
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 ية موضوع اليوم الدراسيـأهم
       

املامرسات نزاهة للحمك عىل املنافسة معيارا أساس يا مبادئ احرتام  يعترب        

الصفقات العمومية نشاط من نوع خاص فإن تنظمي املنافسة يف  و ابعتبارالتجارية  

قوانني خاصة ختتلف عن تكل اليت حتمك ابلرضورة هذا النوع من األنشطة حتمكه 

ذكل ابلنظر إىل حساس ية وأمهية  ابيق جماالت األنشطة التنافس ية األخرى، و

  .املشاريع اليت متنح عىل أساس الصفقات العمومية

يف املنافسة  بتجس يد مبادئلسلطات املزتايد ل  هاممالاو يف ظل 

املؤرخ يف  742 – 51مثل هذا النوع من العقود املهمة صدر املرسوم الرئايس رمق 

  .و تفويضات املرفق العامالصفقات العمومية يتضمن تنظمي  7151سبمترب  51
 

 اليوم الدراسي كاليةــــإش
 

املنافسة يف إطار املرسوم  الرئايس رمق  أمبد الكيفيات اليت مت تفعيل مبوجهبايه  ما

و تفويضات  املتعلق ابلصفقات  العمومية 7151سبمترب  51املؤرخ يف  742 – 51

 ؟ املرفق العام
 

 العمومية هوم الصفقاتــمف
 

مع متعاملني اقتصاديني تربم مبقابل  ،يه عقود مكتوبة يف مفهوم الترشيع املعمول به

 51املؤرخ يف  742 – 51رمق و فق الرشوط املنصوص علهيا يف املرسوم الرئايس 

لتلبية حاجات العمومية و تفويضات املرفق العام  املتعلق ابلصفقات 7151سبمترب 

 (17املادة . )، اللوازم ، اخلدمات و ادلراسات املصلحة املتعاقدة يف جمال األشغال

 

 ال تطبق أحكام هذا املرسوم إال على الصفقات العمومية حمل نفقات 

 ،ادلوةل 

 ، امجلاعات الاقلميية 

 ،املؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري 

  املؤسسسات العمومية اخلاضعة للترشيع اذلي حيمك النشاط

اري، عندما تلكف بإجناز معلية مموةل لكيا أو جزئيا، مبسامهة ــــــالتج

 (11املادة . )ادلوةل أو امجلاعات اإلقلميية أو هنائية منمؤقتة 

 دود مبالغ الصفقة العموميةــح
 

 .لألشغال و اللوازم  دج  57.111.11<   

 (51املادة )  . دج لدلراسات و اخلدمات 1.111.111<   

 

 

 الصفقات العمومية إبرام  فياتــكي
 

 

 

 

 (                                              7م ) املسابقة  (34م )املحدود    املفتوح مع اشتراط  (34م )املفتوح 

    (33م )قدرات دنيا                               

                             

                       

 

 ( 15م ) بعد الاستشارة الرتايض         (44م ) الرتايض البس يط

 

 ادئ املنافسة يف الصفقات العموميةــمب
 

 

 الطلبات العمومية إىلرية الوصول ــــح
 .شهار الواسعاإل    

 .ىل الواثئقإسهوةل الوصول   

املرجوة   الطلب العمويم تربر األهداف  إبرامطريقة  اختيار  

 .للمصلحة املتعاقدة

 .حتضري العروض يكون اكيف للمرحشني أجال  

 

 معاملة املرتشحني دون متييزة يف ساواــــامل

 

 .عالن يكون وطين أو حميل حسب احلاةلاإل  

 .تكون موضوعية و غري موهجة املتعاملرص اختيار اعن  

حسب دفرت  التطبيق الصارم و العادي لطريقة التنقيط التقين   

 .الرشوط

 اإلجراءاتفافية يف ــــالش

 .واحضة و مفصةل إجراءات  

 .املس بقة دلفرت الرشوط التأشرية  

 .رفة يف جلسة علنيةظفتح األ  

  .املنح املؤقت إعالننرش معلومات للنتاجئ يف   

 .املرتحشني  تقدمي نفس األجوبة و طلب التوضيحات لاكفة  

 .حق الطعن  

 

 7111جويلية  54املؤرخ يف  11/11من األمر  17سب املادة ـــ ح    

و اليت  51/11مث ابلقانون رمق  10/57املتعلق ابملنافسة املعدل ابلقانون رمق 

بغض النظر عن األحاكم األخرى اخملالفة ، تطبق أحاكم هذا : " تنص عىل 

الصفقات العمومية، بدءا من نرش اإلعالن عن :...األمر عىل ما يأيت

غري أنه جيب أن ال يعيق تطبيق هذه . ناقصة إىل غاية املنح الاها ي للصفقةامل 

." األحاكم ، أداء همام املرفق العام أو ممارسة صالحيات السلطة العمومية

و ابلتايل جيوز للمتعاملني الاقتصاديني الاحتجاج مببادئ املنافسة يف حاةل 

 . أي خرق لها من قبل املصلحة املتعاقدة

 

 روضــب العــطل
 (القاعدة العامة) 

 

 (االستثناء) الرتاضي 

 حرية الوصول إىل الطلبات

 

تمييزاملساواة يف معاملة املرتشحني دون   

 
 اإلجراءات الشفافية يف

جنـــــاعة الطلب العمومي 
واالستعمال احلسن للمال 

 العام

 



 

 

 

 

  

 برنـــامج اليوم الدراسي التحسيسي
 : ولــــــــح

 '' افسة يف الصفقات العموميــةـــــاملن  ''

  التوقيتالتوقيت  النشــاطالنشــاط

 ســا 03:90  اح الرمسياح الرمسيــــــــــــالافتتالافتتمراس مي مراس مي 

 ســا 03:00  لكمــة الس يدة وايل واليــة قاملــةلكمــة الس يدة وايل واليــة قاملــة

 ســا 00:00  التجارةالتجارة  ةةمدير مدير     ةةلكمة الس يدلكمة الس يد

 ســا 00:01  لكمة مدير غرفة التجارة والصناعة مرمورةلكمة مدير غرفة التجارة والصناعة مرمورة

ممثل وزارة التجارة ممثل وزارة التجارة   ســردون محمدســردون محمدمداخلــة الس يد مداخلــة الس يد 

  الصـــفقات العموميــةالصـــفقات العموميــةمــــباديء املنافسة يف مــــباديء املنافسة يف : : حول حول 
 ســا 00:90

  ::حول حول   ساسان رش يدساسان رش يدمداخلــة ادلكتــور  مداخلــة ادلكتــور  

  آليات حاميــة املنافسة يف الصـــفقات العموميــة آليات حاميــة املنافسة يف الصـــفقات العموميــة   
 ســا 00:10

  ::  بعنوانبعنوانقــايض فريــدة قــايض فريــدة مداخلــة األس تاذة  مداخلــة األس تاذة  

  دور جملس املنافسة يف رقـــابة  الصفقات العموميــة دور جملس املنافسة يف رقـــابة  الصفقات العموميــة 
 ســا 00:00

 ســا 00:90    مناقشة عامـــةمناقشة عامـــة

 ســا 00:01  مراس مي تكرمي املشاركيـــنمراس مي تكرمي املشاركيـــن

 ســا 00:00  مراس مي اختتام اليوم ادلرايسمراس مي اختتام اليوم ادلرايس

 

 حضـوركم يشــرفنــا

 ميكنكــم التواصـــــــــــــل مع  مصاحل

 ــارة لوالية قاملةــــــــالتج ريةــــديم

 حل  اإلداري طريق ااجامعة الاكئنـــة اب

   -والية قاملـة-

 

 112 71 14 05    اتفــــــــــــاله

 112 71 14 07    ســــــــــالفاك

 

 

 أو عىل

 الربيد اإلليكرتوين 

Email : dcwguelma@gmail.com 
  أو

 املوقع اإلليكرتوين 
 

Site Web :www.dcwguelma.gov.dz 
 

 

 بيةــ راطية الشع ـزائرية ادلميقـمهورية الـ ال 

 ــارة  ـــــوزارة الـتجـ

 املـةـــمديـرية التجارة لوالية ق

 

 

 الرعاية السامية للسيدة والي والية قاملــةحتت  
 م ـــــــتنظ

بالتنسيق مع غرفة الصــــــناعة  مديرية التجارة
 قاملــة يوما دراسيا حتسيسيــا -ورةـوالتجارة مرم

 :بعنـــوان

 

الصفقات الصفقات   يفيف  فسة فسة اااملناملن
 ..  وميــةوميــةــــــــــــــــالعمالعم

 

mailto:dcwguelma@gmail.com
http://www.dcwguelma.gov.dz/

