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تصریح بالنزاھـة

المؤرخ في 01–06( یلزم الشریك المتعاقد بالتوقیع على ھذا التصریح بالنزاھة الذي یستمد إطاره القانوني المرجعي من القانون رقم

قایة من الفساد ومكافحتھ )المتعلق بالو2006فیفري 20ـالموافق لھـ1427

یصرح الشریك المتعاھد بشرفھ بأنھ لم یكن ھو شخصیا وال احد من مستخدمیھ  أو  ممثلیھ أو مناولین  محل متابعات قضائیة بسبب 

الرشوة  أو محاربة رشوة أعوان عمومیین .

یل عروضھ على حساب عروض ضغیر نزیھة بھدف تفو یلزم الشریك المتعاقد بعدم اللجوء إلى أي تدخل آو ممارسة ال أخالقیة آو 

المنافسین اآلخرین.

كما یمتنع الشریك المتعاقد طبقا للقانون عن أي وعد بتقدیم آو منح عون عمومي بصفة مباشرة آو غیر مباشرة سواء لھ آو لشخص آو 

زایا  أخرى مھما كانت طبیعتھا أو قیمتھا بھدف تسھیل لھیئة أخرى ، ھدایا ، وأسفار إعالمیة آو تكوینیة آو تكفل بھ ....... الخ آو أیة م

آو منح األفضلیة في معالجة ملفھ على حساب المنافسة النزیھة . 

اتخاذ تدابیر ردعیة إزاء المخالفین قد وفي حالة اكتشاف أدلة متطابقة تثبت تحیز ا أو رشوة قبل عملیة التعاقد أو خاللھا أو بعدھا سیتم

في القائمة السوداء للمتعاملین وفسخ العقد و/ أو متابعات قضائیة.تصل إلى حد تسجیلھم

تعیین الطرف المتعاقد : 

.....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

اسم ولقب الممثل القانوني للطرف المتعاقد : 
.....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

في:...................................ـــ : ....................... حرر ب

اإلمضــاء      
(الطـرف المتعاقــد )     
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المعدل و المتمم بالمرسوم الرئاسي 2010أكتوبر سنة 7المؤرخ في 236-10ألحكام المرسوم الرئاسي رقـم تطبیقا
المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة2012ینایر سنة 18المؤرخ في 23-12رقم 

.........تسمیة الشركة : .......................................................................................................–1
..عنوان مقر المقاولة : ........................................................................................................–2
................الصیغة القانونیة للشركة : ....................................................................................–3
..رأسمال الشركة : .............................................................................................................–4
................رقم و تاریخ التسجیل في السجل التجاري : ................................................................–5
الوالیة التي تتم فیھا أشغال موضوع الصفقة  : ............................................................................–6
اإلسم , اللقب , الجنسیة , تاریخ و مكان الوالدة للمسؤولین أو األشخاص الذین لھم صفة المتعھد بإسم الشركة –7

...ند إبرام الصفقة : ...........................................................................................................ع
.....................................................................................................................................

ھل توجد امتیازات أو رھون مسجلة  ضد الشركة بكتابة الضبط المحكمة الفرع التجاري : ......................–8
ھل الشركة توجد في حالة تصفیة أو تسویة قضائیة : .....................................................................–9

10–03/0319/07 /2003
............والمتمم : ...................................................................................................................

:في حالة اإلیجاب
تاریخ الحكم بتصریح بالتصفیة القضائیة أو التسویة القضائیة : ...........................................................–أ 

ما ھي الشروط التي تسمح بالشركة بمتابعة نشاطھا : .....................................................................–ب 
و عنوان القائم بالتسویة القضائیة : .................................................................................أذكر إسم

یؤكد المصرح أن الشركة لیست في حالة إفالس : ........................................................................–11
تاریخ المیالد وجنسیة موقع ھذا التصریح : .................................................................إسم , لقب , –12

........................................................................................................................................
ؤكد تحت طائلة فسخ الصفقة قانونا أو إدارة حصر األضرار المبطلة أن الشركة المذكورة ال تطبق علیھا الموانع أ–13

المنصوص علیھا في التشریع و النظم الجاریة .
ي أؤكد تحت طائلة فسخ الصفقة أو اإلتفاقیة بدون مجال للمنازعة أو بوضعھا تحت إدارة و فقط عقد عند أخطاء الشركة ف–14

الساري المفعول .مدائرة محضورات التشریع و التنظی
المـــؤرخ66/156من األمـــر رقــم 216أشھد تحت طائلة تطبیق العقوبات المنصوص علیھا في المـــــادة –15

المتضمن قانون العقوبات المعدل  المتمم  بأن لمعلومات أعاله صحیحة .08/06/1966في 

حرر بـ : ................. في : ................
وختم المتعاھد ) ،لقب ،صفة إسم (
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...............
...............

...............بلديـة   
...............: ...............الرقم الجبائي لبلدیة 

2012
2012...............ة 

............................................................................................
2

1500.00.
)مع كتاب2012

...............
4610 -23607/10/2010

2012يناير سنة 12-2318
مكونات العرض التقني

01 -
02-

––––

.ف2–03
04–
05–
06–
07-
08–03
09–
10–
11-
12-.
13–
14–03
15–C.A.C.O.B.A.TPH-C.N.A.S.-C.A.S.N.O.S.
16-
17-

مكونــات العرض المالي
01–02-03–04–-

15120
. سا مبقر بلدية 14/00

........مة ...............................بلدية 
رئیس  المجلس الشعبي البلدي
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REREPUBLIQUE  ALGERIENNE  DEMOCRATIQUE ET POPULAI
WILAYA DE ...............

DAIRA D' ...............
COMMUNE D’...............

N° du matricule fiscale de la commune d’............... ………………

SOUMISSION NATIONAL OUVERT  N°……/2012
Le président de l’assemblée populaire communale de la commune d' ..............., lance un avis de soumission national ouvert,

N°……/2012 pour la réalisation du projet suivant :
…………………………………………….

Les entreprises intéressées et titulaire d’un certificat de qualification et classification activité principale catégorie
2et plus dans le domaine d’hydraulique selon le cahier des charges, peuvent retirer le cahier des charges auprès de l’A.P.C
bureau d’urbanisme sur présentation du reçu de paiement de la somme de : 1500.00 D.A.
L’enveloppe extérieure doit être anonyme et ne devra porter que la mention : (soumission national ouvert
n°………/2011a ne pas ouvrir , contenant  le nom du projet )une offre financière dans une  enveloppe portant la mention (
offre financière ) et une autre technique dans une enveloppe portant la mention suivante ( offre technique) les offres
doivent être déposées à  l'APC la secrétariat générale accompagnée des documents demandés dûment légalisés à ce jour
suivant la réglementation en vigueur de  l’article 46 de décret présidentiel n° 10-236 du 07/10/2010 réglé et complété par
décret présidentiel n° 12-23 du 18/01/2012 portant réglementation des marchés publics .
Les pièces obligatoires sont les pièces fiscales et parafiscales.

a)L’offre technique devra être accompagnée des pièces suivantes
1- Copie du registre de commerce
2- Copie de  dépôt légal des comptes sociaux délivrée par les antennes locales du centre national du registre du

Commerce.
il s'agit des :sociétés par actions (SPA)-entreprises unipersonnelles à responsabilité limité ( EURL)-sociétés à
responsabilité limitée ( SARL)-sociétés en nom collectif( SNC)-sociétés en commandite simple ( SCS)/ par
actions)

3- Copie de certificat de qualification  et classification domaine bâtiment ( catégorie 1 et plus contenant le code
d'activité n° 331)

4- Liste du personnel  vise par la CNAS
5- Une copie de l’acte constitutif de la société
6- La déclaration a souscrire signée et cachetée comme il est donné dans le cahier des charges sans
7- La déclaration de probité .
8- Extrait de rôle de l’entreprise de moins de 03 mois
9- -Certificats de réalisation des travaux similaires ou PV de réception final signés par le maître d'ouvrage
10- Cahier de charge dûment signé et cacheté  en précisant la durée de réalisation
11- Carte du matricule fiscale .
12- Le bilan financier de la dernière année
13- Liste de matériel avec pièces justificatives  (carte grise +  assurance)
14- Extrait du casier judiciaire bulletin N°03 de moins et 03 mois
15- Copie des attestations  (CNAS- CASNOS –CACOBATPH)
16- planning de réalisation
17- déclaration de désignation du représentant de la société
a)L’offre financière  devra être accompagnée des pièces suivantes
1-Une lettre de soumission signée et cachetée.
2- Cahier de charge dûment signé et cacheté
3-Devis quantitatif et estimatif
4-Bordereau des prix unitaires

La date limitée de retirer les cahiers des charges est fixée de ……. jours à partir de la date de première apparution dans les
journaux, nationaux , les entreprises soumissionnaires resteront engagées par leurs offres pendant 120 jours à partir de la date  limitée
de dépôt des offres .
L'ouverture des plis  se  fera le dernier  jour et la dernière  heure  de la date limitée de dépôt des offres à 14h00 en séance publique
au siège de la commune d’............... situé à la rue ACHIBA Abdelmadgid ...............
Cet avis tien lieu d'invitation public  au soumissionnaires.

............... le :………………
Le président de l’  APC
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ت المعلومات المصرح بھایترخیص لتثب

.........................................................................:تحت إسم المقاول السید

................................................. ..........................................................................

...............
القیام بالتفتیش لتثبیت المعلومات المصرح بھا في ھذا ...............البلدي لبلدیة 

التعھد الخاص بـــــ
:....................................مشــــروع 

...............  في :.....................
اسم لقب وصفة
وإمضاء المتعھد
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: المشاركة 01المادة 
تتطلب إلزامیة الخضوع للشروط التالیة التيیة یمكن للمتعھدین المشاركة في ھذه العمل
و المتمثلة في مكونات العرض وھي :

مكونات العرض التقني  –1–1
01 -
02-

––––

03–2.
04–
05–
06–
07-
08–03
ها. –09
10–
11-
12-.
13–
14–03
.C.A.C.O.B.A.TPH-C.N.A.S.-C.A.S.N.O.Sنسخة –15
16-
17-

مالحظة :

مكونــات العرض المالي
01–
02-
03–
04–-

طابق األسعار بین جدول األسعار الوحدوي و الكشف الكمي و الكیفي یأخذ بعین االعتبار سعر جدول في حالة عدم ت-
األسعار الموضح بالحروف و یصحح العرض وفق ھذا السعر .

كل تحریف في الكشف الكمي وجدول األسعار بزیادة أو حذف أونقصان بالبنود یلغى العرض .-
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قصة  المناموضوع : 02المادة 

...................................................موضوع ھذه المناقصة ھو : 

: النصوص التطبیقیة 03المادة 

المعدل و المتمم 07/10/2010المؤرخ في 236-10من أحكام المرسوم الرئاسي رقم 28تعلن ھذه المناقصة  وفقا للمادة 
المتضمن  تنظیم الصفقات العمومیة .2012ینایر سنة 18رخ في المؤ23-12لمرسوم الرئاسي رقـم با

: النصوص المرجعیة 04المادة

تخضع إلى شروط دفتر األعباء الحالي الذي یحتوى على :ه  المناقصة  ھذ
العرض التقني -)أ 

العرض المالي–ب) 

: اللغـــــــة05المادة 
23-12لمرسوم الرئاسي رقـم المعدل و المتمم با07/10/2010المؤرخ في 236-10رقم أحكام المرسوم الرئاسي 49وفقا للمادة 
في جریدتین اجباریا یحرر اعالن المناقصة باللغة العربیة و بلغة أجنبیة واحدة على االقل و ینشر 2012ینایر سنة 18المؤرخ في 

یومیتین وطنیتین و النشرة الرسمیة  لصفقات للمتعامل العمومي .

: المؤسسات الغیر مسموح لھا بالمشاركة في ھذه المناقصة    06المادة 

23-07/10/201012المؤرخ في 236-10من المرسوم الرئاسي رقم 52طبقا للمادة 
أو نھائي من المشاركة في الصفقات العمومیة المتضمن تنطیم الصفقات العمومیة ، یقصى بشكل مؤقت2012يناير سنة 18

المتعاملون االقتصادیون : 
مكرر.125الذین تنازلوا عن تنفیذ صفقة ، حسب الشروط المنصوص علیھا في المادة -
الذین ھم في حالة االفالس أو التصفیة او التوقف عن النشاط او التسویة القضائیة او الصلح .-
عملیة االفالس أو التصفیة أو التوقف عن النشاط او التسویة القضائیة او الصلح.الذین ھم محل اجراء-
الذین كانوا محل حكم قضائي حاز قوة الشیئ  المقضي  فیھ بسبب مخالفة تمس بنزاھتھم المھنیة .-
الذین ال یستوفون واجباتھم الجبائیة و شبھ الجبائیة .-
ت شركاتھم الذین ال یستوفون االیداع القانوني لحسابا-
الذین قاموا بتصریح كاذب .-
الذین كانوا محل قرارات الفسخ تحت مسؤولیتھم ، من اصحاب المشاریع بعد استنفاذ اجراءات الطعن -

المنصوص علیھا في التشریع و التنظیم المعمول بھما 
ة المنصوص علیھا في المسجلون في قائمة المتعاملین االقتصادیین الممنوعین من المشاركة في الصفقات العمومی-

من ھذا المرسوم .61المادة 
المسجلون في البطاقة الوطنیة لمرتكبي الغش ، مرتكبي  المخالفات الخطیرة للتشریع و التنظیم في مجال الجبایة -

و الجمارك و التجارة .
الذین كانوا محل ادانة بسبب مخالفة خطیرة لتشریع العمل و الضمان االجتماعي .-
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11

وكل ظرف یصل متأخر أو یحمل إشارة ال یأخذ بعین االعتبار...............بمقر بلدیة14:00
اذا صادف ھذا الیوم یوم عط

الساعة .

12
23-07/10/201012المؤرخ في10/236من المرسوم الرئاسي رقم125وفقا للمادة 

. تقوم بإقصاء العروض غیر المطابقة لموضوع الصفقة ومحتوى دفتر ةالمتضمن تنظیم الصفقات العمومی2012سنة يناير 18
الشروط وتعمل على تحلیل العروض الباقیة على مرحلتین على اساس المعاییر و المنھجیة المنصوص علیھا قي دفتر 

الشروط.

:طبقا للحاالت التالیة للمستفیدالصفقةللمصلحة المتعاقدة حق عدم منح 
2أن قدم المتعامل المتعاقد تنازل عن صفقة منحت لھ سابقا مع المصلحة المتعاقدةإذا سبق و-01
.في حالة فسخ صفقة سابقة مع المصلحة المتعاقدة -02
مع المصلحة )مشروعین02أكثر من (إذا ثبت على المتعامل المتعاقد تأخر في تنفیذ األشغال لمشاریع سابقة-03

.متعاقدةال
.عامل المتعاقد رزنامة أشغال مكثفة مع المصلحة المتعاقدة إذا ثبت أن للمت-04
ھیمنة المتعامل المقبول على السوق الصفقةرفض العرض المقبول إذا أثبتت المصلحة المتعاقدة أنھ یترتب على منح -05

أو یتسبب في إختالل المنافسة في القطاع المعني 
كثر في للقطاع ال ااو مشروعین ال تمنح للعارضین اال حصتین -06

: اإلعالن عن المنح المؤقت للصفقة 09المادة 
ویتضمن الرقم الجبائي ان امكن یدرج اإلعالن عن المنح المؤقت للصفقة في نفس الجرائد  التي نشر فیھا  اإلعالن عن المناقصة  -

للمتعامل المتاھل و الرقم الجبائي للمصلحة المتعاقدة.
ؤقت للصفقة اال نتائج تقییم العروض التقنیة و المالیة لمن منح الصفقة مؤقتا اما فیما یخص المتعھدین ال تبلغ في اعالن المنح الم-

اآلخرین فانھ یتعین على المصلحة المتعاقدة ان تدعو في نفس االعالن أولئك الراغبین منھم في االطالع على النتائج المفصلة لتقییم 
) أیام ابتداء من الیوم االول لنشر اعالن المنح المؤقت 3صالحھا في اجل اقصاه ثالثة (عروضھم التقنیة و المالیة ، باالتصال بم

للصفقة .
: حقوق الطعن 10المادة 

أیام إبتداء من تاریخ نشر االعالن 10یمكن للمتعھد الذي یحتج على اإلختیار أن یرفع طعنا أمام لجنة الصفقات المختصة  في أجل 
.للصفقة عن المنح المؤقت

) ایام المذكورة 10) یوما ابتداء من تاریخ انقضاء اجل العشرة (15تصدر لجنة الصفقات المختصة رأیا في أجل خمسة عشر (
أعاله ، و یبلغ ھذا الرأي لصاحب الطعن .
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: المنح النھائي للصفقة 11المادة 
) یوما 30مختصة لدراستھ اال بعد انقضاء اجل ثالثین (في حالة الطعن ال یمكن ان یعرض مشروع الصفقة على لجنة الصفقات ال-

ابتداء من تاریخ نشر اعالن المنح المؤقت للصفقة الموافق لالجال المحددة لتقدیم الطعن و لدراسة الطعن من طرف لجنة الصفقات 
المختصة و لتبلیغھ .

: تأھیل المترشحین  12المادة 
07/10/2010المؤرخ في 236-10ئاسي رقم من المرسوم الر40الى 35وفقا للمواد من 

2012يناير سنة 12-2318
یعتقد انھا قادرة على تنفیذھا كیفما كانت كیفیة االبرام المقررة ك

العمومي .

: اختیارالمتعامل المتعاقد  13المادة 
07/10/2010المؤرخ في 236-10اسي رقم من المرسوم الرئ57الى 53وفقا للمواد من 

2012يناير سنة 12-2318
االختیار على نظام تنقیط مؤسس ال سیما على ما یأتي : 

نات التقنیة و المالیة .الضما-
السعر و النوعیة و اجال التنفیذ -
اختیار مكاتب الدراسات بعد المنافسة التي یجب ان تسند اساسا الى الطابع التقني لالقتراحات .-
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جدول المالحظات و االقتراحات المسبق 

االقتراحاتالمالحظات

...........................................................
...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................
...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................
...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................
...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................
...........................................................

...........................................................

...........................................................

حرر بـ ...................في .............................

اسم لقب وصفة
وإمضاء المتعھد
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ساعة .14-
-

-
-
-
-
-
-

قرأ و قبل  من طرف المتعھد 
ـ : .............. یوم : .......................حررب

( امضاء و ختم المتعھد )
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رسالة العــرض

الشعبیةالجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة 

...............والیـــة 
...............رة ـــدائ

...............ة  ــبلدی

دفتـــــر الشــــروط

العــــــرض المــــــالي 

...................................................:الخاص بمشروع 

دیـــة للصفقــات :تأشیرة اللجنــة البل
رقـــــــــم : ........ ........

............بتاریــــخ : .......



رســـــالة العـــــرض

المعدل و المتمم بالمرسوم 2010أكتوبر سنة 7المؤرخ في 236-10ألحكام المرسوم الرئاسي رقـم تطبیقا
.المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة2012ینایر سنة 18المؤرخ في 23-12الرئاسي رقم 

.......................................................................................المھنة : ...............................................
.................الساكن : ....................................................................................................................

............................................................................................................المتصرف بإسم و لحساب : ..
.......المسجل في السجل التجاري رقم : ...............................................................................................

..: ...........................................................................................................................الرقم الجبائي 
بعد االطالع على الوثائق المشروع و الصفقة و بعد تقدیري لنوع الخدمات الواجب القیام بھا و مدى صعوبتھــا مــن 

تي , أسلم جدوال باألسعار و بیانا مفصال طبقا لألطر الواردة في ملف مشروع الصفقـــةجھة نظري و تحت مسؤولی
موقعین بإسمي .

...............ممثال من طرف السید/ رئیس المجلس الشعبي البلدي لبلدیة ...............أخضع و ألتزم إزاء السید / والي والیة 
یمات الخاصة ولقاء مبلغ إجماليبتنفیذ الخدمات طبقا لشروط دفتر التعل

): ..........................................................................................................................%17بكامل الرسوم ( 
..........................................................................................................................................................

یسدد المتعامل العمومي إلى المتعامل المتعاقد المبالغ المستحقة منھ بدفعھا في الحساب المصرفي رقم : 
............. وكالة ......................................................................................... لدى بنك ...............................

المفتوح بإسم ........................................................

أؤكد تحت طائلة فسخ الصفقة بحكم القانون أو إحالتھا على اإلدارة المباشرة مع تحمل المقاولة األضرار المبطلة أن 
ذكورة ال تطبق علیھا الموانع المنصوص علیھا في التشریع و التنظیم المعمول بھما و أحكام األمر رقم المقاولة الم

المعدل و المتمم المتعلق بالمنافسة .19/07/2003المؤرخ في 03/03

...حرر بــ ................ في.................
، لقب ،صفة و ختم المتعھد) (  إسم

1



:األطــــراف المتعاقــــدة

مدیرة متوسطة األخوة بوسالمةبین السید
مزماز جغمومة:المعین بالتسمیة 

:المتعاقدة لمصلحةا
……………………الرقم الجبائي للمصلحة المتعاقدة 

من جھـة

)الشركة(و مؤسسة 
ETBPH TCE-ZERROUKI KHALED: بالتسمیةالمعینة 

ZERROUKI KHALED: المتعامل المتعاقد
من جھة أخرى

:لقـد تم االتفــــاق على ما یلـي
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نصوص تعاقدیة

: موضوع الصفقة الحالیة 01المادة 
..............................................:التالي : وع الصفقة الحالیة ھو إنجاز المشروع موض

: كیفیة إبرام الصفقة 02لمادة 
قصة الوطنیة المفتوحة  رقم ............. بتاریخ :.....................................ان ھذه الصفقة تم إبرامھا بعد اإلعالن عن المنا

23-07/10/201012المؤرخ في 236-10من احكام المرسوم الرئاسي رقم 28وھذا وفقا للمادتین 
قات العمومیة .المتضمن تنظیم الصف2012يناير سنة 18

مبلغ الصفقة :03ادة الم
إن األشغال و األداءات المحددة في عقد الصفقـــة تنجــز مــن قبــل المقاول  مقابل مبلغ إجمالي بكامل الرسـوم 

...................................................................................%17بما في ذلك الرسم على القیمة المضافة 
و االرقام ).....................................................................................................................( بالحرف 

تعریف االسعار و طبیعة الصفقة :04ادة الم
ن كل االعباء و التبعات و اللوازم الضروریة لحسن انجاز االسعا ر محددة في جدول االسعار االحادیة خارج الرسم و تتضم

كما تقاس االشغال في ھذه الصفقة بالتمتیر .األشغال 
الوثائق التعاقدیة :05ادة الم

الوثائق التعاقدیة المكونة للصفقة ھي : 
رسالة العرض -
بالتصریح باالكتتا-
دفتر التعلیمات الخاصة -
دفتر التعلیمات التقنیة -
ل االسعار االحادیة جدو-
كشف كمي و تقویمي لالشغال مع مواصفاتھا التقنیة -
.

مدة االنجـــاز  :06ادة الم
في اجل كلي محدد بـ : ........................................ 02المقاول ملزم بانجــاز االشغال المذكورة  اعاله في المادة 

: معاینة موقع األشغال07المادة 
ن للمتعھدین معاینة موقع األشغال وتفحصھ و تحمل جمیع المسؤولیات إتجاه كل المعلومات الضروریة لتحضیر التعھد و یمك

المصاریف الناتجة عن ذلك .
رفق و كل احتجاج اثناء االنجاز فیما یخص المالحظات المذكورة سابقا تعتبر ملغیة اذا لم یصرح بھا بعد مالحظاتھا ضمن جدول المالحظات الم

بدفتر الشروط ( الجدول بالعرض التقني ) 
: التجارب ونوعیة المواد 08المادة 

المتعامل المتعاقد المسند لھ انجاز اشغال المشروع موضوع المناقصة ملزم باجراء كل التجارب المیكانیكیة و التقنیة المطلوبة منھ 
الصدد كما ھو ملزم باحترام نوعیة المواد المختارة من طرف لجمیع عناصر المشروع و ال یحق لھ اعتراض على أي طلب في ھذا 

المھندس المعماري او صاحب المشروع . 
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: غرامات التأخیر 09المادة 
23-07/10/201012المؤرخ في 236-10المرسوم الرئاسي رقم من 90طبقا للمادة 

یطـبق دون ســابــق إنذار علــى المقـــاول عقوبة التأخیر في اإلنجاز الناتجة عن المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة 2012يناير سنة 18
ات العقوبة الذي یقطع من المستحقمن ھـــذه الصفقـــة و یحدد مبلــــغ 07عدم وفائھ في إنھاء مجموع األشغال في أجالھا المحددة في المادة 

كما یلي :
عمل أم ال ) تأخر بتطبیق القاعدة التالیة :(مبلغ الغرامة یحدد عن كل یوم 

األجل التعاقدي بأیام السنة )× 7الغرامة الیومیة = مبلغ الصفقة / ( 
الجــدولمن المبلـــغ االجمالي لألشغال المنجزة في 1/10غیر أن المبلغ األقصى و االجمالي للغرامــــات یحدد بـــ : 

العام لألشغال عند نھایتھا .
المرسوم الرئاسي یمكن للمصلحــة المتعاقـــدة أن تعفیھ من عقوبة التأخیر طبقا للشروط المنصوص علیھا في نفس  المادة   مــن

المتضمن تنظیم 2012يناير سنة 2318- 07/10/201012المؤرخ في 236-10رقم 
الصفقات العمومیة .

: شروط التسدید 10المادة 
تتم عملیة التسویة المالیة للصفقة بالدفع على الحساب مقابل تنفیذ جزئي لألشغال إلى غـــایـــة إنھـــاء و غلق الصفقـة

ضوریـــة لألعمـــال المنجـــزةیقدم المتعامـل المتعاقد وضعیات األشغال شھریا مرفقة بحساب الربـــط و كشـــوف ح
ضمن جدول ارسال.

)  ثالثون یوما إبتداء من تـاریخ إستــــالم وضعیة30یقدم صاحب المشروع بالدفع على الحساب في أجل ال یتعدى ( 
األشغال و یعلم المتعامل المتعاقد بتاریخ و یوم إصدار الحوالة .

ألجل المذكور أعاله , یحق للعامـــــل المتعاقد إســتـــــالم وضعیة وفي حالة عدم صرف الدفوعات على الحساب في ا
236-10المرسوم الرئاسي رقم من89فوائد التأخیر و في كل الحاالت مھما یكن تطبق على حسب الحالة كل ما ورد في  المادة 

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة .2012يناير سنة 2318-07/10/201012المؤرخ في 
: تحیین و مراجعة األسعار 11المادة 

أسعار ھذه الصفقة  ثابتة و غیر قابلة ال للتحیین و ال للمراجعة .
: حقوق الطابع و التسجیل 12المادة 

المتضمن قانون 09/12/1976المــؤرخ في 103/76تعفى  ھذه الصفقة  من حقوق الطابع و التسجیل  تطبیقا لألمـــر رقـــم 
الطبع و التسجیل .   

: الملحق 13المادة 
07/10/2010المـــــؤرخ في 236-10من المرسوم الرئاسي رقم 106إلى 102تطبیقا للمواد من 

الصفقات العمومیة یمكن المصلحة المتعاقدة أن تلجأ الى ابرام مالحق المتضمن تنظیم2012يناير سنة 12-2318
للصفقة في اطار أحكام ھذا المرسوم .

یشكل الملحق وثیقة تعاقدیة تابعة للصفقة و یبرم في جمیع الحاالت اذا كان ھدفھ زیادة الخدمات أو تقلیلھا و/ أو تعدیل بند او عدة 
تغطي الخدمات موضوع الملحق عملیات جدیدة تدخل في موضوع الصفقة االجمالي .بنود تعاقدیة في الصفقة و یمكن أن 

ومھما یكن من امر فانھ الیمكن ان یؤثر الملحق بصورة اساسیة على توازن الصفقة ماعدا في حالة ما اذا طرأت تبعات تقنیة لم 
سیة للصفقة .وفي حالة تعذر االخذ باالسعار تكن متوقعة و خارجة عن ارادة االطراف .یخضع الملحق للشروط اقتصادیة االسا

التعاقدیة المحددة للصفقة بالنسبة للعملیات الجدیدة الواردة في الملحق ، فانھ یمكن ان تحدد أسعار جدیدة عند االقتضاء .
دیة .الیمكن ابرام الملحق و عرضھ على ھیئة الرقابة الخارجیة للصفقات المختصة اال في حدود أجال التنفیذ التعاق

: بنك محل الوفاء 14المادة
.......یتم تحویل المبالغ التي یستحقھا المقاول إلى الحساب البنكي رقم : ..............................................................

......................................................... لدى بنك : ....................................................... وكالة .................
المفتوح بإسم :....................................................
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: اإلستالم المؤقت 15المادة 

مشــروع عند إنتھاء األشغال یمكن للمتعامل أن یطلب االستالم المؤقت بإرسال مكتوب و مضمون معلنــا صاحب ال
أیام على األكثر یشعر صاحب المشروع المقاول بتاریخ اإلستالم .10بذلك و بعد 

یوما من تاریخ إستالم الطلب المضمون للمقاول وإذا ما إعتبرت20مدة اإلجراءات المتخذة لتسلیم المؤقت ال تتعدى 
األشغال غیر منتھیة فیتأجل االستالم حتى إتمام األشغال .

اإلستالم النھائي : 16المادة 
بإنتھاء مدة الضمان و بطلب مكتوب من طرف المقاول یتم اإلستالم النھائي بمعاینة المنجزات وفقــا لإلجـرات المادة

من دفتر الشروط اإلداریة العامة و یكون محضر اإلستالم النھائي خالیا من كل التحفظات .47
ل التأمینات اإلجباریة التي یتطلبھا القانون .المقاول ملزم بإكتتاب ك:التأمینات 17المادة 
: تسویة النزاعات 18المادة 

المؤرخ في 236-10من المرسوم الرئاسي رقم 115الخالفات التي تطرأ إبان تنفیذ ھذه الصفقة تحل طبقــا لنصوص المـــــادة 
المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة .2012يناير سنة 07/10/201012-2318

فسخ الصفقة من جانب واحد 1: 19المادة 
23-07/10/201012المؤرخ في 236-10من المرسوم الرئاسي رقم 112بتطبیق المادة 

مومیة .المتضمن تنظیم الصفقات الع2012يناير سنة 18
یتم فسخ الصفقـــة من طرف المصلحة المتعاقدة من جانب واحد وذلك في حالة عدم تنفیذ  المتعامل المتعاقد بالتزاماتھ التعاقدیة في 

أجل نص علیـھ إعذار موجھ لھ و ال یكمن االعتراض على قرار فسخ و عن تطبیق البنود التعاقدیة المذكورة في الصفقة و عن 
یة إلى إصالح الضرر الذي لحقھا بسبب سوء تصرف المتعامل المتعاقد .المالحقات الرام

فسخ الصفقة بالتراضي2–
23-07/10/201012المؤرخ في 236-10من المرسوم الرئاسي رقم 113طبقا للمادة 

.لمتضمن تنظیم الصفقات العمومیة 2012يناير سنة 18
یمكن القیام بالفسخ التعاقدي للصفقة حسب الشروط الصریحة الواردة لھذا الغرض و بإتفاق مشترك یوقع الطرفان وثیقة الفسخ 

التي یجب أن تنص على تقدیم الحسابات المعدة تبعا لألشغال المنجزة و األشغال الغیر منجزة و كذلك 
من المرسوم المذكور أعاله .113ادة تطبیق مجموع بنود الصفقة بصفة عامة و ھذا طبقا للم

: رھن الحیازة20المادة 
یمكن للمتعامل متعاقد إجراء الرھن على عقده لدى البنك محل الوفاء و بھذا العقد یتم الدفع إلزامیا في البنك التي تمت 

ا یشیر إلى أن الوثیقةفیھ إجراءات الرھن و تسلم للمتعامل المتعاقد نسخة أو مستخرجة عن الصفقة یتضمن بیانا خاص
07/10/2010المؤرخ في 236-10من المرسوم الرئاسي رقم 110تمثل سندا للرھن الحیازي و ھذا طبقا للمادة 

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة .2012يناير سنة 2318-12ب
و كموظف مؤھل لتبلیغ المعلومات للسید : ...............: أمین الخزینة ما بین البلدیات لدائرة یعین كمحاسب مكلف بالدفع السید 

. ...............ممثال من طرف السید رئیس المجلس الشعبي البلدي لبلدیة ...............والي والیة 
: كفالة حسن التنفیذ   21المادة 

07/10/2010المؤرخ في 236-10سوم الرئاسي رقم من  المر100الى 97طبقا للمواد من 
المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة 2012يناير سنة 12-2318

لة تكونمن مبلغ الصفقة و ملحقاتھا و ھذه الكفا%5على المتعامل المتعاقد تقدیم كفالة حسن التنفیذ للصفقة و تقدر بــ 
بنكیة و تؤسس في أجل ال یتجاوز تاریخ تقدیم  أول طلب دفع على الحساب من المتعامل المتعاقد .

یمكن للمصلحة المتعاقدة ان تعفي المتعامل معھا من كفالة حسن التنفیذ اذا لم یتعد اجل تنفیذ الصفقة ثالثة اشھر .-
: كفالة الضمان 22المادة 

23-07/10/201012المؤرخ في 236-10رسوم الرئاسي رقم الممن 101بتطبیق المادة 
المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة .2012يناير سنة 18

و 99ن المرسوم الرئاسي او اقتطاعات الضمان المذكورة في المادتیمن 98تسترجع كفالة الضمان المنصوص علیھ في المادة 
من نفس المرسوم كلیا في مدة شھر واحد ابتداء من تاریخ التسلیم النھائي للمشروع .100

: أجل  الضمان23المادة 



شھرا ابتداء من تاریخ االستالم المؤقت و یمكن ان تمدد ھذه المدة الى حین االعالن الفعلي عن التسلیم 12مدة الضمان محددة بـ 
النھائي للمشروع . 
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: التسویة في حالة القوة القاھرة 24المادة 
تحمي المقاول حالة القوة القاھرة أو كل حدث طارئ الیمكن التصدي لھ و یكون خارج اراده كلیا أو جزئیا من تنفیذ التزاماتھ 

التعاقدیة .
من تاریخ الحدث .في حالة القوة القاھرة على المقاول االتصال بصاحب المشروع كتابیا في ألیام العشرة األولى 

في حالة عدم احترام المقاول لالجال و اإلجراءات المتعلقة بحالة القوة القاھرة ، یحرم من االستفادة من أي حقوق أو تعویض كان .
: المتعامل الثانوي25المادة 

07/10/2010المؤرخ في 236-10من المرسوم الرئاسي رقم 109إلى 107بتطبیق المواد من 
المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة .2012يناير سنة 12-2318

یسمح للمقاول أن یتعاقد مع متعامل ثانوي على تنفیذ حصص األشغال الثانویة لھذه الصفقة .
ة للمتعامل المتعاقد .المقاول المتعاقد ھو المسؤول وحده إتجاه صاحب المشروع عن تنفیذ األشغال المسند
 من نفس المرسوم 109توفر المتعامل الثانوي على الشروط  المذكورة في المادة

: مراجع النصوص 26المادة 
یخضع المقاول في كل الحاالت إلى :

يناير سنة 2318-07/10/201012المؤرخ في 236-236-10المرسوم الرئاسي رقم –1
المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة .2012

.21/11/1964دفتر الشروط اإلداریة العامة المصادق علیھا بتاریخ –2
.20/10/1962دفتر التعلیمات المشتركة المؤرخة في –3
دفتر التعلیمات الخاصة .–4

: شروط صالحیة الصفقة 27المادة 
)ثالثة  اشھر الموالیة بتاریخ تسلم التأشیرة و 03لیھا من طرف اللجنة المختصة تنفذ و تصبح ساریة خالل (الصفقة المصادق ع

في حالة عدم سریان و تنفیذ الصفقة او الملحق و انقضاء ھذه المدة تقدم الصفقة او الملحق من جدید الى اللجنة المختصة قصد 
07/10/2010المؤرخ في 236-10لرئاسي رقم المرسوم امن 165الدراسة و ذلك طبقا للمادة 

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة .2012يناير سنة 12-2318

: تنفیذ الصفقة وسریان مفعولھا 28المادة 
تنفیذ الصفقة بعد المصادقة علیھا من طرف السلطات المؤھلة قانونا .

: احكام عامة 29ة الماد
07/10/2010المؤرخ في 236-10كل مادة في ھذه الصفقة مخالفة الحكام المرسوم الرئاسي رقم 

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة تعتبر ملغاة .2012يناير سنة 12-2318

قرأ و قبل  من طرف المتعھد 
حرر بـ ..................... یوم : .......................

( امضاء و ختم المتعھد )



-7-


