
المبحث الثاوي : الطرق اإلستثىائيت إلبرام الصفقاث العمىميت

إن اللجوء إلى المساطر اإلستثنائٌة فً إبرام الصفقات العمومٌة عادة ما ٌتم بدافع 

إكراهات و إعتبارات معٌنة. والتشرٌعات عادة ما تجعل اللجوء إلٌها إستثناءا من القاعدة 

.العامة المعروفة 

:هي   إلبرام الصفقات العمومية الطرق االستثنائيةو

التفاوضٌةأو الصفقة المسطرة  -1

سند الطلبصفقة بناءا على الأو مسطرة الو -2

ٌتم اللجوء إلى المسطرة التفاوضٌة ومسطرة سند الطلب كطرق إستثنائٌة إلبرام 

.2213مارس  22الصفقات العمومٌة فً حاالت محددة نص علٌها مرسوم 

 إبرام الصفقت التفاوضيت  المطلب األول :

المسطرة التفاوضٌة طرٌقة إلبرام الصفقات تختار بموجبها لجنة التفاوض نائال 

.بعد استشارة متنافس أو أكثر للصفقة

الثمن، ك (2213 من مرسوم 44بشؤن شروط الصفقة )المادة هنا ٌكون والتفاوض  

. فً حٌن ال ٌجوز التفاوض حول  وتارٌخ االنتهاء والتسلٌم ،روط التنفٌذوشل التنفٌذ، اجاو

موضوع الصفقة ومحتواها.

تفاوضيت ال صفقتالالفقرة األولى : حاالث اللجىء إلى إبرام 

 أوال : بعذ إشهار مسبك، وإجراء مىافست  بالىسبت ل :

عروض ولم ٌقدم بشؤنها إال عروضاألعمال التً كانت موضوع مسطرة طلب  -1

اعتبرتها لجنة طلب العروض عدٌمة الجدوى، وفً هذه الحالة ال ٌجب أن ٌطرأ أي تغٌٌر 

جدوى لفاصلة بٌن تارٌخ التصرٌح بعدم زٌد المدة اتالشروط األصلٌة للصفقة، وأن ال  على

 ٌوما. 21المسطرة وتارٌخ اإلعالن عن الصفقة التفاوضٌة 

لشروط الواردة فً ٌعهد صاحب المشروع بتنفٌذها إلى الغٌر، حسب ا األعمال التً -2

 على إثر تقصٌر من صاحب الصفقة. الصفقة األصلٌة
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                         :بالىسبت ل دون إشهار مسبك وإجراء مىافست  اويا:ث    

                      

أو لصبغتها  ،إعتبارا لضرورات تقنٌة األعمال التً ال ٌمكن أن ٌعهد بإنجازها   -1

إال لصاحب أعمال معٌن بالنظر لما ٌتوفر علٌه المعقدة التً تستلزم خبرة خاصة 

    من مواصفات مهنٌة وخبرة تقنٌة تإهله لهذه الصفقة .

ضرورات الدفاع الوطنً أو األمن العام ، وٌجب أن  هاألعمال التً تقتضٌا  -2

مسبق من رئٌس الحكومة بالنسبة لكل  تكون هذه الصفقات موضوع ترخٌص

  ص من السلطة الحكومٌة المعنٌة .حالة على حدة ، بناء على تقرٌر خا

 األشٌاء التً ٌختص بصنعها حصرٌا حاملوا براءات اإلختراع .  -3

ظروف غٌر  ناألعمال التً ٌجب إنجازها فً حالة اإلستعجال و الناجمة ع  -4

ة عن عمل منه ، والتً ال تتالءم جمانقعة بالنسبة لصاحب المشروع وغٌر متو

مع اآلجال التً ٌستلزمها إشهار وإجراء منافسة ، وٌتعلق األمر على الخصوص 

ع وال وحب المشرباألعمال المتعلقة بمواجهة ظروف غٌر متوقعة بالنسبة لصا

              زل و الحرائق ... إلخ .الترجع إلرادته كالز

لدفاع عن حوزة التراب الوطنً  أو أمن السكان أو األعمال المستعجلة التً تهم ا  -5

والتً ٌجب الشروع فً  ،سالمة السٌر الطرقً  أو المالحة الجوٌة أو البحرٌة

    ها قبل أن ٌتسنى تحدٌد جمٌع شروط الصفقة . ذتنفٌ

  

 التفاوضيت  تاويت:  المقتضياث المتعلقت بإبرام الصفقالفقرة الث

 

 التفاوض واختصاصاتها  لجىتتأليف  أوال :

    ٌتم تعٌٌن لجنة التفاوض من طرف السلطة المختصة أو اآلمر بالصرف المساعد

  -           وتتكون هذه اللجنة من :



                    .اللجنة الذي ٌعٌنه صاحب المشروعرئٌس  -

األقل إلى المصلحة  ٌنتمً أحدهما على ممثلٌن اثنٌن عن صاحب المشروع -

  .لمعنٌة بالصفقةا

تقوم اللجنة بفحص الترشٌحات التً تم التوصل بها، وتحصر الئحة المتنافسٌن، 

الذٌن تم اعتبار مإهالتهم القانونٌة والتقنٌة كافٌة لتقدٌم العرض. على أن تبدأ بعد ذلك عملٌة 

التفاوض مع المقاول بخصوص الثمن، وأجل التنفٌذ وتارٌخ االنتهاء أو التسلٌم وشروط 

وٌمكن لصاحب المشروع إستدعاء أي شخص آخر خبٌرا كان أو  .التنفٌذ، وتسلٌم العمل

 مفٌدة ألشغال اللجنة. تهتقنٌا تعتبر مساهم

وفً نهاٌة المفاوضات تقترح اللجنة على السلطة المختصة إسناد الصفقة إلى 

 المتنافس الذي قدم العرض األفضل.

رفق ٌاألخٌر إنجاز تقرٌر ٌوقعه رئٌس وأعضاء لجنة التفاوض  على أن ٌتم فً

ولإلشارة ٌجب أن ال ٌقل عدد المتنافسٌن المقبولٌن للتفاوض عن ثالثة   بملف الصفقة.

 غٌر كاف. ةأشخاص ما عدا إذا كان عدد المتنافسٌن الذٌن استجابوا للدعو

 نوعان : ثاويا :  أشكال الصفقاث التفاوضيت 

 عقد التزام ٌوقعه الراغب فً التعاقد وعلى دفتر الشروط الخاصة. إما بناء على  -

بتبادل رسائل أو اتفاقات خاصة بالنسبة لألعمال وذلك إما بصفة استثنائٌة،  -

المستعجلة التً تهم الدفاع عن حوزة التراب الوطنً، أو أمن السكان وسالمة السٌر 

شروع فً تنفٌذها قبل تحدٌد الطرقً أو المالحة الجوٌة أو البحرٌة، والتً ٌجب ال

 جمٌع شروط الصفقة.

 إشهار الصفقت التفاوضيت التي تتطلب إشهار مسبك وإجراء مىافست  الثا :ث

 موضوع إعالن  تكون المسطرة التفاوضٌة التً تتطلب إشهار مسبق و إجراء منافسة     



فً بوابة وع وطنً ٌختارها صاحب المشروع ٌٌنشر على األقل فً جرٌدة ذات توز

الصفقات العمومٌة . كما ٌمكن تبلٌغه إلى علم المتنافسٌن المحتملٌن بؤي وسٌلة لإلشهار أو 

 بطرٌقة إلكترونٌة . 

  عالن ما ٌلً :االن تضموٌجب أن ٌهذا 

  موضوع الصفقة 

  صاحب المشروع الذي ٌجري المسطرة التفاوضٌة 

 عنوان صاحب المشروع  

  المستندات الواجب اإلدالء بها 

  ًعنوان الموقع اإللكترون. 

            : رابعا : محتىياث ملف الصفقت التفاوضيت

ملف اإلعالن عن صفقة تفاوضٌة تتطلب إشهار مسبق وإجراء منافسة ما  ٌتضمن

  :  ٌلً

        نسخة من اإلعالن عن اإلشهار -

         دفتر الشروط الخاصة -

        التصامٌم و الوثائق التقنٌة -

          نموذج عقد اإللتزام  -

       نموذج جدول األثمان و التقدٌر المفصل  -

 نموذج تحلٌل األثمان بالنسبة لصفقات بؤثمان إجمالٌة  -

  . العناصر المكونة للعرض التقنً عند اإلقتضاء  -

                                     

 

 

 

                                                                                                                                                                        



 على سىذ طلب االمطلب الثاوي :  إبرام الصفقت بىاء

موضوع سندات طلب، كما أجاز حدد المشرع قائمة لألعمال التً ٌمكن أن تكون 

م تورٌدات والقٌام ٌإنجاز أشغال أو تسل 22122342من مرسوم  44المشرع بموجب المادة 

 ( مع احتساب الرسوم.2222222بخدمات وذلك فً حدود مائتً ألف درهم )

 ألشغال التالٌة:با ٌتعلق بالنسبة األشغال الممكن إنجازها بواسطة سند الطلب فاألمر 

  .أشغال تهٌئة المبانً اإلدارٌة وصٌانتها وإصالحها 

 .أشغال تهٌئة المنشآت والطرق والشبكات وصٌانتها وإصالحها 

 .أشغال تهٌئة المساحات الخضراء بتورٌد أو بدون تورٌد 

 .أشغال البذور واألغراس 

  .أشغال تركٌب المعدات المختلفة 

 

 بىاسطت سىذ طلب : طبيعت التىريذاث الممكه تسلمها أوال  

 ٌتعلق األمر بالتورٌدات التالٌة:

الوقود   –اللوازم المتعلقة باألشخاص ذوي االحتٌاجات الخاصة  –تورٌد الحٌوانات  

 األسمدة... الخ ...–الوثائق  –المطهرات ومواد التنظٌف  -والزٌوت 

 :الخذماث الممكه القيام بها بىاسطت سىذ طلب  ثاويا

 شروط البد من إحترامها من أجل إبرام سند طلب : وضع المشرع

األعمال موضوع سند طلب ضمن قائمة األعمال المشار  أن تكون : الشرط األول

 إلٌها أعاله.

أن ال ٌتعدى مبلغ إنجاز األشغال أو تسلٌم التورٌدات أو القٌام  : الشرط الثاني

 درهم(. 2222222تً ألف درهم )ؤمالبخدمات مبلغ 

بصفة إستثنائٌة، ومراعاة لخصوصٌة بعض القطاعات الوزارٌة وكذا  هذا وٌمكن

درهم  522222رفع هذا المبلغ إلى حدود  المإسسات العمومٌة، والجماعات الترابٌة



وزٌر الداخلٌة بعد د موافقة مجلس اإلدارة وتؤشٌرة بموجب مقرر ٌتخذه رئٌس المإسسة بع

 لنسبة للجماعات الترابٌة.ة العمومٌة باٌإستطالع رأي لجنة تتبع الطلب

ٌجب أن تخضع األعمال موضوع سندات طلب إلى منافسة مسبقة،   : الشرط الثالث       

حٌث ٌجب على صاحب المشروع إستشارة ثالثة متنافسٌن على األقل وأن ٌقدم ثالث بٌانات 

تقدٌم  مختلفة لألثمان على األقل مقدمة من طرف المتنافسٌن المعنٌٌن. وفً حالة استحالة

 ثالث بٌانات ٌجب على السلطة المختصة أن تبرر االستحالة أو عدم المالئمة.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


