
ٌمكن تقسٌم طرق إبرام الصفقات العمومٌة إلى طرق عادٌة وطرق 

 إستثنائٌة.

 : وتتضمن صفقة بناء على طلب عروض وقد ٌكون مفتوحا  طرق عادية

 أو محدودا، وقد ٌكون باإلنتقاء المسبق.

الطرق العادٌة كذلك الصفقة بمباراة، وأخٌرا المقتضٌات الهامة  وتتضمن

 والتً تخص أشغال الهندسة المعمارٌة. 3102التً جاء بها مرسوم 

 : وتتضمن بدورها الصفقة التفاوضٌة، والصفقة بناءا على  طرق استثنائية

سند طلب.

: الطرق العادية

طلب عروض الصفقة بمباراة  

طلب عروض مفتوح

عروض محدودطلب 

طلب عروض باإلنتقاء المسبق

الطرق اإلستثنائية

الصفقة التفاوضية 

الصفقة بناءا على سند طلب 

أشغال الهندسة المعمارية
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 الطرق العادية إلبرام الصفقات العمومية 

 إبرام الصفقة العمومية بناء على طلب عروض 

صفقة بناء على طلب عروض من الطرق العادٌة إلبرام الصفقات تعتبر 

العمومٌة، وهذه الطرٌقة عبارة عن وسٌلة الهدف منها فتح المجال أمام أكبر عدد 

من المتنافسٌن من أجل تنفٌذ أشغال أو تسلٌم تورٌدات أو القٌام بخدمات، وتتخذ 

 هذه الطرٌقة ثالثة أشكال رئٌسٌة مختلفة :

  ٌكون طلب العروض مفتوحا أو محدودا، وٌدعى كذلك طلب العروض

 باإلنتقاء المسبق.

  فهو ٌدعى مفتوحا عندما ٌتمكن كل مرشح من الحصول على ملف

 اإلستشارة ومن تقدٌم ترشٌحه.

  وٌدعى محدودا عندما ال ٌسمح بتقدٌم العروض إال للمرشحٌن الذٌن قرر

 صاحب المشروع إستشارتهم.

 عروض باإلنتقاء المسبق عندما ال ٌسمح بتقدٌم العروض، وٌدعى طلب ال

بعد إستشارة لجنة القبول، إال للمرشحٌن الذٌن ٌقدمون المؤهالت الكافٌة 

 السٌما من الناحٌة التقنٌة والمالٌة.

 األولى : طلب العروض المفتوح فقرة ال

  فً حالة طلب العروض المفتوح هنالك مسطرة تتضمن مجموعة من

ات ٌتوجب على صاحب المشروع إحترامها. فهً بمثابة مبادئ اإلجراء

 عامة ضابطة لمسطرة طلب العروض المفتوح وأهمها :

 .الدعوة إلى المنافسة 

 .فتح أظرفة المتنافسٌن فً جلسة عمومٌة 

 .فحص العروض من طرف لجنة طلب العروض 



  تبلٌغ الثمن التقدٌري لألعمال موضوع طلب العروض إلى أعضاء

 روض وكذلك المتنافسٌن أثناء إشهار طلب العروض.لجنة الع

  إختٌار العرض األكثر أفضلٌة من طرف لجنة العروض الواجب

 إقتراحه على صاحب المشروع.

ٌمكن أن نقول أن هذه المسطرة تضمن شفافٌة أكبر فً تمرٌر الصفقات 

 العمومٌة بحٌث تتٌح الفرصة ألغلب المقاوالت للمشاركة فً الطلبٌات العامة.

ٌنشر طلب العروض المفتوح فً بوابة الصفقات العمومٌة، وفً  : اإلشهار

جرٌدتٌن توزعان على الصعٌد الوطنً على األقل ٌختارهما صاحب المشروع 

إحداهما باللغة العربٌة واألخرى باللغة الفرنسٌة )األجنبٌة(، وٌنشر بلغة نشر كل 

 من الجرٌدتٌن.

 المحتملٌن، وإلى الهٌئات المهنٌة عن  كما ٌمكن تبلٌغه إلى علم المتنافسٌن

طرٌق اإلدراج فً نشرة اإلعالنات القانونٌة والقضائٌة واإلدارٌة بالجرٌدة 

الرسمٌة أو فً نشرات متخصصة، أو بأي وسٌلة أخرى لإلشهار والسٌما 

 بطرٌقة إلكترونٌة.

  ٌتعٌن نشر هذا اإلعالن قبل التارٌخ المحدد الستالم العروض، وهذا

ٌوما كاملة ٌتم إحتساب هذا األجل إبتداءا من الٌوم  12محدد فً التارٌخ 

 الموالً لتارٌخ نشر اإلعالن فً ثانً جرٌدة صدرت.

ٌمكن لصاحب المشروع أن ٌقوم بتأجٌل تارٌخ فتح األظرفة، فً حالة توصله 

بطلب من أحد المتنافسٌن، ٌلتمس فٌه التأجٌل لكون األجل المقرر فً إعالن 

 اف لتحضٌر العروض بالنظر إلى تعقد األعمال موضوع الصفقة.اإلشهار غٌر ك



  ففً حالة اإلستجابة لطلب المتنافس، ٌتم نشر إعالن تصحٌحً، وإخبار

 المتنافسٌن الذٌن سحبوا ملفاتهم بتارٌخ التأجٌل.

  ٌوما فً الحاالت التالٌة : بالنسبة لـ : 04ٌوما إلى  12هذا وٌمدد أجل 

  صفقات األشغال المبرمة لحساب الدولة والجهات والعماالت واألقالٌم

والجماعات والمؤسسات العمومٌة، التً ٌعادل أو ٌفوق مبلغها التقدٌري 

 ملٌون درهم دون إحتساب الرسوم. 0004440444

  صفقات التورٌدات والخدمات المبرمة لحساب الدولة التً ٌعادل أو ٌفوق

 درهم دون احتساب الرسوم. 20044.444مبلغها التقدٌري 

 ،صفقات التورٌدات والخدمات المبرمة لحساب المؤسسات العمومٌة 

والجهات والعماالت واالقالٌم والجماعات التً ٌعادل أو ٌفوق مبلغها 

من  14درهم دون احتساب الرسوم. )أنظر المادة    000440444التقدٌري 

 (1420مرسوم 

 مٌة، وتنعقد فً المكان والٌوم والساعة هذا وتكون جلسة فتح األظرفة عمو

المحددة فً نظام اإلستشارة، وإذا صادف هذا الٌوم ٌوم عٌد أو عطلة، 

 ٌنعقد اإلجتماع فً نفس الساعة من ٌوم العمل الموالً.

 


