
 الفقرة الثانية : طلب العروض المحدود

ال يمكن إبرام صفقة عمومية بناءا على هذا النوع من طلب 

مليون درهم مع  2العروض إال بالنسبة لألعمال التي ال يقل مبلغها عن 

(، والتي ال يمكن 2002احتساب الرسوم )مليون درهم في مرسوم 

دين أو المورعدد محدود من المقاولين أو تنفيذها إال من طرف 

الخدماتيين نظرا لطبيعتها أو لخصوصيتها أو لتعقدها أو ألهمية المعدات 

 التي يتعين استعمالها.

  ثالثة متنافسين هذا ويجب على صاحب المشروع استشارة

بوسعهم االستجابة على أحسن وجه للحاجات  )مرشحين( على األقل

 المراد سدها.

 ختصة أو اآلمر بالصرف إعداد شهادة إدارية من طرف السلطة الم

 المساعد، توضح األسباب التي أدت إلى اختيار هذه المسطرة.

  يجب أن يكون طلب العروض المحدود موضوع دورية توجه

بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل إلى جميع المتنافسين 

الذي يقرر صاحب المشروع استشارتهم كما يتعين أن تتضمن هذه 

ات الخاصة بإشهار اإلعالن عن طلب العروض الدورية جميع البيان

 المفتوح كما أسلفنا الذكر.

عموما يمكن القول أن طلب العروض المحدود هو ذو فائدة كبيرة 

للمقاوالت الصغرى والمتوسطة إذ يتناسب مبلغ الصفقة مع القدرة المالية 
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لمعظمها، زد على ذلك أن الجماعات الترابية وكذا المؤسسات العمومية 

با ما تفضل التعامل بهذا األسلوب نظرا لمعرفتها الدقيقة بالمقاولين غال

والمورديين والخدماتيين المحليين وكفاءاتهم المهنية والتقنية والمالية من 

. جهة، ولكي تساعد على تنشيط اإلقتصاد المحلي من جهة أخرى خاصة 

ب مليون درهم والتي تكون موضوع طل 2أن الصفقات التي تتعدى  سيما

عروض مفتوح غالبا ما تكون من نصيب المقاوالت الكبرى الوطنية 

 واألجنبية.

فبراير  5على مقتضيات المرسومين  من خالل إطالعي :مالحظة 

مارس يمكن القول أن هذا النوع من طلب العروض )المحدود(،  2002

لم يعرف تغييرا يذكر من حيث شروطه. باستثناء الرفع من القيمة الحالية 

 (.  2002مليون درهم  2و 2002للصفقة )مليون درهم مرسوم 

  الفقرة الثالثة :  طلب العروض باإلنتقاء المسبق

ظهرت هذه المسطرة كمسطرة جديدة في قانون الصفقات العمومية 

ومرسوم  2002، وأكدها مرسوم فبراير 0991دجنبر  20الصادر في 

 .2002مارس 

إذ يتم إبرام صفقة بناءا على طلب باالنتقاء المسبق عندما يتعلق 

األمر بأعمال معقدة أو ذات طبيعة خاصة، تستوجب من المتنافسين إبراز 

هالت الكافية للقيام بالمشروع على أحسن وجه، السيما من الناحيتين المؤ

 التقنية والمالية.



في المسطرة يقوم صاحب المشروع بإعداد ملف طلب  عقبل الشرو

العروض باالنتقاء المسبق، ملف يتضمن عدد من النماذج والبيانات التي 

ضيحية يجب على المتنافسين ملؤها بعناية. باإلضافة إلى مذكرات تو

مذكرة تقديم المشروع  نسخة من اإلعالن،  لموضوع الصفقة 

نموذج طلب  توضح موضوع الصفقة، مكان التنفيذ، العمل...، 

وهو  نظام االستشارة  نموذج التصريح بالشرف،  القبول، 

عبارة عن وثيقة يعدها صاحب المشروع توضح شروط تقديم العروض، 

والئحة المنشآت التي يجب أن يدلي بها وكيفيات إسناد الصفقة، 

 المتنافسون، ومقاييس قبول المتنافسين...

 : أنواع الصفقات 

  صفقات أشغال 

 صفقات توريدات 

 صفقات خدمات 

                                        نتقاء المسبقإشهار طلب العروض باإل

  نتقاء المسبقعن طلب العروض باإل: نشر اإلعالن أوال 

يوجه صاحب المشروع ملف طلب العروض باالنتقاء المسبق إلى 

أيام على األقل قبل إرسال اإلعالن للنشر  8أعضاء لجنة القبول ثمانية 

بعد ذلك يقوم بنشر اإلعالن في جريدتين وطنيتين على األقل إحداهما 

باللغة األجنبية. كما ينشر هذا اإلعالن باإلضافة إلى ملف طلب العروض 

 اء المسبق بالبوابة اإللكترونية للصفقات العمومية.باالنتق



وهذا ويضع صاحب المشروع إضافة إلى ذلك رهن إشارة 

المتنافسين، ملف طلب العروض باالنتقاء المسبق بمجرد صدور أول 

إعالن طلب العروض، وإلى غاية التاريخ األقصى لتسليم طلبات 

 المتنافسين.

ديالت على ملف االنتقاء هذا ويمكن بصفة استثنائية إدخال تع

المسبق، بعد إشهاره، شريطة عدم المس بموضوع الصفقة، مع ضرورة 

موافاة جميع المتنافسين الذين سحبوا الملف المذكور بهذه التعديالت 

ووضعها رهن اإلشارة المتنافسين اآلخرين، وذلك طيلة األجل األصلي 

 لنشر إعالن.

لحالة، ال تتم جلسة كما يمكن نشر إعالن تصحيحي، وفي هذه ا

أيام كحد أدنى تحتسب إبتداء من اليوم  01القبول، إال بعد انقضاء أجل 

الموالي لتاريخ آخر نشر إعالن التصحيح في بوابة الصفقات العمومية، 

 وفي ثاني جريدة صدرت.

 ثانيا: اإللغاء 

يمكن إلغاء طلب العروض باالنتقاء المسبق دون أن يتحمل صاحب 

ؤولية عن هذا الفعل إزاء المتنافسين، وفي أي مرحلة المشروع أي مس

من مراحل مسطرة إبرام الصفقة. وذلك في الحاالت المنصوص عليها 

 من المرسوم السالفة الذكر. 54في المادة 

 



 : مالحظة

أن الفرق بين هذه الطريقة وطلب العروض المحدود هو  المالحظ

مليون درهم مع احتساب الرسوم وهو الحد األقصى لمبلغ الصفقة  2مبلغ 

 بالنسبة لطلب العروض المحدود.

ومن إيجابيات هذه الطريقة أنها تمكن اإلدارة من استبعاد المقاولين 

م لضعف والموردين والخدماتيين الذين تعتبر نفسها في غنى عنه

ه السلطة التقديرية في ذإمكانياتهم المالية والتقنية بيد أن تمتيع اإلدارة به

االختيار أو القبول من شأنه أن يضر بمصالح المقاوالت واالقتصاد 

إذ يمكن أن تفتح الباب للمحاباة  الوطني إذا ما وظفت في غيرها محلها.

 والمحسوبية والرشوة والزبونية.

 


