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الباب ا�ولالباب ا�ول

تعاريف
و و 

مفاھيم 



الفصل ا�ول:    اھمية الصفقات العمومية

الدولة و (تشمل الطلبيات العمومية مجموع الصفقات المسندة الى المرافق العمومية 
من اجل اقتناء السلع أو تحقيق الخدمات أو ) المؤسسات العمومية و الجماعات المحلية

. ا/شغال

المتعلق بالتدبير المفوض   54-05رقم ا;لتزام و التدبير المفوض يخضعان للقانون 
2006 فبراير 14المؤرخ ب  للمرافق العمومية و



الفصل ا�ول:    اھمية الصفقات العمومية

الدولة: الصفقة العمومية بمعناھا الصارم

:تمديد الى الجماعات المحلية

 30(1396في الخامس من شوال   2-76-576من المرسوم رقم  54و  48المادة 
.المنظم للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية و تجمعاتھا) 1976ديسمبر 

المؤسسات (تطبيق شامل أو استئناس قوي به في حالة عدم وجود نص خاص 
)العمومية



الفصل الثاني:     رھانات تتعلق بالميزانية و ا;قتصاد

خ�ل )  كمتوسط(صفقة سنويا  14500تعقد ادارات الدولة ما معدله , من حيث العدد
.بالمائة على شكل طلبات عروض مفتوحة 91منھا . الخمس سنوات ا;خيرة

.بالمائة من الناتج الوطني ا;جمالي 15تمثل الطلبات العمومية بالمغرب ما يناھز  .بالمائة من الناتج الوطني ا;جمالي 15تمثل الطلبات العمومية بالمغرب ما يناھز 

.مليار درھم من الميزانية 64تمتص الصفقات العمومية 

بالمائة من رقم مبيعاته عن طريق الصفقات  70يحقق قطاع البنايات وا/شغال العمومية 
.العمومية

.بالمائة من رقم مبيعاته عن طريق الصفقات العمومية 80يحقق قطاع الھندسة  



الفصل الثالث:     تراكم تجربة مھمة في ميدان الصفقات العمومية

.خبرة و تجربة مھمتين في ميدان الصفقات العمومية, خ�ل العقود ا;خيرة, لقد راكم المغرب

.1917ظھرت بوادر التأطير القانوني منذ سنة  .1917ظھرت بوادر التأطير القانوني منذ سنة 

1998و 1976و 1965اعتماد اص�حات جوھرية  سنة 

.ترسانة قانونية تساير و تواكب ا/وراش ا;ص�حية في ھذا المجال

2007و



الفصل الرابع :    اشراك مختلف الفاعلين

.ان تسيير الصفقات العمومية يقتضي اشراك عدة فاعلين من القطاعين الخاص و العام

مصالح الGمر بالصرف ھي التي تتولى تحديد الحاجيات و إبرام الصفقات و تتبعھا و مصالح الGمر بالصرف ھي التي تتولى تحديد الحاجيات و إبرام الصفقات و تتبعھا و 
.   است�مھا وتصفيتھا

احترام قواعد الشفافية و ( مصالح المراقبة تحرص على شرعية الميزانية و المساطر
).المنافسة

  .الذي يتولى آداء نفقات و تحصيل مداخيل الكيان العمومي مصالح المحاسب المؤدي

) من توريدات و اشغال و خدمات(القطاع الخاص الذي يسھر على تلبية  حاجيات اJدارة 
.في إطار تعاقدي



الفصل الخامس :    نظام ;ممركز و ;متمركز

اصبحت ادارات الدولة تفوض اكثر فأكثر ا;عتمادات المخولة اليھا لفائدة المصالح 
.   الترابية

.اصبحت المؤسسات العمومية مسئولة بنفسھا عن ابرام الصفقات العمومية الخاصة بھا

.اصبحت الجماعات المحلية تتولى بنفسھا عقد الصفقات التي تھمھا



الفصل السادس :         المصادر التشريعية

: إن المرسوم المنظم للصفقات العمومية ھو مستوحى من المعايير الدولية بما في ذلك  

.اتفاقية المنظمة العالمية للتجارة حول الصفقات العمومية

).ا;تحاد ا/وربي(توجيھات أھم  الجھات المانحة  ).ا;تحاد ا/وربي(توجيھات أھم  الجھات المانحة 

.كما كان للتجربة المغربية دورھا في ھذا النطاق



الفصل السابع :           دراسة لبعض المفاھيم ا�ساسية

عقد اداري
و شخص طبيعي او معنوي من , ھو كل عقد بعوض يبرم بين صاحب مشروع من جھة

و يھدف الى تنفيذ اشغال او تسليم , يدعى مقاول او مورد او خدماتي, جھة اخرى
.توريدات او القيام بخدمات

:يخضع لمعيارين اساسيين ھما:يخضع لمعيارين اساسيين ھما

.المساھمة في النشاط العمومي و الشخصية العمومية - ا

: شروط إجبارية في القانون العادي لصالح اJدارة  - ب
.الضمانات

.تغيير العقد من طرف واحد
).شروط العمل(مراقبة الخدمة 

.اJجراءات القصرية 
. سلطة التوقيف و التنفيذ



الفصل السابع :           دراسة لبعض المفاھيم ا�ساسية

مبادئ تأسيسية للصفقات العمومية  

.الشفافية في التعامل مع المترشحين

.الحرية و المساواة في الولوج الى الطلبيات العمومية.الحرية و المساواة في الولوج الى الطلبيات العمومية

وضع اليات المنافسة و اختيار العرض ا;فضل

فعالية النفقات العمومية و حسن استعمال المال العام



الفصل السابع :           دراسة لبعض المفاھيم ا�ساسية

صاحب المشروع
.ا;دارة التي تبرم الصفقة باسم الدولة مع المقاول او المورد او الخدماتي

يمكن ان يعھد الوزير باسمه او لحسابه بتنفيذ كل او بعض من مھام ا;شراف على 
صاحب مشروع منتدب

يمكن ان يعھد الوزير باسمه او لحسابه بتنفيذ كل او بعض من مھام ا;شراف على 
بموجب اتفاقية اما الى ادارة عمومية مؤھلة او الى ھيئة عمومية بناء على , المشروع

.مقرر للوزير ا;ول بعد استشارة الوزير المكلف بالمالية

; يكون صاحب المشروع المنتدب مسؤو; تجاه صاحب المشروع إ; عن حسن تنفيذ 
. ا;ختصاصات التي اسندت اليه



الفصل السابع :           دراسة لبعض المفاھيم ا�ساسية

المشرف على ا*شغال
ھيئة عمومية مؤھلة أو كل شخص معنوي أو طبيعي في القانون الخاص عينه 

.صاحب المشروع من أجل تصميم و متابعة التنفيذ و است�م المشروع

.ا;لتزام بتحقيق النتائج

.تحديد البنود التعاقدية

. مكلف بتنفيذ ا/عمال الموكولة إليه
.ا;لتزام بتحقيق النتائج

احترام الشروط التعاقدية

المزود أو المقاول



الفصل السابع :           دراسة لبعض المفاھيم ا�ساسية

تجمع بالشراكة 
منفصلة من , بتنفيذ جزء أو عقد عدة أجزاء, عضو في التجمع, يلتزم كل صاحب اعمال
.من ا/عمال المنصوص عليھا في الصفقة, حيث تعريفھا و أجرھا

مجموع ا/عضاء ازاء , المعين في عقد ا;لتزام بصفة وكيل عنھم, يمثل احد أعضاء التجمع
.صاحب المشروع

. يكون الوكيل متضامنا مع كل عضو بخصوص التزاماته التعاقدية ازاء صاحب المشروع

تجمع بالتضامن

.يلتزم جميع ا/عضاء بكيفية تضامنية ازاء صاحب المشروع من اجل انجاز الصفقة

مجموع ا/عضاء , بصفة وكيل عنھم المعين في عقد ا;لتزام, يمثل احد أعضاء التجمع
.ازاء صاحب المشروع

.مسطرة ابرام الصفقة بكيفية تكميلية و تضامنية



الفصل السابع :           دراسة لبعض المفاھيم ا�ساسية

التعاقد من الباطن

يمكن لصاحب المشروع أن . يختار صاحب الصفقة بحرية المتعاقدين معه من الباطن
.يمارس حق الرفض برسالة معللة.يمارس حق الرفض برسالة معللة

. يجب أن تتوفر في المتعاقدين من الباطن نفس الشروط المطلوبة من المتنافسين



الباب الثانيالباب الثاني

انواع
الصفقات 
العمومية



الفصل ا*ول :     تصنيف حسب ا*ثمان

صفقة بأثمان أحادية

تكون ا/عمال موزعة على وحدات مختلفة بناء على بيان تقديري مع اJشارة بالنسبة لكل 
.  تكون ا/ثمان ا;حادية جزافية. وحدة الى الثمن ا/حادي المقترح

. بيان ا/ثمان أو سلسلة ا/ثمان: ثمن احادي

.كشف الحسابات المؤقت الشھري, المتريات, الملحقات: ا/شغال المنفذة



الفصل ا*ول :     تصنيف حسب ا*ثمان

صفقة بثمن أجمالي
. يغطي فيھا ثمن جزافي مجموع ا/عمال

. يجب تحديد طبيعة و أھمية ا/شغال التي سيتم إنجازھا بشكل دقيق

مرسوم05//2007( المادة 10) و دفتر الشروط اJدارية العامة لصفقات ا/شغال (الفقرة 3 من المادة 54 التغيير في مختلف أنواع  مرسوم05//2007( المادة 10) و دفتر الشروط اJدارية العامة لصفقات ا/شغال (الفقرة 3 من المادة 54 التغيير في مختلف أنواع  
المنشات  و المادة 55 أسس تحويل الحسابات).

و في ھذه . على اساس تحليل المبلغ ا/جمالي, عند ا;قتضاء, يتم احتساب الثمن الجزافي
و يتم احتساب المبلغ ا;جمالي بجمع . الحالة يرصد لكل وحدة من ھذا التحليل ثمن جزافي

.مختلف ا;ثمان الجزافية التي تخصص لجميع ھذه الوحدات

فأن ا/مر يتعلق بكميات جزافية , في الحالة التي تكون فيھا الوحدات مرصودة بكميات
و تعد كمية جزافية الكمية التي قدم بشأنھا صاحب الصفقة ثمنا . يضعھا صاحب المشروع

.جزافيا يسدد اليه كيفما كانت الكمية المنفذة فع�



الفصل ا*ول :     تصنيف حسب ا*ثمان

صفقة بثمن أجمالي
دون أن يتم تغيير , اذا تم خ�ل التنفيذ تعديل محتوى الصفقات ا/صلية بأمر بالخدمة

.فان التعدي�ت المدرجة يتم تقييمھا طبقا لدفاتر التحم�ت, موضوع الصفقة

.أثمان المنشات أو ا/شغال ا;ضافية 51المادة  * 
).                  بالمائة 25أكثر من (التعويضات عن ا/ضرار الناجمة عن التقليص من حجم ا/شغال  53المادة  * 

يتم  تحليل المبلغ ا;جمالي بغرض وضع كشف الحسابات المؤقتة و لحساب مراجعة 
.عند ا;قتضاء, ا/ثمان

يستحق الثمن ا;جمالي بمجرد تنفيذ المنشأة أو الجزء منھا أو مجموع العمل الذي يتعلق 
.به



الفصل ا*ول :     تصنيف حسب ا*ثمان

صفقة بثمن أجمالي

; يمكن أن يترتب أي تغيير في الثمن ا;جمالي المذكور عن الفوارق الممكن معاينتھا فيما يتعلق 
بين الكميات المنفذة فع� و الكميات الواردة في , بكل نوع من المنشآت أو كل جزء من المنشأة

و كذلك يكون الشأن فيما يخص ا/خطاء التي قد . تحليل الثمن المذكور و لو كانت له قيمة تعاقدية و كذلك يكون الشأن فيما يخص ا/خطاء التي قد . تحليل الثمن المذكور و لو كانت له قيمة تعاقدية
.يتضمنھا التحليل المذكور

مراجعات ا/ثمان ,باعتبار عند ا;قتضاء, يجب أن يتطابق مبلغ كشف الحساب العام و النھائي
مع الثمن ا;جمالي بعد خفض مبلغ ا/شغال التي صدر ا/مر , المنصوص عليھا في الصفقة

.بنقصھا و الزيادة في ا/شغال التي صدر ا/مر بإضافتھا  



الفصل ا*ول :     تصنيف حسب ا*ثمان

صفقة بثمن أجمالي         



الفصل ا*ول :     تصنيف حسب ا*ثمان

صفقة بثمن أجمالي
دفتر الشروط اJدارية العامة لصفقات ا/شغال :المادة 55 -أسس تحويل الحسابات-     



إشكالية تطبيقية27



QuizQuiz

11111111-------- La décomposition des prix ne comprend pas un prix correspondant à un ouvrage qui figure dans les La décomposition des prix ne comprend pas un prix correspondant à un ouvrage qui figure dans les La décomposition des prix ne comprend pas un prix correspondant à un ouvrage qui figure dans les La décomposition des prix ne comprend pas un prix correspondant à un ouvrage qui figure dans les La décomposition des prix ne comprend pas un prix correspondant à un ouvrage qui figure dans les La décomposition des prix ne comprend pas un prix correspondant à un ouvrage qui figure dans les La décomposition des prix ne comprend pas un prix correspondant à un ouvrage qui figure dans les La décomposition des prix ne comprend pas un prix correspondant à un ouvrage qui figure dans les 
plans de conception du projet rémunéré sur la base d’un prix global ;plans de conception du projet rémunéré sur la base d’un prix global ;plans de conception du projet rémunéré sur la base d’un prix global ;plans de conception du projet rémunéré sur la base d’un prix global ;plans de conception du projet rémunéré sur la base d’un prix global ;plans de conception du projet rémunéré sur la base d’un prix global ;plans de conception du projet rémunéré sur la base d’un prix global ;plans de conception du projet rémunéré sur la base d’un prix global ;

22222222-------- Le Trésorier régional refuse de payer  le DP nLe Trésorier régional refuse de payer  le DP nLe Trésorier régional refuse de payer  le DP nLe Trésorier régional refuse de payer  le DP nLe Trésorier régional refuse de payer  le DP nLe Trésorier régional refuse de payer  le DP nLe Trésorier régional refuse de payer  le DP nLe Trésorier régional refuse de payer  le DP n°°°°°°°° 4 4 4 4 4 4 4 4 car les prix ncar les prix ncar les prix ncar les prix ncar les prix ncar les prix ncar les prix ncar les prix n°°°°°°°° AAAAAAAA--------4 4 4 4 4 4 4 4 et Aet Aet Aet Aet Aet Aet Aet A--------21 21 21 21 21 21 21 21 dépassent de plus  dépassent de plus  dépassent de plus  dépassent de plus  dépassent de plus  dépassent de plus  dépassent de plus  dépassent de plus  3030303030303030% % % % % % % % 
leurs montants initiaux : Voir extrait du BPDE cileurs montants initiaux : Voir extrait du BPDE cileurs montants initiaux : Voir extrait du BPDE cileurs montants initiaux : Voir extrait du BPDE cileurs montants initiaux : Voir extrait du BPDE cileurs montants initiaux : Voir extrait du BPDE cileurs montants initiaux : Voir extrait du BPDE cileurs montants initiaux : Voir extrait du BPDE ci--------après :après :après :après :après :après :après :après :
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Marché Marché DP nDP n°° 44

Désignation ouvragesDésignation ouvrages PUPU QuantitéQuantité Produit (A)Produit (A) QuantitéQuantité Produit (B)Produit (B)Désignation ouvragesDésignation ouvrages PUPU QuantitéQuantité Produit (A)Produit (A) QuantitéQuantité Produit (B)Produit (B)

AA--4 4 Fouilles en pleine masseFouilles en pleine masse 150,00   150,00   2 350,00   2 350,00   

352 352 

500,00   500,00   3 427,00   3 427,00   514 050,00   514 050,00   4646

AA--5 5 Fouilles en puits et en Fouilles en puits et en 

rigolesrigoles 160,00   160,00   2 260,00   2 260,00   

361 361 

600,00   600,00   2 733,00   2 733,00   437 280,00   437 280,00   2121

AA--7 7 Mise en remblai ou Mise en remblai ou 

évacuationévacuation 40,00   40,00   4 910,00   4 910,00   

196 196 

400,00   400,00   5 539,00   5 539,00   221 560,00   221 560,00   1313 29   29   

AA--21 Béton cyclopéen21 Béton cyclopéen 880,00   880,00   640,00   640,00   

563 563 

200,00   200,00   1 122,55   1 122,55   987 844,00   987 844,00   7575

AA--25 25 Aciers pour BA en Aciers pour BA en 

fondationfondation 10,50   10,50   48 500,00   48 500,00   

509 509 

250,00   250,00   55 046,80   55 046,80   577 991,40   577 991,40   1313

1 982 1 982 

950,00   950,00   2 738 725,40   2 738 725,40   3838
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الفصل ا*ول :     تصنيف حسب ا*ثمان

صفقة بأثمان مركبة

تتضمن أعما; جزء منھا يؤدى على أساس ثمن اجمالي و الجزء ا;خر على أساس أثمان 
.أحادية

صفقة أشغال تتضمن اعما� بنفقات مراقبة صفقة أشغال تتضمن اعما� بنفقات مراقبة 

.; يؤدى إ; على ا/عمال التي تم انجازھا فع� و خضعت نفقاتھا للمراقبة

.بالمائة من المبلغ ا/صلي للصفقة 2; يمكن أن يتعدى مبلغ ا/عمال المؤدى عنھا  



الفصل ا*ول :     تصنيف حسب ا*ثمان

صفقة بأثمان مؤقتة

يتم ابرام ھذه الصفقة عندما يتعين الشروع في تنفيذ العمل في حين أن جميع الشروط 
الضرورية لتحديد ثمن اصلي أو نھائي تكون غير مستوفاة بسبب تعقد العمل موضوع 

.الصفقة و صبغتھا ا;ستعجالية.الصفقة و صبغتھا ا;ستعجالية
بقرار الوزير ا/ول

.خاصة أو تبادل رسائلباتفاقية 



الفصل الثاني :     تصنيف حسب بعض الخاصيات

حسب الشخصية العمومية

الھيئات العامة  : الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية.

شركات الدولة : الشركات التي تملك ھيئات عامة مجموع رأسمالھا ؛شركات الدولة : الشركات التي تملك ھيئات عامة مجموع رأسمالھا ؛

الشركات التابعة العامة:  الشركات التي تملك ھيئات عامة أكثر من نصف رأسمالھا؛

الشركات المختلطة: الشركات التي تملك ھيئات عامة من رأسمالھا 50 بالمائة على 
.ا/كثر

شركات ا;لتزام: تتكلف شركة بالمرفق العام بموجب عقد التزام تكون فيه الدولة ھي 

.السلطة التعاقدية



الفصل الثاني :     تصنيف حسب بعض الخاصيات

حسب الطابع التقني

صفقات ا/شغال

صفقات التوريدات

:الصفقات الخدماتية

)الملكية الفكرية(الدراسات و ا;شراف على ا/شغال   -

,  النقل, التنظيف(أعمال صيانة التجھيزات واJنشاءات و المعدات و اص�حھا  -
...)  الكراء

صفقات التوريدات



الفصل الثاني :     تصنيف حسب بعض الخاصيات

حسب موضوع الصفقة

صفقة ذات موضوع محدد و دقيقصفقة ذات موضوع محدد و دقيق..

صفقة اطارصفقة اطار :عندما يتعذر سلفا و بصفة كاملة تحديد كمية  و وتيرة تنفيذ أي عمل يكتسي 
.صبغة توقعية و دائمة.صبغة توقعية و دائمة

كما تتضمن ھذه الصفقات شرطا للتجديد . ; يتم تحديد إ; الحد ا/دنى و ا/قصى لRعمال
:  في بعض الحا;ت 5. (الضمني دون أن تتعدى المدة ا;جمالية لكل صفقة ث�ث سنوات

)كراء السيارات



الفصل الثاني :     تصنيف حسب بعض الخاصيات

حسب موضوع الصفقة

الصفقات القابلة للتجديدالصفقات القابلة للتجديد: اذا كان با;مكان تحديد الكميات من قبل صاحب المشروع 
.و كانت تكتسي صبغة توقيعية و دائمة و تكرارية, مسبقا

تتضمن ھذه الصفقات شرطا للتجديد الضمني دون أن تتعدى المدة ا;جمالية لكل صفقة تتضمن ھذه الصفقات شرطا للتجديد الضمني دون أن تتعدى المدة ا;جمالية لكل صفقة 
.ث�ث سنوات

صفقات بأقساط اشتراطيةصفقات بأقساط اشتراطية

صفقات محصصةصفقات محصصة
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Simulation de marchés allotisSimulation de marchés allotis

Le tableau ciLe tableau ciLe tableau ciLe tableau ciLe tableau ciLe tableau ciLe tableau ciLe tableau ci--------après donne l’exemple d’offres présentées par après donne l’exemple d’offres présentées par après donne l’exemple d’offres présentées par après donne l’exemple d’offres présentées par après donne l’exemple d’offres présentées par après donne l’exemple d’offres présentées par après donne l’exemple d’offres présentées par après donne l’exemple d’offres présentées par 4 4 4 4 4 4 4 4 concurrents ayant participé à un concurrents ayant participé à un concurrents ayant participé à un concurrents ayant participé à un concurrents ayant participé à un concurrents ayant participé à un concurrents ayant participé à un concurrents ayant participé à un 
marché comportant marché comportant marché comportant marché comportant marché comportant marché comportant marché comportant marché comportant 3 3 3 3 3 3 3 3 lots avec la condition qu’un concurrent ne peut obtenir plus d’un lot.lots avec la condition qu’un concurrent ne peut obtenir plus d’un lot.lots avec la condition qu’un concurrent ne peut obtenir plus d’un lot.lots avec la condition qu’un concurrent ne peut obtenir plus d’un lot.lots avec la condition qu’un concurrent ne peut obtenir plus d’un lot.lots avec la condition qu’un concurrent ne peut obtenir plus d’un lot.lots avec la condition qu’un concurrent ne peut obtenir plus d’un lot.lots avec la condition qu’un concurrent ne peut obtenir plus d’un lot.

Il montre que le choix selon l’ordre numérique des lots se traduirait par une perte d’économie de Il montre que le choix selon l’ordre numérique des lots se traduirait par une perte d’économie de Il montre que le choix selon l’ordre numérique des lots se traduirait par une perte d’économie de Il montre que le choix selon l’ordre numérique des lots se traduirait par une perte d’économie de Il montre que le choix selon l’ordre numérique des lots se traduirait par une perte d’économie de Il montre que le choix selon l’ordre numérique des lots se traduirait par une perte d’économie de Il montre que le choix selon l’ordre numérique des lots se traduirait par une perte d’économie de Il montre que le choix selon l’ordre numérique des lots se traduirait par une perte d’économie de 33333333,,,,,,,,1 1 1 1 1 1 1 1 
MDH pour l’administration, soit un total des offres retenues de MDH pour l’administration, soit un total des offres retenues de MDH pour l’administration, soit un total des offres retenues de MDH pour l’administration, soit un total des offres retenues de MDH pour l’administration, soit un total des offres retenues de MDH pour l’administration, soit un total des offres retenues de MDH pour l’administration, soit un total des offres retenues de MDH pour l’administration, soit un total des offres retenues de 1414141414141414........500 500 500 500 500 500 500 500 KDH au lieu de KDH au lieu de KDH au lieu de KDH au lieu de KDH au lieu de KDH au lieu de KDH au lieu de KDH au lieu de 1111111111111111........400 400 400 400 400 400 400 400 KDH si KDH si KDH si KDH si KDH si KDH si KDH si KDH si 
le choix était basé sur la meilleure combinaison des offres.le choix était basé sur la meilleure combinaison des offres.le choix était basé sur la meilleure combinaison des offres.le choix était basé sur la meilleure combinaison des offres.le choix était basé sur la meilleure combinaison des offres.le choix était basé sur la meilleure combinaison des offres.le choix était basé sur la meilleure combinaison des offres.le choix était basé sur la meilleure combinaison des offres.

De même, le concurrent De même, le concurrent De même, le concurrent De même, le concurrent De même, le concurrent De même, le concurrent De même, le concurrent De même, le concurrent 3 3 3 3 3 3 3 3 qui a fait la meilleure offre en montant, soit qui a fait la meilleure offre en montant, soit qui a fait la meilleure offre en montant, soit qui a fait la meilleure offre en montant, soit qui a fait la meilleure offre en montant, soit qui a fait la meilleure offre en montant, soit qui a fait la meilleure offre en montant, soit qui a fait la meilleure offre en montant, soit 66666666........500 500 500 500 500 500 500 500 KDH pour le lot nKDH pour le lot nKDH pour le lot nKDH pour le lot nKDH pour le lot nKDH pour le lot nKDH pour le lot nKDH pour le lot n°°°°°°°° 2 2 2 2 2 2 2 2 
devrait se contenter du lot ndevrait se contenter du lot ndevrait se contenter du lot ndevrait se contenter du lot ndevrait se contenter du lot ndevrait se contenter du lot ndevrait se contenter du lot ndevrait se contenter du lot n°°°°°°°°1 1 1 1 1 1 1 1 pour seulement pour seulement pour seulement pour seulement pour seulement pour seulement pour seulement pour seulement 11111111........000 000 000 000 000 000 000 000 KDH.KDH.KDH.KDH.KDH.KDH.KDH.KDH.

Il en découle que le choix selon l’ordre numérique des lots n’est avantageux ni pour l’administration ni Il en découle que le choix selon l’ordre numérique des lots n’est avantageux ni pour l’administration ni Il en découle que le choix selon l’ordre numérique des lots n’est avantageux ni pour l’administration ni Il en découle que le choix selon l’ordre numérique des lots n’est avantageux ni pour l’administration ni Il en découle que le choix selon l’ordre numérique des lots n’est avantageux ni pour l’administration ni Il en découle que le choix selon l’ordre numérique des lots n’est avantageux ni pour l’administration ni Il en découle que le choix selon l’ordre numérique des lots n’est avantageux ni pour l’administration ni Il en découle que le choix selon l’ordre numérique des lots n’est avantageux ni pour l’administration ni 
pour le concurrent qui présente globalement la meilleure offre.pour le concurrent qui présente globalement la meilleure offre.pour le concurrent qui présente globalement la meilleure offre.pour le concurrent qui présente globalement la meilleure offre.pour le concurrent qui présente globalement la meilleure offre.pour le concurrent qui présente globalement la meilleure offre.pour le concurrent qui présente globalement la meilleure offre.pour le concurrent qui présente globalement la meilleure offre.pour le concurrent qui présente globalement la meilleure offre.pour le concurrent qui présente globalement la meilleure offre.pour le concurrent qui présente globalement la meilleure offre.pour le concurrent qui présente globalement la meilleure offre.pour le concurrent qui présente globalement la meilleure offre.pour le concurrent qui présente globalement la meilleure offre.pour le concurrent qui présente globalement la meilleure offre.pour le concurrent qui présente globalement la meilleure offre.

Concurrent 1Concurrent 1 Concurrent 2Concurrent 2 Concurrent 3Concurrent 3 Concurrent 4Concurrent 4

Choix selon ordre numérique des lots (Montants en KDH)Choix selon ordre numérique des lots (Montants en KDH) TotalTotal 14 50014 500

Lot 1Lot 1 1 2001 200 1 5001 500 1 0001 000 11001100

Lot 2Lot 2 9 5009 500 8 0008 000 6 5006 500 90009000

Lot 3Lot 3 5 5005 500 3 8003 800 50005000 60006000

Choix selon la combinaison la plus avantageuseChoix selon la combinaison la plus avantageuse (Montants en KDH)(Montants en KDH) TotalTotal 11 40011 400

Lot 1Lot 1 1 2001 200 1 5001 500 1 0001 000 11001100

Lot 2Lot 2 9 5009 500 8 0008 000 6 5006 500 90009000

Lot 3Lot 3 5 5005 500 3 8003 800 5 0005 000 60006000
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الفصل الثاني :     تصنيف حسب بعض الخاصيات

حسب طريقة ابرام الصفقة

طلب العروضطلب العروض:
 -طلب عروض مفتوح -طلب عروض مفتوح

طلب عروض محدود-

- طلب عروض با;نتقاء المسبق 

المباراةالمباراة

المسطرة التفاوضيةالمسطرة التفاوضية

سندات الطلب سندات الطلب ((استثناءاستثناء))



الفصل الثاني :     تصنيف حسب بعض الخاصيات

حسب طريقة ابرام الصفقة

طلب العروضطلب العروض:
 -طلب عروض مفتوح -طلب عروض مفتوح

طلب عروض محدود-

- طلب عروض با;نتقاء المسبق 

المباراةالمباراة

المسطرة التفاوضيةالمسطرة التفاوضية

سندات الطلب سندات الطلب ((استثناءاستثناء))



الفصل الثاني :     تصنيف حسب بعض الخاصيات

حسب طريقة ابرام الصفقة

المسطرة التفاوضيةالمسطرة التفاوضية



الفصل الثاني :     تصنيف حسب بعض الخاصيات

حسب طريقة ابرام الصفقة

المسطرة التفاوضيةالمسطرة التفاوضية



الفصل الثاني :     تصنيف حسب بعض الخاصيات

حسب طريقة ابرام الصفقة

المسطرة التفاوضيةالمسطرة التفاوضية



الفصل الثاني :     تصنيف حسب بعض الخاصيات

حسب طريقة ابرام الصفقة

المسطرة التفاوضيةالمسطرة التفاوضية



الفصل الثاني :     تصنيف حسب بعض الخاصيات

حسب طريقة ابرام الصفقة

المسطرة التفاوضيةالمسطرة التفاوضية



الفصل الثاني :     تصنيف حسب بعض الخاصيات

حسب طريقة ابرام الصفقة

طلب العروضطلب العروض:
 -طلب عروض مفتوح -طلب عروض مفتوح

طلب عروض محدود-

- طلب عروض با;نتقاء المسبق 

المباراةالمباراة

المسطرة التفاوضيةالمسطرة التفاوضية

سندات الطلب سندات الطلب ((استثناءاستثناء))



الفصل الثاني :     تصنيف حسب بعض الخاصيات

حسب طريقة ابرام الصفقة

سندات الطلبسندات الطلب



الفصل الثاني :     تصنيف حسب بعض الخاصيات

حسب طريقة ابرام الصفقة

سندات الطلبسندات الطلب



الباب الثالثالباب الثالث

دفاتر
التحم:ت التحم:ت 



دفتر الشروطدفتر الشروط  
اJدارية العامةاJدارية العامة

مقتضيات إداريةمقتضيات إدارية--
مطبقة علىمطبقة على  

كل الصفقات المبرمة كل الصفقات المبرمة   
مع الدولةمع الدولة

دفتر الشروط مشتركةدفتر الشروط مشتركة

مقتضيات ذات طابع تقنيمقتضيات ذات طابع تقني
با/ساس تھم الصفقات با/ساس تھم الصفقات   

المتعلقة بنفس الصنفالمتعلقة بنفس الصنف
من ا/شغال أو التوريدات من ا/شغال أو التوريدات   

أو الخدمات أو الخدمات 

دفتر الشروط الخاصةدفتر الشروط الخاصة

يحدد الشروط المتعلقةيحدد الشروط المتعلقة
. . بكل صفقةبكل صفقة  

يتم التوقيع عليھا يتم التوقيع عليھا 
من طرف اSمر بالصرفمن طرف اSمر بالصرف

مع الدولةمع الدولةأو مندوبه أو المساعدأو مندوبه أو المساعد  

موافقة الوزير ا/ول موافقة الوزير ا/ول   --
بعد اقتراحبعد اقتراح

..من الوزراء المعنيينمن الوزراء المعنيين  

أو الخدمات أو الخدمات 
أو الصفقات التيأو الصفقات التي  

تبرمھا نفس الوزارة أوتبرمھا نفس الوزارة أو  
نفس المصلحة نفس المصلحة   

..المتخصصةالمتخصصة

أو مندوبه أو المساعدأو مندوبه أو المساعد  
بالصرفبالصرف  

قبل طرح مسطرةقبل طرح مسطرة  
..إبرام الصفقةإبرام الصفقة  

يصادق عليه من قبليصادق عليه من قبل
. . السلطة المختصةالسلطة المختصة  

من ا/كثر عمومية إلى ا/كثر تحديدا





الباب الرابعالباب الرابع

بنود
إلزامية 



بيانات إلزامية

تحديد 
ا;لتزامات

المتبادلة 

تجنب 
النزاعات



الباب الخامسالباب الخامس

ضمانات 
نقديةنقدية



الفصل ا�ول:    الضمان المؤقت

المغزىالمغزى  : ضمان عرض المتعھد.

المبلغالمبلغ  : تتم اJشارة إليه في دفتر الشروط الخاصة (التعبير عنه بالقيمة).

كيفية ا<نشاءكيفية ا<نشاء: - نقدا (دفع إلى الخزينة العامة)  

الكفا;ت الشخصية و التضامنية -                 



الفصل ا�ول:    الضمان المؤقت

ا<رجاعا<رجاع  : لكل المتعدين ما عدا :

)أيام 5في حالة خطأ مادي واضح أو عدم الرد في أجل أقصاه (

)يوم ابتداء من تبليغ المصادقة على الصفقة 30في أجل أقصاه (

إذا لم يقم المتعھد الذي قبل عرضه بتسليم الوثائق الناقصة في ملفه ا<داري أو لم يصلح ا*خطاء المادية 

 .أيام 5وذلك في أجل أقصاه . أو التباينات التي تم كشفھا في ھذا الملف



الفصل الثاني :    الضمان النھائي

المغزىالمغزى  : بدئ ا/شغال و تنفيذھا.

المبلغالمبلغ  :3 بالمائة من المبلغ ا/صلي للصفقة.(ما عدا إذا كان بند في دفتر الشروط 
).الخاصة

كيفية ا<نشاءكيفية ا<نشاء: - نقدا .  

الكفالة الشخصية و التضامنية -                 

.يوم بعد تبليغ المصادقة على الصفقة 30: ا/جل -                   



الفصل الثاني :    الضمان النھائي

رفع اليد الذي يسلمه صاحب المشروع داخل الث�ث أشھر الموالية لتاريخ ا<رجاعا<رجاع :
 :التسلم النھائي لRشغال

شھادة مقدمة من طرف  . (الموظفين ا*جنبيين وديون الموظفين دفع مستحقات رجوع         
).المندوب ا<قليمي المسؤول عن العمل



ملحوظة مھمة

.عدم تنصيص دفتر الشروط الخاصة على ضمان مؤقت

.ضمان نھائي مفروض

عدم إنجاز الضمان داخل اSجال

غرامة محددة في دفتر الشروط الخاصة 

بالمائة من المبلغ ا/صلي للصفقة 1سعر الغرامة ; يتعدى 



الفصل الثالث   :      ا�قتطاع الضامن

المغزىالمغزى  : ضمان تنفيذ و جودة ا/شغال.

المبلغالمبلغ  :7 بالمائة من المبلغ ا/صلي للصفقة مع إضافة إذا اقتضى الحال مبلغ العقود 
. الملحقة  و ذلك في غياب أية مقتضيات في دفتر الشروط الخاصة. الملحقة  و ذلك في غياب أية مقتضيات في دفتر الشروط الخاصة

كيفية ا<نشاءكيفية ا<نشاء: - اقتطاع العشر (10/1) من الدفعات المسبقة حتى بلوغ 7 بالمائة من 
).بيان مؤقت(المبلغ ا/صلي للصفقة 

الكفالة الشخصية و التضامنية -                 

ا<رجاعا<رجاع : - تسديد (البيان النھائي).

)         ضمانة( رفع يد اJدارة  -             



الباب السادسالباب السادس

نقط
أخرى أخرى 



الفصل ا*ول   :          المبلغ الواجب اعتباره

الشروطالشروط  : 
).بالمائة من المبلغ ا/صلي للصفقة 5أقل من (ارتفاع محتمل لRثمنة 

).بالمائة من المبلغ ا/صلي للصفقة 2أقل من (أشغال بنفقات مراقبة 

).بالمائة من المبلغ ا/صلي للصفقة 1( احتمال دفع  فوائد التأخير

.        ارتفاع في كتلة ا/شغال



الفصل الثاني   :          المصادقة على الصفقة

صفقة نھائية
.مصادقة من طرف السلطات المختصة

)استثناء بالنسبة للصفقات التي خضعت /ثمان مؤقتة(تتم المصادقة قبل بدئ التنفيذ

صفقة في إطار التنفيذ

يتم الشروع في ا/شغال بناء على أمر بالخدمة يصدره صاحب المشروع و الذي يجب 
.تسلمه خ�ل أجل أقصاه ستون يوما الموالية لتبليغ المصادقة على الصفقة

.و إ; يتم تحرير الضمان المؤقت. إمكانية التمديد بعد موافقة نائل الصفقة

.يجب أن يكون ا/مر بالخدمة مكتوبا و مؤرخا و مرقما و مسج�



الفصل الثالث   :  مواد اخرى

تقرير تقد يمي حول :

.طريقة إبرام الصفقة
التقديرات

اختيار نائل الصفقة
معايير ا;نتقاءمعايير ا;نتقاء

. المقارنة مع ا/ثمان الجاري بھا العمل في المھنة

تعيين الشخص الذي سيسھر على تنفيذ الصفقة.

تقرير انتھاء تنفيذ الصفقة.( أكثر من 1 مليون درھم).

افتحاص داخلي للصفقة.( أكثر من 5 مليون درھم).



Un objectif 
commun

الشفافيةالشفافية
في تدبيرفي تدبير  
الصفقاتالصفقات  
العموميةالعمومية  



مما من شأنه . باJع�ن عن برامجھا التنبؤية, في بداية كل سنة مالية, تقوم اJدارة
.أن يمكن الشركات من ا;ضط�ع على طبيعة و أھمية المشاريع المستقبلية

يتم إنشاء نظام استشارة يشمل كل المعايير التي تعتمدھا لجنة الحكم على العروض 
.لتقييم الملفات الخاصة بالمتعھدين

. تفتح ا/ظرفة في جلسة عمومية خ�ل كل الدعوات للمنافسة

كما أن صاحب المشروع ; يمكنه .  توسيع ص�حيات لجنة الحكم على العروض
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كما أن صاحب المشروع ; يمكنه .  توسيع ص�حيات لجنة الحكم على العروض
. أن يغير نائل الصفقة الذي وقع عليه اختيار ھذه اللجنة

عن المحتوى و الكيفية التي مرت بھا الدعوات , بشكل منھجي, يتم إخبار المتنافسين
و يجب أن يقوم صاحب المشروع بإع�ن النتائج المنبثقة عن دراسة . للمنافسة

.العروض فور انتھاء المداو;ت

يستوجب على السلطة المتعاقدة أن تحفز قرار إقصاء المتعھدين الغير المقبولين 
.عندما يطالبون بذلك



Un objectif 
commun

ا�حتكام إلىا�حتكام إلى
المنافسةالمنافسة  

في الصفقاتفي الصفقات  
العموميةالعمومية  



أما اللجوء إلى الصفقات . مسطرة الدعوة إلى المنافسة المفتوحة تشكل القاعدة العامة
التفاوضية أو طلب العروض المحدودة فھو يقتصر على بعض الحا;ت الخاصة و 

.  يجب أن يكون مبررا من طرف السلطة المتعاقدة

ينظر في عروض المتنافسين با;عتماد على معايير تقييم ا/ھداف المسبق تحديدھا ينظر في عروض المتنافسين با;عتماد على معايير تقييم ا/ھداف المسبق تحديدھا 
.و إع�نھا

تحسين قواعد اJشھار فيما يخص المضمون و اSجال و شروط الولوج إلى 
.الطلبات العمومية 

.إقصاء العروض المنفضة بشكل غير عادي و الغير المبررة من طرف المتعھدين



Un objectif 
commun

ضمانضمان
حقوقحقوق  
الشركات الشركات   



إمكانية الحصول من السلطة المتعاقدة على التوضيحات ال�زمة حول ملفات الدعوة 
.للمنافسة 

تحديد قواعد مشتركة للجوء إلى التعاقد من الباطن من أجل وضعا لمتعھدين على 
. قدم المساواة و الحفاظ على الظروف التي سيسري فيھا حسن تنفيذ الصفقة
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خضوع مسطرة إبرام و إسناد الصفقات في كل مراحلھا Sجال صارمة تمكن من 
). الدفع, المصادقة, التأشيرة(الحفاظ على مصالح الشركات 



Un objectif 
commun

ا*داء الجيدا*داء الجيد
في تدبيرفي تدبير  
الصفقاتالصفقات  
العموميةالعمومية  



السلطة المتعاقدة مجبرة على تحديد حاجياتھا بمواصفات دقيقة و بالرجوع إلى 
.معايير متفق عليه وطنيا أو دوليا

من أجل الحصول على أحسن توافق بين الجودة و ” المزايد ا/على“تبني  قاعدة 
.الثمن
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عندما تسمح بذلك (يمكن لصاحب المشروع أن يجزئ طلبيته إلى عدة حصص 
.كل حصة يمكن أن تخضع لصفقة خاصة بھا). طبيعة ا/شغال



Un objectif 
commun

تخليق تسييرتخليق تسيير
الطلبياتالطلبيات  
العموميةالعمومية  



إلزامية الخضوع ;فتحاص الظروف التي تم فيھا تحضير و إسناد و تنفيذ أي صفقة 
.مليون درھم و إعداد تقرير في ھذا الشأن  5يزيد مبلغھا عن 

السلطة المتعاقدة ملزمة بإعداد تقرير تقديم الصفقة يحدد فيه دوافع اختيار طريقة 
اJبرام و المعايير التي تم أخذھا بعين ا;عتبار لتقييمھا و مبررات اختيار نائل 
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اJبرام و المعايير التي تم أخذھا بعين ا;عتبار لتقييمھا و مبررات اختيار نائل 
. الصفقة

مليون درھم تقوم السلطة المتعاقدة بإعداد تقرير  1عندما يتجاوز مبلغ الصفقة 
. انتھاء تنفيذ الصفقة مع اJشارة إلى الحصيلة المادية و المالية



Un objectif 
commun

شكرا علىشكرا على
انتباھكمانتباھكم  
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