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ووسيلة  مرجعية  وثيقة  توف,  إطار  يف  العمومية"  الصفقات  إبرام  مساطر  "دليل  إعداد   Cيأ
إىل  موجه  هو  أوىل  وبدرجة  العمومية،  الصفقات  نظام  يف   Mاملتدخل ملختلف  مبسطة  عمل 
استيعاب  املساهمة يف  منه  والغرض  العمومية.  الصفقات  العمومي ومستعميل  املشرتي  فئة 
 349-12-2 رقم  املرسوم  تطبيق  عىل  العمل  وكذا  منها  والتمكن  الجديد  اإلصالح  مقتضيات 
العمومية ونصوصه  الصادر يف 8 ج}دى األوىل 1434 (20 مارس 2013) املتعلق بالصفقات 

التطبيقية.
وهو واحد من حزمة من الوثائق الرضورية إلبرام وتنفيذ الصفقات العمومية إىل جانب ملفات 

طلب العروض النموذجية واالتفاقات النموذجية، إلخ.
العادي  القانون  الطلب واتفاقية  الصفقة، سند  إبرام  بتعريف مختلف مراحل  الدليل  يسمح 

حسب مختلف املساطر ودرجات تعقدها.
 وتأC املنظومات التي يتناولها الدليل عىل الشكل التايل :

- طلب العروض املفتوح وطلب العروض املحدود ؛
- طلب العروض باإلنتقاء املسبق؛

- املباراة؛
- الصفقة التفاوضية؛

املع}رية  واالستشارة  املع}رية  املباراة  املع}رية،  االستشارة  املع}رية:  الهندسة  أع}ل   -
التفاوضية؛

- سند الطلب؛

- اتفاقات القانون العادي.
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• يعرض دليل املساطر :

1. خريطة شاملة للمساطر التي سيتم تناولها؛
2. مسطرة أولية خاصة بنرش الربنامج التوقعي للمشرتيات؛

3. بالنسبة لكل منظومة رشاء:
- جذاذة تحليلية؛

الوثائق  ثم  تعريفات  األع}ل،  طبيعة  التطبيق،  مجال   : التالية  العنارص  تقدم  جذاذة   -
املرجعية؛ 

- خطاطة املنظومة؛
- وصف املسطرة إىل جانب تعريف أنشطة وقواعد تسي, كل مسطرة؛

- إحاالت مبارشة عىل القوانM والنصوص التنظيمية (مومأ إليها باللون األصفر)
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• وأخذ بعG االعتبار خصوصيات كل مسطرة وكذا أنواع الصفقات  املختلفة عند االقتضاء : 
محصصة، إطار، قابلة للتجديد، بأقساط إشرتاطية. وقد تم كذلك استحضار املقتضيات املشرتكة 

بG جميع املساطر.
• بخصوص مساطر تفويت صفقات الدراسات، فقد تم تقديم خصائص هذه الصفقات بشكل 
منفصل، يف حG أنه يتعG الرجوع إىل نوع طرق إبرام صفقة الدراسة (طلب عروض مفتوح 
 pوس Gأو محدود، بانتقاء مسبق أو صفقة تفاوضية ..) يف كل ما يتعلق بالعمليات والفاعل

املسطرة.
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