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مدخل

�شهد المغرب خالل الع�شرية المن�صرمة طفرة اقت�صادية ال �سبيل �إلى �إنكارها ،كان لها �أثر حا�سم على
الح�سابات العمومية ،وفتحت �أمام الدولة هوام�ش مناورة تاريخية في مجال الميزانية .وقد ا�ستفادت ال�صفقات
العمومية من ذلك ا�ستفادة كبيرة ،حيث نمت من حيث القيمة بمعدل �سنوي قدره  6%بين  2002و،2006
لتقفز بعدها �إلى � 30%سنويا بين  2007و.2011
وبذلك �صارت ال�صفقات العمومية ،التي ت�شمل نفقات الدولة والم�ؤ�س�سات العمومية والجماعات المحلية،
تمثل ما يناهز  24%من الناتج الداخلي الخام ،وغدت بالتالي مكونًا من مكونات الن�شاط االقت�صادي ال
يمكن تجاهله .وعلى �سبيل المثال ف�إن قطاعات كاملة من االقت�صاد ،مثل قطاع البناء والأ�شغال العمومية �أو
قطاع الهند�سة ،يعتمدان بما يزيد عن  75%على طلبات الدولة المبا�شرة �أو غير المبا�شرة.
واعتبارا لهذه الأهمية ،د�أبت ال�سلطات العمومية على �إيالء االهتمام بالإطار الذي ينظم ال�صفقات العمومية،
�سعيا وراء ال�شفافية والمناف�سة وتحقيق فعالية �أمثل للنفقات .وقد تم �إدخال �إ�صالحات عديدة منذ
،1917ال�سنة التي �صدر فيها �أول ن�ص قانوني ينظم نفقات الدولة ،و�إلى غاية منت�صف ال�سبعينات.
بعد فترة توقف دامت حوالي � 20سنة� ،أطلقت الدولة موجة جديدة من الإ�صالحات همت الإطار القانوني
لل�صفقات العمومية .هكذا �صدر في �سنة  1998مر�سوم جديد يتعلق بتفويت ال�صفقات العمومية ،تاله
مر�سوم �آخر في �سنة  ،2007وهناك �إ�صالح ثالث في طور الم�صادقة ،والذي من المفرو�ض �أن يدخل حيز
التنفيذ في �سنة .2012
�صدرت خالل الفترة نف�سها ن�صو�ص تهدف �إلى االرتقاء بحكامة ال�صفقات العمومية ،منها القانون رقم
 ،99-61الخا�ص بم�س�ؤولية الآمرين بال�صرف والمراقبين والمحا�سبين العموميين ،والمر�سوم ال�صادر في
ال�سنة نف�سها ،الم�صادق على دفتر البنود الإدارية العامة المطبقة على �صفقات الخدمات ،وكذا القانون رقم
 ،00-69المتعلق بمراقبة الدولة المالية للمقاوالت والم�ؤ�س�سات العمومية.
وقد ركزت هذه الإ�صالحات ،التي تبقى غير مكتملة ،على مرحلة التفويت وعلى الجوانب المتعلقة
بالمطابقة الم�سطرية ،مع �إ�ضافة مراقبة مادية النفقات ،لكن دون بلوغ الأهداف المن�شودة في ما يتعلق
بال�شفافية وتب�سيط الم�ساطر.
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خالل ال�سنوات الع�شر المن�صرمة� ،صدرت تقارير عن هيئات وطنية ودولية مختلفة ،ت�شير كلها �إلى ا�ستمرار
م�شاكل ثقل الم�ساطر وغياب ال�شفافية ،وخ�صو�صا في مجال ال�صفقات العمومية .وقد بين بحث ميداني
�أجري لفائدة منظمة تران�سبارن�سي المغرب مع عينة من  400مقاولة� ،أن  10%منها فقط ت�شارك بانتظام في
ال�صفقات العمومية ،و�أن ما يقارب  60%تعتبر �أن الم�ساطر المتعلقة بتلك ال�صفقات معقدة ومكلفة وتطبعها
ممار�سات ف�ساد.
يت�ضح �أي�ضا �أن الإ�صالحات المذكورة لم تقدم الجواب على الإ�شكاليات المرتبطة بالمراحل القبلية (من
تحليل للفر�ص وتحديد الحاجيات وت�صور لملف طلب العرو�ض وغير ذلك) ،والمراحل البعدية (من تنفيذ
وا�ستالم وقبول المنجزات وتقييم وقيا�س للنتائج والآثار).
في ظل هذه الظروف ،اليمكن لل�صفقات العمومية �أن تكون مفيدة بطريقة فعالة لتنمية االقت�صاد الوطني،
�أو�أن تدعم �إقالع المقاوالت ذات الأداء الجيد ،وخ�صو�صا منها المقاوالت ال�صغرى والمتو�سطة .وعلى
م�ستوى �آخر ،يعاني المغرب من و�ضعية بنيوية تتميز بعجز هام ودائم في ميزانه التجاري ،يترجم بتفاقم في
اختالل ميزان الأداءات.
�أخداً بعين االعتبار المالحظات ال�سابقة ،وبناء على ا�ست�شراف التوجهات الحكومية في بعدها االقت�صادي
واالجتماعي بر�سم ال�سنوات الخم�س القادمة ،وخ�صو�صا في مجال الحكامة الم�س�ؤولة ،وت�شجي ًعا لم�شاركة
�أكبر للمقاوالت ال�صغرى والمتو�سطة المغربية في ال�صفقات العمومية ،قام المجل�س االقت�صادي واالجتماعي
بالنظر في م�س�ألة ال�صفقات العمومية في �إطار �إحالة ذاتية� ،سعيا منه �إلى الإ�سهام في جعلها رافعة ا�ستراتيجية
حقيقية للتنمية االقت�صادية واالجتماعية.
وتجدر الإ�شارة �إلى �أن المقاربة التي تبناها المجل�س االقت�صادي واالجتماعي في معالجة الإ�شكالية مو�ضوع
هذا التقرير ،تعتبر امتدادا مبا�شرا للمبادئ التي تم تبنيها في الميثاق االجتماعي الجديد الم�صادق عليه من
قبل الجمع العام في نوفمبر  ،2011وخ�صو�صا ما تعلق منها بما يلي:
• احترام �سلطة القانون؛
• ت�شجيع وحماية حقوق المقاولة؛
• �ضرورة المحا�سبة؛
• �إعالم وم�شاركة الأطراف المعنية؛
• �ضرورة خلق مناخ يحد من العوائق التي تقف �أمام المبادرة االقت�صادية ،وي�شجع على خلق الثروات
وتوزيعها توزيعا عادال ،باالعتماد على قوانين وا�ضحة ومنطقية؛
• احترام الحريات النقابية؛
• احترام الحقوق الأ�سا�سية للعاملين؛
• احترام الحقوق االقت�صادية واالجتماعية.
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وطبقا للتوجهات العامة للمجل�س االقت�صادي واالجتماعي،فقد عمل هذا الأخير على تقديم جواب جماعي
ومجدد للإ�شكالية المدرو�سة ،يمكن �أن يلبي متطلبات ال�صفقات العمومية حتى ت�صل �إلى النتائج المتوخاة،
والتي هي من �شقين� :أوال ،تغطية احتياجات ال�صفقات ،في �إطار من ال�شفافية والمناف�سة العادلة ،وثانيا ،تحقيق
�أق�صى حد من االثار االجتماعية واالقت�صادية الناجمة عن الطريقة التي تمنح وتنفذ بها ال�صفقات العمومية.
وهكذا ،بالإ�ضافة �إلى تعزيز حكامة وطرق تفويت ال�صفقات العمومية ،بما في ذلك التتبع والمراقبة الفعالة،
ف�إن من ال�ضروري تعزيز االبتكار وت�شجيع م�شاركة �أكبر للمقاوالت ال�صغرى والمتو�سطة في الم�شاريع وزيادة
القيمة الم�ضافة المنتجة محلياً.
من ثمة ،ومن �أجل تحديد مجال الدرا�سة ،ينبغي الإ�شارة �إلى �أن تعبير الطلبيات العمومية ،وال�صفقات
العمومية في هذا التقرير ،هو ا�سم جامع ي�شمل مجموع العقود المبرمة من قبل الأ�شخا�ص العموميين
واالدارات والجماعات والمقاوالت والم�ؤ�س�سات العمومية بغر�ض �إر�ضاء حاجيات الم�ؤ�س�سات التي
يمثلونها .ويمكن لهذه العقود �أن تكون �أو �أن ال تكون خا�ضعة لقانون ال�صفقات العمومية .بذلك يغطي
مفهوم الطلبيات العمومية مجاال وا�سعا ي�شمل �أ�شكاال عديدة ،من �ضمنها ال�صفقات العمومية وال�صفقات
المبرمة من قبل بع�ض الأ�شخا�ص العموميين �أو الخوا�ص ،غير الخا�ضعين لقانون ال�صفقات العمومية ،وكذا
عقود تفوي�ض الم�صالح العمومية وعقود ال�شراكة بين القطاعين العام والخا�ص وغيرها.
ولبلوغ هذا الهدف ،فقد هيكل المجل�س �أ�شغاله حول محاور عديدة منها )i( :تجميع وتحليل الوثائق بهدف
تحديد الحالة الراهنة لمعالجة ال�صفقات العمومية؛ ( )iiتحليل كيفي وكمي؛ ( )iiiت�شخي�ص وتحديد
منجزات وحدود و�إكراهات التجارب الناجحة في المغرب؛ ( )ivتنظيم �سل�سلة من جل�سات الإن�صات
واللقاءات مع م�س�ؤولين عموميين وفاعلين خوا�ص وفاعلين من المجتمع المدني؛ ( )vدرا�سة تركيبية
مقارنة لأف�ضل الممار�سات الدولية .وتف�ضي كل هذه الخطوات �إلى تطعيم مجموعة �شاملة من التو�صيات
المتكاملة ،بلورها المجل�س االقت�صادي واالجتماعي في �إطار مقاربة ت�شاورية وتبادلية مع مختلف الفاعلين
المعنيين ،بهدف تحقيق قيمة م�ضافة للمو�ضوع قيد المعالجة.
مقاربة تنظيمية وقانونية لل�صفقات العمومية

يف�ضي �إح�صاء الن�صو�ص وتحليلها ،وكذا تحليل تطبيقها على �أر�ض الواقع� ،إلى الخروج بثالث خال�صات،
ت�ؤكدها نتائج جل�سات الإن�صات التي �أجريت مع فاعلين� ،سواء منهم الآمرون بال�صرف �أم المقاوالت:
• ت�ضع الن�صو�ص القانونية مبادئ وا�ضحة ،وتقر م�س�ؤولية مختلف الفاعلين على امتداد الم�سل�سل ،في
حين �أن الن�صو�ص التطبيقية (من مرا�سيم وقرارات ودفاتر البنود الإدارية العامة) ،لم ت�أتي �سوى بالتعقيد
واختالف الت�أويل الذي ي�ؤدي �إلى عدم �ضبط الم�س�ؤولية؛
• �إن في ت�شتت الن�صو�ص ما يف�سر �صعوبات التطبيق ويدعو �إلى بذل جهد حقيقي للتنميط القانوني؛
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• ال وجود لما ين�ص ب�صراحة على وجوب الت�أثير على التنمية االقت�صادية واالجتماعية في الن�صو�ص
المنظمة لل�صفقات العمومية ،مما ي�ضيع على البالد فر�صة جعلها رافعة حقيقية للتنمية .وتنتج عن
ا�ستعمال هذه الن�صو�ص وتطبيقها من طرف الهيئات الرقابية مخاطر تتهدد الآمرين بال�صرف الذين
يودون القيام بمجهود في هذا االتجاه.
تحليل كمي لل�صفقات العمومية بالمغرب

ال بد من الإ�شارة ،قبل تقديم التحليل الكمي� ،إلى �أن هذا الأخيركان من المفرو�ض �أن يكون �أكثر تعمقا،
لوال ال�صعوبات التي واجهها المجل�س االقت�صادي واالجتماعي في الح�صول على معطيات متعلقة بال�صفقات
العمومية ،وذلك رغم �إلحاح المجل�س ومتابعته للمو�ضوع عبر مرا�سالت تذكيرية لدى القطاعات والإدارات
المعنية .وقد كان من المفرو�ض �أن يقوم المجل�س بتعميق �أ�شغاله على �أ�سا�س تلك المعلومات ،و�إنجاز
تحليل كمي على م�ستوى قطاعي �أكثر دقة ،ليخرج بتو�صيات متكاملة ونوعية خا�صة ببع�ض القطاعات التي
يرتبط نموها و�/أو �إمكانيات تطورها بقوة بال�صفقات العمومية.
يتيح التحليل ال�شامل لل�صفقات العمومية الخروج بالمالحظات التالية:
• يمكن �أن ن�صف تطور �أرقام ال�صفقات العمومية خالل العقد المن�صرم باال�ستثنائي.
• كما يتبين من المخطط �أ�سفله� ،أن المغرب ،ورغم التطور المتذبذب في بداية العقد ،قد �شهد طفرة
نوعية حقيقية انطالقا من �سنة .2005
• وقد مثل هذا الحجم من ال�صفقات العمومية ما مقداره  24%من الناتج الداخلي الخام في �سنة ،2011
وهي ح�صة هامة جعلت ال�صفقات العمومية ت�صبح �أحد �أهم العنا�صر الحا�سمة في الن�شاط االقت�صادي
في بالدنا.
تطور ال�صفقات العمومية بالمقارنة مع نمو الناتج الداخلي الخام
الناتج الداخلي الخام
ال�صفقات العمومية

متو�سط معدل النمو ال�سنوي 4,6% : 07-11
متو�سط معدل النمو ال�سنوي 5,4% :02-06
متو�سط معدل النمو ال�سنوي 30% : 07-11
متوسط معدل النمو السنوي 6,4% : 02-06

24%
19%

2011

2010

12%

2009

15%

2008

10%

2007

9%
2006

7%
2005

7%
2004

12%
2003

9%
2002

الم�صادر .البنك الدولي والخزينة العامة للمملكة
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ودون �إغفال التعقيد الذي يطبع العالقة المحتملة بين النمو االقت�صادي وتطور ال�صفقات العمومية ،ف�إنه ال
يمكن �إنكار الأثر ال�ضعيف لال�ستثمار الذي يتم عبر ال�صفقات العمومية على نمو وتنمية الن�سيج االقت�صادي
المحلي .وعليه ،يجب تحليل هذه العالقة من خالل �إ�سهام القيمة الم�ضافة المحلية في تغطية حاجيات
ال�صفقات العمومية بما في ذلك �إحداث فر�ص ال�شغل وتعزيز اال�ستهالك الداخلي.
هكذا تمكن القراءة الأولى من تب ُّين �أن الأرقام تبقى متنا�سبة ن�سبيا ما بين �سنتي  2002و ،2006بينما
تميزت الفترة ما بين  2007و 2011ب�أثر �ضعيف جدا لنمو ال�صفقات العمومية ،الذي زاد بن�سبة معدلها ،30%
في حين لم يتجاوز نمو الناتج الداخلي الخام  4.6%معدال للفترة نف�سها.
ت�ساهم هذه الظاهرة بقدر كبير في تفاقم عجز الميزان التجاري ،الذي يمثل اليوم تحديا كبيرا �أمام االقت�صاد
الوطني.
مكن التحليل الكمي للمعطيات المتعلقة بال�صفقات العمومية من الخروج بالمالحظات التالية:
• غياب �آليات قادرة على ت�أمين اال�ستفادة الفعالة من الإمكانات التي توفرها ال�صفقات العمومية ،من
�أجل �ضمان تقوية االقت�صاد الوطني ،وبالتالي دعم النمو وال�شغل؛
• يترتب على الأثر ال�ضعيف لنمو ال�صفقات العمومية على نمو القيمة الم�ضافة المحلية ،ارتفاع كبير في
حجم اال�ستيراد الذي يقوم به الم�شترون العموميون بطريقة مبا�شرة �أو غير مبا�شرة؛
• ينجم عن هذه الظاهرة �أثر جد �سلبي لنمو ال�صفقات العمومية على توازن الميزان التجاري ،يف�ضي بدوره
�إلى تفاقم عجز ميزان الأداءات ب�شكل كبير؛
• يقت�ضي هذا الو�ضع تحديد الآليات المنا�سبة التي من �ش�أنها �أن تتيح تحقيق المزيد من القيمة الم�ضافة
المحلية في تغطية حاجيات ال�صفقات العمومية؛
• �إن في لجوء الم�ؤ�س�سات والمقاوالت العمومية ب�شكل مكثف �إلى اال�ستيراد ب�أحجام كبيرة ،ما ي�ؤكد
�ضرورة العمل على تحقيق تنا�سق �أف�ضل ،عبر �إجراءات دقيقة ،بين ال�سيا�سة ال�صناعية والنفقات
العمومية؛
• �إن في الفوارق الكبرى القائمة بين مختلف الفاعلين العموميين في مجال حجم ال�صفقات و�أنماط
التفويت وطبيعة الم�شتريات ،فيما يتعلق بمحتوى الواردات ،ما يبرر تعدد التو�صيات التي يكمل
بع�ضها البع�ض ،من �أجل بلوغ الأهداف التي ر�سمها المجل�س االقت�صادي واالجتماعي ،وخا�صة في
اتجاه ت�شجيع خلق قيمة م�ضافة محلية وت�سهيل ولوج المقاوالت ال�صغرى والمتو�سطة �إلى ال�صفقات
العمومية.
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الدرو�س الم�ستخل�صة من جل�سات الإن�صات

قام المجل�س ،في �إطار �إنجاز هذا التقرير ،بالإن�صات �إلى عدد من الفاعلين العموميين والخوا�ص ،المعنيين
بم�س�ألة ال�صفقات العمومية .وعالوة على جل�سات الإن�صات ،التقى �أع�ضاء من المجل�س بفاعلين �آخرين ،في
�إطار لقاءات مبا�شرة �ساهمت بدورها في �إغناء الم�سعى.
وهذه �أهم الخال�صات الم�ستنتجة من تلك الجل�سات واللقاءات:
 .1يترتب عن الن�صو�ص وتطبيقها اليوم ،الحد وعدم �ضبط م�س�ؤولية �صاحب الم�شروع ،وذلك دون بلوغ
ّ
الم�سطرة في مجال الفعالية وال�شفافية؛
الأهداف
 .2من ال�ضروري العمل على تطوير مهنة الم�شتري العمومي ،من �أجل اال�ستفادة الفعالة من الم�شتريات
و�إ�ضفاء المزيد من الو�ضوح على طلبات الم�شتريات والخدمات؛
 .3يتعين �إ�صالح الإطار القانوني للم�شتريات العمومية ،عبر عدد من الإجراءات الرئي�سة:
• تكييف حجم ال�صفقات من �أجل ت�شجيع المقاولة الوطنية (التح�صي�ص)؛
• تب�سيط الإجراءات؛
• �إقرار النظام القانوني لتنظيم التعوي�ض ال�صناعي؛
• مواكبة منظمة ومنهجية لت�شجيع بروز مجموعات وطنية؛
• �إقرار مقارب ٍة ُتولي الأف�ضلي َة لتنمية القيمة الم�ضافة المحلية وتح�سين ولوج المقاوالت ال�صغرى
والمتو�سطة �إلى ال�صفقات العمومية؛
• اللجوء �إلى التحكيم والو�ساطة للوقاية من النزاعات ،من �أجل تجاوز المنطق الحالي الذي يقوم فقط
على اللجوء �إلى الم�سطرة الإدارية ثم �إلى الق�ضاء؛
• تطوير ال�صندوق المغربي لل�صفقات ،وتزويده بو�سائل مالية �إ�ضافية.
 .4في ما يخ�ص القيمة الم�ضافة المحلية والتعوي�ض ال�صناعي وتح�صي�ص ال�صفقات ،هناك العديد من
النقاط التي ينبغي اال�شارة �إليها:
• "الوظيفة هي التي تخلق الأداة“ ،وبالتالي ينبغي �إعطاء المقاوالت المغربية فر�صة التطور عبر
العمل على م�شاريع كبرى؛
• ا�ستلهام تجارب الدول االخرى في ت�شجيع التعوي�ض ال�صناعي في المغرب ،كتجربة القطار فائق
ال�سرعة ال�صيني؛
• دعم فاعلون اقت�صاديون تم الإن�صات اليهم فكرة �ضرورة القيام ب�إطالق طلبات عرو�ض وطنية ،خا�صة
عندما تكون الم�شاريع ممولة من الداخل؛
• ال�سعي �إلى بلوغ الهدف المتمثل في خلق قيمة م�ضافة من قبل مقاوالت محلية ،والحد من ت�شجيع
و�ضعيات الريع
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• يجب �أن ي�صاحب كل الآليات التي ت�شجع تنمية القيمة الم�ضافة المحلية �إدماج الكثير من
المقاوالت المحلية في مقاربة ابتكارية،تخلق قيمة م�ضافة م�ستدامة بعيدة المدى.
 .5و�أخيرا فقد مكنت جل�سات الإن�صات من ا�ستخال�ص العديد من الممار�سات الجيدة والتجارب
المغربية الفعالة الجديرة ب�أن يتم ا�ستلهامها بطريقة منا�سبة:
• تق�سيم �أورا�ش الطرق ال�سيارة والمالعب الكبرى �إلى ح�ص�ص؛
• بروز مقاوالت ومكاتب درا�سات مغربية فعالة ،في �سياق �سيا�سة ال�سدود؛
• التعوي�ض ال�صناعي في �صفقات القطار فائق ال�سرعة وخطوط الترامواي؛
• المقاربة المعتمدة من قبل البنوك في تطوير عمليات التحويالت المالية ،وغير ذلك.
درا�سة تركيبية مقارنة لأف�ضل الممار�سات الدولية

اعتبارا للمالحظات ال�سابقة ،ارت�أى المجل�س �أن ي�سعى �إلى �إجراء �إح�صاء وا�سع لأف�ضل الممار�سات
الم�سجلة على الم�ستوى الدولي ،و�أجرى بهذا ال�صدد درا�سة حول عدد من الدول ،كما تبينه الخريطة �أدناه.
وقد تم �إجراء الدرا�سة ح�سب محاور متعددة ،من المحور التنظيمي �إلى الم�ساطر �إلى الحكامة فالتنمية
فالتعوي�ض ال�صناعي فدعم المقاوالت� ،إلى غير ذلك.

فنلندا

ال�صين
فيتنام

الهند

باك�ستان

ليتوانيا
التفيا
بولونيا
�أوكرانيا
النم�سا
هنغاريا
بلغاريا
تركيا
الأردن

�ألمانيا
كندا

بلجيكا
المملكة المتحدة
ايرلندا
فرن�سا
تون�س

الواليات المتحدة
الأمريكية

�إيطاليا

الجزائر

المك�سيك

ماليزيا

كولومبيا
البرازيل
البرغواي

�أ�ستراليا
ال�شيلي
البلدان مو�ضوع الدرا�سة

المغرب
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وقد مكنت �أهم الدرو�س الم�ستخل�صة من �إبراز �صواب تو�صيات المجل�س االقت�صادي واالجتماعي الواردة
في هذه الوثيقة ،وهي تو�صيات تنبع من واقع ال�سياق الوطني ،في ان�سجام مع التزامات المغرب الدولية
وبوجه �أعم مع �سيا�سة االنفتاح االقت�صادي التي تنتهجها البالد.
تو�صيات المجل�س االقت�صادي واالجتماعي

من المهم التذكير ،بدايةً ،بالمبادئ الأ�سا�سية التي �سارت وفقها �أ�شغال المجل�س االقت�صادي واالجتماعي،
في �إطار الإعداد لهذا التقرير ،وهي الأ�شغال التي �أف�ضت �إلى بلورة التو�صيات الواردة �أدناه� .إن ال�سيا�سة
المن�شودة في مجال ال�صفقات العمومية ينبغي لها �أن ت�ضمن:
• تغطي ًة حاجيات الم�ؤ�س�سات العمومية ،مع مراعاة م�ستويات الجودة والأداء ت�ساير المعايير الأكثر تقدما؛
• �إحداث �أثر قوي في الن�سيج االقت�صادي ،في مجال التنمية والرفع من القدرات التناف�سية وتح�سين
تموقع المقاوالت الوطنية في الأ�سواق محليا ودوليا؛
• ا�ستثمار خ�صو�صيات وقدرات العر�ض المحلي ،مع دعم هذا الأخير عبر الت�شجيع على التجديد
واال�ستثمار في البحث والتطوير وفي الرفع من القيمة الم�ضافة؛
• تخطيطا يراعي ا�ستباق الحاجيات ،مع �إطالق برامج رائدة ،قادرة على الرفع من م�ستوى التحكم في
الحاجيات الم�ستهدفة ،و�إتاحة الفر�صة في الآن نف�سه للعر�ض المحلي كي يقوي ا�ستعداده لمرحلة
المناف�سة المفتوحة.
وكما تم التذكير بذلك في المدخل ،فقد رغب المجل�س االقت�صادي واالجتماعي �أن تكون مقاربة ال�صفقات
العمومية مقاربة �شاملة ،حتى ال يتم التركيز على مرحلة التفويت وحدها .بذلك امتد التفكير لي�شمل مجموع
المراحل المتعلقة بال�صفقات العمومية ،انطالقا من مرحلة درا�سة الفر�ص والتحديد الدقيق للحاجيات،
وانتهاء بالمراقبة واالفتحا�ص ،مرورا بمراحل تتبع التنفيذ وتدبير العالقة بين الأطراف.
من هذا المنظور ف�إن مرحلة تحديد الحاجيات تعد �أ�سا�سية� ،سواء من �أجل الو�صول �إلى تغطية الحاجيات �أم
ل�ضمان انفتاح كبير على العر�ض و�إمكانياته وعلى المناف�سة وكذا ت�أمين عالقة تعاقدية ومتوازنة بين الأطراف.
في �إطار هذه المبادئ ،واعتبارا للت�شخي�ص الدقيق المكثف الذي تم �إنجازه ،وللممار�سات الجيدة على
الم�ستوى الوطني والدولي ،فقد قرر المجل�س االقت�صادي واالجتماعي �أن يهيكل تو�صياته حول محورين
رئي�سين اثنين:
• المحور القانوني والم�سطري
• محور التنمية اال�ستراتيجية
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تو�صيات تخ�ص المحور القانوني والم�سطري

من المهم العمل على خلق مزيد من التكامل واالن�سجام ،عبر عملية تفكير و�إ�صالح �شامل ومهيكِ ل
لمجموع الن�صو�ص المنظمة لل�صفقات العمومية .وينبغي في هذا الإطار:
• التن�صي�ص بو�ضوح على م�س�ؤولية �صاحب الم�شروع و�صالحيته في اتخاذ القرارات التي ت�ساعد على
بلوغ الأهداف المر�سومة له ،بما في ذلك �إحداث �آثار في االقت�صاد وال�شغل؛
• مواكبة هذه الم�س�ؤولية بوا�سطة نظام للمراقبة �أكثر فعالية و�أكثر عمقا ،ي�ستهدف – بناء على قاعدة مو�ضوعية
لتقييم المخاطر – الطلبات التي تت�ضمن مخاطر ،وتتممه ن�سبة اعتباطية تطبق على جميع الطلبات؛
• �إقرار المبادئ الموجهة الرئي�سة ح�سب �أهداف قابلة للقيا�س ،مع العمل م�ستقبال على �إدماج الجانب
المتعلق بالت�أثير على التنمية االقت�صادية واالجتماعية ب�صفته هدفا رئي�سا.
.1

مواءمة الن�صو�ص وو�ضع قانون عام لل�صفقات العمومية

.2

دعم المناف�سة

العمل ،على �أ�سا�س المبادئ المذكورة �آنفا ،على تنظيم ومواءمة الن�صو�ص المنظمة لل�صفقات العمومية،
وذلك على ثالثة م�ستويات:
• قانون عام لل�صفقات العمومية ،يحدد كل القواعد الأ�سا�سية في مجال ال�ضمانات ،من �شفافية
وتناف�سية وتوجيه لل�صفقات انطالقا من تحديد الأهداف ،وتوازن في العالقة بين الأطراف ،وفعالية
للطعون ،وغير ذلك؛
• مرا�سيم تطبيقية تحدد وتكمل القانون ،عبر تغطية المراحل المتعلقة بتحديد الحاجيات والتفويت
والتنفيذ والمراقبة ،وذلك ح�سب القطاعات و�/أو طبيعة الحاجيات المطلوب تغطيتها ،من �أ�شغال �أو
�أعمال فكرية �أو خدمات �أو تموين؛
• �إذا كانت المرا�سيم تحدد الأنماط التي �سيتم عبرها تطبيق القانون العام لل�صفقات العمومية ،فال
ينبغي لها �أن تحل محل الدفاتر الم�سطرية ،والتي يتعين تف�صيلها مع االخذ بعين االعتبار نوعية
الإدارة والجماعة الترابية والم�ؤ�س�سة والمقاولة العمومية .و ُتعر�ض الدفاتر الم�سطرية – التي يجب
م�ستوى �أول
�أن تكون لها �صفة �إجبارية – على موافقة ال�سلطة ذات الو�صاية .كما يجب �أن تمثل
ً
للمراقبة ،يتحدد ح�سب خريطة لمخاطر الف�ساد يجري �إعدادها تبعا للقطاعات.
• مراقبة البنود التي تحدّ من المناف�سة
�إ�ضافة بنود تتيح للمتناف�سين �أن يتقدموا بمالحظاتهم وانتقاداتهم على دفاتر التحمالت وخا�صة فيما
يتعلق بالبنود التي تحد من المناف�سة ،و�أن يطلبوا من �صاحب الم�شروع ،خالل فترة اال�ست�شارة ،العمل
على تغييرها� .أما القرار النهائي ،الذي يجب �أن يكون مبررا و�أن يتم ن�شره على العموم ،فيبقى من
م�س�ؤولية �صاحب الم�شروع .و�إن من �ش�أن هذا الإجراء� ،إن هو ارتبط بتدابير ت�ضمن المراقبة الناجعة� ،أن
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ُيمكن من تجنب �إق�صاء عرو�ض كان من الممكن �أن تكون منا�سبة ،ب�سبب طلب عرو�ض موجه ب�صفة
مق�صودة �أو غير مق�صودة ،يف�ضي �إلى �إعطاء االمتياز لمن َتج �أو متر�شح معين.
• تطور نظام منح تراخي�ص االعتماد لمكاتب الدرا�سات
�إن طبيعة االنتاج الفكري وتقديم الخبرات ال تخ�ضع بال�ضرورة �إلى المعايير ال�شكلية لتراخي�ص االعتماد
بل هي مرهونة بالدرجة االولى بمقاربة منهجية تعتمد على الت�أهيل واالبتكار الم�ستمرين ،مع درجة
عالية من التخ�ص�ص .لذا ف�إن جودة خدمات مكاتب الدرا�سات ينبغي �أن تتطور في �إطار نظام التقيي�س
و�شهادات المطابقة الم�سلمة من طرف منظمات مخت�صة .ولهذا الغر�ض فعلى المهنيين �أن ي�سهروا على
اختيار و�ضبط المقايي�س والمعايير الدولية وتكميلها ب�أخرى وطنية ت�ساير م�ستلزمات ال�سوق الداخلية
وتنمية القطاعات المعنية.
• التخلي عن �سرية التقدير المالي ل�صاحب الم�شروع
التخلي عن �سرية التقدير المالي الذي يقوم به �صاحب الم�شروع� ،سعيا �إلى تحقيق المزيد من ال�شفافية.
فن�شر هذا التقديرال يعوق �سريان المناف�سة ،بل على العك�س من ذلك يمنع من �إعطاء الأف�ضلية بطريقة
غير م�شروعة لبع�ض المتر�شحين ،دون الأخرين.
• �إعداد طلب المناف�سة
خلق الظروف التي ت�ؤ ِّمن ،خالل المرحلة ال�سابقة لطلب المناف�سة ،وفي �إطار مفتوح و�شفاف ،توا�صال بين
المقاوالت والم�شتري العمومي ،حتى يكون هذا الأخير على بينة من الأمر�أثناء تحريره لدفاتر التحمالت،
�إذ يكون متمكنا من خ�صو�صيات العر�ض و�إمكانياته .ويتعين خالل هذه المرحلة العمل على �إعطاء �أهمية،
كلما كان ذلك �ضروريا ،للجوء �إلى الخبرة الخارجية لم�ؤازرة �صاحب الم�شروع في تحديد حاجياته.

 .3ال�شفافية والمراقبة الناجعة
• �إمكانية التتبع والولوج المفتوح �إلى المعلومة
من �أجل تمكين �أدوات المراقبة من �أن تكون فعالة ،يجب �ضمان �إمكانية تتبع كامل لمجموع المعطيات
والمبادالت التي تجري خالل �سريان الم�سطرة وحتى نهاية تنفيذ ال�صفقة وتقييمها ،والعمل على ن�شر
تلك المعطيات عبر بوابة ال�صفقات العمومية (با�ستثناء العنا�صر الح�سا�سة والمرتبطة بحماية مهارات
المقاوالت ومعطياتها التجارية ال�سرية).
• تحديد �أهداف عمليات االفتحا�ص ون�شر التقارير
جعل عمليات المراقبة �أكثر فعالية ،وذلك عبر تدعيم �إمكانات التتبع ،والولوج �إلى المعلومة ،وتحديد
ال�صفقات مو�ضوع االفتحا�ص المالي على �أ�سا�س تقييم للمخاطر يتبعه قيا�س للعينات (عو�ض القيام كما
هو الحال بتحديد عتبة قيمة ال�صفقة بغ�ض النظر عن طبيعتها وعن القطاع المعني).
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العمل ،وخ�صو�صا من خالل بوابة ال�صفقات العمومية ،على ن�شر تقارير عمليات االفتحا�ص التي تم
�إجرا�ؤها على عينة ال�صفقات المختارة ،وكذا المعايير التي تم اعتمادها في اختيار تلك العينة.
ت�أخذ عمليات المراقبة في اعتبارها النتائج المح�صل عليها وكذا الو�سائل التي تم تخ�صي�صها ،مقارنة مع
تلك التي تم تحديدها في البداية ،والمرتكزات المو�ضوعية الختيارات �صاحب الم�شروع (من نمط
التفويت �إلى الأخذ بمالحظات وطعون المتناف�سين ،وكذا مختلف الآجال المحددة النطالق الأعمال
والتنفيذ واال�ستالم والأداء وغير ذلك) ،دون �إغفال قيا�س الآثار االجتماعية واالقت�صادية المتوقعة
والمتحققة عبر الطلبية �أو الطلبيات التي ثم تفويتها.
• دعم دور المفت�شين العامين والم�شرفين على عمليات االفتحا�ص الداخلي
العمل ،في ما يخ�ص المراقبة ،على تقوية ودعم دور المفت�شين العامين في الوزارات ،ودور المراقبين
الداخليين في المقاوالت والم�ؤ�س�سات العمومية .ومن �أجل ذلك ،ال بد من العمل على تطوير الو�ضع
القانوني له�ؤالء المفت�شين ،بما ي�ضمن ا�ستقالليتهم التامة عن التراتبية الإدارية (عن الوزير والمدير
العام وغير ذلك).

 .4تدعيم م�س�ؤولية الآمرين بال�صرف ،وتحقيق توازن �أمثل في العالقات بين الأطراف
المتعاقدة
• اختيار نمط التفويت وكيفية تقييم العرو�ض
�إن �صاحب الم�شروع ،ب�صفته الطرف الم�ستفيد والم�س�ؤول عن الخدمة ،يجب �أن يبقى �صاحب ال�سلطة
في اختيار الطريقة الأنجع لتفويت ال�صفقة ومحتوى دفتر التحمالت الخا�صة .في المقابل يجب عليه �أن
يبرر اختياراته �ضمن وثيقة ت�ضم �إلى ملف اال�ست�شارة ،وتو�ضع تحت ت�صرف العموم على بوابة ال�صفقات
العمومية .وال ينبغي �أن يكون �صاحب الم�شروع ،في هذا الإطار ،ملزما ب�أن يعتمد ب�صفة منهجي ٍة قاعد َة
الأقل �سعرا.
غير �أن ملف طلب المناف�سة ،واختيارات �صاحب الم�شروع فيما يتعلق بطريقة التفويت ،تبقى كلها قابلة
للطعن وللتعديل� ،إن لزم ذلك ،على �أثر تقديم �أحد المتناف�سين الدليل على كون بع�ض البنود تحد
من المناف�سة.
تعتبر الورقة التبريرية الختيارات �صاحب الم�شروع ،وكذا المرا�سالت المتبادلة التي تمت مع
المتناف�سين ،عنا�صر ينبغي �ضمها �إلى ملف ال�صفقة وطلب المناف�سة ،الذي يمكن �أن يكون مو�ضوع
افتحا�ص كما ذكر ذلك �آنفا.
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• ت�أطير �إلغاء طلبات العرو�ض
يجب �أال يتم �إلغاء �صفقة �سبق �إ�سنادها �إال في حاالت محددة ومبررة ،لأن من �ش�أن ذلك �أن يحد من
حاالت �إلغاء طلب عرو�ض في ظل �شروط غير وا�ضحة ،تفتح الباب �أمام �إمكانية تغطية نف�س الحاجيات
في �إطار �صفقة �أخرى بمعايير جديدة موجهة.
• تخفي�ض و�ضمان �آجال الأداء
بغ�ض النظر عن المر�سوم المتعلق بالفوائد المترتبة على الت�أخير ،وعن القانون المتعلق ب�آجال الأداء ،من
المهم �إر�ساء �آليات ت�ضمن التحكم في الآجال الحقيقية للأداء كما ي�شهدها واقع العقود المبرمة في �إطار
ال�صفقات العمومية .ومن �أجل ذلك ،يتعين التحكم من جهة في �آجال اال�ستالم ،المحددة انطالقا من
تاريخ ت�سليم العمل ،ومن جهة �أخرى في �آجال الأداء ،المحددة انطالقا من تاريخ �إيداع الفاتورة �أو الح�ساب.
• ت�أطير �أجل توجيه طلب الخدمة
تحديد الأجل الذي يتعين على �صاحب الم�شروع �أن يوجه داخله طلب الخدمة �إلى المقاولة التي
ر�ست عليها ال�صفقة.
• �إيالء االعتبار لعر�ض الطرف المتعاقد معه مثل مراعاة دفتر التحمالت الخا�صة
العمل على الحد من ال�سلطة التقديرية ل�صاحب الم�شروع في الت�أويل الوا�سع لبنود دفتر التحمالت
الخا�صة ،حتى ولو كانت هذه الأخيرة غير دقيقة وكان العر�ض المقبول قد جاء بالتدقيقات ال�ضرورية
فيما يخ�ص تدقيق الفهم وتغطية الحاجيات المحددة وفقا لذلك .ولهذا الغر�ض ف�إن ال�صفقة المبرمة
بين الطرفين يجب �أن تت�ضمن العر�ض المقبول ،الذي ي�صبح ملزما للطرفين .وبذلك تتحمل المقاولة
م�س�ؤوليتها الكاملة في االلتزام بالعر�ض الذي تقدمت به ،ويتحمل �صاحب الم�شروع م�س�ؤولية الم�صادقة
على هذا العر�ض وقرار �إ�سناد ال�صفقة.
• ت�أطير قرارات ف�سخ ال�صفقات
الحد من الحاالت التي ي�ستطيع فيها �صاحب الم�شروع اتخاذ قرار بف�سخ ال�صفقة ،حين ال يكون القرار
مبر ًرا بعجز مثبت لدى المقاولة التي ر�ست عليها تلك ال�صفقة .وفي هذه الحال ف�إن من ال�ضروري �إعادة
النظر في �شروط الف�سخ بما يجعلها �أكثر �إن�صافا ويحول دون ت�سبب الف�سخ في الإ�ضرار بم�صالح المقاولة
�أو حتى تهديد وجودها.
• افتتاح مرحلة المفاو�ضات
اللجوء �إلى مفاو�ضات وتدقيقات بين �صاحب الم�شروع والمقاولة الم�ستفيدة من تفويت ال�صفقة بطريقة
منهجية كلما تعلق الأمر بم�شتريات ا�ستراتيجية �أوغير اعتيادية .و�سيكون من �ش�أن هذه المرحلة �إ�ضفاء
مزيد من الو�ضوح على العقد ،دون الم�س بالمعايير المعتمدة في المناف�سة بين المتر�شحين.
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• �إعطاء �صبغة مهنية للم�شتري العمومي وتغطية جميع المراحل
من �أجل بلوغ الأهداف المر�سومة لل�صفقات العمومية ،يتعين تمكين الم�شترين العموميين من تطوير
قدراتهم والت�أهيل ال�ضروري لتحقيق عمليات ال�شراء ،وتمكينهم من الولوج ،كلما لزم الأمر� ،إلى الخبرة
الخارجية الم�ساعدة في �إدارة الم�شاريع والمقدمة ل�صاحب الم�شروع.
وهذا يعني على وجه الخ�صو�ص �أنه يجب معالجة العمليات بالو�سائل المنا�سبة على امتداد جميع
المراحل (من تحديد الحاجيات �إلى �صياغتها ال�شكلية فاال�ست�شارة فالتنفيذ فاال�ستالم) .وفي هذا
االطار يجب �أن تكون عملية الدرا�سات اال�ستطالعية لتبرير جدوى الم�شاريع محل اهتمام خا�ص ،مع
اللجوء ،متى لزم ذلك� ،إلى �أبحاث ميدانية ذي فائدة عمومية ،تتيح للمواطنين فر�صة الإدالء بتقديراتهم
واقتراحاتهم� ،أوما لديهم من م�ؤاخذات على الم�شاريع ،وذلك لتمكين ال�سلطة المعنية من �أن تكون
على بينة من كل العنا�صر ال�ضرورية التخاد القرار.

 .5الطعون والتحديد الدقيق لحاالت تنازع الم�صالح
• تحديد حاالت تنازع الم�صالح
عو�ض االكتفاء بمنع تنازع الم�صالح� ،سيكون من الأن�سب �أن يتم الإبالغ عن كل احتمال لوقوع تنازع
للم�صالح من �ش�أنه �إعطاء االمتياز لمتر�شح معين ،وذلك من قبل �صاحب الم�شروع وكل الأ�شخا�ص
المعنيين معه بتدبير ال�صفقات العمومية .كما يجب على �صاحب الم�شروع ،و�/أو كل �شخ�ص معني،
�أن يتخذ ،في حال وجود �إحتمال لتنازع الم�صالح ،الإجراءات الوقائية التي يراها �ضرورية وكافية ،و�أن
يخبر بها العموم (عبر البوابة على الخ�صو�ص) ،وتحديدا المتر�شحين.
• �إحداث هيئة متكافئة الأع�ضاء للطعون
لقد بينت الطريقة المتبعة حاليا في الطعون عن عدم فعاليتها ،لأنها ال توفر ال�شروط الكافية للحياد
والنجاعة .ومن �أجل �ضمان ا�ضطالع الطعون بدورها الكامل ،يو�صى ب�إحداث هيئة م�ستقلة متكافئة
الأع�ضاء ،قادرة على �أن تتخذ ،في �آجال محددة ،قرارات ذات طابع نافذ .وينبغي �أن تعتمد الهيئة
الجديدة في عملها على خبراء مهنيين م�شهود لهم بالنزاهة والحياد.
وبالموازاة مع �إحداث الهيئة الم�شار �إليها� ،إعداد وت�شجيع الو�ساطة والتحكيم لمعالجة النزاعات التي
يمكن �أن تحدث في ت�أويل �أو تنفيذ عقود مرتبطة بال�صفقات العمومية.
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تو�صيات مرتبطة بمحور التنمية اال�ستراتيجية

� .6إقرار �إجبارية التعوي�ض ال�صناعي

ا�ستعمال قوة القانون في �إقرار �إجباري ٍة التعوي�ض ال�صناعي تكون عتبات ال�صفقات التي تنطبق عليها
والن�سب المطبقة كلها داخل حدود تحدد ح�سب المجال القطاعي ،وتعود م�س�ؤولية تحديدها �إلى لجنة
ت�ضم على الخ�صو�ص قطاعات االقت�صاد والمالية وال�صناعة.
ويمكن لهذا التعوي�ض ،الملزم للمقاولة المتعاقد معها� ،أن يتخذ الأ�شكال التالية:
• مناولة �أوتعاقد م�شترك ،ي�ضمن ن�سبة من الإنتاج المحلي؛
• �شراء منتجات �أو خدمات ذات �صنع محلي؛
• ا�ستثمارات مبا�شرة؛
• تطوير الإطار الذي ي�ضمن اكت�ساب التكنولوجيات وتطويرها.
ينبغي �أن تكون م�س�ألة تحديد الآليات والعتبات والمجاالت القطاعية المعنية مو�ضوعا لدرا�سة معمقة
تتيح تحديد ال�سيا�سة الواجب تبنيها في هذا المجال ،وتزويد ال�سلطات العمومية بو�سائل التفاو�ض مع
المقاوالت الأجنبية الكبرى والفاعلين الأجانب.
بالموازاة مع ذلك ،يتعين و�ضع الإطار الت�شريعي والتنظيمي ال�ضروري ل�ضمان فعالية حقيقية للتعوي�ض
ال�صناعي ،الذي يمثل مفهوما حديث العهد في المغرب ،و�إعداد �آليات التتبع والتقييم انطالقا من نقطة
التعاقد .ومن �ش�أن هذا الإطار الجديد �أن يمكن الم�س�ؤولين المعنيين بالعقد ،والجهات الم�شرفة ،من
تتبع مدى احترام االلتزامات من قبل الأطراف المعنية ،وخ�صو�صا منها الفاعل الأجنبي الم�ستفيد من
الطلبية ،وتطبيق �إجراءات التقويم الالزمة عند االقت�ضاء.

 .7ت�شجيع خلق القيمة الم�ضافة المحلية

�إن الجواب على الإ�شكاليات الكبرى بالمغرب – من نمو وت�شغيل وتناف�سية لالقت�صاد ودعم لمداخيل
الدولة وتعديل للميزان التجاري وميزان الأداءات – يحتم علينا ت�شجيع تطويرالقيمة الم�ضافة المحلية،
وهو ما من �ش�أن ال�صفقات العمومية وب�صفة عامة الطلبيات العمومية �أن ت�ساهم فيه بقدر كبير .ومن �أجل
ذلك يجب رفع ن�صيب القيمة الم�ضافة المحلية في ال�صفقات العمومية ،وذلك عبر الآليات التالية:
• تعمل الدولة ،مع الم�ؤ�س�سات والهيئات العمومية ،وخ�صو�صا في �إطار عقود-برامج ،على تحديد
�أهداف للأثر االقت�صادي واالجتماعي المترتب على ال�صفقات العمومية المزمع �إطالقها .وكما هو
ال�ش�أن بالن�سبة �إلى الأهداف المرتبطة مبا�شرة بمهمتها الع�ضوية ،ف�إن تتبع مدى بلوغ تلك الأهداف،
المتمثلة في الآثار الناجمة عن ال�صفقة ،تبقى من م�س�ؤولية الهيئات العمومية المكلفة بالتدبير
والحكامة؛
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• الزيادة المنهجية (بغر�ض المقارنة) بما قدره � 15إلى  20%في قيمة عرو�ض المقاوالت الأجنبية،
وتطبيق الإجراء نف�سه ،متى �أمكن ذلك ،على القيمة الم�ستوردة داخل العرو�ض المقدمة .للإ�شارة
فقد جاء ن�ص مر�سوم  2007بهذه الإمكانية (بطريقة اختيارية) دون �أن يمثل ذلك �أي تناق�ض مع
االلتزامات الدولية للمغرب؛
• عند اختيار عر�ض يقدم �أعلى قيمة م�ضافة محليا لكنه يتميز بفارق في الثمن داخل حدود الأف�ضلية
الوطنية (من � 15إلى  20%ح�سب القطاعات ونوعية الحاجيات) ،ينبغي تمكين �صاحب الم�شروع
من �أن يتفاو�ض على العر�ض من �أجل تقريبه من �أف�ضل العرو�ض خارج احت�ساب القيمة الم�ضافة
المحلية� ،شريطة �أن يكون قد تم الت�صريح بذلك في طلب المناف�سة .ويجب �أن يتم خالل هذه
المرحلة من التفاو�ض االخذ بعين االعتبار الدعم الذي تتمتع به المنتجات والخدمات ،المكونة
للعر�ض المرجعي في المفاو�ضة ،من قبل بلدانها الأ�صل؛
• بالن�سبة �إلى العرو�ض التي تبلغ حجما معينا� ،إقرار ن�سبة مئوية كحد �أدنى للمنتجات والمواد الم�صنعة
محليا ،يجب �أن يتوفر عليها العر�ض الذي ثم اختياره ،مع �إلزام المتعاقد معه بالإدالء بما يثبت م�صدر
المنتجات والمواد المعنية؛
• �إقرار ح�صة معينة كحد �أدنى لم�شاركة المقاوالت التي تنتج قيمة م�ضافة محلية �أو وطنية (يتم تحديد
تلك الن�سبة ح�سب القطاعات وطبيعة الحاجيات) في ال�صفقات العمومية� ،سواء ب�صفتها �صاحبة
عرو�ض �أو ب�صفتها م�شاركة في تنفيد العقد �أو مكلفة بالمناولة؛
• منع طلب تقديم �شهادات االنجاز متعلقة بم�شاريع م�شابهة ،وخ�صو�صا حين يكون الم�شروع المعني
من نوع لم ي�سبق �إنجازه في المغرب ومن خالل قيمة م�ضافة محلية؛
• �إحداث الآليات التي من �ش�أنها ت�سهيل تجميع الم�شتريات من طبيعة واحدة في بع�ض القطاعات،
ق�صد ت�شجيع اال�ستثمار المحلي والولوج �إلى التكنولوجيا ،علما �أن الهدف هو ا�ستباق الحاجيات
وجعلها م�شتركة ،لتو�ضيح الر�ؤية للمقاوالت ،و�ضمان تغطية �أمثل للحاجيات في نهاية المطاف؛
• ت�شجيع تطوير م�شاريع �شراكة بين القطاعين العمومي والخا�ص ،والعمل في هذا الإطار على ت�شجيع نقل
وتفوي�ض المرافق العمومية ،عبر تطوير الكفاءة الوطنية وتو�سيعها لت�شمل المجاالت المعنية.

 .8الم�شتريات اال�ستراتيجية في �إطار برامج ابتكارية

في ما يخ�ص الم�شتريات التي تقوم بها الدولة ،والتي تكون من الناحية التكنولوجية في متناول المقاوالت
الوطنية ،فينبغي القيام با�ست�شارات وفق المراحل التالية:
• مرحلة تحديد المقاوالت التي لديها القدرة �أو االمكانية على تغطية الحاجيات الم�ستهدفة؛
• مرحلة �سابقة على اال�ست�شارة ،مع دعم من الدولة لتلك المقاوالت التي �ستتكفل بتغطية الحاجيات
في مجال محدد ومتحكم فيه؛
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• مرحلة الم�صادقة على مدى مالءمة العر�ض المقدم مع الحاجيات الواجب تغطيتها؛
• مرحلة طلب العرو�ض المفتوح.
ملحوظة :يت�ضمن التقرير المف�صل �أمثلة عن التطبيق القطاعي لهذا الم�سعى.

 .9ت�شجيع ومواكبة المقاوالت ال�صغرى والمتو�سطة

و�ضع �أدوات معينة لت�سهيل وت�شجيع ولوج المقاوالت ال�صغرى والمتو�سطة �إلى ال�صفقات العمومية:
• خدمات �إعالمية ل�صالح المقاوالت ال�صغرى والمتو�سطة ،ت�ؤمن اليقظة في مجال ال�صفقات العمومية،
لت�سهيل عملية تحديد وتوجيه ال�صفقات المالئمة لهذه المقاوالت؛
• ت�شجيع ولوج المقاوالت ال�صغرى والمتو�سطة �إلى اال�ست�شارة القانونية ،وخ�صو�صا في مجال ال�صفقات
العمومية� ،سواء خالل المرحلة القبلية لتقديم العر�ض �أم �أثناء مرحلة التعاقد وتنفيذ ال�صفقات؛
• و�ضع ملفات نموذجية مب�سطة وم�صادق عليها لفائدة المقاوالت ال�صغرى والمتو�سطة؛
• ت�أمين دعم مالي للجوء �إلى خدمات خبراء في مرحلة �إعداد العرو�ض (في امتداد لبرنامج "م�ساندة"
للوكالة الوطنية لإنعا�ش المقاوالت)؛
• عرو�ض للتمويل �أكثر مالءمة ،مقدمة من قبل ال�صندوق الوطني لل�صفقات؛
• فتح الإمكانية �أمام الدولة للأداء المبا�شر لم�ستحقات المقاوالت ال�صغرى والمتو�سطة المكلفة
بالمناولة في �إطار ال�صفقات العمومية؛
• تحديد �أمثل للعالقات بين المقاوالت الكبرى التي تر�سو عليها ال�صفقات وبين المقاوالت ال�صغرى
والمتو�سطة المكلفة بالمناولة؛
• ت�ضمين الن�صو�ص �إمكانية ت�أمين �صاحب الم�شروع مقدم �أجر عن ال�صفقة للمقاوالت ال�صغرى
والمتو�سطة.

 .10ت�شجيع االقت�صاد االجتماعي

و�ضع �إطار مالئم بالن�سبة �إلى الم�شتريات التي يمكن �أن يقوم بها فاعلون في االقت�صاد االجتماعي ،يتميز
بما يلي:
• م�سطرة �أقل �إكراها و�أكثر تال�ؤما مع �أنظمة وهياكل الكيانات الم�ستهدفة بطريقة مبا�شرة �أو غير مبا�شرة؛
• �ضوابط تقوم على معايير ينبغي ت�شجيعها ،ترتبط خا�صة بما يلي:
 الحفاظ على البيئة؛ التجارة العادلة؛ الت�سميات الأ�صلية الخا�ضعة للمراقبة؛ ت�شجيع المقاوالتية الن�سائية.28
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.11

�إحداث هيئة مركزية مكلفة بال�صفقات العمومية

�إحداث هيئة لذى رئي�س الحكومة مكلفة بقيادة �سيا�سة ال�صفقات العمومية على �أ�سا�س ا�ستراتيجية
حقيقية للم�شتريات .ويناط بهذه الهيئة الجديدة المهمات التالية:
• مر�صد لل�صفقات العمومية يجمع كل المعطيات حول ال�صفقات العمومية ،ويتتبع الم�ؤ�شرات ويقي�س
مدى بلوغ الأهداف (وخ�صو�صا المتعلقة منها بالأثر االقت�صادي واالجتماعي) ح�سب محاور عديدة
(الجهة والقطاع والم�ؤ�س�سة ون�سبة المحتوى من العنا�صر الم�ستوردة قيا�سا �إلى محتوى القيمة
الم�ضافة المحلية ،وغير ذلك)؛
• �إحداث �سجل مرجعي للمقاوالت ،من �أجل مركزة المعلومات المفيدة للم�شترين العموميين؛
• تكوين وت�أطير الم�شترين العموميين؛
• المواكبة في و�ضع ال�سيا�سات اال�ستراتيجية للم�شتريات ،وخ�صو�صا في البرامج االبتكارية؛
• التنظيم.
تتدخل الهيئة الجديدة على م�ستوى المواكبة اال�ستراتيجية لل�صفقات العمومية ،وتكون مكلفة بالنهو�ض
بتطوير مهنة الم�شتري ،ومواكبة المتعاقدين (بما في ذلك اللجوء عند ال�ضرورة �إلى خدمات الم�ساعدة
الخارجية على التعاقد  )AMOلبلوغ الأهداف اال�ستراتيجية لل�صفقات العمومية.
ومن المهم اال�شارة �إلى �أن:
• مهمات المراقبة والمحا�سبة تبقى على م�ستوى الخزينة العامة للمملكة؛
• مهمة الطعون ال تدخل في مهام الهيئة المكلفة بقيادة �سيا�سة ال�صفقات العمومية بل هي مناطة بالهيئة
الجديدة متكافئة الأع�ضاء المذكورة �آنفا (والتي يمكنها �أن تحل محل اللجنة المركزية لل�صفقات).
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مدخل

�شهد المغرب خالل الع�شرية المن�صرمة طفرة اقت�صادية ال �سبيل �إلى �إنكارها ،كان لها �أثر حا�سم على
الح�سابات العمومية ،وفتحت �أمام الدولة هوام�ش مناورة تاريخية في مجال الميزانية .وقد ا�ستفادت ال�صفقات
العمومية من ذلك ا�ستفادة كبيرة ،حيث نمت من حيث القيمة بمعدل �سنوي قدره  6%بين  2002و،2006
لتقفز بعدها �إلى � % 30سنويا بين  2007و.2011
وبذلك �صارت ال�صفقات العمومية ،التي ت�شمل نفقات الدولة والم�ؤ�س�سات العمومية والجماعات المحلية،
تمثل ما يناهز  24%من الناتج الداخلي الخام ،وغدت بالتالي مكونًا من مكونات الن�شاط االقت�صادي ال
يمكن تجاهله .وعلى �سبيل المثال ف�إن قطاعات كاملة من االقت�صاد ،مثل قطاع البناء والأ�شغال العمومية �أو
قطاع الهند�سة ،يعتمدان بما يزيد عن  75%على طلبات الدولة المبا�شرة �أو غير المبا�شرة.
واعتبارا لهذه الأهمية ،د�أبت ال�سلطات العمومية على �إيالء االهتمام بالإطار الذي ينظم ال�صفقات العمومية،
�سعيا وراء ال�شفافية والمناف�سة وتحقيق فعالية �أمثل للنفقات .وقد تم �إدخال �إ�صالحات عديدة منذ
،1917ال�سنة التي �صدر فيها �أول ن�ص قانوني ينظم نفقات الدولة ،و�إلى غاية منت�صف ال�سبعينات.
بعد فترة توقف دامت حوالي � 20سنة� ،أطلقت الدولة موجة جديدة من الإ�صالحات همت الإطار القانوني
لل�صفقات العمومية .هكذا �صدر في �سنة  1998مر�سوم جديد يتعلق بتفويت ال�صفقات العمومية ،تاله
مر�سوم �آخر في �سنة  ،2007وهناك �إ�صالح ثالث في طور الم�صادقة ،والذي من المفرو�ض �أن يدخل حيز
التنفيذ في �سنة .2012
�صدرت خالل الفترة نف�سها ن�صو�ص تهدف �إلى االرتقاء بحكامة ال�صفقات العمومية ،منها القانون رقم
 ،99-61الخا�ص بم�س�ؤولية الآمرين بال�صرف والمراقبين والمحا�سبين العموميين ،والمر�سوم ال�صادر في
ال�سنة نف�سها ،الم�صادق على دفتر البنود الإدارية العامة المطبقة على �صفقات الخدمات ،وكذا القانون
رقم  ،00-69المتعلق بمراقبة الدولة المالية للمقاوالت والم�ؤ�س�سات العمومية.
وقد ركزت هذه الإ�صالحات ،التي تبقى غير مكتملة ،على مرحلة التفويت وعلى الجوانب المتعلقة
بالمطابقة الم�سطرية ،مع �إ�ضافة مراقبة مادية النفقات ،لكن دون بلوغ الأهداف المن�شودة في ما يتعلق
بال�شفافية وتب�سيط الم�ساطر.
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خالل ال�سنوات الع�شر المن�صرمة� ،صدرت تقارير عن هيئات وطنية ودولية مختلفة ،ت�شير كلها �إلى ا�ستمرار
م�شاكل ثقل الم�ساطر وغياب ال�شفافية ،وخ�صو�صا في مجال ال�صفقات العمومية .وقد بين بحث ميداني
�أجري لفائدة منظمة تران�سبارن�سي المغرب مع عينة من  400مقاولة� ،أن  10%منها فقط ت�شارك بانتظام في
ال�صفقات العمومية ،و�أن ما يقارب  60%تعتبر �أن الم�ساطر المتعلقة بتلك ال�صفقات معقدة ومكلفة وتطبعها
ممار�سات ف�ساد.
يت�ضح �أي�ضا �أن الإ�صالحات المذكورة لم تقدم الجواب على الإ�شكاليات المرتبطة بالمراحل القبلية (من
تحليل للفر�ص وتحديد الحاجيات وت�صور لملف طلب العرو�ض وغير ذلك) ،والمراحل البعدية (من تنفيذ
وا�ستالم وقبول المنجزات وتقييم وقيا�س للنتائج والآثار).
في ظل هذه الظروف ،اليمكن لل�صفقات العمومية �أن تكون مفيدة بطريقة فعالة لتنمية االقت�صاد الوطني،
�أو�أن تدعم �إقالع المقاوالت ذات الأداء الجيد ،وخ�صو�صا منها المقاوالت ال�صغرى والمتو�سطة .وعلى
م�ستوى �آخر ،يعاني المغرب من و�ضعية بنيوية تتميز بعجز هام ودائم في ميزانه التجاري ،يترجم بتفاقم في
اختالل ميزان الأداءات.
�أخداً بعين االعتبار المالحظات ال�سابقة ،وبناء على ا�ست�شراف التوجهات الحكومية في بعدها االقت�صادي
واالجتماعي بر�سم ال�سنوات الخم�س القادمة ،وخ�صو�صا في مجال الحكامة الم�س�ؤولة ،وت�شجي ًعا لم�شاركة
�أكبر للمقاوالت ال�صغرى والمتو�سطة المغربية في ال�صفقات العمومية ،قام المجل�س االقت�صادي واالجتماعي
بالنظر في م�س�ألة ال�صفقات العمومية في �إطار �إحالة ذاتية� ،سعيا منه �إلى الإ�سهام في جعلها رافعة ا�ستراتيجية
حقيقية للتنمية االقت�صادية واالجتماعية.
وتجدر الإ�شارة �إلى �أن المقاربة التي تبناها المجل�س االقت�صادي واالجتماعي في معالجة الإ�شكالية مو�ضوع
هذا التقرير ،تعتبر امتدادا مبا�شرا للمبادئ التي تم تبنيها في الميثاق االجتماعي الجديد الم�صادق عليه من
قبل الجمع العام في نوفمبر  ،2011وخ�صو�صا ما تعلق منها بما يلي:
• احترام �سلطة القانون؛
• ت�شجيع وحماية حقوق المقاولة؛
• �ضرورة المحا�سبة؛
• �إعالم وم�شاركة الأطراف المعنية؛
• �ضرورة خلق مناخ يحد من العوائق التي تقف �أمام المبادرة االقت�صادية ،وي�شجع على خلق الثروات
وتوزيعها توزيعا عادال ،باالعتماد على قوانين وا�ضحة ومنطقية؛
• احترام الحريات النقابية؛
• احترام الحقوق الأ�سا�سية للعاملين؛
• احترام الحقوق االقت�صادية واالجتماعية.
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وطبقا للتوجهات العامة للمجل�س االقت�صادي واالجتماعي،فقد عمل هذا الأخير على تقديم جواب جماعي
ومجدد للإ�شكالية المدرو�سة ،يمكن �أن يلبي متطلبات ال�صفقات العمومية حتى ت�صل �إلى النتائج المتوخاة،
والتي هي من �شقين� :أوال ،تغطية احتياجات ال�صفقات ،في �إطار من ال�شفافية والمناف�سة العادلة ،وثانيا،
تحقيق �أق�صى حد من االثار االجتماعية واالقت�صادية الناجمة عن الطريقة التي تمنح وتنفذ بها ال�صفقات
العمومية.
وهكذا ،بالإ�ضافة �إلى تعزيز حكامة وطرق تفويت ال�صفقات العمومية ،بما في ذلك التتبع والمراقبة الفعالة،
ف�إن من ال�ضروري تعزيز االبتكار وت�شجيع م�شاركة �أكبر للمقاوالت ال�صغرى والمتو�سطة في الم�شاريع وزيادة
القيمة الم�ضافة المنتجة محلياً.
من ثمة ،ومن �أجل تحديد مجال الدرا�سة ،ينبغي الإ�شارة �إلى �أن تعبير الطلبيات العمومية ،وال�صفقات
العمومية في هذا التقرير ،هو ا�سم جامع ي�شمل مجموع العقود المبرمة من قبل الأ�شخا�ص العموميين
والإدارات والجماعات والمقاوالت والم�ؤ�س�سات العمومية بغر�ض �إر�ضاء حاجيات الم�ؤ�س�سات التي
يمثلونها .ويمكن لهذه العقود �أن تكون �أو �أن ال تكون خا�ضعة لقانون ال�صفقات العمومية .بذلك يغطي
مفهوم الطلبيات العمومية مجاال وا�سعا ي�شمل �أ�شكاال عديدة ،من �ضمنها ال�صفقات العمومية وال�صفقات
المبرمة من قبل بع�ض الأ�شخا�ص العموميين �أو الخوا�ص ،غير الخا�ضعين لقانون ال�صفقات العمومية ،وكذا
عقود تفوي�ض الم�صالح العمومية وعقود ال�شراكة بين القطاعين العام والخا�ص وغيرها.
ولبلوغ هذا الهدف ،فقد هيكل المجل�س �أ�شغاله حول محاور عديدة منها )i( :تجميع وتحليل الوثائق بهدف
تحديد الحالة الراهنة لمعالجة ال�صفقات العمومية؛ ( )iiتحليل كيفي وكمي؛ ( )iiiت�شخي�ص وتحديد
منجزات وحدود و�إكراهات التجارب الناجحة في المغرب؛ ( )ivتنظيم �سل�سلة من جل�سات االن�صات
واللقاءات مع م�س�ؤولين عموميين وفاعلين خوا�ص وفاعلين من المجتمع المدني؛ ( )vدرا�سة تركيبية
مقارنة لأف�ضل الممار�سات الدولية .وتف�ضي كل هذه الخطوات �إلى تطعيم مجموعة �شاملة من التو�صيات
المتكاملة ،بلورها المجل�س االقت�صادي واالجتماعي في �إطار مقاربة ت�شاورية وتبادلية مع مختلف الفاعلين
المعنيين ،بهدف تحقيق قيمة م�ضافة للمو�ضوع قيد المعالجة.
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درا�سة تركيبية مقارنة لأف�ضل الممار�سات
الدولية
نبذة تاريخية

لي�ست �إ�شكالية ال�صفقات العمومية بالجديدة� ،إذ �أنها واكبت عمليات تحديث الدولة في كل مراحلها.
ويمكن اعتبار �إن�شاء هيئة الأمناء في �سنة  1792بمثابة الإ�صالح الحقيقي الأول في هذا المجال .بعد
ذلك ،تم في بداية عهد الحماية تبني ن�ص �أ�سا�سي �أكثر �شموال ،هو ظهير  9يونيو  ،1917المتعلق ب�سن قانون
المحا�سبة العمومية.
تم بعد ذلك �إدخال العديد من الإ�صالحات والتدابير التكميلية على هذا الن�ص ،وخ�صو�صا في الفترة ما بين
ا�ستقالل المغرب في  1956و�سنة  .1976وقد واكبت هذه الإ�صالحات على الدوام التطور الكمي للطلب،
وكذا طبيعة ال�سيا�سات العمومية المعتمدة ،ك�سيا�سة ال�سدود على �سبيل المثال.
انطالقا من  ،1998بد�أ �إطالق موجة جديدة من الإ�صالحات (تمت الإ�شارة �إليها في المدخل) ،نذكر منها على
وجه الخ�صو�ص مر�سومي  1998و ،2007وكذا دفتر البنود الإدارية العامة للأ�شغال (مايو  )2000والخدمات
(يونيو  .)2002وهناك مر�سوم جديد يجري �إعداده حاليا ،من المفرو�ض �أن يتم تبنيه خالل �سنة .2012

2012

1998

1958-1963

م�شروع ظهير
جديد

ظهير  30دي�سمبر ،الذي
يحدد �شروط و�أ�شكال تفويت
�صفقات الدولة

�إعادة �صياغة مجموع الآلية التي ي�سير وفقها
النظام المالي بالمغرب (من ح�سابات
وبنك المغرب و�صندوق الإيداع والتدبير
والمجل�س الأعلى للح�سابات والقانون
التنظيميللمالية)

 4يونيو 2002دفتر البنود الإدارية
الخا�صة  -الخدمات
2010

2000

1990

1980

1956

1970

1960

اال�ستقالل

1920

1912

1907

معاهدة فا�س
التي �أقر
بموجبها نظام
الحماية

معاهدة الجزيرة
الخ�ضراء (التخلي
عن هيئة الأمناء)

1910

1800

1900

 4مايو  2000دفتر البنود الإدارية
الخا�صة  -الأ�شغال
2007

مر�سوم  5فبراير،
الذي يحدد �شروط
و�أ�شكال تفويت
�صفقات الدولة
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1976

المر�سوم رقم ،479-76-2
المتعلقب�صفقاتالأ�شغال�أو
المقتنيات�أوالخدمات،المبرمة
لح�سابالدولة

1966

ظهير  18يونيو ،الذي
يو�سع مفعول القانون
التنظيمي لي�شمل
مجموع الإدارات

1965

ظهير  ،116-65-2بتاريخ
 19مايو� .أول قانون تنظيمي
خا�ص ب�صفقات الأ�شغال
العمومية

1917

ظهير 9
يونيو ،المنظم
للح�سابات
العمومية

1792

�إن�شاء هيئة
الأمناء
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ت�ستلهم الن�صو�ص جزئيا المعايير المو�صى بها من قبل الهيئات الدولية مثل القانون النموذجي للجنة
الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي ( ،)CNUDCIومنظمة ال�صحة العالمية ،ومنظمة التعاون والتنمية
االقت�صادية ( ،)OCDEوالبنك الدولي .وتجدر الإ�شارة بهذا ال�صدد �إلى �أن بع�ض البنود تكون �إجبارية حين
تكون ال�صفقة ممولة من قبل ممول معين� ،أو حين تندرج في �إطار ما ت�شمله اتفاقية التبادل الحر مع الواليات
المتحدة� .أما في ما يخ�ص اتفاقية منظمة التجارة العالمية حول ال�صفقات العمومية ،فالمغرب لم ي�صادق
عليها بعد ،وبالتالي ف�إن بنودها لي�ست بعد ملزمة.
وترمي هذه الإ�صالحات �إلى الأهداف التالية:
• ال�شفافية في تفويت ال�صفقات ومحاربة التحايل والف�ساد؛
• الم�ساواة في المعالجة و�ضمان حقوق المتبارين؛
• اللجوء �إلى المناف�سة المفتوحة والرفع من فعالية النفقات؛
• تب�سيط وتو�ضيح الم�ساطر؛
• �إقرار م�س�ؤولية الآمرين بال�صرف ،المحا�سبين العموميين والمراقبين؛
• �إ�ضفاء �صفة التعاقد على العالقات بين الإدارات المركزية ومرافقها غير الممركزة.
الن�صو�ص الأ�سا�سية لل�صفقات العمومية

تتدخل العديد من الن�صو�ص الجاري بها العمل كليا �أو جزئيا في ت�أطير ال�صفقات العمومية .ويقدم د�ستور
 2011بهذا ال�صدد توجهات هامة:
• يتطرق الف�صل الأول للف�صل والتوازن والتعاون بين ال�سلطات التي تمار�س على �أ�سا�س من مبادئ
الحكامة الجيدة وكذا العالقة بين الم�س�ؤولية والم�ساءلة؛
• ي�ضمن الف�صل  27الولوج �إلى المعلومات العمومية لكل المواطنين ،ويقر �ضرورة �شفافية المعلومة على
م�ستوى الم�ؤ�س�سات العمومية؛
• تقر الف�صول  36و 141و 147مبد�أ العقاب في حق حاالت تنازع الم�صالح وا�ستغالل الت�سريبات المخلة
بالتناف�س النزيه وا�ستغالل النفوذ؛
• �أما الف�صل  75فير�سي على الخ�صو�ص مبد�أ برمجة الميزانية بموجب قانون المالية ،الذي ينبغي بال�ضرورة
�أن يعر�ض على موافقة البرلمان.
وبغاية تحديد هذه المبادئ العامة للحكامة الجيدة ،ف�إن المر�سوم الملكي رقم  ،66-330بتاريخ  21ابريل
 ،1967المتعلق ب�سن قانون عام للمحا�سبة العمومية ،يمثل الن�ص الأ�سا�سي بالن�سبة �إلى مجموع النفقات
العمومية .وهو يحدد مجموع القواعد التي تنظم العمليات المالية والمحا�سباتية للدولة والجماعات المحلية
وم�ؤ�س�ساتهما ومجموعاتهما ،والتي تحدد التزامات وواجبات الأعوان المكلفين بها.
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يحدد هذا الن�ص المراحل الأ�سا�سية لكل نفقة عمومية ،كيفما كان نوعها:
• التزام؛
• ت�صفية؛
• �أمر بال�صرف؛
• �أداء؛
كما يحدد المتدخلين الأ�سا�سيين:
• الآمر بال�صرف؛
• المحا�سب العمومي؛
• المراقب.
�إلى جانب المر�سوم الملكي ل�سنة  ،1967جاءت ن�صو�ص �أخرى لتكمل التر�سانة الت�شريعية وتغطي على
الخ�صو�ص نفقات الجماعات المحلية والم�ؤ�س�سات العمومية ،وكذا الم�ؤ�س�سات المتدخلة في التتبع
والمراقبة (المجل�س الأعلى للح�سابات ،والمفت�شية العامة للمالية ،والخزينة العامة للمملكة).
ن�صو�ص ال�صفقات العمومية

في ما يتعلق بال�صفقات العمومية ،وهي �أهم م�ساطر نفقات الدولة ،ف�إن الن�ص الأ�سا�سي الجاري به العمل
هو المر�سوم رقم  ،388-06-2بتاريخ  16محرم  ،1428الموافق للخام�س من فبراير  ،2007المتعلق بتحديد
�شروط و�أ�شكال �إبرام �صفقات الدولة ،وكذا بع�ض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها .ويتعلق الأمر بن�ص
ملزم فقط للدولة وبع�ض الم�ؤ�س�سات العمومية ،غير �أن �أهميته تتجاوز مجرد �إطاره التطبيقي ،بما �أنه يمثل
الم�صدر الأ�سا�س لم�ساطر تفويت �صفقات العديد من الم�ؤ�س�سات وال�شركات العمومية.
وقد جاءت مرا�سيم وقرارات �أخرى تكمل هذا المر�سوم ،وتحدد على الخ�صو�ص:
• تحرير دفاتر التحمالت (دفتر البنود الإدارية الخا�صة للأ�شغال ل�سنة  ،2000ونظيره الخا�ص بالخدمات
ل�سنة )2002؛
• اختيار الطرف المتعاقد معه؛
• مراجعة الأ�سعار؛
• الأداء والفوائد المترتبة على الت�أخير.
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خال�صات

يف�ضي �إح�صاء الن�صو�ص وتحليلها ،وكذا تحليل تطبيقها على �أر�ض الواقع� ،إلى الخروج بثالث خال�صات،
ت�ؤكدها نتائج جل�سات االن�صات التي �أجريت مع فاعلين� ،سواء منهم الآمرون بال�صرف �أم المقاوالت:
• ت�ضع الن�صو�ص القانونية مبادئ وا�ضحة ،وتقر م�س�ؤولية مختلف الفاعلين على امتداد الم�سل�سل ،في
حين �أن الن�صو�ص التطبيقية (من مرا�سيم وقرارات ودفاتر البنود الإدارية العامة) ،لم ت�أتي �سوى بالتعقيد
واختالف الت�أويل الذي ي�ؤدي �إلى عدم �ضبط الم�س�ؤولية؛
• �إن في ت�شتت الن�صو�ص ما يف�سر �صعوبات التطبيق ويدعو �إلى بذل جهد حقيقي للتنميط القانوني؛
• ال وجود لما ين�ص ب�صراحة على وجوب الت�أثير على التنمية االقت�صادية واالجتماعية في الن�صو�ص
المنظمة لل�صفقات العمومية ،مما ي�ضيع على البالد فر�صة جعلها رافعة حقيقية للتنمية .وتنتج عن
ا�ستعمال هذه الن�صو�ص وتطبيقها من طرف الهيئات الرقابية مخاطر تتهدد الآمرين بال�صرف الذين
يودون القيام بمجهود في هذا االتجاه.
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تحليل كمي لل�صفقات العمومية بالمغرب

ال بد من الإ�شارة ،قبل تقديم التحليل الكمي� ،إلى �أن هذا الأخيركان من المفرو�ض �أن يكون �أكثر تعمقا،
لوال ال�صعوبات التي واجهها المجل�س االقت�صادي واالجتماعي في الح�صول على معطيات متعلقة بال�صفقات
العمومية ،وذلك رغم �إلحاح المجل�س ومتابعته للمو�ضوع عبر مرا�سالت تذكيرية لدى القطاعات والإدارات
المعنية .وقد كان من المفرو�ض �أن يقوم المجل�س بتعميق �أ�شغاله على �أ�سا�س تلك المعلومات ،و�إنجاز
تحليل كمي على م�ستوى قطاعي �أكثر دقة ،ليخرج بتو�صيات متكاملة ونوعية خا�صة ببع�ض القطاعات التي
يرتبط نموها و�/أو �إمكانيات تطورها بقوة بال�صفقات العمومية.
التطور العام لل�صفقات العمومية

يمكن �أن ن�صف تطور �أرقام ال�صفقات العمومية خالل العقد المن�صرم باال�ستثنائي.
كما يتبين من المخطط �أ�سفله� ،أن المغرب ،ورغم التطور المتذبذب في بداية العقد ،قد �شهد طفرة نوعية
حقيقية انطالقا من �سنة .2005
وقد مثل هذا الحجم من ال�صفقات العمومية ما مقداره  24%من الناتج الداخلي الخام في �سنة ،2011
وهي ح�صة هامة جعلت ال�صفقات العمومية ت�صبح �أحد �أهم العنا�صر الحا�سمة في الن�شاط االقت�صادي في
بالدنا.
تطور ال�صفقات العمومية مقارنة بتطور الناتج الداخلي الخام

الناتج الداخلي الخام
ال�صفقات العمومية

متو�سط معدل النمو ال�سنوي 4,6% : 07-11
متو�سط معدل النمو ال�سنوي 5,4% :02-06
متو�سط معدل النمو ال�سنوي 30% : 07-11
متوسط معدل النمو السنوي 6,4% : 02-06

24%
19%

2011

2010

12%

2009

15%

2008

10%

2007

9%
2006

7%
2005

7%
2004

12%
2003

9%
2002

الم�صادر .البنك الدولي والخزينة العامة للمملكة
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ودون �إغفال التعقيد الذي يطبع العالقة المحتملة بين النمو االقت�صادي وتطور ال�صفقات العمومية ،ف�إنه ال
يمكن �إنكار الأثر ال�ضعيف لال�ستثمار الذي يتم عبر ال�صفقات العمومية على نمو وتنمية الن�سيج االقت�صادي
المحلي .وعليه ،يجب تحليل هذه العالقة من خالل �إ�سهام القيمة الم�ضافة المحلية في تغطية حاجيات
ال�صفقات العمومية بما في ذلك �إحداث فر�ص ال�شغل وتعزيز اال�ستهالك الداخلي.
هكذا تمكن القراءة الأولى من تب ُّين �أن الأرقام تبقى متنا�سبة ن�سبيا ما بين �سنتي  2002و ،2006بينما
تميزت الفترة ما بين  2007و 2011ب�أثر �ضعيف جدا لنمو ال�صفقات العمومية ،الذي زاد بن�سبة معدلها ،30%
في حين لم يتجاوز نمو الناتج الداخلي الخام  4.6%معدال للفترة نف�سها.
ت�ساهم هذه الظاهرة بقدر كبير في تفاقم عجز الميزان التجاري ،الذي يمثل اليوم تحديا كبيرا �أمام االقت�صاد
الوطني.
ال�صفقات العمومية المنجزة من قبل المقاوالت والم�ؤ�س�سات العمومية

من جهة �أخرى ،تف�ضي مالحظة نفقات المقاوالت والم�ؤ�س�سات العمومية �أنها مركزة:

 .1في الكيانات الرئي�سة
�إ�ستثمارات �أهم الم�ؤ�س�سات والمقاوالت العمومية في ( 2011بمليارات الدراهم)

�شركة الطرق ال�سيارة بالمغرب
مجموعة المكتب ال�شريف للفو�سفاط
المكتب الوطني للكهرباء
المكتب الوطني لل�سكك الحديدية
المكتب الوطني للماء ال�صالح لل�شرب
الوكالة الخا�صة لطنجة المتو�سط
وكالة الم�ساكن والتجهيزات الع�سكرية
المكتب الوطني للمطارات
�شركة طرامواي الرباط
مكتب التكوين المهني و�إنعا�ش ال�شغل
بنك المغرب
ال�شركة الوطنية للنقل والو�سائل اللوجي�ستيكية
�شركة ا�ستغالل الموانئ (مر�سى المغرب حاليا)
المكتب الوطني للمحروقات والمعادن
المجموع الفرعي
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6 361
6 034
5 524
4 031
3 463
3 222
3 000
1 888
1 099
490
427
290
265
249
36 770
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 .2تبين الدرا�سة التحليلية لحجم ال�صفقات �أنها تتمركز حول عدد محدود من ال�صفقات
الكبرى
هكذا ،ف�إن ال�صفقات التي تتجاوز قيمتها ع�شرة ماليين درهم والتي ت�شمل  9٪من مجموع ال�صفقات تمثل
 57٪من القيمة االجمالية.
حجـــــــم ال�صفقـــــات
9%

من حجم ال�صفقات

1%
0%

7%

21%

 57%من القيمة
71%

� 0إلى  5مليون درهم

� 5إلى  10مليون درهم

� 10إلى  50مليون درهم

� 50إلى  100مليون درهم

� 100إلى  1000مليون درهم

و�أخيرا ف�إن �إدارة الم�ؤ�س�سات العمومية والخو�ص�صة قدرت في � 2009أن �أكثر من  % 45من نفقات المقاوالت
والم�ؤ�س�سات العمومية تذهب �إلى اال�ستيراد.
خال�صات

مكن التحليل الكمي للمعطيات المتعلقة بال�صفقات العمومية من الخروج بالمالحظات التالية:
•غياب �آليات قادرة على ت�أمين اال�ستفادة الفعالة من الإمكانات التي توفرها ال�صفقات العمومية ،من
�أجل �ضمان تقوية االقت�صاد الوطني ،وبالتالي دعم النمو وال�شغل؛
• يترتب على الأثر ال�ضعيف لنمو ال�صفقات العمومية على نمو القيمة الم�ضافة المحلية ،ارتفاع كبير في
حجم اال�ستيراد الذي يقوم به الم�شترون العموميون بطريقة مبا�شرة �أو غير مبا�شرة؛
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• ينجم عن هذه الظاهرة �أثر جد �سلبي لنمو ال�صفقات العمومية على توازن الميزان التجاري ،يف�ضي بدوره
�إلى تفاقم عجز ميزان الأداءات ب�شكل كبير؛
• يقت�ضي هذا الو�ضع تحديد الآليات المنا�سبة التي من �ش�أنها �أن تتيح تحقيق المزيد من القيمة الم�ضافة
المحلية في تغطية حاجيات ال�صفقات العمومية؛
• �إن في لجوء الم�ؤ�س�سات والمقاوالت العمومية ب�شكل مكثف �إلى اال�ستيراد ب�أحجام كبيرة ،ما ي�ؤكد
�ضرورة العمل على تحقيق تنا�سق �أف�ضل ،عبر �إجراءات دقيقة ،بين ال�سيا�سة ال�صناعية والنفقات
العمومية؛
• �إن في الفوارق الكبرى القائمة بين مختلف الفاعلين العموميين في مجال حجم ال�صفقات و�أنماط
التفويت وطبيعة الم�شتريات ،فيما يتعلق بمحتوى الواردات ،ما يبرر تعدد التو�صيات التي يكمل
بع�ضها البع�ض ،من �أجل بلوغ الأهداف التي ر�سمها المجل�س االقت�صادي واالجتماعي ،وخا�صة في
اتجاه ت�شجيع خلق قيمة م�ضافة محلية وت�سهيل ولوج المقاوالت ال�صغرى والمتو�سطة �إلى ال�صفقات
العمومية.
الدرو�س الم�ستخل�صة من جل�سات االن�صات

قام المجل�س ،في �إطار �إعداد هذا التقرير ،بعقد جل�سات ان�صات مع العديد من الفاعلين العموميين والخوا�ص
المعنيين بم�س�ألة ال�صفقات العمومية.
وقد جرى في �إعداد و�سير الجل�سات اتباع منهجية تكرارية �أتاحت �إغناء الخال�صات مع توالي المراحل
التالية :
ت�شكيل ا�ستمارة مخ�ص�صة
وحامل للتقديم
اللقاءات
وجل�سات
االن�صات

3

2

تحديد الفاعلين
المعنيين بالإ�شكالية

4

'4

تدقيق الإ�شكالية
و�سبل التفكير
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5

الدرو�س الم�ستخل�صة
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ويعر�ض الجدول �أدناه ق�سما من الهيئات التي تم االن�صات �إليها:
الهيئة الم�ستمع �إليها

الممثل

ال�سيد التازي (مدير)
مديرية المقاوالت والم�ؤ�س�سات العمومية
ال�سيد بن�سودة (الخازن العام للمملكة)
الخزينة العامة للمملكة
ال�سيد لوديي (الوزير المنتدب لدى رئي�س الحكومة
الوزارة المكلفة ب�إدارة الدفاع الوطني
المكلف ب�إدارة الدفاع)
ال�سيد حوراني
الكنفدرالية العامة لمقاوالت المغرب
(رئي�س الكنفدرالية العامة لمقاوالت المغرب)
الفيدراليات القطاعية للنقل ،للبناء والأ�شغال ر�ؤ�ساء وممثلو الجمعيات والفيدراليات المهنية
العمومية ،لتقنيات الإعالم  ،Apebiلل�صناعات
ال�صيدلية ،لال�ست�شارة والهند�سة ،للكهربة
والإليكترونيك ول�صناعة ال�سيارات
وزارة التجارة وال�صناعة والتكنولوجيات الحديثة ال�سيدة بو�ستة ( الكاتبة العامة)
ال�سيد بوطيب ( الكاتب العام)
وزارة الداخلية
وزارة النقل والتجهيز وال�شركات والم�ؤ�س�سات ال�سيد رباح (الوزير)
العمومية الملحقة بهذه الوزارة
المديرون المركزيون ومديرو ال�شركات والم�ؤ�س�سات
العمومية
ال�سيد �أحيزون (رئي�س المديرية)
ات�صاالت المغرب
عالوة على جل�سات االن�صات ،التقى �أع�ضاء المجل�س بفاعلين �آخرين ،في �إطار لقاءات مبا�شرة �ساهمت
بدورها في �إغناء الم�سعى.
وهذه �أهم الخال�صات الم�ستنتجة من تلك الجل�سات واللقاءات:
 .1يترتب على الن�صو�ص الحد وعدم �ضبط م�س�ؤولية �صاحب الم�شروع ،وذلك دون بلوغ الأهداف ّ
الم�سطرة
في مجال الفعالية والحكامة الجيدة؛
 .2من ال�ضروري العمل على تطوير مهنة الم�شتري العمومي ،من �أجل اال�ستفادة الفعالة من الم�شتريات
و�إ�ضفاء المزيد من الو�ضوح على طلبات الم�شتريات والخدمات؛
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 .3وبالتالي يتعين �إ�صالح الإطار القانوني للم�شتريات العمومية ،عبر عدد من الإجراءات الرئي�سة:
•تكييف حجم ال�صفقات من �أجل ت�شجيع المقاولة الوطنية (التح�صي�ص)؛
•�إقرار النظام القانوني لتنظيم التعوي�ض ال�صناعي؛
•مواكبة منظمة ومنهجية لت�شجيع بروز مجموعات وطنية؛
•�إقرار مقارب ٍة ُتولي الأف�ضلي َة لتنمية القيمة الم�ضافة المحلية وتح�سين ولوج المقاوالت ال�صغرى
والمتو�سطة �إلى ال�صفقات العمومية؛
•اللجوء �إلى التحكيم والو�ساطة للوقاية من النزاعات ،من �أجل تجاوز المنطق الحالي الذي يقوم فقط
على اللجوء �إلى الم�سطرة الإدارية ثم �إلى الق�ضاء؛
•تطوير ال�صندوق المغربي لل�صفقات ،وتزويده بو�سائل مالية �إ�ضافية.
 .4في ما يخ�ص القيمة الم�ضافة المحلية والتعوي�ض ال�صناعي وتح�صي�ص ال�صفقات ،هناك العديد من النقاط
التي ينبغي مالحظتها:
•"الوظيفة هي التي تخلق الع�ضو“ ،وبالتالي ينبغي �إعطاء المقاوالت المغربية فر�صة التعلم عبر
العمل على م�شاريع كبرى؛
•ا�ستلهام تجربة القطار فائق ال�سرعة ال�صيني في ت�شجيع التعوي�ض ال�صناعي في المغرب؛
•�ضرورة القيام ب�إطالق طلبات عرو�ض وطنية في مجال م�شاريع التمويل الداخلي �أو الخارجي؛
•ال�سعي �إلى بلوغ الهدف المتمثل في خلق قيمة م�ضافة من قبل مقاوالت محلية ،ولي�س ت�شجيع
و�ضعيات الريع؛
•يجب �أن ي�صاحب كل الآليات التي ت�شجع تنمية القيمة الم�ضافة المحلية �إدماج الكثير من المقاوالت
المحلية في مقاربة م�ستدامة بعيدة المدى.
 .5و�أخيرا ف�إن هناك العديد من الممار�سات الجيدة والتجارب المغربية الفعالة الجديرة ب�أن يتم ا�ستلهامها
بطريقة منا�سبة:
•تق�سيم �أورا�ش الطرق ال�سيارة �إلى ح�ص�ص؛
•بروز مقاوالت ومكاتب درا�سات مغربية-مغربية فعالة ،في �سياق �سيا�سة ال�سدود؛
•التعوي�ض ال�صناعي في �صفقات القطار فائق ال�سرعة وخطوط الترامواي؛
•المقاربة المعتمدة من قبل البنوك في تطوير عمليات التحويالت المالية ،وغير ذلك.
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درا�سة تركيبية مقارنة لأف�ضل الممار�سات
الدولية
اعتبارا للمعطيات ال�سابقة� ،سعى المجل�س كذلك �إلى �إجراء �إح�صاء وا�سع لأف�ضل الممار�سات المالحظة
على الم�ستوى العالمي .وقد جرت بهذا ال�صدد درا�سة �شملت عددا كبيرا من الدول ،كما تبينه الخريطة
�أدناه.
فنلندا

ال�صين
فيتنام

الهند

باك�ستان

ليتوانيا
التفيا
بولونيا
�أوكرانيا
النم�سا
هنغاريا
بلغاريا
تركيا
الأردن

�ألمانيا
كندا

بلجيكا
المملكة المتحدة
ايرلندا
فرن�سا

الواليات المتحدة
الأمريكية

�إيطاليا

تون�س

الجزائر

المك�سيك

ماليزيا

كولومبيا
البرازيل
البرغواي

�أ�ستراليا
ال�شيلي
البلدان مو�ضوع الدرا�سة

المغرب

تمت درا�سة كل بلد على �أ�سا�س النظر في الجوانب التالية:
المحور الإجرائي والتنظيمي
•تق�سيم �أنواع ال�صفقات �إلى فئات؛
•ت�صنيف ال�صفقات؛
•الوثائق المطلوب الإدالء بها؛
•تنظيم مراحل م�سطرة التفويت؛
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•ن�شر ال�صفقات المعرو�ضة؛
•تدبير الم�شتريات العمومية؛
•م�سطرة التفويت عبر ال�شبكة الإلكترونية؛
•م�سطرة ال�شكايات والطعون.
المحور اال�ستراتيجي (الآثار على المناخ االقت�صادي) � -إجراءات تهم المقاوالت
•الولوج �إلى المعلومات المفيدة؛
•تر�شحات المقاوالت ال�صغرى والمتو�سطة؛
•التعاون بين المقاوالت والم�شترين؛
•حجم ال�صفقات؛
•دعم تنمية الكيانات المحلية؛
•الأوف�ست/التعوي�ض ال�صناعي.
المحور اال�ستراتيجي(الآثار على المناخ االقت�صادي) � -إجراءات تهم �سلطات التفويت
•المعلومات المقدمة من قبل الم�شترين العموميين؛
•المتطلبات التقنية والمالية؛
•�آجال الأداء؛
•طريق التنظيم القانوني؛
•دعم التجديد؛
•الحكامة.
المعلومات الم�ستقاة ح�سب المحاور وح�سب الدول �أثناء الدرا�سة المقارنة مف�صلة في الملحق.
�أما �أهم الدرو�س الم�ستفادة من هذه الدرا�سة المقارنة فهي التالية:
أ .المحور الم�سطري والتنظيمي
•على الم�ستوى الوطني وما فوق الوطني (كندا واالتحاد الأوربي) ،يتم ت�صنيف ال�صفقات ح�سب
القطاعات والقطاعات الفردية ،وفهر�ستها ح�سب دليل رموز ،من �أجل �ضمان ت�صنيف �صحيح وت�سهيل
البحث عن ال�صفقات النوعية؛
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•حددت بع�ض الدول عتبات م�شتريات تختلف ح�سب طبيعة الم�ؤ�س�سات العمومية والميزانيات التي
ت�ستعملها ،وفر�ضت بع�ض القيود على ا�ستعمال بع�ض �أنواع ال�صفقات ،تفاديا للتحايل والتبذير (تركيا
وكندا وماليزيا)؛
•الم�ستندات المقدمة من قبل الم�شترين العموميين ،مثل دفاتر التحمالت ،مف�صلة تف�صيال دقيقا في
بع�ض البلدان ،وت�شمل بنودا خا�صة بالن�سبة �إلى بع�ض �أنواع ال�صفقات (فرن�سا نموذجا)؛
•يمكن تمديد �آجال الن�شر بالن�سبة لل�صفقات وطلبات العرو�ض عند ال�ضرورة ،كما �أن بع�ض البلدان
تفر�ض الن�شر في الجرائد الجهوية �ضمانا لقدر �أكبر من الإن�صاف .كما �أن ال�ضمانات المطلوبة قابلة
للتخفيف عبر �إعفاء المقاوالت الوطنية الم�سجلة في ال�سجل الحكومي لل�ضمانات (ماليزيا وتركيا)؛
•من �أجل اال�ستفادة المثلى في مجال الم�شتريات العمومية ،عمدت بع�ض البلدان �إلى التقلي�ص من
�صالحيات الم�ؤ�س�سات ،عبر فر�ض حدود ق�صوى لحجم ال�صفقات ،وعبر مركزة الم�شتريات من خالل
هيئة حكومية م�ستقلة (الأردن)؛
•الحل المتمثل في التفويت عبر �شبكة الإنترنت ،والذي تبنته العديد من الدول المتطورة وكذا ال�سائرة
في طريق النمو ،وذلك لأنه يمثل و�سيلة تزيد من و�ضوح ال�صفقات العمومية وال ِر�ؤية للمقاوالت و،
عبر فتح الولوج لأعداد �أكبر من الجهات التي يمكن �أن ت�صبح �أطرافا متعاقدا معها ،من خالل تب�سيط
الم�ساطر الإدارية (ماليزيا والواليات المتحدة وال�شيلي)؛
•تقوم بع�ض البلدان بتدبير ال�شكايات والطعون بطريقة منف�صلة ،من �أجل االرتقاء بال�شفافية وت�سريع
الم�سطرة والحد من �آثار عمليات التحايل المحتملة في المقاوالت �أو الم�ؤ�س�سات العمومية (تركيا
وهنغاريا).
ب .المحور اال�ستراتيجي
•�إجراءات تهم المقاوالت
•عملت العديد من البلدان على و�ضع �أنظمة مركزية للمعلومات عن ال�صفقات العمومية الجارية ،من
�أجل تح�سين منظوريتها ،كما رفعت من م�ستوى ن�شر المعلومات ،عبر فتح مراكز يقظة تزود المقاوالت
بالمعلومات ،وعبر اقتراح باقات من المعلومات عن تقديم العرو�ض (ليتوانيا وكندا و�ألمانيا)؛
 -تمثل تر�شحات المقاوالت ال�صغرى والمتو�سطة ان�شغاال �آخر للدول ،التي و�ضعت عتبات لم�شاركةهذه المقاوالت في ال�صفقات العمومية ،والتي ترمي �إلى ت�سهيل تعاونها مع المقاوالت الكبرى.
هكذا �أن�ش�أت بع�ض البلدان مراكز للمقاوالت ال�صغيرة والمتو�سطة لتكوينها في مجال تقديم
العرو�ض (فرن�سا والواليات المتحدة و�إيطاليا)؛
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•بع�ض الإجراءات المتعلقة مثال بتح�صي�ص ال�صفقات تنا�سب على وجه الخ�صو�ص م�شكلة نق�ص
م�شاركة المقاوالت ال�صغرى والمتو�سطة ،كما �أن بع�ض البلدان فر�ضت �إجبارية تق�سيم ال�صفقات على
�شكل ح�ص�ص �أو �إ�سناد المناولة �إلى مقاوالت �صغيرة ومتو�سطة (فرن�سا)؛
•ت�شجع بع�ض البلدان التوا�صل بين المقاوالت والم�شترين العموميين ،من �أجل قدر �أكبر من الو�ضوح
وال�سالمة في عرو�ض ال�صفقات ،عبر نقا�شات تتناول الجوانب التقنية في ال�صفقات على وجه المثال
(فنلندا)؛
•دعم تنمية الكيانات المحلية – الذي �أقرته بع�ض البلدان رغم اتفاقات التبادل الحر التي �أبرمتها ورغم
انتمائها �إلى منظمة التجارة العالمية – يمكن �أن يتخذ �شكل بنود خا�صة حول م�صدر الم�شتريات �أو
ح�ص�ص م�شاركة المقاوالت الوطنية (الواليات المتحدة وال�صين وماليزيا)؛
•من المنظور نف�سه ،ف�إن الأوف�ست/التعوي�ض ال�صناعي بين عن فعالية كبيرة في نقل التكنولوجيا وتطوير
القطاعات النوعية على الم�ستوى المحلي ،من خالل الح�صول على خبرة �أجنبية (ال�صين وتركيا
وبلجيكا).
•�إجراءات تهم �سلطات التفويت
•في ما يخ�ص الإعالم والتكوين التي تقترحها الم�ؤ�س�سات العمومية ،تركز بع�ض البلدان على تكوين
الم�شترين العموميين من �أجل االرتقاء بنوعية المعلومة المنقولة �أثناء عقد ال�صفقات ،في حين تقوم
بع�ض البلدان بن�شر معايير تقديم العرو�ض وتعميمها �ضمانا للمزيد من ال�شفافية (ايرلندا والمك�سيك)؛
•وفي المنظور نف�سه ،الرامي �إلى م�شاركة �أكبر للمقاوالت ال�صغيرة والمتو�سطة ،ف�إنه كثيرا ما يجري
تخفي�ض المتطلبات المالية والتقنية لفائدة المقاوالت ال�صغرى والمتو�سطة (كال�ضمانة وم�ستوى
التجربة والأقدمية) �أو تكييفها مع الح�ص�ص الفردية التي تك ِّون ال�صفقات (هنغاريا وفرن�سا)؛
•كما �أن م�سل�سل �أداء م�ستحقات الأطراف المتعاقد معها تم العمل على تح�سينه ب�صفة خا�صة في بع�ض
البلدان ،حيث تم فر�ض �آجال نوعية وتنويع طرق �أداء الم�ستحقات ،بف�ضل التحويالت الإلكترونية �أو
ال�سحب المبا�شر من ح�ساب الجهة التي فوتت ال�صفقة (هنغاريا وفرن�سا)؛
•يمثل �إن�شاء كيانات وم�ؤ�س�سات عمومية �أو خا�صة ،م�ستقلة ومتخ�ص�صة في مراقبة تفويت ال�صفقات
العمومية ،ت�شجع ال�شفافية وتحارب الف�ساد ،م�سعى ناجحا في العديد من البلدان المع ّرفة ب�صفتها نماذج
تحتذى في مجال تحقيق الطموحات .كما �أن بلدانا �أخرى تبنت قوانين ومعاهدات �أخالقية من �أجل
تفادي التحايل على القانون (ال�شيلي والبرازيل و�إيطاليا)؛
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 -كما �أن الدعوة �إلى التجديد عبر ال�صفقات العمومية تمثل واقعا معي�شا في بع�ض البلدان التيتلج�أ �إلى مباريات في مجال البحث والتطوير من �أجل التو�صل �إلى حلول مجددة �أو حلول ت�شجع
التجديد في الأجوبة التي ت�أتي عبر تقديم العرو�ض (ا�ستراليا والمملكة المتحدة)؛
 -و�أخيرا فقد بين �إر�ساء حكامة مركزية مكلفة بالم�شتريات العمومية �أي�ضا عن فعاليته ،بما �أنه يتيح�إعطاء �صبغة مهنية للم�شتري العمومي ،ويتيح �أي�ضا اال�ستفادة الق�صوى من الم�شتريات وكذا
مراقبتها (فرن�سا و�إيطاليا).
لقد كان في �أهم الدرو�س الم�ستخل�صة ما �أكد �صواب تو�صيات المجل�س االقت�صادي واالجتماعي المف�صلة
في هذه الوثيقة ،وهي كلها تو�صيات نابعة من ال�سياق الوطني ،في ان�سجام مع التزامات المغرب الدولية
وبوجه �أعم مع �سيا�سة االنفتاح االقت�صادي التي تنتهجها المملكة.
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تو�صيات المجل�س االقت�صادي واالجتماعي

من المهم التذكير ،بدايةً ،بالمبادئ الأ�سا�سية التي �سارت وفقها �أ�شغال المجل�س االقت�صادي واالجتماعي،
في �إطار الإعداد لهذا التقرير ،وهي الأ�شغال التي �أف�ضت �إلى بلورة التو�صيات الواردة �أدناه� .إن ال�سيا�سة
المن�شودة في مجال ال�صفقات العمومية ينبغي لها �أن ت�ضمن:
•تغطي ًة حاجيات الم�ؤ�س�سات العمومية ،مع مراعاة م�ستويات الجودة والأداء ت�ساير المعايير الأكثر تقدما؛
•�إحداث �أثر قوي في الن�سيج االقت�صادي ،في مجال التنمية والرفع من القدرات التناف�سية وتح�سين
تموقع المقاوالت الوطنية في الأ�سواق محليا ودوليا؛
•ا�ستثمار خ�صو�صيات وقدرات العر�ض المحلي ،مع دعم هذا الأخير عبر الت�شجيع على التجديد
واال�ستثمار في البحث والتطوير وفي الرفع من القيمة الم�ضافة؛
•تخطيطا يراعي ا�ستباق الحاجيات ،مع �إطالق برامج رائدة ،قادرة على الرفع من م�ستوى التحكم في
الحاجيات الم�ستهدفة ،و�إتاحة الفر�صة في الآن نف�سه للعر�ض المحلي كي يقوي ا�ستعداده لمرحلة
المناف�سة المفتوحة.
وكما تم التذكير بذلك في المدخل ،فقد رغب المجل�س االقت�صادي واالجتماعي �أن تكون مقاربة ال�صفقات
العمومية مقاربة �شاملة ،حتى ال يتم التركيز على مرحلة التفويت وحدها .بذلك امتد التفكير لي�شمل مجموع
المراحل المتعلقة بال�صفقات العمومية ،انطالقا من مرحلة درا�سة الفر�ص والتحديد الدقيق للحاجيات،
وانتهاء بالمراقبة واالفتحا�ص ،مرورا بمراحل تتبع التنفيذ وتدبير العالقة بين الأطراف.
من هذا المنظور ف�إن مرحلة تحديد الحاجيات تعد �أ�سا�سية� ،سواء من �أجل الو�صول �إلى تغطية الحاجيات �أم
ل�ضمان انفتاح كبير على العر�ض و�إمكانياته وعلى المناف�سة وكذا ت�أمين عالقة تعاقدية ومتوازنة بين الأطراف.
في �إطار هذه المبادئ ،واعتبارا للت�شخي�ص الدقيق المكثف الذي تم �إنجازه ،وللممار�سات الجيدة على
الم�ستوى الوطني والدولي ،فقد قرر المجل�س االقت�صادي واالجتماعي �أن يهيكل تو�صياته حول محورين
رئي�سين اثنين:
•المحور القانوني والم�سطري
•محور التنمية اال�ستراتيجية
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.I

تو�صيات تخ�ص المحور القانوني والم�سطري

من المهم العمل على خلق مزيد من التكامل واالن�سجام ،عبر عملية تفكير و�إ�صالح �شامل ومهيكِ ل
لمجموع الن�صو�ص المنظمة لل�صفقات العمومية .وينبغي في هذا الإطار:
•التن�صي�ص بو�ضوح على م�س�ؤولية �صاحب الم�شروع و�صالحيته في اتخاذ القرارات التي ت�ساعد على
بلوغ الأهداف المر�سومة له ،بما في ذلك �إحداث �آثار في االقت�صاد وال�شغل؛
•مواكبة هذه الم�س�ؤولية بوا�سطة نظام للمراقبة �أكثر فعالية و�أكثر عمقا ،ي�ستهدف – بناء على قاعدة مو�ضوعية
لتقييم المخاطر – الطلبات التي تت�ضمن مخاطر ،وتتممه ن�سبة اعتباطية تطبق على جميع الطلبات؛
•�إقرار المبادئ الموجهة الرئي�سة ح�سب �أهداف قابلة للقيا�س ،مع العمل م�ستقبال على �إدماج الجانب
المتعلق بالت�أثير على التنمية االقت�صادية واالجتماعية ب�صفته هدفا رئي�سا.

 .1مواءمة الن�صو�ص وو�ضع قانون عام لل�صفقات العمومية
• العمل ،على �أ�سا�س المبادئ المذكورة �آنفا ،على تنظيم ومواءمة الن�صو�ص المنظمة لل�صفقات العمومية،
وذلك على ثالثة م�ستويات:
 -قانون عام لل�صفقات العمومية ،يحدد كل القواعد الأ�سا�سية في مجال ال�ضمانات ،من �شفافيةوتناف�سية وتوجيه لل�صفقات انطالقا من تحديد الأهداف ،وتوازن في العالقة بين الأطراف ،وفعالية
للطعون ،وغير ذلك؛
 -مرا�سيم تطبيقية تحدد وتكمل القانون ،عبر تغطية المراحل المتعلقة بتحديد الحاجيات والتفويتوالتنفيذ والمراقبة ،وذلك ح�سب القطاعات و�/أو طبيعة الحاجيات المطلوب تغطيتها ،من �أ�شغال
�أو �أعمال فكرية �أو خدمات �أو تموين؛
 �-إذا كانت المرا�سيم تحدد الأنماط التي �سيتم عبرها تطبيق القانون العام لل�صفقات العمومية ،فالينبغي لها �أن تحل محل الدفاتر الم�سطرية ،والتي يتعين تف�صيلها مع االخذ بعين االعتبار نوعية
الإدارة والجماعة الترابية والم�ؤ�س�سة والمقاولة العمومية .و ُتعر�ض الدفاتر الم�سطرية – التي يجب
م�ستوى �أول
�أن تكون لها �صفة �إجبارية – على موافقة ال�سلطة ذات الو�صاية .كما يجب �أن تمثل
ً
للمراقبة ،يتحدد ح�سب خريطة لمخاطر الف�ساد يجري �إعدادها تبعا للقطاعات.

 .2دعم المناف�سة
• مراقبة البنود التي تحد من المناف�سة
 �-إ�ضافة بنود تتيح للمتناف�سين �أن يتقدموا بمالحظاتهم وانتقاداتهم على دفاتر التحمالت وخا�صة فيمايتعلق بالبنود التي تحد من المناف�سة ،و�أن يطلبوا من �صاحب الم�شروع ،خالل فترة اال�ست�شارة،
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العمل على تغييرها� .أما القرار النهائي ،الذي يجب �أن يكون مبررا و�أن يتم ن�شره على العموم ،فيبقى
من م�س�ؤولية �صاحب الم�شروع .و�إن من �ش�أن هذا الإجراء� ،إن هو ارتبط بتدابير ت�ضمن المراقبة
الناجعة� ،أن ُيمكن من تجنب �إق�صاء عرو�ض كان من الممكن �أن تكون منا�سبة ،ب�سبب طلب
عرو�ض موجه ب�صفة مق�صودة �أو غير مق�صودة ،يف�ضي �إلى �إعطاء االمتياز لمن َتج �أو متر�شح معين.
• تطور نظام منح تراخي�ص االعتماد لمكاتب الدرا�سات
�إن طبيعة االنتاج الفكري وتقديم الخبرات ال تخ�ضع بال�ضرورة �إلى المعايير ال�شكلية لتراخي�ص االعتماد
بل هي مرهونة بالدرجة االولى بمقاربة منهجية تعتمد على الت�أهيل واالبتكار الم�ستمرين ،مع درجة
عالية من التخ�ص�ص .لذا ف�إن جودة خدمات مكاتب الدرا�سات ينبغي �أن تتطور في �إطار نظام التقيي�س
و�شهادات المطابقة الم�سلمة من طرف منظمات مخت�صة .ولهذا الغر�ض فعلى المهنيين �أن ي�سهروا على
اختيار و�ضبط المقايي�س والمعايير الدولية وتكميلها ب�أخرى وطنية ت�ساير م�ستلزمات ال�سوق الداخلية
وتنمية القطاعات المعنية.
• التخلي عن �سرية التقدير المالي ل�صاحب الم�شروع
التخلي عن �سرية التقدير المالي الذي يقوم به �صاحب الم�شروع� ،سعيا �إلى تحقيق المزيد من ال�شفافية.
فن�شر هذا التقديرال يعوق �سريان المناف�سة ،بل على العك�س من ذلك يمنع من �إعطاء الأف�ضلية بطريقة
غير م�شروعة لبع�ض المتر�شحين ،دون الأخرين.
• �إعداد طلب المناف�سة
خلق الظروف التي ت�ؤ ِّمن ،خالل المرحلة ال�سابقة لطلب المناف�سة ،وفي �إطار مفتوح و�شفاف ،توا�صال
بين المقاوالت والم�شتري العمومي ،حتى يكون هذا الأخير على بينة من الأمر�أثناء تحريره لدفاتر
التحمالت� ،إذ يكون متمكنا من خ�صو�صيات العر�ض و�إمكانياته .ويتعين خالل هذه المرحلة العمل
على �إعطاء �أهمية ،كلما كان ذلك �ضروريا ،للجوء �إلى الخبرة الخارجية لم�ؤازرة �صاحب الم�شروع في
تحديد حاجياته.

 .3ال�شفافية والمراقبة الناجعة
• �إمكانية التتبع والولوج المفتوح �إلى المعلومة
 -من �أجل تمكين �أدوات المراقبة من �أن تكون فعالة ،يجب �ضمان �إمكانية تتبع كامل لمجموعالمعطيات والمبادالت التي تجري خالل �سريان الم�سطرة وحتى نهاية تنفيذ ال�صفقة وتقييمها،
والعمل على ن�شر تلك المعطيات عبر بوابة ال�صفقات العمومية (با�ستثناء العنا�صر الح�سا�سة
والمرتبطة بحماية مهارات المقاوالت ومعطياتها التجارية ال�سرية).
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• تحديد �أهداف عمليات االفتحا�ص ون�شر التقارير
جعل عمليات المراقبة �أكثر فعالية ،وذلك عبر تدعيم �إمكانات التتبع ،والولوج �إلى المعلومة ،وتحديد
ال�صفقات مو�ضوع االفتحا�ص المالي على �أ�سا�س تقييم للمخاطر يتبعه قيا�س للعينات (عو�ض القيام كما
هو الحال بتحديد عتبة قيمة ال�صفقة بغ�ض النظر عن طبيعتها وعن القطاع المعني).
العمل ،وخ�صو�صا من خالل بوابة ال�صفقات العمومية ،على ن�شر تقارير عمليات االفتحا�ص التي تم
�إجرا�ؤها على عينة ال�صفقات المختارة ،وكذا المعايير التي تم اعتمادها في اختيار تلك العينة.
ت�أخذ عمليات المراقبة في اعتبارها النتائج المح�صل عليها وكذا الو�سائل التي تم تخ�صي�صها ،مقارنة
مع تلك التي تم تحديدها في البداية ،والمرتكزات المو�ضوعية الختيارات �صاحب الم�شروع (من نمط
التفويت �إلى الأخذ بمالحظات وطعون المتناف�سين ،وكذا مختلف الآجال المحددة النطالق الأعمال
والتنفيذ واال�ستالم والأداء وغير ذلك) ،دون �إغفال قيا�س الآثار االجتماعية واالقت�صادية المتوقعة
والمتحققة عبر الطلبية �أو الطلبيات التي ثم تفويتها.
• دعم دور المفت�شين العامين والم�شرفين على عمليات االفتحا�ص الداخلي
العمل ،في ما يخ�ص المراقبة ،على تقوية ودعم دور المفت�شين العامين في الوزارات ،ودور المراقبين الداخليين
في المقاوالت والم�ؤ�س�سات العمومية .ومن �أجل ذلك ،ال بد من العمل على تطوير الو�ضع القانوني له�ؤالء
المفت�شين ،بما ي�ضمن ا�ستقالليتهم التامة عن التراتبية الإدارية (عن الوزير والمدير العام وغير ذلك).

 .4تدعيم م�س�ؤولية الآمرين بال�صرف ،وتحقيق توازن �أمثل في العالقات بين الأطراف المتعاقدة
• اختيار نمط التفويت وكيفية تقييم العرو�ض
�إن �صاحب الم�شروع ،ب�صفته الطرف الم�ستفيد والم�س�ؤول عن الخدمة ،يجب �أن يبقى �صاحب ال�سلطة
في اختيار الطريقة الأنجع لتفويت ال�صفقة ومحتوى دفتر التحمالت الخا�صة .في المقابل يجب عليه �أن
يبرر اختياراته �ضمن وثيقة ت�ضم �إلى ملف اال�ست�شارة ،وتو�ضع تحت ت�صرف العموم على بوابة ال�صفقات
العمومية .وال ينبغي �أن يكون �صاحب الم�شروع ،في هذا الإطار ،ملزما ب�أن يعتمد ب�صفة منهجي ٍة قاعد َة
الأقل �سعرا.
غير �أن ملف طلب المناف�سة ،واختيارات �صاحب الم�شروع فيما يتعلق بطريقة التفويت ،تبقى كلها قابلة
للطعن وللتعديل� ،إن لزم ذلك ،على �أثر تقديم �أحد المتناف�سين الدليل على كون بع�ض البنود تحد من المناف�سة.
تعتبر الورقة التبريرية الختيارات �صاحب الم�شروع ،وكذا المرا�سالت المتبادلة التي تمت مع المتناف�سين،
عنا�صر ينبغي �ضمها �إلى ملف ال�صفقة وطلب المناف�سة ،الذي يمكن �أن يكون مو�ضوع افتحا�ص كما
ذكر ذلك �آنفا.
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• ت�أطير �إلغاء طلبات العرو�ض
يجب �أال يتم �إلغاء �صفقة �سبق �إ�سنادها �إال في حاالت محددة ومبررة ،لأن من �ش�أن ذلك �أن يحد من
حاالت �إلغاء طلب عرو�ض في ظل �شروط غير وا�ضحة ،تفتح الباب �أمام �إمكانية تغطية نف�س الحاجيات
في �إطار �صفقة �أخرى بمعايير جديدة موجهة.
• تخفي�ض و�ضمان �آجال الأداء
بغ�ض النظر عن المر�سوم المتعلق بالفوائد المترتبة على الت�أخير ،وعن القانون المتعلق ب�آجال الأداء،
من المهم �إر�ساء �آليات ت�ضمن التحكم في الآجال الحقيقية للأداء كما ي�شهدها واقع العقود المبرمة في
�إطار ال�صفقات العمومية .ومن �أجل ذلك ،يتعين التحكم من جهة في �آجال اال�ستالم ،المحددة انطالقا
من تاريخ ت�سليم العمل ،ومن جهة �أخرى في �آجال الأداء ،المحددة انطالقا من تاريخ �إيداع الفاتورة �أو
الح�ساب.
• ت�أطير �أجل توجيه طلب الخدمة
تحديد الأجل الذي يتعين على �صاحب الم�شروع �أن يوجه داخله طلب الخدمة �إلى المقاولة التي ر�ست
عليها ال�صفقة.
• �إيالء االعتبار لعر�ض الطرف المتعاقد معه مثل مراعاة دفتر التحمالت الخا�صة
العمل على الحد من ال�سلطة التقديرية ل�صاحب الم�شروع في الت�أويل الوا�سع لبنود دفتر التحمالت
الخا�صة ،حتى ولو كانت هذه الأخيرة غير دقيقة وكان العر�ض المقبول قد جاء بالتدقيقات ال�ضرورية
فيما يخ�ص تدقيق الفهم وتغطية الحاجيات المحددة وفقا لذلك .ولهذا الغر�ض ف�إن ال�صفقة المبرمة
بين الطرفين يجب �أن تت�ضمن العر�ض المقبول ،الذي ي�صبح ملزما للطرفين .وبذلك تتحمل المقاولة
م�س�ؤوليتها الكاملة في االلتزام بالعر�ض الذي تقدمت به ،ويتحمل �صاحب الم�شروع م�س�ؤولية الم�صادقة
على هذا العر�ض وقرار �إ�سناد ال�صفقة.
• ت�أطير قرارات ف�سخ ال�صفقات
الحد من الحاالت التي ي�ستطيع فيها �صاحب الم�شروع اتخاذ قرار بف�سخ ال�صفقة ،حين ال يكون القرار
مبر ًرا بعجز مثبت لدى المقاولة التي ر�ست عليها تلك ال�صفقة .وفي هذه الحال ف�إن من ال�ضروري �إعادة
النظر في �شروط الف�سخ بما يجعلها �أكثر �إن�صافا ويحول دون ت�سبب الف�سخ في الإ�ضرار بم�صالح المقاولة
�أو حتى تهديد وجودها.
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• افتتاح مرحلة المفاو�ضات
اللجوء �إلى مفاو�ضات وتدقيقات بين �صاحب الم�شروع والمقاولة الم�ستفيدة من تفويت ال�صفقة بطريقة
منهجية كلما تعلق الأمر بم�شتريات ا�ستراتيجية �أوغير اعتيادية .و�سيكون من �ش�أن هذه المرحلة �إ�ضفاء
مزيد من الو�ضوح على العقد ،دون الم�س بالمعايير المعتمدة في المناف�سة بين المتر�شحين.
• �إعطاء �صبغة مهنية للم�شتري العمومي وتغطية جميع المراحل
من �أجل بلوغ الأهداف المر�سومة لل�صفقات العمومية ،يتعين تمكين الم�شترين العموميين من تطوير
قدراتهم والت�أهيل ال�ضروري لتحقيق عمليات ال�شراء ،وتمكينهم من الولوج ،كلما لزم الأمر� ،إلى الخبرة
الخارجية الم�ساعدة في �إدارة الم�شاريع والمقدمة ل�صاحب الم�شروع.
وهذا يعني على وجه الخ�صو�ص �أنه يجب معالجة العمليات بالو�سائل المنا�سبة على امتداد جميع
المراحل (من تحديد الحاجيات �إلى �صياغتها ال�شكلية فاال�ست�شارة فالتنفيذ فاال�ستالم) .وفي هذا
االطار يجب �أن تكون عملية الدرا�سات اال�ستطالعية لتبرير جدوى الم�شاريع محل اهتمام خا�ص ،مع
اللجوء ،متى لزم ذلك� ،إلى �أبحاث ميدانية ذي فائدة عمومية ،تتيح للمواطنين فر�صة الإدالء بتقديراتهم
واقتراحاتهم� ،أوما لديهم من م�ؤاخذات على الم�شاريع ،وذلك لتمكين ال�سلطة المعنية من �أن تكون على
بينة من كل العنا�صر ال�ضرورية التخاد القرار.

 .5الطعون والتحديد الدقيق لحاالت تنازع الم�صالح
• تحديد حاالت تنازع الم�صالح
عو�ض االكتفاء بمنع تنازع الم�صالح� ،سيكون من الأن�سب �أن يتم الإبالغ عن كل احتمال لوقوع تنازع
للم�صالح من �ش�أنه �إعطاء االمتياز لمتر�شح معين ،وذلك من قبل �صاحب الم�شروع وكل الأ�شخا�ص
المعنيين معه بتدبير ال�صفقات العمومية .كما يجب على �صاحب الم�شروع ،و�/أو كل �شخ�ص معني� ،أن
يتخذ ،في حال وجود �إحتمال لتنازع الم�صالح ،الإجراءات الوقائية التي يراها �ضرورية وكافية ،و�أن يخبر
بها العموم (عبر البوابة على الخ�صو�ص) ،وتحديدا المتر�شحين.
• �إحداث هيئة متكافئة الأع�ضاء للطعون
لقد بينت الطريقة المتبعة حاليا في الطعون عن عدم فعاليتها ،لأنها ال توفر ال�شروط الكافية للحياد
والنجاعة .ومن �أجل �ضمان ا�ضطالع الطعون بدورها الكامل ،يو�صى ب�إحداث هيئة م�ستقلة متكافئة
الأع�ضاء ،قادرة على �أن تتخذ ،في �آجال محددة ،قرارات ذات طابع نافذ .وينبغي �أن تعتمد الهيئة
الجديدة في عملها على خبراء مهنيين م�شهود لهم بالنزاهة والحياد.
وبالموازاة مع �إحداث الهيئة الم�شار �إليها� ،إعداد وت�شجيع الو�ساطة والتحكيم لمعالجة النزاعات التي
يمكن �أن تحدث في ت�أويل �أو تنفيذ عقود مرتبطة بال�صفقات العمومية.
55

المجل�س االقت�صادي واالجتماعي

تو�صيات مرتبطة بمحور التنمية اال�ستراتيجية

.2

� .6إقرار �إجبارية التعوي�ض ال�صناعي

ا�ستعمال قوة القانون في �إقرار �إجباري ٍة التعوي�ض ال�صناعي تكون عتبات ال�صفقات التي تنطبق عليها والن�سب
المطبقة كلها داخل حدود تحدد ح�سب المجال القطاعي ،وتعود م�س�ؤولية تحديدها �إلى لجنة ت�ضم على
الخ�صو�ص قطاعات االقت�صاد والمالية وال�صناعة.
ويمكن لهذا التعوي�ض ،الملزم للمقاولة المتعاقد معها� ،أن يتخذ الأ�شكال التالية:
•مناولة �أوتعاقد م�شترك ،ي�ضمن ن�سبة من الإنتاج المحلي؛
•�شراء منتجات �أو خدمات ذات �صنع محلي؛
•ا�ستثمارات مبا�شرة؛
•تطوير الإطار الذي ي�ضمن اكت�ساب التكنولوجيات وتطويرها.
ينبغي �أن تكون م�س�ألة تحديد الآليات والعتبات والمجاالت القطاعية المعنية مو�ضوعا لدرا�سة معمقة تتيح
تحديد ال�سيا�سة الواجب تبنيها في هذا المجال ،وتزويد ال�سلطات العمومية بو�سائل التفاو�ض مع المقاوالت
الأجنبية الكبرى والفاعلين الأجانب.
بالموازاة مع ذلك ،يتعين و�ضع الإطار الت�شريعي والتنظيمي ال�ضروري ل�ضمان فعالية حقيقية للتعوي�ض
ال�صناعي ،الذي يمثل مفهوما حديث العهد في المغرب ،و�إعداد �آليات التتبع والتقييم انطالقا من نقطة
التعاقد .ومن �ش�أن هذا الإطار الجديد �أن يمكن الم�س�ؤولين المعنيين بالعقد ،والجهات الم�شرفة ،من تتبع
مدى احترام االلتزامات من قبل الأطراف المعنية ،وخ�صو�صا منها الفاعل الأجنبي الم�ستفيد من الطلبية،
وتطبيق �إجراءات التقويم الالزمة عند االقت�ضاء.

 .7ت�شجيع خلق القيمة الم�ضافة المحلية

�إن الجواب على الإ�شكاليات الكبرى بالمغرب – من نمو وت�شغيل وتناف�سية لالقت�صاد ودعم لمداخيل
الدولة وتعديل للميزان التجاري وميزان الأداءات – يحتم علينا ت�شجيع تطويرالقيمة الم�ضافة المحلية ،وهو
ما من �ش�أن ال�صفقات العمومية وب�صفة عامة الطلبيات العمومية �أن ت�ساهم فيه بقدر كبير .ومن �أجل ذلك
يجب رفع ن�صيب القيمة الم�ضافة المحلية في ال�صفقات العمومية ،وذلك عبر الآليات التالية:
• تعمل الدولة ،مع الم�ؤ�س�سات والهيئات العمومية ،وخ�صو�صا في �إطار عقود-برامج ،على تحديد �أهداف
للأثر االقت�صادي واالجتماعي المترتب على ال�صفقات العمومية المزمع �إطالقها .وكما هو ال�ش�أن
بالن�سبة �إلى الأهداف المرتبطة مبا�شرة بمهمتها الع�ضوية ،ف�إن تتبع مدى بلوغ تلك الأهداف ،المتمثلة
في الآثار الناجمة عن ال�صفقة ،تبقى من م�س�ؤولية الهيئات العمومية المكلفة بالتدبير والحكامة؛
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•الزيادة المنهجية (بغر�ض المقارنة) بما قدره � 15إلى  20%في قيمة عرو�ض المقاوالت الأجنبية ،وتطبيق
الإجراء نف�سه ،متى �أمكن ذلك ،على القيمة الم�ستوردة داخل العرو�ض المقدمة .للإ�شارة فقد جاء ن�ص
مر�سوم  2007بهذه الإمكانية (بطريقة اختيارية) دون �أن يمثل ذلك �أي تناق�ض مع االلتزامات الدولية
للمغرب؛
•عند اختيار عر�ض يقدم �أعلى قيمة م�ضافة محليا لكنه يتميز بفارق في الثمن داخل حدود الأف�ضلية
الوطنية (من � 15إلى  20%ح�سب القطاعات ونوعية الحاجيات) ،ينبغي تمكين �صاحب الم�شروع من
�أن يتفاو�ض على العر�ض من �أجل تقريبه من �أف�ضل العرو�ض خارج احت�ساب القيمة الم�ضافة المحلية،
�شريطة �أن يكون قد تم الت�صريح بذلك في طلب المناف�سة .ويجب �أن يتم خالل هذه المرحلة من
التفاو�ض االخذ بعين االعتبار الدعم الذي تتمتع به المنتجات والخدمات ،المكونة للعر�ض المرجعي
في المفاو�ضة ،من قبل بلدانها الأ�صل؛
•بالن�سبة �إلى العرو�ض التي تبلغ حجما معينا� ،إقرار ن�سبة مئوية كحد �أدنى للمنتجات والمواد الم�صنعة
محليا ،يجب �أن يتوفر عليها العر�ض الذي ثم اختياره ،مع �إلزام المتعاقد معه بالإدالء بما يثبت م�صدر
المنتجات والمواد المعنية؛
•�إقرار ح�صة معينة كحد �أدنى لم�شاركة المقاوالت التي تنتج قيمة م�ضافة محلية �أو وطنية (يتم تحديد
تلك الن�سبة ح�سب القطاعات وطبيعة الحاجيات) في ال�صفقات العمومية� ،سواء ب�صفتها �صاحبة
عرو�ض �أو ب�صفتها م�شاركة في تنفيد العقد �أو مكلفة بالمناولة؛
•منع طلب تقديم �شهادات االنجاز متعلقة بم�شاريع م�شابهة ،وخ�صو�صا حين يكون الم�شروع المعني من
نوع لم ي�سبق �إنجازه في المغرب ومن خالل قيمة م�ضافة محلية؛
•�إحداث الآليات التي من �ش�أنها ت�سهيل تجميع الم�شتريات من طبيعة واحدة في بع�ض القطاعات ،ق�صد
ت�شجيع اال�ستثمار المحلي والولوج �إلى التكنولوجيا ،علما �أن الهدف هو ا�ستباق الحاجيات وجعلها
م�شتركة ،لتو�ضيح الر�ؤية للمقاوالت ،و�ضمان تغطية �أمثل للحاجيات في نهاية المطاف؛
•ت�شجيع تطوير م�شاريع �شراكة بين القطاعين العمومي والخا�ص ،والعمل في هذا الإطار على ت�شجيع نقل
وتفوي�ض المرافق العمومية ،عبر تطوير الكفاءة الوطنية وتو�سيعها لت�شمل المجاالت المعنية.

 .8الم�شتريات اال�ستراتيجية في �إطار برامج ابتكارية
في ما يخ�ص الم�شتريات التي تقوم بها الدولة ،والتي تكون من الناحية التكنولوجية في متناول المقاوالت
الوطنية ،فينبغي القيام با�ست�شارات وفق المراحل التالية:
•مرحلة تحديد المقاوالت التي لديها القدرة �أو االمكانية على تغطية الحاجيات الم�ستهدفة؛
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•مرحلة �سابقة على اال�ست�شارة ،مع دعم من الدولة لتلك المقاوالت التي �ستتكفل بتغطية الحاجيات
في مجال محدد ومتحكم فيه؛
•مرحلة الم�صادقة على مدى مالءمة العر�ض المقدم مع الحاجيات الواجب تغطيتها؛
•مرحلة طلب العرو�ض المفتوح.
ملحوظة :يت�ضمن التقرير المف�صل �أمثلة عن التطبيق القطاعي لهذا الم�سعى.

 .9ت�شجيع ومواكبة المقاوالت ال�صغرى والمتو�سطة

و�ضع �أدوات معينة لت�سهيل وت�شجيع ولوج المقاوالت ال�صغرى والمتو�سطة �إلى ال�صفقات العمومية:
•خدمات �إعالمية ل�صالح المقاوالت ال�صغرى والمتو�سطة ،ت�ؤمن اليقظة في مجال ال�صفقات العمومية،
لت�سهيل عملية تحديد وتوجيه ال�صفقات المالئمة لهذه المقاوالت؛
•ت�شجيع ولوج المقاوالت ال�صغرى والمتو�سطة �إلى اال�ست�شارة القانونية ،وخ�صو�صا في مجال ال�صفقات
العمومية� ،سواء خالل المرحلة القبلية لتقديم العر�ض �أم �أثناء مرحلة التعاقد وتنفيذ ال�صفقات؛
•و�ضع ملفات نموذجية مب�سطة وم�صادق عليها لفائدة المقاوالت ال�صغرى والمتو�سطة؛
•ت�أمين دعم مالي للجوء �إلى خدمات خبراء في مرحلة �إعداد العرو�ض (في امتداد لبرنامج "م�ساندة"
للوكالة الوطنية لإنعا�ش المقاوالت)؛
•عرو�ض للتمويل �أكثر مالءمة ،مقدمة من قبل ال�صندوق الوطني لل�صفقات؛
•فتح الإمكانية �أمام الدولة للأداء المبا�شر لم�ستحقات المقاوالت ال�صغرى والمتو�سطة المكلفة بالمناولة
في �إطار ال�صفقات العمومية؛
•تحديد �أمثل للعالقات بين المقاوالت الكبرى التي تر�سو عليها ال�صفقات وبين المقاوالت ال�صغرى
والمتو�سطة المكلفة بالمناولة؛
•ت�ضمين الن�صو�ص �إمكانية ت�أمين �صاحب الم�شروع مقدم �أجر عن ال�صفقة للمقاوالت ال�صغرى
والمتو�سطة.

 .10ت�شجيع االقت�صاد االجتماعي

و�ضع �إطارمالئم بالن�سبة �إلى الم�شتريات التي يمكن �أن يقوم بها فاعلون في االقت�صاد االجتماعي ،يتميز بما
يلي:
•م�سطرة �أقل �إكراها و�أكثر تال�ؤما مع �أنظمة وهياكل الكيانات الم�ستهدفة بطريقة مبا�شرة �أو غير مبا�شرة؛
•�ضوابط تقوم على معايير ينبغي ت�شجيعها ،ترتبط خا�صة بما يلي:
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 -الحفاظ على البيئة؛ -التجارة العادلة؛ -الت�سميات الأ�صلية الخا�ضعة للمراقبة؛- -ت�شجيع المقاوالتية الن�سائية.

� .11إحداث هيئة مركزية مكلفة بال�صفقات العمومية

�إحداث هيئة لذى رئي�س الحكومة مكلفة بقيادة �سيا�سة ال�صفقات العمومية على �أ�سا�س ا�ستراتيجية حقيقية
للم�شتريات .ويناط بهذه الهيئة الجديدة المهمات التالية:
•مر�صد لل�صفقات العمومية يجمع كل المعطيات حول ال�صفقات العمومية ،ويتتبع الم�ؤ�شرات ويقي�س
مدى بلوغ الأهداف (وخ�صو�صا المتعلقة منها بالأثر االقت�صادي واالجتماعي) ح�سب محاور عديدة
(الجهة والقطاع والم�ؤ�س�سة ون�سبة المحتوى من العنا�صر الم�ستوردة قيا�سا �إلى محتوى القيمة الم�ضافة
المحلية ،وغير ذلك)؛
•�إحداث �سجل مرجعي للمقاوالت ،من �أجل مركزة المعلومات المفيدة للم�شترين العموميين؛
•تكوين وت�أطير الم�شترين العموميين؛
•المواكبة في و�ضع ال�سيا�سات اال�ستراتيجية للم�شتريات ،وخ�صو�صا في البرامج االبتكارية؛
•التنظيم.
تتدخل الهيئة الجديدة على م�ستوى المواكبة اال�ستراتيجية لل�صفقات العمومية ،وتكون مكلفة بالنهو�ض
بتطوير مهنة الم�شتري ،ومواكبة المتعاقدين (بما في ذلك اللجوء عند ال�ضرورة �إلى خدمات الم�ساعدة
الخارجية على التعاقد  )AMOلبلوغ الأهداف الإ�ستراتيجية لل�صفقات العمومية.
ومن المهم اال�شارة �إلى �أن:
•مهمات المراقبة والمحا�سبة تبقى على م�ستوى الخزينة العامة للمملكة؛
•مهمة الطعون ال تدخل في مهام الهيئة المكلفة بقيادة �سيا�سة ال�صفقات العمومية بل هي مناطة بالهيئة
الجديدة متكافئة الأع�ضاء المذكورة �آنفا (والتي يمكنها �أن تحل محل اللجنة المركزية لل�صفقات).
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�إن من �ش�أن تفعيل التو�صيات الإرادية التي �أدلى بها المجل�س االقت�صادي واالجتماعي �أن تكون �أكثر نجاعة
�إن هو �ضم �إلى التدابير االلتقائية هيكلة قطاعية.
وقد تم تعريف القطاعات التالية مع تف�صيل المراحل الرئي�سة للتفعيل.

الأ�شغال العمومية:
•الم�س�ؤول :وزارة التجهيز والنقل
•المراحل الرئي�سة:
 -الإعداد القبلي لطلبات العرو�ض ،مع الحر�ص على الإبقاء على حظوظ المقاوالت المغربية فيالم�شاركة؛
 -تق�سيم ال�صفقات �إلى ح�ص�ص ،من �أجل مالءمتها مع القدرات التقنية والمالية والب�شرية وقدراتالتدخل لدى المقاوالت المغربية؛
 �-إيالء الأف�ضلية للمقاوالت المحلية في ما يخ�ص الأ�سعار؛ �-إدماج مبد�إ التعوي�ض ال�صناعي في ال�صفقات الكبرى التي ال يمكن للمقاوالت المغربية التر�شحلها رغم ما تحقق من تعديالت و�إ�صالحات.

تجهيزات مراقبة ال�سير على الطرقات
•الم�س�ؤولون :وزارة التجهيز والنقل/اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث ال�سير ،وزارة الداخلية ،ووزارة
ال�صناعة.
•المراحل الرئي�سة:
 -البرمجة على مدى �سنوات متعددة؛ -ت�صنيف طلبات �إبداء االهتمام بطريقة مو�ضوعاتية ،بما يتيح اختيار المقاوالت المغربية القادرة علىالتموقع؛
 -ا�ضطالع الدولة بالتمويل الجزئي لبرامج البحث والتطوير (على غرار برنامج "تطوير")؛ -حماية المقاوالت المحلية عبر نظام للمعايير المحددة بدقة والمتالئمة مع ال�سياق المغربي،وخ�صو�صا في ما يخ�ص الأوزان والمقايي�س؛
 �-إطالق طلبات عرو�ض "تقليدية" تحترم معايير ال�شفافية واالنفتاح؛- -تق�سيم ال�صفقات �إلى ح�ص�ص ،بما يالئم قدرات الإنتاج المحلية.
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التجهيزات المكتبية
•الم�س�ؤوالن :وزارة ال�صناعة ووزارة المالية.
•المراحل الرئي�سة:
 -البرمجة على مدى �سنوات متعددة؛ �-إلغاء ال�ضريبة على ا�ستيراد الخ�شب ،التي تثقل كاهل الإنتاج الوطني؛ -ت�صنيف طلبات �إبداء االهتمام بطريقة مو�ضوعاتية ،بما يتيح اختيار المقاوالت المغربية القادرة علىالتموقع؛
 �-إيالء الأف�ضلية للمقاوالت المحلية في ما يخ�ص الأ�سعار؛- -حماية الإنتاج الوطني عبر نظام من المعايير.

المنتجات ال�صيدالنية والمواد الحيوية الطبية والتجهيزات الم�ساعدة للأ�شخا�ص المعاقين
•الم�س�ؤوالن :وزارة ال�صحة ووزارة ال�صناعة
•المراحل الرئي�سة:
 -التخطيط على مدى �سنوات متعددة؛ -تحديد الئحة الأدوية الرئي�سة التي ينبغي العمل على تطويرها في المغرب؛ -طلب �إبداء االهتمام من قبل ال�صناعيين المغاربة ،والمواكبة في مجال البحث والتطوير؛ �-إبرام عقود �إطارات على مدى �سنوات متعددة ،تتحدد ح�سب قدرة المقاوالت على تطوير منتجاتمالئمة؛
 -حماية المنتجين المحليين عبر امتيازات ترتبط بالت�أمين الإجباري على ال�صحة ( )AMOونظامالم�ساعدة الطبية RAMED؛ وبالم�شتريات التي تقوم بها الدولة.

التجهيزات الفالحية:
•الم�س�ؤوالن :وزارة الفالحة ،ووزارة ال�صناعة
•المراحل الرئي�سة:
  -التخطيط على مدى �سنوات متعددة؛ �	-إطالق طلبات لإبداء االهتمام لدى ال�صناعيين الدوليين ليقيموا فروعا ل�صناعاتهم بالمغرب؛  -العمل على حماية المنتجين المحليين الم�ستقبليين ،عبر امتيازات مرتبطة بالم�ساعدة العمومية66
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المخ�ص�صة للتجهيزات الفالحية؛
 �-إبرام عقود �إطارات على مدى �سنوات متعددة ،تتحدد ح�سب قدرة المقاوالت على تطوير منتجاتمالئمة.

الحكومة الإلكترونية
•الم�س�ؤول  :رئي�س الحكومة
•المراحل الرئي�سة :
 �-إحداث "هيئة مركزية" للحكومة الإلكترونية ،تكون من مهامها على الخ�صو�ص مراقبة الجوانبالتقنية والمالية للم�شاريع؛
 -ا�ستباق الحاجيات مع �إحداث خطة لتغطية الخدمات؛ -ت�صنيف طلبات �إبداء االهتمام بطريقة مو�ضوعاتية ،بما يتيح اختيار المقاوالت المغربية القادرة علىالتموقع؛
 -ا�ضطالع الدولة بالتمويل الجزئي لبرامج البحث والتطوير (على غرار برنامج "تطوير")؛ -مواكبة المقاوالت المحلية عبر نظام للمعايير المحددة بدقة والمتالئمة مع ال�سياق المغربي،خ�صو�صا على م�ستوى ال�سالمة؛
- -وفي مرحلة �أخيرة� ،إطالق ا�ست�شارات �أو طلبات عرو�ض تحترم معايير ال�شفافية واالنفتاح.
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البنك الأفريقي للتنمية ( – )BADبرنامج دعم �إ�صالح الإدارة العمومية ،المرحلة الرابعة

•يتمثل برنامج دعم �إ�صالح الإدارة العمومية في قر�ض من البنك الأفريقي للتنمية ،قدره  100مليون
يورو ،وقر�ض من البنك الدولي بالمبلغ نف�سه ،وكذا هبة من االتحاد الأوربي قدرها  73مليون يورو.
وقد تمت الم�صادقة على البرنامج في  ،2010و�سيتم ت�سليم المبالغ على دفعة واحدة لدعم ال�سيا�سة
الحكومية الرامية �إلى تجنيب البالد تداعيات الأزمة  ،politique contra-cycliqueو�سد عجز
الميزانية لل�سنة ذاتها؛
•يهدف البرنامج �إلى ت�شجيع نمو اقت�صادي قوي وتنمية م�ستدامة ي�ؤ ِّمنان تناف�سية االقت�صاد وا�ستمرار
ن�شاطه على المدى المتو�سط .والجوانب التي ينبغي دعم فعالية الدولة فيها تهم تدبير الميزانية والموارد
الب�شرية ،ودعم الكتلة الأجرية العمومية ،وتب�سيط الم�ساطر الإدارية عبر تطوير الإدارة الإلكترونية؛
يمثل البرنامج في مجمله عملية �إ�صالح م�ؤ�س�سية يجري تفعيلها على مراحل متتالية .و�ستتيح المرحلة الرابعة
على وجه التحديد ا�ستكمال مختلف مقاطع الإ�صالح ،من �أجل تعميق عملية تحديث الإدارة العمومية.
ينبني البرنامج حول �أربعة مكونات:
•تح�سين فعالية الدولة في تدبير الموارد المالية� ،أي في ميدان الم�ساعدات المالية على المدى البعيد،
وتب�سيط برمجة الميزانيات وتنفيذها ،واالفتحا�ص الداخلي ومراقبة الأداء ،و�إ�صالح القانون التنظيمي
للمالية؛
•تح�سين فعالية الدولة في تدبير الموارد الب�شرية ،بما يقت�ضي �إحداث نظام جديد للتدبير والتكوين الم�ستمر؛
•دعم الكتلة الأجرية العمومية بمراقبة وتعزيز ال ّر�صد والتنب�ؤ وتدبير ميزانية الوظائف؛
•تب�سيط الم�ساطر وتفعيل الإدارة الإلكترونية ،عبر االرتقاء بالحكامة والقيادة في مجال الإدارة
الإلكترونية ،وتب�سيط الم�ساطر وتح�سين الخدمات ،وتفوي�ض الإدارة الإلكترونية �إلى �أطراف ثالثة،
وال�شراكة بين القطاع العمومي والخوا�ص.

منظمة التعاون والتنمية االقت�صادية  – OCDEدعم النزاهة في ال�صفقات العمومية

كان هدف الدرا�سة المنجزة في َ 2008
تحليل الخطوات التي حققتها البالد في مجال تحديث ال�صفقات
العمومية ،وخ�صو�صا في ما تعلق بمحاربة الف�ساد ودعم النزاهة .وتغطي الدرا�سة مجموع دورة التفويت ،من
�أجل تحديد مكامن القوة ومواطن ال�ضعف ،والخروج بتو�صيات عن ال�سيا�سة الالزم ا ِّتباعها لتح�سين الو�ضع.
ت�شتمل الدرا�سة على محاور عديدة للخال�صات والتو�صيات:
•دعم المهنية في ال�صفقات العمومية من �أجل منح قدرة تدبيرية كافية للآمرين بال�صرف ،في تواز مع
تخفيف المراقبة� ،أي تطوير وظيفة للم�شترين العموميين �أو تكوين من المعارف والكفاءات؛
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•دعم ا�ستقاللية �آلية الطعن ،مما يقت�ضي �إتاحة اال�ست�شارة المبا�شرة مع لجنة ال�صفقات ،وت�سريع م�سطرة
الطعن؛
•موا�صلة الم�سعى المتمثل في م�س�ؤولية وافتحا�ص الآمرين بال�صرف ،مما ي�ستلزم تعديل قانون الدوائر
المالية لتوطيد الم�س�ؤولية ،وتو�سيع دور المفت�شية العامة للمالية بما يتيح لها التحقق من �سالمة
ال�صفقات ،وجعل عمليات االفتحا�ص ممنهجة ب�أكثر مما هي عليه اليوم؛
•�إقرار ت�أويل وتفعيل من�سجم لمر�سوم  ،2007عبر تدعيم عمليات التوعية من خالل تنظيم تكوينات
وتقديم الدعم للمقاوالت في ما يخ�ص البوابة الإلكترونية ،وا�ستعمال بطاقات �شارحة ودالئل وكتيبات
موحدة ،و�إعادة النظر في طريقة تطبيق مقت�ضيات المر�سوم ون�شر النتائج؛
•اتخاذ �إجراءات نوعية للوقاية من الف�ساد في ال�صفقات العمومية ،بنا ًء على �أ�شغال الهيئة المركزية للوقاية
من الر�شوة ،بو�ضع خارطة للمخاطر ،وتنظيم دورات تكوينية لفائدة الأعوان العاملين في مجال ال�صفقات
العمومية ،وتطوير القانون المنظم لم�س�ألة تنازع الم�صالح.

البنك الدولي – تقييم تدبير �أنظمة المالية العمومية

�أجرى البنك الدولي في  2007درا�سة كان الهدف منها تقييم تدبير �أنظمة المالية العمومية .وكان من نتائجها
ما يلي:
•مكن �إ�صالح الميزانية الذي جرى في  2001من توفير مزيد من المرونة في تدبير المخ�ص�صات المالية
للوزارات ،غير �أن م�ستوى تعميمه وكذا �إجبارية النتائج وال�شفافية ،تحتاج كلها �إلى دعم؛
•�ضرورة الرفع من ال تركيز المخ�ص�صات المالية؛
•انخراط �ضعيف للوزارات التقنية في تدبير مخ�ص�صاتها المالية المتعلقة ب�أداء الأجور؛
•�ضرورة اال�ستمرار في تفعيل برنامج التدبير المندمج للنفقات العمومية  ،GIDمع الأخذ بعين االعتبار
خ�صو�صيات الإدارات والميزانية المغربية؛
•�أحرز �إ�صالح المراقبة تقدما ملمو�سا ،وينبغي له �أن ي�سير وفق منظور يتوخى تب�سيط عمليات المراقبة؛
•تبقى �آجال الأمر بدفع النفقات طويلة جدا ،وذلك رغم تح�سين ال�شروط العامة للتنفيذ؛
•�أحرزت محا�سبة النفقات تقدما ،وذلك بف�ضل مقدمات تفعيل برنامج التدبير المدمج للنفقات العمومية،
وخ�صو�صا في �شقه المتعلق بقاعدة التبادل؛ بيد �أن تفعيل البرنامج المحا�سباتي الجديد ي�شكو ت�أخرا؛
•�إ�صالح مراقبة الم�ؤ�س�سات والمقاوالت العمومية محدود الأثر ب�سبب العدد القليل جدا من المتدخلين
الخارجيين ،والتفعيل ال�ضعيف لهيئة "لجنة االفتحا�ص".
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•جرى تفعيل �إ�صالح المراقبة واالفتحا�ص الداخلي والخارجي بوتيرة �سريعة منذ  ،2003لكن �إ�صالح
االفتحا�ص يتطلب مجهودا ذا �أولوية ق�صوى من قبل ال�سلطات.
•تعد مراجعة القانون التنظيمي للقوانين المالية �أمرا م�ستعجال من �أجل موا�صلة الإ�صالحات في مجال
التدبير المالي ،ويجب �أن ت�أخذ تلك المراجعة بعين االعتبار �إطالق برنامج التدبير المندمج للنفقات
العمومية ،و�إقرار م�س�ؤولية الآمرين بال�صرف ،وتخفي�ض الآجال.
•تعد المخاطر ال�شاملة في مجال الميزانية والمحا�سبة والمراقبة �ضعيفة ،لأن الإ�صالحات لم تنتج عنها
مخاطر �إ�ضافية ،غير �أن التخفي�ض من �آجال تقديم الح�ساب ،وكذا النهو�ض الفعال بالمراقبة ،تبقى
�ضرورات ال منا�ص منها.

البنك الدولي – التقرير التحليلي حول تفويت ال�صفقات العمومية

تعود درا�سة البنك الدولي هذه �إلى �سنة  ،1999وقد تمثلت في درا�سة تحليلية لنظام تفويت ال�صفقات
العمومية� ،أجريت با�شتراك مع الحكومة المغربية.
ت�شمل الدرا�سة عددا من محاور الخال�صات والتو�صيات:
•الن�صو�ص الت�شريعية والتنظيمية :تبني دفتر البنود الإدارية العامة ،وجعل القوانين التنظيمية ت�شمل
ممار�سات الختيار الم�شاركين في اال�ست�شارة وتحديد حاالت تنازع الم�صالح وكذا التحكيم؛
•فعالية تدبير ال�صفقات العمومية :تح�سين عمليات المراقبة الداخلية للم�ساطر الإدارية ،من �أجل تدارك
ما يح�صل من ت�أخر في �إطالق ال�صفقات والموافقة عليها والإخبار بها؛
•تح�سين م�سارات عمليات الأداء :تق�صير م�سار العمليات ،عبر التقليل من الإجراءات في المرحلة
القبلية و�إدخال نظام للمراقبة في المرحلة البعدية؛
•برنامج التكوين :تطبيق برنامج للتكوين على المدى القريب ،في ارتباط مع المر�سوم الجديد والتدابير
التطبيقية ،وبرنامج لتكوين الأعوان العموميين ،وتطوير برنامج معلوماتي للإعالم حول ال�صفقات
العمومية وتدبيرها؛
•القيادة :التن�سيق ما بين المواقع القيادية في كل الوزارات ،بما يتيح تطبيق التو�صيات داخل كل
الإدارات والجماعات المحلية وغيرها من الم�ؤ�س�سات العمومية.

ترن�سبارن�سي المغرب – ورقة حول ال�صفقات العمومية
•تركز الدرا�سة على نقاط ال�ضعف والقوة في الإ�صالح الذي �أدخل في  1998على مر�سوم ال�صفقات
العمومية – المر�سوم الذي ي�شكو من ثغرات كبيرة في ما يخ�ص مجال تطبيقه – وال�سلطة التقديرية
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للإدارة ،والنظام اال�ستثنائي للدفاع الوطني ،و�إمكانات الطعن ،والإفراط في ال�شكليات ،و�أوجه النق�ص
في مجال المعلومات ،و�إمكانية تتبع الملفات ،ومدى مفعول عمليات االفتحا�ص والمراقبة ،والإطار
القانوني والتقني (من دفاتر تحمالت م�شتركة غير مدبرة ،وغياب لدفاتر بنود �إدارية عامة في مجال
التزود بالحاجيات)؛
تنتظم تو�صيات الجمعية في ما يخ�ص تدبير ال�صفقات العمومية حول ثالثة محاور:
المحور الأول  :دعم وتن�سيق عمليات المراقبة واالفتحا�ص ،وتحديد �أهدافها بطريقة �أمثل
•و�ضع �آليات لمراقبة مدى مالءمة وفائدة الم�شتريات المعتزم القيام بها ،ومدى كون �شكل ال�صفقة
منا�سبا ،ومدى مردود اال�ستثمارات المخطط لها؛
•و�ضع �آلية منا�سبة للمراقبة الداخلية ،تقوم على توزيع وا�ضح ومن�صو�ص عليه للم�س�ؤوليات ،والف�صل
بين �صالحيات المتدخلين المختلفين ،والم�ساطر المتبعة في تدبير ال�صفقات ،و�ضمان �إمكانية تتبع
كل خطوات التدبير ،لإتاحة �إجراء عمليات المراقبة واالفتحا�ص في كل مرحلة من مراحل التفويت؛
•تو�سيع تقارير االفتحا�ص لت�شمل كل ال�صفقات المبرمة ،وت�شمل كذلك عينة تمثيلية عن كل النفقات
الملتزم بها؛
•تحقيق التكامل بين مختلف �أ�شكال المراقبة و�آلياتها؛
•دعم وزيادة عدد عمليات المراقبة البعدية ،وتطوير مراقبة الجوانب المادية؛
•ت�أكيد كفاءة وا�ستقاللية المفتح�صين الداخليين؛
•تحديد برامج دورية لالفتحا�ص الداخلي ،ت�شمل م�س�ألة التنا�سب بين دفاتر التحمالت وقوانين
اال�ست�شارات ،ومطابقة �شروط التفويت لمقت�ضيات المر�سوم ،وتدبير الآجال وتعديل العقود ،وو�ضع
�سجالت لأوامر ال�صرف ،ومهام و�صالحيات الأعوان ،و�سيولة ال�صفقات وال�شمولية في تتبع ملفات
ال�صفقات؛
•و�ضع عمليات مراقبة متالئمة مع كل نوع من الم�شتريات ،تقوم على مخططات للمراقبة معدة �سلفا،
ت�أخذ بعين االعتبار المخاطر النوعية المحددة م�سبقا بالن�سبة �إلى كل �صنف من الم�شتريات ،من
المقتنيات (نزع ال�صفة المادية عن عملية التنفيذ ،وتق�سيمها �إلى مراحل ،وتوجيه دفتر التحمالت) �إلى
الأ�شغال (الف�ساد في مرحلة التنفيذ) �إلى الخدمات (التفويت دون �إجراء المناف�سة ،وعدم وجود حاجة
حقيقية في بع�ض الأحيان)؛
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المحور الثاني  :ت�أهيل الن�صو�ص
 -جمع الن�صو�ص المتعلقة بالم�شتريات العمومية في قانون موحد ،و�إعادة �ضبط المبادئ العامةللمر�سوم للتن�صي�ص ال�صريح على ت�ضمينها �أداء النفقات العمومية؛
 -تو�سيع مجال تطبيق المر�سوم لي�شمل الم�ؤ�س�سات العمومية والجماعات المحلية ،ف�إن لم يمكنذلك فعلى الأقل تبني قانون تنظيمي خا�ص بتلك الهيئات؛
 -و�ضع دفتر بنود �إدارية عامة خا�ص بالمقتنيات ،وو�ضع �أو مراجعة دفاتر التحمالت الم�شتركة،واالرتقاء بم�ستوى التحكم في المعايير ،من �أجل الحد من التدابير التكميلية التي ت�أتي بها دفاتر
التحمالت الخا�صة؛
 -ت�أطير ال�سلطة التقديرية للإدارة في ما يخ�ص و�ضع دفاتر التحمالت ومعايير االختيار (الإ�شراكالإجباري للجنة فتح الأظرفة في معالجة اعترا�ضات المتناف�سين ،ومراجعة �شروط اختيار المتناف�سين
عبر و�ضع معايير مالئمة للتقييم)؛
 -فتح الولوج �أمام الهيئة الجديدة لمقاومة الف�ساد �إلى كل المعلومات ال�ضرورية (من عمليات تفويتوتنفيذ وت�صفية ،وتقارير افتحا�ص)؛
 -و�ضع نظام للطعن يكون م�ستقال ومو�ضوعيا؛ -الحد من ال�شكليات المفرو�ضة على �أ�صحاب العرو�ض ،ومراجعة طرق و�ضع الملفات وفح�صها؛ -فتح الأظرفة التقنية قبل الأظرفة المالية؛ -التبرير المف�صل لكل �إق�صاء ولأ�سباب االختيار ،والن�شر ال�سنوي لتقرير عن م�شتريات كل �إدارة؛ �-ضمان �إمكانية تتبع كاملة لعملية تفويت وتنفيذ ال�صفقات؛ -تحديد تدابير ترمي �إلى الوقاية من االنزالقات وتتبع �صفقات الدفاع الوطني؛المحور الثالث  :و�ضع �إجراءات للمواكبة
 -تكوين المتدخلين في م�سل�سل الم�شتريات العمومية والمفتح�صين الداخليين؛ -و�ضع دالئل مب�سطة موجهة �إلى المقاوالت ال�صغرى والمقاوالت ال�صغيرة والمتو�سطة؛ -الرفع من م�ستوى تمكين المقاوالت من االطالع على اال�ست�شارات التي يتم �إطالقها (قواعد�إطالق الإعالنات عن اال�ست�شارات ،و�إمكانية �سحب الملفات بطريقة �إلكترونية) ،و�إحداث بوابة
لل�صفقات العمومية ودعم ا�ستعمال التقنيات الحديثة في الإعالم والتوا�صل؛
 -التقييم المنتظم للن�صو�ص ومفعولها؛ �-إنتاج كتيبات للم�ساعدة على فهم الن�صو�ص وت�أويلها؛74
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 -تحرير وثائق نموذجية تتيح تح�سين التدبير الإداري والتقني والمالي للم�شتريات العمومية (منم�ساطر وبرامج للجودة وبرامج للمراقبة وغير ذلك)؛
 -تحديد المعايير الخا�صة بال�شروط المالية لل�صفقات بالن�سبة �إلى كل متعاقد؛ -تعميم نظام ت�أهيل وت�صنيف المقاوالت؛ -و�ضع معايير للجودة وللأن�شطة ،من �أجل تقييم ال�صفقات وتت ُّبعها عن قرب ،ودعم م�سعى الجودةفي م�سل�سل ال�شراء.

75

المجل�س االقت�صادي واالجتماعي

76

ال�صفقات العمومية ،رافعة ا�ستراتيجية للتنمية االقت�صادية واالجتماعية

الملحق 3
درا�سة تركيبية مقارنة لأف�ضل الممار�سات الدولية العمومية
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الجوانب الم�سطرية والتنظيمية

.I

 .1ت�صنيف ال�صفقات العمومية
االتحاد الأوربي
يتكون ما يعرف با�سم ( CPVاخت�صارا لعبارة
 )vocabularyمن معجم رئي�س ومعجم �إ�ضافي ،و ُي�ستعمل في ت�صنيف ال�صفقات
العمومية عبر امتداد تراب االتحاد الأوربي.
•يرتكز المعجم الرئي�س على بنية متفرعة من ال�شفرات تبلغ حتى ت�سعة �أعداد،
لو�صف المقتنيات �أو الأ�شغال �أو الخدمات مو�ضوع ال�صفقة
•يتمم المعجم الإ�ضافي تو�صيف مو�ضوع ال�صفقة ،وهو يتكون من �شفرة �أبجدية-
عددية تتيح تقديم تفا�صيل �إ�ضافية عن طبيعة الم�شتريات �أو وجهتها.
common procurement

الواليات المتحدة
تكون عملية تز ُّود الحكومة الفيدرالية الأمريكية بالم�شتريات في بع�ض الأحيان ب�سيطة
ومعقدة في �آن معا ،وذلك ح�سب طبيعة ال�صفقة والعتبة الم�سموح بها في تفويت
ال�صفقات.
هناك خم�س فئات كبرى من الم�شتريات ،ت�شمل التموين ،والبناء ،والخدمات،
والبحث والتطوير ،وا�ستئجار العقارات.
هناك لكل فئة من الم�شتريات عدد من الأنواع المحددة من �أ�شكال تفويت ال�صفقات.
وعلى �سبيل المثال ،ف�إن فئة "المقتنيات" ت�شمل الأ�شغال العمومية والبنايات
والتجهيزات وال�سفن والآالت الطافية والطائرات والآليات وغيرها.
�إ�ضافة �إلى الت�صنيف �أعاله ،يتم ت�صنيف ال�صفقات على �أ�سا�س عتبات للتفويت محددة
بدقة:
  -الم�شتريات ال�صغيرة �أو "ال�صغيرة جدا" :يق�صد بها �شراء معدات �أو خدماتال يتعدى مجموع قيمتها  2.500دوالر ،با�ستثناء البناء ،حيث تحدد العتبة في
 2.000دوالر.
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 "-عتبة ال�شراء المب�سطة" لكل �شراء لمعدات �أو خدمات ال يتجاوز مجموعقيمتها  100.000دوالر ،با�ستثناء الم�شتريات التي تجري خارج الواليات
المتحدة ،في �إطار عملية طوارئ �إن�سانية �أو للحفاظ على ال�سالم في العالم،
حيث ت�صل العتبة عندها �إلى  200.000دوالر.
 -الم�شتريات الكبيرة �أو "الكبرى" ،ويق�صد بها الم�شتريات التي تتجاوز قيمتهاالعتبة المب�سطة.

 .2ت�صنيف ال�صفقات العمومية
تركيا
ت�صنف طلبات العرو�ض �إلى ق�سمين:
•طلبات العرو�ض المفتوحة :ب�إمكان كل المتر�شحين �إر�سال ملفاتهم
•طلبات العرو�ض المفتوحة مع االختيار الم�سبق :يجري ا�ستعمالها حين تقت�ضي
طبيعة ال�صفقة التوفر على تقنية خا�صة� ،أو �إذا تعلق الأمر ب�أ�شغال تتجاوز كلفتها
العتبة القانونية .فبعد مرحلة االختيار الم�سبق ،يتم دعوة ثالثة على الأقل من
المتر�شحين الخم�سة (وهو الحد الأدنى لعدد المتر�شحين) �إلى �إر�سال عرو�ضهم.
الم�سطرة المتفاو�ض عليها يتم اللجوء �إلى تطبيقها في الحاالت التالية:
•�إذا تعين �إبرام ال�صفقة فورا ل�سبب طارئ ،من قبيل الكوارث الطبيعية والأوبئة
والأمن الوطني وما �إلى ذلك؛
•�إذا كان مو�ضوع ال�صفقة يقت�ضي م�سل�سال من البحث والتطوير �أو �إذا كان �إنتاجه ال
يتم بكميات كبيرة؛
•�إذا حالت خ�صائ�ص ال�صفقة دون التحديد الدقيق للجوانب التقنية والمالية؛
•�إذا تعدت الكلفة عتبة  637.000درهم.
ال�شراء المبا�شر
يجري اللجوء �إلى ا�ستعمال ال�شراء المبا�شر على الخ�صو�ص حين يكون من الأكيد �أن
مو�ضوع ال�صفقة ال يمكن �أن يقدم �إال من قبل طرف متعاقد معه واحد� ،أو �إذا كان لهذا
الأخير حقوق ح�صرية على ذلك المو�ضوع ،وكذا حين يتعلق الأمر ب�شراء �أو ا�ستئجار
ملكية عقارية .ال ينبغي �أن تتجاوز قيمة هذه ال�صفقات  191.000درهم.
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الأردن
ال�شراء المبا�شر
يجري اللجوء �إلى ال�شراء المبا�شر في الحاالت التالية:
•�إذا تم تحديد �أ�سعار المقتنيات من قبل ال�سلطات الر�سمية
•في حال حدوث حاجة طارئة ت�صبح معها طلبات العرو�ض �أو طلبات االقتراحات
�أمرا غير منا�سب
•حين يكون هناك مزود واحد فقط لديه المنتجات المطلوبة
•حين يتعلق الأمر بقطع غيار �أو قطع تكميلية يتعذر الح�صول عليها من عند مزودين
مختلفين دون �أن ينجم عن ذلك اختالف في الجودة
•حين يكون من �ش�أن ال�شراء �أن يوحد بين �أنواع المقتنيات الم�ستعملة من قبل
القطاع المعني ،و�أن يترتب عليه اقت�صاد في �شراء قطع الغيار
•�إذا لم تف�ض طلبات العرو�ض �أو طلبات االقتراحات �إلى عرو�ض مالئمة من حيث
ال�سعر �أو الحجم
طلب االقتراحات
يجري اللجوء �إلى طلب االقتراحات في الحاالت التالية:
•في حال حدوث حاجة طارئة للتموين ،ال يتنا�سب طابعها الم�ستعجل مع طول وبطء
م�سطرة طلب العرو�ض
•�إذا كان عدد المزودين الممكنين بالمنتج المطلوب ال يتجاوز ثالثة مزودين
•�إذا كانت قيمة المقتنيات ال تتجاوز  63.000درهم
•�إذا كان عدد المتر�شحين لطلب العرو�ض غير كاف
بخ�صو�ص طلبات العرو�ض ،فيجب تكوين لجنة مركزية لطلبات العرو�ض داخل قطاع
التموين العام ( ،)DAGح�سب التركيبة التالية:
•ع�ضو من الإدارة العامة لقطاع التموين العام ،ب�صفته رئي�سا
�سام من وزارة المالية ب�صفته ع�ضوا
•�إطار ٍ
�سام من وزارة ال�صناعة والتجارة ب�صفته ع�ضوا
•�إطار ٍ
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تعد هذه المنا�صب منا�صب قارة ( ،)à plein tempsوتبلغ مدة االنتداب �سنتين في
الأدنى ،لكن للوزارة المعنية �أن تغير ذلك.
تجتمع اللجنة ل�شراء تموينات ذات ا�ستعمال نوعي �أو عام ،لح�ساب الم�ؤ�س�سات
العمومية .ويجب �أن يتم ت�أكيد قرارات �شراء المقتنيات ذات اال�ستعمال العام من قبل
وزارة المالية ،وت�أكيد القرارات المتعلقة ب�شراء المقتنيات ذات اال�ستعمال النوعي من
قبل الم�ؤ�س�سة المعنية.
كندا
يمكن للحكومة ،كي ت�ستطيع تقدير حاجياتها� ،أن تتقدم في البداية بطلبات معلومات
�إلى المزودين ،بغاية الح�صول على معلومات وتعاليق حول �إ�ستراتيجية تموينية تعتزم
تطبيقها ،قبل �أن تن�شر الإعالن المتعلق بذلك.
ت�صنف طلبات العرو�ض �إلى ق�سمين:
•طلبات العرو�ض الإلكترونية :على �شكل دعوة �إلكترونية لتقديم العرو�ض� ،أو �إعالن
�أولي عن تفويت ال�صفقة �إذا لم يتقدم �أي تر�شيح خالل فترة الخم�سة ع�شر يوما
المن�صو�ص عليها.
•طلبات العرو�ض التقليدية :ت�ستعمل على الخ�صو�ص الئحة من الممونين معدة
م�سبقا ،وو�سائل �أخرى في طلبات التر�شيح.
ال�شراء المبا�شر
يتم اللجوء �إلى ال�شراء المبا�شر في الحاالت التالية:
•ال�شراء ذو طبيعة ا�ستعجالية
•�إذا كانت قيمته ال تجاوز  220.000درهم
•�إذا كانت قيمته ال تتجاوز  878.000درهم ،والأمر متعلق بعمل بناء و�صيانة
ي�ستدعي خدمات مهند�سين �أو معماريين ،يتعين �إبرامه من قبل ع�ضو ر�سمي من
�أع�ضاء الوكالة الكندية للتنمية الدولية
•�إذا كان هناك مزود وحيد يمكنه اال�ضطالع بال�صفقة
طلب العرو�ض المحدد بالطلبات ()demande d'offre à commandes
•ت�ستعمله الوزارات لو�ضع الئحة من العرو�ض المحددة بالطلبات والمختارة م�سبقا
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•تقدم العرو�ض من قبل مزود �إلى الحكومة ،من �أجل تزويدها ،بطريقة منتظمة ولفترة
محددة ،بم�شتريات �أو خدمات ب�أ�سعار يجري االتفاق عليها م�سبقا.
•تت ّبع هذه الم�سطرة حين تكون لدى م�ؤ�س�سات حكومية حاجات متكررة �إلى
م�شتريات من قبيل التجهيزات المكتبية �أو خدمات من قبيل الإ�صالحات .وال
ت�شتمل العرو�ض المحددة بالطلبات على �أي التزام تعاقدي.
فرن�سا
كل �صفقة ال تتعدى عتبة  15.000يورو يمكن �أن ُتبرم دون �إ�شهار وال مناق�صة تناف�سية.
يحدد الم�شتري العمومي ومزوده محتوى العقدة العمومية.
بالن�سبة لل�صفقات ذات الم�سطرة المكيفة ( ،)Mapaيتم تحديد مراحل وكيفية �إطالق
المناف�سة والإ�شهار من قبل الم�شتري العمومي ح�سب:
•الحاجيات
•عدد و�أماكن تواجد المزودين الممكنين
•ظروف ال�شراء
االتفاق -الإطار هو عقد يتم �إبرامه بين �سلطة مفو�ض لها التفويت وبين فاعلين اقت�صاديين
عموميين �أو خوا�ص .هدفه و�ضع الحدود المنظمة لل�صفقات المتعين �إبرامها خالل فترة
معينة ،وعلى الخ�صو�ص الأ�سعار والجودة المطلوبة.
الحوار التناف�سي
يجري اللجوء �إلى الحوار التناف�سي حين يتعلق الأمر ب�صفقة مركبة �أو �إذا لم ي�ستطع
الم�شتري �أن يحدد م�سبقا الو�سائل الالزمة لال�ستجابة للحاجات التقنية �أو القيام
بتركيب قانوني �أو مالي.
ويقترح المزودون حال ينطلق من برنامج قابل للتطبيق .تخ�ضع هذه الم�سطرة لقواعد
الإ�شهار الم�سبق و�إطالق المناف�سة.
في ما يتعلق بالم�سابقة فيمكن �أن تكون مفتوحة �أو ح�صرية .ويتم اختيار خطة �أو م�شروع
بعد �إطالق المناف�سة و�أخذ ر�أي لجنة
يجري اللجوء �إليها على الخ�صو�ص في:
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•�إعداد التراب
•التعمير
•المعمار والهند�سة
•معالجة المعطيات
ويتم تعوي�ض المتناف�سين ح�سب الطريقة المتفق عليها
بخ�صو�ص طلبات العرو�ض ،يعين الم�شتري العمومي ،دون مفاو�ضةَ ،من تر�سو عليه
ال�صفقة ،وذلك على �أ�سا�س معايير يجري ن�شرها على العموم م�سبقا.
ت�ستعمل هذه الم�سطرة في �أي �صفقة ،لكنها ت�صبح �إجبارية انطالقا من عتبة مبلغ معين.
يق�صد بنظام ال�شراء الدينامي ب�شراء �إلكتروني ،ال يتم اللجوء �إليه �إال ل�شراء تموينات
وخدمات جارية المدة محددة في �أربع �سنوات .وهو مفتوح في وجه كل مقاولة ت�ستجيب
للمعايير المحددة في الإعالن المب�سط عن ال�صفقة.
الم�سطرة المتفاو�ض عليها تتعلق بالتفاو�ض على �شروط ال�صفقة مع مزود واحد �أو
مزودين متعددين ،يلي ذلك اختيار المتعاقد النهائي .يجري اللجوء �إليها في حاالت
محدودة.
يمكن تفويت ال�صفقة المتعاقد عليها بعد الإ�شهار و�إطالق المناف�سة �أو دون �إ�شهار وال
�إطالق مناف�سة.
في حالة �صفقةالت�صور والتنفيذ ،يتوجه الم�شتري �إلى تجمع من المقاولين من �أجل
�إنجاز عمل معين (ت�صورا وتنفيذا) .وال يجري اللجوء �إلى هذه الم�سطرة �إال في حال
وجود دافع تقني (من قبيل �أبعاد ا�ستثنائية وما �إلى ذلك) �أوجود التزام تعاقدي حول
تح�سين الفعالية الطاقية.
الواليات المتحدة
يوجد نوعان من العقود:
•العقود ذات ال�سعر المحدد :م�س�ؤولية �صاحب الم�شروع كاملة في ما تعلق بكلفة
�أن�شطة ال�صفقة وما تعلق بالأرباح والخ�سائر
•العقود ذات الم�صاريف القابلة لال�ستعادة :م�س�ؤولية جزئية ل�صاحب الم�شروع في
ما تعلق بكلفة �أن�شطة ال�صفقة وما تعلق بمكاف�آت التفاو�ض.
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عوامل االختيار :تناف�س الأ�سعار ،تحليل الأ�سعار ،تحليل الكلفة ،متطلبات الحكومة،
الجمع التركيبي بين �أنواع من العقود ،المدى الزمني لدورات الإنتاج ،الكفاءات
التقنية ل�صاحب الم�شروع وتال�ؤم نظامه المحا�سباتي وكذا طبيعة المناولة ودرجتها.
ماليزيا
توجد ثالثة �أنواع من ال�صفقات العمومية:
•ال�شراء المبا�شر:
 �-شراء مقتنيات �أو خدمات بما يعادل �أو يقل عن  140.000درهم مبا�شرة من عندمزود معين ،م�سجل �أم غير م�سجل
 -الأ�شغال التي تعادل كلفتها �أو تقل عن  56.000درهم ،عبر طلب للأ�شغالمقدم لمزودين م�سجلين
•الكلفة التقديرية :ن�شر �إعالن بين خم�سة متعاقدين على الأقل ،يجب �أن يكونوا
م�سجلين وذلك ل�شراء مقتنيات وخدمات تتراوح كلفتها بين  140.000و 1.4مليون
درهم �أو لطلبات الأ�شغال تكون كلفتها �أقل من  56.000درهم.
•طلبات العرو�ض التي تتجاوز كلفتها  1.4مليون درهم :الم�شاركة الأجنبية فقط
في حال كون المقتنيات �أو الخدمات المطلوبة غير متوفرة محليا ويتعين على كل
المر�شحين �أن يكونوا م�سجلين.

 .3الوثائق المقدمة من قبل الم�شترين العموميين
تركيا
يحدد دفتر التحمالت الإدارية والتقنية كل موا�صفات المقتنيات �أو الخدمات �أو
الأ�شغال مو�ضوع ال�صفقة ،وكذا المعايير التقنية .وينبغي لهذه الأخيرة �أن ت�شجع
الفعالية والجانب العملي ،وال ينبغي لها �أن ت�شتمل على عنا�صر من �ش�أنها �أن تم�س
بتناف�سية المزودين �أو بحظوظهم في �أن يقع عليهم االختيار.
يمكن �أن يجري و�ضع دفتر التحمالت عن طريق المناولة �إذا كانت موا�صفات ال�صفقة
تجعل الإعداد غير ممكن من طرف الإدارة المعنية.
ويجب �أن ي�شمل على وجه الخ�صو�ص العنا�صر التالية:
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•ا�سم العمل المطلوب �إنجازه وخ�صائ�صه ونوعه وكميته
•م�سطرة التفويت ،وتاريخ و�ساعة طلب العرو�ض ،والعنوان الذي يجب و�ضع العر�ض عليه
•التعليمات الموجهة �إلى المتر�شحين
•الم�ؤهالت والوثائق المطلوبة ،وكذا معايير االختيار
•مبلغ و�شكل ال�ضمانة و�ضمان الأداء الجيد
•معلومات حول مدى ال�صفقة (وطنيا �أم دوليا) ،وفي حال وجود ذلك ،طبيعة
االمتيازات المتعلقة بالأ�سعار لفائدة المتر�شحين المحليين
•خطوات يتعين ا ِّتباعها ب�ش�أن كل طلب تو�ضيح حول م�ضمون الوثائق
•م�سطرة ال�شكايات والطعون
ماليزيا
يتم �إعداد دفتر التحمالت الخا�صة من طرف لجنة تقنية م�س�ؤولة عن تف�صيل الخ�صائ�ص
الوظيفية والتقنية والخا�صة منها بح�سن الأداء وبالتوافق مع معايير دولية
ب�إمكان الأطراف المتعاقد معها �أن تعتر�ض على منطوق ذلك التف�صيل في �أجل  14يوما
بالن�سبة �إلى طلبات العرو�ض المفتوحة المحلية ،و 28يوما بالن�سبة �إلى الدولية منها.
ت�ضم وثائق الإعالن عن طلبات العرو�ض المنطوق العام والنوعي لل�صفقات ،وكذا
ال�شروط والمتطلبات ،ون�سخة من االتفاق ،وجدوال للأ�سعار ،وجدوال زمنيا ،والأجل
المحدد لتقديم االعترا�ضات ،ومو�ضوع الأ�شغال المنتظرة
فرن�سا
ي�ضم دفتر التحمالت الوثيقة �أو مجموع الوثائق التي ت�صف الحاجات الوظيفية والتقنية
والإدارية لل�صفقة.
ي�صف دفتر البنود الإدارية الخا�صة ( )CCAPالحاجة الإدارية والقانونية ،وي�شمل
معلومات حول:
•�آجال التنفيذ
•العقوبات والإجراءات الجزائية عن الت�أخر
•طرق تقديم الطلبات وا�ستقبال الخدمات ،و�سبل المراقبة
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تكمل دفاتر البنود الإدارية العامة ( )CCAGوتحدد التدابير الإدارية القابلة للتطبيق
على نوع معين من ال�صفقات
ي�صف دفتر البنود الإدارية الخا�صة الحاجة التقنية:
•طبيعتها
•محيطها التقني
•الإكراهات المادية المتعلقة بالتنفيذ
تكمل دفاتر البنود التقنية العامة ( )CCTGدفتر البنود الإدارية الخا�صة ،وتحدد التدابير
القابلة للتطبيق على كل الخدمات من طبيعة واحدة

 .3القوانين المنظمة لمراحل التفويت
تركيا
تقدر العتبات القانونية للتففويت بـ  3.4مليون درهم ل�شراء مقتنيات �أو خدمات من قبل
وكاالت عامة ت�ستعمل الميزانية الخا�صة �أو الملحقة وما قدره  820.000درهم ل�شراء
مقتنيات وخدمات ،و 127مليون درهم ل�صفقات الأعمال التي يتم �إبرامها من قبل كل
�سلطة ينظمها قانون ال�صفقات العمومية
•يتعين على المزود الذي وقع عليه االختيار لتنفيذ ال�صفقة �أن يقدم �ضمانة قدرها
 6بالمائة من قيمة العقد قبل توقيعه.
يتعين تعميم النتائج على كل المتر�شحين الذين تقدموا بعرو�ضهم ،وكذا المزود الذي
ر�سا عليه االختيار ،وال يمكن توقيع العقد �إال بعد مرور ع�شرة �أيام على �إعالن النتائج.
تمثل ال�ضمانات على الأقل  3بالمائة من كلفة ال�صفقة ،ويمكن �أن تتخذ الأ�شكال
التالية:
•مبالغ بالليرة التركية
•ر�سالة �ضمان من لدن البنوك والم�ؤ�س�سات المالية الخا�صة
•مذكرة قر�ض داخلي من لدن وكيل �أمانة الخزينة �أو �أي وثيقة تحل محل هذه
المذكرة
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ماليزيا
تقوم لجان ال�صفقات العمومية باختيار المزودين ح�سب المبادئ العامة لطلبات
العرو�ض ،والمعايير المحددة م�سبقا ،وتقييم نهائي .ف�إذا تجاوزت قيمة طلب العرو�ض
 280مليون درهم بالن�سبة �إلى الأ�شغال و 140مليون درهم بالن�سبة �إلى المقتنيات
والخدمات ،يتم تحويلها �إلى وزارة المالية من �أجل اتخاذ القرار النهائي.
يعلن عن النتائج على الموقع الإليكتروني للوكاالت العمومية الم�شترية وبوابة التفويت
الإلكتروني.
بالن�سبة لل�ضمانات فيعفى المتعاقد معهم المحليون الم�سجلون لدى الحكومة من الإدالء
بها .وحدهم المتر�شحون الدوليون مطالبون بتقديم �ضمانة تحدد ح�سب قيمة العقد.
الأردن
تعين اللجنة المركزية �أع�ضاء اللجنة التقنية التي تدر�س التر�شحات وتدلي �إليها بحكمها
من �أجل الح�صول على القرار النهائي
يمكن �أن تكون ال�ضمانات على �شكل �شيك م�صرفي م�صادق عليه �أو �ضمانة بنكية،
ويجب �أن تمثل  3بالمائة من قيمة ال�صفقة� ،أو �أن ت�ساوي المبلغ المحدد من قبل
�سلطات التفويت .ويجب �إرجاع هذه ال�ضمانة �إلى الطرف المتعاقد معه بعد �أن يقع عليه
االختيار ويتم توقيع العقد معه.
يجب �أن تمثل �ضمانة التنفيذ الجيد على الأقل  10بالمائة من قيمة ال�صفقة ،و�أن يتم
دفعها على �شكل �ضمانة بنكية �أو �شيك م�صرفي م�صادق عليه من قبل بنك �أو �أي
م�ؤ�س�سة مالية محلية .ويمكن دمجها مع ال�ضمانة الأولية ،لكن على �أال تمثل �أقل من
 10بالمائة من قيمة ال�صفقة.

 .5ن�شر ال�صفقات المتعين �إبرامها
فرن�سا
بالن�سبة لطلب العرو�ض المفتوح ،يبلغ الأجل القانوني  52يوما على الأقل ويمكن
تخفي�ض هذا الأجل �إلى �سبعة �أيام �إذا تم ن�شر الإعالن �إلكترونيا �أو �إلى خم�سة �أيام
�إذا كان الولوج �إلى وثائق اال�ست�شارة حرا ومبا�شرا وكامال وفي حال الإعالن الم�سبق،
يخف�ض الأجل �إلى اثنين وع�شرين يوما.
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�أما طلب العرو�ض الح�صري فيبلغ الأجل المحدد ال�ستقبال التر�شيحات  37يوما،
ويخف�ض �إلى  15يوما في حال وقوع حاجة م�ستعجلة غير متوقعة �إذا كان الولوج �إلى
وثائق اال�ست�شارة عن الطريق الإلكترونية ممكنا ،يخف�ض الأجل �إلى �سبعة �أيام وخم�سة
�أيام على التوالي.
بالن�سبة للم�سطرة المكيفة فال يوجد �أجل مفرو�ض ما بين تاريخ ن�شر وتقديم ال�صفقة.
لكن هناك �ضرورة احترام �أجل معقول.
�أما الحوار التناف�سي ،فيبلغ الأجل القانوني ال�ستقبال التر�شيحات  37يوما ويخف�ض
هذا الأجل �إلى  30يوما �إذا تم ن�شر الإعالن �إليكترونيا .ويجب �أن يبلغ الأجل المتعلق
بالعرو�ض  15يوما على الأقل.بالن�سبة لل�صفقة المتفاو�ض عليها ،فيبلغ الأجل المحدد
ال�ستقبال التر�شيحات  37يوما ،تخف�ض �إلى  15يوما في حال حاجة م�ستعجلة غير
متوقعة� .إذا تم ن�شر الإعالن �إليكترونيا ،يكون الأجل من  30يوما� ،أو � 10أيام في حال
اال�ستعجال .الأجل المتعلق بالعرو�ض يتم تحديده من قبل الم�شتري.
ومن ناحية �أخرى ،تعتمد طريقة الإ�شهار على مبلغ ال�صفقة .فتحت عتبة  90.000يورو،
ال توجد �أي قاعدة �إجبارية ،وللم�شتري �أن يختار طرق الإ�شهار المالئمة �أكثر من غيرها
لخ�صائ�ص ال�صفقة.
�أما �إذا كان المبلغ يعادل �أو يفوق  90.000يورو دون احت�ساب الر�سوم ،في�صبح ن�شر
ال�صفقات العمومية في الجريدة الر�سمية (� )BOAMPأو في جريدة للإعالنات القانونية
�إجباريا .كما تن�شر على الموقع االلكتروني للم�شتري.
�إذا تجاوز المبلغ العتبات الجماعية لالتحاد الأوربي ،ي�صبح الن�شر في الجريدة الر�سمية
( )BOAMPوفي الجريدة الر�سمية لالتحاد الأوربي(� )JOUEإجباريا.
تركيا
�ضرورة �أن تكون كل ال�صفقات الموجودة م�سجلة في القاعدة الإلكترونية لل�صفقات
العمومية.
بالن�سبة ل�صفقات المقتنيات والخدمات التي تعادل كلفتها �أو تقل عن  373.000درهم
و�صفقات الأ�شغال التي تعادل كلفتها �أو تقل عن  747.000درهم ،فتن�شر � 7أيام م�سبقا
على الأقل في جريدتين ت�صدران في المكان الذي �ستنجز فيه ال�صفقة.
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�أما �صفقات المقتنيات والخدمات التي تعادل كلفتها �أو تقل عن  747.000درهم
و�صفقات الأ�شغال التي تعادل كلفتها �أو تقل عن �ستة ماليين درهم ،فتن�شر  14يوما
م�سبقا على الأقل في الجريدة الر�سمية لل�صفقات العمومية وفي جريدة ت�صدر في
المكان الذي �ستنجز فيه ال�صفقة.
�أما �صفقات المقتنيات والخدمات التي تزيد كلفتها عن  747.000درهم ولكن دون
تجاوز العتبة القانونية ،فتن�شر  21يوما م�سبقا على الأقل في الجريدة الر�سمية لل�صفقات
العمومية وفي جريدة ت�صدر في المكان الذي �ستنجز فيه ال�صفقة.
و�أخيرا ،بالن�سبة لل�صفقات التي تعادل كلفتها �أو تتجاوز العتبة القانونية ،فيجب ن�شر
طلبات العرو�ض المفتوحة  40يوما على الأقل قبل الأجل النهائي لو�ضع التر�شيحات.
ومن ناحية �أخرى ،يجب �إر�سال طلبات العرو�ض الح�صرية �إلى المتعاقد معهم  14يوما
م�سبقا على الأقل و�إعالنات الم�ساطر المتفاو�ض عليها  25يوما م�سبقا على الأقل.
ماليزيا
بالن�سبة للآجال ،يمنح للمتر�شحين المحليين �أجل  21يوما على الأقل للتقدم بعرو�ضهم.
وفي حال كون طلبات العرو�ض دولية ،يكون �أجل التقدم بالعرو�ض  56يوما على الأقل.
وتن�شر العرو�ض في جريدة ماليزية واحدة على الأقل� .أما طلبات العرو�ض الدولية
فيجب ن�شرها في جريدتين اثنتين على الأقل ،باللغتين الماليزية والإنجليزية .كما تن�شر
�أي�ضا على الموقع الإليكتروني للوكاالت العمومية الم�شترية.
كندا
•يجب ن�شر الإعالنات الم�سبقة عن طلبات العرو�ض  15ع�شر يوما مدنيا على الأقل
على الخدمة الإلكترونية الحكومية لطلبات العرو�ض
•بيد �أن العون المتفاو�ض على العقود يحدد مدة ن�شر الإعالن ،ح�سب الظروف
الخا�صة بكل �شراء ،بما في ذلك درجة التعقيد المرتبط بعملية ال�شراء.
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 .6تدبير الم�شتريات العمومية
الأردن
يعد قطاع التموين العام قطاعا حكوميا م�ستقال ،وهو م�س�ؤول عن الإ�شراف على كل
ّ
عملية �شراء عمومية وعن تتبعها.
 -القيام بالم�شتريات با�سم القطاعات الوزارية المختلفة والوكاالت العمومية �-صيانة الم�شتريات الم�ستعملة والحفاظ على الفائ�ض منها وتخزينه في المخازنالمركزية من �أجل �إعادة توزيعها في ما بعد �أو مبادلتها
 -االحتفاظ ب�سجل للم�شتريات القابلة لال�ستعمال لأمد طويل -القيام بتحليالت ترمي �إلى التح�سين الم�ستمر لن�شاطه عبر تحديد معايير موحدةللم�شتريات الأكثر ا�ستعماال وتطوير عرو�ض للتكوين لفائدة الم�ستخدمين
المكلفين بالم�شتريات وجرد منتظم للمقتنيات المخزنة
 -احترام الت�شريع الخا�ص بدعم تنمية الكيانات المحلية ،الذي يعطي الأولويةللمقتنيات والمزودين المحليين ،واحت�ساب ن�سبة  10بالمائة الممنوحة
للمنتجين المحليين عند تحديد ال�سعر
 -التعاون مع القطاعات المختلفة من �أجل تحديد �أف�ضل الو�سائل وال�سبل ل�صيانةالمقتنيات

الم�ؤ�س�سة
العمومية
الم�شترية

المديريات
الم�س�ؤولة عن
الم�شتريات داخل
كل م�ؤ�س�سة
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الم�شتريات التي ال تتجاوز
قيمتها  12.500درهم ،والتي
ت�ستعمل �شكل التفويت الأكثر
مالءمة

الم�شتريات التي ال تتجاوز قيمتها 126.600

درهم� ،أو المتعلقة بمنتجات تقنية و�أدبية ،عبر
لجنة م�شتريات تتكون من ثالثة م�ستخدمين من
القطاع المعني ،تتخذ قراراتها بغالبية الأ�صوات

�شراء مقتنيات مدر�سية ولوازم االمتحانات عبر لجنة من ثالثة �أ�شخا�ص (ع�ضوين
قادمين من القطاع المعني ومعينين من قبل الوزير المكلف بالقطاع ،وممثل عن قطاع
الم�شتريات العامة ،معين من قبل وزير المالية) ،تتخذ قراراتها ب�أغلبية الأ�صوات
الم�شتريات التي ال تتجاوز قيمتها  10.000درهم،
الم�شتريات التي تقل قيمتها عن
عبر لجنة م�شتريات تتكون من ثالثة م�ستخدمين من
 25.000درهم ،والتي ت�ستعمل
القطاع المعني ،تتخذ قراراتها بغالبية الأ�صوات� ،أو
�شكل التفويت الأكثر مالءمة
لجنة ثالثية الأطراف يكونها وكيل الوزارة
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 .7م�ساطر التفويت الإلكتروني
المملكة المتحدة
•تتيح تقنيات التفويت الإليكتروني التمثيل الجزئي �أو الكلي لم�سل�سل التفويت،
مما يتيح ولوجا �شفافا و�سريعا �إلى المعلومة وتخفي�ضا للكلفة
ال�شيلي
الواقع
•�ضعف فعالية نظام التفويت الإلكتروني ( )CHILECOMPRAب�سبب �ضعف
انخراط المقاوالت والم�شترين العموميين
• و�ضعم�ؤ�شراتللأداء من �أجل تح�سين بع�ض الجوانب الرئي�سة لتدبير ال�صفقات العمومية
الحلول
•و�ضع برامج للإعالم والم�ساعدة التقنية في الوكاالت العمومية لت�شجيع ا�ستعمال
البوابة الإلكترونية
•ت�شمل الم�ؤ�شرات على الخ�صو�ص:
 -ن�سبة الم�شتريات التي تجري عبر م�سطرة ال�شراء الم�ستعجل -الن�سبة المخ�ص�صة من الميزانية للم�شتريات التي تتم عبر طلبات عرو�ضعمومية
 -الفرق بين المخطط ال�سنوي والم�شتريات التي تمت خالل ال�سنة .وتحددالأهداف من قبل مديرية ال�صفقات العمومية ،التي تقيم النتائج.
النتائج والدرو�س الم�ستخل�صة
•�ضرورة �أن تواكب �إطالقَ بوابة للتفويت الإلكتروني حمل ٌة توا�صلية وا�سعة لدى
الم�شترين والمقاوالت وبرامج التكوين
•قاد الإ�صالح �إلى تحقيق المزيد من ال�شفافية من لدن الم�ؤ�س�سات العمومية ،بحكم
توا�صلها حول ال�صفقات المبرمة .كما �أن قطاعات ال�شراء �أ�صبحت هي �أي�ضا �أكثر
فعالية.
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البرازيل
الواقع
•ا�ستعمال نظام للمزايدات الإلكترونية من �أجل خف�ض تكاليف م�شاركة المقاوالت
والرفع من درجة ال�شفافية.
الحلول
•مثلت الم�شتريات التي تمت عبر المناق�صات ما قدره  50بالمائة من مجموع
النفقات بر�سم �سنة  ،2008ومكنت من تحقيق ارتفاع قدره  42بالمائة في عدد
المزودين الم�شاركين.
النتائج والدرو�س الم�ستخل�صة
•مكنت م�سطرة المناق�صة من الحد من االت�صال بين الم�شترين والمزودين ،و�أ�صبح
بو�سع المواطنين تتبع العملية على الخط .كما �أ�صبح ب�إمكان ال�شركات الم�شاركة
ب�سهولة ودون م�صاريف.
ماليزيا
الواقع
•تم �إدخال نظام التفويت الإليكتروني في  ،1999في �إطار �سيا�سة الحكومة
الإلكترونية ،وتم تطويره على مراحل لتمكين المزودين والمقاوالت ال�صغرى
والمتو�سطة من التكيف مع التغيير.
الحلول
•�إطالق مرحلتين من التفويت في البداية ،هما "التفويت بوا�سطة عقد مركزي"،
و"ت�سجيل المزودين" ،ثم �إطالق مرحلة "ال�شراء المبا�شر" بعد ذلك بثمانية �أ�شهر
•يتيح التفويت الإليكتروني للمزودين ن�شر وتقديم عرو�ضهم من منتجات وخدمات
على الخط ،ويغطي مجمل م�سطرة التفويت
•تفر�ض الحكومة على كل الوكاالت الحكومة المزودة بهذا النظام �أن ت�ستعمله في
معامالتها
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•في  ،2006كانت هناك  115.000مقاولة م�سجلة في قاعدة المعطيات ،و�سجل
النظام  107.000من المعامالت ،بقيمة بلغت ما يقارب  3مليارات درهم
•كما مكن التفويت الإليكتروني من تخفي�ض �آجال الأداء وكذا الأ�سعار ،ومن
تح�سين ولوج المزودين �إلى ال�صفقات
النتائج والدرو�س الم�ستخل�صة
•يتيح هذا النظام الخف�ض من كلفة الم�ساطر والآجال ،عبر �إلغاء الم�ساطر الإدارية،
وي�شجع م�شاركة المقاوالت ال�صغرى والمتو�سطة
•ي�شجع هذا النظام �أي�ضا ال�شفافية في التر�شحات ،بحكم ا�ستطاعة الم�شترين الولوج
�إلى �آخر المنتجات والأ�سعار المقترحة
الواليات المتحدة
•تتوفر الواليات المتحدة على �شباك وحيد في مجال تفويت ال�صفقات العمومية
( ،)Acquisition Centralيتيح الولوج �إلى القوانين التنظيمية و�أنظمة ال�شراء
والموارد والعرو�ض والتكوينات.
• ِّ
يمكن هذا ال�شباك ( )www.acquisition.govمن الولوج �إلى قواعد المعطيات
وم�صادر المعلومات الخا�صة بال�صفقات العمومية في الواليات المتحدة
•تعمل الأنظمة التالية على توحيد وعقلنة تفويت ال�صفقات على الم�ستوى الفدرالي:

ال�سجل المركزي
للمقاوالت

الئحة الأطراف
المق�صاة

نظام الإعالم حول
الإنجازات ال�سالفة

نظام المعطيات حول
ال�صفقات الفدرالية

قاعدة المعطيات الرئي�سة
لمزودي الحكومة
الفدرالية

تطبيق على �إنترنت
يح�صي الأطراف التي ال
يمكنها الولوج �إلى بع�ض
عقود المناولة

تطبيق على �إنترنت
يح�صي بطاقات
المعلومات الخا�صة
ب�سوابق المقاولة �أو
المزود �أو غيرهما

يقي�س �أثر ال�صفقات
العمومية في اقت�صاد
البالد ،ويتيح التعرف
على التوجهات ال�سنوية
للطلب العمومي وما
�إلى ذلك
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 .8م�سطرة ال�شكايات والطعون
هنغاريا
الواقع
•اتخاذ تدابير للحد من �أثر المتطلبات المالية
•الحاجة �إلى تح�سين م�سل�سالت الأداء التي تلحق �ضررا بالمقاوالت ال�صغرى والمتو�سطة
•�ضرورة �إقامة نظام �سريع وفعال للطعن
الحلول
•يجب �أن تكون معايير االختيار مرتبطة ومكيفة مع الح�ص�ص الفردية ،ولي�س مع
القيمة الكلية للح�ص�ص مجتمعة
•�إجبار �سلطات التفويت على �أداء �أجور من ر�ست عليهم ال�صفقة في داخل �أجل ال
يتعدى ثالثين يوما بعد �إنجازها .ف�إن لم يحترم الم�شتري الأجل المحدد ،ي�صير ب�إمكان
من ر�ست عليه ال�صفقة �أن ي�سحب المال مبا�شرة من الح�ساب البنكي للم�شتري
•تخ�ضع ال�صفقات بانتظام لالفتحا�ص من قبل هيئات متخ�ص�صة ،وتح�سم لجنة
تحكيم ال�صفقات العمومية في �ش�أن ال�شكايات
النتائج والدرو�س الم�ستخل�صة
•�أتاح تبني معايير االختيار ح�سب الح�ص�ص م�شاركة �أكبر من قبل المقاوالت
ال�صغرى والمتو�سطة في ال�صفقات العمومية
•كان تح�سين �آجال الأداء مفيدا للمقاوالت ال�صغرى والمتو�سطة ،ومكن من الحد
من حاالت التحايل على القانون
•ت�ستقبل لجنة التحكيم عددا هاما من ال�شكايات ،وقد كان في �سرعة مداوالتها ما
مكن من تح�سين �شفافية القطاع
تركيا
الواقع والحلول
•�إحداث هيئة ال�صفقات العمومية ( )PPAفي  ،2002وهي م�ؤ�س�سة م�ستقلة للتنظيم
المركزي ،ت�شرف على نظام تفويت ال�صفقات العمومية ،وتتمثل �أهم �صالحياتها في:
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 -ن�شر الجريدة الر�سمية لل�صفقات العمومية -الف�صل في ال�شكايات المتعلقة بخرق للقوانين المنظمة لم�سل�سل التفويت �-إعداد تو�صيات لمجل�س الوزراء في حال ما �إذا لم يكن م�سموحا لبع�ضالمقاوالت الم�شاركة في ال�صفقات العمومية بالخارج
 �-إعداد مراحل تطبيق المقت�ضيات الت�شريعية ،وتطويرها والإ�شراف عليها -توفير تكوينات للقطاعين العمومي والخا�ص -تجميع ون�شر �إح�صائيات تهم على الخ�صو�ص كمية و�سعر ال�صفقات المبرمة،واالحتفاظ ب�سجل للمزودين الممنوعين من الم�شاركة في ال�صفقات العمومية
•تعمل تركيا �أكثر ف�أكثر على ت�أمين حل للم�شاكل في حال حدوث نزاع ،عبر مكتب
هيئة ال�صفقات العمومية ،كما ي�شهد به المنطوق التالي" :ب�إمكان �أي طرف متعاقد
معه يرى �أنه ح�صل له �أو �سيح�صل له �ضرر من جراء �إبطال عقد� ،أن يتقدم بطعن عبر
�إر�سال ر�سالة �إلى �صاحب الم�شروع ،الذي يتعين عليه عندها �أن يتخذ قرارا داخل
�أجل الثالثين يوما التي تلي ذلك .ف�إذا لم يتم اتخاذ �أي قرار� ،أو �إذا لم ير�ض الطرف
المتعاقد معه عن القرار ،ف�إن ب�إمكان هذا الأخير �أن ير�سل �شكاية في المو�ضوع �إلى
هيئة ال�صفقات العمومية".
.2

الجوانب الإ�ستراتيجية :تدابير تهم المقاوالت

 .1الولوج �إلى المعلومات المفيدة
كندا
الواقع
•نق�ص في الولوجية �إلى المعلومات الخا�صة بتقديم العرو�ض ،وتدني م�ستويات
الكفاءة والخبرة
الحلول
•خدمات �إلكترونية متعددة ( )MERX, MARCAMتن�شر عرو�ض ال�صفقات العمومية
ومعلومات ت�ساعد على تقديم العرو�ض
•فتح مراكز لليقظة تقترح على المقاوالت ر�سائل �إخبارية عن ال�صفقات العمومية
التي تنا�سبها ،وم�ساعدات تقنية من �أجل التقدم بعر�ض �سليم
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النتائج والدرو�س الم�ستخل�صة
•�أ�صبحت تلك البوابات الإلكترونية بمثابة م�صادر مرجعية بالن�سبة �إلى الم�شترين
العموميين والمقاوالت ،و�أتاحت تحقيق المزيد من ال�شفافية.
•يغطي كل مركز من مراكز اليقظة مجاال ترابيا معينا ،تطور فيه خبرة من �أجل تقديم
م�ساعدة �أف�ضل.
المملكة المتحدة
الواقع
•الحاجة �إلى بوابات �إلكترونية مخ�ص�صة لل�صفقات العمومية ،في ان�سجام مع المعايير
الأوربية ،ت�شجع م�شاركة المقاوالت ال�صغرى والمتو�سطة.
•م�ستوى تناف�سي �أ�ضعف للمقاوالت ال�صغرى والمتو�سطة في ال�صفقات العمومية،
ب�سبب نق�ص في التكوين والكفاءات� ،أو ب�سبب متطلبات مالية �صارمة �أكثر مما
ينبغي.
الحلول
�إن�شاء بوابتان اثنتان في بالد الغال :
•( )Sell2Walesبالن�سبة �إلى المقاوالت ،وهي خدمة تقترح ر�سائل �إخبارية وتتيح
للمقاوالت االطالع على موا�صفات الم�شترين وعلى العرو�ض و()Buy4Wales
بالن�سبة �إلى الم�شترين ،وهي خدمة تتيح �إن�شاء �إعالنات �إلكترونية والبحث عن
مزودين واالطالع على الممار�سات الجيدة.
•عمل البلديات على �إحداث باقات من المعلومات ترمي �إلى �إعالم و�إر�شاد
المقاوالت ال�صغرى والمتو�سطة المتقدمة بالعرو�ض ،وتنظيم �أن�شطة و�أورا�ش حول
الممار�سات الجيدة.
•اقتراح حكومي باالقت�صار على المطالبة بتقديم ح�سابات عن دورتين محا�سبيتين،
�أو ح�سابات التدبير.
•�إجبارية مراقبة �أداءات ال�صفقات بالن�سبة �إلى الم�ؤ�س�سات الحكومية ،و�إجبارية ن�شر
النتائج.
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النتائج والدرو�س الم�ستخل�صة
•اجتذبت البوابة الإلكترونية عددا كبيرا من المقاوالت ،بف�ضل واجهتها التفاعلية
الب�سيطة والقابلة للتعديل بما يالئم �شخ�صية المت�صفح ،وكذا بف�ضل المعلومات
التي توفرها ،و�أي�ضا بف�ضل ن�شرها لل�صفقات ذات القيمة المنخف�ضة
•يف�ضي ن�شر المعلومات المتعلقة بالأداءات �إلى الزجر عن الت�أخر في الأداء
�ألمانيا
الواقع
•�إرادة لتح�سين ولوجية المقاوالت ال�صغرى والمتو�سطة �إلى المعلومات المفيدة
حول ال�صفقات العمومية
الحلول
•تتولى كل جهة تدبير مركز للإعالم حول ال�صفقات العمومية ،يوفر للمقاوالت
خدمات �إعالمية وا�ست�شارية ،وكذا تكوينات في مجال الت�شريع الجاري به العمل
النتائج والدرو�س الم�ستخل�صة
•فعالية تدابير ن�شر المعلومة على الم�ستوى الجهوي
�إيطاليا
الواقع
•مبادرة للتكوين والم�ساعدة لفائدة المقاوالت ال�صغرى والمتو�سطة على الم�ستوى
المحلي
•تطوير قاعدة �إلكترونية مع دعم للمقاوالت ال�صغرى والمتو�سطة
•و�ضع قانون �أخالقي للحفاظ على المبادئ الأ�سا�س في التعامل بين المزودين
والم�ستخدمين الحكوميين
الحلول
•م�شروع �إن�شاء مكاتب وبنيات ت�ساعد المقاوالت ال�صغرى والمتو�سطة في فهم
م�ساطر التفويت والت�أقلم مع �أدوات التفويت الإلكتروني
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•تتيح ال�صفقة الإلكترونية لح�ساب الإدارة العمومية الإيطالية ( )MEPAاالرتباط
بين المزودين المرخ�ص لهم والم�شترين العموميين الم�سجلين ،الذين يمكنهم
االطالع على عرو�ض وجداول المقاوالت من �أجل م�شترياتهم
•ي�شتمل القانون الأخالقي على عدد من البنود المتعلقة بتنازع الم�صالح وواجب
التكتم والمكاف�آت والمعامالت مع الإدارة .ويحر�ص مكتب المطابقة على الت�أكد
من ح�سن تطبيق هذا القانون
النتائج والدرو�س الم�ستخل�صة
•�أتاحت البنيات المحلية تطوير خبرة محددة الأهداف و�سهلة الولوج في مجال
حاجات المقاوالت ال�صغرى والمتو�سطة
•كان نظام "ال�صفقة الإلكترونية لح�ساب الإدارة العمومية الإيطالية" ي�ستقطب عددا
كبيرا من المقاوالت الكبرى ،مما دفع �إلى �إحداث "مكاتب افترا�ضية" بغاية �إخبار
المقاوالت ال�صغرى والمتو�سطة بوجود ذلك النظام و�إر�شادها عند ا�ستعماله
•يتيح القانون الأخالقي تفادي حاالت تنازع الم�صالح كما يتيح محاربة الف�ساد،
ِّ
ويمكن من التقدم بتو�صيات و�إخبار ر�ؤ�ساء القطاعات في حال عدم احترام القانون
ليتونيا
الواقع
•�إرادة في تعميم ون�شر المعلومات المتعلقة بال�صفقات العمومية ،من �أجل ولوج
�أف�ضل للمقاوالت ال�صغرى والمتو�سطة
الحلول
•تن�شر كل الإعالنات عن ال�صفقات العمومية في بوابة �إلكترونية وحيدة يكون
الولوج �إليها مجانيا وتقدم خدمة �إعالمية يومية
النتائج والدرو�س الم�ستخل�صة
•ي�شجع هذا الإجراء المناف�سة ،ويتيح للمقاوالت الحد من كلفة ولوجها �إلى المعلومة.
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ليتوانيا
الواقع
•فتح بوابة مركزية لل�صفقات العمومية ،تقدم جردا لإعالنات ال�صفقات
•�إن�شاء مراكز �إعالمية مخ�ص�صة لتقديم اال�ست�شارة والدعم للمقاوالت ال�صغرى
والمتو�سطة التي تتقدم بعرو�ضها لل�صفقات العمومية
الحلول
•ا�ستعمال بوابة �إلكترونية وحيدة لكل �إعالنات ال�صفقات ،تقترح محرك بحث متعدد
المعايير ،وواجهات توا�صلية رهن �إ�شارة الم�ستعمل ،باللغتين الليتوانية والإنجليزية
•توفر هذه المراكز الإعالمية معلومات حول الت�شريع الخا�ص بال�صفقات العمومية،
ومعلومات عن م�ساطر التفويت ،وا�ست�شارات تقنية ،وتكوينا في مجال التقدم بالعرو�ض
النتائج والدرو�س الم�ستخل�صة
•تتيح البوابة ولوجا م�سهال للمقاوالت ال�صغرى والمتو�سطة �إلى ال�صفقات العمومية،
ولكن كذلك ن�شر �إعالنات عابرة للحدود ،من �أجل تفويتات �أكثر عدالة.
•انت�شرت المراكز الموجهة للمقاوالت ال�صغرى والمتو�سطة في �أوربا ،بف�ضل فعاليتها
والحاجة القائمة �إلى ذلك من قبل.
بلغاريا
الواقع
•�إحداث خطوط هاتفية تتيح االت�صال بخبراء الوكاالت الوطنية في ال�صفقات
العمومية وفي الم�سائل المتعلقة بما يلي:
 -الإمكانات المختلفة التي توفرها البوابة الوطنية الخا�صة بال�صفقات العمومية -طريقة ملء و�إر�سال الإعالنات -الإطار القانوني للم�شاكل التي ي�صادفها الم�شترون والمزودون في تطبيقالت�شريعات
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الحلول
•يتلقى الخبراء كل �سنة  2500مكالمة تتعلق بالوثائق المطلوبة وال�ضمانات في مجال
الم�شاركة والأداء ،وكذا �إمكانات الطعن في قرارات �سلطات التفويت
النتائج والدرو�س الم�ستخل�صة
•يتيح الدعم المقدم للمقاوالت ال�صغرى والمتو�سطة �سريان معلومات �صحيحة،
ويوفر لها كذلك �إمكانية الح�صول على دعم يتالئم مع خ�صائ�صها.

 .2م�شاركة المقاوالت ال�صغرى والمتو�سطة
الواليات المتحدة
الواقع
•الحاجة �إلى �إجراءات فدرالية من �أجل م�شاركة �أكبر للمقاوالت ال�صغرى
والمتو�سطة في ال�صفقات العمومية ،ب�صفتها �أطرافا متعاقد معها �أو مكلفة بالمناولة
•و�ضع ت�شريع لدعم تنمية الكيانات المحلية ،من �أجل ت�شجيع المقاوالت الأمريكية
الحلول
•يخ�ص�ص برنامج (  )Small Business Actبع�ض ال�صفقات الأدنى قيمة للمقاوالت
ال�صغرى والمتو�سطة (من � 23إلى  40بالمائة من ال�صفقات) ،وي�سند �إليها ق�سما من
ال�صفقة �أو ي�ضمن لها اال�ضطالع بالمناولة .وهو يوفر�أي�ضا قرو�ضا ويبلور برامج محلية
للتنمية المقاوالتية (المراكز الجامعية للمقاولين)
•�أما برنامج ( ،)Buy American Actفي�شجع على �شراء منتجات محلية ،وينطبق على
كل �صفقات التموين التي تقت�ضي ا�ستعمال مقتنيات �أو منتجات يتم ت�صنيعها محليا
النتائج والدرو�س الم�ستخل�صة
•يتوفر برنامج ( )Small Business Actعلى ميزانية هامة ودعم �سيا�سي �سمحا له
بتطوير خدماته ودعم دور المقاوالت ال�صغرى والمتو�سطة
•يتيح دعم تنمية الكيانات المحلية للمقاوالت ال�صغرى والمتو�سطة الم�شاركة في
�صفقات عمومية ب�صفتها مكلفة بالمناولة على وجه الخ�صو�ص ،ويتيح للمقاوالت
الأمريكية الم�شاركة في م�شاريع كبرى في مجال الأمن والبنيات التحتية
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فرن�سا
الواقع
•قانون ي�شجع تق�سيم ال�صفقات �إلى ح�ص�ص من �أجل م�شاركة �أكبر للمقاوالت
ال�صغرى والمتو�سطة
•االرتقاء بالعالقات بين المتعاقد معهم من مختلف الأحجام ،عبر تعاون �أوثق بين
الأطراف
•الحاجة �إلى ت�سريع م�ساطر الأداء من �أجل ت�شجيع المقاوالت ال�صغرى والمتو�سطة
الحلول
•يتم تفويت ال�صفقات عبر نظام الح�ص�ص� ،إال �إذا كان ذلك �سيف�ضي �إلى تعقيد عملية
تنفيذال�صفقة
•و�ضع مبادرات عديدة لإدماج المقاوالت ال�صغرى والمتو�سطة ،وخ�صو�صا:
 -و�ضع "دليل عملي" للمقاوالت ال�صغرى والمتو�سطة ،ي�شمل معلومات حولالم�ساطر والخطوات التي ينبغي اتباعها للتقدم بالعر�ض
 -جمعية معاهدة المقاوالت ال�صغرى والمتو�سطة ،لدعم التعاون بين هذه الأخيرةوالمقاوالت الكبرى
 -اتخاذ خطوات متعلقة بالأداءات ،تب�سط الم�ساطر وتنه�ض با�ستعمال الو�سائلالإلكترونية وت�شجع الأداء ال�سريع
الدرو�س الم�ستخل�صة
•يتم تح�صي�ص ال�صفقات من البداية ،بما ي�شجع المقاوالت ال�صغرى والمتو�سطة
والمقاوالت ال�صغيرة جدا
•تم االعتراف بمعاهدة المقاوالت ال�صغرى والمتو�سطة على الم�ستوى الأوربي
لفعاليتها ،وقد �أ�صبحت لها �صفة هيئة كبرى
•ك�شفت التوجيهات عن فعاليتها لإعادة التوازن بين المقاوالت
•تم �إطالق معاهدة المقاوالت ال�صغرى والمتو�سطة في  ،2005عبر �شراكة
بين القطاعين العمومي والخا�ص ،بهدف التقريب بين المقاوالت والم�شترين
العموميين والخوا�ص ،مع تمكين المقاوالت ال�صغرى والمتو�سطة من الولوج �إلى
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ال�صفقات العمومية ،ودفع المقاوالت الكبرى التي تتقدم بعرو�ضها لهذه ال�صفقات
�إلى �إ�شراك المقاوالت ال�صغرى والمتو�سطة في عرو�ضها
•وقد �أتاحت �أي�ضا للمقاوالت الكبرى التعرف على مزودين �إ�ستراتيجيين من بين
المقاوالت الأقل تجديدا .وبالتحاق �سلطات التفويت بالجمعية ،التزمت هذه
ال�سلطات بزيادة ن�سبة المقاوالت ال�صغرى والمتو�سطة الم�شاركة في �صفقاتها
يدور البرنامج حول ثالث محاور:
•تجمع المقاوالت ال�صغرى والمتو�سطة والم�شترين العموميين :تنظم دورات من
ن�صف يوم �أ�سبوعيا ،يعرب فيها الم�شتري عن حاجاته ،التي تقوم جمعية معاهدة
المقاوالت بتوجيهها �إلى المقاوالت المالئمة ،حيث تتوفر هذه الأخيرة عند ذلك
على خم�س دقائق لتقديم كفاءاتها في مجال تلك الحاجات ،ويتم بعدها تقييم
م�صلحة الم�شتري .وتتيح قاعدة �إلكترونية للمقاوالت ال�صغرى والمتو�سطة �أن تن�شر
كذلك عرو�ض كفاءاتها
•مجموعات العمل المو�ضوعاتية :يتم تكوينها للتقدم بتو�صيات حول ال�سيا�سة
المتعين ا ِّتباعها
•التنظيم الذاتي :يتعين على كل الم�شترين �أن ين�شروا بانتظام ن�سبة م�شاركة
المقاوالت ال�صغرى والمتو�سطة في �صفقاتهم .وتقوم لجنة بتقييم التقدم المحقق
وتحديد الممار�سات الجيدة
رفع الم�شترون العموميون والخوا�ص من م�شترياتهم لدى المقاوالت ال�صغرى والمتو�سطة
بما قدره  10بالمائة .ويبين ا�ستطالع �أجرته الجمعية �أن  72بالمائة من المقاوالت ال�صغرى
والمتو�سطة المجددة تعتبر �أن عالقاتها مع الم�شترين الكبار قد �شهدت تح�سنا.
ا�ستفاد البرنامج من م�ساعدة عمومية بملغ  900.000يورو �سنويا عند �إطالقه ،غير انه
اليوم ممول ذاتيا ،بحكم �أن الم�شترين الكبار ملزمون بدفع م�صاريف �سنوية مقدارها
 10.000يورو.
�أيرلندا
الواقع
• �ضرورة ت�سهيل م�شاركة المقاوالت ال�صغرى والمتو�سطة في ال�صفقات العمومية،
عبر ت�شجيع ال�شراكات بين الأطراف المتعاقد معها
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الحلول
•�إمكانية ن�شر ال�صفقات التي تتطلب خدمات متخ�ص�صة ،و�إ�سنادها بطريقة منف�صلة
�إلى مقاوالت �صغرى ومتو�سطة تعمل في تعاون مع الطرف المتعاقد معه الذي
ر�ست عليه ال�صفقة.
النتائج والدرو�س الم�ستخل�صة
•تم �إقرار تدابير في منتهى ال�صرامة من �أجل محاولة تح�سين ولوج المقاوالت ال�صغرى
والمتو�سطة �إلى الطلبيات العمومية ،غير �أن نق�ص المعلومات المتعلقة بال�صفقات
العمومية الأيرلندية على وجه العموم لي�س �إال ترجمة ل�ضعف الجهود المبذولة من
قبل الحكومة في مجال التجديد (غياب التفويت الإلكتروني لل�صفقات)
�إيطاليا
الواقع
•تكوين ودعم المقاوالت ال�صغرى والمتو�سطة على الم�ستوى المحلي
•تطوير قاعدة �إلكترونية مع دعم لفائدة المقاوالت ال�صغرى والمتو�سطة
•و�ضع قانون �أخالقي للحفاظ على المبادئ الأ�سا�س في التعامل بين المزودين
والم�ستخدمين الحكوميين
الحلول
•�إحداث م�شروع لإن�شاء مكاتب وبنيات ت�ساعد المقاوالت ال�صغرى والمتو�سطة في
فهم م�ساطر التفويت والت�أقلم مع �أدوات التفويت الإليكتروني
•تتيح ال�صفقة الإلكترونية لح�ساب الإدارة العمومية الإيطالية ( )MEPAاالرتباط
بين المزودين المرخ�ص لهم والم�شترين العموميين الم�سجلين ،الذين يمكنهم
االطالع على عرو�ض وجداول المقاوالت من �أجل م�شترياتهم
•ي�شتمل القانون الأخالقي على عدد من البنود المتعلقة بتنازع الم�صالح وواجب
التكتم والمكاف�آت والمعامالت مع الإدارة .ويحر�ص مكتب المطابقة على الت�أكد
من ح�سن تطبيق هذا القانون
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النتائج والدرو�س الم�ستخل�صة
•�أتاحت البنيات المحلية تطوير خبرة دقيقة و�سهلة الولوج لحاجات المقاوالت
ال�صغرى والمتو�سطة
•كان نظام "ال�صفقة الإلكترونية لح�ساب الإدارة العمومية الإيطالية" ي�ستقطب عددا
كبيرا من المقاوالت الكبرى ،مما دفع �إلى �إحداث "مكاتب افترا�ضية" بغاية �إخبار
المقاوالت ال�صغرى والمتو�سطة بوجود ذلك النظام و�إر�شادها عند ا�ستعماله
•يتيح القانون الأخالقي تفادي حاالت تنازع الم�صالح كما يتيح محاربة الف�ساد،
ِّ
ويمكن من التقدم بتو�صيات و�إخبار ر�ؤ�ساء القطاعات في حال عدم احترام القانون
ليتوانيا
الواقع
•فتح بوابة مركزية لل�صفقات العمومية ،توفر جردا ب�إعالنات ال�صفقات
•تعمل الحكومة على ت�شجيع التفويت عبر نظام الح�ص�ص ،من �أجل تحقيق المزيد
من العدالة
•�إحداث مراكز للمعلومات مخ�ص�صة لتقديم اال�ست�شارة والم�ساعدة للمقاوالت
ال�صغرى والمتو�سطة التي تتقدم بعرو�ض لل�صفقات العمومية
الحلول
•ا�ستعمال بوابة �إلكترونية وحيدة لكل �إعالنات ال�صفقات ،تقترح محرك بحث متعدد
المعايير وواجهات توا�صلية رهن �إ�شارة الم�ستعمل ،باللغتين الليتوانية والإنجليزية
•يجري مكتب ال�صفقات العمومية تحليال م�سبقا لإعالنات ال�صفقات قبل �إر�سالها
للن�شر ،بما يتيح له �إمكانية اقتراح تق�سيم ال�صفقة �إلى ح�ص�ص
•توفر المراكز الإعالمية معلومات عن الت�شريع الخا�ص بال�صفقات العمومية،
ومعلومات عن م�ساطر التفويت ،وا�ست�شارات تقنية وتكوينا في مجال تقديم العرو�ض
النتائج والدرو�س الم�ستخل�صة
•تتيح البوابة ولوجا م�سهال للمقاوالت ال�صغرى والمتو�سطة �إلى ال�صفقات العمومية،
ولكن كذلك ن�شر �إعالنات عابرة للحدود ،من �أجل تحقيق تفويتات �أكثر عدالة
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•يتيح التق�سيم �إلى ح�ص�ص للمقاوالت ال�صغرى والمتو�سطة م�شاركة �أي�سر ،على
�أ�سا�س قدراتها التقنية والمالية ولكن �أي�ضا على �أ�سا�س كفاءاتها
•انت�شرت المراكز الموجهة للمقاوالت ال�صغرى والمتو�سطة في �أوربا ،بف�ضل فعاليتها
والحاجة القائمة �إلى ذلك من قبل

 .3نظام منح تراخي�ص االعتماد لمكاتب الدرا�سات
مازالت بع�ض البلدان تطالب بالترخي�ص لمكاتب الدرا�سات التي تو ُّد الم�شاركة في
ال�صفقات العمومية لبع�ض القطاعات:
•بوركينافا�سو :تكون الرخ�ص التقنية �إجبارية بالن�سبة �إلى مكاتب الدرا�سات التي
تمار�س في مجال ال�سدود والتجهيز المائي-الزراعي والمياه العادمة والتزويد بالماء
ال�صالح لل�شرب
•بلجيكا :الرخ�صة اختيارية بالن�سبة �إلى مكاتب الدرا�سات المعمارية ،ويمكن
المطالبة بها في حال بع�ض المهمات ذات الم�ستوى التقني العالي
•تون�س :يجبر المعماريون والمهند�سون اال�ست�شاريون و�/أو مكاتب الدرا�سات
الم�شاركة في برامج للبنايات المدنية على الت�سجيل في لوائح الرخ�ص التي ت�ضعها
اللجنة الدائمة للبنايات المدنية لكل واحد من االخت�صا�صات
•الجزائر :ال بد لكل مكتب درا�سات يريد التقدم بعر�ض ل�صفقة عمومية ذات طابع
تقني من الح�صول على ترخي�ص من الحكومة
•الكامرون :تم التخلي عن م�سطرة الترخي�صات بالن�سبة للمقاوالت ومكاتب
الدرا�سات التقنية ،ولم تعد تلك الم�سطرة تطبق �إال في حال الخدمات المنجزة �أو
المقدمة على �أ�سا�س ق�سيمة طلب

 .4التعاون بين المقاوالت والم�شترين العموميين
فنلندا
الواقع
•�إحداث لجان تجمع بين المقاوالت و�سلطات التفويت ،من �أجل تحرير دفاتر
تحمالت �أكثر دقة
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الحلول
•تنظيم دورات تدريبية مع المتقدمين بالعرو�ض بمجرد انطالق الم�سطرة ،من �أجل
ت�شجيع تبادل المعلومات التقنية �أو الكمية واقتراح حلول
النتائج والدرو�س الم�ستخل�صة
•تتيح هذه المبادرة تح�سين م�ستوى تفويت ال�صفقات المعقدة ،وكذا تح�سين
التناف�س والقدرات على المدى البعيد .كما يمكن توجيهها بحيث ت�شجع التجديد.

 .5حجم ال�صفقات
فرن�سا
الواقع
•قانون ي�شجع تق�سيم ال�صفقات �إلى ح�ص�ص ،من �أجل م�شاركة �أكبر للمقاوالت
ال�صغرى والمتو�سطة
•تح�سين العالقات بين المتعاقد معهم من مختلف الأحجام ،من خالل تعاون �أوثق
بين الأطراف
الحلول
•يتم تفويت ال�صفقات عبر نظام الح�ص�ص� ،إال �إذا كان ذلك �سيف�ضي �إلى تعقيد
عملية تفويت ال�صفقة.
•و�ضع مبادرات عديدة لإدماج المقاوالت ال�صغرى والمتو�سطة ،وخ�صو�صا:
 -و�ضع دليل عملي للمقاوالت ال�صغرى والمتو�سطة ،ي�شتمل على معلوماتحول الم�ساطر والخطوات التي يتعين اتباعها من �أجل التقدم بعرو�ض
 -جمعية معاهدة المقاوالت ال�صغرى والمتو�سطة لدعم التعاون بين هذه الأخيرةوالمقاوالت الكبرى
  -اتخاذ تدابير متعلقة بالأداءات ،تب�سط الم�ساطر وتنه�ض با�ستعمال الو�سائلالإلكترونية وت�شجع الأداء ال�سريع.
النتائج والدرو�س الم�ستخل�صة
•يجري تق�سيم ال�صفقات �إلى ح�ص�ص منذ البداية ،بما ي�شجع كثيرا المقاوالت
ال�صغرى والمتو�سطة والمقاوالت ال�صغيرة جدا
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•تم االعتراف بمعاهدة المقاوالت ال�صغرى والمتو�سطة على الم�ستوى الأوربي
لفعاليتها ،وقد �أ�صبحت لها �صفة هيئة كبرى
•ك�شفت التوجيهات عن فعاليتها ال�ستعادة التوازن بين المقاوالت
ليتوانيا
الواقع
•ت�شجع الحكومة التفويت عبر نظام الح�ص�ص ،من �أجل �ضمان المزيد من العدالة
الحلول
•يجري مكتب ال�صفقات العمومية تحليال م�سبقا لإعالنات ال�صفقات قبل �إر�سالها
للن�شر ،بما يتيح له �إمكانية اقتراح تق�سيم ال�صفقة �إلى ح�ص�ص
النتائج والدرو�س الم�ستخل�صة
•يتيح التق�سيم �إلى ح�ص�ص للمقاوالت ال�صغرى والمتو�سطة م�شاركة �أي�سر ،على
�أ�سا�س قدراتها التقنية والمالية و�أي�ضا على �أ�سا�س كفاءاتها

 .6دعم تنمية الكيانات المحلية
الواليات المتحدة
الواقع
•الحاجة �إلى تدابير فدرالية من �أجل م�شاركة �أو�سع للمقاوالت ال�صغرى والمتو�سطة
في ال�صفقات العمومية ،ب�صفتها �أطرافا متعاقد معها �أو مكلفة بالمناولة
•و�ضع ت�شريع لدعم تنمية الكيانات المحلية ،بهدف ت�شجيع المقاوالت الأمريكية
الحلول
•يخ�ص�ص برنامج ( )Small Business Actبع�ض ال�صفقات الأدنى قيمة للمقاوالت
ال�صغرى والمتو�سطة (من � 23إلى  40بالمائة من ال�صفقات) وي�سند �إليها ق�سما من
ال�صفقة �أو ي�ضمن لها اال�ضطالع بالمناولة .ويوفر �أي�ضا قرو�ضا ويبلور برامج محلية
للتنمية المقاوالتية (المراكز الجامعية للمقاولين)
•ي�شجع برنامج( )Buy American Actعلى �شراء منتجات محلية ،وينطبق على كل
�صفقات التموين التي تقت�ضي ا�ستعمال مقتنيات �أو منتجات يتم ت�صنيعها محليا
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النتائج والدرو�س الم�ستخل�صة
•يتوفر برنامج ( )Small Business Actعلى ميزانية هامة ودعم �سيا�سي �سمحا له
بتطوير خدماته ودعم دور المقاوالت ال�صغرى والمتو�سطة
•يتيح دعم تنمية الكيانات المحلية للمقاوالت ال�صغرى والمتو�سطة الم�شاركة في
�صفقات عمومية ب�صفتها مكلفة بالمناولة على وجه الخ�صو�ص ،ويتيح للمقاوالت
الأمريكية الم�شاركة في م�شاريع كبرى في مجال الأمن والبنيات التحتية
كندا
الواقع
•لجوء مكثف �إلى للمقاوالت الأمريكية �أكثر من المقاوالت المحلية
الحلول
•�إ�ضافة بنود تقر مبد�أ "الأف�ضلية المحلية" على الم�ستوى البلدي والإقليمي ،ل�شراء
المقتنيات من مقاوالت الجهة
النتائج والدرو�س الم�ستخل�صة
•�أتاح مبد�أ الأف�ضلية المح ِّلية دعم ا�ستعمال المقتنيات والخدمات المنتجة محليا في
المناطق المحاذية للواليات المتحدة
�أ�ستراليا
الواقع
•�إحداث دعم للتنمية لفائدة الكيانات المحلية في �أ�ستراليا
الحلول
•تطبيق زيادة في ال�سعر على المقتنيات التي تحتوي على مواد م�ستوردة؛ حيث
تطبق الوكاالت الحكومية زيادة قدرها  20بالمائة على كل تر�شيح يت�ضمن عن�صرا
منتجا في الخارج
النتائج والدرو�س الم�ستخل�صة
•ي�ساهم دعم الكيانات المحلية في تقوية المقاوالت الأ�سترالية والنيوزيلندية في
ال�صفقات العمومية.
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الجزائر
الواقع
•�إر�ساء عدد من التدابير التي ت�ؤ ِّمن دعما لإنتاج قيمة م�ضافة محلية
•ح�صر بع�ض ال�صفقات على المقاوالت الجزائرية وحدها
الحلول
•ت�شمل �إجراءات الدعم هذه على ما يلي:
 -هام�ش �أف�ضلية قدره  25بالمائة ل�صالح المنتجات والمقاوالت الجزائرية �أو التييمتلك جزائريون الح�صة الكبرى منها
 -نظام لتقييم العرو�ض مبني بطريقة تتيح للمقاوالت القانونية الجزائرية الم�شاركة -معايير لالختيار ت�أخذ في ح�سبانها تخفي�ض الق�سم القابل للنقل ،والأ�صلالمحلي للمن َتج ،واالندماج في االقت�صاد الوطني ،و�أهمية الح�ص�ص �أو
المنتجات التي �ستحال على المناولة
•ي�أخذ القانون المنظم لطلبات العرو�ض في الح�سبان البعد الوطني:
 -المقاوالت الوطنية هي المعنية وحدها بطلبات العرو�ض عن طريق الإ�سناد -يجب على المقاوالت الأجنبية �أن تمر عبر �شراكة مع مقاوالت محلية �أومقاوالت يمتلك جزائريون الح�صة الكبرى منها
 -يمر اختيار �أ�صحاب العرو�ض على الخ�صو�ص عبر التمثيليات الجزائرية فيالخارج
النتائج والدرو�س الم�ستخل�صة
•يتمثل المفعول المبا�شر لهذه البنود الجديدة في جعل م�شاركة المقاوالت الكبرى
الأجنبية في ال�صفقات العمومية �أمرا بالغ ال�صعوبة �إن لم يكن م�ستحيال ،وي�شجع
في مقابل ذلك اختيار عدد �أكبرمن المقاوالت ال�صغرى والمتو�سطة.

109

المجل�س االقت�صادي واالجتماعي

 .7التعوي�ض ال�صناعي/الأوف�ست
هنغاريا
الواقع
•و�ضع �سيا�سة للتعوي�ض ال�صناعي في ال�صفقات العمومية المتعلقة باالت�صاالت عن
بعد ،والتقنيات البيولوجية والتكنولوجيا البيئية والإلكترونية والتكنولوجيا البالغة
الدقة والدفاع الوطني
الحلول
•�ضرورة التعوي�ض �إذا بلغت قيمة العملية ما ال يقل عن  4ماليين يورو دون احت�ساب
الر�سوم
•يجب على المتقدم بالعر�ض �أن يقدم عر�ضا تقنيا ي�شتمل على برنامج التعوي�ض ح�سب
ال�سنوات وعر�ضا تجاريا .ويجري التوقيع على اتفاق التعوي�ض في �آن واحد مع العقد
•تكون قيمة التعوي�ض بن�سبة  100بالمائة من القيمة الموردة ،مع توزيع بالح�ص�ص
ح�سب طبيعة التعوي�ض (مبا�شرا �أم غير مبا�شر)
النتائج والدرو�س الم�ستخل�صة
•ترمي هذه ال�سيا�سة �إلى �إدماج المقاوالت ال�صغرى والمتو�سطة ،والرفع من
اال�ستثمارات الخارجية المبا�شرة ،ونقل التكنولوجيا ،و�إحداث منا�صب �شغل
وتكوين اليد العاملة ،والتنمية الجهوية
•ت�شمل �أولويات تلك ال�سيا�سة تطوير التجديد والبحث والتطوير ،و�إحداث مراكز
للخدمات والكفاءات للتموين الجهوي
بلجيكا
الواقع
•وجود �سيا�سة التعوي�ض ال�صناعي في ال�صفقات العمومية المتعلقة بالمقتنيات
والخدمات و�صفقات الدفاع الوطني
•لي�ست هناك مطالبة بالقدر الأدنى من التعوي�ض ،حيث تترجم التعوي�ضات
االقت�صادية �إلى ن�سبة مئوية معينة كحد �أدنى �ضروري من القيمة الم�ضافة البلجيكية
قيا�سا �إلى قيمة ال�صفقة
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الحلول
•تتغير القيمة المحددة كعتبة ح�سب نوعية ال�صفقة:
  -في حال طلب عرو�ض ،تبلغ تلك العتبة  11مليون يورو  11-مليون يورو علىالأقل في حال م�سطرة ال�صفقة المتفاو�ض (دون �إ�شهار)  2.7-مليون يورو علىالأقل في حال م�سطرة ال�صفقة المتفاو�ض (مع الإ�شهار)•بلغت التزامات التعوي�ض ما قدره  2.3مليار يورو على مدى � 20سنة ،وهي تمثل في
المعدل  77بالمائة من قيمة العقد
النتائج والدرو�س الم�ستخل�صة
•بلغت التعوي�ضات المبا�شرة وغير المبا�شرة م�ستويات متماثلة ،في حين تمثل
التعوي�ضات غير المبا�شرة �أقل من  10بالمائة من المجموع
•ترتبط �أغلب التعوي�ضات بقطاعات الطيران ،والإليكترونيات والكهرباء ،و�صناعة
التعدين ،والنقل ،ويرتبط توزيعها على الم�ستوى الوطني بطبيعة الن�سيج ال�صناعي
المحلي في كل جهة
تركيا
الواقع
•وجود توجيهات حول التعوي�ض ال�صناعي في ال�صفقات ال�صناعية للدفاع تترجم
تو�صيات وزارة الدفاع الوطني .ويغيب ن�ص قانوني حول المو�ضوع.
الحلول
•�ضرورة التعوي�ض متى كانت كلفة عملية �شراء مواد وخدمات ال تقل عن  10ماليين
دوالر �أمريكي (دون احت�ساب الر�سوم) لكل مزود
•يجب �أن يمثل التعوي�ض على الأقل  50بالمائة من مجموع ال�سعر �إذا لم يكن هناك
�إنتاج محلي في ال�صفقة
•يجب على المتقدم بالعر�ض �أن يقدم عر�ضا اقت�صاديا بطريقة منف�صلة
النتائج والدرو�س الم�ستخل�صة
•من �ش�أن عمليات التعوي�ض �أن تتيح ولوجا �إلى التكنولوجيا العالية ومهارة �أف�ضل
و�صادرات �أكبر حجما ،مع الإ�سهام في الآن ذاته في �إحداث فر�ص العمل محليا
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•كما �أن من �ش�أنها �أي�ضا �أن تقيم عالقات تعاون على المدى البعيد مع �شركات
�أجنبية ،و�أن تن�شئ قاعدة محلية ل�صناعة الدفاع
•وهي تهدف �إلى الرفع من ن�سبة �أنظمة الدفاع المنتجة محليا وزيادة �صادرات هذه
المنتجات
كندا
الواقع
•يت�ضمن دليل المقتنيات برنامج للت�أثيرات ال�صناعية والجهوية
الحلول
•�ضرورة التعوي�ض ال�صناعي تلقائيا بالن�سبة �إلى الم�شتريات التي تتجاوز قيمتها 72
مليون يورو ،كما يمكن المطالبة به للم�شتريات التي تتراوح قيمتها بين  1.5و72
مليون يورو
•تمثل متطلبات الحد الأدنى من التعوي�ض ما قدره  100بالمائة من قيمة العقد.
•يقوم ( )Industry Canadaالم�س�ؤول عن التنمية االقت�صادية الجهوية والتجديد
واال�ستثمار والمكاتب الجهوية للتنمية بالفح�ص المنف�صل القتراح التعوي�ض
النتائج والدرو�س الم�ستخل�صة
•يفر�ض البرنامج على المزود الأجنبي �أن ي�ستثمر في التكنولوجيا الدقيقة ،كي
يتيح ذلك ،في مدى زمني محدد ،التنمية ال�صناعية والجهوية وتنمية المقاوالت
ال�صغرى والمتو�سطة
•يهدف البرنامج �إلى التنمية ال�صناعية والجهوية والبيئية وتنمية الأقليات
ال�صين – م�شروع القطار فائق ال�سرعة ال�صيني
الواقع
•نقل التكنولوجيا �إجباري في �إطار ال�صفقات العمومية المبرمة مع المقاوالت
الأجنبية ،وهو ما �أف�ضى �إلى تطوير خبرة في مجال بناء القطارات فائقة ال�سرعة
•تتميز العقود المبرمة مع المقاوالت الأجنبية غالبا بنقل تام للتكنولوجيا
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الحلول
•من بين القطارات ال�ستين المكونة للدفعة الأولى للقطارات ال�صينية فائقة ال�سرعة،
كانت هناك ثالثة قطارات فقط �صنعت في �أوربا ،من قبل �شركة �سيامن�س الألمانية،
في حين تم تجميع القطارات ال�سبعة والخم�سين الأخرى كلها في ال�صين ،على
يد مجموعة �صناعية محلية ،ولم تزود �شركة �سيامن�س تلك المجموعة ال�صناعية �إال
بن�سبة �ضئيلة من قطع التجميع والربط
•اكت�سب ال�صينيون من جراء هذه ال�صفقة مجموعة من التقنيات المتعلقة بالقطارات
فائقة ال�سرعة ،وقد �أ�صبح با�ستطاعتهم اليوم ت�صنيع ثالثة �أنواع من هذه القطارات،
اعتمادا على تكنولوجيات ا�ستلموها من مجموعة ( )Bombardierالكندية
وال�صانع الياباني ( )Shinkansenوالفرن�سي ()Alstom
النتائج والدرو�س الم�ستخل�صة
•بلغت درجة ُّ
تحكم مجموعة ( )China Railwayفي تكنولوجيا القطارات فائقة
ال�سرعة حدا جعلها تفوز ب�صفقة قطار من هذا النوع في كاليفورنيا ،متجاوزة بذلك
ال�صانع ( )Alstomفي ميدانه
•كما �أن المجموعة هي اليوم الأوفر حظا للفوز ب�صفقات عمالقة في المملكة العربية
ال�سعودية ،التي تطمح �إلى الربط بين الأماكن المقد�سة بخطوط قطارات فائقة ال�سرعة
.3

الجوانب الإ�ستراتيجية� :إجراءات تهم �سلطات التفويت

 .1المعلومات المدلى بها من قبل الم�شترين العموميين
�أيرلندا
الواقع
•الحاجة �إلى االرتقاء بم�ستوى الكفاءة والمهنية لدى الم�شترين العموميين
الحلول
•�إحداث تكوين عال من م�ستوى ال�سلك الثالث في تخ�ص�ص "التموين
الإ�ستراتيجي" ،و�شهادة جديدة في التموين الإ�ستراتيجي ،بغاية تكوين موظفي
الم�ؤ�س�سات العمومية في مجال تخطيط عمليات ال�شراء.
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المك�سيك
الواقع
• و�ضع �إجراءات ت�ضمن للمتقدمين بالعرو�ض ولوجا �سريعا �إلى معايير االختيار
الحلول
•تتم الإ�شارة �إلى المعايير �ضمن �شروط التقدم بالعرو�ض ،ويجري �أحيانا مراجعتها
من قبل لجنة م�صغرة لمراجعة �شروط التقدم بالعرو�ض ،ثم تعر�ض لمراقبة عمومية
قبل ن�شر الإعالن
النتائج والدرو�س الم�ستخل�صة
•يتيح ن�شر معايير التقدم بالعرو�ض تحقيق الم�ساواة في معالجة التر�شيحات التي
ي�س ُهل التحقق منها ،كما يتيح الح�صول على عرو�ض �أكثر مالءمة

 .2المتطلبات التقنية والمالية
المملكة المتحدة
الواقع
•م�ستوى تناف�سي �أ�ضعف للمقاوالت ال�صغرى والمتو�سطة في ال�صفقات العمومية،
ب�سبب نق�ص في التكوين والكفاءات� ،أو ب�سبب متطلبات مالية �صارمة �أكثر مما
ينبغي
الحلول
•عملت البلديات على �إحداث باقات من المعلومات ترمي �إلى �إعالم و�إر�شاد
المقاوالت ال�صغرى والمتو�سطة المتقدمة بالعرو�ض ،وتنظيم �أن�شطة و�أورا�ش حول
الممار�سات الجيدة
•اقتراح حكومي باالقت�صار على المطالبة بتقديم ح�سابات عن دورتين محا�سبيتين،
�أو ح�سابات التدبير
النتائج والدرو�س الم�ستخل�صة
•تتمتع التكوينات المحلية بالميزة المتمثلة في كونها �سهلة الولوج وكونها تقترح
معلومات تقنية مفيدة جدا
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هنغاريا
الواقع
•اتخاذ تدابير ترمي �إلى الحد من �آثار المتطلبات المالية للم�شترين العموميين
•الحاجة �إلى تح�سين م�سل�سالت الأداء التي ت�ضر بم�صالح المقاوالت ال�صغرى
والمتو�سطة
الحلول
•يجب �أن تكون معايير االختيار مرتبطة ومكيفة مع الح�ص�ص الفردية ،ولي�س مع
القيمة الكلية للح�ص�ص مجتمعة
•�إجبار �سلطات التفويت على �أداء �أجور من ر�ست عليهم ال�صفقة في داخل �أجل ال
يتعدى ثالثين يوما بعد �إنجازها .ف�إن لم يحترم الم�شتري الأجل المحدد ،ي�صير ب�إمكان
من ر�ست عليه ال�صفقة �أن ي�سحب المال مبا�شرة من الح�ساب البنكي للم�شتري
•تخ�ضع ال�صفقات بانتظام لالفتحا�ص من قبل هيئات متخ�ص�صة ،وتح�سم لجنة
تحكيم ال�صفقات العمومية في �ش�أن ال�شكايات
النتائج والدرو�س الم�ستخل�صة
•�أتاح تبني معايير االختيار ح�سب الح�ص�ص م�شاركة �أكبر من قبل المقاوالت
ال�صغرى والمتو�سطة في ال�صفقات العمومية
•كان تح�سين �آجال الأداء مفيدا للمقاوالت ال�صغرى والمتو�سطة ،ومكن من الحد
من حاالت التحايل على القانون
•ت�ستقبل لجنة التحكيم عددا هاما من ال�شكايات ،وقد كان في �سرعة مداوالتها ما
مكن من تح�سين �شفافية القطاع
ليتونيا
الواقع
•طلب اعتماد معايير �أقل ميزا حيال المقاوالت ال�صغرى والمتو�سطة
الحلول
•ين�صح مكتب مراقبة ال�صفقات �سلطات التفويت ب�أن ترجع عند اتخاذ قراراتها �إلى
كفاءة العاملين لدى �صاحب العر�ض �أكثر من رجوعها �إلى كفاءة المقاولة.
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النتائج والدرو�س الم�ستخل�صة
•تعترف ال�سلطات ب�أن اعتبار �أقدمية المقاولة كمعيار من معايير االختيار ال ي�ضمن
بلوغ الهدف المر�سوم ،بل �إن ذلك قد يف�ضي على العك�س �إلى �إق�صاء مقاوالت
�صغرى ومتو�سطة حديثة العهد وتتوفر على عاملين ذوي كفاءة عالية
بلغاريا
•�إ�صالح عتبات ال�ضمانات المالية ،من �أجل ت�شجيع المقاوالت ذات ال�سيولة
المالية المحدودة
الحلول
•ال ينبغي �أن يتجاوز مبلغ �ضمانة الم�شاركة  1بالمائة ،وال مبلغ �ضمانة التنفيذ
 5بالمائة من قيمة ال�صفقة .ويجري تحرير �ضمانة الم�شاركة خالل الأيام الثالثة
ق�صوا �أو الذين تم قبولهم
التي تلي انق�ضاء �أجل الطعن بالن�سبة للمتر�شحين الذين �أُ ُ
النتائج والدرو�س الم�ستخل�صة
•يمكن هذا التدبير من تفادي الحجز لمدة طويلة وغير مبررة على الو�سائل المالية
للمقاوالت ،وي�شجع انخفا�ض م�ستوى متطلبات ال�ضمانة

� .3آجال الأداء
�ألمانيا
الواقع
•�ضعف م�شاركة المقاوالت ال�صغرى والمتو�سطة في ال�صفقات ،ب�سبب ارتفاع مبالغ
ال�ضمانات المطلوبة
الحلول
•ال�ضمانات المالية م�شروطة ،ويجب �أن تحترم مبد�أ التنا�سبية .فعلى �سبيل المثال ،ال
ينبغي المطالبة ب�ضمانات مالية �إال بالن�سبة �إلى �صفقات الأ�شغال والخدمات ،التي
تتجاوز قيمتها على الترتيب  250.000يورو و 50.000يورو
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النتائج والدرو�س الم�ستخل�صة
•تطوير �صفقة عمومية ذات طابع �أقل ح�صرية ،لفائدة المقاوالت ال�صغرى والمتو�سطة
ذات ال�سيولة المالية المحدودة
المملكة المتحدة
الواقع
•نق�ص في ال�سرعة على م�ستوى الأداءات ،تنجم عنه �أ�ضرار بالمقاوالت ذات
ال�سيولة المالية المحدودة
الحلول
•�إجبارية مراقبة �أداءات ال�صفقات بالن�سبة �إلى الم�ؤ�س�سات الحكومية ،و�إجبارية ن�شر
النتائج
النتائج والدرو�س الم�ستخل�صة
•يف�ضي ن�شر المعلومات المتعلقة بالأداءات �إلى الزجر عن الت�أخر في الأداء
فرن�سا
الواقع
•الحاجة �إلى ت�سريع م�ساطر الأداء من �أجل ت�شجيع المقاوالت ال�صغرى والمتو�سطة
الحلول
•اتخاذ خطوات متعلقة بالأداءات ،تب�سط الم�ساطر وتنه�ض با�ستعمال الو�سائل
الإلكترونية وت�شجع الأداء ال�سريع
النتائج والدرو�س الم�ستخل�صة
•توجيهات فعالة لإعادة التوازن بين المقاوالت
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هنغاريا
الواقع
•الحاجة �إلى تح�سين م�سل�سالت الأداء التي تلحق �ضررا بالمقاوالت ال�صغرى
والمتو�سطة
•�ضرورة �إقامة نظام �سريع وفعال للطعن
الحلول
•�إجبار �سلطات التفويت على �أداء �أجور من ر�ست عليهم ال�صفقة في داخل �أجل
ال يتعدى ثالثين يوما بعد �إنجازها .ف�إن لم يحترم الم�شتري الأجل المحدد ،ي�صبح
ب�إمكان من ر�ست عليه ال�صفقة �أن ي�سحب المال مبا�شرة من الح�ساب البنكي
للم�شتري
•تخ�ضع ال�صفقات بانتظام لالفتحا�ص من قبل هيئات متخ�ص�صة ،وتح�سم لجنة
تحكيم ال�صفقات العمومية في �ش�أن ال�شكايات
النتائج والدرو�س الم�ستخل�صة
•كان تح�سين �آجال الأداء مفيدا للمقاوالت ال�صغرى والمتو�سطة ،ومكن من الحد
من حاالت التحايل على القانون
•ت�ستقبل لجنة التحكيم عددا هاما من ال�شكايات ،وقد كان في �سرعة مداوالتها ما
مكن من تح�سين ال�شفافية في القطاع

 .4طرق التنظيم
�إيطاليا
الواقع
•مبادرة للتكوين والم�ساعدة لفائدة المقاوالت ال�صغرى والمتو�سطة على الم�ستوى
المحلي
•تطوير قاعدة �إلكترونية مع دعم للمقاوالت ال�صغرى والمتو�سطة
•و�ضع قانون �أخالقي للحفاظ على المبادئ الأ�سا�س في التعامل بين المزودين
والم�ستخدمين الحكوميين
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الحلول
•م�شروع �إن�شاء مكاتب وبنيات ت�ساعد المقاوالت ال�صغرى والمتو�سطة في فهم
م�ساطر التفويت والت�أقلم مع �أدوات التفويت الإلكتروني
•تتيح ال�صفقة الإلكترونية لح�ساب الإدارة العمومية الإيطالية ( )MEPAاالرتباط
بين المزودين المرخ�ص لهم والم�شترين العموميين الم�سجلين ،الذين يمكنهم
االطالع على عرو�ض وجداول المقاوالت من �أجل م�شترياتهم
•ي�شتمل القانون الأخالقي على عدد من البنود المتعلقة بتنازع الم�صالح وواجب
التكتم والمكاف�آت والمعامالت مع الإدارة .وي�سهر مكتب المطابقة على الت�أكد من
ح�سن تطبيق هذا القانون
النتائج والدرو�س الم�ستخل�صة
•�أتاحت البنيات المحلية من تطوير خبرة محددة و�سهلة الولوج للمقاوالت ال�صغرى
والمتو�سطة
•كان نظام "ال�صفقة الإلكترونية لح�ساب الإدارة العمومية الإيطالية" ي�ستقطب عددا
كبيرا من المقاوالت الكبرى ،مما دفع �إلى �إحداث "مكاتب افترا�ضية" بغاية �إخبار
المقاوالت ال�صغرى والمتو�سطة بوجود ذلك النظام و�إر�شادها عند ا�ستعماله
•يتيح القانون الأخالقي تفادي حاالت تنازع الم�صالح كما يتيح محاربة الف�ساد،
ِّ
ويمكن من التقدم بتو�صيات و�إخبار ر�ؤ�ساء القطاعات في حال عدم احترام القانون
الأردن
الواقع
•و�ضع تدابير ترمي �إلى ا�ستعادة ال�شفافية والحد من الف�ساد في تفويت ال�صفقات
•تعمل الحكومة حاليا على و�ضع �إطار موازنتي على المدى المتو�سط لل�صفقات
العمومية
الحلول
•يت�ضمن القانون الوطني لل�صفقات العمومية �إجبار الكيانات الحكومية على �سحب
�إ�سناد العقد �إلى �أي متعاقد معه يت�ضح �أنه تورط في تحايل على القانون �أو ر�شوة �أو
تالعب .وي�سحب العقد من كل مقاولة يت�ضح �أنها �أر�شت �أو حاولت �إر�شاء موظف
في �إطار �صفقة عمومية
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•�سي�شتمل الإطار الموازنتي على م�سل�سل للتخطيط الماكرو-اقت�صادي ،ب�شراكة
مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي ،وم�سل�سل للتنب�ؤ بالمداخيل ب�شراكة مع وزارة
المالية
النتائج والدرو�س الم�ستخل�صة
•تمت في  2010بلورة مخطط عمل يتعلق ب�إ�صالحات تفويت ال�صفقات ،وهو يحدد
التدابير التي ينبغي اتخاذها بهدف خلق هيئة مركزية للتنظيم ،ويحدد �أدوار ووظائف
مختلف الكيانات المهتمة ،ويفح�ص الإجراءات التي يجب اتخاذها لو�ضع �آلية
م�ستقلة لفح�ص ال�شكايات .وقد �ساعد البنك الحكومة في  2011في تحرير م�شروع
قانون جديد حول تفويت ال�صفقات
فنلندا
الواقع
•و�ضع مخططات �شراء خا�صة لبع�ض ال�صفقات
•و�ضع ممار�سات جديدة ترمي �إلى تحقيق المزيد من ال�شفافية في ن�شر نتائج عملية
�إر�ساء ال�صفقات
الحلول
•تغطي مخططات ال�شراء العمومي عمليات �شراء المقتنيات �أو الخدمات التي تكون
قيمتها مرتفعة �أو التي تعتبر �إ�ستراتيجية �أو معقدة
•ب�إمكان المتقدمين بعرو�ض ممن لم يتم قبول عرو�ضهم �أن يلج�ؤوا �إلى العر�ض
الذي تم قبوله ،ولكن بعد �أن تحذف منه كل المعطيات ال�سرية (من قبيل الأ�سرار
التجارية على وجه الخ�صو�ص)
النتائج والدرو�س الم�ستخل�صة
•تتيح المخططات تحديدا �أف�ضل للحاجيات ،كما تمكن من اختيار �شكل التفويت
المالئم ،الذي ي�سمح بتفادي كل كلفة زائدة وكل ف�ساد �أو عيب في التنفيذ
•ت�سمح �سيا�سة ال�شفافية هذه بت�أكيد عدالة الم�سطرة و�إعطاء المتقدمين بعرو�ض
ن�صائح ا�ست�شارية لالرتقاء بعرو�ضهم �إلى الم�ستوى الأمثل
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تركيا
الواقع والحلول
•�إحداث هيئة ال�صفقات العمومية  PPAفي  ،2002وهي م�ؤ�س�سة م�ستقلة للتنظيم
المركزي ،ت�شرف على نظام تفويت ال�صفقات العمومية ،وتتمثل �أهم �صالحياتها
في:
  -ن�شر الجريدة الر�سمية لل�صفقات العمومية  -الف�صل في ال�شكايات المتعلقة بخرق للقوانين المنظمة لم�سل�سل التفويت � -إعداد تو�صيات لمجل�س الوزراء في حال ما �إذا لم يكن م�سموحا لبع�ضالمقاوالت من الم�شاركة في ال�صفقات العمومية بالخارج
 � -إعداد مراحل تطبيق المقت�ضيات الت�شريعية ،وتطويرها والإ�شراف عليها  -توفير تكوينات للقطاعين العمومي والخا�ص  -تجميع ون�شر �إح�صائيات تهم على الخ�صو�ص كمية و�سعر ال�صفقات المبرمة،واالحتفاظ ب�سجل للمزودين الممنوعين من الم�شاركة في ال�صفقات العمومية
النتائج
•تعمل تركيا �أكثر ف�أكثر على ت�أمين حل للم�شاكل في حال حدوث نزاع ،وذلك عبر
مكتب هيئة ال�صفقات العمومية ،كما ي�شهد به المنطوق التالي" :ب�إمكان �أي طرف
متعاقد معه يرى �أنه ح�صل له �أو �سيح�صل له �ضرر من جراء �إبطال عقد� ،أن يتقدم
بطعن عبر �إر�سال ر�سالة �إلى �صاحب الم�شروع ،الذي يتعين عليه عندها �أن يتخذ
قرارا داخل �أجل الثالثين يوما التي تلي ذلك .ف�إذا لم يتم اتخاذ �أي قرار� ،أو �إذا لم
ير�ض الطرف المتعاقد معه عن القرار ،ف�إن ب�إمكان هذا الأخير �أن ير�سل �شكاية في
المو�ضوع لهيئة ال�صفقات العمومية".
باك�ستان
الواقع
•و�ضع �أدوات لل�شفافية بتعاون مع منظمة ال�شفافية الدولية (Transparency
 ،)Internationalت�ستعمل معايير مو�ضوعية للتقييم في ال�صفقات العمومية الكبرى
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الحلول
•في البداية ،توقع المقاوالت المتقدمة بعرو�ض معاهدة النزاهة ،ثم يجري اختيار
الطرف المتعاقد معه على مرحلتين:
  -االختيار الأولي للمتقدمين بعرو�ض ،ح�سب المعايير المو�ضوعة في "ر�سالةالدعوة" ()lettre d’invitation
  -فتح الأظرفة على مرحلتين ،مع مراجعة االقتراح التقني في المقام الأول ،من�أجل �ضمان تقييم متعدد المعايير ويلي ذلك فتح العر�ض المالي
النتائج والدرو�س الم�ستخل�صة
•كثيرا ما يجري ا�ستعمال "ر�سائل الدعوة" ل�ضمان اختيار �أولي عادل و�شفاف،
ويجري ن�شر هذه المعايير �سريعا لتمكين �أ�صحاب العرو�ض من �إعداد عرو�ضهم
كولومبيا
الواقع
•و�ضع معاهدات للنزاهة بين الم�ؤ�س�سات العمومية و�أ�صحاب العرو�ض ،تن�ش�أ عنها
حقوق وواجبات متبادلة ،درءا للف�ساد في ال�صفقات العمومية
•م�شاركة منظمات لل�شركات ( ،)CSOفي �إ�شراف ال�صفقات والم�ؤ�س�سات العمومية
الحلول
•هناك �أكثر من  60معاهدة تهم مختلف م�سل�سالت ال�صفقات العمومية ،تم عر�ضها
على الم�ؤ�س�سات والمقاوالت ،التي تنخرط فيها طواعية .وتطمئن المقاوالت في ما
يخ�ص �شفافية ال�صفقات ،وت�شجع م�شاركتها فيها
•تنجز منظمات ال�شركات ( )CSOما يلي:
•عمليات افتحا�ص لوكاالت عمومية على الم�ستوى الوطني �أو الجهوي �أو المحلي
•عمليات تحليل مقارنة لم�شتريات الهيئات (االرتقاء ب�سيا�سات ال�شراء ،والنظر في
االختالف في كلفة خدمات ذات نوعية متماثلة)
النتائج والدرو�س الم�ستخل�صة
•تتكيف معاهدات النزاهة مع بيئات قانونية واقت�صادية مختلفة ،وهي ت�شجع الثقة
والتوا�صل بين مختلف الفاعلين .لكن ورغم بع�ض النجاح الذي تم تحقيقه� ،إال �أنه
ال منا�ص من وجود العنا�صر التالية من �أجل تر�سيخ م�ستدام:
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•�ضمان ال�شفافية والمراقبة الم�ستقلة خالل كل مراحل التفويت
•و�ضع نظام مالئم للتحفيز والعقوبات
•ت�شجيع ا�ست�شعار حاالت الف�ساد ،عبر �آلية �أخالقية ت�شجع على التبليغ
•ت�شجع عمليات المراقبة المبا�شرة من قبل ال�شركة نزاهة الم�سطرة و�أي�ضا فعاليتها
المك�سيك
الواقع
•ن�شر معلومات متعلقة بالعقوبات المطبقة في مجال ال�صفقات العمومية
الحلول
•ي�شتمل تقرير �أن�شطة وزارة الإدارة العمومية على معلومات حول المتقدمين
بالعرو�ض والو�سطاء والأعوان العموميين الذين تعر�ضوا لعقوبات .ويعود م�صدر
الق�سم الأعظم من تلك الحاالت �إلى �شكايات (من مواطنين �أو وا�ضعي عرو�ض
جرى �إق�صا�ؤهم) و�إلى عمليات افتحا�ص للم�ؤ�س�سات العمومية
النتائج والدرو�س الم�ستخل�صة
•يتيح ن�شر المعلومات المتعلقة بالعقوبات تحقيق مزيد من ال�شفافية ،وي�ستدعي و�ضع
م�ساطر ت�شجع على الإبالغ عن كل انتهاك لقواعد التفويت من قبل �أطراف ثالثة
البرازيل
الواقع
•و�ضع منهجية لح�صر وت�صنيف مخاطر الف�ساد في م�سل�سالت التفويت
الحلول
•و�ضع م�ؤ�شرات للأداء :معدل مدة �إنجاز الم�سطرة ،ومعدل قيمة ال�صفقات ،ودرجة
المطابقة ،ون�سبة الم�ساطر التي تم �إنجازها� .أما في ما يخ�ص المخاطر ،فهناك ثالث
مراحل �أ�سا�س من التفويت يتم فح�صها:
  -المعطيات الم�ستعملة كموارد (في القوانين التنظيمية على �سبيل المثال) - -القرار (خبرة من يتخذون القرار ،والنجاعة االقت�صادية)
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  -النتائج (المطابقة ،واالحتفاظ ب�آثار مكتوبة عن عملية التفويت)النتائج والدرو�س الم�ستخل�صة
•�ضرورة الجمع بين عنا�صر متعددة كي يكون جرد المخاطر فعاال:
  -انخراط الأطراف المعنية :منهجية تتم بلورتها مع الفاعلين المعنيين ،الذين�سيكونون معر�ضين لتلك المخاطر
  -ال�شمولية :يجب تحليل المخاطر كلها  -التوجه العملي :يجب �أن تتحول كل الخال�صات �إلى اقتراحات لمحاربةالمخاطر التي يتم التعرف عليها
ال�شيلي
الواقع
•و�ضع م�ؤ�شرات للأداء من �أجل تح�سين بع�ض الجوانب الرئي�سة لتدبير ال�صفقات
العمومية
الحلول
•ت�شمل الم�ؤ�شرات على الخ�صو�ص:
  -ن�سبة الم�شتريات التي تجري عبر م�سطرة ال�شراء الم�ستعجل  -الن�سبة المخ�ص�صة من الميزانية للم�شتريات التي تتم عبر طلبات عرو�ضعمومية
  -الفرق بين المخطط ال�سنوي والم�شتريات التي تمت خالل ال�سنة .تحددالأهداف من قبل مديرية ال�صفقات العمومية ،التي تقيم النتائج
النتائج والدرو�س الم�ستخل�صة
•قاد الإ�صالح �إلى تحقيق المزيد من ال�شفافية من لدن الم�ؤ�س�سات العمومية ،بحكم
توا�صلها حول ال�صفقات المبرمة .كما �أن قطاعات ال�شراء �أ�صبحت �أكثر فعالية

124

ال�صفقات العمومية ،رافعة ا�ستراتيجية للتنمية االقت�صادية واالجتماعية

 .5دعم التجديد
�أ�ستراليا
الواقع
•�إرادة لجعل التجديد في �صميم ال�صفقات العمومية
الحلول
•توجيهات عمومية ت�شجع تدبير التجديد في ال�صفقات العمومية من �أجل الح�صول
على تر�شيحات تقترح معالجة مجددة
النتائج والدرو�س الم�ستخل�صة
  -يتم ت�شجيع تقييم المتر�شحين باعتماد معايير مختلفة ،من �أجل تطوير �أن�شطةمجددة و�إن�شاء �صفقات لمنتجات �أكثر ف�أكثر تجديدا

 .6الحكامة
فرن�سا
خدمة م�شتريات الدولة ( )SAEوهي مكلفة بتحديد وتفعيل �سيا�سة الم�شتريات الجارية
للدولة الفرن�سية .وتحدد هذه الخدمة – الخا�ضعة ل�سلطة وزارة الميزانية والح�سابات
العمومية و�إ�صالح الدولة – �إ�ستراتيجيات ال�شراء وتبرم ال�صفقات �أو االتفاقات-
الإطارات �أو غيرها من العقود لكل عمليات ال�شراء الجارية لإدارات الدولة (المركزية
والالممركزة)� ،أي الم�شتريات العامة المرتبطة با�شتغال المرافق التالية:
  -المقتنيات والأثاث والتجهيزات المكتبية  -خدمات الطباعة والبعثات والتع�شير والإر�سال  -خدمات نقل الممتلكات والأ�شخا�ص  -البرمجة الموحدة والخدمات المرتبطة بها  -الطاقات والموائع  -التجهيزات التقنية وعمليات �إعداد العقار � -آليات وخدمات االت�صاالت عن بعد  -الخدمات المالية وخدمات الت�أمين والخدمات البنكية  -ال�سيارات غير المتخ�ص�صة ،والمحروقات والزيوت125
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• يمكن تعديل الئحة الم�شتريات المذكورة �أو تتميمها بوا�سطة قرار من قبل الوزير
المكلف بالميزانية ،ويجري اتخاذه بعد �أخذ ر�أي لجنة التوجيه
• تجدر الإ�شارة �إلى � َّأن ب�إمكان الم�ؤ�س�سات العمومية �أن ت�شارك �أي�ضا في تفعيل
�سيا�سة الم�شتريات الجارية للدولة ،بموجب قرار من مجل�س �إدارتها
• مهمات خدمة م�شتريات الدولة هي كالتالي:
 � -إ�ضفاء طابع مهني على مجموع عمليات ال�شراء ،بتعاون مع الم�س�ؤولينالوزاريين للم�شتريات ( ،)RMAوهو ما من �ش�أنه �أن ي�سرع تفعيل الممار�سات
الجيدة وتعميم الأدوات وتطوير الكفاءات ودعم مختلف الديناميات الخا�صة
بكل وزارة
  -التحقق من كون م�شتريات الدولة تجري في ظل �أف�ضل ال�شروط االقت�صادية،أو�سع
بما يخدم �أهداف التنمية الم�ستدامة والتنمية االجتماعية ،مع ت�شجيع � ِ
ولوج ممكن للمقاوالت ال�صغرى والمتو�سطة �إلى الطلبيات العمومية
ٍ
  -بلورة �إ�ستراتيجيات �شراء باالعتماد خ�صو�صا على تحليل ال�صفقة ،و�سبل التعاقدالأكثر نجاعة ،وتوحيد الحاجات ،وتعميم م�ساطر ال�شراء على الم�ستوى المنا�سب
�إيطاليا
تعد �شركة (� )CONSIP S.p.Aشركة في ملكية وزارة االقت�صاد ،وهي ت�ضطلع بدور ال
يفت�أ يزداد �أهمية في مركزة م�شتريات الإدارات العمومية ويتعلق الأمر بمقاولة خا�صة
مكلفة بتفويت  -منزوع ال�صبغة المادية  -ال�صفقات العمومية ،مع تحديد معايير
ا�ستهالك للفئات المختلفة من المنتجات
تلج�أ �شركة ( )CONSIPبالأ�سا�س �إلى:
  -مناق�صات على الخط  -متاجر �إلكترونية � -أر�ضيات للم�شتريات ،ومواقع �إلكترونية تديرها �شركة ( ،)CONSIPتجد فيهاال�شركات مكانا لعر�ض منتجاتها على الإدارات العمومية
تبنت �شركة ( )CONSIPقانونا �أخالقيا للمقاولة لل�صفقات العمومية في �إيطالياُ ،يلزم
باحترامه الأعوان والمزودون واال�ست�شاريون والأجراء ووزارة االقت�صاد والمالية وباقي
الأطراف المعنية ويت�ضمن هذا القانون معايير لل�سلوك في المجاالت التالية:
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  -القواعد العامة المتعلقة بالأخالقيات والعالقة مع المزودين والأطراف المعنية  -حاالت تنازع الم�صالح  -التبرعات ()libéralités  -العالقات مع الإدارة والمجتمع المدني والطبقة ال�سيا�سية وو�سائل الإعالم � -إقرار �سرية المعلومةين�ص القانون �أي�ضا على �إحداث �آلية للمراقبة الداخلية ،للتحقق من احترام المعايير
والت�أكد من كون الم�ساطر وتنظيم المقاولة وتدبيرها ت�سير جميعا وفق الت�شريع
والقانون التنظيمي الجاري به العمل .ومن �أجل ذلك ،تم �إحداث مكتب للمطابقة
بهدف ت�سهيل احترام وتطبيق القانون
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الملحق 4

الئحة �أع�ضاء اللجنة الدائمة المكلفة بالق�ضايا االقت�صادية
والم�شاريع اال�ستراتيجية
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الئحة �أع�ضاء اللجنة الدائمة المكلفة بالق�ضايا االقت�صادية والم�شاريع اال�ستراتيجية
فئة الخبراء
•
•
•
•
•
•

�أحمد رحو
خليدة عزبان
طريق �أكيزول
ف�ؤاد ابن ال�صديق
لح�سن والحاج
محمد الب�شير الرا�شدي

فئة النقابات
•
•
•
•
•
•

جامع المعت�صم
عبد العزيز �إوي
عالل بنلعربي
لطيفة بنواكريم
محمد علوي
نجاة �سيمو

فئة الهيئات و الجمعيات المهنية
•
•
•
•
•
•
•
•

�أحمد �أبوه
�أحمد �أعيا�ش
العربي بلعربي
بو�شعيب بن حميدة
عبد الكريم فوطاط
علي غنام
كمال الدين فاهر
موالي عبد اهلل العلوي الإ�سماعيلي

فئة الهيئات والجمعيات الن�شيطة في مجاالت االقت�صاد االجتماعي والعمل الجمعوي
•
•
•
•
•

طارق ال�سجلما�سي
عبد الحميد الجمري
كريمة مكيكة
محمد بن �شعبون
محمد مو�ستغفر

فئة ال�شخ�صيات المعينة بال�صفة
•
•
•

�أحمد التجاني الحليمي العلمي
عثمان بنجلون
محمد العلوي العبدالوي
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الئحة �أع�ضاء مجموعة العمل المكلفةب�إعداد التقرير
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الئحة �أع�ضاء مجموعة العمل المكلفةب�إعداد التقرير

•

محمد الب�شير الرا�شدي

•

بو�شعيب بن حميدة

•

لطيفة بنواكريم

•

عبد الكريم فوطاط
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الملحق 6

مراجع بيبليوغرافية
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• Réforme du système de contrôle de la dépense publique, (2009), Séminaire CAFRAD par l’IGF
• La réforme administrative au Maroc, Ministère de la Fonction Publique et de la Reforme
Administrative
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Ministère du Budgets des Comptes Publics et de la Réforme Publique
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• Plan d’action du gouvernement marocain pour la lutte contre la corruption, Gouvernement du
Royaume
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