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

طبقا للمادة  6من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيمه و�سيره ،قرر المجل�س االقت�صادي واالجتماعي
بتاريخ  22دي�سمبر � 2011إبداء ر�أي في �إطار الإحالة الذاتية حول "ال�صفقات العمومية ،رافعة ا�ستراتيجية
للتنمية االقت�صادية واالجتماعية".
في هذا الإطار� ،أ�شرفت اللجنة الدائمة المكلفة بال�ش�ؤون االقت�صادية والم�شاريع اال�ستراتيجية ب�إعداد
تقرير حول هذا المو�ضوع.
وقد �صادقت الجمعية العامة للمجل�س االقت�صادي واالجتماعي خالل دورتها التا�سعة ع�شرة المنعقدة
بتاريخ � 27شتنبر  2012بالإجماع على هذا القرير الذي انبثق عنه هذا الر�أي.
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بيان الأ�سباب
• �شهد المغرب خالل الع�شرية المن�صرمة طفرة اقت�صادية ال �سبيل �إلى �إنكارها ،كان لها �أثر حا�سم في 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 ،2006لتقفز بعدها �إلى � 30%سنويا بين  2007و.2011
• �إن ال�صفقات العمومية ،التي ت�شمل نفقات الدولة والم�ؤ�س�سات العمومية والجماعات المحلية ،قد �شهدت ارتفاعا كبيراً
خالل الع�شرية المن�صرمة لتبلغ ،في �سنة  160 ،2011مليار درهم �أي ما يناهز  24%من الناتج الداخلي الخام ،و غدت
بالتالي مكونًا من مكونات الن�شاط االقت�صادي ال يمكن تجاهله.
• �شهد الإطار التنظيمي لل�صفقات العمومية منذ  1997مجموعة من الإ�صالحات الرامية �إلى االرتقاء بحكامته ،فيما يتعلق
بم�س�ؤولية الآمرين بال�صرف والمراقبين والمحا�سبين العموميين ،والم�صادقة على دفاتر البنود الإدارية العامة ()CCAG
المطبقة على �صفقات الأعمال و�صفقات الخدمات ،وكذا فيما يتعلق 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.
• فخالل 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 ت�أت بالجواب 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.
• �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.
و لبلوغ 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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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 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 و�إمكانية الترجمة التي ت�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 مهمة 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 و تطبيقها 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 تذكرية 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.
مكن التحليل الكمي للمعطيات المتعلقة بال�صفقات العمومية الخروج بالمالحظات التالية:
• غياب �آليات قادرة على ت�أمين اال�ستفادة المثلى 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 في 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 على نمو ال�صفقات العمومية في 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 تن�سيق �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 ،وبخا�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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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 و دوليا؛
•	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 و كذا 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 و مواءمة 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 و توجيه
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 �أن تكون لها �صفة �إجبارية – على موافقة ال�سلطة ذات
م�ستوى �أول للمراقبة ،يتحدد ح�سب خريطة لمخاطر الف�ساد يجري �إعدادها تبعا للقطاعات.
الو�صاية .كما يجب �أن تمثل
ً
 .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 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 ُ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.
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•

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 التقدير
ال يعوق �سريان المناف�سة ،بل على العك�س من ذلك يمنع من �إعطاء الأف�ضلية بطريقة غير م�شروعة لبع�ض المتر�شحين ،دون
ا َالخرين.
•

�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).
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.

10

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

•

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.
•

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.
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•

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 �أو غير 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� ،أو ما لديهم من م�ؤاخذات على الم�شاريع ،وذلك لتمكين ال�سلطة
المعنية من �أن تكون على بينة من كل العنا�صر ال�ضرورية التخاذ 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 احتمال 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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II

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 المتعاقَد معها� ،أن يتخذ الأ�شكال التالية:
• مناولة �أو تعاقد 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 تطوير القيمة 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؛
•	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؛
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•

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 تم 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؛
• 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؛
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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.� .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.
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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)AMO
لبلوغ الأهداف اال�ستراتيجية لل�صفقات العمومية.
ومن المهم الإ�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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