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مدخل

على  حا�صم  اأثر  لها  كان  اإنكارها،  اإلى  �صبيل  ال  اقت�صادية  طفرة  المن�صرمة  الع�صرية  خالل  المغرب  �صهد 

الح�صابات العمومية، وفتحت اأمام الدولة هوام�س مناورة تاريخية في مجال الميزانية. وقد ا�صتفادت ال�صفقات 

العمومية من ذلك ا�صتفادة كبيرة، حيث نمت من حيث القيمة بمعدل �صنوي قدره %6 بين 2002 و2006، 

لتقفز بعدها اإلى %30 �صنويا بين 2007 و2011.

وبذلك �صارت ال�صفقات العمومية، التي ت�صمل نفقات الدولة والموؤ�ص�صات العمومية والجماعات المحلية، 

تمثل ما يناهز  %24 من �لناتج �لد�خلي �لخام، وغدت بالتالي مكونًا من مكونات �لن�شاط �القت�شادي ال 

يمكن تجاهله. وعلى �صبيل المثال فاإن قطاعات كاملة من االقت�صاد، مثل قطاع البناء واالأ�صغال العمومية اأو 

قطاع الهند�صة، يعتمدان بما يزيد عن %75 على طلبات الدولة المبا�صرة اأو غير المبا�صرة.

واعتبارا لهذه االأهمية، داأبت ال�صلطات العمومية على اإيالء االهتمام باالإطار الذي ينظم ال�صفقات العمومية، 

منذ   عديدة  اإ�صالحات  اإدخال  تم  وقد  للنفقات.  اأمثل  فعالية  وتحقيق  والمناف�صة  ال�صفافية  وراء  �صعيا 

1917،ال�صنة التي �صدر فيها اأول ن�س قانوني ينظم نفقات الدولة، واإلى غاية منت�صف ال�صبعينات.

بعد فترة توقف دامت حوالي 20 �صنة، اأطلقت الدولة موجة جديدة من االإ�صالحات همت االإطار القانوني 

تاله  العمومية،  ال�صفقات  بتفويت  يتعلق  جديد  مر�صوم   1998 �صنة  في  �صدر  هكذا  العمومية.  لل�صفقات 

مر�صوم اآخر في �صنة 2007، وهناك اإ�صالح ثالث في طور الم�صادقة، والذي من المفرو�س اأن يدخل حيز 

التنفيذ في �صنة 2012.

رقم  القانون  منها  العمومية،  ال�صفقات  االرتقاء بحكامة  اإلى  ن�صو�س تهدف  نف�صها  الفترة  �صدرت خالل 

في  ال�صادر  والمر�صوم  العموميين،  والمحا�صبين  والمراقبين  بال�صرف  االآمرين  بم�صوؤولية  الخا�س   ،99-61

ال�صنة نف�صها، الم�صادق على دفتر البنود االإدارية العامة المطبقة على �صفقات الخدمات، وكذا القانون رقم 

69-00، المتعلق بمراقبة الدولة المالية للمقاوالت والموؤ�ص�صات العمومية.

المتعلقة  الجوانب  وعلى  التفويت  مرحلة  على  مكتملة،  غير  تبقى  التي  االإ�صالحات،  هذه  ركزت  وقد 

يتعلق  ما  في  المن�صودة  االأهداف  بلوغ  دون  لكن  النفقات،  مادية  مراقبة  اإ�صافة  مع  الم�صطرية،  بالمطابقة 

بال�صفافية وتب�صيط الم�صاطر.
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خالل ال�صنوات الع�صر المن�صرمة، �صدرت تقارير عن هيئات وطنية ودولية مختلفة، ت�صير كلها اإلى ا�صتمرار 

بين بحث ميداني  العمومية. وقد  ال�صفقات  ال�صفافية، وخ�صو�صا في مجال  الم�صاطر وغياب  م�صاكل ثقل 

اأجري لفائدة منظمة تران�صبارن�صي المغرب مع عينة من 400 مقاولة، اأن %10 منها فقط ت�صارك بانتظام في 

ال�صفقات العمومية، واأن ما يقارب %60 تعتبر اأن الم�صاطر المتعلقة بتلك ال�صفقات معقدة ومكلفة وتطبعها 

ممار�صات ف�صاد.

يت�صح اأي�صا اأن االإ�صالحات المذكورة لم تقدم الجواب على االإ�صكاليات المرتبطة بالمراحل القبلية )من 

تحليل للفر�س وتحديد الحاجيات وت�صور لملف طلب العرو�س وغير ذلك(، والمراحل البعدية )من تنفيذ 

و��شتالم وقبول �لمنجز�ت وتقييم وقيا�س للنتائج و�الآثار(.

في ظل هذه الظروف، اليمكن لل�صفقات العمومية اأن تكون مفيدة بطريقة فعالة لتنمية االقت�صاد الوطني،   

وعلى  والمتو�صطة.  ال�صغرى  المقاوالت  منها  وخ�صو�صا  الجيد،  االأداء  ذات  المقاوالت  اإقالع  تدعم  اأواأن 

م�صتوى اآخر، يعاني المغرب من و�صعية بنيوية تتميز بعجز هام ودائم في ميزانه التجاري، يترجم بتفاقم في 

اختالل ميزان االأداءات.

�أخد�ً بعين �العتبار �لمالحظات �ل�شابقة، وبناء على ��شت�شر�ف �لتوجهات �لحكومية في بعدها �القت�شادي 

و�الجتماعي بر�شم �ل�شنو�ت �لخم�س �لقادمة، وخ�شو�شا في مجال �لحكامة �لم�شوؤولة، وت�شجيًعا لم�شاركة 

اأكبر للمقاوالت ال�صغرى والمتو�صطة المغربية في ال�صفقات العمومية، قام المجل�س االقت�صادي واالجتماعي 

بالنظر في م�صاألة ال�صفقات العمومية في اإطار اإحالة ذاتية، �صعيا منه اإلى االإ�صهام في جعلها رافعة ا�صتراتيجية 

حقيقية للتنمية االقت�صادية واالجتماعية.

وتجدر االإ�صارة اإلى اأن المقاربة التي تبناها المجل�س االقت�صادي واالجتماعي في معالجة االإ�صكالية مو�صوع 

هذا التقرير، تعتبر امتدادا مبا�صرا للمبادئ التي تم تبنيها في الميثاق االجتماعي الجديد الم�صادق عليه من 

قبل الجمع العام في نوفمبر 2011، وخ�صو�صا ما تعلق منها بما يلي:

•  احترام �صلطة القانون؛

•  ت�صجيع وحماية حقوق المقاولة؛

•  �صرورة المحا�صبة؛

•  اإعالم وم�صاركة االأطراف المعنية؛

•  �صرورة خلق مناخ يحد من العوائق التي تقف اأمام المبادرة االقت�صادية، وي�صجع على خلق الثروات 

وتوزيعها توزيعا عادال، باالعتماد على قوانين وا�صحة ومنطقية؛

•  احترام الحريات النقابية؛

•  احترام الحقوق االأ�صا�صية للعاملين؛

•  احترام الحقوق االقت�صادية واالجتماعية.
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وطبقا للتوجهات العامة للمجل�س االقت�صادي واالجتماعي،فقد عمل هذا االأخير على تقديم جواب جماعي 

ومجدد لالإ�شكالية �لمدرو�شة، يمكن �أن يلبي متطلبات �ل�شفقات �لعمومية حتى ت�شل �إلى �لنتائج �لمتوخاة، 

والتي هي من �صقين: اأوال، تغطية احتياجات ال�صفقات، في اإطار من ال�صفافية والمناف�صة العادلة، وثانيا، تحقيق 

اأق�صى حد من االثار االجتماعية واالقت�صادية الناجمة عن الطريقة التي تمنح وتنفذ بها ال�صفقات العمومية.

وهكذا، باالإ�صافة اإلى تعزيز حكامة وطرق تفويت ال�صفقات العمومية، بما في ذلك التتبع والمراقبة الفعالة، 

فاإن من ال�صروري تعزيز االبتكار وت�صجيع م�صاركة اأكبر للمقاوالت ال�صغرى والمتو�صطة في الم�صاريع وزيادة 

�لقيمة �لم�شافة �لمنتجة محلياً.

وال�صفقات  العمومية،  الطلبيات  تعبير  اأن  اإلى  االإ�صارة  ينبغي  الدرا�صة،  اأجل تحديد مجال  ثمة، ومن   من 

العموميين  االأ�صخا�س  قبل  من  المبرمة  العقود  مجموع  ي�صمل  جامع  ا�صم  هو  التقرير،  هذا  في  العمومية 

التي  الموؤ�ص�صات  حاجيات  اإر�صاء  بغر�س  العمومية  والموؤ�ص�صات  والمقاوالت  والجماعات  واالدارات 

يغطي  بذلك  العمومية.  ال�صفقات  لقانون  تكون خا�صعة  اأن ال  اأو  تكون  اأن  العقود  لهذه  ويمكن  يمثلونها. 

مفهوم الطلبيات العمومية مجاال وا�صعا ي�صمل اأ�صكاال عديدة، من �صمنها ال�صفقات العمومية وال�صفقات 

المبرمة من قبل بع�س االأ�صخا�س العموميين اأو الخوا�س، غير الخا�صعين لقانون ال�صفقات العمومية، وكذا 

عقود تفوي�س الم�صالح العمومية وعقود ال�صراكة بين القطاعين العام والخا�س وغيرها.

ولبلوغ هذا الهدف، فقد هيكل المجل�س اأ�صغاله حول محاور عديدة منها: )i( تجميع وتحليل الوثائق بهدف 

وتحديد  ت�صخي�س   )iii( وكمي؛  كيفي  تحليل   )ii( العمومية؛  ال�صفقات  لمعالجة  الراهنة  الحالة  تحديد 

االإن�صات  جل�صات  من  �صل�صلة  تنظيم   )iv( المغرب؛  في  الناجحة  التجارب  واإكراهات  وحدود  منجزات 

تركيبية  درا�صة   )v( المدني؛  المجتمع  من  وفاعلين  خوا�س  وفاعلين  عموميين  م�صوؤولين  مع  واللقاءات 

مقارنة الأف�صل الممار�صات الدولية. وتف�صي كل هذه الخطوات اإلى تطعيم مجموعة �صاملة من التو�صيات 

المتكاملة، بلورها المجل�س االقت�صادي واالجتماعي في اإطار مقاربة ت�صاورية وتبادلية مع مختلف الفاعلين 

المعنيين، بهدف تحقيق قيمة م�صافة  للمو�صوع قيد المعالجة.

               مقاربة تنظيمية وقانونية لل�صفقات العمومية

يف�صي اإح�صاء الن�صو�س وتحليلها، وكذا تحليل تطبيقها على اأر�س الواقع، اإلى الخروج بثالث خال�صات، 

توؤكدها نتائج جل�شات �الإن�شات �لتي �أجريت مع فاعلين، �شو�ء منهم �الآمرون بال�شرف �أم �لمقاوالت:

•  ت�صع الن�صو�س القانونية مبادئ وا�صحة، وتقر م�صوؤولية مختلف الفاعلين على امتداد الم�صل�صل، في 

حين اأن الن�صو�س التطبيقية )من مرا�صيم وقرارات ودفاتر البنود االإدارية العامة(، لم تاأتي �صوى بالتعقيد 

واختالف التاأويل الذي يوؤدي اإلى عدم �صبط الم�صوؤولية؛

•  اإن في ت�صتت الن�صو�س ما يف�صر �صعوبات التطبيق ويدعو اإلى بذل جهد حقيقي للتنميط القانوني؛
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الن�صو�س  التنمية االقت�صادية واالجتماعية في  التاأثير على  ب�صراحة على وجوب  ين�س  لما  •  ال وجود 

عن  وتنتج  للتنمية.  حقيقية  ر�فعة  جعلها  فر�شة  �لبالد  على  ي�شيع  مما  �لعمومية،  لل�شفقات  �لمنظمة 

الذين  بال�صرف  االآمرين  تتهدد  مخاطر  الرقابية  الهيئات  طرف  من  وتطبيقها  الن�صو�س  هذه  ا�صتعمال 

يودون القيام بمجهود في هذا االتجاه.

               تحليل كمي لل�صفقات العمومية بالمغرب

ال بد من االإ�صارة، قبل تقديم التحليل الكمي، اإلى اأن هذا االأخيركان من المفرو�س اأن يكون اأكثر تعمقا، 

لوال ال�صعوبات التي واجهها المجل�س االقت�صادي واالجتماعي في الح�صول على معطيات متعلقة بال�صفقات 

العمومية، وذلك رغم اإلحاح المجل�س ومتابعته للمو�صوع عبر مرا�صالت تذكيرية لدى القطاعات واالإدارات 

واإنجاز  المعلومات،  تلك  اأ�صا�س  على  اأ�صغاله  بتعميق  المجل�س  يقوم  اأن  المفرو�س  من  كان  وقد  المعنية. 

تحليل كمي على م�صتوى قطاعي اأكثر دقة، ليخرج بتو�صيات متكاملة ونوعية خا�صة ببع�س القطاعات التي 

يرتبط نموها و/اأو اإمكانيات تطورها بقوة بال�صفقات العمومية.

يتيح التحليل ال�صامل لل�صفقات العمومية الخروج بالمالحظات التالية:

•  يمكن اأن ن�صف تطور اأرقام ال�صفقات العمومية خالل العقد المن�صرم باال�صتثنائي.

اأن المغرب، ورغم التطور المتذبذب في بداية العقد، قد �صهد طفرة  •  كما يتبين من المخطط اأ�صفله، 

نوعية حقيقية انطالقا من �صنة 2005.

•  وقد مثل هذا الحجم من ال�صفقات العمومية ما مقداره %24 من �لناتج �لد�خلي �لخام في �شنة 2011، 

وهي ح�شة هامة جعلت �ل�شفقات �لعمومية ت�شبح �أحد �أهم �لعنا�شر �لحا�شمة في �لن�شاط �القت�شادي 

في بالدنا.

تطور ال�صفقات العمومية بالمقارنة مع نمو الناتج الداخلي الخام

الم�صادر. البنك الدولي والخزينة العامة للمملكة
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متو�صط معدل النمو ال�صنوي 02-06:  5,4%  
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ودون اإغفال التعقيد الذي يطبع العالقة المحتملة بين النمو االقت�صادي وتطور ال�صفقات العمومية، فاإنه ال 

يمكن �إنكار �الأثر �ل�شعيف لال�شتثمار �لذي يتم عبر �ل�شفقات �لعمومية على نمو وتنمية �لن�شيج �القت�شادي 

اإ�صهام القيمة الم�صافة المحلية في تغطية حاجيات  المحلي. وعليه، يجب تحليل هذه العالقة من خالل 

ال�صفقات العمومية بما في ذلك اإحداث فر�س ال�صغل وتعزيز اال�صتهالك الداخلي.

بينما  و2006،   2002 �صنتي  بين  ما  ن�صبيا  متنا�صبة  تبقى  االأرقام  اأن  تبُيّن  االأولى من  القراءة  تمكن  هكذا 

تميزت الفترة ما بين 2007 و2011 باأثر �صعيف جدا لنمو ال�صفقات العمومية، الذي زاد بن�صبة معدلها 30%، 

في حين لم يتجاوز نمو �لناتج �لد�خلي �لخام %4.6 معدال للفترة نف�صها.

ت�صاهم هذه الظاهرة بقدر كبير في تفاقم عجز الميزان التجاري، الذي يمثل اليوم تحديا كبيرا اأمام االقت�صاد 

الوطني.

مكن التحليل الكمي للمعطيات المتعلقة بال�صفقات العمومية من الخروج بالمالحظات التالية:

اآليات قادرة على تاأمين اال�صتفادة الفعالة من االإمكانات التي توفرها ال�صفقات العمومية، من  •  غياب 

اأجل �صمان تقوية االقت�صاد الوطني، وبالتالي دعم النمو وال�صغل؛

•  يترتب على االأثر ال�صعيف لنمو ال�صفقات العمومية على نمو القيمة الم�صافة المحلية، ارتفاع كبير في 

حجم اال�صتيراد الذي يقوم به الم�صترون العموميون بطريقة مبا�صرة اأو غير مبا�صرة؛

•  ينجم عن هذه الظاهرة اأثر جد �صلبي لنمو ال�صفقات العمومية على توازن الميزان التجاري، يف�صي بدوره 

اإلى تفاقم عجز ميزان االأداءات ب�صكل كبير؛

•  يقت�صي هذا الو�صع تحديد االآليات المنا�صبة التي من �صاأنها اأن تتيح تحقيق المزيد من القيمة الم�صافة 

المحلية في تغطية حاجيات ال�صفقات العمومية؛

•  اإن في لجوء الموؤ�ص�صات والمقاوالت العمومية ب�صكل مكثف اإلى اال�صتيراد باأحجام كبيرة، ما يوؤكد 

والنفقات  ال�صناعية  ال�صيا�صة  بين  دقيقة،  اإجراءات  عبر  اأف�صل،  تنا�صق  تحقيق  على  العمل  �صرورة 

العمومية؛

و�أنماط  �ل�شفقات  �لعموميين في مجال حجم  �لفاعلين  بين مختلف  �لقائمة  �لكبرى  �لفو�رق  �إن في    •

يكمل  التي  التو�صيات  تعدد  يبرر  ما  الواردات،  بمحتوى  يتعلق  فيما  الم�صتريات،   وطبيعة  التفويت 

بع�صها البع�س، من اأجل بلوغ االأهداف التي ر�صمها المجل�س االقت�صادي واالجتماعي، وخا�صة في 

اتجاه ت�صجيع خلق قيمة م�صافة محلية وت�صهيل ولوج المقاوالت ال�صغرى والمتو�صطة اإلى ال�صفقات 

العمومية.
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           الدرو�س الم�صتخل�صة من جل�صات االإن�صات

قام المجل�س، في اإطار اإنجاز هذا التقرير، باالإن�صات اإلى عدد من الفاعلين العموميين والخوا�س، المعنيين 

بم�صاألة ال�صفقات العمومية. وعالوة على جل�صات االإن�صات، التقى اأع�صاء من المجل�س بفاعلين اآخرين، في 

اإطار لقاءات مبا�صرة �صاهمت بدورها في اإغناء الم�صعى.

وهذه اأهم الخال�صات الم�صتنتجة من تلك الجل�صات واللقاءات:

1.   يترتب عن الن�صو�س وتطبيقها اليوم، الحد وعدم �صبط م�صوؤولية �صاحب الم�صروع، وذلك دون بلوغ 

االأهداف الم�صّطرة في مجال الفعالية وال�صفافية؛

2.   من ال�صروري العمل على تطوير مهنة الم�صتري العمومي، من اأجل اال�صتفادة الفعالة من الم�صتريات 

واإ�صفاء المزيد من الو�صوح على طلبات الم�صتريات والخدمات؛

3.   يتعين اإ�صالح االإطار القانوني للم�صتريات العمومية، عبر عدد من االإجراءات الرئي�صة:

•  تكييف حجم ال�صفقات من اأجل ت�صجيع المقاولة الوطنية )التح�صي�س(؛

•  تب�صيط االإجراءات؛

•  اإقرار النظام القانوني لتنظيم التعوي�س ال�صناعي؛

•  مواكبة منظمة ومنهجية لت�صجيع بروز مجموعات وطنية؛

ال�صغرى  المقاوالت  ولوج  وتح�صين  المحلية  الم�صافة  القيمة  لتنمية  االأف�صليَة  ُتولي  مقاربٍة  اإقرار   •

والمتو�صطة اإلى ال�صفقات العمومية؛

•  اللجوء اإلى التحكيم والو�صاطة للوقاية من النزاعات، من اأجل تجاوز المنطق الحالي الذي يقوم فقط 

على اللجوء اإلى الم�صطرة االإدارية ثم اإلى الق�صاء؛

•  تطوير ال�صندوق المغربي لل�صفقات، وتزويده بو�صائل مالية اإ�صافية.

4.   في ما يخ�س القيمة الم�صافة المحلية والتعوي�س ال�صناعي وتح�صي�س ال�صفقات، هناك العديد من 

�لنقاط �لتي ينبغي �ال�شارة �إليها:

عبر  التطور  فر�صة  المغربية  المقاوالت  اإعطاء  ينبغي  وبالتالي  االأداة“،  تخلق  التي  هي  •  "الوظيفة 

العمل على م�صاريع كبرى؛

•  ا�صتلهام تجارب الدول االخرى في ت�صجيع التعوي�س ال�صناعي في المغرب، كتجربة القطار فائق 

ال�صرعة ال�صيني؛

•  دعم فاعلون اقت�صاديون تم االإن�صات اليهم فكرة �صرورة القيام باإطالق طلبات عرو�س وطنية، خا�صة 

عندما تكون الم�صاريع ممولة من الداخل؛

•  ال�صعي اإلى بلوغ الهدف المتمثل في خلق قيمة م�صافة من قبل مقاوالت محلية، والحد من ت�صجيع 

و�صعيات الريع
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من  الكثير  اإدماج  المحلية  الم�صافة  القيمة  تنمية  ت�صجع  التي  االآليات  كل  ي�صاحب  اأن  يجب   •

المقاوالت المحلية في مقاربة  ابتكارية،تخلق قيمة م�صافة م�صتدامة بعيدة المدى.

والتجارب  الجيدة  الممار�صات  من  العديد  ا�صتخال�س  من  االإن�صات  جل�صات  مكنت  فقد  واأخيرا    .5

المغربية الفعالة الجديرة باأن يتم ا�صتلهامها بطريقة منا�صبة:

•  تق�صيم اأورا�س الطرق ال�صيارة والمالعب الكبرى اإلى ح�ص�س؛

•  بروز مقاوالت ومكاتب درا�صات مغربية فعالة، في �صياق �صيا�صة ال�صدود؛

•  �لتعوي�س �ل�شناعي في �شفقات �لقطار فائق �ل�شرعة وخطوط �لتر�مو�ي؛

•  المقاربة المعتمدة من قبل البنوك في تطوير عمليات التحويالت المالية، وغير ذلك.

              درا�صة تركيبية مقارنة الأف�صل الممار�صات الدولية

الممار�صات  الأف�صل  وا�صع  اإح�صاء  اإجراء  اإلى  ي�صعى  اأن  المجل�س  ارتاأى  ال�صابقة،  للمالحظات  اعتبارا 

الم�صجلة على الم�صتوى الدولي، واأجرى بهذا ال�صدد درا�صة حول عدد من الدول، كما تبينه الخريطة اأدناه. 

فالتنمية  الحكامة  اإلى  الم�صاطر  اإلى  التنظيمي  المحور  من  متعددة،  محاور  الدرا�صة ح�صب  اإجراء  تم  وقد 

فالتعوي�س ال�صناعي فدعم المقاوالت، اإلى غير ذلك.
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وقد مكنت اأهم الدرو�س الم�صتخل�صة من اإبراز �صواب تو�صيات المجل�س االقت�صادي واالجتماعي الواردة 

الدولية  المغرب  التزامات  مع  ان�صجام  الوطني، في  ال�صياق  واقع  تنبع من  تو�صيات  الوثيقة، وهي  في هذه 

وبوجه اأعم مع �صيا�صة االنفتاح االقت�صادي التي تنتهجها البالد.

تو�صيات المجل�س االقت�صادي واالجتماعي

من �لمهم �لتذكير، بد�يًة، بالمبادئ �الأ�شا�شية �لتي �شارت وفقها �أ�شغال �لمجل�س �القت�شادي و�الجتماعي، 

اإن ال�صيا�صة  اأدناه.  اإلى بلورة التو�صيات الواردة  اأف�صت  اإطار االإعداد لهذا التقرير، وهي االأ�صغال التي  في 

المن�صودة في مجال ال�صفقات العمومية ينبغي لها اأن ت�صمن:

•  تغطيًة حاجيات �لموؤ�ش�شات �لعمومية، مع مر�عاة م�شتويات �لجودة و�الأد�ء ت�شاير �لمعايير �الأكثر تقدما؛

�لتناف�شية وتح�شين  �لقدر�ت  �لتنمية و�لرفع من  �لن�شيج �القت�شادي، في مجال  �أثر قوي في  �إحد�ث    •

تموقع المقاوالت الوطنية في االأ�صواق محليا ودوليا؛

التجديد  على  الت�صجيع  عبر  االأخير  هذا  دعم  مع  المحلي،  العر�س  وقدرات  خ�صو�صيات  ا�صتثمار    •

واال�صتثمار في البحث والتطوير وفي الرفع من القيمة الم�صافة؛

•  تخطيطا ير�عي ��شتباق �لحاجيات، مع �إطالق بر�مج ر�ئدة، قادرة على �لرفع من م�شتوى �لتحكم في 

لمرحلة  ا�صتعداده  يقوي  المحلي كي  للعر�س  نف�صه  االآن  في  الفر�صة  واإتاحة  الم�صتهدفة،  الحاجيات 

المناف�صة المفتوحة.

وكما تم التذكير بذلك في المدخل، فقد رغب المجل�س االقت�صادي واالجتماعي اأن تكون مقاربة ال�صفقات 

العمومية مقاربة �صاملة، حتى ال يتم التركيز على مرحلة التفويت وحدها. بذلك امتد التفكير لي�صمل مجموع 

للحاجيات،  الدقيق  والتحديد  الفر�س  درا�صة  مرحلة  من  انطالقا  العمومية،  بال�صفقات  المتعلقة  المراحل 

وانتهاء بالمراقبة واالفتحا�س، مرورا بمراحل تتبع التنفيذ وتدبير العالقة بين االأطراف.

من هذا المنظور فاإن مرحلة تحديد الحاجيات تعد اأ�صا�صية، �صواء من اأجل الو�صول اإلى تغطية الحاجيات اأم 

ل�صمان انفتاح كبير على العر�س واإمكانياته وعلى المناف�صة وكذا تاأمين عالقة تعاقدية ومتوازنة بين االأطراف.

على  الجيدة  وللممار�صات  اإنجازه،  تم  الذي  المكثف  الدقيق  للت�صخي�س  واعتبارا  المبادئ،  هذه  اإطار  في 

الم�صتوى الوطني والدولي، فقد قرر المجل�س االقت�صادي واالجتماعي اأن يهيكل تو�صياته حول محورين 

رئي�صين اثنين:

•  المحور القانوني والم�صطري

•  محور التنمية اال�صتراتيجية
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            تو�صيات تخ�س المحور القانوني والم�صطري

ومهيِكل  �صامل  واإ�صالح  تفكير  عملية  عبر  واالن�صجام،  التكامل  من  مزيد  خلق  على  العمل  المهم  من 

لمجموع الن�صو�س المنظمة لل�صفقات العمومية. وينبغي في هذا االإطار:

•  التن�صي�س بو�صوح على م�صوؤولية �صاحب الم�صروع و�صالحيته في اتخاذ القرارات التي ت�صاعد على 

بلوغ االأهداف المر�صومة له، بما في ذلك اإحداث اآثار في االقت�صاد وال�صغل؛

•  مواكبة هذه الم�صوؤولية بوا�صطة نظام للمراقبة اأكثر فعالية واأكثر عمقا، ي�صتهدف – بناء على قاعدة مو�صوعية 

لتقييم المخاطر – الطلبات التي تت�صمن مخاطر، وتتممه ن�صبة اعتباطية تطبق على جميع الطلبات؛

•  اإقرار المبادئ الموجهة الرئي�صة ح�صب اأهداف قابلة للقيا�س، مع العمل م�صتقبال على اإدماج الجانب 

المتعلق بالتاأثير على التنمية االقت�صادية واالجتماعية ب�صفته هدفا رئي�صا.

1.   مواءمة الن�صو�ص وو�صع قانون عام لل�صفقات العمومية

العمل، على اأ�صا�س المبادئ المذكورة اآنفا، على تنظيم ومواءمة الن�صو�س المنظمة لل�صفقات العمومية، 

وذلك على ثالثة م�صتويات:

�صفافية  من  ال�صمانات،  مجال  في  االأ�صا�صية  القواعد  كل  يحدد  العمومية،  لل�صفقات  عام  قانون    •

وتناف�صية وتوجيه لل�صفقات انطالقا من تحديد االأهداف، وتوازن في العالقة بين االأطراف، وفعالية 

للطعون، وغير ذلك؛

•  مرا�صيم تطبيقية تحدد وتكمل القانون، عبر تغطية المراحل المتعلقة بتحديد الحاجيات والتفويت 

والتنفيذ والمراقبة، وذلك ح�صب القطاعات و/اأو طبيعة الحاجيات المطلوب تغطيتها، من اأ�صغال اأو 

اأعمال فكرية اأو خدمات اأو تموين؛

�إذ� كانت �لمر��شيم تحدد �الأنماط �لتي �شيتم عبرها تطبيق �لقانون �لعام لل�شفقات �لعمومية، فال    •

نوعية  االعتبار  بعين  االخذ  مع  تف�صيلها  يتعين  والتي  الم�صطرية،  الدفاتر  تحل محل  اأن  لها  ينبغي 

– التي يجب  االإدارة والجماعة الترابية والموؤ�ص�صة والمقاولة العمومية. وُتعر�س الدفاتر الم�صطرية 

اأن تكون لها �صفة اإجبارية – على مو�فقة �ل�شلطة ذ�ت �لو�شاية. كما يجب �أن تمثل م�شتوًى �أول 

للمراقبة، يتحدد ح�صب خريطة لمخاطر الف�صاد يجري اإعدادها تبعا للقطاعات.

2.   دعم المناف�صة

•   مراقبة البنود التي تحّد من المناف�سة
اأن يتقدموا بمالحظاتهم وانتقاداتهم على دفاتر التحمالت وخا�صة فيما  اإ�صافة بنود تتيح للمتناف�صين 

يتعلق بالبنود التي تحد من المناف�صة، واأن يطلبوا من �صاحب الم�صروع، خالل فترة اال�صت�صارة، العمل 

من  فيبقى  العموم،  على  ن�صره  يتم  واأن  مبررا  يكون  اأن  يجب  الذي  النهائي،  القرار  اأما  تغييرها.  على 

م�صوؤولية �صاحب الم�صروع. واإن من �صاأن هذا االإجراء، اإن هو ارتبط بتدابير ت�صمن المراقبة الناجعة، اأن 
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ُيمكن من تجنب اإق�صاء عرو�س كان من الممكن اأن تكون منا�صبة، ب�صبب طلب عرو�س موجه ب�صفة 

مق�شودة �أو غير مق�شودة، يف�شي �إلى �إعطاء �المتياز لمنَتج �أو متر�شح معين.

•   تطور نظام منح تراخي�ص االعتماد لمكاتب الدرا�سات
اإن طبيعة االنتاج الفكري وتقديم الخبرات ال تخ�صع بال�صرورة اإلى المعايير ال�صكلية لتراخي�س االعتماد 

الم�صتمرين، مع درجة  التاأهيل واالبتكار  تعتمد على  بمقاربة منهجية  بالدرجة االولى  بل هي مرهونة 

عالية من التخ�ص�س. لذا فاإن جودة خدمات مكاتب الدرا�صات ينبغي اأن تتطور في اإطار نظام التقيي�س 

و�صهادات المطابقة الم�صلمة من طرف منظمات مخت�صة. ولهذا الغر�س فعلى المهنيين اأن ي�صهروا على 

اختيار و�صبط المقايي�س والمعايير الدولية وتكميلها باأخرى وطنية ت�صاير م�صتلزمات ال�صوق الداخلية 

وتنمية القطاعات المعنية.

•   التخلي عن �سرية التقدير المالي ل�ساحب الم�سروع
التخلي عن �صرية التقدير المالي الذي يقوم به �صاحب الم�صروع، �صعيا اإلى تحقيق المزيد من ال�صفافية. 

فن�صر هذا التقديرال يعوق �صريان المناف�صة، بل على العك�س من ذلك يمنع من اإعطاء االأف�صلية بطريقة 

غير م�صروعة لبع�س المتر�صحين، دون االأخرين.

•   اإعداد طلب المناف�سة
ن، خالل المرحلة ال�صابقة لطلب المناف�صة، وفي اإطار مفتوح و�صفاف، توا�صال بين  خلق الظروف التي توؤِمّ

المقاوالت والم�صتري العمومي، حتى يكون هذا االأخير على بينة من االأمراأثناء تحريره لدفاتر التحمالت، 

اإذ يكون متمكنا من خ�صو�صيات العر�س واإمكانياته. ويتعين خالل هذه المرحلة العمل على اإعطاء اأهمية، 

كلما كان ذلك �صروريا، للجوء اإلى الخبرة الخارجية لموؤازرة  �صاحب الم�صروع في تحديد حاجياته.

3. ال�صفافية والمراقبة الناجعة

•   اإمكانية التتبع والولوج المفتوح اإلى المعلومة 
من اأجل تمكين اأدوات المراقبة من اأن تكون فعالة، يجب �صمان اإمكانية تتبع كامل لمجموع المعطيات 

والمبادالت التي تجري خالل �صريان الم�صطرة وحتى نهاية تنفيذ ال�صفقة وتقييمها، والعمل على ن�صر 

تلك المعطيات عبر بوابة ال�صفقات العمومية )با�صتثناء العنا�صر الح�صا�صة والمرتبطة بحماية مهارات 

المقاوالت ومعطياتها التجارية ال�صرية(.

•   تحديد اأهداف عمليات االفتحا�ص ون�سر التقارير 
جعل عمليات المراقبة اأكثر فعالية، وذلك عبر تدعيم اإمكانات التتبع، والولوج اإلى المعلومة، وتحديد 

ال�صفقات مو�صوع االفتحا�س المالي على اأ�صا�س تقييم للمخاطر يتبعه قيا�س للعينات )عو�س القيام كما 

هو الحال بتحديد عتبة قيمة ال�صفقة بغ�س النظر عن طبيعتها وعن القطاع المعني(.
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ن�صر تقارير عمليات االفتحا�س التي تم  بوابة ال�صفقات العمومية، على  العمل، وخ�صو�صا من خالل 

اإجراوؤها على عينة ال�صفقات المختارة، وكذا المعايير التي تم اعتمادها في اختيار تلك العينة.

تاأخذ عمليات �لمر�قبة في �عتبارها �لنتائج �لمح�شل عليها وكذ� �لو�شائل �لتي تم تخ�شي�شها، مقارنة مع 

تلك التي تم  تحديدها في البداية، والمرتكزات المو�صوعية الختيارات �صاحب الم�صروع )من نمط 

التفويت اإلى االأخذ بمالحظات وطعون المتناف�صين، وكذا مختلف االآجال المحددة النطالق االأعمال 

المتوقعة  واالقت�صادية  االجتماعية  االآثار  قيا�س  اإغفال  دون  ذلك(،  وغير  واالأداء  واال�صتالم  والتنفيذ 

والمتحققة عبر الطلبية اأو الطلبيات التي ثم تفويتها.

•   دعم دور المفت�سين العامين والم�سرفين على عمليات االفتحا�ص الداخلي
العمل، في ما يخ�س المراقبة، على تقوية ودعم دور المفت�صين العامين في الوزارات، ودور المراقبين 

الداخليين في المقاوالت والموؤ�ص�صات العمومية. ومن اأجل ذلك، ال بد من العمل على تطوير الو�صع 

والمدير  الوزير  االإدارية )عن  التراتبية  التامة عن  ا�صتقالليتهم  ي�صمن  بما  المفت�صين،  لهوؤالء  القانوني 

العام وغير ذلك(.

تدعيم م�صوؤولية الآمرين بال�صرف، وتحقيق توازن اأمثل في العالقات بين الأطراف    .4

المتعاقدة 

•   اختيار نمط التفويت وكيفية تقييم العرو�ص 
اإن �صاحب الم�صروع، ب�صفته الطرف الم�صتفيد والم�صوؤول عن الخدمة، يجب اأن يبقى �صاحب ال�صلطة 

في اختيار الطريقة االأنجع لتفويت ال�صفقة ومحتوى دفتر التحمالت الخا�صة. في المقابل يجب عليه اأن 

يبرر اختياراته �صمن وثيقة ت�صم اإلى ملف اال�صت�صارة، وتو�صع تحت ت�صرف العموم على بوابة ال�صفقات 

العمومية. وال ينبغي اأن يكون �صاحب الم�صروع، في هذا االإطار، ملزما باأن يعتمد ب�صفة منهجيٍة قاعدَة 

االأقل �صعرا.

غير اأن ملف طلب المناف�صة، واختيارات �صاحب الم�صروع فيما يتعلق بطريقة التفويت، تبقى كلها قابلة 

اأثر تقديم اأحد المتناف�صين الدليل على كون بع�س البنود تحد  للطعن وللتعديل، اإن لزم ذلك، على 

من المناف�صة.

مع  تمت  التي  المتبادلة  المرا�صالت  وكذا  الم�صروع،  �صاحب  الختيارات  التبريرية  الورقة  تعتبر 

المتناف�صين، عنا�صر ينبغي �صمها اإلى ملف ال�صفقة وطلب المناف�صة، الذي يمكن اأن يكون مو�صوع 

افتحا�س كما ذكر ذلك اآنفا.
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•   تاأطير اإلغاء طلبات العرو�ص
يجب اأال يتم اإلغاء �صفقة �صبق اإ�صنادها اإال في حاالت محددة ومبررة، الأن من �صاأن ذلك اأن يحد من 

حاالت �إلغاء طلب عرو�س في ظل �شروط غير و��شحة، تفتح �لباب �أمام �إمكانية تغطية نف�س �لحاجيات 

في اإطار �صفقة اأخرى بمعايير جديدة موجهة.

•   تخفي�ص و�سمان  اآجال االأداء
بغ�س النظر عن المر�صوم المتعلق بالفوائد المترتبة على التاأخير، وعن القانون المتعلق باآجال االأداء، من 

المهم اإر�صاء اآليات ت�صمن التحكم في االآجال الحقيقية لالأداء كما ي�صهدها واقع العقود المبرمة في اإطار 

ال�صفقات العمومية. ومن اأجل ذلك، يتعين التحكم من جهة في اآجال اال�صتالم، المحددة انطالقا من 

تاريخ ت�صليم العمل، ومن جهة اأخرى في اآجال االأداء، المحددة انطالقا من تاريخ اإيداع الفاتورة اأو الح�صاب.

•   تاأطير اأجل توجيه طلب الخدمة
اإلى المقاولة التي  اأن يوجه  داخله طلب الخدمة  تحديد االأجل الذي يتعين على �صاحب الم�صروع 

ر�صت عليها ال�صفقة.

•   اإيالء االعتبار لعر�ص الطرف المتعاقد معه مثل مراعاة دفتر التحمالت الخا�سة
العمل على الحد من ال�صلطة التقديرية ل�صاحب الم�صروع في التاأويل الوا�صع لبنود دفتر التحمالت 

الخا�صة، حتى ولو كانت هذه االأخيرة غير دقيقة وكان العر�س المقبول قد جاء بالتدقيقات ال�صرورية 

فيما يخ�س تدقيق الفهم وتغطية الحاجيات المحددة وفقا لذلك. ولهذا الغر�س فاإن ال�صفقة المبرمة 

بين الطرفين يجب اأن تت�صمن العر�س المقبول، الذي ي�صبح ملزما للطرفين. وبذلك تتحمل المقاولة 

م�صوؤوليتها الكاملة في االلتزام بالعر�س الذي تقدمت به، ويتحمل �صاحب الم�صروع م�صوؤولية الم�صادقة 

على هذا العر�س وقرار اإ�صناد ال�صفقة.

•   تاأطير قرارات ف�سخ ال�سفقات
الحد من الحاالت التي ي�صتطيع فيها �صاحب الم�صروع اتخاذ قرار بف�صخ ال�صفقة، حين ال يكون القرار 

مبرًر� بعجز مثبت لدى �لمقاولة �لتي ر�شت عليها تلك �ل�شفقة. وفي هذه �لحال فاإن من �ل�شروري �إعادة 

�لنظر في �شروط �لف�شخ بما يجعلها �أكثر �إن�شافا ويحول دون ت�شبب �لف�شخ في �الإ�شر�ر بم�شالح �لمقاولة 

اأو حتى تهديد وجودها.

•   افتتاح مرحلة المفاو�سات
اللجوء اإلى مفاو�صات وتدقيقات بين �صاحب الم�صروع والمقاولة الم�صتفيدة من تفويت ال�صفقة  بطريقة 

منهجية كلما تعلق االأمر بم�صتريات ا�صتراتيجية اأوغير اعتيادية. و�صيكون من �صاأن هذه المرحلة اإ�صفاء 

مزيد من الو�صوح على العقد، دون الم�س بالمعايير المعتمدة في المناف�صة بين المتر�صحين.
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•   اإعطاء �سبغة مهنية للم�ستري العمومي وتغطية جميع المراحل 
من اأجل بلوغ االأهداف المر�صومة لل�صفقات العمومية، يتعين تمكين الم�صترين العموميين من تطوير 

قدراتهم والتاأهيل ال�صروري لتحقيق عمليات ال�صراء، وتمكينهم من الولوج، كلما لزم االأمر، اإلى الخبرة 

الخارجية الم�صاعدة في اإدارة الم�صاريع والمقدمة ل�صاحب الم�صروع.

جميع  امتداد  على  المنا�صبة  بالو�صائل  العمليات  معالجة  يجب  اأنه  الخ�صو�س  وجه  على  يعني  وهذا 

هذا  وفي  فاال�صتالم(.  فالتنفيذ  فاال�صت�صارة  ال�صكلية  �صياغتها  اإلى  الحاجيات  تحديد  )من  المراحل 

االطار يجب اأن تكون عملية الدرا�صات اال�صتطالعية لتبرير جدوى الم�صاريع محل اهتمام خا�س، مع 

اللجوء، متى لزم ذلك، اإلى اأبحاث ميدانية ذي فائدة عمومية، تتيح للمواطنين فر�صة االإدالء بتقديراتهم 

اأن تكون  اأوما لديهم من موؤاخذات على الم�صاريع، وذلك لتمكين ال�صلطة المعنية من  واقتراحاتهم، 

على بينة من كل العنا�صر ال�صرورية التخاد القرار.

الطعون والتحديد الدقيق لحالت تنازع الم�صالح  .5

•   تحديد حاالت تنازع الم�سالح
عو�س االكتفاء بمنع تنازع الم�صالح، �صيكون من االأن�صب اأن يتم االإبالغ عن كل احتمال لوقوع تنازع 

للم�صالح من �صاأنه اإعطاء االمتياز لمتر�صح معين، وذلك من قبل �صاحب الم�صروع وكل االأ�صخا�س 

المعنيين معه بتدبير ال�صفقات العمومية. كما يجب على �صاحب الم�صروع، و/اأو كل �صخ�س معني، 

اأن يتخذ، في حال وجود اإحتمال لتنازع الم�صالح، االإجراءات الوقائية التي يراها �صرورية وكافية، واأن 

يخبر بها العموم )عبر البوابة على الخ�صو�س(، وتحديدا المتر�صحين.

•   اإحداث هيئة متكافئة االأع�ساء للطعون
للحياد  �لكافية  �ل�شروط  توفر  فعاليتها، الأنها ال  �لطعون عن عدم  �لمتبعة حاليا في  �لطريقة  بينت  لقد 

متكافئة  م�صتقلة  هيئة  باإحداث  يو�صى  الكامل،  بدورها  الطعون  ا�صطالع  اأجل �صمان  والنجاعة. ومن 

الهيئة  تعتمد  اأن  وينبغي  نافذ.  طابع  ذات  قرارات  محددة،  اآجال  في  تتخذ،  اأن  على  قادرة  االأع�صاء، 

الجديدة في عملها على خبراء مهنيين م�صهود لهم بالنزاهة والحياد.

وبالموازاة مع اإحداث الهيئة الم�صار اإليها، اإعداد وت�صجيع الو�صاطة والتحكيم لمعالجة النزاعات التي 

يمكن اأن تحدث في تاأويل اأو تنفيذ عقود مرتبطة بال�صفقات العمومية.
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               تو�صيات مرتبطة بمحور التنمية اال�صتراتيجية

اإقرار اإجبارية التعوي�ص ال�صناعي  .6

عليها  تنطبق  التي  ال�صفقات  عتبات  تكون  ال�صناعي  التعوي�س  اإجباريٍة  اإقرار  في  القانون  قوة  ا�صتعمال 

والن�صب المطبقة كلها داخل حدود تحدد ح�صب المجال القطاعي، وتعود م�صوؤولية تحديدها اإلى لجنة 

ت�صم على الخ�صو�س قطاعات االقت�صاد والمالية وال�صناعة.

ويمكن لهذا التعوي�س، الملزم للمقاولة المتعاقد معها، اأن يتخذ االأ�صكال التالية:

•  مناولة اأوتعاقد م�صترك، ي�صمن ن�صبة من االإنتاج المحلي؛

•  �صراء منتجات اأو خدمات ذات �صنع محلي؛

•  ا�صتثمارات مبا�صرة؛

•  تطوير االإطار الذي ي�صمن اكت�صاب التكنولوجيات وتطويرها.

لدرا�صة معمقة  المعنية مو�صوعا  القطاعية  والمجاالت  والعتبات  االآليات  م�صاألة تحديد  تكون  اأن  ينبغي 

التفاو�س مع  بو�صائل  العمومية  ال�صلطات  تبنيها في هذا المجال، وتزويد  الواجب  ال�صيا�صة  تتيح تحديد 

المقاوالت االأجنبية الكبرى والفاعلين االأجانب.

بالموازاة مع ذلك، يتعين و�صع االإطار الت�صريعي والتنظيمي ال�صروري ل�صمان فعالية حقيقية للتعوي�س 

ال�صناعي، الذي يمثل مفهوما حديث العهد في المغرب، واإعداد اآليات التتبع والتقييم انطالقا من نقطة 

الم�صرفة، من  والجهات  بالعقد،  المعنيين  الم�صوؤولين  يمكن  اأن  الجديد  االإطار  هذا  �صاأن  ومن  التعاقد. 

تتبع مدى احترام االلتزامات من قبل االأطراف المعنية، وخ�صو�صا منها الفاعل االأجنبي الم�صتفيد من 

الطلبية، وتطبيق اإجراءات التقويم الالزمة عند االقت�صاء.

ت�صجيع خلق القيمة الم�صافة المحلية   .7

اإن الجواب على االإ�صكاليات الكبرى بالمغرب – من نمو وت�صغيل وتناف�صية لالقت�صاد ودعم لمداخيل 

الدولة وتعديل للميزان التجاري وميزان االأداءات – يحتم علينا ت�صجيع تطويرالقيمة الم�صافة المحلية، 

وهو ما من �صاأن ال�صفقات العمومية وب�صفة عامة الطلبيات العمومية اأن ت�صاهم فيه بقدر كبير. ومن اأجل 

ذلك يجب رفع ن�صيب القيمة الم�صافة المحلية في ال�صفقات العمومية، وذلك عبر االآليات التالية:

تحديد  على  عقود-بر�مج،  �إطار  في  وخ�شو�شا  �لعمومية،  و�لهيئات  �لموؤ�ش�شات  مع  �لدولة،  تعمل    •

اأهداف لالأثر االقت�صادي واالجتماعي المترتب على ال�صفقات العمومية المزمع اإطالقها. وكما هو 

ال�صاأن بالن�صبة اإلى االأهداف المرتبطة مبا�صرة بمهمتها الع�صوية، فاإن تتبع مدى بلوغ تلك االأهداف، 

بالتدبير  المكلفة  العمومية  الهيئات  م�صوؤولية  من  تبقى  ال�صفقة،  عن  الناجمة  االآثار  في  المتمثلة 

والحكامة؛
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المقاوالت االأجنبية،  %20 في قيمة عرو�س  اإلى   15 المقارنة( بما قدره  المنهجية )بغر�س  الزيادة    •

وتطبيق االإجراء نف�صه، متى اأمكن ذلك، على القيمة الم�صتوردة داخل العرو�س المقدمة. لالإ�صارة 

تناق�س مع  اأي  يمثل ذلك  اأن  اختيارية( دون  )بطريقة  االإمكانية  بهذه   2007 مر�صوم  ن�س  فقد جاء 

االلتزامات الدولية للمغرب؛

•  عند اختيار عر�س يقدم اأعلى قيمة م�صافة محليا لكنه يتميز بفارق في الثمن داخل حدود االأف�صلية 

الوطنية )من 15 اإلى %20 ح�صب القطاعات ونوعية الحاجيات(، ينبغي تمكين �صاحب الم�صروع 

اأف�صل العرو�س خارج احت�صاب القيمة الم�صافة  من اأن يتفاو�س على العر�س من اأجل تقريبه من 

هذه  خالل  يتم  اأن  ويجب  المناف�صة.  طلب  في  بذلك  الت�صريح  تم  قد  يكون  اأن  �صريطة  المحلية، 

المكونة  المنتجات والخدمات،  به  تتمتع  الذي  الدعم  بعين االعتبار  التفاو�س االخذ  المرحلة من 

للعر�س المرجعي في المفاو�صة، من قبل بلدانها االأ�صل؛

•  بالن�صبة اإلى العرو�س التي تبلغ حجما معينا، اإقرار ن�صبة مئوية كحد اأدنى للمنتجات والمواد الم�صنعة 

محليا، يجب اأن يتوفر عليها العر�س الذي ثم اختياره، مع اإلزام المتعاقد معه باالإدالء بما يثبت م�صدر 

المنتجات والمواد المعنية؛

•  �إقر�ر ح�شة معينة كحد �أدنى لم�شاركة �لمقاوالت �لتي تنتج قيمة م�شافة محلية �أو وطنية )يتم تحديد 

�صاحبة  ب�صفتها  �صواء  العمومية،  ال�صفقات  في  الحاجيات(  وطبيعة  القطاعات  الن�صبة ح�صب  تلك 

عرو�س اأو ب�صفتها م�صاركة في تنفيد العقد اأو مكلفة بالمناولة؛

•  منع طلب تقديم �صهادات االنجاز متعلقة بم�صاريع م�صابهة، وخ�صو�صا حين يكون الم�صروع المعني 

من نوع لم ي�صبق  اإنجازه في المغرب ومن خالل قيمة م�صافة محلية؛

•  اإحداث االآليات التي من �صاأنها ت�صهيل تجميع الم�صتريات من طبيعة واحدة في بع�س القطاعات، 

ق�صد ت�صجيع اال�صتثمار المحلي والولوج اإلى التكنولوجيا، علما اأن الهدف هو ا�صتباق الحاجيات 

وجعلها م�صتركة، لتو�صيح الروؤية للمقاوالت، و�صمان تغطية اأمثل للحاجيات في نهاية المطاف؛

•  ت�صجيع تطوير م�صاريع �صراكة بين القطاعين العمومي والخا�س، والعمل في هذا االإطار على ت�صجيع نقل 

وتفوي�س المرافق العمومية، عبر تطوير الكفاءة الوطنية وتو�صيعها لت�صمل المجاالت المعنية.

الم�صتريات ال�صتراتيجية في اإطار برامج ابتكارية  .8

في ما يخ�س الم�صتريات التي تقوم بها الدولة، والتي تكون من الناحية التكنولوجية في متناول المقاوالت 

الوطنية، فينبغي القيام با�صت�صارات وفق المراحل التالية:

•  مرحلة تحديد المقاوالت التي لديها القدرة اأو االمكانية على تغطية الحاجيات الم�صتهدفة؛

•  مرحلة �صابقة على اال�صت�صارة، مع دعم من الدولة لتلك المقاوالت التي �صتتكفل بتغطية الحاجيات 

في مجال محدد ومتحكم فيه؛
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•  مرحلة الم�صادقة على مدى مالءمة العر�س المقدم مع الحاجيات الواجب تغطيتها؛

•  مرحلة طلب العرو�س المفتوح.

ملحوظة: يت�صمن التقرير المف�صل اأمثلة عن التطبيق القطاعي لهذا الم�صعى.

ت�صجيع ومواكبة المقاولت ال�صغرى والمتو�صطة  .9

و�صع اأدوات معينة لت�صهيل وت�صجيع ولوج المقاوالت ال�صغرى والمتو�صطة اإلى ال�صفقات العمومية:

•  خدمات اإعالمية ل�صالح المقاوالت ال�صغرى والمتو�صطة، توؤمن اليقظة في مجال ال�صفقات العمومية، 

لت�صهيل عملية تحديد وتوجيه ال�صفقات المالئمة لهذه المقاوالت؛

•  ت�صجيع ولوج المقاوالت ال�صغرى والمتو�صطة اإلى اال�صت�صارة القانونية، وخ�صو�صا في مجال ال�صفقات 

العمومية، �صواء خالل المرحلة القبلية لتقديم العر�س اأم اأثناء مرحلة التعاقد وتنفيذ ال�صفقات؛

•  و�صع ملفات نموذجية مب�صطة وم�صادق عليها لفائدة المقاوالت ال�صغرى والمتو�صطة؛

•  تاأمين دعم مالي للجوء �إلى خدمات خبر�ء في مرحلة �إعد�د �لعرو�س )في �متد�د لبرنامج "م�صاندة" 

للوكالة الوطنية الإنعا�س المقاوالت(؛

•  عرو�س للتمويل اأكثر مالءمة، مقدمة من قبل ال�صندوق الوطني لل�صفقات؛

المكلفة  والمتو�صطة  ال�صغرى  المقاوالت  لم�صتحقات  المبا�صر  لالأداء  الدولة  اأمام  االإمكانية  فتح    •

بالمناولة في اإطار ال�صفقات العمومية؛

•  تحديد اأمثل للعالقات بين المقاوالت الكبرى التي تر�صو عليها ال�صفقات وبين المقاوالت ال�صغرى 

والمتو�صطة المكلفة بالمناولة؛

ال�صغرى  للمقاوالت  ال�صفقة  عن  اأجر  مقدم  الم�صروع  �صاحب  تاأمين  اإمكانية  الن�صو�س  ت�صمين    •

والمتو�صطة.

10.  ت�صجيع القت�صاد الجتماعي

و�صع اإطار مالئم بالن�صبة اإلى الم�صتريات التي يمكن اأن يقوم بها فاعلون في االقت�صاد االجتماعي، يتميز 

بما يلي:

•  م�صطرة اأقل اإكراها واأكثر تالوؤما مع اأنظمة وهياكل الكيانات الم�صتهدفة بطريقة مبا�صرة اأو غير مبا�صرة؛

•  �صوابط تقوم على معايير ينبغي ت�صجيعها، ترتبط خا�صة بما يلي:

-  الحفاظ على البيئة؛

-  التجارة العادلة؛

-  الت�صميات االأ�صلية الخا�صعة للمراقبة؛

-  ت�صجيع المقاوالتية الن�صائية.
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اإحداث هيئة مركزية مكلفة بال�صفقات العمومية  .11

ا�صتراتيجية  اأ�صا�س  على  العمومية  ال�صفقات  �صيا�صة  بقيادة  مكلفة  الحكومة  رئي�س  لذى  هيئة  اإحداث 

حقيقية للم�شتريات. ويناط بهذه �لهيئة �لجديدة �لمهمات �لتالية:

•  مر�صد لل�صفقات العمومية يجمع كل المعطيات حول ال�صفقات العمومية، ويتتبع الموؤ�صرات ويقي�س 

مدى بلوغ االأهداف )وخ�صو�صا المتعلقة منها باالأثر االقت�صادي واالجتماعي( ح�صب محاور عديدة 

القيمة  محتوى  اإلى  قيا�صا  الم�صتوردة  العنا�صر  من  المحتوى  ون�صبة  والموؤ�ص�صة  والقطاع  )الجهة 

الم�صافة المحلية، وغير ذلك(؛

•  اإحداث �صجل مرجعي للمقاوالت، من اأجل مركزة المعلومات المفيدة للم�صترين العموميين؛

•  تكوين وتاأطير الم�صترين العموميين؛

•  �لمو�كبة في و�شع �ل�شيا�شات �ال�شتر�تيجية للم�شتريات، وخ�شو�شا في �لبر�مج �البتكارية؛

•  التنظيم.

تتدخل الهيئة الجديدة على م�صتوى المواكبة اال�صتراتيجية لل�صفقات العمومية، وتكون مكلفة بالنهو�س 

بتطوير مهنة الم�صتري، ومواكبة المتعاقدين )بما في ذلك اللجوء عند ال�صرورة اإلى خدمات الم�صاعدة 

الخارجية على التعاقد AMO( لبلوغ االأهداف اال�صتراتيجية لل�صفقات العمومية.

ومن المهم اال�صارة اإلى اأن:

•  مهمات المراقبة والمحا�صبة تبقى على م�صتوى الخزينة العامة للمملكة؛

•  مهمة الطعون ال تدخل في مهام الهيئة المكلفة بقيادة �صيا�صة ال�صفقات العمومية بل هي مناطة بالهيئة 

الجديدة متكافئة االأع�صاء المذكورة اآنفا )والتي يمكنها اأن تحل محل اللجنة المركزية لل�صفقات(.
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مدخل

على  حا�صم  اأثر  لها  كان  اإنكارها،  اإلى  �صبيل  ال  اقت�صادية  طفرة  المن�صرمة  الع�صرية  خالل  المغرب  �صهد 

الح�صابات العمومية، وفتحت اأمام الدولة هوام�س مناورة تاريخية في مجال الميزانية. وقد ا�صتفادت ال�صفقات 

العمومية من ذلك ا�صتفادة كبيرة، حيث نمت من حيث القيمة بمعدل �صنوي قدره %6 بين 2002 و2006، 

لتقفز بعدها اإلى 30 % �صنويا بين 2007 و2011.

وبذلك �صارت ال�صفقات العمومية، التي ت�صمل نفقات الدولة والموؤ�ص�صات العمومية والجماعات المحلية، 

تمثل ما يناهز %24 من �لناتج �لد�خلي �لخام، وغدت بالتالي مكونًا من مكونات �لن�شاط �القت�شادي ال 

يمكن تجاهله. وعلى �صبيل المثال فاإن قطاعات كاملة من االقت�صاد، مثل قطاع البناء واالأ�صغال العمومية اأو 

قطاع الهند�صة، يعتمدان بما يزيد عن %75 على طلبات الدولة المبا�صرة اأو غير المبا�صرة.

واعتبارا لهذه االأهمية، داأبت ال�صلطات العمومية على اإيالء االهتمام باالإطار الذي ينظم ال�صفقات العمومية، 

منذ  عديدة  اإ�صالحات  اإدخال  تم  وقد  للنفقات.  اأمثل  فعالية  وتحقيق  والمناف�صة  ال�صفافية  وراء  �صعيا 

1917،ال�صنة التي �صدر فيها اأول ن�س قانوني ينظم نفقات الدولة، واإلى غاية منت�صف ال�صبعينات.

بعد فترة توقف دامت حوالي 20 �صنة، اأطلقت الدولة موجة جديدة من االإ�صالحات همت االإطار القانوني 

تاله  العمومية،  ال�صفقات  بتفويت  يتعلق  جديد  مر�صوم   1998 �صنة  في  �صدر  هكذا  العمومية.  لل�صفقات 

مر�صوم اآخر في �صنة 2007، وهناك اإ�صالح ثالث في طور الم�صادقة، والذي من المفرو�س اأن يدخل حيز 

التنفيذ في �صنة 2012.

رقم  القانون  منها  العمومية،  ال�صفقات  االرتقاء بحكامة  اإلى  ن�صو�س تهدف  نف�صها  الفترة  �صدرت خالل 

61-99، الخا�س بم�صوؤولية االآمرين بال�صرف والمراقبين والمحا�صبين العموميين، والمر�صوم ال�صادر في 

ال�صنة نف�صها، الم�صادق على دفتر البنود االإدارية العامة المطبقة على �صفقات الخدمات، وكذا القانون 

69-00، المتعلق بمراقبة الدولة المالية للمقاوالت والموؤ�ص�صات العمومية. رقم 

المتعلقة  الجوانب  وعلى  التفويت  مرحلة  على  مكتملة،  غير  تبقى  التي  االإ�صالحات،  هذه  ركزت  وقد 

يتعلق  ما  في  المن�صودة  االأهداف  بلوغ  دون  لكن  النفقات،  مادية  مراقبة  اإ�صافة  مع  الم�صطرية،  بالمطابقة 

بال�صفافية وتب�صيط الم�صاطر.
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خالل ال�صنوات الع�صر المن�صرمة، �صدرت تقارير عن هيئات وطنية ودولية مختلفة، ت�صير كلها اإلى ا�صتمرار 

بين بحث ميداني  العمومية. وقد  ال�صفقات  ال�صفافية، وخ�صو�صا في مجال  الم�صاطر وغياب  م�صاكل ثقل 

اأجري لفائدة منظمة تران�صبارن�صي المغرب مع عينة من 400 مقاولة، اأن %10 منها فقط ت�صارك بانتظام في 

ال�صفقات العمومية، واأن ما يقارب %60 تعتبر اأن الم�صاطر المتعلقة بتلك ال�صفقات معقدة ومكلفة وتطبعها 

ممار�صات ف�صاد.

يت�صح اأي�صا اأن االإ�صالحات المذكورة لم تقدم الجواب على االإ�صكاليات المرتبطة بالمراحل القبلية )من 

تحليل للفر�س وتحديد الحاجيات وت�صور لملف طلب العرو�س وغير ذلك(، والمراحل البعدية )من تنفيذ 

و��شتالم وقبول �لمنجز�ت وتقييم وقيا�س للنتائج و�الآثار(.

في ظل هذه الظروف، اليمكن لل�صفقات العمومية اأن تكون مفيدة بطريقة فعالة لتنمية االقت�صاد الوطني، 

وعلى  والمتو�صطة.  ال�صغرى  المقاوالت  منها  وخ�صو�صا  الجيد،  االأداء  ذات  المقاوالت  اإقالع  تدعم  اأواأن 

م�صتوى اآخر، يعاني المغرب من و�صعية بنيوية تتميز بعجز هام ودائم في ميزانه التجاري، يترجم بتفاقم في 

اختالل ميزان االأداءات.

�أخد�ً بعين �العتبار �لمالحظات �ل�شابقة، وبناء على ��شت�شر�ف �لتوجهات �لحكومية في بعدها �القت�شادي 

و�الجتماعي بر�شم �ل�شنو�ت �لخم�س �لقادمة، وخ�شو�شا في مجال �لحكامة �لم�شوؤولة، وت�شجيًعا لم�شاركة 

اأكبر للمقاوالت ال�صغرى والمتو�صطة المغربية في ال�صفقات العمومية، قام المجل�س االقت�صادي واالجتماعي 

بالنظر في م�صاألة ال�صفقات العمومية في اإطار اإحالة ذاتية، �صعيا منه اإلى االإ�صهام في جعلها رافعة ا�صتراتيجية 

حقيقية للتنمية االقت�صادية واالجتماعية.

وتجدر االإ�صارة اإلى اأن المقاربة التي تبناها المجل�س االقت�صادي واالجتماعي في معالجة االإ�صكالية مو�صوع 

هذا التقرير، تعتبر امتدادا مبا�صرا للمبادئ التي تم تبنيها في الميثاق االجتماعي الجديد الم�صادق عليه من 

قبل الجمع العام في نوفمبر 2011، وخ�صو�صا ما تعلق منها بما يلي:

•  احترام �صلطة القانون؛

•  ت�صجيع وحماية حقوق المقاولة؛

•  �صرورة المحا�صبة؛

•  اإعالم وم�صاركة االأطراف المعنية؛

•  �صرورة خلق مناخ يحد من العوائق التي تقف اأمام المبادرة االقت�صادية، وي�صجع على خلق الثروات 

وتوزيعها توزيعا عادال، باالعتماد على قوانين وا�صحة ومنطقية؛

•  احترام الحريات النقابية؛

•  احترام الحقوق االأ�صا�صية للعاملين؛

•  احترام الحقوق االقت�صادية واالجتماعية.
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وطبقا للتوجهات العامة للمجل�س االقت�صادي واالجتماعي،فقد عمل هذا االأخير على تقديم جواب جماعي 

ومجدد لالإ�شكالية �لمدرو�شة، يمكن �أن يلبي متطلبات �ل�شفقات �لعمومية حتى ت�شل �إلى �لنتائج �لمتوخاة، 

وثانيا،  العادلة،  والمناف�صة  ال�صفافية  اإطار من  ال�صفقات، في  احتياجات  تغطية  اأوال،  �صقين:  والتي هي من 

تحقيق اأق�صى حد من االثار االجتماعية واالقت�صادية الناجمة عن الطريقة التي تمنح وتنفذ بها ال�صفقات 

العمومية.

وهكذا، باالإ�صافة اإلى تعزيز حكامة وطرق تفويت ال�صفقات العمومية، بما في ذلك التتبع والمراقبة الفعالة، 

فاإن من ال�صروري تعزيز االبتكار وت�صجيع م�صاركة اأكبر للمقاوالت ال�صغرى والمتو�صطة في الم�صاريع وزيادة 

�لقيمة �لم�شافة �لمنتجة محلياً.

وال�صفقات  العمومية،  الطلبيات  تعبير  اأن  اإلى  االإ�صارة  ينبغي  الدرا�صة،  اأجل تحديد مجال  ثمة، ومن   من 

العموميين  االأ�صخا�س  قبل  من  المبرمة  العقود  مجموع  ي�صمل  جامع  ا�صم  هو  التقرير،  هذا  في  العمومية 

التي  الموؤ�ص�صات  حاجيات  اإر�صاء  بغر�س  العمومية  والموؤ�ص�صات  والمقاوالت  والجماعات  واالإدارات 

يغطي  بذلك  العمومية.  ال�صفقات  لقانون  تكون خا�صعة  اأن ال  اأو  تكون  اأن  العقود  لهذه  ويمكن  يمثلونها. 

مفهوم الطلبيات العمومية مجاال وا�صعا ي�صمل اأ�صكاال عديدة، من �صمنها ال�صفقات العمومية وال�صفقات 

المبرمة من قبل بع�س االأ�صخا�س العموميين اأو الخوا�س، غير الخا�صعين لقانون ال�صفقات العمومية، وكذا 

عقود تفوي�س الم�صالح العمومية وعقود ال�صراكة بين القطاعين العام والخا�س وغيرها.

ولبلوغ هذا الهدف، فقد هيكل المجل�س اأ�صغاله حول محاور عديدة منها: )i( تجميع وتحليل الوثائق بهدف 

وتحديد  ت�صخي�س   )iii( وكمي؛  كيفي  تحليل   )ii( العمومية؛  ال�صفقات  لمعالجة  الراهنة  الحالة  تحديد 

االن�صات  جل�صات  من  �صل�صلة  تنظيم   )iv( المغرب؛  في  الناجحة  التجارب  واإكراهات  وحدود  منجزات 

تركيبية  درا�صة   )v( المدني؛  المجتمع  من  وفاعلين  خوا�س  وفاعلين  عموميين  م�صوؤولين  مع  واللقاءات 

مقارنة الأف�صل الممار�صات الدولية. وتف�صي كل هذه الخطوات اإلى تطعيم مجموعة �صاملة من التو�صيات 

المتكاملة، بلورها المجل�س االقت�صادي واالجتماعي في اإطار مقاربة ت�صاورية وتبادلية مع مختلف الفاعلين 

المعنيين، بهدف تحقيق قيمة م�صافة للمو�صوع قيد المعالجة.
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درا�صة تركيبية مقارنة الأف�صل الممار�صات 

الدولية 

نبذة تاريخية

مراحلها.  كل  في  الدولة  تحديث  عمليات  واكبت  اأنها  اإذ  بالجديدة،  العمومية  ال�صفقات  اإ�صكالية  لي�صت 

بعد  المجال.  هذا  في  االأول  الحقيقي  االإ�صالح  بمثابة   1792 �صنة  في  االأمناء  هيئة  اإن�صاء  اعتبار  ويمكن 

ذلك، تم في بداية عهد الحماية تبني ن�س اأ�صا�صي اأكثر �صموال، هو ظهير 9 يونيو 1917، المتعلق ب�صن قانون 

المحا�صبة العمومية.

تم بعد ذلك اإدخال العديد من االإ�صالحات والتدابير التكميلية على هذا الن�س، وخ�صو�صا في الفترة ما بين 

ا�صتقالل المغرب في 1956 و�صنة 1976. وقد واكبت هذه االإ�صالحات على الدوام التطور الكمي للطلب، 

وكذا طبيعة ال�صيا�صات العمومية المعتمدة، ك�صيا�صة ال�صدود على �صبيل المثال.

انطالقا من 1998، بداأ اإطالق موجة جديدة من االإ�صالحات )تمت االإ�صارة اإليها في المدخل(، نذكر منها على 

وجه الخ�صو�س مر�صومي 1998 و2007، وكذا دفتر البنود االإدارية العامة لالأ�صغال )مايو 2000( والخدمات 

)يونيو 2002(. وهناك مر�صوم جديد يجري اإعداده حاليا، من المفرو�س اأن يتم تبنيه خالل �صنة 2012.

1907 1912 1956 1958-1963

1800 1900 1910 1920 1960 1970 1980 1990 2000 2010

1998 2012 

1792 1917 1965 1966 1976 2007

معاهدة الجزيرة 

الخ�صراء )التخلي 

عن هيئة االأمناء(

اإن�صاء هيئة 

االأمناء

ظهير 2-65-116، بتاريخ 

تنظيمي  قانون  اأول  مايو.   19
خا�س ب�صفقات االأ�صغال 

العمومية

ظهير 18 يونيو، الذي 

يو�صع مفعول القانون 

التنظيمي لي�صمل 

مجموع االإدارات

مر�صوم 5 فبراير، 

�لذي يحدد �شروط 

واأ�صكال تفويت 

�صفقات الدولة

ظهير 9 

يونيو، المنظم 

للح�صابات 

العمومية

المر�صوم رقم  479-76-2، 

المتعلق ب�صفقات االأ�صغال اأو 

المقتنيات اأو الخدمات، المبرمة 

لح�صاب الدولة

معاهدة فا�س 

التي اأقر 

بموجبها نظام 

الحماية

اال�صتقالل اإعادة �صياغة مجموع االآلية التي ي�صير وفقها 

النظام المالي بالمغرب )من ح�صابات 

وبنك المغرب و�صندوق االإيداع والتدبير 

والمجل�س االأعلى للح�صابات والقانون 

التنظيمي للمالية(

ظهير 30 دي�صمبر، الذي 

يحدد �شروط و�أ�شكال تفويت 

�صفقات الدولة

4 يونيو 2002دفتر البنود االإدارية 
الخا�صة - الخدمات

البنود االإدارية  4 مايو 2000 دفتر 
الخا�صة - االأ�صغال

م�صروع ظهير 

جديد
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للجنة  النموذجي  القانون  مثل  الدولية  الهيئات  قبل  من  بها  المو�صى  المعايير  جزئيا  الن�صو�س  ت�صتلهم   

االأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي )CNUDCI(، ومنظمة ال�صحة العالمية، ومنظمة التعاون والتنمية 

االقت�صادية  )OCDE(، والبنك الدولي. وتجدر االإ�صارة بهذا ال�صدد اإلى اأن بع�س البنود تكون اإجبارية حين 

تكون ال�صفقة ممولة من قبل ممول معين، اأو حين تندرج في اإطار ما ت�صمله اتفاقية التبادل الحر مع الواليات 

المتحدة. اأما في ما يخ�س اتفاقية منظمة التجارة العالمية حول ال�صفقات العمومية، فالمغرب لم ي�صادق 

عليها بعد، وبالتالي فاإن بنودها لي�صت بعد ملزمة.

وترمي هذه االإ�صالحات اإلى االأهداف التالية:

•  ال�صفافية في تفويت ال�صفقات ومحاربة التحايل والف�صاد؛

•  الم�صاواة في المعالجة و�صمان حقوق المتبارين؛

•  اللجوء اإلى المناف�صة المفتوحة والرفع من فعالية النفقات؛

•  تب�صيط وتو�صيح الم�صاطر؛

•  اإقرار م�صوؤولية االآمرين بال�صرف، المحا�صبين العموميين والمراقبين؛

•  اإ�صفاء �صفة التعاقد على العالقات بين االإدارات المركزية ومرافقها غير الممركزة.

             الن�صو�س االأ�صا�صية لل�صفقات العمومية

تتدخل العديد من الن�صو�س الجاري بها العمل كليا اأو جزئيا في تاأطير ال�صفقات العمومية. ويقدم د�صتور 

2011 بهذا ال�صدد توجهات هامة:

مبادئ  اأ�صا�س من  تمار�س على  التي  ال�صلطات  بين  والتعاون  والتوازن  للف�صل  االأول  الف�صل  يتطرق    •

الحكامة الجيدة وكذا العالقة بين الم�صوؤولية والم�صاءلة؛

•  ي�صمن الف�صل 27 الولوج اإلى المعلومات العمومية لكل المواطنين، ويقر �صرورة �صفافية المعلومة على 

م�صتوى الموؤ�ص�صات العمومية؛

•  تقر الف�صول 36 و141 و147 مبداأ العقاب في حق حاالت تنازع الم�صالح وا�صتغالل الت�صريبات المخلة 

بالتناف�س النزيه وا�صتغالل النفوذ؛

•  اأما الف�صل 75 فير�صي على الخ�صو�س مبداأ برمجة الميزانية بموجب قانون المالية، الذي ينبغي بال�صرورة 

اأن يعر�س على موافقة البرلمان.

وبغاية تحديد هذه المبادئ العامة للحكامة الجيدة، فاإن المر�صوم الملكي رقم 330-66، بتاريخ 21 ابريل 

اإلى مجموع النفقات  1967، المتعلق ب�صن قانون عام للمحا�صبة العمومية، يمثل الن�س االأ�صا�صي بالن�صبة 

العمومية. وهو يحدد مجموع القواعد التي تنظم العمليات المالية والمحا�صباتية للدولة والجماعات المحلية 

وموؤ�ص�صاتهما ومجموعاتهما، والتي تحدد التزامات وواجبات االأعوان المكلفين بها.
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يحدد هذا الن�س المراحل االأ�صا�صية لكل نفقة عمومية، كيفما كان نوعها:

•  التزام؛

•  ت�صفية؛

•  اأمر بال�صرف؛

•  اأداء؛

كما يحدد المتدخلين االأ�صا�صيين:

•  االآمر بال�صرف؛

•  المحا�صب العمومي؛

•  المراقب.

الت�صريعية وتغطي على  التر�صانة  اأخرى لتكمل  ن�صو�س  1967، جاءت  ل�صنة  الملكي  المر�صوم  اإلى جانب 

التتبع  في  المتدخلة  الموؤ�ص�صات  وكذا  العمومية،  والموؤ�ص�صات  المحلية  الجماعات  نفقات  الخ�صو�س 

والمراقبة )المجل�س االأعلى للح�صابات، والمفت�صية العامة للمالية، والخزينة العامة للمملكة(.

 ن�صو�س ال�صفقات العمومية

في ما يتعلق بال�صفقات العمومية، وهي اأهم م�صاطر نفقات الدولة، فاإن الن�س االأ�صا�صي الجاري به العمل 

هو المر�صوم رقم 2-06-388، بتاريخ 16 محرم 1428، الموافق للخام�س من فبراير 2007، المتعلق بتحديد 

�شروط و�أ�شكال �إبر�م �شفقات �لدولة، وكذ� بع�س �لقو�عد �لمتعلقة بتدبيرها ومر�قبتها. ويتعلق �الأمر بن�س 

اأنه يمثل  اإطاره التطبيقي، بما  اأهميته تتجاوز مجرد  اأن  ملزم فقط للدولة وبع�س الموؤ�ص�صات العمومية، غير 

الم�صدر االأ�صا�س لم�صاطر تفويت �صفقات العديد من الموؤ�ص�صات وال�صركات العمومية.

وقد جاءت مرا�صيم وقرارات اأخرى تكمل هذا المر�صوم، وتحدد على الخ�صو�س:

•  تحرير دفاتر التحمالت )دفتر البنود االإدارية الخا�صة لالأ�صغال ل�صنة 2000، ونظيره الخا�س بالخدمات 

ل�صنة 2002(؛

•  اختيار الطرف المتعاقد معه؛

•  مراجعة االأ�صعار؛

•  االأداء والفوائد المترتبة على التاأخير.
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خال�صات

يف�صي اإح�صاء الن�صو�س وتحليلها، وكذا تحليل تطبيقها على اأر�س الواقع، اإلى الخروج بثالث خال�صات، 

توؤكدها نتائج جل�شات �الن�شات �لتي �أجريت مع فاعلين، �شو�ء منهم �الآمرون بال�شرف �أم �لمقاوالت:

•  ت�صع الن�صو�س القانونية مبادئ وا�صحة، وتقر م�صوؤولية مختلف الفاعلين على امتداد الم�صل�صل، في 

حين اأن الن�صو�س التطبيقية )من مرا�صيم وقرارات ودفاتر البنود االإدارية العامة(، لم تاأتي �صوى بالتعقيد 

واختالف التاأويل الذي يوؤدي اإلى عدم �صبط الم�صوؤولية؛

•  اإن في ت�صتت الن�صو�س ما يف�صر �صعوبات التطبيق ويدعو اإلى بذل جهد حقيقي للتنميط القانوني؛

الن�صو�س  في  واالجتماعية  االقت�صادية  التنمية  التاأثير على  ب�صراحة على وجوب  ين�س  لما  •  ال وجود 

عن  وتنتج  للتنمية.  حقيقية  ر�فعة  جعلها  فر�شة  �لبالد  على  ي�شيع  مما  �لعمومية،  لل�شفقات  �لمنظمة 

الذين  بال�صرف  االآمرين  تتهدد  مخاطر  الرقابية  الهيئات  طرف  من  وتطبيقها  الن�صو�س  هذه  ا�صتعمال 

يودون القيام بمجهود في هذا االتجاه.
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تحليل كمي لل�صفقات العمومية بالمغرب

ال بد من االإ�صارة، قبل تقديم التحليل الكمي، اإلى اأن هذا االأخيركان من المفرو�س اأن يكون اأكثر تعمقا، 

لوال ال�صعوبات التي واجهها المجل�س االقت�صادي واالجتماعي في الح�صول على معطيات متعلقة بال�صفقات 

العمومية، وذلك رغم اإلحاح المجل�س ومتابعته للمو�صوع عبر مرا�صالت تذكيرية لدى القطاعات واالإدارات 

واإنجاز  المعلومات،  تلك  اأ�صا�س  على  اأ�صغاله  بتعميق  المجل�س  يقوم  اأن  المفرو�س  من  كان  وقد  المعنية. 

تحليل كمي على م�صتوى قطاعي اأكثر دقة، ليخرج بتو�صيات متكاملة ونوعية خا�صة ببع�س القطاعات التي 

يرتبط نموها و/اأو اإمكانيات تطورها بقوة بال�صفقات العمومية.

            التطور العام لل�صفقات العمومية

يمكن اأن ن�صف تطور اأرقام ال�صفقات العمومية خالل العقد المن�صرم باال�صتثنائي.

كما يتبين من المخطط اأ�صفله، اأن المغرب، ورغم التطور المتذبذب في بداية العقد، قد �صهد طفرة نوعية 

حقيقية انطالقا من �صنة 2005.

 ،2011 �شنة  في  �لخام  �لد�خلي  �لناتج  من  وقد مثل هذا الحجم من ال�صفقات العمومية ما مقداره 24% 

وهي ح�شة هامة جعلت �ل�شفقات �لعمومية ت�شبح �أحد �أهم �لعنا�شر �لحا�شمة في �لن�شاط �القت�شادي في 

بالدنا.
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تطور ال�صفقات العمومية مقارنة بتطور الناتج الداخلي الخام

الم�صادر. البنك الدولي والخزينة العامة للمملكة

متو�صط معدل النمو ال�صنوي 02-06:  5,4%  

متوسط معدل النمو السنوي 02-06 : 6,4%

متو�صط معدل النمو ال�صنوي 07-11 : 4,6%

متو�صط معدل النمو ال�صنوي 07-11 : 30%

الناتج الداخلي الخام

ال�صفقات العمومية
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ودون اإغفال التعقيد الذي يطبع العالقة المحتملة بين النمو االقت�صادي وتطور ال�صفقات العمومية، فاإنه ال 

يمكن �إنكار �الأثر �ل�شعيف لال�شتثمار �لذي يتم عبر �ل�شفقات �لعمومية على نمو وتنمية �لن�شيج �القت�شادي 

اإ�صهام القيمة الم�صافة المحلية في تغطية حاجيات  المحلي. وعليه، يجب تحليل هذه العالقة من خالل 

ال�صفقات العمومية بما في ذلك اإحداث فر�س ال�صغل وتعزيز اال�صتهالك الداخلي.

بينما  و2006،   2002 �صنتي  بين  ما  ن�صبيا  متنا�صبة  تبقى  االأرقام  اأن  تبُيّن  االأولى من  القراءة  تمكن  هكذا 

تميزت الفترة ما بين 2007 و2011 باأثر �صعيف جدا لنمو ال�صفقات العمومية، الذي زاد بن�صبة معدلها 30%، 

في حين لم يتجاوز نمو �لناتج �لد�خلي �لخام %4.6 معدال للفترة نف�صها.

ت�صاهم هذه الظاهرة بقدر كبير في تفاقم عجز الميزان التجاري، الذي يمثل اليوم تحديا كبيرا اأمام االقت�صاد 

الوطني.

             ال�صفقات العمومية المنجزة من قبل المقاوالت والموؤ�ص�صات العمومية

من جهة اأخرى، تف�صي مالحظة نفقات المقاوالت والموؤ�ص�صات العمومية اأنها مركزة:

1.  في الكيانات الرئي�صة

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

�صركة الطرق ال�صيارة بالمغرب

مجموعة �لمكتب �ل�شريف للفو�شفاط

المكتب الوطني للكهرباء

المكتب الوطني لل�صكك الحديدية

المكتب الوطني للماء ال�صالح لل�صرب

الوكالة الخا�صة لطنجة المتو�صط

وكالة الم�صاكن والتجهيزات الع�صكرية

المكتب الوطني للمطارات

�شركة طر�مو�ي �لرباط

مكتب التكوين المهني واإنعا�س ال�صغل

بنك المغرب

ال�صركة الوطنية للنقل والو�صائل اللوجي�صتيكية

�صركة ا�صتغالل الموانئ )مر�صى المغرب حاليا(

المكتب الوطني للمحروقات والمعادن

المجموع الفرعي

اإ�صتثمارات اأهم الموؤ�ص�صات والمقاوالت العمومية  في  2011 )بمليارات الدراهم(
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2. تبين الدرا�صة التحليلية لحجم ال�صفقات اأنها تتمركز حول عدد محدود من ال�صفقات 

الكبرى

واأخيرا فاإن اإدارة الموؤ�ص�صات العمومية والخو�ص�صة قدرت في 2009 اأن اأكثر من 45 % من نفقات المقاوالت 

والموؤ�ص�صات العمومية تذهب اإلى اال�صتيراد.

خال�صات

مكن التحليل الكمي للمعطيات المتعلقة بال�صفقات العمومية من الخروج بالمالحظات التالية:

• العمومية، من • ال�صفقات  التي توفرها  الفعالة من االإمكانات  تاأمين اال�صتفادة  اآليات قادرة على  غياب 

اأجل �صمان تقوية االقت�صاد الوطني، وبالتالي دعم النمو وال�صغل؛

•  يترتب على االأثر ال�صعيف لنمو ال�صفقات العمومية على نمو القيمة الم�صافة المحلية، ارتفاع كبير في 

حجم اال�صتيراد الذي يقوم به الم�صترون العموميون بطريقة مبا�صرة اأو غير مبا�صرة؛

21%

71%

7%
1%

0%

حجـــــــم ال�صفقـــــات

هكذا، فاإن ال�صفقات التي تتجاوز قيمتها ع�صرة ماليين درهم والتي ت�صمل ٪9 من مجموع ال�صفقات تمثل 

٪57 من القيمة االجمالية.

من حجم ال�صفقات 9%

من القيمة57%

 0 اإلى 5 مليون درهم            5 اإلى 10 مليون درهم           10 اإلى 50 مليون درهم            50 اإلى 100 مليون درهم           100 اإلى 1000 مليون درهم
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•  ينجم عن هذه الظاهرة اأثر جد �صلبي لنمو ال�صفقات العمومية على توازن الميزان التجاري، يف�صي بدوره 

اإلى تفاقم عجز ميزان االأداءات ب�صكل كبير؛

•  يقت�صي هذا الو�صع تحديد االآليات المنا�صبة التي من �صاأنها اأن تتيح تحقيق المزيد من القيمة الم�صافة 

المحلية في تغطية حاجيات ال�صفقات العمومية؛

•  اإن في لجوء الموؤ�ص�صات والمقاوالت العمومية ب�صكل مكثف اإلى اال�صتيراد باأحجام كبيرة، ما يوؤكد 

والنفقات  ال�صناعية  ال�صيا�صة  بين  دقيقة،  اإجراءات  عبر  اأف�صل،  تنا�صق  تحقيق  على  العمل  �صرورة 

العمومية؛

و�أنماط  �ل�شفقات  �لعموميين في مجال حجم  �لفاعلين  بين مختلف  �لقائمة  �لكبرى  �لفو�رق  •  �إن في 

يكمل  التي  التو�صيات  تعدد  يبرر  ما  الواردات،  بمحتوى  يتعلق  فيما  الم�صتريات،  وطبيعة  التفويت 

بع�صها البع�س، من اأجل بلوغ االأهداف التي ر�صمها المجل�س االقت�صادي واالجتماعي، وخا�صة في 

اتجاه ت�صجيع خلق قيمة م�صافة محلية وت�صهيل ولوج المقاوالت ال�صغرى والمتو�صطة اإلى ال�صفقات 

العمومية.

           الدرو�س الم�صتخل�صة من جل�صات االن�صات 

قام المجل�س، في اإطار اإعداد هذا التقرير، بعقد جل�صات ان�صات مع العديد من الفاعلين العموميين والخوا�س 

المعنيين بم�صاألة ال�صفقات العمومية.

المراحل  توالي  مع  الخال�صات  اإغناء  اأتاحت  تكرارية  اتباع منهجية  الجل�صات  و�صير  اإعداد  في  وقد جرى 

التالية :

 

1

2

3

4

4'5

الدرو�س الم�صتخل�صة

تحديد الفاعلين 

المعنيين باالإ�صكالية

ت�صنيف الفاعلين
ت�صكيل ا�صتمارة مخ�ص�صة 

وحامل للتقديم

 تدقيق االإ�صكالية 

و�صبل التفكير

 اللقاءات 

وجل�صات 

االن�صات
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ويعر�س الجدول اأدناه ق�صما من الهيئات التي تم االن�صات اإليها:

الممثلالهيئة الم�صتمع اإليها

ال�صيد التازي )مدير( مديرية المقاوالت والموؤ�ص�صات العمومية 

ال�صيد بن�صودة )الخازن العام للمملكة( الخزينة العامة للمملكة 

ال�صيد لوديي )الوزير المنتدب لدى رئي�س الحكومة الوزارة المكلفة باإدارة الدفاع الوطني

المكلف باإدارة الدفاع( 

الكنفدرالية العامة لمقاوالت المغرب

واالأ�صغال  للبناء  للنقل،  القطاعية  الفيدراليات 

لل�صناعات   ،Apebi االإعالم  لتقنيات  العمومية، 

للكهربة  والهند�صة،  لال�صت�صارة  ال�صيدلية، 

واالإليكترونيك ول�صناعة ال�صيارات 

ال�صيد حوراني

)رئي�س الكنفدرالية العامة لمقاوالت المغرب(

روؤ�صاء وممثلو الجمعيات والفيدراليات المهنية

ال�صيدة بو�صتة ) الكاتبة العامة( وزارة التجارة وال�صناعة والتكنولوجيات الحديثة 

ال�صيد بوطيب ) الكاتب العام( وزارة الداخلية

والموؤ�ص�صات  وال�صركات  والتجهيز  النقل  وزارة 

العمومية الملحقة بهذه الوزارة

ال�صيد رباح )الوزير( 

المديرون المركزيون ومديرو ال�صركات والموؤ�ص�صات 

العمومية

ال�صيد اأحيزون )رئي�س المديرية(ات�صاالت المغرب

اإطار لقاءات مبا�صرة �صاهمت  اآخرين، في  اأع�صاء المجل�س بفاعلين  التقى  عالوة على جل�صات االن�صات، 

بدورها في اإغناء الم�صعى.

وهذه اأهم الخال�صات الم�صتنتجة من تلك الجل�صات واللقاءات:

1.  يترتب على الن�صو�س الحد وعدم �صبط م�صوؤولية �صاحب الم�صروع، وذلك دون بلوغ االأهداف الم�صّطرة 

في مجال الفعالية والحكامة الجيدة؛

اأجل اال�صتفادة الفعالة من الم�صتريات  2. من ال�صروري العمل على تطوير مهنة الم�صتري العمومي، من 

واإ�صفاء المزيد من الو�صوح على طلبات الم�صتريات والخدمات؛
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3.  وبالتالي يتعين اإ�صالح االإطار القانوني للم�صتريات العمومية، عبر عدد من االإجراءات الرئي�صة:

• تكييف حجم ال�صفقات من اأجل ت�صجيع المقاولة الوطنية )التح�صي�س(؛•

• اإقرار النظام القانوني لتنظيم التعوي�س ال�صناعي؛•

• مواكبة منظمة ومنهجية لت�صجيع بروز مجموعات وطنية؛•

• ال�صغرى • المقاوالت  ولوج  وتح�صين  المحلية  الم�صافة  القيمة  لتنمية  االأف�صليَة  ُتولي  مقاربٍة  اإقرار 

والمتو�صطة اإلى ال�صفقات العمومية؛

• اللجوء اإلى التحكيم والو�صاطة للوقاية من النزاعات، من اأجل تجاوز المنطق الحالي الذي يقوم فقط •

على اللجوء اإلى الم�صطرة االإدارية ثم اإلى الق�صاء؛

• تطوير ال�صندوق المغربي لل�صفقات، وتزويده بو�صائل مالية اإ�صافية.•

4.  في ما يخ�س �لقيمة �لم�شافة �لمحلية و�لتعوي�س �ل�شناعي وتح�شي�س �ل�شفقات، هناك �لعديد من �لنقاط 

التي ينبغي مالحظتها:

• عبر • التعلم  فر�صة  المغربية  المقاوالت  اإعطاء  ينبغي  وبالتالي  الع�صو“،  تخلق  التي  هي  "الوظيفة 
العمل على م�صاريع كبرى؛

• ا�صتلهام تجربة القطار فائق ال�صرعة ال�صيني في ت�صجيع التعوي�س ال�صناعي في المغرب؛•

• �صرورة القيام باإطالق طلبات عرو�س وطنية في مجال م�صاريع التمويل الداخلي اأو الخارجي؛•

• ت�صجيع • ولي�س  محلية،  مقاوالت  قبل  من  م�صافة  قيمة  خلق  في  المتمثل  الهدف  بلوغ  اإلى  ال�صعي 

و�صعيات الريع؛

• يجب اأن ي�صاحب كل االآليات التي ت�صجع تنمية القيمة الم�صافة المحلية اإدماج الكثير من المقاوالت •

المحلية في مقاربة م�صتدامة بعيدة المدى.

5.  واأخيرا فاإن هناك العديد من الممار�صات الجيدة والتجارب المغربية الفعالة الجديرة باأن يتم ا�صتلهامها 

بطريقة منا�صبة:

• تق�صيم اأورا�س الطرق ال�صيارة اإلى ح�ص�س؛•

• بروز مقاوالت ومكاتب درا�صات مغربية-مغربية فعالة، في �صياق �صيا�صة ال�صدود؛•

• �لتعوي�س �ل�شناعي في �شفقات �لقطار فائق �ل�شرعة وخطوط �لتر�مو�ي؛•

• المقاربة المعتمدة من قبل البنوك في تطوير عمليات التحويالت المالية، وغير ذلك.•
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الممار�صات  الأف�صل  مقارنة  تركيبية  درا�صة 

الدولية

اعتبارا للمعطيات ال�صابقة، �صعى المجل�س كذلك اإلى اإجراء اإح�صاء وا�صع الأف�صل الممار�صات المالحظة 

على الم�صتوى العالمي. وقد جرت بهذا ال�صدد درا�صة �صملت عددا كبيرا من الدول، كما تبينه الخريطة 

اأدناه.

 

تمت درا�صة كل بلد على اأ�صا�س النظر في الجوانب التالية:

المحور الإجرائي والتنظيمي

• تق�صيم اأنواع ال�صفقات اإلى فئات؛•

• ت�صنيف ال�صفقات؛•

• الوثائق المطلوب االإدالء بها؛•

• تنظيم مراحل م�صطرة التفويت؛•

كندا

فنلندا

بولونيا

بلغاريا

الجزائر

النم�سا

المك�سيك

ليتوانيا

ايرلندا

فرن�سا

الهند

ماليزيا

البرازيل

المملكة المتحدة
اأوكرانيا

تركيا

باك�ستان

فيتنام

ال�سيلي

التفيا

هنغاريا

تون�س

االأردن

الواليات المتحدة 

االأمريكية

كولومبيا

البرغواي

بلجيكا

األمانيا

اإيطاليا
ال�سين

اأ�ستراليا

البلدان مو�صوع الدرا�صة                                       المغرب
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• ن�صر ال�صفقات المعرو�صة؛•

• تدبير الم�صتريات العمومية؛•

• م�صطرة التفويت عبر ال�صبكة االإلكترونية؛•

• م�صطرة ال�صكايات والطعون.•

المحور ال�صتراتيجي )الآثار على المناخ القت�صادي( - اإجراءات تهم المقاولت

• الولوج اإلى المعلومات المفيدة؛•

• تر�صحات المقاوالت ال�صغرى والمتو�صطة؛•

• التعاون بين المقاوالت والم�صترين؛•

• حجم ال�صفقات؛•

• دعم تنمية الكيانات المحلية؛•

• االأوف�صت/التعوي�س ال�صناعي.•

المحور ال�صتراتيجي)الآثار على المناخ القت�صادي( - اإجراءات تهم �صلطات التفويت

• المعلومات المقدمة من قبل الم�صترين العموميين؛•

• المتطلبات التقنية والمالية؛•

• اآجال االأداء؛•

• طريق التنظيم القانوني؛•

• دعم التجديد؛•

• الحكامة.•

المعلومات الم�صتقاة ح�صب المحاور وح�صب الدول اأثناء الدرا�صة المقارنة مف�صلة في الملحق.

اأما اأهم الدرو�س الم�صتفادة من هذه الدرا�صة المقارنة فهي التالية:

أ.  المحور الم�صطري والتنظيمي

• ح�صب • ال�صفقات  ت�صنيف  يتم  االأوربي(،  واالتحاد  )كندا  الوطني  فوق  وما  الوطني  الم�صتوى  على 

القطاعات والقطاعات الفردية، وفهر�صتها ح�صب دليل رموز، من اأجل �صمان ت�صنيف �صحيح وت�صهيل 

البحث عن ال�صفقات النوعية؛
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• حددت بع�س الدول عتبات م�صتريات تختلف ح�صب طبيعة الموؤ�ص�صات العمومية والميزانيات التي •

ت�صتعملها، وفر�صت بع�س القيود على ا�صتعمال بع�س اأنواع ال�صفقات، تفاديا للتحايل والتبذير )تركيا 

وكندا وماليزيا(؛

• الم�صتندات المقدمة من قبل الم�صترين العموميين، مثل دفاتر التحمالت، مف�صلة تف�صيال دقيقا في •

بع�س البلدان، وت�صمل بنودا خا�صة بالن�صبة اإلى بع�س اأنواع ال�صفقات )فرن�صا نموذجا(؛

• البلدان • بع�س  اأن  ال�صرورة، كما  العرو�س عند  وطلبات  لل�صفقات  بالن�صبة  الن�صر  اآجال  تمديد  يمكن 

قابلة  المطلوبة  ال�صمانات  اأن  االإن�صاف. كما  اأكبر من  لقدر  الجهوية �صمانا  الجرائد  في  الن�صر  تفر�س 

للتخفيف عبر اإعفاء المقاوالت الوطنية الم�صجلة في ال�صجل الحكومي لل�صمانات )ماليزيا وتركيا(؛

• اإلى التقلي�س من • من اأجل اال�صتفادة المثلى في مجال الم�صتريات العمومية، عمدت بع�س البلدان 

�صالحيات الموؤ�ص�صات، عبر فر�س حدود ق�صوى لحجم ال�صفقات، وعبر مركزة الم�صتريات من خالل 

هيئة حكومية م�صتقلة )االأردن(؛

• الحل المتمثل في التفويت عبر �صبكة االإنترنت، والذي تبنته العديد من الدول المتطورة وكذا ال�صائرة •

و،  للمقاوالت  والِروؤية  العمومية  ال�صفقات  و�صوح  من  تزيد  و�صيلة  يمثل  الأنه  وذلك  النمو،  طريق  في 

عبر فتح الولوج الأعداد اأكبر من الجهات التي يمكن اأن ت�صبح اأطرافا متعاقدا معها، من خالل تب�صيط 

الم�صاطر االإدارية )ماليزيا والواليات المتحدة وال�صيلي(؛

• وت�صريع • بال�صفافية  االرتقاء  اأجل  من  منف�صلة،  بطريقة  والطعون  ال�صكايات  بتدبير  البلدان  بع�س  تقوم 

)تركيا  العمومية  الموؤ�ص�صات  اأو  المقاوالت  في  المحتملة  التحايل  عمليات  اآثار  من  والحد  الم�صطرة 

وهنغاريا(.

 ب. المحور ال�صتراتيجي

• اإجراءات تهم المقاولت•

• اأنظمة مركزية للمعلومات عن ال�صفقات العمومية الجارية، من • البلدان على و�صع  عملت العديد من 

اأجل تح�صين منظوريتها، كما رفعت من م�صتوى ن�صر المعلومات، عبر فتح مراكز يقظة تزود المقاوالت 

بالمعلومات، وعبر اقتراح باقات من المعلومات عن تقديم العرو�س )ليتوانيا وكندا واألمانيا(؛

تمثل تر�صحات المقاوالت ال�صغرى والمتو�صطة ان�صغاال اآخر للدول، التي و�صعت عتبات لم�صاركة  -

هذه المقاوالت في ال�صفقات العمومية، والتي ترمي اإلى ت�صهيل تعاونها مع المقاوالت الكبرى. 

تقديم  مجال  في  لتكوينها  والمتو�صطة  ال�صغيرة  للمقاوالت  مراكز  البلدان  بع�س  اأن�صاأت  هكذا 

العرو�س )فرن�صا والواليات المتحدة واإيطاليا(؛
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• نق�س • م�صكلة  الخ�صو�س  وجه  على  تنا�صب  ال�صفقات  بتح�صي�س  مثال  المتعلقة  االإجراءات  بع�س 

م�صاركة المقاوالت ال�صغرى والمتو�صطة، كما اأن بع�س البلدان فر�صت اإجبارية تق�صيم ال�صفقات على 

�صكل ح�ص�س اأو اإ�صناد المناولة اإلى مقاوالت �صغيرة ومتو�صطة )فرن�صا(؛

• ت�صجع بع�س البلدان التوا�صل بين المقاوالت والم�صترين العموميين، من اأجل قدر اأكبر من الو�صوح •

وال�صالمة في عرو�س ال�صفقات، عبر نقا�صات تتناول الجوانب التقنية في ال�صفقات على وجه المثال 

)فنلندا(؛

• دعم تنمية الكيانات المحلية – الذي اأقرته بع�س البلدان رغم اتفاقات التبادل الحر التي اأبرمتها ورغم •

انتمائها اإلى منظمة التجارة العالمية – يمكن اأن يتخذ �صكل بنود خا�صة حول م�صدر الم�صتريات اأو 

ح�ص�س م�صاركة المقاوالت الوطنية )الواليات المتحدة وال�صين وماليزيا(؛

• من المنظور نف�صه، فاإن االأوف�صت/التعوي�س ال�صناعي بين عن فعالية كبيرة في نقل التكنولوجيا وتطوير •

وتركيا  )ال�صين  اأجنبية  خبرة  على  الح�صول  خالل  من  المحلي،  الم�صتوى  على  النوعية  القطاعات 

وبلجيكا(.

• اإجراءات تهم �صلطات التفويت•

• في ما يخ�س االإعالم والتكوين التي تقترحها الموؤ�ص�صات العمومية، تركز بع�س البلدان على تكوين •

الم�صترين العموميين من اأجل االرتقاء بنوعية المعلومة المنقولة اأثناء عقد ال�صفقات، في حين تقوم 

بع�س البلدان بن�صر معايير تقديم العرو�س وتعميمها �صمانا للمزيد من ال�صفافية )ايرلندا والمك�صيك(؛

• يجري • ما  كثيرا  فاإنه  والمتو�صطة،  ال�صغيرة  للمقاوالت  اأكبر  م�صاركة  اإلى  الرامي  نف�صه،  المنظور  وفي 

وم�صتوى  )كال�صمانة  والمتو�صطة  ال�صغرى  المقاوالت  لفائدة  والتقنية  المالية  المتطلبات  تخفي�س 

ن ال�صفقات )هنغاريا وفرن�صا(؛ التجربة واالأقدمية( اأو تكييفها مع الح�ص�س الفردية التي تكِوّ

• كما اأن م�صل�صل اأداء م�صتحقات االأطراف المتعاقد معها تم العمل على تح�صينه ب�صفة خا�صة في بع�س •

البلدان، حيث تم فر�س اآجال نوعية وتنويع طرق اأداء الم�صتحقات، بف�صل التحويالت االإلكترونية اأو 

ال�صحب المبا�صر من ح�صاب الجهة التي فوتت ال�صفقة )هنغاريا وفرن�صا(؛

• ال�صفقات • تفويت  مراقبة  في  ومتخ�ص�صة  م�صتقلة  خا�صة،  اأو  عمومية  وموؤ�ص�صات  كيانات  اإن�صاء  يمثل 

فة ب�صفتها نماذج 
ّ
العمومية، ت�صجع ال�صفافية وتحارب الف�صاد، م�صعى ناجحا في العديد من البلدان المعر

تحتذى في مجال تحقيق الطموحات. كما اأن بلدانا اأخرى تبنت قوانين ومعاهدات اأخالقية من اأجل 

تفادي التحايل على القانون )ال�صيلي والبرازيل واإيطاليا(؛
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التي  - البلدان  بع�س  في  معي�صا  واقعا  تمثل  العمومية  ال�صفقات  عبر  التجديد  اإلى  الدعوة  اأن  كما 

تلجاأ اإلى مباريات في مجال البحث والتطوير من اأجل التو�صل اإلى حلول مجددة اأو حلول ت�صجع 

التجديد في االأجوبة التي تاأتي عبر تقديم العرو�س )ا�صتراليا والمملكة المتحدة(؛

واأخيرا فقد بين اإر�صاء حكامة مركزية مكلفة بالم�صتريات العمومية اأي�صا عن فعاليته، بما اأنه يتيح  -

وكذا  الم�صتريات  من  الق�صوى  اال�صتفادة  اأي�صا  ويتيح  العمومي،  للم�صتري  مهنية  �صبغة  اإعطاء 

مراقبتها )فرن�صا واإيطاليا(.

لقد كان في اأهم الدرو�س الم�صتخل�صة ما اأكد �صواب تو�صيات المجل�س االقت�صادي واالجتماعي المف�صلة 

الدولية  المغرب  التزامات  ان�صجام مع  الوطني، في  ال�صياق  نابعة من  الوثيقة، وهي كلها تو�صيات  في هذه 

وبوجه اأعم مع �صيا�صة االنفتاح االقت�صادي التي تنتهجها المملكة.
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تو�صيات المجل�س االقت�صادي واالجتماعي
 

من �لمهم �لتذكير، بد�يًة، بالمبادئ �الأ�شا�شية �لتي �شارت وفقها �أ�شغال �لمجل�س �القت�شادي و�الجتماعي، 

اإن ال�صيا�صة  اأدناه.  اإلى بلورة التو�صيات الواردة  اأف�صت  اإطار االإعداد لهذا التقرير، وهي االأ�صغال التي  في 

المن�صودة في مجال ال�صفقات العمومية ينبغي لها اأن ت�صمن:

• تغطيًة حاجيات �لموؤ�ش�شات �لعمومية، مع مر�عاة م�شتويات �لجودة و�الأد�ء ت�شاير �لمعايير �الأكثر تقدما؛•

• وتح�شين • �لتناف�شية  �لقدر�ت  و�لرفع من  �لتنمية  �القت�شادي، في مجال  �لن�شيج  في  قوي  �أثر  �إحد�ث 

تموقع المقاوالت الوطنية في االأ�صواق محليا ودوليا؛

• التجديد • على  الت�صجيع  عبر  االأخير  هذا  دعم  مع  المحلي،  العر�س  وقدرات  خ�صو�صيات  ا�صتثمار 

واال�صتثمار في البحث والتطوير وفي الرفع من القيمة الم�صافة؛

• تخطيطا ير�عي ��شتباق �لحاجيات، مع �إطالق بر�مج ر�ئدة، قادرة على �لرفع من م�شتوى �لتحكم في •

لمرحلة  ا�صتعداده  يقوي  المحلي كي  للعر�س  نف�صه  االآن  في  الفر�صة  واإتاحة  الم�صتهدفة،  الحاجيات 

المناف�صة المفتوحة.

وكما تم التذكير بذلك في المدخل، فقد رغب المجل�س االقت�صادي واالجتماعي اأن تكون مقاربة ال�صفقات 

العمومية مقاربة �صاملة، حتى ال يتم التركيز على مرحلة التفويت وحدها. بذلك امتد التفكير لي�صمل مجموع 

للحاجيات،  الدقيق  والتحديد  الفر�س  درا�صة  مرحلة  من  انطالقا  العمومية،  بال�صفقات  المتعلقة  المراحل 

وانتهاء بالمراقبة واالفتحا�س، مرورا بمراحل تتبع التنفيذ وتدبير العالقة بين االأطراف.

من هذا المنظور فاإن مرحلة تحديد الحاجيات تعد اأ�صا�صية، �صواء من اأجل الو�صول اإلى تغطية الحاجيات اأم 

ل�صمان انفتاح كبير على العر�س واإمكانياته وعلى المناف�صة وكذا تاأمين عالقة تعاقدية ومتوازنة بين االأطراف.

على  الجيدة  وللممار�صات  اإنجازه،  تم  الذي  المكثف  الدقيق  للت�صخي�س  واعتبارا  المبادئ،  هذه  اإطار  في 

الم�صتوى الوطني والدولي، فقد قرر المجل�س االقت�صادي واالجتماعي اأن يهيكل تو�صياته حول محورين 

رئي�صين اثنين:

• المحور القانوني والم�صطري•

• محور التنمية اال�صتراتيجية•
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 I.        تو�صيات تخ�س المحور القانوني والم�صطري

ومهيِكل  �صامل  واإ�صالح  تفكير  عملية  عبر  واالن�صجام،  التكامل  من  مزيد  خلق  على  العمل  المهم  من 

لمجموع الن�صو�س المنظمة لل�صفقات العمومية. وينبغي في هذا االإطار:

• التن�صي�س بو�صوح على م�صوؤولية �صاحب الم�صروع و�صالحيته في اتخاذ القرارات التي ت�صاعد على •

بلوغ االأهداف المر�صومة له، بما في ذلك اإحداث اآثار في االقت�صاد وال�صغل؛

• مواكبة هذه الم�صوؤولية بوا�صطة نظام للمراقبة اأكثر فعالية واأكثر عمقا، ي�صتهدف – بناء على قاعدة مو�صوعية •

لتقييم المخاطر – الطلبات التي تت�صمن مخاطر، وتتممه ن�صبة اعتباطية تطبق على جميع الطلبات؛

• اإقرار المبادئ الموجهة الرئي�صة ح�صب اأهداف قابلة للقيا�س، مع العمل م�صتقبال على اإدماج الجانب •

المتعلق بالتاأثير على التنمية االقت�صادية واالجتماعية ب�صفته هدفا رئي�صا.

1.  مواءمة الن�صو�ص وو�صع قانون عام لل�صفقات العمومية

•  العمل، على اأ�صا�س المبادئ المذكورة اآنفا، على تنظيم ومواءمة الن�صو�س المنظمة لل�صفقات العمومية، •

وذلك على ثالثة م�صتويات:

�صفافية  - من  ال�صمانات،  مجال  في  االأ�صا�صية  القواعد  كل  يحدد  العمومية،  لل�صفقات  عام  قانون 

وتناف�صية وتوجيه لل�صفقات انطالقا من تحديد االأهداف، وتوازن في العالقة بين االأطراف، وفعالية 

للطعون، وغير ذلك؛

مرا�صيم تطبيقية تحدد وتكمل القانون، عبر تغطية المراحل المتعلقة بتحديد الحاجيات والتفويت  -

والتنفيذ والمراقبة، وذلك ح�صب القطاعات و/اأو طبيعة الحاجيات المطلوب تغطيتها، من اأ�صغال 

اأو اأعمال فكرية اأو خدمات اأو تموين؛

�إذ� كانت �لمر��شيم تحدد �الأنماط �لتي �شيتم عبرها تطبيق �لقانون �لعام لل�شفقات �لعمومية، فال  -

ينبغي لها اأن تحل محل الدفاتر الم�صطرية، والتي يتعين تف�صيلها مع االخذ بعين االعتبار نوعية 

االإدارة والجماعة الترابية والموؤ�ص�صة والمقاولة العمومية. وُتعر�س الدفاتر الم�صطرية – التي يجب 

اأن تكون لها �صفة اإجبارية – على مو�فقة �ل�شلطة ذ�ت �لو�شاية. كما يجب �أن تمثل م�شتوًى �أول 

للمراقبة، يتحدد ح�صب خريطة لمخاطر الف�صاد يجري اإعدادها تبعا للقطاعات.

2.  دعم المناف�صة

•  مراقبة البنود التي تحد من المناف�صة

اإ�صافة بنود تتيح للمتناف�صين اأن يتقدموا بمالحظاتهم وانتقاداتهم على دفاتر التحمالت وخا�صة فيما  -

يتعلق بالبنود التي تحد من المناف�صة، واأن يطلبوا من �صاحب الم�صروع، خالل فترة اال�صت�صارة، 
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العمل على تغييرها. اأما القرار النهائي، الذي يجب اأن يكون مبررا واأن يتم ن�صره على العموم، فيبقى 

اإن هو ارتبط بتدابير ت�صمن المراقبة  من م�صوؤولية �صاحب الم�صروع. واإن من �صاأن هذا االإجراء، 

طلب  ب�صبب  منا�صبة،  تكون  اأن  الممكن  من  كان  عرو�س  اإق�صاء  تجنب  من  ُيمكن  اأن  الناجعة، 

عرو�س موجه ب�شفة مق�شودة �أو غير مق�شودة، يف�شي �إلى �إعطاء �المتياز لمنَتج �أو متر�شح معين.

•  تطور نظام منح تراخي�ص العتماد لمكاتب الدرا�صات

اإن طبيعة االنتاج الفكري وتقديم الخبرات ال تخ�صع بال�صرورة اإلى المعايير ال�صكلية لتراخي�س االعتماد 

درجة  مع  الم�صتمرين،  واالبتكار  التاأهيل  على  تعتمد  منهجية  بمقاربة  االولى  بالدرجة  مرهونة  هي  بل 

عالية من التخ�ص�س. لذا فاإن جودة خدمات مكاتب الدرا�صات ينبغي اأن تتطور في اإطار نظام التقيي�س 

و�صهادات المطابقة الم�صلمة من طرف منظمات مخت�صة. ولهذا الغر�س فعلى المهنيين اأن ي�صهروا على 

الداخلية  ال�صوق  ت�صاير م�صتلزمات  باأخرى وطنية  الدولية وتكميلها  والمعايير  المقايي�س  اختيار و�صبط 

وتنمية القطاعات المعنية.

•  التخلي عن �صرية التقدير المالي ل�صاحب الم�صروع

التخلي عن �صرية التقدير المالي الذي يقوم به �صاحب الم�صروع، �صعيا اإلى تحقيق المزيد من ال�صفافية. 

فن�صر هذا التقديرال يعوق �صريان المناف�صة، بل على العك�س من ذلك يمنع من اإعطاء االأف�صلية بطريقة 

غير م�صروعة لبع�س المتر�صحين، دون االأخرين.

 •  اإعداد طلب المناف�صة

ن، خالل المرحلة ال�صابقة لطلب المناف�صة، وفي اإطار مفتوح و�صفاف، توا�صال  خلق الظروف التي توؤِمّ

لدفاتر  تحريره  االأمراأثناء  من  بينة  على  االأخير  هذا  يكون  حتى  العمومي،  والم�صتري  المقاوالت  بين 

اإذ يكون متمكنا من خ�صو�صيات العر�س واإمكانياته. ويتعين خالل هذه المرحلة العمل  التحمالت، 

على اإعطاء اأهمية، كلما كان ذلك �صروريا، للجوء اإلى الخبرة الخارجية لموؤازرة �صاحب الم�صروع في 

تحديد حاجياته.

3.  ال�صفافية والمراقبة الناجعة

 •  اإمكانية التتبع والولوج المفتوح اإلى المعلومة 

لمجموع  - كامل  تتبع  اإمكانية  �صمان  يجب  فعالة،  تكون  اأن  من  المراقبة  اأدوات  تمكين  اأجل  من 

وتقييمها،  ال�صفقة  تنفيذ  نهاية  الم�صطرة وحتى  �صريان  تجري خالل  التي  والمبادالت  المعطيات 

الح�صا�صة  العنا�صر  )با�صتثناء  العمومية  ال�صفقات  بوابة  عبر  المعطيات  تلك  ن�صر  على  والعمل 

والمرتبطة بحماية مهارات المقاوالت ومعطياتها التجارية ال�صرية(.
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•  تحديد اأهداف عمليات الفتحا�ص ون�صر التقارير 

جعل عمليات المراقبة اأكثر فعالية، وذلك عبر تدعيم اإمكانات التتبع، والولوج اإلى المعلومة، وتحديد 

ال�صفقات مو�صوع االفتحا�س المالي على اأ�صا�س تقييم للمخاطر يتبعه قيا�س للعينات )عو�س القيام كما 

هو الحال بتحديد عتبة قيمة ال�صفقة بغ�س النظر عن طبيعتها وعن القطاع المعني(.

تم  التي  االفتحا�س  تقارير عمليات  ن�صر  العمومية، على  ال�صفقات  بوابة  العمل، وخ�صو�صا من خالل 

اإجراوؤها على عينة ال�صفقات المختارة، وكذا المعايير التي تم اعتمادها في اختيار تلك العينة.

�لنتائج �لمح�شل عليها وكذ� �لو�شائل �لتي تم تخ�شي�شها، مقارنة  تاأخذ عمليات �لمر�قبة في �عتبارها 

مع تلك التي تم تحديدها في البداية، والمرتكزات المو�صوعية الختيارات �صاحب الم�صروع )من نمط 

التفويت اإلى االأخذ بمالحظات وطعون المتناف�صين، وكذا مختلف االآجال المحددة النطالق االأعمال 

المتوقعة  واالقت�صادية  االجتماعية  االآثار  قيا�س  اإغفال  دون  ذلك(،  وغير  واالأداء  واال�صتالم  والتنفيذ 

والمتحققة عبر الطلبية اأو الطلبيات التي ثم تفويتها.

•  دعم دور المفت�صين العامين والم�صرفين على عمليات الفتحا�ص الداخلي

العمل، في ما يخ�س المراقبة، على تقوية ودعم دور المفت�صين العامين في الوزارات، ودور المراقبين الداخليين 

في المقاوالت والموؤ�ص�صات العمومية. ومن اأجل ذلك، ال بد من العمل على تطوير الو�صع القانوني لهوؤالء 

المفت�صين، بما ي�صمن ا�صتقالليتهم التامة عن التراتبية االإدارية )عن الوزير والمدير العام وغير ذلك(.

4.  تدعيم م�صوؤولية الآمرين بال�صرف، وتحقيق توازن اأمثل في العالقات بين الأطراف المتعاقدة 

•  اختيار نمط التفويت وكيفية تقييم العرو�ص 

اإن �صاحب الم�صروع، ب�صفته الطرف الم�صتفيد والم�صوؤول عن الخدمة، يجب اأن يبقى �صاحب ال�صلطة 

في اختيار الطريقة االأنجع لتفويت ال�صفقة ومحتوى دفتر التحمالت الخا�صة. في المقابل يجب عليه اأن 

يبرر اختياراته �صمن وثيقة ت�صم اإلى ملف اال�صت�صارة، وتو�صع تحت ت�صرف العموم على بوابة ال�صفقات 

العمومية. وال ينبغي اأن يكون �صاحب الم�صروع، في هذا االإطار، ملزما باأن يعتمد ب�صفة منهجيٍة قاعدَة 

االأقل �صعرا.

غير اأن ملف طلب المناف�صة، واختيارات �صاحب الم�صروع فيما يتعلق بطريقة التفويت، تبقى كلها قابلة 

للطعن وللتعديل، اإن لزم ذلك، على اأثر تقديم اأحد المتناف�صين الدليل على كون بع�س البنود تحد من المناف�صة.

تعتبر الورقة التبريرية الختيارات �صاحب الم�صروع، وكذا المرا�صالت المتبادلة التي تمت مع المتناف�صين، 

عنا�صر ينبغي �صمها اإلى ملف ال�صفقة وطلب المناف�صة، الذي يمكن اأن يكون مو�صوع افتحا�س كما 

ذكر ذلك اآنفا.
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•  تاأطير اإلغاء طلبات العرو�ص

يجب اأال يتم اإلغاء �صفقة �صبق اإ�صنادها اإال في حاالت محددة ومبررة، الأن من �صاأن ذلك اأن يحد من 

حاالت �إلغاء طلب عرو�س في ظل �شروط غير و��شحة، تفتح �لباب �أمام �إمكانية تغطية نف�س �لحاجيات 

في اإطار �صفقة اأخرى بمعايير جديدة موجهة.

•  تخفي�ص و�صمان اآجال الأداء

بغ�س النظر عن المر�صوم المتعلق بالفوائد المترتبة على التاأخير، وعن القانون المتعلق باآجال االأداء، 

من المهم اإر�صاء اآليات ت�صمن التحكم في االآجال الحقيقية لالأداء كما ي�صهدها واقع العقود المبرمة في 

اإطار ال�صفقات العمومية. ومن اأجل ذلك، يتعين التحكم من جهة في اآجال اال�صتالم، المحددة انطالقا 

من تاريخ ت�صليم العمل، ومن جهة اأخرى في اآجال االأداء، المحددة انطالقا من تاريخ اإيداع الفاتورة اأو 

الح�صاب.

•  تاأطير اأجل توجيه طلب الخدمة

تحديد االأجل الذي يتعين على �صاحب الم�صروع اأن يوجه داخله طلب الخدمة اإلى المقاولة التي ر�صت 

عليها ال�صفقة.

•  اإيالء العتبار لعر�ص الطرف المتعاقد معه مثل مراعاة دفتر التحمالت الخا�صة

التحمالت  لبنود دفتر  الوا�صع  التاأويل  الم�صروع في  التقديرية ل�صاحب  ال�صلطة  الحد من  العمل على 

الخا�صة، حتى ولو كانت هذه االأخيرة غير دقيقة وكان العر�س المقبول قد جاء بالتدقيقات ال�صرورية 

فاإن ال�صفقة المبرمة  الفهم وتغطية الحاجيات المحددة وفقا لذلك. ولهذا الغر�س  فيما يخ�س تدقيق 

بين الطرفين يجب اأن تت�صمن العر�س المقبول، الذي ي�صبح ملزما للطرفين. وبذلك تتحمل المقاولة 

م�صوؤوليتها الكاملة في االلتزام بالعر�س الذي تقدمت به، ويتحمل �صاحب الم�صروع م�صوؤولية الم�صادقة 

على هذا العر�س وقرار اإ�صناد ال�صفقة.

•  تاأطير قرارات ف�صخ ال�صفقات

الحد من الحاالت التي ي�صتطيع فيها �صاحب الم�صروع اتخاذ قرار بف�صخ ال�صفقة، حين ال يكون القرار 

مبرًر� بعجز مثبت لدى �لمقاولة �لتي ر�شت عليها تلك �ل�شفقة. وفي هذه �لحال فاإن من �ل�شروري �إعادة 

�لنظر في �شروط �لف�شخ بما يجعلها �أكثر �إن�شافا ويحول دون ت�شبب �لف�شخ في �الإ�شر�ر بم�شالح �لمقاولة 

اأو حتى تهديد وجودها.
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•  افتتاح مرحلة المفاو�صات

اللجوء اإلى مفاو�صات وتدقيقات بين �صاحب الم�صروع والمقاولة الم�صتفيدة من تفويت ال�صفقة بطريقة 

منهجية كلما تعلق االأمر بم�صتريات ا�صتراتيجية اأوغير اعتيادية. و�صيكون من �صاأن هذه المرحلة اإ�صفاء 

مزيد من الو�صوح على العقد، دون الم�س بالمعايير المعتمدة في المناف�صة بين المتر�صحين.

•  اإعطاء �صبغة مهنية للم�صتري العمومي وتغطية جميع المراحل 

من اأجل بلوغ االأهداف المر�صومة لل�صفقات العمومية، يتعين تمكين الم�صترين العموميين من تطوير 

قدراتهم والتاأهيل ال�صروري لتحقيق عمليات ال�صراء، وتمكينهم من الولوج، كلما لزم االأمر، اإلى الخبرة 

الخارجية الم�صاعدة في اإدارة الم�صاريع والمقدمة ل�صاحب الم�صروع.

جميع  امتداد  على  المنا�صبة  بالو�صائل  العمليات  معالجة  يجب  اأنه  الخ�صو�س  وجه  على  يعني  وهذا 

هذا  وفي  فاال�صتالم(.  فالتنفيذ  فاال�صت�صارة  ال�صكلية  �صياغتها  اإلى  الحاجيات  تحديد  )من  المراحل 

االطار يجب اأن تكون عملية الدرا�صات اال�صتطالعية لتبرير جدوى الم�صاريع محل اهتمام خا�س، مع 

اللجوء، متى لزم ذلك، اإلى اأبحاث ميدانية ذي فائدة عمومية، تتيح للمواطنين فر�صة االإدالء بتقديراتهم 

واقتراحاتهم، اأوما لديهم من موؤاخذات على الم�صاريع، وذلك لتمكين ال�صلطة المعنية من اأن تكون على 

بينة من كل العنا�صر ال�صرورية التخاد القرار.

5.  الطعون والتحديد الدقيق لحالت تنازع الم�صالح

•  تحديد حالت تنازع الم�صالح

عو�س االكتفاء بمنع تنازع الم�صالح، �صيكون من االأن�صب اأن يتم االإبالغ عن كل احتمال لوقوع تنازع 

االأ�صخا�س  الم�صروع وكل  قبل �صاحب  لمتر�صح معين، وذلك من  االمتياز  اإعطاء  �صاأنه  للم�صالح من 

المعنيين معه بتدبير ال�صفقات العمومية. كما يجب على �صاحب الم�صروع، و/اأو كل �صخ�س معني، اأن 

يتخذ، في حال وجود اإحتمال لتنازع الم�صالح، االإجراءات الوقائية التي يراها �صرورية وكافية، واأن يخبر 

بها العموم )عبر البوابة على الخ�صو�س(، وتحديدا المتر�صحين.

•  اإحداث هيئة متكافئة الأع�صاء للطعون

للحياد  �لكافية  �ل�شروط  توفر  ال  الأنها  فعاليتها،  عدم  عن  �لطعون  في  حاليا  �لمتبعة  �لطريقة  بينت  لقد 

متكافئة  م�صتقلة  هيئة  باإحداث  يو�صى  الكامل،  بدورها  الطعون  ا�صطالع  �صمان  اأجل  ومن  والنجاعة. 

الهيئة  تعتمد  اأن  وينبغي  نافذ.  طابع  ذات  قرارات  محددة،  اآجال  في  تتخذ،  اأن  على  قادرة  االأع�صاء، 

الجديدة في عملها على خبراء مهنيين م�صهود لهم بالنزاهة والحياد.

اإليها، اإعداد وت�صجيع الو�صاطة والتحكيم لمعالجة النزاعات التي  وبالموازاة مع اإحداث الهيئة الم�صار 

يمكن اأن تحدث في تاأويل اأو تنفيذ عقود مرتبطة بال�صفقات العمومية.
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 2.       تو�صيات مرتبطة بمحور التنمية اال�صتراتيجية

6.  اإقرار اإجبارية التعوي�ص ال�صناعي

ا�صتعمال قوة القانون في اإقرار اإجباريٍة التعوي�س ال�صناعي تكون عتبات ال�صفقات التي تنطبق عليها والن�صب 

المطبقة كلها داخل حدود تحدد ح�صب المجال القطاعي، وتعود م�صوؤولية تحديدها اإلى لجنة ت�صم على 

الخ�صو�س قطاعات االقت�صاد والمالية وال�صناعة.

ويمكن لهذا التعوي�س، الملزم للمقاولة المتعاقد معها، اأن يتخذ االأ�صكال التالية:

• مناولة اأوتعاقد م�صترك، ي�صمن ن�صبة من االإنتاج المحلي؛•

• �صراء منتجات اأو خدمات ذات �صنع محلي؛•

• ا�صتثمارات مبا�صرة؛•

• تطوير االإطار الذي ي�صمن اكت�صاب التكنولوجيات وتطويرها.•

ينبغي اأن تكون م�صاألة تحديد االآليات والعتبات والمجاالت القطاعية المعنية مو�صوعا لدرا�صة معمقة تتيح 

تحديد ال�صيا�صة الواجب تبنيها في هذا المجال، وتزويد ال�صلطات العمومية بو�صائل التفاو�س مع المقاوالت 

االأجنبية الكبرى والفاعلين االأجانب.

للتعوي�س  حقيقية  فعالية  ل�صمان  ال�صروري  والتنظيمي  الت�صريعي  االإطار  و�صع  يتعين  ذلك،  مع  بالموازاة 

نقطة  انطالقا من  والتقييم  التتبع  اآليات  واإعداد  المغرب،  العهد في  الذي يمثل مفهوما حديث  ال�صناعي، 

التعاقد. ومن �صاأن هذا االإطار الجديد اأن يمكن الم�صوؤولين المعنيين بالعقد، والجهات الم�صرفة، من تتبع 

مدى احترام االلتزامات من قبل االأطراف المعنية، وخ�صو�صا منها الفاعل االأجنبي الم�صتفيد من الطلبية، 

وتطبيق اإجراءات التقويم الالزمة عند االقت�صاء.

7.  ت�صجيع خلق القيمة الم�صافة المحلية 

لمداخيل  ودعم  لالقت�صاد  وتناف�صية  وت�صغيل  نمو  – من  بالمغرب  الكبرى  االإ�صكاليات  الجواب على  اإن 

الدولة وتعديل للميزان التجاري وميزان االأداءات – يحتم علينا ت�صجيع تطويرالقيمة الم�صافة المحلية، وهو 

ما من �صاأن ال�صفقات العمومية وب�صفة عامة الطلبيات العمومية اأن ت�صاهم فيه بقدر كبير. ومن اأجل ذلك 

يجب رفع ن�صيب القيمة الم�صافة المحلية في ال�صفقات العمومية، وذلك عبر االآليات التالية:

•  تعمل �لدولة، مع �لموؤ�ش�شات و�لهيئات �لعمومية، وخ�شو�شا في �إطار عقود-بر�مج، على تحديد �أهد�ف •

ال�صاأن  هو  وكما  اإطالقها.  المزمع  العمومية  ال�صفقات  على  المترتب  واالجتماعي  االقت�صادي  لالأثر 

بالن�صبة اإلى االأهداف المرتبطة مبا�صرة بمهمتها الع�صوية، فاإن تتبع مدى بلوغ تلك االأهداف، المتمثلة 

في االآثار الناجمة عن ال�صفقة، تبقى من م�صوؤولية الهيئات العمومية المكلفة بالتدبير والحكامة؛
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• الزيادة المنهجية )بغر�س المقارنة( بما قدره 15 اإلى %20 في قيمة عرو�س المقاوالت االأجنبية، وتطبيق •

االإجراء نف�صه، متى اأمكن ذلك، على القيمة الم�صتوردة داخل العرو�س المقدمة. لالإ�صارة فقد جاء ن�س 

مر�صوم 2007 بهذه االإمكانية )بطريقة اختيارية( دون اأن يمثل ذلك اأي تناق�س مع االلتزامات الدولية 

للمغرب؛

• عند اختيار عر�س يقدم اأعلى قيمة م�صافة محليا لكنه يتميز بفارق في الثمن داخل حدود االأف�صلية •

الوطنية )من 15 اإلى %20 ح�صب القطاعات ونوعية الحاجيات(، ينبغي تمكين �صاحب الم�صروع من 

اأن يتفاو�س على العر�س من اأجل تقريبه من اأف�صل العرو�س خارج احت�صاب القيمة الم�صافة المحلية، 

من  المرحلة  هذه  يتم خالل  اأن  ويجب  المناف�صة.  في طلب  بذلك  الت�صريح  تم  قد  يكون  اأن  �صريطة 

التفاو�س االخذ بعين االعتبار الدعم الذي تتمتع به المنتجات والخدمات، المكونة للعر�س المرجعي 

في المفاو�صة، من قبل بلدانها االأ�صل؛

• بالن�صبة اإلى العرو�س التي تبلغ حجما معينا، اإقرار ن�صبة مئوية كحد اأدنى للمنتجات والمواد الم�صنعة •

محليا، يجب اأن يتوفر عليها العر�س الذي ثم اختياره، مع اإلزام المتعاقد معه باالإدالء بما يثبت م�صدر 

المنتجات والمواد المعنية؛

• �إقر�ر ح�شة معينة كحد �أدنى لم�شاركة �لمقاوالت �لتي تنتج قيمة م�شافة محلية �أو وطنية )يتم تحديد •

�صاحبة  ب�صفتها  �صواء  العمومية،  ال�صفقات  في  الحاجيات(  وطبيعة  القطاعات  ح�صب  الن�صبة  تلك 

عرو�س اأو ب�صفتها م�صاركة في تنفيد العقد اأو مكلفة بالمناولة؛

• منع طلب تقديم �صهادات االنجاز متعلقة بم�صاريع م�صابهة، وخ�صو�صا حين يكون الم�صروع المعني من •

نوع لم ي�صبق اإنجازه في المغرب ومن خالل قيمة م�صافة محلية؛

• اإحداث االآليات التي من �صاأنها ت�صهيل تجميع الم�صتريات من طبيعة واحدة في بع�س القطاعات، ق�صد •

اأن الهدف هو ا�صتباق الحاجيات وجعلها  اإلى التكنولوجيا، علما  ت�صجيع اال�صتثمار المحلي والولوج 

م�صتركة، لتو�صيح الروؤية للمقاوالت، و�صمان تغطية اأمثل للحاجيات في نهاية المطاف؛

• ت�صجيع تطوير م�صاريع �صراكة بين القطاعين العمومي والخا�س، والعمل في هذا االإطار على ت�صجيع نقل •

وتفوي�س المرافق العمومية، عبر تطوير الكفاءة الوطنية وتو�صيعها لت�صمل المجاالت المعنية.

8.  الم�صتريات ال�صتراتيجية في اإطار برامج ابتكارية

في ما يخ�س الم�صتريات التي تقوم بها الدولة، والتي تكون من الناحية التكنولوجية في متناول المقاوالت 

الوطنية، فينبغي القيام با�صت�صارات وفق المراحل التالية:

• مرحلة تحديد المقاوالت التي لديها القدرة اأو االمكانية على تغطية الحاجيات الم�صتهدفة؛•
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• مرحلة �صابقة على اال�صت�صارة، مع دعم من الدولة لتلك المقاوالت التي �صتتكفل بتغطية الحاجيات •

في مجال محدد ومتحكم فيه؛

• مرحلة الم�صادقة على مدى مالءمة العر�س المقدم مع الحاجيات الواجب تغطيتها؛•

• مرحلة طلب العرو�س المفتوح.•

ملحوظة: يت�صمن التقرير المف�صل اأمثلة عن التطبيق القطاعي لهذا الم�صعى.

9.  ت�صجيع ومواكبة المقاولت ال�صغرى والمتو�صطة

و�صع اأدوات معينة لت�صهيل وت�صجيع ولوج المقاوالت ال�صغرى والمتو�صطة اإلى ال�صفقات العمومية:

• خدمات اإعالمية ل�صالح المقاوالت ال�صغرى والمتو�صطة، توؤمن اليقظة في مجال ال�صفقات العمومية، •

لت�صهيل عملية تحديد وتوجيه ال�صفقات المالئمة لهذه المقاوالت؛

• ت�صجيع ولوج المقاوالت ال�صغرى والمتو�صطة اإلى اال�صت�صارة القانونية، وخ�صو�صا في مجال ال�صفقات •

العمومية، �صواء خالل المرحلة القبلية لتقديم العر�س اأم اأثناء مرحلة التعاقد وتنفيذ ال�صفقات؛

• و�صع ملفات نموذجية مب�صطة وم�صادق عليها لفائدة المقاوالت ال�صغرى والمتو�صطة؛•

• تاأمين دعم مالي للجوء �إلى خدمات خبر�ء في مرحلة �إعد�د �لعرو�س )في �متد�د لبرنامج "م�صاندة" •

للوكالة الوطنية الإنعا�س المقاوالت(؛

• عرو�س للتمويل اأكثر مالءمة، مقدمة من قبل ال�صندوق الوطني لل�صفقات؛•

• فتح االإمكانية اأمام الدولة لالأداء المبا�صر لم�صتحقات المقاوالت ال�صغرى والمتو�صطة المكلفة بالمناولة •

في اإطار ال�صفقات العمومية؛

• تحديد اأمثل للعالقات بين المقاوالت الكبرى التي تر�صو عليها ال�صفقات وبين المقاوالت ال�صغرى •

والمتو�صطة المكلفة بالمناولة؛

• ال�صغرى • للمقاوالت  ال�صفقة  عن  اأجر  مقدم  الم�صروع  �صاحب  تاأمين  اإمكانية  الن�صو�س  ت�صمين 

والمتو�صطة.

10.  ت�صجيع القت�صاد الجتماعي

و�صع اإطارمالئم بالن�صبة اإلى الم�صتريات التي يمكن اأن يقوم بها فاعلون في االقت�صاد االجتماعي، يتميز بما 

يلي:

• م�صطرة اأقل اإكراها واأكثر تالوؤما مع اأنظمة وهياكل الكيانات الم�صتهدفة بطريقة مبا�صرة اأو غير مبا�صرة؛•

• �صوابط تقوم على معايير ينبغي ت�صجيعها، ترتبط خا�صة بما يلي:•
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الحفاظ على البيئة؛ -

التجارة العادلة؛ -

الت�صميات االأ�صلية الخا�صعة للمراقبة؛ -

ت�صجيع المقاوالتية الن�صائية. -

11.  اإحداث هيئة مركزية مكلفة بال�صفقات العمومية

اإحداث هيئة لذى رئي�س الحكومة مكلفة بقيادة �صيا�صة ال�صفقات العمومية على اأ�صا�س ا�صتراتيجية حقيقية 

للم�شتريات. ويناط بهذه �لهيئة �لجديدة �لمهمات �لتالية:

• مر�صد لل�صفقات العمومية يجمع كل المعطيات حول ال�صفقات العمومية، ويتتبع الموؤ�صرات ويقي�س •

مدى بلوغ االأهداف )وخ�صو�صا المتعلقة منها باالأثر االقت�صادي واالجتماعي( ح�صب محاور عديدة 

)الجهة والقطاع والموؤ�ص�صة ون�صبة المحتوى من العنا�صر الم�صتوردة قيا�صا اإلى محتوى القيمة الم�صافة 

المحلية، وغير ذلك(؛

• اإحداث �صجل مرجعي للمقاوالت، من اأجل مركزة المعلومات المفيدة للم�صترين العموميين؛•

• تكوين وتاأطير الم�صترين العموميين؛•

• �لمو�كبة في و�شع �ل�شيا�شات �ال�شتر�تيجية للم�شتريات، وخ�شو�شا في �لبر�مج �البتكارية؛•

• التنظيم.•

بالنهو�س  الهيئة الجديدة على م�صتوى المواكبة اال�صتراتيجية لل�صفقات العمومية، وتكون مكلفة  تتدخل 

الم�صاعدة  خدمات  اإلى  ال�صرورة  عند  اللجوء  ذلك  في  )بما  المتعاقدين  ومواكبة  الم�صتري،  مهنة  بتطوير 

الخارجية على التعاقد AMO( لبلوغ االأهداف االإ�صتراتيجية لل�صفقات العمومية.

ومن المهم اال�صارة اإلى اأن:

• مهمات المراقبة والمحا�صبة تبقى على م�صتوى الخزينة العامة للمملكة؛•

• مهمة الطعون ال تدخل في مهام الهيئة المكلفة بقيادة �صيا�صة ال�صفقات العمومية بل هي مناطة بالهيئة •

الجديدة متكافئة االأع�صاء المذكورة اآنفا )والتي يمكنها اأن تحل محل اللجنة المركزية لل�صفقات(.
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الملحق 1

اأمثلة من التفعيل القطاعي للتو�صيات
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اإن من �صاأن تفعيل التو�صيات االإرادية التي اأدلى بها المجل�س االقت�صادي واالجتماعي اأن تكون اأكثر نجاعة 

اإن هو �صم اإلى التدابير االلتقائية هيكلة قطاعية.

وقد تم تعريف القطاعات التالية مع تف�صيل المراحل الرئي�صة للتفعيل.

الأ�صغال العمومية:

• الم�صوؤول: وزارة التجهيز والنقل•

• المراحل الرئي�صة:•

في  - المغربية  المقاوالت  االإبقاء على حظوظ  الحر�س على  مع  العرو�س،  لطلبات  القبلي  االإعداد 

الم�صاركة؛

تق�صيم ال�صفقات اإلى ح�ص�س، من اأجل مالءمتها مع القدرات التقنية والمالية والب�صرية وقدرات  -

التدخل لدى المقاوالت المغربية؛

اإيالء االأف�صلية للمقاوالت المحلية في ما يخ�س االأ�صعار؛ -

اإدماج مبداإ التعوي�س ال�صناعي في ال�صفقات الكبرى التي ال يمكن للمقاوالت المغربية التر�صح  -

لها رغم ما تحقق من تعديالت واإ�صالحات.

تجهيزات مراقبة ال�صير على الطرقات

• الم�صوؤولون: وزارة التجهيز والنقل/اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث ال�صير، وزارة الداخلية، ووزارة •

ال�صناعة.

• المراحل الرئي�صة:•

البرمجة على مدى �صنوات متعددة؛ -

ت�صنيف طلبات اإبداء االهتمام بطريقة مو�صوعاتية، بما يتيح اختيار المقاوالت المغربية القادرة على  -

التموقع؛

��شطالع �لدولة بالتمويل �لجزئي لبر�مج �لبحث و�لتطوير )على غر�ر برنامج "تطوير"(؛ -

المغربي،  - ال�صياق  مع  والمتالئمة  بدقة  المحددة  للمعايير  نظام  عبر  المحلية  المقاوالت  حماية 

وخ�صو�صا في ما يخ�س االأوزان والمقايي�س؛

اإطالق طلبات عرو�س "تقليدية" تحترم معايير ال�صفافية واالنفتاح؛ -

تق�صيم ال�صفقات اإلى ح�ص�س، بما يالئم قدرات االإنتاج المحلية. -
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التجهيزات المكتبية

• الم�صوؤولن: وزارة ال�صناعة ووزارة المالية.•

• المراحل الرئي�صة:•

البرمجة على مدى �صنوات متعددة؛ -

اإلغاء ال�صريبة على ا�صتيراد الخ�صب، التي تثقل كاهل االإنتاج الوطني؛ -

ت�صنيف طلبات اإبداء االهتمام بطريقة مو�صوعاتية، بما يتيح اختيار المقاوالت المغربية القادرة على  -

التموقع؛

اإيالء االأف�صلية للمقاوالت المحلية في ما يخ�س االأ�صعار؛ -

حماية االإنتاج الوطني عبر نظام من المعايير. -

المنتجات ال�صيدلنية والمواد الحيوية الطبية والتجهيزات الم�صاعدة لالأ�صخا�ص المعاقين

• الم�صوؤولن: وزارة ال�صحة ووزارة ال�صناعة•

• المراحل الرئي�صة:•

التخطيط على مدى �صنوات متعددة؛ -

تحديد الئحة االأدوية الرئي�صة التي ينبغي العمل على تطويرها في المغرب؛ -

طلب اإبداء االهتمام من قبل ال�صناعيين المغاربة، والمواكبة في مجال البحث والتطوير؛ -

اإبرام عقود اإطارات على مدى �صنوات متعددة، تتحدد ح�صب قدرة المقاوالت على تطوير منتجات  -

مالئمة؛

ال�صحة )AMO( ونظام  - بالتاأمين االإجباري على  ترتبط  امتيازات  المحليين عبر  المنتجين  حماية 

الم�صاعدة الطبية RAMED؛ وبالم�صتريات التي تقوم بها الدولة.

التجهيزات الفالحية:

• الم�صوؤولن: وزارة الفالحة، ووزارة ال�صناعة•

• المراحل الرئي�صة:•

 التخطيط على مدى �صنوات متعددة؛ -

اإطالق طلبات الإبداء االهتمام لدى ال�صناعيين الدوليين ليقيموا فروعا ل�صناعاتهم بالمغرب؛ -  

 العمل على حماية المنتجين المحليين الم�صتقبليين، عبر امتيازات مرتبطة بالم�صاعدة العمومية  -
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المخ�ص�صة للتجهيزات الفالحية؛

اإبرام عقود اإطارات على مدى �صنوات متعددة، تتحدد ح�صب قدرة المقاوالت على تطوير منتجات  -

مالئمة.

الحكومة الإلكترونية

• الم�صوؤول : رئي�س الحكومة•

• المراحل الرئي�صة : •

"هيئة مركزية" للحكومة االإلكترونية، تكون من مهامها على الخ�صو�س مراقبة الجوانب  - اإحداث 

التقنية والمالية للم�صاريع؛

ا�صتباق الحاجيات مع اإحداث خطة لتغطية الخدمات؛ -

ت�صنيف طلبات اإبداء االهتمام بطريقة مو�صوعاتية، بما يتيح اختيار المقاوالت المغربية القادرة على  -

التموقع؛

��شطالع �لدولة بالتمويل �لجزئي لبر�مج �لبحث و�لتطوير )على غر�ر برنامج "تطوير"(؛ -

المغربي،  - ال�صياق  مع  والمتالئمة  بدقة  المحددة  للمعايير  نظام  عبر  المحلية  المقاوالت  مواكبة 

خ�صو�صا على م�صتوى ال�صالمة؛

وفي مرحلة اأخيرة، اإطالق ا�صت�صارات اأو طلبات عرو�س تحترم معايير ال�صفافية واالنفتاح. -
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الملحق 2

عر�س تركيبي لبع�س التقارير الوطنية والدولية المتعلقة بال�صفقات العمومية
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البنك الأفريقي للتنمية )BAD( – برنامج دعم اإ�صالح الإدارة العمومية، المرحلة الرابعة

• 100 مليون • للتنمية، قدره  �لبنك �الأفريقي  �إ�شالح �الإد�رة �لعمومية في قر�س من  برنامج دعم  يتمثل 

يورو.  مليون   73 قدرها  االأوربي  االتحاد  هبة من  وكذا  نف�صه،  بالمبلغ  الدولي  البنك  وقر�س من  يورو، 

وقد تمت �لم�شادقة على �لبرنامج في 2010، و�صيتم ت�صليم المبالغ على دفعة واحدة لدعم ال�صيا�صة 

عجز  و�صد   ،politique contra-cyclique االأزمة  تداعيات  البالد  تجنيب  اإلى  الرامية  الحكومية 

الميزانية لل�صنة ذاتها؛

• و��شتمر�ر • �القت�شاد  تناف�شية  نان  يوؤِمّ م�شتد�مة  وتنمية  قوي  �قت�شادي  نمو  ت�شجيع  �إلى  �لبرنامج  يهدف 

ن�صاطه على المدى المتو�صط. والجوانب التي ينبغي دعم فعالية الدولة فيها تهم تدبير الميزانية والموارد 

الب�صرية، ودعم الكتلة االأجرية العمومية، وتب�صيط الم�صاطر االإدارية عبر تطوير االإدارة االإلكترونية؛

يمثل �لبرنامج في مجمله عملية �إ�شالح موؤ�ش�شية يجري تفعيلها على مر�حل متتالية. و�شتتيح �لمرحلة �لر�بعة 

على وجه التحديد ا�صتكمال مختلف مقاطع االإ�صالح، من اأجل تعميق عملية تحديث االإدارة العمومية.

ينبني �لبرنامج حول �أربعة مكونات:

• تح�صين فعالية الدولة في تدبير الموارد المالية، اأي في ميدان الم�صاعدات المالية على المدى البعيد، •

وتب�صيط برمجة الميزانيات وتنفيذها، واالفتحا�س الداخلي ومراقبة االأداء، واإ�صالح القانون التنظيمي 

للمالية؛

• تح�صين فعالية الدولة في تدبير الموارد الب�صرية، بما يقت�صي اإحداث نظام جديد للتدبير والتكوين الم�صتمر؛•

• �صد والتنبوؤ وتدبير ميزانية الوظائف؛•
ّ
دعم الكتلة االأجرية العمومية بمراقبة وتعزيز الر

• االإدارة • مجال  في  والقيادة  بالحكامة  االرتقاء  عبر  االإلكترونية،  االإدارة  وتفعيل  الم�صاطر  تب�صيط 

ثالثة،  اأطراف  اإلى  االإلكترونية  االإدارة  وتفوي�س  الخدمات،  وتح�صين  الم�صاطر  وتب�صيط  االإلكترونية، 

وال�صراكة بين القطاع العمومي والخوا�س.

منظمة التعاون والتنمية القت�صادية OCDE – دعم النزاهة في ال�صفقات العمومية

كان هدف الدرا�صة المنجزة في 2008 تحليَل الخطوات التي حققتها البالد في مجال تحديث ال�صفقات 

العمومية، وخ�صو�صا في ما تعلق بمحاربة الف�صاد ودعم النزاهة. وتغطي الدرا�صة مجموع دورة التفويت، من 

اأجل تحديد مكامن القوة ومواطن ال�صعف، والخروج بتو�صيات عن ال�صيا�صة الالزم اِتّباعها لتح�صين الو�صع.

ت�صتمل الدرا�صة على محاور عديدة للخال�صات والتو�صيات:

• دعم المهنية في ال�صفقات العمومية من اأجل منح قدرة تدبيرية كافية لالآمرين بال�صرف، في تواز مع •

تخفيف المراقبة، اأي تطوير وظيفة للم�صترين العموميين اأو تكوين من المعارف والكفاءات؛
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• دعم ا�صتقاللية اآلية الطعن، مما يقت�صي اإتاحة اال�صت�صارة المبا�صرة مع لجنة ال�صفقات، وت�صريع م�صطرة •

الطعن؛

• موا�صلة الم�صعى المتمثل في م�صوؤولية وافتحا�س االآمرين بال�صرف، مما ي�صتلزم تعديل قانون الدوائر •

�صالمة  من  التحقق  لها  يتيح  بما  للمالية  العامة  المفت�صية  دور  وتو�صيع  الم�صوؤولية،  لتوطيد  المالية 

ال�صفقات، وجعل عمليات االفتحا�س ممنهجة باأكثر مما هي عليه اليوم؛

• تكوينات • تنظيم  التوعية من خالل  تدعيم عمليات  عبر   ،2007 لمر�صوم  من�صجم  وتفعيل  تاأويل  اإقرار 

وتقديم الدعم للمقاوالت في ما يخ�س البوابة االإلكترونية، وا�صتعمال بطاقات �صارحة ودالئل وكتيبات 

موحدة، و�إعادة �لنظر في طريقة تطبيق مقت�شيات �لمر�شوم ون�شر �لنتائج؛

• �تخاذ �إجر�ء�ت نوعية للوقاية من �لف�شاد في �ل�شفقات �لعمومية، بناًء على �أ�شغال �لهيئة �لمركزية للوقاية •

من الر�صوة، بو�صع خارطة للمخاطر، وتنظيم دورات تكوينية لفائدة االأعوان العاملين في مجال ال�صفقات 

العمومية، وتطوير القانون المنظم لم�صاألة تنازع الم�صالح.

البنك الدولي – تقييم تدبير اأنظمة المالية العمومية

اأجرى البنك الدولي في 2007 درا�صة كان الهدف منها تقييم تدبير اأنظمة المالية العمومية. وكان من نتائجها 

ما يلي:

• مكن اإ�صالح الميزانية الذي جرى في 2001 من توفير مزيد من المرونة في تدبير المخ�ص�صات المالية •

للوز�ر�ت، غير �أن م�شتوى تعميمه وكذ� �إجبارية �لنتائج و�ل�شفافية، تحتاج كلها �إلى دعم؛

• �صرورة الرفع من ال تركيز المخ�ص�صات المالية؛•

• �نخر�ط �شعيف للوزارات التقنية في تدبير مخ�ص�صاتها المالية المتعلقة باأداء االأجور؛•

• �شرورة �ال�شتمر�ر في تفعيل برنامج �لتدبير �لمندمج للنفقات �لعمومية GID، مع االأخذ بعين االعتبار •

خ�صو�صيات االإدارات والميزانية المغربية؛

• اأحرز اإ�صالح المراقبة تقدما ملمو�صا، وينبغي له اأن ي�صير وفق منظور يتوخى تب�صيط عمليات المراقبة؛•

• تبقى �آجال �الأمر بدفع �لنفقات طويلة جد�، وذلك رغم تح�شين �ل�شروط �لعامة للتنفيذ؛•

• �أحرزت محا�شبة �لنفقات تقدما، وذلك بف�شل مقدمات تفعيل برنامج �لتدبير �لمدمج للنفقات �لعمومية، •

وخ�شو�شا في �شقه �لمتعلق بقاعدة �لتبادل؛ بيد �أن تفعيل �لبرنامج �لمحا�شباتي �لجديد ي�شكو تاأخر�؛

• اإ�صالح مراقبة الموؤ�ص�صات والمقاوالت العمومية محدود االأثر ب�صبب العدد القليل جدا من المتدخلين •

الخارجيين، والتفعيل ال�صعيف لهيئة "لجنة االفتحا�س".
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• جرى تفعيل اإ�صالح المراقبة واالفتحا�س الداخلي والخارجي بوتيرة �صريعة منذ 2003، لكن اإ�صالح •

االفتحا�س يتطلب مجهودا ذا اأولوية ق�صوى من قبل ال�صلطات.

• تعد مراجعة القانون التنظيمي للقوانين المالية اأمرا م�صتعجال من اأجل موا�صلة االإ�صالحات في مجال •

�لتدبير �لمالي، ويجب �أن تاأخذ تلك �لمر�جعة بعين �العتبار �إطالق برنامج �لتدبير �لمندمج للنفقات 

العمومية، واإقرار م�صوؤولية االآمرين بال�صرف، وتخفي�س االآجال.

• تعد �لمخاطر �ل�شاملة في مجال �لميز�نية و�لمحا�شبة و�لمر�قبة �شعيفة، الأن �الإ�شالحات لم تنتج عنها •

تبقى  بالمراقبة،  الفعال  النهو�س  وكذا  الح�صاب،  تقديم  اآجال  من  التخفي�س  اأن  غير  اإ�صافية،  مخاطر 

�صرورات ال منا�س منها.

البنك الدولي – التقرير التحليلي حول تفويت ال�صفقات العمومية

ال�صفقات  تفويت  لنظام  تحليلية  درا�صة  في  تمثلت  وقد   ،1999 �صنة  اإلى  هذه  الدولي  البنك  درا�صة  تعود 

العمومية، اأجريت با�صتراك مع الحكومة المغربية. 

ت�صمل الدرا�صة عددا من محاور الخال�صات والتو�صيات:

• ت�صمل • التنظيمية  القوانين  العامة، وجعل  االإدارية  البنود  دفتر  تبني  والتنظيمية:  الت�صريعية  الن�صو�س 

ممار�صات الختيار الم�صاركين في اال�صت�صارة وتحديد حاالت تنازع الم�صالح وكذا التحكيم؛

• فعالية تدبير ال�صفقات العمومية: تح�صين عمليات المراقبة الداخلية للم�صاطر االإدارية، من اأجل تدارك •

ما يح�صل من تاأخر في اإطالق ال�صفقات والموافقة عليها واالإخبار بها؛

• المرحلة • في  االإجراءات  من  التقليل  عبر  العمليات،  م�صار  تق�صير  االأداء:  عمليات  م�صارات  تح�صين 

القبلية واإدخال نظام للمراقبة في المرحلة البعدية؛

• برنامج �لتكوين: تطبيق برنامج للتكوين على �لمدى �لقريب، في �رتباط مع �لمر�شوم �لجديد و�لتد�بير •

�ل�شفقات  حول  لالإعالم  معلوماتي  برنامج  وتطوير  �لعموميين،  �الأعو�ن  لتكوين  وبرنامج  �لتطبيقية، 

العمومية وتدبيرها؛

• كل • داخل  التو�صيات  تطبيق  يتيح  بما  الوزارات،  كل  في  القيادية  المواقع  بين  ما  التن�صيق  القيادة: 

االإدارات والجماعات المحلية وغيرها من الموؤ�ص�صات العمومية.

ترن�صبارن�صي المغرب – ورقة حول ال�صفقات العمومية

• تركز �لدر��شة على نقاط �ل�شعف و�لقوة في �الإ�شالح �لذي �أدخل في 1998 على مر�صوم ال�صفقات •

العمومية – المر�صوم الذي ي�صكو من ثغرات كبيرة في ما يخ�س مجال تطبيقه – وال�صلطة التقديرية 
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لالإد�رة، و�لنظام �ال�شتثنائي للدفاع �لوطني، و�إمكانات �لطعن، و�الإفر�ط في �ل�شكليات، و�أوجه �لنق�س 

واالإطار  والمراقبة،  االفتحا�س  عمليات  مفعول  ومدى  الملفات،  تتبع  واإمكانية  المعلومات،  مجال  في 

مجال  في  عامة  اإدارية  بنود  لدفاتر  وغياب  مدبرة،  غير  م�صتركة  تحمالت  دفاتر  )من  والتقني  القانوني 

التزود بالحاجيات(؛

تنتظم تو�صيات الجمعية في ما يخ�س تدبير ال�صفقات العمومية حول ثالثة محاور:

المحور الأول : دعم وتن�سيق عمليات المراقبة واالفتحا�ص، وتحديد اأهدافها بطريقة اأمثل

• ال�صفقة • �صكل  كون  ومدى  بها،  القيام  المعتزم  الم�صتريات  وفائدة  مالءمة  مدى  لمراقبة  اآليات  و�صع 

منا�صبا، ومدى مردود اال�صتثمارات المخطط لها؛

• والف�صل • للم�صوؤوليات،  عليه  ومن�صو�س  وا�صح  توزيع  تقوم على  الداخلية،  للمراقبة  منا�صبة  اآلية  و�صع 

اإمكانية تتبع  بين �صالحيات المتدخلين المختلفين، والم�صاطر المتبعة في تدبير ال�صفقات، و�صمان 

كل خطوات التدبير، الإتاحة اإجراء عمليات المراقبة واالفتحا�س في كل مرحلة من مراحل التفويت؛

• تو�صيع تقارير االفتحا�س لت�صمل كل ال�صفقات المبرمة، وت�صمل كذلك عينة تمثيلية عن كل النفقات •

الملتزم بها؛

• تحقيق التكامل بين مختلف اأ�صكال المراقبة واآلياتها؛•

• دعم وزيادة عدد عمليات المراقبة البعدية، وتطوير مراقبة الجوانب المادية؛•

• تاأكيد كفاءة وا�صتقاللية المفتح�صين الداخليين؛•

• وقو�نين • �لتحمالت  دفاتر  بين  �لتنا�شب  م�شاألة  ت�شمل  �لد�خلي،  لالفتحا�س  دورية  بر�مج  تحديد 

وو�شع  �لعقود،  وتعديل  �الآجال  وتدبير  �لمر�شوم،  لمقت�شيات  �لتفويت  �شروط  ومطابقة  �ال�شت�شار�ت، 

ملفات  تتبع  في  وال�صمولية  ال�صفقات  و�صيولة  االأعوان،  و�صالحيات  ومهام  ال�صرف،  الأوامر  �صجالت 

ال�صفقات؛

• و�صع عمليات مراقبة متالئمة مع كل نوع من الم�صتريات، تقوم على مخططات للمراقبة معدة �صلفا، •

من  الم�صتريات،  من  �صنف  كل  اإلى  بالن�صبة  م�صبقا  المحددة  النوعية  المخاطر  االعتبار  بعين  تاأخذ 

المقتنيات )نزع ال�صفة المادية عن عملية التنفيذ، وتق�صيمها اإلى مراحل، وتوجيه دفتر التحمالت( اإلى 

االأ�صغال )الف�صاد في مرحلة التنفيذ( اإلى الخدمات )التفويت دون اإجراء المناف�صة، وعدم وجود حاجة 

حقيقية في بع�س االأحيان(؛
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 المحور الثاني : تاأهيل الن�سو�ص

العامة  - المبادئ  �صبط  واإعادة  موحد،  قانون  في  العمومية  بالم�صتريات  المتعلقة  الن�صو�س  جمع 

للمر�صوم للتن�صي�س ال�صريح على ت�صمينها اأداء النفقات العمومية؛

فاإن لم يمكن  - المحلية،  العمومية والجماعات  الموؤ�ص�صات  لي�صمل  المر�صوم  تو�صيع مجال تطبيق 

ذلك فعلى االأقل تبني قانون تنظيمي خا�س بتلك الهيئات؛

الم�صتركة،  - التحمالت  دفاتر  مراجعة  اأو  وو�صع  بالمقتنيات،  خا�س  عامة  اإدارية  بنود  دفتر  و�صع 

واالرتقاء بم�صتوى التحكم في المعايير، من اأجل الحد من التدابير التكميلية التي تاأتي بها دفاتر 

التحمالت الخا�صة؛

)االإ�صراك  - االختيار  ومعايير  التحمالت  دفاتر  و�صع  يخ�س  ما  في  لالإدارة  التقديرية  ال�صلطة  تاأطير 

�الإجباري للجنة فتح �الأظرفة في معالجة �عتر��شات �لمتناف�شين، ومر�جعة �شروط �ختيار �لمتناف�شين 

عبر و�صع معايير مالئمة للتقييم(؛

فتح الولوج اأمام الهيئة الجديدة لمقاومة الف�صاد اإلى كل المعلومات ال�صرورية )من عمليات تفويت  -

وتنفيذ وت�صفية، وتقارير افتحا�س(؛

و�صع نظام للطعن يكون م�صتقال ومو�صوعيا؛ -

الحد من ال�صكليات المفرو�صة على اأ�صحاب العرو�س، ومراجعة طرق و�صع الملفات وفح�صها؛ -

فتح االأظرفة التقنية قبل االأظرفة المالية؛ -

التبرير المف�صل لكل اإق�صاء والأ�صباب االختيار، والن�صر ال�صنوي لتقرير عن م�صتريات كل اإدارة؛ -

�صمان اإمكانية تتبع كاملة لعملية تفويت وتنفيذ ال�صفقات؛ -

تحديد تدابير ترمي اإلى الوقاية من االنزالقات وتتبع �صفقات الدفاع الوطني؛ -

المحور الثالث :  و�صع اإجراءات للمواكبة

تكوين المتدخلين في م�صل�صل الم�صتريات العمومية والمفتح�صين الداخليين؛ -

و�صع دالئل مب�صطة موجهة اإلى المقاوالت ال�صغرى والمقاوالت ال�صغيرة والمتو�صطة؛ -

)قواعد  - اإطالقها  يتم  التي  اال�صت�صارات  على  االطالع  من  المقاوالت  تمكين  م�صتوى  من  الرفع 

اإلكترونية(، واإحداث بوابة  اإطالق االإعالنات عن اال�صت�صارات، واإمكانية �صحب الملفات بطريقة 

لل�صفقات العمومية ودعم ا�صتعمال التقنيات الحديثة في االإعالم والتوا�صل؛

التقييم المنتظم للن�صو�س ومفعولها؛ -

اإنتاج كتيبات للم�صاعدة على فهم الن�صو�س وتاأويلها؛ -
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)من  - العمومية  للم�صتريات  والمالي  والتقني  االإداري  التدبير  تح�صين  تتيح  نموذجية  وثائق  تحرير 

م�شاطر وبر�مج للجودة وبر�مج للمر�قبة وغير ذلك(؛

تحديد �لمعايير �لخا�شة بال�شروط �لمالية لل�شفقات بالن�شبة �إلى كل متعاقد؛ -

تعميم نظام تاأهيل وت�صنيف المقاوالت؛ -

عها عن قرب، ودعم م�صعى الجودة  - و�صع معايير للجودة ولالأن�صطة، من اأجل تقييم ال�صفقات وتتُبّ

في م�صل�صل ال�صراء.
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الملحق 3

درا�صة تركيبية مقارنة الأف�صل الممار�صات الدولية العمومية
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I.      الجوانب الم�صطرية والتنظيمية

1.  ت�صنيف ال�صفقات العمومية

التحاد الأوربي

 common procurement لعبارة  )اخت�صارا   CPV با�صم  يعرف  ما  يتكون 

ال�صفقات  ت�صنيف  في  وُي�صتعمل  اإ�صافي،  ومعجم  رئي�س  معجم  من   )vocabulary

العمومية عبر امتداد تراب االتحاد االأوربي.

• اأعداد، • ت�صعة  حتى  تبلغ  ال�صفرات  من  متفرعة  بنية  على  الرئي�س  المعجم  يرتكز 

لو�صف المقتنيات اأو االأ�صغال اأو الخدمات مو�صوع ال�صفقة

• اأبجدية-• ال�صفقة، وهو يتكون من �صفرة  تو�صيف مو�صوع  المعجم االإ�صافي  يتمم 

عددية تتيح تقديم تفا�صيل اإ�صافية عن طبيعة الم�صتريات اأو وجهتها.

الوليات المتحدة

د الحكومة الفيدرالية االأمريكية بالم�صتريات في بع�س االأحيان ب�صيطة  تكون عملية تزُوّ

تفويت  في  بها  الم�صموح  والعتبة  ال�صفقة  طبيعة  ح�صب  وذلك  معا،  اآن  في  ومعقدة 

ال�صفقات.

والخدمات،  والبناء،  التموين،  ت�صمل  الم�صتريات،  من  كبرى  فئات  خم�س  هناك   

والبحث والتطوير، وا�صتئجار العقارات.

 هناك لكل فئة من الم�صتريات عدد من االأنواع المحددة من اأ�صكال تفويت ال�صفقات. 

والبنايات  العمومية  االأ�صغال  ت�صمل  "المقتنيات"  فئة  فاإن  المثال،  �صبيل  وعلى 

والتجهيزات وال�صفن واالآالت الطافية والطائرات واالآليات وغيرها.

 اإ�صافة اإلى الت�صنيف اأعاله، يتم ت�صنيف ال�صفقات على اأ�صا�س عتبات للتفويت محددة 

بدقة:

 الم�صتريات ال�صغيرة اأو "ال�صغيرة جدا": يق�صد بها �صراء معدات اأو خدمات  -

ال يتعدى مجموع قيمتها 2.500 دوالر، با�صتثناء البناء، حيث تحدد العتبة في 

2.000 دوالر.
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مجموع  - يتجاوز  ال  خدمات  اأو  لمعدات  �صراء  المب�صطة" لكل  ال�صراء  "عتبة 
الواليات  خارج  تجري  التي  الم�صتريات  با�صتثناء  دوالر،   100.000 قيمتها 

العالم،  في  ال�صالم  على  للحفاظ  اأو  اإن�صانية  طوارئ  عملية  اإطار  في  المتحدة، 

حيث ت�صل العتبة عندها اإلى 200.000 دوالر.

"الكبرى"، ويق�صد بها الم�صتريات التي تتجاوز قيمتها  - اأو  الم�صتريات الكبيرة 

العتبة المب�صطة.

2.  ت�صنيف ال�صفقات العمومية

تركيا

ت�صنف طلبات العرو�س اإلى ق�صمين:

• طلبات العرو�س المفتوحة: باإمكان كل المتر�صحين اإر�صال ملفاتهم•

• تقت�صي • ا�صتعمالها حين  يجري  الم�صبق:  االختيار  مع  المفتوحة  العرو�س  طلبات 

كلفتها  تتجاوز  باأ�صغال  االأمر  تعلق  اإذا  اأو  تقنية خا�صة،  على  التوفر  ال�صفقة  طبيعة 

من  االأقل  على  ثالثة  دعوة  يتم  الم�صبق،  االختيار  مرحلة  فبعد  القانونية.  العتبة 

المتر�صحين الخم�صة )وهو الحد االأدنى لعدد المتر�صحين( اإلى اإر�صال عرو�صهم.

الم�صطرة المتفاو�س عليها يتم اللجوء اإلى تطبيقها في الحاالت التالية:

• واالأوبئة • الطبيعية  الكوارث  قبيل  من  طارئ،  ل�صبب  فورا  ال�صفقة  اإبرام  تعين  اإذا 

واالأمن الوطني وما اإلى ذلك؛

• اإذا كان مو�صوع ال�صفقة يقت�صي م�صل�صال من البحث والتطوير اأو اإذا كان اإنتاجه ال •

يتم بكميات كبيرة؛

• اإذا حالت خ�صائ�س ال�صفقة دون التحديد الدقيق للجوانب التقنية والمالية؛•

• اإذا تعدت الكلفة عتبة 637.000 درهم.•

ال�صراء المبا�صر 

يجري اللجوء اإلى ا�صتعمال ال�صراء المبا�صر على الخ�صو�س حين يكون من االأكيد اأن 

مو�صوع ال�صفقة ال يمكن اأن يقدم اإال من قبل طرف متعاقد معه واحد، اأو اإذا كان لهذا 

االأخير حقوق ح�صرية على ذلك المو�صوع، وكذا حين يتعلق االأمر ب�صراء اأو ا�صتئجار 

ملكية عقارية. ال ينبغي اأن تتجاوز قيمة هذه ال�صفقات 191.000 درهم.
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الأردن

ال�صراء المبا�صر 

يجري اللجوء اإلى ال�صراء المبا�صر في الحاالت التالية:

• اإذا تم تحديد اأ�صعار المقتنيات من قبل ال�صلطات الر�صمية•

• اأو طلبات االقتراحات • في حال حدوث حاجة طارئة ت�صبح معها طلبات العرو�س 

اأمرا غير منا�صب

• حين يكون هناك مزود واحد فقط لديه المنتجات المطلوبة•

• حين يتعلق االأمر بقطع غيار اأو قطع تكميلية يتعذر الح�صول عليها من عند مزودين •

مختلفين دون اأن ينجم عن ذلك اختالف في الجودة

• قبل • من  الم�صتعملة  المقتنيات  اأنواع  بين  يوحد  اأن  ال�صراء  �صاأن  من  يكون  حين 

القطاع المعني، واأن يترتب عليه اقت�صاد في �صراء قطع الغيار

• اإذا لم تف�س طلبات العرو�س اأو طلبات االقتراحات اإلى عرو�س مالئمة من حيث •

ال�صعر اأو الحجم

طلب االقتراحات

يجري اللجوء اإلى طلب االقتراحات في الحاالت التالية:

• في حال حدوث حاجة طارئة للتموين، ال يتنا�صب طابعها الم�صتعجل مع طول وبطء •

م�صطرة طلب العرو�س

• �إذ� كان عدد �لمزودين �لممكنين بالمنتج �لمطلوب ال يتجاوز ثالثة مزودين•

• اإذا كانت قيمة المقتنيات ال تتجاوز 63.000 درهم•

• اإذا كان عدد المتر�صحين لطلب العرو�س غير كاف•

بخ�صو�س طلبات العرو�س، فيجب تكوين لجنة مركزية لطلبات العرو�س داخل قطاع 

التموين العام )DAG(، ح�صب التركيبة التالية:

• ع�صو من االإدارة العامة لقطاع التموين العام، ب�صفته رئي�صا•

• اإطار �صاٍم من وزارة المالية ب�صفته ع�صوا•

• اإطار �صاٍم من وزارة ال�صناعة والتجارة ب�صفته ع�صوا•
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تعد هذه المنا�صب منا�صب قارة )à plein temps(، وتبلغ مدة االنتداب �صنتين في 

االأدنى، لكن للوزارة المعنية اأن تغير ذلك.

الموؤ�ص�صات  لح�صاب  عام،  اأو  نوعي  ا�صتعمال  ذات  تموينات  ل�صراء  اللجنة  تجتمع 

العمومية. ويجب اأن يتم تاأكيد قرارات �صراء المقتنيات ذات اال�صتعمال العام من قبل 

وزارة المالية، وتاأكيد القرارات المتعلقة ب�صراء المقتنيات ذات اال�صتعمال النوعي من 

قبل الموؤ�ص�صة المعنية.

كندا

يمكن للحكومة، كي ت�صتطيع تقدير حاجياتها، اأن تتقدم في البداية بطلبات معلومات 

اإلى المزودين، بغاية الح�صول على معلومات وتعاليق حول اإ�صتراتيجية تموينية تعتزم 

تطبيقها، قبل اأن تن�صر االإعالن المتعلق بذلك.

ت�صنف طلبات العرو�س اإلى ق�صمين:

• طلبات العرو�س االإلكترونية: على �صكل دعوة اإلكترونية لتقديم العرو�س، اأو اإعالن •

يوما  فترة الخم�صة ع�صر  تر�صيح خالل  اأي  يتقدم  اإذا لم  ال�صفقة  اأولي عن تفويت 

المن�صو�س عليها.

• معدة • الممونين  من  الئحة  الخ�صو�س  على  ت�صتعمل  التقليدية:  العرو�س  طلبات 

م�صبقا، وو�صائل اأخرى في طلبات التر�صيح.

ال�صراء المبا�صر

يتم اللجوء اإلى ال�صراء المبا�صر في الحاالت التالية:

• ال�صراء ذو طبيعة ا�صتعجالية•

• اإذا كانت قيمته ال تجاوز 220.000 درهم•

• و�صيانة • بناء  بعمل  متعلق  واالأمر  درهم،   878.000 تتجاوز  ال  قيمته  كانت  اإذا 

ي�صتدعي خدمات مهند�صين اأو معماريين، يتعين اإبرامه من قبل ع�صو ر�صمي من 

اأع�صاء الوكالة الكندية للتنمية الدولية

• اإذا كان هناك مزود وحيد يمكنه اال�صطالع بال�صفقة•

)demande d'offre à commandes(  طلب العرو�س المحدد بالطلبات

• ت�صتعمله الوزارات لو�صع الئحة من العرو�س المحددة بالطلبات والمختارة م�صبقا•
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• تقدم العرو�س من قبل مزود اإلى الحكومة، من اأجل تزويدها، بطريقة منتظمة ولفترة •

محددة، بم�صتريات اأو خدمات باأ�صعار يجري االتفاق عليها م�صبقا.

• اإلى • متكررة  حاجات  حكومية  موؤ�ص�صات  لدى  تكون  حين  الم�صطرة  هذه  تتّبع 

االإ�صالحات. وال  قبيل  اأو خدمات من  المكتبية  التجهيزات  قبيل  م�صتريات من 

ت�صتمل العرو�س المحددة بالطلبات على اأي التزام تعاقدي.

فرن�صا

كل �صفقة ال تتعدى عتبة 15.000 يورو يمكن اأن ُتبرم دون اإ�صهار وال مناق�صة تناف�صية.

يحدد الم�صتري العمومي ومزوده محتوى العقدة العمومية.

بالن�صبة لل�صفقات ذات الم�صطرة المكيفة )Mapa(، يتم تحديد مراحل وكيفية اإطالق 

المناف�صة واالإ�صهار من قبل الم�صتري العمومي ح�صب:

• الحاجيات•

• عدد واأماكن تواجد المزودين الممكنين•

• ظروف ال�صراء•

االتفاق- االإطار هو عقد يتم اإبرامه بين �صلطة مفو�س لها التفويت وبين فاعلين اقت�صاديين 

عموميين اأو خوا�س. هدفه و�صع الحدود المنظمة لل�صفقات المتعين اإبرامها خالل فترة 

معينة، وعلى الخ�صو�س االأ�صعار والجودة المطلوبة.

الحوار التناف�صي

ي�صتطع  اإذا لم  اأو  يتعلق االأمر ب�صفقة مركبة  التناف�صي حين  الحوار  اإلى  اللجوء  يجري 

القيام  اأو  التقنية  للحاجات  لال�صتجابة  الالزمة  الو�صائل  م�صبقا  يحدد  اأن  الم�صتري 

بتركيب قانوني اأو مالي.

لقو�عد  �لم�شطرة  هذه  تخ�شع  للتطبيق.  قابل  برنامج  من  ينطلق  �لمزودون حال  ويقترح 

االإ�صهار الم�صبق واإطالق المناف�صة.

في ما يتعلق بالم�صابقة فيمكن اأن تكون مفتوحة اأو ح�صرية. ويتم اختيار خطة اأو م�صروع 

بعد اإطالق المناف�صة واأخذ راأي لجنة

يجري اللجوء اإليها على الخ�صو�س في:
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• اإعداد التراب•

• التعمير•

• المعمار والهند�صة•

• معالجة المعطيات•

ويتم تعوي�س المتناف�صين ح�صب الطريقة المتفق عليها

عليه  تر�صو  َمن  مفاو�صة،  دون  العمومي،  الم�صتري  يعين  العرو�س،  طلبات  بخ�صو�س 

ال�صفقة، وذلك على اأ�صا�س معايير يجري ن�صرها على العموم م�صبقا.

ت�صتعمل هذه الم�صطرة في اأي �صفقة، لكنها ت�صبح اإجبارية انطالقا من عتبة مبلغ معين.

اإليه اإال ل�صراء تموينات  يق�صد بنظام ال�صراء الدينامي ب�صراء اإلكتروني، ال يتم اللجوء 

وخدمات جارية المدة محددة في اأربع �صنوات. وهو مفتوح في وجه كل مقاولة ت�صتجيب 

للمعايير المحددة في االإعالن المب�صط عن ال�صفقة.

�أو  و�حد  مزود  مع  �ل�شفقة  �شروط  على  بالتفاو�س  تتعلق  عليها  �لمتفاو�س  �لم�شطرة 

مزودين متعددين، يلي ذلك اختيار المتعاقد النهائي. يجري اللجوء اإليها في حاالت 

محدودة.

يمكن تفويت ال�صفقة المتعاقد عليها بعد االإ�صهار واإطالق المناف�صة اأو دون اإ�صهار وال 

اإطالق مناف�صة.

اأجل  المقاولين من  اإلى تجمع من  الم�صتري  يتوجه  والتنفيذ،  في حالة �صفقةالت�صور 

اإنجاز عمل معين )ت�صورا وتنفيذا(. وال يجري اللجوء اإلى هذه الم�صطرة اإال في حال 

وجود دافع تقني )من قبيل اأبعاد ا�صتثنائية وما اإلى ذلك( اأوجود التزام تعاقدي حول 

تح�صين الفعالية الطاقية.

الوليات المتحدة

يوجد نوعان من العقود:

• العقود ذات ال�صعر المحدد: م�صوؤولية �صاحب الم�صروع كاملة في ما تعلق بكلفة •

اأن�صطة ال�صفقة وما تعلق باالأرباح والخ�صائر

• العقود ذات الم�صاريف القابلة لال�صتعادة: م�صوؤولية جزئية ل�صاحب الم�صروع في •

ما تعلق بكلفة اأن�صطة ال�صفقة وما تعلق بمكافاآت التفاو�س.
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عوامل االختيار: تناف�س االأ�صعار، تحليل االأ�صعار، تحليل الكلفة، متطلبات الحكومة، 

الكفاءات  االإنتاج،  لدورات  الزمني  المدى  العقود،  من  اأنواع  بين  التركيبي  الجمع 

التقنية ل�صاحب الم�صروع وتالوؤم نظامه المحا�صباتي وكذا طبيعة المناولة ودرجتها.

ماليزيا

توجد ثالثة اأنواع من ال�صفقات العمومية:

• ال�شراء المبا�شر:•

�صراء مقتنيات اأو خدمات بما يعادل اأو يقل عن 140.000 درهم مبا�صرة من عند  -

مزود معين، م�صجل اأم غير م�صجل

لالأ�صغال  - طلب  عبر  درهم،   56.000 عن  تقل  اأو  كلفتها  تعادل  التي  االأ�صغال 

مقدم لمزودين م�صجلين

• يكونوا • اأن  االأقل، يجب  متعاقدين على  بين خم�صة  اإعالن  ن�صر  التقديرية:  الكلفة 

م�صجلين وذلك  ل�صراء مقتنيات وخدمات تتراوح كلفتها بين 140.000 و1.4 مليون 

درهم اأو لطلبات االأ�صغال تكون كلفتها اأقل من 56.000 درهم.

• فقط • االأجنبية  الم�صاركة  درهم:  مليون   1.4 كلفتها  تتجاوز  التي  العرو�ض  طلبات 

في حال كون المقتنيات اأو الخدمات المطلوبة غير متوفرة محليا ويتعين على كل 

المر�صحين اأن يكونوا م�صجلين.

3.  الوثائق المقدمة من قبل الم�صترين العموميين

تركيا

اأو  الخدمات  اأو  المقتنيات  موا�صفات  كل  والتقنية  االإدارية  التحمالت  دفتر  يحدد 

ت�صجع  اأن  االأخيرة  لهذه  وينبغي  التقنية.  المعايير  وكذا  ال�صفقة،  مو�صوع  االأ�صغال 

تم�س  اأن  �صاأنها  ت�صتمل على عنا�صر من  اأن  لها  ينبغي  العملي، وال  والجانب  الفعالية 

بتناف�صية المزودين اأو بحظوظهم في اأن يقع عليهم االختيار.

يمكن اأن يجري و�صع دفتر التحمالت عن طريق المناولة اإذا كانت موا�صفات ال�صفقة 

تجعل االإعداد غير ممكن من طرف االإدارة المعنية.

ويجب اأن ي�صمل على وجه الخ�صو�س العنا�صر التالية:
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• ا�صم العمل المطلوب اإنجازه وخ�صائ�صه ونوعه وكميته •

• م�صطرة التفويت، وتاريخ و�صاعة طلب العرو�س، والعنوان الذي يجب و�صع العر�س عليه•

• التعليمات الموجهة اإلى المتر�صحين•

• الموؤهالت والوثائق المطلوبة، وكذا معايير االختيار•

• مبلغ و�صكل ال�صمانة و�صمان االأداء الجيد•

• طبيعة • ذلك،  وجود  حال  وفي  دوليا(،  اأم  )وطنيا  ال�صفقة  مدى  حول  معلومات 

االمتيازات المتعلقة باالأ�صعار لفائدة المتر�صحين المحليين

• خطوات يتعين اِتّباعها ب�صاأن كل طلب تو�صيح حول م�صمون الوثائق•

• م�صطرة ال�صكايات والطعون•

ماليزيا

يتم اإعداد دفتر التحمالت الخا�صة من طرف لجنة تقنية م�صوؤولة عن تف�صيل الخ�صائ�س 

الوظيفية والتقنية والخا�صة منها بح�صن االأداء وبالتوافق مع معايير دولية

باإمكان االأطراف المتعاقد معها اأن تعتر�س على منطوق ذلك التف�صيل في اأجل 14 يوما 

بالن�صبة اإلى طلبات العرو�س المفتوحة المحلية، و28 يوما بالن�صبة اإلى الدولية منها.

وكذا  لل�صفقات،  والنوعي  العام  المنطوق  العرو�س  طلبات  عن  االإعالن  وثائق  ت�صم 

و�الأجل  زمنيا،  لالأ�شعار، وجدوال  �التفاق، وجدوال  ون�شخة من  و�لمتطلبات،  �ل�شروط 

المحدد لتقديم االعترا�صات، ومو�صوع االأ�صغال المنتظرة

فرن�صا

ي�صم دفتر التحمالت الوثيقة اأو مجموع الوثائق التي ت�صف الحاجات الوظيفية والتقنية 

واالإدارية لل�صفقة.

وي�صمل  والقانونية،  االإدارية  الحاجة   )CCAP( الخا�صة  االإدارية  البنود  دفتر  ي�صف 

معلومات حول:

• اآجال التنفيذ•

• العقوبات واالإجراءات الجزائية عن التاأخر•

• طرق تقديم الطلبات وا�صتقبال الخدمات، و�صبل المراقبة•
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للتطبيق  القابلة  االإدارية  التدابير  وتحدد   )CCAG( العامة  االإدارية  البنود  دفاتر  تكمل 

على نوع معين من ال�صفقات

ي�صف دفتر البنود االإدارية الخا�صة الحاجة التقنية:

• طبيعتها•

• محيطها التقني•

• االإكراهات المادية المتعلقة بالتنفيذ•

تكمل دفاتر البنود التقنية العامة )CCTG( دفتر البنود االإدارية الخا�صة، وتحدد التدابير 

القابلة للتطبيق على كل الخدمات من طبيعة واحدة

3.  القوانين المنظمة لمراحل التفويت

تركيا

تقدر العتبات القانونية للتففويت بـ  3.4 مليون درهم ل�صراء مقتنيات اأو خدمات من قبل 

وكاالت عامة ت�صتعمل الميزانية الخا�صة اأو الملحقة وما قدره 820.000 درهم ل�صراء 

مقتنيات وخدمات، و127 مليون درهم ل�صفقات االأعمال التي يتم اإبرامها من قبل كل 

�صلطة ينظمها قانون ال�صفقات العمومية

• يتعين على المزود الذي وقع عليه االختيار لتنفيذ ال�صفقة اأن يقدم �صمانة قدرها •

6 بالمائة من قيمة العقد قبل توقيعه.

يتعين تعميم �لنتائج على كل �لمتر�شحين �لذين تقدمو� بعرو�شهم، وكذ� �لمزود �لذي 

ر�شا عليه �الختيار، وال يمكن توقيع �لعقد �إال بعد مرور ع�شرة �أيام على �إعالن �لنتائج.

االأ�صكال  تتخذ  اأن  ويمكن  ال�صفقة،  كلفة  من  بالمائة   3 االأقل  على  ال�صمانات  تمثل 

التالية:

• مبالغ بالليرة التركية•

• ر�صالة �صمان من لدن البنوك والموؤ�ص�صات المالية الخا�صة•

• هذه • محل  تحل  وثيقة  اأي  اأو  الخزينة  اأمانة  وكيل  لدن  من  داخلي  قر�س  مذكرة 

المذكرة
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ماليزيا

لطلبات  العامة  المبادئ  ح�صب  المزودين  باختيار  العمومية  ال�صفقات  لجان  تقوم 

العرو�س  فاإذا تجاوزت قيمة طلب  نهائي.  العرو�س، والمعايير المحددة م�صبقا، وتقييم 

المقتنيات  اإلى  بالن�صبة  درهم  مليون  و140  االأ�صغال  اإلى  بالن�صبة  درهم  مليون   280

والخدمات، يتم تحويلها اإلى وزارة المالية من اأجل اتخاذ القرار النهائي.

يعلن عن �لنتائج على �لموقع �الإليكتروني للوكاالت �لعمومية �لم�شترية وبو�بة �لتفويت 

االإلكتروني.

بالن�صبة لل�صمانات فيعفى المتعاقد معهم المحليون الم�صجلون لدى الحكومة من االإدالء 

بها. وحدهم المتر�صحون الدوليون مطالبون بتقديم �صمانة تحدد ح�صب قيمة العقد.

الأردن

تعين اللجنة المركزية اأع�صاء اللجنة التقنية التي تدر�س التر�صحات وتدلي اإليها بحكمها 

من اأجل الح�صول على القرار النهائي

اأو �صمانة بنكية،  اأن تكون ال�صمانات على �صكل �صيك م�صرفي م�صادق عليه  يمكن 

قبل  من  المحدد  المبلغ  ت�صاوي  اأن  اأو  ال�صفقة،  قيمة  من  بالمائة   3 تمثل  اأن  ويجب 

�صلطات التفويت. ويجب اإرجاع هذه ال�صمانة اإلى الطرف المتعاقد معه بعد اأن يقع عليه 

االختيار ويتم توقيع العقد معه.

يجب اأن تمثل �صمانة التنفيذ الجيد على االأقل 10 بالمائة من قيمة ال�صفقة، واأن يتم 

اأي  اأو  بنك  قبل  من  عليه  م�صادق  م�صرفي  �صيك  اأو  بنكية  �صمانة  �صكل  على  دفعها 

موؤ�ص�صة مالية محلية. ويمكن دمجها مع ال�صمانة االأولية، لكن على اأال تمثل اأقل من 

10 بالمائة من قيمة ال�صفقة.

5.  ن�صر ال�صفقات المتعين اإبرامها

فرن�صا

ويمكن  االأقل   على  يوما   52 القانوني  االأجل  يبلغ  المفتوح،  العرو�س  لطلب  بالن�صبة 

اأيام  اإلى خم�صة  اأو  اإلكترونيا  ن�صر االإعالن  اإذا تم  اأيام  اإلى �صبعة  تخفي�س هذا االأجل 

اإذا كان الولوج اإلى وثائق اال�صت�صارة حرا ومبا�صرا وكامال وفي حال االإعالن الم�صبق، 

يخف�س االأجل اإلى اثنين وع�صرين يوما.
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يوما،   37 التر�صيحات  ال�صتقبال  المحدد  االأجل  فيبلغ  الح�صري  العرو�س  طلب  اأما 

اإلى  الولوج  اإذا كان  15 يوما في حال وقوع حاجة م�صتعجلة غير متوقعة  اإلى  ويخف�س 

وثائق اال�صت�صارة عن الطريق االإلكترونية ممكنا، يخف�س االأجل اإلى �صبعة اأيام وخم�صة 

اأيام على التوالي.

بالن�صبة للم�صطرة المكيفة فال يوجد اأجل مفرو�س ما بين تاريخ ن�صر وتقديم ال�صفقة. 

لكن هناك �صرورة احترام اأجل معقول.

ويخف�س  يوما   37 التر�صيحات  ال�صتقبال  القانوني  االأجل  فيبلغ  التناف�صي،  الحوار  اأما 

هذا االأجل اإلى 30 يوما اإذا تم ن�صر االإعالن اإليكترونيا. ويجب اأن يبلغ االأجل المتعلق 

بالعرو�س 15 يوما على االأقل.بالن�صبة لل�صفقة المتفاو�س عليها، فيبلغ االأجل المحدد 

غير  م�صتعجلة  حاجة  حال  في  يوما   15 اإلى  تخف�س  يوما،   37 التر�صيحات  ال�صتقبال 

اأيام في حال  اأو 10  اإليكترونيا، يكون االأجل من 30 يوما،  اإذا تم ن�صر االإعالن  متوقعة. 

اال�صتعجال. االأجل المتعلق بالعرو�س يتم تحديده من قبل الم�صتري.

ومن ناحية اأخرى، تعتمد طريقة االإ�صهار على مبلغ ال�صفقة. فتحت عتبة 90.000 يورو، 

ال توجد اأي قاعدة اإجبارية، وللم�صتري اأن يختار طرق االإ�صهار المالئمة اأكثر من غيرها 

لخ�صائ�س ال�صفقة.

ن�صر  في�صبح  الر�صوم،  يورو دون احت�صاب   90.000 يفوق  اأو  يعادل  المبلغ  اإذا كان  اأما 

ال�صفقات العمومية في الجريدة الر�صمية )BOAMP( اأو في جريدة لالإعالنات القانونية 

اإجباريا. كما تن�صر على الموقع االلكتروني للم�صتري. 

اإذا تجاوز المبلغ العتبات الجماعية لالتحاد االأوربي، ي�صبح الن�صر في الجريدة الر�صمية  

)BOAMP( وفي الجريدة الر�صمية لالتحاد االأوربي)JOUE( اإجباريا.

تركيا

لل�صفقات  االإلكترونية  القاعدة  في  م�صجلة  الموجودة  ال�صفقات  تكون كل  اأن  �صرورة 

العمومية.

بالن�صبة ل�صفقات المقتنيات والخدمات التي تعادل كلفتها اأو تقل عن 373.000 درهم 

و�صفقات االأ�صغال التي تعادل كلفتها اأو تقل عن 747.000 درهم، فتن�صر 7 اأيام م�صبقا 

على االأقل في جريدتين ت�صدران في المكان الذي �صتنجز فيه ال�صفقة.
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درهم    747.000 عن  تقل  اأو  كلفتها  تعادل  التي  والخدمات  المقتنيات  �صفقات  اأما 

يوما   14 فتن�صر  �صتة ماليين درهم،  اأو تقل عن  تعادل كلفتها  التي  االأ�صغال  و�صفقات 

في  ت�صدر  جريدة  وفي  العمومية  لل�صفقات  الر�صمية  الجريدة  في  االأقل  على  م�صبقا 

المكان الذي �صتنجز فيه ال�صفقة.

دون  ولكن  درهم   747.000 عن  كلفتها  تزيد  التي  والخدمات  المقتنيات  �صفقات  اأما 

تجاوز العتبة القانونية، فتن�صر 21 يوما م�صبقا على االأقل في الجريدة الر�صمية لل�صفقات 

العمومية وفي جريدة ت�صدر في المكان الذي �صتنجز فيه ال�صفقة.

ن�صر  فيجب  القانونية،  العتبة  تتجاوز  اأو  كلفتها  تعادل  التي  لل�صفقات  بالن�صبة  واأخيرا، 

طلبات العرو�س المفتوحة 40 يوما على االأقل قبل االأجل النهائي لو�صع التر�صيحات.

ومن ناحية اأخرى، يجب اإر�صال طلبات العرو�س الح�صرية اإلى المتعاقد معهم 14 يوما 

م�صبقا على االأقل واإعالنات الم�صاطر المتفاو�س عليها 25 يوما م�صبقا على االأقل.

ماليزيا

بالن�صبة لالآجال، يمنح للمتر�صحين المحليين اأجل 21 يوما على االأقل للتقدم بعرو�صهم. 

وفي حال كون طلبات العرو�س دولية، يكون اأجل التقدم بالعرو�س 56 يوما على االأقل.

الدولية  العرو�س  طلبات  اأما  االأقل.  على  واحدة  ماليزية  جريدة  في  العرو�س  وتن�صر 

فيجب ن�صرها في جريدتين اثنتين على االأقل، باللغتين الماليزية واالإنجليزية. كما تن�صر 

اأي�صا على الموقع االإليكتروني للوكاالت العمومية الم�صترية.

كندا

• يجب ن�صر االإعالنات الم�صبقة عن طلبات العرو�س 15 ع�صر يوما مدنيا على االأقل •

على الخدمة االإلكترونية الحكومية لطلبات العرو�س

• الظروف • ح�صب  االإعالن،  ن�صر  مدة  يحدد  العقود  على  المتفاو�س  العون  اأن  بيد 

الخا�صة بكل �صراء، بما في ذلك درجة التعقيد المرتبط بعملية ال�صراء.
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6.  تدبير الم�صتريات العمومية

الأردن

االإ�صراف على كل  قطاعا حكوميا م�صتقال، وهو م�صوؤول عن  العام  التموين  يعّد قطاع 

عملية �صراء عمومية وعن تتبعها.

القيام بالم�صتريات با�صم القطاعات الوزارية المختلفة والوكاالت العمومية -

�صيانة الم�صتريات الم�صتعملة والحفاظ على الفائ�س منها وتخزينه في المخازن  -

المركزية من اأجل اإعادة توزيعها في ما بعد اأو مبادلتها

االحتفاظ ب�صجل للم�صتريات القابلة لال�صتعمال الأمد طويل -

القيام بتحليالت ترمي اإلى التح�صين الم�صتمر لن�صاطه عبر تحديد معايير موحدة  -

الم�صتخدمين  لفائدة  للتكوين  عرو�س  وتطوير  ا�صتعماال  االأكثر  للم�صتريات 

المكلفين بالم�صتريات وجرد منتظم للمقتنيات المخزنة

الت�صريع الخا�س بدعم تنمية الكيانات المحلية، الذي يعطي االأولوية  - احترام 

الممنوحة  بالمائة   10 ن�صبة  واحت�صاب  المحليين،  والمزودين  للمقتنيات 

للمنتجين المحليين عند تحديد ال�صعر

التعاون مع القطاعات المختلفة من اأجل تحديد اأف�صل الو�صائل وال�صبل ل�صيانة  -

المقتنيات

الم�صتريات التي ل تتجاوز قيمتها 10.000 درهم، 

عبر لجنة م�صتريات تتكون من ثالثة م�صتخدمين من 

القطاع المعني، تتخذ قراراتها بغالبية الأ�صوات، اأو 

لجنة ثالثية الأطراف يكونها وكيل الوزارة

الموؤ�ص�صة 

العمومية 

الم�صترية

الم�صتريات التي ل تتجاوز 

قيمتها 12.500 درهم، والتي 

ت�صتعمل �صكل التفويت الأكثر 

مالءمة

الم�صتريات التي ل تتجاوز قيمتها 126.600 

درهم، اأو المتعلقة بمنتجات تقنية واأدبية، عبر 

لجنة م�صتريات تتكون من ثالثة م�صتخدمين من 

القطاع المعني، تتخذ قراراتها بغالبية الأ�صوات

�صراء مقتنيات مدر�صية ولوازم المتحانات عبر لجنة من ثالثة اأ�صخا�ص )ع�صوين 

قادمين من القطاع المعني ومعينين من قبل الوزير المكلف بالقطاع، وممثل عن قطاع 

الم�صتريات العامة، معين من قبل وزير المالية(، تتخذ قراراتها باأغلبية الأ�صوات

المديريات 

الم�صوؤولة عن 

الم�صتريات داخل 

كل موؤ�ص�صة

الم�صتريات التي تقل قيمتها عن 

25.000 درهم، والتي ت�صتعمل 

�صكل التفويت الأكثر مالءمة



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

91

7.  م�صاطر التفويت الإلكتروني

المملكة المتحدة

• اأو الكلي لم�صل�صل التفويت، • تتيح تقنيات التفويت االإليكتروني التمثيل الجزئي 

مما يتيح ولوجا �صفافا و�صريعا اإلى المعلومة وتخفي�صا للكلفة

ال�صيلي

الواقع

• �صعف • ب�صبب   )CHILECOMPRA( االإلكتروني  التفويت  نظام  فعالية  �صعف 

�نخر�ط �لمقاوالت و�لم�شترين �لعموميين

•  و�صع موؤ�صرات لالأداء من اأجل تح�صين بع�س الجوانب الرئي�صة لتدبير ال�صفقات العمومية•

الحلول

• و�شع بر�مج لالإعالم و�لم�شاعدة �لتقنية في �لوكاالت �لعمومية لت�شجيع ��شتعمال •

البوابة االإلكترونية

• ت�صمل الموؤ�صرات على الخ�صو�س:•

ن�صبة الم�صتريات التي تجري عبر م�صطرة ال�صراء الم�صتعجل -

عرو�س  - طلبات  عبر  تتم  التي  للم�صتريات  الميزانية  من  المخ�ص�صة  الن�صبة 

عمومية

وتحدد  - ال�صنة.  خالل  تمت  التي  والم�صتريات  ال�صنوي  المخطط  بين  الفرق 

�الأهد�ف من قبل مديرية �ل�شفقات �لعمومية، �لتي تقيم �لنتائج.

�لنتائج و�لدرو�س �لم�شتخل�شة

• لدى • وا�صعة  توا�صلية  حملٌة  االإلكتروني  للتفويت  بوابة  اإطالَق  تواكب  اأن  �صرورة 

�لم�شترين و�لمقاوالت وبر�مج �لتكوين

• قاد االإ�صالح اإلى تحقيق المزيد من ال�صفافية من لدن الموؤ�ص�صات العمومية، بحكم •

توا�صلها حول ال�صفقات المبرمة. كما اأن قطاعات ال�صراء اأ�صبحت هي اأي�صا اأكثر 

فعالية.
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البرازيل

الواقع

• ا�صتعمال نظام للمزايدات االإلكترونية من اأجل خف�س تكاليف م�صاركة المقاوالت •

والرفع من درجة ال�صفافية.

الحلول

• مجموع • من  بالمائة   50 قدره  ما  المناق�صات  عبر  تمت  التي  الم�صتريات  مثلت 

عدد  في  بالمائة   42 قدره  ارتفاع  تحقيق  من  ومكنت   ،2008 �صنة  بر�صم  النفقات 

المزودين الم�صاركين.

�لنتائج و�لدرو�س �لم�شتخل�شة

• مكنت م�صطرة المناق�صة من الحد من االت�صال بين الم�صترين والمزودين، واأ�صبح •

بو�صع المواطنين تتبع العملية على الخط. كما اأ�صبح باإمكان ال�صركات الم�صاركة 

ب�صهولة ودون م�صاريف.

ماليزيا

الواقع

• الحكومة • �صيا�صة  اإطار  في   ،1999 في  االإليكتروني  التفويت  نظام  اإدخال  تم 

ال�صغرى  والمقاوالت  المزودين  لتمكين  مراحل  على  تطويره  وتم  االإلكترونية، 

والمتو�صطة من التكيف مع التغيير.

الحلول

• مركزي"، • عقد  بوا�صطة  "التفويت  هما  البداية،  في  التفويت  من  مرحلتين  اإطالق 

و"ت�صجيل المزودين"، ثم اإطالق مرحلة "ال�صراء المبا�صر" بعد ذلك بثمانية اأ�صهر

• يتيح التفويت االإليكتروني للمزودين ن�صر وتقديم عرو�صهم من منتجات وخدمات •

على الخط، ويغطي مجمل م�صطرة التفويت

• تفر�س الحكومة على كل الوكاالت الحكومة المزودة بهذا النظام اأن ت�صتعمله في •

معامالتها
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• و�صجل • المعطيات،  قاعدة  في  م�صجلة  مقاولة   115.000 هناك  كانت   ،2006 في 

النظام 107.000 من المعامالت، بقيمة بلغت ما يقارب 3 مليارات درهم

• ومن • االأ�صعار،  وكذا  االأداء  اآجال  تخفي�س  من  االإليكتروني  التفويت  مكن  كما 

تح�صين ولوج المزودين اإلى ال�صفقات

�لنتائج و�لدرو�س �لم�شتخل�شة

• يتيح هذا النظام الخف�س من كلفة الم�صاطر واالآجال، عبر اإلغاء الم�صاطر االإدارية، •

وي�صجع م�صاركة المقاوالت ال�صغرى والمتو�صطة

• ي�صجع هذا النظام اأي�صا ال�صفافية في التر�صحات، بحكم ا�صتطاعة الم�صترين الولوج •

اإلى اآخر المنتجات واالأ�صعار المقترحة

الوليات المتحدة

• العمومية • ال�صفقات  تفويت  مجال  في  وحيد  �صباك  على  المتحدة  الواليات  تتوفر 

ال�صراء  واأنظمة  التنظيمية  القوانين  اإلى  الولوج  يتيح   ،)Acquisition Central(

والموارد والعرو�س والتكوينات.

• ن هذا ال�صباك )www.acquisition.gov( من الولوج اإلى قواعد المعطيات • يمِكّ

وم�صادر المعلومات الخا�صة بال�صفقات العمومية في الواليات المتحدة

• تعمل االأنظمة التالية على توحيد وعقلنة تفويت ال�صفقات على الم�صتوى الفدرالي:•

نظام المعطيات حول 

ال�صفقات الفدرالية

نظام الإعالم حول 

الإنجازات ال�صالفة

لئحة الأطراف 

المق�صاة

ال�صجل المركزي 

للمقاولت

يقي�س اأثر ال�صفقات 

العمومية في اقت�صاد 

البالد، ويتيح التعرف 

على التوجهات ال�صنوية 

للطلب العمومي وما 

اإلى ذلك

تطبيق على اإنترنت 

يح�صي بطاقات 

المعلومات الخا�صة 

ب�صوابق المقاولة اأو 

المزود اأو غيرهما

تطبيق على اإنترنت 

يح�صي االأطراف التي ال 

يمكنها الولوج اإلى بع�س 

عقود المناولة

قاعدة المعطيات الرئي�صة 

لمزودي الحكومة 

الفدرالية
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8.  م�صطرة ال�صكايات والطعون

هنغاريا

الواقع

• اتخاذ تدابير للحد من اأثر المتطلبات المالية•

• الحاجة اإلى تح�صين م�صل�صالت االأداء التي تلحق �صررا بالمقاوالت ال�صغرى والمتو�صطة•

• �صرورة اإقامة نظام �صريع وفعال للطعن•

الحلول

• مع • ولي�س  الفردية،  الح�ص�س  مع  ومكيفة  مرتبطة  االختيار  معايير  تكون  اأن  يجب 

القيمة الكلية للح�ص�س مجتمعة

• اإجبار �صلطات التفويت على اأداء اأجور من ر�صت عليهم ال�صفقة في داخل اأجل ال •

يتعدى ثالثين يوما بعد اإنجازها. فاإن لم يحترم الم�صتري االأجل المحدد، ي�صير باإمكان 

من ر�صت عليه ال�صفقة اأن ي�صحب المال مبا�صرة من الح�صاب البنكي للم�صتري

• لجنة • وتح�صم  متخ�ص�صة،  هيئات  قبل  من  لالفتحا�س  بانتظام  ال�صفقات  تخ�صع 

تحكيم ال�صفقات العمومية في �صاأن ال�صكايات

�لنتائج و�لدرو�س �لم�شتخل�شة

• المقاوالت • قبل  من  اأكبر  م�صاركة  الح�ص�س  ح�صب  االختيار  معايير  تبني  اأتاح 

ال�صغرى والمتو�صطة في ال�صفقات العمومية

• كان تح�صين اآجال االأداء مفيدا للمقاوالت ال�صغرى والمتو�صطة، ومكن من الحد •

من حاالت التحايل على القانون

• ت�صتقبل لجنة التحكيم عددا هاما من ال�صكايات، وقد كان في �صرعة مداوالتها ما •

مكن من تح�صين �صفافية القطاع

تركيا

الواقع والحلول

• اإحداث هيئة ال�صفقات العمومية )PPA( في 2002، وهي موؤ�ص�صة م�صتقلة للتنظيم •

المركزي، ت�صرف على نظام تفويت ال�صفقات العمومية، وتتمثل اأهم �صالحياتها في:
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ن�صر الجريدة الر�صمية لل�صفقات العمومية -

الف�صل في ال�صكايات المتعلقة بخرق للقوانين المنظمة لم�صل�صل التفويت -

لبع�س  - م�صموحا  يكن  لم  اإذا  ما  حال  في  الوزراء  لمجل�س  تو�صيات  اإعداد 

المقاوالت الم�صاركة في ال�صفقات العمومية بالخارج

اإعداد مراحل تطبيق المقت�صيات الت�صريعية، وتطويرها واالإ�صراف عليها -

توفير تكوينات للقطاعين العمومي والخا�س -

المبرمة،  - ال�صفقات  اإح�صائيات تهم على الخ�صو�س كمية و�صعر  تجميع ون�صر 

واالحتفاظ ب�صجل للمزودين الممنوعين من الم�صاركة في ال�صفقات العمومية

• تعمل تركيا اأكثر فاأكثر على تاأمين حل للم�صاكل في حال حدوث نزاع، عبر مكتب •

هيئة ال�صفقات العمومية، كما ي�صهد به المنطوق التالي: "باإمكان اأي طرف متعاقد 

معه يرى اأنه ح�صل له اأو �صيح�صل له �صرر من جراء اإبطال عقد، اأن يتقدم بطعن عبر 

اإر�صال ر�صالة اإلى �صاحب الم�صروع، الذي يتعين عليه عندها اأن يتخذ قرارا داخل 

اأجل الثالثين يوما التي تلي ذلك. فاإذا لم يتم اتخاذ اأي قرار، اأو اإذا لم ير�س الطرف 

المتعاقد معه عن القرار، فاإن باإمكان هذا االأخير اأن ير�صل �صكاية في المو�صوع اإلى 

هيئة ال�صفقات العمومية."

2.      الجوانب االإ�صتراتيجية: تدابير تهم المقاوالت

1.  الولوج اإلى المعلومات المفيدة

كندا

الواقع

• م�صتويات • وتدني  العرو�س،  بتقديم  الخا�صة  المعلومات  اإلى  الولوجية  في  نق�س 

الكفاءة والخبرة

الحلول

• خدمات اإلكترونية متعددة )MERX, MARCAM( تن�صر عرو�س ال�صفقات العمومية •

ومعلومات ت�صاعد على تقديم العرو�س

• العمومية • ال�صفقات  اإخبارية عن  ر�صائل  المقاوالت  تقترح على  لليقظة  مراكز  فتح 

التي تنا�صبها، وم�صاعدات تقنية من اأجل التقدم بعر�س �صليم
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�لنتائج و�لدرو�س �لم�شتخل�شة

• اإلى الم�صترين • اأ�صبحت تلك البوابات االإلكترونية بمثابة م�صادر مرجعية بالن�صبة 

العموميين والمقاوالت، واأتاحت تحقيق المزيد من ال�صفافية.

• يغطي كل مركز من مراكز اليقظة مجاال ترابيا معينا، تطور فيه خبرة من اأجل تقديم •

م�صاعدة اأف�صل.

المملكة المتحدة

الواقع

• الحاجة اإلى بوابات اإلكترونية مخ�ص�صة لل�صفقات العمومية، في ان�صجام مع المعايير •

االأوربية، ت�صجع م�صاركة المقاوالت ال�صغرى والمتو�صطة.

• م�صتوى تناف�صي اأ�صعف للمقاوالت ال�صغرى والمتو�صطة في ال�صفقات العمومية، •

مما  اأكثر  �صارمة  مالية  متطلبات  ب�صبب  اأو  والكفاءات،  التكوين  في  نق�س  ب�صبب 

ينبغي.

الحلول

اإن�صاء بوابتان اثنتان في بالد الغال :

• اإلى المقاوالت، وهي خدمة تقترح ر�صائل اإخبارية وتتيح •  )Sell2Wales( بالن�صبة 

 )Buy4Wales(و العرو�س   وعلى  الم�صترين  موا�صفات  على  االطالع  للمقاوالت 

عن  والبحث  اإلكترونية  اإعالنات  اإن�صاء  تتيح  خدمة  وهي  الم�صترين،  اإلى  بالن�صبة 

مزودين واالطالع على الممار�صات الجيدة.

• واإر�صاد • اإعالم  اإلى  ترمي  المعلومات  من  باقات  اإحداث  على  البلديات  عمل 

المقاوالت ال�صغرى والمتو�صطة المتقدمة بالعرو�س، وتنظيم اأن�صطة واأورا�س حول 

الممار�صات الجيدة.

• اقتراح حكومي باالقت�صار على المطالبة بتقديم ح�صابات عن دورتين محا�صبيتين، •

اأو ح�صابات التدبير.

• اإجبارية مراقبة اأداءات ال�صفقات بالن�صبة اإلى الموؤ�ص�صات الحكومية، واإجبارية ن�صر •

�لنتائج.
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�لنتائج و�لدرو�س الم�صتخل�صة

• اجتذبت البوابة االإلكترونية عددا كبيرا من المقاوالت، بف�صل واجهتها التفاعلية •

المعلومات  بف�صل  وكذا  المت�صفح،  �صخ�صية  يالئم  بما  للتعديل  والقابلة  الب�صيطة 

التي توفرها، واأي�صا بف�صل ن�صرها لل�صفقات ذات القيمة المنخف�صة

• يف�صي ن�صر المعلومات المتعلقة باالأداءات اإلى الزجر عن التاأخر في االأداء•

األمانيا

الواقع

• المفيدة • المعلومات  اإلى  والمتو�صطة  ال�صغرى  المقاوالت  ولوجية  لتح�صين  اإرادة 

حول ال�صفقات العمومية

الحلول

• للمقاوالت • يوفر  العمومية،  ال�صفقات  حول  لالإعالم  مركز  تدبير  جهة  كل  تتولى 

خدمات اإعالمية وا�صت�صارية، وكذا تكوينات في مجال الت�صريع الجاري به العمل

�لنتائج و�لدرو�س �لم�شتخل�شة

• فعالية تدابير ن�صر المعلومة على الم�صتوى الجهوي•

اإيطاليا

الواقع

• مبادرة للتكوين والم�صاعدة لفائدة المقاوالت ال�صغرى والمتو�صطة على الم�صتوى •

المحلي

• تطوير قاعدة اإلكترونية مع دعم للمقاوالت ال�صغرى والمتو�صطة•

• المزودين • بين  التعامل  في  االأ�صا�س  المبادئ  على  للحفاظ  اأخالقي  قانون  و�صع 

والم�صتخدمين الحكوميين

الحلول

• فهم • في  والمتو�صطة  ال�صغرى  المقاوالت  ت�صاعد  وبنيات  مكاتب  اإن�صاء  م�صروع 

م�صاطر التفويت والتاأقلم مع اأدوات التفويت االإلكتروني
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• �الرتباط •  )MEPA( االإيطالية  العمومية  االإدارة  لح�صاب  االإلكترونية  ال�صفقة  تتيح 

يمكنهم  الذين  الم�صجلين،  العموميين  والم�صترين  لهم  المرخ�س  المزودين  بين 

االطالع على عرو�س وجداول المقاوالت من اأجل م�صترياتهم

• ي�صتمل القانون االأخالقي على عدد من البنود المتعلقة بتنازع الم�صالح وواجب •

التكتم والمكافاآت والمعامالت مع االإدارة. ويحر�س مكتب المطابقة على التاأكد 

من ح�صن تطبيق هذا القانون

�لنتائج و�لدرو�س �لم�شتخل�شة

• مجال • في  الولوج  و�صهلة  االأهداف  محددة  خبرة  تطوير  المحلية  البنيات  اأتاحت 

حاجات المقاوالت ال�صغرى والمتو�صطة

• كان نظام "ال�صفقة االإلكترونية لح�صاب االإدارة العمومية االإيطالية" ي�صتقطب عددا •

كبيرا من المقاوالت الكبرى، مما دفع اإلى اإحداث "مكاتب افترا�صية" بغاية اإخبار 

المقاوالت ال�صغرى والمتو�صطة بوجود ذلك النظام واإر�صادها عند ا�صتعماله

• الف�صاد، • محاربة  يتيح  كما  الم�صالح  تنازع  حاالت  تفادي  االأخالقي  القانون  يتيح 

ن من التقدم بتو�صيات واإخبار روؤ�صاء القطاعات في حال عدم احترام القانون ويمِكّ

ليتونيا

الواقع

• ولوج • اأجل  من  العمومية،  بال�صفقات  المتعلقة  المعلومات  ون�صر  تعميم  في  اإرادة 

اأف�صل للمقاوالت ال�صغرى والمتو�صطة

الحلول

• يكون • وحيدة  اإلكترونية  بوابة  في  العمومية  ال�صفقات  عن  االإعالنات  كل  تن�صر 

الولوج اإليها مجانيا وتقدم خدمة اإعالمية يومية

�لنتائج و�لدرو�س �لم�شتخل�شة

• ي�صجع هذا االإجراء المناف�صة، ويتيح للمقاوالت الحد من كلفة ولوجها اإلى المعلومة.•
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ليتوانيا

الواقع

• فتح بوابة مركزية لل�صفقات العمومية، تقدم جردا الإعالنات ال�صفقات•

• ال�صغرى • للمقاوالت  والدعم  اال�صت�صارة  لتقديم  مخ�ص�صة  اإعالمية  مراكز  اإن�صاء 

والمتو�صطة التي تتقدم بعرو�صها لل�صفقات العمومية

الحلول

• ا�صتعمال بوابة اإلكترونية وحيدة لكل اإعالنات ال�صفقات، تقترح محرك بحث متعدد •

المعايير، وواجهات توا�صلية رهن اإ�صارة الم�صتعمل، باللغتين الليتوانية واالإنجليزية

• العمومية، • بال�صفقات  الخا�س  الت�صريع  معلومات حول  االإعالمية  المراكز  توفر هذه 

ومعلومات عن م�صاطر التفويت، وا�صت�صارات تقنية، وتكوينا في مجال التقدم بالعرو�س

�لنتائج و�لدرو�س �لم�شتخل�شة

• تتيح البوابة ولوجا م�صهال للمقاوالت ال�صغرى والمتو�صطة اإلى ال�صفقات العمومية، •

ولكن كذلك ن�صر اإعالنات عابرة للحدود، من اأجل تفويتات اأكثر عدالة.

• انت�صرت المراكز الموجهة للمقاوالت ال�صغرى والمتو�صطة في اأوربا، بف�صل فعاليتها •

والحاجة القائمة اإلى ذلك من قبل.

بلغاريا

الواقع

• �ل�شفقات • في  �لوطنية  �لوكاالت  بخبر�ء  �الت�شال  تتيح  هاتفية  خطوط  �إحد�ث 

العمومية وفي الم�صائل المتعلقة بما يلي:

الإمكانات المختلفة التي توفرها البوابة الوطنية الخا�شة بال�شفقات العمومية -

طريقة ملء واإر�شال الإعالنات -

تطبيق  - في  والمزودون  الم�شترون  ي�شادفها  التي  للم�شاكل  القانوني  الإطار 

الت�شريعات
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الحلول

• يتلقى الخبراء كل �صنة 2500 مكالمة تتعلق بالوثائق المطلوبة وال�صمانات في مجال •

الم�صاركة واالأداء، وكذا اإمكانات الطعن في قرارات �صلطات التفويت

�لنتائج و�لدرو�س �لم�شتخل�شة

• �صحيحة، • معلومات  �صريان  والمتو�صطة  ال�صغرى  للمقاوالت  المقدم  الدعم  يتيح 

ويوفر لها كذلك اإمكانية الح�صول على دعم يتالئم مع خ�صائ�صها.

2.  م�صاركة المقاولت ال�صغرى والمتو�صطة

الوليات المتحدة

الواقع

• ال�صغرى • للمقاوالت  اأكبر  م�صاركة  اأجل  من  فدرالية  اإجراءات  اإلى  الحاجة 

والمتو�صطة في ال�صفقات العمومية، ب�صفتها اأطرافا متعاقد معها اأو مكلفة بالمناولة

• و�صع ت�صريع لدعم تنمية الكيانات المحلية، من اأجل ت�صجيع المقاوالت االأمريكية•

الحلول

• يخ�ش�س برنامج ) Small Business Act( بع�س ال�صفقات االأدنى قيمة للمقاوالت •

ال�صغرى والمتو�صطة )من 23 اإلى 40 بالمائة من ال�صفقات(، وي�صند اإليها ق�صما من 

�ل�شفقة �أو ي�شمن لها �ال�شطالع بالمناولة. وهو يوفر�أي�شا قرو�شا ويبلور بر�مج محلية 

للتنمية المقاوالتية )المراكز الجامعية للمقاولين(

• �أما برنامج )Buy American Act(، في�صجع على �صراء منتجات محلية، وينطبق على •

كل �صفقات التموين التي تقت�صي ا�صتعمال مقتنيات اأو منتجات يتم ت�صنيعها محليا

�لنتائج و�لدرو�س �لم�شتخل�شة

• يتوفر برنامج )Small Business Act( على ميزانية هامة ودعم �صيا�صي �صمحا له •

بتطوير خدماته ودعم دور المقاوالت ال�صغرى والمتو�صطة

• يتيح دعم تنمية الكيانات المحلية للمقاوالت ال�صغرى والمتو�صطة الم�صاركة في •

�صفقات عمومية ب�صفتها مكلفة بالمناولة على وجه الخ�صو�س، ويتيح للمقاوالت 

االأمريكية الم�صاركة في م�صاريع كبرى في مجال االأمن والبنيات التحتية
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فرن�صا

الواقع

• للمقاوالت • اأكبر  م�صاركة  اأجل  من  ح�ص�س  اإلى  ال�صفقات  تق�صيم  ي�صجع  قانون 

ال�صغرى والمتو�صطة

• االرتقاء بالعالقات بين المتعاقد معهم من مختلف االأحجام، عبر تعاون اأوثق بين •

االأطراف

• الحاجة اإلى ت�صريع م�صاطر االأداء من اأجل ت�صجيع المقاوالت ال�صغرى والمتو�صطة•

الحلول

• يتم تفويت ال�صفقات عبر نظام الح�ص�س، اإال اإذا كان ذلك �صيف�صي اإلى تعقيد عملية •

تنفيذ ال�صفقة

• و�صع مبادرات عديدة الإدماج المقاوالت ال�صغرى والمتو�صطة، وخ�صو�صا:•

و�شع "دليل عملي" للمقاولت ال�شغرى والمتو�شطة، ي�شمل معلومات حول  -

الم�شاطر والخطوات التي ينبغي اتباعها للتقدم بالعر�ض

جمعية معاهدة المقاولت ال�شغرى والمتو�شطة، لدعم التعاون بين هذه الأخيرة  -

والمقاولت الكبرى

اتخاذ خطوات متعلقة باالأداءات، تب�صط الم�صاطر وتنه�س با�صتعمال الو�صائل  -

االإلكترونية وت�صجع االأداء ال�صريع

الدرو�س الم�صتخل�صة

• والمتو�صطة • ال�صغرى  المقاوالت  ي�صجع  بما  البداية،  من  ال�صفقات  تح�صي�س  يتم 

والمقاوالت ال�صغيرة جدا

• االأوربي • الم�صتوى  على  والمتو�صطة  ال�صغرى  المقاوالت  بمعاهدة  االعتراف  تم 

لفعاليتها، وقد اأ�صبحت لها �صفة هيئة كبرى

• ك�صفت التوجيهات عن فعاليتها الإعادة التوازن بين المقاوالت•

• �صراكة • عبر   ،2005 في  والمتو�صطة  ال�صغرى  المقاوالت  معاهدة  اإطالق  تم 

والم�صترين  المقاوالت  بين  التقريب  بهدف  والخا�س،  العمومي  القطاعين  بين 

العموميين والخوا�س، مع تمكين المقاوالت ال�صغرى والمتو�صطة من الولوج اإلى 
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ال�صفقات العمومية، ودفع المقاوالت الكبرى التي تتقدم بعرو�صها لهذه ال�صفقات 

اإلى اإ�صراك المقاوالت ال�صغرى والمتو�صطة في عرو�صها

• اإ�صتراتيجيين من بين • اأي�صا للمقاوالت الكبرى التعرف على مزودين  اأتاحت  وقد 

هذه  التزمت  بالجمعية،  التفويت  �صلطات  وبالتحاق  تجديدا.  االأقل  المقاوالت 

ال�صلطات بزيادة ن�صبة المقاوالت ال�صغرى والمتو�صطة الم�صاركة في �صفقاتها

يدور �لبرنامج حول ثالث محاور:

• من • دورات  تنظم  العموميين:  والم�صترين  والمتو�صطة  ال�صغرى  المقاوالت  تجمع 

اأ�صبوعيا، يعرب فيها الم�صتري عن حاجاته، التي تقوم جمعية معاهدة  ن�صف يوم 

المقاوالت بتوجيهها اإلى المقاوالت المالئمة، حيث تتوفر هذه االأخيرة عند ذلك 

تقييم  بعدها  ويتم  الحاجات،  تلك  مجال  في  كفاءاتها  لتقديم  دقائق  خم�س  على 

م�صلحة الم�صتري. وتتيح قاعدة اإلكترونية للمقاوالت ال�صغرى والمتو�صطة اأن تن�صر 

كذلك عرو�س كفاءاتها

• ال�صيا�صة • حول  بتو�صيات  للتقدم  تكوينها  يتم  المو�صوعاتية:  العمل  مجموعات 

المتعين اِتّباعها

• م�صاركة • ن�صبة  بانتظام  ين�صروا  اأن  الم�صترين  كل  على  يتعين  الذاتي:  التنظيم 

المقاوالت ال�صغرى والمتو�صطة في �صفقاتهم. وتقوم لجنة بتقييم التقدم المحقق 

وتحديد الممار�صات الجيدة

رفع الم�صترون العموميون والخوا�س من م�صترياتهم لدى المقاوالت ال�صغرى والمتو�صطة 

بما قدره 10 بالمائة. ويبين ا�صتطالع اأجرته الجمعية اأن 72 بالمائة من المقاوالت ال�صغرى 

والمتو�صطة المجددة تعتبر اأن عالقاتها مع الم�صترين الكبار قد �صهدت تح�صنا.

انه  غير  اإطالقه،  عند  �صنويا  يورو   900.000 بملغ  م�شاعدة عمومية  �لبرنامج من  ��شتفاد 

مقدارها  �صنوية  م�صاريف  بدفع  ملزمون  الكبار  الم�صترين  اأن  بحكم  ذاتيا،  ممول  اليوم 

10.000 يورو.

اأيرلندا

الواقع

•  �صرورة ت�صهيل م�صاركة المقاوالت ال�صغرى والمتو�صطة في ال�صفقات العمومية، •

عبر ت�صجيع ال�صراكات بين االأطراف المتعاقد معها
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الحلول

• اإمكانية ن�صر ال�صفقات التي تتطلب خدمات متخ�ص�صة، واإ�صنادها بطريقة منف�صلة •

الذي  معه  المتعاقد  الطرف  مع  تعاون  في  تعمل  ومتو�صطة  �صغرى  مقاوالت  اإلى 

ر�صت عليه ال�صفقة.

�لنتائج و�لدرو�س �لم�شتخل�شة

• تم اإقرار تدابير في منتهى ال�صرامة من اأجل محاولة تح�صين ولوج المقاوالت ال�صغرى •

بال�صفقات  المتعلقة  المعلومات  نق�س  اأن  غير  العمومية،  الطلبيات  اإلى  والمتو�صطة 

العمومية االأيرلندية على وجه العموم لي�س اإال ترجمة ل�صعف الجهود المبذولة من 

قبل الحكومة في مجال التجديد )غياب التفويت االإلكتروني لل�صفقات(

اإيطاليا

الواقع

• تكوين ودعم المقاوالت ال�صغرى والمتو�صطة على الم�صتوى المحلي•

• تطوير قاعدة اإلكترونية مع دعم لفائدة المقاوالت ال�صغرى والمتو�صطة•

• المزودين • بين  التعامل  في  االأ�صا�س  المبادئ  على  للحفاظ  اأخالقي  قانون  و�صع 

والم�صتخدمين الحكوميين

الحلول

• اإحداث م�صروع الإن�صاء مكاتب وبنيات ت�صاعد المقاوالت ال�صغرى والمتو�صطة في •

فهم م�صاطر التفويت والتاأقلم مع اأدوات التفويت االإليكتروني

• �الرتباط •  )MEPA( االإيطالية  العمومية  االإدارة  لح�صاب  االإلكترونية  ال�صفقة  تتيح 

يمكنهم  الذين  الم�صجلين،  العموميين  والم�صترين  لهم  المرخ�س  المزودين  بين 

االطالع على عرو�س وجداول المقاوالت من اأجل م�صترياتهم

• ي�صتمل القانون االأخالقي على عدد من البنود المتعلقة بتنازع الم�صالح وواجب •

التكتم والمكافاآت والمعامالت مع االإدارة. ويحر�س مكتب المطابقة على التاأكد 

من ح�صن تطبيق هذا القانون
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�لنتائج و�لدرو�س �لم�شتخل�شة

• المقاوالت • لحاجات  الولوج  و�صهلة  دقيقة  خبرة  تطوير  المحلية  البنيات  اأتاحت 

ال�صغرى والمتو�صطة

• كان نظام "ال�صفقة االإلكترونية لح�صاب االإدارة العمومية االإيطالية" ي�صتقطب عددا •

كبيرا من المقاوالت الكبرى، مما دفع اإلى اإحداث "مكاتب افترا�صية" بغاية اإخبار 

المقاوالت ال�صغرى والمتو�صطة بوجود ذلك النظام واإر�صادها عند ا�صتعماله

• الف�صاد، • محاربة  يتيح  كما  الم�صالح  تنازع  حاالت  تفادي  االأخالقي  القانون  يتيح 

ن من التقدم بتو�صيات واإخبار روؤ�صاء القطاعات في حال عدم احترام القانون ويمِكّ

ليتوانيا

الواقع

• فتح بوابة مركزية لل�صفقات العمومية، توفر جردا باإعالنات ال�صفقات•

• تعمل الحكومة على ت�صجيع التفويت عبر نظام الح�ص�س، من اأجل تحقيق المزيد •

من العدالة

• للمقاوالت • والم�صاعدة  اال�صت�صارة  لتقديم  مخ�ص�صة  للمعلومات  مراكز  اإحداث 

ال�صغرى والمتو�صطة التي تتقدم بعرو�س لل�صفقات العمومية

الحلول

• ا�صتعمال بوابة اإلكترونية وحيدة لكل اإعالنات ال�صفقات، تقترح محرك بحث متعدد •

المعايير وواجهات توا�صلية رهن اإ�صارة الم�صتعمل، باللغتين الليتوانية واالإنجليزية

• يجري مكتب ال�صفقات العمومية تحليال م�صبقا الإعالنات ال�صفقات قبل اإر�صالها •

للن�صر، بما يتيح له اإمكانية اقتراح تق�صيم ال�صفقة اإلى ح�ص�س

• العمومية، • بال�صفقات  الخا�س  الت�صريع  عن  معلومات  االإعالمية  المراكز  توفر 

ومعلومات عن م�صاطر التفويت، وا�صت�صارات تقنية وتكوينا في مجال تقديم العرو�س

�لنتائج و�لدرو�س �لم�شتخل�شة

• تتيح البوابة ولوجا م�صهال للمقاوالت ال�صغرى والمتو�صطة اإلى ال�صفقات العمومية، •

ولكن كذلك ن�صر اإعالنات عابرة للحدود، من اأجل تحقيق تفويتات اأكثر عدالة
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• على • اأي�صر،  م�صاركة  والمتو�صطة  ال�صغرى  للمقاوالت  ح�ص�س  اإلى  التق�صيم  يتيح 

اأ�صا�س قدراتها التقنية والمالية ولكن اأي�صا على اأ�صا�س كفاءاتها

• انت�صرت المراكز الموجهة للمقاوالت ال�صغرى والمتو�صطة في اأوربا، بف�صل فعاليتها •

والحاجة القائمة اإلى ذلك من قبل

3.  نظام منح تراخي�ص العتماد لمكاتب الدرا�صات

في  الم�صاركة  تودُّ  التي  الدرا�صات  لمكاتب  بالترخي�س  تطالب  البلدان  بع�س  مازالت 

ال�صفقات العمومية لبع�س القطاعات:

• التي • الدرا�صات  اإلى مكاتب  بالن�صبة  اإجبارية  التقنية  بوركينافا�صو: تكون الرخ�س 

تمار�س في مجال ال�صدود والتجهيز المائي-الزراعي والمياه العادمة والتزويد بالماء 

ال�صالح لل�صرب

• ويمكن • المعمارية،  الدرا�صات  مكاتب  اإلى  بالن�صبة  اختيارية  الرخ�صة  بلجيكا: 

المطالبة بها في حال بع�س المهمات ذات الم�صتوى التقني العالي

• الدرا�صات • مكاتب  و/اأو  اال�صت�صاريون  والمهند�صون  المعماريون  يجبر  تون�ص: 

�لم�شاركة في بر�مج للبنايات �لمدنية على �لت�شجيل في لو�ئح �لرخ�س �لتي ت�شعها 

اللجنة الدائمة للبنايات المدنية لكل واحد من االخت�صا�صات

• الجزائر: ال بد لكل مكتب درا�صات يريد التقدم بعر�س ل�صفقة عمومية ذات طابع •

تقني من الح�صول على ترخي�س من الحكومة

• ومكاتب • للمقاوالت  بالن�صبة  الترخي�صات  م�صطرة  عن  التخلي  تم  الكامرون: 

الدرا�صات التقنية، ولم تعد تلك الم�صطرة تطبق اإال في حال الخدمات المنجزة اأو 

المقدمة على اأ�صا�س ق�صيمة طلب

4.  التعاون بين المقاولت والم�صترين العموميين

فنلندا

الواقع

• دفاتر • تحرير  اأجل  من  التفويت،  و�صلطات  المقاوالت  بين  تجمع  لجان  اإحداث 

تحمالت اأكثر دقة
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الحلول

• تنظيم دورات تدريبية مع المتقدمين بالعرو�س بمجرد انطالق الم�صطرة، من اأجل •

ت�صجيع تبادل المعلومات التقنية اأو الكمية واقتراح حلول

�لنتائج و�لدرو�س �لم�شتخل�شة

• تح�صين • وكذا  المعقدة،  ال�صفقات  تفويت  م�صتوى  تح�صين  المبادرة  هذه  تتيح 

التناف�س والقدرات على المدى البعيد. كما يمكن توجيهها بحيث ت�صجع التجديد.

5.  حجم ال�صفقات

فرن�صا

الواقع

• للمقاوالت • اأكبر  م�صاركة  اأجل  من  ح�ص�س،  اإلى  ال�صفقات  تق�صيم  ي�صجع  قانون 

ال�صغرى والمتو�صطة

• تح�صين العالقات بين المتعاقد معهم من مختلف االأحجام، من خالل تعاون اأوثق •

بين االأطراف

الحلول

• تعقيد • اإلى  �صيف�صي  ذلك  كان  اإذا  اإال  الح�ص�س،  نظام  عبر  ال�صفقات  تفويت  يتم 

عملية تفويت ال�صفقة.

• و�صع مبادرات عديدة الإدماج المقاوالت ال�صغرى والمتو�صطة، وخ�صو�صا:•

معلومات  - على  ي�صتمل  والمتو�صطة،  ال�صغرى  للمقاوالت  عملي  دليل  و�صع 

حول الم�صاطر والخطوات التي يتعين اتباعها من اأجل التقدم بعرو�س

جمعية معاهدة المقاوالت ال�صغرى والمتو�صطة لدعم التعاون بين هذه االأخيرة  -

والمقاوالت الكبرى

الو�صائل  - با�صتعمال  وتنه�س  الم�صاطر  تب�صط  باالأداءات،  متعلقة  تدابير  اتخاذ   

االإلكترونية وت�صجع االأداء ال�صريع.

�لنتائج و�لدرو�س الم�صتخل�صة

• المقاوالت • كثيرا  ي�صجع  بما  البداية،  منذ  ح�ص�س  اإلى  ال�صفقات  تق�صيم  يجري 

ال�صغرى والمتو�صطة والمقاوالت ال�صغيرة جدا
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• االأوربي • الم�صتوى  على  والمتو�صطة  ال�صغرى  المقاوالت  بمعاهدة  االعتراف  تم 

لفعاليتها، وقد اأ�صبحت لها �صفة هيئة كبرى

• ك�صفت التوجيهات عن  فعاليتها ال�صتعادة التوازن بين المقاوالت•

ليتوانيا

الواقع

• ت�صجع الحكومة التفويت عبر نظام الح�ص�س، من اأجل �صمان المزيد من العدالة•

الحلول

• يجري مكتب ال�صفقات العمومية تحليال م�صبقا الإعالنات ال�صفقات قبل اإر�صالها •

للن�صر، بما يتيح له اإمكانية اقتراح تق�صيم ال�صفقة اإلى ح�ص�س

�لنتائج و�لدرو�س الم�صتخل�صة

• على • اأي�صر،  م�صاركة  والمتو�صطة  ال�صغرى  للمقاوالت  ح�ص�س  اإلى  التق�صيم  يتيح 

اأ�صا�س قدراتها التقنية والمالية واأي�صا على اأ�صا�س كفاءاتها

6.  دعم تنمية الكيانات المحلية

الوليات المتحدة

الواقع

• الحاجة اإلى تدابير فدرالية من اأجل م�صاركة اأو�صع للمقاوالت ال�صغرى والمتو�صطة •

في ال�صفقات العمومية، ب�صفتها اأطرافا متعاقد معها اأو مكلفة بالمناولة

• و�صع ت�صريع لدعم تنمية الكيانات المحلية، بهدف ت�صجيع المقاوالت االأمريكية•

الحلول

• يخ�ش�س برنامج )Small Business Act( بع�س ال�صفقات االأدنى قيمة للمقاوالت •

ال�صغرى والمتو�صطة )من 23 اإلى 40 بالمائة من ال�صفقات( وي�صند اإليها ق�صما من 

�ل�شفقة �أو ي�شمن لها �ال�شطالع بالمناولة. ويوفر �أي�شا قرو�شا ويبلور بر�مج محلية 

للتنمية المقاوالتية )المراكز الجامعية للمقاولين(

• ي�شجع برنامج)Buy American Act( على �صراء منتجات محلية، وينطبق على كل •

�صفقات التموين التي تقت�صي ا�صتعمال مقتنيات اأو منتجات يتم ت�صنيعها محليا
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�لنتائج و�لدرو�س �لم�شتخل�شة

• يتوفر برنامج )Small Business Act( على ميزانية هامة ودعم �صيا�صي �صمحا له •

بتطوير خدماته ودعم دور المقاوالت ال�صغرى والمتو�صطة

• يتيح دعم تنمية الكيانات المحلية للمقاوالت ال�صغرى والمتو�صطة الم�صاركة في •

�صفقات عمومية ب�صفتها مكلفة بالمناولة على وجه الخ�صو�س، ويتيح للمقاوالت 

االأمريكية الم�صاركة في م�صاريع كبرى في مجال االأمن والبنيات التحتية

كندا

الواقع

• لجوء مكثف اإلى للمقاوالت االأمريكية اأكثر من المقاوالت المحلية•

الحلول 

• اإ�صافة بنود تقر مبداأ "االأف�صلية المحلية" على الم�صتوى البلدي واالإقليمي، ل�صراء •

المقتنيات من مقاوالت الجهة

�لنتائج و�لدرو�س �لم�شتخل�شة

• اأتاح مبداأ االأف�صلية المحلِّية دعم ا�صتعمال المقتنيات والخدمات المنتجة محليا في •

المناطق المحاذية للواليات المتحدة

اأ�صتراليا

الواقع

• اإحداث دعم للتنمية لفائدة الكيانات المحلية في اأ�صتراليا•

الحلول

• م�صتوردة؛ حيث • مواد  على  تحتوي  التي  المقتنيات  على  ال�صعر  في  زيادة  تطبيق 

تطبق الوكاالت الحكومية زيادة قدرها 20 بالمائة على كل تر�صيح يت�صمن عن�صرا 

منتجا في الخارج

�لنتائج و�لدرو�س �لم�شتخل�شة

• في • والنيوزيلندية  االأ�صترالية  المقاوالت  تقوية  في  المحلية  الكيانات  دعم  ي�صاهم 

ال�صفقات العمومية.
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الجزائر

الواقع

• ن دعما الإنتاج قيمة م�صافة محلية• اإر�صاء عدد من التدابير التي توؤِمّ

• ح�صر بع�س ال�صفقات على المقاوالت الجزائرية وحدها•

الحلول

• ت�صمل اإجراءات الدعم هذه على ما يلي:•

هام�س اأف�صلية قدره 25 بالمائة ل�صالح المنتجات والمقاوالت الجزائرية اأو التي  -

يمتلك جزائريون الح�صة الكبرى منها

نظام لتقييم العرو�س مبني بطريقة تتيح للمقاوالت القانونية الجزائرية الم�صاركة -

واالأ�صل  - للنقل،  القابل  الق�صم  تخفي�س  ح�صبانها  في  تاأخذ  لالختيار  معايير 

�أو  �لح�ش�س  و�أهمية  �لوطني،  �القت�شاد  في  و�الندماج  للمنَتج،  �لمحلي 

المنتجات التي �صتحال على المناولة

• ياأخذ القانون المنظم لطلبات العرو�س في الح�صبان البعد الوطني:•

المقاوالت الوطنية هي المعنية وحدها بطلبات العرو�س عن طريق االإ�صناد -

اأو  - محلية  مقاوالت  مع  �صراكة  عبر  تمر  اأن  االأجنبية  المقاوالت  على  يجب 

مقاوالت يمتلك جزائريون الح�صة الكبرى منها

في  - الجزائرية  التمثيليات  عبر  الخ�صو�س  على  العرو�س  اأ�صحاب  اختيار  يمر 

الخارج

�لنتائج و�لدرو�س �لم�شتخل�شة

• يتمثل المفعول المبا�صر لهذه البنود الجديدة في جعل م�صاركة المقاوالت الكبرى •

االأجنبية في ال�صفقات العمومية اأمرا بالغ ال�صعوبة اإن لم يكن م�صتحيال، وي�صجع 

في مقابل ذلك اختيار عدد اأكبرمن المقاوالت ال�صغرى والمتو�صطة.
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7.  التعوي�ص ال�صناعي/الأوف�صت

هنغاريا

الواقع

• و�صع �صيا�صة للتعوي�س ال�صناعي في ال�صفقات العمومية المتعلقة باالت�صاالت عن •

بعد، والتقنيات البيولوجية والتكنولوجيا البيئية واالإلكترونية والتكنولوجيا البالغة 

الدقة والدفاع الوطني

الحلول

• �صرورة التعوي�س اإذا بلغت قيمة العملية ما ال يقل عن 4 ماليين يورو دون احت�صاب •

الر�صوم

• يجب على �لمتقدم بالعر�س �أن يقدم عر�شا تقنيا ي�شتمل على برنامج �لتعوي�س ح�شب •

ال�صنوات وعر�صا تجاريا. ويجري التوقيع على اتفاق التعوي�س في اآن واحد مع العقد

• بالح�ص�س • توزيع  الموردة، مع  القيمة  بالمائة من   100 بن�صبة  التعوي�س  قيمة  تكون 

ح�صب طبيعة التعوي�س )مبا�صرا اأم غير مبا�صر(

�لنتائج و�لدرو�س �لم�شتخل�شة

• من • والرفع  والمتو�صطة،  ال�صغرى  المقاوالت  اإدماج  اإلى  ال�صيا�صة  هذه  ترمي 

�صغل  منا�صب  واإحداث  التكنولوجيا،  ونقل  المبا�صرة،  الخارجية  اال�صتثمارات 

وتكوين اليد العاملة، والتنمية الجهوية

• مراكز • واإحداث  والتطوير،  والبحث  التجديد  تطوير  ال�صيا�صة  تلك  اأولويات  ت�صمل 

للخدمات والكفاءات للتموين الجهوي

بلجيكا

الواقع

• بالمقتنيات • المتعلقة  العمومية  ال�صفقات  في  ال�صناعي  التعوي�س  �صيا�صة  وجود 

والخدمات و�صفقات الدفاع الوطني

• التعوي�صات • تترجم  حيث  التعوي�س،  من  االأدنى  بالقدر  مطالبة  هناك  لي�صت 

االقت�صادية اإلى ن�صبة مئوية معينة كحد اأدنى �صروري من القيمة الم�صافة البلجيكية 

قيا�صا اإلى قيمة ال�صفقة
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الحلول

• تتغير القيمة المحددة كعتبة ح�صب نوعية ال�صفقة:•

 في حال طلب عرو�س، تبلغ تلك العتبة 11 مليون يورو -

11 مليون يورو علىاالأقل في حال م�صطرة ال�صفقة المتفاو�س )دون اإ�صهار( -

2.7 مليون يورو علىاالأقل في حال م�صطرة ال�صفقة المتفاو�س )مع االإ�صهار( -

• بلغت التزامات التعوي�س ما قدره 2.3 مليار يورو على مدى 20 �صنة، وهي تمثل في •

المعدل 77 بالمائة من قيمة العقد

�لنتائج و�لدرو�س �لم�شتخل�شة

• تمثل • حين  في  متماثلة،  م�صتويات  المبا�صرة  وغير  المبا�صرة  التعوي�صات  بلغت 

التعوي�صات غير المبا�صرة اأقل من 10 بالمائة من المجموع

• و�صناعة • والكهرباء،  واالإليكترونيات  الطيران،  بقطاعات  التعوي�صات  اأغلب  ترتبط 

�لتعدين، و�لنقل، ويرتبط توزيعها على �لم�شتوى �لوطني بطبيعة �لن�شيج �ل�شناعي 

المحلي في كل جهة

تركيا

الواقع

• تترجم  • للدفاع  ال�صناعية  ال�صفقات  في  ال�صناعي  التعوي�س  توجيهات حول  وجود 

تو�صيات وزارة الدفاع الوطني. ويغيب ن�س قانوني حول المو�صوع.

الحلول

• �صرورة التعوي�س متى كانت كلفة عملية �صراء مواد وخدمات ال تقل عن 10 ماليين •

دوالر اأمريكي )دون احت�صاب الر�صوم( لكل مزود

• يجب اأن يمثل التعوي�س على االأقل 50 بالمائة من مجموع ال�صعر اإذا لم يكن هناك •

اإنتاج محلي في ال�صفقة

• يجب على المتقدم بالعر�س اأن يقدم عر�صا اقت�صاديا بطريقة منف�صلة•

�لنتائج و�لدرو�س �لم�شتخل�شة

• اأف�صل • اإلى التكنولوجيا العالية ومهارة  اأن تتيح ولوجا  من �صاأن عمليات التعوي�س 

و�صادرات اأكبر حجما، مع االإ�صهام في االآن ذاته في اإحداث فر�س العمل محليا
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• �صركات • مع  البعيد  المدى  على  تعاون  عالقات  تقيم  اأن  اأي�صا  �صاأنها  من  اأن  كما 

اأجنبية، واأن تن�صئ قاعدة محلية ل�صناعة الدفاع

• وهي تهدف اإلى الرفع من ن�صبة اأنظمة الدفاع المنتجة محليا وزيادة �صادرات هذه •

المنتجات

كندا

الواقع

• يت�شمن دليل �لمقتنيات برنامج للتاأثير�ت �ل�شناعية و�لجهوية•

الحلول

• �صرورة التعوي�س ال�صناعي تلقائيا بالن�صبة اإلى الم�صتريات التي تتجاوز قيمتها 72 •

و72   1.5 بين  قيمتها  تتراوح  التي  للم�صتريات  به  المطالبة  يمكن  يورو، كما  مليون 

مليون يورو

• تمثل متطلبات الحد االأدنى من التعوي�س ما قدره 100 بالمائة من قيمة العقد. •

• يقوم )Industry Canada( الم�صوؤول عن التنمية االقت�صادية الجهوية والتجديد •

واال�صتثمار والمكاتب الجهوية للتنمية بالفح�س المنف�صل القتراح التعوي�س

�لنتائج و�لدرو�س �لم�شتخل�شة

• كي • �لدقيقة،  �لتكنولوجيا  في  ي�شتثمر  �أن  �الأجنبي  �لمزود  على  �لبرنامج  يفر�س 

التنمية ال�صناعية والجهوية وتنمية المقاوالت  يتيح ذلك، في مدى زمني محدد، 

ال�صغرى والمتو�صطة

• يهدف �لبرنامج �إلى �لتنمية �ل�شناعية و�لجهوية و�لبيئية وتنمية �الأقليات•

ال�صين – م�صروع القطار فائق ال�صرعة ال�صيني

الواقع

• المقاوالت • مع  المبرمة  العمومية  ال�صفقات  اإطار  في  اإجباري  التكنولوجيا  نقل 

االأجنبية، وهو ما اأف�صى اإلى تطوير خبرة في مجال بناء القطارات فائقة ال�صرعة

• تتميز العقود المبرمة مع المقاوالت االأجنبية غالبا بنقل تام للتكنولوجيا •
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الحلول

• من بين القطارات ال�صتين المكونة للدفعة االأولى للقطارات ال�صينية فائقة ال�صرعة، •

كانت هناك ثالثة قطارات فقط �صنعت في اأوربا، من قبل �صركة �صيامن�س االألمانية، 

في حين تم تجميع القطارات ال�صبعة والخم�صين االأخرى كلها في ال�صين، على 

يد مجموعة �صناعية محلية، ولم تزود �صركة �صيامن�س تلك المجموعة ال�صناعية اإال 

بن�صبة �صئيلة من قطع التجميع والربط

• اكت�صب ال�صينيون من جراء هذه ال�صفقة مجموعة من التقنيات المتعلقة بالقطارات •

فائقة ال�صرعة، وقد اأ�صبح با�صتطاعتهم اليوم ت�صنيع ثالثة اأنواع من هذه القطارات، 

الكندية   )Bombardier( مجموعة  من  ا�صتلموها  تكنولوجيات  على  اعتمادا 

)Alstom( والفرن�صي )Shinkansen( وال�صانع الياباني

�لنتائج و�لدرو�س �لم�شتخل�شة

• فائقة • القطارات  تكنولوجيا  في   )China Railway( م مجموعة  تحُكّ درجة  بلغت 

ال�صرعة حدا جعلها تفوز ب�صفقة قطار من هذا النوع في كاليفورنيا، متجاوزة بذلك 

ال�صانع )Alstom( في ميدانه

• كما اأن المجموعة هي اليوم االأوفر حظا للفوز ب�صفقات عمالقة في المملكة العربية •

�ل�شعودية، �لتي تطمح �إلى �لربط بين �الأماكن �لمقد�شة بخطوط قطار�ت فائقة �ل�شرعة

3.      الجوانب االإ�صتراتيجية: اإجراءات تهم �صلطات التفويت

1.  المعلومات المدلى بها من قبل الم�صترين العموميين

اأيرلندا

الواقع

• الحاجة اإلى االرتقاء بم�صتوى الكفاءة والمهنية لدى الم�صترين العموميين•

الحلول

• "التموين • تخ�ص�س  في  الثالث  ال�صلك  م�صتوى  من  عال  تكوين  اإحداث 

موظفي  تكوين  بغاية  االإ�صتراتيجي،  التموين  في  جديدة  و�صهادة  االإ�صتراتيجي"، 

الموؤ�ص�صات العمومية في مجال تخطيط عمليات ال�صراء.
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المك�صيك

الواقع

•  و�صع اإجراءات ت�صمن للمتقدمين بالعرو�س ولوجا �صريعا اإلى معايير االختيار•

الحلول

• تتم �الإ�شارة �إلى �لمعايير �شمن �شروط �لتقدم بالعرو�س، ويجري �أحيانا مر�جعتها •

من قبل لجنة م�شغرة لمر�جعة �شروط �لتقدم بالعرو�س، ثم تعر�س لمر�قبة عمومية 

قبل ن�صر االإعالن

�لنتائج و�لدرو�س �لم�شتخل�شة

• التي  • التر�صيحات  معالجة  في  الم�صاواة  تحقيق  بالعرو�س  التقدم  معايير  ن�صر  يتيح 

ي�صُهل التحقق منها، كما يتيح الح�صول على عرو�س اأكثر مالءمة

2.  المتطلبات التقنية والمالية

المملكة المتحدة

الواقع

• م�صتوى تناف�صي اأ�صعف للمقاوالت ال�صغرى والمتو�صطة في ال�صفقات العمومية، •

مما  اأكثر  �صارمة  مالية  متطلبات  ب�صبب  اأو  والكفاءات،  التكوين  في  نق�س  ب�صبب 

ينبغي

الحلول

• واإر�صاد • اإعالم  اإلى  ترمي  المعلومات  من  باقات  اإحداث  على  البلديات  عملت 

المقاوالت ال�صغرى والمتو�صطة المتقدمة بالعرو�س، وتنظيم اأن�صطة واأورا�س حول 

الممار�صات الجيدة

• اقتراح حكومي باالقت�صار على المطالبة بتقديم ح�صابات عن دورتين محا�صبيتين، •

اأو ح�صابات التدبير

�لنتائج و�لدرو�س �لم�شتخل�شة

• تقترح • وكونها  الولوج  �صهلة  كونها  في  المتمثلة  بالميزة  المحلية  التكوينات  تتمتع 

معلومات تقنية مفيدة جدا
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هنغاريا

الواقع

• اتخاذ تدابير ترمي اإلى الحد من اآثار المتطلبات المالية للم�صترين العموميين•

• ال�صغرى • المقاوالت  بم�صالح  ت�صر  التي  االأداء  م�صل�صالت  تح�صين  اإلى  الحاجة 

والمتو�صطة

الحلول

• مع • ولي�س  الفردية،  الح�ص�س  مع  ومكيفة  مرتبطة  االختيار  معايير  تكون  اأن  يجب 

القيمة الكلية للح�ص�س مجتمعة

• اإجبار �صلطات التفويت على اأداء اأجور من ر�صت عليهم ال�صفقة في داخل اأجل ال •

يتعدى ثالثين يوما بعد اإنجازها. فاإن لم يحترم الم�صتري االأجل المحدد، ي�صير باإمكان 

من ر�صت عليه ال�صفقة اأن ي�صحب المال مبا�صرة من الح�صاب البنكي للم�صتري

• لجنة • وتح�صم  متخ�ص�صة،  هيئات  قبل  من  لالفتحا�س  بانتظام  ال�صفقات  تخ�صع 

تحكيم ال�صفقات العمومية في �صاأن ال�صكايات

�لنتائج و�لدرو�س �لم�شتخل�شة

• المقاوالت • قبل  من  اأكبر  م�صاركة  الح�ص�س  ح�صب  االختيار  معايير  تبني  اأتاح 

ال�صغرى والمتو�صطة في ال�صفقات العمومية

• كان تح�صين اآجال االأداء مفيدا للمقاوالت ال�صغرى والمتو�صطة، ومكن من الحد •

من حاالت التحايل على القانون

• ت�صتقبل لجنة التحكيم عددا هاما من ال�صكايات، وقد كان في �صرعة مداوالتها ما •

مكن من تح�صين �صفافية القطاع

ليتونيا

الواقع

• طلب اعتماد معايير اأقل ميزا حيال المقاوالت ال�صغرى والمتو�صطة•

الحلول

• ين�صح مكتب مراقبة ال�صفقات �صلطات التفويت باأن ترجع عند اتخاذ قراراتها اإلى •

كفاءة العاملين لدى �صاحب العر�س اأكثر من رجوعها اإلى كفاءة المقاولة.
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�لنتائج و�لدرو�س �لم�شتخل�شة

• تعترف ال�صلطات باأن اعتبار اأقدمية المقاولة كمعيار من معايير االختيار ال ي�صمن •

اإق�صاء مقاوالت  اإلى  اإن ذلك قد يف�صي على العك�س  بلوغ الهدف المر�صوم، بل 

�صغرى ومتو�صطة حديثة العهد وتتوفر على عاملين ذوي كفاءة عالية

بلغاريا

• ال�صيولة • ذات  المقاوالت  ت�صجيع  اأجل  من  المالية،  ال�صمانات  عتبات  اإ�صالح 

المالية المحدودة

الحلول

• التنفيذ • �صمانة  مبلغ  وال  بالمائة،   1 الم�صاركة  �صمانة  مبلغ  يتجاوز  اأن  ينبغي  ال 

الثالثة  االأيام  الم�صاركة خالل  تحرير �صمانة  ويجري  ال�صفقة.  قيمة  بالمائة من   5

وا اأو الذين تم قبولهم ق�صُ
ُ
التي تلي انق�صاء اأجل الطعن بالن�صبة للمتر�صحين الذين اأ

�لنتائج و�لدرو�س �لم�شتخل�شة

• يمكن هذا التدبير من تفادي الحجز لمدة طويلة وغير مبررة على الو�صائل المالية •

للمقاوالت، وي�صجع انخفا�س م�صتوى متطلبات ال�صمانة

3.  اآجال الأداء

األمانيا

الواقع

• �صعف م�صاركة المقاوالت ال�صغرى والمتو�صطة في ال�صفقات، ب�صبب ارتفاع مبالغ •

ال�صمانات المطلوبة

الحلول

• ال�صمانات المالية م�صروطة، ويجب اأن تحترم مبداأ التنا�صبية. فعلى �صبيل المثال، ال •

ينبغي المطالبة ب�صمانات مالية اإال بالن�صبة اإلى �صفقات االأ�صغال والخدمات، التي 

تتجاوز قيمتها على الترتيب 250.000 يورو و50.000 يورو
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�لنتائج و�لدرو�س �لم�شتخل�شة

• تطوير �صفقة عمومية ذات طابع اأقل ح�صرية، لفائدة المقاوالت ال�صغرى والمتو�صطة •

ذات ال�صيولة المالية المحدودة

المملكة المتحدة

الواقع

• ذات • بالمقاوالت  اأ�صرار  عنه  تنجم  االأداءات،  م�صتوى  على  ال�صرعة  في  نق�س 

ال�صيولة المالية المحدودة

الحلول

• اإجبارية مراقبة اأداءات ال�صفقات بالن�صبة اإلى الموؤ�ص�صات الحكومية، واإجبارية ن�صر •

�لنتائج

�لنتائج و�لدرو�س �لم�شتخل�شة

• يف�صي ن�صر المعلومات المتعلقة باالأداءات اإلى الزجر عن التاأخر في االأداء•

فرن�صا

الواقع

• الحاجة اإلى ت�صريع م�صاطر االأداء من اأجل ت�صجيع المقاوالت ال�صغرى والمتو�صطة•

الحلول

• الو�صائل • با�صتعمال  وتنه�س  الم�صاطر  تب�صط  باالأداءات،  متعلقة  خطوات  اتخاذ 

االإلكترونية وت�صجع االأداء ال�صريع

�لنتائج و�لدرو�س �لم�شتخل�شة

• توجيهات فعالة الإعادة التوازن بين المقاوالت•
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هنغاريا

الواقع

• ال�صغرى • بالمقاوالت  �صررا  تلحق  التي  االأداء  م�صل�صالت  تح�صين  اإلى  الحاجة 

والمتو�صطة

• �صرورة اإقامة نظام �صريع وفعال للطعن•

الحلول

• اأجل • اأجور من ر�صت عليهم ال�صفقة في داخل  اأداء  اإجبار �صلطات التفويت على 

ال يتعدى ثالثين يوما بعد اإنجازها. فاإن لم يحترم الم�صتري االأجل المحدد، ي�صبح 

البنكي  الح�صاب  من  مبا�صرة  المال  ي�صحب  اأن  ال�صفقة  عليه  ر�صت  من  باإمكان 

للم�صتري

• لجنة • وتح�صم  متخ�ص�صة،  هيئات  قبل  من  لالفتحا�س  بانتظام  ال�صفقات  تخ�صع 

تحكيم ال�صفقات العمومية في �صاأن ال�صكايات

�لنتائج و�لدرو�س �لم�شتخل�شة

• كان تح�صين اآجال االأداء مفيدا للمقاوالت ال�صغرى والمتو�صطة، ومكن من الحد •

من حاالت التحايل على القانون

• ت�صتقبل لجنة التحكيم عددا هاما من ال�صكايات، وقد كان في �صرعة مداوالتها ما •

مكن من تح�صين ال�صفافية في القطاع

4.  طرق التنظيم

اإيطاليا

الواقع

• مبادرة للتكوين والم�صاعدة لفائدة المقاوالت ال�صغرى والمتو�صطة على الم�صتوى •

المحلي

• تطوير قاعدة اإلكترونية مع دعم للمقاوالت ال�صغرى والمتو�صطة•

• المزودين • بين  التعامل  في  االأ�صا�س  المبادئ  على  للحفاظ  اأخالقي  قانون  و�صع 

والم�صتخدمين الحكوميين
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الحلول

• فهم • في  والمتو�صطة  ال�صغرى  المقاوالت  ت�صاعد  وبنيات  مكاتب  اإن�صاء  م�صروع 

م�صاطر التفويت والتاأقلم مع اأدوات التفويت االإلكتروني

• �الرتباط •  )MEPA( االإيطالية  العمومية  االإدارة  لح�صاب  االإلكترونية  ال�صفقة  تتيح 

يمكنهم  الذين  الم�صجلين،  العموميين  والم�صترين  لهم  المرخ�س  المزودين  بين 

االطالع على عرو�س وجداول المقاوالت من اأجل م�صترياتهم

• ي�صتمل القانون االأخالقي على عدد من البنود المتعلقة بتنازع الم�صالح وواجب •

التكتم والمكافاآت والمعامالت مع االإدارة. وي�صهر مكتب المطابقة على التاأكد من 

ح�صن تطبيق هذا القانون

�لنتائج و�لدرو�س �لم�شتخل�شة

• اأتاحت البنيات المحلية من تطوير خبرة محددة و�صهلة الولوج للمقاوالت ال�صغرى •

والمتو�صطة

• كان نظام "ال�صفقة االإلكترونية لح�صاب االإدارة العمومية االإيطالية" ي�صتقطب عددا •

كبيرا من المقاوالت الكبرى، مما دفع اإلى اإحداث "مكاتب افترا�صية" بغاية اإخبار 

المقاوالت ال�صغرى والمتو�صطة بوجود ذلك النظام واإر�صادها عند ا�صتعماله

• الف�صاد، • محاربة  يتيح  كما  الم�صالح  تنازع  حاالت  تفادي  االأخالقي  القانون  يتيح 

ن من التقدم بتو�صيات واإخبار روؤ�صاء القطاعات في حال عدم احترام القانون ويمِكّ

الأردن

الواقع

• و�صع تدابير ترمي اإلى ا�صتعادة ال�صفافية والحد من الف�صاد في تفويت ال�صفقات•

• لل�صفقات • المتو�صط  المدى  على  موازنتي  اإطار  و�صع  على  حاليا  الحكومة  تعمل 

العمومية

الحلول

• يت�صمن القانون الوطني لل�صفقات العمومية اإجبار الكيانات الحكومية على �صحب •

�إ�شناد �لعقد �إلى �أي متعاقد معه يت�شح �أنه تورط في تحايل على �لقانون �أو ر�شوة �أو 

تالعب. وي�صحب العقد من كل مقاولة يت�صح اأنها اأر�صت اأو حاولت اإر�صاء موظف 

في اإطار �صفقة عمومية
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• ب�صراكة • الماكرو-اقت�صادي،  للتخطيط  م�صل�صل  على  الموازنتي  االإطار  �صي�صتمل 

مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وم�صل�صل للتنبوؤ بالمداخيل ب�صراكة مع وزارة 

المالية

�لنتائج و�لدرو�س �لم�شتخل�شة

• تمت في 2010 بلورة مخطط عمل يتعلق باإ�صالحات تفويت ال�صفقات، وهو يحدد •

التدابير التي ينبغي اتخاذها بهدف خلق هيئة مركزية للتنظيم، ويحدد اأدوار ووظائف 

اآلية  لو�صع  اتخاذها  يجب  التي  االإجراءات  ويفح�س  المهتمة،  الكيانات  مختلف 

م�صتقلة لفح�س ال�صكايات. وقد �صاعد البنك الحكومة في 2011 في تحرير م�صروع 

قانون جديد حول تفويت ال�صفقات

فنلندا

الواقع

• و�صع مخططات �صراء خا�صة لبع�س ال�صفقات•

• و�شع ممار�شات جديدة ترمي �إلى تحقيق �لمزيد من �ل�شفافية في ن�شر نتائج عملية •

اإر�صاء ال�صفقات

الحلول

• تغطي مخططات ال�صراء العمومي عمليات �صراء المقتنيات اأو الخدمات التي تكون •

قيمتها مرتفعة اأو التي تعتبر اإ�صتراتيجية اأو معقدة 

• العر�س • اإلى  يلجوؤوا  اأن  عرو�صهم  قبول  يتم  لم  ممن  بعرو�س  المتقدمين  باإمكان 

الذي تم قبوله، ولكن بعد اأن تحذف منه كل المعطيات ال�صرية )من قبيل االأ�صرار 

التجارية على وجه الخ�صو�س(

�لنتائج و�لدرو�س �لم�شتخل�شة

• تتيح المخططات تحديدا اأف�صل للحاجيات، كما تمكن من اختيار �صكل التفويت •

المالئم، الذي ي�صمح بتفادي كل كلفة زائدة وكل ف�صاد اأو عيب في التنفيذ

• بعرو�س • المتقدمين  واإعطاء  الم�صطرة  عدالة  بتاأكيد  هذه  ال�صفافية  �صيا�صة  ت�صمح 

ن�صائح ا�صت�صارية لالرتقاء بعرو�صهم اإلى الم�صتوى االأمثل
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تركيا

الواقع والحلول

• للتنظيم • موؤ�ص�صة م�صتقلة  2002، وهي  PPA في  العمومية  ال�صفقات  اإحداث هيئة 

اأهم �صالحياتها  وتتمثل  العمومية،  ال�صفقات  تفويت  نظام  ت�صرف على  المركزي، 

في:

 ن�صر الجريدة الر�صمية لل�صفقات العمومية -

 الف�صل في ال�صكايات المتعلقة بخرق للقوانين المنظمة لم�صل�صل التفويت -

لبع�س  - م�صموحا  يكن  لم  اإذا  ما  حال  في  الوزراء  لمجل�س  تو�صيات  اإعداد   

المقاوالت من الم�صاركة في ال�صفقات العمومية بالخارج

 اإعداد مراحل تطبيق المقت�صيات الت�صريعية، وتطويرها واالإ�صراف عليها -

 توفير تكوينات للقطاعين العمومي والخا�س -

 تجميع ون�صر اإح�صائيات تهم على الخ�صو�س كمية و�صعر ال�صفقات المبرمة،  -

واالحتفاظ ب�صجل للمزودين الممنوعين من الم�صاركة في ال�صفقات العمومية

�لنتائج

• تعمل تركيا اأكثر فاأكثر على تاأمين حل للم�صاكل في حال حدوث نزاع، وذلك عبر •

مكتب هيئة ال�صفقات العمومية، كما ي�صهد به المنطوق التالي: "باإمكان اأي طرف 

متعاقد معه يرى اأنه ح�صل له اأو �صيح�صل له �صرر من جراء اإبطال عقد، اأن يتقدم 

بطعن عبر اإر�صال ر�صالة اإلى �صاحب الم�صروع، الذي يتعين عليه عندها اأن يتخذ 

قرارا داخل اأجل الثالثين يوما التي تلي ذلك. فاإذا لم يتم اتخاذ اأي قرار، اأو اإذا لم 

ير�س الطرف المتعاقد معه عن القرار، فاإن باإمكان هذا االأخير اأن ير�صل �صكاية في 

المو�صوع لهيئة ال�صفقات العمومية."

باك�صتان

الواقع

• • Transparency( الدولية  ال�صفافية  منظمة  مع  بتعاون  لل�صفافية  اأدوات  و�صع 

International(، ت�صتعمل معايير مو�صوعية للتقييم في ال�صفقات العمومية الكبرى
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الحلول

• اختيار • يجري  ثم  النزاهة،  معاهدة  بعرو�س  المتقدمة  المقاوالت  توقع  البداية،  في 

الطرف المتعاقد معه على مرحلتين:

"ر�صالة  -  االختيار االأولي للمتقدمين بعرو�س، ح�صب المعايير المو�صوعة في 

)lettre d’invitation( "الدعوة

 فتح االأظرفة على مرحلتين، مع مراجعة االقتراح التقني في المقام االأول، من  -

اأجل �صمان تقييم متعدد المعايير ويلي ذلك فتح العر�س المالي

�لنتائج و�لدرو�س �لم�شتخل�شة

• و�صفاف، • عادل  اأولي  اختيار  الدعوة" ل�صمان  "ر�صائل  ا�صتعمال  يجري  ما  كثيرا 

ويجري ن�صر هذه المعايير �صريعا لتمكين اأ�صحاب العرو�س من اإعداد عرو�صهم

كولومبيا

الواقع

• تن�صاأ عنها • العرو�س،  واأ�صحاب  العمومية  الموؤ�ص�صات  بين  للنزاهة  و�صع معاهدات 

حقوق وواجبات متبادلة، درءا للف�صاد في ال�صفقات العمومية

• م�صاركة منظمات لل�صركات )CSO(، في اإ�صراف ال�صفقات والموؤ�ص�صات العمومية•

الحلول

• هناك اأكثر من 60 معاهدة تهم مختلف م�صل�صالت ال�صفقات العمومية، تم عر�صها •

على �لموؤ�ش�شات و�لمقاوالت، �لتي تنخرط فيها طو�عية. وتطمئن �لمقاوالت في ما 

يخ�س �صفافية ال�صفقات، وت�صجع م�صاركتها فيها

• تنجز منظمات ال�صركات )CSO( ما يلي:•

• عمليات افتحا�س لوكاالت عمومية على الم�صتوى الوطني اأو الجهوي اأو المحلي•

• عمليات تحليل مقارنة لم�صتريات الهيئات )االرتقاء ب�صيا�صات ال�صراء، والنظر في •

االختالف في كلفة خدمات ذات نوعية متماثلة(

�لنتائج و�لدرو�س �لم�شتخل�شة

• الثقة • ت�صجع  وهي  مختلفة،  واقت�صادية  قانونية  بيئات  مع  النزاهة  معاهدات  تتكيف 

والتوا�صل بين مختلف الفاعلين. لكن ورغم بع�س النجاح الذي تم تحقيقه، اإال اأنه 

ال منا�س من وجود العنا�صر التالية من اأجل تر�صيخ م�صتدام:
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• �صمان ال�صفافية والمراقبة الم�صتقلة خالل كل مراحل التفويت•

• و�صع نظام مالئم للتحفيز والعقوبات•

• ت�صجيع ا�صت�صعار حاالت الف�صاد، عبر اآلية اأخالقية ت�صجع على التبليغ•

• ت�صجع عمليات المراقبة المبا�صرة من قبل ال�صركة نزاهة الم�صطرة واأي�صا فعاليتها•

المك�صيك

الواقع

• ن�صر معلومات متعلقة بالعقوبات المطبقة في مجال ال�صفقات العمومية•

الحلول

• المتقدمين • حول  معلومات  على  العمومية  االإدارة  وزارة  اأن�صطة  تقرير  ي�صتمل 

م�صدر  ويعود  لعقوبات.  تعر�صوا  الذين  العموميين  واالأعوان  والو�صطاء  بالعرو�س 

اأو وا�صعي عرو�س  اإلى �صكايات )من مواطنين  الق�صم االأعظم من تلك الحاالت 

جرى اإق�صاوؤهم( واإلى عمليات افتحا�س للموؤ�ص�صات العمومية

�لنتائج و�لدرو�س �لم�شتخل�شة

• يتيح ن�صر المعلومات المتعلقة بالعقوبات تحقيق مزيد من ال�صفافية، وي�صتدعي و�صع •

م�صاطر ت�صجع على االإبالغ عن كل انتهاك لقواعد التفويت من قبل اأطراف ثالثة

البرازيل

الواقع

• و�صع منهجية لح�صر وت�صنيف مخاطر الف�صاد في م�صل�صالت التفويت•

الحلول

• و�صع موؤ�صرات لالأداء: معدل مدة اإنجاز الم�صطرة، ومعدل قيمة ال�صفقات، ودرجة •

المطابقة، ون�صبة الم�صاطر التي تم اإنجازها. اأما في ما يخ�س المخاطر، فهناك ثالث 

مراحل اأ�صا�س من التفويت يتم فح�صها:

 المعطيات الم�صتعملة كموارد )في القوانين التنظيمية على �صبيل المثال( -

 القرار )خبرة من يتخذون القرار، والنجاعة االقت�صادية( -
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 �لنتائج )�لمطابقة، و�الحتفاظ باآثار مكتوبة عن عملية �لتفويت( -

�لنتائج و�لدرو�س �لم�شتخل�شة

• �صرورة الجمع بين عنا�صر متعددة كي يكون جرد المخاطر فعاال:•

 �نخر�ط �الأطر�ف �لمعنية: منهجية تتم بلورتها مع �لفاعلين �لمعنيين، �لذين  -

�صيكونون معر�صين لتلك المخاطر

 ال�صمولية: يجب تحليل المخاطر كلها -

لمحاربة  - اقتراحات  اإلى  الخال�صات  كل  تتحول  اأن  يجب  العملي:  التوجه   

المخاطر التي يتم التعرف عليها

ال�صيلي

الواقع

• و�صع موؤ�صرات لالأداء من اأجل تح�صين بع�س الجوانب الرئي�صة لتدبير ال�صفقات •

العمومية

الحلول

• ت�صمل الموؤ�صرات على الخ�صو�س:•

 ن�صبة الم�صتريات التي تجري عبر م�صطرة ال�صراء الم�صتعجل -

عرو�س  - طلبات  عبر  تتم  التي  للم�صتريات  الميزانية  من  المخ�ص�صة  الن�صبة   

عمومية

تحدد  - ال�صنة.  خالل  تمت  التي  والم�صتريات  ال�صنوي  المخطط  بين  الفرق   

�الأهد�ف من قبل مديرية �ل�شفقات �لعمومية، �لتي تقيم �لنتائج

�لنتائج و�لدرو�س �لم�شتخل�شة

• قاد االإ�صالح اإلى تحقيق المزيد من ال�صفافية من لدن الموؤ�ص�صات العمومية، بحكم •

توا�صلها حول ال�صفقات المبرمة. كما اأن قطاعات ال�صراء اأ�صبحت اأكثر فعالية
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5.  دعم التجديد

اأ�صتراليا

الواقع

• اإرادة لجعل التجديد في �صميم ال�صفقات العمومية•

الحلول

• توجيهات عمومية ت�صجع تدبير التجديد في ال�صفقات العمومية من اأجل الح�صول •

على تر�صيحات تقترح معالجة مجددة

�لنتائج و�لدرو�س �لم�شتخل�شة

 يتم ت�صجيع تقييم المتر�صحين باعتماد معايير مختلفة، من اأجل تطوير اأن�صطة  -

مجددة واإن�صاء �صفقات لمنتجات اأكثر فاأكثر تجديدا

6.  الحكامة

فرن�صا

خدمة م�صتريات الدولة )SAE( وهي مكلفة بتحديد وتفعيل �صيا�صة الم�صتريات الجارية 

والح�صابات  الميزانية  وزارة  ل�صلطة  – الخا�صعة  الخدمة  الفرن�صية. وتحدد هذه  للدولة 

االتفاقات-  اأو  ال�صفقات  وتبرم  ال�صراء  اإ�صتراتيجيات  الدولة –  واإ�صالح  العمومية 

االإطارات اأو غيرها من العقود لكل عمليات ال�صراء الجارية الإدارات الدولة )المركزية 

والالممركزة(، اأي الم�صتريات العامة المرتبطة با�صتغال المرافق التالية:

 المقتنيات واالأثاث والتجهيزات المكتبية -

 خدمات الطباعة والبعثات والتع�صير واالإر�صال -

 خدمات نقل الممتلكات واالأ�صخا�س -

 البرمجة الموحدة والخدمات المرتبطة بها -

 الطاقات والموائع -

 التجهيزات التقنية وعمليات اإعداد العقار -

 اآليات وخدمات االت�صاالت عن بعد -

 الخدمات المالية وخدمات التاأمين والخدمات البنكية -

 ال�صيارات غير المتخ�ص�صة، والمحروقات والزيوت -
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•  يمكن تعديل الئحة الم�صتريات المذكورة اأو تتميمها بوا�صطة قرار من قبل الوزير •

المكلف بالميزانية، ويجري اتخاذه بعد اأخذ راأي لجنة التوجيه

• تفعيل • في  اأي�صا  ت�صارك  اأن  العمومية  الموؤ�ص�صات  باإمكان  اأَنّ  اإلى  االإ�صارة  تجدر   

�صيا�صة الم�صتريات الجارية للدولة، بموجب قرار من مجل�س اإدارتها

•  مهمات خدمة م�صتريات الدولة هي كالتالي:•

الم�صوؤولين  - مع  بتعاون  ال�صراء،  عمليات  مجموع  على  مهني  طابع  اإ�صفاء   

اأن ي�صرع تفعيل الممار�صات  الوزاريين للم�صتريات )RMA(، وهو ما من �صاأنه 

الجيدة وتعميم االأدوات وتطوير الكفاءات ودعم مختلف الديناميات الخا�صة 

بكل وزارة

 �لتحقق من كون م�شتريات �لدولة تجري في ظل �أف�شل �ل�شروط �القت�شادية،  -

اأو�صِع  ت�صجيع  مع  االجتماعية،  والتنمية  الم�صتدامة  التنمية  اأهداف  يخدم  بما 

ولوٍج ممكن للمقاوالت ال�صغرى والمتو�صطة اإلى الطلبيات العمومية

 بلورة اإ�صتراتيجيات �صراء باالعتماد خ�صو�صا على تحليل ال�صفقة، و�صبل التعاقد  -

االأكثر نجاعة، وتوحيد الحاجات، وتعميم م�صاطر ال�صراء على الم�صتوى المنا�صب

اإيطاليا

تعد �صركة )CONSIP S.p.A( �صركة في ملكية وزارة االقت�صاد، وهي ت�صطلع بدور ال 

اأهمية في مركزة م�صتريات االإدارات العمومية ويتعلق االأمر بمقاولة خا�صة  يفتاأ يزداد 

معايير  تحديد  مع  العمومية،  ال�صفقات   - المادية  ال�صبغة  منزوع   - بتفويت  مكلفة 

ا�صتهالك للفئات المختلفة من المنتجات

 تلجاأ �صركة )CONSIP( باالأ�صا�س اإلى:

 مناق�صات على الخط -

 متاجر اإلكترونية -

فيها  - تجد   ،)CONSIP( �صركة  تديرها  اإلكترونية  ومواقع  للم�صتريات،  اأر�صيات   

ال�صركات مكانا لعر�س منتجاتها على االإدارات العمومية

ُيلزم  اإيطاليا،  في  العمومية  لل�صفقات  للمقاولة  اأخالقيا  قانونا   )CONSIP( �صركة  تبنت 

وباقي  والمالية  االقت�صاد  ووزارة  واالأجراء  واال�صت�صاريون  والمزودون  االأعوان  باحترامه 

االأطراف المعنية ويت�صمن هذا القانون معايير لل�صلوك في المجاالت التالية:



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

127

 القواعد العامة المتعلقة باالأخالقيات والعالقة مع المزودين واالأطراف المعنية -

 حاالت تنازع الم�صالح -

- )libéralités( التبرعات 

 العالقات مع االإدارة والمجتمع المدني والطبقة ال�صيا�صية وو�صائل االإعالم -

 اإقرار �صرية المعلومة -

 ين�س القانون اأي�صا على اإحداث اآلية للمراقبة الداخلية، للتحقق من احترام المعايير 

الت�صريع  وفق  جميعا  ت�صير  وتدبيرها  المقاولة  وتنظيم  الم�صاطر  كون  من  والتاأكد 

والقانون التنظيمي الجاري به العمل. ومن اأجل ذلك، تم اإحداث مكتب للمطابقة 

بهدف ت�صهيل احترام وتطبيق القانون
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الملحق 4

الئحة اأع�صاء اللجنة الدائمة المكلفة بالق�صايا االقت�صادية

والم�صاريع اال�صتراتيجية
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الئحة اأع�صاء اللجنة الدائمة المكلفة بالق�صايا االقت�صادية والم�صاريع اال�صتراتيجية

فئة  الخبراء

•   اأحمد رحو

•   خليدة عزبان

•   طريق اأكيزول

•   فوؤاد ابن ال�صديق

•   لح�صن والحاج

•   محمد الب�صير الرا�صدي

فئة  النقابات

•   جامع المعت�صم

•   عبد العزيز اإوي

•   عالل بنلعربي

•   لطيفة بنواكريم

•   محمد علوي

•   نجاة �صيمو

فئة الهيئات و الجمعيات المهنية

•   اأحمد اأبوه

•   اأحمد اأعيا�س

•   العربي بلعربي

•   بو�صعيب بن حميدة

•   عبد �لكريم فوطاط

•   علي غنام

•   كمال الدين فاهر

•   موالي عبد اهلل العلوي االإ�صماعيلي

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

•   طارق ال�صجلما�صي

•   عبد الحميد الجمري

•   كريمة مكيكة

•   محمد بن �صعبون

•   محمد مو�صتغفر

فئة  ال�صخ�صيات المعينة بال�صفة

•   اأحمد التجاني الحليمي العلمي

•   عثمان بنجلون

•   محمد العلوي العبدالوي
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الملحق 5

الئحة اأع�صاء  مجموعة العمل المكلفةباإعداد التقرير
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الئحة اأع�صاء مجموعة العمل المكلفةباإعداد التقرير

•   محمد الب�صير الرا�صدي

•   بو�صعيب بن حميدة

•   لطيفة بنواكريم

•   عبد �لكريم فوطاط
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الملحق 6

مراجع بيبليوغرافية
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