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و�الجتماعي  �القت�صادي  �لمجل�س  قرر  و�صيره،  بتنظيمه  �لمتعلق  �لتنظيمي  �لقانون  من   6 للمادة  طبقا 

بتاريخ 22 دي�صمبر 2011 �إبد�ء ر�أي في �إطار �الإحالة �لذ�تية حول "�ل�صفقات �لعمومية، ر�فعة ��صتر�تيجية 

للتنمية �القت�صادية و�الجتماعية".

باإعد�د  �ال�صتر�تيجية  و�لم�صاريع  �القت�صادية  بال�صوؤون  �لمكلفة  �لد�ئمة  �للجنة  �أ�صرفت  �الإطار،  هذ�  في 

تقرير حول هذ� �لمو�صوع.

وقد �صادقت �لجمعية �لعامة للمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي خالل دورتها �لتا�صعة ع�صرة �لمنعقدة 

بتاريخ 27 �صتنبر 2012 باالإجماع على هذ� �لقرير �لذي �نبثق عنه هذ� �لر�أي.
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�ل�صفقات �لعمومية، ر�فعة ��صتر�تيجية للتنمية �القت�صادية و�الجتماعية



بيان الأ�سباب

�صهد �لمغرب خالل �لع�صرية �لمن�صرمة طفرة �قت�صادية ال �صبيل �إلى �إنكارها، كان لها �أثر حا�صم في �لح�صابات �لعمومية، وفتحت   •

�أمام �لدولة هو�م�س مناورة تاريخية في مجال �لميز�نية. وقد ��صتفادت �ل�صفقات �لعمومية من ذلك ��صتفادة كبيرة، حيث نمت 

من حيث �لقيمة بمعدل �صنوي قدره %6 بين 2002 و2006، لتقفز بعدها �إلى %30 �صنويا بين 2007 و2011.

�إن �ل�صفقات �لعمومية، �لتي ت�صمل نفقات �لدولة و�لموؤ�ص�صات �لعمومية و�لجماعات �لمحلية، قد �صهدت �رتفاعا كبير�ً   •

خالل �لع�صرية �لمن�صرمة لتبلغ، في �صنة 2011، 160 مليار درهم �أي ما يناهز %24 من �لناتج �لد�خلي �لخام، و غدت 

بالتالي مكونًا من مكونات الن�صاط االقت�صادي ال يمكن تجاهله.

�صهد �الإطار �لتنظيمي لل�صفقات �لعمومية منذ 1997 مجموعة من �الإ�صالحات �لر�مية �إلى �الرتقاء بحكامته، فيما يتعلق   •

 )CCAG( بم�صوؤولية �الآمرين بال�صرف و�لمر�قبين و�لمحا�صبين �لعموميين، و�لم�صادقة على دفاتر �لبنود �الإد�رية �لعامة

و�لموؤ�ص�صات  للمقاوالت  �لمالية  �لدولة  بمر�قبة  يتعلق  فيما  وكذ�  �لخدمات،  و�صفقات  �الأعمال  �صفقات  على  �لمطبقة 

�لعمومية. وقد ركزت هذه �الإ�صالحات، �لتي تبقى غير مكتملة، على مرحلة �لتفويت وعلى �لجو�نب �لمتعلقة بالمطابقة 

�لم�صطرية، مع �إ�صافة مر�قبة مادية �لنفقات، لكن دون بلوغ �الأهد�ف �لمن�صودة في ما يتعلق بال�صفافية وتب�صيط �لم�صاطر.

فخالل �ل�صنو�ت �لع�صر �لمن�صرمة، �صدرت تقارير عن هيئات وطنية ودولية مختلفة، ت�صير كلها �إلى ��صتمر�ر م�صاكل ثقل   •

�لم�صاطر وغياب �ل�صفافية، وخ�صو�صا في مجال �ل�صفقات �لعمومية. وقد بين بحث ميد�ني �أجري لفائدة منظمة تر�ن�صبارن�صي 

�لمغرب مع عينة من 400 مقاولة، �أن %10 منها فقط ت�صارك بانتظام في �ل�صفقات �لعمومية، و�أن ما يقارب %60 تعتبر �أن 

�لم�صاطر �لمتعلقة بتلك �ل�صفقات معقدة ومكلفة وتطبعها ممار�صات ف�صاد.

يت�صح �أي�صا �أن �الإ�صالحات �لمذكورة لم تاأت بالجو�ب على �الإ�صكاليات �لمرتبطة بالمر�حل �لقبلية )من تحليل للفر�س   •

وتحديد �لحاجيات وت�صور لملف طلب �لعرو�س وغير ذلك(، و�لمر�حل �لبعدية )من تنفيذ و��صتالم وقبول �لمنجز�ت 

وتقييم وقيا�س للنتائج و�الآثار(.

في ظل هذه �لظروف، اليمكن لل�صفقات �لعمومية �أن تكون مفيدة بطريقة فعالة لتنمية �القت�صاد �لوطني،   �أو�أن تدعم   •

�إقالع �لمقاوالت ذ�ت �الأد�ء �لجيد، وخ�صو�صا منها �لمقاوالت �ل�صغرى و�لمتو�صطة.

�أخد�ً بعين �العتبار �لمالحظات �ل�صابقة وبناء على ��صت�صر�ف �لتوجهات �لحكومية في بعدها �القت�صادي و�الجتماعي   •

بر�صم �ل�صنو�ت �لخم�س �لقادمة، وخ�صو�صا في مجال �لحكامة �لم�صوؤولة، وت�صجيًعا لم�صاركة �أكبر للمقاوالت �ل�صغرى 

و�لمتو�صطة �لمغربية في �ل�صفقات �لعمومية، قام �لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي بالنظر في م�صاألة �ل�صفقات �لعمومية 

في �إطار �إحالة ذ�تية ، �صعيا منه �إلى �الإ�صهام في جعلها ر�فعة ��صتر�تيجية حقيقية للتنمية �القت�صادية و�الجتماعية.

و لبلوغ هذ� �لهدف، فقد هيكل �لمجل�س �أ�صغاله حول محاور عديدة منها: )i( تجميع وتحليل �لوثائق بهدف تحديد �لحالة 

�لر�هنة لمعالجة �ل�صفقات �لعمومية؛ )ii( تحليل كيفي وكمي؛ )iii( ت�صخي�س وتحديد منجز�ت وحدود و�إكر�هات �لتجارب 

�لناجحة في �لمغرب؛ )iv( تنظيم �صل�صلة من جل�صات �الن�صات و�للقاء�ت مع م�صوؤولين عموميين وفاعلين خو��س وفاعلين 

من �لمجتمع �لمدني؛ )v( در��صة تركيبية مقارنة الأف�صل �لممار�صات �لدولية. وتف�صي كل هذه �لخطو�ت �إلى تطعيم مجموعة 

�صاملة من �لتو�صيات �لمتكاملة، بلورها �لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي في �إطار مقاربة ت�صاورية وتبادلية مع مختلف �لفاعلين 

�لمعنيين، بهدف تحقيق قيمة م�صافة  للمو�صوع قيد �لمعالجة.
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مقاربة تنظيمية وقانونية لل�سفقات العمومية

نتائج  توؤكدها  خال�صات،  بثالث  �لخروج  �إلى  �لو�قع،  �أر�س  على  تطبيقها  تحليل  وكذ�  وتحليلها،  �لن�صو�س  �إح�صاء  يف�صي 

جل�صات �الن�صات �لتي �أجريت مع فاعلين، �صو�ء منهم �الآمرون بال�صرف �أم �لمقاوالت:

ت�صع �لن�صو�س �لقانونية مبادئ و��صحة، وتقر م�صوؤولية مختلف �لفاعلين على �متد�د �لم�صل�صل، في حين �أن �لن�صو�س   •

�لتطبيقية )من مر��صيم وقر�ر�ت ودفاتر �لبنود �الإد�رية �لعامة(، لم تاأتي �صوى بالتعقيد و�إمكانية �لترجمة �لتي توؤدي �إلى 

عدم �صبط �لم�صوؤولية؛

�إن في ت�صتت �لن�صو�س ما يف�صر �صعوبات �لتطبيق ويدعو �إلى بذل جهد حقيقي للتنميط �لقانوني؛  •

ال وجود لما ين�س ب�صر�حة على مهمة �لتنمية �القت�صادية و�الجتماعية في �لن�صو�س �لمنظمة لل�صفقات �لعمومية، مما   •

�لن�صو�س و تطبيقها من طرف �لهيئات  �لبالد فر�صة جعلها ر�فعة حقيقية للتنمية، وتنتج عن ��صتعمال هذه  ي�صيع على 

�لرقابية مخاطر تتهدد �الآمرين بال�صرف �لذين يودون �لقيام بمجهود في هذ� �التجاه.

تحليل كمي لل�سفقات العمومية بالمغرب

ال بد من �الإ�صارة، قبل تقديم �لتحليل �لكمي، �إلى �أن هذ� �الأخيركان من �لمفرو�س �أن يكون �أكثر تعمقا، لوال �ل�صعوبات �لتي 

و�جهها �لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي في �لح�صول على معطيات متعلقة بال�صفقات �لعمومية، وذلك رغم �إلحاح �لمجل�س 

ومتابعته للمو�صوع عبر مر��صالت تذكرية لدى �لقطاعات و�الإد�ر�ت �لمعنية. وقد كان من �لمفرو�س �أن يقوم �لمجل�س بتعميق 

�أ�صغاله على �أ�صا�س تلك �لمعلومات، و �إنجاز تحليل كمي على م�صتوى قطاعي �أكثر دقة، ليخرج بتو�صيات متكاملة ونوعية 

خا�صة ببع�س �لقطاعات �لتي يرتبط نموها و/�أو �إمكانيات تطورها بقوة بال�صفقات �لعمومية.

مكن �لتحليل �لكمي للمعطيات �لمتعلقة بال�صفقات �لعمومية �لخروج بالمالحظات �لتالية:

�آليات قادرة على تاأمين �ال�صتفادة �لمثلى من �الإمكانات �لتي توفرها �ل�صفقات �لعمومية، من �أجل �صمان تقوية  غياب   •

�القت�صاد �لوطني، وبالتالي دعم �لنمو و�ل�صغل؛

يترتب على �الأثر �ل�صعيف لنمو �ل�صفقات �لعمومية في نمو �لقيمة �لم�صافة �لمحلية، �رتفاع كبير في حجم �ال�صتير�د �لذي   •

يقوم به �لم�صترون �لعموميون بطريقة مبا�صرة �أو غير مبا�صرة؛

ينجم عن هذه �لظاهرة �أثر جد �صلبي على نمو �ل�صفقات �لعمومية في تو�زن �لميز�ن �لتجاري، يف�صي بدوره �إلى تفاقم عجز   •

ميز�ن �الأد�ء�ت ب�صكل كبير؛

يقت�صي هذ� �لو�صع تحديد �الآليات �لمنا�صبة �لتي من �صاأنها �أن تتيح تحقيق �لمزيد من �لقيمة �لم�صافة �لمحلية في تغطية   •

حاجيات �ل�صفقات �لعمومية؛

�إن في لجوء �لموؤ�ص�صات و�لمقاوالت �لعمومية ب�صكل مكثف �إلى �ال�صتير�د باأحجام كبيرة، ما يوؤكد �صرورة �لعمل على   •

تحقيق تن�صيق �أف�صل، عبر �إجر�ء�ت دقيقة، بين �ل�صيا�صة �ل�صناعية و�لنفقات �لعمومية؛

وطبيعة  التفويت  واأنماط  ال�صفقات  حجم  مجال  في  العموميين  الفاعلين  مختلف  بين  القائمة  الكبرى  الفوارق  في  اإن   •

�لم�صتريات،  فيما يتعلق بمحتوى �لو�رد�ت، ما يبرر تعدد �لتو�صيات �لتي يكمل بع�صها �لبع�س، من �أجل بلوغ �الأهد�ف 

ولوج  وت�صهيل  محلية  م�صافة  قيمة  خلق  ت�صجيع  �تجاه  في  وبخا�صة  و�الجتماعي،  �القت�صادي  �لمجل�س  ر�صمها  �لتي 

�لمقاوالت �ل�صغرى و�لمتو�صطة �إلى �ل�صفقات �لعمومية.
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تو�سيات المجل�س القت�سادي والجتماعي

من �لمهم �لتذكير، بد�يًة، بالمبادئ �الأ�صا�صية �لتي �صارت وفقها �أ�صغال �لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي، في �إطار �الإعد�د 

�ل�صفقات  مجال  في  �لمن�صودة  �ل�صيا�صة  �إن  �أدناه.  �لو�ردة  �لتو�صيات  بلورة  �إلى  �أف�صت  �لتي  �الأ�صغال  وهي  �لتقرير،  لهذ� 

�لعمومية ينبغي لها �أن ت�صمن:

تغطيًة حاجيات �لموؤ�ص�صات �لعمومية، مع مر�عاة م�صتويات �لجودة و�الأد�ء ت�صاير �لمعايير �الأكثر تقدما؛  •

�إحد�ث �أثر قوي في �لن�صيج �القت�صادي، في مجال �لتنمية و�لرفع من �لقدر�ت �لتناف�صية وتح�صين تموقع �لمقاوالت   •

الوطنية في االأ�صواق محليا و دوليا؛

��صتثمار خ�صو�صيات وقدر�ت �لعر�س �لمحلي، مع دعم هذ� �الأخير عبر �لت�صجيع على �لتجديد و�ال�صتثمار في �لبحث   •

و�لتطوير وفي �لرفع من �لقيمة �لم�صافة؛

الحاجيات  في  التحكم  م�صتوى  من  الرفع  على  قادرة  رائدة،  برامج  اإطالق  مع  الحاجيات،  ا�صتباق  يراعي  تخطيطا   •

�لم�صتهدفة، و �إتاحة �لفر�صة في �الآن نف�صه للعر�س �لمحلي كي يقوي ��صتعد�ده لمرحلة �لمناف�صة �لمفتوحة.

وكما تم �لتذكير بذلك في �لمدخل، فقد رغب �لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي �أن تكون مقاربة �ل�صفقات �لعمومية مقاربة 

�صاملة، حتى ال يتم �لتركيز على مرحلة �لتفويت وحدها. بذلك �متد �لتفكير لي�صمل مجموع �لمر�حل �لمتعلقة بال�صفقات 

�لعمومية، �نطالقا من مرحلة در��صة �لفر�س و�لتحديد �لدقيق للحاجيات، و�نتهاء بالمر�قبة و�الفتحا�س، مرور� بمر�حل تتبع 

�لتنفيذ وتدبير �لعالقة بين �الأطر�ف.

من هذ� �لمنظور فاإن مرحلة تحديد �لحاجيات تعد �أ�صا�صية، �صو�ء من �أجل �لو�صول �إلى تغطية �لحاجيات �أم ل�صمان �نفتاح 

كبير على �لعر�س و�إمكانياته وعلى �لمناف�صة و كذ� تاأمين عالقة تعاقدية ومتو�زنة بين �الأطر�ف.

�إنجازه، وللممار�صات �لجيدة على �لم�صتوى �لوطني  �إطار هذه �لمبادئ، و�عتبار� للت�صخي�س �لدقيق �لمكثف �لذي تم  في 

و�لدولي، فقد قرر �لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي �أن يهيكل تو�صياته حول محورين رئي�صين �ثنين:

�لمحور �لقانوني و�لم�صطري  •

محور �لتنمية �ال�صتر�تيجية  •
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   I             تو�سيات تخ�ص المحور القانوني والم�سطري

�لن�صو�س  �صامل ومهيِكل لمجموع  و�إ�صالح  تفكير  �لتكامل و�الن�صجام، عبر عملية  �لعمل على خلق مزيد من  �لمهم  من 

�لمنظمة لل�صفقات �لعمومية. وينبغي في هذ� �الإطار:

�لتن�صي�س بو�صوح على م�صوؤولية �صاحب �لم�صروع و�صالحيته في �تخاذ �لقر�ر�ت �لتي ت�صاعد على بلوغ �الأهد�ف   •

�لمر�صومة له، بما في ذلك �إحد�ث �آثار في �القت�صاد و�ل�صغل؛

– بناء على قاعدة مو�صوعية لتقييم  �أكثر فعالية و�أكثر عمقا، ي�صتهدف  مو�كبة هذه �لم�صوؤولية بو��صطة نظام للمر�قبة   •

�لمخاطر – �لطلبات �لتي تت�صمن مخاطر، وتتممه ن�صبة �عتباطية تطبق على جميع �لطلبات؛

�إقر�ر �لمبادئ �لموجهة �لرئي�صة ح�صب �أهد�ف قابلة للقيا�س، مع �لعمل م�صتقبال على �إدماج �لجانب �لمتعلق بالتاأثير   •

على �لتنمية �القت�صادية و�الجتماعية ب�صفته هدفا رئي�صا.

1.   مواءمة الن�سو�س وو�سع قانون عام لل�سفقات العمومية

�لعمل، على �أ�صا�س �لمبادئ �لمذكورة �آنفا، على تنظيم و مو�ءمة �لن�صو�س �لمنظمة لل�صفقات �لعمومية، وذلك على ثالثة 

م�صتويات :

توجيه  و  وتناف�صية  �صفافية  من  �ل�صمانات،  مجال  في  �الأ�صا�صية  �لقو�عد  كل  يحدد  �لعمومية،  لل�صفقات  عام  قانون   •

لل�صفقات �نطالقا من تحديد �الأهد�ف، وتو�زن في �لعالقة بين �الأطر�ف، وفعالية للطعون، وغير ذلك؛

مر��صيم تطبيقية تحدد وتكمل �لقانون، عبر تغطية �لمر�حل �لمتعلقة بتحديد �لحاجيات و�لتفويت و�لتنفيذ و�لمر�قبة،   •

وذلك ح�صب �لقطاعات و/�أو طبيعة �لحاجيات �لمطلوب تغطيتها، من �أ�صغال �أو �أعمال فكرية �أو خدمات �أو تموين؛

اإذا كانت المرا�صيم تحدد االأنماط التي �صيتم عبرها تطبيق القانون العام لل�صفقات العمومية، فال ينبغي لها اأن تحل   •

و�لموؤ�ص�صة  �لتر�بية  و�لجماعة  �الإد�رة  نوعية  �العتبار  بعين  �الخذ  مع  تف�صيلها  يتعين  و�لتي  �لم�صطرية،  �لدفاتر  محل 

و�لمقاولة �لعمومية. وُتعر�س �لدفاتر �لم�صطرية – �لتي يجب �أن تكون لها �صفة �إجبارية – على مو�فقة �ل�صلطة ذ�ت 

�لو�صاية. كما يجب �أن تمثل م�صتوًى �أول للمر�قبة، يتحدد ح�صب خريطة لمخاطر �لف�صاد يجري �إعد�دها تبعا للقطاعات.

2.   دعم المناف�سة

•   مراقبة البنود التي تحد من المناف�سة

�إ�صافة بنود تتيح للمتناف�صين �أن يتقدمو� بمالحظاتهم و�نتقاد�تهم على دفاتر �لتحمالت وخا�صة فيما يتعلق بالبنود �لتي تحد 

من �لمناف�صة، و�أن يطلبو� من �صاحب �لم�صروع، خالل فترة �ال�صت�صارة، �لعمل على تغييرها. �أما �لقر�ر �لنهائي، �لذي يجب 

�أن يكون مبرر� و�أن يتم ن�صره على �لعموم، فيبقى من م�صوؤولية �صاحب �لم�صروع. و�إن من �صاأن هذ� �الإجر�ء، �إن هو �رتبط 

بتد�بير ت�صمن �لمر�قبة �لناجعة، �أن ُيمكن من تجنب �إق�صاء عرو�س كان من �لممكن �أن تكون منا�صبة، ب�صبب طلب عرو�س 

موجه ب�صفة مق�صودة �أو غير مق�صودة، يف�صي �إلى �إعطاء �المتياز لمنَتج �أو متر�صح معين.

�ل�صفقات �لعمومية، ر�فعة ��صتر�تيجية للتنمية �القت�صادية و�الجتماعية
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•   تطور نظام منح تراخي�س العتماد لمكاتب الدرا�سات

�إن طبيعة �النتاج �لفكري وتقديم �لخبر�ت ال تخ�صع بال�صرورة �إلى �لمعايير �ل�صكلية لتر�خي�س �العتماد بل هي مرهونة 

بالدرجة �الولى بمقاربة منهجية تعتمد على �لتاأهيل و�البتكار �لم�صتمرين، مع درجة عالية من �لتخ�ص�س. لذ� فاإن جودة 

خدمات مكاتب �لدر��صات ينبغي �أن تتطور في �إطار نظام �لتقيي�س و�صهاد�ت �لمطابقة �لم�صلمة من طرف منظمات مخت�صة. 

ت�صاير  وطنية  باأخرى  وتكميلها  �لدولية  و�لمعايير  �لمقايي�س  و�صبط  �ختيار  على  ي�صهرو�  �أن  �لمهنيين  فعلى  �لغر�س  ولهذ� 

م�صتلزمات ال�صوق الداخلية وتنمية القطاعات المعنية.

•   التخلي عن �سرية التقدير المالي ل�ساحب الم�سروع

�لتخلي عن �صرية �لتقدير �لمالي �لذي يقوم به �صاحب �لم�صروع، �صعيا �إلى تحقيق �لمزيد من �ل�صفافية. فن�صر هذ� �لتقدير 

ال يعوق �صريان المناف�صة، بل على العك�ض من ذلك يمنع من اإعطاء االأف�صلية بطريقة غير م�صروعة لبع�ض المتر�صحين، دون 

�اَلخرين.

•   اإعداد طلب المناف�سة

�لمقاوالت  بين  تو��صال  و�صفاف،  مفتوح  �إطار  وفي  �لمناف�صة،  لطلب  �ل�صابقة  �لمرحلة  خالل  ن،  توؤِمّ �لتي  �لظروف  خلق 

من  متمكنا  يكون  �إذ  �لتحمالت،  لدفاتر  تحريره  �أثناء  �الأمر  من  بينة  على  �الأخير  هذ�  يكون  حتى  �لعمومي،  و�لم�صتري 

خ�صو�صيات �لعر�س و�إمكانياته. ويتعين خالل هذه �لمرحلة �لعمل على �إعطاء �أهمية، كلما كان ذلك �صروريا، للجوء �إلى 

�لخبرة �لخارجية لموؤ�زرة �صاحب �لم�صروع في تحديد حاجياته.

ال�سفافية والمراقبة الناجعة   .3

•   اإمكانية التتبع والولوج المفتوح اإلى المعلومة 

من �أجل تمكين �أدو�ت �لمر�قبة من �أن تكون فعالة، يجب �صمان �إمكانية تتبع كامل لمجموع �لمعطيات و�لمبادالت �لتي 

تجري خالل �صريان �لم�صطرة وحتى نهاية تنفيذ �ل�صفقة وتقييمها، و�لعمل على ن�صر تلك �لمعطيات عبر بو�بة �ل�صفقات 

�لعمومية )با�صتثناء �لعنا�صر �لح�صا�صة و�لمرتبطة بحماية مهار�ت �لمقاوالت ومعطياتها �لتجارية �ل�صرية(.

•   تحديد اأهداف عمليات الفتحا�س ون�سر التقارير 

جعل عمليات �لمر�قبة �أكثر فعالية ، وذلك عبر تدعيم �إمكانات �لتتبع، و�لولوج �إلى �لمعلومة، وتحديد �ل�صفقات مو�صوع 

�الفتحا�س �لمالي على �أ�صا�س تقييم للمخاطر يتبعه قيا�س للعينات )عو�س �لقيام كما هو �لحال بتحديد عتبة قيمة �ل�صفقة 

بغ�س �لنظر عن طبيعتها وعن �لقطاع �لمعني(.

�إجر�وؤها على عينة  تم  �لتي  �الفتحا�س  تقارير عمليات  ن�صر  �لعمومية، على  �ل�صفقات  بو�بة  �لعمل، وخ�صو�صا من خالل 

�ل�صفقات �لمختارة، وكذ� �لمعايير �لتي تم �عتمادها في �ختيار تلك �لعينة.

تم  �لتي  ، مقارنة مع تلك  تم تخ�صي�صها  �لتي  �لو�صائل  �لمح�صل عليها وكذ�  �لنتائج  �عتبارها  �لمر�قبة في  تاأخذ عمليات 

�إلى �الأخذ بمالحظات  �لتفويت  �لم�صروع )من نمط  �لمو�صوعية الختيار�ت �صاحب  �لبد�ية، و�لمرتكز�ت  تحديدها في 

وطعون المتناف�صين، وكذا مختلف االآجال المحددة النطالق االأعمال والتنفيذ واال�صتالم واالأداء وغير ذلك(، دون اإغفال 

قيا�س �الآثار �الجتماعية و�القت�صادية �لمتوقعة و�لمتحققة عبر �لطلبية �أو �لطلبيات �لتي ثم تفويتها.
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•   دعم دور المفت�سين العامين والم�سرفين على عمليات الفتحا�س الداخلي

في  �لد�خليين  �لمر�قبين  ودور  �لوز�ر�ت،  في  �لعامين  �لمفت�صين  دور  ودعم  تقوية  على  �لمر�قبة،  يخ�س  ما  في  �لعمل، 

بما  �لمفت�صين،  �لقانوني لهوؤالء  �لو�صع  �لعمل على تطوير  �أجل ذلك، ال بد من  �لعمومية. ومن  �لمقاوالت و�لموؤ�ص�صات 

ي�صمن ��صتقالليتهم �لتامة عن �لتر�تبية �الإد�رية )عن �لوزير و�لمدير �لعام وغير ذلك(.

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

•   اختيار نمط التفويت وكيفية تقييم العرو�س 

�إن �صاحب �لم�صروع ، ب�صفته �لطرف �لم�صتفيد و�لم�صوؤول عن �لخدمة، يجب �أن يبقى �صاحب �ل�صلطة في �ختيار �لطريقة 

�الأنجع لتفويت �ل�صفقة ومحتوى دفتر �لتحمالت �لخا�صة. في �لمقابل، يجب عليه �أن يبرر �ختيار�ته �صمن وثيقة ت�صم �إلى 

ملف �ال�صت�صارة، وتو�صع تحت ت�صرف �لعموم على بو�بة �ل�صفقات �لعمومية. وال ينبغي �أن يكون �صاحب �لم�صروع ، في 

هذ� �الإطار، ملزما باأن يعتمد ب�صفة منهجيٍة قاعدَة �الأقل �صعر�.

غير �أن ملف طلب �لمناف�صة، و�ختيار�ت �صاحب �لم�صروع فيما يتعلق بطريقة �لتفويت، تبقى كلها قابلة للطعن وللتعديل، �إن 

لزم ذلك، على �أثر تقديم �أحد �لمتناف�صين �لدليل على كون بع�س �لبنود تحد من �لمناف�صة.

تعتبر �لورقة �لتبريرية الختيار�ت �صاحب �لم�صروع ، وكذ� �لمر��صالت �لمتبادلة �لتي تمت مع �لمتناف�صين، عنا�صر ينبغي 

�صمها �إلى ملف �ل�صفقة وطلب �لمناف�صة، �لذي يمكن �أن يكون مو�صوع �فتحا�س كما ذكر ذلك �آنفا.

•   تاأطير اإلغاء طلبات العرو�س

يجب �أال يتم �إلغاء �صفقة �صبق �إ�صنادها �إال في حاالت محددة ومبررة، الأن من �صاأن ذلك �أن يحد من حاالت �إلغاء طلب 

عرو�ض في ظل �صروط غير وا�صحة، تفتح الباب اأمام اإمكانية تغطية نف�ض الحاجيات في اإطار �صفقة اأخرى بمعايير جديدة 

موجهة.

•   تخفي�س و�سمان اآجال الأداء

بغ�س �لنظر عن �لمر�صوم �لمتعلق بالفو�ئد �لمترتبة على �لتاأخير، وعن �لقانون �لمتعلق باآجال �الأد�ء، من �لمهم �إر�صاء �آليات 

ت�صمن �لتحكم في �الآجال �لحقيقية لالأد�ء كما ي�صهدها و�قع �لعقود �لمبرمة في �إطار �ل�صفقات �لعمومية. ومن �أجل ذلك، 

يتعين �لتحكم من جهة في �آجال �ال�صتالم، �لمحددة �نطالقا من تاريخ ت�صليم �لعمل، ومن جهة �أخرى في �آجال �الأد�ء، 

�لمحددة �نطالقا من تاريخ �إيد�ع �لفاتورة �أو �لح�صاب.

•   تاأطير اأجل توجيه طلب الخدمة

تحديد �الأجل �لذي يتعين على �صاحب �لم�صروع �أن يوجه د�خله طلب �لخدمة �إلى �لمقاولة �لتي ر�صت عليها �ل�صفقة.

•   اإيالء العتبار لعر�س الطرف المتعاقد معه مثل مراعاة دفتر التحمالت الخا�سة

�لعمل على �لحد من �ل�صلطة �لتقديرية ل�صاحب �لم�صروع في �لتاأويل �لو��صع لبنود دفتر �لتحمالت �لخا�صة، حتى ولو كانت 

هذه �الأخيرة غير دقيقة وكان �لعر�س �لمقبول قد جاء بالتدقيقات �ل�صرورية فيما يخ�س تدقيق �لفهم وتغطية �لحاجيات 

�لمحددة وفقا لذلك. ولهذ� �لغر�س، فاإن �ل�صفقة �لمبرمة بين �لطرفين يجب �أن تت�صمن �لعر�س �لمقبول، �لذي ي�صبح ملزما 

به، ويتحمل �صاحب �لم�صروع  بالعر�س �لذي تقدمت  للطرفين. وبذلك تتحمل �لمقاولة م�صوؤوليتها �لكاملة في �اللتز�م 

م�صوؤولية �لم�صادقة على هذ� �لعر�س وقر�ر �إ�صناد �ل�صفقة.
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•   تاأطير قرارات ف�سخ ال�سفقات

�لحد من �لحاالت �لتي ي�صتطيع فيها �صاحب �لم�صروع �تخاذ قر�ر بف�صخ �ل�صفقة، حين ال يكون �لقر�ر مبرًر� بعجز مثبت 

لدى المقاولة التي ر�صت عليها تلك ال�صفقة. وفي هذه الحال فاإن من ال�صروري اإعادة النظر في �صروط الف�صخ بما يجعلها 

�أكثر �إن�صافا ويحول دون ت�صبب �لف�صخ في �الإ�صر�ر بم�صالح �لمقاولة �أو حتى تهديد وجودها.

•   افتتاح مرحلة المفاو�سات

�للجوء �إلى مفاو�صات وتدقيقات بين �صاحب �لم�صروع و�لمقاولة �لم�صتفيدة من تفويت �ل�صفقة بطريقة منهجية كلما تعلق 

�إ�صفاء مزيد من �لو�صوح على �لعقد، دون  �أو غير �عتيادية. و�صيكون من �صاأن هذه �لمرحلة  �الأمر بم�صتريات ��صتر�تيجية 

�لم�س بالمعايير �لمعتمدة في �لمناف�صة بين �لمتر�صحين.

•   اإعطاء �سبغة مهنية للم�ستري العمومي وتغطية جميع المراحل 

من �أجل بلوغ �الأهد�ف �لمر�صومة لل�صفقات �لعمومية، يتعين تمكين �لم�صترين �لعموميين من تطوير قدر�تهم و�لتاأهيل 

�ل�صروري لتحقيق عمليات �ل�صر�ء، وتمكينهم من �لولوج، كلما لزم �الأمر، �إلى �لخبرة �لخارجية �لم�صاعدة في �إد�رة �لم�صاريع 

و�لمقدمة ل�صاحب �لم�صروع.

وهذ� يعني على وجه �لخ�صو�س �أنه يجب معالجة �لعمليات بالو�صائل �لمنا�صبة على �متد�د جميع �لمر�حل )من تحديد 

�لدر��صات  عملية  تكون  �أن  يجب  �الطار  هذ�  وفي  فاال�صتالم(.  فالتنفيذ  فاال�صت�صارة  �ل�صكلية  �صياغتها  �إلى  �لحاجيات 

�ال�صتطالعية لتبرير جدوى �لم�صاريع محل �هتمام خا�س، مع �للجوء، متى لزم ذلك، �إلى �أبحاث ميد�نية ذي فائدة عمومية، 

تتيح للمو�طنين فر�صة �الإدالء بتقدير�تهم و�قتر�حاتهم، �أو ما لديهم من موؤ�خذ�ت على �لم�صاريع، وذلك لتمكين �ل�صلطة 

�لمعنية من �أن تكون على بينة من كل �لعنا�صر �ل�صرورية التخاذ �لقر�ر.

الطعون والتحديد الدقيق لحالت تنازع الم�سالح  .5

•   تحديد حالت تنازع الم�سالح

عو�س �الكتفاء بمنع تنازع �لم�صالح، �صيكون من �الأن�صب �أن يتم �الإبالغ عن كل �حتمال لوقوع تنازع للم�صالح من �صاأنه 

�إعطاء �المتياز لمتر�صح معين، وذلك من قبل �صاحب �لم�صروع وكل �الأ�صخا�س �لمعنيين معه بتدبير �ل�صفقات �لعمومية. 

كما يجب على �صاحب �لم�صروع، و/�أو كل �صخ�س معني، �أن يتخذ، في حال وجود �حتمال لتنازع �لم�صالح، �الإجر�ء�ت 

�لوقائية �لتي ير�ها �صرورية وكافية، و�أن يخبر بها �لعموم )عبر �لبو�بة على �لخ�صو�س(، وتحديد� �لمتر�صحين.

•   اإحداث هيئة متكافئة الأع�ساء للطعون

لقد بينت الطريقة المتبعة حاليا في الطعون عن عدم فعاليتها، الأنها ال توفر ال�صروط الكافية للحياد والنجاعة. ومن اأجل 

�صمان ��صطالع �لطعون بدورها �لكامل، يو�صى باإحد�ث هيئة م�صتقلة، متكافئة �الأع�صاء، قادرة على �أن تتخذ، في �آجال 

محددة، قر�ر�ت ذ�ت طابع نافذ. وينبغي �أن تعتمد �لهيئة �لجديدة في عملها على خبر�ء مهنيين م�صهود لهم بالنز�هة و�لحياد.

وبالمو�ز�ة مع �إحد�ث �لهيئة �لم�صار �إليها، �إعد�د وت�صجيع �لو�صاطة و�لتحكيم لمعالجة �لنز�عات �لتي يمكن �أن تحدث في 

تاأويل �أو تنفيذ عقود مرتبطة بال�صفقات �لعمومية.

ر�أي �لمجل�س �القت�صادي و �الجتماعي
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   II             تو�سيات مرتبطة بمحور التنمية اال�ستراتيجية

اإقرار اإجبارية التعوي�س ال�سناعي  .6

��صتعمال قوة �لقانون في �إقر�ر �إجباريٍة �لتعوي�س �ل�صناعي تكون عتبات �ل�صفقات �لتي تنطبق عليها و�لن�صب �لمطبقة كلها 

د�خل حدود تحدد ح�صب �لمجال �لقطاعي، وتعود م�صوؤولية تحديدها �إلى لجنة ت�صم على �لخ�صو�س قطاعات �القت�صاد 

و�لمالية و�ل�صناعة.

ويمكن لهذ� �لتعوي�س، �لملزم للمقاولة �لمتعاَقد معها، �أن يتخذ �الأ�صكال �لتالية:

مناولة �أو تعاقد م�صترك، ي�صمن ن�صبة من �الإنتاج �لمحلي؛  •

�صر�ء منتجات �أو خدمات ذ�ت �صنع محلي؛  •

��صتثمار�ت مبا�صرة؛  •

تطوير �الإطار �لذي ي�صمن �كت�صاب �لتكنولوجيات وتطويرها.  •

ينبغي �أن تكون م�صاألة تحديد �الآليات و�لعتبات و�لمجاالت �لقطاعية �لمعنية مو�صوعا لدر��صة معمقة تتيح تحديد �ل�صيا�صة 

�لو�جب تبنيها في هذ� �لمجال، وتزويد �ل�صلطات �لعمومية بو�صائل �لتفاو�س مع �لمقاوالت �الأجنبية �لكبرى و�لفاعلين 

�الأجانب.

للتعوي�س �ل�صناعي، �لذي  �ل�صروري ل�صمان فعالية حقيقية  �لت�صريعي و�لتنظيمي  بالمو�ز�ة مع ذلك، يتعين و�صع �الإطار 

يمثل مفهوما حديث �لعهد في �لمغرب، و�إعد�د �آليات �لتتبع و�لتقييم �نطالقا من نقطة �لتعاقد. ومن �صاأن هذ� �الإطار �لجديد 

�أن يمكن �لم�صوؤولين �لمعنيين بالعقد، و�لجهات �لم�صرفة، من تتبع مدى �حتر�م �اللتز�مات من قبل �الأطر�ف �لمعنية، 

وخ�صو�صا منها �لفاعل �الأجنبي �لم�صتفيد من �لطلبية، وتطبيق �إجر�ء�ت �لتقويم �لالزمة عند �القت�صاء.

ت�سجيع خلق القيمة الم�سافة المحلية   .7

– من نمو وت�صغيل وتناف�صية لالقت�صاد ودعم لمد�خيل �لدولة وتعديل  �إن �لجو�ب على �الإ�صكاليات �لكبرى بالمغرب 

للميز�ن �لتجاري وميز�ن �الأد�ء�ت – يحتم علينا ت�صجيع تطوير �لقيمة �لم�صافة �لمحلية، وهو ما من �صاأن �ل�صفقات �لعمومية 

وب�صفة عامة �لطلبيات �لعمومية �أن ت�صاهم فيه بقدر كبير. ومن �أجل ذلك يجب رفع ن�صيب �لقيمة �لم�صافة �لمحلية في 

�ل�صفقات �لعمومية، وذلك عبر �الآليات �لتالية:

تعمل �لدولة، مع �لموؤ�ص�صات و�لهيئات �لعمومية، وخ�صو�صا في �إطار عقود-بر�مج، على تحديد �أهد�ف لالأثر �القت�صادي   •

و�الجتماعي �لمترتب على �ل�صفقات �لعمومية �لمزمع �إطالقها. وكما هو �ل�صاأن بالن�صبة �إلى �الأهد�ف �لمرتبطة مبا�صرة 

م�صوؤولية  من  تبقى  �ل�صفقة،  �لناجمة عن  �الآثار  في  �لمتمثلة  �الأهد�ف،  تلك  بلوغ  تتبع مدى  فاإن  �لع�صوية،  بمهمتها 

�لهيئات �لعمومية �لمكلفة بالتدبير و�لحكامة؛

�لزيادة �لمنهجية )بغر�س �لمقارنة( بما قدره 15 �إلى %20 في قيمة عرو�س �لمقاوالت �الأجنبية، وتطبيق �الإجر�ء نف�صه،   •

متى �أمكن ذلك، على �لقيمة �لم�صتوردة د�خل �لعرو�س �لمقدمة. لالإ�صارة، فقد جاء ن�س مر�صوم 2007 بهذه �الإمكانية 

)بطريقة �ختيارية( دون �أن يمثل ذلك �أي تناق�س مع �اللتز�مات �لدولية للمغرب؛
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الوطنية  االأف�صلية  حدود  داخل  الثمن  في  بفارق  يتميز  لكنه  محليا  م�صافة  قيمة  اأعلى  يقدم  عر�ض  اختيار  عند   •

)من 15 �إلى %20 ح�صب �لقطاعات ونوعية �لحاجيات(، ينبغي تمكين �صاحب �لم�صروع من �أن يتفاو�س على �لعر�س 

من �أجل تقريبه من �أف�صل �لعرو�س خارج �حت�صاب �لقيمة �لم�صافة �لمحلية، �صريطة �أن يكون قد تم �لت�صريح بذلك في 

طلب �لمناف�صة. ويجب �أن يتم خالل هذه �لمرحلة من �لتفاو�س �الخذ بعين �العتبار �لدعم �لذي تتمتع به �لمنتجات 

و�لخدمات، �لمكونة للعر�س �لمرجعي في �لمفاو�صة، من قبل بلد�نها �الأ�صل؛

بالن�صبة �إلى �لعرو�س �لتي تبلغ حجما معينا، �إقر�ر ن�صبة مئوية كحد �أدنى للمنتجات و�لمو�د �لم�صنعة محليا، يجب �أن   •

يتوفر عليها �لعر�س �لذي تم �ختياره ، مع �إلز�م �لمتعاقد معه باالإدالء بما يثبت م�صدر �لمنتجات و�لمو�د �لمعنية؛

�لن�صبة  تلك  تحديد  )يتم  وطنية  �أو  م�صافة محلية  قيمة  تنتج  �لتي  �لمقاوالت  لم�صاركة  �أدنى  معينة كحد  �إقر�ر ح�صة   •

ب�صفتها م�صاركة في  �أو  ب�صفتها �صاحبة عرو�س  �صو�ء  �لعمومية،  �ل�صفقات  �لحاجيات( في  �لقطاعات وطبيعة  ح�صب 

تنفيد �لعقد �أو مكلفة بالمناولة؛

منع طلب تقديم �صهاد�ت �النجاز متعلقة بم�صاريع م�صابهة، وخ�صو�صا حين يكون �لم�صروع �لمعني من نوع لم ي�صبق   •

�إنجازه في �لمغرب ومن خالل قيمة م�صافة محلية؛

ت�صجيع  ق�صد  �لقطاعات،  بع�س  في  و�حدة  طبيعة  من  �لم�صتريات  تجميع  ت�صهيل  �صاأنها  من  �لتي  �الآليات  �إحد�ث   •

اال�صتثمار المحلي والولوج اإلى التكنولوجيا، علما اأن الهدف هو ا�صتباق الحاجيات وجعلها م�صتركة، لتو�صيح الروؤية 

للمقاوالت، و�صمان تغطية �أمثل للحاجيات في نهاية �لمطاف؛

وتفوي�س  نقل  ت�صجيع  على  �الإطار  هذ�  في  و�لعمل  و�لخا�س،  �لعمومي  �لقطاعين  بين  �صر�كة  م�صاريع  تطوير  ت�صجيع   •

�لمر�فق �لعمومية، عبر تطوير �لكفاءة �لوطنية وتو�صيعها لت�صمل �لمجاالت �لمعنية.

الم�ستريات ال�ستراتيجية في اإطار برامج ابتكارية  .8

في ما يخ�س �لم�صتريات �لتي تقوم بها �لدولة، و�لتي تكون من �لناحية �لتكنولوجية في متناول �لمقاوالت �لوطنية، فينبغي 

�لقيام با�صت�صار�ت وفق �لمر�حل �لتالية:

مرحلة تحديد �لمقاوالت �لتي لديها �لقدرة �أو �المكانية على تغطية �لحاجيات �لم�صتهدفة؛  •

مرحلة �صابقة على �ال�صت�صارة، مع دعم من �لدولة لتلك �لمقاوالت �لتي �صتتكفل بتغطية �لحاجيات في مجال محدد   •

ومتحكم فيه؛

مرحلة �لم�صادقة على مدى مالءمة �لعر�س �لمقدم مع �لحاجيات �لو�جب تغطيتها؛  •

مرحلة طلب �لعرو�س �لمفتوح.  •

ملحوظة: يت�صمن �لتقرير �لمف�صل �أمثلة عن �لتطبيق �لقطاعي لهذ� �لم�صعى.

ت�سجيع ومواكبة المقاولت ال�سغرى والمتو�سطة  .9

و�صع �أدو�ت معينة لت�صهيل وت�صجيع ولوج �لمقاوالت �ل�صغرى و�لمتو�صطة �إلى �ل�صفقات �لعمومية:

خدمات �إعالمية ل�صالح �لمقاوالت �ل�صغرى و�لمتو�صطة، توؤمن �ليقظة في مجال �ل�صفقات �لعمومية، لت�صهيل عملية   •

تحديد وتوجيه �ل�صفقات �لمالئمة لهذه �لمقاوالت؛

ر�أي �لمجل�س �القت�صادي و �الجتماعي
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ت�صجيع ولوج �لمقاوالت �ل�صغرى و�لمتو�صطة �إلى �ال�صت�صارة �لقانونية، وخ�صو�صا في مجال �ل�صفقات �لعمومية ، �صو�ء   •

خالل �لمرحلة �لقبلية لتقديم �لعر�س �أم �أثناء مرحلة �لتعاقد وتنفيذ �ل�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 �لوطنية   •

الإنعا�س �لمقاوالت(؛

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

�إطار  في  بالمناولة  �لمكلفة  و�لمتو�صطة  �ل�صغرى  �لمقاوالت  لم�صتحقات  �لمبا�صر  لالأد�ء  �لدولة  �أمام  �الإمكانية  فتح   •

�ل�صفقات �لعمومية؛

و�لمتو�صطة  �ل�صغرى  �لمقاوالت  وبين  �ل�صفقات  عليها  تر�صو  �لتي  �لكبرى  �لمقاوالت  بين  للعالقات  �أمثل  تحديد   •

�لمكلفة بالمناولة؛

ت�صمين �لن�صو�س �إمكانية تاأمين �صاحب �لم�صروع مقدم �أجر عن �ل�صفقة للمقاوالت �ل�صغرى و�لمتو�صطة.  •

10.   ت�سجيع القت�ساد الجتماعي

و�صع �إطار مالئم بالن�صبة �إلى �لم�صتريات �لتي يمكن �أن يقوم بها فاعلون في �القت�صاد �الجتماعي، يتميز بما يلي:

م�صطرة �أقل �إكر�ها و�أكثر تالوؤما مع �أنظمة وهياكل �لكيانات �لم�صتهدفة بطريقة مبا�صرة �أو غير مبا�صرة؛  •

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

-   �لحفاظ على �لبيئة؛

-   �لتجارة �لعادلة؛

-   �لت�صميات �الأ�صلية �لخا�صعة للمر�قبة؛

-   ت�صجيع �لمقاوالتية �لن�صائية.

11.   اإحداث هيئة مركزية مكلفة بال�سفقات العمومية

�إحد�ث هيئة لذى رئي�س �لحكومة مكلفة بقيادة �صيا�صة �ل�صفقات �لعمومية على �أ�صا�س ��صتر�تيجية حقيقية للم�صتريات. 

ويناط بهذه الهيئة الجديدة المهمات التالية:

بلوغ  مدى  ويقي�س  �لموؤ�صر�ت  ويتتبع  �لعمومية،  �ل�صفقات  حول  �لمعطيات  كل  يجمع  �لعمومية  لل�صفقات  مر�صد   •

�الأهد�ف )وخ�صو�صا �لمتعلقة منها باالأثر �القت�صادي و�الجتماعي( ح�صب محاور عديدة )�لجهة و�لقطاع و�لموؤ�ص�صة 

ون�صبة �لمحتوى من �لعنا�صر �لم�صتوردة قيا�صا �إلى محتوى �لقيمة �لم�صافة �لمحلية، وغير ذلك(؛

�إحد�ث �صجل مرجعي للمقاوالت، من �أجل مركزة �لمعلومات �لمفيدة للم�صترين �لعموميين؛  •

تكوين وتاأطير �لم�صترين �لعموميين؛  •

�لمو�كبة في و�صع �ل�صيا�صات �ال�صتر�تيجية للم�صتريات، وخ�صو�صا في �لبر�مج �البتكارية؛  •

�لتنظيم.  •
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مهنة  بتطوير  بالنهو�س  مكلفة  وتكون  �لعمومية،  لل�صفقات  �ال�صتر�تيجية  �لمو�كبة  م�صتوى  على  �لجديدة  �لهيئة  تتدخل 

 )AMOلتعاقد� �لخارجية على  �لم�صاعدة  �إلى خدمات  �ل�صرورة  �للجوء عند  )بما في ذلك  �لمتعاقدين  ومو�كبة  �لم�صتري، 

لبلوغ �الأهد�ف �ال�صتر�تيجية لل�صفقات �لعمومية.

ومن �لمهم �الإ�صارة �إلى �أن:

مهمات �لمر�قبة و�لمحا�صبة تبقى على م�صتوى �لخزينة �لعامة للمملكة؛  •

مهمة �لطعون ال تدخل في مهام �لهيئة �لمكلفة بقيادة �صيا�صة �ل�صفقات �لعمومية بل هي مناطة بالهيئة �لجديدة متكافئة   •

�الأع�صاء �لمذكورة �آنفا )و�لتي يمكنها �أن تحل محل �للجنة �لمركزية لل�صفقات(.
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