
 
 رأي اللجىة الوطىية للطلبيات العمومية
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 تتميم الئحة األعمال التي يمكه أن تكون موضوع عقود أو اتفاقات  بشأن   
 خاضعة للقاوون العادي

 

 اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية،

 
  ؛6332دجنبر  30بتاريخ  6302بناء عمى كتاب السيد رئيس الحكومة رقم 

المتعمق ( 6330مارس  63جمادى األولى ) 8الصادر في  623620.2وعمى المرسوم رقم 
 بالصفقات العمومية كما وقع تغييره وتتميمو؛

( 6332سبتمبر  63) 3.02ذي الحجة  2الصادر في  623.2822وعمى المرسوم رقم 
 المتعمق بالمجنة الوطنية لمطمبيات العمومية كما وقع تغييره وتتميمو؛

دجنبر  .6اريخ وبعد مناقشة الطمب من طرف الجياز التداولي خالل جمستو المغمقة المنعقدة بت
 تشكيل لجنة مصغرة ليذا الغرض؛ بشأنو معإجراء بحث بقراره و  6332

 ..…ولممثمين عن المصالح  ……وبعد استماع المجنة المذكورة لممصالح المختصة في وزارة 
الكبرى بالمممكة لإللمام بكيفيات تدبير االدوية والمستمزمات الطبية  ……وقياميا بزيارة ميدانية ألحد 
 جاوزىا؛لتالمتبعة أىم االكراىات والحمول بيذه المؤسسة واالطالع عن 

وبعد استماع الجياز التداولي خالل جمستو لمتقرير الذي أعدتو المجنة الخاصة المشكمة من 
 ؛6363مارس  30 طرفو خالل جمستو المغمقة المنعقدة بتاريخ

وبعد دراسة عناصر التقرير المقدم من طرف المقرر العام الى الجياز التداولي لمجنة الوطنية  
 لمطمبيات العمومية؛

وبعد مداولة الجياز التداولي لمجنة الوطنية لمطمبيات العمومية خالل جمستيو المغمقتين         
 63632أكتوبر  32شتنبر و 62المنعقدتين عمى التوالي في 

 

 

 

      

                  

 

 

 

 

 

              

 

 ملكة المـغربيـةـالم    
 األماوـة العـامة للحكومـة

 اللجىة الوطىية للطلبيات العمومية    
 

  



 : المعطياتأوال

طمب السيد رئيس الحكومة، بموجب كتابو المشار إليو أعاله، استطالع رأي المجنة الوطنية  
" ضمن الئحة األعمال التي يمكن 2222222الرامي إلى إدراج " 2222222بشأن طمب السيد  لمطمبيات العمومية

من المرسوم رقم  .أن تكون موضوع عقود أو اتفاقات خاضعة لمقانون العادي، عمال بأحكام المادة 
  متعمق بالصفقات العمومي2( ال6330مارس  63) .3.0جمادى األولى  8الصادر في  623620.2

طمبو بالرغبة في تجاوز اإلكراىات الموضوعية التي تشوب عممية  2222222ىذا وقد عمل السيد 
المراد إدراجيا في الالئحة المشار إلييا أعاله، والتي تتطمب بحسبو، نظرا لخصوصياتيا أو  2222222

استثنائيا ال يتالءم مع اإلجراءات والمساطر المعتادة في إبرام الصفقات طابعيا االستعجالي، تعامال 
 العمومية2

  االستنتاجات ثانيا:

 أوال: من حيث الشكل

المرفوع الى السيد رئيس الحكومة نجد أنو ييدف إلى تتميم  2222222حيث باستقراء طمب السيد 
 3الواردة في الممحق رقم  ،ات القانون العاديالئحة األعمال التي يمكن أن تكون موضوع عقود أو اتفاق

 2الصفقات العموميةب المتعمق لمرسوم

   مإن مرسوم الصفقات العمومية قد حدد بدقة المسطرة الواجب اتباعيا لتغيير أو تتمي وحيث
 تتميمو أتغيير الالقيام ب الذي لو المكمف بالماليةموزير االختصاص بشأن ذلك ل، وأناط الالئحة المذكورة

قرار يتخذه باقتراح من الوزير المعني وبعد استطالع رأي المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية، فقد  بمقتضى
 من المرسوم المشار إليو عمى ما يمي: .من المادة  2نص المقطع الثاني من الفقرة 

 "يتم التنصيص عمى الئحة األعمال التي يمكن أن تكون موضوع عقود أو اتفاقات خاضعة
من ىذا المرسوم2 ويمكن تغيير أو تتميم ىذه الالئحة بقرار لموزير  3لمقانون العادي واردة في الممحق 

 المكمف بالمالية باقتراح من طرف الوزير المعني وبعد استطالع رأي لجنة الصفقات2"

عمال تتميم الئحة اال ىو رغبتو في  2222222السيد  د من رسالةما يستفاو حيث بالرغم من أن 
التي يمكن ان تكون موضوع عقود أو اتفاقات خاضعة لمقانون العادي، و بالرغم من أن المسطرة الواجب 

أو الحيمولة دون  سموكيا ليذه الغاية ىي المفصمة أعاله، فإن ذلك ليس بشأنو ترتيب أي اجراء مسطري 
طالما أن طمب االستشارة المرفوع الييا   مناقشة الموضوعل  الوطنية لمطمبيات العمومية المجنة تصدي

 6-.3-822من المرسوم رقم  62صادر عن السيد رئيس الحكومة، و ىو الذي خولتو مقتضيات المادة 
رأييا بشأن كافة   واستطالع  صالحية استشارة ىذه األخيرة الوطنية لمطمبيات العموميةالمتعمق بالمجنة 

 تدخل ضمن اختصاصاتيا بدون استثناء2 القضايا و األمور التي



 قد تمت بناء عميو فإن مناقشة المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية لموضوع ىذه االستشارة و  وحيث
 .من المادة  2من المرسوم المتعمق بيا وليس في إطار مقتضيات الفقرة  62في إطار مقتضيات المادة 

  من مرسوم الصفقات العمومية2

  الموضوع ثانيا: من حيث

( المرغوب إضافتيا إلى الئحة األعمال الممكن ..………وحيث باستقراء الئحة التوريدات )
بشكل يغمب عميو  2222222و اتفاقات القانون العادي نجد أنيا وردت في طمب السيدأاقتنائيا بمقتضى عقود 

وعة أو أصناف عامة دون تحديد أو تعيين دقيق لكل جمال بحيث جاءت عمى شكل مجمطابع العموم واإل
 نوع عمى حدة2

وحيث مما ال جدال فيو أن سن أحكام خاصة تنظم الصفقات العمومية من حيث أنواعيا ومساطر 
إبراميا ومراقبتيا إنما يعبر عن رغبة المشرع في إخضاع الشراء العمومي ليذه األحكام بما يضمن التقيد 

الخاص إنما ىو شراء عمومي معين وفق قواعد القانون  لوأجاز بالمبادئ المؤسسة عمييا وبالتالي فإن 
 استثناء أممتو ضرورات خاصة الواجب مراعاتيا2

مال ألعوحيث مادام االمر يتعمق باستثناء من القاعدة العامة فإنو يتوجب مراعاة الشروط الالزمة 
عمال )األشغال أو التوريدات أو الخدمات( المراد إدراجيا مر من تحديد األىذا االستثناء، بما يتطمبو األ

صر االستثناء عمى ما ىو الزم دون حستثناء بالدقة الالزمة والوضوح الكافي حتى يتسنى ضمن ىذا اال
 إمكانية التوسع فيو2

وحيث فضال عن ذلك، فإنو بالرجوع إلى المبررات المعتمدة أساسا لمطمب نجد أن مرسوم 
أنيا كما ىو حكام الواجب إعماليا بشقد عالج معظميا وأوضح األ الساري المفعول الصفقات العمومية

الشأن بالنسبة لقيام حالتي االستعجال أو احتكار العمل المراد الحصول عميو من طرف مقاول او مورد أو 
خدماتي واحد حيث أجاز المجوء إلى الصفقة التفاوضية بما تتميز بو من تبسيط اإلجراءات وسرعة 

 برام2اإل

ناحية المسطرية باألساس، فإن ما تجب وحيث بالرغم مما قد يكون ليذه المالحظات من أىمية من ال
اإلشارة إليو أن المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية قد تبين ليا من خالل التحريات التي قامت بيا، ان 

)التابعة سواء لوزارة  ……بصفة عامة يطرح إشكاالت جوىرية بالنسبة لجميع المصالح  2222222موضوع 
نما كذلك من حيث جودة .……أو  ……أو  .… ( ليس فقط من حيث مسطرة وطرق وآجال اقتنائيا وا 

 حكامة تدبيرىا2



واطالعيا عن  ……وقد تبين لمجنة الوطنية بشكل ممحوظ من خالل الزيارة التي قامت بيا ألحد المراكز 
وتدبير مخزونيا وتوزيعيا واستعماليا أن ىذه المؤسسة، التي يسمح ليا  ..…قرب عمى كيفيات ومساطر 

نظام صفقاتيا بالمجوء إلى االقتناء بناء عمى عقود القانون الخاص، قد حققت نتائج مشجعة سواء من 
مخزونيا  حيث ترشيد النفقات المرتبطة بيذا النوع من الحاجيات أو معالجة اإلشكالية المرتبطة بتدبير

 أو ضبط مسارات استعمال المخزون وتحديد المسؤوليات2 ..…وتفادي انتياء صالحية 

وحيث إن مثل ىذه النتائج اإليجابية، ال يمكن إال أن تجعل من التفكير في إمكانية إدراج اقتناء  
د أو اتفاقات خاضعة لمقانون "ضمن الئحة األعمال التي يمكن أن تكون موضوع عقو  ..……بعض 

 العادي أمرا مفيدا وذا أىمية ال يمكن نكرانو2

إال أن المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية، ترى مع ذلك أنو من المستحسن أن يتم، قبل تحديد  
التي تطرح بشأنيا  ..…الممكن إدراجيا في الالئحة المشار إلييا، إجراء جرد مفصل لجميع  ……

، وتحديد اإلكراىات والصعوبات الخاصة المتعمقة بكل نوع 2222222الصعوبات المشار إلييا في طمب السيد 
الصفقات  –أو صنف منيا، لدراسة ما إذا كان باإلمكان معالجتيا باعتماد أحد أنواع الصفقات األخرى 

 2 -ت التفاوضية القابمة لمتجديد، صفقات اإلطار أو الصفقا

ىذا، وحتى إذا ما تبين أن الئحتي األعمال التي يمكن أن تكون موضوع الصفقات القابمة لمتجديد  
أو صفقات اإلطار ال تتيحان بصيغتييما الحالتين ىذه اإلمكانية، فإنو إذا تأكد أن صنفا أو أكثر من ىذه 

ة لمتجديد أو صفقات اإلطار فإن ال شيء يمنع أو المعدات يمكن اقتناؤه عن طريق الصفقات القابم .…
من دراسة إمكانية إضافتيا إلى الئحة األعمال الممكن أن تكون موضوع ىذا النوع من الصفقات أو ذلك 

 حسب الحاالت2

وعالوة عمى كل ما سبق، فإن المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية ترى أن تجاوز اإلكراىات  
لن يتأتى فقط بمعالجة اإلشكاالت المرتبطة باإلجراءات المسطرية القتنائيا، .……المرتبطة بتوفير وتدبير 

نما يقتضي االقتداء بالتجارب الناجحة عمى المستويين الوطني والدولي والعمل عمى إرساء آلي جديدة  ةوا 
غيرىا بما يضمن ديمومتيا وحسن توزيعيا وترشيد و  222222من  2222لتدبير حاجيات ومخزون المصالح 

 النفقات المرتبطة بيا مع الحرص كذلك عمى إرساء نظام كفيل بتقييم ىذه التجربة عمى المدى القريب2

 



 رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية في استشارة السيد رئيس الحكومة ا :ـثـالـث 

الوطنية لمطمبيات العمومية، ترى أنو ال مانع، من حيث بناء عمى ما تم بسطو أعاله فإن المجنة  
اعتبارا لخصوصيتيا واإلكراىات  2222222المبدأ، من إجازة المجوء إلى عقود أو اتفاقات القانون العادي ل

 المرتبطة بيا شريطة ما يمي :

 ة بالدقة والوضوح الالزمين؛المعني 2222222حصر نوعية وطبيعة  -
ثبوت أن الغايات المرجوة من وراء المجوء إلى عقود القانون العادي ال يمكن تحقيقيا باعتماد  -

 623620.2أحد أنواع وطرق إبرام الصفقات العمومية المنصوص عمييا في المرسوم رقم 
 ؛6330مارس  63الصادر بتاريخ 

من مرسوم  .من المادة  2عمييما في الفقرة إعمال المسطرة واستيفاء الشروط المنصوص  -
 الصفقات العمومية المشار إليو أعاله2

 


