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مقدمة

أو  الدولة  العمومية دورا مركزيا يف االقتصاديات املعارصة سواء عىل صعيد  املقتنيات  تلعب 

املؤسسات العمومية أو اإلدارة الرتابية. ويرجع هذا إىل أهمية وثقل النفقات العمومية التي ما 

فتئت تتزايد منذ القرن املايض بالنظر لألدوار التي أصبحت الدولة تضطلع بها ليس فقط من 

أجل الدفاع واستتباب األمن ولكن أيضا يف املجال االقتصادي وعىل صعيد التدخالت االجتامعية.

لقد واكبت القوانني واألنظمة، بل يف بعض األحيان كانت وراء اإلصالحات الناجمة عن هذه 

عىل  سواء،  إصالحات  بها  املرتبطة  والقوانني  العمومية  املقتنيات  عرفت  وبهذا  التطورات. 

املستوى الدويل أو الوطني، ويندرج مسلسل إصالح قانون الصفقات العمومية يف بالدنا يف إطار 

هذا املسلسل الذي تم تتويجه باملصادقة عىل مرسوم 20 مارس 2013 .

العمومية  واملؤسسات  للدولة  العمومية  والنفقات  املقتنيات  ألن  مهم  بإصالح  األمر  يتعلق 

والجامعات الرتابية متثل حوايل 24% من الناتج الداخيل الخام. إنها تعترب إذا مكونا أساسيا من 

والهندسة  العمومية  البناء واألشغال  كاملة مثل  إن قطاعات  بل  االقتصادي  النشاط  مكونات 

املعامرية ترتبط ألكرث من 75% بالطلبيات املبارشة وغري املبارشة للقطاع العام.

 تهدف الصفقات العمومية لتلبية حاجة شخص أو إدارة أو مؤسسة عمومية أو جامعة ترابية 

وذلك يف مجال األشغال والتوريدات والخدمات، وهي متثل عقودا يتم إبرامها مبقابل مايل. إنها 

اتفاقيات إرادية بني اإلدارة وأشخاص مادية أو معنوية تتوفر عىل الشخصية القانونية.

وألن األشغال والتوريدات والخدمات التي يتم اقتناؤها يف إطار صفقة عمومية تكون مقابل 

أداء مثن من طرف الشخص العمومي، فإن األشغال والتوريدات والخدمات التي يحصل عليها 

هذا األخري باملجان ليست بصفقات عمومية. وهكذا فإن اتفاقية بني وزارتني أو بني مصلحتني 

التعاون بني مصالح  أن  اعتبارها صفقة عمومية كام  ترابية ال ميكن  أو جامعة  الدولة  داخل 

منتمية لنفس الشخص العمومي ال تتم أبدا بواسطة صفقة عمومية.

وبهذا تعترب الصفقة العمومية عقدا يرتتب عنه حقوق وواجبات حيت يتعني عىل نائل الصفقة 

تنفيذ العمل يف اآلجال املنصوص عليها يف العقد وعىل اإلدارة أن تؤدي مثن الصفقة املنفذة يف 

األجل املنصوص عليه يف العقد وفق املقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل. ويجب 

تحديد موضوع الصفقة بدقة.
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فمن أجل تحقيق أهداف السياسة العمومية، يخضع إبرام الصفقات لسلسلة من العمليات، 

كام أن تدبريها يتوخى الحرص عىل تنفيذ موضوعها يف اآلجال املحددة. وهكذا فإن الصفقات 

العمومية متر مبراحل ثالث: 

   - تتعلق األوىل بتقدير الحاجيات، إعداد دفرت التحمالت واختيار طريقة إبرام الصفقة؛

   - أما املرحلة الثانية فتتشكل من العمليات املرتبطة بطلب العروض، تقويم التعهدات وإسناد 

الصفقة.

   - وتتضمن املرحلة الثالثة تدبري العقدة وأداء مثن السلع والخدمات موضوع الصفقة.

ومن أجل االستفادة من املستجدات التي تم تحقيقها يف هذا املجال عىل املستوى الدويل، تم 

الرجوع، اثناء إعداد مرسوم 20 مارس 2013 املتعلق بالصفقات العمومية، إىل عدة مناذج دولية 

من بينها:

   - القانون النموذجي للجنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل.

   - اتفاقية املنظمة العاملية للتجارة حول الصفقات العمومية.

   - تعليامت املنظامت املالية الدولية حول الصفقات العمومية )االتحاد األوريب، البنك الدويل، 

البنك اإلفريقي للتنمية، الخ...(

توطيد  إىل  كذلك  هادفا  النفقة،  وفعالية  املساطر  شفافية  أولوياته  رأس  املرسوم عىل  ويضع 

اللجوء إىل املنافسة واملساواة يف معاملة املتعهدين، إضافة إىل تحسني الضامنات وآليات الطعن 

واملطالبات.

ينطبق املرسوم عىل صفقات األشغال والتوريدات والخدمات لفائدة الدولة واملؤسسات العمومية 

ذات الطابع اإلداري واملحددة الئحتها مبقتىض قرار وزير االقتصاد واملالية رقم 1485.14 الصادر 

يف 25 من جامدى اآلخرة 1435 )25 أبريل 2014(، كام ينطبق مرحليا عىل الجهات والجامعات 

الرتابية األخرى، يف انتظار صدور القانون املايل املحدد لنظامها املايل املنصوص عليه يف البند 

146 من الدستور. وقد تم إعداد هذا املرسوم يف أفق تفعيل أربعة توجيهات كربى نص عليها 

دستور اململكة لسنة 2011 والتي تتوخى تحقيق:

   - الشفافية يف اختيارات صاحب املرشوع،

   - املساواة يف االستفادة من الطلبيات العمومية،

   - اللجوء، كلام كان ذلك، ممكنا إىل املنافسة، 

   - فعالية النفقة العمومية.
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االلتزام بها يف عدة مقتضيات من دستور  املبادئ قد وقع الحث عىل  ومن املعلوم ان هذه 

اململكة خصوصا منها ما ورد يف:

    - الفصل 35 : "تضمن الدولة حرية املبادرة واملقاولة"

وعىل  املصالح  تنازع  بحاالت  املتعلقة  املخالفات  كل  عىل  القانون  "يعاقب   :  36 الفصل   -    

استغالل الترسيبات املخلة بالتنافس النزيه وكل مخالفة ذات طابع مايل".

   - الفصل 72 : "يختص املجال التنظيمي باملواد التي ال يشملها اختصاص القانون"

   - الفصل 90 : "ميارس رئيس الحكومة السلطة التنظيمية وميكن أن يفوض بعض سلطه إىل 

الوزراء".

وتجدر االشارة اىل ان املغرب من بني الدول التي اختارت تنظيم صفقاتها العمومية مبرسوم وهو 

األمر كذلك بالنسبة لدول أخرى من بينها فرنسا. أما يف بالد أخرى مثل سويرسا أو اللوكسمبورغ 

الصفقات  فإن  االختالف  النظر عن هذا  القانون. وبرصف  يدخل يف مجال  التنظيم  فإن هذا 

العمومية وإن كانت تدخل يف بالدنا، يف املجال التنظيمي، فإنها تخضع كذلك لعدة نصوص 

وقانون  التجارة  وقانون  الجنايئ  والقانون  وااللتزامات  العقود  قانون  منها  ترشيعية، خصوصا 

املنافسة والقانون املتعلق برهن الصفقات العمومية، الخ.

وهكذا، ينص قانون االلتزامات والعقود يف الفصل 723  عىل ما ييل : "إجارة الخدمة أو العمل 

عقد يلتزم مبقتضيات أحد طرفيه بأن يقدم لآلخر خدماته الشخصية ألجل محدد، أو من أجل 

أداء عمل معني نظري أجر يلتزم هذا األخري بدفعه له.وإجارة الصنعة عقد يلتزم أحد الطرفني 

العقد  مبقتضاه بصنع يشء معني يف مقابل أجر يلتزم الطرف اآلخر بدفعه، ويف الحالتني يتم 

برتايض الطرفني. ويتطرق الفصل 769 من نفس القانون ملسؤولية املهندس املعامري واملقاول 

واملهندس يف عمليات البناء.

املادة 292 عىل أن كل من أحدث عرقلة أو اضطرابا أو حاول  الجنايئ فينص يف  القانون  اما 

أثناءهام وذلك بوسائل  املناقصة أو  املزاد أو  املناقصة سواء قبل  املزاد أو  إحداثهام يف حرية 

املزاد ويعاقب وفق ما ورد يف هذه  التهديد، يعد مرتكبا لعرقلة حرية  أو  أو اإليذاء  العنف 

املادة.

أخرى،  قوانني  إىل  إضافة  العمومية،  الصفقات  برهن  املتعلق   112 – رقم 13  القانون  ويهتم 

بقضايا ومسائل يف صلب قانون الصفقات العمومية نذكر من بني هذه  القوانني:
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   - القانون التنظيمي للاملية واملرسوم املتعلق بإعداد وتنفيذ قوانني املالية.

   - املرسوم املليك بسن نظام عام للمحاسبة العمومية.

   - القانون املتعلق بتحديد مسؤولية األمرين بالرصف واملراقبني واملحاسبني العموميني.

   - القانون املتعلق مبدونة املحاكم املالية.

   - القانون املتعلق بحرية األسعار واملنافسة.

   - القانون املتعلق باملراقبة املالية للدولة عىل املقاوالت العامة.

   - القانون املحدثة مبوجبه املحاكم اإلدارية

   - القانون املحدثة مبوجبه محاكم استئناف إدارية.

وفضال عن نصوص القوانني، نجد مراسيم أخرى تتمم قانون الصفقات العمومية، من بينها عىل 

الخصوص :

   - املرسوم املتعلق مبراقبة نفقات الدولة )4 نونرب 2008(

   - املرسوم بإصالح لجنة الصفقات )30 دجنرب 1975(

   - املرسوم املحدد لدفرت الرشوط اإلدارية العامة املطبقة عىل صفقات األشغال املنجزة لحساب 

الدولة )4 ماي 2000(

املتعلقة  الخدمات  املطبقة عىل صفقات  العامة  اإلدارية  الرشوط  لدفرت  املحدد  املرسوم   -    

بأعامل الدراسات واإلرشاف عىل األشغال املربمة لحساب الدولة )2 يونيو 2016(

بأعامل  القامئني  املعنويني  و  الطبيعيني  األشخاص  نظام العتامد  بإحداث  املتعلق  املرسوم   -    

الدراسات واإلرشاف عىل املشاريع ألجل إبرام بعض صفقات الخدمات لحساب الدولة )2 مارس 

.)1999

   - املرسوم املحدث لحساب وزارة األشغال العمومية والتكوين املهني وتكوين األطر لنظام 

تكييف وتصنيف مقاوالت البناء واألشغال العمومية )16 يونيو 1996(

   - املرسوم املتعلق بآجال األداء وفوائد التأخري الخاصة بصفقات الدولة )13 نونرب 2003(

   - املرسوم املتعلق بالتسبيقات يف مجال الصفقات العمومية )14 ماي 2014(

   - املرسوم بسن نظام للمحاسبة العمومية للجامعات املحلية ومجموعاتها ) يناير 2010(

 30( املحلية وهيئاتها  بالجامعات  الخاصة  بالنفقات  االلتزام  مراقبة صحة  بشأن  املرسوم   -    

شتنرب 1976(
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مصلحة  ومذكرات  وتعليامت  ودوريات  بقرارات  املغريب  العمومية  الصفقات  قانون  ويكتمل 

تساهم كلها يف تدقيق هذا الجانب أو ذاك من آليات تنفيذه. وسوف نعمل عند تناول مرسوم 

20 مارس 2013 ، مادة مبادة ، عىل اإلشارة إىل بعض من هذه النصوص، كلام دعت الرضورة 

إىل ذلك.

ومن أجل تجنب الحشو وتحصيل الحاصل بإعادة مقتضيات بعض املواد ذات الطابع العميل، 

والتي ترشح نفسها بنفسها فإننا سنقدم هذه املواد دون تعليق، علام بأن عدد هذه املواد 

ضئيل باملقارنة مع مواد املرسوم األخرى.
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