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ديباجة

خالل العقدين األخريين أصبح التدبري الجيد للصفقات العمومية عامال أساسيا يف تقييم مدى 
األمثل  والتنظيمي  الترشيعي  اإلطار  يساهم  حيث  الجيدة،  الحكامة  مجال  يف  الدول  تطور 
العمومية  الصفقات  باعتبار  املستدامة،  التنمية  يف  العمومية  الصفقات  وتنفيذ  إبرام  ملساطر 

رافعة اسرتاتيجية لالستثامر العمومي.
إسهاما منها يف الحكامة الجيدة ملساطر إبرام وتنفيذ الصفقات العمومية، قامت األمانة العامة 
للحكومة بإعداد وثائق منوذجية تؤطر هذه املساطر، ويتعلق األمر بدفاتر الرشوط الخاصة 

حسب طبيعة الخدمات و األشغال و كذا أنظمة االستشارة حسب طريقة اإلبرام.
ونظرا ألهمية هذه الوثائق والتي تشكل عنارص مهمة يف ملفات طلبات العروض، تم الحرص 
الحرة  العمومية كاملنافسة  باملشرتيات  الخاصة  املبادئ  يف إعدادها عىل احرتام مجموعة من 
و الحرية يف الوصول للطلبات العمومية واملساواة يف التعامل مع املتنافسني وشفافية مسطرة 

اإلسناد.
وألجل ذلك ، تم إعداد دفاتر الرشوط الخاصة حسب طبيعة الخدمات و األشغال مع الحرص 
عىل تضمينها أهم املقتضيات الواجب التنصيص عليها عىل مستوى الجانب اإلداري، بينام ترك 

الجانب التقني لصاحب املرشوع لتعريف حاجياته كام وكيفا.
النفقات  اإلبرام وحسب طبيعة  االستشارة حسب طريقة  أنظمة  إعداد  تم  الطريقة  وبنفس 
مع الحرص عىل تضمينها أهم املقتضيات طبقا للمرسوم رقم 2.12.349 صادر يف 8 جامدى 

األوىل 1434 )20 مارس 2013( املتعلق بالصفقات العمومية.
األشغال  عىل  واإلرشاف  الدراسات  بني صفقات  نفرق  أن  ارتأينا  الخدمات،  لصفقات  بالنسبة 
من  األشغال  عىل  واإلرشاف  الدراسات  غري  األخرى  بالخدمات  الخاصة  والصفقات  جهة،  من 
الواضح بني  الفرق  االعتبار  أخذا بعني  فئة،  بكل  استشارة خاصة  أنظمة  جهة أخرى، وإعداد 
هاتني الفئتني )خصوصا عىل مستوى مؤرش اإلسناد( تسهيال ملهمة صاحب املرشوع يف اعتامد 

هذه الوثائق.
و قد تم االعتامد يف إنجاز هذا العمل أساسا عىل:

        - مقتضيات املرسوم رقم 2.12.349 صادر يف 8 جامدى األوىل 1434 )20 مارس 2013( 
املتعلق بالصفقات العمومية؛

        - دفاتر الرشوط اإلدارية العامة سواء تلك املطبقة عىل صفقات األشغال أو املطبقة 
عىل صفقات الدراسات واإلرشاف عىل األشغال؛

        - الوثائق الستة التي أعدتها الخزينة العامة للمملكة )ثالث دفاتر رشوط خاصة وثالث 
أنظمة استشارة خاصة بصفقات الشغال والتوريدات والخدمات(؛

        - املنهجية التي اعتمدتها الخزينة العامة للمملكة إلعداد الوثائق النموذجية املتعلقة 
باملرسوم السابق رقم 2-06-388  بتاريخ 05 فرباير 2007 .
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وعليه يعترب هذا العمل تكميليا وامتدادا للوثائق التي تم إعدادها من طرف الخزينة العامة 
وحسب  اإلبرام  طريقة  إعدادها حسب  تم  التي  االستشارة  أنظمة  أن  اعتبار  عىل  للمملكة، 

طبيعة النفقات، تتعلق ب:
        - نظام االستشارة النموذجي الخاص بصفقات التوريدات عن طريق طلب عروض مفتوح، 

وطلب عروض محدود وطلب عروض باالنتقاء املسبق؛
        - نظام االستشارة النموذجي الخاص بصفقات األشغال عن طريق طلب عروض مفتوح، 

وطلب عروض محدود و طلب عروض باالنتقاء املسبق؛
        - نظام االستشارة النموذجي الخاص بصفقات الدراسات واإلرشاف عىل األشغال عن طريق 

طلب عروض مفتوح، وطلب عروض محدود و طلب عروض باالنتقاء املسبق؛
واإلرشاف  الدراسات  غري  الخدمات  بصفقات  الخاص  النموذجي  االستشارة  نظام   -         
عىل األشغال عن طريق طلب عروض مفتوح، وطلب عروض محدود و طلب عروض باالنتقاء 

املسبق؛
املعامرية عن طريق    الهندسة  الخاص بصفقات أعامل  النموذجي  االستشارة  - نظام          

االستشارة املعامرية و املباراة املعامرية ؛
بينام تم إعداد دفاتر الرشوط الخاصة حسب طبيعة النفقات وتتعلق ب:

دفرت الرشوط الخاصة النموذجي الخاص بصفقات األشغال: البنايات والبنية التحتية   -       
واألشغال العمومية؛

العادية  التوريدات  التوريدات:  بصفقات  الخاص  النموذجي  الخاصة  الرشوط  دفرت   -       
و التوريدات الغري العادية واإليجار مع خيار الرشاء؛

واإلرشاف  الدراسات  الخدمات:  بصفقات  الخاص  النموذجي  الخاصة  الرشوط  دفرت   -       
عىل األشغال والبستنة والحراسة والصيانة والنقل والتكوين؛

ويهدف هذا العمل من خالل إعداد وثائق منوذجية إىل:
مساعدة املدبرين بوضع رهن إشارتهم وثائق منوذجية، تشكل بالنسبة لهم مرجعا   -       
األخرى  بالجوانب  أكرث  االهتامم  من  ومتكنهم  استشارة  وأنظمة  خاصة  رشوط  دفاتر  إلعداد 

املرتبطة باالقتناء العمومي؛
الحرة  املنافسة  وضامن  الظروف  أحسن  يف  عروضهم  إعداد  من  املدبرين  متكني   -      

و املساواة يف الوصول للطلبات العمومية وشفافية مسطرة اإلسناد.
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وتجدر اإلشارة إىل أنه تم إيالء أهمية خاصة لعملية تجريد مساطر إبرام الصفقات العمومية من 
الصفة املادية، خصوصا الجانب املرتبط باإليداع اإللكرتوين ألظرفة املتنافسني طبقا ملقتضيات 
إبرام  بتجريد مساطر  الخاص  بتاريخ 4 شتنرب 2014  االقتصاد واملالية رقم 20-14  قرار وزير 
إيداع وسحب  املادية، حيث تم إدماج مواد خاصة بأحكام  الصفة  العمومية  من  الصفقات 
العروض إلكرتونيا عىل مستوى جميع أنظمة االستشارة، إلعطاء معلومات وافية وذلك تشجيعا 
الصيغة  للمتنافسني املفرتضني )عندما يكون منصوصا عليه يف نظام االستشارة( الختيار هذه 

إليداع عروضهم، نظرا ملزاياها من حيث الكلفة والوقت وشفافية املساطر.
وأخريا تجدر اإلشارة إىل أن هذه الوثائق النموذجية، املقرتحة يف إطار هذا العمل، هي مساعدة 
والتنظيمية  الترشيعية  النصوص  إطار  يف  حاجاتهم،  حسب  لتكييفها  املدعوين    للمدبرين 

الجاري بها العمل.
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