
التً ترسم مالمح السٌاسات  التدخلٌة تشكل الصفقات العمومٌة األداة 

العمومٌة وتترجم توجهات االستثمار واإلنفاق العمومً باعتبارهما 

الوسٌلة األساسٌة الكفٌلة بتمكٌن إدارات الدولة وهٌأتها العامة من تنفٌذ 

سٌاستها التنموٌة، فعلى هذا األساس اهتمت تشرٌعات الدول بتنظٌم هذا 

وعة من القواعد التً من شأنها النوع من العقود حرصا على إرساء مجم

ضمان الشفافٌة فً تعامالت اإلدارة، والمساواة بٌن جمٌع المتنافسٌن 

بالتنصٌص على مجموعة من الحقوق والضمانات، وتمكٌن اإلدارة 

بالمقابل من امتٌازات. والهدف دائما هو خلق التوازن بٌن المصلحة 

 العامة والمصلحة الخاصة.

العمومٌة محطات وتطورات تارٌخٌة عدة، لقد عرف نظام الصفقات 

المتعلق  9391ٌولٌوز  93فأول تنظٌم لها ٌرجع عهده إلى ظهٌر 

بالمحاسبة العمومٌة، وقد توالت الجهود بعد ذلك لجمع شملها بوضع 

تنظٌم مكتمل ٌحدد بكٌفٌة دقٌقة القواعد واإلجراءات المسطرٌة المتبعة 

تنظم الطلبٌات العمومٌة ضمن إلبرام الصفقات. فتم إدراج نصوص عامة 

المتعلق بالمحاسبة العمومٌة كبداٌة  9392غشت  90مواد مرسوم 

 لتحدٌث مجال تنظٌم الصفقات العمومٌة.

، 9309ماي  93وقد توج هذا المسار بعد ذلك بإصدار مرسوم 

والذي اعتبر خطوة هامة فً إتجاه وضع نظام قانونً مستقل وخاص 

جعل من المناقصة طرٌقة أساسٌة فً إبرام بالصفقات العمومٌة، والذي 

الصفقات.
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بتعدٌالت جوهرٌة وأخرى شكلٌة  9310ثم جاء بعد ذلك مرسوم 

، أهمها منح اإلدارة سلطات أوسع 9309ماي  93مقارنة مع مرسوم 

بٌن مختلف طرق إبرام الصفقات دون التقٌد بالثمن، وأعطى  لالختٌار

ع مكانة طلب العروض لٌجعلها على للكفاءة والجودة اعتبارا أساسٌا، ورف

بٌن  االختٌارقدم المساواة مع المناقصة، وإعطاء اإلدارة حرٌة 

 الطرٌقتٌن.

واستجابة إلكراهات التنمٌة والتحوالت االقتصادٌة واالجتماعٌة، ثم 

الذي نص صراحة على أهمٌة ضمان  9332دجنبر  09إصدار مرسوم 

 سٌط المساطر. حرٌة المنافسة والتحفٌز على الجودة وتب

سنوات من التطبٌق أبانت عن  3إال أن الممارسة العملٌة لما ٌناهز 

فبراٌر  99دفعت بالسلطات الحكومٌة الى إصدار مرسوم  اختالالت

المتعلق بشروط وأشكال إبرام صفقات الدولة، وكذا بعض   7991

القواعد المتعلقة بتدبٌرها ومراقبتها. فسعى هذا المرسوم إلى تحدٌث 

مساطر وترسٌخ الشفافٌة والفعالٌة فً إبرام الصفقات، والحد من تدخل ال

 العنصر البشري، وتفادي الغش والرشوة.  

ونواقص فً مجال  اختالالتغٌر أنه هو اآلخر كشف تطبٌقه عن 

تدبٌر الصفقات العمومٌة، لهذا فقد سارعت السلطات المختصة، وسعٌا 

على إصدار المرسوم األخٌر  االختالالتمنها الستدراك الثغرات وتجاوز 

كلبنة جدٌدة فً صرح  7990مارس  79بتارٌخ  729720.3رقم 

المنظومة القانونٌة المغربٌة، باعتباره من بٌن القوانٌن التً تم إعدادها فً 



إطار منهجٌة تشاركٌة، من خالل إشراك مختلف الفاعلٌن الوطنٌٌن 

شر مسودة المشروع فً والشركاء الدولٌٌن فً مسودة المشروع. وقد تم ن

بالبوابة اإللكترونٌة لألمانة العامة للحكومة لبضعة  7999فبراٌر  92

 االقتصاديأشهر حتى ٌتمكن المواطنون والمهتمون والفاعلون فً الحقل 

من إبداء آرائهم بشأنه، وهذا أمر ٌعتبر سابقة فً مجال إعداد النصوص 

 التنظٌمٌة ببلدنا.

ته المتغٌرات العمٌقة التً عرفها إن هذا اإلصالح الذي  فرض

المحٌط الوطنً والدولً فً السنوات األخٌرة، جعل بالدنا مجبرة على 

ضرورة إعادة النظر فً المنظومة القانونٌة المؤطرة للصفقات العمومٌة 

وتكٌٌفها مع التطورات التً شهدها عالم المال واألعمال، وجعلها فً 

 مصاف منظومات الشراءات العالمٌة.

من إدخال تغٌٌرات عمٌقة  7990مارس  79هكذا فقد مكن مرسوم و

، 7999تهدف إلى تفعٌل بعض المقتضٌات والمبادئ التً جاء بها دستور 

السٌما ما ٌتعلق بربط المسؤولٌة بالمحاسبة والحكامة الجٌدة والنجاعة فً 

 التدبٌر والشفافٌة.

ساسة، فإن نظرا لما تكتسٌه الصفقات العمومٌة من أهمٌة بالغة وح

المشرع أحاطها ببعض اإلجراءات المسطرٌة لضمان حقوق المتقدمٌن 

بالعروض واختٌار أفضلهم الذي ٌستطٌع تلبٌة الحاجٌات العامة مراعٌا 

 .واالجتماعٌة االقتصادٌةفً ذلك عناصر الجودة والثمن والمردودٌة 



 ما المقصود بالصفقة العمومٌة ؟

بتارٌخ  729720.3المرسوم رقم  من .بناءا على ما جاء فً المادة 

هً : المتعلق بالصفقات العمومٌة. فالصفقة العمومٌة  7990مارس  79

عقد بعوض تبرم بٌن صاحب المشروع من جهة، وشخص ذاتً أو 

اعتباري من جهة أخرى، ٌدعى مقاوال، أو موردا أو خدماتٌا، وتهدف 

 إلى تنفٌذ أشغال أو تسلٌم تورٌدات، أو القٌام بخدمات.

 : عقود تهدف إلى تنفٌذ أشغال خاصة بالبناء أو  فصفقات األشغال

 اإلصالح أو الهدم أو التهٌئة، أو تغٌٌر البنٌة...إلخ.

 : معدات أو منتجات أو  اقتناءعقود ترمً إلى  وصفقات التوريدات

 إٌجارها مع وجود خٌار الشراء وٌمكن تصنٌفها إلى :

I- : نتوجات ومعدات موجودة وتتعلق بم صفقات التوريدات العادية

فً السوق، وال تحتاج إلى تصنٌعها حسب مواصفات تقنٌة ٌشترطها 

 صاحب المشروع.

II- : معدات  اقتناءوموضوعها  صفقات التوريدات الغير العادية

ومنتوجات غٌر موجودة فً السوق، وإنما ٌتطلب األمر تصنٌفها 

 بمواصفات تقنٌة خاصة بصاحب المشروع.

III-  : وٌكون موضوعها إٌجار صفقات اإليجار مع خيار الشراء

تجهٌزات أو معدات مع إمكانٌة اقتناء كل أو جزء من األموال المؤجرة 

 مقابل ثمن متفق علٌه.



 : فهً عقود موضوعها إنجاز أعمال خدماتٌة  أما صفقات الخدمات

ال ٌمكن وصفها بأشغال وال تورٌدات، كالصفقات المتعلقة 

 التكوٌن، أعمال المختبرات، أعمال الهندسة المعمارٌة. بالدراسات

 هذا تتضمن الصفقة العمومٌة مفاهٌم البد من تعرٌفها وهً كاآلتً :

 : هو السلطة التً تبرم الصفقة مع المقاول أو  صاحب المشروع

المورد أو الخدماتً لحساب الدولة أو الجهات والجماعات الترابٌة 

مٌة الواردة فً قرار وزٌر االقتصاد األخرى، أو المؤسسات العمو

 والمالٌة.  

 : فهو كل شخص ذاتً أو اعتباري ٌتقدم أمام صاحب  أما المتنافس

 المشروع بهدف إبرام صفقة.

 : هو المتنافس الذي تم قبول عرضه وإعالن عرضه  نائل الصفقة

باألفضل، وٌظل ٌعمل هذه الصفة إلى حٌن المصادقة على الصفقة 

 من طرف السلطة المختصة، وتبلٌغه المصادقة.

 : هو المتنافس الذي تم قبول عرضه من طرف  صاحب الصفقة

صاحب المشروع، وتمت المصادقة على العرض من طرف 

 تبلٌغه إٌاها. السلطة المختصة، وتم

 : هً مجموع الحاجٌات المعبر عنها من طرف  الطلبية العمومية

الهٌئات الخاضعة لنظام الصفقات العمومٌة، سواء تعلق األمر 

 تورٌدات أو القٌام بخدمات. اقتناءبإنجاز أشغال أو 



 : هو من عهد إلٌه من طرف وزٌر أو  صاحب المشروع المنتدب

مؤسسة عمومٌة، حسب الحالة رئٌس جماعة ترابٌة، أو مدٌر 

، بالقٌام بكل أو بعض من مهام اإلشراف على اتفاقٌةوبموجب 

المشروع باسمه، وٌكون إما إدارة عمومٌة مختصة فً إنجاز 

مشارٌع من نفس النوع أو مؤسسة عمومٌة أو شركة تابعة 

للدولة...إلخ. وذلك بمقرر لرئٌس الحكومة بعد تأشٌرة الوزٌر 

 المكلف بالمالٌة.

 

 

 

 

 


