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:والخاصالعاماعينالقطبينالشراكةتعزيزعبرالعموميةاالستثماراتتنفيذآلياتوتنويعلتطويرالمغربسعىالبديلة،التمويالتمجالفيالرائدةالدوليةالممارساتمعتماشيا

العموميةالطلبياتإلىالولوجفيوالمساواةالجيدةوالحكامةوالشفافيةالحرةالمبادرةمبادئترسيخ:2011دستور

الساميةالملكيةالتوجيهات:

 كما ينبغي وضع آليات جديدة إلشراك القطاع الخاص في النهوض بالميدان ....»: 2018أكتوبر 12إعمال مضامين الخطاب الملكي الموجه ألعضاء البرلمان بغرفتيه بتاريخ

اص في القطاعين العام والخين االجتماعي، والمساهمة في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، سواء في إطار المسؤولية المجتمعية للمقاولة، أو من خالل إطالق شراكات ب

.«هذا المجال

 مليار درهم في 120وفي هذا اإلطار، سيتم ضخ حوالي ....»: 2020يوليوز 29بتاريخ المجيدمضامين الخطاب الملكي الموجه إلى األمة بمناسبة عيد العرش تفعيل

.وهي نسبة تجعل المغرب من بين الدول األكثر إقداما في سياسة إنعاش االقتصاد بعد هذه األزمة. في المائة من الناتج الداخلي الخام11االقتصاد الوطني، أي ما يعادل 

، في مختلف لعام والخاصن اارتأينا إحداث صندوق لالستثمار االستراتيجي مهمته دعم األنشطة اإلنتاجية، ومواكبة وتمويل المشاريع االستثمارية الكبرى بين القطاعيوقد 

«.المجاالت

 ترتكز خطة إنعاش االقتصاد على صندوق االستثمار االستراتيجي، الذي دعونا ...»: 2020أكتوبر 09بتاريخ ألعضاء البرلمان الموجه الملكي أجرأة مضامين الخطاب

تصاد الوطني، والرفع من قدرات االقباالستثمار، نتطلع ألن يقوم بدور ريادي، في النهوض وإننا ".لالستثمارصندوق محمد السادس " اسم وقد قررنا أن نطلق عليه . إلحداثه

«.من خالل دعم القطاعات االنتاجية، وتمويل ومواكبة المشاريع الكبرى، في إطار شراكات بين القطاعين العام والخاص

إطار وسياق تنمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص .I
...  السياق العام .1
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تمويلفيللمساهمةهللا،نصرهالملكالجاللةصاحبتعليماتعلىبناءأحدثالذيلالستثمارالسادسمحمدصندوق
لخاصاالقطاعمعالشراكاتإطارفيوالترابي،الوطنيالصعيدينعلىومواكبتها،الكبرىاالستثماريةالمشاريع

الشراكةلىإاللجوءتعزيزإلىدعتالتيوالبيئيواالجتماعياالقتصاديوالمجلسللحساباتاألعلىلمجلساتوصيات
والخاصالعامالقطاعينبين

للبالديةواالجتماعاالقتصاديةالتنميةوتيرةمنالرفعأجلمنالمهيكلةوالمشاريعالقطاعيةاالستراتيجياتمواكبة

مهمةاستثماراتبرمجةيستدعيممااالجتماعيالتماسكوتعزيزالتنافسيةوتحسين

وتطويرتسريعلأساسيةكرافعةوالخاصالعامالقطاعينبينلشراكةيعتبرايذالالجديدالتنمويلنموذجاتوصياتتنزيل

ذاألخمعتحتيةالوالبنيةوالصحةالتعليمسيماالواالجتماعيةاالقتصاديةالقطاعاتفيوتحفيزهااالستثماراتوتعبئة

ةالناجحالتجارببعضغرارعلىاألداءونجاعةالترابيةوالتنميةباالستدامةالمرتبطةلرهاناتااالعتباربعين

جاذبيتهمنوالرفعاألعمالمناخلتحسينالهيكليةاإلصالحاتتعزيز

إطار وسياق تنمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص .I
السياق العام  .1
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:المتوخاةاألهدافأهم

للدولةالماليةاردالموبمحدوديةتتميزظرفيةفيواالقتصاديةواالجتماعيةاإلداريةالتحتيةوالبنياتالخدماتوتحسينتعزيز
الترابيةالتنميةوتحدياتالمتطلباتوزيادة

مهيكلةعموميةمشاريعإلنجازالخاصالقطاعىدلالمتوفرةوالتمويلاالبتكارقدراتمناالستفادة

وضبطالتكلفةفيوالتحكماألداءحسنومراقبةللحاجياتالقبليالتقييمعلىتعتمدالعامالشأنلتدبيرجديدةثقافةإرساء
المشاريعتتبع

المرتفقينلجميعمنهااالستفادةتعميمعلىالعملمعالخدماتوجودةواستمراريةتوفيرضمان

وتوفيرالشراكةمشاريعلتطويرواضحةرؤيةوالدوليينالوطنيينالمستثمرينلمنحاألعمالمناختحسينفيالمساهمة
إلنجاحهاالالزمةالضمانات

2014ديسمبر24بتاريخالصادروالخاصالعامالقطاعينبينالشراكةبعقودالمتعلق86-12رقمالقانون:القانونياإلطار•

2015ماي13بتاريخالصادر86-12رقمالقانونلتطبيق2-15-45رقمالمرسوم:التنظيمياإلطار•

إطار وسياق تنمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص .I
والمؤسساتياعتماد اإلطار القانوني  2.

وضع إطار قانوني عام وموحد إلعداد وإسناد وتتبع مشاريع الشراكة بين القطاعين

العام والخاص في مختلف القطاعات التي تدخل في مجال اختصاصات الشخص العام 
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:ذالتنفيحيزالشراكةقانوندخولبعدمامرحلةتقييم

الشراكةههاتطريقعنلإلنجازومؤهلةمنتقاةمشاريعوجودمنالرغمعلىللتوقعاتخالفاوالخاصالعامالقطاعينبينللشراكةسنويبرنامجاعتمادبطء

القبليالتقييمدراساتبحجممقارنةوالماليةاالقتصادوزيرلمصادقةالمقدمةالمشاريعمحدودية

وعدمالمساطربطئوكذاوالتعقيدالقانونيةالمقتضياتبعضفهملسوءوالخاصالعامالقطاعينبينالشراكةديناميةفيالعامةاألشخاصبعضانخراطعدم

الحاجياتمعومالءمتهامرونتها

حالفيسيماالألداءافيوالنجاعةالماليةباالستدامةالمتعلقةاألساسيةالشروطإلىبالضرورةتستجيبالالمشاريعذيلتنفأخرىأنماطإلىالعامالشخصلجوء

مقارنةقبليةدراسةتوفرعدم

86-12اقتراح تعديل بعض أحكام القانون رقم 

التياالقضايومناقشةالقانونومراجعةدراسةوالخوصصةالعامةالمنشآتمديرية/والماليةاالقتصادوزارةباشرت

:معبالتشاوروذلكتنفيذهتعيق

الوزاريةالقطاعات

العموميةوالمقاوالتالمؤسساتبعض

الخاصالقطاع

المؤسساتيينوالشركاءالمانحةالجهات

:2018مايو 04توصيات االجتماع الذي ترأسه السيد رئيس الحكومة بتاريخ 

والتوضيحات المقترحة من قبل وزارة االقتصاد والماليةعلى التعديالت موافقة المشاركين باإلجماع 

مع تأطير أفضل للمواضيع المتفق عليها وتحسين الحكامة 

إطار وسياق تنمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص .I
لخاصأهم العوامل التي ساهمت في بطء وتيرة دينامية الشراكة بين القطاعين العام وا 3.
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2021أغسطس 20209مارس 20156ماي 201413ديسمبر 24

46-18القانون رقم 86-12القانون رقم 
المرسومين رقم 

2.20.703

2.20.704و

المرسوم التطبيقي 

2.15.45رقم 

إجراءات تفعيل وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص .II
أهم مراحل وضع اإلطار القانوني للشراكة  1.

مرسومينمشروعي 

بالجماعات يتعلقان 

الترابية

في طور المصادقة
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عناصر التعديل المقتضيات

الشاملةالمهمةمفهوميشوبقدئيزجغموضأيإلزالةوالخاصالعامالقطاعينبينالشراكةعقودتعريفتوضيح• تعريف عقود الشراكة

أحكامعميتوافقبمالهاالتابعةوالهيآتوالمؤسساتومجموعاتهاالترابيةالجماعاتليشملالقانونمجالتوسيع•

التنظيميةوالقوانينالدستور

إلبرامتؤهلهمخاصةلنصوصالخاضعينالعاميناألشخاصعلىالقبليالتقييمالسيماالقانونأحكامبعضتطبيق•

الشراكةعقود

مجال تطبيق القانون 

بعطاذاتبمهامإليهايعهدالحكومةرئيسالسيدلدىوالخاصالعامالقطاعينبينللشراكةوطنيةلجنةإحداث•

شراكةقودعموضوعتكونأنيمكنالتيللمشاريعالسنواتمتعددأو/والسنويالوطنيالبرنامجوتحدداستراتيجي

بالجماعاتةالخاصالشراكةبمشاريعمكلفةالداخلية،وزيريرأسهادائمةلجنةآنفا،المذكورةالوطنيةاللجنةلدىتحدث•

الترابيةللجماعاتالتابعةالعامللقانونالخاضعةاالعتباريةاألشخاصأومجموعاتهاأوالترابية

حكامة عقود الشراكة

التيالستثماراعتبةقرار،بموجبتحدد،.العقدموضوعالمشروعوأهميةطبيعةحسبالقبليالتقييممسطرةتبسيط•

اختيارياالقبليالتقييمدونهافيمايكون

التقييم القبلي

إلىلجوءلاحالةبإضافةالشفافيةعلىالحفاضمعالمرونةمنللمزيدالتلقائيالعرضومسطرةشروطتبسيط•

والماليةديةواالقتصاالتقنيةالناحيةمنتنافسياالعاملشخصايراهتلقائيعرضإطارفيالتفاوضيةالمسطرة

العرض التلقائي

الدائمةاللجنةأوللشراكةالوطنيةاللجنةقبلمنخاصترخيصمنحإمكانيةبإضافةالتفاوضيةالمسطرةشروطتسهيل•

جيااستراتيبيئياأواجتماعياأواقتصادياطابعاتكتسيالتيالشراكةمشاريعيخصفيماالحالةحسب

المسطرة التفاوضية

إجراءات تفعيل وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص .II
المتعلقة باإلطار القانوني  والمؤسساتي للشراكة بين القطاعين العام والخاصأهم التعديالت  2.



9

إجراءات تفعيل وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص .II
التنظيمية بالنسبة للدولة والمؤسسات والمقاوالت العموميةأهم التعديالت  1.2.

:والخاصالعامالقطاعينبينللشراكةبقانونالمتعلقينللمرسوميناألساسيةالمضامين

:والخاصالعامالقطاعينبينللشراكةالوطنيةاللجنةاشتغالوأساليبتكوينيحدديذال2.20.703رقمالمرسوم1.

والخاصالعامالقطاعينبينللشراكةوطنيةاستراتيجيةتحديد•

والخاصالعامالقطاعينبينالشراكةبمشاريعالمتعلقالسنواتمتعددأو/والسنويالبرنامجإعداد•

اختياريدونهاالقبليالتقييميكونالتياالستثمارعتبةتحديد•

محددةلمعاييروفقا ًالتفاوضيةالمسطرةإلىباللجوءاستثنائية،بصفةالترخيص،•

:القانونتعديالتاالعتباربعينألخد2-15-45رقمالتطبيقيالمرسومويتمميعدلالذي2.20.704رقمالمرسوم2.

الوطنيةاللجنةلدنمنالتفاوضيةالمسطرةإلىباللجوءاإلذنمنحضوئهاعلىيتمالتيالمعاييرتحديد•

الوطنيةاألفضليةنظاممراجعة•

وأدائهاالتأخيرفوائدحسابكيفياتتحديد•

توضيحهاأجلمن2.15.45رقمالمرسومموادبعضأحكامصياغةإعادة•

العامينالقطاعبينالشراكةعقودإبراممسطرةمراحلجميعفييشاركونأعضائهاكونعلىوالتنصيصاإلشرافلجنةتركيبةفيالنظرإعادة•

والخاص
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إجراءات تفعيل وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص .II
بالنسبة للجماعات الترابيةالتنظيمية أهم التعديالت  2.2.

:(ينللمشروعالحاليةالصيغةحسب)الترابيةللجماعاتبالنسبةوالخاصالعامالقطاعينبينلشراكةاعقودبالمتعلقينمرسومينالمشروعيلاألساسيةالمضامين

:والخاصالعامالقطاعينبينلشراكةابمشاريعالمكلفةالدائمةاللجنةبالمتعلقالمرسوممشروع1.

والخاصالعامالقطاعينبينالشراكةبمشاريعالمتعلقالسنواتمتعددأو/والسنويالبرنامجإعداد•

اختياريدونهاالقبليالتقييميكونالتياالستثمارعتبةتحديد•

محددةلمعاييروفقا  التفاوضيةالمسطرةإلىباللجوءاستثنائية،بصفةالترخيص،•

الدائمةاللجنةأنشطةحصيلةحولالسنويالتقريرإعداد•

للجماعاتالتابعةمالعاللقانونالخاضعةاالعتباريةواألشخاصومجموعاتهاالترابيةللجماعاتبالنسبةوالخاصالعامالقطاعينبينلشراكةابعقودالمتعلقالمرسوممشروع2.

:الترابية

عليهوالمصادقةوالخاصالعامالقطاعينبينالشراكةعقودلمشاريعالقبليالتقييمإجراءوكيفياتشروط•

والخاصالعامالقطاعينبينلشراكةاعقودإبرامطرقتطبيقوكيفياتشروط•

دائمةالاللجنةلدنمنالتفاوضيةالمسطرةإلىباللجوءالترخيصمنحوفقهايتمالتيالمعاييرتحديد•

التنافسيالحوارإطارفيعليهاالمنصوصالمنحةتحديدكيفيات•

للمنتوجالوطنياألصلذاتالداخلةالعناصراستعمالونسبةالوطنيةالمقاولةلفائدةالتفضيلإجراءات•

الفكرةصاحبعلىلإلجابةاألقصىاألجلوكذاالجزافيةالمنحةدفعوشروطالتفاوضيةالمسطرةإلىاللجوءوشروطاالبتكاريةاألفكارمشروعإيداعوكيفياتشروط•

التلقائيالعرضإطارفيعليهاالمنصوص

والخاصالعامالقطاعينبينالشراكةعقدمستخرجنموذج•

وأدائهاالتأخيرفوائدحسابكيفيات•
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:أعضاء( 06)

(03)بالمشروعالمعنيةالمختصةالسلطةعنممثلين

(03)والماليةاالقتصادوزارةعنممثلين

خاصةوالالعامالقطاعينبينالشراكةعقودإبراممسطرةسيرعلىاإلشراف

محددةتخصصاتذاتتقنيةفرعيةبلجناالستعانةإمكانية

:والخاصلشراكة بين القطاعين العام الخاص باالقسم ضمن مصالح ( 03)

والخاصبين القطاعين العام المواكبة وتركيب مشاريع الشراكة مصلحة •

والتقييمالدراسات مصلحة•

التتبعمصلحة •

:المهام الرئيسية
بإنجاز العمومية المعنيةوالمقاوالتوالمؤسساتتقديم الدعم التقني للوزارات -

الفضلىالشراكة بين القطاعين العام والخاص ونشر الممارسات مشاريع 

اعين العام للشراكة بين القطبي وزاريةواللجنة الالدائمة للجنة الوطنية الكتابة -

والخاص

:أعضاء( 07)
(01)العموميةللطلبياتالوطنيةاللجنةرئيس

(03)العموميةللطلبياتالوطنيةاللجنةمنأعضاء

(03 ) والمالية من وزارة االقتصاد أعضاء

بشأنالحكومةرئيسيتخذهاأنيمكنالتيالقراراتواقتراحالرأيابداء

مفوضالوالتدبيروالخاصالعامالقطاعينبينالشراكةإطارفيتندرجمشاريع

(CIPPP)

:أعضاء(08)

(04)العامةالمنشآتمديري)الرئيسضمنهممنبالماليةالمكلفةالحكوميةالسلطةعنممثلينأعضاء

(والخوصصة

(04)المعنيةوزاراتالعنممثلينأعضاء

والخاصالعامالقطاعينبينالشراكةلمشاريعالقبليالتقييمشأنفيالمعللرأيهابداءإ

الماليةبالمكلفالوزيرإليهايحيلهاوالخاصالعامالقطاعينبينالشراكةبعقودتتعلققضيةكلدراسة

:األعضاء

تحتالمعنيونالوزراءيمثلونأعضاء(10):والخاصالعامالقطاعينبينللشراكةالوطنيةاللجنة

الحكومةرئيسرئاسة

الجماعاتممثليومنلإلدارةممثلينمنومكونةالداخليةوزيررأسهايأعضاء(9):الدائمةاللجنة

.الترابية

:أهمهااستراتيجي،طابعذاتبمهامتقوم

والخاصالعامالقطاعينبينالشراكةمجالفيالوطنيةواالستراتيجيةالعامةالتوجهاتوضع

شراكةعقودموضوعتكونأنيمكنالتيللمشاريعالوطنيالبرنامجتحديد

(الترخيصطلباتفيالبت)االستثنائيةالطلباتبعضفيالترخيص

اختيارياالقبليالتقييمدونها،فيمايكون،التياالستثمارعتبةتحديد

القسم الخاص 

بالشراكة بين 

القطاعين العام 

والخاص

لجنة االشراف 

على مشاريع 

الشراكة بين 

القطاعين العام 

والخاص

اللجنة المنشأة 

ضمن اللجنة 

للطلبيات الوطنية 

العمومية 

الوطنية اللجنة 

للشراكة بين 

القطاعين العام 

والخاص 

الدائمة اللجنة 

وزارية اللجنة ال

لشراكة المكلفة با

بين القطاعين 

العام والخاص

هيئة الحكامة

إجراءات تفعيل وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص .II
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المتدخلين مساطر التقييم والمصادقة المراحل

الشخص العام المعني

اللجنة الوطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص

الدائمة الخاصة بالجماعات الترابيةاللجنة

 وزارة الداخلية/ مديرية المنشآت العامة والخوصصة –وزارة االقتصاد والمالية–
المديرية العامة للجماعات الترابية

لإلنجازالجدوى والقابلية

الدراسات القبلية

اإلعداد والجدوى القبلية

اإلدراج ضمن البرنامج السنوي

المرحلة األولى

التحديد والتقييم األولي للمشروع

وزارة االقتصاد والمالية

لعامة اللجنة الوزارية للشراكة بين القطاعين العام والخاص برئاسة مديرية المنشآت ا

المديرية العامة للجماعات الترابية–وزارة الداخلية

 بالجماعات الترابيةاألجهزة التداولية

الدراسات القبلية

التقييم القبلي

 موافقة وزارة االقتصاد والمالية

مصادقة وزارة الداخلية

المرحلة الثانية

تقييم نمط الشراكة بين القطاعين العام والخاص

ترخيص في حال الالدائمة اللجنة الوطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص أو اللجنة

باالستثناء المتعلق بالمسطرة التفاوضية

لجنة اإلشراف تحت رئاسة الشخص العام المعني

البنية النهائية للمشروع

إعداد وثائق طلب العروض

تسويق المشروع

اختيار الشريك الخاص

توقيع العقد

المرحلة الثالثة

إبرام العقد

الشخص العام المعني

لجنة اإلشراف تحت رئاسة الشخص العام المعني

للطلبيات المفوض باللجنة الوطنيةلجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتدبير

العمومية

 مديرية المنشآت العامة والخوصصة–وزارة االقتصاد والمالية

المديرية العامة للجماعات الترابية–وزارة الداخلية

إنجاز المشروع

تدبير العقد

تتبع العقد

المرحلة الرابعة

تدبير وتتبع العقد

إجراءات تفعيل وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص .II
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:اإلسنادطرق
التنافسيالحوار•
المسبقباالنتقاءأوالمفتوحالعروضطلب•

التفاوضيةالمسطرة•

العرض

التلقائي



شكرا لحسن تتبعكم


