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 كباقي دول العالم واكبت التحوالت العالمية الكبرى ةالمملكة المغربي  
 التخلي عن تبني مبدأ ت–لدولة في اتجاه أقل ما يمكن من ا–الشيء الذي جعلها 

إلى التي عهد  تدبير العديد من المرافق العمومية في مجالبعض وظائفها السيما 
في إطار ما أصبح يطلق عليه اصطالحا بالتدبير  تسييرها مسؤوليةبالخواص 
 الذي يعد تقنية جديدة في تسيير الشأن ،1La gestion déléguéeالمفوض 

اإلدارة الترابية المحلية ألسباب انعدام المردودية ا على مستوى العام خصوص
لمقاربة الكالسيكية أو  تسيير المرافق وفق اأساليبوغياب الجودة في أغلب 

  .التقليدية، نخص بالذكر منها تجارب االستغالل المباشر
وعليه لتحقيق األهداف االقتصادية واالجتماعية باعتبارها رهانات من   

اجيات أوسع شرائح المجتمع المغربي، يجب إلقاء الضوء الالزم كسبها تلبية لح
للتداخل الجلي بين عمل الجهاز  إطاراباعتبارها على إشكالية التدبير المفوض 

اإلداري والرهانات االقتصادية والمالية الالزم تحقيقها في أفق تأهيل المغرب 
ك من ذلو  سنة من التنمية البشرية بالمغرب50 بناء على تقرير 2005سنة 

أسباب اللجوء "  األولالمبحث "خالل مناقشة ماهية التدبير المفوض ومميزاته 
 ." الثانيبحثالم"إيجابا وسلبا   عنهاتنتج هذه التقنية واالنعكاسات التي إلى

  2 المقاربة الفقهية لمفهوم التدبير المفوض:األولالمبحث 
ر المرافق العامة إن أي تحديد لمفهوم التدبير المفوض كتقنية جديدة لتدبي  

  وعليه.المحلية بالمغرب يستوجب تدقيق مفهومه وأركان قيامه وأهم خصائصه
فإن استعمال مفهوم التدبير المفوض يعود إلى سنة يةالمغربلمملكة ل بالنسبة
 لمجموعة الحضريةاتفاقية ا" جسدت على أرض الواقع هذا المفهوم حيث 1997

، "1997 أبريل 28  بتاريخونيز دي زويدار البيضاء والشركة الفرنسية الللل
 تعهدت الشركة الفرنسية بتدبير مرفق توزيع الماء والكهرباءوالتي بمقتضاها 

ومما ال شك فيه أن .  سنة30 وتطهير السائل لمدة لوالية الدار البيضاء الكبرى
 وإن وفة  معرها فهي من حيث تطبيقات،هذه التقنية إن جاءت وفق تصور جديد

ها تم إبان فترة الحماية حيث وفقى أشكال، وصيغ قانونية أخرى كانت بمقتض
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النقل الحضري، :  المجاالت إنجاز العديد من األوراش الكبرى في مختلف
  .3 الحديدية، توزيع الماء والكهرباءالسكك
 أولى المرجعيات القانونية بخصوصها وتعتبر معاهدة الجزيرة الخضراء  
االمتياز كأحد أشكال تدبير المرافق العمومية ما تم التأكيد على ل، 1906سنة 

 .4لتسهيل تدفق الرأسمال األجنبي إلى المغرب
وإذا كانت السنوات األولى من االستقالل قد جسدت ظهور شركات أجنبية عهد 

احتواء وتوجيه لرغم من على ا" الكهرباء"إليها بتدبير هذا القطاع الحيوي 
القرن العشرين  ، فإن العقد األخير منهرباء على جزء منهالمكتب الوطني للك

قبل الخواص عن طريق  تطبيقات تدبير المرافق العمومية منل اعرف امتداد
التدبير المفوض في أكبر المدن المغربية كالدار البيضاء، مراكش، الرباط، 

وبات التدبير المفوض النموذج األكثر استعماال حيث تم إعداد ضوابط ... طنجة
اللجنة الوزارية للتفويض " ونظرا ألهميته أحدثت لجنة وزارية قانونية تؤطره،

والتسيير المنتدب للتجهيزات األساسية والمرافق العمومية برئاسة السيد الوزير 
  .19985 سنة األول
 تعد من األهمية بمكان إذ شهدت ميالد قانون جديد 2006وبديهي أن سنة   
 التي تنظمه في خمسة ستعرض مختلف الجوانبلتدبير المفوض وييؤطر ا

بناء عليه سيتم تحليل على التوالي .  مادة34في و أبواب مفصلة بكيفية دقيقة 
ثم خصائص التدبير المفوض ) المطلب األول (الطبيعة القانونية للتدبير المفوض

 حقوق وواجبات المفوض )المطلب الثاني (ية المغرب المملكةوبعض نماذجه في
ل مناقشة أسباب اللجوء إلى هذه التقنية وانعكاساتها في قب  )المطلب الثاني(إليه 

  ).مبحث ثاني(
  

  الطبيعة القانونية للتدبير المفوض:  األول المطلب
  

هذه  يعتبر 6الخاص بالتدبير المفوض بالمغربالجديد إذا كان القانون   
، لمدة "المفوض"التقنية بمثابة عقد يفوض بموجبه شخص معنوي عام يسمى 

بير مرفق عام يتولى مسؤوليته إلى شخص معنوي عام أو خاص محدودة، تد
 و، والذي يصبح في حكم المخول له تحصيل أجرة من المرتفقين أ"المفوض إليه"

  مؤكدا أن العقد قد يكون. هما معا أوذكورتحقيق أرباح من التدبير الم
                                                 

 ,M. EL YAAGOUBI, le concept de la gestion déléguée  : راجع بهذا الخصوص  التدبير المفوض شكل من أشكال االمتياز3
REMALD, série, thèmes actuels, n° 30, p. 59 
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ساهم إنجاز أو تدبير منشأة عمومية أو هما معا تفي السياق ذاته أيضا  موضوعه
فإنه بالرجوع إلى مختلف  المفوض ؛ عموميالمرفق الفي مزاولة نشاط 

 أهم ما  نجد أنالتعريفات التي حاولت مقاربة التدبير المفوض للمرافق العامة،
حيث أغلب تلك المقاربات . ميزها التناقض وعدم وضوح ماهية هذا األسلوب

 laلمفوض كاالمتياز تندرج في إطار األشكال التقليدية المختلفة للتسيير ا
concession،وعليه كما هو الشأن في القانون .  والعقود األخرى المتفرعة عنه

 ما دأب  فإن القراءة المتأنية لهذه المقاربات تقود إلى اللبس قياسا على ،الفرنسي
وألن للتدبير المفوض بالمغرب . للموضوع هفي مقاربات الفرنسي الفقهليه ع

-05 ال سيما قبل صدور القانون ، التحليالت الفقهيةتكانمفهومه المتميز، وإن 
فالتسييرالمفوض بما ال يدع مجاال للشك هو شكل .  تتسم بعدم الوضوح،45

جديد ينفرد عن األشكال التقليدية ببعض العناصر الجوهرية التي حددها المشرع 
  .في القانون اإلطار لعقود التسيير المفوض

تدبير المفوض شكل الحداد نجد أنه يعتبر عقد الهللا بالرجوع لألستاذ عبد ا  
جديد من بين األشكال المعتمدة لتسيير المرافق العمومية، تتشابه مع عقد 

 المدة الزمنية حيث مدة عقد االمتياز في عناصر معينة، وتختلف عنه في
وال والعمال بينما في التدبير أطول، والملتزم يتعهد بتوفير األمتياز تكون االم
 مع احتفاظ المفوض له بالعمال هيزات في ملكية اإلدارةجوض تبقى التالمف

  .7ومراعاة حقوقهم
 فقد رأى في التدبير المفوض، كل تدبير ،أما األستاذ اليعكوبي محمد  

لمرفق عام بواسطة شخص معنوي خاص، وغالبا ما يوكل هذا الشكل 
تسيير للخواص، على أن التدبير المفوض يمتد الحتواء مختلف طرق ال

الكالسيكية كعقود االمتياز والوكالة وكل اتفاقيات التفويض المتراوحة مداها بين 
  .8حد أدنى وحد أقصى

 صدور القانون الجديد المتعلق  حدود المقاربة لئن كانت صحيحة إلىهذه  
سيما ، فقد أصبحت متجاوزة ال2006  سنة فبراير في شهربالتدبير المفوض،

 التعاقد مع شخص معنوي عام أو  :ور جديدى تصوأن القانون الجديد يتبن
التدبير خاص، مما يصبح معه استحالة تعريفه من خالل نظام االمتياز، ف

شكال االستغاللية، اإلنجازية األم يجمع بين جميع  أعالمفوض أصبح له مفهوم
  .9ة للمرافق العمومييةوالتدبير

                                                 
  ...... وما بعدها152.، ص2001عبد اهللا الحداد، الوجيز في قانون المرافق العامة الكبرى منشورات عكاظ، سنة . ذ 7

8  cf. : El Yaâkoubi M.  La gestion déléguée des services publics locaux au Maroc, REMALD, n° 19, 1997, p.149 
et s. 
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  عقد إداريلمفوضوعليه وفق المنظور الجديد يمكن الجزم أن التدبير ا  
لتجربة المغربية بعيدة كل أملته معطيات عملية، وبالتالي فتطبيقاته من خالل ا

 الهاجس ل والفقه الفرنسي، ولع، القضاء،ما هو وارد في التشريعالبعد ع
 وتوفير م المنافسة وتكريس الشفافية عدملكة المغربية يبقى مي بالنسبة للاألساس

في إسناد عقود التدبير هذه المقاربة الجديدة كل الشروط المناسبة إلنجاز 
 السيما بعد ظهور العديد من االختالالت واالنتقادات التي وجهت 10المفوض

  .. يستحدث هذه التقنية الجديدةللنماذج التقليدية ما جعل المشرع
 

 خصوصيات عقد التدبير المفوض وبعض تطبيقاته في :الثانيالمطلب 
 .المملكة المغربية

 أن عقود التدبير ،فقه القانون اإلداري المغربي والمقارنيجمع   
، 11المفوض تختلف عن غيرها من العقود كاالمتياز واالستئجار واإلنابة

وعليه للوقوف على خاصيات عقود التدبير المفوض وفق منظور القانون 
 العامة كان  أو العقود المبرمة في إطار التدبير المفوض للمرافق54.05

ام هذا النوع  من العقود، مدتها، مميزاتها السيما شة طرق إبرلزاما مناق
أن هذه العقود في صيغتها الجديدة تحتوي على العديد من العناصر 

 وهي على 12الجوهرية والتي تعد المرجعية األساسية لمكونات العقد
 مما يصبح معه الخ.....االتفاقية، دفتر التحمالت والمالحق : التوالي 

  :معطيات مناقشة ثالثة منطقيا ضرورة
  اإلطار القانوني لالتفاقية  أو طريقة إبرام العقد، -1
 المدة الزمنية لهذا النوع من العقود، -2
  .الرقابة المطبقة على هذا الشكل من العقود -3

   اإلطار القانوني لالتفاقية أو طريقة إبرام العقد:أوال   
رضيات في هذا المجال يجب التمييز بين الفرضيات العادية والف   

مالت الخاص االستثنائية، حيث ألزم المشرع السلطة المفوضة بوضع دفتر التح
تحقيقا ألكبر قدر ممكن من الشفافية بل الجودة بالنسبة بين المتنافسين، 

  .للمرتفقين
   الحاالت العادية:األولىالفرضية 

ما يميز عقود التدبير المفوض، مقارنة مع باقي العقود السيما عقود    
 يتم بحرية  قدإبرام عقود التدبير المفوض يتم بطرق متعددة حيثكون ياز االمت

                                                 
  2006راجع عبد الخالق الوهابي، المرافق العام والجودة، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، آلية الحقوق طنجة،  10

11 Cf., J.B. Auby, « bilan et limites de l’analyse juridique de gestion déléguée du service public »Série thèmes 
Actuels, REMALD, n° 38, pp 142 et s. 
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عن طريق المباراة، طلب العروض أو االتفاق المباشر حسب األحوال، وفقا 
 حول 1998 دجنبر 30للمقتضيات القانونية المعمول بها ذلك أن مرسوم 

 .متياز عقود اال-في فصله الثاني–الصفقات العمومية للدولة يستثنى فقط 
، في وعليه، فعقود التدبير المفوض  تظل خاضعة للقواعد المطبقة في مراحلها

مجال الصفقات العمومية، ما يجعلها من حيث إبرامها مختلفة عن عقود 
  .االمتياز
 54.05وهو توجه مساير لما ذهب إليه المشرع المغربي في القانون  

ة أنه الختيار المفوض إليه، الخاص بالتدبير المفوض لما أكد في مادته الخامس
يجب على المفوض، ما عدا في الحاالت االستثنائية المنصوص عليها في المادة 

  وموضوعيةالمرشحين قصد ضمان المساواة بين ، القيام بدعوة  إلى منافسة6
 وعدم التحيز في اتخاذ القرارات يجب أن معايير االختيار وشفافية العمليات

شكال أالتدبير المفوض موضوع إشهار مسبق، كما أن تكون مسطرة إبرام عقد 
 ،لها المنافسة، والسيما خالل مختلف مراحوكيفيات إعداد وثائق الدعوة إلى

 من مؤسسات  العمومية بالنسبة لل وبالنسبة للجماعات المحلية من قبل الحكومة
  .13قبل المجلس اإلداري أو الجهاز التداولي

 وزير المالية والخوصصة لما صرح عقب وهي الصيغة التي تبناها السيد 
لقد أعطى القانون رؤية واضحة "صدور القانون الجديد المنظم للتدبير المفوض 

ستثمرين المغاربة واألجانب عالقة موإشارة قوية للمجموعات المالية وال
سياسية االنفتاح االقتصادية التي ينخرط فيها المغرب على أساس عالقة ب

  .14 والمفوض إليهمتوازنة بين المفوض
ية لطنجة ة العملية مناقشات الجماعة الحضر بلورته من الناحيوهو واقع

، حيث نجد البند الثاني من 2006خالل انعقاد دورتها االستثنائية شهر  أبريل 
دفتر التحمالت المتصل بالتدبير المفوض لخدمات جمع النفايات ونظافة 

ة بضرورة خضوعها لاللتزامات  مع الجماعةالجماعة يلزم الشركة المتعاقد
والنصوص التنظيمية المعمول بها في هذا المجال، السيما التنظيم اإلداري 
والمالي للجماعات المحلية، إنجاز الخدمات والدراسات المالية، وحملت 
المفوض إليه مسؤولية الحصول على جميع النصوص المبينة في دفتر 

  .15ا للمنافسة في إطار إشهار مسبقالتحمالت الذي تبنته الجماعة عند دعوته
   الحاالت االستثنائية:الثانيةالفرضية  

                                                 
  .5نفس المرجع المادة  13
  2. ، ص2526 منشور بجريدة األحداث المغربية عدد ةمقتطف من تصريح السيد وزير المالي 14
 على ضرورة خضوع المفوض 2001 دجنبر 12أآد عقد التدبير المفوض الخاص بالتطهير السائل وتوزيع الماء والكهرباء لوالية طنجة بتاريخ  15

العقود، القانون له واحترامه للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل بالمملكة المغربية السيما مدونة التجارة، قانون الشغل، مدونة االلتزامات و
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 المنظم للتدبير المفوض إمكانية اللجوء إلى 54.05أكد القانون    
التفاوض المباشر في الفرضيات االستثنائية وأسس المشرع ذلك في الحاالت 

  :التالية
  ال قصد ضمان استمرارية المرافق،في حالة االستعج -1
 باب يقتضيها الدفاع الوطني أو األمن العامألس -2
كلما كان األمر منصبا على أنشطة يختص باستغاللها   -3

حاملواالختراع أو بالنسبة إلى األعمال التي ال يمكن أن 
 .16يعهد بإنجازها إال إلى مفوض محدد

مسطرة التفاوض المباشر قد يكون كلما اتضح في نفس السياق اللجوء إلى   
 التقدم بملفاتهم االستثمارية عالقة بالتدبير المفوض بسبب رفض المستثمرين

رفضهم القيام بذلك في إطار المنافسة، وعليه تفاديا للخلل الذي قد يصيب تدبير 
إذا كان : المرافق العمومية المحلية استطرد المشرع في نفس المادة مؤكدا 

عالن عن عدم المفوض جماعة محلية وإذا لم يتم تقديم أي عرض أو إذا تم اإل
جدوى الدعوة إلى المنافسة، يمكن للمفوض المذكور أن يلجأ إلى التفاوض 

 تقرير يبين فيه األسباب التي أدت المباشر، وفي هذه الحالة يجب عليه أن يعد
إلى اللجوء إلى هذه الطريقة وإلى اختيار المفوض إليه المقترح ويعرض التقرير 

لى الجماعات المحلية التخاذ القرار المذكور على مصادقة سلطة الوصاية ع
  . المعنيأن التدبير المفوض للمرفق العامبش

هذا التوجه المجسد لخصوصيات عقود التدبير المفوض كما جاء بها   
  .على مستوى المدى الزمني لهذه العقودفي مرحلة ثانية مكرسة المشرع 

  
   التدبير المفوضدولعقمدى الزمني ال :ثانيا

 المفوض ال تتعدى  مدة عقود التدبير54.05ور القانون إذا كانت قبل صد
 سنوات انطالقا من مختلف التطبيقات التي عرفها 5 وال تقل عن ،سنة30

 المغربي الجديد  فإن القانون.199717 ابتداء من سنة  في هذا المجالالمغرب
 لم يحدد مدة العقد على سبيل 1993 يناير 29 الفرنسي ل على غرار نظيره

 ،يجب أن تكون مدة كل عقد تدبير مفوض محددة " :ينما أكد أنهالحصر ح
ويجب أن تؤخذ بعين االعتبار في المدة طبيعة األعمال المطلوبة من المفوض 

ستثمار الذي يجب أن ينجزه، وال يمكنها أن تتجاوز المدة العادية الإليه وا
ال . ليهبل المفوض إالستهالك اإلنشاءات عندما تكون  المنشأة ممولة من ق

دة العقد إال عندما يكون المفوض إليه ملزما من أجل حسن تقنين يمكن  تمديد م
                                                 

  . السابق ذآره54.05 من قانون 6راجع المادة  16
  . السابق ذآره54.05 من قانون 18راجع المادة  17
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 من المفوض، بإنجاز ام أو توسيع نطاقه الجغرافي وبطلبخدمة المرفق الع
أشغال غير واردة في العقد األولي، من شأنها أن تغير االقتصاد العام للتدبير 

عقد المتبقية إال مقابل رفع مفرط في المفوض وال يمكن استهالكها خالل مدة ال
  .18الثمن بشكل جلي

وعليه، انطالقا مما سبق، يمكن القول أن مدة العقد منظمة على األقل  
بالنظر إلى المهام المطلوب القيام بها من طرف المفوض إليه، أو بالنظر إلى 

 المفوض إليه يتحمل مسؤولية ا كانذإ. طبيعة وقيمة االستثمارات المنفذة
 فإن المدة قد تكون ،الستثمارات المنفذة في البنيات األساسية على سبيل  المثالا

ها، أما إذا كان  إنجاز المهام المعهود إليه تنفيذطويلة بما يمكن المفوض إليه
األمر يتعلق فقط بتسيير مرفق عمومي فإن المدة وإن كانت قصيرة فهي كافية، 

لدستوري الفرنسي فالمدة مرتبطة وفي جميع الحاالت كما أكد ذلك المجلس ا
  .بالحرية التعاقدية لألطراف المتعاقدة

 وعيا منه باإلشكاليات الممكن أن ،المشرع المغربي، في القانون الجديد
تطرح في هذا الباب عمد إلى التأكيد أنه لزوما يجب أن تنحصر قصرا مدة 

رية إلعادة على اآلجال الضرو) في فرضية ما إذا كان هناك تمديد(التمديد 
توفير شروط استمرارية المرفق أو التوازن المالي للعقد على أن هذا التمديد 

وأن يكون غير وارد إال مرة واحدة، مع تبرير ذلك في تقرير يعده المفوض 
جميع الحاالت فإن هذا التمديد  يعقد ملحق يعقد التدبير المفوض وفموضوع 

ها إال بعد مداولة خاصة للجهاز قبل الجماعات المحلية وهيئاتغير وارد من 
بير المفوض في د كما أقر المشرع المغربي ضرورة نشر عقود الت19المختص

. الجريدة الرسمية بالنسبة للمؤسسات العامة والجماعات المحلية وهيئاتها
 ، وموضوع التفويض،لمتعاقدينامستخرج النشر أسماء، صفات ويتضمن 

  . ومحتواه،ومدته
 فإنها تتم بكيفية طبيعية إثر انتهاء ،ود نهاية التدبيرأما بخصوص إنهاء عق

 وهو ما جسده عمليا الفصل ، وقد يتم استرداد المرفق قبل نهاية العقد،مدة العقد
 70 والفصل ،ليونيز دي زو الدار البيضاءال من عقد التدبير المفوض مع 46

حالة  في  أو بواسطة إسقاط حق المفوض إليه،من عقد التدبير المفوض الرباط
خ المفوض إليه للعقد في فرضية ارتكاب  لخطأ جسيم، أو عن طريق فسارتكابه

 وقد يتم إنهاء العقد وفق اتفاق وإرادة الطرفين .المفوض لخطأ بالغ الجسامة
يض عن طريق  تقوم السلطة المفوضة باسترجاع العقد موضوع التفوحينما

 تصل هذه المدة كما جاء في وقد. منية باتفاق الطرفينالشراء بعد مرور مدة ز
                                                 

 بين المجموعة  الحضرية للدار البيضاء وشرآة الليونيز دي زو، والذي تم بموجبه نقل تدبير توزيع 1997وقع أول عقد للتدبير المفوض سنة  18
  . سنة عوض الوآالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالدار البيضاء30السائل لهذه الشرآة لمدة الماء والكهرباء والتطهير 

   من القانون الجديد13المادة  19
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 بالنسبة لألولى 41 سنة وفق مقتضيات الفصول 15اتفاق ال ليونيز دي زو إلى 
 وعليه  وتعتبر القوة القاهرة سببا منطقيا لفسخ العقد، بخصوص الثانية،71و 

فإن إنهاء عقد التدبير المفوض يحدد بموجب بنود االتفاقية بين السلطة المفوضة 
 ودفتر الشروط العامة والخاصة والمالحق ،دفتر التحمالتوالمفوض له حيث 

  .توضح العالقة بين الطرفين
وتجسيدا للشفافية والوضوح، أكد المشرع على ضرورة نشر مستخرج 
من عقد التدبير المفوض في الجريدة الرسمية وإعطاء كل التفاصيل حول 

 .أسماء المتعاقدين وموضوع التفويض والبنود محتوى العقد
  نوع الرقابة المطبقة: ثا ثال

 تخضع من حيث ، كاالمتيازلتدبير المرافق العموميةالتقليدية األشكال 
الخاصة بالرقابة  69.00المعدل بالقانون رقم  1960 أبريل 14لظهير الرقابة 

 والمنظمات ، والشركات ذات االمتياز،ةوميمالمالية للدولة على المؤسسات الع
 ةضعاخفهي  ير المفوضعقود التدب" أما . العمومي الماليالمستفيدة من الدعم

للحسابات والمجالس الجهوية  ،المجلس األعلى للحساباتباإلضافة إلى رقابة 
 المتعلق بمدونة 62-99 من  القانون رقم 2، الفقرة 118وفق مقتضيات المادة 

جان لرقابة ل المنظمة له، 25المحاكم المالية ورقابة المجلس األعلى طبقا للمادة 
بمبادرة من وزيري الداخلية و  والتدقيق  20ليات االفتحاص الخارجيآلالضبط و

 انفراد المفوض ، في القانون الجديد،كما أكد المشرع عالوة على ما سبقالمالية 
اتجاه المفوض إليه بسلطة عامة للمراقبة االقتصادية والمالية والتقنية 

اللتزامات المتبادلة المترتبة على واالجتماعية والتدبيرية المندرجة في إطار ا
  .العقدمقتضيات 

وعليه، يتمتع المفوض، بكيفية مستمرة، بجميع سلط المراقبة للتأكد من 
 وسالمة تنفيذ ، المكان من حسن سير المرفق المفوضخالل المستندات وبعين

مقتضيات العقد، حيث لزوما يجب أن يوضح عقد التدبير المفوض دورية أنواع 
 التي يزاولها  المفوض أثناء تنفيذ العقد وتتبعه، وكذا الوثائق التقنية المراقبة

  .والمحاسبية والمالية التي يوجهها المفوض إليه بصفة منتظمة إلى المفوض
د بكيفية استشارية اجتماعات قذاته، بإمكان المفوض أن يع وفي السياق 

ت العامة للشركة مجلس اإلدارة أو الجهاز المكلف بالتداول وكذا في الجمعيا
وتوجه إليه نسخة من الوثائق المعدة . المفوض إليها أو من يقوم مقامه

  .للمشاركين في هذه األجهزة

                                                 
يكمن للمفوض أن يقوم في آل وقت وحين بتدقيقات أو مراقبات خارجية أو أن : "... في فقرته الخامسة 54.05 من القانون 17تنص المادة  20

  ".اء أو أعوان يختارهم ويخبر بهم المفوض إليهيستعين بخبر
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 كشكل من أشكال المراقبة، حيث أقر 21ويمكن اعتبار المراجعات الدورية
المشرع ضرورة تنصيص عقد التدبير المفوض على عقد اجتماعات بكيفية 

 للنظر في مدى تقدم تنفيذ العقد، حيث إذا ،وض إليهمنتظمة بين المفوض والمف
تعاقدة كانت مدة التدبير المفوض تفوق عشر سنوات  لزم قيام األطراف الم

مع احتمال مراجعة 22،  سنوات5ة واحدة كل بتقييم مشترك على األقل مر
 احترام مضامين البنود المتصلة بكيفيات المراجعات وبعض مقتضياته، 

  .الدورية
 عقود التدبير المفوض في صيغتها الجديدة مقتضيات خاصة وتتضمن

 التي قد يتعرض لها المفوض إليه في حالة إخالله بالتزاماته في ،بالجزاءات
، وتمتد 23إطار الصالحية المعطاة للمفوض لتتبع ومراقبة عقد التدبير المفوض
 زجر  وكذا،تلك العقوبات لتشمل زجر عرقلة المراقبات التي يمارسها المفوض

عدم الوفاء بااللتزامات المتعلقة باإلعالم والتواصل التي على المفوض إليه 
 من القانون الجديد للتدبير 30 وتندرج في نفس السياق أحكام المادة .القيام بها

 نظاما باإلعالم والتدبير المراقبة الداخليةالمفوض الذي وضع في إطار 
عناصر مجموعة من ال والذي يتضمن والمراقبة الداخلية واإلشهاد على الجودة،

  :أهمها 
ضرورة وضع قانون أساسي للمستخدمين يحدد بشكل  -

خاص شروط التوظيف ودفع األجرة وسير الحياة المهنية 
  .للمستخدمين

 ةنظام يحدد الهياكل التنظيمية للتدبير والتدقيق الداخلي -
 .للتدبير المفوض، مهامها واختصاصاتها

 لهياكل والمراقبة الداخليةت سير ادليل يوضح إجراءا -
 . على الجودةلتدبير المفوض واإلشهادل

نظام يحدد شروط إبرام الصفقات وأنواعها، وكيفية تدبيرها  -
  .ومراقبتها

ولتدارك مختلف الثغرات الناجمة عن التطبيقات السابقة للتدبير المفوض، 
وفي سبيل ضمان حقوق المرتفقين والسهر على مصالحهم، عمل المشرع 

لمفوض إليه معترفا له مقابل ذلك مغربي على فرض إجراءات صارمة على اال
  .مجموعة من الحقوقب

  

                                                 
   من القانون الجديد19المادة  21
   سنوات5آان من األفضل أن يتم ذلك آل سنتين عوض  22
   من القانون الجديد18. ق 23
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  24حقوق المفوض إليه وواجباته: المطلب الثالث 
إذا كان عقد التدبير يسمح للمفوض إليه أن يرخص بكيفية تبعية للتعاقد 

فات، عاقدية خصوصا في مجال التعريتمن الباطن بشأن جزء من االلتزامات ال
 عن الوفاء بكيفية شخصية اتجاه المفوضمسؤوال ) المفوض إليه(فإنه يبقى 

بجميع االلتزامات التي يفرضها عليه عقد التدبير المفوض، حيث كيفيات 
وهو . وشروط التعاقد من الباطن محددة في العقد وفق أنظمة ملحقة بالعقد

إليه على هد به الذي ع كون المفوض إليه يدبر المرفق  ،وضع يجسده عمليا
فالمفوض .  حيث ألزمه المشرع بإحاطته بالعناية الشاملة،مسؤوليته ومخاطره

إليه انطالقا من دخول عقد التدبير المفوض حيز التنفيذ ملزم بتغطية مسؤوليته 
  .المدنية والمخاطر التي قد تنتج على مهمامه بواسطة عقود تأمين

من لدى السلطة المختصة كذلك إذا كان بإمكان المفوض إليه الحصول 
من أجل حاجيات المرفق العام على حق الحتالل الملك العام يرتبط بالعقد طيلة 
مدته، فإن هذا األمر ال يعفي المفوض إليه من إلزامية أو ضرورة حصوله 

مع االلتزام بقانون  ،على التراخيص قانونا في مجاالت احتالل الملك العام
  .المة والس، حماية البيئة،التعمير

  حق تأسيس، عالوة على ما سبق،لقد أعطى القانون الجديد للمفوض إليه
شركات خاضعة للقانون المغربي، ويمكن للمساهمين أن يكونوا أشخاصا 
معنويين أو ذا تبيين تسري عليهم مقتضيات القانون العام أو الخاص، وإذا كان 

المرفق العام غرض الشركة المفوض إليها يجب أن يكون منصبا على تدبير 
وفق ما حدده حصريا العقد، فإنه يجب أن تكون حصص الشركة أو األسهم، ما 

  .عدا تلك المسعرة في البورصة، على شكل سندات إسمية
 بإمكانها استغالل أنشطة ،هذه الشركات متى تم تشكيلها بكيفية صحيحة

 أفضل تكميلية صناعية أو تجارية والتي من شأنها المساهمة في تقديم خدمات
  .متى كانت ضرورية تحت رقابة المفوض

وبخصوص الجانب المالي، فإن عقود التدبير المفوض أصبحت تعطي 
 األتاوىللمفوض إليه، كما كان عليه األمر السابق، اإلذن بتحصيل الرسوم أو 

 المدفوعة واألتاوىأو األموال أو طرق الحساب، وكيفيات أداء حقوق الدخول 
 وكذا المشاركات أو المساهمات في تمويل المرفق من طرف المفوض إليه،

  .العام
فات أو وإذا كان عقد التدبير المفوض يحدد مبادئ وكيفيات وضع التعري

 وكذا شروط وقواعد تعديل وتغيير أو ،المفوضاألجرة المتعلقة بالمرفق 
 حيث المفوض ملزم باتخاذ اإلجراءات من أجل ،مراجعة التعريفات أو األجرة

                                                 
  .الباب الثالث من القانون الجديد 24
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خذ بعين أن يأيذ التدبير المفوض السيما في مجال التعريفات، فإنه البد حسن تنف
االعتبار ليس فقط التوازن المالي للعقد بل أيضا األرباح في اإلنتاجية وما يتم 

ن تدبير ومردودية المرفق  يتم اقتصاده من أموال نتيجة حسدره من أرباح وما
  .العام المفوض

ضات، فإن عقد التدبير المفوض هو الذي أما في يتعلق بالعقوبات والتعوي
 تحديد وفق كل يعد بمثابة المرجع األساسي بهذا الخصوص، حيث بمقتضاه يتم 
 في حالة إخالله ،فرضية العقوبات التي يتخذها المفوض اتجاه المفوض إليه

بالتزاماته أو مخالفة البنود التعاقدية السيما الجزاءات والتعويضات عن 
  في تدبير المرفقهب األمر باألشياء إلى حد إسقاط حقاألضرار، وقد يذ

  .المفوض إليه كأقصى جزاء
 وفق شروط منصوص ،ذار إلى المعني باألمر يجب توجيه إن،مسطريا

وللمفوض إليه الحق في التعويض . عليها في عقد التدبير قبل تطبيق أية عقوبة
 خارجة عن في حالة إخالل المفوض بالتزاماته وبسبب فسخ العقد لظروف

  .إرادة المفوض إليه
  
   بعض نماذج تطبيق التسيير المفوض في المغرب:الرابعمطلب ال
نماذج مختلفة من عقود التدبير المفوض عرف كباقي دول العالم المغرب  

للقطاع الخاص والتي التي فوت وفقها أمر تسيير العديد من المرافق الحيوية 
ء وتطهير السائل وجمع النفايات والنقل يمكن إجمالها في قطاع الماء والكهربا

كفيل باكتشاف مرافق أخرى ستفوت وقد تكون ذات وحده والمستقبل .... الخ
بخصوص تطبيقات هذا النموذج في المغرب  و-السيما اإلدارية-طبيعة أخرى 

  :نجد
  
  
  

  مجال الماء والكهرباء     المجال المتعلق بالنظافة      المجال المتعلق بالنقل
  وتطهير السائل                       

  
  

العقد الذي أبرمته 
المجموعة الحضرية 

للدار البيضاء 
 مع 28/04/1997

يونيز ل:الشرآة الفرنسية 
   سنة 30لمدة " دي زو

 

  
  
  
  
  

إنجاز محطة أرضية 
لوقوف السيارات بساحة 
المامونية و تنظيم وقوف 

السيارات بواسطة 
العدادات في وسط مدينة 
الرباط في إطار شراآة 

بين المجلس البلدي 
  لخاص شرآة والقطاع ا

Rabat parking 

 
العقد الذي أبرمته جماعة 

الرباط مع شرآة –أآدال 
سيجديما ابتداء من شهر 

 2001أبريل 
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المجموعة الحضرية   

للرباط وسال 
والصخيرات وتمارة 

وبعض الجهات 
الحضرية والقروية 
األخرى في مارس 

 لصالح مجموعة 1999
إسبانية برتغالية 

  "ريضال"

 نظافة فازت –شرآة سيسبا 
بعقد التدبير المفوض لتفريغ 
النفايات المنزلية والتنظيف 

بالجماعات الحضرية 
لتطوان األزهر وآذا 

 الجماعة الحضرية لطنجة

  
  
  
  

تفويت تدبير ميناء طنجة 
األطلسي من جهة وزارة 

 التجهيز وشرآات

  
  
  
  
  
  
  

المجموعة الحضرية 
لطنجة مع شرآة  

 2001النقل أوطاسا 
المجموعة الحضرية لطنجة 

 2002مع شرآة أمانديس 

  
  
  
  
  
  
  
  

إال أن التسيير المفوض إذا كان يشمل المرافق العمومية ذات الطبيعة 
 فإن تطور األشكال التعاقدية المتخلطة مجتمعة قاد إلى قبول ،الصناعية التجارية

من قبل مجلس لك تم تأكيد ذإمكانية تفويض المرافق ذات الطبيعة اإلدارية كما 
وهي الرؤية . 1986 أكتوبر7 ل 304-609الدولة الفرنسي في قراره رقم 

 لما أدخل إمكانية ، القانون المغربي الجديد في هذا الخصوصالتي جسدها
 إال أن هناك مرافق ال يمكن .التفويض لألشخاص العامة إلى جانب الخواص

 أن ،أكد فيهحيث ي تفويضها كما جاء في نفس قرار مجلس الدولة الفرنس
الطابع اإلداري للمرفق العمومي ال يمنع الجماعة الترابية المتخصصة من أجل 

لك ال ينبغي أن يكون ذأن تسند تسييره إلى أشخاص القانون الخاص لكن مع 
بيعتها أو بحكم إرادة المشرع ال يمكن تسييرها إال طضمن المرافق والتي بحكم 

 حيث تشرف الدولة ، والقضاء، والدفاع،منمن طرف الجماعة الترابية كاأل
مباشرة على إدارتها و التوكلها للخواص لما يمكن أن يترتب عن ذلك من نتائج 
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 في كل األحوال يظل محوره والسؤال الذي يطرح .25تسلبية واضطرا با
  .المفوضمفهوم التدبير األسباب التي تدفع الدولة للجوء إلى 

  
  إلى التدبير المفوض وانعكاساته أسباب اللجوء :الثانيالمبحث 

السلطة العمومية لتفويت بعض القطاعات الحيوية للشركات لجوء إن  
  . جاء نتيجة أسباب متعددة،الخاصة من أجل تسييرها وتحمل ذلك العبء عنها

  : وفي مقابل ذلك كان للتدبير المفوض انعكاسات شتى في جل الميادين
 بالقانون  حيث هناك أسباب مرتبطةيمكن إجمال هذه األسباب في نوعين،و

 أسباب فرضتها المتغيرات الدوليةو ،)داخلية (العام الداخلي ومؤسسات الدولة
  ).خارجية (وواقع االقتصاد الدولي

  
   األسباب الداخلية:األولمطلب ال
نتيجة جملة من اللجوء إلى هذا النوع من عقود التدبير المفوض جاء  

  .اجتماعي واقتصادي، تقني ، قانونياألسباب منها ما هو
  
رة  ي الفق    :من الناحية القانونية :االول

  والمخاطرجزئيا بمعزل عن تحمل المسؤوليةالدولة التدبير المفوض يبقى 
تتحمل مخاطر وخسائر حيث  الشركات المتعاقدة في هذا الخصوص هي التي 

تبقى بعيدة عن السيما على المستوى المحلي الدولة مؤسسات المشروع و
مشاكل سوء التسيير أو األضرار التي تلحق بالغير و بالتالي تغيب ولو جزئيا 
العالقة المباشرة للمفوض مع الجماعة والتي تدخل بصفتها كمراقب فقط ليس 

انون التدبير المفوض بإخضاع النشاط للقكطرف مباشر مدعى عليه كما يخضع 
  .اء العادينازعاته بذلك إلى القض وإخضاع م،الخاص
  

   :من الناحية التقنية: الفقرة الثانية 
ما يأهلها واللوجيستيكية ا من اإلمكانيات التقنية ت الخاصة لهشركاال

التي ) كقطاع الماء والكهرباء وتطهير السائل(لتسيير بعض القطاعات الكبرى 
دى  وهذه المزايا متوفرة ل،التكنولوجية المتطورةالوسائل تتطلب تقنيات كبيرة و

ها وتوفير الجودة التحكم فيتعجز الدولة عن غالبا ما القطاع الخاص والتي 
 وفي أغلب الفرضيات هذه الشركات بناءا على .احينهوأداء الخدمات في 

مقتضيات عقود التدبير المفوض تقوم بإعادة تأهيل المجاالت التي تتدخل فيها 
                                                 
25 Cf., M.Benbouya, l’entre deux : l’avant et l’après gestion déléguée du service de la propreté de la commune 
urbaine Agdal-Rabat, mémoire professionnel, en vue de l’obtention  du Master spécialisée en gestion déléguée 
des services publics, I.S.C.A.E , Casablanca, 2002.2003 
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 وتأهيل القنوات مياهعلى سبيل المثال تقوم شركة أمانديس بتجديد شبكات ال
  ....26الخوإصالح الطرق 

  
   :من الناحية االجتماعية :الثالثةالفقرة 

 وعدم مسايرة ، الذي عرفه المغرب خالل العقود األخيرةالنمو الديمغرافي
ما كان له من انعكاسات  و.حاجات المواطنينتزايد الدولة لهذا االرتفاع وكذا 

اع كبير في نسبة البطالة و الهجرة القروية ارتفسلبية نتج عنها بالدرجة األولى 
 الدولة حيث أصبحتوارتفاع تكاليف العيش وضعف القدرة الشرائية للمواطنين 

عن طريق البحث عن االستثمار اإلشكاليات عن حلول لهذه مرغمة للبحث 
وإعطاء األولوية للقطاع الخاص لتسيير بعض المرافق العمومية التي تساهم 

القطاع العام الذي  ر واستيعابها كلما حلت محلف هذه الظواهنوعا ما في تخفي
 لألمن اتحقيقستخدمي المرافق العمومية كتفي بوضع ضمانات لمأصبح ي

  .لحفاظ على المصالح العامةاالجتماعي ول
  

   :من الناحية االقتصادية :الرابعةالفقرة 
 ل وسيلة ويشك،يوفر األعباء على الخزينة العامةمبدئيا التدبير المفوض 

تها التحتية وهي أهداف يصعب تحقيقها ا لتمويل استثمارات الدولة وبنيإضافية
ا األساليب وكذ ،للخزينة العامة للدولة الذاتية  الماليةباالعتماد على الموارد

ساهم في قد تإن المجهودات التي يبدلها القطاع الخاص  .التقليدية في التسيير
وظفها في ومن خالل االستثمارات التي تهة  من جوية االقتصاد المحلي حيثتق

 فيتم تشغيل ،يف النشاط المحليؤدي إلى مضاعفات وتكثات التحتية تمجال البني
اليد العاملة ومن جهة أخرى فإن البنوك تقوم بتصريف وترويج رؤوس األموال 

حسب التعبير الخاص " ال بديل عنه"أصبح التدبير المفوض حال عليه المحلية و
  :لخوصصة زير اول

 ألن هذه السياسة ستفتح مجاالت جديدة ، بالنسبة للخواصال بديل عنه
 التي تحققها القطاعات جد مرتفعة بالمقارنة مع تلكفيها تكون نسبة المردودية 

  .التقليدية السيما في ظل آلية االستغالل المباشر التي أصبحت متجاوزة
من الحفاظ على مواردها تمكن طريقة  ألنها ، بالنسبة للدولةال بديل عنه

 والواقع أن هناك تداخل بين اآلثار ،المالية لتمويل القطاعات االجتماعية
إلى صعوبة  وهذا يؤدي ،االجتماعية واالقتصادية لتفويت التسيير المفوض

  .اآلثارتلك ز في أغلب األحيان بين التميي

                                                 
لترشيد والتفويتـ أطروحة لنيل الدآتوراه في القانون العام، آلية الحقوق الرابط أآدال المؤسسات العمومية في المغرب بين ا: راجع، حنان بنقاسم  26

2002-2003  
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جماعات وهو واقع وجه الفلسفة التي من خاللها عملت المديرية العامة لل
المحلية للتأكيد على أهمية التدبير المفوض مع بداية األلفية الثالثة لما أبرزت أن 
التشريعات االقتصادية وإكراهات السوق ألزمت المديرين العموميين وطنيا 
ومحليا على مراجعة أشكال الهيكلة وأساليب التدبير وكذا طرق ومصادر تمويل 

  .المرافق العامة
 وسيلة تندرج في إطار تبني اإلمكانيات المرنة والرفع ،فالتدبير المفوض 

من المردودية لتقليص تكلفة اإلنتاج والتوزيع السيما وأن العمل األساسي 
الماء، (للجماعات المحلية إنما ينصب على تنمية المرافق العمومية األساسية 

ابة لالستج)اإلنارة، التطهير السائل، جمع النفايات الحضرية، النقل الحضري
  .للحاجيات الناتجة على العمران السريع والنمو الديموغرافي

وعليه حتى تتمكن هذه المرافق من مسايرة المحيط االقتصادي والمالي 
فقد  على الجماعات المحلية وفق التوصيات الصادرة عن المناظرات الوطنية

إلى أهمية وضرورة وضع استراتيجية جديدة تمكن من إعادة خلص المسؤولون 
  : هيكلة أفضل للمرافق العمومية، وهي استراتيجية تعتمد باألساس على 

  بلورة سياسة قطاعية واضحة وواقعية، -
 اعتماد أثمنة حقيقية وتوازن مالي للقطاع، -
 دعم اإلطار المؤسساتي، -
 تنمية الكفاءات، -
 إنعاش المنافسة، -
 اتخاذ إطار قانوني مالئم، -
 .27الحد من اإلمدادات -

  
 السيما التجارية أو الصناعية ،مرافق العمومية المحليةوفقه، فإن بعض ال  

يجب أن تخضع لدارسات إعادة الهيكلة حتى يتسنى بلوغ تدبير جيد على جميع 
األصعدة التجارية منها والمؤسساتية، التقنية،  المالية واالجتماعية، الهدف منها 

  .تحسين تكلفة ومردودية هذه المرافق
اكبها مجموعة من العمليات الهادفة إلى إشراك هذه التعديالت البد أن تو  

أكثر للمبادرة الحرة، وكذا الرأسمال الخاص الوطني والدولي لتحسين الوضعية 
  .الحالية
وعليه حتى تواجه  الجماعات المحلية هذه اإلكراهات يبقى تدخل الدولة   

عمليات وهي .  وتنموية لهذه المرافقتنظيميةأساسيا إلى جانبها التخاذ إجراءات 

                                                 
27 Cf., A.Sedraji ; Quel Etat pour le 21ème siècle ?, Ed. L’Harmattan, Gret, 2002. 
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جسدتها قوانين الالمركزية حيث تشجيع جميع أشكال التدبير المفوض 
 عن 28)2002 أكتوبر 00.78القانون (المنصوص عليها في الميثاق الجماعي 

اولة ، والمن كاالمتياز، إلى القطاع الخاص عبر طرق جديدة للتدبيرطريق اللجوء
  .والشركات ذات االقتصاد المختلط

 على 34 وأكد في مادته 2006 فبراير 14صدر في  لما 05/54القانون   
ضرورة تطبيق مقتضياته على عقود التدبير المفوض الخاصة بالمرافق 

لمصالح  إنما عمل وفق تقييم ،والمنشآت العمومية للجماعات المحلية وهيآتها
ار عام يضمن للمستثمرين ك الثغرات وحصر إطوزارة الداخلية على استدرا

األهداف الكبرى مع ، تماشيا  ومسؤولياتهمم إلتزاماتهمهم أماحقوقهم ويضع
  .للمبادرة الوطنية لتنمية الموارد البشرية

  
  خارجيةالسباب األ :الثانيمطلب ال

المؤسسات  وإكراهات ،لنظام العالمي الجديدفي خضم التحوالت الكبرى ل
ول النامية الدة السيما البنك العالمي وصندوق النقد الدولي اتجاه  يالمالية الدول

لمية الجديدة الشيء الذي أصبح من الالزم على الدولة مواكبة السياسة العا
تحسين ، حيث أصبح المغرب مطالبا بلتخلي عن بعض وظائفها الحيويةأجبرها ل

 وتلميع صورته على  الصعيدين الداخلي والخارجي وهو األمر موقعه ومكانته
 ، تشجيعات كافية الستقطابهم ومنحهم،الذي يقتضي البحث عن مستثمرين جدد

وكذا منحهم مسؤولية تدبير بعض المرافق العمومية فال إقالع اقتصادي  بدون 
االقتصادية واالجتماعية ألنه  الحياة  بال منازع أساساستثمار، فاالستثمار يشكل

 الذي من شأنه أن يدر الفوائد المالية ،قتصادي والقطاعي النمو الماكر وايشجع
 فضرورة االنفتاح االقتصادي ،زيعها على العناصر االقتصاديةالتي يتم تو

مكن من مواجهة الصعوبات المالية واالقتصادية يفرضها النظام العالمي تلل
 كل هذا يساهم في الولوج إلى التكنولوجيا وحركية الرساميل ،الجديد

هذه الوسائل . المعارف وواالستثمارات األجنبية المباشرة وتدفق المعلومات
 وسيلة لاللتحاق بالدول المتقدمة فاالنفتاح يفرض القيام بإصالحات تهدف تعتبر

فعالية ليست مسألة نظرية أو رغبة  و لهذا فتحقيق ال،إلى تقوية فعالية السوق
 كما أن التسيير المفوض للمرافق العمومية المحلية .يةاقتصادية بل مسألة عمل

داف التي رسمتها السلطات العليا يندرج في إطار التصور الليبرالي  مع األه
 يتطلب  إن هذا االنفتاح.صالحات االقتصادية و االجتماعيةفي إطار برنامج اإل

 دوليا على مستوى التشجيع بفعاليته نظرا مراعاة التحوالت التي حصلت
 المغرب في إطار ، وعليهللتقنيات المتطورة واألطر الكفأة التي تشرف عليه

                                                 
  ميثاق جماعي جديد بمثابة 00.78 تنفيذا للقانون رقم 2002 أآتوبر 3 الصادر 1.02.297الظهير الشريف رقم  28

 16



االتحاد األوربي وكذا اتفاقيات التبادل الحر مع الواليات الشراكة التي تربطه ب
 مطالب هو اآلخر بتكيف قوانينه في ،المتحدة األمريكية والتي دخلت حيز التنفيذ

هذا المجال بشكل يسمح بضمان االنسجام مع التطورات التي تعرفها بلدان 
 عة من مجمويضع وهو ما جعل القانون الجديد حول التدبير المفوض ،الجوار

متعلقة باإلشهار والدعوة والمنافسة وكذا لفتح المجال للمقاولة القواعد ال
 إال أن السؤال المطروح ما هو موقع المقاولة الوطنية في ظل هذه .األجنبية
  .المنافسة؟

 30  الصادر فيمرسومفي هذا المجال ذهب التشريع المغربي من خالل ال
عطي ضع مقتضيات هامة تلي حول الصفقات العمومية 29 1998ر دجنب

  .بالمقارنة مع المقاولة األجنبية%  15األفضلية للمقاولة الوطنية بنسبة 
وفق هذا التوجه، أصبح التدبير المفوض آلية أساسية إليجاد الحلول للعديد 
من اإلشكاليات المستعصية وللتدبير األمثل للعديد من القطاعات االستراتيجية 

  .باتت تنسجم و توصيات المؤسسات المالية العالميةعلى المستوى المحلي، التي 
يهي في مرحلة أخيرة من التحليل أن كل هذه المعطيات ال تحول دون وبد

 ير المرافقوصفت بالسلبية لمفهوم التدبير المفوض على تسيوجود انعكاسات 
  ).المطلب الثالث(العمومية المحلية 

  
   انعكاسات التدبير المفوض:الثالثالمطلب 

وإشباع  المرافق العامة وسيلة تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة  كانتإذا
عن طريق أن تخلي الدولة عن بعض وظائفها حاجيات أساسية فذلك معناه 

  منها،مختلفةتفويت تسيير بعض القطاعات الحيوية سيكون له انعكاسات 
  .مباشرةالغير المباشرة وال

  
   االنعكاسات المباشرة:األولىالفقرة 

  :همامجالين جلى هذه االنعكاسات المباشرة في وتت
  

ينحصر في المرافق العمومية في الماضي كان تسيير : القانوني المجال 
 ، وتأجير األرضي،قننة وبشكل واسع كاالمتيازمإطار أشكال قانونية محددة و

 أو الوكالة وبعد ذلك حصل تطور أدى إلى ظهور ،وفي أحيان قليلة اإلنابة
 مسألة إال أن .فقامت الدولة بتفويت تسيير بعض المرافق الحيويةأساليب أخرى 

 كلما عهدت بحدة يطرح  والذي كانالفراغ التشريعي في مجال منح االمتياز

                                                 
، المتعلق يتحديد الشروط وطرق إبرام صفقات الدولة، وآذا بعض المقتضيات 1998 دجنبر 30 الصادر بتاريخ 2.98.482المرسوم رقم  29

  المتعلقة بمراقبتها وتدبيرها
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السلطة العامة إلى تفويض تسيير أحد مرافقها إلى شخص خاص فالمغرب كان 
بيق بالرغم معتادا على تطبيق واقتباس جل القوانين الفرنسية وإدخالها حيز التط

  .ات المجتمع المغربيمن عدم مطابقتها في بعض األحيان لخصوصي
 عهد 1999شكلت الحكومة لجنة وزارية في فبراير  تفاديا لهذا الخلل 

إليها صياغة وبلورة إطار قانوني شامل لجميع أشكال التسيير المفوض قادرة 
 السيما و أن نة الخدمة العمومية في وقتها المناسب ألعلى جودة ممكأداءعلى 

يتوفر على ترسانة قانونية  في كل المجاالت  ومن غير المقبول أال المغرب 
  .يتوفر على إطار قانوني واضح لعملية تفويت التسيير

وأهمية هذا المعطى لها ما يبررها إذا أخذنا يعين االعتبار الصعوبات 
صعوبات ذات التي واجهت عقود التدبير المفوض إبان البدء بالعمل بها، وهي 

ال لوحظ عدم فعلى سبيل المث. مالية والتنظيميةالصبغة التقنية، االقتصادية وال
المعرفة الشاملة لمحتوى عقد التدبير من طرف كل الشركاء، واختالالت همت 
تطبيق مراجعة األتاواة المحددة في العقد حيث مستوى االستثمار المتعهد به لم 

 تتبع ومراقبة عقود التدبير المفوض لم تأخذ يواكب األهداف التعاقدية، بل إن
أمانديس نموذجا بكل من (مسارها الفعلي إال أواخر السنة الثالثة من هذا التدبير 

حيث سيتم خلق مصالح خاصة بالتتبع إبان ظهور العديد من ) طنجة تطوان
  .. الخ...االحتجاجات بسبب غالء الفواتير

أن بة األولية لعقود التدبير المفوض النتيجة الحتمية في مرحلة أولى للتجر
تفويت تسيير المرافق العمومية المحلية بسبب الفراغ التشريعي الذي صاحب 

أدى إلى حدوث مشاكل أعاقت تحقيق األهداف  2006 فبرايرقبل هذه العملية 
  . في هذا المجال بسبب غياب ضمانات فعلية نفور المستثمرينالمسطرة أهمها
 ترتب على عملية تفويت التسيير تأثيرات مباشرة :االجتماعي المجال 

ذات طبيعة اجتماعية تتمثل في التأثير على المستهلك بسبب ارتفاع تكاليف 
فترض الذي كان ي ثم إن ارتفاع تفويت التسيير أو التدبير المفوض ،الخدمات

والمحسوبية الذي هو هدف بعيدا عن منطق الربح بأقل تكلفة إسداء خدمات فيه 
  . لم يتحقق أبداتثمر بالدرجة األولىالمس

حيث على سبيل المثال بمدينتي الواقع لم يمنع من وجود انعكاسات سلبية 
أمانديس المكلفة بتسيير مرفق الماء والكهرباء برفع  طنجة وتطوان قامت شركة

 ،ومضاعفة فواتير الماء والكهرباء مباشرة بعد تسلمها لهذا المرفق وكذا األمر
 المكلفة بتسيير مرفق الماء والكهرباء في الرباط -ريضال–كة بالنسبة لشر
على المستهلك الذي يتضرر من هذه البالغ ألثر السلبي احيث .30وسال وتمارة

                                                 
 الماء الشروب والكهرباء والتطهير السائل، تجربة مدينة الرباط والمدن المجاورة لها في مجال التدبير المفوض لمرافق توزيع: أنظر أحمد آوني  30

 الموقع اإللكتروني . وعلى هامش المناظرة حول خصخصة بعض األنشطة والمرافق البلدية في المدن العربية
Http://publications ksu.ed.sa/conférences/privatisation. 

 18



السلطات العمومية ف ،على القدرة الشرائية لهذا األخيرتنعكس الزيادات التي 
جتماعية مراعاة الجانب االجتماعي بالقطاعات الحيوية االمطالبة بالمفوضة 

 ويعتبر اإلنسان غاية ووسيلة أي تنمية .التي تمس العمق االجتماعي للمواطنين
العمال تسريح الشركات قامت بالمقاوالت و العديد من وطنية كانت أم محلية ف

 وهذا ما حصل . الماليةه وإكراهاتتماشيا مع الظروف االقتصادية للمرفق
 مستخدم 800يضاء حيث استغنت عن بالفعل بالنسبة لليونيز دي زو بالدار الب

 تماعية المشاكل االج في تعميق وهو واقع ساهم .بدعوى أنهم ليسوا تابعين لها
على احترام فيما كانت الدولة ملزمة على الدفع بالمتعاقد معها  ،المستعصية
 احترامه ألداء الحد األدنى من مراقبة مدىو واالتفاقيات الجماعية ،قانون الشغل

. اتحسين ظروف الشغل وتحسين وسائل العمل تقنيا وتكنولوجي و،األجور
ساهم في تطوير المرافق العامة من هذا المنطلق إذا كان قد  فالتدبير المفوض

 انعكاسات سلبية على المستوى كرسوخفف عن الدولة أعباء كثيرة غير أنه قد 
  .القانوني واجتماعي

  
  لعملية تفويت التسيير االنعكاسات الغير المباشرة :الثانيةرة الفق

وكذا  ،على المستوى العالميإن التحوالت التي لحقت دور الدولة 
ساهمتا في  أغلب الدول النامية هاتالتطورات االقتصادية واالجتماعية التي عرف

  .ت مدرسة المرفق العمومي وفقها نظريتهاأسسقلب المفاهيم األولى التي 
  

   :31التأثير على مفهوم المرفق العام
 عملت على تفويت أغلب أنشطتها الليبيراليالمتبنية للنهج عظم الدول فم

إما عن طريق الخوصصة أو عن طريق تفويت التسيير، وهو ما أدى إلى 
فقدان مفهوم المرفق العام للبناء النظري الذي أسس وفقه السيما أفكار مدرسة 

Louis Roland . التي يقوم بها الخواص يبدو غير وبخصوص األنشطة
مقاولة خاصة لمنطقي االعتراف بوجود مرافق عامة إدارية معهود بتدبيرها 

 الخرفان  كما قال األستاذ ةحيث نصبح في وضعية وجود ذئب في حظير
André Démichel ألن ذلك يعني تطبيق القانون اإلداري وأال تتدخل ، 

قليدي  من هنا يظهر أن المفهوم الت.اإلدارة أو عنصر المصلحة في حدود معينة
 أي أن المرفق العام معطى ،لمرفق العام لم  يعد يستوعب المتغيرات المتالحقة

 أزليا بل هو معطى متغير ولتجاوز مخاطر هذا النوع البد من إقرار ليس 
لعملية تفويت التسيير تضمن استعماال إيجابيا وتهدف مواكبة تدابير مرفقية 

                                                 
31 Cf., D.Guerraoui, N. El Aoufi, B ; Jocelyne : Le devenir du service public : comparaison France Maroc, 
l’Harmattan, éd. Toubkal, coll. Connaissance économique, 1997 
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 وأساسي ولو في ظل ، قارحماية المرفق العمومي والمحافظة عليه كمفهوم
هدف ، وهناك تدابير اتخذت في العديد من الدول بتحويل تدبيره للخواص

عض الدول إلى إصدار ما سمي بميثاق الوصول إلى الغرض حيث بادرت ب
 األسس وبمقتضى،  1994 يناير 27المواطن والمرفق العمومي كإيطاليا 

مومية ولو تم التخلي عنها لفائدة عتبر مرافق عت" الجوهرية لتلك التدابير الجديدة
الخواص والمرافق تهدف إلى ضمان حقوق األشخاص بمقتضى الدستور في 

 وفي ، وحرية االتصال،مي والتعل، واالحتياط االجتماعي، والمساعدة،الصحة
وقد " زبالطاقة الكهربائية والماء والغالتزود لأمن األشخاص وحرية التجول و

لبعض بالمرفق العمومي يسميه ا ظهر ما حيث ،هعلى نفس التوج فرنسا دأبت
لك إثر االضرابات التي عرفها قطاع السكك الحديد في بداية الدستوري وذ

أما إلحاح العمال على ) 1995 دجنبر Alain Jupé ) 5والية الوزير األول
 وهذا أدى بالوزير األول الفرنسي اقتراح إجراء ،المحافظة على المرفق العام

 هديباجتتور يضمن إدخال ضرورة المحافظة على المرفق العام في تعديل  للدس
 ونأمل أن يسير المغرب في هذا ،إلى مبادئ إعالن حقوق اإلنسان والمواطن

 للمرافق العامة على غرار ميثاق حقوق وواجباتاالتجاه بالتفكير في وضع 
ع ف ميلتكالدول األوربية للحفاظ على هوية المرفق العام وجعله قادرا ل

  .32تطرأ على سياسية الدول ووظائفهاقد التطورات التي 
إن الحفاظ على المرافق العامة مسألة ضرورية للدولة والمواطنين فإن أي 

الفقر، تهديد لوجودها يجعل مصالح المواطن بدورها مهددة ويكون تحت رحمة 
د الحاجة والتهميش، وهي اآلفات التي جاءت  المبادرة الوطنية لتنمية الموار

ماي 18الخطاب الملكي السامي بتاريخ البشرية لوضع حد لها انطالقا من 
2005.  
  33 التأثير على عالقة المواطن بالمرفق العام-

إن من واجبات اإلدارة العمل على ضمان استمرارية المرافق العامة 
أساس  ف،واملها على وجه الدأجت من وتأمين الحاجيات الهامة التي أنشأ

لبا ما تكون  فهي تقدم خدمات متعددة غا،ة حاجيات المواطنوجودها هو تلبي
 حيث ال يكون في إمكانه إشباعها باالستناد على فقضرورية وجوهرية للمرت

 وتبعا لذلك فهو يتطلع إلى تدخل الدولة لتحقيق هذه الخدمات ،إمكاناته الفردية
 والمرفق عن طريق مراقبتها العامة وهذا يؤدي إلى قوة العالقة بين المواطن

  .العام

                                                 
32 cf., Ben Ahmed, A zahidi : La gestion déléguée au service de l’usager, mémoire 3ème cycle I.S.C.A.E., juin 
2004 
33 cf., M. Yahia, Privatisations et remises en cause des notions du service public et d’intérêt général en droit 
administratif marocain, R.M.E. et D.C., Marrakech, 1998, n°30 
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فتفويت تسيير المرافق العمومية إلى الخواص يؤدي إلى تجاهل للحاجيات 
 و إلغاء دور الدولة في مجاالت حيوية السيما في الدول المتخلفة لعدم ،األساسية

استمرارية الدولة أو الجماعات المحلية في مراقبة الخواص مما يجعل مصالح 
وهو واقع والت الخاصة، اشركات والمق للتالعب في أيدي الالمواطن عرضة

 غياب ثقافة المواطنة، وكذا في ظل ضعف القطاع الخاص ومحدودية يدعمه
 بمجرد ما يؤدي لتجسيد أوضاع هشة. ستهالكية لعموم المواطنينالالقدرة ا

 فالمواطن يفقد حس االطمئنان بالمقارنة مع ،انتقال هذه المرافق إلى الخواص
القطاع الخاص السيما و أن ديم خدمات معينة بثمن مناسب الدولة التي تقوم بتق

بدل التركيز على هدف بشتى الوسائل يبحث عن مردودية النشاط واإلنتاجية 
  .بأقل تكلفة ممكنةالنشاط وهو تقديم خدمة عامة للمنتفع 

من أجل تفادي كل سلبيات عمليات التفويت يجب تشديد الرقابة من الهيئة 
الخاصة حين تسييرها للمرفق العام ومراعاة كل الظروف العامة على الهيئة 

تماعيين إقرارا  االجوالتوتررافد من روافد القلق حتى ال تكون هذه العلمية 
  .للتوازنات الماكرو اقتصادية وللمنافسة

من خالل كل ما سبق يمكن القول أن التدبير المفوض ساهم في تحقيق 
تكريس العديد من السلبيات ألن  و،بعض المنجزات االقتصادية والتنموية

 وهذا ما يجعل المصلحة ،المستثمر أوال وأخيرا يهدف إلى تحقيق الربح المالي
العامة مهددة مما يحتم على الدولة إعادة النظر في التفعيل الصارم لمبدأ 

 ومراعاة المصلحة العامة حتى تتحقق األهداف المرجوة من التدبير ،المراقبة
ترسانة قانونية متينة تأهله لمواجهة كل اآلثار السلبية التي المفوض وذلك بخلق 

 فرغم اإلنجازات المتواضعة التي يمكن مالمستها فإن القلق .قد تنتج عنه
  االجتماعي الناتج عن سلبيات هذه السياسة أكد أن القطاع الخاص لم يتجاوب 

 في غياب المحفزات الضرورية والضمانات الكفيلة توجهاتمع هذه ال
وجب على الدولة الشروع في التفكير إليجاد مما يست ،تحقيق طموحه لذلكب

 المناسبة ذات بعد مستقبلي تأخذ بعين االعتبار كل السلبيات والمشاكل لالحلو
  .المتعلقة بتفويت تسيير التدبير المفوض للشركات الخاصة

الداخلية التي خلصت إليها الملتقيات التي نظمتها وزارة وهي الرؤية  
 في سبيل إدخال تعديالت على الميثاق 2008ع سنة مختلف جهات المملكة مطلب

، حيث كان هناك إجماع لدى جميع الفاعلين بضرورة 2002الجماعي لسنة 
استبعاد التدبير المفوض و تعويضه بمقاربة جديدة أال وهي تدبير المرافق 

اعلية وجدوى العامة المحلية عن طريق شركات االقتصاد المختلط، نظرا لعدم ف
وما أدت إليه الممارسة من جوانب سلبية خطيرة تم  طريقة التدبير المفوض

  .  بهذا الخصوصاستخالصها من التجارب السابقة للبالد
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