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مقدمة 

بالرجوعفالعام،إطارهداخلوضعهباألساسمنايقتضيالمفوضالتدبيرعقدعنالحديثإن

تدبيرصعيدعلىخاصةالمغربفيالكبرىالتحوالتسنواتتعدوالتيالتسعيناتللسنوات

سنالحخطابإثرعلىالخوصصةمقتضياتتطبيقفيالبدء1993سنةتمإذالعامالشأن

ميةوتنالدولةميزانيةأعباءوتخفيفاالقتصادعصرنةفيوالمتمثل1988سنةالثاني

علىمصادقةاليليهتمواالقتصاد،الماليةلوزارةالخوصصةالتقريرحسبالتجاريةالمجاالت

القطاعإلىالعموميةالمؤسساتتحويلإلىيهدفالذي1989سنة89.39رقمالقانون

.الخاص



فيمرةأولالمصطلحهذاظهروقدالعامة،المرافقلتسيرالحديثةاألساليبمنالمفوضالتدبيريعتبر

داكأنالمشرعواستخدمالمحلية،المرافقبتدبيرالمتعلقة1978غشت7دوريةفي1987سنةفرنسا

.للجمهوريةالالمركزيةباإلداراتالخاص1992فبراير6قانونفيالعامةالمرافقتفويض

لالمراحمنمجموعةعبروذلكالعشرينالقرنبدايةمندالتجربةهذهانطلقتفقدالمغربفيأما

تدبيريخصقانونأولالقانونهذاويعتبر،2006سنة54.05رقمقانونصدورإلىوصوالالرئيسية

عليه،يرتكزالذيالقانونيلألساسيفتقدعديدةلسنواتكانالذيالتدبيرهذابالمغربالعموميةالمرافق

صورهاتوفقللتحمالتكنانيشتعدوكانتالشأنهذافيقراراتهاسيدةالجماعيةالمجالسكانتحيث

ريقطعنالجماعيالعموميالمرفقتدبيرفياحترامهاالواجبالعامةالشروطبمثابةتكونومنظورها

.المفوضالتدبير



الصعيدعلىالمفوضالتدبيرعقدتطوررافقتالتيالكبرىوالتغيراتالتحدياتظلفيالموضوعأهميةوتظهر

.الوطنيةالساحةعلىالمفوضالتدبيربعقودالخاص54.05قانونأحدثهاالتيالقانونيةالثورةبعدالوطني

منبمجموعةهارتباطبحكمبالغةأهميةتكتسيالتيوالمفوضالتدبيرعقدكونفيفتتمثلالذاتيةاألهميةأما

.والتقنيةواالجتماعيةوالقانونيةاالقتصاديةالجوانب

:التاليةالتساؤالتطرحباألساسمناتقتضيالموضوعهذالمعالجةو

المفوض؟التدبيرعقدمفهومهوما

المفوض؟التدبيرعقدخصوصياتهيما

المفوض؟التدبيرعقدللتطبيقاتخضعتالتيالميادينأهمهيماو

للتطبيق؟إخضاعهإثرالمباشرةغيروالمباشرةانعكاساتههيما



:لإلحاطة بهذا الموضوع تستلزم معالجته وفق التصميم التالي

اإلطار القانون لعقد التدبير المفوض: المبحث األول

المقاربة العملية لعقد التدبير المفوض وانعكاساته: المبحث الثاني



اإلطار القانوني لعقد التدبير المفوض

التدبيريعتبر"بأنه54.05رقمالقانونمن2المادةفيالمفوضالتدبيرالمغربيالمشرععرفلقد

مرفقدبيرتمحددةلمدة(المفوض)يسمىالعامللقانونخاضعمعنويشخصيفوضبموجبهعقداالمفوض

حقلهخولي(إليهالمفوض)يسمىالخاصأوالعامللقانونخاضعمعنويشخصإلىمسؤوليتهيتولىعام

.معاهماأوالمذكورالتدبيرمنأرباحتحقيقأوالمرتفقينمنأجرةتحصيل

نشاطةمزاولفيتساهممعاهماأوعموميةمنشأةتدبيرأوبإنجازكذلكالمفوضالتدبيريتعلقأنيمكن

.المفوضالعامالمرفق



الذيالقطاععنلالتنازدونفقطالتدبيرتفويضيعنيمابقدرالنهائيةالخوصصةيعنيالالمفوضالتدبيرإن

لهجوزيفالإليهالمفوضالطرفأماملكيته،فيوفيهالتصرففيوحدهالحقلهالذيللمجلسخاضعايظل

.الغيرلصالحعليهالتنازلأوالشراءأوبالبيعالمرفقفيالتصرف

مناطنينالموتمكينوالمحليبالشأنللنهوضحديثةوسيلةهوالمفوضالتدبيربأنالقوليمكنبالتاليو

العامئيالبيالمحيطمستوىعلىواألداءوالمنتوجمستوىعلىالمقدمةالخدماتفيأفضلجودةعلىالحصول

:منهانذكرالمبادئمنمجموعةعلىيقوموللمدينة،

الغرفاتاختصاصكتفويضخاصشخصلفائدةاختصاصهاعنتتنازلأنالعموميةالهيئاتلبعضيجوزال❖

الخاصةاألشخاصلصالحالشرطةمهامأوالفالحية

للمستفيدينيحقاتطبيقهرفضفإنالعام،المرفققواعديحترملكيلهالمفوضبمراقبةتلتزمالمفوضةالسلطة❖

ضدهدعوىيرفعواأنالمرفقمن

.فوضالمالتدبيرلعقدنهايةتضعأنلهايجوزكماالعقدتنفيذشروطتعدلأنالمفوضةللسلطةيجوز❖



خصوصيات عقد التدبير المفوض وطرق إبرامه

.العقدلهذاخصائصثالثنستنتجالمفوضالتدبيرلعقدذكرهسبقالذيالتعريفخاللمن

عاممعنويشخصالعقدطرفيأحديكونأن❖

العامالمرفقتدبيرفيبالتفويضالعقدموضوعيتعلقأن❖

العقدإبرامفيالعامالقانونوسائلتستعملأن❖

علىلمفوضاالتدبيرعقديحتويوالعقد،هذاعليهايقومالتيالمبادئيجسدقانونيبنظاميتميزأنهكما

وتحمالتالدفتراالتفاق،:هيوللعقدالمكونةاألساسيةالمرجعيةتعدالتيالجوهريةالعناصرمنمجموعة

المالحق



طريقة إبرام العقد

:الحاالت العادية1.

إلىبالدعوةالقيامالمفوضعلىيجبإليهالمفوضإلختيار54.05رقمالقانونمن5للمادةطبقاوعامةكقاعدة

فيلتحيزاعدموالعملياتشفافيةواإلختيارمعاييرموضوعيةوالمرشحينبينالمساواةضمانقصدالمنافسة

.القراراتاتخاذ

وثائقإعدادكيفياتوأشكالأنكمامسبقإشهارموضوعالمفوضالتدبيرعقدإبراممسطرةتكونأنيجبكما

للمؤسساتبةبالنسوالحكومةقبلمنالمحليةللجماعاتبالنسبةمراحلهامختلفخاللالسيماوالمنافسةإلىالدعوة

التداوليالجهازأواإلدارةمجلسقبلمنالعمومية



االستثنائيةالحاالت-2

أواشرالمبالتفاوضطريقعنذلكوالمفوضالتدبيرعقدإلبراماالستثنائيةالحاالتحددالقانونأنفيهشكالمما

التلقائيةاالقتراحات

:التاليةاالستثنائيةالحاالتفيفيتمالمباشرالتفاوضطريقعنإليهالمفوضإلختيارفبالنسبة➢

العامالمرفقاستمراريةضمانقصداإلستعجالحالة•

العاماألمنأوالوطنيالدفاعيقتضيهاأسباب•

اإلختراعبراءاتحاملوباستغاللهايختصالتيلألنشطةبالنسبة•

معينإليهمفوضإلىإالإنجازهايعهدأنيمكنالالتيلألعمالبالنسبة•

العامالمرفقيربتدبيقومأنشخصألييمكنحيثالتلقائيةاالقتراحاتطريقعنإليهالمفوضاختياريمكنكما➢

.العامرفقالمتدبيرفيمفيدةتكونأنشأنهامنتكنولوجياأوتقنيةاستعماليجيدكانإذاتلقائيةبصفة



مدة العقد
فياالعتباربعينتؤخذأنيجبومحددةالعقدمدةتكونأنيجب54.05القانونمن13المادةمقتضياتحسب

لمدةاتتجاوزأنيمكنهاالوينجزهأنيجبالذياالستثماروإليهالمفوضمنالمطلوبةاألعمالطبيعةالمدة

عندماالإالعقدمدةتمديديمكنال.إليهالمفوضقبلمنممولةالمنشأةتكونعندمااإلنشاءاتالستهالكالعادية

المفوضمنوبطلبالجغرافينطاقهتوسيعأوالعامالمرفقخدمةتقنينحسنأجلمنملزماإليهالمفوضيكون

يمكنالوالمفوضللتدبيرالعاماالقتصادتغيرأنشأنهامناألوليالعقدفيواردةغيرأشغالبإنجازإليه،

.جليبشكلالثمنفيمفرطرفعمقابلإالالمتبقيةالعقدمدةخاللاستهالكها

علىظمةمنالعقدمدةأنحينفيالحصرسبيلعلىالعقدمدةيحددلمالمغربيالمشرعبأنالقوليمكنهنامن▪

عةطبيوقيمةإلىبالنظرأوإليه،المفوضطرفمنبهاالقيامالمطلوبالمهامطبيعةإلىبالنظراألقل

.المنفذةاالستثمارات



حقوق و واجبات المفوض 

االلتزامات

يجب على المفوض إليه أن يتخذ 

جميع اإلجراءات الضرورية ألجل 

حسن تنفيذ التدبير المفوض و 

المترتبة على االلتزامات التعاقدية و

السيما في مجال التعريفات 

الحقوق

(17المادة ) مراقبة التدبير 

(18المادة ) تتبع التدبير المفوض 

(19المادة ) المراجعات الدورية 



حقوق المفوض إليه و واجباته

االلتزامات  الحقوق

تحمل مسؤولية و مخاطر المرفق  (21المادة ) التعاقد من الباطن  

تأسيس الشركة وفق القانون المغربي  (22المادة ) معاينة مخالفة المرتفقين  

االحتفاظ بمستخدمي التدبير المفوض  (23المادة ) وضع الملك العام رهن التصرف 

الحصول على التراخيص و التأمينات (29المادة ) حق المقابل المالي 



المقاربة العملية لعقد التدبير المفوض 

فقمراعدةتفويتعلىخاللهامنعملوالتيالمفوض،التدبيرعقودمنمختلفةنماذجالمغربعرف

وجمعائلالسوتطهيروالكهرباءالماءقطاعيفيبالغالبوتركزتالخواصقبلمنتسييرهاليتمعمومية

–أخرىبيعةطذاتتكونوقدستفوتأخرىمرافقباكتشافكفيلوحدهوالمستقبل،...الخوالنقلالنفايات

:نجدالمغربفيالنموذجهذاتطبيقاتوبخصوص–اإلداريةالسيما

السائلوتطهيروالكهرباءالماءمجالفي

النظافةمجالفي

النقلمجالفي



في مجال الماء والكهرباء وتطهير السائل 

بشهرهادورتخاللوتمارهوالصخراتوسالبالرباطالحضريةالجماعاتبينالمفوضالتدبيرعقدإبرامتم•

هيروتطوالكهرباءالماءتوزيعمجالفيبرتغاليةاسبانيةمجموعةوهي(ريضال)شركةمع1998مارس

بالمدةهذهخاللاالستثماراتبكلفةاإلجماليالمبلغويقدرسنة،30فيالعقدسريانمدةحددتوقد.السائل

السلطةوأنةوالماليوالتجاريةالتقنيةاإلمكانياتبعضلهالمنتدبيوفرأنالعقدوينصدرهممليار13.747

يمكنكماقدالعبمقتضياتاالخالءعندلهالمنتدبحقفيالعقوباتالتخاذصالحياتعلىتتوفرالمنتدبة

منابتداءسنة15فيحددأدنىأجلانصرامبعدشراء،طريقعنالمنتدبالتدبيراسترجاعالمنتدبةللسلطة

.العقدسريانبدايةتاريخ

كهرباءالوالماءبتفويتالعمليةنفسفيالسابقةالتجاربضوءعلىاألخرىهيطنجةمدينةانخرطتو•

2002سنةالفرنسية"أمانديس"لشركة



في مجال النظافة 

تابعةال"سيجيديما"شركةمعبالرباطالرياض–أكدالجماعةأبرمتهالذيالمفوضالتدبيرعقدنجد

الشوارعواألرصفةوتنظيفأنواعهابجميعالنفاياتوإفراغونقلجمعمرفقلتدبيريبزورونولمجموعة
:التاليةاألساسيةبالمهامالقيامعلىسيجيديماشركةوستعملواألزقة،

.المنزليةالنفاياتجمعمناطقتوزيعإعادة-•

:خصوصااللزمةوالبشريةالماديةالوسائلوضع-•

النفاياتجمعفرقتدعيم-•

الضاغطةالشاحناتمرآبتجهيز-•

.واألزقةالشوارعجميعفياألوراقرميسالتوضع-•

.واألزقةللشوارعواآللياليدويالكنس-•

.والثانويةالرئيسيةالشوارعلبعضاآلليالغسل-•

.درهممليون20قدرهمالياغالفاالمذكورةالشركةخصصتوقد•



في مجال النقل 

وسطيفالعدداتبواسطةالسياراتوقفوتنظيمالمامونيةبساحةالسياراتلوقوفأرضيةمحطةإنجازتم•

RABATشركةالخاصوالقطاعالبلديالمجلسبينشراكةإطارفيالرباطمدينة PARKINGشركةهيالتي

.39%بحصةحسانالرباطجماعةفيهاوتساهمدرهممليون20مالهارأسيبلغاإلسممجهولة

Bouyguerشركةإلىاألطلسيطنجةميناءتدبيرتفويتتمأخرىجهةمن• Franceبإنجازستقوموالتي

يةالدولللمواصفاتوفقاالضروريةالتجهيزاتبكلوتجهيزهطنجة،مدينةجنوبكلم20بعدعلىميناء

2049.غايةإلىتسيرهوسيتولى



انعكاسات التدبير المفوض

تسييرتفويضإلىالعامةالسلطةعهدتكلمابحدةيطرحهكانالذياألولىمرحةإبانتشريعيفراغوجود•

هذافيالمستثمريننفور.أهمهاالمسطرةاألهدافتحقيقأعاقتمشاكلحدوثإلىأدىممامرافقهاأحد

فعليةضماناتغياببسببالمجال

كانالذيالوقتفيماتالخدتكاليفارتفاعبسببالمستهلكعلىالتأثيرالتسييرتفويتعمليةعلىترتبكما•

.تكلفةبأقلخدماتإرساءهوالتفويضهذاهدف

كثيرةاءأعبالدولةعنوخففالعامةالمرافقتطويرفيساهمقدكانإذاالمنطلقهذامنالمفوضفالتدبير•

واإلجتماعيالقانونيالمستوىعلىسلبيةانعكاساتكرسقدغيرأنه



خاتمة 

فإنه،لتنمويةاواالقتصاديةالمنجزاتبعضتحقيقفيساهموإنالمفوضالتدبيربأنالقوليمكنعموما•

ومراعاة،اقبةالمرلمبدأالصارمالتفعيلفيالنظرإعادةالدولةعلىيحتممماالسلبياتمنالعديدكرسقد

كلةلمواجهتأهلهمتينةقانونيةترسانةبخلقوذلك.المنشودةاألهدافتتحققحيثالعامةالمصلحة

لتنظيميةاالقوانينعلىتعديالتإدخالعندالدولةإليهسعتالذيالتوجههوهذاوالسلبية،االنعكاسات

أخرأسلوببتعويضهوالمفوضالتدبيراستبعادضرورةحولإجماعهناككانحيثالترابية،للجماعات

لمحليةاالتنميةشركاتوالمختلط،االقتصادشركاتطريقعنالمحليةالعموميةالمرافقتدبيرهوو

.المفوضالتدبيرلسلبياتمتجاوزاوفعاالوناجعااألخيرهذاسيكونمدىأيفإلى



قائمة المراجع 

2015األولىالطبعةاإلداري،العملخلدون،نجاة▪

2001عكاظمنشورالكبرى،العامةالمرافققانونفيالوجيزحداد،هللاعبد▪

رقمونالقانالمستجداتضوءعلىالمفوضالتدبيرلمفهومنقديةقراءةمحمد،يحيى.ذ▪
80عدديونيو–مايالتنمية،والمحليةلإلدرةالمغربيةالمجلة54,05

الكبرىالعامةالمرافق،بوعشيقأحمد▪

السادسةالطبعةمقارنة،دراسةاإلداري،القانون،الصروخمليكة▪

العموميةللمرافقالمفوضبالتدبيرالمتعلق54.05رقمالقانون▪

سنةةالمحليالعامةللمرافقالمفوضالتدبيرحولللحساباتاألعلىالمجلسالتقرير▪
2014



ملحق




