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 المملكت المغربيت                                            

 األمانت العامت للحكومت

 اللجنت الوطنيت للطلبياث العموميت

 

 

 2012يونيو  11بتاريخ  2012/21رأي اللجنت الوطنيت للطلبياث العموميت رقم 

 ......بشأن الزيادة في حجم األشغال  في إطار عقد التدبير المفوض 

 

 اللجنت الوطنيت للطلبياث العموميت،

، 2019فبراير  18بتاريخ  1264رقم  ......بناء عمى رسالة السيد رئيس مجمس جماعة  
 ؛......ب ......المتعمقة بالزيادة في حجم األشغال في إطار عقد التدبير المفوض 

( 2015سبتمبر  21) 1436ذي الحجة  7الصادر في  2.14.867وعمى المرسوم رقم  
 منو؛ 26و 4المتعمق بالمجنة الوطنية لمطمبيات العمومية سيما المادتين 

وعمى ما خمصت إليو المجنة الدائمة المكمفة بالقضايا المتعمقة بعقود الشراكة بين  
القطاعين العام والخاص وعقود التدبير المفوض المحدثة لدى المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية 

ماي من  28و 20وأبريل  18و  8ومارس  27عاتيا   المنعقدة عمى التوالي بتواريخ خالل اجتما
 ؛2019سنة 

وبعد االستماع إلى التوضيحات المقدمة من طرف السيد رئيس القسم التقني بجماعة 
 ؛2019أبريل  18خالل جمسة المجنة ا الدائمة  المذكورة المنعقدة بتاريخ  ......

 وبعد دراسة عناصر التقرير الذي أعده المقرر العام؛ 

 ، 2019يونيو  11وبعد مداولة الجياز التداولي خالل جمستو المغمقة المنعقدة بتاريخ 

 المعطيات أوال:

أن ىذه  ......بموجب رسالتو المشار إلييا أعاله،  أشار السيد رئيس مجمس جماعة 
عروض دولي بإبرام اتفاقية تدبير مفوض مع  وعمى إثر إعالن طمب 2002األخيرة قامت سنة 
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يتعمق بإنشاء واستغالل مطرح عمومي مراقب لمنفايات وان ىذه االتفاقية ……مجموعة شركات 
عمى أىمية تطوير الجانب البيئي عن طريق استعمال الغاز الحيوي المنتج  18نصت في مادتيا 

 . ......قة كيربائية تستغل في اإلنارة العمومية لمدينة من النفايات المنزلية وتحويمو الى طا

وعمى أساس ما تم التنصيص عميو في ىذه المادة تم إبرام ممحق تعديمي لالتفاقية بتاريخ  
من أجل تحديد شروط تثمين الغاز الحيوي المستخرج من النفايات وتحويمو الى  2006/08/04

ال قانونيا بشأن مدى سالمتو القانونية  نظرا لكون طاقة كيربائية. إال أن ىذا الممحق أثار إشكا
االتفاقية أحالت عمى  " دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبق عمى صفقات األشغال" ) المصادق 

((، والذي  2000 ماي 4) 1421من محرم  29بتاريخ  2.99.1087عميو بموجب المرسوم رقم 
حصر سقف الزيادة في حجم األشغال الممكن إبرام عقد ممحق بشأنيا في عشرة في المائة من 

 مبمغ الصفقة األصمي، في حين أن مبمغ العقد الممحق المراد إبرامو يفوق ىذه النسبة .

وبناء عميو فقد طمب السيد رئيس المجمس الجماعي  استطالع رأي المجنة الوطنية 
المتعمق بالتدبير المفوض لممرافق  54.05عمومية بشأن إمكانية اعتماد القانون رقم لمطمبيات ال

فبراير  14) 1427من محرم  15بتاريخ  1.06.15العامة )الصادر بتنفيذه الظيير الشريف رقم 
 ، كأساس قانوني لالتفاقية المشار إلييا من أجل تجاوز اإلشكال القانوني المطروح . ((2006

 تنتاجات ثانيا: االس

حيث باستقراء طمب االستشارة، واعتمادا عمى التوضيحات التي قدميا السيد ممثل 
)رئيس القسم التقني( أمام أعضاء المجنة الدائمة من جية  ......المجمس الجماعي ل

وباستحضار اإلشكاالت المطروحة بشأن ممحق االتفاقية من جية أخرى، يتبين بوضوح أن 
 ب مناقشتيا ىما المرتبطتين بالسؤالين التاليين:النقطتين القانونية الواج

المتعمق  54-05ىل يمكن إخضاع ىذه االتفاقية وعقدىا الممحق لمقتضيات القانون رقم  -
 بالتدبير المفوض  ما دام أن موضوع االتفاقية ييم تدبير مرفق عام )مطرح النفايات( ؟

وط اإلدارية العامة المطبق عمى ما ىي آثار اإلحالة في متن ىذه االتفاقية عمى دفتر الشر  -
لى أي مدى يحد ذلك من ارادة طرفي االتفاقية في إبرام عقد ممحق ليا  صفقات األشغال وا 

 بالشكل المرغوب فيو؟
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فيما يتعمق بإمكانية إخضاع االتفاقية و العقد الممحق بها  ألحكام القانون رقم  - 1
 :المتعمق بالتدبير المفوض 55-54

االستشارة معرفة ما إذا كان ممكنا اعتماد ىذا القانون أساسا لالتفاقية لقد التمس صاحب 
 طالما أنيا تتعمق بالتدبير المفوض.

المحددة لتاريخ دخولو  حيز  54.05من القانون السالف الذكر رقم  34وحيث إن  المادة 
مساطر ال تطبق أحكام هذا القانون عمى عقود التدبير المفوض أو " التنفيذ تنض عمى أنو

 الدعوة إلى المنافسة أو التفاوض المباشر التي شرع فيها قبل دخول القانون حيز التنفيذ"؛

 ,2002وحيث إن االتفاقية موضوع  طمب االستشارة قد أبرمت منذ سنة 

وحيث يستفاد مما سبق عدم إمكانية إخضاع ىذه اإلتفاقية ألحكام ىذا القانون طالما أنيا 
 و حيز التنفيذ؛أبرمت قبل دخول مقتضيات

السالف  54-05وحيث ما دام أن االتفاقية )األصل( غير خاضعة ألحكام القانون رقم 
الذكر، فإن نفس الحكم ينطبق عمى العقد الممحق المبرم في إطارىا بحكم أن العقد الممحق ليس 

تبع األصل إال فرعا من األصل )االتفاقية( وأن المبدأ المسمم بو في ىذا الشأن يقضي بأن الفرع ي
 في حكمو وفي وجوده وزوالو؛

حول تحديد اآلثار المترتبة عمى إحالة االتفاقية عمى دفتر الشروط اإلدارية العامة  – 2
 المطبق عمى صفقات األشغال:

 -موضوع االستشارة الحالية -حيث إن ما يجب التذكير بو بداية ألىميتو ىو أن االتفاقية
ن كان قد تمت عنونتيا ب  ية التدبير المفوض"  فإن إبراميا كان بتاريخ لم يتدخل المشرع اتفاق»وا 

المغربي فيو بعد لتنظيم عقود التدبير المفوض بمقتضيات خاصة اي أن ىذا العقد أبرم في 
( ال  يوجد فييا أي إطار قانوني خاص ينظم مسطرة وطرق إبرام عقود 2002مرحمة زمنية )سنة 

بقة عمييا والتي يتعين عمى اطراف العقد االلتزام  بيا سواء التدبير المفوض ويحدد األحكام المط
 تعديميا.   أثناء إبراميا أو أثناء تنفيذىا أو
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وحيث أمام ىذا الفراغ التشريعي المتمثل في غياب إطار قانوني منظم ليذا النوع من 
العقود فقد عمدا طرفا العالقة التعاقدية إلى اإلحالة في  متن االتفاقية المبرمة بينيما عمى 
مجموعة من النصوص المنظمة ألنواع أخرى من العقود اإلدارية سيما الصفقات العمومية، وىو 

طبيعة العقد القانونية. أي ىل يعتبر صفقة عمومية  تحديد آثار ىذه اإلحالة عمىب ما يستوج
تحكمو إال البنود واألحكام وبالتالي خاضع ألحكام الصفقات العمومية أم أنو عقد خاص ال 

المنصوص عمييا في صمبو وكذا المبادئ العامة التي تحكم العقود اإلدارية  بصفة عامة وفيما 
 طبيعتو؛ال يتعارض مع 

وحيث إن العقد يستمد طبيعتو القانونية من خصائصو الذاتية وليس من الوصف الذي 
 يطمقو عميو المتعاقدون وال من العبارات والمصطمحات واإلحاالت التي قد ترد فيو؛

أنيا تتضمن  بنودا ومقتضيات ال تنطبق عمى وحيث باستقراء بنود االتفاقية يتبين بجالء 
بيل األحكام ن قبل منيا ما يتعارض مع طبيعة وخصائص  ىذه األخيرة مالصفقات العمومية 
وبالمستخدمين وبأموال الرجوع وأموال االسترداد وغيرىا من األحكام   المتعمقة باالستغالل

، 39، 38، 31، 21، 20، 13، 8المنصوص عمييا في مواد مختمفة من االتفاقية ) مثال المواد: 
 (؛59و 51، 50، 46، 40

، مما االتفاقية ال يمكن تصنيفيا في خانة الصفقات العموميةبناء عميو فإن ىذه  وحيث
 يترتب عميو استبعادىا مبدئيا من نطاق تطبيق األحكام المنظمة لمصفقات العمومية.

ن كان األمر كذلك، فإن إحالة االتفاقية  في إطار تحديدىا لنصوصيا  غير أنو وا 
ة العامة المطبق عمى صفقات األشغال )المصادق عميو المرجعية عمى دفتر الشروط اإلداري

حول آثار ىذه اإلحالة ( يطرح السؤال 2000ماي  4بتاريخ  2.99.1087بموجب المرسوم رقم 
 .وكذا حول مدى وجوب التقيد بمقتضيات ىذا الدفتر أثناء تنفيذ االتفاقية أو تعديميا أو إنيائيا

ن كانت تضفي عمى ىذا  وحيث إن اإلحالة في أي عقد عمى نص أو مقتضى معين وا 
النص أو المقتضى صبغة تعاقدية وتجعمو ممزما لطرفي العالقة التعاقدية  فإن ىذا المبدأ ال 

أو المقتضى المحال يجب دائما األخذ بو عمى إطالقو بحكم أن إعمالو رىين بأن يكون النص 
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منسجما مع طبيعة العقد ومتوافقا مع اإلرادة الحقيقية لممتعاقدين وأال ينطوي  عميو قابال لمتطبيق و
 عمى تناقض واضح وثابت مع مقتضيات أخرى منصوص عمييا صراحة في العقد؛

وحيث  إنو بتنزيل ما سبق عمى نازلة الحال، وباالقتصار فقط عمى اإلشكال القانوني 
األعمال  موضوع العقد الممحق وبالسقف الواجب المطروح بشأنيا والمتعمق بالزيادة في حجم 

مراعاتو في ىذا الشأن  ، نجد أن دفتر الشروط اإلدارية المحال عميو قد حدد سقف الزيادة في 
% فقط من المبمغ األصمي  10حجم األشغال الممكن التعاقد بشأنيا بمقتضى عقد ممحق في 

ازت لطرفي العقد القيام بموجب عقد ممحق من االتفاقية نفسيا أج 43لمعقد، في حين أن المادة 
بكل تغيير أو تعديل عمى بنودىا دون قيد أو شرط. وىذا ما يمكن اعتباره تناقضا أو تعارضا بين 

 بنود نفس العقد؛

وحيث أمام ىذا التناقض وما دام العقد المبرم بين الطرفين غير خاضع لقانون خاص 
اجب إعماليا ىي المنصوص عمييا في قانون وفق ما سبق بسطو أعاله ، فإن القواعد الو 

 االلتزامات والعقود باعتباره الشريعة العامة؛

من قانون االلتزامات والعقود الوارد في الباب الثاني  462وحيث بالرجوع إلى الفصل 
 نجده ينص عمى ما يمي: التفاقاتابتأويل المتعمق 

 "يكون التأويل في الحاالت اآلتية:       

انت األلفاظ المستعممة ال يتأتى التوفيق بينها وبين الغرض الواضح الذي قصده ( إذا ك1  
 عند تحرير العقد؛

( إذا كانت األلفاظ المستعممة غير واضحة بنفسها أو كانت ال تعبر تعبيرا كامال عن قصد 2  
 صاحبها

الشك حول  ( إذا كان الغموض ناشئا عن مقارنة بنود العقد المختمفة بحيث تثير المقارنة3  
 مدلول تمك البنود.
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عن قصد المتعاقدين دون الوقوف عند المعنى   وعندما يكون لمتأويل موجب، يمزم البحث  
 الحرفي لأللفاظ وال عند تركيب الجمل"؛

وحيث إن كل ىذه الحاالت أو أغمبيا متوفرة في ىذه االتفاقية مما يستوجب حتما تأويميا 
 المتعاقدين وقصدىما المشترك؛عن طريق البحث عن نية 

وثناياىا وباستحضار المعطيات المرتبطة بيا أو  قراءة متأنية في بنود االتفاقيةوحيث إن 
القائمة أثناء إبراميا يتأكد بشكل واضح أن نية الطرفين قد اتجيت صراحة إلى إبرام عقد لمتدبير 
المفوض بالشكل المتعارف عميو حاليا وذلك حتى قبل صدور القانون المنظم ليذا النوع من 

إخضاع عقدىما لممقتضيات المنظمة لمصفقات  العقود في بالدنا، وأن نيتيما لم تتجو إلى
العمومية وال إلى االلتزام بالمقتضيات المنصوص عمييا في دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة 

 عمى صفقات األشغال والمحال عميو وذلك استنادا  إلى االعتبارات الجوىرية التالية :

ىما اسم "عقد التدبير المفوض" وىو ما : أن الطرفين أطمقا صراحة عمى عقداالعتبار األول 
يستنتج منو توجو نيتيما المشتركة إلى إفراغ عالقتيما التعاقدية في شكل عقد تدبير مفوض 
بالمعنى المتعارف عميو وليس في شكل صفقة عمومية، مما يعني استبعادىما الصريح ليذه 

 الصيغة في التعاقد )الصفقات العمومية(.

ن كان المشرع المغربي  وقت إبرام  -ى ان عقد التدبير المفوض وحيث تجدر اإلشارة ال وا 
فإن ىذا النوع من العقود لم يكن مجيوال في المغرب بحكم أن  -االتفاقية لم يتدخل بعد لتنظيمو 

فقياء القانون اإلداري وشراحو  قد أسيبوا  في بسط أحكامو وتفاصيمو وفي بيان خصائصو وآثاره 
ان ليذا النوع من العقود وجودا واقعيا في الممارسة العممية بدليل إقدام ومجاالتو وبحكم كذلك 

بعض األشخاص اإلعتبارية العامة عمى إبرام عقود التدبير المفوض رغم غياب النص القانوني 
المنظم ليا وذلك  بسنوات غير قميمة قبل إبرام االتفاقية موضوع ىذه االستشارة نذكر منيا عمى 

 ير المفوض المبرمة بشأن تدبير مرفق الماء والكيرباء.األخص عقود التدب

وحيث يستفاد من ذلك أن تسمية االتفاقية " باتفاقية التدبير المفوض "  ليست من قبيل 
نما كانت غاية مقصودة لتحديد طبيعة العقد المبرم ورفع أي لبس قد  الصدفة وال أمرا إعتباطيا وا 

 يثار بشأنو.    
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عمى حرية الطرفين في تعديل  43ن تنصيص العقد صراحة في مادتو : أاالعتبار الثاني  
وتغيير مقتضيات العقد بناء عمى عقود ممحقة دون تحديد سقف وال شروط شكمية مسبقة ليذا 
التعديل يعني بداىة أن المتعاقدين قد قصدا صراحة األخذ بأحكام عقد التدبير المفوض كما ىي 

نو تبعا لذلك لم يتجو قصدىما الى األخذ بما ىو منصوص متعارف عمييا وقت إبرام العقد وأ
 عميو في دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبق عمى صفقات األشغال المحال عميو.

التي نصت عمى مختمف النصوص  -: وىو أنو بالتمعن في بنود االتفاقية االعتبار الثالث 
صراحة إلى إخضاع عالقتيما يتضح جميا أن نية المتعاقدين لم تتجو  -المحال عمييا 

نما يبدو أن اإلشارة الييا ليست إال من باب االعتقاد خطأ أن سالمة  لمقتضيات ىذه النصوص وا 
العقد متوقفة عمى استيفاء شكمية اإلشارة الى النصوص المرجعية التي يخضع العقد وذلك سيرا 

صيص مادة لتحديد عمى ما ىو معمول بو في إطار الصفقات العمومية التي يتم فييا تخ
 النصوص المرجعية المطبقة عمى الصفقة؛

حين تحديدىا لمنصوص المحال  اإلتفاقيةيزكي ىذا الطرح ويدعمو ىو أن  وحيث إن ما
عمييا أوردت وأشارت الى نصوص منسوخة لم يعد العمل بيا قائما أثناء إبرام االتفاقية و كدا إلى 
نصوص ال عالقة ليا باالتفاقية المبرمة كما ىو الشأن بالنسبة لإلحالة عمى المرسوم الممكي رقم 

عمى جميع القطاعات  1966لعامة لسنة )المتعمق بتمديد تطبيق دفتر الشروط اإلدارية ا66-151
الوزارية( والى نصوص غير قابمة لمتطبيق عمى ىذه االتفاقية كما ىو األمر بالنسبة لتعميمات 

الصادرتين عمى  59/23و 59/4أو الدوريتين رقم  1966يونيو  6الوزير األول الصادرة بتاريخ 
  . 1965أكتوبر  6و 1965فبراير  12التوالي في 

ما سبق أن نية المتعاقدين الحقيقية والمشتركة قد اتجيت صراحة إلى إبرام عقد و خالصة 
تدبير مفوض بالمفيوم المتعارف عميو ولم تتجو إلى إبرام صفقة عمومية وال إلى إخضاع 
عالقتيما التعاقدية ىذه لممقتضيات التي تنظميا الصفقات كما لم تتجو إلى األخذ باألحكام 

ر الشروط اإلدارية العامة المحال عميو مما يجعل من ىذه اإلحالة أمرا المنصوص عمييا في دفت
 زائدا غير ذي أثر.

 ثالثا: رأي المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية:
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 : بناء على االستنتاجات أعاله، فإن اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية ترى 

 

بعقود التدبير المفوض على المتعلق  50.45أنه ال يجوز تطبيق مقتضيات القانون رقم  -

اتفاقية سبق إبرامها قبل صدور األمر بتنفيذه، كما أنه ال يجوز إخضاع عقودها الملحقة له 

ولو تم إبرامها بعد دخوله حيز التنفيذ وذلك تطبيقا للقاعدة التي تقضي بأن "الفرع يتبع 

 األصل" في حكمه؛

 

لعامة المطبقة على صفقات األشغال مقتضى أن إحالة االتفاقية على دفتر الشروط اإلدارية ا -

ال أثر له بحكم أن نية المتعاقدين والمشتركة قد اتجهت إلى االلتزام بما هو منصوص عليه في 

من االتفاقية وذلك فيما يتعلق بالتغييرات والتعديالت المراد إدخالها على بنود  04المادة 

 الها.االتفاقية وبالتالي فإن هذه المادة هي الواجب إعم

 

 

 


