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من قبل السلطات اإلدارية املركزية املختصة الوزير األول، الوزير، وبناء ؤها  يتم إنشا  وطنيةاملؤسسات العمومية الف
عليه فإن إنشاء املؤسسات العمومية الوطنية، يبقى أصال من اختصاص التنظيم، ماعدا جمال فئات املؤسسات 

 .  ن الذي يعد جماال حمصوار للربملا 

  المؤسسات العمومية المحلية أما
للمجلس الشعيب البلدي واجمللس الشعيب الوالئي اإلختصاص يف إعداد وتنظيم املؤسسة العمومية واحمللية، ف

على أنه: "ميكن للبلدية أن تنشأ مؤسسات عمومية بلدية تتمتع ابلشخصية املعنوية والذمة   112فتنص املادة  
   ا.املالية املستقلة من أجل تسيري مصاحله 

 ومية البلدية الطابع اإلداري أو الصناعي و التجاري. املؤسسة العم  وقد أتخذ 
منه على أنه: " ميكن للمجلس الشعيب الوالئي أن ينشأ مؤسسات   131أما يف قانون الوالية فتنص املادة  

 عمومية والئية تتمتع ابلشخصية املعنوية واإلستقالل املال قصد تسيري املصاحل العمومية."  
ة الوالئية شكل املؤسسة العمومية ذات طابع إداري ومؤسسة عمومية ذات طابع وقد أتخذ املؤسسة العمومي

 صناعي وجتاري. 
تبدأ حياته   تعترب املؤسسة العمومية كائن قانوين تتمتع ابلشخصية املعنويةإلغاء المؤسسات العمومية:  

 القانونية منذ إنشاء املؤسسة العامة، ويستمر حىت ينتهي هناية قانونية أيضا. 
وتنتهي وتنقضي املؤسسة العامة لعدة أسباب من أمهها، سحب الشخصية املعنوية من املرفق العام، فاملرفق العام 
يبقى قائما يف هذه احلالة لكن يتحول من مرفق عام مدار أبسلوب املؤسسة العامة إىل مرفق عام تتوىل السلطة 

إختيار أسلوب اإلدارة اليت ت اره مناسبا، فذلك   اإلدا رية تسيريه تسيي ار مباش ار، فمن حق السلطة العامة 
 يعد من األمور التقديرية اليت تدخل يف جمال السلطة اإلدارية املختصة بال معقب عليها من القضاء. 

وجتدر اإلشارة إىل أن إلغاء املؤسسة العامة يكون بنفس طريقة إنشائها، أي أن يتم أبداة قانونية هلا نفس القوة 
 داة إنشائها أو أقوى منها، إحرتاما لقاعدة توازي األشكال .  القانونية أل

 رابعا: أنواع المؤسسات العامة
إن تنوع نشاط وجماالت تدخل الدولة، يفرض ابلضرورة تنوع أصناف املؤسسات العامة منها الكالسيكية،  

ال واحد بل خيتلف فق العامة. لذلك ال تتخذ املؤسسات العامة شك راها ما ظهر حديثا لتخصص بعض املومن
 شكلها حسب طبيعة نشاطها .

بصدور القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية   1899خاصة ابتداء من سنة   اجلزائريوالدارس للتشريع   
االقتصادية واإلصالحات اليت توالت فيما بعد، يالحظ مدى التطور الكبري الذي عرفه أسلوب املؤسسات 
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 ت عليه، واليت ميكن إرجاعها إىل ما يلي: أ والتصنيفات اليت طر 
   EPAالمؤسسة العمومية ذات الطابع اإلداري: ـــــ 1
إن املؤسسات العمومية اإلدارية هي املؤسسات اليت متارس نشاطا، ذا طبيعة إدارية حمضة تتخذها الدولة   

ة املعنوية وختضع ئها الشخصيواجملموعات اإلقليمية، كوسيلة إلدارة بعض م ارفقها اإلدارية من خالل إعطا
 للقانون العام. 

د عادة." فهي بصفة اويعرفها سليمان الطماوي أبهنا: "مؤسسات تتناول نشاطا خيتلف عما ي ازوله األفر   
عامة ختضع ملبدأ التخصص ولنظام احملاسبة العمومية، فهي ال متلك طابعا مران خيص حماسبتها، وختضع للقانون 

العام كما تعرض منازعاهتا على القضاء اإلداري ويعترب العاملني هبا، موظفون عموميون وق ارارهتا ق ارارت 
ومية، وتعترب أمواهلا أمواال عامة تتمتع ابحلماية القانونية اليت فرضها إدارية وختضع عقودها لقانون الصفقات العم 

 املشرع. 
%من جمموع املؤسسات العمومية. 80ولقد استعملت منذ االستقالل بشكل واسع جدا وهي متثل اليوم 

واألصل يف عمل هذه املؤسسات هو مبدأ اجملانية مامل تقرر النصوص اخلاصة خالف ذلك. ومن أمثلتها: 
 املدارس واملعاهد والديوان الوطين للخدمات اجلامعية، املستشفيات... 

  EPICالمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري:  ــــ 2
تطور دور الدولة  وعندما  اإلداريةنشأت املؤسسة العامة الصناعية والتجارية عندما متيزت عن املؤسسة العامة  

وازد جمال تدخلها للميدان االقتصادي، فقد تبني أن صيغة املؤسسة العامة التقليدية مل تعد تتماشى وهذه املهمة 
ئري مل يقدم تعريفا ااجلديدة للدولةمهمة النشاط ضمن اقتصاد السوق لذلك جلأت هلذه الصيغة. إن املشرع اجلز 

من خالل القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية االقتصادية، إال أنه  للمؤسسة العمومية الصناعية والتجارية
اليت نصت على أن:" املؤسسة   33تطرق إىل أهم اخلصائص اليت تتميز هبا، وهذا من خالل نص املادة  

العمومية اليت تتمكن من متويل أعبائها االستغاللية جزئيا أو كليا عن طريق عائد بيع إنتاج جتاري حيقق طبقا 
لتعريفة، معدة مسبقا ولدفرت الشروط العامة الذي حيدد األعباء والتقييدات وكذا عند االقتضاء حقوق ا

 وواجبات املستعملني. " 
نستنج من خالل املادة املذكورة أعاله أنه حىت تصنف املؤسسة على أهنا مؤسسة أو هيئة عمومية صناعية 

 عري املسبق، دفرت الشروط العامة. تاج التجاري التسوجتارية، يتوجب أن تتوفر فيها ثالث معايري : اإلن
ومؤسسة  03/32ئر املنشئ مبوجب املرسوم التنفيذي  رقم  از ذا النوع من املؤسسات، بريد اجلومثال ه   

    . 01  - 101ئرية للمياه املنشأة مبوجب املرسوم التنفيذي ااجلز 
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 عقد االمتيازالمطلب الثالث: 

ٕوا   أو الشركات إبدارة مرفق عام  فراداإلدارة )الدولة، اجلماعات احمللية( إىل أحد االعقد االمتياز هو أن تعهد  
ستغالله ملدة حمددة، يف مقابل تقاضي رسوم من املنتفعني هبذا املرفق العام، ومن منطلق أن تعريف املوضوع يسبق 

 . عناصره، و متييزه عن بعض العقود املشاهبة له
   :متيازالد اتعريف عقأوال: 

 التعريف التشريعي لعقد االمتياز  ـ1
 ئري عقد االمتياز يف عدة نصوص قانونية و تنظيمية أمهها ما يلي: القد عّرف املشرع اجلز 

منه عقد اإلمتياز كما يلي: "عقد من  21عّرفت املادة     1 83/17:) القانون رقم  1983قانون املياه لسنة  
عقود القانون العام، تكلف مبوجبه اإلدارة شخصا اعتباراي قصد ضمان أداء اخلدمات للصاحل العام ،و على هذا 

 األساس ال ميكن ان مينح االمتياز إال لصاحل اهليئات و املؤسسات العمومية" 
 ميكن أن مينح إال ألشخاص عامة، وهذا يعكس رغبة   ما ميكن مالحظته من خالل املادة أّن عقد االمتياز ال

كي ا الّنهج االشرت  إىل رفق العمومّية، و يعود الّسبب الّدولة يف تقديس القطاع العام و هيمنته على خمتلف امل ا
 ئريّة يف الّسبعينات إىل غاية أواخر الثمانينات.االذيكانت تتبعه الّدولة اجلز 

السالف الذكر، حيث أتى بتعريف جديد لعقد  83- 11لذي يعدل ويتمم القانون  ا  2 13- 96األمر رقم  -
اليت تنص:".......... عقد من عقود القانون العام، تكلف اإلدارة مبوجبه شخصا   04االمتياز من خالل املادة 

 اعتباراي عاما أو خاّصا، قصد ضمان أداء خدمة ذات منفعة عمومية." 
 املشرع أدمج أشخاص أخرى ميكن ان مينح هلا االمتياز و هي األشخاص   يالحظ من خالل نص املادة أن 

  .االعتبارية اخلاضعة للقانون اخلاص
 ( جاء هذا القانون ليكّرس أكثر جمال عقد االمتياز، حيث 21- 50:)القانون رقم2005قانون املياه لسنة -

 منه عرفت عقد اإلمتياز كما76د أّن املادة  و جن  ،3أصبح عقد االمتياز وسيلة و تقنية إلستغالل املوارد املائية 
يلي:  "يسلم امتياز استعمال املوارد املائية التابعة لألمالك العمومية الطبيعية للمياه، الذي يعترب عقدا من عقود 

 القانون العام، لكل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو القانون اخلاص......." 
 

 . قانون رقم 17-83 مؤرخ في 16 يوليو 1983 يتضمن قانون المياه ج ر عدد 30 صادرة في  19 يوليو  19831
 16صادرة في  73المتعلق بالمياه، ج ر عدد    83-17، يعدل و يتمم القانون رقم  1996يونيو  15مؤرخ في    31-   96أمر رقم        2

 . 6991يونيو 

 

بأنه :" ال يمكن القيام بأي استعمال للموارد المائية ......إال بموجب رخصة أو امتياز  05- 12من القانون  71تنص المادة    3
 يسلم من قبل االدارة المختصة......" 
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حنو اعتبارعقد   زائريالقانونّية و التنظيمّية الّسالفة الذّكر، يتضح لنا مدى اجتاه املشرع اجلمن خالل الّنصوص  
اإلمتياز من العقود اإلدارية، اليت يربم بني اإلدارة املاحنة اإلمتياز من جهة،و بني أحد أشخاص القانون العام أو 

الل مرفق عمومي مقابل إاتوات يتقاضاها القانون اخلاص كصاحب إمتياز من جهة أخرى، وذلك لتسيري و إستغ
 من املنتفعني. 

 التعريف الفقهي لعقد االمتياز ـ2
لقد أمجع فقهاء القانون اإلداري أن عقد إمتياز امل ارفق العمومية من أشهر العقود اإلدارية املسماة، ولعله من 

نسرد بعض التعريفات اهلامة أمهها على اإلطالق خاصة يف الدول الليب ارلية، وسنحاول يف هذا الصدد أن  
 ألبرز الفقهاء:  

هو اتفاق تكلف اَلدارة مبوجبه شخصا طبيعيا أواعتبارای يعّرف األستاذ أمحد حميو عقد اإلمتياز على أنّه : " 
بتأمنی تشغيل مرفق عام، يسمى صاحب اإلمتياز خالل فرتة زمنية، فيتحمل النفقات و يتسلم الدخل 

ق تكلف عقد أو اتفاما األستاذ" انصر لّباد" فيعّرف  عقد اإلمتياز على أنّه:"  أ   1" رفق الوارد من املنتفعنی ابمل
واء كانت  الدولة أو الوَلية أو البلديّة مبوجبه شخصا طبيعّيا أو شخصا معنواّی من اإلدارة ماحنة اَلمتياز س 

اإلمتياز بتسيری و إستغالل مرفق عمومي القانون العام أو من القانون اخلاص)شركة مثال( يسمّى صاحب  
ملّدة حمّددة و يقوم صاحب اَلمتياز إبدارة هذا املرفق مستخدما عّماله وأمواله و متحّمال املسؤولّية الّنامجة 

عن ذلك ويف مقابل القيام هبذه اخلدمة أي تسيری املرفق العمومي، يتقاضى صاحب اإلمتياز مقابل مبلغ 
 2" يدفعه املنتفعون خبدمات املرفق مايل حیّدد يف العقد،  

إتفاق يربم بنی أحد أشخاص القانون العام، وأحد أشخاص القانون اخلاص، أينيلتزم وهناك من عرفه أبنه:"  
املتعاقد وهو امللتزم بتسيری املرفق العام على نفقته اخلاصة مقابل ما يتقاضاه من رسوم من املنتفعنی  وحتمله 

 3" و إكتسابه لكل األرابحلكل املخاطر و اخلسائر  
 
 
 

 
، المدرسة العليا للقضاةالعليا،  17ئري مذكرة لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاة، الدفعة  ابارة زيتوني ، عقد االمتياز في التشريع الجز    1

 . 61، ص.2009/2006ئر،االجز 

 

 . 122لباد ناصر، المرجع السابق، ص.  2

ومؤسسات عموميةكلية  مذكرة ماجستير، فرع دولة    -التنظيم والتسيير-شتاتحة وفاء أحالم،المرفق العام للخدمات االجتماعية الجامعية    3
 . 37، ص.2005ئر، االحقوق، جامعة الجز 
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 9ئري الغرفة الثالثة بتاريخ االصادر عن جملس الدولة اجلز   القرار عّرف عقد اإلمتياز    قرارجند أّن أهم    اجلزائرويف  
 2ناوهر لبلدي  يف قضية بني شركة نقل املسافرين "سريع جنوب" و بني رئيس اجمللس الشعيب ا  1 2004مارس  

وحيث أن عقد ن، حيث تناول عقد االمتياز كما يلي:".....ار الغرفة اإلدارية جمللس قضاء وهر ابعد استئناف قر 
اإلمتياز التابع ألمالك الدولة هو عقد إداري تمنح بموجبه السلطة االمتياز للمستغل، باالستغالل  
المؤقت لعقار تابع للمالك الوطنية بشكل استثنائي وبهدف محدد متواصل مقابل دفع إتاوة، لّكنه  

 مؤقت وقابل للرجوع فيه........"   
الدولة إعرتف ص ارحة ابلطابع اإلداري والطابع العام لعقد االمتياز مبا   من هذا التعريف يتضح لنا أن جملس

 خيوله من سلطات استثنائية جلهة اإلدارة متارسها جتاه الطرف املتعهد. 
 :متياز االعناصر عقد ثانيا: 

  :تيازاإلمعقد  رافأط ــــ1
املتعاقدة، و املتمثلة يف اإلدارة املتعاقدة كماحنة لإلمتياز ف  اديت األطر ار م عقد اإلمتياز عن طريق  إتفاق إايتم إبر 

 من جهة،  والطرف املتعاقد معها كصاحب إمتياز من جهة أخرى. 
 الّشخص المانح لالمتياز: 1ــــــ1

إن صاحب اإلمتياز يكون شخص من أشخاص القانون العام كالدولة، الوالية، البلديةأو مؤسسة عمومية، و 
ى اإلدارة )ماحنة اإلمتياز( شرط اإلختصاص يف منح االمتياز املقّرر هلا مبوجب نّص قانوين أو جيب أن يتوفر لد 

فق العمومّية الوطنّية، يكون االختصاص عادة للوزير املكلف اتنظيمي حىت يصبح العقد صحيحا، ففي املر 
،لكن األمر خيتلف ابلّنسبة 3 ملياه ابلقطاع كمنح إمتياز إستغالل املياه املعدنّية من طرف الوزير املختّص بقطاع ا

ألن قوانينها تشرتط املصادقة على إتفاقّية اإلمتياز يف جملس احلكومة أو   4  تيجيةاللم ارفق العمومّية الوطنّية اإلسرت 
حمليا، فق العمومية احمللية فيمنح اإلختصاص لسلطة املختّصة ار أما فيما خيص عقود اإلمتياز امليف جملس الوزارء، 

ق التابعة املراففق العمومية الوالئية متنح من طرف اجمللس الّشعيب الوالئي مع مصادقة الوال عليها، أما  اغفاملر 

 
الجز     1 الدولة  قر امجلس  الثالثة،  الغرفة  رقم  ائري  بتاريخ  11952/11950ر  الصادر  نقل 03/09/ 2004،  ، شركة 

 . 4ص.  02ن،انظر الملحق رقم ا المسافرين "سريع  جنوب" ضد رئيس المجلس الشعبي البلدي بوهر 

ع بمطالبة المدعي  ا "مدعى" و شركة نقل المسافرين " مدعى عليها"، حيث يتعلق النز   وهرانتعود وقائع القضية بين رئيس بلدية     2
رئيس البلدية مسير الشركة نقل المسافرين بإخالء المحطة إلنتهاء مدة عقد اإلمتياز، فبموجب عقد اإلمتياز تم الترخيص لهذه الشركة 

يدة، لكن مسير  المسافرين لمدة ثالثة سنوات ، وقد قررت البلدية عدم تجديد عقد اإلمتياز لعرض المحطة للمز باستغالل محطة نقل ا
   .الشركة بقي يستغل المحطة رغم إنقضاء مدة العقد

 . 31،ص.2009وليد حيدر جابر، طرق إدارة الم ارفق العامة:)المؤسسة العامة والخصخصة(، منشوارت الحلبي الحقوقية، لبنان، 3

 تيجية الوطنّية مثل: الّنقل العمومي الجوّي و البحري و المحروقات و الّطرقات الّسريعة و غيرها.افق العمومّية الوطنّية اإلستر ا المر   4
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 للبلدايت فإمتيازها مينح للمجلس الّشعيب البلدي مع مصادقة الوال عليها. 
 الّشخص المستفيد من االمتياز:   1-2

عام  و جيب عليه إستفاء شرط  األهلية  وفقا للقواعد القانونّية صاحب اإلمتياز قد يكون شخص خاص أو  
عن طريق ممثله القانوين أو ضاء شخص طبيعي أو معنوي عام أو خاو م العقد ساالعاّمة، و شرط اإلختصاص إلبر 

  .الّشخص املفّوض له
و املنصوص عليها يف دفرت كما جيب عليه إستفاء شروط أخرى تتعلق ابلقد ارت الفنّية و املالّية و التجاريّة،  
، ويف هذا اإلطار جند 1 الّشروط، اليت تؤّهله لتسيري و إستغالل املرفق العمومي حمل اإلمتياز بفّعالية و جناح

ئريّة يف افق العمومّية احمللّية و أتجريها، مل تشرتط اجلنسية اجلز را، املتعلقة إبمتياز امل03- 842/94التعليمة رقم
اإلمتياز و هذا يعين أهنا فتحت اجملال أمام الوطنيني  واألجانب، و هذا دليل على أن هناك تفتح املستفيد من  

 2فق العمومّية و خاصة األجانب منهم.اجع للتخّوف الذي كان يسود تدّخل اخلواص يف تسيري املر اأكرب، و تر 
 موضوع عقد اإلمتياز ـــ 2

ويتعلق األمر مبوضوع التصّرف بني اإلدارة و امللتزم، أي العالقة اليت تربط مانح اإلمتياز ابمللتزم و املتمثل يف     
 تكليف اإلدارة للملتزم إبدارة مرفق عام،  و إستغالله و تعهد امللتزم بذلك. 

ريّة لتسيري املرفق و كذا و إن موضوع عقد اإلمتياز هو تسيري مرفق عام و إستغالله و بناء املنشئات الّضر 
ت الالزمة لإلستغالل، فصاحب اإلمتياز ال يقتصر دوره على التسيري، بل يتعّداه إىل إنشاء املرفق يف حّد  يزاالتجه

 ت املبدئّيةراتثماذاته مثّ إدارته، و إستغالله لتحصيل ما أنفقه يف البناء، أي يتحّمل صاحب اإلمتياز كّل االس
 3. لعاماملتعلقة ابملرفق ا

 المقابل المالي ــــ 3
 خلدمة يف    يتحّصل صاحب اإلمتياز على املقابل املال عن طريق اإلاتوات والّرسوم اليت يدفعها املنتفعون مقابال 

يريه وإستغالله للمرفق، فاإلدارة ال تدفع لصاحب االمتياز مقابال للتسيري مباشرة، بل عن طريق الّسماح له س
 4  .األرابح اليت يديرها املرفقابستغالل  

 
 . 35زيتوني بارة، المرجع الّسابق، ص.  1

فق العمومية المحلية وتأجيرها ،مذكرة ماجستير، ار المتعلقة بامتياز الم  842/3.94بن مبارك ارضية، التعليق على التعليمة رقم     2
 24، ص.2001-2000ئر، افرع إدارة ومالية، كلية الحقوق "بن عكنون"، جامعة الجز 

 

 861ضريفي نادية، المرجع الّسابق، ص.  3

 
كلية  ملتقى حول التسيير المفوض للم ارفق العامة من طرف أشخاص القانون الخاص  "الطبيعة القانونية لعقد االمتياز"،تغريبت رزيقة،     4

 . 24ص.، 2011الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بجاية، الج ازئر، 
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ووفقا للتشريع الفرنسي يتحّصل صاحب اإلمتياز على املقابل املال إما مباشرة من طرف املرتفقني )إاتوات(أو 
و يتمثل هذا اجلانب يف األموال اليت تدفع ،1عن طريق اإلدارة و يكون مرتبطا مباشرة ابستغالل املرفق العام 

يره للمرفق، أما اجلانب األخر فيتمثل يف األموال الالزمة إلنشاء املشروع، و تسيري املرفق للملتزم مقابل ت يس  
العام فامللتزم يتحّمل وحده مجيع مصاريف اإلنشاء و تسيري املرفق العام، و إن هلذا فائدة اقتصادية كبرية ابلنسبة 

ال لعقد اإلمتياز معيار للتفرقة بني وبني طرق ، و يعترب هذا القسم من اجلانب امل2 للجماعات اإلقليمية احمللّية
التسيري املباشرة للم ارفق العامة حيث أن اإلدارة هي اليت تتحّمل كّل املصاريف املتعلقة إبنشاء و تسيري امل ارفق 

 .3العمومية احمللية
سنة، و اهلدف هو أهنا   50اىل   30مّدة االمتياز حمّددة، رغم أهنا طويلة فتت اروح ما بني   مّدة االمتيازـــ 4

كافية ليسرتّد امللتزم خالهلا ما أنفقه يف إنشاء املرفق العام و اهلدف من حتديد املّدة هو جعله ليس مؤبدا ليحتفظ 
 ، 4بصفة املرفق العام و بذلك فال يعترب تنازال عن املرفق العام فهو جمّرد طريقة لتسيريه 

قصرية جّدا إىل احلّد الذي ال يسمح لصاحب اإلمتياز إبستغالل املرفق لكن ابملقابل ال تكون هذه املّدة  
العمومي و إسرتداد املبالغ املالية اليت أنفقها فيتشغيله و حتقيق قدر معقول من األرابح، و مدة اإلمتياز خمتلفة من 

  .عقد آلخر إبختالف األمهية املالية للمرفق العمومي حمّل االمتياز
 االمتياز:  وتنفيذ عقد إبرامثالثا:

 إبرام عقد االمتياز: ـــ 1
العمومية، فإن نظامه القانوين متعلق أساسا بفكرة املرفق   املرافقما دام عقد اإلمتياز يعترب أحد أساليب تسيري  

إستعمال العام هبدف حتقيق املصلحة العامة واحلفاظ عليها، وهي الوسيلة اليت تسعى اإلدارة لتحقيقها من خالل  
رية املرفق العام، واملساواة ام عقد اإلمتياز إلختيار املتعاقد املناسب الذي يضمن إستمر اكل األساليب املناسبة إلبر 

العامة،   املرافقء مجلة من النصوص القانونية و التنظيمية اليت تضمنت شروط و كيفيات منح عقود امتياز  ار ابستق
سبيل املثال املرسوم  ضي، ونذكر علىاءات الرت ايدة أو إجر اءات املز اإجر جند منها ما يفرض على اإلدارة إتباع 

 
 . 961ضريفي نادية، المرجع الّسابق، ص.   1

فق العمومّية المحلّية التي يتوّجب عليها إنشائها لتلبية الحاجيات المحلية افي:األعباء المالّية المتعلقة بالمر الفائدة االقتصادّية تتمثل     2
ف األموال الحاصل بسبب عدم توفر الكفاءة الالزمة في التسيير ا فق العاّمة ,استنز اللمواطن، التخلص من مشاكل الّتسيير اليومّية للمر 

 .فق ال تؤّدي عملها و ال تحقق الهدف منها و هو إشباع حاجات المواطن بالجودة المطلوبة اشاء مر بحيث تصرف أموال كثيرة إلن 

 
فق العامة المحلية،مذكرة لنيل شهادة الماستر، شعبة القانون العام، كلية الحقوق والعلوم احداد باديس، عقد االمتياز آلية لتسيير المر   3

 . 11-01،ص.2011ية، السياسية،جامعة عبد الرحمان ميرة، بجا

 . 64-54بن مبارك ارضية، المرجع الّسابق، ص.  4
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" يمنح إمتياز  منه، على ما يلي: 05، املتعلق ابملناطق احلرة، حيث تنص املادة  1 94/ 320التنفيذي رقم  
وطنية و دولية مفتوحة أو محدودة أو عن طريق   مزايدةتسيير المنطقة الحرة و استغاللها عن طريق 

 التارضي، تقوم بهما وكالة ترقية اإلستثماارت ودعمهما...." 
 ، احملدد لكيفية منح إمتياز األمالك الوطنية إلستغالل2 280/03ونفس األمر أكده املرسوم التنفيذي رقم 

يتم منح امتياز األمالك  منه واليت تنص:" 02بوالية الطارف وذلك مبوجب املادة " "أوبيرة و مالح حبرييت
الوطنية الستغالل بحيرتي أوبيرة ومالح عن طريق مازيدة حسب دفتري الشروط الخاصين بكل بحيرة 

 من البحيرتين..." 
 المتياز: تنفيذ عقد اـــ 2
و العاّمة ترتتب عنها أاثر قانونّية هاّمة تكون بني اإلدارة ماحنة اإلمتياز    املرافقإن عملّية تنفيذ عقد إمتياز   

 . تفع من املرفق العام من جهة أخرىو املن،  صاحب اإلمتياز من جهة
 : بالّنسبة لإلدارة مانحة االمتياز 1ـــ2

إنشاء و إعداد املرفق و سريه و يتمثل أساس هذه الّرقابة يف أّن اإلدارة جند يف املقّدمة حّق اإلدارة يف الّرقابة على 
مسؤولة عن تنظيم املرفق، ابلتال جيوز هلا توسيع هذه الّرقابة ألهنا من النظام العام، كما أن سلطة الرقابة معرتف 

مقتضيات املرفق العمومي هبا لإلدارة حىت لو مل يتم النص عليها يف دفرت الشروط، ألن هذه السلطة مستمدة من 
 .   5 ورقابة مالّية  4 وجند يف هذا الّصدد رقابة تقنّية   ،  3و الّرقابة هنا تكون على تنفيذ جممل شروط العقد

أما احلّق الثاين فيتمثل يف حّق تعديل العقد و يقتصر على الّشروط الالئحية دون التعاقديّة، فليس لإلدا رة أن 
تعّدل من جانبها احلقوق املالّية للمتعاقد امللتزم و ختّل ابلتوازن املال للعقد، و لكن حقها يف التعديل قائم فقط 

عد تنظيم املرفق العام للّصاحل العام و لصاحل املنتفعني یدمات املرفق و بشأن تلك الّشروط التنظيمّية التصاهلا بقوا
 

 91صادرة في    67، يتعلق بالمناطق الحرة، ج ر عدد  1994أكتوبر    17مؤرخ في  -   320 94مرسوم تنفيذي رقم   1
 . 1994توبر أك

 
، المحدد لكيفية منح امتياز األمالك الوطنية الستغالل بحيرتي   2003أوت سنة    23مؤرخ في    03-  280رسوم تنفيذي رقم    2

 .2003أوت  24مؤرخة في  51أبيرة ومالح، ج ر عدد 

 
 . 93- 38حّداد باديس، المرجع الّسابق، ص.   3

 
م الملتزم لقواعد سيرالمرفق العام، وغالبا ما تتضمن  اقب احتر االّرقابة التقنّية: تتعلق بأشغال إنشاء وإعداد المرفق كما أن اإلدارة تر    4

المادة   الرقابة، مثال ما نصت عليه  النوع من  االمتيازهذا  بعقد  الملحقة  الشروط  الطرق 18دفاتر  النموذجي المتياز  دفتراألعباء  من 
ى من طرف السلطات والمصالح المعنية لهذا قبة التقنية للمنشآت الكبر ا قبة في مرحلة االستغالل بما فيها المر االسريعة:" يتم ضمان المر 

 الغرض من طرف مانح االمتياز......."                                                                             

 مطابقتها. ن والتأكد محسابات صاحب االمتياز، ء تفتيش في أي وقت على اتتمثل في سلطة الجهة اإلدارية مانحة االمتياز في إجر  5



الثاني  الفصل طرق تسيير المرفق العام   

60 
 

فق العاّمة يف كّل وقت استجابة ار اإلدارة بتعديل نظام و لوائح املذلك تطبيقا للمبدأ األساسي الذي يقضي حبّق  
 لدواعي الّصاحل العام و التطّوارت املستحدثة. 

 مال يّة على امللتزم، لذلك مينح له القانون احلق يف املطالبة  إال أن هذه التعديالت عادة ما تضع أعباء
 . 1ابلتعويضات املالّية لتحقيق التوازن املال للعقد و هو ما يثبت أن حّق اإلدارة هنا ليس حقا مطلقا 

لإلدارة أن تستعمل ماته جاز اعلى املتعاقد معها فإذا أخّل امللتزم إبلتز   زاءاتك أيضا حّق اإلدارة يف توقيع اجلهنا
فق العاّمة لكن دون اهذه الّسلطة و توقع بعض العقوابت و هذا احلّق يستند إىل ضرورة احلفاظ على سري املر 

مات الطرفني، و أن ال تتسم ابلطابع الّردعي ويف هذا الّصدد جند أّن هناك ج ازءات ااإلخالل ابلتوازن بني إلتز 
 .3و أخرى غري عقديّة  2عقديّة 
افة إىل حّق االدارة يف إسرتداد املرفق، س واء كان ذلك بعد انتهاء مّدة العقد، أو قبل هناية مّدته ويف هذه ابإلض

 د يكونقو  ،  4  ر إداريااحلالة األخرية، تعطي اإلدارة للمتعاقد معها تعويضا عن ذلك، ويتّم اإلسرتداد بصدور قر 
 .7 ن إسرتداد قانوين، كما قد يكو 6 أو غري اتفاقي  5االسرتداد اتفاقي  

 ه ملّا كان اإلسرتداد هو حّق خمّول لإلدارة فلها أن تستعمله دائما سواء نّص عليه العقد أو مل ينص عليهغري أنّ 
 .8ة إلدارة هلذا احلق خالل تلك املد فتحديد مّدة معّينة ال يعين عدم إستعمال ا

ومن خالل عرض حقوق الّسلطة ماحنة اإلمتياز، ميكننا القول أن هذه احلقوق تسمح لإلدارة أبن تسيطر       
على امل ارفق العاّمة على الرغم من أهنا ال تقوم بتسيريها مباشرة فهي ت ارقب و تعاقب، و تسرتد املرفق إب اردهتا 

 .9على امللتزم إال تطبيقها   ة، و مااملنفردة مبا هلا من إمتيا ازت الّسلطة العامّ 
  ّنسبة لصاحب االمتياز:بال 2ـ2

 
 . 04حّداد باديس، المرجع الّسابق، ص.  1

 ءات العقدّية :هي تلك التي ينّص عليها في العقد و إذا لم يوجد هناك نّص فاإلدارة لها فقط أن تفسخ العقداز الج 2

 . المصلحة العاّمةءات الغير العقدّية :هي تلك التي ال ينّص عليها العقد، وٕانما تستلزمها ضرورة ا الجز  3

 ،المدرسة العليا للقضاة، 16سماعين نادية، عقد اإلمتياز في الم ارفق العمومية، مذكرة لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاة، الدفعة     4

 . 18، ص.2008-2005 

 . ممارسته وال يعفيها من التعويضالسترداد االتفاقي:و هو المنصوص عليه في العقد  فاإلدارة عليها ان تعذر الملتزم قبل ا5

 .دة المنفردة لإلدارة او يكون غير منصوص في العقد، بل باإلر  االسترداد الغير االتفاقي: 6

م، و مثاله على ذلك :في عقود االمتياز  ااالسترداد القانوني:االدارة هنا تلجا إلى المشرع إلصداره لقانون يسترّد المرفق و ينهي االلتز  7
ى الّشركات األجنبية التي تثير الكثير من المنازعات سواء في الجوانب الّتجارّية أواإلدارية فإلغاء االمتياز ينبع من سيادة الدولة علمع 

 .                 إقليمها و ثرواتها الطبيعية

 . 34حّداد باديس، المرجع الّسابق، ص.  8

 34المرجع نفسه ص   حّداد باديس  . 9
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للملتزم كذلك حقوق أمهها ما يلي: احلّق يف احلصول على املقابل املال املتفق عليه من املنتفعني، و هذا احلّق يتم 
إخضاعه لقواعد تنظيم املرفق و هو من إختصاص اإلدارة ماحنة اإلمتياز، كما أن حتديد املقابل و م ارجعته 

ح الذي هو هدف امللتزم، وهنا اإلدارة متارس رقابة على لتحقيق الّرب  العامة وليسخيضعان يف األساس املصلحة  
 .1رحبه على احلّد املعقول   امللتزم حىت ال يزيد

حّق امللتزم يف احلصول على امل ازاي واملساعدات املالية املتفق عليها، يف حالة تضمن عقد اإلمتياز إلت ازم اإلدارة 
نية اهلامة ملساعدته على تشغيل املرفق العام حمل اإلمتياز ومثال ذلك مبنح املتعاقد معها بعض امل ازاي املادية والقانو 

إلت ازم اإلدارة بتقدمي قرض حلامل اإلمتياز، أو ختصيص بعض األموال ملشروعه، أو متنحه احتكا اًر قانونيا 
قد أخلت حبيث تلتزم بعدم الرتخيص لغريه مبمارسة النشاط الذي يقوم به، وٕاذا مل تقم اإلدارة بذلك تكون  

 . 2مها التعاقدي اإبلتز 
حّق امللتزم يف التوازن املال للعقد، إن امللتزم عندما يقبل إبدارة املرفق العمومي تكون لديه فكرة عاّمة عن حقوقه 

و الت ازماته و يكون املساس ابلتوازن املال للعقد إما بتعديالت تدخلها االدارة على الّشروط الالئحّية كأن 
املقّررة أو تزيد من أعبائه، أو تتخذ إج ارءات عاّمة إدارية، أو تشريعّية تصدرها الّدولة و قد ال   تنقص الّرسوم 

تعين هبا امللتزم ابلّذات و إمنا تعين هبا الكافة، و لكن يرتتب عنها زايدة يف أعباء امللتزم فيكون له احلّق يف أن 
 3، بل وما فاته من كسب   ة يعّوض عنها تعويضا كامال ال يشمل فقط ما حلقه من خسار 

   :العام بالّنسبة للمنتفعين من خدمات المرفق 3ـ2
 للمنتفعني حقوق يف مواجهة امللتزم، كما هلم حقوق أخرى يف مواجهة االدارة وهي:  

حّق املنتفعني يف اإلستفادة من خدمات املرفق، فاملنتفعني يف إطار إنتفاعهم یدمات املرفق يدخلون دائما يف 
عالقة عقديّة مع امللتزم، وهذا األخري ال يستطيع رفض  تقدمي خدمة هلم إذا توافرت فيهم شروط اإلنتفاع ابملرفق 

تنفيذا لعقد اإلمتياز الذي يربط امللتزم مع اإلدارة، ألنّه يتقاضى أج ار من املنتفعني مقابل ما يقّدم هلم من 
 خدمات. 

لتدّخل، و ذلك إلجبار امللتزم على تنفيذ الت ازماته إذا قّصر يف كيفية أداء حّق املنتفعني يف املطالبة من اإلدارة اب
اخلدمة أو عدم أدائها وفقا لشروط العقد، فمن واجب امللتزم تقدمي خدمات املرفق على أحسن وجه 

اإلمتياز حتتوي للمنتفعينوابلرسوم اليت تقّررها اإلدارة، و إال سينتج عنه خمالفة لقاعدة تنظيمّية عاّمة ألّن عقود  
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،فإذا تقاعست اإلدارة عن ذلك فيمكن للمنتفعني   1على شروط تنظيمّية تبنّي كيفية أداء اخلدمة للمنتفعني 
 2اللجوء إىل القضاء للحكم عليها ابلتدّخل 

 :متيازالنهاية عقد ارابعا: 
 أو بصورة غري طبيعّية ،  ينتهي عقد االمتياز إما بصورة طبيعّية

 : الطبيعّية لعقد االمتياز النهايةـ 1
فق العاّمة من طرف أحد األشخاص اخلاّصة ملّدة و فرتة معّينة، فإّن انقضاء و ار ملّا كان اإلمتياز طريقة لتسيري امل

، 3 ماإلدارة ماحنة اإلمتياز وامللتز   إنتهاء هذه املّدة سيؤّدي حتما إىل هناية اإلمتياز بفّك ال اربطة بني كّل من 
، و قد حددت أقصى مّدة لتنفيذ 4وهذه املّدة عادة تكون طويلة متّكن امللتزم من تغطية نفقاته و حتقيق الربح 

سنة يبدأ سرايهنا من اتريخ املصادقة الّنهائّية للعقد، و إبنقضاء املّدة احملّددة من  50إىل  30عقد اإلمتياز من  
، 5 هذا التاريخ ينقضي العقد بقّوة القانون، و لكن حتديد املّدة ال حيول دون جتديد عقد االمتياز عند هناية مّدته

مّدة العقد القدمي، و يف كلتا احلالتني جيب أن ، أو عن طريق متديد 6 سوءا عن طريق جتديد املّدة بعقد جديد
م العقد األول أو األصلي اتكون نّية الطرفني واضحة،  وأن يصدر التجديد أو التمديد من الّسلطة املختّصة إببر 

   7مه برا عاة الطرق املتبعة يف إامع مر 
 الّنهاية غير الطبيعّية لعقد االمتيازـ 2

 فق العاّمة نجد:راطبيعّية لنهاية عقد امتياز الممن بين الّصور غير ال
 فسخ العقد من طرف اإلدارة )إسقاط االمتياز(:. 1ـ2

فسخ العقد يكون على حساب امللتزم نتيجة خلطأه،و هو ج ازء توقعه الّسلطة ماحنة اإلمتياز على صاحب 
ره يف ايصبح من املتعّذر اإلطمئنان إىل إستمر ء أخطاء جسيمة إرتكبها أثناء إدارته للمرفق العام حبيث  ااإلمتياز جر 

م، وٕاذا رفض ا، ابلتال على اإلدارة أن تعذر امللتزم بتصحيح اخلطأ قبل إسقاط اإللتز 8 إدارة املرفق العام و تسيريه
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زم إذا دة املنفردة لإلدارة، و ميكن للملتافعليها حترير حمضر بعدم اإلمتثال و يف هذه احلالة يكون فسخ العقد ابإلر 
أرى أن اإلدارة قد تعّسفت يف استعمال هذه السلطة فله أن يرفع دعوى أمام القضاء املختّص للمطالبة 

 .1ابلتعويض ج ارء الّضرر الذي قد يصيبه 
 دي(: راالفسخ االتفاقي)اإل  2ـ2

ات معينة على ار فرت إعتبتطبيقا للقواعد العاّمة، ميكن لطريف اإلمتياز )اإلدارة و امللتزم( االتفاق بينهما، إذا تو 
 .2م قبل انقضاء مّدتهاوضع هناية لاللتز 

 الفسخ القضائي:  3ـ2
يتحقق الفسخ القضائي بصدور حكم قضائي من احملكمة املختصة، بناءاً على طلب يقدمه امللتزم عادة بسبب 

القضاء املختص لتقرير فسخ عقد إخالل اإلدارة املتعاقدة ابلت ازماهتا التعاقدية، فيحق للملتزم تقدمي طلب إىل  
اإلمتياز.كما يتحقق الفسخ القضائي أيضا يف حالة القوة القاهرة أو احلادث املفاجئ، خاصة إذا إستمرت 

 كما ميكن أن يتحقق أيضا يف حالة وجود أض ارر تؤثر على التوازن املال للعقد.   ،3الظروف الطارئة ملدة طويلة
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 مبحث الثاني: األساليب الحديثة إلدارة المرفق العام ال

 المطلب األول: تفويض المرفق العام 

وأكثرها تداوال لطاملا كان التسيري املباشر للمرفق العمومي او التسيري عن طريق مؤسسة عمومية من اقدم الطرق  

يف التشريعات اليت حتكم تسيري املرافق العمومية بصفة عامة، لكن النتائج املرتتبة عن هذا النوع من التسيري كانت 

غري مرضية خاصة أن هذه املرافق حتتاج يف إدارهتا للمرونة بسبب طبيعتها االقتصادية اليت ختضع لقواعد املنافسة، 

ة وصعوبة متويل املرافق العمومية، كل هذه األسباب أدت ابملشرع إىل تبين أسلوب وكذا تغري املعطيات االقتصادي

التسيري غري املباشر عن طريق اللجوء إىل القطاع اخلاص إلدارة هذه املرافق، هبدف تطوير تسيريها واضفاء املرونة 

 الالزمة لتقدمي خدمات ترقى إىل املستوى املطلوب. 

من أهم أساليب التسيري غري املباشرة اليت تلعب دورا فعاال ومزدوجا يف ختفيف وتعترب تفويضات املرفق العام  

عبء التسيري على الدولة من جهة، وحتقيق وتلبية احلاجات العامة للجمهور ابجلودة والسرعة املطلوبة من جهة 

من ضمنها   أخرى، وأول من استحدث هذا األسلوب هو املشرع الفرنسي، مث تبنته جمموعة من الدول األخرى 

 . 247-15اجلزائر وذلك مبوجب املرسوم الرائسي  

 لبلديةاوقد تبىن املشرع اجلزائري أسلوب التسيري غري املباشر يف العديد من النصوص القانونية من بينها قانون  

، وكذلك قانون تسيري املوارد املائية، وأخريا املرسوم الرائسي للصفقات 07-12وقانون الوالية   11-10  

الذي تبىن فيه املشرع اجلزائري صراحة أسلوب التسيري غري املباشر للمرافق العامة عن طريق   247- 15العمومية  

يها لبناء دولة تفويض املرفق العام، هذا املرسوم األخري الذي صدر يف ظروف اقتصادية وسياسية تسعى اجلزائر ف

 القانون، ومكافحة الفساد وترشيد النفقات العمومية، والبحث عن سبل جديدة لتمويل املرافق العامة. 

 األول: مفهوم تفويض املرفق العام.  فرعال

من أهم أسباب ظهور أسلوب تفويض تسيري املرفق العام، هو حتسني أداء املرافق العمومية، وهذا يف ظل تزايد 
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 وعجز الدولة على حسن التسيري والوفاء بكل املطالب العمومية، هذا الوضع الذي أدى إىل خلق الوعي املدين 

نوع جديد من تسيري املرفق العام يتالءم مع تطور التسيري االقتصادي احلديث للمرافق العمومية، وكذلك األوضاع 

نازل الدولة عن تسيري املرافق العامة االقتصادية للدولة ،وهو ما يطلق عليه تفويض تسيري املرفق العام، أي ت

ألشخاص القانون اخلاص، وقد فرض تبين الدولة هلذا النوع من التسيري وجوب السهر على احرتام املبدأ 

 األساسية اليت حتكم إدارة املرافق العامة. 

 . : تعريف تفويض املرفق العاموالأ

الصعب إجياد تعريف جامع مانع له، إذ أن له صور مازال تعريف تفويض املرفق العام يف تطور لذلك فمن  

متعددة ومفهوم واسع يشمل كل العقود اليت تتنازل الدولة من خالهلا عن تسيري مصلحة عمومية، وهلذا تعددت 

املؤرخ يف   122- 93إن التسيري املفوض يعد مصطلحا جديدا عرف يف فرنسا من خالل نص القانون التعريفات.

مل أول األمر من قبل األستاذ جون فرانسوا، إذ هو إطار عام جيمع كل العقود اليت ، واستع1993جانفي   9

املتعلق   125-92تتضمن تفويض التسيري وهبذا اللفظ مل يستعمل حىت التسعينات من خالل القانون رقم  

املعروفة كاالمتياز   ابإلدارة اإلقليمية، كما جتدر اإلشارة إىل أنه وقبل هذا القانون كان التفويض موجودا بتسمياته

 1واإلجيار لكن النص أعطى إطارا قانونيا لالتفاقيات املتعلقة ابلتفويض. 

« هو تقنية من شأهنا متكني التعاقد مع شخص خاص لتسيري مرفق عام caroleوالتفويض حسب االستاذ  

لسلطة أدىن يف جمال تسيري حسب العقود املوجودة واملعروفة ابسم االمتياز والتسيري، فهو يعين تنازل سلطة أعلى  

  املصاحل العمومية.« 

كما يعرف التسيري املفوض أو املنتدب أبنه أسلوب قانوين تعاقدي بني طرفني أو عدة أطراف، يهدف اىل 

خوصصة أسلوب تدبري املرفق العام الصناعي والتجاري من قبل شركة خاصة ملدة حمدودة من أجل توسيع 

 
-2011، كلية الحقوق،  -1-الجزائرية في مجال املياه ،رسالة ماجستير في قانون املؤسسات ،جامعة الجزائربودراف مصطفى، التسيير املفوض والتجربة  1

 .45،ص2012
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  فدين، وذلك حتت مراقبة السلطات املاحنة للتدبري هبدف جتنب أي خلل من أنهوحتسني اخلدمات املقدمة للمست

التوازن   أن يؤثر سلبا على املردودية، ويلتزم الطرفان، كل فيما يعنيه، بتنفيذ اتفاقية التدبري املفوض ضمن  

القتصادي واملال الستغالل املرافق املفوضة وكذا ضمن احرتام املبادئ األساسية لالستمرارية وقابلية التكيف 

 1تعملني. ابلنسبة للمرافق املفوضة وكذا املساواة يف معاملة املس

ويُعدُّ تفويض املْرفق العُمومّي النظاَم األكثر انتشارًا يف جمال التدبري املفوَّض للمرافق العمومية، غري أنّه إبمكان 

اجلماعة احملّلّية اختيار التدبري املباشر للمْرفق، أو بواسطة التدبري املفوَّض، تعهد اجلماعة احمللية إىل شريٍك مَن 

لعام أو املختلط، عْن طريق عقود إدارية شاملة وطويلة األَمد، ُعُموماً، مسؤولية إجْناز أعماٍل القطاِع اخلاص أو ا

تتعلق ابلتْصميم والبناء والتْمويل، الكّلّي أو اجلزئّي، وصيانة أو إعادة أتهيل واستغالل ُمنشأة أو بنية حتتية ضروريّة 

ألخرية ضْمن بنوِد عقد التفويض.وجتُدُر اإلشارة إىل أنه ال لتوفري خدمة عمومّية، وُيشار إىل تفويض وتدبري هذه ا 

يوَجُد تعريف متفق علْيه للتدبري املفوَّض على الصعيد الدوّل:فقد وضعت اللجنة األوروبية أربعة معايري يتّم  

ّول جزءاً منه مبوجبها تعريف التدبري املفوَّض: مّدة العقد اليت تكون طويلة نسبّيا ،طريقة متويل املشروع، الذي مي 

القطاُع اخلاّص، الدور اهلام الذي يلعبه الفاعل االقتصادي يف تصميم املشروع وإجنازه وتفعيله ومتويله، بينما يرتّكز 

اهتمام الشريك العمومي على حتديد األهداف اليت ينبغي بلوغها )املصلحة العامة، جودة اخلدمات، سياسة 

النقد الدول فقد عرفه أبنه هو االتفاقيات اليت يوّفر مبوجبها القطاُع التسعري، تقاسم املخاطر(.، أما صندوق  

اخلاص بنيات حتتية ومرافق كانْت عادة من مسؤولية الدولة، أما منظمة التعاون االقتصادي والتنمية فكان تعريفها 

يقوم مبوجبها الشركاء   هي اتفاقيات يتّم إبرامها ما بني الدولة وبني شريك أو شركاء متعددين من القطاع اخلاّص، 

اخلواص بتوفري خدمات، حبيث أّن أهداف مردوديتهم ترتبط ابلنقل الكايف للمخاطر إىل الشريك اخلصوسي.   

وبذلك فتفويض املرفق مصطلح واسع يضم كل العقود اليت تتنازل اهليئات العمومية من خالهلا عن تسيري مرفق 

 
، أنظر  481أحمد بوعشيق، األساليب الحديثة لتدبير املرافق العامة املحلية باملغرب، املجلة املغربية لإلدارة املحلية والتنمية، ص  1

 2016 -09-12تم االطالع عليه يوم    http://www.4shared.com/document/OXKOXsoE/.htmlاملوقع
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ة عامة أستعمل يف اللغة القانونية، مبعىن ختلي سلطة إدارية عليا عن عام دون أن تتنازل عنه كليا، والتفويض بصف

بعض الصالحيات واالختصاصات لسلطة إدارية دنيا، وهناك نوعان من التفويض(االختصاص، اإلمضاء)، 

وميكن تعريف » تفويض املرفق العام أبنه عقد يتم من خالله يتم تسيري واستغالل مرفق مبقابل مال يتحصل عليه 

ملفوض له، يدفعه املرتفقون أو اإلدارة املفوضة، ويتعلق مباشرة ابستغالل املرفق وهو معيار يعرف تفويض املرفق ا

 العام.« 

 ( 54-05 )لك يف إحداث قانون منظم له قانون وقد أعطى املشرع املغريب كذلك تعريفا للتسيري املفوض، وذ

 حيث عرفه على أنه: »يعترب التسيري املفوض عقدا يفوض مبوجبه شخص معنوي خاضع للقانون العام 

يسمى » املفوض« ملدة حمددة، تدبري مرفق عام يتوىل مسؤوليته إىل شخص معنوي خاضع للقانون العام أو 

ن التدبري املذكور أو مها اخلاص يسمى »املفوض إليه« خيول له حق حتصيل أجرة من املرتفقني أو حتقيق أرابح م

معا، وميكن أن يتعلق التدبري املفوض كذلك إبجناز أو تدبري منشأة عمومية أو مها معا تساهم يف مزاولة نشاط 

  املرفق العام املفوض.

مع طبيعة تبنّي خمتلف هذه التعاريف، املتعلقة ابلتدبري املفوَّض، أبنّه مْفهوٌم قابل للتْطوير، وأنّه إبْمكانِِه التكّيف  

 وتعقيدات العمليات اليت يتعني إجْنازها. 

كما جيب اإلشارة هنا أن تفويض التسيري للمؤسسة العمومية يف ظل اقتصاد السوق يعد أحد مفاهيم اخلوصصة 

يف خمتلف أحناء العامل، حيث تعتمد الدول اسرتاتيجيات مشرتكة خلوصصة هذه املؤسسات، واليت ال ميكن أن 

اء ملكية الدولة، والتفويض، واإلحالل، وتعد اسرتاتيجية التفويض، من اهم أساليب خترج عن أسلوب إهن

اخلوصصة ،وتعين اسرتاتيجية التفويض أن تقوم الدولة بتوكيل القطاع اخلاص بتقدمي نفس اخلدمة أو إنتاج نفس 

سرتاتيجية إهناء ملكية الدولة، السلعة اليت كانت تقوم الدولة بتقدميها أو إنتاجها، وهذه االسرتاتيجية تتشابه مع ا

كما أنه يعرب عن نية الدولة الصادقة يف التحول إىل القطاع اخلاص، إال أنه خيتلف عن اسرتاتيجية إهناء ملكية 

الدولة يف أهنا تتم بصورة تدرجيية، وهذا التحول التدرجيي يعين أن الدولة تتحكم يف نسبة التحول وسرعة التحول 



 الفصل الثاني طرق تسيير المرفق العام 

68 
 

ومبقتسى التفويض تقوم الدولة   واالقتصادية واالجتماعية للشركات وللدولة نفسها   حسب الظروف السياسية

بتوكيل القطاع اخلاص للقيام جبزء أو كل النشاط املتعلق إبنتاج السلع واخلدمات، ولكن تُبقي الدولة على حقها 

 يف اإلشراف والرقابة واملساءلة للقـطاع اخلـاص فيما تقدمه من نتائج.

 التفويض . ثانيا: طرق  

ميكن للدولة أو القطاع العام أن يفوض القطاع اخلاص بتقدمي خدمة أو إنتاج سلعة من خالل تعاقد : العـقـود

الدولة مع القطاع اخلاص هبذا اخلصوص، كما تدعي ابلتعاقد من الباطن ويف هذه الطريقة يتم اإلبقاء على الشركة 

إذا كان رأس املال مملوكا كليا بواسطة الدولة، مت اإلبقاء عليه كما هي حيث ال يتم تغيري يف هيكل رأس املال، ف

 إال أن أداء العمليات واألنشطة اإلنتاجية واخلدمية يتم حتويل جزء منها إىل القطاع اخلاص. 

هو عبارة عن حق متنحه احلكومة والقطاع العام للقطاع اخلاص وذلك يف أداء اخلدمة أو استغالل  االمـتيـاز:

املوارد، إنتاج السلعة أو بيعها، ويف املقابل يدفع القطاع اخلاص مقابل حق االمتياز، وهناك شكالن حلق 

االمـتياز، حق االمتياز اخلاص ابستخدام املوارد الطبيعية للدولة مثل: حق استغالل األراسي، والبحار واألجواء، 

الشركات اخلاصة ملمتلكات مادية وأصول ملموسة مملوكة   ويدفع مقابل لـهذا االسـتغالل أو حـق االمـتياز، اإلجيار

، 1للحكومة أو للقطاع العام ،مثل إجيار املباين، اآلالت، األراسي، ويدفع القطاع اخلاص قيمة إجيار هذه األصول 

رفات ويعترب عقد االمتياز اإلداري من العقود غري املسماة اليت ابرمها اإلدارة حيث تقوم هذه األخرية إببرام تص

انونية يف شكل عقود مسماة أفردها املشرع ابمسها اخلاص ونظامها القانوين املميز الذي حيكمها يف إطار ما ق

 .يسمي ابلصفقات العمومية

هي عبارة عن إعانة مالية تقدمها الدولة للقطاع اخلاص للدخول يف أنشطة هي يف األصل تتم بواسطة    الـمنح:-3

دة ما حتجم الدولة عن االستمرار يف أداء نفس النشاط لعلمها بفشلها أو احتمال الدولة أو القطاع العام، وعا

 
 . 28، ص 2004رفعت عبد الحليم الفاعوري، تجارب عربية في الخصخصة، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،1
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تدهور األداء بواسطة أجهزهتا وموظفيها، فتقوم الدولة بتشجيع وحتفيز القطاع اخلاص لكي يضطلع ابلتنفيذ حتت 

قطاع اخلاص ألداء إشراف الدولة ،وأييت هذا التشجيع والتحفيز من خالل قيام الدولة بتقدمي منحة مالية لل

 األنشطة، مـثال ذلك قـطاع الـنقل 

شبه املنح، لكنها ال تقدم للمنتجني بل للمستهلكني، وذلك لشراء خدمات أو منتجات وسلع إما  الـدعم:-4.

من القطاع العام أو القطاع اخلاص، وابلتال فهذا األسلوب ميثل نوع من التفويض أو التوكيل (اجلزئي) للقطاع 

اخلاص يف تقدمي اخلدمة أو السلعة، وفكرة الدعم األساسية هي أهنا تعطي اخليار للمستهلك يف أن يقبل أو 

 يرفض اخلدمة أو السلعة. 

وتقوم الدولة يف هذه الطريقة إبلزام املنظمات بتقدمي خدمات إىل العاملني أو املستهلكني (بصورة  اإللزام:-5

الدولة بنفسها ومن أمثلة هذه األنشطة: التأمينات على العاملني، مثل   قانونية) ،وذلك بدال من أن تقوم هبا

  1أتمني العجز، اإلصابة ،احلياة، البطالة واملعاش. 

افق العامة. الفرع الثاني:   أسس تطبيق التفويض على املر

للتفويض، إذ توجد ال يتحقق تفويض املرفق العام إال يف حالة شكل النشاط موضوع العقد مرفقا عاما قابال  

جمموعة من املرافق السيادية اليت ال جيوز تفويضها، كما يقتسي أن تقوم بني صاحب التفويض والسلطة املاحنة 

عالقة تعاقدية حبيث خيضع املتعاقد مع اإلدارة، ابإلضافة إىل النظام القانوين احملدد من قبل املشرع إىل األحكام 

يكون موضوع العقد استغالل املرفق العام وأن يرتبط املقابل املال للخدمات املنصوص عليها يف العقد، وجيب أن  

 املؤداة إىل املستفدين بنتائج االستغالل، وتتمثل أسس تطبيق التفويض على املرافق العامة فيما يلي: 

ضرورة وجود مرفق عام يهدف للمنفعة العامة، و اليت قررت وجود مرفق عام قابل للتفويض:   /أوال

طات العامة و القانون وجودها وضرورة ضماهنا كمرفق عام ، مع وجوب تلبية طالبات االفراد یصوصها إما السل

 
 17، ص2003/2004ة: الوطنية لإلدارة. السنة الدراسيبرباش حورية، تفويض املرفق العمومي املحلي. مذكرة تخرج املدرسة 1
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 1كمسرية مباشرة أو تفويضها للخواص.

حيث تشكل املرافق العامة ذات الطابع الصناعي والتجاري اجلزء األكرب من املرافق العامة موضوع التفويض على 

دية هلذه املرافق تساهم بصورة كلية أو جزئية يف متويل املرافق العامة من قبل املستفيدين اعتبار أن الطبيعة االقتصا

من خدماته، وميكن القول أن كل املرافق العمومية قابلة للتفويض سواءا كانت إدارية أو صناعية أو جتارية، لكن 

الفقه واالجتهاد قد حددها يف   هناك بعض املرافق املنشأة بسبب طبيعتها اخلاصة أو من طرف املشرع إال أن

 2 جمموعة نقاط وهي: 

ال جيوز تفويض إدارة املرافق العامة، نظرا إلرتباطها بسيادة الدولة وجوهر وظائفها كمرفق الدفاع والعدل والشرطة 

  التعليم والصحة.و 

دارة املطاعم يف مرفق جيوز تفويض بعض األنشطة امللحقة ابملرافق العامة اليت ال جيوز التفويض فيها، مثل إ  - 1

 التعليم، لكن ال جيوز أن يؤدي إبرام العقد إىل تفويض إدارة املرفق برمته . 

ال جيوز تفويض األنشطة املتعلقة مبمارسة الشخص العام المتيازات السلطة العامة كسلطة الضبط مثل - 2

 االنتخاابت واألحوال الشخصية.

العامة اليت حتتكر الدولة إدارهتا واستغالهلا، أو أحد أشخاص القانون العام ال جيوز تفويض إدارة املرافق  - 3

 كمرفقي توزيع الغاز والكهرابء.

 . ال جيوز أن يكون موضوع عقد تفويض املرفق حتصيل جباية اإليرادات العامة اليت يكون هلا الطابع الضرييب  - 4

 وجود عالقة تعاقدیة:  /ثانيا

عقد التفويض عادة بني شخص عام هو مانح التفويض وشخص خاص هو يربم  أطراف عقد التفويض:  1

 
 .130، ص2010ضريفي نادية، تسيير املرفق العام والتحوالت الجديدة، دار بلقيس، الجزائر ،1

 
 . 95، ص 2010الحقوقیة، لبنان ،سرحان ألبرت، القانون اإلداري الخاص، منشورات الحلبي 2
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 صاحب التفويض. 

ميكن أن يكون املفوض إليه (صاحب التفويض): شخص طبيعي، مؤسسة جتارية، وصاحب التفويض:  

مؤسسة خمتلطة، شخصا عام من أشخاص القانون العام، أي عن طريق اتفاقية أو عقد إداري خاضع للقانون 

مبدأ استمرارية ، مبدأ املساواة اإلداري مع التزام املفوض إليه ابحرتام املبادئ األساسية للمرفق العمومي« 

كما أن مسؤولية املفوض هي مسؤولية مباشرة ألنه نظرا لكونه الواجهة «، مبدأ التكييف ،املرفق العمومي

  احتفاظ اإلدارة حبق الرقابة.أمام املستعملني فهو مسؤول على استمرارية اخلدمات العمومية مع  

يقتسي أن يكون مانح التفويض شخصا عاما سواءا كان الدولة أو أحد األشخاص العامة مانح التفويض: 

احمللية أو املرفقية، ويف حالة كان مانح التفويض شخصا خاصا فال يكون عقد تفويض مرفق عام إال أنه يستثين 

ص القانون اخلاص حلساب وإبسم الشخص العام وحتت إشرافه من ذلك العقد املربم بني شخصني من أشخا 

 وتوجيهه. 

 طبیعة العالقة: 2

إن العالقة القائمة بني صاحب التفويض والسلطة املاحنة هي عالقة تعاقدية وابلتال خيضع طرفا العقد إىل بنود  

اإلدارية، ألن أحد أطرافه شخص عام األحكام املدرجة يف العقد، ويعترب عقد تفويض املرفق العام من العقود  

وهو مانح التفويض، ويتضمن امتيازات السلطة العامة كحق الدولة إبهناء العقد إبرادهتا املنفردة بدافع حتقيق 

املصلحة العامة، أذن العالقة بني الطرفني هي عالقة تعاقدية بشروطها التنفيذ املقابل املال الرقابة إذ أنه اتفاق بني 

كما عرفة العالقة أبهنا عقد وكالة توكل من خالله اإلدارة 30السلطة العمومية واملتعامل اخلاص أو العام،إرادتني  

 شخصا 

خر يتوىل استغالل املرفق العام، فاإلدارة العمومية تنسئ املرفق العام وتوكله وتفوضه لشخص آخر، مع إبقائها آ

 1لدور أساسي وهو الرقابة.

 
 . 130ضريفي نادية، مرجع السابق، ص 1
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 رفق عام: استغالل م ـــــــــــ   3

يعترب استغالل املرفق كعنصر التفاقية تفويض املرفق ويكون هذا االستغالل ابستعمال املفوض له سلطاته الكاملة  

يف تسيري املرفق، فهو هبذه الصفة ميلك عدة سلطات، حيث ميلك نوعا من االستقاللية ابلرغم من احتفاظ 

اشرة بني املرتفقني و املستغل للمرفق، للمفوض له عالقة اإلدارة املفوضة لسلطة تنظيم املرفق، وجود عالقة مب

و األرابح ( مالية و  مباشرة مع املوردين و املقاولني، يضمن املستغل السري العادي للمرفق ويتحمل كل املخاطر

 1تقنية )، توفري الوسائل واملنشآت الضرورية لتسيري املرفق والقيام بكل األعمال الضرورية لذلك.

ويتوىل صاحب التفويض تشغيل املرفق العام واستغالله، ويقتسي عليه أن يتحمل خماطر التشغيل وإذا أقتصر دور 

صاحب التفويض على إدارة املرفق دون حتمل خماطر التشغيل بصورة كلية أو جزئية، فال نكون بصدد عقد 

ل حمدد دون أن يتحمل خماطرة استغالل تفويض مرفق عام، كأن يتوىل الشخص اخلاص إدارة املرفق العام لقاء بد 

املرفق كالعقود املربمة مع اهليئات اخلاصة للقيام مبهام حمددة لقاء أجر حمدد لتشغيل معامل إنتاج الطاقة الكهرابئية  

 يف مرفق الكهرابء، ويرتتب على ضرورة قيام صاحب التفويض إبدارة واستغالل املرفق العام جمموعة من النتائج 

 مهها: أ

ي أن تعطي اتفاقية التفويض صاحب التفويض احلق يف حتديد القواعد واألنظمة الداخلية اليت خيضع هلا ضتيق

 املرفق عام. 

جيب على صاحب التفويض استخدام األجراء والعاملني من أجل أتمني األعمال املتعلقة ابلتشغيل، وتقوم مع 

 ص.هؤالء العاملني عالقة تعاقدية ختضع ألحكام القانون اخلا

تقوم عالقة تعاقدية بني صاحب التفويض من انحية واملستفيدين من خدمات املرفق العام من انحية أخرى، 

 وختضع هذه العالقة ألحكام القانون اخلاص. 

 
 
 . 130ضريفي نادية، مرجع السابق، ص  1
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 السلطة العامة اليت يقتضيها حسن التنفيذ. يقتسي أن مينح صاحب التفويض بعض امتيازات

زمة لتشغيل املرفق العام، وهذه األموال يقتسي إعادهتا إىل جيب على صاحب التفويض أتمني األموال الال

 الشخص العام عند االنتهاء من تنفيذ العقد. 

 وجود مقابل مالي متعلق مباشرة باستغالل املرفق العام:  /4

يعترب كيفية دفع املقابل املال لتسيري و استغالل املرفق العام املعيار احملدد لوجود تفويض املرفق، ففي التفويض 

يتحصل صاحب التفويض على إاتوات من قبل املرتفقني مقابل اخلدمة املؤداة من طرفه، وقد عرف القضاء 

األساس استبعد يف كثري من األحيان عقد التسيري من اإلداري املقابل املال وربطه بنتيجة االستغالل، وعلى هذا  

 املقابل مدفوع من طرف اإلدارة ويكون جزافيا ليس له ارتباط ابستغالل املرفق.   العام، ألنعقود تفويض املرفق  

 ويشكل ارتباط املقابل املال بنتائج االستثمار معيارا للتمييز بني عقد تفويض املرفق العام والصفقات العامة يف

 حالة 

شكل املقابل املال الذي حيصل عليه صاحب التفويض مثنا للخدمات املؤداة دون أن يتحمل صاحب التفويض 

 أية خماطرة، فنكون بصدد صفقة عامة وليس عقد تفويض مرفق عاما. 

ذا كما أن دفع املقابل يف الصفقة عن طريق سعر حتدده اإلدارة بعد تقدمي العروض من طرف املشاركني ويكون ه 

 السعر حمددا يف العقد وتدفعه اإلدارة وليس له عالقة مبردودية استغالل املرفق.

أما ابلنسبة لتفويض املرفق العام فإن املقابل املال له عالقة بنتيجة اإلستغالل وله عالقة مباشرة بتسيري و إستغالل 

 املتحصل عليه إبستغالل املرفق ال   ضرورة تعلق املقابل املال  Claudie Boteauاملرفق، كما يقول األستاذ » 

 37ري« يف أغلب األحيان هي إاتوات من طرف املرتفقني مقابل اخلدمة.”غ

 مدة التفويض: /5

جيب أن حيدد عقد التفويض مدة معينة لتفويض املرفق، ألنه ليس مدى احلياة، ومن املتفق عليه أن االمتياز  

يكون طويل املدى، وهذا ألن صاحب االمتياز يقوم ابستثمارات تلزم مدة طويلة السرتجاع خسائره و حتقيق 
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 صريا أو متوسط املدى. أرابح ، بينما عقد اإلجيار وعقد التسيري فيكوان يف أغلب األحيان ق

 247.1-15: تفويض املرفق العام في ظل املرسوم الرئاس ي الفرع الثالث

مع االنفتاح الذي تعرفه األسواق العاملية يف شىت اجملاالت، ويف ظل األزمة املالية اخلانقة، أصبح من الضروري 

تلك اليت تتمتع ابلصفة التجارية والصناعية ختلي الدولة ولو تدرجييا عن تسيري بعض املصاحل العمومية السيما  

إلمكانية دخوهلا عامل املنافسة، وهذا لتفادي النقائص واالختالالت اليت يعرفها التسيري العمومي ضمن ما يسمى 

حاليا ابلتسيري املفوض ،وهي وسيلة جديدة من أجل مواكبة التحوالت االقتصادية اليت تعرفها اجلزائر من أجل 

يدة وتقليص دور تدخل الدولة يف تسيري اخلدمات العمومية، ومنحه لفائدة أعوان وهيئات جديدة، تبين رؤية جد 

 حتقيق املردودية والنجاعة.  وهو ما أملته احلاجة امللحة إىل مناذج جديدة إبمكاهنا دخول املنافسة على أساس 

لعام من خالل الباب الثاين الذي أول مرة اإلشارة لتفويض املرفق ا 247-15ولقد تضمن املرسوم الرائسي رقم  

منه »ميكن للشخص املعنوي   207تضمن األحكام املطبقة على تفويضات املرفق العام حيث نصت املاّدة  

اخلاضع للقانون العام املسؤول عن مرفق عام أن يقوم بتفويض تسيريه إىل مفوض له وذلك ما مل يوجد حكم 

 تشريعي خمالف«.... 

فية تسديد أجر املفوض له والذي يكون بصفة أساسية من مردود استغالل املرفق كما حددت هذه املادة كي

العام ،وتتكفل السلطة املفوضة اليت تتصرف حلساب شخص معنوي خاضع للقانون العام كذلك بتفويض تسيري 

ابسم  املرفق العام وجب اتفاقية، ومن خالل هذه الصفة اليت تتمتع هبا السلطة املفوضة وهي صفة التعاقد 

 الشخص املعنوي، تعهد للمفوض له إبجناز منشآت أو اقتناء ممتلكات ضرورية لسري عمل املرفق العام. 

فقد حددت أاثر هناية عقد تفويض املرفق العام، حيث تصبح كل استثمارات وممتلكات املرفق   208أما املاّدة  

ضع للقانون العام املعين، كما أشارت إىل أن العام عند هناية عقد تفويض املرفق العام ملكا للشخص املعنوي اخلا

 
  50املتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام، الجريدة الرسمية العدد    2015سبتمبر سنة   16، مؤرخ في  247-  15املرسوم الرئاس ي 1

 .2015سبتمبر  20الصادرة في 
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اتفاقية التفويض لتسيري املرافق العمومية ختضع للمبادئ اليت حتكم تسيري املرفق العام، وعلى اخلصوص إىل مبادئ 

 من املرسوم الرائسي.  209واملادة    05االستمرارية واملساواة وقابلية التكيف، وهذا من خالل نص املادة  

فقد أوضحت أشكال االتفاقيات والعقود اليت ميكن أن أيخذها تفويض املرفق العام، وذلك   210أما املادة  

حسب مستوى التفويض واخلطر الذي يتحمله املفوض له، ومنحت هذه املادة كذلك السلطة املفوضة اليت 

أيخذ   تتصرف حلساب شخص معنوي خاضع للقانون العام صاحلية رقابة السلطة املفوض هلا، حيث ميكن أن

تفويض املرفق العام حسب مستوى التفويض واخلطر الذي يتحمله املفوض له ورقابة السلطة املفوضة شكل 

 االمتياز، أو اإلجيار، أو الوكالة احملفزة، أو التسيري.... 

 عن ويتضح مما سبق أن هناك تتعدد يف العقود اإلدارية اخلاصة بتسيري املرافق العمومية، وهذا نتج ابلدرجة األوىل 

عدم استقرار مفهوم هذا املرفق، السيما بعد ظهور ما يسمى ابملرافق العامة الصناعية والتجارية إىل جانب املرافق  

العامة اإلدارية، أدى إىل بروز دور القطاع اخلاص يف إدارة هذه املرافق مع تطبيق واسع للقانون اخلاص كمظهر 

امة، حيث تتعدد هذه األخرية بني األساليب التقليدية املتمثلة يف من مظاهر تعدد وتنوع وسائل إدارة املرافق الع

االستغالل املباشر والتسيري عن طريق املؤسسة العمومية، واألساليب احلديثة مثل االمتياز، التسيري، االجيار، 

رائسي املنظم اإلدارة غري املباشرة، وسنحاول فيما يلي التطرق إىل طرق وأشكال التفويض الواردة ضمن املرسوم ال

 للصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام مبزيد من التفصيل . 

 : االمتياز 1

على أنه«... تعهد السلطة املفوضة للمفوض له إما إجناز منشآت أو  210ابلنسبة لالمتياز فقد نصت املادة  

 ل املرفق العام. اقتناء ممتلكات ضرورية إلقامة املرفق العام واستغالله وإما تعهد له فقط ابستغال

يستغل املفوض له املرفق العام ابمسه وعلى مسؤوليته حتت مراقبة السلطة املفوضة ويتقاسى عن ذلك أاتوى من 

 مستخدمي املرفق العام. 

 ميول املفوض له اإلجناز واقتناء املمتلكات واستغالل املرفق العام بنفسه«... . 
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املشرع اجلزائري أحكاما خاصة يف مراسيم الصفقات العمومية السابقة واملالحظ أن عقد االمتياز مل خيصص له  
، ويعد النص عليه وختصيصه إبحكام خاصة  1  1990 لسنة ،أمنا تناوله ابلذكر يف كل من قانون الوالية والبلدية

، من ابب توسيع وأتكيد 247-15ضمن نصوص املرسوم الرائسي املنظم للصفقات العمومية وتفويض املرفق العام 
 إدراجه ضمن العقود اإلدارية اليت ختضع إلحكام وتنظيم الصفقات العمومية يف اجلزائر .

على أنّه »اتفاق جيمع بني اإلدارة املعنية وامللتزم يتعهد مبقتضاه   وقد عّرف الدكتور عمار بوضياف عقد االمتياز 
 إبدارة مرفق اقتصادي واستغالله مقابل رسوم يتقاضاها من املنتفعني«.   -فردا كان أو شركة-هذا األخري  

ارد، كما أنه عبارة عن حق متنحه احلكومة والقطاع العام للقطاع اخلاص وذلك يف أداء اخلدمة أو استغالل املو 
إنتاج السلعة أو بيعها، ويف املقابل يدفع القطاع اخلاص مقابل حق االمتياز، وهناك شكالن حلق االمـتياز، حق 
االمتياز اخلاص ابستخدام املوارد الطبيعية للدولة مثل: حق استغالل األراسي، والبحار واألجواء، ويدفع مقابل هذا 

اخلاصة ملمتلكات مادية وأصول ملموسة مملوكة للحكومة أو للقطاع  االسـتغالل أو حـق االمـتياز، إجيار الشركات 
 2العام، مثل إجيار املباين ،اآلالت، األراسي، ويدفع القطاع اخلاص قيمة إجيار هذه األصول.

لعقد االمتياز شروط الئحية وشروط عقدية، حيث ختتص اإلدارة املعنية ابلتعاقد دون أدىن مشاركة من املتعاقد 
ع الشروط الالئحية، واليت يلتزم هبا املتعاقد إذا رغب يف التعاقد، وتنصب هذه الشروط عادة على كيفية معها وض 

أداء اخلدمة للمنتفعني، كما جيوز لإلدارة املعنية التعديل يف هذه الشروط على حسب ما تقتضيه املصلحة العامة، 
، فمن خالله تتمتع اإلدارة بسلطة أحادية يف وضع ويكمن السر يف ذلك إىل إن عقد االمتياز من العقود اإلدارية

الشروط الالئحية إبرادهتا املنفردة، كما ان هلا حق تعديل هذه الشروط إذا اقتضت املصلحة العامة ذلك دون أن 
يكون للملتزم حق االحتجاج عن هذا التعديل، أما الشروط واألحكام العقدية فيتوىل صياغتها كل من اإلدارة 

 وامللتزم أو املتعاقد معه املتعاقدة  

 : اإليجار2

ولقد عّرف املشرع كذلك اإلجيار ابعتباره عقد من عقود تفويض التسيري بقوله هو » تعهد السلطة املفوضة 
للمفوض له بتسيري مرفق عام وصيانته مقابل إاتوة سنوية يدفعها هلا . ويتصرف املفوض له حينئذ حلسابه وعلى 

السلطة املفوضة بنفسها إقامة املرفق العام، ويدفع أجر املفوض له من خالل حتصيل األاتوى من مسؤوليته ،ومتول  
 مستعملي املرفق العام«. 

 
 .85، ص2007عمار بوضياف، الصفقات العمومية في الجزائر، جسور للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، الجزائر ،1

 
 . 28، ص 2004ة، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،رفعت عبد الحليم الفاعوري، تجارب عربية في الخصخص2
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:« هو عقد مبقتضاه تفوض هيئة عمومية لشخص آخر قد يكون عاما أو خاصا C.Boiteauويعرفه األستاذ 
املستأجر إبستثمارات، وي قيام  استبعاد  يدفعها إستغالل مرفق عام، مع  املال عن طريق إاتوات  املقابل  تم دفع 

املرتفقون، متعلقة مباشرة ابستغالل املرفق«، ونكون أمام عقد أجيار عندما تكون منشأت املرفق العام موجودة قبل 
العقد و يتوىل املستأجر بعض أعمال الصيانة و التجهيزات فقط، فكل من املستأجر و اهليئة العمومية املؤجرة 

ن التجهيزات بنسب متفاوتة حمددة يف عقد اإلجيار، فاهليئة العمومية هي املسؤولة عن توسيع املرفق، مسؤول ع
 جتديده وجتهيزه إذا كانت هذه التجهيزات ضخمة ويكون ذلك عن طريق إبرام صفقات عمومية. 

أجر يقوم ابستغالل ورغم التقرب الكبري بني عقد اإلجيار واالمتياز أال أن الفرق بينهما يكمن يف كون املست
املرفق و تسيريه فقط فهو غري مسؤول عن إنشاء اهلياكل األساسية و جتهيز املرفق، يف حني أن االمتياز ميكن 
لصاحب االمتياز إنشاء املرفق و جتهيزه مث استغالله، وبذلك فإن االمتياز حيوي اإلجيار، و اليعترب سوى جزء منه، 

على أنه«... تعهد السلطة املفوضة   210نسبة لالمتياز فقد نصت املادة  ابلوهذا ما ذهب إليه بعض الفقهاء  
للمفوض له إما إجناز منشآت أو اقتناء ممتلكات ضرورية إلقامة املرفق العام واستغالله وإما تعهد له فقط ابستغالل 

 املرفق العام. 

فوضة ويتقاسى عن ذلك أاتوى من يستغل املفوض له املرفق العام ابمسه وعلى مسؤوليته حتت مراقبة السلطة امل
 مستخدمي املرفق العام. 

 ميول املفوض له اإلجناز واقتناء املمتلكات واستغالل املرفق العام بنفسه«... . 

واملالحظ أن عقد االمتياز مل خيصص له املشرع اجلزائري أحكاما خاصة يف مراسيم الصفقات العمومية السابقة 
، ويعد النص عليه وختصيصه إبحكام خاصة   1990،أمنا تناوله ابلذكر يف كل من قانون الوالية والبلدية لسنة  

، من ابب توسيع وأتكيد 247-15رفق العام ضمن نصوص املرسوم الرائسي املنظم للصفقات العمومية وتفويض امل
 إدراجه ضمن العقود اإلدارية اليت ختضع إلحكام وتنظيم الصفقات العمومية يف اجلزائر .

وقد عّرف الدكتور عمار بوضياف عقد االمتياز على أنّه »اتفاق جيمع بني اإلدارة املعنية وامللتزم يتعهد مبقتضاه 
 دارة مرفق اقتصادي واستغالله مقابل رسوم يتقاضاها من املنتفعني«. إب  -فردا كان أو شركة-هذا األخري  

كما أنه عبارة عن حق متنحه احلكومة والقطاع العام للقطاع اخلاص وذلك يف أداء اخلدمة أو استغالل املوارد، 
مـتياز، حق إنتاج السلعة أو بيعها، ويف املقابل يدفع القطاع اخلاص مقابل حق االمتياز، وهناك شكالن حلق اال

االمتياز اخلاص ابستخدام املوارد الطبيعية للدولة مثل: حق استغالل األراسي، والبحار واألجواء، ويدفع مقابل هذا 
االسـتغالل أو حـق االمـتياز، إجيار الشركات اخلاصة ملمتلكات مادية وأصول ملموسة مملوكة للحكومة أو للقطاع 

 ألراسي، ويدفع القطاع اخلاص قيمة إجيار هذه األصول.العام، مثل إجيار املباين ،اآلالت، ا
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لعقد االمتياز شروط الئحية وشروط عقدية، حيث ختتص اإلدارة املعنية ابلتعاقد دون أدىن مشاركة من املتعاقد 
معها وضع الشروط الالئحية، واليت يلتزم هبا املتعاقد إذا رغب يف التعاقد، وتنصب هذه الشروط عادة على كيفية 

اء اخلدمة للمنتفعني، كما جيوز لإلدارة املعنية التعديل يف هذه الشروط على حسب ما تقتضيه املصلحة العامة، أد
ويكمن السر يف ذلك إىل إن عقد االمتياز من العقود اإلدارية، فمن خالله تتمتع اإلدارة بسلطة أحادية يف وضع 

يل هذه الشروط إذا اقتضت املصلحة العامة ذلك دون أن الشروط الالئحية إبرادهتا املنفردة، كما ان هلا حق تعد 
يكون للملتزم حق االحتجاج عن هذا التعديل، أما الشروط واألحكام العقدية فيتوىل صياغتها كل من اإلدارة 

 املتعاقدة وامللتزم أو املتعاقد معه 

بقوله هو » تعهد السلطة املفوضة ولقد عّرف املشرع كذلك اإلجيار ابعتباره عقد من عقود تفويض التسيري  
للمفوض له بتسيري مرفق عام وصيانته مقابل إاتوة سنوية يدفعها هلا . ويتصرف املفوض له حينئذ حلسابه وعلى 
مسؤوليته ،ومتول السلطة املفوضة بنفسها إقامة املرفق العام، ويدفع أجر املفوض له من خالل حتصيل األاتوى من 

 مستعملي املرفق العام«. 

:« هو عقد مبقتضاه تفوض هيئة عمومية لشخص آخر قد يكون عاما أو خاصا C.Boiteauويعرفه األستاذ 
يدفعها  املال عن طريق إاتوات  املقابل  املستأجر إبستثمارات، ويتم دفع  قيام  استبعاد  إستغالل مرفق عام، مع 

ندما تكون منشأت املرفق العام موجودة قبل املرتفقون، متعلقة مباشرة ابستغالل املرفق«، ونكون أمام عقد أجيار ع
العقد و يتوىل املستأجر بعض أعمال الصيانة و التجهيزات فقط، فكل من املستأجر و اهليئة العمومية املؤجرة 
مسؤول عن التجهيزات بنسب متفاوتة حمددة يف عقد اإلجيار، فاهليئة العمومية هي املسؤولة عن توسيع املرفق، 

 ذا كانت هذه التجهيزات ضخمة ويكون ذلك عن طريق إبرام صفقات عمومية. جتديده وجتهيزه إ

ورغم التقرب الكبري بني عقد اإلجيار واالمتياز أال أن الفرق بينهما يكمن يف كون املستأجر يقوم ابستغالل 
 ياز ميكن املرفق و تسيريه فقط فهو غري مسؤول عن إنشاء اهلياكل األساسية و جتهيز املرفق، يف حني أن االمت

لصاحب االمتياز إنشاء املرفق و جتهيزه مث استغالله، وبذلك فإن االمتياز حيوي اإلجيار، و اليعترب سوى جزء 
الفرنسيني.منه، وهذا ما ذهب إليه بعض الفقهاء    

 إلدارة غير مباشرة ا: الوكالة املحفزة أو 3

املرفق العام أبنه » تعهد السلطة املفوضة للمفوض له ولقد عرفه املرسوم الرائسي للصفقات العمومية وتفويض 
 بتسيري أو بتسيري وصيانة املرفق العام. 

ويقوم املفوض له ابستغالل املرفق العام حلساب السلطة املفوضة اليت متول بنفسها إقامة املرفق العام وحتتفظ   
 إبدارته.
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حتدد بنسبة مئوية من رقم األعمال تضاف   ويدفع أجر املفوض له مباشرة من السلطة املفوضة بواسطة منحة 
 إليها منحة إنتاجية وحصة من األرابح عند االقتضاء. 

حتدد السلطة املفوضة ابالشرتاك مع املفوض له التعريفات اليت يدفعها مستعملو املرفق العام، وحيّصل املفوض 
 له التعريفات حلساب السلطة املفوضة املعنية. 

ي من خالله توكل السلطات العمومية ( اليت أنشأت املرفق العام ) تسيري وصيانة ويعرف أبنه » هو العقد الذ 
مرفق عام لشخص طبيعي أو معنوي من القانون اخلاص، يتوىل التسيري حلساب اجلماعة العمومية املفوضة، وال 

احملقق من استغالل   يتحصل على املقابل املال من إاتوات املرتفقني، بل أبجر حمدد بنسبة مئوية من رقم األعمال
املرفق، ابإلضافة إىل عالوة اإلنتاجية وجزء من األرابح، وكذلك يعرفه أبنه طريقة من طرق تسيري املرفق العمومي 
يضمن فيه املسري استغالل املرفق، يكون له عالقة مباشرة ابملرتفقني، ينفذ العمليات حلساب اهليئة املفوضة، وحيصل 

لنفقات ويتلقى املقابل املال من اهليئة العمومية، وهو أجر يدخل يف أعباء اهليئة ويكون حلساهبا اإليرادات وينفذ ا
 إذن مرتبط إبستغالل املرفق . 

 1ومن خالل هذه التعاريف ميكن استخالص اخلصائص التالية هلذا النوع من العقود: 

 االستغالل يكون حلساب اهليئة املفوضة.  -

 املكلفة أبشغال البناء والصيانة والتجهيزات الضرورية لسري املرفق العام. اهليئة العمومية هي   -

 إستقاللية حمدودة للمسري وابملقابل صالحيات واسعة لإلدارة.  -

املقابل املال الذي يتحصل عليه املسري مرتبط ابالستغالل بنسبة مئوية من رقم األعمال ابإلضافة إىل  -
 مرتبط أبرابح وخسائر.  عالوات إنتاجية، وبذلك فهذا املقابل 

 التسيير  ـــــــــــ   4

وهو تعهد السلطة املفوضة للمفوض له بتسيري أو بتسيري وصيانة املرفق العام، ويستغل املفوض له املرفق العام 
حلساب السلطة املفوضة اليت متول بنفسها املرفق العام وحتتفظ إبدارته، ويدفع أجر املفوض له مباشرة من السلطة 

 املفوضة بواسطة منحة حتدد بنسبة مئوية من رقم األعمال تضاف إليها منحة إنتاجية.

 
 . 102،ص2004،منشورات جامعة دمشق ،1، ط املدخل إلى القانون اإلداري عبد هللا طلبة و آخرون ،1
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فإن  العجز  العام وحتتفظ ابألرابح، ويف حالة  املرفق  يدفعها مستعملو  اليت  التعريفات  املفوضة  السلطة  حتدد 
ات حلساب السلطة السلطة املفوضة تعوض ذلك للمسري الذي يتقاسى أجرا جزافيا، وحيّصل املفوض له التعريف 

 املفوضة املعنية.

مركزية  اإلدارة  سواءا كانت  اإلدارة  تتوىل  وأن  للمجتمع،  مباشرة  تقدمي خدمات  العامة،  املرافق  تسيري  ويعين 
 كالوزارات أو اإلدارة الالمركزية اإلقليمية كالبلدايت اليت تقوم ابلنشاط بنفسها وحلساهبا. 

تسيري أبن » يفوض شخص من القانون العام للغري( اخلواص / شخصا ويتم تعريف عقد ال  تعریف عقد التسیير:
طبيعيا أو معنواي ) تسيري مرفق عام فقط حلساب اجلماعة العمومية مبقابل مال جزايف، فهو يضمن التسيري اليومي 

 والعادي للمرفق بكل عناصره.“  

ضمان سري املرفق وعدم حتمل أعباء التسيري هو عقد مربم بني هيئة عمومية وشخص من القانون اخلاص، هدفه  
البناء و التجهيز، بل هو جمرد مسري بسيط للمرفق ال يتحمل أرابح وخسائر تسيري املرفق العام، وهناك من يعترب 
أن عقد التسيري ليس تفويض للمرفق العام ابلنظر إىل املقابل املال الذي يتقاضاه املسري جزافيا، فليس له ارتباط  

ق وال يتحمل خسائر وأرابح التسيري، املسري يسري املرفق حلساب اجلماعة العمومية ويضمن السري ابستغالل املرف
العادي للمرفق العام، واجلماعة العمومية هي اليت تتحمل خماطر التسيري التقنية واملالية، وحىت املقابل املال غري 

 1يف العقد .   مرتبط ابالستغالل وكيفية التسيري بل هو مبلغ جزايف حمدد مسبقا

 النتائج املترتبة على عقد التسیير: 

 موظفو املرافق العمومية هم موظفون عموميون خيضعون لقانون الوظيفة العمومية من حقوق والتزامات . -

 تعترب كل أمالك املرفق العام أمالكا عمومية ختضع ألحكام القانون العام يف التنازل. -

 وتصرفاهتا املسؤولية اإلدارية. تسري على أعماهلا  -

 العقود اليت تربمها عقود إدارية.-

 تعتمد يف متويلها على امليزانية العامة للدولة أو على ميزانية اجلماعة احمللية بطريقة مباشرة حسب اإلطار اإلداري. -

 ( املفتشية العامة للمالية.)ختضع لقواعد احملاسبة العامة وللرقابة على املالية العمومية  -

 
 .160، 159ضريفي نادية، مرجع سابق، ص1
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تنظيمية أو فردية (إن عجز األشخاص العامة يف تسيري كل املرافق العامة   )ارات اليت تصدرها قرارات إدارية  القر -
يتوىل تسيريه واستغالله   (أو خاص  عام  )ورة تفويض هذا املرفق لشخص آخر  بطريقة مباشرة، أدى إىل ظهور ضر 
 وهو ما يسمى تفويض املرفق العام. 

 الفرع الرابع: الرقابة على تفويض المرفق العام

إن الرقابة هي وسيلة لتحقيق نوع من التنظيم و الفعالية داخل املؤسسة ، فالرقابة اإلدارية هي الوسيلة اليت       
تسيري العمل داخل املنشأة ، و ذلك للتأكد من حسن سري العمل   تستطيع هبا السلطات اإلدارية معرفة كيفية 

لتحقيق األهداف و كشف األخطاء و التقصري أو اإلحنراف ، و هتدف ابألساس إىل محاية الصاحل العام و توعية 
فة القيادة اإلدارية و منع اإلحنراف و تقليل األخطاء. و ما ال شك فيه أن العملية الرقابية تتخذ أشكال خمتل

 حسب نظام احلكم يف الدولة و عليه سنحاول التطرق إىل اآلليات الرقابية.  

 اآلليات الرقابية  أوال:  

التنفيذي         العام , حيث   18/199لقد حدد املرسوم  املرفق  الرقابية اليت ختضع هلا تفويضات  االليات 
 منه " ختضع تفويضات املرفق العام لرقابة   74نصت املادة 

قبلية و رقابة بعدية،  مبجرد دخول اتفاقية التفويض حيز التنفيذ ...............كما خيضع تفويض املرفق العام 
 لرقابة السلطة املفوضة" 

   داخليةالرقابة ال - 1 

يقصد ابلرقابة الداخلية  تلك الرقابة اليت تقوم هبا املصلحة املتعاقدة بنفسها بواسطة أعواهنا وموظفيها         
،هذا النوع من الرقابة الذاتية هلا أمهية كبرية فيها يتعلق ابلسري احلسن لإلدارة و محاية املصاحل املالية و إضفاء 

 199/ 18من املرسوم التنفيذي    75ع اجلزائري يف نص املادة  الشفافية على أعماهلا .و هو ما جسده املشر 
اليت تنص " تنشئ السلطة املفوضة يف إطار الرقابة الداخلية جلنة إلختيار و إنتقاء العروض"...  و تقوم هذه 

 منه   77اللجنة بصالحياهتا وفقا للمادة  

 تكلف جلنة أختيار وإنتقاء العروض مبا يلي:  

 عند فتح العروض:    -

 لتاكد من تسجيل ملفات التعهد أو العروض يف سجل خاص  ا -

 القيام بفتح األظرفة   -

إعداد القائمة اإلمسية للمرتشحني أو املرتشحني الذين مت انتقاؤهم ، حسب احلالة ، و اتريخ وصول  -
 األظرفة.  
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 إعداد قائمة الواثئق اليت يتكون منها كل ملف تعهد وكل عرض.  -

 حترير حمضر اجتماع يوقعه كل األعضاء احلاضرين خالل اجللسة.   -

 حترير حمضر عدم جدوى ، عند اإلقتضاء يوقعه كل األعضاء احلاضرين خالل اجللسة.   -

 تسجيل أشغاهلا خالل هذه املرحلة يف سجل خاض مرقم و مؤشرعليه من مسؤول السلطة املفوضة.  -

 عند فحص ملفات التعهد:    -ب

دراسة الضماانت املالية و املهنية و التقنية للمرتشحني و كذا كفاءاهتم اليت تسمح هلم بتسيري املرفق العام  -
 حسب املعايري احملددة يف دفرت الشروط.  

 إقصاء ملفات التعهد غري املطابقة للمعايري احملددة يف دفرت الشروط.   -

 تبليغها للسلطة املفوضة.  إعداد قائمة املرتشحني املقبولني لتقدمي عروضهم و   -

 حترير حمضر اجتماع يوقعه كل االعضاء احلاضرين حالل اجللسة.   -

 حترير حمضر عدم اجلدوى عند االقتضاء يوقعه كل االعضاء احلاضرين خالل اجللسة.   -

تسجيل اشغاهلا املرتبطة بدراسة امللفات يف سجل خاص مرقم و مؤشر عليه مسيقا من مسؤول السلطة  -
 .  املفوضة

 عند فحص العروض:    -ج

 دراسة فحص عروض املرتشحني املنتقني اوليا.   -

 اقصاء العروض غري املطابقة لدفرت الشروط.   -

 اعداد قائمة العروض املطابقة لدفرت الشروط مرتبة ترتيبا تفضيليا.   -

 حترير حمضر اجتماع يوقعه كل االعضاء احلاضربن خالل اجللسة.   -

 االقتضاء يوقعه كل االعضاء احلاضرين خالل اجللسة.   حترير حمضر عدم اجلدوى عند -

تسجيل اشغاهلا املتعلقة بدراسة العروض يف سجل خاص مرقم و مؤشر عليه من طرف مسؤول السلطة  -
 املفوضة.  

دعوة املرتشحني الذين مت انتقائهم كتابيا و عن طريق مسؤول السلطة املفوضة الستكمال عروضهم عند  -
 االقتضاء. 
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 عند المفاوضات:    -د

دعوة املرتشحني الذين مت انتقائهم ،املعنيني ابملفاوضات كل على حدة ، مع إحرتام بنود اتفاقية التفويض  -
 اعاله.    48احملددة يف املادة 

 اعداد حمضر املفاوضات على اثر كل جلسة تفاوض.   -

 .اة من طرفها مرتبة ترتيبا تفضيليحترير خمضر يضم قائمة العروض املدروس -

 اقرتاح املرتشح الذي قدم احسن عرض على السلطة املفوضة ملنحة التفويض".   -
  

 :الرقابة الخارجية:  2

تتمثل الرقابة اخلارجية يف إطار العمل احلكومي التحقق من مطابقة الصفقات املعروضة على اهليئات اخلارجية  
للتشريع و التنظيم املعمول هبما و ترقى الرقابة اخلارجية إىل التحقيق من مطابقة إلتزام املصلحة املتعاقدة للعمل 

 على هذه اآللية حيث تنص "  78 املادة املربمج بكيفية نظامه  و لقد نص املشرع اجلزائري يف 
 تنشئ السلطة املفوضة يف إطار الرقابة اخلارجية جلنة تفويضات املرفق العام" ، 

 فلقد نصت على  على صالحياهتا  " تكلف جلنة تفويضات املرفق العام مبايلي :     81أما املادة  
 املوافقة على مشاريع دفاتر الشروط املتضمنة تفويض املرفق العام.  

و ذلك من خالل مراقبة االجراءات املتبعة يف اختيار املفوض   ، املوافقة على مشاريع اتفاقيات تفويض املرفق العام
 له.  

 املوافقة على مشاريع مالحق اتفاقيات تفويض املرفق العام.  
 املربمة.    منح التأشريات لالتفاقيات

 دراسة الطعون املودعة لديها من قبل املرتشحني غري املقبولني و الفصل فيها" . 
 

 ثالثا: الرقابة الوصائية : 

و قوانني اجلماعات     247/ 15من املرسوم الرائسي    169تستمد هذه الوصاية وجودها من خالل نص املادة  
احمللية و تنقسم إىل نوعني : رقابة نوعية و رقابة مالئمة ،  هتدف هذه الرقابة إىل أتمني الصفقات العمومية و 

 تفويض املرفق العام.  
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تعتمد هذه الرقابة على الصالحيات املوكلة للوصاية مبوجب قوانني اإلدارة اإلقليمية و اليت تعطي للوال صالحيات 
 قابة الشرعية على مداوالت اجملالس املنتخبة.  الر 

 يرسل إىل الوال ملف عقد التفويض كامال و كذا املداولة اخلاصة هبا. 
ميكن من خالل امللف للسلطة الوصية أن تدفع بعدم شرعية إبرام عقد التفويض يف حالة خمالفة اإلجراءات   

إبرام عقد تفويض املرفق العام ، كما ميكن أيضا الدفع بعدم   لألحكام التشريعية ال سيما املبادئ اليت تقوم عليها 
 شرعية املداولة ، مثل عيب اإلحنراف يف إستعمال السلطة أو اخلطأ يف تطبيق القانون. 

 و من العيوب اليت ميكن أن تكتنف مداولة خاصة يذكر على سبيل املثال:  
 لتنظيمات. إختاذ مداولة خمالفة لألحكام الدستورية و للقوانني و ا

 املداوالت اليت جتري خارج اإلجتماعات الشرعية.  
املداولة اليت يشارك فيها أعضاء من اجمللس هلم مصلحة شخصية. و املالحظ حتديد هذا النوع من الرقابة حسب 

هو إرسال نسخة من التقرير املعد من طرف املصلحة املتعاقدة إىل   15/247من املرسوم الرائسي   164املادة 
 طة ضبط الصفقات و تفويضات املرفق العام . سل

 :  الرقابة المالية  -رابعا 

فالوزارة   االرقابة من أجهزة و هيئات وزارة املالية أساسها القانوين من التشريع والتنظيم املعمول هبمهذه  تستمد  
 تعمل على حتضري ومتابعة ورقابة امليزانية العامة للدولة واجلماعات احمللية واملؤسسات ذات الطابع اإلداري .  

يؤدي قسم الصفقات العمومية و تفويض املرفق العام بوزارة املالية دورا هاما فيما خيص التحضري إلعداد      
قانون الصفقات العمومية ، و كذا اإلجابة على التساؤالت و اإلشكاالت اليت تواجه املصاحل املتعاقدة أثناء إبرام 

و أثناء التنفيذ،  فيمارسها أعوان خيضعون لسلطة الوزير أو تنفيذ العقد أو الصفقة،  أما عن املهام الرقابية قبل  
املكلف ابملالية و هم، املراقب املال و احملاسب العمومي ، أما الرقابة البعدية فهي من إختصاص املفتشية العامة 

 .   SOFللمالية  

  

: تقوم هذه اهليئة ملراقبة اإللتزامات اليت تقوم هبا اإلدارة  ، سواء تعلق   الرقابة القبلية للمراقب المالي 
األمر ابلنفقات أو التعاقدات و هذا قبل أن توضع النفقة حيز التنفيذ ، أي قبل تصفية األمر بتسديدها.  إن 

ة املراقب هذه الرقابة هي عمل وقائي  لقد نص املشرع اجلزائري على أن أي مشروع أو ملحق خيضع لتأشري 
 املال. 
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تنفيذ التصرفات املالية و إختاذ القرار بصرف النفقات   بعد : تباشر الرقابة املالية الالحقة  الرقابة املالية الالحقة   
ابلدفعأو    األمر ابلتحصيل و حتصيل اإلرادات ، و هي ال حتول دون أن يصبح   انفذا ، كما هو احلال   األمر 

املفتشية ي  و ال يكون إال بعد إستيفاء اإلجراءات القانونية الالزمة ومتارس من طرف  ابلنسبة لرقابة احملاسب العموم
 العامة للمالية و جملس احملاسبة .  

البعديةهي جهاز أنشئ للرقابة  :    رقابة المفتشية العامة للمالية  مبوجب املرسوم رقم   ، أحدثت  املالية 
املتضمن إحداث املفتشية العامة للمالية و الذي ألغي ابملرسوم التنفيذي   1980/ 03/ 01املؤرخ يف    80/53
يف    78/ 92رقم   رقم     02/1992/ 22املؤرخ  املرسوم  مبوجب   بدوره  ألغى  الذي  يف   08/272و  املؤرخ 
 .احملدد الختصاصات املفتشية العامة للمالية  06/09/2008

 , أحدث ألول مرة مبوجب   الالحقة يعد جملس احملاسبة مؤسسة للرقابة املالية  :    رقابة مجلس المحاسبة  
املتعلق مبمارسة وظيفة املراقبة من طرف جملس احملاسبة و متت   01/03/1980املؤرخ يف    05-20  القانون

        2010-08-26املؤرخ يف   02-10األمر رقم  مراجعته و تعديله عدة مرات آخرها  
 خامسا: الرقابة القضائية:   

ل قضاء متارس الرقابة القضائية على عقود تفويض املرفق العام من قبل القضاء اإلداري، و ذلك من خال        
اإلستعجال يف حالة اإلخالل إبعالن أو توفري املنافسة عند إختيار صاحب التفويض ،أو عن طريق الطعن يف 
  . السلطة  لتجاوز  العقود  بتنفيذ  املتعلقة   القرارات 

اللجوء إىل قاضي العقد عند إخالل أحد طرفيه يف االلتزامات املرتتبة عليه , أو عند حدوث ظروف  كما ميكن
 طارئة من شأهنا اإلخالل ابلتوازن املال للعقد. 

إن قضاء االستعجال تفرضها ضرورة احلفاظ على حقوق و مصاحل أحد األفراد أو :    قضاء اإلستعجال   -1
محاية املصلحة العامة ، و هلا طابع وقائي احتياطي مؤقت تكون قابلة للتطبيق واقعيا ،  و لذلك ال جيوز أن 

ري  مبناسبة تتعرض ألصل احلق أو أساس الدعوة   فقضاء اإلستعجال ، خيتلف عن طلب وقف تنفيذ القرار اإلدا
 دعوى إبطال القرار اإلداري،   وألعمال الرقابة القضائية ينبغي توفر الشروط التالية:  

 خمالفة املبادئ اليت يقوم عليها عقد تفويض املرفق العام. 
 اللجوء إىل القضاء اإلستعجال من قبل صاحب املصلحة. 

 يقتضي أن ال يكون العقد قد مت توقيعه . 
يوجد عدد من القرارات اليت تتخذ قبل إبرام العقد و هذه القرارات تعد منفصلة :    ز السلطةالطعن لتجاو  -2 

عن عقد التفويض نفسه و منها القرار إببرام العقد , إذا كان صادرا عن سلطة إدارية أو القرار ابلتصديق على 
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ها لتجاوز السلطة ابلبنود التنظيمية إختيار صاحب التفويض و هذه القرارات جتعل إبرام العقد ممكنا ميكن الطعن في
 لعقد تفويض املرفق العام، وهذه البنود هي املتعلقة بتنظيم و تشغيل املرفق العام. 

 . و ميكن للمستفيدين من خدمات املرفق العام أن يطعنوا ابإلجراءات املتخذة يف إطار تنفيذ العقد  
 

 : عقد البوت المطلب الثاني

غبة يف التعامل معه، حيث االنوع من العقود مطلبا للبنك الدول يف إطار اخلصخصة للدول الر يعترب هذا       
وجدت العديد من الدول العاجزة ماليا عن إدارة امل ارفق العامة االقتصادية بسبب اخلسائر الضخمة يف القطاع 

 .  اجلزائريةة  العام، ومن هذا األساس اجتهت إىل القطاع اخلاص لتسيريها وعلى أرسها الدول

 تعريف عقد البوت أوال:

للّدولة، حيث أصبح يقوم بتمويل   القد فرض القطاع اخلاص وجوده يف بعض املشاريع اليت كانت يف املاضي حكر 
 (BOT) إنشائها وتشغيلها ملدة حمددة من الّزمن مث إعادهتا للّدولة، وهو ما يعرف بعقد البوت  

الوطنية  الشركات  إحدى  إىل  الدولة  هبا  تعهد  مبشاريع ضخمة  القيام  يستهدف  حديث،  إداري  عقد  هو   "
حلساهبا اخلاص، مدة من الزمن ،على أن تلتزم بنقل ملكيته إىل واألجنبية، للقيام إبنشاء مرفق عام وتشغيله  

  1الدولة، أو اهليئة العامة، بعد انقضاء املدة املتفق عليها. 
    اختصار لثالث كلمات إجنليزية وهي:  هو    B.O.Tواصطالح ال  

يف إطار إجناز هذه املهمة يقع على عاتق املستثمر من القطاع اخلاص الذي يسمى    (:Build)  مبعىن  البناء 
 . 2  وتربم يف العادة هذه الشركة اتفاقا مع شركة مقاوالت متخصصة لغرض بناء املرفق  عقد البوت بشركة املشروع

املرفق وتشييده إدارته واستغالله. إذ تتوىل شركة املشروع وبعد انتهاء مرحلة بناء    (: operate)  مبعىن  التشغيل
   وغالبا ما جيري االتفاق مع مقاوالت متخصصة لغرض بناء املرفق.

ويف هذه الناحية يتشابه عقد البوت مع عقد تفويض امل ارفق العامة من جهة،   (Transfer)  مبعىن  نقل امللكية
روع إبعادة املرفق إىل اجلهة اإلدارية املتعاقدة من ويتميز هبا عن اخلوصصة، إذ أنه ابنتهاء مدة العقد تلتزم شركة املش

 دون مقابل وحبالة جيدة. 

 
 .  81، ص 2006بلس، لبنان ،ا، المؤسسة الحديثة للكتاب، طر  BOTإلياس ناصيف، عقد ال 1

 
سة  ادر كة اأبوبكر أحمد عثمان، األساليب الحديثة لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ م ارفق البنية التحتية عقود البوت وعقود الشر 2

 .   21، ص  2014، دار حامد للنشر والتوزيع، األردن، 1تحليلية مقارنة، ط
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منهم من عرفه أنه:" تلك املشروعات اليت تعهد هبا احلكومة إىل إحدى الشركات وطنية كانت أم أجنبية وسواء 
مرفق عام وتشغيله ، وذلك إلنشاء  (وتسمى شركة املشروع)أكانت شركة من شركات القطاع العام أم القطاع اخلاص  

   اإلدارية.حلساهبا مدة من الزمن مث نقل ملكيته إىل الدولة أو اجلهة  

هو: "نظام من نظم متويل مشروعات البنية التحتية حيث   –  BOT  –أسلوب البناء والتشغيل ونقل امللكية  
تعهد الدولة إىل شخص من أشخاص القانون اخلاص يطلق عليه يف العمل شركة املشروع مبوجب اتفاق يربم بينهم  
يسمى الرتخيص تلتزم شركة املشروع مبقتضاه بتصميم وبناء مرفق من م ارفق البنية التحتية ذات الطابع االقتصادي 

يرخص لشركة املشروع بتملك أصول هذا املشروع وتشغيله بنفسها أو عن طريق الغري ويكون عائدا تشغيل املرفق   و
خالصا هلا على حنو ميكنها من اسرتداد تكلفة املشروع وحتقيق هامش ربح طوال مدة الرتخيص وتلتزم شركة املشروع 

 ا ابألوضاع والشروط املتفق عليهبنقل ملكية أصول املشروع إىل الدولة عند هناية الرتخيص  

   ثانيا: خصائص عقدالبوت

 م العقد بين الدولة أو أحد الهيئات التابعة لها من طرف خاص  ا: إبر 1

تربم هذه العقود بني طرفني أوهلما الدولة أو أحد األشخاص اإلدارية واثنيهما قد يكون شخصا طبيعيا أو شركة 
أجنبية، وقد ظهرت هذه العقود يف األساس كوسيلة لتمويل املشروعات العامة، أو جمموعة من شركات وطنية أو  

وهي بذلك تعد وسيلة هامة تساعد يف انتعاش االقتصاد وتعزيز التنمية وانطوت على الشروط والضماانت اليت 
وب، اال أن حتافظ على املصلحة العامة للدولة املضيفة، ولقد عرف القطاع اخلاص كذلك التعاقد وفق هذا األسل

  1د.هذا لن ينال من املستقر عليه يف العمل الدول هلذه العقود ابعتبار وجود السلطة العامة كطرف رئيسي يف العق 

 عامة لتقديم خدمات ذات نفع عام    مرافق: الهدف من هذه العقود هو إنشاء 2

أسلوب البناء والتشغيل ونقل امللكية هو إن اهلدف من إقدام الدولة أو أحد األشخاص اإلدارية على التعاقد وفق  
فق عامة اقتصادية، وذلك لتقدمي خدمات ذات نفع عام جلمهور املنتفعني كم ارفق الطر ق، حتلية مياه اإنشاء مر 

 وغريها.  ت، املوانئ واالتصاالتار ، املطاالبحر، الكهرابء

   الدولة على المرفق طوال مرحلتي التشييد واالستغالل   إشراف :  3

ف والرقابة على شركة املشروع أثناء قيامها مبهمة بناء وتشييد امن حق اجلهة اإلدارية املتعاقدة القيام مبهمة اإلشر 
املرفق حمل العقد، وذلك للتأكد من الت ازمها ابملواصفات الفنية واهلندسية املتفق عليها يف العقد، كما ينشأ احلق 

 
  21،ص 2008ونية، مصر،المجلة الكبرى، ، دار الكتب القان BOTمصطفى عبد المحسن الحبشي، الوجيز في عقود البوت  1

  . 
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لك للتأكد من قيام ف والرقابة على شركة املشروع طوال مرحلة تشغيل امل رفق وذاللجهة اإلدارية املتعاقدة يف اإلشر 
شركة املشروع ببيع خدمات املرفق للجمهور ابألسعار واجلودة املتفق عليهما وذلك يف احلالة اليت تتوىل خالهلا شركة 
املشروع تقدمي اخلدمة مباشرة جلمهور املنتفعني، وذلك أن الشركة املنفذة للمشروع يف هذه احلالة تنوب عن اجلهة 

رفق العام للجمهور، وابلتال فإن هذا احلق ينشأ للجهة اإلدارية املتعاقدة، من أجل محاية اإلدارية يف تقدمي خدمة امل
 1 ة.مصاحل املواطنني من جهة واحلفاظ على مصلحة الدولة من جهة اثني

 : ملكية الجهة اإلدارية المتعاقدة للمرفق طوال مدة العقد   4

 ه، وأغلب صوره ومشتقات  BOTل مدة العقد تثبت يف عقد ال  ملكية اجلهة اإلدارية املتعاقدة للمرفق العام طوا
حيث تتخلى الدولة أو اجلهة اإلدارية املتعاقدة يف هذا النوع من العقود، عن إدارة واستثمار املشروع فقط، على 
اعتبار أن ذلك بعد من صالحيات وحقوق شركة املشروع، غري أن ذلك ال مينع من كون املرفق العام املنجز وفق 
هذه العقود يتصف ابلعمومية، وهو ما خيول لإلدارة طيلة مدة االمتياز االحتفاظ حبقي امللكية والتنظيم فضال عن 
حق الرقابة على التنفيذ واالستغالل تطبيقا ملبادئ دوام سري املرفق العام ابنتظام وإط ارد ومساواة املنتفعني من 

 2. خدماته

 العامة     المرافقآلية لتمويل وإنشاء   BOT: عقد ال 5

يتوىل املستثمر، ممثال يف شركة املشروع، مبوجب االتفاق املربم وفقا هلذه العقود ،متويل إنشاء وتشغيل املشروع حمل 
 . ة فق العاماالعقد سواء كان هذا املشروع من مشاريع البنية التحتية أو املر 

الذي يقوم عليه هذا النظام التعاقدي، ويستند هذا النوع من التمويل على وميثل متويل املشروع حجر األساس  
ماهتا املالية جتاه املقرضني، وكذلك قدرهتا على از تثبوت اجلدارة االنتمائية لشركة املشروع، أي قدرهتا على الوفاء ابل

 اس ذلك االئتمان. ض على أسارت دات، ويكون االقاأو جين أي إير   استقطاب التمويل حىت قبل بدء البناء،

وتكون مشاركة املستثمر يف متويل املشروع بصفة كلية أي أنه يتحمل على عاتقه مسؤولية توفري التمويل الالزم 
إلنشاء وتشغيل املشروع بصفة كلية وأحادية، وقد تكون مشاركة املستثمر يف التمويل جزئية وبنسب حمددة يف 

كما أن مصادر التمويل قد تكون بنوكا أو مؤسسات مالية أجنبية كما   شركة املشروع، واليت ميكن أن ميثل إحداها
 ميكن أن تكون بنوكا أو مؤسسات مالية وطنية أي اتبعة للدولة املضيفة. 

 
 .  23 – 22ص  مصطفى عبد المحسن الحبشي، المرجع السابق، ص 1

 

 .   17يعرب محمد الشرع، المرجع السابق، ص  2
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   في شكل امتياز يمنح لمدة محددة تسمى مدة االمتياز  BOT: تنفيذ عقد ال  6

عادة ما تكون هذه املدة طويلة نسبيا، وذلك متكينا لشركة املشروع من تغطية نفقات إنشاء املشروع أو امل ارفق، 
أو صيانته أو جتديده، إضافة إىل احلصول على إي اردات مالية وأرابح، كنتيجة الستغالل املرفق، ويتم ذلك يف 

فق بدل اخلدمات املؤداة هلم، مبا يتيح هلا حتقيق هامش شكل رسوم تتقاضاها شركة املشروع من املنتفعني من املر 
 معقول من الربح. 

 نهاية عقد البوت  ثالثا: 

ينتهي عقد البوت بتنفيذه تنفيذا صحيحا وفق االتفاق فتنقل ملكية األرض إىل الدولة يف هناية املشروع، إال أنه 
وإهناء العقد ابإلدارة ألب إهناء العقد ابالتفاق  توجد حاالت ينتهي هبا هذا العقد دون تنفيذ واليت تكون يف الغا

 املنفردة.  

   : إنهاء العقد باالتفاق 1

ميكن أن ينتهي عقد البوت هناية طبيعية وذلك عند انتهاء املدة املتفق عليها، وهذه املدة تعد من الشروط التعاقدية 
إخطار الطرف الثاين قبل هناية العقد مبدة زمنية كافية لالتفاق، حيث جيوز لإلدارة جتديد العقد ملدة مماثلة بشرط  

أطر  يتفق  قد  تدخل اومعقولة، كما  دون  العقد  هذا  فيها  ينتهي  أخرى  حاالت  توجد  أنه  على  العقد   ف 
 وهي كما يلي:  1 ف اإدارة األطر 

 حالة الظروف الطارئة والقوة القاهرة    –

ألحدمها أو كالمها طلب إهناء العقد نظ ار لوجود قوة قاهرة خارجة عن قد يتفق طرفا عقد البوت على أنه جيوز  
ء ذلك االنتهاء، ومثال ذلك ما جاء اإ اردهتما، وابلتال يعوض الطرف املتضرر أي امللتزم ملا حلقه من خسارة جر 

قصود ابلقوة نرتجن سيدي كرير، أبن املٲمن اتفاق عقد البوت املربم بني هيئة كهرابء مصر    15يف نص املادة  
ف ومل يكن توقعها أو االقاهرة أي حادث أو جمموعة أحداث أو ظروف خارجة عن اإلدارة املعقولة ألحد األطر 

 وضع االحتياط املناسب هلا، وتؤثر أتثي ار أساسيا على تنفيذ ذلك الطرف اللت ازماته املناسب هلا. 

ع مسلح أو عدوان أجنيب أو ا والقوة القاهرة، حالة حرب أو نز ومن احلاالت اليت تدخل يف مفهوم الظروف الطارئة  
ات إرهابية أو أي تشدد ديين أو عنصري على مستوى الدولة. إضافة إىل التلوث يثورة، أي شغب أو مترد أو عمل 

واألوبئة. وهكذا يصبح   واألمراضكني ...  ا النووية والصواعق واحلدائق والزالزل والرب   االنفجاراتالكيمياوي أو  

 
 .   362، ص 2011، األفاق المشرفة ناشرون، األردن، 1مصطفى سالم النجيفي، العقود اإلدارية والتحكيم، ط 1
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االتفاق بني الطرفني ضمن القانون الذي ينظم العالقة القائمة بني هذان الطرفان، أما عندما يتم احلديث عن القوة 
القاهرة يف العقد دون حتديد مضموهنا ونطاقها، فإنه يف هذه احلاالت ال يوجد ما مينع من اللجوء لقانون الدولة 

 املقر. 
    الفسخ حالة –

 نتهي عقد البوت قبل مدته احملددة يف احلاالت التالية: ي

انتهاء العقد ابتفاق الطرفني: وهو أمر مشروع، فالعقد يتكون إب اردة طرفيه، وال مانع من أن ينتهي قبل   -
ميعاده ابتفاق طرفيه. على أن ذلك يقتضي أن تعرب اإلدارة عن رغبتها يف ذلك بصورة صرحية، وأن يكون لديها 

 باب ما يربر ذلك. من األس

انتهاء العقد بنص القانون: ينتهي العقد بقوة القانون، يف حاالت متعددة، لعل أمهها: اإلعالن عن إعسار  -
أو ما يطلق عليها  العقد  العام موضوع  املرفق  امللتزم أو إفالسه، وكذلك حالة نشوب حرب أدت إىل تدمري 

 ن العقد شرطا يقضي بفسخه حالة وفاة امللتزم. مصطلح القوة القاهرة، وأيضا وفاة امللتزم إذاتضم

م دون أن يرتكب اإهناء العقد من قبل اإلدارة: ويتجلى حق اإلدارة األصيل يف إهناء عقد االلتز  -
والظروف الطارئة، وهنا ال يتطلب   املتعاقد أي خطأ، حيث تقع هذه احلالة يف مرحلة متوسطة بني القوة القاهرة 

 التنفيذ بل جمرد قلب التوازن املال للعقد هنائيا.القضاء استحالة يف  

م قبل هناية مدته نتيجة ام أو سحبه يعين إهناء االلتز ام أو سحبه: إسقاط االلتز اإهناء العقد إبسقاط االلتز  -
ء البد من توافر جمموعة من الشروط جمتمعة قبل استخدام ار يم وعلى حسابه، ولتوقيع هذا اإلجخلطأ امللتزم اجلس

 ة اإلدارية هلذا احلق. اجله

ماهتا افسخ العقد قضائيا ويتم ذلك بناءا على طلب املستثمر املتعاقد مع اإلدارة إلخالل اإلدارة أبحد التز  -
 1التعاقدية املنصوص عليها يف العقد. 

 المنفردة     باإلرادة: إنهاء العقد 2

فإنه توجد حاالت تقوم فيها الدولة   املنفردة، إال استثناءدته  ااألصل العام هو عدم جواز تصرف أي من الطرفني إبر 
 دة املنفردة. اأو شركة املشروع إبهناء العقد ابإلر 

   المنفردة للدولة  باإلرادةإنهاء العقد  – •

 
 .  175مصطفى عبد المحسن الحبشي، المرجع السابق، ص  1
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ففي هذه احلالة ال جيوز ذلك إال بوجود نص يف عقد البوت يعطي اإلدارة أو الدولة هذا احلق وذلك ألنه ال جيب 
العام، ألن جهة اإلدارة تتحلل بفكرة املصلحة   الشروط التعاقدية الواردة هبذا العقد اقتضاءا للصاحلاخلروج عن  

  د.العامة إلهناء العق 

 

   المنفردة لشركة المشروع   باإلرادةإنهاء العقد  – •
احلاالت كقيام الشركة دهتا املنفردة إال يف بعض  اال يتصور يف غالب األمور أن تقوم شركة املشروع إهناء العقد إبر 

بعدم تنفيذ العقد بعد أن تبني هلا عدم وجود متويل كايف أو عدم جدوى املشروع من الناحية االقتصادية، أو يف 
حالة قيام شركة املشروع ابرتكاب أخطاء جسمية قد تكبدها تعويضات ابهظة للدولة فتعمد إىل ترك مقر املشروع 

  ر.وتسليمه للدولة تفاداي للخسائ 

ويف األخري ميكننا القول إن عقود البوت تنتهي كسائر العقود اإلدارية األخرى إما هناية طبيعية ابنقضاء املدة املتفق 
 القانون.   عليها، وقد تنتهي هناية غري طبيعية عن طريق الفسخ وذلك ابتفاق أو عن طريق القضاء أو بقوة

 تقييم عقود البوت  رابعا: 

اي اليت منيزه عن غريه من العقود، غري أن ذلك ال يعين االعقود اإلدارية مبجموعة من املز يتميز عقد البوت كغريه من  
 . خلوه من العيوب  

 يا عقد البوت  ا : مز 1

فق العامة: حيث يتحمل القطاع اخلاص متويل انية العامة للدولة وتنشيط املر اختفيض العبء على امليز - •
نية، وبذلك ت جنب الديون الداخلية واخلارجية االعامة واستغالهلا، فهو خيفض من عجز امليز   املرافقإنشاء  

 وبذلك فاملخاطرة يتحملها القطاع اخلاص. 
عامة وتسيريها،   مرافقإىل إنشاء      BOTإجياد فرص عمل وختفيض نسبة التضخم: هتدف عقود ال  - •

مما ينتج عنه إاتحة املزيد من فرص العمل، مما حيد من البطالة والتضخم، وخلق قاعدة صناعية وخدماتية، 
ت واليت تستطيع االعامة، وخلق إطار جديد للعمال واإلطار   املرافقو كإنشاء الطرق وحمطات الكهرابء  

 حتمل مسؤولية تسيري املرفق بعد هناية العقد وانتقال امللكية للدولة. 
ت اخلارجية، كون هذا العقد يتعلق مبشروعات البنية األساسية، ايؤدي عقد البوت إىل جذب االستثمار  •

 وهو ما جيعلها تتميز بنوع من الضخامة حبيث حتتاج يف أغلب األحيان ملستثمر أجنيب. 
القطاعات  مساع  • الكثري من  العامة حنو  توجيه مواردها  الدولة على  القطاع   االسرتاتيجيةدة  يعجز  اليت 

 اخلاص عن تنفيذها. 
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   1جل حتقيق تكاليف إنشاء املشاريع.ٲ االعتماد على أرمسال القطاع اخلاص وتقنياته وخب ارته، وذلك من   •
، فرصة مناسبة لنقل BOTتوسيع فرص عمل التنمية االقتصادية ونقل التكنولوجيا: تعترب عقود ال   •

 التكنولوجيا إىل الدول النامية واإلدارة اخلاصة بال شك هي أكثر فعالية وكفاءة من إدارة الدولة. 
 تعدد املشاريع ذات املنفعة العامة.  •
 اخلاص. تصحيح فعالية القطاع العام عن طريق القطاع   •
  البوتكة بني القطاع العام واخلاص، جتعله متقبال بصورة أسهل طريقة  ا صيغة احلل الوسط يف الشر  •

 : BOT: عيوب عقد البوت 2

اي الكثرية اليت يتمتع هبا عقد البوت إال أن هناك بعض العقبات اليت قد تواجهه أثناء تطبيقه،  از ابلرغم من امل •
 وميكن أن جنمل أهم العيوب الناجتة عن تنفيذه فيما أييت: 

إىل جذب رؤوس األموال، بل   BOTتوظيف عائدات االستثمار يف اخلارج: قد ال يؤدي نظام ال    – •
 خارج، مع حصوله على قروض من املؤسسات املالية الوطنية.  يكون العكس حتويل العائدات لل

ــمان تســـــــــــديد املقابل: قد يؤدي جناح هذه الطريقة إىل منح هذه  االتز  – • م الدولة بشـــــــــــرء اخلدمات وضـــــــــ
الشــــــــركات ضــــــــماانت مت ازيدة، قد تؤثر ســــــــلبا، كما لو التزمت الدولة بش ارء اخلدمة اليت تقدمها الشــــــــركة  

   مقابل اخلدمة.وبضمان تسديد 
عمليات االحتكار وما ينتج عنها من مســـــــاوئ : تتضـــــــمن العقود يف الغالب على شـــــــروط االحتكار   - •

 م هبا، تشرتط الشركة على الدولة، مما يؤثر على املنافسة. االيت جيب على الدولة االلتز 

حة الدولة طوال مدة العقد وما قد ينتج عنها من حسنات يف مصلحة املستثمر وسيئات يف مصل   – •
 .  املاحنة 

 م املنتفعني بتكاليف إضافية خاصة بسبب طوال مدة العقد. االتز  – •

جع مع الوقت سلطة الدولة ا، ترت BOTجع سيطرة الدولة على املرفق: بسبب طول مدة عقد ال  اتر  – •
على املرفق، فتقل الرقابة ومطابقة املعايري واملواصفات، وهذا يؤثر سلبا على حسن سري املرفق ونوعية اخلدمة 

 العمومية املقدمة. 

 
"، BOTفق العامة من خالل عقد البوت اوهيبة غربي،" الشاركة بين القطاعين بين العام والخاص في إدارة المر  1

 ، قالمة،  1945ماي  08شد، جامعة ااإلصالحات التشريعية والحكم الر ئر في ظل اخوصصةالمؤسسات العامة في الجز 
 فريل ٲ   19  – 18

 



 الفصل الثاني طرق تسيير المرفق العام 

93 
 

ام ر النظام السياسي الذي يؤثر سلبا على فعالية املرفق العااستقر أتثري عدم    – •
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 اتمةـــخال

العامة مبا تشمله من إشباع للحاجات العامة األساسية سبب وجود اإلدارة العامة وغايتها،   املرافقتعد  
للخدمات املوكلة فق على أكمل وجه وتقدميها  افقد منحت امتياازت القانون العام لضمان حسن سري هذه املر 

فق العامة أمهية خاصة وحيوية يف حياة اإليها أبفضل صورة ممكنة، وأبعلى مستوى من اجلودة املمكنة، لذا متثل املر 
فق العامة من خدمات، فإذا كان اد اليومية فنعتمد مجيعا عليها يف تنظيم حياتنا اليومية على ما تقدمه املر رااألف

 مرفق النقل الداخلي فإنه ينتفع من خدمات مرفق املاء والكهرابء والتلفون وغريها.  البعض منا ال ينتفع من خدمات  

د يف صميم حياهتم ويتوقف عليها إىل حد كبري أداء واجباهتم اوملا كانت هذه اخلدمات متس حياة األفر 
ي أا استقر الر كان من الضروري أن ختضع لقدر معني من القواعد يضمن حتقيق الغرض املرجو على أمت وجه. هلذ 

ت العملية والعدالة االجتماعية افق العامة لعدد من القواعد األساسية اليت متليها االعتبار االفقهي على اخضاع املر 
فق مجيعا االختالف طبيعة نشاط املرفق العام أصبح من الصعب سن قانون واحد حيكم املر   اقبل كل شيء، ونظر 

 فق ملبادئ معينة اتفق الفقه والقضاء بشأهنا. اغري أن ذلك ال مينع من اخضاع كل املر 

العامة خاصة   فقاومبا أن حاجات اجلمهور تزداد وتتطور نوعا وكما يوميا، فيجب أن تواكب تطور املر   
 يث طرق تسيريها واليت تساير وتتماشى مع نوعية النظام وإيديولوجية. من ح

ئر هي األخرى مبذهب افق العامة، أخذت اجلز ار معظم الدول اليت أخذت بتنوع وطرق إدارة املر اوعلى غر 
حسب طبيعة فق العامة، إذ ال يوجد نوع واحد من التسيري إمنا هناك تنوع  االتعدد يف األساليب القانونية لتسيري املر 

 ت متعددة سياسية اقتصادية اجتماعية... ااملرفق العام وختضع السلطة املختصة يف أثناء تسيريها هلذا األخري العتبار 

ئري ألسلوب االستغالل املباشر أو الوكالة املباشرة كان مبثابة اخلطوة األوىل يف تسيري افاختيار املشرع اجلز 
فق  الوب املوروث عن نظام الدولة القدمي حبيث تتوىل الدولة إدارة وتسيري املر لكون هذا األس  افق العامة، نظر ااملر 

العامة بنفسها وأتخذ على عاتقها القيام بكل األنشطة اشباعا للحاجات العامة ومل تكن تسمح ألي جهة أخرى 
 أن تديرها. 

املر  تبقى فيها  الدولة أدى إىل إحداث طريقة جديدة  العامة حتاومع تطور دور  هتا لكن مع ات إدار فق 
ئري ألسلوب املؤسسة العامة إمنا يرجع إىل أهنا اإعطائها نوعا من االستقاللية والتخصص، فاختيار املشرع اجلز 

يسمح هلم مبمارسة نشاط عام على حنو مستقل عن   الشخص القانوين الوحيد من أشخاص القانون العام الذين
 مساوئ الروتني اإلداري.  اجلهاز اإلداري للدولة مع إمكانية حتريره من
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غري أن تنوع وظيفة الدولة وتدخلها يف امليدان االقتصادي واالجتماعي والثقايف... ومع نطاق اخلدمة 
فق العامة خاصة يف ظل النقائص اليت واجهة التسيري الكالسيكي اوفرض عليها التفكري يف طرق جديدة إلدارة املر 

 1989ئر خاصة بعد  ااجلانب املال دوار يف هذا اجملال... لذلك حاولت اجلز من نوعية التسيري والتنظيم كما لعب  
يف إطار سياستها االنفتاحية عن طريق اإلصالح اإلداري بتطوير وإجياد أساليب جديدة يسمح بتماشي هذه امل 

 ارفق العامة مع متطلبات الفعالية والنجاعة. 

ليه الدولة إلقناعها بصالحية الوسائل ال أرمسالية اخلاصة وبعد اختيار املشرع ألسلوب االمتياز اليت جلأت إ
يف تسيري امل ارفق العامة، فنجد الدولة تكلف يف إطار القانون أحد أشخاص القانون اخلاص للقيام أبداة املرفق 

وما من على نفقته وأن يتكفل بتوفري اليد العاملة وكل ما يلزم لقيام املرفق ابخلدمة للجمهور، على أن يتقاضى رس
ئر يف عدة جماالت جلعله الوسيلة اهؤالء لفرتة زمنية معينة، دون أن تتنازل الدولة عن ملكيتها للمرفق. وسعت اجلز 

  املفضلة وهي تسيري يف هذا السياق يف عدة جماالت مثل املوانئ.

وتز  العمل  دائرة  توسع  على  اومع  واالعتماد  احلر  االقتصاد  سياسة  حنو  الدول  اجتاه  اخلاص يد  القطاع 
ابإلضافة إىل اجتاه النظام الدول إىل العوملة، وحترير التجارة الدولية بني الدول وكفالة حرية تداول رؤوس األموال 

فق عامة ذات كفاءة عالية قد تعجز عنها ابني الدول املختلفة، خاصة يف أن احلياة املدنية حديثا تتطلب إجياد مر 
و التوسع يف هذه املشاريع عن طريق أساليب وعقود جديدة للتعاقد، وتعترب عقود نيات الدول فاحلل األمثل هاميز 

خيص االبوت أسلوب مغري وجذاب كون احلكومة متنح الرتخيص لشركة خاصة أو شركة قطاع عام بعد أخذ الرت 
الفقرية من اجلهة اإلدارية بتشييد املشروع من ماهلا اخلاص الذي خيفف العبء على احلكومة خاصة يف الدول  

منها. ملدة معينة يتم الطرفان االتفاق عليها مسبقا وتتحمل شركة املشروع إدارة املشروع وكافة التكاليف ومجيع 
 الرسوم والعوائد من اجلمهور املستفيد من املشروع وتنقل امللكية إىل اجلهة اإلدارية بعد انتهاء املدة بدون مقابل. 

طريق أسلوب االمتياز وعقود البوت يف جماالت عديدة إال أهنا   فق العامة عناجنحت طريقة تفويض املر 
ئر ليس  افشلت يف أخرى سواء على املستوى الوطين أو على املستوى احمللي. إذ نرى أن أسلوب التفويض يف اجلز 

كفاية مقارنة ابلدول األخرى حيث أن تقلبه مل يسمح بتكوين فكرة عامة عنه وذلك نتيجة إىل ضعف   امزدهر 
 ميه وحمدودية تطبيقه يف الواقع العملي. تنظي

  رئاالعامة واختالف طبيعتها يفرض تنوع أساليب إدارهتا ابجلز  فقاوأتسيسا على ما تقدم نرى أن تنوع املر 
 وذلك ارجع إىل أن: 
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لطابعها   افق عامة تتطلب يف إدارهتا هنج طريقة مباشرة من جانب األشخاص العامة وحدها نظر اهناك مر 
فق ال تستطيع الدولة التخلي عنها لكن هذا ال يعين االسيادية كمرفق العدالة واألمن والقضاء، فهذا النوع من املر 

 عدم حماولة إدخال تقنيات حديثة وذلك عن طريق اإلصالح اإلداري.  

لنظر ألمهيتها كما ال تستطيع الدولة التخلي عن بعض اخلدمات وتفويضها اليت تعترب من صميم اجملتمع اب 
العمومية   الصناعية والتجارية )عن طريق املؤسسات  وهذا   ( مستشفيات، جامعات...) . مثل الصحة  (اإلدارية، 

 بسبب خصوصية هذه اخلدمات. 

فق عامة تسمح طبيعتها أبن تعهد الدولة إن األشخاص اخلاصة إىل األشخاص اخلاصة اكما أن هناك مر   
املر إبدارهتا يف ظل سياسية   التحوالت اجلديدة خاصة منها  نتيجة فرضتها  القطاع اخلاص وهذه  فق  اتعظيم دور 

االقتصادية ويتم تسيريها وفقا ألسلوب االمتياز وعقود البوت، إضافة إىل أسلوب عقد اإلجيار، الوكالة احملفزة وعقد 
 التسيري.  

فق العامة ار أثرت على طرق تسيري امل  ئراوخالصة ذلك ميكن القول إن التحوالت اجلديدة اليت عرفتها اجلز   
وفرضت أساليب جديدة، لكن هذا ال يعين التخلي عن األساليب التقليدية متاشيا مع التحوالت اجلديدة، لذا 

قية تتماشى مع اوجب القيام ابإلصالح اإلداري ألن اهلدف األساسي للمرفق العام هو تقدمي خدمة عمومية ر 
 املستجدات الطارئة. 

 حات اليت نعتقد أهنا ضرورية: االنتائج اليت توصلنا إليها يف حبثنا هذا نود أن نقرتح بعض االقرت   ومن خالل

املر  إدارة  والفنية وتفعيل أجهزة اإخضاع  املالية  اإلدارية،  اجلوانب  تتعلق مبختلف  لرقابة شاملة  العامة  فق 
 فق العامة لرقابته. ااصة للمر الدولة الرقابية السيما ديوان احملاسبة وإخضاع حساابت اإلدارة اخل

البنية األساسية مبوجبها  البوت واندفاعها إلقامة  النامية منها على عقود  انفتاح الدول خاصة  كما أن 
نتيجة لألمهية اليت يتمتع هبا هذا النظام ملا يوفره من متويل مال من القطاع اخلاص دون أي تكلفة من الدولة فإن 

اقتصادية وسياسية من سيطرة املال األجنيب على موارد هذه الدول لذلك كان   ذلك يوجب احلذر ويولد خماوف
 لزمن على هذه األخرية وضع ألية لتعامل والتقليص من املدد الزمنية للعقود. 

للمرافق العامة مكانة هامة يف القانون اإلداري كوهنا تؤدي دورا هاما يف إشباع احلاجات العامة للمجتمع و 
 كن السلطة العامة من حتقيق املصاحل العامة. و عن طريقها تتم
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و كان السائد يف الفرتات املاضية أن الدولة هي اليت تتوىل إدارة املرافق العامة بنفسها و مل تكن تسمح 
ألي جهة أخرى أن تديرها إال على سبيل اإلستثناء ، ذلك أن الدولة أتخذ على عاتقها القيام بكل األنشطة 

 إشباعا حلاجيات أفراد اجملتمع. 

اد على تقنية تفويض املرفق العام فهو أسلوب حديث إلدارة و استغالل و لسري هذه املرافق ميكن اإلعتم
املرافق العامة، حبيث يعهد مبوجبه شخص معنوي عام للغري سواء شخص عام أو خاص إبدارة املرفق العام و 

نها إستغالله ملدة حمددة من الزمن فهي طريقة من طرق إدارة املرفق العام ، فيتضمن عقد التفويض عدة أشكال م
كإمتياز مرفق عام و إجيار املرفق حيث مازال النظام القانوين لتفويض املرفق العام يف طور البناء و هو نظام حديث 

 و قابل للتطور. 

فقد كرس املشرع اجلزائري تقنية التفويض سعيا لتسوية و إستكمال الثغرات للوصول إىل التسيري          
 األفراد املتزايدة من جهة أخرى.   الفعال من جهة و اإلستجابة ملتطلبات

فقد تناول املشرع اجلزائري عقد تفويض يف جمموعة من النصوص القانونية جند أمهها قانون املياه          
 .   05/12رقم  

و هو أول قانون الذي نظم أحكام التفويض و الذي أتى مبفهوم عقد   15/247و املرسوم الرائسي  
 تفويض املرفق العام. 

الذي حدد القواعد العامة املطبقة على عقد التفويض و إجراءاته و   199/ 18وم التنفيذي رقم  و املرس
 كيفية تنفيذه . 

مجلة اإلجراءات هتدف إل ضمان الشفافية و   كما ختضع اإلدارة أثناء اختيارها للمفوض له إىل        
اعات بني أطراف العقد نتيجة إخالل أو املساواة بني املتنافسني، وكثريا ما تؤدي عقود التفويض إىل نشوب نز 

متاطل احدمها . ىف حني يتمتع كل طرف يف العقد مبجموعة من احلقوق و االلتزامات ختص كل واحد منهم دون 
غريهم،  كما يعترب الزمن العنصر اجلوهري الذي تتميز به عقود تفويض املرفق العام مما جيعل هلا هناية واليت تكون 

 و هناية مبسرتة.  إما هناية عادية أ

الدول         تنتهجها معظم  اليت  العام تشكل و بدون شك أحد االسرتاتيجيات  املرفق  فتقنية تفويض 
املتقدمة كانت أم يف طريق التنمية، لكوهنا شكلت الدعامة و احلل القانوين و االقتصادي لاللتزامات و الضغوطات 

  املالية و التقنية اليت تواجه املرافق العامة. 
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وعلى هذا االساس الحظنا من خالل عقود تفويض املرفق العام الىت قامت الدولة اجلزائرية إببرامها          
كانت معظمها مع متعاملني أجانب ، و ذلك متاشيا مع اإلصالحات الىت عرفتها الدولة من أجل مسايرة التطور 

 احلاصل يف جمال املرافق العامة بغية حتقيق أكرب فعالية .  

 247/ 15املشرع اجلزائري و رغم تكريس عقود تفويض املرفق العام من خالل املرسوم الرائسى رقم          
، إال إن الدولة و األشخاص احمللية ما زالت مل تعمل به بصفة جدية  و هذا   18/199و املرسوم التنفيذي رقم

 ئرية . راجع لعدم تكوين املوظفني يف هذه التقنية احلديثة على اإلدارة اجلزا

كما جيب على املشرع اجلزائري تفضيل أسلوب املنافسة ىف إختيار املفوض إليه يف مجيع القطاعات       
بغية تشجيع املنافسة و ضمان الشفافية و اجلودة . وذلك من خالل التخلي عن إحتكار القطاع العام و إحرتام 

 .   15/247املبادئ اليت نص عليها املرسوم الرائسى  

جيب إعادة النظر يف وسائل الرقابة احلالية وذلك أبرفاق تقنية التفويض مبجموعة من اآلليات   كما      
 الرقابية اليت تضمن متابعة دائمة ، بغية مراعاة املفوض إليه للمصلحة العامة.  

هنا جيب و عليه حقيقة ، فإن تقنية تفويض املرفق العام جتسدت يف املنظومة القانونية اجلزائرية ، إال أ     
إرفاقها إبرادة سياسية حيت تدر مثارها .و ينبغي ان يصاغ حمتوي عقود تفويض املرفق العام بعيدا عن احملاابة و ان 

 يتم مبراعاة جمموعة من املعطيات و العوامل املميزة لكل قطاع و متاشيا مع منط عيش املواطنني. 
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