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 إهداء
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 "وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا" صدق هللا العظيم

 الف، إلى الذي تعب ألرتاح انا إلىإلى من زرعني في أرض طيبة، وسقاني بمكارم الخ

من علمني النجاح قائال بعد كل نهاية وبعد كل عمل راحة، وكل من تعب نال وكل 

 من كسل خاب... أتعب نفسك ترتاح.

شكرا ورعاك هللا وأمي أجمل كلمة تتناغم الشفاه عندما  أبي الحبيب أقول 

 تنطقها...

إليك يا من كان جسدك جسدي ودمك دمي إليك يا من يهتز لتضرعها عرش 

تحت قدميها الجنان يا أوف صديقة يا توأم الوجدان أمي  ووضعت نالرحما

 الحبيبة.

 إلى من أتقاسم معهم حنان الوالدين

 إلى من ساندوني ولو بكلمة طيبة

 إلى من تقاسمت معهم ثمرة أعوام الدراسة

 إلى من بنيت معهم مدرسة الصداقة

 إلى من توجنا معا صداقتنا باألخوة

 هم مذكرتي.وإلى من وسعتهم ذاكرتي ولم تسع 

 

 



 

 

 شكر وعرفان

النعم  لى كلفي إتمام هذا العمل املتواضع وع الشكر هلل أوال وأخيرا على توفيقه لي

 .التي أنعمها علينا

 اخالقهعلى  بن طرية معمر الفاضل يدم بجزيل الشكر والعرفان ألستاذقأت 

 وحسن إرشاده ورحابة صدره

 عضاء لجنة املناقشةوالشكر املسبق أل  

كلية إلى جميع ألاساتذة ب وال يفوتني في هذا املقام أن أتقدم بكامل الشكر والتقدير  

 بجامعة مستغانم الحقوق والعلوم السياسية 

 وفي ألاخير أشكر كل من ساعدني في هذا العمل من قريب أو من بعيد
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 هتاياخصوص منها ولكل يةعموم خدمات تقدم هي و الدولة وجود بقدم ميقد العامة املرافق خيتار  إن

 نيللمواطن ةيداملتزا املتطلباتية تلب إىلهتدف  , متعددة نيمضام أخذت وبالتايل لألفراد يةاجلماع ياةباحل الرتباطها
 القانون يقلتطب رايامع وأصبحت مفهومها تبلورا أن إىل , العام املرفق على انعكس احلاصل املتسارع التطور وهذا ,

 العامة املرافق فتنوع , املتسارع النمو هذا يةنوع مع تتماشى ةيدجد يريتس طرق ابتكار إىل أدى مما , اإلداري
 املرافق بعض عن الدولة يختل عدم يهيالبد من كان فإذا . معها تتناسب ةيدجديري تس طرق حتما اكبيو 

 يقاوحتق يةفعال أكثر يريلتس ؤيةر  للخواص هايضتفو  كنمي أخرى توجد املقابل يفف , تهايعوطب هايتخلصوص
 يكيةاميند عن البحث فإن سبق ما عن وعطفا العامة املصلحة يقحتق يف أساسا واملتمثل , العامة املرافق دافأله
 من العامة األشخاص يرلتحر  ةيدجد
 مرن وأسلوب الدولة هبا متر اليت الظروفو  الرهانات ظل يف األجنع احلل أصبح , هبا املكبل يةواملال يةاإلدار  ديو الق

 يقحتق أمهها متعددة بأهدافو  , مواطن -خواص -إدارة , أطراف ثالثة على يةمبن يدةجد بعالقة الرتباطه
 . اخلدمة نيوحتس العامة املصلحة

  : الدراسة يةأهم
 عقود كانت , يةالوطن واألمالك -العام املال- مها نيهام ينبعنصر  علقيت العامة املرافق يضتفو  موضوع إن

 الربي والنقل -املناجم االتصاالت -الكهرباء -هياامل . خمتلفة لقطاعات متناثرة يةقانون نصوص عن عبارة يضالتفو 
 يةالعموم  الصفقات قانون ضمنيض التفو  عقود نضم الذي 51/742رقم  الرئاسي املرسوم بصدور مث

يدة جد يبوأسال تياتقن عن البحث وألن يد,املز  فانتظار يةابجيإ خطوة تربيع , مرة ألول العامة املرافق اتيضوتفو 
 من إال ونيك ال , واالستثمار يةالتنم يف فعالكطرف    اخلواص ه وإدخاليدوترش ياحلكوم اإلنفاقيص تقل بغية

املتعلق بتفويض املرفق العام الذي حيدد   51/511و بصدور املرسوم التنفيذي رقم . العام املرفق يضخالل تفو 
كيفيات تفويض املرفق العام و هو منط يشرك اخلواص بتسيري اهلياكل و البىن التحتية بغرض تشجيع املسريين على 

اتفاقية تفويض املرفق العام  املستوى احمللي على القيام باختيار منط التسيري االنسب  و التفاوض مع الشريك لتنفيذ
 .يف احسن الظروف و باقل تكلفة 

 : الدراسة أهداف-
 : يلي كما هبا اإلحاطة حناول أهداف جمموعة يقحتق إىل الدراسة هتدف

 51/511املرسوم التنفيذي  رقم  ومناقشة  هبا واإلملام العام املرفق سيريلت يقيوالتطب يعيالتشر  اجلانب معرفة -
 العام املرفق يضبتفو  يتعلق

 مواطن-خواص -دولة. يضالتفو  يةلعمل املركبة العالقة إطار يف تياوالسلب تياابجياإل معرفة -
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 قانوين إطار يف يةالعموم املرافق يريتس يرتطو  على العمل هناأش من جئنتا إىل الوصول يف املسامهة إىل هتدف -
 .منظم

  : الدارسة أسباب
 .ئيسيةر  نقاط ثالثة إىل الدراسة أسباب تعود

رغبة و اعجاب باختصاص تفويض املرافق العامة و ما يكتسيه موضوع تفويض املرفق   : يةذات أسباب- األول
 لتطوير االقتصاد الوطين .العام يف جمال الصفقات العمومية امهية بالغة يف حتريك عجلة املشاريع 

 ريئاجلزا املشرع أن يلوالدلية بالدراسة الكاف ظىحي مل العام املرفق يضتفو  موضوع الموضوعية: األسباب : يالثان
عبارة  سبق يماف كان يةعلم دةئفا ذو وهو العام املرفق يضوتفو  يةالصفقات العموم قانون ضمن مرة ألول نضمه

 املتعلقة اتيموالتنظ نيالقوان من ريالكث على االطالع من الدراسة هذه مكنت وقد اثرةنمت يةقطاع نيقوان عن
  .العام املرفق يضبالتفو 

 : يلي ما يف تتمثل :يةاقتصاد أسباب : الثالث
 النفط أسعار ريااهن -
 العامة املرافق إلدارة ةيدجد وسبل يثةحد طرق إىل التحول -
 هيدوترش ياحلكوم األنفاق من يلالتقل -
 . واالستثمار يةالتنم يف واملسامهة اخلواص بإشراك حلول عن البحث -

  : الدراسة يةإشكال
 ظل يف األجنع احلل العتبارها نظمها املشرع وقد , املسماة يةاإلدار  العقود من العامة املرافق يضالتفو  عقود تعترب

 يضالتفو  موضوع ريئاجلزا املشرع عاجل كيف : األيت لؤ التسا تدور حول نايتإشكال فإن يهوعلية االقتصاد األزمة
 ؟ اتهيقتطب أهم يه وما

 : يلي ما يف نوجزها لةئاألس منية فرع جمموعة لؤ التسا هذا حول يتفرعو 
 ؟ العام املرفق يضتفو  ما -
 ؟ يتهوهنا العام املرفق يضتفو  يذتنف على يةالرقاب اآللية يه ما -
املتعلق بتفويض املرفق  51/511يف ظل املرسوم التنفيذي رقم  العام املرفق يضتفو  عقود مناذج أهم يه ما -

 العام ؟
 :ذكرها اآلتية النقاط يف أمهها نلخص : الدراسة هذه يف واجهتنا يالت الصعوبات

 يةالعموم املكتبات يف وباألخص املراجع نقص -
 املعلومة إىل الوصول صعوبة -
 واالرتباطات األخرى املذكرة وإعداد االمتحانات نيب يقالتوف وصعوبة الوقت عامل -
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 .يعاتشر  ويما تنظ ريالكب باالهتمام العام املرفق يضتفو  موضوع حيظى مل -
 

 املتعلقة املرافق دراسة على تكزير  يليالتحل يالوصف املنهج هو الدراسة هذه يف املعتمد املنهج : المتبع المنهج
 هذه من عنصر لكل يزةاملم صئواخلصا يضالتفو  أطرافني العالقة بيد حتد خالل من العام املرفق يضبتفو 

 مقسمة برسم خطة قمنايه وعلية القانون واألحكامني والرباه باحلجج ودعمها عئالوقا يلحتل إىلباإلضافة  العناصر
, بدءا باالحكام املتعلقة باملرفق العام )الفصل االول( وصوال اىل موضوع التطبيقات تفويض املرفق  نيفصل على

 )الفصل الثاين(. 51/511العام يف ظل املرسوم التنفيذي  رقم 
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 :تمهيد
 صلح فما إدارهتا طرق ينتتبا أن يعيالطب من كان وهلذا أنواع العامة املرافق أن القول سبق
 باجلانب صلة نشاطها يثح من ختتلف املرافق أن كما , ألخر بالضرورة لحيص ال ملرفق
 من ريتس أن تفرض بئوالقضاء والضرا الدفاع وكذلك األمن مرافق ةيعفطب  للدولة ديياالس
 ذلك يف ملا إلدارته اخلاص القانون أشخاص إىل به تعهد أن تتصور فال مباشرة الدولة قبل
 تعهد أن من مضرة فال أخرى رافقمل فخال الدولة وهذا يانك هتز قد ةري كب خطورة من

 استغالل أو البرتول أبار لستغاللال بالنسبة احلال هو ما مثل( 1) لشركات أو ألفراد إدارهتا
 اليت واحلدود يفيةبالك ذلك يتم أن ةيطشر   غريهاو  املواين استغالل أو الغازأو  الكهرباء

املرافق  بعضيري تس عن احملدود اإلطار هذا يف تتخلى أن الدولة على القانون لذلك هاييبن
 حمال للمنافسة تكون أن كن مواليت ياوصناعيا جتار  طابعا يتكتس اليت خاصةية العموم
 املرافق هذه يريتس عن يالتخل ونيك و صئنقا من يالعموم رييالتس ملهحي ما كل لتجنب

 املرافق يريلتس يثةاحلد يباألسال من وهو ((2العام املرفق يضبتفو  يعرف قانوين إطار يف
 :مها أساسيان ني مبحثالفصل  هذا يف نقرتح تقدم ما على ايسسأوت  يةالعموم

 
 العام المرفق يضتفو ية ماه : األول المبحث
 يتهونها العام المرفق يضتفو  على الرقابة : يالثان المبحث

 
 
 
 
 
 
  021ص  ,2202ضاء , الجزائر بي,دار ال بلقيسدة , دارديت الجالمرفق العام والتحواال يير, تسيفضر يةنا -2

 823ص  821م ص  2007هـ 0221ع , الجزائر , السنة زيجسور للنشر والتو2ط  دارياالالقانون  في جيزاف , الوضيعمار بو-0



 معالا مرفقلا بتفويض قةلمتعلا ماألحكا :األولل فصلا
 

7 
 

 العام المرفقيض تفو  يةماه : األول المبحث
 يف املرسومة أهدافها وإجناز يقحتق اجل من الدولة يف يفةبالوظ العامة اإلدارة تضطلع

 , الدولة يف املفعول الساري القانون والنظامية الوطن يقاملواث يف واحملددة لألمة العامة سةياالس
 ريس حسن ضمان يقحتق أي اإلداري القانون مبفهوم العامة املصلحة يقحتق بقصد وذلك
 ألفراد يةواملستقبلية واملعنو  يةاملاد العامة احلاجات إلشباع واطراد بانتظام العامة املرافق
 أتلج أهدافها حتقق يولك ((1لذلك الالزمة والسلع اخلدماتمي تقد يقطر  عن اجملتمع

 أسلوب باستخدام , للخواص إدارهتا عن بالتنازل وذلك يدةجد يريتس طرق البتكار
 احلكومي التوجه هذا وأن عامئ عب تشكل العامة املرافق ان على اعتبارا العام املرفق يضتفو 

 على  التوقف ويف العامة املرافق على األنفاقيد ترش يف تتمثل واضحة ياسيةس بإرادة ترجم
 , يلهامتو 
 املرافق عن يجيالتدر  يالتخل لةأمس لتقبل استعدادا ونيك أن دون رمست اليت ياسةالس يوه

 يه اإلدارة أن كون لالختصاص بالتطرق إال يةالبدا يف يالتخل هذا يفهم ومل العامة
 املرفقيري تس أسلوب يف فقط ريتغي انه على األمر فهم أن إال مرافقها يريتس يف املختصة

 لذلك , العام املرفق مع تعاملها منط غيريتل اإلدارة من اقرتاح وهو عنه يالتخل يسول , العام
 . مطالب ثالث يف املبحث هذا سنتناول
  العام المرفقيض تفو  يفتعر  : األول المطلب
 العام المرفق يضتفو  عناصر : يالثان المطلب
 العام المرفق يضتفو  لها ي يخضعالت المبادئ : الثالث المطلب

 
 
 
 
  2202،  20ص  مطبوعات الجامٌعة ديوان, 6, ط ني, الجزء الثا دارياإل, النشاط دارياإلعمار عوابدي , القانون -0
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 : العام المرفق يضتفو  مفهوم : األول المطلب
 الصعوبة أمرا بالغ يعترب العام املرفق يضلتفو  مانعا جامعا يفتعر  يدحتد أن يهف الشك مما

 مكن لذلك متعددة وتبعا صورا المتالكه وكذا العام املرفق يف احلاصل للتطور راجع وهذا
 . هلا  ضخضعواملبادئ اليت العناصر نوضح مث العام املرفق يضلتفو  ريفتع إعطاء

 تعهد خالهلا من يلةوس كل مثل نهأب T.DALFAR األستاذ رفهيع -: يالفقه يفالتعر  أوال
 بصورة تعاقد أو إما يتم وهو أخر قانوين شخص العام املرفق يقحتق مبدأ وهو اجلماعة العامة

مبوجبه  يعهد الذي العقد نهأب العام املرفق يضتفو  يالفرنس املشرع عرفه كما  ((1منفردة
 ونيث يكحب عام مرفق إدارة خاصأو  عام شخص إىل العام القانون أشخاص من شخص
 سلطة اختصاص نقل به يقصد املرفقيض وتفو   (2)يهعل يتحصل الذي املايل املقابل
 يقلتحق حمددة لفرتة عام مرفق استغالل اخلاص للقطاع عام شخص أي أو الدولة يةولؤ ومس

 يق:حتق إىليهدف  الذي العقد هأنب auby األستاذ عرفه  عامة مصلحة
 إقامة العقد يتضمن أن يكمنو  للمرفق ضروري باستغالل ياموالق عام مرفق مهمة يذتنف -

 عامة منشآت
يدين املستف مباشرة مع عالقة وإقامة املرفق شغيلت ليةو ؤ مس يضالتفو  صاحب حمليت أن -

 حمددة يفاتلتعر  يتهمدأت مقابل اخلدمات إليهم ديؤ ت الذي
 دفيه االستثمارات اليت تعكس اليت العقد يف احملددة باملدة يضالتفو  صاحبيتقيد  ان -
 من الذي العقد: نهأب العام املرفق يضتفو  ريفتع ضبط كنم سبق مما و (3تغطيتها ) إىل

 وبكل ما مستوياته عام بكل مرفق يريلتس" العام القانون أشخاص من شخص يتوىل خالله
 ستغاللا جئبنتا مباشرة متعلق مال مبقابل آخر لشخص رئوخسا أرباح من يريالتس حيمله

 يريوالتس يداجل لستغالباال تسمح اليت يةالضرور  يزاتوالتجه تااملنش بذلك يتحملاملرفق و 
 للمرفق العادي

 01ص   2223ة, لبنان قياة حلب  الحقورمنشو  0إدارة واستثمار المرافق العامة, دراسة مقارنة ط يض ف  فويدر جابر , التحيد ليو-0

 03ص 

 – 3 220ن قطب , مرجع سابق, ص ديال حيمروان م -2

 082دة , مرجع سابق , ص ديت الجالالمرفق العام والتحو ييرف , تسيرظ ديةنا -8
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 : يعاتشر  العام المرفق يضتفو  ثانيا:
 يضعقود التفو  من نوع أهم يف يةقطاع نصوص سبقته بل ميو ال يدول يسليض التفو  تبين إن
 ضرورة استدعى وهو ما املصطلحات يدوتوح اإلطار القانون بغيالكن  " زيااالمت عقد "
 (1يض )التفو  لعقود منظم نص ادجي إ
 من مث زيااالمت كعقد يةالقطاع النصوص بعض خالل من املوضوع هذا نعاجل فإننا يهوعل 

 .15242 / القانون خالل
 من يضالتفو  تعريف إىل ريئاجلزا املشرع تعرض لقد : يةالقطاع النصوص خالل من -أ

 :فيما يلي نوجزها يةقطاع نصوص عدة يف زيااالمت عقد منوذج خالل
 1- 2 83 /17( القانون من 21 المادة / ياهبالم المتعلقة ينالقوان خالل من (  

 تكلف , العام القانون عقود من عقد انه ياهللم يةالعموم اخلدمة يازامت عرفتحيث 
 منه يتم والذي ال , العام للصاحل اخلدمات أداء ضمان قصد يااعتبار  شخصا اإلدارة مبوجبه

 من العقود عقد هو وبالتايل يةاحملل واجملموعات ميةالعمو  سساتؤ وامليئات اهل لصاحل إال
 بإدارة امللتزم يسمى عادة مع الشخص امللتزمة أو املتعاقدة اإلدارة اتفاق يف ية يتمثلاإلدار 
 عنياملنتف من يتقاضاها رسوم مقابلينة,مع ملدة العامة املرافق احد تشغيلو  يريوتس

 قرار يف جاء ما وهو( 3) خسارة او رحبا املخاطر ذلك حتمل مع العام للمرفقني واملستعمل
 التابعياز االمت عقد ان " 11019  : رقم يةقض 90/93/2994يف الصادر ئريةاجلزا الدولة جملس

 لعقار قتؤ م ستغاللاب تغلاملسياز االمت السلطة مبوجبه متنح إداري عقد هو الدولة ألمالك
 لكنه إتاوة دفع مقابل ومتواصل حمدد هبدفو  ئياستثنا بشكلية الوطن لألمالك التابع

 اآلخر هو الدولة جملس ان يتبني القرار هذا خالل ومن وبالتايل يهف للرجوع وقابل قتؤ م
 . زيااالمت لعقد العام والطابع اإلداري الشكل صراحة يعتمد
       

 ابرام إجراءات لةيكه وإعادة يةالعموم الصفقات جمال توسع بعنوان 242/ 15ظل املرسوم يف يةالعموم بالصفقات املتعلق يالدراس يومال يف مداخلة يفيظر  يةناد-1
 2911. 12.12يخبتار  , ةيلاملس جامعة ,الصفقة

   ياهبامل املتعلق 1993 ماي 12 يخبتار  20 عدد.ر.ج 1993 ماي14يف 328/83 رقم  املرسوم راجع-2
 5 ص 2994 اجلزائر عنابة , يعوالتوز  للنشر العلوم دار ,يةاحملل اإلدارة قانون , يبعلري الصغ حممد -3
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 واستدرك يةالقانون العالقة تغري خالله من يداجلد التوجه يرسا أن إال القانون هذا يلبث ومل
 صدور بعد وذلك العام القطاع عجز ظروف ظل يف العام املرفق يريتس يف أخرى أطراف
 عقد منه 9 4املادة تناولت 17/83 رقم للقانون املعدل  . (( 1 ياهبامل علقيت 96/ 13األمر
 شخصا مبوجبه اإلدارةتكلف , القانون العام عقود من عقد انه على وعرفته اإلداري يازاالمت
 . عامة ذات منفعة خدمة أداء قصد خاصا او عاما يا اعتبار 

 لكل العام عقود القانون من عقدا تعترب 27" املادة يف ((2 املياه قانون91/12 رقم القانون أما
 طبقا بذلك طلبا يقدم  اخلاص القانون أو العام للقانون خاضع معنوي أو يعيطب شخص
 . يمالتنظ يقعن طر  حتدد اليت ةكيفيال و القانون هذا يف احملددة للشروط
 2-يعة السر  الطرق يازامت مبنح املتعلق (3)  96393/ املرسوم خالل من يازاالمت عقد 
 الذي , واخلاص العام خاضع للقانون معنوي شخص لكل يعةالسر  الطرق يازامت منحمكن 
 موضوع زيااالمت منح ونيك و الشروط النموذج دفرت يماتتعل وفق بذلك طلب يقدم
 .وامللتزم الدولة حلساب تصرفي الذي يعةبالطرق السر  ملكلفا يرالوز  نيب يةاتفاق
 –3ياألراض   ستغاللا  ةو كيفي شروط حيدد الذي 93 / 19  القانون خالل من 

  (.(4الدولة ألمالك التابعة يةالفالح 
 يةجنس من طبيعيا شخصا مبوجبه متنح الذي العقد هو زيااالمت1 ف /94املادة تناولت يثح

 ياألراض استغالل حق " يازاالمت صاحب املستثمر " النص صلب يف عىئرية يدجزا
 دفرت على هبا بناءا املتصلة يةالسطح األموال كذا للدولة اخلاصة ألمالك التابعة يةالفالح
 يةسنو  إتاوة دفع مقابل يدللتجد قابلة )سنة49 ( أقصاها ملدة يمالتنظ يقطر  عن ددحي شروط

 املالية. قانون مبوجب يلهاوحتص يدهاحتد كيفيات تضبط 
 11/97/1007بتاريخ  32.ج ر 1007املؤرخ يف جوان  07/13 رقم االمر1-
يف  93/73معدل ومتمم بالقانون رقم  94/90/2991بتاريخ  97قانون املياه ج ر عدد  94/93/2991املؤرخ يف  91/12رقم القانون  -2

 27/92/2990الصادر يف  27ج ر عدد  22/92/2990يف  90/92و القانون  22/91/2993بتاريخ  94ج ر عدد  94/93/2993
 21/90/1007الصادرة يف  31ق مبنح امتياز الطرق السريعة ج ر عدد يتعل 13/90/1007يف  07/393املرسوم التنفيذي رقم -3
بتاريخ  47حيدد شروط و كيفيات استغالل االراضي القالحية التابعة لالمالك اخلاصة للدولة ج ر عدد  11/93/2919يف  19/93القانون -4

23/93/2919 
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 يةباملستثمرة الفالح قةامللح األمالك جمموعةية السطح باألمالك القانون هذا مبفهوم ويقصد
يعيا طب الدولة شخصا مبوجبه متنح يثح الري ومنشآت و االغراس املباين منهاا يمس وال
 وفق اخلاصة ألمالك الدولة التابعة يةالفالح ياألراض ستغاللا حق يازاالمت صاحب عىيد

 . الشروط دفرت
 4-   املتعلقة 04.93/342 رقم يماتالتعل خالل من اإلداري يازاالمت عقدتعريف 

 مبقتضاهد تكلف عق هو يلي ما على نصت يثح (1: )هاري جأوت ية العموم املرافقبامتياز  
 الزمن من ينةمع ملدة ستغاللهعام وا مرفق بإدارة خاصة شركة أو فردا املختصة يةاإلدار  اجلهة

 رسوم مقابل ياتهولؤ مس على امللتزم يازحق االمت صاحب يقدمها أموال أو عمال بواسطة
 .املرفق هذا له ي ضخضعلذا القانون النظام إطار وذلك يف  خدماته من املنتفعون فعهايد

 ياتهولؤ مس وحتت نفقته على اخلاصة الشركات أو األفراد احد دعهيت العقد هذا فبموجب
 خدمة داءأب له توضع اليت للشروط طبقا ) يةالبلد يةالوال. الدولة( اإلدارة من ية بتكلفاملال

 ملدة يديرها اليت األرباح على املشروع وحصوله باستغالل له السماح مقابل للجمهور عامة
 .اإلدارة إىل املدة يةهنا ف املشروع يعود يثحب العقد ف حتدد الزمن من

 يازعقد االمت حمتوى أن منها الرابعة الصفحة يفيمات التعل هذه فحوى يف املالحظ ان إال 
 انه يازاالمت لعقد يفهاتعر  يف جاء يثح- التنظيميةو  يةالتعاقد -الشروط من نينوع ويحي

    ( الشروط دفرت يهعل نص طبقا ملا وامللتزم يازاالمت ماحنةية اإلدار  اجلهة نيب اتفاق عن عبارة
 يف الواردة الشروط احرتام إال على امللتزم وما ) يازاالمت ماحنة يةاإلدار  اجلهة بإعداده تقوم 

 ورد ملا طبقا نيالطرف نيب اتفاق ألنه يمتنظ ذو طابع تعاقد إال ليس فهو يهوعل يقةالوث هذه
 له يسل يازاالمت عقد أن ذلك يجةونت نيالطرف إرادةيه عل ملا اتفقت يسول الشروط دفرت يف

 ي.حئاليم تنظ هو بالقدر الذي تعاقدي طابع
 
 
 . ريهاوتأج يةاحمللالعمومية  املرافق يازبإمت املتعلقة 04/342.,93 ية الوزار يمات التعل على يقالتعل يةراض مبارك بن-1

 2002/2001 اجلزائر احلقوق يةكل , القانون يف رياملاجست شهادة على احلصول اجل من مذكرة2-
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  18/ 199:     المرسوم خالل من العام المرفق يضتفو  يفتعر  يدتحد –ب
يقصد بتفويض املرفق العام  يف مفهوم هدا املرسوم     ( يلي ما على منه  2 املادة تنص يثح

حتويل بعض املهام غري السيادية التابعة للسلطات العمومية ملدة حمحدة , اىل املفوض له 
 (1ادناه  هبدف الصاحل العام ) 4املدكور يف املادة 

اجلماعات االقليمية و املؤسسات العمومية دات   مكنمنه على مايلي : ) 4ونصت املادة 
طابع االداري التابعة  هلا و املسؤولة على املرفق العام اليت تدعى يف صلب النص "السلطة 
املفوضة" او تفوت تسيري املرفق العام اىل الشخص املعنوي عام او  خاص خاضع للقانون 

 ( 2ية التفويض )اجلزائري يدعى يف صلب النص " مفوض له " مبوجب اتفاق
او املسري من قبل عدوة على مايلي :)مكن تفويض املرفق العام املنشا   1 كما نصت املادة

اشخاص معنوية خاضعة للقانون العام , يف ايطار جتمع يعني االشخاص العموميون 
وجيوز العضو املعني بصفة   املدكزورون اعاله ممثال عنهم ضمن التجمع امبوجب" اتفاقية "

 ( 3السلطة املفوضة , و مثل اعضاء التحمع يف جتسيد تفويض املرفق العام )
من نفس املرسوم اعاله ان" اتفاقية  تفويض املرفق العام عقد اداري   7كما عرفت  املادة 

 ( 4يربم طبقا للتشريع و التنظيم املعمول هبما و احكام هدا املرسوم ")
 :اآلتية صئاخلصا تستخلص ان يه مكنوعل 

 : العامة للمنفعة يهدف العام المرفق وجود ضرورة -أوال
 إشباعيق طر  عن عامة مصلحةحتقيق  هو العام املرفق لوجود األساسي اهلدف إن-

والفكر  الثقافة وخدماتيمات والتعل يةالصح اخلدمات مثل يةواملعنو  يةالعامة املاد احلاجات
 (1(واملواصالت يد الرب  وخدمات

 29ه املوافق ل  1430ة عام قغدةذي ال29يتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويض املرفق العام , مؤرخ يف  13/100مرسوم 2 م-1
 .2913اوت
 4مرجع السابق املادة  13/100مرسوم  2-
 1مرجع السابق املادة  13/100مرسوم  -3
 7مرجع السابق املادة  13/100مرسوم  -4
 60 ص. السابق املرجع , اإلداري النشاط , اإلداري القانون , ييدعوا عمار -1



 معالا مرفقلا بتفويض قةلمتعلا ماألحكا :األولل فصلا
 

13 
 

 يريوتس إدارة أخر شخص إىل اإلدارة خالله من توكل اتفاق هو : المرفق يضتفو  ياثان
 .املرفق ستغاللا خالل من مال مبقابل وذلك العام املرفق
 كافة ددحي العقد فهذا , يةعقد عالقةي وه : له ضفو الم و المفوض ينب العالقة ثالثا

 إال يكون ال يضالتفو  انكد ؤ ي ما وهو , اخل .. الرقابة -املادي املقابل -يذالتنف . الشروط
 انجيب  واليت املرفق يودق خاصة بدقة وااللتزامات والواجبات احلقوق يضمن عقد إطار يف
مبدأ  يوه املرافق العامة يريتس حسن حتكم اليت األساسية بالقواعد له هبا املفوض ميلتز 

  ((1املرفق يةاستمرار 
  : ويضالتف أطراف رابعا

 ماعند  *املفوض *عام مرفق عن ولؤ املس و العام للقانون خاضع معنوي شخص وجود -1
 املزودة سساتؤ امل بذلك جمموعة املقصود ونيك نيالعام األشخاص عن الكالم ريجي

 يةولؤ مس فإن يهوعل ..(2)العامة سساتؤ امل .اإلقليمية اجلماعات   الدولة العامة يةبالشخص
 . ((3اإلدارية ية ولؤ املس تشكل اإلداريةنشاطاهتم  فعل عن منيالعا األشخاص

 العام او القانون من يةمجع أو سسةؤ م أي أو يعياطب فردا يكون قد : له المفوض 
 . اخلاص

 به املتعلقةااللتزامات  إىل العام املرفقيري تس أثناء له املفوض يضمن أن جيب : خامسا -
 .... يةواالستمرار  كيفوالت املساواة يف أساس واملتمثلة

 املقابل املايل دفع يفيةك اعتبار أن الفقهاء من ريالكث ىير  : املايل املقابل : سادسا -
 صاحب يهعل يتحصل املرفق الذي لوجود احملدد ياراملع هوا العام املرفق استغاللو  يري لتس
 طرفه من داةأامل اخلدمة مقابل , عنيقبل املنتف من إتاوات على ) له املفوض ( يضالتفو 

  تالحظ فمثال يضالتفو  عقد ةيعطب حسب يضالتفو  مدة تتحدد : يضالتفو  مدة : سابعا
 
 22 ص سابق مرجع , يدةاجلد والتحوالت العام املرفق يريتس , ية ظريفناد -1
 448 ص يالقاض منصور ترمجة األول اجلزء اإلداري القانون , يهدلقولق رياب يلقود جورج -2
 476 ص , السابق املرجع , يهدلقولق رياب يلقود جورج -3
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 يةالزمن املدة أن يثح . األخرى العقود بعض عكس يازاالمت عقد يف أطول مدة
 . املشروع نفقات ية لتغطيةكاف تكون أن أي, اجله من منح الذي بالغرض حمددة -

صور  أن إىل اإلشارة سبقت لقد : العام المرفق يضتفو  عناصر : يالثان المطلب
 ( يسصور البول مهايتني أساس يتنيجوهر ني وصورت ينمظهر  تتخذ اإلداري النشاط ومظاهر

 يةاإلدار  السلطة يعتستط القانون نظامه بواسطة الذي العام املرفق وصورة )اإلداري ابطضال
 الدولة يف العامة احلاجات إشباع وظائف يقوحتق اجناز منضت أن الدولة يف املختصة
 ولفكرة صورة أفضل وعلى واطراد بانتظام واجملتمع

 الدولة يفية اإلدار  يفةالوظ ومظاهر لئوسا من ومظهر ةيلوس كونه إىل باإلضافة العام املرفق
 القانون ويف عامة بصفة عامل القانون يف وفعالةحيوية  يةلوعم يةوفن يةونظر  ميةعل يمة ق ,

 أن إال اخلاصة قواعده عام مرفق لكل عرفنا انه ولقد,(1)خاصة بصفة اإلدارة وعلم اإلداري
 مرافق أو للدولة عامة مرافق كانت ياأ يعا مج املرافق العامة نيب مشرتكة مبادئ ثالث هناك
 بشكل تدار عامة مرافق أو يةإدار  عامة مرافق أو يةوجتار  يةعامة صناع مرافق أول يةحمل عامة

 مرفق يضتفو  أمام نكون يلك و مثال يضكالتفو (2)   آخر شكل يف أو REGIE  إداري
 قابل عام مرفق وجود ضرورة من أساسا تتشكل عناصر جمموعة تتحقق أن جيب عام

 لألحكام وفقا يضالتفو  ومانح يضالتفو  صاحب نيب مةئقا عالقة تكون وان يضللتفو 
 وجوب ارتباط إىل باإلضافة  العقد يف يهاعل واملنصوص , املشرع قبل من احملددة نيةالقانو 

 : يأيت ملا وفقا ذلك علىيب وسنج , املال وباملقابل العام املرفق باستغالل العقد موضوع
 هيالعامة  املرافق { ؤادف حممد الدكتور يعرفه : العام المرفق عنصر : األول الفرع

 (3) }  العام النفع  أغراضمن  حتقيق غرض  بقصد الدولة هائتنش مشروعات
 
 55 ص 2014 اجلزائر جامعة , 6 ط ج م د , اإلداري النشاط , الثاين اجلزء اإلداري القانون , عوابدي عمار  -1
 1 طيع والتوز  والنشر للدراسات يةاجلامع ,548 ص لبنان 2008 . املؤسسة يالقاض منصور ترمجة ’الثاين اجلزء , اإلداري القانون , يهدالقول رياب ,يلقود جورج -2
 254 ص , مصر , االداري القانون واحكام مبادئ , مهنا فؤاد حممد -3
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 عام ذات نفع حباجات الوفاء يهدف مشروع كل  نهأب ( يعرفه(1شحاتة يقتوف الدكتور أما
 إما يرهوتد العامة اإلدارة فتتواله مرض وجه على يقهحتق عن يةالفرد املشروعات وتعجز
 : يلي ما ومنه نستخلص  رقابتها حتت يديرونه األفرادبه  تعهد أومباشرة  بنفسها

 يازامت تقدر اليت يه الدولة إن بذلك صديق : الدولة هئتنش العام المرفق-1
 أنالالزم  من يسول , نيمع قانون على العامة للمرافق إخضاعه وتقرر عاما مرفقا ما نشاط 

 أفراد إىل اإلدارةتعهد  ما اري فكث رتهادإ مباشرة يه تتوىل نأ الدولة حتدثه مشروع كل يكون
 أو يازاالمت نظام سدهجي الذي الوضع وهو إشرافها حتت عامة خدمة داءأب خاصة شركة او

 قدر على يكون أن إحداثه تتوىل الدولة الذي العام املرفق يف يفرتضو  املختلطة الشركات
 للمرفق جيي وصفد يهالفق قدم هذا املعىن ويف , لألفراد ترك قد لكان إال و يةاألمه من

 من وقت يف العام الرأي يقدر يتال اخلدمات أوالنشاطات  أنواع : نهأب نشاط باعتباره العام
 ولعدم للجمع اخلدمات هذهية ألمه نضرا هبا يامالق على احلكام إن ينةمع دولة ويف األوقات
 .احلكام تدخل بدون األكملالوجه  على يتهادأت إمكان

 .((2املختلطة الشركات أو يازاالمت نظام سدهجي الذي الوضع وهو 
 كلهدف   يه العامة املصلحة إن ذلك : العامة المصلحة يقتحق هو المرفق هدف- 2
 حبتة يةجتار   تكون غايتهاواليت الدولة هاري تس اليت سساتؤ امل وحىت بل إدارية يفةوظ
 .العامة املصلحة يقحتق إىل تسعى إمنا يةاالقتصاد سساتؤ كامل
 األشخاص  مارسهااليت ئفالوظا فمن اإلدارة على حكرا يستل العامة املصلحة إن كما
 الفقه ولقد اقرتح والنقل البناء كخدمات العامة للمصلحة كذلك تتصل ما اري كث يونالعاد

 النشاط من األوىل الغاية متثل العامة املصلحة كانت فإذا يةاإلشكال هذه من للخروج يارامع
 كانت إذا أما , العام ون املرفقيك األخرى األركان وتوفرت القانون الشخص به يقوم  الذي

 
 309 ص 2007 ه 1428 ,اجلزائر , يعوالتوز  للنشر جسور , 2 ط , االداري القانون يفيز الوج , يافبوض عمار -1
 310 ص 309 ص . السابق املرجع ,اإلداري القانون يف يزالوج,فيابوض عمار-2
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 العام املرفق منزلة إىل ترتق ال يفةالوظ فإن النشاط هلذا ويةثان ل  غايةمتث العامة املصلحة 
 فإهنا الغري لصاحل أساسا متارس يفةالوظ كانت  إذا الصدد هذا يف RèNè CHAPUS وليق

 متثل فإهنا تتبعها اليت للمصلحة الذات للصاحل متارس أساسا كانت وإذا عام مرفق متثل
 ..اخلاص النفع لصاحل يفةوظ

  : يواستثنائ خاص قانون لنظام العام المرفق خضوع -3
 األحكام هو جمموعة العام املرفق كمحي الذي ئيواالستثنا اخلاص القانون بالنظام واملقصود
 بصفة اخلاص القانون عن قواعد ياجذر  اختالفا ختتلف اليت , يةالقانون واملبادئ والقواعد

  ((1خاصة بصفة اخلاصة املشروعات حيكم الذي القانون النظام واعدق وعن عامة
 متارسه ومتناسق منظم نشاط عن عبارة هو العام واملشروع : عام مشروع العام المرفق-4

يق غرض لتحق يةوقانون يةوفن يةماد لئبوساتنفيذية و  وإداريةيهية وتوج ةيقياد يةبشر  جمموعة
 ((2حمدد

 : العام المرفق يضتفو  لها ضعيخ يالت المبادئ : الثالث المطلب
 يضوتفو  يةالعموم صفقاتبتنظيم ال املتعلق  13/100من القانون  3لقد جاء نص املادة 

- 11من املرسوم الرئاسي رقم  1على ما يلي : )دون االخالل باحكام املادة   العام املرفق
و املدكور اعاله و جيب ان   2911سبتمرب  17لاملوافق  1437دي احلجة  92املؤرخ يف  242
توفيض املرفق العام يف ايطار احرتام مبادئ املساوات و االستمرارية و التكيف مع يتم 

 (3ضمان معايري اجلودة و النجاعة يف اخلدمة العمومية )
ضخضع اتفاقات املرفق العام البرامها اىل مبادئ املنصوص عليها يف املادة املدكورة اعاله يف 

 العام عند تنفيد اتفاقية تفويضه على  هدا املرسوم , و زيادة على دلك ضخضع املرفق
 املرافق يريوتس يمتنظ يةفعمل التكيف يةواملساواة وقابل يةاالستمرار  مبادئ إىلاخلصوص 

 , والدولة اجملتمع يف العامة ياةللحريية ومص يويةوح يةجوهر ية عمل يه الدولة يف العامة
 61 ص السابق املرجع , اإلداري النشاط , اإلداري القانون , عوابدي عمار-1
 26 ص , العام املرفق يةنظر  , حافظ حممود -2
   3رجع السابق مادة امل املتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويض املرفق العام ، 13/100املرسوم  -3
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 مةئومال يةوكفا واطراد بانتظام العامة املرافق يريوتس يمتنظ يةعمل ريس حسن يث تتوقفح
 خدمات من حاجاهتم بعوايش و ققواحي ان الدولة وملواطن اجملتمع يف العامة ياةللح  مكنفال

 , يهوالرتف يموالتعل والكهرباء ياهوامل يلوالتمو  , والعدالة األمن و العامة والصحة املواصالت
 يةعمل وحتكم تضبط يولك الدولة يف العامة املرافق ريوس يمتنظ حسن ضمان يقطر  عن إال
 اخلدمات ريتوف يف يةوبفاعل ةيدومطردة ورش منتظمة بصورة يريهاوتس العامة املرافق يمتنظ

 اإلداري القانون يف القضاء اقر الدولة يف نيالعامة للمواطن احلاجات إلشباع الالزمة والسلع
 , (1) الدولة يف العامة املرافق يريوتس يمتنظ يةعمل حتكم عامة يةقانون مبادئ ثالث املقارن

 باإلجراءات املرتبطة املبادئ : ذكرها اآليت النقاط خالل من نعاجل املوضوع فإنناليه وع
 .ثاين  كفرع العام باملرفق املرتبطة ئاملباد مث أول كفرع

 ما على 18/199املرسوم من 3 املادة نصت : باإلجراءات املرتبطة املبادئ : ألولا الفرع  
 يف تراعى أن جيب , العام احلسن للمال واالستعمال يةالعموم الطلبات جناعة لضمان " يلي

ني املرشح معاملة يف واملساواةية للطلبات العموم الوصول يةحر  مبادئية العموم الصفقات
 تأأنش املادة هذه بؤن تؤكد وقد " املرسوم هذا أحكام احرتام ضمن اإلجراءات يةوشفاف
 العام للمال احلسن االستعمال اوييس يةالعموم الوصول للطلبات يةحر  أن يف تتمثل معادلة

 سوق وان , العام املال على بسيطرهتا يهها متاز وتوج موجهة ستبقى اإلدارة أن يعكس مما
 سيغلب الذي , التعاقد وفق يكونس يرهحتر  وان ميةالعمو  ياتاحلاج يةر لتلبيحر س االقتصاد

قانون  يفية احلر  مبادئ يستكر  هو لالنتباه امللفت إن . االتفاقية وحر  وضاطابع التف يهعل
 تعمل وفق أن جيب املتعاقدة املصلحة أن للقول بنا يرم هذا وان ميةالعمو  الصفقات
 تتعاقد ك متحرر لإلدارة ياتعاقد وسط ينشأس هذا ألن املتعاقد املتعامل مع احلر التفاوض

 .  (2)العامة املصلحة مراعاة وفق يكونس هذا أن إال يةحر  بكل
 يف الفصل الثاين ابرام اتفاقيات املبادئ هذه على صراحة الذكر السابق املرسوم من املواد عليه نصت

 
 73 ص , سابق مرجع , اإلداري النشاط الثان اجلزء اإلداري القانون , عوابدي عمار - 1
 3سابق م  مرجع , العام املرفق يضوتفو  يةالعموم الصفقات يمتنظ ظمنتم13/100مرسوم رقم  -2
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 (1).12-11-19-0-3العام القسم  االول : صيغ ابرام اتفاقية تفويض املرفق العام يف مواده تفويض املرفق 

 الطلب إىل الوصول ينياالقتصاد نياملتعامل كل حق من يالعموم الطلب إىل الوصول يةحر  -أ
 إىل الوصول سهولة الواسع اإلشهار : يلي ما يقبتطب وذلك يالعموم االستثمار فتح أي يالعموم

 ريحتض آجال , املتعاقدة للمصلحة املرجوة باألهداف تربر العموم الطلب إبرام يقةطر  ياراخت , قئالوثا
 ,نيللمرشح  يكون كايف العروض

 احملل أو الوطن اإلعالن : اآلتية اإلجراءات باختاذ وذلك ينياالقتصاد نياملتعامل مساوات مبدأ -ب
 والعادي الصارم يقالتطب , موجهة ية و غريموضوع تكون املتعامل ياراخت عناصر , احلالة حسب

 الشروط دفرت حسب التقين يطالتنق ةيقلطر 
 ريشأالت  ومفصلة واضحة إجراءات : يلي ما يقوتطب باحرتام وذلك اإلجراءات يةشفاف مبدأ -ج

 قتؤ امل املنح إعالن يف جئللنتا معلومات نشر ,يةجلسة علن يف رفةظاأل فتح , الشروط لدفرت املسبق
 . قانونا مضمون الطعن حق رياوأخ , نياملرتشح لكافة يحاتتوض األجوبة وطلب نفس ميتقد

 مطابقة مواد وحماولة وعدة يهاعل أكيدالت خالل من هذا وظهر يداجلد القانون روح املبادئ هذه تعترب
 ن مكاليت العامة املالحظة القانون ولعل كل خالل من املبادئ هلذه واملوضوع يةالشكل اإلجراءات

 بضرورة يدمق ميو ال العام املال وإنفاق صرف ان يه يداملرسوم اجلد ظل يف اخلصوص هذا يف يهانبد
 .(2)العموم الطلبمبلغ  كان املبادئ مهما هذه احرتام
 عدد على استخالص والفقه القضاء استقر لقد : العام بالمرفق المرتبطة المبادئ : يالثان الفرع

 االعتبارات تفرضها اليت يةالقواعد اجلوهر  من تعد يالفرنس اإلداري القضاء أحكام من املبادئ من
 العامة املرافق ريس يف والعامة األساسية املبادئ على هذه لقيط و يةاالجتماع العدالة ايهومتل يةالعلم

 :ب تتعلق يوه
 اطراد و بانتظام العامة املرافق ريس يةاستمرار  ضمان -
 العامة املرافق أمام املساواة -
 املتغرية العامة املصلحة ياتملقتض وفقا يلوالتعدللغري  العامة املرافق يرةمسا -

 
 . 12 - 11- 19- 0-3واد سابق م مرجع , العام املرفق يضوتفو  يةالعموم الصفقات يمتنظ ظمنمت13/100مرسوم رقم  -1
بعنوان، توسيع جمال قانون الصفقات  11/242العمومية يف ظل املرسوم الرئاسينادية ظريف، مداخلة يف اليوم الدراسي التكوين املتعلق بالصفقات  -2

 .79العمومية وإعادة هيكلة وتنظيم اجراءات ابرام الصفقات العمومية، ص 
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 : واطراد بانتظام العامة المرافق يةاستمرار  مبدأ : أوال
 يث جيدح, واطراد بانتظام العامة املرافق ريس لضمان تعمل أن اإلدارية السلطة واجبات أهم من

 AUBY ET الفقهاء يرىو  ألدائهااحملدد  واملكان الزمان يف متوافرة املطلوبة اخلدمة املنتفع
DUCOS حاجة يلب فألنه عام كمرفق ما نشاط ينصب عندما : يلي كما يةاالستمرار  مبدأ 

 على يرتكز العام املرفق يةاستمرار  يرترب  وان , ياة احملليةاو للح يةالوطن ياةللح عامة منفعة ذات ملحة
 واالجتهاد الفوضة تفادي ضرورة , اجتماع فده وعلى الدولة ثبات , يسايدستوري وس مبدأ

 جوهر هو   يةاالستمرار  أن " 92/93/1090 الصادر يف WINKELL قرار منذ اعترب بدوره
 اجمللس من قبل ايضأ واللبناين يالفرنس االجتهاد يف املكرس يةاالستمرار  مببدأ عمال إذا " العام املرفق

 ريس ( العام املرفق منيدين املستف دخول نيمأدون ت ستمراراب يعمل أن  العام املرفق على الدستوري
 كلي يشالرمس الدوام انتهاء قبل يدالرب  مكتب و انغالق الدوام الرسم وضمن منتظم بشكل املكاتب

 (1) يضاوأ ANGUET 1911/17/93 قرار اإلدارة ل عنهأتس خدمةئ خط
C.ETOUCHEBEUF 13.02.1987. P. 45  

 : العامة المرافق أمام المساواة مبدأ ثانيا:
 يموتنظ نظام وضع يف املستعملون ونيك ما عند األمر أول يف نياملستعملني ب املساواة ةيلو مسؤ  تطرح
 .(2م )العا املتعلقة باملرفق نفسها للقواعد خاضعون يعامج ألهنم

 وسلع خدمات على احلصول يف نيمتساو  نياملنتفع يعمج أن العامة املرافق أمام املساواة مبدأ ومضمون
 فمبدأ إذن . ريهاتوف املطلوب الشروط ذات يهمف توفرت إذا هبا واالنتفاع الدولة يف العامة املرافق

 وضع يف كانوا إذا خصوصا العام املرفق منيدين املستف نيبييز عدم التم يعين العام املرفق أمام املساواة
 .مماثل

 
 
 املؤسسة جمد , 1 ط , املدن يمالتنظ العامة 1   االشغال االستمالك , ادارهتا وطرق الكربى العامة املرافق , اخلاص اإلداري القانون , مروة مياه -1

 50 ص , لبنان , يعوالتوز  والنشر للدراسات يةاجلامع
 م 2008 ه 1429 االوىل الطبعة يالقاض منصور ترمجة الثان اجلزء االداري القانون . يهلقولق ياردب يلقود جورج-2
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 العامة المصلحة ياتلمقتض وفقا يلوالتعد ييرللتغ العامة المرافق يرةمسا مبدأ : ثالثا
وعناصر  عوامل الدولة يف العامة املرافق يريوتس يمتنظ يةلعمل املبدأ هذا يضمن و: يرةالمتغ

 ةئت الطار ياواملعطالظروف  مع و التكييف احلركة يةوحر  يةالواقع مةئاملال املرونة وشروط
 العامة املرافق يريوتس يمبتنظ املختصة اإلدارية للسلطات املبدأ هذا يعطي يثح واملستجدة

 املرافق يريوأحكام تس وشروط قواعد يف تغريات أحداث ضرورة العامة املصلحة واقتضت ,
 يف ظيمهوتن العام املرفق ريس يعود انيمية التنظ بسلطتها وعمال لإلدارة يعودو  (1) العامة

 على أيي والتكنولوج يالتطور العلم مع مائدا ماشىيت يك لئالوسا وبكافة وقت أي
  والالظروف  تتبدل العام عندما املرفق تكيف اإلدارة

 العام املرفق إلغاء  اإلدارة وبإمكان  ذلك على االعرتاض العام املرفق من يدينللمستف حيق
 اإلداري يالقاض لرقابة خاضعة العام املرفق يلتعد قرارات وتبقى لذلك ضرورة ترى عندما
 .)2(يةالصالح يف يضاوأ اإلدارة هبا تديل اليت عئالوقا صحة يف ضرين الذي

 : يتهونها العام المرفق يضتفو  على الرقابة : يالثان المبحث
 يه يةفالرقابة اإلدار  سسةؤ امل داخل يةوالفعاليم التنظ من نوع يقلتحق ةيلوس يه الرقابة إن

 وذلك ةأاملنش العمل داخل ريسيفية ك معرفة يةاإلدار  السلطات هبا يعتستط اليت يلةالوس
 , ( ( 3  رياألخطاء والتقصو كشف  هدافاأل يقلتحق العمل ريالس حسن من للتأكد

 يلوتقل االحنراف ومنعية اإلدار  دةياالق يةوتوع العام الصاحل يةمحا إىل األساسهتدف بو 
 يف احلكم نظام حسب خمتلفة أشكال تتخذ يةالرقاب يةالعمل أن يهف شك ال وما األخطاء

 :اآلتية للمطالب وفقا املرفق يضتفو  على الرقابة موضوع إىل التطرق سنحاول يهوعل الدولة
 
 
 
 80 ص و سابق مرجع , اإلداري النشاط اإلداري القانون , عوابدي عمار -1
 58 ص  سابق مرجع , ادارهتا وطرق الكربى العامة املرافق , اخلاص اإلداري القانون , مروة يامه -2
 189 ص 2009 , مصر , 1 ط , تيقاوالتطب املبادئ اإلدارة ياتاساس , الظاهر يمإبراه يمنع -3
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 المتعاقدة اإلدارة سلطات : األول المطلب
 يةالرقاب لياتاآل : يالثان المطلق

 العام المرفق يضتفو  يةنها : الثالث المطلب
 : اإلدارة سلطات : األول المطلب -
 قانون عقود فإذا كانت اخلاص القانون عقود عن يةالقانون آثارها فية ختتلاإلدار  العقود إن

 ( ملبدأ ختضع نيالطرف حقوق والتزامات من يةالقانون آثارها يف أي هايذفنت يف ختضع اخلاص
ذي هدف ال العام باملرفق وتعلقها الرتباطها يةاإلدار  العقود فإن  )يناملتعاقد يعةشر  العقد

 بانتظام ريالس وحسن والدوام له االستمرار تكفل تيامقتض منحتقيق الصاحل العام مبا  إىل
العام  باملرفق يةاإلدار  العقود الرتباط العام الصاحل يتطلبه مبا والتبدل يته للتغيري قابل ومن
 جتعل ةري خطيازات وامت بسلطات تتمتع املتعاقدة يةاإلدار  ل السلطاتجيع مما تلك ئهمبباد
 وااللتزامات احلقوق يف ومتساوي ئمتكاف ريغ هامع املتعاقد و الطرف املتعاقدة اإلدارة مركز
 : اآليت حسب ياجل يبنيسا كما
 الطرف مواجهة ف املتعاقدة اإلدارة تتمتع : المتعاقدة اإلدارة سلطات : أوال

 : يةالتال واحلقوق بالسلطات معها املتعاقد
 اإلدارة سلطة متارس : معها المتعاقد الطرق على الرقابة يف اإلدارة وسلطة حق-1

 معها أن املتعاقد من وتتحقق كدأتت حىت معها املتعاقد الطرف على الرقابة سلطة املتعاقدة
 قد معها املتعاقد اإلدارة على ورقابة , العقد يف احملددة للشروط وفقا يةالتعاقد التزاماته فذين

 يذتنف من دأكتت يةخارج تكون رقابة وقد واإلرشاد يهالتوج يف تتمثلية داخل رقابة تكون
 (1)الفنية للشروط طبقا العقد

 
 
 
 213-212ص7/2914, اجلزائر7عمار عوابدي, القانون االداري,اجلزء الثاين نشاط اداري,ط-1
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  : نقصان أو يادةز  العقد وشروط االلتزامات يلتعد يف اإلدارة وسلطة حق -2
 العام واملتعلقة باملرفق اإلداري العقد وشروط ماتاالتز  يف تعدل أن يةاإلدار  السلطة متلك

 املرفق ريس ضرورة حسن من تستمده به تتمتع الذي احلق هذا أو السلطة هذه وأساس
 . العام

 إذا :معها المتعاقد على مختلفة يةاإلدار  الجزاءاتقيع تو  يف اإلدارة وسلطة حق-3
 العقد يذتنف يف يقصر او لمه نأك يةالتعاقد بالتزاماته اإلدارة مع املتعاقد الطرف اخل

يط وتسل يعسلطة توق متلك املتعاقدة السلطة فإن يذللتنف احملددة املدة رتمحي مل أو اإلداري
 يةالتعاقد ماتهابالتز  املخل معها املتعاقد على خمتلفة يةإدار  إجراءات

 يةاإلدار  العقود جمال يفية اإلدار  اجلزاءات ( سلفا القضاء إىل االلتجاء إىل احلاجة وبغري
يذ تنف , االلتزامات نيب التوازن وإعادةرية اإلدا العقود يذتنف ضمان هو األساس هدفها
 ) املتبادلة االلتزامات نيب التوازن وإعادة يةاإلدار  العقود

  المنفردة بإرادتها اإلداري العقد إنهاء يف اإلدارة حق -4
 تقرر مبوجبه : العام المرفق ضيوتفو  يةالعموم للصفقات ضبط سلطة استحدثت : نياثا

ير الوز  لدى العام املرفق يضتفو  وعقود العمومية الصفقات ضبط سلطة إنشاء11/242املرسوم
 بالصفقات املتعلقة اجلوانب كل يف السلطة هذه  يات صالح وتتمثل يةباملال املكلف
 سنوي إحصاء وينالتك اإلعالم يمالتنظ إعداد من العام املرفق يضتفو  وعقود يةالعموم

 يقالتدق العموم للطلبية القانون يةوالتقن , يةاالقتصاد باجلوانب املتعلقة ياتاملعط يلوحتل
 تعرض الصفة وهلذه يةللصفقات العموم املعلومات نظام واستغالل سلطة خمولة كل بطلب

 الصفقة يذتنف عن الناجتة النزاعات يف تكمن أخرى مهام جانب إىل احلكومة على تصياتو 
 للصفقات يةاملعلومات نظام واستقالل, أجانب ينياقتصاد نيمع متعامل املربمة ميةالعمو 

 يضاتالصفقات وتفو  جمال يف واألجنبية يةالوطناهليئات  مع تعاون عالقات وإقامة يةالعموم
 .213 املادة (1)  العام املرفق

يخ بتار  مداخلة , بسكرة جامعة /12/ 29 ص2017 , ياسيةالس والعلوم احلقوق يةكل , اجلزائري بالتشريع ف يةالعموم للصفقات يماملفاه اإلطار , بدرة لعور -1
 16 
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 ضبط سلطة , يةباملال املكلف يرالوز  لدى أتنش 11/242ر( من م.1) 213املادة نص 
 وتشمل مرصدا يريالتس يةباالستقالل تتمتع العام املرفق يضاتوتفو  ةيممو الع الصفقات

 :اآلتية ياتالسلطة الصالح هذه تتوىل النزاعات يةلتسو  يةوطن يئتهوه يالعموم للطلب
 هبذه وتصدر , هيذتنف ومتابعة العام املرفق يضاتوالتفو  يةالعموم الصفقاتيم تنظ إعداد -

 وجلان يةالعموم وجلان الصفقات الرقابة تهيئاو  املتعاقدة للمصاحل موجها رأيا الصفقة
 يني.االقتصادني واملتعامل للنزاعات الودية ويةالتس
 العام املرفق يضاتوتفو  يةالعموم بالصفقات املتعلقة قئالوثا كل يموتعم ونشر إعالم -
 املرفق يضاتوتفو  يةالعموم الصفقات جمال يف ينالتكو  يةوترق ينالتكو  بربامج املبادرة -

 العام
 السنوي العموم للطلب اقتصادي إحصاء إجراء -
 ياتالتوص ميوتقد العموم للطلب نيوالتق االقتصادي نيباجلانب املتعلقة تيااملعط يلحتل -

 . للحكومة
 . يالعموم للطلب مرصد إطار يف للتشاور مكان يلتشك -
 يضاتوتفو  يةالعموم الصفقات إبرام إجراءات يف يقبالتدق يقوم من تكليف أو دقيقالت -

 خمتصة سلطة كل طلب على بناء يذهاوتنف العام املرفق
 يناملتعاقد نيمع املتعامل املربمة يةالعموم الصفقات ذيتنف عن الناجتة النزاعات يف البث -

 األجانب
 يةالعموم للصفقات يةاملعلومات نظام استغاللو  يريتس -

 جمال الصفقات يف املتدخلة ليةالدو  و اهليئات األجنبية تيئااهل مع تعاون عالقات إقامة
 .العام املرفق يضاتوتفو ية العموم

 
 
   45 ص , سابق مرجع , العام املرفق يضوتفو  يةالعموم الصفقات يمتنظ يتضمن  247/15م ر -1
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 : المطلب هذا يف الرقابة من أنواع أربع سنتناول يةالرقاب اآلليات : يالثان المطلب
  يةاخلارج والرقابة يةالداخل الرقابة -91
  يةالوصائ الرقابة -92
 يةاملال الرقابة -93
 يةالقضائ الرقابة -94

 وفق الرقابة متارس : ) يةالداخل الرقابة( المتعاقدة المصلحة رقابة -أ : األول الفرع
 باألحكام دون املساس يةساألسا ينهاوقوان املتعاقدة املصاحل خمتلف تتضمن اليت النصوص

 وعلى املمارسة هلذه يةالعمل ةيفيالك نيتب ان جيبو  , يةالداخل الرقابة على املطبقة يةالقانون
 الرقابة ياتعمل لتناسق الالزمة واإلجراءات يةرقاب يئةه كل مهمة حمتوى اخلصوص وجه
 .يتهاوفعال

 ابواسطة أعواهن اهبنفس املتعاقدة حةلاملص اهب تقوم اليت الرقابة كلمت يةلالداخ بالرقابة يقصد
 لإلدارة بالسري احلسن قليتع فيما كبرية يةمهأ اهل الذاتية الرقابة من النوع ذاه  اهوموظفي
 طرف من املنجزة ساتاوحبسب الدر  ، اأعماهل ىلع الشفافية إضفاء و املالية املصاحل ومحاية

 واحملاسبية املالية قبةاملر  يالالع نظمة الدوليةللم التابعة يةلالداخ الرقابة INTOSAI سيتو أن جلنة
 لتجسيد كأولويات الشروط بعض اعتماد مت

 : األمر قليتع فعالة يةلداخ رقابة -ب
 . يةلالداخ الرقابة لوضع دافهواأل العامة الشروط حيدد تشريع وجود 1-
 . خاصة قوانني دسن طريق عن يةلالداخ الرقابة يالعم ترتكز اليت األسس حتديد 2-
 . فعاال يةلالداخ الرقابة نظام جعل ىلع تعمل إدارية زةهأج وجود 3-
 هانقائص وحتديد يةلالداخ قبةاملر  ودوري ذايت تقييم وجود 4-
 (1)  يةلالداخ الرقابة أنظمة جعةار م  ىلع تعمل قبةاملر  يالع مؤسسات وجود 5-

 
 , عكنون بن احلقوق يةكل , العام / 11 ص , 2007 القانون يف رياملاجست شهادة يلن مذكرة , اجلزائر يف ميةالعمو  الصفقات رقابة , الزهراء فاطمة فرقان -1

 2006 يةاجلامع السنة
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املتعاقدة   حةلمصلل يةلالداخ الرقابة تقييم حماولة عند : يةالداخل الرقابة نظام  ييمتق -
 ، جيب العمومية الصفقات رامإب يف العامة املبادئ وتكريس ضمان ىلع تعمل كآلية

 جسد ةهج من اجلزائري املشرع أن :يهو  ريةهاجلو  املالحظات من جمموعة عند الوقوف
 من اإلجراءات شفافية مبدأ تكريس ىلتعمل ع اليت رهاملظا من العديد القانون وبنص
 : اآلتية اآلليات خالل

 نياملرشح معاملة يف املساواة - يالعموم الطلب إىل الوصول يةحر  -
 /11  القانون من5 املادة إليه أشارت ما وهو القانون اقره ملا وفقا يةالشفاف إجراءات احرتام -

 .رالذك السابق242
 يقالتحق يف ياحلكوم العمل إطار يف يةاخلارج الرقابة رقابة تتمثل : يةالخارج الرقابة : ب

 وترقى هبما املعمول يموالتنظ يعللتشر  يةاخلارج يئاتاهل على املعروضة الصفقات مطابقة
 يفيةبك املربمج للعمل املصلحة املتعاقدة التزام مطابقة من يقالتحق إىل يةاخلارج الرقابة
 يموالتنظ يعللتشر  الصفقات مطابقة من التحقق : إىل يةاخلارج الرقابة(و  هتدف 1ية)نظام

 . هبما املعمول
 .ميةنظاكيفية ب املربمج للعمل املتعاقدة املصلحة التزام مطابقة من التحقق
 :ية  الوصائ الرقابة يالثان الفرع

 أكيدوالت واالقتصاد يةالفعال ألهداف املتعاقدة املصلحة متارسها اليت يةالوصا رقابة متثل غاية
 املدروسة واألسبقيات الربامج إطار يف تدخل الصفقة موضوع يه اليت يةالعمل كون من

 . للقطاع
 فالوصاية 2 املدين القانون يف هعن اإلداري القانون يف الوصاية حلمصط ومهمف فلضخت

 يئاتاهل ى أشخاصلع يالع طةللس القانون اهيقرر  اليت طاتلالس جمموع يه اإلدارية
 ختصص مل الصفقات العمومية جمال ويف العام املال محاية بقصد موأعماهل الالمركزية

 
 2015 سبتمرب 09)) عدد ,اجلزائر , متنغاست اجلامع املركز , يةواالقتصاد يةالقانون للدراسات االجتهاد جملة , بوفاتح بلقاسم , خملوف عزوز-1



 معالا مرفقلا بتفويض قةلمتعلا ماألحكا :األولل فصلا
 

26 
 

 من بشيء املشرع اوتناوهل قبة الوصائيةاملر  اكبري   احياز  احلايل التنظيم ،وال املتعاقبة التنظيمات 
 بلديةال قانون السيما األخرى القانونية ا لنصوصهتنظيم تاركا وحيدة مادة يف االغتصاب

 لتفعيل كأداة و أهدافها الوصائية الرقابة مضمون ذا إىله يف وسنتطرق . الوالية وقانون
 العمومية الصفقات ىلع الوصائية الرقابة جمال يف تدخل العناصر اليت مهوأ اإلدارية الرقابة
 املادة نص خالل من اهوجود الرقابة هاته تستمد : يةالوصائ الرقابة مضمون -

 شرعية نوعني رقابة إىل وتنقسم يةلاحمل اجلماعات وقوانني13/100رقم  املرسوم من (1) 24
 وحتقيق  اإلجراءاتو  النصوص تطبيقرتام اح تأمني إىل الرقابة ذهه دفهت مالئمة ورقابة

 ىلع الرقابة ذهه تعتمد : العمومية الصفقات تنظيم يف اهيلع املنصوص دئباامل
 صالحيات وايللل واليت تعطى يميةلاإلق اإلدارة قوانني مبوجبصاية و ال ةلاملوك الصالحيات

 فلم الوايل إىل يرسل اجملالس املنتخبة مداوالت ىلع واملشروعية الشرعية رقابة ممارسة
 فلامل منيا يتكون اليت الوثائق إجياز ومكن بالصفقة اخلاصة املداولة وكذا كامال الصفقة

 : مي فيما
 الصفقة مبوضوع قةلاملتع املداوالت أو املداولة -
 املؤقت املنح وإعالن اريةهشإ اإلعالنات -
 يللوالتح الفتح جلان حماضر -
 زاهةبالن والتصريح االكتتاب ، العرض برسائل مرفق العمومية الصفقة عقد -
 . سةلاجل حمضر من بنسخة مرفقة العمومية الصفقات جلنة تأشرية -
 . وجدت إن بالصفقة اخلاصة التفاوضية احملاضر -
 
 
 
 43-41 ص , 2012 اجلزائر 1 طيع والتوز  للنشر جسور , يةالوال قانون شرح , يافبوض عمار  -1
  ية الوصائ الرقابة واهداف غاية توضح 13/100  املرسوم من 24 املادة-2
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 حالة خمالفة يف الصفقة إبرام شرعية بعدم تدفع أن الوصية طةلسلل فلامل خالل من مكن
 سبق واليت الصفقات إبرام يقوم اليت العامة املبادئ سيما ال التشريعية لألحكام اإلجراءات

 املداولة عن خارجية املداولة بوسائل شرعية بعدم بالدفع أيضا مكن كما ، اهإلي اإلشارة
 كماجراءات  لإل الالشرعي الطابع أو عيب املداولة بشأن املتداولني اختصاص عدم كعيب
 استعمال يف رافاالحن عيب مثل يةلداخ بوسائل املداولة شرعية بعدم يدفع أن مكن
 خاصة مداولة تكتنف أن مكن اليت ،ومن العيوب القانون تطبيق يف خطأ أو طةلالس

 :املثال سبيل ىلع نذكر عمومية بصفقة
 . والتنظيمات قواننيللو  الدستورية لألحكام خمالفة مداولة اختاذ -
 . ديلالب الشعيب سلمجلل الشرعية االجتماعات خارج جترى اليت املداولة -
 (1)حة شخصيةلمص مهل ديلالب سلاجمل من أعضاء اهاختاذ يف يشارك اليت املداولة- 

 الرتخيص لو دون شخص طرف من الصفقة إمضاء يتم كأن االختصاص عدم عيب -
 االختصاص خارج ملوضوع املداولة تناول أو التداول يئةه من
 يف ممثل الدولة طرف من ةبقاملر  اهب اخلاصة املداولة إخضاع دون الصفقة وتنفيذ إمضاء -

 . الشرعية رقابة إطار
 أو الصائب رارالق ،اختاذ التداول يئةهل تسمح اليت وماتلاملع ىلع املداولة احتواء عدم -

 .ديلالب سلاجمل أعضاء يللتض بغرض املداولة ختص وماتلمع إخفاء
 الصفقات العمومية تنظيم أحكام اىل اخلضوع من ربهتلل احتيالية  إجراءات اختاذ -

 .املشروع اجناز بصدد
 . املتعامل الختيار موضوعية غري معايري استعمال -
 . اهوتقييم العروض فتح ياتلعم تسيري سوء -
 
 
 مرجع سابق 11/19من قانون البلدية79املادة -1
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 اجنازه ظروف عن ييمياتق يرا تقر  املتعاقدة املصلحة تعد للمشروع ئيالنهايم التسل وعند
 أو الوايل أو يرالوز  إىل يرالتقر  هذا يرسلو  مسبقا املسطر باهلدف مقارنة اإلمجالية وكلفته

 (1) البلدي الشعب اجمللسئيس ر 
 املعد يرمن التقر  نسخة إرسال هو 164 املادة حسب الرقابة من النوع هذا يدجلد واملالحظ

 . العام املرفق اتيضوتفو  يةالعموم الصفقات ضبط سلطة إىل املتعاقدة املصلحة طرف من
 أساسها القانون يةاملال وزارة يئاتوه أجهزة رقابة تستمد :المالية الرقابة : الثالث الفرع

 ورقابة ومتابعة ريعلى حتض تعمل اجملال هذا يف فالوزارة هبما املعمول يموالتنظ يعالتشر  من
 جمال ويف , اإلداري الطابع سسات ذاتؤ وامليمية اإلقل واجلماعات للدولة العامة يزانيةامل

 صفيما ضخ هاما دورا يةاملال بوزارة يةالصفقات العموم قسم دييؤ  يداحتدية العموم الصفقات
 واإلشكاالت التؤ التسا عن اإلجابة كذا و ميةالصفقات العمو  قانون وإعداد ريالتحض

 يةالرقاب املهام عن إمامية العمو  الصفقاتيذ تنف أو إبرام أثناءاملتعاقدة  املصاحل تواجه اليت
 املايل املراقب وهمية باملال ير املكلفالوز  لسلطة ضعونضخ أعوان يمارسهاف يذالتنف وأثناء قبل

  IGF يةللمال العامة يةاملفتش اختصاص من يفه ية البعد الرقابة أما يالعموم واحملاسب
 هبا تقوم اليت االلتزامات ملراقبة ةيئاهل هذه تقوم : يالمال للمراقب يةالقبل الرقابة -1

 أي يذالتنفيز ح النفقة توضع أن قبل وهذا التعاقدات أو بالنفقات األمر تعلق سواء اإلدارة 
 النفقة ان إىلهتدف preventif ئي وقا عمل يه الرقابة هذه أن يدهابتسد واألمر يةتصف قبل
 يةاملشروع  من نوع يفهية السار  اتيموالتنظ نيللقوان وفقا متت قد

…. Contrôle rugulariteمةئاملال يفية املال الرقابة جهاز تدخل دون وهذا(( l'opportunite 
  يلاملا املراقب ةري شألت ضخضع ملحق أو صفقة أي مشروع ان على ريئاجلزا املشرع نص وقد

 
 
 
 102 ص , سابق مرجع ( 09 ) عدد ,اجلزائر , متنغاست اجلامع املركز , ديةواالقتصا يةالقانون للدراسات االجتهاد جملة , بلقاسم بوفاتح , خملوف عزوز-1
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   الشاملة لتأشريةا أن أوضح (1)11/242 يداجلد القانون خالل من املشرع أن هنا رينش  -
 واملراقب املتعاقدة املصاحل تفرض على يةالعموم الصفقات للجنة ) باإلمجاع القرار اختاذ (

 .ريعيةتش ألحكام ذلك مطابقة عدم ينةحالة معا يف إالاملكلف  واحملاسب املايل
 واختاذ يةاملال التصرفات يذتنف بعد الالحقة يةاملال الرقابة تباشر : الالحقة يةالمال الرقابة-2

يل بالتحص األمر يصبح أن دون حتول ال يوه , اإلرادات يلوحتص النفقات بصرف القرار
 بعد إال تكون والي احملاسب العموم لرقابة بالنسبة احلال هو كما نافذا بالدفع األمر أو

 احملاسبة وجملس يةللمال العامة يةاملفتش طرف من ومتارس الالزمةية القانون اإلجراءات استفاء
 )2) 

 أحدثت الالحقة يةاملال للرقابة إنشاء جهاز يه : يةللمال العامة يةالمفتش رقابة -2
 للمالية العامة يةاملفتش أحداث املتضمن1039 /91/93رخ يفؤ امل 29/13رقم املرسوم مبوجب 

 .22/92/1002يف  رخؤ امل 02/23التنفيذي رقم  باملرسوم لغىأ والذي

-93بدوره مبوجب املرسوم رقم  ألغىاحملدد الختصاصات املفتشية العامة للمالية و الذي 
 .97/90/2993املؤرخ يف  222
 2م يلي كما يةللمال العامة يةاملفتش اختصاصات األوىل فقرهتا يف يةالثان املادة حدد يثح

 الدولة ملصاحل واحملاسب املايل سيريالت على يةللمال العامة يةاملفتش رقابة متارس  << 1/ف
 ميةالعمو  لقواعد احملاسبة سسات اخلاضعةؤ وامل واألجهزة تيئااهل وكذا يميةاإلقل واجلماعات

 يةالعامة للمال يةاملفتش لرقابة ختضع تيئاهذه اهل تربمها اليت الصفقاتخمتلف  فإن يهوعل ,
 يةاملالير وز  على يعرض سنوي برنامج يفية للمال العامة يةللمفتش الرقابة ياتعمل حتدد كما

 أعضاء لطلبات وتبعا , احملددة األهداف حسب سنة كل من نياألول رينالشه خالل
 : يليما يف مراقبتها جمال ثليتم و هلةؤ امل سساتؤ ت وامليئاأو اهل احلكومة

 11 ص 15 /247 القانون ضوء على ميةالعمو  الصفقات يف املال املراقب تدخل جمال عثمان دراج بن-1
 34يتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويض املرفق العام ص 17/90/2911يف  11/242م ر -2
 يف بسكرة جامعة  17/90/2911,يخبتار 247  يداجلد القانون ضوء على يةالعموم الصفقات ف املال املراقب تدخل جمال , عثمان دراج بن -3

 12ص2911/ 17/12
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 يةاملعن املصاحل ولؤ مس على يتعنيو  يةفجاب ةيقوبطر  املكان نيع يف قئالوثا على الرقابة -
 مبا وذلك يةللمال العامة يةلوحدات املفتش يةالضرور  العمل شروط ضمان الرقابة يةبعمل

 : يتأي 
 تستخدمها املصاحل اليت اجملاالت يعمج إىل الدخول يةاملالية املفتش لوحدات السماح -

 املعنية
 املقدمة املعلومة الطلبات على اإلجابة -
 املهمة مدة يلةط مناصبهم يف نياحملادث إبقاء -

 من للرقابة التملص وضعته اليت اتيئاهل أو املصاحل ولؤ ملس كنم ال , مهمتها يلولتسه
 السري الطابع أو املهن يالسر  أو ميالسل يقالطر  باحرتام والتملص أعاله املذكورة الوجبات

 من تطلب ان ية عامةللمفتش كنيق مالتحق أعمال إطار يف فحصها الواجب للمستندات
 على لالطالع سلطتهم حتت نياملوضوع األعوانوكذا  يةالعموميئات واهل اإلدارات ولؤ مس
 املستندات  كل

 :المحاسبة مجلس رقابة
  رخؤ امل 91 -29مبوجب القانون  مرة ألول احدث , الالحقة يةاملال للرقابة سسةؤ م جملس بعد

 مراجعته ومتت , احملاسبة جملس طرف من املراقبة ةيفوظ مبمارسة املتعلق 91/93/1039يف 
 الدستور من 129 املادة  27/93/2919رخ يفؤ امل   92-19رقم األمر خرهاآ مرات عدة يلهوتعد

يمية اإلقل واجلماعات الدولة ألموال ية البعد بالرقابةيكلف  جملس حماسبة سسيؤ  << (1)
 يةواملرافق العموم

 يةاجملمهور  ئيسر  إىل يا يرفعهسنو  يرتقر  احملاسبة جملس يعد -
 : المحاسبة مجلس رقابة وأهداف يعةطب

 الدولة ألموال الالحقة للرقابة ياالعل سسةؤ امل احملاسبة جملس يعترب-
 

 12/081007/ يخبتار  76 ع ر ج, 1996 دستور من 170 املادة1–  
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 . مهامه ألداءالضروري  واالستقالل ئيوقضا إداري باختصاص ية يتمتعاحملل واجلماعات
 طرف من يةاألموال العموم يريوتس استعمال الشروط يف يقالتدق احملاسبة جملسيتوىل  -

 اختصاصه نطاق يف تدخل اليت اهليئات
 املعدل 29-21رقم األمر حددها ياتآل لئوسا بعدة املراقبة يةعمل احملاسبة جملس وىليت -

 او التحري وسلطة االطالع حق و هي , احملاسبة مبجلس املتعلق 92-19 رقم باألمر واملتمم
 (1)  االنضباط ورقابة يريلتس يةنوع رقابة

 من العام املرفق يضتفو  عقود علىئية القضا الرقابة متارس : يةالقضائ الرقابة الرابع الفرع
 ريتوف أو بإعالن اإلخالل حالة يف االستعجال قضاء خالل من وذلك اإلداري القضاء قبل

 يذبتنف املتعلقة القرارات يف الطعن يفطر  عن أو يضالتفو  صاحب ياراخت عند املنافسة
 يفيه طرف احد إخالل عند العقد يقاض إىل اللجوء يكمن كما السلطة لتجاوز العقود

 املال بالتوازن اإلخالل هناأش من ةئطار  ظروف حدوث عند أو يهعل املرتتبة االلتزامات
 للعقد

 يف سواء االستعجال لقضاء يفاتعر  يعطي مل ريئاجلزا املشرع إن : االستعجال قضاة- أ
 كانت إمنا و يةواإلدار  يةاملدن اإلجراءات قانون أو السابق يةاملدن اإلجراءات قانون ظل

 فضاء أن ا على م ا ق ن 918 املادة يف يزاتهومم صهئخصا بعض إىل إشارات هناك
 منازعاته يف الفصل يتم وان , احلق صلأب متس ال قتةؤ م ريتداب إطار يف تتخذ االستعجال

 فرد الغالب األطراف احد مبوجبه يطلب إجراء انه على الفقه عرفه وقد . اآلجال اقرب يف
 من (2 (تداركها عبيص جئنتا تتعرض نأ قبل مصاحله يةحلما يعوسر  قتؤ م إجراءاختاذ 
 .االستعجال اإلداري من يةنوع هناك أن نالحظ يةإدار  و م أ ق 917 املادة نص خالل

 
 
جامعة بسكرة يف  17/90/2911بتاريخ 15242 يداجلد القانون ضوء على يةالعموم الصفقات يف املايل املراقب تدخل جمال , عثمان دراج بن  -1

 .12ص  12/12/2911

 119 ص ية,واإلدار  يةاملدن اإلجراءات قانون ضوء على يةالعموم الصفقات جمال يف املنازعات نظام , ينالد عز كلوف-2
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 تكون الذي االستعجال ذلك هو يعةبالطب االستعجال إن : يعةبالطب االستعجال -أ

 ممارستها قبل أو يةاألصل يةاإلدار  الدعوي ريس أثناء تطرأ إشكاالت عن ناجتة منازعته
 . استعجاليه حلوال تتطلب
 : بالطبيعية االستعجال وشروط , ريخأالت تتحمل الية وحتفظ يةوقت إجراءات اختاذ يف تتمثل

 . يةوإدار  م ا ق  029/021/004 املواد إليهاشارت أ االستعجال حالة توفر -1
 بكل يالقاض مريه يأوف 029 املادة يهعل ونصت : يةاألساس ياتباحلر  خاصة استعجال حالة
 األشخاص من رياخط انتهاكا املنتهكة يةاألساس ياتاحلر  على للمحافظةية الضرور ري التداب

 : حتفظ استعجال حالة اإلداري جلهات القضاء يهاتقاض يف اخلاضعة يئاتاهل أوية العموم
 حالة غياب يف حىت يضةعر  أمر على مبوجب االستعجال يقاض ذيتخ احلالة هذه ويف

 1 . إداري قرار يذتنف عرقلة دون يةحتفظ ريتداب املسبق اإلداري القرار
 على اخلصوم الوساطة عرض يالقاض على ية املدن اإلجراءات قانون من 004املادة توجب
 وهذا الدعوى موضوع ضخض آخر إجراء بأي يامالق بلوق جلسة أول من يةبدا أول كإجراء

 املساس شأنه من ما وكل يةالعمال ياوالقضا األسرة شؤون ياقضا باستثناء املواد يعمج يف
 . العام بالنظام

 يف يفصل أال يعةبالطب االستعجال قضاء يف رتطيش : الحق صلأب المساس عدم -2
 يه وقت إجراءات أو ةئيوقا ريبتداب يقض أن النزاع موضوع يمصم إىل يتطرق وال احلق أصل

 إ و م أ ق : 013 املادة إليه أشارت ولقد املوضوع يف يهعل املتنازع للحق حسما يعترب وال
  اآلجال اقرب يف صليف و احلق أصل يف ينظر ال , املؤقتة ريبالتداب االستعجال يقاض يأمر

 اإلداري االستعجال بالقضاء خاص الشرط هذا إن: العام بالنظام المساس عدم-3
 . العادي االستعجال القضاء دون يعةبالطب

افريل  23املؤرخ يف  21يتضمن االجراءات املدنية و االدارية اجلزائري ج ر عدد  2993فرباير  21املؤرخ يف  93/90من قانون رقم  042و  047املادة -1

2993. 
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 منازعات هبا تتمتع يةخاص ابرز هو القانون االستعجال إن : يالقانون االستعجال ب
 يقاض أن أي إ م و إ ق 946.947 نيتاملاد بنص املشرع اقرها وقد يةالعموم الصفقات

 مدى إىل ظرين ال فإنه بنص القانون إليه آلت اليت املنازعة هذه يف يفصل وهو االستعجال
  (1 (احلق أصل يف وبفصل للموضوع صدىيت انه كما عدمه من االستعجال عنصر ريتوف
بالعقود  هنا املقصود طبعا : والصفقات العقود بإبرام المتعلقة االستعجال حالة -

 إخالل ن هناكيكو  عندما أن احلالة هذه مضمون يتخلصو  , يةالعموم والصفقات يةاإلدار 
 ولكل العمومية والصفقات يةاإلدار  العقود إبرام يف املتبعة املنافسة أو اإلشهار بالتزامات

 الصفقة أو العقد كان إذا يةالوال على مستوى الدولة ممثل أو اإلخالل هذا من متضرر
 بواسطة يةاإلدار  احملكمة إخطار يةحمل يةعموم سسةؤ م أو إقليمية مجاعة طرف من ستربم

 مرأت أن يةاإلدار  احملكمة إمكان يف ونيك يهوعل , الصفقة أو إبرام العقد قبل حىت يضةعر 
عند يدية هتده بغرامة وتقرن لالمتثال أجل له وحتدد بتحمل التزاماته اإلخالل يف املتسبب

 العقد حىت إمضاء يلجأبت األمر إخطارها عند يضاأ يةاإلدار  وللمحكمة , األجل انتهاء
على أن تفصل  إخطارها من يوم 29 مدة يلجأالت هذا عدييت ال أن على اإلجراءات تنته

 (2) (042-047يف هذه املدة )املادتني 
 العام المرفق يضتفو  يةنها : الثالث المطلب

 يف يض يتميزالتفو  فصاحب , املدة احملددة يةاإلدار  العقود من العام املرفق يضتفو  عقد إن
 ياراخت أن أشرنا سابقا وقد (3) العقد يف يهاعل املتفق املدة يلةط املرفق استغاللو  تسيري

 يهعل العقد مدة انتهاء وعند  5املادة يف يهاعل املنصوص للمبادئ ضعضخ يضالتفو  صاحب
 يلي كما ذلك وسنوضح يةوالفن يةاملال يةالناح من هلؤ م عارض أي نأش نهأش يتقدم أن
 
 121 ص123 ص , يةواإلدار  .  يةاملدن اإلجراءات قانون ضوء على يةالعموم الصفقات جمال يف املنازعات نظام ين,الد عز كلوف  -1
أفريل  23املؤرخ يف  21يتضمن ق اإلجراءات املدنية و اإلدارية اجلزائرية ج ر عدد  2993فرباير  21املؤرخ يف  93/90من قانون رقم  042و  047املادة -2

2993.  
 110 ص , يةواإلدار  .يةاملدن اإلجراءات قانون ضوء على يةالعموم الصفقات جمال يف املنازعات نظام ين,الد عز كلوف  -3
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 Pouvoir de résiliation unilatérale : املنفردة اإلدارة بإرادة العقد انتهاء : األول
 هذه السلطات ومن , يةاملدن العقود يف هلا وجود ال سلطات اإلداري العقد يف اإلدارة متلك
 حدأب اإلخالل املتعاقد أو جانب من أخط حدوث دون , املنفردة اإلدارة بإرادة العقد إهناء

 تصرفاهتا على العاميد الق سوى الصدد هذا يف اإلدارة سلطة من دحي وال العقد االلتزامات
 (1) به ارتبط الذي العام املرفق مصلحة يف هنا تظهر العامة واملصلحة ,العامة املصلحة وهو

 . العقد
 وذلك يضالتفو  ماحنة السلطة قبل من العامة املصلحة بدفع اإلداري العقد إهناء كنم كما

 املصلحة من وجود يقالتحق اإلداري القضاء يتوىلو  يضالتفو  لصاحب عادل يضتعو  مقابل
 .العقد إهناء تربر اليت
 يعدشروطه و  ددحي و العقد ونظمه ياعمل عئالشا هو النوع وهذا : االتفاق اإلنهاء : يالثان
 11/242 (2)293 املادة يهاعل اخلروج لإلدارة جيوز ال اليت يةالتعاقد الشروط من الشرط هذا

 للشخص ملكا يضالتفو  عقد يةهنا عند العام املرفق وممتلكات استثمارات كل تصبح
 . املعين العام للقانون عضاخلا املعنوي
 يضالتفو  صاحب ئخط بسبب العقد إنهاء : الثالث

 ئيسياسببا ر  يضالتفو  عقد عن ةئالناش يةالتعاقد بالتزاماته يضالتفو  صاحب إخالل كليش
 قبل من يضصاحب التفو  على توقع عقوبة ذلك وبعد املاحنة السلطة قبل من العقد إلهناء

 .املاحنة السلطة
 يتوىلو  من اجلسامة درجة على يضالتفو  صاحب قبل من املرتكب اخلطأ نيكو  أن يقتضيو 

 على العقد إهناء مع العقوبة اخلطأ تناسب ما يقحتق أجل من جسامته يرتقد العقد يقاض
 اإلدارة ئخط بسبب العقد إهناء ضعأو ضخ بالتزاماته املخل يضالتفو  صاحب ونفقة مسؤولية
  مهلة وإعطائه يضالتفو  صاحب كإنذار يهدرجة شكل إىل اخلطأ جسامة شرط إىل بإضافة

 2010 يضاءالب الدار يدةاجلد النجاح مطبعة 7 ط , مقارنة دراسة , اإلداري القانون , صاروخ يكةمل-1

 425ص    2913/2914يا سور  دمشق  جامعة منشورات , اإلداري القانون , األمحد جنم , طلبة اهلل عبد-2
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 املاحنة السلطة قبل من العقد إهناء عند بجي ارتكبه و الذي اخلطأ لحيص يلك يةكاف
 . املشرع  حيددهااليت املبادئ وفق يدجديض صاحب التفو  ياراخت بإجراءات املباشرة
 احلكم يقطر  عن وذلك ائيالقض (1(الفسخ سبب يةاإلدار  العقود وزوال انقضاء : الرابع
 يةالعقود اإلدار  ينهو  يضيق أن للقضاء كنم اليت واألسباب املختص يالقاض ئي نطقهالقضا

 : يه مبوجبها
 هذه كانت حالة يف إال يضالتفو  عقد إهناء إىل القاهرة القوة تؤدي ال : القاهرة القوة -1

 يذاستحالة التنف إىل وأدت زواهلا كنم ال أو ئيةهنا القاهرة القوة تشكل اليتالظروف  
 تزول نأ القاهرة للظروف كنم أو قتةؤ م القاهرة القوة كانت حال يف ئية أماهنا بصورة

 . زواهلا نيح إىل العقد يذتنف يقتعل إىل ديؤ فت
 تتحمل وإمنا إهنائه إىل ديؤ ت للعقد املايل زناالتو  إخالل إىل ديؤ ت اليت ةئالطار  الظروف إن

 معها املتعاقد السلطة املاحنة تغطي يثحب رئاخلسا يضالتفو  صاحب مع املاحنة السلطة
 للعقد املال التوازن اختالل من ظروفا جتعل تطرأ قد انه إال , رهئخسا من جزءا نبهجي يضاتعو 
 مطالبة العقد لطرف كنم وبتال , القوة القاهرة حكم الظروف هذه ختذتا إذا ئياهنا

 .العقد بإهناء يالقاض
 الطرق مواجهة يف يةاإلدار  يازاهتاوامت سلطتها استعمال يف واحنرافها اإلدارة تعسف-2

 . معها املتعاقد
 ألسبابوهذا  الصعوبة بالغ أمر العام املرفق مفهوم وضبط يدحتد إنا لنا يتضح سبق مما
يض التفو  موضوع إن مث ياتهخصوص منها ولكل باستمرار وتطورها املرافق تنوع منها يدةعد

 يةإدار  إجراءات اختاذ إىل دييؤ  خمالفتها وان قانونا احملددة يةأساس بعناصر مبجموعة يرتبط
 من متلك اإلدارة وان يةالوطن واألمالك املال العام رييبتس يتعلق األمر وان خصوصا ئيةوقضا
 .ذلك كنهام ما والسلطة القوة

  ,33ص العام املرفق يضاتوتفو  يةالعموم الصفقات يمتنظ منضاملت242/  15يالرئاس املرسوم-1
 230 ص , السابق املرجع , اإلداري النشاط , اإلداري القانون , عوابدي عمار -2
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لقد جاء يف املرسوم اجلديد الذي ينظم الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام 
ميكن أن يأخذ التفويض املرفق العام حسب مستوى التفويض أو احلظر الذي  "بأنه 

الوكالة احملفزة أو يتحمله املفوض له , ورقابة السلطة املفوضة شكل االمتياز أو اإلجيار أو 
أن العقود اإلدارية املسماة العقود  (2)وهبذا الصدد يقول الفقيه نواف كنعان "(1)التسيري 

اليت هلا مسميات شائعة حيث حيدد املشرع لكل عقد منها امسه املعروف ونظامه القانوين 
لذاتية املعروف, مثل عقد التوريد , اخلدمات . األشغال العامة كذلك وفقا خلصائصها ا

وليس بالتحديد املشرع , ذلك الن شروط العقد اإلداري انطبقت عليه واملالحظ أن 
ن الاملشرع اجلزائري نظم عقود التفويض والصفقات العموٌمة من خالل قانون إطار وذلك 

 :فإننا سنناقش يف هذا الفصل يف مبحثني لذاما جيمع بني العقدين أكثر ما يفرق بينهما . 
 : من امتياز املرفق العام إىل إجيار املرفق العام املبحث األول

 املبحث الثاين : من منوذجي عقد الوكالة و التسيري إىل منوذج عقد املناولة
 
 
 
 
 
 

 
 

 املتضمن تنٌظم الصفقات العموٌمة وتفويضات املرفق العام ,السابق الذكر . 247/15م.ر  210 .املادة -1

 322 . ص 2009 ,اإلصدار السادس  1,الوظيفة العامة ,القرارات اإلدارة , العقود اإلدارة , األموال العامة ,طنواف كنعان , القانون اإلداري ,-2
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 : من امتياز المرفق العام إلى إيجار المرفق العام المبحث األول :
األحكام املطبقة على تفويض املرفق العام يف الباب الثاين للمرسوم  إن املشرع اجلزائري قد نظم 
لرئاسي السابق الذكر وذلك من خالل أهم عقود التفويض الذي سنتناوله يف ثالث مطالب مراعني ا

يف ذلك مستوى التفويض واخلطر الذي يتحمله املفوض له , ورقابة السلطة املاحنة املطلب األول : 
 ن .عقد االمتياز .املطلب الثاين : عقد اإلجيار .املطلب الثالث: املميزات املشرتكة للعقدي

 : لقد تبنت اجلزائر عقد االمتياز بعد االستقالل عقد االمتياز :  المطلب األول
حيثوجد يف عدة نصوص قطاعية سبق اإلشارة إليها وبالتطور احلاصل يف خمتلف امليادين للدولة نظم 

لي املشرع أهم عقود تفويض املرفق العام ضمن قانون إطار , لذا سنعاجل عقد االمتياز من خالل ما ي
: 

 يقصد باالمتياز إن تعهد اإلدارة ممثلة يف :الفرع األول: التعريف بعقد االمتياز
الدولة أو الوالية أو البلدية إىل احد األفرادأوأشخاص القانون اخلاص بإدارة مرفق اقتصادي و 

 كاستغالله ملدة حمدودة وذلك عن طريق عمال وأموال يقدمها امللتزم وعلى مسؤوليته ويف مقابل ذل
يتقاضى رسوما يدفعها كل من انتفع خبدمات املرفق ومثال ذلك إن تعهد الدولة احلد األفراد 

استغالل البرتول أو املرجان أو استغالل امليناء  أو أو الكهرباء أو الغاز استغالل خدمات توزيع املٌياه
ع خاص موضوعه عقد االمتياز بأنه عقد إداري من نو  أو منطقة حرة ولقد اعترب القضاء اإلداري

إدارة مرفق عام يتعهد مبقتضاه امللتزم وعلى نفقته وحتت مسؤوليته وبتكلف من الدولة أو بأحد ٌهباهتا 
بالقيام بنشاط معني وخدمة حمددة واحلصول على مقابل من املنتفعني وسنتناول تعريف عقد االمتياز  

 كما يلي :
 نياقانو  لتصرفز كاعرف االمتياهذا فقد  وعلى"  (1)لية بن ع محيد األستاذقول ي :أوال فقها 

ه من قيخاص تنت أوعام  أخرشخص  إىل قذ مهمة مرفق عام بشكل اتفافيتن اإلدارة تعهد مبوجبه  
 L'Autorité بالسلطة املاحنة  ريتها وتسمى اإلدارةث املبدأ مبلء ححي
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CONCEDANTE  ة امللتزم ميه تسليطلق عفياملتعاقد معها أما
CONCESSIONAIRE  يفتتمثل   االمتيازاملرتتبة على عقد  األساسية االلتزاماتوان 

 اإلنشاءاتقوم بإعداد ي سري املرفق طبقا لدفرت الشروط و أنته ليو ؤ امللتزم على نفقته ومس أن يؤمن 
 عنيمن املنتف -Redevances-إتاوات ايةمن جب اإلدارةمتكنه  أنمقابل فللمرفق,  األولية
لتزم املتعاقد بنقل املرفق مع ئها    يبعد انقضا يتمدة العقد ذاته وال هيتزام ملدة حمددة االلحمل  باملرفق

 حبال ٌجدة. اإلدارةحوزة  إىل إنشاءاته
 أور أمثال الدكتور ناصر لباد انه عقد ئاجلزا يف ثنيكذلك عرفه جانب من الباح

أو  (فردا)ا بيعي, مبوجبه شخصا ط ديةة أو البليالاملاحنة سواء كانت الدولة أو الو  اق يكلف اإلدارةاتف
صاحب يسمى . (شركة مثال )أو من القانون اخلاص  (يةبلد)من القانون العام  وياشخصا معن

مقابل  يفة النامجة عن ذلك و ليو ؤ املس ال بإدارة هذا املرفق مستخدما عمال وأمواله , ومتحم االمتياز
د العق يفحدد ليمقابل ما االمتيازقاضى صاحب مي يتالعمو املرفق  يريم هبذه اخلدمة أي تسقياال
 (1)دفعه املنتفعون خبدمات املرفق ي

 عقد يفتوفرها  يت يتعنيع العناصر الميأهنا تعرضت جلالتعريف هذه  يفظ يالح
 . اإلداري المتيازا 

 : ثانيا تشريعا
 747/15.م لقد تناولت عدة نصوص قطاعيةتعرف عقد االمتياز وهذا قبل صدور املرسو 

املتعلقة بامتياز املرافق العمومية  (1)9/2.2..3تعريف عقد االمتياز من خالل التعليمة الوزارية  –أ 
 :وتأجريها 

 هو عقد تكلف مبقتضاه اجلهة  >>موضوع االمتياز من خالل هذه التعليمة 
الزمن بواسطة عمال  اإلدارة املختصة فردا أو شركة خاصة بإدارة مرفق عام واستغالهلا ملدة معينة من

  وأموال يقدمها صاحب حق االمتياز "امللتزم" على مسؤوليته مقابل رسوم
 

 45راجع , جملة البحوث اإلدارة إدارة املرافق العامة عن طٌرق االمتياز دراسة التجربة اجلزائرية, ص  - 1
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 هذا املرفق إطار النظام القانوين الذي خيضع له يدفعها املنتفعون من خدماته , وذلك يف
 ميةاملصاحل العمو  استغاللتعذر  إذا واليةقانون ال 149املادة  (1) من خالل قانون الوالية –ب  

كن الجملس مية ميسسة عمو ؤ املباشر أو م االستغالل ريقأعاله عن ط 146املادة  يفاملذكورة  الئيةالو 
لدفرت  االمتياز خيضعاملعمول به ,م تنظيطبقا لل االمتياز ريقعن ط باستغالهلاص خيالرت  الئيالو  يبالشع

املعمول هبا ,  واإلجراءاتحسب القواعد  عليهصادق و ي ظيمالتن ريقدد عن طجيا حيشروط منوذ
 .من هذا القانون 54ن طبقا احلكام املادة و هذا الشؤ  يفصادق على العقود املربمة وي

 صيةة تتمتع بالشخالئيو  ةميعمو  سساتؤ م أنشالئي أن يالو  يبكن الجملس الشعمي 146: املادة
 . ميةاملصاحل العمو  يريقصد تس يلاملا االستقالليةو  نوية املع

هذا القانون تصح  من 57و 56 و 55املواد أحكاممع مراعاة   12-07  :ق . و.  54املادة 
إيداعها وما من (ي11)نافذة بقوة القانون بعد واحد وعشرون  يب الوالئيت الجملس الشعالمداو 

 . ةواليبال
 تنص على ما يلي: 10/11 :ق 1.3املادة 

 مع مراعاة  األحكام املطبقة يف هذا الجمال تضمن البلدية تسيري املصاحل العمومية البلدية اليت هتدف
 .إىل تلبية حاجات مواطنيها وإدارة أمالكها وهبذه الصفة فهي حتدث إضافة إىل مصاحل اإلدارة العامة

التزويد باملٌياه الصاحلة للشرب : على وجه اخلصوص مبا يؤتى مصاحل عمومية تقنية قصد التكفل
 وصرف املٌياه املستعملة

 من خالل قانون البلدية: –ج 
 النفايات املنزلية والفضالت األخرى 
 اإلنارة العمومية 
 األسواق املغطاة واألسواق واملوازين العمومية 

 
 يتعلق بالبلدية 2111يونيو سنة  22افق ل املو  1.92رجب عام  21املؤرخ يف  11/11القانون -1
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 احلظائر ومساحات التوقف 
 ديةالبل احملاشر 
 ها مقابر الشهداءفيانتها مبا صياملقابر و  يئةوهت ئزيةاخلدمات اجلنا 
 ليةاضة والتسريات الئفضا 
 املساحات اخلضراء 
 أنه الأع 1.3ة املاد يفاملذكورة  ميةكن املصاحل العمو مي  11-11ق/111 املادة 

دد عن طٌرق جا حيلدفرت شروط منوذ خيضعاالمتيازم الساري املفعول ,ظيز طبقا لتنتياتكون حمل ام
 يفة املنصوص مي املصاحل العمو سيريأن تفوض ت ديةكن البلمي 11 /11ق  111املادة  . مظيالتن

املعمول  ظيميةوالتن يعيةر التش األحكامق عقد برنامج أو صفقة طلٌبة طبقا ريأعاله عن ط 1.3املادة 
 .هبا

 :  اإلداري االمتيازلعقد  يالقضائ ريفالتع : ثالثا
 االمتيازقرار صادر عنه : ٌحث أن عقد يف لقد جاء ًف قرار الجملس الدولة 

 السلطة االمتياز للمستعمل باستغالل متنح مبوجبه إداريالدولة هو عقد  أمالك التابع  
 طنية بشكل استثنائييهدف حمدد متواصل مقابل دفع إتاوةاملؤقت لعقار تابع املالك الو 

وهو ما يؤكد بأن جملس الدولة اعرتف صراحة بالطابع اإلداري  . لكنه مؤقت وقابل للرجوع فيه
مما خيوله من سلطات استثنائية جلهة اإلدارة متارسها يف مواجهة الطرف املتعهد   ,والعام لعقد االمتياز

تعلق بسلطة أ   (1).و حق الرجوع خاصة ٌفما ٌ
 (2)تضمن نوعين من النصوصيالمتياز االفرع الثاني : عقد 

 وتتعلق بكيفية تسيري تنظيم املرفق العام , موضوع االلتزام أو نصوص الئحية :  
 
 

ربيع اجلنوب و رئيس نقل املسافرين  فضية شركة  .211 الصادر عن الغرفة الثالثة جملة جملس الدولة   11312فهرس رقم  1131فرار رقم -1-
 (2بلدية وهران )حملف رقم 

 .2ص  2119-2112اكلي نعيمة , نظام القانوين لعفد االمتيتاز االداري يف اجلزائر , رسالة نيل شهادة ماجسرت يف احلقوق جامعة تيزي وزو -2
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  االمتياز و إدارته وعالقته باملنتفعني والرسوم اليت جيب حتصيلها من األفراد مقابل 
 
 النتفاع خبدمات املرفق.ا

 من الضرورة  :(1)والمرفق العام معا االمتيازتحكم  تيال ئحيةالالعناصر ال 
 الو  االمتيازق أسلوب رير عن طئاجلزا يف اإلدارةتصرفت  إذا ئح إداريةلوا إصدار أن يتممبا كان 

من ي يؤ ك  مبوجبه اإلدارةستوجب وجود مرفق عام تتعاقد البحثية فقط بوضع شروط  فيتكت
 االمتيازماحنة  اإلدارة بني ديةتظهر عالقة تعاقال املرفق  فيحالة غيابمهمته و  االمتيازسريصاحب 

قة الكوهنا ع ب هلا هوئالصاالتكييف  إنمن  انطالقابل تظهر عالقة البٌحة  االمتيازوصاحب 
 االمتيازاملاحنة  إلدارةبيناقة الومن مث فالع اإلدارةح ائذعن للو ي  )االمتياز جتعل من صاحب  ظيميةتن

 تيازاإلدارةيفبل ام متيازإداريوجود اال ف اإلدارةاجلانب من  أحاديختضع لعمل  االمتيازوصاحب 
احتكار التجارة كم عل متياز حياملنظمة ال ئريةاجلزا ختلف القواننيالدارس مل أندرجة  إىلحد ذاته 

منه فقد اعترب امتياز  .1الفقرة األوىل من املادة  اخلارجيةأو امتياز الدولة الفالحيفاألولعرفاالمتيازيف
  جيهة عقد من عقود القانون اإلداري حتدد مبو جيامتٌاز احتكار الدولة للتجارة اخلار  )عقد بنصه 

إال انه افرغ  ) الدولة التبعات والشروط اليت خيضع هلا صاحب االمتياز وتبني حقوقهم وواجباهتم
ي وهذا يف الفقرة الثانية من نفس املادة ينجز صاحب االمتيازيف هذا هذا التعاقد من حمتواه احلقيق

اإلطار حتت مسؤوليته اخلاصة وحسب انسب الطٌرق لصاحله , عمليات االسترياد املطابقة ملخططه 
املتوسط األمد , ضمن احرتام الربنامج العام لالسترياد واملقصود من ذلك أن صاحب االمتياز 

  ستوردة إىل اللوائحخيضع يف جلب املواد امل
املنظمة لذلك واملعدة من قبل السلطات اإلدارة املركزية , وهي اللوائح املنبثقة عن خمطط الدولة 

 وهبذا ال ميكن أن تكون هناك عالقة تعاقديةيف امتياز من هذا الشكل وهذا ما 
 

, مرجع سابق 2111ربة اجلزائرية, جملة البحوث اإلدارة, العدد الثالث مصر بن عيلة , إدارة املرافق العامة عن طٌرق االمتياز , دراسة التج -محيد  -1
 3., ص 

 11يستفاد من تفسري خضوع صاحب االمتيازإىل كل من الربنامج العام لالسترياد املادة 
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 من دفرت الشروط امللحق هبذا القانون واليت جتعل من املستفيدين من االمتياز يف مركز 
احتكار وال يستفيد من أي مركز تعاقدي على اعتبار أن هناك مينح االمتياز مذعن للوائح اإلدارة 

د ملدة مخس االسترياجمال  جيةيفللتجارة اخلار  االمتيازماحنة  اإلدارةمن قبل ظيمي الدولة عمل تن
املنصوص  جيةتوازنات اخلار  ضغوطعدل حسب أويد أو حيد أنيمكن ديدو ميسنوات قابلة للتج

 أنمع العلم  ديد املتوسط األمدمن املخطط السنوي وحمتوى املخطط اجلضاملتالقانون  عليهايف
 1 .االمتيازعد صاحب ي ياملستورد هوا الذ

أما املصدر فيخضع لرخصة ممنوحة من الدولة وال يستفيد من أسلوب االمتياز والرتخيص يعد عمال 
 هو عمال " Agrément " داالعتمان العتماد االإداريا منفردا من اإلدارية يبتعد عن مفهوم 

من نفس  11املادة  ليهوهذا ما نصت ع ظيميةوأخرى تن  2  ديةشروطا تعاق ط حيويإداري خمتل
منتجات  دير, بتص ديرالربنامج العام للتص إطار يف ميةسسات العمو ؤ رخص للمي <<القانون 

من  11ص املادة ن أن و الغريب يف األمر>>يناملنتجات اخلاضعة لنظام قانو  باستثناءوخدمات 
كان املقصود هنا القيمة القانونية ؟ فإذا   إنعلم ي الو  االمتيازمة قية نفس صنفس املرسوم جتعل للرخ

كان األمر  كذلك فاالمتياز املمنوح للمصدر هو يف النهاية جمرد رخسة أي البحة إدارية وال يبدوا 
تكييف املنطقي يؤكد أن االمتياز  أناملقصود هنا شيءآخر غري القيمة القانونية ومن هذا فإن ال

اعتمد الالئحة اإلدارية كمبدأ عام متجاهال التعاقد الذي هو قاعدة كل امتياز مربم. ومن هذا كله 
فإن املادة الرابعة من املرسوم املتعلق بامتياز الدولة يف احتكار التجارة اخلارجية واليت عرفت االمتياز 

, مل تأت هبذا التعريف الذييوحي فقط بفكرة الطابع التعاقدي  على أنه عقد من عقود القانون العام
 المتياز إال من باب جعل االمتياز تعاقد إداري سوى استثناء والقاعدة هي 

 
 
 
ة يف القانون , جامعة رسالة لٌنل شهادة دكتوراه دول , محيد بن عٌلة , مفهوم العمل اإلداري املركب يف القانون اجلزائري حتول النشاط القانونيفي اجلزائر-1

 2111اجلزائر , 
 11محيد بن علية , دراسة التجربة اجلزائرية , جملة البحوث االدراوية مرجع السابق ص-2
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تنظيم االمتياز بالالئحة اإلدارية , مما يؤكد أن حكام االمتياز لدينا التشريإىل ما توصل إليه القانون 
مي , ألن ذلك يفرتض أن اكتسبه مركز تنظيمي عام ,  املقارن من اعتباره عقد إداري ذو طابع تنظي

االمتياز من املنتفعني من املرفق كالتقليل من القيمة القصوى للرسوم اليت يتحصل عليها صاحب 
 العام ألن الرسوم املفروضة على املنتفعني تدخل يف

 ديةقة التعاقالالع إطارعن  يلوخترج بالتا االمتيازختص صاحب  الالعام و للمرفق  ظيميةالشروط التن
جتعلها  يتال نية, كما أن الرسوم املفروضة هلا , من القوة القانو  االمتيازماحنة  اإلدارةتربطه مع  يتال

فيها أنه تصدر بتشريع وذلك من خالل قوانني املالية فال عبء  األصل حدود التنظيم الن تتعدى
ضائية تعاقديةيف دفرت الشروط من و ميكن التعريف عن مدى وجود ر (1) .إال بنص تشريعي جبائي

خالل احلقوق وااللتزامات املتبادلة بني الطرفني وعند الرجوع للمرسوم التنفيذي املتعلق باالمتياز 
الفالحي املذكور سابقا وانطالقا من الفقرة الثانية من املادة الثامنة اليت تنص على عقد 

ز بالرجوع إىل دفرت الشروط النموذجي امللحق حترر إدارة األمالك الوطنية عقد االمتيا<<االمتياز
وهكذا فدفرت الشروطيعد املستند >>هبذا املرسوم والذييتضمن األعباء والشروط اخلاصة بكل امتٌاز 

األساسيفي عقد االمتياز وهذا اقتداء بالنظرٌة العامة له ومن ذلك وعند الذهاب إىل امللحق املرفق 
 رابعة منه تبينالتزامات صاحب االمتياز أي حقوق اإلدارةفنص املادة ال . بدفرت الشروط هذا

التزامات صاحب االمتياز يلتزم صاحب االمتياز بإجناز برنامج االستصالحفياآلجال املرجعية 
امللحقة بدفرت الشروط هذا و يتعينعليه أن يرخص له بالعبور لكل هيبةمتخصصة تابعة لإلدارة احمللية 

ي لعمليات االستصالح ,يلتزم صاحب االمتياز بتزويد اإلدارة بكل الفالحية قصد التقومي الدور 
 املعلومات اليت قد تطلبها منه قصد 

 
 
 

 12 11محيد بن عٌلة, دراسة التجربة اجلزائرية , جملة البحوث اإلدارية مرجع سابق , ص ص-1
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ز عمليات الجنا الضرورية األموال يلتزم صاحب االمتياز بتوفري االستصالح متابعة عمليات
االستصالح بصرف النظر عن عمليات الدعم واملساعدة اليت تقدمها الدولة ,يتعني بعد قبول طلب 
االمتياز , من طرف اللجنة اليت  حيدد تشكيلها وعملها بقرار وزاري مشرتك بني الوزراء املكلفني 

الوطنية التابعة  <<كبالفالحة والري واملالية , يرسل هذا املقرر مرفوقا بامللف إىل مدير األمال
املمضي من الطرفني للوالية املختص إقليميا لتحرير عقد االمتياز الذي يلحق به دفرت الشروط 

االمتياز وهو  ث عن اجلانب الوحيد املتبقى يفديوعند احل(  1) >>.وبطاقة التعريف املشروع 
ولة أي بإرادة أحادية اجلانب منها التعاقد فإن التعاقد حترره اإلدارة لوحدها ممثلة يف إدارة أمالك الد

وهذا ما يكيف  ,مل يصنعها الطرفني بل صنعتها اإلدارة لوحدها  أي أن البنود التعاقدية املوجودة فيه
يف القانون اخلاص مبا أن البنود  يشبه عقد اإلذعان على انه عقد اكتتاب وهو العقد الوحيد الذي
ميلك سلعة حيوية وهبذا فإن االمتياز الفالحي, ما  التعاقدية فيه تصنع من طرف واحد يف العقيد

 هو إال قرار إداري مشروط برضا املخاطب به ينصرف إىل مفهوم الالئحة اإلدارية.
 وتشمل كل األمور املالية بني اإلدارة واملتعاقدين, كمدة  نصوص تعاقدية : 

من اإلدارة السلمية وفق الشروط العقد واإلعانات املالية اليت متنحها اإلدارة املتعاقدة لتمكينه 
 عنياملنتف األشخاصالتهم  املوجودة يف العقد واليت تقرر مزايا مالية للمتعاقد أي أهنا نصوص

 (2).خبدمات املرفق
ميكن االرتكاز على عقود املرافق العامة كبديلة ملعيار : وفي هذا يقول األستاذ حميد بن علية

  , الن (9)بالغرض ظام التعاقدي االمتياز يفيالصفقات العمومية, وأن البحث يف الن
 
 

حيدد كيفية منح حق االمتياز االراضي اخلاصة التابعة للدولة ج ر عدد  11/12/1331املؤرخ يف   22./ 31م ر رقم -1  29الذي ٌ
 .91عبد هلال طلبة , جنم األمحد , القانون اإلداري , منشورات جامعة دمشق , مرجع سابق , ص -2
رسالة لٌنل شهادة دكتواره دولة ًف القانون , جامعة  , ن علية , مفهوم العمل اإلداري املركب للقانون اجلزائري حتول النشاط اإلداريفي اجلزائرمحيد ب-9

 21 3, ص 2111اجلزائر بن عكنون 
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االمتياز حيمل نظاما مألوفا يتمثل يف سلطات اإلدارة على صاحب االمتياز من سلطة فسخ العقد 
 ة فرض العقوبات والتعديل املنفرد له.الرقاب

ولكن وإن كانت هذه السلطات تتماشى مع الشروط التنظيمية , واليت وضعناها يف العناصر 
الالئحية املوجودة فياالمتياز , وتنصرف بالتاليإىل مفهوم التصرفاتاإلدارية املنفردة فهيال تتماشى مع 

لتعاقدية وبالتايل فإننا جنزم بطابعه التعاقدي الذييبقى الشروط التعاقدية التيأدرجناها ضمن العناصر ا
 بعيدا عن هذا املفهوم , ألنه ال يصلح أن يكون

 يف األصل أداة تعاقدية حمضة فكي جنعله بديال وقاعدة لفهم العقود اإلدارية يف اجلزائر 
 اعد القانون اخلاصقو  إىلر ئاجلزا تنصرففيكلها   االمتيازعقود  يفالواردة  ديةأن الشروط التعاقمث 
 .فيهاملوجودة  ديةقة التعاقالالع ييبنيدفرت الشروط الذ يفتتمثل فقط  ديةالتعاق (1)أن العناصر  غري

 من الشروط , عنيوي على نو حي أنه عمل خمتلط فيذلدفرت الشروط ت نيةالقانو  بيعةوان دراسة الط
دفرت شروط خاص بالصفقات  يفما كنا  إذا ف األمرتلال خيو  ديةوأخرى تعاق ظيميةشروط تن

 من عنيلق دوما نو انه خياملرافق العامة كون  امتياز يفأو حىت  آخر إداري تصرف, أو أي  ميةالعمو 
, مركز  زينمرك األخريجعل هلذا فيواملتعامل معها  اإلدارة بنيكم العالقة أنه حيالشروط ما دام 

مبوجب  ليهفع غريه وعل ليهنطبق عي ازالمتيلصاحب ا يميفاملركز التنظ . ومركز تعاقدي ظيميتن
كن هذاميوعلى رفني الطبني قة الكم العماحيرتم قانون املرفق العام الذي هو دو أن حيهذا املفهوم 

كون هناك ي يبذلك مادام املركز الذ أن حيتجله  ليس ظيميةما تشاء من شروطه التن تغريأن  لإلدارة
أمام  إننابل ‘  االستثناءهو  ظيموالتن فياالمتيازعدة العامة ظل هو القادي, وأن العق ايةتعاقد منذ البد

شرطي  االمتياز هو اتفاق موافقة الشخص املمنوح له االمتياز أي أنعلى  نيةمب ريةحة إداالئ
 (2)راعي صاحب االمتياز لوائح املنظمة له.  يتحقق إذا

 

 12ارية مرجع سابق ,, ص محيد بن علية , دراسة التجربة اجلزائرية , جملة البحوث اإلد-1
 19محيد بن علية , دراسة التجربة اجلزائرية , جملة البحوث اإلدارية مرجع سابق ,, ص-2
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وخالصة ما يرتتب على هذه املغايرةيف نصوص عقد االمتيازنتيجة قانونية مفادها أن النصوص 
يقابل ذلك حقا أن امللتزم على  الالئحية ميكن لإلدارة أن تعد هلا بإرادهتا املنفردة , دوحناجة ملوافقة

  .األخر على التعديل  موافقة الطرف (1)الشخص يف  تعديلها تتقيد بضرورة 
يف تكييفه لعقد االمتياز بعض  يوجب التنويه واإلشادة باإلبداع الفكري للربوفيسور محيد بن علية -

أن هذا  قدي مبعىنشروط عقد االمتياز تكتسي الطابع التنظيمي والبعض اآلخر الطابع التعا
 التصرف يف جزء منه تعاقدي ويف جزئه اآلخر تنظيمي , ألن هذه

, وأنواع الشروط اليت ميكن متيزها يف  (2)الطبيعة املركبة له على عكس نظرية الطبيعة املزدوجة تتماشى
من امللتزم  حمتواه بامتياز الشروط املتعلقة بتنظيم وسري املرفق تتمتع بالطريقة التنظيميةيف مواجهة كل

 . واملنتفعني على حد السواء
يف الواقع رأينا يذهب إىل اعتبار أن العقد هو عمل إداري مركب ألهنيحوي عالقة تعاقدية خاضعة 
للقانون املدين وذلك ألنه من املستحيل أن نتكلم على عالقة تعاقدية يف القانوناإلداري وسلطة 

ري وهنا يؤخذ العقد اإلداري من أحكام القانون املدين تنظيميةيف العقد اإلدارييخضع للقانون اإلدا
وأحكام القانون اإلداري الشيء الذييجعله خاضع لقضائني خمتلفني إن كان النزاع يف العالقة 
التعاقدية نكون أمام القضاء العادي وان كان نزاع يف السلطة التنظيمية نكون أمام القضاء 

 .(9)هي عالقة رضائية وال ميكن أن تكون انفرادية  اإلداريالن العالقة التعاقدية فياألصل
 
 
 

 
  .91عبد هلال طلبة , جنم األمحد , القانون اإلداري , منشورات جامعة دمشق , مرجع سابق , ص -1
جيسد:مفاد هذه النظرية مبين على الطبيعة املزدوجة لعقد االمتيازاإلداري على أساس أن هلذا األخريمظهرين -2 العالقة بني امللتزم واإلدارة املاحنة المتياز ومظهر تنظيم حيكم العالقة بني  مظهر تعاقدي ٌ

 امللتزم واملنتفعني خبدمات املرفق حمل العقد
 211, ص2111ٌغر منشورة  ة اجلزائر ,محيد بن علية , مفهوم العمل اإلداري, املركب يف القانون اإلداري اجلزائري , حتول النشاط اإلداري يف اجلزائر أطروحة دكتوراه , جامع-9
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مقابل إدارته للمرفق و ( 1(أما الشروط املتعلقة باألفضليات واملميزات اليت متنحها اإلدارة للملتزم
ويرجع مضمون . تتمتع بالطبيعة التعاقدية قابلة للتفاوض وتطبق عليها نظرية العقد شريعة املتعاقدين

ن هذا األخري حيقق مصلحتني متعارضتني ومتناقضتني الطبيعة املختلطة لعقد االمتياز اإلداري إىل كو 
من جهة مصلحة اإلدارة اليت جيب أن تكون سيدة على املرفق املعد واملهيأ لتحقيق املنفعة العامة 
ومن جهة أخرى مصلحة امللتزم املالية , اليت هي حمور اخلواص وهدفهم األساسي وعليه يكون عقد 

 االمتياز عقد إداري
 الئحة وحسب الربوفيسور(2)يتضمن نوعني من الشروط تنظيمية وشروط  ذو طبيعة خاصة

ة وعناصر اتفاقية بل يشمل أيضا تركيب حمحيد بن علية فاالمتياز ال يعد فقط احتاد لعناصر الئ
أدوات القانون العام وأدوات القانون اخلاص , وهنا تربز بوضوح طبيعة املختلطة , كما أن هناك 

 .لط والعمل املركبفرق بني العمل املخت
سبق وأن ذكرنا أن االمتياز هو أن تعهد السلطة : أطراف عقد االمتياز اإلداري: الفرع الثالث 

املفوضة للمفوض له أما اجناز منشآت أو اقتناء ممتلكات ضرورية إلقامة املرفق العام واستغالله وأما 
 :متياز اإلداري كما يليتعهد له فقط باستغالل املرفق العام وعليه فإن أطراف عقد اال

 

: ) السلطة املفوٌضة ( :وهي كل شخص معنوي اخلاضع للقانون العام  اإلدارة مانحة االمتياز –أ 
 املسؤول عن مرفق عام (1)

صاحب االمتياز :) املفوض له ( أو امللتزم : وهو الطرف الثانيفي العقد االمتيازاإلداري وهذا  –ب 
لعام بإجناز منشآتأو اقتناء ممتلكات الضرورية لسري املرفق العام الذي يتفق مع الشخص املعنوي ا

 واستغالله وأما تعهد له فقط باستغالله.
 

 1أكلي نعيمة ,النظام القانوين لعقد االمتياز يف اجلزائر , املرجع السابق .ص -9
 191. ص 191ة , صمحيد بن علية , إدارة املرافق العامة عن طريق االمتياز, دراسة التجربة اجلزائري-.
, جامعة  قليل حسناء , املرفق العام بني ضرورة التحديث وحتديات الواقع القانوين اجلديد , مذكرة مكملة ملتطلبات نيل شهادة املاسرت يف احلقوق-1

  19, ص  2111 .211حممد ٌخضر , 
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 بيعياا طكون شخصقد يز االمتياصاحب  أناه , جند ياملتعلق باملٌ  (1)11/21القانون  يفف- 
 كون طرفا يفي نشخص أ ألي اإلمكانيةمنح  , خاضعا للقانون العام أو اخلاص وبالتايل وياومعن

 .اإلداريز المتياعقد ا
 ها قد حصرت امللتزم يفأجري وت ميةاملرافق العمو  امتيازاملتعلقة ب 2.2/  9 ..3رقم  ليميةأما التع-

ضع صا خيكون شخي نكن أمي لهملفوض فإن ا )2)القانون أما 11/2.1اخلاصة فقط  األشخاص
مبجموعة من  اإلداريز االمتياعقد  نبيا.ويتميزكون أجي أنكن وميللقانون العام أو القانون اخلاص 

  : يلي يمااخلصائص نوجزها ف
 عقد االمتياز عقد إداري وشرط وجود جهة إدارية طرفا يف العقد حىت يعترب العقد عقدا-1

د القانون اإلداري إمنا وجدت لتحكم وتنظم نشاطات وأعمال السلطات إداريا يستند إىل كون قواع
نوعا من أنواع عقود اإلدارة العامة وعليه يكون بالضرورة (9)اإلدارية , فضال عن اعتبار العقود اإلدارية

االمتياز اإلداري شخصا عاما يوجب أن يرد حمل عقد االمتياز اإلداري على (.)احد أطراف عقد 
  . الل املرفق العام وكذلك جيب أن حيتوي العقد على شروط استثنائيةإدارة واستغ

 موضوع عقد االمتيازينصب على إدارة وتسيري واستغالل مرفق عام.-2
عقد االمتياز حمدد املدة وطويلة نسبيا نظرا لطبيعة هذا العقد وما يرتتب عليه من إنفاق امللتزم -9

لبا ما تتسم مدة العقد بالطول نسبيا لذلك فإن التشريعات نفقات كبرية إلنشاء املشروع وإدارته فغا
  .حمددة حرصا على أموال الدول(1)يف خمتلف الدول غالبا تنص على مدة 

 
 

 – 4 . مرجع سابق 11/12قانون املياه -1
 . املتعلق بتنظيم بالصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام 11/2.1القانون -2
 111املرافق العامة عن طريقاالمتياز , مرجع سابق صمحيد بن علية , إدارة -9
.-- AUBERT JEAN – LUC .LE CONTRAT DROIT DES OBLIGATION 2 EME. 

EDITION DALLOZ. PARIS 2000 .P 19  
 9.1عبد اله طٌلبة, جنم األمحد, القانون اإلداري , مرجع سابق , ص-1
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ل املفوض له الجناز واقتناء املمتلكات حتمل امللتزم نفقات املشروع وحتمل خماطره حيثيمو -.
واستغالل املرفق العام بنفسه ويتقاض مقابل ذلك اتاوي من املنتفعني و يتحمل املخاطر النامجة على 

 ماحنة التفويض. (1)تسيري وكل ذلك حتت رقابة السلطة 
 PROPRIERTEامجع الفقه على أن كلمة : عقد اإليجار اإلداري:  المطلب الثاني

LA DE ATTRIBUTIONS:حتلل إىل العناصر اآلتية ٌٌ 
وهو احلق يف استخدام الشيء يف مجيع أوجه USER'D DROIT: حق االستعمال

 حق االستغالل : . االستعمال اليت تتفق مع طبيعة الشيء املستعمل وفقا ملا وضع له
 JOUIRجهاوهذا احلق ميكن صاحبه من احلصول على مثار الشيء الذي يكون قابال إلنتا

DROIT حق التعرف :و يشمل هذا احلق مجيع أعمال التصرف سواء كانت مادية 
MATERIELLEMENT  آم قانونيةJURIDIQUEMENT  واملقصود

أما التصرفات القانونية فتشمل األعمال القانونية   وإتالفه واستهالكه بالتعريفات املادية تفسري الشيء
 كالبيع واإلجيار 

 :ننا سنعرف عقد اإلجيار اإلداري كما يليو غري ذلك وعليه فإ
املصري جند أهنا عرفت  من الدستور 121إذ رجعنا إىل املادة  :تعريف عقد اإليجار  :الفرع األول

عقد اإلجيار مبا يلي)عقد يلتزم املؤجر ملقتضاه أن يكمن املستأجر من االنتقاء بشيءمعني مدة معينة 
استعمال  (2)اإلدارة تصرفات قانونية مع األفراد من نشاءإ ويتضح مما سبق أن  .لقاء اجر معلوم

 أمواهلا العامة إستعمال عاديا وفق ما أعدت له
إن أسلوب تأجري املرفق العام قد ادخل لتسيري املرافق العامة ومت ضبط قواعده التشريعية - 2

احلة باللغة وأصبحت شهرته توازي أسلوب االمتياز و اإلجيار هو مصطلح يف واقع ليس برتمجة ص
العربية فيحني جند بعض املنشورات وبعض كتب املشارقة يرتمجون اإلجيار ) مشاطرة االستغالل ( 

 ورمبا كان هذا األخري هو األقرب من املعىن الفرنسي
 
 , مرجع سابق 211املادة  11/2.1املرسوم الرئاسي -1
 .21ص 13, ص 2112بعة األوىل برهان رٌزق ,عقد اإلجيار اإلداري , املكتبة القانونية, الط-2
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 AFFERMANT'L وعقد اإلجيار املرفق العمومي هو اتفاق يكلف مبوجبه شخص عمومي
استغالل املرفق العمومي ملدة معينة مع تقدمي  FERMIERLEشخصا أخر يسمى املستأجر  

 INFRASTRUCTURESLES Equipementاملنشآت واألجهزة إليه 
LESET  استغالل مستخدما عماله وأمواله ويف مقابل تسيري املرفق ويقوم املستأجر بتسيري و

العمومي يتقاضى املستأجر مقابل مايل حيدد يف العقد يدفع املنتفعني من املرفق يف شكل إتاوة على 
لشخص العمومي السرتجاع مصاريف املنشآت واألجهزة ( 1)أن يدفع املستأجر مسامهة مالية 

 األصلية
ميكن للبلديات أو احتاد البلديات  (2)جيار اإلداري للدكتورة ٌهام مروة ويف تعريف آخر لعقد اإل-3–

األراضي احلرجية أو الطبيعية لفتح هذه املناطق للعموم الستعمال   املعنية أن تتعاقد مع مالكي
ففي  . كمنتزهات لقاء رسم تستوفيه البلدية يؤمن على األخص نفقات الصيانة واحلراسة هلذه املواقع

إجيار البناء  <<مسى أصوال خاصة ملا 11 – 12 -.131جد القانون الصادر عام فرنسا أو 
الغاية منه تسهيل عمليات التنظيم املدين وذلك بتشجيع مالكي العقارات على تسليم عقاراهتم >>

للبناء واالختيار بني االستغالل أو املسامهة يف شركة مدنية تنشأ فيها بينهم ولقاء تعويض سنوي 
 de lauBadère : اهنم من التصرف بعقاراهتم وهبذا اخلصوص يقول العالمة مقابل حرم

La Procédure spéciale prévue Par la loi du 16.12.1962 sur le bail a 
construction * code art. l .et r 341 – 1 et l 322 -12 et* est destinée a 
faciliter les opérations d'urbanisation en poussant les propriétaire de 
terrains a les livres la construction au moyen d'une option qui leur est 
laisse entre  
l'expropriation et la participation a l'opération d'une société civile qui 
ils peuvent constituer entre eux la procédure débute comme une 
expropriation 

 2112دار اخللدونية النشر و التوزيع اجلزائر  2مقارنة  ط, دراسة  اإلداريحسني طاهري , القانون االداري و املؤسسات االدارية , النشاط -1
 21ص
 231التنظيم املدين , ص  , العامةٌهيام مروة , القانون اإلداري اخلاص ,املرافق العامة الكربى وطرق إدارهتا, االستغالل األشغال -2
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par une déclaration d'utilité publique et un arrêté de cessibilité qui 
entrainent prise de possession moyennant une indemnité annuelle de 
privation de jouissance Les propriétaires ont a choisir pendant un délai 
de six mois entre l'expropriation et la constitution d'une société 
civilequi passera un bail a construction avec le concessionnaire de 
l'opération d'urbanisation.  

ن من اخلواص مبوجب ري مرافق القطاع العام ملستثمأجريت إن : لي بعغريف الدكتور حممد الصريتع -.
 اإلدارةات أكثر اجلهات ديعة واملعروفة , وتعترب البلئهة املختصة من العقود الشااز متنحه اجلتيام

خلصخصة طرق  األساسيةمكن اعتبار املرافق العامة أحد النماذج يثي, ح اإلجياراستخداما لعقود 
ض املرافق بشكل مطلق وهو احد ويتف يريها معافيتتوفر  ة وهو من العقود اليتلي املرافق احملسريت
 (1)ز االمتياة لعقد نيالقانو  لصيغا

شخصا أخر ( املؤجر) ميمبوجبه شخص عمو  يكلف دهو عق اإلجيار:  اإلجيارف ريتع- 5 -
 يريجر بتستأقوم املساملنشآتواألجهزةوي دمينة مع تقعيملدة م يمرفق عموم باستغالل (جرأاملست)

 ددهليا حيتقاضى مقابل ماويل املرفق مستخدما عماله وأمواله تغالواس
العقد ويدفعه املنتفعون عن طريق إتاوات مقابل اخلدمة اليت يقدمها , وقد يدفع املستأجر مقابال 

 ماليا للشخص العموميالسرتجاع مصاريفإنشاء املرفق العام.
هو عقد مبقتضاه يتم تفويض هيئة عمومية لشخص أخر قد  baiteau : .gعرفه األستاذ - - 6

مرفق عام مع استبعاد قيام املستأجر باستثمارات ويتم دفع املقابل  يكون عاما أو خاصا , استغالل
  .(2)املايل عن طريق إتاوات يدفعها املنتفعون متعلقة مباشرة بتسيري املرفق

  
 
  21الطبعة األوىل ,ص 2111حممد الصغرٌي بعًلي , دار العلوم للنشر والتوزيع عنابة ,-1
 111,  111نادية طريفي , املرجع السابق , ص ص-2
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كان املقصود به هو   أنعلم ال يو  ئرية اجلزاننيالقوا ا يفثري ل املرافق العامة ورد كتغالاس إن– 7 -
وعلى سٌبل املثال القرار الوزاري  affermageحتت اسم  يالفرنس ريعمصطلح املستعار من التش

 .اتديولة للبلاز الدبامتياملتعلق بدفرت الشروط اخلاص  15/17/1989 رخ يفؤ املشرتك امل
واملؤسسات العامة املكلفة بالنشاط السياح وحق استغالل الشواطئ من األمالك العمومية الذي مل 

تضعه حتت تسمية إجيار  إن اجلزائرف  affermage يعترب بامتياز فيحن انه إذا كان املقصود به 
 .31/33/133ؤرخة يف الداخلية امل مرافق العامة يف نصوص أخرى مثل التعليمة الصادرة عن وزير

فيحني أن تعريفه يف الفقه  affermageet concession objetالنسخة باللغة الفرنسية 
الفرنسي ينطوي حتت اعتباره اتفاق تكليف مبوجبه اإلدارة شخصا آخر باستغالل مرفق سلم إليه 

ة فيكون املقابل بإنشاءاته املعدة سابقا من جانبها وذلك مقابل مبلغ حمدد من املال يدفعه لإلدار 
 , الذي حيصل عليه هو الفرق بني ما يدفعه لإلدارة وما حيصل عليه من استغالل املرفق حمل االتفاق

 .(1)ويعترب األستاذ فالني أول من استخدم معيار اإلنشاءات األولية للتفرقة بني االمتياز واالستغالل
د السلطة املفوضة للمفوض له اإلجيار : تعه- :11/111تعريف اإليجار في نظر المرسوم- 8-

بتسيري مرفق عام وصيانته مقابل إتاوة سنوية يدفعها هلا , و يتصرف املفوض له حينئذ حلسابه وعلى 
 .مسؤوليته

من خالل حتصيل (2)متول السلطة املفوضة بنفسها إقامة املرفق العام ,ويدفع أجر املفوض له - 
 .اإلتاوي من مستعملي املرفق العام 

 
 
 
 
 11اجلزائر , ص  , 31 31لالدارة ,  رٌيف بن ناجي, امتياز املرافق العامة يف اجلزائر , مذكرة ملتقى املدرسة العلياش-1
 املرجع السابق 12/133املرسوم الرئاسي  -2
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 .نعيقوم بتحٌصل مقابل من المنتفي يجر الذأالمست مييزت: يالفرع الثان
 إحداثة تتوىل مهام لياحمل اإلدارةكانت   إذاملرفق :  سسيوتأ وأحداثة ليث املسؤو حي: من  الأو -

 د بالوحداتوياملخصصة له وتز  املباين وإنشاءاملرفق 
واألدواتواآلالت الالزمة الستغالل والتسيري ,و يتول املستأجر مهام استغالل وتقدمي اخلدمة فقط , 

ل املرفق على تغالواس شاءوإنس أسيوت إحداثث املبدأ حيأن امللتزم يف عقود االمتياز يتوىل من 
لزاما إس اإلجيارليموضوع  كن يفمي , االمتيازوعقد  اإلجيارالعقد  ميزبنيساس التأنفقته اخلاصة ف

جر للمرفق أأن املستال يعين تتطلب استثمارات هامة , وهذا  إنشاءاتذ فيبتن اإلدارةللمتعاقد مع 
ستثمارات االة و األعباء املاليمن  األكربجلزء تحمل اال يانه  عينإمنايتحمل أي استثمارات ال يالعام 

 .ياالمتيازله كما هو فشغياملرفق و ت األزمةإلنشاء
:خيتلف امتياز املرافق العامة عن عقد اإلجيار  ثانيا: من حيث أسلوب منح المقابل المالي-

جياريقوم باستغالل بأسلوب منح املكافئة املالية , وتقاضياملبالغ النقدية فإذا كان املستأجر يف عقود اإل
املرفق العام مبنح مبلغ إمجايل يدفعه للشخص املعنوي , الذي تعاقد معه فإن امللتزم يف عقود 
االمتيازيتوىل إدارة املرفق على نفقته اخلاصة ,مينحمبلغ نقدييتقاضاه من املنتفعني من خدمات املرفق 

(1.) 
 : من حيث مدة االلتزام: ثالثا

من حيث املدة جندها يف عقد االمتياز اإلداري طويلة نسبيا عنها يف عقد ما يالحظ على العقدين 
 اإلداري وهذا راجع لتمكني امللتزم من اسرتجاع ما أنفقه وأستثمره من أموال اإلجيار

كانت هدفه ودافعه للتعاقد , فإذا كان مدة عقد  يف سبيل إقامة املشروع , وحصول على األرباح اليت
 سنة حسب خمتلف القطاعات فإهنا يف 11و 91اوح بني اإلداري ترت  االمتياز

 املتعلقة  2.2/  .9.3سنة كحد أقصى حسب التعليمة الوزارية رقم  12عقد اإلجيار اإلداري
 
, ص .211 2119رزيقة لشلق , تفٌوض املرفق العام للخواص ,مذكرة مكملة من متطلبات نٌل شهادة املاسرت للحقوق جامعة حممد خيضر ,-1

23 
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 (1).بامتياز املرافق العمومية احمللية وتأجريها
: بعد ماكان يطغى على عقد  رابعا: من حيث احترام اإلجراءات الواجب مراعاتها مع اإلدارة

االعتبار الشخصي نظرا ألمهية صاحب االمتياز ودوره يف تعويض اإلدارة عن  االمتياز اإلداري
فكانت تعهد لذلك ألهل الثقة باختيارها احلر , مكانتها يف تسيري املرفق العام موضوع العقد 

أصبحت اآلن جمربة بإتباع إجراءات حمددة قانونا وهي املبادئ العامة اليت سبق وأن ذكرناها واليت 
حيث تكون اإلدارة املتعاقدة  اإلداري تتعلق بتسيري املال العام , شأهنا يف ذلك شأن عقد اإلجيار

 .واملنافسة فيةالشفا اإلشهار – رية الوصول إىل الطلبجمربة على احرتام هذه املبادئ ح
 سيريب التليل املرافق العامة أسلوبا من أساتغال اسأجريعترب تي: نديزات العقميالمطلب الثالث : م

املقام من طرف اجلماعات احمللية  املشروع سيريسسات اخلاصة تؤ أو احد امل األفرادأحد ف كلأين ي, 
ومن خالل  ,إداري ( 2)دة ,ويشكل وسيلة الستغالل مرفق عام وليس أو ملتزم سابق ملدة حمد

 دراستنا للعقدين نستخلص املميزات التالية:
:يعترب العقدين من أساليب تسيرياملرافق العامة , تعهد  من حيث مستوى التفويض الفرع األول:

ددة , ويتحمالن يف ذلك استغالل وتسيري املرافق العامة ملدة حم -مبوجبهم السلطة املفوضة للمفوض 
 أعباء متفاوتة حيث نكون أكرب يف عقد االمتياز اإلداري عنها يف عقد

 اإلجيار اإلداري, كما أهنما خيضعان لنفس إجراءات التعاقد واملبادئ املنصوص عليها يف القانون.
 
 
, ص .211 2119اسرت للحقوق جامعة حممد خيضر ,رزيقة لشلق , تفٌوض املرفق العام للخواص ,مذكرة مكملة من متطلبات نٌل شهادة امل-1

23 
 21,ص  2113,منشورات حليب احلقوقية لبنان , 1وٌلد حيدر جابر , طرق إدارة املرفق العام واخلصخصة ,املؤسسة العامة , الطبعة -2
 
 

 



 تطبيقات تفويضات المرفق العام في الجزائر                                          الثاني : الفصل
 

56 
 

ول املفوض له االمتياز  ميعقد  : يف تحمله المفوض لهي يث الخطر الذحيمن  الفرع الثاني:
ال قد تكون طائلة إلقامة مشروعه أمو  ويدفع ل املرفق بنفسهتغالز واقتناء املمتلكات واسجناال

يتقاضى أتاوي من مستخدمي املرفق  األخطار اليت قد تلحق به ويف املقابل االستثماري و يتحمل
 العام .

دوره يف بينما يف عقد اإلجيار فإن متويل املشروع يكون من قبل السلطة ماحنة التفويض ويقتصر -
التسيري وصيانة املرفق العام مقابل اتاوة سنوية يدفعها املؤجر له ويتقاضى أجره من حتصيل االتاوي 

اإلداري , و يتصرف املفوض حتت  من مستعملي املرفق وبالتايل نسبة األخطار تقل يف عقد اإلجيار
تشكل  ض :وية التفمانح اإلدارةث رقابة حيج : من  املرفق العاميريتس ته وحلسابه يفيولؤ مس

عترب ويها فينفسها ومبوظ لإلدارةاملتعاقدة أهم الضمانات كوهنا متارس من  لإلدارةة ليالرقابة الداخ
 اإلخاللفإن  ليهوع . املال العامصرف م ظياملبادئ العامة لتن يتكريسشرا هاما فؤ جناحها وجناعتها م

 وميز السلطة العامة لتقتياا متلكه من اممب اإلدارةتدخل ويض يعين تزامات من قبل صاحب التفاللبا
 . ق النفع العامقيحت تمثل يفاهلدف ين الالعمل 

  من نموذج عقد الوكالة إلى نموذج عقد التسيير: المبحث الثاني
استقاللية كبرية  إلعطاء هتدف االقتصادية اليت اتبعتها احلكومة اجلزائرية واليت اإلصالحات إطار يف

االستحداث العقود اجلديدة منها عقد الوكالة  قطاع العمومي مت اللجوء إىليف تسيري ملؤسسات ال
احملفزة وعقد التسيري فلقد كانت فكرة الوكالة يف العقد اإلداري معروفة إال أهنا مل حتظى باهتمام كثري 

عرفها الدكتور وليد حيدر جابر الوكالة بأهنا وض يف عقد مبقتضاه " من قبل الفقهاء ويف هذا الصدد ٌ
باهتمام عمل أو فعل أو مجلة من أعمال أو أفعال  أو املوكل إىل الوكيل القيام بقضية أو بعدة قضايا

 يستفاد من قبل يكون قبول الوكالة ضمنيا وأن(1)ويشرتط قبول املوكل وجيوز أن 
 
 
 374السابق  وليد حيدر جابر , طرق إدارة املرفق العام واخلصخصة املؤسسة العامة مرجع سابق , املرجع-1
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الوكيل كذلك , مت استحداث عقد جديد هو عقد التسيري النابع من عامل املال و األعمال  
املتضمن القانون  (1)21/13/1311يف ملؤرخا 12-11األمر املتمم 23/11وبالرجوع إىل القانون

قود يفهم على أنه من نوع خاص وحىت جديد من الع املدين أنشأ فصل جديد خمصص لعقد التسيري
وجدت مؤازرة قانونية يف جمال العقود هذا  , الواردة على العمل وهبذا فإن ترقيةاالقتصاد الوطين

وتعرف املادة األوىل من  . الفصل اجلديد يساهم يف الواقع يف جتسيد إرادة حترير االقتصاد الوطين
العقد  نه "أب يري(الفصل اجلٌدد عقد التس9من) 11/12/1323الصادرة يف 23/11القانون 

أو شركة  ديةة اقتصاميسسة عمو ؤ ا إزاء مسري سمى مايهبمعرتف تمتع بشهرة ليلتزم مبوجبه متعامييالذ
ته المها عليع فيطغىمسها وحلساهبا مقابل أجر اأو بعضها , ب أمالكها كل يريقتصاد بتساالخمتلطة 

" وسنتناول هذا املبحث  بيعج للويد من شبكاته اخلاصة بالرت تفيعلها تسوجيه ايري سه ومعاييحسب مق
 : ايليل مالمن خ
املطلب األول : عقد الوكالة 
املطلب الثاين : عقد التسيري 
املطلب الثالث :مميزات العقدين 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2/12/1323, بتاريخ  11املتضمن القانون املدًن ج.ر.رقم  12-11 املتمم ألمر 23/11القانون -1
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 : المطلب األول : عقد الوكالة
   الوكالة العادية :الفرع األول

 . هي تلك الوكالة املنصوص عليها يف القانون املدين من جهة تكوينها ومن جهة أثارها وانقضائها
وكالة اليت متنح هلا طابعا خصوصا بالنظر إىل كل أردنا استخراج اخلاصية األكثر بروزا لعقد ال وإذا

جيب التمسك هبدفه : فهو تصرف قانوين موجه نفسه حنو إبرام تصرفات قانونية  العقود األخرى
يفشل فيها الوكيل يف تنفيذ املهمة املسندة إليه مبوجب  أخرى , ونتيجة لذلك وما عدا احلالة اليت

ف أمام عقدين مركبني , فمن جهة جند عقد الوكالة نفسه ومن آخر املطا عقد الوكالة جند أنفسنا يف
وجيب االحتفاظ  . جهة أخرى العقد ( أو التصرف القانوين) املربم من طرف الوكيل تنفيذا ملهمته

هبذه االزدواجية بصفة دائمة يف الذهن أثناء الدراسة , حىت ولو كانت هذه األخرية تنصب أساسا 
أو التمثيل  اإلنابة ( لتصرف القانوين النهائي املربم بواسطة ميكانيزمعلى عقد الوكالة نفسه , فا

ق . م ج عقد الوكالة بأنه "الوكالة أو  111عرفت املادة  (1))خيضع لنظامه اخلصوصي طبقا لطبيعة
اإلنابة هو عقد مبقتضاه يفوض شخص شخصا أخر القيام بعمل شيء حلساب املوكل , و ال 

 .هذا مقتبس حرفيا من النص الفرنسي ( القانون املدين الفرنسي و لوكيل لهيتكون العقد إال بقبول ا
L’article 1984 prévoit que «le mandat ou procuration est un acte par lequel une 
personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandat et 
en son nom ».cette définition est insatisfaisante en raison des termes « quelque 
chose » car cette notion est proche de celle  de la définition du contrat 
d’entreprise. 
 Définition doctrinale : convention par laquelle une personne (le mandant) donne 
à une autre (le mandataire) le pouvoir d’accomplie des actes juridiques 
 
 

 21آ حلسني بن شيخ ,أ ت ملويا. عقد الوكالة , دراسة فقهية وقانونية وقضائية مقارنة , ص -1

en son nom et pour son compte. Source contractuelle de représentation, 
d’origine légale ou judiciaire. 



 تطبيقات تفويضات المرفق العام في الجزائر                                          الثاني : الفصل
 

59 
 

Le contrat de mandat est un contrat classique ,synallagmatique ,en principe 
consensuel , la spécialité provient du fait qu’elle fait intervenir une troisième 
personne : le tiers concluant le contrat avec le mandataire .il conclu avec le 
mandataire mais est lié au mandant .il permet de réaliser un dédoublement de la 
personnalité juridique et permet au mandant d’avoir un certain pouvoir 
d’ubiquité, il est très  utile , ne serait-ce qu’en matière de mandataires sociaux , 
représentation de la personne morale , fondant ainsi la quasi-totalité du droit des 
sociétés. 
Ce contrat est dangereux car une personne peut exprimer la volonté juridique 
d’une autre à sa place, avec les engagements que cela implique .seuls certains 
contrats ne peuvent pas faire l’objet d’une procuration : ex le  mariage. 
Le mondât doit donc être marqué du signe de la confiance 

 : الوكالة كعقد إداريالفرع الثاني
يفوض املوكل إىل الوكيل القيام بقضية أو  عرف الدكتور وليد حيدر جابر الوكالة بأهنا " عقد مبقتضاه

 مجلة من أعمال أو أفعال ويشرتط قبول الوكيل وجيوز أنلعدة قضايا أو باهتمام عمل أو فعل أو 
 يستفاد من قبل الوكيل هبا  وأن(1)يكون قبول الوكالة ضمنيا

يفسر  أهنا مل حتظى باهتمام كبري من قبل الفقهاء الذي أصبحت فكرة الوكالة يف العقد معروفة إال-
 على أهنا تأخذ صراحه أو ضمنا بفكرة الوكالة

  ٌ أحد األشخاص القانون اخلاص باسم وحلساب الشخص العام  تعاقديعند ما 
فهذه الوكالة سواء كانت صرحية أو ضمنية تضفي على العقد الطابع اإلداري وان ابرم بني شخصني 

 .من أشخاص القانون اخلاص
 
 
 
 
 . .1وليد حيدر جابر,طرق إدارة املرفق العام واخلصخصة املؤسسة العامة , مرجع سابق , ص-1
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 :111/  11ا : تعريف الوكالة من خالل م . ر رقم ثالث
 : الوكالة المحفزة 
تعهد السلطة املفوضة للمفوض له بتٌسر أو تٌسر وصيانة املرفق العام ٌوقوم املفوض له باستغالل  

املرفق العام حلساب السلطة املفوضة اليت متول بنفسها إقامة املرفق العام وحتتفظ بإدارته , ويدفع اجر 
وض له مباشرة من السلطة املفوضة بواسطة منحة حتدد بنسبة مبوأة من رقم األعمال يضاف املف

حتدد السلطة املفوضة باالشرتاك مع املفوض  . إليها منحة إنتاجية وحصة من األرباح عند االقتضاء
يدفعها مستعملوا املرفق العام وحيصل املفوض له التعريفات حلساب السلطة  له التعريفات اليت

   :الفرع الثاين : اجناز تصرفات قانونية لصاحل الغري . املفوضة املعنية
: بنصب تعهد الوكيل على التزام بعمل وسبب ذلك رتبت الوكالة ضمن العقود  االلتزام بالعمل-1

 دميعلى العقود الواردة على تق" الواردة على العمل أو كما عرب ذلك النص الفرنسي للقانون 
ينصب  ال كانت مهمة الوكيل تتعلق مبال مثل بيعه أو شرابه أو إدارته , فالتزامهاخلدمات حىت ولو  

يقوم به خبصوصه وهذا تغيري يف احملل األول  جيب أن على هذا املال بل فقط على التصرف الذي
استحالة  (1)تطبيق النظام اخلاص هلذا النمط من االلتزامات واملتمثل يف الطابع الشخصي وكذا 

يسمح أيضا بتمييز  جلربي بالطبيعة وسلطة القضاء يف حتديد ومراجعة املقابل املايل لكن هذاالتنفيذ ا
وال يتحمل الوكيل تبعات  . بينهما يتقرب الظروف فيها الوكالة عن البيع يف بعض احلاالت أن

 .يتعهد بالتزام بعمل وليس بتسليم شيء خماطر الشيء أو ضمان العيوب اخلفية ألنه "الشيء 
تكييف العقد املربم بني الطرفني من أشخاص  :ميكن التعاقد بالوكالة عن الشخص العام-2

القانون اخلاص بأنه عقد إداري على الرغم من الصفة اخلاصة ألطرافه وذلك يف حالة ما إذا كان 
احدمها يتصرف بصفته وكيال عن احد أشخاص القانون العام , سواء كانت هذه الوكالة صرحية أو 

  ويف حقيقة األمر فإن هذه الصورة ال تعد خروجا على القاعدةضمنية 
 ..2ق ا م ا , راجع حلسني بن الشيخ أ ت ملويا مرجع سابق , ص   625املادة  -1

الغرض الذي حنن بصدده  االن الوكيل ميثل املوكل قانونا وحيل حمله كما لو كان هو املتعاقد نفسه ويف السابق بأنه
 (1) هوا األصيل أي الشخص العام وليس الوكيل)الشخص اخلاص ( الذي مثله. ,يعد احد أطراف العقد
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:يتميز أداء الوكيل يف كونه بنصب على اجناز تصرفات قانونية وليس القيام  عمل تصرف قانوني-9
ق  1.3ث عرفت املادة حي ,عقد الوكالة عن عقد املقاولة  ة مبسطة وهذا وما مييزبأعمال مادي

لتزامات اال ذ اجلربي يففيالتن إىلكن اللجوء ميتعهد ياملقاولة عقد ٌ <<قوهلا لة يعقد املقاو  مدين
نع مي الل لكن كيوهو الو  وقف على شخص املدين تامليبصدد التزام بع ألننال كياملنصبة على الو 

 مبقتضاه أحد املتعاقدين أن يضع شيئا ديديةبواسطة الغرامة الته املايل ديدالته إىلذلك من اللجوء 
 (2)>>أو أن يؤدي عمال مقابل اجر يتعهد به املتعاقد األخر

 ال يتصرف الوكيل  )املفوض له( حلسابه اخلاص ولكن  تصرف قانوني لحساب الغير :
حلساب شخص أخر ) املفوض ( والذي يكلفه بتسيري أو تسيري وصيانه مرفق عام وهذا 

فوض له سواء ينجز حلساب هو العنصر األساسي للوكالة , فالتصرف الذي يقوم به امل
 املوكل وعلى تبعاته مبعىن أنه يتحمل خماطر ذلك

( وذلك : تدفع أجرة الوكيل ) املفوض له( مباشرة من السلطة املفوضة  )املوكل المقابل : المالي
إليها منحة إنتاجية وحصة من األرباح عند  تضاف ة من رقم األعمالبواسطة منحة حتدد بنسبة مئوي

من مستعملي املرفق حتدد السلطة املفوضة )املوكل(  اواتبتحصيل اإلت .يقوم الوكيل االقتضاء و 
 باالشرتاك مع املفوض له

)الوكيل( تعريفات اليت يدفعها مستعملو املرفق العام وحيصل املفوض له تعريفات حلساب السلطة 
 (9)املفوضة املعنية

 
 
 922, ص  .2119/211منشورات جامعة دمشق  األمحد , القانون اإلداريعبد هلال طلبة , جنم -1
 ,91ص91حلسن اثي ملويا ,عقد الوكالة دراسة فقهية وقانونية وقضائية مقارنة , مرجع سابق , ص-2
 2, تضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام , مرجع سابق , ص  2.1ٌ/ 11م ر , رقم -9
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كانت هناية احتكار الدولة للنشاط   1322ر , مع سنة : يف اجلزائ المطلب الثاني : عقد التسيير
واليت كان اهلدف منها توجه البالد  , االقتصادي , وعرفت نقطة انطالقة الصاحلات اقتصادية مهمة

حنو اقتصاد السوق وهذا من أجل إعادة منو االقتصاد الوطين كشرط أساسي من اجل لعب دور يف 
دية هذا التغيري الكبري واجلذري حنو اقتصاد السوق, نتج عنه السوق الواسع ويف ظل العوملة االقتصا

ضرورة وضع نظام قانون جديد موجه حنو إجياد مؤسسات حرة مع كل النتائج اليت أثرت على احمليط 
القانوين ومنذ هذا التاريخ باشرت السلطة اجلزائرية عملية كربى من اإلصالحات على النسيج 

, وقد اختذت هذه العملية عدة أشكال , يف املقام األول خصت هذه  يعترب صلبا القانوين الذي كان
التعديالت تنظيم املؤسسات االقتصادية , وأيضا نشاطاهتا ومن هذه التعديالت تنظيم املؤسسات 

املتضمن استقاللية املؤسسات العمومية  11-22تتوقف عن التطور بداية بالقانون  العمومية مل
الذي وضح أكثر هذه الفكرة , حبيث أن احتكار الدولة للتجارة  .1-22االقتصادية , مث القانون 

الذي ( 1)1989دستور  من 13وهذا ما نصت عليه املادة  23-2إطار القانون  اخلارجية تراجع يف
 .1331يكسر مبدأ االحتكار , وإمنا منح الدولة تنظيم التجارة اخلارجية فقط, وأكده دستور  مل

الشركات ذات االقتصاد املختلط , أصبحت التسري عليها طبقا  و قتصاديةاال املؤسسات العمومية
نصوص قانون الصفقات للمتعامل العمومي  1322مارس  23املؤرخ يف27 -22للمرسوم 

االقتصادية اليت انتهجتها  اإلصالحات إطار يتعلق األمر بإحدى اإلجراءات املتخذة يف اجلزائري وهنا
 ملؤسسات القطاع العمومي  سيريالت ة يفبري ة كالليإعطاء استق هتدف انتك  اليت و ةئرياحلكومة اجلزا

ر والعامل , ئمتر هبا اجلزا مع املرحلة اليت يتالءم والشركات ذات االقتصاد املختلط , هذا التطور الذي
األخري هنوض جديد , حيث ترك أكثر مرونة ومكان أوسع هذا  عرفث حياثر على قانون العقود 

 ؤسسات العموميةملبادرة امل
 
 13, ج,ر,ع , 22/12/1323مؤرخ يف  12-23الصادر باملرسوم رقم  1323نوفمرب  29دستور اجلمهورية اجلزائرية املصادق عليه استفتاء  -1

  .29, ص  22/12/1323بتارٌيخ : 
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 يريوهو عقد التس األعمالد نابع من عامل ديعقد ج إنشاء, وهبذا فإن  االقتصاديةللعالقات  ظيموتن
للمرفق  يريدة وطرق تسديج ؤيةجاء بر  12/133مث بصدور القانون  اإلصالحاتعكس هذه ي

 .املختلفة ومواكبة هذا التطور األعباءالعامة ملواجهة 
 11/111لفرع األول: تعريف عقد التسيير قبل قانون ا

ع املالك ) يض :يعرف عقد التسيري على انه ذلك العقد الذي مبوجبه تعريف عقد التسيير –أوال 
املسري( كل أو بعض من أمالكه حتت تصرف شخص آخر يسمى ) املسري( ومينحه سلطة القيام 

 .(1)بكل عمل مادي وقانوين حلسابه وهذا هبدف تثمني هذه األمالك
ت هيزاشركة مالكة للعقارات والتج بنيعرفه على انه " اتفاق  PHMERLEاألستاذ أما 

كون ي تهممارس املرغوبالنشاط  شركة أخرى متخصصة يف إىل يريسسة تعهد التسؤ اخلاصة بنشاط امل
ة سري نح للشركة املمي ديدن هذا العقد اجلأى بوير و املهارة  نيةها قدر مهم من اخلربة ,املعرفة الفديل

 .نةعيمبصيغة على شكل نسبة  األساس األجرةهلا على هذا  ويدفع لاالستغالورقابة  اإلدارة سلطة
نظم نشاط ي  ي على أن ذلك العقد الذيريعقد التسعرف ي CUIF..FR-P األستاذ أما
قوم به شخص مVALORISATIONDEACTIVITE'Lمنيالتث على (2) عنيٌٌ

 يريعقد التس عرف ري فقدئاملشرع اجلزا أما .األخريموجودات شخص أخر حلساب ومصلحة هذا 
مقدمة هذا  يف إليه اوقد تطرقن(9)  11/12/1323بتاريخ الصادر 23/11ل القانون المن خ
  : التعريف من هذا ا يليكن أن نستخلص موميالفرع 

 هذا العقد إمتام أداء خدمات هذه اخلدمات تكون على جمموعة  تزام يفااللأن حمل -
 
 
 
 ,APROPOS DU CONTRAT .MANA GEMENT ENTRPRISE DE GESTION كحلولة حممد-1

- TOURISTRIQUE DE TELEMCEN P39 
  .12عيداين مصطفى, مكان عقد التسيري يف تنظيم قطاع اخلدمات مرجع سابق, صراجع : س-2
 املتضمن القانون املدين 12/12/1323بتاريخ  1ج ر رقم -9
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 . على حمل جتارييرينصب عقد التساليسسة أي ؤ , تشكل وحدة مستقلة مبعىن م ديةاقتصا
تعلق مبطعم األمر يكان   إذاستثمرة فمثال ا أموال الشركة املالكة واملزئيج أو ياص كلخي دالعق أنكما 

على  أماتعلق جبزء من النشاط قديالنشاط , و  إمجاالتعلق على أنيكن مي يريفندق فإن عقد التس أو
ه أي ديس للي ري أي املالك واملسرية املسكيزات ملهيطان والتجحليما ائوتبقى دا , املطعم أوالفندق 
ب جي ديةقتصاالهذه الوحدة ال تغال واسيريتس إىل باإلضافةها ري يقوم بتساليت ية يئة على اهلكيحق مل

ها قدر مهم من ديون لويكقتصادي احملدد االالنشاط  ة متخصصة يفسري تكون هذه الشركة امل أن
 بريةمعرفة ك إىل باإلضافة المة مميزة وشبكة جتاريةها عدياخلربة واملهارة وتتمتع بشهرة ومسعة وتكون ل

  ريةت التجالياللعم ياتإمكان و باألسواق
ً
أي  ) رياملسالطرف وباملقابل فإن  يعلى املستوى العامل

بالنسبة اجلرة  إماشركة ذات اقتصاد خمتلط  أوديةة اقتصاميعمو شركة إالتكون (ال الشركة املالكة 
وهلذا  .(1)تتحمل املخاطر أنس هلا لينة , و عيحمددة على أساس نسبة مفتكون غالبا ة سري الشركة امل
 :كمهاحي يالقانون الذ إىلمث  االقتصاديةحتٌدد مفهوم املرافق العامة  إىلسنتطرق 

 آخرة الدولة وظهور نوع ظيفوتطور و  االقتصادية األزمات: بفعل ديةقتصااالالمرافق العامة  –أ 
ر هذه املرافق من ريدعا الفقه والقضاء على ضرورة حت رياوجتا ديازاول نشاطا اقتصاي قمن املراف

متارس وتزاول نشاطا  جمموع املرافق العامة اليت "االقتصاديةباملرافق  (2)ضوع لقواعد العام واملقصود اخل
وإذا كانت املرافق العامة  . احلاجات العامة املختلفة إلشباع ديةاقتصاأهداف  قيقحت هبدف ديااقتصا
عة نشاط بينون اخلاص فإن طل القائبوسا ل القانون العام واستثناءئتدار كقاعدة عامة بوسا اإلدارة

القانون اخلاص " ومن مث  حكامااجلانب األكرب يف إدارهتا وتسيريها ة ترتك يقتصادالاملرافق ا
ميكن حبكم تنافرها والنشاط اخلاص أن  الختصاص القضاء العادي , نظرا الن وسائل القانون العام

 تعوق نشاط املرافق العامة 
 
 2112/2119التسيري تنٌظم قطاع اخلدمات , مذكرة من اجل نيل شهادة املاٌجستري يف احلقوق , جامعة وهران سعيداين مصطفى , مكانة عقد -1

 21, مرجع سابق , ص 
 19عمار عوابدي ,القانون اإلداري, النشاط اإلداري , اجلزء الثاين , مرجع سابق , ص-2
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ل القانون العام فال ئبوسااالستعانة  الصناعية والتجارية .... إال انه مىت رأت اإلدارة وقدرة ضرورة

 . عة احلالبيمنعها بطشيء 
تشمل املرافق االقتصادية املرافق  : يحكم المرافق العامة الصناعية والتجارية القانون الذي –ب 

الصناعية والتجارية ومرافق التوجيه االقتصادي اليت حتدد موضوع نشاطها يف مراقبة النشاط 
توجيهه لوجهة اليت تتفق مع املصلحة الوطنية ولتحقيق أهداف السياسة االقتصادي يف الدولة و 

ختضع لنفس النظام القانوين  1321ولقد كانت هذه املرافق عام  . االقتصادية اليت ترمسها الدولة
الذي حيكم املرافق العامة اإلدارة وذلك أن حمكمة التنازع االختصاص يف حكمها الشهري يف 

بالشركة التجارية لغرب إفريقيا اليت رفعت الدعوى تطالب فيها  (املتعلقة( ELOKAقضية
اليت عرفت  -إلوكا –سياراهتا اليت كانت حتملها  بالتعويض عن الضرر الذي تسبب هلا نتيجة  غرق

أثناء عبورها اجلزر الصغرية بساحل العاج وقد تقرر يف هذا احلكم وأحكام أخرى تلتها إخضاع 
العمل ٌفها وقد (1)حكام القانون اخلاص يف كل من يتعلق بتسيري والتجارية أافق العامة الصناعية املر 

 األحكامق بيز تطعلى أساس أنه جيو  اإلحكامضد هذه  (بونار– يك) ديون سيقهاء الفرنفأثار ال
 فرنسا يف د يفئكن القول بوجه عام أن الرأي الساومي,  ريةة والتجاعياخلاصة على املرافق العامة الصنا

والقانون اخلاص  اإلداريختضع للقانون  ريةة والتجاعيأن املرافق العامة الصنا تلخص يفي احلايل الوقت
 .ننيرة كل من القوائد داديتعلق بتحفيما يه لير حمدد متفق ععياوجد مي الانه حمدد غري نطاق  معا يف

 
 
 
 
 
 
 219 ,ص 1311مصطفى أبو ٌزد فهًم , القضاء اإلداري وجملس الدولة, مصر -1-
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 11/111ر –م  لالمن خ رييعقد التس ريفتع :نيالفرع الثا
 ويستعملانة املرفق العام صي و يري أو تسسيري: تعهد السلطة املفوضة للمفوض له , بت رييالتسأوال:

, (1متول بنفسها املرفق العام وحتتفظ بإدارته  املفوض له املرفق العام حلساب السلطة املفوضة اليت
 األعمالمن رقم  ئويةوض له مباشرة من السلطة املفوضة بواسطة منحة حتدد بنسبة مدفع أجر املفوي
املرفق العام  ادفعها مستعملو ي فات اليترية, حتدد السلطة املفوضة التعجيهلا منحة إنتا تضاف ,

 فياجزا أجراتقاض ي ي الذريحالة العجز فإن السلطة املفوضة تعوض ذلك املس ويف باألرباحوحتتفظ 
ة هيئ ني هو العقد املربم بسيريفالت إذا . ةنيفات حلساب السلطة املفوضة املعريصل املفوض له التعحي و

ز هي املرفق وعدم حتمل أعباء البناء والتجيريتس ضمانعموٌمة وشخص من القانون اخلاص , هدفه 
عقد  أنعترب ي من املرفق العام وهناك يرير تسئحمل أرباح وخسايت الط للمرفق سي بسريبل هو جمرد م

س له لي جزايف ( ريتقاضاه , املسي يالذ املقابل املايل إىلس تفٌوض للمرفق العام بالنظر لي يريالتس
 املرفق حلساب اجلماعة سريسري ) امليريالتس وأرباحر ئتحمل خساأالي ل املرفق والستغالارتباط 

ة ني التقيريتتحمل خماطر تس اليت ية همي العادي للمرفق العام واجلماعة العمو ريضمن السوية ميالعمو 
حمدد مسبقا  جزايفمبلغ  بل هو يريالتس كيفيةو  استغالل مرتبط بيغرية , وحىت املقابل املالليواملا

  (2)يريج املرتتبة على عقد التسئالعقد النتايف
من حقوق  ميةفة العمو ظيضعون لقانون الو خي نو مية هم موظفون عمو ميموظفو املرافق العمو -1

 .زامات والت
 التنازل  العام يفمنيالدو  ألحكامة ختضع ميك املرفق العام أمالك عمو التعترب كل أم-2
 .اإلداريةة ليو ؤ وتصرفاهتا املس أعماهلاتسري على -9
 
 
 
 , تضمن تنٌظم الصفقات العمومية وتفويض املرفق العام , مرجع سابق  12/133ٌم.ر.-1
 13حوالت اجلديدة ,مرجع سابق ص نادية ضريفي ,تسيري املرفق العام والت-2
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 رية تربمها عقود إدا العقود اليت-.
قة مباشرة حسب ريبط ليةاجلماعة احمل مزانيةعلى  أوالعامة للدولة  يزانيةها على املٌ ويلمت تعتمد يف-1

 اإلداري اإلطار
 ة ميالعمو  ليةع لقواعد احملاسبة العامة وللرقابة على املاضخت 

أهنا تشدد أيضا على معيار  واملالحظ على هذه التعاريف(1) رها قرارات إداريةالقرارات اليت تصد-1
التمثيل بالنسبة لبعض الفقهاء , فإن عقد التسيري هو اتفاق بني شركة التسيري والشركة املالكة أي 

املستثمر ويصفون أن عقد التسيري هو عبارة عن وكالة متنح من مؤسسة معينة إىل شركات خدمات 
إنشاء عقد التسيري إىل  يستندون يف باشر التسيري وزيادة على ذلك فاألطراف أنفسهمخمصصة ت

يتصرف شخص باسم وحلساب شخص أخر, نفس االتفاق  الوكالة اليت هي عبارة عن اتفاق مبوجبه
بالنسبة  .(وكالة تسيري "أو أيضا استشارة التسيري 2يسمى عقد التسيري " عقد تسيري املؤسسة )

تظهر لنا أن هناك  وإمنا, نيةت قانو ليالحت أوت املختلفة جمرد تنوع مياكل هذه التستشال للفقه 
ها مهمة ديكون لي  اليتيريهذا هوا احلال بالنسبة لشركات التس ليس هذا العقد ,  تكييفصعوبة يف

 نيةالتحول عن القواعد القانو  الغطاء سمح هلا هذاحيث يطاء الوكالة غ حتت الغريسسة ؤ  ميريتس
 يةوجعل الوكالة كمرجع بيننية األطرافق املوجود ميص التناقض العالع عدم استخطينستال  . مرةاآل
ما سمح هذا عند اليولكن  نيةتعلق بالتصرفات القانو ي ام ن الوكالة تتحقق يفأعلمنا ب إذاحالة ما  يف
 ات املبذولة يفدهو من الجم بالرغم تهادي, ولقد أظهرت الوكالة حمدو  اإلداريةبالتصرفات  األمرتعلق ي

ق ريتجاوب مع املتطلبات عن طليق هلذا النظام قيل والتحديتبحث عن حماولة التع املمارسة اليت
الوكالة بدون  IRREVOCABLE MANDAT   ةئمدة الوكالة الداديات اجلميالتس

  Représentation SANS MANDAT    لثيمت
 لتسيري وخبالف الوكالة يسمح بتسيريأو يف وكالة مدجمة ضمن عقد مركب , وهبذا فعقد ا

 
  11ص  2111دار الفكر العرًب القاهرة  1ط اإلداريمان حممد الطهاوي , مبادئ القانون ليس-1
 2م قطاع اخلدمات ,مرجع سابق , صيتنظ  يفيريمصطفى, مكانة عقد التس داينعيراجع : س-2

 يقوم به املسري بامسه  أي متثيل مستقر ودائم ودون اللجوء إىل انتقال األمالك املسرية وكذا
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حيقق بطريقة جديدة الفصل بني امللكية  وأخريا فإن عقد التسيري هو عقد خدمات من نوع خاص
االستغالل يتصرف من طرف املسري حلساب املسري وهبذا يظهر عقد التسيري كعقد  واالستغالل مبا أنا

احلياة اليومية ومبعاين خمتلفة وبصفة فهي تستعمل كثريا يف   : GESTIONأما كلمة تسيري. فريد
يعترب  الشخصية حاليا(1)اإلدارة التوجيهية عملية تسيري الشؤون  يعين عامة فإن مصطلح التسيري

التسيري كعلم مستقل مثل الرياضيات , لديه قواعد خاصة وما يثبت هذا هو النجاح الكبري 
لنسبة لرجال القانون فإن للتسيري مفهوم وبا -للمؤلفات املتخصصة , خاصة يف ما يتعلق باملؤسسة 

خاص خمتلف عن تلك املوجود لدى االقتصاديني واملسريين , وقد حاول بعض الفقهاء إجياد مفهوم 
فإن التسيري هو مفهوم قانوين خاص حيث يعرفه  CUIF.PF قانوين للتسيري وحسب األستاذ

فالتسيري هو  . أمالك الغريعلى أنه " ذلك النشاط الذي يكون مضمونه يف تدخل شخص على 
مات ظيالتن أصحاب القرار يف إىلتعود  اليت قنيةوالت اإلسرتاتيجيةعلم وفن موضوعه ودراسة القرارات 

 . سساتؤ وخاصة امل
 :رييقد التسع: خصائص  ثانيا

املمنوحة ظائف ارس نفس الو مي سريفإن امل اإلطارهذا  ويف: ل السلطةويحقق تحييريعقد التس –أ 
  . رديللم
 ورقابة يريات واسعة لتسسري صالحينح امليريمي: عقد التس ضات العامة للسلطاتويحظر التف -ب 

 يرياخل , واملطلوب منه تس..........يوظففاوض .يم العقد . .يرب ةاالقتصاديل الوحدة ستغالا
الة العجز ح  ويفيريعقد التس ه يفليمنصوص عري تخذه املسإجراءيأي  العد باطويالوحدة املستقلة , 

 أخر. سري مبسريتستبدل لذلك امل اإلدارةفإن 
 عقد التسيري حيقق الفصل بني سلطة التسيري واملسؤولية : يف عقد التسيري يتمتع –ج 
 
 
 .92ص 91سعيداين مصطفى , مكانة عقد التسيري يف تنظٌيم قطاع اخلدمات , مرجع سابق , ص -1
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ما جند أن الشركة املالكة رغم جتريدها من الصالحيات بين‘ املسري بالسلطة دون حتمل أي مسؤولية 
 . أهنا تتعرض للمسؤولية عن األخطار املرتبطة بالتسيري واالستغالل غري

 يلي بما يتميز عقد التسيير
 أحد أطراف عقد التسيري 12/133: قبل القانون  من حيث األطراف المتعاقدة - 1 - : 

الشركات ذات االقتصاد املختلط , اليت تعترب  االقتصادية أويتجسد يف املؤسسة العمومية  يتمحور أو
يكون احد  أنضرورة  12/133شركات جتارية وليست هيئة إدارية , أما من خالل القانون 

  . شخص معنوي عام خاضع للقانون العام واملسؤول عن املرفق العام األطراف
 للغري.يقوم بتسيري أموال تابعة من حيث اجلانب املايل : إن املسري يف عقد التسيري –2 - 

من رقم األعمال  منحة حتدد بنسبة مئوية<<ه مسبقليتلقى أجر متفق عي يريعقد التس  يفسريامل
– باجر ضهاتعويم هتام بإلزامالقيا  علىسريحالة عجز امل ويف>>تضاف إليها منحة إنتاجية 

 فياٌوتقاضى أجرا جزا
 قتصر سوى يفي هدل أن دور ما ياملخاطر وهذا  املفوض يتحمل: األخطار ث حتملحيمن - 3 -

 .يرية التسليعم
 عقد المناولة:  المطلب الثالث: 

عند الرجوع اىل النصوص القانونية املنظمة لعقد املناولة سواء : تعريف عقد المناولة: الفرع االول
ال يوجد يف موادها التشريعية يف القانون املدين او التنظيمية يف قانون الصفقات العمومية ,جند انه 

تعريف لفكرة التعاقد من الباطن , و على الرغم ان املشرع اجلزائري على غرار التشريعات العربية تبىن 
من القانون املدين  111و  .11يف املادتني فهوم القانوين للمقاولة الفرعية او عقد املناولة امل

من الباطن و مفهوم املسؤولية العقدية  حيث بينت هاتني املادتني جواز ابرام عقد املقاولة 11/11
 للغري و احلماية املقررة هلم قانونا 

املعدل و املتمم لتنظيم الصفقات  11/2.1اما تنظيم الصفقات العمومية يف املرسوم الرئاسي 
فقد اورد التعاقد من الباطن , ضم القسم السادس من الفصل الرابع حتت  11/291العمومية 

على اعتبار اهنا تعاقد من الباطن . تتم بني املتعامل و  ..1اىل  1.1صا املواد تسمية املناولة خمص
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املتعاقد االصلي )صاحب الصفقة( و املناول مبوجب عقد املناولة , و مها يعمالن معا لتنفيذ الصفقة 
 لفائدة املصلحة املتعاقدة .

  :التعريف الفقهي 
 القانون العام او القانون اخلاص نتطرق اىل البعض تعددت تعاريف الفقهاء لعقد املناولة , سواء يف

 منها كااليت:
  يف نطاق القانون العام : دهب بعض الفقهاء العرب اىل تعريف التعاقد من 

الباطن بانه : " التصرف الذي يربمه املتعاقد يف العقد االصلي مع الغري بقصد تنفيذ جزء من حمل 
 . (1)"  العقد او تنفيد التزماته التعاقدية

و يعرفه جانب اخر بانه "تلك الفكرة اليت يضطلع مبقتضاها املتعاقد االصلي اليت اختارته االدارة, 
, حبيث يظل املتعاقد العقد  ضوعطرف الثالث لتنفيذ جزء من مو البالدخول بعالقة قانونية من 

طلق عليه املتعاقد من االصلي مسؤوال على تنفيذ العقد برمته , و ضامنا هلذا الذرف الثالث الذي ي
 .( 2)الباطن 

يف نطاق القانون اخلاص : عرفه جانب من الفقه : " عقد يعهد من خالله احد املقاولني اىل -ب
مقاول ثاين يسمى مقاول من الباطن و حتت مسؤوليته تنفيذ جزء او كل العقد املقاولة املربم مع 

 (   9)صاحب العمل فردا عاديا او شخصا عاما 

 

 

 

 ,تضمن تنظيم الصفقات العموٌمة وتفويضات املرفق العام .مرجع سابق  11/2.1ٌم.ر  211م  -1
 .211، ص2111علي عبد األمري قبالن، آثار القانون اخلاص على العقد اإلداري، اجلزء الثاين، الطبعة األوىل، ب د دار النشر، بريوت،  -2
 املرجع نفسه. -9
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  :التعريف االقتصادي 
 املشرع اجلزائري املفهوم االقتصادي للمناولة يف عديد النصوص القانونية املتعلقة بالقطاع الصناعي  لقد تبىن

و املتعلق برتقية املؤسسات الصغرية و املتوسطة, و جاء هذا ضمن الفصل الثالث ,  11/12كالقانون التوجيهي 
, حيث ركز على ضرورة لصغرية و املتوسطة من الباب الثاين املخصص لتدابري املساعدة و دعم ترقية املؤسسات ا

 االهتمام مبؤسسات املقاولة , باعتبارها احسن وسيلة لتطوير النسيج الصناعي.
و تناولت املناولة الصناعية على اهنا مجيع االلتزامات يف جماالت االنتاج و اخلدمات الصناعية ) من مكونات , 

ؤسستني او اكثر طبقا لعقد متفق عليه و ملزم للطرفني مما منتجات , اكسسوارات, خدمات ( اليت تنشا بني م
 . ( 1)يضمن استمرار العالقة و اخلدمة و املنافع املشرتكة 

 :  11/111: تعريف عقد المناولة في  نظر المرسوم التنفيذي  الفرع الثاني
لة يف مفهوم هذا املرسوم كااليت : يقصد باملناو   11يف مادته   12/133عرف املرسوم التنفيذي  عقد المناولة :

يعهد من خالله املفوض له لشخص اخر طبيعي او معنوي يدعى " املناول " , تنفيذ جزء من  . االجراء الذي 
االتفاقية املربمة بني السلطة املفوضة و املفوض له , شريطة ان يتضمن هذا اجلزء من االتفاقية اجناز منشات او 

باملئة من اتفاقية تفويض املرفق العام  1.رفق العام او لسريه , و ذلك يف حدود اقتناء ممتلكات ضرورية القامة امل
(2 ) . 

: انه " ميكن للمفوض  له ان يعهد اىل مناول او  11وكما رخص املشرع اجلزائري يف نفس املرسوم يف مادته 
تعقيدها  بعد املوافقة   عدو مناولني اجناز املنشات او اقتناء ممتلكات موضوع اتفاقية التفويض , حسب درجة

املسبقة من السلطة املفوضة على اختيار املناول او املناولني و يبقى املفوض له  املسؤول الوحيد اجتاه السلطة 
 .املفوضة عند تنفيذ اجلزء من اتفاقية التفويض موضوع املناولة 

 راحة على ذلك .ال ميكن اللجوء اىل املناولة اال اذا نصت اتفاقية تفويض املرفق العام ص
كما جيدر الذكر ان االدارة املفوضة  او جهة مفوضة اشرتطت على عدم تفويض املرفق العام من طرف املفوض 
له أي املستفيذ االصلي اىل  شخص اخر غري انه اذا فرضت متطلبات التسيري ميكن للمفوض له اللجوء اىل 

 مناولة جزء من املرفق العام .
الت ان يكون املرفق العام الذي خص به املفوض له موضوع مناولة بصفة كلية و هذا وال ميكن يف مجيع احلا

 .12/133من املرسوم التنفيذي  1حسب املادة
انون صابر حاجي وعبد الباسط قرنازي، املناولة يف جمال الصفقات العمومية يف اجلزائر، مذكرة لنيل شهادة املاسرت أكادمي يف احلقوق، ختصص ق -1

 13، ص 2111-2111لمعة املسيلة، إداري، ج
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 :المطلب الرابع: مميزات بين العقود الثالثة  
 – انا على انه عقد حيقدم أي يريعقد التس إن:  ر وعقد الوكالةييعقد التس 

عقد  حيويةاس قينته من يه املستقبل أمامه , والذي ملدي لدميد قديعوض هذا العقد هو جي لةوكا
 دون  نيةام بتصرفات قانو قيسمح بشخص الي وجهآالف األالوكالة الذي له 

 ألنه بواسطة هؤالء الوكالء يعطيها عدة مزايا ألنه ممثل , وهذا ما أن يكون حاضرا فعليا
 الوقت ويف عدة أمكنة. (1)ميكن يكون حاضرا يف نفس 

للتطور  ئيالثنا أثريحتت الت أصبحالوكالة حتفز النشاطات املتعددة وأكثر حداثة , عقد الوكالة  -
وهذا ما رية ة التجايااحل ت يفاالل هو توسع الوكليوالد نيةاة القانو حيلل يد املتنامقيقتصادي والتعاال

 يمل ختتف من القواعد العامة للوكالة الناجتة عن القانون املدينبالرغم  خاصة (2)ظهور قواعد  إىلأدى 
باسم وحلساب ذي يتصرف  السرياملما كان  إذاتساءلون ي هذا التطور , بعض الفقهاء أثريحتت ت

 .الوكالة وحىت وكالة خاصة إطار  قوم بإمتام مهمته يفيسسة املالكة ؤ امل
 .(9)الصفقات و ع العقوديمج إبرام ويستطيع للتصرفيف الشركة , وهو هبذا مزود بالسلطات الواسعة 

اعتمادا على النماذج ر ئاجلزا ضات املرفق العام يفويقات تفبيل تطالصة هلذا الفصل من خالوكخ 
على  ظيميس للطابع التنريهناك تك أن هكن قولما مي , يري, الوكالة , التس اإلجيار,  االمتياز األربعة

 ة اليتهيالفقاملواقف تناولناها وكذلك  اليت نيةل النصوص القانو الحساب الطابع التعاقدي من خ
 أقوىمركز  علها يفجي يةازات السلطة العامتيمما متلكه ام فاإلدارةض ويدراسة موضوع التف سامهت يف

مصلحة  قيق بنيقوم على التوازن الدي اإلداريالعقد  من املتعاقد معها , وان البحث على املساواة يف
ال  ض وهو ماويثلها صاحب التفمي ض واملصلحة اخلاصة اليتويمتثلها السلطة ماحنة التف العامة اليت

 اإلدارةظ لدفرت الشروط املعد من قبل الحتفاق , املاالق ريعن ط تتصرف اإلدارة  ماحنينتصوره 
م ملا ليالتس إال ليهع ذعن هلذه الشروط وماي ألنهمركز اقل  املتعاقد معها يف ينالثا الطرفمسبقا جتعل 

كون لوال قبول ليكان  له ما يقدي املتبقعاحة واجلانب التالئق الريدفرت الشروط عن ط جاء يف
نا ليصعب عوية  حري علنا يفا جيل على ذلك وهو مليد وأحسناكرب  االمتياز ض وعقدويصاحب التف

 أراد يريحظ هلاته العقود وباخلصوص عقد الوكالة احملفزة وعقد التسال, مث أن امل يققيفهم حمتواه احل
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كعقود   11/2.1و مالئمة التطور الذي متر به اجلزائر ومل تكن معروفة قبل املرسوم منهما مواكبة 
ية بل كانت تنظمها جمموعة من القوانني األخرى كالقانون املدًن والقانون املتضمن تنظيم أسواق إدار 

املتعامل االقتصادي وهو ماجيعلنا حباجة لضبط املفاهيم وحتديد االحتياجات الوطنية تشريعيا وليس 
 ما ميلئ علينا من اخلارج.

 :  تمييز بين عقد المناولة و عقدي التسيير و الوكالة -ب(
  عقد املناولة يكون يف تنفيذ جزء من الصفقة وال جيوز يف مجيع احلاالت ، أن يكون املرفق

العام الذي خصى به املفوض له موضوع املناولة بصفة كلية كما هو معمول به يف عقد 
 (1)الوكالة و عقد التسيري 

 ء ممتلكات ضرورية إلقامة عقد املناولة تكون إتفاقية جزئية من إتفاقية إجناز منشآت أو إقتنا
  (2) باملئة من إتفاقية املرفق العام   1.املرفق العام أو لسريه وذلك يف حدود 

  عقد املناولة ينشأ بني املفوض له صاحب عقد اإلمتياز أو عقد الوكالة احملفزة و بني املناول
يض حسب درجة أو عدة مناولني إلجناز املنشآت أو إقتناء ممتلكات موضوع إتفاقية التفو 

 تعقيدها بعد املوافقة املسبقة من السلطة املفوضة على إختيار املناول أو املناولني
ويبقى املفوض له املسؤول الوحيد جتاه السلطة املفوضة عن تنفيذ اجلزء من إتفاقية  -

 التفويض موضوع املناولة
ق العام صراحة على وال ميكن اللجوء إىل املناولة إال إذا نصت إتفاقية تفويض املرف  -

  (9)ذلك  
 

 
 

 
 
 
 



 تطبيقات تفويضات المرفق العام في الجزائر                                          الثاني : الفصل
 

74 
 

 صل الثاني:فخالصة ال
( 1) يف الشركة ، وهو هبذا مزود بالسلطات الواسعة التصرف ويستطيع ابرام مجيع العقود والصفقات

وكخالصة هلذا الفصل من خالل تطبيقات تقويضات املرفق العام يف اجلزائر اعتمادا على النماذج 
ميكن قولة أن هناك تكريس للطابع التنظيمي  ما ، الوكالة ، التسيري و املناولة، ، االجيار االمتيازاخلمسة 

على حساب الطابع التعاقدي من خالل النصوص القانونية اليت تناولناها وكذلك املواقف الفقهية اليت 
وى من مما متلكه امتيازات السلطة العامة جيعلها يف مركز اق فاإلدارةسامهت يف دراسة موضوع التفويض 

املتعاقد معها ، وان البحث على املساواة يف العقد اإلداري يقوم على التوازن الدقيق بني مصلحة العامة 
 نتصوره حني ما اليت متثلها السلطة ماحنة التفويض واملصلحة اخلاصة اليت ميثلها صاحب التفريط وهو ماال

عد من قبل اإلدارة مسبقا جتعل الطرف تتصرف اإلدارة عن طريق االتفاق ، املالحظ لدفرت الشروط امل
روط يذعن هلذه الشروط وما عليه اال التسليم ملا جاء يف دفرت الش ألنهالثاين املتعاقد معها يف مركز اقل 

كان ليكون لوال قبول صاحب التفويض وعقد  عاقدي املتبقي له ماعن طريق الالئحة واجلانب الت
جيعلنا يف حرية ويصعب علينا فهم حمتواه احلقيقي ، مث أن  مااالمتياز اكرب واحسن دليل على ذلك وهو 

أراد منهما مواكبة و وعقد املناولة املالحظ هلاته العقود وباخلصوص عقد الوكالة احملفزة وعقد التسيري 
كعقود   12/133واملرسوم رقم  11/2.1مالئمة التطور الذي متر به اجلزائر ومل تكن معروفة قبل املرسوم

تنظيم أسواق  املتضمنكانت تنظمها جمموعة من القوانني األخرى كالقانون املدين والقانون   إدارية بل
 املتعامل االقتصادي وهو ما جيعلنا حباجة لضبط املفاهيم وحتديد االحتياجات الوطنية تشريعيا وليس ما

 ميلي علينا من اخلارج .
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 الخـــــــــــاتمة

آن والدة قانون اطار حيكم التعاقدات ذات الطبيعة اإلدارية أتی بعد خماض عسري حتت مسمى تنظيم 
ر الععار احل الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام ملواجهة أزمة التمويل العمومي و السقوط

البرتول واعتماد االقتصاد الوطين على احملروقات وقد حاولنا من خالل هذه الدراعة تسليط الضوء 
من جانب عقود تفويض املرفق العام وهذا الرتباطه باملال  81/811على املرعوم الرئاعي اجلديد 

األجنع  يها البعض أهنا احللالعام واالمالك الوطنية وهي حلول وقتية يف ظل األزمة الراهنة ويقول عل
ملواجهة األزمة االقتصادية اليت متر هبا اجلزائر ، ومصطلح تفويض املرفق العام مل يرى النور ف ي 
السياعة التشريعية وال القضائية بل تردد من خالل أقوال الفقهاء ، حيث كان عبارة عن نصوص 

تياز الكهرباء الطرق السريعة ' امتياز املياه " ام بعقود االمتياز املختلفة امتياز –قطاعية متناثرة عرفت 
والغاز ' االمتياز الفالحي .... اخل. وهي نصوص مقتبسة بالطول والعرض من املدرعة الفرنسية 

الرائدة يف هذا اجملال ، ومبناعبة صدور املرعوم الرئاعي اجلديد السالف الذكر قنن املشرع اجلزائري 
 انون مجع بني عقدين هامني مها:عقد تفويض املرفق العام يف ق

 عقد الصفقات العمومية وعقد تفويض املرفق العام .

وهذ لوجود مايربط بينهما أكثر مما ينفرمها ، وهي نقطة حتسب للمشرع اجلزائري اال اننا ويف اطار 
زائري جلهذه الدراعة أثناء اعتقرائنا لالحكام املتعلقة بتفويض املرفق العام مل جند ما يشفع للمشرع ا

وال للسياعي باالخص من تطوير وحتديث أعاليب وطرق تسيري املرافق العمومية ، مث أن هذه التقنية 
املبتكرة وهذا التقنني اجلديد ما كان ليكون لوال هذه األزمة اليت متس كيان الدولة ، مما يدل على 

باء احمللية مواجهة الدولة ألعفقداننا للدراعات االعتشراقية ومواكبة التطور ، وعلى نفس السياق يف 
البلدية ( يفرض بالضرورة اختاذ إجراءات وتدابري اعتعجالية ملواجهة  -النشاط احمللي يف الوالية  -

الغضب االجتماعي املتزايد )هو أحد األعباب الرئيسية هلذه الدراعة ( ويف هذا االطار جيب أن 
 ار صدور املراعيم التنظيمية املتعلقةنقف عند النقاط التالية : . الحظنا عبارة يف انتظ

بتفويض املرفق العام وهو ما يدل على أن املشرع مل تتبلور لديه بعد فكرة تنظيم تفويض املرفق العام ، 
وهو حباجة لكسب الوقت واملعلومات والدليل على ذلك مراعلة من وزارة املالية اىل السادة الوالة ، 

 دمي اقرتاحات يف هذاتطلب فيها من اجلماعات احمللية تق
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 اجملال . . مل يتم حتديد عقود مناذج اعتثناء عقد االمتياز فإن عقود االجيار '

 والوكالة احملفزة ' وعقد التسيري اإلداري غري معروفة يف احلياة

االقتصادية اجلزائرية كعقود إدارية ليس اال . . مل يتم حتديد املرفق العام القابل للتفويض أي وضعه مع 
 سنف

 األحكام املتعلقة بتفويضات املرفق العام

 . عند اعتطالعنا للمواد املطبقة على عقود تفويض املرفق العام

، واليت أخضعت هذا العقد للمبادئ املنصوص عليها يف املادة اخلامسة من  901وخصوصا املادة 
رتشحني ، اة يف معاملة املحرية الوصول اىل الطلبات العمومية ، املساو  -املرعوم الرئاعي حمل الدراعة 

وشفافية اإلجراءات ، هو أكثر من داللة على تطبيق األحكام املطبقة على الصفقات العمومية على 
 عقود تفويض

 املرفق العام . و اعتماد املشرع ملصطلح اتفاقية يف عقد تفويض املرفق العام وهو

 مظهر لتكريس املفاوضات من السلطة ماحنة التفويض واملفوض

 تنظيم بعض العقود من خالل القانون املدين فمثال عقد التسيري الذي. 

كان اهلدف منه البحث عن األموال وجلب االعتثمار خارج االطار احلكومي . خصوصا يف اجلانب 
 السياحي وهو ما يطرح فكرة

 القانون الواجب التطبيق و كذلك نسجل نقص يف التكوين للموظفني واألعوان العمومني

 بني املكلفني باإلجراءات اخلاصة بإبرام وتنفيذ ومراقبةواملنتخ

عقود تفويضات املرفق العام. النتائج املتوصل إليها : أوال : صعوبة وضع تعريف شامل مانع لتفويض 
املرافق العامة وهذا راجع الختالف املرافق وتطورها وتغريها بستمرار فماصلح ملرفق اليصلح بالضرورة 

 الخر

تصرف اإلدارة عن طريق االتفاق تكون يف مركز اقوى مع املتعاقد معها أي مبعىن أن  ثانيا : حينما
 اجلانب التنظيمي يكون اكرب ومتسع على
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مبا جاء يف الالئحة املعدة علفا ثالثا :  حساب اجلانب التعاقدي وماعلى هذا األخري اال اإلذعان
 اإلداري ام القانون املدين وهذا الحتواء العقدصعوبة فهم القانون الواجب التطبيق هل هوا القانون 

اإلداري على البنود الالئحية تعده اإلدارة بإرادهتا املنفردة وبنود تعاقدية عن طريق االتفاق رابعا : 
اتسام العقد اإلداري يف اجلزائر بالطابع املعقد فهو ليس وليد القضاء اإلداري اجلزائري وال 

من حماوالت البعض ( بل هو منسوخ من املدرعة الفرنسية خامسا :  االجتهادات الفقهية ) بالرغم
تفويضات املرفق العام جاء نتيجة ازمة وضغوطات خمتلفة يلعب اجلانب االقتصادي اجلانب األكرب 

 فيها وليس نتيجة لدراعات اعتشرافية مستقبلية.

ري املرفق تخلي على تسيأن مسألة تفويض املرفق العام أصبحت ضرورة ملحة ال مفر منها وذلك بال
العام ألشخاص من القانون اخلاص لكون املرفق العام أصبح يشكل عبء عام يكلف خزينة الدولة 
الكثري من األموال والتفويض هو تقنية مبتكرة للدولة احلفاظ على املبادئ اليت وجد املرفق العام من 

ة ، تراقب ال وتبقى الدولة هي احلارعأجلها وبالتايل حتسني اخلدمة وختفيف األعباء وجلب رؤوس أمو 
 وتوجه و متارس امتيازاهتا ، املخولة هلا قانونا مىت طلبت الضرورة لذلك .

 وعطفا عن ما عبق نقرتح التوصيات التالية :

 بناء جمموعة قانونية ضمن قانون اطار يتعلق بتفويض -8. 

 املرفق العام وذلك بإعادة النظر يف الرتعانة القانونية . 
 ضبط املفاهيم وحتديد املعايري املتعلقة مبختلف العقود . - 9 .
 وضع عقود منوذج حسب خصوصية كل عقد . -3 
 اإلعراع يف اصدار املراعيم التنظيمية املتعلقة بتفويضات -4 

 املرفق العام .
 التكثيف من امللتقيات بإشراك مجيع املعنيني من ذوي -5 

 أصحاب -ظفني عمومني مو  -جامعيني باحثيني -االختصاصات 

 رؤوس األموال ، حول املوضوع .
 حتسني مستوى املوظفني واملنتخبني وتأهيلهم لعملية -6 
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 تفويض املرفق العام .
 انشاء مركز للدراعات االعرتاجتية املستقبلية .  -7 

 اختاذ إجراءات وتسهيالت جللب -و  -إعطاء صالحيات أكرب وأوعع للمنتخبني احملليني  - 1
 رؤوس األموال احمللية

 واألجنبية .
 تفعيل دور الرقابة ومكافحة الفساد واحلفاظ على املال العام . 80 
 جيب إعادة تكييف املرافق العامة وذلك بإعادة النظر يف - 88.  

 توزيع املهام بني اإلدارة املركزية واإلدارة اإلقليمية . 
 انه جمموعة من تبين أفكار احلكم الراشد الذي يعرف على - 89. 

القواعد الطموحة املوجهة العانة ومساعدة املسريين وبطريقة شفافة ويف اطار هذه املسائلة على أعاس 
قاعدة واضحة وغري قابلة للرتدد او االنتقادات على أن يساهم يف ذلك كل االطارف الفاعلة عرب 

 نشاطات هاؤالء األفراد يف جمال التسيري .
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 المراجع باللغة العربية

 7002ون اإلداري ط دار الفكر العريب ، القاهرة سليمان حممد الطهاوي : مبادئ القان - 
 79/ 72شريف بن ناجي : امتياز املرافق العامة يف اجلزائر ، مذكرة ملتقى املدرسة العليا لإلدارة  -  

 اجلزائر

 م . جامعة دمشق . 7002 7007عبد اهلل طلبة / الدكتور جنم األمحر : القانون اإلداري  -
ه 0271جسور للنشر والتوزيع ، اجلزائر  7عمار بوضياف: الوجيز يف القانون اإلداري. ط -

 م 7002
  7007جسور للنشر والتوزيع ، اجلزائر  0عمار بوضياف : شرح قانون الوالية ط -  
/  09اإلداري ديوان املطبوعات اجلامعية  عمار عوايدي : القانون اإلداري اجلزء الثاين النشاط -

7002 . 
 .7007الطبعة األوىل  -املكتبة القانونية  -برهان رزيق : عقد االجيار اإلداري  -
 7007ت العمومية على ضوء قانون ام واد ط اقن : نظام املنازعة يف جمال الصفكلويف عز الدي -  

 احلسني بن شيخ أث ملويا: عقد الوكالة دراسة فقهية وقانونية وقضائية مقارنة -
لي : قانون اإلدارة احمللية ، الطبعة األوىل ، دار العلوم للنشر والتوزيع عنابة اجلزائر حممد الصغري بع -

7002. 

 حممد فؤاد مهنا: مبادئ واحكام القانون اإلداري . مصر -
 .7007، منشورات حليب لبنان 0لعامة طمروان حمي الدين قطب : طرق خصخصة املرافق ا -
 مصطفى أبو زيد فهمي : القضاء اإلداري وجملس الدولة -  
مطبعة النجاح اجلديدة الدار البيضاء  2مليكة صاروخ : القانون اإلداري /دراسة مقارنة .ط - 

7000. 
 .7000يدة ، دار بلقيس الدار البيضاء اجلزائر نادية ظريف : تسيري املرفق العام والتحوالت اجلد -  
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األموال  -العقود اإلدارية  -القرارات اإلدارية  -الوظيفة العامة  -نواف کنعان : القانون اإلداري  -  
 . 7007األصدار السادس  0العامة . ط

. 7001القاضي جورج قوديل بيار دلقولقيه : القانون اإلداري / اجلزء األول ترمجة منصور  -  
 . 7002/  09النشاط اإلداري ديوان املطبوعات اجلامعية 

 7007مصر 0نعيم إبراهيم الظاهر: اسسيات اإلدارة املبادئ والتطبيقات ، ط -  
 -االستمالك  -املرافق العامة الكربى وطرق ادارهتا  -هيام مروة : القانون اإلداري اخلاص  -

 م 7001ه 0271التنظيم املدين . الطبعة األوىل  -االشغال العامة 
شورات حليب من - 0وليد حيدر : التفويض يف إدارة واستثمار املرافق العامة دراسة مقارنة ط -

 7007احلقوقية لبنان. 
 7007، 0املؤسسة العامة .. ط -وليد حيدر جابر : طرق إدارة املرفق العام واخلصخصة  -  

 0277 0جورج قوديل بيار دلقولقيه : القانون اإلداري / اجلزء الثاين ترمجة منصور القاضي ط -  
 7007منشورات حليب احلقوقية لبنان . -م دراسة مقارنة طا  7001 -ه 

 باللغة األجنبية:

. AUBERT JEAN-LUC .LE CONTRAT DROIT DES 
OBLIGATION 2 EME. EDITION DALLOZ. PARIS 2000 
.P 19 

- le contrat de consesson la lettre juridique wild daw –
Chronique legislative et reglementaire la loi de finance pour le 
principes mesures obtion et documentation actualite juridique 
alger 2011 p17 

. CHAPITRE 1 BIS DU CODE CIVIL. DU CONTRAT DE 
MANAGEMENT. – CUIF (P-FR) OPCIL. P 17 
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– petel (ph) le contrat de mandat call connaissance du droit 
dallooz. 1994p123 – collar – dutilleul.et delbeque(ph) contrats 
civil et commerciaux op cit 517. 

- mohamed kahloula apropos du contrat manag- ement 
enterprise de gestion touristique de telemcen . p 39 

 

 الملتقيات:

بادية ظريي ، مداخله يف اليوم الدراسي املتعلق بالصفاقات العمومية وتفويضات املرفق العام يف ظل  -
 جامعة املسيله 01/00/7009بتاريخ  01/ 722املرسوم 

جراءات إحوحو شوي ؛ عضو اللجنة الوالئية للصفقات العمومية ) مدير التجارة ( مداخله بعنوان  -
ارام وتنفيذ الصفقة العامة . اشغال اليوم الدراسي التكوين متعلق بالصفقات العمومية املسيله بتاريخ 

07/07/7009 
لعور بدرة : مداخله بعنوان اإلطار املفاهيمي للصفقات العمومية بني الترييع اجلزايري ، بسكرة   -

 07/07/7001بتاريخ 
 07/07/7001ملراقب املايل لدى والية بسكرة بتاريخ ا -عيان ی دراجيت   -

/  722جمال تدخل املراقب املايل يف الصفقات العمومية على ضوء القانون اجلديد مداخله بعنوان : 
 يتضمن تنظم الصفقات العمومية وتفويض املرفق العام.  -
 

 المجالت
عي واالقتصادية املركز اجلام ونيةعزوز حملوف ، بلقاسم بوفاح ، جمله اإلجهاد والدراسات القان -

 7001سبتمرب  07اجلزاير . ع  -لتمرباست 

وث دراسة التجربة اجلزايرية جملة البح –محيدی علية ، : إدارة املرافق العامة عن طريق االمتياز   - 
 . 7002مصر  01اإلدارية العدد 
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 األطروحات والرسائل

املركب للقانون اجلزايري ، حمول النشاط اإلداري يف اجلزاير ، محيدی علية : مفهوم العمل اإلداري  -
اكلت نعيمة : النظام  -07.  7009رساله لنيل هبادة دكتوراه دوله يف القانون ، جامعة اجلزاير 

القانوين لعقد االمتياز يف اجلزائر مذكرة من اجل احلصول على هبادة املاجستار يف القانون فرع قانون 
 7001جامعة تيزي وزو 07/07/7001خالعقود ، بتاري

املتعلقة بامتياز املرافق العمومية  127/ 01/  02:و 71مبارك راضية : التعليق على التعليمة رم  -
.  7000وياجريها ، مذكرة من اجل احلصول على هبادة املاجستار يف القانون ، كلية احلقوق اجلزاء 

7007 

ة الصفقات العمومية يف اجلزائر مذكرة من اجل احلصول على هبادة فرقان فاطمة الزهراء : رقاب -
 . 7002. 7009املاجستار يف القانون العام كلية احلقوق ی عكنون اجلزاير 

سعيدايب مصطفي : مكانة عقد التسيري يف تنظيم قطاع اخلدمات مذكرة من احلصول على هبادة  -
 .7001. 7007وهران املاجستار يف احلقوق قانون اعمال ، جامعة 

قليل حسناء : مرفق العام يب صرورة التحديث وحتديات واقع القانون اجلديد ، مذكرة لنيل شهادة  -
 7002/7001املاسري، جامعة حممد خيضر بسكرة

حممد  املاسري يف احلقوق جامعة رزيقة لشلق : تفويض املرفق العام للخواص، مذكرة لنيل شهادة -
 7001/7002خيضر بسكرة 

، مذكرة لنيل شهادة املاسرت يف 01/722سبع عبد الرمحان، تفويض املرفق العام يف ظل القانون  -
 .7002-7009احلقوق، ختصص إلدارة ومالية، جامعة اجللفة، 

صابر حاجي وعبد الباسط قرنازي، مناولة يف جمال الصفقات العمومية، مذكرة لنيل شهادة املاسرت يف 
  7002-7009قانون اإلداري، جامعة املسيلة، احلقوق، ختصص ال
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 النصوص القانونية

.  01الصادر باملرسوم رقم  0717/ 00/ 71املصادق عليه  0717دستور  - 00الدساتري  -
 0717بتاريخ  7جرع  0717/ 71/07بتاريخ 17

 
 29ج رع عدد  02/  07/  0779املؤرخ يف 211 - 79الصادر باملرسوم  0779دستور  -

 0779/ 01/07بتاريخ

 
 القوانين والمراسيم : 

  11/ 02من القانون الرقم  70املادة   -
 7001/ 02/01املؤرخ يف 01/  07القانون رقم  -
يف  91/01معدل ومتمم بالقانون رقم  02 / 07/ 7001بتاريخ  09قانون املياه جر عدد   -

 7007/2/77يف  07/ 07والقانون 7001/ 72/00بتاريخ 02جر عدد  02/  01/  7001
حيدد  01/  01/ 7000يف  00/  01القانون  01/7007/  79الصادر يف  79جر عدد 

 29د شروط زكيفيات استغالل األراضي الفالحية التابعة لألمالك اخلاصة للدولة جر عد
 7000/01/71بتاريخ

يتعلق  7000يونيو سنة  72ق ل املواف 0217رجب علم 70املؤرخ يف  00/ 00القانون   -
 بالبلدية

املتضمن القانون  79/  07/  0721املؤرخ يف  11/21املتمم ألمر  17/  00القانون    - 
 0717/07/01بتاريخ.  09رقم  -ر -املدين ج 

املؤرخ يف  70اجلزائري جرع يتضمن ق اما  7001فرباير  71املؤرخ يف  01/  07القانون رقم    -
 . 7001أفريل 

املتعلق مبمارسة وظيفة املراقبة من طرف جملس  00/  01/ 0710املؤرخ يف  01-70القانون    -
 احملاسبة
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يتعلق  7007افريل  70املوافق ل  0211ربيع األول عام  71يف  07/  02 القانون رقم   -
 بالوالية.

املتعلق  0771ماي  02يخ بتار  70ج. ر. عدد 0771ماي  02 - 11/ 171املرسوم رقم  -
 باملياه 

 7001املتعلق بالصفقات العمومية وتفويض املرفق العام  01/  722املرسوم الرئاسي    -

يتعلق مبنح امتياز الطرق السريعة ج ر  01/  07/ 0779يف  101- 79املرسوم التنفيذي رقم   -
 0779/07/71الصادر بتاريخ 11ع 
حيدد كيفة منح حق االمتياز لألراضي  01/  07/ 0772مؤرخ يف  217/ 72مرسوم رئاسي  -

 11اخلاصة التابعة للدولة جرع 
 املتعلق بتفويض املرفق العام . 01/077املرسوم التنفيذي رقم  -

 املتعلق بالقانون التجاري 000ج.ر.ع  79/ 07/ 0721بتاريخ  21/  17أمر رقم  -

بامتياز وتأجري املرافق العمومية احمللية الصادرة عن  املتعلقة 127/ 72 - 1تعليمة : تعليمة رقم  -
 0772/07/02وزير الداخلية مزيان شريف بتاريخ.

 
 . القرارات القضائية :

قضية نقل  7002الصادر عن الغرفة الثالثة جملس الدولة  00717فهرس رقم  00/71قرار رقم  
  7املسافرين ربيع اجلنوب ورئيس بلدية وهران ملحق رقم 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

         

 

 

 

 

 
 

 

 المذكرة مــلخص

 

يشكل تفويض المرفق العام أحد أساليب في تسيير المرافق العامة التي 

إعتمدتها الدولة الجزائرية التي تبنت فكرة اإلنسحاب من الحقل 

اإلقتصادي و فتح مجال أما الطرق الحديثة التي تسعى إلشراك القطاع 

 مة .الخاص في تسيير و إدارة المشاريع العا

ترتبط تقنية المرفق العام إذن بفكرة تنظيم الدولة وإعادة هيكلة و ضبط 

مرافقها العامة بشكل يحدث قفزة نوعية تسموا بالمرافق العامة و 

الخدمات المقدمة ، بما يضمن معايير الجودة و النجاعة في الخدمة 

 العمومية في أدائها.

كرسها المرسوم أصبحت بذلك تقنية تفويض المرافق العامة التي 

و المرسوم التنفيذي رقم ألول مرة في الجزائر  51/742الرئاسي رقم 

الجديد المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق  51/511

 العام الذي يحدد أشكال تفويض المرافق العامة فيما يلي : 

و عقد  عقد اإلمتياز ، عقد اإليجار ، عقد الوكالة المحفزة ، عقد التسيير

  المناولة .

           المرافق العامة/ تفويض  5 حية:الكلمات المفتا

 / التسيير 3  / اإلمتياز           7                      

 / اإليجار 1             / المناولة 4                      

  مية الخدمة العمو نجاعة/ 2/ الوكالة المحفزة     6                      
 

                                


