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 بعد الشكد الجزيد د رد ابعالميد د الصالد د أزكد التسميد سكد معد الك سميدد
: ملعد سكد  د سميد د سيدد  

: أعددأه د ابليد اللت اضد د لكالد لت  دد الع بعدد  
 دإاكدددءد اممعالد د ععاأعد دإاكد العد لشكددددإاكد اللبةد العد اعءتدد ر

العداتوأعدالعد  سلدالهذد اسمحةد عاه تد لبلعد  دد  دد لبعدالكزمحعدد التبعنعدد
  د ابعامةددد عالمة

د-  عد اغعامةد-  
إاكد حعدد د كشعدداعد اممعالد دإاكد البععءد اهدد عدزعذداعداعدزيد أل ق عتد د

  د طمعد د حيدق سعداعد اعنمعدحفحيد  د د طعلد لكذددإاكد شعدد
-  عد امحتند-  

أدد دإاكد يدشع زحعد تمكالدأهذد اممعالد د لكتددإاكد امقدد  عد د حعدد دع
  محعذد نلعأدأه د ابليددا سيد حعد جزيد الشكد د ابكا عند د  إلصالدد

–أ  عد اغعاعددد–  
. متك د أمبةد دق عدزك  دزت ف دامتي:د د ععاأعد د  سلعدإإلت عددإاكدحعد اممعالدد  

 صالد د لكد د حلعددد   مكالدد:إاكداكرد اممعالد دنت أعد د  ليد احلتوداعد لعءد اعفتاةدد
.نترد اشلشتتد الغمك  

.إاكد لمضد اك دد عاسةدأ  عد اهزيدزعنت دد لعداعدا سليد حعدزيد المبةد د اتصودد  
.زلعدود نتكد عزش ع عد است  عد  لجد ليد داليد حعدزيد الشكد د الشعزكدد  

إلعالددنددإاكدزعاةدأ صاعد دأ مص عد أل ج ءدطصرد دطعابعتد اتحةد اثعنمةد ع لكدق عنت  
 معدد دإاكدزيد يد عأيداعدأه د ابليد داتد شسلةد  دنلممةد  دد عءداعدظلكد ل

.اليد حعدزيد الشكد د الشعزكدد  



    

 ش شكد د  كا عندد
 

 

 املعد د بعاكد د الشكدايد بمعنيد ند ففيد سمحعدد عالتامقدددددددددددددددددددددددددد
 اتصود سكد شكدد الك سميد معنعد دحبمبحعد ملعد سكدد  لعودأه د ابليد د الصالدد دد

:  د سميد د سيدد  
اكد حميد الكدد ند  شعود بعالدششكدد د  لكد بع  تد  حلك ود د الشعزكدد
ال لعاد اف عايد اعزلت د حتدداف دد اهدد ع عنعداعدإ لعودأه د ابمحدد

. اللت اضد د د سكدزيد عدقع يداعد يدنلعائد د ت ملعتدد  
 اللكاميد د  فعءدالحةددزلعد  شعود ب لكد بع  تد الشكدإاكدزيد أل ع هالد ألا عايدد

 الحعقلةد سكد شك ليد حعقلةدأه د ابليد اللت اضد  دإاكدزيد  ع هالدزسمةد امشتودد
. د ابستود اتمع مةد لع د اع يد د اشتالداحعداعد لت  نعد اع   عدد  

دد ففسيد لشحلد يدزلع ةدد اهزلعدودزفت حعد ند  شعود لشكدإلعالدإاكدأ  عدد
طبضدأهذد الهزكالد دايدزببيد سعد بدد بست ةد  د ك ضد عأيداعدإ ك ءدأهذدد 

. الهزكالدد  
 د إلمك د  ت يد عالشكد د   لحعنداشيد يد عنعنعد د عداعدزعد ابتند يدقكزعد  دد

. بمعد دايد ازكدإ ليدد  
ددددأ عند د شعن د الشكد ت تلداشيدطعاعد سيداعدزيددددددددددددددددددددددددددد  
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ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدـػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمؽ  
 
التصرفات الرضائية تستطيع إبراـ اإلدارة إلى جانب إصدار القرارات اإلدارية بإرادتيا المنفردة إف     

، ةات العاـبيدؼ تحقيؽ اإلشباع العاـ لمكاطنييا فيما يخص الخدـ المتمثمة أساسا في العقكد اإلدارية
الذم أصبح كسيمة فعالة ك دائمة في يد السمطات  ذه العقكد اإلدارية عقد االمتيازأىـ قك لعؿ مف 

، عف طريؽ منح امتياز تسيير   اإلدارية إلشباع الحاجات العامة لممكاطنيف المتزايدة ك المتطكرة
 .استغالؿ بعض األمالؾ الكطنية ألشخاص مف القانكف العاـ أك الخاصك

 

قكد اإلدارية، كعقد األشغاؿ، عقد التكريد، عقد الخدمات، عقد الدراسات التي اقي العبالرجكع لبك   
نظميا المشرع الجزائرم بأحكاـ خاصة في قكانيف الصفقات العمكمية المتعاقبة، بداية باألمر رقـ 

إلى غاية صدكر  1المتضمف قانكف الصفقات العمكمية 1967يكنيك سنة  17المؤرخ في  67/90
المتضمف تنظيـ الصفقات  2002يكليك سنة  24المؤرخ في  02/250المرسـك الرئاسي رقـ 

ك كذلؾ بالمرسـك الرئاسي رقـ  301/ 03، المعدؿ ك المتمـ بالمرسـك الرئاسي رقـ  2العمكمية
نما عقد االمتياز لـ ينظـ فإنو ، 08/338 كردت بمكجب قانكف خاص كباقي العقكد اإلدارية، كا 

أيف  96/13المعدؿ باألمر رقـ  المتعمؽ بالمياه 83/17أحكامو متفرقة في عدة قكانيف، كالقانكف رقـ 
عبر المشرع الجزائرم صراحة عف نيتو في إشراؾ القطاع الخاص في تسيير المرافؽ العامة بعدما 

لدية، ك القانكف رقـ المتعمؽ بالب 90/08، ك القانكف رقـ كانت ىذه الكظيفة حكرا عمى القطاع العاـ 
منو حيث نص عمى  155في المادة  11/103ك قانكف البمدية الحالي رقـ  المتعمؽ بالكالية، 90/09

التي حصرت ك  149إمكانية تسيير بعض المصالح البمدية ، بطريقة اإلمتياز التي أحالتنا إلى المادة 
اه الصالحة لمشرب ك صرؼ المياه المصالح التي يمكف أف تككف محؿ اإلمتياز ك ىي التزكيد بالمي

المستعممة ، النفايات المنزلية ك الفضالت ، صيانة الطرقات ك إشارات المركر، اإلنارة العمكمية 
القانكف رقـ  كذا  كالحظائر ، مساحات التكقؼ ك المحاشر ، المكازيف العمكمية  األسكاؽ المغطاة ،

                                                 
 .718، ص 1967لسنة  52أنظر الجريدة الرسمية العدد ـ  1
. 03، ص 2002لسنة  52أنظر الجريدة الرسمية العدد ػ  2
.  2011يكليك  3صادر بتاريخ  37، يتعمؽ بالبمدية ، ج ر عدد  2011يكنيك  22مؤرخ في  11/10قانكف ػ  3
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 06/11المتعمؽ بالمياه، ك األمر رقـ  05/12 المتضمف األمالؾ الكطنية، ك القانكف رقـ 90/30
المتعمؽ بمنح امتياز استغالؿ األراضي التابعة ألمالؾ الدكلة المكجية النجاز مشاريع 

. الخ....استثمارية
 

نصب عمى تسيير األمالؾ الكطنية العمكمية، ـف عقد االمتياز عقد إدارم ك عميو يمكف القكؿ أ      
فيك أسمكب إلدارة ك تسيير المرافؽ . 1التابعة لمدكلة أك لمكالية أك لمبمدية أك األمالؾ الكطنية الخاصة

الخ، ...العمكمية الكطنية ك المحمية كالنقؿ العمكمي، المكانئ، المطارات، الطرقات السريعة، المياه
. 2(B O T)البوتعمى صكرة عقد امتياز المرافؽ العمكمية سكاء بنظامو الكالسيكي أك بنظامو الجديد 

 

أيضا كنظاـ الستغالؿ األراضي الفالحية التابعة لمدكلة في صكرة يستعمؿ عقد االمتياز أف كما       
، ك كذلؾ الستغالؿ األراضي التابعة لمدكلة المكجية إلنجاز المشاريع 3عقد االمتياز الفالحي

كما يمجأ ألسمكب ، 4االستثمارية الكطنية أك األجنبية ك ىك ما يسمى بعقد امتياز العقار الصناعي
. 5االمتياز أحيانا الستغالؿ األراضي الكاقعة داخؿ مناطؽ التكسع ك المكاقع السياحية

، سنقتصر فيو عقد االمتياز في التشريع الجزائري: ػبػ مكضكع مذكرتنا المعنكف مع اإلشارة أف     
  قد االمتياز بنظامو الجديدالمحمية، مع التطرؽ لع عمى دراسة عقد امتياز المرافؽ العمكمية الكطنية ك

 

                                                 
األستاذة ليمى زركقي، محاضرات في المنازعات العقارية ألقيت عمي الطمبة القضاة السنة الثانية بالمدرسة العميا لمقضاء سنة ػ  1

  .2008ػ2007
ك (.Transfer)، نقؿ الممكية( Operate)، التشغيؿ (Build)البناء : ىك اختصار لثالث كممات انكميزية  (B O T) اصطالحػ  2

  Construire، Exploiter، Transférer.:ك ىك اختصار لثالث كممات فرنسية .(C E T)يقابمو بالمغة  الفرنسية
(. 04، ص 2008لسنة  46الجريدة الرسمية العدد )لفالحيالمتضمف التكجيو ا  08/16مف القانكف رقـ  17،18أنظر المادتيف ػ  3

المحدد لكيفيات منح حؽ امتياز قطع أرضية مف  1997ديسمبر  15المؤرخ في  97/483ك أنظر كذلؾ المرسـك التنفيذم رقـ 
، 1997لسنة  83د الجريدة الرسمية العد)األمالؾ الكطنية الخاصة التابعة لمدكلة في المساحات االستصالحية ك أعبائو ك شركطو

 (.15ص 
المحدد لشركط ك كيفيات منح االمتياز ك التنازؿ عف األراضي التابعة لألمالؾ   06/11مف األمر رقـ  10إلى  03أنظر المكاد ػ  4

، ك كذلؾ المرسـك التنفيذم رقـ (04ص  2006لسنة  53الجريدة الرسمية العدد )الخاصة المكجية إلنجاز مشاريع استثمارية
 (.09، ص 2007لسنة  27الجريدة الرسمية العدد )المذككر أعاله 06/11المتضمف تطبيؽ أحكاـ األمر رقـ  07/121

المحدد كيفيات إعادة بيع األراضي الكاقعة داخؿ مناطؽ   07/23مف المرسـك  التنفيذم رقـ  08، 07، 04، 01أنظر المكاد ػ  5
(.  04، ص  2007لسنة   08الجريدة الرسمية العدد )ىا التكسع ك المكاقع السياحية أك منح حؽ االمتياز عمي
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، دكف التطرؽ لعقد امتياز استغالؿ األراضي التابعة لمدكلة ذات طابع  (BOT)البوت  المتمثؿ في
السبب األكؿ ك ىك قمة الدراسات  :فالحي، أك الممنكحة إلنجاز مشاريػػػع استثماريػػػػة، ك ىذا لسببيف

الفقيية بالجزائر حكؿ مكضكع عقد امتياز المرفؽ العمكمي، ك التي إف كجدت فقد تعرضت لعقد 
(B O T)البوت االمتياز بصفة مختصرة مع باقي مكاضيع القانكف اإلدارم، ك دكف تطرقيا لنظاـ 

1  ،
الذم عرؼ بالجزائر منذ منتصؼ التسعينيات، ك ذلؾ باعتباره نظاـ جديد حتى في باقي الدكؿ 

ىك أىمية عقد االمتياز حاليا كأسمكب ناجح ك فعاؿ لتسيير المرافؽ  :أما السبب الثاني.  األخرل
، أيف بدأت 1989العمكمية بالجزائر سكاء الكطنية أك المحمية، ك انتشاره الكاسع خاصة بعد دستكر 

الجزائر تتبنى النظاـ الميبرالي المبني عمى اقتصاد السكؽ ك حرية المنافسة، ك أصبحت فيو كدكلة 
، مثمما كانت عميو سابقا في النظػػػػاـ االشتراكػػػػي، ك انفتاحيا عمى العالـ الخارجي  2لةحارسة ال متدخ

كأسمكب جديد  (BOT)البــــوتك تشجيعيا لالستثمار الكطني ك األجنبي، ك اعتمادىا عمى نظػػػاـ 
م،  المطارات ك النقؿ العمـك في ، كبعدىا 3لتسيير المرافؽ العمكمية بداية بالطرؽ السريعة

                                                 
 La concession de service public en droit: )باستثناء بحث بالمغة الفرنسية لألستاذ بف عمر رحاؿ بعنكافػ  1

algérien) المرفؽ العمكمي ، ك الذم عالج فيو مكضكع امتياز 1994لسنة  01، المنشكر بمجمة المدرسة الكطنية لإلدارة، العدد
ك كذلؾ مذكرة ماجستير لمطالبة بف مبارؾ راضية . باعتباره نظاـ جديد( B O T)دكف أف يتطرؽ لنظاـ   1994بالجزائر قبؿ 

المتعمقة بامتياز المرافؽ العمكمية المحمية ك تأجيرىا بكمية الحقكؽ ببف عكنكف   3094/842التعميؽ عمى التعميمة رقـ : بعنكاف
، ك التي ركزت فييا عمى التعميؽ عمى بعض النقائص الكاردة في التعميمة بنصيا العربي ك 2001/2002لسنة  جامعة الجزائر

. (B O T)تطرقت لتسيير المرافؽ العمكمية المحمية باالمتياز ك التأجير دكف التطرؽ المتياز المرافؽ العمكمية الكطنية، ك ال لنظاـ 
: لمطالبة القاضية سماعيف نادية بعنكاف  2008/ 2005إجازة المدرسة العميا لمقضاء لسنة  ك نفس الشيء بالنسبة لمذكرة تخرج لنيؿ

عقد االمتياز في المرافؽ العمكمية، ك التي اقتصرت فقط عمى معالجة امتياز المرافؽ العمكمية المحمية دكف تناكؿ المرافؽ الكطنية، 
. (B O T)ك ال نظاـ 

الدفاع الخارجي : م الحياة االقتصادية عمى إشباع الحاجات العامة في ثالث مجاالت تقميدية كىيالدكلة الحارسة يقتصر دكرىا ؼػ  2
ك األمف الداخمي ك القضاء، ك ىي المجاالت التي تتعمؽ بجكىر الدكلة ك سيادتيا دكف التدخؿ في المياديف االقتصادية األخرل التي 

فيي الدكلة التي تتدخؿ في كؿ مجاالت الحياة االقتصادية ك االجتماعية إلشباع  أما الدكلة المتدخمة. يمكف لألفراد االستثمار فييا
الحاجات الجماعية األساسية، ك ذلؾ لعدـ مقدرة المبادرة الفردية عمى إشباعيا بسبب ضعؼ إمكانياتيـ المالية أك ألف االستثمار فييا 

الدكتكر عمي خطار شطناكم، مكسكعة : يد مف المعمكمات أنظرك لممز. ال يحقؽ مستكل الربح الذم تصبك إليو المبادرة الفردية
 .   األردف 2004، مكتبة دار الثقافة لمنشر ك التكزيع ، سنة (01الجزء )القضاء اإلدارم

لسنة  82الجريدة الرسمية العدد )1996المتضمف قانكف المالية لسنة  95/27مف األمر رقـ  167، 166المادتيف : أنظرػ   3
لسنة  55الجريدة الرسمية العدد )المتضمف منح امتيازات الطرؽ السريعة 96/308، ك المرسـك التنفيذم رقـ (72، 71، ص 1995
 (.08، ص 1996



 - 4-  

لمرافؽ العمكمية الكبرل، ك ما صاحبو مف صدكر عدة نصكص قانكنية  اكغيرىا مف  1في المكانئك 
تنظيمية تبيف شركط ك إجراءات منح ىذا االمتياز، األمر الذم يفرض عمينا التطرؽ ليا، ك دراسة ك

. مختمؼ جكانبيا    
المرفؽ العمكمي، ك خاصة في نمكذجو عقد االمتياز أحد أىـ أساليب إدارة ىذا ك قد تبيف أف       
، عمى غرار أسمكبي االستغالؿ المباشر، ك المؤسسة العمكمية سكاء في (BOT)البوت  الجديد

أيف تعيد اإلدارة فيو كمانحة لالمتياز إلى شخص . الجزائر، أك في باقي الدكؿ الميبرالية كفرنسا
تحت إشرافيا ك رقابتيا، بمكجب عقد يبـر طبيعي أك معنكم صاحب االمتياز ميمة إدارة مرفؽ عاـ 

ك بالتالي فأسمكب االمتياز . 2بيف الطرفيف قصد تقديـ خدمات لمجميكر مقابؿ رسـ يتقاضاه منيـ
يجنب الدكلة تكفير أمكاؿ تسيير ك استغالؿ ىذه المرافؽ العمكمية، ك إنما االعتماد عمى مصادر 

.  تمكيؿ أخرل سكاء كطنية أك أجنبية
 

أىمية المكضكع في أف لو عالقة بالمرافؽ العامة التي تنشئيا الدكلة ، باعتبارىا ممؾ ليا  جمىتت ك    
مف جية ، ك ما تقدمو مف خدمات عامة لممكاطنيف مف جية أخرل ، بااإلضافة إلى ككف عقد 

 .اإلمتياز األسمكب أك التقنية األكثر إعتمادا في تسيير المرافؽ العامة في الجزائر 
 

ىذا المكضكع، سنحاكؿ اإلحاطة بكؿ جكانبو، السيما جانب التي يكتسييا ألىمية ؿنظرا ك   
المنازعات الناشئة عنو، التي سيرتفع عدده مستقبال، سكاء التي تعرض عمى القضاء اإلدارم الكطني 

 أك التي تخضع لمتحكيـ الدكلي، بحكـ اتجاه اإلدارة الجزائرية نحك تشجيع االستثمارات الكطنية 
السكؽ األجنبية في كؿ القطاعات، خاصة بعد انفتاحيا عمى العالـ الخارجي، كتبنييا لنظاـ اقتصاد ك

، كجسدتو بإبراميا  1996نكفمبر سنة  28الشيء الذم أكدتو في دستكر  ، ك حرية  المنافسة كالتجارة
ة التجارة العالمية، اـ لمنظـ، ك شركعيا في مفاكضات االنضـ التفاقية الشراكة مع اإلتحاد األكركبي

. متعددة األطراؼ المتعمقة بتشجيع االستثمار ك حمايتوكإبراميا كانضماميا لعدة اتفاقيات ثنائية ذا ك ؾ
                                                 

 
منح امتياز تسيير ميناء الجزائر العاصمة ك ميناء جنجف لمشركة اإلماراتية دبي العالمية لممكانئ بمكجب العقد المبـر : مثاؿ ذلؾػ  1

 .بيف كزارة النقؿ الجزائرية ك بيف شركة مكانئ دبي العالمية   2008سنة  نكفمبر 10بتاريخ 
. 01، ص 2003، دراسة مقارنة، الطبعة األكلى سنة (B.O.T)الدكتكر إبراىيـ  الشياكم،عقد امتياز المرفؽ العاـػ  2
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، سكؼ نحاكؿ معالجة بعض اإلشكاالت ك فيـ محتكاه  ك قصد اإلحاطة بكؿ جكانب المكضكع      
الجزائرية أسموب االمتياز لتسيير المرفق ىل استعممت اإلدارة : المطركحة ك التي منيا ما يمي

العمومي منذ االستقالل، أم عرفتو فقط بعد التحول لمنظام الميبرالي؟ ىل المجوء لعقد االمتياز ىو 
قرينة عمى فشل اإلدارة في تسيير المرفق العمومي؟ أم ىو إستراتيجية لتسيير المرافق العمومية 

قد االمتياز؟ وما ىي طبيعتو القانونية؟ ما معنى عقد بنجاعة و بأقل التكاليف؟ ما ىو مفيوم ع
؟ ما ىو النظام القانوني لعقد االمتياز؟ ما ىي آثاره؟ و ما ىي طرق نيايتو ؟ ( BOT)امتياز البوت

و ما ىي نوع المنازعات الناشئة عنو ؟ 
 

عمى كؿ  لإلجابةك الكصفي التحميمي  لمعالجة ىذا المكضكع إعتمدنا عمى المنيج ك       
سكؼ نعتمد باألساس عمى كؿ ما ىك صادر عف  1رغـ صعكبة األمرك ، اإلشكاالت المطركحة 

الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية الديمقراطية )التشريع الجزائرم منذ االستقالؿ إلى يكمنا ىذا
ك مجمس الدكلة  ،ابقا إلدارية لممحكمة العميا  س، مع تعزيز ذلؾ بالتطبيقات القضائية لمغرفة ا(الشعبية
القميمة جدا في مجاؿ عقد امتياز المرفؽ العمكمي مقارنة بمنازعات عقد االمتياز الفالحي ك عقد  حاليا

امتياز العقار الصناعي، ك باقي المنازعات المطركحة عمى القضاء اإلدارم، مع االستعانة ببعض 
الفرنسية اليامة حكؿ ىذا لبنانية، ك الدراسات الفقيية، ك االجتيادات القضائية المصرية، ك اؿ

 ،  المكضكع
إلزامية تمييد المكضكع بنظرة إستطالعية حكؿ تطكر نظاـ  رتأيت ك إنطالقا مف ىذا المنيج إ     

، في ظؿ النظاميف عقد إمتياز المرفؽ العمكمي في التشريع الجزائرم منذ اإلستقالؿ إلى يكمنا ىذا 
.  االشتراكي ك اليبيرالي

                                                 
السبب األكؿ ىك اعتمادم عمى التشريع الجزائرم لإلجابة عف كؿ اإلشكاالت المطركحة، مما : الصعكبة ىنا مردىا لسببيفػ  1

إلى  1962يجعمني ممـز باالطالع عمى كؿ ما ىك صادر في الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مف سنة 
أما السبب الثاني فيخص عقد االمتياز . قتصادم الذم عرفتو الجزائر منذ بداية التسعينيات، خاصة بعد التحكؿ اال2012غاية سنة 

، ك الذم لـ أعثر لو عمى أم أثر ال في الدراسات الفقيية، ك ال في االجتيادات القضائية بالجزائر (B O T) البوتبنظامو الجديد 
ىذا ما يضطرني لالعتماد عمى . لككنو نظاـ جديد، باستثناء اإلشارة لو في بعض تقارير المجمس الكطني االقتصادم ك االجتماعي

.   ية في ىذا المكضكعبعض الدراسات الفقيية المصرية ك المبنانية ك الفرنس
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  ، عقد االمتياز ماىيةثـ التطرؽ في الفصؿ األكؿ إلى ك تناكلت المكضكع مف خالؿ فصميف      
تمييزه عف باقي العقكد خصائصو، ك ، حيث تعريفو بحيث تضمف المبحث األكؿ عقد اإلمتياز مف

األساليب ك كذا طبيعتو القانكنية ، مكضكع عقد اإلمتيازالمبحث الثاني منو ضمف ت كما،  اإلدارية

 . BOT( ًظام البوث)ٍ الجديدة ل
 

الذم تـ التطرؽ فيو إلى النظاـ القانكني لعقد اإلمتياز، حيث تضمف ثاني اؿفصؿ اؿب لنختـ بحثنا     
جممة تضمف المبحث الثاني ، ك طرؽ نيايتو، ك تنفيذه ،االمتياز األكؿ منو تككيف عقدالمبحث 

.  المنازعات الناشئة عنو
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 تطكر نظاـ  عقد إمتياز المرفؽ العمكمي  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ: دمػػػػػػػػػػػػػػػػتميياؿمبحػػػػث اؿ
 

 

لتشريع معرفة ما إذا كاف عقد امتياز المرفؽ العمكمي قد عرفو اسنحاكؿ ىذا المبحث التمييدم في  
فيفرم  23أـ فقط بعد التحكؿ االقتصادم الذم عرفتو الجزائر بعد دستكر  ،الجزائػػرم منذ االستقالؿ

ك كذلؾ ما إذا كانت الجزائر قد استعممت عقد  ،ك معرفػػػػػة الفترة الزمنية التي ازدىر فييا ،1989ة فس
ك بالتالي سأتطرؽ لتطكر نظاـ عقد امتياز المرفؽ  ،الحديث النشأة (BOT)البوت  بنظاـ امتياز

ثـ تطكر نظاـ  ،(المطمب األكؿ) 1989العمكمي في التشريع الجزائرم منذ االستقالؿ إلى غاية سنة 
(. المطمب الثاني)إلى غاية يكمنا ىذا 1989عقد امتياز المرفؽ العمكمي في التشريع الجزائرم منذ 

 

 

 : 

1989
 
 

إال أنو أستعمؿ  ،لميبرالية لتسيير المرفؽ العمكميعقد االمتياز أسمكب كليد اإليديكلكجية ارغـ أف      
. ك تمت اإلشارة لو في التشريع الجزائرم بصفة قميمة كمحتشمة جدا ،بالجزائر أثناء النظاـ االشتراكي

 

مكضكعية لالحتفاظ عكامؿ  تحت دكافع كاضطرت ستقالؿ الدكلة الجزائرية ابعد أنو حيث     
تعارض مع باستثناء ما  ، كمنيا تسيير المرافؽ العمكمية ، الدكلةبالتشريع الفرنسي إلدارة شؤكف 

الممتدة بيف سنة خاصة في الفترة متقيقرا لتعامؿ بأسمكب االمتياز كاف غير أف ا،  1السيادة الكطنية
  مما،االستعمار الفرنسي  اخمفو بسبب مشاكؿ اقتصادية كاجتماعية ك سياسية، 1964ك 1962

.  البحث عف أنجع األساليب لتسيير المرافؽ العمكميةفي أنسى السمطة آنذاؾ التفكير 
 

أشار لو المشرع الجزائرم في القانكف رقـ ؼ ،بدأ أسمكب االمتياز باالنتعاش 1964بعد سنة إال أنو    
ك الذم نصت  ، المتعمؽ بالمصالح الجكية 1964نة يكنيك س 08المؤرخ في  64/166

                                                 
1
 Loi  n  62/157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu'à nouvelle ordre de la législation en vigueur au 31  ـ 

décembre 1962. p 18. 
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      ػػػػػ  تطكر نظاـ  عقد إمتياز المرفؽ العمكمي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ: دمػػػػػػػػػػػػػػػػتميياؿ مبحػػػػثاؿ
  

قابمة لمتجديػد إال فػػي حػػالة  ،الرخصة إال لمدة ال تتجاكز عاما كال تمنح...": 02منو الفقرة  08المادة 
ك لكف رغـ اإلشارة ألسمػػكب االمتياز فػي ىذا القانػػكف إال أف ،  1"....كجكد امتياز لمػػدة محػػددة بعقد
يػػػػاز النقػػػؿ ك بالرجكع لمكاقػػع العممي فػإف امت،  ك ال دفتػػػر شركطػػػو المشػػرع لـ يبيػف ال كيفية منػحو

 "الخطكط الجكية الجزائرية"الجػكم العمػكمي بقػي حبػرا عمػى كرؽ ك بقي استغاللو حكرا عمى شركة 
الذم نظـ ،  المتضمف القكاعد العامة المتعمقة بالطيراف المدني 98/06إلػى غػػاية صػػدكر القانكف رقـ 

ك ذلؾ بسبب السياسة االقتصادية المتبعة  ياز خدمات النقؿ الجكم العمكميشركط ك كيفيات منح امت
.  خالؿ فترة النظاـ االشتراكي

 

بعض ك  غالؿ األمالؾ ذات الطابع السياحيالبمديات امتياز استمنحت  1964في سنة  ك      
بعد أف  ،  3ك منح ليا أيضا فيما بعد امتياز تسيير ك استغالؿ قاعات السينما، 2المنشآت الرياضية 
 .4لو مف المركز الجزائرم لمسينماتـ سحب استغال

مف قانكف البمدية  220المشرع الجزائرم عقد االمتياز بصفة صريحة بمكجب المادة جسد ك      
إذا لـ يمكف استغالؿ المصالح العمكمية البمدية استغالال مباشرا دكف أف ": ك التي نصت 1967 لسنة

كما تـ منح امتياز استغالؿ البتركؿ  ،  5"....االمتيازينجـ عف ذلؾ ضرر فيؤذف لمبمديات بمنح ىذا 
 لمشركات األجنبية قبؿ بداية سياسة التأميـ ك مثاؿ ذلؾ امتياز حقؿ الكقكد الممنكح لشركة 

                                                 
 .74ص , 1964لسنة  06أنظر الجريدة الرسمية العدد ػ  1
. 10ص , السابؽ المرجع,األستاذ بف عمر رحاؿػ   2
ك كذلؾ القرار , المتعمؽ باالمتياز الممنكح لمبمديات الستغالؿ المحالت التجارية لمعرض السينمائي 67/53أنظر المرسـك رقـ ػ  3

المتضمف إنشاء دفتر الشركط المتعمؽ باالمتياز الممنكح مف الدكلة إلى البمديات , 1967مارس  17الكزارم المشترؾ المؤرخ في 
 (.370ص , 1967لسنة  26الجريدة الرسمية العدد )ؿ المحالت التجارية لمعرض السينمائيالستغال

المتضمف سحب امتياز استغالؿ المحؿ التجارم لمعرض السينمائي  1969مارس سنة  31أنظر قرار كزارم مشترؾ مؤرخ في ػ  4
ك كذلؾ القرار الكزارم , الشعبي البمدم لمدينة الجزائرك منحو لممجمس ,الكاقعة بمدينة الجزائر "لكفرنسي"الكائف بقاعة المسرحيات

المتضمف سحب امتياز استغالؿ المحؿ التجارم لمعرض السينمائي الكائف بقاعة 1969مارس سنة  31المشترؾ المؤرخ في 
لجريدة الرسمية العدد ا)الكاقعة بقسنطينة مف المركز الجزائرم لمسينما ك منحو لممجمس الشعبي البمدم لقسنطينة " النصر"المسرحيات

 (.435ص , 1969لسنة  38
(. 90ص , 1967لسنة  06الجريدة الرسمية العدد)المتضمف القانكف البمدم 1967يناير  18المؤرخ في  67/24األمر رقـ ػ  5
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 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  تطكر نظاـ  عقد إمتياز المرفؽ العمكمي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ: دمػػػػػػػػػػػػػػػػتميياؿمبحػػػػث اؿ
       

 67/115بمكجب المرسـك رقـ ( CPA)ك شركة بتركؿ الجزائر( CREPS)البحث عف البتركؿ
مع اإلشارة إلى أف ىذا االمتياز كاف يمنح طبقا لمتشريع الفرنسي ،  19671يكليك سنة  07المؤرخ في 

نكفمبر  22المؤرخ في  58/1111ك المتمثؿ أساسا في األمر رقـ  غير المتنافي مع السيادة الكطنية
المتعمؽ بالبحث عف  1965ديسمبر  30المؤرخ في  65/317المعدؿ ك المتمـ باألمر رقـ ، 1958

. الكقكد ك استغاللو   
صدكر قانكف الصفقات العمكمية المنظـ لبعض العقكد اإلدارية كعقد تاريخ  1967في سنة  ك        

إال أنو لـ يتطرؽ لعقد االمتياز ك اكتفى فقط باإلشارة لو في الفقرة ، األشغاؿ ك التكريدات ك الخدمات
ريس  أسمكب تـ تؾ 1969ك بصدكر قانكف الكالية لسنة  ، 2منو بصفة سطحية 61مف المادة  02

يسكغ لممجمس الشعبي لمكالية قصد استغالؿ ": منو ك التي نصت 136االمتياز أيضا في المادة 
. 3"....أف يمنح االمتيازات ك التي يصادؽ عمييا كزير الداخمية بمكجب مرسـك ،بعض المصالح

 

ئر بسبب سياسة نياية الستينيات ك بداية السبعينيات بدأ عقد االمتياز يتقيقر بالجزافي ك       
ك استبداليا لممؤسسات العمكمية ك الشركات  ،4التأميمات التي انتيجتيا الحككمة االشتراكية آنذاؾ

ك لكف  ، 5ك التي أصبحت ممكا لمدكلة راكية في كؿ القطاعات االقتصاديةاألجنبية بالمؤسسات االشت
رغـ ىذا التراجع المالحظ عمى استعماؿ أسمكب االمتياز في ىذه الفترة إال أنو تمت اإلشارة لو في 

ك في حاالت خاصة ال   بعض النصكص القانكنية ك التنظيمية كلكف بصفة قميمة ك محتشمة جدا
 

                                                                                                                                                             

 
 .806ص , 1967لسنة  58أنظر الجريدة الرسمية العدد ػ  1
 (. 718ص , 1967لسنة  52أنظر الجريدة الرسمية العدد ػ  2
 (.520ص , 1969لسنة 44الجريدة الرسمية العدد )المتضمف قانكف الكالية 1969مام  23المؤرخ في  69/38األمر رقـ ػ  3
لمتضمنة ا 70/19, 70/18, 70/17, 70/16, 70/15, 70/14: ال عمى سبيؿ الحصر األكامر رقـ, أنظر عمى سبيؿ المثاؿػ  4

 (.284, 283, 282, 281: ص, 1970لسنة  21الجريدة الرسمية العدد )تأميـ أمكاؿ ك حصص ك أسيـ شركات أجنبية
الجريدة )المتعمؽ بالتسيير االشتراكي لممؤسسات 1971نكفمبر  16المؤرخ في  71/74مف األمر رقـ  03, 02, 01أنظر المكاد ػ  5

(. 1736ص , 1971لسنة  101الرسمية العدد 
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نجد  ك مف بيف ىذه القكانيف ، ل الممكية العامة لكسائؿ اإلنتاجتتنافى ك السياسة االشتراكية المبنية عؿ
الذم أشار إلى  المتعمؽ بالبريد ك المكاصالت 1975ديسمبر سنة  30المؤرخ في  75/89األمر رقـ 

المؤرخ في  76/84ككذلؾ األمر رقـ 1منو 374 ،372 :منح امتياز الخطكط الياتفية في المادتيف
مؤسسات المتضمف التنظيـ العاـ لمصيد البحرم الذم لمح أيضا إلى استغالؿ  1976أكتكبر سنة 23

. 48،492 ،45،46،47 :الصيد البحرم عف طريؽ االمتياز في المكاد
 

رغـ أنو غالبا  تعاش لعقد امتياز المرفؽ العمكميمع مطمع الثمانينيات لمسنا بعض االف إال أنو      
 16المؤرخ في  83/17حيث تطرؽ القانكف رقـ  ، سات العمكمية ك الجماعات المحميةما يمنح لممؤس

ك كيفية تسيير الممكية  المتعمؽ بالمياه بصكرة كاضحة إلى تعريؼ عقد االمتياز 1983يكليك سنة 
الكطنية لممياه عف طريؽ االمتياز مف طرؼ الييئات ك المؤسسات العمكمية ك الجماعات المحمية 

 ،21 ،20بيعي أك اعتبارم فػػػي المكاد مف قبؿ شخص ط كذلؾ كيفية استعماؿ الممكية العامة لممياهك
يؤدم استعماؿ الممكية العامة لممياه في جميع ": منو 20حيث نصت مثال المادة ،  منو 22،23

 1984يكنيك سنة  30المؤرخ في  84/16كما أشار القانكف رقـ  ،3"الحاالت إلى إنشاء امتياز
غالؿ األمالؾ العمكمية عف طريؽ االمتياز في المكاد المتضمف األمالؾ الكطنية إلى تسيير ك است

. 4منو 73 ،72 ،69،71
 

تمت المكافقة عمى دفتر الشركط النمكذجي المتعمؽ بمنح االمتياز في تسيير تجييزات قد  ك      
 بمكجب 1983تطبيقا ألحكاـ قانكف المياه لسنة الرم في المساحات المسقية ك استغالليا ك صيانتيا 

                                                 

 
 .418ص , 1976لسنة  29أنظر الجريدة الرسمية العدد ػ  1
 .556ص , 1977لسنة  30أنظر الجريدة الرسمية العدد ػ  2
 .1895ص , 1983لسنة  30أنظر الجريدة الرسمية العدد ػ  3
. 1006ص , 1984لسنة  27أنظر الجريدة الرسمية العدد ػ  4
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ك كذلؾ عمال بأحكاـ نفس  ، 19851أكتكبر سنة  29المؤرخ في  85/260المرسـك التنظيمي رقـ 
أكتكبر سنة  29المؤرخ في  85/266ك بمكجب المرسـك التنظيمي رقـ   القانكف المتعمؽ بالمياه

ك اىتماما مف الدكلة ،  2تـ منح امتياز الخدمات العمكمية لمتزكيد بماء الشرب ك التطيير 1985
لى دفتر الشركط المتعمؽ بمنح الدكلة لمبمديات  بقطاع السياحة ك االستجماـ تمت المكافقة ع

المؤسسات العمكمية المكمفة بأعماؿ السياحة حؽ استغالؿ الشكاطئ التابعة لألمالؾ العمكمية ك
. 19863ديسمبر سنة  15البحرية بمكجب القرار الكزارم المشترؾ المؤرخ في 

 

يكليك  19المؤرخ في  88/29فقد تـ تنظيمو بمكجب القانكف رقـ  قطاع التجارة الخارجيةأما        
المتعمؽ بممارسة احتكار الدكلة لمتجارية الخارجية الذم أشار إلى منح الدكلة المتيازات  1988سنة 

ممارسة التجارة الخارجية لممؤسسات العمكمية االقتصادية ك الييئات العمكمية بمكجب دفتر الشركط 
االلتزاـ في المكاد لعامة ك الخاصة لتنفيذ االحتكار ك حقكؽ ك التزامات صاحب الذم حدد الشركط ا

 15المؤرخ في  89/01ك تطبيقا ألحكاـ ىذا القانكف صدر المرسـك التنفيذم رقـ ،  4منو 7، 6 ،5
الذم ضبط كيفيات تحديد دفاتر الشركط المتعمؽ باالمتياز في احتكار الدكلة  1989يناير سنة 
. 5منو 9، 8،  7، 6،  5 ، 4،  3،  2ارجية في المكاد لمتجارة الخ

 

التي ساد فييا النظاـ  1989ك سنة  1962متدة ما بيف سنة في الفترة الـ قأفتجدر اإلشارة       
 ،االشتراكي بالجزائر كاف استعماؿ أسمكب االمتياز لتسيير المرفؽ العمكمي قميؿ جدا كبصكرة متذبذبة
 ك إف كجد فمنحو كاف يقتصر فقط عمى أشخاص القانكف العاـ كالجماعات المحمية ك المؤسسات 

                                                 
  .1645ص , 1985لسنة  45أنظر الجريدة الرسمية العدد ػ  1
 .1662ص , 1985لسنة  45أنظر الجريدة الرسمية العدد ػ  2
 .470ص , 1987لسنة   13أنظر الجريدة الرسمية العدد ػ  3

4
 .1062ص  1988لسنة  29أنظر الجريدة الرسمية العدد ػ  
. 69ص , 1989لسنة  03أنظر الجريدة الرسمية العدد ػ  5
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ر االشتراكي السائد في السبب األكؿ ىك الفؾ: ك ذلؾ لسببيف العمكمية دكف أشخاص القانكف الخاص
 .1ك الذم كاف ال يعترؼ إال بالممكية الجماعية لكسائؿ اإلنتاج ذلؾ الكقت

أما السبب الثاني ىك أف المجكء ألسمكب االمتياز في ىذه الفترة كاف ييدؼ غالبا إلقامة         
عالقة قانكنية ك تعاقدية بيف الدكلة مف جية كالمؤسسات العمكمية المحدثة لتسيير النشاطات أك 

مقدمة ك التي كانت تعتمد غالبا في ميزانيتيا عمى المساعدات اؿ ، 2القطاعات المؤممة مف جية أخرل
. ليا مف طرؼ الخزينة العمكمية

 

فمـ نعثر لو عمى أم أثر في ىذه الفترة  (BOT)البوت أما عقد االمتياز بنظامو الجديد       
 1989فيفرم  23األكؿ أف النظاـ االشتراكي الذم تبنتو الدكلة الجزائرية قبؿ دستكر: بالجزائر لسببيف

 . السيكيكاف ال ييتـ حتى بعقد االمتياز بنظامو الؾ
 

الجزائر فقط في نظاـ جديد عرفتو ( BOT)البوت السبب الثاني يتمثؿ في ككف نظاـغير أف       
أما ،  عميمو عمى باقي المرافؽ العمكميثـ تـ ت ،منتصؼ التسعينيات بداية بامتياز الطرقات السريعة

 (BOT)البوت حيث ينسب بعض الفقياء اصطالح  دكؿ فقد ظير في مطمع الثمانينياتفي باقي اؿ
إلى رئيس الكزراء التركي الراحؿ تكرجكت أكزاؿ الذم أطمقو ألكؿ مرة في أكائؿ الثمانينيات في 

المستثمريف الخكاص لشرح إستراتيجيتو الجديدة لإلصالح االقتصادم كاجتماعو مع رجاؿ األعماؿ 
  .3عقب فكزه باالنتخابات

                                                 
ك تمثؿ ممكية الدكلة , يشكؿ تحقيؽ اشتراكية كسائؿ اإلنتاج قاعدة أساسية لالشتراكية ": 1976نكفمبر  22مف دستكر  13المادة ػ  1

فيما يتعمؽ بدكر الدكلة  1976كما كرد كذلؾ في الباب الثاني مف الميثاؽ الكطني لسنة . "أعمى أشكاؿ الممكية االجتماعية 
جتماعي لمدكلة االشتراكية قائـ عمى الممكية الجماعية لكسائؿ اإلنتاج التي تمثؿ قاعدة لتطكر النظاـ إف المحتكل اال ": االشتراكية
. "....االشتراكي

 . 10ص , المرجع السابؽ, األستاذ بف عمر رحاؿػ  2
3

. 46ص  , المرجع السابؽ, الدكتكر إبراىيـ الشياكمػ  
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:1989

 
 

ـ االقتصاد الدعكة لنظامع  1988منذ سنة بدأت تظير مالمح فشؿ النظاـ االشتراكي بالجزائر       
الذم حذؼ مف مادتو األكلى  19891فيفرم سنة  23ك ىذا ما كرسو دستكر الحر ك حرية المنافسة

نكفمبر سنة  22التي كانت تتضمنيا المادة األكلى مف دستكر  ،"الدكلة الجزائرية دكلة اشتراكية"عبارة 
لعمكمية مما أثر إيجابا عمى إدارة ك استغالؿ المرافؽ ا ، 3ك كرس احتراـ الممكية الخاصة 19762

ك التي فتحت أبكابيا ألشخاص القانكف العاـ ك الخاص الجزائرييف   بالجزائر بمختمؼ أنكاعيا
لالستثمار ك المنافسة عمى تسييرىا ك استغالليا عف طريؽ عقكد االمتياز بنظاميو  األجانبك

. (BOT)البوت الكالسيكي ك الجديد المتمثؿ في نظاـ 
 

ص القانكنية ك التنظيمية التي كىذا التطكر سايره التشريع الجزائرم الذم كاف ثريا بالنصك      
كرست عقد االمتياز بصفة صريحة ك كاسعة لتسيير األمالؾ الكطنية العمكمية ك األمالؾ الكطنية 

ك نظرا لمعدد اليائؿ مف القكانيف ك المراسيـ المتضمنة  ،4أك لمبمدية ،أك لمكالية، الخاصة التابعة لمدكلة 
. التطرؽ ألىميا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصرفسكؼ أحاكؿ  عقد االمتياز في ىذه الفترة

 
                                                 

لسنة  09الجريدة الرسمية العدد )1989فيفرم  23المتضمف دستكر  1989فبراير  28المؤرخ في  89/18المرسـك الرئاسي رقـ ػ  1
 (.234ص , 1989

الجريدة )المتضمف إصدار دستكر الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية1976نكفمبر  22المؤرخ في  76/97األمر قـ ػ  2
 (. 1292ص , 1976لسنة  94الرسمية العدد 

 ."...الممكية الخاصة مضمكنة": الفقرة األكلى 1989فيفرم  23مف دستكر  49المادة ػ  3
. المرجع السابؽ, األستاذة القاضية ليمى زركقيػ  4
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التي  138الذم كرس عقد االمتياز بصريح العبارة في المادة  1990بداية بقانكف البمدية لسنة       
إذا لـ يكف استغالؿ المصالح العمكمية البمدية استغالال مباشرا دكف أف ينجـ عف ذلؾ ضررا ": نصت

منو حيث  155في المادة  11/102ك قانكف البمدية الحالي رقـ  1"...جاز لمبمديات منح ىذا االمتياز
كالتي  149نص عمى إمكانية تسيير بعض المصالح البمدية ، بطريقة اإلمتياز التي أحالتنا إلى المادة 

صرؼ كحصرت المصالح التي يمكف أف تككف محؿ اإلمتياز ك ىي التزكيد بالمياه الصالحة لمشرب  
الطرقات ك إشارات المركر، اإلنارة المياه المستعممة ، النفايات المنزلية ك الفضالت ، صيانة 

 .المحاشر،العمكمية ،األسكاؽ المغطاة ، المكازيف العمكمية ، الحظائر ، مساحات التكقؼ 
 ، منو 130لعقد االمتياز في المادة الذم أشار ىك اآلخر  1990ثـ بعده  قانكف الكالية لسنة        

ؿ استغالؿ المصالػػح العمػػكمية الكالئية في شؾإذا تعذر استغالؿ " :ك التي نصت عمى ما يمي 
 ، "...يمكف لممجػمس الشعػػبي الكالئػػػي أف يرخص باستغالليا عف طريؽ االمتياز مباشػػػر أك مؤسسػػػات

 منو  146بالرجكع لممادة  12/07مف قانكف الكالية الحالي رقـ  149 ما أشارت إليو المادة نفس ك ىك
استغالؿ األمالؾ الكطنية بكاسطة كلتسيير   1990كما أشار قانكف األمالؾ الكطنية لسنة  ، 3

ك تطبيقا ألحكاـ قانكف األمالؾ الكطنية صدر المرسـك التنفيذم رقـ  4منو 61االمتياز في المادة 
العامة ك الخاصة  تسيير األمالؾكالمحدد لشركط إدارة   1991نكفمبر  23المؤرخ في  91/454

. 1715 ،170 ،169 ،168ك الذم أشار ألسمكب االمتياز في المكاد  ،التابعة لمدكلة

                                                 
 (488ص , 1990لسنة  15الجريدة الرسمية العدد )المتضمف قانكف البمدية 1990أفريؿ  07المؤرخ في  90/08القانكف رقـ ػ  1

 . ممغى 
.  2011يكليك  3صادر بتاريخ  37، يتعمؽ بالبمدية ، ج ر عدد  2011يكنيك  22مؤرخ في  11/10قانكف ػ  2
. ممغى (504ص , 1990لسنة  15الجريدة الرسمية العدد )أفريؿ المتضمف قانكف الكالية 07المؤرخ في  90/09القانكف رقـ ػ  3

 .2012فيفرم  29صادر بتاريخ  12، ج ر عدد  بالكالية، يتعمؽ  2012 فيفرم 21مؤرخ في  12/07نكف قا -
, 1990لسنة  52الجريدة الرسمية العدد )المتضمف قانكف األمالؾ الكطنية 1990ديسمبر  01المؤرخ في  90/30القانكف رقـ ػ  4

 (.1661ص 
. 2312ص , 1991لسنة  60أنظر الجريدة الرسمية العدد ػ  5
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تمت المصادقة عمى دفتر الشركط  1992سبتمبر  12ك بمكجب قرار كزارم مشترؾ مؤرخ في  

كما تـ تنظيـ  ، 1النمكذجي الستغالؿ الخدمة العمكمية لمتزكيد بالمياه الصالػػػػحة لمشرب ك التطييػػر
ؿ مياه الحمامات المعدنية عف طريؽ االمتياز بمكجب المرسـك شركط ك كيفيات تسيير ك استغال

اىتماما ، ك2منو 25 ،24 ،23 ،22:خاصة المكاد 1994ر ينام 29المؤرخ في  94/41التنفيذم رقـ 
مف الدكلة باالستثمار الكطني ك األجنبي تـ تكريس امتياز المناطؽ الحرة بمكجب المرسـك التنفيذم 

يمنح امتياز ": منو عمى ما يمي 41كالذم نصت المادة  1994أكتكبر  17المؤرخ في  94/320رقـ 
استغالؿ المنطقة الحرة ك تسييرىا شخصا معنكيا عمكميا أك خاصا عمى أساس اتفاقية يمحؽ بيا دفتر 

. 3"....شركط يحدد خصكصا حقكؽ صاحب االمتياز ك كاجباتو
 

تجدر اإلشارة أف الدكلة الجزائرية ك عمى غرار اىتماميا بالمرافؽ العمكمية الكطنية فقد أكلت  ك      
ك ليذا  ،االىتماـ أيضا بتسيير ك استغالؿ المرافؽ العمكمية المحمية ك ضماف السير الحسف ليا

رؤساء  تعميمة كزارية لمكالة ك 1994/ 07/09أصدرت كزارة الداخمية ك الجماعات المحمية في 
ك تأجيرىا ك التي تطرقت فييا إلى  عيا عقد امتياز المرافؽ العمكميةمكضك ،الدكائر ك رؤساء البمديات

. 4ك كيفية منحو كحقكؽ ك التزامات األطراؼ قطبيعت ،مكضكع عقد االمتياز
 

في  (BOT)البوتلجأ المشرع الجزائرم لمنظاـ الجديد لعقد االمتياز المتمثؿ في نظاـ         
قصد تمكيؿ بناء ك تشييد مرافؽ عمكمية كبرل ك تسييرىا ك ذلؾ لتجنيب ميزانية نتصؼ التسعينيات ـ

ك قد تـ تكريس ىذا النظاـ الجديد ألكؿ  ،ال تستطيع تكفيرىا الدكلة صرؼ أمكاال ضخمة في ذلؾ ربما
رؽ  إنجاز الطالمتيف تضمنتا امتياز  1996مف قانكف المالية لسنة  167ك  166مرة بمكجب المادتيف 

                                                 
 .21ص , 1993لسنة   22أنظر الجريدة الرسمية العدد ػ  1
 .06ص , 1994لسنة  07أنظر الجريدة الرسمية العدد ػ  2
 .13ص , 1994لسنة  67العدد , أنظر الجريدة الرسميةػ  3
امتياز المرافؽ : بعنكاف, الصادرة عف كزارة الداخمية كالجماعات المحمية 1994/ 07/90المؤرخة في  3094/842التعميمة رقـ ػ  4

. تأجيرىا العمكمية المحمية ك
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يمكف أف يككف إنجػػاز الطرؽ السريعة  " :166حيث نصت المادة  ،تياالسريعة كاستغالليا ك صياف
محؿ منح امتياز  أك تكسيعيا/ككذا أعماؿ تييئتيا كلكاحقيا ك تسييرىا ك استغالليا ك صيانتيا ك

ك تطبيقا ليذه المادة  ،1"....لصالح األشخاص المعنكييف التابعيف لمقانكف العاـ أك القانكف الخاص
 شركطالذم تضمف كيفيات ك 1996سبتمبر  18المؤرخ في  96/308صدر المرسـك التنفيذم رقـ 

منح امتياز تسيير ك استغالؿ الطرؽ السريعة ك صيانتيا مف خالؿ اتفاقية االمتياز ك دفتر األعباء 
.  2النمكذجييف الممحقيف بالعقد

 

لـ يعرؼ النجاح بالصكرة التي كانت تتمناىا الدكلة الجزائرية  (BOT)البوتنظاـ غير أف       
ك ذلؾ بسبب الظركؼ األمنية الصعبة التي كانت تمر بيا البالد ىذا مف  خاصة في التسعينيات

ك مف جية أخرل البيركقراطية التي كانت تتربع عمى عرش اإلدارة الجزائرية ك قمة الضمانات  ،جية
ك خير دليؿ  ،جيع االستثمار الكطني أك األجنبيزائرم آنذاؾ لحماية ك تشالقانكنية في التشريع الج

عمى ذلؾ ىك مشركع الطريؽ السيار شرؽ غرب االستراتيجي الذم بقي لسنكات حبر عمى كرؽ إلى 
أيف قررت الحككمة الجزائرية التكفؿ بانجازه بعد الكفرة المالية التي عرفتيا البالد بسبب  ،2006غاية 

. ار النفطارتفاع أسع
يعيا لالستثمار الكطني ك تشج ظاـ اقتصاد السكؽ ك حرية التجارةأكدت الجزائر تبنييا لف      

تياز بنظاميو مما انعكس إيجابا عمى عقد االـ 1996نكفمبر سنة  28بعد صدكر دستكر  ،األجنبيك
ك ىذا  اإلطالؽـ أساليب تسيير المرافؽ العمكمية عمى الذم أصبح مف أه الكالسيكي ك الجديد

التطكر االيجابي قد سايرتو المدكنة التشريعية الجزائرية التي أصبحت غنية بجممة مف النصكص 
في مختمؼ القطاعات العمكمي  نظمة لعقد امتياز المرفؽالقانكنية ك التنظيمية المكرسة ك الـ

 

                                                 
, 1995لسنة  82الجريدة الرسمية العدد )1996المتضمف قانكف المالية لسنة  1995ديسمبر  30المؤرخ في   95/27األمر ػ  1

 (.03ص 
. 08ص , 1996لسنة  55أنظر الجريدة الرسمية العدد ػ  2
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االت السمكية  االتص ، المياه ،المطارات ، المكانئ ، كالنقؿ العمكمي البرم ك الجكم ك البحرم 
. الخ...الالسمكيةك

 

بداية تـ إعادة تنظيـ شركط منح امتياز الخدمات العمكمية لمتزكد بماء الشرب ك التطيير  قد ك      
الذم  19971يكليك سنة  08المؤرخ في  97/253بمكجب المرسـك التنفيذم رقـ  1997في سنة 

 97/475ك كذلؾ بمكجب المرسـك التنفيذم رقـ  ،المشار إليو سابقا 85/266لمرسـك ألغى أحكاـ ا
تـ تكريس ك تنظيـ منح امتياز المنشػآت كاليياكؿ األساسية لمرم  1997ديسمبر سنة  08المؤرخ في 

. 2الفالحي الصغير كالمتكسط
 

ك خاصة العجز  عرفيا قطاع النقؿ الجكم العمكمي نظرا لممشاكؿ التي في بداية التسعينياتك       
ك عجز الدكلة عف الدعـ المالي المستمر إلى  "الخطكط الجكية الجزائرية"لذم مس شركة المالي ا

أدل  ،جانب القكاعد الجديدة التي تحكـ قطاع النقؿ الجكم الدكلي المتميز بالمنافسة ك تحرير األسعار
ك مف بيف االقتراحات المقدمة ىك  لتفكير في كضع حمكؿ ليذه المشاكؿبالسمطات العامة بالجزائر ؿ

ك ىي الفكرة التي  ،3فتح قطاع النقؿ الجكم العمكمي أماـ المستثمريف الخكاص الكطنييف اك األجانب
العامة المتعمقة المحدد لمقكاعد  98/06تبناىا المشرع الجزائرم مف خالؿ إصداره لمقانكف رقـ 

الذم كرس  03/10 ك كذلؾ باألمر رقـ ،2000/05ؿ ك المتمـ بالقانكف رقـ المعد ،بالطيراف المدني
  ،117 ،116 ،115 ،10 ،08منح امتياز النقؿ الجكم العمكمي لألشخاص ك البضائع في المكاد 

يمكف أف يككف استغالؿ خدمة " : منو 10حيث نصت عمى سبيؿ المثاؿ المادة  ،منو 119 ،118

                                                 
 .19ص , 1997لسنة  46أنظر الجريدة الرسمية العدد ػ  1
 .20ص , 1997لسنة82الجريدةالرسميةالعددأنظر ػ  2
3

, كمية الحقكؽ بف عكنكف, النظاـ القانكني لالستثمار في مجاؿ الطيراف المدني: مذكرة الماجستير بعنكاف, الطالبة بككمكش سركرػ  
. 50جامعة الجزائر ص 
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 الجزائرية بيعييف مف ذكم الجنسيةالنقؿ الجكم العمكمي أيضا محؿ امتياز لفائدة األشخاص الط
. 1"األشخاص االعتبارييف الخاضعيف لمقانكف الجزائرمك

فبراير  26المؤرخ في  2000/43ك تنفيذا ألحكاـ ىذا القانكف صدر المرسـك التنفيذم رقـ        
 . 2الذم حدد شركط استغالؿ الخدمات الجكية عف طريؽ االمتياز ك 2000سنة 

 

نفس التدىكر  "الشركة الكطنية لمنقؿ البحرم"قطاع النقؿ البحرم المسير مف طرؼ  لقد عرؼ ك    
ألمر الذم أدل بالمشرع الجزائرم إلى فتح أبكاب استثمار ا الذم عرفو قطاع النقؿ الجكم العمكمي

 المعػػدؿ ك المتػػمـ لألمػػػػر 98/05ىذا القطاع أيضا أماـ المستثمريف الخكاص بمكجب القانكف رقـ 
حيث نصت المادة  ،منػػو 2ػ571 ،1ػ571 ،571المتضػػمف القانػػكف البحػػرم فػػي المػػكاد  76/80رقػػػػػـ 
ك تنفيذا ألحكاـ مكاد ىذا  ،3"ك يمكف أف يككف مكضػكع امتيػاز ،النقؿ البحرم ممكية عامة": 571

ستغػػالؿ خدمػات النقؿ البحرم الػذم حػدد شػػركط ا 2000/81القانكف صدر المرسػػـك التنفيػػػذم رقػػػـ 
. ك كيفياتو
العممي مقارنة بالميداف أف عقد االمتياز لـ يشيد تطكرا كبيرا في الميداف ك تجدر اإلشارة       

فترة التسعينيات رغـ ثراء المدكنػة التشريعية الجزائػػػرية بالنصكص القانكنية كالتنظيمية في  التشريعي
الضمانات القانكنية  ككرغـ كؿ التسييالت   ،بنظاميو الكالسيكي ك الجديدمتياز  الالمنظمة لعقد ا

بسبب الظركؼ ذلؾ  ك  اإلدارية المقدمة لالستثمار الكطني ك األجنبي مف طرؼ الدكلة الجزائريةك
 

                                                 
لسنة  48الجريدة الرسمية العدد )المتضمف القكاعد العامة المتعمقة بالطيراف المدني 1998يكنيك  27المؤرخ في  98/06القانكف رقـ ػ  1

ك المعدؿ ك (. 04ص , 2000لسنة  75الجريدة الرسمية العدد )  2000/05المعدؿ ك المتمـ بمكجب القانكف رقـ (. 03ص , 1998
 (. 05ص , 2003لسنة  48الجريدة الرسمية العدد )03/10المتمـ أيضا باألمر رقـ 

 (.07ص , 2000لسنة  08أنظر الجريدة الرسمية العدد ػ  2
 1976أكتكبر سنة  23المؤرخ في  76/80المعدؿ ك المتمـ لألمر  1998يكنيك سنة  28المؤرخ في  98/05القانكف رقـ  ػ 3

  (.03ص , 1998سنة ؿ 47الجريدة الرسمية العدد )المتضمف القانكف البحرم
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 ، إلدارة الجزائريةلتي تنخر كاىؿ اك عراقيؿ  البيركقراطية ا، األمنية الصعبة التي مرت بيا الجزائر

كالمصالحة  1يتحسف بفضؿ سياسة الكئاـ الكطنيأيف بدأ الكضع األمني  كلكف مع مطمع األلفية الثالثة
ناسب ككذلؾ جممة التسييالت ك الضمانات التي كفرتيا الحككمة قصد خمؽ مناخ ـ 2الكطنية

المؤرخ في  01/03مف األمر  04المادة  مثالىك ما نصت عميو ك ،لالستثمار في كافة القطاعات
تنجز االستثمارات في حرية تامة مع مراعاة التشريع ك "الستثماراالمتعمؽ بتطكير  2001أكت  20

كتستفيد ىذه االستثمارات بقكة القانكف مف  ،بالنشاطات المقننة كحماية البيئةالتنظيمات المتعمقة 
ا أدل إلى تطكر ممحكظ في ـ ، 3"...نيف كالتنظيماتالحماية ك الضمانات المنصكص عمييا في القكا

جزائرييف  ،ألشخاص مف القانكف العاـ ك الخاصبمكجػب االمتياز ممنكحة تسيير المرافؽ العمكمية اؿ
صدرت قكانيف كرست عقػػػد االمتياز لتسيير عدة مرافؽ عمكمية  2001في سنة مثال ، ؼ ك أجانب

قانكف الصيد البحرم ك تربية المائيات  ،1224 ،121 ،120 ،119 ،78: كقانكف المناجـ في المكاد
ك قانكف  ،6منو33ك قانكف تسيير النفايات مراقبتيا ك إزالتيا في المادة  5منو 36،37 ،18: في المكاد

مع  ،7منو ،31 ،21 ،10: تكجيو النقؿ البرم عبر الطريؽ أك بكاسطة السكؾ الحديدية في المكاد
في  (BOT)البوت اإلشارة ىنا إلى أف ىذا القانكف المتعمؽ بتكجيو النقؿ البرم قد تضمف امتياز 

                                                 
لسنة  46الجريدة الرسمية العدد )المتضمف استعادة الكئاـ المدني  1999يكليك سنة  13المؤرخ في   99/08القانكف رقـ ػ  1

 (.03ص ,1999
 11عدد الجريدة الرسمية اؿ)المتضمف تنفيذ ميثاؽ السمـ ك المصالحة الكطنية 2006فبراير سنة  27المؤرخ في  06/01األمر رقـ  2

 (.03ص , 2006لسنة 
 .04ص ,  2001لسنة  47أنظر الجريدة الرسمية العددػ  3
 (.03ص , 2001لسنة  35الجريدة الرسمية العدد )المتعمؽ بالمناجـ  2001يكليك سنة  03المؤرخ في  10/ 01القانكف رقـ ػ  4
 36الجريدة الرسمية العدد )البحرم ك تربية المائيات المتضمف الصيد  2001يكليك سنة  03المؤرخ في  01/11القانكف رقـ ػ  5

 (.03ص ,  2001لسنة
 77الجريدة الرسمية العدد )المتعمؽ بتسيير النفايات ك مراقبتيا ك إزالتيا 2001ديسمبر سنة  12المؤرخ في  01/19القانكف رقـ ػ  6

 (.09ص , 2001لسنة 
لسنة  44الجريدة الرسمية العدد )لمتضمف تكجيو النقؿ البرم ك تنظيموا 2001أكت سنة  07المؤرخ في  01/13القانكف رقـ ػ  7

(. 04ص, 2001
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أشخاص  قصد إنجاز المنشآت القاعدية الستقباؿ المسافريف ك تسييرىا مف طرؼ, منو 51المادة 
ك ىك ما تـ تنظيمو بمكجب المرسـك التنفيذم رقـ  معنكييف خاضعيف لمقانكف الجزائرمطبيعييف أك 

الذم حدد الشركط المتعمقة بامتياز إنجاز المنشآت  2004ديسمبر  20المؤرخ في  04/417
.     1القاعدية الستقباؿ ك معاممة المسافريف عبر الطرقات ك تسييرىا

 

 ،لمطيراف المدني المعدؿ ك المتمـ المتضمف القكاعد العامة 98/06ك عمال بأحكاـ القانكف رقـ   
بمكجب مراسيـ تنفيذية عمى اتفاقيات امتياز استغػػػػالؿ خدمات النقؿ  2002تمت المصادقة في 

  ،"الخميفة لمطيراف"ك المتمثمة في شركة  خاصة ك دفاتر الشركط المرافؽ لياالجكم لشركات طيراف 
.      2"إككاير الدكلية"ك شركة  ،"أنتينيا لمطيراف"كشركة 

 

تكزيع الكيرباء ك الغاز بكاسطة القنكات ؾكما تكسع استعماؿ عقد االمتياز ليشمؿ عدة قطاعات       
ككذلؾ قطاع  ،76،77،783 ،75 ،74 ،72في المكاد  2002بمكجب قانكف الكيرباء ك الغاز لسنة 

. 20034السياحة بمكجب قانكف االستعماؿ كاالستغالؿ السياحييف لمشكاطئ لسنة 
 

تـ تحديد كيفيات منح  2003أكت  23المؤرخ في  03/280بمكجب المرسـك التنفيذم رقـ ك       
مالح بكالية الطارؼ ك دفتر الشركط كامتياز األمالؾ الكطنية ك إعداده الستغالؿ بحيرتي أكبيرة 

أمالؾ الدكلة  المزايدة صدر قرار مديرك بمكجب إجراءات  المرسـك التنفيذمب كعمال ،5المتعمؽ بو
المسؤكلية  بحيرة أكبيرة لمشركة ذات ك منح امتياز استغالؿ 26/05/2006لكالية الطارؼ بتاريخ 

                                                                                                                                                             

 
 .30ص ,  2004لسنة  82أنظر الجريدة الرسمية العدد ػ  1
ك لكف ىذا (. 14, 09, 05ص ,  2002لسنة  04الجريدة الرسمية العدد ) 02/42, 02/41, 02/40:المراسيـ التنفيذية رقـػ  2

 (.06, 05ص ,  2003لسنة  68الجريدة الرسمية العدد )  03/405, 03/404, 03/403:بمكجب مراسيـ رئاسية رقـاالمتياز ألغي 
الجريدة الرسمية العدد )المتعمؽ بالكيرباء ك تكزيع الغاز بكاسطة القنكات   2002فبراير سنة  05المؤرخ في   02/01: القانكف رقـػ  3

  (.04ص ,  2002لسنة  08
 (.08ص  2003لسنة  11الجريدة الرسمية العدد ) 2003فبراير سنة  17المؤرخ في  03/02: رقـالقانكف ػ  4
. 15ص , 2003لسنة  51أنظر الجريدة الرسمية العددػ  5
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.  ك منح امتياز استغالؿ بحيرة مالح لمسيد جفاؿ حسيف"البركة" المحدكدة
شركة " حدل اكبر الشركات في العالـ المختصة في قطاع المحركقاتإلالجزائر ممكية  ك رغـ      

إال أنيا فتحت أبكاب ىذا القطاع لالستثمار الكطني ك األجنبي بأسمكب االمتياز كىك ما  "سكناطراؾ
فيما يخص امتياز نقؿ المحركقات بكاسطة األنابيب في  2005أشار إليو قانكف المحركقات لسنة 

كعمال بأحكاـ ىذا القانكف المتعمؽ بالمحركقات تـ منح  ،1منو 73 ،72 ،71 ، 70 ،69 ،68المكاد 
اإلسبانية  "مدغاز"امتياز نقؿ الغاز الطبيعي بكاسطة األنبكب الجزائرم مف الجزائر إلى اسبانيا لشركة 

. 18/10/20062بمكجب قرار كزير الطاقة ك المناجـ المؤرخ في 
 

ع حاجيات الناس مف خدماتو كما كنكعا صدر ك قصد إشبا ىتماـ الدكلة بقطاع المياهنظرا ال ك      
تسيير كك تضمف طرؽ ك كيفيات  إدارة   ،1983قانكف المياه لسنة ؿ مغمؿؿا 2005قانكف المياه لسنة 

: ك تفكيض الخدمة العمكمية في المكاد ،مياه ك التطيير عف طريؽ االمتيازالخدمات العمكمية لؿ
تعتبر الخدمات العمكمية " :101المادة  النصت مثؼ منو 105 ،104 ،103 ،102 ،101 ،100

لدكلة منح امتياز تسيير الخدمات العمكمية ألشخاص ؿيمكف  ، لممياه مف اختصاص الدكلة ك البمديات
معنكييف خاضعيف لمقانكف العاـ عمى أساس دفتر الشركط كنظاـ خدمة يصادؽ عمييما عف طريؽ 

خدمات ألشخاص معنكييف خاضعيف لمقانكف العاـ كما يمكنيا تفكيض كؿ أك جزء مف ىذه اؿ ،التنظيـ
أك القانكف الخاص بمكجب اتفاقية كيمكف لمبمدية حسب الكيفيات المحددة عف طريؽ التنظيـ استغالؿ 
الخدمات العمكمية لممياه عف طريؽ االستغالؿ المباشر الذم يتمتع باالستقاللية المالية اك عف طريؽ 

ك تطبيقا ألحكاـ ىذا ، 3"شخاص معنكييف خاضعيف لمقانكف العاـمنح امتياز تسيير ىذه الخدمات أل
 القانكف المتعمؽ بالمياه تمت المصادقة عمى دفترم الشركط النمكذجييف لمتسيير باإلمتياز لمخدمة

                                                                                                                                                             

 
1

 (.03ص  2005لسنة  50الجريدة الرسمية العدد )المتعمؽ بالمحركقات  2005أفريؿ سنة  28المؤرخ في   05/07القانكف رقـ ػ  
 14ص , 2008لسنة  25أنظر الجريدة الرسمية العدد ػ  2
(. 03ص  2005لسنة  60الجريدة الرسمية العدد )المتعمؽ بالمياه  2005أكت سنة  04المؤرخ في  05/12القانكف رقـ ػ  3
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المرسكميف المتعمؽ بيما بمكجب ك نظاـ الخدمة , العمكمية لمتطيير ك التزكد بالماء الشركب
ك تجسيدا ألحكاـ قانكف  20081فبراير سنة  09المؤرخيف في  08/54ك  08/53التنفيذييف رقـ 

صدر المرسـك  ،منو 78 ،73،77السيما المكاد  ،الكيرباء ك الغاز أيضا  المشار إليو أعاله 
تكزيع كيفيات منح امتيازات ؿحدد الـ 2008أفريؿ سنة  09المؤرخ في  08/114التنفيذم رقـ 

.  2الكيرباء ك الغاز كسحبيا ك دفتر الشركط المتعمؽ بحقكؽ صاحب االمتياز ك كاجباتو
 

 المعدؿ ك المتمـ لمقانكف رقـ 2008يكليك سنة  20المؤرخ في  08/14لقانكف رقـ تبعا ؿك     
ضحة  تـ التطرؽ لعقد امتياز استغالؿ األمالؾ الكطنية بصكرة كا المتعمؽ باألمالؾ الكطنية 90/30
 ، 65 ،1مكرر 64، مكرر 64: مف حيث تعريفو ك شركطو ك كيفيات منحو في المكاد ،شاممةك

يشكؿ منح امتياز استعماؿ األمالؾ الكطنية العمكمية ": 01مكرر الفقرة  64حيث نصت مثال المادة 
العقد الذم تقـك بمكجبو الجماعة  ،المنصكص عمييا في ىذا القانكف ك األحكاـ التشريعية المعمكؿ بيا

العمكمية صاحبة الممؾ المسماة السمطة صاحبة حؽ االمتياز بمنح شخص معنكم أك طبيعي يسمى 
أك استغالؿ /حؽ استغالؿ ممحؽ الممؾ العمكمي الطبيعي أك تمكيؿ أك بناء ك ،صاحب االمتياز

المِنشأة أك التجييز محؿ منح  تعكد عند نيايتيا ،مية لغرض خدمة عمكمية لمدة معينةمنشأة عمك
. 3"...االمتياز إلى السمطة صاحبة حؽ االمتياز

 

إلى يكمنا ىذا كاف التشريع الجزائرم غني  1989الفترة الممتدة بيف في  قيمكف القكؿ أفمنو ك       
سكاء بنظامو القديـ  مة لعقد امتياز المرافؽ العمكميةبالنصكص القانكنية ك التنظيمية المكرسة ك المنظ

 نحك النظاـ  ك ىذا  بسبب اتجاه الدكلة الجزائرية،  (BOT) البوتاك الجديد المتمثؿ في نظاـ 

                                                                                                                                                             

 
 .15, 08ص   2008لسنة  08أنظر الجريدة الرسمية العدد ػ  1
 .05ص, 2008لسنة 20أنظر الجريدة الرسمية العددػ  2
. 10ص , 2008لسنة  44أنظر الجريدة الرسمية العدد ػ  3
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لكطني  ار ك كذلؾ تشجيعيا لالستثما ، الميبرالي المبني عمى اقتصاد السكؽ ك حرية المنافسة
ك لكف رغـ كؿ ىذا إال أنو لـ يتحقؽ لمدكلة الجزائرية ما  ،نبي ك تكفير كؿ الضمانات لحمايتواألجك

االستقرار األمني   كانت تبتغيو مف كراء ىذا االنفتاح خاصة خالؿ فترة التسعينيات بسبب عدـ
إال أنو مع بداية . 1الجزائريةالسياسي الذم عاشتو البالد ك كذلؾ بسبب مشاكؿ بيركقراطية اإلدارة ك

كاقتصاديا بمكجب تدابير الكئاـ   ،ك سياسيا ،بدأت الجزائر تستقر نكعا ما أمنيا األلفية الثالثة
بارتفاع أسعار المصالحة الكطنية التي أقرتيا الدكلة ك الكفرة المالية التي حققتيا الخزينة العمكمية ك

ك ذلؾ بإقرار  شجيع االستثمار الكطني ك األجنبيحك تككذلؾ اتجاه اإلدارة الجزائرية ف ،النفط 
مما أدل إلى انتعاش ك ازدىار نظاـ االمتياز  ،ضمانات قانكنية ك  امتيازات جبائية ك جمركية

ك شجع المستثمريف الخكاص الكطنييف ك األجانب عمى خكض تجربة تسيير ك استغالؿ  بنظاميو
ت الكطنية ك المؤسسات العمكمية التي كانت قد فشمت ك زاحمكا في ذلؾ الشركا، المرافؽ العمكمية

ك مثاؿ  ينة العمكمية بالمساعدات الماليةك أنيكت كاىؿ الخز ،في تحقيؽ السير الحسف ليذه المرافؽ
أماـ البرلماف بمناسبة مناقشة  ذلؾ ما صرح بو كزير النقؿ فيما يخص مرفؽ النقؿ بالسكؾ الحديدية

  1988مايك  10المؤرخ في  88/17قـ يجدر التذكير بأف القانكف ر ": مشركع قانكف النقؿ البرم
فيما بقي النقؿ  ،في تحريض نشاط النقؿ عبر الطرقاتكاف ىدفو األساسي يكمف   المشار إليو أعاله

بالسكؾ الحديدية الذم أعتبر آنذاؾ استراتيجيا حكرا عمى الدكلة التي أككمت استغاللو لشركة عمكمية 
ك كاف مف نتائج ىذا االختيار المجكء المقتصر عمى  ،(S.N.T.F) مؤسسة عامةأصبحت فيما بعد 
ك كذا التطيير المالي الدكرم لممؤسسة فصحب  ،ة لتمكيؿ إنجاز الشبكة ك صيانتياالخزينة العمكمي

.  2"...ىذه الكضعية التدىكر المستمر لنجاعة ىذا النكع مف النقؿ

                                                 
1   Conference des NATION UNIES sur le Commerce et le Developpement : EXAMEN DE LA POLITIQUE DE ػ 

L'IVESTISSEMENT   ALGERIE. GENEVE 2004. P 25. 

أزمة " :مقاؿ لمصحفي حفيظ صكاليمي بعنكاف, 2009جانفي سنة  04الصادرة بتاريخ  5516ك انظر كذلؾ جريدة الخبر العدد 
 "البيركقراطية ىي السمطة رقـ كاحد, االستثمارات في الجزائر

2
 24الجمسة العمنية المنعقدة يـك الثالثاء )04ص , 2001مام  23في , 269الجريدة الرسمية لمداكالت المجمس الشعبي الكطني رقـ ـ  

(. القانكف المتضمف تكجيو النقؿ البرم ك تنظيمو لدراسة مشركع, 2001أفريؿ 
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:

يغطي المرفؽ العاـ مختمؼ األنشطة ك األجيزة الخاضعة لمدكلة ك الجماعات المحمية ، كيعتبر       
األخير كسيمة في يّد الدكلة في تنفيذ الخدمة العمكمية مف أجؿ تمبية الحاجات العامة، ك تنكع ىذا 

ير المرفؽ مف جية، فكؿ نكع تناسبو طريقة تسيير مف جية أخرل، مجعؿ مف الطبيعي تنّكع طرؽ تس
فيناؾ مرافؽ غير قابمة لمتفكيض ك مرافؽ قابمة لمتفكيض جزئيا أك كميا، ك التي يتـّ إدارتيا بأساليب 

العاـ في الجزائر ، كما  ؽكطرؽ متعّددة مف بينيا عقد االمتياز الذم يعّد محكر ك كجو لتفكيض المرؼ
يعّد ىذا األخير أحد الطرؽ الثالثة الكالسيكية لتسيير المرافؽ العامة بعد التسيير المباشر ك التسيير 

، باعتبار أف اإلدارة تسعى جاىدة عمى الدكاـ لتحسيف المستكل  عف طريؽ المؤسسة العامة
سيير إلى الخكاص تحقيقا لبعض النتائج إذ تقـك بتسميـ ميمة التاإلقتصادم ك اإلجتماعي لألفراد 

اإليجابية مف خالؿ تسميـ التسيير لمف لو القدرة عمى التسيير الحسف ، مساعدة الجماعات المحمية 
لتقديـ أكبر قدر مف الخدمات ك ضماف تسييرىا لإلدارة فقط مع الحد مف الدعاكل المرفكعة ضد 

؟ ك ما ىي أىـ ما المقصكد بعقد اإلمتياز : لتالي الدكلة ، ك مف خالؿ كؿ ىذايمكف إثارة التساؤؿ ا
 خصائصو ؟ ك كيؼ نميزه عف باقي أساليب تسيير المرفؽ العمكمي ؟ 

مفيـك عقد اإلمتياز في المبحث األكؿ ك نظاـ إنطالقا مف ىذا سكؼ نعالج في ىذا الفصؿ      
 .البكت كأسمكب جديد لو في المبحث الثاني 

::    

المسماة التي لـ يقـ المشرع بتنظيميا كلـ يعطيا غير  عقد االمتياز مف أىـ العقكد اإلدارية إف        
ير المرفؽ لصمتو الكثيقة بتسيك نظرا  قانكف خاص ككاضح يبيف مف خاللو احكاـ ىذا النكع مف العقكد

 األمر التطرؽىذا يقتضي منا ، اآلخريفألف اإلدارة ىي المكمفة بإدارتو كليس األشخاص ك  العمكمي
المطمب )خصائص المميزة لو معرفة جممة اؿ تشريعيا ك قضائيا ك فقييا عقد اإلمتياز تعريؼإلى أكال 
  .(المطمب الثاني)ثـ نقـك بالتمييز بينو ك بيف باقي العقكد اإلدارية المشابية لو ، (األكؿ
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:

عمى استغالؿ المرافؽ العمكمية المنصبة مف العقكد اإلدارية كعقد  إف دراسة عقد االمتياز        
منطمؽ أف تعريؼ مف  ك تطرؽ إلى عدة نقاط أساسية تسمح بإعطاء صكرة كاضحة عنومنا اؿيتطمب 

ثـ بعد ذلؾ  ،(الفرع األكؿ)عريؼ عقد االمتياز فسكؼ نتطرؽ أكال إلى ت ، المكضكع يسبؽ خصائصو
(.  الفرع الثانػي) نتعرؼ عمى خصائصو

:

 :ثـ التعريػػػؼ الفقيػػػػي  ،القضػػػائي ،سنسػكؽ أكال التعريػػؼ التشريػػػعي *    
 :أوال ـ التعريـف التشريــعي 

 :نذكر مف أىميا عرؼ المشرع الجزائرم عقد االمتياز في عدة نصكص قانكنية ك تنظيمية    
  : 1983قانكف المياه لسنة   ـ 1
ػ عقد مف   :يقصد باالمتياز في مفيـك ىذا القانكف"  :منو عقد االمتياز كما يمي 21عرفت المادة  

 ،ضماف أداء الخدمات لمصالح العاـ تكمؼ بمكجبو اإلدارة شخصا اعتباريا قصد ،عقكد القانكف العػػاـ
. ك عمى ىذا األساس ال يمكف أف يمنح االمتياز إال لصالح الييئات ك المؤسسات العمكمية

ػ عقد إدارم يبـر بيف اإلدارة كشخص طبيعي أك اعتبارم خاضعا كاف لمقانكف العاـ أك الخاص قصد 
.      1"العامة لممياهاستعماؿ الممكية 

 :   2005قانكف المياه لسنة  ـ  2
ك لكف  دكف تعريؼ عقد االمتياز ، منو تطرقت لمنح امتياز الخدمات العمكمية لممياه 101المادة 

 ،المتياز استعماؿ المكارد المائية مف نفس القانكف المتضمنة النظاـ القانكنػػػػػػػي 76بالرجكع لممادة 
يسمـ امتياز استعماؿ المكارد المائية التابعة لألمالؾ العمكمية " :نجدىا عرفت عقد االمتياز كما يمي

الذم يعتبر عقدا مف عقكد القانكف العاـ لكؿ شخص طبيعي أك معنكم خاضع ،  الطبيعية لممياه
.  2"...لمقانكف العاـ أك القانكف الخاص

                                                 
ك أنظر كذلؾ في الممحؽ الثالث قرار كالي كالية سطيؼ المتضمف , 1898ص , 1983لسنة  30العدد ,أنظر الجريدة الرسميةػ  1

 .عقد امتياز لحفر بئر مياه الشرب
. 12ص , 2005لسنة  60العدد ,أنظر الجريدة الرسميةػ  2
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 ماىية عقد اإلمتياز ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ: الفصؿ األكؿ 
 :المتضمف قانكف األمالؾ الكطنية  90/30المعدؿ ك المتمـ لمقانكف رقـ  08/14القانكف رقــ  3

يشكؿ منح امتياز استعماؿ ": مكرر منو عرفت عقد االمتياز في الفقرة األكلى منيا كما يمي 64المادة 
العقػػػػد  ،كاألحكاـ التشريعية المعمكؿ بيااألمالؾ الكطنية العمكمية المنصكص عميو في ىذا القانكف 

بمنح  المسػػػػػماة السمطة صاحبة حػػػؽ االمتياز ،الذم تقـك بمكجبو الجماعة العمكمية صاحبة الممؾ
حؽ استغالؿ ممحؽ الممؾ العمكمي الطبيعي أك  ،شخص معنكم أك طبيعي يسمى صاحب االمتياز

تعكد عند نيايتيا  ،لغرض خدمة عمكمية لمػػػػػػػػدة معينةأك استغالؿ منشأة عمكمية /ك تمكيؿ أك بناء
كما تضيؼ الفقرة الرابػػػػػػعة  ،"المنشأة أك التجييز محؿ منح االمتياز إلى السمطة صاحبة حؽ االمتياز

يحصؿ صاحب  ،ؿ منشأة عمكمية لغرض خدمة عمكميةفي حالة استغال": مكرر 64مف نفس المادة 
ستثمار ك التسيير ك كسب أجرتو عمػػػػى أتاكل يدفعيا مستعممك المنشأة االمتياز مف أجؿ تغطية اال

. 1"كفؽ تعريفات أك أسعار قصكل يجب أف تبيف في ممحؽ دفتر شركط منح االمتياز
استعماليا  ، المتضمف تعريؼ مياه الحمامات المعدنية  94/41التنفيػػػػػػػػذم رقـ  المرسػػػػػػـكـ  4
  :استغاللياك

ق الحمامات المعدنية عقدا يعتبر امتياز ميا": منو تطرقت لعقد االمتياز ك عرفتو كما يمي 23المادة 
يمنح بمقتضاه الكزير المكمؼ بالحمامات المعدنية بصفتو السمطة مانحة االمتياز لشخص   ،إداريا

مدة مقابؿ صاحب االمتياز حؽ استغالؿ ىذه المياه المعدنية ؿ, معنكم أك طبيعي عمكمي أك خاص
 .2"أجر
مدل اتجاه المشرع الجزائرم المذككرة سابقا مف خالؿ النصكص القانكنية ك التنظيمية يتضح لنا      

كبيف أحد  ،اإلدارة كمانحة لالمتياز مف جية يبـر بيف ، عقد االمتياز مف العقكد اإلداريةنحك اعتبار 
أشخاص القانكف العاـ أك القانكف الخاص كصاحب امتياز مف جية أخرل لتسيير ك استغالؿ مرفؽ 

  .عمكمي مقابؿ إتاكة يتقاضاىا مف المنتفعيف
                                                 

 .15ص , 2008لسنة  44العدد ,الجريدة الرسميةأنظر ػ  1
2

. 08ص , 1994لسنة  07أنظر الجريدة الرسمية العدد ػ  
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 :ثانيا ـ التعريـــف القضـــــــــــــــائي
األحكاـ ك االجتيادات القضائية بالجزائر في مجاؿ عقد امتياز المرافؽ العمكمية  قميمة جدا  إف   

مقارنة بباقي الدكؿ ك، مقارنة بباقي المنازعات اإلدارية المطركحة عمى الجيات القضائية اإلدارية
جمس قضاء القرار األكؿ صادر عف الغرفة اإلدارية لـ: فمـ أعثر إال عمى قراريف ،كمصر ك فرنسا
سريع "بيف بمدية كىراف ك شركة نقؿ المسافريف 2001/910تحت رقـ  2002/ 12/01كىراف بتاريخ 

ك الذم قضى بطرد الشركة مف المحطة النتياء مدة عقد االمتياز دكف التطرؽ لتعريؼ ىذا  "الجنكب
بتاريخ أما القرار الثاني فيك صادر عف مجمس الدكلة الجزائرم الغرفة الثالثة  ،1األخير

ئيس بمدية كىراف ضد ر "سريع الجنكب"في نفس القضية بيف شركة نقؿ المسافريف 09/03/2004
بعد استئناؼ قرار الغرفة اإلدارية لمجمس قضاء كىراف كتناكؿ عقد  11952 ،11950الممؼ رقـ 

مكجبو ك حيث أف عقد االمتياز التابع ألمالؾ الدكلة ىك عقد إدارم تمنح ب...": االمتياز كما يمي
السمطة االمتياز لممستغؿ باالستغالؿ المؤقت لعقار تابع لألمالؾ الكطنية بشكؿ استثنائي كبيدؼ 

. 2"...لكنو مؤقت ك قابؿ لمرجكع فيو ، محػػػػػدد متكاصؿ مقابؿ دفع إتاكة
ديسمبر  16الصادرة في  369عقد االمتياز في الفتكل رقـ عرؼ القضاء المصرم كما أف        
عقد يتعيد بمقتضاه شخص بأف يقـك عمى حسابو ك عمى  " :قسـ الرأم بمجمس الدكلة بأنوعف  1949

ؽ مف أشغاؿ عمكمية إذا لـز كما تتطمبو إدارة ىذا المرؼ ، مسؤكليتو بإدارة مرفؽ عاـ متحمال مخاطره
ك ذلؾ مقابؿ جعؿ يؤديو إلى جية اإلدارة  ، بيؿ ذلؾ مؤقتا بعض السمطة العامةك يمنح في س األمر

.      3"مما يحصمو مف أجكر مف الجميكر نظير استعماليـ لممرفؽ العاـ
إف التزاـ المرفؽ " :كما عرفت أيضا المحكمة اإلدارية العميا المصرية عقد االمتياز كما يمي      

ت بمقتضاه القياـ عمػى نفقتػػػػػو ك تحت العػػاـ ليس إال عقػػػػػدا إداريا يتعيد أحد األفراد أك الشركا
بتكميؼ مف الدكلة أك إحدل كحداتيا اإلدارية طبقا لمشركط التي تكضع ألداء خدمة   ،مسؤكليتو المالية

                                                 
 (.قرار غير منشكر)أنظر قرار الغرفة اإلدارية لمجمس قضاء كىراف في الممحؽ األكؿػ  1
2

 (.213ص , 2004لسنة  05العدد ,الدكلةقرار منشكر في مجمة مجمس )أنظر قرار مجمس الدكلة الجزائرم في الممحؽ األكؿ ػ  
. 17ص , المرجع السابؽ, الدكتكر إبراىيـ  الشياكمػ  3
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الزمػػػػػػف ك استيالئػػػػػػو عمى عامة لمجميكر مقابؿ التصريح لو باستغالؿ المشركع لمدة محػػػددة مف 
. 1"األرباح

 :ثالثا ـ التعريـف الفقـــــيي
 La concession des" أجمع فقياء القانكف اإلدارم أف عقد امتياز المرافؽ العمكمية      

services publics" عمى اإلطالؽ في كلعمو مف أىميا  ، ىك مف أشير العقكد اإلدارية المسماة
 :ىنا بعض التعريفات اليامة ألبرز الفقياء نكردك  يةالدكؿ الميبراؿ

:  2كمف معو DE  LAUBADEREػ تعريؼ األستاذ  1
                                               "La concession de service public est une 

convention par laquelle une collectivité  publique (le concédant) charge une entreprise 

privée (le concessionnaire) de faire fonctionner le service public a ces frais et risque, en 

se rémunérant par des redevances perçues sur les usages".                                                                 
 :ػ تعرؼ الدكتكر محمد سميماف الطماكم 2

مسؤكليتو بمقتضاه ك عمى   فردا كاف أك شركة ،ياز ىك عقد إدارم يتكلى الممتـز عقد االمت"      
مع خضكعو لمقكاعد  ،قابؿ رسـك يتقاضاىا مف المنتفعيفك استغاللو ـ إدارة مرفؽ عاـ اقتصادم

. 3"الشركط التي تضمنيا اإلدارة عقد االمتياز األساسية الضابطة لسير المرافؽ العامة فضال عف
 

  :ػ تعريؼ األستاذ محيك 3
 ،اعتباريا بتأميف تشغيؿ مرفؽ عاـ االمتياز ىك اتفاؽ تكمؼ اإلدارة بمقتضاه شخصا طبيعيا أك"       

ك رغـ أنو عبارة عف صؾ تعاقدم فإف دراستو ترتبط أيضا بالنظرية العامة لممرفؽ العاـ ألف ىدفو ىك 
إف دراستو تدخؿ إذف ضمف نطاؽ العقكد ك دراسة المرافؽ العامة ك باعتباره   ، ك تسيير مرفؽ عاـ

                                                 
 .18ص , المرجع السابؽ, الدكتكر إبراىيـ  الشياكمػ  1

2
ـ   André de L'aubadere – Frank Moderne – Pierre Delvolvé : Traité des contrats administratives. Tome 1 L.G.D.J. 1983 . 

P 285. 

- JOEL Carbojo : Droit des service public – Dalloz  1990 .P 79. 
. 106ص , 2005طبعة , دار الفكر العربي, دراسة مقارنة , األسس العامة لمعقكد اإلدارية , الدكتكر  سميماف الطماكمػ  3
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يكمف االمتياز بتكلي شخص يسمى صاحب االمتياز أعباء مرفؽ خالؿ فترة مف  ،أسمكبا لمتسيير

. 1"فيتحمؿ النفقات ك يتسمـ الدخؿ الكارد مف المنتفعيف بالمرفؽ ،الزمف
كرد في أحد تقارير  ا لعقد االمتياز بالمغة الفرنسيةتعريؼفي االخير  ك تعميما لمفائدة نكرد       

(: Concession et péage)المجمس الكطني االقتصادم ك االجتماعي الجزائرم بعنكاف 
"La concession est l'acte par lequel la puissance publique, dite autorité concédante, 

confie sous la forme d'un contrat , à une personne physique ou morale, dite 

concessionnaire le droit de financer de construire et d'exploiter un ouvrage public dans 

un but de service public, à ces risques pendant une période déterminée à l'issue de 

laquelle l'ouvrage ou l'équipement faisant l'objet de la concession revient à l'autorité 

concédante et au cours de la quelle le concessionnaire pour recouvrer ces coût 

d'investissement et de fonctionnement, et pour ce rémunérer, percevra des redevances 

sur les usages de l'ouvrage et du service. Ces le péage dont le tarif et déterminé en 

commun accord avec le concédant" 
2
.         

: 
 خصائص تميزه عف باقي العقكد اإلداريةاؿميزات كجممة مف الـف عقد االمتياز كباقي العقكد لو إ     

   :التي نكجزىا فيما يمي
كمانحة ( محمية أكمرفقية)مركزية ال أك ػ عقد االمتياز عقد إدارم يتـ بيف سمطة إدارية مركزية 1

إلدارة ك تسيير مرفؽ ( صاحب االمتياز) ك بيف أحد أشخاص القانكف العاـ أك الخاص، لالمتياز
قصد  عمكمي كتتمتع اإلدارة ىنا بسمػػػػطات استثنائية خكليا ليا القانكف حتى كلك لـ يتضمنيا العقد

غـ أف ىناؾ مف الفقو الكالسيكي ر ،الطرؼ اآلخر امة دكف مراعاة لرضاالحفاظ عمى المصمحة الع
مف انتقػػد ىذه السمطات االستثنائية المسمـ بيا لإلدارة ألنيا تعتبر طرؼ في العقد بالتالي يجب احتراـ 

مثؿ  ليسألف عقد االمتياز  ف سرعاف ما تراجعكا عف ىذا الرأمكلؾ ،دأ العقد شريػػػػػػعة المتعاقديفمب

                                                 
, 03طبعة, 1979سنة , ديكاف المطبكعات الجامعية ,ترجمة عرب صاصيال, محاضرات في المؤسسة اإلدارية,األستاذ أحمد محيكػ  1

 .440ص 
2

ـ    Conseil National Economie et Social , Rapport de  25éme  Session plénière ,ANEX III Concession et péage , p 133, 

le lundi  06 décembre 2004    
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نما يعتبر عقد إدارم مركب يتضمف شركط الئحية كأخرل تعاقدية عقكد القانػػػػػػػػكف الخاص . 1كا 
رغـ أف تسييره قد تـ مف طرؼ أحػػػػػػػػػد  دائما بصفتو مرفقا عامايحتفظ ػ أف المشركع محؿ االمتياز  2

. ك لكف تحت الرقابة الدائمة لإلدارة مانحة االمتياز ،أشخاص القانكف العاـ أك الخاص
 ،صاحب االمتياز ك تحت مسؤكليتو الكاممة ىايتحمؿنفقات ك مخاطر استغالؿ المرفؽ العمكمي ػ  3

دة التكازف المالي لمعقد عند اختاللو حفاظا عمى استمرارية تدخػػػػؿ اإلدارة إلعامف لكف ىذا ال يمنػػػػػػػػع 
. المرفؽ العاـ

إال إذا تحممت اإلدارة  ، مف المنتفعيف بوالممتـز أتعابو يتقاضى لممرفؽ العمكمي  مقابؿ تسييره . 4 
 مانحة االمتياز دفع كؿ المقابؿ أك جزء منو لصاحب االمتياز كما في حالة المرافؽ العامة المجانية

التزاـ شركة محي الديف طحككت بنقؿ الطمبة الجامعييف بالجزائر العاصمة ك ضكاحييا بمقابؿ مالي ؾ
.  تقاضاه مف ديكاف الخدمات الجامعيةت
عالقات تخضع عماؿ المرافؽ العمكمية المسيرة عف طريؽ أسمكب االمتياز الممتـز مباشرة ك يتبع ػ  5

تنص كرغـ أف اإلدارة تتدخؿ أحيانا  ، لمقانكف اإلدارم ك ليس( قانكف العمؿ)لقانكف الخاصؿعمميـ 
مثمما نصت عميو  ة بالعماؿ التابعيػػػػػف لمممتـزفي دفاتر الشركط عمى بعض القكاعد كالشركط الخاص

مف دفتر الشركط الخاص باستغالؿ الخدمات الجكية لمنقؿ العمكمي الممنكح لمخميفة  08المادة 
أف يتكفر مستخدمكه   :متيػػػػػػاز الخميػػػػػفة لمطيراف السير عمى ما يأتييجب عمى صاحب اال ": لمطيراف

أف يتكفر المستخدمكف المالحكف   ، عمى جميع الضمانات مف حيث الطاقات المينية ك المعنكيػػػػػػة
. 2"المستخدمكف المكمفكف بالصيانة كاالستغالؿ التقني عمى المتطمبات التقنية التػػػػػػػػػػػي تحكميـ ك
 

                                                 
 .09ص , المرجع السابؽ,األستاذ بف عمر رحاؿ ػ  1
المتضمف المصادقة عمى اتفاقية امتياز استغالؿ الخدمات الجكية  2002يناير  14المؤرخ في  02/40المرسـك التنفيذم رقـ ػ  2

(. 08ص , 2002لسنة  04الجريدة الرسمية العدد )ككذا دفتر الشركط المرافؽ ليا "الخميفة لمطيراف"الممنكحة لشركة الطيراف 
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مف أىميا عمى اإلطالؽ  خاصة في ك  ،كني لمعقكد اإلداريةعقد االمتياز إدارم يخضع لمنظاـ القانػػػػػإف ػ  6
لما يحققو مف  نجاعة في التسيير ك اقتصاد  ا األسمكب إلدارة المرافؽ العامةالدكؿ الميبرالية التي تأخذ بيذ

.  في النفقات بالنسبة لمخزينة العمكمية
    
حكؿ عقد   DE LAUBADEREفي األخير المالحظة اليامة التي أبداىا الفقيو الفرنسي نكرد ك    

 :لكف متكاممتيف ،إف نظرية عقد امتياز المرفؽ  العمكمي تدكر حكؿ فكرتيف تبدكا متناقضتيف": االمتياز
ك الفكرة الثانية ىك أف مسير المرفؽ ىنا ىك  ،األكلى أنو ميما كاف الشخص الممتـز فالمرفؽ يبقى مرفقا عاما

يمكف ك  ،1"ك بالتالي ال يقبؿ تسيير ىذا المرفؽ إال إذا تحصؿ عمى فكائد  ، خاص كأف األرباح خاصة
أشخاص القانكف العاـ لكف عنصر األرباح دائما يؤخذ  أحيانا أف يككف الممتـز بتسيير المرفؽ العمكمي مف

.                                         بعيف االعتبار
 :

 : 
عف  قتميزمع لمقانكف العاـ الخاضعة لما كاف عقد االمتياز ال يخمك عف ككنو مف بقية العقكد االدارية        

تسيير المرافػػػػؽ كقد يتشابو أسمكب االمتياز مع باقػػػػػي أساليػػػب إدارة  ، كما  بعض العقكد المتشابية لو
مما  ، عمكمية ك تفكيض خدمة عمكميةالعمكمية كالتسيير غير المباشر ك التسيير بكاسطة مؤسسة 

سكؼ نميز بيف عقد االمتياز لذلؾ  ، لمعرفة أكجو التشابو ك االختالؼ ـالتمييز بينويستكجب عمينا 
ػػػير بكاسػػػػطة مؤسسة عمكمية بيف التسيػك بينو ك ،(الفرع األكؿ) المبػػػػاشر لممػػػػرفؽ العمػػػػػػكمي التسييػػػػػر غيػػػػرك
 .(الثالثالفرع )عقد تفكيض الخدمػػػة العمكمػػػػية  بيف كق بيفكأخيرا   ،(الثانيالفرع )

:

السمطة العامػػة شخص بإدارة بمكجبو النظػػػاـ الذم تكمؼ ىك   2التسيير غير المباشر لممرفؽ العمكمي      
بيف عقد االمتياز ك بيف أسمكب التشابو نجد أف نقاط نا ك مف ق ،اقتصادم مقابؿ عكض يتقاضاه منيامرفؽ 

معنكم إدارة ك تسيير مرفؽ  في كمييما يتكلى شخص طبيعي أك االستػػػػػغالؿ غير المباشر تكمف في أف
 المستغؿ لرقابة االدارة لضماف السير الحسف لممرفؽ ك يخضع الشخص  ، عمكمي

                                                 
1

 .08ص , المرجع السابؽ, األستاذ بف عمر رحاؿػ  
 .بسبب الرقابة الشديدة التي تفرضيا اإلدارة فيو, ػ حاليا أصبح ىذا األسمكب غير مرغكب فيو مف طرؼ أغمب المتعامميف 2
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 :المتمثمة فيما يمي م كجكد بعض نقاط االختالؼ بينيمالكف ىذا ال ينؼ ،العمكمي
ػػػر غير المباشر عف مثيمتيا في أسمكب التسييػ رقابة اإلدارة عمى المتعاقد معيا في عقد االمتيازتختمؼ  ـ

ػػاف السير الحسف لممرفؽ الرقابة في عقد االمتياز محدكدة ك مقتصرة عمى ضـتككف حيث  لممرفؽ العمكمي
ارة في حيف أف الرقابة في أسمكب التسيير غير المباشر تككف أكثر حدة كاتساعا باعتبار أف اإلد ،العمكمي

ك أف المتعامؿ معيا يسير المرفػػػػؽ العمكمي لحساب اإلدارة ك ليس  ، ىي التي تتحمؿ مخاطر المشركع
. لحسابو

في  ،المقابؿ الذم يقدمو المنتفعكف مف المرفؽ العمكمي في عقد االمتياز مف نصيب الممتػػـز كحدهيككف ـ 
مع عكض تقدمو لممتعاقد معيا  تأخذه اإلدارة بالكامؿ في أسمكب التسيير غير المباشرالمقابؿ  فحيف أ

  .كمقابؿ لتسييره المرفؽ العمكمي
:

متمتعة التسيير بكاسطة مؤسسة عمكمية إدارة مرفؽ عمكمي بكاسطة مؤسػػػػػػسة  أك ىيئة عامة  معنى       
ك منو  1ك ىك ما يعبر عنو بالالمركزية الفنية أك المرفقية ،كية كاالستقالؿ اإلدارم كالماليبالشخصية المعف

ك رغـ أف   ،التسيير المباشر لممرفؽ العمكمي يككف ىذا األسمكب أقرب إلى أسمكب
ألف كمييما ينصب عمى إدارة مرفؽ عمكمي تحقيقا  التسيير بكاسطة مؤسسة عمكمية يتشابو مع عقد االمتياز

التسيير بكاسطة ـ :المتمػػثؿ فيما يػمي لممصمحة العامػة إال أف ىذا ال ينفي كجكد بعض االختالؼ بينيػػػػما
. غير مباشرفيك التسيير عف طريؽ عقد االمتياز أما  ،سيير مباشر لممرفؽ العمػػػػػػكميمؤسسة عمكمية ت

ليا المساعدة المالية الدكلػػة لخسارة مالية ك إنما تقػػػدـ لإلفالس إذا تعرضت المؤسسة العمكمية ال تتعرض  ـ
إذا كاف  يمكف أف يتعرض لإلفالس أك التسكية القضائيةلتطييرىا عمى العكس في عقد االمتياز فالممتـز 

 .كف الخاص شخص مف القاف

                                                 
 .373ص , اإلسكندرية, دار الجامعة الجديدة, الكسيط في القانكف اإلدارم, الدكتكر مصطفى أبك زيد فيميػ  1
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 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ماىية عقد اإلمتيازػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ: الفصؿ األكؿ 
  الطعف فييا أماـ القضاء اإلدارم القرارات الصادرة عف إدارة المؤسسة العمكمية قرارات إدارية كيمكفـ 

. إال إذا كاف مف أحد أشخاص القانكف العاـ 1عمى عكس قرارات صاحب االمتياز ليست قرارات إدارية
:

المرفؽ  أدخؿ نظاـ تفكيض الخدمة العمكمية لتسيير 2005ألكؿ مرة بمكجب قانكف المياه لسنة      
رغـ أنو كاف قد تمت اإلشارة ليذا النظاـ في المرسـك  ،العمكمي في التشريع الجزائرم بصفة صريحة 

لذم نصت المتضمف إنشاء الجزائرية لمميػػػػػػػػاه ا 2001أفريؿ  21المؤرخ في  01/101التنفيذم رقـ 
تكمؼ المؤسسة بيذه الصفة عف طريؽ التفكيض بالميػػاـ " :عمى ما يمي 02منو الفقرة  06المادة 
لممكاطنيف في ظركؼ مقبكلة الخدمػػػة العمكمية لمياه الشرب اليادفة لضماف كفرة المياه : اآلتيػػػػة
ك يتـ تنفيذ ىذه الميمة  ب لمستعممي شبكة المياه العمكميةكالساعػػػية لتمبية أقصػػػػػى طؿ ،عالميا

. 2"بالتشاكر مع السمػػػػػػطات العمكمية
حة في المادة لعقد تفكيض الخدمة العمكمػػػػػية بصفة كاضػػػ 2005قانكف المياه لسنة قد تطرؽ ك      
 البمدياتك  ختصػػػػاص الدكلػػػػةخدمات العمكمػػػػػػية لممياه مف اتعتبر اؿ": التي نصت 01منو الفقرة  101

يمكف لمدكلة منح امتياز تسيير الخدمات العمكمية لممياه ألشخاص معنكييف خاضعػػػػيف لمقانكف العاـ 
كما يمكنيا تفكيض كؿ  ، عمى أسػػػاس دفتر شركط ك نظاـ خدمة يصادؽ عمييما عف طريؽ التنظيـ

أك جػػزء مف تسيير ىذه الخدمات ألشخاص معنكييف خاضعيف لمقانكف العاـ أك القانكف الخاص 
إلدارة المكمفة بالمكارد ؿيمكف ": مف نفس القانكف عمى ما يمي 104كما نصت المادة  ،"بمكجب اتفاقية

جزء مف تسػػػػػيير الخدمة  المائية التي تتصرؼ باسـ الدكلة أك صاحب االمتياز تفكيض كؿ أك
العمكمية لمماء أك التطيير لمتعامميف عمكمييف أك خكاص ليـ مؤىالت مينية ك ضمانات مالية 

. 3"كافية
 

                                                 
 .375ص , المرجع نفسو,أبك زيد فيميالدكتكر مصطفى ػ  1
 .04ص , 2001لسنة  24أنظر الجريدة الرسمية العدد ػ  2
(.  03ص , 2005لسنة  60الجريدة الرسمية العدد )المتعمؽ بالمياه  2005أكت  04المؤرخ  في  05/12القانكف رقـ ػ  3
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 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ماىية عقد اإلمتيازػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ: الفصؿ األكؿ 
  ة نظاـ جديد في التشريع الجزائرمنظاـ تفكيض الخدمة العمكميك كنتيجة لما سبؽ ذكره فإف       

ىك عقد يخػػػػػػػكؿ بمقتضاه شخص اعتبارم مف القانكف العاـ يتصرؼ باسـ الدكلة أك كصاحب امتياز ك
سييره لمتعامؿ مسؤكليتو الكاممة فيقـك بتفكيض كؿ أك جزء مف تإلدارة كتسيير مرفػػؽ عمكمي تحت 

. 1ك تككف أجرتو مرتبطة أساسا بنتائج استغالؿ ىذا المرفؽ العمكمي آخر عمكمي أك خاص
يتبيف لنا مف خالؿ التعريؼ السابؽ أف كؿ مف عقد االمتياز ك عقد تفكيض الخدمػػػػة العمػػكمية       

ييدؼ إلى إدارة ك استغالؿ مرفؽ عمكمي مف طرؼ شخص معنػػػكم آخر غير اإلدارة صاحػػػػبة 
ما بمكجب اتفاقية ك تتـ المكافقة عميو ،ك تحت الرقابة الدائمة ليا ك كالىما عقد محدد المدة ،المشركع

ك لكف ىذا ال ينفي كجػػػكد بعض االختػػػالؼ بيػػػػف ،  2005مف قانكف المياه لسنة  107 طبقا لممادة
 طرفياإلدارة كمانحة لالمتياز ك المتعاقد معيا كصاحب امتياز ىما ـ :النظاميف كالذم نكرده فيما يمي

  ىما صاحب االمتياز كمفكضفي عقد تفكيض خدمة عمكمية العقد طرفي لكف  ،عقد االمتياز 
تيا المسبقة عمى مكافؽإلشتراط  إلدارة مانحة االمتياز كطرؼ ثالثاكالشخص اآلخر المفػػػػكض لو ك

عندما يبادر " :2005مف قانكف المياه لسنة  108ك ىك ما نصت عميو المادة  منح عقد التفكيض
كمية بصفتو ىيئة مفكضة فإنو يتعيف عميو طمب المكافقة صاحب االمتياز بتفكيض الخدمة العـ

. "المسبقة مف اإلدارة المكمفة بالمكارد المائية قبؿ عرضيا عمى المنافسة
، حسف سير المرفؽ العمكمي  ضماف ؿفي عقد االمتياز  باشرة عمى صاحب االمتيازـرقابة اإلدارة ـ 

مباشرة عف طريؽ التقرير الذم يقدمو صاحب أما رقابتيا في عقد تفكيض الخدمة العمكمية غير 
العمكمي مف طرؼ الشخص المفكض  لإلدارة مانحة االمتياز حكؿ تسيير المرفؽ( المفكض)االمتياز

 :  التي نصت 2005مف قانػػػكف المياه لسنة  109ك ىك ما تضمنتو المادة  ، لو
 

                                                 
1

السنة , بالمدرسة العميا لمقضاء, محاضرات في القانكف اإلدارم ألقيت عمى الطمبة القضاة لمسنة األكلى, األستاذ نكرا لديف دربكشيػ  
.  2006/2007الدراسية 
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 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ماىية عقد اإلمتيازػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ: الفصؿ األكؿ 
يجب عمى صاحب االمتياز تقديـ تقرير سنكم لمسمطة المانحة لالمتياز يسمح بمراقبة شػػػػركط تنفيذ "

 ."تفكيض الخدمة العمكمية ك تقييميا
: : 

مكانة ىامة نظرا لمدكر المزدكج الذم يمعبو في الحياة العممية مف تخفيؼ عقد االمتياز حتؿ م     
لعبء التسيير مف جية اإلدارة ك تغطية جانب مف نفقاتيا مف جية أخرل ، فضال عف تكفير 

مف ىذا المنطمؽ نطرح التساؤؿ ك، الحاجات العامة لمجميكر بالسرعة ك الدقة ك النكعية المطمكبة 
عقد اإلمتياز أم محمو ؟ ما ىي طبيعتو القانكنية ؟ ك فيما تتمثؿ األساليب  ما ىك مكضكع: التالي

لإلجابة عمى ىذه التساؤالت سكؼ نعالج في ىذا المبحث مكضكع عقد اإلمتياز كطبيعتو الجديدة لو ؟ 
المطمب ) -البكت نظاـ  –الجديد  قأسمكبنتناكؿ عقد اإلمتياز بثـ  ، (المطمب األكؿ)القانكنية 

 .(الثاني
:

ير المرفؽ العاـ، إذ مأعطى أىمية كبيرة لعقد االمتياز رغـ تعدد آليات تسمف منطمؽ أف المشرع      
يعّد ىذا األخير الطريقة األكثر شيكعا ك فعالية لتسيير مختمؼ المرافؽ العمكمية خاصة بعد ظيكر 

الفرع ) -مكضكعو  –نظاـ عقد اإلمتياز فسكؼ نتطرؽ أكال إلى  العامة الصناعية كالتجارية، المرافؽ
(.  الفرع الثانػي)طبيعتو القانكنية نتعرؼ عمى سثـ بعد ذلؾ  ،(األكؿ

: 
ة ك المرفقية عمى المستكل ك الجماعات المحمي حيات الدكلة عمى المستكل المركزممف صال      

ال ينصب إال عمى استغػػػالؿ  ؼعقد االمتياز ، أما تسيير ك إدارة المرافؽ العمكمية اإلدارية  المحمي
ك أف قك السبب  ، ذلؾ دكف تجاكز (صناعية أك تجارية) كمية اقتصاديةتسػػػيير مرافؽ عـك

ظؿ  يأة بطبيعتيا لممارسة األنشطة االقتصادية خاصة فيغير مو( المركزية ك الالمركزية)اإلدارة
ك مف جية أخػػػػػرل فإف تسػػػيير كؿ المرافػػؽ العمػػػػػكمية االقتصادية مف  ،النظاـ الميبرالي مف جية

ك ىك ما قد ال تستطيع عميو  ،عتماد المالي الالـز الستغاللياطرؼ اإلدارة يستكجب عمييا تكفير اال
تمجأ لعقد االمتياز كأسمكب فعاؿ لتسيير ك إدارة المرافػػػؽ العمػػكمية االقتصػػػادية مف لذلؾ  ، اإلدارة

مع المراقبة الدائمة   ، تحت نفقتو ك مسؤكليتو ،ػػكف العػاـ أك القانػػػكف الخاصطرؼ أشخاص مف القانػ
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ك فيما يتعمؽ بالمرافؽ العمكمية التي يمكف أف  ،كميةمف اإلدارة عمى حسف سير ىذه المرافؽ العـ

 ما بيف ة في عدة نصكص قانكنية ك تنظيميةتككف مكضكع نظاـ االمتياز كردت مختمفة ك متفرؽ
 .رافؽ عمكمية كطنية ك ـ مرافؽ عمكمية محمية

 :المرافـــق العمـــومية المحـمية:والأ
الالمركزية اإلدارية منح الجماعات المحمية أكبر قدر ممكف مف الحرية في كيفية تسيير تقتضي       

بيدؼ ضماف إشباع الحاجيات العامة لمجمػيكر في كؿ مناطؽ  ستغالؿ المرافؽ العمكمية المحميةك ا
 ظير التجربة التي مػرت بػيا تسيير المرافؽ العمكمية المحمية تغير أف  ،البػػالد بانتظاـ ك اضطراد

ك السبب  ،نكعيتياكعجز ىذه األخيرة عف تحقيؽ األىداؼ المنشكدة ك ضماف ديمكمة الخدمات  
رة الشيء الذم استمـز المجكء ألساليب مغام المحمية عف تكلي تسييرىا مباشرة عجز الجماعاتراجع ؿ

 ، العمكميكأسمكب االمتياز لتسيير بعض المرافؽ العمكمية مثؿ النقؿ  اليةفي تسييرىا تككف أكثر فع
لنصكص القانكنية ك التنظيمية التي أشارت إلى تسيير كا ،  1الخ...القمامات المنزلية ،خدمات المياه

:  ك استغالؿ المرافؽ العمكمية المحمية عف طريؽ االمتياز كثيرة ك متفرقة منيا ما يمي
 

منو يمكف لمبمديات منح امتياز استغالؿ  138نص المادة حسب : 1990ػ قانكف البمدية لسنة  1
ك لكف بشرط أف يصادؽ الكالي عمى ىذه االتفاقيات  ،المصالح العمكمية إذا لـ ينجر عف ذلؾ ضرر

ػػة التػػي يمكف مف نفس القانكف فإف المرافؽ العمػػكمية المحمية التابػػعة لمبمدم 132بقرار ك حسب المادة 
مات القما ،مرفؽ المياه الصالحة لمشرب ك التنظيؼ ك المياه القذرة: أف تككف مكضكع امتياز ىي

التكقؼ مقابؿ دفع  ،اة األسكاؽ ك األكزاف ك المكاييؿاألسكاؽ المغط ،المنزلية ك غيرىا مف الفضالت
 توفي ماد 11/10البمدية الحالي رقـ ك قانكف ،  2المقابر ك المصالح الجنائزية ،النقؿ العمكمي ،رسـ

التي أحالتنا إلى المادة  نص عمى إمكانية تسيير بعض المصالح البمدية ، بطريقة اإلمتياز 155
 بالمياه الصالحة التي حصرت المصالح التي يمكف أف تككف محؿ اإلمتياز ك ىي التزكيد   149

 
                                                 

 

1
 .02ص  ,المتضمنة امتياز المرافؽ العمكمية المحمية ك تأجيرىا, 3094/842تعميمة كزارة الداخمية ك الجماعات المحمية رقـ ـ  
(. 488ص , 1990لسنة  15الجريدة الرسمية العدد )المتعمؽ بالبمدية  1990أفريؿ  07المؤرخ في  90/08القانكف رقـ ػ  2
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لمشرب ك صرؼ المياه المستعممة ، النفايات المنزلية ك الفضالت ، صيانة الطرقات ك إشارات المركر،  

.  المحاشركاإلنارة العمكمية ،األسكاؽ المغطاة ، المكازيف العمكمية ، الحظائر ، مساحات التكقؼ  
امتياز يمكف لممجمس الشعبي الكالئي أف يمنح  منو 130حسب المادة : 1990ػ قانكف الكالية لسنة  2

مف نفس  119طبقا لممادة  ك ىذه العقكد بمكجب قرار مف الكاليك يصادؽ عمى  استغالؿ المرافؽ العمكمية
التي يمكف أف تمنح بكاسطة نظاـ   ،فإف المرافؽ العمكمية المحمية التابعة لمكالية القانكف

 ،رعايتيـكمساعدة األشخاص المسنيف ك المعكقيف   ،الطرقات ك الشبكات المختمفة: تمثؿ فيما يمياالمتياز ت
مف قانكف الكالية  149ك ىذا ما أكدتو المادة  1حفظ الصحة ك مراقبة النكعية ،النقؿ العمكمي داخؿ الكالية

.  2012لسنة 
يمكف لمبمدية منح امتياز استغالؿ الخدمات  منو 03الفقرة  101طبقا لممادة : 2005ػ قانكف المياه لسنة  3

. 2العمكمية لممياه ألشخاص معنكييف خاضعيف لمقانكف العاـ
المتعمؽ بمنح امتياز المنشآت ك  1997ديسمبر سنة  08المؤرخ في  97/475المرسـك التنفيذم رقـ  .4

نح ىذا االمتياز يككف إف ـ منو 05حسب المادة : ك المتكسط  اليياكؿ األساسية لمرم الفالحي الصغير
. 3بقرار مف الكالي المختص إقميميا

المحدد لشركط االستغالؿ السياحي  2004سبتمبر  05المؤرخ في  04/274المرسـك التنفيذم رقـ  .5 
منو فإف الكالي المختص إقميميا ىك  10ك  09ك طبقا لممادتيف : لمشكاطئ المفتكحة لمسباحة ك كيفيات ذلؾ

.  4مف يقرر منح ىذا االمتياز ك ىك المختص أيضا بمباشرة إجراءات المزايدة المفتكحة
استغالؿ عف طريؽ ك التي يمكف أف تككف محؿ تسيير ك : المرافــــق العمــــومية الوطــنية: ثانيا

الكطنية العمكمية أك  ىي المرافؽ االقتصادية الميمة ك اإلستراتيجية التابعة لألمالؾ  أسمكب االمتياز

                                                 
 (.504ص , 1990لسنة  15الجريدة الرسمية العدد ))المتعمؽ بالكالية 1990أفريؿ  07المؤرخ في  90/09القانكف رقـ ػ  1
 (.03ص , 2005لسنة 06الجريدة الرسمية العدد )2005أكت 07المؤرخ في  05/12القانكف رقـ ػ  2
3

  .20ص , 1997لسنة  82أنظر الجريدة الرسمية العدد  ـ 
. 04ص , 2004لسنة  56أنظر الجريدة الرسمية العدد ػ  4
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يعرؼ بالمرافؽ  الخاصة التابعة لمدكلة دكف األمالؾ الكطنية الخاصة التابعة لمكالية أك البمدية أك ما

 ،بالسكؾ الحديديةالنقؿ  ،البحرم ،لعمكمية الكطنية في النقؿ الجكمتتمثؿ المرافؽ ا العمكمية المحمية
.      1الخ...الطرؽ السريعة ،المكاصالت السمكية ك الالسمكية ،الكيرباء ،نقؿ المحركقات ك الغاز

منح لكزير المكمؼ بالقطاع أك السمطة أك الييئة الكطنية المخكؿ ليا ذلؾ قانكنا يختص ا       
 98/06االمتياز في المرافؽ الكطنية كالسمطة المكمفة بالطيراف المدني التي خكؿ ليا القانكف رقـ 

الذم  ،لمقكاعد العامة المتعمقة بالطيراف المدني اختصاص منح امتياز النقؿ الجكم العمكميالمحدد 
سحب منيا الحقا ك لكف مع اإلشارة إلى أف ىناؾ مف المػػرافؽ العمػػػػػػكمية اإلستراتيجية التػي تشترط 

ح ىذا االمتيازيجب باإلضافة لمسمطة المكمفة بمف ،القػػكانيف المنظمة لػيا التػي سأتطرؽ ليا الحقا
  ،المصادقة عمى اتفاقية االمتياز في مجمس الحككمة أك مجمس الكزراء دكف المركر عمى البرلماف
ىذا عكس بعض التشريعات العربية التي تشترط المصادقة عميو مف طرؼ البرلماف ك ذلؾ نظرا 

حالة منح امتيازىا ك خاصة في  ىا بعض المرافؽ العمكمية الكطنيةلألىمية البالغة التي تكتسي
. 2لألجانب

                                                 
, المقالع, المناجـ, تشمؿ باطف األرض العامة ىي ممؾ المجمكعة الكطنية الممكية": تنص 1996 /11/ 28مف دستكر  17المادة ػ  1

كما . ك الغابات, ك المياه في مختمؼ مناطؽ األمالؾ الكطنية البحرية ك الثركات المعدنية الطبيعية كالحية, ك المكارد الطبيعية لمطاقة
. "مالكا أخرل محددة في القانكفك أ ك المكاصالت السمكية ك الالسمكيةك البريد  ك النقؿ البحرم ك الجكم تشمؿ النقؿ بالسكؾ الحديدية

تتككف مف األمالؾ العمكمية كالخاصة التي تممكيا كؿ مف  األمالؾ الكطنية يحددىا القانكف": مف نفس الدستكر  18تنص المادة  ك
 12/1990/ 01المؤرخ في  90/30ك بالرجكع لمقانكف رقـ . "يتـ تسيير األمالؾ الكطنية طبقا لمقانكف. كالبمدية, ك الكالية, الدكلة

منو تتضمف األمالؾ  15نجد المادة , 07/2008/  20المؤرخ في  08/14المتعمؽ باألمالؾ الكطنية المعدؿ ك المتمـ بالقانكف رقـ 
فتتضمف , 65, 1مكرر  64ك ,مكرر 64أما المكاد . فتتضمف األمالؾ الكطنية االصطناعية 16أما المادة , الكطنية العمكمية الطبيعية

 .كيفية تسيير ك استغالؿ ىذه األمالؾ الكطنية عف طريؽ عقد االمتياز
ت منح امتياز المرافؽ عمى عكس الدستكر الجزائرم بعض دساتير الدكؿ العربية تنص عمى إلزامية مصادقة البرلماف عمى اتفاقيا ػ 2

كؿ امتياز يعطى لمنح "منو  117في المادة  1952الدستكر األردني الصادر سنة : خاصة في حالة منحيا لألجانب منيا, العمكمية
في  1923كذلؾ الدستكر المصرم لسنة . "أم حؽ يتعمؽ باستثمار المناجـ أك المعادف أك المرافؽ العامة يجب أف يصدؽ عميو بقانكف

الثركة الطبيعية في البالد أك مصمحة مف مصالح الجميكر ك كؿ التزاـ مكضكعو استغالؿ مكرد مف مكارد ": 02منو الفقرة  137المادة 
في المادة  2007كما نص الدستكر المصرم المعدؿ سنة . "...العامة ك كؿ احتكار ال يجكز منحو إال بقانكف ك إلى زمف محدكد

كالمرافؽ العامة، كما يبيف أحكاؿ ثركة الطبيعية اؿ يحدد القانكف إلجراءات الخاصة بمنح االلتزامات المتعمقة باستغالؿ مكارد ": 123
. "المممككة لمدكلة كالنزكؿ عف أمكاليا المنقكلة كالقكاعد كاإلجراءات المنظمة لذلؾ التصرؼ بالمجاف في العقارات
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بعض النصكص القانكنية كالتنظيمية التي تضمنت منح امتياز المرافؽ العمكمية  المثك نذكر   

ك المتمـ  ؿالمعد ،العامة المتعمقة بالطيراف المدنيالمحدد لمقكاعد  98/06ػ القانكف رقـ  1 :الكطنية
كاف منح امتياز النقؿ الجكم العمكمي مف : 03/10ك األمر رقـ  ،2000/05بالقانكف رقـ 
 98/06مف القانكف رقـ  116ك لكف بعد تعديؿ المادة  ،السمطة المكمفة بالطيراف المدني اختصاص

ك  دنيص الكزير المكمؼ بالطيراف الـأصبح منح ىذا االمتياز مف اختصا 03/10بمكجب األمر رقـ 
المرافؽ ليا  فكانت المصادقة عمى اتفاقية االمتياز كدفتر الشركط مف نفس القانػكف 117طبقا لممادة 

ك لكف  بعد تعديؿ نفس  ،قتضى مرسـك يتخذ في مجمس الحككمة ك ينشراف في الجريدة الرسميةيتـ بـ
. 1الكزراءأصبحت المصادقة تتـ بمكجب مرسـك يتخذ في مجمس  03/10المادة بمكجب األمر 

يمكف لمدكلة منح امتياز الخدمات  02منو الفقرة  101حسب المادة : 2005ػ قانكف المياه لسنة  2
عمى أساس دفتر شركط كنظاـ خدمة يصادؽ عمييما عف  مية لممياه ألشخاص القانكف العاـالعمك

. 2طريؽ التنظيـ
لؽ بمنح امتيازات الطرؽ المتع 1996سبتمبر  18المؤرخ في  96/308ػ المرسـك التنفيذم رقـ  3

المتضمف  1995ديسمبر  30المؤرخ في  95/27مف األمر 166الذم جاء تطبيقا لممادة  :السريعة
ك يككف منح ىذا ": مف ىذا المرسـك 02 الفقرة 02حيث نصت المادة  ،1996قانكف المالية لسنة 

يتصرؼ لحساب الدكلة ك بيف  االمتياز مكضكع اتفاقية بيف الكزير المكمؼ بالطرؽ السريعة الذم
يصادؽ عمى اتفاقية منح االمتياز الخاص ": مف نفس المػرسـك 03ك تنص المػػادة  ،"صػاحب االمتياز

. 3"...بالطرؽ السريعة بمرسـك يتخذ في مجمس الحككمة
                                                 

ف المعدؿ ك المتمـ  بالقانك, (17ص , 1998لسنة  48الجريدة الرسمية العدد ) 1998يكنيك  27المؤرخ في  98/06القانكف رقـ ػ  1
ك المعدؿ ك المتمـ أيضا باألمر , (04ص , 2000لسنة  75الجريدة الرسمية العدد )2000ديسمبر  06المؤرخ في  05/ 2000رقـ  
 (.05ص , 2003لسنة  48الجريدة الرسمية العدد )2003أكت  03المؤرخ في  03/10رقـ 

 .14ص ,  2005لسنة  06أنظر الجريدة الرسمية العدد ػ  2
. 09ص , 1996لسنة  55العدد ,الجريدة الرسميةأنظر ػ  3
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المتعمؽ باستغالؿ المياه المعدنية  2004يكليك  15المؤرخ في  04/196ػ المرسـك التنفيذم رقـ  4

يمنح ": ما يمي 01منو الفقرة  18حيث جاء في نص المادة : الطبيعية ك مياه المنبع كحمايتيا
الكزير المكمؼ  لمعدني الطبيعي ك ماء المنبع بقرار مفاالمتياز قصد االستغالؿ التجارم لمماء ا

. 1"...ك يتضمف ىذا القرار المصادقة عمى دفتر الشركط بالمكارد المائية
    :

القانكف عند تكييؼ عقد االمتياز مف حيث انتمائو لمعقكد اإلدارية فإف بعض النصكص في          
عقد إداری ككصفتو طائفة أخرل مف  أنوكصرحت نصكص أخرل  قالجزائرم سكتت عف تكييؼ

النصكص بأنو عقد ككفى ، أما نصكص أخرل فاكتفت بكصفو نمط مف أنماط التسيير دكف تفاصيؿ 
قانكني تعيد بمقتضاه اإلدارة ألحد  ك عمؿ باعتباره أحد أساليب إدارة المرافؽ العامة، ك أخرل 

أشخاص القانكف العاـ أك القانكف الخاص بميمة ك مسؤكلية إدارة ك تسيير مرفؽ عمكمي ألجؿ تقديـ 
ىؿ ىك عبارة عف قرار  :ح حكؿ تكييؼ ىذا العمؿ القانكنيكرطـإلشكاؿ إال أف  ،الخدمات لمجميكر
أـ أنو عبارة عف عقد  منفردة بما ليا مف سمطة؟ف إفصاح اإلدارة عف إرادتيا اؿـإدارم بما يمثمو 

ـ أ لى مبدأ العقد شريعة المتعاقديف؟كباقي العقكد المدنية أيف تككف العالقة بيف أطراؼ العقد قائمة ع
  ك بالتالي يخضع لمنظاـ القانكني لمعقكد اإلدارية؟ أنو يعتبر عقد إدارم

 :عقـــد االمتياز ىو قــرار إداري :والأ
بأنو قرار إدارم صادر بإرادة منفردة مف اإلدارة عقد اإلمتياز الفقو األلماني التقميدم كيؼ       

في حيف ذىب . 2ما ليا مف كالية آمرة يرضخ ليا الممتـز اختيارا لقبكلو شركط االلتزاـؿمانحة االمتياز 
أطمقكا عمى النكع األكؿ االمتياز إجازة , الفقو اإليطالي إلى التمييز بيف نكعيف مف االمتياز

(Concession - Licence) ,ك أطمقكا عمى  در عف اإلدارة بإرادتيا المنفردةك ىك قرار إدارم صا
. 3دتيفك ىك كليد اتفاؽ إرا( Concession - Contrat)النكع الثاني االمتياز عقد 

                                                 
 .13ص , 2004لسنة  45العدد ,أنظر الجريدة الرسميةػ  1
 .92ص ,  القاىرة, 1979سنة , دار الفكر العربي, الكتاب الثاني, مبادئ القانكف اإلدارم, الدكتكر سميماف محمد الطماكمػ  2
بحث منشكر . 07ص , الجامعة األردنية, عقد امتياز المرافؽ العامة ك تطبيقاتو في األردف:بحث بعنكاف, الدكتكر عمي الخطا رػ  3

.   www.arablawinfo.com: بالمكقع االلكتركني لمقانكف األردني
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 ،ك أسس ىذا االتجاه رأيو بتكييؼ االمتياز عمى أنو قرار إدارم صادر عف اإلدارة المنفردة لإلدارة   
ك أحكاـ ألف ذلؾ يمكنيا مف تحقيؽ اعتبارات المصمحة العامة حيث يمكف ليا تعديؿ أك إلغاء قكاعد 

ك بالتالي تبقى اإلدارة ىي  ،حسب ما تراه مناسبا دكف انتظار مكافقة الممتـز ىذا االمتياز في أم كقت
. صاحبة الكممة األكلى كاألخيرة في ىذا األمر باعتبارىا المسؤكلة عف الحفاظ عمى المصمحة العامة

لسمطة التي يمكف أف كثيرا في منح اإلدارة ىذه ا بالغد ىذا الرأم عمى أساس أنو اانتؽ تـ      
 ، بتعديؿ أك إلغاء االمتياز دكف مراعاة مصمحة الطرؼ اآلخر ىذا مف جية ،تتعسؼ في استعماليا

 ،مما يزعزع مركزه ية مصالح صاحب االمتياز المشركعةك مف جية أخرل فقد أغفؿ ىذا االتجاه حما
إلدارة ك عدـ مساعدتيا السبب الذم يؤدم بأشخاص القانكف الخاص إلى العزكؼ عف التعاقد مع ا

    .1في تسيير الشؤكف العامة
 :مدنيعقـــد االمتياز ىو قــرار  :ثانيا
 

يحتكم  2فقو الفرنسي امتياز المرفؽ العمكمي عقد مدني عادمإعتبر اؿخالؿ القرف التاسع عشر       
لعالقة القانكنية التي تربط طرفي عقد االمتياز تعاقدية مف عالقات اك  عمى شركط تعاقدية ال غير

فال يمكف تعديؿ العقد أك فسخو إال باتفاؽ  ،عمى مبدأ العقد شريعة المتعاقديفالقانكف الخاص القائمة 
ك قد اتجو فقياء ىذا االتجاه بسبب تقديس الفكر  ـ أف محؿ االلتزاـ ىك مرفؽ عمكميطرفيو رغ

ألفكار ك كذا اك  ،الكقتالحياة القانكنية في ذلؾ  سيكي لمبدأ سمطاف اإلرادة ك دكرىا فيالقانكني الكال
. ك المفاىيـ القانكنية المدنية ىي المسيطرة في تمؾ الحقبة التاريخية

ك فيما يخص مناداة أصحاب ىذا االتجاه بتساكم إرادتي الطرفيف رغـ ككف محؿ االلتزاـ ىك       
برركا رأييـ بأف ىدؼ تنظيـ ىذا المرفؽ العمكمي ىك لمصمحة المنتفعيف بو فقد ، مرفؽ عمكمي

 (La stipulation ، المستقبميف عف طريؽ النظرية المدنية المتمثمة في االشتراط لمصمحة الغير

                                                                                                                                                             

 
 

. 93ص , نفس المرجع أعاله, الدكتكر سميماف محمد الطماكمػ  1
. 08ص , المرجع نفسو,رالدكتكر عمي الخطا ػ  2
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(pour autrui، تشترط مع ىذا  لعقد االمتياز مع صاحب االلتزاـ أم أف اإلدارة المتعاقدة عند إبراميا

. 1األخير لمصمحة المنتفعيف مف المرفؽ العمكمي محؿ العقد
ك ذلؾ  ،القضػاءكك لكف رغـ التبريػػرات المقدمة إال أف ىذه النظريػة لـ تمؽ القبكؿ مف قبؿ الفقػو       

بسبب مجافاتيا الػػكاقع القانػكني السميـ إذ ال يمكف تكييؼ عػالقة المنتفعيف مػف خدمات المرفؽ 
  فميذه األخيرة أسس، نيةبنظرية االشتراط لمصمحة الغير المد العمكمي المسير عف طريؽ االمتياز

ال تصمح لتنظيـ عالقات صاحب االمتياز مع المنتفعيف مف  قكاعد كاضحة في القانكف الخاصك
أف يككف المشترط لمصمحتو  ،المرفؽ العمكمي إذ يجب كفؽ مفيـك نظرية االشتراط لمصمحة الغير

مف  المنتفعكف)لعمكميمعينا بذاتو في العقد ك لكف المشترط لمصمحتو في عقد امتياز المرفؽ ا
بؿ حتى غير قابؿ لمتعييف ك التحديد باعتبار أف مف أىـ مبادئ  ،غير معيف ك غير محدد( المرفؽ

 ىـ الشركط المطمكبة لالنتفاع منوسير المرفؽ العمكمي ىك مساكاة المنتفعيف أمامو متى تكافرت في
. دكف اقتصار خدماتو عمى أفراد معينيف أك محدديف بالذات

كثيرا بجعميا مركز اإلدارة كمانحة لالمتياز يتساكل مع  بالغتىذه النظرية التعاقدية  إضافة ليذا      
ك مقتضيات المرفؽ العاـ المبنية  لة بذلؾ اعتبارات المصمحة العامةمركز صاحب االمتياز متجاه

انحة االمتياز عمى أسس ك مبادئ ىامة كقابمية المرفؽ العمكمي لمتغيير ك التبديؿ ك سمطة اإلدارة ـ
تحقيقا لممصمحة العامة ك حفاظا  ،ا اقتضت ضركرات المرفؽ العاـ ذلؾفي تعديؿ ك فسخ العقد كمـ

. عمييا ك مساكاة الجميع لالستفادة مف خدماتو
(. مركبة)عقـد ذو طبيعة مختمطةعقـــد االمتياز ىو  :ثالثا

 

عادىا عف الكاقع القانكني عزؼ الفقو ك القضاء عف النظرية التعاقدية المدنية لعقد االمتياز البت      
اتجو  ،رفؽ العاـ تحقيقا لممصمحة العامةك مخالفتيا لمقكاعد األساسية التي تحكـ سير الـ السميـ

:  مف الشركط صكب النظرية القائمة بأف عقد االمتياز عقد ذك طبيعة مختمطة تتضمف نكعيف 
                                                 

. 09ص , المرجع السابؽ,الدكتكر عمي الخطا رػ  1
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الذم قاؿ  Hauriou ك أكؿ مف أشار ليذه الطبيعة المختمطة ىك األستاذ الفرنسي  ،تنظيمية ك تعاقدية
إحداث مرفؽ عاـ ك إنشاء : باف امتياز المرافؽ العامة يخفي خمؼ كحدتو الظاىرية عنصريف مختمفيف

كبعده جاء زعيـ مدرسة المرفؽ العاـ الفقيو  ،1بيف اإلدارة المتعاقدةعالقات مالية ما بيف الممتـز ك 
Duguit  الذم كضح ىذه الطبيعة المختمطة اك المركبة التفاقية االمتياز ك قاؿ باف عقد االمتياز ىك

 2:اتفاؽ عقد ك اتفاؽ قانكف
   "Elle est une fois une convention - contrat, et une convention – loi".                 

شركط ذات : ك يقصد بذلؾ أف اتفاقية االمتياز تتضمف طائفتيف مختمفتيف مف الشركط             
ك شركط ذات طبيعة تعاقدية يتفؽ عمييا األطراؼ أثناء  ،تعدىا اإلدارة مسبقا( الئحية)طبيعة تنظيمية 

ك أف دكر  ،(ك صاحب االمتياز مف جية أخرل ،انحة لالمتياز مف جيةاإلدارة كـ)إبراـ عقد االمتياز
فبينما تتكلى الشركط التعاقدية ميمة   ركط مختمؼ تماما عف بعضيما البعضىذيف النكعيف مف الش

تقـك الشركط التنظيمية بتحديد شركط ك كيفيات استغالؿ  ،تحديد االلتزامات المادية بيف طرفي العقد
حتى ذىب بعض الفقياء إلى  ،ة لمكافقة صاحب االمتيازالمرفؽ العمكمي عمى أكمؿ كجو دكف مراعا

ك سكؼ نحاكؿ التطرؽ ليذه الشركط  ،3حد تسمية ىذه الشركط التنظيمية بقانكف المرفؽ العاـ
:ك التعاقدية لعقد االمتياز فيما يمي( الالئحية)التنظيمية   

 

       :                           Clauses Réglementairesالشروط ذات الطبيعة التنظيمية  *أ
عمى الممتـز بؿ يمتد حتى لممنتفعيف بالمرفؽ العمكمي ك ىي ىذه الشركط ال يقتصر أثر         

مثؿ شركط  ك تقديـ الخدمات لممنتفعيف بو تخص شركط ك كيفيات تنظيـ ك تسيير المرفؽ العاـ
فيي نفس   DE LAUBADEREػػب الفقيو كضعية العمػػاؿ ك حس ،(الرسـ)تحديد األجر ،االستغػالؿ

. 4الشركط التي نجدىا في نظاـ االستغالؿ المباشر
                                                 

1
 .10ص , المرجع نفسو,الدكتكر عمي الخطا رػ  
 .10ص , المرجع نفسو,الدكتكر عمي الخطا رػ  2
3

 .10ص , المرجع السابؽ,الدكتكر عمي الخطا رـ  
. 12ص , المرجع السابؽ,األستاذ بف عمر رحاؿ ػ 4
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ك ىذه الشركط تحددىا اإلدارة مسبقا في دفتر الشركط  ىي غير قابمة لمنقاش مف طرؼ       

كقت حفاظا عمى المصمحة كما ليا سمطة التدخؿ لتعديميا بالزيادة أك النقصاف في أم  ،المتعاقد معيا
ك في ىذا تقكؿ محكمة القضاء  ،ؽ العاـ عمى أحسف كجوك ضمانا الستمرارية تسيير المرؼ العامة

أف الدكلة مكمفة أصال  ": 1367رقـ  1957يناير  27اإلدارم المصرم في حكميا الصادر بتاريخ 
بإدارة المرافؽ العامة فإذا عيدت أمر القياـ بيا لـ يخرج الممتـز في إدارتو عمى أف يككف معاكنا ليا  

كىذا النكع مف اإلنابة أك بطريقة أخرل ىذه الطريقة  ،أخص خصائصياا عنيا في أمر ىك مف نائبك
غير المباشرة إلدارة المرفؽ العاـ ال تعتبر تنازال أك تخميا مف الدكلة عف المرفؽ العاـ بؿ تظؿ ضامنة 

ك مسؤكلة قبؿ أفراد الشعب عف إدارتو ك استغاللو ك ىي في سبيؿ القياـ بيذا الكاجب تتدخؿ في 
ك لذلؾ فاف عقد االلتزاـ في أىـ شقيو  ،اقتضت المصمحة العامة ىذا التدخؿؽ العاـ كمما شؤكف المرؼ

يمثؿ مركزا الئحيا يخكؿ الممتـز حقكقا مستمدة مف السمطة العامة تقتضييا قياـ المرفؽ ك استغاللو 
لو ك ليس مف أما المركز التعاقدم فيعتبر تابعا  فليذا المركز الالئحي ىك الذم يسكد العممية بأسرىا

شأنو أف يحكؿ دكف صدكر نصكص الئحية جديدة تمس االلتزاـ ك أنو ك لك أف الشركط الالئحية 
ب عميو تإال أف ىذا االتفاؽ ليس عقدا ك ال يتر ،السمطة مانحة االلتزاـ ك الممتـزتتقرر باتفاؽ بيف 

فإف حؽ الدكلة في  ،ئحياالتزامات دائنية ك مديكنية بؿ ىك يقرر قاعدة تنشئ مركزا قانكنيا أك ال
.  1"التعديؿ بإرادتيا المنفردة مف األمكر التي تخرج عف نطاؽ الجدؿ

:  ك سػػنتػعػرض ليػػػذه الشػػػػػركط فػيػػما يػمػػػػي      
:  شــروط االستـغــالل -1

ضمانا لحسف سير  ك ىي محددة بدقة مف طرؼ السمطة مانحة االمتياز في دفتر الشركط          
ك مثاؿ ذلؾ دفتر الشركط النمكذجي لتسيير الخدمة العمكمية لمتزكيد بالماء الشركب   المرفؽ العمكمي

 
                                                 

. 20ص , المرجع السابؽ, الدكتكر إبراىيـ الشياكمػ  1
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 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ماىية عقد اإلمتيازػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ: الفصؿ األكؿ 
عف طريػػؽ االمتياز الػذم أشػار إلػػى شػػػركط االستػػػغالؿ التي يجب أف يمتـز بيا صاحب االمتياز في 

صيانة   ،منو كشركط استغالؿ المياه مف حيث النكعية كالكمية 18 ،17 ،15،16 ،14المكاد 
يضمف صاحب االمتياز ": منو 16المادة  مثالحيث نصت  ،أشغاؿ التكصيؿ ك غيرىا ،المنشآت

كمثاؿ آخر دفتر  ،1"مراقبة ك صيانة ك إصالح ك تجديد التكصيالت الكاقعة عمى الممؾ العمكمي
الذم  "الخميفة لمطيراف"الشركط الخاص باستغالؿ الخدمات الجكية لمنقؿ العمكمي الممنكح لشركة 

حيث  ،كيفيات نقؿ المسافريف ك الشحف ،قأمف ،تو إدار ،الؿركط االستغالؿ كبرنامج االستغتضمف ش
يجب عمى صاحب االمتياز الخميفة لمطيراف أف يتكفر عمى تنظيـ دائـ مف ": منو 12نصت المادة 

. 2"...شأنو التكفؿ بالمسافريف ك الشحف ك ضماف نقميـ طبقا لقكاعد النقؿ الجكم
(: الرسم)ـ األجــــر 2

ىي اإلتاكة التي يتحصؿ عمييا صاحب االمتياز مف الجميكر لقاء انتفاعيـ مف خدمات المرفؽ       
العمكمي ك اإلدارة مانحة االمتياز تحدد ىذه اإلتاكة أك تحدد ليا سقؼ ال يمكف لمممتـز تجاكزه أك 

ؽ التدخؿ إلعادة إنما اإلدارة ىي مف ليا ح نت الصعكبات المالية التي تعترضوالزيادة فيو ميما كا
التكازف المالي لمعقد في حالة اختاللو أك بتدخؿ مف القاضي اإلدارم بعد رفع النزاع لو حفاظا عمى 

. السير الحسف لممرفؽ العاـ دكف إشراؾ إرادة صاحب االمتياز في ذلؾ
م فرغـ التفاكض الذ ،3طابع تنظيمي ك ليس تعاقدم لألجريخص التشريع الجزائرم فإف  ك فيما    

المرسـك التنفيذم رقـ  قؤكدك ىذا ما ميتـ بيف الطرفيف أثناء التعاقد إال أف إرادة اإلدارة ىي المسيطرة 
المتضمف استغالؿ المياه المعدنية الطبيعة ك مياه المنبع  2004يكليك  15المؤرخ في  04/196

ما أشار القانكف رقـ  ؾ ،4منو بأف الشركط المالية تحدد في دفتر الشركط  19الذم أشار في المادة 
                                                 

 .10ص , 2008لسنة  08أنظر الجريدة الرسمية العدد ػ  1
 .08ص , 2002لسنة  04أنظر الجريدة الرسمية العدد ػ  2
 .14ص , المرجع السابؽ,األستاذ بف عمر رحا ؿػ  3
. 13ص , 2004لسنة  45أنظر الجريدة الرسمية العدد ػ  4
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 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ماىية عقد اإلمتيازػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ: الفصؿ األكؿ 
المتعمؽ باألمالؾ الكطنية لألجر الذم يتقاضاه الممتـز  90/30لمقانكف رقـ المعدؿ ك المتمـ  08/14

ؿ منشأة عمكمية لغرض خدمة في حالة استغال": التي نصت 04مكرر منو الفقرة  64في المادة 
تكاليؼ االستثمار ك التسيير ك كسػب أجػرتو عمػى  يحصؿ صاحب االمتياز مف أجؿ تغطية عمكمية

أتػاكل يدفعػيا مستعممك المنشأة أك الخدمة ك فؽ تعريفات أك أسعار قصكل يجب أف تبيف في ممحؽ 
. 1"دفتر شركط منح االمتياز

ك بتفحص اتفاقية امتياز استغالؿ الخدمة الجكية لمنقؿ العمكمي المبرمة بيف السمطة المكمفة       
يتعيف  ": منيا نصت عمى ما يمي 08نجد المادة  ،"الخميفة لمطيراف"طيراف المدني ك بيف شركػة باؿ

. 2"عمى صاحب االمتياز تطبيؽ نفس األسعار التي صدقت عمييا السمطة المكمفة بالطيراف المدني 
: ـ وضــعـية العمـــال 3

 عالقة عمؿ بصاحب االمتيازتربطيـ رغـ أف العماؿ في عقد امتياز المرفؽ العمكمي       
ك لكف ك العتبارات المصمحة العامة ك أىمية  (نكف العمؿ ك منازعاتوقا)يخضعكف لمقانكف الخاصك

كضعية العماؿ مف بيف الشركط التنظيمية ك ليس ( مانحة لالمتياز) المرفؽ العمكمي اعتبرت اإلدارة
عمى بعض القكاعد ك الشركط التي  التعاقدية الشيء الذم جعميا تتدخؿ ك تنص في دفاتر الشركط

ء يقترب لنظاـ األعكاف مما جعؿ نظاميـ حسب بعض الفقيا ،تخص نظاـ عماؿ صاحب االمتياز
 .3أكثر منو لنظاـ العماؿ العادييف العمكمييف

 96/308نجد المرسـك التنفيذم رقـ , ك المثاؿ عف شرط كضعية العماؿ في التشريع الجزائرم      
حيث نص دفتر األعباء النمكذجي لالتفاقية النمكذجية  ،متيازات الطرؽ السريعةعمؽ بمنح االمت

يخضع األعكاف الذيف  ": منو 16بمنح امتياز الطريؽ السريع عمى كضعية العماؿ في المادة  الخاصة

                                                 
 .15ص , 2008لسنة  44أنظر الجريدة الرسمية العدد ػ  1
المتضمف المصادقة عمى اتفاقية امتياز استغالؿ خدمات النقؿ الجكم  2002يناير  14المؤرخ في  02/40المرسـك التنفيذم رقـ ػ  2

 (.05ص , 2002لسنة  04دد الجريدة الرسمية الع)ك كذا دفتر الشركط المرافؽ ليا "الخميفة لمطيراف"الممنكحة لشركة الطيراف
. 16ص , المرجع السابؽ,األستاذ بف عمر رحا ؿػ  3
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 يكظفيـ صاحب االمتياز لمراقبة ك حراسة المنشآت الكبرل محؿ االمتياز ك تحصيؿ رسـك المركر
. 1"...ك يتـ تأىيميـ ضمف الشركط المنصكص عمييا في التنظيـ المعمكؿ بو ،لمكافقة مانح االمتياز

أنتينيا "ك كذلؾ دفتر الشركط الخاص بامتياز استغالؿ الخدمات الجكية لمنقؿ العمكمي الممنكح لشركة 
يجب عمى صاحب ": منو 08حيث نصت المادة ،  02/41كجب المرسـك التنفيذم رقـ بـ "لمطيراف

مف حيث أف يتكفر مستخدمكه عمى جميع الضمانات : االمتياز أنتينيا لمطيراف السير عمى ما يأتي
الطاقات المينية ك المعنكية أف يتكفر المستخدمكف المالحكف ك المستخدمكف المكمفكف بالصيانة  

 .2"....االستغالؿ التقني عمى المتطمبات التنظيمية التي تحكميـك
 

 :Clauses Contractuelles الشروط ذات الطبيعة التعاقدية  *ب
إنما  بكيفية تقديـ الخدمات لممنتفعيف ىذه الشركط ال تتعمؽ بكيفية تسيير المرفؽ العمكمي ك ال      

ك ال يمكف لإلدارة تعديميا بصكرة انفرادية ك إنما  ،تتعمؽ بالجكانب المالية ك المادية لعقد االمتياز
 ،مدة االمتياز: عادة فيك تتمثؿ ىذه الشركط  ،تطبؽ عمييا أحكاـ مبدأ العقد شريعة المتعاقديف

: ك التي سنتعرض ليا فيما يمي ،3التكازف المالي لمعقد ،االمتيازات المالية
: ـ مـــــدة االمتياز 1

ك ىذا ما يحافظ عمى سمطة  ك ال يمكف تصكره كعقد أبدم االمتياز دائما يبـر لمدة محددةعقد        
ك لكف بالمقابؿ ال تككف ىذه المدة قصيرة جدا ،  ك اختصاص اإلدارة بتنظيـ ك تسيير المرفؽ العاـ

كاسترداد المبالغ المالية التي  ،المتياز باستغالؿ المرفؽ العمكميإلى الحد الذم ال يسمح لصاحب ا
تككف مدة االمتياز طكيمة نكعا ك ليذا غالبا ما  ، لو ك تحقيؽ قدر معقكؿ مف األرباحأنفقيا في تشغي

.  باختالؼ أىمية المرفؽ العمكمي محؿ االمتياز ك لكنيا تختمؼ مف عقد آلخر ما
                                                 

 .14ص , 1996لسنة  55أنظر الجريدة الرسمية العدد ػ  1
 .12ص , 2002لسنة  04أنظر الجريدة الرسمية العدد ػ  2
. 17ص , المرجع السابؽ, األستاذ بف عمر رحاؿػ  3
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ك ينتيي العقد بانتيائيا  في الحاالت  ز في دفتر الشركط باتفاؽ األطراؼتحدد مدة االمتيا     
ىي قبؿ نياية المدة المتفؽ عمييا في الحاالت كما يمكف أف ينت ،إال في حالة تجديده ،العادية 

أك بدكف خطئو كحالة استرجاع المرفؽ العمكمي مف  ، ـ مثالكجزاء عمى خطأ الممتز االستثنائية
ك لكف يبقى لمممتـز حؽ ،  اقتضت ذلؾ ضركرة المصمحة العامةطرؼ اإلدارة ك تنظيمو ثانية كمما 

التعكيض عف المدة المتبقية مع إمكانية لجكئو لمقضاء اإلدارم لطمب التعكيض المناسب إذا لـ 
. 1تنصفو اإلدارة

  
نجد مثال  المرسـك التنفيذم رقـ  دة االمتياز في التشريع الجزائرمك فيما يخص تحديد ـ      

: منو 07المحدد لشركط إنشاء ك استغالؿ مؤسسات الصيد البحرم الذم نصت المادة  97/493
تحدد مدة االمتياز حسب أىمية االستثمارات التي يمكف القياـ بيا مف أجؿ إنشاء مؤسسة الصيد "

 ،2"(25)كما ال يمكف أف تتجاكز خمسة ك عشريف سنة ،(2)ك ال يمكف أف تقؿ عف سنتيف بحرماؿ
المتضمف المصادقة عمى دفتر الشركط النمكذجي لمتسيير  08/54كذلؾ المرسـك التنفيذم رقـ ك

باالمتياز لمخدمة العمكمية لمتزكيد بالماء الشركب حدد مدة االمتياز ك أشار إلمكانية تجديده ك ىذا ما 
تجديد بنفس ك يككف قابال لؿ  ...سنة(30)يمنح االمتياز لمدة ثالثيف": منو 04نصت عميو المادة 

. 3"األشكاؿ
، لقانكنية لضركرة المصمحة العامةكما يمكف كذلؾ أحيانا إلغاء عقد االمتياز قبؿ انتياء المدة ا      

أك بسبب خطأ ارتكبو الممتـز مثؿ إلغاء امتياز استغالؿ خدمات النقؿ الجكم العمكمي الممنكح لشركة 
. 20034نكفمبر سنة  05المؤرخ في  03/403بمكجب المرسـك الرئاسي رقـ  "الخميفة لمطيراف"

                                                 
 .18ص , المرجع نفسو, األستاذ بف عمر رحاؿػ  1
 .08ص , 1997لسنة  85أنظر الجريدة الرسمية العدد ػ  2
 .15ص ,2008لسنة  08أنظر الجريدة الرسمية العدد ػ  3
. 05ص ,2003لسنة  68أنظر الجريدة الرسمية العدد ػ  4
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(: المادية)ـ االمتيـــازات المــالية 2
المقدمة كالكعكد  الضمانات،التسبيقات  ، تتمثؿ االمتيازات المالية عادة في المساعدات المالية      
يمكف ك رفؽ العاـلمشخص المتعاقد معيا في حالة نجاحو في تسيير الـاإلدارة مانحة االمتياز مف 

لصاحب االمتياز الحصكؿ عمى شرط عدـ تعاقد اإلدارة مانحة االمتيازمع ممتـز آخر ينافسو في 
. 1استغالؿ نفس المرفؽ العمكمي

 

 89/01ك مثاؿ االمتيازات المالية في التشريع الجزائرم ما تضمنو المرسـك التنفيذم رقـ       
 02في الممحؽ  احتكار الدكلة لمتجارة الخارجية المتضمف تحديد دفاتر الشركط المتعمؽ باالمتياز في

األخرل حيث  منو المتضمف دفتر الشركط النمكذجي المطبؽ عمى دكاكيف التنظيـ كالييئات العمكمية
مخطط مخصصات بالعممة  ،يستفيد صاحب االمتياز بمقتضى االمتياز": منو 06نصت المادة 

 20المؤرخ في  91/99ك المرسـك التنفيذم رقـ  2"األجنبية قصد تحقيؽ االستيرادات مكضكع االمتياز
بطة بالبث المتضمف منح امتياز عف األمالؾ الكطنية ك الصالحيات ك األعماؿ المرت 1991أفريؿ 

اإلذاعي السمعي ك التمفزيكني إلى المؤسسة العمكمية لمبث اإلذاعي ك التمفزم في الجزائر الذم أشار 
 02لإلعانات المالية ك التسبيقات التي تقدميا الدكلة ليذه المؤسسة النجاز استثمارىا في الممحؽ 

 01أيف نصت المادة  فزمالمتضمف دفتر الشركط الخاص لممؤسسة العمكمية لمبث اإلذاعي ك التؿ
مف أجؿ التسيير إعانة تقدميا الدكلة : تشتمؿ ميزانية المؤسسة في باب اإليرادات عمى ما يأتي": منو

إعانات تقدميا  ،ىزة االستقباؿ اإلذاعي ك التمفزمك قسط مف صندكؽ تخصيص عمى استخداـ أج
ف خزينة الجزائر الرئيسي تسبيقات يضع أمي: "منو 14نصت المادة ك"الدكلة النجاز برنامج االستثمار

.  3"تحت تصرؼ المؤسسة بمجرد إيجاد إعتمادات الدفع السنكية
                                                 

 .19ص ,المرجع السابؽ,األستاذ بف عمر رحا ؿػ  1
 .72ص ,1989لسنة  03أنظر الجريدة الرسمية العدد ػ  2
. 611ص ,1991لسنة  19أنظر الجريدة الرسمية العدد ػ  3
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: ـ التــوازن المــالي لمعـــــقـد 3
 

 ،سكاء صراحة أك ضمنيا شرط إعادة التكازف المالي لمعقد كمبدأ عاـ كؿ العقكد اإلدارية تتضمف      
ك مف باب أكلى أف يتضمنو عقد االمتياز الذم ينصب عمى تسيير مرفؽ عمكمي ك ذلؾ ألجؿ 

ك تقـك السمطة اإلدارية مانحة االمتياز بالتدخؿ ، ضماف استمراريتو في تقديـ الخدمات لممنتفعيف بو 
ىدؼ إلعادة التكازف المالي لمعقد عف طريؽ تقديـ مساعدات أك تعكيضات مالية لممتعاقد معيا ب

ك ذلؾ بسبب ما قد يتعرض لو ،  ؽ العمكمي تحقيقا لممصمحة العامةالحفاظ عمى استمرارية المرؼ
صاحب االمتياز مف خسارة غير متكقعة أك بسبب التعديؿ االنفرادم لدفتر الشركط مف طرؼ اإلدارة 

. مانحة االمتياز
ؿ ذلؾ ما كرد في المرسـك التنفيذم ك قد أشار المشرع الجزائرم لشرط التكازف المالي لمعقد ك مثا     
المتضمف تحديد دفاتر الشركط المتعمؽ باالمتياز في احتكار الدكلة لمتجارة الخارجية في  89/01رقـ 

حيث  ،المتعمؽ بدفتر الشركط النمكذجي المطبؽ عمى المؤسسات العمكمية االقتصادية 01الممحؽ 
يض لتغطية أم ضرر  لصاحب االمتياز حؽ في التعك": منو 11نصت المادة 

. 1"م عبء إضافي ينتج عف أم تعديؿ يجريو مانح االمتياز مف جانب كاحد عمى دفتر الشركطكأ
الفقرة  09المحدد لمقكاعد العامة لمطيراف المدني في المادة  98/06ك كذلؾ أشار إليو القانكف رقـ  

لجكم بتأدية تبعات الخدمة ك يمكف تكميؼ شركة أك عدة شركات كطنية لمنقؿ ا": منو التي نصت 02
مقابؿ استفادتيا تعكيضا ماليا مف الدكلة ك ذلؾ كفؽ الحقكؽ ك الكاجبات الكاردة في دفتر  العامة

. 2"الشركط المحدد عف طريؽ التنظيـ

                                                 
1

 .71ص ,1989لسنة  03أنظر الجريدة الرسمية العدد ػ  
. 07ص ,1998لسنة  48أنظر الجريدة الرسمية العدد ػ  2
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: BOT: 
 
 
 

لـ يعرؼ بالجزائر فإنو , نظاـ جديد ظير في بداية الثمانينيات (BOT)البوتعقد امتياز بما أف       
تسيير باقي المرافؽ كثـ تـ تعميمو لبناء  السريعةت بداية مف امتياز الطرؽ إال في منتصؼ التسعينيا

فإف ىذا النظاـ الجديد لـ ك عميو   ،كالمطارات ك المكانئ ك غيرىا العمكمية الضخمة ك اإلستراتيجية
يكف محؿ دراسة مف قبؿ فقياء ك أساتذة القانكف اإلدارم في الجزائر عمى العكس مف ذلؾ في بعض 

اع أماـ القضاء اإلدارم الجزائرم كما أنو لـ يكف محؿ نز ،فرنسا ؿ كمصر ك األردف ك لبناف كالدك
بصفة ( BOT)البوتك ليذا سأحاكؿ في ىذا المطمب تناكؿ عقد االمتياز بنظاـ   ،لككنو نظاـ حديث

ك خاصة عقد  رقو عمى باقي العقكد المشابية لوعامة مع التركيز عمى بعض النقاط اليامة التي تؼ
كما أحاكؿ سرد بعض إيجابيات ىذا النظاـ دكف التطرؽ لنظامو القانكني  ،سيكياالمتياز بنظامو الكال

ك ككنو غير منظـ بالجزائر بقانكف  ،ـ القانكني لعقد االمتياز العادمباعتباره ال يختمؼ عف النظا
،  المطبقة عمى عقد االمتياز العادممما يعني أنو تطبؽ عميو نفس األحكاـ ك اإلجراءات , خاص
تباع الدكلة سياسة االقتصاد الحر، ك ما يستتبع ذلؾ مف مشاركة رأس ماؿ الخاص في إلنتيجة 

 البكتبمشركعات السنة األساسية، فقد ظير نكع جديد مف عقكد التزاـ المرافؽ العامة ك الذم عرؼ 
لبكت تعريؼ عقد اإلمتياز بنظاـ ا سنتناكؿ في ىذا الصدد،ك ليذا  أك عقد البناء كالتممؾ كنقؿ الممكية

، ك في األخير ( الفرع الثاني )ثـ التمييز بينو كبيف بعض العقكد المشابية لو ( الفرع األكؿ )كنشأتو 
(. الفرع الثالث)نتعرؼ عمى أىـ آثاره المالية ك اإلقتصادية 
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:BOT

 (:BOT)أوال ـ تعريف عقد االمتياز بنظام البوت
 
 
 
 
 

البناء ( Build: )اختصار لثالث كممات بالمغة االنجميزية ك تعني (BOT) البوتإف اصطالح      
 (CET)مصطمح الفرنسية ك يقابمو بالمغة 1نقؿ الممكية( Transfer) ،التشغيؿ( Operate)، أك اإلنشاء

نقؿ ( Exploiter)التشغيؿ، ( Construire)البناء: ك ىك اختصار لثالث كممات فرنسية 
مشركع تعيد بو الحككمة إلى إحدل الشركات ": ك يعرفو بعض الفقو بأنو ،2(Transférer)الممكية

شركة )كطنية كانت أك أجنبية ك سكاء كانت شركة مف شركات القطاع العاـ أك القطاع الخاص 
. 3"ك ذلؾ إلنشاء مرفؽ عاـ ك تشغيمو لحسابيا مدة مف الزمف ثـ نقؿ ممكيتو إلى الدكلة( المشركع
الصناعية التابعة لألمـ المتحدة في دليميا لعاـ لمتنمية  (UNIDO)كما عرفتو منظمة اليكنيدك      
ىك اتفاؽ تعاقدم بمقتضاه يتكلى أحد أشخاص القطاع الخاص إنشاء أحد المرافؽ ": كما يمي 1995

األساسية في الدكلة بما ذلؾ عممية التصميـ ك التمكيؿ ك القياـ بأعماؿ التشغيؿ ك الصيانة ليذا 
بإدارة ك تشغيؿ المرفؽ خالؿ فترة زمنية محددة يسمح ليا ك تقـك ىذه الشخصية الخاصة  ،المرفؽ

ك أية رسـك أخرل بشرط أال تزيد عما ىك  المرفؽ فييا بفرض رسـك مناسبة عمى المنتفعيف مف ىذا
ك ما ىك منصكص عميو في صمب اتفاؽ المشركع لتمكيف تمؾ الشخصية مف  ،مقترح في العطاء

ريؼ التشغيؿ ك الصيانة باإلضافة إلى عائد مناسب عمى استرجاع األمكاؿ التي استثمرتيا  ك مصا

                                                 
1

 (B O O T): في كؿ أك بعض معانييا كىي (B O T)كما أف ىناؾ العديد مف االصطالحات المشتقة ك التي تشترؾ مع كممةـ  
 B O), اإلنشاء ك التممؾ ك التشغيؿ دكف االلتزاـ بنقؿ الممكية: بمعنى (B O O), اإلنشاء ك التممؾ ك التشغيؿ ك نقؿ الممكية: بمعنى

O S T) مزيد مف المعمكمات ك لؿ.  ك غيرىا مف االصطالحات, اإلنشاء ك التممؾ ك التشغيؿ ك شرط الدعـ ك نقؿ الممكية: بمعنى
 .44ص , المرجع السابؽ, راجع الدكتكر إبراىيـ الشياكم

2
ـ   Conference des NATION UNIES sur le Commerce et le Developpement : EXAMEN DE LA POLITIQUE DE  

L'IVESTISSEMENT   ALGERIE. GENEVE 2004. P 09. 
ص , 2003طبعة , لبناف, منشكرات الحمبي الحقكقية, شغاؿ الدكلية ك التحكيـ فيياعقكد األ, الدكتكر محمد عبد المجيد اسماعيؿػ  3

52 ,53 .
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 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ماىية عقد اإلمتيازػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ: الفصؿ األكؿ 
 خاصة بإعادة المرفؽ إلى الحككمةك في  نياية المدة الزمنية المحددة تمتـز الشخصية اؿ ،االستثمار

. 1"أك إلى شخصية خاصة جديدة يتـ اختيارىا عف طريؽ الممارسة العامة
(. B O T)ثانيا ـ نشأة عقد االمتياز بنظام البوت

 

فيناؾ   (BOT)البوتالفقياء حكؿ تاريخ نشأة عقد االمتياز بنظامو الجديد بيف ؼ اختاليكجد       
كىناؾ مف  20ك مطمع القرف  19تشر في القرف مف يرجع جذكره التاريخية إلى عقد االمتياز الذم اف

 ىكاألرجح  لرئيس الكزراء التركي الراحؿ تكرجكت أكزاؿ غداة اجتماعو برجاؿ ك  قينسب ظيكر
لشرح إستراتيجيتو  االنتخابات في مطمع الثمانينيات األعماؿ كالمستثمريف الخكاص بعد نجاحو في

الجديدة في التنمية كاإلصالح االقتصادم بإسناد المشركعات الجديدة في مجاؿ البنية األساسية 
. 2(B O T)لمقطاع الخاص عمى أساس نظاـ

عمى غرار باقي  (B O T)البوتاف االىتماـ بنظاـ ؾمنذ منتصؼ التسعينيات ؼأما في الجزائر       
 الدكؿ النامية بيدؼ البحث عف مصادر تمكيؿ جديدة لبناء ك تشغيؿ البنية األساسية لممرافؽ العمكمية

لطرؽ السريعة نظرا لمضائقة المالية التي كانت تعاني منيا البالد آنذاؾ ككاف ألكؿ مرة بمنح امتياز ا
المتضمف قانكف  1995ديسمبر  30المؤرخ  95/27مف األمر رقـ  167 ،166 ةبمكجب الماد
 96/308الذم تـ تنظيـ شركط ك كيفيات منحو بمكجب المرسـك التنفيذم رقـ  19963المالية لسنة 
مع اإلشارة إلى أف إحجاـ المستثمريف الجزائرييف   . 19964سبتمبر  18المؤرخ في 

                                                 
 (B O T)ك لألىمية المتزايدة لنظاـ, (UNIDO BOT Guidelines)بالمغة اإلنجميزية 1995كرد دليؿ منظمة اليكنيدك لعاـ ػ  1

عمى تقديـ دليؿ إرشادم  (UNIDO)في مجاؿ إنشاء ك تطكير البنية األساسية لمبمداف النامية حرصت األمـ المتحدة لمتنمية الصناعية
ك التفاكض بشأنيا ك تنفيذىا ك بياف الخطكط الرئيسية لقياـ مشركعات ( B O T)لطريقة إنشاء مشركعات البنية األساسية بنظاـ 

 45, 44ص , المرجع السابؽ, ك لممزيد مف المعمكمات أنظر الدكتكر إبراىيـ الشياكم: ؼ أنكاعيا ك أشكالياالبنية األساسية بمختؿ
 .46, 45ص , المرجع السابؽ, الدكتكر إبراىيـ الشياكمػ  2
 .03ص , 1995لسنة  82أنظر الجريدة الرسمية العدد ػ  3
. 08ص , 1996لسنة  55أنظر الجريدة الرسمية العدد ػ  4
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 ػػػ ماىية عقد اإلمتيازػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ: الفصؿ األكؿ 
األجانب عف ىذا المشركع الضخـ ك المكمؼ ماليا المتعمؽ بالطريؽ السريع شرؽ غرب  كاف بسبب  ك

ليس بسبب عدـ نجاعة نظاـ ك  ،صعبة التي مرت بيا الجزائر سابقاالظركؼ األمنية ك السياسية اؿ
 ،كالمطارات ،باقي المرافؽ العمكميةفي الجزائر ليشمؿ  ك بعد ذلؾ ازدىر ىذا النظاـ ،(BOT)البوت

ك المنشآت األساسية الستقباؿ المسافريف عبر النقؿ البرم ك المثاؿ عف ذلؾ منح امتياز  ،ك المكانئ
ك منح األشخاص  1"دبي العالمية لممكانئ"ميناء الجزائر العاصمة ك ميناء جنجف لمشركة اإلماراتية 

المعنكييف ك الطبيعييف الجزائرييف امتياز إنجاز ك تسيير المنشآت القاعدية الستقباؿ المسافريف عبر 
. النقؿ البرم

: ك قد اىتمت الجزائر كغيرىا مف الدكؿ النامية بيذا النظاـ الجديد لعقد االمتياز لألسباب التالية      
. مما يجنبيا نفقات جديدة ربما ال تستطيع تكفيرىا، التمكيؿ يتـ خارج ميزانية الدكلةأف *
تنفيذ الدكلة لممشركعات االستثمارية بشكؿ أكثر كفاءة ك أقؿ تكمفة عف طريؽ أحسف الكسائؿ   *
مما يؤدم إلى الرفع مف مستكل الخدمات األمر الذم ال تستطيع الدكلة النامية ،أحدث التكنكلكجياك

. 2تحقيقو بإمكانياتيا البسيطة
ركة اإليجابية في عمميات غرس مفاىيـ جديدة مفادىا أف القطاع الخاص أصبح قادرا عمى المشا *

ك قد كاف القطاع العاـ في مرحمة النظاـ االشتراكي يتكلى إقامة المشركعات بأعمى التكاليؼ  ،التنمية
. 3لعاـمف إىدار لمماؿ اك ال يخفي ما ينطكم عميو ذلؾ  أقؿ النتائج ك أضعؼ التكنكلكجيا ك
 

                                                 
اتفاؽ بيف مكانئ دبي ك " مقاؿ لمصحفي حفيظ صكاليمي بعنكاف: 2008نكفمبر سنة  11بتاريخ  5473ػ أنظر جريدة الخبر العدد  1

. "مميكف دكالر 850استثمار بحكالي , السمطات لتسيير نيائي الحاكيات بالعاصمة ك جيجؿ
شركات جزائرية "مقاؿ لمصحفي عبد الكىاب بككركح بعنكاف : 2008ديسمبر  13بتاريخ  2478أنظر جريدة الشركؽ اليكمي العدد ػ  2

ك السبب في ذلؾ ىك رداءة خدمات الشحف البحرم ك التفريغ بمكانئ  ,ألؼ دكالر عف كؿ يـك تأخير ألصحاب البكاخر 20تدفع  
ساعات عمؿ بميناء  8مقارنة مع , أياـ عمؿ 4ف الحجـ المتكسط بميناء الجزائر العاصمة حيث  يتطمب  تفريغ باخرة ـ. الجزائر
 ."ساعات بميناء سانغفكرة 3ساعات بميناء جبؿ عمي باإلمارات العربية ك مدة  6ك مدة , مرسيميا

. 48ص , المرجع السابؽ, الدكتكر إبراىيـ الشياكمػ  3
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 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ماىية عقد اإلمتيازػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ: الفصؿ األكؿ 
:B O T

 

: عن عقد االمتياز الكالسيكي( BOT)أوال ـ تمييز عقد االمتياز بنظام البوت
 االمتياز باعتبارىما كجييف لعممة كاحدةيصعب التمييز بيف النظاميف الكالسيكي ك الجديد لعقد       

عمى أساس منح امتياز تسيير كاستغالؿ المرفؽ العمكمي لشخص آخر غير السمطة  قائـفكالىما 
بيا األطراؼ المتعاقدة في عقد المتمتع اإلدارية مالكة المشركع لمدة محددة كنفس الحقكؽ كااللتزامات 

. (BOT)البوتياز بنظاـ االمتياز الكالسيكي يتكفر عمييا عقد االمت
 المتمثؿ  ينفي كجكد بعض االختالؼ بينيماالق إال أف غـ كؿ ىذا التشابو بيف النظاميفرك      

أساسا في ككف المشركع أك المرفؽ العمكمي في عقد االمتياز الكالسيكي يسمـ لصاحب االمتياز 
عمى العكس مف  ،جاىزا أكعمى األقؿ مكتمؿ البنية األساسية ألجؿ تسييره ك تقديـ الخدمات لمجميكر

  العمكمي البنية األساسية لممرفؽ فالممتـز ىكمف يتكفؿ ماديا ك فنيا بإنجاز البوتذلؾ في نظاـ 
إضافة  ،ك في األخير ينقؿ ممكيتو لمانح االمتياز ،تسييره فيما بعد طيمة المدة المتفؽ عمييا في العقدك

يمجأ إليو عادة لتمكيؿ بناء ك استغالؿ المرافؽ العمكمية الضخمة التي تعجز  البوتلذلؾ فإف نظاـ 
االمتياز الكالسيكي فيستعمؿ حتى في عكس عقد  الدكلة عف تشييدىا ك تسييرىا بإمكانياتيا البسيطة
كما أف مدة العقد غالبا ما تككف طكيمة في نظاـ  ، استغالؿ المرافؽ العمكمية المتكسطة أك الصغيرة

كمدة  ستمـز مدة لتشييد البنية التحتيةألف نظاـ البكتي ر منو في عقد االمتياز الكالسيكيأكثالبوت 
.    لمتسيير

 :عن عقد األشغال العامة( BOT)ز بنظام البوتثانيا ـ تمييز عقد االمتيا
في عقد األشغاؿ العامة بإنشاء أك ترميـ مشركع أك عقار ما لصالح الجية اإلدارية يقـك المقاكؿ      

ك بعد انتياء األشغاؿ يسمميا المشركع أك العقار لكي تديره  قابؿ الثمف المتفؽ عميو في العقدالمعنية ـ
 ىنافميمة المقاكؿ  ،الخ...شفيات ك المدارس ك الطرقاتبمعرفتيا كإنشاء أك ترميـ المست

 
 
 
 



 - 56-  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ماىية عقد اإلمتيازػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ: الفصؿ األكؿ 
فالممتـز ينشئ المرفؽ البوت لؾ في عقد امتياز ذتنتيي بنياية األشغاؿ المتفؽ عميياعكس     

العمكمي ك يمتمكو ك يديره لغاية نياية مدة االمتياز ثـ تنتقؿ ممكية المرفؽ لإلدارة صاحبة المشركع 
. في حالة صالحة الستمرار تشغيمو

 :عن نظام الخوصصة( BOT)الثا ـ تمييز عقد االمتياز بنظام البوتث
 

يعتبر نظاـ الخكصصة صفقة تبرميا اإلدارة مع طرؼ آخر مف القطاع الخاص ك بمقتضاىا       
ك مف آثار ىذا العقد اعتبار ىذا  ،شركع أك شركة عامة مممككة لمدكلةتنقؿ لو جزئيا أك كميا ممكية ـ

أما في حالة نقؿ الممكية كميا فإف  ،الطرؼ اآلخر شريكا في إدارة المشركع بنسبة ما يممكو مف رأسماؿ
ك ىذا ما أشار لو المشرع الجزائرم مف خالؿ األمر رقـ  ،1صمة اإلدارة بالمشركع تنقطع نيائيا

الممغى بمكجب  2صصة المؤسسات العمكميةالمتعمؽ بخك 1995أكت سنة  26المؤرخ في  95/22
االقتصادية ك المتعمؽ بتنظيـ المؤسسات العمكمية  2001أكت  20المؤرخ في  01/04األمر رقـ 

يقصد بالخكصصة كؿ صفقة تتجسد في نقؿ ": منو 13ك الذم نصت المادة  تسييرىا ك خكصصتيا
الخاص مف غير المؤسسات العمكمية ك الممكية إلى أشخاص طبيعييف أك معنكييف خاضعيف لمقانكف 

: تشمؿ ىذه الممكية
لمعنكيكف أك األشخاص ا/ػ كؿ رأسماؿ المؤسسة أك جزء منو تحكزه الدكلة مباشرة أك غير مباشرة ك

ك ذلؾ عف طريؽ التنازؿ عف أسيـ أك حصص اجتماعية أك اكتتاب لزيادة  ،الخاضعكف لمقانكف العاـ
. في الرأسماؿ

.  3"ؿ كحدة استغالؿ مستقمة في المؤسسات التابعة لمدكلةػ األصكؿ التي تشؾ

                                                 
  .50ص , المرجع السابؽ, الدكتكر إبراىيـ الشياكم ػ 1
 .03ص , 1995لسنة  48أنظر الجريدة الرسمية العدد ػ  2
. 09ص , 2001لسنة  47أنظر الجريدة الرسمية العدد ػ  3
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إذ ينصب ىذا األخير عمى بناء كتشييد  البوتك لكف ليس الحاؿ كذلؾ في عقد امتياز       

 ،المشركع نيائيااستغالؿ مرفؽ عمكمي مف طرؼ الممتـز لمدة محددة دكف انقطاع صمة اإلدارة عف 
بؿ تبقى ليا حؽ الرقابة ك اإلشراؼ ك التكجيو في كؿ مراحؿ البناء ك االستغالؿ إلى غاية استرجاعيا 

. لييا أك لسبب آخر كفسخ العقدلممرفؽ العمكمي بسبب نياية المدة المتفؽ ع
:B O T 

إف تطبيؽ آليات جديدة لتنشيط استثمارات القطاع الخاص في مشركعات البنية األساسية بنظاـ       
نالت تأييدا ك مساندة مف قبؿ البنؾ االتجاه نحك العكلمة في المجاالت االقتصادية من خالل البوت 

كإستراتيجية لزيادة الكفاءة ك خفض األعباء ( UNIDO)الدكلي لمبناء ك التعمير ك منظمة اليكنيدك 
لما يتمتع بو ىذا  نمية القطاع الخاص مف ناحية أخرلك دعـ ك ت ،عف المكازنة العامة مف ناحية

:  1نظاـ مف مزايا عديدة ك مف أىميا ما يمياؿ
تكفير أساليب تمكيمية مبتكرة لتمكيؿ مشركعات البنية األساسية تـ  نتيجة لمتطكر التكنكلكجيػ  1

ك تجنيب الدكلة المجكء لالقتراض األجنبي ك ما يتبعو مف  ،لمرتفعة الضركرية ذات التكاليؼ ا
.     2اجتماعيةتدخالت سياسية ك اقتصادية ك كضغكطات  

مف االقتصاد في تمكف الدكلة ك مكاردىا العامة إلى قطاعات إستراتيجية أخرل الدكلة ػ تكجيو  2
أك  إلدارة العامة، ك اك القضاء ،لخكاص إدارتيا لحساسيتيا كالدفاعربما ال يمكف ؿ النفقات العمكمية

. ألنيا غير مربحة كثيرا كقطاع التربية ك الثقافة ك البحث العممي
مخاطر تنفيذ المشركعات الضخمة مف الدكلة إلى القطاع  (BOT)البوت نظاـ امتياز ينقؿ ػ  3

. الخاص مع ضماف اإلشراؼ ك الرقابة عمييا مف األجيزة المعنية
                                                 

1
 .54ص , المرجع السابؽ, الدكتكر إبراىيـ الشياكمػ  
, عند لجكئيا لالقتراض الخارجي, ك مثاؿ ذلؾ ما عانتو الجزائر مف ضغكطات سياسية ك اقتصادية ك اجتماعية خالؿ التسعينياتػ  2

.   خاصة لدل البنؾ الدكلي لإلنشاء ك التعمير
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لخبرات الفنية العالية مف خالؿ استخداـ كسائؿ التكنكلكجيا ؿالقكل البشرية المحمية اكتساب  .4

. المتطكرة كاالحتكاؾ بالخبرات األجنبية
زيادة ك  شركات جديدة ك طرح أسيـ ك سندات ػ تنشيط سكؽ الماؿ عف طريؽ التكسع في إنشاء 5

.  مما يشكؿ سبؿ جديدة لالستثمار، فرص التنمية االقتصادية 

: 
مكضكعو ليس عف باقي العقكد اإلدارية األخرل ؼيتميز عقد اإلمتياز بطبيعة قانكنية متميزة      

مثؿ عقد التسيير ك عقد مشاطرة اإلستغالؿ ، بؿ أكثر مف مجرد مساىمة في تسيير مرفؽ عمكمي 
ف جكىره إدارة المرفؽ العاـ ك حسف تسييره إلرتباطو بالمصمحة العامة ك كذلؾ إرتباطو ذلؾ أل

 .بالمصمحة الذاتية أك الخاصة لصاحب اإلمتياز 
؟ ما ىي أىـ العالقة القانكنية ىاتو أطراؼ ما : يمكف إثارة التساؤؿ التالي  مف خالؿ كؿ ىذا   

 ؟ لمنازعات الناشئة عنو الحمكؿ ؿماىي ك ؟ ك نيايتو أساليب إبرامو ك تنفيذه 
في المبحث تككيف عقد اإلمتياز ك كيفيات تنفيذه إنطالقا مف ىذا سكؼ نعالج في ىذا الفصؿ      

 .في المبحث الثاني سنتطرؽ إلى طرؽ نيايتو ك المنازعات الناشئة عنو  األكؿ ك
 
 

أحد أساليب باعتباره  أساسا بفكرة المرفؽ العمكميلعقد اإلمتياز متعمؽ نظاـ القانكني اؿإف       
ك تكيفو مع المتطمبات تو جممة المبادئ التي تحكـ تسييره مف حيث استمرارم كذاك قك تسييرتو إدار

ىي النتيجة فاظ عمييا ك بيدؼ تحقيؽ المصمحة العامة ك الح الجديدة ك المساكاة بيف المنتفعيف أمامو
ك قصد اإلحاطة بجكانب ىذا النظاـ القانكني لعقد االمتياز  ، اإلدارة لتحقيقيا بكؿ الكسائؿ لالتي تسع

.  (المطمب الثاني) ثـ تنفيذه (المطمب األكؿ)سكؼ نتناكؿ تككيف عقد االمتياز
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بما أف عقد اإلمتياز ىك عقد إدارم مبـر بيف اإلدارة المانحة لإلمتياز كالمتعاقد معيا الذم قد      
 المراد تسييره   محؿ العقد ك كطني أك أجنبي حسب طبيعة المرفؽ ، يككف شخص عاـ أك خاص 

 كأخيرا نتعرض لمضمكنو( الفرع الثاني )  أسمكب إبرامو ،(الفرع األكؿ ) االمتيازكؿ معرفة أطراؼ عقد سنحا
 ( .الفرع الثالث ) 

:
 

كمانحة )متعاقدة عقد االمتياز عف طريؽ اتفاؽ إرادتي األطراؼ المتعاقدة المتمثمة في اإلدارة اؿيبرم       
 .(الممتـز)المتعاقد معيا كصاحب امتياز مف جية أخرلك الطرؼ  مف جية (لالمتياز

(: مانحة االمتياز) أوال ـ اإلدارة
عمى شرط االختصاص في منح االمتياز المقرر ليا بمكجب يجب أف تتكفر ( مانحة االمتياز)اإلدارة       

ففي المرافؽ العمكمية الكطنية يككف االختصاص عادة  ،نص قانكني أك تنظيمي حتى يصبح العقد صحيحا
كما  ،1لمكزير المكمؼ بالقطاع كمنح امتياز استغالؿ المياه المعدنية مف طرؼ الكزير المختص بقطاع المياه

يمكف أف يككف االختصاص لسمطة كطنية مكمفة بقطاع معيف مثؿ اختصاص السمطة المكمفة بالطيراف 
المحدد لمقكاعد  06/ 98لكف بعد تعديؿ القانػػكف رقـ  ،ياز النقؿ الجكم العمكميالمدنػػي سابقا بمنح امت

مع اإلشارة إلى أف المرافؽ  ،2العامة لمطيراف المدني أصبح ىذا االختصاص مقرر لمكزير المكمؼ بالقطاع
 ،عة ك غيرىاك الطرقات السرم المحركقات ،البحرم العمكمية الكطنية اإلستراتيجية كالنقؿ العمكمي الجكم ك

أما فيما  ،3مجمس الكزراء تشترط قكانينيا الخاصة المصادقة عمى اتفاقية االمتياز في مجمس الحككمة أك
فالمرافؽ العمكمية  لعمكمية المحمية فتمنح مف السمطة المختصة محمياا يخص عقكد امتياز المرافؽ

                                                 
1

ص , 2004لسنة  45العدد  ر ج)غالؿ المياه المعدنية الطبيعية المتعمؽ باست 04/296مف المرسـك التنفيذم رقـ  18أنظر المادة ػ  
13.) 

ك المعدلة , (17ص , 1998لسنة  48العدد  ج ر)المحدد لمقكاعد العامة لمطيراف المدني 98/06مف القانكف رقـ  116أنظر المادة ػ  2
 (.05ص ,2003لسنة  48العدد  ج ر)03/01بمكجب األمر رقـ 

تتـ المكافقة عمى ":03/10المتعمؽ بقكاعد الطيراف المدني المعدؿ ك المتمـ باألمر رقـ  98/06مف القانكف 117نصت  المادة  مثالػ  3
مف المرسـك التنفيذم رقـ  03نصت المادة  ك. "...اتفاقية االمتياز ك دفتر الشركط المرافؽ ليا بمرسـك يتخذ في مجمس الكزراء

يصادؽ عمى اتفاقية منح المتياز الخاص بالطرؽ السريعة بمرسـك يتخذ في مجمس ":ات الطرؽ السريعةالمتعمؽ بمنح امتياز 96/308
. "....الحككمة
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أما المرافؽ العمكمية التابعة  ،1الكالئية تمنح مف طرؼ المجمس الشعبي الكالئي مع مصادقة الكالي عمييا 
. 2مع المصادقة عمييا مف طرؼ الكالي زىا المجمس الشعبي البمدملمبمديات فيمنح امتيا

 

(: صاحب االمتياز) ثانيا ـ الطرف المتعاقد مع اإلدارة
 

ك شرط االختصاص  ة كفقا لمقكاعد القانكنية العامةستيفاء شرط األىمييجب عميو إصاحب االمتياز       
عف طريؽ ممثمو القانكني أك الشخص  لمعنكم العاـ أك الخاصاأك إلبراـ العقد سكاء الشخص الطبيعي 

  المالية ك التجاريةرات الفنية ك بالقد ةتعمؽـ شركط أخرلؿ ئوستيفاإضافة إلى كجكب إ ،3المفكض لو
المنصكص عمييا عادة في دفتر الشركط التي تؤىمو لتسيير ك استغالؿ المرفؽ العمكمي محؿ االمتياز 

. مصمحة العامة ك حفاظا عمييالؿك ىك اليدؼ المنشكد لإلدارة مانحة االمتياز تحقيقا  ،بفعالية ك نجاح 
 

:

لـ ك  العمكمي بقانكف خاص ينظـ أحكامو المشرع الجزائرم لـ يخص عقد امتياز المرفؽإف          
امة يخصص لو أحكاما في قانكف الصفقات العمكمية المنظـ لباقي العقكد اإلدارية كعقد األشغاؿ الع

 ،كقانكف البمديةتنظيمية متفرقة كفي عدة نصكص قانكنية  قك إنما ذكر ،ك عقد التكريد ك عقد الخدمات
 ،قانكف المياه ،العامة المتعمقة بالطيراف المدنيقانكف القكاعد  ،قانكف األمالؾ الكطنية ،الكاليةقانكف 

المرسـك  ،المحدد لشركط منح امتياز استغالؿ الخدمات الجكية 2000/43المرسـك التنفيذم رقـ 
ك  ،الخ....النقؿ العمكمي البحرم ماتالمحدد لشركط منح امتياز استغالؿ خد 08/57التنفيذم رقـ 

المرفؽ العمكمي أك أساليب إبراـ عقد امتياز أحكاـ ك  ليس ىناؾ نص قانكني خاص ينظـعميو ؼ
مكضكع العمكمية ك إنما يختمؼ ذلؾ باختالؼ المرافؽ  ،كيفيات ك شركط اختيار الممتزميف

 

                                                 
 (.514ص , 1990لسنة  15الجريدة الرسمية العدد )المتعمؽ بالكالية 90/09مف القانكف رقـ  130أنظر المادة ػ  1
 (.499ص ,1990لسنة  15الجريدة الرسمية العدد )بالبمديةالمتعمؽ  90/08مف القانكف رقـ  138أنظر المادة ػ  2
. مف القانكف التجارم 545,  544, 5: ك كذلؾ المكاد, مف القانكف المدني 50, 49, 40: أنظر المكادػ  3
 
 
 

 



 - 61-  

 لعقد اإلمتيازانكني ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ النظاـ الؽػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ: الفصؿ الثاني 
مبدئيا يمكف القكؿ أف اختيار صاحب االمتياز يخضع لمسمطة التقديرية التي تتمتع بيا اإلدارة ، ك1االمتياز

 تراعى فييا عدة اعتبارات أساسية إنما تخضع لمعايير مكضكعية ليست مطمقةكىي  ،مانحة االمتياز
ك اعتبارات المصمحة الفنية المتمثمة في  ،كاعتبارات المصمحة العامة المتمثمة في المحافظة عمى الماؿ العاـ

اختيار اإلدارة لممتعاقد الذم يتكفر عمى أحسف الشركط الفنية كالتقنية لتسيير المرفؽ العمكمي ك اعتبارات 
كؿ األشخاص الراغبيف في التعاقد لتسيير المرفؽ العدالة القانكنية التي تستمـز ضماف المنافسة المشركعة ؿ

. 2العاـ  خاصة في حالة المزايدة
استقراء جممة النصكص القانكنية ك التنظيمية التي تضمنت شركط ك كيفيات منح عقكد مف خالؿ ك       

اختيار  نجد منيا ما يعطي لإلدارة السمطة التقديرية في ائرمامتياز المرافؽ العمكمية في التشريع الجز
ك منيا ما , الحفاظ عمييامع  المصمحة العامة  المتعاقد معيا بالتراضي مع األخذ بعيف االعتبار تحقيؽ 

-08عدلت االمر 11-11مف القانكف رقـ  15المادة ، ك لكف ا إتباع إجراءات المزايدة في ذلؾيفرض عميو
04  3. 

ففيما يخص حالة تمتع اإلدارة بالسمطة التقديرية الختيار المتعاقد معيا نجد مثال المرسـك التنفيذم        
ك بمكجب  دد لشركط استغالؿ الخدمات الجكيةالمح 2000فبراير سنة  26المؤرخ في  2000/43رقـ 

االمتياز أك رفض ية في منح أعطى لمسمطة المكمفة بالطيراف المدني السمطة التقدير منو 06 ،05المادتيف 
مف تعسؼ اإلدارة أكجب  ك قصد حماية صاحب الطمب ،منحو بعد دراسة الممؼ الذم يقدمو صاحب الطمب

عمى السمطة المكمفة بمنح االمتياز لتبرير في حالة الرفض ك أعطى  09 ،08نفس المرسـك في المادتيف 
ك لكف بعد تعديؿ القانكف رقـ  ،4لؼ بالقطاعلصاحب الطمب المرفكض طمبو حؽ الطعف أماـ الكزير المؾ

 أصبح منح 03/10بمكجب األمر رقـ  المحدد لمقكاعد العامة المتعمقة بالطيراف المدني 98/06
 

                                                 

 
 .الصادرة عف كزارة الداخمية المتضمنة عقد امتياز المرافؽ العامة ك تأجيرىا 3094/42التعميمة رقـ ػ  1
 .202ص , ديكاف المطبكعات الجامعية, النشاط اإلدارم, الجزء الثاني, القانكف اإلدارم, الدكتكر عمار عكابدمػ  2
،  40،الجريد الرسويت ، العدد  2011،يتضوي قاًوى الواليت التكويلي لسٌت 2011جويليت سٌت  18، الوؤرخ في 11-11قاًوى رقن  - 3

  .منو يقتصر منح األمتياز عمى التراصي فقط ك إلغاء المزاد العمني ك ىك القانكف السارم المفعكؿ  15المادة  ػ 08ص 
4

. 07ص , 2000لسنة  08أنظر الجريدة الرسمية العدد ػ  
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كما نجد أيضا  ،1ىذا االمتياز مف اختصاص الكزير المكمؼ بالقطاع بعد مكافقة مجمس الحككمة

المحدد لشركط منح امتياز استغالؿ  2008فبراير سنة  13المؤرخ في  08/57المرسـك التنفيذم رقـ 
منو يجعؿ منح ىذا االمتياز خاضع لمسمطة  09ك  05خدمات النقؿ العمكمي البحرم ك في المادتيف 

مالية ك التقنية كالفنية الالزمة التقديرية لمكزير المكمؼ بالبحرية التجارية مع ضركرة احتراـ الشركط اؿ
.  2لمنح ىذا االمتياز

فنجد مثال  م منح امتياز المرافؽ العامةما يخص حالة إتباع اإلدارة إلجراءات المزايدة ؼأما       
المتعمؽ بالمناطؽ الحرة أكجب  1994أكتكبر سنة  17المؤرخ في  94/320المرسـك التنفيذم رقـ 

يمنح امتياز تسيير المنطقة الحرة ": منو التي نصت 05يدة في المادة ضركرة إتباع إجراءات المزا
استغالليا عف طريؽ مزايدة كطنية ك دكلية مفتكحة أك محدكدة أك عف طريؽ التراضي تقـك بيما ك

المؤرخ  03/280ك نفس األمر أكده  المرسـك التنفيذم رقـ  ،3"....ككالة ترقية االستثمارات ك دعميما
المحدد لكيفية منح امتياز األمالؾ الكطنية ك إعداده الستغالؿ بحيرتي  2003 أكت سنة 23في 

يتـ منح امتياز األمالؾ الكطنية ": التي نصت منو 02م المادة ؼ( كالية الطارؼ) أكبيرة ك مالح
عف طريؽ المزايدة حسب دفترم الشركط الخاصيف ( كالية الطارؼ) الستغالؿ بحيرتي أكبيرة ك مالح

مع اإلشارة أنو تـ اإلعالف عف ىذا االمتياز المتعمؽ بالبحيرتيف في  ، 4"...مف البحيرتيف بكؿ بحيرة
الذم  2004ديسمبر سنة  20المؤرخ في  04/417ككذلؾ المرسـك التنفيذم رقـ  5لجرائد الكطنية

  ،قاتحدد الشركط المتعمقة بامتياز انجاز المنشآت القاعدية الستقباؿ ك معاممة المسافريف عبر الطر
 

                                                 
 .05ص ,2003لسنة  48أنظر الجريدة الرسمية العدد ػ  1
 .09ص ,2008لسنة  09أنظر الجريدة الرسمية العدد ػ  2
 .13ص ,1994لسنة  67أنظر الجريدة الرسمية العدد ػ  3
 .15ص , 2003لسنة  51أنظر الجريدة الرسمية العدد ػ  4
ػ أنظر في الممحؽ الثالث إعالف كزارة الصيد البحرم ك المكارد الصيدية عف مزايدة لمنح امتياز بحيرة مالح ك أكبيرة بكالية الطارؼ  5

. 2003سبتمبر  15في إحدل الجرائد الكطنية في 
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يمنح االمتياز مكضكع ": منو 06نص عمى ضركرة إتباع إجراءات المزايدة في منح ىذا االمتياز في المادة 

مع اإلشارة  ،1"...بالتراضي ىذا المرسـك عف طريؽ المزايدة عندما تككف المزايدة غير مثمرة يمنح االمتياز
 02/250يتـ طبقا لممرسـك الرئاسي رقـ  بالتراضيتياز سكاء بالمزايدة أك إلى أف إجراءات منح االـ

المعدؿ كالمتمـ ك ذلؾ لضماف مبادئ حرية الكصكؿ لمطمبات العمكمية  ،المتضمف تنظيـ الصفقات العمكمية
.  2ك المساكاة في معاممة المترشحيف ك شفافية اإلجراءات

: 

 ،(اتفاؽ االلتزاـ)تفاقية االمتيازفي ا ك تتمثؿ ىذه العناصر أجزاء ميمة ك متكاممة ثالث عقد االمتيازؿ      
 كذاكجؿ النصكص القانكنية المشار إلييا في كىي  3(كسائؿ التنفيذ) ك القرارات التنفيذية دفتر الشركط 

: التي سنتطرؽ ليا فيما يمي التنظيمية في التشريع الجزائرم
 :أوال ـ اتفاقية االمتياز

مانحة )دة قد االمتياز اتفاقية االمتياز المبرمة بيف طرفي العقد اإلدارة المتعاؽمف مككنات ع       
تفاقية في الغالب ك تككف ىذه اال ، مف جية أخرل( صاحب االمتياز) الطرؼ الممتـز ،مف جية( االمتياز
فنجد  ،أطراؼ عقد االمتيازييا المتفؽ عؿتتضمف المبادئ العامة ك الخطكط العريضة  ك مختصرة مكجزة 
اتفاقية امتياز استغالؿ خدمات النقؿ الجكم العمكمي المبرمة بيف السمطة المكمفة بالطيراف المدني مثال 

مادة تناكلت الخطكط  11ك بيف شركة الخميفة لمطيراف مختصرة ك متضمنة لحكالي ( الممثمة لمدكلة)
تمنح الدكلة بمكجب ىذه االتفاقية ": منيا 01اؿ المادة ك قد نصت عمى سبيؿ المث ،العريضة لعقد االمتياز

الفقرة  02كما نصت المادة  ،4"شركة الخميفة لمطيراف التي تقبؿ امتياز استغالؿ خدمة جكية لمنقؿ العمكمي
: امتيازات الطرؽ السريعة عمى مايميالمتعمؽ بمنح  96/308مف المرسـك التنفيذم رقـ  02

                                                 
 .30ص ,2004لسنة  82أنظر الجريدة الرسمية العدد ػ  1
المتضمف تنظيـ الصفقات  02/250المعدؿ ك المتمـ لممرسـك الرئاسي رقـ  08/338م رقـ مف المرسـك الرئاس 02أنظر المادة ػ  2

 (.06ص , 2008لسنة  62الجريدة الرسمية العدد )العمكمية
 .25ص , المرجع السابؽ, األستاذ بف عمر رحاؿػ  3
. 05ص , 2002لسنة  04أنظر الجريدة الرسمية العدد ػ  4
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ك يككف منح ىذا االمتياز مكضكع اتفاقية بيف الكزير المكمؼ بالطرؽ السريعة الذم يتصرؼ " 

. 1"لحساب الدكلة ك بيف صاحب االمتياز
: ثانيا ـ دفتر الشروط

يعتبر دفتر الشركط كثيقة ىامة تضعيا اإلدارة لتحدد بمكجبو شركط  ك قكاعد تسيير المرفؽ        
العمكمي كما ينصب أيضا عمى تحديد مكضكع عقد االمتياز ك مدتو ك حقكؽ ك كاجبات األطراؼ 

كما يعتبر دفتر الشركط صكرة سابقة عف  ،ك كيفيات ذلؾ تو لمتجديدالمتعاقدة ك قابميتو أك عدـ قابمي
مف  03فقرة  04عقد االمتياز ك خطكة أكلية لإلعالف عف رغبة اإلدارة في إبرامو حيث نصت المادة 

المحدد لمقكاعد العامة لالستعماؿ ك االستغالؿ  2003فبراير سنة  17المؤرخ في  03/02القانكف 
فات التقنية ك اإلدارية ك المالية لالمتياز ك تتـ يحدد دفتر الشركط المكاص": السياحييف لمشكاطئ

 08/14مف القػانػػكف رقـ  02مكرر فقرة  64كما نصت المػػادة  ، 2"المصادقة عميو عف طريؽ التنظيـ
: المتضمف األمالؾ الكطنية 90/30المعدؿ ك المتمـ لمقانكف رقـ  2008يكليك سنة  20المؤرخ في 

ح االمتياز الشركط الخاصة التي يجب أف تتكفر ألخذ متطمبات يحدد دفتر الشركط المتعمؽ  بمف"
 07/342مف المرسـك التنفيذم رقـ  11ك كذلؾ نصت المادة  ،3"الخدمة العمكمية بعيف االعتبار

المحدد إلجراءات منح امتياز نقؿ المحركقات بكاسطة األنابيب   2007نكفمبر سنة  07المؤرخ في 
: أعاله السيما البنكد التالية 06شركط المنصكص عميو في المدة يجب أف يتضمف دفتر اؿ": سحبوك

 ،الماليةك القانكنية،التقنية ،احب االمتياز العامة صمسؤكليات  ....,مدة االمتياز ،مكضكع االمتياز
. 4"شركط سحب االمتياز

 

 
                                                 

 .09ص , 1996لسنة  55العدد أنظر الجريدة الرسمية ػ  1
 .10ص , 2003لسنة  11أنظر الجريدة الرسمية العدد ػ  2
 .15ص , 2008لسنة  44أنظر الجريدة الرسمية العدد ػ  3
. 08ص , 2007لسنة  71أنظر الجريدة الرسمية العدد ػ  4
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(: وسائل التنفيذ)ية ثالثا ـ القرارات التنفيذ  
أك  1ىي قرارات أك إجراءات تصدرىا اإلدارة مانحة االمتياز لتحديد كيفيات تطبيؽ اتفاقية االمتياز    

تنفيذ قرارات نزع الممكية  ،لتسييؿ تنفيذىا مف طرؼ صاحب االمتياز كإصدار تراخيص مشتغؿ الماؿ العاـ
أك تحديد كيفيات تسعير الخدمات المكجية لممنتفعيف  ،ألجؿ المنفعة العمكمية المرتبطة بتنفيذ عقد االمتياز

 01الخ ك مثاؿ ذلؾ في التشريع الجزائرم ما نصت عميو المادة ...كتسعيرة المياه أك النقؿ :مف المرفؽ العاـ
: المتعمؽ بمنح امتيازات الطرؽ السريعة 96/308كذجي مف المرسـك رقـمف الدفتر األعباء النـ 04فقرة 

. 2"...يكتسب مانح االمتياز األراضي الضركرية لالمتياز ك يضعيا تحت تصرؼ صاحب االمتياز"
:  

االمر مختمؼ كلكف ىك المبدا العاـ السارم المفعكؿ في العقكد بصفة عامة ،  العقد شريعة المتعاقديف      
  لمبادئ الخاصة بتنفيذهمف اينفرد كغيره مف العقكد اإلدارية بجممة  عقد االمتياز باعتباره عقد إدارمبالنسبة ؿ

 ك ىذا ما سنتعرض لو ضمف  كفر عمييا باقي عقكد القانكف الخاصاالتي ال تتك
ك ىذا ما   كما ينتج عف تنفيذه عدة آثار تتمثؿ في حقكؽ ك التزامات األطراؼ المتعاقدة، (الفرع األكؿ ) 

 . دالعؽىذا المصمحة العامة أساس إبراـ ك ىذا نظرا إلعتبار ( الفرع الثاني )سنعرضو ضمف 
:  

تتمثؿ في األساس عمى مبػادئ أساسية ىامػة أثنػاء تنفيذه  العقػػكد اإلداريػػةاز كغيره مف عقد االمتييقـك      
ك ىما  أما المبدأيف اآلخريف،  في عقكد القانكف الخاصالمكجكد أيضا  في مبدأ النية المشتركة لألطراؼ

 أكثر بالعقكد اإلدارية ف متصالما فوك إعادة التكازف المالي لمعقد ،  قابمية العقد لمتعديؿ مف جانب كاحد
: السيما عقد االمتياز الرتباطو الكثيؽ بتحقيؽ المصمحة العامة ك الحفاظ عمييا  سكؼ نتعرض ليا فيما يمي

 
 

                                                 
. 25ص , المرجع السابؽ, األستاذ بف عمر رحاؿػ  1
. 10ص ,1996لسنة  55العدد أنظر الجريدة الرسمية ػ  2
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. المشتركة في تنفيذ عقد االمتيازاألطراف نية : المبدأ األول

أك حتى في  االمتياز أك في باقي العقكد اإلدارية األخرللنية المشتركة لألطراؼ سكاء في عقد إف ا      
ك غالبا ما يستند  تعطي لمعقد معناه الصحيحىا حيث أفىي أساس تنفيذ العقكد ،  عقكد القانكف الخاص

. عمييا القاضي لتفسير العقد مستخدما في ذلؾ مبادئ التأكيؿ المنصكص عمييا في القانكف المدني
أصبحت   دارية ك باألخص في عقد االمتيازتركة لألطراؼ المتعاقدة في العقكد اإلغير أف النية المش      

كؿ بصفة كاسعة ك ىذا ىك الحاؿ عندما يتعمؽ األمر بتسكية المشاكؿ الناجمة عف أحداث غير ؤتفسر ك ت
في إرادة التي تعتبر عنصرا ىاما  متكقعة ك ذلؾ بالنظر لممصمحة العامة التي تيدؼ اإلدارة دائما لتحقيقيا

ك بالتالي فإف النية المشتركة في ، تجاىميا( صاحب االمتياز)ال يمكف لممتعاقد معيا( مانحة االمتياز) اإلدارة
عقد االمتياز تقتصر بيذا المعنى في إرادة صاحب االمتياز في التعاكف مع اإلدارة بيدؼ تحقيؽ المصمحة 

متياز فأصبح غير ذم جدكل ماداـ أف دكرىا ك ىدفيا أما الكالـ ىنا عف نية اإلدارة كمانحة لال ، العامة
. 1دائما ىك تحقيؽ المصمحة العامة ك الحفاظ عمييا

 .عقد االمتياز تعديل قابمية : المبدأ الثاني
اإلدارة دائما لتحقيؽ المصمحة العامة ك الحفاظ عمييا في كؿ العقكد اإلدارية ك مف باب أكلى تسعى       

ينصب عمى تسيير مرفؽ عمكمي يقدـ خدمات لمجميكر ك قصد الحفاظ عمى ىذه في عقد االمتياز الذم 
أف ك ىذا التعديؿ إما  ،ا اقتضت ضركرات المرفؽ العاـ ذلؾالمصمحة العامة يتـ تعديؿ عقد االمتياز كمـ

ث أك بسبب كجكد أحدا ،يككف مف طرؼ اإلدارة بإرادتيا المنفردة ك ىك ما يسمى بالمصادر الداخمية لمتعديؿ
   .يعرؼ بالمصادر الخارجية لمتعديؿ ك ظركؼ استثنائية خارجة عف إرادة األطراؼ المتعاقدة ك ىك ما
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بفعؿ اإلدارة تحت رقابة التعديؿ فييا يككف  :الداخمية لقابمية عقد االمتياز لمتعديل لمصادراـ  1
تنصب عمى التحقؽ مف أف المصمحة العامة ىي الدافع الكحيد التي  اإلدارم عند االقتضاءالقاضي 

التعكيض  قصد تقدير عدـ تعسفيا في ذلؾ مع  الستعماؿ اإلدارة ىذا االمتياز المعترؼ بو ليا
صالحية التعديؿ االنفرادم مستعممة كثيرا في عقكد االمتياز تككف ك ، المستحؽ لصاحب االمتياز

رغـ إمكانيتيا في كؿ العقكد ك ىذا التعديؿ االنفرادم مف اإلدارة يتمثؿ عادة في إعادة تنظيـ المرفؽ 
أك بتغيير كسائؿ  لنقصاف حفاظا عمى المصمحة العامةالزيادة أك االعاـ أك تغيير االلتزامات التعاقدية ب

تنفيذ العقد مثاؿ ذلؾ أف تفرض اإلدارة عمى صاحب االمتياز الزيادة في ضخ كميات المياه لألفراد أك 
كما يمكف ليا فسخ  ،استعماؿ الكيرباء بدؿ الغاز لتسيير المرفؽ العمكمي تحت طائمة فسخ العقد

. 1فاظ عمى المصمحة العامةالعقد مف أجؿ الح
إعادة تقدير يككف التعديؿ فييا مف خالؿ   :الخارجية لقابمية عقد االمتياز لمتعديل لمصادراـ  2

شركط تنفيذ العقد لكجكد ظركؼ استثنائية خارجة عف إرادة األطراؼ المتعاقدة ك مف المخاطر 
باعتباره المرجع قد ك التي كرسيا القضاء الفرنسي الخارجة عف إرادة األطراؼ الميددة لعممية تنفيذ الع

حالة الصعكبات المادية  ،الة الظركؼ الطارئةح ،حالة فعؿ األمير:األساسي لمبادئ القانكف اإلدارم  
: ك التي نتناكليا فيما يمي

تتصرؼ بمكجب سمطات  كعقد اإلمتياز  السمطة العامة المتعاقدةفييا تعدؿ  :أ ـ حالة فعل األمير
قرارا إداريا فرديا أك تنظيميا أك قانكف مف شأنو   تصدراإلدارةكأف خارجة عف إطار العالقة التعاقدية 

اإلدارة مانحة امتياز النقؿ العمكمي  إتخاذؾمثال   ف حقكقواإلنقاص ـأك  أعباء صاحب االمتياززيادة 
 .قرارا بغمؽ طريؽ معيف أماـ النقؿ العمكمي ك تخصيصو لممشاة فقط 
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 تيازػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ النظاـ القانكني لعقد اإلـػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ: الفصؿ الثاني 
مانح االمتياز  قياـأك  1ما ينجر عف ذلؾ مف نتائج سمبية عمى تنفيذ عقد امتياز النقؿ العمكميك 

ينتج عنو أعباء مالية مرىقة لصاحب االمتياز لكف ؼبتعديؿ سعر الخدمات المحددة في عقد االمتياز 
صادرا ،  غير متكقع،  مشركعا( فعؿ األمير) يشترط لتحقؽ نظرية فعؿ األمير أف يككف فعؿ اإلدارة

. 2ب صاحب االمتيازمف نفس اإلدارة المتعاقدة بإرادتيا المنفردة ك ترتب عنو ضررا أصا
ما لحقو مف عف عف تكفر حالة فعؿ األمير حؽ صاحب االمتياز في تعكيض كامؿ نتج ك م     

لتزاـ بالتنفيذ إذا ما ترتب عف فعؿ الأضرار جراء فعؿ اإلدارة مانحة االمتياز كما يمكف لو التحمؿ مف ا
 ،ير المرفؽ العمكمي محؿ االمتيازاألمير استحالة مطمقة لتنفيذ العقد مثؿ حظر سمعة أساسية في تسي

كما  ،عدـ دفع غرامات مالية عف التأخير في تنفيذ االلتزاـ بسبب فعؿ األميرأيضا ك يحؽ لمممتـز 
طمب فسخ العقد بسبب فعؿ األمير الذم زاد مف أعبائو المالية لدرجة كبيرة ال يمكف تحمميا  يحؽ لو 

.  3مقارنة بما يممكو مف إمكانيات مالية
 

القضاء اإلدارم الفرنسي بمكجب قرار مجمس كليدة نظرية ذه اؿقتعتبر  :حالة الظرف الطارئ ب ـ
الفاصؿ في نزاع عقد االمتياز المبـر بيف الشركة العامة  1916مارس  24الدكلة الصادر بتاريخ 

ث ظركؼ استثنائية كأك حدكجكد أنو في حالة مفادىا ك  4لإلنارة في بكردك ك بيف مدينة بكردك
متكقعة كقت إبراـ العقد ك ترتب عنيا حدكث اختالؿ كبير كخطير في التكازف المالي غير ارجية خ

أكثر تكميفا مما تكقعو األطراؼ ك امف طرؼ صاحب االمتياز أشد إرىاؽ صبح تنفيذهأف ملمعقد لدرجة 
ىمة في تحمؿ مما يعطي لممتعاقد مع اإلدارة حؽ طمب ىذه األخيرة المسا ،المتعاقدة كقت إبراـ العقد

إثر ظركؼ استثنائية   مف التكاليؼ ك األعباء المستجدةجزء 
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 .المرجع نفسو, األستاذ دربكشي نكرالديفـ  
 .224ص , المرجع السابؽ, األستاذ عمار عكابدمػ  2
 .226ص , السابؽالمرجع , األستاذ عمار عكابدمػ  3
. في الممحؽ الثاني( ARRET GAZ DE  BORDEAUX)أنظر قرار مجمس الدكلة الفرنسي ػ  4

 



 - 69-  
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التي تضمف استمرارية المرفؽ العمكمي في تقديـ الخدمات  د االستمرار في تنفيذ االلتزاماتقص 1كالحرب
لمجميكر ك يشترط لتطبيؽ ىذه النظرية أف تككف صعكبة تنفيذ العقد مردىا ظرؼ استثنائي غير متكقع يؤدم 

أف يككف ، رر حقيقي ك ليس مجرد تفكيت الربح كجكد ض، إلى اختالؿ حقيقي في التكازف االقتصادم لمعقد 
   .ك ناتج عف أمكر خارج إرادة األطراؼ المتعاقدة ، ىذا الحدث مؤقت ك ليس دائـ

تحرر صاحب االمتياز مف التزاماتو التعاقدية بؿ يكاصؿ تنفيذىا ك إال عدـ نظرية ىذه اؿك مف آثار      
 أماك يقـك أطراؼ العقد عمى البحث عف إعادة تكييؼ العقد مع الكضعية الجديدة  2ضاع حقو في التعكيض

متياز إذا أصبح إعادة التكييؼ غير مجدم فمف حؽ صاحب االمتياز الحصكؿ عمى تعكيضات مف مانح اال
. 3ك يتـ تحميؿ اإلدارة الجزء األكبر مف الخسارة تحت رقابة القاضي اإلدارم
كتشبو كثيرا نظرية  شاء القضاء اإلدارم الفرنسي أيضاىي مف إف ك  :ديةج ـ حالة الصعوبات الما

غير  ات مادية خارجة عف إرادة األطراؼالظركؼ الطارئة ك مفادىا أف تنفيذ العقد يصطدـ بظيكر صعكب
مما يترتب  ،متكقعة ك غير عادية مثؿ عدـ استقرار التربة أك كجكد طبقات مائية باطنية أك حدكث زلزاؿ

الشيء الذم يعطيو حؽ  ،غير عادية مرىقة لمطرؼ المتعاقد مع اإلدارة ذلؾ مصاريؼ إضافيةعمى 
الحصكؿ عمى تعكيض كامؿ عف المصاريؼ اإلضافية مما يجعؿ ىذه النظرية تقترب كثيرا مف نظرية 

. 4اإلثراء بال سبب في القانكف المدني
امة ك يمكف تصكرىا في عقكد االمتياز خاصة ك تجد ىذه النظرية تطبيقاتيا بكثرة في عقكد األشغاؿ الع 

ستغاللو لمدة معينة مثؿ إنشاء كاالذم يمتـز المتعاقد فيو ببناء ك تشييد المرفؽ العمكمي   البوتبشكمو الجديد 
. الطرؽ السريعة ك استغالليا عف طريؽ االمتياز
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. إعادة التوازن المالي لمعقد: المبدأ الثالث
ك ما ينجـ عنو مف أعباء جديدة  مبدأ قابمية العقد لمتعديؿ لصالح اإلدارة يقابؿ  ىذا المبدأ       

ترىؽ كاىؿ الممتـز ك ييدؼ أساسا إلى تحقيؽ المصمحة العامة ك الحفاظ عمييا عف طريؽ الحفاظ 
تقديـ كعمى مصالح صاحب االمتياز لتمكينو مف االستمرار في تسيير ك استغالؿ المرفؽ العمكمي 

. الخدمات لمجميكر
لصالح صاحب االمتياز بمثابة معادلة مالية حقيقية في حالة  عتبر مبدأ التكازف الماليك أيضا م      

أك في حالة فعؿ األمير أك في حالة ( مانحة االمتياز)مف طرؼ اإلدارة التعديؿ االنفرادم لمعقد 
أما في حالة الظركؼ  ،أيف يككف لممتعاقد مع اإلدارة الحؽ في التعكيض الكامؿ الصعكبات المادية

ك لكف غالبا ما  ،فقط  ك ليس تعكيض كامؿ  مالي لمعقد يفترض معادلة شريفةالطارئة فإف التكازف اؿ
. 1مف األعباء %90تتحمؿ اإلدارة الجزء األكبر مف الخسارة التي تصؿ ربما إلى 

: 

العديد مف اآلثار القانكنية  يويترتب عؿنظرا لككف عقد اإلمتياز مف العقكد الممزمة لجانبيف فإنو      
المتمثمة في مكاجية الطرؼ المتعاقد معيا صاحب االمتياز كذا ك  ،في مكاجية اإلدارة مانحة االمتياز

مع اإلشارة إلى أف ىذه الحقكؽ ك االلتزامات تظير بشكؿ  ،  في حقكؽ ك التزامات تخص كؿ طرؼ
السالفة  مبادئ تنفيذ عقد االمتيازالمتناسؽ ؿالصحيح ك تكظيؼ اؿكاضح في الحالة التي يتـ فييا 

: فيما يميا سكؼ نتعرض لوالتي ك الذكر
: أوال ـ التزامات و حقوق صاحب االمتياز

 

: ـ التزامات صاحب االمتياز 1
 

طبقا لدفتر الشركط المتفؽ عميو مع  تزاـ بتنفيذ عقد االمتياز بنفسوصاحب االمتياز االؿلـز م    
  حسف النيةبمبدأ مع اإللتزاـ  ماتو بطريقة سميمة ك عناية كاممةالتزاتنفيذ احتراـ المدة المتفؽ عمييا ك 

 

                                                 
. المرجع السابؽ, األستاذ دربكشي نكرالديفػ  1
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 (La bonne fois )ك التزاـ احتراـ مدة التنفيذ مف أىـ  لكف يعتبر التزاـ التنفيذ الشخصيك  ،1في التنفيذ
:  التزامات صاحب االمتياز التي سأتطرؽ ليا فيما يمي

تسيير المرفؽ بيمتـز المتعاقد  :(التنفيذ الشخصي لمعقد ) أ ـ التزام صاحب االمتياز بتنفيذ العقد بنفسو
الالزمة لتحقيؽ ذلؾ كإقامة التدابير كاتخاذ جميع اإلجراءات   معالعمكمي بنفسو بانتظاـ ك اضطراد 

 . م الممقى عمى عاتقوااللتزاـ األساسك ىذا ىك  ركيب اآلالت ك التجييزات ك غيرىاالبناءات ك ت
 ،يجب أف يككف تنفيذا كامال مف طرؼ صاحب االمتياز ك ليس مجرد البدء في التنفيذالذم ك      

كما يجب أف يقـك بالتنفيذ بنفسو خاصة إذا كانت اعتبارات شخصية صاحب االمتياز لعبت دكرا كبيرا 
 ك التقنية لتسيير المرفؽ العمكميك مف ىذه االعتبارات القدرة المالية ك الفنية  ،في منحو ىذا االمتياز

مية التي ليا صمة ك كذلؾ حتى اعتبارات الجنسية في بعض البمداف كتسيير بعض المرافؽ العمك
باألمف القكمي ك ليذا ال يجكز لممتعاقد مع اإلدارة التنازؿ عف االمتياز لشخص آخر أك التعاقد مف 
الباطف إذا كاف دفتر الشركط ينص عمى التنفيذ الشخصي فقط دكف منحو لمغير مثمما نصت عميو 

 ": إعداده الستغالؿ بحيرة أكبيرةكمف دفتر الشركط المتعمؽ بمنح امتياز األمالؾ الكطنية   17المادة 
مف  47ك كذلؾ المادة  "... االمتياز شخصي ك غير قابؿ لمتنازؿ عنو: النظاـ القانػػػكني لالمتياز

. 2"...ال يمكف صاحب االمتياز أف يمنح أم إيجار مف الباطف...": نفس دفتر الشركط
كالتنازؿ عف العقد لمغير أك التعاقد  ملتزاـ بالتنفيذ الشخصترد بعض اإلستثناءات عمى االك لكف    

ك ال  ، فالس أك التسكية القضائيةلإلأك حالة كفاة الممتـز أك تعرضو  أك تفكيض الخدمة مف الباطف
ك لكف عادة ما  ،يمكف االعتداد بأم استثناء مف ىذه االستثناءات إال بمكافقة اإلدارة مانحة االمتياز

دة االمتياز غالبا ما تككف تتضمف دفاتر الشركط عمى بنكد لمكاجية مثؿ ىذه الحاالت العتبار أف ـ
مف المرسـك التنفيذم رقـ   11ك مثاؿ ذلؾ في التشريع الجزائرم ما نصت عميو المادة  طكيمة

 
 

                                                 
 .417ص , األسس العامة لمعقكد اإلدارية, الدكتكر سميماف الطماكمػ  1
2

. 23, 19ص , 2003لسنة  51أنظر الجريدة الرسمية العدد ػ  
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يككف االمتياز شخصيا ك ال ": المحدد لشركط منح امتياز استغالؿ خدمات النقؿ البحرم 08/57

غير  ك يككف مؤقتا ك قابال لإللغاء أف يككف محؿ إيجار أيا كاف شكمويمكف التنازؿ عنو ك ال يمكف 
م إلى أف في حالة كفاة صاحب االمتياز يمكف ذكم حقكقو أف يكاصمكا استغالؿ خدمات النقؿ البحر
غاية نياية مدة االمتياز شريطة أف يبمغكا بذلؾ السمطة المانحة لالمتياز في أجؿ مدتو شيريف 

في حالة التخمي عف االمتياز أك ": مف نفس المرسـك 34كما نصت المادة  ،"يمتثمكا لدفتر الشركطك
المعنكم في حالة إفالس صاحب امتياز خدمات النقؿ البحرم أك في حالة الحؿ المسبؽ لمشخص 

أعاله مف طرؼ ذكم الحقكؽ يقرر الكزير  11صاحب االمتياز ك في حالة عدـ احتراـ أحكاـ المادة 
.  1"المكمؼ بالبحرية التجارية إلغاء االمتياز

مف  17فقد نصت عمى سبيؿ المثاؿ المادة  التنازؿ عف االمتياز ك نقموقضية يخص  أما فيما      
الخميفة "غالؿ الخدمات الجكية لمنقؿ العمكمي الممنكح لشركة دفتر الشركط الخاص بامتياز است

كؿ نقؿ لالمتياز كمو أك جزء منو إلى الغير دكف مكافقة السمطة المكمفة بالطيراف المدني ": "لمطيراف
فقد نصت عمى سبيؿ المثاؿ المادة  ، ك فيما يخص تفكيض الخدمة العمكمية ،2"...باطؿ ك ال أثر لو

عندما يبادر صاحب االمتياز بتفكيض الخدمة العمكمية بصفتو ": 2005ياه لسنة مف قانكف الـ 108
فإنو يتعيف عميو طمب المكافقة المسبقة مف اإلدارة المكمفة بالمكارد المائية قبؿ عرضيا  مفكضةىيئة 

. 3"عمى المنافسة
المتعاقد مع اإلدارة  :(التنفيذ في المواعيد المحددة) مدة تنفيذ العقدلب ـ احترام صاحب االمتياز 

في عقد بالغة  بتنفيذ االمتياز في المدة المتفؽ عمييا في العقد ك احتراـ ىذه المدة لو أىميةيمتـز 
لممنتفعيف بصكرة دائمة   االمتياز التصالو المباشر بتسيير مرفؽ عمكمي مكمؼ بتقديـ خدمات

: 4ك يمكف لمدة التنفيذ ىنا أف تتضمف ثالث معاني ،منتظمةك
 

                                                 
 .13, 11ص , 2008لسنة  09أنظر الجريدة الرسمية العدد ػ  1
 .13ص , 2002لسنة  04لجريدة الرسمية العدد أنظر اػ  2
 .15ص , 2005لسنة  60أنظر الجريدة الرسمية العدد ػ  3
. 209, المرجع السابؽ, الدكتكر إبراىيـ الشياكمػ  4
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مف المرسـك  02عادة ما تككف طكيمة مثمما نصت عميو مثال المادة : مدة استغالؿ المرفؽ العمكميػ  1
المتضمف المصادقة عمى اتفاقية امتياز استغالؿ خدمات النقؿ الجكم الممنكح لشركة  02/41التنفيذم رقـ 
. 1"...سنكات 10يمنح االمتياز لمدة ": أنتينيا لمطيراف

مف  30عادة ما تككف قصيرة حيث نصت عمى سبيؿ المثاؿ المادة : ػ مدة البداية في تنفيذ عقد االمتياز 2
يتعيف عمى ": المحدد لشركط منح امتياز استغالؿ خدمات النقؿ البحرم 08/57المرسـك التنفيذم رقـ 

أشير ابتداء مف  06في أجؿ مدتو  صاحب امتياز خدمات النقؿ البحرم أف يضع االمتياز حيز التنفيذ
. 2"تاريخ التكقيع عمى اتفاقية االمتياز

كمكاقيت انطالؽ  عادة ما تحدد في دفاتر الشركط :ػ مدة المكاعيد الدكرية ألداء الخدمات لممنتفعيف 3
إحتراميا يجب ك ،أك أكقات تقديـ الخدمات بصفة عامة أك ساعات غمؽ بعض المحطات الرحالت الجكية

صاحب االمتياز ك إال تعرض لعقكبات الغرامة أك فسخ العقد باستثناء حاالت القكة القاىرة ك مثاؿ ؼ مف طر
مف دفتر األعباء النمكذجي لمطريؽ السريع في المرسـك التنفيذم  02الفقرة  12ذلؾ ما نصت عميو المادة 

إعفاء صاحب االمتياز ك في جميع األحكاؿ يمكف ": 1996سبتمبر سنة  18المؤرخ في  96/308رقـ 
ك كذلؾ المادة  ، "...جزئيا أك كميا في حالة القكة القاىرة التي تثبت قانكنا مف المسؤكلية إزاء مانح االمتياز

ال يتحمؿ صاحب االمتياز سقكط حقكقو في حالة استحالة ": مف نفس دفتر األعباء التي نصت 03فقرة  30
ك ما يدعـ األخذ بالقكة القاىرة ىك قرار مجمس  ،3"رة الثابتة قانكناالكفاء بالتزاماتو بسبب ظركؼ القكة القاه

أيف اعتبر تكقؼ  شركة ميساجرم ماريتيـ ك اآلخريف حكؿ قضية 29/01/1909الدكلة الفرنسي المؤرخ في 
. 4ىذه الشركة عف أداء الخدمات كاف بسبب قكة قاىرة ك التي تمثمت في إضراب ضباط القكات البحرية

 
 
 

                                                 
 .10ص, 2002لسنة 04أنظر الجريدة الرسمية العدد ػ  1
 .12ص , 2008لسنة  09أنظر الجريدة الرسمية العدد ػ  2
3

 .16, 13ص , 1996لسنة  55الجريدة الرسمية العدد أنظر ـ  
في الممحؽ ( AREET COMPAGNIE DES MESSAGERIES MARITIMES ET AUTRES)أنظر قرار مجمس الدكلة الفرنسي ػ  4

. الثاني
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 اإلدارة مانحة االمتيازالمجراة مف صاحب االمتيازبتنفيذ كؿ التعديالت يمتـز إضافة لما سبؽ ذكره ك 
التعكيض عف االلتزامات  كلو حؽ طمب ،ظيمية لعقد االمتياز ك عدـ رفضياعمى الشركط التف

حكاـ ك المبادئ التي تحكـ سير المرافؽ كما يجب عميو تسيير المرفؽ العمكمي كفؽ األ ،اإلضافية
ك المساكاة بيف المنتفعيف أماـ خدمات المرفؽ  تقديـ الخدمات بانتظاـ ك اضطراد العمكمية مف حيث

ك ىذا  1"كؿ المكاطنيف سكاسية أماـ القانكف": العمكمي دكف محاباة أك مجاممة تطبيقا لممبدأ الدستكرم
مف دفتر األعباء النمكذجي المتياز  02فقرة  23ما نصت عميو أيضا عمى سبيؿ المثاؿ المادة 

يجب أف يتـ تحصيؿ رسـك المركر بكيفية متساكية بالنسبة لمجميع دكف أم ": الطرؽ السريعة
 .2"...محاباة

: ـ حقوق صاحب االمتياز 2
 

تستمد كات عمى عاتؽ اإلدارة مانحة االمتياز حقكؽ صاحب االمتياز في نفس الكقت التزاـتشكؿ   
ىذه الحقكؽ أساسيا مف الشؽ التعاقدم لعقد االمتياز ك بعد التفاكض بيف األطراؼ المتعاقدة رغـ أف 

الحؽ في : ك مف أبرز ىذه الحقكؽ( األتاكل)بعضيا يغمب عمييا الطابع التنظيمي كالمقابؿ المالي
الحؽ في  ،الحؽ في إعادة التكازف المالي لعقد االمتياز ،ليوالحصكؿ عمى المقابؿ المالي المتفؽ ع

: فيما يمي اسكؼ نتطرؽ لوالتي احتراـ اإلدارة المتعاقدة اللتزاماتيا الناشئة عف عقد االمتياز ك
 

المزايا المالية المتفق )أ ـ حق صاحب االمتياز في الحصول عمى المقابل المالي في عقد االمتياز
الباعث الحقيقي عمى باعتباره المقابؿ المالي مف أىـ حقكؽ الممتـز في عقد االمتياز إف   :(عمييا 

ك يحصؿ صاحب االمتياز  صة بالنسبة ألشخاص القانكف الخاصالتعاقد لتسيير المرفؽ العمكمي خا
يتقاضاىا مف المنتفعيف بخدمات المرفؽ العمكمي ( أتاكل)رسـك عمى المقابؿ المالي عمى شكؿ 

 
 

                                                 
 .2008نكفمبر  15المؤرخ في  08/19المعدؿ بالقانكف رقـ , 1996نكفمبر  28مف دستكر  29أنظر المادة ػ  1
. 15ص , 1996لسنة  55أنظر الجريدة الرسمية العدد  ػ 2
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 لنظاـ القانكني لعقد اإلمتيازػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ: الفصؿ الثاني 
 
 

مسبقا مف طرؼ السمطة اإلدارية أك تحدد ليا سقفا معينا يتقيد بو الممتـز ك ال تحدد ، 1محؿ االمتياز
رغـ أف ىناؾ مف  ،نيا تعتبر مف قبيؿ الشركط التنظيميةأل ق تجاكزه إال بإذف مانح االمتيازيمكف ؿ

الفقياء مف يرل بأف الرسـك ىي مف الشركط التعاقدية في مكاجية اإلدارة ألنيا تحدد باتفاؽ الطرفيف 
  .2بينما تعتبر مف قبيؿ الشركط التنظيمية في مكاجية المنتفعيف مف خدمات المرفؽ العاـ ،المتعاقديف

كل تعتبر مف قبيؿ الشركط التنظيمية التي ك فيما يخص التشريع الجزائرم فإف الرسـك أك األتا      
تحدد مف طرؼ اإلدارة مانحة االمتياز مباشرة أك بطريقة غير مباشرة عف طريؽ تحديد السقؼ الذم 

ك الدليؿ عمى أخذ المشرع الجزائرم بيذا االتجاه ىك جممة   ، ال يمكف لصاحب االمتياز تجاكزه
ذلؾ ك التي تناكلناىا سابقا عند تطرقنا لعنصر ك التنظيمية التي نصت عمى  النصكص القانكنية

. 3فال داعي إلعادة تكرارىا ضمف الشركط التنظيمية( الرسـ)جراأل
 

الحفاظ عمى التوازن المالي )ب ـ حق صاحب االمتياز في إعادة التوازن المالي لعقد االمتياز
في تعديؿ عقد االمتياز كمما ( مانحة االمتياز)كمقابؿ المتياز السمطة اإلدارية  يعتبر  :(لممشروع 

ك حسب الدكتكر سميماف الطماكم فقد ظيرت فكرة التكازف  ،اقتضت ذلؾ ضركرات المرفؽ العاـ
التي تكلى المفكض ليكف بمـك  المالي لمعقد ألكؿ مرة بمناسبة تدخؿ الدكلة الفرنسية في عقكد االمتياز

لمترامكام التي صدر فييا حكـ مجمس صياغتيا في تقريره الذم قدمو في قضية الشركة الفرنسية 
ك إلزاـ الشركة بإضافة عدد  إجراء تعديالتفي ك أقر بحؽ اإلدارة  11/03/19104الدكلة في 

المتضرر  ك لكف بالمقابؿ اعترؼ بحؽ المتعاقد ،الدكرات أكثر مف المتفؽ عميو في دفتر الشركط 
 

 

                                                 
ك ال يتقاضى المقابؿ المالي , لكف ىناؾ بعض المرافؽ العمكمية المجانية التي يسيرىا صاحب االمتياز ك يقدـ الخدمات لممنتفعيفػ  1

بة الجامعييف في الجزائر العاصمة مثؿ امتياز شركة طحككت محي الديف لنقؿ الطؿ, بؿ يتقاضاه مف اإلدارة مانحة االمتياز, منيـ
 .كضكاحييا

 .223ص , المرجع السابؽ, أنظر الدكتكر إبراىيـ الشياكمػ  2
 .26ص , أنظر ىذه المذكرةػ  3
. 584ص , األسس العامة لمعقكد اإلدارية, أنظر الدكتكر سميماف الطماكمػ  4
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ك يعتبر حؽ إعادة التكازف المالي لمعقد  ، في تعكيض كامؿ عما لحقو مف ضرر جراء ىذا التعديؿ 

التي  لحقتو جراء التعديؿ االنفرادم لعقد االمتياز  لتخفيؼ األعباء عف صاحب االمتيازمعادلة شريفة 
بالتكازف المالي لمعقد كفعؿ األمير أك بسبب مصادر خارجية أخمت  مف طرؼ اإلدارة مانحة االمتياز
التطرؽ ك قد تناكلنا ىذه العناصر عند  بات المادية غير المتكقعةأك الظركؼ الطارئة أك الصعك

. 1فال داعي إلعادة ذكرىا, لمبادئ تنفيذ عقد االمتياز
اإلدارة  يقع عمى  :ج ـ حق صاحب االمتياز في احترام اإلدارة اللتزاماتيا الناشئة عن عقد االمتياز

تقيد أيضا بمبدأ حسف النية في مع اؿ العقد كامال بمجرد إبرامو مانحة االمتياز كاجب العمؿ عمى تنفيذ
التنفيذ ك احتراـ كافة الشركط الكاردة في العقد مع األخذ بعيف االعتبار دائما سمطات اإلدارة في 

تراـ مبدأ عدـ المنافسة في عقد ك عمى اإلدارة كذلؾ اح ، تعديؿ العقد حفاظا عمى المصمحة العامة
االمتياز إذا تـ االتفاؽ عمى ذلؾ مسبقا مثؿ منح امتياز تسيير نفس المرفؽ العمكمي لممتـز آخر غير 

ك تطمبت مقتضيات المرفؽ  باستثناء حالة تغير الظركؼ ،عكس ما تـ االتفاؽ عميو الممتـز األكؿ
. 2العمكمي ذلؾ

السابقة الذكر فيقع عمييا جزاء التعكيض  لسمطة اإلدارية ليذه االلتزامات ك في حالة مخالفة ا      
 ،أك فسخ عقد االمتياز مف طرؼ القاضي اإلدارم ك التعكيض لصاحب االمتياز عما لحقو مف خسارة
ك عمى القاضي قبؿ الحكـ بالتعكيض ك تقديره التأكد مف أف الضرر المادم الذم لحؽ الممتـز كاف 

ء اإلدارة بالتزاماتيا التعاقدية ك ليس بسبب استعماؿ اإلدارة لسمطاتيا المشركعة لتعديؿ بسبب عدـ كفا
أما فيما يخص  ، ألف قيمة التعكيض تختمؼ مف حالة ألخرل ،االمتياز تحقيقا لممصمحة العامة عقد

ر خطأ فسخ عقد االمتياز فيك أخطر جزاء يكقع عمى اإلدارة ك ال يحكـ بو القاضي اإلدارم إال بتكؼ
ك حتى يتحصؿ صاحب   ،جسيـ منيا كعدكليا عف تنفيذ العقد نيائيا أك التأخر الكبير في التنفيذ

 
 
 

                                                 
 .40, 39ص , أنظر ىذه المذكرةػ  1
. 235ص , المرجع السابؽ, الشياكمالدكتكر إبراىيـ ػ  2
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فيجب عميو االستمرار في تنفيذ عقد االمتياز  (أك التعكيض/الفسخ ك) ذه الحقكؽ االمتياز عمى كؿ ق
.  1ك إال تعرض لممسؤكلية قرار قضائي يقر لو بذلؾ حيف صدكر إلى

: ثانيا ـ سمطات و التزامات اإلدارة مانحة االمتياز
 

: ـ سمطات اإلدارة مانحة االمتياز 1
 

را ضماف تستيدؼ أكال ك أخيأك حقكؽ  بعدة سمطاتتتمتع اإلدارة المتعاقدة في عقكد االمتياز       
ك ىذه السمطات عادة ما يتـ  ،ؽ المصمحة العامة ك الحفاظ عمييالتحقي حسف سير المرفؽ العمكمي

عدـ تمتع  ك لكف عدـ النص عمييا ال يعني ،النص عمييا في اتفاقيات االمتياز أك دفاتر الشركط 
: اإلدارة بيا ك تتمثؿ ىذه السمطات فيما يمي

 

اإلشراؼ في كؿ العقكد  إلدارة سمطة الرقابة كؿ  :اإلشراف في تنفيذ عقد االمتياز أ ـ سمطة الرقابة و
ك لكف تزداد أىميتيا ك حدتيا في عقد االمتياز ك ذلؾ التصالو المباشر بتسيير المرافؽ  اإلدارية

العمكمية ك عالقتو المباشرة بالمنتفعيف بو مف جية ك طكؿ مدة عقد االمتياز مقارنة بباقي العقكد 
فتر اإلدارية مف جية أخرل ك سمطة الرقابة معترؼ بيا لإلدارة حتى ك لك لـ يتـ النص عميو في د

المتمثمة في ضركرة ضماف أدائو الخدمة  ستمدة مف مقتضيات المرفؽ العمكميـ باعتبارىاالشركط 
العمكمية لممنتفعيف عمى أكمؿ كجو ك باستمرار ك ال يجكز لإلدارة التنازؿ أك التخمي عف ىذه السمطة 

عمكمية لمتزكد مف دفتر الشركط النمكذجي لتسيير الخدمة اؿ 05ك ىذا ما نصت عميو مثال المادة 
استغالؿ الخدمة ك السمطة المانحة لالمتياز تسيير  تراقب": بالماء الشركب عف طريؽ االمتياز

. 2"...العمكمية لمتزكد بالماء الشركب بطريقة مباشرة أك بكاسطة ىيئات مراقبة تعينيا
 
 

 

                                                 
 .237, 236ص , المرجع السابؽ, الدكتكر إبراىيـ الشياكمػ  1
. 16ص , 2008لسنة  08أنظر الجريدة الرسمية العدد ػ  2
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رقابة الصيانة ك الرقابة المالية ، ك تتنكع سمطة اإلدارة في الرقابة ما بيف الرقابة الفنية ك التقنية       

:  1التجديد ك
 

 االمتياز إجراء مثؿ ىذه الرقابةدفاتر الشركط الممحقة بعقد عادة تتضمف  :ػ الرقابة الفنية ك التقنية
يمكف لمكظفي اإلدارة مانحة االمتياز الدخكؿ لممرفؽ العمكمي محؿ االمتياز ك اإلطالع عمى بخيث 

مختمؼ الكثائؽ ك المستندات الفنية المستعممة في التسيير ك التأكد مف كفاءة معدالت االستغالؿ 
 18ة الماد مراقبة آالت ك أجيزة استغالؿ المرفؽ العمكمي ك ىذا ما نصت عميو عمى سبيؿ المثاؿك

يتـ ضماف المراقبة في مرحمة االستغالؿ بما ": مف دفتر األعباء النمكذجي المتياز الطرؽ السريعة
فييا المراقبة التقنية لممنشآت الكبرل مف طرؼ السمطات ك المصالح المعينة ليذا الغرض مف طرؼ 

ئؽ ك التقارير يجب عمى صاحب االمتياز أف يقدـ ليذه السمطات ك المصالح الكثا ،مانح االمتياز
. 2"...المحددة بتعميمة مف مانح االمتياز

في سمطة الجية اإلدارية مانحة االمتياز إجراء التفتيش في أم كقت أساسا تتمثؿ  :ػ الرقابة المالية
بيدؼ تجنب  عمى حسابات صاحب االمتياز ك التأكد مف مطابقتيا لمقكاعد المحاسبية المعمكؿ بيا

. أك االختالس كاإلفالس السير الحسف لممرفؽ العمكميأم نتائج سمبية قد تيدد 
 

المتعارؼ عميو لدل االقتصادييف أف األجيزة ك اآلالت المستعممة في   :ػ رقابة الصيانة ك التجديد
مما يستمـز صيانتيا ك تجديدىا , لميالؾ تتعرض بمركر الزمف تسيير المرفؽ العمكمي محؿ االمتياز

ك قد . مانحة االمتياز سمطة الرقابة لمتأكد مف مدل تنفيذ ىذه الصيانةما يعطي لإلدارة ـ باستمرار
مف دفتر الشركط المتعمؽ بمنح امتياز األمالؾ الكطنية ك إعداده  36نصت عمى ذلؾ مثال المادة 

تتـ أشغاؿ التحكيؿ ك صيانة : مراقبة البناء ك صيانة المنشآت األساسية": الستغالؿ بحيرة أكبيرة
. 3"...راقبة ممثميف عف مانح االمتيازالمنشآت تحت ـ

 
 

                                                 
 .245ص , المرجع السابؽ, الدكتكر إبراىيـ الشياكمػ  1
 .14ص , 1996لسنة  55أنظر الجريدة الرسمية العدد ػ  2
 .21ص , 2003لسنة  51أنظر الجريدة الرسمية العدد  ػ 3
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مفيـك  فيي تتضمف مفيكميف مختمفيف بة التي تمارسيا السمطة اإلداريةك فيما يخص درجة الرقا  

:  1ك مفيـك آخر كاسع ضيؽ
اإلشراؼ عمى حسف تسيير المرفؽ العمكمي طبقا لبنكد ب رقابة اإلدارة فيو تقتصر :  ػ المفيـك الضيؽ

ك تسمى بالرقابة المادية ألنيا عبارة عف زيارات ( Contrôle de surveillance)عقد االمتياز
 إلجراء التحقيقات ميدانية ألماكف استغالؿ المرفؽ العمكمي مف طرؼ مكظفي اإلدارة مانحة االمتياز

. أك المعاينات المادية
 Le pouvoir de)سمطة اإلدارة في الرقابة مف اإلشراؼ إلى سمطة التكجيو تمتد : ػ المفيـك الكاسع

direction)  أيف تستطيع اإلدارة تكجيو أعماؿ التنفيذ ك اختيار أفضؿ األساليب ك أحسف األجيزة
. ك يمكنيا حتى إصدار أكامر إلزامية لصاحب االمتياز ،لتسيير المرفؽ العمكمي

سمطة استثنائية مستمدة مف النظاـ العاـ بيدؼ ىي   :ب ـ سمطة التعديل االنفرادي لعقد االمتياز
ك لكف ىذا التعديؿ يجب  ،تضت ضركرة المرفؽ العمكمي ذلؾصمحة العامة كمما اؽالحفاظ عمى الـ

ك ليذا نجد أف  ،تغييره جذرياكأف ال يؤدم إلى المساس بمبدأ استقرار الثمف أك إلى تحكير العقد 
 ، صالحية التعديؿ االنفرادم مستعممة كثيرا في عقكد االمتياز رغـ إمكانيتيا في كؿ العقكد اإلدارية

يتمثؿ عادة في إعادة تنظيـ المرفؽ العاـ أك تغيير االلتزامات التعاقدية بالزيادة أك النقصاف حفاظا ؼ
عمى المصمحة العامة أك بتغيير كسائؿ تنفيذ العقد ك مثاؿ ذلؾ أف تفرض اإلدارة عمى صاحب 

ير المرفؽ العمكمي االمتياز الزيادة في ضخ كميات المياه لألفراد أك استعماؿ الكيرباء بدؿ الغاز لتسي
. كما يمكف ليا فسخ العقد مف أجؿ الحفاظ عمى المصمحة العامة،تحت طائمة فسخ العقد

كاف القضاء الفرنسي ال يعترؼ لإلدارة بسمطة  ارة أنو قبؿ بداية القرف العشريفك تجدر اإلش     
ك لكنو  متعاقد معياك إنما كاف يشترط في ذلؾ مكافقة اؿ ،العقد حفاظا عمى المصمحة العامة تعديؿ

ك أقر لإلدارة بسمطة تعديؿ عقكد االمتياز مف جانب كاحد بداية مف قرار مجمس   تراجع بعد ذلؾ
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المتعمؽ بقضية شركة غاز دكفيؿ الذم أقر فيو بحؽ اإلدارة في  10/01/1902الدكلة المؤرخ في 
ك بعد ذلؾ أكد مجمس الدكلة الفرنسي  ،1الغاز إلى الكيرباء طمب الشركة بتغيير كسيمة اإلنارة مف

صراحة سمطة اإلدارة في تعديؿ العقد ألجؿ تحقيؽ المصمحة العامة في قراره الصادر 
ك كذلؾ في قراره الصادر في قضية  ،لشركة العامة الفرنسية لمترامكامفي قضية ا 11/03/1910

أقر بحؽ اإلدارة بإلزاـ صاحب االمتياز بزيادة كمية  ك 12/05/1933الشركة العامة لممياه بتاريخ 
المياه المقدمة لألفراد ك ذلؾ إيمانا مف القضاء الفرنسي بإلزامية مطابقة عقكد االمتياز مع متطمبات 

ك قد مشى في ىذا االتجاه بعض الفقياء الفرنسييف ك مف  ،2المصمحة العامة المستمرة ك المتغيرة
بمعنى أنو يمكف أثناء   بر كؿ عممية إدارية عممية محتممةتعت": لذم قاؿا Hauriouبينيـ األستاذ 

ك تعتبر بالتالي كؿ اتفاقية تتعمؽ  دؿ ألسباب تتعمؽ بالمصمحة العامةالتنفيذ أف تكقؼ أك تؤجؿ أك تع
.  3"بأم عممية إدارية عقدا احتماليا

فقد نص صراحة عمى سمطة اإلدارة في التعديؿ في بعض  ما فيما يتعمؽ بالتشريع الجزائرمأ      
مف دفتر األعباء النمكذجي  2ػ  8النصكص القانكنية ك التنظيمية لعقكد االمتياز ك منيا المادة 

يتعيف عميو حسب نفس الشركط إنجاز أك استعماؿ التعديالت  ": المتياز الطرؽ السريعة التي نصت
مف دفتر  65كما نصت المادة . 4"...د يأمر بيا مانح االمتيازالمنشآت الكبرل اإلضافية التي ؽك

(: كالية الطارؼ) الشركط المتعمؽ بمنح امتياز األمالؾ الكطنية ك إعداده الستغالؿ بحيرة مالح
يمكف تعديؿ أحكاـ دفتر الشركط ىذا أك تتميميا طبقا لمتنظيـ الجارم بو : مراجعة دفتر الشركط "

.  5"العمؿ
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لمتفؽ عميو فقيا ك قضاء أنو يمكف ا  :ج ـ سمطة فسخ عقد االمتياز من أجل المصمحة العامة
لمسمطة اإلدارية مانحة االمتياز فسخ عقد االمتياز ك استرداد المرفؽ العمكمي حتى قبؿ نياية مدة  

أك أنو لـ يعد يتماشى ك المصمحة العامة  ، يجدم نفعارأت أف أسمكب االمتياز لـ يعد إذا االمتياز 
كما يمكف لإلدارة  ، مع تعكيض صاحب االمتياز في ىذه الحالة 1التي أنشئ ألجميا المرفؽ العمكمي

ك حرمانو مف  ت تقصيره في تنفيذ بنكد العقدكفسخ عقد االمتياز كعقكبة لصاحب االمتياز في حالة ثب
مف دفتر الشركط المتعمؽ بمنح امتياز  59عمى سبيؿ المثاؿ المادة  ك ىذا ما نصت عميو ،التعكيض

يمكف مانح االمتياز : منع االمتياز"(: كالية الطارؼ) األمالؾ الكطنية ك إعداده الستغالؿ بحيرة مالح
أف يحدد االمتياز أك يمنعو مف حيث  لتقنية أك العممية أك االقتصاديةعندما تبرر ذلؾ االعتبارات ا

 .2"كالمكاف ال يمكف لصاحب االمتياز في أم حاؿ مف األحكاؿ المطالبة بالتعكيضالزماف 
ىذه السمطة االستثنائية الممنكحة لإلدارة في كؿ العقكد اإلدارية ك باألخص في عقكد غير أف      

العقد ك استرداد المرفؽ  االمتياز تمارس دائما تحت رقابة القاضي اإلدارم لمتأكد مف أف فسخ
لحماية  أك كاف بسبب خطأ مف صاحب االمتياز ، كاف بيدؼ الحفاظ عمى المصمحة العامة العمكمي

مع اإلشارة إلى أف القاضي اإلدارم ال يمكف لو منع اإلدارة مانحة  ، ىذا األخير مف تعسؼ اإلدارة
يحكـ عمييا بأداء تعكيضات مالية ك إنما  ،عقد االمتياز في حالة ثبت تعسفيااالمتياز مف فسخ 

. 3مناسبة لصاحب االمتياز
 

معترؼ بيا لإلدارة مانحة االمتياز كمما كانت   :د ـ سمطة فرض العقوبات عمى صاحب االمتياز
أك لعدـ احترامو  ،المصمحة العامة ميددة جراء التنفيذ السيئ لعقد االمتياز مف طرؼ المتعاقد معيا

خالفا لما تـ االتفاؽ عميو في العقد ك تمارس ىذه  ،أك تنازلو عف االمتياز لصالح الغير ،لممكاعيد
مع   ، السمطة بصفة انفرادية مف اإلدارة بعد تكجيو إعذارات لصاحب االمتياز لتصحيح أخطائو
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تكقيؼ تنفيذ لتذرع بخطأ اإلدارة ؿأنو ال يجكز لصاحب االمتياز في أم كقت مف األكقات ا اإلشارة 

. في النزاع مف طرؼ القاضي اإلدارم ثفيك يبقى ممـز بتنفيذىا لغاية الب التزاماتو التعاقدية
فيمكف لإلدارة إعالف  ،ك تعددت  التي يمكف فرضيا في عقد االمتيازالعقكبات ىذا ك قد إختمفت     

 مع  العمكمي بنفسيا أك تكمؼ جية أخرل بإدارتوك تكلى إدارة المرفؽ ( Séquestre)حالة الحراسة 
العماؿ ك المعدات لتنفيذ العقد في انتظار العقكبة إستخداـ أخذ اإلدارة مكاف صاحب االمتياز ك 

ك يمكنيا أيضا فرض عقكبات مالية عمى الممتـز  ،1النيائية المتمثمة في إسقاط حؽ االمتياز
أف تتمثؿ العقكبة في سحب االمتياز ك ىذا ما نصت عميو الغرامات المالية كما يمكف ككالتعكيضات  

مف دفتر الشركط المتعمؽ بمنح امتياز األمالؾ الكطنية ك إعداده الستغالؿ بحيرة  60مثال المادة 
يعاقب صاحب االمتياز في حالة التياكف أك عدـ تنفيذ أم التزاـ : العقكبة"(: كالية الطارؼ) مالح

ك ىذه العقكبات كميا معترؼ بيا لإلدارة مانحة االمتياز  ،2"االمتيازناجـ عف دفتر الشركط بسحب 
ك لكف بشرط أف يككف قد  ،المتعاقد المخالؼ اللتزاماتو حتى ك لك لـ يتـ االتفاؽ عميياعمى  لتسميطيا

.  تـ إعذاره لتنفيذ التزاماتو
: ـ التزامات اإلدارة مانحة االمتياز 2

 

مانحة االمتياز في المقابؿ حقكؽ لصاحب االمتياز لحماية كضعيتو التزامات اإلدارة تشكؿ       
كمف بيف ىذه االمتيازات امتياز  ،جوالتعاقدية ك تمكينو مف تسيير المرفؽ العمكمي عمى أكمؿ ك

السمطة العامة التي تخكليا اإلدارة لمممتـز في إطار استغالؿ االمتياز كما تمكنو مف امتياز الحصرية 
 ،استئثار الممتـز بامتياز استغالؿ المرفؽ العمكمي دكف منافستو مف طرؼ اآلخريفالذم يتمثؿ في 

 مع  متياز كامال كفؽ مبدأ حسف النيةلى السمطة اإلدارية مانحة االمتياز التزاـ تنفيذ عقد االعكما يقع 
المتفؽ  ستغالؿ طيمة المدةتمكيف الممتـز مف اال ك ة بنكد العقد الصريحة ك الضمنيةاحتراميا لكاؼ

التزامات جديدة عمى صاحب  ك عدـ التعسؼ في استعماؿ امتياز السمطة العامة لفرض  عمييا
 

 

                                                 
1

 .المرجع نفسو, األستاذ دربكشي نكرالديفـ  
 .31ص , 2003لسنة  51أنظر الجريدة الرسمية العدد ػ  2



 - 83-  
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ىذه ،كرات السير الحسف لممرفؽ العمكميدكف أف يتطمب ذلؾ ضر ،أك اإلنقاص مف حقكقواالمتياز  
ف ك لكف دكف أ( مانح االمتياز ك صاحب االمتياز)مجمؿ آثار عقد االمتياز بالنسبة لطرفي العقد 

تمكينو ؿ ، ألجمو فؽ العمكميد امتياز استغالؿ المرالذم تـ إبراـ عؽ (المنتفعيف)ننسى الطرؼ الثالث 
حيث يتمتع ىؤالء المنتفعيف بجممة مف الحقكؽ في مكاجية اإلدارة مانحة  مف االنتفاع بخدماتو

عادة ففيما يخص حقكؽ المنتفعيف اتجاه اإلدارة فيي تتمثؿ  ،ك في مكاجية صاحب االمتياز ،االمتياز
ك قيمة الرسـك  االمتياز كمكاقيت االستغالؿفي طمبيا التدخؿ إلجبار الممتـز عمى احتراـ شركط 

أما فيما يخص حقكؽ المنتفعيف  ، ك احتراـ مبدأ مساكاة الجميع أماـ خدمات المرفؽ العمكمي (اإلتاكة)
فتتمثؿ في تمكينيـ مف االنتفاع مف خدمات المرفؽ العمكمي محؿ االمتياز  1اتجاه صاحب االمتياز

تطبيقا  ،لجميع المنتفعيف متى تكافرت فييـ شركط االنتفاع في أحسف الظركؼ ك عمى قدـ المساكاة
ك في المقابؿ يقع عمى المنتفعيف كاجب احتراـ  "كؿ المكاطنيف سكاسية أماـ القانكف": لممبدأ الدستكرم

ألىمية ىذه كك تسديد الرسـك  كاحتراـ المكاقيت شركط ك كيفيات االنتفاع مف خدمات المرفؽ العمكمي
صاحب االمتياز ك المنتفعيف مف خدمات المرفؽ العمكمي نجد تدخؿ المشرع أك اإلدارة العالقة بيف 

ك  كيفيات االستفادة مف ىذه الخدماتلتنظيـ العالقة ك تحديد شركط ك  بما تممكو مف كسائؿ قانكنية
المتضمف ممحؽ نظاـ الخدمة المنظـ  08/54مثاؿ ذلؾ في التشريع الجزائرم المرسـك التنفيذم رقـ 

. 2لشركط ك كيفيات استفادة المنتفعيف مف الخدمة العمكمية لمتزكد بمياه الشرب المسيرة باالمتياز
 
 

 

                                                 
1

حيث اعتبرُا البعض عالقت تعاقديت هدًيت هبٌيت على عقد , اختلف الفقَ حول عالقت للوٌتفعيي هي خدهاث الورفق العووهي هع صاحب االهتيازـ  

أما إرادة المنتفعيف فتتمثؿ في قبكؿ أك رفض االنتفاع بالخدمات , باعتبار أف الممتـز ىنا في مركز قكة( Contrat d'ahésion)إذعاف
ك إنما مجرد شركط الئحية متفؽ عمييا مسبقا بيف اإلدارة ك , أما بعض الفقو اآلخر فيرل أنو ال كجكد لعالقة تعاقدية. بكؿ شركطيا

ك لكف الرأم األكؿ ىك الراجح باعتبار أف المنتفعيف ليـ حؽ قبكؿ أك . ا دك ف مناقشتياصاحب االمتياز ك تممى عمى المنتفعيف كمي
ك ما ليـ إال حؽ الطعف , رفض االنتفاع مف خدمات المرفؽ العمكمي حسب الشركط ك اإلجراءات المنصكص عمييا في عقد االمتياز

ك لمزيد مف المعمكمات راجع الدكتكر عمي . احب االمتيازفي حالة عدـ احتراـ ىذه الشركط أك اإلجراءات مف طرؼ اإلدارة أك ص
 . 66, 65ص , المرجع السابؽ, الخطار
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: 
قة قانكنية تربط بيف شخص مف أشخاص القانكف متياز عالإلقد اإف عاإلشارة لو كما سبؽ      

 الدكلة تحقيؽؿ ةاحد المرافؽ التابعبيدؼ إدارة متياز دارة مانحة اإلإلابيف  كمف جية الخاص أك العاـ 
ما ك ما لـ تنقض المدة المحددة في العقد  قالتزاماتمف تـز ؿالـال يتحمؿ حيث ، كر قجـؿلنفع العاـ ؿؿ

مف ىنا ، لو  اية الميعاد الحقيقيقينقضي العقد قبؿ ف اللياناؾ أسباب أك عكارض مف خقلـ تكف 
المرفؽ العاـ إلى  يؤكؿؼعقد اإلمتياز مف العقكد الزمنية الذم ينتيي بعد مدة معينة يمكف القكؿ أف 

صاحب  بيف عدة أطراؼ مف بينيا الدكلة المالكة األصمية ، كما أف عقد اإلمتياز ينتج عالقات
ك يترتب  ك المنتفعيف مف خدمات المرفؽ العاـ مكضكع اإلمتياز ، اإلمتياز ، اإلدارة مانحة اإلمتياز

المبحث نياية عقد اإلمتياز ك عميو سكؼ نعالج في ىذا ، عمى ىذه العالقات منازعات مختمفة 
 ( .المطمب الثاني )ك المنازعات الناشئة عنو ( المطمب األكؿ )

\ 

 
 

 ألف يمة المدة المتفؽ عمييا استغالؿ المرفؽ العمكمي ط ك صاحب االمتياز في تسييريستمر       
بالنياية ىذا ك بانتيائيا ينقضي العقد ك يسمى عقد االمتياز مف العقكد اإلدارية المحددة المدة 

ك لكف ألسباب معينة ينتيي عقد االمتياز قبؿ نياية المدة المتفؽ ( الفرع األكؿ)بيعية لعقد االمتيازالط
سكاء انتيى ك (الفرع الثاني)زما يعرؼ بالنياية المبكرة لعقد االمتيا أمعمييا بيف األطراؼ المتعاقدة 

.  (الفرع الثالث ) خمؼ آثار جراء ذلؾ مإنو عقد االمتياز نياية طبيعية أك نياية مبكرة ؼ
:

 

فإف  كمف بينيا عقد االمتياز م العقكد اإلدارية المحددة المدةعنصر الزمف جكىرم ؼبما أف       
 المرافؽ العمكمية ينتيي بانتياء المدة المتفؽ عمييا في اتفاقية االمتياز كيسمى بالنياية العاديةامتياز 

ك لكف تحديد مدة االمتياز ال تحكؿ دكف تجديده إف كانت النصكص القانكنية أك التنظيمية المنظمة 
التنفيذم  مف المرسـك 10ك ىك ما نصت عميو عمى سبيؿ المثاؿ المادة  ،لالمتياز تسمح بذلؾ

سنكات ( 10)يمنح االمتياز لمدة عشر: "المحدد لكيفيات استغالؿ خدمات النقؿ الجكم 2000/43
المتفؽ عمييا يرجع المرفؽ العمكمي  اإلمتيازبعد انقضاء مدة . 1..."يمكف أف يجدد باألشكاؿ نفسيا
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ك تحؿ ىذه األخيرة محؿ صاحب  لمتعاقدة مانحة االمتيازبكؿ أمكالو المنقكلة ك العقارية لإلدارة ا
مف  1ػ 29ك ىذا ما نصت عميو المادة ، االمتياز في كؿ الحقكؽ ك االلتزامات المرتبطة باالمتياز 

 28مدة المترتبة عف أحكاـ المادة عند انقضاء اؿ": دفتر األعباء النمكذجي المتياز الطرؽ السريعة
أعاله  ك بمكجب ىذا االنقضاء ال غير يحؿ مانح االمتياز محؿ صاحب االمتياز في جميع الحقكؽ 

ك عمى العمـك  ،األجيزة ك ممحقاتياك ك يتسمـ عمى الفكر التجييزات ك االلتزامات المرتبطة باالمتياز
 في االتفاقية ك دفتر األعباء ىذااألمكاؿ المنقكلة ك العقارية التي ىي جزء مف االمتياز كما ىك محدد 

. 1"ك تؤكؿ إليو جميع إيرادات االمتياز ابتداء مف نفس اليـك
 

بعد نياية مدة االمتياز في اختيار طريقة أخرل إلدارة المرفؽ العمكمي الكاممة ك لإلدارة الحرية       
صاحبة السمطة التقديرية في ىذا المجاؿ باعتبارىا المسترجع أك حتى منح امتياز جديد لشخص آخر 

. حسبما تراه محققا لممصمحة العامة
: 

نقضي بعد نياية المدة المتفؽ عمييا ك أحيانا قبؿ عقد اإلمتياز م أفقرت مختمؼ القكانيف أ      
منيا ما يككف بسبب  رة لمعقد ألسباب متعددة ك متنكعةؾاستنفاذ ىذه المدة ك ترجع ىذه النياية المب

أك  ،ك منيا ما يككف بسبب طمب صاحب االمتياز إلنياء عقد االمتياز ،خطأ جسيـ ارتكبو الممتـز
: اب أخرلبمنيا ما يعكد لإلرادة المنفردة لإلدارة حفاظا عمى المصمحة العامة أك ألس

(: La déchéance)أوال ـ إسقاط االمتياز 
إلى انتياء ؤدم ميما كعقكبة إلخالؿ الممتـز بالتزاماتو إخالال جس صدكر القرار بإسقاط االمتياز      

لذا يعد إسقاط االمتياز قبؿ نياية المدة المتفؽ عمييا  ،االمتياز نياية مبتسرة ك قبؿ انقضاء مدة العقد
  في العقد عقكبة تفرض عمى صاحب االمتياز الرتكابو خطأ جسيـ في تسيير المرفؽ العمكمي

كلخطكرة   ،االمتياز بالتزاماتو التعاقديةيختمؼ بذلؾ عف فسخ العقد الذم ال يستمـز إخالؿ صاحب ك
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ك لكف عدـ النص عميو صراحة ال غالبا إجراء إسقاط االمتياز يتـ النص عميو في بنكد العقد       
. 1يعني أف اإلدارة مانحة االمتياز ال تممؾ سمطة إيقاعو

ض ك جسامة اآلثار المترتبة عنيا يشترط الفقياء تكافر بع نظرا لقسكة عقكبة إسقاط االمتيازك      
  :فيما يمي ةؿـمثاؿ الشركط إلعطائو طابع المشركعية

أفعاال إيجابية أك سمبية تشكؿ خطأ جسيما يضر بالسير  صاحب االمتيازإرتكاب إثبات  كجكبػ 
لمطمكبة أك عدـ كفائو العادم لممرفؽ العمكمي كعجزه عف تسيير المرفؽ العمكمي ك أدائو لمخدمات ا

مف دفتر األعباء  01الفقرة  30حيث نصت المادة  ،بالتزاماتو المالية اتجاه اإلدارة مانحة االمتياز
يتحمؿ صاحب االمتياز سقكط حقكقو بسبب عدـ استئناؼ تأدية ": النمكذجي المتياز الطرؽ السريعة

. 2"...يفرضيا دفتر األعباء ىذاالخدمات إذا ما تكقفت ك بسبب عدـ الكفاء بالتزاماتو التي 
باإلدارة المؤدية منو إزالة األسباب يطمب إعذار أك إخطار الممتـز باألخطاء المنسكبة إليو ك كجكب ػ 

  إلى التفكير في إسقاط االمتياز ك إعطائو فرصة لتدارؾ الكضع ك استئناؼ تسيير المرفؽ العمكمي
فبراير سنة  13المؤرخ في  08/57التنفيذم رقـ مف المرسـك  32المادة مثال  ىذا ما نصت عميو

عندما يتكقؼ صاحب امتياز ": المحدد لشركط منح امتياز استغالؿ خدمات النقؿ البحرم 2008
خدمات النقؿ البحرم عف استغالؿ االمتياز كميا أك جزئيا ألم سبب مف األسباب يتعيف عمى الكزير 

. 3"...ثالثة أشير( 3)الستغالؿ في أجؿ مدتو ثالثةالمكمؼ بالبحرية التجارية إعذاره باستئناؼ ا
استمراره  مع ىا حالة عدـ استجابة الممتـز إلعذارفي إسقاط االمتياز مانحة االمتياز مف حؽ اإلدارة ػ 

. دكف تعكيض لمممتـز الذم تسبب بخطئو في ذلؾ اإلخالؿ بتسيير المرفؽ العمكمي في
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   لعقد اإلمتيازانكني ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ النظاـ الؽػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ: الفصؿ الثاني 
كما تجدر اإلشارة إلى أف إسقاط اإلدارة لالمتياز بسبب ارتكاب الممتـز لخطأ جسيـ ال يحكؿ      

ىذا  دكف متابعة صاحب االمتياز قضائيا إذا ثبت سكء نيتو أك تعمده في اإلخالؿ بالتزاماتو التعاقدية
  1994 يناير سنة 29المؤرخ في  94/41مف المرسـك التنفيذم رقـ  39ما نصت عميو المادة 

يقرر الكالي عند انقضاء الميمة المحددة أعاله  ": المتضمف كيفية استغالؿ مياه الحمامات المعدنية
عند عدـ امتثاؿ صاحب االمتياز لإلعذار كقؼ عممية المؤسسة مؤقتا إلى حيف تنفيذ الشركط ك

. 1"كص عمييا في التشريع المعمكؿ بوالمفركضة ك ىذا دكف اإلخالؿ بالمتابعات القضائية المنص
: ثانيا ـ فسخ عقد االمتياز بطمب صاحب االمتياز

طمب يمكنو غير قادر عمى االستمرار في تسيير ك استغالؿ المرفؽ العمكمي ممتـز اؿإذا كاف       
ك ىذه الحالة  ،مف السمطة اإلدارية فسخ عقد االمتياز قبؿ نياية المدة المتفؽ عمييا في دفتر الشركط 

مف  54نادرا ما تحدث مقارنة بباقي حاالت النياية المبكرة لعقد االمتياز ك قد نصت عمييا المادة 
الفسخ بطمب ": دفتر الشركط المتعمؽ بمنح امتياز األمالؾ الكطنية ك إعداده الستغالؿ بحيرة أكبيرة

مف صاحب االمتياز يترتب عف يمكف فسخ عقد االمتياز قبؿ األجؿ المحدد بطمب : صاحب االمتياز
يتعيف عمى  ،مف دفتر الشركط ىذا 53ك  49ىذا الفسخ نفس النتائج المنصكص عمييا في المادتيف 

. 2"صاحب االمتياز زيادة عمى ذلؾ القياـ بكؿ التصميحات ك إعادة التأىيؿ المطمكبة
: ثالثا ـ استرداد االمتياز

إنياء اإلدارة لعقد االمتياز قبؿ نيايتو الطبيعية دكف خطأ مف جانب الممتـز  مقابؿ تعكيضو  دعف     
دكف  عبارة عف فسخ لعقد االمتياز باإلرادة المنفردة لإلدارة أم أنو نككف أماـ اإلسترداد تعكيضا عادال 

.  اك لكف لدكاعي تحقيؽ المصمحة العامة ك الحفاظ عميو ،إخالؿ مف صاحب االمتياز
 
 

       
                                                 

. 10ص , 1994لسنة  07أنظر الجريدة الرسمية العدد ػ  1
. 23ص , 2003لسنة  51أنظر الجريدة الرسمية العدد ػ  2
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كما يمكف  ، بمكجب االتفاؽ بيف األطراؼ المتعاقدةأك ك االسترداد قد يككف منصكص عميو في العقد 
لإلدارة مانحة االمتياز استرداد االمتياز بإرادتيا المنفردة دكف رضى صاحب االمتياز متى اقتضت 

.  ضركرات المرفؽ العمكمي ذلؾ
 :االمتيازرابعا ـ الفسخ القضائي لعقد       
 لطرؼ اآلخر بالتزاماتو التعاقديةبناء عمى طمب يقدمو أحد األطراؼ المتعاقدة بسبب إخالؿ ا      

مع اإلشارة ىنا إلى ، يتحقؽ الفسخ القضائي ؼ( القضاء اإلدارم)صدر حكـ مف المحكمة المختصة م
فال يجكز لو بأم حاؿ مف األحكاؿ   تقدـ لمقضاء بطمب فسخ العقدالـك أنو إذا كاف صاحب االمتياز ق

 المتمثؿ في تشغيؿ المرفؽ العمكميااللتزاـ األساسي  خصكصا ،التكقؼ عف الكفاء بجميع التزاماتو
. 1إنما عميو االستمرار في تقديـ الخدمات لمجميكر إلى غاية تقرير الفسخ بحكـ قضائي

 

إذ يمكف أف تستمر ، يتحقؽ الفسخ القضائي إذا أصبح المرفؽ العمكمي غير قابؿ لمحياة       
صبح الممتـز في حالة عجز مالي دائـ مما يقتضي مساعدتو ماليا في ة لمدة طكيمةالظركؼ الطارئ
ففي حاؿ غياب األمؿ في إعادة التكازف المالي لمعقد بصكرة سريعة يمكف ألحد  ، بصفة شبو دائمة

كما يتحقؽ الفسخ القضائي كذلؾ نتيجة لتصفية  ،ياز تقديـ طمب لمقضاء لفسخ العقدطرفي االمت
فإذا صدر حكـ اك قرار قضائي نيائي بتصفية الشركة ينقضي  ،ة الممتزمة في حالة اإلفالسالشرؾ

 القكة القاىرة إذا تكافرت شركطياكما يمكف أف يتحقؽ الفسخ القضائي أيضا في حالة  ،االمتياز حتما
. 2بيا  ك التي يتشدد القضاء اإلدارم في األخذ

 
 
 

                                                 
 .72ص , المرجع السابؽ, الدكتكر عمي الخطارػ  1
الصادر عف الغرفة اإلدارية لممحكمة العميا  سابقاػ  المؤرخ في  30232ػ أنظر في الممحؽ األكؿ القرار القضائي رقـ  2

09/06/1984  .
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: 

فة ؿمتياز يستعمؿ مجمكعة مختفي سبيؿ إعداد ك تسيير المرفؽ العاـ مكضكع عقد اإلالممتـز       
ق ككة ؿؿمـمنيا ما ىي  كالسيارات تمنقكالأك  مف قبيؿ العقارات كالمبانيىك ماىا مف األمكاؿمف 
 .       قتحت تصرؼالالزمة لإلستغالؿ كضع أجزاء مف الدكميف العاـ ؾ دارة اإلىا لو ـؿتسىا اآلخر بعضك

انتقاؿ إدارة المرفؽ العمكمي إلى اإلدارة مانحة االمتياز  مف أىـ آثار نياية عقد االمتيازإف       
 : 1اعكذلؾ الفصؿ في ىذه األمكاؿ المتعمقة بتسيير ىذا االمتياز ك التي يمكف تقسيميا إلى ثالثة أنك

لتي صمب المرفؽ العمكمي االمعتبرة األمكاؿ ىي : أكال ػ األمكاؿ التي تؤكؿ لإلدارة المتعاقدة مجانا
ك عادة  ،لو أك تسييره دكف االستعانة بيابحيث ال يمكف لإلدارة استغال ،تشكؿ جزءا ال يتجزأ مف كيانو

. ككيفية أيمكلتيا لإلدارة لتسييرؿما تنص اتفاقيات االمتياز أك دفاتر الشركط عمى ىذه األمكاؿ الالزمة 
تشمؿ األمكاؿ التي ال تدخؿ في الفئة األكلى ك : ىا مف الممتـزئثانيا ػ األمكاؿ التي يجكز لإلدارة شرا

ة شراءىا مف الممتـز مقابؿ مبمغ مالي لكف يجكز لإلدار ،عد ضركرية لتسيير المرفؽ العمكميكال ت
.  يتفقاف عميو

. التي يممكيا ممكية خاصة مكاؿ الشخصية الخاصة بالممتـزك تشمؿ األ: ثالثا ػ األمكاؿ الشخصية
ك نظميا في عدة  المتعمقة بتسيير المرفؽ العمكمي لمشرع الجزائرم لألمكاؿافقد أشار         
أفريؿ  09المؤرخ في  08/114مف المرسـك التنفيذم رقـ  02نذكر عمى سبيؿ المثاؿ المادة  مكاضع
يقصد ": المحدد لكيفيات منح امتيازات تكزيع الكيرباء ك الغاز ك التي نصت عمى ما يمي 2008سنة 

:  في مفيـك ىذا المرسـك بما يأتي
. المقررة لالمتيازمجمكع أمالؾ االسترجاع ك أمالؾ العكدة : أمالؾ االمتياز

. التي يممكيا صاحب االمتياز خارج أمالؾ االسترجاع ك أمالؾ العكدة: األمالؾ الخاصة
دمة في األمالؾ المخصصة لالمتياز غير األمالؾ المعينة كأمالؾ لمعكدة المستخ: أمالؾ االسترجاع

د أمالؾ  يمكف أف تستر ،كالتي يممكيا صاحب االمتياز طيمة مدة االمتياز ،إطار المرفؽ المتنازؿ عنو

                                                 
. 69, 68ص , المرجع السابؽ, الدكتكر عمي الخطارػ  1
 

 



 - 90-  

 لعقد اإلمتيازانكني ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ النظاـ الؽػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ: الفصؿ الثاني 
 

لكف بمحض مبادرتيا عند انتياء مدة االمتياز مقابؿ تعكيض صاحب  االسترجاع مف طرؼ الدكلة
. االمتياز

 ك يجب أف تعاد ممكيتيا الضركرية لممرفؽ المتنازؿ عنو لتكزيع الكيرباء أك الغاز ىي: أمالؾ العكدة
يمكف أف تككف ىذه األمالؾ مف أمالؾ  ،أك التصرؼ فييا حتما إلى الدكلة عند انتياء مدة االمتياز

عمكمية أك مف األمالؾ الخاصة لمدكلة كما يمكف أف ال تككف كذلؾ في ىذه الحالة األخيرة تككف 
. 1"األمالؾ ابتداء ممكا لمدكلة

 
عماؿ كاأل شخص مف أشخاص القانكف العاـ قمتياز يضـ في احد أطراؼباعتبار أف عقد ااإل       

مع طة العامة ؿبامتيازات السعنيا التمتع ج تفم دؼ لتحقيؽ النفع العاـقأعماؿ إدارية ت قمفصادرة اؿ
يترتب عمى إنشاء ك استغالؿ المرافؽ العمكمية عف طريؽ ،  حدكد مبدأ المشركعية إمكانية خرؽ 

اإلدارم أك )لقضاء المختصالتي يتـ الفصؿ فييا مف طرؼ ا ز العديد مف المنازعات القانكنيةاالمتيا
فييا صاحب االمتياز  فتتعدد ك تتنكع ىذه المنازعات التي يككف ،أكمف طرؼ جيات التحكيـ (العادم

منيا ما ، (الفرع األكؿ) فمنيا ما ىك مع األشخاص العامميف لديو في المرفؽ العمكمي دائما كطرؼ
ك منيا ما  ،(الفرع الثالث) منيا ما ىك مع  المنتفعيف مف المرفؽ العمكمي، (الثاني الفرع)ىك مع الغير

 .(الفرع الرابع) ىك مع اإلدارة مانحة االمتياز

لمقانكف الخاص العامميف في المرافؽ العمكمية المسيرة عف طريؽ أسمكب االمتياز يخضع       
تربطيـ بصاحب االمتياز عالقة عقدية مدنية ك بالتالي ؼ ع الخاصكباقي عماؿ القطا (قانكف العمؿ)

بنظر ( العمالي)القسـ االجتماعي  اك تحديد لذا يختص القضاء العادم ،يشغمكف مركزا قانكنيا تعاقديا
 .منازعاتيـ ك الفصؿ فييا كفؽ أحكاـ ك قكاعد قانكف العمؿ ك منازعاتو 

ؿ الخاصة ببعض القطاعات بعض عالقات العـالمنظمة ؿكذلؾ كفؽ بعض التنظيمات المكممة  ك
ك لكف دكف تعارضيا مع أحكاـ عالقات العمؿ المعمكؿ بيا ك ىذا ما نصت عميو مثال   الحساسة

 
                                                 

 .05ص , 2008لسنة  20أنظر الجريدة الرسمية العدد ػ  1
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يحدد  ،دكف المساس بأحكاـ عالقات العمؿ": المتعمؽ بالطيراف المدني 98/06مف القانكف رقـ  191المادة 
. 1"النظاـ النكعي لعالقات الشغؿ الخاصة بالمستخدميف المالحيف المينييف عف طريؽ التنظيـ

   
إدارة كتسيير مرفؽ عمكمي ستمرارية المرفؽ العاـ ال اتحقيؽق مة المسندة ؿقفي إطار الـ الممتـزيتكلى      
مع ك متنكعة بإشباع حاجة جماعية عمى درجة عالية مف األىمية مما يستمـز عميو إبراـ عقكد مختمفة فيقـك 
يؤدم إلى قياـ منازعات مع مما قد  ،المستمزمات الضركرية الستغاللوكلشراء األجيزة ك اآلالت   الغير،

ىؤالء األشخاص ك باعتبار ىذه المنازعات ناشئة عف إبراـ عقكد مدنية ك تجارية فإف اختصاص الفصؿ 
القانكف )ك ىذا األخير يطبؽ عمييا قكاعد ك أحكاـ القانكف الخاص  ،ا يؤكؿ لمقضاء المدني أك التجارمفيو

. سؤكلية التعاقديةك عمى األخص كفؽ قكاعد الـ (المدني أك التجارم
بعض المنازعات الناشئة عف بعض األضرار التي  منازعات صاحب االمتياز مع الغير يدخؿ ضمفك      
رتكب بحافمة مستغمة بأسمكب االمتياز ك تصيب ـحادث مركر ؾ لغير جراء تسيير المرفؽ العمكميتمحؽ ا

المدني كفؽ قكاعد ك أحكاـ المسؤكلية شخص راجؿ في الطريؽ فيذا النكع مف المنازعات يخضع لمقضاء 
كما يمكف أف يخضع لمقضاء الجزائي إذا ثبت كجكد خطأ جزائي ك المثاؿ عف ىذا النكع مف  ،التقصيرية

المتعمؽ بالطيراف المدني في  98/06المنازعات التي تخضع لمقضاء العادم ما نص عميو القانكف رقـ 
 مسؤكلية: اتجاه الغير( صاحب االمتياز)ة الناقؿ الجكمالتي حددت حاالت مسؤكلي 165 ،159المادتيف 

.  2ك المسؤكلية الناتجة عف اصطداـ طائرتيف المستغؿ إزاء الغير عمى اليابسة
فإنو يمكف لمغير  ،باإلضافة ليذه المنازعات التي يمكف أف تنشأ بيف الغير ك صاحب االمتياز      

المتضرريف مف اإلجراءات اإلدارية الصادرة لتنفيذ أحكاـ اتفاقية االمتياز مخاصمة مشركعية ىذه القرارات 
. 3اإلدارية أماـ القضاء اإلدارم

 
 
 

                                                 
1

 .24ص , 1998لسٌت  48أًظر الجريدة الرسويت العدد ـ  

2
 .23, 22, 21ص , 1998لسنة  48أنظر الجريدة الرسمية العدد ـ  
. 74ص , المرجع السابؽ, الدكتكر عمي الخطارػ  3
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 :   

العديد مف المنازعات بيف الممتـز ك ىؤالء المنتفعيف  تنتج الخدمة العمكمية لممنتفعيف بداعي تقديـ       
التي ينعقد اختصاصيا لمقضاء العادم الذم يفصؿ فييا كفؽ أحكاـ ك قكاعد المسؤكلية العقدية خاصة 

منازعات ما أشار لو مثاؿ عف بعض ىذه اؿ االمتياز مف أشخاص القانكف الخاصعندما يككف صاحب 
مسؤكلية الناقؿ الجكم إزاء : المتعمؽ بالطيراف المدني في القسـ الثالث منو تحت عنكاف 98/06القانكف رقـ 

عند تحديده لحاالت مسؤكلية الناقؿ  ،147 ،146 ،145المسافريف ك الشحف ك األمتعة في المكاد 
عف كؿ المنازعات التي تثكر جراء ( المنتفعيف)اتجاه المسافريف ك أصحاب البضائع( صاحب االمتياز)الجكم

 ،أك األضرار الناتجة عف التأخر في الرحالت ، األضرار التي تصيب المنتفعيف جسديا أك تصيب بضائعيـ
ىي  ميا بالنظر في مثؿ ىذه المنازعاتحددت المحكمة المختصة إقميمف نفس القانكف فقد  155أما المادة 

لكف  األمر ىنا يختمؼ  ،1أك محكمة مكاف تكاجد المؤسسة( صاحب االمتياز)محكمة مكطف الناقؿ الجكم
عندما يككف صاحب االمتياز شخص مف أشخاص القانكف العاـ كالبمدية أك المؤسسة العمكمية اإلدارية مثؿ 

ففي حالة نشكء نزاع  فاالختصاص ينعقد لمقضاء  2م منح لمبمديات الستغالؿ قاعات السينمااالمتياز الذ
مف قانكف اإلجراءات  800ك المادة , مف قانكف اإلجراءات المدنية المعدؿ ك المتمـ 07طبقا لممادة , اإلدارم

. المدنية ك اإلدارية الجديد
عكل تجاكز السمطة أماـ القضاء اإلدارم لمطعف بعدـ كما يجكز لممنتفعيف في بعض األحياف رفع د        

المتناعيا عف التدخؿ إلجبار الممتـز عمى احتراـ أحكاـ اتفاقية  (سمبي بالرفضقرار )مشركعية قرار اإلدارة 
 قديـعدـ احترامو لمبدأ المساكاة في تالمتعمقة بتنظيـ كتسيير المرفؽ العمكمي خاصة في حالة  االمتياز

كما يحؽ لممنتفعيف أيضا الطعف بعدـ مشركعية اإلجراءات ك القرارات الصادرة   ،كمية لممنتفعيفالخدمات العـ
 

                                                 
1

 .21, 20ص , 1998لسنة  48أنظر الجريدة الرسمية العدد ـ  
لمبمديات الستغالؿ المحالت التجارية لمعرض         المتعمؽ باالمتياز الممنكح  1967مارس  17المؤرخ في  67/53أنظر المرسـك رقـ ػ  2

المتضمف إنشاء دفتر الشركط المتعمؽ باالمتياز الممنكح مف , 1967مارس  17ك كذلؾ القرار الكزارم المشترؾ المؤرخ في , السينمائي
(. 370ص , 1967لسنة  26الجريدة الرسمية العدد )الدكلة إلى البمديات الستغالؿ المحالت التجارية لمعرض السينمائي

 
 

 



 - 93-  

 لعقد اإلمتيازانكني ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ النظاـ الؽػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ: الفصؿ الثاني 
 

مع اإلشارة  ،1التي تككف مخالفة لألحكاـ التنظيمية التفاقية االمتياز عف اإلدارة بمناسبة تنفيذ عقد االمتياز
إلى أف الطعف في مثؿ ىذه القرارات يتـ أماـ المحكمة اإلدارية ػ الغرفة اإلدارية المحمية أك الجيكية حاليا أك 

المؤسسة العمكمية , البمدية, الكالية, الدكلة)اإلدارية مانحة االمتيازأماـ مجمس الدكلة حسب نكع السمطة 
.  التي اتخذت اإلجراء أك أصدرت القرار محؿ الطعف( اإلدارية

تختمؼ المنازعات كأىمية المرفؽ العمكمي محؿ االمتياز ( جزائرم أك أجنبي)باختالؼ جنسية الممتـز       
حيث أف مجمؿ المنازعات التي يككف فييا صاحب ، الناشئة بيف صاحب االمتياز ك اإلدارة مانحة االمتياز 

مف قانكف اإلجراءات المدنية  07 االمتياز ذك جنسية جزائرية تخضع لمقضاء اإلدارم الكطني طبقا لممادة
المتعمؽ  1998مام سنة  30المؤرخ في  98/01مف القانكف العضكم رقـ  09ك المادة , المعدؿ ك المتمـ

 08/09مف القانكف رقـ  800،801باختصاصات مجمس الدكلة ك تنظيمو ك عممو ك كذلؾ طبقا لممادتيف 
أما المنازعات التي  ،جراءات المدنية ك اإلدارية الجديدالمتضمف قانكف اإل 2008فبراير سنة  25المؤرخ في 

لمكانئ  ،ايككف فييا صاحب االمتياز ذك جنسية أجنبية مستغال لمرفؽ عمكمي استراتيجي كالمحركقات 
فغالبا ما يتـ االتفاؽ عمى إخضاعيا لمتحكيـ الدكلي بسبب عدـ ثقة المستثمريف األجانب في ،  المطاراتك

كما أنو ليس عمى درجة كافية مف االستقاللية  ،الذم ليس لو دراية كاممة بشؤكف االستثمارالقضاء الداخمي 
لمكاجية السمطة السياسية ك ليذا سنحاكؿ التطرؽ أكال لمنازعات صاحب االمتياز مع اإلدارة مانحة االمتياز 

مانحة االمتياز التي  ثـ نتطرؽ لمنازعات صاحب االمتياز مع اإلدارة التي تخضع لمقضاء الكطني اإلدارم
: ػ2تخضع لمتحكيـ الدكلي 
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 .75ص , المرجع السابؽ, الدكتكر عمي الخطارػ  1
ك كيفيات تسكية , مع اإلشارة أف الجزائر صادقت عمى عدة اتفاقيات ثنائية ك متعددة األطراؼ في مجاؿ حماية االستثمارات األجنبية

 /11/ 05اتفاقية اعتماد القرارات التحكيمية األجنبية ك تنفيذىا المصادؽ عمييا في : اال حصر المثنذكر منيا . المنازعات الناشئة عنيا
اتفاقية تشجيع االستثمارات بيف الجزائر ك الكاليات المتحدة األمريكية المصادؽ عمييا في , (1988سنة  48الج الرسمية العدد )1988

قية تشجيع ك ضماف االستثمار بيف دكؿ اتحاد المغرب العربي اتفا, (1406ص ,1990سنة  45الج الرسمية العدد )10/1990/ 17
اتفاقية إنشاء الككالة الدكلية لضماف االستثمار , (203ص , 1991سنة  06الج الرسمية العدد )1990 /12/ 22المصادؽ عمييا في 
ازعات المتعمقة باالستثمارات اتفاقية تسكية المف, (03ص , 1995سنة  66الرسمية العدد  الج)1995 /10/ 30المصادؽ عمييا في 

اتفاقية التشجيع (. 24ص , 1995سنة  66الرسمية العدد  الج)1995 /10/ 30بيف الدكؿ ك رعايا الدكؿ األخرل المصادؽ عمييا في 
ص , 2001سنة  41الرسمية العدد  لجا)07/2001/ 23ك الحماية المتبادليف لالستثمارات بيف الجزائر ك اليكناف المصادؽ عمييا في 

05 .)
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        :أوال ـ منازعات صاحب االمتياز مع اإلدارة مانحة االمتياز التي تخضع لمقضاء الوطني اإلداري 

 ،سكاء فيما يخص انعقاد العقد ف اختصاص القضاء اإلدارم الكامؿـف منازعات عقكد االمتياز إ        
ك لكف نجد أف مثؿ ىذه المنازعات بدأت تقترب شيئا فشيئا مف منازعات  ،أك نيايتو ،أك تنفيذه ،أك صحتو

باعتبار أف عقد االمتياز يتضمف نكعيف مف (  Contentieux de l'excès de pouvoir)تجاكز السمطة 
الالئحية ك التعاقدية كما أف العديد مف بنكد عقد االمتياز تشبو التنظيمات مف حيث طابعيا : الشركط 
يمكف أف نميز بيف ثالثة طرؽ قضائية لتسكية المنازعات الناشئة بيف صاحب نا ك العاـ ك ق التجريدم

 .االمتياز كالسمطة اإلدارية في كؿ مراحؿ عقد االمتياز
: ـ منازعات القضاء الكامل 1

كؿ الخالفات الناشئة بيف صاحب االمتياز ك السمطة اإلدارية مانحة االمتياز حكؿ صحة العقد تككف       
الغرؼ اإلدارية  ،ك تنفيذه ك زكالو مف اختصاص القضاء اإلدارم الكامؿ أماـ المحاكـ اإلدارية المختصة 

 ،الدكلة)المانحة لالمتياز ك ذلؾ حسب نكع السمطة اإلدارية , المحمية ك الجيكية حاليا أك أماـ مجمس الدكلة
ك أف ىذه الدعكل ال يمكف رفعيا إال مف طرؼ األطراؼ  (المؤسسة العمكمية اإلدارية،ديةالبؿ ،الكالية

المتعاقدة عكس دعكل اإللغاء التي يمكف رفعيا مف أم شخص ذم مصمحة ك دعاكل القضاء الكامؿ في 
 .الف العقد أك المطالبة بالتعكيضإما المطالبة ببط: عقكد االمتياز تأخذ إحدل الصكرتيف

أحد أركانو  بطالف العقد بطالنا مطمقا لعدـ تكفرمفادىا : دعكل طمب بطالف عقد االمتياز: الصكرة األكلىػ 
ىذه األخيرة  لتكافر عيب مف عيكب اإلرادة( سبيبطالف ف)أك أف يككف قابؿ لإلبطاؿ  طبقا لمقكاعد العامة

أما اإلدارة مانحة االمتياز فدائما تككف في منأل عف ىذه العيكب باعتبارىا الطرؼ  ،تككف في صالح الممتـز
ف ـ ثار التي تترتب في القانكف الخاصالقكم في العقد ك الحكـ ببطالف عقد االمتياز يترتب عميو نفس اآل

ال يمـز الطرؼ  ك. ك يرجع األطراؼ المتعاقدة لمحالة السابقة عمى العقد حيث أنو يجعؿ العقد كأف لـ يكف
ك لكف اإلشكاؿ يثكر في حالة بدأ أحد األطراؼ في تنفيذ ، المتعاقد الذم لـ ينفذ بعد التزاماتو بأم تعكيض
؟ ىنا يمكف لمقاضي اإلدارم التحقؽ مف مدل حسف نيتو   العقد خاصة الممتـز باعتباره الطرؼ الضعيؼ

 بطالفمف المتضرر  ىذا فيمكف لمطرؼ باإلضافة إلى ، خطأ منو أف بطالف العقد لـ يكف بسبب ك
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 .1عمى أحكاـ ك قكاعد المسؤكلية العقديةااإلدارم الحكـ لو بالتعكيض بناء العقد أف يطمب مف القاضي

مطالبة بالثمف أك األجر مفادىا اؿ :دعكل طمب الحصكؿ عمى مبالغ مالية أك عمى تعكيض: ػ الصكرة الثانية
متعاقد اآلخر ألم سبب مف الطرؼ اؿ المتفؽ عميو في العقد أك لممطالبة بالتعكيض عف أضرار تسبب فييا

ك لكف مراعاة لمبدأ الفصؿ بيف السمطة اإلدارية ك السمطة القضائية فرغـ أنو يجكز لمقاضي  ،األسباب
اإلدارم الحكـ عمى اإلدارة بالتعكيضات كما يجكز لو فسخ العقد ك لكف ال يمكنو إصدار قرارات تتدخؿ في 

كما يمنع عمى القاضي اإلدارم  لمقياـ بعمؿ اك االمتناع عف عمؿا أكامر أك إعطائو ،التسيير اإلدارم لإلدارة
أف يشمؿ حكمو بفرض غرامة تيديدية عمى اإلدارة إلجبارىا عمى التنفيذ ك ما عمى المتضرر في  ىذه 

يمكف  ك لكف بمكجب قانكف اإلجراءات المدينة ك اإلدارية الجديد ،2الحاالت السابقة إال طمب التعكيض
اإلدارم الحكـ عمى اإلدارة ك إلزاميا باتخاذ تدابير معينة ك الحكـ عمييا بالغرامة التيديدية في حالة  لمقاضي

. 3عدـ التنفيذ
: ـ منازعات اإللغاء 2

ك . قضاء الكامؿ أماـ القضاء اإلدارممجاليا في دعكل اؿتجد المنازعات المتعمقة بعقكد االمتياز إف     
عدـ قبكؿ الدعكل المرفكعة مف طرؼ صاحب االمتياز بإلغاء أم قرار مف القاعدة العامة ىي عميو ؼ

أجاز القضاء الفرنسي  اك لكف استثناء ،القرارات المتعمقة بعقكد االمتياز الصادرة مف اإلدارة مانحة االمتياز
 المساىمةتياز مف بينيا عقكد االـ4الطعف باإللغاء في القرارات اإلدارية السابقة عمى انعقاد العقكد اإلدارية

المكافقة المسبقة مف قبؿ الكصاية عمى   ،اإلجراءات التحضيرية إلبراـ العقد،في إبرامو مثؿ رخص إبراـ العقد
 
 
 

                                                 
ػ  2005, عقد االمتياز في المرافؽ العمكمية: مذكرة التخرج لنيؿ إجازة المدرسة العميا لمقضاء بعنكاف, الطالبة القاضية سماعيف ناديةػ  1

 .41ص , 2008
نشرة , صالحيات القاضي اإلدارم عمى ضكء التطبيقات القضائية لمغرفة اإلدارية لممحكمة العميا: بحث بعنكاف, القاضية ليمى زركقيػ  2

 .  187, 186, 185ص , 1999سنة   54القضاة العدد 
 .مف قانكف اإلجراءات المدنية ك اإلدارية الجديد 982, 981, 980, 979, 978: أنظر المكادػ  3
 .المرجع السابؽ, األستاذ دربكشي نكرالديفػ  4
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 لعقد اإلمتيازانكني ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ النظاـ الؽػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ: الفصؿ الثاني 
ك مثاؿ ذلؾ قرار الكالي برفض المصادقة عمى منح المجمس الشعبي البمدم المتياز . إبراـ ىذا العقد

  الحككمة المصادقة عمى امتياز تـ منحو مف طرؼ كزير مكمؼ استغالؿ مرفؽ عمكمي أك رفض مجمس
جراءات اإلدارية السابقة عمى باعتبار ىذه القرارات مستقمة عف عقد االمتياز ك تدخؿ في اإل. بالقطاع

 La théorie des actes)إبرامو ك ىك ما يعرؼ فقيا ك قضاء بنظرية األعماؿ اإلدارية المنفصمة 
détachables) ك كذلؾ ألم شخص لو مصمحة مف  عمييا يمكف لممتعاقد مع اإلدارة ك التي بناء

. الغير أف يطعف باإللغاء في ىذا النكع مف القرارات
كما يمكف لمممتـز الطعف باإللغاء أماـ القضاء اإلدارم في القرارات ك اإلجراءات الصادرة عف       

التي  ت المتخذة في إطار الضبط اإلدارمكالقرارات أك اإلجراءا انحة االمتياز أثناء تنفيذ العقداإلدارة ـ
ت التي تتخذىا اإلدارة مانحة ك كذلؾ القرارات أك اإلجراءا ،أك تزيد مف أعبائو تمس بحقكؽ الممتـز

. االمتياز لتعديؿ عقد االمتياز دكف أف تقتضي ذلؾ ضركرات المرفؽ العمكمي
: ـ منازعات القضاء اإلستعجالي السابق عمى إبرام العقد 3

في حالة مخالفة إجراءات اإلشيار ك المنافسة في كؿ العقكد اإلدارية مف بينيا عقكد تككف ك      
أك ممثؿ الدكلة رفع دعكل استعجالية أماـ  يجكز لكؿ شخص لو مصمحة في إبراـ العقدإذ . االمتياز

أك  ، أك إلغاء القرارات غير الشرعية، لو إما األمر بتكقيؼ إبراـ العقدالقاضي اإلدارم الذم يجكز 
. أمر اإلدارة بتعديؿ البنكد أك الشركط غير القانكنية

كرسيا المشرع 19921تي كرست في فرنسا ألكؿ مرة في سنة ىذه اإلجراءات الحديثة العيد اؿ      
االستعجاؿ في مادة إبراـ العقكد الجزائرم في قانكف اإلجراءات المدنية ك اإلدارية تحت عنكاف 

ز إخطار المحكمة اإلدارية يجك": 946حيث نصت المادة . منو 947 ،946في المادتيف  الصفقاتك
ك ذلؾ في حالة اإلخالؿ بالتزامات اإلشيار اك المنافسة التي تخضع ليا عمميات إبراـ   بعريضة

 
 

                                                 
. المرجع نفسو, األستاذ دربكشي نكرالديفػ  1
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 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ النظاـ القانكني لعقد اإلمتيازػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ: الفصؿ الثاني 
يتـ ىذا اإلخطار مف قبؿ كؿ مف لو مصمحة في إبراـ العقد  . العقكد اإلدارية ك الصفقات العمكمية

ك كذلؾ لممثؿ الدكلة عمى مستكل الكالية إذا أبـر العقد أك سيبـر   ،اإلخالؿ الذم قد يتضرر مف ىذا
يجكز إخطار المحكمة اإلدارية قبؿ إبراـ . مف طرؼ جماعة إقميمية أك مؤسسة عمكمية محمية

. 1"....العقد
 :ثانيا ـ منازعات صاحب االمتياز مع اإلدارة مانحة االمتياز التي تخضع لمتحكيم الدولي

حيث يقـك  ، يحتمؿ أف يثكر مف منازعات عقدية ـ أسمكب جديد لمفصؿ فيما يثكر أكالتحكيإف       
أك باختيار مؤسسة  (التحكيـ الخاص)األفراد العادييفاألطراؼ المتعاقديف باختيار محكميف مف 

. 2ك القانكف الكاجب التطبيؽ يحددكف كيفية التحكيـ ك إجراءاتوك ( التحكيـ المؤسساتي) تحكيمية
ك قد برر البعض المجكء لمتحكيـ  كبديؿ لتسكية منازعات العقكد اإلدارية ذات الطبيعة الدكلية ػ       

باعتبار أف ىذا  ت بعيدا عف ساحات القضاء الداخميمنيا عقكد االمتياز في حسـ ىذه المنازعا
أشخاص كما أف أحد أطراؼ ىذه العقكد الدكلية ىـ  ،األخير غير متخصص في عقكد االستثمار

أجانب يخشكف مف التدخالت السياسية لمدكلة المتعاقدة في  قضائيا الداخمي ك خاصة دكؿ العالـ 
ألنو ال يكفي لتشجيع االستثمار . مما يؤدم بيـ إلى العزكؼ عف االستثمار في ىذه الدكؿ ،الثالث

ية بؿ يجب أف األجنبي أف تحدد الدكلة القكاعد التي تعامؿ عمى أساسو ىذه االستثمارات األجنب
لدكلة مانحة االستثمار يطمئف المستثمركف إلى كجكد كسائؿ عادلة لتسكية ما قد ينشأ بينيـ ك بيف ا

كما أف التحكيـ يتيح لنا كجكد آلية . 3ك الذم يعتبر التحكيـ ربما أفضؿ كسيمة لحميا ،مف خالفات
بعد فشؿ  , يار أطراؼ النزاعمتخصصة ػ السيما في عقكد االستثمار ػ لحؿ النزاعات طكاعية ك باخت

 
 

                                                 
1

 .86ص , 2008لسنة  21أنظر الجريدة الرسمية العدد ػ  
 .76ص, المرجع السابؽ, الدكتكر إبراىيـ الشياكمػ  2
. 223ص , 2008الطبعة األكلى , الحمبي الحقكقيةمنشكرات , الكجيز في العقد التجارم الدكلي, القاضي الدكتكر غساف رباحػ  3
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 لعقد اإلمتيازانكني ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ النظاـ الؽػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ: الفصؿ الثاني 
ك الدليؿ عمى ىذا ىك لجكء . المفاكضات بينيـ ك بإجراءات بسيطة عكس إجراءات التقاضي   

العديد مف الدكؿ في العالـ لمتحكيـ في العقكد الدكلية ك خاصة في مجاؿ عقكد النفط التي غالبا ما 
. تمنح عف طريؽ اتفاقيات االمتياز

المتعمقة  فاقيات الدكلية التي صادؽ عميياكرس معظـ االتفنجد المشرع  أما فيما يخص الجزائر   
ك أشار فييا إلى طريقة التحكيـ لحؿ  ،مف النصكص القانكنية ك التنظيميةباالستثمار األجنبي في العديد 

ف المستثمريف األجانب مف ك بي حد أشخاص القانكف اإلدارم مف جيةالنزاعات التي قد تنشأ بيف الدكلة أك أ
 2ك قانكف اإلجراءات المدنية ك اإلدارية الجديد  1كقانكف اإلجراءات المدنية المعدؿ ك المتمـرل جية أخ

ضمانات حؿ كبيدؼ تكفير آليات  3المتعمؽ بتطكير االستثمار المعدؿ ك المتمـ 01/03كذلؾ األمر رقـ 
متقدمة نحك التفتح  باعتبار أف الدكلة الجزائرية قد خطت خطكات 4ىذه المنازعات التي قد تنشأ مستقبال 

ية بيف الجزائر مما نتج عنو تكقيع عدة عقكد امتياز دكؿ ،االقتصادم ك تشجيع االستثمار األجنبي
عقد امتياز نقؿ الغاز الطبيعي بكاسطة األنبكب الجزائرم المبـر بيف كزير الطاقة  ؾ مستثمريف أجانبك
إبراـ اتفاقية امتياز لتسيير مطار  10/2006/ 18اإلسبانية في  المناجـ ممثال لمدكلة ك بيف شركة مدغازك

كذلؾ عقد    2006في جكيمية سنة ( ADP)ىكارم بكمديف الدكلي مف طرؼ شركة مطارات باريس
 

 

                                                 
ك ال يجكز لألشخاص المعنكييف التابعيف لمقانكف العاـ أف يطمبكا ...": مف قانكف اإلجراءات المدنية المعدؿ ك المتمـ 442المادة ػ  1

 ."التحكيـ ما عدا في عالقاتيـ التجارية الدكلية
أف تجرم تحكيما , أعاله 800ال يجكز لألشخاص المذككرة في المادة ": ة ك اإلدارية الجديدمف قانكف اإلجراءات المدني 975المادة ػ  2

 ."إال في الحاالت الكاردة في االتفاقيات الدكلية التي  صادقت عمييا الجزائر ك في مادة الصفقات العمكمية
يخضع كؿ خالؼ بيف المستثمر األجنبي ك الدكلة ": المتعمؽ بتطكير االستثمار المعدؿ ك المتمـ 01/03مف األمر رقـ  17المادة ػ  3

إال في حالة كجكد اتفاقيات , الجزائرية يككف بسبب المستثمر أك بسبب إجراء اتخذتو الدكلة الجزائرية ضده لمجيات القضائية المختصة
كجكد اتفاؽ خاص ينص عمى بند تسكية أك في حالة , ثنائية أك متعددة األطراؼ أبرمتيا الدكلة الجزائرية تتعمؽ بالمصالحة ك التحكيـ

مف المرسـك التشريعي  41كىي نفس األحكاـ التي تضمنتيا المادة , "أك بند يسمح لمطرفيف بالتكصؿ إلى اتفاؽ بناء عمى تحكيـ خاص
 .المذككر أعاله 01/03المتعمؽ بترقية االستثمار ك الممغى بمكجب األمر  93/12

بعد فسخ عقد استغالؿ , ك الشركتيف ريبسكؿ ك غاز ناتكراؿ االسبانيتيف,بيف شركة سكناطراؾ الجزائرية مثؿ النزاع الذم كاف قائما ػ  4
. إحدل  حقكؿ النفط ك الذم تـ المجكء فيو لمتحكيـ الدكلي
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امتياز تسيير ميناء الجزائر ك ميناء جنجف المبـر بيف كزير النقؿ ممثال لمدكلة ك بيف شركة مكانئ 

.  2008نكفمبر سنة  10دبي العالمية في 
تحديد كيفية تسكية المنازعات التي قد  م يركز عمييا المستثمريف األجانبك مف أىـ الضمانات الت   

ذلؾ بسبب عدـ تخصص القضاء  ك االستثمار بعيدا عف القضاء الداخميتنشأ مستقبال في مجاؿ 
تحقيقا لمبدأ الحياد باعتبار أف أحد أطراؼ النزاع ىي ك الداخمي في مثؿ ىذا النكع مف المنازعات 

 يمنع ك لكف ىذا ال ىك أف القضاء الداخمي ىك المختص ك إف كاف األصؿ ،الدكلة أك أحد ممثمييا
ىذا ما تضمنتو مقدمة اتفاقية تسكية المنازعات المتعمقة باالستثمارات بيف  الدكلي مف المجكء لمتحكيـ

تعترؼ بأنو إذا كانت ىذه المنازعات يجب ....إف الدكؿ المتعاقدة": الدكؿ ك رعايا الدكؿ األخرل
كقاعدة عامة أف تطرح عمى القضاء الداخمي فإف االلتجاء إلى طرؽ التسكية الدكلية في شأف ىذه 

 .1"...المنازعات يمكف أف يككف مناسبا في بعض األحياف
مع اإلشارة إلى أف تكريس المشرع الجزائرم لكسيمة التحكيـ لحؿ النزاعات الناشئة عف عقكد      

االستثمار الدكلية مف بينيا عقكد امتياز المرافؽ العمكمية  ك النص عمييا في عدة قكانيف كاف تأكيدا 
دة اتفاقيات دكلية ثنائية  منو عمى احتراـ الجزائر اللتزاماتيا الدكلية في ىذا المجاؿ بعد انضماميا لع

متعددة األطراؼ لحماية ك تشجيع االستثمار األجنبي ك كيفيات حؿ النزاعات الناشئة عنو ك لعؿ ك
مف أىـ ىذه االتفاقيات اتفاقية تشجيع ك ضماف االستثمار بيف دكؿ اتحاد المغرب العربي التي 

لمتيف صادقت عمييما ك كذلؾ االتفاقيتيف ا, 22/12/19902صادقت عمييا الجزائر في 
 

                                                 
 .24ص , 1995لسنة  66الجريدة الرسمية العدد ػ  1
تقبؿ األطراؼ المتعاقدة عرض كؿ نزاع ": التحاد المغرب العربيمف اتفاقية تشجيع ك ضماف االستثمار بيف دكؿ ا 19نصت المادة ػ  2

لو صبغة قانكنية ينشأ بيف أحدىـ ك مستثمر أحد األطراؼ األخرل بخصكص استثمار مقاـ في بالده عمى الييئة القضائية لدكؿ اتحاد 
مكاؿ العربية في الدكؿ العربية أك ىيئات التكفيؽ المغرب العربي أك محكمة االستثمار العربية طبقا لالتفاقية المكحدة الستثمار رؤكس األ

 .203ص , 1991لسنة  06رسمية العدد أنظر الجريدة اؿ."...ك التحكيـ الدكلية المتخصصة بتسكية النزاعات المتعمقة باالستثمار
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أما االتفاقية الثانية  ،األكلى تتعمؽ بإنشاء الككالة الدكلية لضماف االستثمار 1995أكتكبر  30في 
. 1فتتضمف كيفيات تسكية المنازعات المتعمقة باالستثمارات بيف الدكؿ ك رعايا الدكؿ األخرل 

 (مانح االمتياز)أك أحد ممثمييا  ك بالتالي فالتحكيـ الدكلي في المنازعات الناشئة بيف الدكلة       
الخالؼ ك فشؿ أك بعد كقكع  ،يتـ االتفاؽ عميو مسبقا( صاحب االمتياز)بيف المستثمر األجنبي ك

تحكيـ )كيمية أك مؤسسة تح (تحكيـ خاص)ـ تعييف محكميف خكاص ك بعده يت ، المفاكضات الثنائية
لمفصؿ في النزاع بيف األطراؼ  2(ICSID)مثؿ المركز الدكلي لتسكية منازعات االستثمار ( مؤسساتي
.  ك المستثمر األجنبي مف جية أخرل ،الدكلة مف جية ، المتعاقدة

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
يمتد اختصاص المركز ": مف اتفاقية تسكية المنازعات المتعمقة باالستثمارات بيف الدكؿ ك رعايا الدكؿ األخرل 25نصت المادة  ػ  1

ك تتصؿ اتصاال مباشرا بأحد , إلى  المنازعات ذات الطابع القانكني التي تنشأ بيف دكلة متعاقدة ك أحد رعايا دكلة متعاقدة أخرل
 ."يكافؽ أطراؼ النزاع كتابة عمى طرحيا عمى المركزاالستثمارات بشرط أف  

ك يعتبر , ك يكجد مقره بكاشنطف 1965أنشئ بمكجب اتفاقية كاشنطف لسنة  (ICSID)المركز الدكلي لتسكية منازعات االستثمارػ  2
ك . فاقية تحيؿ النزاعات إليوإذ ىناؾ ما يزيد عف سبعمائة اتفاقية استثمار ثنائية مف أصؿ ألؼ ات, أشير مؤسسة تحكيمية في العالـ

مجمة نقابة , التحكيـ في منازعات عقكد  االستثمار: بحث بعنكاف, أنظر الدكتكر عمر مشيكر حديثة الجازم, لممزيد مف المعمكمات
. 02ص , 2002المحاميف األردنييف العدداف التاسع ك العاشر أيمكؿ ك تشريف أكؿ  لسنة 
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الخػػػػػػػػػػػاتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 

مف أشير العقكد أف عقد امتياز المرفؽ العمكمي في ختاـ ىذا البحث نخمص إلى القكؿ       
لبناء ك استغالؿ المرافؽ العمكمية خاصة  أساليب الفكر الميبيرالي الحديثك أنجع  اإلدارية المسماة

يؤكد ىذا ىك انييار النظاـ االشتراكي ك تحكؿ العديد مف ما ك  (BOT)البوت كفؽ النظاـ الجديد 
ك أخذىا بمبادئ اقتصاد السكؽ ك المنافسة الحرة عف رغبة منيا  الميبيرالينحك النظاـ الجزائر ؾ الدكؿ

. أك لضركرة ممحة قصد تجنب العزلة االقتصادية
نجاح عقد اإلمتياز في مجاالت كفشمو في مجاالت أخرل محميا أك المالحظ في ىذا الشاف ك        

خكؿ ىذا النكع مف العقكد دخاص مف يعكد السبب في الجزائر إلى تخكؼ القطاع اؿلربما كطنيا ، ك 
 . لضخامة مشاريعيا ك تكاليفيا الباىظة 

أما فيما يخص عقد امتياز المرفؽ العمكمي في التشريع الجزائرم بنظاميو القديـ أك الجديد المتمثؿ   
فيمكف أف نستخمص بعض النتائج ك نكرد حكلو بعض  ،ك مف خالؿ دراستنا ىذه (BOT)البوتفي 

: ك التكصيات فيما يمي, المالحظات
لكنو   ، كما خمفو االستعمار الفرنسيعرؼ نظاـ عقد االمتياز منذ اإلستقالؿ ػ التشريع الجزائرم  1

بصكرة متذبذبة بحكـ تعارضو مع مبادئ النظاـ االشتراكي إلى غاية التحكؿ فيما بعد  قاعتمد
عقد االمتياز  صبح أيف ا ك تبنييا لمنظاـ الميبيرالي، 1989الذم عرفتو البالد سنة االقتصادم 

 الذم  ىذا األخير، ( BOT)البوت األسمكب األكثر استعماال بالجزائر بنظاميو التقميدم أك الجديد 
ك تشييد ألجؿ تمكيؿ بناء ، عمى غرار باقي الدكؿ األخرل النامية الجزائر منذ التسعينيات إليو لجأت

ك ضعؼ التكنكلكجيا ك الخبرة  ،بسبب عجز ميزانية الدكلة عف تمكيميا المرافؽ العمكمية الكبرل
. المحمية عف إنشائيا ك تسييرىا بنجاعة ك فعالية
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ما يتالءـ  مع أسمكب مرف قابؿ لمتطكير كالتكييؼ  قراعتببا ميـ جدا (BOT)البوتنظاـ  إفػ  2
يعتبر أيضا كسيمة ناجحة لجمب االستثمارات األجنبية عامة كفي البنية إذ  ،البيئة القانكنية لكؿ دكلةك

. خاصة التحتية
تو رغـ أىميلـ ينظـ المشرع الجزائرم أحكاـ عقد امتياز المرفؽ العمكمي بنظاميو بقانكف خاص .  3

  المتعمؽ بامتياز المرافؽ العامة 1947لسنة  129فعؿ المشرع المصرم بإصداره لمقانكف رقـ مثمما 
المتعمقة  1998 ،1997 ،1996عمى التكالي في سنكات  22 ،220 ،100إصداره لمقكانيف رقـ ك

حذكه  المشرع الجزائرمذا ما نتمنى مف ك ق ،(BOT)البوتبتنظيـ بالتزامات المرافؽ العامة بنظاـ 
. لتفادم الفراغ ك التناقض في مختمؼ األحكاـ المنظمة لو

المشرع الجزائرم اتفاقيات االمتياز لممصادقة عمييا مف عمى غرار البمداف األخرل  لـ يخضع ػ  4 
المنصكص عميو في الدساتير خاصة في  جده لدل المشرع المصرم ك األردنيطرؼ البرلماف مثمما ف

  ، يمنح لممستثمريف األجانب ميـ تياز مرفؽ عمكمي استراتيجيالحاالت التي يككف مكضكع االـ
بالتالي نأمؿ أف يتـ منح البرلماف الجزائرم ىذا االختصاص مستقبال ك لما ال حتى الرقابة في مرحمة 

. بيدؼ ضماف الحماية الكاممة لألمكاؿ العامة ك ثركات البالد االستغالؿ
تنظيـ عالقة صاحب االمتياز مع المنتفعيف مف خدمات المرفؽ العمكمي في كؿ  كجكب .5

القطاعات لتفادم تعسؼ الممتـز مف حرماف بعض المنتفعيف مف الخدمات ألسباب ربما ال ترقى 
مف خالؿ كضع دفتر شركط نمكذجي كما ىك الحاؿ في  لممستكل الذم يجب فيو قطع الخدمة

. الصفقات العمكمية 
بياف األسس ك اإلجراءات التي يتـ بمقتضاىا اختيار صاحب االمتياز ك التقميؿ مف الحاالت التي ػ  6

راغبيف في التعاقد معيا مف لؿحماية  تعاقد معيا كفؽ سمطتيا التقديريةيسمح فييا لإلدارة باختيار الـ
 .سةتعسفيا في استعماؿ ىذه السمطة ك ضماف حرية المناؼ
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لحمكؿ لتجسيد اليدؼ المنشكد مف عقد اإلمتياز ك تحقيؽ الصالح العاـ ك عميو نقترح بعض ا
 :لممنتفعيف مف بينيا 

 افامف أكجو الرقابة الممارسة مف الجية اإلدارية المانحة لإلمتياز ضـالحد األدنى تخفيؼ كجكب  - أ
 .تكفير الخدمات ك حسف سير المرفؽ ؿ

  .خكاص عمى إبراـ ىذه العقكد ا منيا لؿتشجيعتقديـ الدكلة لممساعدات ك خفض قيمة الضرائب   - ب
  .خاصة مجاؿ تكقيع الجزاءاتك حصرىا  تحديد حاالت ممارسة اإلدارة لمسمطات المتمعة بيا   - ت
تنظيـ العالقة بيف في إطار ضبط المسؤكلية مف جانب اإلدارة ، الممتـز ك المرتفقيف يتكجب   - ث

 .االطراؼ الثالث في العقد 
بط مدة عقد إسترجاع األمكاؿ المنفقة في سبيؿ تسيير المرفؽ يستحسف رلمنح الممتـز فرصة   - ج

 .مع عدـ حصرىا في مجاؿ محدد المسندة إليو ماؿ عاإلمتياز بنياية الممتـز مف األ
ك مؤطر   عقد اإلمتياز ضمف قانكف خاصأحكاـ تنظيـ يستحسف عمى غرار الصفقات العمكمية   - ح

 .ىا التي يخضع ؿاألساسية يحدد المبادئ ك القكاعد 
 

 
 

 

 

أف أككف كفقت في اإلحاطة بكافة جكانب ك في ختاـ قكلي أسأؿ اهلل سبحانو ك تعالى       
 .المكضكع عمى نحك يزيؿ الغمكض القائـ 

 .ك ختاما إف أخطأنا فبأخطائنا ستيتدكف ك إف كفقنا فما تكفيقنا إال باهلل العمي العظيـ      
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
: انًـــــالحــــــــق

 

. قسازاث قضائٍت جصائسٌت :انًهحق األٔل

. قسازاث قضائٍت فسَسٍت:انًهحق انثاًَ

احفاقٍاث ايخٍاش، ًَٔاذج قسازاث :انًهحق انثانث

. ٔإػالٌ ػٍ يصاٌدة
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. قسازاث قضائٍت جصائسٌت :انًهحق األٔل
 

عقد االمتياز                             مجمس الدولة                         
  -االختصاص -الغرفة الثانية                                   عقد االمتياز عقد إداري

. نعم -القاضي اإلداري                              11950:ممف رقم
داريا تمنح بموجبو   لما كان عقد االمتياز عقدا إ                                   11952

السمطة االمتياز لممستغل بشكل استثنائي مؤقت :                             قرار بتاريخ
لمرجوع عنو، فإنو ال حق شخصيا دائما لممستفيد                             09/03/2004

  . بما في ذلك حق تجديد االمتياز:                                   قضية
شركة نقل المسافرين 

: ضد
رئيس بمدية وىران 

 
وعميو  

حيث أن االستئناف جاء مستوفيا لألوضاع المنصوص عمييا قانونا فيو مقبول : من حيث الشكل
. شكال

: في الشكل دائما
كما ىو ثابت  26/02/2002الذي رفعو المستأنف الحالي بتاريخ  011952حيث أن االستئناف رقم 

كما يتعمق بنفس األطراف و  011950س القرار المستأنف بالممف الحالي رقم بالعريضة يتعمق بنف
نفس الموضوع إضافة إلى أن كل المذكرات المتبادلة بين طرفي النزاع تشير إلى نفس الطمبات و 

الدفوع و أنيا مودعة لدى كتابة الضبط لدى مجمس الدولة بنفس التاريخ مما يستوجب ضم 
لوجود ارتباط بينيما و استنادا إلى المادتين  011950ى االستئناف رقمإل 011952االستئناف رقم 

المتعمق  98/01من القانون العضوي رقم  40من قانون اإلجراءات المدنية و المادة  91
. باختصاصات مجمس الدولة و تنظيمو و عممو

: عن عدم االختصاص النوعي
: في الموضوع

. عمق بعقد امتياز إداري و ليس مجرد عقد إيجار مدنيحيث أن العقد المبرم بين طرفي النزاع يت
وحيث أن عقد االمتياز التابع ألمالك الدولة ىو عقد إداري تمنح بموجبو السمطة االمتياز لممستغل 
باالستغالل المؤقت لعقار تابع لألمالك الوطنية بشكل استثنائي و بيدف محدد تواصل مقابل دفع 

فيو و عميو فإن القضاء اإلداري ىو المختص لمبت في النزاع و  إتاوة لكنو مؤقت و قابل لمرجوع
. يتعين رد الدفع ألنو فيغير محمو



: عمن حيث الموضو
حيث أن المستأنف قد تحصل عمى عقد امتياز يسمح لو باستغالل محطة المسافرين لمدة ثالث 

. 1642رقم  تحت 10/11/1996سنوات كما يتبين من العقد المرفق بالممف و المبرم بتاريخ 
و حيث أن ىذا العقد المذكور أعاله ال يسمح بالحصول عمى أي حق شخصي دائم، و خاصة 

. الحق في تجديد االمتياز الذي ىو مؤقت وقابل لمرجوع فيو متى رأت السمطة المانحة ذلك 
دة و حيث أنو يتبين من الوثائق المرفقة بالممف و منيا عقد االمتياز موضوع النزاع الحالي أن م

االمتياز ثالث سنوات قد انتيت و أن المستأنف ما زال يستغل األماكن بدون تجديد ىذا العقد و 
بغير حق، فإن قضاة أول درجة قد أصابوا لمل قضوا بطرده من األماكن  ىو و كل شاغل بإذنو 

. مما يستوجب تأييد قرارىم المستأنف
 تمن قانون اإلجراءا 270ادة وحيث أن من خسر طعنو يتحمل مصاريف التقاضي طبقا لمم

. المدنية
لهـذه األسبــاب 

حضوريا و نيائيا و عمنيا : يقضي مجمس الدولة
إلى االستئناف الحالي رقم  111952قبول االستئناف شكال و ضم االستئناف رقم : في الشكل
011950 .

. تأييد القرار المستأنف: في الموضوع
. تحميل المستأنف المصاريف القضائية -

صدر القرار ووقع التصريح بو في الجمسة العمنية المنعقدة بتاريخ التاسع من شير مارس من بذا 
: سنة ألفين و أربعة من قبل الغرفة الثالثة بمجمس الدولة المتشكمة من السادة

صحراوي الطاىر مميكة                                    الرئيسة 
رئيسة قسم المقررة                     سعيود خديجة                          

سيد لخضر فافا                                            رئيسة قسم 
رحموني فوزية                                          مستشارة دولة 

مسعودي حسين                                          مستشارة دولة 
مستشارة دولة                                       فرقاني عتيقة      

حسن عبد الحميد                                        مستشارة دولة 
  

زىير مييوبي أمين الضبط :بحضور السيد بوشارب طو مساعد محافظ دولة و بمساعدة السيد
أمين الضبط                    الرئيسة                                رئيسة القسم المقررة

 

 



 .قسازاث قضائٍت فسَسٍت:انًهحق انثاًَ

AREET GAZ BOURDEAUX: 

Lecture du 30 mars 1916 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

 

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la 

"Compagnie générale d'éclairage de Bordeaux"، société anonyme، dont le 

siège social est à Bordeaux، rue de Condé، n° 5، agissant poursuites et 

diligences de ses directeur et administrateurs en exercice، ladite requête et 

ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 

1er et 29 septembre 1915 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un 

arrêté en date du 30 juillet 1915 par lequel le conseil de préfecture du 

département de la Gironde l'a déboutée de sa demande tendant à faire juger 

qu'elle a droit à un relèvement du prix fixé par son contrat de concession 

pour le gaz fourni par elle à la ville et aux particuliers et à faire condamner 

la ville de Bordeaux à lui payer une indemnité ; Vu la loi du 28 pluviôse an 

VIII ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; 

 

Sur les fins de non-recevoir opposées par la ville de Bordeaux : Considérant 

que les conclusions de la compagnie requérante tendaient devant le conseil 

de préfecture comme elles tendent devant le Conseil d'Etat à faire 

condamner la ville de Bordeaux à supporter l'aggravation des charges 

résultant de la hausse du prix du charbon ; que، dès lors، s'agissant d'une 

difficulté relative à l'exécution du contrat، c'est à bon droit que par 

application de la loi du 28 pluviôse an VIII، la compagnie requérante a porté 

ces conclusions en première instance devant le conseil de préfecture et en 

appel devant le Conseil d'Etat ; 

 

Au fond : Considérant qu'en principe le contrat de concession règle d'une 

façon définitive jusqu'à son expiration، les obligations respectives du 

concessionnaire et du concédant ; que le concessionnaire est tenu d'exécuter 

le service prévu dans les conditions précisées au traité et se trouve rémunéré 

par la perception sur les usagers des taxes qui y sont stipulées ; que la 

variation du prix des matières premières à raison des circonstances 

économiques constitue un aléa du marché qui peut، suivant le cas être 

favorable ou défavorable au concessionnaire et demeure à ses risques et 

périls، chaque partie étant réputée avoir tenu compte de cet aléa dans les 

calculs et prévisions qu'elle a faits avant de s'engager ; 



 

 

Mais considérant que، par suite de l'occupation par l'ennemi de la plus 

grande partie des régions productrices de charbon dans l'Europe 

continentale، de la difficulté de plus en plus considérable des transports par 

mer à raison tant de la réquisition des navires que du caractère et de la durée 

de la guerre maritime، la hausse survenue au cours de la guerre actuelle، 

dans le prix du charbon qui est la matière première de la fabrication du gaz، 

s'est trouvée atteindre une proportion telle que non seulement elle a un 

caractère exceptionnel dans le sens habituellement donné à ce terme، mais 

qu'elle entraîne dans le coût de la fabrication du gaz une augmentation qui، 

dans une mesure déjouant tous les calculs، dépasse certainement les limites 

extrêmes des majorations ayant pu être envisagées par les parties lors de la 

passation du contrat de concession ; que، par suite du concours des 

circonstances ci-dessus indiquées، l'économie du contrat se trouve 

absolument bouleversée. Que la compagnie est donc fondée à soutenir 

qu'elle ne peut être tenue d'assurer aux seules conditions prévues à l'origine، 

le fonctionnement du service tant que durera la situation anormale ci-dessus 

rappelée ; 

 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que si c'est à tort que la 

compagnie prétend ne pouvoir être tenue de supporter aucune augmentation 

du prix du charbon au delà de 28 francs la tonne، ce chiffre ayant، d'après 

elle، été envisagé comme correspondant au prix maximum du gaz prévu au 

marché، il serait tout à fait excessif d'admettre qu'il y a lieu à l'application 

pure et simple du cahier des charges comme si l'on se trouvait en présence 

d'un aléa ordinaire de l'entreprise ; qu'il importe au contraire، de rechercher 

pour mettre fin à des difficultés temporaires، une solution qui tienne compte 

tout à la fois de l'intérêt général، lequel exige la continuation du service par 

la compagnie à l'aide de tous ses moyens de production، et des conditions 

spéciales qui ne permettent pas au contrat de recevoir son application 

normale. Qu'à cet effet، il convient de décider، d'une part، que la compagnie 

est tenue d'assurer le service concédé et، d'autre part، qu'elle doit supporter 

seulement au cours de cette période transitoire، la part des conséquences 

onéreuses de la situation de force majeure ci-dessus rappelée que 

l'interprétation raisonnable du contrat permet de laisser à sa charge ; qu'il y a 

lieu، en conséquence، en annulant l'arrêté attaqué، de renvoyer les parties 

devant le conseil de préfecture auquel il appartiendra، si elles ne parviennent 

pas à se mettre d'accord sur les conditions spéciales dans lesquelles la 

compagnie pourra continuer le service، de déterminer، en tenant compte de 

tous les faits de la cause، le montant de l'indemnité à laquelle la compagnie 

a droit à raison des circonstances extracontractuelles dans lesquelles elle 

aura à assurer le service pendant la période envisagée ; 

 

DECIDE :  



 Article 1er : L'arrêté susvisé du conseil de préfecture du département de la 

Gironde en date du 30 juillet 1915 est annulé.  

Article 2 : La Compagnie générale d'éclairage de Bordeaux et la ville de 

Bordeaux sont renvoyées devant le conseil de préfecture pour être procédé، 

si elles ne s'entendent pas amiablement sur les conditions spéciales 

auxquelles la compagnie continuera son service، à la fixation de l'indemnité 

à laquelle la compagnie a droit à raison des circonstances 

extracontractuelles dans lesquelles elle aura dû assurer le service concédé.  

Article 3 : La ville de Bordeaux est condamnée à tous les dépens de 

première instance et d'appel. Article 4: Expédition ... Intérieur.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ARRET GAZ DE DEVILLE: 

 
 

Lecture du 10 janvier 1902 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

 

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la 

Compagnie Nouvelle du Gaz de Déville-lès-Rouen، société anonyme dont le 

siège social est à Déville-lès-Rouen، Rue aux Juifs n° 32، représentée par 

son directeur et ses administrateurs en exercice، ladite requête et ledit 

mémoire enregistrés au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 

février et le 28 août 1898 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un 

arrêté en date du 9 décembre 1897، par lequel le conseil de préfecture de la 

Seine-Inférieure a rejeté sa demande d'indemnité formée contre la commune 

de Deville-lès-Rouen، à raison du préjudice résultant pour elle de 

l'autorisation donnée au sieur Lemoine، auquel est substituée la Compagnie 

électrique de la banlieue de Rouen، de poser sur le territoire de la commune 

des fils pour l'éclairage électrique à fournir aux particuliers ; Vu la loi du 28 

pluviose an VIII ; Considérant que la commune de Deville-lès-Rouen 

soutient que si elle a concédé à la Compagnie requérante le privilège 

exclusif de l'éclairage par le gaz، ce privilège dans le silence des traités de 

1874 et de 1887، ne s'étend pas à l'éclairage par tout autre moyen et 

notamment par celui de l'électricité، la commune n'ayant pas renoncé au 

droit de faire profiter ses habitants de la découverte d'un nouveau mode 

d'éclairage ; 

 

Considérant que le silence gardé sur ce point par les premières conventions 

de 1874 est facile à expliquer et doit être interprété en faveur de la 

Compagnie du gaz ; qu'il en est autrement du défaut de toute stipulation 

dans le traité de prorogation intervenu en 1887، époque où l'éclairage au 

moyen de l'électricité fonctionnait déjà dans des localités voisines ; qu'à cet 

égard les parties sont en faute de n'avoir pas manifesté expressément leur 

volonté، ce qui met le juge dans l'obligation d'interpréter leur silence et de 

rechercher quelle a été en 1887 leur commune intention ; 

 

Considérant qu'il sera fait droit à ce qu'il y a de fondé dans leurs prétentions 

contraires en reconnaissant à la Compagnie du gaz le privilège de l'éclairage 

n'importe par quel moyen et à la commune de Deville la faculté d'assurer ce 

service au moyen de l'électricité، en le concédant à un tiers dans le cas où la 

Compagnie requérante dûment mise en demeure refuserait de s'en charger 

aux conditions acceptées par ce dernier ; 



 

Considérant، il est vrai، que la commune allègue que les longues 

négociations engagées sans résultat dès 1893 entre elle et la Compagnie et à 

la suite desquelles est intervenu le traité passé en janvier 1897 avec le sieur 

Lemoine constitue une mise en demeure suffisante pour rendre ce traité 

définitif ; 

 

Mais considérant que ces négociations antérieures à la solution d'un litige 

qui porte sur l'étendue des obligations imposées à chacune des parties dans 

le traité de 1887 ne peuvent remplacer la mise en demeure préalable à 

l'exercice du droit de préférence reconnu par la présente décision en faveur 

de la Compagnie requérante ; 

 

DECIDE : Article 1er : L'arrêté ci-dessus visé du Conseil de préfecture de la 

Seine-Inférieure en date du 9 décembre 1897 est annulé. Article 2 : Dans le 

délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision la 

commune de Deville mettra la Compagnie du gaz en demeure de déclarer 

avant l'expiration du mois suivant si elle entend se charger du service de 

l'éclairage au moyen de l'électricité dans les conditions du traité passé avec 

le sieur Lemoine. Article 3 : Il est sursis à statuer jusqu'après l'exécution à 

donner à l'article 2 ci-dessus sur la demande de dommages-intérêts formée 

par la Compagnie du gaz. Article 4 : Les dépens exposés jusqu'à ce jour 

seront supportés par la commune de Déville. Article 5 : Expédition 

Intérieur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ARRET COMPAGNIE DES MESSAGERIES 

MARITIMES ET AUTRES: 
 

 
Conseil d'Etat 

statuant  

au contentieux  

N° 17614  
Publié au Recueil Lebon 

 

   

 

M. Romieu، Rapporteur 

M. Tardieu، Commissaire du gouvernement 

 

 

 

 

Lecture du 29 janvier 1909  
 

 

   

REPUBLIQUE FRANCAISE  
 

   

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS  
 

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la 

compagnie des messageries maritimes، société anonyme dont le siège est à 

Paris، ladite requête et ledit mémoire enregistrés au Secrétariat du 

contentieux du Conseil d'Etat les 8 septembre 1904 et 30 juin 1905 et 

tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler une décision، en date du 28 août 

1904، par laquelle le ministre des Postes a mis à sa charge une somme de 

64.900 francs، montant des amendes encourues par elle pour retards 

apportés pendant la grève des états-majors de la marine marchande à 

Marseille، en avril et mai 1904، aux départs de ses paquebots et inexécution 

des services maritimes postaux dont elle est concessionnaire pour le bassin 

oriental de la Méditerranée، les mers des Indes، de la Chine et du Japon، 

l'Australie et la Nouvelle-Calédonie، la côte Orientale d'Afrique، le Brésil et 

la Plata ; 

Vu le décret du 11 juin 1806 et la loi du 24 mai 1872 ; Vu l'article 1153 du 

Code civil modifié par la loi du 7 avril 1900 ; 

Considérant qu'aux termes de l'article 35 du cahier des charges annexé à la 

convention du 30 juin 1886 et maintenu par la convention du 5 novembre 



1894 passée entre l'Etat et la Compagnie des messageries maritimes pour 

l'exécution des services maritimes postaux، tout retard au départ des 

paquebots rend la Compagnie passible d'une amende، sauf le cas de force 

majeure dûment constaté ; 

Considérant que les grèves partielles ou générales، qui peuvent se produire 

au cours d'une entreprise، n'ont pas nécessairement، au point de vue de 

l'exécution du contrat qui lie l'entrepreneur au maître de l'ouvrage، le 

caractère d'événements de force majeure ; qu'il y a lieu، dans chaque espèce، 

par l'examen des faits de la cause، de rechercher si la grève a eu pour origine 

une faute grave de la part de l'entrepreneur، si elle pouvait être évitée ou 

arrêtée par lui، et si elle a constitué pour lui un obstacle insurmontable à 

l'accomplissement de ses obligations ; 

Considérant qu'à la suite de réclamations formulées par les inscrits 

maritimes contre plusieurs officiers de la marine marchande employés par 

diverses compagnies de navigation et de mises à l'index ayant eu pour effet، 

d'obtenir le débarquement de ces officiers، tous les états-majors des navires 

de commerce du pont de Marseille ont décidé de se solidariser et de cesser 

le travail tant que les Compagnies، qui avaient cédé aux menaces des 

inscrits maritimes، n'auraient pas réintégré dans leur emploi les officiers 

débarqués ; 

Considérant، d'une part، que la grève générale des états-majors de la marine 

marchande survenue dans ces circonstances، n'avait pas pour origine une 

faute de la Compagnie des messageries maritimes ; que cette Compagnie، 

qui était étrangère au conflit existant entre les inscrits maritimes et les états-

majors، n'avait pas le pouvoir de la prévenir ni de l'arrêter، qu'il n'est 

nullement établi qu'elle ait cherché à la favoriser، et qu'il n'est relevé à sa 

charge aucun fait de nature à engager de ce chef sa responsabilité ; qu'ainsi 

la grève générale des états-majors، a eu à l'égard de la Compagnie des 

messageries maritimes le caractère d'un événement indépendant de sa 

volonté، qu'elle était impuissante à empêcher ; 

Considérant، d'autre part، que la grève générale des états-majors avait pour 

conséquence de rendre impossible le départ des paquebots de la Compagnie 

et l'exécution du service postal qui lui était confié ; que l'Etat n'a، à aucun 

moment، offert à la Compagnie des messageries maritimes، ainsi qu'il l'a fait 

pour d'autres compagnies، le concours des officiers de la marine nationale ; 

qu'il s'agissait pour elle، non d'une simple gêne، mais d'un obstacle 

insurmontable ; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Compagnie des 

messageries maritimes est fondée à soutenir que la grève des états-majors a 

constitué pour elle le cas de force majeure prévu par l'article 35 de son 

cahier des charges، et à demander à être exonérée des amendes mises à sa 

charge pour inexécution de son service ; qu'il y a lieu dès lors de condamner 

l'Etat à lui rembourser la somme de 64.900 francs، représentant le montant 

de ces amendes، et à lui payer les intérêts de ladite somme à partir du jour 

où le prélèvement en a été indûment effectué ; 



 

   

DECIDE : 

 

 

DECIDE : Article 1er : La décision du Ministre des Postes et Télégraphes 

en date du 28 août 1904 est annulée. Article 2 : L'Etat remboursera à la 

compagnie des messageries maritimes la somme de 64.900 francs، montant 

des amendes perçues sur ladite Compagnie، avec intérêts du jour où le 

prélèvement en a été effectué. Article 3 : L'Etat est condamné aux dépens. 

Article 4 : Expédition de la présente décision sera transmise au ministre des 

Postes et Télégraphes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



: انًهحق انثانث

ًَاذج قسازاث  

 ،احفاقٍاث ايخٍاشٔ

. ٔإػالٌ ػٍ يصاٌدة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



: قائًت انًساجغـ 

 

: اجغ بانهغت انؼسبٍتانًس
 

: أٔال ـ انكخب

 
ؿُخ  ،صاع انفكغ انؼغثٙ ،انكزبة انثبَٙ ،يجبصئ انمبٌَٕ اإلصاع٘: ـ انضكزٕع يذًض ؿهًٛبٌ يذًض انطًبٔ٘ 1

. انمبْغح ،1979

صٕٚاٌ  ،رغجًخ يذًض ػغة طبطٛال ،يذبػغاد فٙ انًؤؿـبد اإلصاعٚخ: ـ انضكزٕع أدًض يذٕٛ 2

.  1979ح انثبنثخ نـُخ انطجغ ،انًطجٕػبد انجبيؼٛخ

ؿُخ  ،انطجؼخ انثبَٛخ ،صاع انفكغ انؼغثٙ ،انٕؿٛؾ فٙ انمبٌَٕ اإلصاع٘: يذًٕص ػبؽف انجُب ـ انضكزٕع 3

. يظغ ،1992

رٕػٚغ صاع انكزبة  ،أؿبنٛت انزؼبلض اإلصاع٘ ثٍٛ انُظغٚخ ٔ انزطجٛك: نهٛماـ انضكزٕع ػجض انفزبح طجغ٘ أثٕ  4

. يظغ ،1994ؿُخ  ،انذضٚث

 ،رغجًخ عدبل ثٍ ػًغ ٔ عدبل يٕال٘ إصعٚؾ ،انًغفك انؼبو ثبنجؼائغ: األؿزبط يذًض أيٍٛ ثٕؿًبح ـ 5

 .1995ؿُخ  ،صٕٚاٌ انًطجٕػبد انجبيؼٛخ

 ،انًشكالد انزٙ ٕٚاجٓٓب رُفٛظ انؼمٕص اإلصاعٚخ ٔ آثبعْب انمبََٕٛخ: ـ انضكزٕع يذًٕص ػجض انًجٛض انًغغثٙ 6

. نجُبٌ ،1998انطجؼخ األٔنٗ نـُخ  ،انًؤؿـخ انذضٚث نهكزبة ،ثٛكصعاؿخ يمبعَخ فٙ انُظغٚخ ٔ انزؾ

 ،1998ؿُخ  ،يُشٕعاد انذهجٙ انذمٕلٛخ ،انًشزبع فٙ االجزٓبص اإلصاع٘: ـ األؿزبط انًذبيٙ يٕعٚؾ َشهخ 7

. نجُبٌ

 ،يؤؿـخ انطٕثجٙ ،صعاؿخ يمبعَخ( B O T)ػمض ايزٛبػ انًغفك انؼبو : ـ انضكزٕع إثغاْٛى انشٓبٔ٘ 8

. انمبْغح ،2003ؿُخ  ،ثؼخ األٔنٗانؾ

 ،يُشٕعاد انذهجٙ انذمٕلٛخ ،ػمٕص األشغبل انضٔنٛخ ٔ انزذكٛى فٛٓب: ـ انضكزٕع يذًض ػجض انًجٛض اؿًبػٛم 9

. ثٛغٔد ،2003ؽجؼخ 

يكزجخ صاع انثمبفخ نهُشغ ٔ  ،انجؼء األٔل ،يٕؿٕػخ انمؼبء اإلصاع٘: ـ انضكزٕع ػهٙ سطبع انشطُبٔ٘ 10

. األعصٌ ،2004ؿُخ  ،انزٕػٚغ

 ،صاع انفكغ انؼغثٙ ،صعاؿخ يمبعَخ ،األؿؾ انؼبيخ نهؼمٕص اإلصاعٚخ: ـ انضكزٕع يذًض ؿهًٛبٌ انطًبٔ٘ 11

 .2005ؽجؼخ 

انطجؼخ  ،صٕٚاٌ انًطجٕػبد انجبيؼٛخ ،(َظغٚب ٔ ػًهٛب)يُٓجٛخ انزفكٛغ انمبََٕٙ: ـ األؿزبط ػهٙ يغاح 12

 .2005انثبَٛخ نـُخ 

 .2005ؽجؼخ  ،صاع انؼهٕو نهُشغ ٔ انزٕػٚغ ،انؼمٕص اإلصاعٚخ: غٛغ ثؼهٙـ انضكزٕع يذًض انض 13

صٕٚاٌ انًطجٕػبد  ،انجؼء انثبنث ،انًجبصئ انؼبيخ نهًُبػػبد اإلصاعٚخ ،ـ انضكزٕع يـؼٕص شٕٛٓة 14

 .2005انطجؼخ انغاثؼخ نـُخ  ،انجبيؼٛخ

يُشٕعاد انذهجٙ  ،(صعاؿخ يمبعَخ)اإلٚجبة ٔ انمجٕل فٙ انؼمض اإلصاع٘: ـ انضكزٕع يُٓض يشزبع َٕح 15

.  ثٛغٔد ،2005انطجؼخ األٔنٗ نـُخ  ،انذمٕلٛخ

ؽجؼخ  ،صاع ْٕيخ ،يجًغ انُظٕص انزشغٚؼٛخ ٔ انزُظًٛٛخ انًزؼهمخ ثبنؼمبع: ـ األؿزبط دًض٘ ثبشب ػًغ 16

2005. 

. .2005انطجؼخ انثبنثخ نـُخ  ،صاع ْٕيخ ،َظغٚخ انًبل انؼبو: ـ األؿزبط أػًغ ٚذٛبٔ٘ 17
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.   2005ؽجؼخ  ،صاع ْٕيخ ،انمؼبء انؼمبع٘: ـ األؿزبط دًض٘ ثبشب ػًغ 18

. اإلؿكُضعٚخ ،انجبيؼخ انجضٚضح ،انٕؿٛؾ فٙ انمبٌَٕ اإلصاع٘: ـ انضكزٕع يظطفٗ أثٕ ػٚض فًٓٙ 19

انطجؼخ األٔنٗ  ؿُخ  ،صاع ْٕيخ ،انًُبػػبد انؼمبعٚخ: نٛهٗ ػعٔلٙ ،ـ األؿزبطٍٚ ػًغ دًض٘ ثبشب 20

2006. 

انطجؼخ األٔنٗ ؿُخ  ،جـٕع نهُشغ ٔ انزٕػٚغ ،انظفمبد انؼًٕيٛخ فٙ انجؼائغ: ـ انضكزٕع ػًبع ثٕػٛبف 21

2007. 

انزذكٛى فٙ يُبػػبد انؼمٕص اإلصاعٚخ انضٔنٛخ فٙ ػٕء : ـ انضكزٕع ػالء يذٙ انضٍٚ يظطفٗ أثٕ أدًض 22

 ،صاع انجبيؼخ انجضٚضح نهُشغ ،(صعاؿخ يمبعَخ)وانمٕاٍَٛ انٕػؼٛخ ٔانًؼبْضاد انضٔنٛخ ٔ أدكبو يذبكى انزذكٙ

. اإلؿكُضعٚخ ،2007ؿُخ 

يُشٕعاد انذهجٙ  ،(ًَٕطج ػمض انُفؾ)انٕجٛؼ فٙ انؼمض انزجبع٘ انضٔنٙ: ـ انمبػٙ انضكزٕع غـبٌ عثبح 23

. ثٛغٔد ،2008انطجؼخ األٔنٗ ؿُخ  ،انذمٕلٛخ

 

: ثاٍَا ـ انسسائم

 
يظكغح رشغج نُٛم شٓبصح  ،ؿزثًبع فٙ يجبل انطٛغاٌ انًضَٙانُظبو انمبََٕٙ نال: ـ ثٕكًٕف ؿغٔع 1

انضكزٕعح ؿؼبص  فرذذ إشغا ،جبيؼخ انجؼائغ ،كهٛخ انذمٕق ثجٍ ػكٌُٕ ،فغع لبٌَٕ األػًبل ،انًبجـزٛغ

 .2002ـ  2001انـُخ انجبيؼٛخ  ،انغٕرٙ

يظكغح  ،انمبٌَٕ انجؼائغ٘ٔػؼٛخ األؽغاف انًزؼبلضح فٙ انظفمبد انؼًٕيٛخ انضٔنٛخ فٙ : ـ ثٍ لهفبؽ يبٚب 2

رذذ  ،كهٛخ انذمٕق ثجٍ ػكٌُٕ جبيؼخ انجؼائغ ،فغع ػمٕص ٔ يـؤٔنٛخ ،رشغج نُٛم شٓبصح انًبجـزٛغ

 .2002ـ  2001انـُخ انجبيؼٛخ  ،إشغاف انضكزٕع شغٚف ثٍ َبجٙ

 ،ٔ رؤجٛغْبح انًزؼهمخ ثبيزٛبػ انًغافك انؼًٕيٙ 3094/842انزؼهٛك ػهٗ انزؼهًٛخ على : ـ ثٍ يجبعن عاػٛخ 3

رذذ  ،جبيؼخ انجؼائغ ،كهٛخ انذمٕق ثجٍ ػكٌُٕ ،فغع إصاعح ٔ يبنٛخ ،يظكغح رشغج نُٛم شٓبصح انًبجـزٛغ

 .2002ـ  2001انـُخ انجبيؼٛخ  ،انضكزٕعح ؿؼبص انغٕرٙ فإشغا

 يظكغح رشغج نُٛم شٓبصح ،إػبصح ْٛكهخ لطبع انجغٚض ٔ انًٕاطالد انـهكٛخ ٔ انالؿهكٛخ: ـ ػبئشخ َشبص٘ 4

انضكزٕعح ؿؼبص  فرذذ إشغا ،جبيؼخ انجؼائغ ،كهٛخ انذمٕق ثجٍ ػكٌُٕ ،فغع إصاعح ٔ يبنٛخ ،انًبجـزٛغ

 .2005ـ  2004انـُخ انجبيؼٛخ  ،انغٕرٙ

يظكغح رشغج نُٛم إجبػح انًؼٓض  ،انؼمٕص اإلصاعٚخ فٙ انزشغٚغ انجؼائغ٘: ـ َظغانشغٚف ػجض انذًٛض 5

 .2004ـ  2001انـُخ انضعاؿٛخ  ،انضفؼخ انثبَٛخ ػشغ ،انٕؽُٙ نهمؼبء

 ،يظكغح رشغج نُٛم إجبػح انًضعؿخ انؼهٛب نهمؼبء ،ػمض االيزٛبػ فٙ انًغافك انؼًٕيٛخ: ـ ؿًبػٍٛ َبصٚخ 6

. 2008ـ  2005انـُخ انضعاؿٛخ  ،انضفؼخ انـبصؿخ ػشغ

 

: ثانثا ـ انًحاضساث

 
ٖ ؽهجخ انذمٕق انـُخ انثبنثخ ثكهٛخ يذبػغاد فٙ انًُبػػبد اإلصاعٚخ أنمٛذ ػم: ـ األؿزبط ػًٕع ؿاليٙ 1

 .2003ـ  2002انـُخ انجبيؼٛخ  ،انذمٕق ثٍ ػكٌُٕ جبيؼخ انجؼائغ

يذبػغاد فٙ انمبٌَٕ اإلصاع٘ أنمٛذ ػهٗ انطهجخ انمؼبح انـُخ األٔنٗ : ـ األؿزبط صعثٕشٙ َٕعانضٍٚ 2

 .2007ـ  2006انـُخ انضعاؿٛخ  ،ثبنًضعؿخ انؼهٛب نهمؼبء

يذبػغاد فٙ انًُبػػبد انؼمبعٚخ أنمٛذ ػهٗ انطهجخ انمؼبح انـُخ  :ٚخ نٛهٗ ػعٔلٙـ األؿزبطح انمبع 3

. 2008ـ  2007انـُخ انضعاؿٛخ  ،انثبَٛخ ثبنًضعؿخ انؼهٛب نهمؼبء
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: زابؼا ـ انًجالث

 
 ،انًغفك انؼبو فٙ انمبٌَٕ انجؼائغ٘ ػمض ايزٛبػ: 1994نـُخ  01انؼضص  ،يجهخ انًضعؿخ انٕؽُٛخ نإلصاعحـ  1

. ثذث ثبنهغخ انفغَـٛخ نألؿزبط ثٍ ػًغ عدبل

طالدٛبد انمبػٙ اإلصاع٘ ػهٗ ػٕء انزطجٛمبد انمؼبئٛخ : 1999نـُخ  54انؼضص  ،ـ َشغح انمؼبح 2

. ثذث نهمبػٛخ نٛهٗ ػعٔلٙ ،نهغغفخ اإلصاعٚخ نهًذكًخ انؼهٛب

 انغغفخ انثبنثخ ثزبعٚز يجهؾ انضٔنخطبصع ػٍ  لغاع: 2004نـُخ  05انؼضص  ،ـ يجهخ يجهؾ انضٔنخ 3

ػض عئٛؾ ثهضٚخ  "ؿغٚغ انجُٕة"ثٍٛ شغكخ َمم انًـبفغٍٚ 11952 ،11950رذذ على  09/03/2004

 .213ص  ،ْٔغاٌ

: ثذث ثؼُٕاٌ ،2002نـُخ  انؼضصاٌ انزبؿغ ٔ انؼبشغ أٚهٕل ٔ رشغٍٚ أٔل يجهخ َمبثخ انًذبيٍٛ األعصٍَٛٛـ  4

 .02ص  ،نضكزٕع ػًغ يشٕٓع دضٚثخ انجبػ٘ ٘ يُبػػبد ػمٕص  االؿزثًبع لدكٛى فانذ

 

 :خايسا ـ االحفاقٍاث اندٔنٍت
انشبطخ   1958َٕٕٚٛ ؿُخ  10ـ االرفبلٛخ انزٙ طبصق ػهٛٓب يؤرًغ األيى انًزذضح فٙ َٕٕٛٚعن ثزبعٚز  1

 .1988َٕفًجغ ؿُخ  05ائغ فٙ انزٙ طبصلذ ػهٛٓب انجؼ ،ثبػزًبص انمغاعاد انزذكًٛٛخ األجُجٛخ ٔ رُفٛظْب

أكزٕثغ  17طبصق ػهّٛ فٙ ارفبلٛخ رشجٛغ االؿزثًبعاد ثٍٛ انجؼائغ ٔ انٕالٚبد انًزذضح األيغٚكٛخ انىـ  2

 .1990ؿُخ 

صلذ ػهٛٓب انجؼائغ فٙ ارفبلٛخ رشجٛغ ٔ ػًبٌ االؿزثًبع ثٍٛ صٔل ارذبص انًغغة انؼغثٙ انزٙ طب ـ 3

22/12/1990. 

 .1995أكزٕثغ ؿُخ  30اصق ػهٛٓب فٙ نٕكبنخ انضٔنٛخ نؼًبٌ االؿزثًبع انًضارفبلٛخ إَشبء اـ  4

ارفبلٛخ رـٕٚخ انًُبػػبد انًزؼهمخ ثبالؿزثًبعاد ثٍٛ انضٔل ٔ عػبٚب انضٔل األسغٖ انًظبصق ػهٛٓب فٙ ـ  5

 .1995أكزٕثغ ؿُخ  30

جٕٚهٛخ  23اصق ػهٛٓب فٙ َٔبٌ انًضارفبلٛخ انزشجٛغ ٔ انذًبٚخ انًزجبصنخ نالؿزثًبعاد ثٍٛ انجؼائغ ٔ انٙ ـ  6

. 2001ؿُخ

 

: ـ انُصٕص انقإٍََت سادسا

 
 .1976ٕٚنٕٛ ؿُخ  05ـ انًٛثبق انٕؽُٙ انظبصع فٙ  1

 .1976َٕفًجغ ؿُخ  22ـ انضؿزٕع انجؼائغ٘ انظبصع فٙ  2

 .1989فجغاٚغ ؿُخ  23ـ انضؿزٕع انجؼائغ٘ انظبصع فٙ  3

 .2008َٕفًجغ ؿُخ  15انًؼضل فٙ  1996يجغ ؿُخ َٕف 28ـ انضؿزٕع انجؼائغ٘ انظبصع فٙ  4

. انًزؼهك ثبنًظبنخ انجٕٚخ 1964َٕٕٚٛ ؿُخ  08انًؤعر فٙ  64/166ـ انمبٌَٕ على  5

انًؼضل ٔ  ،انًزؼًٍ لبٌَٕ اإلجغاءاد انًضَٛخ 1966َٕٕٚٛ ؿُخ  08انًؤعر فٙ  66/154ـ األيغ على  6

.  انًزًى

. انًؼضل ٔ انًزًى ،انًزؼًٍ انمبٌَٕ انجهض٘ 1967ع ؿُخ ُٚب٘ 18انًؤعر فٙ  67/24ـ األيغ على  7

انًؼضل ٔ  ،انًزؼًٍ لبٌَٕ انظفمبد انؼًٕيٛخ 1967َٕٕٚٛ ؿُخ  17انًؤعر فٙ  67/90ـ األيغ على  8

. انًزًى

. انًؼضل ٔانًزًى ،انًزؼًٍ لبٌَٕ انٕالٚخ 1969يب٘ ؿُخ  23انًؤعر فٙ  69/38ـ األيغ على  9

. انًزؼهك ثبنزـٛٛغ االشزغاكٙ نهًؤؿـبد 1971َٕفًجغ ؿُخ  16انًؤعر فٙ  71/74ـ األيغ على 10

. انًؼضل ٔ انًزًى ،انًزؼًٍ انمبٌَٕ انزجبع٘ 1975ؿجزًجغ ؿُخ  26انًؤعر فٙ  75/59ـ األيغ على  11
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. انًؼضل ٔ انًزًى ،انًزؼًٍ انمبٌَٕ انًضَٙ 1975ع ؿُخ ؿجزًت 26انًؤعر فٙ  75/58ـ األيغ على  12

. انًزؼًٍ لبٌَٕ انجغٚض ٔ انًٕاطالد 1975صٚـًجغ ؿُخ  30انًؤعر فٙ  75/89ـ األيغ على  13

. انًؼضل ٔ انًزًى ،انًزؼًٍ انمبٌَٕ انجذغ٘ 1976أكزٕثغ ؿُخ  23انًؤعر فٙ  76/80ـ األيغ على  14

. انًزؼًٍ انزُظٛى انؼبو نهظٛض انجذغ٘ 1976أكزٕثغ ؿُخ  23٘ انًؤعر ف 76/84ـ األيغ على  15

انًؼضل ٔ  ،انًزؼًٍ لبٌَٕ انًٛبِ 1983ٕٚنٕٛ ؿُخ  16انًؤعر فٙ انًؤعر فٙ  83/17ـ انمبٌَٕ على  16

. انًزًى

. انًزؼهك ثبأليالن انٕؽُٛخ 1984َٕٕٚٛ ؿُخ  30انًؤعر فٙ  84/16ـ انمبٌَٕ على  17

انًزؼهك ثًًبعؿخ ادزكبع انضٔنخ نهزجبعح  1988ٕٚنٕٛ ؿُخ  19انًؤعر فٙ  88/29ـ انمبٌَٕ على  18

. انشبعجٛخ

. انًؼضل ٔ انًزًى ،انًزؼهك ثبنجهضٚخ 1990أفغٚم ؿُخ  07انًؤعر فٙ  90/08ـ انمبٌَٕ على  19

. انًؼضل ٔ انًزًى ،انًزؼهك ثبنٕالٚخ 1990أفغٚم ؿُخ  07انًؤعر فٙ  90/09ـ انمبٌَٕ على  20

انًؼضل ٔ  ،انًزؼًٍ لبٌَٕ األيالن انٕؽُٛخ 1990صٚـًجغ ؿُخ  01انًؤعر فٙ  90/30لبٌَٕ على ـ ال 21

. انًزًى

. انًزؼهك ثشٕطظخ انًؤؿـبد انؼًٕيٛخ 1995أٔد ؿُخ  26انًؤعر فٙ  95/22ـ األيغ على  22

. 1996انًزؼًٍ لبٌَٕ انًبنٛخ نـُخ  1995صٚـًجغ ؿُخ  30انًؤعر فٙ  95/27ـ األيغ على  23

انًزؼهك ثبسزظبطبد يجهؾ انضٔنخ ٔ  1998يب٘ ؿُخ  30انًؤعر فٙ  98/01ـ انمبٌَٕ انؼؼٕ٘ على  24

. رُظًّٛ ٔػًهّ

. انًزؼهك ثبنًذبكى اإلصاعٚخ 1998يب٘ ؿُخ  30انًؤعر فٙ  98/02ـ انمبٌَٕ على  25

ػهمخ ثبنطٛغاٌ انًذضص نهمٕاػض انؼبيخ انًذ 1998َٕٕٚٛ ؿُخ  27انًؤعر فٙ  98/06ـ انمبٌَٕ على  24

. انًؼضل ٔ انًزًى ،انًضَٙ

. انًؼضل ٔ انًزًى ،انًزؼهك ثبنًُبجى 2001ٕٚنٕٛ ؿُخ  03انًؤعر فٙ  10/ 01انمبٌَٕ على ـ  25

. انًزؼًٍ انظٛض انجذغ٘ ٔ رغثٛخ انًبئٛبد 2001ٕٚنٕٛ ؿُخ  03انًؤعر فٙ  01/11انمبٌَٕ على ـ  26

  .انًزؼًٍ رٕجّٛ انُمم انجغ٘ ٔ رُظًّٛ 2001ؿُخ أٔد  07انًؤعر فٙ  01/13ـ انمبٌَٕ على  27

. انًؼضل ٔ انًزًى ،انًزؼهك ثزطٕٚغ االؿزثًبع 2001أٔد ؿُخ  20انًؤعر فٙ  01/03ـ األيغ على  28

انًزؼهك ثزُظٛى انًؤؿـبد انؼًٕيٛخ االلزظبصٚخ ٔ  2001أٔد ؿُخ  20انًؤعر فٙ  01/04ـ األيغ على  29

. رـٛٛغْب ٔ سٕطظزٓب

. انًزؼهك ثزـٛٛغ انُفبٚبد ٔ يغالجزٓب ٔ إػانزٓب 2001صٚـًجغ ؿُخ  12انًؤعر فٙ  01/19إٌَ على انكـ  30

انًزؼهك ثبنكٓغثبء ٔ رٕػٚغ انغبػ ثٕاؿطخ  2002فجغاٚغ ؿُخ  05انًؤعر فٙ  02/01ـ انمبٌَٕ على  31

. انمُٕاد

ٔ  ،انؼبيخ نالؿزؼًبل انًذضص نهمٕاػض 2003فجغاٚغ ؿُخ  17انًؤعر فٙ  03/02ـ انمبٌَٕ على  32

. االؿزغالل انـٛبدٍٛٛ نهشٕاؽئ

. انًؼضل ٔ انًزًى ،انًزؼهك ثبنًذغٔلبد 2001أفغٚم ؿُخ  28انًؤعر فٙ  05/07ـ انمبٌَٕ على  33

. انًؼضل ٔ انًزًى ،انًزؼهك ثبنًٛبِ 2005أٔد ؿُخ  04انًؤعر فٙ  05/12ـ انمبٌَٕ على  34

انًذضص نشغٔؽ ٔ كٛفٛبد يُخ االيزٛبػ ٔ انزُبػل  2006ٔد ؿُخ أ 30انًؤعر فٙ  06/11ـ األيغ على  35

. ػٍ األعاػٙ انزبثؼخ نأليالن انشبطخ نهضٔنخ ٔ انًٕجٓخ إلَجبػ يشبعٚغ اؿزثًبعٚخ

انًزؼًٍ لبٌَٕ اإلجغاءاد انًضَٛخ ٔ  2008فجغاٚغ ؿُخ  25انًؤعر فٙ  08/09ـ انمبٌَٕ على  36

. اإلصاعٚخ

. انًزؼًٍ انزٕجّٛ انفالدٙ 2008أٔد ؿُخ  03عر فٙ انًؤ 08/16ـ انمبٌَٕ على  37

. ٚزؼهك ثبنجهضٚخ  2011َٕٕٚٛ  22انًؤعر فٙ  11/10انمبٌَٕ على -38

. ٚزؼهك ثبنٕالٚخ  2012فجغاٚغ  21انًؤعر فٙ  12/07انمبٌَٕ على  -39
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: ظًٍٍتٌـ انُصٕص انخُفٍرٌت ٔ انج سابؼا
: وـ انًساسً 1
. انًزؼهك ثزغلٛخ االؿزثًبع 1993أكزٕثغ ؿُخ  05انًؤعر فٙ  93/12ـ انًغؿٕو انزشغٚؼٙ على  1

 ،انًزؼًٍ رُظٛى انظفمبد انؼًٕيٛخ 2002ٕٚنٕٛ ؿُخ  24انًؤعر فٙ  02/250انًغؿٕو انغئبؿٙ على  ـ 2

. انًؼضل ٔ انًزًى
انًزؼًٍ إنغبء انًظبصلخ ػهٗ  2003َٕفًجغ ؿُخ  05انًؤعر فٙ  03/403انًغؿٕو انغئبؿٙ على ـ  3

ٔ كظا صفزغ " انشهٛفخ نهطٛغاٌ"ارفبلٛخ ايزٛبػ اؿزغالل سضيبد انُمم انجٕ٘ انًًُٕدخ نشغكخ انطٛغاٌ 

. انشغٔؽ انًغافك نٓب

انًزؼًٍ إنغبء انًظبصلخ ػهٗ  2003َٕفًجغ ؿُخ  05انًؤعر فٙ  03/404ـ انًغؿٕو انغئبؿٙ على  4

ٔ كظا صفزغ انشغٔؽ " أَزُٛٛب نهطٛغاٌ"انُمم انجٕ٘ انًًُٕدخ نشغكخ انطٛغاٌ  ارفبلٛخ ايزٛبػ اؿزغالل سضيبد

. انًغافك نٓب

انًزؼًٍ إنغبء انًظبصلخ ػهٗ  2003َٕفًجغ ؿُخ  05انًؤعر فٙ  03/405ـ انًغؿٕو انغئبؿٙ على  5

طا صفزغ انشغٔؽ ٔ ن" إكٕاٚغ انضٔنٛخ"ارفبلٛخ ايزٛبػ اؿزغالل سضيبد انُمم انجٕ٘ انًًُٕدخ نشغكخ انطٛغاٌ 

. انًغافك نٓب

انًزؼهك ثباليزٛبػ انًًُٕح نهجهضٚبد  1967يبعؽ ؿُخ  17انًؤعر فٙ  67/53ـ انًغؿٕو انزُظًٛٙ على  6

. الؿزغالل انًذالد انزجبعٚخ نهؼغع انـًُٛبئٙ

انًزؼًٍ يُخ ايزٛبػ دمم انٕلٕص  1967ٕٚنٕٛ ؿُخ  07انًؤعر فٙ  67/115ـ انًغؿٕو انزُظًٛٙ على  7

ٔ نشغكخ ثزغٔل ( CREPS)نشغكخ انجذث ػٍ انجزغٔل ٔ اؿزغالنّ فٙ انظذغاء" ػشت"يضػٕال

(. CPA)انجؼائغ

انًٕافمخ ػهٗ صفزغ انًزؼًٍ  1985أكزٕثغ ؿُخ  29انًؤعر فٙ  85/260ـ انًغؿٕو انزُظًٛٙ على  8

ٔ اؿزغالنٓب ٔ  فٙ رـٛٛغ رجٓٛؼاد انغ٘ فٙ انًـبدبد انًـمٛخ ؽ انًُٕطجٙ انًزؼهك ثًُخ االيزٛبػانشغٔ

.  طٛبَزٓب

يُخ ايزٛبػ انشضيبد ة انًزؼهك 1985أكزٕثغ ؿُخ  29انًؤعر فٙ  85/266ـ انًغؿٕو انزُظًٛٙ على  9

. انؼًٕيٛخ نهزؼٔٚض ثًبء انشغة ٔ انزطٓٛغ

انظ٘ ػجؾ كٛفٛبد رذضٚض صفبرغ  1989ُٚبٚغ ؿُخ  15انًؤعر فٙ  89/01انًغؿٕو انزُفٛظ٘ على ـ  10

. ثباليزٛبػ فٙ ادزكبع انضٔنخ نهزجبعح انشبعجٛخانشغٔؽ انًزؼهك 

انًزؼًٍ رؼغٚف يٛبِ انذًبيبد  1994جبَفٙ ؿُخ  29انًؤعر فٙ  94/41ـ انًغؿٕو انزُفٛظ٘ على  11

. انًؼضَٛخ ٔ رُظٛى دًبٚزٓب ٔ اؿزؼًبنٓب ٔ اؿزغالنٓب

. ق انذغحثبنًُبؽ انًزؼهك 1994أكزٕثغ  17انًؤعر فٙ  94/320ـ انًغؿٕو انزُفٛظ٘ على  12

اد انطغق يُخ ايزٛبػانًزؼهك ة 1996ؿجزًجغ  18انًؤعر فٙ  96/308انًغؿٕو انزُفٛظ٘ على ـ  13

. انـغٚؼخ

 ادانشضو يُخ ايزٛبػة انًزؼهك 1997ٕٚنٕٛ ؿُخ  08انًؤعر فٙ  97/253ـ انًغؿٕو انزُفٛظ٘ على  14

. انؼًٕيٛخ نهزؼٔص ثًبء انشغة ٔ انزطٓٛغ

انشضيبد دضص شغٔؽ اؿزغالل انى 2000فجغاٚغ ؿُخ  26انًؤعر فٙ  2000/43 انًغؿٕو انزُفٛظ٘ علىـ  15

. انجٕٚخ ٔ كٛفٛبرّ انًؼضل ٔ انًزًى

دـضص شــغٔؽ اؿزغــالل انى 2000أفغٚم ؿُخ  09انًؤعر فٙ  2000/81انًغؿــٕو انزُفٛـــظ٘ علـــى ـ  16

. سضيـبد انُمم انجذغ٘ ٔ كٛفٛبرّ

انًزؼًٍ انًظبصلخ ػهٗ ارفبلٛخ  2002ُٚبٚغ ؿُخ  14انًؤعر فٙ  02/40ـ انًغؿٕو انزُفٛظ٘ على  17

. ٔ كظا صفزغ انشغٔؽ انًغافك نٓب" انشهٛفخ نهطٛغاٌ"ايزٛبػ سضيبد انُمم انجٕ٘ انًًُٕدخ نشغكخ انطٛغاٌ 

انًزؼًٍ انًظبصلخ ػهٗ ارفبلٛخ  2002ُٚبٚغ ؿُخ  14انًؤعر فٙ  02/41ـ انًغؿٕو انزُفٛظ٘ على  18

. ٔ كظا صفزغ انشغٔؽ انًغافك نٓب" أَزُٛٛب نهطٛغاٌ"د انُمم انجٕ٘ انًًُٕدخ نشغكخ انطٛغاٌ ايزٛبػ سضيب
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انًزؼًٍ انًظبصلخ ػهٗ ارفبلٛخ  2002ُٚبٚغ ؿُخ  14انًؤعر فٙ  02/42ـ انًغؿٕو انزُفٛظ٘ على  19

. ٔ كظا صفزغ انشغٔؽ انًغافك نٓب" إٚكٕاٚغ انضٔنٛخ"يبد انُمم انجٕ٘ انًًُٕدخ نشغكخ انطٛغاٌ ايزٛبػ سض

كٛفٛبد يُخ ايزٛبػ األيالن ل انًذضص 2003أٔد ؿُخ  23انًؤعر فٙ  03/280على  رُفٛظ٘اليغؿٕو ـ ال 20

(. ٔالٚخ انطبعف)ثذٛغرٙ أٔثٛغح ٔ يالح  انٕؽُٛخ ٔ إػضاصِ الؿزغالل

نشغٔؽ انًزؼهمخ ثبيزٛبػ لدضص انى 2004صٚـًجغ ؿُخ  20انًؤعر فٙ  04/417على  انزُفٛظ٘ ـ انًغؿٕو 21

. إَجبػ انًُشآد انمبػضٚخ الؿزمجبل ٔ يؼبيهخ انًـبفغٍٚ ػجغ انطغلبد ٔ رـٛٛغْب

انًزؼًٍ انًظبصلخ ػهٗ صفزغ  2008فجغاٚغ ؿُخ  09انًؤعر فٙ  08/53على  ٘ـ انًغؿٕو انزُفٛظ 22

. ٘ نهزـٛٛغ ثباليزٛبػ نهشضيخ انؼًٕيٛخ نهزطٓٛغ ٔ َظبو انشضيخ انًزؼهك ثّانشغٔؽ انًُٕطج

انًزؼًٍ انًظبصلخ ػهٗ صفزغ  2008فجغاٚغ ؿُخ  09انًؤعر فٙ  08/54على  ٘انًغؿٕو انزُفٛظ ـ 23

. انشغٔؽ انًُٕطجٙ نهزـٛٛغ ثباليزٛبػ نهشضيخ انؼًٕيٛخ نهزؼٔٚض ثبنًبء انشغٔة ٔ َظبو انشضيخ انًزؼهك ثّ

يُخ ايزٛبػاد  انًذضص نكٛفٛبد 2008أفغٚم ؿُخ  09انًؤعر فٙ  08/114انًغؿٕو انزُفٛظ٘ على ـ  24

. رٕػٚغ انكٓغثبء ٔ انغبػ ٔؿذجٓب ٔ صفزغ انشغٔؽ انًزؼهك ثذمٕق طبدت االيزٛبػ ٔ ٔاججبرّ

 

: ـ انقسازاث 2

 
انًزؼهك ثباليزٛبػ  ٚزؼًٍ إَشبء صفزغ انشغٔؽ 1967يبعؽ ؿُخ  17ـ لغاع ٔػاع٘ يشزغن يؤعر فٙ  1

. انًًُٕح يٍ انضٔنخ إنٗ انجهضٚبد الؿزغالل انًذالد انزجبعٚخ نهؼغع انـًُٛبئٙ

انًزؼًٍ ؿذت ايزٛبػ اؿزغالل انًذم  1969يبعؽ ؿُخ  31يؤعر فٙ ـ  لغاع ٔػاع٘ يشزغن  2

دّ نهًجهؾ ٔ يٍ،انٕالؼخ ثًضُٚخ انجؼائغ "نٕفغَـٙ"انزجبع٘ نهؼغع انـًُٛبئٙ انكبئٍ ثمبػخ انًـغدٛبد

. انشؼجٙ انجهض٘ نًضُٚخ انجؼائغ

يزؼًٍ ؿذت ايزٛبػ اؿزغالل انًذم انزجبع٘ ال 1969 يبعؽ  31يؤعر فٙ يشزغن ٔػاع٘ ـ لغاع  3

انٕالؼخ ثمـُطُٛخ يٍ انًغكؼ انجؼائغ٘ نهـًُٛب ٔ " انُظغ"نهؼغع انـًُٛبئٙ انكبئٍ ثمبػخ انًـغدٛبد

. يُذّ نهًجهؾ انشؼجٙ انجهض٘ نمـُطُٛخ

انًٕافمخ ػهٗ صفزغ انشغٔؽ انًزؼًٍ  1986 ؿُخ صٚـًجغ 15يؤعر فٙ اليشزغن الٔػاع٘ اللغاع الـ  4

انًزؼهك ثًُخ انضٔنخ نهجهضٚبد ٔ انًؤؿـبد انؼًٕيٛخ انًكهفخ ثؤػًبل انـٛبدخ دك اؿزغالل انشٕاؽئ انزبثؼخ 

. انجذغٚخ حنأليالن انؼًٕيٙ

انًظبصلخ ػهٗ صفزغ انشغٔؽ  انًزؼًٍ 1992 ؿجزًجغ 12انًشزغن انًؤعر فٙ ٔػاع٘ اللغاع ـ ال 5

. انًُٕطجٙ الؿزغالل انشضيخ انؼًٕيٛخ نهزؼٔٚض ثبنًٛبِ انظبنــــذخ نهشغة ٔ انزطٓٛــغ

انًذضص نًُٕطج صفزغ انشغٔؽ انظ٘ ٚذضص  1999أكزٕثغ ؿُخ  06ـ لغاع ٔػاع٘ يشزغن يؤعر فٙ  6

.  ؽغٚك االيزٛبػانشغٔؽ انشبطخ ثبؿزغالل انًُشآد انغٚبػٛخ انؼًٕيٛخ ػٍ 

يُخ ايزٛبػ َمم انغبػ انطجٛؼٙ انًزؼًٍ  18/10/2006لغاع ٔػٚغ انطبلخ ٔ انًُبجى انًؤعر فٙ  ـ 7

  .شغكخ طاد أؿٓى "يضغبػ"ثٕاؿطخ األَجٕة انجؼائغ٘ نشغكخ 

انًزؼًٍ انًظبصلخ ػهٗ ػًم انهجُخ  2008جبَفٙ ؿُخ  21ـ لغاع ٔانٙ ٔالٚخ انًضٚخ انًؤعر فٙ  8

نزٙ لبيذ ثظٛبغخ صفزغ انشغٔؽ انًزؼهك ثًُخ دك االيزٛبػ نزـٛٛغ غبثخ انزـهٛخ ثجهضٚخ ثٍ شكبٔ انًشزغكخ ا

. ػٍ ؽغٚك انًؼاص انؼهُٙ

انًزؼًٍ ػمض ايزٛبػ نذفغ َمت نفبئضح  2008يبعؽ ؿُخ  11ـ لغاع ٔانٙ ٔالٚخ ؿطٛف انًؤعر فٙ  9

. ػٛـبد يذًض آكهٙ ثٍ طبنخ ثهضٚخ ثُٙ يٕدهٙ

يُخ ايزٛبػ  انًزؼًٍ 2006يب٘ ؿُخ  26الن انضٔنخ نٕالٚخ انطبعف انًؤعر فٙ ـ لغاع يضٚغ أو 10

 ٔ يُخ ايزٛبػ اؿزغالل ثذٛغح يالح  ،"انجغكخ"اؿزغالل ثذٛغح أٔثٛغح نهشغكخ طاد انًـؤٔنٛخ انًذضٔصح

.  نهـٛض جفبل دـٍٛ
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: حؼهًٍاثـ ال 3

 
ػٍ ٔػاعح انضاسهٛخ ٔانجًبػبد انظبصعح  1994/ 07/09 انًؤعسخ فٙ 3094/842ـ انزؼهًٛخ على  1

. ايزٛبػ انًغافك انؼًٕيٛخ انًذهٛخ ٔ رؤجٛغْب: ٌثؼُٕا ،انًذهٛخ

 

: ـ انقٕاٍٍَ انؼسبٍت ثايُا

 
. 1923ـ انضؿزٕع انًظغ٘ نـُخ  1

 .1952ـ انضؿزٕع األعصَٙ نـُخ  2

. 2007انًظغ٘ انًؼضل فٙ ؿُخ ـ انضؿزٕع  3

 

: حاسؼا ـ انجسائد

 
 .2008َٕفًجغ ؿُخ  11ثزبعٚز  5473جغٚضح انشجغ انؼضص  ـ 1

 .2008صٚـًجغ ؿُخ  13ثزبعٚز  2478جغٚضح انشغٔق انٕٛيٙ انؼضص  ـ 2

. 2009جبَفٙ ؿُخ  04ثزبعٚز  5516ـ جغٚضح انشجغ انؼضص  3

 

: ـ انًٕاقغ االنكخسٍَٔت ػاشسا

 
 www.conseil-etat-dz.org:  نضٔنخ انجؼائغ٘ـ يجهؾ ا 1

 www.conseil-etat.fr:  ـ يجهؾ انضٔنخ انفغَـٙ 2

 www.cnes.dz:  ـ انًجهؾ انٕؽُٙ االلزظبص٘ ٔ االجزًبػٙ  3

 www.apn-dz.org:  ـ انًجهؾ انشؼجٙ انٕؽُٙ 4

 www.mjustice.dz  :ـ ٔػاعح انؼضل 5

 www.mem-algerie.org:  ـ ٔػاعح انطبلخ ٔ انًُبجى 6

 www.joradp.dz : ـ انجغٚضح انغؿًٛخ نهجًٕٓعٚخ انجؼائغٚخ انضًٚمغاؽٛخ انشؼجٛخ 7

 www.andi.dz : ـ انٕكبنخ انٕؽُٛخ نزطٕٚغ االؿزثًبع 8

 www.bu.univ-alger.dz : ـ يكزجخ جبيؼخ انجؼائغ 9

 www.redouane-perio.ifrance.com:  ـ يكزجخ كهٛخ انذمٕق ثجٍ ػكٌُٕ 10

 www.ao-academy.org:  لـى انمبٌَٕ ،ـ األكبصًٚٛخ انؼغثٛخ ثبنضاًَبعن 11

 www.arablawinfo.com:  ـ انًكزجخ األعصَٛخ نهمبٌَٕ 12
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: انًساجغ بانهغت انفسَسٍت
 

1- Les ouvrages: 

 
1 -André de L'aubadere – Frank Moderne – Pierre Delvolvé : Traité des contrats 

administratives. Tome 1- L.G.D.J. 1983 .  

2 - JOEL Carbojo : Droit des service public – Mementos - Dalloz  1990 . 

 

2 – Les rapports:  

 
1 – Les rapports du Conseil National Economie et Social : les années 1994، 

1995، 1996، 1997، 1998، 1999، 2000، 2001، 2002، 2003، 2004، 2005، 2006. 

2  : Conférence des NATION UNIES sur le Commerce et le Développement ـ 

rapport sur : EXAMEN DE LA POLITIQUE DE  L'IVESTISSEMENT   

ALGERIE. GENEVE 2004. 

     

3 – Les Lois : 

 
1 - Loi  n  62/157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu'à nouvelle 

ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962. 
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 :انفٓسض
 

 :انصفحتزقى                                                       :     انًٕضٕع
. ـ يقديــــــــــت

انًسفق انؼًٕيً  يخٍاشحطٕز ػقد ا: حًٓــــــــــٍدياليبحــــــث الـ 

 7......... ..........انجصائسي يُر االسخقالل إنى ٌٕيُا ْراانخشسٌغ  فً
فٙ انزشغٚغ  عفك انؼًٕيٙانى يزٛبػرطٕع ػمض ا :ـ انًطـهت األٔل

 7............................................1989االؿزمالل إنٗ ؿُخ  يُظ انجؼائغ٘

فٙ انزشغٚغ  انًغفك انؼًٕيٙ يزٛبػرطٕع ػمض ا :ـ انًطهت انثبَٙ

 13............................................إنٗ ٕٚيُب ْظا 1989انجؼائغ٘ يُظ ؿُخ 

 24 .................ٌاشــد االيجــقـــــع ياٍْــــت :األٔل ـــــــــمانـــفصــ -

 24.... .........................يفٓـــــــــــٕو ػقـد االيخٍاش :انًبحــــــــــث األٔلـ 
 25...........................................رؼغٚف ػمض االيزٛبػ ٔ سظبئظّ :انًطهت األٔلـ 
 25.............................................................................رؼغٚف ػمض االيزٛبػ: األٔلانفغع ـ 

 25........... ............................ ................................انزؼغٚف انزشغٚؼٙ: ـ أٔال

 27....... ..................................................................انزؼغٚف انمؼبئٙ: ـ ثبَٛب

 28....... .....................................................................انزؼغٚف انفمٓٙ: ـ ثبنثب
 29...  .....................................................................سظبئض ػمض االيزٛبػ :ـ انفغع انثبَٙ

 31 ......... الٙ أؿبنٛت رـٛٛغ انًغفك انؼًٕيٙرًٛٛؼ ػمض االيزٛبػ ػٍ ة :انًطهت انثبَٙـ 

 31........  .........................انًجبشغ عانزًٛٛؼ ثٍٛ ػمض االيزٛبػ ٔ أؿهٕة انزـٛٛغ غٙ :انفغع األٔلـ 

 32.......  .....................يؤؿـخ ػًٕيٛخانزًٛٛؼ ثٍٛ ػمض االيزٛبػ ٔ انزـٛٛغ ثٕاؿطخ : ـ انفغع انثبَٙ

 33.......  .........................انزًٛٛؼ ثٍٛ ػمض االيزٛبػ ٔ ػمض رفٕٚغ انشضيخ انؼًٕيٛخ: ـ انفغع انثبنث

 35........ ..  ٔ األسانٍب انجدٌدة نّ ػقـد االيخٍاشَظاو  :انثاًَانًبحــــــــــث  -
 35...............................ٔ انطجٛؼخ انمبََٕٛخ نّ  يزٛبػلض االيٕػٕع ع: األٔلـ انًطهت 

 35..........  ...................................................................َظبو ػمض اإليزٛبػ : انفغع األٔل -
 36........  .......................................................................حانًغافك انؼًٕيٛخ انًذهٙ: أٔالـ 

 37........   ......................................................................انًغافك انؼًٕيٛخ انٕؽُٛخ: اـ ثبَٙ

 40........  ...............................................انطجٛؼخ انمبََٕٛخ نؼمض االيزٛبػ: انثبَٙ انفغع ـ 

 40...........  .................................................................ػمض االيزٛبػ ْٕ لغاع إصاع٘ :أٔالـ 

 41.......  .......................................................................ػمض االيزٛبػ ْٕ ػمض يضَٙ :اثبَٙـ 

 42........  ...............................................(.يغكجخ) االيزٛبػ ػمض طٔ ؽجٛؼخ يشزهطخ ػمض :اثبنثـ 

 43......  .......................................................................انشغٔؽ طاد انطجٛؼخ انزُظًٛٛخ: أـ 

 44.  ............................................................................................ـ شغٔؽ االؿزغالل 1

 45....  ...................(...........................................................................انغؿى)ـ األجغ 2

 46....  ...................................................................................ـ ٔػؼٛخ انؼًبل 3

 47... .........................................................................انشغٔؽ طاد انطجٛؼخ انزؼبلضٚخ : ةـ 

 47..... .................................................................................................ـ يضح االيزٛبػ 1

 49......  ........................................................................................ـ االيزٛبػاد انًبنٛخ 2



 50....  .......................................................................................ـ انزٕاػٌ انًبنٙ نهؼمض 3

 51........  .........( B O T)َظبو انجٕداألؿبنٛت انجضٚضح نؼمض اإليزٛبػ  : انثبَٙـ انًطهت 
 52....  ..................................ٔ َشؤرّ( B O T)رؼغٚف ػمض االيزٛبػ ثُظبو انجٕد: ـ انفغع األٔل

 52....  .............................................(.........B O T)رؼغٚف ػمض االيزٛبػ ثُظبو انجٕد: ـ أٔال

 53....... .....................................................(..B O T)َشؤح ػمض االيزٛبػ ثُظبو انجٕد: ـ ثبَٛب

 55..............انؼمٕص انًشبثٓخ نّ ٔثبلٙ( B O T)انزًٛٛؼ ثٍٛ ػمض االيزٛبػ ثُظبو انجٕد: ـ انفغع انثبَٙ

 55... .......................ػٍ ػمض االيزٛبػ انكالؿٛكٙ( B O T)رًٛٛؼ ػمض االيزٛبػ ثُظبو انجٕد: ـ أٔال

 55...... .........................ػٍ ػمض األشغبل انؼبيخ( B O T)رًٛٛؼ ػمض االيزٛبػ ثُظبو انجٕد: ـ ثبَٛب

 56 ..................................ػٍ َظبو انشٕطظخ( B O T)رًٛٛؼ ػمض االيزٛبػ ثُظبو انجٕد: ـ ثبنثب

 57...................( B O T)ثُظبو انجٕدأْى اٜثبع انًبنٛخ ٔ االلزظبصٚخ نؼمض االيزٛبػ : ـ انفغع انثبنث

  58........ٌاشــد االيجــقـــــعانُظاو انقإًََ ل :انثاًَ  انـــفصـــــــــــم -

 58.... ................حكٌٍٕ ػقد اإليخٍاش ٔ كٍفٍت حُفٍرِ  :ــث األٔلانًبحـــــــــ 
 59.... ........................................................ركٍٕٚ ػمض االيزٛبػ: انًطهت األٔلـ 
 59....  .......................................................................أؽغاف ػمض االيزٛبػ: انفغع األٔلـ 

 59.....  ................(..............................................................يبَذخ االيزٛبػ) اإلصاعح: أٔال

 60...  .........................(.............................طبدت االيزٛبػ)انطغف انًزؼبلض يغ اإلصاعح: ثبَٛب

 60..........  ...........................................................أؿبنٛت إثغاو ػمض االيزٛبػ: عع انثبَٙـ انف

 63..........  ................................................................يؼًٌٕ ػمض االيزٛبػ: ـ انفغع انثبنث

 63...........  .................................................................................ارفبلٛخ االيزٛبػ: ـ أٔال

 64................................................................................................صفزغ انشغٔؽ: ـ ثبَٛب

 65. ........................................................................................انمغاعاد انزُفٛظٚخ: ثبنثب -

 65...... .......................................................رُفٛظ ػمض االيزٛبػ: ـ انًطهت انثبَٙ
 65...   ..................................................................يجبصئ رُفٛظ ػمض االيزٛبػ: ـ انفغع األٔل

 66..........   .................................انُٛخ انًشزغكخ نألؽغاف فٙ رُفٛظ ػمض االيزٛبػ: ـ انًجضأ األٔل

 66.. ...................................................................لبثهٛخ ػمض االيزٛبػ نهزؼضٚم: ـ انًجضأ انثبَٙ

 67.  ................................................ـ ثبنُـجخ نهًظبصع انضاسهٛخ نمبثهٛخ ػمض االيزٛبػ نهزؼضٚم 1

 67................ ................................ـ ثبنُـجخ نهًظبصع انشبعجٛخ نمبثهٛخ ػمض االيزٛبػ نهزؼضٚم 2

 67.................. ..............................................................................أ ـ دبنخ فؼم األيٛغ

 68................... .....................................................................ة ـ دبنخ انظغف انطبعئ

 69..................... .................................................................ج ـ دبنخ انظؼٕثبد انًبصٚخ

 70................ .............. ......................................إػبصح انزٕاػٌ انًبنٙ نهؼمض: ـ انًجضأ انثبنث

 70............... .................................................................آثبع ػمض االيزٛبػ :ـ انفغع انثبَٙ

 70. ...................................................................انزؼايبد ٔ دمٕق طبدت االيزٛبػ: ـ أٔال

 70.......... .........................................................................ـ انزؼايبد طبدت االيزٛبػ 1

 71..................... .............................................انزؼاو طبدت االيزٛبػ ثزُفٛظ انؼمض ثُفـّ أ ـ

 72........................ ..........................................ة ـ ادزغاو طبدت االيزٛبػ يضح رُفٛظ انؼمض

 74....  .................................................................................ـ دمٕق طبدت االيزٛبػ 2

 74.........................  ....أ ـ دك طبدت االيزٛبػ فٙ انذظٕل ػهٗ انًمبثم انًبنٙ فٙ ػمض االيزٛبػ

 75..................  .......................ة ـ دك طبدت االيزٛبػ فٙ إػبصح انزٕاػٌ انًبنٙ نؼمض االيزٛبػ

 76...................  ...ج ـ دك طبدت االيزٛبػ فٙ ادزغاو اإلصاعح النزؼايبرٓب انُبشئخ ػٍ ػمض االيزٛبػ

 77................  ...........................................ؿهطبد ٔ انزؼايبد اإلصاعح يبَذخ االيزٛبػ: ـ ثبَٛب

 77.......................  ......................................................َذخ االيزٛبػـ ؿهطبد اإلصاعح يب 1

 77.........................  .................................أ ـ ؿهطخ انغلبثخ ٔ اإلشغاف فٙ رُفٛظ ػمض االيزٛبػ



 79..................  ....................................................ة ـ ؿهطخ انزؼضٚم االَفغاص٘ نؼمض االيزٛبػ

 81..  ......................................................ج ـ ؿهطخ فـز ػمض االيزٛبػ يٍ أجم انًظهذخ انؼبيخ

 81......  .........................................................ص ـ ؿهطخ فغع انؼمٕثبد ػهٗ طبدت االيزٛبػ

 82......  ........................................................................ـ انزؼايبد اإلصاعح يبَذخ االيزٛبػ 2

 84 ..................اػػبد انُبشئخ ػُّ ٌٔ انى َٓبٚخ ػمض االيزٛبػ :انًجذث انثبَٙ ـ 

 84................................................................اػػمض االيزٙ َٓبٚخ: انًطهت األٔلـ 
 84......... ...........................................................انُٓبٚخ انطجٛؼٛخ نؼمض االيزٛبػ: ـ انفغع األٔل

 85........  .............................................................انُٓبٚخ انًجكغح نؼمض االيزٛبػ:ـ انفغع انثبَٙ

 85........  ......................................................................................إؿمبؽ االيزٛبػ: ـ أٔال

 87..........  ....................................................فـز ػمض االيزٛبػ ثطهت طبدت االيزٛبػ: ـ ثبَٛب

 87..................................  ..........................................................اؿزغصاص االيزٛبػ: ـ ثبنثب

 88..  ..........................................................................انفـز انمؼبئٙ نؼمض االيزٛبػ: ـ عاثؼب

 89...................................................  .......................آثبع َٓبٚخ ػمض االيزٛبػ: ـ انفغع انثبنث

 90.  ......................................ػمض االيزٛبػ انُبشئخ ػٍ يُبػػبدال:انثبَٙ انًطهت  ـ 

 90....  .........................يغ انؼبيهٍٛ فٙ انًغفك انؼًٕيٙ يُبػػبد طبدت االيزٛبػ: انفغع األٔلـ 

 91...  .......................................................يُبػػبد طبدت االيزٛبػ يغ انغٛغ: ـ انفغع انثبَٙ

 92..  .........................يُبػػبد طبدت االيزٛبػ يغ انًُزفؼٍٛ يٍ انًغفك انؼًٕيٙ: ـ انفغع انثبنث

 93.  ....................................يُبػػبد طبدت االيزٛبػ يغ اإلصاعح يبَذخ االيزٛبػ: ـ انفغع انغاثغ

 94....٘انٕؽُٙ اإلصاع يُبػػبد طبدت االيزٛبػ يغ اإلصاعح يبَذخ االيزٛبػ انزٙ رشؼغ نهمؼبء: ـ أٔال

 94.... ...................................................................................ـ يُبػػبد انمؼبء انكبيم 1

 95... .............................................................................................ـ يُبػػبد اإلنغبء 2

 96.. ..................................................ـ يُبػػبد انمؼبء اإلؿزؼجبنٙ انـبثك ػهٗ إثغاو انؼمض 3

 97................نهزذكٛى انضٔنٙ يُبػػبد طبدت االيزٛبػ يغ اإلصاعح يبَذخ االيزٛبػ انزٙ رشؼغ: ـ ثبَٛب

 

 101.......................... ....................................ـ خــــــــــــــاحًت

   104........................................................................ـ انًالحق

 105........................................................................ـ انًساجغ

 113...................................................................... ـ انفٓسض



 

 

 

 

 

 
 

 

 مــلخص المذكرة

 

عقد اإلمتياز هو أحد األساليب الكّسيكيٌ فً تسيير المرافق العامٌ فً 

الجزاُر َ إذ يعد من أشور العقود اإلداريٌ الغير مسماة َو هذ األخير 

الوطنيٌ  ينصب علٍ تسيير األمّك الوطنيٌ العموميٌ َ أو اِمّك

 .الخاصٌ التابعٌ للدولٌ أو الوِيٌ أو البلديٌ 

تظور أهميٌ عقد اإلمتياز من الناحيٌ الواقعيٌ و العمليٌ َ كونى يستوجب 

أن تكون اإلدارة بصفتوا شخص من أشخاص القانون العام أحد أطرافى  

 .و هً إحدى الجماعات المحليٌ التً تتعاقد باسم و لحساب الدولٌ 

من الناحيٌ القانونيٌ لم يصدر المشرع الجزاُري أي نص قانونً ينظمى 

كعقد مسمٍ و يحدد معالمى و نظامى القانونً بالتفصيل فما هو عقد 

اإلمتياز ؟و ما هً طبيعتى القانونيٌ كنظام و أسلوب من أساليب تسيير 

 المرفق العام ؟
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