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 الكالم، حبر من شاسعة مساحات يف ومشاعري املعاين آفاق
 احملبة فبصادق سامية، والغاية مجيلة واملعاين كثري فالكالم أنتقي، أيها أعرف ال
 ذلك من القليل عن تعرب علها رسائلي أزف واالعتزاز الفخر معاين وبكل اإلخاء وروح

 اجلزيل شكري أقدم اخلري ومنارات العلم ورواد العطاء، ملشاعل فرساليت الفيض،
 املسرية هذه يف ساندين من كل إىل

 شاكرا له صرت حرفا علمين فمن
 "برزوق" األستاذ بالذكر أخص

 
 

 عن ميزه و البيان علمه اإلنسان خلق القرآن أنزل سبحانه العاملني رب هلل احلمد
 بإجناز وفقين بأن كله الشكر و احلمد سبحانه فله العقل، بنعمة املخلوقات من غريه

 .العمل هذا
 العرفان و الشكر بفائق أتقدم أن إال املتواضع العمل هذا أهني أن و يسعين ال
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 شكر و تقدير
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ان القانون االداري هو دلك الفرع الذي يهتم بالقواعد اليت حتكم االدارة العامة من حيث نشاطها او تنظيمها او             

حتقيق املصلحة العامة ان نظرية العقد االداري هدفها . ولعل من اهم هده االخرية العقود االدارية .منازعاهتا املختلفة او اساليبها 

ولقد كان جمللس الدولة الفرنسي االثر البارز يف ارسائها حىت اصبحت نظرية قضائية من النظام العام . وخضوع االدارة للقانون

املعترب العقد االداري عنصرا من العناصر االساسية ألي نظام اقتصادي يف الدول املعاصرة فهي وسيلة هامة تستعملها االدارة 

. وقد ورثت اجلزائر عن فرنسا قانون الطلبات العمومية التزمت العمل به مع الفرتة االستعمارية . ني وتطوير قطاعاهتا املختلفةلتحس

 االمر الذي استلزم صدور.ونظرا لالثار السلبية اليت تولدت يف تلك الفرتة واملمارسات الغري القانونية اليت ظهرت بني املمولني 

 وبعد االستقالل توجهت ارادة املشرع لتوحيد النصوص املتعلقة بالعقود االدارية وهو ما. العمومية لالشغال العامةقانون الصفقات 

 .املتضمن تنظيم الصفقات العمومية  60/71/7601جتلى يف االمر الصادر بتاريخ 

 فاألعمال, ا مادي والبعض االخر قانوين بعضه, تلجا السلطات االدارة يف ممارستها النشطتها املختلفة اىل طرق متعددة       

, هدم منزل , املادية هي جمرد وقائع تصدر عن اهليئات االدارية بدون ان يصاحبها قصد ترتيب اثر قانوين معني مثل حادث مرور 

القانونية قد تكون من هذه االعمال او التصرفات . اما االعمال القانونية فان مناطها اجتاه االدارة اىل احداث اثار قانونية معينة 

وتسلك االدارة فيها اسلوب االمر وااللتزام وفرض ارادهتا املنفردة على املتعاملني معها وتشكل  –اي جهة االدارة –جانب واحد 

ان  اال. يف اداء مهامها وترتيب التزاماهتا وهي القرارات االدارية  لإلدارةووسيلة اساسية , امتيازا من امتيازات السلطة العامة 

حيقق بالدرجة الكافية مستلزمات  اسلوب القرارات االدارية قد يعجز عن الوفاء ببعض اغراض و اهداف االدارة وقد ال

 .واحتياجات املرافق العامة اليت تتطلب تعاون االفراد واالدارة يف ادارة وتسيري نشاطها وحتقيق اهدافها 

 املقدمة



 

6 
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عقود ادارية عن طريق التفاهم او االتفاق مع احد االشخاص املعنوية العامة وقد تسلك اسلوب الرضا والتفاهم حبيث تقوم بإبرام 

اذا رأت ان االسلوب العقد االداري هو االسلوب االمثل يف اجناز اغراضها , او احد الشخاص املعنوية اخلاصة او شخص طبيعي 

 .وحتقيق اهدافها 

اثر قانوين معني علما بان اصطالح االتفاق اوسع من اصطالح  العقد بصفة عامة هو اتفاق ارادتني او اكثر على احداث      

اما االتفاقات االخرى اليت تؤدي اىل حوالة االلتزام واعطائه , وان العقد نوع من انواع االتفاق يتميز بانه منشئ لاللتزامات , العقد 

فكل توافق ارادتني على , ح العقد يصدق عليها اصطال او تؤدي اىل انقضائه فيصدق عليها لفظ االتفاق فقط وال, وصفا 

والعربة فقط باجتاه االرادتني اىل احداث اثر قانوين التفاقهما , او يسمى اتفاقا , احداث اثر قانوين معني ميكن ان يسمى عقدا 

نكون بصدد  ية فإننا الفاذا مل تتجه االدارة اىل احداث هذا االثر كما هو الشأن يف الدعوة اىل الوليمة او التعهد بالقيام خبدمة جمان

كاسلوب لتسيري املرافق العامة يف اجلزائر بعد االستقالل  وقد استعمل عقد االمتياز. عقد او اتفاق باملعىن القانوين هلذا االصطالح 

من جهة  والدولة واجلمعات احمللية, فيما خيص التاميمات وذلك بربط العالقة التعاقدية بني الدولة واملؤسسات العمومية من جهة 

وقد تطور استعمال الدولة استعمال الدولة هلذا االسلوب من تسيري املرافق العامة يشمل الكثري من القطاعات من بينها , اخرى 

ونظرا النفراد هذا النوع من العقود االدارية وعدم ادراجه ضمن العقود .تطوير الطرقات والتزويد باملياه واستغالل االمالك العمومية 

حيث انه ميثل اسلوب من اساليب تسيري املرافق العامة هذا ما , ومتييزه عن غريه من العقود االدارية اليت تربمها االدارة املسماة 

اما عن امهية املوضوع فتتجلى يف الدور الذي يلعبه عقد . يرتيب عنه الكثري من االشكاالت القانونية املتعلقة هبذا النوع من العقود 

ولكون هذا النوع من العقود , سيري املرافق العامة وحتقيق العبء على االدارة وتوفري خدمة عمومية للمجتمع االمتياز كأسلوب لت

يدخل ضمن العقود الغري مسماة يثري الكثري من االشكاالت القانونية سواء املتعلقة بالعقد يف حد ذاته او تلك اليت تطرح اثناء 

وتظهر امهية املوضوع يف الوقوف على االشكاالت القانونية املتعلقة بعقد , احكام نفاذ هذا العقد وكل ما يرتتب عن ذلك من 
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االمتياز االداري وتوضيحها من اجل لفت االنتباه لوضع حلول هلا وتكريس عقد االمتياز كاسلوب لتسيري االمرافق العامة بطريقة 

 .واضحة وجلية 

وهذا يستلزم تتبع النصوص التشريعية , لي االستنتاجي والوصفي والتارخيي ان طبيعة البحث تدعوا اىل اتباع املنهج التحلي     

وال يفوتين ان اشري اىل ان امهية البحث وفائدته احلقيقية لن تتم اال بالدراسة امليدانية اليت , املتعلقة بالصفقات العمومية , املختلفة 

 .تعتمد على املقارنة والتحليل 

 : ذا اجلهد املتواضع اردنا من خالل ه             

 .وحتديد هذه االشكاالت , تسليط الضوء على االشكاالت القانونية املتعلقة بالعقد االداري وعقد االمتياز االداري  -

, من اجل اجياد حلول هلذه االشكاالت من طرف املشرع وهذا لالمهية اليت يلعبها هذا العقد , وحماولة حصرها  -

 .التاعة للدولة وتوفري خدمة عمومية لالفراد كاسلوب لتسيري املرافق العامة

 . وكذلك اثراء املكتبة اجلامعية هبذا النوع من البحوث  -

 .وقصد االحاطة بكل جوانبه  -

سوف حناول معاجلة اهم االشكاالت اليت يثريها هذا املوضوع واليت هي ماذا نقصد        بالعقد االداري ومن       

 .تبار عقد االمتياز نوع مهم من انواع العقد االداري سنتطرق اليههم اطرافه وكيف مت نشأته وباع

لالجابة على هذه االشكاالت البد من البحث يف خمتلف القوانني اليت تناولت موضوع العقد االداري وذلك بالتطرق  

اىل خمتلف التعريفات الفقهية والقانونية من خالل التطرق اىل اهليكل         القانوين للعقد االداري وكذلك نتطرق اىل 

 موضوع عقد االمتياز 

 .العقد االداري ماهية  :الفصل االول 
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 .عقد االمتياز االداري  :الفصل الثاني 

 وبصدد حبثنا يف هذا املوضوع الشيق قد واجهتين صعوبة باعتبار ان هذا املوضوع متشعب 

وككل ومن املفروغ منه اذ ان كل طالب مقبل على نيل شهادة املاسرتقد واجه بعض من الصعوبات ولكن هذه الصعوبات تبقى 

وانا كطالبة ماسرت قد واجهتين صعوبات ليس كثريا منها فقط البعض , سوف يتحصل على مثرة جناحه يف اخر السنة شيقة مبا انه 

مثال كتقسيم اخلطة وهيكلة اخلطة واجهتين صعوبة ولكن احلمد هلل وكتوفيق من اهلل والشكر هلل والشكر لالستاذ املشرف و كذلك 

باعتبار ان موضوع العقد االداري موضوع ضيق ومتوسع فقد االختيار يكون صعب  وجدت صعوبة يف اقتناء املعلومات االساسية

. 
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 :تمهيد الفصل

 ال اإلدارة تربمها اليت وهو العقود األول النوع العقود، من نوعني تربم اإلدارة أن بدء ذي بادئ املالحظ       

 واإلجيار والشراء البيع عقود ذلك أمثلة ومن شخصا عاديا باعتبارها ولكن العامة، السلطة صاحبة باعتبارها

 تنشأ اليت املنازعات وختضع .املتعاقدين شريعة العقد قاعدة عليها تطبق اخلاص كما القانون قواعد عليها وتنطبق

 .العادي إىل القضاء عنها

 اإلداري للقانون العامة وختضع السلطة صاحبة باعتبارها اإلدارة تربمها اليت العقود وهو الثاين النوع أما      

 .العام القانون قواعد يف ذلك مطبقا اإلداري القضاء منازعاهتا يف بالفصل وخيتص

 إال التعاقدية من اختصاصاهتا حيد وال العقود إبرام يف مطلقة بسلطة تتمتع اإلدارة أن إىل اإلشارة جتدر و     

 .لسلطاهتا واملقيدة هلا اخلاضعة القانونية، النصوص

 فإن لذلك والسبب، الرضا واحملل وهي أركان ثالثة على تقوم األخرى العقود شأن شأهنا اإلدارية والعقود      

 و اإلدارية العقود تعريف على باألساس سوف ترتكز التمهيدي الفصل هذا يف اإلداري العقد ملفهوم دراسيت

اإلدارية  العقود أهم ،وعرض حمددة معايري خالل من اخلاصة اإلدارة عن عقود متييزها مث ,  (األول املبحث)نشأهتا 

 .اإلدارية العقود أنواع أهم من نوع العمومية الصفقات أن و املبحث الثاين خاصة
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 :األول المبحث

 اإلداري العقد نشأة و تعريف

 إىل هتدف األخرى اإلداراتأو  اهليئات أو األفراد من غريها مع اإلدارة تربمها عقود هي اإلدارية العقود      

 اإلدارة تستأثر اخلاص، القانون عقود يف هلا مثيل ال العقود شروطا هذه تتضمن أن على عام، مرفق تسيري و تنظيم

 فيها اإلدارة وختضع بعضهم، عالقات يف هبا اخلاص القانون ألشخاص قبل ال لقيود بامتيازات وختضع مبوجبها

 1.اإلداري القانون هو متميز قانوين لنظام معها واملتعاقد

 و قانوين، أثر ترتيب على توافق إرادتني األحوال كل يف وهي -وأركاهنا جوهرها يف اإلدارية العقود وتتفق        

 الرضا وسالمة صحة شروط القانونية ألثارها ومنتجة صحيحة ويشرتط لقيامها  والسبب احملل و الرضا هي أركاهنا

 .الغنب و اإلكراه و التدليس الغلط و عيوب من

 ختتلف اإلدارية العقود ختضع هلا اليت والقواعد األحكام أن إال وأركاهنا جوهرها يف تتفق العقود كانت وإذا    

 .آثاره وحتديد العقد بتكوين يتعلق فيما خاصة كبريا اختالفا

 اإلداري لنشأة العقد نتطرق ، مث( األول املطلب )اإلداري العقد تعريف املبحث هذا يف ندرس سوف     

 .اجلزائر و مصر و فرنسا من كل يف ذلك و (الثاين املطلب)

 :األول المطلب

 :اإلداري العقد تعريف

 وهذا املادي، األثر ويوضح يبني العقد مصطلح وأن عليه، املتعارف معناه يف القانوين العقد بأنه العقد يعرف     

 . 2قانونية نتائج عليه ترتتب للعقد املادي األثر

                                                         
  .9 ص ، 1964 الفالح، مكتبة الكويت، ، اإلدارية العقود ، الفياض طه إبراهيم :انظر -1

2
  :انظر - 
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 ,فعل أو آخرين، مبنح عدة أشخاص أو شخص مبوجبه يلتزم اتفاق هو اجلزائري املدين القانون يف العقد و         

 .3ما شيء فعل عدم أو

 فيه سندرس الثاين الفرع و للعقد، اللغوي التعريف فيه سندرس األول الفرع :إىل فرعني املطلب هذا سنقسم

 .اإلداري للعقد االصطالحي التعريف

 :األول الفرع

 : لغة العقد

 كلمة هو و جانبني أو من واحد جانب من ، ترك أو كان عمال بشيء االلتزام يفيد ما كل هو لغة العقد     

 الربط هو الكلمة هذه يف فاألصل والعهد، هبا الضمان يراد كما ، الشيء أطراف بني ربط فيه ما على تطلق

  أكان سواء ، للكالم املعنوي للربط استعملوها قد أن العرب إال الشيء أطراف بني احلسي

اإلجارة  وزواج، بيع، عقد فيقال شخصني، كالم بني ربطا كان أو واحدة من جهة صادر لكالم تقوية و توثيقا

 4.....إخل

 يف القانوين، خاصةالتعريف  و اللغوي التعريف بني تشابه هناك أن لنا يتضح للعقد، التعارف هذه خالل من    

 .إبرامه على املرتتبة االلتزامات

 : الثاني الفرع

 : اصطالحا اإلداري العقد تعريف

 تارة ينطلق حبيث اإلداري، تعريف العقد يف حمدد مبدأ على يستقر مل الفرنسي اإلداري االجتهاد أن املالحظ     

 العامة اإلدارات تنظمها اليت العقود تلك إدارية عقودا تعترب وبصفة خاصة العام املرفق تسيري مبدأ من تعريفه يف

                                                                                                                                                                                

TROTABAS (L), Manuel de droit public et administratif, 17ed, Paris, LGDJ, P 224. 
3
 إعداد  من له، تعديل آخر حسب ،2005 يونيو 20 يف مؤرخ( 01- ( 05 رقم املدين، القانون من 54 املادة :انظر - 

 .01ص ، 2006 للكتاب، النجاح دار اجلزائر، ديدان، مولود .
4
 القاهرة وهبة، اهلل عبد مكتبة والعقود، واحلقوق واألموال املدخل اإلسالمي، الفقه مذكور، سالم حممد :أنظر - 
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 العقد اإلداري و تطبيقاته

 طبيعة الشروط عن أخرى تارة وينطلق دميومتها وتأمني العامة املرافق تسيري بقصد هلا التابعة العامة واألجهزة

 .5إدارية عقود بتنظيم اإلدارة قصد  حتدد واليت العامة املرافق تسيري قصد العامة اإلدارات تضعها اليت اخلاصة

 تتطلبها اليت اخلاصة من الشروط 1950 عام منذ خاصة بصورة و حاليا الفرنسي اإلداري االجتهاد وينطلق     

 اإلداري االجتهاد اجته ذلك ضوء وعلى العامة، تسيري املرافق حسن لضمان هلا التابعة واألجهزة العامة اإلدارات

  التابعة األجهزة مع العمـــومية اإلدارات تربمه الذي لتعريف العقد اإلداري الفرنسي

 و معها وااللتزامات املتعاقد احلقوق بتحديد التجاري أو املدين العقد يف مألوفة غري شروطا تضمنه و األفراد أو هلا

 .6"العامة املرافق تسيري لضمان ذلك

 العقود يف يشرتط وأنه القضاء اإلداري وضع من له املميز املعيار أن على اإلداري للعقد التعارف كل جتمع   

 العقد يف طرفا الدولة تكون أن وهي والتجارية املدنية العقود عن بقية متيزها اليت الشروط من جمموعة توافر اإلدارية

 .القانون اخلاص عقود يف هلا نظري ال استثنائية شروطا العقد يتضمن وأن عام مرفق العقد بنشاط يتصل وأن
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 العقد اإلداري و تطبيقاته

 :الثاني المطلب

 : اإلداري العقد نشأة

 املرفق سري ملبدأ ختضع – هو معلوم كما – العامة املرافق و عام مرفق تسيري عامة اإلدارية العقود تستهدف     

 .العام املرفق خدمات االنتفاع من يف املساواة مبدأ و أطراد و بانتظام العام

 متنح إذ العامة، املصلحة على فكرة يتأسس اإلداري النشاط أن و التعديل، و للتغيري العام املرفق قابلية ومبدأ

 العامة، من املصلحة حتقيق هبدف اإلدارية لوظيفتها أثناء أدائها العامة السلطة امتيازات و وسائل العامة اإلدارة

 اهليئات و واإلجراءات واهلدف النشأة حيث من اخلاصة العقود عن ختتلف اإلدارية العقود أن يتضح ذلك خالل

 هو و خاص قانون هلا يكون أن يستلزم هذا و األفراد، مراكز من أمسى مركز يف العامة اإلدارة تكون لكبذ و

 والفنية، اإلدارية االعتبارات مراعاة على يعمل املستقل الذي اإلداري القضاء جهة لرقابة ختضع و اإلداري القانون

 اجلزائر من كل يف الكيفية بنفس نشأ وهل اإلداري؟ العقد نشأ كيف هو هذا اجملال يف نفسه يطرح الذي والسؤال

 الفرع( يف فرنسا اإلداري نشأة العقد بدراسة سنقوم املطروحة التساؤالت هذه على إجابة فرنسا؟ مصر و و

 اجلزائر يف اإلداري العقد نشؤ األخري يف ونعرض)الثاني الفرع(مصر يف اإلداري نشأة العقد إىل نتطرق مث) ,األول

 .) الثاني الفرع(
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 العقد اإلداري و تطبيقاته

 

 :األول الفرع

 :فرنسا في اإلداري نشأة العقد

 تأكيد يف األساسي الدور كان هلا اليت األحكام بعض بطيئة تدرجيية بصورة الفرنسي اإلداري القضاء صاغ    

 الدولة مسؤولية ورد 1873 فرباير 8 يف التنازع من حمكمة الصادر بالنكو حكم ففي العام، القانون نظام وجود

املبادئ  حتكمها أن ميكن ال العام املرفق يف تستخدمهم الذين األشخاص بفعل تسببها لألفراد اليت األضرار عن

 بل مطلقة، وال عامة ليست هذه املسؤولية وأن ببعض، بعضهم األفراد بني الروابط لتنظيم املدين التقنني يقررها اليت

 .اخلاصة واحلقوق الدولة حقوق بني التوفيق ولضرورة حلاجات املرفق، تبعا تتغري اليت اخلاصة قواعدها هلا

 مقرتنا األوىل بدايته يف نشأ قد يف فرنسا اإلدارية املنازعات بنظر اإلداري القضاء اختصاص أن به املسلم ومن    

 من السلطات بني الفصل ملبدأ خاص بتفسري األخذ إىل الفرنسية، وأدت الثروة قيام وأكدت تارخيية بظروف

 الشؤون احملاكم يف هذه تدخل من لإلدارة محاية العادية احملاكم اختصاص عن اإلدارية إخراج املنازعات مقتضاه

 اإلدارة فصل ذلك على وترتب العادي، يف القضاء الثقة عدم إىل أدى مما اإلدارية، الوظيفة وشل وعرقلتها اإلدارية

 للنظم األساسية القاعدة يشكل والذي ، 1790 أوت 24 يف الصادر مبوجب القانون العادي القضاء عن العامة

 .اإلدارية

 األمر وانتهى العامة اإلدارة يف أعمال النظر احملاكم على قطعا مينع أن على بعده صادرة أخرى قوانني وأكدت     

 اإلداري القضاء إىل حييل املشرع بدأ احلقبة هذه ففي املنازعات اإلدارية يف بالنظر ليختص الدولة جملس بإنشاء

 .7القانون العام لنظام إخضاعها إىل يسعى واليت اإلدارة تربمها اليت العقود بعض يف منازعات بالنظر االختصاص

 اليت العقود بعض يف منازعات بالنظر االختصاص اإلداري القضاء إىل حييل املشرع بدأ احلقبة هذه ففي       

 .8القانون العام لنظام إخضاعها إىل يسعى واليت اإلدارة تربمها
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 العقد اإلداري و تطبيقاته

 السيادة فكرة على يرتكز والقضاء اإلداري العادية احملاكم بني االختصاصات توزيع يف املتبع األسلوب وكان     

 تتعامل اليت العادية التصرفات أما اإلداري، القضاء هبا السيادة خيتص بأعمال تتعلق اليت فاملنازعات السلطة أو

 فيها اإلدارة تظهر اليت األوىل التصرفات أن آخر ومبعىن العادية، احملاكم هبا فتختص كشخص عادي اإلدارة فيها

 .9احملاكم العادية به ختتص عداها وما اإلداري القضاء هبا خيتص السلطان صاحبة

 الختصاص خضوعها اإلدارية وأوجب العقود من العقود بعض اعتبار على النص إىل باملشرع حدا مما وذلك      

 تتضمن اليت والعقود العامة القرض وعقود الدولة بيع أمالك عقود وكذلك العامة، األشغال كعقود الدولة، جملس

 .العام للدومني شغال

 من الكثري إىل اختصاصه اختصاصاته فمد توسيع إىل سعى وإمنا احلد هذا عند يقف مل الدولة جملس أن إال     

 الطرق ونظافة باإلضاءة اخلاصة والعقود املدن، يف املياه والغاز توزيع كعقود خاص، نص دون األخرى العقود

 .10العامة األشغال عناصر تضمنها إىل املعاونة استنادا طلب وعقود

 60/60/7661يف TERRIER قضية يف الدولة جملس حكم وصدور العام املرفق نظرية ظهور وكان     

 املرافق، تربمها واليت العادية اإلدارة وأعمال السلطة بني أعمال التمييز على يعتمد الذي املعيار هجر الذي السبب

 األمر مبصاحل تعلق سواء بإشباعها العامة األشخاص تلتزم مجاعية حاجات أمام نكون اللحظة اليت ففي فيه ورد إذ

  .11املدين مببادئ القانون بالضرورة حمكومة املصاحل هذه اعتبار ميكن فال حملية أو قومية

 العقود خضوع ضرورة عن حنوه، ومعربة االجتاه مؤكدة تتواىل التاريخ هذا بعد الدولة جملس أحكام أخذت وقد     

 خصائص إىل باالستناد بل املشرع عليها نص اليت العقود باعتبارها بعض ال وقواعده العام القانون لنظام اإلدارية
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 العقد اإلداري و تطبيقاته

 القضاء اإلداري اختصاص واتساع اإلدارية العقود نطاق اتساع إىل أدى مما وذلك اإلداري وطبيعته العقد

 .12بنظرها

 الفضل يعود اإلداري، نظريات القانون بقية شأن ذلك يف شأهنا النشأة، حديثة نظرية اإلداري العقد نظرية إن     

 توسيع إىل سعى الذي الفرنسي الدولة جملس خاصة الفرنسي وبصفة اإلداري القضاء إىل وتطورها وجودها يف

 .العقود من الكثري على اإلدارية بإضفاء الصفة اختصاصاته

 :الثاني الفرع

 :مصر في اإلداري نشأة العقد

 تعرف مل 1964 عام الدولة املصري جملس إنشاء قبل أنه املالحظ مصر يف اإلداري العقد لنشوء بالنسبة    

 مل فإن وشروطه، العقد نصوص مرجعه فإن اإلدارة عقود لعقد من متميزة شروط تطبيق أما اإلداري، القضاء مصر

الفرنسي  القضاء سلوك مصر يف القضاء يسلك ومل عليه، العادي القانون قواعد نص، طبقت العقد يف يوجد

 .13اإلداري العقد نظرية ويطبق

 القرارات إلغاء على عمل اإلدارية قد العقود منازعات يف املصري الدولة جملس اختصاص عدم من بالرغم      

 مبناسبة قرارات تصدر قد إداريا عقدا تربم وهي اإلدارة ومقتضاها أن اإلداري، العقد عن لالنفصال القابلة اإلدارية

ترفض  املصرية القضائية احملاكم بقيت ذلك ومع األولية، العقود إبرام أو التعاقد مبناسبة عملية سواء العقود هذه

 21 يف املختلط حمكمة االستئناف حكم ذلك من الفرنسي الدولة جملس أقرها اليت الطارئة الظروف نظرية تطبيق

 .14 7601مارس 
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 العقد اإلداري و تطبيقاته

 من عقدا تعقد حيث احلكومة القضاء أن حمكمة ومنها العادي القضاء من صدرت اليت األحكام بعض أما       

 أحد إلى المرفق إدارة وتعهد عام بمرفق االلتزام فيه عقود ورد الذي 1917 نيسان في الصادر االبتدائية "

 .15" العام القانون عقود من يكون أن إال يمكن ال العقد فإن هذا عنها، بدال ليديره األفراد

 يتمخض مل نظري اجتاه بينت جمرد قد "الطماوي سليمان" الدكتور ومنهم املصريني الفقهاء بعض برأي وأهنا    

 .16اخلاص القانون عقود مييزها من اإلدارية للعقود املعامل واضح قانوين نظام عن

 بني من جيعل مل الدولة املصري جملس إنشاء به مت الذي 1946 لسنة 112 رقم القانون فإن ذلك ومع      

 املادة فإن 1949 لسنة 9 رقم القانون ظل يف أما العقود اإلدارية عن الناشئة املنازعات يف النظر اختصاصاته

 وقد اإلدارية، والتوريدات العامة واألشغال االلتزام عقود منازعات بنظر اجمللس على اختصاص نصت منه اخلامسة

 بني الناشئة املنازعات على جملس الدولة اختصاص اقتصر كما احلصر، سبيل على العقود هذه على النص ورد

 من تكون فإهنا العقود هذه تنفيذ يف واملتعهد األفراد بني تنشب اليت املنازعات أما معها، واملتعاقد اإلدارة

بني  مشرتكا اإلدارية العقود بنظر االختصاص جعل قد أنه القانون هذا من يتضح العادية، كما احملاكم اختصاص

 رفعها عدم يتوجب فإنه القضاء اإلداري حمكمة أمام الدعوى رفعت فإذا العادية، واحملاكم اإلداري القضاء حمكمة

 تطبق اليت القانونية القواعد اختيار للمتعاقدين فيجوز القضاء العادي أمام رفعت إذا وبالعكس العادية احملاكم أمام

 .17اختاروها اليت املختصة للجهة تبعا اخلاص القانون قواعد أو العام قواعد القانون سواء عقودهم على

 على واإلدارية املدنية العقود املتعاقدين على شريعة العقد مبدأ املرحلة تلك يف طبق املصري املشرع أن يبدو       

 إعطاء هو ذلك من األخطر بل واملدنية، اإلدارية بني العقود التمييز عدم ذلك عن ترتب وبالتايل سواء حد

املختصة  القضائية اجلهة وحتديد عقودهم على تطبق اليت القانونية القواعد يف اختيار للمتعاقدين التقديرية السلطة

 .النزاع يف طرفا اإلدارة كانت ولو حىت منازعاهتم يف بالفصل
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 العقد اإلداري و تطبيقاته

 رقم القانون بصدور إال منها اإلداري القضاء يتخلص مل موفقة وغري منتقدة احلالة هذه كانت احلقيقة يف   

 يف غريه دون إداري قضاء هبيئة الدولة جملس يفصل "منه العاشرة املادة نصت حيث 1955 لسنة 156

 ."آخر إداري عقد بأي أو والتوريد العامة واألشغالااللتزام  بعقد اخلاصة املنازعات

 اإلدارية بالعقود اخلاصة يف املنازعات بالنظر احلصر سبيل على خمتصا الدولة جملس أصبح التاريخ هذا ومنذ     

 ختتص أن على تنص واليت 1972 لسنة 47 رقم الدولة قانون جملس من 10 املادة بنص النص هذا وتأييد كافة

 بأي أو أو التوريد العامة األشغال أو االلتزام بعقود اخلاصة املنازعات يف بالفصل غريها الدولة دون جملس حماكم

 . عقد

 :الثالث الفرع

 :الجزائر في اإلداري العقد وتطور نشأة

 بعدة ممر تنظيمها فقد الصفقات العمومية، خاصة وبصفة اجلزائر يف اإلداري العقد لنشأة وتطور بالنسبة   

 قبل ما مرحلة متيزت حبيث البالد، يف السائدة السياسية واالقتصادية التوجهات حسب وتطورات تنظيمات

 بعد االستقالل، النظام نفس تطبيق وامتد الفرنسي القانوين للنظام اجلزائرية العمومية خبضوع الصفقات االستقالل

 كان ما إال املستقلة اجلزائر على القانون الكلونيايل سريان متديد على 1962 ديسمرب يف الصادر القانون نص إذ

 القانونية الناحية من االستعمال رحيل تركه الذي للفراغ ذلك اجلزائرية، ويعود السيادة مع ومتعارضا خمالفا

 .والبشرية

    71/60/7601 يف املؤرخ  66-01 رقم األمر بصدور) االستقالل بعد ما مرحلة أي األوىل املرحلة (ومتيزت -

 التسيري حول أغلبها تدور واليت مسبقا املسطرة لألهداف االستجابة بصفة العمومية الصفقات تنظيم و املتضمن  

 مصاحل الطرفني، توازن على احملافظة كذلك اخلاصة، املصلحة على العامة املصلحة العمومية وتغليب لألموال اجليد

 وكذلك العمومية الصفقات إبرام يف عملية الشخصية التصرفات لتدارك كفكرة املنافسة استخدمت ذلك ولتحقيق
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 العقد اإلداري و تطبيقاته

 احتياجاهتا حتديد على املتعاقدة اإلدارة وإلجبار األمثان، بأفضل النوعيات أفضل لتوفري اإلدارة مع املتعاقد لدفع

 .الشروط بتوافر إال املنافسة فكرة تتحقق وال االحتياجات، لتلبية املطروحة احللول املتنوعة ومقارنة

 :يلي فيما واملتمثلة الثالثة

 .والسيطرة التسلط آثار غياب-

 .املواد جتانس-

 .18اإلعالم ونشر املشاركة حرية-

 إذا خاصة معينة حاالت الرتاضي يف إىل اللجوء تستبعد مل -للتعاقد كطريقة– ذاهتا حد يف املنافسة أن بيد   

  حاالت إىل باإلضافة هذا منها، املرجوة األهداف حتقق ال أو جدوى بدون املنافسة إىل الدعوة كانت

 عليها ونصت العمومية الصفقات قانون املتضمن 1967 جوان 17 يف املؤرخ 66-01 رقم أضافها األمر أخرى

  :وهي األمر نفس من 61املادة

 .االخرتاع لرباءة حامل احتكارية أو وضعية له وحيد، متعاقد متعامل من إال اخلدمات تنفيذ ميكن ال حني-

 غري بعروض أشخاص عدة أو تقدم واحد مقاول تقدم إذا خاصة جمدية غري للمنافسة الدعوة أن يتضح عندما-

 .مقبولة

 التكيف يسعه وال امليدان يف قد جتسد استثمار، أو ملك له يتعرض داهم خبطر املعلل امللح االستعجال حالة يف-

 .19املنافسة إىل الدعوة آجال مع

 .و 1972 و 1971 سنة يف تعديالت لعدة تعرض سابقا إليه املشــار90 - 67األمر  أن املالحظ      

1976 

                                                         
 .5ص 2004 ج،.م.د ، اجلزائري،اجلزائر القانون يف العمومية الصفقات إبرام عملية محامة ، قدوح :أنظر -18
 

 
 

0-Article 61 de l’ordonnance n°67-90 du 17 juin 1967 portant code des marchés publics, 
journal officiel de la république Algérienne N°52 du 27 juin 1967, P500 
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 العقد اإلداري و تطبيقاته

 62 املواد تعديل املتضمن 1971 - ديسمرب 29 يف املؤرخ 84-71 رقم األمر من األوىل املادة نصت حيث   

صفقات العمومية على أن و املتضمن قانون ال 7601يونيو  71املؤرخ يف  66-01من األمر 89 و 87 و

 :يلي كما أعاله إليه املشار 66-01من األمر رقم  00تعدل املادة 

 مالية سنة لكل أنه، بالنسبة بيد مربمة صفقة موضوع أن تكون جيب دج 50000 قيمتها تتجاوز طلبية كل"    

 أو ، احلساب قوائم جمرد على بناء واللوازم البسيطة باألشغال املتعلقة النفقات جيوز تسديد فإنه للميزانية، تابعة

 النفقات هلذه اإلمجايل يتعدى املبلغ أن دون املوردون أو نفسه املقاول لفائدة بصرف أمر أي قبل من الفواتري،

 .أعاله املذكور دج 50000 حدود

 قرارات مبوجب القاعدة عن هذه خترج أن والبلديات والواليات العمومية واملصاحل للمؤسسات جيوز أنه إال     

 .20"التجارة ووزير املالية وزير عن صادرة مشرتكة

: يلي  كما   66-67 رقم  من املرسوم رقم املرسوم من  71اىل تعديل املادة   الثانية املادة أشارت حني يف   

 السلفية هذه شكلية، وتسمى بدون إجراءات سلفية العمومية الصفقات ألصحاب املتعاقدة اإلدارة متنح أن ميكن

 و العمومي للقطاع تابعة مؤسسة الصفقة صاحبة كانت ب إذا  15% السلفية هذه مبلغ وحيدد "جزافيا تسبيقا"

 21"األحوال األخرى يف % 10

 من نالحظ كما التعاقد، يف للمؤسسات العمومية واألفضلية األولوية تعطي كانت القدمية القوانني أن واملالحظ

 تسبيقا تسمى قد لكن "التسبيقات" هو دائما املعىن وإن كان أشكال، عدة أخذت التسبيقات أن أخرى جهة

 .القوانني حسب سلفية تسمى وقد

 وتفضله األجنيب باملقاول اجلديدة هتتم القوانني فإن العمومية باملؤسسات اهتمت قد القدمية القوانني كانت وإذا

 إال األوراق يف جودهتا من الرغم على بأهنا انتقدها هناك من التسهيالت، كل مبنحه وذلك املتعاقدين بقية عن
                                                         

20
 المؤرخ 91-67 رقم األمر من 91و 87 و 62 المواد تعديل المتضمن 1971 ديسمبر 29 في المؤرخ 84-70 رقم األمر من 1 المادة :نظرأ - 

 .0858، 1971 ديسمبر في الصادر 107 العدد الجزائرية، الرسمية للجمهورية الجريدة العمومية، الصفقات قانون والمتضمن 1967 يونيو07في
 

21
 .0859-0858المرجع السابق، ص  84-70:المادة الثانية من المر رقم : أنظر - 
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 العقد اإلداري و تطبيقاته

 املناقصات وهي ضمان خيص فيما مثال ويعطي احمللي، املتعامل حساب على للمتعامل األجنيب األفضلية متنح أهنا

 على جمرب وهو العرض، قيمة من 1%حبوايل تقدر واليت املناقصة يف املشاركة أجل من املقاول يدفعها اليت القيمة

 بأنه ورقة تقدمي يكفيه األجنيب املتعامل أن حني يف قرض احلصول على أو وطين بنك يف القيمة هذه إيداع

 .مليف العا بنك لدى مضمون

 

 :الثاني المبحث 

 :أنواعها أهم و اإلدارية العقود تمييز معايير

 واحد جانب من قد تكون أعمال وهي متعددة، طرق إىل لنشاطها ممارستها يف العامة اإلدارة تلجأ       

 .كالعقود اإلدارية جانبني من أعماال تكون قد و اإلدارية، كالقرارات

 القانون لقواعد ختضع اخلاص وعقود القانون لقواعد ختضع عقود قسمني إىل تنقسم العامة اإلدارة وعقود     

 هو ما لكن و احتياجاهتا لتلبية مالئما هترا الذي نوع التعاقد اختيار يف لإلدارة التقديرية السلطة تعطى و الــعام،

 .اخلاص؟ القانون قواعد من غريه عن له املميز املعيار هو وما العام؟ لنظام القانون خيضع الذي اإلداري العقد

 بتحديد اإلدارية معيار العقود عليه ويطلق األول القسم قسمني، إىل اإلدارية العقود متيز معايري تنقسم      

 .بطبيعتها اإلدارية العقود معيار عليه يطلق الثاين والقسم القانون

 صور على قاصرا يعد األمر فلم العامة، اإلدارة نشاطات وتعدد بتنوع تتعدد و تتنوع اإلدارية العقود أن كما      

 األشغال عقود يف تنحصر اإلدارية العقود حيث كانت السابق، يف األمر كان كما اإلدارية للعقود حصرا حمددة

 .خمتلفة قوانني نظمتها خمتلفة جماالت يف عقودا أخرى ظهرت بل واالمتياز، والتوريد

 و ،(األول املطلب)اإلدارية  متييز العقود ملعايري األول مطلبني، خنصص يف املوضوعني هذين اآلن ونتناول     

 .(الثاين املطلب)اإلدارية العقود أنواع أهم مباشرة بعده نعرض
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 العقد اإلداري و تطبيقاته

 

 

 

 

 

 :األول المطلب

 :اإلدارية العقود تمييز معايير

 و العام القانون من أشخاص طرفيها أحد يكون اإلدارية فالعقود ، املدنية العقود عن اإلدارية العقود تتميز      

 أشخاص من شخص طرفيها أحد يكون العقود اخلاصة بينما ، اإلداري القضاء منازعاهتا يف بالفصل خيتص

 العادي للقضاء ختضع عنها تنشأ اليت املنازعات أن و اخلاص القانون من أشخاص طرفيها أوكال اخلاص، القانون

 .اإلداري ليس القضاء و

 قانوين لنظام كلها ختضع بالتايل ال و خمتلفة، طبيعة من و العقود من العديد تربم ذاهتا حد يف اإلدارة أن و     

 و اإلدارية بالعقود تسمى فاألوىل اخلاص، القانون و عقود العام القانون عقود من مزيج عن عبارة فهي واحد،

 .اخلاص القانون ألحكام ختضع و اخلاصة اإلدارة بعقود تسمى الثانية العام، أما القانون ألحكام ختضع

 يف خمتلفة معايري وظهرت العقود األخرى بقية عن اإلدارية العقود متييز يف اختلفوا الفقهاء أن به املسلم ومن     

 وكذلك اإلدارية، العقود متييز معايري بشأن متعمقة تفصيلية املطلب دراسة هذا يف سأتناول لذلك وتبعا الشأن هدا

 القانون بتحديد اإلدارية العقود :اآليت للرتتيب وفقا وذلك اجلزائري، املشرع املعايري، وموقف تقييم

 الفرع)اجلزائري موقف املشرع و املعايري تقييم ،( الثاين الفرع)بطبيعتها اإلدارية العقود أحكام ،( األول الفرع)

 .(الثالث

 :األول الفرع

 :القانون بتحديد اإلدارية العقود



 

24 

 

 العقد اإلداري و تطبيقاته

 خول أو إدارية، عقودا على اعتبارها صراحة املشرع نـص اليت العقود هي القانون بتحديد اإلدارية العقود        

 .اإلداري للقضاء فيها الفصل صالحية

 .22املال العام شغل وعقد الدولة عقارات بيع وعقد العامة األشغال عقد فرنسا يف هذه العقود أمثلة ومن   

 صدرت فرنسا ففي الثامن عشر، القرن هناية إىل تعود اإلدارية العقود لبعض التشريعي التحديد جذور إن     

 مبوجبه أصبح مرسوم صدر حيث خاصة، قضائية لوالية وأخضعت العقود أنواع بعض مبوجبها حددت مراسيم

  جملس إنشاء بعد القضائية اجلهات جلأت مث اإلقليم لوالية جمالس خاضعا العامة األشغال عقد

األشغال  عقد مع وأدخلت خاصة أحكاما مبقتضاها وصيغت (العام الشغل )توسيع فكرة إىل الفرنسي الدولة

 .23العامة

 .العام القرض وعقود 1790 عام الدولة أمالك بيع عقود مثل العقود بعض أخرى مراسيم وأضافت     

1793. 

قضية  يف وباألخص 1903 عام يف كان اإلدارية العقود نظرية يف األساسي التحول أن بيد    

 وسري بتنظيم يتعلق ما كل يتناول  القضاء اختصاص بأن احلكومة مفوض قرر إذا "TERRIER"اإلداري،

 .24عاديا تصرفا أو السلطة أعمال من عمال ذلك يف اإلدارة كانت وسيلة سواء حملية أو كانت قومية املرافق

 يتعلق مادام القانون وليس بتحديد بطبيعته إداريا يكون العقد أن افرتاض على تقوم هذه التحول نقطة إن    

 على ينص حينما فاملشرع اإلداري، للعقد الطبيعة الذاتية عن البحث فكرة نشأت هنا ومن عام، مرفق بنشاط

 وإمنا بالنص املذكورة املسماة العقود حيصر أن أراد أنه يعين ال النص ذلك اإلدارية، فإن العقود من ما عقد اعتبار

                                                         

 22 - :أنظر
-LAUBADERE (A. de), traité de droit administratif,6e ed. Paris L.G.D.J 1973, P667. 

-VEDEL (G.) droit administratif, 4 e ed , Paris , 1968. P212. 

-VELLEY (S.), Droit administratif, 4e ed, Paris dalloze 2003, P 84. 

-RICCI (C.J), Droit administratif général, 2e ed, Paris, Hachette, Supérieur, 2006, P213. 
  دار مكتبة األردن، ،1 ط مقارنة، دراسة ، العامة للمناقصات القانوني النظام ،( محمود)خلف الجبوري :أنظر -23

 .013ص ، 1999 والتوزيع، للنشر الثقافة

 
LONG(M.), WEIL (P), …. op.cit , P.73.et S                0-أنظر: 



 

25 

 

 العقد اإلداري و تطبيقاته

 جملس هبا قام اليت القضائية االجتهادات يفسر ما احلقيقة يف اإلدارية، وهذا العقود من يعترب ملا أمثلة يذكر أراد أن

 إىل استنادا القانون اإلداري جمال يف جديدة عقود وإدخال العام الشغل فكرة بتوسيع بعد فيما الدولة الفرنسي

 .25أخرى تارة العام االبتداع باب تارة ومن قائم نص على القياس باب من القضائي بالتفسري التوسع ذلك

 وال القانون، بتحديد ال خلصائصها الذاتية، ووفقا بطبيعتها، إدارية عقودا تعترب اإلدارية العقود فإن مصر يف أما    

 .املشرع إلرادة وفقا

 ختتص أن على 1972 لسنة 47 رقم الدولة جملس قانون من العاشرة املادة يف نص قد املشرع فإن وبذلك     

 بأي أو التوريد، أو العامة األشغال أو االلتزام بعقود املنازعات اخلاصة يف بالفصل غريها دون الدولة جملس حماكم

 .آخر إداري عقد

 :الثاني الفرع

 :بطبيعتها اإلدارية العقود

 الذي العقد أنه إىل فيهما يذهب الغالب الرأي أن غري اإلداري، العقد حتديد يف القضاء و الفقه اختلف     

 .26العام القانون أساليب بإتباع نيته فيه تظهر و و تنظيمه تسيريه، أو عام مرفق إدارة بقصد إداري شخص يربمه

 :هي ضوابط ثالثة يتضمن اإلداري العقد أن التعريف هذا من نستنتج    

 .العقد يف طرفا اإلدارة تكون أن 1-

 .عام مرفق بنشاط العقد اتصال 2-

 .العام القانون أساليب إتباع 3-

 للعقد مميزا معيارا الضوابط ليكون هذه أحد كفاية عدم أو كفاية حول الفقهاء بني كبري اختالف ظهر وقد   

 .األول الضابط كفاية إىل بعضهم ذهب حيث اإلداري،

                                                         
25

  .50ـ األسس العام و للعقد اإلداري، المرجع السابق، ص(سليمان)الطماوي : أنظر -

 . 51 ص السابق، المرجع اإلداري، للعقد العامة األسس سليمان، الطماوي :أنظر -

-VEDEL (G.) , Droit administratif, op.cit, P204-205. 

-RICCI (C.J), Droit administratif général, op .cit, P217
26
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 العقد اإلداري و تطبيقاته

 بضرورة اآلخر البعض ونادى العضوي، أنصار املعيار هم وهؤالء إدارية عقودا فيها طرفا اإلدارة تكون اليت العقود مجيع فاعتربوا    

 فيما أهنم اختلفوا غري املوضوعي، املعيار أنصار هم وهؤالء العقود، هذه على اإلدارية إلضفاء الصفة اآلخرين الضابطني توافر

  اتصال بكفاية منهم قال فريق حيث املميز املعيار هو ليكون الضابطني هذين أحد كفاية حول بينهم

 هذا يف برزت وقد العقد على اإلدارية الصفة إلضفاء استثنائية العقد شروطا تضمني كفاية اآلخر الفريق ويرى عام، مبرفق العقد

 :نظريات ثالث اجملال

 الثانية و العقد، إبرام خالل من حتقيقه إىل تسعــى اإلدارة الذي العام املرفق هدف هو اإلداري العقد متيز معيار أن ترى :األوىل

 غري شروطا استثنائية يتضمن بأن ذلك و العام القانون بأسلوب العقد يأخذ أن وهو العام، معيار املرفق إىل آخر شرط إضافة ترى

 وسنبني االستثنائية، الشروط مبعيار واالكتفاء العام معيار املرفق فكرة استبعاد ترى والثالثة اخلاص القانون أحكام نطاق يف مألوفة

 :اآلتية الفقرات يف الضوابط هذه

 :األول الفقرة

 :العقد في طرفا اإلدارة تكون أن

 يكون لذلك خاص، قانون و عام قانون إىل بتقسيم القانون أخذت اليت الدولة يف اإلدارة عقود من طائفة اإلدارية العقود تعترب   

 القواعد اإلدارية أن أساس على ذلك و فيها طرفا اإلدارة تكون أن العقود على اإلدارية إضفاء الصفة عند يشرتط أن البديهي من

 .27القانون اخلاص  حيكمه الذي األفراد نشاط دون اإلدارية السلطات نشاط لتحكم وجدت

 مصلحة حققت لو حىت اإلدارية العقود نطاق عن اخلاص القانون أشخاص يربمها اليت العقود استبعاد ذلك على يرتتب

  القانون يربمها أشخاص اليت العقود بعض اعترب ومصر فرنسا يف اإلداري القضاء أن غري 28عامة

 العقد اتصال وهي األخرى الشروط مىت توافرت ذلك و اإلدارة وحلساب باسم أبرمت ما إذا إدارية عقودا اخلاص

 .29استثنائية  شروط وتضمينه عام مبرفق

                                                         

- VELLEY (S.),op-cit, P) 0-                                                                                     أنظر 

 .021ص27 ص ،4 و 3 ع المصرية، االقتصاد و القانون مجلة في منشور مقال ،"اإلداري للعقد المميز المعيار" ،(بدوي) ثـروت -

 

  .120 ص ، السابق المرجع،  بدوي ثروت :أنظر -2
  

29
 3 ، ع 1964 ،8 س الحكومة، قضايا مجلة في مقال ،"اإلداري للعقد المميز المعيار" الدين، لباد جمال :أنظر - 

  66.. ص
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 العقد اإلداري و تطبيقاته

 تربمه عقد كل اعتبار يرتتب عليه ألنه اإلداري القانون وبالتايل اإلدارية العقود نطاق من يوسع املعيار هذا    

 عقد كل ليس بالتايل و عقودها إبرام يف اخلاص القانونأسلوب  إىل تلجأ قد اإلدارة بأن علما إداريا، عقدا اإلدارة

 .عقدا إداريا يعترب اإلدارة تربمه

 :الثاني الفقرة

 :عام مرفق بنشاط العقد اتصال

 عام مرفق بنشاط األمر يتعلق وإمنا أن اإلدارية بالصيغة ليتصف بالعقد طرف العامة اإلدارة تكون أن يكفي ال

 .30تسريه و تنظيمه حيث جيب من أو املرفق ذلك إنشاء حيث من سواء

 العقد لنظرية املكونة األحكام الكربى ظهور بداية منذ اإلداري العام بالعقد العام املرفق فكرة ارتبطت وقد    

 وضع والذي 1873 عام الفرنسية االختصاص حمكمة تنازع عن الصادر بالنكو حكم من انطالقا اإلداري

 يتعلق نزاع كل يف اإلدارية للمحاكم االختصاص الوقت نفس يف وجعل اإلداريةاملسؤولية  لقواعد األساس احلجر

 .مبرفق عام

 بتنظيم يتعلق ما كل أن عاما وهو مبدأ روميو احلكومة مفوض تقرير يف 1903 عام ترييه حكم يف جاء كما      

 القضاء اختصاص من بطبيعتها هي إدارية عملية حملية يكون أو عامة احلقيقي مبعناها العامة املرافق وتسيري

 .اإلداري

 بالنشاط القيام على نفسها جمربة الدولة وجدت حيث األول، وضعها على تستقر مل اإلدارية احلياة أن إال    

 وتنظيم للمواطنني واخلارجي الداخلي األمن احلارسة، حتمى الدولة هي وظيفتها كانت بعدما التجاري الصناعي

مرافق  اإلدارية املرافق جانب إىل فظهرت للجمهور، خدمات تقدم مرافق نشاطها إلنشاء امتد األفراد، بني القضاء

 .اقتصادية

                                                         

- WALINE (M.)- Précis de droit administratif, 1969, P 3              19 - 30أنظر
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 العقد اإلداري و تطبيقاته

 فنادى اإلداري، للقانون وأمهيته بالنسبة العام املرفق مدلول حول الفقهاء بني حاد جدال ذلك إثر على وبرز    

 ما اآلخر الفريق أعترب بينما اإلداري القانون يف ثانوية أمهيته أصبحت أن أو املرفق هذا مفهوم بزوال منهم فريق

 .31العام املرفق يف مفهوم تطور هو حصل

 طويلة فرتة به وارتبطت للعقد اإلداري التميز معيار على تطور من حلقها وما العام املرفق فكرة انعكست وقد    

 هذا على اإلدارية الصفة إلضفاء عام مرفق بنشاط العقد ضرورة اتصال على جيمعان القضاء و الفقه كاد حىت

 يف جملس الدولة وأعتربها الفرنسي اإلداري القضاء أحكام من العديد يف العام املرفق وردت فكرة وهلذا العقد،

 ذات على املصري القضاء و سار اخلاص، القانون عقود عن اإلداري العقد لتميز كافيا معيارا أحكامه بعض

 أهنا املدنية العقود عن اإلدارية العقود ختتلف" بأنه 1956ديسمرب 16 يف صادر له حكم يف قال عندما املسلك

 .32"العامة املرافق تسيري عامة وهي مصلحة تستهدف

  قررت عندما1963 مارس 2 يف الصادر حكمها يف مبصر العليا اإلدارية احملكمة املسلك ذات وأكدت

 العقد يستهدف الذي العام املرفق احتياجات خاص مناطه بطابع املدنية العقود عن تتميز اإلدارية العقود بأن"

 33"اخلاصة األفراد على مصلحة العامة املصلحة وتغليب تسيريه

 الصفة إلضفاء وضروريا شرطا الزما العام املرفق شرط كان إذا أنه على مهمته استقرت فقد اإلداري الفقه أما    

 بنوع للتنفيذ حمل أوال معانيه بأوسع العام املرفق أن يؤخذ الصدد هذا يف يكفي فإنه اإلدارة عقود على اإلدارية

 34االعتبارات من العامة العتبار املرافق من معني

                                                         

 النجف، 1، 1976 ط العامة، األشغال مقاوالت تنفيذ في اإلدارة سلطة مظاهر ،(رياض)عيسى  :أنظر -0

  .بعدها وما 61 ص العراق،

 ع 05الحكومة، قضايا إدارة مجلة ،"اإلداري العقد شروط تعديل في اإلدارة حق" العزيز، عبد الدين خير :أنظر -32
 س 1961، مصر،  .ص  4

  13 س اإلدارية، العلوم مجلة ،"اإلداري العقد شروط تعديل في اإلدارة سلطة" كمال، مصطفى وصفي :أنظر -2

 .143 ص 1، 1971 ع

 .013ص السابق، الطماوي سليمان، المرجع :أنظر -3 

  .89ص السابق، المرجع اإلدارة، سلطة مظاهر ، عيسى رياض :أنظر -1
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 العقد اإلداري و تطبيقاته

 إليها تلجأ أن جيوز وإمنا املرافق اإلدارية على تقتصر ال -الرأي هلذا طبقا- اإلداري العقد فكرة فإن وهكذا    

 مرفق بنشاط اإلداري العقد اتصال ضرورة على هؤالء اتفاق الرغم من وعلى والتجارية، االقتصادية األخرى املرافق

 املتانة؟ من معينة درجة على العام املرفق ونشاط العقد بني الصلة تكون أن جيب أخرى هل وبعبارة عام

 حىت الصلة هذه تكون عليها اليت الدرجة تعيني إىل منها كل يذهب نظريات ثالث اخلصوص هذا يف ظهرت    

 .35العقد ذلك على اإلدارية الصفة إضفاء ميكن

 العامة املرافق نظرية و العام، املرفق يف تسيري املتعاقد اشرتاك نظرية و املباشر اهلدف نظرية:هي النظريات وهذه  

 .بطبيعتها

اشرتاك  نظرية ناقشت مث( أوال)املباشر  اهلدف نظرية أتناول نقاط، عدة إىل هده الفقرة قسمت دلك على بناء و

 النحو على دلك ، و(ثالثا)العامة بطبيعتها  املرافق نظرية األخري يف وعرضت ،(ثانيا)العام املرفق تسيري يف املتعاقد

  :اآليت

 أوال

 :المباشر الهدف نظرية

 موضوعها شأن من يكون اليت العقود أن يرى إذ Marc Reglade رجالد مارك /األستاذ الفكرة هبذه ونادى

 العام املرفق غرض موضوعها حيقق ال اليت العقود أما إدارية، تعترب عقودا العام املرفق غرض ومباشرة حاال حيقق أن

 املرفق غرض إىل حتقيق اجتهت قد اإلدارة نية كانت ولو اخلاص القانون عقود من تعترب فإهنا حالة ومباشرة بطريقة

 .36مباشرة غري بطريقة العام

                                                         

 

 
  : أنظر-36

-REGLADE(M.)de l’application aux marchés de fourniture de la séparation des autorités 

judiciaires et administratives R.D.P 1924 P191 
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 العقد اإلداري و تطبيقاته

 لتحقيقه العام املرفق من أهداف هدفا يستهدف موضوعه كان إذا إداريا العقد يكون النظرية هذه إىل واستنادا    

 .مباشرة بصورة

 أحكام مع أهنا تتعارض الحظوا الذين الفقهاء، أغلب جانب من للنقد تعرضت قد النظرية هذه أن إال    

 املرفق يف مباشرة مشاركة ليس موضوعها أن اإلدارية ولو للعقود الصحيح املعيار وضع على قاصرة أهنا و القضاء

 يعتربها ذلك ومع ذاته، العام املرفق تنفيذ أو مباشرة العام املرفق تستهدف غرض عقود هناك وبالعكس العام

 .37استثنائية شروطا تتضمن مل إذا مدنية القضاء عقودا

 

 :ثانيا

 :العام المرفق تسيير في المتعاقد اشتراك نظرية

 تتضمن 1956 على سنة السابقة الفرنسية الدولة جملس أحكام بعض إىل استندت اليت النظرية وهذه      

 فكرة هي األوىل اإلداري، بالطابع لطبع العقد -الفقهاء بعض رأي يف -وحدها منهما كل تكفي فكرتني

. 

 تعترب العام املرفق يف عارضة أو مؤقتة مشاركة إال تتضمن ال اليت أن العقود مؤداها و العام املرفق يف املشاركة دوام

 الصفة تكفي إلضفاء الدائمة املشاركة فإن وبالعكس استثنائية شروط وجدت إذا إال اخلاص، عقود القانون من

 كل يشمل عام مدى الفكرة وهلذه شروط استثنائية، العقد يتضمن مل ولو حىت املنازعة، حمل العقد على اإلدارية

 .العقود

                                                         

 -VELLEY(S.), op-cit, P84 et s.                                                                            أنظر 
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 العقد اإلداري و تطبيقاته

 املرافق يف الوظيفة كانت األوىل، فإذا الفكرة تتضمنها الفكرة وهذه الوظيفة، طبيعية فكرة هي الثانية والفكرة    

 مرتبطني لإلدارة معاونني إىل إال هبا يعهد أن ميكن ال تلك اليت يف -طبيعتها بسبب-والتجارية الصناعية العامة

 .38إداريا يكون احلالة هذه يف العقد فإن القانون العام، روابط بإحدى معها

 يقوم أساسا اعتبارها ال يصح أنه البعض فريى الفقهاء، جانب من للنقد تعرضت أيضا النظرية هذه أن إال     

 وسيلة بآخر أو بشكل يكون أن ميكن ال اإلدارة عقـدا تربمه أن نتصور أن ميكن ال إذ اإلداري، العقد معيار عليه

 املتعاقد جانب من مشاركة يتضمن ال اإلدارة تربمه عقدا أن نتصور أن ميكن كما ال العام املرفق تنفيذ وسائل من

 ذاهتا يف تكون املرفق يف إدارة املشاركة هذه أن نالحظ أن يكفي أنه، يرى من الفقهاء من هناك املرفق، يف تنفيذ

 العقود يف معيار الثاين الضابط حتقيق بالتايل وتتضمن استثنائيا شرطا

 هذا مثل تتضمن مدنية عقود توجد ميكن أن وال توجد ال أنه الواضح من إذ االستثنائية، الشروط أي اإلدارية،

 .الشرط

 :ثالثا

 :بطبيعتها اإلدارية العامة المرافق نظرية

 تربمها اليت العقود أما إدارية، تعترب عقودا بطبيعتها إدارية مرافق تربمها اليت العقود أن النظرية هذه أنصار يرى

 فتعترب اخلاصة اهليئات أو األفراد ميارسها اليت لألعمال مشاهبة متارس أعماال واليت اإلدارية غري األخرى املرافق

 املرافق إىل أن بوضوح تشري عديدة قضائية أحكام توجد حيث الواقع يؤيده ال القول هذا أن مدنية غري عقودا

 .39 استثنائية شروطا تضمنت إذا إدارية عقود هي االقتصادية العامة

 :الثالثة الفقرة

 :العام القانون أسلوب إتباع

                                                         
0

-C.E, 16 Mai 1952 cerbez, R.D.P. P 1                                                           77:  أنظر 
-C.E 8 December 1948 Pasteam RDP 1949 P75 note Waline S, 1949.
أ

 :                                                             نظر
 .7-6،ص  1985 ج.م.د.الجزائر والجزائري، المقارن القانون في اإلداري العقد نظرية عيسى رياض، :أنظر -39
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 العقد اإلداري و تطبيقاته

 مبرفق العقد يتصل مل وإن العام حىت القانون بأسلوب األخذ يف اإلدارة نية تظهر أن إداريا العقد العتبار جيب

 اإلدارة نية أن عن يكشف ذلك فإن اخلاص القانون يف غري مألوفة استثنائية شروطا العقد تضمن إذا أنه أي عام،

 .40باملرفق العام صلته عن النظر بغض إداريا يصبح العقد فإن وبالتايل العام، القانون إتباع وسائل إىل اجتهت قد

 أن هو العام القانون اعتماد أسلوب يف اإلدارة نية عن للكشف اإلداري القضاء طرف من املعتمد فاملعيار    

 وامتيازاهتا، سلطاهتا استخدام إىل اإلدارة جلأت فإن القانون اخلاص، يف مألوفة غري استثنائية شروطا العقد يتضمن

إىل  تلجأ مل وإن العام، القانون عقود من عقد فهو اخلاص القانون يف مألوفة غري شروط استثنائية العقد وضمنت

 .اإلداري القضاء اختصاص نطاق عن خترج فاملنازعة ذلك

 يعد اخلاص القانون نطاق يف قبل األفراد من املربمة العقود يف مألوفة غري استثنائية لشروط العقد احتواء وبالتايل    

 .األخرى العقود غريه من عن اإلداري العقد متييز يف احلاسم العنصر

 رغبتها عن ينبئ املتعاقدين املساواة بني مبدأ متس اليت العامة االمتيازات ببعض التمتع لنفسها اإلدارة واشرتاط    

 .41العام القانون وسائل استخدام يف

 طريق غلق أو املرور حركة تنظيـــم الضرائب، أو فرض أو العامة للمنفعة امللكية نزع يف العامة االمتيازات وتتمثل   

  .إخل ...معها املتعاقد عقوبات توقيع أو املباشر التنفيذ أو

 اإلدارة، قبل من املربمة العقود يف املألوفة غري االستثنائية الشروط "Georges Vedel"األستاذ  حدد وقد هذا

 واملتعلقة القانون يف عليها املنصوص والشروط معها، املتعاقد على اإلدارة قبل من املوقعة العقوبات :يلي كما

 42اخل...أوامر إعطاء يف اإلدارة وسلطة واحد من جانب العقد بفسخ

                                                         
40

  .بعدها  وما 76 ص السابق، سليمان ،المرجع الطماوي :أنظر  -
41

 .565،ص1996 الجامعية، المطبوعات دار اإلسكندرية، اإلداري، القانون راغب، ماجد الحلو :أنظر - 
 

- -VEDEL (G.), Droit administratif, op.cit, P 1 207                      :  42-أنظر 
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 العقد اإلداري و تطبيقاته

و أحكام حمكمة التنازع، حيث قرر  الدولة الفرنسية جملس أحكام بعض على آرائهم لتربير هؤالء استند وقد     

 الفرنسية احلكومة قبل معينة شركة العقد الذي تعهدت مبقتضاه"...  7616ديسمري  0حكم جملس الدولة يف 

احلربية  بوزارة اخلاصة الشروط دفاتر يف احملددة واألوضاع للشروط وفقا لدولة أجنبية طائرات توريد طلب بتنفيذ

 . 43الشروط من دفاتر مستمدة استثنائية شروط من تضمنه ملا نظرا إداريا قداع يعترب الفرنسية والطريان

 احتواء يكفي وإمنا عقدا إداريا، يعد حىت استثنائية شروط لعدة العقد تضمن يشرتط ال أنه بالذكر اجلدير      

 .44أحكامه و العام القانون األخذ بأسلوب يف اإلدارة نية إلظهار واحد استثنائي شرط على العقد

 ال العقد موضوع كان ولو حىت إدارية االستثنائية عاما، فالشروط مرفقا العقد حمل يكون أن يشرتط ال أنه كما

 .45عام مبرفق يتعلق

 اإلداري العقد لتمييز املعيار احلقيقي واعتربوه االستثنائية الشروط معيار املصريني الكتاب بعض ناصر وقد     

 كما البحث، أثناء القاضي عناية ينال والذي قانونية عليه نتائج ترتتب الذي هو وحده املعيار هذا أن أساس على

 هلا أمهية، تعد مل العام العقد باملرفق صلة أن ذلك إىل ويضيفون العقود، جمال يف العامة وتعبريها السلطة عنوان أنه

 .46حقيقي معىن أي تتضمن ال لفظية عبارات جمرد أصبحت أهنا قيل كما

 العقد خالل من للقانون اإلداري كأساس العامة السلطة طبيعة يف كبري تطور حصل فقد ذلك من واألكثر     

 ممنوحة امتيازات جمرد أهنا إليها النظر يعد مل حيث القانون اإلداري، موضوعات من غريه من أكثر بالذات اإلداري

 . 47مطلقة وليست منظمة سلطة فهي عليها، قيودا تعترب الوقت يف ذات هي وإمنا لإلدارة

 :الثالث الفرع

                                                         
43

 .137 ص السابق، املرجع بدوي، ثروت :أنظر  - 
 

VELLEY (S.), droit administratif, op-cit ,p85-: أنظر  -3
 

  
 DUPUIS (G), JOSE (G) NEDON (M), CHRETIEN (P), Droit Administratif, 9e ed, Parsi, 2006, P240-   :أنظر  -45
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  .143 ص السابق، المرجع بدوي، ثروت :أنظر  
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47
  .33 و 32 ص السابق، المرجع العامة، للمناقصات القانوني محمود ،النظام خلف الجبوري :أنظر  
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 العقد اإلداري و تطبيقاته

 :الجزائري المشرع موقف و المعايير تقييم

 فاملعايري األخرى، العقود بقية عن اإلداري العقد دقيق لتميز معيار يتوصلوا إىل مل إن الفقه و القضاء اإلداريني 

 يف الدعوى األطراف بصفة القضائي االختصاص يتحدد حيث الشكلي أو املادي يف املعيار تنحصر طرحت اليت

 .إداريا العقد كان النزاع يف طرفا اإلدارة كانت وكلما

 عقود مجيع على الصفة اإلدارية تعميم عدم أعلنت اليت القضائية األحكام من العديد أمام املعيار اهنار لقد     

 48.وتنفيذها عقودها اخلاص إلبرام القانون قواعد إىل اإلدارة هذه جلوء وإمكانية اإلدارة

 يف أتناول و( األولى الفقرة)املعايري  تقييم يف األول أعرض قسمني إىل الفرع هدا سأقسم دلك على بناء و    

 (.الثانية الفقرة)اجلزائري املشرع موقف الثاين القسم

 

 

 المعايير تقييم :األولى الفقرة

 إلضفاء الوكالة فكرة على عندما استند نفسه اإلداري القضاء من يأيت املعيار هلذا وجه الذي العنيف النقد إن     

 .49اإلدارة وحلساب باسم بينهم فيما القانون اخلاص أشخاص يربمها عقود على اإلدارية الصفة

 باملعيار يتعلق ففيما حول صحتها، البعض يتساءل وهلذا رصينة، مناقشات اآلخرين املعيارين استعمال يثري     

 فإذا العام، املرفق أعينها نصب دائما تضع -عادة– فاإلدارة جدا، واسع أنه يبدو العام املرفق معيار وهو األول

العامة،  املعنوية األشخاص جتريها اليت العقود كل اعتبار حلد سنصل فإننا جدا، بطريقة واسعة املهمة هذه فهمت

 50.صحيحة غري هي كهذه نتيجة أن إال
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  .46 ص السابق، املرجع اإلدارة، سلطة مظاهر رياض، عيسى :أنظر- 
50

 .352-350،ص1،2116املطبوعات اجلامعية، ط  ديوان اجلزائر، صاصيال، عرب حممد :ترمجة اإلدارية، املؤسسات يف حميو أمحد ،حماضرات :أنظر - 
 



 

35 

 

 العقد اإلداري و تطبيقاته

 مبادئ ببعض األخذ نتيجة الدولة وظائف تطورات على مالحقة عاجزة بأهنا النظرية هذه أنصار أكد وقد   

 اليت تدخلت األنشطة نوعية وتعدد الدولة تدخل جماالت حجم زيادة إىل أدى مما واالقتصاد املوجه، االشرتاكية

 .فيها

 اإلدارة ألن الصحيح، املعيار دميوحده لتق كايف غري فهو اإلداري القانون لتحديد الزما املعيار هذا كان وإذا    

 تدير أن األوفق من أنه اإلدارة ترى فقد العامة، املرافق العام إلدارة القانون وسيلة باستعمال دائما ملزمة ليست

األفراد  مستوى إىل وتنزل عامة كسلطة صفتها من فتتجرد اخلاص، القانون وفقا ألحكام العامة املرافق هذه

 .العامة باملرافق اتصال نشاطاهتا رغم اخلاص، القانون قواعد هنا بشأهنا فينطبق عادي، كفرد وتتصرف

 أن العقد يف الثاين إىل الفريق ويطلب تقييدا أكثر بصورة العام، املرفق تنفيذ لتفسري القاضي سيتجه وهل    

 إىل فأكثر أكثر سيجر فالين األستاذ ذلك الحظ حينئذ، وكما االجتهاد إن املهمة، هذه تنفيذ يف مباشرة يشارك

مفقودا  ليصبح مييل األصلي فاملعيار املعايري، من رزمة إىل األصلي املعيار سيصل لتفريع ومصطنع صعب حبث

 .51يوضح أن من بدال لإلدراك قابل غري يصبح اإلداري العقد وتعريف

 العقد لفكرة حمددا قانونيا أساسا قانونيا أو نظاما منه جتعل اليت الثابتة العناصر من له ليس العام املرفق أن كما   

 اعتمدت ومهية ألهنا عناصر أهنا سنجد أنصاره ناقشها اليت املرفق العام هذا عناصر دققنا ما إذا خاصة اإلداري،

 علميا أو مضمونا هلا ليس نسبية مفاهيم على استندت ولكوهنا صحتها تأكيد أو ميكن برهنتها ال أسسا

 .52عمليا

 اإلداري، القانون يف دور يلعب أي أن من العام املرفق باستبعاد القول إىل الفقهاء بعض دفع الذي األمر وهو    

 لالختصاص كمعيار احلاضر وقتنا حىت إليه يلجأ زال الفرنسي ال اإلداري القضاء أن ذلك فيه، مبالغ رأي وهو

                                                         
 .WALINE (M.) , Le critère du contrat administratif en crise, P831- :                           أنظر -  51
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 العقد اإلداري و تطبيقاته

القضاء  اختصاص وتقدير اإلداري القانون لتطبيق كافيا شرطا يعد مل أنه إال اإلداري، للقانون وكأساس

 .53اإلداري

 تربمه الذي العقد إلثبات إدارية االستثنائية الشروط اختيار إىل اإلداري الفقه بعض انتقل ذلك على وبناء     

 الشديد النقد أن غري املعيار، هذا فرنسا ومصر يف اإلداري القضاء أحكام بعض ناصر وقد اإلدارة،

 

 وأن االستثنائية، الشروط لفكرة وحمددة متماسكة نظرية وضع يتمكن من مل نفسه القضاء أن هو إليه يوجه الذي 

مقوماهتا  تبني أو مدلوهلا حتدد أن دون الشروط هذه مثل العقد احتواء إىل فقط اكتفت باإلشارة أحكامه أغلب

 .54وعناصرها

 ال البند هذا أن على الجتهاد الربهان دراسة بعد ويستنتج املألوف غري البند معيار احنطاط يرى من وهناك      

 بأنه العقد لوصف اخلاصة العالمة يكون أن ميكن وأنه ال العام، القانون من إضافيا عنصرا إال العقد إىل جيلب

 للقانون خمالفة موادا دائما حتتوي اخلاص القانون عقود بينها ومن عقود اإلدارة، كل نظام ألن وذلك إداري،

 .املشرتك

 القضاء معاونة يف الفقه رغم حماوالت للعقد اإلدارية الصفة حتديد أمام عاجزا املعيار هذا جعل الذي األمر     

 هذا ولصحة عناصرها، ولغموض لتناقضها عنيفا نقدا بالفشل وواجهت باءت حماوالت أهنا غري اخلصوص، هبذا

  إىل وإمنا -الشروط هلذه الدقيق القانوين املفهوم حتديد إىل ليس- هذا املعيار أنصار جلأ املعيار

 سبيل على بل بقيت الشروط هذه مجيع حصر من هؤالء يتمكن مل ذلك مع أنواعها، وبيان عنها عرض صور

 .55اإلداري للعقد دقيقا معيارا تشكل أن ميكن وال فقط املثال

                                                         
  :DELAUBADÈRE (A), op-cit, P- 53 انظر -3

 
 .71رياض،مظاهر سلطة اإلدارة، المرجع السابق، ص عيسى :أنظر -0
 .9-7 سابق،ص مرجع ،عيسى رياض نظرية العقد اإلداري في القانون المقارن الجزائري :أنظر -2
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 العقد اإلداري و تطبيقاته

 هي اإلداري الفقه واملصري وناقشها الفرنسي القضاء أعتمدها اليت املعايري أن على التأكد ميكن تقدم مما        

 إن بل دقيقة، غري عناصر واشتملت حمددة غري على أسس استندت ألهنا عمليا؛ أو نظريا صحتها تثبت مل معايري

  النطاق على يقتصر مل حوهلا االختالف أن جند عندما أكثر غموضا أصبحت املعايري هذه

 هناك جتد أملانيا الغربية ففي املزدوج، القانوين النظام ذات األخرى الدول إىل امتد وإمنا املصري الفرنسي أو احمللي

 هذا يوصف حني ،يف56إداريا عقدا للمنفعة العامة امللكية نزع يعترب حيث اإلداري والعمل العقد بني خلطا

 للعقد منوذجا يعترب العامة املرافق التزام أن كما ،57فرنسا  يف العامة أعمال السلطة من عمل بأنه القانوين التصرف

 ويعترب ،58إيطاليا واحد يف جانب من إداريا عمال ويعترب أملانيا، يف خاصة قانونية عالقة وهو فرنسا، اإلداري يف

 .59أملانيا يف املدين القانون قواعد إىل ختضع املالية اليت التصرفات من وهو إداريا عقدا فرنسا يف التوريد عقد

 على بينها فيما تام اتفاق فإنه  يوجد املبدأ حيث من اإلدارية العقود بوجود أقرت قد الدول هذه كانت وإذا   

 الفقه اعتربها فرنسا يف العقود هذه أساسها على قامت العام اليت املرفق ففكرة   60وعناصرها العقود هذه مضمون

 اليت االستثنائية الشروط أما غامضة، كوهنا إىل إضافة للغاية حبتة وواسعة نسبية فكرة األملاين

 يعترب عقدا ما أن جند لذلك اإلداري، العقد لتحديد أساسيا عنصرا الفرنسية القضائية بعض األحكام اعتربها

 .61أملانيا يف إداريا يعترب ال قد فرنسا يف إداريا

                                                         

 .241ص 1966 السياسية والعلوم العام القانون مجلة ،"االشتراكي والقانون اإلدارية العقود نظرية" ستينوف، :أنظر -0
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 العقد اإلداري و تطبيقاته

 بقية عن متييزه ويف اإلداري عناصر العقد حتديد يف كثرية صعوبات واجها والقضاء الفقه أن سبق مما نستنتج    

 يف مستبعدا اإلداري العقد متييز يف األساسي املعيار هذه العناصر بعض جعل الفقه حاول حيث األخرى، العقود

 املشار العناصر الثالث على يقوم اإلداري العقد متييز معيار أن على اإلمجاع كان وإن بقية العناصر، الوقت نفس

 :وهي سابقا إليها

 .فيه طرفا اإلدارة تكون أن -

 .عام مبرفق يتصل أن -

 .اخلاص القانون يف مألوفة غري استثنائية شروطا يتضمن أن -

و يف باين ذلك : ماهية العقد اإلداري لتحديد جمتمعة الثالثة الشروط توافر ضرورة إىل القضاء أحكام وأشارت

 التصرف طريف أحد يكون أن جمرد أبدا فبكا وليس:"..... تقول حمكمة القضاء اإلداري يف أحد أحكامها

 العام القانون ألحكام خيضع إداري عقد هو إمنا – العقد أي – التصرف بأن هذا للقول عاما إداريا شخصا

 .احملكمة هذه منازعاته يف بالفصل وختتص حتما

 عن اإلدارية العقود تتميز وإمنابسواء،  سواء إداريا عقدا يربم كما مدنيا عقدا يربم قد العام اإلداري فالشخص     

 العامة املصلحة وجه وتغليب تسيريه العقد يستهدف الذي املرفق العام احتياجات مناط معني بطابع املدنية العقود

 يف العقود هبا إذا ومتساوية متوازية املدنية العقود يف الطرفني مصاحل تكون فبينما األفراد اخلاصة، مصلحة على

 باملرفق العقد صلة جمرد أن غري الفردية اخلاصة، املصلحة على العام الصاحل يعلو أن وجيب متكافئة، غري اإلدارية

 يف القاطع املعيار هو وحده املرفق يعد فلم بكافية، ذلك مع فإهنا ليست – الزما شرطا كانت وإن – العام

 اليت العقود املدنية تلك وبني اإلدارة جهة تربمها اليت الصحيح القانوين مبعناها اإلدارية بني العقود الدقيق التمييز

 من عقودها يف اإلدارة جهة به تأخذ مبا قد إذن ،العربة اخلاص القانون ألحكام وختضع اإلدارة جهة أيضا تربمها
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 العقد اإلداري و تطبيقاته

 بالقياس مألوفة غري استثنائية شروط من عليه ينطوي وما للعقد اإلداري املميز الطابع ليتخذ العام القانون أسلوب

 .62األفراد بني العقود اخلاصة شروط إىل

 معنويا شخصا طرفيه أحد كان  إذا إداريا يعترب العقد إن "   : أحكامها أيضا أحد يف العليا اإلدارية احملكمة وتقول

 الثالثة الشروط هذه العقد تضمن فإذا اخلاص، القانون يف نطاق مألوفة غري شروطا ومتضمنا عام مبرفق ومتصال

 ".اإلداري القضاء به إداريا خيتص عقدا كان جمتمعة

 :الثانية الفقرة

 :المعايير هذه من الجزائري المشرع موقف

 تسميته شاعت مبعيار أخذ ولكنه حتديد االختصاص، يف املوضوعية أو املادية باملعايري يأخذ مل اجلزائري املشرع   

 اإلدارية، الغرف اختصاصات حتدد اليت العامة املعنوية األشخاص حتديد يقوم على ألنه العضوي، باملعيار الفقه يف

 الدولة، :وهم سبيل احلصر على األشخاص هؤالء املدنية اإلجراءات قانون من 07 السابعة املادة حيث حددت

 القضائية اجملالس ختتص" وذلك بنصها عــــلى أنه اإلدارية الصبغة ذات العمومية املؤسسات البلدية، الوالية،

 الدولة تكون اليت طبيعتها كانت أيا القضايا مجيع يف العليا، احملكمة أمام لالستئناف قابل حبكم ابتدائيا بالفصل

 .63..."أو البلديات أو إحدى املؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية طرفا فيها الواليات أو

 800 املادة يف العضوي وذلك بنصه مبالعيار واإلدارية  اجلديد اإلجراءات املدنية كما أخذ القانون قانون      

احملاكم اإلدارية هي اجلهات الوالية العامة ي املنازعات اإلدارية، و ختتص يف أول درجة ، حبكم قابل " على أنه 

لالستـئناف يف مجـيع القضايا اليت تكون الدولة أو الوالية او البلدية أو إحدى املؤسسات العمومية ذات الصبغة 

 .64"ة طرفا فيهااإلداري

                                                         

.77،ص51،بند 00، س19/02/0956بتاريخ   5لسنة  871محكمة القضاء اإلداري المصري، قضية رقم : أنظر -
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 العقد اإلداري و تطبيقاته

 معيار هو منه اجلديد 800 ق إ م إ واملادة قانون من 7 املادة يف املشرع به أخذ الذي املعيار فإن ذلك على وبناء

 .النزاع حمل للتصرف منها يصدر اليت اجلهة أي النزاع، أطراف على عضوي يعتمد

 بعني األخذ دون إصداره يف اليت أتبعت واإلجراءات أصدرته اليت السلطات من حيث العمل إىل ينظر أن ومؤداه

 مهما إداريا تصرفا يعترب العام القانون أساليب فيه أتبعت من اإلدارة صادر تصرف فكل العمل، موضوع االعتبار

 .اإلداري القانون قواعد شأنه يف وتطبيق اإلداري القضاء جهة منازعاته يف وختتص بالفصل طبيعته، كانت

 املعنوية األشخاص -احلصر  سبيل على- حددت 056-60 رقم الرئاسي املرسوم من الثانية املادة أن كما     

 الطابع ذات العمومية واملؤسسات والبلديات املستقلة والواليات الوطنية واهليئات العمومية اإلدارات وهم العامة

واملؤسسات  والتكنولوجي، العلمي الطابع ذات اخلصوصية العمومية والتنمية واملؤسسات البحث ومراكز اإلداري

 عندما والتجاري، الصناعي الطابع ذات العمومية واملؤسسات واملهين، والثقايف العلمي الطابع ذات العمومية

 .الدولة مليزانية هنائية عمومية مبسامهة استثمارية مشاريع بإجناز األخرية هذه تكلف

 على بنصها وذلك معا، واملوضوعي املادي باملعيار أخذت 056-60رقم  املرسوم من 2 املادة بأن علما

مشاريع  بإجناز األخرية هذه تكلف عندما والتجاري الصناعي الطابع ذات اخلصوصية واملؤسسات املؤسسات

 .عمومية استثمارية

 املرفق القانون بأحكام املناقصات يعمل قانون من األوىل املادة أحكام يف املصري املشرع به أخذ ما وهو     

 اجلهاز وحدات على أحكامه وتسري واملزايدات، أنه على نصت حيث واملزايدات، « املناقصات تنظيم بشان

اهليئات  وعلى احمللية، اإلدارة وحدات وعلى خاصة، موازنات هلا وأجهزة وزارات، ومصاحل من للدولة اإلداري

 65اقتصادية أو كانت خدمية العامة،
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 العقد اإلداري و تطبيقاته

 أحكام تطبيق أنه على بنصه العمومية، وذلك الصفقات قانون من الثانية املادة يف الفرنسي املشرع به أخذ كما     

واجلماعات  الصناعية التجارية الصيغة ذات العمومية الدولة ومؤسساهتا قبل من املربمة الصفقات على القانون هذا

 .66العمومية ومؤسساهتا احمللية

 اإلداري، القاضي هو القاضي املختص فإن ما، عقد يف حاضرة اإلدارية اجلهة كانت كلما عامة، وبصفة       
 العقد كان إذا عما يتساءل للتطبيق القابل القانون حيدد العام، فلكي القانون قواعد بالضرورة يطبق ال أنه إال

 العقد اإلدارةجتري  وعندما اخلاص، القانون قواعد ظل يف أو بتطبيقه ليقوم اإلداري قواعد القانون ظل يف أجرى
 إطار خارج العقد جرى إذا ولكن بشكل طبيعي، يطبق الذي هو القانون هذا فإن الصفقات، قانون ألحكام وفقا
 ميكن احلالة هذه ويف عليه، تطبيقها ميكن اليت القواعد عن أن يبحث حينئذ القاضي على فإن القانون، هذا

 كانت وإن تطبيقها، اليت ينبغي املعايري عن ويتساءل التكييف يف الصعوبات بعض يصادف أن للقاضي اجلزائري
 .67التطبيقية  احلياة يف نادرة احلاالت هذه

 :الثاني المطلب
 :اإلدارية العقود أنواع

 على قاصرا األمر يعد فلم اإلدارة العامة، نشاطات بتنوع تتعدد و تتنوع اإلدارية العقود أن إىل اإلشارة سبقت   
 العقود تنوع بالرصد اجلديرة األمور ومن هذا، السابق، األمر يف كان كما اإلدارية للعقود حصرا حمددة صور

املالية  العقود :مثل جديدة عقودا -وااللتزام والتوريد املقاوالت عقود جانب إىل– جماالهتا لتشمل وازدياد اإلدارية،
 الصناعية، والعقود االجتماعية، والعقود واالقرتاض، بالقرض املتعلقة

 68اخل...التأمني وعقود التعليمية، باملؤسسات متعلقة وعقود العلمية والعقود املتعلقة باألحباث

 باإلرادة الصادر -واألمر والعقاب القهر أسلوب بأن -عاملنا يف– اإلدارة اقتناع على دليل التنوع هذا وأن   

 منجزات إلمتام– األفضل من أنه وثبت األنشطة االقتصادية، جمال يف ناجح غري أسلوب هو لإلدارة، املنفردة
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 العقد اإلداري و تطبيقاته

 والشركات األفراد مع اتفاق عقد طريق عن املكافأة أسلوب إىل اللجوء -الطاقات الفكرية واستغالل وتشيدات

 .69واإلجناز واإلتقان واالبتكار العمل على حتفزها مكافأة مقابل عمل بإجناز تلتزم فيه

 إبرام العامة لإلدارة انه ميكن جند العمومية الصفقات قانون من 12 و 11 املادتني أحكام إىل رجعنا وإذا     

 تشمل العمومية الصفقات أن كما االستثمار، بالتسيري أو خاص معني هدف لتحقيق أكثر أو واحدة صفقة

 .70الدراسات إجناز اخلدمات، تقدمي األشغال، إجناز اقتناء لوازم، أكثر أو اآلتية العمليات إحدى

 ،( الفرع األول)االمتياز  العامة وعقد األشغال عقد وهي اإلدارية العقود أهـم عن فكرة سـنأخذ يلي وفيما         

 (.الثالث الفرع)العام القرض وعقد ،( لفرع الثاين) املسامهة امللكية وعقد ونقل والتشغيل البناء وعقد

 األول الفرع

 :العامة ، و عقد اإلمتياز األشغال عقد

 العامعقد األشغال : أوال

  71.حمددة أشغال قصد إجناز ومقاول عام معنوي شخص بني يربم اإلدارية، القعود أهم من عقد هو       

 عقد بأنه 1956 ديسمرب 23 يف حكمها الصادر يف العامة األشغال عقد اإلداري القضاء حمكمة وعرفت      

 البناء أعمال من بعمل بالقيام املقاول يتعهد مبقتضاه شركة أو العام، وفرد القانون أشخاص من شخص بني مقاولة

 يف حيدد مقابل مثن عامة ملصلحة وحتقيقا العام املعنوي الشخص هذا حلساب عقار يف الصيانة الرتميم أو أو

 .72العقد

 العام، القانون من أشخاص شخصا أطرافه أحد يكون الذي العقد بأنه الشرقاوي سعاد الدكتورة وعرفته    

 خارقة استثنائية شروطا العقد يتضمن أو حاجة عامة، يسد أو خدمة يؤدي عام مرفق بإدارة متعلقا األمر ويكون
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 العقد اإلداري و تطبيقاته

 بتنفيذ اإلدارة مواجهة يف املقاولني مبوجبها يلتزم عقود بأهنا العامة عقود األشغال عرفت كما العامة، للشريعة

 .73عليها متفق مالية مبالغ مقابل بالعقارات متعلقة أشغال عامة

 ببناء القيام بقصد الشركات األفراد أو وأحد اإلدارة بني اتفاق عن عبارة بأنه الطماوي سليمان األستاذ وعرفه     

 ووفقا عليه املتفق املقابل نظري يف عامة منفعة عام، وبقصد معنوي شخص حلساب عقارات صيانة أو ترميم أو

 .74بالعقد الواردة للشروط

 0667مارس  61املؤرخ يف  076-0667 رقم املرسوم من الثانية املادة نصت فقد فرنسا يف أما   

 الدولة قبل من املربمة الصفقات على تطبق أحكام هذا القانون:"أنه على العمومية الصفقات قانون املتضمن

 .75.."العمومية ومؤسساهتا احمللية واجلماعات والصناعية، التجارية، العمومية ومؤسساهتا

 الصفقات تنظيم املتضمن 056-60رقم  اجلزائري الرئاسي املرسوم من الثانية املادة أن باملالحظة اجلدير      

 الصفقات املتضمن 076-2001 رقم الفرنسي من املرسوم الثانية املادة نص مع وتتطابق تتشابه العمومية

 .الشكلية واملوضوعية الناحية من العمومية

 هي عامة أعمال أو عقد مقاولة، عقد بأنه العقد تكييف على ترتتب اليت اهلامة العملية النتيجة أن كما      

 اخلاص قانون يف نص وقد ، 1973 لسنة 9 قانون رقم مصر يف وهي املقاوالت، لعقود القانوين التنظيم تطبيق

مجيع  على املرافق قانون أحكام تسري" أنه  على منه األوىل املادة يف املناقصات واملزايدات بتنظيم قانون بإصدار

 أو القوانني يف خاص بشأنه نص يرد مل فيما وذلك العامة، واهليئات احمللي احلكم ووحدات واملصاحل الوزارات

 .76 "بإنشائها اخلاصة القرارات
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 العقد اإلداري و تطبيقاته

 واملتضمن 2002 يوليو 24 املؤرخ يف 056-02 الرئاسي رقم املرسوم من الثانية املادة نصت اجلزائر ويف    

ال تطبق أحكام هذا  املرسوم إال على الصفقات حمل الصفقات حمل : " أنه على العمومية الصفقات تنظيم

مصاريف اإلدارات العمومية و اهليئات الوطنية املستقلة و الواليات و البلديات و املؤسسات العمومية ذات الطابع 

والتكنولوجي،  العلمي الطابع اتذ اخلصوصية واملؤسسات والتنمية البحث اإلداري، باإلضافة إىل  مراكز

 والتجاري، الصناعي الطابع ذات العمومية واملؤسسات واملهين، والثقايف العلمي الطابع ذات العمومية واملؤسسات

 . ...»77.الدولة مليزانية هنائية عمومية مبسامهة استثمارية مشاريع باختاذ األخرية هذه تكلف عندما

 األساسية العناصر نستطيع استخالص العامة األشغال لعقد والقانوين والفقهي القضائي التعريف خالل من      

 من اهلدف يكون وأن ,عقار على العقد حمل ينصب أن ,العقد يف طرفا العام املعنوي الشخص يكون أن :التالية

  :التالية الفقرات يف العناصر هذه دراسة حناول سوف وتبعا لذلك .عامة منفعة حتقيق العقد

 :العقد في طرفا العام المعنوي الشخص يكون أن :األولى الفقرةالفقرة

 أو عامة ملكية له، مملوكة سواء كانت عام، معنوي شخص حلساب تتم أن جيب العقد حمل األعمال أن مبعىن   

 أو األفراد ألحد مملوك عقار على أعمال من جيرى ما األشغال العامة من ويعد له، مملوكة تكن مل أو خاصة،

بعد  إليه العقار آل ما يكون كأن عام، معنوي شخص حلساب جترى األعمال كانت إذا اخلاصة، املشروعات

 على تتم كانت إذا األشغال العامة قبيل من األعمال تعد احلال وبطبيعة إمتامها، من مدة بعد أو األعمال إمتام

 78.وحلسابه عام معنوي لشخص مملوك عقار

 يف الغالبة والصورة متعددة تأخذ صور عقار على تتم اليت باألعمال العام املعنوي الشخص صلة أن واملالحظ  

 .وحلسابه عام معنوي مملوك لشخص عقار على تتم اليت العامة األشغال هي ذلك

 :عقار على العقد محل ينصب أن:الثانية الفقرة
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 العقد اإلداري و تطبيقاته

 العقار يف تغريات إحداث هتدف إىل العقد حمل األعمال أن ذلك ومعىن عقار على العقد حمل بنصب أن البد   

 على العقد حمل األعمال انصبت إذا أما الرتميم والصيانة، أو واإلصالح واهلدم واحلفر البناء كأعمال ذاته،

 .العامة األشغال عقود نطاق عن خيرج العقد فإن أمهيتها وقيمتها، كانت مهما منقوالت

 األشغال على العامة وعقد األشغال العامة األشغال وصف إضفاء إىل الفرنسي اإلداري القضاء جلأ لقد بالتايل   

 هذا القضاء اعترب عندما ولصاحلهم اخلاص القانون عقارات أشخاص على العام القانون أشخاص هبا تقوم اليت

 .79احلرب خربته ما تعمري إعادة يف الدولة كنشاط العام، عاما الصاحل مرفقا النشاط

 :عامة منفعة تحقيق العقد من الهدف يكون أن: الثالثة الفقرة

 أو عام، مال على األشغال هذه أن تتم يشرتط وال عامة، منفعة حتقيق العقد هذا إبرام من اهلدف يكون أن يتعني

 يف امللتزم بعقار وتتعلق عام شخص حلساب األشغال تكون أن من املتصور فإن وهلذا عام ملرفق خمصص عقار

 80.املطاف هناية يف النفع العام حتقق اليت املرفق مصلحة حتقيق هي منها الغاية ألن العام، املرفق التزامعقد  حالة

 أو ببناء املقاول أو يلتزم املتعهد مبوجبه حيث بالعقارات وثيقا اتصاال متصل العامة األشغال عقد فإن ومنه    

 .العقد يف عليه متفق أجر مقابل العام الشخص املعنوي حلساب منشآت أو مباين صيانة أو ترميم

 االمتياز عقد:ثانيا 

 اقتصادي عام مرفق مسؤوليته إدارة على –شركة أو كان فردا – امللتزم يتوىل مبقتضاه إداري عقد هو     

 فضال العامة، املرافق لسري الضابطة األساسية للقواعد مع خضوعه املنتفعني، من يتقاضاها رسوم مقابل واستغالله

 .81االمتياز عقد اإلدارة اليت تضمنها الشروط عن
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 العقد اإلداري و تطبيقاته

 حمددة، مكافآت عام مقابل مرفق باستغالل آخر شخصا عام شخص مبقتضاه يكلف اتفاق بأنه يعرف كما       

 .82...املرفق الستغالل املالية النتائج على بناء حتدد

 مبوجبها يتم اليت الشروط واملرخص لتحديد له املرخص مها طرفني بني قانوين اتفاق هو االمتياز عقد إذن        

 هذه ومتثل طرف كل على وااللتزامات احلقوق من االتفاق كال هذا يتضمن كما املشروع وتنفيذ االمتياز منح

 من أحكامه يستمد إداريا عقدا وباعتباره .االمتياز عقد وشروط ببنود منهما ويلتزم كل الطرفني، إرادة االتفاقية

 ذلك ومبقتضى العقد املدين قواعد عليه تطبق فال بقواعده، مستقال جيعله مما أساسية بصورة العام قواعد القانون

 أو بالتزاماته املتعاقد وفاء لعدم كجزاء املنفردة فسخه بإرادهتا أو سريانه استمرار يف التحكم بسلطة اإلدارة حتتفظ

اعتداء  نتيجة أضرار من حلقه ما تعويض طلب حق اإلدارة مع للمتعاقد يكون العامة، وباملقابل املصلحة لدوافع

 حمل احللول حق عادي خيول شخص بأنه يتميز خاصة طبيعة ذو عقد االمتياز عقد التعاقدية، حقوقه على اإلدارة

 بني شخص اتفاق أنه على تأسيسا املدين، القانون عقود من العقد هذا اعترب البداية عام يف مرفق تسيري يف اإلدارة

 املتعاقدة األطراف والتزامات حتدد حقوق حيث الشركات، إحدى أو األفراد أحد وبني العام القانون أشخاص من

 مبوافقة إىل الشروط هذه يف يعدل أن العقد أطراف ألحد جيوز وبالتايل املتعاقدين، شريعة العقد قاعدة أساس على

 .املتعاقد معها مبوافقة إال فيه تعديل أي عليه ميتنع اإلدارة جهة من العقد إقرار مبجرد مبعىن أنه اآلخر، الطرف

 حق أمهها خاصة، أساسية وخيضع لقواعد عام مرفق إدارة حمله فالعقد الرأي، هذا خطأ -بعد فيما- تبني ولكن

 املتعاقدين شريعة العقد بأن والقول يتعارض ما وهذا أي وقت، يف املرفق سري تنظيم شروط تعديل يف اإلدارة

 ضرورة التعديل وأمهها املرافق، مجيع على تطبيقها الواجب األساسية القواعد هذه عليه تعطيل ويرتتب ،(مدين)

 .اخلدمة  أداء يف واالستمرار

 التنفيذي رقم املرسوم الرابعة من املادة يف االمتياز عقود أنواع أحد على اجلزائري املشرع نص وقد هذا   
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 العقد اإلداري و تطبيقاته

 يف باالمتياز املتعلقة الشروط دفاتر حتديد كيفيات يضبط الذي ، 1989 جانفي 15 يف املؤرخ 89 – 01

 :كما يلي اخلارجية للتجارة الدولة احتكار

 والشروط التبعات الدولة مبوجبه حتدد اإلداري، القانون عقود من عقد اخلارجية للتجارة الدولة احتكار امتياز" 

 .83"الدولة  وواجباهتم إزاء حقوقهم وتبني االمتياز، أصحاب هلا خيضع اليت

 :الثاني الفرع

 الملكية وعقد التعهد و الدراسة بخدمة الدولة ونقل والتشغيل البناء عقد

 الملكية ونقل والتشغيل البناء عقد: أوال

 املضيفة، الدولة إىل ملكيته ذلك تنقل بعد مث العقد مدة وتشغيله عام مرفق ببناء تقوم املشروع شركة أن ومعناه   

 عقد يف يتمثل الزمان من قرن عن يزيد ما منذ العقود تطبيق هلذه أول كان فقد متاما، جديدة ليست فكرة وهي

 .84عاما وتسعني لتسعة وقد أبرم السويس قناة التزام

 املشروع شركة وهم األطراف املختلفة واملتعددة العقود من جمموعة عن عبارة امللكية ونقل والتشغيل البناء عقد    

 .املتعاقدة اإلدارية واجلهة

 التابعة الوحدات إحدى أو وهي الوزارة اإلدارية، اجلهة هو امللكية وإعادة والتشغيل البناء عقد يف األول فالطرف

 املشروع شركة هو العقد يف الثاين الطرف اإلدارية أما ذات الصبغة العمومية املؤسسات أو البلدية أو الوالية أو هلا،

 .جيدة وحبالة أخرى مرة الدولة إىل مدته انتهاء بعد املشروع ملكية وتشغل وتنقل تبين بأن تلتزم اليت

 وبني الشخص العام بني الرئيسي العقد إطار يف تتم اليت التعاقدات من سلسلة أو شبكة عرب يتم ذلك أن على

 فلكل تعارضها، وعدم العقود هذه ترابط وتكامل على هدفه حتقيق يف العقد هدا جناح ويعتمد آخرين، متعاقدين

                                                         

 باالمتياز املتعلقة الشروط دفاترحتديد  بكيفيات املتعلق ،1989 جانفي 15 يف املؤرخ 10- 89 رقم التنفيذي املرسوم من 4 املادة :نظرأ-83
  -.71 ص1989،  3ع ، الرمسية الشعبية، اجلريدة الدميقراطية اجلزائرية اخلارجية،اجلمهورية للتجارة الدولة احتكار يف
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 العقد اإلداري و تطبيقاته

 باإلضافة ذلك ومن به الالحقة والتعاقدات الرئيسي العقد عليه ما ينص حسب يؤديه دور العقود هذه من عقد

 جيري الذي امللكية، االستشاري ونقل والتشغيل بالبناء أساسا تلتزم واليت املستثمرون أسسها اليت شركة املشروع إىل

 األعمال إنشاء على باإلشراف يقوم الذي األعمال، واملهندس وإنشاء تصميم يتوىل الذي واملقاول الدراسات

 التمويل الالزم بتوفري تقوم اليت البنوك وجمموعة املستثمر بني التمويل وعقود الوقود والكهرباء ومورد املعدات ومورد

 التعاقدات هذه تعمل أن ضرورة أنه يبقى إال األطراف هذه بني املصاحل تتعارض قد النطاق هذا ويف ذلك، وغري

 .اإلدارية  اجلهة إىل أخرى، مرة ملكيته نقل مث وتشغيله بناء املرفق هو األصلي العقد هدف حتقيق حنو اجلانبية

 كإسرتاتيجية الدويل البنك قبل من وتأييدا ومساندة قبوال القت اليت اآلليات هذه أهم العقد نظام ويعترب     

 .85أخرى ناحية من اخلاص القطاع وتنمية ودعم العامة، عن املوازنة األعباء وخفض ناحية من الكفاءة لزيادة

 متويل آليات من آلية اقتصادية باعتبارها فكرة إىل أساسا ظهورها يرجع إمنا العقود هذه فإن ذلك وعلى    

 .86األساسية البنية مشروعات

يف  اضطراب من تعاين اليت النامية بالدول يرتبط ال األساسية البنية مشروعات يف إقامة إليها اللجوء أن على   

 يوفر فهو الكثرية، ملزاياه االقتصادية نظرا الكربى الصناعية الدول إليها تلجأ وسيلة أيضا هو وإمنا العامة، موازهنا

 ختفيض إىل يؤدي أنه كما االقتصادية، التنمية األساسية لتحقيق البنية مشروعات لتمويل جديدة متويلية أساليب

 .87أمهية أكثر أخرى قطاعات إىل مواردها توجيه الدولة على ويساعد احلكومي اإلنفاق
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  بحث البوت، بنظام األساسية البنية مشروعات تمويل في البنوك دور :صالح الفتاح عبد صالح رشدي :أنظر - 
 متولي، محمد تحرير والتمويل، والتشغيل البناء نظام باستخدام األساسية البنية مشروعات إدارة كتاب في منشور

 .123 ص ، 2001
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 اإلدارية، والدراسات البحوث التدريبية بمركز الدورة إلى مقدم بحث البوت لمشروعات التعاقدي البنيان صالح، أبو سامي الباقي عبد :أنظر - 
 .2001 الحقوق، كلية ، القاهرة جامعة
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 العقد اإلداري و تطبيقاته

 منازعاهتا ختضع اليت اإلدارة العامة عقود من هي امللكية ونقل والتشغيل البناء عقود أن إىل البعض ذهب    

 شروطا اإلدارة تضمنها أن طبيعتها حبسب تقبل االستثمار ال عقود شان العقود هذه أن ذلك اخلاص، للقانون

 .العاديني األفراد شأن ذلك يف شأهنا للتعاقد تنزل أن الدولة على الدولية تفرض التجارة فمتطلبات استثنائية،

 اليت العقود ذلك أن على ويرتتب اإلدارية العقود يف متيزها اليت بالسلطات اإلدارة متيز تقبل ال هذه العقود فمثل

 تستطيع وال اخلاص، القانون بأسلوب فيها اإلدارة تتعاقد عقود هي البوت بنظام العامة املرافق إلنشاء الدولة تربمها

 اإلدارية اجلهة أو الدولة كانت فإذا استثنائية، شروطا العقد هذا أن تضمن هلا التابعة اهليئات إحدى أو الدولة

 يف جهة اإلدارة متييز على تقوم اليت العام القانون أساليب الداخل يف عقودها تضمن أن هلا تستطيع التابعة

 حمددة الدولة سيادة ان اعتبار على طرفها أجنيب اليت العقود على تطبيقه ميكن ال ذلك فإن معها املتعاقد مواجهة

 .88أجنبيا كان إذا معها املتعاقد مع املساواة موقف تقف جيب أن مث ومن اجلغرايف، إقليمها إطار داخل

 فرنسا يف اإلداري لقواعد القانون ختضع إدارية عقود تكون أن ميكن البوت عقود أن إىل البعض ذهب وقد      

 القول من سند على إداريا، عقدا وليس املدين القانون لقواعد خيضع مدنيا عقدا يعترب العقد هذا فإن مصر يف أما

  .فرنسا يف عنه مصر يف اإلداري القضاء يف للعقد اإلداري املميز املعيار اختالف مرده

 وأن فيه، طرفا اإلدارة تكون أن :وهي لذلك، ثالثة معايري توافر مصر يف اإلداري القضاء يشرتط حني ففي

 العناصر، هذه يكتفي بأحد الفرنسي الدولة جملس فإن عام، مرفق بنشاط يتصل وأن مألوفة، غري يتضمن شروطا

 استثنائية، شروطا تتضمن العقود ال هذه كانت وملا .اإلدارية العقد على اإلدارية الصفة إلصباغ

 اجلهة وجود حبكم أو عام مرفق بنشاط التصاله نظرا فرنسا يف وإداريا مصر يف مدنيا يكون العقد فإن

 .89فيه طرفا اإلدارية
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 : أنظر - 
-Le BOULANGER (Ph), Les contrats entre l'états et les entreprises étrangères, ed, 

economica, 1985, P229. 
89

 : أنظر - 

SAMY (ABDEL BAKI), Les projets internationaux de construction menés selon la formule B.O.T, Thèse, 2000, 

Paris, P262-266. 
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 العقد اإلداري و تطبيقاته

 :الدولة وخدمة بالدراسة التعهد عقد: ثانيا

 العامة األشغال كعقود اجملال االقتصادي على قاصرا يعد مل حيث التعاقدي األسلوب استعمال نطاق اتسع لقد

 وبصفة والعمل التسليم جماالت منها أذكر خمتلفة جماالت بل مشل إخل،...النقل وعقد االمتياز وعقد التوريد وعقد

 إمتام معينة بعد مدة احلكومة خيدم بأن الطالب مبقتضاه يلتزم عقد وهو الدولة وخدمة بالدراسة التعهد عقد خاصة

 .بااللتزام حالة إخالله يف عليه نفقات من اإلدارية اجلهة تكبدته ما مجيع يرد وأن الدراسة،

 شروط ويتضمن عام بإدارة مرفق يتعلق إداري عقد هو الدولة وخدمة بالدراسة التعهد عقد فإن ذلك وعلى     

 هبا يلحق اليت التعليمية املؤسسة ولوائح لقوانني أنه خيضع حبيث اخلاص، القانون عقود يف مألوفة غري استثنائية

يف  باالستمرار االلتزام مها التزامان ذلك على ويرتتب هبا، سيعمل اليت للجهة سري العمل تنظيم لقوانني خيضع كما

 عدم حالة يف وتدريبه تعليمه على أنفق ما بتعويض وااللتزام الدراسة، انتهاء بعد العمل بقبول وااللتزام الدراسة

 .األولني بااللتزامني الوفاء

 أو تعليمه على أنفقت النفقات اليت كامل هو البديل االلتزام كامل بأداء بالتزاماته أخل الذي املتعهد التزام  

 ال بأنه العليا اإلدارية احملكمة تقول ذلك ويف خترجه، منه بعد املطلوبة اخلدمة مدة مبعظم أوىف قد كان مهما تدريبه

 .املرفق خبدمة مدة من املتعاقد أمضاه قد يكون ما مقابل االلتزام البديل بإنقاص للقول وجه

 تتكون من األخرى عن منها كل تستقل ملدة وليس سلفا حمددة ملدة حمله األصلي أن االلتزام ذلك وأساس     

 املتعاقد فعل إىل يرجع األصلي لسبب بااللتزام اإلخالل حتقق مىت أنه ذلك ومؤدى عليها، املتفق املدة جمموعها

 .90وتدريبه  تعليمه على أنفقت النفقات اليت كامل وهو البديل االلتزام بأداء إال ذمته تربأ فال

 أو التعهد عقود وتدريبه تنص الطالب تعلم على أنفقت اليت النفقات كل وتسديد االلتزام تنفيذ ولضمان      

 التعهد تنفيذ يضمن كفيل تقدمي وجوب على لبعض الوظائف املرشحني إعداد ومعاهد ملدارس املنظمة القرارات

 .النفقات وسداد
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 العقد اإلداري و تطبيقاته

 عن نيابة توقيع هو إمنا بالتفرغ للدراسة التعهد على الوصي أو الويل أو القاصر الطالب والد توقيع بأن علما     

 أو الويل توقيع لقيامها تتطلب اليت الكفالة هذه نفقات الدراسة، لسداد الكفالة قبيل من بذاته يعد وال الطالب،

 . 91األصلي  التعهد تنفيذ بضمان إقرار غري بصفته الشخصية الوصي أو

 سنوات مخس ملدة باخلدمة بااللتزام إقرارا وقعت قد الطالبة كانت إذا أنه اإلدارية العليا احملكمة قررت ذلك ويف

 كل وقعه الذي يتضمن التعهد ومل القاصر كفيلته على طبيعيا وليا بصفته والدها جانبها إىل وقع وقد بعد خترجها

 املبلغ أداء يف وكفالته االلتزام أداء يف على تضامنه ينطوي توقيعه بأن القول ينبغي :هلا كفالته يفيد ما منهما

 لالكفي رضاء يكون أن جيب املصري املدين القانون من 772 املادة تطبيقا ألحكام أنه ذلك وأساس املطلوب،

 ذلك وحدها، ابنته احلالة إىل هذه يف التعهد اثر ينصرف ذلك وعلى فيه، غموض ال واضحا رضاء بكفالة املدين

 ذلك إىل القانوين األثر انصراف مع القاصر إرادة الويل حمل إرادة فيه حتل القانونية النيابة أنواع من نوع الوالية أن

 92األخري

 ألن ذلك احلاالت من يف الكثري مكتوب غري عقد الدولة وخدمة بالدراسة التعهد عقد أن باملالحظة واجلدير      

 بغية الغرض هلذا اإلدارة تنشئها خاصة معاهد أو يف مدارس الفين اإلعداد العامة الوظائف لشغل االختيار طرق

به  ستناط اليت الوظائف بواجبات اإلحاطة من بتمكينه الوظائف بعض لشغل يكون صاحلا ألن الفرد هتيئة

 واملدارس من املعاهد الكثري وجد وقد اإلعداد، هذا طبيعة على ينعكس ما وهو أعماهلا، أداء وبأساليب

 اخلرجيون هؤالء يلزم كما خرجييها، احلكومة بتوظيف وتلتزم معينة، لوظائف هبا يلتحق من تعد اليت املتخصصة

 دائما يشرتط وغريها، للربيد، الثانوية واملدرسة واحملصلني، الصيارف ذلك مدرسة ومثال معينة، مدة احلكومة خبدمة

 .93اللوائح تلك اليت فرضتها االلتزامات بكافة الطالب يلتزم العقد هذا ومبوجب مكتوبا يكون أن اإلداري يف العقد
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 العقد اإلداري و تطبيقاته

 واليت اإلدارة رهاتقر  اليت العقد وبالشروط يف الواردة وبأوصافها عينيا العقد عن املرتتبة االلتزامات تنفيذ يتم     

 احلادث حالة يف أو القاهرة القوة حالة يف إال االلتزام من هذا يعفى وال والكفيل امللتزم من كل عليها وافق

 .الفجائي

 تأدييب لسبب فصل مقبول أو عذر لغري بالعمل يقم مل أو الدراسة عن الطالب انقطع إذا ذلك على وبناء     

 املقررة الرسوم أداء لعدم الطالب فصل تعليمه، وأن يف اإلدارة جهة أنفقته ما مجيع برد كفيله مع يلتزم فإنه

وعدم  إجبارية واملصروفات الرسوم هذه ألن مقبول عذر لغري الدراسة عن مبثابة انقطاع تعترب اإلضافية واملصروفات

 الرسوم هذه أداء جيعل الطالب بفقره أمر ويل احتجاج وأن املدرسة، من الطالب فصل حتمية بصفة يرتب أدائها

 يف العامة للقاعدة طبقا التوقع ممكن غري الدفع، التعهد، مستحيل بعد طارئ حادث وأنه مستحيال، اإلجبارية

 .94العقدية  املسؤولية

 الزواج بعدم اعتبار معينة مدة مضي قبل بالتدريس اشتغاهلا أثناء الزواج بعدم الطالبة لتعهد وقضى بالنسبة     

 إسقاط يربر ال الزوجية احلياة وواجبات بني العمل اجلمع استطاعة فعدم االلتزام، هذا من اإلعفاء يربر مقبوال عذرا

 95.بالتزاماته لإلخالل عذرا أو مربرا عمله من اإلنسان يتخذ أن الصرحية للقانون املخالفات من إذ املسؤولية،

 على وليس دليال بااللتزام اإلخالل عن املسؤولية من يعفي ال مقبوال عذرا ليس الرسوب بأن تكرار وقضى      

 .96التعليم من النوع هلذا الطالب استعداد عدم

 من يعفيه ال املقررة، املدة يف العمل استمراره وعدم اخلدمة من فصله إىل أدت خمالفة العامل ارتكاب أن كما     

 االلتزام هبذا وفائه جعل يف خدمته إهناء بقرارها تسببت هي اليت اإلدارة جهة بأن التذرع منه يقبل وال املسؤولية،

 أخل بالتزامه قد يكون وبالتايل بالتزامه، والوفاء العمل يف استمراره دون اخلاطئ حال بتصرفه الذي فهو مستحيال،

 على باملواظبة بالتعهد لإلخالل سببا مقبوال يعد ال اجليش يف الطالب تطوع بأن وقضى التعويض، لإلدارة وحيق
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 .0130  ص ، 96 رقم ،8 س مجموعة  11/1963/ 13 بجلسة ق8 لسنة 968 رقم الطعن، في الـــمصرية العليا اإلدارية المحكمة حكم    - 
95

 .21/14/0963ق بجلسة 6لسنة  2469المحكمة اإلدارية العليا المصرية في الطعن رقم حكم   - 
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 .09/18/0171يف  ق 15 لسنة 641 رقم الطعن، يف املصرية العليا اإلدارية احملكمة حكم - 



 

53 

 

 العقد اإلداري و تطبيقاته

 هذا مث من ويصبح بالتزامه الوفاء من تنصال اجليش يف التطوع مدين إىل بأي يدفع قد ذلك بغري والقول الدراسة،

 .وسيلة الشرط

 

 العام القرض عقد:الفرع الثالث 

 القانون أشخاص أحد للدولة أو املال من مبلغا العامة أو اخلاصة األشخاص أحد يقرض مبقتضاه عقد هو   

 .97احملددة بالشروط واآلجال فائدة مع القرض مبلغ بتسديد تعهدها مقابل العام

 العام القرض عقود منازعاهتا بالفصل يف اإلداري القضاء اختصاص على الفرنسي القانون نص اليت العقود ومن    

 اليت القرض عقود على اإلدارية الصفة إضفاء إىل البداية الفرنسي يف القضاء اجته لذا و املركزية، السلطة تربمها

اعتربها  فقد احمللية اهليئات تعقدها اليت القرض عقود أما القانون بتحديد إداري باعتبارها عقودا الدولة تربمها

 فيها اإلدارية للعقود الذاتية توافر اخلصائص عدم أو توافر حبسب اخلاص القانون عقود من أو إدارية عقودا القضاء

 العقد وصف إضفاء عدم إىل ذلك بعد اجته قد القضاء أن على للعقد اإلداري، القضاء وضعها اليت للمعايري طبقا

 فيها تبث اليت 98احلاالت يف إال احمللية، اهليئات قروض أو الدولة قروض سواء العام، القرض على عقد اإلداري

 .اإلداري للعقد املميزة اخلصائص حبسب اإلدارية الطبيعية العقود هلذه

 

 

 ملخص الفصل

إن العقد بصفة عامة هو توافق اإلرادتني على خلق و إنشاء إلتزام متبادل فيجب أن يقوم العقـد بـني اإلدارة و 

املواطن على شروط مستوفاة قبل التعاقد و ال جيب أن يتجاوز أي طرف هذه اإللتزامات إال و اعترب العقد ملغى 
                                                         

-MAHIOU (A.),op.cit, P 931:-                                                                                               97
  

 القانون الطاهر، خليل وخالد،46 ص ، 2004 اإلسكندرية، اجلديدة، اجلامعة دار ،1 ط والتحكيم، اإلدارية العقود راغب، ماجد احللو :نظر
 .254 ص ، 1997 املسرية، دار عمان، ،1 ط الثاين، الكتاب مقارنة، دراسة اإلداري،

 .027-026،  ص2115، العقود اإلدارية، الطبعة األولى، القاهرة، دار الفكر العربي، (عاطفمحمود ) البنا : أنظر -9



 

54 

 

 العقد اإلداري و تطبيقاته

مرفقها العام بطريقة قانونية و تعزيز عالقاهتا مع املواطن  أو باطل و من خالل هذه العملية هتدف الدولة إىل تسيري

 .إلمناء املشاريع اإلقتصادية

و عقد اإلمتياز نوع من أنواع عقود اإلدارية ، و هو أحد أساليب كالسيكية يف تسيري املرافق العامة، وهو كأي 

هي هبا حياة العقد، و هذا ما سوف تصرف قانوين، يؤيت آثاره خالهلا، و يكون منطقيا و تكون للعقد هناية، تنت

 .نتناول يف الفصل الثاين بإعتبار عقد اإلمتياز من أشهر العقود اإلدارية
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 :متهيد الفصــل الثاين  

 الدولة تطّور وظيفة عن يُعربّ  هو و اجلزائر يف االستثمار لتشجيع املعتمدة األساليب أحد االمتياز عقد يعترب     

 جمال يف االمتياز عقد يبقى منها و االقتصادية خاصة امليادين شىت يف املتدخلة الدولة إىل احلارسة الدولة من

 الفصل الثاين

 عقد اإلمتياز اإلداري
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 العقد اإلداري و تطبيقاته

 يف وضعت و الوطين اقتصادها لتنمية أحدثتها الدولة االستثمارية السياسة لتنفيذ حديثة وسيلة الصناعية العقارات

 .تنظيمه تسهر على أجهزة و قانونية إجراءات و شروطا إجناحه سبيل

 و ملنح االمتياز كيفيات و شروط وضع على فقط يعتمد ال ، اجملال هذا يف االستثمار تطوير فإنّ  عليه و 

 االمتياز عقد يقضي بتنظيم كامل قانوين منهج وضع يتطلب بل ، االمتيازات للمستثمرين و للحقوق الدولة منح

 أساس على ذلك و الذمة العقارية يف املتمثلة الثروة هلذه العقالين التسيري ، التدابري تبسيط ، لنهايته بدايته من

 على االعتداء استمرار و حتقيق أهدافها يف السابقة السياسات فشل بعد خاصة ، دقيق و موضوعي تقييم

 و القانونية النصوص تذبذب و فّعالة ميكانيزمات رقابة غياب ظلّ  يف مساحتها تقليص و الدولة أمالك األراضي

 .استقرارها عدم

 طريق عـن ذلك و االستثمار يف تشجيع دوره و االمتياز عقد أمهية أمام املوضوع هلذا دراستنا يف نقف وهنا       

 مـن و ، لذلك قانونيـا املكّرسة احلماية شروط و إجراءات آليات من االمتياز بعقد احمليطة اجلوانب مجيع يف التعمق

باعتباره نوع من أفضل العقود االستثـمار و  تشـجيع يف االمتياز عقد فعالية آلية مدى حول التساؤل يُثار هنا

 .اإلدارية

 

 

 

 

 

 

 عقد االمتياز اإلداري: الفصل الثاني 
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 العقد اإلداري و تطبيقاته

يعترب عقد االمتياز اإلداري من العقود غري املسماة اليت تربمها اإلدارة، حيث تقوم هذه األخرية بإبرام          

القانوين املميز الذي حيكمها يف تصرفات قانونية يف شكل عقود مسماة أفردها املشرع بامسها اخلاص و نظامها 

 99.إطار ما يسمى بالصفقات العمومية 

صدر عنه  كما تقوم بإبرام عقود تلبية للمنفعة العامة إال أهنا غري مسماة، مل حتظ بعناية و اهتمام املشرع، إال ما

شريف "،  "رحال بن أعمر"، "آمين بوسماح محمد :" و قد اهتما كال من الباحثني.يف نصوص خاصة متفرقة

 "بن ناجي

الذين وضعوه موضع العقد اإلداري كتصرف من التصرفات اإلدارية الثنائية اجلانب، و أعترب ثاين منوذج للعقد 

 .اإلداري بعد الصفقات العمومية

إجراءات منح )و يف املبحث الثاين سنتطرق إىل ( ماهية عقد االمتياز اإلداري)و عليه سنناول يف املبحث األول 

 (.متياز و تكييفهعقد اال

 

 

 

 

 

 ماهية عقد االمتياز اإلداري: المبحث األول
                                                         

99
 17، الصادرة بتاريخ 58ر العدد .،يتضمن الصفقات العمومية، ج 2101أكتوبر  17،املؤرخ يف  01/236املرسوم الرئاسي رقم  -

، واملرسوم 2100مارس 16الصادر بتاريخ  04ر عدد .، ج2100مارس 10املؤرخ يف  00/98، املعدل واملتمم مبرسوم رئاسي رقم 2101أكتوبر

 08املؤرخ يف  02/23، واملرسوم الرئاسي رقم2100جوان 09الصادرة بتاريخ  34ر عدد.، ج2100جوان  06املؤرخ يف  00/222الرئاسي رقم 

، الصادرة 12ر عدد.،ج 2103يناير03املؤرخ يف  03/13، واملرسوم الرئاسي رقم 2102يناير 26الصادرة بتاريخ  14ر عدد.ج 2102يناير

  .2103جانفي  03بتاريخ 
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 العقد اإلداري و تطبيقاته

بالرغم من اعتماد اجلزائر على نظام االمتياز كأسلوب من أساليب التسيري احلديثة، بعد تزائد احلاجات       

يف خمتلف  العامة للجمهور و عجز السلطات العامة يف الدولة على تلبيتها، فضال عن افتقارها للخربة املفروضة

 .100اجملاالت، إال أن هذا العقد مل يكن عند املستوى املطلوب من التنظيم و الرتتيب

وقد أدى إىل صدور العديد من القوانني اليت حتكم هذا النوع من العقود تبعا لبعض املرافق القطاعية، إىل ظهور 

من قانون إىل أخر متاشيا، و املرافق الذي  نوع من الفراغ أو التناقض يف خمتلف األحكام اليت تنظمه، كوهنا تتباين

أصدرت يف شأنه، و بالتايل غياب نص تشريعي جامع و مانع لألحكام يعتمد عليه لتنظيم ما قد يعقد من 

اتفاقيات خبصوصه ما يفرض علينا التطرق إىل خمتلف القوانني القطاعية اليت نظمته للتعرف به و إن أمجعت خمتلف 

باره تصرفا قانونيا ثنائي اجلانب، إال أهنا اختلفت يف ضبط ما يقوم عليه من أركان و هذه القوانني على اعت

 ، ، أما يف ما خيص شرط منحه (املطلب األول)خصائص متيزه عن غريه من العقود و ما يستدعي التعرض هلا 

 (.املطلب الثاين)

 

 

 

 

 

 

 

 

 :المطلب األول

                                                         
 007، ص 2119، اجلزائر سنة13السياسية، العددبن علية محيد، إدارة املرافق العامة عن طريق االمتياز، دراسة التجربة اجلزائرية، اجمللة اجلزائرية للعلوم القانونية، االقتصادية و  -100
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 التعريف بالعقد االمتياز اإلداري

تبنت اجلزائر نظام االمتياز بعد االستقالل إال أنه عرف تذبذبا لتأثره مبختلف األنظمة اليت مرت هبا لقد     

الدولة، ليعود و يكرس بنهج جديد كوسيلة ليربالية لتسري املرافق العامة، وختصص له بعض النصوص، و هذا النوع 

 .لى وجه مغاير ملا كان عليهيف اجلزائر، حيث أن اعتماده مؤخرا مت ع" احلديثة " من العقود 

ما بني تعاريف فقهية و نصوص قانونية إضافة 101ونظرا ألمهيته فقد تعددت تعار يف عقد االمتياز اإلداري 

 .للتعريف القضائي و هذا ما سنتطرق إليه 

 و القضائي و الفقهي لعقد االمتياز اإلداري  التعريف التشريعي: الفـــرع األول

 : أوال 

القوانني املتعلقة بالبلدية والوالية صراحة على أسلوب االمتياز كطريقة استثنائية للتسيري إال أهنا رغم نص      

اعتمدته يف تسريها و املراحل اليت مرت هبا الدولة  أغلقت تقدمي تعريف له، والذي تطور بتطور املرافق اليت

انني القطاعية اليت اعتمدته كطريقة للتسيري، اجلزائرية، فليس هنا أي تعريف جامع مانع له مما استدرج بعض القو 

 .للتوصل إىل أهم العناصر املكونة له

  0:تعريف عقد االمتياز اإلداري في مفهوم القوانين المتعلقة بالمياه ( أ

يقصد باالمتياز يف مفهوم هذا القانون عقد من عقود القانون " منه 21عرفت املادة 1983يف قانون املياه لسنة 

مبوجبه اإلدارة شخصا اعتباريا قصد ضمان أداء اخلدمات للصاحل العام، وعلى هذا األساس ال ميكن العام تكلف 

 .واملؤسسات العمومية أن مينح االمتياز إال لصاحل اهليئات

منه تطرقت ملنح امتياز اخلدمات العمومية للمياه دون تعريف عقد 101املادة 2005أما قانون املياه لسنة  -

من نفس القانون واملتضمنة النظام القانوين المتياز واستعمال املوارد املائية 76بالرجوع للمادة  االمتياز، ولكن
                                                         

101
املعدل و املتمم  2115ديسمرب  14، الصادر بتاريخ61ر عدد .، يتضمن قانون املياه، ج2115أوت  14،املؤرخ يف 15/02القانون رقم  -

 22، املؤرخ يف 19/12، والقانون 2118جانفي  27، الصادر بتاريخ 14ر عدد .، ج2118جانفي 23، املؤرخ يف  18/13بالقانون رقم 

  .2119جويلية  26يخ ، الصادر بتار 26ر عدد .، ج2119جويلية 
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يسلم امتياز استعمال املوارد املائية التابعة لألمالك العمومية الطبيعية للمياه، : " جندها عرفت عقد االمتياز كمايلي

 أو معنوي خاضع للقانون العام أو القانونالذي يعترب عقدا من عقود القانون العام لكل شخص طبيعي 

 .102"...اخلاص

لدفرت الشروط حسب   ويتوقف منح امتياز استعمال املوارد املائية على توقيع السلطة املاحنة و صاحب االمتياز   

 .من هذا القانون 17املادة 

عتبارية فقط إىل جانب القوانني و هبذا يكون هذا القانون كرس االمتياز حبيز كبري، بعدما كان خموال لألشخاص اال

 .املتعلقة باملياه ، تناولت قطاعية أخرى تعريف عقد امتياز

المتعلق بمنح امتياز الطرق  29/813تعريف عقد االمتياز في مفهوم المرسوم التنفيذي رقم  ( ب

  0:السريعة

ضع طريق اجناز الطرق السريعة وملحقاهتا و تسيريها و صيانتها و أشغال هتيئتها أو توسيعها ملنح االمتياز خي

واملتعلق مبنح امتياز الطرق السريعة ، و ميكن  60/167حسب املادتني األوىل والثانية من املرسوم التنفيذي رقم 

العام أو اخلاص ، الذي يقدم طلبا بذلك وفق منح امتياز الطرق السريعة لكل شخص معنوي خاضع للقانون 

تعليمات دفرت الشروط النموذجي ، و يكون منح هذا االمتياز موضوع اتفاقية بني الوزير املكلف بالطرق السريعة 

 .الذي يتصرف حلساب الدول و امللتزم 

اص بالطرق السريعة مبرسوم و تضيف هذه املادة الثالثة من نفس املرسوم أنه يصادق على اتفاقية منح االمتياز اخل

 .يتخذ يف جملس احلكومة ، بناء على تقرير مشرتك بني الوزراء املكلفني بالداخلية املالية و الطرق السريعة

                                                         

 

 25، الصادر بتاريخ 55، يتعلق مبنح امتياز الطرق السريعة، ج ر عدد 0996سبتمرب  08، املؤرخ يف 96/318املرسوم التنفيذي رقم  - 102

 .0996سبتمرب 
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و هبذا يكون هذا املرسوم أطلق من جمال إبرام عقد االمتياز اإلداري أمام األشخاص العامة أو اخلاصة ، اخلاضعة 

لوطنية أو األجنبية على حد سواء ، وهو  ما خيدم و يعزز فرص إبرامه و نسب اإلقبال للقانون العام أو اخلاص ، ا

 .عليه

، الذي يحدد شروط و كيفيات استغالل األراضي  01/18تعريف عقد االمتياز في مفهوم القانون ( ج

 103:الفالحية التابعة لألمالك الخاصة للدولة 

، حيدد شروط و كيفيات استغالل األراضي الفالحية  76/61تناولت الفقرة األوىل من املادة الرابعة من القانون 

 كمايليالتابعة لألمالك اخلاصة للدولة الواردة حتت عنوان شروط و كيفيات منح االمتياز، عرف عقد امتياز إداري  
 صا طبيعيا من جنسية جزائرية يدعي يفاالمتياز هو العقد الذي متنحه الدولة مبوجبه شخ ": 104

،حق استغالل األراضي الفالحية التابعة لألمالك اخلاصة للدولة كذا ( املستثمر صاحب االمتياز)صلب النص 

سنة ، قابلة ( 16)األموال السطحية املتصلة هبا، بناءا على دفرت شروط حيدد عن طريق التنظيم ملدة أقصاها 

 ".وية ، تضبط كيفيات حتديدها و حتصيلها مبوجب قانون املالية للتجدد مقابل دفع أتاوة سن

حسب هذا التعريف تتخلى اإلدارة ممثلة يف الدولة ، الوالية أو البلدية عن إدارة املرفق العام لصاحل املتعاملني      

االمتياز  اخلواص من أفراد أو مؤسسات خاصة ، و بالتايل استبعاد األشخاص العامة ألن تكون طرفا يف عقد

اإلداري ، كما أن األموال الالزمة إلجناز املشروع يتحملها امللتزم و يقدم املنتفعون عوضا مقابل ما يتحمله امللتزم 

 .من نفقات متخصصة إلدارة املرفق و بالتايل توفري اخلدمات 
                                                         

اخلاصة للدولة، ج ر عدد  ، حيدد شروط كيفية استغالل األراضي الفالحية التابعة لألمالك2101أوت  05، املؤرخ يف 01/13القانون رقم -103

 .2101أوت  21، الصادر بتاريخ 46

 املرسوم التنفيذي رقم  -2
، حيدد كيفيات منح حق االمتياز قطع أرضية من األمالك الوطنية اخلاصة التابعة 0997ديسمرب  05، املؤرخ يف 97/483

 .0997ديسمرب  07يف ، الصادرة 83للدولة يف املساحات االستصالحية، وأعبائه و شروطه، ج ر عدد 

 

104
، حيدد شروط كيفية استغالل األراضي الفالحية التابعة لألمالك اخلاصة للدولة، ج ر عدد 2101أوت  05، املؤرخ يف 01/13القانون رقم - 

 .2101أوت  21، الصادر بتاريخ 46
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إىل أن هناك تعريف ضيق ومن خالل التعاريف اليت تطرقنا إليها و املستمدة من بعض القوانني القطاعية نتوصل 

لعقد االمتياز اإلداري و تعريف موسع ، فالتعريف الضيق حيد من إمكانية إبرام العقد مع فئة قليلة ذلك بوضع 

 .شروط كما سبق و أن تعرضنا له

بينما التعريف املوسع يطلق من إمكانية إبرام عقد االمتياز اإلداري مع أي شخص كان سواء طبيعيا أو معنويا،   

 .اصا أو عاما ، وطنيا أو أجنبياخ

 التعريف القضائي لعقد االمتياز اإلداري : ثانيا

حيث أن عقد االمتياز التابع : "تعرض جملس الدولة اجلزائري يف قرار صادر عنه لتعريف عقد االمتياز فجاء فيه

ؤقت لعقار تابع لألمالك ألمالك الدولة هو عقد إداري متنحه مبوجبه السلطة االمتياز للمستعمل باالستغالل امل

 ".الوطنية بشكل استثنائي هبدف حمدد متواصل مقابل دفع إتاوة، لكنه مؤقت و قابل للرجوع فيه 

و من خالل هذا التعريف يتضح لنا أن جملس الدولة قد اعرتف صراحة بالطابع اإلداري و العام لعقد االمتياز، مبا 

رسها يف مواجهة الطرف املتعهد خاصة فيما تعلق بسلطة أو حق خيوله من سلطات استثنائية جلهة اإلدارة متا

 .الرجوع

مارس 05كما تطرقت حمكمة القضاء اإلداري املصرية لتعريف عقد االمتياز اإلداري يف حكمها الصادر يف 

ت ليس إال عقدا إداريا ، يتعهد أحد األفراد أو الشركات مبقتضاه القيام على نفقته و حت : "...كمايلي   7650

مسؤوليته املالية بتكليف من الدولة أو إحدى وحداهتا اإلدارية و طبقا لشروط اليت توضع له بأداء خدمة عامة 

 .للجمهور، و ذلك مقابل التصريح له باستغالل املشروع ملدة حمددة من الزمن واستيالءه على األرباح

ال يكون إال ملدة حمدودة و يتحمل نفقات  فااللتزام عقد إداري ذو طبيعة خاصة و موضوعه إدارة مرفق عام ، و

 105.املشروع وأخطاره املالية و يتقاضى عوضا يف شكل رسوم حيصلها من املنتفعني
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 التعريف الفقهي لعقد االمتياز اإلداري : ثالثا

اهتم الفقه بتحديد مفهوم و تعريف عقد االمتياز اإلداري نظرا لدوره الفعال يف توفري اخلدمات العامة للجمهور، 

 .خاصة أنه عقد غري مسمى يف اجلزائر، و إن مل يكن كذلك يف غريها من الدول 

تكلف اإلدارة املاحنة سواء   عقد أو اتفاق: "أنه ( ناصر لباد)أمثال الدكتور الجــزائر فعرفه جانب من الباحثني يف 

( البلدية)أو شخصا معنويا من القانون العمومي ( فردا)كانت الدولة أو الوالية أو البلدية ، مبوجبه شخصا طبيعيا 

يسمى صاحب االمتياز بإدارة هذا املرفق مستخدما عماله و أمواله، ومتحمال ( شركة مثال) أو من القانون اخلاص 

لك ، و يف مقابل القيام هبذه اخلدمة أي تسيري املرفق العمومي يتقاضى صاحب االمتياز مسؤوليته النامجة عن ذ

 106.."مقابل مبلغ مايل حيدد يف العقد ، يدفعه املنتفعون خبدمات املرفق

أنه ذلك العقد، الذي تعهد فيه سلطة عامة إىل طرف أخر التسيري "(: كريستوف فواسي )كما عرفه األستاذ 

 ."ملرفق عام ، حيث يتحمل هذا األخري خماطر االستثمار الكلي أو اجلزئي

يالحظ أن هذا التعريف مل يوف عقد االمتياز اإلداري حقه ، حيث أنه مل يتعرض للمقابل املايل الذي يتحصل 

عليه امللتزم ، خاصة و أنه العنصر األهم بالنسبة هلذا األخري، فضال عن جتاهله ملدته ، رغم أهنا عنصرا هاما و 

وهريا ، ملا تلعبه من دور فعال يف بلوغ أهداف امللتزم ، و املتمثلة يف استعادة ما كلفه املشروع من تكاليف دون ج

 .غض النظر عن حتقيق جانب من الربح الذي يسعى إليه

وقد عرفه  الدكتور  مصــرو يعترب عقد االمتياز اإلداري من أشهر العقود املسماة يف بعض البلدان مثل       

عقد، الغرض منه إدارة مرفق ذي صفة اقتصادية ، و يكون هذا العقد بني : "على أنه( سليمان محمد الطماوي)

 .107"جهة اإلدارة املختصة بتنظيم هذا املرفق و بني فرد  أو شركة يعهد إليها باستغالل املرفق فرتة معينة من الزمن
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افق العامة االقتصادية فقط، و بالتايل ألن تكون حمال حصر هذا التعريف حمل عقد االمتياز اإلداري يف املر     

لعقد االمتياز اإلداري، كما أنه ميكن أن مينح فقط لألشخاص اخلاصة من أفراد و الشركات دون األشخاص 

 .العامة

، و استوفاه مجيع العناصر الضرورية اليت يتطلبها، ( جوال كربا جو)كما تطرق أيضا لتعريف هذا العقد األستاذ 

مانح "هو تلك االتفاقية اليت يقوم مبوجبها شخص عام يسمى "حيث جاء يف تعريفه أن امتياز املرفق العام، 

صاحب االمتياز "، بتفويض شخص طبيعي أو معنوي خاص أو يف بعض احلاالت شخص عام يدعى " االمتياز

يتلقى أجره متمثال يف اإلتاوة املقدمة ، لضمان تسري املرفق بكل خماطره و حتت رقابة السلطة املاحنة لالمتياز، و "

من طرف املستعملني ، مقابل خدمة اليت استفادوا منها، و يتكلف صاحب االمتياز كذلك بإجناز املنشآت 

 ".الضرورية لتوظيف و عمل املرفق 

ري ينتج عقد إداري ، إن امتياز املرفق العام هو عمل إدا: "أنه ( مروان محي الدين الُقطب)كما عرفه األستاذ 

فهذا األخري ملزم بتشغيل املرفق العام طوال مدة االمتياز و السلطة املاحنة . عنه التزامات متبادلة، من ناحية أخرى

ملزمة بتمكينه من تشغيل املرفق العام، و من احلصول على البدالت من املستفيدين و هذا يعين أن امتياز املرفق 

 108"تزامات متبادلةالعام هو عقد ملزم للطرفني و يتضمن ال

وإن تباينت هذه التعاريف حسب وجهة النظر كل فقيه حسب وجهة نظر كل فقيه، و حسب قدرهتم     

الصياغية ، إال أهنا ال خترج عن مفهوم الفكرة اليت مفادها ، أن عقد االمتياز اإلداري هو اتفاق بني اإلدارة 

املرافق العمومية، و يتحمل امللتزم نتائج رحبا كان أم ، على إدارة أحد (فردا أو شركة )املختصة أحد اخلواص 

 .خسارة ، نفقة أم دخال
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 أطراف عقد االمتياز اإلداري  -

ال خيتلف عقد االمتياز اإلداري عن غريه من العقود اإلدارية أو املدنية باعتباره رابطة قانونية تنشأ من خالل     

فعقد امتياز اإلداري و إن متتع . تبادلة، او منحصرة يف جانب واحدتطابق إرادايت املتعاقدين على إنشاء التزامات م

، يستلزم (أوال)خبصائص أفردته عن غريه من العقود، إال أنه ال يعدو أن يكون جمرد عالقة قانونية بني طرفني 

 .(ثانيا)إبرامها جمموعة من األركان حتت طائلة البطالن 

فعقد االمتياز اإلداري رابطة أو عالقة تنشأ بتوافق إرادتني متطابقتني، فهو ليس بتصرف إنفرادي يتخذه    

الشخص العام استنادا إىل ما يتمتع به من سلطات استثانية، أو ما مينحه له القانون من صالحيات، يف ذات 

ه، إمنا عقد أو عالقة ثنائية اجلانب جتمع وقت ال يعرب عن وعد من جانب واحد، أو التزام يقع على أحد أطراف

 .109بني طرفني، اإلدارة املاحنة لالمتياز وامللتزم

 :اإلدارة المــانحة لالمتيــاز -(أ

متثل اإلدارة املاحنة لالمتياز الطرف األول يف عقد االمتياز اإلداري، و متثل يف الشخص العام الذي مينحه القانون 

 .صالحية إبرام العقد

املتعلقة بامتياز املرافق العمومية احمللية و تأجريها، يتمثل الشخص  1.61/710ل التعليمة الوزارية فمن خال

 110.املعنوي الدولة، أو الوالية أو البلدية

  أو ما يسمى الملتزم: اختيار صاحب االمتياز -(ب

على 08-04من األمر رقم 03اليت عدلت الفقرة األوىل من املادة 11-11من القانون رقم 15نصت املادة     

األراضي التابعة لألمالك اخلاصة للدولة  مينح االمتياز على أساس دفرت الشروط عن طريق الرتاضي على..."انه 

املتوفرة لفائدة املؤسسات واهليئات العمومية واألشخاص الطبيعيني أو املعنويني اخلاضعني للقانون اخلاص وذلك 
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 9." مراعاة احرتام قواعد التعمري املعمول هبا استثمارية ومع الحتياجات مشاريع

ونستنتج من نص املادة أن منح االمتياز يقتصر فقط على طريقة واحدة وهي الرتاضي وألغى منح االمتياز عن 

وهذا هو اجلديد الذي جاء به املشرع اجلزائري، وهو القانون الساري املفعول، خبالف التشريع . طريق املزاد العلين 

 8الذي نص على طريقتني ملنح االمتياز عن طريق املزاد العلين ومنح االمتياز عن طريق الرتاضي السابق 

مينح االمتياز على أساس " على انه 08-04من األمر رقم 03وهذا ما نصت عليه الفقرة األوىل من املادة    

راضي التابعة لألمالك اخلاصة للدولة دفرت أعباء، عن طريق املزاد العلين املفتوح أو املقيد، أو بالرتاضي على األ

 .املتوفرة لفائدة املؤسسات واهليئات العمومية

إذا قارنا بني املادتني جندمها أهنما خيتلفان يف كون املادة اجلديدة تعتمد على منح االمتياز بالرتاضي فقط      

 : وبدون معايري ، أما املادة القدمية تعتمد على منح االمتياز بطريقتني

 .لرتاضي كاستثناء، ومبعايري أو املزاد العلين كقاعدةا

املتعلق باملياه، جند أن صاحب االمتياز أو امللتزم قد يكون شخصا طبيعيا  65/70كما أن يف مفهوم القانون      

و بالتايل منح إمكانية ألي شخص أن يكون طرفا يف عقد االمتياز . أو معنويا، خاضعا للقانون العام أو اخلاص

داري، دون أن يشرتط فيه جنسية معينة، و بالتايل فتح اجملال أمام الوطنيني و األجانب على حد السواء ما اإل

 .، قد يكون عقدا وطنيا أو دوليا(امتياز استعمال املوارد املائية)جيعل من هذا العقد يف مفهوم هذا القانون 

 أركان عقد االمتياز اإلداري و خصائصه: الفرع الثاني

عقد االمتياز اإلداري أحد أهم العقود اليت تربز األشخاص العامة طرفا فيها، ملا يساهم فيه من دور فعال يف      

متثيل هذه األخري يف تلبية احلاجات العامة للجمهور، ويعترب رابطة قانونية يتفق فيه الطرفان، اإلدارة املاحنة لالمتيــاز 

م، ما حيتم استناده إىل جمـــموعة من األركان تثــبت قيامـه و تكوينه، ما جيعله متمثلة يف شخص معنوي العام و امللتز 

ينـفرد حبصيلة من السمــات اليت متيزه عن غريه من العقود األخرى املدنية أو اإلدارية، و اليت جتعل منها عقدا قائما 

 مستقال بذاته
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 أركـــان عقد االمتياز اإلداري :أوال

ينشأ عقــد االمتياز اإلداري من تـوافق إراديت السلطة املاحنة لالمتياز و امللتزم، من خالل تبادل اإلجياب و     

، (ج)، يفرتض قيامه على سبب معلوم و مشروع (ب)، الذي ينصب على إدارة و استغالل مرفق معني (أ)القـبول

 .و الرضائية كافية لتكوين العقود كمبدأ عام و أصيل

لكن عقد االمتياز اإلداري ينحرف عن هذه القاعدة نظرا ملا يستلزمه من وثائق و إجراءات لعملية إبرامه،      

 .(د)ليتطلب بذلك قاعدة أخرى أو ركنا مكمال ملا هو معمول به أصال و هو الشكلية 

 الرضا -/أ

القبول بني املتعاقدين املزعمني،  يعترب الرضا الكن األول يف عملية تكوين العقود، و يقصد به تبادل اإلجياب و

 .على حنو مطابق ألثار قانونية

و ميلك املتعاقد مع اإلدارة سلطة القبول، اليت يفهم منها مشاركته يف حتديد شروط العقد اليت تتجلى من خالل 

ت املرفق العام تفاعله اخلاص مع الشروط اليت حددهتا اإلدارة، و املبادرة الرئيسية يف هذا التكوين تتجسد يف حاجا

  .111و ضروراته، اليت هي القوة الدافعة و احلقيقية لتحريك عملية تعاقدية 

و هذا فيما خيص الشروط التعاقدية فقط ، دون أن ميتد إىل الشروط التنظيمية اليت حتدد انفراديا عن طريق القوانني 

و اللوائح، و عليه كل رابطة تعاقدية تقوم بني إدارة و متعاقد معها ضمن جماالت اليت تنفرد القوانني و اللوائح 

 .112التنظيمية تكون باطلة 

ن اخلاص، فإن صحة الرضا يف عقد االمتياز اإلداري تستلزم ما تصح به العقود اخلاصة، من على غرار عقود القانو 

 . 113 أهلية و خلوها من العيوب
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 .297،ص2118اإلسكندرية،
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وإن كانت األهلية يف القانون املدين مفروضة لصحة إبرام العقود املدنية يفهم منها بلوغ الشخص السن التاسعة 

األمر بأهلية الشخص العام الذي يتعاقد باسم املصلحة  ، فإن األمر على خالفه إذا ما تعلق114عشر كاملة 

العامة، و اليت يقصد منها صالحية السلطة اإلدارية إلبرام العقد الذي تقبل عليه، مثل الوايل فيما يتعلق بالعقود 

 .اليت تربمها الوالية، رئيس اجمللس الشعيب البلدي بالنسبة للعقود اليت تربمها البلدية

اإلدارية منها عقد االمتياز، يف إبرامها و تنفيذها يف املرتبة الوسطى بني العقود املدنية و عقود  و تتمركز العقود

اإلذعان ، إذ ال ميكن إسناد عقد االمتياز اإلداري إىل فكرة عقود اإلذعان بعناصرها و ضوابطها،  يف الوقت حينه 

 القانون اخلاص، حيول دون اعتباره عقدا رضائيا احتواء عقد االمتياز على الشروط االستثنائية غري املألوفة يف

   .خالصا

 المــحل -/ب

، حيث ال جيوز  115ينصب عقد االمتياز اإلداري على إدارة مرافق عام، يراعي فيه أن يكون مرفقا قابال للتفويض 

البوليس، و أن يقتصر نفسها، كما هو احلال بالنسبة ملرفق  مثال تفويض املرافق اليت تثري امتيازات السلطة العامة

 .حمل العقد على إدارة واستغالل املرفق ال نقل ملكيته

وعليه فإن عملية تفويض التسيري يف عقد االمتياز اإلداري ال تؤدي إىل خصخصة املرفق، حيث حتتفظ اإلدارة 

 .بسيادهتا عليه، و ما للملتزم إال حق استغالله ملدة حمدودة
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ول ، المؤسسة جورج قودال، بيير دلقولقيه، ترجمة منصور القاضي، القانون اإلداري، الطبعة األولى،جزء األ - 

  343، ص2110الجامعية الجديدة للنشر و التوزيع، 

114
، يتضمن القانون المدني الجزائري المعدل و المتمم، المرجع السابق ، أنظر أيضا المادة  58/ 75من األمر  41المادة  - 

المعدل و المتمم ،  02/16/0984، الصادر بتاريخ  24، ج ر العدد 27/12/2115، المؤرخ في 84/00من القانون  86

، الصادر بتاريخ 05، متضمن قانون األسرة الجزائري، ج ر العدد 27/12/2115، المؤرخ في  15/12للقانون رقم 

27/12/2115.  
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تسيير المفوض للمرافق العامة معادلة متزايدة نحو المنافسة أم االحتكار، : براهيمي فضيلة ، مداخلة تحت عنوان - 

السير المفوض للمرافق العامة من طرف أشخاص القانون الخاص، جامعة عبد الرحمان ميرة، : الملتقى الوطني حول

.10، ص 2100أفريل  18و  27بجاية، يومي 
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 العقد اإلداري و تطبيقاته
ياز اإلداري مرفقا اقتصاديا، ذلك أن صاحب االمتياز شخص  يسعى إىل حتقيق و عادة ما يكون حمل عقد االمت  

الربح، و املعيار احملرك للقطاع اخلاص كونه الطرف الثاين الغالب يف مثل هذه العقود، فهو يوظف أمواله يف إنشاء 

تصور قبول امللتزم إدارة  املرفق و إدارة حركته بقصد احلصول على ربح معقول من وراء هذه العملية، فلهذا ال ميكن

أحد املرافق اليت تقدم خدمات باجملان للجمهور مثل مرفق القضاء أو الدفاع، يف وقت ذاته ال تتجرأ اإلدارة على 

رغم أن ليس هناك ما مينع أن ينصب عقد . تفويض تسريها كوهنا مرافق حساسة جدا، ال ميكن للفرد تسريها

 .116 االمتياز على إدارة مرفق عام إداري

 .فاإلضافة للرضا و احملل البد و أن يكون لعقد االمتياز سبب يدفع أطرافه للتعاقد

 السبب -/ج

يقصد بالسبب يف عملية إبرام العقود الدافع الباعث للتعاقد، ويف عقد امتياز املرافق العامة سبب التزام اإلدارة 

ام من خالل توفري وتقدمي و إشباع احلاجات العامة املاحنة لالمتياز تربره اعتبارات املصلحة العامة، و النفع الع

للجمهور ، اليت تتباين تبعا للمرافق املسرية عن طريق التفويض يف صورة امتياز يف حني سبب التزام امللتزم أو 

املتعاقد مع اإلدارة املتعاقدة هو حتقيق أقصى ربح ممكن ، خاصة و أنه غاليا ما يكون من اخلواص و هو ما يربر 

 .ه و سعيه هذاسبب

 الشكل  -/ج

، حيث يقوم العقد و برتب أثاره القانونية مبجرد تبادل أطرافه " مبدأ الرضائية "األصل يف عملية إبرام العقود     

التعبري عن إرادهتما املتطابقتني، ما مل يفرض القانون بعض اإلجراءات أو الشكليات و إفراغه يف قالب معني، و 

 .رضاء، حمل سبب لتكتمل بالركن الرابع و هو الشكلية بالتايل جتاوز األركان املعهودة يف اإلبرام من 

و بالتايل تعترب الشكلية ركن استثنائي يف عملية إبرام العقود ال تتوقف عليها هذه األخرية إال إذا استلزمها القانون،  

ية إبرام كما هو الشأن مثال يف عقود البيع ملا تستلزم من عملييت التسجيل و اإلشهار، أو كما هو احلال يف عمل
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التسيير المفوض : تأثير المنافسة على فكرة المرفق العام ، الملتقى الوطني، حول: مخلوفي باهية، مداخلة تحت عنوان - 

 . 18اص القانون الخاص، المرجع السابق، ص للمرافق العامة من طرف أشخ
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 العقد اإلداري و تطبيقاته

، يتضمن الصفقات العمومية ،  76/010الصفقات العمومية حيث تنص املادة الرابعة من املرسوم الرئاسي رقم 

 . 117 "الصفقات العمومية مكتوبة "املعدل املتمم 

 من جهته عقد االمتياز اإلداري كونه ينصب على نقل إدارة أحد املرافق العامة من الدولة إىل امللتزم لفرتة مؤقتة

رمسية تتضمن مجيع األحكام املتعلقة بتسيري املرفق العام حمل العقد و ضمان    حمددة يف العقد، فيتم مبوجب وثيقة

، و عليه عقد 118أداء اخلدمة، اليت تضعها اإلدارة بإرادهتا املنفردة و جيب على امللتزم التقيد هبا إذا رضي بالتعاقد 

 .119ة بطبيعتها االمتياز اإلداري من صميم العقود املكتوب

 و غاليا ما تكون العقود اإلدارية بصفة عامة مكتوبة كون اإلدارة العامة عادة ما تفضل التعامل بالشكل الكتايب 

 .و الشكل الكتايب ال يعد شرطا إلضفاء الصفة اإلدارية على عقد االمتياز اإلداري

 االمتياز عقد خصائص :ثانيا

 اخلصائص من جبملة يتميز أنه لنا يتبني االمتياز لعقد الذكر السابقة التعاريف خالل من

 :مايلي يف نوجزها اليت واملميزات

 شكي عقد  -

 املمنوح االمتياز من يكرس 17 املادة عليه نصت ما وهذا شكلي عقد هو االمتياز عقد اجلزائري املشرع اعترب لقد

 للنماذج طبقا معد الشروط بدفرت مرفقا الدولة 750-66 التنفيذي املرسوم - أمالك إدارة تعده إداري بعقد ،...

 االمتياز عقد يتضمن ان جيب االمتياز منح وشروط بنود وكذا برنامج االستثمار بدقة وحتدد املرسوم هبذا امللحقة

 .120املشروع إمتام قبل لالمتياز الباطن من اإلجيار أو التنازل منع البطالن شروط طائلة حتت
                                                         

.، يتضمن الصفقات العمومية، المرجع السابق01/236، من المرسوم الرئاسي رقم 14المادة  -
117

 

 -.077عمار بوضياف، دور عقد امتياز في تطوير العالقة بين اإلدارة المحلية و القطاع الخاص، المرجع سابق ،ص   
118

  

داري ، النشاط اإلداري، الجزء الثاني، الطبعة الرابعة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر عمار عوابدي، القانون اإل 

 -.203، ص2117
119
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 مشاريع النجاز والموجهة .للدولة الخاصة لألمالك التابعة األراضي على االمتياز منح وكيفيات شروط يحدد 052-19 التنفيذي المرسوم -

 15 ص ، سابق مرجع استثمارية،
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 العقد اإلداري و تطبيقاته

 هنالك ألن إىل توثيقه، حيتاج شكلي عقد هو االمتياز عقد " أن األردين اإلداري القانون فقهاء أحد ويرى    

  .مكتوبة هو وثيقة الشروط دفرت أن كما طرفيه، عاتق على ترتتب والتزامات حقوق

 غري امتياز عقد وجود تصور ال ميكن أنه لدرجة فيه جوهري شرط فالكتابة العقد هذا ألمهية بالنظر وبالتايل

  121.اإلبرام يف الصالحية صاحبة موافقة السلطة منها إلبرامه شكليات إىل حيتاج ألنه مكتوب

 أو موظف فيه عقد يثبت " أنه على الرمسي العقد الجزائري المدني التقنين من 324 املادة عرفت ولقد     

 لألشكال طبقا وذلك الشأن، من ذوي تلقاه أو لديه مت ما عامة، خبدمة مكلف شخص أو عمومي ضابط

  122.واختصاصه سلطته حدود ويف القانونية

 االنتفاع حق يرتب عقد -

 إدارة يتعاقد مع الذي املستثمر إىل االنتفاع حق منحت اليت الجزائري التقنين من 844 املادة نصت      

  123.مبقتضى القانون او وبالتقادم وبالشفعة بالتعاقد االنتفاع حق يكسب " أنه على الدولة أمالك

 انتفاع على تنص اليت االمتياز بالتراضي منح على المطبق النموذجي الشروط دفرت من 20 املادة نص أما     

 :أنه على االمتياز عقد تسلمه مبجرد فورا االمتياز صاحب

 حمضر طريق عن منح االمتياز من املستفيد من منها االنتفاع وبدء املمنوحة األرضية القطعة حيازة عملية جتسد "

  124.الدولة ألمالك الوالئي املدير يعده

 مع االمتياز صاحب أو العمومي املرفق مسري يستفيد " أنه على 01-  08 القانون من 20 املادة وتنص      

 الوطنية لألمالك التابع امللك حق استعمال من أدناه مكرر 69 واملادة أعاله مكرر 64 املادة أحكام مراعاة
                                                         

 ص ، 1996 سنة األردنية، الجامعية المطبعة الثاني، الكتاب األردني، اإلداري القانون مبادئ :الشطناوي خطار علي -121

.207 

 

122
 1975 سنة سبتمبر  26 في المؤرخة الرسمية، الجريدة المدني، القانون المتضمن ، 1975 سبتمبر 19 في المؤرخ   75-57األمر رقم  - 

 

123
المدني القانون المتضمن ، 1975 سبتمبر 19 في المؤرخ   75-57األمر رقم  - 

 
 ، المرجع نفسه

 .، المرجع السابق الوطنية األمالك قانون المتضمن 04-18القانون رقم   -3
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 العقد اإلداري و تطبيقاته

 واالستفادة سواه دون به االنتفاع له وحيق العمومية، املصلحة ختصيصه ولفائدة غرض وفق املصلحة هلذه املخصص

 .املستعملني من ناجته وحتصيل األتاوى من

 االستثماري املشروع املراد اجناز األرض أي العقاري بالوعاء االنتفاع حق على االمتياز صاحب يتحصل إذا    

 .للدولة ملك ألهنا األرض يف التصرف ميكن وال عليها

 المدة طويل زمني عقد -

 للتجديد قابلة سنة 33 وثالثون ثالثة أدناها ملدة االمتياز مينح " أنه على الشروط دفتر من 03 املادة نصت

 . 125سنة ( 99 ) وتسعون تسع وأقصاها مرتني

 لتغطية كافية االمتياز مدة تكون أن ذلك يف ويراعى العقد لتنفيذ احملددة املدة الزمنية بطول يتميز فهو وبذلك   

 .الربح من معقول بقدر للملتزم للسماح وذلك نفقات املشروع

 إجراءات منح عقد اإلمتياز: الثاني المطلب

 يف دقيق حددها بشكل املشرع أن ذلك اهلامة املواضيع بني ذك يعد من  كيفيتا و االمتياز منح طرق معاجلة إن

 كما الذكر اليت عدلت السابق 75يف املادة  77-77و القانون رقم  1،5،0،1املواد يف  61-67رقم  األمر

 دقيق بشكل حتديدها عدم رغم االمتياز منح صيغ عن أمهية تقل ال اليت و االمتياز عقد إبرام احل مرا املشرع بني

 مبا تنظيمها و بتوضيحها باالستثمار األخرى املتعلقة  القانونية النصوص تطرق بسبب السابقني القانونني يف

 عند التوقف علينا أوجب عليه و دقة بكل الكيفيات و سيتم دراسة هذا املراحل و االمتياز عقد فعالية يضمن

 .هلا الكفيلة احللول تقدمي و إليها التطرق من أجل حتديدها و بشأهنا نزاعا يثور قد نقطة كل

 جيب مقيدة حبيث بل مطلقة ليست السلطة هذه ن أ إال لإلدارة يعود االمتياز عقد إبرام طريقة اختيار ن إ   

 و املختصة السلطة رقابة متارسها كل عند ذلك تعليل و منه املرجوة لألهداف مالئمة بصورة اإلبرام  طريقة اختيار

                                                         
 التابعة األرضية للقطع التراضي طريق عن االمتياز منح على المطبقة والشروط البنود يحدد الذي الشروط دفتر نموذج -125

 2009 ماي 06 في المؤرخة 27 العدد الرسمية، الجريدة استثمارية، مشاريع النجاز والموجهة للدولة الخاصة لألمالك ،

 .03 ص
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هذا ما  ، و 126عامة، و للرتاضي كاستئناء  كقاعدة للمنافسة الدعوة إىل عامة اإلدارية العقود إبرام خيضع عليه

ألنَه بعد مل تعد  عقود اإلمتياز تربم باستعمال و  77-77كنت عليه عقود اإلمتياز إىل غاية صدور القانون رقم 

سوف نتطرق إىل الوسيلة الرتاضي ( الفرع الثاين) ، أما ( كفرع أول) سلية املزاد العلين و هذا ما سوف نتطرق إليه 

 (ينالفرع الثا) و هذا ما هو معمول به حاليا 

 أسلوب المزاد العلني كوسيلة لالمتياز سابقا: الفرع األول

 أصحاب خيدم مصلحة باعتباره مصداقيته يف يشككون حبيث املستثمرين خماوف من العديد األسلوب هذا يثري
 حقيقة  إذ أنه ؛ إطالقا غري مؤسسة املخاوف هذه و لرفضه هبم أدى ما احلقيقيني املستثمرين حساب على املال

 مبيزانية املتعامل يضر و ما نوعا هذا صحيح و األعلى حنو باألسعار يدفع منطق وفق العلين زد ا امل يعمل
 هو منا إ و لألسعار العايل املستوى سبب هو العلين ليس املزاد أن هنا التوضيح من البد أنه غري االقتصادي

 للمال التجارية القيمة أساس على االفتتاحي السعر حيدد و متبوعة باملضاربة خمتلة سوق وضعية عن فقط يكشف
 طرف من تطبيقا و قبوال عرفت الوسيلة هذه ن فإ ذلك إىل باإلضافة 127  الطلب العرض و قانون يعكسها كما

مبدأ  ( ؛ حتكمه اليت املبادئ و بالوسائل األخرى هبا مقارنة اليت تتمتع نظرا لالجيابيات مع اإلدارة املتعاملني
، و القواعد اليت حتكم سري ( ا)، سوف نتطرق إىل تعريف أسلوب املزاد العلين . ) املساواة و الشفافية ، املنافسة

 (ب) املزاد العلين 
 أسلوب المزاد العلني تعريف – أ

 على احملدود فإنه عرف املزاد العلين بنوعية املفتوح و 1و  0يف املواد  750-66التنفيذي رقم  املرسوم إىل بالعودة
 :التوايل

 معنوي يرغب أو طبيعي شخص لكل ، المنافسة طريق عن االمتياز عرض المفتوح العلني بالمزاد يقصد" 
 و لقواعد التهيئة وفقا استثماري مشروع النجاز ذلك و المعنية األرضية على االمتياز من االستفادة في

 ". المطبقة التعمير

                                                         
126

 . 11 ص ، سابق مرجع ، الحميد عبد الشريف نصر  -

AKROUNE Yakout , op-cit , pp 58 - 59 .                                           -  127
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 لمشروع استثماري موجهة أرضية على ، المنافسة طريق عن االمتياز عرض المحدود العلني بالمزاد يقصد "

  ".128فقط شروط لتأهيل بعض فيهم تتوفر الذين المستثمرين فيه يشارك الذي و مسبقا محددة طبــيعة ذي

 .احملدود أو املفتوح االمتياز باملزاد العلين منط باختيار يقوم من هم الوايل أو إقطاعيا املختصون الوزراء كــان و      
 العلني زد ا الم سير تحكم التي القواعد - ب

 عليهما نص  املرتشحني اللذان بني املساواة و احلرة املنافسة مها أساسني مبدأين على العمومية الصفقات تقوم
 املبدأين كان أن بعد  010-76رقم الرئاسي املرسوم من 1 املادة نص يف صراحة العمومية الصفقات قانون

 .129العمومية الصفقات إبرام طرق تنظم اليت املواد خمتلف يف يستقرآن
 إبرام الصفقات عملية هلا ختضع اليت األساسية املبادئ بوضوح فيه تظهر ال حيث الرتاضي لكيفية خالفا    

 مبدأ و املساواة مـــبدأ املنافسة ملبدأ إلزامية بصفة خيضع كونه العلين املزاد عن جتعلها    ختتلف اليت و العمومية
 . 130العمومية للمنافسة الدعوة مبدأ عن الناجم اإلشهار
 :المنافسة الحرة -0

 الذي النشاط اليت بنوع املهنة إىل املنتميني املوردين أو املقاولني لكل احلق إعطاء احلرة املنافسة مببدأ يقصد       

 تعـريفه ميكن و131 تضعها للـشروط ختتص الـيت وفقا اهتم بعطاء يتقدموا أن التعاقد املتعاقدة املصلحة فـــيه تـرغب

  132.     املتعاقدة لإلدارة بعرضه ليتقدم املناقصة شروط لديه تتوافر من لكل الفرصة إعطاء على أنه أيضا

 :المترشحين بين المساواة -2
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 مرجع ، استثمارية مشاريع الجناز املوجهة و - للدولة اخلاصة لألمالك التابعة األراضي على االمتياز منح كيفيات ،حيدد  شروط و089-11رقم  تنفيذي مرسوم  - 

 . سابق

 

 

 .090،ص9119الجامعية الجزائر،  المطبوعات ديوان ، الثالثة الطبعة ، الجزائري القانون في العمومية الصفقات إبرام عملية ، حمامة قدوج -0

،  الجامعية المطبوعات ديوان الرابعة، الطبعة ، الثاني الجزء ، اإلداري ،النشاط اإلداري القانون ، عمار عوابدي -130

 911ص ، 9111 الجزائر،

 .911 ص ، سابق مرجع ، حمامة قدوج -131

 .088ص  المرجع نفس ، عمار عوابدي   -4
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 العقد اإلداري و تطبيقاته

 مك مبدأ هو و 9391الفرنسية الثورة بعد واملواطن اإلنسان حقوق شرعة يف وذلك القدم منذ املساواة مبدأ عرف

 133 القانون أمام سواسية كل المواطنين ": نصها اآليت 9110 دستور من 11 املادة يف ذلك و ريا دستو رس

 على ل د إن هذا و األحكام من العديد يف املصري و الفرنسي الدولة جملس من كل ره أق املبدأ هذا ن أ كما

 الصفقات قانون إطار يف خاصة بصفة أو عامة بصفة هذا املبدأ لتكريس البالغة األمهية على دل ي فهو شيء

 فعال و قانونا متساوية معاملة املناقصة يف املشرتكني مجيع يعامل أن بني املرتشحني املساواة مببدأ يقصد و العمومية

. 134 

 على يتعني الفكرةهذه  و املبدأ هذا على وبناءا احلرة املنافسة مببدأ املتنافسني بني املساواة مبدأ الرتباط نتيجة     

 اإلدارة أن املبدأ هذا على اليت ترتتب القانونية النتيجة و املساواة قدم على للمناقصة املتقدمني تعامل أن اإلدارة

  هلا جيوز ال إذ135 فعاليته استعماله و ضمان منا إ و املساواة مبدأ احرتم على فقط ليس جمربة

 أمام عملية عقبات تضع أو امتيازات متنح أن هلا جيوز ال كما املتقدمني بني للتمييز قانونية وسائل ختلق أن

 . مشروعة غري فهي أ و واقعية قانونية تضعها اليت التمييز وسائل كانت سواء املتنافسني

 من و األوراق املطلوبة تقدمي من أو التأمني دفع من املتنافسني أحد إعفاء ؛ القانونية الوسائل أمثلة بني فمن      
 غريهم من أسوأ وضع أو يف أفضل مكان يف املتنافسني بعض جيعل واقعي وضع خلق ؛ الواقعية الوسائل أمثلة

 .136 الصفقة عن لإلعالن قانونية أساليب وسائل و إتباع عدم طريق عن مباشرة غري بطريقة عادة هذا وحيدث
 .للمنافسة الدعوة عن إعالن- 8

                                                         

.سابق مرجع ، 9110 نوفمبر 19 دستور -0
 

 165 ص ، المرجع نفس ، عمار عوابدي   -134

135-   VLACHOS Georges, principes généreux du droit administratif, Ellipses, Paris, 1993 

p63. 

 

136
 .991-971ص ص ، 0111 ، مصر ، العربية النهضة دار ، اإلدارية العقود : الشرقاوي سعادة - 
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 العقد اإلداري و تطبيقاته

 حمدودة كانت أو مفتوحة املناقصة أشكال كل يف رعاته ا مب اإلدارة تلزم جوهري إجراء شكلي اإلعـــالن يعترب    
 املزايدة  أو أو املسابقة االنتقائية االستشارة بإتباع أسلوب التعاقد يف رغبت لو احلال كذلك و دولية أو وطنية ،

 .137إعالن دون عام كأصل تعاقد ال أنه بالقول يؤدي ما هذا
 00-00 رقم القانون صدور قبل العلني المزاد أسلوب إعمال -ج

 ا بالت أو املقيد املفتوح أو العلين زد ا امل طريق عن و الشروط دفرت أساس على مينح السابق يف االمتياز كان
 باملزاد االمتياز منح حسب اختصاصه الوزراء كل يرخص حيث العامة القاعدة هو العلين زد ا امل كان و رضي

 (.65املادة) العلين 
 على الوزراء بناءا ترخيص جملس بعد يستعمل كان و ،  أما الرتاضي فكان هو االستثناء61-67 رقم األمر من

 األمر نفس من 1 املادة نص يف قانونا حمددة حاالت يف ذلك و( 60املادة) الوطين لالستثمار  اجمللس اقرتاح من

 .138 0677امللغاة حاليا بصدور قانون املالية التكميلي  61-67رقم 

 

 

 . العلني المزاد  أسلوب دور - د

 ألن احلسن للصفقة السري ذلك يؤكد و للمستثمر مطمئنة و شفافة سوق ابراز يف يساهم العلين زد ااملزادا كان

 متساوية معاملة كما يضمن املستثمرين من اخلصوص على املشكل للجمهور املباشرة الرقابة تتم حتت العملية

 العلين املزاد يف املشاركة حرية إىل العروض إضافة بتقدمي املتعلقة الشروط لنفس خضوعهم ناحية من للمستثمرين

 0667سنة  املنافسة قانون تعديل مع تزامنا وذلك 139لذلك  للمشاركة القانونية الشروط فيه تتوفر شخص لكل
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 للنشر جسور ، الثانية الطبعة ، وفقهية وقضائية تشريعية ،دراسة اجلزائر يف العمومية الصفقات ، عمار بوضياف  - 

 .11، ص9111، اجلزائر ، التوزيع و .
، حيدَد شروط و كيفيات منح اإلمتياز على األراضي التابعة ألمالك اخلاصة للدولة و املوجهة إلجناز مشاريع استثمارية، مرجع 14-18أمر رقم  -3

 .سابق

 

139
 - AKROUNE Yakout , op-cit , pp 58-59 
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 العقد اإلداري و تطبيقاته

 االهتمام على دليل هذا و 140منه  0 املادة يف ذلك و تطبيقه ضمن جماالت العمومية الصفقات بإدراج قام الذي

 املنافسة حبماية املتزايد

 منح يف األسلوب او اكتفاءه هذا عن املشرع استغناء سبب عن التساؤل إىل تدفعنا غريها و االجيابيات هذه كل

 الرتاضي؟ أسلوب طريق عن االمتياز عقود

 أسلوب التراضي كآلية حالية: الفرع الثاني

 الرتاضي  طريق عن فانه مينح اإلمتياز على أساس دفرت الشروط 77من القانون رقم  75بناءا على نص املادة    

 وسائل نالحظ من خالل هذه املادة أن املشرع ضيق من. 141...للدولة  اخلاصة لألمالك على األراضي التابعة

 بنوعيه املزاد العلين وسيلة إىل مضموهنا أشار الذي 61-67من األمر رقم  1املادة  نص مع باملقارنة االمتياز منح

 .142عامة و الرتاضي كاستثناء   كقاعدة هذا و املقيد أو املفتوح

 مست قانون اليت التعديالت مع خاصة ، عدة تساؤالت يثري األسلوب هلذا املشرع اعتماد فإن بالتايل    

 جمال يف املزاد العلين أسلوب حيتويها اليت الكثرية و اهلامة املزايا و الفساد مكافحة قانون و العمومية الصفقات

 143 67-60من األمر رقم  66 املادة عليه نصت ما هذا و الشفافية و احلرة املنافسة مبدأ تكريس و جتسيد

 نتيجة ) االستثمار تشجيع ( حتقيقه69 إىل البالد سعت طاملا ال الذي املسار متس قد اليت النتائج إىل إضافة

 إىل يؤدي ما هذا و صارخا أصبح الذي للنصوص القانونية الدوري التعديل و اجلزائري   املشرع موقف لتذبذب

                                                         
140

، املعَدل و 2113جويلية  21الصادؤ يف  43، يتضمن قانون املنافسة، ج ر ج ج عدد 2113جويلية  09املؤرخ يف  13-13أمر رقم  - 

املؤرخ يف  15-01رقم ، و بالقانون 2118جويلية  2الصادر يف  36، ج ر ج ج عدد 2118جوان  25املؤرخ يف  02-18املتمم بالقانون رقم 

 .2101غشت  08الصادر يف  46، ج ر ج ج عدد 2101غشت  05
141

 .، مرجع سابق2100، يتضمن قانون املالية التكميلي لسنة 00-00قانون رقم  - 
142

، يحدَد شروط و كيفيات منح اإلمتياز على األراضي التابعة لألمالك الخاصة للدولة و الموجهة 14-18أمر رقم   - 

 .مشاريع استثمارية، مرجع سابقإلنجاز 

 8الصادر في  04، يتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته ، ج ر ج ج عدد 2116فيفري  21المؤرخ في  10-16أمر رقم   -0

، و 2101سبتمبر  0الصادر في  66، ج ر ج ج عدد 2101غشت  26المؤرخ في  15-01، متمم باألمر رقم 2116مارس 

 .2100اوت  01الصادر في  44، ج ر ج ج عدد 2100غشت  2المؤرخ في  05-00قم معدل و متمم بالقانون ر
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 العقد اإلداري و تطبيقاته

 ضحية مدة قصرية يف أنفسهم ليجدوا العقود من هذا النوع ابرام  من ختوفهم بسبب املستثمرين نفور ظاهرة

 .144يف احلسبان  تكن مل أضرار هبم تلحق قد تعديالت

 التراضي تعريف - أ

الرتاضي كما فعل يف املزاد العلين إاَل انَه و استنادا إىل قانون الصفقات العمومية   61-67  رقم األمر يعرف مل

  67-77املرسوم الرئاسي رقم  من 1املادة  لنص الذي مل يتهاون يف ذلك فإنَه عَرف الرتاضي وفقا

 العمومية الصفقات تنظيم املتضمن 9 رضي ا الت رف ع نه فإ ذلك يف يتهاون مل الذي العمومية الصفقات

 صفقة تخصيص إجراء هو " كاآليت عرفته اليت و 010 -76رقم  الرئاسي  املرسوم من 01املادة  لنص املعدلة

 .145المنافسة   إلى الشكلية دون الدعوة واحد متعاقد لمتعامل

 التراضي أنواع - ب

 الصفقات يف قانون عليها منصوص حاالت بتوفر كالمها يستعمل و االستشارة بعد و البسيط نوعان الرتاضي

 العمومية

 البسيط التراضي  -1

 منافسة باقتصاد تكاليف يسمح و سريع ن أنه ميزته و منافسة أية رهن الوضع دون ملتعاقد العقد هو إجراء ملنح 

 . هلا مربر ال

 االستشارة التراضي بعد -2

 ي أ دون املناسبة الكافية و املكتوبة بالوسائل بسيطة حمدودة استشارة بعد اإلداري بإبرام العقد النوع هذا يسمح

 تتميز و الصفقة هذه حتقيق تستجيب لشروط اليت و املعتمدة و املؤهلة املؤسسات إال تستشار ال و أخرى شكلية

 .146  التعسف باب فتح و املساواة و الشفافية تعطيل مبادئ خطر بذور حتمل لكنها املفاوضة حبرية الطريقة هذه
                                                         

144
  .088ص ، سابق مرجع ، الكريم عبد بودريوة -
145

من المرسوم الرئاسي رقم  27، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية المعَدلة لنص المادة  98-00مرسوم رئاسي رقم   -

  .، مرجع سابق01-236
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 العقد اإلداري و تطبيقاته

 التراضي  أسلوب إعمال كيفيات - ج

 بلديات يف واقعة األراضي  عندما االمتياز ملنح كطريقة   77-60رقم   األمر مبوجب متبعا الرتاضي أسلوب كان

 قسنطينة ، عنابة ، واليات اجلزائر  بلديات خارج ويف البالد جنوب واليات

 الوالية يف مقر بلديات و البالد لشمال األخرى الواليات يف الدائرة مقر و الوالية مقر بلديات كذا و وهران ،

 .147  العليا اهلضاب

الوزراء  جملس الرتاضي يرخص من طرف أسلوب باستعمال االمتياز منح فكان 61-67أما يف إطار األمر رقم    

 حني ، الوطنية األمهية و األولوية هلا طابع استثمارية مبشاريع التقدم حالة يف لالستثمار الوطين اجمللس بإقرتاح من

 كذلك املضافة القيمة أو الشغل ملناصب بقوة تكون حمدثة حني ، السكن على الوطين الطلب تلبية يف تشارك

األرضية كما كان ساريا  القطع هذه تواجد مناطق حتديد دون أو املعزولة احملرومة املناطق تنمية يف تساهم عندما

 . 148السابق الذكر 77-60يف ظَل األمر رقم 

 75للدولة مبوجب املادة  اخلاصة لألمالك التابعة رضي ا األ على االمتياز ملنح الوحيدة الطريقة أصبح حاليا    

اليت ألغت تطبيق  70و املادة  61-67من األمر رقم  61اليت عَدلت فحوى املادة  77-77من القانون  رقم 

 .149اليت تبني حاالت استعمال أسلوب الرتاضي ليصبح العمل به حاليا بدون قيود  1و 0املادة 

 

 آثـــــار عقد االمتياز اإلداري: المبحث الثاني 

                                                                                                                                                                                
146

 .24-23لمجيد، مرجع سابق، ص ص نصر الشريف عبد ا  - 

147
، يحدَد شروط و كيفيات منح اإلمتياز و التنازل عن األراضي التابعة لألمالك الخاصة للدولة و 00-16أمر رقم  - 

 . ، مرجع سابق ةالموجهة إلنجاز مشاريع استثماري

148
األراضي التابعة لألمالك الخاصة ، يحدَد شروط و كيفيات منح اإلمتياز على 14-18من أألمر رقم  8، 7، 6المواد  - 

 .للدولة و الموجهة إلنجاز مشاريع استثماريةن مرجع سابق

149
 .ن مرجع سابق2100، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  00-00قانون رقم  - 
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 العقد اإلداري و تطبيقاته

يعترب عقد اإلمتياز اإلداري من أهم العقود اإلدارية كونه مينح فردا أو شركة احلق يف إدارة أو إستغالل             

      .املرافق العامة اليت هي من إختصاص الَدولة أصال، ما جيعله ينفرد خبصائصه الذاتية متييزا له عن العقود األخرى

يتضمن نصوصا تعاقدية وأخرى تنظيمية ينتج أثارا قانونية هامة تربط بني  و االمتياز بوصفه عمال قانونيا مركبا

أطراف ثالثة، السلطة اإلدارية ماحنة االمتــــــياز، صاحب االمتياز و املنتفعون، ومن خالل تنفيذ االمتياز تتحد 

طات ــــــياز من الســــلــــاإلداريــــة ماحنة االمـــتة ــــاز ميـــــنح اجلهـــــــو إن كان عقد االمتي .حقوق وواجبات كل من الطريف

و االمتيازات ال يتمتع مبثلها املتعاقد ترجيحا للمنفعة العامة على املصلحة اخلاصة للمتعاقد ، ففي املقابل هلا 

 "لتبادلية ا "باعتبار عقد  اإلمتياز من العقود ، و  (كمطلب أول)التزامات تقع على عاتقها وهذا ما سنتطرق إليه 

فبمجرد إبرام  "املتعاقد "فإنه وكما هو بالنسبة لإلدارة صاحبة املشروع، فهو يرتب آثار بالنسبة للطرف اآلخر  

حقوق والتزامات متقابلة بالنسبة لطرفيه على األقل، ويبقى أن حندد هذه اآلثار ومداها بالنسبة   العقد تتولد عنه

 (كمطلب ثاني)يف  ما سنتوىل توضيحه للملتزم واألسس اليت تبىن عليها، وهو

 

           

  

 

 

 

 

 

 

 سلطات اإلدارة مانحة االمتياز والتزاماتها: المطلب األول
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 العقد اإلداري و تطبيقاته

تتـمتع اإلدارة ماحنــة االمتـــياز كـطرف يف العقد االمتياز اإلداري بامتـيازات و سلطات ال مقابل هلا يف القانون       

، و تظهر هذه السلطات أكثر يف عقد االلتزام املرافق العامة ذلك 150اخلاص ، مَردها مقتضيات سري املرفق العام 

لملتزم مهمة اإلدارة مرفق و استغالله مبقتضى العقد إال أنّه ال يعين ختليها أن الّسلــطة العامــة و إن كانت تعهد ل

عن املرّفق الذي تراقب سريه املنظم ، و لو ال امتيازات السلطة العامة لبقي املرفق العام مشلوال حركيًّا لعدم توفره 

ري املرفق العام بإنتظام هي اليت فقاعدة س 151على وسائل قانونية ضرورية ، اليّت متكنه من القيام باملهمة أحسن 

 (.الفرع الثاني)، و باملقابل يقع على عاتقها التزامات ( ألولالفرع ا)تربز سلطات اإلدارة  مبختلفها 

 سلطات اإلدارة مانحة اإلمتياز:  الفرع األول

تنفيذ العقد حسب إن هذ ه السلطات هي مقررة لإلدارة ، ليمكنها من التحقيق أن املتعاقد معها ، يقوم ب      

شروطه و مواصفاته الفنية و املالية ، و هذه السلطات  هي  من النـــظام العام و ال جيوز التنازل عنها ، مبعىن انه 

إذا تنازلت اإلدارة يف العقد عن سلطاهتا يف اإلشراف على املتعاقد معها و الرقابة عليه و توجيهه فكان شرطا 

و هلذا احلق صور و مظاهر أوهلا حق الرقابة و التوجيه على املتعاقد مع اإلدارة طوال  باطال ملخالفته للنظام العام ،

و إن اإلدارة أيضا تتمتع بسلطة مظاهر السلطة  (أوال)مراحل التنفيذ، و أنواع الرقابة  و هنا نبني مقتضى هذا احلق

لتزم يف حال إخالله بالشروط املتفق عليها العامة، و من هذه املظاهر سلطــة توقـــــيع جزاءات بشكل مباشر على امل

 (ثانيا)و الواردة يف دفرت الشروط  

 سلطة الرقابة و التوجيه و أنواع الرقابة: أوال 

                                                         
150

، و التي من شأنها  يفهم من سلطات التي تتمتع بها الجهة اإلدارية ،الوسائل القانونية التي تملكها في مرحلة تنفيذ العقد - 

جعل العقد محققا للغرض الذي أبرم من أجله ، و لمزيد من التفاصيل راجع محمد خلف جبوري ، العقود اإلدارية ، الطبعة 

 .025،ص2101األولى ،دار الثقافة للنشر و التوزيع ، عمان 

151
محمد أمين بوسماح ، ترجمة رحال بن أعمر ، رحال موالي إدريس ، المرفق العام في الجزائر ، ديوان المطبوعات  - 

 .025،ص0995الجامعية الجزائر،
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وتتدخل ( أ) ان سلطة الرقابة و التوجيه هي من النظام العام من اجل سري احلسن للعقد و هذا ما سنوضحه 

، عن طريق ممارسة انواع من  عقد اإلمتياز اإلداريم للمرفق العام حّمل اإلدارة املتعاقدة يف سبيل التسيري املنتظ

 (.ب)الرّقابة 

 سلطة الرقابة و التوجيه: أ 

باعتبار عقد االمتياز شكل من أشكال الالمركزية املصلحية فإن امللتزم خيضع للرقابة الوصائية اليت تعترب يف         

 .نفس الوقت حق للسلطة ماحنة اإلمتياز يف مواجهة امللتزم

إلدارة على حسن التحقق من أن املتعاقد ، يباشر التنفــيذ طبقـــا لشروطـــه و تسمح لالرقابة يقصد بسلطة        

، أن  التوجيه، يف حني يفهم من سلطة 152سري تنفيذ العقد ، و تتم حسب األشكال احملددة يف دفرت الشروط 

  .153اإلدارة تقوم بإصدار تعليمات للملتزم بإتباع طريقة يف التنفيذ أو اإلمتناع عنها

و يستمد هذا احلق شرعيته من طبيعة املرفق العام ذاته ، و هو ثابت لإلدارة ماحنة اإلمتياز سواء أكان      

 .لى ذكره يف دفرت الشروط العاّمة منصوص عليه ضمن شروط العقد أم ال ، و لو أن العمل قد جرى ع

  .155 تفاصيلها يف بنود ال ئحية ،و يبني 154و بالتايل ال ميكن للملتزم االحتجاج بعد النص عليه يف العقد

ال يعترب اللجوء إىل اإلدارة املكلفة بإدارة املرافق العامة إىل الغري للقيام به نيابة عنها تنازال منها أو ختلياًّ عن        

لرّقابة و املرفق العام ، فليس من شأن الطرّيقة املعتمدة ، يؤثر على طبيعة املرفق العام ، أو أن يزيل دور الّدولة يف ا

اإلشراف و حتّمل املسؤولية ، بل تبقى ضامنة  و مسؤولة ِقبل األفراد عن إدارته و إستغالله ، فتبقى رقابة الدولة 
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، الطبعة الخامسة ، دار الفكر العربي، جامعة ( دراسة مقارنة)سليمان محمد الطماوي ، األسس العامة للعقود اإلدارية  - 

 .454،ص0990عين الشمس،

153
عبد العزيز عبد المنعم خليفة، مسؤولية اإلدارة عن تصرفاتها القانونية ، القرارات و العقود اإلدارية في الفقه و  - 

 .211، ص 2117القضاء مجلس الّدولة ،دار الفكر الجامعي ، اإلسكندرية 

154
و التــشـــريع ، منـــشـأة المـعارف ،  عبد الحميــد الشواربي ، العقـــود اإلدارية فــــي ضـوء الفقـه القضاء - 

 .35،ص2113اإلسـكندرية ،

155
يوسف بركات أبو دقّة، امتيازات اإلدارة في مواجهة المتعاقد معها في النظّرية العامة و في قانون الصفقات العمومية  - 

 50، ص  0977م ، الجزائــــر ، بالجمهورية الجزائرية ، بحث لوصول على دبــلوم الدراسات العليا فــي القانون الـــعا
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و هي يف سبيل القيام  156أو الشخص املعنوي قائمة و فقدهنا يعين فقدان ركن أساسي من أركان املرافق العامة 

كّلما اقتضت مصلحة املرفق العام ذلك من خالل إعطاء التوجيهات هبذا الواجب تتدخل يف شؤون املرفق  العام  

و التعليمات اليت تضمن السرّي اجلّيد للمرفق العامو اإلدارة طرفا يف العقد بصفتها سلطة عامة من واجبها ضمان 

ف و التّدخل سري املرافق العامة و استغالهلا و إدارهتا ، و الذي يتحقق من خالل ما هلا من حق الرقابة و اإلشرا

وفق مقتضيات املصلحة العاّمة ، حتـــى و لو كانت متناقضة مع دفرت الشروط، و حىت يف غياب نص قانوين، و 

هي حقوق ال ميكن لإلدارة التنازل عنها ، كما ال ميكن للملتزم اإلحتجاج بإخالهلا للشروط العقدية كوهنا تتناول 

 ..نظاما قانونيا خاّصا متعلقا مبرفق عام

 أن هذه السلطة ليست مطلقة ، إذ على اإلدارة اإللتزام بعدم الّتّععسف يف استعماهلا ، كما ال جيوز هلا غري

استعماهلا من أجل حتقيق هدف ال يتصل باملوضوع العقد أألصلي ، و إال كان إحنرافا يف استعمال سلطتها يف 

 .إىل حّد تغيري طبيعة العقد ، كما أنه ال جيب أن تطفى سلطة الرقابة و اإلشراف 157الرقابة  

 أنواع الرقابة:ب 

، عن طريق  عقد اإلمتياز اإلداريتتدخل اإلدارة املتعاقدة يف سبيل التسيري احلسن و املنتظم للمرفق العام حّمل 

 .سواء التقنية أو الماليةممارسة نوعان من الرّقابة على امللتزم بالغرض املستهدف ، من الناحيتني 

تتعلق الرّقابة التقنية بأشغال إنشاء و إعداد املرفق ، كما أن اإلدارة تراقب مدى إحرتام امللتزم : تقنية الرقابة ال/ 0

لقواعد املرفق احملددة يف دفرت الشروط ، لذا يتعني على امللتزم لقواعد تقدمي تقرير سنوي لإلدارة املاحنة لإلمتياز و 

 .158 الشروطتتحدد كيفية ممارسة هذه الرّقابة عن طريق دفرت

                                                         
156

وليد حيدر جابر ، طرق إدارة المرافق العامة ، المؤسسة العامة و الخصخصة ، الطبعة األولى ، منشورات الحلبي  -

  -.50، ص2119الحقوقية ، بيروت ، 

157
ول على شهادة كمال بن خريف ، تجربة سونطراك في مجال تطبيق قانون الصفقات العمومية ، مذكرة من أجل الحص - 

 66، ص 0999الماجستير في القانون ، كلية الحقوق ، الجزائر ، 

158
أكـــلي نعيمة ، النظام القانوني لعقد اإلمتياز في التشريع الجزائري ،  مذكرة من أجل الحصول على شهادة ماستر ،  - 

 .016، ص 2103ديسمبر  02قانون العام ، جامعة تيزي وزو، 
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تتمثل الرقابة املالية يف سلطة اإلدارة ماحنة اإلمتياز يف فحص احلصيلة املالة اليت يلتزم صاحب  :الرقابة المالية / 9

اإلمتياز بإعدادها سنويا ، و تتم من خالل اإلطالع اإلدارة ماحنة اإلمتياز على كل الوثائق الضّرورية لتحديد 

التسيرّي  ، فضال عن التفاصيل النفقات و تطويرها باملقـــــارنة مــع السنة املاضية، التقديرات اخلاصة بإيرادات قسم 

و يتعني على امللتزم التعاون مع اإلدارة بتمكينها من اإلطالع على كل ما تطلبه، رغم أن األموال، اليت ُتسرّي هلا 

 .159املرفق العام هي أموال خاصة تعود للملتزم

 ت و التعديل نصوص التنظيميةسلطة توقيع جزاءا: ثانيا 

إن اإلدارة تتمتع بسلطة مظاهر السلطة العامة، و من هذه املظاهر سلطــة توقـــــيع جزاءات وهذا حلماية     

أما يف الشق الثاين سنتناول سلطة التعديل اليت ينبــغي أن  (أوال)اجلمهور املنتفعني و هذا ما سنتطرق إليه 

 (.ثانيا)اجل حسن أداء اخلدمة العمومية تـــــتكيف و مسايرهتا من 

 سلطة توقيع جزاءات: 0

إن هذه السلطة معرتف هبا لإلدارة ماحنة اإلمتياز من طرف املتعاقد معها ، أو لعدم إحرتامه للمواعيد ، أو 

فرادية من التنازهلم عن اإلمتياز لصاحل الغري خالفا ملا مت اإلتفاق عليه يف العقد ، و متارس هذه السلطة بصفة إن

اإلدارة بعد توجيه إعذارات لصاحب اإلمتياز لتصحيح أخطاء مع اإلشارة أنه ال جيوز لصاحب اإلمتياز يف أي 

وقت من األوقات التذرع خبطأ اإلدارة لتوقيف التزاماته التعاقدية فهو يبقى ملزم بتنفيذها لغاية البث يف النزاع من 

 .160 طرف القاضي اإلداري

خالفا ملا هو معمول به يف القانون اخلاص فإن تنفيذ اجلزاءات : يع جزاءات على الملتزم مقتضى سلطة توق/ 0

على امللتزم ال يستلزم اللجوء إىل القضاء ، إمنا منح كسلطة لإلدارة املاحنة لإلمتياز متارسها إذا ما قَصر امللتزم يف 
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ام القانوني لعقد اإلمتياز اإلداري في التشريع الجزائري ، مذكرة مكملة من متطلبات نيل شهادة محياوي صارة، النظ - 

 .37، ص 2103 -2102المالستر في الحقوق ، تخصص قانون إداري ، جامعة محمد خيضر ، بسكر ، 

.390عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ،المرجع نفسه ، ص  -
160
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املرضي ،  أو إحالل غريه يف تنفيذ دون املوافقة  تنفيذ إلتزاماته سواء باإلمتناع أو التأخر يف التنفيذ ،  أو غري

 .املسبقة لإلدارة املاحنة للعقد ، و ذلك حتت رقابة القضاء

و متلك اإلدارة سلطة توقيع جزاءات بنفسها عن طريق ما تصدره من قرارات إدارية دون احلاجة إىل اللجوء 

يث أّن هذا األخري يفرتض وقوعه كنتيجة للقضاء املسبق ، و دون احلاجة إىل إثبات حدوث ضرر معنّي ، ح

 .إلخالل املتعاقد بالتزاماته

و املسلم به يف القضاء جملس الّدولة الفرنسي أّن سلطة توقيع اجلزاءات هي سلطة مستقلة عن نصوص        

 فهي قائمة حىت ولو مل ينص عليها يف العقد ، و نص هذا أألخري على بعضها ال يعين تقيّد حريّة161العقد 

 162.اإلدارة فيما عدا ما نص عليه ، بل تستطيع و حتت رقابة القضاء أن توقع أنواع اجلزاءات مقررة مجيعها

و نظرا لسلطة اإلدارة ماحنة اإلمتياز يف توقيع اجلزاءات بنفسها و ضد تعــــسفها أو خمالفتها للقانون ، و كضمانة 

 .للرقابة القضائية ، و اليت هي من قبيل القضاء الكاملفعالة للمتعاقد يستلزم خضوع ممارسة هذه السلطة 

تتناول مشروعية القرارات الصاّدرة من اإلدارة بتوقيع جزاءات سواء من حيث الشكل أو اإلختصاص أو خمالفة 

القانون أو التعسف يف استعمال السلطة ، لتمتد لتشمل بواعث توقيع اجلزاءات و أسباهبا ، و مدى تناسب 

  .163احملدّد من اإلدارة و اخلطأ املنسوب للملتزماجلزاء 

 :أنواع الجزاءات التي يمكن لإلدارة توقيعها على الملتزم/ 9

تتباين اجلزاءات اليت ميكن لإلدارة ماحنة اإلمتياز توقيعها تبعا لنّية اإلدارة من وراء فرضها ، و تأخذ أشكال متميزة 

 (.8)، و جزاءات فسخ العقد(9)املالية أي اجلزاءات الضاغطة ، و اجلزاءات غري (0)بني اجلزاءات املالية 
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 .25، المرجع السابق ، ص(دراسة مقارنة)مان محمد الطماوي ، األسس العامة للعقود اإلدارية سلي - 

162
 .36عبد الحميد الشواربي ، فسخ العقد في ضوء الفقه ، القضاء ، منشأة المعارف ، القاهرة ، دس ، ص - 

163
العامة ، و في قانون الصفقات يوسف بركات أبو دقة ، إمتيازات اإلدارة في مواجهة المتعاقد معها في النظري  -

 .50، ص 0977العمومية بالجمهورية الجزائرية ، بحث للحصول على دبلوم الدراسات العليا في القانون العام ، الجزائر،  
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 :الجزاءات المالّية/ 0

من بني اجلزاءات اليت توقعها اإلدارة ماحنة اإلمتياز على املتعاقد معها نلمس ما يصطلح عليه باجلزاءات املالّية ،    

 .164هبا حالة إخالله بالتزاماته التعاقديةاليت هي عبارة عن مبالغ مالية  لإلداراة حق املطالبة املتعاقد معها 

و منها ما يفرض تغطية لضرر مّس اإلدارة نتيجة خطأ املتعاقد، و منها ما يفرض لتوقيع عقاب على املتعاقد      

بغض النظر عن صدور اخلطأ من جانبه ، و ذلك إلعتبار أن اجلزاءات يف عقد اإلمتياز اإلداري فضال عن 

مات التعاقدية ، تستهدف ضمان و تأمني سري املرفق العام بإنتظام و إستمرار ، و تشمل ضماهنا بتنفيذ اإللتزا

 .(0/9)و الغرامات ( 0/0)جزاءات املالية كّل من التعويضات 

 :التعوّيضات 0/0

تكون  يقصد بتعويضات تلك املبالغ املالية اليت يلتزم امللتزم بدفعها لإلدارة مقابل إخالله بإلتزاماته دون أن      

 .مقدرة مقّدما يف العقد ، و اهلدف منها تغطية الضّرر احلقيقي الذي يلحق باإلدارة نتيجة خلطئه

هناك من يرى أن التعويض ال يعترب من اجلزاءات اإلدارية كونه جمّرد تطبيق للقواعد العامة يف القانون املدين       

ة امللتزم يف تنفيذه حمل إعتبار و امتنع عن ذلك  ، جاز عندما يستحيل تنفيذ اإللتزام عينا ، أو إذا كانت شخصي

للمحكمة بناء على طلب الدائن استصدار حكم بإلزام املدين بالتنفيذ و دفع غرامات كتعويض للّضرر احلاصل 

، فمادامت اإلدارة لديها القدرة (محمد خلف جبوري )عن عدم التنفيذ يف الوقت احملدّد ، و حسب األستاذ

على ذلك التعويض بنفسها ، فإن ذلك يكفي للقول بربوز سلطة ادارة بشكل واضح و مبا يكفي على احلصول 

 .165إلعتباره نوع من أنواع اجلزاءات املالّية

 

 

                                                         

 .39عبد الحميد الشواربي ، العقود أفدارية في ضوء الفقه ، القضاء ، و التشريع ، المرجع السابق ، ص  - 164 (0)

 

.033، ص 2101محمد خلف الجبوري ، العقود اإلدارية ، الطبعة األولى ، دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان  -
165

  



 

87 

 

 العقد اإلداري و تطبيقاته

 :الغرامات التأخيرية  0/9

تنفيذ إلتزاماته ، تعترب الغرامة التأخريية جزاءا مالّيا تلجأ إليه اإلدارة املتعاقدة كوسيلة للتأثري على املتعاقد املقّصر يف 

أمال منها يف تدارك ذلك حتقيقا لغرض العقد ، الذي هو حتقيق املنفعة العامة من خالل إشباع احلاجات العامة 

 .166للجمهور

 :الجزاءات الضاغطة/ 9

يسعى  ال يستهدف هذا النوع من اجلزاءات حتميل امللتزم أعباء مالية نتّيجة إخالله بالتزاماته التعاقدية ، إمنا       

 .إىل الضغط عليه إلجباره على التنفيذ

و يقصد باجلزاءات الضاغطة إرغام املتعاقد مع اإلدارة على تنفيذ التزاماته التعاقدية عن طريق حلول اإلدارة         

 .حمل امللتزم املقّصر ، أو أن تعهد بتنفيذها إىل الغري

يف وضع املشروع حتت احلراسة ، و هو من قبيل   و تتمثل جزاءات الضغط يف عقد اإلمتياز اإلداري       

 167الَسلطات املخولة للجهة اإلدارية بصفة إنفرادية تطبقها حىت يف غياب نص قانوين على ذلك

و ميكن اللجوء إليه حىت دون وجود خطأ من جانب امللتزم ، كأن يكون سبب التوقيف الكَلي أو اجلزئي عن . 

 .التنفيذ مّرده القّوة القاهرة

 لطة تعديل نصوص تنظيمية الواردة في العقدس

من املسلم به أنّه متلك جهة اإلدارة املتعاقدة يف مواجهة املتعاقد معها يف العقود اإلدارية سلطات ال ميلكها        

املتعاقد يف نطاق عالقات القانون اخلاص ، و هي سلطات ترّتد إىل فكرة املرفق العام و ما يقتضيه سريه و انتظامه 

 .168 ها العقدثابة للجهة االدارية حىت و إن مل ينص علي
                                                         

166
 .ملخالفة إلتزاماتهختتلف الغرامة التأخريية عن التعويض ، كوهنا غري حمددة سلفا يف العقد ، كما أهنا تأخذ طابع العقوبة توقع على املتعاقد معها كجزاء  - 

 .018، املرجع السابق ،ص سف بركات أبو دقة ،امتيازات اإلدارة يف مواجهة املتعاقد معها يف النظري العامة و يف قانون الصفقات العمومية باجلمهورية اجلزائرية يو  -3
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 :الملتزم إدارة على التوقف دون تنظيمية نصوص تعديل حق مقتضى -أ

 ، اإلداري اإلمتياز عقد منها اإلدارية العقود متيز اليت املألوفة غري اإلستثنائية الشروط قبيل من التعديل سلطة تعترب     

 أو بالزيّادة العقد يف عليها املنصوص التعاقدية اإللتزامات من تغري أن لالمتياز املاحنة اإلدارة حتاول خالهلا من

 .النقصان

 :التالية العناصر أحد على التعديل ينصب أن نميك و               

 .عليها المتفق الخدمات نوعية أو حجم -

 .عليها المتفق التنفيذ شروط -

 .التنفيذ مدة -

و سلطة اإلدارة يف التعديل بإرادهتا املنفردة تقتضيها طبيعة موضوع العقد ن فهي مستمدة من النظام العام، و ال 

 ، 169جيوز هلا التنازل عنها 

 .170و اإلتفاق على ذلك و غن فعلت كان اإلتفاق باطالأ

تعترب سلطة اإلدارة يف تعديل البنود التنظيمية دون احلاجة للموافقة املسبقة للملتزم أكثر وضوحا يف العقد اإلمتياز 

هبا إمنا  اإلداري ، اعتبارا أن اإلدارة اإلختصاص األصيل يف سريها ، و ال تشكل مظاهر السلطة اإلدارية اليت تتمتع

نتيجة مالزمة لفكرة املرفق العام الذي يسمح بتحديد ظروف استعمال هذه السلطة و تعينّي الشروط و اليت ميكن 

 :فيما يـــــليإجيازها 

 :شروط تطبيق حق تعديل النصوص التنظيمية دون الوقوف على إرادة الملتزم  -ب
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 .55محمود عاطف البنا ، العقود اإلدارية ، الطبعة األولى ، دار الفكر العربي القاهرة ، ص - 

169
السلطات المخولة لجهة اإلدارة في العقد اإلداري ، الطبعة األولى ، مكتبة األنجلو مصرية ، القاهرة ،  حسين دروس ، - 

 .48، ص 0960

170
يوسف بركات أبو دقة ، امتيازات اإلدارة في مواجهة المتعاقد معها في النظرية العاّمة و في قانون الصفقات العمومية  - 

 .66بق ، صبالجمهورية الجزائرية ، المرجع السا



 

89 

 

 العقد اإلداري و تطبيقاته

قيدت سلطة اإلدارة املاحنة لإلمتياز يف تعديل البنود التنظيمية مبجموعة من القيود أو الشروط ، ضمانًا لعدم      

 :فيمــا يليتعسفها يف استعماهلا لسلطتها هذه و حتقيقا لغرض املرفق العام من العقد املربم ، و اليت يتجلى 

، حيث ال ميكن لإلدارة اللجوء إىل تعديل 171ر التعديل أن تكون هناك ظروف استجدت بعد إبرام العقد ترب  /0

 .شروط العقد بإرادهتا املنفردة دون تغيري الظّروف اليت أبرم العقد يف ظّلها

 فرنسا يف سواء وقضاءا فقها الغالب الرأي العقد، فيذهب تنفيذ شروط تعديل اإلدارة تستطيع فحىت     

 172الصفقة إبرام وقت عليه كانت عما تغريت قد الظروف تكونأن  جيب أنه إىل العربية البالد يف أو 

 ظروف ظهور ألن منه، املرجو اهلدف ال يتحقق وبالتايل العام، املرفق سري حلسنب غري مالئمة تصبح حبيث

 .يف العقد عليه منـصوص هو كـــما التــــنفيذ تـــم إذا العامة املصلحة حتقيق عدم إىل يؤدي جديدة،

 مقتضيات من يبقى هذا األخري ألن له، أساس وليس اإلنفرادي، التعديل إلقرار شرط هو الظروف وتغري     

 للتغيري قابليته العام املرفق مبادئ أهم من وأن الفكرتني متالزمتني، أن باعتبار العام، املرفق أو العامة املصلحة

 .للمستجدات وفقا والتعديل

 :مراعاة القواعد العامة للمشروعية /9

و ذلك من خالل صدور التعديل من السلطة املختصة بإجرائه متاشيا و اإلجراءات الشكلية املقررة قانونا ،       

 اإلدارة متارسو إال كان للمتعاقد حق التمسك ببطالن أي تعديل يتم على النحو خمالف ملا هو مقرّر قانونا و 

موضوع و  تتضمن .املقاول إىل إداري أمر إصدار يف تتمثل قانوين، تصرف عن طريق اإلنفرادي التعديل املتعاقدة

 .قررته الذي التعديل إجراءات

                                                         
171

الطبعة  –النشاط اإلداري  –التنظيم اإلداري  –هاني على الطهراوي ، القانون اإلداري ن ماهية القانون اإلداري - 

  -.287،ص2119األولى ، اإلصدار الرابع ، دار الثقافة للنشر و التوزيع ، عمان ،

 242 ص ،العربية النهضة اإلدارية، العقود يف العامة السلطة مظاهر عباد، عثمان أمحد -3

4
 ، الخاص0989/0998 للقانون والمزايدات المناقصات لنظم مقارنة دراسة اإلدارية العقود اإلدارية العقود ،جعفر أنس -

 .222ص ،2007 العربية، النهضة ،الرابعة الطبعة ،بالمناقصات
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 حتددها اليت لألشكال واإلجراءات وطبقا ،173بإصداره قانونا واملخولة املختصة السلطة من يصدر أن فالبد    

 .عموما العامة اإلدارة تصرفات حتكم اليت واللوائح القوانني

 :إلى تغيير طبيعة العقد أو تجديد محّله  أال يؤذي التّعديل/ 1

إذا ال جيب أن يبلغ التعديل حدًّا جيعل من العقد األصلي عقدا جديدا، مما كان يقبله امللتزم لو عرضه عليه         

 .174عند التعاقد ألّول مرة

املتفق عليها يف العقد فضال عن هذه السلطات، فهي تتمتع  أيضا بسلطة اسرتداد املرفق قبل  هناية املّدة        

شريطة أن تعوض امللتزم عن كل أألضرار اليت حلقت به و ليس للملتزم أن يتمسك بفكرة احلق املكتسب أو القوة 

 .175امللزمة للعقد و هذا ما أكده الفقه و القضاء

 التعديل يطال فال عليه، أمر متفق وهو176فقط  العام باملرفق املتصل العقد شروط على التعديل يقتصر أن فضرورة

 العقد لعالقة منطقية نتيجة وهذا العام، املرفق تسيري ما تعلق بشروط على فقط يقتصر وإمنا العقد، جوانب مجيع

 واإلصالح والصيانة اإلجناز بعض يف تسيريه أساليب من أسلوب أنه للمرفق العام أي  "نظام "هـــو فالعقد باملرفـــق،

 .أسلفنا كما التعديل أساس هي املرفق ومقتضيات 

 .التزامات اإلدارة مانحة اإلمتياز و المنازعات الناشئة عنها: الفرع الثاني

يقابل مصطلح اإللتزام احلريّة ، و ميـــاثل الواجـــــب الذي ينـــــاقض احلق ، و اإلمتياز عقد يربط بني الطرفني        

يلقي على عاتقهما أثار متبادلة ، يف حني خّوهلا من حقوق ما يدفعهما و ما يضمن سبب ارتباطهما ، يفرض 

                                                         
  121 ص ،1991 ، للكتاب العامة املصرية اهليئة ، العليا اإلدارية املبادئ ىف اإلداري العقد ، صادق مسري -173

 

174
اإلدارة  –اإلدارة العامة في معنها العضوي  –ذاتية القانون اإلداري  –مصطفى أبو زيد فهمي ، القانون اإلداري  -

  -349، ص  0993العامة في معناها الوظيفي ، الّدار الجامعية للطباعة و النشر ،

175
  .362عمار بوضياف ، الوجيز في القانون اإلداري ، المرجع السابق ، ص - 

176
، ديوان المطبوعات الجامعية ،  096المؤسسات اإلدارية ، ترجمة صاصيال ، طبعة   في محاضرات : محيو أحمد -

  385 ص ،0996الجزائر ، سنة 
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رف ، واألعباء  اليت تقع على الطرف األخر يف مقابل ما تتمتع عليهما من التزامات ما تضمن الوفاء حبقوق كل ط

به من حقوق ، ومن جانب آخر تشكل ضمانة اإللتزام الطرف اآلخر دون أي خماوف على مصاحله ، و رغم 

ا هذه احلقوق املكتسبة و اإللتزامات احملتملة ، هذا ما جيعل من أحدمها أو كيلهما ، مقصِّرا يف الوفاء هبا ، و هو م

ميّهد لنشوب أو خلق نزاع بينهما ، و يشمل جمال املنازعات اإلدارية بصفة عامة كل النزاعات النامجة عن نشاط 

عما يتعلق بالتزامات اإلدارة ماحنة اإلمتياز ، أما فيما خيص املنازعات الناشئة  (أوال)األشخاص و هذا ما سنتناوله 

 (.ثانيا)بـــــني اإلدارة و املـــلتزم 

 إلتزامات اإلدارة مانحة اإلمتياز: أوال

تعترب إدارة املكلفة أصال بإدارة و تسيري املرافق العامة ن و تعويض جزء من اختصاصها للخواص يف          

شكل عقد اإلمتياز اإلداري ال يرفع يدها عنه ، إذ يبقى هلا من الّسلــــطات ما تضمن حسن سريه و تلبية رغبات 

سليــــمة ، و يف ذات الوقت يفرض عليه تكوين ضرورية إدارية بالقدر الذي يتناسب و اهلدف اجلمهور بالطريقة ال

و التقيذ حبقوق اإللتزام اليت تسمح  (أ )،املعد له ، خاصة و إن كان األمر معلقا على منح الرّتاخيص الضرورية 

 (.ب)بتنفيذ العقد حسب أألشكال و أألوضاع املتفقة عليها 

 الزمة لصاحب اإلمتيازمنح تراخيص : أ

تتـــوىل اإلدارة املــاحنة لإلمــتياز منح امللـــتزم الرتاخيص الالزمة الستثمار و استغالل امللك العام إن اقتضى        

األمر ذلك ، و إن كان مضمون اإللتزام يفرض القيام القيام بانشاءات أو جتهيزات متتد على امللك العام ، لذلك 

قد اإلمتياز املبادئ املتعلقة مبنح صاحب اإلمتياز إمكانية استعمال امللك العام ، و جيب على ميكن أن يتضمن ع

اإلدارة تأمني سائر الرتاخيص لصاحب اإلمتياز يف مصلحة تنفيذ مضمون عقد اإلمتياز اإلداري كوضع اإلرتفاقات 

 .فاإلدارة ملزمة بإختاذ القرارات الاّلزمة هبذا الشأن
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فق عام ميكنه أن يستفيذ من إجراء نزع امللكية للمنفعة العمومية ، حىت يف غياب نص يدعو إىل فكل مسري ملر    

 .177 ذلك بصفة صرحية

 التقيد بحقوق اإلمتياز اإلداري: ب

ال حيق لإلدارة التعرض للحقوق اليت منحها العقد لصاحب اإلمتياز بأي طريق ، فليس هلا أن تتعاطى مع          

موظفي االستثمار أو املستفيدين سوى تلقي الشكاوى ، أما يف حال قيام صاحب اإلمتياز بتصرف من شأنه 

لتدخل مباشرة و الطلب من املنتفعني عدم خمالفة عقد اإلمتياز كاحلصول على رسوم مرتفعة ال حيق اإلدارة ا

تسديد الفواتري ، بل عليها اختاذ إجراءات أخرى يف حق صاحب اإلمتياز حلمله على إعادة النظر يف األمور اليت 

 .قد جتاوز فيها مضمون عقد اإلمتياز

و مفروض عليها كما باإلضافة إىل ضرورة احرتام اإلدارة كافة الشروط املنصوص عليها يف العقد، و ما ه      

 .تلتزم مبراعاة قواعد حسن النية، فضال عن تنفيذ العقد بأكمله دون اقتصار على جزء منه فقط

 يف النية حسن يستوجبه ما مع بطريقة تتفق تنفيذها يتم بأن يقضي القانون أصول من عام كأصل ختضع العقود

 .التنفيذ

 يعترب عنه خروج وكل أو املألوف، املعتاد السلوك عن اإلحنراف عدم يقضي التنفيذ يف النية حسن مببدأ واإللتزام

 . باملتعاقد الضرر إحلاق يف ممن تسبب التعويض يستوجب عقديا خطأ يشكل باملبدأ إخالال

 يف ورد ما تنفيذ على االلتزام يقتصر ال حيث178سليمة  بطريقة التزاماهتا التعاقدية تنفذ أن اإلدارة على فيجب

 .مستلزماته من هو ما أيضا يتناولبل  فقط العقد

                                                         

المرفق العام في الجزائر ، ديوان المطبوعات محمد امين بوسماح ، ترجمة رحال بن اعمر ، رحال موالي إدريس ،  -

 .025، ص  0995الجامعية ، الجزائر ، 

 المرجع : 1983 ، القاهرة ، األولى الطبعة ، الثاني الجزء ، اإلدارية العقود في العامة النظريةالعال،  عبد دروس حسين

- 105 ص ، السابق
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 العقد تنفيذ يقتصر وال النية، عليه وحبسن اشتمل ملا طبقا العقد تنفيذ جيب "اجلزائري املدين املشرع أقره ما وهذا

 حبسب والعدالة والعرف للقانون وفقا مستلزماته من هو ما يتناول أيضا بل فحسب فيه ورد مبا املتعاقد التزام على

 .179 "االلتزام طبيعة

 تسوية النزاعات الناشئة عن عقد اإلمتياز: ثانيا

إن املـــنازعات الناجتة عن عقد اإلمتياز هي منازعات الناجتة عن عقديف حد ذاته ، و هي تلك الواقعة بني       

مانح اإلمتياز و امللتزم ، و تشمل جمال املنازعات اإلدارية بصفة عامة كل النزاعات النامجة عن نشاط أشخـــــاص 

 .اء اإلداري حسب قواعد إجرائية معينةاملعنوية العمومية و اليت يعود الفصل فيها للقض

و حبكم أن اإلدارة مهيأة إلبرام عقود خاصة إىل جانب العقود اإلدارية ، فإن عقودها خاصة إىل جانب          

العقود اإلدارية ، فإن عقودها هذه هي اليت تتوىل إبرامها من البديهي عدم خضوعها لنظام قانوين واحد ، بالتايل 

تعلقة هبا ال تدخل يف اختصاص جهة قضائية واحدة ، و ملا كان النظام القضائي اإلداري يقوم على املنازعات امل

أساس التخصص فإن الفصل  يف املنازعات املتعلقة يعقود اإلدارة اخلاصة يكون جلهة القضاء العادي ، يف حني 

 .يعقد اإلختصاص للقضاء اإلداري إذا ما تعلق األمر بالعقود اإلدارية

املنازعات الناجتة عن عقد اإلمتياز اإلداري يف حّد ذاته ، هي تلك الواقعة بني مانح اإلمتياز و امللتزم ن و غن إن 

حتديد نوع املنازعات القائمة بني اإلدارة ماحنة اإلمتياز ، و امللتزم بطرح اشكالني حول ما كان انعقاد افختصاص 

 (ثانيا)املنازعات القضاء العادي ، و منها ما هو قبيل ( أوال)للقضـــاء اإلداري
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 اختصاص القضاء اإلداري في عقد اإلمتياز اإلداري: أو ال

خيول اعتبار أحد اطراف يف عقد اإلمتياز اإلداري الطرف العمومي بالضرورة اجلهة القاضئية اإلدارية اإلختصاص  

 يف كل ما يثور من منازعات تكون طرفافيها 

، سواًءا كانت 180، املتضـــمن قانون اإلجراءات املدنيــــة و اإلدارية  12/13من القانون رقم  311حسب املادة 

، و خرق قاعدة نسبية ىثار العقد يكسب الغري حقوقا و حيملها  (أ)مدعية أو مدعى عليها من طرف امللتزم 

 (.ب)طرفا النزاع قائما  (الغير)التزامات ما جيعل احتمال هذا األخري 

تكون العـــــالقة بيـــــــن اإلدارة ماحنة اإلمتياز و امللتزم دائما من القانون العام ،  :النزاعات بين اإلدارة و الملتزم -أ

ما جيعل منازعاهتا من اختصاص القـــضاء اإلداري ، و ذلك أمام احملكمة اإلدارية ، و يكون الطعن فيها أمام 

 .جملس الدولة

الغرفة الثالة ، رقم امللف  12/18/9111: عرتف جملس الدولة يف قرار الصادر ل و يف ذات املعىن ا      

قضية شركة نقل املسافرين ضد رئيس البلدية لوهران باختصاص القضاء اإلداري بالنظر يف الدعوى الناجتة  0021

 .    181 عن عقد اإلمتياز اإلداري

افمتياز باعتباره عقد إداري ينتمي أساس إىل القضاء  و من املسلم به أن قضاء العقود اإلدارية منها عقد     

 .، رغم أن هذه القاعدة ليست مطلقة فهناك من النواحي ما يتعلق بقضاء اإللغاء 182الكامل 

 :النزاعات بين بين اإلدارة مانحة اإلمتياز و المرتفقين/ ب

                                                         
180

،  20، يتضمن قانون إجراءات المدنية و اإلدارية ، ج ر عدد  2118فيفري  25، المؤرخ في  18/19القانون رقم  - 

و هذا هو األصل في اختصاص حيث اعتمد المشرع في الحاالت المعيار الموضوعي ) 2118أفريل  23الصادرة بتاريخ 

  (.ل النزاعالعتبار النزاع إداري بالتالي إختصاص الجهات اإلدارية في ح

.2102، ص  2114، سنة  15انظر في هذا الشأن مجلس الدولة، العدد  -
181

  

 .، يتضمن قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية ، مرجع سابق 18/19القانون رقم  -182
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سيس دعوى إدارية ضّد اإلدارة مباشرة أمام حيق للمرتفقني بالتّوازي للّدعوى اليّت يقومون هبا ضّد امللتزم ، تأ   

احملاكم اإلدارية اّليت يعقد اإلختصاص لواليتها ، وذلك إزاء ّكل إخالل بالتزاماهتا اليّت ميليها عليها املبريم بينها و 

للمرفق  بني امللتزم ، أو أّي خرق من جانبها ملا متليه القواعد العاّمة يف تنفيذ العقود أو ما يفرضه السرّي احلسن

 .العام

و فضال عن الّدعوى اليت متثل اإلدارة املاحنة لإلمتياز طرفا فــــيها مــــع امللتزم أو الغري ، ميكن هلا أن تكون طرفا 

أصليا يف دعوى طرفا آخر يتعدى الطرففني املذكورين إىل الغري ، يف حالة تضررّهم من اإلجراءات اإلدارية الّصادرة 

ية اإلمتياز اإلداري  ، إذ يتمتع الغري حبق و إمكانية خماصمة مشروعية هذه القرارات أمام تنفيذا ألحكام اتفاق

 .القضاء اإلداري

 اختصاص القضاء العادي في تسوية النزاعات الناشئة عن عقد اإلمتياز اإلداري: ثانيا 

إن قسم اإلختصاص القضائي يف جمال تسوية النزاعات عقد اإلمتياز اإلداري بني جهات قضائية إدارية و العادية  

، و ختتص هذه األخرية أساسا يف الّنزعات الذي تفتقر للشخص املعنوي طرفا فيها ، و تتمحور حول النزاعات 

 (.ج)، أو الغري  (ب)بني اإلدارة و العمال  ، أو تلك اليت تنشا (أ)اليت تدور بني امللتزم و املرتفقني 

 :النزاعات بين الملتزم و المرتفقين -(أ

تعد العالقة بني امللتزم و املرتفقني أكثر العالقات تعقيدا ، فتعد صالحية للقاضي العادي عندما يتعلق         

 ، النزاع باحتياجات أو مطالبة ضّد امللتزم إذا ما كان هذا األخري شخصا خاصا 
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، و اإلمكانية املاحنة ألن يكون امللتّزم شخصا عاما 184، إلعتبار النتـــزاع إداريا  183و ذلك إلنعدام املعيار العضوي

خُتّول القضاء اإلداري صالحية الفصل يف ما قد ينشب من نزاع بينه و بني املنتفعني خبدمات املرفق العام حمل 

 .العقد

الطعن لتجاوز السلطة يف حالة عدم مراعاة امللتزم إللتزاماته الواردة يف دفرت  و ميكن للمرتفقني تأسيس         

الشروط ، و هلم املطالبة تّدخل اإلدارة إلجباره عــلى ذلك ، و يف حالة رفضها أو سكوهتا ميكن هلم أيضا رفع 

الصادرة عن اإلدارة   الطعن لتجاوز السلطة ، كما حيق للمنتفعني الطّعن بعد مشروعية اإلجراءات و القرارات

مبناسبة تنفيذ العقد ، و اليّت تكون خمالفة لألحكام التنظيمية إلتفاقية اإللتزام ، و يستند سبب ذلك إىل الطبيعة 

 .الالئحية لبعض شروط عقد اإلمتياز اإلداري

 :النزاعات بين الملتزم و العمال -(ب

يقوم امللتزم باستغالل و إدارة املرفق العام  حمل عقد اإلمتياز اإلداري بإستعمال أفراد عاملني حتت إشرافه           

دية مدنية حبثة ، ـب اإلمتياز عالقة عقـــــــــم و صاحـــــــرون عماال خاضعني للقانون اخلاص، جتمعهـــــــو رقابته  و يعتب

تعاقديا و خيتص قضاء العادي بالتحديد القسم اإلجتماعي بالّنظر يف منازعتهم وفقا و عليه يشغلون مركزا قانونيا 

لقواعد و أحكام قانون العمل باإلضافة إىل بعض التنظيمات املكملة املنظمة لبعض عالقات العمل اخلاّصة ببعض 

 .القطاعات احلساسة ما مل تتعارض مع أحكام عالقات العمل املعمول هبا

 :ين الملتزم و الغير النزاعات ب( ج

تلزم مهمة امللتزم يف إدارة و استغالل  املرفق العام حتقيقا للمنفعة العاّمة هلذا األخري على ربط عالقات        

تعاقدية مع الغري للوفاء بالتزاماته ، و ما يقتضيه السرّي املنتظم للمرفق العام و تلبية احلاجات العامة ، ما قد ينتهي 
                                                         

جع المتضمن ق إ م أ ، المر 80/80ألن المشرع اعتمد المعيار العضوي العتبار التصرف إداريا ، في قانون رقم  - 183

 .منه 088السابق و ذلك في المادة 

183
نظرية اإلختصاص ، الجزء الثالث ، ديوان المطبوعات  –مسعود شيهوب ، المبادئ العامة للمنازعات اإلدارية   -2 

 375، ص 0999الجامعية ، الجزائر ، 
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عــــتبارا لكون هذه الــــنزاعات نِـــتــــاج عالقات عقدية مدنية و جتارية ، فإنه بنشوب خالفات بــــني الطرفني ، و ا

حسب طبيعة العالقة ، مع تطبيق األحكام و قواعد  يؤول اإلختصاص الفصل فيها إىل القضاء املدين أو التجاري

 .القانون املدين أو التجاري متاشيا و أحكام املسؤولية العقدية اخلاصة

أن تضاف ملنازعات امللتزم مع الغري بعض النزاعات الناشئة عن األضرار اليّت قد تصيب الغري أثناء كما ميكن 

 .تنفيذ مهمة سري املرفق العمومي، كما لو أصيب شخص من طرف عربة تابعة ملسري املرفق العام

 حقوق و التزامات الملتزم في عقد اإلمتياز ونهايته: المطلب الثاني 

فإنه وكما هو بالنسبة لإلدارة صاحبة املشروع، فهو  "التبادلية  "اعتبار عقد  اإلمتياز من العقود إذْن ب         

حقوق والتزامات متقابلة بالنسبة  فبمجرد إبرام العقد تتولد عنه "املتعاقد "يرتب آثار بالنسبة للطرف اآلخر  

لملتزم واألسس اليت تبىن عليها، وهو ما سنتوىل لطرفيه على األقل، ويبقى أن حندد هذه اآلثار ومداها بالنسبة  ل

اليت  باستغراض حقوق  امللتزم يف عقد اإلمتياز و مث التزاماته من حبثنا، بدءا الفصل الثانيتوضيحه يف هذا  

 االمتياز فصاحب املدة، احملددة اإلدارية العقود من االمتياز عقد باعتبار و،( كفرع أول) يتوجب عليها تنفيذها

العقد ، و هذا ما  ينقضي وبانتهائها العقد، يف عليها املتفق املدة طيلة العمومي املرفق تسيري واستغالل يف يستمر

 ،( كفرع أثاني)سنتناوله كجزء أخري 

 حقوق الملتزم و التزاماته في عقد اإلمتياز: الفرع األول

 ، (أوال)يف جمموعة من حقوق سوف نتناوهلا   أسـاسا تتمـثل احلقوق ببعض يتمتع اإلدارة مع املتعاقد إن          

 ( ثانيا)و بالمقابل يقع على عاتقه التزامات و هذا ما سوف نتناوله 

 

 

 

 



 

98 

 

 العقد اإلداري و تطبيقاته

 

 حقوق الملتزم:أوال 

 المنتفعين من عليه المتفق المالي المقابل قبض -0

 على التعـــــاقد احلقيقي الباعث هو ألنه االمتياز عقد فــــي امللــتــزم حـقوق أهـــــــم من املالــــي املقابل يعترب        

 املــــايل املقابل على االمتياز صاحب ويـــــحصل اخلاص القانون ألشخاص بالنسبة خـــــاصة العمومي، املرفق لتسيري

 حتدد وهذه الرسوم 185االمتياز حمل العمـــــومي املرفق خبدمات املنتفعني من رسوم و أتاوى يتقاضـــــاها شكل على

 مانح بإذن إال جتاوزه له ميكن وال امللتزم، به يتقيد معينا سقفا هلا حتــدد ،أو اإلداريـة الـسلطة طـرف من مسبقا

 .التنظيمية الشــــروط قبيل مـــن تعترب االمتياز،ألهنا

 طرف من حتدد التنظيمية اليت الشروط قبيل من تعترب األتاوى أو الرسوم فان اجلزائري، التشريع خيص و فيما       

 االمتياز لصاحب ميكن ال الذي السقف طريق حتديد عن مباشرة غري بطريقة أو مباشرة، االمتياز ماحنة اإلدارة

 .جتاوزه

يســعى املتعاقد مع اإلدارة لتحقيق مصاحل مادية من وراء تعاقده تتمثل باملــــقابل النقدي للسلع أو اخلدمات      

  .قدمها لإلدارة وفقاً اللتزاماته التعاقديةاليت 

وختتلف طبيعة هذا املقابل باختالف العقود اإلدارية، ففي عقد االمتياز يتمثل مبا حيصل عليه املتعاقد من       

رسوم تفرض على املنتفعني من خدمات املرفق، أما يف عقود التوريد واألشغال العامة، قد يكون بشكل الثمن 

 .186اإلدارة نظري السلع اليت مت توريدها أو األشغال اليت مت تنفيذهاالذي تدفعه 

                                                         
185

المقابل  يتقاضى وال للمنتفعين الخدمات ويقدم االمتياز صاحب يسيرها التي المجانية العمومية المرافق بعض هناك لكن -

الجزائر  في الجامعيين الطلبة لنقل الدين محي طحكوت شركة امتياز مثل االمتياز مانحة اإلدارة من يتقاضاه بل منهم المالي

  بسكرة في عموري اإلخوة وضواحيها،وشركة العاصمة

186
 عن موقع األنرتنت، 10ص ،02جملة عدد  اإلداري،مازن ليلو راضي،  الوجيز يف القانون  - 

 http://www.ao-academy.org/wesima_articles/library-20060815-561.html20.07 
2

 .82لحل المنازعات العقود اإلدارية ذات الطابع اإلداري ،المرجع السابق ، ص  البديلةبلقواس سناء ،الطرق  -
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والقاعدة فيما خيص املقابل املادي تنص على أن ال يدفع إال بعد إنتهاء تنفيذ العقد، وتسوية احلساب      

 يتوخاه الذي اهلدف اخلتامي إال يف بعض احلاالت اليت تتعلق بطبيعة العقد الذي يتطلب تنفيذه مدة طويلة إن

 اإلدارة، جلهة هبا يقوم اليت األعمال نظري حتقيق الربح هو الدويل الطابع ذات اإلدارية العقود يف األجنيب املستثمر

 يف فيكون االمتياز عقود يف أما العامة، اإلدارة عقود يف شكل الثمن :منها متعددة صورا املادي املقابل ويأخذ

 بتحديد تتعلق اليت والشروط بيــــــنهما، املربم العقد يف عليه اتفق ملا وفقا على املنتفعني امللتزم يفرضه رسم صورة

  .187فيه تعدل أن اإلدارة جلـــــهة ميكن ال مث ومن تعاقدية هي شروط النقدي املقابل

يستحق  أنه والقاعدة بعيدا ودقيق واضح بشكل الثمن حتديد يتم اإلدارية العقود يف األصل: يعرف الثمن و     

 السيما أثناء التنفيذ، أو مقدما املقابل هذا من جزءا بدفع تقوم قد اإلدارة أن غري به، التزم ملا تنفيذه بعد املقابل

  .التزاماته أداء معها على املتعاقد ملساعدة الوقت من ومتسعا النفقات من كثريا يتطلب التنفيذ كان إذا

 من بتحصيله ويقوم االمتياز عقود يف اإلدارة جهة مع املتعاقد عليه حيصل الذي املقابل وهو: أما الرسم      

 .العام مصلحة املرفق تقتضيه ما حبسب تعدهلا أن اإلدارة تستطيع اليت الالئحية الشروط من وهو املنتفعني،

  مواجهة يف أيضا هي هذه احلجية إن بل فقط، املتعاقدة اإلدارة على حجيته تقتصر ال "الثمن ثبات" ومبدأ      

 هذا من ( 33 ) بالمادة عليها المنصوص عدا الحاالت فيما للملتزم  يجوز ال" والقانون للفقه امللتزم وفقا

  ....."188عليها بذاته اتفق التي الصفقة عن أسعار للرجوع حجة بأية التذرع النص،

 وجد إذا للعقد إال تنفيذه مبناسبة عليه املتفق الثمن مقدار يف املناقشة يستطيع ال إذن فصاحب اإلمتياز      

 189 ...."للمراجعة قابال أو السعر ثابتا يكون أن ميكن "ممكن أمر وهو الثمن مبراجعة يسمح بند بالعقد

 

                                                         

 

188
 .الجزائري العامة اإلدارية الشروط دفتر من 42 المادة نص أنظر - 

188
 .الجزائري العمومية الصفقات ينظم الذي 01/236المرسوم رقم  من 64 المادة أنظر -
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 للعقد المالي التوازن في ضمان  الحق -9

 أن عليه جيب ، اإلدارةشأن  شأنه اإلدارة مع فاملتعاقد تغيريه، ميكن ال مبدئيا العقد يف احملدد املايل املقابل إن      

 اإلدارة مع املتعاقد هلا يتعرض أن ميكن غري املتوقعة األحداث بعض أن إال عليه، املتفق بالثمن التزاماته ينفذ

 .بإفالسه تنتهي وقد اإلدارة، مع للمتعاقد الكلفة باهظ فتجعل تنفيذه العقد وضع يف تغيري إىل وتؤدي

 والتزاماته، حقوق املتعاقد بني وتناسبا ارتباطا تقيم اإلداري، العقد نظرية يف األساسية املبادئ من األخري وهذا   

 ينجم وقد  ،190 واطراد بانتظام املرافق العامة سري وكفالة العدالة :مها أساسيني العتبارين اإلدارية العقود يف وترد

 وقد املايل، مركزه على التأثري مث ومن معها املتعاقد املتعامل إرهاق إىل تؤدي أن شأهنا من أحداث العقد تنفيذ أثناء

 واالعرتاف  ،191  00/18/0201الكهربائية العربات قضية فرنسا يف يف للعقد املايل التوازن فكرة ظهرت

 (ثانيا) الطارئة الظروف نظرية أو (اوال )األمري فعل نظرية حتت إما يف يدخل املايل التوازن يف حبقه للمتعاقد

 :التايل النحو على ونتناوهلما

 نظرية فعل األمير:اوال

 أو للمتعاقد املالية األعباء زيادة من شأنه ويكون العامة السلطات تتخذه إجراء كل ":األمري بنظرية ويقصد      

 192" اإلدارية املخاطر بصفة عامة عليه يطلق مما العقد، عليها ينص اليت االلتزامات يف

 أن كـما اإلدارة، جـهة من خـطأ تكون دون هذه الزيادة كون إغفاله التعريف هذا على مالحظته ميكننا وما 

 يعيد مبا أضرار من حلقه ما عـــن املتــضرر املتعاقد بتعويض املتعاقدة اإلدارة جهة التزام على النص أغفل التعريف

 .للعقد املايل التوازن
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 العقد اإلداري و تطبيقاته

 من خطأ املتعاقدة دون اإلدارية السلطة عن صادر عمل كل أهنا على األمري نظرية تعــــريف ميكننــــا ثـــــم ومن     

 كافة عن األخري هذا بتعويض اإلدارة املتعاقدة جهة التزام إىل يؤدي معها، املتعاقد مبركز إضرار عنه ينجر جانبها،

 .للعقد املايل التوازن يعيد مبا به، الالحقة األضرار

 من تشريع 115 املادة نص أحكام يف اجلزائري التشــريع يف القانوين أساسها األمري فعل نظــــرية و جتد         

  .193 العمومية الصفقات

يراد بعمل األمري مجيع األعمال اإلدارية املشروعة اليت تصدر عن السلطة اإلدارية املتعاقدة، وتؤدي إىل           

  . ضرر باملركز املايل للمتعاقد معها

جملس الدولة الفرنسي وقد كان يطبقها بالنسبة جلميع األعمال اإلدارية اليت تصدر من  وهذه النظرية من خلق  

السلطات العامة يف الدولة وينـــتج عنــــها إخالل بالتوازن املايل للعقد، إال أنه ضيق من نطاق هذه األعمال 

  .تبع القضاء اإلداري يف مصر هذا اإلجتاهوحصرها باألعـــــــمال الصادرة عن اجلهة اإلدارية اليت أبرمت العقد، وقد ا

 "فقد ورد يف فتوى صادرة عن اجلمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع فــي مصـــر أن عمل األمري هو        

إجراء خاص أو عام يصدر عن جانب اجلهة اإلدارية املتعاقدة مل يكن متوقعاً وقت التعاقد، يرتتب عليه إحلاق 

 ." ضرر خاص باملـــتعاقد ال يشاركه فيـه سائر من ميسهم اإلجراء

  :شروط تطبيق النظرية* 0

  : يشرتط لتطبيق نظرية األمري توافر ما يأيت

ال تقوم نظرية األمري إال خبصوص تنفيذ عقد إداري أياً كان نوعه، وال  :إداري أن يتعلق عمل األمير بعقد -0

  .جمال لتطبيق هذه النظرية على عقود القانون اخلاص

ومع ذلك فإذا صدر هذا الفعل من جهة : أن يكون الفعل الضار صادراً من جهة اإلدارة المتعاقدة  -9

إذا توافرت شروطها، ويستوي أن يكون هذا الفعل قد صدر  أخرى ال مينع من تطبيق نظرية الظروف الطارئة
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 العقد اإلداري و تطبيقاته

  .بشكل تشريع أو قرار إداري

ويتمثل هذا الضرر يف زيادة أعباء تنفيذ شروط التعاقد إىل حد :  أن ينتج عن هذا الفعل ضرر للمتعاقد -8.

ون جسمياً أو يسرياً وهبذا خيل بالتوازن املايل للعقد، وال يشرتط يف هذا الضرر درجة معينة من اجلسامة، فقد يك

  . ختتلف نظرية فعل األمري عن نظرية الظروف الطارئة اليت تتطلب إصابة املتعاقد بضرر جسيم لتطبيقها

يشرتط لتطبيق هذه النظرية أن تتصرف اإلدارة يف  :أن ال تكون اإلدارة المتعاقدة قد أخطأت بعملها الضار -1

  . اإلدارة قد أخطــــأت باختاذ هذا العمل حدود سلطتها املعرتف هبا وأن ال تكون

يشرتط لتطبيق هذه النظرية أن يكون اإلجراء أو  :أن يكون اإلجراء الذي أصدرته اإلدارة غير متوقع   -1

التشريع اجلديد غري متوقع الصدور وقت التعاقد، فإن املتعاقد مع اإلدارة يكون قد أبرم العقد وهو مقدر هلذه 

ومن املستقر يف هذا اجملال أن شرط عدم التوقع ال ينصرف  ي يرتتب علـــــيه تعــذر االستناد إليهاالظروف األمر الذ

 .194إىل أصل احلق يف التعديل، فهذا التعديل متوقع من اإلدارة دائماً، ولكن عدم التوقع هو يف حدود هذا التعديل

  : اآلثار المترتبه على تطبيق النظرية* 9

يرتتب على توافر شروط هذه النظرية حصول املتعاقد مع اإلدارة على تعويض كامل عن مجيع األضرار اليت       

  .يتحملها وذلك بدفع مبلغ معني إضايف له على األسعار املتفق عليها

األخرية وبذلك ختتلف هذه النظرية من حيث سببها والنتائج املرت تبه عليها عن نظريه الظروف الطارئة ،فهذه 

تطبيق بسبب ظروف سياسية أو اقتصادية أو اجتماعيـــــه ينتج عنها قلب اقتصاديات العقد أو اختالل توازنه املايل 

كما أهنا ختتلف عن نظريه عمل األمري من حيث  ويقتصر التعويض فيها على قدر حمدد تساهم فيه جهة اإلدارة

اص صادر عن السلطة اإلدارية املتعاقدة ، ولكنها تتفق معها سببها ، فهذه األخرية تطبق بسبب إجراء عام أو خ
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 العقد اإلداري و تطبيقاته

يف النتيجة ،ففي كال احلالتني التعويض كامل وليس جزئي ، على أن تطبيق هذه النظرية ال يعفي حبال من األحوال 

  195.  من االستمرار يف تنفيذ التزاماته ، ما مل يصبح هذا التنفيذ مستحيآل فنكون أمام حاله القوه القاهره

 للعقـــــد  املــايل التوازن اختالل ملعاجلة الفرنسي اإلداري القضاء ابتدعها إن        

 املتعاقدة، وتؤثر العامة هبا السلطة  تقوم اليت املشروعة اإلدارية التصرفات تلك به ويقصد"األمير فعل" نظرية هي

 .196معها  املتعاقد مصاحل على سلبا

 زيادة شأنه ويكون من املتعاقدة اإلدارة تتخذه إجراء كل على "األميـــر عمـــل" يطلق آخــــر وبتعريف        

  عامــــة بصــــفة علـــيه يطــــلق مبا عليها العقد، ينص اليت االلتـــــزامات يف زيادة أو املقاول للمتعاقد املالية األعباء

 تشريع كصدور عامة تنظيمية قواعد شكل يتخذ أو فردي خاص قرار يف يتمثل اإلجراء هذا "اإلدارية المخاطر"

 .العقد تنفيذ أثناء صعوبات املتعاقد للمقاول تسبب القيام بأشغال عامة أو الئحة، أو

 إبرام وقت متوقعا أن يكون دون املشروع، صاحبة اإلدارة عن يصدر عام أو خاص إجراء هو األمري ففعل      

 يشملهم  من سائر دون به خاصا ضررا له يرتب مما العقد

 .اإلجراء

 :صورتين إحدى يتخذ قد األمير فعل فإن وعليه

 الصورة هذه أمام ونكون مع اإلدارة، املتعاقد باملقاول خاص فردي إجراء صورة يف األمري عمل يصدر أن :األولى

 .املنفردة هتابإراد العقد تعديل يف املشروع سلطتها صاحبة إلدارة تستعمل عندما خاصة،

 :طريقتين إحدى وفق وذلك
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 اإلدارة أما مع باملتعاقد خاصا 

 اإلجراء كان مىت ألنه منطقي غري الرأي هذا أن نظرية فعل وواضح لتطبيق جمال ال فإنه الناس من كبرية طائفة أو اإلقليم كل يشمل كان باملتعاقد اخلاص املوقف يتجاوز كان إذا

 .أصال النظرية ألعمال جمال ال فإنه متوقعا
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 العقد اإلداري و تطبيقاته

 من يزيد الذي التنفيذ، الشئ مدة يف أو األشغال كمية إنقاص أو كزيادة العقد تنفيذ شروط بتعديل إما     

 تدخل أن يكون وإما العقد، إبرام وقت حمسوبة تكن مل اليت التكاليف أعباء

 اإلدارة قامت لو كما الشروط، هذه يف يؤثر بعمل بالقيام وإمنا مباشرة، العقد تنفيذ شروط يف ليس اإلدارة

 .أشغال املشروع تنفيذ يف تؤثر معينة مادية بأعمال املتعاقدة

 فقط العقد موضوع يشمل عام ال إجراء باختاذ املتعاقدة اإلدارة تقوم أن هو األمري لفعل الثانية الصورة :الثانية

 عن تطبيقها ينتج قوانني أو الئحية نصوص أصدرت لو كما

 وإن ، االجتماعية أو واجلبائية العقد كالتشريعات املالية تنفيذه أثناء املقاول يتحملها اليت املالية األعباء يف زيادة 

 .197 احلالة هذه مثل يف النظرية تطبيق من يرفض هناك كان

 .الطارئة و نظرية الظروف المادية الغير المتوقعة الظروف حالة:ثانيا

 .نظرية الظروف الطارئة: أوال

  7670مارس01 بتاريخ الدولة،الصادر جملس قرار مبوجب الفرنسي اإلداري القضاء خلق من نظرية هي         

 هذه وتتلخص198 بوردو مدينة وبني بوردو يف لإلدارة العامة الشركة بني املربم االمتياز عقد نزاع يف الفاصل

 إبرام وقت توقعها احلسبان يف يكن ومل متوقعة تكن مل خارجية استثنائية ظروف حدثت ما حالة يف انه النظرية

 االمتياز صاحب طرف من تنفيذه أصبح لدرجة للعقد املايل التوازن يف كبري اختالل حدوث عليها وترتب العقد

 حق طلب اإلدارة مع للمتعاقد يعطي مما العقد، إبرام وقت األطراف املتعاقدة توقعه مما وأكثر تكليفا إرهاقا اشد

 .199 كاحلرب ظروف استثنائية اثر املستجدة واألعباء التكاليف من جزء حتمل يف املسامهة األخرية هذه
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 العقد اإلداري و تطبيقاته

 وجعل اقتصادياته، قلبت إبرامه عند متوقعة تكن مل ظروف و اإلداري طرأت إذا أنه النظرية هبذه واملقصود       

 تتجاوز خسارة حيمله ما أكثر كلفة يتحمل املتعاقد من جيعل ما وهو وليس مستحيال عبئا، أثقل العقد تنفيذ

 .اإلدارة جزئيا تعوضه وهنا خسارته عن بالتعويض املطالبة املتضرر املتعاقد مينح وهذت املألوفة العادية، اخلسارة

 ال الطارئة ألن الظروف للعقد، تنفيذه يف باالستمرار املتعاقد التزام أوهلما أثرين النظرية هذه تطبيق ويرتب    

 املتعاقد، تعويض يف الثاين األثر باملستحيل، ويتمثل ليس أنه غري مرهقا التنفيذ جتعل كانت وإن التزامه من تعفيه

 تنفيذ العقد يف املواصلة أجل من اإلدارة مساعدة على يف احلصول احلق للمتعاقد تعطي الطارئة الظروف فنظرية

 جزئي التعويض وهذا معها املتعاقد تعويض اإلدارة على يتعني وهلذا بانتظام، املرفق العام سري على احلفاظ أجل من

 على هذا الظرف املرتتبة الفادحة اخلسارة أعباء توزيع وهو جوهري أساس على تقوم الطــــارئة نظرية الظروف ألن ،

 (.المتعاقد والمتعامل اإلدارة )املتعاقدين بني الطارئ

  .200كليا التعويض فيها يكون واليت وسابقتهاالنظرية  هذه بني االختالف مكمن وهنا 

و وقوع حوادث استثنائية عامة غري متوقعة بعد إبرام العقد وأثناء تنفيذه ويشرتط أال ميكن دفعها أو تداركها       

من قبيل الظروف االقتصادية كارتفاع األسعار ارتفاعًا فاحشاً، أو سياسيًا مثل إعالن احلرب، أو طبيعيًا كحدوث 

 . ال أو فيضانزلز 

 :شروط تطبيق النظرية -0

يشتـرط فــــي هــذا الظرف أن ال يكون متوقعـــاً، وفــــي ذلــــك بيـــــنت حمكــــمة القضـــــاء اإلداري، أن هذا الشــــــرط  -0

اإلدارة نفــــــسه إزاء حالة لــــم ينطـــوي إلــــى حد كبيـــر على معىن املفاجأة يف صورة معينة، كأن جيد املتعـــــاقد مـــــع 

يــــكن يتـــــوقع حدوثــــها، ال بنـــــاء على دفرت الشروط وال من دراسته األولية للمشروع أو على الرغم من تنبيهه أو ما 

 اختذه من حيطة ال تفوت على الشخص البصري باألمور قبل اإلقدام على اإلسهام يف تسيري املرفق العام والتعاقد
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 العقد اإلداري و تطبيقاته

بشأنه، هذا ويعد الظرف الطارئ غري متوقع ولو كان ذلك يتعلق فقط بنطاق هذا الظرف الطارئ ال بأصله، فإذا  

 .كان املتعاقد يتوقع ارتفاع األسعار 

 ولكنه مل يكن يتوقع ارتفاعها إىل احلد الذي وصلت إليه فإن الشرط يعد متوفراً وتطبق النظرية يف هذه احلالة      

201 . 

فال يستطيع املتعاقد أن يستفيد من : أن يكون احلادث الطارئ خارجًا عن إرادة املتعاقد ومستقاًل عن إرادته -9

 . هذه النظرية، إذا كان متسبباً بإحداث الظرف الذي جعل تنفيذ التزامه مرهقاً 

كذلك يلزم أن ال تكون اإلدارة هي اليت تسببت يف إحداث هذا الظرف خبطئها أو بفعلها فتكون ملزمة يف هذه 

احلالة بتعويض املتعاقد عما حلقه من ضرر وفق قواعد املسئولية أما على أساس اخلطأ أو استناداً إىل فكرة املسؤولية 

 . بقاً دون خطأ وفقاً لنظرية عمل األمري اليت أو ضحناها سا

أن يـــؤدي الظرف الطــارئ إلـــــى إحلـــــاق خســـــائر غيـــــر مألوفة ومن شأن هذه اخلــــسائر أن تؤدي إلـــــى  -8

 . اضطراب يف التوازن املايل للعقد، وإرهاق املتعاقد

يت تستلزم أن تكون وعلى ذلك فإن حدوث خسائر بسيطة للمتعاقد ال تسمح باالستفادة من هذه النظرية ال      

هذا ومن الواجب أن ينظر إىل العقد مبجمله . اخلسارة الناشئة عن الظرف الطارئ جتاوز اخلسارة العادية املألوفة

لتحديد مدى اإلرهاق الذي حلق باملتعاقد فال ينظر إىل جانب من جوانب العقد الذي من املمكن أن يكون جمزيًا 

 .دت إىل اخلسارةومعوضاً عن العناصر األخرى، اليت أ

 

 

 : أن يستمر المتعاقد في تنفيذ العقد  -1
                                                         

77.201 صفي القانون اإلداري،  مرجع سابق،  زمازن ليلو راضي، الوجي -
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 العقد اإلداري و تطبيقاته

لكي يتمكن القاضي من رد االلتزام املرهق إىل احلد املعقول جيب أن يكون االلتزام قائمًا ومل يتم تنفيذه،         

صل وهذا الشرط يستلزم أن يكون العقد من شانه أن ميتد مدة من الزمن تسمح بتحقيق الظروف الطارئة، وحي

حىت يكون الظرف الطارئ سببا للتعويض، جيب : ذلك يف الغالب يف عقود امتياز أثر الظرف الطارئ على العقد 

 .خسائر فادحة تؤدي إىل قلب اقتصاديات العقد (الملتزم)أن يكون من شأنه أن يلحق باملتعاقد 

لظروف الطارئة فال يكفي للمطالبة فشرط اإلرهاق املايل من أهم الشروط الواجب توافرها لتطبيق نظرية ا     

 .202 بالتعويض على أساس هذه النظرية فقدان املتعاقد ألرباحه أو فوات الكسب عليه

هو الذي يضع النظرية موضع التنفيذ وينقلها من امليدان النظري إىل امليدان العملي "اإلرهاق"ألن شرط       

ودرجة عدم توقع حدوثها فإهنا تكون عدمية األثر على التطبيقي ، مهما كانت درجة خطورة احلوادث الطارئة 

 .العقد ما مل ينتج عن حدوثها إرهاق يف تنفيذ االلتزامات الناشئة

واإلرهاق الذي يربز تطبيق نظرية الظروف الطارئة هو ذلك الذي جيعل من االلتزام صعب التنفيذ وفيه مشقة       

 .اقتصاديات العقد تنقلب رأسا على عقبكربى للمتعاقد متثل خسارة فادحة إىل درجة أن 

أما إذا كان ما ترتب عن هذا الظرف الطارئ جمرد نقص يف األرباح مهما كانت درجته فإن ذلك يعترب من         

 .اخلسائر العادية املتوقعة ال يتولد عنها تطبيق النظرية

ك عدة نقاط تؤخذ بعني االعتبار ألن ولتحديد ما إذا وصل اإلرهاق إىل درجة قلب اقتصاديات العقد، هنا     

 املسألة نسبية، كمراعاة قيمة العقد ومدته والتسهيالت املقدمة

 .اخل...للمتعاقد مدى استفادته من مراجعة األسعار والقيمة اليت حصل عليها بناء على ذلك

 

  نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة:ثالثا 
                                                         

202
.  ، المعارف منشأة ، وتحكيما قضاء منازعاته وتسوية اإلداري العقد تنفيذ :خليفة المنعم عبد العزيز عبدأنظر  -
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 العقد اإلداري و تطبيقاته

يصادف املتعاقد مع اإلدارة يف بعض األحيان وخاصة يف عقود االمتياز صعوبات مادية غري متوقعة مل تدخل      

  .يف حساب طريف العقد عند التعاقد، وجتعل تنفيذ االلتزام أشد وطأة على املتعاقد مع اإلدارة وأكثر كلفة

عويض املتعاقد إذا أدت الصعوبات اليت واجهته إىل ويف هذه احلالة درج القضاء اإلداري يف فرنسا على ضرورة ت  

قلب اقتصاديات العقد، على أساس أن النية املشرتكة ألطراف العقد اجتهت إىل أن األسعار املتفق عليها يف العقد 

أمنا وضعت يف ظل الظروف العادية وأن أي زيادة يف األسعار بسبب الصعوبات املادية غري املتوقعة تتطلب تقدير 

  .يتناسب معها خاص

غير ) فإطار تطبيق هذه النظرية إذن هو مواجهة  امللتزم أثناء تنفيذ  االمتياز حمل العقد لصعوبات مادية حبته 

أن جتعل تنفيذه للعقد مرهقا لزيادة تكلفته  هناوذات طابع استثنائي مما ال ميكن توقعه، ويكون من شأ(  اقتصادية

اإلدارة املتعاقدة صاحبة املشروع، جلرب تلك األضرار وذلك بتعويضه تدخل  بشكل كبري الشئ الذي يستدعى

 .وجه حسن كامال حىت يستمر يف تنفيذ التزاماته، ويستمر بالتايل املرفق العام يف السري بانتظام وعلى تعويضا

ات اليت ويعود أصل هذه النظرية  كأغلب نظريات القانون اإلداري  إىل القضاء اإلداري، وهي من أقدم النظري

استخلصها جملس الدولة الفرنسي يف النصف األول من القرن التاسع عشر وجتد جمال تطبيقها يف عقود األشغال 

العامة على وجه خلصوص غري أنه ال يوجد مانع من تطبيقها يف كافة العقود اإلدارية األخرى مىت توافرت شروطها 
 .و حمل دراستناو من بني هذه العقود األخرى عقد اإلمتياز الذي ه 203

فتنفيذ عقد  اإلمتياز ، قد تطرأ عليه صعوبات مادية استثنائية مل يكن باإلمكان توقعها وبالتايل تقديرها      

وجتعل التنفيذ أكثر إرهاقا على  امللتزم املتعاقد، ويصبح من العدالة أن تعوضه اإلدارة صاحبة املشروع عن الفرق 

 .والذي يعترب السعر العادي ،وبني السعر الذي حتمله فعالبني السعر املتفق عليه يف العقد 

                                                         
203

 :راجع يف هذا الشأن - 

   بعدها وما 213 ص ، السابق املرجع ،...  العقد تنفيذ:  خليفة املنعم عبد العزيز عبد

 . بعدها وما 649 ص ، السابق املرجع ،...  العامة األسس:  الطماوي حممد سليمان
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 العقد اإلداري و تطبيقاته

املشرتكة لطريف العقد،  204 وقد طبق القضاء اإلداري هذا املبدأ يف البداية على أساس أن تلك هي النية       

 .وبالتايل فأساس النظرية هي نيتهما

إال أن القضاء ختلى عن هذا األساس وجعل تطبيقها جزءا ال يتجزأ من النظام القانوين للعقود اإلدارية يطبقها     

 .يف مجيع احلاالت اليت تتوفر فيها شروطها دون االستناد إىل أساس إتفاقي مسبق

تحمل  امللتزم خماطر بل وطبقها بالرغم من احتواء العقد على شرط صريح باستبعادها، أي شرط يقضى ب     

التنفيذ أيا كانت طبيعة األرض أو الصعوبات اليت يصادفها أثناء التنفيذ وفسر جملس الدولة ذلك بأن الصعوبات 

املقصودة يف العقد هي الصعوبات العادية، أما بالنسبة للصعوبات الغري عادية أو االستثنائية فإن للملتزم احلق يف 

 . 205 الشرط املوجود يف العقداملطالبة بالتعويض عنها رغم 

وحنن نؤيد هذا الرأي ألنه . فالتعويض هنا يصبح الزما ملواجهة النتائج اليت ترتتب عن تلك الصعوبات الغري متوقعة

ليس من العدل ترك املقاول لوحده يف مواجهة الصعوبات االستثنائية الغري متوقعة، ملا يف ذلك من خطورة على 

 .العام حسن واستمرار سري املرفق

إال أن القضاء ختلى عن هذا األساس وجعل تطبيقها جزءا ال يتجزأ من النظام القانوين للعقود اإلدارية يطبقها يف 

 .مجيع احلاالت اليت تتوفر فيها شروطها دون االستناد إىل أساس إتفاقي مسبق

حمل املقاول خماطر التنفيذ بل وطبقها بالرغم من احتواء العقد على شرط صريح باستبعادها، أي شرط يقضى بت

أيا كانت طبيعة األرض أو الصعوبات اليت يصادفها أثناء التنفيذ وفسر جملس الدولة ذلك بأن الصعوبات 

                                                         
 . بعدها وما 277 ص ، السابق املرجع ،...  اإلدارية العقود:  جعفر أنس  -204
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 . راجع يف أساس نظرية الصعوبات املادية الغري متوقعة - 

 .وما بعدها  277، املرجع السابق ، ص ... العقود اإلدارية : أنس جعفر  

 .وما بعدها  329مرجع سابق ، ص : إبراهيم حممد علي  
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 العقد اإلداري و تطبيقاته

املقصودة يف العقد هي إال أن القضاء ختلى عن هذا األساس وجعل تطبيقها جزءا اليتجزأ من النظام القانوين 

 .ت اليت تتوفر فيها شروطها دون االستناد إىل أساس إتفاقي مسبقللعقود اإلدارية يطبقها يف مجيع احلاال

بل وطبقها بالرغم من احتواء العقد على شرط صريح باستبعادها، أي شرط يقضى بتحمل املقاول خماطر التنفيذ 

ـعوبات أيا كانت طبيعة األرض أو الصعوبات اليت يصادفها أثناء التنفيذ وفـسر جمـــلس الدولة ذلك بأن الصــــــ

 .املقصودة يف العقد هي الصعوبات العادية

أما بالنسبة للصعوبات الغري عادية أو االستثنائية فإن للملتزم احلق يف املطالبة بالتعويض عنها رغم الشرط املوجود  

 .206يف العقد

غري املتوقعة لذلك فإن الرأي الراجح يف الفقه خبصوص أساس التعويض بناء على نظرية الصعوبات املادية        

للعقود اإلدارية وما متليه املصلحة العامة من ضرورة  هو ذلك الذي يرجعه إىل اعتبارات العدالة، والطبيعة الذاتية

تعويض املقاول املتعاقد مع اإلدارة إذا صادفته صعوبات مادية غري متوقعة،  استمرار سري املرفق العام من واجب

 .العام مرهقا استمراره بتسيري املرفق وأصبح معها

وحنن نؤيد هذا . فالتعويض هنا يصبح الزما ملواجهة النتائج اليت ترتتب عن تلك الصعوبات الغري متوقعة      

الرأي ألنه ليس من العدل ترك املقاول لوحده يف مواجهة الصعوبات االستثنائية الغري متوقعة، ملا يف ذلك من 

 .خطورة على حسن واستمرار سري املرفق العام

وهذا ما جيعل هذه النظرية ختتلف عن نظريات متشاهبة أنشأها القضــــاء اإلداري ويطبقها الستعادة التوازن     

 .املايل للعقد اإلداري
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 العقد اإلداري و تطبيقاته

فسببها املتمثل يف الصعوبات املادية خيتلف عن سبب نظرية الظروف الطارئة الذي هو الصعوبات االقتصادية      

نتائجها الىت ال تقتصر اإلدارة على املسامهة يف حتمل األعباء وإمنا يف تعويضها  والسياسية كما خيتلف من حيث 

 .كاملة

كما ختتلف عن نظرية فعل األمري هذه األخري اليت تشرتط أن تكون اإلدارة صاحبة املشروع هي املتسببة يف 

 .207 اإلجراء الذي قلب اقتصاديات العقد

يشرتط لتطبيقها أن يكون من شأن الظرف القاهــــــر أن جيعل من تنفيذ وختتلف أخري عن نظرية القوة القاهرة اليت 

العقد عمال مستحيال، أما نظرية الصعوبات املادية الغري متوقعة فإن املضي واالستمرار يف تنفيذ االلتزامات العقدية 

 :وفر شروطيبقى ممكنا، ولكنه مرهقا ومكلفا وعليه فمن أجل تنفيذ نظرية الصعوبات املادية ينبغي ت

 :شروط تطبيق هذه النظرية  -0

وترجع هذه الصعوبات يف الغالب إيل ظواهر طبيعية ترجع إىل طبيعة طبقات  :أن تكون الصعوبات مادية  -0

الرتبة حمل العقد كأن يكتشف املتعاقد أن األرض املراد تنفيذ العقد فيها ذات طبيعة صخرية مما يقتضي زيادة 

نفقات غري عـاديه يف مرهقة يف النفقات و التكاليف ، أو يفاجأ املتعاقد بوجود طبقات غزيرة من الـمياه حتتاج إىل 

 . سحبها وجتفيفها 

كما قد ترجع الصعوبات إىل فعل الغري، وليس إىل ظواهر طبيعية، كوجود قناة مملوكة لشخص ومل يشر إليها أو 

 .مواصفاته 

اشرتط القضاء لتطبيق هذه النظرية مثال إذا كانت  :أن تكون الصعوبات المادية استثنائية وغير عاديه  -0

به من الرتبة ملساحة حمدودة وامنا جيب أن تكون بامتداد غري عادى وملساحة واسعه أو بنسبة كبريه من الطبقة الصل

جمموع املنطقة حمل العقد ويرتك للقاضي مسألة ما إذا كانت الصعوبات املادية ذات طابع استثنائي من عدمه 

 .وخيتلف ذلك حسب احلاالت املعروضة كل على حده 

                                                         

650 ص ، السابق المرجع ، أساسه األسس:  الطماوي محمد سليمان -
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 العقد اإلداري و تطبيقاته

يشرتط لتطبيق هذه النظرية أن تكون الصعوبات املادية : المادية طارئة أو غير متوقعه  أن تكون الصعوبات -1

طارئة وغري متوقعه وقت التعاقد كأن يفاجأ املتعاقد حباله مل يكن قد توقعها البناء على دفرت الشروط والىف 

وت على الشخص البصري باألمور قبل دراساته االوليه املشروع أو على الرغم مما نبه إليه أوما اختذه من حيطه ال تف

 .اإلقدام على املسامهة يف تسيري املرفق العام والتعاقد بشأنه 

 : أن يكون من شأن هذه الصعوبات أن تلحق اضطراب في التوازن المالي للعقـد  -1

هذه  وعلى ذلك فإذا كان من شأن الصعوبات أن تلحق باملتعاقد خسائر بسيطة فانه ال يسمح باالستفادة يف

النظرية فمن الواجب أن يصل الضرر حدا يتجاوز اخلسارة املألوفة ليقلب اقتصاديات العقد ويتبني ، هذا من 

 . مقدار النفقات والتكاليف اليت ينفقها املتعاقد زيادة على القيمة االمجالية للعقد

أن ال يكون للمتعاقد يشرتط لتطبيق هذه النظرية  :أن تكون الصعوبات من غير عمل أحد طرفي العقد  -1

دخل يف أحداث الصعوبات أو زيادة آثارها خطورة وأن يثبت انه مل يكن يف وسعه توقى آثارها وانه مل خيرج على 

 . شروط العقد أثناء قيامه بتنفيذ التزاماته 

ويشرتط من جانب آخر أن ال يكون لإلدارة دخل يف وجود تلك الصعوبات وأن كان ميكن االستفادة من       

 . نظريه عمل األمري يف هذا اجملال 

لكي يستفيد املتعاقد من هذه النظرية جيب أن يستمر يف تنفيذ العقد  :أن يستمر المتعاقد في تنفيذ العقد  -9

يواجهها ، فإذا توقف فانه يتعرض للجزاءات املرت تبه على إخالله بتنفيذ العقد ويفقده رغم الصعوبات املادية اليت 

 احلق يف املطالبة بالتعويض استناداً إىل هذه النظرية 

وىف هذا تتفق نظريه الصعوبات املاد يه غري املتوقعة مع نظريت الظروف الطارئة وعمل األمري اليت ال تؤدى إىل     

 . التزاماته  حتلل املتعاقد من

 : اآلثار المترتبه على تطبيق النظرية  -9
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 العقد اإلداري و تطبيقاته

يرتتب على توافر شروط هذه النظرية حصول املتعاقد مع اإلدارة على تعويض كامل عن مجيع األضرار اليت       

 . يتحملها وذلك بدفع مبلغ معني إضايف له على األسعار املتفق عليها

سببها والنتائج املرت تبه عليها عن نظريه الظروف الطارئة ،فهذه وبذلك ختتلف هذه النظرية من حيث        

االخريه تطبيق بسبب ظروف سياسية أو اقتصادية أو اجتماعيه ينتج عنها قلب اقتصاديات العقد أو اختالل 

 . توازنه املايل ويقتصر التعويض فيها على قدر حمدد تساهم فيه جهة االداره 

يه عمل االمري من حيث سببها ، فهذه االخريه تطبق بسبب اجراء عام أو خاص كما أهنا ختتلف عن نظر         

صادر عن السلطة االداريه املتعاقده ، ولكنها تتفق معها يف النتيجة ،ففي كال احلالتني التعويض كامل وليس جزئي 

، مامل يصبح هذا التنفيذ  ، على أن تطبيق هذه النظريه ال يعفي حبال من األحوال من االستمرار يف تنفيذ التزاماته

 .مستحيال فنكون أمام حاله القوه القاهرة

بقولها  0221-09-81وقد أكدت احملكمة اإلدارية العليا يف مصر هذا االجتــــاه يف حكمـــــها بتاريخ      

ل الثابت من األوراق أن هناك صعوبات ماديه مل تكن متوقعه لدى طريف العقد قد صادفت تنفيذ األعما"..

اإلضافية اليت قامت اإلدارة بإسنادها إىل املطعون ضده ،خارج نطاق العقد ، وان تلك الصعوبات غري عاديه ، 

وترجع إىل طبيعة األرض واالتربه ، وانه ما كان بإمكان طريف العقد توقعها ، وهو ما يفيد توفر شروط انطباق 

 تعويض املقاول بالتكاليف اليت نظريه الصعوبات املاد يه غري املتوقعة ، مبا يتعني معه 

 

 

 

 

وإذا ذهب احلكم . حتملها باعتبار أن األسعار املتفق عليها يف العقد ال تسرى أال على األعمال العادية املتوقعة 

املطعون عليه هذا املذهب ، حيث قضى بإلزام اإلدارة جبميع األعباء والتكاليف اليت حتملها املطعون ضده عند 
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من األعمال األصلية ، فانه يكون قد صادف حكم القانون % 05اإلضافية ، مبا جياوز نسبه تنفيذ األعمال 

 ."وجديرا بالتأييد

 التزامات الملتزم مع اإلدارة: ثانيا

ينتمي عقد اإلمتياز اإلداري إىل طائفة العقود الثنائية اجلانب امللزمة للطرفني ، يف حني فرض على اجلهة        

التزامات متكن امللتزم من تنفيذ التزاماته التعاقدية ، يفرض على هذا األخري جاننبا من الواجبات  اإلدارية مجلة من

 .و التزامات يتعني عليه مراعاهتا و تنفيذها بدقة اعتبارا هلدف العقد و ما يقتضيه الصاحل العام

) لتعاقّدية و فقا للشروط احملددة و هذا يف إذ يلتم املتعاقد مع اإلدارة باعتباره طرفا يف العقد بأن يويف بالتزاماته ا

 (.ثانيا)   (أوال

 التزامات الملتزم : أوال   

تفرض خدمة املرفق العام و حاجة اجلمهور  على إدارة إبرام عقود اإلمتياز ، بلوغا هلا و هو ما يلقي على        

 (.د)و طريقة سليمة ،(ج)واعيد احملددة يف امل، (ب)شخصيا  (أ)عاتق امللتزم واجب الوفاء بإدارة املرفق العام 

 :التزام المتعاقد مع إدارة بإدارة المرفق العام/أ

يعترب قيام املتعاقد باإلدارة املرفق العام حّمل العقد االلتزام اجلوهري الذي يرتتب يف ذمةته و من أجله منح اإللتزام   

، فتفرض قواعد عامة يف تسيري  208نتظام و مسايرة التطور ، و يتضمن ذلك أن يكفل للمــــــرفق اإلستـــــمرار و اإل

املرفق على امللتزم ضمان استمرارية املرفق ، حيث ال ميكن التخلي عن التزاماته جملرد خطأ اإلدارة املتعاقدة أو ما 

 .يعرتيه من صعوبات  مادية أو مالية مامل يكن يف حالة قوة قاهرة

                                                         
 .075أنور العمروسي ، العقود الواردة على العمل في القانون المدني ، ص  - 208
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ساب امللتزم ، و اليد العاملة اليت يستعني هبا هذا األخري عماال ليسوا أجراء ، تتم إدارة املرفق العام بإسم  و حل  

خيضعون يف عالقتهم لقواعد القانون اخلاص ، حبكم العالقة اخلاّصة اليت تربطهم بامللتزم ليس باإلدارة ماحنة 

 .لإلمتياز

 :209التزام المتعاقد مع اإلدارة بتنفيذ التزاماته شخصيًّا / ب

عل صلة عقد اإلمتياز الوثيقة باملرافق العامة اإلدارة ماحنة لإلمتياز تراعي اعتبارات خاصة يف اختيار جت       

املتعاقد معها ، سواء من حيث الكفاية املالّية أو املقدر الفنية أو حسن السمعة ، ما جيعل من اعتبار الشخصي  

ية واجب تنفيذ االلتزامات اليّت ميليها عليه العقد شرطا الزما يف شخصية امللتزم مع افدارة ، و هو ما ميلي عل

شخصيا أي بنفسه ، دون أن يكون له إمكانية التنازل عن ذلك كليًّا أو جزئًيا دون ملرافق املسبقة من اإلدارة ماحنة 

 .اإلمتياز

 .210 و أساس التنفيذ الشخصي أّن املتعاقد إمنّا انتقي من طرف اإلدارة نظرا لصفته و كفائته الشخصية       

يعترب التزام املتعاقد مع اإلدارة بالوفاء بااللتزامات التعاقدية بنفسه من القواعد العامة املقّررة يف العقود           

اإلدارية منها عقد اإلمتياز اإلداري ، و عليه يكون تنفيذ هذا اإللتزام واجبا  حىت و لو مل يتم الّنص عليه يف العقد 

 .صراحة

قاعدة مصدرها من طبيعة العقود اإلدارية اليت يلتزم فيها املتعاقد ، بالتكفل بسري املرافق و تستمد هذه ال        

 .العامة بانتظام و اطراد و عدم تعريض هذا السرّي املستمر للخطر

                                                         
209

تلزم المنتجين المستفذين باستغالل األرض أو مزرعة بصفة جماعية و على :"...جاء في قرار المحمة العليا أنه - 

 .2113، 12، مجلة قضائية عدد 24/19/2113بتاريخ  253567ملف رقم ..." الشيوع ، و بصفة شخصية و مباشرة 

210
 –مصر ، التشريعات الناظمة للعقود اإلدارية  –محمود زكي شمس ، األسس العامة للعقود اإلدارية في سورية لبنان  - 

ن مجلس التعليمات و البالغات الصادرة ع –ماهية العقد اإلداري أركانه و شروطه  –دفاتير الشروط العامة و الخاصة 

اإلجتهادات القضائية اإلدارية ، الطبعة األولى ، الجزء االثني ، مطبعة الداودي  –نماذج عن العقود اإلدارية  –الوزراء 

 . 0209،ص2111،دمشق 
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وفاء به و يعترب هذا اإللتزام التزاما مطلقا ال يعفي امللتزم عدم احرتام اإلدارة ماحنة إلمتياز ألّي من التزاماته ال     
 .،و ذلك حرصا على استمرار املرفق العاّمة يف اداء خدماهتا للمنتفعني هبا211

و يرتتب على اإللتزام الشخصي بتنفيذ العقد اإلداري منه عقد اإلمتياز  عدم جواز التنازل عنه و عدم       

و يف ، 213ليس انتقال العقد ذاته، إال يف حسابات ذاتية و املديونية الناشئة عن العقد و 212 انتقاله لورثة املتعاقد

إىل أّن موت امللتزم يف عقود اإلمتياز املرفق العام يؤذي إىل فسخ " جيز"هذا اإلطار ذهب بعض الفقهاء منهم 

العقد بالقّوة القانون ، نظرا للعالقة الوثيقة اليت تربط بني امللتزم يف عقود اإللتزام و إدارة املرافق العامة ، و هو األمر 

 حيث جاءت القواعد اليّت قال هبا مّتفقة مع ما شرعه املشرع املصري ، باعتبار أن " دي لو بادير"ارضه الذي ع

املوت بذاته ال ينهي العقد بقوة القانون أمّنا خيّول اجلهة اإلدارية اخلّيار بني فسخه و بني السماح للورثة بإستمرارية 

 .214 التنفيذ

قد غري جائز إاّل أّن هذا ال مينعه من التّعاقد مع الغري من الباطن عل تنفيذ و إن كان تنازل امللتزم عن تنفيذ الع

جزء من العقد ، يف شكل تعهد ثانوي و ايل يعرف أنّه ذلك التصرف الذي بواسطته يعهد التعاقد األصلي جبزء 

 .215 متيازأو بعنصر من العقد لشخص آخر لتنفيذه ، على شرط املوافقة املسبّقة من اإلدارة املاحنة لإل

 أما يف التعاقد من الباطن فإن املقاول املتعاقد من الباطن الحيل حمل املقاول األصلي

 وإمنا يتوىل تنفيذ جزء من العقد حتت مسؤولية املقاول األصلي مع بقاء216 يف العقد

دى مساس كل العالقة التعاقدية بني هذا األخري واإلدارة صاحبة املشروع، كما أن التصرفني خيتلفان من حيث م

منهما بقاعدة اإلعتبار الشخصي، إذ أن التنازل الكلي عن العقد فيه إهدار كامل هلذه الفكرة، ملا فيه من حلول 
                                                         

211
 .يقابل إخالل اإلدارة بأحد التزاماتها مطالبة الملتزم بالتّعويض - 

212
جسيما يرتّب مسؤولية المتعاقد عّما ينجم عن  ذلك من أضرار كون شخصية الملتزم مّحل اعتبار ، وذلك يشكل خطأ   - 

  (الفسخ على مسؤوليه)، و لإلدارة حق توقيع أقصى الجزاءات عليه 

213
  -.085محمد خلف الجبوري ، العقد اإلدارية ، المرجع السابق ، ص  -

.و ما يليها 058محمد خلف الجبوري ، العقد اإلدارية ، المرجع نفسه ، ص  -
214

  

.السلّطة التي تملك الموافقة على التعاقد من الباطن هي السلطة التي تملك إبرام العقد األصلي -
215

  

347 ص ، السابق المرجع:  الجمل العزيز عبد هارون -
216
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لشخص جديد حمل املتعاقد األصلي يف تنفيذ كامل العقد، وقد ال يتوفر على اخلصوصيات اليت إعتمدت عليها 

 .السري املنظم واملضطرد للمرفق العام حمل األشغالإختيارها املقاول األصلي واليت تضمن  اإلدارة يف

يف حني أن التعاقد من الباطن فالتخلي فيه يكون عن جزء فقط من املشروع لينفذه املقاول اجلديد، وبالتايل ليس 

فيه إهدار كلي لفكرة اإلعتبار الشخصي، خاصة إذا علمنا بأن املقاول األصلي املتنازل جزئيا يبقى هو املسؤول 

 .حيد أمام اإلدارة عن تنفيذ كامل املشروع مبا فيه اجلزء الذي تعاقد بشأنه من الباطنالو 

ألن التعاقد من الباطن هو يف النهاية تنازل جزئي، مث أنه ليس فيه إهدار لفكرة اإلعتبار الشخصي، خاصة إذا 

فيذ املادي للعقد من جانب املقاول علمنا بأن اإللتزام بالتنفيذ الشخصي الذي يقتضيه هذا املبدأ، ال يقصد به التن

ما يعين مسؤوليته الشخصية عن هذا التنفيذ، مبا حيقق صاحل املرفق وبالتايل الصاحل  املتعاقد األصلي شخصيا، بقدر

 . 217 العام

 عقد تنفيذه أثناء الغري املقاول مع جيريها قد اليت القانونية التصرفات تلك عن الباطن من التعاقد خيتلف كما

 األولية، كاملواد للتنفيذ، الالزمة باملواد التزود يربمها قصد اليت اإلتفاقات تلك ومنها به، واملتعلقة العامة األشغال

 .218 الفنية وغريها اخلربة أو املالية واملوارد

 العقد، من جزء تنفيذ يف املتفق معه الغري إشراك إىل ال تؤدي الشأن هذا يف املقاول يعقدها اليت اإلتفاقات فكل  

 اإلعتبار بقاعدة املساس أو الشخصي التنفيذ إخالال مببدأ ال تشكل بالتايل وهي .ذلك يف مباشرة وال يساهم

 هذا وينطبق عقده، لتنفيذ املقاول مهمة لتسهيل هو اإلتفاقات مبقتضى هذه الغري يقدمه ما ألن الشخصي،

اليت  املتخصصة العاملة باليد تزوده اليت التشغيل ومكاتب هيئات مع املقاول يربمها اليت اإلتفاقات على احلكم

 .املشروع تنفيذ يتطلبها

 

 :التزامات الملتزم بتنفيذ التزماته في المواعيد المحددة/ ج
                                                         

64 ص السابق، المرجع العامة، المبادئ :أمين حسين سعيد محمود :أنظر -
217

  

218
 .13 ص ، نفسه المرجع : الجمل العزيز عبد هارون : أنظر -



 

008 

 

 العقد اإلداري و تطبيقاته

و يقصد باملواعيد احملددة يف عقد اإلمتياز املواعيد الّدورية اليت يلتزم هبا املتعاقد ألداء خدمات للمنتفعني خبدمات 

 .العام موضوع الّتعاقداملرفق 

و عادة ما يّتم الّنص يف العقد على تاريخ بداية تنفيذه، و اّلذي حتسب منه مدة تنفيـذه، و إن خال العقد من 

حتديد لتاريخ بداية التنفيذ فإّن هذه األخرية حتسب من تاريخ إخطار املتعاقد باألمر اإلداري بالبدء يف تنفيذ 

 .األعمال

إلداري هذه االلتزامات على عاتق امللتزم ، يفي هبا مقابل ملا يتمتع به من حقوق ، إال أهّنا ميلي عقد اإلمتياز ا

ليست كفيلة بتحقيــق هــدف و غــرض الـمرفق العـام ، و عليه جتعل طبيعة هذا األخري من امللتزم حامل أعباء و 

 .التزامات إضافية

 العامالتزامات امللتزم مستمدة من طبيعة املرفق : ثانيا

أن يلتزم امللتزم املتعاقد مبا ميليه عليه العقد ، دون زيادة او نقصان ، هو األصل الذي ، جرى عليه التعامل يف  

مادة العقود ، والعتبارات حتقيق املصلحة العامة خيرج عقد اإلمتياز اإلداري عن هذه القاعدة حيث يفرض على 

ادا إىل اعقد ، التزامات أخرى تسّتمد شريعتها من طبيعة املرفق العام امللتزم إضافة اإلتزامات اليت يتقيد هبا استن

، فضال عن املبادئ اليت  (أ)حمّل العقد ، من مراعاة ملبدأ حسن الّنية  اّلذي جيب أن يسود عملية التنفيذ العقود 

 (.ب)حتكم سري املرفق العام

 :التزام الملتزم بتنفيذ العقد وفقا لمبدأ حسن النّية   -(أ)

يعترب التزام املتعاقد بتنفيذ التزاماته وفقا ملبدأ حسن النّية تطبيًقا للقواعد الّعامة ، حيث ينبغي توافره يف مجيع العقود 

سواء عند تكوينها أو تنفيذها ، و مفاده أنه من يتعاقد مع اإلدارة عليه أن يكون أميًنا على املصلحة العامة اليّت 

و يؤدي عمله على هذا األساس ، وكونه يساهم و يتعاون مع اإلدارة  يف تقدمي يريد حتقيقها بواسطة العقد ، 

 خدمات املرفق العام ، يلقي عليه واجب بذل عناية اعتيادية يتطلبها تنفيذ التزامه العقدي من ناحية ، 
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ا يلتزم بتنفيذ وبذل عناية حريصة يتطلبها اشرتاكه يف التنفيذ اخلدمات اليت يقدمها املرفق من ناحية أخرى ، كم

 .219العقد بأكمله دون اإلقتصار على جزء معني منه

 : التزام الملتزم باحترام المبادئ العاّمة التي تحكم سير المرافق العامة -(ب)

 ال يؤثر على هدف الوفاء خبدمة عامة للجمهور أيّا كان أسلوب إدارة املرافق       

العامة و نظامها القانوين ، و من مثة فإن مجيع املرافق العامة ختضع ملبادئ عامة  األساسية اليت متثل النظام العام 

مبدأ دوام سري املرافق العامة بإنتظام : هلا ، و بصفة عامة حيكم سري املرافق العامة ثالثة مبادئ أساسية و هي 
 .222 فضال عن مبدأ املساواة أمام املنتفعني خبدمات املرفق العام ،221،  مبدأ قابلية املرافق العامة للتغيري 220

 :دوام سيـر الـمرافق العـامة بانتـظام و اطراد /0

 يربز مـبدأ سـري دوام سيـر الـمرافق العـامة بانتـظام و اطراد يف مـقدمة املبادئ      

اّليت حتكم سري املرافق الّعامة ، ألمهيته البديهية حبكم ارتباطه املباشر باملهمة اّليت تقوم على حتقيقها املرافق الّعامة 
 ، حيث أن املرفق يقوم بتلبية احتياجات األفراد ، لذا من الطبيعي أن مُينح األفراد احلّق يف أن يكون املرفق  223

 .224إلضراب ذي القيمة الدستوريةمستمرا، ما يّولد عائقا أمام حق ا
 

                                                         

حسين عبد العال محمد ،  الّرقابة اإلدارية بين علم اإلدارة و القانون اإلداري ، دراسة تطبيقية مقارنة ، المرجع السابق ،  -

.49ص
219
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 العقد اإلداري و تطبيقاته

 االمتياز اإلداري نهاية عقد  طرق: الفرع الثاني 
 العمومي املرفق تسيري واستغالل يف يستمر االمتياز فصاحب املدة، احملددة اإلدارية العقود من االمتياز عقد باعتبار

 ولكن االمتياز، لعقد الطبيعية بالنهاية يسمى وهو ما العقد، ينقضي وبانتهائها العقد، يف عليها املتفق املدة طيلة
 بالنهاية يعرف ما وهو املتعاقدة، األطراف بني عليها املتفق قبل هناية املدة االمتياز عقد ينتهي معينة ألسباب
 .االمتياز لعقد املسبقة
 االمتياز لعقد الطبيعية النهاية :أوال 

 بأي فهو مؤبد عقد غري االمتياز أن حيث العقد، يف احملددة املدة هناية وهي ومنطقية واحدة طريقة يف وتتمثل

  وبنهاية العام، املرفق عن اإلدارة من تنازل يعترب ال األحوال من حال

 متديد هلما ميكن الطرفني فال وحقوق التزامات مجيع وتنتهي تتوقف االمتياز ومانح امللتزم بني عليها املتفق املدة

 عقد فيبقى نوعه على العقد حيافظ التجديد وبعد225  العقد جتديد هلما ميكن لكن عليها اتفقا اليت االمتياز مدة

 .اإلدارة فان جتديده عدم حالة يف لكن ، امتياز

 االمتياز لعقد المسبقة النهاية :ثانيا

 ولكن لنفاذهاحملددة  املدة قبل – اإلدارية العقود سائر إىل بالنسبة الشأن هو كما-االمتياز عقد ينتهي قد    

 ومها املوضوع هلذا املنظمة عليهما األحكام تقوم أساسيتني خباصيتني اإلدارية، العقود سائر دون ينفرد االمتياز عقد

226: 

 .ميعاده احملدد قبل العقد هناية فرص من تزيد واليت ، العام باملرفق الوثيقة العقد صلة  -

 .امللتزم محاية تستوجب اليت املرفق إعداد يستلزمها اليت املبالغ جسامة  -

 للمرفق، اسرتدادها املنفردة كحالة اإلدارة إلرادة يعود ما منها وخمتلفة، متعددة ألسباب املسبقة النهاية هذه وترجع

 .227االمتياز عقد فسخ عنها يرتتب متعددة ألسباب أخرى أو امللتزم، يعود إلرادة ما ومنها ، لاللتزام إسقاطها أو
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  .67ص السابق، المرجع : مبارك بن راضية - 

226
 793 ص السابق، المرجع:الطماوي محمد سليمان - 

227
 ، (الوظيفي معناهافي  العامة اإلدارة_العضوي معناها في العامة اإلدارة) اإلداري القانون ذاتية_ اإلداري القانون :فهمي زيد أبو مصطفى - 
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 العقد اإلداري و تطبيقاته

 االمتياز إسقاط 0-0

 عقد بشروط وأحكام اجلسيم إخالله نتيجة للملتزم كعقوبة املنفردة بإرادهتا اإلدارة قبل من العقد فسخ هو

 228االمتياز

 هناية االمتياز إىل انتهاء -جسيما إخالال بالتزاماته امللتزم إلخالل كعقوبة– االمتياز بإسقاط القرار صدور يؤدي

 .العقد مدة انقضاء وقبل ، مبتسرة

 خطا الرتكابه صاحب االمتياز على تفرض عقوبة العقد يف عليها املتفق املدة هناية قبل االمتياز إسقاط يعد لذا

 االمتياز صاحب إخالل يستلزم ال الذي العقد فسخ عن بذلك وخيتلف العمومي، املرفق تسيري يف جسيم

 النص عدم ولكن ، العقد بنود يف عليه النص يتم ما فغالبا االمتياز إسقاط إجراء وخلطورة ، التعاقدية بالتزاماته

 229إيقاعه  سلطة متتلك ال االمتياز ماحنة اإلدارة أن يعين ال صراحة عليه

 إلعطائه الشروط بعض الفقهاء توافر فيشرتط ، عليها املرتتبة اآلثار وجسامة ، االمتياز إسقاط عقوبة لقسوة ونظرا

 :يلي فيما تتمثل واليت املشروعية، طابع

 العادي يضر بالسري جسيما خطا تشكل سلبية أو اجيابية أفعاال ارتكب قد االمتياز صاحب أن إثبات جيب _

 . للخدمات املطلوبة وأدائه العمومي املرفق تسيري عن كعجزه العمومي، للمرفق

 فيصبح العمومي املرفقبتسيري  اإلخالل يف واستمراره االمتياز، ماحنة اإلدارة ألعذار امللتزم استجابة عدم حالة يف

 .230ذلك  يف تسبب خبطئه الذي للملتزم، تعويض دون االمتياز إسقاط اإلدارة حق من

 صاحب متابعة ال حيول دون جسيم خلطا امللتزم ارتكاب بسبب لالمتياز اإلدارة إسقاط أن إىل اإلشارة جتدر كما

 .بالتزاماته التعاقدية اإلخالل يف تعمده أو نيته سوء ثبت إذا قضائيا االمتياز
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  51 ص السابق، المرجع : بارة زيتوني -

229
  72 ص ، السابق المرجع :الخطار علي -

230
 99 السابق،ص املرجع : صابري منال - 
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 العقد اإلداري و تطبيقاته

 المرفق استرداد :0-9

 تعويضه مقابل ، ولكن امللتزم جانب من خطا دون الطبيعية هنايته قبل االمتياز لعقد اإلدارة إهناء عن عبارة وهو

 . عادال تعويضا

 ولكن ، االمتياز من صاحب إخالل دون لإلدارة املنفردة باإلرادة االمتياز لعقد فسخ عن عبارة هنا واالسرتداد

 .عليها احلفاظ و العامة املصلحة حتقيق لدواعي

 كما ، األطراف املتعاقدة بني االتفاق مبوجب يكون وقد العقد يف عليه منصوص يكون قد واالسرتداد       

 ضرورات اقتضت مىت االمتياز صاحب ودون رضى املنفردة بإرادهتا االمتياز اسرتداد ، االمتياز ماحنة لإلدارة ميكن

  ذلك العمومي املرفق

 االمتياز فسخ : 0-8

 الفسخ حاالت لتوافر إحدى نظرا ، العقد فسخ بسبب العقد مدة انقضاء قبل استثنائية هناية االمتياز عقد ينتهي

 عامة كقاعدة دوما يقتضي فال ، مسبقةللعقد هناية يضع الفسخ كان فإذا الشروط دفرت يف عليها املنصوص

 املفروضة بااللتزامات إلخالله امللتزم على تفرض العقد عقوبة فسخ يعترب ال لذا ، جسيم خلطا امللتزم ارتكاب

 .عليه

 :التالية احلاالت يف االمتياز عقد فسخ ويتحقق

 :االتفاقي الفسخ 1-

 ، وامللتزم اإلدارة كامل بني تراضي عن يتم وهو لالمتياز الطبيعية املدة هناية قبل الطرفني باتفاق يتم الذي وهو

 إذا الطريقة هذه إىل عادة اإلدارة تلجا و دفعه، وكيفية امللتزم يناله الذي التعويض تقدير الطرفان يتوىل ومبقتضاه

   االسرتداد طريق إىل االلتجاء صعوبة قدرت

 :القانون بحكم الفسخ 2-

 .امللتزم وفاة وحالة القاهرة القوة حالة الطريق هلذه األمثلة أوضح من
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 العقد اإلداري و تطبيقاته

 القاهرة القوة حالة: 

 فقرة 12 املادة وهي حسب احلال بطبيعة شروطها توافرت إذا القاهرة القوة حالة يف القانون حبكم الفسخ حيقق

 وال توقعها ميكن ال اليت االستثنائية الظواهر الطبيعية خمتلف السريع الطريق المتياز النموذجية االتفاقية من 03

االمتياز  صاحب إرادة نطاق عن وخارجة مستحيلة األشغال اخلدمة أو تنفيذ وجتعل عليها التغلب وال مقاومتها
231. 

 القاهرة القوة وحترر العقد ينتهي وبالتايل خيتفي إبرامه من اهلدف فان العقد تنفيذ وباستحالة

القاهرة تؤدي القوة   إزاء مانح االمتياز تعاقدية مسؤولية كل من امللتزم ويعفى ، التعاقدية التزاماهتم من األطراف

  . إىل إعفاء املتعاقد من تنفيذ التزاماته إذا ما ثبت أن حتققها بسبب أجنيب ال دخل فيه ومل يكن يف وسعه توقعه

ويتبني من نص أنه إذا ما حتققت القوة القاهرة فإن العقد يعد مفسوخا من تلقاء نفسه وال تستطيع اإلدارة أن      

املتعاقد إىل القضاء للحصول على حكم بأن استحالة التنفيذ ترجع إىل سبب  ترغم املتعاقد على التنفيذ،وإذا التجأ

  .أجنيب فأن احلكم يف هذه احلالة يقرر الفسخ وال ينشئه

ومع ذلك فقد ذهب جانب من الفقه الفرنسي معززًا رأيه ببعض أحكام جملس الدولة إىل أنه يتعني على      

حكم بانفساخ العقد للقوة القاهرة يف حني تستطيع اإلدارة إهناء العقد  املتعاقد أن يلجأ إىل القضاء للحصول على

 232بقرار منها استناداً منها إىل القوة القاهرة ويكون الفسخ هنا فسخاً إدارياً 

 اليت املضافة بعنوان، القيمة مستحقا تعويض دفع الفسخ، نتيجة االمتياز ماحنة اإلدارة على يتعني احلالة هذه ويف

 .233االمتياز حمل املرفق على امللتزم هبا أتى

 

                                                         

الجريدة الرسمية ، العدد ، المتعلق بمنح امتيازات الطرق السريعة ،  8007سبتمبر  80، المؤرخ في 07/880المرسوم  -

82/8.231المادة   55
  

232
 .17مرجع سبق ذكره ، ص اإلداري،مازن ليلو راضي،  الوجيز يف القانون  - 

233
 79 ص ، السابق المرجع : مبارك بن راضية  -
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 العقد اإلداري و تطبيقاته

 الملتزم وفاة حالة: 

 املتعاقدين إىل العقد تنصرف أثار فان ، الجزائري المدني القانون من 108 املادة نص من وانطالقا األصل يف

 املادة هذه نفس لكن ، العقد أثار انتهاء املتعاقدين ال تعين احد وفاة فان وبالتايل ، الورثة ومنهم العام واخللف

 ال األثر هذا إن القانون نص أو التعامل طبيعة من يتبني ما مل" :عليه نصت كما وهو لذلك شرطا وضعت

 234"العام اخللف إىل ينصرف

 "العام اخللف إىل ينصرف ال األثر هذا إن القانون نص أو التعامل طبيعة من يتبني ما مل" :عليه نصت كما

 طبيعة إطار يف العام، ويدخل اخللف إىل العقد أثار انتقال متنع قد التعامل طبيعة إن املادة نص من نستنتجه وما

 235العقد انقضاء إىل تؤدي وفاة املتعاقد فان وبالتايل.اعتبار حمل املتعاقد شخص يكون أن التعامل

 وتطبيقا شخصي ذو طابع عقد انه إذ العقد يف كبرية أمهية هلا امللتزم شخصية أن جند االمتياز، عقد إىل عدنا وإذا

 عقد من وانطالقا أخرى جهة ومن ، من جهة هذا االمتياز عقد انقضاء إىل تؤدي امللتزم وفاة فان العامة للقاعدة

 هذا وتنفيذ حتما ستحول امللتزم وفاة فان شخصيا، التنفيذ مبوجبه على امللتزم يلتزم والذي ذاته حد يف االمتياز

 الشروط دفرت ضمن ذلك خالف يؤكد نص وجد إذا ما حالة يف االمتياز إال هناية ذلك إىل يؤدي وبالتايل االلتزام

 .236 العام املرفق باستغالل الورثة إمكانية مواصلة على بالنص

 :صورتني ويأخذ :القضائي الفسخ - 3

 :حالتني يف وحيدث :الملتزم من بطلب القضائي الفسخ  -أ

                                                         

.من القانون المدني 018المادة   -
234
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 العقد اإلداري و تطبيقاته

 وهذا امللتزم، جتاه هبا للمزايا اليت التزمت حتقيقها عدم مثل التعاقدية، بالتزاماهتا االمتياز ماحنة اإلدارة إخالل حالة

 بينهما القانونية الرابطة وإهناء العقد فسخ بطلب الطرفني املتعاقدين ألحد تسمح اليت للعقود العامة للقاعدة تطبيقا

 .بالتزاماته األخر الطرف إخالل حالة يف

 نصت التعديل وقد يف حبقها االمتياز ماحنة اإلدارة استعمال بسبب تزمللمل اضطرار حدوث حالة ويف_

  : فيها جاء إذ ذلك على 3.94/319التعليمة

 يطلب أن له ، جيوز للعقد املايل التوازن كإخالل التعديالت هذه بسبب ضررا امللتزم أصاب إذا انه غري "

 237 ."الفسخ أو التعويض

 حجم تقدر اليت املختصة القضائية اجلهة من االمتياز عقد فسخ طلب من امللتزم متكن احلالتني إحدى حتقق فإذا

 (0) املناسب التعويض وتقرر بامللتزم الالحقة األضرار

 :االمتياز مانحة اإلدارة من بطلب القضائي الفسخ- ب

 من مببادرة االمتياز،عقد  فسخ الشروط دفرت تضمنها اليت بااللتزامات امللتزم من تقصري كل على يرتتب حيث

 االمتياز، لصاحب األعذار توجيه أساسا يف املتمثلة القانونية اإلجراءات كل تستويف أن بعد وذلك ، اإلدارة

 .االمتياز لفسخ املؤدية واملسببات األسباب إزالة منه والطلب إليه املنسوبة باملخالفات وإخطاره

 

 

 

 

 :خالصة الفصل
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، الصادرة عن وزارة الداخلية و الجماعات المحلية  17/19/0994المؤرخة في  94.3/842التعليمة رقم  - 
 .17امتياز المرافق العمومية و تأجيرها، ص: بعنوان 
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 العقد اإلداري و تطبيقاته

من املتعارف عليه أن عقد اإلمتياز املرفق العمومي من أشهر العقود اإلدارية و أمهها، و يعترب الصورة األكثر     

 .شيوعا يف تفويض املرفق العام يف اجلزائر خاصة  بعد أخذها باقتصاد السوق و املنافسة احلرة

ها هذا العقد فيصطدم بنوع من التبيان و و ما يصعب على الباحث يف دراســة مجيع املبادئ اليت تقوم علي    

التعارض سواء مــن الناحية التـعريف، فلم يعطي املشرع حتديد موحدا هلذا العقد ، و ال مدة حمددة له،  و خاصة 

يف غياب إجراءات دقيقة لكيفية منح اإلمتيازات، فكل القوانني نالحظ أهنا مل حتدد املرافق العامة القابلة ألن 

إلمتياز، و بالتايل فجميع النصوص جاءت متفرقة إىل حد كبري يف تنظيم و تطوير عالقة الشراكة بني تكون حمل ا

 .اإلدارة و القطاع اخلاص
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 العقد اإلداري و تطبيقاته
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
الشركات  أو األخرى العمومية اإلداراتلتعامل االداره مع  الوحيدةالرضائيه  الوسيلة العموميةتعترب الصفقات       

وتدعيم , واالجتماعيه وبالتايل توفري الرخاء  للمواطنني يف الداخل االقتصاديةاو الدول االجنبيه لتنفيذ خططها 

 .موقفها االقتصادي يف اخلارج

وتتفق هذه العقود , اما بالنسبة للعقود بصفه عامه هي توافق ارادتني او اكثر على ترتيب اثر قانون معني        

ومنتجه الثارها القانونيه شروط صحه وسالمه  يف جوهرها واركاهنا الرضا والسبب واحملل ويشرتط لقيامها صحيحه

 .الرضا من عيوب الغلط والتدليس واالكراه والغنب

 : مع التاكيد بان الرضا يف العقود االداريه يقيد يف مرحلتني اساسيتني اليت سوف نتطرق اليها       
تزم االطراف باحرتامها وعدم االتفاق القواعد اليت تقيد او حتد من اراده املتعاقدين يف جمال التعاقد، ويل -اوهلما

  .على خمالفاهتا

 اخلـــاتــــــــمـــة
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طبيعه العقد حبد داته مدين اداري مبا تراضي عليه االطراف الن نوع العقد مساله موضوعيه ختضع  -ثانيهما

لتقدير قاضي املوضوع ان االداره عند ابرامها العقد ال يهمها معرفه صفه العقل اليت تربمه، كما ان طبيعه العقد ال 

 .عهاتثري اي اشكال اال يف حاله نشوب نزاع بني االداره واملتعاقد م

اما يف املرحله الثانيه فتتمثل يف االعتبارات املقيده للرضى وهي اعتبارات املصلحه العامه والشروط الغري املالوفه      

اليت يتميز هبا العقد االداري عن بقيه العقود االخرى كحق االداره يف فسخ العقد من جانب واحد وحق االداره يف 

 . اخل.....تعديل العقد 

و ختتلف العقود االداريه عن العقود املدنيه يف تكوين العقد وحتديد اثاره ، فالعقود االداريه تستهدف هذا       

عاده تسري مرفق عام، واملرفق العام يقوم على مبادئ اساسيه هي سري املرفق العام بانتظام و اطراد ، املساواه يف 

تغيري والتعديل، وطبيعه املرفق العام، يف حد ذاهتا حتتاج اىل االنتفاع من خدمات املرفق العام، قابليه املرفق العام لل

قواعد قانونيه متميزه خمتلفه حتكم تنظيمه وتسيريه، كما ان نشاط االداره بصفه عامه يتاسس على فكره املصلحه 

  .العامه

عده العقد شريعه فاذا كان اطراف العقد املدين يتمتعون حبريه كبريه يف التعبري عن ارادهتم خيضعون لقا      

اليت تربم من قبل اشخاص القانون العام قصد تسري مرفق عام،  متعاقدين، فان االمر خيتلف بالنسبه لعقود االداره

ويهدف املشرع من وراء تقييد سلطه االداره اىل ضمان تعاقد السلطه االداريه مع اكفا متقدمني للتعاقد من 

  . ساواه واحليده تامه بني املتقدمني للتعاقدناحيتني املاليه والفنيه، كذلك ضمان امل
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اما خبصوص تعريف الصفقات العموميه فهي تعد تلك الصفقات اليت يربمها احد اشخاص القانون العام         

قصد اجناز اشغال او اقتناء املواد واخلدمات والدراسات وان املعيار االساسي املعتمد يف حتديد طبيعه العقد هو 

 -ضوي، وكلما كانت الدوله ترغب يف العقد كان العقد اداريا هذا باالضافه اىل بقيه املعايري االخرى املعيار الع

كم استعان املشرع اجلزائري باملعيار املوضوعي يف حاالت   -تسيري مرفق عام و استخدام اساليب السلطه العامه 

اري عندما تكلف هذه االخريه باجناز مشاريع معينه وهي حاله الصفقات اليت تبلغ املؤسسه الطابع الصناعي والتج

 .استثمارات عموميه باملسامهه النهائيه مليزانيه الدوله

املالحظ ان املشرع اجلزائري وحرصا منه على حتقيق املصلحه العامه ومحايه املال العام، الزم االداره ببعض        

ملتعاقد معها، ومن اهم القيود اليت حتد من حريه االداره القيود والضوابط اليت حتد من حريتها يف التعاقد واختيار ا

الزمها باتباع االجراءات اليت رمسها هلا قانون الختيار املتعاقد وحتديده لطرق ابرامها للصفقات العموميه وحرصها 

  . يف املناقصات والرتاضي

وتتخذ . يف اختيار املتعاقد مع االداره القاعده العامه يف التعاقد هي اتباع اجراء املناقشه وذلك المهيتها       

مناقصه العامه اشكال عديده مناقصه وطنيه او مناقصه دوليه، مناقصه مفتوحه او مناقصه حمدوده ، استشاره 

  .انتقائيه مزايده

ام يف العقد االمتياز املرفق العمومي من اشهر العقود االداريه وامهها ، صور اكثر شيوعا يف تفويض املرفق الع      

 .اجلزائر خاصه بعد تبنيها النظام الليربايل، واخذها مببادئ اقتصاد السوق واملنافسه احلره
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ما يصعب من مهمه الباحث ملا حياول مجع املبادئ العامه اليت يقوم عليها هذا العقد فيصطدم بنوع من        

حدا هلذا العقد ، وال مده حمدده له ، وال من التباين والتعارض سواء من ناحيه التعريف فاملشرع مل يعطي تعريفا مو 

ناحيه حصر امللتزم او اطالقه، ويف الغالب غياب اجراءات دقيقه لكيفيه منح االمتيازات، بعض النصوص اليت 

املتعلقه بامتياز املرافق العموميه  7661قيدت حريه االداره وفتحت جمال املنافسه كالتعليمة الوزاريه لسنه 

 -61املتعلق باملناطق احلره ، وكذلك املرسوم التنفيذي رقم  106 -61املرسوم التنفيذي رقم  وتاجريها، وكاد

 . اليت حيدد الشروط املتعلقه بامتياز اجناز املنشآت القاعديه الستقبال ومعامله املسافرين عرب الطرقات 171

ن تكون حمال لالمتياز، وبالتايل هذه كما يالحظ يف هذه القوانني انه مل حتدد املرافق العامه القابله ال      

النصوص املتفرقه نظم هبا املشرع موضوع االمتياز ال تساهم اىل حد كبري يف تنظيم وتطوير عالقه الشراكة بني 

  . االداره والقطاع اخلاص

  :وما ميكن اقرتاحه يف هذا اجملال هو

وذلك بتحديد مفهومه بشكل دقيق،  وضع قانون عام حيكم تفويض املرافق العامه، خاصه عقد االمتياز -

واجراءات منحه بشكل يضمن الشفافيه واملنافسه ، يسمح فيها لالداره باختيار متعاقد معها وفق صورهتا 

 . التقديريه

 . حتديد املرافق العامه القاضيه الن تكون حمال لالمتياز -

  . المتيازتنظيم عالقه املنتفعني باملرفق العام مع امللتزم، او االداره منحه ا -
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منح الربملان املصادقه على اتفاقيه االمتياز مثلما هو احلال لدى املشرع املصري، يف احلاالت اليت  يكون  -

 .موضوع االمتياز مرفق عام اسرتاتيجي ومهم

تشجيع اخلواص على ابرام عقد االمتياز من خالل تقدمي الدوله املساعدات واملعاونات ، خفض قيمه  -

فضال عن عدم تقييد امللتزم اجلنسيه معينه، ما يفتح من جمال ابرامه امام الوطنيني  الضرائب املفروضه،

 .واالجانب اىل حد سواء

التخفيف من اوجه الرقابه اليت متارسها اجلهه االداريه ماحنه االمتياز اىل حد االدىن الذي يضمن حسن  -

 .السري املرفق العام وتوفري اخلدمات مايطمئن اخلواص البرامه

 .وتبسيط اجراءاهتا. فاء الشفافيه على الظروف اليت متر هبا الصفقات العموميه، اض -

سن القوانني الصارمه . ان ال خيضع منح الصفقات العموميه العتبارات الذاتيه وحسابات شخصيه -

 . ملكافحه الرشوه من خالل اجراءات ملموسه خمصصه للتشييد التدرجيي لنظام وطين للنزاهه

 .على الصفقات العموميه وتوقيع عقوبات الصارمه على كل مساس باملال العامتكثيف الرقابه  -

تفعيل اجراءات القانون املتعلق بالتصريح باملمتلكات وتوسيع نطاق تطبيقيه لبطال موظفي الوزارات  -

 . واجلماعات احملليه واملؤسسات العمومية
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d – Les rapports:  
 
51- Les rapports du Conseil National Economie et Social : les années 

1994، 1995، 1996، 1997، 1998، 1999، 2000، 2001، 2002، 2003، 2004، 2005، 
2006. 

 Conférence des NATION UNIES sur le Commerce et le ــــ 2 -52
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L'IVESTISSEMENT   ALGERIE. GENEVE 2004. 
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 جملس الدولة                                                     عقد االمتياز
  -االختصاص -الغرفة الثانية                                   عقد االمتياز عقد إداري

 .نعم -القاضي اإلداري                              77656:ملف رقم
 ملا كان عقد االمتياز عقدا إداريا متنح مبوجبه                                     77650
 السلطة االمتياز للمستغل بشكل استثنائي مؤقت:                             قرار بتاريخ

 للرجوع عنه، فإنه ال حق شخصيا دائما للمستفيد                            66/61/0661
 .  مبا يف ذلك حق جتديد االمتياز:                                   قضية

 شركة نقل املسافرين
 :ضد

 رئيس بلدية وهران
 
 وعليه 

 .حيث أن االستئناف جاء مستوفيا لألوضاع املنصوص عليها قانونا فهو مقبول شكال: من حيث الشكل
 :يف الشكل دائما

كما هو ثابت بالعريضة يتعلق بنفس   00/60/0660الذي رفعه املستأنف احلايل بتاريخ  677650حيث أن االستئناف رقم 
كما يتعلق بنفس األطراف و نفس املوضوع إضافة إىل أن كل املذكرات املتبادلة بني   677656القرار املستأنف بامللف احلايل رقم 

 نفس الطلبات و الدفوع و أهنا مودعة لدى كتابة الضبط لدى جملس الدولة بنفس التاريخ مما يستوجب ضم طريف النزاع تشري إىل
من قانون اإلجراءات  67لوجود ارتباط بينهما و استنادا إىل املادتني  677656إىل االستئناف رقم 677650االستئناف رقم 
 .تعلق باختصاصات جملس الدولة و تنظيمه و عملهامل 67/67من القانون العضوي رقم  16املدنية و املادة 

 :عن عدم االختصاص النوعي
 :في الموضوع

 .حيث أن العقد املربم بني طريف النزاع يتعلق بعقد امتياز إداري و ليس جمرد عقد إجيار مدين
ل باالستغالل املؤقت لعقار تابع وحيث أن عقد االمتياز التابع ألمالك الدولة هو عقد إداري متنح مبوجبه السلطة االمتياز للمستغ

لألمالك الوطنية بشكل استثنائي و هبدف حمدد تواصل مقابل دفع إتاوة لكنه مؤقت و قابل للرجوع فيه و عليه فإن القضاء 
 .اإلداري هو املختص للبت يف النزاع و يتعني رد الدفع ألنه فيغري حمله

 :من حيث املوضوع
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امتياز يسمح له باستغالل حمطة املسافرين ملدة ثالث سنوات كما يتبني من العقد املرفق حيث أن املستأنف قد حتصل على عقد 
 .7010حتت رقم  76/77/7660بامللف و املربم بتاريخ 

و حيث أن هذا العقد املذكور أعاله ال يسمح باحلصول على أي حق شخصي دائم، و خاصة احلق يف جتديد االمتياز الذي هو 
 .يه مىت رأت السلطة املاحنة ذلك مؤقت وقابل للرجوع ف

و حيث أنه يتبني من الوثائق املرفقة بامللف و منها عقد االمتياز موضوع النزاع احلايل أن مدة االمتياز ثالث سنوات قد انتهت و 
رده من أن املستأنف ما زال يستغل األماكن بدون جتديد هذا العقد و بغري حق، فإن قضاة أول درجة قد أصابوا ملل قضوا بط

 .األماكن  هو و كل شاغل بإذنه مما يستوجب تأييد قرارهم املستأنف
 .من قانون اإلجراءات املدنية 016وحيث أن من خسر طعنه يتحمل مصاريف التقاضي طبقا للمادة 

 لهـذه األسبــاب
 حضوريا و هنائيا و علنيا: يقضي جملس الدولة

 .677656إىل االستئناف احلايل رقم  777650رقم  قبول االستئناف شكال و ضم االستئناف: في الشكل
 .تأييد القرار املستأنف: في الموضوع

 .حتميل املستأنف املصاريف القضائية -
بذا صدر القرار ووقع التصريح به يف اجللسة العلنية املنعقدة بتاريخ التاسع من شهر مارس من سنة ألفني و أربعة من قبل الغرفة 

 :تشكلة من السادةالثالثة مبجلس الدولة امل
 صحراوي الطاهر مليكة                                    الرئيسة

 سعيود خدجية                                              رئيسة قسم املقررة
 سيد خلضر فافا                                            رئيسة قسم

 مستشارة دولة                     رمحوين فوزية                     
 مسعودي حسني                                          مستشارة دولة

 فرقاين عتيقة                                            مستشارة دولة
 حسن عبد احلميد                                        مستشارة دولة

 
 زهري ميهويب أمني الضبط:طه مساعد حمافظ دولة و مبساعدة السيدحبضور السيد بوشارب 

 الرئيسة                                رئيسة القسم املقررة                   أمني الضبط
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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 
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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 
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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. 
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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 
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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 
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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 FRANCISE 
   
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 
 
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la compagnie des 
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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 
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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. 
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 ملخص

 : يلي ما نستخلص ، اإلداري العقد للموضوع دراستنا خالل من
 . ة اإلدار عقود تكييف يف كايف يعد مل عضوي معيار على أساسا يعتمد اجلزائر يف اإلداري العقد أن -67

 أن إال املدين، العقد عن ال خيتلف بذلك هو و املدين القانون يف العامة م األحكا من انطالقا صحة شروط و ي اإلدار العقد أركان تتخذ 02-
 . العام باملرفق أساس تصل اليت اجلزئية املسائل بعض
 احلياة بنشاط متنوع ويكون ، دراستنا موضوع كان الذي االمتياز عقد بينها من و تتنوع اإلدارية العقود أن -61

 يف راجحا القضائي املعيار و القانون املعيار من يضل و هلا، معني بتقسيم التسليم الصعب من بذلك و العامة
 . التقسيم هذا حتصيل

 . العمومية بالصفقات يتعلق فيها ال إ اإلدارية العقود إبرام يف معينة طرق تتبع أن اإلدارة املشرع يلزم ال-61
 ما فيها إال ، منط بأي مقيدة غري ذلك وهي املناسبة، الشكليات و اإلجراءات االختيار حبرية ة اإلدار تتمتع -65

 . العامة بالصفقات يتعلق
 احد اعن ب تعت لكنها مألوفة، غريها و تبد و إبرامه مبجرد آثار أنواعها من نوع أي و اإلداري العقد عن يرتتب-60

 .خصائصه
 .ترتيبها و يف تقسيمها إختلفوا إن و عليها جيمعون الفقهاء يكاد ، رفيه لط التزامات و حقوق هي عنها يرتتب اليت ر اآلثا هذه أن-61

 
 الربح، حتقيق يف املتمثلة و به اخلاصة املصلحة حتقيق إىل دائما تسعى للمتعاقد بالنسبة االلتزامات و حقوق أن-67

 . العقدية التزاماته كل تنفيذه هذا املقابل يف و
 .واطراد بانتظام العامة املرفق سري على حفاظا التزاماته تنفيذ لتأمني وذلك بالتعويض احلق فاملتعاقد-66
 . املرفوضة اإللتزامات و املتمثلة القواعد بني التوافق حيقق مبا تتوازى أن جيب األعباء و فاملزايا-76
 املصلحة به تستهدف و استئنائية، فيه تستعمل عامة، إدارة تبمه عقد اإلدارية العقد أن األخري يف نتوصل-77

 . العام املرفق حاجات لتحقيق ، العامة
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Through our study of the administrative contract, weconclude the following: 

1/ The administrative contract in Algeriai an organic standard thatwas not sufficient to adapt the 

management contracts 

2/ IT takes The pillars of the administrative contract and the conditions of validity are takenfrom the 

general provisions in the civil law, and as such, itdoes not differfrom the civil contract, except for some 

partial issues thatlinkmainly to the public facility. 

3/Administrative contractsvary, includingamongthemwhichwas the subject of ourstudy, and itisdiversified 

by the activity of public life, and thusitisdifficult to acknowledge a specific division for it. 

4/The administration legislatordoes not have to follow certain methods in the conclusion of administrative 

contracts, except in which public contracts are suspended 

5/The administration has the freedom to chooseprocedures and formalitiesthat are appropriate, and thatis 

not restricted in anyway, except in relation to public deals. 

6/The administrative contract and anykind of itseffectsshall have effects as soon as itisconcluded and 

othersbecomefamiliar, but itisconsidered one of  it concluded. 

7/  These implications are the rights and obligations of both parties  

Scholars almos tunanimously agree on it, and theydiffer in its division and arrangement. 

8/The rights and obligations of the contracting parties are always attributable to the realization of 

theirowninterest, whichis to make a profit, and in return thisimplements all contractual obligations. 

9/The contractor has the right to compensation in order to ensure the implementation of its obligations in 

order to keep the public faciliteé running  regularly and steadily. 

10/The benefits and burdensshouldbeparallel to achieve compatibility between the rulesrepresented and the 

obligations rejected 

11/Werecommendthat the administrative contractis a public administration, used in an    

exceptionalmanner and aimed at the public interest to achieve the needs of 
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 ت المختصرا قائمة -

 العربية باللغة :أوال
 صفحة =ص
 صفحة إىل صفحة من = ص ص
 اإلدارية و املدنية إجراءات قانون = إ ج إ ق
 ة املدين إجراءات قانون = م ق
 الدميقراطية اجلزائرية للجمهورية رمسية جريدة = ر ج
 النشر سنة دون = س د

 الفرنسية باللغة :ثانيا
LGDJ= libraire général de droit et de jurisprudence 
N°= Numéro 
OP ,CI= Référence précitée. 
P= Page 



 الماستر  مــلخص مذكرة

 صحة شروط و اإلداري العقد أركان تتخذ  ة اإلدار عقود تكييف في كافي يعد لم عضوي معيار على أساسا يعتمد الجزائر في اإلداري العقد نإ  

 العام بالمرفق أساس تصل التي الجزئية المسائل بعض أن إال المدني، العقد عن ال يختلف بذلك هو و المدني القانون في العامة م األحكا من انطالقا
 بتقسيم التسليم الصعب من بذلك و العامة الحياة بنشاط متنوع ويكون ، دراستنا موضوع كان الذي االمتياز عقد بينها من و تتنوع اإلدارية العقود و.

 إبرام في معينة طرق تتبع أن اإلدارة المشرع يلزم ال . التقسيم هذا تحصيل في راجحا القضائي المعيار و القانون المعيار من يضل و لها، معين

 نمط بأي مقيدة غير ذلك وهي المناسبة، الشكليات و اإلجراءات االختيار بحرية اإلدارة تتمتع و . العمومية بالصفقات يتعلق فيها ال إ اإلدارية العقود
 اعن ب تعت لكنها مألوفة، غيرها و تبد و إبرامه بمجرد آثار أنواعها من نوع أي و اإلداري العقد عن يترتب والعامة بالصفقات يتعلق ما فيها إال ،

 .خصائصه احد

 حقوق أن .ترتيبها و في تقسيمها إختلفوا إن و عليها يجمعون الفقهاء يكاد ، رفيه لط التزامات و حقوق هي عنها يترتب التي اآلثار هذه أن

 . العقدية التزاماته كل تنفيذه هذا المقابل في و الربح، تحقيق في المتمثلة و به الخاصة المصلحة تحقيق إلى دائما تسعى للمتعاقد بالنسبة االلتزامات و
 تتوازى أن يجب األعباء و فالمزايا واطراد بانتظام العامة المرفق سير على حفاظا التزاماته تنفيذ لتأمين وذلك بالتعويض الحق فالمتعاقد

 و استئنائية، فيه تستعمل عامة، إدارة تبمه عقد اإلدارية العقد أن األخير في نتوصل  المرفوضة اإللتزامات و المتمثلة القواعد بين التوافق يحقق بما

 . العام المرفق حاجات لتحقيق ، العامة المصلحة به تستهدف
 الكلمات المفتاحية :

 المرفق العام     /3الصفقات العامة     /2العقد اإلداري      /1

 

Abstract of The master thesis 

The administrative contract in Algeria depends mainly on an organic standard that is no longer sufficient in 
adapting management contracts that take the pillars of the administrative contract and conditions of validity 

based on general provisions in the civil law and thus it does not differ from the civil contract, but some partial 

issues that reach the basis of The administrative contracts vary, including the concession contract that was the 

subject of our study, and the activity of public life is diversified and thus it is difficult to accept a specific 
division of it, and it stray from the legal standard and the judicial standard that is more likely to achieve this 

division. The legislator does not oblige the administration to follow certain methods in concluding 

administrative contracts, except for those related to public procurement. The administration enjoys the freedom 
to choose the appropriate procedures and formalities, and it is not restricted in any style, except for what is 

related to public deals, and the administrative contract and any of its types have effects once it is concluded, and 

others seem familiar, but they are considered one of its characteristics. 
That these effects that he entails are the rights and obligations of his two companions, and the jurists almost 

unanimously agree on them even if they differ in their division and arrangement. That the rights and obligations 

of the contractor always seek to achieve its own interest represented in achieving profit, and in return this is the 

implementation of all contractual obligations. 
The contractor has the right to compensation in order to ensure the implementation of his obligations in order to 

preserve the regular and steady functioning of the public utility, as the benefits and burdens must be balanced in 

a way that achieves compatibility between the rules represented and the obligations rejected, and we conclude in 
the end that the administrative contract is a contract made by a public administration, using it as an exceptional 

one, and targeting the public interest To achieve the needs of the public facility. 

key words  :  
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