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 الشكر والتقدیر
 

نشكر هللا سبحانھ و تعالى أوال ونحمده كثیرا على ان یسر لنا امرنا في   
 القیام بھذا العمل.    

كما نتقدم بأسمى آیات الشكر واالمتنان والتقدیر الى الذین حملوا              
رسالة العلم والمعرفة وال یسعنا في ھذا المقام اال ان نتوجھ بالشكر الجزیل 
واالمتنان الكبیر إلى األستاذ المشرف " العقون ساعد " على تولیھ االشراف 

التي اضاءت امامنا سبل البحث  على ھذه المذكرة وعلى كل مالحظاتھ القیمة
 .، وجزاه هللا عن ذلك خیر

كما ال یفوتنا في ھذا المقام ان نتقدم بالشكر الخاص الى كل من            
ساھم في انجاز ھذا العمل وكل من ساعدنا في إتمامھ، وإلى كل من خصنا 

 بنصیحة او دعاء   
         

بأعضاء لجنة المناقشة على  ویطیب لنا تقدیم خالص الشكر والتقدیر    
 قبولھم مناقشة ھذا العمل. 

 شكرا لكم جمیعا 

 

 

 

 

 



 
 

 

 ٕاهداء
امحلد � ا�ي وفقنا لتمثني هذه اخلطوة يف مسريتنا ا�راس�یة مبذ�رتنا هذه مثرة اجلهد والن�اح بفض� تعاىل 

 :�داة ٕاىل
 ،ورفع رأٔيس ٕاىل السامءمنبع اخلري وإالحسان ٕاىل من زرع يف رو� بذور أ�مل والش�ا�ة 

 "ٕاىل ا�ي اكن �متىن رؤیيت ؤأ� ٔأحقق هذا الن�اح لكن شاءت أ�قدار أٔن ٔأفقده "رمحه هللا 
 ٕاىل روح أٔيب الطاهرة الز�یة

ٕاىل من منحتين القوة والعزمية ملواص� مشواري  ،أٓمايل،اليت أٔ�رت دريب بنصاحئها ٕاىل قرة عیين ومبلغ-
 ا�رايس 

 ٕاىل من �لمتين الصرب وإالجهتاد ،ٕاىل الغالیة �ىل قليب أٔيم أٔطال هللا يف معرها 
 ٕاىل من �لهيم ٔأعمتد وأٔكتسب القوة -

 :ٕاىل من اكنوا یضیئون يل الطریق و�ساندوين 
 محمد أ�مني ،�الء ا��ن عبد القادر، ٕاخويت:

 صونیا -رميساء -فضی� - ةسار -سامية -دلی� أٔخوايت: 
 نھى -ندى:بنات أختي

 محمد -�صهار: بلقامس 
 آنیا -نور  -نھال  - رهف الكتا�یت املدل� :

 -ء ش�� وو�دوا ٔ�سامهئم ٔأما�ن يف قليب و�ٔ�خص:واألخوة ٕاىل لك من اكنوا جنوما يف سامء الصداقة 
 دلیلة 

 ٕاىل لك أ�ساتذة أ�فاضل و�ٔ�خص أ�س�تاذ املرشف :  
 العقون ساعد 

 ٕاىل لك من سقط من قلمي سهوا 
 
 

 "الر�اء أٓمال العمریة"
 



 
 

 ٕاهداء
ٔأوال � امحلد ريب �ىل كثري عطاءك و جودك امحلد � ريب و�ام محد� فلن �س�تويف محدك و الصالة 

  : اما بعد . والسالم �ىل من ال نيب بعده

�س�تحقها ویقدرها لمن یغتمن ��سان يف هذه احلیاة أٔمجل ذ�رى وینتظر أٔحسن فرصة لیقول لكمة شكر 

 :الثمرة إلى.، وها يه مناس�بة التخرج ونیل الشهادة فرصة ليك هندي هذه
 من محلتين وهن �ىل وهن وختطت من أٔ�يل لك احملن

 امايل اىل من رمست يل ٕابتسامهتا مصمي �مل اىل قرة عیين ومبلغ 

اىل منبع العطف واحلنان اىل ٔأ�ىل وأٔمسى مايف الوجود ؤأعز خملوقة أٔحهبا هللا ان �كون حبیبة قليب " أٔيم  

 الغالیة واحلنونة " اطال هللا يف معرها

ا�ي به احمتیت ويف احلیاة به اقتدیت وا�ي شق يل حبر العمل و التعمل ، اىل من ا�رتقت مشو�ه  إلى

 "ح ، ركزية معري وصدر ٔأماين وكرب�يئ " أٔيب اطال هللا يف معرهلیيضء لنا درب الن�ا

 اىل ا��ن �شار�ون معي احلیاة منذ ان وعیت �ىل هذه ا�نیا وقامسوين �لوها ومرها

 ن عبد الرحمي ، منري ، ٔأمي :إخوتي

 حنان ، �ا�شة ، رش�یدة ، ٕا�رام :أخواتي

 �سنمي ر�ج ،لینا:ٕاىل بنات اخيت الكتا�یت املدل�

 ٕاىل لك أٔصدقايئ ولك من قامسوين حيايت ا�راس�یة

ٕاىل لك من اكن هلم الفضل يف ختطي بیوت العمل والنور ٕاىل لك اساتذيت الكرام و�اصة �س�تاذ املرشف  

  . "العقون ساعد"

 �اليل شهیناز
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  :مقدمة

في مجتمع تتشا�ك وتتكامل فیه عالقات ابنائه،وهذا �ستلزم الوفاء  إال لإلنسان ةال حیا

�العهود،وتنفیذ العقود التي یرتبطون بها،وال مناص من ذلك في اي دوله من دول العالم،وقد 

االولى  اآل�ةنه في شأالتعاقد�ة، فقال جل  �االلتزاماتلى الناس �الوفاء امر هللا سبحانه وتعا

من سرور المائدة: �ا ایها الذین امنوا اوفوا �العقود،بل وامر الناس �الوفاء �مختلف انواع 

 مسؤوال.العهد �ان  أنالعهود،فقال تبارك وتعالى"واوفوا �العهد 

مواجھتھما وینشأ لھما ارتباط قانوني بین طرفین في �أنه اإلداري كما �عرف العقد 

حقوقا والتزامات،وتخضع اطرافه الى ما یراد في نصوص العقد من احكام لتنظیم العالقات 

التعاقد�ة بین اطرافه،الن من اهم سمات العقد االداري تعلق موضوعه بتنظیم او تسییر 

سها او تحت اشرافها و رقابتها لتحقیق بنف الدولةتدیرهالذي �عتبر �ل مشروع  المرفق العام،

واالشراف علیها ومن ثم وصیانتھا وتمو�لها العامةفقاانشاء المر فعملیة المصلحة العامة،

 الدولةكل وقتها وتكبد ق وتستغر طاقه االجهزة الحكومیة، تستنزفتقد�م خدمات للجمهور 

  .مبالغ مالیه هائلة

الهدف الذي  ألهمیةنظرا  األخیرةنوات تطورا �بیرا في الس العامةعرفت المرافق 

تسعى من اجله تحقیقه المتمثل في المصلحة العامة،واشباع حاجات المجتمع التي تتزاید و 

تتطور دائما نتیجة نمو الوعي المدني لدى المواطنین،وظهور جمعیات التي تطالب �الرقي 

میة،و�ذا تعدد طرق تسییرها الخدمة العمومیة،هذا التطور ادى الى تنوع وتعدد المرافق العمو 

منها ما یتطلب هیمنة �املة من الدولة،ومن ما إذا العامةالمرافق�ما یتماشى مع �ل نوع من 

 .خاصة أشخاصالى  إدارتهاتقل فیها تدخل درجة الدولة،فتقوم بتفو�ض 

في اي دوله ال �مكن توفرها �القطاع العام لوحده مهما توفرت  التنمیةكما ان تحقیق 

وعلیه فقد عرفت هذه االسالیب نوعا من العجز لتسییر واادارة هذه المرافق  ،اإلمكانیات

 الدائمةمع التطورات  ةونقص في تقد�م خدمات ذات نوعیة وجودة للمواطنین،خاص
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خاصه في المجال التجاري والصناعي  الدولةالتي شهدتها  الجدیدةوالتحوالتلمتطلباتهم 

المالي على الخز�نة العمومیة من  العبئالتسییر و�ذا ز�اده اكثر في  مرونةوالتي تطلب 

 .جراء التسییر الكالسیكي للمرافق العامة

اسالیب حدیثه في تسییر المرافق  واتباعمما دفع �المشروع المنظم الى استحداث 

خالفا عن االسالیب التقلید�ة فانتهج اسالیب جدیدة وذلك عن طر�ق ابرام عقود  العامة

حیث نظمها المشرع من خالل  العامةالتي تعرف بتقنیه تفو�ض المرافق التفو�ض و 

 العمومیة �الصفقات، یتعلق 247_15،الرئاسي المرسومفي  أساساالمرسومین المتمثلین 

. المتعلق بتفو�ضات المرفق 199 -18وتفو�ضات المرفق العام، و�ذا المرسوم التنفیذي رقم 

 .العام

 موضوع الدراسةأهمیة  أوال:

ذات الطا�ع االقتصادي وفي اغلب  اإلدار�ةعقد تفو�ض المرفق العام من اهم العقود 

االحیان �كون ذات الطا�ع الصناعي والتجاري،والتي �مكن ان تكون مجاال 

 آلیة،فتعتبر تقنیه التفو�ض لتجنب كل مایحملھ التسییر العمومي من نقائصللمنافسة،وا�ضا

في محاوله ضبط االجراءات  تكمنالدراسةلك فان اهمیه جدیده ومفهوم جدید في الجزائر،ولذ

لم یتطرق الى االجراءات لهذا االمر ادى  247 -15الن المرسوم الرئاسي رقم  القانونیة

یتعلق بتفو�ض المرفق  199 -18الجزائري الى اصدار المرسوم التنفیذي رقم  بالمشرع

  .فصل في طرق واجراءات اإلبرام أین، العام 

 سباب اختیار الموضوعاثانیا : 

 دراسةسبب اختیارنا لهذا الموضوع �ون ان دراستنا له اثناء المسار �انت  ود�عو 

وحیوي �طغى علیه الجانب االجرائي  األهمیةموضوع جدید و�الغ  ألنهعابره دون تعمق 
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ضیق  الدراسةومن اهم الصعو�ات التي واجهتنا في هذه  .اكثر من الجانب النظري  والعملي

  .المراجع والكتب التي تناولت الموضوع ةقل الوقت،

 اإلشكالیةثالثا: 

من اجل تحقیق  األساسیةفي حیاه االفراد لتوفیر جمله من الخدمات  الدولةتتدخل 

لتدخلها لتحقیق  الرئیسیةاألداةللمجتمع،وتتخذ في اغلبیه االحیان المرفق العام  المصلحةالعامة

  .هذه الغا�ة

 اإلدار�ة السلطةباختصاص  ،زمنا طو�ال اإلداري ض في القانون مصطلح التفو�كما ارتبط 

یدخل في  األول�ان  فإذا واستغالل المرافق العامة، إدارةمجال  إلىغیر انه انتقل حدیثا 

�شكل طائفه من  العامةواستغالل المرافق  إدارةفان التفو�ض في  اإلدار�ةالقرارات  دائرة

القانون  أشخاصالقانون احد  إطارفي  الدولةتكلف  أنالتي �كون موضوعها  اإلدار�ةالعقود 

 .القانون الخاص،�القیام بتسییر المرفق العام على نفقته أشخاصشخص من  أوالعام 

 فمما للدور الجدید للدولة، إكمال بمثابةیتضح �ان تقنیه تفو�ض المرفق العام تعد 

الجزائري عقود تفو�ض  المشرع كیف عالجفي  راسةللد العامة اإلشكالیةتقدم �مكننا حصر 

  :المرفق العام؟ التساؤالت الفرعیة

 المرفق العام؟  بتفویضما المقصود _ 

 عقود تفو�ض المرفق العام؟  أنواعما هي _ 

 فیما یتمثل النظام القانوني لعقود تفو�ض المرفق العام؟_ 
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 المتبع المنھج را�عا:

الذي  الوصفيالموضوع،االعتماد على المنهج  وخصوصیةالبحث  طبیعة تقتضي

لعقود تفو�ض المرفق العام في الجزائر،مع اعتماد المنهج التحلیلي وذلك  األنسب�عتبر 

  .لتحلیل �عض النصوص القانونیة

  :فصلین إلىالبحث  موضوعقسمنا  اإلشكالیةعلى هذه  ولإلجا�ة

 تناونا فیه  تفو�ض المرفق العام ةماهی�حتوي على الفصل األول 

 عقود تفو�ض المرفق العام أنواع رفق العام في المبحث األول والىالم تفویضمفهوم  

 المبحث الثاني في

حیث تناولنا  الفصل الثانيفي  النظام القانوني لعقد تفو�ض المرفق العام إلىوتطرقنا 

 عقد تفو�ض مرفق العام ونها�ةتنفیذ و  األولالمبحث  في العام المرفقعقد تفو�ض  إبرام

 .المبحث الثاني في

 .تتضمن جمله من النتائج ةوانهینا �حثنا �خاتم

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 الفصل األول :
 المرفق العام تفویضماھیة 
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 تمهید :

�شكل تفو�ض المرفق العام احد األسالیب الحدیثة في تسییر المرفق العام التي 

 أماماالنسحاب من الحقل االقتصادي وفتح المجال  ةفكر  تبنتالتي  الجزائر�ة الدولةاعتمدتها 

 .المشار�ع العامة إدارة و تسییرالقطاع الخاص في  إلشراكالتي تسعى  الحدیثةالطرق 

  :مبحثین إلىتقدم تم تقسیم الفصل ومن خالل ما 

 ).األولمفهوم تفو�ض المرفق العام (المبحث _  

 ).عقود تفو�ض المرفق العام ( المبحث الثاني أنواع_  
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 : مفهوم تفو�ض المرفق العام األولالمبحث 

لممارسة نشاطاتها،تحقیقا  الدولةفي ید  األساسیة الوسیلة العامةتعتبر المرافق 

 ةجاهد سعتوالتغیرات التي ظهرت في مختلف المیادین، لألطرونظرا  العامة، للمصلحة

وتطو�رها،لذا  العمومیة الخدمة ةلتفعیل فكر  الحدیثة القانونیة واألطرللبحث عن الطرق 

قد�مة بین السلطات  ةتفو�ض المرفق العام والذي �عتبر مصطلح جدید لعالق ةظهرت فكر 

عن  مرافقھالتسییر  الدولةتقوم بها  ةحدیث ةالعمومیة والقطاع الخاص،والتي تعتبر طر�ق

 .1استمرار�تها و�ذا �فاءة مردودها لحسن ضماناطر�ق الخواص وهذا 

 : تعر�ف تفو�ض المرفق العاماألولالمطلب 

 التفو�ض المرفق العام أسس مبادئ و المطلب الثاني:

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
  127،ص  2010ناد�ة ظر�في، تسییر المرفق العام والتحوالت الجدیدة. دار بلقیس، الدار البیضاء، الجزائر،  1
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 : تعر�ف تفو�ض المرفق العاماألولالمطلب 

تعر�فا جامعا مانعا  إ�جادالصعب  فمنلتفو�ض المرفق العام صورا متعددة،  أن�ما 

�ل من التعر�ف  إلىلذلك تعددت التعر�فات التي قدمت �صدد،لذا سیتم التطرق  له،

  .المرفق العام) و التعر�ف الفقهي (الفرع الثاني) للتفو�ض األولالتشر�عي (الفرع 

  :العام المرفقالفرع األول : التعر�ف التشر�عي لتفو�ض 

العام حیث عرفه المرفق التشر�عیات في مجال تفو�ضات  أولالقانون الفرنسي من 

 إلىالقانون العام  أشخاصالعقد الذي یتعهد �موجبه شخص من "القانون الفرنسي على انه 

مرفق العام �حیث �كون المقابل المالي الذي �حصل علیه هذا  إدارةخاص  أوشخص عام 

 .بنتائج استغالل مرفق ةمرتبط �صور  األخیر

ضرور�ة  أموالواكتساب  منشآتإقامة صاحب التفو�ض  إلى�عهد  أنكما �مكن  .

 .1"للمرفق

المفوض  بتدبیرالمتعلق  54 -5المغر�ي عرفه في ظل القانون رقم  المشرعاما 

عقد �فوض �موجبه شخص معنوي خاضع للقانون العام  بأنھ " 2في المادة العامةفق اللمر

 .2"او الخاص �سمى المفوض الیه

والذي یتضمن  247- 15ورد المشرع الجزائري تعر�فه في المرسوم الرئاسي أكما 

منه حیث نصت على  207 المادةوتفو�ضات المرفق العام في  العمومیةتنظیم الصفقات 

العام ان �قوم  لمرفقلشخص المعنوي الخاضع للقانون العام المسؤول عن اانه �مكن ل"

                                                            
منى اكرم، تفو�ضات المرفق العام �ألیة من الیات التنمیة المحلیة في الجزائر، مذ�رة ماستر ،حقوق قانون عام ،قانون  1

  .8،ص2019 -2018اداري ،
 .8م نفس المرجع ، ص  2
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 �األجروذلك ما لم یوجد حكم تشر�عي مخالف و�تم التكافل  ،مفوض له إلى تسییرهبتفو�ض 

 ".1المرفق العام استغاللالمفوض له �صفة أساسیة من 

المتعلق �التفو�ض المرفق  199- 18من المرسوم التنفیذي رقم  2كدت المادة أو�ما 

في مفهوم هذا المرسوم،تحو�ل �عض المهام  �قصد بتفو�ض المرفق العام،"العام على انه 

،  4المفوض له المذ�ور في المادة  إلى العمومیة لمدة محددة، للسلطات التا�عة سیادیةالغیر 

 ."2بهدف الصالح العام

 :: التعر�ف الفقهي لتفو�ض المرفق العامالفرع الثاني

 األستاذ�صدد تفو�ض المرفق العام،حیث عرفه  قیلتالتي  الفقهیةتعددت التعار�ف 

chapus  على انه:"عقود تفو�ض المرفق العام هي عقود موضوعها تكلیف المتعاقد مع

 "او اقتصادي �صوره جزئیه او �لیة إداري مهمه تنفیذ مرفق العام  ،اإلدارة

او مشروع ما مهمة تحقیق مرفق عام،وفق  ة�قوله"منح لمؤسسDelvolvé األستاذوعرفه  .

3مختلفة عن الثمن وتكونیتم توافق علیها  العائداتمن  لصیغ
5F". 

 الدولةكما عرفه الد�تور مروان محي الدین القطب �أنه"�عني تفو�ض المرفق العام،ان تعهد 

واستغالل مرفق العام،الى شخص طبیعي او معنوي  إدارةاو احد اشخاص القانون العام، 

 .4"القانون الخاص أشخاصغالبا ما �كون من 

                                                            
 16/09/2016، الموافق ل 1436ذي الحجة عام  2، المؤرخ في 247 -15، المرسوم الرئاسي رقم 207المادة رقم  1

  .50یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتعو�ضات المرفق العام ، ج،ر، العدد 
 .48ج،ر، العدد  غشت 2، الموافق ل 1439ذي القعدة عام  20المؤرخ في  199- 18المرسوم التنفیذي رقم  2المادة  2
  58،ص  2009ولید حیدر جابر، التفو�ض في إدارة واستثمار المرافق العامة دراسة مقارنة، منشورات، لبنان،  3
حاج سعید فضیلة ، قاصر غنیمة ،التكر�س القانوني للتفو�ض المرفق العام، مذ�ره لنیل شهادة ماستر، تخصص قانون  4

 .09،ص  2018اعمال، جامعه مولود معمري تیزي وزو 
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عرفا هذه التقنیة �أنها: "كعقد مسمى أو غیر  Laurant. Dو.O. Rousselن أ�ضا الفقیها

ستقل إدارة نشاط ذات مسمى تقوم من خالله الجماعة العامة المحلیة بنقل شخص قانوني م

 1"منفعة عمومیة محلیة، یدخل ضمن صالحیاتها و�قع علیها مهمة تحقیقهّ 

�أنه: "العملیة التي تسمح بتخلي أشخاص القانون  Mrad-Aouij Amel وعرفه األستاذ

العام عن الصالحیات والمهام الضرور�ة لتسییر مرفق عام واستغالله ألشخاص من القانون 

 2"الخاص

هذه التعر�فات �مكننا ضبط تعر�ف تفو�ض المرفق العام �أنه: "العقد الذي من خالل 

من خالله �خول شخص من القانون العام تسییر مرفق عام �كل مسؤولیاته و�كل ما یتحمله 

من أر�اح وخسائر، لشخص آخر �مقابل مالي متعلق مباشرة بنتائج استغالل المرفق و�تحمل 

ضرور�ة التي تسمح �استغالل الجید والتسییر العادي بذلك �ل المنشآت والتجهیزات ال

 .3"للمرفق

  :: خصائص تفو�ض المرفق العامالفرع الثالث

لتفو�ض المرفق العام  األساسیةنستنتج الخصائص  أنمن خالل هذه التعار�ف �مكن 

 :وهي

 :: ضرورة  وجود مرفق عام یهدف للمنفعة العامة أوال

�حیث ال  العامة المصلحةتحقیق  إلىلتفو�ض مرفق عام �ستلزم وجود مرفق عام یهدف  

من المرسوم الرئاسي  207المادة  أكدت�صدد تفو�ض دون وجود مرفق عام،�حیث  نكون

                                                            
  58ولید حیدر جابر، مرجع سابق ص ،  1
   129ناد�ة ظر�في، مرجع سابق ص ،  2
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خدمه  أداء أو ةعام ةحاج إشباعوجود مرفق عام،�حیث �حقق  ضرورةعلى  ،247- 15

  .1الثقافة أو كالتعلیم ةمعنو� ةسواء �انت هذه الحاج

 تفو�ض المرفق العام هو عقد و�الةثانیا :

اإلدارة العمومیة تنشئ المرفق العام وتنظمه وهي التي تو�له من خالل عقد التفو�ض  

للمرفق العام إلى شخص آخر یتولى استغالله مع إ�قائها لدورها األساسي وهو الرقا�ة (نوعیة 

" �مكن 199-18من المرسوم التنفیذي  04الخدمات، األسعار...الخ)، وهذا ما أكدته المادة 

قلیمیة والمؤسسات العمومیة ذات الطا�ع اإلداري التا�عة لها، والمسؤولة عن الجماعات اإل

مرفق عام التي تدعى في النص "السلطة المفوضة" أن تفوض للقانون الجزائري یدعى في 

 2النص "المفوض له" �موجب اتفاقیة تفو�ض) 1) .صلب 

 تفو�ض المرفق العام أطراف :ثالثا

  :یتمثل طرفي عقد التفو�ض المرفق العام في 

 المحلیةاو الجماعات  �الدولةالقانون العام  أشخاصهو شخص معنوي من المفوض: _ 1

 .ومؤسسات عمومیة

 أماو�كون  ،جمعیة�مكن ان �كون شخصا طبیعیا او معنو�ا او مؤسسة، المفوض له: _2

  .3خاضعا للقانون العام او الخاص

 

 

                                                            
 130ناد�ة ظر�في، مرجع سابق ص ،  1
  05،مرجع سابق، ص  199-18المرسوم التنفیذي  2
  .09نفس المرجع ، ص  3
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 التفو�ض �استغالل المرفق العام: تعلقرا�عا: 

�عرف عدة فقهاء التفو�ض �أنه عقد مهمته األساسیة هي االستغالل و�كون هذا االستغالل 

�استعمال المفوض له لسلطاته الكاملة في تسییر المرفق، فهو بهذه الصفة �ملك السلطات 

  :التالیة

  .وجود عالقة مباشرة بین المرفقین والمشتغل �المرفق •

  .وض له عالقة مباشرة مع الموردین والمقاولینالمف •

  .1�ضمن المشغل السیر العادي للمرفق و�تحمل �ل المخاطر واألر�اح •

توفیر المنشأة والوسائل الضرور�ة لسیر المرفق والقیام �كل األعمال لذلك ونصت المادة 

حیث  على االستثمار في المرفق العام، 247-15في فقرتها األولى من المرسوم  207

 نصت على أنه "و�تم التكفل �أجر المفوض له �صفة أساسیة من االستغالل للمرفق

�حیث ال �كفي لتحقیق تفو�ض المرفق العام أن یتعهد للمفوض إلیه �إدارة المرفق "2.العام

نما �جب أن یتحقق معه شرط آخر وهو أن یرتبط المقابل المالي الذي �حصل االعام 

 "3له بنتائج االستغاللواستغالله، علیه المفوض 

 خامسا: مدة التفو�ض

�حدد عقد التفو�ض مدة معینة لتفو�ض المرفق، ومن المتفق علیه أن عقد االمتیاز �كون 

طو�ل المدى، وهذا ألن صاحب االمتیاز �قوم �استثمارات تلتزم مدة طو�لة السترجاع خسائره 

                                                            
 131ناد�ة ظر�في، مرجع سابق، ص   1
 ،مرجع سابق. 247-15المرسوم الرئاسي  2
لیمان سهام، تفو�ض المرفق العام �تقنیة جدیدة في التشر�ع الجزائر مجلة الدراسات القانونیة، جامعة المد�ة، س 3

   09ص ،الجزائر
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على:  في فقرتها الثالثة 199-18من المرسوم التنفیذي  53وتحقیق األر�اح، ونصت المادة 

 1سنة 30ثالثین"ال �مكن أن تتجاوز المدة القصوى لالمتیاز 

وهو نفس الحال  أو متوسط المدىقصیرا  أغلب األحیان �كون في الذي اإل�جارعكس 

 2یتعدى في أغلب الحاالت ثالث سنوات �النسبة لعقد التسییر الذي ال

استغالله للمرفق  نتیجةیتحصل المفوض له على مقابل المالي  :سادسا: المقابل المادي

 الخدمةالتي یدفعها المستعملون مقابل  اإلتاوتانمن خالل  أجرهیتحصل على  إذ العام،

 .3لهم المقدمة

 تفو�ض المرفق العام أسس مبادئ و المطلب الثاني :

 مبادئ تفو�ض المرفق العام :األولالفرع 

المرفق العام إلى قسمین: مبادئ تحكم مرحلة اإلبرام ومبادئ تحكم وتنقسم مبادئ تفو�ض 

 .مرحلة التنفیذ

 المبادئ التي تحكم عملیة إبرام اتفاقیة تفو�ض المرفق العام :أوال

 - 18إن إبرام اتفاقیة تفو�ض المرفق العام �خضع للمبادئ الواردة في المرسوم التنفیذي  

تعمال الحسن للمال العام، �جب أن تراعي في ،فلضمان الطلبات العمومیة واالس 199

تفو�ض المرافق العامة مبادئ حر�ة الوصول للطلبات العمومیة والمساواة في معاملة 

  .المرشحین وشفافیة اإلجراءات ضمن احترام أحكام هذا المرسوم

                                                            
  19،مرجع سابق، ص  199-18المرسوم التنفیذي  1
 .  134ناد�ة ظر�في، مرجع سابق، ص  2
 .11نفس المرجع ، ص  3
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: مبدأ حر�ة الوصول للطلبات العمومیة �قصد �ه حر�ة المترشحین في التقدم للمسا�قة 1

  .نیة �عروضهم في الحدود التي �حددها القانون أو تشترطها جهة اإلدارةعل

: مبدأ المساواة في معاملة المترشحین، المساواة هو مبدأ دستوري �قتضي �عدم التمییز بین 2

المتنافسین، إال أن هذه القاعدة ال تمنع من وضع شروط یلزم توفرها لضمان الصالحیة 

 .1والكفاءة أو غیر ذلك من اعتبارات المصلحة العامة 

الشفافیة �أنها "وسیلة لمراقبة الخدمات Bazex Michel : شفافیة اإلجراءات عرف األستاذ3

المؤدات بواسطة المرفق العام �غیة التأكد من أن المصالح االقتصاد�ة للمنتفعین أو 

فالشفافیة وفقا  ."للمستهلكین قد روعیت فعال من قبل الشخص المكلف بتحقیق المرفق العام

جهة والشخص المكلف لهذا التعر�ف تشكل صراع بین األشخاص المنتفعین من المرفق من 

 �إدارة واستثمار المرفق العام فالمنتفع من حقه إعالمه عن �یفیة تأد�ة المرفق العام نشاطه، 

إعالم المنتفعین  عكس الشخص المكلف �إدارة واستثمار المرفق العام الذي من مصلحته عدم

 .2لمشروعل خفائه �ذلك للوضع المالي واالقتصاديو  عن �یفیة تحقیقه للنشاط المرفقي

 المبادئ التي تحكم عملیة تنفیذ اتفاقیة تفو�ض المرفق العام ثانیا :

 وتتمثل في مبدأ االستمرار�ة والمساواة مع قابلیة المرفق العام للتبدل و التغیر

 أوال: مبدأ االستمرار�ة

و�عني هذا المبدأ ضرورة مزاولة المرفق نشاطه �صفة منتظمة دون توقف أو انقطاع، وذلك 

لتحقیق الهدف الذي أنشأ من أجله المرفق وهو تقد�م الخدمات الضرور�ة والوفاء �الحاجات 

العامة، وعلیه �عتبر مبدأ االستمرار�ة من أهم المبادئ في النظام القانوني لكل المرافق 

                                                            
 )128، 127،ص  2007محمود عاطف البنا، العقود اإلدار�ة، الطبعة األولى، دار الفكر العر�ي، القاهرة،  1
 91ولید حیدر جابر، مرجع سابق،   2
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ن أهم القواعد التي تضمن استمرار�ة المرافق هي منع اإلضراب، تنظیم استقالة وم  .العامة

 .الموظفین، نظر�ة الظروف الطارئة في العقود اإلدار�ة

 : مبدأ قابلیة المرفق العام للتغیر والتبدل2

كانیة منعني بهذا المبدأ تكییف المرفق العام مع التطورات االقتصاد�ة واالجتماعیة والتقنیة وا

تعدیل القوانین واللوائح التي تحكم سیر وتنظیم المرافق العامة، بهدف تمكین المرفق العام من 

مواكبة تطورات العصر والوسائل والطرق الفنیة المستحدثة في تقد�م وأداء الخدمات العامة، 

 كما أن هذا المبدأ �عطي المرفق العام المرونة الكافیة لتحقیق المصلحة العامة التي تمتاز

 1.�مفهومها المتغیر، عبر الزمان والمكان

 : مبدأ المساواة أمام المرافق العامة3

�عتبر من أهم المبادئ التي تحكم المرافق العامة أ�ا �ان نوع نشاطها، و�قصد �المساواة هنا  

االنتفاع وفقا للشروط والقیود المحددة قانونا فمبدأ المساواة أمام المرافق العامة یوجب احترام 

 2ه.لقانون وتطبیقه �السواء على جمیع المواطنین دون االنتقاص من أحكاما

 تفو�ض المرفق العام  أسسالثاني :  الفرع 

 :تتمثل في  األسسالمرفق العام على مجموعة من  تفویض�قوم عقد 

 : وجود مرفق عامأوال

لموضوع عقد  المرفقيللنشاط  عام كمحللتطبیق عقد التفو�ض �ستلزم وجود مرفق  

�صدد عقد تفو�ض مرفق  نكونال  عام�ان ال ینصب على مرفق  فإذا التفو�ض،

                                                            
 صونیة نایل، السیر المفوض لمرفق الري في التشر�ع الجزائري، أطروحة مقدمة لنیل درجة د�توراه الطور الثالث في  1

 72،ص  2017التبسي، الجزائر  الحقوق، جامعة العر�ي
  71المرجع نفسه، ص 2



 ماھیة التفویض المرفق العامالفصل االول  :

16 
 

 إلىهو �ل نشاط تقوم �ه السلطة العمومیة،والتي تسعى من خاللها  األخیر بھذاعام،ونقصد 

 .1حاجات عامة و�شباععامه  منفعةتحقیق 

 العامةمن المرافق  األكبرذات الطا�ع الصناعي والتجاري الجزء  العامةتشكل المرافق 

 أولهذه المرافق تساهم �صوره �لیه  االقتصاد�ة الطبیعة أنعلى اعتبار  موضوع التفو�ض،

 البر�د، میاه، كمرفق من قبل المستفیدین من خدماته، العامةجزئیه في تمو�ل المرافق 

 .2والمطارات و�ذا مرافق النقل والسیاحة الموانئ،

  .مانحة التفو�ض والمفوض له اإلدارةوجود عالقة تعاقد�ة بین  ثانیا:

 أطراف إلىبها التطرق  اإللمامتعاقد�ة �قتضي  عالقةعقد التفو�ض  أطراف تربط

  .للتفو�ض المانحةوالسلطةبین المفوض له  العالقة وطبیعةهذا العقد 

 المانحةیبرم عقد التفو�ض بین شخصین هما،السلطة  .عقد تفو�ض المرفق العام أطراف : 1

للتفو�ض والشخص الخاص صاحب التفو�ض والذي �قوم �استغالل المرفق العام موضوع 

  :العقد في أطرافالعقد وتمثل 

 الجهةللتفو�ض هي  المانحة الجهةاو  المفوضة السلطةان السلطة المانحة للتفو�ض: ا_ 

 الدولةتتمثل في  األخیرةهذه  مع مستغل المرفق العام، رامھوإبالتي تملك منح عقد التفو�ض 

هي التي  العامة والسلطة ،اإلداري ذات الطا�ع  العمومیةو�ذا المؤسسات  اإلقلیمیةووحدتها 

 .3ذلك من عدمها إلىال و�التالي الضرورة  أمفي تفو�ض المرفق  العامة المصلحةتقدر 

                                                            
ا�قني صلیحة ، عبد الالوي یز�د ، تفو�ض المرافق العام ، مذ�رة التخرج لنیل شهاده ماستر في قانون العام تخصص  1

  .13ص 2016 -2015ادارة ومالیة، جامعة العقید �لي المهند او بلحاج، البو�رة، 
 .13نفس المرجع ،ص  2
 .14یحة ،عبد هللا و�ز�د، المرجع نفسه، ص �قني صل3
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 التعاقد�ة العالقة�عتبر المفوض له الطرف الثاني في ): المفوض له (صاحب التفو�ضب_ 

واستغالل المرفق محل التفو�ض،و�مكن حصر  إدارةالمانحة  السلطة إلیهوهو الذي تعهد 

واستغالل مرفق  إدارة إلیها�كون مؤسسه عامه �فوض  كأنالعامة، األشخاصالمفوض له في 

  .1عام

بین صاحب التفو�ض  العالقة :بین السلطة المانحة للتفو�ض والمفوض له العالقة طبیعة: 2

و �حتوي هذا العقد على �عض  إرادتینالمانحة هي عالقة عقد�ة،فهي اتفاق بین  والسلطة

، الن احد إداري وهي التي تجعلنا نصنف العقد �عقد  اإلداري االستثنائیة في القانون  األحكام

تنفیذ مرفق عام،و�تضمن امتیازات  وموضوعھفو�ض الت مانحشخص عام هو  أطرافه

 .2تحقیق المصلحة العامة بدافعالمنفردة  �إرادتهاالعقد  �إنهاءالسلطة العامة،كحق الدولة 

 عاممرفق  و�دارة: استغالل  ثالثا

�جب ان �كون موضوع عقد التفو�ض واستغالل مرفق عام اي اداره مرفق وتشغیله 

مانحة التفو�ض،و�تولى صاحب التفو�ض  السلطةرقابةتحت اشراف و  انشائھمن  للغا�ةوفقا 

تشغیل المرفق العام واستغالله،كما �قتضي علیه ان یتحمل مخاطر التشغیل،واذا اقتصر دور 

صاحب التفو�ض على اداره المرفق العام دون تحمل مخاطر التشغیل �صوره �لیه او جزئیه 

 .لقاء بدل محدد  فال نكون بصدد عقد تفویض المرفق العام

�القیام  الخاصةمع الهیئات  فالعقود المبرمةدون ان یتحمل مخاطر استغالل مرفق

 .3�مهمات محددة لقاء اجر محدد

                                                            
  . 15إ�قني صلیحة، عبد هللا و�ز�د، مرجع سابق ،ص  1
 .15نفس المرجع، ص  2
فروج نوال، عمران صارة، تفو�ض تسییر المرفق العام لصالح االشخاص خاصة، مذ�رة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، 3

 .13، ص 2013لیمیة ،جامعه عبد الالوي، ببجا�ه، تخصص قانون الجماعات المحلیة والهیئات االق
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  .المالي بالمقابل: ارتباط استغالل المرفق العام را�عا

تعتبر �یفیه دفع المقابل المالي لتسییر واستغالل المرفق العام معیارا محددا لوجود 

 من قبل المرتفقین مقابل الخدمة المؤد�ة، إتاواتالتفو�ض،فیتحصل صاحب التفو�ض على 

 .1من الهیئات العمومیة إعاناتو�مكن ان تكون هناك 

الذي �حصل علیه صاحب عقد تفو�ض المرفق العام یتضمن ارتباط المقابل المالي 

  .التفو�ض بنتائج االستثمار وهذا ما اكده الفقه واالجتهاد

كما ال �عتبر عقد التفو�ض المرفق العام اال اذا ارتبط المقابل المالي للمتعاقد مع 

  .االستغالل ارتباطا جوهر�ا بنتائجاإلدارة

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
بن بر�ات اسماء، حرفوش زهرة، تفو�ض مرفق العام المحلیة، مذ�رة لنیل شهادة الماستر ، فرع القانون العام، تخصص، 1

 .9،ص  2011قانون الجماعات المحلیة والهیئات االقلیمیة، �لیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعه عبد الرحمن ،
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 .المبحث الثاني : أنواع عقود تفو�ض المرفق العام

التي تتناسب مع هذه  العامةد المرافقالمرتفقین تتزاید،ومنه تتعد حاجات أن ال شك

الجزائري قطع الشك �الیقین واستقر  والمشرعالخدمة الواجب تقد�مها، طبیعةومع  الز�ادة

المتعلق �الصفقات العمومیة  16/09/2015في  247- 15في المرسوم الرئاسي  ةمر  ألول

لتفو�ض المرفق العام وهي عقد االمتیاز،عقد  أنواع أر�عه إدراجوتفو�ضات المرفق العام على 

 18التنفیذي  المرسوم ،كما دعم المرسوم الرئاسي التسییر�جار،عقد الو�الة المحفزة،عقد اإل

وهي �ما  المحلیة�یفیه التفو�ض في الجماعات  أوضحالذي  2018 /8/ 2في  199-

 :1یلي

 . اإل�جار: عقد االمتیاز و عقد  األولالمطلب 

 .عقد التسییر المحفزة الو�الةالمطلب الثاني : عقد 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
، 11بن دراجي عثمان ،طالب د�توراه ، مجلة افاق عملیة، تفو�ض مرفق عام الكلیة الحدیثة لتسییر المرفق العام، مجلد  1

 "2، جامعة لونیسي علي، "البلیدة 2019، السنة 4العدد 
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 . اإل�جار: عقد االمتیاز و عقد  األولالمطلب 

  .عقد االمتیاز : األولالفرع 

عقده ولهذا سنر�ز على ما  وطبیعةتعر�فه  ناحیةلقد تم التطرق الى عقد االمتیاز من 

من المرسوم  53حیث عرفته المادة  2018 العمومیةالصفقات  قانونفي  المشرعجاء �ه 

ت او اقتناء أتعهد السلطة المفوضة للمفوض له اما انجاز منش "منه 199-18التنفیذي 

  .المرفق العام واستغالله واما التعهد له فقط �استعمال مرفق عام إلقامة ضرور�ةممتلكات 

ة السلطة �ستغل المفوض له المرفق العام وعلى مسؤولیه تحت رقا�ة الجزئی

من مستخدمي المرفق العام،�مول المفوض له االنجاز  اتاوىالمفوضة،و�تقاضى على ذلك 

 .الممتلكات واستغالل المرفق العام بنفسه واقتناء

لمفهوم االمتیاز حیث اصبح للمشرع مفهوم عام  نوعیةالتعر�ف السابق �عتبر نقله 

د تفو�ض المرفق العام،و االمتیاز خارج لعقد االمتیاز المرفق العام الذي �كون عقد من العقو 

التفو�ض �جب ان ینصب  عقودالذي �كون عقد من  فاالمتیازعقود تفو�ض المرفق العام،

و المقابل  )اقتناء ممتلكات االستغالل انجاز(ضروري ط على استغالل المرفق العام �شر

 .باالستغاللالمالي �جب ان یرتبط مباشرة 

 :االمتیاز أوال: التعر�ف الفقهي لعقد

�ما  لعلھو اعتبر الد�تور سلیمان الطماوي عقد االمتیاز من اشهر العقود االدار�ة المسماة،

"عقد اداري یتولى الملتزم فردا �ان او �أنه وعرفه  قال اهمها ا�ضا في الدول غیر االشتراكیة،

سوم مقابل ر  واستغاللةإدارة المرفق العام اقتصادي  وعلى مسؤولیته، �مقتضاهشر�ه 
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فضال  العامةلسیر المرافق  الضا�طة األساسیةمع خضوعه للقواعد  ،المنتفعینیتقاضاها من 

 .1عن الشروط التي تضمنتها عقد االمتیاز

  :ثانیا : التعر�ف القضائي

 11590قضیه رقم  2004الجزائري الصادر في تسعه مارس  الدولةجاء في قرار مجلس 

هو عقد اداري تمنح  الدولة ألمالكما یلي: ان عقد االمتیاز التا�ع  11952فهرس رقم 

�شكل  الوطنیة لألمالك�االستغالل المؤقت لعقار تا�ع  المستغل�موجبه سلطه االمتیاز من 

 .استثنائي و بهدف محدد ومتواصل مقابل دفع أتاوة لكنهم مؤقت وقابل للرجوع فیه

 التعر�ف التشر�عي :ثالثا

 المهمةهذه  تاركاتعر�ف لمصطلحات قانونیه  إعطاءان المشرع �عزف عن  األصل

لبعض القوانین نجدها قد عرفت عقد االمتیاز من ذلك المادة  �الرجوعللفقه والقضاء غیر انه 

�قصد " :و المتضمن القانون المیاه 1996یونیو  15المؤرخ في  13 -96من االمر  4

اعتبار�ا  شخصا�موجبه  اإلدارةعقود القانون العام،تكلف �االمتیاز �مفهوم القانون عقد من 

  .خدمه ذات منفعة عمومیة أداءعاما او خاصا،قصد ضمان 

 را�عا : خصائص عقد االمتیاز

  :ان عقد االمتیاز یتمتع �الخصائص التالیة السا�قةنستنتج من التعر�فات 

إن امتیاز المرفق العام هو عمل إداري ینتج عنه التزامات متبادلة، �النسبة للشخص _ 1

العام مانح االمتیاز من ناحیة، و�النسبة لصاحب االمتیاز من ناحیة أخرى، فهذا األخیر 

ملزم بتشغیل المرفق العام طوال مدة االمتیاز، والسلطة المانحة ملزمة بتمكینه من تشغیل 

                                                            
 1991 الد�تور سلیمان محمد الطماوي ، األسس العامة للعقود االدار�ة، دار الفكر العر�ي ، الطبعة الخامسة، 1

 .57،ص5، 1004مجلة مجلس الدولة ،العدد  .108،ص
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لعقد امتیاز المرفق العام الصفة اإلدار�ة، ألنه یهدف إلى تأمین تشغیل المرفق، �ما أن 

  .1مرفق عام

وهو ما �میز أسلوب االمتیاز عن  دارة المرفق العام على مسؤولیة صاحب االمتیازا_ 2

أسلوب اإلدارة المباشرة للمرفق العام الذي یتولى فیها الشخص العام إدارة المرفق العام مباشرة 

ومسؤولیته، و�ترتب على هذه الخاصیة �المقابل حق صاحب االمتیاز في  على نفقته

من قبل ا یتضمن العقد دعم االحتفاظ �الفوائد الناتجة عن استثمار المرفق العام، ومع هذا

 2الشخص العام

حصول صاحب االمتیاز على رسوم من المنتفعین یدفع المستفید من خدمات المرفق _  3

الخدمات التي تقدم إلیه، أما الدولةأشخاص القانون الخاص فال یتحملون العام رسوم مقابل 

أ�ة أعباء، و�شكل حصول صاحب االمتیاز على رسوم من المستفیدین أحد المعاییر التي 

تمیز عقد االمتیاز عن غیره من العقود �عقد امتیاز األشغال العامة الذي �قضي �أن �غطي 

 .3الثمن الذي �حصل علیه من الدولة أو الشخص العام المتعهد األعباء التي یتكبدها من

موضوع عقد االمتیاز إدارة وتسییر واستغالل مرفق عام تستهدف اإلدارة المانحة  -4

لالمتیاز من وراء التزامها تحقیق منفعة عامة، من خالل تلبیة حاجیات مشتر�ة للجمهور، ما 

إدارة واستغالل مرفق عام تا�ع للدولة،  �فرض أن یتم االتفاق في عقد االمتیاز اإلداري على

 .لتحقیق الغرض المرجو

                                                            
  79مروان محي الدین القطب، مرجع سابق،  1
  86صونیة نایل، مرجع سابق ص ،  2
  83مروان محي الدین القطب، مرجع سابق ص ،  3
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تتسم المرافق العامة التي تستعمل جهة اإلدارة �شأنها أسلوب االمتیاز عادةً   ما وغالب

 .1�الطا�ع االقتصادي

 الفرع الثاني : عقد اإلجار

ر هو " من المرسوم المذ�ور سا�قا عقد اال�جا 54 المادةعرفه المشرع الجزائري في 

تعهد السلطة المفوضة من مفوض له بتسییر مرفق عام وصیانته مقابل اتاوة سنو�ة یدفعها 

وعلى مسؤولیته مع تحمل �ل المخاطر مع رقا�ه  لحسابھلها، و�تصرف المفوض له حینئذ 

بنفسها اقامه المرفق العام و�دفع اجر  السلطة المفوضة جزئیه للسلطة المفوضة، تمول 

من مستعملي المرفق العام " وتحدد  Redevonces خالل تحصیل األناوى المفوض له من 

ملحق  بموجبالمدةسنه �حد اقصى و�مكن تمدید  15العام ب  تفویض المرفقمده اتفاقیه 

استثمارات ماد�ه غیر منصوص  إلنجازمعلل  بتقریرالمفوضة  السلطةمره واحده �طلب من 

 .2سنوات �حد اقصى 3ومده التمدید ال تتعدى  االتفاقیةعلیها في 

على انه " عقد  2007/ 5/ 13بتار�خ  5 -7�قانون  المعدلة 467 المادةوعرفه في 

من االنتفاع �شيء لمده محدده مقابل بدل ا�جار معلوم "  والمستأجر�مكن المؤجر �مقتضاه 

  .م العملو�كون ثمن في االصل ماال اال انه �جوز ان �كون هذا البدل تقد�

من االنتفاع واالجرة  التمكینو�ستفاد من هذا التعر�ف ان عناصر اال�جار هي 

 05_07التي جاء بها المشرع في القانون  التجدیداتوالمدة، و�الحظ ان هذا التعر�ف من 

اال�جار �مقتضى عقد بین  ینعقد�حیث تم تعدیل المادة القد�مة التي �انت تنص على انه "

 . "جروالمستأالمؤجر 

                                                            
 ر في القانون ، �لیة الحقوق نعیمة آكلي، النظام القانوني لعقد اإلمتیاز اإلداري في الجزائر ، مذ�رة لنیل شهادة الماجیستی 1

 52، ص  2013جامعة تیز وزو ، 
 ،مرجع سابق. 199-18من المرسوم التنفیذي  54المادة  2
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وعرف �ذلك على أنه "تعهد السلطة المفوضة للمفوض له لتسییر مرفق عام وصیانته، مقابل 

 1هإتاوة سنو�ة یدفعها لها، و�تصرف المفوض له حینئذ لحسا�ه وعلى مسؤولیت

شرطا اساسیا �حیث  من االنتفاعجعلت من االلتزام �التمكین  الجدیدة المادةونجد ان 

�جب على المؤجر تسلیم العین المؤجرة لتمكین ، األولى�عتبر التزام ا�جابي ومن �اب 

  .المستأجر من االنتفاع بها

 أوال : خصائص عقد اال�جار

 :�أتيمن هذه التعر�فات ان لعقد اال�جار خصائص تحمل اهمها في ما  یخلصو 

 مدة العقد :_ 1

المدى والهدف من قصر مده  متوسطة عقودهي بذلك  المدةمحدده  العقوداال�جار من  

العقد مع متعاملین اخر�ن، لكن هذا ال �منع من وجود  تجدیدمن  المؤجرالعقد هو امكانیه 

 .2ذلك الموقف عقود ا�جار طو�له المدى خاصه اذا تطلب 

 واعمال الصیانة : المنشآتمصار�ف _ 2

، انما تقع على المستأجرال تقوم على  منشأةمصار�ف انجاز واقامه  اإل�جارفي عقد  

وذلك  الالزمة �الصیانة�حیث �قوم  المستأجرفهي تقع على  الصیانةتكالیف  أماالمؤجر، 

  .لتحسین سیر المرفق العام

 

 مسؤولیة المستأجر :_ 3
                                                            

 .،مرجع سابق 247-15المرسوم الرئاسي  210لمادة  1
ز ، مذ�رة ادیر نصیرة، اعروقن وهیبة ، استحداث طرق جدیده لتسییر المرفق العام في الجزائر والتر�یز على عقد االمتیا 2

  .5، ص 2003لنیل شهادة الماستر في الحقوق ، تخصص قانون الهیئة اإلقلیمیة ، �لیة الحقوق، ببجا�ه، الجزائر 
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مسؤولیه �افه المخاطر التي �مكن حدوثها عند استغالل المرفق  المستأجرتقع على عاتق  

 .1العام

 أجرة المستأجر: _ 4

المرفق العام وال �حتفظ بها  �استغاللهي عبارة عن إتاوات یدفعها ، وهي متعلقة مباشرة 

 .2عن استغالله للمرفق ناشئلنفسه �كاملها، وانما یدفع للمؤجر مقابل مالي 

 اال�جار عن عقد االمتیاز عقدثانیا : تمییز 

ما �میز عقد اال�جار المرفق العام عن عقد االمتیاز المرفق العام هو ان الشخص العام _ 1

للمرفق العام، بل و  األساسیة المنشآتفي عقد ا�جار مرفق العام ال یتحمل نفقات اقامه 

جزء من المقابل المالي الذي  بدفعت هذا المرفق واستغاللها، أیلتزم مقابل استهالك منش

  .باإلیجار�حصل علیه الى شخص عام ما نح التفو�ض 

ففي  المدة�ما یتمیز عقد ا�جار مرفق العام عن عقد امتیاز المرفق العام ا�ضا من حیث _ 2

من قبل صاحب االمتیاز، العامل االساسي في  المكرسةاالستثمارات  تشكلالوقت الذي 

لتغطیه نفقات استثمار�ه  الكافیة ةصاحب التفو�ض �حاجه الى مدالطول لمدة العقد، الن 

و تقتصر فقط على نفقات  متواضعةوتحقیق االر�اح، �كون االستثمار في عقد اال�جار 

اعمال التجدید دون تحمل نفقات انشاء المرفق العام او توسیعه،  بعضو  والصیانةالتشغیل 

  .وتحقیق الر�حمده اقصر لالستثمار  یتطلبمما �جعل العقد 

بتقد�م جزء من المقابل  باالیجار�ما �ختلف العقدان من حیث التزام صاحب التفو�ض _ 3

المالي للشخص العام، على خالف القاعدة العامة في عقود االمتیاز، التي تقتضي حصول 

                                                            
 .156، ص  2010صر�في ناد�ه، تسییر المرفق العام والتحو�الت الجدیدة، دار بلقیس، دار البیضاء ، الجزائر  1
 .26ق ، ص رادیر النصیرة ، اعروقن وهیبة، المرجع الساب2
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المحصلة من  الرسومصاحب االمتیاز على �امل المقابل المالي المتحصل علیه من 

 .العام المرفق دماتبخالمنتفعین 

 .عقد التسییرو المحفزة الو�الةالمطلب الثاني : عقد 

  . الو�الة المحفزة : األولالفرع 

 اوال : التعر�ف:

للمفوض له  المفوضةالسلطةمن القانون تفو�ضات المرفق العام " تعهد  55عرفتها المادة 

 السلطةمرفق العام لحساب  باستغاللبتسییر وصیانه المرفق العام و�قوم المفوض له 

 ."الكلیة بإدارتھ ورقابتھ وتحتفظالتي تمول بنفسها اقامة المرفق العام  المفوضة

 مئو�ةتحدد نسبه  منحةبواسطه  المفوضةالسلطةو�دفع اجر المفوض له مباشره من 

، وقد االقتضاءمن االر�اح عند  وحصةاإلنتاجیةالمنحةمن رقم االعمال، تضاف الیها 

االستغالل و�ذا مخاطر صناعیه تتعلق  بإراداتله مخاطر تجار�ه تتعلق  المفوضتعترض 

  .بتسییر المرفق العام المرتبطةاالستغالل والنفقات  �أعباء

كحد اقصى و�مكن  التمدید سنوات  10بالمحفزة  الو�الةوتحدد مده اتفاقیه في شكل 

شر�طه ال تتعدى مده التمدید  المفوضة السلطةمبرر من  تقریرعلى اساس  ملحق�موجب 

  .سنتین �حد اقصى

�جمله من الخصائص التي �مكن تلخیصها في  المحفزة الو�الةتتمیز  : ثانیا : الخصائص

التفو�ض اقامه منشات  مانححیث یتولى  .الشخص نفقات اقامة المرفق العام تحمل :ما یلي

المرفق العام لیس لحسا�ه  بإدارةالتفو�ض  العقد �سلمه الى صاحب بدا�ةالمرفق العام وعند 
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للمرفق العام الذي هو موضوع  الصیانةبأعمالالشخص العام الذي �قوم  لحسابوانما 

 .1التفو�ض

المرفق العام  بإدارةاداره المرفق العام لحساب شخص عام: فال �قوم صاحب التفو�ض _ 2

من  األتاوى ال لحسا�ه وانما لحساب شخص عام، �ما یتولى صاحب التفو�ض بتحمیل 

ح نما عامالمستفیدین من خدمات المرفق محل تفو�ض، و�قوم بتحو�لها الى شخص 

 .2التفو�ض

حیث یتكون المقابل المالي الذي  :المقابل المالي الذي یتحصل علیه صاحب التفو�ض_ 3

�حصل علیه صاحب التفو�ض من الجزء الثابت �حدد في العقد والجزء تحرك یرتبط بنتائج 

یدعھ إلى تحسین طرق لمرفق العام والذي �عتبر حافزا امام صاحب التفو�ض استغالل ا

  .3استغالل المرفق العام وتحسین انتاجیتھ

"  199 -18من المرسوم التنفیذي رقم  55 المادةحددت   :المحفزة الو�الةمده العقد _ 4

سنوات �حد اقصى  10ب  المحفزة الو�الةتحدد مده اتفاقیه تفو�ض المرفق العام �ل شكل 

على اساس  المفوضة السلطةمن  وتطلب�موجب ملحق مره واحده  المدةهذه  �مكن تمدید

شر�طه ان ال  االتفاقیةاستثمارات ماد�ه غیر منصوصه علیها في  إلنجازالتقر�ر معطله 

 .4تتعدى مدة التمدید سنتین

 

 
                                                            

منى اكرم ، تفو�ضات المرفق العام �ألیات من االلیات تنصیص المحلیة في الجزائر، مذ�رة ماستر حقوق، قانون عام،  1
 . 2019 - 2018قانون اداري،

  . 21من نفس المرجع ص  2
  .21من نفس المرجع صفحه  3
 22من نفس المرجع ،ص  4
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 الفرع الثاني: عقد التسییر

 : اوال : تعر�ف

�عقد تشغیل  أحیاناالمرفق العام او ما �طلق علیه  إدارةما �عرف �عقد  أو عقد التسییر

 عبئ تشغیل�مقتضى الى القطاع الخاص  اإلدارة جهةتعھدوصیانة المرفق العام، هو عقد 

  .المستقر في هذا الخصوص العملي للواقعلفتره من الزمن وطبقا  وصیانتھالمرفق 

ان التسییر هو الشكل  199 -18من المرسوم التنفیذي رقم  56 المادةحیث عرفت 

العام او تسییره وصیانته  مرفقاتسییرمن خالله للمفوض له  المفوضة والسلطةالذي تعهد 

  .المفوض له خطر بتحملھبدون اي 

التي تمول بنفسها المرفق  المفوضة السلطةالمفوض له المرفق العام لحساب  ویستغل

  . ورقباته الكلیة إدارتھبالعام وتحتفظ 

 مئو�ةبنسبةتحدد  منحةفي شكل  المفوضة السلطةله اجر مباشره من  المفوضو�دفع 

 .1االنتاجیة المنحةاالعمال، تضاف الیها  رقممن 

كوكیل �اإلدارةوتتراوح مده هذا العقد لخمسه سنوات و�ظهر فیه الشخص المكلف 

عائدات یتقاضاھا بصورة جزافیة وثابتة وثد مقابل  .یعمل بإسم ولحساب الجماعة العامة 
الشمالي الجزافي  یقترن أحیانا بحوافز تتعلق بنتائج اإلستغالل، لذلك یمكن أن یختلف المقابل

 من فترة إلى أخرى

 

 

 
                                                            

 199 -18من المرسوم التنفیذي رقم  56المادة 1
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 : ثانیا : خصائصه

یستوجب التي  الرضائیة�عد عقد التسییر من العقود  عقد التسییر عقد رضائي:_ 1

الرضا الكامل للطرفین اي الطرف الوطني المالك والطرف المسیر (اجنبي او  إلنعقادھا

 .1وطني) فمبدأ سلطان االدارة یلعب دورا مهما في مثل هذه العقود

 الطرفینبین  متبادلةیرتب عقد التسییر التزامات :عقد التسییر عقد ملزم لجانبین_ 2

الطرف الوطني بتسلیم الملك المسیر الى المسیر (المؤسسة) وتوفیر  فیلتزمالمتعاقدین، 

 بدفعالى االلتزام  �اإلضافةلممارسه المسیر لمهامه على اكمل وجه،  المناسبةالظروف 

 والتقنیة الفنیةخبرته  اضفاءاالجر للمسیر، اما االلتزام الذي �قع على عاتق المسیر فهو 

 .2اجها ضمن شبكاتهمن اجل تطو�رها وادم المؤسسةعلى 

�النظر الى التشر�ع الجزائري فان عقد التسییر من العقود :عقد التسییر عقد مسمى_ 3

الخاصة، من حیث  �أحكامهو�التالي ینفرد . 3 01 -89القانون رقم  فينظمه  والذيالمسماة

  .طرفیھوااللتزامات التي تقع على  االبرام

العقود منها ان  لتدویلالالزمة�عتبر دولیا �مجرد توفیر الشروط  :عقد التسییر عقد دولي_ 4

 .4)القانوني المعیاراجنبیه ( شركة�كون المسیر 

في �افة  النامیةبإقتصادیات الدول اخرى الدور الذي یلعبه في النهوض  جهةومن 

الى الشروط التي یتضمنها من  باالضافةمدة سر�انه،  بطول، وامتیازه 5المجاالت

                                                            
  .14، ص 2015بن قانه صبر�نة ، حماز �اسین، عقد التسییر ، تخصص قانون االقتصادي، جامعه تیزي وزو ،  1
 .14من نفس المرجع ، ص  2
  .14نفس المرجع السابق، ص  3
  .14نفس المرجع السابق ، ص  4
  .14بن قانه صبر�نة ،  المرجع السابق، ص  5
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 المعیارالتي �حتلها ( االقتصاد�ة األهمیةیبینالتحكیم في حاله النزاع، وهذا ما شرط

 .1)االقتصادي

 الو�الة�میز الفقهاء عقد التسییر عن : المحفزة الو�الةثالثا : تمییز العقد التسییر عن 

او  إضافاتمبلغا ثابتا دون اي  یتقاضى األولى الحالةفي  �اإلدارةهو ان القائم  المحفزة

 إضافي مبلغاهناك حتما  الثانیة الحالةالعقد على خالف ذلك بینما في  اذا نصعالوات اال 

 .2المتعاقد یتقاضاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
  .14نفس المرجع، ص  1
 .15نفس المرجع ، ص  2
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 :خالصة الفصل األول

�عد أسلوب تفو�ض المرفق العام الصورة المستحدثة لتسییر المرافق العامة، وذلك  

�عد فشل وعدم نجاعة األنظمة الكالسیكیة حیث تقوم الدولة من خالل هذه التقنیة بتفو�ض 

المرفق العام لصالح أشخاص القانون الخاص أو العام، �مقابل مالي یتحصل علیه صاحب 

ه للمرفق و�كون ذلك لمدة زمنیة محددة، ومن أجل تحقیق الهدف التفو�ض من خالل استغالل

وتتمیز تقنیة تفو�ض المرفق العام  .الذي أنشئ من أجله المرفق وهو تحقیق المصلحة العامة

�مجموعة من الخصائص أهمها: حتمیة وجود مرفق عام یهدف للمنفعة العامة، والعالقة 

لمدة، وتنفیذ العقد �اإلضافة إلى عنصر التعاقد�ة التي تحدد �ل من أطراف العقد، ا

�اعتبار أن عقود تفو�ض المرفق العام من فئة العقود  .االستغالل واالستثمار �المرفق العام

اإلدار�ة فقد �ختلط مفهومها مع غیرها من العقود اإلدار�ة مثل التفو�ض في السلطة اإلدار�ة، 

و�مكن أن �أخذ  .ا تمییزها عما �شابههاالصفقة العامة، الو�الة، التأهیل... لذا وجب علین

تفو�ض المرفق العام أر�عة أشكال وهي: عقد االمتیاز و�عتبر الشكل األكثر شیوعا، عقد 

 .اإل�جار، الو�الة المحفزة، وعقد التسییر
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 تمهید: 

في المرسوم  الواردة العامة �األحكامیتجسد النظام القانوني لعقد تفو�ض المرفق 

  .المرفق العام بتفویضالمتعلق  199 -18التنفیذي 

بین  التعاقد�ة العالقةعلى اتفاقیه التفو�ض في  المطبقة الخاصةوتظهر القواعد 

 .1االشخاص من القانون العام او الخاص وأحد العمومیةاالدارة أو السلطة 

�فترات ازدهار  العامة للمرافقاو تسییر اشخاص القانون الخاص  ةحیث مرادار 

نشاط اشخاص القانون  تكبلوتطور، نظرا الى تحر�رهم من القیود االدار�ة والمالیة، التي 

النشاط محل  طبیعةفي اداره المرفق العام تتناسب مع  مرنةألسالیبالعام واستخدامهم 

  .التفو�ض

د بین طرفي عق متبادلةوفي تنفیذ عقد التفو�ض وما یترتب عنه من اثار قانونیه 

�اعتبار عقد تفو�ض المرفق العام  التعاقد�ة العالقة نها�ةتفو�ض المرفق العام، وفي االخیر 

  .من العقود الزمنیة

 

 

 

 

 

                                                            
عاقلي محمد، تفو�ض المرفق العام في التشر�ع الجزائري مذ�رة مكملة لنیل شهادة الماستر ، في الحقوق قانون عام فرع  1

 .2019 -2018قانون اداري جامعة محمد خیضر ببسكرة ، 
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 عقد تفو�ض المرفق العام إبرام: األولالمبحث 

تعد العقود واحده من ابرز وسائل االدارة، تستخدمها في تسییر وتنظیم مرافقها العامة، 

الى ابرام العقود، وهي على  العامةفي سبیل القیام بوظائفها وتقد�م الخدمات  اإلدارةتلجا  اذ

 السلطة)، والذي یهمنا النوع الثاني الذي تظهر فیه مظاهر حكومیةنوعین: مدنیة وادار�ة (

 .1من القانون العام المستمدةوامتیازاتها  العامة

التي تسیر المرافق العامة،  الحدیثةكما �عتبر عقد تفو�ض المرفق العام من الطرق 

لتنفیذ او تلبیه حاجات  العامة الجماعةالى انها تختلف عن تلك العقود التي تستعملها 

العمومیة، �حیث ال تخضع العقود تفو�ض المرفق  كالصفقاتالتي تملكها  العامةالمرافق 

  .2محددة الشكلیةالعام الى اجراءات 

  :الى مطلبین المبحثسنتطرق في هذا 

  .المرفق العام تفویضاجراءات ابرام عقد  : لمطلب االولا

  .العام المرفقالمطلب الثاني : صیغ ابرام عقد تفو�ض 

 

 

 

 
                                                            

ادة الماستر في الحقوق القانونیة العام ر�م علي احسان محمد العزاوي، وسائل ابرام العقود اإلدار�ة مذ�رة مكملة لنیل شه 1
 ةفرع قانون ادارة مذ�رة مكمله لنیل شهادة الماستر في الحقوق قانون العام فرع قانون اداره جامعه محمد خیضر ببسكر 

  .31دراسة مقارنة، امین ماجستیر في قانون مكتبه الوفاء القانونیة للنشر ، ص  2018/2019
 .العام في التشر�ع الجزائري عاقلي محمد تفو�ض المرفق  2
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 .اجراءات ابرام عقد تفو�ض المرفق العام : المطلب االول

المرفق العام  وتفویضاتالعمومیةبالصفقاتالمتعلق  247- 15ان المرسوم الرئاسي 

لم �حدد نظاما قانونیا �كفل اجراءات ابرام عقود تفو�ض المرفق العام، بل اسند تطبیق الباب 

 بتفویضالمتعلق  199 18الثاني من المرسوم الرئاسي للتنظیم، و�صدور المرسوم التنفیذي 

حد ما عقود تفو�ض المرفق العام بنظام قانوني خاص �شابهه الى  نظن المشرعالمرفق العام

مع خصوصیه المرفق العام  تنسجممع النظام القانوني الفرنسي لكن وفق اطر ونظم 

 .واختیار العرض االمثل، المنح المؤقت المساواة مبدأحیث تتمثل في احترام  .�الجزائر

  .واختیار العرض االمثل المساواةالفرع االول : احترام مبدا 

مبدا  �أعمال المفوضة السلطةواالعالن المسبق تلتزم  المنافسةمن  �عد �ل اجراء

او حر�ة تقد�م  المزایدةبین المترشحین سواء من حیث الحق في االشتراك في  المساواة 

دون  بعرضمترشح یتقدم  متعاملالعام ان تستبعد اي  للجماعةوغالعطاء، ومن ثم ال �س

 .1سبب مشروع

 

 

 

 

 

                                                            
فوناس سهیلة ، تفو�ض المرفق العام في القانون الجزائري اطروحة، لنیل شهادة الد�توراه، في الحقوق �لیه الحقوق  1

 .221، ص 2018والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري بتیزي وزو، الجزائر، 
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قائمه المترشحین  بإعداد العروض وانتقاءتیار تقوم لجنه االخ الترشیحاتو�عد تلقي 

یتبین له عرضا  اینالمؤهلین لتقد�م عروضهم وارسال نسخه من دفتر الشروط لكل مترشح 

على  المالیةالمبالغةوشروط فرض  والنوعیةدقیقا حول المرفق العام، و�ذا الخصائص الكمیه 

 القائمةاسمه في  وردوذلك دون انحیاز، وعلى �ل مترشح  المقدمة الخدمةالمنتفعین مقابل 

وفق ما هو مبین سا�قا وذلك �طر�قه  دقیقاعرضا  یقدمواستلم نسخه من دفتر الشروط ان 

  .المفوضةالهیئةمن طرف  ضغوطحره و�دون اي 

تفحص في العروض دون تمییز او  �إجراء المسؤولة السلطةتقوم  العروض�عد تلقي 

حیث جاء فیها "  199- 18من المرسوم التنفیذي  31 المادةعلیه  نصتانحیاز وهذا ما 

و تسجیل  االظرفة�فتح  أولىوفي مرحله  علنیة جلسةالعروض في  االختیار وانتقاءتقوم لجنه

من الیوم الموالي  الترشح ابتداء ملفاتمن المترشحین، ثم تقوم لجنه  المقدمةجمیع الوثائق 

 .1ظرفةللجنه فتح األ

  .اعتبارات مالیة وفنیة الىوذلك بناء على االعتبار الشخصي اي یتم اختیاره استنادا 

  . المنح المؤقت : الفرع الثاني

 المفوضةالسلطةترفع تقر�ر الى  عملھا�عد انتهاء لجنه اختیار وانتقاء العروض من 

 199 - 18من المرسوم  41 المادةوالتي تمتلك صالحیة منح التفو�ض، حیث تنص 

قرار المنح المؤقت  المفوضة السلطةالمرفق العام على انه " یتخذ مسؤول  بتفویضالمتعلق 

للتفو�ض... و�تم اشهار هذا القرار... "، �حیث تنشر قرار المنح المؤقت على االقل في 
الوطنیة و اللغة االجنبیة وعندما یتعلق االمر بقرار منح مؤقت باللغة  جریدتین یومیتین

، فانه یتم اشهار القرار �كل الوسائل لتفویض مرفق عام في حالة التراضي بعد االستشارة

  .حسب حجم ونطاق نشاط المرفق العام المتاحة
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�جوز الطعن فیه وهو ما نصت علیه  اإلدار�ةوقرار المنح المؤقت �غیره من القرارات 

 التراضياو  المنافسةمن المرسوم السابق، فكل مترشح شارك في الطلب على  42 المادة

، وذلك برفع الطعن للتفویض�حق له ان �حتج على قرار المنح المؤقت االستشارةالبسیط �عد 

اشهار القرار  اریختیوما ابتداء من  20المرفق العام في اجل ال یتعدى  لجنة تفویضات الى

  .�المنح المؤقت

في اجل ال  واتخاذ قرار ملف الطعن بدراسةالعام  المرفق تفویضات لجنةوتقوم 

  .یوما 20یتعدى 

للتفو�ض ورفض استالم  المؤقت المنحما اذا رفض المترشح المستفید من  حالةوفي 

المنح المؤقت لهذا  �إلغاءالمفوضةالسلطةتقوم  االتفاقیةاو رفض توقیع  االتفاقیةاشعار بتبلیغ 

في محضر  المسجلةالعروض  قائمةالمترشح واللجوء الى المترشح الموالي الوارد في 

 .1العروض الذي اعدتها لجنه اختیار وانتقاء العروض وتقییم المفاوضات
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 .عقد تفو�ض المرفق العام إبرامالمطلب الثاني : صیغ 

 �قاعدة المنافسةتبرم عقود تفو�ض المرفق العام في الجزائر وفقا لطر�قه الطلب على 

 بمفھومالمنافسةعدم الجدوى من الطلب على  المفوضة السلطة إعالن آجالعامه وفي 

، تبرم عقود التفو�ض وفقا لطر�قه التراضي الذي �مثل 199 - 18المرسوم التنفیذي رقم 

 .1مةالعا القاعدةاالستثناء عن 

  .الطلب على المنافسة : األولالفرع 

له،  المفوضهي حر�ه اختیار  أساسیهتقوم عقود تفو�ض المرفق العام على فكره 

التي من شانها ان  اإلجراءات�احترام جمله من  المفوضة اإلدارةومن اجل اختیاره تلتزم 

عن رغبتها �التنازل عن  �اإلعالنالشفافیة والمساواة بین المنافسین، �حیث تلتزم  تضمن

 .2تسییر مرفق معین

على " �جب ان یتم نشر الطلب على  199 18من المرسوم التنفیذي  25تنص المادة 

�شكل واسع و�كل وسیله مناسبه و�جب اشعارها في جر�دتین یومیتین �اللغة الوطنیة  المنافسة

 .3واللغة االجنبیة

الذي  اإلجراءوالذي �عتبر  المنافسةعلى وجوب اعالن على الطلب على  المادةاكدت 

و�ضمن منافسه اكبر بین المترشحین على  الشفافیةعدة منافسین، �ما �كرس  بترشیح�سمح 

  .اساس معاییر موضوعیة تصنعها االدارة �صفة مسبقة

                                                            
بن شر�ط امین، بر واقیه ر�یع، النظام القانوني للتفو�ض المرفق العام، مذ�رة ماستر، تخصص قانون اداري جامعه احمد  1

 . .2019 2018درا�ة ادرار، 
مخلوف �اهیة، تأثیر المنافسة على فكر المرفق العام، �حث مقدم الى ملتقى حول، التسییر المفوض للمرفق العام من  2

 .85طرف اشخاص القانون الخاص، �جا�ة، الجزائر ، ص 
  . ، المرجع السا�ع199 18المرسوم التنفیذي  3
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." یتم 12_05من القانون رقم  105 المادةكما نص علیه ا�ضا المشرع الجزائري في 

عن طر�ق عرضها على المنافسة مع تحدید السیما محتوى  العمومیة الخدمةتفو�ض 

بها ومده التفو�ض  الملتزم ومسؤولیاتالخدمات التي یتحملها المفوض له وشروط تنفیذها 

من المستعملین ومعاییر تقد�م  المدفوعة الخدمة تسعیرةو�یفیه دفع اجر المفوض له او 

 .1نوعیه الخدمة

البیانات التي �جب ان  199 -18من المرسوم التنفیذي  27 المادةفي حین حددت 

  :في وتتمثلالطلب على المنافسة  إعالنیتضمنها 

  .عنوانها ورقم تعر�فها الجبائي ان وجد المفوضة السلطة ةتسمی_ 1

 صیغه الطلب على المنافسة _ 2

  .موضوعة وشكل تفو�ض المرفق العام_ 3

  .المدة القصوى للتفو�ض_ 4

  .او االنتقاء االولي تأهیلشروط _ 5

  .لملف الترشح المكونةالوثائق  ةقائم_ 6

  .اخر اجل لتقد�م ملف الترشح_ 7

 _ مكان ایداع ملف الترشح .8

  .دعوه المترشحین لحضور اجتماع فتح االظرفة_ 9

�یفیه تقد�م ملف الترشح الذي �جب ان یتقدم في ظرف مغلق وتكتب علیه عباره ال _ 10

  .العروض وانتقاءاال من طرف لجنه االختیار �فتح 

 

 

                                                            
،  2005سبتمبر  4الصادر في  60ج،ر،ج،ج،، عدد  ، المتعلق �المیاه،2005اوت  2المؤرخ في  12- 5القانون رقم  1

، 2008 -1 -27الصادر في،  44،ج،ر،ج ،ج عدد  2008_ 1- 23المؤرخ في  3 -8المعدل �الموجب القانوني 
 .2009جو�لیة  26الصادرة في  44جو�لیة،ج،ر،ج، عدد  22، المؤرخ في 12-9المعدل والمتمم �موجب االمر رقم 
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 إلیداعالى اخر یوم واخر ساعه  المنافسةالطلب على  إعالن یشیركما �جب ان 

ملفات وساعة فتح االظرفة، مع االخذ في الحسبان مده تحضیر العروض، فسح المجال امام 

�عین االعتبار الملفات التي یتم استالمها �عد  تأخذمشار�ه اكبر عدد من المتنافسین وال 

 .1المحددة في اعالن اآلجالفوات 

من نفس المرسوم، " یتضمن ملف الترشح وثائق  30 المادةعلیه  نصتما ملف الترشح فقد أ

  :االتیة

  . �النزاهةتصر�ح _ 

  .القانون االساسي للشر�ة_ 

  .مستخرج السجل التجاري _ 

في ما �خص المترشحین الخاضعین للقانون الجزائري او المترشحین رقم تعر�ف الجبائي _ 

  .لهم العمل في الجزائر سبقاالجانب الذین 

  .الشروط دفترقدرات المترشحین مذ�ورة في  بتقییم�ل وثیقه تسمح _ 

 وشفافیةبین المترشحین  المساواة هو اجراء یهدف الى ضمان  المنافسةعلى  فالطلب

بین مصلحتها في  بالموائمةاإلدارةا�ضا  وتلتزمالعملیات وعدم التحیز في اتخاذ القرارات 

، حر�ه المنافسة، وذلك الظروفتسییره في احسن  تتولىتنفیذ مشار�ع المرفق العام الذي 

 .2في اختیار المتعاقد معها اإلدار�ةاستخدام سلطتها  ةعرقلتها واساء بعدم

  .الفرع الثاني: التراضي

لجمله من القیود وضوا�ط  اإلدارة�قتضي خضوع  المنافسةاذا �ان الطلب على 

تفو�ض المرفق العام بهذا  إلتفاقیاتعند ابرامها  بمراعاتھاالشكلیة واالجرائیة التي تلتزم 

التي تحكم اجراء  الصارمة�حررها من تلك االجراءات  التراضياالسلوب، فان لجوئها الى 
                                                            

 .مرجع سابق 199 -18مرسوم التنفیذي من ال 29 28 27المادة 1
 .المرجع السابق 199- 18من المرسوم التنفیذي  30المادة 2



 . النظام القانوني لعقد تفویض المرفق العامالفصل الثاني :

41 
 

�ما الحظنا ان المشرع الجزائري لم �عرف تراضي في الموسم التنفیذي  المنافسةالطلب على 

 اإلشارةمع  المنافسةالطلب على  القاعدةالعامةوانما اكتفى �انه استثناء على  199 18رقم 

الى التراضي، �موجب هذا االجراء،  اللجوءللسلطةالمفروضةالى الحاالت التي �خول فیها 

  .له مباشرة المفوضاختیار �كل حر�ه  المفوضةالسلطةتقوم 

  :وعلیه فستناول اشكال التراضي

  :اوال : التراضي البسیط

�انه" اجراء تقوم من  199 -18من المرسوم التنفیذي رقم  18حیث عرفته المادة 

من  التأكدلضمان تسییر مرفق عام �عد  مؤھل�اختیار مفوض له  المفوضةالسلطةخاللھ

 .1قدراته المالیة والمهنیة والتقنیة

�عد استثناء ااعاله نستنتج ان اجراء التراضي البسیط  المذ�ورة 18 المادةبتحلیل نص 

عقد التفو�ض مع المفوض له وحید  �إبرامالمفوضة السلطةعلى االستثناءات �حیث تقوم 

مسبقا من طرف السلطة  المعدعلى محله، ووفقا للدفتر الشروط  ارادتھما�مجرد تطابق 

 .2، دون اللجوء الى نوع من انواع االعالم واالشهار او الدعوة الى المنافسةالمفوضة 

نفهم ان المشرع الجزائري عندما اعتمد اسلوب التراضي البسیط في ابرام اتفاقیة 

تفو�ض المرفق العام، استند على مبدا االعتبار الشخصي في شخص المفوض له مما �ملكه 

قدرات مالیة، تقنیه ومهنیه تجعل منه المتعامل الوحید والكفئ في تسییر واالستثمار في من 

 .المرفق العام مع مراعاة ضمان معاییر الجودة والنجاح في الخدمة العمومیة
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  .ثانیا : التراضي �عد االستشارة

الى التراضي البسیط ففي �عض االحیان قد تلجا الى  المفوضةالسلطةاذا لم تلجا 

_ 18من المرسوم التنفیذي رقم  17المادة  نصتوفي هذا الصدد  االستشارةالتراضي �عد 

هو اجراء تقوم من خالله  االستشارةالسالف الذ�ر على ان التراضي �عد  199

 .1لى االقلمترشحین مؤهلین ع ثالثةمن بین  المفوضة بإختیار المفوض لھالسلطة

نستخلص ان المشرع  199_ 18من المرسوم التنفیذي رقم  17تحلیال للنص المادة 

في ابرام عقود تفو�ض المرفق العام این  االستشارةالجزائري اعتمد على اسلوب التراضي �عد 

و�ظهر  المنافسة مبدأفي اختیار المفوض له و بین  المفوضة السلطة حریةمزج بین مبدا 

مترشحین مؤهلین على االقل الستشارتهم ووضعهم في المنافسة في ما  ثالثة الدعوةذلك في 

  .لتسیر المرفق العام األفضلبینهم قصد اختیار المتنافس 

 المفوضةالسلطةان المشرع قید نوعا ما حر�ه  17 المادةما یالحظ جلیا من مضمون 

فاقیه التفو�ض لصالح المفوض اتباع اجراءات قصد منح ات بإلزامھافي اختیار المفوض له، 

في اختیار متعامل معین، هذا ما  .له �ختار ضمن عدة متنافسین، ما �قید السلطة المفوضة

�كرس المبادئ التي تقوم علیها المنافسة من اجل الوصول الى الطلب العمومي، عن طر�ق 

  .والمساواة في اختیار المفوض له ولو �صفة جزئیة الشفافیة

اعتبر المشرع صیغه  199 _18من المرسوم التنفیذي رقم  8المادة صن�الرجوع الى 

في تفو�ض المرفق العام،  المنافسةالتي هي طلب على  العامة القاعدةالتراضي استثناء عن 

اال في حاالت  المفوضة السلطةال تلجا الیه  استثنائياسلوب  بشكلیھالتراضي  وبإعتبار

 .من ذات المرسوم 21 20 19محدده جاءت على سبیل الحصر في المواد 
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 المرفق العام تفویضعقد  نها�ةالمبحث الثاني : تنفیذ و 

تنفیذ عقد تفو�ض المرفق العام �عده مراحل حیث یلتزم المتعاقد بتنفیذ العقد وفق  �مر

  .غا�ة نها�ة العقد إلى الالزمةشروطه لضمان سیر المرفق العام وتقد�م الخدمات 

  :مطلبین إلىحیث سنتطرق في هذا البحث 

 .تفو�ض المرفق العام عقدتنفیذ  : األولالمطلب 

  .التفو�ض المرفق العام عقدنها�ةالمطلب الثاني 
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 .تنفیذ عقد تفو�ض المرفق العام : األولالمطلب 

، تثبت لهم في أطرافھبین  متبادلةیرتب عقد تفو�ض المرفق العام اثار قانونیه 

التالیة:  الثالثةاألطراف بین  متبادلةمواجهه �عضهم البعض في شكل حقوق والتزامات 

  .المانحة،صاحب االمتیاز، المنتفعین السلطة

  .: حقوق و التزامات اطراف العقد األولالفرع 

للتفو�ض والمفوض له والمنتفعین  المانحة السلطةوتتمثل في حقوق والتزامات �ل من 

  .من خدمات المرفق

  :للتفو�ض المانحةللسلطة �النسبةاثار العقد  أوال:

 التالیة  القانونیةالمرفق العام االثار  تفویضیرتب عقد _ 

  :لالمتیاز تتمثل في المانحة السلطةحقوق *

لالمتیاز سلطة الرقا�ة، وهذا الحق مستمد  المانحة السلطةتملك  : واالشرافحق الرقا�ة _1

  .من طبیعة المرفق العام

 و الرقا�ةفسلطةمن تفو�ض ادارته،  بالرغمعن المرفق  مسؤولةما تزال  اإلدارةالن 

من بین  العامة الخدمةوضمان  مسؤولیتھاتحتینفذ االشراف تبقى في یدها لكون العقد 

واالشراف حتى اذا لم یتم النص علیها في دفتر  الرقا�ةوسلطة واألصلیة األساسیةاهدافها 

  .لإلدارةالشروط، فهي مقررة 

 المادةوهذا ما اكدته .1من النظام العام ألنها الرقا�ةو�التالي �جوز لها توسیع هذه 

 للسلطةعلى أنه " �جب على صاحب االمتیاز تقد�م تقر�ر سنوي  12- 5من القانون  109

                                                            
  . 182، ص  2000محمد محمد عبد اللطیف، تفو�ض المرفق العام، دار النهضة العر�یة، مصر،  1
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كما نشري .1الخدمة العمومیة وتقییمها تنفیذ تفویضبة شروط لالمتیاز �سمح �مراق المانحة

لالمتیاز مراقبه شروط تنفیذ  المانحة للسلطة الرقا�ةانه یدخل ضمن صالحیات  الى ا

تسییر هذه  بتفویضصاحب االمتیاز  یبادروتقییمها عندما  العمومیة الخدمةتفو�ض 

 .2الخدمة

اثناء تنفیذ العقد  اإلدارةالتي تتمتع بها  العامة السلطةمن امتیازات  :تعدیل البنود ةسلط_ 2

 التزاماتفي العقد مما یز�د او ینقص من  االتفاقیةاالداري حقها في تعدیل النصوص 

 .3موافقتھوهو المفوض له دون الحاجة الى  االخر المتعاقد

بتنظیم المرفق المتعلقة.وتمارس ضمن نطاق ضیق �ونها تنص حصر�ا على البنود _ 
 :والمتمثلة في 

  .التعاقدیةاقتصار التعدیل على الشروط التنظیمیة دون _ 

 اال �كون التعدیل جوهر�ا الى درجه تغییر موضوع العقد _ 

ال �حل التعدیل �االقتصاد�ات العقد، وفي حال ادى التعدیل الى ذلك الحق لصاحب االمتیاز 

 .4دالتوازن المالي للعق یعیدالتعو�ض �ما 

تحوز التي  العامة السلطة امتیازات تخول: توقیع جزاءات على صاحب االمتیاز  ةسلط_3

الجزاءات ذات الطا�ع االداري على  توقیع  سلطه ةلالمتیاز هذه االخیر  المانحة السلطة

                                                            
  .المرجع السابق 12- 5القانون رقم  1
الد�توراه الطور الثالث في  صونیة نایل ، السیر المفوض لمیرفق الراي في التشر�ع الجزائري، اطروحة مقدمه لنیل درجة 2

 .237صفحه  2017الحقوق، جامعة العر�ي التبسي الجزائر 
 .838محمد فؤاد عبد الباسط القانون االداري دار الفكر الجامعي جامعة، االسكندر�ة ،ص 3
  .247صونیا نایل، مرجع سابق ، ص  4
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 الثبات شرطودون  للقضاءصاحب االمتیاز من تلقاء نفسها، دون الحاجه الى اللجوء 

 .1�اإلهمالاو  باالمتناعسواء  ةالعقد� بإلتزاماتھالمتعاقد  الخالل ةالضرر، وذلك نتیج

  :و�مكن تقسیم الجزاءات الى

بها  ةالمطالب المفوضةةالمبالغ التي �حق للهیئ ة�قصد �الجزاءات المالی الجزاءات المالیة:أ_ 

التي یتم النص  ةالغرامات المالی:وتشمل التعو�ضات  ةالمفوض له �االلتزامات العقد� اذااخل

  .علیها في دفتر الشروط، مصادر مبلغ الكفالة

إلرغام المفوض له على الضاغطة للجزاءات  المفوضةةتلجا الهیئ الجزاءات الضاغطة:ب_ 

المفوض له المقصر على  محل ةعن طر�ق حلول االدار  ةالوفاء �االلتزامات التعاقد�

حقه في تسییر واستغالل المرفق محل التفو�ض، وهي جزاءات مؤقته ال  �إسقاطمسؤولیته 

 . 2المسؤولیةالعقد ولكنها تؤ�ل مهمه تنفیذه لغیر المتعاقد االصلي وعلى  تنھي

 �اإلدارةالى فسخ العقد اي انهاء العقد  اإلجراءاتتهدف هذه : ج/ الجزاءات الفاسخة

 .3هجسیم یرتكبه المفوض له عند تنفیذ التزامت �خطأتوقیعھالمنفردة، لذلك �جب ان �قترن 

 المانحة السلطةوالتي تلجا الیها  العقد: نها�ةالمرفق محل االمتیاز قبل  استردادةسلط_ 4

وال تتفق مع متطلباتها و�تم  العامة المصلحةاالمتیاز ال تحقق  طریقة تصبحعند ما  لالمتیاز

صاحب االمتیاز عما لحقه من اضرار دون ان �كون له االحتیاج  تعویض مع االسترداد

 الجزائيال یتعلق �الفسخ  الحالةفي هذه  واالسترداد، العقد الستمرار المكتسب�فكره الحق 

 . 4بالتزاماتھلم �خل  الحالةكعقو�ة، الن صاحب االمتیاز في هذه 

                                                            
  .248صونیا نایل، مرجع سابق، ص 1
 .248فوناس سهیلة، مرجع سابق ،ص  2
، تفو�ض المرفقة العام دراسة BOTمروان محي الدین، القطب طرق خاصة المرافق العامة لإلنتاج الشر�ات المختلطة،  3

 .498، ص 2009مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقیة ، لبنان 
  .249صونیة نایل ، مرجع سابق صفحه  4
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صاحبه التفو�ض ان تلتزم بتنفیذ  المفوضة اإلدارةلالمتیاز: على  المانحة السلطةالتزامات *

في منح محل عقد التفو�ض للمفوض له، وذلك من اجل  والمتمثلةااللتزامات التعاقد�ة 

مانحه التفو�ض ان تسهر على تنفیذ حقوق المفوض له  اإلدارةواستغالله وعلى  تسییره

 في عقد وذلك مثال في التعو�ضات المالیة، من اجل الحفاظ على التوازن المالي لل المتمثلة

  .تنفیذ العقد أثناءالتي تطرا  االحتالالتحاله 

 مئو�ةتحدد نسبه  منحةاجر المفوض له بواسطه  بدفعالمفوضة السلطة�ما تلتزم ا�ضا _ 

الیها منحه انتاجیه وحصه من االر�اح عند االقتضاء و�ظهر هذا  تضاف، األعمال رقممن 

 .1اتخاذ شكل الو�الة المحفزة أثناء

في  التالیةللمفوض له االثار  �النسبةیرتب العقد : اثار العقد �النسبة للمفوض له :ثانیا

  :شكل حقوق وواجبات

 بالحقوقللتفو�ض  المانحة السلطةیتمتع المفوض له في مواجهه  حقوق المفوض له:*

  :التالیة

مستحقه  كمبالغیتم تحصیلها  رسوملذي یؤخذ شكل ا: الحق في قبض المقابل المالي _ 1

 الصیانةاالستثمار واشغال  وتكالیفاعباء التسییر  بتغطیةمن مستعملي المرفق، وذلك 

والهیاكل محل العقد، التي یتحملها صاحب االمتیاز �لیا او  المنشآتالمنصب على والتجدید 

 .2بتسییرهجزئیا، �عنوان أداة الخدمة، عند قیامه �استغالل التجاري للمرفق المكلف 

وهو الحق الذي �عتبر اساسي في العقود االدار�ة،  :في اعاده التوازن المالي للعقدالحق _ 2

في حال حدوث اختالل في اقتصاد�ات العقد، سواء �ان مراد هذا  اإلدارة�كلف للمتعاقد مع 

او رد ذلك االختالل الى ظرف  المانحة السلطةالتي تمارسها  اإلدارةاالختالل �عض اعمال 

والتي نصت في  12- 5من القانون رقم  140 المادةقاهرة، وهذا ما اكدته  طارئ او الى قوة
                                                            

 .187محمد عبد اللطیف مرجع سابق ، ص  1
  .151صونیا نایل ، المرجع السابق، ص  2
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 المبررة الحقیقیة والتكلفةالى اسعار ال تتوافق  العارضةحال ما اذا ادى تطبیق االلتزامات 

من صاحب االمتیاز او المفوض له، �مكن ان �منح له تعو�ض مالي �ساوي االعباء 

 .1ددالتي تحملها في هذا الص اإلضافیة

  :هما نظریتانالحفاظ على التوازن المالي �ستند الى _ 

 وف الطارئةنظر�ه الظر .نظر�ه فعل االمیر_ 

من  المجموعةواجبات صاحب االمتیاز: �قع على عاتق صاحب االمتیاز �موجب العقد *

موضوع  العمومیة للخدمةااللتزامات الهدف االساسي منها ضمان السیر الحسن والمنتظم 

  :في المتمثلةاالمتیاز 

یتحدد االلتزام االساس للمفوض الیه في قیامه  العام: لمرفق واستغالال بتسییرااللتزام _ 1

بنفسه، وان یتحمل مسؤولیه استغالل المرفق من  التفویض�استغالل المرفق العام محل 

للمرفق العام، فیجب علیه ان  االنفیذ الشخصيجهة، و�التالي فالمفوض له مسؤول عن 

 .2�ضمن التسییر الفعال والجدي للمرفق العام

من المرسوم الرئاسي رقم  210نصت علیه المادة  تاوة للجهة المفوضة:إااللتزام �الدفع _ 2

 السلطةالمرفق العام " ... تعهد  وتفویضاتالعمومیةالمتعلق �الصفقات  247 -15

 وبتصرفیدفعها لها  إتاوة سنویةللمفوض له بتسییر مرفق عام وصیانته مقابل  المفوضة

 .3المفوض له لحسا�ه وعلى مسؤولیته

 

 
                                                            

 .، المعدل والمتمم، مرجع سابق12-05القانون رقم  1
ص  2015ابو �كر احمد عثمان، عقد تفو�ض المرفق العام، دراسة تحلیلیة مقارنة دار الجامعة الجدیدة ، االسكندر�ة  2

183 .  
 .المرجع السابق 247 15المرسوم الرئاسي  3
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  :العقد �النسبة للمنتفعین أثار :ثالثا

 أثارللمنتفعین الطرف الثالث في العقد،  �النسبةیرتب عقد تفو�ض المرفق العام 

لالمتیاز وهي  المانحة والسلطةقانونیه في شكل حقوق والتزامات اتجاه �ل من الملتزم 

  :كالتالي

  :حقوق المنتفعین من العقد وتتمثل في*

من  االستفادةحق یثبت للمنتفعین �قوه القانون هو  أولالحق في االنتفاع �الخدمة: _ 1

خدمات المرفق العام محل االمتیاز وال �جوز لي صاحب االمتیاز االعتراض على ذلك متى 

لالستفادة من المرفق، ومتى اخلى صاحب االمتیاز بهذا  القانونیةاستوفى المنتفع الشروط 

اتجاه المنتفعین واجب الزام صاحب االلتزام وحمله على  المانحة السلطةااللتزام �قع على 

 .1هالوفاء �

للمنتفعین  �النسبةفهي حق  واجب المانحة للسلطة �النسبة الرقا�ةلجأتاذا حق الرقا�ة: _ 2

الى صاحب االمتیاز عن طر�ق الشكاوي والتقار�ر التي یرفعونها  جهة، �مارسونه من 

 جهةومن   .ومطالبتها �التدخل لجبر صاحب االمتیاز على تنفیذ التزامه المانحة للسلطة

 .2�ما �مكنهم من حق المطالبة بتدخلها المانحة السلطة�عتبر هذا الحق رقا�ه على  أخرى 

حیث یلتزم صاحب االمتیاز ببعض المكفولة لدى صاحب االمتیاز:  الخاصةالحقوق _ 3

بتدخل السر�ع في الموقع، واقامه طلبات المشتركیناالستجا�ة ل : مثل الخاصةالحقوق 

 15 تصرفھم وأیضا وجوب البرد الخطي على الشكاوى خاللاالستقبال الھاتفي تحت مر�ز

  . یوما

 
                                                            

  . 254صونیا نایل، مرجع سابق، ص  1
 .255صونیا نایل، مرجع نفسه، ص  2



 . النظام القانوني لعقد تفویض المرفق العامالفصل الثاني :

50 
 

  :واجبات المنتفعین*_

  :یلتزم المنتفعین بواجبات التالیة

واجب دفع مقابل مالي لالنتفاع بها،  �الخدمةاالنتفاع  حق�قابل  واجب دفع التسعیرة :_ 1

ا تسعیرتها فتتحدد طبقا التي �قوم صاحب االمتیاز �فوترتها، وتحصیلها من المشتر�ین، ام

 .1للتشر�ع المعمول �ه

 االمتثال لقواعد نظام المرفق :  واجب_ 2

�احترام �ل القواعد والمبادئ التي تنظم تسییر واستمرار�ه  المرتفقین�حیث یلتزم 

  .المرفق العام وعدم مخالفتها

  .الرقا�ة على تنفیذ عقد تفو�ض المرفق العام :الفرع الثاني

مرافقها سواء �انت لشخص عام او شخص خاص ال تعني  ألحد اإلدارةتفویضان 

مسؤوله عن المرفق �الرغم من تفو�ض ادارته، حیث تتولى  اإلدارةعنه، بل تبقى  تخلیھا

 واستثمار ادارةفي انتاج تقنیه التفو�ض في  الھامةالتي تشكل احد العوامل  الرقا�ةعملیه 

  .المرفق العام

 الخارجیة والرقا�ة الداخلیة للرقا�ة: تخضع تفو�ضات المرفق العام  ار�ةاوال : الرقا�ة االد

  .حیز التنفیذ اتفاقیة التفویض �مجرد دخول 

 الداخلیة : الرقا�ة*

بنفسها على نفسها و �ستوي في ذلك ان �كون  اإلدار�ة السلطةمن  الداخلیة الرقا�ةتمارس  

 الرقا�ةوتنصب على جانب من جوانب اعمالها،  اإلدارةترد على �ل اعمال  الشاملة للرقا�ة

                                                            
بن شعالل حمید، عقد االمتیاز �أحد االسالیب تدخل القطاع الخاص في التسییر المرفق العام، مجلة االكاد�میة للبحث  1

  .224، ص2002، 2القانوني، �لیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، العدد 
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 العامةالمبادئ  وتجسیدالتحكیم في اجراءات ابرام الصفقات  یظمنعلى هذا النحو  الداخلیة

وضمان السیر الحسن لها وحما�ه  اإلدارةالتي تقوم علیها، وذلك للحفاظ على مصالح 

  .1مصالحها المالیة

للتفو�ضات المرفق العام فان  المنظمة18-199و�الرجوع الى احكام المرسوم التنفیذي 

  .اختیار وانتقاء العروض لجنةالداخلیة الى  الرقا�ةالمشرع عهد بوظیفة 

لجنة تتولى مهمه فتح االظرفة وتقییم العروض  العروض: وانتقاء اختیارتعر�ف لجنه _ 1

�عد امر الزامیا على  فاستحداثھالهذا الفرض، تستمد صالحیاتها من تسمیاتها لذلك  نشأت

من المرسوم  75 المادة تحیث نص العامة تفویض المرافقكل الهیئات التي لها صالحیات 

في اطار  المفوضة السلطةالمتعلق �التفو�ض المرفق العام على " تنشا  199 18التنفیذي 

 .2العروض وانتقاء اختیارلجنه  الداخلیة الرقا�ة

العام  المرفق بتفویضاتجاء التنظیم المتعلق  العروض :تشكیل لجنه اختیار وتقییم _ 2

من  76 المادةنصتحیث  الكفاءةواهمها الشروط توافر  اللجنةفي  �العضو�ةتتعلق  �أحكام

اختیار وانتقاء العروض نظرا  لجنةاختیار اعضاء  تتم"على  199 18المرسوم التنفیذي 

  ."سنوات قابلة للتجدید 3لكفاءتهم لمدة 

من سته موظفین مؤهلین، من بینهم الرئیس �عینهم مسؤول  اللجنةوتتكون هذه 

  .السلطة المفوضة

 .3ان ینیرها في اشغالها كفاءاتھ�مكنه �حكم شخص كما �مكن للجنه ان تستعین �كل 

                                                            
، رسالة ماجستیر ، فرع الدولة ومؤسسات ، الحقوق فرقان فاطمه الزهراء رقا�ة الصفقات العمومیة الوطنیة في الجزائر 1

 .10ص  2007جامعة الجزائر، 
  . المرجع السابق 199 -18المرسوم التنفیذي  2
 .مرجع السابق 199 - 18المرسوم التنفیذي  3
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وتقییم العروض �مجموعه من  اختیارلجنه  تتكفلالعروض : اختیاروتقییممهام لجنه _ 3

  .فتح االظرفة، فحص ملفات التعهد وفحص العروضبتداءا من إمهام 

  : في هذه المرحلة ب اللجنةتقوم  عند فتح العروض :أ_ 

  .من تسجیل ملفات التعهد او العروض في سجل خاص تأكد_ 

 القیام �فتح االظرفه _ 

للمترشحین او المترشحین الذین تم انتقاءهم حسب الحالة وتار�خ  االسمیةاعداد قائمه _ 

  .االظرفة وصول

  .عداد الوثائق التي یتكون منها �ل ملف تعهد و �ل عرض_ ا 

 .تحر�ر محضر عدم جدوى عند االقتضاء ، یوقعه �ل االعضاء الحاضر�ن خالل الجلسة_ 

السلطة  مسؤولفي سجن خاص مرغم ومؤشر علیه من  الفترةخالل هذه  أشغالھاتسجیل _ 

  . المفوضة

  : التالیة باإلجراءاتالمرحلةفي هذه  اللجنةتقوم  عند فحص ملفات التعهد :ب_ 

للمترشحین و�ذا �فاءاتهم وقدراتهم التي تسمح لهم بتسییر  والتقنیة المالیةالضمانات  _ دراسة

  .في دفتر الشروط المحددةالمرفق العام حسب المعاییر 

  .في دفتر الشروط المحددةللمعاییر  المطا�قةاقصاء ملفات التعاهد غیر _ 

  .المفوضةاعداد قائمه المترشحین المقبولین للتقد�م عروضهم وتبلیغهم للسلطة _ 

  .تحر�ر محضر اجتماع یوقعه �ل االعضاء الحاضر�ن خالل الجلسة_ 

الملفات في سجل خاص مرقم ومؤشر علیه مسبقا من  بدراسة المرتبطةتسجیل اشغالها _ 

 مسؤول السلطة المفوضة
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  :ب المرحلةوتقییم العروض في هذه  لجنةاختیارقوم عند فحص العروض : وت ._ج

  .عروض المترشحین المنتقین اولیا _ دراسة

 ض غیر المطا�قة لدفتر الشروطواقصاء العر_ 

  .تفصیلیا ترتیبالدفتر شروط مرتبة  المطا�قةاعداد قائمه العروض  ._

  .تحر�ر محضر اجتماع یوقع علیه الحاضر�ن خالل الجلسة_ 

 الجایة�ل االطراف الحاضر�ن خالل  یوقعھتحر�ر محضر عدم الجدوى عند االقتضاء _ 

علیه من طرف  مرقمالعروض في سجل خاص مؤشر  بدراسة المتعلقةتسجیل اشغالها  ._

  .المسؤول السلطة المفوضة

الستكمال  المفوضة السلطةدعوه المترشحین الذین تم انتقائهم �تابیا عن طر�ق مسؤول _

 .عروضهم عند االقتضاء

�المفاوضات  المعنییندعوه المترشح او المترشحین الذین تم انتقائهم ، : عند المفاوضاتد_ 

  .المفوضة السلطةعن طر�ق مسؤول 

مع احترام بنود اتفاقیه  حدة، �ل على بالمفاوضات معنيالتفاوض مع �ل مترشح _ 

  .199 - 18من المرسوم  48 المادةمن  المحددةالتفو�ض 

  .من طرفها مرتبة ترتیبا تفصیلیا المدروسةاعداد محضر �ضم قائمه العروض _ 

 .1لمنح التفو�ض المفوضة السلطةالذي قدم احسن عرض على  المترشحاقتراح _ 
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 الرقا�ة الخارجیة :*

على حسا�ات وعائدات المرفق العام موضوع التفو�ض و مدى احترام  الرقا�ةتعني بها  

العامة  والجماعات الدولةاموال  بإدارةالمتعلقةالسیماللنصوص العامةالمستثمر والجماعات 

  :على مستو�ین الخارجیة الرقا�ةوتتوزع 

  .والمؤسسات العامة الدولةمن قبل  الممنوحةالتفو�ض  عملیاترقا�ه على _ 

 .1على مرافق عامة محلیة الواقعةرقا�ه على عملیات التفو�ض _ 

 السلطةتنشا "حیث جاء فیها  199 18من المرسوم  78 المادةوهذا ما نصت علیه _ 

 .2لجنه تفو�ضات مرفق العام الخارجیة الرقا�ةفي اطار  المفوضة

و�حدد النظام الداخلي الخاص للجنه تفو�ضات المرفق العام وتشكیالتها و�عین اعضائها _ 

  .من مسؤول للسلطة المفوضة مقرر�موجب 

  :على تشكیل لجان تفو�ضات المرفق العام 199 18من المرسوم  79ونصت المادة 

  .لتفو�ضات المرفق العام البلد�ة _ اللجنة1

على مرافق عامه محلیه اي على صعید  الواقعةعلى عملیات التفو�ض  �الرقا�ةتختص _ 

  :البلد�ات وتتشكل من

  .ممثل عن رئیس المجلس الشعبي البلدي رئیسا_ 

  .ممثلین عن السلطة المفوضة_ 

  .الوطنیة لألمالكالممركزة ممثل عن مصالح غیر _ 
                                                            

  .351 -350، ص 2009عام دراسة مقارنة، منشورات لبنان، ولید حیدر جابر ، التفو�ض في اداره واستثمار المرفق ال 1
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  .للمیزانیة الممركزةممثل عن مصالح غیر _ 

  : وتشكل من :للتفو�ضات المرفق العام  الوالئیة _ اللجنة2

  .رئیسیا اقلیمیاممثل عن الوالي مختص _ 

  .ممثلین عن السلطة المفوضة_ 

  .للبرمجة ومتا�عة المیزانیة الوالئیة المدیر�ةممثل عن _ 

  .الوطنیة لألمالكممثل عن مدیر�ه الوالئیة _ 

للتفو�ضات المرفق العام �موجب مقرر من  والوالئیة البلد�ة�عین اعضاء اللجان 

سنوات  ثالثةالتي ینتمون الیها، لمده  السلطةمسؤول السلطة المفوضة، بناء على اقتراح من 

  .قابلة للتجدید

  :مهام لجنه تفو�ضات المرفق العام -3

  :التالیة بالمھاملجنه تفو�ضات المرفق العام  _ تكلف

  .تفو�ض المرفق العام المتضمنةعلى مشار�ع دفاتر الشروط  _ الموافقة

على مشار�ع اتفاقیات التفو�ض المرفق العام، وذلك من خالل مراقبه االجراءات  _ الموافقة

  .في اختیار المفوض له المتبعة

  .على مشار�ع مالحق اتفاقیات تفو�ض المرفق العام _ الموافقة

  .لالتفاقیات المبرمة التأشیراتمنح _ 

 .لدیها من قبل المترشحین غیر المقبولین والفصل فیها المودعةالطعون  _ دراسة
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  :القضائیةثانیا : الرقا�ة 

على عقود التفو�ض من قبل القضاء االداري، وذلك من خالل  الرقا�ةالقضائیةتمارس _ 

عند اختیار صاحب  لمنافسةاالقضاء استعجال في حال االخالل �موجبات االعالن او توفیر 

العقد عند اخالل احد طرفیه في  بتنفیذالمتعلقةالتفو�ض او عن طر�ق الطعن في القرارات 

ف طارئة من شانها االختالل �التوازن المالي وعلیه او عند حدوث ظر المترتبةالموجبات 

 .1*للعقد

 :قضاء االستعجال

�عرف قضاء االستعجال �انه الفصل في المنازعات التي علیها من فوات الوقت فصال مؤقتا 

الحق وانما �قتصر على الحكم �اتخاذ اجراء وقتي ملزم للطرفین �قصد  �أصلال �مس 

او صیانه مصالح للطرفین  الظاهرةاو احترام الحقوق  القائمةعلى االوضاع  المحافظة

 :2في حال االستعجال �جب توفیر الشروط االتیة القضائیة ةالرقا�المتنازعین واعمال 

مسبق او  �إعالناو استدراج العروض  المناقصةمخالفات المبادئ التي تقوم علیها _  1

  .منافسه بین العارضین

 اإلخالءاي المتضرر من  المصلحةمن قبل صاحب  االستعجالاللجوء الى قضاء _  2

  .�مبادئ سا�قه �العارضین المشار�ین في المنافسة

�قتضي ان ال �كون العقد قد تم توقیعه، �حیث تصبح صالحیه القضاء االداري في _ 3

  .3او في تنازع القضاء الشامل السلطةلتجاوز حد  األ�طالتنازع  إطار
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  :حد السلطة لتجاوزالطعن *

یوجد عدد من القرارات التي تتخذ قبل ابرام العقد و هذه القرارات تعد منفصله عن العقد 

ادار�ه وقرار  السلطةالعقد اذا �ان هذا العقد صادر عن  �إبرامالتفو�ض نفسه، ومنها القرار 

�التصدیق على اختیار صاحب التفو�ض وهذه القرارات تجعل ابرام العقد ممكنا، و�مكن 

هي  التنظیمیةوالبنود�البنود التنظیمیة لعقد تفو�ض المرفق العام،  السلطةالطعن لتجاوز 

 بتنظیم وتشغیل المرفق العام، و�مكن للمستفیدین من خدمات المرفق العام المتعلقةالبنود 

 التنظیمیةللبنودفي اطار تنفیذ العقد التي تشكل خرقا  المتخذة �إجراءاتوالغیر ان �طعنوا 

  .1لتنظیم وتشغیل المرفق العام العائدة

�التعو�ض عن  والمطالبة�ملك احد طرفي العقد اللجوء الى القضاء طلب التعو�ض :*

 عاتقھعلى  اةقلالم تعاقد�ةالالضرر الذي لحق �ه من جراء اخالل الطرف االخر �االلتزامات 

ف طارئة من شانها االخالل وطلب تعو�ض عند حدوث ظر اإلدارةكما �مكن للمتعاقدین مع 

 .2�التوازن المالي للعقد

 .عقد تفو�ض مرفق العام نها�ةلمطلب الثاني: ا

هي عقود مؤقته لمده معینه فاذا عهدت  المختلفةعقود تفو�ض المرفق العام �صورها 

 انھا، فال �عني ذلك عاممرفق  سیروت إنشاءالقانون الخاص �مهمه  اشخاصالى احد  اإلدارة

ومطلقه فمن غیر المتصور ان �كون عقد التفو�ض ابد�ا  نهائیة�صفه  المهمةعهدت بهذه 

 .3فق العامافي تنظیم المر سلطتھالما �مثله ذلك من تخلي وتنازل عن 
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له، واما  المحددة الزمنیة المدة بنها�ةلك وذ طبیعیةالعقد اما �طر�قه  نها�ةوتتحقق 

  .و ذلك �قوه القانون او عن طر�ق الفسخ االتفاقي طبیعیة�طر�قه غیر 

 الطبیعیة النها�ة : األولالفرع 

 بتحدیدالمتعلق  417_ 4من المرسوم التنفیذي رقم  11حیث نصت علیه المادة 

 .1الستقبال و معامله المسافر�ن عبر الطرقات القاعد�ة المنشآتشروط انجاز 

تفو�ض المرفق العام من خالل تنفیذ االلتزامات التي تقع  لعقد الطبیعیة النها�ةتكون 

من تار�خ  المدةوذلك في مده زمنیه محدده في العقد وتبدا سر�ان هذه  الطرفینعلى 

  .النهائیة على العقد المصادقة

في العقد وهو نادر الوقوع ان لم تبالغ وتجعل مده امر  المدةوفي حال عدم ذ�ر 

قانونا لتمثل نهایته وهي تباین حسب  المحددةالفصول  �المدة الحالةمستحیل تستعین في هذه 

  .طبیعة �ل مرفق

  .طبیعیة الغیرالفرع الثاني : النها�ة 

له قبل  نها�ةفي حال وضع  طبیعیةینتهي عقد تفو�ض المرفق العام �صوره غیر 

  :لها صورتان وهما النها�ةفي االتفاق وهذه  المحددة المدةاتمام تنفیذه وقبل 

 اوال : �قوة القانون : 

  :المرفق العام �قوه القانون في حالتین االتیتین تفویضینتهي عقد 

 حالة القوة القاهرة :_ 1

اذا توفرت  القاهرةالقوه  حالةینقضي عقد تفو�ض المرفق العام �حكم القانون في 

عامه غیر  استثنائیة�انها " حوادث  القاهرةالمشرع الجزائري نظر�ه القوه  وعرفشروطها 

متوقعه الحدوث اثناء ابرام العقد تجعل تنفیذ االلتزام مرهقا للمدین �حیث تهدده �خسارة 

                                                            
، الذي �حدد الشروط المتعلقة �االمتیاز انجاز منشآت القاعد�ة الستقبال ومعاملة  417 -4المرسوم التنفیذي رقم  1

 .82المسافر�ن عبر طرق او تسییرها، ج، ر، ج، ج، العدد 
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لى ان تزول فتؤدي ا القاهرةمؤقتة، و�مكن للظروف  القاهرةاما في حال �انت القوه  ."فادحة

  .1تعلیق تنفیذ العقد الى حین زوالها

  :وفاه المفوض له ةحال_ 2

المرفق العام �قوم على قاعده االعتبار الشخصي فان وفاه  تفویض�ما ان عقد 

لها اهمیه �بیره في العقد اذا انه  الشخصیةالمفضلةالمفوض له یؤدي الى انقضاء العقد الن 

فان وفاه المفوض له یؤدي الى انقضاء العقد من  القاعدةوتطبیقا بهذه  شخصيذو طا�ع 

 .2التفو�ض عقدنها�ةاخرى تؤدي الى  جهةومن  جهة

 ثانیا : استرداد المرفق العام 

تنظیم  إلعادةطر�قه  �عقو�ةألنهو�ختلف عن الفسخ  اإلدارةهو اجراء انفرادي تفرضه 

من ر�ح �ما �عرف  فاتھمقابل مالي �تعو�ض عما خسره وعما  اإلدارةالمرفق العام وتدفع 

المفوضة اثناء تنفیذ االلتزام لغرض انهائه قبل  الهیئةكذلك انه اجراء منفرد صادر عن 

 .3)مقابل دفع التعو�ض لصاحب االمتیاز (المفوض له العاد�ةمدتھانقضاء 

  :وهي صورالمرفق العام في ثالث  استردادیتحقق 

 االسترداد التعاقدي: _ 1

العقد شروطه، و�حدد اوضاعه وعلى القاضي التقید �قواعده  ینظمهو اتفاق ملزم 

  .عن حقها في االسترداد اإلدارةواحكامه على ان �كون من بینها ما �قضي لتنازل 
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 االسترداد غیر التعاقدي : _ 2

تنفیذ عقد االلتزام دون  أثناء المنفردة �إرادتها المانحة الجهةوهو االسترداد الذي تقرره 

 زاالمتیاز وثیقةفي  ألوضاعهوجود تنظیم سابق 

 �إصداراالسترداد التشر�عي: قد یتدخل المشرع في مجال عقود امتیاز المرفق العام _3.

یتم منحه قانون فمن الطبیعي ان قرر  العامةقوانین خاصه ینظم بها استرداد �عض المرافق 

 .1لها الممنوحةالمشرع لالعتبارات قدرها استرداد احد المرافق العامة، او الغاء االمتیازات 

 :ثالثا: الفسخ

و�عتبر الفسخ  قد ینتهي عقد تفو�ض المرفق العام قبل انتهاء مدته من خالل فسخ العقد،

الذي تماطل في التزاماته التعاقد�ة وله صور جزاء أو عقو�ة توقعه اإلدارة على الطرف 

 متعددة:

 الفسخ االداري /1

إن من أهم الخصائص التي تمیز العقود االدار�ه عن العقود في القانون الخاص هو منح 

اإلدارة سلطة إنهاء الرا�طة التعاقد�ة �إرادتها المنفردة ودون الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء 

  .�خولها ذلك ”حتى ولو لم یرد �ه نصا

و�سري حق اإلدارة في إنهاء العقد اإلداري �إرادتها المنفردة على �افة العقود اإلدار�ة 

فبوسعها إنهاء عقد األشغال العامة �إرادتها المنفردة إذا رأت أن ذلك من مقتضیات المصلحة 

رة �حق والقضاء اإلداري اعترف لإلدا” العامة وان تنفیذها لهذا العقد أصبح غیر ضرور�ا

إنهاء عقود االلتزامات متى اقتضت ذلك مصلحة عامه اضافه إلى إنهاء عقود التور�د متى 
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أن هذه السلطة اإلدار�ة �إنهاء العقد قبل أوانه قد 1قدرت أن هذا ما �قتضیه الصالح العام . 

اعترف بها الفقه �صوره عامه منذ زمن طو�ل و�ذا �ان قد شكك بها �عض الباحثین وان �ان 

قد جرى انتقاد ذلك �النسبة لبعض العقود مثل امتیازات المرافق العامة ففي رأي الفقیه (بینوا) 

احد بدون جدال ، وفي رأي ( بودلیر ) أن سلطة فانه �عترف بوجود سلطة الفسخ من جانب و 

الفسخ هذه توجد �قاعدة من قواعد القانون العام للعقود االدار�ه وقد �رست في عدد من 

 في اجتهادات مجلس الدولة الفرنسي . ” القرارات االدار�ه �الطر�قة األكثر وضوحا

 :األساس القانوني لسلطة االداره �الفسخ بدون خطأ

ة العامة التي تبرر وجود تلك السلطة هي أن االداره ینبغي أن تتمكن رغم الشروط الفكر      

االتفاقیة من وضع نها�ة للعقود التي أصبحت غیر مجد�ه أو غیر متالئمة مع حاجات 

الهیئات وذلك مع االحتفاظ �حق المتعهد في التعو�ض ، فال �سوغ أن تكون ملزمه �أن 

أو لم تتوافق مع سیاستها الراهنة فهذه السلطة لیست إال تستمر بتلقي تأد�ات غیر مفیدة 

مظهر من مظاهر سلطة اإلدارة بتعدیل العقد اإلداري فیجب هنا االستناد على أساس مماثل 

لألساس الذي تستند إلیه االداره في سلطه التعدیل من جانب واحد وهذه السلطة �الرغم من 

في العقد حیث انقسم الفقه الفرنسي في  اختالف وجهات نظر الفقهاء عند عدم وجود نص

هذا الشأن إلى ثالثة اتجاهات أولها ینكر إعطاء االداره حق تعدیل عقودها االدار�ه ، 

�قصر حق ” وسطا” وثانیهما یؤ�د إعطائها هذا الحق وهو الرأي الراجح وثالثها اتخذ مذهبا

 2ن سواهاالتعدیل على عقدي األشغال العامة والتزام المرافق العامة دو 

فمنهم من یرى أن إنهاء االداره لعقودها االدار�ه �قوم على فكرة الصالح العام ، ومنهم      

من یرى أنها تقوم على فكرة السلطة العامة وامتیازات القانون العام ، ومنهم من یرى أنها 

 : تقوم على أساس مزدوج �جمع بین األساسین السا�قین
                                                            

 . 67الشهاوي ابراهیم، مرجع سابق، ص  1
صفحه  1976على عبدالعز�ز الفحام ، سلطة االداره في تعدیل العقد االداري ، دراسة مقارنه ، دار الفكر العر�ي،  -د 2
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 :أساس الصالح العام -

�عض الفقهاء أسس سلطة اإلنهاء �اإلرادة المنفردة للعقود االدار�ه تقوم على         

ضرورات الصالح العام ومقتضیات حسن سیر العمل �المرفق العام وانتظامه فقد �ظهر �عد 

التعاقد أن المرفق العام لم �عد في حاجه إلى هذا العقد وعلیه فمن مصلحة المجتمع إنهاء 

، �ما أن المرفق العام والذي �جب أن لذي أصبح یتنافى والمصلحة العامةاالعقد اإلداري 

�عمل �انتظام و�اضطراد تحت إشراف الدولة لسد الحاجات العامة مع خضوعه لنظام قانوني 

معین ومن القائلین بهذا الرأي األستاذ ( بینكو ) الذي یرى أن لإلدارة الحق في فسخ عقودها 

بین االداره و�ین ” عام ألنه من غیر المقبول أن �صبح العقد حائالإذا اقتضى ذلك الصالح ال

، و�رى األستاذ ( بینوا ) أن سلطة اإلدارة في فسخ العقد ق أهدافها وتأمین المنفعة العامةتحقی

اإلداري تستند إلى مصلحة المرفق العام التي تقضي إنهاء العقود التي أصبحت غیر 

علیه . و�رى ” ثقیال” ام أو التي أصبحت تشكل عبئامتالئمة مع احتیاجات المرفق الع

األستاذ الد�تور سلیمان الطماوي أن لإلدارة الحق �إنهاء عقودها االدار�ه إذا أصبحت غیر 

 1ذات فائدة للمرفق العام أو أصبحت ال تحقق المصلحة العامة المنشودة . 

 : أساس فكرة السلطة العامة وامتیازات القانون العام -

تهي عقد تفو�ض المرفق العام قبل انتهاء مدته من خالل فسخ العقد ، و�عتبر قد ین

الفسخ جزاء او عقو�ة توقعه االدارة على الطرف الذي تماطل في التزاماته التعاقد�ة وله 

  : صور متعددة

فكرة السلطة العامة تشمل �ل نشاط إداري تمارسه االداره مع استعمالها لوسائل 

، وعلى االداره �اعتبارها سلطة عامه مكلفه المألوفة في القانون الخاص م غیرالقانون العا

على ” ضرورات المصلحة العامة وترجحها دائما” خارج وفوق �ل عقد �ان تراعي دائما
                                                            

الطبعة  –المر�ز القومي لالصدارات القانونیه  –الد�تور عبدالعز�ز عبدالمنعم خلیفه / االسس العامه في العقود االدار�ه  1
 277صفحة 2008االولى 
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مصلحة األفراد الخاصة  وأنصار هذا الرأي یرون أن السلطة التي تتمتع بها االداره في 

المنفردة إنما تقوم على االمتیازات االستثنائیة لإلدارة العامة اإلنهاء للعقود االدار�ه �اال راده 

والتي من بینها سلطتها �إنهاء العقود االدار�ه �إرادتها المنفردة وهي النتیجة الطبیعیة 

عن اشتراطات إطراف العقد ، ومن بین أنصار هذا ” والمنطقیة لنظام السلطة العامة استقالال

یرى أن سلطة الفسخ بدون خطأ من المتعاقد هي نظام من الرأي العمید ( فیدل ) الذي 

 أنظمة السلطة العامة تستطیع االداره تقر�ره �اال راده المنفردة وان الفسخ ال �جوز أن �صدر

. و�ؤ�د الد�تور احمد عثمان عیاد هذا االتجاه حیث یرى أن إال ألسباب تتعلق �الصالح العام

ر�ه تقوم على فكرة الصالح العام ومقتضیات المرافق سلطة االداره في إنهاء عقودها االدا

العامة فاال داره تمارس هذه السلطة في مجال العقود االدار�ه عن طر�ق استعمال امتیازاتها 

في إصدار القرار التنفیذي ، وفي التنفیذ المباشر أما فكرة الصالح العام أو مقتضیات المرافق 

 1لها . ” قانونیا” لسلطة أكثر منها أساسالممارسة هذه ا” العامة فهي تصلح شرطا

 األساس التوفیقي -

یرى أنصار هذا الرأي أن سلطة االداره في إنهاء العقد اإلداري إنما تستند على فكرة 

امتیازات القانون العام التي تحتفظ بها االداره في العقد إلى جانب فكرة االحتیاجات الخاصة 

 والفقیه (DELAUBADERE) یین المقرر�ن لذلك األستاذ�المرفق العام ومن الفقهاء الفرنس

(TERNEYRE)  الذي قال أن لالداره المتعاقدة أن تنهي من جانب واحد العقود التي هي

طرف فیها ولو لم �جزله ذلك أي شرط تعاقدي وذلك �حكم سلطته في المصلحة العامة 

 2المرافق العامة التي یتمتع فیها . \وحسن تنفي

 

                                                            
 277الد�تور عبدالعز�ز عبدالمنعم خلیفه /مرجع السابق ، صفحة 1
طبعة  –القاهره  –دراسه مقارنه ، دار الفكر العر�ي االسس العامه للعقود االدار�ه ،  –الد�تور سلیمان محمد الطماوي  2

 448 – 437صفحه  2005
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  : االتفاقيالفسخ _ 2

من التقاء نفسه دون  مفسوخا�فترض ان هناك اتفاق بین طرفین على ان �عتبر العقد 

عنه وهذا االتفاق ال �عفى  الناشئةبااللتزاماتالوفاء  عدمالحاجه الى الحكم القضائي عند 

من االعذار اال اذا اتفق متعاقدان صراحه على االعفاء منهم وهذا ما �عرف �الشرط 

 .فاسخالصریح ال

 : الفسخ القانوني  -3

�سبب استحاله تنفیذه انقضت  االلتزاماذا انقضى  للجانبین العقود الملزمة�كون في 

 .التنفیذ بإستحالةله و�فسخ العقد من تلقاء نفسه وهذا ما �عرف  المقابلةمعه التزامات 

  : الفسخ القضائي_ 4

الطرف المضرور  یلجأ�فترض انهم لم ینص في العقد على الفسخ صراحه، و�التالي 

من تنفیذ العقد الى القضاء من اجل الزام الطرف االخر بتنفیذ االلتزام او فسخ العقد حسب 

 .ما یرتئیه
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 خالصة الفصل الثاني:

 

�األحكام العامة الواردة في المرسوم یتجسد النظام القانوني لعقد تفو�ض المرفق العام 

 المتعلق بتفو�ض المرفق العام. 199 – 18التنفیذي 

وتظهر القواعد الخاصة المطبقة على اتفاقیة التفو�ض في العالقة التعاقد�ة القائمة بین 

إلدارة أو السلطة العمومیة وأحد األشخاص من القانون العام أو الخاص، وفي تنفیذ عقد ا

یترتب عنه من آثار قانونیة متبادلة بین طرفي عقد تفو�ض المرفق العام، وفي  التفو�ض وما

 األخیر نها�ة العالقة التعاقد�ة �اعتبار عقد تفو�ض المرفق العام من العقود الزمنیة

عقود تفو�ض المرفق العام �صورها المختلفة هي عقود مؤقتة لمدة معینة فإذا عهدت 

الخاص �مهمة إنشاء وتسییر مرفق عام، فال �عني ذلك أنها  اإلدارة إلى أحد أشخاص القانون 

عهدت بهذه المهمة �صفة نهائیة ومطلقة فمن غیر المتصور أن �كون عقد تفو�ض أبد�ا لما 

وتتحقق نها�ة  �مثله ذلك من تخلي وتنازل عن سلطتها في تنظیم المرافق العام �طر�قة ما

الزمنیة المحددة له، غیر طبیعیة وذلك �قوة  العقد إما �طر�قة طبیعیة وذلك بنها�ة المدة

 القانون أو عن طر�ق الفسخ اإلتفاقي
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 االستقاللمرة منذ  األولوضع إطارا تنظیمیا  الجزائري أن المشرع  األخیرنخلص في 

المتعلق �الصفقات  15/247المرسوم الرئاسي  خالللتنظیم تفو�ضات المرفق العام من 

، المتعلق بتفو�ضات  18/991العمومیة وتفو�ضات المرفق العام، وأتبعه �المرسوم التنفیذي 

مد أر�ع أنواع لكیفیات التفو�ض فیما والتنفیذ وأعت اإلبرامالمرفق العام الذي فصل في إجراءات 

وفیها ما �ان معتمدا سا�قا من طرف المشرع  –التسییر  –هو جدید مثل الو�الة المحفزة 

غیر �افي فهو في حاجة إلى نصوص  اإلطار. و�بقى هذا واالمتیاز اإل�جارمثل  الجزائري 

ص في شكل شراكة خا –عام  األخرى القطاعات  إشراك سیاسیة حقیقیة  إلرادةتطبیقیة و 

  .تؤدي إلى الرفع من نوعیة تسییر المرفق العمومي

 مسؤوال�عني تخلي شخص القانون العام الدولة بل یبقى  إالإن تفو�ض المرفق العام 

 رافقوتأمین استمرار�ته، وعرفنا أن تنوع حاجات المرتفقینأدى إلى تعدد الم اإلدارةعن سیر 

العمومیة ومنه تنوعت طرق تسییر المرفق العمومي، �ما عرفنا أن هناك مرافق عمومیة ال 

�مكن تفو�ض تسییرها وهناك مرافق قابلة  تي�مكن التخلي عنها نظرا لخصوصیتها ال

 اإلدارةإن الهدف من التفو�ض سواء لهیئات خاصة أو عامة( هو الوصول إلى  .للتفو�ض

 .من القیود واألفراد، وهذا لتحرر هاته الهیئات القتصاد�ةاالفعالة للمرافق العامة 

العامة، �ما أن المفوض له �ستعمل  األشخاصوالمالیة التي تعیق نشاط  اإلدار�ة

والصناعي  االقتصاديأسالیب مرنة في إدارة المرفق العام تتناسب مع طبیعة النشاط 

في  و�مكانیته – إدارة ثالثیهى عالقة مواطن إل –والتجاري فننتقل من العالقة المزدوجة إدارة 

مواطن.كما یبقى رهان القطاع الخاص وقدرته التسییر في إطار  –القدرة على خواص 

أنه یبقى  إالالتفو�ض فبالرغم من تطور القطاع الخاص �عد التسعینات من القرن السابق 

لتسو�ق والدراسات �عید على معاییر التسییر العالمیة واكتساب المعرفة، و تطبیق تقنیات ا

الذي اعتاد أن یتعامل مباشرة  الجزائري التنقیبیة �ما یبقى تساؤل على مدى استعداد المواطن 
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أن یتدخل طرف ثالث لیقدم الخدمة ومع ما �صاحب ذلك من "تحسیس" و"توعیة"  اإلدارةمع 

 .�أن هذه التقنیة هي في صالح التنمیة �صفة شاملة وخاصة �النسبة للجماعات المحلیة

 :النتائج والتوصیات

جهازها  خاللتقنیة تفو�ض المرفق العام هي من أهم الوسائل لدى الدولة من  .1

  .الحكامة في تسییر المرفق العام الحكومي و اإلنفاقالتنفیذي للتقلیص من 

المتعلق بتفو�ضات  02/08/2018في  18/199تفعیل إجراءات المرسوم التنفیذي  .2

 . المرفق العام وحتمیة اللجوء إلى التسییر الغیر مباشر للمرفق العمومي

، فإن السلطة الالزمةإذا تضمنت مهمة المفوض إلیه إقامة منشآت والبناءات  .3

  ."االمتیازأن تختار أسلوب " األحسنالمفوضة من 

 "اإل�جاراختیار أسلوب " األنسبإذا �ان المرفق مشیدا قائما بذاته فمن  .4

�ختار  األخیرالتي یتحملها صاحب التفو�ض فإن هذا  االستغالل�النظر إلى تكالیف  .5

  .اإل�جار و االمتیازشكل 

�افیة لتغطیة أعباء التشغیل فیختار هنا إذا �انت إیرادات المرفق المراد تفو�ضه غیر  .6

  .شكل "الو�الة المحفزة" أو عقود التسییر

إذا �انت إیرادات المرفق العام ضخمة و�افیة لتغطیة أعباء التشغیل فیلجأ الشخص  .7

 .العام إلى اعتماد شكل "إ�جار المرفق العام

اختیار �النظر إلى نطاق مسؤولیة الشخص المفوض إلیه وتحمل المخاطر فیتم  .8

  .اإل�جارأو  االمتیازطر�قة 

إذا أراد تقاسم المسؤولیة في إدارة المرفق العام وتحمل المخاطر مع المفوض إلیه  .9

 .فیختار شكل الو�الة المحفزة أو عقود التسییر
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 أوال: المصادر 
 النصوص التشر�عیة 

 

،المتعلق �المیاه، ج. ر. ج. ج، عدد  2005أوت  02المؤرخ في  12 – 05قانون رقم  1
 23المؤرخ في  03 – 08،المعدل �موجب القانون  2005سبتمبر  04، الصادرة بـ 60

المعدل والمتمم  2008جانفي  27،الصادرة في  44، ج. ر. ج. ج، عدد 2008جانفي 
،الصادرة  44جو�لیة، ج. ر. ج. ج، العدد  22المؤرخ في  02 – 09�موجب األمر رقم 

  . 2009جو�لیة  26في 
أبر�ل سنة  07هـ الموافق لـ  1410رمضان عام  12المؤرخ في  08 – 90القانون رقم 2

 – 90القانون رقم - 3 . 1990،الصادرة سنة  15والمتعلق �البلد�ة، ج. ر، العدد  1990
والمتعلق  1990أبر�ل سنة  07لـ هـ الموافق  1410رمضان عام  12المؤرخ في  09

  . 1990سنة  15�الوال�ة، ج. ر، العدد 
 النصوص التنظیمیة

،المتضمن تنظیم  2015سبتمبر  16،المؤرخ في  247 – 15المرسوم الرئاسي رقم  -1
سبتمبر  20،الصادرة بتار�خ  50الصفقات العمومیة وتفو�ضات المرفق العام، ج. ر، عدد 

2015 
هـ الموافق لـ  1439ذي القعدة عام  20،المؤرخ في  199 – 18التنفیذي رقم المرسوم  2 -

،الصادرة  48م، المتعلق بتفو�ض المرفق العام، ج. ر. ج. ج، العدد 2018غشت سنة  02
 2018غشت سنة  05في 

،المتضمن المصادقة  2008فبرایر  09،المؤرخ في  54 – 08المرسوم التنفیذي  3 - . 
النموذجي للتسییر �االمتیاز للخدمة العمومیة للتزو�د �الماء الشروب  على دفتر الشروط

 2008فبرایر  13،الصادرة بـ  80ونظام الخدمة المتعلقة �ه، ج. ر، عدد 
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 المراجع:
ابو �كر احمد عثمان، عقد تفو�ض المرفق العام، دراسة تحلیلیة مقارنة دار الجامعة  .1

  2015الجدیدة ، االسكندر�ة 
نصیرة، اعروقن وهیبة ، استحداث طرق جدیده لتسییر المرفق العام في الجزائر ادیر  .2

والتر�یز على عقد االمتیاز ، مذ�رة لنیل شهادة الماستر في الحقوق ، تخصص قانون الهیئة 
 2003اإلقلیمیة ، �لیة الحقوق، ببجا�ه، الجزائر 

فق عام الكلیة بن دراجي عثمان ،طالب د�توراه ، مجلة افاق عملیة، تفو�ض مر  .3
، جامعة لونیسي علي، 2019، السنة 4، العدد 11الحدیثة لتسییر المرفق العام، مجلد 

 "2"البلیدة 
بن قانه صبر�نة ، حماز �اسین، عقد التسییر ، تخصص قانون االقتصادي، جامعه  .4

  2013جامعة تیز وزو ، 2015تیزي وزو ، 
عقود االدار�ة، دار الفكر العر�ي ، الد�تور سلیمان محمد الطماوي ، األسس العامة لل .5

 5، 1004مجلة مجلس الدولة ،العدد  .108،ص 1991الطبعة الخامسة، 
، دار 2015سعید بو علي ، المنازعات اإلدار�ة في ظل القانون الجزائري ، الطبعة  .6

 .2015بلقیس للنشر الجزائر 
) ، الطبعة االولى ، (الدراسة مقارنةBOT الشهاوي ابراهیم، عقد االمتیاز مرفق العام .7

  2003، مؤسسه الطو�جي مصر، 
صر�في ناد�ه، تسییر المرفق العام والتحو�الت الجدیدة، دار بلقیس، دار البیضاء ،  .8

 .156، ص  2010الجزائر 
صونیة نایل، السیر المفوض لمرفق الري في التشر�ع الجزائري، أطروحة مقدمة لنیل  .9

 درجة د�توراه الطور الثالث في 
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