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ملخص:
ادلرفق العمومي ىو اذليكل األساسي للنشاط اإلداري ،يلعب كبَتا يف توفَت االحتياجات العامة

لؤلفراد ،وتقدمي اخلدمات البلزمة من متطلبات احلياة اليومية.
وزبتلف ادلرافق العمومية حسب اختبلف ادلهام ادلوكلة ذلا سواءً إداراي أو اجتماعيا أو مهنيا أو

اقتصاداي ،وكل ىذه األنواع من ادلرافق العمومية زبضع للقانون اإلداري يف تسَتىا

ويف ادلنازعات ادلتعلقة

هبا ،كما أهنا زبضع ألساليب تسيَت سلتلفة من التسيَت ادلنفرد عن طريق القرارات اإلدارية ،إىل التسيَت

اإلتفاقي عن طريق إبرام العقود اإلدارية.
ولعل عقد االمتياز يعترب من أىم صيغ ىذه العقود ،غَت أنو خيص ادلرافق العمومية ذات الطابع
االقتصادي دون غَتىا ،والسبب يف ذلك يعود إىل إمكانية زبلي اإلدارة عن تسَت ادلرفق العمومي
االقتصادي ألشخاص القانون اخلاص ،وذلك نظرا حلرصهم على السَت احلسن للمرفق العمومي حىت
يتمكنوا من اسًتجاع نفقات تسيَته ابلفائدة ادلرجوة .وىذا ما سينعكس ابإلجياب على نوعية اخلدمة اليت
يستفيد منها األفراد من جهة ،وعلى فعالية ادلرفق العمومي االقتصادي الذي سعود ابلربح على اخلزينة
العمومية للدولة ،وقد أثبتت التجربة صلاعة ىذا األسلوب يف تسيَت ادلرافق الرايضية كادلبلعب،

والًتفيهية

كحدائق التسلية.
كلمات مفتاحية :مرفق عمومي؛ التسيَت اإلداري؛ عقد االمتياز؛ النشاط االقتصادي؛ التفويض؛ الشراكة.
Abstract:
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The public utility is the basic structure of administrative activity, and
plays a major role in providing the general needs of individuals, and
submitting the necessary services from the requirements of daily life.
Public utilities differ according to the different tasks assigned to them,
whether administratively, socially, professionally or economically, and all
these types of public utilities are governed by administrative law and in
disputes related it, it is also subject to different management methods from
individual management through administrative decisions, to consensual
management through the conclusion of administrative contracts.
And perhaps the concession contract is one of the most important
forms of these contracts, but it pertains to public facilities of an economic
nature only, and the reason for this is due to the possibility of the
administration abandoning the running of the public economic facility for
private law persons, due to their keenness on the good functioning of the
public facility until they can recover their operating expenses with the
desired interest. This will be reflected positively on the quality of service
that individuals benefit from on the one hand, and on the effectiveness of
the public economic facility, which makes profit on the state’s public
treasury. Experience has proven the efficacy of this method in managing
sports facilities such as playgrounds, and recreational facilities such as
amusement parks.
Keywords: Public utility; administrative management; concession contract;
economic activity; delegation; partnership.

:مقدمـ ـ ــة
،ادلرفق العمومي ىو تلك اذليئة اليت تتوىل تسيَت مصلحة معينة ىدفها تقدمي اخلدمات للجمهور
.وقد اختلف الفقهاء وكذا التشريعات يف تعريفو
 وقصد بو،فهناك من يعترب كل منظمة تنشئها الدولة وتشرف على إدارهتا لتحقيق حاجات األفراد
.1كذلك اإلدارة بشكل عام
.194 ص،1980 ، جامعة بغداد، الطبعة األوىل، القانون اإلداري،شاب توما منصور-1
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وىو أيضا كل نشاط يباشره شخص عام بقصد إشباع حاجات عامة.

1

كما يعرف ابلنظر إىل معيارين ،أحدمها عضوي أو شكلي حيث أنو "ادلشروع أو اذليئة (اجلهاز
اإلداري) الذي يقوم عىب نشاط يهدف إىل إشباع حاجة ذات نفع عام مثل اجلامعات وادلستشفيات،
واآلخر مادي حيث يعترب النشاط الذي سبارسو اذليئة أو اإلدارة العمومية لتحقيق خدمة عامة مثل التعليم
2

والصحة".

وعموما فإن ادلرفق العمومي ىو كل مصلحة عامة تشرف عليها الدولة ابلتسيَت ادلباشر أو غَت
ادلباشر كأن تكتفي ابلتوجيو واإلشراف ،ولتحديد ادلفهوم الدقيق للمرفق العمومي أمهية كربى ،ألنو ىو
ادلعيار األساسي الفاصل يف ربديد اجلهة القضائية ادلختصة يف الفصل يف ادلنازعات النامجة عن تسيَته
واستغبللو ،السيما عندما يتعلق األمر ابألنظمة اليت تعًتف ابستقبللية القضاء اإلداري عن القضاء العادي
وتتبٌت االزدواجية القضائية مثل اجلزائر منذ التعديل الدستوري لسنة .1996
كما أن ادلرفق العمومي أنواع ،فهناك ادلرفق العمومي اإلداري الذي يقوم إبسداء خدمات إدارية
مثل البلدية والوالية ،وىناك ادلرفق العمومي االقتصادي احلديث النشأة والذي ظهر بعد التأثر ابلفكر
االشًتاكي الذي أقحم الدولة يف اجملال االقتصادي مثل األسواق وادلواقف العمومية وادلساحبوالشواطئوغَتىا،
وىناك أيضا ادلرفق العمومي ادلهٍت مثل النقاابت ،كما يوجد أيضا ادلرفق العمومي االجتماعي مثل صناديق
الضمان االجتماعي وصناديق التقاعد.
وكل ىذه ادلرافق ابختبلف أنواعها ومهامهاوأىدافها ترمي إىل إشباع حاجيات األفراد وربقيق
ادلنفعة العامة ،ويف سبيل ذلك ينتهج يف تسيَت ادلرفق العمومي أسلوبُت ،إما أسلوب العمل االنفرادي
اإللزامي ادلسمى "ابلقرار اإلداري" ،وإما العمل اإلداري ادلشًتك االتفاقي ادلسمى "ابلعقد اإلداري يف إطار
التفويض اإلداري" الذي يندرج ربتو ما يسمى أيضا "بعقد االمتياز".
 -1دمحم فاروق عبد هللا ،نظرية ادلرفق العام يف القانون اجلزائري بُت ادلفهومُت التقليدي
 ،1987ص .6
 -2داود عبد الرزاق الباز ،اإلدارة العامة (احلكومة) اإللكًتونية وأثرىا على النظام القانوين للمرفق العام وأعمال موظفيو ،رللس النشر
العلمي ،جامعة الكويت ،2004 ،ص .125
واالشًتاكي ،ديوان ادلطبوعات اجلامعية،
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وىذا على عكس أسلوب االستغبلل ادلباشر الذي تتوىل فيو الدولة إدارة ادلرفق العمومي واإلشراف
عليو ،وكذا تسيَت إيراداتو ونفقاتو ،ويتوىل النص القانوين ادلنظم للمرفق العمومي يف غالب األحيان ربديد
أسلوب ىذا التسيَت.
ومن بُت األساليب األكثر انتشارا ،واألكثر تناسبا مع طبيعة ادلرفق العمومي ،لدينا أسلوب "عقد
االمتياز" ،و ادلشرع اجلزائري تبناه يف العديد من القطاعات زلاوال التوفيق بُت ضرورة دفع عجلة النمو
االقتصادي و اخلروج التدرجيي من نظام الدولة ادلتدخلة ،و بُت السعي وراء ربقيق إشباع احلاجات العامة
للمواطن يف إطار ادلنفعة العامة.
وىذا ما يؤكده األستاذ أمحد حميو بقولو " :إن مفهوم ادلرفق العمومي ال ديكن أن يكون مفهوما
قانونيا رلردا أو حياداي وليس لو معٌت إال يف ضوء زلتواه والغاايت االقتصادية واالجتماعية اليت أسندت لو
واليت جيب ربديدىا".

1

فما ىو ادلقصود بعقد االمتياز كأسلوب من أساليب تسيَت ادلرفق العمومي يف اجلزائر ،وىل حقق
النتيجة ادلرجوة منو؟
ولئلجابة على ىذه اإلشكالية ،سوف نعرج على ربديد أمهية عقد االمتياز يف التشريع اجلزائري ،مث
بعدىا التطرق إىل آاثره.
املبحث األول :أمهية عقد االمتياز يف تسيري املرفق العمومي يف التشريع اجلزائري
يندرج عقد االمتياز يف إطار تسيَت ادلرفق العمومي عن طريق التعاقد بُت اإلدارة وشخص معُت من
أشخاص القانون اخلاص طبيعيا كان أو معنواي ،وتتلخص ماىية عقد االمتياز يف ربطو بتسيَت ادلرفق
العمومي من جهة ،وكذا يف ربديد طبيعتو من جهة أخرى.
املطلب األول :عقد االمتياز وتسيري املرفق العمومي يف اجلزائر

1أمحد زليو ،ادلرجع السابق ،ص .435301
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يتمثل عقد االمتياز يف تعهد من اإلدارة ادلتمثلة سواء يف الدولة أو الوالية أو البلدية ألحد أفراد
القانون اخلاص إبدارة مرفق اقتصادي واستغبللو دلدة زلددة ،عن طريق رلموعة من األموال والعمال يقدمها
ادللتزم وعلى مسؤوليتو ،ويف مقابل ذلك يتقاضى رسوما يقدمها كل من ينتفع خبدمات ادلرفق العمومي.1
كأن تويل الدولة ألشخاص القانون العام تسيَت واستغبلل خدمات ملعب رايضي ،ميناء ،موقف
سيارات ،قاعة حفبلت ،أو توزيع الكهرابء والغازوغَتىا من اخلدمات األخرى اليت ترى اإلدارة ابن
استغبلذلا من طرف ىؤالء األشخاص يكون أحسن وأفضل من حيث نوعية اخلدمات ومن حيث ادلردود
ادلايل.
ومن أجل ربط العبلقة بُت عقد االمتياز وتسيَت ادلرفق العمومي يف اجلزائر ،علينا أوال تعريف ىذا
النوع من العقود يف التشريع اجلزائري.
الفرع األول :تعريف عقد االمتياز يف التشريع اجلزائري االقتصادي
يف األصل يرجع وجود عقد االمتيازيف العديد من الدول إىل أواخر القرن التاسع عشر و بداية القرن
العشرين ،على غرار فرنسا و لعل أبرز مثال لتجسيد عقد االمتياز يف أواخر القرن  19كانقناة السويس
يف مصر  ،ابإلضافة إىل ذلك مت توقيع اتفاقية " تنفيذ نفق املونش" الرابط بُت بريطانيا و فرنسا ادلربم بُت
كبل الدولتُت من جهة و شركة "بوروتنال"من جهة أخرى سنة  ،1984كمااتسع استخدامىذا األسلوب،
يف رلال ادلياه حيث مت تكريسه يف عدة دول على غرار اجلزائر و ادلغرب.

2

وقد اجتهد ادلشرع اجلزائري يف القانون رقم  17/83ادلؤرخ يف  16يونيو  1983ادلتضمن
قانون ادلياه ادلعدل دبوجب األمر رقم  13/96ادلؤرخ يف  15يونيو  ،1996حيث عرف يف ادلادة رقم 4
منو االمتياز على أنو عقد من عقود القانون العام تكلف اإلدارة دبوجبو شخصا اعتباراي عاما أو خاصا
-1داود عبد الرزاق الباز ،اإلدارة العامة (احلكومة) اإللكًتونية وأثرىا على النظام القانوين للمرفق العام وأعمال موظفيو ،رللس النشر
العلمي ،جامعة الكويت.2004 ،
2
- ZOUAIMIA Rachid, La délégation de service public au profit des personnes
privées, EditionBelkeise, Alger, 2012, p4.
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بضمان أداء خدمة ذات منفعة عمومية ،و من ىنا ظهرت أمهية التعاون بُت القطاع العام و اخلاصوالسماح
للخواص بتسيَت ادلرافق الع مومية عن طريق عقد االمتياز ،حيث عرب ادلشرع اجلزائري صراحة عن نيته يف
إشراك القطاع اخلاص يف تسيَت ادلرافق الع

مومية  ،و ذلك سباشيا مع

التحوالت اجلديدة اليت تبنتها

الدولة،بتغيَت نظرهتا االشًتاكيةّة و إلغاءاإليديولوجية اليت كانت سائدة بشأن تنظيم ها االقتصادي بعدما
كانت ىذه الوظيفة حكرا علي القطاع العام..1

بينما مل يعرفو يف القانون رقم  12/05ادلتعلق ابدلياه ،بل اكتفت ادلادة 101ابلتطرق دلنح امتياز
اخلدمات العمومية للمياه غَت ابلرجوع إىل ادلادة  76من نفس القانون ادلتضمنة النظام القانوين المتياز
استعمال ادلوارد ادلائية صلدىا عرفت عقد االمتياز كما يلي " :يسلم امتياز استعمال ادلوارد ادلائية التابعة
العمومية الطبيعة للمياه ،الذي يعترب عقد من عقود القانون العام لكل شخص طبيعي أو معنوي خاضع
للقانون العام أو القانون اخلاص."...

2

كما ورد النص على أسلوب االمتياز يف تسيَت ادلرفق العمومي يف العديد من ادلناسبات ادلرتبطة
ابلنصوص القانونية اليت تنظم ادلرافق العمومية االقتصادية ،ويف ىذا السياق نستشهد ابلعديد من النصوص
القانونية كالتايل:
 ينص القانون رقم 01/02ادلتعلق ابلكهرابء و توزيع الغاز عن طريق القنوات ،يف مادتو األوىلأن النشاطات ادلرتبطة ابإلنتاج والنقل و التوزيع و تسويق الكهرابء ،مضمونة من طرف أشخاص القانون
اخلاص و العام ،حسب قواعد القانون اجلزائري و التجاري ،و ذلك يف إطار ادلرفق الع مومي ،أما ادلادة 03
من نفس القانون تنص على أن نشاط توزيع الكهرابء والغاز ىو نشاط ادلرفق العم

ومي ،و يتمثل ىذا

األخَت يف ضمان تزويد الكهرابء و الغاز على كل مستوايت اإلقليم الوطٍت يف أفضل األحوال واألمن
واجلودة والسعر ،و ذلك مع احًتام قواعد التقنية حلماية البيئة ،دبا أهنا نشاطات ادلرفق

العمومي فإهنا ال

-1القانون رقم  17/83ادلؤرخ يف  16يونيو  1983ادلتضمن قانون ادلياه ادلعدل دبوجب األمر رقم  13/96ادلؤرخ يف  15يونيو
( 1996ملغى).
 -2القانون رقم  17/83ادلؤرخ يف  16يونيو  1983ادلتضمن قانون ادلياه ادلعدل دبوجب األمر رقم  13/96ادلؤرخ يف  15يونيو
( 1996ملغى).
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زبضع مباشرة دلبدأ حرية الصناعة و التجارة إمنا زبضع لنظام غَت مألوف فيما خيص الدخول إىل النشاط
والقيام بو و تنفيذه ،و القانون وضع شروط زلددة للدخول يف ىذا النشاط فيما يتعلق بتوليد الكهرابء فإنو
خيضع لنظام الًتخيص ادلسبق من طرف سلطة ضبط القطاع ،أما ابلنسبة لنشاط التوزيع فإنو خيضع لنظام
امتياز دينح عن طريق مرسوم تنفيذي من اقًتاح الوزير ادلكلف ابلطاقة بعد أخذ رأي سلطة ضبط قطاع
الكهرابء و الغاز ،كما نصت ادلادة  5من ادلرسوم التنفيذي رقم  114 /08ادلتعلق دبنح و سحب االمتياز
على توزيع الكهرابء والغاز و دفًت الشروط ادلتعلق ابحلقوق و التزامات صاحب االمتياز  ،على أن":مبادئ
العامة المتياز توزيع الكهرابء والغاز فهي ربدد...:التزام صاحب االمتياز ابحًتام مبادئ استمرارية و
تكيف ادلرفق العمومي زلل التفويض ،ادلساواة يف معاملة الزابئن ابإلضافة إىل االلتزامات الناذبة عن مهام
ادلرفق العمومي.

1

الفرع الثاين :تعريف عقد االمتياز يف القانون اإلداري
كان للمشرع اجلزائري نفس الدرجة من االجتهاد يف تعريف ادلرفق العمومي يف سلتلف التشريعات
ادلتعلقة ابدلرافق العمومية اإلدارية ،وىنا نستشهد ببعض األمثلة كما يلي:
 نص ادلشرع اجلزائري يف نص ادلادة  4من القانون رقم  03 - 10احملددلشروط و كيفياتاستغبلل األراضي الفبلحية التابعة لؤلمبلك اخلاصة للدولة على تسيَتىا دبوجب عقد االمتياز ،و عرفو كما
يلي:

"االمتياز ىو العقد الذي سبنح دبوجبو الدولة شخصا طبيعيا من جنسية جزائرية يدعى يف

صلبادلستثمر صاحب االمتياز حق استغبلل األراضي الفبلحية التابعة لؤلمبلك اخلاصة للدولة و كذا
االمبلك السطحية ادلتصلة هبا بناء على دفًت الشروط حيدد عن طريق التنظيم دلدة

أقصاىا أربعون

 -1قانون رقم  02/01مؤرخ يف  5فيفري  2002يتعلق ابلكهرابء وتوزيع الغاز عن طريق قنوات ،جريدة رمسية عدد  08مؤرخة
يف  6فرباير .2001
 مرسوم تنفيذي رقم  ،114 /08مؤرخفي 9أفريل  ،2008حيدد طرق منح وسحب امتياز وتوزيع الكهرابء والغاز ودفًتالشروط ادلتعلق حبقوق والتزامات صاحب االمتياز ،جريدة رمسية عدد  ،20مؤرخة يف  09أفريل .2008
304

عقد اإلمتياز كأسلوب لتسيري املرفق العمومي يف اجلزائر

سنة( )40سنة قابلة للتجديد مقابل دفع إاتوة سنوية تضبط كيفيات ربديدىا و ربصيلها و زبصيصها
1

دبوجب قانون ادلالية".

 أما ابلنسبة الستغبلل األمبلك الوطنية فتص ادلادة  64مكرر من القانون ادلنظم ذلاعلى تعريفعقد االمتايز يف الفقرة األول منها كما يلي ":يشكل منح امتياز استعمال األمبلك الوطنية العمومية،
ادلنصوص عليو يف ىذا القانون واألحكام التشريعية ادلعمول هبا الذي تقوم دبوجبو اجلماعة العمومية صاحبة
ادللك ،ادلسماة السلطة صاحبة حق االمتيازدبنح لشخص معنوي أو طبيعي يسمى صاحب استغبلل
ملحق ادللك العمومي لطبيعة أو سبويل أو بناء أو استغبلل منشاة االمتياز " ،كما تضيف الفقرة الرابعة من
نفس ادلادة على أنو" :يف حالة استغبلل منشأة عمومية لغرض خدمة عمومية ،حيصل صاحب االمتياز من
أجل تغطية االستثمار والتسيَت وكسب أجرتو على إاتوات يدفعها مستعملو ادلنشأة وفق تعريفات أو أسعار
قصوى جيب أن تبُت يف ملحق دفًت شروط منح االمتياز".

2

 كما ورد أسلوب االمتياز كأسلوب يف تسيَت ادلرافق العمومية التابعة للجماعات احمللية ،و ابلنسبةإىل قانون البلدية تنص ادلاد ة  155منو علي أنو " :ديكن للمصاحل العمومية البلدية الذكورة يف ادلادة 149
أعبله ،أن تكون زلل امتياز طبقا للتنظيم الساري ادلفعول وخيضع االمتياز لدفًت الشروطنموذجي حيدد عن
طريق التنظيم ،و ابلرجوع أيضا إىل قانون الوالية صلد ادلادة  149تنص على ما يلي  " :إذا تعذر استغبلل
ادلصاحل العمومية الوالئية ادلذكورة يف ادلادة  146أعبله عن طريق االستغبلل ادلباشر أو مؤسسة فإنو ديكن
لجمللس الشعيب الوالئي الًتخيص ابستغبلذلا عن طريق االمتياز طبقا لتنظيم ادلعمول بو

" و يف نفس

السياق جاءت التعليمية رقم  842/03 .94صادرة عن وزير الداخلية للجماعات احمللية تتعلق امتياز

 -1قانون  03/10مؤرخ يف  15غشت سنة  ،2010حيدد شروط وكيفيات استغبلل األراضي الفبلحية التابعة لؤلمبلك اخلاصة
للدولة ،جريدة رمسية عدد  46مؤرخة يف  18غشت .2010
 -2قانون رقم  30/90مؤرخ يف ديسمرب  ، 1990يتعلق أبمبلك الوطنية ،معدل ومتمم دبوجب قانون رقم  14/08مؤرخ يف 20
يوليو 2008جريدة رمسية عدد  44مؤرخة يف  3غشت .2008
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ادلرافق العمومية احمللية وأتجَتىا لتضع نظام قانوين لبلمتياز وذبعل منو األسلوب األكثر مبلئمة وادلفض ل
لتسيَت ادلرافق العمومية احمللية.

1

 وعن قانون الصفقات العمومية ،فقد جاء يف ادلادة  210أنو " :ديكن أن أیخذتفويض ادلرفقالعمومي  ،حسب مستوى التفويض ،واخلطر الذي يتحملو ادلفوض لو ورقابة السلطة ادلفوضة ،شكل
االمتياز أو اإلجيار أو الوكالة ادلفزة أو التسيَت  ،".....وهبذا اعترب االمتياز أحد أشكال تفويض ادلرفق
العمومي.

2

املطلب الثاين :الطبيعة القانونية لعقد االمتياز يف الفقو والقضاء والتشريع
أحدث عقد االمتياز جدال واسعا يف الوسط الفقهي القانوين ،والسبب يف ذلك يعود إىل أنو عقد
من نوع خاص ،ألن اإلدارة معروف عنها أهنا شخص معنوي عام غَت عادي خيضع لقانون خاص يسمى
القانون اإلداري ،نظرا كذلك إىل ادلضمون ادلنبثق عن دفًت الشروط الذي تضعو اإلدارة قبل التعاقد مع أي
شخص مهما كان نوعو ،وكان ذلك كما يلي:
الفرع األول :الطبيعة القانونية لعقد االمتياز يف الفقو
ىناك من الفقهاء القانونيُت من اعترب عقد االمتياز عمبل إداراي انفراداي من جانب اإلدارة اليت
ترخص بو للمتعاقد معها القيام بنشاط معُت بدذلا ،ويكون ذلك بعد قبول البنود ادلوجودة يف دفًت
الشروط.3

 -1قانون رقم  10/11مؤرخ يف  22يونيو  ،2011يتعلق ابلبلدية ،جريدة رمسية عدد 37،صادر يف  3يوليو  -2011قانون رقم
 07/12مؤرخ يف  21فرباير ،2012يتعلق ابلوالية جريدة رمسية عدد  12صادر يف  29فرباير - .2012تعليمية رقم .94
 ،842 /03مؤرخة يف  7ديسمرب  ، 1994تتعلق ابمتياز ادلرافق العامة احمللية وأتجَتىا ،صادرة عن الوزارة الداخلية واجلماعات
احمللية.
 -2مرسوم رائسي رقم  247/ 15مؤرخ يف  2ذي احلجة عام  1436ادلوافق  16سبتمرب سنة  2015يتضمن تنظيم الصفقات
العمومية وتفويضات دلرفق العام ،جريدة رمسية عدد  ،50مؤرخة يف  20سيتمرب .2015
-3عيل خطار شنطاوي ،القانون اإلداري األردين ،الكتاب األول ،مبادئ القانون اإلداري ،التنظيم اإلداري ،نشاط اإلدارة العامة،
الطبعة األوىل ،دار وائل للنشر والتوزيع ،األردن ،2009 ،ص .284
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ودفًت الشروط ىو الركيزة األساسية لعقد االمتياز ،حيث جيب على ادلتعاقد مع اإلدارة احًتام ما
جاء فيو ،من دون أن ديلك احلق يف مناقشتها.

1

و ىناك من الفقهاء من اعترب عقد االمتياز عقدا مدنيا ،ألن أغلب بنوده تعترب شروطا تعاقدية،
ولكن ىذا الطرح لقي انتقادا كبَتا ألن الطرف ادلتعاقد مع اإلدارة ال جيوز لو تعديل شروط العقد حىت وإن
اقتضت ادلصلحة العامة ذلك ،كما اعتربه فريق آخر من الفقهاء و على رأسهم العميد أندريهوريو عقدا ذو
طبيعة سلتلطة ،يتضمن نوعُت من الشروط ،شروط إذعان تضعها اإلدارة و شروط اتفاقية يتفق عليها ادللتزم
مع اإلدارة.

2

بينما يعتربه فريق آخر بزعامة ليوندوجي أبن عقد االمتياز ىو عقد مركب ألنو يتضمن أحكام
تعاقدية ال زبص سوى أطراف العقد ،و من جهة أخرى يتضمن أحكاما زبص الغَت كالرسوم اليت يدفعها
ادلنتفعُت من اخلدمة زلل عقد االمتياز ،و ىذا الرأي ديثل الرأي الراجح لدى رلمل فقهاء القانون العام.3
كما يرى رلموعة من الفقهاء أن عقد االمتياز ىو عقد من طبيعة خاصة ألنو "قرار إداري ذو
طبيعة اتفاقية"  ،فعلى أساس االلتزام االمتياز ذو طبيعة اتفاقية ،و على أساس دفًت الشروط ىو قرار إداري،
ألن صاحب االمتياز ليس لو احلق يف مناقشة بنود العقد و كل ما حيق لو ىو رفض أو قبول الوثيقة
اإلدارية اليت تصدرىا اإلدارة بصفة منفردة.

4

غَت أن عقد االمتياز ال خيلو عن كونو عقدا إداراي سبتلك فيو اإلدارة سلطات واسعة ،و تشكل
بنوده شروطا مسبقة ،بينما يكمن االتفاق يف قبول ادللتزم ادلتعاقد هبذه الشروط من دون أن جيرب على ذلك
من قريب أو بعيد.
الفرع الثاين :الطبيعة القانونية لعقد االمتياز يف القضاء و التشريع
 -1أمحد سبلمة بدر ،العقود اإلدارية عقد البوت ،دار النهضة العربية ،القاىرة ،2003 ،ص .128
 -2علي خطار شنطاوي ،ادلرجع السابق ،ص .286

-3سليمان دمحم الطماوي ،مبادئ القانون اإلداري ،الطبعة السادسة ،مطبوعات جامعة عُت مشس ،القاىرة ،1991 ،ص .96

 -4مهند سلتار نوح ،اإلجياب و القبول يف العقد اإلداري ،دراسة مقارنة ،الطبعة األوىل ،منشورات احلليب احلقوقية،
ص.204
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اعترب القضاء اإلداري أبن عقد االمتياز ىو عقد من نوع خاص ،موضوعو إدارة مرفق عام يتعهد
دبقتضاه ادللتزم ابلقيام بنشاط معُت و خدمة زلددة على نفقتو وربت مسؤوليتو بتكليف من الدولة ،مقابل
احلصول على مقابل مايل من طرف ادلنتفعُت من ىذه اخلدمة.

1

مث عرفتو زلكمة القضاء اإلداري ادلصرية يف حكمها الصادر يف  25مارس 1956م بقوذلا..." :
إن التزام ادلرافق العمومية  ،ليس إال عقداً إدارايً يتعهد أحد األفراد ،أو الشركات دبقتضاه ابلقيام على نفقتو،
وربت مسؤوليتو ادلالية بتكليف من الدولة ،أو إحدى وحداهتا اإلدارية ،وطبقاً للشروط اليت توضع لو ،أبداء
خدمة عامة للجمهور ،وذلك مقاببللتصريح لو ،ابستغبلل ادلشروع دلدة زلددة من الزمن ،واستيبلئو على
األرابح.

2

أما عند ادلشرع اجلزائري ،فيظهر من خبلل التعليمة الوزارية رقم

 842/94.3الصادرة عن وزير

الداخلية أن عقد االمتياز ذو طبيعة مزدوجة مدنية و إدارية ،حيث جاء فيها .......":يتميز عقد االمتياز
بكونو حيتوي على نوعُت من الشروط ،شروط تعاقدية زبضع لقاعدة العقد شريعة ادلتعاقدين" ،ابإلضافة
إىل ما نصت عليو ربت عنوان آاثر االمتياز" :االمتياز يعترب عمبل قانونيا مركبا يتضمن شروطا اتفاقية و
شروطا تنظيمية".

3

بينما أكد يف القانون رقم  08/16ادلتضمن التوجيو الفبلحي يف ادلادة

 3منو على أن عقد

االمتياز "ىو عقد إداري" ،و يف القانون رقم  10/03ادلتضمن كيفية استغبلل األراضي الفبلحية التابعة
لؤلمبلك اخلاصة للدولة السالف الذكر أنو "عقد يصدر عن سلطة" ،كما يضيف األستاذ بن يوسف بن

 -1سليمان دمحم الطماوي ،ادلرجع السابق ،ص .90
 -2سليمان دمحم الطماوي ،ادلرجع السابق ،ص .96
-3تعليمية رقم  ،842 /03 .94مؤرخة يف  7ديسمرب  ، 1994تتعلق ابمتياز ادلرافق العامة احمللية وأتجَتىا ،صادرة عن الوزارة
الداخلية واجلماعات احمللية.
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رقية أن عقد االمتياز يف القطاع الفبلحي يعترب "من عقود اإلجيار الذي ينتمي لعقود اإلدارة ،و من أىم
ميزاهتا الطابع ادلؤقت و أنو ترتب حقا شخصيا على الشيء ادلؤجر و ال ترتب حقا عينيا.

1

ومن ىنا تتجلى صعوبة ربديد الطبيعة القانونية لعقد االمتياز ،وعلى الرغم من كل ىذا ديكننا
اإلقرار ابلطبيعة ادلزدوجة ،فإذا نظران إليو من زاوية االتفاق فهو عقد مدين ،أما إذا نظران إليو من زاوية دفًت
الشروط فهو عقد إداري.
و ادلسألة ىنا تتعدى رلرد ربديد طبيعة عقد االمتياز ألن الغاية منها ىو ربديد اجلهة القضائية
ادلختصة للنظر يف ادلنازعات ادلتعلقة هبا ،و على العموم خيتص القضاء اإلداري يف حل ادلنازعات اخلاصة
بعقود االمتياز ادلسَتة دلرافق العمومية.
و من ىذا التعريف يظهر الفرق بُت أسلوب االمتياز يف تسيَت ادلرفق العمومي و أسلوب االستغبلل
ادلباشر ،و ذلك من خبلل:
القيام ابلنشاط ،حيث أن أسلوب االمتياز يتميز بتخلي الدولة عن القيام إبدارة ادلرفق العموميلصاحل أحد أشخاص القانون اخلاص ،بينما تتوىل يف أسلوب االستغبلل ادلباشر القيام ابلنشاط الذي
يشكل زلتوى اخلدمة العمومية بواسطة موظفيها و أبمواذلا.
القيام ابلتمويل ،يف عقد االمتياز يتول ادللتزم ابلتغطية ادلالية للمشروع ،وما حيتاجو من عقاراتومنقوالت على اختبلف أنواعها حسب مقتضيات ما حيتاجو ادلرفق العمومي ،بينما تتكفل الدولة ماليا
بصفة كلية يف حالة التسيَت ادلباشر.

 -1قانون  03/10مؤرخ يف  15غشت سنة  ، 2010حيدد شروط و كيفيات استغبلل األراضي الفبلحية التابعة لؤلمبلك اخلاصة
للدولة ،جريدة رمسية عدد  46مؤرخة يف  18غشت .2010
 القانون رقم  16/08ادلتضمن التوجيو الفبلحي ادلؤرخ يف  10غشت  ،2008جريدة رمسية عدد  46صادرة يف  10غشت.2008
 ،2001ص
 بن رقية بن يوسف ،شرح قانون ادلستثمرات الفبلحية ،الطبعة األوىل ،الديوان الوطٍت للشغال الًتبوية ،اجلزائر،.151
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من حيث القائمُت على أداء اخلدمة العمومية ،يعترب العاملُت يف إطار االستغبلل ادلباشر للمرفقالعام موظفُت عاميُت ،و ىم خيضعون لقانون الوظيفة العامة ،بينما يعترب العاملون يف إطار عقد االمتياز
عماال اتبعُت للملتزم ال للمرفق العام ،حيث ال تربطهم ابدلرفق العمومي أية رابطة قانونية،وىم خيضعون
لقانون العمل و االتفاقيات الفردية و اجلماعية يف ربديد حقوقهم و التزاماهتم.
و من جانب آخر يتمتع عقد االمتياز دبيزات خاصة ذبعلو خيتلف عن العقود اإلدارية األخرى،
و ذلك من خبلل:
أطراف العقد تتمثل يف إدارة قائمة على مرفق عام اقتصادي ابلتحديد ال إداري ،وال مهٍت ،والاجتماعي ،مع شخص معنوي أو طبيعي اتبع للقانون اخلاص.
زلل العقد ،و ىو ينصب على إدارة مرفق عام اقتصادي ،فيما خيص تسيَته و اإلشراف علىأتدية اخلدمة أو ادلنفعة ادلنبثقة عن النشاط الذي يقوم بو.
شكل العقد ،و تتحكم فيو اإلدارة ادلتعاقدة القائمة على ادلرفق العمومي االقتصادي ،حيث أهناىي اليت تتوىل ربديد مضمونو و شكلو يف كيفية ترتيب بنود العقد تبعا لؤلولوايت اليت تراىا مناسبة ،و
لكن رغم ذلك ال ديكن ذلذا العقد أن خيرج عن الطابع الكتايب الذي زبضع لو كل أنواع العقود ادلعروفة يف
مجيع اجملاالت.
املبحث الثاين :أاثر عقــد االمتيــاز
كل أنواع العقود ادلعروفة يف اجملال القانوين ،تولد آاثرا قانونية سبس أطراف العقد بصفة مباشرة،
واألمر نفسو ابلنسبة لعقد االمتياز ادلنبثق عن العقد اإلداري ،حيث تتحمل اإلدارة بعض االلتزامات ادلتفق
عليها و ربصل يف ادلقابل على بعض احلقوق الواردة يف بنود العقد ،و بنفس الطريقة تنقلب األدوار لتكون
حقوق اإلدارة ىي نفسها التزامات ادللتزم و حقوق ادللتزم ىي نفسها التزامات اإلدارة ،مع العلم أن آاثر
عقد االلتزام قد سبتد إىل الغَت و نقصد بو ادلنتفعُت من عقد االمتياز.
غَت أن آاثر عقد االمتياز ديكن أن يتضمن مفهوما آخرا يتمثل يف انفراده عن بقية العقود
ادلشاهبة لو مثل عقد اإلجيار و عقد الوكالة مثبل ،و اليت تدخل كلها يف مضمون تفويض ادلرفق العمومي.
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املطلب األول :انفراد عقد االمتياز عن غريه من العقود املشاهبة لو
عقد االمتياز ىو عقد إداري يتضمن بعض اخلصوصيات ادلوجودة يف العقود ادلدنية ،و ىو نوع من
أنواع تفويض ادلرفق العمومي ،و ذلذا جبدر بنا ربديد عبلقة عقد االمتياز هبذا التفويض.
الفرع األول :عقد االمتياز و تفويض املرفق العمومي
يعرف األستاذ  Auby François Jeanتفويض ادلرفق العمومي أبنو العقد الذي يهدف إىل
ربقيق مجلة من األىداف،تتمثل يفأن يعهد إىل شخص آخر يطلق عليو تسمية (صاحب التفويض) تنفيذ
مهمة ادلرفق العمومي و القيامباستغبلل ضروري للمرفق العمومي ،و أن يتحمل صاحب التفويض مسؤولية
تشغيله و إقامة عبلقة مباشرة مع ادلستفيدين الذين تؤدى إليهم اخلدمات مقابل أتديتهم لتعريفات زلددة ،.
كما يتقيد ابدلدة احملددة و اليت تعكس االستثمارات اليت يهدف إىل تغطيتها.

1

ادلادة

كما عرفو ادلشرع اجلزائري يف قانون الصفقات العمومية و تفويضات ادلرفق العمومي يف

 207أبنو ديكن للشخص ادلعنوي اخلاضع للقانون العام ادلسؤول عن مرفق عام ،أن يقوم بتفويضتسيَته
إىل مفوض لو ،وذلك ما مل يوجد حكم تشريعي سلالف ،ويتم التكفل أبجر ادلفوض لو ،بصفة أساسية،
من استغبلل ادلرفق العمومي وتقوم السلطة ادلفوضة اليت تتصرف حلساب شخص معنوي خاضع للقانون
العام بتفويضتسيَت ادلرفق العمومي دبوجب اتفاقيةوهبذه الصفة ،كما ديكنللسلطة ادلفوضة أن تعهد للمفوض
لو إصلاز منشآت أو اقتناء شلتلكات ضروريةلسَت عمل ادلرفق العمومي،

و وضع يف ادلادة  210منو

أنواع التفويض ادلصرح هبا قانوان و ىي تتلخص يف االمتيازأو اإليـجـار أو الوكالة الـمـحـفـزة أو الـتـسـيـيـر،
و ديكن أن أیخذ تفويض ادلرفق العمومي أشكاال أخرى تندرج يف التنظيمات ادلتعلقة هبذا ادلوضوع.

2

1

- Auby Jean François, la délégation de service public , guide pratique, Dalloz,
Paris, 1997, P, 44.
 -2مرسوم رائسي رقم  247/ 15مؤرخ يف  2ذي احلجة عام  1436ادلوافق  16سبتمرب سنة  2015يتضمن تنظيم الصفقات
العمومية ا وتفويضات ادلرفق العام ،جريدة رمسية عدد  ،50مؤرخة يف  20سيتمرب .2015
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و ما دييز التفويض عن االمتياز ىو تويل ادلفوض لو بتسيَت ادلرفق العمومي دون القيام بتشييدىأو
إنشائو .بينما يكلف صاحب االمتياز بتنفيذ األشغال أو اقتناء الوسائل البلزمة لتقدمي اخلدمة العمومية
ولتسيَت ادلرفق  ،متحم ال بذلك األخطارادلرافقة للنشاط ،إذ أنو يعمل حلسابو اخلاص لكن ربت رقابة
السلطة اإلدارية .األمر خيتلف حُت يقتصر دور ادلتعاقد مع اإلدارة على تسيَت مرفق عمومي يستلمو من
اإلدارة نفسها و ىنانكون بصدد التفويض
وعلى العموم فإن االمتياز ىو عقد إداري يدخل يف اإلطار العام لتفويض ادلرفق العمومي ،اذلدف
منو إسناد تسيَت ادلرفق العمومي إىل أشخاص معنوية خاضعة للقانون اخلاص ،للخروج من األساليب
الكبلسيكية غَت اجملدية ،السيما بعد االنسحاب التدرجيي للدولة من احلقل االقتصادي.
الفرع الثاين :عقد االمتياز و الشراكة يف تسيري املرفق العمومي
تعد سياسة الشراكة بُت القطاعُت العام واخلاص من ادلفاىيم اجلديدة ،واليت اعتربت كخيار
اسًتاتيجيلتحقيق التنمية االقتصادية  ،و قد كرسها ادلشرع اجلزائري يف العديد من القوانُت ادلنظمة
للقطاعات االقتصادية ادلختلفة.
و يتضمنمفهوم الشراكة بُت القطاعُت العام واخلاص إىل التعاون واألنشطة ادلشًتكة بُت القطاعُت
العام واخلاص بغرض تنفيذ ادلشروعات الكربى ،وحبيث تكون ادلوارد واإلمكانيات لكبل القطاعُت
مستخدمة معا ،وذلك ابلطريقة اليت تؤدي إىل اقتسام ادلسئوليات وادلخاطر بُت القطاعُت بطريقة رشيدة
لتحقيق التوازن األمثل لكل شريك.

1

و الشراكة أيضا " اتفاق وفق عقد بُت القطاع اخلاص والقطاع العام ربدد فيو

األىداف وشكل

ونسب ادلسامهة بينهما لتمويل االستثمار ادلتفق عليو والتجهيزات وإدارهتا وصيانتها طوال مدة العقد".

2

 -1عبد اهللا رمضان توفيق ،الشراكة بُت القطاعُت العام واخلاص يف البنية األساسية وأثرىا على النمو االقتصادي ،دراسة مقارنة،
رسالة دكتوراه ،كلية االقتصاد ،جامعة حلوان ،مصر ،.2012 ،ص .83
 -2ليث عبد اإللو القهيوي ،ببلل زلمود الوادي ،الشراكة بُت مشاريع القطاعُت العام واخلاص ،اإلطار النظري والتطبيقي العملي.
الطبعة األوىل ،دار احلامد للنشر والتوزيع ،عمان ،2012 ،ص .24
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و على سبيل ادلثال نشَت إىل الشراكة يف اجملال الفبلحي حيث تنص ادلادة

 21من القانون رقم

 03/10السالف الذكر على حق صاحب االمتياز يف ادلستثمرة الفبلحية يف عقد شراكة دبوجب عقد
رمسي مشهر مع أشخاص طبيعيُت ذوي جنسية جزائرية أو معنويُت خاضعُت للقانون اجلزائري ،وصحاب
األسهم من ذوي اجلنسية اجلزائرية،و تضيف ادلادة  26من ادلرسوم التنفيذي رقم  326/10ادلؤرخ يف 23
ديسمرب  2010الذي حيدد كيفيات تطبيق حق االمتياز الستغبلل األراضي الفبلحية التابعة لؤلمبلك
اخلاصة للدولة ،على أن يكون عقد الشراكة سنواي أو متعدد السنوات ،مع ضرورة أن يتضمن توضيح ىوية
األطراف ،مسامهة كل واحد منهما ،برانمج االستثمار ،توزيع ادلهام و ادلسؤوليات ،كيفيات ادلشاركة يف
توزيع نتائج االستغبلل و تقاسم األرابح ،ربديد مدة الشراكة اليت ال جيب أن تتعدى مدة االمتياز ،إعبلم
الديوان الوطٍت لؤلراضي الفبلحية بعقد الشراكة.

1

و من ىنا يظهر لنا أبن عقد االمتياز ىو يف األصل نوع من أنواع الشراكة مع بعض اخلصوصيات
ادلتمثلة يف وجود تشارك ( من متعامل وطٍت أو أجنيب) يف رأس ادلال ،و ميبلد شخص معنوي جديد
ابسم الشراكة لو شخصية قانونية ،تقاسم ادلخاطر و األرابح.
الفرع الثالث :عقد االمتياز و عقد البوت
إن اصطبلح البوت( (BOTىو اختصار لثبلث كلمات ابللغة االصلليزية و تعٍتTransfer:
BuildOperateالبناء التشغيل و التمليك ،وتقتصر عملية البناء و اإلنشاء والتشغيل واإلدارة
والصيانة على شركة ادلشروع ،بينما تنقل ادللكية للدولة ،و ىذا األسلوب ينتهج يف إنشاء البٌت التحتية
ادلكلفةو اليت تثقل كاىل ادليزانية العمومية.
و خيتلف عقد البوت عن عقد االمتياز يف كونو يتوىل ادلرفق العمومي من أول مرحلة منذ إنشائو
(ربمل النفقات) ،إىل غاية استغبللو (احلصول على ادلقابل ادلايل) مع رجوع ادللكية للدولة ،بينما يقتصر

 -1ادلرسوم التنفيذي رقم  326/10مؤرخ يف  23ديسمرب  2010حيدد كيفيات تطبيق حق االمتياز الستغبلل األراضي الفبلحية
التابعة لؤلمبلك اخلاصة للدولة ،جريدة رمسية عدد  ،79مؤرخة يف  29ديسمرب .2010
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عقد االمتياز على استغبلل ادلرفق العمومي و إدارتو و صيانتو ،و كبلمها يندرجان ضمن عقود الشراكة
وتفويض ادلرفق العمومي.
املطلب الثاين :االلتزامات املرتتبة عن عقد االمتياز
يًتتب على عقد االمتياز العديد من االلتزامات اليت تقع على عاتق كل من اإلدارة ادلتعاقدة
وصاحب االمتياز.
الفرع األول :التزامات املتعاقد مع اإلدارة
يلتزم ادلتعاقد مع اإلدارة ابلقيام دبا يلي:
 التنفيذ الشخصي لبللتزام ،إذ يلتزم ادلتعاقد مع اإلدارة أبن يعمل بصفة شخصية على تنفيذ ماتعهد بو ،و يف حالة إخبللو تقع عليو ادلسؤولية الكاملة ،شلا دينعو عن تكليف الغَت ابلقيام ببعض أو كل
ادلهام ادلتعلقة دبوضوع العقد ،و تنص معظم النصوص ادلنظمة لعقود االمتياز يف القطاعات ادلختلفة على
ىذا ادلبدأ ،فلدينا مثبل القانون  01/02اخلاص ابلكهرابء و الغاز ينص يف ادلادة  29و  45على أن
املسَت يقع على عاتقو استغبلل و صيانة وتسيَت شبكة نقل الكهرابء و الغاز هبدف ضمان قدرات
تتناسب و حاجات العبور و االحتياط ،و مع ىذا ،فإن ادللتزم رلرب على احًتام كل اللوائح و التنظيمات
و القوانُت ادلتعلقة ابدلرفق العمومي االقتصاد الذي تويل تسيَته بدال عن اإلدارة1.
 كما يلتزم بضمان استمرارية سَت ادلرفق العمومي بتوفَت كل اإلمكانيات ادلادية و البشرية اليت منشأهنا ادلسامهة يف ذلك.
 و عليو أيضا احًتام سلطة اإلدارة يف التوجيو و الرقابة ،حيث سبتلك اإلدارة السلطة ادلطلقة يفتوجيو ادللتزم على النحو الذي تضمن بو السَت احلسن للمرفق العام إبصدار التعليمات و األوامر ،كما
سبتلك من جانب آخر السلطة الكاملة يف توجيو تسليط الرقابة على ادللتزم للتأكد من احًتامو للبنود ادلتفق

 -1القانون رقم  17/83ادلؤرخ يف  16يونيو  1983ادلتضمن قانون ادلياه ادلعدل دبوجب األمر رقم  13/96ادلؤرخ يف  15يونيو
 - .1996دمحم فاروق عبد هللا ،نظرية ادلرفق العام يف القانون اجلزائري بُت ادلفهومُت التقليدي و االشًتاكي ،ديوان ادلطبوعات
اجلامعية ،1987 ،ص 188
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االمتيازبواعد السَت احلسن للمرفق العمومي احملددة يف
ق
عليها يف عقد االمتياز دلعرفة مدى احًتام صاحب
دفًت الشروط ،حيث يلتزم ىذا األخَت بتقدمي تقرير سنوي لئلدارة،فمثبل نصت يف ىذااإل طار ادلادة 109
من القانون  12/05ادلتعلق ابدلياه السالف الذكر على أنو جيب على صاحب االمتياز تقدمي تقرير سنوي
العمومي.
ة
للسلطة ادلاضلة لبلمتياز يسمح دبراقبة شروط تنفيذ تفويض اخلدمة

1

و يف ىذا الصدد ال ديلك ادللتزم أي حق يف االحتجاج أو الرفض ،بل على عكس ذلك فهو ملتزم
بتنفيذ أوامر و توجيهات اإلدارة ،مع احًتام رقابتها ،بل و أكثر من ذلك مساعدهتا على القيام بذلك.
 و جيب عليو احًتام سلطة اإلدارة يف تعديل بنود العقد ،و ىذا ما يندرج ربت الطابع اخلاصالذي دييز العقد اإلداري عن غَته من العقود األخرى ،و ىذا ما يعترب أيضا خروجا عن القاعدة العامة اليت
زبضع ذلا النظرية العامة للعقود ادلتمثلة يف "العقد شريعة ادلتعاقدين" ،و يكون ذلك عندما تقتضي ادلصلحة
ادلادة  86من

العامة ضرورة التخلي عن شرط معُت يف العقد أو استبدالو حسب الضرورة ،حيث تنص

القانون  12/05ادلتعمق ابدلياه أنو ديكن يف أي وقت كان تعديل رخصة ،أو امتياز ادلوارد ادلائية أو
تقليصها أو إلغائها من أجل ادلنفعة العامة مع منح تعويض ،يف حالة ما إذا تعرض صاحب الرخصة أو
االمتياز لضرر مباشر حسب الكيفيات احملددة يف الرخصة أو دفًت الشروط.
و مع ىذا البد من ربديد تعويض عادل للملتزم ،بسبب سللفات اإلخبلل ابلتوازن ادلايل للعقد،
كما جيوز لو أيضا طلب فسخ العقد إذا ما مس التعديل زلل العقد و صلب موضوعو.

2

و جيب عليو أيضا احًتام سلطة اإلدارة يف توقيع اجلزاءات ،و يكون ذلك يف احلالة اليت يهمل فيها
ادلتعاقد القيام ابلتزاماتو كالتنازل عن عقده للغَت أو التقصَت يف تنفيذه أو عدم احًتامو لآلجال القانونية،
و يف ىذه احلالة جيوز لئلدارة توقيع اجلزاء عليو بفرض غرامات مالية أو فسخ العقد هنائيا منو.
و احًتام حق اسًتداد ادلرفق العمومي قبل انتهاء مدة االستغبلل ادلتفق عليها ،بشرط تقرير تعويض
عادل للملتزم عن األضرار اليت حلقت بو.
 -1عاطف زلمود البنا ،الوسيط يف القانون اإلداري ،الطبعة الثانية ،دار الفكر العريب ،القاىرة 1992 ،ص .514
 -2حول تعديل حق الرسم ارجع إىل :مصطفى عبد احملسن حبشي ،الوجيز يف عقد البوت ،دار الكتب القانونية ،مصر،2008 ،
ص .120
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الفرع الثاين :التزامات اإلدارة
قبل احلديث عن التزامات اإلدارة مع ادلتعاقد معها ،جيب التأكيد على أمهية احتفاظها دبلكية ادلرفق
1

العمومي و عدمإمكانية تنازلواعنو حيث أهنا تبقى ضامنة لو و مسؤولة عن إدارتو ذباه اجلمهور.
و سبثل التزامات اإلدارة صلب موضوع حقوق ادللتزم ،و ىي إمجاال تتمثل يف:

 احًتام احلصول على ادلقابل ادلايل ،و يكون ذلك تبعا اللتزام ادلتعاقد مع اإلدارة بتغطية كلالنفقات ادلالية ادلتعلقة بتسيَت ادلرفق العمومي االقتصادي ،و حيصل عليو من الرسوم اليت يتقاضاىا من
ادلنتفعُت من خدمات ادلرفق العمومي االقتصادي ،ألن ادللتزم يهدف إىل ربقيق الربح من وراء إبرامو لعقد
االمتياز ،مع احتفاظ اإلدارة حبقها يف ربديد مبلغ الرسم و تعديلو عند احلاجة.

2

 احًتام احلصول على مزااي مالية حسبما ىو متفق عليو يف العقد ،كاإلعاانت و القروض والتعهد بعدم منح امتيازات أو تراخيص دلشاريع منافسة.
 العمل على تقدمي كل الوسائل ادلتاحة لتمكُت ادللتزم من أداء النشاط التابع للمرفق العاماالقتصادي على أكمل وجو و دون أية صعوابت.
و قد دعم القضاء اإلداري يف فرنسا ىذا االذباه ،حيث قرر منح ادللتزم بعض امتيازات قواعد
القانون العام اليت تستفيد مننها اإلدارة ،مثل عدم جواز احلجز على أموال ادللتزم ذات العبلقة بنشاط ادلرفق
العمومي االقتصادي ،و االعًتاف لو ابالستفادة بنزع ادللكية للمنفعة العامة على يد اإلدارة.
 احًتام احلق يف ضمان التوازن ادلايل للعقد ،و ىو يرتب للمتعاقد احلق يف مطالبة اإلدارة اليتتعاقد معها ابلتعويض على الرغم من عدم ارتكاهبا ألي خطأ ،و يكون ذلك يف احلاالت التالية :عمل
األمَت ،الظروف الطارئة و الصعوابت ادلالية غَت ادلتوقعة.

 -1الصفحة الرابعة ،الفقرة الرابعة من التعليمة .842/0.92
 -2مصطفى عبد احملسن احلبشي ،ادلرجع السابق ،ص .512
 -3ادلرجع نفسو ،ص .516
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و ىذا ما كرسو القضاء الفرنسي يف قرار جمللس الدولة صدر يف  11مارس  ،1910أين أكد على
ضرورة تعويض ادللتزم و لو مل ترتكب اإلدارة أي خطئ إداري تستوجب ذلك.

1

كما نصت القوانُت و التنظيمات ادلنظمة لعقد االمتياز يف اجلزائر على مثل ىذه ادلسائل،
حيث صلد مثبل أنو جاء يف ادلادة  140من القانون  12/05ادلتعلق بتسيَت ادلياه السالف الذكر امكانية
تعويض صاحب االمتياز يف حالة ما إذا أدى تطبيق االلتزامات العارضة إىل أسعار ال تتوافق و التكلفة
احلقيقية ادلربرة من صاحب

االمتياز أو ادلفوض لو،

و ديكن أن دينح لو تعويض مايل يساوي

األعباءاإلضافية اليت ربملها يف ىذا الصدد.
و من ىنا نبلحظ أبن عقد االمتياز على الرغم من اخلصوصيات اليت يتمتع هبا يسعى إىل وضع
توازن بُت حقوق اإلدارة و حقوق ادللتزم يف إطار ضمان التسيَت احلسن للمرفق العام االقتصادي.
خامت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة:
يعترب أسلوب االمتياز يف تسيَت ادلرفق العمومي االقتصادي من أصلع األساليب يف التسيَت اإلداري،
حيث ربتفظ اإلدارة بكل حقوقها و تراعي يف نفس حقوق ادلتعاقد معها ،كما أنو أسلوب يتماشى مع
متطلبات التطور االقتصادي الذي يستلزم زبلي الدولة عن تسيَت كل ادلرافق العمومية.
كما أن ادلتعاقد مع اإلدارة جيد نفسو رلربا على ضمان التسيَت احلسن للمرفق العام ألنو يهدف يف
األساس إىل ربقيق الربح ،و ذلك لن يتجسد إال إذا بذل قصار جهده يف القيام بنشاط ادلرفق العمومي
على أكمل وجو و أبحسن صورة ،حىت يتمكن من احلصول على ادلستحقات ادلرجوة لتعويض النفقات
ادلالية اليت تكفل هبا يف العقد.
و من أبرز اآلاثر ادلًتتبة عن ذلك ربسُت اخلدمة العمومية ادلنبثقة عن ادلرفق العمومي االقتصادي
من جهة ،و زبليص اإلدارة من عبئ التسيَت الذي ديكن أن يقوم بو غَتىا ،حىت تتمكن من االىتمام
دبشاريع أخرى.
قائمـ ـ ـ ــة املراج ـ ـ ــع:
 -1ادلرجع نفسو ،ص .512
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ابللغة العربية:
/1املصادر:
القوانني:
- 1القانون رقم  17/83ادلؤرخ يف  16يونيو  1983ادلتضمن قانون ادلياه ادلعدل دبوجب األمر رقم
 13/96ادلؤرخ يف  15يونيو ( 1996ملغى).
- 2قانون رقم  30/90مؤرخ يف ديسمرب  ،1990يتعلق أبمبلك الوطنية ،معدل ومتمم دبوجب قانون
رقم  14/08مؤرخ يف  20يوليو 2008جريدة رمسية عدد  44مؤرخة يف  3غشت .2008
- 3قانون رقم  02/01مؤرخ يف  5فيفري  2002يتعلق ابلكهرابء و توزيع الغاز عن طريق قنوات،
جريدة رمسية عدد  08مؤرخة يف  6فرباير .2001
- 4قانون  03/10مؤرخ يف  15غشت سنة  ،2010حيدد شروط و كيفيات استغبلل األراضي
الفبلحية التابعة لؤلمبلك اخلاصة للدولة ،جريدة رمسية عدد  46مؤرخة يف  18غشت .2010
 - 5قانون رقم  10/11مؤرخ يف  22يونيو  ،2011يتعلق ابلبلدية ،جريدة رمسية عدد 37،صادر يف
 3يوليو .2011
- 6قانون رقم  07/12مؤرخ يف  21فرباير ،2012يتعلق ابلوالية جريدة رمسية عدد  12صادر يف
 29فرباير .2012
- 7القانون رقم  16/08ادلتضمن التوجيو الفبلحي ادلؤرخ يف  10غشت  ،2008جريدة رمسية
عدد 46صادرة يف  10غشت .2008
التنظيمات:
 -1مرسوم رائسي رقم  247 - 15مؤرخ يف  2ذي احلجة عام  1436ادلوافق  16سبتمرب سنة
 2015يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات دلرفق العام ،جريدة رمسية عدد
 20سيتمرب .2015
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 -2مرسوم رائسي رقم  247/ 15مؤرخ يف  2ذي احلجة عام  1436ادلوافق  16سبتمرب سنة 2015
يتضمن تنظيم الصفقات العمومية ا وتفويضات ادلرفق العام ،جريدة رمسية عدد

 ،50مؤرخة يف 20

سيتمرب .2015
 -3مرسوم تنفيذي رقم ،114 /08مؤرخ يف  9أفريل  ،2008حيدد طرق منح وسحب امتياز وتوزيع
الكهرابء والغاز ودفًت الشروط ادلتعلق حبقوق والتزامات صاحب االمتياز ،جريدة رمسية عدد  ،20مؤرخة
يف  09أفريل .2008
 - 4ادلرسوم التنفيذي رقم  326/10مؤرخ يف  23ديسمرب  2010حيدد كيفيات تطبيق حق االمتياز
الستغبلل األراضي الفبلحية التابعة لؤلمبلك اخلاصة للدولة ،جريدة رمسية عدد

 ،79مؤرخة يف 29

ديسمرب .2010
 -5تعليمية رقم  ،842 /03 .94مؤرخة يف  7ديسمرب  ،1994تتعلق ابمتياز ادلرافق الع امة احمللية
وأتجَتىا ،صادرة عن الوزارة الداخلية واجلماعات احمللية.
/2املؤلفات:
- 1أمحد سبلمة بدر ،العقود اإلدارية عقد البوت ،دار النهضة العربية ،القاىرة.2003 ،
- 2امحد زليو ،زلاضرات يف ادلؤسسات اإلدارية ،ديوان ادلطبوعات اجلامعية.1978 ،
- 3سليمان دمحم الطماوي ،مبادئ القانون اإلداري،الطبعة السادسة ،مطبوعات جامعة عُت مشس،
القاىرة.1991 ،
- 4بن رقية بن يوسف ،شرح قانون ادلستثمرات الفبلحية ،الطبعة األوىل ،الديوان الوطٍت لؤلشغال
الًتبوية ،اجلزائر ،2001 ،ص .151
- 5شاب توما منصور ،القانون اإلداري ،الطبعة األوىل ،جامعة بغداد.1980 ،
- 6عاطف زلمود البنا ،الوسيط يف القانون اإلداري ،الطبعة الثانية ،دار الفكر العريب ،القاىرة،
.1992
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- 7علي خطار شنطاوي ،القانون اإلداري األردين ،الكتاب األول ،مبادئ القانون اإلداري ،التنظيم
اإلداري ،نشاط اإلدارة العامة ،الطبعة األوىل ،دار وائل للنشر و التوزيع ،األردن.2009 ،
- 8دمحم فاروق عبد هللا ،نظرية ادلرفق العام يف القانون اجلزائري بُت ادلفهومُت التقليديو االشًتاكي،
ديوان ادلطبوعات اجلامعية.1987 ،
- 9داود عبد الرزاق الباز ،اإلدارة العامة (احلكومة) اإللكًتونية و أثرىا على النظام القانوين للمرفق
العام و أعمال موظفيو ،رللس النشر العلمي ،جامعة الكويت.2004 ،
- 10مصطفى عبد احملسن حبشي ،الوجيز يف عقد البوت ،دار الكتب القانونية ،مصر.2008 ،
- 11ليث عبد اإللو القهيوي ،ببلل زلمود الوادي ،الشراكة بُت مشاريع القطاعُت العام واخلاص،
اإلطار النظري والتطبيقي العملي .الطبعة األوىل ،دار احلامد للنشر والتوزيع ،عمان.2012 ،
- 12مهند سلتار نوح ،اإلجياب و القبول يف العقد اإلداري ،دراسة مقارنة ،الطبعة األوىل ،منشورات
احلليب احلقوقية.2005 ،
/3األطروحات واملذكرات:
 عبد اهللا رمضان توفيق ،الشراكة بُت القطاعُت العام واخلاص يف البنية األساسية وأثرىا على النمواالقتصادي ،دراسة مقارنة ،رسالة دكتوراه ،كلية االقتصاد ،جامعة حلوان ،مصر.2012 ،
ابللغة الفرنسية:
-Auby Jean François, la délégation de service public , guide pratique, Dalloz,
Paris, 1997, P, 44.
-Zouaimia Rachid, La délégation de service public au profit des personnes
privées, EditionBelkeise, Alger,
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