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The General Assembly has delegated its own legal system which distinguishes
it from many other concepts and methods of management. This is a result of
the increasing number of functions and activities of the public utilities. Private
law within the framework of the law and this at its expense and responsibility,
in return for obtaining a financial resource from the beneficiaries in the form of
royalties.
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ملخص

أصبح لتفويض المرفق العام نظامه القانوني الخاص الذي يميزه عن
اإلرسال 2019-08-04:
العديد من المفاهيم وطرق التسيير األخرى ،وهذا نتيجة لتزايد وتعدد
املراجعة 2020-04-08 :
مهام ونشاطات المرافق العامة ،إذ يعتبر تفويض المرفق العام من التقنيات
القبول 2020-04-19 :
الحديثة في تسيير المرافق العامة ،حيث تعهد بموجبه السلطة المفوضة
الكلمات املفتاحية:
تسيير بعض المرافق العامة ألحد أشخاص القانون الخاص في إطار القانون
تفويض المرفق العام،
وهذا على نفقته ومسئوليته ،مقابل الحصول على مورد مالي من المرتفقين
االمتياز،
في شكل إتاوات.
اإليجار،
الوكالة المحفزة،
التسيير.
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 -1مقدمة
يقدم املرفق العام خدمة عمومية هلا أهداف ترتبط ارتباطا
وثيقا بتطور احلياة يف اجملتمع ،وهي تزداد وتنمو بشكل
مضطرد ومستمر ،وألنها تهدف إىل تلبية حاجاته كما ونوعا،
فال بد أن يواكبها تطور املرفق العام بشكل دائم ال سيما من
حيث طرق إدارته وتسيريه ،إذ أن األساليب التقليدية يف
تسيريه مل تعد تتالءم والتطور الكبري والسريع الذي شهدته
املهام احلديثة اليت أصبح يضطلع بها.

مما تقدم يتسنى لنا طرح اإلشكالية التالية:
ماهي أشكال تفويض املرفق العام اليت جاء بها املرسوم التنفيذي رقم
 199-18املتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام؟

وتتفرع عن هذه اإلشكالية التساؤالت الفرعية التالية:
ما املقصود بأشكال تفويض املرفق العام؟ماهي عناصر تفويض املرفق العام؟ولقد ارتأينا معاجلة هذا املوضوع من خالل ثالثة حماور وهذا
على النحو التالي:

لذلك يعترب تفويض إدارة املرفق العام إحدى الوسائل الناجعة
يف التسيري احلديث ،وال يعد تفويض إدارته إىل أشخاص احملور األول :مفهوم تفويض املرفق العام
القانون اخلاص مبثابة ختل للسلطة املفوضة عن املرفق حمل احملور الثاني :العناصر القانونية لتفويض املرفق العام
التفويض ،وإمنا تبقى مسؤولة عن حسن إدارته واستمرارية
احملور الثالث :أشكال تفويض املرفق العام
سريه وفقا ألشكال التفويض ،حيث ختتلف طرق تسيريه
 .2احملور األول :مفهوم تفويض املرفق العام
حسب طبيعة املرفق العام ونوعية اخلدمة اليت يقدمها.
يعد تفويض املرفق العام وسيلة لالنتقال من الطريقة املباشرة تفويض املرفق العام ما هو إال مفهوم يعرب عن االنتقال من
إىل الطريقة غري املباشرة إلدارته ،وهذا بهدف تقليص األعباء طريقة اإلدارة املباشرة إىل طرق اإلدارة غري املباشرة لتسيري
املالية اليت تقع على ميزانية الدولة النامجة عن التسيري املرفق العام ،رغبتا من الدولة يف تقليص العبء املالي للتسيري
املباشر للمرافق العامة ،خاصة بعد ثبوت عدم جناعة الوسائل املباشر على امليزانية العامة ،واليت ختضع لنظام قانوني موحد
التقليدية يف تسيري املرافق العامة سواء عن طريق التسيري ومستقل يضم العديد من الصور واألشكال (الدين ،صفحة
.1)558
املباشر أو عن طريق املؤسسة العمومية.
يعترب تفويض املرفق العام من التقنيات احلديثة نسبيا يف
تسيري املرافق العامة يف الدولة ،وهذا بسبب تعدد مهامها وتزايد
نشاطها ،إذ يعد من العقود اإلدارية حيث تكون اإلدارة طرفا فيها
مع شخص عام أو خاص ،حيث تعهد مبوجبه السلطة املفوضة
تسيري بعض املرافق العامة ألحد أشخاص القانون العام أو
اخلاص يف إطار القانون ،وهذا على نفقته مقابل احلصول على
مقابل مالي من املرتفقني يف شكل إتاوات.

 .1 .2تعريف التفويض املرفق العام

باعتبار أن أسلوب تفويض املرفق العام هو من اآلليات املستحدثة
لتسيري املرافق العامة أوجد نتيجة اجتهادات فقهية وقضائية،
فكان البد من حماولة إجياد تعاريف دقيقة له ،خاصة مع
التشابه الكبري الذي مييزه عن العديد من التقنيات اخلاصة
بتسيري املرافق العامة.
أ-/التعريف الفقهي

لقد توجت هذه النظرة املستحدثة لتسيري املرفق العام واليت
كانت نتيجة اجتهادات فقهية وقضائية ،بإصدار املرسوم
الرئاسي رقم  247-15مؤرخ يف  06سبتمرب  2015املتضمن
تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام ،ومؤخرا
املرسوم التنفيذي رقم  199-18مؤرخ يف  02أوت - 2018أن يعهد إىل شخص آخر يطلق عليه تسمية صاحب التفويض،
يتعلق بتفويض املرفق العام.
تنفيذ مهمة املرفق العام والقيام باستغالل ضروري للمرفق.
تكمن أهمية هذه الدراسة يف إظهار أهمية تقنية تفويض -أن يتحمل صاحب التفويض مسؤولية تشغيل املرفق العام
املرافق العامة يف حتسني تسيري وإدارة املرافق العامة ،من خالل وإقامة عالقة مباشرة مع املستفيدين الذين تؤدى إليهم
إبراز أهم عناصرها القانونية وأشكاهلا ،وكذلك مدى جناعة اخلدمات مقابل تأديتهم لتعريفات حمددة.
أشخاص القانون اخلاص يف تسيري واستغالل املرافق العامة.
أن يتقيد صاحب التفويض باملدة احملدد واليت تعكسلقد اعتمدنا يف هذه الدراسة على كل من املنهج الوصفي االستثمارات اليت يهدف إىل تغطيتها.
واملنهج التحليلي املناسبني لطبيعة هذا املوضوع التقنية
كما عرفه األستاذ Stéphane BRACONNIER
واحلديثة ،وهذا من خالل حتليل النصوص التنظيمية اليت
بأنه "عقد يفوض مبوجبه شخص معنوي خاضع للقانون العام
تناولت موضوع تفويض املرفق العام.
يسمى املفوض تسيري مرفق عام ملدة حمددة ،لفائدة شخص
حاول فقه القانون العام تقديم العديد من التعاريف لتفويض
املرفق العام ،منها تعريف الفقيه  Jean François AUBYالذي
عرفه بأنه ذلك العقد الذي يهدف إىل حتقيق األهداف التالية :
(.2)AUBY, 2004, p. 44
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معنوي خيضع للقانون اخلاص يسمى املفوض له ،خيول له حق "املفوض له" ،مبوجب اتفاقية تفويض".
حتصيل تعريفة من املرتفقني أو حتقيق أرباح من التفويض لذلك نالحظ أن نص املادة  207كانت أكثر تفصيال يف
املذكور أو بهما معا" (.3)BRACONNIER, 1997, p. 413
تعريفها لتفويض املرفق العام باملقارنة بالتعريف الوارد يف كل
أما األستاذ وليد جابر حيدر فقد عرفه بأنه " كل عمل قانوني من نص املادة  02واملادة  04من املرسوم التنفيذي  199-18حيث
مرسوم أو عقد إداري تعهد مبوجبه مجاعة عامة ضمن قدمتا تعريفا جد خمتصر يف حني كان يفرتض من املنظم
اختصاصاتها ومسؤولياتها لشخص آخر إدارة واستثمار مرفق تقديم تعريف أكثر تفصيال من التعريف الوارد يف املادة .207
عام بصورة كلية أو جزئية مع أو بدون بناء منشئات عامة
يتبني مما تقدم بأن تفويض املرفق العام هو عقد إداري ،يسمح
وملدة حمددة وحتت رقابتها وذلك مقابل عائدات يتقاضاها
وفق النتائج املالية لالستثمار والقواعد اليت ترعى التفويض" بتفويض تسيري مرفق عام إىل شخص معنوي عام أو خاص،
واالنتقال من طريقة اإلدارة املباشرة إىل طرق غري مباشرة يف
(جابر).
اإلدارة لتسيري املرفق العام.
جند من خالل هذه التعاريف الفقهية املتناولة لتعريف
تفويض املرفق العام أنها تتفق على أن يف تفويض املرفق العام  .2 .2خصائص تفويض املرفق العام
ال بد من وجود العناصر التالية:
ميكن أن منيز يف تفويض املرفق العام جمموعة من اخلصائص
وجود مرفق عام دون التمييز بني أن يكون إداريا أو استثماريا .األساسية اليت متيزه عن غريه من العقود ،وهي على النحوالتالي:
تنفيذ مباشر لنشاط مرفقي.أ-/حمل تفويض املرفق العام :وفقا لنص املادة  2من املرسوم
إيالء حتقيق النشاط املرفقي إىل شخص آخر غري الشخصالتنفيذي رقم  199-18السالف الذكر ،فإن عقد تفويض
العام الذي منح التفويض ودون التمييز بني شخص عام
املرفق العام حمله مرفق عام غري سيادي ،أي أن طبيعة نشاط
وشخص خاص.
هذه املرافق حيول دون إمكانية تفويضها نظرا لطبيعتها
ب-/التعريف التشريعي
اخلاصة ،وبالتالي ال ميكن أن يرد هذا العقد على املرافق
عرفت املادة  207من املرسوم الرئاسي رقم  247-15السالف السيادية اليت تعد مرافق عمومية غري قابلة للتفويض ،وهي
الذكر بأنه " :ميكن للشخص املعنوي اخلاضع للقانون العام املرافق اليت تؤدي اخلدمات املرفقية التقليدية كمرفق الدفاع
املسؤول عن مرفق عام أن يقوم بتفويض تسيريه إىل املفض واألمن والقضاء والصحة والتعليم ،نظرا ألهميتها وخطورة
له وذلك ما مل يوجد حكم تشريعي خمالف ويتم التكفل بأجر تفويضها من جهة ،وعن عدم وجود رغبة لدى أشخاص
املفوض له بصفة أساسية من استغالل املرفق العام.
القانون اخلاص يف تسيريها من جهة أخرى ،لذلك ال ترخص
تقوم السلطة املفوضة اليت تتصرف حلساب الشخص املعنوي الدولة ألي كان للتدخل يف تسيري وإدارة املرافق السيادية
اخلاضع للقانون العام بتفويض تسيري املرفق العام مبوجب (مهنا ،1980 ،صفحة .4 )263
اتفاقية.
ب-/جمال تطبيق تفويض املرفق العام :يقتصر جمال تطبيق
وبهذه الصفة ميكن السلطة املفوضة أن تعهد اىل املفوض له
اجناز منشآت أو اقتناء ممتلكات ضرورية لسري عمل املرفق
العام
حتدد كيفيات تطبيق هذا أحكام هذا الباب مبرسوم تنفيذي".

املرسوم التنفيذي رقم  199-18السالف الذكر ،وفقا لكل من
املادة  01و 04منه على املرافق اإلقليمية ،وهي املرافق العامة
اإلقليمية اليت تنشؤها اجلماعات احمللية املتمثلة يف الوالية
والبلدية ،وبذلك يكون املنظم قد استبعد املرافق العمومية
الوطنية بشكل كلي من جمال تطبيق تفويض املرفق العام،
وهو األمر الذي ال جند له يف الوقت احلالي أي تفسري واضح،
خاصة وأن املرسوم الرئاسي رقم  274-15تكلم عن املرافق
العامة وليس املرافق العامة اإلقليمية.

كما عرفته املادة الثانية من املرسوم التنفيذي رقم 199-18
السالف الذكر ،املرفق العام بأنه "يقصد بتفويض املرفق العام،
يف مفهوم هذا املرسوم ،حتويل بعض املهام غري السيادية التابعة
للسلطات العمومية ،ملدة حمددة ،إىل املفوض له املذكور يف
ج-/طبيعة اتفاقية تفويض املرفق العام :اعترب املنظم بأن
املادة  4أدناه ،بهدف الصاحل العام" .
اتفاقية تفويض املرفق العام اليت تربم بني السلطة املفوضة
أضافت املادة الرابعة من نفس املرسوم بأنه "ميكن اجلماعات
اإلقليمية واملؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري التابعة هلا ،واملفوض له مبثابة عقد إداري ،وهذا وفقا لنص املادة  06من
واملسؤولة عن مرفق عام ،اليت تدعي يف صلب النص "السلطة املرسوم التنفيذي رقم  199-18السالف الذكر ،وبهذا يكون
املفوضة" ،أن تفوض تسيري مرفق عام إىل شخص معنوي قد قطع اجملال تفسري أو تأويل كان يف الطبيعة القانونية
أو خاص ،خاضع للقانون اجلزائري ،يدعى يف صلب النص لتفويض املرفق العام باعتبار أنه ال اجتهاد مع صراحة النص.
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 .3 .2متييز تفويض املرفق العام عن املفاهيم املشابهة له

بشكل كلي.

جاء تفويض املرفق العام يف صيغة النقل ،مبعنى نقل تسيري رغم أن تفويض املرفق العام يشرتك مع اخلوصصة يف بعض
املرفق العام من الشخص العام إىل شخص آخر ،لذا قد العناصر ،إال أنه خيتلف عنها يف عدة نقاط من أهمها:
خيتلط هذا املعنى يف القانون اإلداري مع معنى التفويض يف -يتميز تفويض املرفق العام عن اخلوصصة ،بكون أن املفوض
االختصاصات واخلوصصة وكذلك املؤسسة العامة ،ولذلك له قد يكون إما شخص من القانون العام أو اخلاص ،بينما يف
تقتضي الدراسة حتديد أوجه االختالف لكل من هذه املفاهيم .اخلوصصة فإن املستثمر ال يكون إال من أشخاص القانون
أ-/متييز تفويض املرفق العام عن تفويض االختصاصات اخلاص.
اإلدارية:
تبقى السلطة املفوضة يف تقنية تفويض املرفق العام مسؤولةيعرف تفويض االختصاص بأنه " أن يعهد الرئيس بنقل عن نشاطه باعتبارها صاحبة السلطة والرقابة والتنظيم ،فهي
بعض اختصاصاته اليت يستمدها من النصوص القانونية إىل تعهد فقط للمفوض له تسيري وإدارة املرفق العام ملدة حمددة،
أحد مرؤوسيه ،وهو ما يرتتب عليه قيام املفوض إليه بهذه يف حني أنه يف حالة اخلوصصة فهي ترفع يدها متاما عن املرفق
االختصاصات دون الرجوع إىل الرئيس املفوض" (شيحا ،1994 ،العام ،ويصبح املستثمر اخلاص هو املسؤول عن اإلدارة والتسيري
صفحة  ،5)164ويتميز تفويض االختصاص بعدم إمكانية بشكل تام وكامل.
املفوض ممارسة االختصاص الذي مت تفويضه إىل املفوض -يستفيد املفوض له يف تقنية تفويض املرفق العام من امتيازات
إليه ،إال إذا مت إلغاؤه بشكل صريح (اهلل ،2004 ،صفحة  .6)205السلطة العامة ،بينما يف اخلوصصة يتم جتريد املرفق العام
ورغم أن تفويض االختصاص يشرتك مع تفويض املرفق العام من هذه االمتيازات.
يف نقل االختصاص ،إال أنه خيتلف عنه يف عدة نقاط من ج-/متيز تفويض املرفق العام عن املؤسسة العامة:
أهمها( :الدين ،الصفحات .7)568-567
تعرف املؤسسة العامة بأنها" :الطريقة الوسطى لتسيري املرفق
يقوم الرئيس اإلداري بتفويض جزء من اختصاصاته بصفة العام بني التسيري املباشر والتفويض" (BRACONNIER،مؤقتة وال جيوز له يف تفويض االختصاص تفويض املسؤولية ،1997 ،صفحة  ،8 )383وبأنها كذلك " شخص اعتباري إداري
حيث تبقى مسؤوليته كاملة عن هذه االختصاصات ،أما من النموذج التأسيسي اهلدف من إحداثها تأمني التسيري
بالنسبة لتفويض املرفق العام فإن املفوض له ،يتوىل استغالل املستقل ملرفق الدولة أو البلدية أو لشخص آخر"( .حميو،1985 ،
املرفق على نفقته ومسؤوليته وليس على مسؤولية السلطة صفحة .9)443
املفوضة.
يتميز أسلوب تفويض املرفق العام عن املؤسسة العامة يف عدة
التفويض يف االختصاص ال يكون إال جزئيا ،حبيث ال يشمل نقاط ميكن إمجاهلا فيما يلي:كل اختصاصات املفوض ،أما تفويض املرفق العام فإنه يشمل
إن العالقة بني املفوض له والسلطة املفوضة هي عالقةمجيع املهام واألعمال اليت يقتضيها تسيري واستغالل املرفق
تعاقدية ،يف حني أن العالقة بني الشخص العام واملؤسسة
العام.
العامة هي عالقة ختضع للقوانني والتنظيمات ذات الصلة،
ب-/تفويض املرفق العام واخلوصصة:
كما ميكن للمؤسسة العامة أن تكون صاحبة تفويض بالنسبة
أعطى املشرع مفهوما واسعا للخوصصة وفقا لألمر رقم ألسلوب تفويض املرفق العام.
 22-95املؤرخ يف  22أوت  ،1995يتعلق يتعلق خبوصصة  -يرتبط املقابل املالي يف أسلوب تفويض املرفق العام بنتائج
املؤسسات العمومية حيث جعلها تشتمل على نقل امللكية اليت استغالل املرفق العام ،يف حني أنه بالنسبة للمؤسسة العامة،
يقصد بها حتويل ملكية كل األصول املادية أو املعنوية يف فباإلضافة إىل التمويل الذاتي ميكن للدولة أن متول املرفق
مؤسسة عمومية أو جبزء منها أو بكل رأس ماهلا أو جزء لصاحل العام عن طريق اإلعانات واملساعدات املالية.
أشخاص طبيعيني أو معنويني تابعني للقانون اخلاص ،ونقل
خيضع املفوض له لرقابة وإشراف السلطة املفوضة ،يفالتسيري وذلك بتحويل تسيري مؤسسات عمومية اىل أشخاص
حني أن املؤسسة العامة ختضع لرقابة السلطة الوصائية اليت
طبيعيني تابعني للقانون اخلاص وذلك بواسطة صيغ تعاقدية
حيددها القانون.
جيب أن حتدد كيفيات حتويل التسيري وممارسته وشروطه .
 .3احملور الثاني :عناصر تفويض املرفق العام
أما األمر رقم  04-01مؤرخ يف  20أوت  ،2001يتعلق بتنظيم
املؤسسات العمومية االقتصادية وتسيريها وخوصصتها ،فنجده يتحقق تفويض املرفق العام بتوفر ثالثة عناصر حيث يتعلق
قد ضيق من مفهوم اخلوصصة ،وجعلها تقتصر على نقل األول منها مبوضوع التفويض الذي جيب أن ينصب على
امللكية فقط دون التسيري وبذلك مت استبعاد خوصصة التسيري املرفق العام ،أما العنصر الثاني فيجب أن يتم من خالل عالقة
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تعاقدية بني السلطة صاحبة التفويض وبني املفوض له،
وبالنسبة للعنصر الثالث فيتمثل بأن تتضمن عملية التفويض
استغالل املرفق العام ،وأن يرتبط املقابل املالي للمفوض إليه
بنتائج هذا االستغالل.

فال نكون بصدد عقد تفويض (اخلطيب ،2015 ،صفحة ،11)448
وبهذه الصفة يصبح للمفوض له سلطات وامتيازات هامة
يف تسيري املرفق العام ،حيث يكون له نوعا من االستقاللية يف
التسيري بالرغم من احتفاظ اإلدارة املفوضة لسلطة تنظيم
املرفق ،مع وجود عالقة مباشرة بينه وبني املرتفقني من جهة،
وبينه وبني املوردين واملقاولني من جهة أخرى ،مبا يضمن
السري العادي للمرفق مع حتمله لكل املخاطر واألرباح ،وتوفري
الوسائل واملنشآت الضرورية لتسيري املرفق والقيام بكل األعمال
الضرورية لذلك (نادية ،2010 ،صفحة .12 )450

من العقود امللزمة للجانبني يتضمن حقوقا والتزامات متبادلة
بني السلطة املفوضة من جهة واملفوض له من جهة أخرى.

كما ال بد من التنويه بأن ارتباط املقابل املالي بنتائج االستغالل
يشكل هو اآلخر معيارا للتمييز بني عقد تفويض املرفق العام
وعقد الصفقة العمومية ،حيث أنه إذا شكل املقابل املالي الذي
حيصل عليه املفوض له مثنا للخدمات املؤداة دون أن يتحمل
التفويض أية خماطر ،فنكون هنا بصدد صفقة عمومية وليس
عقد تفويض (الدين ،صفحة .14 )562

 1 .3وجود مرفق عام يكون قابال للتفويض

يقصد باملرافق العامة القابلة للتفويض ،تلك املرافق اليت تشكل
ميدانا لتطبيق تفويض املرفق العام ،وألن املرافق العامة تنقسم
بشكل عام إىل مرافق عامة اقتصادية ومرافق صناعية وجتارية
وكذلك مرافق عامة إدارية ،فإنه من حيث املبدأ تعد مجيع
املرافق العمومية قابلة للتفويض إال يف حالة وجود نص قانوني يرتبط املقابل املالي بنتائج استغالل املرفق ،مبعنى أن املقابل
مينع ذلك ،وهذا جتسيدا للفكر الليربالي يف تسيري املرافق العامة .املالي جيب أن يعكس حتمل صاحب التفويض ملخاطر
االستغالل اليت تنتج عن تسيريه للمرفق العام على نفقته
ميثل املرفق العام حمل عقد التفويض ،وبذلك فال ميكن أن
ومسؤوليته ،وهذا ال يعين أن مصدر املقابل املالي هو من
نكون بصدد تفويض مرفق عام إذا مل يشكل النشاط حمل
املرتفقني من خدمات املرفق حمل التفويض فقط ،بل ميكن أن
العقد مرفقا عاما.
توجد مصادر متويل أخرى تعكس االرتباط بنتائج االستغالل،
 2 .3وجود عالقة تعاقدية
حيث ميكن أن يدفع جزء من املقابل املالي من قبل الشخص
يعد تفويض املرفق العام عقد باملعنى الصحيح والدقيق للكلمة ،املعنوي العام أو حتى إذا كان هذا األخري يساهم يف دعم املرفق
وذلك أنه حيظى مبوافقة ورضى الطرفني املتعاقدين باعتباره (اخلطيب ،2015 ،صفحة .13)450

يتحقق تفويض املرافق العامة من خالل العالقة التعاقدية بني
السلطة ماحنة التفويض واملفوض له ،أما عن االعتبارات اليت
جتعل من الصيغ التعاقدية هي الغالبة يف تقنية تفويض املرفق
العام فهي تتمثل فيما يلي (الدين ،صفحة :10 )561

 4.3وجوب ارتباط عقد التفويض مبدة زمنية معينة

ارتباط تفويض املرفق العام بالعديد من احلقوق وااللتزاماتلصاحل وعلى عاتق أطرافها ،األمر الذي يتطلب الكثري من يتعني أن تكون اتفاقية تفويض املرفق حمددة مبدة زمنية
التفصيل الذي يعجز عن حتقيقه العمل اإلداري االنفرادي.
معينة ،باعتبار أن عملية التفويض ليست عملية مفتوحة
يعرب العمل القانوني االنفرادي عن مظاهر امتيازات السلطة األجل ،على أن هذه املدة ختتلف باختالف أشكال عقدالعامة ،وما متليه من شروط والتزامات دون أن يكون للشخص التفويض ،حيث تكون مدة عقد االمتياز أكثر طوال من باقي
األشكال (حامشي ،2017 ،صفحة  ،15)18بقصد متكني صاحب
امللتزم معها أي دور.
االمتياز من اسرتجاع ما أنفقه من أموال وحتقيق أرباح معقولة
يعد كل من مبدئي الشفافية وحرية املنافسة من أهم القيود يف آجال معقولة ،مع مالحظة أن التشريعات املقارنة أصبحتاليت ترتكز عليها تفويض املرفق العامة ،لذا ال ميكن تصورها أو جتنح إىل حتديد اآلجال اخلاصة مبدة سريان عقود التفويض،
إعماهلا خارج اإلطار التعاقدي.
ويف هذا السياق جاء يف الفقرة الثالثة والرابعة من املادة 53
يشكل العقد األسلوب األمثل للتكيف واملواجهة مع التطورات من املرسوم التنفيذي رقم  199-18السالف الذكر ،بأنه الاالقتصادية والسياسية واالجتماعية.
ميكن أن تتجاوز املدة القصوى لالمتياز  30سنة ،مع إمكانية
متديدها مرة واحد ملدة ال تتجاوز  4سنوات.
 3 .3استغالل املرفق واالرتباط بني املقابل املالي واالستغالل
يلزم لوجود تفويض املرفق العام أن يكون موضوع العقد استغالل  .4احملور الثالث :أشكال تفويض املرفق العام
مرفق عام من جهة ،وأن يرتبط املقابل املالي الذي حيصل عليه تعدد املرافق العامة يؤدي بالضرورة إىل تعدد أشكال تسيريها،
املفوض له بنتائج االستغالل ،وهو العنصر األساسي يف متييز عقود حيث أن كل نوع من هذه املرافق تناسبه طريقة تسيري تتوافق
التفويض عن عقود الصفقات العمومية ،حيث يتوىل املفوض له مع طبيعة اخلدمة اليت يقدمها.
استغالل املرفق العام مع حتمل خماطر هذا االستغالل ،أما إذا حدد املنظم معايري حتديد أشكال تفويض املرفق العام يف كل
اقتصر دوره فقط على إدارة املرفق العام دون حتمل املخاطر ،من املرسوم الرئاسي رقم  274-15يف مادته  ،210واملرسوم
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املنشآت أو اقتناء املمتلكات الضرورية إلقامة املرفق العام ،حيث
اعترب املنظم بأن مدة  30سنة مدة كافية بأن يسرتد املفوض
له قيمة ما أنفقه من أموال يف املشروع وباحلصول على ربح
معقول من استثماره.

التنفيذي رقم  199-18يف كل من املادة  49و 50منه ،وهذا
على سبيل املثال ال احلصر ،حيث ميكن أن تأخذ تقنية تفويض
املرفق العام أشكاال أخرى ،وهذا حسب مستوى اخلطر الذي
يتحمله املفوض له ،حيث وضعتا ثالثة مستويات وهذا على
النحو التالي:
كما جتدر املالحظة بأن االمتياز طبقا ملا جاء يف التعريف
 املستوى األول :هو احلالة اليت ال يتحمل فيها املفوض له أي الوارد يف املادة  210من املرسوم رقم  247-15السالف الذكر،يتميز بأنه يستغل باسم وعلى مسئولية املفوض له وحتت
خطر.
 املستوى الثاني :هو احلالة اليت يتحمل فيها املفوض له جزء رقابة السلطة املفوضة ،وهو ما مل تشر إليه املادة  53السالفةالذكر.
من اخلطر.
 4.2اإلجيار

 املستوى الثالث :هو احلالة اليت يتحمل فيها املفوض له كليعد اإلجيار ثاني أهم تطبيقات تقنية تفويض املرفق العام
خطر.
ووفقا للمادة  52من املرسوم التنفيذي رقم  199-18السالف بعد االمتياز ،عرف انتشارا واسعا يف اجلزائر لبساطته وسهولة
الذكر ،فإن تفويض املرفق العام يأخذ أربعة أشكال وهي إجراءاته ،خاصة وأنه ال يتطلب من املفوض له تقديم اإلمكانات
والوسائل اليت ال بد من توفرها يف االمتياز.
االمتياز ،اإلجيار ،الوكالة احملفزة والتسيري.

عرفت املادة  54من نفس املرسوم التنفيذي اإلجيار بأنه "
 4.1االمتياز
اإلجيار هو الشكل الذي تعهد من خالله السلطة املفوضة
يعد االمتياز من بني أهم تطبيقات تقنية تفويض املرفق العام للمفوض له تسيري وصيانة املرفق العام ،مقابل إتاوة سنوية
وأكثرها انتشارا ،ال سيما يف تسيري املرافق العامة االقتصادية يدفعها هلا .ويتصرف املفوض له حلسابه مع حتمل كل
والتجارية والصناعية ،ويعترب منوذجا ناجحا يف الشراكة بني املخاطر وحتت رقابة جزئية من السلطة املفوضة.
القطاع العام والقطاع اخلاص.
وقد تعرتض املفوض له خماطر جتارية تتعلق بإيرادات
عرفت املادة  53نفس املرسوم التنفيذي ،االمتياز بأنه " الشكل االستغالل ،وكذا خماطر صناعية تتعلق بأعباء االستغالل
الذي تعهد من خالله السلطة املفوضة للمفوض له إما والنفقات املرتبطة بتسيري املرفق العام.
إجناز منشآت أو اقتناء ممتلكات ضرورية إلقامة املرفق العام
متول السلطة املفوضة بنفسها إقامة املرفق العام ،ويتقاضى
واستغالله ،وإما تعهد له فقط استغالل املرفق العام.
املفوض له أجرا من حتصيل األتاوى من مستعملي املرفق العام.
يستغل املفوض له املرفق العام بامسه وعلى مسؤوليته ،حتت
رقابة جزئية من طرف السلطة املفوضة ،وميول املفوض حتدد مدة اتفاقية تفويض املرفق العام يف شكل اإلجيار،
له بنفسه اإلجناز واقتناء املمتلكات واستغالل املرفق العام ،خبمسة عشر ( )15سنة ،كحد أقصى.
وميكن متديد هذه املدة مبوجب ملحق مرة واحدة ،بطلب من
ويتقاضى عن ذلك أتاوى من مستعملي املرفق العام.
ال ميكن أن تتجاوز املدة القصوى لالمتياز ثالثني ( )30سنة .السلطة املفوضة ،على أساس تقرير معلل إلجناز استثمارات
مادية غري منصوص عليها يف االتفاقية ،شريطة أال تتعدى مدة
وميكن متديد هذه املدة مبوجب ملحق مرة واحدة ،بطلب من التمديد ثالث ( )3سنوات ،كحد أقصى".
السلطة املفوضة ،على أساس تقرير معلل إلجناز استثمارات
مادية غري منصوص عليها يف االتفاقية ،شريطة أال تتعدى مدة لذلك جند أن اإلجيار هو عقد إداري تتوىل فيه السلطة املفوضة
التمويل بنفسها إلقامة املرفق العام ،ويلتزم مبوجبه املفوض له
التمديد أربع ( )4سنوات ،كحد أقصى".
بتسيري املرفق العام املفوض وصيانته مع حتمل كل املخاطر،
من خالل التعريف الوارد يف املادة  ،53يتبني لنا بأن عقد االمتياز وبدفع أتاوى سنوية للسلطة املفوضة.
هو عقد إداري يربم بني السلطة املفوضة االقليمية واملفوض له،
الذي قد يكون شخصا من أشخاص القانون اخلاص أو القانون إن ما ميكن مالحظته أن مدة اإلجيار احملددة ب  15سنة
العام ،يتعلق موضوعه إما بإجناز منشآت أو اقتناء ممتلكات هي مدة طويلة نسبيا ،وهذا يعين أن املفوض له يكون له حقا
ضرورية إلقامة املرفق العام واستغالله ،وإما تعهد له فقط عينيا على املرفق املفوض ،وهو ما يلزمه بالقيام بالرتميمات
استغالل املرفق العام من ماله اخلاص ،حيث يتقاضى املفوض الكربى أي الصيانة الكربى اليت حيتاجها املرفق العام اإلقليمي
له مقابال ماليا من قبل املرتفقني والذي يكون يف شكل أتاوى املفوض ،ويتجاوز التزامه القيام بالصيانة الصغرى اليت تقع
يتم حتديدها من قبل السلطة العامة ،على أن تنتهي مدته على املستأجر عادة ،خاصة وأنه يف عقد االجيار ال يقوم بإجناز
مبرور  30سنة من إبرامه وهو قابل للتجديد مرة واحدة فقط ،أو اقتناء ممتلكات ضرورية لقيام املرفق املفوض واليت تعد سلفا
ملدة تسمح بأن يسرتد املفوض له األموال اليت أنفقها يف إجناز من قبل السلطة املفوضة ،وكان من األفضل لو أن املنظم حدد
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مبلغ االجيار عن طريق املزايدة أفضل من األتاوى السنوية ،وقع على السلطة املفوضة متويل وإقامة وإجناز املرفق
ألنه كما هو متعارف عليه فإن األتاوى دائما تكون زهيدة العام ،دون أن يتحمل املفوض له نفقات إجناز املنشآت واقتناء
ورمزية ،مما ميكن جعلها أكثر جناعة ،وبالتالي فإن استهداف التجهيزات الالزمة لتشغيل املرفق العام.
التخفيف من التمويل املركزي من اخلزينة العمومية للهيئات كما ال يتحمل املفوض له يف الوكالة احملفزة خماطر
احمللية يستدعي أن يكون عقد اإلجيار منظما بطريق املزايدة  .التسيري خالفا لعقدي االمتياز واإلجيار ،حبيث يكون التسيري

فيها حلساب السلطة املفوضة املعنية اليت ختول له صالحية
 4.3الوكالة احملفزة
تعترب طريقة من الطرق احلديثة يف تسيري املرافق العامة إىل مشاركتها يف حتديد التعريفات املناسبة.
جانب االمتياز واإلجيار ،وهي ال تتطلب من املفوض له تقديم  4.4التسيري
إمكانات ووسائل معتربة ،باإلضافة أنها ال تعرضه ملخاطر يعترب التسيري إىل جانب الوكالة احملفزة من الطرق احلديثة
كبرية.
كذلك يف تسيري املرافق العامة ،وهو على غرار الوكالة
تعرف الوكالة وفقا للمادة  55من نفس املرسوم التنفيذي احملفزة ال يتطلب من املفوض له توفري إمكانات معتربة وحتمل
بأنها " الوكالة احملفزة هي الشكل الذي تعهد السلطة املفوضة خماطر كبرية.
من خالله للمفوض له تسيري املرفق العام أو تسيريه وصيانته .عرفت املادة  56من نفس املرسوم التنفيذي التسيري بأنه "

قد تعرتض املفوض له خماطر جتارية تتعلق بإيرادات الشكل الذي تعهد السلطة املفوضة اليت متول بنفسها املرفق
االستغالل ،وكذا خماطر صناعية تتعلق بأعباء االستغالل العام وحتتفظ بإدارته ورقابته الكلية.
والنفقات املرتبطة بتسيري املرفق العام.
ويدفع للمفوض له أجر مباشرة من السلطة املفوضة يف شكل

يستغل املفوض له يف ظل الوكالة احملفزة يف تسيري املرفق منحة حتدد بنسبة مئوية من رقم األعمال ،تضاف إليها منحة
العام حلساب السلطة املفوضة اليت متول بنفسها املرفق العام اإلنتاجية .ويتم حتديد التعريفات اليت يدفعها مستعملو املرفق
العام مسبقا يف دفرت الشروط من طرف السلطة املفوضة اليت
وحتتفظ بإدارته ورقابته الكلية.
ويدفع للمفوض له أجر مباشرة من السلطة املفوضة يف شكل حتتفظ باألرباح.
منحة حتدد بنسبة مئوية من رقم األعمال ،تضاف إليها منحة ويف حالة العجز ،تعوض السلطة املفوضة املسري بأجر جزايف،
وحيصل املفوض له التعريفات حلساب السلطة املفوضة املعنية.
اإلنتاجية وعند االقتضاء ،حصة من األرباح.
حتدد السلطة املفوضة باالشرتاك مع املفوض له التعريفات ال ميكن أن تتجاوز مدة اتفاقية تفويض املرفق العام يف شكل
اليت يدفعها مستعملو املرفق العام ،وحيصل املفوض له التسيري ،مخس( )5سنوات".
التعريفات لصاحل السلطة املفوضة املعنية.
يتبني من خالل هذه املادة أن التسيري هو عقد إداري تعهد

حتدد مدة اتفاقية تفويض املرفق العام ،يف شكل الوكالة السلطة املفوضة من خالله للمفوض له تسيري املرفق العام
أو تسيريه وصيانته بدون أي خطر يتحمله املفوض له ،أي أن
احملفزة ،بعشرة ( )10سنوات ،كحد أقصى.
وميكن متديد هذه املدة مبوجب ملحق مرة واحدة ،بطلب من املصلحة املتعاقدة تكلف املفوض له باستغالل املرفق العام على
السلطة املفوضة ،على أساس تقرير معلل إلجناز استثمارات حسابها.
مادية غري منصوص عليها يف االتفاقية ،شريطة أال تتعدى مدة كما أن تسيري املرفق العام يكون بتمويل من السلطة املفوضة
اليت حتتفظ بإدارته ورقابته كليا ملدة  5سنوات متدد لسنة
التمديد سنتني ( )2كحد أقصى".
لذلك فإن الوكالة احملفزة تعترب عقد إداري تعهد السلطة واحدة فقط ،حيث يتلقى املفوض له يف مقابل تسيريه للمرفق
املفوضة مبوجبه للمفوض له تسيري أو بتسيري وصيانة املرفق العام أجرا يأخذ شكل منحة حتدد بنسبة مئوية من رقم
العام ،ويقوم املفوض له باستغالل املرفق العام حلساب السلطة األعمال ،تضاف إليها منحة االنتاجية من السلطة املفوضة
املفوضة اليت متول بنفسها إقامة املرفق العام ملدة عشر سنوات ،اليت حتتفظ باألرباح كما يدفع مستعملو املرفق تعريفات
وحتتفظ بإدارته ويدفع أجر املفوض له مباشرة من السلطة لقاء استعماهلم للمرفق ويتم حتديد التعريفات من قبل
املفوضة بواسطة منحة حتدد بنسبة مئوية من رقم األعمال السلطة املفوضة ،ويف حالة العجز تلتزم السلطة املفوضة
بتعويض املفوض له بأجر جزايف.
تضاف إليها حصة من األرباح عند االقتضاء.
يكون موضوع الوكالة احملفزة إما تسيري املرفق العام أو تسيريه كما تتحمل السلطة املفوضة مجيع خماطر التسيري دون أية
وصيانته يف نفس الوقت ،ويرجع ذلك إىل طبيعة ونوعية املرفق مسؤولية للمفوض له يف هذه املخاطر ،خالفا لعقدي االمتياز
واإلجيار كما سبق اإلشارة له.
العام ومدى حاجة تشغيله إىل القيام بأعمال الصيانة.
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بالرغم من أن عقد التسيري قليل التطبيق يف جمال تفويض  -عقد ملتقيات وندوات علمية بشكل دوري إلبراز أهمية
املرفق العام ،إذا ما قرناه بعقدي االمتياز واإلجيار ،إال أنه ميكن أشكال تفويض املرافق العامة يف التسيري احلديث ،مع احلرص
أن يلعب دورا هاما يف تلبية حاجات املرتفقني مبا مينحه من على إشراك ممثلني عن القطاع اخلاص.
ضمانات للمفوض له واملرتفقني على حد السواء.
تضارب املصاحل

 .5اخلامتة

* يعلن املؤلف أنه ليس لديه تضارب يف املصاحل.

جاءت تقنية تفويض املرفق العام يف اجلزائر يف إطار سياسة املراجع
جديدة انفتاحية إلجياد أساليب جديدة لتسيري املرافق العامة،
املؤلفات
تتماشى ومتطلبات الفعالية والنجاعة يف التسيري وتلبية
 أمحد حميو ،1985 ،ترمجة حممد صاصيال ،حماضرات يف املؤسسة اإلدارية،حاجات املرتفقني من خالل إشراك القطاع العام واخلاص يف
ط ،3ديوان املطبوعات اجلامعية.
إدارة املرافق العامة وفق خمتلف األشكال اليت أوجدها فقه
 إبراهيم عبد العزيز شيحا ،1994 ،مبادئ وأحكام القانون اإلداري ،الدارالقانون العام ،حيث أن املفوض له ميكن أن يكون من أشخاص اجلامعية ،بريوت.
القانون اخلاص أو العام ،وخيضع يف عالقاته مع هذا األخري
 عبد الغين بسيوني عبد اهلل ،2004 ،التنظيم اإلداري ،منشأة املعارف ،اإلسكندرية.لشروط العقد والنظام القانون اخلاص بالتفويض.
 فؤاد مهنا ،1980 ،مبادئ وأحكام القانون االداري ،مؤسسة شباب اجلامعة ،دونذكر الطبعة ،االسكندرية.

يعد تفويض املرفق العام وفقا للمرسوم التنفيذي ،199-18
عقدا إداريا يقع على املرافق االقليمية غري السيادية التابعة  -ظريفي نادية ،2010 ،تسيري املرفق العام والتحوالت اجلديدة ،دار بلقيس،
للوالية والبلدية أو املؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري ،اجلزائر.
خيضع لذات املبادئ اليت حتكم املرافق العامة من مبادئ املساواة  -مروان حمي الدين القطب ،2015 ،ذرق خصخصة املرافق العامة ،منشورات
احلليب احلقوقية ،الطبعة الثانية ،بريوت.
واالستمرارية والتكيف ،طرفاه كل من املفوض يتمثل يف
املصاحل العمومية واملؤسسات التابعة لكل من الوالية والبلدية الرسائل واملذكرات اجلامعية
أو األشخاص املعنوية العامة املتجمعة ،واملفوض له يتمثل يف  -سامي حامشي ،النظام القانوني التفاقية تفويض املرفق العام ،مذكرة ماسرت
يف احلقوق ،قانون اجلماعات احمللية واهليئات اإلقليمية ،كلية احلقوق والعلوم
الشخص املعنوي العام والشخص املعنوي اخلاص اخلاضع
السياسية جبامعة عبد الرمحان مرية ببجاية.2017 ،
للقانون اجلزائري سواء كان شخصا أجنبيا أو وطنيا ،يهدف
إىل تأدية خدمة عمومية ذات جودة وجناعة ،حيث يأخذ املقاالت
تفويض املرفق العام شكل االمتياز ،االجيار ،الوكالة احملفزة - ،حسام الدين بركيبة ،تفويض املرفق العام مفهوم جديد ومستقل يف إدارة
التسيري ،وقد اكتفى املنظم بوضع اإلطار العام هلذه العقود املرافق العامة ،جملة املفكر ،العدد الرابع عشر كلية احلقوق والعلوم السياسية
جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان.
ومل يفصل يف جزئياتها.
كما أنه مل يشرع لفكرة العائد املالي من وراء استغالل
املرفق العام االقليمي بهذا األسلوب ،بالرغم من أن السبب يف
ظهور هذا النمط يف التسيري هو ختفيف األعباء عن اخلزينة
العمومية ،لكن قراءة النص التنظيمي تدفعنا للقول بأن اهلدف باملدية.
منه بالدرجة األوىل واألخرية حتسني اخلدمة العمومية فقط،
من دون النظر للتكلفة وهو ما يطرح العديد من التساؤالت النصوص القانونية
األمر رقم  22-95مؤرخ يف  26أوت  ،1995يتعلق يتعلق خبوصصة املؤسساتحول اجلدوى الفعلية من تقنية التفويض يف هذه احلالة.
امللتقيات العلمية

 كرمية جيدل ،قوسم برادعي ،مداخلة بعنوان تفويض املرفق العام اإلقليمي،امللتقى الدولي املوسوم بالتحوالت اجلديدة إلدارة املرفق العام يف اجلزائر املنعقد
يومي  28و 29نوفمرب  2018بكلية احلقوق والعلوم السياسية جامعة حيي فارس

العمومية ،صادر يف اجلريدة الرمسية العدد  48بتاريخ  3نوفمرب .1995

يتبني مما سبق بأن تفويض إدارة املرفق العام إىل شخص
معنوي عام أو خاص ،ال يعين ختلي السلطة املفوضة كليا عن
املرفق العام ،وإمنا تبقى مسؤولة عن حسن إدارته واستمراره
سريه وحتتفظ حبق ممارسة الرقابة على املفوض له.
النصوص التنظيمية

األمر رقم  04-01مؤرخ يف  20أوت  ،2001يتعلق بتنظيم املؤسسات العموميةاالقتصادية وتسيريها وخوصصتها ،صادر يف اجلريدة الرمسية العدد  47بتاريخ
 22أوت .2001

مما تقدم من نتائج ميكن أن نتقدم باالقرتاحات التالية:
 حتديد طبيعة املرافق العامة ذات القابلية للتفويض خاصةبالنسبة لعقود االمتياز واإلجيار.
 وضع برنامج تكويين متخصص للمنتخبني واملوظفنياحملليني يف جمال أشكال وتقنيات تفويض املرافق العامة.
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املرسوم الرئاسي رقم  247-15مؤرخ يف  6سبتمرب  ،2015املتضمن تنظيمالصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام ،املؤرخ يف  16سبتمرب  ،2015صادر

يف اجلريدة الرمسية العدد  50بتاريخ  20سبتمرب .2015
املرسوم التنفيذي رقم  199-18مؤرخ يف  2أوت  2018يتعلق بتفويض املرفقالعام ،صادر يف اجلريدة الرمسية العدد  48بتاريخ  5أوت .2018
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املراجع باللغة الفرنسية
Les Ouvrage
-Jean François AUBY, La délégation de service public, guide pratique,
Dalloz, Paris, 1997.
-Stéphane BRACONNIER, Droit des services publics, presse universitaire
de France, Paris, 2004.
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املؤلف عبد الصديق شيخ ( ،)2020أشكال تفويض املرفق العام يف ظل
املرسوم التنفيذي رقم  199-18املتضمن تنظيم الصفقات العمومية
وتفويضات املرفق العام ،جملة األكادميية للدراسات االجتماعية
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