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مـلـخص:
تعددت طرق إدارة املرافق العامة بتعددها وتنوعها فاألســـــــلوب الذي يصـــــــلح إلدارة
وتســـيري مرفق عام معني قد يعجز عن عقيق الفعالية املطلوبة لو اعتمد لتســـيري مرفقٍ
آخر ويتصدر عقد االمتياز أولوية العقود اإلدارية اليت تنه

بعبء التسيري عن الدولة

وإن كان عقود غري مسـمى إال أنّه نام يف عدة قوانني قطاعية ما جعل من األحكام
املتعلقة به تتباين من قانون ألخر.
الكلمات املفتاحية :عقد االمتياز العقد اإلداري املرفق العام.
Abstract:
The are many ways of managing the public services. A method that
is suitable for the management and operation of a public service may
not be able to achieve the required demands if it is adopted in the
aperation of another public service. The concession contract is the
priority of the administrative contract that carry the burden of
management from the state, albeit an indefinite contract. Has been
regulated in several sectoral laws, making the provisions related to it
vary from law to law.
Key words: concession contarct; administratif contract; public
service.
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التعليق على بعض األحكام املشرتكة للقوانني القطاعية يف جمال عقد االمتياز

مقــدمة:
ميكن للشــــخص املعنوي اخلاضــــل للقانون العام واملســــمول عن مرفق عام أن يقوم
بتفوي

تســـيريه إىل مفو

يأخذ تفوي

له ما مل يوجد نص تشـــريعي خيالف ذلك

()1

املرفق العام حســـــــب مســـــــتوى التفوي

ورقابة الســلطة املفوضــة شــكل االمتياز

()2

طرق وآليات تفوي

وميكن أن

واخلطر الذي يتحمله املفو

له

وعليه يعترب عقد االمتياز طريقة أو آلية من

املرافق العمومية التابعة للدولة.

يعترب عقد االمتياز من العقود اإلدارية اليت اعتمدتها الدولة اجلزائرية منذ االستقالل
إال أنها تبنته باعتباره طريقة اســــــــتثنائية للتســــــــيري( .)3رغم أنها أعادت تنايمه بطريقة
خمالفة ملا هو قائم عليه بعد ســــــــــنة  1989أي بعد اإلصــــــــــالحات اليت تبنتها الدولة
اجلزائرية من خالل االنتقال من الناام الرأمسالي إىل الليربالي حيث مت إصدار تعليمة
وزارية رقم  842/3.94متعلقة بامتياز املرافق العمومية احمللية وتأجريها

()4

أين اعترب

الطريقة األمثل لتسيري املرافق العمومية احمللية على األقل.
يتوســـــط عقد االمتياز طائفة العقود اإلدارية غري املســـــماة اليت مل خيصـــــها املشـــــرع
بقانون خاص بها

()5

رغم أن هذا مل مينل من صـــدور العديد من القوانني القطاعية اليت

تنام مرفقا حمددا ما أدى إىل كثرة القوانني وتشــــــــعب األحكام املتعلقة بهذا العقد
من قانون ألخر لذلك نتساءل عن ضرورة وسبب قيام هذا التباين؟ وهل يشكل ذلك
تعارضا للنصوص املنامة لعقد االمتياز بصفة عامة فيما بينها؟.
وهو ما نتوصل إليه من خالل املوضوع يف النقطتني التاليتني:
أوال :التعليق على بع

األحكام املتعلقة بعقد االمتياز من حيث املضمون

أ) األحكام املتعلقة بالتعريف
ب) األحكام املتعلقة باجلهة املاحنة للعقد
ت) األحكام املتعلقة مبدة العقد
ثانيا :التعليق على بع

األحكام املتعلقة ب برام عقد االمتياز

أ) األحكام املتعلقة بطرق إبرام العقد
ب) األحكام املتعلقة ب جراءات منح العقد
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أوال :التعليق على بع

نعيمة أكلي

األحكام املتعلقة مبضمون العقد

تعددت القوانني القطاعية املنامة لعقد االمتياز اإلداري بتعدد القطاعات احمللية اليت
تبنته كآلية لتســـــيري املرافق العامة وعليه تتعدد القواعد الناامة هلذا العقد من قانون
مخر تبعا وأهمية القطاع فضال عن اخلدمة اليت يمديها ومكانتها بالنسبة للجمهور.
ميكن تعريف عقد االمتياز اإلداري بصــــــــــفة عامة على أنه :العقد الذي من خالله
خيول شـــــخص من القانون العام (الدولة اجلماعات احمللية املمســـــســـــات العمومية)
تســــيري واســــتغالل مرفق بكل مســــمولياته وما حيمله من أرباح وخســــائر خيتلف عن
الصفقة العمومية من حيث االستغالل وطريقة عصيل املقابل املالي ويتحصل صاحب
االمتياز على املقابل املالي للتســـــــيري واالســـــــتغالل من إتاوات املرتفقني مقابل اخلدمة
وجيب أن يكون هذا املقابل املالي مرتبطا باســـــــــــتغالل املرفق ونا ا عن تشـــــــــــغيله
ويكون هذا االســــــتغالل ملدة معينة قد تشــــــمل املرافق العامة اإلدارية أو الصــــــناعية
والتجارية ويتم منح االمتياز وفق إجراءات واضــحة تضــمن الشــفافية واملنافســة الختيار
األفضـــل وبذلك ضـــمان خدمة عمومية أجود وأحســـن

اه املرتفقني وفق عقد حيدد

حقوق صـــاحب االمتياز والتزاماته وكل قيود املرفق من مســـاواة واســـتمرارية وضـــرورة
تكيف مل احمليط الداخلي واخلارجي

()6

ومن الناحية التشــــــــــــــــريعية تتعدد التعاريف

املقدمة هلذا العقد نارا العتباره عقدا غري منام بتقنني واحد مثل الصـــــــــــــــــــــفقات
العمومية ما يفســح اجملال ملقارنة بعضــها البع

بالتالي التعليق عليها ســواء من حيث

التعاريف املقدمة له على غرار اجلهة املاحنة له ناهيك عن مدته خاصة وأنها عنصر
جوهري العتبار امللتزم من اخلواص –عادة -يســـــــــــتهدف عقيق أكرب قدر

كن من

الربح.
أ) من حيث األحكام املتعلقة بتعريف عقد االمتياز:
طبيعة عقد االمتياز باعتباره عقدا غري مسمى مل متنل املشرع اجلزائري من التدخل
لتنايمه مبقتضـــــــى مجلة من القوانني القطاعية اليت تناولت جانبا من أحكامه تبعا
للمرفق العام الذي تنامه.
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عُرف عقــد االمتيــاز يف التعليمــة الوزاريــة رقم  842/3.94املتعلقــة بــامتيــاز املرافق
على أنه" :عقد تكلف مبقتضـــاه اجلهة اإلدارية املختصـــة

العمومية احمللية وتأجريها

()7

فردا أو شــركة خاصــة ب دارة مرفق عام واســتغالله مدة معينة من الزمن بواســطة عمال
وأموال يقدمها صـــاحب حق االمتياز على مســـموليته مقابل رســـوم يدفعها املنتفعون من
خدماته وذلك يف إطار الناام القانوني الذي خيضل له هذا املرفق".
يف حني عرفته الفقرة األوىل من املادة  64مكرر من القانون رقم  30-90املتضــمن
قانون األمالك الوطنية املســــــتحدثة مبوجب املادة  19من القانون رقم  14-08املعدل
واملتمم له

()8

واليت تنص على أنه" :يشـــــــــكل منح امتياز اســـــــــتعمال األمالك الوطنية

العمومية املنصــوص عليه يف هذا القانون واألحكام التشــريعية املعمول بها العقد الذي
تقوم مبوجبه اجلماعة العمومية صـــاحبة امللك املســـماة الســـلطة صـــاحبة حق االمتياز
مبنح شـــــخص معنوي أو طبيعي يســـــمى صـــــاحب االمتياز حق اســـــتغالل ملحق امللك
العمومي الطبيعي أو متويل أو بناء و/أو اســــتغالل منشــــأة عمومية لغر

خدمة عمومية

ملدة معينة تعود عند نهايتها املنشــأة أو لتجهيز حمل منح االمتياز إىل الســلطة صــاحبة
حق االمتياز".
وح سب املادة  23من املر سوم التنفيذي رقم  41-94يت ضمن تعريف مياه احلمامات
املعدنية وتنايم محايتها واســــــــــتعماهلا واســــــــــتغالهلا

()9

ف نه" :يعترب امتياز احلمامات

املعدنية عقدا إداريا مينح مبقتضاه الوزير املكلف باحلمامات املعدنية بصفته السلطة
ماحنة االمتياز لشـــــــخص طبيعي أو معنوي عمومي أو خاص صـــــــاحب االمتياز حق
استغالل هذه املياه املعدنية ملدة حمددة مقابل أجر"..
من جهته القانون رقم  03/10حيدد شروط وكيفيات استغالل األراضي الفالحية
التابعة ألمالك اخلاصـة للدولة

()10

عرف عقد االمتياز اإلداري يف نص املادة الرابعة منه

على أنه" :العقد الذي متنح مبوجبه الدولة شخ صا طبيعيا من جنسية جزائرية يدعى يف
صلب النص املستثمر صاحب االمتياز حق استغالل األراضي الفالحية التابعة ل مالك
اخلاصــة للدولة وكذا األموال الســطحية املتصــلة بها بناء على دفرت شــروط حيدد عن
طريق التنايم ملدة أقصاها ( )40سنة قابلة للتجديد مقابل دفل إتاوة سنوية".
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أما املرســـــــوم التنفيذي رقم  152/09حيدد شـــــــروط وكيفيات منح االمتياز على
األراضـــــي الفالحية التابعة ل مالك الوطنية واملوجهة إلجناز مشـــــاريل اســـــتثمارية

()11

عرف عقد االمتياز اإلداري يف دفرت الشــــــــروط امللحق به على أنه" :االتفاق الذي ختول
من خالله الدولة ملدة معينة االنتفاع من أرضـــية متوفرة تابعة ألمالكها اخلاصـــة لفائدة
شخص طبيعي أو معنوي خاضل للقانون اخلاص قصد إجناز مشروع استثماري".
تعددت القوانني القطاعية املنامة لعقد االمتياز لذا ال ميكن التعر

جململها

وعمومــا تتمحور حول فكرة مفــادهــا أن عقــد االمتيــاز عقــد إداري تتوىل مبوجبــه
الدولة ( ثلة بالوالي أو رئيس البلدية أو أحد الوزراء حســـــــــــــــــــــب املرفق حمل العقد
وأهميته بالنســـبة للدولة )...منح صـــالحية إدارة واســـتغالل أو حتى –يف أحيان -إنشـــاء
املرفق العام ألحد األشخاص (عاما أو خاصا).
ما ميكن مالحاته من خالل هذه التعاريف أن املشـــــرع اجلزائري مل يتنب فلســـــفة
واحدة فيما يتعلق مبفهوم عقد االمتياز اإلداري (وإن اتفقت مجيل القوانني على اعتباره
اتفاقا بني طرفني أحدهما الدولة العتباره عقد إداري) ويتجلى ذلك من خالل الطرف
املتعاقد مل اإلدارة "صــــاحب االمتياز" فأحيانا حيصــــره املشــــرع يف الشــــخص الطبيعي
اجلزائري اجلنســـــية (كما هو معمول به يف إطار القانون رقم  03/10حيدد شـــــروط
وكيفيات اســـــتغالل األراضـــــي الفالحية التابعة ل مالك اخلاصـــــة للدولة واملرســـــم
التنفيذي رقم  373-04حيد د شـــــروط منح االمتياز من أجل إنشـــــاء ممســـــســـــة لرتبية
املائيات وكيفيات ذلك

()12

وهو ما يتعار

مل قاعدة حرية االســــــــــــــــــتثمار من خالل

التمييز بني اجلزائريني واألجانب وإن كان من جانب آخر يعمل على تشجيل االستثمار
احمللي وأحيانا يوسل قليال من جمال إبرامه مل الشخص املعنوي أو الطبيعي مل تقييده
بضرورة خضوعه للقانون اخلاص بالتالي استبعاد األشخاص املعنوية العامة ألن تكون
طرفا (ملتزما) يف عقد االمتياز (مبعنى ال ميكن إبرام عقد االمتياز بني شــــــخصــــــني
وإن كان التحول يف حد ذاته يفر

ذلك باعت بار عقد االمت ياز من بني

معنويني

تقنيات مشــاركة القطاع اخلاص للعام يف النهو

بعبء التســيري واالســتغالل فضــال

()13

عن ذلك ف نه غالبا ما يتم اللجوء إليه كطريقة للتخفيف عن ميزانية الدولة يف
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حني هناك من القوانني منها املرســــــــوم التنفيذي رقم  41-94يتضــــــــمن تعريف مياه
احلمامات املعدنية وتنايم محايتها واســـــــــتعماهلا واســـــــــتغالهلا والتعليمة الوزارية رقم
 842/394املتعلقة بامتياز املرافق العمومية احمللية وتأجريها اليت أطلقت من جمال
إبرام عقد االمتياز مل أي شـــــخص طبيعيا كان أو معنويا جزائريا أو أجنبيا شـــــرط
خضـــــــوعه للقانون اخلاص بالتالي اســـــــتبعاد األشـــــــخاص املعنوية العامة وعليه هذه
التعليمة أطلقت من جمال إبرام عقد االمتياز مل أي شـــخص كان دون قيود فيما تعلق
بهويته إال أنها ألزمته بضــــرورة اخلضــــوع للقانون اجلزائري وحســــنا ما فعل املشــــرع
اجلزائري باعتبار حمل العقد مرفقا عموميا وبالضــــــــــــــــــــــرورة يقل يف الرتاب الوطين
(اجلزائري) بالتالي إحاطته بالضــمانات التشــريعية اليت عافظ عليه خاصــة وأنه من
بني عناصـــــر الســـــيادة( .ذلك أن املرفق العمومي حمل عقد االمتياز يدخل ضـــــمن إقليم
الدولة ويشــــكل جزءا منه بالتالي كل ما يعرتيه بالضــــرورة يعرتي الســــيادة الوطنية
لذلك حاول املشــــرع اجلزائري محايتها من أي اعتداء من خالل فر

بع

الشــــروط

على امللتزم خاصـــــــة وأن عقد االمتياز غالبا ما يربم ملدة طويلة نســـــــبيا مقارنة بالعقود
اإلدارية األخرى مثل الصفقات العمومية).
يف حني هناك من احلاالت اليت أطلق فيها املشــــــــرع اجلزائري من جمال إبرام عقد
االمتياز أمام األشــخاص املعنوية العامة واخلاصــة اخلاضــعة للقانون العام أو اخلاص
الوطنية أو األجنبية على حدّ السواء.
وقد يرجل تذبذب موقف املشــــــــــرع اجلزائري وعدم اعتناقه ملبدأ واحد فيما خيص
عديد امللتزم (صـــــــاحب االمتياز) مل الدولة خاصـــــــة إذا ما تعلق األمر باألشـــــــخاص
األجنبية إىل ختوف الدولة من عرير االمتياز يف جمال القطاعات الضـــرورية حلســـاب
الشركات األجنبية الكربى والذي يرجعه البع
عدم قدرتها على
أو ختفي

إىل أسباب السيادة إذ تتخوف من

ارسة الرقابة الالزمة على صاحب االمتياز إذا ما قام برفل األسعار

نوعية اخلدمات أو كميتها مثال خاصــــــــــــــــــــة يف االمتيازات ذات األهمية

االقتصـــادية الكبرية كاســـتغالل النفط والقنوات املالحية إذا كان صـــاحب االمتياز
إحدى الشركات الدولية الكبرية أو الشركات املتعددة اجلنسيات اليت متلك أمواال
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ضـــخمة ونفوذا كبريين من شـــأنها الضـــغط على الدولة ما يهدد ســـيادتها

()14

كما

حدث يف امتياز قناة السويس الذي ابرم ملدة  99سنة وكان سببا مباشرا وراء االحتالل
اإلجنليزي ملصر.
ب) األحكام املتعلقة جبهة منح االمتياز
تنص املــادة  117من القــانون رقم  06-98الــذي حيــدد القواعــد العــامــة املتعلقــة
بالطريان املدني

()15

( املعدلة واملتممة باملادة  5من األمر رقم  )10-03على أنه" :تتم

املوافقة على اتفاقية االمتياز ودفرت الشــروط املرافق هلا مبوجب مرســوم يتخذ يف جملس
الوزراء وينشـــــــران يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشـــــــعبية".
وعمال بــأحكــام املــادة  72من القــانون رقم  01/02املتعلق بــالكهربــاء توزيل الغــاز
بواســــــطة القنوات

()16

ف ن منح االمتياز يف جمال الغاز الكهرباء يتم مبوجب مرســــــوم

تنفيذي بناء على اقرتاح من الوزير املكلف بالطاقة بعد أخذ رأي جلنة الضــــــــــــبط يف
حني تنص املادة  5من املرسوم التنفيذي رقم  220-11حيدد كيفيات امتياز استعمال
املوارد املائية ب قامة هياكل علية مياه البحر أو نزع األمالح واملعادن من املياه املاحلة
من أجل املنفعة العمومية أو تلبية احلاجيات اخلاصـــــــة

()17

"خيضـــــــل طلب إقامة امتياز

هياكل علية مياه البحر أو نزع األمالح أو املعادن من املياه املاحلة إىل تعليمة مشــرتكة
تصـــدرها مصـــاحل اإلدارة املكلفة باملوارد املائية ومصـــاحل اإلدارة املكلفة على التوالي
بتسيري األمالك العمومية البحرية والسياحية والبيكة والفالحة".
وتنص الفقرة الثانية من املادة  68من القانون رقم  07-05يتعلق باحملروقات

()18

على أنه" :يعر

طلب احلصـــول على امتياز النقل بواســـطة األنابيب على ســـلطة ضـــبط

احملروقات اليت تقدم توصية إىل الوزير املكلف باحملروقات".
وعليه إذن ما ميكن مالحاته من خالل هذه النصـــــــــوص القانونية أن املشـــــــــرع
اجلزائري رغم أنه نص مبدئيا على أن عقد االمتياز اإلداري هو ذلك االتفاق املربم بني
الدولة وامللتزم إال أنه حدد

ثال هلذه الدولة ليس باعتبار تبعية املرافق العامة حمل

العقد للبلية أو الوالية أو الدول ككل إ ا حصر سلطة إبرام هذه العقود يف اإلدارة
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ثلة باملدير أو الوزير حســــــــــــب األحوال كما

حددته القوانني.
وعليه إذن هذا االختالف والتباين يف السلطة املاحنة لالمتياز من شأنه أن يمثر سلبا
على اإلجراءات املطولة واخلطوات املعقدة الواجب إتباعها للتوصــــــــل إلبرام هذا العقد
تبعا وأهمية املرفق العام حمل العقد والسلطة القائمة عليه.
ج) من حيث مدة العقد
نارا للتكاليف اليت يتكب دها امللتزم يف ســـــــــــــبيل إعداد و هيز املرفق العام حمل
العقد للتوصــــــــل الســــــــتغالله وإدارته عقيقا للمنفعة العامة من خالل توفري وعر
اخلدمات للجمهور ف نه عادة ما مينح العقد ملدة طويلة نســـــبيا مل إمكانية

ديدها

مرة أو عدة مرات (حســــب كل قطاع) فحددتها املادة  4من دفرت الشــــروط النموذجي
املطبق يف منح االمتيازات على البنى التحتية ذات الطابل التجاري املوجهة ملهام اخلدمة
العمومية امللحق باملرسوم التنفيذي رقم  305-15يتضمن املوافقة على دفرت الشروط
واالتفاقية النموذجيتني املطبقتني يف منح حق االمتيازات على البنى التحتية ذات الطابل
التجاري املوجهة ملهام اخلدمة العمومية

()19

ب  65ســـــنة قابلة للتجديد ملدة أقصـــــاها

 65ســــــنة أخرى يف حني حددها القانون رقم  07/05يتعلق باحملرقات ب  30ســــــنة
أما املادة  04من األمر رقم  11/06حيدد شـــروط وكيفيات منح

كحد أقصـــى

()20

االمتياز والتنازل على األراضي الفالحية التابعة ل مالك اخلاصة للدولة واملوجهة إلجناز
مشـــاريل اســـتثمارية

()21

حددت مدة عقد االمتياز ب  20ســـنة كحد أقصـــى يف حني

حددت ب  10ســـنوات حســـب املادة  02من االتفاقية املتعلقة بامتياز اســـتغالل اخلدمات
اجلوية للنقل العمومي بينما حصــــــــــــــــــرتها التعليمة الوزارية رقم  842/394املتعلقة
بامتياز املرافق العمومية احمللية وتأجريها بني الثالثني واخلمســــــــــــــــني عاما وهي مدة
كافية بالنســـبة المتياز املرافق العمومية احمللية حيث عادة ما ال يتكبد امللتزم نفقات
باهضـــــــــــــــة مقارنة باالمتيازات اليت تتعلق أو ختص املرافق التابعة للدولة ككل مثل
الطرق الســريعة اليت تربط بني عدة واليات أو امتياز الســكك احلديدية أو النفط أو
امتياز نقل احملروقات بواسطة األنابيب وغريها.
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ديدها وهو ما قد

يتســــبب يف أثار إذا ما أخذ بعني االعتبار إمكانية إبرام العقد مل األجانب يف املقابل
هناك من املرافق اليت تعترب فيها هذه املدة غري كافية إلجناز املشــــــــــروع واســــــــــتغالله
للحصــــول على هامش ربح خاصــــة إذا علمنا أن يف معام املرافق تكون الرســــوم اليت
تدفل مقابل االنتفاع خبدمات املرفق العام بســـــيطة رمزية ال تســـــمح باحلصـــــول على
املردود املالي الذي يغطي النفقات املتكبدة وحيقق هامش ربح مناســـــــــــب وقد يمول
ســــبب ذلك إىل عدم إجراء دراســــات دقيقة على املوضــــوع حمل العقد قبل الشــــروع يف
إجنازه فمثال احملاولة اليت قامت بها والية باتنة إثر صــــــــــــــــدور التعليمة الوزارية رقم
 842/3.94املتعلقة بامتياز املرافق العمومية احمللية وتأجريها يف إبرام عقد امتياز
مل شــركة خاصــة ملرفق اإلنارة العمومية لكن العقد مل يســتمر ألكثر من ســنة ألن
تكاليف املرفق كانت مرتفعة جدا على ما كان متوقعا ومل يستطل صاحب االمتياز
متويله لذا مت فسم العقد واسرتداد املرفق من قبل البلدية(.)22
ثانيا :التعليق على بع

األحكام املتعلقة ب برام عقد االمتياز

نارا ألهمية عقد االمتياز كطريقة لتســـــــــــيري املرافق العامة أو األراضـــــــــــي التابعة
للدولة ف ن امللتزم يعترب عنصــــرا جوهريا يف العملية التعاقدية لذلك تركت الســــلطة
التقديرية يف اختياره ل دارة املتعاقدة سـواء من خالل االعتماد على شـخصـيته أو عن
طريق اعتماد أســلوب الدعوة للمنافســة ما جعل نوعا من التذبذب يف موقف املشــرع يف
عملية منح وإبرام عقد االمتياز ســـــــــــــــــــواء من خالل طريقة اختيار امللتزم على غرار
اإلجراءات التكميلية ملنحه.
أ) التعليق على بع

األحكام املتعلقة ب جراءات منح االمتياز

حســــب املادة  3/69من القانون رقم  07/05يتعلق باحملرقات ف نه يتم منح امتياز
النقل بواســطة األنابيب بناء على شــخصــية امللتزم (االعتبار الشــخصــي) يف حالة ما إذا
كان الطلب صــــــادرا عن املتعاقد بهدف نقل املنتوج من احملروقات إال أن هذه القاعدة
(االعتبار الشــــــخصــــــي) ليســــــت مطلقة وذلك يف حالة االمتيازات األخرى خارج النقل
بواســطة األنابيب حيث تتوىل ســلطة ضــبط احملروقات صــياغة توصــية توجه إىل الوزير
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املكلف باحملروقات ســـواء ملنح االمتياز للشـــخص الذي طلبه أو لطرحه على املنافســـة
وهو مــا تنــاولتــه املــادة  5 4 3/69من القــانون رقم  07/05يتعلق بــاحملروقــات
وذلك إذا ما تعلق األمر بطلبات االمتياز خارج عملييت النقل بواســــــــطة األنابيب أو نقل
املنتوج من احملروقات باإلضـــــافة إىل إمكانية اقرتاح ســـــلطة ضـــــبط احملروقات على
الوزير املكلف باحملروقات اللجوء إىل مناقصــــة يف حالة امتياز مل يكن موضــــوع طلب
يف إطار املخطط الوطين لتنمية هياكل النقل بواســـــــــطة األنابيب .كما يتم اللجوء إىل
الطلب على املنافسة إلجناز اهلياكل املعنية لكل امتياز

نوح .

يف حني تنص الفقرة األوىل من املادة  6من املرســـــــوم التنفيذي رقم  417-04حيدد
الشـــــروط املتعلقة بامتياز إجناز املنشـــــآت القاعدية الســـــتقبال ومعاملة املســـــافرين عرب
الطرقات و/أو تســيريها

()23

على أنه" :مينح االمتياز موضــوع هذا املرســوم عن طريق

املزايدة".
وعليه اعتمد املشرع اجلزائري أسلوبا آخر ملنح عقد االمتياز من خالل احرتام

سيد

إجراءات الدعوى الشـــكلية للمنافســـة عن طريق إجراء مزايدة اليت تضـــمن منافســـة
فعالة على أســــــــس ومعايري موضــــــــوعية تعدها اإلدارة مســــــــبقا بالتالي عقيق مبادئ
الع قالنية والشــــفافية وتكافم الفرص اليت تتجســــد عن طريق اإلشــــهار( .)24وإن كان
اعتمد على أســلوب الرتاضــي مبوجب املادة  34من القانون رقم  12/12يتضــمن قانون
املالية لســــــــــــــنة 2013

()25

املعدلة ألحكام املادة  05من القانون رقم  04/08حيدد

شــروط وكيفيات منح االمتياز على األراضــي الفالحية التابعة ل مالك اخلاصــة للدولة
واملوجهة إلجناز مشــاريل اســتثمارية حيث تقضــي أنه يرخص االمتياز بالرتاضــي وهو
ما ال يضـــــمن مبدأ املســـــاواة بني املتشـــــحني (املقدمني للعرو ) وهو نفس األســـــلوب
(الرتاضـــــي) الذي اعتمده ملنح حق امتياز اســـــتغالل األراضـــــي الفالحة التابعة ل مالك
اخلاصـــة للدولة وإن كان بطريقة أكثر مرونة وذلك من خالل تقديم طلب عويل حق
االنتفاع الدائم

()26

املعمول به يف إطار القانون رقم  19-87املتضــمن ضــبط كيفيات

اســــــــــــــــتغالل األراضــــــــــــــــي الفالحية التابعة ل مالك الوطنية وعديد حقوق املنتجني
وواجباتهم

()27

إىل حق االمتياز وإن كان ذلك كأصـــل عام

()28

ويالحظ أن املشـــرع
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اجلزائري اعتمد على أســلوب الرتاضــي يف هذه املواد كأصــل ملنح عقد االمتياز وهو
ســيد ملبدأ االعتبار الشــخصــي ذلك أنه هناك من احلاالت اليت اعتمده (الرتاضــي)
كاســـتثناء على أســـلوب الدعوة الرمسية للمنافســـة عن طريق املزايدة وذلك بعد فشـــل
هــذه األخرية ومثــال ذلــك مــا تنص عليــه املــادة  23من القــانون رقم  02-03حيــدد
القواعد العامة لالســــتعمال واالســــتغالل الســــياحيني للشــــواطئ أنه" :ميكن أن يمول
االمتياز بالرتاضي للمجالس الشعبية البلدية املعنية عندما تكون املزايدة غري مثمرة".
يالحظ من خالل هذه املواد أن املشــــــــــرع اجلزائري اعتمد -بصــــــــــفة عامة -على
شــخصــية امللتزم ملنح عقد االمتياز اإلداري من خالل اعتماد مبدأ الرتاضــي واســتثناء
يتم اللجوء إىل املناقصــــة وقد يمول مرد ذلك إىل أهمية شــــخصــــية امللتزم يف مثل هذه
العقود خاصــــــة لطول مدتها نســــــبيا وقابليتها للتجديد وهو ماهر من مااهر احلفاا
على أمن وســــــالمة الدولة حيث كان ملثل هذا العقد ســــــببا لالحتالل اإلجنليزي على
مصر من خالل امتياز قناة السويس الذي ابرم ملدة  99سنة.
كما يالحظ أن املشرع مل يعتنق مبدأ عاما ميكن االعتماد عليه ملنح عقد االمتياز
حيث ترك السلطة التقديرية ل دارة العامة يف اختيار األسلوب الذي تراه مناسبا وهو
ما قد يمثر سلبا من خالل تعسفها يف استعمال سلطتها من خالل منح العقد ألشخاص
سبق هلا التعامل معهم أو

ديده بغ

النار عن كفء املسري من عدمه.

ب) التعليق على إجراءات اإلبرام:
تســـــــــــــــــــــــــتلزم التعليمة الوزارية رقم  842/3.94املتعلقة بامتياز املرافق العمومية
وتأجريها صــــدور قرار ملنح االمتياز من قبل رئيس اجمللس الشــــعيب البلدي أو املندوبية
التنفيذية البلدية فيما خيص املرافق التابعة للبلدية أو من الوالي أو املندوبية التنفيذية
الوالئية بالنســــــــــــــبة للمرافق التابعة للوالية وتنص املادة  17من القانون رقم 03/10
حيدد شــروط وكيفيات اســتغالل األراضــي الفالحية التابعة ل مالك اخلاصــة للدولة
أنه متنح إدارة األمالك الوطنية بطلب من الديوان الوطين ل راضـــــي الفالحية االمتياز
على األراضي الفالحية التابعة ل مالك اخلاصة للدولة واألمالك السطحية املتوفرة بعد
ترخيص من الوالي.
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وبالعودة للمادة  05من األمر رقم  04/08حيدد شـــــــــــروط وكيفيات منح االمتياز
على األراضــــــي التابعة ل مالك الوطنية واملوجهة إلجناز مشــــــاريل اســــــتثمارية املعدلة
باملادة  34من القانون رقم  12/12يتضـــــمن قانون املالية لســـــنة  2013ف نه يرخص
االمتياز بالرتاضـــي بقرار من الوالي بناء على اقرتاح جلنة مســـاعدة على عديد موقل
وترقية االســـــتثمارات وضـــــبط العقار على األراضـــــي التابعة ل مالك اخلاصـــــة للدولة
واألصــول العقارية املتبقية للممســســات العمومية احمللية واألصــول الفائضــة للممســســات
العمومية االقتصــادية وكذا األراضــي التابعة للمناطق الصــناعية ومناطق النشــاطات
أو بناء على اقرتاح اهليكة املكلفة بتســـــيري املدينة اجلديدة على األراضـــــي الواقعة داخل
حدود املدينة اجلديدة بعد موافقة الوزير املكلف بتهيكة اإلقليم وبعد موافقة الوكالة
الوطنية لتطوير السياحة حول األراضي التابعة ملنطقة التوسل السياحي.
يف حني تنص بعد تعديل هذه املادة مبوجب بقانون املالية لســــــــنة  2015على أنه
يرخص االمتياز بالرتاضــــــــــــــــي بقرار من الوالي بناء على اقرتاح املدير الوالئي املكلف
باالعتماد الذي يتصــــــــرف كلما تطلب األمر ذلك بالتنســــــــيق مل املديرين الوالئيني
للقطاعات املعنية على األراضـــــي الفالحية التابعة ل مالك اخلاصـــــة للدولة واألصـــــول
العقارية املتبقية للممســســات العمومية احمللية واألصــول املتبقية للممســســات العمومية
االقتصــــادية كذا األراضــــي التابعة للمناطق الصــــناعية مناطق النشــــاطات بناء على
اقرتاح اهليكة املكلفة بتســيري املدينة اجلديدة على األراضــي الواقعة داخل حميط املدينة
ا جلد يدة ب عد مواف قة الوزير املكلف با ملدي نة أو ب ناء على مواف قة الو كا لة الوطن ية
لتطوير الســـــياحة على األراضـــــي التابعة ملنطقة التوســـــل الســـــياحي بعد موافقة الوزير
املكلف بالسياحة.
وعمال بأحكام املادة  03من املرســــــــوم التنفيذي رقم  308/96يتعلق مبنح امتياز
الطرق الســــــريعة ف نه يصــــــادق على اتفاقية منح االمتياز باخلاص بالطرق الســــــريعة
مبرســـــــــوم يتخذ يف جملس احلكومة بناء على تقرير مشـــــــــرتك بني الوزراء املكلفني
بالداخلية والطرق السريعة.
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ما ميكن مالحاته من خالل هذه املواد املتعلقة ب برام ع قد االمتياز ف نه بعد منح
العقد (ســـواء بالرتاضـــي أو املنافســـة) ف ن العقد ال يربم بشـــكل نهائي إ ا يســـتلزم
موافقة ســـلطة خمتصـــة (الوالي رئيس اجمللس الشـــعيب البلدي الوزراء كل يف حدود
اختصاصاته )...وعليه فهذه اإلجراءات املعقدة واملطولة وفكرة التوقيل أو املصادقة
تثري إشكاال ما إذا تعترب عنصرا جوهريا يف تكوين العقد بالتالي دونها لن يتم إبرامه
أو أن العقد أبرم صحيحا إ ا تنفيذه معلق على هذا التوقيل أو التصديق.
ومبا أن تنفيذ العقد معلقا على مصــــــادقة اجلهة املختصــــــة فلما القول بقيام العقد
طاملا ال ميكن

سيد حمتواه على أر

الواقل؟.

خـامتـ ّة:
من خالل ما متت اإلشـارة إليه ميكن التوصـل إىل أن عقد االمتياز اإلداري من أهم
العقود اليت ميكن للدولة أن تكون طرفا فيها من خالل ختفيف العبء على ميزانيتها
من جهة فضـــــــــــــال عن افتقارها للخربة الكافية يف شـــــــــــــتى اجملاالت ونارا لتعدد
القطاعات اليت تســري بواســطته ف نه تعددت القوانني القطاعية املنامة له ما أدى إىل
قيام نوع من التباين يف خمتلف األحكام املتعلقة به وهو أمر تفرضـــــــــــه طبيعة املرافق
العامة اليت تســــــــــــري عن طريقه لكن ما يعاب على القوانني املنامة لعقد االمتياز هو
تعرضها للتعديالت املتكررة ما يمثر سلبا على مصداقيته وختوف اخلواص من إبرامه
خاصــــــــة إذا تعلق بعقد مربم مل األجانب ما يزعزع ثقة الدولة وعدم جديتها وتشــــــــويه
صورتها بالنسبة للدول األخرى وهو ما يمثر سلبا على السياسة االستثمارية بها لذلك
نتوصـل إىل بع

التوصـيات علها ختدم مسـألة تعزيز إبرام عقد االمتياز اإلداري خاصـة

مل تزايد اللجوء إليه يف امونة األخرية خاصـــة بعد اعرتاف املشـــرع اجلزائري صـــراحة
بتقنية تفو

املرافق العامة وألول مرة يدجمه مل قانون الصــــــــفقات العمومية لســــــــنة

( 2015املرسوم الرئاسي رقم  247/15املذكور سابق) وذلك من خالل:
✓ ضرورة اعتماد مبدأ االستقرار التشريعي
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✓ االبتعاد عن التشـــــــــريل مبوجب قوانني املالية خاصـــــــــة وأنه ال ميكن للباحث
القانوني أو الطرف يف عقد االمتياز االطالع على كل القوانني خاصــــــــة قوانني املالية
باعتبارها سنوية ما يشكل عائقا أمام حرية االستثمار واستقرارها.
✓ ضـــــــــرورة إصـــــــــدار نص قانوني موحد جلميل عقود االمتياز اإلدارية كما هو
معمول به يف جمال الصــــــفقات العمومية (املرســــــوم الرئاســــــي رقم  247/15املذكور
ســـــابقا) أو على األقل بالنســـــبة لعقود امتياز املرافق العمومية احمللية باعتبارها من
الناحية العملية والواقعية تصــــــلح أكثر كمحل لعقد االمتياز مقارنة باملرافق الوطنية
تســــــهل العودة إليه ومعرفة األحكام اليت تنام هذا العقد دون البحث يف النصــــــوص
القانونية القطاعية كما هو احلال بالنسبة ملا هو قائم حاليا.
✓ ضـــــرورة تهيكة مناب اســـــتثماري أكثر جاذبية واســـــتقطابا خاصـــــة بالنســـــبة
للملتزمني األجانب لالســـتفادة من التجارب الدولية الناجحة يف امليدان من خالل العمل
على عسني الاروف القائمة يف البالد خاصة القانونية منها.
✓ ضــرورة اعتماد مبادئ الشــفافية واملســاواة يف اختيار صــاحب االمتياز مل األخذ
بعني االعتبار مصـــــــــــــــــلحة مجهور املنتفعني من خدمات املرفق العام حمل عقد االمتياز
اإلداري من خالل اختيار أكفأ املتقدمني من الناحية املالية والتقنية فضــال عن اجلودة
والنوعية املطلوبتني.
اهلــوامــش:
( -)1املادة  207من املرســـوم الرئاســـي رقم  247/15ممرب يف  16ســـبتمرب  2015يتضـــمن تنايم
الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام ج ر عدد  50الصادر بتاريم  20سبتمرب .2015
( -)2املادة  220من املرســـوم الرئاســـي رقم  247/15يتضـــمن تنايم الصـــفقات العمومية وتفويضـــات
املرفق العام املرجل السابق.
( -)3األمر رقم  24/67ممرب يف  18جانفي  1967يتضــــــــمن قانون البلدية ج ر عدد  08صــــــــادر
بتاريم  18جانفي معدل ومتمم بالقانون رقم  09/81ممرب يف  04جويلية  1981ج ر عدد 08
الصادر بتاريم  07جويلية  1981ملغى.
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( -)4تعليمة وزارية رقم  842/3.94متعلقة بامتياز املرافق العمومية احمللية وتأجريها صــادرة عن وزير
الداخلية واجلماعات احمللية والبيكة واإلصــــالح اإلداري موجهة إىل الســــادة الوالة باالتصــــال مل الســــادة
رؤساء الدوائر رؤساء اجملالس الشعبية ورؤساء املندوبية التنفيذية صادر بتاريم  07ديسمرب .1994
( -)5عكس القوانني املقارنة مثل التشريل املصري والفرنسي فعقد االمتياز فيها عقد مسمى ومن بني
العقود الواردة على العمل.
( -)6ضــــــريفي نادية املرفق العام بني ضــــــمان املصــــــلحة العامة وهدف املردودية حالة عقود االمتياز
رسالة لنيل درجة الدكتوراه يف القانون كلية احلقوق جامعة اجلزائر  2012ص .129
( -)7التعليمة الوزارية رقم  842/3.94املتعلقة بامتياز املرافق العمومية احمللية وتأجريها مرجل سابق.
( -)8قانون رقم  30-90ممرب يف  1ديســمرب ســنة  1990واملتضــمن قانون األمالك الوطنية ج ر عدد
 44صـــادر بتاريم  3أوت ســـنة  2008معدل ومتمم بالقانون رقم  14-08ممرب يف  20جويلية ســـنة
.2008
( -)9مرســــوم تنفيذي رقم  41-94ممرب يف  29جانفي ســــنة  1994يتضــــمن تعريف مياه احلمامات
املعدنية وتنايم محايتها واستعماهلا واستغالهلا ج ر عدد  7صادر بتاريم  6فيفري سنة .1994
( -)10القانون رقم  03/10ممرب يف  15أوت  2010حيدد شــــــروط وكيفيات اســــــتغالل األراضـــــي
الفالحية التابعة ألمالك اخلاصة للدولة ج ر عدد  46الصاد بتاريم  20أوت .2010
( -)11املرســم التنفيذي رقم  152/09ممرب يف  02ماي  2009حيدد شــروط وكيفيات منح االمتياز
على األراضـــــي الفالحية التابعة ل مالك الوطنية واملوجهة إلجناز مشـــــاريل اســـــتثمارية ج ر عدد 27
الصادر بتاريم  06ماي .2009
( -)12مرســــم تنفيذي رقم  373-04ممرب يف  21نوفمرب ســــنة  2004حيدد شــــروط منح االمتياز من
أجل إنشاء ممسسة لرتبية املائيات وكيفيات ذلك ج ر عدد  75صادر بتاريم  24نوفمرب سنة 2004
معدل ومتمم باملرسوم التنفيذي رقم  408-07ممرب يف  25ديسمرب سنة  2007ج ر عدد  81صادر
بتاريم  30ديسمرب سنة .2007
( -)13وهو ما ال يســــمح به أيضــــا يف جمال الصــــفقات العمومية عمال بأحكام املادة  07من املرســــوم
الرئاسي رقم  247/15يتعلق بتنايم الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام مرجل سابق اليت
تنص" :ال ختضل ألحكام هذا الباب العقود امتية:
املربمة من طرف اهليآت اإلدارات العمومية واملمسسات العمومية ذات الطابل اإلداري فيما بينها."...( -)14أكلي نعيمة الناام القانوني لعقد االمتياز اإلداري يف اجلزائري مذكرة لنيل شـــــــــــــــــــــــــهادة
املاجستري كلية احلقوق جامعة تيزي وزو  2013ص .186
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( -)15املادة  117من القانون رقم  06-98املمرب يف  27جوان ســـــــــــــــــنة  1998حيدد القواعد العامة
املتعلقة بالطريان املدني املعدلة واملتممة باملادة  5من األمر رقم  10-03ممرب يف  13أوت ســــــــــــــــــــنة
 2003ي ج ر عدد  48صادر بتاريم  13أوت سنة 2003
( -)16القانون رقم  01/02ممرب يف  03فيفري  2002يتعلق بالكهرباء وتوزيل الغاز بواســـــــــــــــــــــطة
القنوات ج ر عد  08الصادر بتاريم  06فيفري .2002
( -)17مرســـوم تنفيذي رقم  220-11ممرب ف  16يونيو ســـنة  2011حيدد كيفيات امتياز اســـتعمال
املوارد املائية ب قامة هياكل علية مياه البحر أو نزع األمالح واملعادن من املياه املاحلة من أجل املنفعة
العمومية أو تلبية احلاجيات اخلاصة ج ر عد  34صادر بتاريم  19جوان سنة .2011
( -)18قانون رقم  07-05ممرب يف  28أفريل ســــــــــــنة  2005يتعلق باحملروقات ج ر عدد  50معدل
ومتمم بالقانون رقم  01-13املمرب يف  20فيفري سنة  2013ج ر عدد  11صادر بتاريم  224فيفري
سنة .2013
( -)19املرســــوم التنفيذي رقم  305-15ممرب يف  5ديســــمرب ســــنة  2015يتضــــمن املوافقة على دفرت
الشـــــــــــــــــــــروط واالتفاقية النموذجيتني املطبقتني يف منح حق االمتيازات على البنى التحتية ذات الطابل
التجاري املوجهة ملهام اخلدمة العمومية ج ر عدد  66صادر بتاريم  09ديسمرب سنة .2015
( -)20املــادة  71من القــانون رقم  07/05يتعلق بــاحملروقــات املعــدل واملتمم بــالقــانون رقم 01/13
مرجل سابق.
( -)21األمر رقم  11/06ممرب يف  30أوت  2006حيدد شــروط وكيفيات منح االمتياز والتنازل على
األراضــي الفالحية التابعة ل مالك اخلاصــة للدولة واملوجهة إلجناز مشــاريل اســتثمارية ج ر عدد 53
الصادر بتاريم  30أوت  2006ملغى.
( -)22أكلي نعيمة مرجل سابق ص .185
( -)23مرسـوم تنفيذي رقم  417-04ممرب يف  10ديسـمرب سـنة  2004حيدد الشـروط املتعلقة بامتياز
إجناز املنشآت القاعدية الستقبال ومعاملة املسافرين عرب الطرقات و/أو تسيريها ج ر عدد  82صادر
بتاريم  22ديسمرب سنة .2004
( -)24أكلي نعيمة مرجل سابق ص .63
( -)25القانون رقم  12/12ممرب يف  26ديســمرب  2012يتضــمن قانون املالية لســنة  2013ج ر عدد
 72الصادر بتاريم  30ديسمرب .2012
( -)26املادة  9من القانون رقم  03-10حيدد كيفيات اســتغالل حق األراضــي الفالحة التابعة ل مالك
اخلاصة للدولة مرجل سابق.
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( -)27القانون رقم  19/87املتضــــمن ضــــبط كيفيات اســــتغالل األراضــــي الفالحية التابعة ل مالك
الوطنية وعديد حقوق املنتجني وواجباتهم ج ر عدد  87الصادر بتاريم  09ديسمرب  1987ملغى.
( -)28يتم منح امتياز األراضي الفالحية واألمالك املتوفرة عن طريق إعالن الرتشح طبقا للمادة  25من
املرسوم التنفيذي رقم  236-10ممرب يف  23ديسمرب سنة  2010حيدد كيفيات تطبيق حق االمتياز
السـتغالل األراضـي الفالحية التابعة ل مالك اخلاصـة للدولة ج ر عدد  79صـادر بتاريم  29دي سمرب
ســــنة  . 2010أما يف حالة ما إذا تعلق األمر بعقار عصــــل عليه الديوان الوطين عن طريق الشــــفعة يتم
إعمال أســــــلوب املزايد املزايدة من خالل اســــــتدراج العرو

عمال بأحكام املادة  24من املرســــــوم

التنفيذي رقم  236-10حيدد كيفيات تطبيق حق االمتياز الســـــــــتغالل األراضـــــــــي الفالحية التابعة
ل مالك اخلاصة للدولة مرجل سابق.
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