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لم تُكن اإلدارة الجزائرية في منأى عن تلك التحوالت، التي مّست معايير الخدمة 
نشاء إالعمومية على مستوى دولي، فتأثرت المنظومة القانونية للمرافق العمومية الجزائرية 

 وقع تجسيد ذلك فيوتسييرا، بما شهدته المرافق العمومية من تغيرات على مستوى دولي، 
ومية مرحلة أولى عبر عديد النصوص القانونية التي حاولت الموازنة بين مفهوم الخدمة العم
فيه  كالتزام يقع على عاتق الدولة وجماعاتها اإلقليمية، وبين مفهومها كنشاط إداري يكون 

ها نتائج القطاع الخاص شريكا في التسيير، لم تُدم هذه المرحلة أكثر من عشريتين، لتظهر
 متواضعة بفعل التطبيق النسبي وبشكل قطاعي لفكرة التفويض، واقتصارها في الغالب على

 االمتياز في صورة قرار انفرادي.

عن  إن طرق اإلدارة والتسيير تحُكمها معايير عدة وتأطيرها قانونا ال يعني ابتعادها
لعامة للحكومة، في مؤثرات أخرى، إذ ال يمكن تصور ذلك بعيدا عن توجهات السياسة ا

رُض د َتفالغالب األَعم يقع االختيار على نهج معين للتسيير، بفعل التأثر بنظام معين، كما ق
ت وضعيات اقتصادية ما، اللجوء إلى اعتماد أنظمة أثبتت فعالية أو حققت حلوال  لوضعيا

 مماثلة في بلد آخر.

نونية دالالت على يعطي كل من السياق والظروف التي صدرت فيها النصوص القا
ائري أسباب سنِّّها ومقاصد أحكامها، وهو أمر ُمهم فيما تعلق بتبني النظام القانوني الجز 

أن  للتفويضات بوصفها نظام قانوني فرنسي النشأة، عرفها هذا األخير كتقنية تطبيقية قبل
 وم.تتناولها نصوصه، لتأخذ بعدها مراحل زمنية معتبرة حتى صارت على ما هي عليه الي

 األهمية العلمية للموضوع:

ال تحتاج المرافق العامة إلى إبراز أهميتها، إذ تعد الوطنية منها واجهة للدولة وتعد 
الخدمة العمومية التي تقدمها نقطة التقاء بين السلطة التنظيمية، واألفراد الخاضعين لتلك 
السلطة، وهي عالقة تقليدية جسدتها الجماعات اإلقليمية  ومؤسساتها اإلدارية لعقود من 
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كن األمر بالنسبة للمرفق المحلي يبدو أكثر أهمية، فهو يأخذ إضافة إلى هذا بعدا الزمن، ول
آخر، إذ  يُظم في أجهزته فئة ثانية وقع عليها اختيار من يتقدمون لطلب هذه الخدمة، ومع 
تطور مفهوم الخدمة العمومية واحتكامها لمعايير حديثة كالجودة والنجاعة وظهور التفويض 

ي، يتمركز القطاع الخاص في مظهر الوسيط بين المواطن والمرفق، الشئ في شكله التعاقد
 الذي يجعل إعادة النظر في تلك العالقة أمر وارد.

حة من زاوية أخرى تبنى العالقة التعاقدية في التفويض، على فكرة تخّول تسيير المصل
ال إال أن احتم العامة للقطاع الخاص، وان كان ذلك تحت رقابة الجماعة وهيئاتها المفوضة

التباين بين المصلحتين يظل واردا، فتكون مصلحة مستخدمي المرفق المفوض على المحك 
 وهي مسألة تبعث على االهتمام.

تمّثل عائدات المرفق المفوض، الجزء األكبر من مقابل العقد بالنسبة للمفوض له 
تفويضات من أهمية ولكنها تظل داخل دائرة المال العام، وتصبح عندها أهمية موضوع ال

 المال العام وحرمته.

 األهمية العملية:

من الناحية العملية، تبدو مسألة االلتزام بأحكام النص صعبة المنال بالنظر للتعقيدات 
( 06التي تكتنف التعاقد في مجال التفويض، وال أدل على ذلك من تلك التعليمة )رقم 

للتطبيق المعيب للتفويض في أول  الصادرة من الوزارة الوصية، والتي أشارت بوضوح
بداياته، والذي كان سببا في التعدي على أمالك الجماعات اإلقليمية وأمالك خاصة للدولة، 
ويحظر الباحث ما اكتنف عقود الصفقات العمومية للجماعات اإلقليمية من فساد، فاقم من 

حداثة التجربة في هذا  حدته نقص الخبرة وافتقار المرفق العام المحلي لكفاءة التسيير ومع
النوع من العقود المماثلة للصفقات العمومية، تصبح دراسة التفويضات من هذه الزاوية غاية 

 عملية.
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بقة في فترة زمنية ميزتها ظروف مماثلة لحقبة نهاية ثمانينات القرن الماضي،  وفي سا
عمومية فاقتصر هي األولى من نوعها، تم إدراج التفويضات في النص المنظم للصفقات ال

 هذا األخير على أحكام لم تتعد في مجملها األربعة مواد،  أعطت األولى منها لكل شخص
معنوي عام مسؤول عن مرفق عام، إمكانية تفويض هذا المرفق في حدود ما يسمح به 

سي  القانون وطبيعة هذا المرفق، وهي الحدود األولى  نفسها التي يعتمدها النموذج الفرن
 تنظيمادة في مثل هذه النصوص التي يغلب عليها الجانب التقني، تم اإلحالة إلى الوعلى الع

ة للتفويض بصياغ فيما تعلق بكيفيات التطبيق، ليصدر بعد مدة معتبرة المرسوم التنفيذي
ها مؤسسات" بينما اكتفت أحكامه  بالجماعات اإلقليمية و " تفويض المرفق العامعامة لعنوانه 

 فيه أشكال التفويض المعتمدة في النموذج الفرنسي. اإلدارية وظهرت 

إن تبني التجارب في األنظمة القانونية، له مبررات عديدة لعل أهمها اختزال تلك 
 ص، إالالمراحل السابقة التي مرت بها النماذج المقتدى بها،  وتجنب ما حملته معها من نقائ

التي تطبع كل منظومة قانونية   أن عامال مهما يظل دائم الحضور، وهو  تلك الخصوصية
يما ي السيحظر هذا العامل بقوة عندما تتعلق المسألة بالمرفق العام الجزائري ونظامه القانون

ما خص منها الهيئات المسيرة لهذا المرفق، ويزداد حظروا بالنسبة لمرافق الجماعات 
 اإلقليمية والهيئات التابعة لها. 

كانت والزالت المؤسسة العمومية بنوعيها تمثل بديال في منظومة الجماعات اإلقليمية 
على مستوى نظريا وعن أي طريقة تسيير أخرى خارج التسيير المباشر، أما  عمليا

النصوص القانونية للجماعات اإلقليمية فقد توسطت المؤسسة العمومية منطق التشريع 
فويض في شكله التقليدي  خيارا باألولوية في اختيار طريقة إدارة المرفق العام، بينما مثل الت

ثالثا للتسيير، تلجأ إليه الجماعة اإلقليمية عند تعذر االستغالل المباشر و االستغالل عن 
طريق المؤسسة العمومية، وورد مصطلح التفويض في قانون البلدية دون أن تكون له معالم 
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كل المنصوص عليه واضحة فوقع إقحامه في هذا النص،  دون أن يعرف له تطبيقا بذلك الش
 .10-11من قانون البلدية  150في المادة 

 :دوافع اختيار الموضوع

إن البحث في العقود اإلدارية بشكل عام، وعقود التفويض على وجه الخصوص من 
ان الدراسات التي يغلب عليها الطابع التقني وهو أمر يجد الباحث في ذاته ميوال له، فك

كما  للفضول العلمي حظا إلى جانب الرغبة النفسية، في تناول التفويضات بالدراسة والبحث،
اسات مضافة للبحث العلمي في هذا المجال، الذي الزال يفتقر للدر  أن أَمال في تقديم قيمة

ا المتخصصة بالجماعة اإلقليمية كنطاق لتطبيق هذا النوع من العقود، كان هو اآلخر سبب
 في أن وقع اختيار الباحث على هذا الموضوع. 

 الدراسات السابقة:   

للباحث حظا وافرا مما  تناول عدد من الباحثين موضوع تفويض المرفق العام، فكان
توصلوا إليه من نتائج وما قدموه من توضيحات، وتنوير لجوانب مظلمة في هذا الموضوع 
 ولكن وبِّحُكم أن الجزء األكبر من هذه الدراسات ُأنجزت قبل صدور نص المرسوم المنظم

ع ضو للتفويض، والجزء المتبقي أنجز قبل صدور نصه التطبيقي، فان هذه الدراسة تفردت بمو 
ات تفويضات الجماعات اإلقليمية وهيئاتها، في شكلها الذي يضبطه المرسومان، ومن الدراس

 التي تناولت موضوع التفويض سابقا وتيسر لنا االطالع عليها:       

تفويض المرفق العام رسالة دكتوراه قانون عام، بعنوان حوادق عصام،  دراسة للباحث
، عرض فيها 2012-قسنطينة –، كلية الحقوق جامعة اإلخوة منتوري المحلي في الجزائر

الباحث النشأة التاريخية لتفويض المرافق العامة، ثم تعرض لتمييزها عن غيرها من العقود 
المماثلة والمستبعدة من دائرة التفويض ثم في فصل ثان ناقش الباحث النظام القانوني إلبرام 
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النماذج كالفرنسي والكويتي، وربما الن تفويض المرافق  عقود التفويض، تعرض فيها لبعض
المحلية في هذه الفترة لم تكن لتتضح معالمه بعد، فضال عن غياب  نظام قانوني موحد فقد 
كان موضوع الفصل الثالث لهذه الدراسة بعنوان تفويض المرفق العام المحلي، إسقاطا مباشرا 

حلي جزائري، كما تناول الباحث عقد اإليجار و الحاكم واجتهادات فرنسية على مرفق عام م
االستغالل غير المباشر و االستغالل المختلط واالستغالل بمقاولة، على أنها كلها اشتقاقات 
لعقد االمتياز، وجاء على دراسة عقد البوت، في المبحث األخير للفصل األخير من هذه 

ي الزال محل جدل والذي لم الدراسة كصورة من صور التفويض المحلي، هذا العقد الذ
 تعرف له الجماعات اإلقليمية الجزائرية تطبيقا كجهة تملك سلطة التفويض.

انتهى الباحث في دراسته إلى مجموعة من النتائج لعل أهمها إشراك القطاع الخاص 
ات كعنصر في معادلة المرافق العمومية و تحقيق ما ترمي إليه متطلبات االقتصاد و مقتضي

 لعمومية. الخدمة ا

تفويض المرفق العام ، رسالة دكتوراه، قانون عام، بعنوان فوناس سهيلةدراسة للباحثة 
، جعلت الباحثة من 2018سنة  -تيزي وزو -، جامعة مولود معمري في القانون الجزائري 

اإلطار القانوني لتقنية تفويض المرفق العام محال للدراسة في الباب األول من أطروحتها 
غموض في تعريف التفويض وقدرت الباحثة التفويض على انه تقنية لجأت إليها وأثارت ال

الدولة بعد فشل طريقة التسيير المباشر للمرافق العمومية، فاعتبرت إصدار المرسوم الرئاسي 
المنظم للتفويضات جاء لمأل الفراغ القانوني في تسيير المرافق العمومية عن طريق الشراكة 

ما اعتبرت أن التفويض االنفرادي كان حكرا على القطاع العام وجرى مع القطاع الخاص، ك
توسيعه ليشمل القطاع الخاص في إشارة منها للمنظمات المهنية والفدراليات الرياضية 
والتعاضديات االجتماعية، وأشارت الباحثة إلى سلبيات االختيار المباشر للمفوض له مستدلة 

ى منها مع المتعامل الفرنسي بغرض التزود بالخدمة في ذلك على اتفاقيتين أبرمت األول



 مقدمة

 

6 
 

" بخصوص جمع النفايات  BioCrudeالعمومية للمياه والثانية أبرمت مع الشركة الكندية" 
ومعالجتها، لفائدة والية بجاية أبرزت الباحثة جملة من المالحظات على درجة بالغة من 

ة إقليمية جزائرية، فعاينت هيمنة األهمية بخصوص التعاقد مع متعامل أجنبي لفائدة جماع
 المتعامل األجنبي وفرضه لشروطه في مثل هذه العقود .    

من الدراسات أيضا التي تناولت موضوع تفويض المرفق العمومي، دراسة للباحث 
ر والذي كان موضوع رسالته للدكتوراه، بكلية الحقوق جامعة أبي بك بركيبة حسام الدين

 لباحث، سعى اتفويض المرفق العام في الجزائر وفرنساام، بعنوان بالقايد  تخصص قانون ع
 من خالل دراسته إلى معالجة إشكالية دور التفويض في تحسين المرافق العامة، والوصول

 عبره إلى المردودية والنجاعة المرجوة بالنظر لطرق التسيير التقليدية.

هما لتاطير عقود تفويض قسم الباحث هذه الدراسة إلى بابين، تعرض في األول من
عقد  وبين المرفق العام، فتناول مفهوم التفويض و ظهوره و انتقاله إلى الجزائر، كما ميز بينه

ى فة إلالوكالة والخوصصة  وانتهى فيه إلى أن عقد التفويض يعد إطارا قانونيا للعقود الهاد
 قانونية هي المرفقتسيير المرافق العمومية، وعلى انه مفهوم يقوم على أسس ومرتكزات 

وافر تيكفي العام القابل للتفويض و شرط الكتابة و ارتباط المقابل المالي بنتائج االستغالل، و 
 هذه المرتكزات كما سماها الباحث،  حتى  يكون العقد تفويضا.

ق خصص الباحث الباب الثاني من دراسته، بعنوان النظام القانوني لعقود تفويض المرف
ضوابط اختيار المفوض له على أساس المبادئ الحاكمة لعقود التفويض العام، لمناقشة 

 والقيود الواردة على السلطة المفوضة في مجال اإلبرام، واليات تنفيذ عقود التفويض.

ن دراسة الباحث كانت تهدف إلى إجراء مقارنة بين عقود التفويض في النظام وأل
ائجه إلى اقتصار التجربة الجزائرية على الجزائري وما هي عليه في فرنسا فقد خلص في نت

الجماعات اإلقليمية، كما جاء في نتائجه افتقار المنظومة القانونية الجزائرية لنصوص مكملة 
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لتنظيم التفويض وأن تنظيم عقود التفويض في الجزائر انطلق من فكرة تنظيم عقود تفويض 
ة التنظيم القطاعي لكل مرفق على المرفق العام وفق نظام قانوني عام وموحد، ليصل إلى فكر 

 حدا بإجراءات خاصة.

 صعوبات الدراسة:

ت كان للفترة الممتدة بين صدور المرسوم الرئاسي المنظم للصفقات العمومية وتفويضا
المرفق العام، وصدور نصه التطبيقي، وقعها على الباحث الستحالة البحث في الموضوع 

رصة لالطالع أكثر على النموذج الفرنسي بشكل دقيق ومؤسس، ولكن ذلك منح أيضا ف
ه والتنبه لسبب ذلك التأخر في الصدور، والذي مرجعه ما كان يمر به النموذج المحتذى ب

 في بلد المنشأ تأثرا بما فرضته مقتضيات التوجيهات األوربية. 

 أهداف الدراسة:    

أت هو كفكرة  لم يإن عقود التفويض كنموذج نشأ في محيط اإلدارة المحلية الفرنسية و 
 بشكل  مفاجئ بل اقتضى األمر قدرا من التدرج،  تهدف هذه الدراسة إلى النظر في تبني
ة قانون الطلب العمومي الجزائري لهذا النوع من العقود مكتمل المالمح الفرنسية وبصور 

ر ثامباشرة، فمسألة التمييز مثال بين عقد الصفقة وعقد التفويض في بلد المنشأ الزالت م
جدل، فكان من األهداف التي وضعها الباحث نصب عينيه دراسة المحددات التي يضعها 

 النموذج الجزائري لتفويضات الجماعة اإلقليمية وهيئات المرفقية.

عطفا على ما سبق بيانه، لم يتوصل النموذج المحتذى به إلى الفصل في مسألة قابلية 
نظومة جماعات إقليمية طبع على أمالكها المرافق للتفويض من عدمها، ووقع تبنيه في م

التعقيد بين ما هو عمومي وما هو خاص، وبين ما هو ملك للجماعة وما هو ملك للدولة 
عند هذه النقطة بالذات يتجه الباحث إلى هدف أخر ال يقل أهمية عن سابقه وهو دراسة 
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انونية، ولكن من قابلية المرفق للتفويض ليس من حيث طبيعته وال من حيث المشروعية الق
 حيث الجهة التي تملك سلطة التفويض.

ات إن المبررات المالية واالقتصادية لتبني التفويض مسألة جائزة، ولكنها تحتاج أدو 
و ما لبلوغها فالتفويض عمليا يحقق غاياته عندما يكون نطاق تطبيقه مرفقا يدر أرباحا، وه

عددة ولها إمكانية التمركز كسلطة جعل من الهيئات العمومية في النموذج الفرنسي مت
مفوضة و كمفوض له، و يهدف الباحث من خالل هذه الدراسة إلى إسقاط هذه المقتضيات 

ه على معطيات مرافق الجماعات اإلقليمية وهيئاتها في النموذج الجزائري من خالل تنظيم
 لهذه المسألة.

 اإلشكالية:

تفويضات المرفق العام للجماعة منح النص التطبيقي لتنظيم الصفقات العمومية و 
ت عة تحاإلقليمية وللمؤسسات العمومية اإلدارية التابعة لها، إمكانية تفويض المرافق الواق

 مسؤوليتها، فجمع بين طريقتين للتسيير )مؤسسة وتفويض(، ثم أنه منح إمكانية للمؤسسة
ية لتجار تها الصناعية وااإلدارية التابعة للجماعة اإلقليمية في تفويض مرافقها، وغابت نظير 

 عن أحكامه، وساوى التنظيم بين العام والخاص في التقدم بعرض للتعاقد بصفة مفوض له،
في  فدفعت  هذه األحكام وغيرها منه، إلى طرح العديد من التساؤالت يمكن للباحث إجمالها

 إشكالية واحدة مفادها: 

جدوى تبني التفويضات بين خصوصية المرفق العام المحلي ومقتضيات النظام 
 القانوني  للهيئة العمومية المسؤولة عنه.    

 تتفرع عن هذه اإلشكالية األسئلة التالية:
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 تبني التفويضات وفقا لنموذجه األصلي يأتي تأثرا به وفي إطار توجه جديد يرمي -
 إليه ضرورات أخرى؟إلى تحديث المرفق العام أم دفعت 

ل الحدود الفاصلة بين عقد التفويض وعقد الصفقة العمومية ظلت وال تزال مثار جد -
فقهي واجتهاد قضائي في بلد المنشأ فهل رسم تنظيم الصفقات والتفويضات 

 الجزائري تلك الحدود بشكل يجنب التداخل بين االثنين؟
متياز في استغالل المرفق المؤسسة العمومية وبعد أن كانت خيارا يغني عن اال -

 المحلي، هل يمنحها مركزها كسلطة مفوضة فرصة تحقيق هدفها بشكل أنجع ؟ 
ن إمكانية التجانس بين مرافق المؤسسة العمومية اإلدارية وعقد التفويض وبحكم أ -

 ا ؟ األولى تفتقد للطابع الربحي والثاني تشكل فيه العائدات المالية عنصرا جوهري

 منهج الدراسة: 

اقتضت دراسة هذا الموضوع، البحث بداية في أصول التفويض والمراحل التي مر بها 
بني قبل أن يقع النص عليه في التشريع الفرنسي، وهو ما يحققه المنهج التاريخي، ثم أن ت

ابقة ترة سفالنظام القانوني الجزائري لتقنية التفويض في هذه المرحلة بالذات عاد بالباحث إلى 
 ا المعطيات مع ما يعيشه الوضع االقتصادي الحالي.تشابهت فيه

إن الجماعات اإلقليمية في الجزائر تضبطها منظومة قانونية تظم عددا هائال من 
النصوص على اختالف فروعها يجمع بينها عقد التفويض، وهو ما يجعل البحث فيها 

 ج إلىانونية ال تحتاباعتماد المنهج الوصفي بتقنية التحليل أنسبا للدراسة، فاألحكام الق
 استحضارها وسْردها بِّقدر ما تحتاج إلى تحليلها وإدراك مقاصدها.  

إن تبني تجربة نظام معين تجعل من االطالع على النموذج األصلي مسألة إلزامية 
وهو ما دفع بالباحث إلى إجراء مقاربة بين االثنين، كما أن التماثل بين عقد التفويض وعقد 
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وبينه وبين عقود أخرى مماثلة يثير نفس المسألة، ما جعل الدراسة تجنح الصفقة من جهة، 
 في مواضع منها للمنهج المقارن.    

ي إن مستلزمات الطلب العمومي المتزايدة باستمرار، زادت في نسبة اإلنفاق العام وف
وضع اقتصادي غير مريح، تكون الشراكة مع القطاع الخاص عبر التعاقد في إطار 

ن بعنوا بديال تمويليا جدير باالهتمام، وهو ما يكون محال لدراستنا في بابها األولالتفويض 
 .التفويضات من طرق إدارة إلى بدائل تمويل

في  ولما كانت التفويضات تقنية تعاقدية مكتملة النمو في بلد منشأها، فان تطبيقاتها
فق المحلي والهيئات محيط الجماعات اإلقليمية الجزائرية يحتاج إلى أخذ خصوصية المر 

 خصوصيةالمسؤولة عنه بعين االعتبار، وهو ما خصص له الباحث بابا ثانيا بعنوان: 
 تطبيقات التفويض المحلي في التجربة الجزائرية.

 

 

 

 .المحلي في التجربة الجزائرية
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ها في بداية القرن التاسع عشر كانت الدولة تقوم بنفسها ثم بواسطة هيئاتها  ومؤسسات
العامة بإقامة مشروعات مرافق عمومية تحت غطاء فكرة المرفق العام، بغرض إشباع 

لك ذوالى جانب  الحاجة الجماعية لجمهور المنتفعين وتأمينا لما تتطلبه الخدمة العمومية،
كثيرا ما عهدت الدولة إلى شخص من أشخاص القانون الخاص بمهمة إقامة وتسيير بعض 

ة م لمدالمشروعات تحت إشراف وسلطة اإلدارة ورقابتها، بموجب عقد يبرم بين اإلدارة والملتز 
محددة بغرض تأدية خدمة عمومية مقابل رسم محدد وفي إطار قانوني معين وهو ما 

ليد و تسميته امتياز المرفق العام، لكن المرفق العام المدار بهذه الكيفية ظل  اصطلح على
 أمر انفرادي صادر عن السلطة المانحة.

ور مع نهاية القرن العشرين، تحولت الدول نحو العولمة آخذة باالقتصاد الحر فتعاظم د
دة آلليته الجديالقطاع الخاص وكانت البداية بتطبيقات نظام البوت فأمسى االمتياز وفقا 

ه أنجع وسيلة في إنشاء وإدارة واستغالل المرافق العمومية، بالموازاة مع ذلك فرضت هذ
ها التحوالت اقتراب الدولة من مجاالت طالما كانت متروكة لنشاط القطاع الخاص، مما جعل

 تبحث عن وسائل تمكنها من منافسة المشروعات الخاصة.

االقتصادية هي وجه االقتراب من تحديات السوق  على المستوى الوطني كانت المؤسسة
 محليةوكان إلى جانبها المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، الوطنية منها وال

 لم تتمكن الفئتان من الصمود أمام معطيات أواخر الثمانينات من القرن الماضي فاتجهت
 آثارها على المنظومة القانونيةالبدائل المطروحة نحو الخوصصة، والتي الزالت تلقي ب

 للهيئات العمومية الوطنية والمحلية إلى يومنا هذا.

في ظروف اقتصادية مماثلة ُطرحت فكرة اللجوء للقطاع الخاص لتخفيف عبء الطلب 
 العمومي فكانت التجربة الفرنسية للتفويضات هي البديل.
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رها طرحا هو تحديث طرق يتم اللجوء لتفويض المرفق العام تحت عدة مبررات لعل أكث
تلف الخدمة العمومية، وتحقيق مرودية المرافق العمومية، وجودة الخدمة، وهي أهداف ال يخ

 اثنان في أهميتها، ولكن اللجوء للقطاع الخاص يقتضي مقابال البد من تقديره أوال.

لجوء الإن تبني نظام قانوني لتجربة مقارنة، يقتضي دراسته في بلد منشأه أوال، ومبررات 
فويض ن التإإليه طالما أن المنظومة القانونية الجزائرية قد عرفته سابقا بصوره التقليدية، ثم 

 وأنه كعقد يفرُض دراسة قابليته للتجانس مع باقي العقود اإلدارية للطلب العمومي، السيما
أدرج في نص واحد مع الصفقة العمومية، وهو ما نفصل فيه في الفصل األول من هذا 

 باب بعنوان التفويضات من تقنية إلى عالقة تعاقدية.ال

أكد النص التطبيقي الطبيعة اإلدارية لعقد التفويض، فيما تقضي أحكام النص المرجعي 
بإمكانية اِّتخاذه ألشكال أخرى عن طريق التنظيم، وبين هذا وذاك تحمل عقود التفويض في 
عناصرها معايير اقتصادية لم يألفها العقد اإلداري في منظومتنا، مما يؤكد انتماءها إلى 

ن العقود اإلدارية اصطلح على تسميتها بالجيل الثاني للعقود اإلدارية لتوسط طائفة مستقلة م
مركزها بين الصفقة وعقد الشراكة العمومية ، ما نتناوله في الفصل الثاني من هذا الباب.   
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 كعالقة تعاقدية مكتملة األركانلم تظهر التفويضات في النصوص القانونية الفرنسية 
أن  ومحددة األطراف، إال بعد أن أخذت زمنا معتبرا، مرت خالله بمراحل زمنية، فبدأت قبل

ة لمحلييقرها التشريع في صورة تقنية عرفت تطبيقاتها في محيط األعمال اإلدارية للجماعات ا
 الفرنسية.

ي تي مر بها ماضيها، هذا الماضوالشك أن تكييفها في الحاضر أمر مرتبط بالتطورات ال
الذي يمثل مراحل متالحقة تشكل وحدة واحدة موصولة، من المهم إبراز أهم المحطات 

ا محيطهبالمؤثرة في التفويضات عبر دراسة أسسها التاريخية، وتعامل التشريع معها ثم تأثرها 
 العام وما أضفته عليها التوجيهات األوربية.

 الفقه والتشريع الفرنسيين، في تناولهما للتفويضات منذ يفرض ذلك السبق الذي حققه
 نشأتها، العودة إليهما بخصوص ضبط المفاهيم، دون أن يثني ذلك عن البحث في اجتهادات

 عاريفتالفقه الجزائري لما يدخل في دائرة التفويضات، وكذلك هو الشأن بالنسبة لما ورد من 
ماثل ن التفي المنظومة القانونية الجزائرية، كما أ تشريعية وتنظيمية لتلك األشكال التقليدية

قه بين التفويض والصفقة من جهة وبينه وبين أشكال تعاقد أخرى، أخذ حظه من محاوالت الف
 واجتهادات القضاء الفرنسيين.

وفي غياب اجتهادات القضاء اإلداري الجزائري في مجال عقود التفويض )بصورتها 
د ة عديبة الجزائرية ، تطرح مسألة التمييز بين التفويض والصفقالحالية( وبفعل حداثة التجر 

لى عاإلشكاالت القانونية خاصة وأن تلك الحدود بين االثنين كانت والزالت محل نقاش حتى 
يض لتفو  مستوى الدوائر الوزارية لبلد المنشأ. كما تتشابه اتفاقية التفويض مع اتفاقية أخرى 

ين يته  اإلشراف المنتدب، ما يستدعي التمييز بين االثنآخر في منظومتنا أصطلح على تسم
 ناهيك عن ذلك التماثل بين عقد التفويض كإطار للشراكة وعقود واتفاقيات شراكة أخرى.

 لإلحاطة ولتوضيح ما سبق بيانه، يقسم هذا الفصل إلى مبحثين:
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السياق يخصص األول لعرض نشأة التفويضات وما مرت به التشريعات الضابطة لها، ثم 
 القانوني لتبنيها في منظومة الطلب العمومي الجزائري.

ليكون محتوى المبحث الثاني تمييزا للتفويض عما يشابهه من عقود، ومن أطر شراكة 
 أخرى.       
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 مبحث األول: مفهوم التفويضال

تفويضات المرفق  مقااًل له بعنوان " Christine Maugué بدأ األستاذ 1996سنة 
: "ال ُيمكن لرجل القانون أن يتجنب الصدام بين وفرة 1، قائالً العمومي والقاضي اإلداري 

النصوص القانونية والفقه المتعلقين بالتفويض، وُضعف إسهام اجتهاد القضاء اإلداري في 
 .2بناء مفهوم لهذا التفويض"

وات من التطبيق الفعلي عند هذه السنة بالذات، يكون التفويض قد َعرف أربع سن
ت والمؤّسس قانونا في التجربة الفرنسية، فْضاًل عّما زاد عن ذلك من فترات زمنية كان

 التفويضات خاللها محالًّ للتطبيق خارج إطار قانوني موحد، وعلى الرغم من ذلك ها هو
 محلّ  جعلهالفقه الفرنسي الزال ُيقـرُّ صعوبة في تحديد مفهوم واضح لهذه التقنية، وهو ما 

 العديد من االجتهادات.

نعرض في مطلب أول، بعض ما جاء من تلك اإلسهامات الفقهية، مع إبراز ما يثبت 
حل، نشأة التفويضات في محيط األعمال اإلدارية، قبل أن يتناول التشريع تأطيرها عبر مرا

ا حطة له، مشّكلت هذه األخيرة مسارا  لميالد جيل ثان من العقود اإلدارية، كانت آخر م
رية لجزائااستحدثته التوجيهات األوربية، وتزامن ذلك مع أول إقرار له في المنظومة القانونية 

 بإدراجه في نص واحد إلى جانب الصفقات العمومية.

                                                           
1- « Le juriste ne peut qu’être frappé par le décalage entre l’abondance des textes et de la 

doctrine relatifs a la délégation de service public et le faible apport de la jurisprudence 

administrative a la construction de la notion » 

 "La délégation de service public une notion بعنوان:  مقال في "Hélène Hoepffner"األستاذ أورده - 2

condamnée :" 
« le juriste ne peut qu’être frappé par le décalage entre l’abondance des textes et la doctrine 

relatif a la délégation de service public et le faible apporte de la jurisprudence administrative a 

la construction de la notion ,mais vingt ans plus tard ,le constat inverse peut être dresser on 

peut mesurer le rôle déterminant de la jurisprudence dans la construction de la notion » 

 http//lamyline.lamy.frقال متاح على الموقع الم   
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ُطرحت مسألة التماثل بين التفويض والصفقة العمومية على المستوى الفقهي الفرنسي 
يم قرت معايير للتمييز بين االثنين، وأفرد التنظوكذلك على  مستوى قضاءه اإلداري، فأُ 

 يكن  الجزائري بابا للتفويضات قدم فيه تعريفا لها، مع إظهار تلك المعايير، ولكن ذلك لم
ليغني عن البحث، في مدى َرْسم النص التنظيمي  للحدود بين الصفقة والتفويض في 

اوله ة أخرى مشابهة، وهو ما سيتنالمنظومة الجزائرية، والتمييز بينه وبين عالقات تعاقدي
 المطلب الثاني لهذا المبحث.      

 التفويض أصولالمطلب األول:

 ، ذلك أنه  (أوال )الفرعأوال  ض ألساسه التاريخيض البحث في تعريف التفويض التعرّ فرِّ يَ 
فإن  ،في كتاباته عن تاريخ اإلدارة an louis MestreJeاألستاذ  1كما يوضحه بدقة و 

، كما يذهب  )الفرع الثاني(طيره قانونياأطر مختلفة قبل تأُ خدم في تُ التفويض كتقنية اسْ 
 :الفرنسي 2البعض من الفقهاء إلى اإلقرار بظهوره عمليا، قبل أن يتناوله التشريع

« Dés le moyen âge, la technique de la délégation, est pratiquée afin par 

exemple de concéder à un exploitant privé le monopole dans une activité 

artisanale ou commerciale, ou Dans l’exploitation d’un péage ». 

اته ذ عد في حدّ إال انه يُ  ،عطي تعريفا لهذه التقنيةرح ال يُ وعلى الرغم من أن هذا الط
ابل مقو صاحب حق االستغالل  ،ال للتطبيق)من مج فا ألهم عناصر التفويضوْص 

التي و ا ي المراحل التي مر بهخالل باق ،ظلت مالزمة للتفويض االستغالل( هذه العناصر
 التاريخية. سهِّ التفويض، بدءا بأسُ  نولوجياو كر سيأتي تناولها ضمن 

                                                           
1 - Mirelle Berbari et autre, délégations de service public, Litec 2000, p2. 
2 -Jean Lois Mestre, introduction historique au droit administratif français, PUF 1985. 
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ات التي مرَّ بها تطور المرتبط ب ر  قبل أمْ المستو  تكييف التفويض في الحاضر  الشك أن
أن هذا  إالّ  ،1ولةل وحدة واحدة موُص شكّ الماضي الذي يمثل مراحل متالحقة تُ  هذا ه،ماضي

ا لذلك لمَ  ،نيةر ما يعني إبراز أهم المحطات المؤثرة في هذه التققدْ ال يعني الخوض تاريخيا، بِّ 
   كما سبق بيانه في مقدمتها. ،األهداف العلمية لهذه الدراسةو  من أهداف عملية تتماشى 

     األسس التاريخية للتفويض                                   األول:الفرع 

حول مضمونها  ،بسيض من لُ اط فكرة التفو ا كبيرا في إزالة ما حَ ع الفقه الفرنسي شوطً قطَ 
أم  ،يدخل في مضمون هذه الفكرة ،لمهمة تنفيذ مرفق عام نقل   ان كلُّ ا إذا كعمَّ و  ومداها

د اإلدارة وكل ذلك كان قبل أن تتقيّ  2يتحدد مضمونها بأنواع معنية وبتوفر عناصر محددة
أوت  07المؤرخ في 3رد في المنشور الوزاري و ا م بضوابط هذه التقنية من خالل الفرنسية
1987. 

سية أن العديد من الدراسات الفقهية الفرن ،يجب إبرازه بخصوص نشأة التفويض من أهم ما
محيط األعمال اإلدارية حملت في مضمونها دالالت النشأة في  ه،تناولها لتعريفأثناء 

في بشكل أوسع  يات مختلفةسمّ مُ بِّ و على الرغم من أن تطبيقاته جاءت  ،للجماعات اإلقليمية
تلك  من خالل، ديدة لهمثال تطبيقات ع فعرف االمتياز ،رة مركزياإطار مشاريع مسيّ 

 4االنجليزيةو  المشاريع الضخمة المنجزة في إطار السياسات االستعمارية الفرنسية 

                                                           
دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، مصر  ،"Bot"إبراهيم الشهاوي، امتياز المرفق العام عقد البوت  - 1

  .7 ، ص2003
 .80، ص5201-2014الجديدة، الجامعة  العام، دارتفويض المرفق  ، عقودأبوبكر أحمد عثمان - 2
المتعلق بتسيير الجماعات المحلية لمرافقها العمومية المحلية: مجال  1987أوت  07المنشور الوزاري المؤرخ في  - 3

ص  1987ديسمبر  20التطبيق وشروط ممارسة التسيير المفوض للمرافق، صادر بالجريدة الرسمية الفرنسية المؤرخة في 
 Legifrance.gouv.fr www، متاح على الموقع: 14863

والذي منح بموجبه سعيد باشا  30/11/1854من بين صور هذه العقود: أول عقد امتياز لقناة السويس المبرم بتاريخ  - 4
والذي تأسست بمقتضاه   06/01/1856العقد الثاني فه والمبرم بتاريخ  ، أمالصديقه ليسبس امتياز حفر قناة السويس

منحت الحكومة ، عاما 99لمدة ، شركة قناة السويس البحرية صاحبة امتياز استغالل مرور السفن عبر قناة السويس
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الة على أن هذه التقنية نشأت عمليا الدّ  ،من تعاريف الفقه الفرنسي للتفويض 1ردو ا مّ ومِّ 
 D.Laurentو  O. Rousset تعريف الفقيهان ،لإلدارة المحلية في محيط األعمال اإلدارية

 : على أنه

« Comme un contrat nommé ou innommé par lequel une collectivité locale 

transfère à une personne juridiquement indépendante la gestion d’une activité 

d’intérêt public locale qui relève sa compétence et qu’elle a entendu assumer».  

غير المسمى الذي تحول بمقتضاه  العقد المسمى أو التعريف:فالتفويض وفقا لهذا 
لشخص قانوني  اختصاصها،الجماعة المحلية تسيير نشاط ذي منفعة عامة محلية يدخل في 

ن أ، بناء على عمال اإلدارية للجماعات المحليةفي محيط األ تهنشأ ؤكديُ عنها، ما مستقل 
يكون خدمة لمصلحة عمومية ض النشاط محل التفويو   ،هي جماعة محليةالسلطة المفوضة 

ض رّ يتع مْ ل اكمَ  ،ت على ذكر الطرف الثاني لهذا العقدانه لم يأْ يه ؤخذ علإال أن ما يُ  ،محلية
 قددة العكما لم يتناول م ،العقد بتسيير المرفق العام ربط محلِّّ هذا العقد واكتفى بِّ  لمحلِّّ 
 بالمنتفعين بالمرفق.  ،ة الشخص المكلف بموجب هذا العقدوعالق

لطرح الدال على أن ؤكد هذا االتفويض، تعريفا يُ  Jean Bouinot ف األستاذمن جهته عرّ 
 :2الختصاصاتها ةوممارسا ألعمالهتسييرا اإلدارة المحلية  ، نشأ فيةالتفويض كتقني

                                                                                                                                                                                     

دون ، مناجم  والمحاجراستخراج جميع المواد الالزمة ألعمال البناء  والصيانة من ال إمكانية المصرية إلى شركة االمتياز
المواد التي أو تعويضات، كما تعفى الشركة من الرسوم الجمركية على اآلالت  ضرائب أوأو رسوم  أيتدفع عنها  أن

العمال القائمين  4/5وفي جميع األحوال يكون أربعة أخماس ، تستقدمها الشركة من الخارج خالل فترة اإلنشاء  واالستغالل
 دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه ، امتياز المرفق العام عقد البوت، إبراهيم الشهاوي للتفصيل: ريين، بإنشاء القناة من المص

 وما بعدها. 36، ص 2003مصر ، جامعة عين شمس
آراء:  تؤكد الكثير من اآلراء الفقهية الفرنسية نشأة التفويض في محيط األعمال اإلدارية للجماعات اإلقليمية، من بينها -  1

O. Rousset D.Laurent ،Jean Bouinot  المرافق العامة التفويض في إدارة واستثمارفي مؤلفه: ليد حيدر جابر أوردها و ،
 .60ص، 2009منشورات الحلبي الحقوقية، ، دراسة مقارنة

 .60وليد حيدر جابر، مرجع سابق، ص  - 2
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« On dira qu’il ya délégation de service public locale, lorsqu’une entreprise 

est chargée de gérer dans la durée, en procédant ou non à des investissements, le 

cycle d’exploitation d’un service à l’usage de public pour son propre compte ». 

 محل للتفويض حاطة بتقنية التفويض، تناول المرفق العام المحلي كتعريف أكثر إِّ  ووه
طه رتباال الزمن في هذا النوع من العقود ل أهمية عنصرغفِّ كما لم يُ  ،هوالمؤسسة كمفوض ل

  احدة يكون فيها المفوض له مؤسسةتحديده للمفوض له اقتصر على حالة و  نأإال ، بالمدة
خارج دائرة  ،التي يوكل فيها التفويض لغير المؤسسة ،الحاالت األخرى ما يجعل باقي 

 التسيير مع التسيير عن طريق المؤسسة.التفويض، كما يتداخل هذا النوع من 
ما جاء به  ،ت تناول التشريع الفرنسي للتفويضبقالتي سَ  ،من التعاريف الفقهية أيضا

 1والذي عّرفه على أنه: ، (T.Dalfarraاألستاذ )

ني بتسيير المرفق العام إلى شخص قانو  ،هد من خاللها الجماعة العامة" كل وسيلة تعْ  
 ."بقرار إنفرادي آخر سواء كان ذلك تعاقديا أو

 « La délégation de servies public désigne tout procédé par lequel une 

collectivité publique confie la gestion du servies public à un organisme qu’en est 

juridiquement destiné, elle peut être contractuelle ou unilatérale »  

آخر في ز بين تقنية التفويض، وعمل إداري نه لم يميّ أ ،ؤخذ على هذا التعريفما يُ و 
مثال في دائرة التفويض، رغم مابين االثنين من  ل الرخصةدخِّ ما يُ ، عبارته "بقرار انفرادي"

 .2اختالف

العقد الذي يعهد فيه إلى شخص " 3للتفويض فقد جاء فيه: (Auby)أما تعريف األستاذ 
يسمى "صاحب التفويض" تنفيذ مهمة مرفق عام  والقيام باالستغالل الضروري للمرفق  

وأن يتحمل صاحب التفويض مسؤولية تشغيل المرفق    ،ويمكن أن يتضمن إقامة منشأة عامة
                                                           

 ، مرجع سابق.59أورده وليد حيدر جابر في مؤلفه التفويض في إدارة واستثمار المرافق العامة، ص  - 1
القرار رقم ، استبعد فيما بعد مجلس الدولة الفرنسي التفويض بقرار انفرادي، من مجال األحكام المطبقة على التفويض - 2

 .1995مارس  09المؤرخ في  356931
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تأديتهم لتعريفات  مقابل ،م الخدماتوإقامة عالقة مباشرة مع المستفيدين الذين تؤدى إليه
ويتقيد صاحب التفويض بالمدة المحددة التي تعكس االستثمارات التي يهدف إلى   ،محددة

 ."تغطيتها

  1للتفويض: M. Marcouاألستاذ  وجاء في تعريف

«Une délégation de service public désigne tout contrat par lequel une 

collectivité publique confie à un tiers l’exécution d’un service public don telle 

conserve la maitrise de telle manière que des relations contractuelles soient 

établies par le délégataire avec les usagers quelque soit le mode de 

rémunération. »  

كل تكليف بتنفيذ مرفق عام للغير قد أدخلت  ،تالف صياغتهاإن هذه التعاريف وعلى اخ
كما أنها  ،هذا األخير لمقابل الخدمة يعن كيفيات تقاض بغض النظر ،في عداد التفويض

الرأي الذي  وهو  ،امتيازإال  وما ه دحضت آراء بعض الفقهاء الذين اعتبروا التفويض
كما التفويض ال يتمثل وال ينحصر فقط   R.Chapusفاعتبر ،فيما بعد عارضه الفقه الفرنسي

سوى مظهرا خاصا من مجموعة أوسع  فهذا األخير ال يشكل ،ادعى البعض في االمتياز
  .2ى تظم تقنيات عدة أخر 

  ،االلتزامو   تستوعب االمتياز الذي اعتبر تقنية التفويض Délvolvéالفقيه  هزّ عزّ ورأي  ووه
وهي بمثابة  والتي يختلف فيها المقابل المالي عن الثمناإلدارة الحرة، و اإلدارة غير المباشرة و 
وفقا لصيغ من العائدات يتم التوافق  ،لمرفق عام خدمةمشروع ما، مهمة  منح لمؤسسة أو"

العقود التي موضوعها تكليف المتعاقد مع اإلدارة " هيو ، تكون مختلفة عن الثمن أو اعليه
 3قد يكون أيضا إداريا أو صناعيا وتجاريا "من خدمة لمرفق عام والذي بتأمين كل أو جزء 

                                                           
 .60رجع نفسه، ص وليد حيدر جابر، الم - 1

2 - R.Chapus, le service public et la puissance publique, RDP, 1986, P264 
 .60نفس المرجع، ص ، وليد حيدر جابر - 3
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« Les délégations de servies public sont les contrats ayant pour objet de 

confier au cocontractant de l’administration, la charge d’assurer on tout ou en 

partie l’exécution d’un servies public qui peut être aussi bien administratif 

qu’industriel et commercial ».1 

ء إعطا محاولة بعض األساتذة والباحثين التفويض في المنظومة الجزائرية داثةنع حَ مْ لم تَ 
 تعريف لهذه التقنية نذكر منها:

 لوالن:دْ ن للتفويض مَ أ، الذي يرى ب2تعريف األستاذ رشيد زوايمية 

لمرفق ال للهيئات العمومية نقل مهمة تسيير خوِّ قانوني يُ عمل األول: يعتبر التفويض "  -
 العام إلى أشخاص القانون الخاص"

يتولى من خالله ، طريقة من طرق تسيير المرفق العام" يعتبر التفويض  الثاني: -
 " أشخاص القانون الخاص هذه المهمة والتي كانت حكرا على الهيئات العمومية

 :أن يقدم تعريفا يبرز فيه نوعين من التفويض ،مدلولينأراد األستاذ من خالل إعطاء 

 اتفاقيا في صورة اتفاقية أووالثاني يكون  ،رخصة راديا في صورة قرار أوحدهما يكون انفأ
ما يمكن أن  ، إال أن3أشار إليه أستاذنا في أكثر من مرة  ،تمييز جدير باالهتمام ووه ،عقد

ذلك أن المدلول األول في  ،ا فاصال بين االثنينحدّ  ه ال يضعُ نأ هذا التعريف،يؤخذ على 
كم أن العمل القانوني لإلدارة حُ بِّ  )األول والثاني(، رق النوعينيستغْ "  عمل قانوني" عبارته 

وإما أن يكون في  ،االنفرادي التفويضوهو  ،دارةإما أن يكون في صورة قرار بإرادة منفردة لإل
 التفويض االتفاقي . وعقد إداري وه أوصورة اتفاقية 

                                                           
تعريف  من وجهة نظر الباحثيجمع هذا التعريف بين تفويض تسيير المرفق العمومي  وتسيير األمالك العمومية، وهو  - 1

  أو قرار انفرادي. شمولي ال يستوي مع الحاالت التي يوكل فيها تسيير ملك عمومي بناء على ترخيص
2  -Rachid Zouaimia , la délégation de service public au profit de personnes privées , maison d’édition 

Belkeis, Alger ;2012,p04. 
3 - Rachid zouaimia, la délégation conventionnelle de service public a la lumière du décret présidentiel 

du 16sept2015, revue académique de la recherche juridique n 1, 2016. 
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صل إليه و ا باعتمادها على م 1تعريفا لتقنية التفويض، ،مت األستاذة ظريفي ناديةولقد قدّ 
 :2الفقه الفرنسي جاء فيه

الجماعات  ،ل شخص من أشخاص القانون العام )الدولةالعقد الذي من خالله يخوّ  هو"
 المؤسسات العمومية اإلدارية ( تسيير واستغالل مرفق عام بكل مسؤولية  وما ،المحلية

من حيث االستغالل  وطريقة  ،يختلف عن الصفقة العمومية ،له من أرباح وخسائريتحمّ 
 تحصيل المقابل المالي حيث يتحصل المفوض له على المقابل المالي للتسيير واالستغالل

 لكن يجب أن يكون هذا ،عن طريق اإلدارة الخدمة أو ءأدامقابل  ،من إتاوات المرتفقين
يار اخت ويتم ،قد يشمل المرافق العامة اإلدارية والصناعية والتجارية ،االستغالل لمدة معينة

تضمن كل من الشفافية والمنافسة الختيار أفضل  ،المفوض له وفق إجراءات واضحة
وفق عقد يحدد حقوق  ،فقينبهدف ضمان خدمة عمومية أجود وأحسن تجاه المرت ،عرض

 لمحيطامن مساواة  واستمرارية وضرورة التكيف مع  ،المفوض له  والتزاماته بكل قيود المرفق
 الداخلي  والخارجي"

 )صفقات عمومية  تعريف مبني على مقارنة بين نوعين من العقود اإلدارية ووه
مة تعريف بالنسبة للمنظو مما يجعل اعتماد هذا ال ،، جاءت وفقا للمنظور الفرنسيوتفويض(

في  التفويضو قياسا على ذلك التداخل بين الصفقة العمومية  ر،القانونية الجزائرية محل نظ
 ( كما سيأتي بيانه. 15/247النص المنظم لهما ) المرسوم الرئاسي 

إال أن ما يمكن تسجليه  ،باينت إحاطتها بهذه الفكرةللتفويض وتَ  3تعددت التعاريف الفقهية
  :من حيث ،أنها اتفقت على عناصر تعتبر أركانا للتفويضعليها 

                                                           
 .127، ص 2010ضريفي نادية، تسيير المرفق العام  والتحوالت الجديدة، دار بلقيس، الجزائر:  - 1
تفويض المرفق العام في القانون الجزائري، رسالة دكتوراه، قانون عام، كلية الحقوق  والعلوم السياسية، ، فوناس سهيلة - 2

 .15، ص 2018جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
3 - Hélène Hoepffner, La délégation de service public une notion condamnée, précité, p45 . 
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 صناعي. إداري أو ود مرفق عام بغض النظر عن طبيعتهوج -
 .كليا لمرفق جزئيا أوخدمة اتنفيذ مباشر ل -
 بحيث يكون مستقل قانونا عن الجماعة المانحة. ،تكليف شخص آخر بالتنفيذ -

 التعاريف لم تصل إلى تحديد واضح المعالم تلكوحيث أن ربة الفرنسية، بالنسبة للتج
شرع كمرحلة سبقت محاولة الم ،الدوائر الوزاريةو ض، فقد انتقل األمر إلى الهيئات للتفوي

كان التعريف التشريعي عبر و  ،اية لتلك التجاذباتالفرنسي في إعطاء تعريف يضع نه
ء سبقه ما جا ،وأخرى قضائية  ،من اجتهادات فقهية عوما بما سلفالمراحل التي مر بها مد

، عندما اعتبر التفويض يضم كل Sapinبه مقرر الجمعية الوطنية حول مشروع قانون 
يفية كشكله و  مهما كان ،معهود بها للغيرالخدمة العمومية تنفيذ التي يكون فيها  ،حاالتال

 :عائداته

« La délégation de servies public englobé tous les cas ou l’exécution du 

servies public est confiée a entiers quel que soit son statut et son mode de 

rémunération ». 

بادئ وم أفكارع ما تقدم من وضل ،وإزاء ما تقدم وجد المشرع الفرنسي نفسه ملزما بالتدخل
كان لهذه و  للتفويضوغيرها محل تطبيق، من خالل وضع األسس القانونية  رذكال ةسالف

  الجزائرية.باقي التشريعات الدائرة في فلكها السيما منها  تأثيراتها علىاألسس 

 الفرع الثاني:األسس القانونية للتفويض

بالعديد ت خالله مرّ محيط اإلدارة المحلية الفرنسية تاريخا،  كم أن لتقنية التفويض فيبحُ 
، بما يتالءم تأطيرالن مجموعة من النصوص التي سعت إلى ها سَ تاجُ ات كان نِّ من المحطّ 

بأول  ان التشريع الفرنسي)أوال( قد سجل محطات مهمة في هذا الشأن بدءوكل مرحلة، فإ
رها ما ها من تعديالت كان آخِّ وانتهاء بما مسّ  نسية،ظهور لها في المنظومة التشريعية الفر 

جاءت به توجيهات المجموعة األوربية )ثانيا( ، أما عن المنظومة القانونية الجزائرية )ثالثا( 
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ن المشرع الجزائري كان قد تناول في مراحل متباينة ما يدخل في تطبيقات التفويض إف
ضع التنظيم بصمته في الكثير من ا و كم بمسميات مختلفة طغى فيها استعماله لالمتياز

 والتي وصل فيها األمر إلى تسيير مرافقها  يما في محيط الجماعات اإلقليمية،السالمرات 
و في األصل حملت في طياتها ماه عليمات صادرة عن وزارة الداخلية،أمالكها بناء على تو 

  .من اختصاص القانون 

  في التشريع الفرنسي :أوال

 األسس التشريعية الفرنسية كانتتطبيقا تعود لفرنسا، فإن و   كم أن فكرة التفويض نشأةحُ بِّ 
قبل  ،أن هذه التقنية ظهرت فقهيا 1وجاء في بعض الكتابات ،وتحديد معالمهاا اقة لتأطيرهسبّ 

، المتعلق باإلدارة اإلقليمية 1992فيفري  06أن يتناولها المشرع الفرنسي ألول مرة في قانون 
اره قواعد إجرائية للتفويض ثم تلى ذلك ما يمكن اعتب ،» LOI JOX« المسمى  2للجمهورية

فكان تدخل المشرع الفرنسي في مجال التفويض  ،sapin2و  sapin1ده قانوني ما جسّ و وه
 :التاليو على النح

 :منه 52المادة  جاء في: Joxقانون  في -أ

 « I-il est rétabli dans le code des communes, un article L 322-3 ainsi rédigé:  

« Art .L 322-3: les conventions de délégation de servies public locaux qui 

doivent être passées par les communes et leur établissements public sont à 

compter du 1’er janvier 1993 et en application des directives communautaires 

qui les concernent, en soumises à une obligation de publicité préalable dans des 

conditions prévues par décret en conseil d’Etat ». 

برمة المُ  تفويض المرافق العمومية المحلية جميع اتفاقيات ،فأصبحت بموجب هذه المادة
ا وتطبيق 1993اعتبارا من الفاتح جانفي  ،والمؤسسات العمومية التابعة لهامن قبل البلديات 

                                                           
1  -Mirelle Berbari, et autre délégations de service public, Litec 2000, p 04. 
2  -la loi 92/125 du 06 février 1992 relative a l’administration territoriale de la république JORF n°33 

du 8 février 1992 page 2064 . 
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وفقا للشروط  ،خاضعة لاللتزام باإلشهار المسبق ،ألحكام القانون البلدي المطبقة عليها
  المنصوص عليها في مرسوم .

 على اتفاقيات التفويض المبرمة من قبل الشروط،ري نفس هذه األحكام ضمن نفس وتسْ 
  les Région".1" النواحي

 2ف  04بموجب المادة  05/07/1972المؤرخ في  72/619في قانون  2ذلك درجوقد أُ 
 فكانت صياغتها كالتالي:

« Les conventions de délégation des servies publics locaux qui doivent être 

passées par les régions ou leur établissements publics sont, à compter du 1’er 

janvier 1993 et en application des directives communautaires qui les concernent, 

soumises à une obligation de publicité préalable dans des conditions prévues par 

décret en conseil d’Etat ».3 

 1Sapin:4 قانون  -ب

 اقتصرو  ألنه كان محدودا  ،تصديق من قبل المشرع الفرنسيمجّرد  1992بر قانون تُ عْ اِّ 
 نإا فوأكثر من هذ ماح بنقل األحكام المشتركة التي الزالت لم تدخل حيز التنفيذ، على السّ 

افق " اتفاقيات تفويض المر : لم يقدم مفهوما محددا لعبارة ،المشرع من خالل هذا القانون 
   " convention de délégation de servies publics locaux العمومية المحلية "

ومع ظهور االتجاه المنادي بضرورة خلق نوع من  العشرين،في بداية تسعينات القرن 
مع ما تقتضيه اإلدارة  ،التوافق بين المفهوم الكالسيكي السائد في نطاق إبرام عقود التفويض

                                                           
1-la loi 72/619 du 05 juillet, portant création et organisation des régions, JORF du 9 juillet 1972.voir 

sur: www.Legifrance.gouv.fr 
المتعلق باإلدارة اإلقليمية  1992فيفري  06المؤرخ في  92/125بموجب القانون  02أحدثت المادة الرابعة فقرة - 2

                        www.Legifrance.gouv.fr النصوص القانونية متاحة على الموقع:منه، لالطالع على  39المادة ، للجمهورية

3 -Loi 72-619 du 05juille197 2, précité. 
4 -Loi93-122 du 29janvier 1993, relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie 

économique et des procédures publiques, dite ; loi Sapin. Voir sur ; www.Legifrance.gouv.fr 

http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/
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 وتعالي مبادئ المنافسة على عقود التفويض،من خالل المناداة بتطبيق قواعد و  ،الحديثة
  اإلدارية معاو تحقيق الشفافية في الحياة االقتصادية و  ،األصوات المنادية بمكافحة الفساد

د األعمال التي انتهت إليها لجنة بالحكومة الفرنسية إلى إعداد مشروع قانون يجسّ ذلك دفع 
 1مكافحة الفساد ) المشكلة لدى الوزير األول (.

فأسفرت المناقشات الدائرة على مستوى الجمعية الوطنية عن إصدار القانون ، العام
 SAPIN.2والمعروف بقانون  1993جانفي  29المؤرخ في  39/122

ر بتُ واعْ  حكم عقود تفويض المرافق العموميةقواعد إجرائية ت ،تضمن هذا القانون ألول مرة
ية توافقوتحقيقا لتلك المطالب ال ،وبا بالبطالنكل تصرف مخالف لتلك القواعد اإلجرائية، مشُ 

  ضية.كتقنية تفاو تم تقنين عقود التفويض 

لك اإلدارة الحرية الكاملة في اختيار المتعاقد معها )المفوض له( تمْ  SAPINوفقا لقانون 
جزم الفقه الفرنسي  راء عالنية كاملة ومنافسة مسبقة، وقدبعد إج، أخذا بالمعيار الشخصي

ض البتة مع مبدأ االعتبار ال تتناقو على هذا النحو على أن هذه المنافسة المسبقة  3المعاصر
التسابق ر الذي تلعبه البيئة التنافسية لتحفيز المرشحين  في و وذلك من خالل الدّ  الشخصي،

وإجراء  ع أفضل اإلمكانات لتسيير المرفقمما يسمح لإلدارة باستطال ،لتقديم أفضل عرض
قتران ذلك مع اِّ  والمميزات التي يحملها المتنافسون،بين مختلف الصفات  ،مقارنة فعالة

 ية.بعمليات تفاوض

                                                           
  www. Sénat.fr.يمكن االطالع على إجراءات مناقشة مشروع القانون، كاملة، على الموقع:  - 1
   www.conseilconstitutionnel.fr:، متاح غلى الموقع316-92صدر بشأنه قرار المجلس الدستوري رقم - 2
: " أن التنافس القائم على العالنية والمنافسة ال يقيد حرية اإلدارة في اختيار Chapusفي هذا المجال يقول الفقيه  -3

 René Chapus, Droit administratifمفوضها، وإنما ينير عناصر االختيار الحر لهذا المفوض " لالطالع: 
édition, DELTA, p1044 egénéral, Tome 1, 9 

 

http://www.conseilconstitutionnel.fr/
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  :SAPIN 2قانون  - ـج

المعروف بقانون   1تحديث الحياة االقتصاديةو مكافحة الفساد و  يهدف قانون الشفافية 
في إلى جعل التشريعات الفرنسية تتماشى مع أفضل المعايير األوربية والدولية  ،2سابان 

 ولقد تمّ  ،وبالتالي المساهمة في إعطاء صورة ايجابية عن فرنسا في الخارج مكافحة الفساد،
افق عليه المجلس الدستوري ، و  2016نوفمبر  08اعتماد هذا القانون من قبل البرلمان في 

 2:، لتكون أهدافه الرئيسية متمثلة في2016ديسمبر 08في 

 ،االقتصاديةلقرار العامة والحياة زيادة شفافية عمليات صنع ا -
 والعقاب،تحسين مكافحة الفساد من خالل وسائل جديدة للوقاية والكشف  -

 األعمال.مع فتح طرق لتحديث وتبسيط قانون  ،تعزيز التنظيم االقتصادي والمالي -

 من هذا القانون مصلحة مركزية موضوعة تحت وصاية وزير العدل 3أنشأت المادة األولى
المجرمة  عمالكل األالالزمة للكشف عن  مركزية المعلوماتة مسؤولي ،تتولى هذه المصلحة 

  4والتي تحد من نجاعة العقود.

                                                           
1 Loi n 2016-1691 du 09 dec2016 relative a la transparence, a la lutte contre corruption modernisation 

de la vie économique, JORFn287, voir sur: www.legifrance.com 
2-Décision 2016-741 du 08 décembre 2016, voir sur ;www.conseil-constitutionnel.fr 

3 - Disposition déclarée non conforme a la constitution par décision du conseil constitutionnel n° 

92/316DC du 20 janvier 1993.  
وكشف الممارسات غير القانونية من قبل ا الرشوة بشكليها )ايجابية وسلبية( ومنعهتتمثل مهام هذه اللجنة في محاربة  - 4

انتهاك  أخذ امتيازات غير مبررة أو أواألشخاص الذين يمارسون خدمة عامة وكذا من قبل الخواص كاستغالل النفوذ 
كما ، وهي تساعد في ضبط الحقائق من هذا النوع كلما طلبت منها السلطات القضائية ذلك، الحرية والمساواة بين المرشحين

يجب عليها أن تزود السلطات اإلدارية بناء على طلبها بآراء  وتوجيهات حول اإلجراءات التي يمكن اتخاذها لمنع حدوث 
ه الخروقات،  ويتم إبالغ هذه اآلراء فقط إلى السلطات المؤهلة التي تطلبها، والتي ال يمكن الكشف عنها.تسير أعمال هذ

 يخضع أعضاء هذه المصلحة واألشخاص ويترأسها قاض  ، المصلحة المركزية من طرف مسؤولين حكوميين وقضاة

  .المؤهلين في إطار عملهم لاللتزام بالسر المهني
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حيط م لمُ ل قانون منظِّّ ( كأوّ  Sapin)قانون  1993جانفي 29ن المؤرخ في جاء القانو   
جع رْ ويُ  ،ع نظام إبرام عقود التفويضوْض كن بِّ ل للتفويض،م تعريفا ون أن يقدِّّ دُ  1،التفويض

إلى  ،تشريع محدد لتعريف التفويض والمقارن هذا التأخر في وضع تنظيم أ2جانب من الفقه 
القائمة على أن تفويض المرفق العام  ،جهة النظر التي كان يتبناها مجلس الدولة الفرنسيوِّ 

كذلك مع و  ،مةف قواعده مع تطور حاجات الجهات المنظِّّ يجب أن تتكيّ  ،بصوره المختلفة
نه إعاقة مرونة هذا أب ذلك عدم وجود إطار تشريعي من شإذ يتطل ،ستغاللمتطلبات اال

 أساس تعاقدي .  إلىالمفهوم والذي يستند أصال 

ن يكو  ،ةالفرنسي لتفويض المرافق العام التشريع تأطير نولوجياو كر  نإدم ففق ما تقلى وِّ عَ و 
  :كاألتي

 المتعلق باإلدارة المحلية للجمهورية 1992-02-06المؤرخ في  92/125القانون رقم  -
 Loi Joxeالمسمى الفرنسية 

 ،بالوقاية من الفساد المتعلق ،1993-01-29المؤرخ في  122- 93القانون رقم  -
 بموجب:احترام الشفافية في الحياة االقتصادية مع ما خضع له هذا القانون من تعديالت 

 .3المتعلق بالعقود العامة وتفويض المرفق العام 1995-02-08 القانون المؤرخ في -

 Murcef 4 المسمى قانون  2001-12-11المؤرخ في 1168-2001القانون رقم  -

                                                           
1  -loi 93/122 du 29 janvier 1993 relative a la prévention de la corruption et a la transparence 

de la vie économique et de procédures publics ,JORF 25 du 30/01/1993 page 1588. 
2 - Mireille Berbari, et autre délégations de service public, Litec 2000, p3. 
3 - Loi n°127-95 du 08fevrier1995, relative aux marchés publics et délégations de service 

public JORF n°34, p2186.  
4 -Loi n° 2001/1168 du LOI 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de 

réformes à caractère économique et financier, JORF n°288 du 12 décembre 2001 page 19703. 
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 لوضوحكم أن هذه القوانين تعبر عن نية المشرع الفرنسي في إرساء قواعد الشفافية واحُ بِّ 
 نه ال يوجد من بين هذهإف ،العمومفي مجال العقود بصفة خاصة والمجال االقتصادي على 

ة بل اقتصرت كلها على القواعد المنظم ،د بمعالجة التفويض فقطواحد يتفرّ القوانين نص 
 نعكاسا لفكرةوهي دون تقليل من أهمية تدخل المشرع في مجال التفويض كانت اِّ ، للتعاقد

 لهذا النوع من العقود اإلدارية . ها تقنين  ونَ وضع إجراءات شفافة دُ 

 التفويض اتتأثيرات توجيهات المجموعة األوربية على اتفاقيثانيا:  

 المرافقهل اختفى تفويض التساؤل التالي: "  Laurent Chaumardيضع الباحث      
ويرى الكاتب أن هذا السؤال  ،2018جانفي  11بتاريخ  1عنوانا لمقاله المنشور "؟العمومية 

طرح ولكنه سؤال أصبح يُ " ،عقود الطلبات العامةصين في مجال ساذجا للمتخص وقد يبد
بفعل التوجيهات  ،2016الطلب العمومي في افريل  مسَّ منذ اإلصالح الذي  ،ةدّ بحِّ 

 .ضيف الباحثيُ  .."،األوربية

امتياز العمومية وتقتصر معرفته على مرافق ن القانون األوربي ال يعرف تفويض الوأل 
يه األحكام التي جاء بها توجيه بتبنّ  ،الفرنسيتشريع على النعكس األمر فقد اِّ الخدمة العمومية 

حول منح ، 2014ري فيف 26في جلسته المنعقدة بتاريخ  UE/2014/23األوربي  تحاداال
والمتعلق بعقود  2016  جانفي 29المؤرخ في  2016-65في األمر  ،عقود االمتياز

  2.االمتياز

قانون  يا أحكامغِّ الَ  2016افريل  01من تاريخ اعتبارا ، ز التنفيذألمر حيّ دخل هذا ا     
لمدونة بتفويض الخدمة العمومية، ومعدال للمواد المقابلة لها في ا ( المتعلقsapin"سابان")

 ( .CGCTالعامة للجماعات اإلقليمية الفرنسية ) 

تفويض " ف عرِّ من القانون العام للجماعات اإلقليمية التي تُ  1-1411إن نص المادة     
" العقد الذي بمقتضاه يعهد الشخص المعنوي العام بتسيير خدمة نه: أعلى  الخدمة العمومية

                                                           
 publics.legibase.fr-marches//: http :الموقعمتاح على  Laurent Chaumardللباحث: مقال  - 1

2- Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016, relative aux contrats de concession, JORF n°0025 du 

30 janvier 2016. 
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عد تفويضا بالنظر راجع بإيجاز ما أصبح يُ األساس سنُ أصبح الغيا، وعلى هذا ، «..عمومية.
 في النقاط التالية: لعقود امتياز الخدمة العمومية والخطوط العريضة لنظامه القانوني الجديد

 التفويض كفئة فرعية المتياز الخدمة العمومية بالنسبة للجماعات اإلقليمية -
La délégation de service public comme sous-catégorie de la concession de 

services pour les collectivités locales 1   

حمله من قانون الجماعات االقليمية، بعد التعديل الذي  1-1411ان نص المادة  -
 يكون على النحو التالي: 2016-65 مراأل

المؤرخ في  2016-65" تفويض المرفق العمومي، عقد امتياز بمفهوم االمر 
 المتعلق بعقود االمتياز المبرمة كتابة والذي بمقتضاه تعهد السلطة 29/01/2016

المفوضة بتسيير مرفق عمومي لمتعامل اقتصادي أو أكثر والذي يتحمل المخاطر 
 تبطة باالستغالل، في مقابل الحق في استغالل المرفق أو في هذا الحق مقدراالمر 

بثمن. يتحمل المفوض له مخاطر االستغالل عندما في الحالة العادية لالستغالل 
كن يكون اهتالك االستثمارات والتكاليف التي تكبدها المتعامل غير مضمونة، كما يم

ز أشغال أو اقتناء تجهيزات ضرورية أن يكلف المفوض له بإقامة منشات أو انجا
 لسير المرفق العام."

بهذه الصورة ال يختلف نظام امتيازات الخدمة العمومية كثيرا عن التفويض، بل انه  -
مستوحى من جوانب معينة منه، فيستمر تفويض المرافق العمومية في الوجود كفئة 

هذه األخيرة إطارا الخدمة العمومية  ، لتكون  ضمن المجموعة األكبر المتيازات
 . 2تنظيميا جديدا يجعل من عقود التفويض تبرم وفق احد االجرائين

إن أحكام مواد القانون العام للجماعات اإلقليمية، تُخصُّ فقط الجماعات اإلقليمية  -
والهيئات العمومية التابعة لها،  وعليه فانه يتم حذف مصطلح تفويض مرفق عمومي 

"dsp 29من األمر المؤرخ في  2فقرة  6بالدولة، والمادة " من النصوص المتعلقة 
                                                           

 .2016-01-29المؤرخ في  2016-65لعقود التفويض بعد التعديل الذي جاء به األمر وهو االصطالح الجديد   - 1
 أورو.. 5225000إجراء شكلي محدد، وإجراء شكلي مبسط يستند االختيار بين االجرائين إلى عتبة مالية أوربية موحدة قدرها  - 2
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تنص فقط على أن " عقود امتياز الخدمة موضوعها تسيير مرفق  2016جانفي 
 عمومي، وقد تتكون من تفويض تسيير خدمة عمومية. "

وهي ، 1أيضا إجراءات اإلبرام الذكر مسَّ  تأثيرات التوجيه األوربي سالف امتداد كما أن
عند عرض إجراءات إبرام اتفاقيات التفويض في المنظومة الفرنسية  توضيحهامسالة يأتي 

 .من هذه الدراسةفي الباب الثاني 

ياق القانوني للتجربة الجزائرية المطلب الثاني:   الس ِّ
على مستوى اإلطار القانوني للطلب العمومي، في سابقة هي األولى من نوعها تضمن 

حت ، أحكاما خاصة بتقنية تعاقدّية ذات ُأصول فرنسية تالنص التنظيمي للصفقات العمومية
شراك ، باعتباره طريقة لتسيير المرافق العمومية يقع فيها إ"تفويضات المرفق العام"مسمى 

 ة.القطاع الخاص لالستفادة من خبراته في مجال التسيير، إلى جانب باقي الطرق التقليدي
أتي يدئيا إن ذلك السياق القانوني للتجربة الجزائرية في مجال التفويضات، ُيمكن اعتباره مب

 ر منهفي إطار البحث عن بدائل تمويلية، لِّسد احتياجات الطلب العمومي )الفرع األول(، أكث
ه حديث للنشاط اإلداري الذي عرف صورا تقليدية للتفويضات، تحت مسمى طرق اإلدا رة توجُّ

 ستغالل)الفرع الثاني(. أو اال
 على اعتبار أن تبني التفويضات يأتي في إطار تدابير اقتصادية ذات طابع استعجالي 
 ُيطرح التساؤل حول أسباب التأخر، في  إصدار النص التطبيقي المنصوص عليه في المادة

ياقِّه 15/247من المرسوم  207 ؟ نوضح في هذا المطلب، ُمعطيات إصدار هذا النص وسِّ
 لقانوني:ا

 :دواعي اللجوء للتفويض االتفاقي :الفرع األول
، اللجوء لسياسة اقتصادية جديدة 2014ت المرحلة الممتدة من منتصف سنة لَ لقد أمْ 

مكن يُ  ،شملت هذه السياسة العديد من النواحي واقتضت الكثير من األحكام القانونية
                                                           

ة بالتفويضات بموجب األمر،  ولكنها تظل في الكتاب مس التعديل جميع مواد القانون العام للجماعات اإلقليمية المتعلق  - 1
إلى  L 1411-1التشريعي في ق ج ا ف بشان المرافق العمومية المحلية المتكون من المواد قسم من ال، الجزء األول، الرابع

L1411-19 من القسم التنظيمي من ق ع ج ا، المتعلق بالمرافق العمومية المحلية، مع ، الجزء األول، والكتاب الرابع
 .(LES D S P، بتسمية )R1411-8إلى  R1411-1الفصل األول المكون من المواد 
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 1نطالقا من قانون الماليةاِّ  ،من خالل ما تضمنته قوانين المالية ،جزء منها االستدالل على
 .2015نة لس

تدل ، يسْ 2017إلى  2008ستقراء للوضع االقتصادي والمالي للفترة الممتدة من سنة اِّ 
خاصة بالفترة التي سبقت إقرار   2،الباحث بعينات من تقارير رسمية صادرة عن بنك الجزائر

أن هذه التقارير بنت معطياتها على االحتياطي الرسمي للدولة  اجليّ  ويبدو، هذه األزمة رسميا
        .من العملة الصعبة

لم يكن لها نتيجة على وضعية االقتصاد الوطني، أو على  ،إن تلك الوضعية المالية
انت ما ك ه من أزمات، بله لمواجهة ما قد يعترضعمُ األقل لم يتم استغاللها بالكيفية التي تدْ 

م ن يتل أدَ بَ  ،جاوز التعبير عن الوضع المالي للخزينة بموجب أرقام تبعث على الطمأنينةتلت
، والن الوضعيات في خلق خطط اقتصادية طويلة المدىاستغالل تلك العائدات الهائلة 

ة نفسه أمام حتميالجزائر بنك فقد وجد  ،الجتها دون تشخيص صحيحاالقتصادية ال يمكن مع
نة اخر سانة مالية لم تتجاوز أو بعد استعراض لمتَ  ،قيقي لالقتصاد الوطنياإلقرار بالوضع الح

 .ع أسعار النفط في تراجُ  لتمثَّ ض ارِّ مع بداية أول عَ  ،2014

 ،من وضعية إلى أخرى مغايرة تماما ،نتقل االقتصاد الجزائري في ظرف زمني قصيراِّ 
 التي حث عن حلول لهذه األزمةا جعل الحكومة تبممَّ  ،نتيجة  الهبوط الحاد ألسعار البترول

  .جاءت على احتياطات الصرف

 موقع الجماعات اإلقليمية من اإلصالحات االقتصادية أوال: 

في الظهور من اعتماد  بقُ سْ أهي دالئل البحث عن مصادر لدعم الخزينة العمومية إن 
طبيعة  يذأو النص على إصدار قانون يتعلق بقوانين المالية ، آلية لتمويل الخزينة العمومية

                                                           
  .2014لسنة  78، ج ر عدد 2015، المتضمن  قانون المالية لسنة 2014ديسمبر  30المؤرخ في  10-14القانون  -1
  algeria.dz-of-https://www.bank/:على الموقع التقارير متاحة - 2

https://www.bank-of-algeria.dz/
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صدور العديد من النصوص  ،د سبق هذاقفل ،النص على قانون مالية تصحيحي عضوية أو
و نظام رخص  1قانون االستثمارك أحكامها البحث عن  بدائل للتمويلالتي تحمل في 

عن إشراك القطاع الخاص في  وانتهاء بالنص3،(les ZADاالستثمار المحلي )و  2االستيراد
 عملية التسيير، وكلها وسائل للبحث عن بدائل خارج التمويل العمومي.

ت العديد من ملَ وهي إجراءات اقتصادية شَ  ،ت هذه المرحلة اللجوء لسياسة التقشفلَ أمْ 
منها من خالل  امكن للباحث أن يعرض جزء،  يُ الكثير من األحكام َض النواحي واقتضت فرْ 

وهي إجراءات   4 2015من قانون المالية لسنة تضمنته قوانين المالية انطالقا  ي ماقراءة ف
 صرا :كرا ال حَ نعرضها  ذِّ  ،على المستويين المركزي و المحلي

 (.2015من قانون المالية  33فرض الرسوم على بعض المواد ) المادة  -

 (.120 إلى 104إقفال العديد من حسابات التخصيص الخاص ) المواد من  -

د حدّ يتأطير الميزانية على المستوى المتوسط، كل سنة في بداية إجراء قوانين المالية  -
كذا ، و لةتقديرات اإليرادات والنفقات ورصد ميزانية الدو  ،للسنة القادمة والسنتين التاليتين

 .(2015لقانون المالية التكميلي سنة  50مديونية الدولة إن اقتضى األمر )المادة 

 :على المستوى المحلي فيمكن تسجيل اإلجراءات التالية -أ 

فس من ن 68إدخال بعض اإلجراءات التضامنية )ماليا( بين البلديات:  فأضافت المادة  -
 :القانون 

                                                           
 .2016لسنة  46، المتعلق بترقية االستثمار، ج ر عدد 2016أوت  03المؤرخ في  09-16القانون  - 1
تطبيق أنظمة االستيراد أو ، المحدد لشروط وكيفيات 2015ديسمبر  09المؤرخ في  306-15المرسوم التنفيذي - 2

 .2015عدد  لسنة  66التصدير للمنتجات والبضائع، ج ر
 مناطق نشاطات صناعية، في إطار االستثمار المحلي. - 3
 .2014لسنة  78، ج ر عدد 2015، المتضمن  قانون المالية لسنة 2014ديسمبر  30المؤرخ في  10-14القانون  - 4
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 لمحليايمكن البلديات التي تحوز موارد مالية معتبرة أن تمنح في إطار التضامن المالي  "
اسطة إعانات لفائدة البلديات التابعة لنفس الوالية بو بعد مداولة المجلس البلدي الشعبي 

 ". ميزانية الوالية التي تنتمي لها

صندوق الضمان والتضامن إلى "  المشترك للجماعات المحلية"تغيير تسمية الصندوق " -
 1.(2017نون المالية التكميلي لسنة من قا 70)المادة  "للجماعات المحلية

الغرامات المنشأة لفائدة البلديات، )مثل تلك المفروضة على ج تخصيص بعض نواتِّ  -
عاتق المستفيد من التنازل على أرض ذات وجهة صناعية تابعة لألمالك الخاصة للدولة 

 2.سنوات( 3ت غير مستغلة لمدة تفوق والتي بقيَ 

ار طإجزة في نْ تحويل بعض الملكيات الخاصة للدولة لفائدة البلديات مثل: المحالت المُ  -
ن م دِّّ كما تم النص على الحَ  ،تشغيل الشباب مع تحويل عائدات إيجارها لفائدة البلديات

 .إجراءات التنازل
بعض  نَّ سَ  2016،3المتضمن لقانون المالية  15/18ضمن نفس المسار واصل القانون 

 إقرار زيادات في األسعار الخاصة سياسة التقشف من خاللضمن األحكام التي تدخل 
ن المالية ينواعد بإقرار زيادة أخرى من خالل ق..." مع الوَ  ومواد أخرى  مازوتوالين نز البب"
 االقتصادية.للوضعية المالية و  اد بمبلغ سنوي أدنى، وذلك وفقحدّ تُ 

 على مستوى المشاريع المبرمجة: -ب

 ثر هذه التعديالت إجراءات تجميد إية والمركزية على حد سواء، عرفت الجماعات المحل
ذات العالقة المباشرة بالخدمة العمومية، وآلجال  ،مست قدرا معتبرا من مشاريع البنى التحتية

                                                           
 .2016لسنة  77، ج ر عدد 2017، المتضمن قانون المالية لسنة 2016 ديسمبر 31القانون المؤرخ في  - 1
 .2017من قانون المالية التكميلي لسنة  76المادة  - 2
 .2015لسنة  72، ج ر عدد 2016، المتضمن قانون المالية لسنة 2015ديسمبر  30المؤرخ في  18-15القانون  - 3
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حد منح الوزير المكلف بناء على أحكام قانونية غير مسبوقة، وصلت إلى  ،  1غير محددة
من قانون  67هو ما تؤكده المادة و  ،بالمالية صالحيات هي أصال تعود لسلطة التشريعية

على الشكل  (6)84/17من القانون  22و التي جاء فيها تعديال للمادة  2016نة المالية لس
            التالي :

راسيم يمكن اتخاذ م ،مكن إلغاء أي اعتماد ... وفق الشروط المحددة عن طريق التنظيم"يُ  
ريق سوية خالل السنة، بناء على تقرير الوزير المكلف بالملية، من أجل التكفل، عن طالتّ 

الة حية في الموجهة لتغطية النفقات، بوضعية التسوية الضرور  االعتماداتالتجميد أو إلغاء 
 .خلل التوازنات العامة

ة لتسوييقدم الوزير المكلف بالمالية عرضا شامال، كل نهاية سنة مالية، حول عمليات ا
  ".إلى لجنة المالية و الميزانية للمجلس الشعبي الوطني

 . اإلجراءات القانونية المتخذةثانيا: 

 حتاج إلىية وتر عنها البرامج االقتصادعبِّّ التي تُ  ،ني باالستشراف، تلك الرؤية المستقبليةعْ نَ 
لمثل  السيادية حاجةلقطاعات القطاع االقتصادي هو أكثر ا ولعلَّ  ،رهاؤطِّّ نصوص قانونية تُ 

 .هذا

 رُ عبَّ وهو ما يُ  ،واجهة : األولى داخليارضت هذه الوضعية االقتصادية  نوعين من المُ فَ 
 د سعتوهو ما تعلق بميزان المدفوعات، ولق ،و الثانية خارجيا ،عنه بتوازنات خزينة الدولة

 .للمديونية الخارجية جوءبعيدا عن الل ،الحكومة لتاطير الحلول التي قدمتها

                                                           
عن رفع التجميد عن مشاريع البنى التحتية للقطاع الصحي واالنطالق ، تم اإلعالن رسميا 2019أكتوبر  12بتاريخ  - 1

في مشاريع جديدة بمناطق الجنوب والهضاب العليا، بمقر وزارة المالية، استلم على إثرها وزير الصحة قرارات التنفيذ بتغطية 
اطق المعنية.لالطالع أكثر، الموقع مليار دينار، لوالة ورؤساء و ممثلي المجالس الوالئية بالمن 17مالية إجمالية قدرها 

  www.interieur.gov.dzالرسمي لوزارة الداخلية 
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أصبح في تسيير الشأن العمومي  ،نحو الشراكة مع القطاع الخاصح جليا أن السير ضِّ تّ يَ 
)التدابير  طرح التساؤل بشان آلية متابعةيارا، ومن هذا المنطلق يُ حتمية بعد أن كان خَ 

مرسوم حمله ال الشئ الذي ر تنفيذ التمويل غير التقليدي (واإلصالحات الهيكلية في إطا
 2018:1مارس  05المؤرخ في  18/86التنفيذي 

 البرنامج المرافق للتدابير واإلصالحات الهيكلية  : -أ

 فضّمنتها ،يحتاج عدة أعمال و تدابيروَقدَّرت أّنه  2لجأت الحكومة للتمويل غير التقليدي
 نعرض جزءا منها : ،18/86البرنامج المرفق بالمرسوم التنفيذي 

 نفقاتقدير للتعزيز قدرات التسيير و التتم إقرار بعنوان : استعادة توازنات خزينة الدولة -
    :جاء فيها

 3مشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية 2018استكمال و إصدار خالل سنة  -

اعتماد طريقة في تسيير المالية العمومية، عن طريق تفويض االختصاص على مستوى  -
 .الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية المقدمة للخدمة العمومية

إطارا للنفقات على المدى المتوسط  2019إدراج ضمن مشروع قانون المالية لسنة  -
2019-2021  

 : ومن بين اإلجراءات المتخذة بهذا الخصوص ،تحسين اإلرادات الجبائية العادية -

 الضبطية القضائية .نشاء سلك لمفتشي الضرائب لهم صفة إ -

                                                           
، يتضمن آلية متابعة التدابير واإلصالحات الهيكلية في 2018مارس  05، المؤرخ في 86-18المرسوم التنفيذي  - 1

 .2018لسنة 15إطار تنفيذ التمويل غير التقليدي، ج ر عدد 
 قانون النقد والقرض. مكرر من 45المادة   - 2
إلى حين صدور القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، ج ر عدد  17-84ظلت القوانين المالية خاضعة للقانون  - 3

 .2018، لسنة 53
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 وتندرج تحته النقاط التالية: ،استعادة توازن ميزان المدفوعات بعنوان -

  .األولوية لإلنتاج المحلي طبقا لما تضمنه قانون الصفقات العمومية إبالء  -

ي رفع العرض الداخلي للسلع و الخدمات لضمان قابلية بقاء ميزان المدفوعات و تفاد -
 الرسمية للصرف .تآكل االحتياطات 

 ها.تعريف نفقات التجهيز العمومية ذات الكثافة العالية من حيث الواردات و الحد من -

 ضبط التجارة الخارجية للتقليل من الواردات، من خالل ما اتخذته الحكومة في هذا -
 المجال )نظام الرخص مثال(.

 ع البلد المنشأ .الحد من تضخيم فواتير الواردات من خالل تبادل المعلومات م -

يكون هذا الجانب " وقد تم النص على انه ترقية الصادرات خارج المحروقات :  -
 موضوع مختلف اإلصالحات الهيكلية المستعرضة أدناه ."

  1: بعنوان اإلصالحات الهيكلية الماليةثالثا

 :، أهمهاجاء تحت هذا العنوان إجراءات ركزت على التمويل المحلي

من خالل توسيع و  ،لسياسة جباية محلية 2019تشريعي في سنة وضع إطار  -أ
 .الجبائية للبلدياتتحسين المنتجات  

سيير تأهيل القدرات البشرية للبلديات على تقنيات الميزانية العصرية وذلك من اجل ت -ب
 .للمالية المحليةفعالية أكثر 

من اجل تحسين فعالية  ،أكثر صرامة للمخططات البلدية للتنمية تأطيرتحديد معايير  -ـج
 العمومي المحلي  اإلنفاق

                                                           
 ، مرجع سابق. 18/86المرسوم التنفيذي  - 1
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رة قد تم ربطه بالفق ،)اإلصالحات الهيكلية المالية(هذا العنوان  أن مع مالحظة     
قات والتي هي في األصل بعنوان ترقية الصادرات خارج المحرو  ،الثانية التي تسبقه مباشرة

قة فما عال ،هو ما ال نجد له تفسيراو  ،( استعادة توازنات ميزان المدفوعاتتحت عنوان :) 
لذي ا االجباية المحلية و مخططات التنمية البلدية بترقية الصادرات خارج المحروقات ؟ وم

   ؟يربطها  بميزان المدفوعات

لى زت عكّ ر ن هذا العنوان إجراءات تضمّ : الهيكلية االقتصادية اإلصالحاترابعا : بعنوان 
 إعطاء أهمية لالستثمار المحلي، وجاء تحت هذا العنوان:  

يم الحكامة في كل الميادين السيما تعم هعصرنجل أمن تطوير االقتصاد الرقمي :  -أ
  على مستوى اإلدارات العمومية المركزية والمحلية 2018الحكامة الرقمية، ابتداء من 

 تعزيز الالمركزية:  -ب

يكون لللتشريع المتعلق بالوالية والبلدية، و ذلك بهدف تأهيله  2018المراجعة خالل سنة 
ويل في خدمة الالمركزية األكثر فعالية، والنهوض بالديمقراطية التشاركية، و ترقية التم

 المحلي .

 باشرةناخ األعمال و جاذبية وجهة الجزائر فيما يخص االستثمارات المتحسين م   -جـ
 من خالل : األجنبية

ات إحداث لجنة استشارية وطنية يشارك فيها المتعاملين االقتصاديين، لمختلف قطاع -
 االقتصاد الوطني و كذا ممثلين اإلدارات المعنية .

ة من على ضوء ما تقدمه هذه اللجن ،التكييف التدريجي للتشريع و التنظيم االقتصاديين -
 توصيات.
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سات خاصة في إطار االستثمارات إلنشاء مؤس ،تقليص اآلجال و تبسيط اإلجراءات -
 المباشرة األجنبية .

 على اإلدارة المحليةالتدابير  نعكاساتا: خامسا

وص مقابلتها مع نصب، بعض اإلجراءات المتخذةل تحليالمن زاوية قانونية، يقدم الباحث 
ّقع لمتو االنتائج  تظلَّ تدابير، لال هات لهذلتقديم تقدير  ،قانونية أخرى متخذة في نفس الفترة

ع بالموازاة مو  اقع االقتصادي في المدى القريب ما سيكشف عنه الو  رهينة ،هايلإل و صالو 
 :موقع اإلدارة المحلية من كل هذاذلك سنحاول الكشف عن 

مشروع القانون العضوي المتعلق  2018بالنسبة الستكمال و إصدار خالل سنة  -
ان تحت عنو  18/86البرنامج المرفق بالمرسوم التنفيذي بقوانين المالية،المنصوص عليه في 

 توازنات الخزينة :

مارس  14هذا ال يتوافق مع ما تضمنه بيان اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 
الذي  ،الذي درس وصادق على مشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية ،2018

 جاء في الفقرة السادسة منه:

 يق األحكام المتضمنة في مشروع قانون المالية العضوي المتعلق بقوانينيقتضي تطب" 
 اء منالمالية تحضيرات مسبقة هامة، لهذا فان المعايير الجديدة لن تدخل التطبيق إال ابتد

2022". 

تعني المدة القصوى للجوء للتمويل غير التقليدي، المنصوص عليها  2022ثم إن سنة 
 ..؟ من قانون النقد والقرض مكرر 45في المادة 
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بالنسبة العتماد طريقة في تسيير المالية العمومية، عن طريق تفويض االختصاص  -
 ءإجراهي  ،والمؤسسات العمومية المقدمة للخدمة العمومية ،على مستوى الجماعات المحلية

 مليه.ئ يحتاج لوضع اقتصادي حرج يُ رف طار ظوليس  جوهري لتكريس المركزية التسيير،

  لخصوصومن بين اإلجراءات المتخذة بهذا ا: بالنسبة لتحسين اإلرادات الجبائية العادية -

يحتاج هذا اإلجراء  نشاء سلك لمفتشي الضرائب لهم صفة الضبطية القضائية،إ -
 لتوضيح أكثر، كما يجب أن يكون مقرونا بتعديل لقانون اإلجراءات الجزائية . 

 : لهذا العنوان فرعين رصد: ميزان المدفوعات بالنسبة الستعادة توازن  -

 : جاء فيه: ترشيد الواردات من السلع و الخدمات -

 .1طبقا لما تضمنه قانون الصفقات العمومية ،األولوية لإلنتاج المحلي الءإب -

تفادي ن قابلية بقاء ميزان المدفوعات و رفع العرض الداخلي للسلع و الخدمات لضما -
 الرسمية للصرف .تآكل االحتياطات 

 .الحد منهاكثافة العالية من حيث الواردات و تعريف نفقات التجهيز العمومية ذات ال -

 ضبط التجارة الخارجية للتقليل من الواردات، من خالل ما اتخذته الحكومة في هذا -
 المجال )نظام الرخص مثال (.

 .ع البلد المنشأتبادل المعلومات مالحد من تضخيم فواتير الواردات من خالل  -

                                                           
اإلنتاج الوطني واألداة الوطنية لإلنتاج ، قِّسما مخصصا لهذا الشأن بعنوان: ترقية 247-15يضع المرسوم الرئاسي  - 1

 وما بعدها منه. 83المواد 
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إال أن  ،وهي كلها إجراءات نثمنها لما فيها من وضع حد لتآكل احتياطات الصرف
ما  وهو 1الغريب في األمر انه تزامنت هذه اإلجراءات مع ارتفاع مسجل في نفقات الواردات 

  .طعن في جدية هذه اإلجراءاتيَ 

الجانب موضوع مختلف يكون هذا " تم النص على انه   :لبدائل التمويلبالنسبة  -
 :والتي من بينها."  اإلصالحات الهيكلية المستعرضة أدناه

من خالل توسيع و تحسين  ،جباية محليةلسياسة  2019ع إطار تشريعي في سنة وْض  -
 المنتجات  الجبائية للبلديات .

ير يعلى تقنيات الميزانية العصرية وذلك من اجل تس تأهيل القدرات البشرية للبلديات -
 .أكثر فعالية للمالية المحلية

ة من اجل تحسين فعالي ،أكثر صرامة للمخططات البلدية للتنمية تأطيرتحديد معايير  -
 . اإلنفاق العمومي المحلي

 تنميةوهنا كما سبق بيانه نستغرب عالقة الجباية المحلية والمالية المحلية و مخططات ال
رادات خارج يترقية اإل نقول أنفاألنسب  البلدية بترقية الصادرات خارج المحروقات،

 . المحروقات

للتشريع المتعلق  2018: من خالل  المراجعة خالل سنة بالنسبة لتعزيز الالمركزية -
النهوض ، و ذلك بهدف تأهيله ليكون في خدمة الالمركزية األكثر فعالية، و البلديةبالوالية و 

ون لقانما نتوسمه في النص المتضمن  وهو ،التمويل المحليو ترقية  بالديمقراطية التشاركية،
المحدد لكيفيات  17/329، وان كان ما حمله المرسوم رالجماعات اإلقليمية قيد الصدو 

                                                           
  www.commerce.gov.dzالموقع الرسمي لوزارة التجارة الجزائرية  - 1
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سار في  ،بين الجماعات اإلقليمية الجزائرية و األجنبية التعاون الالمركزي إقامة عالقات 
 االتجاه المعاكس لهذا العنوان.

  ية للتفويضالفرع الثاني: الصور التقليد

 عليهو التفويض بالشكل الذي ه اأن عرفو   مالم يسبق له ينالجزائري والتنظيم  ن التشريعإ
ي نه يمكن فأإال  ،للتفويض تعريف يقدمالم و  ( 15/247ضوء المرسوم الرئاسي اليوم )على 

من  ،عرض مجموعة من التعاريف الواردة بشان ما يدخل في أشكال التفويض، هذا الباب
ذي وذلك إحاطة بتجربة التشريع الجزائري والفي فترات سابقة،  ،تسييرو  إيجار و  امتياز 

  .يمكن القول أن تأطيره لهذا النوع من التعاقد كان متأثرا بمعطيات كل مرحلة
ص في مجال إشراك القطاع الخا ،لة توحيد اإلجراءات المعمول بهافي الواقع تعتبر مسأ

ثا بالنسبة دأمرا مستحة العمومية، تحت مسمى التفويض وحدها، خدمفي إدارة وتسير ال
 نّ وإنما سَ ض تعريفا للتفوي 15/247الرئاسي  م المرسومقدِّّ لم يُ ، فللمنظومة القانونية الجزائرية

عل من التفويض يأخذ إحدى أشكاله، فعلى حسب مستوى التفويض والخطر الذي معايير تج
 را أوو إيجاارسة عليه يكون هذا التفويض إما امتيازا  أالرقابة الممو   يتحمله المفوض له،

نما إو   ،ى المنظومة القانونية الجزائريةوهي عقود ليست بالجديدة عل وكالة محفزة أو تسييرا،
ها ألحكام موحدة يضبطها نص واحد، نتناول تعريف كل واحد منها، خضوع والجديد ه
  .بالقدر الذي تقتضيه هذه الدراسة في هذا النص،  ونصوص أخرى سابقة، ردا و حسب م
 عقد اإليجار أوال: 

ي لعقد من قبل المشرع الجزائر  فانه لم يقع إهمال   1خالفا لما ذهب إليه بعض الباحثين 
إذ يحصي الباحث العديد من النصوص وعلى اختالفها بمضمون إيجار المرفق العام، 

                                                           
راجع مثال فوناس سهيلة، تفويض المرفق العام في القانون الجزائري، أطروحة دكتوراه، تخصص قانون، كلية الحقوق  - 1

 .95، ص 2018عة مولود معمري، تيزي وزو، والعلوم السياسية، جام
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 2"االستعمال بمقابل"ورد اإليجار أيضا بعنوان  ،، فكما جاء تحت مسمى اإليجار 1اإليجار
أن المشرع الجزائري لم يأت على تعريف عقد ب ،القول إال أن البعض من الباحثين رّبما قصد

والتي عرفت  1994ادرة عن وزارة الداخلية سنة فيما عدى ما تضمنته التعليمة الص، اإليجار
 :التاليو لى النحع عن عقد االمتياز، عقد اإليجار من خالل تمييزه

 "L’exploitation par affermage d’un service public local se distingue de la fait 

que le concessionnaire s’engage probablement non seulement aux exploiter par 

lui-même le service public, mais également a édifier a sa charge toutes les 

installations nécessaires a cette exploitation, par contre le fermier ne support pas 

les frais de l’installation qui son a la charge de la collective locale " 3  

لم  ،هييزا لإال أنها قدمت تمجار المرفق العام، إن هذه التعليمة وان لم تقدم تعريفا لعقد إي
ضية بمناسبة ق الفرنسي في تمييزه لعقد اإليجار،يكن ليختلف عن ما ذهب إليه مجلس الدولة 

commune de caumont  ن عقد اإليجار ال يكون ، حين أكد بأ1987افريل  29بتاريخ
لية ئي عماإلدارة بانجاز استثمارات هامة، فاستثنى االجتهاد القضا موضوعه إلزام المتعاقد مع

 .1994ن عقد اإليجار على النحو الذي جاءت به تعليمة وزارة الداخلية لسنة االنجاز م

رفق العمومي،  ومن خدمات من إقامة الم ،إن إعفاء المتعاقد مع اإلدارة في عقد اإليجار
استبعاد االنجازات استثمارات وإنما المقصود من ذلك ال يعني انه ال يتحمل أي  االنجاز،

                                                           
يحدد دفتر الشروط النموذجي المتعلق بتأجير المحالت  1983ديسمبر12قرار وزاري مشترك ممضي في مثال ذلك:  - 1

جوان  20ممضي في 98-89مرسوم تنفيذي .200، ص 1984لسنة  7التجارية البلدية للعرض السينمائي، ج ر عدد 
المطبق على المساكن  والمحالت التي تملكها الدولة والجماعات المحلية   اإليجاري تضبط ، يحدد القواعد الت1989

مارس 19الممضي في  69-94.مرسوم تنفيذي 691، ص 1989لسنة  26والمؤسسات  والهيئات التابعة لها، ج ر عدد 
-93من المرسوم التشريعي رقم  21النموذجي المنصوص عليه في المادة  اإليجار، يتضمن المصادقة على عقد 1994

أوت  15.قرار ممضي في 8، ص 1994لسنة  17المتعلق بالنشاط العقاري، ج ر عدد 1993مارس  01المؤرخ في  03
خاصة للدولة يتضمن دفتر الشروط العامة الذي تؤجر وفقه، عن طريق المزاد، العقارات التابعة لألمالك الوطنية ال 1994

  .14، ص 1995لسنة  01التي تسيرها إدارة األمالك الوطنية تسييرا مباشرا، ج ر عدد 
المستحقة على  اإلتاوةوالذي يحدد  2006مارس  27في  المائية، الممضيالقرار الصادر عن وزارة الموارد  ذلك:مثال - 2

 .8، ص 2006لسنة  20للمياه، ج ر عدد العمومية  لألمالك االستعمال بمقابل
3  -Voir l’instruction N° 94-3/842,op.cit. pp16-17. 
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ميز عقد اإليجار عن عقد ، والتي تمثل فارقا جوهريا يالية كبيرةتي يترتب عنها أعباء مال
وعلى هذا األساس يمكن أن يتضمن عقد اإليجار إلزام المتعاقد مع اإلدارة بانجاز  االمتياز،

ويتجلى هذا  1بعض المنشات الضرورية لسير المرفق العام إضافة إلى االلتزام بالصيانة 
  2.لعقد اإليجار كشكل من أشكال التفويضالتمييز بصورة اكبر عند تناولنا 

عقد بمقتضاه تفوض هيئة "  :عقد إيجار المرفق العمومي على انه 3الفقه الفرنسي عرف
ا ، استغالل مرفق عمومي، مع استبعاد كان أو خاصًّ  ،اعمومية لشخص آخر )الغير( عامًّ 

ويتم دفع المقابل المالي في شكل إتاوات يدفعها المرتفقون  وتكون  ،قيام المستأجر بانجازات
مرتبطة باستغالل المرفق العمومي وعلى هذا األساس تكون منشات المرفق العمومي قائمة 

الالزمة إلى جانب ما يتطلبه  ستأجر إال القيام بأعمال الصيانةوما على الم ،قبل التعاقد
د تلك المسؤولية تحدو ة الطرفين قائمة خالل مدة العقد وتبقى مسؤولي ،المرفق من تجهيزات

 " في مضمون العقد.
وهو التعريف نفسه تقريبا، لعقد اإليجار المعمول به على أسس قانونية في التشريع 

 الجزائري، في الفترات السابقة إلقرار نص موحد له وباقي األشكال.
 التسيير عقد ثانيا: 

 :التاليو على النح 4من العقود في القانون المدني عرف المشرع الجزائري هذا النوع

                                                           
من القانون المدني: " يلتزم المؤجر  479التزام أصيل في عقد اإليجار بناء على المادة  وأما عن القيام بالصيانة فه - 1

بالترميمات الضرورية أثناء مدة أوقت التسليم ويجب ان يقوم  بصيانة العين المؤجرة لتبقى على الحالة التي كانت عليه
: "يتحمل المؤجر الرسوم  476اإليجار، دون الترميمات الخاصة بالمستأجر ...."تضيف الفقرة األخيرة من المادة 

 والضرائب وغيرها من التكاليف المتصلة بالعين المؤجرة "
والمرسوم التنفيذي رقم    247-15ي المقصود هنا االمتياز كشكل من أشكال التفويض الوارد في المرسوم الرئاس - 2

 ، مرجع سابق.18-199
3 -BOITEAU CLAUDIE, les conventions de services publics, imprimerie. National, PARIS, 

1999, p98  
سبتمبر  26المؤرخ في  58-75رقم  األمريتمم  1989فيفري  07المؤرخ في  01-89القانون المادة الرابعة من  - 4

 المدني.والمتضمن القانون   1975
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سيرا معقد التسيير هو العقد الذي يلتزم بموجبه متعامل يتمتع بشهرة معترف بها، يسمى " 
شركة مختلطة االقتصاد، بتسيير أمالكها أو بعضها  إزاء مؤسسة عمومية اقتصادية أو

، ويجعلها اييرهفيضفي عليها عالمته حسب مقاييسه  ومع ،باسمها  ولحسابها مقابل اجر
 "  تستفيد من شبكاته الخاصة بالترويج

 ل على هذا التعريف المالحظات التالية:يمكن للباحث أن يسجّ 
  1هذا األخير ،01-89عديل الذي جاء به القانون في الواقع أن هذا التعريف قد حمله الت

حه ما توضِّّ و ، وههاقتصادية لهذه المرحلة التي صدر فيالتحوالت االو  الذي أملته الظروف 
الذي يأتي في سياق فتح المجال أمام  ،على الرغم من وضوح مقصدها، صياغة المادة

يسبق  تعزيز الشراكة بين القطاعين إال أن استخدامها لبعض المصطلحات التي لمالخواص و 
طابع تؤكد ال شبكات الترويج، ،متعامل :على غرار ،ن عرفهاللقانون المدني الجزائري أ

آخذ المسّجلة على هذا االستعجال الذي طالما كان من الم االستعجالي لصدور هذا النص،
 المشرع الجزائري بالنظر لما ينتج عنه من آثار.

ردة ن تسمية هذا العقد "بعقد التسيير" ليست هي نفس التسمية الواإف ،عطفا على ما سبق
 التالي:و النص والتي جاءت على النحفي النسخة الفرنسية لنفس 

« Le contrat de Management2 est le contrat par le quel un partenaire qui 

jouit.. » 

                                                           
 ، نفس المرجع.01-89القانون  - 1
تعرف بعض الدراسات المتخصصة في مجال قانون األعمال مصطلح مناجمنت على انه: تحوير لفعل  - 2

to ménage الذي مصدره في اللغة يعود لكلمة ،Main-Manus .اليد( بما يوحي للقيادة واإلدارة والسلطة( 
ثم  1921في كتابه " عدم القدرة الصناعية للدولة" سنة  Henri Fayolاعتمد المصطلح في اللغة الفرنسية من طرف    

إلى إدارة،  Mangementواقترحت لجنة دراسة المصطلحات التقنية الفرنسية ترجمة  1965عرف رواجا في سنة 
دي مصطفى، مكانة عقد التسيير في تنظيم قطاع الخدمات، مذكرة ماجستير، حقوق، اختصاص قانون سعي -لالطالع:

 . 2012/2013األعمال المقارن، القطب الجامعي بالقايد، جامعة وهران 
 . 438، صGrand Robert 2001القاموس الفرنسي:  -    
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إال أن  لتسيير،م أكثر من هذا التعريف بخصوص اقدِّّ وان لم يُ  إن المشرع الجزائري   
باالمتياز، مثال  فورد التسيير أحيانا مقترنا بمسمى آخر، تناولته مختلفةو  نصوصا كثيرة 

منح  المسقية  واستغاللها  وصيانتها، تجهيزات الري في المساحات منح امتياز تسيير :ذلك
أو  استغاللهو  1منشات الري األساسية التابعة لديوان المساحات المسقية امتياز تسيير

 امتيازمنح 2،به ةونظام الخدمة المتعلقة للتطهير  للخدمة العمومي التسيير باالمتياز صيانتها
ا استغاللهو  المتوسط و  الهياكل األساسية للري ألفالحي الصغير و  المنشات  تسيير

   3.صيانتهاو 
 عقد االمتياز ثالثا:

على و  ،لم يحض تصرف إداري كما حضي االمتياز باهتمام رجال القانون اإلداري 
جورج ، و لوباديريمن أمثال األستاذ أندري د ،إلداري األخص المختصين في مجال النشاط ا

كون هذا التصرف الذي ظهر نتاج الحتميات التاريخية ، وغيرهم ،بيار دالفولفييهو  فدال
تسيير منها الوالتي  لإلدارة، فأدخلته كوسيلة ضمن الوسائل المعروفة في التسيير اإلداري 

اسة الطبيعة القانونية در  ولعل أهم ما خاض فيه الفقه هو ، والمؤسسة العامة المباشر
 4.لالمتياز

                                                           
المؤرخ في  260-85المعدل للمرسوم  1994جوان  22الممضي في  172-94المرسوم التنفيذي  راجع - 1

الشروط النموذجي المتعلق بمنح امتيازات تسيير تجهيزات الري في  رافقة على دفتو والمتضمن الم  1985اكتوبر29
 .5، ص 1994لسنة  41المساحات المسقية  واستغاللها  وصيانتها، ج ر عدد 

المتضمن المصادقة على دفتر الشروط النموذجي  2008فيفري  09الممضي في  53-08راجع المرسوم التنفيذي  - 2
 .8، ص2008لسنة  08للتسيير باالمتياز للخدمة العمومية للتطهير  ونظام الخدمة المتعلق به، ج ر عدد 

المحدد لدفاتر الشروط النموذجية المتعلقة بمنح امتياز تسيير  2005جانفي  04القرار الوزاري المشترك الممضي في  - 3
ص  2005لسنة  48، ج ر عدد الهياكل األساسية للري ألفالحي الصغير  والمتوسط  واستغاللها  وصيانتهالمنشات  وا

19 . 
آكلي نعيمة، النظام القانوني لعقد االمتياز اإلداري في الجزائر، مذكرة ماجستير، قانون، فرع قانون العقود  -راجع:  - 4

 .2013معمري، تيزي وزو، سنة كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود 
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عليه الفقه الغربي بعد مناقشات كثيرة، إال أن أسلوب االمتياز في  ىسَ رَ  على الرغم مما
على الرغم من محاوالت بعض  ،با لم يسمح بتكوين فكرة عامة عنهالجزائر الزال يشهد تقلُّ 

عاتقهم دراسة الوضعية االستثنائية خذوا على ألجزائريين في هذا الميدان الذين الباحثين ا
 األستاذ رحال بن عمر و  ومن أمثال هؤالء األستاذ محمد لمين بوسماح  ،لالمتياز في الجزائر

 1.غيرهمو  األستاذ شريف بن ناجي و 

أن محاوالت الفقه الجزائري قد سعت  ،من المهتمين في هذا المجال خراآل عتبر البعُض إِّ 
بمبرر أن االمتياز في  ،رأي نؤيده وز من الزاوية الفرنسية وهفي مجملها إلى رؤية االمتيا

فلقد ورد مصطلح ، تميزه عن نظيره الفرنسي ،خصوصياتالمنظومة القانونية الجزائرية له 
ل انه وحتى اليوم الزا ، إالّ 2نص تنظيميالمائة ما يفوق و  نص قانوني  االمتياز في أكثر من

فعلى الرغم من ضم االمتياز إلى فئة عقود إدارة المرافق ، ل الفقه في أزمة مفاهيميةخِّ دْ يُ 
صدور نصوص قانونية  شهدُ الزلنا نَ  أنناإال  ،العمومية تحت تسمية موحدة وتنظيم موحد

 ،ادون اعتبار هذا التقنين تأسيسا لهفي مجال الخدمة العمومية، أخرى منظمة لالمتياز 
المرسوم بيقي لهذا التنظيم، ومن أمثلة ذلك خارج األطر اإلجرائية التي جاء بها النص التطو 

15-305 3 . 
كتصرف قانوني تعهد بموجبه اإلدارة تنفيذ مهمة مرفق  "ف االمتيازرِّ على وجه العموم عُ 

تنتقيه من حيث المبدأ بملء حريتها   ،خاص شخص أخر عام أو إلىبشكل اتفاقي  ،عام
                                                                                                                                                                                     

لبرلماني، اعمار بوضياف، دور عقد االمتياز في تطوير العالقة بين اإلدارة المحلية والقطاع الخاص، مجلة الفكر  -      
 وما بعدها. 171، ص 2010، لسنة 25عدد 

الجزائرية للعلوم القانونية  المجلة الجزائرية،إدارة المرافق العامة عن طريق االمتياز، دراسة التجربة علية، حميد بن  - 1
 .116 ، ص2009 ، سنةالعدد الثالثالجزائر، جامعة الحقوق، كلية السياسية، االقتصادية و 

من  Scalerباستعمال تقنية البحث بعنوان االمتياز،  الباحث ما يفوق المائة نص تنظيمي بين مرسوم  وقرار أحصى - 2
 www.joradpخالل الموقع الرسمي للحكومة 

، يتضمن الموافقة على دفتر الشروط واالتفاقية النموذجيين 2015ديسمبر 06المؤرخ في  305-15المرسوم التنفيذي  - 3
ج ر المطبقين في منح حق االمتيازات على البنى التحتية ذات الطابع الصناعي والتجاري الموجهة لمهام الخدمة العمومية، 

 .2015لسنة  66عدد 

http://www.joradp/
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أما المتعاقد معها فيطلق عليه تسمية   ،l’autorité concédanteوتسمى اإلدارة المانحة 
وان االلتزامات األساسية المترتبة عن عقد االمتياز تتمثل في  ،Concessionnaireالملتزم

طبقا لدفتر الشروط وان يقوم بإعداد  ،أن يؤمن الملتزم على نفقته ومسؤوليته سير المرفق
من  Redevancesباية إتاوات نه اإلدارة من جمقابل أن تمكِّ  ،اإلنشاءات األولية للمرفق

لمدة محددة هي مدة العقد ذاته والتي بعد انقضائها يلتزم  ،المنتفعين بالمرفق محل االلتزام
  1المتعاقد بنقل المرفق مع إنشاءاته إلى حوزة اإلدارة بحال جيدة .

ة جموعنأتي على ذكر م التنظيم الجزائريين في عدة مواضع،و ف االمتياز في التشريع رِّ عُ  
 ا:منه

 2أ: في النصوص تشريعية

عقد من عقود القانون العام تكلف بموجبه "  3 :منه 21المادة  في 83/17القانون  -
 إال، والذي ال يتم منحه الخدمات للصالح العام أداءشخصا اعتباريا قصد ضمان  اإلدارة

    " لصالح الهيئات والمؤسسات العمومية والمجموعات المحلية

المحدد لشروط  وكيفيات استغالل  2010وت أ 15المؤرخ في  10/03القانون  -
العقد الذي تمنح الدولة  االمتياز وهو"  :4التابعة لألمالك الخاصة للدولة األراضي الفالحية

بموجبه شخصا طبيعيا من جنسية جزائرية يدعى في صلب النص " المستثمر صاحب 
كذا األموال و  ،حية التابعة لألمالك الخاصة للدولةحق استغالل األراضي الفال  االمتياز"

سنة 40لمدة أقصاها ، بناء على دفتر شروط يحدد عن طريق التنظيم السطحية المتصلة بها

                                                           
1 :-R.Chapus, Droit administratif General, T 2, Delta, PARIS 1995 ; P 560 

استند الباحث على بعض النصوص فقط، بالقدر الذي يفي بإعطاء تصور عن تناول التشريع  والتنظيم الجزائريين لهذا  - 2
 تعاريف أخرى.المفهوم، بما ال يعني خلو المنظومة القانونية من 

 )ملغى(. 1983لسنة  30المتعلق بالمياه، ج ر  1983جوياية 16المؤرخ في  83/17القانون  - 3
المحدد لشروط  وكيفيات استغالل األراضي الفالحية التابعة لألمالك 2010أوت  15المؤرخ في  10/03القانون  - 4

 .2010لسنة  46الخاصة للدولة، ج ر 
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، مقابل دفع إتاوة سنوية ، تضبط كيفيات تحديدها وتحصيلها بموجب قانون قابلة للتجديد
 المالية "

بأنه " عقد من  1المتعلق بقانون المياه 83/17 المعدل لقانون المياه96/13عرفه األمر  -
خاصا قصد ضمان أداء خدمة  عقود القانون العام تكلف اإلدارة بموجبه شخصا عاما أو

العمومية   ، وفي هذا الصدد يمكن ان تمنح لصالح الهيئات العمومية  والمؤسساتعمومية
فيهم المؤهالت الضرورية  واألشخاص االعتباريين الخاضعين للقانون الخاص اللذين تتوفر 

 ."ويكون االمتياز في جميع الحاالت مرفقا بدفتر الشروط

عقدا من "منه، االمتياز  76فقد اعتبر في المادة  2المتعلق بالمياه: 05/12أما القانون  -
م بغرض استعمال الموارد المائية التابعة لألمالك العمومية الطبيعية يسلّ ، العامالقانون عقود 

م طلبا بذلك طبقا الخاص، يقدِّّ أو معنوي خاضع للقانون العام أو للمياه لكل شخص طبيعي 
 والكيفيات التي يحددها التنظيم. في هذا القانون  للشروط المحددة

االمتياز، ضمن نفس النص، فجاء  اقية مستقلة إلى جانبكما اعتبر المشرع التفويض اتف
يمكن الدولة منح امتياز تسيير الخدمات العمومية للمياه ألشخاص " : منه 101في المادة 

معنويين خاضعين للقانون العام على أساس دفتر شروط  ونظام خدمة يصادق عليهما عن 
معنويين  جزء من تسيير هذه الخدمات ألشخاص كل أو تفويضطريق التنظيم ، كما يمكنها 

 3." اتفاقيةالخاص بموجب  خاضعين للقانون العام أو

 

                                                           
المتعلق ، 1983جويلية  16المؤرخ في  83/17المعدل والمتمم للقانون 1996جوان  15 المؤرخ في 96/13االمر - 1

 )ملغى(. 1996لسنة  37بالمياه، ج ر 
 .12، ص 2005لسنة  60يتعلق بالمياه، ج ر عدد  2005آوت  04المؤرخ في  12-05القانون  - 2
 .14، مرجع سابق، ص 12-05القانون  - 3
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 :1ية:تنظيمالنصوص في ب: 
والبيئة  الجماعات المحليةالصادرة عن وزارة الداخلية و  842/3.94عرفته التعليمة رقم  -

 2:واإلصالح اإلداري 

 بإدارة مرفق ،شركة خاصة فردا كان أو ،عقد تكلف بمقتضاه الجهة اإلدارية المختصة "
 لتزم"عام واستغالله لمدة معينة من الزمن بواسطة عمال وأموال يقدمها صاحب االمتياز" الم

ي ي الذ، وذلك في إطار النظام القانونل رسوم يدفعها المنتفعون بخدماتهمقاب ،على مسؤوليته
قاته نف لىالشركات الخاصة ع فبموجب هذا العقد يتعهد احد األفراد أو ،يخضع له هذا المرفق

ي ط التبتكليف من اإلدارة )الدولة الوالية ، البلدية( طبقا للشرو  ،وتحت مسؤوليته المالية
 "دارةبحيث يعود المشروع في نهاية المدة إلى اإل ،توضع له بأداء خدمة عامة تحدد في العقد

 المتعلق بتفويض المرفق العام ، والذي جاء تطبيقا 18/199أما المرسوم التنفيذي  -
المتضمن تنظيم الصفقات العمومية   15/247من المرسوم الرئاسي  210إلى  207للمواد 

 مفي مفهو  يقصد بتفويض المرفق العام"  :على نفس المفهوم ، أكد وتفويضات المرفق العام
 ة إلىسيادية التابعة للسلطات العمومية، لمدة محددهذا المرسوم، تحويل بعض المهام غير ال

 . بهدف الصالح العام ،أدناه 4مذكور في المادة ، الالمفوض له

 والصادرة عن وزارة الداخلية 2019جوان  09المؤرخة في  06فيما كانت التعليمة رقم  -
إن تفويض المرفق العام هو اتفاقية "  :فجاء فيها تفصيال في تحديد مفهوم التفويض، أكثر 3

ومسؤول عن مرفق عام يدعى" يحول من خاللها شخص معنوي خاضع للقانون العام  
  السلطة المفوضة "بعض مهامه ، غير السيادية ، إلى شخص آخر يدعى " المفوض له "

                                                           
 التنظيمات التي تخص التطبيق على المرافق العمومية التابعة للجماعات اإلقليمية.اقتصر الباحث في عرض  - 1
 (.1انظر الملحق رقم )- 2
 02المؤرخ في  18/199تتضمن تجسيد أحكام المرسوم التنفيذي رقم  2019جوان  09مؤرخة في  06 التعليمة رقم - 3

 لداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية .، المتعلق بتفويض المرفق العام، صادرة عن وزارة ا2018أوت 
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فتفويض المرفق "   ما يؤكد قيام التفويض على مبادئ المرفق العام تضيف التعليمةو 
ل حواأل، ال يعني في أي حال من االتكيفالعام القائم على مبادئ االستمرارية  والمساواة  و 

وض ، بل تبقى هذه األخيرة قائمة ، كما أن المفلطة المفوضة تتخلى عن مسؤولياتهاأن الس
ت ، المكلفة أساسا بتلبية حاجياحوال ،تحت رقابة السلطة المفوضةله يتصرف في جميع األ

 المستعملين .."

فقد  ،للجماعات اإلقليمية على وجه الخصوص ان هذه التعليمة كانت موجهة أساسوأل 
هذه الجماعات  والهيئات التابعة لها، معنية أكثر بالتفويض  أنأكدت في مضمونها على 

هام الخدمة العمومية بحيث يمكنها اللجوء إلى هذا النمط من التسيير لتنفيذ مختلف م
  . 1المنوطة بها

 تمييز التفويض عن غيره من المفاهيمالمبحث الثاني:

على الرغم من اختالف التسميات و  ،اإلدارةإن التفويض بوصفه عمال من أعمال  
 دو وجُ  هو ال يمكن إنكاره أن ما إالّ  فاقية وعقد، وموقف كل تشريع منها،لشكلية إبرامه بين ات

ه الذي ذلك التشاب ،على ذلك من عقد الصفقة العمومية أدلَّ  والَ  ،تشابهه أخرى  إدارية أعمال
 في العديد من المرات فضال عنللتمييز بين االثنين  اإلداري حد تدخل القاضي  إلىوصل 

طلب ، وهو ما نأتي على تفصيله في الفرع األول من المذلك التشابه من جدل فقهي أثارهما 
 األول  لهذا المبحث.

الجماعات اإلقليمية إلى ربط عالقات تعاقدية خارج إطار الصفقة وخارج إطار  مدُ عْ تَ  
بنقل االختصاصات والتي تكون بين الجماعة اإلقليمية  ،في فرنسا مثال عرفُ التفويض، تُ 

نأتي  في جانبها الموضوعي مع التفويض، تتشابه Les coopérations وأجهزة التعاون 
حدث ها في عرض صور الهيئات المرفقية، أما على المستوى الوطني فقد أعلى تفصيل

                                                           
 (1انظر الملحق رقم ) - 1
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المشروع المفوض  تحت مسمى ،لتفويضنوعا آخر مستقل من ا 320-14المرسوم التنفيذي 
ُيشابِّه التفويض في نقاط معينة ويختلف عنه في أخرى نحاول  1،أو المشروع المنتدب

  توضيح ذلك، في الفرع الثاني من المطلب األول لهذا المبحث. 

ف ضمن زيادة على كونه عمل إداري مصنّ ، بحكم أن التفويضو  من ناحية أخرى 
ه تمييز  ما يجعل كة الجماعة اإلقليمية مع غيرها،إطار لشرا هإن، فلإلدارةاألعمال التعاقدية 

ه وهو ما نوضح عن غيره من أساليب شراكة الجماعة اإلقليمية امرأ على درجة من األهمية
  في المطلب الثاني.

 عقود مماثلة للطلب العمومي عن تمييز التفويض األول:المطلب 

رية يتقدمها المرفق العمومي بما له من أهمية يتأسس عقد التفويض على أركان جوه
ويكون الشخص العام المسؤول عن هذا المرفق هو الطرف المتعاقد وله في ذلك سلطات 

بة تمنحه التعاقد وفق الشروط التي يضعها سلفا، وبهذا الشكل يكون هدف التفويض االستجا
اف لعامة واألهداف واألطر للطلب العمومي ليتماثل مع عقد الصفقة العمومية في األركان ا

والموضوع ، من جهة أخرى تعمد الدولة بوصفها شخصا من أشخاص القانون العام إلى 
شكل آخر من التعاقد في مجال الطلب العمومي توكل بموجبه هيئات القيام بمهمة انجاز 

ب مشاريع بصفة تماثل اآلمر بالصرف الثانوي وهو ما أطلق عليه القانون اإلشراف المنتد
 على المشروع.

نتدب يقتضي ذلك التشابه بين عقد التفويض وعقد الصفقة وبينه وبين اتفاقية اإلشراف الم
على المشروع، التمييز بين التفويض والصفقة و بين الصفقة واإلشراف المنتدب على 

 المشروع  بوصفها عقود للطلب العمومي. 

                                                           
والمتعلق باإلشراف على المشروع واإلشراف المنتدب على  2014نوفمبر 20المؤرخ في 320-14المرسوم التنفيذي  - 1

 .2014لسنة  68المشروع، ج ر عدد 
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 الصفقة العموميةتمييز التفويض عن  األول:الفرع 

ة على المبادئ المطبقب إلى حد ماذ النظام القانوني الجزائري خُ إجرائيا يأْ و ا موضوعي
نفس النهج الذي اتبعه بخصوص تنظيم التفويضات  وهو  ،الصفقة في النظام الفرنسي

المبادئ ذاتها المقررة في القانون الفرنسي  15/247خاصة حينما اعتمد المرسوم الرئاسي 
 ،المرفق العام اتتفويضو  والمتعلق بالصفقات العمومية 1 ،9519فيفري  08المؤرخ في 

التي كانت حصيلة  ،المعايير الفاصلة بين التفويض والصفقةوعلى هذا األساس فان 
ستكون لها تأثيراتها على التمييز بين  ،وتشريعاته ياجتهادات الفقه وتطبيقات القضاء الفرنس

 دون إنكار بعض الخصوصية لكل من النظامين القانونيين. ،االثنين في التجربة الجزائرية

الفقه في  ،بين التفويض والصفقة العمومية لم ينل موضوع التمييز ،قضاءو ا فقه
في  اتذلك عدة أسباب أهمها أن التفويض ردُّ ومَ  ،في بلد المنشأ فرنسا هُ ما نالَ  ،2الجزائري 

بيانه  بقَ كما سَ ا و كما أن تطبيقاته 3 حديثا،نظام قانوني واحد إال االتشريع الجزائري لم يجمعه
 . طر قانونية مختلفةكانت في ا

ن بيو  االجمع بينهو   مع حداثة التجربة الجزائرية في تقنين تفويضات المرفق العام من جهة
في التمييز بين  نظام الصفقات العمومية في نص واحد من جهة ثانية ، يصبح البحث

بحث وهذا ما يفرض ال ،لعام على درجة كبيرة من األهميةالمرفق اتفويض الصفقة العمومية و 
ثم  ،، اجتهادا  وقضاء()أوالفي معايير تمييز التفويض عن الصفقة العمومية في فرنسا

  ()ثانياعرض ذلك في التجربة الجزائرية 

                                                           
ق بالصفقات وتفويضات المرفق العمومي، وقبل ما حملته المتعل 127-95تتعلق المسالة هنا بالقانون الفرنسي  - 1

 .2016-65، بموجب األمر 2016تعديالت افريل 
 من منظور فرنسي. فيها انطالقا دون إنكار لبعض المحاوالت التي كان التمييز - 2
الجزائرية بموجب المرسوم وقع تبني التفويضات في نص واحد مع الصفقات العمومية ألول مرة في المنظومة القانونية  - 3

 ، مرجع سابق.247-15الرئاسي 
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  :تمييز التفويض عن الصفقة في المنظومة الفرنسية  وال:أ 

التي تصل في بعض األحيان ا، في فرنس التفويضو إن فكرة التقارب بين الصفقة العامة  
والى اإلطار الحديث لتقنية  ،ؤيدوها إلى التوجه الفقهي من ناحيةدها مُ نِّ سْ يُ  ،إلى حد التماثل

ستند إليها في التمييز بين عقد ع معايير يُ األمر الذي اقتضى وْض 1،التفويض من جهة ثانية
  .عقد التفويضو العمومية  الصفقة

لعقدين في ه إلى معايير مميزة بين اقضاءناقش الفقه الفرنسي، واستند  التمييز:معايير أ: 
ر القصو فكانت البداية باالستناد إلى المعيار المالي )ا( قبل أن يوصف ب العديد من المرات،

خر فاصال في التمييز )ب( و اآلوالذي لم يكن ه استبدل بمعيار الخطورة االقتصادية،ف
تفويضات و  فاستقر الوضع على الجمع بين عدة معايير للتمييز بين الصفقة العمومية 

  المرافق العمومية)ج(.

 معيار المقابل المالي )المعيار التقليدي ( -1

ء جز  أو العائدات المتأتية من نتائج االستغالل ،يكون المقابل المالي في اتفاقية التفويض
ف إذا المسالة واضحة ، ولكن األمر يختل وبدُ مبدئيا تَ  ،شروط تحتاج إلى تدقيقها فقو ا منه

في  ستحداثه من تقنياتأخذنا في الحسبان تنوع تطبيقات عقود التفويض إضافة إلى ما تم اِّ 
 ومية ة العمما أدى إلى التداخل بين الصفق ،ة  والتضارب في اآلراء الفقهيةتنفيذ المرافق العام

 .يضوالتفو 

كون القاضي اإلداري بأنه " ال ن قرَّ أ ،1993جانفي  29المؤرخ في  122-93قبل قانون 
فامتياز  الي مباشرة من الجماعة العمومية ى مقابله المإذا كان المتعاقد قد تلقَّ   ،أمام امتياز

  2المرفق العمومي يستمد طبيعته من دفع المقابل المالي من طرف المستغلين" .

                                                           
 502وليد حيدر جابر، المرجع السابق، ص - 1

2 -CE, ville de colombes ,11 déc. 1963:Rec. CE, société SIMA, 26 nov.1971.  
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ال يتعلق إال بامتياز المرافق العمومية  ،والذي الزال يستعمله القاضي اإلداري  هذا المعيار
ب تطبيقه على وال ينسحب على مجموع اتفاقيات التفويض، فمعيار عائدات االستغالل يصعُ 

ض لكيفية دفع المقابل ويض، كما أن تعريف البعض منها ال يتعرَّ فمجموع اتفاقيات الت
  1 .المالي

ضع القضاء الفرنسي و ا كم ،بيرا في التمييز بين فئتي العقودالفرنسي شوطا كقطع الفقه 
إال  ،من جدل في التقارب بين االثنين بدوره بصمته في العديد من المرات بخصوص ما ثار

ذلك بالدرجة األولى إلى النصوص  ردُّ ومَ  ،ضع حدا إلشكالية التمييز بينهماأن ذلك لم ي
من كثرتها لم تتناول التفويض بالتعريف الذي يميزه تمييزا دقيقا  على الرغمالتي  ،القانونية

، وقد وصل الجدل بخصوص وعلى وجه الخصوص عن الصفقة ،هيمعن ما يشابهه من مفا
من قبل البرلمان  لوزير الداخلية الفرنسيمسالة التمييز إلى الحد الذي اقتضى توجيه سؤال 

 2ييزه عن غيره.وتم حول إشكالية عدم تحديد مفهوم التفويض

 االقتصادية:عتماد معيار الخطورة ا -2

عتبر أصحاب هذا ا  ،الصفقةالفقه الفرنسي معيارا آخر مميز للتفويض عن  أضاف
 معايير الموقف أن المقابل المالي ال يشكل في الكثير من الحاالت سوى معيارا ضمن عدة

 الخطورة االقتصادية واحدة منها. وان 

 3 Marceau Long  ففي مقاله المنشور في شهر جانفي 1999 جاء في حديث  

« Le critère de la rémunération n’est pas à l’heure actuelle le seul qui 

permette l’identification des délégations de service public, le critère de risque 

                                                           
1 -Mireille Barbari et autre ,p 12. 
2 -Question écrite 01490 de M Gérard Larcher , publier dans le JO Senat du 

17/07/1997,p1919. 
3 -Marceau Long, délégation de service public, comment les identifier ? Le moniteur, 

15janvier1999. 
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joue un rôle également très important dans notre jurisprudence, comme dans 

celle de la cour de justice des communautés européennes »   

تفويضا للمرفق العام، العقد الذي بمقتضاه يتحمل المتعامل المتعاقد  عدُّ هذا الرأي يُ ل اوفق
 زه القاضي اإلداري الفرنسي فيطرح عزَّ  ووه ،كلية الخطورة المالية للعملية أوبصفة جزئية 

 1999 فريلأ 07المؤرخ في  1العديد من المواضع: ففي قرار مجلس الدولة الفرنسي
بان المتعاقد الذي  ،قضى مجلس الدولة Guilherand-Granges بخصوص قضية بلدية

ن يجعل العقد خاضعا لقانو  ،مدفوع من قبل البلدية تقاضى المقابل المالي في شكل ثمن
 .الصفقات

 مهُ في ملخص ما قدَّ  برزُ في تأكيده الجتهادات سابقة ولكنها تَ  أهمية هذا القرار ال تكمن
ل نه إذا كان تحمُّ أ ،الذي اعتبر بخصوص الخطورة الناتجة عن العقد ،ض الحكومةمفوّ 

دون أن يتحمل المتعاقد أي خطورة متعلقة ة، الكامل من قبل اإلدارة المتعاقدالتكلفة ب
 . 2باستغالل المرفق فان العقد يعتبر صفقة

« Si le cout est intégralement supporté  par l’administration cocontractante et 

s’il n’ya aucun risque pour le contractant lié a l’exploitation du service il s’agit 

d’un marche.»                                              

موقف  التفويضو للعقد كمعيار فاصل بين الصفقة  ،ديةإن االعتماد على الخطورة االقتصا
ما قدمه  ملخص جاء فيف BFI Holdingاِّعتنقتُه أيضا المحكمة األوربية بخصوص قضية 

 3:بهذا الخصوصالعام  حاميالم

االعتماد على مجموعة  قيمة معيارية، وجب ود ذحدِّّ د جامع مُ في غياب تعريف موحَّ   "  
في كون صاحب حق االمتياز  ،، في حالة عقد االمتيازلمعيار الثالثيتمثل ار، من المعايي

 "من يتحمل الخطورة االقتصادية الناجمة عن تسيير المرفق محل التفويض وه
                                                           

1 -CE 07 avril 1999, voir sue ; www.legifrance.gouv.fr  
2 - Mirelle Berbari, et autre délégations de service public, Litec 2000, p 15 
3 - Arrêt CJCE du 10 nov.1998, C-360/96.www.legifrance.gouv.fr 
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Le troisième critère « réside dans le fait que le concessionnaire assume le 

risque économique découlant de la gestion des services ».                       

 :تمييز التفويض عن الصفقة في الجزائر ثانيا:

ليا عم التفويض في التجربة الفرنسية قد ظهر في البدايةو  إذا كان التداخل بين الصفقة 
مر وعدم تحديد مفهوم دقيق لهذا األخير)كما سبق بيانه( األ ،كنتيجة لتعدد صور التفويض

ن إف ،نيقع على عاتق الفقه والقضاء في إرساء معايير للتفرقة بين االثني ورالذي جعل الدَّ 
 التي يظهر فيها هذا اإلشكال حتى على المستوى  المسالة تختلف في التجربة الجزائرية

قبل الخوض في مسالة ما إذا كان القضاء اإلداري الجزائري قادر على وضع  النظري،
    .إشكال من هذا النوع  بصمته عن طريق االجتهاد لوضع حد ألي

 ،النصوص األخرى  مع بعض 1الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام بمقابلة تنظيم
طرح العديد من اإلشكاالت النصوص المتعلقة بالجماعات اإلقليمية تُ  ،وعلى وجه الخصوص

لبية والصفقة الط الخاصة بالمنظومة القانونية الجزائرية، السيما بخصوص عقد البرنامج 
من  الصيانة ( أو)صفة الدراسة واالنجاز واالستغالل  35اإلضافة إلى ما تطرحه المادة 

  :ما نعرضه تباعا في الفقرات التالية ووه ،نفس المرسوم الرئاسي
من  156جاء في نص المادة  :تمييز التفويض عن عقد البرنامج والصفقة الطلبية  أ  

  :يليالمتعلق بالبلدية ما  11/10القانون 

ه أعال 149أن تفوض تسيير المصالح العمومية المنصوص عليها في المادة يمكن للبلدية 
 . طبقا لألحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها صفقة طلبية عن طريق عقد برنامج أو

كما هو منصوص  عقد برنامج أو صفقة طلبيةتفترض هذه المادة التفويض عن طريق 
، وهذا ما يعني أن عقد البرنامج  والصفقة الطلبية كالهما يمثل والتنظيمشريع عليه في الت

                                                           
 .2015لسنة 50المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، ج ر عدد  247-15المرسوم الرئاسي  - 1
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شكال من أشكال التفويض؟ لإلجابة عن هذا السؤال وجب البحث في األساس القانوني 
 للعقدين على النحو التالي: 

 ج:بالنسبة لعقد البرنام -1

 المنظم للصفقات العمومية  15/247بالرجوع للباب األول من المرسوم الرئاسي 
 تبشكل  وموضوع الصفقا الواردة في القسم المعنون منه  33في المادة  ،تفويضات المرفقو 

 طرق  سابقة الذكر كطريقة من 156نجد بالنسبة لعقد البرنامج الوارد في المادة  ،العمومية
فجاء في نص المادة  ،وبذلك يختلف تماما عن التفويضد صفقة في األصل عق والتفويض ه

 :ما يلي من ذات المرسوم،  33

متعددة السنوات تكون مرجعا،  ويمكن أن  يكتسي عقد البرنامج شكل اتفاقية سنوية أو" 
تبرم وفقا لهذا  خالل صفقات تطبيقيةأكثر، ويتم تنفيذها من  يتداخل في سنتين ماليتين أو

 1"المرسوم.

ا يخضع وجوب فعقد البرنامج المبرم في شكل اتفاقية تلجا إليها المصلحة المتعاقدة
ية كما أن هذه االتفاقية تتخذ مرجعا لصفقاتها التطبيق ،إلجراءات إبرام الصفقة من جهة

رابط  دونما أي، و المتعاقدة بالنظر لظهور حاجاتهاالمخطط لها سلفا من قبل المصلحة 
موضوعا و  ما يجعل عقد البرنامج يختلف شكال  ،ية من جهة ثانيةبتسيير المصالح العموم

  المقابل المالي كمعيار مميز للتفويض عن هذا النوع من العقود كما أن ،عن التفويض
مل لمتعايظهر جليا في كونه مبلغا ماليا يتم االلتزام به قانونا بتبليغ الصفقة التطبيقية ل

 .المحاسبي دونما أي رابط بعائدات االستغاللوذلك في حدود االلتزام  ،المتعاقد

 

                                                           
 ، مرجع سابق.247-15من المرسوم الرئاسي  33المادة  - 1
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 تبالنسبة لصفقة الطلبا -2

 يلي:نجد في نصها ما  15/247من المرسوم الرئاسي  34بالعودة لنص المادة 

انجاز  تقديم الخدمات أو اقتناء اللوازم أو تشتمل صفقة الطلبات على انجاز األشغال أو" 
 ر.المتكر الدراسات ذات النمط العادي  والطابع 

يتين تتداخل في سنتين مال أنتكون مدة صفقة الطلبات سنة واحدة قابلة للتجديد ، ويمكن 
 . أو أكثر

 1 ".( سنوات5تتجاوز صفقة الطلبات خمس ) أنال يمكن 

ة قيمأو تبرز خصوصية صفقة الطلبات في كونها صفقة قابلة للتجديد، تبين فيها كمية و/
 نجاز أشغالإإما  المادة أعاله والذي يكون حسب نص، لموضوعها القصوى و  الحدود الدنيا 

راءات إلج خضعُ دا ذلك تَ ا عَ وهي في مَ  ،نجاز دراساتإ أو ،تقديم خدمات أواقتناء لوازم  أو
 الصفقات العمومية.  إبرام

وإما  سعر يكون إما محددا في الصفقة وأما عن المقابل المالي في صفقة الطلبات فه
 الطلبات ما يجعل صفقة ،ده حسب عمليات التسليم المتعاقبةكيفيات تحدي أوتحدد آلياته 

 156إدراج المشرع الجزائري لها في نص المادة بالتبعية يجعل و  ،تختلف تماما عن التفويض
 موضوعا عنو  غير مبرر فهي بدورها تختلف شكال أمرانون البلدية كطريقة للتفويض، من قا

 التفويض.

فيها  2المتعلق بالبلدية 11/10من القانون  149المنصوص عليه في المادة إن الحاجات 
 صيانة الطرقات  ذلك:صفقة طلبات ومثال ل أوعقد برنامج ل يكون محال أنما يمكن 

                                                           
 .11، مرجع سابق، ص 247-15المرسوم الرئاسي  - 1
 .2011عدد لسنة 37، المتعلق بالبلدية، ج ر 2011جوان  22، المؤرخ في10 -11القانون  - 2
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إال أن ذلك يكون وفقا إلجراءات إبرام ، العمومية، النقل الجماعي ، اإلنارةروإشارات المرو 
كما  ،15/247ول من المرسوم الرئاسي في الباب األ الصفقات العمومية المنصوص عليها

يمكن أن تكون محل  ،أن المصالح العمومية التقنية المنشاة ألجل التكفل بهذه الحاجات
  1الرئاسي. تفويض وفقا ألحكام الباب الثاني من نفس المرسوم

من قانون 156نرى انه من الضروري إعادة النظر في صياغة المادة  ،لما سبق بيانه
 وأ صفقة طلبية، بما يفيد إمكانية تلبية تلك الحاجات عن طريق عقد برنامج أو ،البلدية

 يمكن أن يكون  149النص على أن تسيير المصالح العمومية للبلدية المذكورة في المادة 
وما بعدها من المرسوم  207يه في المواد وفقا لما هو منصوص عل عن طريق التفويض

 . 247-15الرئاسي 

 :15/2472من المرسوم الرئاسي  35إشكاالت المادة ب 
 :جاء في نص هذه المادة ما يلي 

ا " عندميمكن المصلحة المتعاقدة ، بصفة استثنائية ، أن تلجا إلى إجراء "دراسة  وانجاز" 
المقاول في دراسات التصميم الخاصة تقتضي أسباب ذات طابع تقني ضرورة إشراك 

 بالمنشاة .

يجب أن ينص دفتر الشروط، في إطار التقييم التقني، على تأهيل أولي يتعلق بمرحلة 
 الدراسات.

ار ويسمح هذا اإلجراء للمصلحة المتعاقدة بان تعهد إلى متعامل متعاقد واحد ، في إط 
 راسات وانجاز األشغال، وفق إجراءصفقة أشغال ، بمهمة تتضمن في ان واحد ، إعداد الد

 "من هذا المرسوم. 46و  45طلب العروض المحدود ، طبقا ألحكام المادتين 

                                                           
 ، مرجع سابق.247-15المرسوم الرئاسي  - 1
 من نفس المرسوم الرئاسي، المرجع نفسه. 35المادة  - 2
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ي بصفة استثنائية للمصلحة المتعاقدة إمكانية إشراك المقاول فو  تمنح هذه األحكام  
 عهدمكن أن يُ ابعد من هذا يُ و ، نجازهاإالتصميم الخاصة بالمنشاة المراد عملية دراسة 

شغال انجاز األو  بمهمة إعداد الدراسات  ،للمتعامل المتعاقد الواحد في إطار صفقة األشغال
بعد إجراء استشارة  ويتم إبرام هذا النوع من الصفقات بناء على طلب عروض محدود أي

جري يو   ولي مدعوين وحدهم لتقديم العروضانتقائية تجعل المرشحين الذين جرى انتقائهم األ
  :عند تسلم العروض التقنية إما طلب العروض المحدوداللجوء إلى 

  .نجاعة يتعين بلوغها أوعندما يتعلق األمر بمواصفات تقنية :على مرحلة واحدة -

ع سْ في حالة ما لم يكن بوُ  ،: عندما يتعلق األمر ببرنامج وظيفيمرحلتين علىأو  -
دراسات )مستقلة عن صفقة صفقة المصلحة المتعاقدة تحديد الوسائل التقنية لتلبية حاجاتها ب

 تكليفه بالدراسة أو إشراك المقاول )المتعامل المتعاقد( في عملية الدراسة ، و األشغال(
إال أن هذا االستثناء ال يجعل هذا النوع من  ،ررات المذكورة سالفافرضته المب ،األشغال معاو 

 29يعززه أيضا نص المادة الذي الطرح و وه ،العقود يشذ عن أحكام وقواعد إبرام الصفقات
 .1من المرسوم الرئاسي المنظم للصفقات العمومية

 35في الفقرة السادسة من المادة الصفقة اإلجمالية الواردة طرح اإلشكال بخصوص يُ  لكن
   2ه:في نصها على أن

 إلى صيانة " أو يمكن المصلحة المتعاقدة أن تلجا لصفقة" دراسة وانجاز  واستغالل أو"
في هذه  ،لكاقتصادية ذ صيانة" ،عندما تبرر أسباب تقنية أو أو واستغالل "صفقة انجاز 

 ،ويمكن حسابها ،الحالة، يجب أن ينص دفتر الشروط على متطلبات نجاعة يتعين بلوغها

                                                           
انجاز -اقتناء اللوازم، -انجاز أشغال، -أكثر: : "تشمل الصفقات العمومية إحدى العمليات اآلتية أو29المادة  - 1

  ، مرجع سابق.247-15، المرسوم الرئاسي تقديم الخدمات-الدراسات، 
 المرجع نفسه. - 2
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وتبرم الصفقة بسعر إجمالي    ،تكون معيار تقييم تقني مرفق بمعيار التكلفة اإلجمالية
 ".وجزافي

الصيانة موضوعا من موضوعات الصفقة  أوان كانت عملية االستغالل لم يسبق و 
وال في النصوص المنظمة للصفقات العمومية التي ( 247-15)العمومية ال في هذا النص 

 .سبقته

 ،إدخال عنصر االستغالل في نطاق الصفقة العمومية 1بعض الباحثين في كتاباتهم فسر 
تسيير  واستغالل الشراكة بين القطاع العام والخاص في  وللتوجه نح يهيئ التنظيم أنعلى 

 ،في هذا النوع من العقود 2إال أننا من وجهة نظرنا ال نرى معالم الشراكة ،المرفق العمومي
واألقرب إلى الصواب أن هذا العقد خرج عن دائرة الصفقات العمومية بشذوذه عن المعيار 

التعريف الذي يعتمده النص التنظيمي نفسه وكذا خروجه عن  ،الموضوعي للصفقة العمومية
 ( للصفقة العمومية:15/247)

الصفقات العمومية عقود مكتوبة في مفهوم التشريع المعمول به، تبرم بمقابل مع " 
متعاملين اقتصاديين وفق الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم، لتلبية حاجات 

 3 والخدمات والدراسات." األشغال  واللوازمالمصلحة المتعاقدة في مجال 

فضال عن  ،إن هذا النوع من العقود ووفق هذه الشكلية المنصوص عليها في الفقرة أعاله
من زاوية  وه ،تنظيم الصفقات العموميةل اة وفقنه ال يتماشى والتعريف الموضوعي للصفقأ

ن أخرى ال يمكن تمييزه عن التفويض بشكل عام وعلى وجه الخصوص ال يمكن تمييزه ع
                                                           

دراسة تحليلية  ونقدية  وتكميلية لمنظومة الصفقات العمومية، دار الهدى ، قات العموميةالنوي خرشي الصفأنظر  - 1
 .141، ص2018

راجع في هذا:عمراني فيصل، عقود الشراكة عمومية خاصة، دراسة مقارنة، مذكرة ماجستير، تخصص حقوق، فرع  - 2
  .2010سنة الدولة والمؤسسات العمومية، كلية الحقوق الجزائر، بن يوسف بن خدة،

، مرجع سابق، وهوالتعريف نفسه المعتمد في النصوص المنظمة 247-15المادة الثانية من المرسوم الرئاسي  - 3
 للصفقات العمومية، سابقا.
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ما توضحه الفقرة الموالية من نفس  ووه 1ة بنية تحتيةأنه قد يتعلق بمنشأو ا ، السيمبوتعقد ال
 :المادة

وتحتوي الخدمات موضوع الدراسات على األقل مشروعا تمهيديا موجزا في ما يخص "
 2" منشاة بناء ومشروعا تمهيديا مفصال في ما يخص منشاة بنية تحتية

ن أو ا السيم، لمقابل المالي للصفقة اإلجماليةكما أن األمر يزداد تعقيدا بخصوص ا    
دون أن يوضح  ،قضى بإبرامها بسعر إجمالي وجزافي 3النص المنظم للصفقة اإلجمالية

. بعبارة ! وال كيفيات تحديد مقابله المالي والصيانة وال مدته وكيفياته باالستغالل المقصود
     ؟جزافية و في الصفقة اإلجمالية بصورة إجمالية  االستغالل تحديد مقابلأخرى كيف يمكن 

 تمييز التفويض عن المشروع المنتدب  الثاني:الفرع 

 التي تتصرف لحساب شخص معنوي عامالعمومية،  تقوم السلطة في اتفاقية التفويض
 أوبانجاز منشآت  ،هولها بهذه الصفة أن تعهد للمفوض ل ،بتفويض تسيير المرفق العام

ممتلكات المرفق و  صبح كل استثمارات لتُ  ،كات ضرورية لسير عمل هذا المرفقاقتناء ممتل

                                                           
مع مراعاة ما يميز عقد البوت من خصوصية في عملية التمويل، لالطالع أكثر راجع الياس ناصيف، عقد البوت  - 1

 .2006مقارنة، المؤسسة الحديثة للكتاب لبنانسلسلة أبحاث قانونية 
ورد تعريف البنى التحتية في تقرير لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، أعمال الدورة السادسة والثالثين بفينا  - 2

عامة بشكل المنشات المادية والنظم التي توفر الخدمات للجمهور  :مرفق البنى التحتية  ،2013جويلية  11جوان إلى 30
 غير مباشر.أو مباشر 

ية موجودة للبن مرافق أو إصالحتشغيلها إعدادها و و ا تشييده تصميم مرافق جديدة للبنية التحتية و :مشروع البنية التحتية     
 تشغيلهاأو توسيعها أو تحديثها أو التحتية 

ة في فئة عقود يطلق عليها تسمية عقود تدخل الصفقة اإلجمالية التي تتضمن أعمال التصميم واالنجاز  والصيان - 3
"CREM "conception-réalisation-entretien وهذا دون أن تتضمن االستغالل، وذلك حفاظا على معيار التفرقة ،

بين االثنين لم تأت  المعيار الفاصلالمرفق والذي يمثل  وعالقته بعائدات استغالل فالمقابل الماليبين الصفقة والتفويض 
 " على تحديده.35المادة "
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ر جْ أاء قَ ويض لِّ يكون هذا التفو   ،العام عند نهاية التفويض ملكا للشخص المعنوي العام
   1.استغالل المرفق العاملعائدات باألساس نتاج  وه ،يتقاضاه المفوض له

 ،اقياتمع نوع آخر من االتف ما، ة تتشابه اتفاقية تفويض المرفق العام إلى حدبهذه الصور 
وعين للتمييز بين النو  ، المشروع المفوض أواإلشراف المنتدب على المشروع  تعرف باتفاقية

ذا هص إلى ما يميز لنخلُ  ،ام اإلشراف المنتدب على المشروعأحكو  سس من العقود نتناول أُ 
 عن ذاك .

 :األساس القانوني لإلشراف المنتدب على المشروع: أوال

في مرة  تبنيه فعال ألولفي الحقيقة إن المشروع المفوض في التشريع الجزائري قد وقع 
الذي حمله المرسوم الرئاسي من التعديل  ،02بموجب المادة  تنظيم الصفقات العمومية

ها المرة األولى لتبني التشريع أن  2إال أن ذلك ال يعني ما ذهب إليه بعض الباحثين ،13/03
في المادة  2012لية لسنة فقد أعلن قانون الما ،لهذا اإلجراء )المشروع المفوض( الجزائري 

 :اإلشراف المنتدب على المشروععن ميالد  ،3منه 61

من  27تتمم أحكام المادة " : المذكورة أعاله 61المادة فجاء في نص الفقرة الثالثة من 
 4المعدل  والمتمم والمتعلق بالمحاسبة العمومية 1990أوت  15المؤرخ في  90/25القانون 

 كما يأتي:

الهيئات  ...... غير انه تماثل عمليات التجهيز العمومي المنفذة من طرف المؤسسات أو"
العمومية مهما كانت طبيعتها القانونية والتي تضمن اإلشراف المنتدب على المشروع  

                                                           
 ، مرجع سابق.15/247من المرسوم الرئاسي  ، 208، 207المواد - 1
 .70ص ، 2017، عالق عبد الوهاب، ضمانات التعاقد في الصفقات ذات البعد الدولي، رسالة دكتوراه، جامعة عنابة - 2
، لسنة 72، ج ر، عدد 2012المتضمن قانون المالية لسنة ، 2011ديسمبر 28، المؤرخ في 16-11القانون رقم  - 3

2011. 
 .1990لسنة35، المتعلق بالحاسبة العمومية، معدل ومتمم، ج ر عدد1990أوت  15المؤرخ في 21-90القانون  - 4
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تنتهي صفة اآلمر بالصرف  ،وبهذه الصفة ،ين بالصرف الثانويينالعمليات المفوضة لآلمر 
بفسخ اتفاقية اإلشراف  أوالثانوي لصاحب المشروع المنتدب باالستالم النهائي للمشروع 

 المنتدب على المشروع ..."
الحائل  و( لم يكن ه2014لهذه المادة )سنة  1كما أن تأخر صدور النص التطبيقي

ن تطبيق أحكام هذه المادة ، أل 13/03من المرسوم الرئاسي  02الوحيد، دون تطبيق المادة 
 أحكام نصها التنظيمي أيضاو   27( والفقرة األخيرة من المادة  13/03 المرسوم من 02) 

حتكاما إِّ ،  20152 جئا إلى حين دخول السنة الماليةرْ (، كان مُ 14/320)المرسوم التنفيذي 
 :والتي جاء فيها 20123من قانون المالية لسنة  61ضيات الفقرة األخيرة من المادة لمقت

سري ، عن طريق التنظيم  وياجةتحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه الفقرة األخيرة عند الح" 
 " 2015ولها ابتداء من السنة المالية لسنة فعم

 1990أوت  15المؤرخ في  90/21للقانون  27تطبيقا ألحكام الفقرة األخيرة من المادة و 
 20بتاريخ  14/320صدر المرسوم التنفيذي  ،حاسبة العمومية المعدل والمتممالمتعلق بالم

حا ضمن وضِّّ لإلشراف المنتدب على المشروع ، مُ  ليكون أساسا تطبيقيا ،2014نوفمبر 
وع من ، ومع غياب تعريف تشريعي لهذا الن4مواده شروط وأحكام هذا النوع من التفويض

 العقود، فإننا نستند في ذلك إلى ما جاء به التنظيم.

 تعريف المشروع المفوضأ: 

البرنامج العمومي المفوض  المشروع أو"  :نهأعلى  ،14/320 التنفيذي المرسوم عرفه
من قبل الدولة بصفتها شخصا معنويا عاما خاضعا للقانون العام )صاحب المشروع ( لفائدة 

                                                           
 ، يتعلق باإلشراف على المشروع واإلشراف المنتدب على2014نوفمبر  20المؤرخ في  320-14المرسوم التنفيذي  - 1

 .2014لسنة  68المشروع، ج ر عدد
 .2014، لسنة 78، ج ر عدد 2015، المتضمن قانون المالية لسنة 2014ديسمبر  30المؤرخ في  11-14القانون - 2
 ، مرجع سابق.2012قانون المالية - 3
 نفس المرجع. - 4
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البرنامج  فتحل هذه األخيرة محل الدولة في متابعة المشروع أو ،عموميةهيئة  مؤسسة أو
بحيث تماثل العمليات المفوضة في إطار اتفاقية اإلشراف المنتدب على المشروع عمليات 
التجهيز العمومي المركزية المفوضة لرؤساء المصالح غير الممركزة بصفتهم آمرين بالصرف 

  ."ثانويين

بحث ال 1بعض الباحثين حاولريف للمشروع المفوض اتعالغياب  ومع من الناحية الفقهية 
تنظيم في تماشي مفهوم مماثل للمشروع المفوض في التشريع المغربي، مع ما أورده ال

 إال أن ذلك المفهوم المماثل ،15/247المرسوم الرئاسي و   14/320الجزائري في المرسوم 
يقابله في المنظومة الجزائرية و ،ير المفوضبالتدبمعروف اصطالحا في المنظومة المغربية 

يجعل من محاولة  كما أن الفرق بين االثنين والذي سيتناوله هذا الفرع ،تفويض المرافق
  .حدهما باآلخر أمر يجانب الصوابأتعريف 

للمشروع المفوض فإننا يمكن ، على ندرة الدراسات المتخصصة إن لم نقل انعدامهافقهيا و 
عملية مركبة تبدأ  هو"  :2المصلحة المتعاقدة الثانوية تحت مسمىأن نورد في تعريفه ما قدم 

بقرار اختيار صاحب المشروع المنتدب من طرف صاحب المشروع، فالمصلحة المتعاقدة 
ذلك عن طريق وفي إطار تحقيق تنفيذ امثل للمشروع تختار مصلحة متعاقدة ثانوية لتمثيلها و 

يتنازل بمقتضاها صاحب المشروع "  تدعى باتفاقية اإلشراف المنتدب  اتفاقية تلي االختيار
المصلحة المتعاقدة " إلى صاحب المشروع المنتدب " المصلحة المتعاقدة الثانوية " عن جزء 

 "  من صالحياته

قتصر قانونا إن عبارة صاحب المشروع )المصلحة المتعاقدة( في اإلشراف المنتدب، ت
 على الدولة. كما أن ذلك التنازل يكون بمقابل مال في حدود النسبة المنصوص عليها.

                                                           
 .70عالق عبد الوهاب، مرجع سابق، ص  - 1
 .71 عالق عبد الوهاب، نفس المرجع، ص - 2
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 يقترح الباحث من جهته التعريف األتي:

، لهيئة أو مؤسسة عمومية بموجب مقرر " اإلشراف المنتدب هو تكليف من طرف الدولة
قة تحدد الدولة موقعه وطريلبرنامج الذي ابانجاز و/أو تنفيذ كل أو جزء من المشروع أو 

بين  االتفاقية المبرمة تحدده تمويله، لقاء مقابل مالي يمثل نسبة مئوية من هذا المشروع
 ، بهذا الخصوص."  الطرفين

: يكون التفويض في اإلشراف المنتدب على المشروع شروط انتداب المشروع -ب
، لصاحب مشروع ال من طرف صاحب المشروع )الدولة(تمنح توكي ،موضوع اتفاقية
االختصاصات الالزمة و  هيئة عمومية( تنقل من خالله الصالحيات  أومنتدب)مؤسسة 

مال البرنامج محل التفويض، وال يكون هذا التوكيل شا أوكل المشروع  أوالنجاز جزء من / 
 الصالحيات التالية:  ألنه يشترط في هذا النوع من التفويض استثناء

مكرس و   ،البرنامج، والذي يجب أن يكون محددا بوضوح وأتحديد المشروع و تعريف  -
 .)الدولة( النتائج المرتقبة منه، سلفا من قبل صاحب المشروعو الوسائل 

 موقعه. أوتحديد مكان إقامة المشروع  شأنالقرار المتخذ ب -

 تحديد طريقة التمويل الخاصة بالمشروع . -

اإلشراف على االنجاز و  بين اإلشراف المنتدب على المشروع  1تجنبا ألي خلطو  هذا 
وممارسة  المتعلق بشروط اإلنتاج المعماري  94/07 2المنظم بموجب المرسوم التشريعي

مهمة اإلشراف  التنافي بين على 14/320أكد المرسوم التنفيذي  ،مهنة المهندس المعماري 
رقابة تقنية  أونجاز أشغال إ أونجاز مع أي مهمة إشراف على اال ،المنتدب على المشروع

                                                           
 .73عالق عبد الوهاب، المرجع السابق، ص  - 1
، المتعلق بشروط اإلنتاج المعماري  وممارسة مهنة المهندس 1994ماي  18المؤرخ في  94/07المرسوم التشريعي  - 2

 .1994لسنة  32المعماري المعدل  والمتمم، ج ر 
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هذا قصد و  ،البرنامج موضوع اتفاقية اإلشراف المنتدب على المشروع أوتتعلق بالمشروع 
، فمهمة اإلشراف على االنجاز 1مهمة الرقابة على التنفيذو تجنب الجمع بين مهمة التنفيذ 

 يقصد بصاحب"  94/07هي تفويض بالمفهوم المنصوص عليه في المرسوم التشريعي 
معنوي يفوضه صاحب  المشروع المنتدب بهذا المرسوم التشريعي ، كل شخص طبيعي أو

الشكل تفويض طابعه تقني  بهذا ووه 2" تحويله المشروع قانونا للقيام بانجاز بناء ما أو
لشكل الوارد في اإلشراف ال يتضمن نقل لالختصاصات با ،فقط التحويل أواالنجاز غرضه 
ذي أهمية خاصة فيضطر أو البرنامج معقدا  أوالمشروع  ففي بعض الحاالت يكون  ،المنتدب

 .صاحب المشروع لالستعانة بمساعدة تقنية

فتكون المساعدة على اإلشراف مختلفة عن اإلشراف المنتدب وتكون محال لعقد مكتوب 
                     نالعاشرة مأمر نصت عليه المادة  ووه ،قية اإلشراف المنتدب على المشروعمستقل عن اتفا

يجب أن تحدد العالقات بين صاحب المشروع المنتدب  "  94/07المرسوم التشريعي 
وم د تأكيده في المرسرِّ " قبل أن يَ  وصاحب العمل بموجب عقد يبرم حسب األشكال المطلوبة

 :14/320التنفيذي 

 المنتدب على المشروع مختلفة عن اإلشراف  ،تكون مساعدة اإلشراف على المشروع -" 

 3" وتكون مساعدة اإلشراف على المشروع موضوع عقد مكتوب - 

فوض الهيئة التي ي أوإن المؤسسة  :محل اتفاقية اإلشراف المنتدب على المشروع -جـ
 أول انجاز ك أول تكليفا بتنفيذ و/حمِّ البرنامج من قبل صاحب المشروع ، تَ  أولها المشروع 

  :البرنامج محل التفويض، وتحدد االتفاقية وجوبا ما يلي أوجزء من هذا المشروع 

                                                           
 ، مرجع سابق.320-14المرسوم التنفيذي  - 1
 المرسوم التشريعي .من نفس  08المادة - 2
 ، مرجع سابق.14/320من المرسوم التنفيذي  16الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة  - 3
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 البرنامج . أوالتقنية المتعلقة بدراسة وانجاز المشروع و  الكيفيات اإلدارية  - 
 المتدخلين في المشروع.و  اختيار المشرف على االنجاز و  تنظيم  - 
  1االنجازالمشاريع المسلمة من قبل و  المصادقة على المشاريع التمهيدية  - 
 المتدخلين اآلخرين .و  إمضاء العقود المتعلقة باإلشراف على االنجاز  - 
 ين .دفع اجر اإلشراف على االنجاز وكذا األجور المتعلقة بالمتدخلين اآلخر و  تصفية  - 
 تحضير التسليم النهائي للمشروع . - 
ب المشروع عروض الحال المقدمة من طرف صاحطبيعة ودورية ومحتوى التقارير و  - 

 المنتدب.
 أطراف االتفاقية: -د

 ،بقا، بموجب مقرر من طرف صاحب المشروعسْ يتم اختيار صاحب المشروع المنتدب مُ 
فها شخص من أشخاص وإذا كان الطرف األول لالتفاقية قد تم تحديده في الدولة بوص

 أوتأخذ في هذه االتفاقية مركز المفوض، فان صاحب المشروع المنتدب  ،القانون العام
يتم تعيينه مسبقا من قبل المفوض بموجب مقرر ويمكن أن يكون على وجه  "المفوض له"

 الخصوص:

 2.ي مؤسسة عمومية ذات الطابع الصناعي والتجار  -
 مؤسسة عمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي. -
 والتطوير.مركز البحث  -
 مؤسسة عمومية اقتصادية.  -

                                                           
 ، مرجع سابق.14/320المرسوم التنفيذي ، من 07المادة  - 1
أمامها آفاقا إن التمكين لهذه الهيئة في صورتها المحلية، من عقد اتفاقيات اإلشراف المنتدب على مشاريع الدولة يفتح  - 2

 لخلق موارد مالية لفائدة الجماعة اإلقليمية.
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لإلشراف المنتدب على المشروع في تحديده للمفوض له لم يقدم  وبهذا يكون النص المنظم
األمر عاديا  وربما يبدو  ،تي يمكنها أن تكون في هذا المركزللجهات ال 1تحديدا حصريا 

األهمية عند مقابلة هذا النص بالغ إال أن هذا التحديد  ،نه ليس هناك مانع قانونيأطالما 
في هذه  2فقد خلص التدقيق ،بالنص المنظم للصفقات العمومية  وتفويضات المرفق العام

المسالة إلى التناقض الصريح الناتج عن إخراج المؤسسات العمومية االقتصادية  
 في غياب شرط التمويل العمومي، والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي  والتجاري 

بموجب المادة التاسعة من المرسوم  ،إبرام الصفقات العموميةإجراءات من دائرة أحكام 
ال تخضع المؤسسات العمومية االقتصادية ألحكام إبرام الصفقات "  15/247الرئاسي 

وإعادتها إلى هذه الدائرة في صفة  ،من جهة ،" العمومية المنصوص عليها في هذا الباب
بناء على نص المادة العاشرة من نفس المرسوم  جهة ثانية،، من صاحب مشروع منتدب

تخضع الصفقات العمومية المبرمة من طرف صاحب مشروع منتدب باسم  الرئاسي " 
"  ولحساب صاحب مشروع تطبيقا التفاقية إشراف منتدب على مشروع ألحكام هذا الباب

تفويضات ات العمومية  و أمر يقتضي تتميم المادة التاسعة من المرسوم المنظم للصفق ووه
، بإقرار خضوع صفقات هذا النوع من المؤسسات ألحكام الباب األول منه، المرفق العام

 استثناء في الحالة التي تكون فيها صاحب مشروع منتدب .

يكون صاحب المشروع المنتدب مسؤوال عن  :مسؤولية صاحب المشروع المنتدب -ه
الذي له الحق و  ذلك تحت رقابة صاحب المشروع و   ،فيذ الجيد للصالحيات المكلف بهاالتن

ويقع على  ،راها الزمة وفي كل وقتالمالية التي يو  اإلدارية و  في ممارسة المراقبات التقنية 

                                                           
 نفس المرسوم التنفيذي، نفس المرجع. من 03المادة  - 1
 .72عالق عبد الوهاب، المرجع السابق، ص  - 2
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م تقارير وعروض حال عن عملية التنفيذ، تحدد مسؤولية صاحب المشروع المنتدب أن يقدِّّ 
  .1تكون سببا في فسخ االتفاقية والتي قد محتوى هذه التقاريرو  دورية و  االتفاقية طبيعة 

ناء بحدد يتقاضى صاحب المشروع المنتدب أجرا يُ  :النتداب المشروع الماليالمقابل  -و
ن هذه مفي المائة  4إلى  2في حدود  ض،المفوَّ البرنامج أو لفة التقديرية للمشروع على الكُ 

 األجر العناصر التالية:يؤخذ بعين االعتبار في تحديد هذا و   التقديرية،الكلفة 

 البرنامج محل التفويض. أوالكلفة التقديرية للمشروع  -
 2برنامج.و  أدرجة التعقيد التي يمتاز بها كل مشروع  -
 نوعية الخدمة المقدمة من طرف صاحب المشروع المنتدب . -

المشروع إضافة إلى الرقابة التي يمارسها صاحب  :الرقابة على اإلشراف المنتدب -ز
وعروض الحال التي ومن خالل التقارير  ،مالياإداريا  و  ،تقنيا ،ب المشروع المنتدبصاحِّ لِّ 

من قبل  ،ت اإلشراف المنتدب على المشروعرقابة أخرى على اتفاقيا تقعُ ، يلتزم بتقديمها
الرقابة المحاسبية و  د كيفيات ممارسة الرقابة المالية الوزير المكلف بالمالية والذي له أن يحدّ 

بالصرف  مراآلوتحديد وتخصيص أرقام رمز  سحبها  أو اتاالعتمادوكذا شروط تفويض 
سخ نُ و  المنتدب  سخ من مقرر تعيين صاحب المشروعنُ  يوجهها بعد تلقيه ،بناء على تعليمات

  .3من اتفاقية اإلشراف المنتدب على المشروع 

لى ينتهي التفويض في اإلشراف المنتدب ع المنتدب: اإلشرافنهاية التفويض في  -حـ
 المشروع بإحدى صورتين:

                                                           
وهي صورة من صور نهاية هذا النوع من العقود، نصت عليها المادة الثامنة من نفس المرسوم التنفيذي دون أن يرد  - 1

 بشأنها توضيحات، السيما بمال المشروع والتصفية الحسابية. 
 بل المالي الذيالمنتدب بالمقا اإلشرافز المعيار الفاصل بين التفويضين فال عالقة لالستغالل وعائداته في هنا يبرُ  - 2

 .فضال عن باقي الفروق التي نأتي على ذكرها في نهاية هذا الفرعيتقاضاه المفوض له، 
 ، مرجع سابق.320-14، من المرسوم التنفيذي 10راجع المادة  - 3
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اء بر وإصدار إِّ  ،المشروع محل التفويض أوالتسليم النهائي للبرنامج و المهمة  نتهاءا -
 مة من طرف صاحب المشروع.الذِّّ 

 إطارفسخ اتفاقية اإلشراف المنتدب على المشروع من طرف صاحب المشروع في  -
( من 08لتقنية واإلدارية والمالية المنصوص عليها في المادة الثامنة )ممارسته للرقابة ا

 . 1رالمذكو  14/320المرسوم 

فسخ اتفاقية اإلشراف المنتدب على المشروع من طرف الوزير المكلف بالمالية في  -
 إطار ممارسته للرقابة المالية على المشروع.

ى لعن اإلشراف المنتدب ع ،المرفق العامز تفويض ميِّّ مما سبق بيانه يمكن توضيح ما يُ 
 :المشروع من خالل الجدول التالي

عدم القابلية 
 للتفويض

 االتفاقية طبيعته أطراف االتفاقية المقابل المالي

بناء على  -
 نص تشريعي

بحكم طبيعة  -
 المرفق

نتائج االستغالل-  
إتاوة سنوية -  

 منحة بنسبة مئوية أو -
منحة جزافية  

حالة العجزتعويض في  -  

الشخص المعنوي العام -
 المسؤول عن مرفق عام.

 و
خاص شخص عام أو -  

 

تفويض 
 تسيير

 تفويض المرفق

تحديد مكان  -
موقع المشروعأو   

تحديد طرق  -
 التمويل

إلى  %2نسبة في حدود 
من الكلفة التقديرية  % 4

 للمشروع
 

الدولة بوصفها شخص  -
 خاضع للقانون العام

 و
المؤسسة  الهيئة أو -

 العمومية

تفويض 
 صالحيات

 إشراف المنتدب

  

 
                                                           

 ، مرجع سابق.2014نوفمبر  20المؤرخ في  14/320المرسوم - 1
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 للشراكة تمييز التفويض عن أساليب أخرى المطلب الثاني: 

ل ، حتى في مجاي فضاء واسعا من األشكال التعاقديةغطِّّ إن الشراكة بمفهومها العام تُ 
شخاص تعددت صور الشراكة بمفهومها العام، ففيها ما تم َتأطيُره بين األ األعمال اإلدارية

ة العمومية  وأشخاص القانون الخاص، وفيها ما ُأطر لِّرْسم شراكة بين األشخاص العمومي
 شخاصفيما بينها، وقد اِّتَّسعت دائرة الشراكة بهذه الصورة األخيرة، لتتعدى إلى محيط األ

 ها فيتبنى المشرع الجزائري هذه الشراكة والتي نأتي على شرح  اإلقليمية على مستوى دولي،
 زه عنالجزء الثاني من هذا الفرع، وقبل هذا البد من بحث الشراكة كعقد بنظام مستقل لتميي

 عقد التفويض.  

 :الشراكةعقود إلى  اتجربة الفرنسية من التفويضالت  الفرع األول : 

الخاصة في  -إدراج عقد الشراكة العمومية التعرف على ُمعطيات من المهم جدا 
المنظومة القانونية الفرنسية لعدة أسباب، فهذه الفئة من العقود تم اعتمدها في فترة الحقة 

فهل وقع ذلك لعجز هذه األخيرة عن تغطية الطَّلب العمومي أم أن اختالفا  1لعقود التفويض،
 ايجابيا في إحداهما دفع لتبني األخرى ؟ 

ما بعد لريين اإلجابة عن هذا التساؤل، إلى اِّْستشراف موقِّف التشريع والتنظيم الجزائ َتُسوقنا
 عقود التفويض، سواء ُكلِّلت التجربة الجزائرية للتفويضات نجاحا أو فشال. 

ح أن ُجذورها تعود للتجربة 2إن نظرة بسيطة في تاريخ الشراكة العمومية الخاصة ، ُتوضِّّ
المعاملة بين القطاع العام  والخاص، وهوسؤال آخر ُيطرح بِّشأن أين تتساوى  1البريطانية

                                                           
، بينما يكون عمر تفويض 2004الصادر في جوان  األمربموجب في المنظومة الفرنسية تم اعتماد عقود الشراكة  - 1

 . عاما(  15تجاوز الخمسة عشرة )المرفق العمومي كعقد في هذه السنة، 

راجع: فيصل عمراني، عقود الشراكة العمومية الخاصة، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، فرع الدولة والمؤسسات  - 2

 ، ص .2011-2010ن يوسف بن خدة، جامعة كلية الحقوق، جامعة الجزائر ب
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االنسجام بين هذا النوع من العقود  والقواعد الحاكمة لعالقة اإلدارة العمومية الفرنسية 
بالمتعاملين الخواص، التي ال ُتميِّّزها نفس الُمرونة في العالقة بين االثنين كما في البيئة 

 البريطانية ؟

الباحث ما يساعده في اإلجابة على هذين السؤالين، بالبحث فيما جاء به بيان ربَّما يجُد 
الذي  2004جوان  17والذي تم إقراره بتاريخ المتعلق بالشراكة  2004-559أسباب األمر

   2بموجبه اِّعُتمدت عقود الشراكة في التشريع الفرنسي.

نونية كانت تفتقر إلى أداة قاإن المنظومة القانونية "...األمر  هذا جاء في بيان أسباب
لتكليف طرف ثالث بتمويل وتصميم وانجاز وصيانة وتسيير كل أو جزء من تجهيزات 

 عمومية وخدمات تسهم في مهام المرفق العمومي...

مية " ..الجماعات اإلقليمية تملك العديد من أساليب العمل لممارسة مهام الخدمة العمو 
ل والهياكل المخصصة أو استخدام القطاع الخاص من خالالتسيير المباشر، إنشاء الهيئات 

بل قالعملية التعاقدية...هذه العالقات التعاقدية أخذت حتى يومنا هذا شكلين محددين من 
 االجتهاد والنصوص، تمثال في عقد الصفقة وعقود تفويض المرفق العمومي...

ن هذه اآلليات القانونية المختلفة قد أتاحت وبشكل مؤقت إجراء التجربة بهذه ....وإ
وفي  3BEAالطريقة فبالنسبة للجماعات اإلقليمية، إجراء التأجير اإلداري طويل المدى 

 المجال الوحيد إنشاء المباني وإدارتها دون إمكانية إلضافة خدمات أخرى، هذا اإلجراء تم

                                                                                                                                                                                     
تم تبنيِّّها في الخطاب السنوي للميزانية، من طرف وزير المالية نورمان لمون، بإطالق مبادرة تمويل المشاريع عبر  - 1

، الهادفة إلى تحقيق سياسة لتشييد مرافق، لسدِّ 1992القطاع الخاص، وكان ذلك في إطار برنامج، لحكومة جون مايجر 
 ضخمة، ُدون رفع معدل الجباية وال قيمة الدين العام.لالطالع راجع فيصل عمراني، المرجع السابق.الحاجات ال

 
3- Bail emphytéotique administratif, soumis aux dispositions prévu a l’article L451-1du code 

rural et de la pèche maritime en vue de la réalisation d’une opération d’intérêt général de sa 

compétence. 
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وما بعدها، من قانون الجماعات اإلقليمية لتغطية  2-1311اد وتضمينه في المو  تعديله
 ..."2007-12-31إلى غاية  العمليات الخاصة بالمصلحة العامة

 الخصوص ة بسيطة  وشاملة لجميع اإلدارات وعلى وجه" إن عقود الشراكة تمثل أول آليّ 
تطبيق لواالستثمار العمومي الجماعات اإلقليمية بصفتها الجهات الفاعلة  والرئيسية للطلب  

 الطلبات العمومية د فجوة في قانون الشراكة عام خاص على الطريقة الفرنسية، ألنه يسُ 
مال آراعي وبالتالي يسمح للجماعات اإلقليمية بالوفاء بمهمتها بالطريقة األكثر كفاءة والتي ت

 مواطنيها واحتياجاتهم بشكل أفضل..."

وافع إلى يبدو جلّيا من العبارات الوار  دة في مقدمة هذا البيان، أن التَّمويل في مقدمة الدَّ
تبني هذا النظام التعاقدي، ولكن ما الجديد فعقود التفويض أيضا توفر فرصة التمويل ؟   

ي حاجاتها   1َورَد في الفقرتين الثانية والثالثة من هذا البيان أن الجماعات اإلقليمية ُتلبِّّي  وُتغطِّّ
العمومية من خالل باقي الطرق التقليدية  والتعاقدية المستحدثة، ولكن ذلك  ومتطلبات الخدمة

كان لفترة ُعبَّر عنها بالتجربة، التي لم تتمكن خاللها تلك اآلليات القانونية من إضافة 
خدمات أخرى، أما الفقرة األخيرة فقد كانت أكثر صراحة فبعد اإلشارة لبساطة وشمولية هذا 

 سدُّ  ه الرئيسي، وهوعدُّ السبب الذي نَ عقود، أفصح المشرع الفرنسي عن النوع الجديد من ال
 عات اإلقليمية من الوفاء بمهمتهالتمكين الجما 2الفجوة في قانون الطلبات العمومي

كما أراد البيان في األخير أن يشير إلى الحفاظ على خصوصية المرفق العام الفرنسي 
 " لتطبيقلهذه العقود، وهو ما لخصه البيان في عبارة  عن بلد المنشأ وربما استقاللية تجربته

                                                           
 .االستدالل مقتضياتتم اعتماد فقرات مقتطفة من البيان، حسب الترتيب الذي وردت عليه في النص األصلي، بقدر  - 1

2-Ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 JORF n°0169 du 24 juillet 2015 page 12602. 
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ُح لنا هذه الخصوصية عند تناولنا 1" الشراكة عام خاص على الطريقة الفرنسية ، ولُربَّما تتضِّ
 لمفهوم الشراكة من منظور المشرع الفرنسي. 

 :د الشراكةالتفويض عن عق مييزتأوال: 

                           2أنهاعلى  2004جوان  17المؤرخ في  2004-559 لألمرتعرف عقود الشركة وفقا 

الك ها فترة استهدُ حدِّّ لمدة تُ  ،من خالله الشخص العمومي إلى الغير يعهدُ  إداري عقد " 
ت غير بتنفيذ مهمة شاملة تتعلق بتمويل استثمارا ،آليات التمويل المختارة االستثمارات أو

 تحويل منشات أو زات ضرورية للمرفق العام من اجل التشييد أوتجهي لمشاريع أو ،مادية
ة مساهم م األمر تقديم خدمات أخرى زِّ وإذا لَ  ،تسييرها استغاللها أو ،وكذا صيانتها ،تجهيزات

 "به  في ممارسة الشخص العمومي لمهمة المرفق العام المكلف

 « le contrat de partenariat est un contrat administratif, par lequel la personne 

publique confie à un tiers, pour une période déterminée en fonction de la période 

d'amortissement des investissements, ou des modalités de financement retenues, 

une mission globale relative au financement d'investissements immatériels, 

d'ouvrages ou d'équipements nécessaires au service public, à la construction ou à 

la transformation des ouvrages ou équipements, ainsi qu'à leur entretien, leur 

maintenance, leur exploitation ou leur gestion, et le cas échéant, à d'autres 

prestations de services concourant à l'exercice par la personne publique de la 

mission de service public dont elle est chargée »3. 

ة ميِّّز عقد الشراكة عن عقود التفويض، هو أن عقد الشراكوعلى هذا األساس فان ما يُ 
 عقد شامل، ويشتمل على المواصفات الخاصة التالية:

 التمويل الخاص لالستثمارضرورة  -
                                                           

مما ال يمكن إنكاره، أن التجربة البريطانية هي النموذج الملهم لعقود الشراكة، فأراد المشرع اإلشارة إلى تضمين األمر  - 1
 ما يتالئم مع خصوصية المرافق العمومية الفرنسية، لالطالع فيصل عمراني، مرجع سابق. 

2-Ordonnance 2004-559 du 14 juin 2004 sur les contrats de partenariats, dernière 

modification 01avril2016.www.legifrance.fr 
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 المدى الطويل لالستثمار -
 تشييد وتحويل المنشات و/أو االستغالل أو التسيير. -
 Services sold to »من عقود الشراكة ينتمي إلى فئة الخدمات المباعة  القدر األكبر - 

the public sector »،  هي فاأُلجرة المدفوعة من طرف الهيئة العمومية للمتعاقد معها
  1المصدر الرئيسي لمداخليه، واحتماال إيرادات إضافية

 ،يغة المبينة أعالهوبالصِّّ  2004إن عقد الشراكة المنصوص عليه ضمن أحكام أمر جوان 
وني "التجربة البريطانية " هما انجلوسكساحدُ  ،في األصل نتاج لتفاعل نظامين قانونيين وه

حتى يتمكن المشرع الفرنسي من و   ،2اإلداري "واآلخر فرنسي "النموذج الرئيسي للقانون 
كان البد من إضفاء بعض المرونة على القواعد  ،اعتماد التجربة ذات األصل البريطاني

ما اقتضى المرور بمراحل عدة   ،ة العمومية  والمتعاملين الخواصالحاكمة للعالقة بين اإلدار 
هذه المراحل في ما  ُص تتلخَّ  ،رنسيةفي المنظومة القانونية الفبقت إقرار عقود الشراكة سَ 

  :3يلي

المتضمن تحسين  88/13در القانون َص  :(88/13المرحلة األولى: )قانون -أ
 5 طيرا لعقود اإليجار اإلدارية طويلة المدىأع ت، ليَض  1988جانفي  05بتاريخ  4الالمركزية

BEA  الخاصة  أوهذا األخير جعل من جميع الحقوق العقارية التابعة لألمالك العمومية
كان تصنيفها القانوني كعقود وان  ،6ة قابلة لتفويض الخدمة العموميةللجماعات اإلقليمي

                                                           
يمكن للمتعاقد مع الهيئة العمومية في إطار عقد الشراكة تحقيق عائدات من خالل استغالل بعض ملحقات المرتبطة  - 1

 بالمرفق على سبيل تأجيرها مثال . 
 .26فيصل عمراني، مرجع سابق، ص - 2

 .28و  27مرجع نفسه، ص - 3
4- Loi 88-13 du 05 janvier 1988 ; d’Amélioration de la Décentralisation JORF du 06/01/1988, 

p 2018.voir sur ; .www.legifrance.gouv.fr 
5 - Bail emphytéotique administratif ,précité 

تطبيق التفويض عمليا في محيط ب الباب، القائلة تعزيزا لآلراء السابق ذكرها في المبحث األول من هذاه الباحث عدُّ ما يَ  - 6
 اعتماد عقود التفويض  مرحلي نحو تحولكإجراءات إبرامه،  وسنِّ ا إدارة الجماعات اإلقليمية،  قبل إقراره تشريعي



 التفويض من طرق إدارة إلى بدائل تمويل                     ول                                 الباب األ 

78 
 

ه سمح لشاغلي األمالك العمومية نَّ أا دَ فيما عَ تفويض حتى هذه المدة لم يتحدد بعد 
 ،تكون لهم حقوق عينية على هذه األمالك فيكون لهم من خالل ذلكللجماعات اإلقليمية بان 

الخواص من بتامين استثمارات  ما يسمحو عليهم التزاماته وهو  االستفادة من امتيازات المالك 
 من جهة ثانية .عليها الجماعة اإلقليمية المالكة من حق الرقابة ويمكن  ،جهة

على الفترة قام المشرع بِّوْضع استثناء هذه  في (1994المرحلة الثانية: )قانون -ب
فسمح من خالله بالتمويل  « la maitrise d’ouvrage public » اإلدارة العمومية للمشاريع

» Crédit ، وهو تطبيق لمبدأ جديد من خالل عقود التأجير 1الخاص للمشاريع العمومية

bal »   ُغل المؤقت الشَّ  صِّ خُ ور« AOT » تطبيقه  كان االستعمال بعد أن، شهد له توسعا في 
 مقتصرا على الجماعات اإلقليمية.

شراكة لعقد ال الفال أسْ مثِّّ ، كل هذه العقود تُ 2من الباحثين في هذا المجال عتبر بعض  ا
 هُ ونَ دُ  ،نجازشييد واإلمع مالحظة أنها كانت خاصة فقط بالتّ  ،2004الذي أنشاه أمر جوان 

ف عرَ لم يُ  ،االستثمار غير المادي، وعلى هذا األساس فان عقد الشراكة في التشريع الفرنسي
 . 2004جوان 14إال بعد صدور األمر المؤرخ في  ،للتطبيق كامل األركان وقابالو  شامال

( شراكةو تُزاوِّج المنظومة القانونية الفرنسية في تسييرها لمرافقها بين الفئتين ) تفويض 
ين باضلة َتضُع معايير الستعمال نوع دون اآلخر، ما ُيمكِّننا االصطالح عليه بالُمف ولكنِّّها

 خر؟ون اآلالعقود، فكيف يكون للجماعات اإلقليمية والهيئات التابعة لها أن تلجا إلبرام نوع د

 المفاضلة بين أصناف العقودثانيا: 

 735-2008بموجب القانون لت فيما بعد دِّّ ، عُ 559-2004المادة الثانية من األمرإن 
 لتالي:و اعلى النح2008جويلية  28المؤرخ في 

                                                           
1 -Voir la loi 85-704du12juillet 1985 modifiée a la maitrise d’ouvrage publique et ses rapports 

avec la maitrise d’œuvre privee.www.legifrance.gouv.fr  
 .28ص فيصل عمراني، مرجع سابق- 2
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م ة بموجب مرسو لي، ُمنَجز من طرف هيئة خبراء، ُمنشأعقود الشراكة تخضع لتقييم أوَّ 
خص ادت الشلتحديد األسباب ذات الطابع االقتصادي، المالي، القانوني، واإلداري، التي قَ 

 أي عقد. العمومي لاللتزام بإجراءات إبرام

ار ح معايير هذا التقييم في إطوضَّ في مجال اختصاصها منهجية تُ  ضعُ كل هيئة خبراء تَ 
ا م تحليال ُمقارنويتضمن هذا التقييمن طرف الوزير المكلف باالقتصاد  الشروط المحددة
ء األدا وم، توزيع المخاطر، كفاءةلفة اإلجمالية خارج الرسالسيما منها الكُ لمختلف النقاط، 

 بالتنمية المستدامة.المرتبطة شغال وكذا األ

 فيمكن لهذا التقييم أن يكون منجزعة عندما يتعلق األمر بمواجهة وضعية غير متوقَّ 
 .ُمسبقا

س لِّوْضع شروط ومعايير ي ستند إن التقارب الشديد بين أصناف عقود الطلب العمومي، َأسَّ
فُله آخر، فُمالئمة عقد الشراكة َتك إليها الشخص العمومي، في اختياره ألسلوب تعاقد دون 

 م:لتقيياألحكام المنصوص عليها قانونا، فال يتم إبرام عقود الشراكة إال إذا كانت بالنظر ل

درجة تعقيد المشروع، جعلت من الشخص العمومي ال يملك بمفرده وُمسبقا، تحديد  -
 تجيب الحتياجاته.الوسائل التقنية أو التركيب المالي أو القانوني للمشروع التي تس

ي ة التالطبيعة االستعجالية للمشروع تتعلق باستدراك التأخُّر في تحقيق المصلحة العام -
تتطلب انجاز تجهيزات ذات استعمال جماعي أو مهمة مرفق عمومي، ومهما كانت أسباب 

 هذا التأخر لمواجهة الوضعية غير المتوقعة.

مي، مرفق العام، َمحلُّ تكليف الشخص العمو بالنظر لطبيعة المشروع أو اللتزامات ال - 
رام إما لعدم كفاية أو صعوبات تم تسجيلها في مشاريع أخرى مماثلة، دفعت إلى اللجوء إلب

ُر أي عقد يكون موضوع تحليل يبين االيجابيات والسلبيات التي تجعل من عقد الشراكة أكث
 قابلية من باقي العقود األخرى للطلب العمومي.   
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 ر المقابل المالي لوحده ال يمثل امتيازا للمفاضلة بين العقود. معيا -

ر الفرنسي، واْستِّشر  كنتيجة افا للتمييز بين عقود الشراكة وعقود التفويض حسب التصوُّ
 لتبنِّّيها في المنظومة الجزائرية يمكن تسجيل المالحظات التالية:

الطلبات العمومية في التجربة من األولويات التي فرضت تبني التفويضات في تنظيم 
ولعل عقد الشراكة بالوجه السابق بيانه يبدو َأْجَدى منه في  1الجزائرية، ُعنصر التمويل

التفويضات، ولكن تبني عقود الشراكة في منظومتنا القانونية يجعل من الهيئات التابعة 
س )الخواص( أكثَر منُه للجماعات اإلقليمية السيما اإلدارية منها، في مواجهة مباشرة لمُنافِّ 

 شريكا، ما قد يحول دون تحقيق الهدف األصلي المتمثل في الخدمة العمومية.  

يَضُع تنظيم تفويضات المرفق العمومي ونصه التطبيقي، معايير للتميز بين أشكال 
التفويض، ولكن معايير للمفاضلة في اختيار نوع العقد )صفقة أو تفويض(  والشكل في 

)امتياز أو إيجارا  ووكالة محفزة أو تسيير ..( تظل ضرورية وتوجيهية  حالة التفويض
َضة، وهو ما َسنعرُِّضه في الفرع المخصص لذلك.  للهيئات المفوِّ

 الفرع الثاني: تمييز التفويض عن اتفاقيات التعاون الالمركزي 

عام ليس ير لفكرة إشراك القطاع الخاص في القطاعات الحيوية لالقتصاد بشكل ظِّ نْ إن التَ 
صول أُ  رجعُ ، إذ تَ  الجزائر المستقلةمرِّ ها تقريبا من عُ مرُ إذ أن هذه الفكرة عُ  ،وليدا للفترة الراهنة

القطاع الخاص من جهة ثانية في و  إقرار الشراكة بين الدولة والجماعات اإلقليمية من جهة 
ذي أبقى المتضمن قانون االستثمارات وال 66/284 2إلى األمر، مجال القطاعات الحيوية

                                                           
 ، وهو2014تسييرا بشكل أكثر حدة اعتبارا من السداسي الثاني لسنة  أو طرحت مشكلة تمويل المرافق العمومية انجاز - 1

وبعد هذه السنة، وه وما نأتي على توضيحه في قبل ما استدل الباحث فيه على تصريحات بنك الجزائر في تقاريره السنوية 
 الباب الثاني من هذه الدراسة.

 . 1966لسنة 80، المتضمن قانون االستثمارات، ج ر عدد 1966سبتمبر15المؤرخ في  66/284األمر  - 2
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إن كان هذا األخير لم يأت و   ،63/277 1القانون  هُ ها قبلَ قرّ صراحة على المبادئ التي أَ 
تعبيرا عن اإلرادة المحضة للدولة بل جاء إقرارا لمجموعة من االمتيازات لفائدة الشركات 

  2سية ة في الجزائر التي كانت في الغالب فرنستقرِّ المُ 

ت يونة على إمكانية استخدام رأس المال األجنبي في االستثمارااء بعض اللُّ ضفَ مع إِّ 
من هذا األمر حيث  02ما جاء في المادة وبضمانات خاصة، كالعمومية الخاصة بالدولة 

 ت على ما يلي:نصَّ 

 لوطنيالمبادرة الخاصة بتحقيق مشاريع استثمارات في القطاعات الحيوية لالقتصاد ا إنَّ "
لخاص اسمال ر دعوة الرأقرِّ مكنها أن تُ ود للدولة  والهيئات التابعة لها، إال أن الدولة يُ تعُ 
أو  لوطنيل الرأسمال الخاص ادخُّ حالة كيفيات تَ  كلِّّ ن عندئذ لِّ عيِّّ نجاز هذه المشاريع فتُ إل

ذا مفهوم هد بمرسوم القطاعات المعتبرة كحيوية في حدَّ األجنبي في تلك االستثمارات وستُ 
 " .األمر

جال لالستثمار في م ،أمام استقطاب رأس المال األجنبي الباب واسعا تحت هذه األحكامفَ 
 ن، كما أعطت حق المبادرة بتحقيق هذه الغاية لكل مت الحيوية لالقتصاد الوطنيالقطاعا

 ايزة جدّ ة ممتر ت فيها هذه األحكام هي فقرِّ ن المرحلة التي أُ الدولة  والهيئات التابعة لها، وإل
 الجزائرية وهيئاتهاالجماعات اإلقليمية  من طرف ،خاص أجنبي -عام وطني فان الشراكة 

انين ها في قو قلُ رى نَ ل وجَ فعَّ د أحكام قانونية لم تُ جرَّ ت مُ وظلَّ  المرفقية، لم َتْشهد لها تطبيقا،
مت  التي بالصورةهد لها تطبيقا شْ ها لم تَ دورِّ والتي بِّ  جماعات اإلقليمية بمسمى التَّوأمة،ال ُرسِّ

 لها. 

 

                                                           
 .1963لسنة 53، المتضمن قانون االستثمارات، ج ر عدد1963جويلية 26المؤرخ في  63/277األمر  - 1
  .46، ص2017دكتوراه، جامعة عنابة  أطروحةق عبد الوهاب، ضمانات التعاقد في الصفقات ذات البعد الدولي، عال - 2
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 القانوني للتعاون الالمركزي  أوال: اإلطار

 عالقات تعاون بين الجماعات اإلقليمية الجزائرية  س المشرع الجزائري إلقامةسَّ أَ  
 11/10من القانون  106بناء على المادتين  ،ة في قانوني البلدية  والواليةنظيراتها األجنبيو 

إال أن المنظومة القانونية  ،المتعلق بالوالية 12/07القانون من  08و المتعلق بالبلدية 
ع صدور إال م ،مركزي الف تطبيقا للتعاون العرِّ للجماعات اإلقليمية في التجربة الجزائرية لم تَ 

  تينر و ذكمال والذي جاء تطبيقا للمادتين 2017نوفمبر 15بتاريخ  17/329المرسوم التنفيذي 
 تحديدا لكيفيات إقامة عالقات تعاون المركزية بين الجماعات اإلقليمية الجزائرية و 
 .1األجنبيةو 

 المتعلق بالبلدية نجدها قد نصت على ما 11/10من القانون  106 بالعودة لنص المادة
لمسبقة أجنبية أخرى إلى الموافقة ا جماعة إقليمية "تخضع توأمة بلدية ما مع بلدية أو :يلي

 للوزير المكلف بالداخلية بعد اخذ رأي وزير الشؤون الخارجية
 " .تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم

ة في :" تستطيع الواليالمتعلق بالوالية فقد جاء فيها 12/07من القانون  08أما المادة 
دل جماعة إقليمية أجنبية قصد إرساء عالقات تبا حدود صالحياتها إقامة عالقات تعاون مع

 " وتعاون طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في ظل احترام القيم والثوابت الوطنية

وأمة تقات آفاقا إلقامة عال ،تفتح المادتين المذكورتين أعاله، أمام كل من البلدية والوالية
 رأسها:طر القانونية التي يأتي على ن ضمن األُ عاوُ تَ و 

 الثوابت الوطنية .و  احترام القيم  -
  احترام مصالح الدولة الجزائرية.-
 احترام التزامات الجزائر الدولية. -

                                                           
 .2017لسنة  68، ج ر عدد 2017نوفمبر 15بتاريخ  17/329المرسوم التنفيذي  - 1
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 محلية مؤكدة .و  وجود مصلحة وطنية  -
 أن ال تكون هذه العالقات مصدر إفقار للجماعة اإلقليمية. -
 مفهوم التعاون الالمركزي  -أ

من قانون  08المادة من قانون البلدية، و  106مادة ال الفيه  أتِّ في الوقت الذي لم تَ 
حدود عالقات التبادل والتعاون يان بْ وال على تِّ  على إعطاء مفهوم للتعاون الالمركزي، الوالية

 17/329ما جسده المرسوم  ك األمر للتنظيمرِّ تُ  ،على الرغم من أهمية وخطورة هذه المسالةو 
 :1فجاء في تعريفه للتعاون الالمركزي 

 أكثر  وجماعة كل عالقة شراكة قائمة بموجب اتفاقية بين جماعة إقليمية جزائرية أو"
 " .، بهدف تحقيق مصلحة متبادلة في إطار صالحياتهما المشتركةرأكث إقليمية أجنبية أو

ور لدستا ضعُ فعلى سبيل المثال يَ  ،ة التعاون الالمركزي قارنة مسألغفل التشريعات المُ لم تَ 
 :جاء فيه ،140أساسا لها في الفصل التونسي 

ُيمكن للجماعات المحلية ربط عالقات خارجية للشراكة والتعاون الالمركزي  وَيضبِّط " 
من مجلة الجماعات المحلية الذي  40القانون قواعد التعاون والشراكة، وهذا ما تناوله الفصل 

الدولة التونسية  وسيادتها،  للجماعات المحلية في حدود القانون ومع مراعاة التزامات قرَّ أ
محلية تابعة  صالحية إبرام اتفاقيات تعاون وانجاز مشاريع تنموية في هذا النطاق مع سلطة

لدول تربطها بتونس عالقات دبلوماسية أو مع منظمات حكومية أو غير حكومية مهتمة 
 2" بتطوير الالمركزية  والتنمية المحلية

 ر التعاون الالمركزي:و  ص   -ب

                                                           
 ، مرجع سابق.17/329المرسوم التنفيذي  - 1
وهي  األجنبية األطرافد هذا الفصل المجاالت التي تشملها االتفاقيات التي يمضيها رئيس الجماعة المحلية مع حدَّ  - 2

والرياضة والصحة والتعليم  تتعلق على وجه الخصوص بالمجاالت الثقافية واالجتماعية واالقتصادية والتكوين المهني
  .ت المتجددة والمساواة بين الجنسينوالتعمير والفالحة والمحافظة على البيئة ودعم الطاقا
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 عن جخرُ فيما لم يَ  مركزي للتعاون الال حدودا ،17/329أحكام المرسوم التنفيذي  ضعتَ لم 
صور  فجاء النص على إمكانية أن تكون عالقات شراكة في ،ر القانونية السابق بيانهاطُ األُ 

ياضية ر أو علمية أو ثقافية أو تبادالت تقنية  أومشاريع تنمية  أوبرامج  أو توأمة أو صداقة
 تخرج عن الصالحيات المنوطة بالجماعات أنوذلك كله دون الشراكة  أشكالمن  ،غيرهاأو 

 لكال البلدين . اإلقليمية

 التعاون الالمركزي  إطارد في عاق  الت   -جـ

مشروع  ه بالمراحل واإلجراءات القانونية، في شكلرورِّ مضمون عالقة الشراكة بعد مُ  غُ فرَ يُ 
عناصر وجوبا  ويتضمن هذا المشروع ،لغة الشريك األجنبيو  ر باللغتين الوطنية حرَّ اتفاقية مُ 

 1:محددة، بعد المرور بمراحل سابقة للتعاقد رسميا،  نتناولها تباعا فيما يأتي

وعة على مجم ،اون والشراكة مهما كانت طبيعتهاى فكرة التعنَ بتُ  :مرحلة االستكشاف -1
ى بناء عل ،التفكير في البحث عن شريكحث عن الب إلى اإلقليميةالجماعة  عُ دفَ معطيات تَ 

بناء على موقع جغرافي أو تبادل ثقافي  إلىاجة حَ أو  ،ذات طابع اقتصادي مثال أسباب
 يةاإلقليم الجماعة بدأُ تَ ...( أوسياحية  إمكانياتأو نة )موارد طبيعية ، معطيات معيَّ  رُ يوفِّ 

 .األجنبيمع الطرف  اتصاالتهاالجزائرية في ربط 

بر وبا عجُ ون وُ يكُ  الذيفكرة الشراكة من خالل االتصال،  حُ طرَ تَ  :االتصال مرحلة -2
ي فخيرة القنصليات الجزائرية (، فتساهم هذه األو  القناة الدبلوماسية )المراكز الدبلوماسية 

وطنية ة الاليترقية التعاون الالمركزي، باقتراح تدابير لتشجيع عالقات الشراكة وكذا إشراك الج
 .في الخارجالمقيمة 

، حسب الحالة في رئيس المجلس الشعبي البلدي أوع الوالي رَ شْ يَ  :مرحلة التفاوض -3
، بغرض تحديد أهداف وميادين الشراكة ت مع الجماعة اإلقليمية األجنبيةإجراء المفاوضا

                                                           
 ، مرجع سابق.329-17من المرسوم التنفيذي  13وردت مراحل عقد الشراكة الالمركزية في المادة  - 1
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 فاوض تحت وصاية كل من وزير الداخلية ، ويكون هذا التَّ إداري  أومالي  أودبير تقني وكل تَ 
راسة المشروع التمهيدي ان بدومَ ن يقُ اذواللَّ  ، ت المحلية ووزير الشؤون الخارجيةجماعاالو 

 .اله إلى الطرف األجنبية إرسَ ، ومن ثمَّ لالتفاقية

قا فْ وِّ  مشاريع اتفاقيات التعاون الالمركزي، عدُّ تُ  :مرحلة إعداد مشروع االتفاقية -4
ير الوز و ، وزاري مشترك، بين وزير الداخليةد بموجب قرار حدَّ ، يُ لمشروع اتفاقية نموذجي

 .ف بالشؤون الخارجيةالمكلَّ 

أكثر من الميادين التي  أول محل االتفاقية، ميدان مَ مكن أن يشْ يُ االتفاقية:  محل   -د
التي تندرج على وجه الخصوص في  الجماعات اإلقليمية الجزائرية، تدخل في اختصاصات

 1:الميادين التالية

 والتهيئة والهندسة الحضرية.التنمية  -  
 .التالمواصو النقل  -  
 حماية البيئة. -  
 الطاقات المتجددة. -  
 الموارد المائية والري. -  
 إدارة الجماعات اإلقليمية . رنةوَعْص  ،المرفق العمومي -  
 التكوين المهني.و التعليم العالي التربية و  -  
 االجتماعية.النظافة والصحة والحماية  -  
 الشباب والرياضة .و  الثقافة  -  
 التنمية االقتصادية واالجتماعية. -  
 الفالحة والغابات والصيد البحري. -  

                                                           
 ، مرجع سابق.329-17من المرسوم التنفيذي  12المادة  - 1
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 الصناعة التقليدية.و  السياحة  -  
 يين.تكوين النواب المحلِّ و تحسين مستوى موظفي الجماعات اإلقليمية  -  

  :وعية محل االتفاقيةمشر   -1 
ئ لمبادلعلى مدى احترامها  فُ تتوقَّ  ،اتفاقيات التعاون الالمركزي  حل فيمشروعية المَ  إنَّ 

ة قاألولى ساب ،فضال عن أنها تخضع لنوعين من الرقابة ،ذكرر القانونية سالفة الطُ واألُ 
  ،فيذز التنحيِّّ  لتخَ تفاقيات التي دَ إلى اال متدُّ ا الثانية فهي تَ أمَّ  ،تخضع لها مشاريع االتفاقيات

            :الرقابة على عالقات التعاون في ما يلي مالجْ مكن إِّ يُ و 
لمسبقة ايخضع مشروع االتفاقية إلى الموافقة لمشروع االتفاقية: قابة السابقة الر   -أ

 خارجيةبعد اخذ رأي الوزير المكلف بالشؤون ال ،والجماعات المحلية للوزير المكلف بالداخلية
 مصادقةبعد ال عتبر نافذة إالّ التي ال تُ  ،المعنيلى مداولة المجلس الشعبي بعدها إ رَّ مُ ليَ 

ي الوالي المعن أو ،عات المحليةالصريحة عليها من قبل الوزير المكلف بالداخلية والجما
 .حسب الحالة

ال يمكن أن يكون  ،بموافقة سلطة الوصاية يحَض  ممشروع اتفاقية لأي وعليه فان كل 
كل مداولة تتضمن المصادقة على مشروع اتفاقية وتكون مخالفة  أنكما  ،لمداولة محالَّ 

قانون  من 57 ، 56،  55اد أحكام المو  أومن قانون البلدية  60، 59، 57ألحكام المواد 
 هي غير مشروعة . حسب الحالة ، 1الوالية

ليمية نه يعطي الجماعة اإلقبنفس الفكرة من حيث المبدأ، إالَّ أع التونسي يأخذ المشرِّ 
فض بالشكل الذي يجعل منها قادرة على الطعن في قرار الرَّ  ،كبر في حرية التعاقدشا أهامِّ 

ما جاء التفاقية أمام القاضي اإلداري، المتعلق بمشروع او  الصادر عن جهات الوصاية 
 :التونسية مجلة الجماعات المحلية النص عليه في

                                                           
 المتعلق بالوالية، مرجع سابق. 07-12القانون  - 1
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شاور مع على التّ  األجنبية، األطرافالتفاوض مع  أثناءالمحلية  الجماعات ُص حرِّ تَ "
االتفاقيات المذكورة، ويمكن للوزير المكلف  إمضاءالمصالح المختصة بوزارة الخارجية بقصد 

ويمكن للجماعة  ،النظام العام أوسيادية  ألسبابيرفض مشروع االتفاقية  أنبالخارجية 
جل أر قرارها في صدِّ بتونس والتي تُ  اإلداريةالمحكمة  أمامالمحلية الطعن في رفض الوزارة 

في  تُّ بُ العليا والتي تَ  اإلداريةالمحكمة  أماميتم االستئناف  أنشهر من تاريخ الطعن على 
الرفض ذات الطابع  أسبابعن  اإلفصاحال يتم  أن ى، وعلاجل شهرين من تاريخ االستئناف

 1".الهيئات القضائية المعنية ألعضاء إالالسيادي 

ا فيذهبإعداد مخطط عمل سنوي لتن رفا االتفاقلزم طَ يُ  :لالتفاقيةالرقابة الالحقة  -ب
ذ لة تنفيتقريرا سنويا عن حا، أن يرفع لوزير الداخليةبهذه الصفة يتعين على الوالي المعني و 

 نوي ه األخيرة مع مخطط العمل السهذ الحصيلة السنوية المنجزة وعن مدى توافقو  المشاريع 
 حقُّ كما يَ  ،نها تحسين تنفيذ االتفاقيةأمن ش ،قترح كل توصيةي أنوللوالي المعني في ذلك 

على  بناء ،العمل باالتفاقية إنهاءيقترح  أنللوالي المعني، في إطار رقابته على التنفيذ 
ير الوز  يرأالجماعات المحلية، بعد اخذ و  تها الوزير المكلف بالداخلية جاهَ ر وَ قدِّّ يُ  ،أسباب

 المكلف بالشؤون الخارجية.

 ةاإلقليميالتقدم بطلب للجماعة  إمكانيةوزير الخارجية و  يملك كل من وزير الداخلية 
ها من لر طِّّ ا سُ عمَّ  بأهدافهاأو ادت بموضوعها حَ  ،اتفاقية بأيالعمل  إنهاءيتضمن  المعنية
أو لعام اخاضعة للقانون  أخرى مة لهيئة لزِّ تكون مُ  أناتفاقية  أليكما ال يمكن  ،أولية أهداف

 . األخيرةدون موافقة هذه ، صالخا

أو  تعاون  عتبر باطلة بقوة القانون كل اتفاقيةتُ  :االتفاقيات الباطلة بقوة القانون  -جـ
 :تكون  ،شراكة ال مركزية

                                                           
، لإلشارة يتم تحيين 2019لمحلية، دليل السلطة المحلية في تونس، طبعة جوان من مجلة الجماعات ا 40الفصل  - 1

 وطبع هذه المدونة الرسمية بدعم من االتحاد األوربي ووزارة الشؤون الخارجية الهولندية.  
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أو ، األمنبأو للهوية الوطنية،  األساسيةالمكونات بالقيم و أو ة بالوحدة الوطنية ماسَّ  -   
 .العامبالنظام أو  ،بسالمة التراب الوطني

معمول والتنظيم الكما يحددها التشريع  الجزائرية، اإلقليميةخارج صالحيات الجماعة  -   
 .بهما

 دون موافقتها المسبقة. ،خاصةأو عامة  أخرى لزمة  مُ  -   

 يا يتمعملو تخضع االتفاقية لرقابة الجهة الوصية خالل كل مراحلها :االتفاقية أطراف -د
 . جهة الوصاية قَِّبلِّ  الجزائري من توقيع االتفاقية عن الطرف

مشتركة مع أو ، بمبادرة منفردة 1جزائرية إقليميةيمكن لكل جماعة  :الطرف الجزائري  -1
 تعاون ال مركزي أو عالقة شراكة  إقامة إلىتبادر  أن، أكثرأو  أخرى جزائرية  إقليميةجماعة 
 سالفة الذكر. قنواتتها في ذلك عبر نيِّّ  بإعالن

ائف هيئة تمارس وظأو كل جماعة  هي ،األجنبية اإلقليميةالجماعة  األجنبي:الطرف  -2
بموجب القانون الداخلي للدولة  ،إقليميةمعترف بها كجماعة  تكون  أنشريطة  ،إقليمية

 الهيئة.أو  اإلقليميةالتي تنتمي لها هذه الجماعة  ،األجنبية
 :الوطني فيما يلي للجانبتتمثل مصادر تمويل الشراكة بالنسبة  :مصادر التمويل -ه

 . اإلقليميةالموارد الخاصة بالجماعات  -
 الدولة. إعانات -
 .التنظيم المعمول بهماأو مورد مالي ينص عليه التشريع  أي -

                                                           
 Bioأبرمت اتفاقية تفويض لبناء مركز لجمع النفايات وتسييرها لفائدة والية بجاية، مع المتعامل األجنبي الكندي  - 1

CRUDE technologie بعنوان منح امتياز إنشاء مركب لتسيير النفايات في والية بجاية، 2017جوان  01، بتاريخ ،
ون الجزائري، رسالة دكتوراه، قانون عام، تخصص القانون، كلية لالطالع: سهيلة فوناس، تفويض المرفق العام في القان

 وما بعدها.  270، ص 2018الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 
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 جنبيةاأل يةاإلقليممها الجماعة فهي المساهمة المالية التي تقدِّّ  :األجنبيعن الجانب  اأم  
 وفقا للتشريع المعمول به . 

اون عالقات التع إقامةد لكيفيات حدِّّ المُ  17/329لم يتضمن المرسوم  :ل الخالفاتح   -و
بل  ،ةاقيات الشراكبمناسبة تنفيذ اتف تطرأقانوني لحل الخالفات التي قد  إطار ،الالمركزي 

دة ا يطرح عممّ  ،الطرف الجزائري اقية بمبادرة من العمل باالتف إنهاءيات فقتصر على كياِّ 
 إمكانيةأو حتمل الوقوع خالف مُ  يألدي الوُّ  الحلّ  إدراج إمكانيةتساؤالت في ما يخص 

ية لداخلااللجوء للتحكيم في مشروع االتفاقية النموذجي، المحدد بقرار وزاري مشترك بين وزير 
 . االحتكام للمبادئ العامةأو  ،لوزير المكلف بالشؤون الخارجيةوا

 افيها كم لمحددةا ،تهادّ انتهاء مُ قية نهاية طبيعية بِّ ينتهي العمل باالتفا :االتفاقيةنهاية  -ز
 ا:إمَّ قبل استيفائها لهذه المدة  إنهاءهامكن يُ 

ذ خأوبعد  المعني،بناء على اقتراح مسبب من الوالي  الداخلية،بقرار صادر عن وزير  -
 لىإفي هذه الحالة  باالتفاقيةالعمل  إنهاءيخضع  الخارجية،الوزير المكلف بالشؤون  رأي

 .حسب الحالة، المجلس الشعبي البلديأو مداولة المجلس الشعبي الوالئي 
 ية.الخارجبقرار صادر عن وزير الداخلية بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالشؤون  -

 ةالخارجيبالشؤون الوزير المكلف  رأيوبعد اخذ  بالداخلية،بطلب من الوزير المكلف  -
 أهدافهاعن أو ت عن موضوعها ادَ تكون قد حَ  المفعول،سارية  اتفاقية،بخصوص كل 

 سياسية.أو حزبية أو بوت النية في تحقيق غايات شخصية من خالل ثُ  رة،المقرَّ 
أن كالهما صورة من صور  الشراكة يمر في  مركزي التفويض والتعاون الال شكليا يتفق

بمرحلة للتفاوض بين طرفيه، الذي يكون احدهما على األقل جماعة إقليمية، لُيفرغ  مشروع 
االتفاق في شكله القانوني )اتفاقية(، أما موضوعيا فان االتفاقيتان تشتركان في األهداف من 

ن قدرات الشريك في مجال التنمية حيث تثمين وتعزيز قدرات الجماعة اإلقليمية باالستفادة م
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قد يلتقي االثنان في نفس الهدف إذا تعلق موضوع اتفاقية و عموماعلى المستوى محلي 
التعاون بالمرفق العمومي، لكن وضعية المتعامل األجنبي في اتفاقيات التفويض الزالت غير 

  واضحة المعالم.

 ثانيا: العالقة بين التفويض والتعاون الالمركزي:

ى الرغم من الفروقات بين التفويض والتعاون الالمركزي بالنسبة لمراكز األطراف عل
ة ووحد وأساليب التعاقد ورقابته، إال أن حضور المرفق العام في كال النوعين من االتفاقيات

خلق  األهداف التي يأتي على رأسها التنمية وتحديث الخدمة العمومية، يجعل من التفكير في
 ن االثنين مسألة هامة، كما بفتح اآلفاق أمام تفعيل الدور االقتصاديرابط قانوني بي

عد ت البز هذا الشكل من أشكال الشراكة فكرة المبادرة المحلية ذاعزِّ يُ للجماعات المحلية، و 
د عُ باالت جعلت من تَ أمر يتماشى مع متطلبات ما يعيشه العالم اليوم من تحوّ و الدولي، وه

 ة ة محلية تهدف إلى تحقيق تنمية بدايتها جماعة محلير أي مباد المسافات آخر عائق أمام
بها  المعمول األطراف، وفق االلتزاماتمتعدد أو في إطار تعاون ثنائي  ،آفاقها سوق دوليةو 

اضع من ، إال أن النتائج المحققة في هذا المجال، تظل رهينة العدد المتو دوليالصعيد العلى 
 ُتعدُّ  ى جهات إقليمية معينة، كما أن مجاالتها في الغالب الهذه االتفاقيات، واقتصارها عل

فضاء للشركة ذات البعد االقتصادي ويمكن معاينة ذلك من الخالل البحث في تطبيقات 
  بيق.اتفاقيات التعاون الالمركزي المبرمة انطالقا من دخول المرسوم التنفيذي حيَّز التط

، انه " منذ 1نيةاعات المحلية والتهيئة العمراجاء في تصريح للسيد وزير الداخلية والجم
بين الجماعات اإلقليمية الجزائرية  أزيد من ثالثين سنة تضاعفت اتفاقيات التعاون الالمركزي 

أشار إلى ، و 1999اتفاقية سنة 13إلى  1989اتفاقيات سنة  07والفرنسية، إذ انتقلت من
، على كل المستويات ن البلديناتفاقية تعاون المركزي وتوأمة بي50إبرام أكثر من 

                                                           
تصريح خالل أشغال الدورة الثالثة الجزائرية الفرنسية لرؤساء البلديات  ومسؤولي الجماعات االقليمة، متاح على الموقع - 1

 DZ.WWW.INTERIEUR.GOVمي لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانيةالرس
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المؤسساتية المتعلقة بمواضع متنوعة كالتسيير الحضري وحماية البيئة والحوكمة المحلية 
 والتبادالت الثقافية.." 

 وذكر وزير الداخلية أنه تم إبرام اتفاقيات أخرى منها:
 بين والية عنابة والمجتمع الحضري لدانكارك، -
 لجيروند، والية ادرار والمجلس العام -
بلدية وهران  وبلدية باريس وبلدية بوردو، إلى جانب مخطط عمل على مدى ثالث  -

سنوات بين بلدية ميلوز وبلدية الخروب)والية قسنطينة(، بخصوص إشكالية الصحة الوقائية 
ونظافة المحيط، وكذا ورشة خبرة حول موضوع تسيير النفايات المنزلية جمعت والية سطيف 

   1بمدينة ليون.
اقتصرت االتفاقيات محلَّ التصريح على تلك المبرمة مع الدولة الفرنسية، وهو ما ُيعيق 
أي محاولة لفتح آفاق التعاون الالمركزي، فحتى بعد تفعيل هذا الشكل من الشراكة بموجب 

 2المرسوم التنفيذي ظلت النتائج متواضعة وهو ما تعكسه الحصيلة المصرح بها رسميا

                                                           
 ZD.WWW.INTERIEUR.GOVمتاحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية - 1
 االتفاقيات المبرمة متاحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية. -2
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رية الجزائري جيال ثانيا من العقود اإلداللطلب العمومي  تستقبل المنظومة القانونية 
رتباطها ري الالمسماة تبدوا من جهة مكتملة المعالم لتوفرها على المعايير التقليدية للعقد اإلدا

 بالمرفق العام والشخص العام كطرف في العقد و تضمنها للشروط االستثنائية، لكنها من
ه نشأت ي الزَم هذا النوع من العقود منذجهة ثانية ُتبنى على أسس وأحكام فيها ما هو تقليد

ية كتقنية في محيط اإلدارة المحلية،  وفيها ما هو حديث فرضته متطلبات المرافق العموم
 الحديثة مما يجعل من التدقيق في طبيعة هذا النوع من العقود أمرا هاما.

 لتي تطرأيحتل المرفق العمومي المحلي درجة بالغة األهمية تفرض مواكبته للتحوالت ا
على مفهوم الخدمة العمومية، ما جعل القانون يمنح األشخاص العامة المسؤولة عنه 

 صالحية تفويضه للقطاع الخاص، في حدود ما يسمح به القانون وطبيعة هذا المرفق.

إن النص على إمكانية ظهور أشكال أخرى للتفويض بناء على التنظيم، والصالحية 
تها الممنوحة لألشخاص العامة المحلية والهيئات التابعة لها، لتفويض ما يقع تحت مسؤولي

له من مرافق، سواء بصورة منفردة أو في إطار تجمع تحتاج إلى البحث فيها، وهو ما نتناو 
 ثاني: األسس أول  بعنوان السمة التعاقدية للتفويض ومبحثمبحث في هذا الباب من خالل 

 العامة للتفويض. 
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 عقود التفويض الجيل الثاني للعقود اإلداريةالمبحث األول:  

قضاء الزال الفصل في طبيعة العقد عما إذا كان إداريا أو غير ذلك، محل اهتمام، فقها و 
 الجهة أثرا إلى القانون الواجب التطبيق بشأنها وتحديدلما للمسألة من أهمية، والمتدادها 

ي فالفاصلة في النزاعات المتعلقة بالعقد، في النادر جدا ما يجنب القانون عناء الفصل 
 طبيعة العقد، فيرد النص صراحة على أن العقد إداري، أما في ماعدا ذلك فاألمر متروك

رفيه طر، فيكون العقد إداريا متى كان احد لمعايير العقد مع ما رسخه الفقه من أسس ومعايي
شخصا عام، وتعلق موضوعه بمرفق عام واحتوى ضمن شروطه بنودا مختلفة عما هو 

 متعارف عليه في العالقات بين أشخاص القانون الخاص.

قد تبدو المسألة مفصول فيها بالنسبة لعقود التفويض في التجربة الجزائرية ألن تحديد 
إال أن ذلك  النص  كان مقتصرا على ما  1د تضمنها النص التطبيقيطبيعة هذا العقد ق

 247-15من أشكال للتفويض، بينما  فسح المرسوم الرئاسي  199-18تضمنه المرسوم 
باعتباره المرجع للتفويضات المجال للتنظيم، بأن يدرج أشكاال أخرى فيصبح احتمال إدراج 

ويض لم يشملها هذا الحكم ممكنا، فيصير النصوص التنظيمية ألشكال أخرى من عقود التف
األمر في تحديد طبيعتها قائما على مدى توافرها على معايير العقد اإلداري المتعارف عليها 

 والسالف ذكرها.

 عقود التفويض عقود إدارية المطلب األول:  

أن العقد اإلداري هو العقد الذي يبرمه شخص معنوي  ،من المستقر عليه فقها و قضاء
وتظهر فيه نية الشخص المعنوي  ،مرفق عامب ، ويتعلق موضوعهمن أشخاص القانون العام

                                                           
" اتفاقية تفويض المرفق العام عقد إداري ، على أن: 199-18جاء في نص المادة السادسة من المرسوم التنفيذي  - 1

 يبرم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما وأحكام هذا المرسوم"
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في األخذ بأسلوب القانون العام في العقد، وذلك من خالل تضمينه شرطا أو شروطا العام، 
 1لخاص.في ظل أحكام القانون ا المبرمةغير مألوفة في العقود 

وقد تأكد هذا التحديد للعقود اإلدارية في قضاء مجلس الدولة الذي ذهب فيه إلى أن العقد 
بقصد تسيير مرفق عام أو تنظيمه  ،اإلداري هو ذلك العقد الذي يبرمه شخص معنوي عام

وآية ذلك أن يتضمن العقد شروطا  وتظهر فيه نية اإلدارة في األخذ بأحكام القانون العام،
أو أن يخول المتعاقد مع اإلدارة االشتراك مباشرة  ،ئية وغير مألوفة في القانون الخاصاستثنا

 2في تسيير المرفق العام ".

 كما يكون العقد إداريا أيضا بنص القانون، فيتم النص صراحة على ذلك  

بنص القانون على ذلك، وهو ما يطلق عليه التحديد ومن ثم فإن العقد يكون إداريا 
هذا وقد أخذ النص التطبيقي لتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام ب القانوني

 التحديد إذ نص صراحة على أن اتفاقية التفويض عقد إداري، ولما كانت عقود التفويض ال
هي  تقتصر على تلك األشكال التي تناولها هذا النص، فان المحتكم إليه بشأن طبيعة العقد

إذا انطوى على عناصر ا وقضاء، ومدى توافرها في عقد التفويض، المبادئ الموضوعة فقه
ا ، يصطلح عليهف أحدها سقطت عنه الصفة اإلداريةثالثة تكاملية فيما بينها بحيث لو تخل

عمل المعايير الموضوعية للعقد اإلداري، كما أن استثناء التفويض بقرار انفرادي يخرج ال
شرط  م، وإلزامية الكتابة في عقد التفويض، تجعل منالقانوني من دائرة تفويض المرفق العا

 الكتابة معيارا شكليا الزما في عقد التفويض.

إن أول تلك العناصر أن تكون اإلدارة طرفا في العقد)المعيار العضوي( وثانيها أن يتصل 
( وثالثها أن تتبع اإلدارة بشأنه االرتباط بالمرفق العام)تنظيما أو تسييرا  العقد بمرفق عام

                                                           
لإلصدارات القانونية،  عبد العزيز عبد المنعم خليفة، األسس العامة في العقود اإلدارية، الطبعة األولى، المركز القومي - 1

 .22-21، ص2008
، 2002، بدون طبعة، بن عكنون الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، 2عوابدي عمار، القانون اإلداري الجزء  - 2

 .192ص
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التفويض، ومن ناحية أخرى ما سوف نتناوله باإلسقاط على  وهو أسلوب القانون العام
األصل أن اإلدارة ال تتقيد بشكلية معينة في أعمالها القانونية ما لم يلزمها القانون بذلك، 

ود، على أساس األمر تبرز هذه الخاصية بشأن القرار، وتمارسها اإلدارة أيضا بشأن العق
 بالخدم، وصفقات التسوية.

ا ثاني ال تجد مسألة التعاقد دون شكلية في مجال عقد التفويض، مما يجعلنا نفرد لها فرعا
بعنوان المعيار الشكلي،في هذا المطلب بعد عرض المعايير الموضوعية للعقد اإلداري 

 المتفق عليها فقها وقضاء في الفرع األول منه.

  1المعايير الموضوعية ول:األ فرع ال

 رساهاأتقتضي الطبيعة اإلدارية في ما لم ينص القانون صراحة عليه، توافر المعايير التي 
فق الفقه والقضاء، ممثلة في أن يكون الشخص العام طرفا في العقد، وان يتعلق العقد بمر 

أشخاص القانون عام، وان يتضمن العقد شروطا غير مألوفة في العالقات التعاقدية بين 
 ، نعرضها في النقاط التالية.الخاص

 )الجهة المفوضة(العضوي:المعيار  -أوال 

لكي يعتبر العقد إداريا يشترط أن يكون أحد طرفيه شخص من أشخاص القانون العام 
إذا كان العقد بين شخصين من أشخاص القانون أما ال خالف حوله، الذي العقد  هوو 

، وقد يكون الشخص المعنوي العام الطرف في 2يكون عقدا إدارياالخاص فإنه ال يمكن أن 
الدولة أو شخصا من األشخاص العامة اإلقليمية كما يشترط أن يكون هذا  متمثال العقد

الطرف مختصا في ذلك، إال أن القضاء اإلداري لم يعد يتشدد في شرط إبرام الشخص العام 
 للعقد بذاته وأخذ يقر بإمكانية إبرامه من قبل شخص أخر بالوكالة.

                                                           
يطلق الفقه المعيار الموضوعي للعقد على محله المرتبط بالمرفق العام والمعيار العضوي على الشخص العام الطرف  - 1

 .اإلداري راجع محمد سليمان الطماوي، النظرية العامة للعقد ،لعقد في ا

 يستثنى من هذا الحكم أن يكون أحدهما يتصرف بصفته وكيال عن شخص عام. - 2
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به أو لحساب شخص أخر من ويستوي في ذلك أن يتعاقد الشخص المعنوي العام لحسا
 األشخاص المعنوية العامة.

ص الن ورجوعا إلى النص الذي يعتبر تقنينا موحدا للتفويض في المنظومة الجزائرية نجد
 :على ما يلي

يمكن الشخص المعنوي العام المسؤول عن مرفق عام، أن يقوم بتفويض تسييره إلى "
تم التكفل باجر المفوض له بصفة مفوض له ،وذلك ما لم يوجد حكم تشريعي مخالف وي

 أساسية ،من استغالل المرفق العام .

وتقوم السلطة المفوضة التي تتصرف لحساب شخص معنوي خاضع للقانون العام 
 .بتفويض تسيير المرفق العام بموجب اتفاقية

وبهذه الصفة يمكن السلطة المفوضة أن تعهد للمفوض له انجاز منشات أو اقتناء 
  1." ية لسير المرفق العامممتلكات ضرور 

رط كما تشت، ائم في اتفاقيات التفويض من جهةتؤكد هذه المادة أن المعيار العضوي ق   
ا عن المرفق العام وهو ممسؤوال من جهة ثانية أن يكون الشخص المعنوي العام )المفوض( 

 يؤكد على ضرورة أن يكون المرفق العام محل التفويض يدخل في دائرة اختصاصه.

أن الشخص المعنوي العام قد يكون مسؤوال مسؤولية  2كما يفهم من تحليل هذه المادة
مباشرة عن المرفق العام فيقوم بتفويض تسييره إلى الغير وهي الحالة العادية، كما قد يكون 

تصرفه لحساب شخص معنوي عام آخر وهو ما تؤكده  إطارمسؤوال عن المرفق العام في 
ة المفوضة التي تتصرف لحساب شخص معنوي خاضع للقانون العام " و تقوم السلطعبارة 

 ...وهي الحالة التي تثير العديد من التساؤالت " بتفويض تسيير المرفق

                                                           
 ، مرجع سابق.247-15من المرسوم الرئاسي  207المادة  - 1
 ، مرجع سابق.247-15من المرسوم الرئاسي  207المادة - 2
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فقد يقصد بالسلطة المفوضة الجهة المخولة قانونا بالتصرف لحساب الشخص المعنوي 
وص تطبيق إشكاال بخصال تطرح  هذه الحالةالقانوني )العام وهو ما يطلق عليه التمثيل 

يل أو تفويض، كما يقصد به أيضا السلطة المفوضة في إطار توك ،المعيار العضوي(
التي تتصرف لحساب شخص معنوي خاضع وهو ما تفيده عبارة " ،صريحا كان أو ضمنيا

 " للقانون العام

وهي الحالة التي تطرح التساؤل بخصوص قيام المعيار العضوي في حالة ما إذا كانت 
أو أي صيغة بناء على توكيل  ،السلطة المفوضة تتصرف لحساب شخص معنوي عام

ه رقم ولتوضيح هذه الحالة نسوق ما ذهب إليه مجلس الدولة الجزائري في قرار قانونية أخرى، 
  كمثال: ،01/02/2005المؤرخ في  014397

الح الفالحية في قضية متعلقة بمستثمرة فالحيه أجاز مجلس الدولة الجزائري لمدير المص
القيام باإلجراءات المسبقة في إطار معاينة إهمال مستثمرة  ،طرف الوالي المفوض منللوالية 

قضاء وهران بتاريخ  والذي طعن باالستئناف ضد قرار مجلس "ع، ب"من قبل المستفيد 
الغرفة اإلدارية التي قضت بإلغاء العقد اإلداري الصادر بتاريخ و  01/02/2002
 91مجلد  28/02/1994المشهر لدى المحافظة العقارية بالسانية بتاريخ  06/02/1994
 1 66رقم 

 مفعول" إذ أن المستأنف التمس اإلشهاد على أن قرار استفادته لم يلغ وما يزال ساري ال 
 شهادوالئي يقضي بتحسين الهيئة المكلفة باإلجراءات واإل و اإلشهاد على انعدام وجود قرار

 على أن الموظف الذي قام بهذه اإلجراءات غير مختص .

وان المستأنف دفع بان مديرية المصالح الفالحية ال تملك صفة اتخاذ اإلجراءات المسبقة 
سبقة مخالفة يخول مديرية المصالح الفالحية أن تتخذ هذه اإلجراءات الم توكيل وال يوجد أي

                                                           
لسنة  07مجلة مجلس الدولة عدد  ،ب ضد والية وهران قضية ع 01/02/2005في  مؤرخ 014397رقم قرار  - 1

 وما بعدها. 157، ص2005
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الذي يوجب على الوالي دون سواه القيام بهذه اإلجراءات بواسطة  90/51ألحكام المرسوم 
 الهياكل الواردة في المنشور...

تم تحرير محضر  28/06/1999وبناء على أمر من رئيس الغرفة اإلدارية المؤرخ في 
مهملة وال أين عاين أن األرض  13/09/1994معاينة من طرف المحضر القضائي في 

لقيام السيد مدير المصالح الفالحية لوالية وهران ا فوضيستغلها احد وان السيد الوالي قد 
و القانون ال يمنع ذلك خاصة وان  اإلدارةباإلجراءات المسبقة وهذا يدخل في اختصاص 

 مدير المصالح الفالحية هو مدير تنفيذي للفالحة."  

ام قي هفكرة التفويض الفرعي الذي يتم من خاللل اعتبر البعض أن هذا القرار يرسخ     
خالفا للتفويض  ،المفوض األصلي بتحويل النشاط الموكل له أو جزء منه إلى شخص أخر

لى إبتفويض مهمة تسيير المرفق  ،األصلي الذي تقوم به الهيئة المسؤولة عن المرفق العام
أي ال تستمد صالحياتها في التفويض من سلطة  ،شخص أخر )المفوض له( بصفة أصلية

، ففي حقيقة أخرى بمعنى أن ال يكون الشخص المفوض نفسه مفوضا له تسيير هذا المرفق
ة إلدار لاألمر ال ترد المناقشة إلبراز الفارق بين التفويض كآلية للتعاقد والتفويض كوسيلة 

موظف إلى موظف آخر    بالمعنى الضيق لإلدارة الذي يعني نقل جزء من اختصاصات
 الن ذلك ليس مجال دراستنا.

 تقوم السلطة المفوضة التي: تتعلق المناقشة بتحديد مقاصد العبارة الواردة في النص   
   ا إذاوعمّ "  تتصرف لحساب شخص معنوي خاضع للقانون العام بتفويض تسيير المرفق

ي يتحدد على أساسها من يملك والت ،كان في هذا النص داللة على إمكانية للتفويض فرعيا
و بعبارة أدق الشخص المعنوي العام كطرف في عقد  ،أهلية التعاقد في مجال التفويض

على دراسته في المطلب الموالي، أما إذا أردنا أن نعاين الحالة التي    وهو ما نأتي ،التفويض
 المتعلق بالمياه فخير مثال لذلك ما اقره القانون تجسد ما يمكن اعتباره تفويضا فرعيا، 
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، وهو ما يظهر جليا بخصوص إمكانية أن يكون المفوض له هيئة مفوضة بصريح النص
 :1منه، و التي نصت على ما يلي 108في نص المادة 

" عندما يبادر صاحب االمتياز بتفويض الخدمة العمومية بصفته هيئة مفوضة، يتعين 
 " سة.الموارد المائية قبل عرضها للمنافعليه طلب الموافقة المسبقة من اإلدارة المكلفة ب

وض وان كان القانون قد اشترط الموافقة المسبقة إلدارة الموارد المائية بصفتها المف
رة األصلي إال انه اقر صراحة بإمكانية التفويض فرعيا من طرف المفوض له، كما أن العبا

بخصوص القائم بعرض تطرح التساؤل  الواردة في آخر هذا النص" قبل عرضها للمنافسة"
شترط يالمنافسة باعتبار أن المبادرة بالتفويض في هذه الحالة تكون من صاحب االمتياز ولم 

ذي ه والالنص أكثر من موافقة اإلدارة المكلفة بالموارد المائية، فهل يعني هذا أن للمفوض ل
  قد يكون من الخواص، الحق في  أن يعرض للمنافسة خدمة عمومية عهد بها له؟

 )االرتباط بالمرفق العام( : المعيار الموضوعيثانيا

اري قد إديرتبط العقد اإلداري بالمرفق العام، لدرجة أنه يشكل جزءا من تعريفه فال وجود لع
 ما لم يكن لمحله عالقة بالمرفق العام. فالعقد اإلداري وفقا لهذا الطرح:

 أوهو العقد الذي يبرمه شخص معنوي من أشخاص القانون العام بقصد إدارة مرفق عام 
كامه بأسلوب القانون العام و أح يأخذو أن يظهر نيته في هذا العقد بأن  ،بمناسبة تسييره

 .القانون الخاص يو غير مألوفة ف استثنائيةوذلك بتضمينه شروطا 

إن ذلك الغموض وتلك التقلبات التي جاءت على المرفق العام كان لها األثر على اعتماد 
المرفق العام كمعيار مميز للعقود اإلدارية،  فلقد  استند الفقه في تعريفه للعقد اإلداري إلى 
عالقة العقد بالمرفق العام، هذا المرفق الذي تأسس تعريفه هو اآلخر بداية على معيارين 

ا عضوي والثاني وظيفي، فالمرفق العام عضويا هو كل منظمة عامة تنشأها الدولة احدهم

                                                           
 .2005لسنة  15، المتعلق بالمياه، ج ر عدد2005اوت4المؤرخ في 12-05القانون  - 1
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وتكون خاضعة إلرادتها بقصد تحقيق حاجات للجمهور، وهو تعريف انتقد لشموليته، مما 
دفع بالقول أن المرفق العام وفقا لهذا المفهوم هو اإلدارة بشكل عام، فانتقل تعريف المرفق 

 فق:العام إلى وظيفة المر 

 "نشاط يقوم به أو يؤمنه شخص عام لتحقيق مصلحة عامةعلى أنه "  Chapusفعرفه 

بأنه نشاط ذو نفع عام محقق بواسطة شخص عام  Boiteau-Pauliat-Lachaumوعرفه 
أو تحت رقابته بواسطة شخص خاص، مع خضوعه وفقا ألحوال النظام خارق للقانون 

 1الخاص.

رحلة أخرى بوجود عنصرين هما المصلحة العامة فارتبط مفهوم المرفق العام في م
والشخص العام المسؤول عن هذا المرفق، ولكن ذلك تراجع مع إمكانية تكليف الخواص 

 بمهمة النفع العام في إطار المرافق، وعرف المرفق العام بناء على هذا بأنه:

إن تظهر كل اتفاق يبرمه احد األشخاص المعنوية العامة لغرض تسيير مرفق عام على 
بتضمين  في االتفاق نية الشخص المعنوي العام في األخذ بوسائل وأحكام القانون العام أما

االتفاق شروطًا غير مألوفة في عقود القانون الخاص أو السماح للمتعاقد معها باالشتراك 
 . 2مباشرة في تسيير المرفق العام

هاء ، وكان بعض الفقروقت الحاضوما شديدا في الوإذا كانت فكرة المرفق العام تالقي هج
ينادي بالتخلص منها، ويعمل على إحالل معيار آخر مكانها، فإن قضاء مجلس الدولة في 

 لعقودا ، والتي تشكل فرنسا ومصر ما يزال يرجع إلى تلك الفكرة معظم قواعد القانون اإلداري 
 اإلدارية الجزء األكبر منها.

                                                           
كلية الحقوق والعلوم  حسام الدين بركيبة، تفويض المرفق العام في فرنسا والجزائر، رسالة دكتوراه، قانون عام، - 1

 .46، ص 2019-2018السياسية، جامعة بو بكر بالقايد، تلمسان، 
 577،ص  2013، مجموعة اإلحكام اإلدارية العليا ، السنة  في مصر حكم المحكمة اإلدارية العليا - 2
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فق العام كمرجع لتحديد العقد اإلداري إال أن فعلى الرغم مما شكله غموض مفهوم المر 
، والذي ذلك االرتباط بين االثنين جعل من عقد التفويض يدور وجودا وعدما بالمرفق العام

طرأت عليه في كل مرحلة مستجدات كان من بينها أيضا ما صاحب الدولة من توجهات 
طبيعة العقد في الجزائر إذ طرحت هذه مسألة تحوالت المرفق العام وتأثيراتها على تحديد 

يعكس المرفق العام التصورات الفلسفية السائدة في  1يقول األستاذ محمد أمين بو سماح "
"، ومع ظهور تقنين فترة ما وبلد ما فهو يتغير بتغير المكان والزمان وينطبق ذلك في الجزائر
لها وكذا في نصه  2عقد  التفويض ظهر معها ذلك االرتباط بين االثنين في النص المرجعي

، إال أن تلك المسألة تظل حاضرة مادامت عقود التفويض لم تعرف لها حصرا 3التطبيقي
فضال عما تطرحه طبيعة الهيئات المفوضة من إشكاالت نأتي على إبرازها في المطلب 

 المخصص لألشخاص العامة في عقد التفويض.   

 ثالثا: معيار الشرط االستثنائي: 

اسع بصدد المعيار الحقيقي والفعال في إضفاء الطابع اإلداري على و دار جدل فقهي 
طة السل العقد وتمييزه عن غيره من العقود السيما بين أنصار فكرة المرفق العام وأنصار فكرة

الثا ثنصرا عالعامة الذين يرون بأن فكرة المرفق العام لم تعد تنتج أثرها القانوني ومن ثم فان 
 ها فيتثنائية غير المألوفة في مبادئ القانون الخاص تكون كافية لوحدتمثل في الشروط االس

 تمييز العقد اإلداري.

 تلك الشروط بأنها: 4عرف األستاذ أحمد محيو

                                                           
ديوان المطبوعات محمد أمين بوسماح، المرفق العام في الجزائر، ترجمة رحال بن عمر ورحال موالي ادريس،  - 1

 .03، 2005الجامعية، 
من المرسوم  207، أن يقوم بتسييره، الى مفوض له.."، المادة مرفق عام" يمكن الشخص المعنوي العام المسؤول عن  - 2

 ، مرجع سابق.247-15الرئاسي 
 .."مرفق عام" يمكن الجماعات اإلقليمية والمؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري التابعة لها والمسؤولة عن  - 3

 .349، ص 1996أحمد محيو، محاضرات في المؤسسات اإلدارية، الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات الجامعية،  - 4
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بنود ونصوص ال نجدها في العقود المبرمة بين األفراد وبذلك سميت بالبنود غير "  
أن و شترك، غير مألوفة في القانون المالمألوفة، واعتبر أن العقد يكون إداريا إذا تضمن بنودا 

  "وجودها هو تعبير عن المظهر األكيد للسلطة العامة

طيع تلك الشروط التي تستوجاء في تعريف األستاذ الطماوي للشروط االستثنائية أنها: " 
قدين لمتعااإلدارة بمقتضاها أن تحمل المتعاقد معها وبإرادتها المنفردة التزامات تجعل موقف ا

 متكافئ في العقد، سواء وردت في العقد صراحة أو ضمنا"غير 

فهي شروط يقع استثناءها في العالقات التعاقدية بين األشخاص فيستبعدها القضاء 
العادي ويعفي الطرف الضعيف من إعمالها بينما يؤسس عليها القاضي اإلداري الختصاصه 

 بالنظر في النزاعات المتعلقة بالعقود اإلدارية. 

د التفويض يتجسد معيار الشروط االستثنائية الذي تبرره السلطة العامة، في في عقو 
مقتضيات حماية جمهور مستعملي المرفق العام المفوض، فهؤالء المرتفقين هم طرف في 
هذا النوع من العقود وعدم وجود بنود تحفظ تلك المقتضيات قد يدفع إلى إهمال المفوض له 

ي على رأسها استمرارية المرفق في تقديم خدماته والمساواة بينهم اللتزاماته تجاههم، والتي يأت
في نص  1في تلك الخدمات، وهو ما يضمنه تنظيما النص على احترام مبادئ المرفق العام

 ، وما أضافته الفقرة الثانية للمادة الثالثة، نصه التطبيقي:247-15المرسوم الرئاسي 

ة إطار احترام مبادئ المساواة واالستمراري " ...يجب أن يتم تفويض المرفق العام في
 والتكيف مع ضمان معايير الجودة والنجاعة في الخدمة العمومية"

ال يمكن للبنود المنصوص عليها في عقد التفويض أن تقدم ضمانا كافيا لتغطية االلتزام 
ون إدراج بتلك المبادئ، كما أن االختالف والتعدد في أنواع المرافق العامة المفوضة يحول د

بنود استثنائية في دفتر شروط نموذجي، وهو ما تؤكده صياغة دفتر الشروط النموذجي 
                                                           

، مرجع تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، المتضمن 247-15من المرسوم الرئاسي  209المادة  - 1
 سابق.
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، والذي ال يمكن اعتباره نموذجيا 06الصادر عن وزارة الداخلية والمرفق بالتعليمة رقم 
القتصار ما ورد فيه على متطلبات مرفق المكتبة البلدية، في حين أن مرافق الجماعات 

عددة وتحتاج إلى دفتر شروط نموذجي لكل فئة من المرافق التابعة لها،  تغطي اإلقليمية مت
 ذلك التعدد.   

  المعيار الشكليالفرع الثاني: 

ي إلى أن اتفاقيات التفويض ه ،وعلى وجه الخصوص الفقه الفرنسي ،يذهب الفقه المقارن 
يد الن تحد ،وان تحديد هذه الطبيعة ال تكمن أهميته في الجانب النظري فقط ،عقود إدارية

  ،ضلتفوياتضع في الحد ذاته تحديدا لطبيعة اتفاقيات  ،طبيعة العقد عما إذا كان إداريا أم ال
 ،فويضاال يمكن أن يكون ت ،تحديديها تياآلكون إداريا بناء على المعايير فالعقد الذي ال ي
ن ناحية ثانية أن تكيف في عداد اتفاقيات التفويض، اتفاقيات المرافق كما ال يمكن م
 "    acte administratif unilatéralعقد أحادي الطرف  عن العمومية الناتجة

  19951سبتمبر 28وقع تأكيده من قبل مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ  الذي المبدأ هذا
الغاز، حينما  اقر المجلس أن أحكام هذا تعلق بتطبيق قانون) سابان( في قطاع في قرار 

القانون ال تطبق إذا كان اختيار المفوض له كان نتيجة مقرر أحادي الطرف اتخذته السلطة 
 المسؤولة عن تنظيم المرفق، تطبيقا لنص قانوني  :

"Les dispositions des articles 38 et 40 de la loi ne concernent que les cas ou 

les délégations font l’objet d’un contrat .Elle ne sont pas applicables lorsque le 

choix du délégataire est le résultat d’une décision unilatéral, prévue par un texte, 

prise par l’autorité responsable de l’organisation du service ."  

 يرسخ هذا القرار مبدأين :

   موضوع عقد"تكون في عبارته "..وهو ما يتضح األول يتمثل في اشتراط الكتابة :  -
                                                           

1 -CE ,Avis , assemblée générale , n 357.262, 28sep1995, sur ; www.conseil-Etat .Fr. 
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"font l’objet d’un acte                                                                       "  

 بناء على مقرر أحادي الطرف التفويضالثاني يتمثل في استثناء  -

"Elle ne sont pas applicable lorsque le choix du délégataire est résultat d’une 

décision unilatéral"                                                                                                                 

 الكتابة شرط -أوال
فاألصل العام هو إخضاعها لقاعدة  ،في عقودها يةتملك اإلدارة حق التحلل من الشكل

أن تطلب التنفيذ لمحل عقد لم تتم إجراءات إبرامه بعد   اإلدارة كما تملك  ،1حرية التعاقد
  ." السيما في مجال الصفقاتLiberté contractuelleتحت غطاء اصطلح على تسميته "

في ثالثة مواضع بسبب بهذا المبدأ  247-15الجزائري يأخذ تنظيم الصفقات العمومية و 
، منه(، وبسبب تجاوز قيمة الملحق للعتبة 23و  12حالة االستعجال  في موضعين )المواد 

إال انه منه(  18المالية للصفقة ومراعاة لمبدأ سنوية  الميزانية  في الموضع الثالث )المادة 
ص عليها في منصو  جالآبإبرام صفقة تسوية في  ،يلزم المصلحة المتعاقدة على هذا النحو

ولكن الطبيعة الخاصة لعقود التفويض تفرض إفراغ االتفاق في  شكل ، 2472-15المرسوم 

                                                           
، ص 2003دراسة مقارنة ، الطبعة األولى مؤسسة الطوبجي ،  BOTإبراهيم الشهاوي ، عقد امتياز المرفق العام  - 1

تنظيم الصفقات العمومية بهذا المبدأ إال انه يلزم المصلحة المتعاقدة على هذا النحو بإبرام صفقة تسوية في ، يأخذ 138
 .247-15اآلجال المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي 

عندما ال يسمح االستعجال الملح بإعداد الصفقة قبل الشروع في بداية : " 247-15من المرسوم الرئاسي  12المادة  - 2
تنفيذ الخدمات، يثبت الطرفين عن طريق تبادل الرسائل، ومهما يكن من أمر فالبد من إبرام صفقة عمومية على سبيل 

 أشهر." 06أعاله، خالل مدة  03التسوية، خالفا ألحكام المادة 
 قا للفقرةطب إذا لم تتمكن المصلحة المتعاقدة من إبرام صفقة عمومية،من نفس المرسوم الرئاسي: "  18المادة       

ي ميزانية يدة فالسابقة وعرضها على الرقابة الخارجية المسبقة خالل السنة المالية المعنية بالنسبة للعمليات المق
بها  ت المتعلقةتماداسنوية، تبرم صفقة تسوية، بصفة استثنائية خالل السنة المالية الموالية وتقيد هذه النفقات في االع

 "لمعمول بهماطبقا للتشريع و التنظيم ا
لصفقات " تعفى من أحكام هذا الباب السيما ما تعلق منها بطريقة االبرام ا: من نفس المرسوم الرئاسي 23المادة     

يعتها حكم طبالعمومية الستيراد المنتجات و الخدمات التي تتطلب من المصلحة المتعاقدة المعنية السرعة في اتخاذ القرار ب
 سعارها ومدى توافرها...و التقلبات السريعة في أ
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الكتابة  فتشترط وال ترخص بالبدء في التنفيذ دون ذلك، حتى على سبيل االستثناءمكتوب، 
ها حقوق وواجبات كل طرف في الوثيقة التي تحدد فيوالنص على مضمون االلتزامات، في 

مجلس الدولة الفرنسي إلى إنكار وجود عقد تفويض في حالة عدم وجود ولقد ذهب  "،العقد"
 عقد مكتوب.

بدأ الذي ي مجاالت التعاقد الخاصة بالتفويض، هي دفتر الشروط  إن أهم وثيقة مكتوبة في
ارة  اإلد أداة لتعبير اإلدارة عن إرادتها في التعاقد و ينتهي صيغة مكتوبة تلزم المتعاقد مع

ض ، و إلى جانب دفتر الشروط تكتمل شكلية التعاقد في مجال التفويبما تعهد بهقيد بالت
روط ، والتي عادة ما يتم النص على أنها تمثل و دفتر الشبالمصادقة على اتفاقية التفويض

 كيانا واحدا . 

 ترد دفاانه في ظل تعدد وتنوع الوثائق المتعامل بها مع اإلدارة المتعاقدة والى جانب وجو 
ثار الجدل حول حاالت  ،دفاتر الشروط الخاصة النموذجية و ،الشروط اإلدارية العامة

في  واردةوان كانت القاعدة العامة المتبعة في هذا الشأن هي " أن األحكام ال ،هانالتعارض بي
مة " دفاتر الشروط الخاصة يمكنها أن تكون تعديال لألحكام الواردة في دفاتر الشروط العا

 اال للقاعدة األصولية التي تقضي بان الخاص يقيد العام .وذلك إعم

وحتى يضع حدا لمثل هذا التعارض فقد جرى تنسيق و توحيد بين  ،في التشريع الجزائري 
كما يلجا التنظيم الجزائري إلى دفاتر  ،الملحقة بالعقود اإلدارية من جهةمختلف الوثائق 

 تسري على نفس النوع من العقود ،ومجردةالشروط النموذجية والتي يضمنها أحكاما عامة 
ذلك دفتر الشروط النموذجي، المتعلق بإجراءات تفويض المرافق العامة من جهة ثانية،ومثال 

                                                                                                                                                                                     

ئة أشهر ابتداء من تاريخ الشروع في تنفيذ الخدمات وتعرض على الهي 03ومهما يكن من أمر، تحرر صفقة تسوية خالل 
 المختصة بالرقابة الخارجية"
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وتعد دفاتر الشروط النموذجية أحكاما عامة باإلحالة إليها  1ليميةالتابعة للجماعات اإلق
  .صراحة كما يتم النص على ذلك في العقد ذاته

 استثناء التفويض بناء على مقرر أحادي الطرف -ثانيا

نى قرار مجلس الدولة المشار إليه أعاله الحاالت، التي يكون فيها اختيار المفوض له ستثا
، وهذا ال ينفي صفة 40و  38بناء على مقرر أحادي الطرف من تطبيقات المادتين 

تين المشار إليهما ومن التفويض على هذا التصرف القانوني، وإنما يعفيه من تطبيق الماد
اإلجراءات التي تقتصر على عقود التفويض، وتجعله مصنفا في ما يعرف بالتفويض 
االنفرادي  الذي يختلف عن عقود التفويض في أطره القانونية، ولقد وضع بعض الباحثين 

به  في المجال معايير للتمييز بين االثنين، نذكر منها ما قدمه أستاذنا رشيد زوايمية " يقصد
منح تسيير مرفق عام لشخص خاص أو عام، دون االستناد إلى عقد أو اتفاقية مسبقة تبرم 
بين صاحب التفويض و السلطة المانحة، بل يكون بموجب قرار إداري انفرادي وغالبا ما 

 2يمنح للمؤسسات العامة، وهو غير خاضع إلجراءات اإلشهار والمنافسة". 

القانوني من إجراءات اإلشهار والمنافسة المنصوص عليها سواء إن إعفاء التصرف       
في قانون سابان في فرنسا، أو تلك المنصوص عليها في التنظيم الجزائري للتفويضات، ال 

الباحثين وإنما تنصرف آثار ذلك  3يعني إخراجه من دائرة التفويضات كما ذهب إليه بعض
  .ي أو التأهيل االنفراديإلى تصنيف هذا التصرف ضمن التفويض االتفاق

                                                           
،أرفقتها بدفتر شروط نموذجي،إلعداد دفاتر 2019جوان 09أصدرت الوزارة المكلفة بالداخلية تعليمة مؤرخة في  - 1

 الشروط المتعلقة بإجراءات تفويض المرافق العامة التابعة للجماعات اإلقليمية . 
 ، نقال عن :35فوناس سهيلة، مرجع سابق، ص  - 2

Rachid Zouaimia, la délégation de service public au profit de personne privées, op.cit, p5. 
بركيبة حسام الدين، تفويض المرفق العام في فرنسا والجزائر،رسالة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة  - 3

 . 81، ص 2019-2018بوبكر بالقايد، تلمسان، 
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ت الدولة الفرنسي من اجتهادات على انه قاعدة ال تشذ عنها األحكام، ذلك أن قرارا  
 مجلس الدولة الفرنسي  تتكيف مع معطيات ومقتضيات محيط اإلدارة الفرنسية وأعمالها و

من مصالحها، وال أدّل على ذلك من التعديالت التي مست مفاهيم التفويضات الموضوعة 
تها قبل هذا المجلس بفعل التوجيهات األوربية األخيرة، هذه المفاهيم هي نفسها التي تبن

 أنظمة تأثرت أيما تأثر باجتهادات المجلس، وليس من باب اإلنقاص من شان مجلس الدولة
الفرنسي الرائد في المجال اإلداري، ولكن من باب التذكير أن لكل تجربة معطياتها 

 ومقتضياتها.

نفس السياق وبخصوص التفويض االنفرادي فان الباحث يكاد يجزم بان مجلس ضمن 
الدولة الفرنسي لن يتأخر في التراجع عن هذا االجتهاد المتعلق باستثناء التفويض االنفرادي 
من إجراءات اإلشهار والمنافسة، مسايرة لما استقرت عليه المحكمة األوربية في بيان لها بهذا 

 : 1تثنيها من دائرة الخضوع لمبادئ المنافسةالشأن والذي لم يس

« Les actes imputable a l’Etat, par les quels une autorité publique confie a un 

tiers, que ce soit par un acte contractuel ou par un acte unilatéral ayant reçu le 

consentement de ce tiérs, la gestion totale ou partielle de service qui relève 

normalement de sa responsabilité et pour les quels ce tiérs assure les risque 

d’exploitation..»2 

 المطلب الثاني: األشخاص العامة في عقد التفويض

خص شإن عقد التفويض وباعتباره عقد إداري بتوافر أركانه، فان احد أطرافه على األقل  
لكل شخص معنوي خاضع للقانون   فمنح المكنة ولقد وضح ذلك تنظيم التفويضاتم، عا

  .ما لم يوجد حكم تشريعي يحول دون ذلك ،العام ومسؤول عن مرفق عام  بتفويض تسييره

                                                           
بيان المحكمة األوربية حول امتياز المرافق العمومية، يلزم بالخضوع لمبادئ المنافسة بمجرد توفرها على معايير  - 1

 النشاط االقتصادي. 
2 -Communication interprétative de la commission sur les concessions en droit 
communautaire, journal officiel 121 du 29-04-2000.p 0002-0013. 
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انتقل إلى مجال الشخص  ،قانون خاصلقانون إلى قانون عام و إن تقسيم ا
لمعنوية األشخاص اللقانون العام و  لمعنوية الخاضعةالتمييز بين األشخاص او 1المعنوي 

ألشخاص المعنوية الخاضعة لكليهما، هو تمييز فئة ثالثة من االخاضعة للقانون الخاص و 
، سواء لى وجه الخصوص في مجال التفويضاتهذه األهمية ع ز، تبر يكتسي أهمية بالغة

، في مجال 2ك تعلق األمر بتحديد نطاق التفويضات أو فيما تعلق بالنتائج المترتبة عن ذل
 المنازعات و تحديد االختصاص القضائي.

 مجال تطبيق التفويضات وتحديد الشخص العام كأحد أطراف العقد، يبنى أساسا على ماو 
 :من التنظيم المتعلق بها 207مادة جاء في ال

" يمكن الشخص المعنوي الخاضع للقانون العام المسؤول عن مرفق عام، أن يقوم 
 بتفويض تسييره إلى مفوض له، وذلك ما لم يوجد حكم تشريعي مخالف ......"  

تشمل عبارة "الشخص المعنوي الخاضع للقانون العام" جميع األشخاص المعنوية العامة، 
(، فضال عن إمكانية التعاقد في 3)ات عمومية (، وهيئ2( و جماعات إقليمية)1من دولة )

من  3صورة تجمع لعدة أشخاص عمومية خاضعة للقانون العام التي تتيحها المادة الخامسة
 (. 4نفس المرسوم التنفيذي )

                                                           
احمد الشافعي، االعتراف بمبدأ المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في القانون الجزائري، أطروحة دكتوراه، كلية  - 1

 .22، ص 2011-2010، بن يوسف بن خدة، 1الحقوق و العلوم السياسية، قسم الحقوق جامعة الجزائر
الجزائية، وأحكام قانون العقوبات فعلى سبيل المثال، تقر فضال عن ما ترتب عن ذلك من نتائج بخصوص المسؤولية  - 2

مكرر من قانون العقوبات مسؤولية الشخص المعنوي عن الجرائم التي ترتكب لحسابه، من طرف أجهزته أو  51المادة 
ية الدولة و الجماعات المحلية و األشخاص المعنو  ممثليه الشرعيين عندما ينص القانون على ذلك، وتستثني من ذلك

 الخاضعة للقانون العام .
 
 ، مرجع سابق.199-18من المرسوم التنفيذي  05راجع المادة  - 3
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 للهيئات العمومية بصفتها أشخاص معنويةتحديده  كان التشريع الجزائري قد أسس وإذا 
على تمييزها عن  ،1ة بتسيير الخدمات العمومية عامة خاضعة للقانون العام ومكلف

فان مدلول الهيئات العمومية  ،، فقد قسمها إلى أربعة أقسام2المؤسسات العمومية االقتصادية
 المعنية بالتفويضات، ينصرف إلى ثالث فئات من هذه الهيئات العمومية :

 الهيئة العمومية ذات الطابع اإلداري،-

 الطالع الصناعي و التجاري،الهيئة العمومية ذات -

 الهيئة العمومية المحلية.-

 .3باعتبارها ذات تسيير خاص ،أجهزة الضمان االجتماعيمن ذلك تستثنى و 

فضال عن األشخاص العموميين المشمولين بأحكام المادة الرابعة من النص التطبيقي 
 ألشخاص تجمع إلبرام اتفاقيات تفويض في إطار ،، فانه يؤهل أيضاتلتنظيم التفويضا

ي عموميين الممثل القانوني لهذا التجمع، وعلى هذا األساس تكون السلطة المفوضة إما ف
 صورة فردية أو في إطار تجمع وهو ما تناوله في الفرعين التاليين:

 الفرع األول: تعاقد السلطة المفوضة بصورة منفردة

ن مرفق عام والمتعاقد تتمثل السلطة المفوضة في الشخص المعنوي العام المسؤول ع 
مع شخص عام آخر، بمناسبة تسييره، دون أن يكون لتلك العالقة التعاقدية رابط شراكة 

                                                           
 :تتميز المؤسسة االقتصادية في مفهوم هذا القانون عن: المعدل والمتمم 01-88من القانون  04المادة  - 1
 .بتسيير الخدمات العموميةالهيئات العمومية بصفتها أشخاص معنوية خاضعة للقانون العام و مكلفة  -1
 الجمعيات والتعاونيات والجمعيات األخرى. -2
، جعلت من المشرع يفصل بخصوص المؤسسة 01-88إن المعطيات االقتصادية التي صاحبت إصدار هذا القانون  - 2

، وقد أشار بعض (14العمومية االقتصادية بينما اقتصر في تحيده للمؤسسة العمومية اإلدارية على مادة وحيدة المادة)
 األساتذة إلى ذلك ، راجع مسعود شيهوب، المرجع السابق. 

 ، نفس المرجع.01-88من القانون  02المادة  - 3
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واألشخاص التي يخولها القانون إبرام عقود بهذه الصفة، هي األشخاص العامة التقليدية من 
 دولة وجماعة إقليمية، وما تحدثها االثنان من هيئات، وفي مايلي تفصيلها.

 و  المعنوية الخاضعة للقانون العام، تأتي الدولة في مقدمة األشخاصالدولة:  - أوال  
هي مفهوم ال يمكن أن يختزل لمفاهيم أخرى فهي ليست ضمن النظام القانوني و إنما هي 

 1النظام نفسه

أما المقصود بالدولة هنا فهي السلطة المركزية، أي المفهوم الضيق و ليس المفهوم الواسع 
 .3أو حتى في القانون اإلداري في مجاالت معينة 2الذي نعرفه في القانون الدستوري 

مثلة وينطوي تحت مفهوم السلطة المركزية الوزارات و مصالحها الخارجية بالواليات والمت
من  ، وغيرهامديرية الري، مديرية التربية مثال: مديرية المصالح الفالحية، في المديريات

 ن طريقعوعموما فان كل المرافق العمومية اإلدارية المركزية المسيرة ذية، المديريات التنفي
 االستغالل المباشر تندرج ضمن مفهوم السلطة المركزية.

 وتم النص على أهليتها التعاقدية أما إذا كانت هذه المرافق تتمتع بالشخصية المعنوية
   4ج ضمن مفهوم الدولة.فإنها من ناحية التمثيل القانوني وما ترتب عن ذلك ال تندر 

المصطلحات المستعملة  وعلى اختالف إن الجماعة اإلقليميةالجماعة اإلقليمية:  - ثانيا 
تظل موحدة في أهدافها ومبررات وجودها، فهي ليست وليد الصدفة بل قادت  5والواردة بشأنها

                                                           
 .23مرجع سابق، ص، احمد الشافعي - 1
 محددا ويخضع لسلطة سياسية. إقليما بمعنى شعب يقطن ،اإلقليم، السلطةالدولة في القانون الدستوري هي:الشعب، - 2
بوجه عام"  المركزية، فقد يقصد بها "السلطة من معنى السلطة أوسعمعنى  اإلداري  في القانون  أحيانايقصد بالدولة  - 3

 اإلداريةللمنازعات  راجع في هذا مسعود شيهوب، المبادئ العامةن، السلطة( بعمل معيفنقول مثال لقد قامت الدولة)أي 
 .ما بعدهاو  357ديوان المطبوعات الجامعية .ص 2005الثالث،الطبعةالرابعةاالختصاص ، الجزء  نظرية

 .358مسعود شيهوب، مرجع سابق، ص  - 4
استعمل مصطلح الجماعات اإلقليمية في النصوص المتعاقبة للوالية والبلدية،واستعمل مصطلح الجماعات المحلية في  - 5

وفي المراسيم الرئاسية  1994-05-31المؤرخ في  216-94 العديد من النصوص التنظيمية مثل المرسوم التنفيذي
المؤرخ  230-90أخرى منها المرسوم  المتضمنة تعيين أعضاء الحكومة كما استعمل مصطلح اإلدارة المحلية في نصوص
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التي صاحبت مفهوم الدولة إلى حد  ،إليها التطورات السياسية و االقتصادية واالجتماعية
فهي احد الركائز الرئيسية للعمل و التدبير   1جعل من تطبيقها كصورة لالمركزية، شبه كوني

 .مواكبة بذلك روح العصر و التنمية و االجتماعي و تكريس الديمقراطيةاالقتصادي 

وهي مرافق  ،2يةوالمقصود بها  األشخاص المصلحية أو المرفق الهيئات العمومية: -ثالثا
عمومية وطنية أو والئية أو بلدية، نصبت ككيانات مستقلة لهذا الغرض وتكون مزودة بذمة 
مالية وميزانية خاصة تستعين بها األشخاص اإلقليمية العامة في آداء بعض مهامها فتتنازل 

 لها عن إدارة المرافق العمومية .

تحت تسمية هيئة عمومية  01-88في القانون  القدر األكبر منها التشريع الجزائري اقر 
، هذه األخيرة عرفها التشريع 3وتناولتها العديد من النصوص بتسمية مؤسسة عمومية

بمسمى المؤسسة العمومية على إنها أسلوب من  4الجزائري في منظومة الجماعات اإلقليمية
مرفق عام متمتع  على أنها 5أساليب تسيير المرافق العمومية، وعرفها جانب من الفقه

                                                                                                                                                                                     

صد المحدد ألحكام القانون األساسي الخاص بالمناصب العليا و الوظائف العليا في اإلدارة المحلية وق1990-07-25في 
-94بهذا األخيرة مناصب عدم التركيز اإلداري ال الجماعات اإلقليمية كما استعمل هذا المصطلح في المرسوم التنفيذي 

المحدد لقواعد تنظيم مصالح التقنين و الشؤون العامة واإلدارة المحلية ،وغيره. وان كان هناك من جعل من هذا  217
فان الباحث التزاما ببحثه وتقيدا  بالدستور يعمد إلى استعمال مصطلح االستعمال المتعدد للمصطلحات محل دراسة ، 

 وما بعدها.        51الجماعات اإلقليمية ، لالطالع أكثر راجع: عطاء هللا بوحميدة، مرجع سابق، ص 
 .7منار مصطفى،مرجع سابق، ص  - 1
 .24مرجع سابق، ص احمد الشافعي، راجع - 2
 العمومية ذات الطابع اإلداري  الهيئةتستعمل مصطلح  01-88تجدر اإلشارة إلى أن المراسيم الصادرة بعد القانون  - 3

 بقدر ما استعملت مصطلح المؤسسة العمومية ذات الطابع التجاري و الصناعي.  
على المؤسسة العمومية 09-90من قانون الوالية 127الى 126جاءت على ذكرها قوانين الوالية والبلدية،نصت المواد- 4

منه على أن للمجلس الوالئي صالحية إنشاء مؤسسة  127الوالئية كطريقة تسيير للمرافق العمومية الوالئية، و أشارت المادة
على النوعين مع إلزامية أن  154تجارية و صناعية،كما نصت المادة  عمومية والئية ذات صبغة إدارية أو ذات صبغة

 147و146توازن المؤسسة العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي بين إيراداتها ونفقاتها، وجاءت على ذكرها المادتين 
 المرجوة منها. ، فنصت األولى على إنشاءها و حددت الثانية شكلها بناء على األهداف 07-12من قانون الوالية 

 443 ص، اإلداريةفي المؤسسات  محاضرات،احمد محيو، 363: مسعود شيهوب، مرجع سابق، ص راجع في هذا - 5
  (.القانون  أصولو  أسسوما بعدها، محمد انس قاسم جعفر، الوسيط في القانون العام )
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والمؤسسة على هذا األساس نوعان مؤسسة عامة تقليدية، ومؤسسة  1بالشخصية المعنوية
األولى هي المؤسسة العامة ذات الطابع اإلداري وهي التي تسند لها مهمة  ،عامة مستحدثة

لتي بينما الثانية هي المؤسسة العامة الصناعية والتجارية ا ،تسيير المرافق العامة اإلدارية
 تسند لها مهمة تسيير المرافق العامة الصناعية والتجارية .

 من قانون 127الى 126جاءت على ذكرها قوانين الجماعات اإلقليمية، فنصت الموادولقد 
ئية، و على المؤسسة العمومية الوالئية كطريقة تسيير للمرافق العمومية الوال 09-90الوالية 

ت الوالئية صالحية إنشاء مؤسسة عمومية والئية ذا منه على أن للمجلس 127أشارت المادة
على النوعين مع  154صبغة إدارية أو ذات صبغة تجارية و صناعية، كما نصت المادة 

 اهفقاتإلزامية أن توازن المؤسسة العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي بين إيراداتها ون
، فنصت األولى على 07-12ة من قانون الوالي 147و 146وجاءت على ذكرها المادتين 

 إنشاءها و حددت الثانية شكلها بناء على األهداف المرجوة منها.
ق لمرافدارة وتسيير الم يعد مقتصرا على اإل ،ن الهدف من إنشاء هذه الهيئات المرفقيةوأل

 العمومية المحلية فقط، فقد ظهرت هيئات أخرى ذات طبيعة مصلحية في األنظمة المقارنة
النقابات المختلطة يد منها وبتسميات مختلفة كالمثال نجد في فرنسا العد فعلى سبيل

 التعاون بين المقاطعات والتعاون ما بين الجهات .وتجمعات التعاون البلدي و 
سيير ولكن أهدافها ظلت واحدة، وهي ت ،األسس القانونية لهذه الهيئاتاختلفت التسميات و 

ا وياتهتحولت زمنيا إلى أهداف من طبيعة اقتصادية، فكانت من أول المرافق العمومية، وإدارة
 إثراء ميزانية الجماعات اإلقليمية المنشاة لها أو المشتركة فيها.

وبفعل تأثرها الطبيعي بالمراحل التي  ،إن المنظومة القانونية الجزائرية للجماعات اإلقليمية
، عرفت عدة أشكال لهذه د الوطنيبها البالد وما صحبها من تحوالت في االقتصا تمر 

الهيئات العمومية المصلحية كالمقاولة العمومية والمؤسسة العمومية المحلية و النقابات 
إال أن اقتصار أهداف هذه الهيئات على إدارة و تسيير المرافق العمومية باإلضافة البلدية، 

للجماعات اإلقليمية  كما إلى أسباب أخرى جعلت العديد منها يختفي من المنظومة القانوني 

                                                           
 .363مسعود شيهوب، مرجع سابق، ص  - 1
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أن جزء هاما منها الزال يخضع ألسس قانونية ال تنتمي  إيديولوجيا لهذا العصر فعلى سبيل 
 .1 200-83المثال الزالت المؤسسة العمومية المحلية تخضع للمرسوم 

ة إدار  إن مفهوم الهيئة المرفقية في األنظمة المقارنة اخذ أبعادا أخرى، فتحول من طريقة
من  فق العمومي إلى بديل تمويل ليخلق بالتبعية هامشا اكبر للجماعة اإلقليمية ينقصللمر 

ي فتبعيتها لسلطة الوصاية فتتحول الجماعة اإلقليمية من التزام مالي على عاتق الدولة 
زية مقابل الخضوع التام للوصاية ، إلى جماعة إقليمية شريك فاعل إلى جانب السلطة المرك

 اقتصادي.في تحقيق توازن 
على  نكر وجود معالم لهذا التصور في منظومتنا القانونية وال أدلال يمكن للباحث أن يُ 

دا ذلك من أن التفويضات أخذت شكال جديدا و إطارا قانونيا حديثا، عرف نصا تطبيقيا وحي
أطرافه إما إحدى هذه فتكون المرافق العمومية للجماعات اإلقليمية، في مجال تطبيقه 

 و الهيئات في إطارأو مجموعة من هذه الجماعات أو هيئة عمومية تابعة لها أت الجماعا
 تجمع.

 : الفرع الثاني: التعاقد في إطار تجمع

لمجموع األشخاص العموميين الخاضعين للقانون العام، بإبرام  يسمح تنظيم التفويضات
جاءت األحكام عقود تفويض، يكون محلها مرفقا عاما منشأ أو مسير من طرفهم، ولقد 

التنظيمية بغرض إعطاء إمكانية تفويض تسيير مرفق عام يتميز بخصوصية، تتمثل إما في 
ن من طرفهم في يكو وإما أن تسييره  أن إنشاءه كان من طرف مجموع األشخاص العموميين،

 .2إطار شراكة

صة فر  إعطاء ،في هاتين الحالتينو  ،تجمعهذا الفيكون الهدف من تنظيم التعاقد في إطار 
ة وضع حد آلي إشكال قانوني، يحول دون إبرام هذه الفئو لتفويض هذا النوع من المرافق، 

 من العقود، بخصوص هذا النوع من المرافق العامة. 

                                                           
، يحدد إنشاء المؤسسة العمومية المحلية وتنظيمها و سيرها، ج ر 1983مارس  19، المؤرخ في 200-83المرسوم  - 1

 .1983لسنة  12عدد 
 ، مرجع سابق.199-18، من المرسوم التنفيذي 5راجع المادة - 2
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، من خالل 1منه إلى نوع مماثل للتجمع 36يؤسس تنظيم الصفقات العمومية في المادة 
إلبرام صفقات، عبر تشكيل مجموعات النص على إمكانية التنسيق بين عدة مصالح متعاقدة 

طلبات فيما بينها، ويكون ذلك موضوع اتفاقية تحدد فيها المصلحة المنسقة التي توقع و تبلغ 
 باسم المجموعة.

لة يحدد في االتفاقية كيفيات سير هذا التجمع المؤقت، و تكون كل مصلحة متعاقدة مسؤو 
 عن حسن تنفيذ الجزء الذي يعنيها من الصفقة . 

لتفويض مرفق عام، اشترك  199-18أسست المادة الرابعة من المرسوم التنفيذي  ولقد 
قع االشتراك بصيغة و في إنشاءه بكيفية أو بأخرى، مجموعة من األشخاص العموميون، أو 

 نتهاء، في تسييره، فيتقرر إنشاء تجمع اتفاقي لهذا الغرض وينتهي هذا التجمع  باأو بأخرى 
 ما نهاية عقد التفويض المبرم في إطار التجمع. أهدافه والذي غالبا 

يأخذ التجمع في محيط الجماعات اإلقليمية احد شكلين، فإما أن يكون على أساس    
ائها االتفاق وبصورة مؤقتة ويكون الغرض من إنشاءه انجاز مهمة وحيدة ينتهي التجمع بانته

افه ن أطر وفقا لألحكام القانونية والتنظيمية )أوال( وإما أن يكون تجمعا قانونيا دائما فيكو 
 وتنظيمه ومجاالت اختصاصه محددة في القانون )ثانيا( . وطريقة سيره

 :التجمع االتفاقي المؤقت -أوال 

لعل اإلطار القانوني الوحيد لنوع المرافق العمومية، المنشاة أو المدارة بالشراكة  في 
وما بعدها من قانون  215قانون الجماعات اإلقليمية، هو ما جاء في نصوص المواد 

 .3من قانون الوالية 150ادة ، ونص الم2البلدية

                                                           
 ، مرجع سابق.247-15، من المرسوم الرئاسي 36المادة  - 1
 المتعلق بالبلدية، مرجع سابق. 10-11القانون  - 2
 المتعلق بالوالية، مرجع سابق. 07-12القانون - 3
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 لمادةففي الباب الثاني من قانون البلدية وبعنوان التعاون المشترك بين البلديات نصت ا
  :على ما يلي 215

ة ( أو أكثر متجاورتين أن تشترك قصد التهيئة أو التنمية المشترك2" يمكن بلديتين )
 طبقا للقوانين والتنظيمات.ألقاليمها و/أو تسيير أو ضمان مرافق عمومية جوارية 

مية يسمح التعاون المشترك بين البلديات للبلديات بتعاضد وسائلها و إنشاء مؤسسات عمو 
   مشتركة."

حددت أهداف االشتراك بين البلديات المعنية في هذه المادة، بإقامة مرافق عمومية في     
هذه  لتكريساإلطار القانوني  1ليةأقاليم متقاربة و/أو تسييرها، كما وضحت أحكام المادة الموا

الشراكة، في شكل  مداولة تخضع للمصادقة عليها وفقا للقانون، مما يجعل من صيغ هذه 
الشراكة أكثر تعددا، إذ يمكن أن تتضمن المداولة إقامة مرفق عمومي مشترك، كما يمكن أن 

قات المرفق العام على خالف  تطبي ،إلدارة مرفق قائم 2تتضمن إنشاء مؤسسة بلدية مشتركة
على  ون الوالية، الذي اقتصر النص فيهقان المنصوص عليه فيبالشراكة، المسّير  المنشأ أو

من قانون الوالية أن يكون  216كما اشترطت أحكام المادة  ،إنشاء مؤسسات والئية مشتركة
إنشاء هذه المؤسسات بغرض إدارة الممتلكات والتجهيزات المنجزة سلفا في إطار شراكة بين 
الواليات المعنية، و الشرط الثاني أن يكون تسييرها المشترك ضرورة فرضتها أسباب تقنية أو 

 قانونية:  

                                                           
عليها تنجز األعمال المسجلة في إطار التعاون المشترك بين البلديات بموجب اتفاقية آو عقود يصادق " : 216المادة  - 1

 مرجع سابق. المتعلق بالبلدية، 10-11عن طريق المداوالت "، القانون 
شروط إنشاء المؤسسة العمومية المشتركة بين البلديات  07/05/1985المؤرخ في  85/117المرسوم ينظمه وهو ما  - 2

 . 1985لسنة 21، ج ر، عدد و تنظيمها وعملها
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نشاء مؤسسات والئية مشتركة إلدارة الممتلكات والتجهيزات "يمكن  واليتين أو أكثر إ
المنجزة بصفة مشتركة والتي يكون تسييرها المشترك ضروريا من الناحية التقنية و القانونية و 

 1من هذا القانون " 54ذلك بعد مداولة مجالسها الشعبية الوالئية طبقا للمادة

ة، تطبيقا له في نص المادة الثانية من ويعرف هذا اإلنشاء المشترك للمؤسسات العمومي 
، الذي يحدد شروط إنشاء المؤسسة 1983مارس  19المؤرخ في  200-83المرسوم 

  2العمومية المحلية، وتنظيمها وسيرها:

 المادة الثانية": "يمكن أن تقوم بإنشاء المؤسسة 

 باالشتراك بين واليتين أو أكثر.."   -            

الشتراك في إنشاء المؤسسة العمومية في إطار شراكة بين والية كما يمكن أن يكون ا
ما يمكن االصطالح عليه بالتجمع 3واحدة أو عدة واليات وبلدية واحدة، أو عدة بلديات.

 المؤسساتي، والذي يعرف بدوره عدة أشكال بالنظر ألطرافه، يمكن توضيحه فيما يلي:

هي مؤسسة تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل   :4المؤسسة البلدية المشتركة -أ  
المالي منشاة ولمدة غير محددة، في إطار شراكة بين بلديتين أو أكثر من نفس الوالية، أو 

بلديتين متجاورتين أو أكثر لعدة واليات فيكون إطارها اإلقليمي تبعا للبلديات المشتركة فيها،  
إطارها اإلقليمي المختار، لألهداف  ويقدر مدى اختصاصها اإلقليمي حسب مالئمة

المرسومة للمصلحة العامة التي تتوالها، وتكون طبيعتها من طبيعة المصلحة  العمومية التي 
 تتولى تسييرها، فهي إما :

                                                           
 المتعلق بالوالية، مرجع سابق. 07-12 ن من القانو  150 المادة - 1

يحدد شروط إنشاء المؤسسة العمومية المحلية، وتنظيمها سيرها، ج  1983مارس  19المؤرخ في  200-83المرسوم  - 2
 .1983لسنة  12ر عدد 

 راجع الفقرتين الثالثة و الرابعة من المادة الثانية لنفس المرسوم.  - 3
ية مشتركة، وتنظيمها وعملها، ج ر ، يحدد شروط إنشاء مؤسسة عموم1985ماي  07المؤرخ في  117-85المرسوم  - 4

 1985لسنة  21عدد 
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مقررة : تخضع لقواعد الميزانية والمحاسبة المؤسسة بلدية مشتركة ذات طابع إداري  -1
 المصالح البلدية.في مجال الميزانية العمومية وتسيير 

تمسك محاسبتها حسب الشكل التجاري  1تجاري:مؤسسة بلدية مشتركة ذات طابع  -2
 ويجب أن توازن بين إيراداتها نفقاتها. 

م طبقا لألحكا تنشا المؤسسة الوالئية المشتركة المشتركة: والئيةالمؤسسة ال -ب  
، بين واليتين أو أكثر، كما يجوز إنشاءها بين 200-83التشريعية و مقتضيات المرسوم 

ن تلف عوالية واحدة أو عدة واليات وبلدية واحدة أو عدة بلديات، فهذا النوع من الشراكة يخ
 عالمؤسسة البلدية المشتركة، في اشتراط عضوية والية واحدة على األقل حتى يكون التجم
ة المؤسساتي والئيا، تنشا المؤسسة الوالئية المشتركة عن طريق مداولة المجالس الشعبي

ها، الوالئية و/او المجالس الشعبية البلدية المعنية، وتخضع هذه المداولة للمصادقة علي
 بموجب قرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية و الوزير أو الوزراء المعنيين.

المشتركة إلى تسيير مرفق عام ذي طابع إداري أو صناعي تهدف المؤسسة الوالئية 
 وتجاري فهي حسب الحالة:

مؤسسة والئية مشتركة ذات طابع إداري: تدير مرفقا عاما من ذات الطبيعة، يشترك  -
 في إنشاءه أعضاء هذا التجمع .

مؤسسة والئية مشتركة ذات طابع صناعي وتجاري: تدير مرفقا من ذات الطبيعة،  -
   في إنشاءه،  وعيها أن توازن بين إيراداتها ونفقاتها.   يشرك 

                                                           
لم يميز المرسوم بين الطابع االقتصادي و الطابع التجاري و الصناعي، لهذه المؤسسات فاستعمل المصطلحين للداللة  - 1

على كيان واحد، فنجد في نص المادة الرابعة منه، استعمل مصطلح مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري، بينما 
 07المؤرخ في  117-85من نفس المرسوم، راجع المرسوم  23يستعمل مصطلح مؤسسة عمومية اقتصادية، في المادة 

 .  1985لسنة  21، يحدد شروط إنشاء مؤسسة عمومية مشتركة، وتنظيمها وعملها، ج ر عدد 1985ماي 
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إن هذه المؤسسات وعلى اختالف اطر الشراكة وأعضاءها، هي أشخاص عمومية     
 ممن المرسو  207مسؤولة عن المرافق التي تديرها وهو ما يجعلها مشمولة بأحكام المادة 

 ويض في مركز السلطة المفوضة .ولها بهذه الصفة أن تبرم اتفاقيات تف 247-15الرئاسي 
  التجمع القانوني الدائم: -ثانيا

وهو تجمع محدد األطراف و االختصاصات، يبنى على أساس معطيات جغرافية معينة 
ح بين عدة جماعات إقليمية،   بغرض القيادة الجماعية لمشروع يدخل في اختصاصاته، فتمن

 رفقيةفيكون آهال للتعاقد ونتيجة لذلك يبرم التجمع بصفته هيئة م له الشخصية االعتبارية،
اب أعضاءه، يعرف هذا النوع من التجمعات الدائمة والمنصوص عقود تفويض  باسم ولحس

 ة تحتعليها في القانون العام للجماعات اإلقليمية الفرنسي تطبيقا له في صورة هيئة عمومي
      « la Métropole »تسمية 

« La Métropole est un établissement public de coopération intercommunale a 

fiscalité propre regroupant plusieurs communes d’un seul tenant et sans enclave 

au sein d’un espace de solidarité pour élaborer et conduire ensemble un projet 

d’aménagement et de développement économique, écologique, éducatif, 

culturel, et social, de leur territoire afin d’en améliorer la cohésion et la 

compétitive et de courir a un développement durable et  solidaire du territoire 

régional…. »1   

باسم ولحساب البلديات التعاقد لممارسة  ،ذات الطبيعة المرفقية الحق المطلق ولهذه الهيئة
 2الحصر الفقرة األولى من نفس المادةاألعضاء فيها، وفي مجاالت حددتها على سبيل 

يجمع التي مفوضة السلطات ال هذه الذي يعني ،تفويضالمشروع عقد ، فوعلى هذا األساس
بينها إقليم جغرافي واحد أو متقارب، مع شخص عام أو خاص، والذي يكون محله إحدى 
االختصاصات المذكورة في المادة أعاله، يكون في إطار تجمع تجسده هذه الهيئة المرفقية 

                                                           
1- Article L5217-1 du CGCT, loi2017-257 du 28-02-2017.  
2-L’articleL5217-1-a : « La Métropole exerce de plain droit, en lieu et place des communs 

membres, les compétences suivantes 

     1- En matière de développement et d’aménagement et gestion………. »  
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)تجمع( وتكون هي احد أطرافها الممثل لمجموع هذه األشخاص المعنوية العامة تحت تسمية 
 urcoordinate " .1منسق"

يكون موضوعها إنشاء تجمع لسلطات مفوضة ألجل إبرام عقد التي تفاقية مثال، فاال  
-65من األمر  26متعلق باستغالل مركز معالجة و تثمين النفايات، تكون بناء على المادة 

-899من األمر  28المتعلق بعقود االمتياز، والمادة  2016-01-29المؤرخ في  2016
 المتعلق بالصفقات العمومية  2015-07-23المؤرخ في  2015

كما أن التعاقد في إطار التفويض بخصوص مهمة معالجة النفايات و تثمينها تضبطه 
ذا همقدمة  ق الذي أردنا اإلشارة إليه في، وهو االرتباط والتناسL2224-13أحكام المادة 

ية قليمة بالجماعات اإلالفرع بين مختلف األحكام القانونية التي تضبط عمليات التعاقد الخاص
 وهيئاتها المرفقية .  

 : عقود التفويض عقود محددة المدةالثالثالمطلب 

تنتمي عقود التفويض إلى طائفة العقود الزمنية ، والتي يمثل فيها الزمن عنصرا جوهريا 
، ولقد ضبط التنظيم ، واستثناء تمديدها2بمدة قصوى  من المسلم به فقها وقضاء تأقيتهاو 

في القسم الخامس من المرسوم  3انتهاء عقود التفويض في المنظومة الجزائريةمسالة 
ادلة التفويضات مدة العقد واحتمال تمديده متغيرا في مع، فجعل من 199-18التنفيذي 

، كما أعطى الحق للسلطة المفوضة في إنهاء العقد قبل انتهاء آجاله بحسب شكل التفويض
 المبحث المخصص لنهاية هذه العقود. ألسباب تعددت نأتي على ذكرها في

لمسالة المدة في العقد، بكيفية جعل  يم التفويضات في الجزائر، قد تعرضوان كان تنظ
فيها المدة من اختصاص السلطة المفوضة تمارسها في الحدود القصوى المنصوص عليها 

                                                           
 كما يمكن لهذا التجمع أن يكون طرفا في اتفاقية تجمع اكبر، لسلطات مفوضة، بغرض إبرام عقد تفويض  -  1
 .377إبراهيم الشهاوي، المرجع نفسه، ص - 2
 المتعلق باألمالك الوطنية مدته .....قابلة للتجديد مرة واحدة   30-90االمتياز الوارد في نص المادة  من القانون  - 3
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لى تقديراتها ، كما تضمن أحكاما تسمح لها  بالتمديد بناء ع199-18في المرسوم التنفيذي 
و طلبها، فان  المشرع الفرنسي قد تناول تحديد المدة بنفس الكيفية تقريبا، مع النص  قانونا 

للعقد، فجعل من قيمة االستثمار على مسالة ارتباط مدة عقود التفويض بالتوازن المالي 
اوز حدها المدة الطبيعية الهتالك المنشات المستعملة ، معيارا في تحديد هذه المدة دون تجو 

 : 1والتي جاء فيها  Sapinمن قانون  40األقصى، وهو ما تضمنته المادة 

« Les conventions de délégation de service public doivent être limitées dans 

leur durée. Celle-ci est déterminée par la collectivité en fonction des prestations 

demandées au délégataire. Lorsque les installations sont à la charge du 

délégataire, la convention de délégation tient compte, pour la détermination de 

sa durée, de la nature et du montant de l'investissement à réaliser et ne peut dans 

ce cas dépasser la durée normale d'amortissement des installations mises en 

œuvre. » 

التجديد بكل  أضافت األحكام المضمنة في القانون العام للجماعات اإلقليمية إمكانية 
بغرض أن يغطي التفويض تكاليف االستغالل و االستثمار مع مراعاة ما إذا كانت  2حرية

 . 3المدة تتوافق  أو ال مع مدة االهتالك المحاسبي
« Comme pouvant être la durée de renouvellement attendue pour que la 

délégation puisse couvrir ces charges d’exploitation et d’investissement que la 

durée coïncide ou non avec la durée de l’amortissement comptable. » 

لم يتناول تنظيم التفويضات في تجديد عقود التفويض أحكاما،  تتعلق بالتمديد     
المشروط وال بالتجديد على أساس األولوية،  ولكن دراسة تحليلية لمواده، تبين الضوابط 

، في الفرعين التالين، نخصص األول منهما القانونية لتمديد عقود التفويض وهو ما نعرضه

                                                           
1- Abrogée par l’Ordonnance 65-2016du 29 janvier 2016,art 77. 

وهو هامش من حرية التفاوض والتعاقد تتمتع به الجماعات اإلقليمية الفرنسية، عززه المجلس الدستوري الفرنسي،  - 2
، بموقفه الذي جاء فيه : من الواضح أن القيد على الحرية في تحديد المدة ال sapinبمناسبة النظر في دستورية قانون 

يتعداه إلى أطراف العالقة التعاقدية، فلهم الحق في بحرية واالتفاق على  يقتصر على المشرع أو الجماعة العامة فقط وإنما
 sapin ،Acons.donstitutionelle.n92.316تحديد المدة ، مع اعتبار المعايير المنصوص عليها في قانون 

du20janv.1993.www.conseil-constitutionel.fr       
 يقصد بمدة االهتالك المحاسبي، المدة المقدرة افتراضيا وعلى أساس محاسبي.  - 3
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لشكله وهو ما أخذ له صورا في تنظيم التفويض بموجب المرسوم التنفيذي لتمديد العقد وفقا 
 :  ، وفي فرع ثان نتناول التمديد الممنوح في إطار أولوية للمفوض له 18-199

 :تمديد العقد وفقا لشكلهالفرع األول: 

فنتج عن ذلك أربع مدد قصوى  ويض بمدة قصوى تتغير تبعا لشكله،حدد التنظيم اجل التف
ض ال أن أشكال التفوي المرسوم التنفيذي المذكور أعاله، علماكال األربعة التي تضمنها لألش

الن المرسوم الرئاسي لم يحصر صور التفويض في هذه  تقتصر على األشكال األربعة،
بناء على نصوص  يتخذ التفويض أشكاال أخرى غيرها،إذ نص على إمكانية أن  األشكال،
 .1تنظيمية

 ، إالعلى طلب من السلطة المفوضة وبناء مرة واحدةالتفويض عقد احتمل التنظيم تمديد 
 أن المالحظ أن شكل التفويض لم يمنحه الخصوصية المعتبرة بخصوص هذا التمديد:

: حددت اآلجال القصوى لعقد االمتياز بثالثين سنة، وهي التمديد في عقد االمتياز -أوال
، وهي 199-18تفويض المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي المدة األطول في أشكال ال

يحتاج  ،معقولة بالنظر لطبيعة هذا العقد الحتمال ارتباطه بانجاز منشات أو اقتناء ممتلكات
فيها المفوض له لمدة معتبرة لتغطية التكاليف و تحقيق أرباح، وهي مدة مساوية لتلك 

 ومتوسطة بالنظر لما جاءت به  2القطاعي المعتمدة سابقا في عقود االمتياز ذي الطابع

                                                           
على أربعة أشكال بينما لم  199-18من المرسوم التنفيذي  52اقتصرت أشكال التفويض المنصوص عليها في المادة  - 1

، 247-15المرسوم الرئاسي ،من 210ترد على سبيل الحصر في نص المرسوم الرئاسي، راجع الفقرة األخيرة من المادة 
 مرجع سابق.

حددت المدة في دفتر الشروط النموذجي للتسيير باالمتياز للخدمة العمومية لمياه الشرب و نظام الخدمة المتعلق به،  -  2
 . 2008لسنة  08، ج ر عدد 2008-02-09المؤرخ في  54-08بثالثين سنة، راجع المادة الرابعة من المرسوم التنفيذي 
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عقد االمتياز بين مدة والتي حصرت اآلجال في  1سابقا التعليمة الصادرة عن وزارة الداخلية
 سنة. 50قصوى أخرى سنة و 30دنيا 

سنوات، ويكون ذلك  04يمكن تمديد عقد االمتياز ليتجاوز عتبته القصوى بمدة أقصاها 
فيفرغ التصرف في ملحق يمثل وثيقة تعاقدية  2السلطة المفوضةبناء على طلب تتقدم به 

تابعة للعقد األصلي للتفويض، ولم يفصل تنظيم التفويضات في هذه العملية التعاقدية بالقدر 
الذي يحقق حفظ حقوق الطرفين ويجنب أي مخالفة متعمدة ألحكام القانون بسبب ذلك 

الرغم من تخصيص قسم ثالث له )اقتصر  االقتضاب في األحكام المتعلقة بالملحق، على
(، على خالف الملحق في عقد الصفقة، وهي مسألة نأتي على 59و 58على مادتين 

 تفصيلها في الجزء المخصص له.

جاء النص على تمديد مدة عقد االمتياز بموجب ملحق مرة واحدة، بطلب من السلطة 
، غير منصوص عليها في المفوضة على أساس تقرير معلل النجاز استثمارات مادية

االتفاقية األصلية، فاقترنت مشروعية الملحق في هذه الحالة بمشروعية السبب الوحيد 
وهي مسالة  انجاز استثمارات مادية غير منصوص عليها في العقد األصلي،المتمثل في 

 ة:تقديرها  في محيط الجماعات اإلقليمية والهيئات التابعة لها، لألسباب التالي يتعذر

وعلى ، في مجال عقود التفويض استثمارات ماديةغموض المقصد في مصطلح  -
كما هو متعارف عليه في التشريع الفرنسي، فإنه كان من األجدر توضيح  افتراض أن مؤداه 

 .3ذلك نصاً 

                                                           
 الصادرة عن وزارة الداخلية و الجماعات المحلية. 3/842.  94التعليمة رقم. - 1
 ، مرجع سابق.199 -18من المرسوم التنفيذي  53المادة - 2

3 - Dans le cadre des entreprises, il existe trois type d’investissements ; 

 L’investissement matériel : c’est l’intégralité des biens qui possède l’entreprise comme les 

véhicules de fonction, les bâtiments, les machines, etc. 

L’investissement immatériel ; ce sont les sommes d’pensés pour améliorer la production. 
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«  Lorsque le délégataire est contraint, pour la bonne exécution du service 

public ou l'extension de son champ géographique et à la demande du délégant, 

de réaliser des investissements matériels non prévus au contrat initial, de nature 

à modifier l'économie générale de la délégation et qui ne pourraient être amortis 

pendant la durée de la convention restant à courir que par une augmentation de 

prix manifestement excessive » 

نة، سحددت اآلجال القصوى لعقد اإليجار بخمسة عشرة  :التمديد في عقد اإليجار-ثانيا
وهي مدة تتوافق مع هذه الصيغة، والتي بمقتضاها يكلف المفوض له بتسيير مشروع مقام 

ي و هيئة  تابعة لها، ويحدث أن تكون منشات المرفق العموممن طرف الجماعة اإلقليمية أ
.( والتي الضرورية الستغالله قائمة أثناء إبرام العقد )المذابح، المسالخ البلدية، المالعب.

تكون قد أقيمت من طرف مفوض له سابق لم يجدد عقد امتيازه أو تعرض للفسخ، أو أنها 
 هيئاتها. أقيمت من قبل الجماعة اإلقليمية أو إحدى

 توسطةمَتعرِّف القيمة اإليجارية تغيرا بفعل عنصر الزمن، فيكون من األنسب التعاقد لمدة 
 بناء مراعاة لتغيرات السوق وضمانا لحق السلطة المفوضة في اعتماد مقابل إيجار محين،

 على عقد جديد أو بناء على ملحق تمديد يكون محله مراجعة مقابل اإليجار.

 لمحفزةحددت المدة القصوى في عقد الوكالة ا :في عقد الوكالة المحفزةالتمديد -ثالثا
بعشر سنوات وهي تقريبا معدل اآلجال في التفويضات، تتوسط أقصى مدة للتفويض التي 

 يحضى بها االمتياز واقصرها في عقد التسيير.

ما فكل إن الوكالة المحفزة تمثل صورة من صور اإليجار المرتبط برقم األعمال المحقق، 
 حقق رقم األعمال أرقاما قياسية زادت أجرة المفوض له،    

يطرح السؤال عن موقع االستثمارات المادية  : التمديد الستمرارية المرفق-رابعا
المنصوص عليها كسبب للتمديد  في الحاالت السابقة، من استمرارية المرفق العام، يمكن 
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ارية المرفق العام هي نفسها الدافع النجاز صياغة هذا السؤال بكيفية أخرى أليست استمر 
 االستثمارات المادية غير المنصوص عليها في االتفاقية األصلية؟  

 ويمكن تمديد...."،جاء النص على  مختلف حاالت  التمديد بصيغة  اإلمكان : "      
تها سلطبطلب من الهيئة المفوضة مما يجعل التمديد يدخل في إطار  كما تم ربط هذا التمديد

الت التقديرية، سواء فيما تعلق بطلبه أو في استيفاء مدته، و للتوضيح أكثر، نعاين الحا
 التالية:

يتوج بملحق توضح في  هذا التمديد بناء على تقرير معلل،يمكن لإلدارة أن تطلب  -
سنوات بالنسبة لعقد امتياز مثال،  كما يمكنها أن تنص في الملحق  4بنوده مدته  القصوى، 

، ويخضع تعليل 1سنوات، الن هذه المدة من تقدير السلطة المفوضة 4على مدة اقل من 
 طلبها و المدة المقترحة، لرقابة الجهة الوصية.

زيادة على حاالت التمديد لألسباب السالفة الذكر، يضيف النص المنظم للتفويضات 
أما عن شكلية هذا التمديد  التمديد سنة لسنة واحدة وبسبب واحد، هو استمرارية المرفق العام،

 2.من طلب وملحق ،فانه يخضع لنفس األحكام السارية على حاالت التمديد األخرى 

 

 

                                                           
فالين القاعدة التالية ليهتدي بها في هذا الصدد، فقال:" ال يمكن أن يكون لإلدارة مطلقا حرية تقدير  وضع األستاذ - 1

إال في حالة تحديد مناسبة اتخاذ قرار أو  التزاماتها، بل تكون اختصاصاتها محددة في هذه الحالة وال تكون سلطاتها تقديرية
فهي ملزمة بما هو عادل ولكنها حرة فيما هو صالح" اورده سليمان اتخاذه في صورة معينة، أو اتخاذه في وقت معين، 

 محمد الطماوي، السلطة التقديرية والسلطة المقيدة، مقال غير منشور.
 

يؤكد النص المنظم للتفويضات، على عدم إمكانية التمديد خارج الحاالت المنصوص عليها في القسم الثاني للفصل  - 2
 59الثالث منه، فيمنع إبرام مالحق يكون موضوعها تمديد مدة العقد خارج الحاالت المذكورة في هذا القسم، راجع المادة 

 ، مرجع سابق. 199-18من المرسوم التنفيذي 
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 "   prolongation par clause de préférence "1 :التمديد بشرط األولوية: الفرع الثاني

ألصلي االعقد يقصد بالتمديد بشرط األولوية انه إذا ارتأت السلطة المفوضة عند نهاية     
)المفوض له األصلي( فيه مصلحة للمرفق  اللتفويض أن اإلبقاء على نفس المتعاقد معه

م تقدي فيقع تفضيل هذا المتعاقد وال تسقط حينها فرصة تمديد العقد األصلي إال عند  ،العام
، ويكون هذا الشرط منصوصا عليه في عقد عروض أفضل من طرف متنافسين جدد

لم يتعرض تنظيم التفويضات إلى شرط األولوية ، ص قانوني أو تنظيميالتفويض أو في ن
في التمديد، ولكنه أسس جميع حاالت التمديد لمختلف أشكال التفويض، على طلب الهيئة 

 السابق بيانه.المفوضة، فربط مدة التمديد القصوى بشكل التفويض على الوجه 

 األسس العامة للتفويض الثاني:المبحث 

بعضها ظل مالزما له منذ أول ظهور له في  ،يض على مجموعة من األسسيقوم التفو 
محيط اإلدارة المحلية الرتباطه الوثيق بالمرفق العام تمثل في المبادئ الكالسيكية، التي 

، إال أن أسس 2تشكل وفقا للمفهومين األوربي والداخلي الفرنسي ضرورة لقيام المرافق العامة
جديدة  كانت نتيجة لعملية تحديث المرافق العامة، فرضتها  قواعد ونصوص المجموعة 

 serviceاألوربية أدى إلى خلق فئة جديدة من المرافق العامة تعرف بالمرفق العالمي 

universel   يعرفه البروفيسورLucien Rapp تجاري يرتبط بقطاع -بأنه " مفهوم اقتصادي
  3المنافسة" تسوده فكرة

                                                           
يطلق األستاذ الشهاوي تسمية التمديد بشرط األولوية ، بينما نرى من وجهة نظرنا أن األولوية تقتصر فقط على  -  1

حاالت التمديد للمتعاقد األصلي المنصوص عليها وعلى شروطها في العقد األصلي، بينما إمكانية تمديد التفويض للمتعاقد 
 .    بمبدأ المفاضلةجدد نقترح تسميته األصلي عند انتهاء هذا العقد و تقدم عارضين 

 .77وليد حيدر جابر، مرجع سابق، ص  - 2
 .66وليد حيدر جابر، المرجع نفسه، ص  - 3
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يرى أن هذه األسس الحديثة ال تشكل كتلة متجانسة تطبق على كل المرافق  1بعض الفقه
 العامة، فالبعض منها ال يطبق واآلخر يطبق بنسبة تختلف من مرفق آلخر.

مد فالتطبيق إذا يرتبط بنوع النشاط المرفقي إضافة إلى متطلبات المصلحة العامة، اعت
انب االعتبار الشخصي، األسس لحديثة للتفويض من منافسة تنظيم التفويضات إلى ج

م، وشفافية وإعالن وهي قد ال تخلق إشكاال لسببين األول ألنها تقتصر على مرحلة اإلبرا
ظل والثاني الن اإلدارة الجزائرية اكتسبت فيها تجربة من خالل تنظيم الصفقات. بينما ي

، لطة تفويض من تلك المفاهيم االقتصاديةالتساؤل مطروحا عن موقع الهيئات اإلدارية كس
تبار وهو ما نفصل فيه في الباب الثاني من هذه الدراسة، بينما نكتفي في هذا المبحث االع

ة الشخصي كأساس تقليدي للتفويض في المطلب أول، واألسس الحديثة  والمعايير االقتصادي
 للتفويض في المطلب الثاني.

 الشخصي:االعتبار المطلب األول: 

يعد " االعتبار الشخصي" عنصرا هاما في نطاق نظرية العقد اإلداري وهو على حد    
، فالنفع العام غاية تسعى ثل حقيقة ثابتة في العقد اإلداري " يم األستاذ الشهاوي تعبير 

الجهات اإلدارية لتحقيقها ويبدو واضحا التمسك باالعتبار الشخصي في كل نوع من أنواع 
  2اط العقد اإلداري بالمرفق العام، ويكمن ذلك في ضوء ارتبدارية بدرجات متفاوتةالعقود اإل

 تطبيقات مبدأ االعتبار الشخصي الفرع األول:

أن جميع عقود التفويض تشكل أقصى حدود ارتباط العقد اإلداري بالمرفق بحكم  
العمومي فان  شخصية المفوض له تكون محل اعتبار بالغ في هذا النوع من العقود اإلدارية  

                                                           
 .91وليد حيدر جابر المرجع نفسه، ص - 1
 2003إبراهيم الشهاوي ، امتياز المرفق العام عقد البوت ، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه ، جامعة عين شمس ، مصر  - 2

 .126ص 
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الل التأكد من القدرات المهنية ويظهر إعمال االعتبار الشخصي في عقود التفويض من خ
التعرف أكثر عن شخصية ح فضال عن فرصة التقرب و عة المرشسمالتقنية و و   الماليةو 

 .1التي تمنحها مرحلة التفاوض للسلطة المفوضة  ،المرشح المقبول
سه القانوني في مرحلتي اإلبرام من ناحية ثانية يجد تطبيق مبدأ االعتبار الشخصي أسا

من خالل  ،2التنفيذ في منظومة تفويضات المرافق التابعة للجماعات اإلقليمية الجزائريةو 
 النصوص المنظمة لها على النحو التالي:

ن مدئه: بالنسبة اللتزام المفوض له بالتنفيذ الجيد و ضمان سير المرفق العام وفقا لمبا -
 : " ال يمكن تفويض المرفق العام إال199 -18من المرسوم التنفيذي  22خالل نص المادة 

 ، ويخضع لمبادئ المرفق العام لشخص معنوي يكون قادرا على تحمل مسؤولية التفويض
 يلبي احتياجات المستعملين "و 

 من نفس المرسوم: ".... يمكن مستعمل المرفق العام المفوض أن يعلم 86كذا المادة و 
 المساس بمبدأ من مبادئ تسيير المرفق -السلطة المفوضة بتصرفات المفوض له، في حالة 

 العام و الحفاظ عليه

أن  الشخصية عن التنفيذ: على الرغم من إمكانية المناولة إالااللتزام بالمسؤولية   -
   :من نفس المرسوم 60مسؤولية المفوض له تظل قائمة وهو ما أسس له في المادة 

                                                           
المترشحين الذي تم انتقاؤهم المعنيين  أوفي مرحلة التفاوض ، تكلف لجنة اختيار وانتقاء العروض بدعوة المترشح  -  1

بالتفاوض ، عن طريق مسؤول السلطة المفوضة، والتفاوض مع كل مرشح معني ، كل على حدة ، مع احترام بنود االتفاقية  
 المتعلق بتفويض المرفق العام ، مرجع سابق . 18/199لتنفيذي من المرسوم ا 77راجع المادة 

" يبرم عقد التدبير التي جاء فيها :  11نظم القانون المغربي مسالة االعتبار الشخصي بصريح النص في المادة  -  2
فق العامة ، ج المتعلق بالتدبير المفوض للمرا 05/54القانون ،  المفوض على أساس المزايا الشخصية للمفوض إليه .."

 .2006مارس  16بتاريخ  5405ر م عدد 
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ض لتفويا" ....ويبقى المفوض له المسؤول الوحيد تجاه السلطة المفوضة ، عند تنفيذ الجزء من اتفاقية 
 موضوع المناولة " 

رض وفيق بين تطبيق المعيار الشخصي واألحكام الحديثة للتعاقد التي تفطرحت مسألة الت
 المساواة بين جميع المرشحين للتعاقد، والتي تتأسس على إغفال كل ما هو شخصي اقرارا

للمنافسة المشروعة، وهو ما جعل اإلبقاء على المعيار الشخصي في حاجة إلى ضوابط 
 قانونية لممارسة تطبيقاته، 

 المنافسة المشروعةمقتضيات  ني: الموازنة بين االعتبار الشخصي والفرع الثا

عتبار الشخصي في العقود من الحاالت التي تتجلى فيها بوضوح تطبيقات مبدأ اال
 ية، نظرا لوضعة المختصة  إلى مرشح واحد  بعينه، الحالة التي تلجا فيها السلطاإلدارية

ضي التي نجدها في التعاقد وفقا إلجراء التراهي الحالة يحتلها هذا األخير دون غيره، و 
فسة ى المناالبسيط ، فاألصل أن اتفاقية تفويض المرفق العمومي تبرم وفقا لصيغة الطلب عل

في  فاقية، واستثناء عنها يمكن للسلطة المفوضة أن تلجا إلى إبرام االتالذي يمثل قاعدة عامة
 حاالت حددها القانون حصرا .

، الحالة التي 1التي تلجا فيها السلطة المفوضة إلى التراضي البسيط إن من بين الحاالت
 احتكاريةال يمكن أن تعهد فيها السلطة المفوضة بالخدمات إال لمرشح واحد يحتل وضعية 

المرفق العام يكون في حاجة إلى خدمات ال مجال فيها للمنافسة بفعل ندرة  أنومعنى ذلك 
أو تكنولوجيا تمتلكها مؤسسة خاصة حصرا مما يدفع  الممارسين أو بفعل تعقيدات تقنية

 السلطة المفوضة إلى التعاقد مع صاحب هذه الوضعية 

                                                           
 ، المتعلق بتفويض المرفق العام، مرجع سابق.199-18من المرسوم التنفيذي  20راجع المادة  - 1
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مس توتطرح هذه الحالة تساؤلين اثنين ال يقل احدهما أهمية األخر، فالسؤال األول: هل 
 فقاصيغة اإلبرام هذه من مبدأ المساواة ؟  أما السؤال الثاني فهو : هل يغني التعاقد و 

 هل تنفي صيغة اإلبرام هذه الصيغة  إلجراءات التراضي البسيط عن مرحلة التفاوض؟

أما عن السؤال الثاني فان التراضي البسيط يقوم على التفاوض شانه شان الطلب على 
اءات م بعد استيفاء إجر المنافسة ، ويتمثل االختالف في أن التفاوض في الحالة العادية يت

لجوء بينما يحق للسلطة المفوضة في حالة توفر شرط التراضي البسيط ال، نيةالعالاإلشهار و 
دونما حاجة  معه للوصول إلى أفضل شروط العرض مباشرة إلى المرشح الوحيد و التفاوض

 " في حالة التراضي البسيط، تقوم: 199 -18فيذي من المرسوم التن 39المادة  ،لإلشهار
  " مرشح الذي تم اختياره لتقديم عرضهلجنة اختيار و انتقاء العروض بدعوة ال

وعلى هذا األساس فان إعمال مبدأ االعتبار الشخصي في مجال عقود التفويض، ال 
ل بالضوابط التي يضعها القانون من خالتبقى مقيدة اإلدارة فيمكن ان يكون على إطالقه، 

ه من ينفرد بها مرشح دون غير التي ميزات و ال شروطالتوفر منعها من التعاقد مباشرة ودون 
وهي ما نجده في تطبيق المرشحين مما يؤهله للمرور للمرحلة الموالية وهي التفاوض، 

 التراضي.

 المطلب الثاني: األحكام الحديثة للتفويض

إن تحول الدولة عن وظائفها التقليدية واقترابها من المجاالت االقتصادية عن طريق 
في مجال التعاقد، وألن  التوجهات الحديثة هتفرضبما أسلوب الشراكة يجعلها ملزمة 

التفويضات نشأت في محيط ليبرالي، فليس من الغريب أن تشتمل على معايير لم يألفها 
المرفق العام الجزائري كمعيار الخطورة التجارية، والربح وغيرها، فضال عن باقي المعايير 

قات العمومية، تقوم التفويضات في التي حقق فيها الطلب العمومي تجربة من خالل الصف



 التفويض من طرق إدارة إلى بدائل تمويل   ول                                      الباب األ 

130 
 

صورتها االتفاقية الحديثة على مجموعة من المبادئ والمعايير، نوضحها في الفرعين 
 التاليين.

 :مبادئ التفويض  -ولاأل فرع ال

 2015ديسمبر 16المؤرخ في  15/247من المرسوم الرئاسي 209وفقا لمقتضيات المادة 
ضع اتفاقيات تفويض ، تختفويضات المرفق العامالعمومية و المتضمن تنظيم الصفقات 

 من نفس المرسوم  5إبرامها إلى المبادئ المنصوص عليها في المادة عند المرفق العام 

 " لضمان نجاعة الطلبات العمومية واالستعمال الحسن للمال العام يجب ان تراعى في 
حين اواة في معاملة المرشالصفقات العمومية مبادئ حرية الوصول للطلبات العمومية و المس

 هذا المرسوم ."  أحكامو شفافية اإلجراءات ضمن احترام 

جميع اتفاقيات التفويض عند  15/247من المرسوم الرئاسي  209أخضعت المادة   
وذلك في نصها  المرسوم،من نفس  05إبرامها إلى المبادئ المنصوص عليها في المادة 

 انه:على 

ادة مرفق العام إلبرامها إلى المبادئ المنصوص عليها في الم" تخضع اتفاقيات تفويض ال
 من هذا المرسوم ". 05

 من هذا المرسوم نجد في نصها ما يلي : 05ورجوعا للمادة 

ي " لضمان نجاعة الطلبات العمومية واالستعمال الحسن للمال العام ، يجب أن تراعى ف
شحين مية و المساواة في معاملة المتر الصفقات العمومية مبادئ حرية الوصول للطلبات العمو 

 و شفافية اإلجراءات ضمن أحكام هذا المرسوم"

وعلى هذا األساس فان إبرام اتفاقيات التفويض يكون مرتكزا على نفس المبادئ التي     
 طالما راعتها النصوص المنظمة للصفقات العمومية، من منافسة، مساواة و علنية.
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 أما ما يمكن اعتباره مستحدثا في هذا الصنف من التعاقد فهو ما خصت به اتفاقيات  
  المتعلق بتفويض المرفق العام 18/199التفويض بناء على ما جاء في المرسوم التنفيذي 

 لمرفقوالذي أضاف إلى المبادئ السابق ذكرها ضرورة احترام المبادئ التقليدية و الحديثة ل
 في األحكام التالية : 18/199من المرسوم  03ضمنته المادة العام و هو ما ت

سبتمبر  16المؤرخ في  15/247من المرسوم الرئاسي  5"دون اإلخالل بأحكام المادة 
و المذكور أعاله ، يجب أن يتم تفويض المرفق العام في إطار احترام مبادئ  2015

 ودة و النجاعة في الخدمة "المساواة و االستمرارية و التكيف ، مع ضمان معايير الج

 توضح الفروع التالية تطبيقات المبادئ السابق ذكرها في مجال اتفاقيات التفويض:

وط ين للشر تعني المنافسة الحرة فسح المجال أمام المشاركين الحائز مبدأ المنافسة : أوال: 
ح خالل فت القانونية نفسها  و معاملتهم على قدم المساواة ، وتتحقق المنافسة الحرة من

 ءاتهمالمجال عن طريق اإلعالن بكافة الطرق و الوسائل لدعوة هؤالء المتنافسين لتقديم عطا
 فتمتنع بذلك اإلدارة عن تخصيص الدعوة وتوجيهها إلى  طائفة معينة .

ويعد مبدأ المنافسة واحدا من المبادئ العامة التي طالما نالت االهتمام على الصعيد 
دستوريا و وقع تعزيزها من قبل المجلس الدستوري الجزائري بمناسبة  فتم إقرارها 1الدولي

                                                           
تفويض المرفق  أنعلى  1993لسنة  sapinمن قانون  38، فنصت المادة مبدأ المنافسة المشرع الفرنسي  كرس -  1

 تبناهمنافسة محدودة. كما  إطارو تتم بناء على طلب عروض و في  اإلشهارتحترم الشفافية و  إجراءاتالعام يتم وفق 
والتي جاء " الختيار  2006لسنة  54-05من قانون التدبير المفوض للمرفق العام  05التشريع المغربي من خالل  المادة 

بعده القيام بدعوة  06يجب على المفوض ما عدا في الحاالت االستثنائية المنصوص عليها في المادة  إليهالمفوض 
  للمنافسة قصد ضمان المساواة بين المترشحين وموضوعية معايير االختيار وشفافية العمليات وعدم التحيز في اتخاذ القرار.

 2010لسنة  1753بموجب األمر  2008لسنة 23اللزمات رقم  من قانون  10أما عن القانون التونسي فقد جاء في المادة 
فؤ المتعلق بشروط إجراءات منح اللزمات : يخضع منح اللزمات إلى مبادئ أساسية وهي المساواة بين المترشحين وتكا

 الفرص ، ومبدأ شفافية اإلجراءات و اللجوء إلى المنافسة . 
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، و في مايلي عرض لموقف المجلس الدستوري من مبدأ 2016الدستوري لسنة التعديل 
 : 37بخصوص المادة 1المنافسة كما ورد في رأيه 

و  لتجارةمن الدستور، والتي تتناول حرية االستثمار و ا 37" فيما يخص تعديل المادة 

 المحررة كاألتي:

، تعمل حرية االستثمار و التجارة معترف بها، وتمارس في إطار القانون :"37المادة 

ية لتنمالدولة على تحسين مناخ األعمال وتشجع على ازدهار المؤسسات دون تمييز خدمة ل

 االقتصادية الوطنية.

 تكفل الدولة ضبط السوق و يحمي القانون حقوق المستهلكين.

 " قانون االحتكار و المنافسة غير النزيهةيمنع ال

مهمة باعتبارا أن المادة المذكورة أعاله موضوع تعديل، ترمي إلى إناطة الدولة  -

ة نافستحسين مناخ األعمال، وضبط السوق و حماية حقوق المستهلك ومنع االحتكار و الم

 غير النزيهة.

تحقيق وعمال ط الالزمة لممارسة األواعتبارا أن دسترة هذه المهام غايتها توفير الشرو -

ق تحقيبتنمية االقتصاد الوطني، وضمان الحكامة االقتصادية، وتاطيرها بضمانات كفيلة 

 هذه الغاية .

لمجتمع حكم اتفان المواد موضوع تعديل أو إضافة .....ال تمس البتة المبادئ العامة التي 

ية ساسس بأي كيفية للتوازنات األالجزائري، وحقوق اإلنسان والموطن وحريتهما، وال تم

 للسلطات والمؤسسات الدستورية".

من خالل تكييف اإلطار  ،المشرع هذا التوجه الدولي سايرعلى المستوى الوطني    
التشريعي و التنظيمي مع ما تفرضه المعطيات الدولية والتحوالت االقتصادية في البالد تجلى 

بينها المتواصلة لمجموعة من النصوص القانونية كان من 2هذا المسار من خالل التعديالت 

                                                           
، يتعلق بمشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري  2016جانفي  28في  ر ت د / م د المؤرخ 16/01رقم  الرأي -  1

الرأي متاح على موقع المجلس الدستوري:  من الدستور ، 176رئيس الجمهورية طبقا للمادة  إخطار، بناء على 
/constitutionnel.dz-http://www.conseil 
 بينها:صدرت في هذه المرحلة و ضمن نفس السياق مجموعة من النصوص القانونية من  - 2

http://www.conseil-constitutionnel.dz/
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لسابقه القانون  الغيا المتعلق بالمنافسة 03/031، فجاء األمر القانون المتعلق بالمنافسة
، ليدخل األشخاص 1996مرحلة ما بعد التعديل الدستوري لسنة  تعبيرا عن 95/062

 عليه المادة الثانية منه  العموميين في نطاق تطبيق قواعد المنافسة وفق ما نصت

 م بها" يطبق هذا األمر على نشاطات اإلنتاج والتوزيع و الخدمات بما فيها تلك التي يقو 
األشخاص العموميون ، إذا كانت ال تندرج ضمن إطار ممارسة صالحيات السلطة العامة و 

 أداء المرفق العام "

ها مة و من اجل استمرارية مهاموفي مرحلة أخرى أدركت الدولة خاللها انه في ظل العول
زمات المتعلقة بالمصلحة العامة البد من إعادة تركيب و صياغة تدبير الشأن العام بميكاني

  .03/03المعدل لألمر  08/12صدر خاللها  القانون ف ، جديدة 

بوجهها الحديث مع األهداف التي ترمي إليها  للعقود اإلداريةتلتقي األهداف العامة 
لجزائري ومنذ إصداره لألمر وهو ما اخذ به المشرع ا ،الحرة بمفهومها الدوليالمنافسة 

مراعيا في هذه المرة بالذات وبخصوص  03/03، ثم جرى تأكيده في األمر 95/06
لعامة و  االتفاقيات و العقود اإلدارية أن يكون إعمال أحكام هذا األمر في نطاق المصلحة ا

                                                                                                                                                                                     

 والمتمم معدلالو المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة  2003جويلية  19المؤرخ في 03/10القانون  -    
 .2003لسنة  43عدد  ج ر
ل و المتمم ،المعديحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاريةالذي  2004جويلية 23المؤرخ في 04/02قانون ال -    
 .2004لسنة  41عدد  ج ر

لسنة  52عدد  ، ج ر بشروط ممارسة األنشطة التجاريةو المتعلق  2004أوت  14المؤرخ في 04/08القانون  - 
2004. 

 14ر  ج المتمم،المعدل و  ،ومكافحتهبالوقاية من الفساد و المتعلق  2006ديسمبر  31المؤرخ في  06/01القانون  - 
  .2006لسنة 

 .2003لسنة 43، المتعلق بالمنافسة، معدل ومتمم، ج ر عدد 2003جويلية  19المؤرخ في  03-03األمر  - 1
 . ملغى.1995لسنة  09، المتعلق بالمنافسة، ج ر عدد 1995جانفي  25المؤرخ في  06-95القانون  - 2
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تراجعا عن تطبيق مبادئ المنافسة 2وهو األمر الذي اعتبره البعض   1،أولويات المرفق العام
قراءة جانبت الصواب، ، وهو ما يعتبر الباحث ممنوحة لتسيير المرافق العموميةعلى العقود ال

" يطبق هذا األمر على  قبل تعديله جاء فيها 03/03( من األمر2الن نص المادة الثانية )
لخدمات بما فيها تلك التي يقوم بها األشخاص العموميون إذا نشاطات اإلنتاج و التوزيع و ا

كانت ال تندرج ضمن إطار ممارسة صالحيات السلطة العامة أو أداء مهام المرفق العام " 
يرد على النشاطات المذكورة حين ممارستها من  03/03فاالستثناء من تطبيق أحكام األمر

صالحيات السلطة العامة أو بكيفية  قبل األشخاص العموميون بكيفية تقتضي ممارسة
الفقرة  وضحتهوهو ما  التعاقدإجراءات بيفرضها أداء المرفق العام، وال عالقة لالستثناء 

:"تطبق أحكام هذا األمر  ،08/12 3( من التعديل الذي جاء به األمر2األولى المادة الثانية)
 على :

ا تيراد أو تلك التي يقوم بهنشاطات اإلنتاج والتوزيع و الخدمات بما فيها االس -
أو  ونها األساسي وشكلهااالتحاديات المهنية أيا كان قاناألشخاص العموميون والجمعيات و 

 "موضوعها

ة المنح المؤقت للصفق غاية إلىالصفقات العمومية ابتداء من اإلعالن عن المناقصة  -
ت م أو ممارسة صالحياغير انه يجب أال يعيق تطبيق هذه األحكام آداء مهام المرفق العا

 السلطة العمومية " 

                                                           
المعدل والمتمم والمتعلق بالمنافسة على مايلي :"  2003جويلية19المؤرخ في  03/03تنص المادة األولى من األمر  - 1

كل ممارسات مقيدة للمنافسة و مراقبة التجميعات  يهدف هذا األمر إلى تحديد شروط ممارسة المنافسة في السوق و تفادي
 االقتصادية ، قصد زيادة الفعالية االقتصادية و تحسين ظروف معيشة المستهلكين."

 .2012عصام حواذق ، تفويض المرفق العام المحلي في التشريع الجزائري ، رسالة دكتوراه ، جامعة قسنطينة ،  -  2

 19المؤرخ في  03/03المعدل و المتمم لألمر ، ج ر عدد لسنة 2008جوان  25المؤرخ في  12-08القانون  - 3
 .36و المتعلق بالمنافسة ، ج ر  2003جويلية 
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العمومية، النص بخصوص التعاقد في مجال الصفقات هذا التعديل، ومما ورد أيضا في 
على حظر أي ممارسة أو عمل مدبر أو اتفاق صريح أو ضمني يهدف إلى عرقلة حرية 

عندما ترمي إلى المنافسة أو الحد منها أو اإلخالل بها في نفس السوق أو جزء منه السيما 
    1السماح بمنح صفقة عمومية لفائدة أصحاب هذه الممارسات المقيدة للمنافسة

النص صراحة على انه يبقى من الالزم  ،إال أن ما تجدر اإلشارة إليه في هذا المجال
 أصبح يحتاج إلى تتميمهبدوره والذي  2إخضاع اتفاقيات التفويض ألحكام قانون المنافسة

السيما وانه مدرج  ضمن تأشيرات المرسوم الرئاسي ، بعقود التفويضبأحكام خاصة 
 18/199.3وكذا المرسوم التنفيذي  15/247

في حين  4يعتبر البعض الشفافية والعلنية كتعبيران لمفهوم واحد : مبدأ الشفافية -ثانيا
أنهما مفهومان مستقل كل منهما على اآلخر و مكمالن لبعضهما، فالعلنية في مجال العقود 
اإلدارية تعني إعالم المتنافسين والجمهور بنية التعاقد وموضوعه وشروطه وكيفيات وآجال 
ومكان تلقي العروض، وهذا ما يحقق قدرا من الشفافية ولكنه ال يعبر عنها كلها، فالشفافية 

شمل جميع تلك اإلجراءات السابق بيانها والخاصة باإلبرام وتتعداها لتغطي أعماال أخرى لم ت
 تعلن عنها السلطة المتعاقدة، وللتوضيح أكثر يمكننا أن نسوق المثال التالي:

                                                           

من القانون  05المادة بموجب  03-03ما جاء في نص الفقرة الثانية المضافة إلى المادة السادسة من األمر وهو  - 1
 ، المرجع نفسه.08-12

من القانون  53الفرنسي منذ أول نص للتفويضات في المادة السادسة منه المعدلة للمادة  وهو أمر تدارك المشرع - 2

 المتعلق بحرية األسعار والمنافسة:
 1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté -L'article 53 de l'ordonnance no 86 -Art. 6. 

es mots: <<, notamment dans le cadre de des prix et de la concurrence est complété par l

>>. conventions de délégation de service public 
 19المؤرخ في  03/03المعدل و المتمم لألمر  2008جوان  25المؤرخ في  08/12تنص المادة الثانية من القانون  - 3

الصفقات العمومية ابتداء من اإلعالن عن -على :والمتعلق بالمنافسة على انه : تطبق أحكام هذا األمر  2003جويلية 

 . المناقصة إلى غاية المنح المؤقت للصفقة
، دراسة مقارنة، مذكرة ماجستير، قانون عام معمق، كلية الحقوق والعلوم الشكلية في العقد اإلداري عتيق حبيبة،  - 4

 .60، ص 2016-2015السياسية، جامعة بوبكر بالقايد، تلمسان، 
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تجسد السلطة المتعاقدة مبدأ العلنية عند إعالن طلب المسابقة إلبرام عقد تفويض فيتضمن 
، ولكن هذا ال يمكن اعتباره تجسيدا لمبدأ 1ت المنصوص عليها في التنظيمإعالنها كل البيانا

الشفافية، الن هذا األخير يتعداه إلى إلزام المصالح المتعاقدة )المؤسسات العمومية اإلدارية، 
المؤسسات العمومية للتعاونيات البلدية، والنقابات المختلطة( بوضع جميع الوثائق المتعلقة 

حل التفويض تحت تصرف المواطن فورا على مستوى البلدية المعنية، وفي بالمرفق العام م
كما للمواطن حق طلب معاينة لهذه  2يوما من تبليغها في حالة الملحقة البلدية  15اجل 

  3الوثائق بناء على طلب منه

 ويمكن القول بأن العلنية هي تطبيق من تطبيقات الشفافية كما يمكن القول بالعالقة
 ة بين االثنين.       التكاملي

وض في :  يقصد بها أن تتم جميع اإلجراءات الرامية إلى تلقي العر  مبدأ العلنية -ثالثا
م نطاق علني ، بغرض خلق تكافؤ في الفرص بين المترشحين ، كما تفتح العلنية الباب أما
ا تلقي اكبر قدر من العروض من خالل دعوة كل من يرغب في المنافسة ، و ال يقل هذ

ن يمك فال ادئ التي تحكم العقود اإلدارية، بل يعتبر مكمال لها،المبدأ أهمية عن باقي المب
ارة اإلد فالمنافسة في مجال التعاقد مع بأي حال من األحوال إقرار التنافس قي غياب العلنية،

 .ال تعرف لها تطبيقا دون إعالن

اإلبرام ، بل هي مبادئ   وال تقتصر هذه المبادئ في مجال عقود التفويض على مرحلة
ورد النص عليها أثناء جميع المراحل فان كانت العلنية تعرف لها تطبيقا في مجال الصفقات 
بمناسبة إجراءات اإلبرام وقد تستمر بشكل أو بآخر إلى مرحلة التسليم النهائي لمشروع 

                                                           
 .199-18من المرسوم التنفيذي  25المادة راجع  - 1
من القانون العام للجماعات اإلقليمية الفرنسية التي تلزم بالوضع تحت تصرف الجمهور  13-1411راجع المادة  - 2

  2-2143جميع الوثائق المتعلقة باستغالل المرفق المفوض والمادة 
 من نفس القانون. 14-1411راجع المادة  -  3
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ف على عاتق أطرا إذ تعد التزاما يقع اير تماما بالنسبة لعقود التفويض،الصفقة ، فاألمر مغ
فيلتزم المفوض له طوال مدة استغالل المرفق العام و  العقد خالل جميع مراحل التفويض،

يسية بخصوص إعالن يتضمن الشروط الرئاالستغالل، بنشر وإشهار  حسب طبيعة هذا
السيما منها مبلغ األتاوى أو التعريفات و ساعات العمل و المستفيدين  استخدام المرفق العام،

      1المعنيين من المرفق 

 التفويضات عقود إدارية بمعايير اقتصادية: يثانالفرع ال

 حتى وقت قريب كانت الصور التقليدية للتفويض من امتياز وإيجار تدخل في دائرة طرق 
ياز مي إلى تحقيق غايات اقتصادية، فحتى عقود االمتاإلدارة واالستغالل، وقّلما كانت تر 

المبرمة من قبل الجماعات اإلقليمية كانت تميل إلى كونها طريقة تهدف إلى إقامة أو 
 هدافااستغالل المرفق العمومي بالقدر الذي يوفر الخدمة العمومية، دون أن تكون لإلدارة أ 

 ربحية مباشرة.

دية لالستغالل تظهر في الصور الحديثة للتفويض خالفا لما كانت عليه الطرق التقلي
    تالي:معايير لم تألفها العقود اإلدارية، يمكن معاينتها في أشكال التفويض، على النحو ال

 :عقد االمتياز -أوال

سمى مكان للتفويض في قانوني الجماعات اإلقليمية الجزائرية بالنظر للتطبيقات الحالية 
كان  هدفه وتصنيفه بالدرجة األولى ضمن طرق اإلدارة ونادرا ما واحد هو عقد االمتياز وكن

 تعريفيرمي لالستغالل الهادف إلى المزايا االقتصادية للعقود، فكانت معالمه كذلك وفقا لل
لتي االذي جاءت به هذه القوانين، فهو مثال حسب ما جاء في قانون البلدية، يمثل الطريقة 

 .المؤسسة العمومية ر طريقتي االستغالل المباشر وتلجأ إليها هده الجماعة عند تعذ

                                                           
المتعلق بتفويض المرفق العام ، ج ر  2018 أوت 02المؤرخ في  18/199من المرسوم التنفيذي  84راجع المادة  -  1

 .2018لسنة 48عدد 
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ريق طأعاله عن  146إذا تعذر استغالل المصالح العمومية الوالئية المذكورة في المادة " 
 عن المباشر أو مؤسسة، فإنه يمكن المجلس الشعبي الوالئي الترخيص باستغاللها االستغالل

 طريق االمتياز طبقا لتنظيم المعمول به.

االمتياز لدفتر شروط نموذجي يحدد عن طريق التنظيم ويصادق عليه حسب يخضع 
 واإلجراءات المعمول بها. القواعد

 من هذا القانون. 54ويصادق على العقود المبرمة في هذا الشأن طبقا ألحكام المادة 

 تفويض الهيئة المرفقية جمع بين طريقتي استغالل :

ئية االمتياز، طريقة الستغالل المصالح العمومية الوالإضافة إلى كون التفويض في صورة 
يرخص به في حالة تعذر االستغالل المباشر أو االستغالل عن طريق المؤسسة العمومية 

سسة " مؤ  ووفقا لهذا الترتيب، أصبح بإمكان الجماعة اإلقليمية )الوالية ( الجمع بين االثنين
تغالل واقتصادية أكثر منها طريقة إدارة أو اسعمومية و تفويض"، وبأهداف ذات أبعاد مالية 

للموارد، عند تعذر باقي الطرق، ال تظهر تحوالت هذا النوع من العقود إلى الطبيعة 
االقتصادية بالوضوح الذي هي عليه في باقي أشكال التفويض، أين تبدو المعايير 

ر فاألمر يبدو أكثاالقتصادية للعقد طاغية على الطبيعة األصلية للعقد )كعقد إداري(، 
    .وضوحا في عقد التسيير والوكالة المحفزة واإليجار

 عقد التسيير -ثانيا

مما يميز عقد التسيير عن باقي أشكال التفويض هو احتفاظ الهيئة المفوضة بإدارة المرفق 
العام واألرباح المحققة من استغالله، فيما يتمثل اجر المفوض له في هذا العقد الذي ال 

فيه أي خطر، في النسبة المائوية من رقم األعمال المسجل خالل سنة من استغالل  يتحمل
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المرفق المفوض مضافا إليها منحة إنتاجية في مقابل أن يضمن المفوض له تسيير المرفق 
 1.أو تسييره وصيانته

ة إن المصطلحات الواردة في تعريف عقد التسيير من رقم أعمال و أرباح و منحة إنتاجي
ض له حقيقتها متغيرات لعقد من طبيعة اقتصادية،  فالمقابل المالي الذي يتقاضاه المفو في 

 ثمن والذي يتكون بدوره من ،يمثل نسبة مائوية من رقم األعمال الذي يحققه المرفق المفوض
ا كم  ،وهو ما ال يمكن تصوره في مجال المرافق ذات الطابع اإلداري  ،الخدمات والمصاريف

ة في حالة المرافق العمومية لصيق نتاجية واألهداف الربحية بصورة عامة أن المنحة اإل
 بالمرافق ذات الطبيعة التجارية ونستعين في توضيح ذلك بالمثال التالي: 

يشمل ثمن البضائع أو األشغال أو الخدمات بما في  2 ،رقم األعمال في الحالة العامة
ذلك كل المصاريف والحقوق والرسوم، أما في حالة  االمتيازات والملتزمين بالحقوق البلدية 

 مثال فانه يكون مكونا من:

مبلغ اإليرادات المخصوم منها مبلغ االلتزام المدفوع للبلدية، إن كان هؤالء يقومون   - 
ابهم الخاص و ومن األجر الثابت أو النسبي إذا كانت الحقوق تحصل بتحصيل الحقوق لحس

لحساب البلدية، وقياسا على هذا المثال فان رقم أعمال  في حالة عقد تسيير تكون سلطته 
                                                           

" الشكل الذي تعهد من خالله السلطة المفوضة للمفوض له تسيير المرفق العام أو  يعرف التسيير على انه   - 1
 وض له.تسييره وصيانته دون أي خطر يتحمله المف

يها اف إلويدفع للمفوض له اجر مباشرة من السلطة المفوضة في شكل منحة تحدد بنسبة مائوية من رقم األعمال تض
سلطة رف المنحة إنتاجية ويتم تحديد التعريفات التي يدفعها مستعملو المرفق العام مسبقا في دفتر الشروط من ط

 المفوضة التي تحتفظ باألرباح 

ة لمفوضاوض السلطة المفوضة المسير باجر جزافي ويحصل المفوض له التعريفات لحساب السلطة وفي حالة العجز تع
 المعنية.

 ( سنوات.."   5ال يمكن أن تتجاوز مدة اتفاقية تفويض المرفق العام في شكل التسيير خمس )
 
 .األعمالمن قانون الرسوم على رقم  15راجع المادة  - 2
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المفوضة مؤسسة عمومية هو ما يحصله المفوض له من مقابل الخدمات مضاف إليها 
مصاريف، وبإسقاط هذه المعايير على األشكال جميع النفقات والمبالغ الملتزم بها من رسوم و 

التي تأخذها المؤسسة العمومية في النظام القانوني الجزائري يبدو التناقض بين الغايات لكل 
 1من عقود التفويض والمؤسسة العمومية اإلدارية؟ فالمؤسسة العمومية كهيئة تابعة للوالية

 :مثال تأخذ احد شكلين بناء على الهدف المرجو منها

العمومية الوالئية شكل مؤسسة عمومية ذات طابع إداري أو مؤسسة  2" تأخذ المؤسسة
 3عمومية ذات طابع صناعي أو تجاري حسب الهدف المرجو منها " 

، بين شكلي المؤسسة 83/200وفي نفس السياق تميز المادة الخامسة من المرسوم  
 أن:بالنظر لهدف المرفق المراد تسيره، فجاء في نصها على 

" تهدف المؤسسة إلى تسيير مرفق عام ذي طابع إداري أو صناعي و تجاري فهي حسب 
 ",الحالة إدارية أو اقتصادي

 .تنظيم الصفقات بنفس المعايير في تحديده ألشكال التفويض األخرى  يأخذ

 ، كما يلي:199-18من المرسوم التنفيذي  54عرفته المادة  اإليجار:  :ثالثا   

م، " الشكل الذي تعهد من خالله السلطة المفوضة للمفوض له تسيير وصيانة المرفق العا
مقابل إتاوة سنوية يدفعها لها، ويتصرف المفوض له لحسابه مع تحمل كل المخاطر وتحت 

 رقابة جزئية من السلطة المفوضة. 

                                                           
 .الواليةالمتعلق ب 07-12قانون المن  147المادة  - 1
يقصد بالمؤسسة في قانون المنافسة كل شخص طبيعي او معنوي مهما كانت طبيعته يمارس بصفة دائمة نشاطات  -  2

 اإلنتاج أو التوزيع  أو الخدمات أو االستيراد
 المتعلق بالوالية. 07-17القانون  - 3
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المرتبطة وقد تعترض المفوض له مخاطر تجارية تتعلق بإيرادات االستغالل والنفقات 
 وض لهبتسيير المرفق العام تمول السلطة المفوضة بنفسها إقامة المرفق العام ويتقاضى المف

 أجرا من تحصيل األتاوى من مستعملي المرفق العام..."

 :عقد الوكالة المحفزة :رابعا

له " الشكل الذي تعهد السلطة المفوضة من خال:ف عقد الوكالة المحفزة على انهعرَّ يُ  
 له بتسيير المرفق العام او تسييره وصيانته. للمفوض

وقد تعترض المفوض له مخاطر تجارية تتعلق بإيرادات االستغالل وكذا نخاطر صناعية 
 تتعلق بأعباء االستغالل والنفقات المرتبطة بتسيير المرفق العام.

م العايستغل المفوض له المرفق العام لحساب السلطة المفوضة التي تمول نفسها المرفق 
 وتحتفظ بإدارته ورقابته الكلية.

ويدفع للمفوض له اجر مباشرة من السلطة المفوضة في شكل منحة تحدد بنسبة مائوية 
 من رقم األعمال تضاف إليها منحة إنتاجية وعند االقتضاء حصة من األرباح.

رقم األعمال الذي تحدد على  تنبني العقود الحديثة للتفويض على عوامل تتمثل في:
 طر التجارية و المخاطر الصناعية،أساسه المنحة التي هي أساسا اجر المفوض له، المخا

 األرباح.حصة و 

  : الصور الحديثة للتفويضثالثالفرع ال  

كما سبق بيانه فان عقود التفويض السيما منها االمتياز و اإليجار و التسيير، ال تعد في 
حد ذاتها امرأ مستحدثا، فهي عقود لها أصولها في المنظومة القانونية الجزائرية، فما هو 
جديد هو ضمها في نص قانوني واحد أعطى كال منها تعريفا، فالظاهر أن تنظيم 
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قنينا لصور التعاقد بتقنية التفويض، فقد رسم حدودا لكل عقد منها من التفويضات  كما جاء ت
 خالل ذلك التعريف.

لى ع 199-18من المرسوم التنفيذي  53جاء تعريف االمتياز في المادة  االمتياز :أوال 
ات منش " الشكل الذي تعهد من خالله السلطة المفوضة للمفوض له إما انجازالنحو التالي: 

ل ممتلكات ضرورية إلقامة المرفق العام واستغالله وإما تعهد له فقط باستغالأو اقتناء 
 المرفق العام.

يستغل المفوض له المرفق العام باسمه وعلى مسؤوليته تحت رقابة جزئية من طرف 
م العا السلطة المفوضة ويمول المفوض له بنفسه االنجاز واقتناء الممتلكات واستغالل المرفق

 أتاوى من مستعملي المرفق العام.  ويتقاضى عن ذلك

 ( سنة.."30ال يمكن أن تتجاوز المدة القصوى لالمتياز ثالثون)

 ، كما يلي:199-18من المرسوم التنفيذي  54عرفته المادة اإليجار ثانيا:

م، " الشكل الذي تعهد من خالله السلطة المفوضة للمفوض له تسيير وصيانة المرفق العا
دفعها لها، ويتصرف المفوض له لحسابه مع تحمل كل المخاطر وتحت مقابل إتاوة سنوية ي

 رقابة جزئية من السلطة المفوضة. 

وقد تعترض المفوض له مخاطر تجارية تتعلق بإيرادات االستغالل والنفقات المرتبطة 
 وض لهبتسيير المرفق العام تمول السلطة المفوضة بنفسها إقامة المرفق العام ويتقاضى المف

 من تحصيل األتاوى من مستعملي المرفق العام. أجرا 

( سنة كحد 15تحدد اتفاقية تفويض المرفق العام في شكل اإليجار بخمس عشرة )
  أقصى.."

 من نفس المرسوم، على أنها: 55عرفتها المادة  الوكالة المحفزة :ثالثا
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العام أو " الشكل الذي تعهد السلطة المفوضة من خالله للمفوض له بتسيير المرفق 
 تسييره وصيانته.

وقد تعترض المفوض له مخاطر تجارية تتعلق بإيرادات االستغالل وكذا مخاطر صناعية 
 تتعلق بأعباء االستغالل والنفقات المرتبطة بتسيير المرفق العام.

ام يستغل المفوض له المرفق العام لحساب السلطة المفوضة التي تمول نفسها المرفق الع
 ورقابته الكلية. وتحتفظ بإدارته

ويدفع للمفوض له اجر مباشرة من السلطة المفوضة في شكل منحة تحدد بنسبة مائوية 
 من رقم األعمال تضاف إليها منحة إنتاجية وعند االقتضاء حصة من األرباح.

مرفق تحدد السلطة المفوضة باالشتراك مع المفوضة له التعريفات التي يدفعها مستعملو ال
 مفوض له التعريفات لصالح السلطة المفوضة المعنيةالعام ويحصل ال

د ( كح10تحدد مدة اتفاقية تفويض المرفق العام في شكل الوكالة المحفزة بعشر سنوات)
 أقصى.." 

وضة انه " الشكل الذي تعهد من خالله السلطة المفيعرف التسيير على  :التسيير -رابعا
 وصيانته دون اي خطر يتحمله المفوض له.للمفوض له تسيير المرفق العام أو تسييره 

عام يستغل المفوض له المرفق العام لحساب السلطة المفوضة التي تمول بنفسها المرفق ال
 وتحتفظ بإدارته ورقابته الكلية.

ويدفع للمفوض له اجر مباشرة من السلطة المفوضة في شكل منحة تحدد بنسبة مائوية 
و تاجية ويتم تحديد التعريفات التي يدفعها مستعملمن رقم األعمال تضاف إليها منحة إن

 المرفق العام مسبقا في دفتر الشروط من طرف السلطة المفوضة التي تحتفظ باألرباح 
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وفي حالة العجز تعوض السلطة المفوضة المسير باجر جزافي ويحصل المفوض له 
 التعريفات لحساب السلطة المفوضة المعنية.

( 5تفاقية تفويض المرفق العام في شكل التسيير خمس )ال يمكن أن تتجاوز مدة ا
 سنوات.."   

ال تقتصر األشكال الحديثة للتفويض على هذه الصور الن النص المرجعي المتمثل في 
، ترك المجال مفتوحا للتنظيم للنص على أشكال أخرى للتفويض 247-15المرسوم الرئاسي 

 منه، التي نصت على مايلي: 210بموجب المادة 

ي " كما يمكن أن يأخذ تفويض المرفق العام أشكاال أخرى، غير تلك المبينة فيما يأت+
 .وفق الشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم"
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 خالصة الباب األول

 ي لعقوداألخير من الفصل الثاني لهذا الباب، أن نعرض التعريف القانونالفرع  دنا فيتعمّ  
رة الخاصة، قبل أن نعرض وبإيجاز تاريخها، لما في ذلك من عالقة مباشالشراكة العمومية 

باإلجابة عن سؤالنا الجوهري و المتمثل في: مدى وجاهة وفعالية اللجوء إلى استحضار 
 وتجربة سابقة لعقود التفويض من اجل خلق بدائل تمويل للجماعات اإلقليمية الجزائرية 

 الهيئات التابعة لها.

 أن عقود تفويض المرفق العام جرى استعمالها لفترة معتبرة وفي إطار لقد بدى واضحا
نظام قانوني متكامل)تخضع التفويضات ألحكام منسقة بين قانون الجماعات اإلقليمية و 
قانون الصفقات العمومية وجملة من األحكام في نصوص أخرى (، ولكن على الرغم من هذا 

 د التفويض والى جانب الطرق التقليدية األخرى فقد صرح المشرع تصريحا واضحا، بان عقو 
 لإلدارة سجلت عليها المالحظات التالية:

 ، سد النقص في الطلبات العموميةلم تمكن من  -

 يكون  أداة قانونية ظلت تفتقر إلىأن المنظومة القانونية وفي وجود عقود التفويض  -
  ،روتسيي وتصميم وانجاز وصيانة تكليف طرف ثالث بتمويلموضوعها هو 

 كان مؤقتا. أن استخدام عقود التفويض  -

ير، وعلى هذا األساس فان عقود التفويض وعلى الرغم من فعاليتها كأداة لإلدارة والتسي
طية ال يمكن أن تكون في مستوى البديل المالي الدائم فعائداتها المالية تعجز عن تغفهي 

 .الدائمة والمستمرة للجماعات اإلقليمية  التكاليف

اللجوء إلى نظام تعاقد جديد مكمل لنظام والى جانب المالحظات المسجلة أعاله، فان 
وهو ما نحتاج  التفويضات يجب أن يراعي خصوصية المرفق العمومي المستقبل لهذا النظام



 التفويض من طرق إدارة إلى بدائل تمويل   ول                                      الباب األ 

146 
 

إلى اإلجابة عليه، هل راعى تنظيم تفويضات المرفق العمومي خصوصية النظام القانوني 
 .جزائرية وهيئاتها المرفقية ؟ للجماعة اإلقليمية ال
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 األخرى واحدة، تمثلت في تغطية بطرق التسييرظلت نقطة التقاء الهيئات المرفقية 
ن مومية متطلبات الخدمة العمومية التي تكفلها المرافق، إال انه مع ما طرأ على الخدمة العم

 تغيُّر في مفهومها، جعل من االثنين يصبحان ُمتغيِّّرين في معادلة المرافق العمومية
عرف يجماعات اإلقليمية من هيئات ال للجماعات اإلقليمية، فمن ناحية نجد أن ما ُتحدثه ال

حية من نااالستقرار، ألنه ُمتغير تحكمه االيدولوجيا المتبناة من قبل الدولة في كل مرحلة، و 
كون تأخرى نجد أن طرق التسيير والتي كانت الهيئة إحداها، أصبحت َتأخذ أشكاال تعاقدية  

 فيها الهيئة طرفا متعاقدا.

ة المسؤولة عن المرفق العمومي المحلي الجزائري تعددت ُصور الهيئات العمومي
ة واختلفت باختالف أهداف هذه المرافق، فتنوعت بين ما هو إداري وما هو صناعي، ومساير 

البحث عن التنظيم إلى لذلك التحول في معايير الخدمة العمومية من جودة وتكلفة، سعى 
ر في المعايير وتساير ذلك التطو  ُتجيز اعتماد أساليب تسيير وإدارة تحقق تلك سنِّّ أحكام

بني تإلى  المفهوم، ولما كانت التجارب المقارنة تمثل عامال ُمؤثِّّرا فكثيرا ما بادرت الدولة
بها مع تناس أنظمة قانونية أثبتت فعاليتها، ولكن نجاح تلك التجارب المنقولة َيظلُّ رهينة لمدى

 مية المستقبلة.باقي المنظومة القانونية  ومقتضيات مرافقها العمو 

رحه طإن التفويضات فكرة اختلفت أشكالها باختالف أسبابها وتعدَّدت ذرائعها، بين ما 
ناسب يُ بما  علم المناجمنت وما تبنَّته المدرسة الفرنسية )في شكل تجربة بريطانية وقع تهذيُبها

لصفقة نب اإلى جا اإلدارة الفرنسية(، تبنت المنظومة القانونية الجزائرية تقنية التفويض لتكون 
 العمومية ضمن النص المنظم للطلب العمومي في الجزائر.

َمنح تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، الشخص المعنوي العام 
 المسؤول عن مرفق عام إمكانية التعاقد في إطار التفويض، واقتصر ذلك على أربعة مواد

 ت تطبيق ذلك َمتُروكة للنص التطبيقي.، وظلت كيفيا247-15ضمن المرسوم الرئاسي 
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 مرُّ تطلب صدور النص التطبيقي لهذا التنظيم فترة زمنية معتبرة، تزامنت مع ما كان يَ 
 به التفويض من تعديالت بفعل القانون األوربي فوقعت مراجعة تنظيم التفويضات في بلد

 منشأها لتكييفها مع ما فرضته تلك التوجيهات األوربية.

سوم التنفيذي المتعلق بتفويض المرفق العام، متضمنا ألحكام موضوعية وصدر المر 
وأخرى إجرائية لعملية التعاقد في إطار التفويض، نبرز تطبيقاتها على الجماعة اإلقليمية 
عموما والهيئات التابعة لها على وجه الخصوص في التجربة الجزائرية، من خالل فصول 

لألحكام الموضوعية لعقود التفويض، والثاني  هذا الباب، فنخصص الفصل األول منه
 ألحكامها اإلجرائية. 
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 تعاقد األشخاص العامة، وفق الشكليات التي يحددها القانون التفويض كصورة من صور 
منصوص ال براماإل الحتكامهما إلجراءات ،مع الصفقة العمومية اوموضوعي اتقارب شكليي

ولعالقة االثنين بالمرفق العام، من جهة ثانية، ولكن ذلك التحديد  ،عليها قانونا من جهة
يفتقده عقد التفويض، الن محله يكون المرفق  1الصفقةفي عقد محل الالمتعارف عليه بشأن 

العام بذاته، فتكون مشروعية هذا المحل متعلقة بقابلية المرفق للتفويض، ويكون من الوارد 
م بين ما هو قابل  مقسّ  والمرفق كمحل للتعاقد ، تفويضه تحول طبيعة المرفق دون  جدا أن

 ،غير قابل للتفويض، وتنقسم فئة المرافق غير القابلة للتفويض بدورها هي األخرى وما هو 
 .بحكم القانون  بيعتها، ومرافق غير قابلة للتفويضإلى مرافق غير قابلة للتفويض بط

ى المرفق العام واالمتياز الوارد علرحت مسألة التداخل بين تفويض من زاوية أخرى طُ 
أمالك الجماعة العمومية بنوعيها عامة وخاصة، مما جعل الجهة الوصية تتدخل بصورة 

ن تمنع بموجبها الجماعة اإلقليمية من ممارسة هذا النوع متنظيمية لسن أحكام تنظيمية 
 التفويض.

اب في غيو ع من التعاقد، إن تحقيق أهداف التفويض تظل رهينة للتطبيق السليم لهذا النو 
أمام  فسح المجاللوالمرافق غير القابلة للتفويض، تحديد واضح وتمييز بين المرافق القابلة 

ة في مسألة القابلييجعل البحث مما الشخص العام للتعاقد في المركزين )مفوض/مفوض له( 
ول حث األيتناوله المبوعدم القابلية في نطاق الجماعة اإلقليمية أمر جدير باإلهتمام وهو ما 

من هذا الفصل، فيما يخصص المبحث الثاني لعرض صور الهيئات المتعاقدة في مجال 
 .التفويض

 

                                                           
في: انجاز أشغال، اقتناء لوازم، انجاز دراسات، تقديم حددت موضوع الصفقة  247-15من المرسوم  29المادة  - 1

 الخدمات.
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 المبحث األول: القابلية للتفويض في نطاق الجماعات اإلقليمية

ته، يملك الشخص المعنوي العام ، صالحية التعاقد استغالال للمرافق الواقع تحت مسؤولي
ن يكون على إطالقه، فالتفويض ُيمارس بضوابطه وفي حدوده، إذ ال يمكن أإال أن ذلك ال 

 يرد التفويض على المرافق التي يختص بإدارتها حصريا الشخص العام، وهي ما يطلق عليه
قه ا الفالمرافق غير القابلة للتفويض، في غياب تحديد أو حصر لهذا النوع من المرافق، قّسمه

فويض ة للتفويض بطبيعتها وأخرى استثناها التشريع من مجال التإلى فئتين، مرافق غير قابل
 بصريح النص.

بالنسبة لنطاق التفويض الممارس من طرف الجماعات اإلقليمية وهيئاتها، ال تطرح 
دخل يالمرافق السيادية وتلك التي هي من جوهر سلطة الدولة إشكاال حادا ، ألن أغلبها ال 

ع اإلقليمية، فضال عن ما تمارسه الوصاية من دور رقابي يمنأصال في صالحياته الجماعة 
 ، جعلذلك، إال أن التداخل بين تفويض المرفق العام والتفويض االنفرادي الوارد على الملك

حاول مسألة القابلية للتفويض من عدمها ُتطرح من زاوية أخرى، مما جعل الوزارة الوصية تُ 
 .ة لهات مسؤولية الجماعات االقليمية والهيئات التابعرسم حدود لتفويض المرافق الواقعة تح

ا م فيهيتناول المطلب األول من هذا المبحث قابلية التفويض المتعلقة بالمحل، التي ُيحتك
ي لألحكام العامة )من حيث طبيعة المرفق، والمانع القانوني(، فيما يكون المطلب الثان

 قة بالهيئة، نعرض فيها نموذجا تطبيقيامخصصا إلمكانية التفويض من عدمه ألسباب متعل
د ، وهي صورة لعقلصورة من التفويضات تكون فيها الجماعة اإلقليمية في مركز المفوض له

 إداري بين شخصين عامين، استثناه تنظيم الصفقات من تطبيقاته.  
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 :المطلب األول: القابلية للتفويض المتعلقة بالمحل

الفرنسي ضوابط لممارسة التفويض من قبل الجماعات وضع الفقه واالجتهاد القضائي 
 ويضاتاإلقليمية، وهو ما أخذ به التشريع الفرنسي بعدها، ثم ضمنها التنظيم الجزائري للتف

 في أحكامه.

ُيقصد بقابلية المحل للتفويض، أن ال تكون طبيعته تجعله ممارسا بصورة حصرية من 
المرافق ُعرف ارتباطها بجوهر السلطة، طرف الشخص العام المسؤول عنه، وهي فئة من 

 كالضبط اإلداري، وحماية األشخاص وممتلكاتهم، وهي مجاالت تخرج من دائرة التفويضات،
 يتناوله الفرع األول من هذا المطلب.

كما قد ينص القانون صراحة على استثناء بعض المرافق من التفويض، وفي غياب 
 ض، تكون دراسة تطبيقية للمرافق المستثناة منحصر لفئة المرافق المستثناة من التفوي

ح التفويض  موضوعا للفرع الثاني من هذا المطلب، فيما يكون الفرع الثالث مخصصا لتوضي
 ا.الحدود الفاصلة بين تفويض المرفق العام المحلي، والتفويض على الملك المتواجد محلي

 ول: األحكام العامة لقابلية التفويضاأل فرع ال

قد يمنع مشاركة  قانون ذلك أن ال ،ويض المرفق العام على طبيعة هذا المرفقيتوقف تف
يمكن صرف هذه المرافق إلى و  ،القطاع الخاص من تنفيذ أنواع معينة من المرافق العمومية

ومرافق عامة غير دستورية ونشاطها يمارس حصريا من طرف  ،نوعين مرافق عامة دستورية
ذلك و  ،رافق الجماعات اإلقليمية إشكاالللسلطة العمومية، ال يخلق النوع األول بالنسبة لم

لع بوظائف مرتبطة الرتباط فكرة المرافق الدستورية بالمرافق الوطنية، وهي مرافق تضط
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ه المرافق أنها ال تكون محال للتفويض حتى وان القاعدة العامة بالنسبة لهذو  بسيادة الدولة
     1كان هذا التفويض يرد على اإلدارة فقط، ألن نشاط المرفق يتعلق بجوهر السلطة العامة

إن تقرير منح تفويض المرفق العام هو ترجمة إلرادة الشخص العام المسؤول عن المرفق 
ة، فهي ليست دون حدود إذ ال تقوم والذي يتمتع بحرية واسعة، لكن على غرار أي حري العام

يمكن أن تكون المرافق العامة بحسب طبيعتها مرافق عامة إدارية و   2إال في إطار تنظيمي
، فيتوقف تفويض ذات طابع استراتيجي كالتعليم، الصحة وإدارة السجون، أو مرافق اقتصادية

تشكل  التيك المرافق القابلية للتفويض تلالمرفق العام على طبيعة هذا المرفق، ونعني ب
ميدانا لتقنية التفويض في تسيير المرفق العام، ذلك أن النصوص القانونية قد تمنع مشاركة 
القطاع الخاص في تنفيذ أنواع معينة من الخدمات المرفقية وهو ما رسمه النص المنظم 

وي يمكن للشخص المعن" منه والتي تنص على :  207لتفويضات المرفق العام في المادة 
الخاضع للقانون العام المسؤول عن مرفق عام ان يقوم بتفويض تسييره إلى مفوض له ما لم 

 يوجد حكم تشريعي مخالف ...."

قيد أو مانع على أي  ألنأنواعها قابلة للتفويض، مبدئيا جميع المرافق و على اختالف 
كما قد يكون مبدأ جواز تطبيق تقنية التفويض يعلن عنه المشرع، بموجب نص قانوني 

 .3يموضوع اجتهاد قضائ

                                                           
 5201اإلسكندرية، دار الجامعة الجديدة ،دراسة تحليلية مقارنة، عقود تفويض المرفق العام ،بكر احمد عثمان أبو -  1

 .36ص 
 6المجتمع و السلطة ، العدد مجلة القانون، ، المرفق العام في التشريع الجزائري  إبرام أسس ،صالح زمال بن علي - 2

 .159، ص  2017لسنة 

أشار الباحث بركيبة حسام الدين، إلى مرونة فكرة وجود مرافق عمومية قابلة للتفويض وأخرى غير قابلة، والى تغير  - 3
وكذلك ما هذه الفكرة حسب الزمان والمكان، فما هو قابل للتفويض في فرنسا يمكن أن يكون خالفا لذلك في دولة أخرى، 

هو غير مجاز اليوم قد تجيزه نصوص أخرى صادرة في ظروف وأوضاع مغايرة، خاصة في غياب معيار محدد للتمييز 
، مرجع سابق، تفويض المرفق العام في فرنسا والجزائربركيبة حسام الدين، ، بين ما هو قابل وما هو غير قابل للتفويض

 .79ص 
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التي و يمكننا عرض األمثلة التالية  من أمثلة عدم القابلية للتفويض بناء على نص قانوني
 زمتيااالبمناسبة التفويض عن طريق  ،سن فيها المشرع الجزائري قواعد عدم القابلية للتفويض

 لالستغالل السياحي للشواطئ: 

مالك المحاذية مباشرة لألمالك العسكرية أو األمالك األجزاء التي تدخل ضمن األ -  
من القانون  17وهو حضر بموجب المادة  1العمومية المخصصة ألغراض الدفاع الوطني،

 المحدد للقواعد العامة لالستعمال و االستغالل السياحيين للشواطئ. 03/02

والمضرة بوضعية األجزاء المرخص فيها بأعمال إقامة الحواجز والتصخير والردم،  - 
الشاطئ الطبيعية ولكن اقتضت الضرورة إقامتها على شاطئ البحر بغرض إقامة منشات 

من  19تتصل بممارسة خدمة عمومية أو حتمية حماية المنطقة ، وهو حضر بموجب المادة 
 2تثمينه. المتعلق بحماية الساحل و  02/02ن القانو 

كمناطق مهددة أو مواقع ايكولوجية المساحات موضوع تصنيف المساحات المحمية و  – 
 المذكور أعاله. 02/02من القانون  29هشة، والمقرر منع الدخول إليها، بموجب المادة 

من القانون  30أجزاء الشاطئ التي يكون فيها مناطق و خطوط هشة وفقا للمادة  -
02/02 . 

الضبط  يخرج أيضا عن دائرة التفويض ممارسة أي عمل أو نشاط يدخل في سلطات -
 3الممارسة من قبل السلطات العمومية.

                                                           
المتضمن تحديد القواعد العامة لالستعمال واالستغالل السياحيين ، 17/02/2003المؤرخ في  ،03/02 القانون  - 1

 .2003لسنة  11الجريدة الرسمية عدد ، للشواطئ
 2002لسنة 10الجريدة الرسمية عدد  ،المتعلق بحماية الساحل و تثمينه 05/02/2002المؤرخ في 02/02القانون  - 2

 .27ص 
3 -Voir CAA Lyon ,07 mai 2003,communauté de communes des vallons du lyonnais contre 

préfet du Bouche de Rhône. 
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 هاهيئاتتطبيقات عدم القابلية للتفويض في محيط الجماعة اإلقليمية و فرع الثاني: ال

واجهت العديد من الواليات والبلديات  18/1991ألحكام المرسوم التنفيذي  تطبيقا
نطاق ما تعلق ب لخصوصبرز اإلشكاليات بهذا اأولعل من  ،صعوبات في تجسيد مبادئه

هو اللبس الذي جعل من بعض الجماعات اإلقليمية تحيد عن التطبيق تطبيق التفويض، و 
سالف الذكر،  18/199السليم ألحكام التفويض المنصوص عنها في المرسوم التنفيذي 

)انظر  2األمر الذي جعل من الوزارة الوصية تنوه عن ذلك في التعليمة الصادرة بهذا الشأن
 (، فجاء فيها مايلي: 01مقالملحق ر 

" تجدر اإلشارة إلى انه ال يكون محل تفويض المرفق العام في أي حال من األحوال 
 المهام التالية:

 تسليم وثائق الهوية و السفر، -

 الحالة المدنية  -

 العمليات االنتخابية -

 تحصيل الجباية المحلية -

 لوقاية وتسيير األخطار والكوارثا -

 . "األشخاص والممتلكاتحماية  -

                                                           
 مرجع سابق. 199-18المرسوم التنفيذي  - 1
المؤرخ في  18/199والمتضمنة تجسيد أحكام المرسوم التنفيذي  2019جوان  09المؤرخة في  06التعليمة رقم  -  2

 م المرفق العاالمتعلق بتفويض  2018أوت  02
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هي من صميم المسؤوليات  1في األصل إن مجموع المهام المذكورة في نص هذه التعليمة
والتي ال يمكن أن يقع إسنادها إلى الغير في شكل  ،الواقعة على عاتق الجماعة اإلقليمية

بتنمية أفضل ، وان كان اعتماد تقنية التفويض سيسمح رآختفويض أو في أي إطار 
فان هذا ال يعني  ،نجاز والتسيير على هذه األخيرةتخفيف أعباء االو  للجماعات اإلقليمية 

 التخلي عن المسؤوليات التي تبقى قائمة وفي قلب اهتمامات السلطات العمومية.

حلية غير للمرافق الم اوتوضيح اتأكيد ،كما يمكن اعتبار ما جاء في نص هذه التعليمة
 غير قابلة للتفويض بحكم طبيعتها هي في الحقيقة المصالح المذكورة ، النفويضالقابلة للت

حتى وان كنا قد نجد البعض منها قد ورد بشأنه حكما يجعل منه مهمة تمارس حصرا من 
، نجد انه لم يتعرض 2طرف الشخص العمومي، إال انه وبالنظر للنص المرجعي للتفويض

ويض بحكم طبيعتها، وهو ما قد يكون سببا في تناولها في للمرافق العمومية غير القابلة للتف
إطار التوضيحات التي وردت في التعليمة الصادرة عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية 

 والتهيئة العمرانية، السالف ذكرها.

ذكر بعض المهام التي يمكن  المثال ال الحصر،على سبيل 3ورد النص في هذه التعليمة 
للتفويض من قبل الجماعة اإلقليمية أو الهيئات المرفقية التابعة لها  وهي  أن تكون محال

 خدمات تتعلق ب:

، نزع ومعالجة رالتزويد بالمياه الصالحة للشرب وصرف المياه المستعملة، التطهي" 
، النقل المدرسي  دور يانة الطرقات، اإلنارة العمومية، صنفايات المنزلية والفضالت األخرى ال

  متاحف، قاعات الرياضة، المسابحالحضانة، المطاعم المدرسية، األسواق الجوارية، ال
                                                           

 مرجع سابق. 06التعليمة رقم  - 1
من المرسوم الرئاسي  207لم يرد ذكر المرافق العمومية غير القابلة للتفويض بحكم طبيعتها في نص المادة  -  2

يمكن الشخص المعنوي العام الخاضع للقانون العام المسؤول عن مرفق عام ، أن يقوم والتي جاء فيها  : "  15/247
 ..." تسييره إلى مفوض له ، وذلك ما لم يوجد حكم تشريعي مخالف بتفويض

 ، المرجع نفسه.06التعليمة رقم  - 3
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قاعات السينما، المذابح  المسارح المكتبات، المساحات الخضراء، مواقف ركن السيارات 
 .." الصناعات التقليدية والحرف وغيرها

ممارس من قبل حاولت التعليمة الصادرة عن وزير الداخلية، ترسيم حدود التفويض ال
الجماعات اإلقليمية والهيئات المرفقية التابعة لها، من خالل النص على المرافق التي ال 
يمكن أن تكون محال للتفويض، كما أعطت أمثلة تكاد تغطي المهام المنصوص عليها في 

 المفوضة، اتقانوني البلدية والوالية ، وذلك تفاديا لكل مخالفة مرتقبة قد تقع فيها السلط
عليها في  بين تقنية التفويض المنصوص ، وبفعل التداخلبفعل حداثة التجربة من جهة

ارد على األمالك من ، واالمتياز الو  18/199و نصه التطبيقي  15/247المرسوم الرئاسي 
 :1يؤكد هذا الطرح ما جاء في نص التعليمةجهة ثانية، و 

الصعوبات التي تواجهها  ...تجدر اإلشارة إلى أن مصالحي قد وضعتني في صورة" 
عام بعض الواليات والبلديات و المتعلقة بتسيير ممتلكاتها عن طريق نمط تفويض المرفق ال

  :والتي يمكن حصرها فيما يلي

التي و محاولة اللجوء إلى تفويض بعض المرافق العامة التابعة لألمالك الخاصة للدولة  - 
 يتعلق األمرنية الجماعات المحلية، إذ تم تجسيدها من ميزانية الدولة وليس من ميزا

 ؤسساتبالمؤسسات العمومية المستقلة وغير المستقلة المحلة ، واألصول الفائضة التابعة للم
ة رئاسية ، االقامات الالعمومية االقتصادية، وعلى سبيل المثال ال الحصر:  الشركات المنحل

 .وغيرها

 يلي:من خالل ما سبق يشرفني، أن أحيطكم علما بما 

                                                           
 ، المرجع نفسه.06التعليمة رقم  - 1
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و أمحلي يمنع منعا باتا تفويض المرافق العامة التابعة للدولة و الموجودة على المستوى ال
 التنازل عن العقارات أو تحويل أمالك الدولة لصالح مؤسسة أو هيئة أخرى، دون موافقة

 ."التهيئة العمرانيةير الداخلية والجماعات المحلية و السيد وز 

 بين التفويض واالمتياز على الملك: الحدود الفاصلة لثالفرع الثا

وكذا عملية التصفية، جعلت من األصول المنقولة إن عملية خوصصة المؤسسات 
إشكاال في عملية والعقارية محل تنازل أو بيع، غير انه إن كانت األصول المنقولة ال تطرح 

المتبقية قد لبساطة إجراءات تداولها ونقل ملكيتها، فان األصول العقارية التنازل عنها، و 
طرحت العديد من المشاكل، كان سببها األول عدم تحديد الطبيعة القانونية ألصل الملكية 

المنظم للمؤسسة مرد ذلك عدم االستقرار التشريعي و  1في العقار الصناعي لتلك المؤسسات،
 النصوص المنظمة للملكية العقارية.وغياب التناسق بين هذه النصوص و 

بعة محاولة اللجوء إلى تفويض بعض المرافق العامة التاالتعليمة جاءت بما يفيد أن  إن
غير و ة المستقلة للمؤسسات العموميمست األمالك العقارية التابعة  ،لألمالك الخاصة للدولة

 واألصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية االقتصادية. المستقلة المحلة

التجارية و  المؤسسات العمومية الصناعية العمومية المحلية و إطار تصفية المؤسسات  في
ة و مقترحات مجلس مساهمات فان الحلول المقترحة للمشاكل العقارية تضمنتها قوانين المالي

     .2الدولة
                                                           

 وما بعدها . 39، ص 2006دار هومة  األولىالطبعة  ،العقار الصناعي مخلوف بوجردة، - 1
  :هيالمراجع القانونية لتسيير األمالك المسترجعة إن  - 2

أوت  22المؤرخ في  04-01و األمر  1998من قانون المالية  92و المادة  1994من قانون المالية  180المادة  -   
مع  منح تسيير هذه األمالك العقارية للوكالة الوطنية لتطوير االستثمار بهدف جعل هذه األمالك العقارية منتجة، 2001

من  80إمكانية التنازل أو اإليجار بالتراضي بناء على اقتراح من الوكالة و ترخيص من وزارة المالية وهو حكم أقرته المادة 
 .2003قانون المالية لسنة 
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يطرح العقار الصناعي إشكاال بسبب عدم التوصل إلى عملية تطهير شاملة للعقارات 
عملية الخوصصة، التي نتجت بدورها عن التحول الناجمة عن الموروث الذي خلفته 

 .الوظيفي للدولة اعتبارا من أواخر ثمانينيات القرن الماضي

قصد بالعقار الصناعي في هذا المجال األصول العقارية المتبقية نتيجة الخوصصة  يُ 
والتي كانت حصيلتها أمالك عقارية غير واضحة من حيث الطبيعة  1،عمليات التصفيةو 

ية فنتج بالتبعية عن ذلك تسيير عشوائي لهذه األمالك مما دفع بالوزارة المكلفة القانون
ه األمالك على بالداخلية إلى توجيه التعليمات بعدم سريان أحكام تنظيم التفويضات على هذ

 .الرغم من وضوح ذلك

أوت  22المؤرخ في  04-01من األمر  26على الرغم مما جاءت به أحكام المادة 
المتعلق بتطوير االستثمار، فان بعض القائمين بشؤون التسيير على مستوى  2001

بين نها و الجماعات اإلقليمية الزالوا يخلطون بين التفويضات الواردة على المرافق المسؤولة ع
 طرق تسيير أخرى ترد على هذا النوع من األمالك.

عقارية من األصول سالفة الذكر بما يفيد أن الدولة تكون حافظة  26جاءت المادة 
المتبقية للمؤسسات العمومية، هذه األصول المتبقية تتكون من العقارات المبنية و الموجودات 

 EPEوالمؤسسات العمومية االقتصادية  EPLالعقارية التابعة للمؤسسات العمومية المحلية 

                                                                                                                                                                                     

 SGPوالذي قرر إنشاء شركات تسيير المساهمات  2003جويلية 21المؤرخ في  5منشور مجلس مساهمات الدولة رقم  -
   SGIوشركات التسيير العقارية 

المحدد لشروط  المحدد لشروط وكيفيات منح االمتياز على  2009أوت  02المؤرخ في  09/152المرسوم التنفيذي 
 رهاوكيفيات منح االمتياز على األراضي التابعة لألمالك الخاصة للدولة والموجهة النجاز مشاريع استثمارية وتسيي

المحدد لشروط وكيفيات منح االمتياز على األصول المتبقية   2009أوت  02المؤرخ في  09/153المرسوم التنفيذي 
  اتسييرهو التابعة للمؤسسات العمومية المستقلة وغير المستقلة المحلة واألصول الفائضة للمؤسسات العمومية االقتصادية 

 وما بعدها . 43، ص 2006دار هومة  األولىالطبعة  ،العقار الصناعي مخلوف بوجردة، - 1
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الك إلى ، يعهد بتسيير هذه األمو سندات المؤسسات القائمة باإلضافة إلى كل الموجودات
 1.الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار

وضعت الدولة ثالث حلول لهذا الموروث الناتج عن عمليات الخوصصة و التصفية، 
 تصب هذه الحلول  في نتيجة واحدة :

إمكانية التنازل بمقابل أو اإليجار بالتراضي عن طريق الوكالة الوطنية لتطوير  -
  .عن هذه األمالك من اجل جعلها منتجة ANDIاالستثمار

تأخذ على عاتقها األموال  2إنشاء شركات التسيير العقارية وشركات تسيير المساهمات -
المتوفرة في المناطق الصناعية، بما فيها األصول المتبقية للمؤسسات المنحلة  وفيما يخص 

 التملك وإعادة التنازل.

حمل الخزينة تطنية الخاصة للدولة في مقابل الو إدماج هذه األصول في األمالك   -
 العمومية لديون المؤسسات المنحلة.

رية في األصل عادت كل األمالك العقا ،سات العمومية االقتصادية المنحلةبالنسبة للمؤس
 التابعة لهذا النوع من المؤسسات لألمالك الخاصة للدولة، وفقا لثالث حاالت:

زة المتبقية في حقيقتها ملك عقاري وطني كان في حيافي حالة ما إذا كانت األصول   -1
تدمج في األمالك غرض االستغالل فقط، فإنها ترجع و المؤسسة العمومية االقتصادية ب

 الخاصة للدولة.
ا في حالة ما كانت هذه األصول مملوكة قانونا للمؤسسة المنحلة وتم التنازل عنه  -2

ذه هتحملها من طرف الخزينة العمومية، فان كلها أو جزء منها لألجراء وان ديونها قد تم 
 األصول تدمج في األمالك الخاصة للدولة.

                                                           
 .43و  42مخلوف بوجردة ، مرجع سابق ، ص  - 1
 .2003-07-21المؤرخ في  05بموجب المنشور رقم  SGI و  SGPأنشأت هذه الشركات  - 2
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في هذه الحالة األخيرة و إذا لم يتم التكفل بديون المؤسسة من طرف الخزينة   -3
 1تكون كالتالي: 2002وقانون المالية 2001العمومية فان الحلول المقدمة طبقا لقانون المالية

 ألصول من طرف الدولة وتباشر العملية مع المصفي.إما بتملك هذه ا -أ  
 . عن طريق التحويل لفائدة الدولة في حدود ديون الخزينة العمومية لدى المؤسسة -ب  
في حالة ما كانت األصول المتبقية ملكية خواص، فان الوضعية تسوى مع المصفي   -4

لها طرف الدولة، ثم تحويبشراء هذه األمالك طبقا لقواعد القانون المدني أو تعويضهم من 
 ودمجها في األمالك الخاصة للدولة.     

 : خالصة القول 

ات إن اإلجراءات المباشرة من قبل الجماعات اإلقليمية المعنية، على أساس أنها تفويض
المؤسس خارج األطر القانوني للتفويضات و لمرافق عمومية هي من ناحية قانونية وقعت 

والنص الصادر تطبيقا له المرسوم التنفيذي  247-15الرئاسي حاليا على نص المرسوم 
العمليات هو أمالك يرجع  في هذه ، من جهة، ومن جهة ثانية فان محل التفويض18-199
التي يمكن توظيفها في اطر قانونية خارج النصين لها إلى األمالك الخاصة للدولة و أص

مدته، عن شكلياته و و مضمونه ي صيغته وفي المذكورين، فتكون محل امتياز يختلف ف
ذا االمتياز المنصوص عليه في تنظيم التفويضات ويكون للوالية كجماعة إقليمية دور في ه

       .النوع من االمتياز

وعلى هذا األساس يطرح التساؤل بشان التماثل في صيغ االستغالل الذي جعل من  
ءات جعلها تعمد إلى هذه اإلجرا ، وما06الجماعات اإلقليمية محل تنبيه في التعليمة رقم 

ها الجهة الوصية منعا باتا؟  وما الذي جعل من الجماعة اإلقليمية تمارس منعتالتي 
 التفويض أصال على أمالك خاصة للدولة؟

                                                           
 . 2001من قانون المالية لسنة  201طبقا للمادة  - 1
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ة ل؟ وعالقتستدعي اإلجابة على هذا السؤال البحث في الصيغة القانونية لهذا االستغال
 ؟ الجماعة اإلقليمية به

 بامتياز األمالك الخاصة للدولة: عالقة الجماعة اإلقليميةالفرع الرابع: 

الى  التي جعلتها تعمداعة اإلقليمية ممثلة في الوالية لتوضيح العالقة التي تربط الجم
ان المبادرة بإبرام عقود موضوعها التفويض في شكل امتياز على األمالك الخاصة للدولة ك

لالمتياز على األصول  المذكورة، نعرض الصيغة القانونيةتصدار التعليمة سببا في اس
 األصول الفائضة : و  المتبقية 

 بطالضة إلى الوكالة الوطنية للوساطة و يسند تسيير األصول المتبقية واألصول الفائض
يمثل كحد أقصى اإلتاوتين السنويتين األوليتين  ،جرأالعقاري  لحساب الدولة مقابل 

اطة يتم هذا التسيير من طرف الهيئة المحلية للوكالة الوطنية للوسالمستحقة لالمتياز، و 
الك على أساس اتفاقية تبرم بين مديرية أم والضبط العقاري، وعلى مستوى الوالية المعنية

وطنية ة الاب الوكالالهيئة المحلية المسيرة المعنية، التي تعمل لحسو  ،الدولة المختصة إقليميا
  .سالفة الذكر

 2عقد إداري بموجب   1،تياز الممنوح على األصول المتبقية واألصول الفائضةيكرس االم
االمتياز على األصول المتبقية  تعده إدارة أمالك الدولة وفقا لدفتر الشروط النموذجي، يمنح

سنة  33األصول الفائضة بما فيها األراضي المتوفرة في المناطق الصناعية لمدة أدناها و 

                                                           
، الذي يحدد شروط وكيفيات  2008سبتمبر  01المؤرخ في  08/04من األمر 10يكرس االمتياز طبقا ألحكام المادة   1

 49، ج ر عددمنح االمتياز على األراضي التابعة لألمالك الخاصة للدولة والموجهة النجاز مشاريع استثمارية
 .2008لسنة

، بنود منع التنازل أو التأجير من الباطن لحق االمتياز قبل انتهاء عقد االمتياز تحت طائلة البطالن يجب أن يتضمن - 2
   نح االمتياز على أصل عقاري مبني، و عندما يممنح امتياز على قطعة أرضية عاريةالمشروع  عندما يتعلق األمر ب

ت سنوا 05ازل على حق االمتياز لمجمل العقار لمدة يجب أن يتضمن عقد االمتياز تحت طائلة البطالن بنود منع التن
 .ابتداء من تاريخ منح االمتياز
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، تسترجع الدولة األصل المتبقي في حالة عدم سنة 99( وأقصاها 02)تجديد مرتين قابلة لل
 تجديد االمتياز.

ة المعدل والمتمم، شروط وكيفيات منح االمتياز على األراضي التابع 04-08حدد األمر 
ه( صدر من 05لألمالك الخاصة للدولة النجاز مشاريع استثمارية، وتطبيقا له )السيما المادة 

 النصان تطبيقيان:

، المحدد لشروط وكيفيات منح االمتياز على 152-09المرسوم التنفيذي  -     
 1األراضي التابعة لألمالك الخاصة للدولة والموجهة النجاز مشاريع استثمارية

، المحدد لشروط وكيفيات منح االمتياز على األصول المتبقية 153-09المرسوم  -     
التابعة للمؤسسات المستقلة وغير المستقلة المحلة، واألصول الفائضة التابعة للمؤسسات 

 .2العمومية االقتصادية وتسييرها

از بنوعيه تنفيذا للمرسومين فان دراسة الملفات المتضمنة طلبات الحصول على االمتي
يكون محل  و االمتياز القابل للتحويل إلى تنازل(االمتياز غير القابل للتحويل إلى تنازل )

 3دراسة من طرف " لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية االستثمار وضبط العقار"

تتوج عملية الدراسة والموافقة بإعداد مشروع قرار يكون مضمونه: الترخيص بمنح امتياز 
بالتراضي غير قابل للتحويل إلى تنازل على قطعة األرض محل الطلب، أو على األصل 

سنة  33المتبقي )حسب الحالة( والستكمال اإلجراءات المتبقية لصدور عقد االمتياز بمدة 
 قابلة للتجديد.

                                                           
، يحدد شروط وكيفيات منح االمتياز على األصول المتبقية، ج 2009ماي 02مؤرخ في  09/152المرسوم التنفيذي  - 1

 . 2009لسنة  27ر 
وكيفيات منح االمتياز على األصول المتبقية ، يحدد شروط 2009ماي  02مؤرخ في  09/153المرسوم التنفيذي - 2

التابعة للمؤسسات العمومية المستقلة وغير المستقلة المحلة واالصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية االقتصادية 
 .2009لسنة  27ج ر  وتسييرها،

 .2010لسنة  04 ، ج ر عدد2010جانفي  12المؤرخ في  20-10أنشأت اللجنة بموجب المرسوم التنفيذي  - 3
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 1637صدرت تعليمة عن المدير العام لألمالك الوطنية، تحمل الرقم  2012في سنة 
، حملت في مضمونها إجراءات تنفيذ القرارات المتخذة من طرف 2012فيفري  21بتاريخ   

لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية االستثمارات وضبط العقار، المنشأة بموجب 
على إلزامية  ، نصت هذه التعليمة2010جانفي  12المؤرخ في  20-10المرسوم التنفيذي 
 في التعليمة:، نذكرها كما وردت التفرقة بين حالتين

 :العقار التابع لألمالك الخاصة للدولة-" أوال
ما عندما تكون األمالك العقارية موضوع منح االمتياز تابعة لألمالك الخاصة للدولة ب

تحت  فيها األصول الفائضة والمتبقية، يتعين على مدراء أمالك الدولة بصفتهم مالك، إعداد
 ريع القرارات المرخصة لمنح االمتياز وعرضهادمغة مديرية أمالك الدولة المعنية، مشا

 إلمضاء الوالي.

في هذا الشأن، ينبغي التوضيح بان مشاريع القرارات يجب أن تتضمن على مستوى 
 الحيثيات وعلى وجه الخصوص العبارات التالية:

 لموقعنظرا للرأي بالموافقة على منح االمتياز الذي أبدته لجنة المساعدة على تحديد ا -
قية االستثمارات وضبط العقار في االجتماع المنعقد يوم....، موضوع المحضر رقم وتر 

 ...المؤرخ في....، 

 باقتراح من لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية االستثمارات وضبط العقار. -

 : األمالك التابعة لهيئات أخرى  -ثانيا

 لةتابعة لألمالك الخاصة للدو  عندما تكون األمالك العقارية موضوع منح االمتياز غير
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والي سواء من طرف مدير الصناعة تعد وتعرض مشاريع قرارات منح االمتياز إلمضاء ال
المكلف بأمانة اللجنة أو من طرف مدير  1رالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية االستثماو 

  . "التنظيم والشؤون العامة

 قليميةاألمالك التابعة للجماعات اإلكانت  ( فقد2تطبيقا لهذه الفقرة األخيرة )فعمليا: 
ازل لى تنالسيما البلدية منها محل امتياز بهذه الصيغة )امتياز بالتراضي غير قابل للتحويل إ

عد ( وهو ما ي02انظر القرار الوالئي الملحق رقم  األمالك الخاصة التابعة للدولة )على 
 سابق الذكر. 04-08مناقضا للتدابير المحددة قانونا، بموجب األمر 

، جاء في المادة 2015المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  01-15بصدور األمر 
 ، ما يلي:04-08من األمر  05منه المعدلة للمادة  48

لمكلف يرخص االمتياز بالتراضي بقرار من الوالي بناء على اقتراح من المدير الوالئي ا" 
ى عل ة،التنسيق مع المديرين الوالئيين للقطاعات المعنيباالستثمار، كلما تطلب األمر ذلك ب

ومية األراضي التابعة لألمالك الخاصة للدولة، واألصول العقارية المتبقية للمؤسسات العم
اطق المنحلة واألصول الفائضة للمؤسسات العمومية االقتصادية وكذا األراضي التابعة للمن

  الصناعية ومناطق النشاطات...."

ة بعد تعديلها، صدرت التعليم 04-08لصدد وتطبيقا للمادة الخامسة من األمر في هذا ا
تحدد  (،03)انظر الملحق رقم 2015أوت  06المؤرخة في  01الوزارية المشتركة رقم 

ك كيفيات تطبيق األحكام الجديدة المتعلقة بمنح االمتياز على العقارات التابعة لألمال
من  المنصوص عليها في المادة الخامسة شاريع استثماريةالخاصة للدولة والموجهة النجاز م

 المعدل والمتمم جاء فيها: 04-08األمر 

                                                           
 حولت إلى مديرية الصناعة والمناجم.- 1
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قا بخصوص دراسة الملفات المتضمنة طلب منح االمتياز النجاز مشاريع استثمارية تتم وف
 لإلجراء التالي: 

 إيداع الطلب  -
، كلما اقتضت باالستثمارالطلبات للمدير الوالئي المكلف أن توكل مهمة دراسة  -

ي الوال وبعد تشكيل الملف يرسل إلى ،الضرورة مديريات الوالية المعنية مباشرة بذات المشروع
ت مرفوقا بتقرير تقييمي مبرر في اجل ثمانية أيام من تاريخ الحصول على آراء المديريا

 المعنية.
ك ملف إلى إدارة أماليبت الوالي في طلب المنح ويبلغ قرار منح االمتياز ويرسل ال -

 الدولة، يحوز قرار قبول الوالي قوة التنفيذ من قبل كل مصالح الدولة. 

يعرض الباحث هذه اإلجراءات لتوضيح دور التعليمات في إحداث الخروق القانونية، 
 ما نصبإضافة إلى القراءات المتعددة لمضامينها والتي يكون لها دورا بارزا في عدم التقيد 

 .القانون عليه 

لفقرة ا، قرأت العبارة الواردة في 2012فيفري  21المؤرخة في  1637بالنسبة للتعليمة رقم 
أمالك  على أن االمتياز بهذه الصيغة يرد على ..".أمالك تابعة لهيئات أخرى الثانية منه " 

 ي علىالجماعات اإلقليمية، وهو ما أدى إلى استصدار قرارات والئية بمنح االمتياز بالتراض
 )انظر الملحقاألمالك الخاصة للدولة بينما كانت أصول األمالك تابعة لجماعة إقليمية 

   (04رقم

 42من خالل ما ورد في التعليمة رقم وهو ما جعل من الوزارة تحاول تدارك الوضع 
 ،على النحو التالي:2016جانفي  31الصادرة بتاريخ 
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ن ملك كل مداولة تتعلق بالتنازل ع فإن 2016من قانون المالية لسنة  50" تطبيقا للمادة 
عات تابع للوالية أو للبلدية، تكون خاضعة مسبقا للموافقة من طرف وزير الداخلية والجما

  .المحلية "

)انظر الملحق  2015أوت  06المؤرخة في  01بالنسبة للتعليمة الوزارية المشتركة رقم 
تحدد كيفيات تطبيق األحكام الجديدة المتعلقة بمنح االمتياز على العقارات التابعة  (،03رقم

لألمالك الخاصة للدولة والموجهة النجاز مشاريع استثمارية، وضعت هذه التعليمة إجراءات 
، على الرغم من 04-08فيها أنها محددة بموجب مرسوم تنفيذي لألمر  صلُ األ ،جديدة

تعارض ذلك مع مبدأ توازي األشكال، فضال عن تغييبها لدور لجنة المساعدة على تحديد 
الموقع وضبط العقار والتي هي محدثة بموجب مرسوم تنفيذي ما يعد خرقا صارخا للقانون 

مالك تابعة لجماعات اإلقليمية )البلدية( على فضال عما انجر عن ذلك من تصرف في أ
 .1وجه مخالف للقانون 

ن عخالصة القول أن االمتياز الواقع على هذا النوع من األمالك، يختلف شكال ومضمونا 
 االمتياز في إطار تفويضات المرفق العمومي يكون فيه المحل مختلفا، كما تكون أطرافه

 ويخضع لنظام قانوني خاص به يخرج تماما عن دائرةمختلفة من حيث مراكزها القانونية، 
 المرافق العمومية السيما التابعة للجماعات اإلقليمية وهيئاتها.

 "ترشح للتعاقد " تقديم الهيئة لعرض: المطلب الثاني

( على  هيئات عموميةمومية  )دولة وجماعات إقليمية و في الواقع تحافظ األشخاص الع
كذا و  الجماعة اإلقليمية إلى التقنية التعاقدية بهدف المعاملة العادلة أعالقاتها التعاقدية، فتلج

بغية تجنب أي رابطة تبعية أو إشراف فيما بينها، وعلى الرغم من ذلك، في بعض األحيان، 

                                                           
، المتعلق 2020ديسمبر 11المؤرخ في  14-19، من القانون 118تعرضت نفس المادة للتعديل بموجب المادة  - 1

 .2019لسنة  81، ج ر عدد 2020بقانون المالية لسنة 
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األشخاص العمومية، يتقدم بعض لتعاقدية البسيطة بين الجماعات و وبخالف األساليب ا
عقد تفويض  قود ينظمها شخص عام، بما فيهااألشخاص العموميون للحصول على ع

 .عية االلتزام بإجراءات المنافسةفتختار الجماعة العامة طوا  الخدمة العمومية،

قد بين ، ال يحظران إبرام عفي فرنسا األحكام المتعلقة بالتفويضو  sapinإذا كان قانون و   
دئ ال تتعارض مع المبا جماعتين عموميتين، يمكن طرح التساؤل: عما إذا كانت هذه العقود

 .األساسية للقانون العام؟

موضوع وصول المتعاملين العموميين إلى محيط التفويض كمفوض له حتى وان ل مناقشة
ال مانع ،فهو في الغالب شركة أو مؤسسة خاصةكان المفوض له تسيير المرفق العمومي 

ع تسيير مرفق تاب ض لهمفو  ،تشريعي وال تنظيمي في أن تكون جماعة إقليمية في حد ذاتها
سواء من حيث  ،لة ال تزال تطرح إشكاال هاماأسلجماعة عمومية أخرى، إال أن هذه الم

ن ن ذلك مالقانون المتعلق بتفويضات المرفق العام، أو من جهة قانون المنافسة، وأكثر م
 إقليميا للجماعة اإلقليمية (.حيث االختصاص ) نوعيا و 

 فيما ا كان لألشخاص العامة، من ناحية، حرية كاملة للتعاقدإن السؤال المطروح هو ما إذ
ات بينها ؟ ومن ناحية أخرى عما إذا كانت العقود التي تبرم على هذا النحو تخضع إلجراء

 .إبرام خاصة ؟ أو تخضع لألحكام العامة للمنافسة و أحكام الطلب العمومي ؟

 موقفمن هذا المطلب، بعنوان  نتناول اإلجابة على هذا السؤال من خالل الفرع األول
كز التشريع من ترشح هيئة عمومية للتعاقد، ونعرض نموذجا جزائريا لجماعة إقليمية في مر 

 المفوض له في الفرع الثاني.

 موقف التشريع من ترشح هيئة عمومية للتعاقد الفرع األول: 

 الهيئات العمومية تضبطها قواعد خاصة بها : إن الجماعات و 
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يفرضها مبدأ اإلدارة الحرة للجماعات اإلقليمية و الثانية، مبدأ التخصص للهيئات األولى، 
  .1العمومية

لك ذتقيد هذه المبادئ في الكثير من األحيان نطاق الممارسة لألشخاص العمومية، ومثال 
ورغبت   "Epic"إذا كانت البلديات أعضاء في هيئة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري 

ذا هذه األخيرة في التعاقد في إطار التفويض، بالشكل الذي قد يمدد في صالحياتها فان ه
هذا  التوسيع في الصالحيات والذي ال يكون مسبوقا بتعديل القانون األساسي، يستلزم بطالن

 التعاقد.

لتي اجاالت لمفي مقدمتها البلدية مقيدة باحترام االجماعات اإلقليمية و أما القيد الثاني، ف  
والتي ال يجب أن تأتي على المساس بها تحت مبرر اإلدارة  تدخل في اختصاص الدولة

رح مجرد االعتراف بإمكانية دخول الجماعات اإلقليمية مجال المنافسة، يطكما أن  ،الحرة
 الصناعة؟ وهو اإلجراء الذي بموجبهوعية في نظر مبدأ حرية التجارة و السؤال عن المشر 

ماعة العمومية في منافسة مع المؤسسات الخاصة، بغرض االستفادة من اتفاقية تدخل الج
تفويض مرفق عمومي أو صفقة عمومية، وهو سؤال طرحه محافظ الدولة الفرنسي في 

 استنتاجاته حول قرار شركة " البحر األبيض المتوسط الستغالل المياه ".

 توضيحا لهذه اإلشكالية:و  

بصورة أعم الشخص العمومي، هل الهيئة العمومية و :  " ...جاء في مالحظات المحافظ 
قديم تيقع حرمانه باسم حرية التجارة والصناعة و باسم المساواة بين المرشحين، من حقه في 

  ."عتبر هذا تشويها لشروط المنافسةعرض لنيل صفقة عمومية أو اتفاقية تفويض، وهل  ي

                                                           
 Etablissements publics de"ة للتعاون البلدي وميمت العهيئابال األمربحدة عندما يتعلق  اإلشكاليطرح هذا  - 1

coopérations intercommunales  
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النشاطات الخاصة بين المرافق العمومية و  فسفي هذا الصدد لطالما تم تناول مسالة التنا
من زاوية مبادئ حرية الصناعة و التجارة، ولطالما كان ذلك تحت غطاء الدفاع عن 

وعلى الرغم من بعض األحكام التي ال تزال تفرض  -مبادرات الخواص، إال أن تطور الفقه 
فانه سجل  -لخاصةعقوبات على تدخل الجماعات العمومية حتى في حالة غياب المبادرة ا

تطورا ملحوظا في القانون الفرنسي في مجال التدخل االقتصادي العام، والذي استقر الوضع 
األنشطة الخاصة فأصبح دم التنافس بين األنشطة العامة و بشأنه لفترات على أساس مبدأ ع

ضات االعتماد على مبدأ المساواة بين المتعاملين االقتصاديين المتدخلين في مجال التفوي
 . 1ااألساسي للمتعامل عاما أو خاص مهما كان انتماء القانون 

رع ومما ال شك فيه أن هذا القبول بتدخل األشخاص العامة في المجال االقتصادي قد تسا
دمها قمن خالل تطور الجماعات اإلقليمية، ولم يكن هذا التطور ليحدث لوال المبادرات التي 

م بالطبيعة العمومية أو الخاصة للمتعامل فساهم هذا المفهو التشريع الفرنسي غير مبال 
 الحديث في تغيير القانون الداخلي :

، وقانون  9931جانفي  29، قانون 2 1986ديسمبر  01األمر الصادر في  - 
فاعلين  فتم االعتراف لألشخاص العمومية بصفتهم متعاملين اقتصاديينالطلبات العمومية، 
المنافسة على قدم المساواة مع المؤسسات الخاصة، وهو ما يمثل تخليا ة و ووفقا لقواعد الشفافي

أشخاص عامة لها الحق في إدراج أحكام غير مألوفة في تعاقدها  لتقسيم التقليديعن ا
الصناعة، وتجعل منه ذريعة نشاطها على مبدأ حرية التجارة و  وأشخاص خاصة يتأسس

 .3االقتصاديللتقليص من تدخل القطاع العام في المجال 
                                                           

1 - www.doc .sciencespo-lyon.fr    
2 - Ordonnance 86-1243, du 01 décembre 1986 ; relative a la liberté des pris, et de la 

concurrence. 
عمليا تعلقت العديد من الطعون بالعقود المبرمة بين الجماعات العمومية و المتعلقة بالخدمات المقدمة أو المنجزة من  -  3

    lyon.fr-.sciencespo www.doc: ، يمكن االطالع على  (طرف هيئات عمومية ) المؤسسات العامة للتعاون البلدي

http://www.doc/
http://www.doc/
http://www.doc/
http://www.doc/
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للتعليق على هذا التقسيم فان تقنية التفويض تسمح لألشخاص العمومية التدخل في 
ط المجال االقتصادي على قدم المساواة مع القطاع الخاص، فإذا كان القانون العام يرتب

لهيئة في ا ارتباطا وثيقا بوجود الخدمة العمومية، فانه سيكون كافيا أن تتوفر الصيغة التجارية
   ي.لعمومية أو في المرفق العمومي، ليقتحم القانون العام المجال االقتصادا

 :موقف مجلس الدولة الفرنسي من ترشح شخص عمومي لعقد عام

يقدم مجلس الدولة قراءة جديدة حول الشروط التي يجب توافرها لتتمكن الجماعة اإلقليمية 
، وفي هذا عودة على شخص عام آخر عمومية من الترشح إلبرام عقد عام، يبرمهأو الهيئة ال

بخصوص مقاطعة  2009أكتوبر  10كقراره المؤرخ في  ،سوابق قضائية لمجلس الدولة
AISNE،  بحر األبيض بخصوص قضية شركة ال 2000أكتوبر  16قراره المؤرخ في و

 .1المتوسط لخدمة المياه

العمومية التقدم  قر، بالفعل انه يمكن لألشخاصأتذكير فان  مجلس الدولة كان  قد لل 
 :2للترشح لصفقة عمومية

«  Aucun texte ni aucun principe n’interdit ,en raison de sa nature a une 

personne publique , de se porter candidate a l’attribution d’un marche public ou 

d’un contrat de délégation de service public , aussi la personne qui envisage de 

conclure un contrat dont la passation est soumise a des obligations de publicité 

et de mise en concurrence, ne peut elle refuse par principe d’admettre a 

concourir une personne publique »3  

                                                           
1 -  CE 10 juillet 2009 département de l’Aisne, requ, n° 324156 et 324232 : Rec. CE p. 829-

841. 
2 - CE avis du 08 nov. 2000, société Jean louis Bernard, consultant, requ , n°   222208, Rec. 

CE p.492 ; 
3 -  CE 16 octobre 2000 Compagnie méditerranéenne d’exploitation des services d’eau, req. 

n° 212054 : Rec. CE p. 422 ; RFDA 2001p. 106, 
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مبدأ يمنع الشخص العمومي بسبب ، ال وجود ألي نص أو وفقا لما جاء به مجلس الدولة
 نأ، كما ليكون  مرشحا إلبرام صفقة عمومية، أو عقد تفويض مرفق عموميطبيعته  

 ، الإبرام عقد تكون إجراءاته خاضعة اللتزامات اإلعالن والمنافسةالشخص الذي يرغب في 
 يمكنه من حيث المبدأ أن يرفض القبول بمنافسة شخص عام .

ى لدولة في نفس الرأي إل، عمد مجلس اأو المساس بمبادئها المنافسةوألجل عدم تشويه 
تحول دون استفادة الشخص العمومي من امتيازات الموارد المخصصة له   وضع شروط

 .اءهكجزء من مهمته في إطار الخدمة العامة، ألجل تحديد السعر الذي يقدمه في عط

، المذكور Aisne’lلق بمقاطعة بعدها وفي موقف آخر لمجلس الدولة في القرار المتع
قر مجلس الدولة بان الجماعة اإلقليمية يمكنها الترشح لصفقة عمومية، دون أن أأعاله، 

يحتاج ذلك إلى ربطها بالمصلحة العامة المحلية كمبرر، و تأكيدا على ذلك، جاء في تحييث 
 : 1قراره

من الصفقة   6و 4و  3اإلبرام الخاصة بالحصص " ...وباعتبار أن إلغاء إجراءات  
المتعلقة بتحليل العينات و الرقابة الصحية على المياه  لفائدة مديريات اإلدارة الصحية و 

  LILLE"، أسسه قاضي المحكمة اإلدارية ليل  CALAIS-DE-PAS"االجتماعية للشمال و 
، وفي ترشح مختبرها، وقع تخصيص هذه الحصص  دون مبرر  Aisne’lعلى أن مقاطعة 

PAS-المصلحة العامة المحلية، ألداء خدمات تحليل المياه على إقليم مقاطعات الشمال و 

CALAIS-DE  وحيث أن المسالة ال تتعلق بممارسة مقاطعة ،Aisne’l  وإنما تتعلق فقط ،
لصفقة عمومية تبرمها مصالح  ،ها وفي ظل احترام قواعد المنافسةبترشح إحدى مصالح

الدولة، فان قاضي المحكمة اإلدارية قد جانب الصواب في ربط مشروعية هذا الترشح بوجود 
 مصلحة عامة " 

                                                           
1 - CE 10 juillet 2009,précité. 
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بمناسبة   Armor SNCشركة  ضمن نفس السياق، قبل مجلس الدولة استئنافا تقدمت به 
اإلقليمية و الهيئة العمومية منح صفقة عمومية لمقاطعة، فقدر مجلس الدولة أن الجماعة 

للتعاون بين البلديات، ال يمكنها الترشح لصفقة عمومية إال إذا كان ترشحها استجابة 
 : 1فجاء قرار المجلس على النحو التالي  ،لمصلحة عامة محلية

« Hormis celles qui leur sont confiées pour le compte de l’Etat, les 

compétences dont disposent les collectivités territoriales ou leurs établissements 

publics de coopération s’exercent en vue de satisfaire un intérêt public local ; 

que si aucun principe ni aucun texte ne fait obstacle à ce que ces collectivités ou 

leurs établissements publics de coopération se portent candidats à l’attribution 

d’un contrat de commande publique pour répondre aux besoins d’une autre 

personne publique, ils ne peuvent légalement présenter une telle candidature 

que si elle répond à un tel intérêt public, c’est à dire si elle constitue le 

prolongement d’une mission de service public dont la collectivité ou 

l’établissement public de coopération a la charge, dans le but notamment 

d’amortir des équipements, de valoriser les moyens dont dispose le service ou 

d’assurer son équilibre financier, et sous réserve qu’elle ne compromette pas 

l’exercice de cette mission ; qu’une fois admise dans son principe, cette 

candidature ne doit pas fausser les conditions de la concurrence ; qu’en 

particulier, le prix proposé par la collectivité territoriale ou l’établissement 

public de coopération doit être déterminé en prenant en compte l’ensemble des 

coûts directs et indirects concourant à sa formation, sans que la collectivité 

publique bénéficie, pour le déterminer, d’un avantage découlant des ressources 

ou des moyens qui lui sont attribués au titre de ses missions de service public et 

à condition qu’elle puisse, si nécessaire, en justifier par ses documents 

comptables ou tout autre moyen d’information approprié » 

هذه  و شريطة أن ال يضر هذا الترشح بممارسةقوله: "  وضع االجتهاد شروطا تتجلى في
، المنافسة يجب أن ال يمس هذا التطبيق بشروط، وان مجرد الموافقة من حيث المبدأ المهمة

الذي تقترحه الجماعة اإلقليمية أو الهيئة العمومية   بالسعروعلى وجه الخصوص فيما تعلق 
دون ، "والذي يجب تحديده مع األخذ في الحسبان مجموع التكاليف المباشرة وغير المباشرة 

أن تستفيد الجماعة اإلقليمية أو الهيئة من امتياز الموارد أو الوسائل المخصصة لها بعنوان 

                                                           
1 - CE,20 nov. 2012, voir sur ; legifrance.gouv.fr 



 التجربة الجزائريةخصوصية تطبيقات التفويض املحلي في                            ثانيالباب ال

174 
 

يها تقديم التبريرات بواسطة الوثائق المحاسبية أو وعند االقتضاء عل ،مهام المرفق العمومي
 أي وسيلة  أخرى مناسبة.

بان هذه القواعد تنطبق دون المساس بالتعاون الذي يمكن أن " ويضيف مجلس الدولة: 
ملين تنظمه الجماعات اإلقليمية فيما بينها في إطار العالقات المتميزة عن عالقات المتعا

 ".في مجال الصفقات العمومية المتدخلين في مجال المنافسة

« Ces règles s’appliquent enfin sans préjudice des coopérations que les 

personnes publiques peuvent organiser entre elles, dans le cadre de relations 

distinctes de celles d’opérateurs intervenant sur un marché concurrentiel ». 
 

إن موقف المشرع والقاضي الفرنسي من تقدم الجماعات اإلقليمية وهيئاتها العمومية 
لمجال المنافسة في إطار العقود اإلدارية، صفقات عمومية وتفويضات يبدو موحدا، وهو 

ا تمام األمر الذي يماثل نظيره في التجربة الجزائرية بالنسبة لعقود التفويضات ويختلف عنه
 .ت العموميةفيما تعلق بالصفقا

في الوقت الذي يفسح فيه المشرع الفرنسي المجال أمام هذه األشخاص العامة للتعاقد 
رن اإلجازة لها بذلك في مجال التفويضات قْ كمتعاملين اقتصاديين إلبرام صفقات عمومية، ويَ 

يستثني القانون الجزائري وبصريح النص من تطبيق أحكام مع الشروط السابق عرضها، 
العامة فيما بينها، بينما لم يأخذ نفس  1العمومية العقود المبرمة بين األشخاصالصفقات 

 .الموقف من عقود التفويض، سواء قبل أو بعد تقنينها

 مفوض له"ال"في مركز  قليميةإ: نموذج لجماعة يثانالفرع ال

إذا كانت األهداف األساسية العتماد التفويض هو إشراك القطاع الخاص في تسيير 
، بغرض االستفادة من خبرات  اإلقليميةالمرافق واألمالك العمومية التابعة للجماعات 

                                                           
 ، المنظم للصفقات العمومية، مرجع سابق.247-15المادة السادسة من المرسوم الرئاسي  - 1
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تقنيات القطاع الخاص  وكذا تخفيف األعباء المالية للتسيير، فان هذا ال يعني بالضرورة و 
وذلك من  خالل إقرار  التعاقد بين أشخاص القانون العام    عام-عاماستبعاد صورة  الشراكة 

المتعلق بتفويض المرفق العام من خالل  18/199وهو األمر الذي  يؤكده المرسوم التنفيذي 
شخص معنوي عام  متمثال في شخص البلدية  تفويض تسيير المرفق العام إلى  إمكانية

مباشرة، أو هيئة مرفقية تابعة لها متمثلة في المؤسسة العمومية ذات الطابع اإلداري أو 
  .ميةالمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري التابعة للجماعة اإلقلي

عام من خالل التعاقد بين جماعتين إقليميتين فيما بينهما، أو بين  -ال تعد الشركة عام
إحدى الهيئات المرفقية التابعة لجماعة إقليمية مع جماعة إقليمية أخرى، أمرا مستحدثا 

، بخصوص هذه المسالة يتعلق فقط بتوحيد 15/247فالجديد الذي جاء به المرسوم الرئاسي 
فقد وردت في العديد من  عام–عام ، أما عن الحاالت التي تجسد الشراكة إجراءات التعاقد

المتياز من تضمنت العديد من النصوص منح او   1النصوص المنظمة للتفويض القطاعي 
 .طرف الدولة للبلديات

يجسد امتياز االستغالل السياحي للشواطئ، حالة من حاالت التفويض من طرف الوالي 
تي سلطة مفوضة ( لفائدة بلدية أو أكثر )مفوض له ( على الوجه األبصفته ممثال للدولة )

 بيانه:

  لتفويضلاإلطار القانوني أوال: 
المحدد  03/02(، من القانون 22( و الثانية و العشرين )4طبقا ألحكام المادتين الرابعة )

فان تسيير االستغالل السياحي  2،للقواعد العامة لالستعمال و االستغالل السياحيين للشواطئ
                                                           

يحدد كيفيات منح امتياز توزيع الكهرباء و الغاز وسحبها و  2008افريل  09مؤرخ في  08/144رقم مرسوم تنفيذي  -  1
 .2008لسنة  20دفتر الشروط المتعلق بحقوق صاحب االمتياز وواجباته ، ج ر عدد 

 منافسة لخلوي للا  GSMيحدد فتح و إقامة استغالل شبكة عمومية للهاتف  2001ماي  12قرار وزاري مؤرخ في  -    
 .2001لسنة  27ج ر عدد 

، المحدد للقواعد العامة لالستعمال و االستغالل السياحيين للشواطئ 17/02/2003المؤرخ في 03/02القانون  - 2
 .2003لسنة  11جريدة رسمية عدد
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المفتوحة للسباحة تكون خاضعة للتفويض في صورة امتياز بمقابل وفقا ألحكام  1للشواطئ
ياحي للشواطئ المفتوحة للسباحة المحدد لشروط االستغالل الس 04/274المرسوم التنفيذي 

             2.كيفيات ذلكو 

 مفوض، في هدفين اثنين : تكمن أهمية البحث في هذا النوع من التسيير ال

، من طرف جماعة إقليمية تفويض التسيير لجماعة إقليميةمنح ية : دراسة خصوص األول
أخرى مما يثير العديد من التساؤالت حول أحكام هذا النوع من العقود المبرم بين جماعتين 

من  ، فان كان تنظيم الصفقات العمومية قد استثنى من تطبيقاته هذا النوع3عموميتين
  5فان األمر مختلف بالنسبة للتفويض 4،العقود

تجربة سابقة لمسار هذا النوع  باعتبارها، دراسة تفويض التسيير لجماعة اإلقليمية: الثاني
 6من التفويض  قبل صدور النص المنظم لإلجراءات الموحدة

يمكن عرض أحكام هذا التفويض ومقاربتها لألحكام المعتمدة حاليا، عبر العناصر 
 الموالية:

 
                                                           

المغطاة بأمواج :شريط إقليمي للساحل الطبيعي يضم المنطقة  على انه03/02من القانون 3يعرف الشاطئ وفقا للمادة  - 1
البحر في أعلى مستواها خالل السنة في الظروف الجوية العادية والملحقات المتاخمة لها والتي تضبط حدودها بحكم 

 موقعها وقابليتها السياحية الستقبال بعض الهيئات بغرض استغاللها السياحي.
 . 2004لسنة  65، جريدة رسمية عدد  2004سبتمبر 05المؤرخ في  04/274المرسوم رقم  - 2
، عبارة المجلس الشعبي البلدي بدال المحدد لشروط االستغالل السياحي للشواطئ04/274ورد في المرسوم التنفيذي  - 3

 عن البلدية.
 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام 15/247تنص المادة السابعة من المرسوم الرئاسي  - 4

المبرمة من طرف الهيئات واإلدارات العمومية و المؤسسات العمومية ذات -كام هذا الباب العقود:على انه:" ال تخضع ألح
 الطابع اإلداري فيما بينها."

استثناء بخصوص االتفاقيات أو العقود المبرمة بين هيئتين  15/247لم يرد في الباب الثاني من المرسوم الرئاسي  - 5
 عموميتين.

 .موحدة للتفويض  إجراءاتنص تنظيمي سن  أولهو في   15/274م الرئاسي المرسو  أنباعتبار  -  6
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 : محل التفويض-أ

األصل أن الدخول إلى الشواطئ يكون دون مقابل و يعلن عن هذه المجانية في لوحات 
، إال أن المساحة التي يمكن أن 1إعالمية واضحة موضوعة من قبل مصالح البلدية المعنية

ن تصبح محال لالمتياز  توضح سلفا بمخطط تهيئة الشاطئ فيكون على صاحب االمتياز أ
الشريط الساحلي في  ،يضمن التنقل الحر للمصطافين على طول الشاطئ محل االمتياز

 في دفتر الشروط .  غير القابلة للتغيير دون ترخيصحدوده و  ، وتكون الذي يحدد عرضه

ال يخص التفويض إال أجزاء الشاطئ المخصصة لالمتياز بناء على مخطط تهيئة 
تراعى في هذا المخطط لزاما لكل شاطئ مفتوح للسباحة و  الذي يكون متوفرو  2الشاطئ

مختلف االستعماالت بما فيها الجزء أو لف األماكن المشغولة والمرافق والتجهيزات و مخت
بموجب قرار صادر عن  3يتم الترخيص بفتح الشاطئ للسباحةاألجزاء غير قابلة لالمتياز، و 

يتم و   5،اللجنة الوالئية المنشاة لهذا الغرضبناء على اقتراح من   4،الوالي المختص إقليميا
 .تبليغ هذا القرار إلى المجالس الشعبية البلدية و السلطات المعنية

على هذا األساس يسري االستثناء على بعض األماكن فتكون غير قابلة للتفويض إما و 
 بحكم طبيعتها أو بناء على نص قانوني، وهي على التوالي:

                                                           
المحدد للقواعد العامة لالستعمال  17/02/2003المؤرخ في  03/02القانون  03/02من القانون  05راجع المادة   -  1

 .2003لسنة  11و االستغالل السياحيين للشواطئ، جريدة رسمية عدد
المحدد لشروط إعداد مخطط تهيئة الشاطئ ومحتواه و  2009افريل  07المؤرخ في  09/114المرسوم التنفيذي  - 2

 . 2009لسنة  21، جريدة رسمية عدد  كيفيات تنفيذه
سبتمبر، تتخذ خاللها الجهات المعنية كل التدابير واإلجراءات  30 إلىجوان  أوليبدأ موسم االصطياف قانونا من  - 3

 .03/02من القانون  3مة من اجل استعمال واستغالل الشواطئ ألغراض سياحية ،انظر المادةالالز 
من  9يختلف قرار الوالي المتضمن للترخيص بفتح الشاطئ للسباحة عن قرار منح امتياز الشاطئ ،انظر المادة  - 4

حي للشواطئ المفتوحة للسباحة و المحدد لشروط االستغالل السيا 05/09/2004المؤرخ في  04/274المرسوم التنفيذي 
 .4ص   2004لسنة  56، الجريدة الرسمية عدد  كيفيات ذلك

المحدد لمهام اللجنة الوالئية المكلفة باقتراح فتح  2004افريل  13المؤرخ في  04/112راجع المرسوم التنفيذي رقم - 5
 .  2004لسنة  24 ، الجريدة الرسمية عدد ومنع الشواطئ للسباحة وتنظيمها وكيفيات سيرها
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 111-04بناء على المرسوم التنفيذي  : يض بحكم طبيعة المرفقعدم القابلية للتفو  -1
 تكون الجزاء المحددة أدناه غير مشمولة بالتفويض. 

األجزاء غير القابلة لالستعمال ماديا : وهي أجزاء الشاطئ التي يؤدي استعمالها من  -
 1قبل المرتفقين إلى خطورة غير متوقعة ، ويكون ذلك بفعل عوامل طبيعية .

األجزاء عرضة لتدهور الوسط البحري: ويكون ذلك بناء على التحاليل الدورية  -
 والمنتظمة لنوعية المياه.

 :عدم القابلية للتفويض بناء على نص قانوني -2

نص أو  ،تكون بعض أجزاء الشاطئ غير قابلة للتفويض بناء على نص قانوني عام
القانوني، وإجماال تكون األجزاء النص  خاص يقتصر على منطقة بعينها ولضرورة يوضحها

 :2غير قابلة للتفويض بخصوص االستغالل السياحي للشواطئ ، بناء على نص قانوني هي

األجزاء التي تدخل ضمن األمالك المحاذية مباشرة لألمالك العسكرية أو األمالك  -
ن من القانو  17وهو حضر بموجب المادة  3،العمومية المخصصة ألغراض الدفاع الوطني

 المحدد للقواعد العامة لالستعمال و االستغالل السياحيين للشواطئ. 03/02

، والمضرة بوضعية ل إقامة الحواجز والتصخير والردماألجزاء المرخص فيها بأعما -
بغرض إقامة منشات  ،الشاطئ الطبيعية ولكن اقتضت الضرورة إقامتها على شاطئ البحر

                                                           
المحدد لشروط فتح و منع الشواطئ  2004افريل  13المؤرخ في  04/111تنص المادة الرابعة من المرسوم التنفيذي  - 1

على انه :"يجب أن تكون الشواطئ المفتوحة للسباحة ذات قابلية سهلة الستعمالها من المصطافين من حيث  للسباحة
 بعد تهيئتها " أوحالتها الطبيعية 

 كما يمكن أن تخرج عن دائرة التفويض أجزاء الشاطئ أو كله ، بناء على اقتراح من اللجنة الوالئية. - 2

 .2003لسنة  11، الجريدة الرسمية عدد  17/02/2003، المؤرخ في  02-03القانون  - 3
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من  19، وهو حضر بموجب المادة حماية المنطقةة عمومية أو حتمية تتصل بممارسة خدم
 .1المتعلق بحماية الساحل و تثمينه  02/02القانون 

مواقع ايكولوجية  أوالمساحات موضوع تصنيف كمناطق مهددة المساحات المحمية و  – 
 المذكور أعاله . 02/02من القانون  29هشة و المقرر منع الدخول إليها بموجب المادة 

من القانون  30خطوط هشة وفقا للمادة و ئ التي يكون فيها مناطق أجزاء الشاط -
02/02  

يخرج أيضا عن دائرة التفويض ممارسة أي عمل أو نشاط يدخل في سلطات الضبط  -
 2الممارسة من قبل السلطات العمومية.

  :إجراءات التعاقد -ثانيا

 إقليميا )مفوض(، ورئيسيكون التفويض بموجب اتفاقية امتياز يوقعها الوالي المختص 
 هنا يتصرف الوالي بصفته ممثال للدولة ولحسابهامجلس الشعبي البلدي )مفوض له(، و ال

 بينما يتصرف رئيس المجلس الشعبي البلدي لحساب البلدية.

 ة بيندفتر الشروط تشكالن كيانا واحدا، فبخصوص االلتزامات المتبادلبما أن االتفاقية و 
 ت المفوض له كالتالي: الطرفين، تكون التزاما

الواجبات المترتبة عن كل طرف، فيقع على دفتر الشروط إلى تحديد الحقوق و  يهدف
 عاتق المجلس الشعبي البلدي بصفته مفوض له ما يلي:

 التجهيزات المنتظمة على الشاطئ وملحقاته و  المحافظة -  

                                                           
لسنة 10الرسمية عدد ، الجريدة المتعلق بحماية الساحل و تثمينه 05/02/2002في ، المؤرخ 02-02القانون  - 1

 .27، ص 2002
2 -Voir CAA Lyon ,07 mai 2003,communauté de communes des vallons du lyonnais contre 

préfet du Bouche de Rhône. 
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 ياف.إعادة األماكن إلى حالتها الطبيعية بعد انتهاء موسم االصط -  

 السهر على راحة المصطافين . -  

 توظيف مستخدمين مؤهلين بعدد كاف. -  

 فتح مراكز إسعافات أولية. -  

 السهر على نظافة الشاطئ المتنازل عنه . -  

ة الخطير  أومختلف األشياء المضرة بالمظهر الحسن للشاطئ القيام بنزع النفايات و  -  
 على المصطافين.

 : بخصوص هذا التفويضت التالية يمكن تسجيل المالحظا

ي األصل واجبات تدخل في صميم إن هذه االلتزامات المحددة على دفتر الشروط هي ف
ة المجلس الشعبي البلدي المعني كجماعة إقليمية وفق كل النصوص القانونية المتعلق عمل

 كما أن إلزام المجلس الشعبي كطرف مفوض له وبناء على دفتر الشروط بالسهر ،بالبلدية
حت وهو مجال تملك فيه البلدية سلطة الضبط وتمارسها تعلى احترام قواعد اآلداب العامة 

  ! وصاية الوالي الذي يأخذ مركز المفوض في هذا العقد

بالمحافظة على األمالك  ،النموذجي أيضا إلزام المفوض له تقضي أحكام دفتر الشروط
وهي التزامات تدخل في  ،لي للشاطئ وكذا الثروات البيئيةمحل االمتياز وعلى الطابع الجما
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 1(90/30صالحيات المجلس بموجب قانوني البلدية والوالية وكذا قانوني األمالك الوطنية)
 2المعدل و المتمم(. 03/10وقانون حماية البيئة)القانون 

 يقع على عاتق الدولة بصفتها مفوضا للتسيير من جهة  لمفوض فانهأما عن التزامات ا
 من جهة ثانية : 03/02من الققانون  29والتزاما بأحكام المادة 

 ضبط حدود ومناطق السباحة ووضع معالمها . -

 عدد كاف.وضع أعمدة وإشارة بثالثة ألوان، احمر وبرتقالي واخضر وبشكل واضح و  -

وفق نظام االمتياز عن طريق المزايدة  ،للشاطئ المفتوح للسباحةيتم االستغالل السياحي 
ويتعهد باحترام  ،المفتوحة ويمنح االمتياز لكل شخص طبيعي أو اعتباري ترسو عليه المزايدة

بالنسبة   4إلى المؤسسات الفندقية المصنفة 3،ويمنح حق االمتياز بصفة أولوية، دفتر الشروط
في حالة ممارستها لحق األولوية  ،للشواطئ التي تكون امتدادا لها طبقا للتنظيم المعمول به

كما يمنح االمتياز للبلدية المعنية )الواقع في  ،غبة في ذلك في اآلجال القانونيةبإبداء الر 
 إقليمها الشاطئ محل التفويض( في حالة عدم جدوى المزايدة المفتوحة .   

 

 

                                                           
الجريدة الرسمية  والمتمم،المعدل  ،الوطنية األمالكالمتضمن لقانون ، 1990ديسمبر  01المؤرخ في 90/30القانون  - 1

 .1990لسنة  52عدد
، المعدل والمتمم بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة المتعلق،  2003جياية 19المؤرخ في  03/10القانون  - 2

 .2003لسنة  43جريدة رسمية عدد 

 السابق ذكره . 04/274راجع المادة الرابعة من المرسوم التنفيذي  - 3
األساسية تمارس نشاطا فندقيا ، ويعد نشاطا فندقيا كل استعمال بمقابل للهياكل  ؤسسةكل م :يقصد بمؤسسة فندقية  -  4

تحددها المواد  إيواءمن مؤسسات  األساسيةتتكون هذه الهياكل و تقديم الخدمات المرتبطة به ، و  لإليواء أساساالموجهة 
يحدد تنظيمها  الفندقيةالذي يعرف المؤسسات  2000مارس  01المؤرخ في  2000/46المذكورة في المرسوم التنفيذي رقم
 .2000لسنة  10، ج ر عدد  و سيرها وكذا كيفيات استغاللها
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  :          لمزايدة المفتوحةا -أ

ز المتياانه يتم االستغالل السياحي للشواطئ المفتوحة للسباحة، وفق نظام أالقاعدة العامة 
ه اعتباري ترسو علي عن طريق المزايدة المفتوحة ويمنح هذا االمتياز لكل شخص طبيعي أو

 ،لةب الدو ويتعهد باحترام دفتر الشروط المرفق باتفاقية االمتياز الموقعة لحسا  هذه المزايدة
ية تسبق عمل ،والراسي عليه المزاد من جهة ثانية ا من جهة،من طرف الوالي المختص إقليمي

منح  ية فيتحرير اتفاقية االمتياز إجراءات المزايدة والتي نتناولها قبل التطرق لمبدأ األولو 
 االمتياز.

ق " يرف 03/02من القانون  25ويمثلها الوالي المادة الدولة أطراف االتفاقية :-ب
اد المز  االمتياز باتفاقية توقع لحساب الدولة من طرف الوالي المختص إقليميا، والراسي عليه

 أو رئيس المجلس الشعبي البلدي "
لمخطط  طبقايستغل الشاطئ بحكم شساعته و  أنمن نفس القانون " يمكن  26المادة 

 التهيئة من قبل مستغل واحد أو أكثر "

إن المزايدة المفتوحة لألشخاص الطبيعيين  :حاالت التراضينظام األولوية و  -جـ
االمتياز إال أن النص الخاضعين للقانون العام أو الخاص هي القاعدة األساسية لمنح 

  مراعاة لبعض المراكز القانونية أعطى أولوية في حالتين:القانوني و 
 مةبالمؤسسات الفندقية المصنفة والتي تكون الشواطئ محل التفويض، متاخاألولى تتعلق 

يكون ويض فالواقع في إقليمها الشاطئ محل التف لها، والثانية تتعلق بالمجالس الشعبية البلدية
 التعاقد وفق إجراء التراضي، مع هذه المجالس في حالة عدم جدوى المزايدة المفتوحة.

 :القانوني لنظام األولوية األساس -1

يعترف باألولوية في امتياز الشواطئ المتاخمة للمؤسسات الفندقية المصنفة حسب شروط  
المزايدة وعلى هذا األساس تأخذ هذه المؤسسات المركز القانوني المماثل لصاحب حق 
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يدة تمارس هذه األولوية بعد أن يبلغ سعر أفضل عرض من قبل رئيس لجنة المزاو  1الشفعة
المفتوحة إلى مسير المؤسسة المعنية بغرض إبداء رأيه في ممارسته أولوية االمتياز في اجل 

 شهر واحد ، وإال  سقط هذا الحق .

ي وني فإن ممارسه المؤسسات الفندقية المصنفة لحقها في أولوية االمتياز يجد أساسه القان
ل الستعمادد للقواعد العامة لالمح 2003في فيفري  17المؤرخ 02-03من القانون  22المادة

 االستغالل السياحيين للشواطئ في الفقرة الثالثة منها التي جاء فيها: و 

اطئ "يمنح حق االمتياز بصفة أولوية إلى المؤسسات الفندقية المصنفة بالنسبة إلى الشو 
 ". التي تكون امتدادا لها طبقا للتشريع المعمول به

ز على الفندقية المعنية حقا في االستئثار بحق االمتياتمنح أحكام هذه المادة للمؤسسات 
نة ة معيالرغم من مبدأ المنافسة وهو استثناء منحه القانون لفئة محددة  نظرا لوضعية قانوني

ون والمقصود هنا ممارسة  المؤسسات الفندقية المصنفة حق االمتياز على الشواطئ التي تك
 جل المالحظة التالية :امتدادا لهذه المؤسسات وهو ما يجعلنا نس

المادة و  16لوية، على اعتبار أن المادة احتمال تقدم المتعامل األجنبي في إطار نظام األو 
تجيزان حصول الشخص األجنبي طبيعيا كان  46-2000من المرسوم التنفيذي  7ف  17

مصنفة قد يصادف وان تحتل المركز 2أو معنويا، على رخصة استغالل مؤسسة فندقية 
وضحة أعاله ، وهو ما ال الم 03/02من القانون  22وني المنصوص عليه في المادة القان

، الذي يقصي المتعامل األجنبي تنظيم عقود التفويضالتوجه الحديث المعبر عنه في يتوافق و 
                                                           

الشفعة رخصة تجيز الحلول محل المشتري في بيع العقار ضمن األحوال و الشروط المنصوص عليها في أحكام  -  1
 المدني.المعدل و المتمم والمتضمن القانون  1975سبتمبر  26المؤرخ في  75/58وما بعدها من األمر  794المواد 

لى رخصة يسلمها الوزير المكلف بالسياحة للمؤسسات الحصول ع إلىيخضع الشروع في استغالل المؤسسة الفندقية  -  2
 ألوالئيالمفتش  أوفيسلمها المدير الوالئي  أخرى  أصنافالرخص التي تخص  أما ،خمس نجوم إلىالفندقية ذات نجمتين 

 01المؤرخ في  2000/46من المرسوم التنفيذي  5ف  17والمادة  14، راجع المادة المكلف بالسياحة بتفويض من الوزير
  . 5، ص 2000لسنة  10، ج ر عدد 2000مارس 
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لتفويضات المرفق  المنظم تنفيذييحسب ألحكام نص المرسوم ال ه ما يمكن أنإال ما يمكن أن
، وذلك االنتقاليةالمتعلقة باألحكام  87ود المبرمة قبل صدوره في المادة للعق اعتبارهالعام 

 بالنص على سريانه إلى حين انتهاء آجالها.

 التعاقد وفقا إلجراء التراضي )البلدية في مركز المفوض له(: -د

يفوض تسيير االستغالل السياحي للشاطئ المفتوح للسباحة، للبلدية مباشرة، حسب نص 
طئ المحدد لشروط االستغالل السياحي للشوا 04/274الرابعة من المرسوم التنفيذي المادة 

 المفتوحة للسباحة في إحدى حالتين:

 ر هذايقتصعالن عدم جدوى المزايدة المفتوحة، و التعاقد وفق إجراء التراضي، بعد إ  األولى
كن تي يمو معنى ذلك أن البلديات ال ،لشعبية البلدية المعنية إقليميااإلجراء على المجالس ا

لشاطئ جزء أو أجزاء اتفويضها لتسيير الجزء محل االمتياز هي حصرا البلدية التي يقع فيها 
قد أقرت باحتمال أن يرسو  04/274من المرسوم  19، و بما أن نص المادة محل التفويض

  :المزاد على أكثر من شخص واحد في نصها

لسة علنية الراسي أو الراسي عليهم المزاد ، المترشح أو " يعلن رئيس اللجنة في ج
 "  المترشحين الذين قدموا أفضل العروض ، تطبيقا ألحكام نظام المزايدة

إن نص المادة أعطى إمكانية أن يكون الترشح في إطار تجمع ألكثر من مترشح وهو ما 
 احد في حالة تقدمهميفتح باب االحتمال أن يكون المفوض له أكثر من مجلس شعبي بلدي و 

 للمزايدة المفتوحة بعرض وحيد مقبول.

 ترد هذه الحالة أيضا لتعاقد أكثر من مجلس شعبي بلدي وفقا إلجراء التراضي، عندما
 يمتد الشاطئ محل التفويض عبر حدود أكثر من بلدية.
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تخضع اتفاقيات التفويض التي يكون فيها مجلس شعبي واحد أو أكثر في مركز  
 ه، لنفس األحكام سواء كان التعاقد وفقا ألجراء التراضي أو نتيجة المزايدةالمفوض ل

 المفتوحة.

ة ب لمد: يمنح امتياز الشاطئ بصفة مؤقتة وقابلة للسحوعائد االستغالل مدة االمتياز-1
 04/274يكون الدخول إلى الشواطئ الممنوح امتيازها في إطار المرسوم  ( سنوات5خمس )

 ز صاحب االمتياالخدمات المقدمة من طرف المستغل االنتفاع بالتجهيزات و بمقابل و يكون 
لي لم تحدد النصوص المنظمة لهذه الصورة من التفويض كيفيات تقدير المقابل الما بمقابل

ت بب ذلك راجع الختالف التجهيزاسوان كان  ،ضاه المفوض له من قبل المستغلينالذي يتقا
من األجدر تحديد الحدود القصوى فانه كان  ،وض لهخدمات المقدمة من طرف المفالو 
ول على أو تحديد المقابل المالي للدخ لتوفير ضمانة أكثر للمستغلين ل،الدنيا لهذا المقابو 

من التجهيزات  األقل فيقتصر هامش الربح غير المحدد على حرية المستغل في االنتفاع 
 .الخدمات المقدمةو 

اإلتاوة المدفوعة من قبل المفوض له ،وان  ،ل االمتياز: يقصد بمقاب مقابل االمتياز-2
كان دفتر الشروط النموذجي قد ترك تحديد مبلغ هذه اإلتاوة لمصالح األمالك الوطنية ، فانه 

( الخامسة و العشرين 25في الحالة التي تكون فيها البلدية مفوضا له تم النص في المادة )
اإلتاوة يكون بموجب قانون المالية،وان كانت على أن تحديد مبلغ  ،04/274المرسوم من 

هذه الحالة تتوافق مع منح االمتياز للبلدية بناء على التراضي فإنها تطرح تساؤال بخصوص 
الجدوى من  العرض المالي  المقدم من طرف البلدية في المزايدة المفتوحة كما أن ناتج 

بلدية المعنية  وهي البلدية نفسها في االستغالل السياحي للشواطئ يوجه في النهاية لفائدة ال
    1حالة التعاقد  وفقا إلجراء التراضي

                                                           
 ، الجريدة2012المتضمن قانون المالية لسنة 2011ديسمبر  29المؤرخ في  11/16من المر  60راجع المادة  - 1

 .2011لسنة  72الرسمية عدد 
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 :تفويضالالرقابة على -3

ئمة تنقسم الرقابة على اتفاقيات امتياز االستغالل السياحي للشواطئ، من حيث جهة القا
  بها إلى رقابة الجهات اإلدارية و الجهات القضائية، ويمكن عرضها على النحو التالي:

ة رقابة تمارس من طرف جهتتوزع هذه الرقابة بدورها إلى  رقابة الجهات اإلدارية:-
     وأخرى تمارسها جهات مختصة، وتوضيحا لذلك يمكن عرضها كالتالي: الوصاية

ف من طر  : تمارس بدءا أثناء المرحلة التي تسبق إبرام اتفاقية االمتيازرقابة الوصاية - 
قف و ستمر هذه الرقابة طوال فترة االستغالل، كما له أن يقرر الوالي المختص إقليميا، وت

 :274-04من المرسوم التنفيذي  21عملية منح االمتياز بناء على نص المادة 

ه يمكن الوالي المختص إقليميا أن يقرر في أي وقت، وقف عملية منح االمتياز ويمكن" 
 أن يقرر مباشرة إجراء مزايدة مفتوحة جديدة."

طة على هذا األساس القانوني للرقابة على إجراءات منح االمتياز، انه منح سلالمالحظ 
وال  274-04، فال المرسوم التنفيذي ن يبن مجالها وال أن يضبط حدودهاللوالي دون أ

وال أجدر أن تحدد ، فكان األالمزايدة المفتوحة تضمن حاالت إلغاء إجراءات 02-03القانون 
انه  ، كمالمزايدة تكون من طرف الوالي نفسهن مباشرة إجراءات االسيما و أ ،حاالت اإللغاء

 لم يتم النص على ضرورة تعليل القرار المتضمن إلغاء إجراءات المزايدة المفتوحة حتى
 .لقضاء اإلداري على قرار اإللغاءتتسنى رقابة ا

في المالحظ على هذا اإلطار القانوني انه أعطى إمكانية للجماعة اإلقليمية ممثلة 
المجالس الشعبية البلدية  لممارسة االستغالل السياحي للشواطئ بناء على اتفاقية امتياز 

مما  يفسح المجال للبلدية   ،بينها  وبين الوالي المختص الذي يتصرف بصفته ممثال للدولة 
ة دية المعنية في هذه الحالكما أن ما تقوم به البل ،المتعاقدة من تحقيق عائدات مالية معتبرة

الذي يدخل في حكم االلتزامات الواقعة على المستفيد من حق االمتياز بموجب دفتر و 
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الشروط، هو في الحقيقة من صميم أعمال البلدية والتزاماتها القانونية  السيما وان التعاقد 
 .يكون مع البلدية المعنية إقليميا

في  االمتياز هذا يكون ما يؤخذ على القانون هو انه جعل من استفادة البلدية من حق إن 
ة حالة فريدة عندما تكون المزايدة المفتوحة غير مجدية وبعد ممارسة األولوية الممنوح

ة لبلدياللمؤسسات الفندقية المصنفة المتاخمة، مما يعني انه في الغالب ما يكون التعاقد مع 
بب أو أي س ا،وقعها أو تهيئتهبخصوص تلك الشواطئ التي ال تشهد إقباال للمزايدين بسبب م

اقي با ، مما يجعل البلدية الراغبة في التعاقد تتحمل المخاطر االقتصادية التي يتجنبهرآخ
، في حين انه من الممكن االستفادة من عائدات االستغالل األشخاص المؤهلين للتعاقد

 ذلك السياحي للشواطئ بإقحام المؤسسة العمومية المحلية بنوعيها في هذا المجال سيما وان
 الفقرة الثانية منها والتي جاء فيها : 22في مادته  02-03ال يتعارض مع نص القانون 

فتر ديمنح االمتياز لكل شخص طبيعي أو اعتباري ترسو عليه المزايدة و يتعهد باحترام " 
 الشروط "

 : 274-04تطبيقا لنص المادة الرابعة من المرسوم التنفيذي و 

ين المزايدة المفتوحة لألشخاص الطبيعيين و المعنوي عن طريق يمنح امتياز الشواطئ:" 
 موميةيمكن للمؤسسة العمومية اإلدارية أو المؤسسة العص و اضعين للقانون العام أو الخاالخ

ي شارك فت) والية أو بلدية ( أن  ذات الطابع الصناعي و التجاري، التابعة للجماعة اإلقليمية
ويشترط لتأهيل المؤسسة العمومية للحصول على المزايدة المفتوحة إلى جانب الخواص، 

 الترخيص باالستغالل ما يشترط على غيرها من األشخاص المعنوية
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 يضالمراكز القانونية للهيئات المرفقية في عقود التفو : المبحث الثاني

ذلك التحول الوظيفي للدولة باألزمة، والن كانت هذه المسالة قد  1يصف بعض الفقهاء
دوافع استمرارها الزالت إليها منذ زمن تحت مسمى " أزمة المرفق العام"، فان وقع التعرض 

تساير ذلك  هومه العضوي في شكل هيئات عموميةن تمثالت المرفق العمومي بمفقائمة، أل
عام ليتزايد معها التباعد بين ما هو تقليدي وما هو مستحدث في نظرية المرفق ال ،التحول

 عام.والقانون اإلداري بشكل 

بدأت الهيئات العمومية في نطاق ضيق خاضعة لنظام قانون خاص و موحد تقريبا لجميع 
، لتتطور بسبب التطور الوظيفي للدولة وتتطور معها وسائل 2الهيئات العمومية التقليدية

إلى حد القول بان النظام القانوني اإلداري  3وأساليب التدخل، وهي وضعية أدت بالبعض
يئا فشيئا مع ظهور هيئات عمومية يتضمن نظامها القانوني تطبيق قواعد البحت سيتقهقر ش

المتكفل بها من بين المرافق العمومية المسيرة و  القانون الخاص، فبدا تمييز جديد يفرض نفسه
طرف مؤسسات عمومية إدارية، استمر نظامها القانوني في خضوعه الكلي لقواعد القانون 

مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي  وتجارية تتكفل بها مرافق عمومية صناعيةلعام، و ا
 تجاري خاضعة جزئيا للقانون العام وكأصل عام للقانون الخاص .و 

فانه من المهم في هذا المجال دراسة تأثر  4.بعيدا عن األصول التاريخية لهذا التحول
للجماعات اإلقليمية وعلى وجه الخصوص  التعاقديةوتأثير هذه الهيئات في مجال األعمال 

                                                           
 المرفق العام بين ضمان المصلحة العامة وهدف المردودية، حالة عقود االمتيازراجع في هذا ضريفي نادية،  - 1

 .2012-2011، بن يوسف بن خدة، 1أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر 
فق العامة االستثمارية و المرافق العامة :الفكرة الكالسيكية التي كانت تميز بين المرا يشير وليد حيدر جابر إلى أن -  2

اإلدارية باعتبار المرافق العامة اإلدارية ترتبط بمهام الدولة لم تعد قائمة أو على األقل ليست مطلقة باعتبار أن هناك مرافق 
 عامة استثمارية عامة استثمارية يرتبط وجودها أيضا بالمهام السيادية للدولة.

 .185ناصر لباد ، ص  - 3
 راجع في هذا ضريفي نادية، المرجع نفسه، -  4
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عقود التفويض، وقبل هذا البد من البحث في الصور التي تأخذها هذه الهيئات تشريعا 
   وتطبيقا:

   المطلب األول: صور الهيئات المرفقية
ة لمنظومتتعدد الهيئات المرفقية في المنظومة الجزائرية، بشكل يختلف عنه كثيرا في ا

ظهرت  بها، فلقد في منظومتنا كان وليدا لمراحل مرذلك االختالف  الفرنسية، وألنالقانونية 
  حليةدية و المقاولة المعلى غرار النقابة البل ،هيئات في التشريع الجزائري في فترات ما

ور المؤسسات المحلية، ليختفي البعض منها في فترات موالية، فكان التباين واضحا بين صو 
ال أن ، إميةرنسي وفي النظام القانوني الجزائري للجماعات اإلقليفي النظام الفالهيئة المرفقية 

ل ، بشكتبني المنظومة الجزائرية مؤخرا لتقنية التفويضات وتوحيدها إلجراءات عملية التفويض
صور يماثل إلى حد بعيد ما هو معمول به في فرنسا، كل هذا يدفع بالباحث إلى النظر في ال

في  تدقيقلمشرع الفرنسي هيئاته المرفقية التابعة للجماعات اإلقليمية، ثم الالتي نظم فيها ا
ق تناوله لتفويضات هذه الهيئات المرفقية، وال يكون ذلك في شكل مقارنة بالمعنى الدقي
ت للمقارنة بل من باب المقاربة، الن صور الهيئة المرفقية في النظام الفرنسي قد ماثل

لك ذإال إن   ،ري في فترات سابقة و اختلفت عنها في فترات أخرى نظيرتها في النظام الجزائ
ة الجزائرياالستنساخ من التجارب الفرنسية و الذي عودنا عليه واضعو النصوص القانونية 

ا نطالقاية في النظام القانوني للتفويضات، تأثير صور الهيئات المرفقيدفع إلى دراسة تأثر و 
  تشريع الفرنسيمن دراسة صور هذه الهيئات في ال

 صور الهيئات المرفقية في التشريع الفرنسي:  الفرع األول: 
حدد نبرز في هذا الفرع الهيئات المرفقية المفوضة والهيئات المرفقية المفوض لها، 

، وفصلها في 1منه 08السلطات المؤهلة قانونا بمنح االمتياز في المادة  2016-65األمر
                                                           

 Lesالتي تملك الترخيص باالمتياز مصطلح " أصبح االمتياز مرادفا للتفويض فأطلق المشرع الفرنسي على السلطات - 1

autorités concédantes :سلطات متعاقدة  -" التي تظم بدورها«Les pouvoirs adjudicateurs و كيانات متعاقدة "

 "Les entités adjudicatrices ". 



 التجربة الجزائريةخصوصية تطبيقات التفويض املحلي في                            ثانيالباب ال

190 
 

، ولقد وقع تكييفها في القانون العام للجماعات اإلقليمية الفرنسية بما 10و 09 1المواد
يتماشى وأحكام هذا التوجه الجديد فظهرت الهيئات التي يخولها القانون تفويض المرافق 

 على النحو المبين أدناه: 2الواقعة تحت مسؤوليتها  بصيغة االمتياز

 أوال: الهيئات المرفقية المفوضة

 عات اإلقليميةالجما -
 مجموعات الجماعات اإلقليمية -
 الهيئات العمومية التابعة للجماعات اإلقليمية -
 الهيئات العمومية للتعاونيات البلدية -
 المقاطعات، والتعاونيات المحدثة فيما بينها -
 تجمعات التعاون البلدي -
 تجمعات التعاون بين المقاطعات -
 تجمعات التعاون بين اإلقليم -

                                                           
 كما يلي: 2016-65من األمر 10و 9، 8حددتها المواد  - 1

 :من هذا األمر 09حسب نص المادة  ، وتظمالسلطات المتعاقدة -
 األشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام. -1
ا والتي  يكون له حاجات عامةاألشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الخاص التي انشات على وجه التحديد لتلبية  -2

 طابع تجاري وصناعي، في حالة:
 ما يكون النشاط مموال بشكل رئيسي من قبل سلطة متعاقدة.  -أ   
 أو عندما تكون إدارتها خاضعة لرقابة سلطة متعاقدة. -ب  
 متعاقدة. أو عندما يتألف جهازها اإلداري، التوجيهي أو الرقابي من أعضاء نصفهم معين من قبل سلطة -ج  
 . 1الهيئات الخاصة ذات الشخصية القانونية التي أنشأتها سلطة متعاقدة للقيام ببعض األنشطة المشتركة -3

 :2016-65من األمر  10وفقا للمادة ، وتظم . الهيئات المتعاقدة
ة خاصة أحكام قانونيالسلطات المتعاقدة، والمؤسسات العمومية، والهيئات إلي يحكمها القانون الخاص التي تملك بموجب 
 ، والتي يكون لها11حقوقا حصرية تجعلها تحتفظ بممارسة إحدى نشاطات متعاملي الشبكة المنصوص عليها في المادة

  تأثير على قدرة باقي المتعاملين االقتصاديين الممارسين لهذا النشاط.  

 العمومية.يأخذ شكلين: امتياز المرفق العام و امتياز األشغال  2016-65من األمر  06االمتياز وفقا للمادة  - 2



 التجربة الجزائريةخصوصية تطبيقات التفويض املحلي في                            ثانيالباب ال

191 
 

 1الجهات، والتعاونيات المحدثة فيما بينها -
 النقابات المختلطة  -

 لها ":  " الم ف وضصور الهيئات المرفقية   -ثانيا

تجمعاتها، في إطار يمكن للجماعات اإلقليمية و  :الشركات العمومية المحلية -أ 
مجموع  ممارستها لالختصاصات المخولة لها قانونا، أن تحدث شركات عمومية محلية تمتلك

، وانجاز 3، تختص هذه الشركات لتحقيق عمليات تهيئة بمفهوم قانون التعمير2رأس مالها
أي نشاطات أخرى  أو ،و تجاري ل مرافق عمومية ذات طابع صناعي عمليات ألجل استغال

 ذات مصلحة عامة.

ية وتمارس هذه المؤسسات نشاطها حصريا لفائدة مساهميها، على إقليم الجماعات اإلقليم
وتجمعاتها، المساهمين، ويمكنها أن تمارس نشاطاتها لحساب شركة عمومية للتهيئة 
للمصلحة العامة، عندما تكون هذه الشركة خاضعة للرقابة من طرف عضو مساهم واحد 

  على األقل في الشركة العمومية المحلية.  

 Société d’économie mixte a opération لغرض الوحيد :ذات اشركات االقتصاد المختلط  -ب

unique                  

، إلى المحليةالمؤسسات هي مكون من مجموعة  (SEM OPشركة االقتصاد المختلط )
، وشركة االقتصاد وباقي المؤسسات العمومية المحليةجانب شركات االقتصاد المختلط 

بهدف تحديد  المختلط تمكن الجماعة اإلقليمية أو تجمعها من أن تقوم بإعالن طلب عروض
لعقد الذي يتم منحه المساهم المتعامل الذي سيكون شريكا مع الجماعة اإلقليمية في تنفيذ ا

                                                           
 من ق ع ج ا ف. 16-1411و  15-1411و  14-1411و  1-1411و  3-1410راجع المواد  - 1

2  - Voir l’article 1531-1 du C G C T f, Loi 2017-257 du 28 février 2017. 
3 - L- 300-1 du code de l’urbanisme.  



 التجربة الجزائريةخصوصية تطبيقات التفويض املحلي في                            ثانيالباب ال

192 
 

بقا وقبل اللجوء إلى طلب ، لذلك فان اختيار اللجوء إلى الشركة يكون محدد مسللشركة نفسها
 .العروض

، 2014ان جو  18مختلط تم إقراره في إن القانون الذي يسمح بإنشاء شركة االقتصاد ال
 منه  4-1541إلى  1-1541واعتمد في قانون الجماعات اإلقليمية في المواد من 

 1-225غير مسماة كما تعرفها المادة شركة االقتصاد المختلط بعملية وحيدة، هي شركة 
 ألحكامه وأحكام قانون الجماعات اإلقليمية.من القانون التجاري ، وتسير وفقا 

جاالت اختصاص الشركة، فاألصل في هذه الشركة أنها مالهدف االجتماعي و  أما عن
 1،"، وال يمكن لها أن تمارس نشاطاتها إال في إطار حصري contrat-monoذات عقد وحيد 

 بهدف:و 

 ،ناء، أو تطوير سكنات، أو تهيئةإما تحقيق عملية ب -
قد يشمل انجاز أشغال أو اقتناء لوازم ضرورية لخدمة  ،إما تسيير مرفق عمومي -

  .المرفق العمومي
 إما أي عملية أخرى ألجل المصلحة العامة وتكون من اختصاص الجماعة اإلقليمية  -

من مساهمين على األقل تكون  ،قتصاد المختلط ذات الغرض الوحيدتتألف شركات اال
حدها الجماعة اإلقليمية أو تجمعها يمكن أن ، وو ماعة إقليمية متعامل عمومي مرجعيج فيها

" فهو متعامل المساهم المتعامل ، أما المساهم الثاني "مرجعياتكون مساهما عموميا 
اقتصادي بغض النظر عن طبيعته القانونية  فيمكنه أن يكون في تجمعا مع العلم أن الشركة 

 .2مساهمين آخرين peut avoirيمكنها أن 

                                                           
1 - Voir, Fédération des epl,  Entreprises publiques locales en France, 03 aout 2017, sur ; 

www.federation epl.com  

 وتطبيقا لألحكام العامة فان للشركة رأس مال أدنى قدره : - 2
  SEM OP de servicesاورو بالنسبة لشركة االقتصاد المختلط ذات الغرض الوحيد ، للخدمات " 37000

http://www.federation/
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م خاضعون للقانون الخاص " قانون العمل "، ويمكنها انتداب أما عن مستخدميها فه
موظفين بغرض وضعهم تحت تصرف الشركة، يدمج هؤالء الموظفون عند نهاية عقد 

 الشركة طبقا للقانون.

 :عالقة الشركة بالجماعة اإلقليمية، وعالقتها بالغير -

مرحلة تأسيس الشركة،  متعامل، تنتهيبعد أن يقع اختيار الجماعة اإلقليمية للمساهم ال
، تختار الجماعة مسبقا من طرف الجماعة اإلقليمية ن الهدف من هذه الشركة محددوأل

والذي  ،شكله الذي تمنحه لشركة االقتصاد المختلط ذات الغرض الوحيد، و اإلقليمية نوع العقد
مجال ، ويدخل في الجوهري من عقد هذه الشراكةيمثل بالنسبة للجماعة اإلقليمية الهدف 

تفويض عقد إما 1للجماعة أن تختار أن يكون العقد الممنوح المخولة لها ، و  أالختصاصات
 ، أو عقد امتياز أشغال عامة، أو عقد امتياز تهيئة، أو صفقة عمومية.مرفق عمومي

كون ، في حالة تأسيسها ية االقتصاد المختلط بعملية وحيدةوبناء على ما تقدم فان شرك
ح لها من طرف ، ومهمتها حصرية بموجب العقد الممنو و موضوعيا هدفها محددا زمنيا
وال يمكن أن تحدث الشركة فروعا لها، كما ال  ها،إلى حين تحقيقه أو حل الجماعة اإلقليمية،

يمكن لها أن تساهم في أي شركة أخرى مهما كان نوعها، ترتبط ارتباطا بجماعة إقليمية 
 تصادي خاص هدفه تحقيق أرباح.ل اقهدفها تحقيق مصلحة عامة ، ومتعام

                                                                                                                                                                                     

 SEM OP d’aménagementاورو بالنسبة ل ش ا غ م و، للتهيئة  150000
 " SEM OP de constructionاورو بالنسبة ش ا م غ و ، للبناء  225000

 85بالمائة من رأس مال الشركة وحقوق التصويت على األقل، و 34تمتلك الجماعة اإلقليمية بصفتها شريكا مساهما 

 .بالمائة على األكثر
 
من على  قبل التعديل، 12-1411 ، طبقا لنص المادةالمنافسة إلىمستثناة من الدعوة التي كانت من الحاالت  وهو - 1

 ( على تفويضات المرافق العمومية :11الفقرة  إلى 1الفقرات من )الفقرة  1411انه :ال تطبق أحكام المادة 
 احتكارا لمؤسسة.ما يمنح القانون عند -ا
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المبرم مع إن الجانب الذي نعده على قدر كبير من األهمية، هو أن صيغة العقد 
عقد تفويض مرفق عمومي  وهي حالة المتعامل االقتصادي الشريك تكون في إحدى حاالتها 

   يتفرد بها التشريع الفرنسي عند الجمع بين الشراكة عام خاص في شكلها المركب.

 طريقة مركبة إلدارة وتسيير مرفق عام، تتم على مرحلتين وبناء على عقدين: وهي

 العقد األول يبرم على أساس المنافسة بين عدة مرشحين خواص، لتأهيل احدهم كمتعامل
ح هو عقد الشركة وحيدة الهدف، ويكون محدد المدة، وعقد ثان هو العقد الذي يمنو  مساهم

  .المرفق العمومي المحلي بموجبه المتعامل المساهم تفويض

ال يستخدم المشرع الفرنسي مصطلح المؤسسة العمومية  :1المؤسسات العمومية  -جـ
مراعاة للتناسق بين لعمومية، ولقد كان على التشريع والتنظيم الجزائريين كمرادف للهيئة ا

 لى النص األساسيبالرجوع إف، أن يوحد استخدامه لهذا المصطلح ،النصوص القانونية
نجد أن المشرع قد أطلق عليها مصطلح  ،المرجعي لهذه الكيانات في المنظومة الجزائريةو 

فظهر مصطلح المؤسسة العمومية في ، لم تلتزم باقي النصوصهو ما هيئة عمومية و 
 01-88كمرادف لمصطلح هيئة عمومية الوارد في القانون  ،نصوص الجماعات اإلقليمية

بينما تلتزم المنظومة القانونية  2ى فيما تعلق بعنوانه والذي لم يراعي واضعوه ذلك حت
ويرد مصطلح  ،الفرنسية بمصطلح هيئة عمومية في القانون العام للجماعات اإلقليمية

 مؤسسة عمومية للتعبير عن هيئة عمومية أخرى 

                                                           
في  1936: هي مؤسسات نتج الغالب منها عن التأميم الذي قامت به الدولة الفرنسية ، ابتداء من  المؤسسة العمومية - 1

على وجه الخصوص في الفترة الممتدة بين  ،، في مرحلة أولى جرى توسيعها في مرحلة ثانية Léon Blumحكومة 
وكانت  ،و تحت رعاية من الجنرال ديغول الذي باشر إجراءات تأميم عدد من البنوك ومؤسسات التامين 1946و  1945

 . Mitterrandفي عهدة  1982المرحلة الثالثة لعملية التامين سنة 

ن القانون  -  2 حين أن مضمونه يستعمل فيما عدا المؤسسة العمومية  بالقانون التوجيهي للمؤسسات في 01-88ُعنوِّ
 االقتصادية، مصطلح الهيئة العمومية 
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على شكل  مؤسسة  فيتعلق األمر بفئة تكون  ،تسير هذه المؤسسات بنظامين قانونيين
فئة ثانية تكون في صورة  شركة غير مسماة برأس مال و  ،تجاريةعمومية صناعية و 

عامال إضافيا للدولة بصفتها  شكلت هذه المؤسسات ،أو بأغلبية رأس مال عمومي ،عمومي
بع الطا ت العمومية ذاتبالموازاة مع ذلك التمدد ألحكام القانون الخاص بمولد الهيئا ،رةتاج

 .ي التجار اعي و الصن

تجاري  ومن لمؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و  الفئة األولى يحكمها قانون أساسي إن
   EDF. GDF. SNCF. La Posteأمثلتها 

 les grande banque أما الفئة الثانية والتي تكون في شكل شركات غير مسماة، فأمثلتها

des dépôt , les grande compagnie d’assurance.  

الي  عمليا تخضع في شكلها الجديد والح عالقة المؤسسة العمومية بالجماعة اإلقليميةإن 
ون دولة إلى أحكام القانون الخاص وعلى وجه الخصوص القانعرفتها ال التيبسبب التحوالت 

 وتسير هذه ،نينها األساسية إلى قانون العملويخضع مستخدموها مع مراعاة قوا ،التجاري 
في  نزاعاتها إلى  فيرجع االختصاص بالنظر ،كام القانون التجاري ات طبقا ألحالمؤسس

 .القضاء العادي

مع احتفاظ  ،ساهمة في رأس مالها أمام الخواصعمدت الحكومة الفرنسية إلى فتح الم
ة وبهذه الصور  ،على مؤسساتها ضمن القطاع الخاص الدولة بأغلبية اإلدارة بغرض اإلبقاء

،  لدولةيمكن للجماعة اإلقليمية الراغبة في ذلك أن تملك أسهما في هذه األذرع االقتصادية ل
وكل هذا يأتي في إطار التوجيهات األوربية التي تدفع أكثر فأكثر نحو تعزيز القطاع 

 .صالخا
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 1في التشريع الجزائري  صور الهيئات المرفقيةالفرع الثاني: 

بالمراحل  وبفعل تأثرها الطبيعي ،إن المنظومة القانونية الجزائرية للجماعات اإلقليمية      
ه ، عرفت عدة أشكال لهذبها البالد وما صحبها من تحوالت في االقتصاد الوطني تالتي مر 

بات الهيئات العمومية المصلحية كالمقاولة العمومية والمؤسسة العمومية المحلية و النقا
 إلضافة أن اقتصار أهداف هذه الهيئات على إدارة و تسيير المرافق العمومية باإالالبلدية، 

ما ك إلى أسباب أخرى جعلت العديد منها يختفي من المنظومة القانوني للجماعات اإلقليمية 
بيل سأن جزء هاما منها الزال يخضع ألسس قانونية ال تنتمي  إيديولوجيا لهذا العصر فعلى 

 .200-83مؤسسة العمومية المحلية تخضع للمرسوم المثال الزالت ال
  األول: اإلطار القانوني للهيئات المرفقية

ما و  141المواد وما بعدها من قانون البلدية ، و  149تأسيسا على نص المواد و  تشريعيا
ت حاجا بعدها من قانون الوالية تضمن الجماعة اإلقليمية و بواسطة أجهزتها التداولية تلبية

ة إدار الحاجات و  مواطنيها وإدارة أمالكها، من خالل إحداث مصالح عمومية تقنية للتكفل بتلك
اشرة ما مبذه المصالح التقنية إيمكن للجماعة اإلقليمية أن تبادر إلى تسيير هتلك األمالك ، و 

 إما عن طريق مؤسسة عمومية ، تأخذ هذه المؤسسة طبيعة تتوافق مع أهدافها " .و 

ة هو ما تغطيه تلك المصالح العمومي موضوعيا ألساس فالمرفق العام المحليوعلى هذا ا
ة أما تلك الهيئات المحدث ،التقنية من خدمات عامة )باإلضافة لمصالح اإلدارة العامة(

بغرض إدارة هذه المصالح  فتمثل الجانب العضوي للمرفق العام المحلي وتكون على شكل 
 .طها القانونيةهيئات تختلف طبيعتها وفقا لضواب

في إطار تسيير مصالحها العمومية أن تنشا مؤسسات يمكن الجماعات اإلقليمية و تنظيميا 
يكون ذلك وفقا لما تحدده أحكام المرسوم تولى تسيير مرافق عمومية محلية و عمومية ت

                                                           
سبق وأن فصلنا في أصول الهيئات المرفقية في التشريع الجزائري بشكل عام في المطلب األول من المبحث األول في  - 1

 11/10الهيئة المرفقية في المنظومة الحالية القانون الفصل الثاني من الباب األول، لذا نكتفي بهذا المطلب بعرض صورتا 
 المتعلق بالوالية. 12/07المتعلق بالبلدية والقانون 
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تنظيم وسير المؤسسات العمومية ، وضع هذا المحدد لشروط إنشاء و 83/200فيذي التن
نفيذي اإلطار العام إلحداث هذه المؤسسات ، فحدد كيفيات إنشاءها واختصاصها المرسوم الت

 على النحو التالي :
يتم إنشاء هذه المؤسسات عن طريق مداولة مصادق عليها على النحو المبين في الجدول 

 :أدناه
الجماعة أو 

 الجماعات المنشاة
 مجلس اإلدارة والتسيير المصادقة أداة اإلنشاء

 
 

 البلدية

مداولة المجلس 
 الشعبي البلدي

قرار من الوالي 
ما لم تكن هناك 
أحكام تشريعية 

 مخالفة

 رئيس المجلس الشعبي البلدي رئيسا
 الكاتب العام للبلدية

 عضوان في المجلس الشعبي البلدي 
 مدير المؤسسة 

 العون المحاسب في المؤسسة
 

 
 الوالية

 
 

مداولة المجلس 
 الشعبي الوالئي

قرار وزاري 
مشترك بين وزير 
الداخلية والوزير 

أو الوزراء 
 المعنيين

 الوالي أو ممثله رئيسا 
المسؤول أو المسؤولون في مستوى 
مديريات الهيئة التنفيذية المعنية بهدف 

 المؤسسة 
 عضوان في المجلس الشعبي للوالية 

 مدير المؤسسة 
 العون المحاسب في المؤسسة

 
 
 

المشتركة بين 
 الواليات

المجالس مداولة 
الشعبية الوالئية 

 المعنية

قرار وزاري 
مشترك بين وزير 
الداخلية والوزير 

أو الوزراء 
 المعنيين

والي الوالية التي يوجد بها مقر المؤسسة أو 
 ممثله رئيسا 

المسؤول اوالمسؤولون في مستوى مديريات 
 الهيئة التنفيذية المعية بهدف المؤسسة
ية في عضوان في المجالس الشعبية الوالئ

 الواليات المعنية 
 مدير المؤسسة 

 العون المحاسب في المؤسسة
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 تنظيم المؤسسة العموميةأ: 
يقة د طر يحدوياتي التنيظيم على مسألة ت لمؤسسة العموميةل ضع القانون األحكام العامةي

، ومجاالت اختصاصها، هذا االختصاص يجعل من المؤسسة تأخذ إدارتها وكيفيات تسييرها
 الشكل المناسب للمرفق المسؤولة عنه، وهو ما توضحه النقاط التالية.  

  إدارة وتسيير المؤسسة العمومية-1
تدار المؤسسة العمومية من طرف المدير الذي يعين وتنهى مهامه بنفس األشكال من 

قرارات مجلس اإلدارة مدير المؤسسة في إطار التنظيم و  طرف السلطة الوصية، يتصرف
ة لسلطة السلمييمارس اعن السير العام للمؤسسة و والتسيير، ومدير المؤسسة هو المسؤول 

 ل عنيعد مداوالت مجلس اإلدارة والتسيير، باإلضافة إلى انه المسؤو على المستخدمين، و 
 سير المؤسسة.المعاهدات الالزمة لإبرام العقود واالتفاقيات و 

                                                           
شروط إنشاء المؤسسة العمومية المشتركة بين البلديات و  07/05/1985المؤرخ في  85/117يحدد المرسوم  -  1

 .1985لسنة  21ج ر  وعملها،تنظيمها 

 
 

المشتركة بين 
 1الواليات والبلديات

المجلس الشعبي 
ألوالئي أو 

المجالس الشعبية 
الوالئية والمجالس 

 الشعبية البلدية

قرار وزاري 
مشترك بين وزير 
الداخلية والوزير 

أو الوزراء 
 المعنيين

والي الوالية التي يوجد بها مقر المؤسسة أو 
 ممثله رئيسا 

المسؤول أو المسؤولون في مستوى مديريات 
الهيئة التنفيذية المعنية في الوالية بهدف 

 المؤسسة 
رئيس المجلس الشعبي البلدي أو رؤساء 

 المجالس الشعبية البلدية المشتركة 
عضوان من كل مجلس شعبي والئي في 

 الواليات المشتركة 
 عضوان من كل مجلس شعبي بلدي 

 مدير المؤسسة. 
 العون المحاسب في المؤسسة. 
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مثيل يمكن لرئيس مجلس اإلدارة والتسيير أن يمكن الجمعيات أو التجمعات المهنية من الت
ط في المجلس بمندوبين اثنين شريطة أن تكون هذه الجمعيات مؤسسة قانونا ولها عمل يرتب

 ين وبنشاط المؤسسة، ويتولى مجلس اإلدارة و التسيير عن طريق مداوالته و في إطار القوان
 التنظيمات المعمول بها، ما يلي :

 التداول بشان النظام الداخلي للمؤسسة. -
 تسيير جدول عمال المؤسسة. -
 الميزانيات و الحسابات.  -
 الشروط العامة لعقد االتفاقيات و الصفقات و جميع معامالت المؤسسة . -
 برامج االستثمارات. -
 : يةاالختصاص اإلقليمي والنوعي للمؤسسة العموم -2

ن يمكن لالختصاص اإلقليمي للمؤسسة العمومية المحلية أن يغطي كامل الوالية كما يمك
  أن يقتصر اختصاصها اإلقليمي على بلديتين أو عدة بلديات، وان كان المرسوم التنفيذي

قد جعل تحديد االختصاص اإلقليمي للمؤسسة العمومية المحلية يتوقف على  83/200
قا للمرفق العام الذي تتولى تسييره، فاالختصاص اإلقليمي للمؤسسة طباألهداف المرسومة 

رفق ( منه يتطابق مع اإلطار األنسب لتحقيق األهداف المرسومة لهذا لم4للمادة الرابعة )
العام من خالل االستخدام األمثل والمحكم للوسائل المسخرة، إال أن تحديد االختصاص 

ومية نص اإلنشاء، أما الطبيعة القانونية للمؤسسة العماإلقليمي للمؤسسة العمومية يحدده 
فهي أيضا مرتبطة بأهدافها، فإذا كانت تهدف إلى تسيير مرفق عام ذي طابع إداري فهي 
مؤسسة عمومية إدارية  أما إذا كانت تهدف إلى تسيير مرفق عام ذي طابع صناعي و 

تها رقابي  للمؤسسة وفقا لطبيعتجاري فهي اقتصادية ويكون النظام المالي و المحاسبي وال
 على الشكل التالي :
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ة في لمقرر ا: تطبق القواعد المالية و المحاسبية  المؤسسة العمومية ذات الطابع اإلداري -
 ميزانية الجماعة اإلقليمية ، في المؤسسة العمومية ذات الطابع اإلداري ، وهي خاضعة

ية داخليا إضافة إلى  رقابة  المفتش لقواعد المحاسبة العمومية ورقابة الجهات المختصة
 العامة للمالية ومجلس المحاسبة . 

: تمسك المؤسسة ذات الطابع االقتصادي المؤسسة ذات الطابع الصناعي والتجاري -
محاسبتها على الشكل التجاري، و توكل مهمة الحسابات و تداول األموال من طرف عون 

 محاسب معتمد من قبل وزير المالية.
  القابلية للتفويض المتعلقة بالهيئة: ثانيا

المتعلق بالصفقات العمومية  15/247من المرسوم الرئاسي  207جاء في نص المادة 
 وتفويضات المرفق العام ما يلي :

يمكن الشخص المعنوي الخاضع للقانون العام المسؤول عن مرفق عام ان يقوم بتفويض "
 .تشريعي مخالف ..."تسييره إلى مفوض له ، وذلك ما لم يوجد حكم 

ولقد جاء هذا المرسوم الرئاسي،  كتقنين آللية لتفويض المرفق العمومي بشكل عام دون 
الخوض في طبيعة المرفق محل التفويض ، والن المنظومة القانونية الجزائرية طالما تحددت 

النصوص  و اقترنت فيها طبيعة المرفق العمومي بالهيئة المسيرة له ، فقد كان لزاما انتظار
التطبيقية للتعرف على المعيار الفاصل بين تفويض النوعين ، المرافق اإلدارية منها و 

اتضح وان طبيعة المرفق التي  199-18بصدور المرسوم التنفيذي الصناعية والتجارية ، و 
كاسات على منظومة التفويض طالما ظلت مقترنة بالهيئة المسؤولة عنه ستكون لها حتما انع

فظهرت المؤسسة العمومية اإلدارية التابعة للجماعة اإلقليمية كهيئة مرفقية تملك ، المقنن
ة العمومية ذات الطابع ، بينما غابت المؤسس1الحق في تفويض المرفق العام المسؤولة عنه 

                                                           
طالما ظل تفويض المرفق العمومي اإلداري استثناء عن القاعدة في التفويض ، حتى في بلد المنشأ : الرأي الذي  -  1

تضمن تحفظات على مبدأ جواز قابلية المرافق العامة اإلدارية للتفويض  1986.. 7أعطاه مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ 
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التجاري عن تطبيقات تقنية التفويض بوصفها سلطة مفوضة ، وهو مسالة نظرية  الصناعي و 
قد تخلق عمليا العديد من اإلشكاالت التي تجنبتها بعض األنظمة المقارنة ، فعلى سبيل 
المثال لم يكرس  المشرع المغربي هذا التمييز في تفويض هيئاته المرفقية المحلية ، فجاءت 

على النحو التالي : 1المتعلق بالتدبير المفوض  54-05القانون  صياغة المادة األولى من
"يطبق هذا القانون على عقد التدبير المفوض للمرافق و المنشات العمومية المبرمة من قبل 

 الجماعات المحلية أو هيئاتها و المؤسسات العامة .."

سة العمومية ذات تبدو المسالة للوهلة األولى في غاية البساطة ، على اعتبار أن المؤس
الطابع الصناعي والتجاري كطريقة للتسيير هي في أصلها خيار للجماعة اإلقليمية تأخذ به 

،  وان إمكانية 2في حالة تعذر استغالل المصالح العمومية عن طريق االستغالل المباشر
إنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري يغني الجماعة اإلقليمية عن التفويض ، 

 ال أن مجموعة من األسئلة تثار بهذا الشأن :إ

بخصوص تفويض المرافق التي تقع تحت مسؤولية المؤسسة العمومية ذات الطابع  -1
 اإلداري : 

تخضع الهيئات العمومية ذات الطابع  88/01من القانون  43وفقا لنص المادة  -2
مما يعني أن المرافق المدارة من  3اإلداري للقواعد المطبقة على اإلدارة ولمبدأ التخصص 

                                                                                                                                                                                     

التفويض في إدارة و استثمار المرافق العامة ، دراسة مقارنة ، منشورات لالطالع ، لالطالع أكثر انظر ، وليد حيدر جابر 
 وما بعدها .  236، ص 2005الحلبي الحقوقية ، طبعة أولى 

 .2016مارس  16الصادرة في  5404المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة ، ج ر م عدد  54-05قانون   - 1

عن  146ى انه : " إذا تعذر استغالل المصالح الوالئية المذكورة في المادة من قانون الوالية عل149تنص المادة  -  2
 " طريق االستغالل المباشر او مؤسسة عمومية فانه يمكن المجلس الشعبي الوالئي الترخيص باستغاللها عن طريق االمتياز

ارية للقواعد المطبقة على اإلدارة على ما يلي : " تخضع الهيئات العمومية اإلد 88/01من القانون  43تنص المادة  -  3
و لمبدأ التخصص ، تتمتع هذه الهيئات بنفس النظام المالي المحاسبي المطبق على اإلدارة ما لم توجد قاعدة خاصة 

 مرتبطة باستقاللية سيرها وتسييرها.
عن  األساسية المحددةتحدد قواعد تنظيمها وسيرها المكيفة مع طبيعتها و غرضها التخصصي ونوعها عن طريق قوانينها 

 طريق التنظيم." 
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، داف الربحطرف هذه المؤسسات تقوم بأنشطة وتقدم خدمات من طبيعة إدارية بعيدة عن أه
ثم ما  وهو ما يدفع للتساؤل عن جاذبية و حاجة القطاع الخاص أصال لهذا التفويض ؟ 

ير الواردة موقع مبدأ التخصص الذي من المفروض أن تتقيد به المؤسسات من عملية التسي
 على المرافق العمومية المختلفة ؟

هدفه فئة معينة من  199-18من المرسوم التنفيذي  1وإذا كان تطبيق المادة الرابعة  -3
المؤسسات العمومية اإلدارية التابعة للجماعة اإلقليمية والتي تتقاضى مقابال ماليا نظير 

ول الحكمة من اإلبقاء عليها ، إذا خدماتها ، وعلى قلة هذه الفئة ، يصبح السؤال يدور ح
 كان التفويض سيرد على تسيير مرافقها و الذي هو أصال كان الغرض من إنشاءها ؟ 

«  Les communes ou les d’départements ne peuvent se décharger sur une 

association de la poursuite d’un objet d’intérêt communal ou départemental pou 

lequel la loi a prescrit un autre mode de réalisation »2  

وإذا كان المقابل المالي الذي يتقاضاه المفوض له يتم تحديده بناء على النتائج 
ل هو ستغالاالقتصادية الستغالل المرفق  والقاعدة أن  ارتباط هذا المقابل المالي  بنتائج اال

ية العقود اإلدارية األخرى ، فان المرافق الصناعالشرط المميز لعقود التفويض عن باقي 
 والتجارية هي التي تعد مجاال خصبا لعقود التفويض ؟ فلماذا غيبت المؤسسات العمومية

 ؟199-18الصناعية و التجارية في نص المادة الرابعة من المرسوم 

فق في العالقة بين المر البحث  أواليقتضي  األسئلةعن هذه  اإلجابةالبحث في  إن
ربط طبيعة المرفق العمومي بطبيعة الهيئة المسيرة واشكالية  العمومي والهيئة المكلفة بتسييره

 له ؟
                                                           

المؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري : " " يمكن الجماعات اإلقليمية و  18/199من المرسوم التنفيذي  04المادة  - 1
مرفق عام إلى  التابعة لها ، والمسؤولة عن مرفق عام التي تدعى في صلب النص " السلطة المفوضة"  تفوض تسيير

 عام أو خاص ، خاضع للقانون الجزائري ، يدعى في صلب النص " المفوض له" بموجب اتفاقية ."  شخص معنوي 
2 - Avis de 11 mars 1958 – AJDA 2002. P. 894. 
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غداة االستقالل ونظرا لعدم تكون مفهوم جزائري خاص تشير بعض الدراسات أنه تاريخيا، 
األهداف للمرفق العام، تم العمل بالنظرية الفرنسية من حيث األصول و المبادئ ال من حيث 

والن المرحلة التي تلت االستقالل مباشرة كانت ذات بعد اشتراكي، فقد كان المرفق  1واألدوار
العام أداة للتنمية االجتماعية أكثر منه وسيلة اقتصادية  فكان الهدف األول هو التقليص من 

 العتبار.دون أخذ األبعاد االقتصادية للمرفق في ا الفوارق الموروثة عن المرفق االستعماري 

ة وظيفيا كان هدف المرفق هو تقديم خدمات عامة لكافة السكان أما عضويا واصلت الدول
و  التطبيق التقليدي للهيئة العمومية، مما افرز المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي

 . التجاري ، إلى جانب المؤسسة العمومية اإلدارية ، وتنوع االثنان بين وطنية و محلية

المتعلق بالتسيير االشتراكي للمؤسسات نمط التسيير في  74-71كام األمر وحدت أح
مر مظهر جديد هو المؤسسة االشتراكية كأداة اقتصادية للبالد، بصيغة اجتماعية، وهو األ

 الذي تم تعميمه على بعض المرافق العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري التي كانت
عمومية، وباستثناء المؤسسات العمومية ذات الطابع تسير سابقا عن طريق المؤسسة ال

 1967الصناعي و التجاري المحلية و التي ضلت خاضعة ألحكام قانوني البلدية لسنة 
 فقد وقع تحويل الوحدات المسيرة للمرافق الصناعية والتجارية إلى 1969والوالية لسنة

والذي الزال ساريا في  01-88، واستمرت الوضعية إلى صدور القانون مؤسسات اشتراكية 
 شق منه إلى يومنا هذا.  

اغلب الفقه يطلق مسمى المرفق العام ذي الطابع الصناعي و التجاري دون أن يوجد 
تكييف قانوني واضح للمرافق وإنما توجد هيئات تكتسي هذا الطابع بصريح النص ، ومن 

ها تؤدي نشاطا عاما جهة ثانية ال يثبت وصف المرفق العمومي للهيئة إال إذا ثبت أن
 .بمعايير المرفق العمومي القضائية والقانونية و الفقهية المتعارف عليها 

                                                           
 للتفصيل راجع: بوزيدي غالبي، مرجع سابق، نادية ضريفي، مرجع سابق. -  1
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إلى أن عدم استقرار مفهوم المرفق العام في الجزائر هو بسبب   1تشير بعض الدراسات
 االقتداء بالفلسفة التي ال يزال يقوم عليها القانون اإلداري الجزائري المبنية أساسا على الطرح

العضوي أكثر من الوظيفي  ودليلهم في ذلك انه ال يتم إنشاء مرافق عمومية ذات طابع 
صناعي و تجاري و إنما هيئات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، وهو طرح سليم  ذلك 
أن المرفق العمومي موجود بوجود الحاجات العمومية المطلوب تلبيتها وال يقع إنشاءه إنما 

هة المتكفلة به متمثلة في الهيئة والتي بدورها تأخذ طبيعتها من طبيعة يرد اإلنشاء على الج
الحاجات والخدمات المقدمة التي تضفي بدورها الطابع على المرفق، ويعكس الترتيب الوارد 

والمرفق ثم العالقة ، العالقة بين الخدمة يةفي المنظومة القانونية للجماعات اإلقليمية الجزائر 
 ة المسيرة للمرفق ،على النحو التالي:الهيئبين المرفق و 

لمجال ، مع مراعاة األحكام القانونية المطبقة في هذا ا" من قانون الوالية :  141المادة 
يمكن الوالية أن تنشا قصد تلبية الحاجات الجماعية لمواطنيها بموجب مداولة المجلس 

  بما يأتي :..." عمومية والئية للتكفل على وجه الخصوص الشعبي الوالئي ، مصالح

فالمجلس الشعبي الوالئي يحدث مصالح تتكفل بالحاجات " خدمات " و يمكن تسيير هذه 
المصالح التي تمثل مرفقا عموميا ويمكنها أن تتمتع بميزانية مستقلة متى قدر المجلس ذلك ، 
إما مباشرة ، من طرف الوالية ، أو عن طريق مؤسسة عمومية تأخذ طبيعتها من طبيعة تلك 

في  200-83كفل بها ، وهو طرح تعززه أحكام المادة السادسة من المرسوم الخدمات التي تت

                                                           
يشير الباحث بوزيد غالبي في مذكرته إلى انه وردت عدة محاوالت فقهية لتعريف الهيئة العمومية استنادا لفكرة  -  1

المرفق العام ، فيرى أنصار هذا التيار انه : إذا كانت فكرة المرفق العام قد تطورت هذا التطور الكبير ، فان فكرة الهيئة 
أن تتطور ذات التطور لتستجيب لحاجات اإلدارة الحديثة ، وإذا كانت الهيئات العمومية وهي فكرة مالزمة لها ، يمكن 

العمومية قد خضعت لنظام قانوني موحد ، فانه ال مانع من المغايرة في النظم القانونية التي يخضع لها كل نوع من 
العمومية ، مذكرة ماجستير ، سنة  الهيئات العمومية وفقا لنوع النشاط الذي تمارسه ، راجع : بوزيد غالبي مفهوم المؤسسة

كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة العربي بن مهيدي ، ام البواقي ، و راجع أيضا بهذا الخصوص  2010/2011
 وما بعدها.  87سليمان محمد الطماوي ، ص 
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: " تتمثل مهمة المؤسسة في تنفيذ األهداف المسندة إلى المرفق العام الذي تتولى  1نصها
 .تسييره "

 ات اإلقليميةعوائق تطبيقات تفويض الهيئات التابعة للجماعالمطلب الثاني: 

االستثناء أن يكون ق من طبيعة صناعية وتجارية و مرف األصل أن يرد التفويض على
على التناسب بين تقنية  2يؤكد فيه الفقهفي الوقت الذي ف، التفويض مرفقا إداريا محل

، وذلك بالنظر لما تحققه من مرونة في 3التفويض والمرافق ذات الطابع الصناعي والتجاري 
خالف التنظيم المطبق على تفويض التسيير وسهولة في التكيف مع األنشطة االقتصادية،  

المرفق العام في التجربة الجزائرية ذلك، فالمرافق ذات الطابع الربحي  والتي وضعها النظام 
القانوني الجزائري في عهدة المؤسسات العمومية من نفس الطبيعة )م ع ص ت( لم يفردها 

المجال، وعلى العكس النص التطبيقي المنظم لتفويض المرفق العام بأحكام تخصها في هذا 
من ذلك فقد خص المؤسسة العمومية ذات الطابع اإلداري التابعة للجماعة اإلقليمية، بتلك 

  4األحكام التي أوردتها ذكرا وإجراء من خالل النص على كيفيات رقابتها

                                                           
ة و تنظيمها وتسييرها يحدد شروط انشاء المؤسسة العمومية المحلي 1983مارس  19المؤرخ في  200-83المرسوم  -  1

 . 1983لسنة  12، ج ر عدد 
، مقال منشور بمجلة أبحاث قانونية عن استخدام تفويض المرفق العام في القانون الجزائري ارزيل كاهينة،  راجع: - 2

وما  25، ص 2017وسياسية،  الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد الصديق بن يحي، جيجل،  العدد الثالث لسنة 
 بعدها.

3 - « Les contrats de délégations de services public sont les contrats ayant pour objet de 

confier au cocontractant de l’administration, la charge d’assurer en tout en partie l’exécution 

d’un service public qui peut être aussi bien administratif qu’industriel et commercial » -
R.Chapus, le droit administratif général, tome 1 , 15 e, Montchrestien, Paris,1996,p516  

وان كانت تخضع في رقابتها للجان الجماعات اإلقليمية التي تتبعها، وهو ما يطعن في استقالليتها، ويكرس الوصاية - 4
 المفرطة. 
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" ال تستثني " كل شخص عام مسؤول عن مرفق عامإن تلك الصياغة العامة في عبارة 
م ية ذات الطابع الصناعي والتجاري من دائرة السلطات المفوضة ولكن عدالمؤسسات العموم

 النص عليها صراحة وعدم تحديد إجراءات ورقابة خاصة بها يثير اإلشكال بخصوصها.  

   للتفويض التجاريةالمرافق العمومية الصناعية و  الفرع األول: مالئمة

المعنوي الخاضع للقانون العام يمكن الشخص في صياغتها "  207بالرجوع لنص المادة 
  المسؤول عن مرفق عام أن يقوم بتفويض تسييره "

التجاري في نطاق ة العمومية ذات الطابع الصناعي و نجد أن هذا الحكم  يدخل المؤسس
التطبيق بوصفها شخص معنوي عام، يخضع للقانون العام مسؤول عن مرفق عام بإمكانه 

التنظيم  . فلماذا إذا لم يتناولها فيإلى مفوض له تفويض تسيير المرفق المسؤول عنه 
المتمثل في التطبيقي و  كما أن النص بصريح النص في المرسوم التنفيذي للتفويضات؟

 دون تحديد لطبيعة هذا المرفق مما يستبعد ،جاء على إطالقه 199-18لتنفيذي المرسوم ا
 عة الهيئة المسؤولة عنه.ال بناء على طبي ،التفويض يكون بناء على طبيعته أنفرضية 

إن مالئمة المرافق ذات الطابع التجاري لتقنية التفويض، في حقيقته فكرة جذورها ضاربة 
في الفقه المقارن السيما الفرنسي منه، باعتباره دائما من أصحاب السبق في إشراك الخواص 

االنجليزي مثال، إال أن ذلك في إدارة الشأن العام  دون إنكار التجارب السابقة عنه كالنظام 
ستخالص التقارب في التوجه القانوني يفرض دائما العودة للفقه الفرنسي ال لشئ سوى ال

النتائج  من التجربة المماثلة في األحكام القانونية، دون إغفال المعطيات الخاصة اآلثار و 
ة بين المرافق ذات في البحث في حقيقة هذه المالئمو حيط الجماعة اإلقليمية الجزائرية، لم

 والذي جاء فيه :   1الهدف الربحي وتقنية التفويض نسوق مثال ما عبر عنه العميد هوريو 

                                                           
 .229نقال عن وليد حيدر جابر، مرجع سابق، ص  -  1



 التجربة الجزائريةخصوصية تطبيقات التفويض املحلي في                            ثانيالباب ال

207 
 

"Par suite d’une sorte de politique administrative, il y a toute de services 

publics qui ne peuvent être exécuter que par le système de la concession. Ce 

sont les services publics que l’on considéré comme des entreprises 

économiques" 

 عندما اعتبر أن التفويض يرد بالدرجة األولى R.Chapusوهو طرح جاء به أيضا الفقيه 
على المرفق العمومي ذي الطابع التجاري و الصناعي ، كما يمكن أن يكون على المرافق 

  العمومية اإلدارية:

« Les contrats de délégations de services public sont les contrats ayant pour 

objet de confier au cocontractant de l’administration, la charge d’assurer en tout 

en partie l’exécution d’un service public qui peut être aussi bien administratif 

qu’industriel et commercial » 1 

بارة على المرافق اإلدارية في ع أيضايوضح هذا التعريف تناول التفويض على انه قد يقع 
qui peut être aussi"وهي داللة على أن األصل في تقنية التفويض هو المرفق العمومي ، 

 التجاري والصناعي وما المرفق العمومي اإلداري إال استثناء عن ذلك.

امتدت فكرة التأكيد على مالئمة المرافق ذات الطبيعة التجارية لتقنية التفويض إلى  الفقه 
حينما اعتبر قطاع المرافق العامة الصناعية و التجارية  Auby 2الحديث فتبناها األستاذ 

قد امتد تأييد هذه الفكرة إلى اعتبار أن لخصب واألمثل لتقنية التفويض، و تشكل المجال ا
 تجاري .ق قرينة على انه ذو طابع صناعي و المرفتفويض 

التجارية تشكل الجزء األكبر لمحل التفويض، على فالمرافق ذات الطبيعة الصناعية و 
اعتبار أن تلك الطبيعة االقتصادية لهذه المرافق تساهم بصورة كلية أو جزئية في تمويل 

                                                           
1  -R.Chapus, le droit administratif général, tome 1 , 15 e, Montchrestien, Paris,1996,p516. 

، منشورات الحلبي الحقوقية واستثمار المرافق العامة، دراسة مقارنة إدارة، التفويض في نقال عن وليد حيدر جابر-  2
 .230، ص 2009
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أن يكون محل التفويض مرافق  المرافق العمومية من قبل المستفيدين من خدماتها، كما يمكن
 عمومية ذات طابع إداري .

جاذبية المرافق االقتصادية لتقنية التفويض، هو طرح سانده أيضا بعض الباحثين 
الجزائريين في المجال، فمنهم من أشار إلى : " أن المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي 

ا بسهولة مع األنشطة االقتصادية، أما والتجاري توفر صيغة أكثر مرونة التسيير نظرا لتكيفه
القواعد التقليدية التي تحكم المؤسسة اإلدارية فهي قاسية وجد صارمة، وتؤدي إلى 
البيروقراطية، مما يجعل استعمالها في نشاطات السوق امرأ مستحيال وال يمكنها تحمل 

لبعض منهم بان  كما جزم ا 1"،منافسة المؤسسات الخاصة التي تعتبر الربح محركها الوحيد
هو تحسين آداء المرافق  " األسباب الحقيقية التي استدعت اللجوء إلى أسلوب التفويض

وبالخصوص المرافق العامة ذات الطابع  ،المحلي أوالعامة سواء على المستوى الوطني 
  2الصناعي والتجاري"

نجد ترجيح فرضية نجاعة  ،األنظمة المقارنة عديدمختلف التعريفات في لبالرجوع 
التفويض الوارد على المرفق الصناعي و التجاري، فعلى سبيل المثال يعرف  األستاذ أحمد 
بوعشيق على أنه:" عقد إداري تعهد السلطة المفوضة للمفوض له، داخل المجال الترابي 

لمدة  محليالمرفق العام الصناعي و التجاري الالمحدد في مدار التفويض باستغالله و تدبير 
 "3محددة تنتهي بانقضاء مدة العقد

                                                           
، مذكرة ماجستير، النظام القانوني للمؤسسة العمومية المحلية لتسيير المقابر والجنائز، لوالية الجزائررابح مهداوي،  - 1

 .18، ص 2011-2010، 1حقوق، فرع الدولة والمؤسسات العمومية، كلية الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر 
، مقال منشور بمجلة أبحاث قانونية وسياسية،  العام في القانون الجزائري عن استخدام تفويض المرفق ارزيل كاهينة،  - 2

 .26، ص 2017الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد الصديق بن يحي، جيجل،  العدد الثالث لسنة 
 .2000احمد بوعشيق المرافق العامة الكبرى، طبعة سنة  - 3
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 المرافق العامةويضيف األستاذ:" يعتبر التدبير المفوض طريقة حديثة في إدارة وتدبير    
    1والسيما المرافق العامة المحلية " االقتصادية

 :2وهو ما جسده مثال المشرع التونسي بصريح النص

مرافق عامة ذات صبغة  أن تقرر استغاللللجماعة المحلية بمداولة من مجالسها " 
اقتصادية صناعية وتجارية بواسطة عقود تفويض مرافق عامة محلية، يمكن بمقتضاها 
جماعة محلية بصفتها مانحة التفويض، شخصا عموميا أو خاصا بصفته صاحب التفويض 

قابل لها بالنظر على أن يكون المالتصرف في مرفق عمومي ال يكتسي صبغة إدارية يعود 
المالي مرتبطا باألساس بنتائج التصرف في المرفق العام موضوع التفويض وان يتحمل 

 ."صاحب التفويض المخاطر المالية للنشاط المرفقي

إذا كان تنظيم الصفقات العمومية في نصوص سابقة وحتى في النص الحالي "       
العمومية "، لم يتعامل حينما جمع بين الصفقات العمومية و تفويضات المرافق  15/247

مع المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري بنفس الكيفية بخصوص إمكانية 
 خضوع هذا النوع من الهيئات ألحكامه:

فجعل من خضوعها لتنظيم الصفقات العمومية بموجب الباب األول من المرسوم الرئاسي 
من  لدائم أو المؤقت، للعملية المنجزةمتوقف على شرط التمويل الكلي أو الجزئي ا 15/247

 طرف الدولة وذلك بناء على المادة السادسة منه، والتي نصت على ما يلي:

 " ال تطبق أحكام هذا الباب إال على الصفقات العمومية محل نفقات:

                                                           
 احمد بوعشيق، المرجع نفسه. - 1
، يتعلق بالجماعات المحلية، الرائد 2018ماي  09المؤرخ في  2018لسنة  29القانون األساسي عددمن  85الفصل - 2

 .2018ماي  15مؤرخ في  39الرسمي للجمهورية التونسية عدد 
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المؤسسات العمومية الخاضعة للتشريع الذي يحكم النشاط التجاري ، عندما تكلف  -  
عات ممولة كليا أو جزئيا بمساهمة مؤقتة أو نهائية من الدولة أو من الجمابانجاز عملية 

 المحلية."

 بشان هذا النوع من المؤسسات فيما تعلق بالتفويض، إذ ال خاصبينما لم يرد أي حكم 
ا ميمكن استثنائها من نطاق التفويض ال بصفتها سلطة مفوضة وال باعتبارها مفوض له وهو 

 من نفس المرسوم الرئاسي، التي جاء فيها : 207ة من نجد داللته في الماد

" يمكن الشخص المعنوي الخاضع للقانون العام المسؤول عن مرفق عام ، أن يقوم 
 بتفويض تسييره إلى مفوض له ....

و تقوم السلطة المفوضة التي تتصرف لحساب شخص معنوي خاضع للقانون العام 
 قية ." بتفويض تسيير المرفق العام بموجب اتفا

على وجه الخصوص ت العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري و فالمؤسسا       
من  1التابعة للجماعات اإلقليمية مشمولة بأحكام هذه المادة، باعتبار خضوعها للقانون العام

 ، من جهة أخرى  2جهة وكذا باعتبار أن تصرفها يكون لحساب الجماعة اإلقليمية التابعة لها
 .مركز المفوضوهو ما يمكنها من 

وع من أعطت إمكانية لهذا الن 18/199كما أن أحكام المادة الرابعة من المرسوم التنفيذي 
  التجاري، بدخول المجال التنافسي في مركز المفوض لهناعي و الهيئات ذات الطابع الص

 :وهو ما تعبر عنه المادة الرابعة من هذا المرسوم التنفيذي في صياغتها

                                                           
إن خضوع هذه الهيئات لقواعد القانون الخاص في معامالتها مع الغير ، ال يستثنيها من أحكام هذه المادة ، كما أن   1

 المسؤول عن مرفق عام تجعل منها في صميم نطاق تطبيق التفويضات .عبارة 
المرفق  إلىالمسندة  األهداف: " تتمثل مهمة المؤسسة في تنفيذ  أنعلى  200-83تنص المادة السادسة من المرسوم  - 2

المؤسسة  شاءإنالمحدد لشروط  1983مارس  19، الصادر في  200 – 83العام الذي تتولى تسييره " راجع المرسوم 
 .1983لسنة  12،ج ر عدد العمومية المحلية و تنظيمها وسيرها 
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  " يمكن الجماعات اإلقليمية و المؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري التابعة لها
والمسؤولة عن مرفق عام ، التي تدعى في صلب النص " السلطة المفوضة" ، أن تفوض 
تسيير مرفق عام إلى شخص معنوي عام أو خاص ، خاضع للقانون الجزائري ، يدعى في 

 اتفاقية تفويض " صلب النص " المفوض له " بموجب

إن المبرر الذي يجعل الجماعة اإلقليمية تعمد إلى إنشاء هيئات عمومية من طبيعة 
المتكفل بها من طرف الجماعة اإلقليمية   1صناعية و تجارية هو تسيير المصالح العمومية 

للتفويض وهي مهام ال عالقة لها بالمهام السيادية مما يخرجها من دائرة المرافق غير القابلة 
 تحت هذا المبرر.

 عادلةموعلى اعتبار انه إذا كانت طبيعة المؤسسة المحلية، تمثل متغيرا، فان  الثابت في 
التفويض هو عمومية الخدمة ، وال يجد الباحث مبررا الستثناء المؤسسة ذات الطابع 

 بعة منالصناعي والتجاري بوصفها هيئة مرفقية تقدم خدمات عامة، من أحكام المادة الرا
ن  نسب للتسيير احد الشكليأ، ذلك أن المؤسسة قد تأخذ بما هو 18/199المرسوم التنفيذي 

إال أن محل التسيير)المرفق العمومي ( يظل ثابتا و هو ما تؤكده المادة الخامسة من 
 في نصها على أن :  83/200المرسوم 

و تجاري فهي حسب " تهدف المؤسسة إلى تسيير مرفق عام ذي طابع إداري أو صناعي 
 الحالة إدارية أو اقتصادي"

 تفويضات المؤسسة العمومية ذات الطابع اإلداري: الفرع الثاني: 

، فطريقة الهيئة مية اإلدارية عن طريق منظمة عامةيدار المرفق في حالة المؤسسة العمو 
، بشكل يحقق نوعا من الالمركزية الة تمتاز عن طرق اإلدارة األخرى العمومية في هذه الح

                                                           
 07-12من قانون الوالية  141و  10-11من قانون البلدية  149المصالح العمومية المنصوص عليه في المواد  -  1

  حصرا.والتي لم يرد ذكرها 
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" الهيئة  يطلق عليها الفقهاء اصطالح الالمركزية المرفقية ويعرفها بعض منهم على أنها :
العمومية التابعة للدولة والتي تدار باألسلوب الالمركزي " هو تعريف وان كان يؤدي الغرض 

ت اإلقليمية، كما يعرفها إال انه ينطبق على المؤسسات العمومية المنشاة من طرف الجماعا
لشخصية القانونية واالستقالل على أنها " منظمة إدارية عامة تتمتع با1األستاذ عمار عوابدي 

الوصايا وهي السلطة المختصة بعالقة التبعية والخضوع للرقابة و ترتبط بالمالي واإلداري و 
  "  تدار باألسلوب اإلداري الالمركزي لتحقيق أهداف محددة في نظامها

 :2ويعطي األستاذ محمد الصغير بعلي تعريفا موجزا ودقيقا للمؤسسة العمومية بشكل عام
  " مرفق عام مشخص قانونا "

 :عوائق تفويضات المؤسسة العمومية اإلدارية أوال: 

 عمليا اقر مجلس الدولة الفرنسي إمكانية التفويض مع تحفظ أن ال تكون الخدمة بحكم
ة قليميمن المهام التي ال يمكن تأمينها إال من طرف الجماعة اإل طبيعتها أو بإرادة المشرع

 ذاتها ، من جهة أخرى يعرف المرفق اإلداري بالمرفق الذي ال يمكن إدارته إال من طرف
 الجماعة العمومية نفسها .

جاء في رد الوزير المكلف  1996ديسمبر 02ضمن نفس السياق وفي رد وزاري بتاريخ 
" إن مرفق االتصاالت التابع للجماعة اإلقليمية يمثل مهة من بالوظيفة العمومية 

اختصاصات الجماعة االقليمة، و هو نفس التوجه الذي أقرته المحكمة اإلدارية لباريس 
   3حينما اعتبرت توزيع المعلومة البلدية تشكل مرفقا عموميا بلديا

                                                           
،  2005، الجزائر ، ديوان المطبوعات الجامعية ،  األول، الطبعة الثالثة ، الجزء  اإلداري القانون عمار عوابدي ،  -  1

 .30ص 
 . 24ص  ،عنابة، التوزيعدار العلوم للنشر و ، اإلداري القانون  ،محمد الصغير بعلي -  2

3 -TA Paris,07juin1995, Voir sur ; https://www.legifrance.gouv.fr/ 

https://www.legifrance.gouv.fr/
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لطبيعة  ة أساسية تبعاالتجارية للمرفق تحدد بدرجالطبيعة اإلدارية أو الصناعية و  إن
بصورة عامة فان تطبيق هذه المعايير يضفي على المرفق النشاط وكيفيات تمويله وعمله و 

المحلي لالتصال الطبيعة اإلدارية وفي المقابل يمكننا مثال اعتبار إصدار نشرية بلدية والتي 
عية مصدر تمويلها بصفة أساسية هو العائدات الناتجة عن اإلشهار، من طبيعة صنا

وتجارية ، وفي هذه الحالة األخيرة يمكن للجماعة اإلقليمية أن تعهد عن طريق اتفاقية 
تفويض تنفيذ الخدمة لمسير خارجي عن  الجماعة، في قرار لمجلس الدولة بخصوص 

قدر أنها ال تأخذ طابع تفويض المرفق العمومي االتفاقيات ومتعاقد معها، بلديةمنازعة بين 
المقابل الذي يتحصل عليه المتعامل المتعاقد إما ناتجا عن ما يدفعه  التي ال يكون فيها

المرتفقين وإما بأي طريقة أخرى يكون فيها هذا المقابل مرتبطا بصفة جوهرية بناتج 
االستغالل ، وفي باقي الحاالت يجب النظر إلى هذه العقود كصفقة خاضعة ألحكام قانون 

  1الصفقات

عاله ال يمثل مرجعا ففي قرار جاء مناقضا له صادر عن إن الرد الوزاري المذكور أ 
، حكم القاضي اإلداري بان 1994أكتوبر  11محكمة االستئناف اإلدارية لباريس بتاريخ 

عن  العقد الذي تعهد البلدية بموجبه إصدار نشريتها اإلعالمية  مقابل العائدات الناتجة
 ! اإلشهار هو صفقة عمومية

 عائق التخصص: -أ

  83/200إن خضوع الهيئة لمبدأ التخصص المنصوص عليه في المادة ... من القانون 
يقصد به أن كل هيئة منوط بها القيام بأعمال محددة في نص إنشائها ، وهي ملزمة بالتقيد 

و يستخلص  2بهذه األعمال وان ال تحيد عنها، بممارسة نشاط غير مذكور في نص اإلنشاء 

                                                           
1 -JOAN,07 avril.1997, question 45689, note, note Mireille Berbari et autre, p25. 

 .351، الطبعة الثالثة ، جسور للنشر ، ص اإلداري الوجيز في القانون ، عمار بوضياف -  2
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المبدأ نتائج تتمثل في عدم قبول الهبات و الوصايا  لتحقيق غايات  من إعمال هذا 1الفقهاء
ال تدخل في اختصاصات الهيئة، وعدم مشروعية أي نشاط تقوم به الهيئة خارج تخصصها 

  .مع ترتب المسؤولية الناتجة عن األضرار الناجمة عنه

ذات وذلك فهي تسعى فقط لتحقيق، لتحقيق األغراض المحددة و الخدمات المعينة بال 
هذا باختالف نوع ي تحكم الهيئات العمومية و وفقا لنص إنشائها  وبذلك تتعدد األنظمة الت

 2الهيئة .

عند إنشاء هيئة عمومية يجب أن تحدد مهامها و النشاط الذي تمارسه، وال يمكن أن 
تخصص ميزانيتها في نشاطات خارج هذا التخصص، وعلى الهيئة التقيد بالتخصصات 

في نص اإلنشاء، إال انه وفي إطار األسباب و الدوافع االقتصادية، وبالنظر أيضا الواردة 
إلى الرغبة في التفتح على المجال التنافسي، فقد لوحظ أن العديد من الهيئات العمومية 
تسعى إلى ممارسة التعدد في النشاطات، والى ممارسة التحرر من مبدأ التخصص وهو 

الفرنسي إلى إصدار قرار حول التوسع الذي يمس مبدأ الحرية  األمر الذي دفع مجلس الدولة
ذكر المجلس أوال "انه ليس للهيئة  ، 1994جويلية  07ففي قرار للمجلس مؤرخ في 

العمومية تخصصا عاما ويشمل أكثر من المهام المنوطة بها ، ولكن هذا المبدأ ال يفرض 
ة و تجارية أن تمارس نشاطات بحد ذاته أن هيئة عمومية و بالخصوص من طبيعة صناعي

 3اقتصادية ..."  

«  Ce principe ne s’oppose pas par lui même a ce qu’un établissement public 

s’il a un caractère industriel et commercial se livre a d’autre activités 

économiques…. » 

                                                           
 . 34، ص اإلداري مبادئ القانون ، طماوي سليمان محمد ال -  1
2  -  

3 -CE du 07 octobre 1994,relative a la diversification des activités de EDF, publiée 

sur:www.Revue generaledudroit.eu.   
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ف ي إحداث الهيئات المرفقية باختاليمس هذا الرأي في ظاهره بالمبدأ الذي كان سببا ف
نظمها القانونية و لكنه وضع شروطا تجعل من هذا الرأي يعد تحررا نسبيا من مبدأ 
التخصص وفي إطار ضوابط تبقي على المبدأ دون أن تجعل منه عائقا وهو ما يتجلى 

ع التوس وضع شروطا لممارسة هذابوضوح في ما ذهب إليه المجلس في نفس القرار عندما 
 : في االختصاص

«  a condition dont posées a cette diversification, les activités en cause 

doivent être techniquement et commercialement le complément normal de sa 

mission statutaire principal ,elle doivent également êtres a la fois d’intérêt 

général et directement utile a l’établissement , notamment par son adaptation a 

l’évolution technique… » 

حدود  على نسبية  التحرر من مبدأ التخصص فياستقر  1اجتهاد القضائي الفرنسيإن    
 :الشروط التالية

في  المنصوص عليه ،أن تكون النشاطات محل التوسع امتدادا طبيعيا لنشاط الهيئة -1
 قانونها األساسي.

 أن تكون هذه النشاطات تهدف إلى المصلحة العامة . -2
أن تكون ذات فائدة مباشرة للمؤسسة وعلى وجه الخصوص فيما تعلق بتكيفها مع   -3

 التطورات التقنية.

انه ولمعرفة الطبيعة القانونية للهيئة العمومية، عما إذا كانت تجارية و صناعية أو غير 
ذلك، يجب الرجوع إلى نص إنشائها، فهو الذي يضفي عليها هذا الطابع أو ذاك  ولكن هذا 

                                                           
1 - CE du 07 octobre 1994,relative a la diversification des activités de EDF, publiée 

sur:www.Revue generaledudroit.eu.   
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المعيار أيضا ليس دائما بهذا الوضوح الن الواقع اإلداري يعكس وجود هيئات بوجهين 
(double visage)  1، و أمثلة ذلك في المنظومة الفرنسية: 

"، مهمتها تسيير مرفق عمومي ، ألنها تتكفل بالدفاع CCIغرف الصناعة و التجارة " -
عن الصناع و التجار ، و إعالمهم وتكوينهم ، وهي بهذا الشكل تخضع للقانون العام ، 

القانون الخاص  ولكن هذه الغرف تتكفل بمرفق صناعي و تجاري عندما تستغله ضمن أحكام
ألصل ا( ، ولكن هذا الديوان هو في  ressources forestièresعندما يستغل الموارد الغابية )

 مرفق عمومي من طبيعة إدارية عندما يسهر على حماية الغابات من حوادث الحرائق ،

 ، نشاطه من طبيعة صناعية وتجارية    "ONF"  الديوان الوطني للغابات-

، وهي هيئات عمومية تسيير مرافق صناعية «les ports autonomes»لة الموانئ المستق-
ا نقل البضائع من والى الموانئ  ولكنها تقوم بتنصيب منشات الموانئ ، و وتجارية، عندم

 ضبط المنشات .حينما تسهر على صيانة الموانئ و  تؤمن مرفقا عاما إداريا

ن ة الزالت تواجه صعوبات، فضال عإن مسالة تحديد الطبيعة القانونية للهيئة العمومي
 اإلشكال الذي يطرحه التوسع في المهام الممارس من قبل الهيئات المرفقية والذي يخضع

يع للشروط الموضوعة من قبل االجتهاد القضائي، والمبينة أعاله ، فكيف إذا تعامل التشر 
 ؟ والتنظيم الجزائري مع هذه المسالة

 التي وفي ممارستها لنشاطها لألحكام القانونية العامة  تخضع المؤسسة العمومية اإلدارية
منه  43، فجاء النص على مبدأ التخصص في المادة 01-88يأتي على رأسها القانون 

 :على النحو التالي

                                                           
1 -Voir la raiponce de Ministère de l’intérieur, de l’outre Mer et des collectivités territoriales  

question écrite n 09135« Gestion de service public communaux », publiée dans le JO 

Senat ; 24-09-2009, page 2257.sur www.Senat.fr 
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أ لمبدة للقواعد المطبقة على اإلدارة و " تخضع الهيئات العمومية اإلداري: 43المادة 
 التخصص 

ة قاعد المحاسبي المطبق على اإلدارة ما لم توجدنظام المالي و ذه الهيئات بنفس التتمتع ه
 خاصة مرتبطة باستقاللية سيرها وتسييرها "

إن خضوع المؤسسة العمومية ذات الطابع اإلداري للتخصص مبدأ عززه النص القانوني 
مما يجعل احتمال ممارستها ألنشطة خارج هذا التخصص يدخل في دائرة األعمال غير 

ولما كان األمر كذلك فانه من باب أولى عدم تصور أن تكون لها إمكانية   المشروعة،
 تفويض أنشطة تخرج عن هذا تخصصها. 

 عائق الرقابة: -ب

رى فالمؤسسة يبقى استقالل المؤسسة من الناحية الواقعية نسبيا يختلف من مؤسسة إلى أخ
اإلعانات التي يقدمها السلطة التي تتألف إيراداتها بصفة أساسية من العمومية اإلدارية و 

  1المركزية و الجهة المنشاة يعتبر استقاللها قانونيا أكثر منه فعليا

أ يتجز  ومهما كانت درجة االستقالل اإلداري والمالي للمؤسسة العمومية فإنها تظل جزءا ال
 درج امن السلطة المنشاة لها ، ترتبط معها برابطة التبعية و تخضع لرقابتها المتمثلة فيم

 ية:عن تفويض المرافق اإلدار الفقه على تسميته بالوصاية اإلدارية أو الرقابة اإلدارية 

عمليا اقر مجلس الدولة الفرنسي إمكانية التفويض مع تحفظ أن ال تكون الخدمة بحكم 
طبيعتها أو بإرادة المشرع من المهام التي ال يمكن تأمينها إال من طرف الجماعة اإلقليمية 

من جهة أخرى يعرف المرفق اإلداري بالمرفق الذي ال يمكن إدارته إال من طرف ذاتها، 
 الجماعة العمومية نفسها .

                                                           
، ترجمة محمد عراب صاصيال ، الطبعة الرابعة ، ديوان المطبوعات  محاظرات في المؤسسات اإلداريةاحمد محيو ،  -  1

 .446، ص  2006الجامعية ، 
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المكلف  1جاء في رد الوزير 1996ديسمبر 02ضمن نفس السياق وفي رد وزاري بتاريخ 
بالوظيفة العمومية " إن مرفق االتصاالت التابع للجماعة اإلقليمية يمثل مهة من 
اختصاصات الجماعة االقليمة، و هو نفس التوجه الذي أقرته المحكمة اإلدارية لباريس 

   2حينما اعتبرت توزيع المعلومة البلدية تشكل مرفقا عموميا بلديا

 بيعةو التجارية للمرفق تحدد بدرجة أساسية تبعا لط "إن الطبيعة اإلدارية أو الصناعية
 بصورة عامة فان تطبيق هذه المعايير يضفي على المرفقالنشاط وكيفيات تمويله وعمله و 

لتي ية واالمحلي لالتصال الطبيعة اإلدارية وفي المقابل يمكننا مثال اعتبار إصدار نشرية بلد
، من طبيعة صناعية تجة عن اإلشهاة هو العائدات النامصدر تمويلها بصفة أساسي

ض تفوي وتجارية، وفي هذه الحالة األخيرة يمكن للجماعة اإلقليمية أن تعهد عن طريق اتفاقية
 تنفيذ الخدمة لمسير خارجي عن  الجماعة"     

"ال تأخذ طابع تفويض المرفق العمومي  وفي قرار أخر قدر مجلس الدولة بان:       
ون فيها المقابل الذي يتحصل عليه المتعامل المتعاقد إما ناتجا عن ما االتفاقيات التي ال يك

يدفعه المرتفقين وإما بأي طريقة أخرى يكون فيها هذا المقابل مرتبطا بصفة جوهرية بناتج 
االستغالل، وفي باقي الحاالت يجب النظر إلى هذه العقود كصفقة خاضعة ألحكام قانون 

  .3الصفقات" 

 المؤسسة العمومية اإلدارية:تنافسية  -جـ

                                                           
ففي قرار جاء مناقضا له صادر عن محكمة االستئناف اإلدارية لباريس  ،إن الرد الوزاري المذكور أعاله ال يمثل مرجعا - 1

عهد البلدية بموجبه إصدار نشريتها اإلعالمية  مقابل ، حكم القاضي اإلداري بان العقد الذي ت1994أكتوبر  11بتاريخ 
  ! العائدات الناتجة عن اإلشهار هو صفقة عمومية

2 -TA Paris,07juin1995, 4e chambre, du 11 octobre 1994, voir sur ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/ 
3 -CE,15Avril 1996,publie au recueil Lebon. Voir sur ; https://www.legifrance.gouv.fr/ 

https://www.legifrance.gouv.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/
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يفرض البحث في الضوابط التي تحكم هذا النوع من الهيئات العمومية في المجال 
  التنافسي التمييز بين خضوعها لقواعد المنافسة كسلطة متعاقدة ، والذي هو أمر مفصول

ن فيه بصريح النص، وبين مركزها في المحيط التنافسي، أو بعبارة أخرى التمييز بين كو 
المؤسسة العمومية سلطة مفوضة فتكون بذلك خاضعة لقواعد المنافسة وبين هذه المؤسسة 

ام كمتنافس، هذا األخير يحتاج إلى مراعاة خصوصية المؤسسة العمومية اإلدارية  في النظ
 بنيهايالقانوني الجزائري أوال، إذ ال يمكن بأي حال من األحوال تعميم تلك القرارات التي 

  رية  ة الفرنسي على معطيات منظومته القانونية لتشمل المؤسسة العمومية الجزائمجلس الدول

إمكانية ممارسة المؤسسات العمومية كنتيجة مفادها  1فما خلص إليه مثال بعض الباحثين
مجلس الدولة الفرنسي في قرار سابق له، ال  ، استنادا لما اقرهاإلدارية لألنشطة التجارية

بل ال يمكن إسقاطه بصورة مباشرة، على مقتضيات المؤسسة العمومية  يمكن اعتماده كمبدأ
اإلدارية في المنظومة القانونية الجزائرية ولتوضيح ذلك: جاء في قرار مجلس الدولة 

" أن عدم وجود أي نص أو مبدأ قانوني يمنع الشخص العام من التقدم كعارض  2الفرنسي
  هذه المؤسسات خاضعة لألحكام الجبائية"للتعاقد في إطار صفقة عمومية السيما وان 

دون مناقشة فرضية الخروج عن مبدأ التخصص، فالحكم بإمكانية ممارسة المؤسسة 
نافس ا كمتالعمومية اإلدارية لألعمال التجارية المبني على انعدام المانع القانوني من تعاقده

ن هذا مرجعا في تجربتنا الفي إطار صفقة، آمر ال يستقيم، كما ال يمكن اعتبار هذا القرار 
 بالنسبة للتجربة الجزائرية األمر مفصول فيه بموجب النص وال مجال لالجتهاد فيه:

                                                           
، مذكرة ماجستير،قانون عام اقتصادي، كلية الحقوق المؤسسة العمومية ومبدأ المنافسةعبد القادر شايب الراس، - 1

 . 40، ص 2017، 2والعلوم السياسية، جامعة وهران 
التي  Dijonnaiseمقاطعة  ، ضدBernard c-L-J، بخصوص نزاع رفعته شركة 2000نوفمبر  08قرار مؤرخ في  - 2

منحت صفقة دراسات للمؤسسة العمومية اإلدارية "المعهد الوطني الجيوغرافي"، تم إحالة الملف لمجلس الدولة الفرنسي للبت 
 في مدى إمكانية تقديم المؤسسة العمومية اإلدارية لعروض في الصفقات العمومية، القرار متاح على الموقع :

/https://www.legifrance.gouv.fr 

https://www.legifrance.gouv.fr/
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 " ال تخضع ألحكام هذا الباب العقود اآلتية:

 المبرمة من طرف الهيئات واإلدارات العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع -   
 اإلداري فيما بينها." 

ال يوجد هناك مانع من تعاقد المؤسسة العمومية اإلدارية في مجال وحتى وان كان 
ية التفويضات بصفتها مفوضا فان هذه المسألة تعتبر من قبيل المجازفة في السوق التنافس

ي ع التالتي تفتقر المؤسسة العمومية اإلدارية ألبجادياتها، ماديا وبشريا، فضال عن الموان
 يلي: تقدمها للتعاقد بصفتها مفوضا له والتي نوجزها فيما يفرضها قانون المنافسة في حالة

تلتزم الدولة بعدم القيام بدعم مؤسساتها العمومية على حساب مؤسسات أخرى، حيث من 
شأن هذه الممارسات اإلخالل بالمنافسة الحرة والنزيهة بين المتعاملين االقتصاديين داخل 

 .1السوق 

 لتفويضاللجماعة اإلقليمية والراغبة في النشاط في  ميدان إن المؤسسات العمومية التابعة 
اة مقتضيات السوق وحالة التبعية يجب أن تتمتع بقدر من االستقاللية يمكنها من مجار 

 تحول دون ذلك. الوصايةلسلطة 

مة لمنظو اختلفت الرؤيا والتطبيق بالنسبة للتفويض في نطاق الجماعات اإلقليمية بالنسبة  ل
لجزائرية، فعلى الرغم من ذلك التماثل في صياغة النصوص القانونية بين القانونية ا

هاء وانت المنظومتين الفرنسية والجزائرية  والتي لها مبررات عديدة، بدءا بالموروث القانوني
أطير تبتجربة استنساخ النصوص الفرنسية وحقنها في المنظومة القانونية الجزائرية، إال أن 

جال تسيير أمالك الجماعات اإلقليمية الجزائري ظل محتفظا بقدر وتطبيق التفويض في م
 من الخصوصية .

                                                           
كلية الحقوق  ماجستير،القانون العام االقتصادي، ، مذكرةومبدأ المنافسة العمومية ، المؤسسةشايب الراس عبد القادر - 1

 .64، ص 2017، 2والعلوم السياسية، جامعة وهران 
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المثارة تدور حول  1إلى غاية صدور النص المقنن للتفويض ظلت اإلشكاالت القانونية
التمييز بين االمتياز القطاعي و االمتياز كطريقة لتسيير ممتلكات الجماعة  ، من جهة، 
وذلك التداخل بين االمتياز والتفويض من جهة  و عقد الصفقة من جهة ثالثة ، وهو األمر 

 11/10، من القانون  156،  155،  150الذي يبدو جليا بمجرد إجراء مقارنة بين المواد 
 المتعلق بالبلدية الحالي .

: " ويمكن تسيير هذه المصالح مباشرة في شكل استغالل مباشر أو في شكل 150المادة 
 مؤسسة عمومية بلدية عن طريق االمتياز أو التفويض " 

تكون  اعاله ان 149: " يمكن المصالح العمومية البلدية المذكورة في المادة  155المادة 
 تنظيم الساري المفعول " محل امتياز طبقا لل

: "يمكن البلدية أن تفوض تسيير المصالح العمومية المنصوص عليها في 156المادة 
طلبيه طبقا لألحكام التشريعية و  أو صفقةأعاله عن طريق عقد برنامج  149المادة 

 التنظيمية المعمول بها" 

 تفويض الهيئة المرفقية الوالئية جمع بين طريقتي استغالل :

أعاله يبدو واضحا ذلك الخلط في استخدام المصطلحات ذلك  أن  150ا للمادة طبق
االمتياز والذي يعد صورة من صور التفويض و طريقة الستغالل المصالح العمومية الوالئية، 
يرخص بها في حالة تعذر االستغالل المباشر أو االستغالل عن طريق المؤسسة العمومية، 

مستقال عن التفويض الذي لم يعرف له مدلوال في هذا النص كما ووفقا لهذا الترتيب، أصبح 
صار بإمكان الجماعة اإلقليمية ) الوالية ( الجمع بين االثنين " مؤسسة عمومية و تفويض 
بل أبعد من هذا فالقول بتسيير المصالح في شكل مؤسسة عمومية و عن طريق االمتياز أو 

مومية فويض يقتضي وجوبا وجود مؤسسة عالتفويض، يعني أن تطبيق االمتياز أو الت
                                                           

 تناولته العديد من األبحاث و الدراسات.  155،156، 150يبدو الخلط واضحا في المواد  ،بالنسبة لقانون البلدية -  1
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العكس صحيح ، وهو ما ال يماشى ال مع النصوص السابقة للتفويض، محليا أو قطاعيا وال و 
  مع النص الحالي المنظم للتفويضات.

 

 

ميز القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية بين الهيئات العمومية و المؤسسات العمومية 
العمومية هي إما إدارية أو صناعية وتجارية  وتتميز هذه األخيرة عن االقتصادية الهيئة 

نظيرتها اإلدارية كونها تستطيع تمويل أعباءها االستغاللية كليا أو جزئيا عن طريق بيع 
التقييدات مسبقا ولدفتر شروط عامة يحدد األعباء و ة اج تجاري ينجز طبقا لتعريفة معدإنت

الصالحيات المرتبطة بها و عند االقتضاء حقوق ا الحقوق و على عاتق الهيئة و كذ العائدة
، وعلى هذا النحو فان المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي 1وواجبات المستعملين 

والتجاري شخص من أشخاص القانون العام موكل إليها تسيير مرفق عمومي تكون تاجرة في 
مومية اإلدارية لنفس القواعد المطبقة عالقاتها مع الغير  وعلى خالف ذلك تخضع الهيئة الع

على اإلدارة والى مبدأ التخصص، فيطبق عليها النظام المالي والمحاسبي المطبق على 
 اإلدارة . 

 ل التفويض وطبيعة الهيئة المفوضةالمالئمة بين شك-

كخالصة لمالئمة التفويض المرخص به للمؤسسة العمومية ذات الطابع اإلداري: فانه 
تمثل مؤشرات لنشاط من طبيعة  بالنظر لتلك المعايير المبني عليها أشكال التفويض فإنها 

ربحية، فرقم األعمال والمنحة اإلنتاجية والمخاطر التجارية والمخاطر الصناعية ال يمكن 
نشطة اإلدارية وبالتبعية ال يمكن ربطها بالمؤسسة العمومية ذات تصورها في مجال األ

                                                           
المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية  988جانفي 2المؤرخ في  88/01من القانون 44انظر المادة  - 1

 1988المعدل و المتمم ، ج ر عدد لسنة ، االقتصادية
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، يبقى االحتمال أن التنظيم يمهد لالعتماد على ما رسخه االجتهاد الفرنسي الطابع اإلداري 
كان األمر كذلك   وان 1من نسبية في التحرر من مبدأ التخصص لهذا النوع من المؤسسات

   2لنا في ذلك تجربة ونتيجة

على ممارسة  1988المتضمن قانون المالية لسنة  20-87كام القانون نصت أح
النشاطات الثانوية من قبل المؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري زيادة على مهمتها 
الرئيسية وفي هذا اإلطار تم تحديد شروط القيام بهذه النشاطات بواسطة نص تطبيقي صادر 

ولكن أول تقرير  ،4توجهوتم تدعيم هذا ال 1998، ثم بالنص الصادر سنة  19923سنة 
 منشور لمجلس المحاسبة الجزائري جاء فيه ما يؤكد االنحراف عن  اإلطار التنظيمي

في طريقة معالجة المنتوجات المنجزة من طرف المؤسسات والموجهة  المطبق والغموض 
فيما تعلق ومن خالل فحص المجلس لفئة معينة من هذه المؤسسات اإلدارية للبيع، 

بممارستها ألنشطة ثانوية وقف تقريره على أن الحصص العائدة إلى ميزانيات المؤسسات 
من مبلغ اإلعانات الممنوحة لها من  %0.08المعنية وبعد طرح األعباء لم تتجاوز نسبة 

 .5طرف الدولة

                                                           
 تهدف إلى المصلحة العامة .أن تكون هذه النشاطات  1 -1
 أن تكون ذات فائدة مباشرة للمؤسسة وعلى وجه الخصوص فيما تعلق بتكيفها مع التطورات التقنية 2     

 أن تكون ذات فائدة مباشرة للمؤسسة وعلى وجه الخصوص فيما تعلق بتكيفها مع التطورات التقنية. 3 
التجربة كانت بخصوص عدة مؤسسات والنتائج اقتصرت على ما ورد في التقرير السنوي لمجلس المحاسبة لسنة  - 2

2019. 
الذي يحدد كيفيات توزيع المداخيل الناتجة عن األشغال  1992جانفي  04المؤرخ في  05-92المرسوم التنفيذي  - 3

 ، ملغى1992لسنة  02هامها، ج ر عدد والخدمات المنجزة من طرف المؤسسات العمومية زيادة عن م
يحدد كيفيات توزيع المداخيل الناتجة عن األشغال ، 1998ديسمبر  07المؤرخ في  412-98المرسوم التنفيذي  - 4

 والخدمات المنجزة من طرف المؤسسات العمومية زيادة عن مهامها.
، ص 2019لسنة  75، منشور على الجريدة الرسمية عدد 2019لالطالع: التقرير السنوي لمجلس المحاسبة، لسنة  - 5

 .وما بعدها. 56
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ا هاجُ ع نتعتمدة في تفويض المرافق العمومية هي في الحقيقة ثمرة وقَ إن تلك المبادئ المُ 
ان بما ذلك ك لكن ،التدقيقعاينة و بالمُ في القانون الفرنسي ترسيخها اها و ت قبل إقرارِّ مرّ  حليامرْ 

رة المتأث السيما منها تلكقارنة األنظمة المُ  ةُ فادتِّ اسْ و  ،عطيات التجربة الفرنسيةميتوافق و 
وض أن يكون بالقدر الذي يتوافق من المفر  نسي من حصيلة تلك الجهودبالنموذج الفر 

لتفويض في بعض األحكام التنظيمية المنصوص تشترك عقود ا  ،معطيات كل نظام قانونيو 
ك ر لتلعليها في تنظيم الصفقات العمومية الجزائري، وتتفّرد بأحكام أخرى خاصة بها، وبالنظ

ية األحكام اإلجرائية المنصوص عليها في مجال الصفقة العمومية من منافسة وشفافية وعلن
ن مللتفويضات باعتبار أن الهدف  في إجراءات اإلبرام نجدها تتوافق مع النظام القانوني

العقدين هو خدمة المرفق العام بكيفية أو بأخرى، لكن مبادئ أخرى تكون خاصة بعقد 
التفويض كمبدأ االعتبار الشخصي ومدة العقد وكيفية دفع المقابل المالي احتاجت هذه 

 199-18المبادئ الخاصة بعقد التفويض إلى تأطيرها وهو ما جاء به المرسوم التنفيذي 
 المتعلق بتفويض المرفق العام.

تضمن المرسوم أيضا أحكام إجرائية خاصة بالرقابة على عملية اإلبرام وتنفيذ عقد 
زات التفويض كرست هذه األحكام تلك السلطات التي تملكه اإلدارة كطرف متعاقد يملك امتيا

 ا إداري وجزائي.السلطة العامة، دون خروج كل هذه اإلجراءات عن رقابة القضاء بنوعيه

ليه ابة عيتناول هذا الفصل األحكام اإلجرائية التي تضبط مراحل إبرام العقد وتنفيذه والرق
 من خالل مبحثين:

 األول بعنوان: األحكام العامة للتفويض

 والثاني بعنوان: الرقابة على إبرام وتنفيذ عقود التفويض
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 عقد التفويضالمبحث األول: األحكام العامة ل

حي ، فيها ما هو تنظيمي الئقانونيةالألحكام واتخضع عقود التفويض لجملة من المبادئ 
ا مفيها و يكتفي أطراف العقد بااللتزام به دون أن يكون محال للتفاوض وال للتعديل من قبلهم، 

 هو تعاقدي بطبيعته، يكون فيه هامشا من الحرية ألطراف العقد فيخضع إلى ما وقع عليه
ن في العقد، كل ذلك في حدود ما يسمح به القانون.االتفاق من   طرفهم وُضمِّّ

 ععتمدة في تفويض المرافق العمومية هي في الحقيقة ثمرة وقَ إن تلك المبادئ المُ    
كن ذلك ل ،قيقالتدعاينة و بالمُ في القانون الفرنسي ترسيخها اها و ت قبل إقرارِّ مرّ  حلياها مرْ نتاجُ 

 نها تلكالسيما مقارنة األنظمة المُ  ةُ فادتِّ اسْ و  ،التجربة الفرنسيةعطيات مكان بما يتوافق و 
وض أن يكون بالقدر الذي من المفر  نسي من حصيلة تلك الجهودالمتأثرة بالنموذج الفر 

في هذا األخير بعين خذ خصوصية المرافق أمع  ،معطيات كل نظام قانونييتوافق و 
ني لقانو به تأكيد هذه المبادئ في النظام ا اض الذي مرَّ كما أن نظرة في ذلك المخَ  االعتبار

 .ر من األهميةيكون على قدْ  ،لتفويض الجماعات اإلقليمية الفرنسية

تشترك عقود التفويض في بعض األحكام التنظيمية المنصوص عليها في تنظيم    
 الصفقات العمومية، وتتفّرد بأحكام أخرى خاصة بها، وهو ما نتناوله في المطلب األول من
 1هذا المبحث، ونخصص المطلب الثاني لألحكام التعاقدية للتفويض التي لم ُيفردها التنظيم

 بأحكام خاصة خالفا لتنظيم الصفقات الذي جعل لها عنوانا في الفصل الرابع منه.

  التنظيمية األحكامالمطلب األول: 

على تمديد  2ع النجاح الذي حققه قانون الصفقات العموميةفي المنظومة الفرنسية شجّ 
ناسبة بما فأصبحت القواعد المطبقة على الصفقات العمومية مُ  ،مبادئه لتشمل عقود التفويض

اسا بمبادئ ، و يتعلق األمر أسَ دارية أخرى واعتبارها بذلك مرجعايكفي ليتم نقلها إلى عقود إ
د على حد ، وهي أحكام يلتزم أطراف العقحرية المنافسةشحين و المساواة بين المر الشفافية و 

                                                           
لم يمّيز المرسوم التنفيذي المتعلق بتفويض المرفق العام  بين األحكام التنظيمية واألحكام التعاقدية، بينما خصص لها  - 1

 وما بعدها.  95نا في القسم األول من الفصل الرابع منه، المواد تنظيم الصفقات العمومية عنوا
2  - Lama Azrafil, la durée de délégation de service public exemple de la France et du 

Liban ,thèse doctorat ,en droit public ,université Montpelier 1,année 2015,p 89. 
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سواء بالتقيد بها، أقّرها التنظيم الجزائري فجاء النص عليها في المادة الخامسة من تنظيم 
و إلى جانب هذه المبادئ التنظيمية المشتركة  الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام.

نوع بين العقدين، يتفرد التفويض بأحكام تنظيمية خاصة به، لها عالقة متينة بطبيعة هذا ال
فيما تتمثل االحكام  1من العقود تم تناولها في المبحث المعنون باألسس العامة للتفويض

من المرسوم  209المادة التنظيمية المشتركة مع عقد الصفقة في ما نصت عليه 
العمومية و المتضمن تنظيم الصفقات  2015ديسمبر 16المؤرخ في  15/247الرئاسي

إبرامها إلى المبادئ عند ضع اتفاقيات تفويض المرفق العام ، تختفويضات المرفق العام
  والتي نصت على: المرسوم من نفس  5المنصوص عليها في المادة 

 راعى فيتُ  أنلضمان نجاعة الطلبات العمومية واالستعمال الحسن للمال العام يجب "  
حين معاملة المرش و المساواة فيالصفقات العمومية مبادئ حرية الوصول للطلبات العمومية 

 " .حكام هذا المرسومأشفافية اإلجراءات ضمن احترام و 

ادة تخضع اتفاقيات تفويض المرفق العام إلبرامها إلى المبادئ المنصوص عليها في الم" 
 من هذا المرسوم ". 05

 من هذا المرسوم نجد في نصها ما يلي : 05جوعا للمادة ورُ 

ي واالستعمال الحسن للمال العام ، يجب أن تراعى ف" لضمان نجاعة الطلبات العمومية 
حين المساواة في معاملة المترشالصفقات العمومية مبادئ حرية الوصول للطلبات العمومية و 

 "شفافية اإلجراءات ضمن أحكام هذا المرسومو 

فان إبرام اتفاقيات التفويض يكون مرتكزا على نفس المبادئ التي وعلى هذا األساس 
وشفافية وعلنية، وهي منافسة،  ها النصوص المنظمة للصفقات العمومية، منطالما راعت

، 2أحكام تقتصر على مرحلة اإلبرام، سبق وان تناولناها في الباب األول من هذه الدراسة

                                                           
 المبحث الثاني من الفصل الثاني للباب االول. - 1
 راجع المطلب المعنون باألحكام الحديثة للتفويض الباب األول. - 2
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وألن عنصر الزمن جوهري في عقد التفويض، فإن تنظيمه يقتضي جملة من األحكام 
، فضال عن أحكام تنظيمية أخرى 1د طيلة مدة التنفيذاإلجرائية التي تحكم فترة اإلبرام وتمت

 تتناولها النقاط التالية 

 :البند المتعلق بالبيئةالفرع األول: 

منه على أن  25فنص في المادة  1948صدر اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في عام 
فاهتم    لكل شخص الحق في مستوى معيشي مناسب للحفاظ على صحته وكيانه "" 

مم المجتمع الدولي بقضايا البيئة ومشاكلها المختلفة وبرز ذلك من خالل جهود منظمة األ
حق االعتراف بالمتحدة والتي لعبت دورا بارزا في ترسيخ القواعد و المبادئ الالزمة نحو 

 التمتع ببيئة سليمة.اإلنسان في العيش و 

ال بعد ما دعت الجمعية العامة لألمم لم تأخذ قضايا البيئة والحفاظ عليها مأخذ الجد إ
 -السويد–المتحدة لمناقشة األخطار المحدقة ببيئة اإلنسان و الذي انعقد بمدينة ستوكهولم 

، وكان هذا المؤتمر الدولي األول الذي يعقد 1972جوان  16إلى  05الممتدة من  في الفترة
( ستة وعشرين  26إقرار )تحت رعاية األمم المتحدة حول البيئة اإلنسانية وتمخض عنه 

، كانت وال تزال القوانين الوضعية تتخذها مرجعا في ( 109بدأ ومائة وتسعة توصية )م
 .2مجال حماية البيئة

إن أكثر المبادئ التي أسفر عنها مؤتمر ستوكهولم صراحة ووضوحا المبدأ الواحد و 
 ( والذي ألزم الدول بالحفاظ على البيئة وطلب منها :21العشرين )

 حتمية تطبيق المعايير الموضوعة، لعمليات الصناعة واإلنتاج و التي تسبب آثارا -1
 سلبية أو ضارة بالبيئة وااللتزام بهذه المعايير و االشتراطات.

 ة ، بما في ذلك تبادل المشور التعاون والعمل المشترك واتخاذ اإلجراءات المناسبة -2
 .والدوليين المهتمين بالبيئةيين المعلومات فيما بين األطراف الوطنو 

                                                           
 راجع المطلب المعنون عقود التفويض عقود محددة المدة. - 1
 .14عدنان العابد و يوسف الياس ،مرجع سابق ، ص -  2
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 .متعلقة بمجال الحفاظ على البيئةااللتزام بتطبيق قواعد القانون الدولي ال -3

ة من ونتيجة لتعدد االتفاقيات الملزمة إقليميا وعالميا لحماية البيئة ، استقرت مجموع
 ن مبدألثمع اث يدفلوِّ : مبدأ المُ من هذه المبادئ و  التي تحكم العالقة مع البيئة، المبادئ

  .، مبدأ الحظرون أو التضامن الدولي مبدأ المنع، مبدأ التعاالمسؤولية المشتركة

لقد سعت مجموع  الدول  لسد العجز في البناء القانوني لحماية البيئة، فلجأت  منفردة و 
، 1مجتمعة إلى عقد المؤتمرات الدولية لتدارس حالة البيئةسن التشريعات الداخلية للبيئة و  إلى

لة في العديد من ممثئية ومتعددة، وكانت الجزائر حاضرة و االتفاقيات المالئمة، ثناو ضع و 
 طرفا في الكثير من االتفاقيات.تلك المؤتمرات و 

  اإلطار القانوني لحماية البيئة -أوال   

على المستوى الداخلي وتبنيا للمبادئ السابق ذكرها وردت البيئة في الباب السابع من     
، فكان الهدف الرابع منها  عنون باألهداف الكبرى للتنميةالم 1976لسنة  2الميثاق الوطني

خلق هيكل ارتكازي لالقتصاد ، هذا األخير  نظر النجاز برنامج استثماري وفقا لمجموعة 
، أما عن دستور في مكافحة التلوث وحماية البيئةكانت العاشرة منها تتمثل من النقاط 

وعية نجانب سياسة اإلعمار اإلقليمي و فلقد جاءت الخطوط العريضة للبيئة إلى  1976
النباتات ضمن المجاالت التي يشرع فيها المجلس الشعبي الحياة وحماية الحيوانات و 

                                                           
تشغله  أضحتو بجالء القيمة و الوزن الموضوعي الذي  يبرز إنماالدولية على حماية البيئة و ترقيتها  التأكيدات إن - 1

حدة تالم األممستوكهولم لمؤتمر  إعالنو دوليا خير دليل :  إقليميا تأكيدهامن منظور المجتمع الدولي و المساعي التي تم 
العربي المنعقد بتونس حول البيئة  اإلعالنو  1992و التنمية ري ودي جانيرو للبيئة  وإعالن، 1971المعني بالبيئة 

جدة حول  إعالن، و 1991المستقبل المنعقد بالقاهرة  آفاقالعربي حول البيئة و التنمية و  واإلعالن ،1986والتنمية 
بوظبي عن أ وإعالن، 2001و البيئة  الحضاراتو  األديانطهران حول  إعالنو ، 2000للبيئة  اإلسالميالمنظور 

الرباط حول فرص االستثمار من اجل البيئة و التنمية المستدامة  إعالنو  2001مستقبل العمل البيئي في الوطن العربي 
، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية و دور الحركة الجمعوية في حماية البيئة، انظر : رابحي حسان أكثر، للتفصيل 2001

 و ما بعدها . 100،ص 04/2008الجزائر ، العدد  االقتصادية و السياسية ، جامعة
 .955، ص  1976لسنة  61، ج ر  يتضمن نشر الميثاق الوطني 1976جويلية  05المؤرخ في  76/57األمر  - 2
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مله مع مسالة البيئة بنفس الكيفية في المراجعة وواصل المؤسس الدستوري تعا  1،الوطني
 فكانت مسالة البيئة موكلة للتشريع فيها من 3 ،1996، وتعديل سنة 1989لسنة  2الدستورية

 .طرف البرلمان

ولقد اطر التشريع الجزائري  4منه 68س الدستور الحالي لحماية البيئة بموجب المادة ؤسِّّ يُ 
دئ الدفاع عن الثروات إال أن اقتران حماية البيئة بمبا، 83/10 5حماية البيئة بالقانون 

، فصدر جعة هذا النصحق األجيال المستقبلية في هذه الثروات اقتضى مراالطبيعية و 
، وصدرت بشان تطبيقه لبيئة في إطار التنمية المستدامةالمتعلق بحماية ا6 03/10القانون  

عموميا كان أو ، لتصبح حماية البيئة و دراسة تأثيرات أي  مشروع 7عدة نصوص تنظيمية
 من بين األحكام غير القابلة للنقاش.  ،على بيئته اخاص

مقتضيات البيئة منذ قة المباشرة بين أنشطة المرافق و وعلى هذا األساس تتجلى العال
شخص المعنوي من  طرف الهذا اإلنشاء ، سواء كان راحل األولى إلنشاء هذه المرافقالم

                                                           
لسنة  94ج ر  ،1976نوفمبر  22المؤرخ في  76/97الصادر بموجب األمر  ،1976من دستور  151المادة  - 1

1976. 
المتضمن نشر تعديل  1989فيفري  28الصادر بموجب المرسوم الرئاسي المؤرخ في  1989من دستور  115المادة - 2

 .1989لسنة 09ج ر  الدستور،
 1976ديسمبر  07المؤرخ في  96/438الصادر بموجب المرسوم الرئاسي  1996من دستور  122المادة  -  3

 .1996لسنة  76ج ر  ،المتضمن نشر تعديل الدستور
 .2016لسنة  14، المتضمن تعديل الدستور، ج ر عدد 2016مارس  06المؤرخ في  01-16القانون - 4
 .1983لسنة  06ج ر  البيئة،المتعلق بحماية  1983فيفري  05المؤرخ في  83/03القانون  -  5
لسنة  43،ج ر المستدامةيتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية  2003جويلية  19المؤرخ في  03/10القانون  -  6

2003. 
يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية  2006ماي  31المؤرخ في  198-06المرسوم التنفيذي  -  7

 .2006لسنة  37، ج ر البيئة
 لسنة 34، ج ر يحدد قائمة المنشات المصنفة لحماية البيئة 2007ماي  19المؤرخ في  07/144المرسوم التنفيذي     

2007. 
 يحدد مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز 2007ماي  19المؤرخ في  07/145المرسوم     

 2007لسنة 34، ج ر التأثير على البيئة
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، أو كان من طرف المفوض له  1(03/10العام )ألنه غير مستثنى من تطبيقات القانون  
 فترة نشاط، طوال ق العام المسير من قبل المفوض لهكما تستمر العالقة بين البيئة و المرف

فتظل مسؤولية ما خلفه هذا  توقف المرفق عن النشاط أو إلغائه، أما في حالة هذا المرفق
 نشاط على البيئة، قائمة في مواجهة من كان مسيرا له.ال

 تأشيراته النص القانونيلم يتناول ضمن  18/199نفيذي على الرغم من أن المرسوم الت
وم والتي من هذا المرس 48إال انه و بالعودة للمادة ، المتعلق بحماية البيئة  كما سبق بيانه

ية السالمة الصحتدابير األمن والنظافة و  ت بعنوان بيانات اتفاقية التفويض، نجد أنجاء
 قد وردت ضمن البيانات اإللزامية التفاقية التفويض . وحماية البيئة،

فان أشكال التفويض يضات على أساس معيار االلتزامات إذا أردنا تصنيف التفو 
تشترك في عنصر االستغالل كالتزام  18/199المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي 

 لسلطة المفوضة  من خالل تمكين المفوض له من استغالل المرفق محل التفويضبالنسبة ل
تختلف في عنصر التزام حاضرا في جميع أشكال التفويض( و  ) وهو العنصر الذي يكون 

)وهو ضرورية للمرفق أو اقتناء ممتلكاتيكون متمثال إما في انجاز منشاة المفوض له والذي 
 باقي لمفوض له متمثال في تسيير و/أو  صيانة المرفق )وهي( أو يكون التزام اشكل االمتياز

وعا ، فيكون محل التفويض في حالة االمتياز  مشر الة محفزة ، تسيير (األشكال : إيجار وك
" تخضع مسبقا و ، 03/10من القانون  15حكام المادة النجاز منشاة  فيدخل ضمن أ

ت المنشاو البيئة مشاريع التنمية والهياكل ثير على حسب الحالة لدراسة التأثير أو لموجز التأ
ثر تي تؤ المصانع واألعمال الفنية األخرى وكل األعمال وبرامج البناء و التهيئة الالثابتة و 

 بصفة مباشرة أو غير مباشرة ...."

كما قد يكون محل التفويض هو تسيير و/أو صيانة منشاة قائمة )مصنفة أو غير 
" تخضع   18باالستغالل المنصوص عليه في المادة مصنفة( فيخضع نشاطها للترخيص 

                                                           
 ، مرجع سابق.10-03القانون  - 1
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ألحكام هذا القانون ... و بصفة عامة المنشات التي يستغلها أو يملكها كل شخص طبيعي 
 1..."أو معنوي، عمومي أو خاص، والتي قد تتسبب في أخطار

 المراد مشروع المرفقلك العالقة القائمة بين البيئة و ت تأطيرمد المشرع الجزائري إلى عَ 
إنشائه من خالل آليات قانونية تختلف باختالف التأثيرات المحتملة إلقامة هذا المرفق أوال ثم 

تكون   2تقييم اآلثار البيئية لمشاريع التنميةتحت عنوان اط هذا المرفق على بيئته ثانيا و لنش
وكل األعمال  ال الفنية األخرى األعمة والهياكل والمنشات الثابتة والمصانع و مشاريع التنمي

رة أو غير مباشرة فورا أو الحقا على البيئة برامج البناء والتهيئة التي تؤثر بصفة مباشو 
كما وظف المشرع  ،على البيئة لدراسة تأثير أو موجز التأثيرحسب الحالة خاضعة مسبقا و 

شاط المرفق لتقييم انعكاسات ن  االستغاللكإجراء وجوبي  قبل الشروع في  دراسة الخطر
  .راحة الجوارة و الموارد الطبيعية والمعالم السياحيعلى الصحة والنظافة واألمن والفالحة و 

 لمنشات، يخضع انجاز اعلى غرار باقي المشاريعموجز التأثير: ر و دراسة التأثي -أ
كل مسبق بشمة المرافق العمومية و بصورة عامة تخضع إقاالمرصودة للخدمة العمومية، و 

حالة ، ويكون هذا التقييم بناء على دراسة تقنية تصف الموقع واللبيئةلتقييم أثرها على ا
ها   قامتإل كما تضع هذه الدراسة استشرافا للتأثيرات المحتملة ،األصلية لمكان إقامة المنشاة

ن لتواز كذا االنعكاسات المباشرة و/أو غير المباشرة لنشاطاتها على اوإدخالها في بيئتها، و 
ألقل عن ذلك التدابير التي تسمح بإزالة التأثيرات السلبية  أو على االبيئي وتقدم فضال 

  .التخفيف منها

إما نسبة الخطورة المتوقعة ظر لدرجة التعقيد وحجم األشغال و وتكون الدراسة التقنية وبالن
يفصل في تحديد نوع الدراسة التي يتطلبها المشروع انتماءه دراسة تأثير أو موجز تأثير و 

 .07/1443ئمتين الواردتين في الملحقين بالمرسوم التنفيذي إلحدى القا

                                                           
 ، مرجع سابق.10 -03من القانون  18المادة  - 1
 نفس القانون.من  15المادة  -  2

 مرجع سابق، يحدد قائمة المنشات المصنفة لحماية البيئة، 144-07المرسوم التنفيذي  - 3
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 " تنجز دراسة التأثير و موجز التأثير 03/10من القانون  22تأسيسا على نص المادة 
على البيئة وعلى نفقة صاحب المشروع من طرف مكاتب دراسات أو مكاتب خبرات أو 

 مكاتب دراسات معتمدة من الوزارة المكلفة بالبيئة " 

المفوضة باعتبارها صاحب  الدراسات التقنية السابقة التزاما على عاتق السلطة تبرتع
، عن المفوض له ومهما كان شكل التفويض، إال أن ذلك ال يعني إخالء مسؤولية المشروع

سة التقنية في أي إخالل بأحكام الحماية البيئية أو خروج عن تلك التعليمات التي تقدمها الدرا
ة البيئة في إطار المشروع ، كما أن التكفل بالتعليمات المتعلقة بحمايئيةشكل تدابير وقا

قدرة المعالجة و/أو اإلنتاج و الطرق التكنولوجية  المعني، وكذا كل تغيير في أبعاد المنشات و 
اجهة المسؤوليات كلها تجعل المفوض له  في مو  ،رفق العموميالمستعملة في إدارة الم

  . 07/1451ر الذي تؤكده المادة الثانية من المرسوم التنفيذي هو األمالمترتبة عنها و 

، جعل الدراسة ) التأثير أو في مجال الصفقات العمومية 2يستحسن البعض من الباحثين
ان إدراج ، بمبرر ضماة على عاتق المصلحة المتعاقدةموجز التأثير( من االلتزامات الملق

غرقها الدراسة و تنفيذ المشروع بالنظر للمدة التي تست، وعدم تعطيل نتائجها في دفتر الشروط
 .التحقيق العمومي

ض تي تعر : أن التدابير التقنية للتقليص من احتمال وقوع الحوادث ال دراسة الخطر -ب
 نشاط البيئة للخطر  وكل  األخطار التي من المتوقع أن يتسبب فيهاالمرتفقين والممتلكات و 

، ويبقى على المفوض له التقيد بهذه ضوعا لدراسة الخطرلتفويض تكون مو المرفق محل ا
  .التدابير

من المرسوم التنفيذي 12ف المشرع دراسة الخطر من خالل أهدافها في المادةعرَّ 
"تهدف دراسة الخطر إلى تحديد المخاطر المباشرة و غير المباشرة التي تعرض  06/198

                                                           
مرجع ، يحدد مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئة، 145-07المرسوم  - 1

 سابق
 .873عبد الوهاب عالق ، مرجع سابق ، ص  -  2
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المؤسسة سواء كان السبب داخليا أو  الممتلكات والبيئة للخطر من جراء نشاطو األشخاص 
 .خارجيا

ث يجب أن تسمح دراسة الخطر بضبط التدابير التقنية للتقليص من احتمال وقوع الحواد 
 ."ظيم للوقاية من الحوادث وتسييرهاتخفيف آثارها وكذا تدابير التنو 

قة لموافوألزم القانون التقيد بالحصول على الترخيص من الجهة المعنية حسب الحالة، وا
 منه: 21و  19، في المادتين 145-07على الدراسة  وفقا لنص المرسوم 

تخضع المنشات المصنفة حسب أهميتها وحسب األخطار أو المضار التي ": 19المادة 
ه تنجر عن استغاللها لترخيص من الوزير المكلف بالبيئة والوزير المعني عندما تكون هذ

لي أو رئيس المجلس الشعبي المعمول به ومن الواالرخصة منصوصا عليها في التشريع 
 .البلدي

ال تتطلب  تخضع لتصريح لدى رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني، المنشات التيو 
 1."ال موجز تأثيرإقامتها دراسة تأثير و 

ال يمكن صاحب المشروع  الشروع في أشغال ":   07/245من المرسوم   21المادة 
ريع الخاضعة لدراسة  أو موجز التأثير قبل الموافقة على دراسة أو البناء المتعلقة بالمشا

 2."موجز التأثير حسب الكيفيات المحددة في هذا المرسوم

 لتفويض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الفرع الثاني: ا

إلى صعوبة تحديد مفهوم موحد، يتفق عليه المهتمون بشؤون قطاع  3أشار عديد الباحثين
وأرجعوا ذلك إلى االختالفات الكثيرة في طبيعة النظرة  ،المؤسسات الصغيرة و المتوسطة

                                                           
 ، مرجع سابق.يحدد مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة، 145-07المرسوم التنفيذي  - 1
 145-07المرسوم التنفيذي  - 2
تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لتحقيق التنمية راجع في هذا: مكاحلية محي الدين،  - 3

العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، قسم العلوم ، دراسة حالة واليتي قالمة وتبسة، أطروحة دكتوراه، كلية المحلية
 وما بعدها. 47قالمة، ص  1945ماي  08التجارية، تخصص تجارة دولية وتنمية مستدامة، جامعة 
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في تحديد الفواصل بينها وبين غيرها من طرف في تحديد دور هذه المؤسسات و المتبناة لكل 
حديد مفهوم هذه المؤسسات يستدعي البحث في المؤسسات، ومن وجهة نظر قانونية فان ت

 أساسها القانوني قبل الخوض، في تمييزها عن غيرها:   

، أحكاما قانونية خص بها فئة معينة من 18-01سن المشرع الجزائري من خالل القانون 
فعرفها تعريفا شامال  1المتوسطةعلى تسميتها المؤسسات الصغيرة و  المؤسسات اصطلح

" تعرف المؤسسة الصغيرة والمتوسطة مهما كانت لجميع أصنافها، على النحو التالي: 
 طبيعتها القانونية بأنها مؤسسة إنتاج السلع و/أو الخدمات

 ( شخصا،250( إلى مائتين وخمسين )1تشغل من واحد) -  

 ائري أو ال يتجاوز مجمعال يتجاوز رقم أعمالها السنوي أربعة ماليير دينار جز  -  
 ( دينار جزائري،1حصيلتها السنوية مليار )

 كما هو محدد." 2تستوفي معيار االستقاللية -  

ولقد صنف المشرع المؤسسات إلى صغيرة ومتوسطة بناء على معايير تمثلت في  عدد 
في تصنيف أو حصائلها السنوية، وكان المعيار المالي أكثر تأثيرا  3مستخدميها ورقم أعمالها

هذه الفئة من المؤسسات، ذلك أن القانون منح األولوية لرقم األعمال ومجموع الحصيلة 
السنوية، في حالة ما صنفت مؤسسة في فئة معينة وفقا لعدد عمالها وفي فئة أخرى وفقا 

 لرقم أعمالها أو مجموع حصيلتها السنوية، فغلب المعيار المالي على معيار عدد العمال.

                                                           
 ، يتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،2017جانفي  10المؤرخ في  02-17القانون  - 1

 .2017لسنة  02ج ر عدد 
فما أكثر من قبل مؤسسة أو مجموعة مؤسسات  25يشترط القانون الستقاللية المؤسسة أن ال يمتلك رأسمالها بمقدار  - 2

 أخرى، ال ينطبق عليها تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، راجع الفقرة الثالثة من المادة الخامسة، من نفس القانون.
 13عن طريق التنظيم، راجع المادة  رقم األعمال ومجموع الحصيلة السنوية قابال للمراجعة عند الحاجةجعل من كما  - 3

 ، المرجع السابق.02-17من القانون 



 خصوصية تطبيقات التفويض املحلي في التجربة الجزائرية                           ثانيالباب ال

235 
 

( 50" مؤسسة تشغل مابين خمسين )وفقا لتعريفها القانوني هي  1ة المتوسطةفالمؤسس 
( مليون 400( شخصا ورقم أعمالها السنوي مابين أربعمائة )250إلى مائتين وخمسين )

( ماليير دينار جزائري، أو مجموع حصيلتها السنوية مابين 4دينار  جزائري إلى أربعة )
     ( دينار جزائري."1ى مليار)( مليون دينار جزائري إل200مائتي)

( إلى تسعة واربعين 10" مؤسسة تشغل مابين عشرة)فتعريفها  2أما المؤسسة الصغيرة
( مليون دينار جزائري، أو 400( شخصا، ورقم أعمالها السنوي ال يتجاوز أربعمائة )49)

  ( مليون دينار جزائري.200مجموع حصيلتها السنوية ال يتجاوز مائتي )

بين األهداف العامة القانون التوجيهي لتطوير هذه المؤسسات، بعث النمو  حددت من
االقتصادي و تحسين بيئة وتنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فشكل تعريف 

اعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالوجه المبين أعاله مرجعا لمنح كل أشكال الدعم والمس
 لفائدة هذه المؤسسات.

تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي قاعدة تسمح بإنشاء رابط بين  إن إستراتيجية
االقتصاد التقليدي واالقتصاد التنافسي حيث تساعد هذه اإلستراتيجية على تطوير قدرات هذه 

والهدف منها  3الفئة من المؤسسات لمواجهة الضغط التنافسي الناتج عن االنفتاح االقتصادي
وآداءها على المدى الطويل تنافسيتها على المستوى  هو ضمان جدوى هذه المؤسسات

 الوطني واإلقليمي وحتى الدولي.

 وعلى هذا األساس فان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ال يمكنها القيام بتأهيل نفسها
وال  روريةباعتمادها على قدراتها وإمكاناتها، مع احتماالت السوق، ألنها ال تملك الموارد الض

ل ي تدخية واالهم من ذلك الخبرة المطلوبة، لذلك فان هذه اإلستراتيجية تستدعالقدرات البشر 
 لهذه المؤسسات، من طرف الدولة و جماعاتها. مرافقةالدولة على أساس إجراء 

                                                           
 المادة الثامنة من نفس القانون، المرجع نفسه. - 1
 المادة التاسعة من نفس القانون، المرجع نفسه. - 2

يجية واالندماج في تالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة كخيار لتدارك الفجوة اإلسترا، إستراتيجية تأهيل حنان جودي - 3
، دراسة حالة الجزائر،أطروحة دكتوراه علوم، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، قسم علوم االقتصاد التنافسي

 .22، ص 2017-2016التسيير، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
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أما عن عالقة هذه المؤسسات بالجماعات اإلقليمية وأعمالها، فلقد ألزم القانون الجماعات 
ير الالزمة من اجل مساعدة ودعم ترقية المؤسسات الصغيرة المحلية بالمبادرة باتخاذ التداب

والمتوسطة، السيما من خالل تسهيل الحصول على العقار المالئم لنشاطاتها وتخصيص 
 .1جزء من مناطق النشاطات والمناطق الصناعية

ولربط العالقة بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وما تقوم به  الجماعات اإلقليمية من 
فقد تم من جهة، وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من جهة ثانية،  أعمال،

النص صراحة على أن تعمل الدولة على توسيع مجال منح االمتياز في مجال الخدمات 
 . 2لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمومية

 من المرسوم التنفيذي 23 من المفترض أن هذا الحكم يجد له تطبيقا بموجب نص المادة
 والتي جاء فيها: 199 -18

" إذا كان بإمكان مؤسسات صغيرة ومتوسطة أن تقوم بانجاز موضوع تفويض المرفق 
 العام فانه يتعين على السلطة المفوضة أن توليها األولوية في منح التفويض."

ية المؤسسة ما يؤخذ على أحكام نص هذه المادة  أنها لم توضح كيفيات تقدير إمكان
 لسلطةلالصغيرة والمتوسطة، إال أن ذلك ال يطرح إشكاال ألنه بالرجوع لألحكام العامة فانه 

 المفوضة أن تتأكد من القدرات المهنية والمالية والتقنية لهذه المؤسسة.

ولكن السؤال الذي يطرح في هذا المجال هو كيفيات منح هذه األولوية، وهو ما يعده 
رة أعاله بما المذكو  23نية لها عواقبها،  وبمقارنة األحكام الواردة في المادة الباحث ثغرة قانو 

يقابلها في تنظيم الصفقات العمومية نجد أن المنظم كان أكثر دقة ووضوح في تحديد 
ص كيفيات منح األولوية لهذا النوع من المؤسسات في مجال الصفقات العمومية، فجاء في ن

 :، ما يلي247-15للمرسوم الرئاسي من الباب األول  85المادة 

                                                           
 المادة الرابعة من نفس القانون،المرجع نفسه. - 1
 ، مرجع سابق.02-17راجع المادة الثالثة والعشرين من القانون  - 2
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" ....عندما تصدر المصلحة المتعاقدة دعوة للمنافسة وطنية و/أو دولية مع مراعاة 
حاالت االستثناء المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم فانه يجب عليها حسب الحالة 

 أن:

تأخذ بعين االعتبار، عند إعداد شروط التأهيل ونظام تقييم العروض إمكانيات  -
ماح المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري والسيما منها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، للس

ة الجودبلها بالمشاركة في إجراءات إبرام الصفقات العمومية، في ظل احترام الشروط المتعلقة 
 النجاز.." والكلفة وآجال ا

 فالغرض من هذه اإلجراءات هو تشجيع هذه المؤسسات ومراعاة إمكانياتها ومدى قدرتها
 ولويةعلى المنافسة، وكل هذا دون مساس بمبدأ المساواة والمنافسة لذلك فان إعمال هذه األ
ذ نية إيجب أن يكون قانونيا بالدرجة األولى وغير ماس بحظوظ باقي المتنافسين بالدرجة الثا

ح تفويض مرفق عام، لمؤسسة صغيرة أو متوسطة تساوت فيه مع غيرها أثناء ال يمكن من
 .  مرحلة التقييم الن في ذلك مساس واضح ومباشر وغير قانوني بمبدأ المساواة والمنافسة

إن الصفقات العمومية وبحكم السبق الذي سجلته تاريخيا في المنظومة الجزائرية للطلب 
جعلت من القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة  العمومي بالنظر لعقود التفويض،

والمتوسطة يتضمن أحكاما تعزز تواجد هذه المؤسسات في المحيط التنافسي للصفقات 
العمومية، ففضال عن ما تلتزم به الدولة والجماعات اإلقليمية من تخصيص جزء من 

، يقع االلتزام 1والمتوسطة الصفقات المزمع إبرامها، للمنافسة فيما بين المؤسسات الصغيرة
على المصالح المتعاقدة بإدراج بند تفضيلي ضمن دفاتر الشروط المناقصات واالستشارات 
المتعلقة بالصفقات العمومية الوطنية لفائدة المتعهدين الذين يلجؤون للمناولة المقدمة من 

 . 2طرف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

                                                           
 ، مرجع سابق.02-17المادة الخامسة والعشرون من القانون  - 1
 راجع المادة الثانية والثالثين، من نفس القانون. - 2
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وحجم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المجال  وعلى هذا األساس فان مراعاة وضعية
التنافسي وبحكم تشجيعها الذي هو مبدأ ال نناقشه، يجب أن يكون ابتداء بفسح المجال 

 ي :أمامها للمنافسة ال بتفضيلها تفضيال مخال بهذه المنافسة ويتأتى ذلك من خالل ما يل
ت سلطات المفوضة بوضع قدراعند إدراج شروط التأهيل أو االنتقاء األولي: إلزام ال -

متلك تالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في االعتبار، ويكون ذلك بالتنسيق مع الوكالة ...التي 
  قرار.نظاما معلوماتيا حول هذه المؤسسات والذي يشكل أداة لالستشراف والمساعدة واتخاذ ال

شحين لي لفائدة المر عند إعداد دفتر الشروط: إلزام السلطات المفوضة بإدراج بند تفضي -
 للتفويض الذين يلجؤون للمناولة المقدمة من طرف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 

 1في إطار سياسة تطوير المناولة فان الوكالة ملزمة بتقديم الدعم التقني والمادي  - 
 لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المناولة، لمطابقة منتوجاتها وهي عمليات مساعدة يتم

بعنوان "الصندوق الوطني  302-124تمويلها عن طريق حساب التخصيص الخاص رقم 
 لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم االستثمار وترقية التنافسية الصناعية" 

 المطلب الثاني: األحكام التعاقدية لعقد التفويض

تكتسي بعض مبادئ التعاقد في مجال الطلب العمومي طابعا تعاقديا، فيها هي األخرى 
ما هو مشترك بين الصفقة والتفويض، وفيها ما هو خاص بكل عقد، ولكن طبيعة التفويض 

القة عتجعل من عالقته باألحكام التعاقدية أكثر حضورا في العقود الخاصة به، لما لهما من 
ا ل فيهع االتفاقي للتفويض ، فيتفرد عقد التفويض بأحكام تعاقدية نفّص ارتباط يفرضها الطاب

        تباعا. 

 الفرع األول: المقابل المالي 

ستعمل نص تنظيم التفويضات مصطلحات مختلفة للداللة على المقابل المالي الذي إ
المرفق يتقاضاه المفوض له وكذلك الشأن بالنسبة لمقابل الخدمة المحصل من المنتفعين ب

                                                           
انتهى جل الباحثين في المجال االقتصادي إلى ضرورة تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من  - 1

خالل توفير مجموعة من العناصر والعوامل لتفعيل دورها التنموي محليا، دون أن تأتي أي من هذه الدراسات على إبراز 
ن خالل صندوق التخصيص الخاص، راجع في هذا: حنان جودي، مرجع االلتزامات المادية الواقعة على عاتق الوكالة م

 سابق، مكاحلية محي الدين، مرجع سابق، 
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وهو ما يجعل المقابل المالي في شق منه قابل للمناقشة بين طرفي العقد فيدخل في دائرة 
األحكام التعاقدية بينما في شق آخر منه ال يكون هذا المقابل محال للتفاوض، ولتوضيح ذلك 
أكثر يمكن التفصيل في المقابل المالي الذي يتقاضاه المفوض له وكذا صورة العائدات 

 ة من مستخدمي المرفق في كل حالة: المحصل

ات عريفالتسيير: يخرج أصل المقابل المالي و و عقد التبالنسبة لالمتياز ولعقد اإليجار   -1
فات المحصلة لقاء الخدمة من دائرة التفاوض ألنه في العقدين األول والثاني تكون التعري

ا شاركهسلطة المفوضة فال يبالنسبة لألول واألتاوى بالنسبة للثاني، محددة مسبقا من طرف ال
 المتقدم للتعاقد في سلطة وضع هذه التعريفات.

يقع خالفا لذلك في الوكالة المحفزة تحدد التعريفات باالشتراك بين طرفي العقد، ف  -2
 التفاوض بشأنها ويتم النص عنها ضمن البنود التعاقدية للتفويض. 

تارة فالمشرع الجزائري الفروق بمناسبة استعماله لتلك المصطلحات،  في الحقيقة لم ُيراع
يستعمل مصطلح تعريفة وأخرى يستعمل مصطلح إتاوة، بينما عند البحث في أصول هذه 

 المصطلحات يتضح أن الستعمالها عالقة بطبيعة المرفق على النحو التالي:

المؤسسة الجماعة اإلقليمية  أو  أو بائية محصلة لفائدة الدولةمساهمة جهو  سم :الر  أوال: 
ب بين تكلفة الخدمة وقيمة دون تناسبمناسبة تسيير مرفق عمومي،    العمومية اإلدارية

، وعلى هذا األساس يختلف الرسم عن الضريبة التي يقع تحصيلها دون االقتران بخدمة الرسم
 .1مباشرة 

اشر على مستعمل المرفق ويشترك معها في الطابع اإلجباري، فالرسم اقتطاع يب   
مة العمومي بمناسبة استعمال هذا المرفق، دون أن يكون االقتطاع متناسبا مع تكلفة الخد

 ريبة.المقدمة إال أن طابعه اإلجباري عند تلقي الخدمة يلحقه بنفس النظام المطبق على الض

حاول الفقه استخراج معايير تمييز تسمح بتحديد شروط تحصيل كال من اإلتاوة: ثانيا:   
الرسم واإلتاوة، سعيا منه للفصل بين االثنين، مادام االثنين يحصالن بمناسبة مرفق عمومي 

                                                           
-1999معهد الحقوق و العلوم اإلدارية، جامعة الجزائر   ،ر،مذكرة ماجستيتسعير المرافق العمومية علي بساعد،  - 1

 . 17، ص 2000
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بينما   الرسم  يطبق حصريا على المرافق العمومية اإلداريةفنتج عن ذلك فكرة مفادها أن 
وهو   تقديم خدمة سواء كان المرفق إداريا أو صناعيا و تجاريااإلتاوة يقع تحصيلها بمناسبة 

في هذا المجال يستند إلى معيار ثان للتمييز بين الرسم واإلتاوة 1ما جعل جانبا من الباحثين 
فكرة معيار نظام  2هو في الحقيقة نتاج للمعيار المفترض األول، إذ أطلق بعض الباحثين

اص بالنظر في النزاع المتعلق بالرسم يكون للقاضي التنازع والذي مفاده " إن االختص
الجبائي بينما ترتبط اإلتاوة بمنازعات الشريعة العامة وبهذا فالخصومات المتعلقة بإتاوات 
المرافق العمومية الصناعية والتجارية )الغاز الكهرباء والماء ( ترتبط بالقضاء العادي وتبقى 

من اختصاص المحاكم اإلدارية  " ..؟ في الحقيقة ينعقد اإلتاوات المتعلقة بالمرافق اإلدارية 
االختصاص بالنظر للمنازعة بالنظر لطرفيه والذي يكون في حالتنا هذه إما مؤسسة عمومية 
إدارية فيكون القاضي اإلداري هو المختص، وإما أن تكون مؤسسة عمومية ذات طابع 

ينص القانون على خالف  صناعي و تجاري فيكون القاضي العادي هو المختص، ما لم
   لمقابل المالي رسما كان أو إتاوة.ذلك ، وكل هذا بعيدا عن طبيعة ا

  الفرع الثاني: البند المتعلق بالمناولة

ت ، فجاءالقانونية لهذا النوع من التعاقدتعددت المصطلحات المستعملة في المنظومة 
واستخدم  ،"التعاقد من الباطنفي مواضع " اصطلح عليها و  ،بمسمى " المقاولة الفرعية"

بينما استقر تنظيم الصفقات العمومية  "،أيضا مصطلح " التعامل الثانوي للتعبير عنها 
في هذا 3ولقد انتهى العديد من الباحثين  ،لمرفق العام على مصطلح المناولةوتفويضات ا

 المعاني.  المجال على أن هذا التعدد يقتصر على األلفاظ و المباني ال على المقاصد و

                                                           
 ، مرجع سابقوما بعدها 17صد،  علي بساع- 1
 ، المرجع نفسه.19و 18علي بساعد، ص  - 2
، مذكرة ماجستير ، قسم الحقوق ، فرع العقود والمسؤولية ، كلية الحقوق ، جامعة  المقاولة الفرعيةبرجم صليحة ،  - - 3

، التعامل الثانوي في صفقات التوريد في الجزائر ،.و حدادة فيروز35، ص 2009-2008، الجزائر ، بن يوسف بن خدة 
 92و عالق عبد الوهاب ، مرجع سابق ، ص  40، ص2011، جامعة الجزائر  ماجستير

. 
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" عقد يعهد بمقتضاه شخص يسمى المقاول ولقد عرفها جانب من الفقه على أنها  
 األصلي إلى آخر يدعى مقاوال فرعيا ،بكل أو جزء من محل عقد المقاولة الذي ابرمه مع

ن و عرفها جانب آخر من الفقه على أنها " عملية يوكل م "،رب العمل ما لم يمنع من ذلك
ة لمبرماخاللها المقاول أو المتعامل المتعاقد تنفيذ كل أو جزء من عقد المقاولة أو الصفقة 

يضيف قسم آخر إلى هذه التعريفات " ضرورة بقاء و ،" مع رب العمل إلى متعامل ثانوي 
 ي أمام رب العمل "المقاول األصلي مسؤوال عن عمل المقاول الفرع

 عرفت المناولة تطبيقا لها في كافة النصوص المنظمة للصفقات العمومية، بإدراج
في حد ذاته يعتبر استثناء عن وعلى اعتبار أن التفويض  ،شروطها دون أن تقدم لها تعريفا

، يجعل من السلطات أصيلة التسيير للمرافق العمومية  تعهد بتسييرها للغير، فان أصل
هذا  المناولة التي تسمح لهذا الغير بان يعهد هو اآلخر إلى طرف ثالث  بتنفيذ  جزء من

و ربما أكثر مما تحتاجه من توضيح في مجال الصفقة  ،االلتزام  تحتاج إلى توضيح
، ولعله هو األمر الذي جعل المرسوم المباشر بين المرافق و المرتفقينالعمومية لالرتباط 

 جاء فيه : ،منه  60لها تعريفا في المادة قدم ي 18/1991التنفيذي 

 يقصد بالمناولة في مفهوم هذا المرسوم : اإلجراء الذي يعهد من خالله المفوض له" 
طة ية المبرمة بين السللشخص أخر طبيعي أو معنوي يدعى المناول ، تنفيذ جزء من االتفاق

ء قية انجاز منشات أو اقتنا، شريطة أن يتضمن هذا الجزء من االتفاالمفوضة والمفوض له
ض من اتفاقية تفوي % 40ذلك في حدودقامة المرفق العام أو تسيره ، و ممتلكات ضرورية إل

 المرفق العام 

 الشروط العامة للمناولة : -أوال

لم يتعرض المرسوم الرئاسي المنظم للصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام لمسالة 
المناولة في مجال التفويضات ، في حين خصص لها في الباب المتعلق باألحكام المطبقة 

منه  144إلى  140على الصفقات العمومية قسما سادسا بعنوان المناولة في المواد من 

                                                           
 المتعلق بتفويض المرفق العام، مرجع سابق 199-18المرسوم التنفيذي  - 1
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للمناولة بما جاء في  تأطيرهي المتعلق بتفويض المرفق العام  في واكتفى المرسوم التنفيذ
 ، وذلك  على النحو التالي : 1منه  61، 60،  07المواد 

 ، فنصت على مايلي :منه شروطا عامة للمناولة 07مادة وضعت ال

 : 18/199المادة السابعة من المرسوم التنفيذي 

المرفق العام، أن يقوم بتفويضه إلى شخص " ال يمكن المفوض له المستفيد من تفويض 
 آخر.

ن مغير انه، إذا فرضت ذلك متطلبات التسيير، يمكن المفوض له اللجوء إلى مناولة جزء 
 المرفق العام المفوض، بعد الموافقة الصريحة للسلطة المفوضة.

وال يمكن، في جميع الحاالت، أن يكون المرفق العام الذي خص به المفوض له، موضوع 
 مناولة بصفة كلية."

 يضع نص المادة السابعة أعاله الشروط العامة للمناولة والتي تتمثل أساسا:  

                     (             3)(، والموافقة الصريحة للسلطة المفوضة 2(، المناولة الجزئية )1مقتضيات التسيير )

به في مجال الصفقات  النص توضيحا لشروط المناولة بالشكل المعموليتناول ولم 
ولعل الشوط ، وضعية المناول في كال العقدين العمومية على الرغم من التماثل مبدئيا في

في مجال الصفقات العمومية هو الذي مكن من إرساء تلك القواعد و  2الذي قطعه التشريع
وني وعلى هذا األساس فان مناقشة اإلطار القان، ط التي يفتقدها تنظيم التفويضاتالشرو 

 نظيره في مجال الصفقات العمومية للمناولة في اتفاقيات التفويض ستكون استنادا إلى 
  .إضافة  إلى ما هو معمول به في بعض األنظمة المقارنة

يأخذ  تحديد نسبة  المناولة في اتفاقيات التفويض بنفس الحد نطاق المناولة :  -ثانيا  
مع مراعاة األحكام الخاصة  (%40) العموميةاألقصى المسموح به في مجال الصفقات 

                                                           
 المرجع نفسه. - 1
 .1967منذ أول نص منظم للصفقات العمومية سنة  - 2



 خصوصية تطبيقات التفويض املحلي في التجربة الجزائرية                           ثانيالباب ال

243 
 

وهو استثناء ال نجد مثيله في 1ببعض أنواع الصفقات المستثناة من التعامل فيها ثانويا 
ففي الوقت الذي يجيز فيه التنظيم المناولة في كافة الصفقات العمومية ،  اتفاقيات التفويض

اولة في كافة اتفاقيات التفويض بشرط باستثناء صفقة اللوازم العادية ، يجيز التنظيم  المن
تحديد محلها وهو شرط يفرز إشكاال يأتي بيانه عند مناقشة محل عقد المناولة،كما يشترط 
في التعاقد لمناولة جزء من الصفقة تحديد المجال الرئيسي لهذه المناولة بالرجوع لما يجب 

حكما في مناولة جزء من  ما لم يرد بشأنه ، وهوقبل المتعاقد األصلي تنفيذه شخصيا من
، فعلى سبيل ة االعتبار الشخصي في هذا المجالاتفاقية التفويض على الرغم من أهمي

" يبرم عقد تقضي ب  05/54من القانون  11المثال يورد المشرع المغربي حكما في المادة 
 التدبير المفوض على أساس المزايا الشخصية للمفوض له "  

 المسموح بها في مناولة جزء من الصفقة، فان تقدير قيمة عقد وبالعودة لتلك النسبة
جاوز ال يمكن أن تت ،المناولة يكون بالنظر للمبلغ اإلجمالي للصفقة: " ومهما يكن من أمر

 يقدم فللمتعاقد األصلي أن "،قيمة المناولة أربعين في المائة من المبلغ اإلجمالي للصفقة
تضمنه يمن المبلغ الذي   %40لمتعاقدة في جزء ال يتعدى اقتراحه بالتعاقد ثانويا للمصلحة ا

لي لعقد تقدر قيمة المناولة بالنظر للمبلغ اإلجماو  ،مرحلة أولىإذا كان اقتراحه في  عرضه  
 .أثناء مرحلة التنفيذ انويا قدم الصفقة إذا كان اقتراح التعامل ث

 مى التعاقد من الباطن،أجاز المشرع المغربي المناولة في عقود التدبير المفوض بمس
 ما يلي: 05/54من القانون  21فجاء في المادة 

 للمفوض إليه أن يتعاقد من الباطن يرخص بصفة تبعية"يمكن لعقد التدبير المفوض أن 
فوض ، وفي هذه الحالة يظل المإلي يتحملها برسم التدبير المفوضبشان جزء من االلتزامات 

ضها عن الوفاء بجميع االلتزامات التي يفر  غيرالمفوض و البصفة شخصية تجاه إليه مسؤوال 
 عليه عقد التدبير المفوض .

                                                           
تكون صفقات اللوازم العادية محل  أنتنص على انه : " ...ال يمكن  15/247من المرسوم الرئاسي  140المادة  - 1

مناولة ، و يقصد باللوازم العادية الموجودة في السوق والتي هي غير مصنعة استنادا إلى مواصفات تقنية خصوصية 
 أعدتها المصلحة المتعاقدة  "
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شروط التعاقد من الباطن في العقد ويمكن أن تكون موضوع أنظمة يجب تحديد كيفيات و 
 ملحقة بالعقد."

الواردة في النص القانوني المغربي أسباب التبعية و  " بصفة تبعية "تختصر عبارة 
 فالتبعية تتحقق بعدة عوامل مجتمعة تتمثل في: 1لمتفق عليها فقها و قضاء،نتائجها ا

ه وحدة المحل، فالمحل في العقد األصلي يتضمن العمل الذي يلتزم المفوض له بتقديم -
ذا ، والعمل الملتزم به من قبل هتضمنه السلطة المفوضة للمفوض له في مقابل األجر الذي

اقد تعاقد مع طرف ثالث عن طريق )التعامل الثانوي أو التعاألخير قد يكون  جزء منه محل 
 من الباطن ( أو المناولة فكلها مسميات لمقصود واحد.

تجد هذه التبعية مصدرها في بقاء المتعاقد األصلي )المفوض له( كطرف مشترك بين 
العقدين ويظل هو المسؤول عن تنفيذ العقد األصلي )اتفاقية التفويض( تجاه السلطة 

مفوضة وتتحقق هذه التبعية بوجوب انعدام إي عالقة مباشرة بين السلطة المفوضة و ال
سيق التنبلوتم العمل  المناول الن وجود هذه العالقة يجعلنا أمام حالة تعدد المتعاملين حتى و

 .بين هؤالء

 نطاق عقد المناولة محدد بمحتوى العقد األصلي : -أ

د على مناولة جزء من االتفاقية إال أن تبعية عقبالرغم من موافقة  السلطة المفوضة 
توى اتفاقية المناولة التفاقية التفويض يقضي أن يكون محتوى عقد المناولة مقيدا بمح

حل ال يقصد بذلك أن يكون العقدان متطابقين إنما ال يجوز أن يكون مالتفويض األصلية  و 
 عقد المناولة أوسع نطاقا من محل االتفاقية.

المناول جميع  يجوز ابتداء في اتفاقية التفويض أن يكل المفوض له إلى فان كان ال
، فمن غير المنطقي أيضا  أن يتعدى سقف عقد المناولة األعمال األعمال المنوطة به

المسندة للمفوض في االتفاقية ، ولهذا السبب تعتبر هذه األخيرة الحد األقصى لما يجوز 
  .ولةاق عليه بين أطراف عقد المنااالتف

                                                           
، مذكرة ماجستير ، قسم الحقوق ، فرع العقود والمسؤولية ، كلية الحقوق ، جامعة الفرعيةالمقاولة ، برجم صليحة - 1

 .35، ص 2009-2008الجزائر ، بن يوسف بن خدة ، 
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 ويقصد النص القانوني بعبارة " بصفة تبعية " انه ال يجوز للمتعاقد األصلي أن يقر
جود و ، فالعقد األصلي له قوقا أكثر مما له في عقده األصليللمتعاقد الثانوي )المناول( ح

 تند إليه فيكون صحته العقد األصلي الذي يسا العقد التبعي فيتبع في وجوده و مستقل أم
اطن ، كما أن الترخيص بالتعاقد من البباطال ويبقى أو ينقض تبعا للعقد األصليصحيحا او 

 يكون بشان  بعض االلتزامات التي تكون خارج المهام الرئيسية الواجب تنفيذها من طرف
 وهو أمر يؤكده نص المادة باللغة الفرنسية :إليه  المفوض

"Le contrat de gestion  déléguée peut autoriser à titre accessoire,…. " 

وتلك صياغة أدق من نظيرتها في النص القانوني الجزائري، والتي جعلت من المناولة 
 تكون في جزء من المرفق العام بدال من أن تكون في جزء من التزامات المفوض له: 

زء ج"...غير انه، إذا فرضت ذلك متطلبات التسيير، يمكن المفوض له اللجوء إلى مناولة 
 المرفق العام المفوض..."من 

 :مشروعية محل عقد المناولة -ب

ى الخطر الذي يتحمله المفوض ، منها مستو شكل التفويض بناء على  عدة عناصريتحدد 
 الذي يبنى بدوره على نسبة مشاركة المفوض له ،كما لمستوى الرقابة التي تمارسهاله و 

يد شكل التفويض، إال أن  صور  مدى تعقيد المرفق العام دور في تحدمفوضة و السلطة ال
 التفويض الواردة في النص التنظيمي تبين وبوضوح أن التمييز بين أشكال التفويض يقوم

 53، وهو ما توضحه المواد من لماليأيضا على  التزامات المفوض له فضال عن المقابل ا
 ، في تحديدها ألشكال التفويض :18/199من المرسوم التنفيذي  56إلى 

ما إ: " االمتياز هو الشكل الذي تعهد من خالله السلطة المفوضة للمفوض له  53 المادة
ط ه فقلهد ، و إما تعة إلقامة المرفق العام واستغاللهانجاز منشات أو اقتناء ممتلكات ضروري

 .استغالل المرفق العام
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ن ية من طرف متحت رقابة جزئلمرفق العام باسمه وعلى مسؤوليته، يستغل المفوض له ا
، ويمول المفوض له بنفسه االنجاز و اقتناء الممتلكات واستغالل طرف السلطة المفوضة

 المرفق العام ....."

ير لسلطة المفوضة للمفوض له تسياإليجار هو الشكل الذي تعهد من خالله ا" :54المادة 
 صيانة المرفق العام ،.....تمول السلطة المفوضة بنفسها إقامة المرفق العام ..."و 

 :" الوكالة المحفزة هي الشكل الذي من خالله تعهد السلطة المفوض للمفوض55المادة 
حساب له تسيير المرفق العام أو تسييره و صيانته ...... يستغل المفوض له المرفق العام ل

 السلطة المفوضة التي تمول بنفسها المرفق العام...."

ير ه السلطة المفوضة للمفوض له تسي:" التسيير هو الشكل الذي تعهد من خالل56المادة 
المرفق العام او تسييره وصيانته .....يستغل المفوض له المرفق العام لحساب السلطة 

 المفوضة التي تمول بنفسها المرفق العام ..."

 :يلي ها حددت محل عقد المناولة كمامن نفس المرسوم التنفيذي نجد 60ورجوعا للمادة 

له المفوض له لشخص أخر طبيعي أو معنوي يدعى المناول اإلجراء الذي يعهد من خال"
ذا ه، شريطة أن يتضمن بين السلطة المفوضة و المفوض له تنفيذ جزء من االتفاقية المبرمة

ه تسير  الجزء من االتفاقية انجاز منشات أو اقتناء ممتلكات ضرورية إلقامة المرفق العام أو
  "فق العاممن اتفاقية تفويض المر  % 40وذلك في حدود

ير غولكنه من  جزء من االتفاقيةمن البديهي أن محل االلتزام في عقد المناولة يقع على 
 المنطقي أن يكون هذا المحل ممكنا طالما تمثل في عمل لم تتضمنه هذه االتفاقية أصال

قد ؟  فال يصح أن يتعدى سقف عقد المناولة األعمال المسندة للمتعا فكيف يكون جزء منها
 األصلي والمخولة له بموجب اتفاقية التفويض، كما ال يجوز أن يكون محل عقد المناولة

 ع نطاقا من العقد األصلي كما سبق بيانه.أوس
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ترجع ال إلى طبيعة االلتزام بل إلى سبب في القانون و تبدو هذه  1وهي استحالة قانونية 
االستحالة أكثر وضوحا عند تطبيق المناولة على أشكال التفويض فيما عدا االمتياز 

 :رجوع لمحل االلتزام في اتفاقيات التفويض نجده كالتاليفبال

م ق العافي اتفاقية اإليجار: يكون محل االلتزام هو القيام بأعمال تسيير و صيانة المرف -
 مع تحمل كل المخاطر....

ام أو يكون محل االلتزام هو القيام بتسيير المرفق الع في اتفاقية الوكالة المحفزة : -
 صيانته .و تسييره 

 ه.العام أو تسييره و صيانت يكون محل االلتزام تسيير المرفق في اتفاقية التسيير: -

أن يتضمن الجزء محل التعاقد )عن طريق  60ففي الوقت الذي تشترط فيه المادة
ل في المناولة( انجاز منشات أو اقتناء ممتلكات ضرورية إلقامة المرفق العام ،يفتقد المح

 شكل، فيصبح تطبيق المناولة بالثة )كعقود أصلية ( لهذا االلتزامأشكال التفويض الثال
مي المنصوص عليه ممكنا في  حالة وحيدة هي اتفاقية االمتياز...؟ لم يقصد  النص التنظي

ي فجاء  إقصاء اتفاقيات الوكالة المحفزة واإليجار و التسيير من تطبيقات المناولة بدليل ما
  منه : 48المادة 

ذا ل بهما وك" يجب أن تشير كل اتفاقية تفويض مرفق عام إلى التشريع و التنظيم المعمو 
شروط المناولة  –هذا المرسوم و يجب أن تتضمن على الخصوص، البيانات اآلتية..... 

                 عند االقتضاء ..." 

  البند المتعلق باستعمال اليد العاملةالفرع الثالث: 

في الفصل الثالث )القسم األول( منه  البيانات  18/199درج المرسوم التنفيذي يُ     
المتعلقة باتفاقية التفويض والتي من بينها بيان البند المتعلق باستعمال اليد العاملة وهو من 

، وللتوضيح أكثر بالكيفية التي يستحقها تأطيرهبين األحكام التي تحسب لهذا التنظيم لو تم 

                                                           
 .315، ص  1، ج الوسيط في شرح القانون المدني، لرزاق السنهوري احمد عبد ا  -  1
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نظمة المقارنة في هذا المجال نجد أن اإلطار القانوني المغربي في هذه النقطة وقياسا باأل
 بالذات كان أكثر معالجة للموضوع ، ويتجلى ذلك من خالل النقاط التالية :

مراعاة الوضعية المهنية لمستخدمي المرفق المراد تفويضه، من خالل اعتماد االشتراط  -
بعنوان  05/54من القانون  26لمصلحة الغير لفائدة هؤالء المستخدمين في نص المادة 

والتي تلزم المفوض له  باالحتفاظ بالمستخدمين 1 االحتفاظ بمستخدمي التدبير المفوض
، و استثناء  كقاعدة عامة ،مع اإلبقاء على حقوقهم المكتسبة التفويضالتابعين للمرفق محل 

عنها السماح للمفوض إليه بإدخال تعديالت على أعداد المستخدمين متى تم النص على 
 مستويات هذه  التعديالت في العقد و بالكيفيات التي تراعي التشريع الجاري به العمل . 

 2الغير يلزم المفوض إليه في التشريع المغربي كضمان إلعمال مبدأ االشتراط لمصلحة 
، بوضع نظام يتضمن و جوبا قانون أساسي للمستخدمين يحدد بشكل وتحت طائلة العقوبات

 خاص شروط التوظيف و دفع األجرة و سير الحياة المهنية لمستخدمي التدبير المفوض.

 ،تحمالت و الملحقات، دفتر اللمفوض حسب األسبقية من االتفاقيةيتكون عقد التدبير ا
 يوزع المشرع المغربي األحكام التنظيمية و األحكام التعاقدية على النحو التالي :

  تحدد االتفاقية االلتزامات التعاقدية األساسية لطرفي االتفاقية. -

يتكون دفتر التحمالت من البنود اإلدارية التقنية المحددة لشروط االستغالل أو  -
 االنجاز.

                                                           
إذا تم التنصيص على مقتضيات مخالفة في عقد التدبير ما عدا على انه: "  05/54من القانون  26تنص المادة  -  1

المفوض، يحتفظ المفوض إليه في تاريخ دخول العقد حيز التنفيذ بالمستخدمين التابعين للمرفق مع اإلبقاء على 
 حقوقهم المكتسبة.

دبير الت عقد إذا اعتزم المفوض إليه إدخال تعديالت هامة في أعداد المستخدمين المذكورين يجب التنصيص في    
 . المفوض على مستويات هذه التعديالت و كيفيات إجراءها وذلك مع مراعاة التشريع الجاري به العمل

يجب أن يثبت المفوض إليه للمفوض أو ألي سلطة مراقبة أخرى ، تحت طائلة من نفس القانون :"  30المادة  -  2
لإلعالم و التدبير و المراقبة الداخلية و اإلشهاد على الجودة و عقوبات يتم تحديدها في العقد  انه وضع فعال نظاما 

 يتضمن النظام على الخصوص :
دمي قانون أساسي للمستخدمين يحدد بشكل خاص شروط التوظيف و دفع األجرة وسير الحياة المهنية لمستخ -  

 التدبير المفوض.
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دة المستندات المرفقة باالتفاقية و دفتر التحمالت والوار ملحقات من جميع تتكون ال -
تتضمن الوثائق الملحقة بالخصوص جردا لألموال المنقولة و بصفتها ملحقة بأحدهما، و 

 إليه وكذا أسماء المستخدمين ووضعيتهم اإلداريةالعقارات الموضوعة تحت تصرف المفوض 
 بالمرفق العام المفوض تدبيره. 

 ل التفويض ضمن األحكامناول التشريع المغربي مسالة االحتفاظ بمستخدمي المرفق محت
مراعاة لما قد يترتب عن مرحلة التفاوض من تعديالت تمس قائمة التنظيمية، إال انه 

دمين فقد أدرج القوائم و المستندات المتعلقة بالمستخ ،المستخدمين بموافقة سلطة التفويض
 ضمن ملحقات دفتر التحمالت و/أو ملحقات االتفاقية ، حسب الحالة. 

 ، فيماخدمي المرفق العمومي محل التفويضهذا ولم يتطرق تنظيم التفويضات لمسالة مست
 ن قبلمى إعادة نظر ، األمر الذي يحتاج إلن بنود االتفاقيةعدا إدراج اليد العاملة كبند م

 المشرع.

إلزامية  اعتماد احترامعلى 1أما عن التشريع الفرنسي فقد ذهب ابعد من هذا، بالنص 
ضمن معايير انتقاء المرشحين، وفق ما هو  التشغيل لفئة ذوي االحتياجات الخاصة

من قانون العمل وعلى الرغم من   L5212-4إلى  L5212-1منصوص عليه في المواد  
حماية هذه الفئة من األشخاص و ترقيتهم من خالل  تأطيررع الجزائري قد سعى إلى أن المش
منه على ترقية  29الذي نص في المادة 2008ماي  08المؤرخ في  202/09القانون 

 3وتشجيع اإلدماج االجتماعي لهذه هذه الفئة ، وعلى الرغم من صدور النص التطبيقي

                                                           

1 - article L. 1411-5 du CGCT, selon lequel la commission des DSP : « dresse la liste des 

candidats admis à présenter une offre après examen  de leurs garanties professionnelles et 

financières, de leur respect de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés prévue aux 

articles L. 5212-1 à L. 5212-4 du code du travail et de leur aptitude à assurer la continuité du 

service public et l’égalité des usagers devant le service public ». 

 
 .2002سنة  34، ج ر  تهميتعلق بحماية األشخاص المعوقين و ترقي 2002ماي  08المؤرخ في  02/09القانون  - 2
مؤسسات المساعدة عن طريق العمل يحدد شروط إنشاء  2008جانفي  02المؤرخ في  08/02المرسوم التنفيذي  - 3
 .2008سنة  02، ج ر  تنظيمها و سيرهاو 
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المحدد لشروط إنشاء مؤسسات المساعدة عن طريق العمل، إال أن إدراج إلزامية تشغيل عدد 
من هؤالء األشخاص يكون منسوبا إلى العدد اإلجمالي للمستخدمين في المرفق المفوض 

  أصبح أمرا يستدعي التفاتة من المشرع .

، تفويضية الإللزامية التفاقانات ايبدو جليا إن إدراج البند المتعلق باليد العاملة ضمن البي
بقدر ما هو  المهنية لمستخدمي المرفق المفوض ال ينصرف مقصوده إلى مراعاة الوضعية

وم من المرس 47تأكيد على احترم األحكام المتعلقة بتشريع العمل فنزوال عند نص المادة 
 إجراءات ة فيالمحددة لحاالت اإلقصاء المؤقت أو النهائي من المشارك 18/199التنفيذي 

فيها  والتي جاء 15/247من المرسوم  75يلنا بدورها إلى المادة حِّ ،  تُ تفويض المرفق العام
ة ... الذين كانوا محل إدان-نهائي المتعاملون االقتصاديون :  أوقصى بشكل مؤقت :" يُ 

 ...." لتشريع العمل و الضمان االجتماعي مخالفة خطيرةبسبب 

فات سببا في اإلقصاء من المبينة أعاله من جميع المخال 75لم يجعل نص المادة 
نها أن أي من شطرح التساؤل بشان المخالفات الموصوفة بالخطورة والت، وعليه يُ المشاركة

حد مع اإلقصاء ، والن اإلقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية  يتِّّ تكون سببا  في ذلك
 1، فان أحكام التنظيموفي األساس القانوني ةمن المشاركة في إجراءات التفويض في العلِّ 

ن تحديد كيفيات اإلقصاء من المشاركة في الصفقات تكون نفسها بشان أبش ةالصادر 
 اإلقصاء من المشاركة في إجراءات التفويض .

ريخ مت  كيفيات اإلقصاء من المشاركة بموجب القرار الصادر عن وزارة المالية بتاظِّّ نُ 
المخالفات الخطيرة لتشريع العمل، ومخالفات الضمان  ،  فحدد2001 مارس 28

 .االجتماعي

فة ت التفويض بص: يكون اإلقصاء من المشاركة في إجراءا مخالفات تشريع العمل -أوال
 كما يكون اإلقصاء تلقائيا أو بمقرر من مسؤول السلطة المفوضة . ،مؤقتة أو نهائية

                                                           
،  العموميةيحدد كيفيات  اإلقصاء من المشاركة في الصفقات  2011مارس 28القرار الصادر عن وزارة المالية في  - 1

 .2011لسنة  24ج ر 
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ن الذين تمت إدانتهم بصفة نهائية من قبل يطبق اإلقصاء المؤقت التلقائي على المتعاملي
 1:الة بسبب مخالفة األحكام التاليةالعد

 1990افريل  21المؤرخ في90/11من القانون رقم  149و 144و  140* أحكام المواد 
 فيكون كل : 2 ،والمتعلق بعالقات العمل المعدل و المتمم

ا عقد التمهين المحرر طبق ) إال في حالة م يبلغ السن المقررةتوظيف لعامل قاصر ل -
 للتشريع و التنظيم المعمول بهما(

 مخالفة لألحكام المتعلقة بالراحة القانونية. -

 مخالفة لألحكام المتعلقة باألجر الوطني األدنى المحدد. -

فضال عن عقوبة  ،من المشاركة في إجراءات التفويضسببا لإلقصاء المؤقت التلقائي 
 .  3الغرامة المالية المقررة

فة ق اإلقصاء المؤقت التلقائي على المتعاملين الذين تمت إدانتهم بصطبّ كما يُ       
 :الة بسبب مخالفة األحكام التاليةنهائية من قبل العد

والمتعلق  1981جويلية  11المؤرخ في 81/10من القانون  23و 19أحكام المادتين  
 بشروط تشغيل العمال األجانب .

ة  في دون إخالل بالمعاهدات و االتفاقيات المبرمة من طرف الجزائر مع دولة أجنبي 
، يجب على كل أجنبي مقبل على ممارسة نشاط مدفوع األجر مجال تشغيل العمال األجانب

، مسلمة من طرف المصالح ائزا لجواز أو رخصة للعمل المؤقتبالجزائر أن يكون ح

                                                           
 ، مرجع سبق ذكره.المحدد لكيفيات اإلقصاء من المشاركة في الصفقات العموميةالمادة الثالثة من قرار وزارة المالية  - 1
،معدل و متمم بالقانون  1990لسنة  17، ج ر  المتعلق بعالقات العمل 1990افريل  21المؤرخ في  90/11القانون - 2

 .1997لسنة 03 ، ج ر 97/03
بين  149و 144و  140تتراوح الغرامة المالية المقررة في حالة ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد  - 3

 دج ، وهي مبالغ  ألحكام جزائية تحتاج  المراجعة . 2000دج و  1000
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، وعلى هذا بالعمل، طبقا لألحكام و الشروط المحددة للسلطة المكلفة المختصة التابعة
االستعانة من اليد العاملة األجنبية من قبل المفوض له، في حدود أحكام األساس يمكن 

   المبينتين أعاله. 23و  19المادتين 

  1988جانفي  26المؤرخ في  88/07 من القانون رقم39و 38و  37أحكام المواد  -
 حية و األمن و طب العمل .المتعلق بالوقاية الص

 2004ديسمبر  25المؤرخ في  04/19من القانون  25و  24أحكام المادتين  -
 والمتعلق بتنصيب العمال و مراقبة التشغيل. 

: لم يعد الضمان االجتماعي في الوقت مخالفات تشريع الضمان االجتماعي -ثانيا     
ضرورة اقتصادية تسعى الدول  د مطلب إنساني بل أصبح زيادة عن ذلكالحاضر مجرّ 
ين السياسية لتحقيقه و توفيره لمواطنيها العاملى اختالف اتجاهاتها االجتماعية و المتحضرة عل

وعي و ا مع ارتقاء مستوى الصحة  االقتصادي يتصاعد طرد بعد أن ثبت علميا إن االزدهار
دول على تحقيق تعمل الو  1،بلهاعيش الطبقة العاملة ومع تعاظم اطمئنانها على مستقو 

الضمان االجتماعي بوسيلتين أساسيتين هما : وسيلة المساعدة االجتماعية وهي نظام تقدم 
الدولة بمقتضاه الخدمات و اإلعانات لألفراد من الميزانية العامة مباشرة ودون مقابل بمجرد 

أما الوسيلة الثانية فهي وسيلة التامين االجتماعي  ،شروط المقررة للتامين االجتماعيتوافر ال
وهو النظام الذي تفرضه الدولة على بعض أو جميع األفراد لحمايتهم من المخاطر 

الشيخوخة وحتى الموت، مقابل اشتراكات العجز و و ألمراض وإصابات العمل  االجتماعية كا
 . امينعهم بالحقوق التي يرتبها التمحددة تدفع من قبلهم لقاء تمت

 المؤسس الدستوري الجزائري فكرة الضمان االجتماعي منذ أول دستور للجمهورية  قرّ أ
الضمان  تأطيروقد جرى منه،  69المادة بناء على   2يؤسس لها في الدستور الحاليو 

 المتعلق بالقانون األساسي العام للعامل )الملغى(  وبعدها 78/12االجتماعي بالقانون 
مجال الضمان االجتماعي، المعدل متعلق بالتزامات المكلفين في ال 83/14بالقانون  

                                                           
،  1981الكتب للطباعة و النشر ، العراق: عدنان العابد و يوسف الياس ، قانون الضمان االجتماعي ، مؤسسة دار  - 1

 .3ص 
 .2016، لسنة 14، المتضمن تعديل الدستور، ج ر عدد 2016مارس  06، المؤرخ في 01-16القانون  - 2
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" أصحاب عمل مكلفين األشخاص ( منه : 3يعتبر هذا األخير في المادة الثالثة ) 1المتممو 
 الطبيعيون أو المعنويون الذين يستخدمون عامال واحدا أو أكثر أيا كانت الطبيعة القانونية

االلتزام بالتصريح بالنشاط  و االلتزام باالنتساب و االلتزام لعالقة العمل ومدته"  فيقع عليهم 
وذلك وفق اآلجال و الكيفيات المحددة في  باألجور و االلتزام بدفع االشتراكات، بالتصريح

 .  83/14من القانون  24و16و 15و13و  7المواد 

اد المبينة إن كل إدانة بصفة نهائية من قبل العدالة بسبب مخالفة أحكام إحدى هذه المو 
أعاله  يجعل المتعامل مقصى مؤقتا و تلقائيا من المشاركة في إجراءات تفويض المرفق 

أيام  10بعد  تبليغ المعني في اجل 2العام بموجب مقرر معلل صادر عن الوالي المعني 
إلبداء مالحظاته حول ما نسب إليه ، ويبلغ  مقرر اإلقصاء لوزير المالية لتسجيله في قائمة 

رفع اإلقصاء المؤقت من المشاركة بنفس األشكال يُ ن المقصيين من المشاركة ، و عامليالمت
 التي تم بها اإلقصاء.

ن قبل موهم الذين تم إقصائهم   المعاودين،طبق اإلقصاء النهائي بمقرر على المتعاملين يُ 
 بسبب إدانة بصفة نهائية من قبل العدالة لمخالفة التزامات المكلفين في مجال الضمان

 االجتماعي خالل الثالث سنوات التي تلي اإلقصاء األول.

 المبحث الثاني: الرقابة على إبرام وتنفيذ عقود التفويض

له، فلما كانت غاية المفوض له  تختلف أهداف السلطة المفوضة عن أهداف المفوض
، فان الهدف األساسي لإلدارة كسلطة مفوضة هو ضمان يق أهداف من طبيعة ربحيةقتح

سير المرفق العام بالمبادئ المتعارف عليها فضال عن سعيها إلى توفير خدمة أكثر جودة، 
جراءات وسعيا من السلطة المفوضة إلى تحقيق تلك األهداف مجتمعة تلتزم بجملة من اإل

التي قيدها التنظيم بها أثناء فترة  اإلبرام،  وألجل نجاح المرحلة األولى من بلوغ الهدف 

                                                           
المتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان االجتماعي المعدل و  1983جويلية  02المؤرخ في  83/14القانون  - 1

 .1983سنة 28المتمم ،ج ر 
 ، مرجع سابق.2011مارس 28الصادر عن وزارة المالية في  القرار - 2
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المتمثلة في االنتقاء الجيد للمرشح للتعاقد معها،  تضع اإلدارة شروطا أولية وتفرض مؤهالت 
 مهنية وتقنية ومالية، تؤسس عليها معايير انتقاءها للمتعاقد معها.

 ؤوليةوضة جهازا رقابيا مكلفا بالرقابة على عملية اإلبرام تقع عليه مستضع السلطة المف
 تلقي ملفات وعروض المرشحين للتعاقد.

ين فتعا ويستمر هذا النوع من الرقابة الواقعة من طرف اإلدارة إلى مرحلة ما بعد اإلبرام 
ها رد بسلطات تتفكيفيات تنفيذ المتعاقد معها اللتزاماته التعاقدية، ولها في ذلك صالحيات و 

 اإلدارة.

 وعلى هذا الوجه فان رقابة إدارية من طرف اإلدارة على عقد التفويض تبدأ من مرحلة
ل لتعديااإلبرام وتستمر أثناء عملية التنفيذ تملك فيها اإلدارة سلطة توجيه األوامر وسلطة 

 ة التعاقديةوسلطة توقيع الجزاءات وتصل إلى الحد الذي يمكن اإلدارة من إنهاء العالق
 بإرادتها المنفردة.

لبين يتناول هذا المبحث نوعي الرقابة من رقابة على اإلبرام ورقابة على التنفيذ في مط
 يخصص كل واحد منهما لنوع من هذه الرقابة.

 المطلب األول: الرقابة على إبرام عقود التفويض

يفرض  القانون الخاصقها العامة ألشخاص إن تفويض الجماعات اإلقليمية  تسيير مراف
ة عليها السهر على احترام المبدأ األساسي الذي يحكم المرفق العام وهو المصلحة العام

ميز وبحكم أن الطرق المعتمدة من قبل الخواص تت المختلفة وتحسين جودة الخدمات ابأبعاده
 جودةستمكن ال محالة من تقديم خدمة عمومية في وقت مناسب وب ، فإنهابالبساطة والسرعة

 في مقابل ذلك فان عصرنة طرق التسيير والعمل على ،الية مما يلبي حاجيات المواطنينع
 ين من خالل تقليص دور تدخل الجماعات اإلقليمية في التسيير المباشر لحاجيات المواطن

 ال يتحقق إال بفرض رقابة شاملة  لضمان ذلك. ،إشراك القطاع الخاص
لتسير المرافق العامة اإلقليمية جسد المرسوم التنفيذي  من اجل تنظيم هذا التوجه الجديد

موضوع الرقابة على تفويضات المرفق، بحيث خصص لها فصال كامال بعنوان  18/199
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، 1" شمل هذا األخير مختلف أنواع الرقابة، من رقابة داخليةرقابة تفويضات المرفق العام"
 2باقي أشكال إلىذي في أحكامه االستناد كما لم يغفل المرسوم التنفي بعدية،خارجية، قبلية و 

 الرقابة المنصوص عليها في التشريع المعمول به. 
ونظرا ألهمية الرقابة على المال العام وضمان المنافسة في الوصول إلى أحسن   

 العروض من جهة، واتساع هذه الرقابة وشمولها لجميع أنواع التفويضات ولجميع المراحل
ا في لكيفية اإلبرام وجعلهثانية، فلقد وقع توزيع األحكام الضابطة التي تمر بها من جهة 

 والتي توزعت كالتالي: ألشكال الرقابة الوقت نفسه خاضعة 

 رقابة قبلية و أخرى بعدية  - :ازمني -

 رقابة داخلية و أخرى خارجية. -هيكليا:  - 

 الرقابة القبلية على اتفاقيات التفويضالفرع األول: 

ح يسمهي نظام قبل لجنة اختيار و انتقاء العروض، و يمارس هذا النوع من الرقابة من   
، كما يحقق مصلحة الجهة المفوضة من خالل الحصول على بالتحكم في إجراءات التعاقد

مي ، و سالنوعية و المالئمة المرغوبة اقتصاديا في الوقت المطلوب و بالمقابل المالي األمثل
ة ائل الرقابة بالرقابة الداخلية الن تشكيلها يكون على مستوى المصلحهذا النوع من وس

 المتعاقدة )السلطة المفوضة( ومن بين موظفيها وهي رقابة ذاتية 

تجد الرقابة الداخلية على تفويض المرافق العمومية للجماعات اإلقليمية أساسها القانوني 
القبلية وتم النص في المرسوم التنفيذي  في القسم األول من الفصل الرابع تحت عنوان الرقابة

صراحة على خضوع تفويض المرفق العام للرقابة الخارجية المنصوص عليها في  18/199
التشريع المعمول به ، و كيف رقابة لجنة تفويضات المرفق العام على أنها رقابة خارجية ، 

                                                           
تصنف الرقابة الداخلية في دائرة وسائل الرقابة غير القضائية ، راجع في ذلك : حمادو دحمان " الوسائل غير  - 1

لحقوق والعلوم السياسية ،جامعة القضائية للرقابة على أعمال اإلدارة المحلية "، مذكرة ماجستير في القانون العام ،كلية ا
 .2010/2011بوبكر بالقايد ، تلمسان 

الرقابة الخارجية المنصوص على انه: " زيادة على  18/199من المرسوم التنفيذي  74تنص الفقرة الثانية من المادة  - 2
 ، يخضع تفويض المرفق العام لرقابة السلطة المفوضة"عليها في التشريع المعمول به
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ذا الغرض من قبل السلطة كما اخضع التفويضات لرقابة داخلية قبلية تقوم بها لجنة تنشا له
 المفوضة .

 ض تقوم، لجنة الختيار وانتقاء العرو مفوضة ،في إطار الرقابة الداخلية" تنشئ السلطة ال 
 "  .أدناه باقتراح مترشح تم انتقاؤه لتسيير المرفق العام 77طبقا ألحكام المادة

لذكر من المرسوم التنفيذي السالف ا 75تتشكل لجنة اختيار وانتقاء العروض وفقا للمادة 
ر ، ويتم اختياموظفين مؤهلين من بينهم الرئيس، يعينهم مسؤول السلطة المفوضة 6من ستة 

 اختيار وانتقاء العروض نظرا لكفاءتهم لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد.اأعضاء لجنة 
 والخطورة للدور الكفاءة والمؤهل من طرف المشرع يعكس مدى األهميةإن اشتراط عنصر 

شترط ازيادة على ذلك فإن قانون تفويض المرفق العام للجماعات اإلقليمية، المنوط باللجنة 
لعضوية لجنة اختيار وانتقاء العروض تبعية العضو للسلطة المفوضة الفتراض علمه 

  المصلحة.بحاجات 
المتعلق  247-15المرسوم الرئاسي من  211كما تم التأكيد في نص المادة       

ير المكلفون بتحضعلى ضرورة أن يتلقى الموظفون واألعوان العموميون بالصفقات العمومية 
هذا  مراقبة الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام ، تكوينا مؤهال فيوإبرام وتنفيذ و 

ر والمكلفون بتحضي 212لموظفون واألعوان العموميون وفقا للمادة المجال  كما يستفيد ا
 تحسين، من دورات تكوين و العمومية وتفويضات المرفق العام وإبرام وتنفيذ ومراقبة الصفقات

، باالتصال مع سلطة ضبط الصفقات المعارف تضمنها الهيئة المستخدمةالمستوى وتجديد 
ذا ،  وهتحسين مستمر لمؤهالتهم وكفاءاتهممن أجل  العمومية وتفويضات المرفق العام،وذلك

بدأ ــــــــــرام مــــــــل احتظيعد ضمانة الختيار ألحســـــــــــــــن عرض من الناحية االقتصــــــــــادية في 
 العام ـــــــــــــــــة حماية للمالـة المناسبــــــــــــــالكلفو الشفـــــــــــــــــافية والمنــــــــــــافسة وتحقيق الجــــــــــــــــودة 

 :ومع ما تقدم يمكننا إدراج المالحظات التالية بخصوص الرقابة الداخلية للتفويضات
للجنة االختيار و انتقاء  18/199إن مقارنة بسيطة وعلى مستوى نفس النص التنظيمي 

تبرز  قييم العروض"،"لجنة فتح و تالعروض مع نظيرتها في مجال الصفقات العمومية 
 النقائص التالية في مجال الرقابة الداخلية لتفويضات المرافق العمومية : 

،"لجنة فتح  العمومية قياسا على اللجنة المكلفة بالرقابة الداخلية في مجال الصفقات
، فتم األخيرة أكثر تحديدا في دورها وطبيعتها القانونية فان هذه" االظرفة وتقييم العروض
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تقني تعرضه على المصلحة المتعاقدة التي تقوم أنها تقوم بعمل إداري و النص صراحة على 
ت وتصدر في هذا الشأن بمنح الصفقة أو إعالن عدم الجدوى أو إلغائه أو إلغاء المنح المؤق

لرقابة الداخلية للتفويضات بلجنة االختيار وانتقاء ، بينما تسمية اللجنة القائمة بارأيا مبررا
الذي جرى انتقاءه  المرشحروض والذي يفهم منه أنها صاحبة الصالحية في اختيار الع

، ال يتوافق مع اقتصار  دورها على اقتراح ق وعلى أنها صاحبة القرار األخيرلتسيير المرف
مهمة  هذه اللجنة تمتد من مرحلة  أنعلى السلطة المفوضة ،وعلى الرغم من  المرشح

وانتهاء بالمرحلة األخطر وهي مرحلة التفاوض مع المرشحين  فتحها  إلىاستقبال العروض 
من المرسوم  45قرارها يظل مرهونا بأحكام الفقرة األولى من المادة  أن إالالمعنيين 

 : 18/199التنفيذي
في أي مرحلة من مراحل إلغاء إجراء تفويض المرفق العام " يمكن السلطة المفوضة 

 التفويض".
ول فإن تحديد تشكيلة اللجنة يرجع لمسئ ، 18/199لتنفيذي  رقم ابالرجوع إلى المرسوم 

الي السلطة المفوضة  بموجب مقرر، لكنه لم يبين كيفيات تحديد تشكيلة هذه اللجنة، وبالت
فمسئول السلطة المفوضة  يتمتع بحرية كاملة في اختيار أعضاء اللجنة، كما لم يحدد 

ي نعقادها، وأكيد سوف يتولى النظام الداخلالمرسوم السابق ولم يشترط أي نصاب معين ال
 للجنة كل هذه التفاصيل. 

 خصوصية اللجان و تركيبتها في فرنسا الفرع الثاني: 

 مع المرشح أوإن لتشكيلة اللجنة المكلفة  قانونا بفحص وانتقاء العروض و التفاوض 
األمر  التعاقد وأهدافها،، دورا هاما ينعكس إيجابا أو سلبا على عملية المرشحين المقبولين

، وان كان النص يير معينة في تشكيلة هذه اللجنةالذي يقتضي بالضرورة مراعاة معا
قد اقتصر على النص بان اختيار أعضاء اللجنة يكون من طرف  18/199التنظيمي 

نة مسؤول السلطة المفوضة وبالنظر لكفاءتهم، فان التشريع الفرنسي ركز على تشكيلة اللج
 :صورة الهيئة وعدد السكان دد أعضاءها باعتماد معياروكذا ع
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بالمقاطعة  ،"Corse"فتكون اللجنة عندما يتعلق األمر بجهة ،بالجماعة اإلقليمية للكورس 
 :1، بالمؤسسة العمومية ، مكونة منساكن فأكثر 3500التي عدد سكانها بالبلدية 

 ، رئيسا.لطة المؤهلة لإلمضاء أو من يمثلهمسؤول الس -
 .، ينتخبون بتشكيلة تعكس التمثيل النسبي للمجلسجلس التداوليأعضاء من الم 05 -

 ، مكونة من:3500و تكون اللجنة بالنسبة للبلديات التي يقل عدد سكانها عن 
 رئيس البلدية أو ممثله، رئيسا. -
، مع مراعاة التشكيلة للتمثيل أعضاء من المجلس البلدي، منتخبين من طرفه 03 -

 للمجلس. النسبي
 بنفس الكيفية و العدد ينتخب األعضاء االحتياطيين للجنة.و 

فان مجالس مداوالت الجماعات اإلقليمية و  ق ع ج ا فمن  4-1411وفقا لنص المادة 
تجمعاتها و هيئاتها العمومية تقرر من حيث المبدأ أي تفويض لمرفق عمومي محلي، بعد 

 .1-1413حلية المنصوص عليها في المادة اخذ رأي لجنة الفحص للمرافق العمومية الم
ترسل قائمة  رفة، المرشحين وعروضهمأظعلى أن لجنة لفتح  5-1411المادةوتنص 

، واحترامهم فحص ضماناتهم المهنية  والمالية المرشحين المقبولين لتقديم عروضهم بعد
مواد من  لاللتزام بتوظيف عمال من فئة ذوي االحتياجات الخاصة ،المنصوص عليهم في ال

، وعلى تامين استمرارية عمل المرفق العام، و من قانون العمل 4-5212 إلى 5212-1
 على المساواة بين المستغلين.   

ظم بحرية أن تنلة إلمضاء اتفاقية التفويض ، يمكن للسلطة المؤهووفقا لرأي هذه اللجنة
، ويكون هذا التفاوض في الحدود المنصوص عليها في المادة تفاوضا مع مرشح أو أكثر

ؤسسة و تخطر المجلس التداولي باختيار الم، 2016جانفي  29القانون المؤرخ في من  46
                                                           

1 - La commission est composée : a) L’ors qu’il s’agit d’une région ,de la collectivité de 

Corse, d’une département ,d’une commune de 3500 habitant et plus et d’un  établissement 

public ,par l’autorité habilitée a signe la convention de délégation de service public ou son 

représentant , président , et par cinq membres de l’assemblée délibérante élus en son sein a la 

présentation proportionnelle au plus fort reste . 

b) L’ors qu’il s’agit d’une commune de moins de 3500 habitants, par le maire ou son 

représentant, président, et par trois membres du conseil municipal élus par le conseil a la 

représentation proportionnelle au plus fort reste  

il est procédé selon les même modalités a l’élection de suppléants en nombre égal a celui de 

membre titulaires  
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ص تحول له تقرير اللجنة مقدمة فيها على وجه الخصو التي ستباشر معها اإلجراءات، و 
أسباب اختيار تحليل اقتراحاتها و يم عروضها ن و ، لتقدقائمة المؤسسات المقبول ترشحها

 المرشح و االقتصاديات العامة للعقد.

  تنفيذ اتفاقية التفويضالرقابة على  :المطلب الثاني

إن تفويض المرفق العام ال يعني خروجه من سلطة اإلدارة المسؤولة عنه، وهو مركز 
 ليه منعاالمتثال لما تعاقد يخولها صالحيات ال يملكها نظيرها في العقد، الذي ال يملك اال 

تزاماته ه الللالتزامات،تتوزع الرقابة على تنفيذ اتفاقية العقود بين الرقابة على احترام المفوض 
  .ليةوما تمارسه عليه االدارة من صالحيات بعنوان سلطة الرقابة، نوضح ذلكفي الفروع التا

الدارة اتفرض على المتعاقد مع  احترام األحكام التعاقديةالفرع األول: الرقابة على 
رة مه اإلداا تقدالتزامين اثنين، األول هو التنفيذ لبنود العقد طبقا لما اشتمل عليه، وااللتزام بم

  المتعاقدة من توجيهات.

تزام ليه االلع: بمجرد إمضاء المتعامل المتعاقد التفاقية التفويض يقع تنفيذ االتفاقية أوال:  
اقد  ة المتعوخالفا لهذا تتقرر مسؤولي ،التقنية والماليةو اإلدارية منها  ترام جميع األحكامباح

 و مثال ذلك أن يعمد المفوض له و بإرادته ،لسلطة المفوضةالتي يقع تحريكها من قبل ا
ت ذلك أن سياسة تعريفا ،الخدمة المقدمة لمستعملي المرفقالمنفردة إلى تغيير تعريفات 

 .ها إال من قبل الجماعة العموميةير الخدمة العمومية ال يمكن تقر 

يكون المفوض له خاضعا لما تمليه سلطة   التقيد بتوجيهات السلطة المفوضة ثانيا: 
انجاز  ما تعلق باختيار المواد و األجهزة  في حالة اتفاقية االمتياز المتضمنفيالتوجيه، 

فيكون على المفوض له أن يتقيد بتوجيهات السلطة  مثال، منشات أو اقتناء ممتلكات
أصناف المواد المستعملة أو األجهزة المراد اقتناءها لمفوضة في المفاضلة بين نوعيات و ا

فيكون  كل خروج عما تقدمه السلطة المفوضة من توجيهات بخصوص هذه المواد أو 
إال أن التنظيمات المقارنة و  ،بله ، مرتبا لمسؤولية المفوض لهاألجهزة وكذا كل تقصير من ق

الفرنسية منها على وجه التحديد أصبحت تملي على الجماعات اإلقليمية التوضيح و الدقة 
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أكثر في مضمون االتفاقية السيما في ما تعلق بكيفيات التنفيذ وذلك تجنبا الحتماالت نزاع 
    1التفسير

 الفرع الثاني: سلطة الرقابة
صوصيته إال أن مجموع العقود اإلدارية وعلى اختالفها تلتقي قد يكون لكل عقد إداري خ 

جوهره تغليب المصلحة العامة على ذي مناطه إشباع الحاجات العامة و في وحدة الهدف ال
لذلك تفرض الضرورة أن تمتلك اإلدارة سلطة المراقبة أثناء تنفيذ هذه  ،المصلحة الفردية

وتعد أهم   ،و تفويضات المرافق العموميةمية العقود وعلى وجه الخصوص الصفقات العمو 
سلطة من سلطات اإلدارة لتأثيرها المباشر على كيفيات التنفيذ ، وللرقابة في هذا المجال 

 :2مدلوالن 
حيث يتطابق مفهوم الرقابة في هذه الحالة مع مفهوم اإلشراف و   المعنى الضيقأوال: 

من انه يتم وفق الشروط المبرمة في  يعني ذلك حق اإلدارة في مراقبة التنفيذ و التأكد
االتفاقية أو العقد وغالبا ما يتم هذا النوع في صورة إعمال مادية من خالل المراقبة الميدانية 
للمرفق العام المفوض، وعلى الرغم من أن هذا الحق وفق هذا المفهوم مبدأ مقرر في كافة 

تعقيدا  أكثرضات المرافق العمومية العقود وال يحتاج إلى النص عليه إال أن الوضع في تفوي
فألزم السلطة المفوضة  3مما جعل النص التطبيقي لتفويض المرفق العمومي يتناوله صراحة

تتوج هذه المراقبة بإجراء تقييم دوري كل ثالثة أشهر ، بالمراقبة الميدانية للمرفق المفوض

                                                           
1 -Guide de délégation de service public, Haut-commissariat de la république en Polynésie 

française ,Direction de l’ingénierie publique et des affaires communales . 

rarahu.souche@polynesie-française.pref.gouv.fr     

، مذكرة ماجستير ، كلية الحقوق و العلوم  ي التشريع الجزائري الرقابة على الصفقات العمومية ف، عبد الوهاب عالق -  2
 .102، ص 2003/2004السياسية ،فرع قانون عام ، جامعة بسكرة ،

العقود اإلدارية فان  علىاإلشراف يغلب سلطة اإلدارة في الرقابة و  إذا كان الفقهفي هذا الشأن :  Simon Ayrault يقول  -  3
االجتهاد القضائي أصبح يسعى للحد من ممارسة هذه السلطة خارج األطر التعاقدية فأهمية هذه الرقابة أصبحت تملي 
تدخل التشريع و التنظيم لتحديد مجاالت ممارسة هذه السلطة حفاظا على استقاللية المفوض له ، هذه االستقاللية التي 

الن المفوض له يبقى في األصل شريكا خارجي مستقال عن الجماعة العمومية المفوضة ويتحمل يفرضها المنطق القانوني 
 Simon Ayrault, Nécessité de limites du contrôle des délégataires, la: "  إلى جانب ذلك قدرا من مخاطر االستغالل

Gazette, le 03/09/2012,page 48. 
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ومدى احترام مبادئ المرفق والتأكد من جودة الخدمات المقدمة  1لنجاعة التسييرعلى األقل 
 العام.

ي حق اإلدارة فأي : وهو المعنى الذي يتفق مع سلطة التوجيه المعنى الواسع -ثانيا
إلى  لرقابةافتتعدى ، المالئمة وتغيير ما تراه اإلدارة غير مناسب وكيفياتهتوجيه أعمال التنفيذ 

توجيه أعمال التنفيذ ويكون ذلك بخصوص الحاالت غير المنصوص عليها في العقد أو 
خرى أاالتفاقية صراحة ، الن الخروج على ما تضمنه العقد أو االتفاقية يجعلنا أمام سلطة 

 .لإلدارة وهي سلطة التعديل باإلرادة المنفردة والتي لها إطارها الخاص 
الصفقة رقابة وفق هذا المفهوم في مجال الصفقات تختلف باختالف طبيعة وإذا كانت ال

التي ، هذه األخيرة األشغالالدراسات و تتسع في صفقة فتضيق في صفقات التوريد الدراسات و 
االمتياز في تفويض المرفق العام عن طريق فان  ،تعتبر المجال الخصب للرقابة التقنية

من أهم أشكال التفويض التي تكون فيها سلطة اإلدارة في حاالته المتضمنة انجاز المنشات 
للتشابه الكبير بين صفقة األشغال و اتفاقية االمتياز  نطاقهاتوجيه أعمال التنفيذ في أوسع 

، وإذا كانت الرقابة في عقدي التسيير واإليجار بالشكلية التقليدية للتفويض في هذه الحالة
بالنسبة  2العامة للقانون المدني )التزامات وحقوق المسيرتستمد أساسها القانوني من األحكام 

بالنسبة للثاني ( فإنها وفقا ألشكال التفويض التي جاء   3،حقوق المؤجرو والتزامات  لألول،
بها التنظيم القانوني لتفويض المرفق العام تتسع دائرتها باتساع مفهوم سلطة اإلدارة في 

 قابة على تنفيذ العقود اإلدارية.الر 
                                                           

 المتعلق بتفويض المرفق العام، مرجع سابق. 199 -18من المرسوم  83المادة  - 1
المتمم للقانون المدني و  1989فيفري  07مؤرخ في  01-89نظم المشرع الجزائري عقد التسيير بموجب القانون رقم  -2

 Contrats portant sur la prestation de » ذلك ضمن الباب التاسع الذي يحمل عنوان "العقود الواردة على العمل" 
services » و ذلك في إطار الفصل األول مكرر، تحت تسمية "عقد التسيير" و الذي يقابله« Contrat de 

»  management جاء التعريف في المادة األولى كما يلي :"عقد التسيير هو العقد الذي  في النص باللغة الفرنسية ،
مل يتمتع بشهرة معترف بها، يسمى مسيرا إزاء مؤسسة عمومية اقتصادية أو شركة مختلطة االقتصاد، يلتزم بموجبه متعا

بتسيير كل أمالكها أو بعضها باسمها و لحسابها مقابل أجر فيضفي عليها عالماته حسب مقاييسه و معاييره و يجعلها 
 . تستفيد من شبكاته الخاصة بالترويج و البيع

 من القانون المدني.  537إلى  467ائري األحكام العامة لعقد اإليجار في المواد من المشرع الجز  نظم - 3
 



 خصوصية تطبيقات التفويض املحلي في التجربة الجزائرية                           ثانيالباب ال

262 
 

نفيذ تمن خالل رقابة الوثائق والرقابة الميدانية لسيرورة  وذلك التوجيهاإلشراف و أ: 
ا صحيح االتفاقية  والتي يجب أن ال تكون بشكل يحول دون تنفيذ المفوض له لالتفاقية تنفيذا

 وباالستقاللية الالزمة، كما سبق بيانه .

ن معديله   لإلدارة سلطة تمديد العقد اإلداري أو ت   سلطة التعديل باإلرادة المنفردةب: 
ة جانب واحد ودونما حاجة إلى موافقة الطرف المتعاقد معها ، وهي سلطة ذات أهمية بالغ

  تمثل خصوصية العقود اإلدارية بالنظر لعقود القانون الخاص إال أن ممارستها في مجال
ر سلطة الجماعة  المفوضة في اتفاقيات التفويض أصبحت تميل أكثر فأكثر إلى تأطي

و متوقفة على شرط  التعديل ، لتجعل منها قائمة على التزامات المفوض دونها حقوقه ،
المصلحة العامة الذي يقع الدور على القاضي في التأكد من حقيقته  كما تؤكد على حق 

ا ي هذوف ة ،هذا األخير في المطالبة بالتعويض عن نتائج المساس بالتوازن  المالي لالتفاقي
لى الشأن ينص دليل تفويض المرفق العمومي الصادر عن المديرية العامة للشؤون البلدية ع

 ما يلي :
« Ce pouvoir de modification ne peut porter que sur les obligations et non sur 

les droits du cocontractant, le cocontractant peut demander une indemnisation à 

raison des conséquences et contraintes financières qu’il aura à subir.        

Le juge va exiger que la modification soit réellement d’intérêt public, si la 

modification n’est pas justifiée elle est illégale » 1 

 سلطة إنهاء العقد: -جـ

نهاية طبيعية بانتهاء مدتها ، شانها شان باقي العقود اإلدارية ، وقد  تنتهي عقود التفويض
في إنهاء  تنتهي  قبل حلول اآلجال المحددة لها في االتفاقية وذلك إعماال لحق اإلدارة

ال وهو أمر لم يختلف فيه ال الفقه و عقودها اإلدارية بإرادتها المنفردة بدافع المصلحة العامة ، 
 : 2كون ذلك بناء على متطلبات الموازنة بين اعتبارينالقضاء شريطة أن ي

التفويض بوصفه طريقة من طرق اإلدارة، فلهذه األخيرة السلطة التقديرية في اختيار  -  
أسلوبها المناسب لتسيير مرافقها، فلها الحق في إنهاء عقد التفويض و استبداله بطريقة أخرى 

                                                           
1 - Guide de DSP, voir sur ; rarahu.souche@polynesie-française.pref.gouv.fr 

 375،ص2003، دراسة مقارنة،القاهرة: BOTإبراهيم الشهاوي، عقد امتياز المرفق العام  - 2
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المصلحة العامة كما لها أن تنهي العقد قبل  أكثر تكيفا مع طبيعة المرفق و مع متطلبات
 آجاله بدافع هذه األخيرة.

ف حالة اإلنهاء من جانب اإلدارة قبل حلول أجال العقد، يرتب آثارا تختلف باختال -  
 مبررات اإلنهاء بإرادة منفردة للسلطة المفوضة.

عل ج، قاثيارتباطا و  إن ارتباط مدة العقد باستمرارية المرفق العمومي وبالمصلحة العامة  ،
، اتالفسخ بسبب اإلخالل بااللتزام من التنظيم يؤسس إلمكانية إنهاء العقود إما عن طريق

 هرة.كما لم يغفل الفسخ بسبب القوة القا، وإما الفسخ مراعاة الستمرارية المرفق العمومي

ارض لم ومراعاة من المنظم لما قد يترتب عن إنهاء العقد قبل انتهاء آجاله، بسبب عو 
تكن متوقعة، فقد وضع أحكاما احترازية لمثل هذه الحاالت، إلى حد جعل فيه من مدة 

، فقد يحدث االتفاق أثناء مرحلة التفاوض على  1التفويض من المسائل المتفاوض فيها
تمديد في في العقد بموجب بند ويكون هذا ال يد للمتعاقد معها، فيفرغ االتفاقإمكانية التمد
فا على شرط، نقدم مثاال عن الفسخ الممارس من طرف اإلدارة إلخالل المتعاقد الغالب موقو 

 معها بالتزاماته قبل ان نعرض اإلطار القانوني لتمديد عقد التفويض في الفرع الموالي.

ية نسوق في هذا المجال االجتهادات القضائية الفرنسية، وذلك لحداثة التجربة الجزائر 
 تداللت قضائية وطنية، تغطي هذه الفترة من البحث، كما أن االسواالفتقار ألحكام أو قرارا

ن باجتهاد قضائي سابق لمرحلة تقنين التفويض في المنظومة القانونية الجزائرية ال يمك
الل القياس عليه الختالف المفاهيم و اإلجراءات وهذا  دون أن يكون ذلك مانعا في االستد

 لمعتمدة في التجربة الجزائرية .بخصوص المبادئ والنظريات الثابتة و ا

 تكمن أهمية هذا القرار في النقاط التالية :

فويض من جهة انه يجمع بين النظر في مسالة اختصاص القاضي اإلداري في عقد الت -
و أالنظر في إلغاء مقررات الفسخ من جهة ثانية و القضاء بالتعويض الناتج عن اإللغاء و 

 اإلخالل بالتنفيذ من جهة ثالثة 

                                                           
 ، مرجع سابق.199-18من المرسوم التنفيذي  40راجع المادة  - 1
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لى عنعاين في هذا القرار أن عقد التفويض لفائدة مرفق تابع لبلدية و يجري تنفيذه  - 
 شطة التي يمكنيوضح هذا القرار كيف فصل القاضي اإلداري بين األن–مستوى بلدية أخرى 

أن تفوضها البلدية وبين تلك التي تدخل في صميم مهامها والتي يمكن أن يرد عليها 
 التفويض ولكن بصورة جزئية وهي مهمة جمع النفايات المنزلية.

و  1983سبتمبر  30، بتاريخ  26611لمجلس الدولة الفرنسي يحمل الرقم  1في قرار
، تقدمت الشركة SARL Comexوشركة  Saint-Tropezبخصوص منازعة بين بلدية 

 ذات المسؤولية المحدودة المذكورة ، بطلب ترمي من خالله :

عن المحكمة اإلدارية لمدينة نيس  1980-07-03إلى إلغاء الحكم الصادر في  -1
nice والتي رفضت لها طلبا بإلغاء القرار الصادر عن بلدية ،Saint-Tropez  بتاريخ

والذي يعهد بموجبه  1969افريل  17و المتضمن فسخ العقد المبرم في  14-11-1974
 للشركة باستغالل منشاة لمعالجة النفايات المنزلية لفائدة البلدية .

ض فرنك فرنسي ،كتعوي 2500000إلزام البلدية بدفع مبلغ مالي لفائدة الشركة قدره  -2
اء عنه من ضرر ، وعن األخطاء التي ارتكبتها أثن عن الفسخ غير القانوني للعقد وما نتج

 تنفيذ العقد.

كانت الشركة ذات المسؤولية المحدودة قد أبرمت عقدا مع البلدية ، يعهد من خالله 
ط التي تملكها و الكائنة في محي Saint-Tropezباستغالل المنشاة المنجزة من طرف بلدية 

لدية بتراكم النفايات حول المنشاة ، قرر رئيس  وبعد الحوادث العديدة بسبب Mole Varبلدية 
Mole Var  وضع حد لنشاطها ، فقرر رئيس  بلدية  1974-09-18بموجب قرار مؤرخ في

Saint-Tropez  توجيه اعذار  1974-09-02بصفته مؤهال بموجب مداولة مؤرخة في
لى إ 11ن في المواد مللشركة ، لنقل بقايا المعدات و النفايات على نفقته ، وفقا لبنود العقد 

 منه وأمام تماطل الشركة ، تقرر فسخ العقد من طرف البلدية . 16

وحسب ما جاء في ملخص طلبات الشركة، " فان األمر يتعلق بعقد ال يمكن تكييفه على 
انه عقد امتياز وان الشركة لم تخصص عتادا تقوم باستثماره خالل مدة االستغالل، وهو أمر 

                                                           
1  -CE 6/2 SSR du 30sep.1983, 26611, publie au recueil lebon.www.Legifrance 
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دية  وبالتالي فانه ليس من اختصاص القاضي اإلداري إلغاء إجراءات يقع على عاتق البل
الفسخ، ونظرا الن هذه المسالة تقع على عاتق البلدية وحدها، فليس من اختصاص القاضي 
إلغاء تدابير إنهاء العقد المتخذة من طرف البلدية، وان المخالفات المزعومة ضد هذا القرار 

 ألضرار الناتجة والتي من الممكن أن تتكبدها الشركة .يمكن فقط أن ينجر عنها تعويض ل

ه من العقد نصت فقط على أن بداية االستغالل بعد اعذار رسمي ال يتبع 20وان المادة 
رف أي إجراء، وال يمكن حرمان البلدية من المتابعة حتى بعد نهاية العقد وبعد دعوة الط

 األخر للعقد للوفاء بالتزاماته التعاقدية."

عن التحقيق انه تم فعال إخطار الشركة إلصالح الحالة الخطيرة الناجمة خالفا نتج 
ن للمتطلبات المفروضة عليها، وحيث أن تراكم القمامة شكل خطرا على األراضي المحيطة م

 ناحية الصحة والسالمة العامة وان البلدية لم ترتكب أي خطا من خالل المضي في إنهاء
ة من العقد كانت الشرك 11ترفض طلبها، وانه بموجب المادة  العقد ،وهو ما جعل المحكمة

مطالبة بصيانة المنشاة، وان تكاليف اإلصالح هذه والتي بلغت حسب تقرير الخبرة 
من  11ناجمة بشكل مباشر عن عدم تنفيذ الشركة ألحكام المادة  فرنسي فرنك 373851

ره طلبا اعتبابود المبلغ المذكور أعاله ، العقد  فانه يحق للبلدية المطالبة بسداد نفقاتها في حد
 مؤسسا .

وفي غياب أي مبرر ال يوجد أي تعويض آخر عن األضرار األخرى المزعومة من طرف 
 البلدية، وعليه 

رفض جميع الطلبات المقابلة المقدمة من طرف البلدية و إلزام الشركة بدفع تعويض 
 لصالح البلدية بالقيمة المذكورة.   

 لقياملقرار للمبدأ الذي كرسه تنظيم التفويضات والذي يجيز للسلطة المفوضة ايرسخ هذا ا
ي فبفسخ عقد التفويض بإرادتها المنفردة، وذلك بموجب قرار يكون ركن السبب فيه متمثال 
تائج إخالل المفوض له بالتزاماته، وأكثر من هذا فللسلطة المفوضة الحق في المطالبة بالن

 الل، شريطة ثبوت االرتباط بين االثنين. المترتبة عن هذا اإلخ
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 المالحقنظام  -الفرع الثالث

إن مبادئ المرفق العام وأسسه تفرض إلى جانب المساواة بين منتفعيه، ضرورة سيره 
قدم تبانتظام كما تقتضي قابليته للتغيير وهو ما يكسب السلطة المسؤولة عنه سندا يجعلها 

بخصوص هذا المرفق، ولما كان التفويض من اقرب العقود على تعديل العقد المبرم معها 
 دة أووأوثقها ارتباطا بالمرفق العام، فان للسلطة المفوضة أن تبادر إلى ذلك ، فيحمل زيا

ت معداللنقصان في االلتزامات المقررة سلفا، كما قد يحمل التعديل تغييرا في الجدول الزمني 
ه را في العقد األصلي )عقد التفويض(، وأمام هذالتنفيذ أو في مدته، على خالف كان مقر 

لك السلطة ال يملك المفوض له بصفتها طرفا في العقد إال التسليم واالمتثال مستبعدا بذ
بدأ الطرق المألوفة في القانون الخاص من حق مكتسب، أو قوة إلزامية للعقد أو تطبيقا لم

 العقد شريعة المتعاقدين.

دا للسلطة المفوضة ال تمارس على إطالقها إذ تعرف لها حدو إن هذه الحقوق المقررة    
ترسمها النصوص المنظمة للعقود اإلدارية وعلى وجه الخصوص عقد الصفقة والعمومية 

 وعقد تفويض المرفق العام، مع ما قد يطبع كل عقد من خصوصية.

عقد إن أي تعديل تمارسه السلطة المفوضة وبرادة منفردة منها ويكون ماسا ب     
قا وطبالتفويض وجب أن يتقيد بالشكلية المقررة للتفويض فيفرغ التعديل في ملحق بالعقد، 

 للحدود التي رسمها القانون:

 :للملحق يالقانون إلطارا-أوال

، 199-18من المرسوم التنفيذي  58عقد التفويض أساسه القانوني في المادة  ملحقيجد 
د فجاء النص فيها على إمكانية اللجوء إلى إبرام مالحق من طرف السلطة المفوضة في حدو 

ة شروعيمالشروط التي تمليها المادة الموالية من ذات المرسوم، والتي تعتبر مرجعا في تقدير 
 الملحق في عقود التفويض؟الملحق، فما هي أحكام 
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تعريفا للملحق، واكتفت  1: لم تقدم النصوص المنظمة للتفويضالملحق تعريف -أ
، 199-18من المرسوم التنفيذي  59و 58بالتأسيس له ولشروطه ضمن أحكام المادتين 

على خالف التنظيم المتعلق بالصفقات في النصوص السابقة والنص الحالي،  والتي أبقت 
من  137، تعرف المادة 2ف ملحق الصفقة، فيما عدا بعض التغييراتعلى نفس تعري

 الملحق على انه: 247-15المرسوم الرئاسي 

يادة ز يشكل الملحق وثيقة تعاقدية تابعة للصفقة ويبرم في جميع الحاالت إذا كان هدفه  "
 الخدمات أو تقليلها و/أو تعديل بند أو عدة بنود تعاقدية للصفقة"

 لمتعلق بتفويض المرفق العام فقد جاء فيه بخصوص الملحق ما يلي: أما المرسوم ا 

 59: " يمكن السلطة المفوضة أن تلجأ إلى إبرام مالحق، مع مراعاة المادة 58المادة 
 أدناه وال يمكن إبرام ملحق خارج اآلجال التعاقدية"

 :" ال يمكن بأي حال من األحوال أن يخص الملحق:59المادة 
                                                           

 
يشكل الملحق وثيقة ، على النحو التالي: " منه 89في المادة 87-98عرفه تنظيم الصفقات بموجب المرسوم التنفيذي  - 2

للصفقة يبرم في جميع الحاالت إذا كان هدفه زيادة في الخدمات أو تقليلها و/أو تعديل بند أو عدة بنود تعاقدية تابعة 
تعاقدية في الصفقة األصلية، ويمكن أن تغطي الخدمات التي هي موضوع الملحق عمليات جديدة تدخل في موضوع 

، وهو التعريف نفسه إلي تناولته من قبل " هرياالصفقة اإلجمالي، على انه ال يمكن أن يعدل الملحق موضوع الصفقة جو 
المتضمن تنظيم ،1991-11-09المؤرخ في  434-91، راجع المرسوم التنفيذي 434-91من المرسوم  88المادة 

، 1998-03-07المؤرخ في  87-98، المعدل بموجب المرسوم التنفيذي 1991لسنة  57 عددج ر ، الصفقات العمومية
 .)ملغى(1998لسنة  13، ج ر عدد العمومية المتضمن تنظيم الصفقات

، المتضمن تنظيم 2002-07-24المؤرخ في  250-02من المرسوم الرئاسي  90نفس التعريف جاءت به المادة       
لسنة  52، ج ر عدد 838-08، والمرسوم الرئاسي 301-03الصفقات العمومية المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي 

 .)ملغى(2002
 "أكثر وضوحا فأضافت عبارة أخرى إلى ما تقدم، جاء فيها:  236-10من المرسوم الرئاسي  103نت المادة وكا      

رأت طإذا  ومهما يكن من أمر فانه ال يمكن أن يؤثر الملحق بصورة أساسية على توازن الصفقة، ماعدا في حالة ما
، 2010-11-07المؤرخ في  236-10رسوم الرئاسي راجع الم، تبعات تقنية لم تكن متوقعة وخارجة عن إرادة األطراف"

 ، )ملغى(2010لسنة  58، ج ر عدد المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، معدل ومتمم
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 االتفاقية.تعديل موضوع  -
 انجاز استثمارات أو خدمات تكون على عاتق المفوض له. -
 أعاله."  1تعديل مدة االتفاقية، باستثناء الحاالت المذكورة في القسم الثاني -

ورد في نفس النص بحكم أن تعريف الملحق المعتمد بخصوص الصفقة العمومية    
ه المنظم للتفويضات، وبحكم أن هذا النص لم  يضع تعريفا خاصا بملحق عقد التفويض، فان

اصة مع مراعاة األحكام الخ ملحق عقد التفويضيمكن االستدالل بهذا التعريف للداللة على 
 "كن تعريفه على انه: أعاله، وعلى هذا األساس يم 59بهذا األخير والواردة في المادة 

 لمرفقاالوثيقة التعاقدية التابعة لعقد التفويض المبرمة في حدود ما يسمح به تنظيم تفويض 
 العام"

: نقصد بمشروعية الملحق مدى تطابقه مع القانون والتزامه مشروعية الملحق -ب
فة باألحكام والشروط التي يفرضها بشان تعديل عقد التفويض، ذلك أن الملحق المبرم مخال

 نصوص عليها قانونا يكون عرضة لإللغاء شانه شان أي عمل إداري، وهنا نميزللشروط الم
 بين فئتين  من المالحق:

األولى يكون مضمون التعديل فيها، تمديد مدة العقد طبقا لآلجال المنصوص عليها  -
ا طالم وبناء على طلب من السلطة المفوضة، فيكون التعديل اتفاقيا وال يثار بشأنه أي إشكال

 بناء على اتفاق ولم يتضمن مخالفة للقانون. جاء

لى إ 53الفئة الثانية من المالحق فهي تلك التي تحمل تعديال خارج أحكام المواد من  -
لمادة ، وهي التي وجب التقيد فيها باألحكام الواردة في ا199-18، من المرسوم التنفيذي 56
م القاضي اإلداري، بمجرد أن أعاله وإال كانت عرضة لإلبطال عند الطعن فيها أما 59

يتضمن الملحق تعديال في موضوع العقد، أو انجازا الستثمارات أو خدمات على نفقة 
 المفوض له، أو تعديال غير قانوني لمدة العقد.

                                                           
من المرسوم  56،55،54،53يقصد بالحاالت الواردة في القسم الثاني المالحق المبرمة بغرض التمديد ، راجع المواد:  - 1

 ، مرجع سابق.199-18التنفيذي 
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ال تثير مسألة تقدير مشروعية الملحق بالنظر للعيب المتعلق بموضوع العقد، وكذلك 
تفاقية، ما قد تثيرها مسألة تقدير مشروعية الملحق األمر بالنظر للعيب المتعلق بمدة اال

بالنظر لمدى مساسه بالتوازن االقتصادي للعقد، وهو األمر الذي نسوق فيه ما انتهى إليه 
في قرار له بخصوص عقد تفويض، عهدت بمقتضاه النقابة  1مجلس الدولة الفرنسي

 المختلطة :

 "syndicat mixte du Mont-Saint-Michel ة "" لشرك Veolia transport  إنشاء واستغالل ،"
مرفق استقبال وخدمات ونقل تابع، وبموجب ملحق اتفق الطرفان على تعديل نقطة صعود 

لنقل وانطالق المنتفعين المتنقلين، وكذا مراجعة شبكة التعريفات المقررة وتعديل خدمات ا
   ". maringotesالمعروفة باسم " 

ألغت المحكمة اإلدارية ثم محكمة االستئناف اإلدارية  M-S-Mبناء على طلب من بلدية " 
جزئيا هذا الملحق الذي كان مضمونه التعديالت المشار إليها، وبمناسبة هذا النزاع حدد 

عقود التفويض تخضع "فأقر بان  ،المرفق العاممجلس الدولة شروط ملحق عقد تفويض 
ن المرشحين، وشفافية اإلجراءات ، والتي لمبادئ حرية الوصول للطلب العمومي والمساواة بي

 :2بأنه، وقضى "هي مبادئ عامة للطلب العمومي

راء  لضمان احترام هذه المبادئ فان أطراف عقد التفويض ال يمكنهم بناء على ملحق، إج" 
م تعديالت جوهرية على العقد من خالل تضمينه شروطا، لو تم إدراجها في إجراءات اإلبرا

الممكن أن تؤدي إلى قبول مرشحين آخرين أو اختيار  عرض أخر غير  األولى، لكان من
 عرض المستفيد الحالي".

                                                           
1 - CE, 09-03-2018,Compagnie des parcs et passeurs du Mont-Saint-Michel, n 

407992,voir sur ; https://kiosque.bercy.gouv.fr/ 
 وردت كالتالي: الصياغة في النص األصلي للقرار - 2

« Pour assurer le respect de ces principes, les parties à une convention de délégation de 

service public ne peuvent, par simple avenant, apporter des modifications substantielles au 

contrat en introduisant des conditions qui, si elles avaient figuré dans la procédure de 

Passation initiale, auraient pu conduire à admettre d'autres candidats ou à retenir une autre 

offre que celle de l'attributaire »  

https://kiosque.bercy.gouv.fr/
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إن خالصة ما جاء في هذا القرار تتطابق مع ذات المبادئ التي صاغها النص المنظم 
 ، على الرغم مما يكتنفه من199-18لتفويضات المرفق العمومي بموجب المرسوم التنفيذي 

 ي النقاط التالية:  غموض والتي نوردها ف

أن ال " بخصوص تحديد نطاق التعديل، ال يمكن رسمها بناء على شرط مضمونه   -1
الن هذه الصياغة مؤداها  "يخص التعديل انجاز استثمارات أو خدمة على عاتق المفوض له

في هذه الحالة، أن ما تم انجازه من استثمارات أو خدمات كان على عاتق المفوض له ودون 
مقابل وهي حالة ال تحتاج إلى النص عليها إطالقا، كما أن االمتثال لهذا الشرط يتعارض 

 2لقانونية نظريا، ولنا في الصفقات العمومية في منظومتنا ا1مع أهم األهداف الرئيسة للملحق
وتطبيقيا خير مثال ودليل على ذلك فاألنسب واألدق من وجهة نظر الباحث، أن تكون 
صياغة هذه المادة بالكيفية التي تحافظ على مقصدها وتعدل من صياغتها على النحو 

أن ال يخص التعديل انجاز استثمارات أو خدمة تؤثر بصورة أساسية على التوازن التالي: 
 للعقد" االقتصادي 

ن مإن االرتباط المشار إليه سابقا بين المرفق العام وعقد التفويض وما قد يطرأ   -2
ض، أحداث غير متوقعة كلها تفرض ضرورة مراجعة األحكام المتعلقة بالملحق في عقد التفوي
اقل  إذ ال يمكن بأي حال من األحوال أن يكون تنظيم التفويضات فيما تعلق بالمرفق العام،

تنظيم الصفقات العمومية، هذا الذي نص على أحكام تتعلق بملحق الصفقة، يرى حرصا من 
 الباحث ضرورة قصوى في إدراجها ضمن أحكام ملحق عقد التفويض، نذكر منها: 

راج بالنظر للتماثل عقد االمتياز المتضمن انجاز منشات وعقد صفقة األشغال   يمكن إد 
 مرأواألخيرة بتمكين السلطة المفوضة من اعتماد مقتضيات األحكام الواردة في ملحق هذه ا

 وبالشكل الذي يتالئم مع ملحق عقد االمتياز على النحو التالي: الخدمة

                                                           
بخصوص تمديد المدة، هو انجاز استثمارات  56و 55و 54و 53الدافع الرئيسي للملحق المنصوص عليه في المواد  - 1

 ، مرجع سابق. 199-18مادية غير منصوص عليها في االتفاقية، راجع هذه المواد في المرسوم التنفيذي 
، مذكرة ماجستير قانون قة العمومية في الجزائرالنظام القانوني للملحق في الصفراجع في هذا الشأن: سهام شقطمي،  - 2

 وما بعدها. 29، ص 2011-2010عام مدرسة الدكتوراه، كلية الحقوق، جامعة باجي مختار، عنابة، 
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" عندما ال يمكن للخدمات المحددة في عقد التفويض أن تحقق موضوعها السيما في  -أ
 للسلطة اتفاقية االمتياز باستثناء الحاالت التي ترجع لمسؤولية المفوض له فانه يمكن

ه المفوضة إصدار أوامر بالخدمة تسمح باألمر بخدمات إضافية و/أو تكميلية وان تكون هذ
  بملحق."الخدمات الممنوحة بأوامر،  محل تسوية 

مهما يكن من أمر فانه ال يمكن أن يؤثر الملحق في التوازن االقتصادي للعقد   -ب
لك ال إرادة األطراف، وزيادة على ذماعدا إذا طرأت تبعات تقنية لم تكن متوقعة وخارجة عن 

 يمكن أن يغير الملحق موضوع لتفويض.

 يخضع الملحق للشروط االقتصادية لعقد التفويض. -ج

كما يستحسن أيضا من وجهة نظر الباحث، إدراج أحكام تنظيمية تقر استثناءات على 
يه في الباب إبرام ملحق عقد التفويض خارج اآلجال التعاقدية،على غرار ما هو منصوص عل

المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، كاستثناء إبرام ملحق ترتب عن حالة استثنائية وغير 
متوقعة وخارجة عن إرادة األطراف أدت إلى اختالل التوازن االقتصادي للعقد اختالال معتبرا 

 1و/أو أدى إلى أي تأخير لألجل التعاقدي األصلي.

 لعقود التفويضخارجية الرقابة الالمطلب الثالث: 

ساس تتعدد أوجه الرقابة على عقود التفويض بالشكل الذي يوفر قدرا من الضمان لعدم الم
قابة ه الر عملية التعاقدية أوال لتستمر معها هذه الرقابة خالل عمر عقد التفويض، تتنوع هذبال

لقضاء القضاءاإلداري وابتنوع األجهزة القائمة بها، فتكون العقود اإلدارية خاضعة لرقابة 
 الجزائي، كما تخضع كوجه لإلنفاق العام إلى رقابة األجهزة المتخصصة والتي يأتي على

 رأسها مجلس المحاسبة.

نعرض في هذا المطلب الدور الرقابي للقضاء على عقود التفويض، ثم دور مجلس 
  . المحاسبة كجهزة متخصصة، فيما نخصص فرعا لرقابة المنتفعين من المرفق

                                                           
إن التشابه بين عقد صفقة األشغال وعقد االمتياز المتضمن انجاز منشات، يمكن من االستدالل باألحكام الخاصة  - 1

المتضمن تنظيم الصفقات العمومية ، 247-15وما بعدها من المرسوم الرئاسي  136في المواد: بملحق الصفقة والواردة
 ، مرجع سابق.وتفويضات المرفق العام
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   على اتفاقيات التفويض اإلداري رقابة القضاء الفرع األول: 

تصة بعيدا عن الجدل الفقهي الذي عادة ما يثار بشان المعايير المحددة للجهة المخ    
ائم زاع قفان الجهة المختصة بالفصل في كل ن ،اع القائم بشان العقود اإلداريةبالنظر في النز 

 بخصوص اتفاقية تفويض مرفق عام تابع لجماعة إقليمية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات
أن  (، وبما"أوال" ،حكمة اإلدارية )االختصاص النوعيهي الم ،الطابع اإلداري التابعة لها

تدخل ضمن مقتضيات الفقرة  الدعوى المتعلقة باتفاقية تفويض المرفق العام كأصل عام
ام فان المحكمة اإلدارية التي يقع في دائرة اختصاصها مكان إبر  804الثالثة من المادة 

االتفاقية أو تنفيذها وهي صاحبة االختصاص للنظر في المنازعة القائمة )االختصاص 
 ( : "ثانيا"اإلقليمي، 

 رية: منازعات عقود الجماعات اإلقليمية وهيئاتها اإلدا -أوال

طة صورتان، احداها مرتب تأخذان عقود التفويض بوصفها عقود ادارية بنص القانون      
يها بالقرارات المرتبطة الصادرة حول هذه العقود تمهيدا البرامها، فتكون قابلة للطعن ف

قد، ذ العبااللغاء، منفصلة عن عقد التفويض، اما الصورة الثانية في للقرارات المتعلقة بتنفي
 للغيرو الطراف العقد  فتكون  خاضعة للقضاء الكامل، وبين هذا وذاك يمنح القانون االمكانية

 ذي المصلحة، امكانية رفع الدعوى استعجاليا:

   دعاوى االستعجال: -1 

 ، يترتب، ينطوي التعاقد في مجال التفويض على إجراءات سابقة والحقة لإلبرام      
عنها أثار متعددة قد تمس بالمصلحة العامة، أو الخاصة للمتعاقدين، وتقسم الدعاوى 

 يما ثنائيا، على النحو التالي:االستعجالية تقس
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: وهي تلك التي تنطبق عليها األحكام العامة 1بطبيعتها استعجاليةدعوى  -أ  
من ق ا ا م، وتخص القرارات التي تكون موضوع 919لالستعجال الوارد ضمن أحكام المادة 

 طلب إلغاء جزئي أو كلي، عرفها الفقه على أنها:

الناتج قبل الحصول على الحماية القضائية الموضوعية، حالة قانونية تنشأ من الخطر "  
فيولد الخطر حاجة ملحة الى حماية قضائية عاجلة يتم بمقتضاها تفادي وقوع الضرر 

 . 2بالحقوق او المراكز القانونية"

، : وهي دعاوى لحاالت اقرها القانون بعينها صراحةدعوى استعجاليه نص القانون  -ب
وضة ود اإلدارية عامة، فينظر القاضي في مدى دخول الحالة المعر وتجد تطبيقا لها في العق

 عليه ضمن الحاالت المنصوص عليها قانونا.

المالحظ ان الدعاوى االستعجالية التي خصها المشرع الجزائري بقواعد خاصة،       
فجعل  تعلقت بمرحلة االبرام والقصد منها حماية مبدأ المنافسة، والحفاظ على المال العام،

ود إمكانية رفعها وخوله لممثل الدولة واليا كان أو رئيس مجلس شعبي بلدي، بالنسبة لعق
 من طرف جماعة إقليمية أو مؤسسة عمومية محلية. التفويض المبرمة

 :دعاوى اإللغاء -2

اشتركت تعاريف القرار المنفصل في وجود قرار اداري ضمن القرارات القابلة للفصل:  -أ
إال انه قائم بذاته وقابل للطعن فيه باإللغاء، ، 3شريطة أن ترتبط بها دارية مركبةإعملية 

 " القرار الذي ال يصدر قائما بذاته ومستقل عن عمل ه عرفه االستاذ عمار عوابدي، على ان

                                                           
 .255نادية تياب، مرجع سابق، ص  - 1
 . لالطالع أكثر، راجع: عمر بوجادي، مرجع سابق 256نادية تياب، المرجع نفسه، ص  - 2
لالطالع أكثر راجع: بن دياب إكرام، القرارات اإلدارية المنفصلة وتطبيقاتها على الصفقات العمومية، مذكر ماجستير،  - 3

 .2017-2016كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بوبكر بالقايد، 
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قانوني اخر، بل يصدر مرتبطا ومصاحبا العمال إدارية أخرى، فيأتي هذا القرار سابقا او 
 1"الحقا لعمل اداري قانوني اخر مرتبظ به

 تجد القرارات القابلة للفصل تطبيقاتها في عقود التفويض، فيما يلي:

: وهي قرارات تصدر عن لجنة اختيار وانتقاء وانتقاء العروضقرارات اختيار  -أ-
العروض، قد تقصي مشاركا في الطلب على المنافسة او التراضي البسيط بعد االستشارة، 
اما تقديرا منها لملف ترشحه او عرضه، واما تطبيقا لحاالت االقصاء بنوعيه مؤقتا او 

 ة بالطعن فيها قضائيا.، لم يتضمن تنظيم التفويضات احكاما خاص2نهائيا

جماعة اقليمية  3: تصدر هذه القرارات عن السلطة المفوضةقرارات المنح المؤقت -ب-
كانت او هيئة تابعة لها، ويمكن لكل مترشح شارك في الطلب على المنافسة أو التراضي 

ة البسيط بعد االستشارة ان يطعن فيها ولكن الطعن هذا يكون مسبوقا برفع الطعن أمام لجن
 .4التفويضات والتي عليها ان تتخذ قرارها المعلل في أجل عشرين يوما من رفعه

: وهي قرارات يمكن للسلطة المفوضة ان تصدرها في قرارات إلغاء إجراء التفويض -ج-
مرحلة من مراحل التفويض، لم يتضمن النص ما يحدد امكانية الطعن فيها قضائيا ولكنه 

ويرى الباحث انه من 5يرفع طعنا امام لجنة التفويضات،اعطى الحق لكل مترشح محتج ان 
 الالزم على االقل االشارة الى الزامية تعليل هذه القرارات المتخذة من طرف هذه اللجنة. 

 

 
                                                           

 .93عمار عوابدي، مرجع سابق، ص - 1
 ، مرجع سابق.247-15من المرسوم الرئاسي  75، مرجع سابق، والمادة 199-18من المرسوم التنفيذي  47المادة  - 2
 ، المتعلق بتفويض المرفق العام، مرجع سابق.199-18من المرسوم التنفيذي  41المادة  - 3
 ، المرجع نفسه.42المادة - 4
 ، المرجع نفسه46المادة  - 5



 خصوصية تطبيقات التفويض املحلي في التجربة الجزائرية                           ثانيالباب ال

275 
 

 دعاوى القضاء الكامل: -3

قضاء شخصي، يدور موضوع المنازعة فيه حول االعتداء أو التهديد باالعتداء على 
، ويستهدف مخاصمة االعمال القانونية الذاتية والتي تؤثر مركز قانوني شخصي للطاعن

  1على الحقوق المكتسبة.

 ينظر القاضي االداري المختص في هذه الصورة من الدعاوى، التي يحركها احد اطراف  
 وتكون اما بغرض المطالبة بالتعويض، او للمطالبة ببطالن العقد:  عقد التفويض

هذه الدعوى من قبل احد المتعاقدين مع  للمطالبة : تحرك دعوى التعويض -أ       
 2بمقابل مالي كتعويض عن ضرر ترتب نتيجة لتصرف صدر عن المتعاقد الثاني

مع االدارة  المتعاقد " المفوض له"دعوى ابطال بعض تصرفات االدارة وترفع من قبل 
 بغرض ابطال تصرف اداري جاء مخالفا لاللتزامات المعبر عنها في العقد.

 : تطبق السلطة المفوضة هذا الفسخ في حالتين:دعوى فسخ العقد -ب       

أن  األولى: استنادا إلى مبادئ المرفق العمومي من مالئمة وتكيف قصد إنهاء العقد دون 
من  64و  45يكون تقصير من المفوض له، وهي الحالة المنصوص عليها في المواد 

 .199-18المرسوم التنفيذي 

ل المفوض له بأحد التزاماته المنصوص عليه في عقد التفويض، بعد الثانية: إلخال
استنفاذ اجراءات االعذار، وتطبيقات الغرامات المنصوص عليها في اتفاقية التفويض، دون 

 .3جدوى 

                                                           
 عمر بوجادي، مرجع سابق. - 1
 المرجع نفسه. - 2
 .199-18من المرسوم التنفيذي  62المادة  - 3
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 :منازعات عقود الهيئات ذات الطابع التجاري و الصناعي -ثانيا

أثير جدل االختصاص فيما تعلق بالمنازعات التي تكون هذه الهيئات طرفا فيها           
وال زال البعض يثير مسالة األحكام  1أثناء فترة سريان قانون اإلجراءات المدنية السابق

 الواجبة التطبيق على منازعات المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري.

فان إعمال مفهوم المخالفة ، في جانبها التنظيمي مرافق عمومية والن هذه المؤسسات
لمنازعات تتعلق بتنظيم وتسيير  بالشكل الذي سبق بيانه أمر ال يستقيم، الن في ذلك إسناد

مختصة، فالقضاء العادي بخصوص هذه الهيئات هو المختص  غير عمومي لجهة مرفق
أما  يرة كاإلنتاج والتوزيع و المعامالت مع الغعندما يتعلق النزاع بالعالقات التجارية للمؤسس

عندما يتعلق اآلمر بصفتها مسؤولة عن مرفق عام فاآلمر هنا معقود بيد القاضي اإلداري 
وأحكام القانون اإلداري هي الواجبة التطبيق، وهو ما قضت به المحكمة العليا في قرارات 

على  56و المادة  55لمادتين في ا 01-88قبل أن تؤكده أحكام القانون   2سابقة لها
 3.التوالي

 يبدو بوضوح من أحكام المادتين أعاله أن هذه الطائفة من األشخاص العمومية هي ذات
طبيعة خاصة فهي أشخاص عامة نشأت في ظل القانون العام وتمارس نشاطات تجارية 

ظر في تخضع للقانون الخاص، وكنتيجة طبيعية لهذا فان اختصاص القاضي اإلداري بالن
هو اله و منازعتها يكون أما بناء على نص خاص وإما استنادا للمعايير الواردة في المادتين أع

ما جرى و يجري تكريسه في التنظيم المتعلق بالصفقات العمومية بخصوص المؤسسة 
 العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري.

                                                           
لسنة  47، المعدل والمتمم،ج رعددالمتضمن قانون اإلجراءات المدنية 1966جوان  08المؤرخ في  154-66االمر - 1

 ، ملغى.1966
، نزاع ضد الشركة 1985-05-18مؤرخ في 38832المحكمة العليا )الغرفة اإلدارية( قرار رقم  - 2

 وما بعدها. 53الوطنية لألروقة الجزائرية، راجع بهذا الخصوص، عمر بوجادي، مرجع سابق، ص 
 أحكام هاتين المادتين لم يشملها أي إلغاء أو تعديل، على غرار الباب األول والثاني من هذا القانون. - 3
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هي األخرى طالما  1الحالي نيةانون اإلجراءات اإلدارية والمدمن ق 800صياغة المادة  إن
ما يراه كانت هدفا للباحثين في مجال القانون في نفس الموضوع و بنفس األطراف، وهو 

قد كان واضحا عندما استثنى المؤسسات  2سيما وان تنظيم الصفقاتالباحث دون جدوى 
ت العمومية االقتصادية من تطبيقه،  واشترط لخضوع الصفقات المبرمة من طرف المؤسسا

إطار أن تكون هذه العمليات في  ،العمومية ذات الطابع التجاري و الصناعي ألحكامه
تكليف بانجاز عملية ممولة كليا أو جزئيا بمساهمة مؤقتة أو نهائية من الدولة أو الجماعات 

 56و  55المواد  01-88قانون وهي المعايير ذاتها مجتمعة الواردة في أحكام ال   اإلقليمية
الوجه السابق بيانه وإذا كان الفارق بين هذا وذاك في محل التصرف، إذ ورد في على  ،منه

األولى على الملك العمومي و ظهر التمويل العمومي في الثانية دون تحديد طبيعة الملك ، 
فان هذا ال يثير أي إشكال بخصوص عقود التفويضات ألنها ترد على المرفق العمومي 

فلماذا إذا تردد المنظم في النص صراحة، على المؤسسة العمومية ذات الطابع  3لفظا
الصناعي و التجاري، بصفتها شخصا عاما مسؤوال عن مرفق عام، كسلطة مفوضة ضمن 

 ؟ 199-18من المرسوم التنفيذي  4أحكام المادة الرابعة

لنظر في يحتكم في مسالة تحديد االختصاص اإلقليمي لاالختصاص اإلقليمي:   -
خالفا للقاعدة العامة ألزم المشرع و، 5إلى األحكام العامة المشتركة عموما، الدعاوى اإلدارية

                                                           
عدد لسنة  21المتضمن قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية ، ج رو  2008فيفري  25المؤرخ في 09-08القانون - 1

2008. 
 ، مرجع سابق.247-15المادة السادسة، المطة الرابعة، من المرسوم الرئاسي  - 2
على انه:"يمكن الجماعات اإلقليمية و المؤسسات العمومية ذات  199-18تنص المادة الرابعة من المرسوم التنفيذي  - 3

 التي تدعى في صلب النص " السلطة المفوضة"......."مرفق عام داري التابعة لها، و المسؤولة عن الطابع اإل
 ، مرجع سابق.199-18المادة الرابعة من المرسوم التنفيذي  - 4
 من ق ا ا م، واللتين جاء فيهما: 38و  37إلى المادتين  803تحيل المادة  - 5

عليه، وان  اإلقليمي للجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها موطن المدعييؤول االختصاص : " 37المادة     

، طنار مو لم يكن له موطن معروف، فيعود االختصاص للجهة القضائية التي يقع فيها آخر موطن له، وفي حالة اختي
 ك."ف ذلنون على خاليؤول االختصاص اإلقليمي للجهة القضائية التي يقع فيها الموطن المختار، ما لم ينص القا

اصها رة اختص: " في حالة تعدد المدعى عليهم، يؤول االختصاص اإلقليمي للجهة القضائية التي يقع في دائ38 المادة
 موطن احدهم"
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الجزائري في مادة العقود اإلدارية بضرورة رفع الدعوى أمام المحكمة اإلدارية التي يقع في 
على الرغم دائرة اختصاصها إبرام أو تنفيذ العقد، وال تشذ عقود التفويضات عن هذه القاعدة 

من بعض الخصوصية التي نأتي على ذكرها كلما استدعت الضرورة ذلك، وعلى هذا 
األساس فان المحكمة اإلدارية المختصة بالنظر في الدعوى المتعلقة بعقد التفويض هي تلك 

  .منه 804لفقرة الثالثة من المادة المنصوص عليها قانون اإلجراءات اإلدارية والمدنية، في ا

، كمعيار لتحديد المحكمة اإلدارية المختصة 1الستناد إلى مكان إبرام أو تنفيذ العقدانتقد ا
وإحالله محل معيار الموطن، على أساس أن التنفيذ قد يمتد إلى منطقة جغرافية واسعة تمس 

 دائرة اختصاص أكثر من محكمة  مما يفرض التفسير الضيق

يكون غير واضح المعالم أو متداخل بين يضيف منتقدي هذا المعيار بان مكان التنفيذ قد 
الحدود الجغرافية بين أقاليم المحاكم اإلدارية بالخصوص لما تكون محاذية للرسم الحدودي 
فيما بين البلديات أو الواليات، كما وجه االنتقاد أيضا لالستناد إلى مكان إبرام العقد في 

دعوى قد يستند إلى ضرورة اللجوء تحديد المحكمة اإلدارية المختصة بحجة أن احد أطراف ال
إلى الهيئة القضائية التي وقع فيها اإلبرام إلبطال الدعوى المرفوعة أمام المحكمة اإلدارية 

 .2التي آل إليها االختصاص بناء على معيار مكان التنفيذ

 في الحقيقة كان هذا االنتقاد وجيها لما كان موجها لمعايير تحديد االختصاص، وكان
لى تبنيه متعلقا بالدعاوى التي موضوعها تعويض عن أضرار ناتجة عن وقائع الدافع إ

مرتبطة بتنفيذ أشغال عمومية، فانه أصبح ال يطرح إشكاال في ظل القانون المتعلق 
 وقوع باإلجراءات اإلدارية والمدنية الذي يحدد المحكمة اإلدارية المختصة  بناء على مكان

 اإلشكال مطلقا بخصوص تحديد المحكمة المختصة إقليمياالفعل الضار، كما ال يطرح هذا 
 بالنظر في منازعة متعلقة بعقد تفويض مرفق عام وذلك لألسباب التالية: 

 ص " اتفاقية تفويض المرفق العام عقدعقود التفويض عقود إدارية،  بصريح الن -

                                                           
 148، ص 2003، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر ط المنازعات اإلدارية، احمد محيو - 1

، رسالة دكتوراه دولة، قانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، في الجزائر اختصاص القضاء اإلداري عمر بوجادي،  - 2
 .93، ص 2011جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
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 "1إداري يبرم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما وأحكام هذا المرسوم 

تشير اتفاقية التفويض وجوبا لالختصاص اإلقليمي للمرفق العام، كيفيات حل  -
 . 2النزاعات، الجهة المختصة في حالة النزاع

 القاضي الجزائي رقابة - الفرع الثاني

ترجمت مكافحة الفساد  اصطلح على تسميته ،تدخل رقابة القاضي الجزائي في إطار اكبر
المتعلق  01-06من خالل القانون  3الدولية بمكافحة الفسادولة الجزائرية التزاماتها الد

، واستجابة منها لما دعت إليه االتفاقية األممية في هذا الشأن 4بالوقاية من الفساد ومكافحته
فقد أخذ هذا النص القانوني نفس التوجه في مكافحة هذا الداء، من خالل اعتماده تقسيما 

وأخرى ردعية تماشيا مع ما جاء في الفقرة األولى للمادة ثنائيا ألحكامه، فسن قواعد وقائية 
 :5األولى من االتفاقية األممية

: في الحقيقة إن عملية إبرام العقود اإلدارية هي اسبق في الظهور األحكام العامة -أوال
( المضمنة أوالمن تشريع الوقاية من الفساد ومكافحته، إال أن سحب تلك اإلجراءات الوقائية )

ا التشريع على قواعد اإلبرام هو من باب الوقاية قبل الردع فاإلجراءات المقيدة لعملية في هذ
( قبل التفكير في اإلثبات واإلدانة، ولما كان األمر كذلك ثانيا اإلبرام تجنب وقوع الجريمة)

                                                           
 ، المتعلق بتفويض المرفق العام، مرجع سابق.199-18المادة السادسة من المرسوم التنفيذي  - 1
 ، المرجع نفسه. 199-18من المرسوم التنفيذي  48للمادة   25، 24، 8الفقرات  - 2
صادقت الدولة الجزائرية بتحفظ على اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة من قبل الجمعية العامة لألمم  - 3

 .2003، لسنة26، ج ر عدد 2003اكتوبر 31المتحدة بنيويورك بتاريخ: 
، ج ر عدد 2003جوان  11و صادقت على اتفاقية االتحاد اإلفريقي لمنع الفساد ومكافحته، المعتمدة بمابوتو بتاريخ       

 .2003، لسنة 24
، 2006لسنة  14، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ج ر عدد 2006فيفري  20المؤرخ في  01-06القانون  - 4

المؤرخ  15-11، ومعدل بالقانون 2010لسنة  50، ج ر عدد 2010أوت  26رخ في المؤ  05-10معدل ومتمم باألمر 
 .2011لسنة  44، ج ر عدد 2011أوت  02في 

" ..ترويج وتدعيم التدابير الرامية إلى جاء في الفقرة األولى للمادة األولى من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد:  - 5
 وأنجع..."منع ومكافحة الفساد بصورة أكفأ 
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ين فالعملية الوقائية البد لها من مسار يبدأ باختيار القائمين بالشأن العام وبالتبعية المسؤول
عن اإلبرام والعملية التعاقدية ككل، وهذا ما تحققه اإلجراءات المنصوص عليها في مجاالت 
التوظيف، بدءا بموضوعية التوظيف ثم التصريح بالممتلكات والتصريح في حالة تضارب 

 المصالح.

 :اإلجراءات الوقائيةثانيا: 

وما نصت 1الجزائري لما جاء في الدستور  مسايرة المعايير الموضوعية للتوظيف: -أ
المتعلق بالقانون  03-06من األمر  74جاء في نص المادة  2،عليه اتفاقية األمم المتحدة

"يخضع التوظيف إلى مبدأ المساواة في االلتحاق بالوظيفة  األساسي للوظيفة العمومية: 
 3 العمومية"

و ، 01-06وضمن هذا السياق وقع تفعيل بعض النصوص السابقة لصدور القانون 
المتضمنة تكوين وتحسين مستوى الموظفين العموميين وتجديد معلوماتهم، وكذا ضبط 

      .  4القواعد واإلجراءات التي يتم في إطارها تنظيم عملية التكوين

                                                           
والوظائف في الدولة ودون اي شروط  يتساوى جميع المواطنين في تقلد المهام" انه :  ينص الدستور الجزائري على - 1

 "أخرى غير الشروط التي يحددها القانون 
 جاء في نص المادة السابعة من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد: - 2

مدنيين ين ال" تسعى كل دولة طرف، كلما األمر ووفقا لنظامها القانوني إلى اعتماد وتدعيم نظم لتوظيف المستخدم 
 ما على:ك قائوغيرهم من الموظفين العموميين غير المنتخبين عند االقتضاء، وإحالتهم على التقاعد على أن يكون ذل

 وعية كالجدارة واإلنصاف..." مبادئ الكفاءة و الشفافية والمعايير الموض -     

 المتعلق بالقانون األساسي للوظيفة العمومية، مرجع سابق. 03-06من األمر  74المادة  - 3
، المتعلق بتكوين الموظفين وتحسين مستواهم وتجديد 1996مارس  03المؤرخ في  92-96المرسوم التنفيذي  - 4

، ج ر 2004جانفي  22، المؤرخ في 17-04بالمرسوم التنفيذي ، معدل ومتمم 1996لسنة  16، ج ر عدد معلوماتهم
 .2004لسنة  04عدد 
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أن العمل اإلداري والمال العام في مأن عن بعض ني توفر عنصر الكفاءة ال يع 
 من الالزم تعزيز مجال الوظيفة بإجراء السلوكيات الموصوفة بجرائم الفساد، لذلك كان

عن  زائيةاحترازي آخر كيفه  القانون على انه التزام بالتصريح بالممتلكات تقع المسؤولية الج
 مخالفته 

: بقصد منع حاالت التربح من الوظيفة العمومية وبأي صورة التصريح بالممتلكات -ب 
تتاب تصريح بالممتلكات، جاعال من الموظفين العموميين باك 01-06كانت، ألزم القانون 

ويكون التصريح بالممتلكات عند بداية المسار 1هذا اإلجراء آلية وقائية في القطاع العام،
المهني، وعند كل زيادة معتبرة في الذمة المالية للموظف، وعند نهاية المسار المهني، حسب 

 نص المادة الرابعة من هذا القانون:

باكتتاب تصريح بالممتلكات خالل الشهر الذي يعب تنصيبه في 2"يقوم الموظف العمومي
 وظيفته أو بداية عهدته االنتخابية

يجدد هذا للتصريح فور كل زيادة معتبرة في الذمة المالية للموظف العمومي، بنفس 
 الكيفية التي يتم بها التصريح األول"

 :اإلجراءات الردعيةثالثا: 

، صورا 01-06وما بعدها من القانون  25المواد  تجد كل الجرائم المنصوص عليها في
لها في مجال عقود التفويض، بسبب ارتباطها الوثيق بالمرفق العام الذي يمثل وجها من 

 ، من جهة ثانية، فيقع  تحت عنوان:3أوجه اإلنفاق العام، من جهة وارتباطها بالموظف

                                                           
 .30تياب نادية، مرجع سابق، ص  - 1
المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، عنه في  01-06يختلف مفهوم الموظف العمومي المنصوص عليه في القانون  - 2

 .03-06والمادة الرابعة من األمر  01-06الثانية من القانون القانون األساسي للوظيفة العمومية، راجع المادة 
من خالل المادة الثانية منه من دائرة تعريفه للموظف، خالفا لما هو منصوص عليه في األمر  01-06وسع القانون  - 3

 الخاص.المتعلق بالوظيفة العمومية، وهذا تشديدا وحرصا على مكافحة هذه الظاهرة في القطاعين العام و  06-03
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 ثبت انه، وعد موظفا ، ويتحمل ما ترتب عن ذلك كل منرشوة الموظفين العموميين-أ 
عموميا بمزية غير مستحقة او عرضها عليه او منحه اياها بشكل مباشر او غير مباشر، 
 سواء لنفسه او لصالح شخص او كيان اخر، بغرض القيام باداء عمل او االمتناع عن اداء

 عمل من واجباته.

  وتتقرر العقوبة نفسها للموظف الذي طلب او قبل ذلك ضمن نفس االشكال.

)االمتيازات غير المبررة في مجال الصفقات   26بقي ان نشير ان عنوان المادة 
ال من نفس القانون يحتاج الى مراجعة، الن احكام نصها جاءت عامة للعقود ، و العمومية( 

تقتصر على الصفقات العمومية، السيما وان القانون قد نص صراحة على كون عقود 
يدخلها ضمن احكام هذه المادة: كل موظف عمومي يقوم التفويض عقود ادارية، وهو ما 

م بابرام عقد أو يؤشر أو يراجع عقدا او اتفاقية او صفقة او ملحق مخالفا بذلك االحكا
 التشريعية والتنظيمية الساري بها العمل بغرض اعطاء امتيازات غير مبررة للغير.

ن مجال الصفقات العمومية الوالمعنونة بالرشوة في  27كذلك هو الشأن بالنسبة للمادة 
قات على جريمة الرشوة فيما تعلق بالعقود االدارية بصورة عامة )صف هذه المادة أيضا نصت

 وعقود التفويض(

 تجب االشارة ايضا الى احتمالية وقوع جريمة الغدر بالشكل المنصوص عليه في المادة
ض له الذييعتبر في حكم اذ قد ترتكب هذه الجريمة من طرف المفو  06/01من القانون  30

فق الموظف، بمناسبة التحصيل المالي لفائدته او لصالح االدارة فيما تعلق بعائدات المر 
 المفوض من مقابل مالي للخدمة رسوم واتاوى.

خصص تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام لمكافحة الفساد، قسما كامال 
ات العمومية فقط (، بينما لم يتخذ نفس منه بخصوص الصفق 94إلى  89)المواد من 

-18من المرسوم التنفيذي  47الموقف بشأن التفويضات فيما عدا اإلحالة بموجب المادة 
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والتي  247-15من المرسوم الرئاسي  75بخصوص حاالت اإلقصاء إلى المادة  199
من ، إال أن ذلك ال يتعدى النص على أن المتعامل المقصى 89تحيل بدورها للمادة 

يكون بالنتيجة مقصى من التفويضات، فاألجدر هو النص صراحة  1المشاركة في الصفقات
، ورد النص 01-06بأحكام خاصة ضمن المرسوم التنفيذي للتفويض، السيما وأن القانون 

  . 199-18عليه ضمن تأشيرات المرسوم التنفيذي 

 كجهاز متخصص: مجلس المحاسبةرقابة  -الفرع الثالث

 ،حدااألجهزة الرقابية ذات الطبيعة المالية من بلد إلى آخر ولكن هدفها يظل واتختلف  
ت كما أن نوعية الرقابة فيها تكاد تكون موحدة على الرغم من اختالف التسميات وإجراءا

لهيئات، ولما كانت التفويضات بالشكل الذي هي عليه اليوم من نظام قانوني عمل هذه ا
 رائيةي فئة العقود اإلدارية، فانه ال مجال للحديث عن قواعد إجموحد أدخلها بصريح النص ف

 نوعية خاصة بالرقابة على عقود التفويض.

في انتظار ما قد يصدر من أحكام خاصة لكيفيات إجراء رقابة األجهزة المالية على عقود 
مثال يعرض الباحث في هذه الجزئية  2التفويض على غرار ما هو معمول به في فرنسا

ات ممارسة رقابة مجلس المحاسبة على العقود اإلدارية من خالل نتائج التقرير السنوي كيفي

                                                           
، يكون نتيجة أفعال أو مناورات ترمي إلى....بمناسبة 247-15من المرسوم  89اإلقصاء المنصوص عليه في المادة  - 1

 أو إبرامه أو مراقبته أو التفاوض بشأن ذلك أو تنفيذه.." ملحقأو  صفقةتحضير 
خص التشريع الفرنسي اإلجراءات الخاصة برقابة عقود التفويض من طرف الغرفة الجهوية للحسابات بأحكام نصت  - 2

  في مجملها على ما يلي:

الغرفة  االتفاقيات المتعلقة بتفويض المرافق العمومية يمكن أن تحول من طرف ممثل الدولة على مستوى المقاطعة إلى -
اتها ضع مالحظوالذي يعلم السلطة اإلقليمية المعنية، الغرفة الجهوية للحسابات تفحص هذه االتفاقية وت، الجهوية للحسابات

ة لعموميفي اجل شهر واحد من تاريخ  إخطارها، رأي الغرفة الجهوية للحسابات يحول إلى الجماعة اإلقليمية أو الهيئة ا
ية  من قانون المال code des juridictions financières " 2-244المعنية وكذا ممثل الدولة . تطبق أحكام المادة 

 يعلم مجلس المداولة برأي الغرفة الجهوية للحسابات في اقرب اجتماع له.  
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، ولكن بعد إبراز األسس القانونية للمجلس كهيئة رقابية، والهياكل المكونة له 2019لعام 
   وأنواع رقابته. 

 : المجلس هيئة رقابية -أوال

دات المالية للخدمة، ورأس المال إن ارتباط عقود التفويض بالتمويل الخارجي )العائ   
الذي مصدره المفوض له في بعض أشكال التفويضات( ال يعني انتفاء وجه اإلنفاق العمومي 
عنها  كما أن انتماءها لفئة العقود اإلدارية،  كما أن طبيعة الهيئات المتعاقدة بصفتها سلطة 

فبسط المجلس لرقابته على هذه  مفوضة، كل ذلك يدخلها تحت رقابة مجلس المحاسبة،
العقود يعتبر أمرا مفروضا، إذ له دور هام في كشف التجاوزات المالية ومخالفات النصوص 

 .1التشريعية والتنظيمية

ت يعتبر مجلس المحاسبة المؤسسة العليا للرقابة البعدية ألموال الدولة والجماعا   
من دستور 190مجلس بموجب المادة والمرافق العمومية، أسس الاإلقليمية والمؤسسات 

، و 2016من دستور  192تكريسه بناء على المادة  ، وجرى 1980، وانشأ سنة 1976
 المتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم. 20-95يخضع في تسييره لألمر 

ئل الوساو إن المهمة األساسية لمجلس المحاسبة تتمثل في الرقابة الفعالة للموارد          
 موال العمومية وكذا في تعزيز الوقاية ومحاربة كافة أشكال الغش والممارسات غيرواأل

 القانونية.

يتمتع المجلس باختصاص إداري وقضائي، ويقع في عهدته الرقابة على كل مصالح 
 كانت مهما ،والجماعات اإلقليمية والهيئات والمؤسسات والمرافق والمؤسسات العموميةالدولة 

ظمة عن دوره االستشاري بخصوص المشاريع التمهيدية السنوية للقوانين المنطبيعتها، فضال 
للميزانية وضبطها وكذلك يستشار المجلس بمناسبة مشاريع النصوص القانونية المتعلقة 

 بالمالية العمومية.

                                                           
 .324تياب نادية، مرجع سابق، ص  - 1
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 : 1وضع المجلس في أولوياته وبناء على آخر تقرير صادر عنه، ما يلي

 النفقات العمومية. استدامة الميزانية وترشيد -  

 تحسين آداء التسيير العمومي. -  

 وعلى هذا األساس تغطي عمليات الرقابة القائم بها المجلس، القطاعين:

اإلداري: الخاضع لقواعد المحاسبة العمومية والذي يدخل في دائرته: الوزارات،  -أ
مية والمؤسسات العمو الهيئات الوطنية، المصالح غير الممركزة للدولة، الجماعات المحلية 

 ذات الطابع اإلداري...
 االقتصادي: الخاضع لقواعد المحاسبة التجارية، والذي يدخل في نطاقه: المؤسسات -ب

العمومية االقتصادية، المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري. والمضمون 
 تمويلها كليا أو جزئيا من األموال العمومية.

لعمومية بتقديم حسابات التسيير المعهود بها لهم في إطار يلتزم مسيرو األموال ا
 اختصاصاتهم ويعمل على مراجعتها، فيقع عليه عبء المراجعة الدورية الحسابات المقدمة

 من طرف المحاسبين العموميين والحسابات اإلدارية المقدمة من قبل اآلمرين بالصرف 

 2نتائج رقابة المجلس -ثانيا

 لى التأكد من الصحة الفعلية للعمليات وكذا مطابقتها لألحكامتهدف هذه الرقابة إ 
 القانونية لتكون النتيجة المقدمة إما:

: مذكرات تقييم حول شروط تسيير المؤسسات والهيئات الواقعة تحت رقابته إداريا  -أ
تكون مرفوقة بالتوصيات المناسبة للمسيرين المعنيين، وتوجيه الهيئات محل الرقابة 

                                                           
، والمنشور في الجريدة الرسمية 2019التقرير الوحيد المنشور في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، والخاص بسنة  - 1

 ، اعتمده الباحث توطأة ونتائج.2019لسنة  75عدد 
الرسمية  في الجريدة سنوية اللتزامه القانون، بنشر تقاريره تكريس ا إلىمرة يبادر مجلس المحاسبة الجزائري  ألول- 2

 .2019للجمهورية الجزائرية، من خالل التقرير السنوي لعام 
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والسلطات الوصية عنها بعد تقييم التسيير المالي واالقتصادي واإلداري، وقياس درجة بلوغ 
 األهداف المحددة ورفع النتائج بانتظام لعلم هذه الهيئات، 

ية مراسلة مسيري الهيئات من اجل اتخاذ اإلجراءات التي يفرضها التسيير السليم للمال
قة قبوضة بصفة غير قانونية أو التي بقيت مستحالعمومية أو بهدف استرجاع مبالغ مالية م

 للخزينة العمومية بكل الطرق القانونية.

مذكرات تحمل في مضمونها النقائص المحتمل تسجيلها في النصوص التي تسري على 
شروط استعمال وتسيير ومحاسبة ومراقبة األموال والوسائل العامة مصحوبة بتوصيات 

 موجهة للسلطات المعنية. 

ولية : اإلبراء أو إقرار المديونية لفائدة الخزينة العمومية، مما يرتب  مسؤ اقضائي -ب
المحاسبين العموميين وهي إجراءات ذات طابع قضائي خاضعة للطعن  بناء على طلب  

 المراجعة أمام التشكيلة التي أصدرت القرار، أو في درجة ثانية االستئناف أمام مجلس
 عية للغرف أو الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة .المحاسبة المنعقد في تشكيلة جما

 كما يمكن لمجلس المحاسبة إصدار تقارير تفصيلية تتضمن وقائع قابلة للوصف الجنائي
 توجه إلى النواب العامين المختصين إقليميا.

 :1الرقابة على التفويضات والعقود اإلدارية -ثالثا

الرقابة تصنيفها بناء على موضوعها تأخذ رقابة مجلس المحاسبة ثالثة أوجه، تأخذ 
 وكيفياتها وهي على هذا األساس فيما تعلق بعقود التفويض تكون كالتالي:

                                                           
تخضع العقود اإلدارية على اختالفها لنفس الرقابة من طرف مجلس المحاسبة الن طبيعة الرقابة تتعلق بالمال العام  - 1

أما عن نوعها فهي رقابة بعدية لكافة العقود اإلدارية، لم يتسنى الحصول على نتائج هذه الرقابة بصفة خاصة لعقود 
بق وان نشرت على الجريدة الرسمية، والثاني: في الفترة التي غطىاها هذا التفويض لسببين، األول: أن تقارير المجلس لم يس

التقرير لم تكن عقود التفويض بشكلها المقنن قد دخلت حيز التنفيذ عمليا، أما باقي الصيغ التقليدية )اإليجار، وقرارات 
تمت اإلشارة إليها في مضمون االستعمال الخاص لألمالك: رخص الوقوف ورخص الطريق..( والتي مستها محل الرقابة، 

، والخاص بالبلديات والواليات محل رقابة المجلس في هذه 2019هذه النتائج في حدود ما تضمنه التقرير السنوي لعام 
 الفترة. 
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عالية ر الف: غايتها التأكد من مطابقة اإلجراءات التعاقدية لمعاييرقابة نوعية التسيير -أ
 والنجاعة والكفاءة.

ص عليها في المواد من تقوم به إحدى الهيئات المنصو  وعقود التفويض كعمل تسيير   
 20-95من األمر  69، تدخل ضمن مقتضيات المادة 20-95من األمر  10إلى  07

 .المعدل والمتمم

: ويكون ذلك من خالل مراجعة حسابات الرقابة على أعوان المحاسبة العمومية -ب
 14المحاسبين العموميين ومطابقة مستنداتهم وسجالتهم للقانون، ضمن ما تفرضه المادة 

 المعدل والمتمم. 20-95األمر من 
ترتكز أساسا على اكتشاف المخالفات التي تشكل خرقا للقوانين  :رقابة االنضباط  -ج

، وهي من أهم وأخطر أنواع الرقابة الن آثارها قد تأخذ الطابع الجزائي، تقوم 1والتنظيمات
على معاينة المخالفات المالية المتعلقة بالحقوق المالية للدولة، وتكون المخالفات المسجلة 
محل إجراء تحقيق، وقد تأخذ فيه المخالفة الوصف الجزائي بناء على التقرير المرفوع من 

ى السلطات الرئاسية للهيئة او العون و الوزير المكلف بالمالية، فتكون مجلس المحاسبة ال
 محل دعوى جزائية تحرك بناء على طلب من احدى هذه الجهات.    

فيما تعلق بالعقود اإلدارية يملك مجلس المحاسبة صالحية إبداء المالحظات وتسجيل 
 الخروقات واتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها فيما تعلق ب:

ة لعلميلنقائص المرتبطة بدفاتر الشروط، والبطاقات التقنية ومدى مطابقتها للمناهج اا -1
بات والمقاييس المعمول بها بهدف السماح لجميع المتعاملين االقتصاديين بالمشاركة في طل

 المسابقات في ظل الشفافية والتنافسية. 

 لعارضين .الرقابة على معايير التقييم والتنقيط المعتمدة الختيار ا -2

 احترام البنود التعاقدية: فيما تعلق بعدم تسليم بعض ملحقات التجهيزات.. -3

 التنفيذ المالي.  -4
                                                           

 .333نادية تياب، مرجع سابق، ص  - 1
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 الحصيلة المادية لالنجازات والتقيد باآلجال التعاقدية. -5

 :1تطبيقات رقابة المجلس على األمالك العقارية المنتجة للمداخيل  -1

 لقيامية المنتجة للمداخيل من طرف البلديات تم ابغرض تقييم تسيير الممتلكات العقار    
ي فبثالث عمليات رقابية من قبل الغرف اإلقليمية لكل من وهران وتلمسان وتيزي وزو مست 

 .2016إلى  2012بلدية خاصة بسنوات  31مجملها 

أشار مجلس المحاسبة في خالصته إلى ضعف موارد الممتلكات العقارية البلدية       
غها مع اإلمكانيات العقارية المتاحة وتنوعها حيث ال تتعدى مساهمتها في وضالة مبال

بالمائة في اغلب الحاالت، وأكد المجلس في تقريره أن هذه  5ميزانيتها المحلية للتسيير 
النتائج كان سببها عدم معرفة البلديات ألمالكها بسبب عدم التحكم في جرد هذه األمالك 

ك باإلضافة إلى عدم تسجيلها في الجدول العام لألمالك والمسك السيئ لجدول األمال
  2الوطنية.

عالوة عن التسيير غير العقالني وغياب إجراءات تثمينها وغياب الواجبات الدنيا في 
مجال التحصيل لإليرادات المتعلقة بها، فزيادة على األمالك المشغولة دون سند إيجار ودون 

المستفيدين)خواص، إدارات عمومية ومرافق عمومية،وجمعيات( تسديد لألعباء من طرف 
 انظر الصفحة.  3فالمستحقات اإليجار المطبقة هي في غالبها ضعيفة وغير محينة

أوصى المجلس في نهاية تقريره بخصوص هذه العملية الرقابية بإجراء تطهير صارم 
ألمالك العقارية المنتجة لوضعية األمالك العقارية البلدية السيما القيام بجرد شامل ل

للمداخيل التي تحوزها البلديات أو تمنح تسييرها في إطار االمتياز وكذا تسوية الوضعية 
 4القانونية لهذه األمالك طبقا لألحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.

                                                           
 .75، عدد 1920ديسمبر  04صادر بالجريدة الرسمية المؤرخة في  ،التقرير السنوي لمجلس المحاسبة - 1
 132، ص 75، عدد 2019ديسمبر  04صادر بالجريدة الرسمية المؤرخة في ، حاسبةالتقرير السنوي لمجلس الم - 2
 .129إلى  122المصدر نفسه، ص من  - 3
 .132المصدر نفسه، ص  - 4
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وجه المجلس مالحظة بخصوص نقص الدقة في التمييز بين المهام الرئيسية والنشاطات 
انظر تقرير  –نوية الممارسة من طرف بعض المؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري الثا

  1المجلس الصفحة.

 رقابة مستخدمي المرفق المفوض: -الفرع الرابع

 لمستعملي المرفق العام المفوض قدرا 18/199من المرسوم التنفيذي  86تمنح المادة  
لتي تكون ممارستها عن طريق إعالم السلطة المفوضة بالحاالت ا ،من الرقابة غير المباشرة

 أي إخالل بالشروط المتعلقة باستغالل أنكما  ز،يها تقصير أو إهمال أو أي تجاو يقع ف
 المرفق المفوض أو سوء استغالل أو مساس بمبدأ من مبادئ التسيير و الحفاظ عليه يكون 

رفق العام المفوض  يمنحهم الحق في محل مالحظة من طرف األشخاص المستعملين للم
ي إعالم السلطة المفوضة والتي تقوم بدورها بإيفاد لجنة تحقيق خاصة يكون لها الدور ف

 إعداد تقرير مفصل حول التجاوزات المسجلة .

يؤسس التقنين العام للجماعات اإلقليمية الفرنسي لهذا النوع من الرقابة بموجب المواد 
يخضع التفويضات بالنسبة للبلديات التي يتجاوز عدد سكانها ف 17-1411إلى  1411-13
المتعلقة باستغالل المرفق العام تحت  2ساكن إلجراء يتضمن وضع جميع الوثائق 3500

 يوما التي تلي تلقيها. 15تصرف الجمهور على مستوى البلدية وعن طريق النشر خالل 

ر اإلعالن المتضمن للشروط إن التزام المفوض له طوال مدة االستغالل بنشر وإشها
ا و كذ األساسية الستخدام المرفق العام المفوض السيما مبلغ األتاوى أو التعريفات المقررة

مواقيت العمل و شروط االستفادة من المرفق المعني، كل هذا يخلق نوعا من الوعي لدى 
 م و شكاويهمالمقبلين على استخدام المرفق العام المفوض ولهم الحق في إبداء مالحظاته

بالسجل المفتوح و المؤشر عليه من قبل السلطة المفوضة و الموضوع تحت تصرفهم على 
 مستوى المرفق العام المعني .  

                                                           
 .65و  62و  61المصدر نفسه، ص  - 1
 من القانون المتضمن عالقة المواطن باالدارة. L 311-5 يستثنى من النشر الوثائق المنصوص عليها في المادة  - 2
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ة تفعيل  هذا النوع من الرقابة يحقق قدرا كبيرا في إدراك المفوض له لطبيع كما أن 
له في وجهه األول  العالقة التي تجمعه بمستعملي المرفق العام وان نشاطه الذي يشكل

 هور .طابعا ربحيا هو في الوجه الثاني يبقى خدمة للمرفق العام و الذي يبقى في خدمة الجم

هة ما تجدر إليه اإلشارة في هذا المجال أن النص التنظيمي لم يحدد آلية معينة لمواج
  بارةالوضع في حالة المخالفات المسجلة عن طريق مستعملي المرفق العام وإنما اكتفى بع

  تتخذ جميع التدابير الالزمة لتدارك الوضع ""

سيما وان بعض هذه المخالفات  ..وهو ما يعتبر نقصا في تقدير مسؤولية المفوض له 
 ا أنالتجاوز كمأو تمنح الحق في التعويض لمستعمل المرفق العام المتضرر من المخالفة 

رجوع ضد المرفقي يمنح السلطة المفوضة الحق في دعوى  أتكييف المخالفة على أنها خط
 18/199من المرسوم التنفيذي  86المفوض له ، يمكن تدارك هذا النقص بإضافة للمادة 

لتكون على النحو التالي : " وفي هذه الحاالت ، تضع السلطة المفوضة ، فورا ، لجنة 
زمة ، دون اإلخالل بالنصوص تحقيق تعد تقريرا في هذا الشأن ، وتتخذ التدابير الال

 التشريعية و التنظيمية المعمول بها " 

ا رتكبهيمن ناحية أخرى لم يتطرق المرسوم التنفيذي لكيفية التعامل مع المخالفات التي قد 
 الي:المرتفقون على غرار التجربة المغربية مثال والتي ضبطت هذه المسالة  على النحو الت

التي يرتكبها المرتفقون في إطار التدبير المفوض من لدن "يمكن معاينة المخالفات 
األعوان المحلفين التابعين للمفوض إليه و الحاملين لسند قانوني يشهد على وظيفتهم " 1    

                                                                   
 

 
 

 

 

                                                           
 .2006بتاريخ مارس  5404المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة ، الجريدة الرسمية عدد  05/54من القانون  22المادة  - 1
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 خالصة الباب الثاني

 ام بينقانوني يضبط إبرامه وتنفيذه، وتتوزع أحكام هذا النظيحتكم عقد التفويض إلى نظام 
ما هو موضوعي وما هو إجرائي، ليتفرد عقد التفويض بجملة من األحكام الموضوعية 

فئة من المرافق أن تكون  يحظر علىعلى المرفق العام كمحل له،  الخاصة به، تنصبُّ 
 رادة المشرع.إمحال للتفويض بالنظر لطبيعتها أو ب

ة ائيا شجع نجاح المبادئ المعتمدة في إبرام الصفقات العمومية من منافسة وشفافيإجر 
 وعلنية على اعتمادها في نظام التفويضات عبر أحكام إجرائية موحدة بين العقدين.

ي منح القانون للشخص العام إمكانية تفويض المرفق الواقع تحت مسؤوليته، ولكن ذلك ف
ة مقتصرا على هذه الجماعات والمؤسسات العمومية اإلدارينطاق الجماعات اإلقليمية كان 

ق لمرافالتابعة لها، فيما غّيب التنظيم المؤسسة العمومية الصناعية والتجاري والتي تشكل ا
 الواقعة تحت مسؤوليتها مجاال خصبا يجذب الشريك الخاص.

بيعتها، من جهة أخرى تكون المؤسسة العمومية اإلدارية مسؤولة عن مرافق من نفس ط
بعيدا عن تحقيق أهداف التفويض االقتصادية لغياب الطابع  هاتعاقد في مجالالمما يجعل 

 . في مجاالتهاالربحي عنها وعزوف الشريك الخاص عن التعاقد 
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م مفاهيال ُيمكن إنكار دور كل من الفقه واالجتهاد القضائي الفرنسيين، في إرساء عديد ال
العقود  ي أنيعن والمبادئ المتعلقة بالعقود اإلدارية وبالقانون اإلداري كُكل، ولكن حتما هذا ال

قبِّل  لماذاواألعمال اإلدارية للجماعة اإلقليمية الجزائرية ال ُيمكنها أن تتمتع بخصوصيتها، ف
ذه هالتشريع الفرنسي بما ُاستحدث من مفاهيم لعقود التفويض من طرف المجموعة األوربية، 

ا هى منظومتنالمفاهيم التي طالما نسب السبق فيها إلى المنظومة الفرنسية، ولماذا تتما
ع ما القانونية للتفويضات مع المنظومة الفرنسية في الوقت الذي تتكيف فيه هذه األخيرة م

 تتطلبه السوق األوربية.

عارض الكثير تصنيف الصفقات العمومية على أنها عقود اقتصادية ال لشئ إال تقيدا 
ن مالها لفرنسية في انتقوالتزاما بما رسخه الفقه والجتهاد الفرنسيين، في حين أن التجربة ا

مها مفاهيالتفويضات إلى عقود الشراكة بريطانية األصل، ثم بعَدها حقُن التوجيهات األوربية و 
ائل الحديثة للتفويض في جَسد المنظومة القانونية الفرنسية، ما هي إال تعزيز للرأي الق

 ات وشراكة.بالطبيعة االقتصادية للصفقات العمومية وما دار في َفَلكها من تفويض

كييف عقود الشراكة في المنظومة القانونية الفرنسية مثال، كان في البداية ت اعتمادإن 
لصنف تعاقدي مع خصوصّيات القانون الفرنسي، وهو ما تحتاج التجربة الجزائرية إلى 
إسقاطه على عقود التفويض بما يتناسب وخصوصية مرافقها العمومية من جهة ويتالئم مع 

 لقانونية لهيئاتها العمومية المحلية.المنظومة ا

ت إن إقرار التفويض للمؤسسات العمومية اإلدارية صراحة وإحاطة ما ُدونها من الهيئا
ضات بقدر من الُغموض يمكن تفسيره بقِّصر األُفق وغياب االستشراف قبل تبّني فكرة التفوي

صعدة ومن مختلف وهو ما ال يتالئم قطعيا مع فترة إصدار هذه النصوص، على جميع األ
 النواحي ومّما يمكن للباحث أن يقّدمه من توصيات في هذا المجال:

 :فيما تعلق بخصوصية المرفق -
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 االعتماد الفعلي والواضح المعالم للتفويضات كبديل تمويلي للجماعاتضرورة  -1
ت جماعااإلقليمية وهيئاتها، أكثر منه طريقة إدارة، وذلك من خالل تبنيها في قانون ال

 لتامةإلقليمية، مع التكريس الفعلي الستقاللية هذه الهيئات، والنص على الصالحية اا
حت لتفويض الخدمات الواقعة ت ،ألجهزتها التداولية فيما تعلق بالعملية التعاقدية

 مسؤوليتها.
مراعاة الطابع االقتصادي لعقود التفويض، وفسح المجال أمام الهيئات التي  -2

مه نفس الطبيعة،  واء للتعاقد باسمها ولحسابها باستقاللية تمكنها من ذلك، سُتقاسِّ
     بصفتها مفوضا أو مفوض له.

 :القانونية والصيغ بخصوص بعض األحكام -

 فيما تعلق بالنص المنظم لتفويضات المرفق العمومي، والنصوص المتعلقة بالجماعات -
سقا لق تناالضروري تعديلهما بما َيخاإلقليمية مأخوذين معا، التِّّحادهِّما في العلة، أصبح من 

يما ومن األجدر أن يتم إدراج أحكاما تتعلق بالتجمعات بين هذه الجماعات فيما بينها، وف
ليه بينها و بين هيئاتها المرفقية في قوانين هذه الجماعات، حتى يكون للتجمع المنصوص ع

 في تنظيم التفويضات مدلوال قانونيا.

ية بما يفيد إمكان ،من قانون البلدية156ر في صياغة المادة من الضروري إعادة النظ -
أو النص على أن تسيير  ،ن طريق عقد برنامج أو صفقة طلبيةتلبية تلك الحاجات ع

   .يمكن أن يكون عن طريق التفويض  149المصالح العمومية للبلدية المذكورة في المادة 

بحذف عبارة "استغالل"  247-15من المرسوم الرئاسي  35مراجعة نص المادة  -
لمعايير التمييز  واحتكامامن جهة،  عقد الصفقةل الواردة فيها التزاما بالمعيار الموضوعي

وعالقته  الذي يتلقاه المتعاقد مع اإلدارة  فالمقابل المالي من جهة ثانية، بينها وبين التفويض
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" على 35االثنين لم تأت  المادة "استغالل المرفق والذي يمثل المعيار الفاصل بين  بعائدات
 تحديده.

 بخصوص المادة الرابعة من المرسوم التنفيذي، المتعلق بتفويض المرفق العام فضال -
مين عن ضرورة جعل عنوانه يتوافق مع محتواه، لألسباب السابق بيانها، فإننا نهيب بالقائ

م و النص المنظم المرسو  على هذا الشأن مراجعة أحكام المادة الرابعة منه، بما يتوافق
حتى تكون الجهات المؤهلة للتعاقد واضحة المعالم، ونتجنب القراءات  247-15الرئاسي 

 المتعددة والتأويالت .

(: ضرورة مراجعة األحكام 2الفقرة ) 64( والمادة 22المطة ) 48بخصوص المادة 
ى ضرورة إدراج المضمنة في المادتين على النحو الذي يوفق بينهما، فاألولى تنص عل

وضة المف كيفيات تنفيذ حاالت القوة القاهرة في اتفاقية التفويض، بينما الثانية تمكن السلطة
 من اللجوء للفسخ من جانب واحد ودون أي تعويض في حالة القوة القاهرة.

لى إ، تحتاج هذه األحكام 199-18من المرسوم التنفيذي  66عن الفقرة الثالثة للمادة  -
اغتها بالشكل الذي يؤدي الغرض منها: يجب أن تحدد اتفاقية التفويض مراجعة صي

اإلجراءات الواجب اتخاذها بخصوص الممتلكات التي يتبين أنها تضررت، الن الصياغة 
ن أيجب أن تحدد اتفاقية التفويض اإلجراءات الواجب إتباعها، إذا تبين الحالية " 

 فاقيةي االتتحديد اإلجراءات الواجب إتباعها ف " تجعلالممتلكات المعنية قد لحقت بها أضرار
 الممتلكات المعنية قد لحقتها أضرار". ف على الشرط: " إذا تبين أنمتوقِّ 

 :بخصوص نظام المالحق

إن االرتباط المشار إليه سابقا بين المرفق العام وعقد التفويض وما قد يطرأ من       
أحداث غير متوقعة كلها تفرض ضرورة مراجعة األحكام المتعلقة بالملحق في عقد 
التفويض، إذ ال يمكن بأي حال من األحوال أن يكون تنظيم التفويضات فيما تعلق بالمرفق 
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ظيم الصفقات العمومية، هذا الذي يقّر نظاما متعلقا بملحق الصفقة، العام، اقّل حرصا من تن
وبهذا الصدد  يرى الباحث ضرورة قصوى في إحاطة ملحق عقود التفويض، بقسم مخصص 

 يضبط الحاالت والوضعيات المتعلقة ب:

قد بالشكل الذي يتالئم مع ملحق عأوامر الخدمة مكين السلطة المفوضة من اعتماد تَ  -
 .زاالمتيا

 استثناءات على إبرام ملحق عقد التفويض خارج اآلجال التعاقدية،على غرار ما هو  -
منصوص عليه في الباب المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، كاستثناء إبرام ملحق ترتب 
عن حالة استثنائية وغير متوقعة وخارجة عن إرادة األطراف أّدت إلى اختالل التوازن 

 ال معتبرا و/أو أدى إلى أي تأخير لألجل التعاقدي األصلي.االقتصادي للعقد اختال

 ::بخصوص أمالك الجماعات اإلقليمية -

وعلى اختالف الصيغ واألشكال، يتعلق بأمالك الجماعات  محل التعاقد في التفويضات 
 أنها اإلقليمية بصنفيها، والتي كما سجلناه كانت محل استعمال في ُاطر، اقل ما يقال عنها

ت في غير مصلحة الجماعة اإلقليمية، بفِّعل ما َيملكه الوالة من سلطة على هذه الجماعا
 ت المركزية .جسدتها ممارسات لم يحد منها إال تدخل الجها

 وعلى هذا األساس فان تثمين أمالك وممتلكات الجماعات اإلقليمية يقتضي َجردا كامال
 لممتلكات الجماعات اإلقليمية السيما منها العقارية وهو أمر أصبح أكثر من ضروري.

، وعلى الرغم إن المنظومة القانونية للجماعات اإلقليمية على الشكل الذي هي عليه اليوم
سواء في النصوص الخاصة  ،لطرق إدارة ممتلكات وتجهيزات هذه الجماعات يرهامن تاط

الزالت ال تساير متطلبات تثمين هذه الممتلكات والتجهيزات  ،بها أو في نصوص غيرها
بالشكل الذي يجعل منها تحقق كفاية في مواردها فضال عن أن تخلق بدائل تجعل من آفاق 
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من مستلزمات ذلك في الوقت الراهن خاصة مع  ، ولعلالخدمات التي تقدمها يواكب عصرها
ي إطار تسيير هذه الممتلكات والتي يشكل المرفق نها من التعاقد مع القطاع الخاص فتمكي

تربط بين قانوني  ةالعام الجزء األكبر واالهم منها، نقول من مستلزمات ذلك سن أحكام قانوني
 عام بشكل اكبر وضوح.تفويضات المرفق ال الوالية والبلدية و تنظيم

 :الجدوى االقتصادية و نجاعة عقود التفويض  بخصوص -

سات المؤستحتاج هذه العملية إلى تطوير العالقة التكاملية بين الهيئات العمومية المحلية و 
الصغيرة والمتوسطة، الن ذلك من صميم ما اصطلح عليه باالستثمار المحلي  كما أن 

الصغيرة والمتوسطة في المجال التنافسي وبحكم تشجيعها مراعاة وضعية وحجم المؤسسات 
 ضيلهاالذي هو مبدأ غير قابل للمناقشة، يجب أن يكون بفسح المجال أمامها للمنافسة ال بتف

 تفضيال مخال بهذه المنافسة وعلى هذا األساس يرى الباحث ضرورة التوصية ب :

لسلطات المفوضة بوضع قدرات عند إدراج شروط التأهيل أو االنتقاء األولي: إلزام ا
متلك تالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في االعتبار، ويكون ذلك بالتنسيق مع الوكالة ...التي 
  قرار.نظاما معلوماتيا حول هذه المؤسسات والذي يشكل أداة لالستشراف والمساعدة واتخاذ ال

شحين يلي لفائدة المر عند إعداد دفتر الشروط: إلزام السلطات المفوضة بإدراج بند تفض -
 للتفويض الذين يلجؤون للمناولة المقدمة من طرف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 

 تقديمضرورة تفعيل دور الوكالة : في إطار سياسة تطوير المناولة فان الوكالة ملزمة ب -
ها اتالدعم التقني والمادي لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المناولة، لمطابقة منتوج

خاصة وان عمليات المساعدة من المفترض أن تمويلها يتم عن طريق حساب التخصيص 
بعنوان "الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  302-124الخاص رقم 

 ودعم االستثمار وترقية التنافسية الصناعية" .
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عتادة عن القواعد المإن المخاطر المرتبطة باستخدام هذه التقنيات التعاقدية، المختلفة 
والمألوفة في الطلب العمومي، ال يجب التقليل في تقديراتها، ومن الضروري تكييف 

 اإلجراءات التي تحكمها.

وفي هذا السياق يمكن التوصية بتعزيز اإلشراف على استعمال هذه العقود من طرف  
امش ها بالزيادة في الجماعات اإلقليمية بما ال يعني اللجوء إلى الوسائل المعتادة مركزي

وألن  الوصاية عن طريق التعليمات، ألن ما يمنحه القانون ال يمكن سلبه بالتنظيم، من جهة،
 ذلك يمكن أن يتأتى )من جهة ثانية(  لألسباب التالية:

ل الن تأطير المصالح المكلفة بإجراءات وعمليات التعاقد أصبح ال يمثل عائقا، بفع -
 ات منة و كذا وفرة المورد البشري بفعل إجراءات إدماج بعض الفئالدورات التكوينية المتاح

 حاملي الشهادات، الذين قد يشكلون قيمة مضافة للمرفق العمومي المحلي.

الن التحّجج بغياب عنصر الكفاءة أمر أصبح مناف للواقع بفضل ما توفره الجامعة  -
وأعمالها اإلدارية السيما الجزائرية من كفاءات متخصصة في مجال الجماعات اإلقليمية 

 التعاقدية منها.  
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 .1990لسنة  52الجريدة الرسمية عدد والمتمم،المعدل 

 09، المتعلق بالمنافسة، ج ر عدد 1995جانفي  25المؤرخ في  06-95القانون  -8
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 نصوص التنظيميــــــــــــــــةال -ثالثا
 المراسيم الرئاسية -أ

المتضمن قانون المالية  2011ديسمبر  29المؤرخ في  11/16 سوم الرئاسيالمر  -1
 .2011لسنة  72الرسمية عدد  ، الجريدة2012لسنة 

المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق  247-15المرسوم الرئاسي  -2
 .2015لسنة 50العام، ج ر عدد 

 المراسيم -ب
يحدد إنشاء المؤسسة العمومية  ،1983مارس  19، المؤرخ في 200-83المرسوم  -1

 .1983لسنة  12المحلية وتنظيمها و سيرها، ج ر عدد 
شروط إنشاء المؤسسة العمومية  07/05/1985المؤرخ في  85/117المرسوم  -2

 . 1985لسنة 21، ج ر، عدد المشتركة بين البلديات و تنظيمها وعملها
 

 المراسيم التنفيذية -ج
، يحدد القواعد التي تضبط 1989جوان  20ممضي في 98-89مرسوم تنفيذي  -1

المطبق على المساكن  والمحالت التي تملكها الدولة والجماعات المحلية   اإليجار
 .1989لسنة  26والمؤسسات  والهيئات التابعة لها، ج ر عدد 

الذي يحدد كيفيات توزيع  1992جانفي  04المؤرخ في  05-92المرسوم التنفيذي  -2
 شغال والخدمات المنجزة من طرف المؤسسات العمومية زيادة عنالمداخيل الناتجة عن األ

 ، ملغى.1992لسنة  02مهامها، ج ر عدد 
، يتضمن المصادقة على 1994مارس 19الممضي في  69-94مرسوم تنفيذي ال -3

 03-93من المرسوم التشريعي رقم  21النموذجي المنصوص عليه في المادة  اإليجارعقد 
 .1994لسنة  17المتعلق بالنشاط العقاري، ج ر عدد 1993مارس  01المؤرخ في 
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-85المعدل للمرسوم  1994جوان  22الممضي في  172-94المرسوم التنفيذي  -4
 الشروط النموذجي المتعلق رافقة على دفتو والمتضمن الم  1985اكتوبر29المؤرخ في  260

 روصيانتها، ج بمنح امتيازات تسيير تجهيزات الري في المساحات المسقية  واستغاللها  
 .1994لسنة  41عدد 

يحدد كيفيات توزيع ، 1998ديسمبر  07المؤرخ في  412-98المرسوم التنفيذي  -5
 المداخيل الناتجة عن األشغال والخدمات المنجزة من طرف المؤسسات العمومية زيادة عن

 مهامها.
نة المحدد لمهام اللج 2004افريل  13المؤرخ في  04/112المرسوم التنفيذي رقم  -6

ريدة الوالئية المكلفة باقتراح فتح ومنع الشواطئ للسباحة وتنظيمها وكيفيات سيرها ، الج
 . 2004لسنة  24الرسمية عدد 

المحدد لشروط االستغالل  05/09/2004المؤرخ في  04/274المرسوم التنفيذي  -7
 لسنة 56السياحي للشواطئ المفتوحة للسباحة و كيفيات ذلك ، الجريدة الرسمية عدد 

2004. 
يضبط التنظيم المطبق على  2006ماي  31المؤرخ في  06/198المرسوم التنفيذي  -8

 .2006لسنة  37المؤسسات المصنفة لحماية البيئة، ج ر 
يحدد قائمة المنشات  2007ماي  19المؤرخ في  07/144المرسوم التنفيذي  -9

 .2007لسنة  34المصنفة لحماية البيئة، ج ر 
يحدد شروط إنشاء  2008جانفي  02المؤرخ في  08/02المرسوم التنفيذي  -10

 .2008سنة  02مؤسسات المساعدة عن طريق العمل و تنظيمها و سيرها ، ج ر 
المتضمن المصادقة على  2008فيفري  09الممضي في  53-08المرسوم التنفيذي  -11

تعلق المدفتر الشروط النموذجي للتسيير باالمتياز للخدمة العمومية للتطهير ونظام الخدمة 
 .2008لسنة  08به، ج ر عدد 

لسنة  08، ج ر عدد 2008-02-09المؤرخ في  54-08المرسوم التنفيذي  -12
2008 . 
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يحدد كيفيات منح امتياز  2008افريل  09مؤرخ في  08/144المرسوم تنفيذي رقم  -13
ته ، توزيع الكهرباء و الغاز وسحبها و دفتر الشروط المتعلق بحقوق صاحب االمتياز وواجبا

 .2008لسنة  20ج ر عدد 
المحدد لشروط إعداد  2009افريل  07المؤرخ في  09/114المرسوم التنفيذي  -14

 . 2009لسنة  21مخطط تهيئة الشاطئ ومحتواه و كيفيات تنفيذه ، جريدة رسمية عدد 
المحدد لشروط وكيفيات   2009أوت  02المؤرخ في  09/152المرسوم التنفيذي  -15

 لشروط وكيفيات منح االمتياز على األراضي التابعة لألمالكمنح االمتياز على المحدد 
 .الخاصة للدولة والموجهة النجاز مشاريع استثمارية وتسييرها

لسنة  10، ج ر عدد 2000مارس  01المؤرخ في  2000/46المرسوم التنفيذي  -16
2000. 

والمتعلق باإلشراف على  2014نوفمبر 20المؤرخ في  320-14المرسوم التنفيذي  -17
 .2014لسنة  68المشروع  واإلشراف المنتدب على المشروع، ج ر عدد 

، يتضمن الموافقة على 2015ديسمبر 06المؤرخ في  305-15المرسوم التنفيذي  -18
تية دفتر الشروط واالتفاقية النموذجيين المطبقين في منح حق االمتيازات على البنى التح

لسنة  66دمة العمومية، ج ر عدد ذات الطابع الصناعي والتجاري الموجهة لمهام الخ
2015. 

 .2017لسنة  68، ج ر عدد 2017نوفمبر 15بتاريخ  17/329المرسوم التنفيذي  -19
المتعلق بتفويض المرفق  2018 أوت 02المؤرخ في  18/199المرسوم التنفيذي  -20

 .2018 لسنة 48العام، ج ر عدد 
 راراتــــــــــــــــــــــــــــــــالق -د

يحدد دفتر الشروط النموذجي  1983ديسمبر 12رك ممضي في قرار وزاري مشت -1
 .1984لسنة  7المتعلق بتأجير المحالت التجارية البلدية للعرض السينمائي، ج ر عدد 

المحدد لدفاتر الشروط النموذجية  2005جانفي  04قرار وزاري مشترك ممضي في  -2
  متوسطي ألفالحي الصغير  والالمتعلقة بمنح امتياز تسيير المنشات  والهياكل األساسية للر 

 .2005لسنة  48، ج ر عدد اواستغاللها  وصيانته
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يتضمن دفتر الشروط العامة الذي تؤجر  1994أوت  15ممضي في  وزاري  قرار -3
ارة ها إدوفقه، عن طريق المزاد، العقارات التابعة لألمالك الوطنية الخاصة للدولة التي تسير 

 .1995لسنة  01ج ر عدد األمالك الوطنية تسييرا مباشرا، 
يحدد فتح و إقامة استغالل شبكة عمومية  2001ماي  12قرار وزاري مؤرخ في  -4

 .2001لسنة  27لخلوي للمنافسة ، ج ر عدد ا  GSMللهاتف 
المستحقة على  اإلتاوةوالذي يحدد  2006مارس  27في  ممضي وزاري  قرار -5

 .2006لسنة  20، ج ر عدد هاالستعمال بمقابل لألمالك العمومية للميا
يحدد كيفيات  اإلقصاء من المشاركة في  2011مارس 28ممضي في وزاري قرار  -6

 .2011لسنة  24الصفقات العمومية ، ج ر 
 التعليمــــــــــــــــــات -ه
تتضمن تجسيد أحكام المرسوم  2019جوان  09مؤرخة في  06 التعليمة رقم -1

 المتعلق بتفويض المرفق العام، صادرة، 2018أوت  02المؤرخ في  18/199التنفيذي رقم 
 عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية .

 

 الجامعية األطروحات والرسائل -رابعا

 الدكتوراه أطروحات -أ
، اه دراسة مقارنة، رسالة دكتور ، امتياز المرفق العام عقد البوت، إبراهيم الشهاوي  -1

 .2003مصر ، جامعة عين شمس
الشافعي، االعتراف بمبدأ المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في القانون احمد  -2

 ،1ائرالجزائري، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق و العلوم السياسية، قسم الحقوق جامعة الجز 
 .2011-2010بن يوسف بن خدة، 

ة حنان جودي، إستراتيجية تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كخيار لتدارك الفجو  -3
، علوم ستراتيجية واالندماج في االقتصاد التنافسي، دراسة حالة الجزائر،أطروحة دكتوراه اإل

يضر، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، قسم علوم التسيير، جامعة محمد خ
 .2017-2016بسكرة، 
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ضريفي نادية، المرفق العام بين ضمان المصلحة العامة وهدف المردودية، حالة  -4
ن ، بن يوسف ب1قود االمتياز أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر ع

 .2012-2011خدة، 
ه ، عصام حواذق ، تفويض المرفق العام المحلي في التشريع الجزائري ، رسالة دكتورا  -5

  .2012جامعة قسنطينة ، 
 أطروحةعالق عبد الوهاب، ضمانات التعاقد في الصفقات ذات البعد الدولي،  -6

 .2017دكتوراه، جامعة عنابة 
عمر بوجادي، اختصاص القضاء اإلداري في الجزائر، رسالة دكتوراه دولة، قانون،  -7

 .2011كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
عام،  تفويض المرفق العام في القانون الجزائري، رسالة دكتوراه، قانون ، فوناس سهيلة -8

 .2018الحقوق  والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، كلية 
قيق مكاحلية محي الدين، تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لتح -9

دية قتصاالتنمية المحلية، دراسة حالة واليتي قالمة وتبسة، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم اال
جامعة  العلوم التجارية، تخصص تجارة دولية وتنمية مستدامة،والتجارية وعلوم التسيير، قسم 

 قالمة. 1945ماي  08
 رسائل الماجستير -ب

ير، آكلي نعيمة، النظام القانوني لعقد االمتياز اإلداري في الجزائر، مذكرة ماجست -1
 وزو، قانون، فرع قانون العقود، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي 

 .2013سنة 
برجم صليحة ، المقاولة الفرعية ، مذكرة ماجستير ، قسم الحقوق ، فرع العقود  -2

 .2009-2008والمسؤولية ، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر ، بن يوسف بن خدة ، 
ية بركيبة حسام الدين، تفويض المرفق العام في فرنسا والجزائر،رسالة دكتوراه، كل -3

 .2019-2018بوبكر بالقايد، تلمسان، الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 
 ذكرةحمادو دحمان " الوسائل غير القضائية للرقابة على أعمال اإلدارة المحلية "، م -4

 لمسانتماجستير في القانون العام ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة بوبكر بالقايد ، 
2010/2011. 
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، نائزمحلية لتسيير المقابر والجرابح مهداوي، النظام القانوني للمؤسسة العمومية ال -5
ق بن لوالية الجزائر، مذكرة ماجستير، حقوق، فرع الدولة والمؤسسات العمومية، كلية الحقو 

 .2011-2010، 1عكنون، جامعة الجزائر 
، المؤسسات األجنبية و تنظيم الصفقات العمومية في التشريع الجزائري  زمال صالح، -6

 .2012 نةس 01مذكرة ماجستير، جامعة الجزائر
سعيدي مصطفى، مكانة عقد التسيير في تنظيم قطاع الخدمات، مذكرة ماجستير،  -7

حقوق، اختصاص قانون األعمال المقارن، القطب الجامعي بالقايد، جامعة وهران 
2012/2013. 

نون ماجستير،القا ومبدأ المنافسة، مذكرة العمومية شايب الراس عبد القادر، المؤسسة -8
 .2017، 2لية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة وهران ك العام االقتصادي،

عبد الغني بولكور، تفويض المرفق العام في القانون الجزائري، مذكرة ماجستير،  -9
يق الصد قانون عام، فرع القانون العام لألعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد

 .2010بن يحي، 
 قات العمومية في التشريع الجزائري ، مذكرةعبد الوهاب عالق، الرقابة على الصف -10

 .2003/2004ماجستير، كلية الحقوق و العلوم السياسية، فرع قانون عام، جامعة بسكرة، 
ام ععتيق حبيبة، الشكلية في العقد اإلداري، دراسة مقارنة، مذكرة ماجستير، قانون  -11

 .2016-2015مسان، معمق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بوبكر بالقايد، تل
علي بساعد ، تسعير المرافق العمومية ،مذكرة ماجستير ،معهد الحقوق و العلوم  -12

 .2000-1999اإلدارية ، جامعة الجزائر ، 
عمراني فيصل، عقود الشراكة عمومية خاصة، دراسة مقارنة، مذكرة ماجستير،  -13

، بن يوسف بن تخصص حقوق، فرع الدولة والمؤسسات العمومية، كلية الحقوق الجزائر
 .2010خدة، 

فيصل عمراني، عقود الشراكة العمومية الخاصة، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير،  -14
-2010فرع الدولة والمؤسسات جامعة كلية الحقوق، جامعة الجزائر بن يوسف بن خدة، 

2011. 
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