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مق ـدم ـ ــة
اقترن التفويض في القانون االداري ملدة طويلة باختصاصات السلطات االدارية ،غير أنه انتقل
فيما بعد إلى مجال آخر هو تسيير املرافق العامة ،حيث تغيرت طبيعة التفويض في كل من هذين
املجالين ،فإذا كان التفويض في االختصاصات يدخل في دائرة القرارات االدارية ،فإنه يشكل في تسيير
املرافق العامة طائفة من العقود االدارية ،التي ينصب موضوعها حول تفويض الدولة إلى أحد
أشخاص القانون العام أو الخاص مهمة استغالل مرفق عام من أجل تقديم خدمة عمومية للمرتفقين
بشكل تراعي فيه املصلحة العامة و كذا املبادئ التي تحكم املرفق العام ،السيما االستمرارية مع ضمان
لخدمة ذات نوعية و جودة.
يعبر أسلوب تفويض املرفق العام عن تلك العالقة القديمة املوجودة بين السلطات العمومية
و الخواص ،غير أن هذا ال يعني حداثة هذا األسلوب ،بل كان معروفا منذ ثمانينات القرن املاض ي
عندما لجأت الدولة الفرنسية إلى ايجاد بديل و مسير لبعض مرافقها العامة ذات الطابع الصناعي
و التجاري ،فظهرت هذه التقنية للمرة األولى في الثمانينات ،على يد الفقيه "جون ميشال أوبي"
" "AUBY Jean Michelفي كتابه املعنون "املرافق العمومية املحلية".1
أما بالنسبة للجزائر ،فقد ساهم نموذج الدولة املتدخلة على غرار باقي الدول ،الذي تبنته
كتوجه اقتصادي ،في تحقيق نجاحات في شتى املجاالت ،لكن مع ظهور األزمات املالية و االقتصادية
التي عرفتها أواخر الثمانينات ،السيما مع انخفاض أسعار النفط و كذا تنوع و تزايد الحاجات العامة
أدت إلى تسجيل قصور فيه ،عجلت في التخلي عن األساليب التقليدية لتسيير املرافق العمومية ،نظرا
إلى النقائص التي كانت تطالها ،كعدم فعاليتها و الثقل املالي الذي كانت تشكله على ميزانية الدولة ،مما
أدى إلى البحث عن أسلوب بديل لتسيير املرافق العامة.
لذلك كان لزاما على الدولة التخلي عن احتكارها إلدارة املرافق العامة بنفسها ،متى كانت هذه
املرافق غير سيادية ،و ضرورة التوجه إلشراك القطاع الخاص و اعتباره كشريك فعال بالنظر لقدراته
املالية و الفنية ،و ذلك من خالل اعتماد تقنية تفويض املرفق العام ،أين كانت البداية من مرفق املياه
و ذلك بصدور األمر رقم  213-96املعدل و املتمم للقانون رقم  17-83املتعلق باملياه ،الذي ينص في
املادة  21منه على ما يلي ... " :عقد من عقود القانون العام تكلف االدارة بموجبه شخصا اعتباريا

- AUBY Jean Francois, La délégation de service public, guide pratique, DALLOZ, Paris, 1997, P44.1
 - 2أمر رقم  ،13- 96مؤرخ في  15جوان  ،1996يعدل و يتمم القانون رقم  17-83مؤرخ في  16جويلية  ،1983املتضمن قانون املياه
ج.ر.ج.ج.د.ش عدد  ،37صادر في  16جوان ( 1983ملغى).
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عاما أو خاصا قصد ضمان أداء خدمات ذات منفعة عمومية  ...يمكن أن يشمل هذا االمتياز
انجاز هياكل أساسية للري قصد استغاللها من طرف صاحب االمتياز".
تتالت النصوص القانونية التي نصت على هذا األسلوب ،في صيغتها األكثر استعماال ،املتمثلة
في عقود االمتياز ،حيث نجد منها قانون البلدية رقم  308-90و قانون الوالية رقم  409-90املؤرخين في
 07أفريل  ،1990اللذين أجازا تسيير املصالح العمومية للبلدية و الوالية عن طريق صيغة االمتياز.
ً
ابتداء من سنة
غير أن مصطلح التفويض لم يستعمل في املنظومة القانونية الجزائرية إال
 ،2005و ذلك في قانون املياه رقم  512-05املؤرخ في  04أوت  ،2005حيث تنص املادة  101منه الفقرة
الثانية على ما يلي "يمكن للدولة منح امتياز تسيير الخدمات العمومية  ...كما يمكنها تفويض كل
أو جزء من تسيير هذه الخدمات ألشخاص معنويين خاضعين للقانون العام أو القانون الخاص
بموجب اتفاقية".

تطرق املنظم الجزائري بشكل صريح ألسلوب تفويض املرفق العام مع إصداره للتشريع املنظم
لإلدارة املحلية ،املتمثل في قانون البلدية رقم  610-11املؤرخ في  22يونيو  ،2011حيث نصت املادة
 150منه في فقرتها الثانية على ما يلي" :و يمكن تسيير هذه املصالح في شكل استغالل مباشر أو في
شكل مؤسسة عمومية بلدية عن طريق االمتياز أو التفويض" ،ليبقى الحال على ما عليه ،إلى غاية
سنة  2015أين تم تكريس تقنية التفويض مع صدور املرسوم الرئاس ي رقم  7247-15املؤرخ في
 16سبتمبر  ،2015الذي دمج بين تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات املرفق العام ،مبرزا فيه
تعريف هذه التقنية ،املبادئ التي تقوم عليها و كذا أشك ـالها.
 - 3قانون رقم  08-90مؤرخ في  07أفريل  ،1990يتعلق بالبلدية ،ج.ر.ج.ج.د.ش عدد  ،15صادر في  15أفريل  ،1990املعدل و املتمم
باألمر رقم  03-05املؤرخ في  18جويلية  ،2005ج.ر.ج.ج.د.ش عدد  50الصادر في  19جويلية ( 2005ملغى)
 - 4قانون رقم  ،09-90مؤرخ في  07أفريل  ،1990يتعلق بالوالية ،ج.ر.ج.ج.د.ش عدد  ،15صادر في  11أفريل  1990املعدل و املتمم باألمر
رقم  04-05املؤرخ في  18جويلية  ،2005ج.ر.ج.ج.د.ش عدد  50الصادر في  19جويلية ( 2005ملغى).
 -5قانون رقم  12-05املؤرخ في  04أوت  ،2005املتعلق باملياه ،ج.ر.ج.ج.د.ش عدد  60صادر في  04سبتمبر  ،2005معدل و متمم بموجب
القانون رقم  ،03-08مؤرخ في  23جانفي  2008ج.ر.ج.ج.د.ش ،عدد  44صادر في  27جانفي  ،2008معدل و متمم بموجب األمر رقم - 09
 02مؤرخ في  22جويلية  ،2009ج.ر.ج.ج.د.ش عدد  ،44صادر في  26جويلية .2009
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 -أنظر املادة  150فقرة  02من قانون رقم  ،10-11مؤرخ في  22يونيو  ،2011يتعلق بالبلدية ،ج.ر.ج.ج.د.ش عدد  37صادر في

 03جويلية .2011
 -7مرسوم رئاس ي رقم  ،247- 15مؤرخ في  16سبتمبر  ،2015يتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات املرفق العام ،ج.ر.ج.ج.د.ش
عدد  50صادر في  20سبتمبر .2015
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في ظل عدم كفاية أحكام املرسوم السالف ذكره ،و تطبقا لنص املادتين  207و  210منه ،تم
اصدار نص تنظيمي خاص بتفويض املرفق العام ،و املتمثل في املرسوم التنفيذي رقم  ،199-18املؤرخ
في  02أوت  ،82018الذي تضمن أحكام و كيفيات ابرام اتفاقية تفويض املرفق العام و آليات الرقابة
عليها ،مع حصر تطبيقه في الجماعات االقليمية (البلدية و الوالية) و املؤسسات العمومية ذات الطابع
االداري التابعة لها ،9و هذا رغبة من السلطة التنفيذية تثمين مواردها املالية و رد االعتبار للمرفق
العام املحلي ،من خالل انجاز و تسيير املنشآت املنتجة للمداخيل بنجاعة و من ثمة تقديم خدمة ذات
جودة و نوعية.
قصد وضع حيز التنفيذ للمرسوم التنفيذي املذكور أعاله ،من طرف الجماعات االقليمية ،فقد
أصدر ت وزارة الداخلية و الجماعات املحلية و التهيئة العمرانية التعليمة الوزارية رقم  006املؤرخة
في  09جوان  ،102019تتضمن تجسيد أحكام ذات املرسوم ،و التي أرفقتها بنموذج من دفتر الشروط
لتمكينها من االستعانة به في إطار صياغة و تكييف دفاتر شروط تفويض مختلف املرافق العامة
املحلية القابلة للتفويض.
يحض ى أسلوب تفويض املرافق العامة بأهمية بارزة ،كونه يهدف إلى التحكم في متطلبات الدولة
ً
ً
الحديثة ،خاصة مع تطور و تنوع طلبات املرتفقين كما و كيفا ،كما يسعى إلى تقليص العبء املالي على
ميزانية الجماعات االقليمية و تثمين مواردها املالية ،و حاجة هذه األخيرة إلى هياكل قاعدية و تجهيزات
عمومية ضخمة ،توكل عملية انجازها للمفوض له في اطار اتفاقيات تفويض املرفق العام ،مقابل
استغاللها ملدة معينة لتغطية نفقات االنجاز ،و الذي يتحمل كذلك من خاللها مسؤولية التسيير بكل
املخاطر التي يحملها.
تم اختيار هذا املوضوع ،لحداثة النص املنظم لتقنية تفويض املرفق العام ،األمر الذي كان
حافزا إلظهار الطبيعة القانونیة لهذه التقنية املكرسة بموجب املرسوم التنفيذي رقم  199-18و تبیان
االجراءات و الكيفيات التي جاء ت بها السلطة التنفيذية إلبرام اتفاقيات التفويض ،إضافة إلى الحافز
املنهي ،كون أن دراسة هذا املوضوع سيسمح لنا بحكم املهام التي نزاولها على مستوى الهيئة الوصية
على البلديات بمرافقة هذه األخ ـيرة في اجراءات و ضع حيز التنفيذ ألحكام هذا املرسوم.

 - 8مرسوم تنفيذي رقم  ،199-18مؤرخ في  02أوت  ،2018يتعلق بتفويض املرفق العام ،ج.ر.ج.ج.د.ش عدد  48صادر في  05أوت .2018
 -9راجع املادة  ،04املرجع نفسه.
 - 10تعليمة وزارية رقم  006مؤرخة في  09جوان  ،2019تتضمن تجسيد أحكان املرسوم التنفيذي رقم  199-18املؤرخ في  02أوت
 ،2018املتعلق بتفويض املرفق العام (غير منشورة).
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ّ
من هذ املنظور و انطالقا مما تقدم ،جاء هذا البحث ليطرح االشكالية التالية :كيف نظم
املشرع الجزائري تفويض املرفق العام في ضوء املرسوم التنفيذي رقم  199-18لجعل تنفيذ
السياسات التنموية املحلية أكثر فعالية و مواكبة للتط ـورات الراهنة ؟
لدراسة هذ املوضوع و محاولة اإلملام بمختلف جوانبه ،تم االعتماد على املنهج املقارن ،من
خالل التطرق و االستعانة بتطبيقات األنظمة املقارنة عامة و بالتجربة الفرنسية خاصة كونها السباقة
للتسيير املفوض للمرافق العامة ،و كذلك ملقارنة من حين آلخر ،أحكام املرسوم التنفيذي رقم 199-18
مع تلك الواردة في تنظيم الصفقات العمومية ،أما املنهج التحليلي ،فكان للغرض تحليل بعض
الجوانب و األحكام التي جاء بها املرسوم السالف الذكر ،السيما فيما يتعلق بإجراءات إبرام اتفاقية
التفويض ،التي ال تختلف كثيرا عن تلك املرتبطة بالصفقات العمومية.
تستدعي االجابة عن االشكالية املطروحة و االملام بمختلف الجوانب املرتبطة بها ،تبيان ماهية
تفويض املرفق العام (الفصل األول) ثم التطرق إلى اجراءات ابرام و تنفيذ اتفاقية تفويض املرفق
العام (الفصل الثاني) ،وفقا للمرسوم التنفيذي رقم .199-18
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الفصل األ ّول
ماهية تفويض املرفق العام وفقا للمرسوم
التنفيذي رقم 199 - 18

الفصل األول:

ماهية تفويض املرفق العام وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 199 -18

شكلت األزمات املالية و االقتصادية للدولة و كذا تطور متطلبات الخدمة العمومية ،إلى جانب
فشل الطرق التقليدية في تسيير املرافق العامة ،العامل األساس ي في خروج الدولة من سياسة احتكارها
للقطاع العام ،و توجهها نحو الشراكة و التعامل مع القطاع الخاص في مجال تسيير و إدارة املرافق
العامة ،و كان ذلك تحت تعبير مصطلح قديم التطبيق و حديث املظهر ،يتمثل في تفويض املرفق
العام.
تدخلت السلطة التنفيذية في هذا الصدد و كرس تقنية تفويض املرفق العام بشكل صريح
من خالل إدراجها في إطار املرسوم الرئاس ي رقم  ،247-15املتضمن تنظيم الصفقات العمومية
وتفويضات املرفق العام ،ومن ثمة تحديد كيفيات تطبيق أحكامها بموجب املرسوم التنفيذي رقم
 ،199-18املتعلق بتفويض املرفق العام ،الذي حصر تطبيقها في الجماعات االقليمية و املؤسسات
العمومية ذات الطابع االداري التابعة لها.
غير أن تنازل الدولة عن تسيير املرافق العمومية ألشخاص القانون العام أو الخاص يفرض عليها
السهر على احترام املبدأ األساس ي الذي يحكم املرافق العمومية أال و هو مبدأ املصلحة العامة بأبعاده
املختلفة ،حيث تبقى السلطة املفوضة مسؤولة في مواجهة املرتفقين عن الخدمات املقدمة ،لذا وجب
إخضاع اتفاقية التفويض إلى أسس و مبادئ حتى تحقق الغاية املرجوة منها.
أمام االختالف املوجود بين املرافق العمومية من حيث طبيعة النشاط أو الخدمة التي تؤديها
فإنه من البديهي اعتماد عدة أشكال لتسييرها ،حيث أنه و باستقراء املادة  52من املرسوم التنفيذي
 ،199-18نجد أن تفويض املرفق العام يأخذ أربعة ( )04أشكال  :االمتياز ،اإليجار ،الوكالة املحفزة
و التسيير.11
و عليه ،سيتم التطرق إلى مفهوم تقنية تفويض املرفق العام و تحديد األسس و القواعد التي
تقوم عليها (املبحث األول) إلى جانب التطرق إلى مختلف أشكالها وفقا للمرسوم التنفيذي رقم
( 199-18املبحث الثاني).

 -11راجع املادة  52من املرسوم التنفيذي رقم  ،199-18مرجع سابق.
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املبحــث األول
مفهوم تفويض املرفق العام
تسيير املرافق العمومية بطريقة غير مباشرة بات يخضع لتأطير قانوني عام و شامل ينطوي
تحت تعبير قديم التطبيق و حديث املظهر و املتمثل في تفويض املرفق العام ،الذي أثبتت التجربة
نجاعته في تحقيق أهداف املرفق العام.
يعد التسيير املفوض الذي تناوله املرسوم التنفيذي رقم  199-18املؤرخ في  02أوت 2018
املتعلق بتفويض املرفق العام أحد األساليب التي تسمح بتسيير و استغالل املرافق العمومية من قبل
مختلف املتعاملين عن طريق عقود مختلفة ،و هو ما من شأنه تخفيف العبء على الدولة و تحقيق
املردودية و النجاعة للمرافق العامة.
يقتض ي تحديد مفهوم تفويض املرفق العام ،التطرق إلى املقصود بهذه التقنية (املطلب األول)
و ذكر األسس و املبادئ التي ترتكــز عليها (املطلب الثاني) و ذلك من خالل ما تضمنه املرسوم السالف
ذك ــره.

املطلب األول
املقصود بتفويض املرفق العام
إن اتفاقية تفويض املرفق العام تعد من العقود اإلدارية التي تجمع بين طرفين هما املفوض
و املفوض له ،يتمثل محتواها في تسيير مرفق عام وفقا إلجراءات محددة و بالتالي فهو يشكل نظاما
قانونيا قائما بذاته يتطلب دراسته من جوانب عدة منها تعريفه و تمييزه عن الصفقة العمومية
(الفرع األول) و كذلك التطرق إلى مراحل و دواعي تكريسه في املنظومة القانونية الجزائرية مع ذكر
ألنواعه (الفرع الثاني).

الفرع األول
تعريف تفويض املرفق العام و تمييزه عن الصفقة العمومية
يعتبر مصطلح تفويض املرفق العام مصطلحا جديدا في تداوله في النظام القانوني ،قديما في
تطبيقاته ،و عليه فقد وردت عدة تعاريف بشأنه (أوال) ،و العقد الذي يجسد هذه التقنية له أطراف
(ثانيا) كما أنها تتميز و تختلف عن أسلوب الصفقة العمومية في جوانب محددة (ثالثا).
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أوال  :تعريف تفويض املرفق العام
ارتبط التفويض في القانون االداري ملدة معتبرة باختصاصات السلطات االدارية ،غير أنه انتقل
حديثا إلى مجال آخر هو تسيير املرافق العامة ،و عليه فقد وردت في تقنية تفويض املرفق العام عدة
تعاريف ،فقهية و تشريعية.

 - 1التعريف الفقهي
ظهر مصطلح تفويض املرفق العام عندما لجأت فرنسا لتفويض ادارة بعض مرافقها ذات
الطابع الصناعي و التجاري ألشخاص من القانون الخاص ،و قد استعمل ألول مرة من طرف األستاذ
"جون ميشال أوبي" " "AUBY Jean Michelفي الثمانينات في كتابه املعنون "املرافق العمومية املحلية"
الذي جمع كل العقود التي تتضمن تفويض التسيير ،لكنه لم يستخدم كاصطالح قانوني إال لغاية
التسعينات من خالل القانون رقم  125-92املتعلق باإلدارة االقليمية.12
عرف األستاذ "( "BRACONNIERبراكونيي) عقد التفويض بأنه" :عقد يفوض بموجبه شخص
معنوي خاضع للقانون العام يسمى املفوض ملدة محددة ،تسيير مرفق عام يتولى مسؤوليته
شخص خاضع للقانون الخاص يسمى املفوض إليه".13
عرفت األستاذة "( "BOITEAU Claudieبواتو كلودي) عقد التفويض كما يلي " عقد يتم من
خالله تسير و استغالل مرفق عام بمقابل مالي ،يتحصل عليه املفوض له و يدفعه املرتفقون
أو االدارة املفوضة و يتعلق مباشرة باستغالل املرفق".14
حسب األستاذ "( "C.Chenuaud-Frazierكارول شونو فرازي) تفويض املرفق العام هو
"التقنية التي تسمح بالتعاقد مع شخص خاص لتسيير مرفق عام حسب العقود املعروفة من قبل
(امتياز ،ايجار التسيير  ...الخ".15
في حين األستاذ "زوايمية رشيد" عرف تقنية تفويض املرفق العام انطالقا من التجربة
و التحوالت التي شهدتها الدولة الجزائرية ،و حسبه فإن هذه التقنية ،جاءت نتيجة العيوب املسجلة في
ظل التسيير العمومي للمرافق العامة ،و أمام فشل هذا األسلوب و الحاجات املتزايدة للمواطن كان البد

12-

Loi d’orientation n°92-125 du 06 février 1992, relative à l’administration territoriale de la république
J.O.R.F, N° 33 du 08 février 1992. In https://www.legifrance.gouv.fr, consulté le : 11 avril 2019.

- BRACONNIER Stefane , Droit de services publics, P.U.F, Paris, 2004, p. 413.13
14-BOITEAU Claudie, Les conventions de délégation de service public, Imprimerie Nationale, Paris
2007, p. 92.

 -15نقال عن ضريفي نادية ،تسيير املرافق العام في ظل التحوالت الجديدة ،دار بلقيس للنشر ،الجزائر ،2010 ،ص.128 .
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من اعت ماد التفويض كأسلوب جديد للتسيير ليضع حدا الحتكار القطاع العام ملهمة تسيير املرفق
العام من جهة و تفتح املجال للقطاع الخاص لتولي هذه املهمة من جهة أخرى.16
يحمل مفهوم تفويض املرفق العام في طياته معنيين ،فاألول يتمثل في التصرف القانوني الذي
بمقتضاه تقوم الهيئة العمومية نقل صالحياتها في تسيير املرفق لصالح شخص خاص ،أما املعنى الثاني
فيتمثل في أثر هذا التصرف ،بحيث يصبح املفوض له هو امللتزم لضمان سير املرفق العمومي بدال عن
الشخص العام.17

 -2التعريف التشريعي
رغم كثرة التعريفات الفقهية إال أنها لم تقدم وصفا واضحا ملعالم تقنية التفويض من حيث
املحتوى أو املدى ،و هذا ما دفع باملشرع إلى القيام بمنح تعريف له.
كانت البداية انطالقا من القانون رقم  ،18122-93املؤرخ في  29جانفي  1993املتعلق بمحاربة
الرشوة و الشفافية في الحياة االقتصادية ،الذي يطلق عليه اسم "قانون سابان” "Sapin

19"Loi

حيث يرى الفقهاء أن هذا القانون أدى لظهور أسلوب تفويض املرفق العام دون أن يتطرق لتعريفه
إال بعد صدور القانون رقم  01-1168املؤرخ في  11ديسمبر  2001املتضمن االجراءات االستعجالية
و التعديلية ذات الطابع االقتصادي و املالي "مورساف" ( )MURCEFاملعدل للقانون رقم 122-93
املؤرخ في  29جانفي  1993السالف الذكر.

َ
عرفت املادة  38من قانون "سابان" ،املعدلة بموجب املادة  03من قانون "مورساف" تفويض

املرفق العام كما يلي" :تفويض املرفق العام هو عقد يعهد من خالله شخص معنوي عام للغير
سواء كان عاما أو خاصا ،تسيير مرفق عام هو مسؤول عنه ،حيث يكون املقابل متصل بصفة

16-

ZOUAIMIA Rachid, La délégation de service public au profit de personnes privées, Edition BELKEISE
Alger, 2012, p.p. 6-7.

 -17مسعودي خالد ،مرتفق املرفق العمومي في القانون الجزائري ،مذكرة لنيل شهادة املاجستير في الحقوق ،تخصص هيئات عمومية
و حكومة ،كلية الحقوق و العلوم السياسية ،جامعة عبد الرحمان ميرة ،بجاية  ،2016ص.ص.47-46 .
18-

Loi N°93-122, du 09 Janvier 1993, relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie
économique et des procédures publiques, modifiée par la Loi N°2001-1168 du 11 décembre 2001, portant
mesures urgentes de réformes à caractères économique et financier, J.O.R.F, N° 25 du 30 janvier 1993. In
https://www.legifrance.gouv.fr, consulté le : 11 avril 2019.
 - 19ترجع هذه التسمية نسبة لـوزير االقتصاد و املالية " "Michel SAPINوقت صدور القانون ،في عهدة رئاسة "جون فرانسوا ميترو"

من خالله قام بإرساء قواعد قانونية كرست وجود طائفة جديدة من العقود اإلدارية و هي عقود تفويض املرفق العام.
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أساسية بنتائج استغالل املرفق العام .املفوض له يكن أن يكلف بإنجاز منشآت أو اقتناء ممتلكات
ضرورية لسير املرفق ".20
نجد أن السلطة التنفيذية املغربية قد كرست تقنية التفويض في القانون رقم  54.05املتعلق
بالتدبير املفوض للمرافق العمومية ،و قد عرف هذا القانون التفويض في املادة  02كما يلي "يعتبر
التدبير املفوض هو عقدا يفوض بموجبه شخص معنوي خاص للقانون العام يسمى "املفوض"
ملدة محددة تدبير مرفق عام يتولى مسؤوليته إلى شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص
يسمى "املفوض إليه" ،يخول له حق تحصيل أجرة من املرتفقين أو تحقيق أرباح من التدبير
املذكور أو هما معا .و يمكن أن يتعلق التدبير املفوض كذلك بإنجاز أو تدبير منشأة عمومية أو هما
معا تساهم في مزاولة نشاط املرفق املفوض" .21
لم يضع املنظم الجزائري نظام قانوني خاص بتقنية التفويض إال في سنة  2015بموجب
املرسوم الرئاس ي  247-15السالف الذكر ،لكن أشار إليها قبل هذا التاريخ ،خاصة عقد االمتياز في
نصوص قانونية متناثرة.22
ُ
استعمل قانون املياه ،سنة  2005و ألول مرة مصطلح التفويض في مجال تسيير املرفق العام
حيث نصت املادة  101منه على "يمكن للدولة منح امتياز تسيير الخدمات العمومية للمياه
ألشخاص خاضعين للقانون العام على أساس دفتر الشروط و نظام خدمة يصادق عليها عن طريق
التنظيم ،كما يمكن تفويض كل أو جزء من تسيير هذه الخدمات ألشخاص معنويين خاضعين
للقانون العام أو الخاص بموجب اتفاقية ".23
يميز هذا النص صراحة بين أسلوب امتياز املرفق العام و تفويض املرفق العام .األول يغطي
العالقة بين الدولة صاحبة امللك العام للري و الشخص املعنوي العام املستفيد من االمتياز ،أما
تفويض املرفق العام فيتمثل في اتفاقية بين الدولة املمثلة في االدارة املكلفة باملوارد املائية و املستفيد
 -ترجمة شخصية ،في حين النص األصلي ورد

كاآلتي20:

« Une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la
gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la
énumération est substantiellement liée aux résultats de l’exploitation du service. Le délégataire peut
être chargé de construire des ouvrages ou d’acquérir des biens nécessaires ay service ». Voir la loi
N°93-122, relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures
publiques, Op. Cit.

 -21ظهير شريف رقم  1.06.15صادر في  14فبراير  ،2006بتنفيذ القانون رقم  ،54.05املتعلق بالتدبير املفوض للمرافق العامة ،ج.ر.م.م
عدد  ،5404صادر في  16مارس  ،2006أنظر املوقع التالي www.sgg.gov.ma :تم االطالع عليه بتاريخ  20أفريل .2019
 -22فوناس سوهيلة ،تفويض املرفق العام في القانون الجزائري ،أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم تخصص قانون كلية الحقوق
و العلوم السياسية ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو ،2018 ،ص.21 .
 -23قانون رقم  ،12-05مرجع سابق.
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الذي من املمكن أن يكون متعامال عاما أو خاصا ،أو بين صاحب االمتياز (املؤسسة العمومية ذات
الطابع الصناعي و التجاري) و املفوض له.24
كرس املنظم الجزائري بشكل واضح التسيير املفوض في املادة  207من املرسوم الرئاس ي
رقم  ،247-15التي تنص على ما يلي " :يمكن للشخص املعنوي الخاضع للقانون العام املسؤول عن
مرفق عام أن يقوم بتفويض تسييره إلى املفوض له و ذلك ما لم يوجد حكم تشريعي مخالف
و يتم التكفل بأجر املفوض له أساسا من استغالل املرفق العام.
و تقوم السلطة املفوضة التي تتصرف لحساب شخص معنوي خاضع للقانون العام
بتفويض تسيير املرفق العام بموجب اتفاقية".
يستخلص من هذه املواد ،أن املنظم الجزائري كرس فعليا التفويض كأسلوب جديد لتسيير
املرفق العام ،بغية منه خوض تجربة الشراكة مع القطاع الخاص من جهة و النهوض باملرفق العام من
خالل تحسين و تطوير الخدمة العمومية من جهة أخرى.
ما يعاب على تعريفه لتقنية التفويض من خالل هذه املواد ،هو عدم تحديده للصيغة القانونية
التي تتم بها عملية التفويض ،و اكتفى باستعمال مصطلح بموجب اتفاقية ،دون أن يحدد العناصر
املكونة للنظام القانوني لعملية التفويض ،و إنما أشار إلى بعضها مثل موضوع التفويض ،أشكاله
و أطرافه إلى جانب ذكر اإلجراءات املتبعة في منحه دون التفصيل فيها ،تاركا املهمة للنصوص
التنظيمية 25و هذا ما تحقق فعال ،من خالل صدور املرسوم التنفيذي رقم  ،199-18املتعلق بتفويض
املرفق العام ،حيث وضح املنظم الجزائري املقصود بتفويض املرفق العام ،من خالل ما نصت عليه
املادتين  02و  04من هذا املرسوم.
تنص املادة  02من املرسوم التنفيذي رقم  199-18على أنه "يقصد بتفويض املرفق العام
في مفهوم هذا املرسوم تحويل بعض املهام غير السيادية التابعة للسلطات العمومية ،ملدة محددة
إلى املفوض له املذكور في املادة  04أدناه ،بهدف الصالح العام ".

يمكن تسجيل بعض املالحظات على املرسوم التنفيذي رقم  199-18مقارنة باملرسوم الرئاس ي
رقم  ،247-15الذي جاء تنفيذا و تطبيقا لهذا لنص املادتين  207و  210من هذا األخير و التي تتمثل
فيما يلي:

- ZOUAIMIA Rachid, Op. Cit, p.p. 66-67.

 - 25فوناس سوهيلة ،مرجع سابق ،ص.ص.23 -22 .
12

24

الفصل األول:

ماهية تفويض املرفق العام وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 199 -18

ينحصر تطبيق أحكام املرسوم التنفيذي رقم  199-18على عقود التفويض املبرمة من قبل
الجماعات االقليمية (البلدية و الوالية) و املؤسسات العمومية ذات الطابع االداري التابعة لها ،حيث
نصت املادة  04منه على أنه "يمكن للجماعات اإلقليمية و املؤسسات العمومية ذات الطابع
اإلداري التابعة لها و املسؤولة عن مرفق عام ،التي تدعى في صلب النص " السلطة املفوضة" أن
تفوض تسيير مرفق عام إلى شخص معنوي عام أو خاص ،خاضع للقانون الجزائري ،يدعى في
صلب النص" املفوض له "بموجب اتفاقية".
في حين املؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري ،خالفا للمرسوم الرئاس ي الذي
جاء شامال لكل عقود التفويض املبرمة من قبل أشخاص القانون العام التي تبرمها الدولة و املؤسسات
العمومية ذات الطابع االداري الوطنية.
يشترط في املفوض له وفقا للمرسوم التنفيذي رقم  199-18أن يكون شخصا معنويا سواء من
القانون العام أو الخاص ،الذي ينبغي أن يكون خاضعا للقانون الجزائري ،في حين أن املرسوم الرئاس ي
لم يميز بين الطبيعة القانونية للمفوض له ،فحسبه يمكن أن يكون شخصا من القانون العام
أو الخاص سواء كان معنويا أو طبيعيا ،وطنيا أو أجنبيا.26

ثانيا :أطراف اتفاقية تفويض املرفق العام
كرس املنظم الجزائري في إطار املرسوم التنفيذي رقم  199-18التفويض االتفاقي لتسيير املرفق
العام ،حيث ُیفترض في عقود التفويض باعتبارها عقدا اداريا ،وجود أطراف متعاقدة ،هي السلطة
املفوضة مانحة تفویض املرفق العام  ،و املفوض له املكلف بتسیير و استغالل املرفق العام و املنتفعون
من املرفق العام بصفتهم طرف ثالث.

 -1السلطة املفوضة
تتمثل السلطة املفوضة وفقا لنص املادة  04من املرسوم التنفيذي رقم  ،199-18في الجماعات
اإلقليمية (الوالية و البلدية) و كذا املؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري التابعة لها ،املسؤولة عن
مرفق عام .27في حالة كون املرفق العام والية أو بلدية ،فإن املمثل القانوني لهما هو الوالي أو رئيس
املجلس الشعبي البلدي ،بصفتهما املؤهالن قانونا إلبرام اتفاقية تفويض املرفق العام محل التفويض.

 -26مخلوف باهية" ،سبل تسوية النزاعات الناشئة عن تنفيذ اتفاقية تفويض املرافق العام" ،أعمال امللتقى الوطني حول الجوانب
العملية ملستجدات الصفقات العمومية و تفويضات املرفق العام طبقا للمرسوم الرئاس ي رقم  ،"247-15كلية الحقوق و العلوم
السياسية ،جامعة محمد الصديق بن يحي ،جيجل ،يومي  11و  12ديسمبر  ،2018ص( .2 .غير منشورة).
 -27راجع املادة  ،04من املرسوم التنفيذي رقم  ،199-18مرجع سابق.
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أما إذا كانت السلطة املفوضة هي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تابعة سواء للوالية
أو البلدية ،فإن الشخص املؤهل لتمثيلها في عملية إبرام اتفاقية التفويض هو املدير العام للمؤسسة
لكن بعد مصادقة من طرف الجهاز التداولي لهذه املؤسسة.28
املؤسسة العمومية هي في الحقيقة شخص عام تم انشاؤه خصيصا لتسيير مرفق عام ،له
أمالك ،ميزانية خاصة و بإمكانه التعاقد و أهلية التقاض ي ،و قبول الهبات و الوصايا .29
يكون إ نشاء املؤسسة العمومية املحلية عن طريق مداولة من طرف جهاز التداول للجماعة
املعنية (املجالس الشعبية الوالئية أو البلدية) ،في حين الوطنية فيتم انشاؤها من طرف السلطة
التنظيمية ،في حالة ارتباطها بفئة موجودة من املؤسسات العمومية.30
يمكن أن تكون السلطة املفوضة عبارة عن مجموعة من أشخاص معنوية خاضعة للقانون
العام في اطار تجمع ،حيث يعين هؤالء األشخاص ممثال عنهم ضمن التجمع بموجب اتفاقية حيث
يحوز العضو املعين صفة السلطة املفوضة و يمثل أعضاء التجمع في تجسيد تفويض املرفق العام
وفقا لنص املادة  05من ذات املرسوم التنفيذي رقم .199-18

 -2املفوض له
قد يكون املفوض له شخصا معنويا عاما أو خاصا ،شريطة أن يكون خاضعا للقانون الجزائري و
هذا ما نصت عليه املادة  04من املرسوم التنفيذي رقم .199-18
يجب رؤية املفوض له عند استغالله للمرفق العام على أنه يتصرف باسمه الخاص .في
الحقيقة ،خالف ذلك سيتم اعتباره على أنه مجرد وكيل ،و أي تقصير منه ،سيحمل بالضرورة
مسؤولية املوكل.31

- ZOUAIMIA Rachid, Op. Cit, p.p. 77-78.28

 -29ترجمة شخصية ،في حين النص األصلي ورد كاآلتي:
« Un EP est en effet une personne publique spécialement créée pour gérer un service public. Il dispose
d’un patrimoine et d’un budget propre, peut passer des contrats et agir en justice et jouit de la capacité de
recevoir des dons et legs » Voir : GILLES Libereton, Droit administratif général, 5ème édition, DALLOZ
Paris, 2009, p.p. 148-149.
 -30ترجمة شخصية ،في حين النص األصلي ورد كاآلتي:
« Les établissements publics locaux sont créés par délibération de l’organe délibérant de la collectivité
concernée. Les EP nationaux sont quant à eux créés par le pouvoir règlementaire lorsqu’ils se rattachent à
une catégorie existente d’EP ». Voir : GILLES Libereton, p.p. 149-150.

 -31ترجمة شخصية ،في حين النص األصلي ورد كاآلتي:
« Le délégataire de service public doit être regardé comme agissant en son nom propre. En effet, dans le
cas contraire, il serait considéré comme un simple mandataire, ses manquements entrainant alors la mise
en cause systématique du mandant ». Voir : SOKOLOFF Pascal, Marchés publics, délégation de service
public et autres contrats de partenariat public-privé des collectivités locales, 2ème Ed, TEC et DOC, Paris 2004, p.
47.
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 -3املرتفقون
املرتفقون هم األشخاص الذين ينتفعون من الخدمات التي يقدمها املرفق العام املفوض ،فهم
أجانب عن عقد التفويض و ليسوا طرفا فيه ،32و يمنح القانون املستفيدين مركزا قانونيا هاما
خصوصا في حاالت تفويض املرفق العام ،و ذلك ضمانا للوضوح في العالقة بين السلطة املفوضة
و املفوض له.33
منح املشرع ملستخدمي املرفق العام املفوض الحق في االطالع على الشروط الرئيسية بخصوص
استخدام املرفق العام ،من خالل نشر أو إشهار إعالن من طرف املفوض له ،حيث يمكن له أن يطلع
على مبلغ األتاوى أو التعريفات و ساعات العمل و املستفيدين املعنيين من املرفق العام.
يمكن للمرتفقين زيادة على ذلك ،تدوين شكاويهم في سجل خاص و كذا اقتراحاتهم باإلضافة إلى
إمكانيتهم إخطار السلطة املفوضة بأي تصرف أو إخالل بااللتزامات املفروضة على املفوض له.

34

ثالثا :تمييز عقد تفويض املرفق العام عن عقد الصفقة العمومية
تكمن هذه التفرقة من معرفة النظام القانوني املطبق على كل نوع من العقود ،حيث نجد كل
من الصفقة العمومية و تفويض املرفق العام هي عقود إدارية بين هيئة عمومية و شخص آخر هدفها
تنفيذ خدمات عمومية ،بغية تحقيق املنفعة العامة.
يوجد معياران للتفرقة بين عقد الصفقة العمومية و عقد تفويض املرفق العام ،هما :

 -1معيار كيفية دفع املقابل املالي
يتم دفع املقابل املالي في الصفقة العمومية عن طريق سعر تحدده اإلدارة بعد تقديم العروض
من طرف املتعاملين ،و يكون هذا السعر محددا في العقد و تدفعه اإلدارة و ليس له عالقة بمردودية
استغالل املرفق. 35

أما تفويض املرفق العام ،فإن املقابل املالي له عالقة بنتيجة االستغالل و بتسيير املرفق ،معناه
أن املقابل املالي يجب أن يعكس تحمل املفوض له ملخاطر االستغالل ،التي تنتج عن إدارته للمرفق
العام و تسييره على نفقته و مسؤوليته ،و بالتالي إذا شكل املقابل املالي الذي يحصل عليه املفوض له

 -32ادير نوال ،بشري الويزة ،مرجع سابق ،ص.26 .
 -33محمد محمد عبد اللطيف ،تفويض املرفق العام ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،2000 ،ص.96 .
 -34راجع املواد  86-84من املرسوم التنفيذي رقم  ،199- 18مرجع سابق.
 -35ضريفي نادية ،مرجع سابق ،ص.137 .
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ثمنا للخدمات املراد دون أن يتحمل أية مخاطر ،فنكون بصدد صفقة عمومية و ليس عقد تفويض
مرفق عام.36
ترى األستاذة "( "BOITEAU Claudieبواتو كلودي) "ضرورة تعلق املقابل املالي املتحصل عليه
باستغالل املرفق ال غير" .ففـ ـي أغلب األحيان هي إتاوات تدفع من طرف املرتفقين مقابل الخدمة
املـؤداة .37يتضح مما سبق أن معيار كيفية دفع املقابل املالي ،هو معيار معرف لتفويض املرفق و مميز
له عن الصفقة العمومية.

 -2معيار االستغالل
يعتبر االستغالل العنصر الفاصل بين الصفقة العمومية و عقد تفويض املرفق العام ،حيث
يجب أن يكون موضوع عقد التفويض نشاطا يشكل استغالال ملرفق عام ،عكس الصفقات التي يكون
موضوعها هو تأمين اللوازم و الخدمات و األشغال التي تحتاجها الدولة.38
تهدف الصفقة العمومية إلى تزويد اإلدارة بوسائل املرفق العام دون أن يتدخل شريك اإلدارة
في استغالله و تسييره ،و بالرغم أن صفقات األشغال العمومية يكون موضوعها بناء و استغالل ،إال أنه
في هذه الحالة االستغالل ليس باملهمة الرئيسية للصفقة بل هو مهمة ثانوية.
فاستغالل املرفق العام بطريقة مباشرة من طرف املفوض له و استعماله للوسائل املتوفرة

و

العالقة املباشرة مع املرتفقين ،هي التي تم ــيز تفويض املرفق العـام.39

الفرع الثاني
تكريس تقنية تفويض املرفق العام و دواعي تبن ـ ـيها
يتجسد اشتراك الخواص في تسيير املرافق العامة من خالل التنازل له عن مهمة تسييره في
إطار ما يدعى بالتسيير املفوض ،حيث أن تكريس هذه التقنية في املنظومة القانونية الجزائرية مر عبر
مراحل ،مرحلة التردد (أوال) ،مرحلة التكريس (ثانيا) كما أن املرسوم التنفيذي رقم  199-18تضمن
نوعين من التفويض (ثالثا).

 -36فوناس سوهيلة ،مرجع سابق ،ص.52 .
- BOITEAU Claudie, Op. Cit, p. 92.37

 -38بوضياف عمار ،الصفقات العمومية في الجزائر ،جسور للنشر و التوزيع ،عنابة ،2007 ،ص.76 .
 -39ضريفي نادية ،مرجع سابق ،ص.138 .
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أوال :مرحلة التردد في االعتراف بتقنية تفويض املرفق العام
تبني النظام االقتصادي من طرف الجزائر بعد سنة  1989أدى إلى االهتمام أكثر باملرفق
العام و من ثمة االنتباه أكثر و التفكير في آليات التعاقد بواسطة التسيير املفوض ،غير أن إدخال هذه
التقنية في املنظومة القانونية الجزائرية مر عبر مراحل.
يعتمد تسيير املرفق العام سابقا في القانون الجزائري على األساليب التقليدية املتمثلة في التسيير
املباشر من طرف الدولة أو عن طريق املؤسسة العمومية و كذا إسناده للغير وفق املفهوم التقليدي من
خالل اللجوء إلى أسلوب التعاقد بواسطة عقود االمتياز ،و هذا ما يؤكده قانوني البلدية و الوالية
لسنة  ،1990فاملادتان  134و  138من قانون البلدية امللغى رقم  ،08-90تنص على ذلك من خالل
العبارات املستعملة و هي :االستغالل البلدي املباشر و منح امتياز املصالح العمومية.40
نفس الوضع منصوص عليه في قانون الوالية امللغى رقم  ،09-90من خالل إدراج فرع ثاني
بعنوان طرق تسيير املصالح العمومية الوالئية ،حيث تنص املادتان  122و  124منه على أسلوبين
لتسيير هذه املصالح و هما األسلوب املباشر و اللجوء إلى االمتياز.41
غير أنه إذا كان هذين القانونين في تلك الفترة لم ينصا على أسلوب تفويض املرفق العام ،إال أن
هناك قوانين أخرى تضمنت بعض أساليبه و هي تلك املنظمة للمرافق العمومية ذات الطابع الصناعي
و التجاري و من أبرز تلك القوانين نذكر قانون املياه رقم  ،12-05حيث تنص املادة  101الفقرة 02
على أنه "يمكن للدولة منح امتياز تسيير الخدمات العمومية...كما يمكنها تفويض كل أو جزء من
تسيير هذه الخدمات ألشخاص معنويين خاضعين للقانون العام أو القانون الخاص بموجب
اتفاقية".
يتبين مما سبق ،التردد الذي اكتنف موقف املنظم الجزائري في النص على استعمال تفويض
املرفق العام في تسيير املرافق العمومية  ،بين عدم األخذ به في النصوص املنظمة لتلك املرافق السيما
على املستوى املحلي ،و األخذ أو النص على استخدامه عندما يتعلق األمر باملرافق العمومية ذات
الطابع الصناعي و التجاري الخاصة باملرافق العمومية الوطنية.42

 - 40راجع املادتان  134و  138من القانون رقم  ،08-90مؤرخ في  07أفريل  ،1990مرجع سابق.
 - 41راجع املادتان  122و  124من القانون رقم  ،09-90مؤرخ في  07أفريل  ،1990مرجع سابق.
 -42إرزيل الكاهنة" ،عن استخدام تفويض املرفق العام في القانون الجزائري" ،مجلة أبحاث قانونية و سياسية ،العدد الثالث ،كلية
الحقوق و العلوم السياسية ،جامعة محمد الصديق بن يحي ،جيجل ،2017 ،ص.ص.13 -12 .
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ثانيا :مرحلة التكريس الصريح لتقنية تفويض املرفق العام
بعد التردد في أخذ املشرع الجزائري بتقنية تفويض املرفق العام ،تدخل ليكرس صراحة هذا
األسلوب و ذلك سواء على املستوى املحلي أو الوطني و يمكن إظهاره فيما يلي:

 -1بموجب القانون الجديد للبلدية رقم 10-11
أتى قانون البلدية الجديد بالنص صراحة على أسلوب التفويض مع إبقائه على األساليب
التقليدية (االستغالل املباشر و االمتياز) ،و الدليل على ذلك استعمال املشرع لعبارة "االمتياز
و تفويض املصالح العمومية" في الفصل الرابع املعنون بـ  :املصالح العمومية البلدية ،حيث تنص املادة
 150منه على أنه "يمكن تسيير هذه املصالح مباشرة في شكل استغالل مباشر أو في شكل مؤسسة
عمومية بلدية عن طريق االمتياز أو التفويض".43
أما قانون الوالية الجديد رقم  ،07-12فإنه لم ينص على تفويض املرافق العمومية على املستوى
الوالئي ،حيث اكتفى باألساليب التقليدية في تسيير املصالح العمومية الوالئية.44

 -2بموجب نص يدمج تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات املرفق العام
إثر عدم وضوح النصوص املتعلقة بتفويض املرافق العمومية على املستوى املحلي خاصة
تدخلت السلطة التنفيذية أخيرا ،و وضع أحكاما خاصة بتنظيم تفويض املرفق العمومي و ذلك
بوضع نص في شكل مرسوم رئاس ي يضم في نفس الوقت تنظيم الصفقات العمومية و كذا تنظيم
تفويض املرفق العام بموجب املرسوم الرئاس ي رقم  247-15املؤرخ في  16سبتمبر  ،2015أين تم النص
فيه على املبادئ الواجب احترامها و أشكال التفويض ،مع إنشاء سلطة ضبط الصفقات العمومية
و تفويضات املرفق العام للرقابة على سير عمليات إبرام الصفقات العمومية و تفويضات املرفق العام
إضافة إلى التكوين في مجال تفويضات املرافق العمومية.45

 -3بموجب نص تنظيمي خاص بتفويض املرفق العام
قامت السلطة التنفيذية أمام عدم كفاية األحكام التي تضمنها املرسوم الرئاس ي رقم 247-15
حول تفويض املرفق العام و تضمنه املحاور الرئيسة لتقنية التفويض ،بإصدار نص تنظيمي خاص
يفصل في إجراءات التسيير املفوض و ذلك من خالل اصداره املرسوم التنفيذي رقم  199-18املؤرخ
 - 43قانون رقم  ،10-11مؤرخ في  22يونيو  ،2011يتعلق بالبلدية ،مرجع سابق.
 - 44تنص املادة  149من قانون رقم  ،07-12مؤرخ في  21فبراير  ،2012يتعلق بالوالية ،ج.ر.ج.ج.د.ش عدد  12صادر في  29فيفري 2012
على ما يلي" :إذا تعذر استغالل املصالح العمومية الوالئية املذكورة في املادة  146أعاله عن طريق االستغالل املباشر أو مؤسسة فإنه
يمكن املجلس الشعبي الوالئي الترخيص باستغاللها عن طريق االمتياز طبقا للتنظيم املعمول به."...
 - 45إرزيل الكاهنة ،مرجع سابق ،ص.14 .
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في  02أوت  ،2018يهدف إلى تحديد شروط و كيفيات تفويض املرفق العام للجماعات املحلية
و املؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري التابعة لها.

ثالثا :دواعي تبني أسلوب تفويض املرفق العام في الجزائر
اعتمد املشرع بعد االستقالل مجموعة من األساليب التقليدية (التسيير املباشر و املؤسسة
العمومية) لتسيير املرافق العامة ،لكن نظرا لتطور الحاجات العمومية و تزايدها ،أثبتت هذه األساليب
عجزها ،مما دفع بالدولة تبني تقنيات جديدة لتدراك هذه الوضعية.

 -1انسحاب الدولة من الحقل االقتصادي
فرضت األزمة االقتصادية التي عرفتها الجزائر في فترة الثمانينات بعد انخفاض عائدات البترول
و تدهور املستوى املعيش ي و االجتماعي التي مست بالنشاط االقتصادي و الدخول في مفاوضات مع
صندوق النقد الدولي ،تبني إصالحات اقتصادية لتنظيم الحياة االقتصادية كالتخلي عن فكرة التسيير
اإلداري املركزي و االنسحاب التدريجي من الحقل االقتصادي ابتداء من سنة  ،1988و ذلك بالتفكير في
وضع قواعد جديدة ذات طابع ليبرالي تختلف عما هو كان قائما في النظام االشتراكي ،حيث تتبلور هذه
الظاهرة في خوصصة االقتصاد و إزالة التنظيم.
فكان من النتائج السلبية التي لحقت باالقتصاد الوطني قد فرضت على الدولة االستعانة
بالقطاع الخاص ،46و منحه مساحة أكبر في العمل كخطوة بارزة تؤدي إلى خوصصة االقتصاد
الوطني.47
تتمثل ظاهرة إزالة التنظيم في انسحاب الدولة من مجال التنظيم االنفرادي للنشاط االقتصادي
بموجب القرارات و التدابير االنفرادية ،ليحل محل السلطة العامة قانون السوق ،و ذلك من خالل
تكريس مبادئ حرية األسعار و االستثمار ،انسحاب الدولة من تنظيم عالقات العمل ،فتح املجال
للتجارة الخارجية أمام املتعاملين االقتصاديين.

 -2عدم جدوى األساليب التقليدية في تسيير املرافق العامة
اثبت أسلوبي التسيير املباشر و املؤسسة العمومية اخفاقهما في تسيير املرافق العمومي و هذا ما
يبرز فيما يلي:
 -46فروج منال ،عمراني صارة ،تفويض تسيير املرافق العام لصالح األشخاص الخاصة ،مذكرة لنيل شهادة املاستر ،تخصص القانون
العام األعمال ،كلية الحقوق و العلوم السياسية ،جامعة عبد الرحمان ميرة ،بجاية ،2013 ،ص.ص.8-7 .
 -47خوصصة االقتصاد :تعني نقل ملكية أو إدارة نشاط اقتصادي بصورة كلية أو جزئية من القطاع العام إلى الخاص ،و تهدف إلى
بناء اقتصاد قائم على أساس قواعد املنافسة ،أين يكون للدولة دور املنظم ،مما سيسمح بتحقيق الفعالية االقتصادية.
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أ -عيوب و نقائص التسيير املباشر
يعرف هذا األسلوب بثقله املالي و كثرة النفقات املوجهة لتسيير املرافق العامة ،باإلضافة إلى
الرقابة املفروضة على نفقاته و ما ينجر عن ذلك من تعطيل لسير املرافق العامة.
تسببت التكلفة الباهضة ألشغال انجاز املرافق العامة و أعباء املوارد البشرية املؤهلة لتسييرها
أمام القدرة املالية للدولة و الجماعات االقليمية ،إلى التخلي عن هذا األسلوب ،و تقرير أهمية اللجوء
إلى تقنية التفويض.

ب -عيوب و نقائص التسيير عن طريق املؤسسة العمومية
غياب استقاللية حقيقية لهذه املؤسسات و خضوعها الدائم للوصاية االدارية ،باإلضافة إلى
افتقادها لقواعد تسيير فعالة و دراسات تقييمية و تطابقها مع حاجات املرتفقين و نقص في تحسين
نوعية الخدمة العمومية.
التبعية امل الية لهذه املؤسسات العمومية مليزانية الدولة ،حيث نجد أن ميزانية هذه املؤسسات
تتكون من اعانات الدولة و في بعض األحيان تعتبر املورد الوحيد لها.48
إضافة إلى ما سبق ،هناك عوامل و مبررات أخرى ساهمت في تكريس املنظم الجزائري ألسلوب
التسيير املفوض ،و التي تتمثل فيما يلي :
الرغبة في تحسين أداء املرفق العام باشراك الخواص في تسييرها ،بالنظر إلى املؤهالت و الخبرة
التي يتمتعون بها ،مما سيؤدي إلى تحسين نوعية الخدمة و كذا البحث عن الفعالية االقتصادية
و الجمع بين مزايا القطاع الخاص الذي يتميز بالسرعة و املرونة في أداء الوظائف و القطاع العام
الذي يسهر على مدى احترام القطاع الخاص للمبادئ التي تحكم سير املرافق العمومية.
تخفيف األعباء املالية الضخمة على الخزينة العمومية للدولة و الجماعات االقليمية املحلية
في تسيير املرافق العمومية ،ذلك أن املفوض له هو الذي يتحمل العبء املالي لتسيير املرفق العام
و حتى اقامتها كأسلوب االمتياز.49
تحقيق تنمية أفضل للجماعة االقليمية السيما مع وضع حيز التنفيذ للمرسوم التنفيذي رقم
 ،199-18و ذلك عن طريق خلق الثروة ،انجاز و تثمين تسيير املنشآت املنتجة للمداخيل بنجاعة و كذا
خلق مناصب الشغل.50
 -48فروج منال ،عمراني صارة ،مرجع سابق ،ص.ص11-10 .
 -49عصام صبرينة" ،تسيير املرفق العام في القانون الجزائري" ،مجلة ابحاث قانونية و سياسية العدد الخامس ،كلية الحقوق و العلوم
السياسية ،جامعة محمد الصديق بن يحي ،جيجل ،2017 ،ص.ص.299- 298 .
 -50تعليمة وزارية رقم  ،006مؤرخة في  09جوان  ،2019مرجع سابق.
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الفرع الثالث
أنواع تفويض املرفق العام املكرسة
بموجب املرسوم التنفيذي رقم 199-18
تضمن املرسوم التنفيذي رقم  199-18نوعين من التفويض ،يتمثالن في التفويض األصلي (أوال)
الذي يظهر في صورته االتفاقي (ثانيا) و التفويض الفرعي ،51في شكل من ـاولـة.
أوال :التفويض األصلي (االتفاقي) ""Délégation Conventionnelle
يستند التفويض االتفاقي إلى اتفاقية أو عقد ،يتم إبرامه بين الجماعة العامة مانحة التفويض
و أحد أشخاص القانون العام أو الخاص ،الذي يتم اختياره باعتباره الذي قدم أحسن عرض و ذلك
بعد اتباع إجراءات اإلبرام.52
لم يعتمد املنظم الجزائري هذا األسلوب إال بعد صدور املرسوم الرئاس ي  ،247-15الذي خصه
فيما بعد بنص تنظيمي ،تمثل في املرسوم التنفيذي رقم  ،199-18حيث نصت عليه املادة  04منه كما
يلي " يمكن للجماعات اإلقليمية و املؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري التابعة لها و املسؤولة
عن مرفق عام ،التي تدعى في صلب النص "السلطة املفوضة" أن تفوض تسيير مرفق عام إلى
شخص معنوي عام أو خاص ،خاضع للقانون الجزائري ،يدعى في صلب النص "املفوض له"
بموجب اتفاقية".
كما أن اتفاقية تفويض املرفق العام التي هي عبارة عن عقد إداري يبرم طبقا للتشريع و التنظيم
املعمول بهما و أحكام املرسوم التنفيذي رقم .53199-18
ثانيا :التفويض الفرعي (املناولة) ""Sous-traitance
يتجسد هذا النوع عند قيام املفوض له األصلي بتحويل جزء من النشاط املرفقي املفوض إليه
أصال لصالح شخص آخر.

 -51هناك نوع آخر يسمى بالتفويض االنفرادي أو القانوني  ،و الذي يعني منح تسير املرفق العام لشخص خاص من طرف الجماعة
العامة (السلطة املفوضة) دون ابرام عقد أو اتفاقية مسبقة بين الطرفين ،كما أنه ال يخضع إلجراءات االشهار و املنافسة ،فهو يمنح
بموجب نص تشريعي أو قرار اداري.
 - 52فوناس سوهيلة ،مرجع سابق ،ص38 .
 - 53راجع املادة  ،06من املرسوم التنفيذي رقم  ،199- 18مرجع سابق.
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يتضح من خالل استقراء نص املادة  07من املرسوم التنفيذي رقم  199-18أنه بإمكان املفوض
له املستفيد من تفويض املرفق العام ،إذا فرضت ذلك متطلبات التسيير ،أن يلجأ إلى مناولة جزء من
املرفق العام املفوض ،لكــن بعد املوافقة الصريحة للسلطة املفوضة.
منعت نفس املادة ،أن يكون املرفق العام الذي خص به املفوض له ،موضوع مناولة بصفة
كلية ،حيث خص املنظم القسم الرابع من املرسوم السالف ذكره ،لوضع األحكام الخاصة باملناولة
التي سيتم الخوض فيها في الفصل التالي من بحثنا.

املطلب الثاني
أسس و قواعد تفويض املرفق العام
تتمتع تقنية تفويض املرفق العام باألسس و العناصر التي تجعلها فئة قانونية مستقلة تختلف
عن باقي الطرق املستخدمة في تنفيذ املرافق العامة (الفرع األول) ،كما أن منح تفويض املرفق
العام يحتكم إلى قواعد و مبادئ تخضع لها عملية استغالل املرفق العام من طرف املفوض له
(الفرع الثاني) كرسها إطار تنظيمي أوجده التشريع و التي أكد عليها املشرع من خالل املادة ( )03من
املرسوم التنفيذي رقم .199-18

الفرع األول
أسس تفويض املرفق العام
ال يتحقق تفويض املرفق العام إال إذا شكل النشاط موضوع العقد مرفقا عاما ،شرط أن يكون
املرفق قابال للتفويض ،إذ توجد مرافق سيادية ال يجوز تفويضها (أوال) ،كما يقتض ي وجود عالقة
تعاقدية بين املفوض و املفوض له و أن يكون موضوع العقد استغالل املرفق العام و ارتباط املقابل
املالي بنتائج االستغالل (ثانيا).

أوال :العناصر املرتبطة باملرفق العام
يستدعي اجراء تفويض املرفق العام وجود املرفق العام باعتباره عنصرا جوهريا في عملية
التفويض ،كما يجب أن يكون املرفق العام قابال للتفويض.

 -1وجود مرفق عام
ُيعرف املرفق العام بالنشاط الذي تباشره السلطة العامة إلشباع حاجة ذات نفع عام و هذا هو
املعنى املادي للمرفق العام ،حيث يرتكز على العمل الذي يقوم به املرفق تحقيقا للنفع العام مثل :
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التعليم ،الصحة ،األمن......إلخ ،في حين يعرفه البعض اآلخر ،بأنه هيئة عامة تعمل بانتظام على تزويد
الجمهور بالحاجات العامة ،و التي تستعين بسلطات اإلدارة لتحقيق أهدافها و هذا هو املعنى العضوي
للمرفق العام مثل الجامعات املستشفيات العامة. ..إلخ.54
يرى االستاذ زوايمية  ،أنه في غياب التكييف القانوني الصريح لنشاط املرفق العام فإنه يتعين
األخذ و االحتكام إلى الثالثية الكالسيكية :اشباع منفعة عامة ،وجود سلطة عمومية مسؤولة عن
تنظيم املرفق ،و خضوع النشاط سواء جزئيا أو كليا لنظام قانوني غير مألوف.55
و من خالل املنظومة القانونية الجزائرية ،نجد أن تعريف املرفق العام يتضمن مدلولين ،األول
في أنه مؤسسة أو جهاز تسيير الشؤون العمومية ،و الثاني يتمثل في اعتبار املرفق العام عبارة عن
نشاط تقوم به هذه األجهزة ،سواء كانت من أشخاص القانون العام أو الخاص ،بهدف تحقيق
املصلحة العامة.56
يتأكد هذا التوجه في املادة األولى من القانون رقم 01-02

57

املتعلق بالكهرباء و توزيع الغاز

بواسطة القنوات و التي تنص ما يلي " ...يقوم بهذا النشاط طبقا للقواعد التجارية أشخاص
طبيعيون أو معنويون خاضعون للقانون العام أو الخاص و يمارسونها في إطار املرفق العام" ،كما
نصت املادة  72من ذات القانون على "تمنح الدولة الضامنة للمرفق العام ،االمتياز في ميدان
الكهرباء و الغاز."....
نجد هذين املدلولين كذلك في املادتين  02و  04من املرسوم التنفيذي رقم  ،199-18حيث تنص
املادة  " 02يقصد بتفويض املرفق العام في مفهوم هذا املرسوم تحويل بعض املهام غير السيادية
التابعة للسلطات العمومية  ، "...أما املادة  04فتنص "يمكن الجماعات اإلقليمية و املؤسسات
العمومية ذات الطابع اإلداري التابعة لها و املسؤولة عن مرفق عام."...

 -54فوناس سوهيلة ،مرجع سابق ،ص.27 .
55- ZOUAIMIA Rachid, Op.Cit, p. 69.

 -56بروري هدى ،ساولي صونية ،الطبيعة القانونية لعقد الوكالة املحفزة في ظل املرسوم الرئاس ي رقم  ، 247-15مذكرة لنيل شهادة
املاستر ،تخصص الجماعات املحلية و الهيئات اإلقليمية ،كلية الحقوق و العلوم السياسية ،جامعة عبد الرحمان ميرة ،بجاية2018 ،
ص.14 .
 -57قانون رقم  ،01-02مؤرخ في  05فيفري  ،2002يتعلق بالكهرباء و توزريع الغاز بواسطة القنوات ،ج.ر.ج.ج.د.ش عدد  8صادر في 06
فيفري  ،2002املعدل و املتمم بموجب القانون رقم  10-14مؤرخ في  30ديسمبر  ،2006يتضمن قانون املالية لسنة  2015ج.ر.ج.ج.د.ش
عدد  ،78صادر في  31ديسمبر .2014
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 -2قابلية املرفق للتفويض
ينصب التفويض على املرافق التي تشكل ميدانا لتقنية التفويض في تسيير املرفق العام ذلك أن
النصوص القانونية قد تمنع ذلك ،و نستشف هذا من خالل نص املادة  207من املرسوم الرئاس ي
 247-15التي تنص على أنه "يمكن الشخص املعنوي الخاضع للقانون العام املسؤول عن مرفق
عام أن يقوم بتفويض تسييره إلى مفوض له و ذلك ما لم يوجد حكم تشريعي مخالف"...
كذلك من خالل املادة  02من املرسوم التنفيذي رقم  ،199-18التي تنص " ...تحويل بعض
املهام غير السيادية التابعة للسلطات العمومية ."...

أ – املرافق العامة القابلة للتفويض
جميع املرافق باختالف أنواعها قابلة للتفويض من حيث املبدأ و ذلك أن أي قيد أو مانع على
مبدأ جواز تطبيق تقنية التفويض تعلن عنه السلطة التنفيذية بموجب نص قانوني ،أو قد يكون
موضوع اجتهاد قضائي و هو ما عبرت عنه املادتين  207و  02السالف ذكرهما ،غير أنه تبقى املرافق
العامة ذات الطابع االقتصادي امليدان األمثل لتقنية التفويض ،دون أن نستبعد املرافق العامة
اإلدارية و هذا ما كرسته السلطة التنفيذية في املادة  4من املرسوم التنفيذي رقم  199-18من خالل
امكانية تفويض املرافق العامة من طرف املؤسسات العمومية ذات الطابع االداري التابعة للجماعات
االقليمية.

– املرافق العامة االقتصادية
نجد فكرة مالءمة املرافق العامة االقتصادية للتفويض أساسها في فكرة االستثمار و من قبيل
النصوص القانونية التي كرست هذا األمر نذكر :
 القانون  03-2000الذي يحدد القواعد العامة املتعلقة بالبريد و املواصالت السلكيةو الالسلكية .58
 القانون  12-05املتعلق باملياه ،القانون رقم  ،01-02املتعلق بالكهرباء و توزيع الغازبواسطة القنوات.

 -58قانون رقم  ،03-2000مؤرخ في  05أوت  ،2000يحدد القواعد العامة املتعلقة بالبريد و املواصالت السلكية و الالسلكية
ج.ر .ج.ج.د.ش ،عدد  48صادر في  06أوت  ،2000املعدل و املتمم بموجب القانون رقم  ،10-14مؤرخ في  30ديسمبر  ،2006يتضمن
قانون املالية لسنة  2015ج.ر.ج.ج.د.ش عدد  ،78صادر في  31ديسمبر ( 2014ملغى بموجب قانون رقم  04- 18مؤرخ في  10ماي 2018
ج.ر .ج.ج.د.ش ،عدد  27صادر في  03ماي .) 2018
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– املرافق العمومية املحلية
نجد قانوني البلدية و الوالية و منذ سنة  1967قد نصا على االمتياز ،لكن كطريقة استثنائية
لتسيير املرافق العمومية املحلية ،حيث فصلت املادة  149من قانون البلدية رقم  10-11في نطاق
تقنية التفويض و أشارت إلى بعض املصالح العمومية منها :صيانة الطرقات ،النقل الجماعي ،املذابح
البلدية ،الحظائر و مساحات التوقف ،الفضاءات الثقافية التابعة ألمالكها.59
كرس املرسوم التنفيذي رقم  199 -18تفويض املرافق املحلية ،من خالل املادة  04منه التي
تنص "يمكن الجماعات اإلقليمية و املؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري التابعة لها ...أن
تفوض تسيير مرفق عام إلى شخص معنوي عام أو خاص"...
يمكن للجماعات االقليمية األخذ بنمط التفويض لتسيير مختلف مهام الخدمة العمومية
املنوطة بها و التي يمكن ذكرها في العمليات التالية ،على سبيل املثال و ليس الحصر :التزويد باملياه
الصالحة للشرب و صرف املياه املستعملة ،التطهير ،رفع و معالجة النفايات املنزلية و الفضالت
األخرى ،صيانة الطرقات ،اإلنارة العمومية ،النقل املدرس ي ،دور الحضانة ،املطاعم املدرسية ،األسواق
الجوارية ،املتاحف ،قاعات الرياضة ،املسابح ،قاعات السينما ،املذابح ،املسارح ،املكتبات ،املساحات
الخضراء ،مواقف ركن السيارات ،الصناعات التقليدية و الحرف و غيرها.60

ب – املرافق العامة الغير قابلة للتفويض
يجد هذا الصنف أساسه في االستثناء الوارد في كل من املادة  207من املرسوم الرئاس ي رقم
 247-15و املادة  02من املرسوم التنفيذي رقم ،199-18كما أن املنع يرد كإستثناء بموجب نص
قانوني و ذلك بالنظر إلى طبيعة املرفق العام ذاته ،فاملنع يرد سواء ضمن نصوص دستورية ،كما قد
يكون بموجب نص قانوني أقل درجة ،و من قبيل املرافق التي يشملها املنع نذكر:

– املرافق السيادية
على رأسها مؤسسة الجيش التي تحرص معظم الدساتير على احتكار سلطة إنشاء و تسيير القوات
املسلحة ،القضاء و مرفق الشرطة التي تعد مرافق سيادية تحظر الدول تفويضها للقطاع الخاص.61
 -59زمال صالح" ،مبادئ تفويض املرفق العام في التشريع الجزائري قراءة في أحكام نص املادة  209من املرسوم الرئاس ي "247-15
حوليات جامعة الجزائر  ،1العدد الثاني و الثالثون ،ج 1جامعة يوسف بن خدة الجزائر  ،2018 ،1ص.498 .
 -60تعليمة وزارية رقم  ،006مؤرخة في  09جوان  ،2019مرجع سابق.
 -61بوعنق سمير" ،تكريس تقنية تفويض املرفق العام في القانون الجزائري :تحول جديد إلدارة املرافق العام في الجزائر" ،أعمال امللتقى
الوطني حول الجوانب العملية ملستجدات الصفقات العمومية و تفويضات املرفق العام طبقا للمرسوم الرئاس ي رقم  ،"247-15كلية
الحقوق و العلوم السياسية ،جامعة محمد الصديق بن يحي ،جيجل ،يومي  11و  12ديسمبر  ،2018ص( .6 .غير منشورة)
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أما عن الجماعات االقليمية ،فال يكون محل تفويض في أي حال من األحوال ،املهام التالية:
تسليم وثائق الهوية و السفر ،الحالة املدنية ،العمليات االنتخابية ،تحصيل الجباية املحلية ،الوقاية
و تسيير األخطار و الكوارث ،حماية األشخاص و املمتلكات.
يمنع كذلك على الج ماعات االقليمية تفويض املرافق العامة التابعة للدولة و املوجودة على
املستوى املحلي ،أو التنازل عن العقارات أو تحويل أمالك الدولة لصالح مؤسسة أو هيئة أخرى ،بدون
موافقة مصالح وزارة الداخلية و الجماعات املحلية و التهيئة العمرانية.62
يبقى املرفق العام السيادي مفهوم نسبي يتغير بتغير الزمان و املكان فقد يكون مرفق عام ما
سياديا في زمن ما و غير سيادي في زمن آخر ،كما أن ما يراه األفراد غير سيادي قد تراه الدولة سياديا
لذلك كان من املستحسن لو حددت هذه املرافق حتى ال تثير غموض و إشكاالت في املستقبل.63

– املرافق املج ــانية
هي تلك املرافق التي تتصل بإشباع حقوق اجتماعية و ثقافية مكفولة دستوريا و من أمثلة ذلك
مرفق التعليم و الصحة و املساعدات االجتماعية ،رغم أن هذه األخيرة أصبحت تقبل وجود مبادرات
القطاع الخاص في تحقيقها ،حيث ينص الدستور الجزائري في املادة  65منه ،على أن مرفق التعليم
مجاني و أن الدولة هي التي تنظم املنظومة التعليمية الوطنية ،و كذلك الدولة هي التي تتكفل بالوقاية
من األمراض الوبائية و املعدية و بمكافحتهما وفقا للمادة .64 66
غير أنه في حال عدم وجود قائمة تعدد املرافق العامة غير القابلة للتفويض ،ال سبيل
ملعرفة هذا النمط من املرافق إال بالبحث عن املهام و الوظائف التي يؤديها املرفق العام.65
تفرض مجانية مرفق عمومي ملا يكون تكريسها بالنسبة لخدمة عامة يتم بموجب اجراء
دستوري أو تشريعي خاص.66
 -62تعليمة وزارية رقم  ،006مؤرخة في  09جوان  ،2019مرجع سابق.
 -63بوعنق سمير ،مرجع سابق ،ص.6 .
 -64راجع املادتين  62و  66من الدستور الجزائري لسنة  ،1996منشور بموجب مرسوم رئاس ي رقم  ،438-96مؤرخ في  07دسيمبر 1996
ج.ر.ج.ج.د.ش ،عدد  76صادر في  08ديسمبر  ،1996معدل و متمم بقانون رقم  ،03-02مؤرخ في  10أفريل  ،2002ج.ر.ج.ج.د.ش عدد
 25صادر في  14أفريل  ،2002معدل و متمم بقانون رقم  19-08مؤرخ في  15نوفمبر  ،2008ج.ر.ج.ج.د.ش عدد  63صادر في  16نوفمبر
 ،2008معدل و متمم بقانون رقم  01- 16مؤرخ في  06مارس  2016ج.ر.ج.ج.د.ش ،عدد  14صادر في  07مارس ( 2016استدراك في
ج.ر.ج.ج.د.ش عدد  46صادر في  03أوت .)2016
 -65زمال صالح ،مرجع سابق ،ص.499 .
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ثانيا :العناصر املرتبطة بعقد التفويض
يشترط في وجود تقنية التفويض ،حضور عناصر أخرى متعلقة بعقد التفويض و التي تتمثل
في العالقة التعاقدية ،موضوع العقد و هو استغالل مرفق عام ،و ارتباط املقابل املالي بنتائج
االستغالل.

 -1وجود عالقة تعاقدية بين السلطة املفوضة و املفوض له
تبرم اتفاقية التفويض وفقا للمادة  04من املرسوم  199-18بين شخص عام و هي الجماعات
اإلقليمية و املؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري التابعة لها بصفتها "السلطة املفوضة" و شخص
معنوي عام أو خاص خاضع للقانون الجزائري يدعى "باملفوض له".
فالعالقة القائمة بين صاحب التفويض و السلطة املفوضة هي عالقة تعاقدية و بالتالي يخضع
طرفا االتفاقية إلى البنود و األحكام املدرجة في االتفاقية.67

 -2ارتباط عقد التفويض باستغالل مرفق عام
يجب أن يكون محل اتفاقية التفويض هو تسيير و استغالل املرفق العام و تشغيله وفقا للهدف
من انشائه و ذلك من طرف املفوض له ،لكن تحت إشراف و رقابة السلطة مانحة التفويض.68
يكون هذا االستغالل باستعمال املفوض له سلطاته الكاملة في تسيير املرفق فهو يملك بموجب
هذه الصفة نوعا من االستقاللية بالرغم من احتفاظ اإلدارة املفوضة لسلطة تنظيم املرفق .يؤكد
الفقهاء على أن التفويض عقد مهمته األساسية هي االستغالل و يمكن أن يتضمن بصفة ثانوية مثال:
الصيانة التوريد ،البناء ...إلخ .69نجد أن املنظم الجزائري أشار في املرسوم التنفيذي رقم  199-18إلى
عنصر االستغالل من خالل ذكره في نص املادة  04ما يلي ...":أن تفوض تسيير مرفق عام إلى شخص
معنوي عام أو خاص."...

 -66ترجمة شخصية ،في حين النص األصلي ورد كاآلتي:
« La gratuité d’un service public s’impose lorsqu’elle est consacrée pour une activité publique déterminée
par une disposition constitutionnelle ou législative spécifique ». Voir : DE LAUBADERE André, JEAN
CLAUDE Venezia, et YVES Gaudement, Traité de droit administratif, tome 1 Droit administratif général, 15 ème
édition, L.G.D.J, Paris 1984, p. 912.
 -67فوناس سوهيلة ،مرجع سابق ،ص30 .

 -68حاشمي سامي ،النظام القانوني التفاقية تفويض املرفق العام ،مذكرة لنيل شهادة املاستر ،تخصص قانون الجماعات املحلية
و الهيئات االقليمية ،كلية الحقوق و العلوم السياسية ،جامعة عبد الرحمان ميرة ،بجاية ،2017 ،ص.17 .
 -69ضريفي نادية ،مرجع سابق ،ص.ص.132-131 .
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 -3ارتبــاط املقابل املالي بنتائج استغالل املرفق العام
لتكييف عقد بأنه تفويض ملرفق عام ،فإنه من الضروري أن يكون املقابل املالي مرتبطا بشكل
أساس ي بنتائج استغالل املرفق املفوض ،هذا العنصر يسمح بالتمييز بين تفويض املرفق العام
و الصفقة العمومية خاصة في حالة كون هذه األخيرة تهدف إلى تحقيق منفعة عامة.70
هذا ما كرسه املنظم في مضمون املادة  207من املرسوم الرئاس ي  247-15و التي نصت على
" ...و يتم التكفل بأجر املفوض له ،بصفة أساسية من استغالل املرفق العام".
أكدت على هذا املعيار التعليمة الوزارية رقم  006املؤرخة في  09جوان  ،2019بنصها على أن
أهمية نمط التسيير املفوض للمرفق العام يكمن في كيفية التكفل بأجر املفوض له و الذي يرتبط
أساسا بنتيجة استغالل املرفق العام.71

عرف القضاء االداري املقابل املالي و ربطه بنتيجة االستغالل ،فهو يجب أن يكون ناتجا عن
تسيير و استغالل املرفق العام ،و على هذا األساس استبعد في كثير من األحيان عقد التسيير من عقود
تفويض املرفق العام ،ألن املقابل مدفوع من طرف االدارة و يكون جزافيا ليس له ارتباط باستغالل
املرفق.72

و

يتولى املفوض له تشغيل املرفق العام و استغالله ،و يقتض ي أن يتحمل مخاطر التشغيل

املسؤولية عن األضرار التي تحدث نتيجة هذا االستغالل ،ألنه إذا اقتصر دور املفوض له على
االستغالل دون تحمل مخاطر االستغالل بصفة كلية أو جزئية ،فال نكون بصدد عقد تفويض املرفق
العام.73

الفرع الثاني
قواعد تفويض املرفق العام و مبادئ استغالله
يتميز أسلوب تفويض املرفق العام عن غيره من األساليب بقواعد خاصة (أوال) و مبادئ ينبغي
احترامها من طرف املفوض له خالل استغالله و تسييره للمرفق العام محل التفويض (ثانيا) و التي
تسهر على ذلك السلطة املفوضة.

70- ZOUAIMIA

Rachid, “La délégation conventionnelle de service public à la lumière du décret présidentiel du
16 septembre 2015", R.A.R.J, Université Abderrahmane Mira Béjaia, N°01, 2017, p.15.

 -71تعليمة وزارية رقم  ،006مؤرخة في  09جوان  ،2019مرجع سابق.
 -72ضريفي نادية ،مرجع سابق ،ص.133 .
Ed, L.G.D.J, Paris, 2012, p. 578.

ème

- RICHER Laurent, Droit des contrats administratifs, 8

73
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أوال :القواعد التي تحكم عملية تفويض املرفق العام
ترتكز تقنية تفويض املرافق العامة على جملة من القواعد الخاصة تنفرد بها عن غيرها من
األساليب ،حيث أنها تستند إلى :االعتبار الشخص ي ،تحمل املفوض له ملخاطر و أعباء االستغالل
و خضوع املفوض له للرقابة.

 -1قاعدة االعتبار الشخص ي
يشكل املفوض له في عملية التفويض محل اعتبار ،كون أن السلطة املفوضة تقوم على منحه
تسيير املرفق العام و استغالله ،استنادا إلى اعتبارات موجودة فيه دون غيره ،و هذه االعتبارات قد
تتعلق بالجانب املالي أو الفني أو مؤهالت عملية أو خبرة أو أقدمية في اختصاصه.74
في الحقيقة عقد اتفاقية تفويض املرفق العام يتم ابرامه في إطار عالقة شخصية بين السلطة
املفوضة و املفوض له ،ترتكز أساسا على االعتبار الشخص ي.75
تتأكد هذه القاعدة من خالل محتوى املادة  22فقرة  2من املرسوم التنفيذي رقم  199-18و التي
تنص ":و يجب على السلطة املفوضة ،أثناء انتقاء املترشحين التأكد من قدراتهم املهنية و املالية
و التقنية بكل الوسائل املناسبة".

 -2قاعدة تحمل املفوض له ملخاطر و أعباء االستغالل
يقصد بمخاطر و أعباء االستغالل ،تلك املخاطر املالية و التقنية و كذا مسؤولية الشخص
املكلف بإدارة املرفق العام عن األضرار التي تحدث نتيجة استغالله للمرفق ،و األصل هو انفراد
املفوض له في تحمل مخاطر االستغالل ،لكن هذا ال يمنع من تدخل السلطة املفوضة في تحمل جزء
منها و ذلك لغرض حماية املصلحة العامة و استمرارية املرفق العمومي.76
نجد بعض أشكال التفويض تنفرد فيها السلطة املفوضة بتحمل مخاطر االستغالل ،بحيث يقوم
املفوض له بتسيير املرفق العام لحساب السلطة املفوضة و على مسؤوليتها كما هو األمر بالنسبة
لعقد الوكالة املحفزة و عقد التسيير ،و هذا ما يتبين من نص ي املادتين  55و  56من املرسوم التنفيذي

 - 74مخلوف باهية ،فتح القطاعات الشبكية على املنافسة الحرة و حتمية املحافظة على املرفق العام ،أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في
العلوم ،تخصص قانون ،كلية الحقوق و العلوم السياسية ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو ،2019 ،ص.41 .
 -75ترجمة شخصية ،في حين النص األصلي ورد كاآلتي:
« En effet, le contrat de délégation est conclu dans le cadre d’une relation personnalisée entre le délégant
et le délégataire, fondée essentiellement sur l’intuitu personae ». Voir : ZOUAIMIA Rachid, La délégation
de service public au profit des personnes privées, Op.cit, p 84.
 -76مخلوف باهية ،فتح القطاعات الشبكية على املنافسة الحرة و حتمية املحافظة على املرفق العام ،مرجع سابق ،ص.ص.43-42 .
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السالف الذكر ،في حين عقود االمتياز و االيجار فاملفوض له يتحمل كامل املخاطر املنجرة عن
استغالله للمرفق ،وفقا لنص ي املادتين  53و  54من ذات املرسوم.77
و الجديد في املرسوم التنفيذي املذكور أعاله هو أن املنظم في نص املادة  50حدد مستويات
الخطر الذي يتحمله املفوض له ،و ذلك وفقا لنسبة مشاركته في تمويل املرفق العام ،في ثالثة ()03
مستويات هي :
-

املستوى األول :هو الحالة التي ال يتحمل فيها املفوض له أي خطر.

-

املستوى الثاني :هو الحالة التي يتحمل فيها املفوض له جزءا من الخطر.

-

املستوى الثالث :هو الحالة التي يتحمل فيها املفوض له كل الخطر.

 -3قاعدة خضوع املفوض له للرقابة
إن أساس الرقابة على املفوض له هو كون اإلدارة مسؤولة عن تنظيم املرفق ،و يترتب على ذلك
أن سلطات الرقابة ليست بالضرورة مقصورة على ما تم االتفاق عليه في العقد ،فيجوز لإلدارة في إطار
الصالح العام أن تقوم بتوسيع هذه الرقابة.
تعني سلطة الرقابة في هذه الحالة الرقابة وفقا للمعنى الضيق ،أي الرقابة على تنفيذ ما ورد في
دفتر الشروط ،حيث أنه تكتسب سلطة الرقابة أهمية كبيرة نظرا لوجود عالقة مباشرة تربط املفوض
له باملنتفعين من املرفق العام ،و ربما لهذا السبب ،فإن سلطة الرقابة ليست فقط مجرد حق للسلطة
و إنما هي التزام أيضا عليها.78
ال يعني في أي حال من األحوال أن السلطة املفوضة تتخلى عن مسؤوليتها ،بل تبقى قائمة ،كما
أن املفوض له يتصرف في جميع األحوال تحت رقابة السلطة املفوضة ،املكلفة أساسا بتلبية حاجيات
املستعملين و التي تبقى في قلب اهتمامات السلطات العمومية.79

كرس كذلك املنظم الجزائري فيما يخص هذه القاعدة مستويين من درجة الرقابة التي تمارسها
السلطة املفوضة على املفوض له و هذا ما يتضح في املادة  51من املرسوم التنفيذي رقم 199-18
و هي:

 - 77راجع املواد  56 -53من املرسوم التنفيذي رقم  ،199-18مرجع سابق.
 - 78محمد محمد عبد اللطيف ،مرجع سابق ،ص.182 .
 -79تعليمة وزارية رقم  ،006مؤرخة في  09جوان  ،2019مرجع سابق.
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املستوى األول :هو الحالة التي تمارس فيها السلطة املفوضة رقابة كلية على املرفق العام
موضوع التفويض عندما تحتفظ بإدارته.

-

املستوى الثاني :هو الحالة التي تمارس فيها السلطة املفوضة رقابة جزئية على املرفق العام
موضوع التفويض ،عندما يتولى املفوض له اإلدارة و التسيير.

ثانيا :املبادئ الواجب احترامها عند استغالل املرفق العام
يخضع املرفق العام عند استغالله وفقا لنص ي املادتين  209من املرسوم الرئاس ي رقم 247-15
و  03من املرسوم التنفيذي رقم  ،199-18إلى مبادئ املساواة ،االستمرارية ،التكيف (مبادئ
كالسيكية) ،مع ضمان معايير الجودة و النجاعة في الخدمة العمومية (مبادئ مستحدثة).

 -1احترام املبادئ الكـالسيكية للمرفق العام
تسهر السلطة املفوضة خالل استغالل املرفق العام من طرف املفوض له ،على احترام هذا
األخير للمبادئ الكالسيكية التي يعرف بها ،و املتمثلة في مبدأ االستمرارية ،مبدأ املساواة أمام املرفق
العام ،مبدأ قابلية املرفق للتكيف و التطور.

أ -مبدأ االستمرارية
يعني ديمومة و سيرورة املرافق العامة بصورة جيدة و منتظمة ألن الحياة العامة تتوقف على
السير املنتظم و املطرد للمرفق العام ،حيث يكون عملها مستمر دون انقطاع مهما كانت الظروف التي
يمكن أن تواجهها.
يقع على عاتق املفوض له ضمان استمرارية سير الخدمة العمومية و عليه أن يتخذ كامل
االجراءات في ذلك ،حتى و إن لم يتلق مقابل أو تحمله لعجز مالي.80
يتضمن مبدأ االستمرارية إلى جانب املعنى الزمني ،معنى جغرافي أو ما يعرف باالستمرارية
الجغرافية و الذي يعني توفر املرافق العامة في جميع التراب الوطني ،و يجد هذا املعنى تطبيقه في
املرافق العامة ذات الطابع الصناعي و التجاري ،على غرار الكهرباء ،النقل ،التزود باملياه.81

 -80ترجمة شخصية ،في حين النص األصلي ورد كاآلتي:
« Quand la gestion du service public est assurée par un concessionnaire, celui-ci doit à tout prix assurer
la continuité du service, même s’il n’y trouve pas sa rémunération et s’il subit un déficit ». Voir :
GUERABA Amel Ep. MESSAHEL, La concession : nouveau mode de gestion pour les entreprises publiques
Algériennes: cas de la distribution d’eau en Algérie Mémoire pour l’obtention du diplôme de Magistère,
Option : Finance Faculté des Sciences économiques, des sciences de gestion et des sciences commerciales,
Université d’Oran, 2012, p. 82.
 -81فوناس سوهيلة ،مرجع سابق ،ص.ص.232-231 .

31

الفصل األول:

ماهية تفويض املرفق العام وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 199 -18

تتمثل تطبيقات هذا املبدأ الذي يرتكز على سير املرفق العام بانتظام و اطراد بما يلي :منع
االضراب للموظفين في املرافق العمومية ،تنظيم استقالة املوظفين ،نظرية الظروف الطارئة ،82نظرية
املوظف الفعلي 83و العمل االضافي االجباري ،الذي يلزم املوظفين العمل حتى في أيام العطل و األعياد
الرسمية و ذلك حسب ما يقرره الرئيس االداري.84

ب -مبدأ املساواة أمام املرفق العام
يرتكز هذا املبدأ أساسا على أصل تاريخي يتمثل في إعالن حقوق اإلنسان و املواطن لسنة 1798
في مادته األولى ،الذي تم تكريسه في الدساتير الحقا و منها الدستور الجزائري في مادته (.85)38
إن القصد من املساواة أمام املرفق العام ليس االنتفاع بصورة مطلقة ،متساوية و مشابهة إنما
االنتفاع وفقا للشروط و القيود التي يفرضها القانون ،دون تمييز أمام املرفقين.
ال تقوم املساواة فقط في العالقة بين املرافق العامة و املنتفعين ،إنما تقوم أيضا في العالقة
بين املكلفين بتسيير املرافق العامة و عمالها و الغير كاملتعهدين في إطار الطلبات العمومية ،و هو ما
أشارت إليه املادة  11من املرسوم التنفيذي رقم  ..." 199 -18بغرض ضمان املساواة في معاملتهم
و املوضوعية في معايير انتقائهم"
يمكن تصور املساواة املطبقة على املرافق العمومية من زاويتين ،فهي يمكن أن تمنع أي تمييز
و تفرض نفس املعاملة لكامل األشخاص الذين لهم عالقة باملرفق العام.86

 -82نظرية الظروف الطارئة ..." :حيث يلتزم املتعاقد مع االدارة في العقد االداري محل النزاع باالستمرار في تنفيذ التزاماته رغم الظروف
غير املتوقعة التي ادت إلى خسارته خسارة مالية جسيمة ،و ما ترتب عليها من صعوبة في التنفيذ ،حتى تتمكن االدارة من تقديم الخدمات
العامة لألفراد ،مع إلزام االدارة ملساعدة املتعاقد ماليا ملحاولة التغلب على الخسارة املالية التي تعرض لها ،و لم تكن متوقعة أثناء إبرام
االتفاق ،"...نقال عن ،علي الدبس عصام ،ماهية القانون االداري( ،التنظيم االداري -النشاط االداري) ،ط ،1دار الثقافة للنشر
و التوزيع ،عمان ،2014 ،ص.ص.440-439 .
 -83نظرية املوظف الفعلي" :يقصد باملوظف الفعلي كل شخص يقوم بعمل اداري من تلقاء نفسه سواء كان مواطنا عاديا أو موظفا لم
يصدر قرار تعيينه بعد ،و بتعبير أخر املوظف الفعلي هو الشخص الذي ال اختصاص له بالقيام بعمل إداري معين ،فضرورة سير املرافق
العامة بانتظام و استمرار حماية للمنتفعين منها ،تقتض ي االعتراف بإجازة هذا العمل و تطبيق أحكام هذه النظرية عليه" .نقال عن ،علي
الدبس عصام ،مرجع سابق ،ص.ص.441 -440 .
 -84املرجع نفسه ،ص.ص.441- 437 .
 - 85تنص املادة  38فقرة أولى من الدستور الجزائري لسنة  ،1996مرجع سابق ،على ما يلي" :الحريات األساسية و حقوق االنسان
و املواطن مضمونة"
 -86ترجمة شخصية ،في حين النص األصلي ورد كاآلتي:
« L’égalité appliquée aux services publics peut être envisagée sous deux angles. Elle peut interdire toute
discrimination et imposer un traitement absolument identique de toutes les personnes avec le service
public ». Voir : SEIILER Bertrand, Droit administratif 2. L’action administrative, 4ème Edition, Champs
Université, Paris, 2011, p.p. 64-65.
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يمكن أن ترد على هذا املبدأ بعض االستثناءات التي قد يستفيد منها املفوض له بتسيير املرفق
العام ،وكذلك السلطة املفوضة نفسها ،و قد تكون محل بنود ضمن دفتر شروط اتفاقية التفويض
أو لوجود نص قانوني يقر بذلك ،مثل ذلك تخصيص حق أسبقية أو أولوية لفائدة ذوي االحتياجات
الخاصة من قبل املكلف بتسيير املرفق العام.87

ج -مبدأ قابلية التكيف
تتطور املرافق العامة بطبعها مع الظروف الجديدة التقنية االجتماعية و االقتصادية ،لهذا تلتزم
الجهة املكلفة بتسيير املرفق بتكييف نشاطه حتى يساير حاجات املنتفعين املتغيرة و تستمر في تحقيق
املصلحة العامة ،عن طريق اتباع كيفيات و طرق متطورة تبعا لتطور هذه املصلحة.
يقتض ي مبدأ التحول أو القابلية للتكيف ،وجود تطور املرفق العام حسب متطلبات املصلحة
العامة ،فال األفراد املنتفعين و ال األعوان لديهم حق االعتراض بل هم يجدون أنفسهم في وضعية
قانونية محددة باإلرادة املنفردة للهيئة املفوضة املسؤولة عن املرفق العام ،و ذلك عن طريق القوانين
و املراسيم و التعليمات.88
يتمثل هذا املبدأ كذلك في تطوير املرافق العامة ذات بعد وظيفي عملي ،و التي يعود تقديرها
أثناء تنفيذ اتفاقية التفويض إلى املكلف بتسيير املرفق العام في إطار املصلحة العامة فقط ،ذلك أن
هذا املبدأ ال يتمتع بقيمة دستورية كاملبادئ السابقة ،إذ يرتبط بمصالح املفوض له من جهة و املنتفع
من جهة أخرى ،التي تتلخص في االلتزامات و الحقوق الناشئة عن اتفاقية التفويض.89
يعتبر مبدأ املالئمة شرط حقيقي الستمرارية املرفق العام ما يعبر عنه بمبدأ التغيير املستمر ،ألن
عدم تكييف خدمات املرفق سيؤدي إلى انصراف املواطنين عنه و توقفه عن العمل.90
استقر الفقه و القضاء االداريين على االعتراف بحق االدارة في إجراء التعديالت التي تراها الزمة
و ضرورية بهدف تطوير املرافق العامة ،و ليس ملوظفي املرافق العامة أو املنتفعين بخدماتها حق
مكتسب يقف عقبة في وجه االدارة و هي تمارس حقها في تعديل املرافق العام و إلغائها ،و ال يملكون
حق االعتراض على هذا االجراء باستثناء إلغاء املرافق العام االجبارية ،ألنه يأتي استجابة لدواعي
تحقيق املصلحة العامة.91

 -87زمال صالح ،مرجع سابق ،ص.ص.507-506 .
 -88فوناس سوهيلة ،مرجع سابق ،ص.ص.235-234 .
 -89زمال صالح ،مرجع سابق ،ص.509 .
 -90فوناس سوهيلة ،مرجع سابق ،ص.235 .
 -91علي الدبس عصام ،مرجع سابق ،ص.443 .
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 -2احترام املبادئ املستحدثة للمرفق العام
نظرا لألهمية التي يكتسيها املرفق ال عام لدى املرتفقين ،فقد تم تعزيز املبادئ الكالسيكية
بمبادئ حديثة ،تتعلق بنوعية الخدمة ،الفعالية االقتصادية و االجتماعية و كذا بالخدمة
الشمولية.
أ -مبدأ نوعية الخدمة املقدمة
يتعلق مفهوم النوعية بحق املنتفع من خدمات املرفق العام ،في الحصول على أفضل الخدمات
و أجودها نظير أفضل األسعار و بالتالي نجد أن هذا املبدأ يرتبط ارتباطا وثيقا بمبدأ القابلية
للتكيف و التطور ،ذلك أن التكيف و التطور يكون أساسا من أجل تطوير الخدمات املقدمة من
املرفق العام ،و نجد تطبيق هذا املبدأ في نصوص قانونية عديدة منها ما تضمنه املرسوم 09-04

92

املؤرخ في  11جانفي  ،2004في املادة  142منه بنصها ما يلي "يلزم صاحب الرخصة برصد
كل الوسائل لتوفير خدمات بنوعيات  ...و يلزم أيضا باالحترام الدقيق ملعايير النوعية الدنيا
املحددة .93 "...
تأتي الرغبة من السلطات العمومية في التخلي عن املنطق الكمي و االستجابة للجودة و النوعية
ألن املرتفق (في صورة الزبون) أصبح يطالب بالخدمة مع ضمان الجودة ،ألنه لم يعد ينظر إلى الخدمة
العمومية كمنحة أو هبة من الدولة ،بل حق ينتزعه بشروطه الخاصة .94

ب -مبدأ الفعالية االقتصادية و االجتماعية للمرفق العام
يجد هذا املبدأ أساسه في أحد أسباب اللجوء إلى تقنية التفويض ذاتها املتعلقة بالدوافع
االجتماعية ،التي تتلخص في النمو الديموغرافي الذي تعرفه الجزائر في اآلونة األخيرة ،و عدم مسايرة
الدولة لهذا االرتفاع و كذا تزايد حاجات املواطنين ،أرغم الدولة على البحث عن حلول عن طريق
االستثمار و زج القطاع الخاص في تسيير املرافق العمومية ،التي تساهم نوعا ما في تحقيق هذه

 -92انظر املادة  142من املرسوم التنفيذي رقم  ،09-04مؤرخ في  11جانفي  ،2004املتضمن املوافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية
للمواصالت السلكية و الالسلكية الخلوية من نوع  GSMو استغاللها و توفير خدمات املواصالت للجمهور ،ج.ر.ج.ج.د.ش عدد  04صادر
في  14جانفي  ،2004معدل و متمم بموجب مرسوم تنفيذي رقم  61-15مؤرخ في  08فيفري  ،2015ج.ر.ج.ج.د.ش عدد  08صادر في
 15فيفري .2015
 -93زمال صالح ،مرجع سابق ،ص.511 .
 -94ضريفي نادية ،املرفق العام بين ضمان املصلحة العامة و هدف املردودية :حالة عقود االمتياز ،أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في
الحقوق ،كلية الحقوق بن عكنون ،جامعة الجزائر ،2012 ،ص.234 .
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الظواهـ ـ ــر و استيعابها كلما حلت محل القطاع العام ،الذي أصبح يكتفي بوضع ضمانات ملستخدمي
املرافق العمومية تحقيقا لألمن االجتماعي و للحفاظ على املصالح العامة.
إضافة للدوافع االقتصادية التي يشكل تفويض املرفق العام مبدئيا تخفيفا من األعباء على
الخزينة العامة ،و يشكل وسيلة إضافية لتحويل استثمارات الدولة و بناياتها التحتية ،التي يصعب
تحقيقها باالعتماد على املوارد املالية و الذاتية للخزينة العامة للدولة ،فالفعالية االقتصادية تعني
القدرات املادية للمفوض له و التي تعد ضمانة لفعالية اتفاقية التفويض خاصة و تحقيق النشاط
املرفقي عامة ،أما الفعالية االجتماعية ،فتكمن فيما يؤديه املرفق العام من خدمات للجمهور بصورة
متساوية وفقا للشروط التي تحكم املرفق العام.95

ج -مبدأ الخدمة الشمولية
تتجسد فكرة الخدمة الشمولية " "Service Universelمن خالل جعل املرفق العام في متناول
الجميع ،بغرض التحاق كل شرائح املجتمع باملرفق بغض النظر عن الحالة االجتماعية و املالية للفرد،
و عليه فإن الخدمة الشمولية تعد وسيلة لحماية املصلحة العامة.
كرس املنظم الجزائري هذا املبدأ في العديد من النصوص القانونية  ،96نجد منها تلك املتعلقة
باملواصالت السلكية و الالسلكية ،حيث تنص املادة  18فقرة  08من القانون رقم  9703-2000على
ما يلي"خدمة عامة للمواصالت السلكية و الالسلكية جعل تحت تصرف الجميع القدر األدنى
من الخدمة  ...و هذا في إطار احترام مبادئ املساواة و االستمرارية ،العمومية و القابلية
للتكيف".

 -95زمال صالح ،مرجع سابق ،ص.ص.511-512 .
 -96فوناس سوهيلة ،مرجع سابق ،ص.237 .
 -97انظر املادة  18فقرة  18من القانون  ،03-2000يحدد القواعد العامة املتعلقة بالبريد و املواصالت السلكية و الالسلكية ،مرجع سابق.
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املبحث الثاني
أشكال تفويض املرفق العام وفقا
للمرسوم التنفيذي رقم 199-18
يتخذ تفويض املرفق العام وفقا للمرسوم التنفيذي رقم  199-18أشكاال تختلف من حيث
نظامها القانوني و كذا اآلثار الناجمة عنها و هي تأخذ بذلك وفقا للمادة  52من هذا املرسوم أربعة ()04
أشكال االمتياز  ،االيجار ،الوكالة املحفزة و التسيير ،و هي محددة ليس على سبيل الحصر ،بل يمكن
أن يتخذ التفويض أشكاال أخرى و هذا ما يتبين من نص هذه املادة "يمكن أن يأخذ تفويض املرفق
العام أربعة أشكال".
شكل تفويض املرفق العام يتحدد حسب مستوى الخطر الذي يتحمله املفوض له و مستوى
رقابة السلطة املفوضة و مدى تعقيد املرفق العام ،وفقا ملا تضمنته املادة  49من املرسوم التنفيذي
رقم .199-18
تم تقسيم هذه األنواع إلى فئتين و ذلك بالنظر إلى نوع الرقابة املمارسة من طرف السلطة
املفوضة على املفوض له ،االمتياز و االيجار كأسلوبين تمارس فيهما االدارة رقابة جزئية (املطلب األول)
الوكالة املحفزة و التسيير كأسلوبين تمارس فيهما رقابة كلية (املطلب الثاني).

املطلب األول
األساليب الخاضعة لرقابة جزئية
من طرف السلطة املفوضة
بات من الضروري ايجاد طرق لتسيير املرفق العام ملواكبة التطورات االقتصادية و االجتماعية
لذا كان على الدولة اعتماد االمتياز الذي يشكل صورة تقليدية أصيلة لتفويض املرافق العمومية
(الفرع األول) و عقد االيجار الذي يعتبر أخف وطأة من عقد االمتياز (الفرع الثاني).
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الفرع األول
االمتياز
يعد شكل امتياز املرافق العامة أحد الصور التقليدية للتسيير املفوض ،أين تم اشراك القطاع
الخاص في تسيير املرافق العامة ،لذلك سيتم تعريف هذا األسلوب (أوال) و كذلك التطرق لعناصره
و خصائصه (ثانيا) ،ثم تبيان طبيعته القانونية (ثالثا).

أوال :تعريف امتياز املرفق العام
يعتبر عقد االمتياز الصورة األكثر تداوال في تفويض املرفق العام في الجزائر إن لم نقل الوحيدة
باملقارنة مع االستعمال املحدود بالنسبة لألشكال األخرى ،لذلك سنحاول تعريفه و ضبط مفهومه من
خالل ما يأتي.

 -1التعريف الفقهي
يعرف الفقه عقد امتياز املرافق العامة بأنه عقد اداري يتولى املفوض له سواء شخص عمومي
عام أو خاص بمقتضاه و على مسؤوليته تسيير مرفق عام بكل أعباءه و مخاطره و أرباحه ،مقابل
الحصول على إتاوات من املنتفعين مع خضوعه للقواعد األساسية الضابطة لسير املرافق العامة فضال
عن الشروط التي تضمنها االدارة لعقد االمتياز .98
عرف محافظ الحكومة "شاردوني" " "Chardenetعقد االمتياز من خالل النتائج التي تضمنها
قرار غاز "بوردو" كما يلي "عقد يكلف شخص خاص أو مؤسسة انشاء منشأة عمومية أو ضمان
تسييره ،مع تحمل كامل األعباء ،مع أو بدون إعانة أو ضمان مصلحة ،و الذي يتحصل على
مقابل من خالل منحه استغالل املرفق العام ،مع حق تحصيل إتاوات من املنتفعين من املرفق
العام".99

 -98شبل فريدة ،إفيس سميحة ،التعديالت الجديدة التي أتى بها املرسوم الرئاس ي رقم  247-15املتعلق بتنظيم الصفقات العمومية
و تفويضات املرفق العام ،مذكرة لنيل شهادة املاستر ،تخصص الجماعات املحلية ،كلية الحقوق و العلوم السياسية ،جامعة عبد
الرحمان ميرة ،بجاية ،2018 ،ص.81 .
 -99ترجمة شخصية ،في حين النص األصلي ورد كاآلتي:
« Contrat qui charge un particulier ou une société d’exécuter un ouvrage public ou d’assurer un service
public, à ses frais, avec ou sans subvention, avec ou sans garantie d’intérêt, et que l’on rémunère en lui
confiant l’exploitation de l’ouvrage public ou l’exécution du service public, avec le droit de percevoir des
redevances sur les usagers de l’ouvrage ou sur ceux qui bénéficient du service public ». Voir LICHERE
François, Droit des contrats publics, DALLOZ, Paris, 2005, p. 37.
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يعرف األستاذ أحمد محيو أسلوب االمتياز على أنه" أسلوب تسيير يتولى من خالله شخص
(خاص بصورة عامة) يسمى صاحب االمتياز أعباء مرفق خالل فترة من الزمن فيتحمل النفقات
و يستلم الدخل الوارد من املنتفعين ".100
يعرفه األستاذ لباد ناصر كما يلي "عقود االمتياز أو ما يسمى كذلك االلتزام بأنه عقد اتفاق
تكلف االدارة املانحة سواء الدولة أو البلدية بموجب شخص طبيعي أو معنوي من القانون العام
أو الخاص يسمى صاحب االمتياز تسيير و استغالل مرفق عام و ملدة محددة ،يقوم صاحب االمتياز
بإدارة هذا املرفق مستخدما عماله و أمواله و متحمال املسؤولية الناجمة عن ذلك و في املقابل
لهذه الخدمة يتقاض ى صاحب االمتياز مقابال ماليا يحدد في العقد و يدفعه املنتفعون بخدمات
املرفق".101
أما األستاذ زوايمية عرف عقد امتياز املرفق العام كما يلي "هو عقد تبرمه الجماعات العمومية
مع شخص طبيعي أو معنوي عام أو خاص يسمى صاحب االمتياز ،لتسيير مرفق عمومي في اطار
احترام دفتر الشروط مع تحمل صاحب االمتياز مخاطر و أعباء التسيير عادة يتحمل تكاليف إلقامة
املنشآت الضرورية لسير املرفق ".102
يتضح من خالل هذه التعاريف أن صاحب االمتياز هو الذي يتكفل بجميع االستثمارات الالزمة
إلنجاز املشروع و يستفيد من كل منتوج االستغالل و يتحمل مجمل األعباء مع امكانية الحصول على
اعانات تقدمها له السلطة مانحة االمتياز.103

 -2التعريف التشريعي
بالرجوع الى ما هو معمول به في التشريع الفرنس ي خاصة املادة  38من قانون "سابا" ""Sapin
التي حددت معايير تفويض املرفق العام كما يلي " :تفويض املرفق العام هو عقد يخول بموجبه
شخص من أشخاص القانون العام تسيير مرفق عام يتولى مسؤوليته شخص عام أو خاص
بمقابل مالي مرتبط باستغالل املرفق ".

 -100محيو أحمد ،محاضرات في املؤسسات االدارية ،ترجمة محمد عرب صاصيال ،الطبعة الرابعة ،ديوان املطبوعات الجامعية ،الجزائر
 ،1986ص.440 .
2
 -101لباد ناصر ،القانون االداري ج النشاط االداري ،ط ،1لباد للنشر ،الجزائر ،2004 ،ص.81 .
- ZOUAIMIA Rachid, La délégation de service public au profit des personnes privées, Op.cit, p 74.102
 -103فوناس سوهيلة ،مرجع سابق ،ص.84
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خضع االمتياز منذ اصدار املشرع الفرنس ي للنظام القانوني الخاص بالتفويض سنة 1993
للقيود و الضوابط الواردة في هذا القانون ،مما أدى الى وجود فرق بين امتياز املرفق العام في
صورته التقليدية و امتياز املرفق العام باعتباره قلب تفويض املرفق ،و تتمثل هذه الفروقات
فيما يلي:
 تخضع عقود تفويض املرفق العام لنظام قانوني وضعه املنظم أما امتياز املرفق فإنه يخضعألحكام العقد و املبادئ العامة للقانون االداري.
 يخضع صاحب االمتياز في امتياز املرفق العام في صورته التقليدية الى مبدأ االختيار الشخص يلصاحب االمتياز ،في حين يفرض النظام القانوني للتفويض خضوع اختيار صاحب االمتياز لإلعالن
املسبق و اجراءات املنافسة.
وردت عدة تعاريف لالمتياز ،قبل التكريس الصريح لتقنية تفويض املرفق العام و بعدها و هذا
ما يتضح فيما يلي:

أ -قبل التكريس الصريح لتقنية التفويض
عرفت النصوص القانونية املنظمة لالمتياز تطورا و هذا تماشيا مع التوجه الليبرالي الذي
انتهجته الجزائر ،فقد حاول املنظم الجزائري قبل تكريس تقنية التفويض بموجب املرسوم الرئاس ي
رقم  247-15و املرسوم التنفيذي رقم  199-18إعطاء تعريف قانوني لالمتياز ،من خالل بعض
النصوص القانونية نذكر منها: 104
 -1قانون املياه لسنة ( 1983قانون رقم  )17-83عرفته املادة  21منه " عقد من عقود القانون
العام تكلف االدارة بموجبه شخصا اعتباريا عاما او خاصا قصد ضمان أداء خدمات ذات منفعة
عمومية  ...يمكن ان يشمل هذا االمتياز انجاز هياكل أساسية للري قصد استغاللها من طرف
صاحب االمتياز".105
 -2قانون املياه لسنة ( 2005قانون رقم )12-05

106

تعرفه املادة " 72كما يلي "يسلم امتياز

استعمال املوارد املائية التابعة لألمالك العمومية الطبيعية للمياه الذي يعتبر عقد من عقود
القانون العام لكل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو القانون الخاص ."...

 -104فوناس سوهيلة ،مرجع سابق ،ص87. .
 -105أنظر املادة  21من قانون رقم  ،17- 83مؤرخ في  16جويلية  ،1983يتضمن قانون املياه ،ج.ر .ج.ج.د.ش عدد  30صادر في  19جويلية
 1983املعدل و املتمم بموجب أمر رقم  ،13-96مؤرخ في  15يونيو  ،1996ج.ر .ج.ج.د.ش عدد  37صادر في  16نوفمبر ( 1996ملغى).
 -106قانون رقم  ،12-05متعلق باملياه ،مرجع سابق.
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ب -بعد التكريس الصريح لتقنية التفويض
عرفت النصوص القانونية املكرسة لتقنية التفويض عقد االمتياز كما يلي:
 -1املرسوم الرئاس ي رقم  : 247-15عرفته املادة  210منه كما يلي " االمتياز تعهد السلطة
املفوضة للمفوض له اما انجاز منشآت أو اقتناء ممتلكات ضرورية إلقامة املرفق العام
و استغالله و إما تعهد له فقط إلى استغالل املرفق العام يستغل املفوض له املرفق العام باسمه و
على مسؤوليته تحت رقابة السلطة املفوضة و يتقاض ى عن ذلك اتاوى من مستخدمي املرفق العام
يمول املفوض له االنجاز و اقتناء ممتلكات و استغالل املرفق العام بنفسه".
 -2املرسوم التنفيذي رقم  : 199-18عرفته املادة  53منه على النحو التالي " االمتياز هو الشكل
الذي تعهد من خالله السلطة املفوضة للمفوض له إما انجاز منشآت أو اقتناء ممتلكات ضرورية
إلقامة املرفق العام و استغالله و إما تعهد له فقط استغالل املرفق العام.
يستغل املفوض له املرفق العام باسمه و على مسؤوليته ،تحت رقابة جزئية من طرف
السلطة املفوضة و يمول املفوض له بنفسه االنجاز و اقتناء املمتلكات و استغالل املرفق العام
ويتقاض ى عن ذلك اتاوى من مستعملي املرفق العام".
يتجلى من خالل هذين التعريفين األخرين فتح املجال من طرف السلطة املفوضة التي تتصرف
لحساب االدارة للمفوض له انجاز منشآت و اقتناء ممتلكات لتسيير املرفق العام و الغاية منه دفع
عجلة التنمية عن طريق تشجيع االستثمار و مواكبة االنفتاح االقتصادي مما يبرز جليا املعنى الحقيقي
لالمتياز .107
يستخلص من محتوى هذين املرسومين السالف ذكرهما ،أن املشرع الجزائري اعتبر االمتياز من
الصور األساسية للتفويض.108

ثانيا :عناصر و خصائص عقد االمتياز
يمكن استخالص من خالل التعاريف املقدمة من طرف الفقه و املنظم الجزائري خاصة ذلك
الوارد في املرسوم التنفيذي رقم  ،199-18املنظم للتسيير املفوض للمرفق العام ،عناصر االمتياز و التي
تتمثل فيما يلي:

 -107شبل فريدة ،إفيس سميحة ،مرجع سابق ،ص.83 .
 -108فوناس سوهيلة ،مرجع سابق ،ص.89 .
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 -1أطـ ـراف العقد
تتمثل أطراف هذا العقد وفقا للمرسوم السالف ذكره ،في السلطة املفوضة و التي هي شخص
عام حصر في الجماعات االقليمية و املؤسسات العمومية ذات الطابع االداري التابعة لها.
أما صاحب االمتياز أي املفوض له فيمكن أن يكون شخص معنوي عام أو خاص ،شريطة أن
يكون خاضعا للقانون الجزائري ،األمر الذي أكدت عليه املادة  04من هذا املرسوم.

في حالة املرفق العمومي املسير من طرف عدة أشخاص معنوية ،خاضعة للقانون العام ،في إطار
تجمع ،فيتم تعيين ممثل عن هذا التجمع و ذلك بموجب اتفاقية ،حيث يحوز العضو املعين صفة
السلطة املفوضة .109

 -2موضوع العق ـد
يتضح من خالل املرسوم التنفيذي رقم  199-18أن املنظم الجزائري لم يقم بتحديد املرافق
العمومية التابعة للجماعات االقليمية التي يمكن ادارتها عن طريق االمتياز ،هذا ما يتبين في املادة
 4منه التي تنص على ما يلي" :يمكن للجماعات االقليمية و املؤسسات العمومية ذات الطابع
االداري التابعة لها و املسؤولة عن مرفق عام  ...أن تفوض تسيير مرفق عام إلى شخص معنوي
عام أو خاص خاضع للقانون الجزائري ."...

 -3املقابل املالي
يكون للمقابل املالي الذي يتقاضاه املفوض له مقابال مرتبطا مباشرة بنتائج االستغالل و ليس
فقط بحسن تسيير االستغالل كما أن املفوض له ال يتقاض ى ثمنا من الشخص العام مانح االمتياز
فهو يتقاض ى إتاوات ""redevancesمن املنتفعين و هذا ما أكدته الفقرة الثانية من املادة  53من
املرسوم التنفيذي رقم .199-18
يتحمل في االمتياز املفوض له كل أعباء بناء و تجهيز و استغالل و تسيير املرفق العام و هذا هو
الفرق بين التسيير املباشر و التسيير عن طريق االمتياز ،الذي يعد الصيغة األنجع لتجنب تحمل ميزانية
الجماعات االقليمية مبالغ ضخمة توجه إلنجاز و تسيير املرافق العمومية.110

 -109تنص املادة املادة  05من املرسوم التنفيذي رقم  ،199-18املتعلق بتفويض املرفق العام ،مرجع سابق ،على ما يلي" :يمكن تفويض
املرفق العام املنشأ أو املسير من قبل عدة أشخاص معنوية خاضعة للقانون العام ،في إطار تجمع .يعين األشخاص العموميون
املذكورون أعاله ممثال عنهم ضمن التجمع ،بموجب "اتفاقية" .و يحوز العضو املعين صفة السلطة املفوضة ،و يمثل أعضاء
التجمع في تجسيد تفويض املرفق العام".
 -110فوناس سوهيلة ،مرجع سابق ،ص.ص.91-90 .
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 -4م ـدة العق ـد
حددت املادة  53من املرسوم التنفيذي رقم  199-18مدة عقد االمتياز بمدة قصوى ال يمكن
أن تتجاوز ثالثين ( )30سنة .
يمكن وفقا لنفس النص ،تمديد املدة بموجب ملحق مرة واحدة بطلب من السلطة املفوضة
على أساس تقرير معلل ،إلنجاز استثمارات مادية غير منصوص عليها في االتفاقية ،شريطة أن ال تتعدى
مدة التمديد أربع ( )4سنوات كحد أقص ى.

 -5مستوى الرقابة التي تمارسها السلطة املفوضة
تمارس السلطة املفوضة في أسلوب االمتياز على املفوض له خالل تسييره للمرفق العام رقابة
جزئية ،حيث يكون الهدف منها الرقابة هو الحفاظ على مبادئ تسيير املرفق العام ،و تقديم الخدمة
العمومية على أحسن وجه.
تكون رقابة السلطة املفوضة على املفوض له في شكل االمتياز وفقا لنص املادتين  51و  54من
املرسوم التنفيذي رقم  ،199-18من املستوى الثاني ،كون أن موضوع التفويض يقتصر على االدارة
و التسيير.

ثالثا :الطبيعة القانونية لعقد المتياز املرفـق العام
يهدف تحديد الطبيعة القانونية لعقد امتياز املرفق العام ،إلى معرفة الفئة القانونية التي ينتمي
اليها هذا العقد الذي يعد من أهم العقود االدارية ،فقد اختلف الفقه في تحديد الطبيعة القانونية
لعقد االمتياز ،سواء في الجزائر أو فرنسا ،كون االدارة طرفا فيه و كون محل العقد هو تسيير مرفق
عام فهل يعني أن عقد االمتياز هو وسيلة تنظيمية في يد الشخص العمومي و بالتالي له طابع تنظيمي
أم أن املتعاقد مع االدارة له الحرية في التعبير عن ارادته و بالتالي ينتج هذا العقد نتيجة اتفاق ارادتين
أي له طابع تعاقدي أم أنه يتميز بطبيعة مزدوجة ؟

 -1الشروط التنظيمية
وفقا ملحتوى التعليمة الوزارية رقم  842/394املؤرخة في  17ديسمبر  ،1994املتعلقة بامتياز
املرافق العامة املحلية و تأجيرها ،111تتمثل الشروط التنظيمية التي تملك السلطة املفوضة حق
تعديلها في كل وقت ،دعت إليه ضرورة تنظيم املرفق العام و تمتد آثارها إلى املرتفقين كالشروط
الخاصة بتنظيم األشغال و سيرها ،تحديد االتاوات التي يجوز تحصيلها و بيان كيفية تقديم الخدمة
 -111تعليمة وزارية رقم  ،842/394مؤرخة في  17ديسمبر  ،1994تتعلق بامتياز املرافق العامة املحلية و تأجيرها ،صادرة عن وزارة
الداخلية ،تنفيذا لتعليمة رئيس الحكومة رقم  20املؤرخة في  07جويلية ( 1994غير منشورة).
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للمستعملين و شروطها و االجراءات الكفيلة بسالمتهم و يبرر وضعها بأن االدارة مانحة االمتياز تبقى
مسؤولة عن تنظيم املرفق العام و تسهر على حسن تسييره.112
و النقد املوجه لهذا االتجاه هو اغفاله تماما إلرادة املفوض له و ما تلعبه من دور من ابرام
العقد مما يؤدي الى تهرب خاصة الخواص من هذه العقود التي ال تخدم مصالحهم.113

 -2الش ـروط التعاقدية
تتمثل في تلك الشروط التي يتم االتفاق عليها بين طرفي عقد االمتياز بناء على قاعدة "العقد
شريعة املتعاقدين" و هي التهم املرتفقين مباشرة كتلك املتعلقة بمدة العقد األعباء املالية املتبادلة بين
السلطة مانحة االمتياز و صاحب االمتياز .114
يمكن في األخير القول أن االمتياز ما هو إال تصرف مختلط يجمع بين األحكام التنظيمية
و التعاقدية التي يستوجبها تسيير مرفق عام ،خاصة بالنظر إلى الخدمة العمومية و ما تفرضه من
قيود ،لكن يغلب عليه الطابع التنظيمي ألن االدارة هي املكلفة أصال بتسيير املرفق العام ،و من ثمة يقع
عليها دائما واجب تحسين نوعية الخدمة املقدمة عن طريق املفوض له.115

الفرع الثاني
االيج ــار
يمكن اعتبار االيجار كذلك من بين األساليب األساسية التي من خاللها تقوم السلطة املفوضة
بتفويض املرفق العام و هذا ما يجعله تقريبا مماثال ألسلوب االمتياز  ،لذلك سيتم تعريفه (أوال) ثم
ذكر عناصره (ثانيا) و ابراز ما يميزه عن االمتياز (ثالثا)

أوال :تعريـف االيج ـار
قدم الفقه عدة تعريفات ألسلوب االيجار و التي تضاف إليها تلك التي سنتها مختلف التشريعات
و التي سنذكر البعض منها على النحو التالي :

 -1التعريف الفقهي
تعرفه األستاذة "( "BOITEAU Claudieبواتو كلودي) على أنه "عقد بمقتضاه تفوض هيئة
عمومية لشخص قد يكون عاما أو خاصا استغالل مرفق عام مع استبعاد قيام املستأجر
 -112فوناس سوهيلة ،مرجع سابق ،ص.92 .
 -113شبل فريدة ،إفيس سميحة ،مرجع سابق ،ص.88 .
 -114فوناس سوهيلة ،مرجع سابق ،ص.93 .
 - 115ضريفي نادية ،تسيير املرافق العام في ظل التحوالت الجديدة ،مرجع سابق ،ص.ص.185-182 .
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باستثمارات ويتم دفع املقابل املالي عن طريق اتاوات يدفعها املرتفقون و هي متعلقة مباشرة
باستغالل املرفق".116
قريب من االمتياز ،االيجار يختلف عنه في عدم مشاركة املفوض له (املستأجر) في انجاز منشآت
املرفق العام ،فهو يستفيد من هذه املنشآت ،و باملقابل فهو ملزم بمنح اتاوة للشخص املعنوي صاحب
املرفق.117
نكون أمام عقد ايجار املرفق العام حسب األستاذ "( "Braconnierبراكونيي) ،عندما تكون
منشآت املرفق العام موجودة قبل العقد و يتولى املستأجر فقط بعض أعمال الصيانة الى جانب
التجهيزات و يبقى كل من املستأجر و الهيئة العمومية املؤجرة مسؤوالن عن التجهيزات بنسب متفاوتة
محددة في عقد االيجار فالهيئة العمومية املؤجرة مسؤولة عن توسيع املرفق ،تجديده وتجهيزه ،اذا
كانت هذه التجهيزات ضخمة و يكون ذلك عن طريق ابرام صفقات عمومية".118
 -2التعريف التشريعي
لم يحض عقد االيجار باهتمام من طرف السلطة التنفيذية في الحقبة املاضية ،األمر الذي
يتبين من خالل غياب تعريف عقد االيجار في النصوص التشريعية و التنظيمية ،ما عدا ما جاءت به
التعليمة الوزارية رقم  842/394املؤرخة في  17ديسمبر  ،1994التي عرفت عقد االيجار من خالل
تمييزه عن عقد االمتياز و تطبيق نفس االجراءات التي يخضع إليها هذا األخير كضرورة احترام قواعد
االشهار و الشفافية إلى جانب أحكام دفتر الشروط.119
نتيجة للتطورات التي عرفتها صيغة االيجار في السنوات األخيرة مقارنة مع باقي الصيغ و كونه
محل اهتمام الخواص فقد عمد املنظم الى اعتماده بشكل فعلي.120

116

- BOITEAU Claudie, Op. Cit, p. 98.

 -117ترجمة شخصية ،في حين النص األصلي ورد كاآلتي:
« Proche de la concession, l’affermage s’en différencie par la non-participation du fermier à la
construction des ouvrages du service public. Tirant en revanche un profit de ceux-ci, il est, en
contrepartie, tenu de verser lui-même une redevance à la personne publique propriétaire». Voir :
SEIILER Bertrand, Op. Cit, p.p. 62-63.
- BRACONNIER Stefane, Op. Cit, p. 439.118

 -119فوناس سوهيلة ،مرجع سابق ،ص.95 .
 -120ضريفي نادية ،تسيير املرافق العام في ظل التحوالت الجديدة ،مرجع سابق ،ص.ص.157-156 .
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عرفته املادة  10فقرة  06من تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات املرفق العام (املرسوم
الرئاس ي رقم  )247-15كما يلي "تعهد السلطة املفوضة للمفوض له تسيير مرفق عام و صيانته
مقابل اتاوة سنوة يدفعها لها و يتصرف املفوض له حينئذ لحسابه و على مسؤوليته"
عرفت املادة  54من املرسوم التنفيذي رقم  ،199-18االيجار كما يلي" :هو الشكل الذي تعهد
من خالله السلطة املفوضة للمفوض له تسيير وصيانة املرفق العام مقابل اتاوة يدوية يدفعها لها
ويتصرف املفوض له لحسابه مع تحمل كل املخاطر وتحت رقابة جزئية من السلطة الفوضة.
و قد تعترض املفوض له مخاطر تجارية تتعلق بإيرادات االستغالل و كذا مخاطر صناعية
تتعلق بأعباء االستغالل و النفقات املرتبطة بتسيير املرفق العام تمول السلطة املفوضة بنفسها
اقامة املرفق العام ويتقاض ى املفوض له أجرا من تحصيل االتاوى من مستعملي املرفق العام".

ثانيا :عناصر و خصائص عقد االيجار
عقد االيجار كغيره من العقود األخرى له خصائص تميزه عنها ،و التي تتمثل فيما يلي:

 -1مدة العقد
على اعتبار أن مهام املفوض له (املستأجر) تتمثل في استغالل املرفق و اقتصار نفقاته على
التشغيل و الصيانة فكانت مدة العقد قصيرة نوعا ما و هذا ما أشارت اليه املادة  54الفقرة  4من
املرسوم التنفيذي رقم  199-18التي حددت هذه املدة بخمس عشرة سنة ( )15قابلة للتجديد مرة
واحدة ملدة ثالثة ( )03سنوات و فيما يلي نص هذه املادة " تحدد مدة اتفاقية تفويض املرفق العام
في شكل االيجار بخمس عشر سنة ( )15كحد أقص ى و يمكن تمديد هذه املدة بموجب ملحق مرة
واحدة بطلب من السلطة املفوضة على أساس تقرير معلل إلنجاز استثمارات مادية غير منصوص
عليها في االتفاقية شريطة أن ال تتعدى مدة التمديد ثالث ( )03سنوات كـحد أقص ى ".

 -2تحمل السلطة املفوضة نفقات إقامة املرفق العام
أشارت املادة  54السالفة الذكر ،فإقامة املرفق العام يقع على عاتق السلطة املفوضة ،فيسلم
الشخص العام املتمثل في الجماعات االقليمية أو املؤسسات العمومية ذات الطابع االداري التابعة لها
املرفق محل التفويض الى املفوض جاهزا للتشغيل و يتولى هذا األخير ادارتـ ـه و استغالله.
إذا كان اقامة املنشآت األساسية يقع على عاتق الشخص العام (السلطة التنفيذية) فإن
املفوض له ال يقع على عاتقه إال تأمين بعض املنشآت الثانوية الضرورية لتشغيل املرفق العام .أما
نفقات توسيع املرفق و تطويره على السلطة املفوضة إذا كانت األشغال ضخمة ،إال أنه يمكن أن تنص
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اتفاقية التفويض على أن توزع النفقات بين طرفي االتفاقية في حالة كونها قليلة و هذا وفقا آلليات
يحددها دفتر الشروط.

 -3مسؤولية املفوض له
تقع على عاتق املستأجر كافة مسؤولية املخاطر التي يمكن حدوثها عند استغالل املرفق العام
مقابل تحصله لقاء ذلك على اتاوى يدفعها املنتفعون من املرفق و هذا ما نصت عليه الفقرة االولى من
املادة  54من املرسوم التنفيذي رقم .199-18
وفقا لنص املادة  50من املرسوم السالفة الذكر ،مستوى الخطر الذي يتحمله املفوض له في
شكل اإليجار هو من املستوى الثالث أين يتحمل فيها كل املخاطر.

 -4املق ـابل امل ـالي
يلزم املفوض له في اتفاقية االيجار بتأدية مبلغ محدد إلى السلطة املفوضة مقابل استغالله
للمرفق العام و تكون هذه االتاوة سنوية و التي تكبد السلطة املفوضة نفقات إقامة املرفق العام.

121

أما عن مقابل املفوض له ،فيتقاض ى أجرا من تحصيل االتاوى من مستعملي املرفق العام و هذا
ما نصت عليه املادة  54السالف ذكرها.
يرى األستاذ "زوايمية" أن الشخص العام يتلقى مقابل مالي من املستأجر .املقابل الذي يسدد
لهذا األخير يكمن في الفرق بين االيرادات (االتاوى) التي يتحصلها من املنتفعين و املقابل الذي يدفعه
للشخص العام.122

 -5مستوى الرقابة التي تمارسها السلطة املفوضة
تمارس رقابة جزئية في أسلوب االيجار على املفوض له من طرف السلطة املفوضة أثناء تسييره
للمرفق العام ،حيث أن الغرض من هذه الرقابة هو الحفاظ على مبادئ تسيير املرفق العام و تقديم
الخدمة العمومية على أحسن صورة.
لذلك و حسب املادتين  51و  54من املرسوم التنفيذي رقم  199-18ففي عقود االيجار تكون
رقابة السلطة املفوضة على املفوض له من املستوى الثاني ،كون أن موضوع التفويض يقتصر على
االدارة و التسيير.

 -121فوناس سوهيلة ،مرجع سابق ،ص.97 .
 -122ترجمة شخصية ،في حين النص األصلي ورد كاآلتي:
« Le fermier verse à la personne publique une redevance. Sa rémunération consiste en la déférence entre
les recettes qu’il réalise et cette redevance ». Voir ZOUAIMIA Rachid, « La délégation conventionnelle de
service public à la lumière du décret présidentiel du 16 septembre 2015 », Op. Cit, p.17.
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ثالثا :تمييز أسلوبي االيجار و االمتياز
من خالل ما تم التطرق إليه من شرح للمفاهيم املتعلقة بكل من أسلوبي االمتياز و االيجار
يمكن استخالص أهم الفروق املتواجدة في هاتين الصيغتين و التي تتمثل فيما يلي:

 -1املعي ـار امل ـالي
يلزم املفوض له في صيغة االيجار بدفع مقابل مالي سنويا للسلطة املفوضة من حصيلة ما
يتحصل عليه من إتاوات املنتفعين من املرفق العام ،و هذه الخاصية هي التي يتميز بها أسلوب االيجار
و هذا ما ال نجده في أسلوب االمتياز ،و ما يقع على املفوض له هو تحمل تكاليف تسيير و صيانة املرفق
العام.123

 -2املعيار املادي
ليس هناك في صيغة االيجار تكليف للمفوض له بإنجاز أو اقامة منشآت املرفق العام ،كما
أشارت إليه املادتين  53و  54من املرسوم التنفيذي رقم .199-18
ال يختلف االيجار عن امتياز املرفق العام إال من خالل التواجد املسبق للمنشأة ،التي على
املستأجر استغاللها بكل مخاطرها .124
االيجار الذي يعتبر من أحد أشكال تفويض املرفق العام ال يعرف تطبيقات باملعنى الواسع في
الواقع العملي في الجزائر ،إنما يتم االعتماد عليه غالبا من طرف الجماعات االقليمية التي تلجأ إليه
لتأجير سواء األسواق األسبوعية أو مواقف السيارات.125

 -123فوناس سوهيلة ،مرجع سابق ،ص.98 .
 -124ترجمة شخصية ،في حين النص األصلي ورد كاألتي:
« L’affermage ne se distingue de la concession de service public que par l’existence préalable d’un
ouvrage que le fermier devra exploiter également à ses risques et périls ». Voir : LICHERE François
Op. Cit, p. 37
125- ZOUAIMIA

Rachid, « La délégation conventionnelle de service public à la lumière du décret présidentiel
du 16 septembre 2015 », Op. Cit, p.17.
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املطلب الثاني
األساليب الخاضعة لرقابة كلية من طرف السلطة املفوضة
بالرجوع إلى املرسوم التنفيذي رقم  199-18نجد أن املنظم الجزائري قد اعتمد كل من أسلوبي
الوكالة املحفزة و التسيير باعتبارها من أساليب تفويض املرفق العام على خالف ما كان سابقا
أين نظمها بموجب نصوص متناثرة لذلك سيتم التطرق إلى املقصود بكل من الوكالة املحفزة
(الفرع األول) و التسيير (الفرع الثاني ).

الفرع األول
الوكالة املحفزة
عرفت الوكالة املحفزة و كغيرها من باقي األشكال عدة تعار يف فقهية و تشريعية تباينت نتيجة
التطورات التي عرفتها املنظومات القانونية للدول لذلك سوف يتم تقديم تعريف هذا الشكل (أوال) ثم
تبيان عناصرها و خصائصها (ثانيا)

أوال :تعريف الوكالة املحف ـزة
قدم الفقه عدة تعريفات ألسلوب الوكالة املحفزة و التي تضاف إليها تلك التي سنتها مختلف
التشريعات ،التي سنذكر البعض منها.

 -1التعريف الفقهي
عرف األستاذ حسن محمد علي البنان على أنها " عقد بموجبه يعهد شخص عام إلى شخص
خاص نظير مقابل يتقاضاه األخير من الجهة املتعاقدة وفقا لحسن سير االستغالل على أن تتحمل
اإلدارة املخاطر املالية للشروع".
عرف الفقيه الفرنس ي األستاذ "( "Braconnierبراكوني) عقد الوكالة املحفزة (مشاطرة
االستغالل) على أنه "العقد الذي من خالله توكل السلطات العمومية تسيير و صيانة مرفق عام
لشخص طبيعي أو معنوي من القانون الخاص يتولى التسيير لحساب الجماعة العمومية املفوضة
و ال يتحصل على املقابل املالي من إتاوات املرتفقين بل بأجر محدد بنسبة مئوية من رقم األعمال
املحقق في استغالل املرفق باإلضافة إلى عالوة اإلنتاجية و جزء من األرباح".126

- BRACONNIER Stefane, Op. Cit, p. 440.126
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عرفت األستاذة موس ى زاهية عقد املشاطرة على أنه " العقد الذي توكل بموجبه السلطات
العمومية تسيير و صيانة مرفق عام لشخص طبيعي أو معنوي من القانون الخاص ،يتحصل هذا
ألخير على أجرة محددة بنسبة مئوية من رقم العمال املحقق من استغالل املرفق العام ،باإلضافة
إلى عالوة االنتاجية و جزء من األرباح".127
يتضح مما سبق أن الوكالة املحفزة نمط يشجع املفوض له على بذل كل الجهود للنهوض
بالخدمة العمومية و ترقيتها ألن كلما زادت حرية املفوض له في استغالل املرفق العام محل التفويض
اقتربت من طريقة االمتياز و اإليجار.128
خالفا لصاحب االمتياز ،و صاحب اإليجار املفوض له في الوكالة املحفزة يتم دفع مقابله من
طرف السلطة املفوضة مباشرة و ليس من املنتفعين من املرفق العام.129

 -2التعريف التشريعي
ال يوجد في املنظومة القانونية الفرنسية نص تشريعي أو تنظيمي خاص بأسلوب الوكالة املحفزة
لكن بالرجوع الى النصوص القانونية نجد أن تقنين البلدية الفرنس ي رقم  R 324-6عرفها كما يلي
"أن املشاريع التي تستغل املرافق العامة بأسلوب الغير مباشر تخضع في كل ما يتعلق باالستغالل
و باألشغال املنفذة لحساب االدارة ،لكل التدابير و الرقابة و االلتزامات املفروضة عليهم".
أورد املنظم الفرنس ي تعريف آخر في التعليمة الوزارية الصادرة في سنة  1975و قد جاء فيها

"

يتمثل أسلوب اإلدارة الغير مباشرة بقيام الجماعة العامة في تمويل منشآت املرفق التي تعهد مهمة
استغالله و صيانته إلى شخص طبيعي أو معنوي من القانون الخاص لحسابها مقابل عائدات
محققة من قبل املنتفعين بل تتمثل في عالوة تحدد بنسبة مئوية من حجم األعمال يضاف إليها
عالوة تحدد وفقا لإلنتاجية وبصورة احتمالية سندا الجزء من األرباح".130
أتى املنظم الجزائري بتسمية جديدة ألسلوب مشاطرة االستغالل و هي الوكالة املحفزة و قد
نظمها في الفقرة  08من املادة  210للمرسوم الرئاس ي رقم  247 -15حيث عرفها كما يلي "السلطة

 -127نقال عن عالم لياس" الوكالة املحفزة :إطار جديد لتقنية تعاقدية كالسيكية" ،أعمال امللتقى الوطني حول الجوانب العملية
ملستجدات الصفقات العمومية و تفويضات املرفق العام طبقا للمرسوم الرئاس ي رقم  ،"247-15كلية الحقوق و العلوم السياسية
جامعة محمد الصديق بن يحي ،جيجل ،يومي  11و  12ديسمبر  ،2018ص( .3 .غير منشروة).
 -128ضريفي نادية ،تسيير املرافق العام في ظل التحوالت الجديدة ،مرجع سابق ،ص .159
 -129ترجمة شخصية ،في حبن النص األصلي ورد كما يلي:
« Contrairement au concessionnaire et au fermier, le régisseur est donc payé par l’administration
contractante, et non par les usagers du service public ». Voir : GILLES Libereton, Op. Cit, p. 161.
 -130نقال عن عالم لياس ،مرجع سابق ،ص.2 .

49

الفصل األول:

ماهية تفويض املرفق العام وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 199 -18

املفوضة تعهد للمفوض له بتسيير أو صيانة املرفق العام حيث يقوم املفوض له باستغالل املرفق
لحساب السلطة املفوضة التي تمول املرفق العام بنفسها و تحتفظ بإدارته و يتلقى املفوض له
أجره من السلطة املفوضة بواسطة منحة محددة بنسبة مئوية من رقم األعمال و إضافة إلى ذلك
منحة إنتاجية وحصة من األرباح عند االقتضاء".
أما املرسوم التنفيذي رقم  199-18فقد عرفت املادة  55الوكالة املحفزة كما يلي "الوكالة
املحفزة هي الشكل الذي تعهد السلطة املفوضة من خالله للمفوض له تسيير املرفق أو تسييره
و صيانته.
و قد تعترض املفوض له مخاطر تجارية تتعلق بإيرادات االستغالل و كذا مخاطر صناعية
تتعلق بأعباء االستغالل و النفقات املرتبطة بتسيير املرفق العام.
يستغل املفوض له املرفق العام لحساب السلطة املفوضة التي تمول بنفسها املرفق العام
و تحتفظ بإدارته و رقابته الكلية.
و يدفع للمفوض له أجر مباشرة من السلطة املفوضة في شكل منحة تحدد بنسبة مئوية من
رقم األعمال ،تضاف إليها منحة اإلنتاجية ،و عند االقتضاء حصة من األرباح.
تحدد السلطة املفوضة باالشتراك مع املفوض له التعريفات التي يدفعها مستعملو املرفق
العام و يحصل املفوض له التعريفات لصالح السلطة املفوضة املعنية ".

ثانيا :عناصر وخصائص عقد الوكالة املحفزة
عقد الوكالة املحفزة كغيره من العقود األخرى له خصائص تميزه عنها ،و التي تتمثل فيما يلي:

 -1االستغالل يكون لحساب السلطة املفوضة (عدم املشاركة في الخسائر)
تتولى االدارة العامة انشاء و انجاز املرفق العام و تقوم باإلنفاق املالي عليه و تتحمل مخاطر
املشروع ماليا و هي الجهة التي تؤول إليها األرباح املالية في حالة تحققها.
تتحمل السلطة املفوضة نتائج استغالل املرفق العام ألنه يدار في الواقع لحسابها و على
مسؤوليتها .فالرسوم التي تفرض على املنتفعين ال تكون حقا ملدير املشروع و إنما تحصل لحساب
السلطة املفوضة ،و هذا ما عادت اليه املادة  55من املرسوم التنفيذي رقم .199-18
يتبين أن دور املفوض له يقتصر على إدارة املرفق العام و تقديم الخدمات الالزمة للمنتفعين
و جمع اإلتاوات لحساب السلطة املفوضة ،فهو يعمل لحسابها و تحت إشرافها و رقابتها الكلية.131

 -131بروري هدى ،ساولي صونية ،مرجع سابق ،ص.37 .
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 -2السلطة املفوضة تمول املرفق العام و تحتفظ بإدارته
ينشأ و يمول املرفق العام محل التفويض من طرف السلطة املفوضة في صيغة الوكالة املحفزة
حيث نصت عليه املادة  55من املرسوم التنفيذي رقم  199-18أنه "يشغل املفوض له املرفق العام
لحساب السلطة املفوضة التي تمول بنفسها املرفق العام و تحتفظ بإرادته و رقابته الكلية".
تحتفظ اإلدارة بملكية املرفق العام و تقدم األموال الالزمة إلنشائه و هذا على عكس التمويل في
عقد االمتياز الذي يكون من قبل صاحب االمتياز فالسلطة املفوضة هي من تحتفظ بإدارة املرفق العام
و تمارس جملة من السلطات عليه سواء من حيث تنظيمه و هيكلته أو نشاطه.
أما التعريفات التي يدفعها املنتفعون من املرفق العام فيتم تحديدها من طرف السلطة املفوضة
باالشتراك مع املفوض له.
تقوم السلطة املفوضة بوضع التنظيم الخاص باملرفق و تبين أقسامه و فروعه و تمارس الرقابة
على نشاطه و على األشخاص العاملين فيه.132

 -3تعلق املقابل املالي بنتائج االستغالل
يقوم شكل الوكالة املحفزة على فكرة التشجيع االستثماري و البحث عن املردودية و كذا على
الدافع الشخص ي لدى املفوض له و املتمثل في حصوله على املقابل املالي الذي يعتبر حافزا له يدفعه
إلى تحسين طرق استغالل املرفق العام و تحسين إنتاجيته.133
فيكون املقابل املالي الذي يتحصل عليه املفوض له مرتبط بشكل أساس ي بنتائج االستغالل
و هذا ما يفسر أن املقابل املالي يختلف من فترة إلى أخرى القترانه بنتائج استغالل املرفق العام.
و املقابل املالي في الوكالة املحفزة يتكون من ج ـ ـ ــزئ ــين:
 جزء ثابت "مضمون" :و هو مبلغ من املال محدد بنسبة مئوية من رقم األعمال املحقق فياستغالل املرفق يتقاضاه املفوض له من السلطة العامة سواء كان املرفق ناجحا في نشاطه أو خاسرا.
 جزء متغ ـ ـ ـ ـير :املتمثل في مكافأة إضافية يختلف مقدارها في حالة نجاح املرفق العام و تحقيقهاألرباح و تقدر املكافأة عادة على أساس الربح الصافي أو على أساس الدخل اإلجمالي.134

 -132بروري هدى ،ساولي صونية ،مرجع سابق ،ص.38 .
 -133بركبية حسام الدين" ،تفويض املرفق العام مفهوم جديد و مستقل في إدارة املرافق العامة" مجلة املفكر ،العدد الرابع عشر ،كلية
الحقوق و العلوم السياسية ،جامعة محمد خيضر بسكرة ،2017،ص.535 .
 -134فوناس سوهيلة ،مرجع سابق ،ص.ص.104-101 .
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 .4مدة العقد
نصت الفقرة  6من املادة  55من املرسوم التنفيذي رقم  199-18على أن "مدة اتفاقية تفويض
املرفق العام في شكل الوكالة املحفزة هي عشر( )10سنوات كحد أقص ى".
يمكن تمديد مدة العقد بموجب ملحق مرة واحدة بطلب من السلطة املفوضة ملدة ال يتعدى
عامين ( )02و ذلك على أساس تقرير معلل إلنجاز استثمارات مادية غير منصوص عليها في االتفاقية
و هذا وفقا للفقرة  07من املادة  55السالف ذكرها.

 .5مستوى الرقابة التي تمارسها السلطة املفوضة
تمارس السلطة املفوضة وفقا للفقرة  03من املادة  55من املرسوم التنفيذي رقم  199-18على
املفوض له رقابة كلية و هذا الحتفاظها بإدارة املرفق العام ،حيث تكون رقابة السلطة املفوضة
على املفوض له من املستوى األول ،كونها تحافظ على ادارة املرفق العام.135
يتبين من خالل تقنية الوكالة املحفزة بأن درجة املخاطر بالنسبة للمفوض له قليلة جدا مقارنة
باألشكال السابقة للتفويض غير أنه مقابل ذلك حريته في إدارة املرفق تنعدم فهو ال يتمتع إال
بالتسيير.136

الفرع الثاني
التسيير
تعتبر صيغة التسيير أحد األشكال التي اعتمدها املنظم الجزائري في تفويض املرافق
العمومية لذلك سوف يتم تعريفه (أوال) ثم التطرق إلى مختلف عناصره وخصائصه (ثانيا) ليتم

في

األخير التمييز بينه و بين صيغة اإليجار (ثالثا).

أوال :تعريف التسيير
تقتض ي دراسة أسلوب التسيير و فهم خصائصه التطرق إلى التعاريف التي جاء بها الفقه
في هذا املجال و كذا مختلف التشريعات.

 -135أنظر املادة  55من املرسوم التنفيذي رقم  .199-18مرجع سابق.
 -136بدير يــحي" ،الجوانب القانونية آللية تفويض املرفق العام على ضوء أحكام املرسوم الرئاس ي  247-15املتعلق بتنظيم الصفقات
العمومية و تفويض املرفق العام" ،املجلة الجزائرية للحقوق و العلوم السياسية ،العدد الثالث ،عين تموشنت ،2017 ،ص.ص.
.138-137
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 -1التعريف الفقهي
يعرف الفقه الفرنس ي عقد التسيير كما يلي "هو عقد يفوض بموجبه شخص من القانون
العام للغير (شخصا طبيعيا أو معنويا أو خاصا) بتسيير مرفق عام لحساب الجماعة العمومية
بمقابل مالي جزافي فهو يضمن التسيير اليومي والعادي للمرفق بكل عناصره".137
بالرجوع إلى القضاء االداري في فرنسا ،نجد أن مجلس الدولة اعتبر عقد التسيير صفقة عامة
و هذا من خالل قراره في  07أفريل  1999في قضية بلدية قلهرند قرنج " "Guilherand Grangeمع
الوكالة العامة للمياه ،ذلك أنه أخضع العقد املبرم بين الطرفين للقواعد املحددة في تنظيم الصفقات
العمومية.
أصدرت املحكمة االدارية كذلك في ستراسبورغ قرارا في  15سبتمبر  2000اعتبرت فيه أن عقد
التسيير صفقة عمومية ،لكن حاليا يوجد قرار ملجلس الدولة الفرنس ي أثار اشكالية بخصوص هذا
العقد ،إذ اعتبره عقد تفويض في حالة استيفائه لشروط معينة مرتبطة أساسا باملحاسبة ( املقابل
املالي).138
لكن رغم عدم إجماع الفقهاء حول انتماء عقد التسيير لطائفة عقود تفويض املرفق العام إال
أنه يجد تطبيقا له في فرنسا خاصة في مجال ادارة مواقف السيارات .139
 -2التعريف التشريعي
املشرع الفرنس ي الذي تبنى هذا األسلوب في مجال تفويض النقل العام و نص على أحكام هذا
العقد في املرسوم املتعلق بالنقل العام املحلي الصادر في  29أوت  1991على أنه "في عقد التسيير
السلطة املنظمة ،تضمن في حالة نقص االيرادات تغطية النفقات الناتجة عن االستغالل ،في
حدود ميزانية سنوية تصادق عليها ،في حالة وجود فائض في االيرادات على النفقات الفائض يتم
تسديده للسلطة املنظمة .املسير يتقاض ى مقابل يتم تحديده بالنظر إلى طبيعة و حجم الخدمات
املقدمة و احتماال عن طريق منحة تحسب بالنظر إلى معيار دال على ترقية تسيير الشبكة".140
 -137فوناس سوهيلة ،مرجع سابق ،ص.105 .
 -138بوعنق سمير ،مرجع سابق ،ص.9 .
 -139فوناس سوهيلة ،مرجع سابق ،ص.106 .
 -140ترجمة شخصية ،في حين النص األصلي ورد نقال عن فوناس سوهيلة ،مرجع سابق ،ص ،106 .كاآلتي:
« Dans le contrat de gérance, l'autorité organisatrice, assure en cas d'insuffisance des recettes, la
couverture des dépenses exposées par l'exploitation dans la limite d'un budget annuel qu'elle approuve.
En cas d'excédent es recettes sur les dépenses, l'excédent est versé à l'autorité organisatrice. L'exploitant
perçoit une rémunération déterminée en fonction de la nature et du volume des prestations fournies et
éventuellement au moyen d'une prime calculée en fonction de paramètre significatif de l'amélioration de
la gestion du réseau ».
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لم يعط املنظم الجزائري تعريفا تشريعيا أو تنظيميا قبل سنة  2015لعقد التسيير و إنما نجده
قد نظم هذا النمط في القانون رقم  01-89املعدل و املتمم لألمر رقم  58-75املتضمن القانون املدني
حيث عرفه في املادة األولى كما يلي " عقد التسيير هو العقد الذي يلتزم بموجبه متعامل يتمتع
بشهرة معترف بها يسمى مسيرا ازاء مؤسسة عمومية اقتصادية أو شركة مختلطة االقتصاد بتسيير
كل أمالكها أو بعضها باسمها و لحسابها مقابل أجر فيضفي عليها عالمته حسب مقاييسه و معاييره
و يجعلها تستفيد من شبكاته الخاصة بالترويج و البيع".141

ُ
يستخلص مما سبق أن عقد التسيير هو عقد يتم بمقتضاه تقديم خدمات و أدرج ضمن مواد

القانون املدني كما هو مبين في ديباجة القانون فهو اذا عقد مسمى.142
عرفت املادة  210الفقرة  4من املرسوم الرئاس ي رقم  247-15كما يلي " تعهد السلطة املفوضة
للمفوض له بتسيير أو بتسير و صيانة املرفق العام .و يستغل املفوض املرفق العام لحساب السلطة
املفوضة التي تمول بنفسها املرفق العام و تحتفظ بإدارته.
و يدفع أجر املفوض له مباشرة من السلطة املفوضة بواسطة منحة تحدد بنسبة مئوية من
رقم األعمال ،تضاف إليها منحة انتاجية.
تحدد السلطة املفوضة التعريفات التي يدفعها مستعملو املرفق العام و تحتفظ باألرباح
و في حالة العجز ،فإن السلطة املفوضة تعوض ذلك للمسير الذي يتقاض ى أجرا جزافيا ،و يحصل
املفوض له التعريفات لحساب السلطة املفوضة املعنية "
في حين املادة  56من املرسوم التنفيذي رقم  199 -18عرفته على النحو التالي " :التسيير هو
الشكل الذي تعهد السلطة املفوضة من خالله للمفوض له تسيير أو تسيير و صيانته بدون أي
خطر يتحمله املفوض له.
يستغل املفوض له املرفق العام لحساب السلطة املفوضة التي تمول بنفسها املرفق العام
و تحتقظ بإدارته و رقابته الكلية.
يدفع للمفوض له ،أجر مباشرة من السلطة املفوضة في شكل منحة تحدد بنسبة مائوية من
رقم األعمال ،تضاف إليها منحة االنتاجية .و يتم تحديد التعريفات التي يدفعها مستعملو املرفق
العام مسبقا في دفتر الشروط من طرف السلطة املفوضة التي تحتفظ باألرباح.
 -141قانون رقم  ،01- 89مؤرخ في  07فيفري  ،1989يتمم و يعدل أمر رقم  ،58-75مؤرخ في  26سبتمبر  ،1975املتضمن القانون املدني
ج.ر.ج.ج.د.ش عدد  06صادرة في  08فبراير .1989
 -142ربحي أمحمد ،عقد التسيير في القانون املقارن ،أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم ،تخصص قانون ،كلية الحقوق و العلوم
السياسية ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو .2017 ،ص18 .
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و في حالة العجز ،تعوض السلطة املفوضة املسير بأجر جزافي .و يحصل املفوض
له التعريفات لحساب السلطة املفوضة املعنية".
عقد التسيير هدفه ضمان سير املرفق العام و عدم تحمل أعباء البناء و التجهيز ،فاملفوض له
هو مجرد مسير بسيط للمرفق ال يتحمل أرباح و خسائر تسييره.143

ثانيا :عناصر و خصائص عقد التسيير
ع ـقد التسيير ك ـغيره من العقود األخرى ،له خص ـائص تم ـيزه عنها ،و التي تتمثل فيما يلـ ـي:

 -1انجاز و تجهيز املرفق العام
يتولى الشخص العام (السلطة املفوضة) مهمة اقامة املنشآت األساسية و تجهيز املرفق العام
فاملفوض له توكل له فقط مهمة تسيير املرفق العام أو تسييره و صيانته و بدون خطر يتحمله املفوض
له و هذا وفقا ملا نصت عليه املادة  56الفقرة الثانية من املرسوم التنفيذي رقم .199-18

 -2املقاب ـل امل ـالي
يدفع للمفوض له أ جر مباشرة من السلطة املفوضة في شكل منحة تحدد بنسبة مئوية من رقم
األعمال تضاف إليها منحة اإلنتاجية فهو ال يتقاض ى املقابل من األتاوى التي يدفعها املنتفعين من
املرفق العام.
لذلك بعض الفقهاء الفرنسيين لم يدرجوا عقد التسيير ضمن عقود تفويض املرفق العام بالنظر
إلى املقابل املالي الذي يتقاضاه املفوض له ،على أنه مبلغ جزافي ليس له ارتباط باستغالل املرفق العام
و ال يتحمل خسائر و أرباح التسيير.144
في حين التعريفات التي يدفعها مستعملو املرفق العام يتم تحديدها مسبقا في دفتر الشروط من
طرف السلطة املفوضة لوحدها و التي تحتفظ كذلك باألرباح ،فاملفوض له يقوم بمهمة تحصيل هذه
التعريفات لحساب السلطة املفوضة.
أما في حالة العجز التي من املمكن أن تلحق باملفوض له خالل تسيير للمرفق العام فإن السلطة
املفوضة تقوم بتعويض املسير بأجر ج ـزافي.145

 -143ضريفي نادية ،تسيير املرافق العام في ظل التحوالت الجديدة ،مرجع سابق ،ص159 .
 -144فوناس سوهيلة ،مرجع سابق ،ص.106 .
 -145راجع الفقرة  3و  4من املادة  56من املرسوم التنفيذي رقم  ،199- 18مرجع سابق.
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 -3مدة العقد
ال يمكن أن تتجاوز مدة عقد تفويض املرفق العام في شكل التسيير خمس ( )05سنوات غير أنه
يمكن تمديد املدة ملدة سنة واحدة ( )01بموجب ملحق و بطلب من السلطة املفوضة على أساس
تقرير معلل و ذلك لحاجات استمرارية املرفق العام.146

 -4مستوى الرقابة التي تمارسها السلطة املفوضة
تحتفظ السلطة املفوضة في إطار اتفاقية التسيير بإدارة املرفق العام و من ثمة فهي تمارس
رقابة كلية على املرفق العام ،و بالتالي فتحمل املخاطر ال يكون على عاتق املفوض له بل يقع على
السلطة املفوضة.147
في هذه الحالة ،الجماعة االقليمية املتعاقدة هي التي تتحمل املسؤولية االدارية و املالية للمرفق
محل التفويض ،املسير يظهر على أنه وكيل يتصرف باسم و لحساب السلطة املفوضة.148

ثالثا :تمييز التسيير عن الوكالة املحفزة
يختلف التسيير عن الوكالة املحفزة في الجوانب التالية :

 -1تحديد التعريفات
يختلف عقد التسيير عن عقد الوكالة املحفزة من حيث أن السلطة املفوضة في عقد التسيير
تحدد بنفسها التعريفات التي يدفعها املنتفعون من املرفق العام و تحتفظ باألرباح املحققة و من هذا
املنطلق إذا أصيب املسير بالعجز أثناء تسييره للمرفق فإنه يتلقى تعويضا من السلطة املفوضة في شكل
أجر جزافي.
في حين أنه في عقد الوكالة املحفزة فإن هذه التعريفات يتم تحديديها من طرف السلطة
املفوضة باالشتراك مع املفوض له ،و عليه إذا أصيب بالعجز أثناء التسيير ،فإنه ال يتحصل على أي
تعويض.149

 -146راجع املادة  57و الفقرة األخيرة من املادة  56من املرسوم التنفيذي رقم  ،199-18مرجع سابق.
 -147راجع املادة  56فقرة  1و  ،2املرجع نفسه.
 -148ترجمة شخصية ،في حين النص األصلي ورد كاآلتي:
« Dans ce cas, c’est la collectivité contractante qui assume la responsabilité administrative et financière du
service. Le gérant apparait comme un mandataire agissant au nom et pour le compte de l’autorité
délégante ». Voir : LADJELAT Fouaz, « Les nouvelles modalités de gestion du service public en Algérie :
défis et perspectives », revue repères pour les études juridiques et politiques, N°02, Centre universitaire Ali
KAFI Tindouf, 2017, p.86.

 -149مخلوف باهية ،فتح القطاعات الشبكية على املنافسة الحرة و حتمية املحافظة على املرفق العام ،مرجع سابق ،ص.31 .
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 -2املق ـابل امل ـالي
يميز الفقهاء عقد التسيير عن الوكالة املحفزة بكون أن املسير يتقاض ى مبلغا ثابتا دون أية
إضافات أو عالوات ،إال إذا نص العقد على خالف ذلك ،بينما في الوكالة املحفزة هناك حتما مبلغ
إضافي يتقاضاه املفوض له.150

 -150سليمان سهام" ،تفويض املرفق العام كتقنية جديدة في القانون الجزائري" ،مجلة الدراسات القانونية ،العدد الثاني ،كلية الحقوق و
العلوم السياسية ،جامعة يحي فارس املدية ،2017 ،ص.20 .
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خالصة الفصل األول
يستخلص من خالل ما تم التطرق إليه في الفصل األول ،أنه بدافع الظروف االقتصادية
و الفراغ القانوني الذي كان مطروحا بخصوص تفويض املرفق العام ،دأبت السلطة التنظيمية إلى
إعادة النظر في النظام القانوني (املتناثر) املتعلق بهذه املسألة و هو ما تكلل من خالل تكريس أسلوب
تفويض املرفق العام سنة  2015و اصدارها للمرسوم الرئاس ي رقم  247-15املتعلق بتنظيم الصفقات
العمومية و تفويضات املرفق العام ،و إن كان هذا التنظيم قد اقتبس أحكام تفويض املرفق العام
من األنظمة القانونية املقارنة.
ليتم بعد ذلك تخصيص هذا األسلوب بنص خاص من خالل املرسوم التنفيذي رقم 199-18
الذي وضع األسس القانونية لتقنية التسيير املفوض للمرافق العمومية و االجراءات القانونية الواجب
العمل بها في هذا الشأن ،التي تخص املرافق العامة التابعة للجماعات االقليمية و املؤسسات
العمومية ذات الطابع االداري التابعة لها.
من جهة أخرى فقد حدد املرسوم الرئاس ي على سبيل املثال ،أهم األشكال التي يمكن أن يتخذها
تفويض املرفق العام و املتمثلة في االمتياز ،االيجار ،الوكالة املحفزة و التسيير ،كما وضع لها املعالم
و األطر القانونية التي تقوم عليها ،ليبقي التطبيق العملي لها هو من سيفرز عن مدى نجاعتها و كذا
الصعوبات أو النقائص التي من املمكن أن تطالها.

58

الفص ـل الثـ ـاني
اج ـراءات ابرام و تنفيذ اتف ـ ـاقية تفويض املرفـ ـ ـق
العام وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 199–18

الفصل الثاني:

اجراءات إبرام و تنفيذ اتفاقية تفويض املرفق العام وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 199-18

تعتبر اتفاقية تفويض املرفق العام من أهم العقود اإلدارية التي تبرمها اإلدارة ممثلة في مختلف
هياكلها على املستوى املحلي ،ألن لها دورا كبيرا في تنمية و تطوير املرفق العمومي و وسيلة لتجسيد
فكرة استمراره و اشباع الحاجات العامة ،و كذا باعتبارها وسيلة تضمن الحفاظ على املال العام
للدولة.
بالنظر إلى الدور الذي لعبه تفويض املرفق العام فقد قام املنظم الجزائري بوضع منظومة
قانونية لتنظيم تقنية التفويض ،و التي كرسها بشكل صريح بموجب املرسوم الرئاس ي رقم 247-15
و من ثمة وضع لها تنظيم خاص باتخاذه للمرسوم التنفيذي رقم  ،199-18أين حصر الهيئات التي
يمكنها إبرام عقود التفويض في الجماعات اإلقليمية و املؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري
التابعة لها.
و مسايرة للتطورات االقتصادية ،فقد حرص في املرسوم التنفيذي السالف الذكر على وضع
إطار قان وني خاص بأسلوب التفويض مع تكوين و إعمال املبادئ األساسية التي تحكم عملية إبرام
الطلبات العمومية ،من حرية املنافسة بين املتعاملين ،املساواة بينهم في الفرص و حرية الوصول
للطلبات العمومية ،و هذا لغرض اختيار املتعامل األمثل و الذي تتوفر فيه الشروط الالزمة.
مقارنة بالعقود الخاصة (املدنية و التجارية) ،التي يسودها مبدأ سلطان اإلدارة ،فإن حرية
اإلدارة تتسم بالتقيد في مجال ابرام عقود تفويض املرفق العام ،حيث أنها ملزمة باتباع كيفيات
و صيغ قانونية ال تقل أهمية عن املبادئ السالف ذكرها ،التي تتمثل في مجموعة من القواعد
و اإلجراءات التي تقيد الجهة املفوضة ،و امللزمة باحترامها و التي تكون محل رقابة ادارية تسهر على
تطبيق القواعد القانونية الخاصة بها (املبحث األول).
تعرف كذلك مرحلة تنفيذ اتفاقية تفويض املرفق العام ،اجراءات خاصة بها حيث ترتب جملة
من الحقوق و التزامات لطرفيها ،و اعتبارا أن عقود تفويض املرفق العام من العقود الزمنية ،فهذا
يعني انتهائها سواء بصورة طبيعية أو غير طبيعية ،كما قد تترتب عن تنفيذ عقود التفويض نزاعات
ً
سواء وديا أو عن طريق اللجوء إلى القضاء (املبحث الثاني).
يتعين تسويتها
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املبحث األول
اجراءات ابرام اتفاقية تفويض املرفق العام وفقا
للمرسوم التنفيذي رقم 199-18
نظرا ألهمية عملية تفويض املرافق العامة ،كونها تنصب على منح عملية التسيير ألشخاص
أخرى سواء كانت عامة أو خاصة و كذلك ارتباط هذا االستغالل بضرورة تلبية حاجات املرتفقين على
أحسن صورة ،فقد أحاط املنظم عملية إبرام االتفاقيات الخاصة بها بمجموعة من القيود
و اإلجراءات و ذلك ل غرض احترام املبادئ األساسية في حوكمة تسيير املرافق العامة من مساواة
استمرارية و جودة من جهة ،و الحفاظ على املال العام من جهة أخرى ،و عليه فقد وضع املرسوم
التنفيذي رقم  199-18صيغ إلبرام اتفاقيات التفويض (املطلب األول) ،كما أن عملية االبرام تمر
بمراحل و التي تخضع لرقابة ادارية حدد أحكامها ذات املرسوم (املطلب الثاني).

املطلب األول
صيغ إبرام اتفاقية تفويض املرفق العام
استوجب اعتماد تقنية التفويض كأسلوب لتسيير املرافق العامة وضع نص تنظيمي خاص به
أخضع من خالله املشرع إبرام اتفاقيات التفويض لضرورة إتباع صيغتين قانونيتين ،151الطلب على
املنافسة بصفتها القاعدة العامة (الفرع األول) و صيغة التراض ي كإستثناء (الفرع الثاني).

الفرع األول
الطلب على املنافسة كأصل
يعتبر أسلوب الطلب على املنافسة كأصل في عملية إبرام اتفاقية تفويض املرفق العام ،و ذلك
للحصول على أكثر من عرض ،يسمح للجنة اختيار و انتقاء العروض من انتقاء أحسن عرض ،و هذا ما
يستدعي اإلمل ـام بهذه الصيغة ،من خالل التطرق إلى تعريفها و ذكر حاالت االعالن عن عدم جدوى
هذه الصيغة و كذا حاالت االقصاء من املشاركة (أوال) ،ثم عرض املبادئ التي تحكمها وفقا ملا تضمنه
املرسوم التنفيذي رقم ( 199-18ثانيا).

 -151راجع املادة  08من املرسوم التنفيذي رقم  ،199-18مرجع سابق.
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أوال  :مفهوم الطلب على املنافسة
تضمن املرسوم التنفيذي رقم  199-18تعريفا لصيغة الطلب على املنافسة ،كما حدد حاالت
االعالن عن عدم جدوى الطلب على املنافسة و اقصاء املتعاملين من املشاركة.

 -1تعريف الطلب على املنافسة
تعد هذه الطريقة القاعدة العامة في تعبير اإلدارة عن نيتها في تفويض املرفق العام ،حيث
عرفته املادة  11من املرسوم التنفيذي رقم  ،199-18كما يلي " الطلب على املنافسة إجراء يهدف إلى
الحصول على أفضل عرض ،من خالل وضع عدة متعاملين في منافسة ،بغرض ضمان املساواة
في معاملتهم و املوضوعية في معايير انتقائهم و شفافية العمليات و عدم التحيز في القرارات
املتخذة".
يقوم إجراء الطلب على املنافسة على أساس ضمان وجود املنافسة بين املتعاملين املتقدمين
للتعاقد مع املصلحة املتعاقدة ،لكي يمكنها من اختيار أفضل العروض من ناحية املزايا االقتصادية

152

و هذا ما أكدته الفقرة الثانية من املادة  11من املرسوم املذكور أعاله بنصها ما يلي" :يمنح تفويض
املرفق العام للمترشح الذي يقدم أفضل عرض وهو الذي يقدم أحسن الضمانات املهنية و التقنية
و املالية ،حسب سلم التنقيط املحدد في دفتر الشروط املنصوص عليه في املادة ."13
تجدر اإلشارة في هذه النقطة ،إلى أن الطلب على املنافسة يكون وطنيا فقط و هذا ما نصت
عليه صراحة املادة  10من املرسوم التنفيذي .153199-18
يتم الطلب على املنافسة وفقا للمادة  12من املرسوم التنفيذي رقم  199-18على مرحلتين
تتمثل فيما يلي :
-

االختيار األولي للمترشحين :تقوم به اإلدارة املفوضة على أساس ملفات الترشح و يجب أن تظهر
الوثائق املكونة مللف الترشح و املحددة في الجزء األول من دفتر الشروط ،املعنون " بدفتر ملف
الترشح".

-

دعوة املترشحين :الذين تم انتقـ ـاؤهم أثناء املرح ـلة األولى إلى سحب دف ـتر الشروط.

 -152زواوي عباس" ،طرق و أساليب إبرام الصفقات العمومية في ظل أحكام املرسوم الرئاس ي رقم  ،"247-15مداخلة مقدمة بمناسبة
أشغال اليوم الدراس ي حول تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات املرفق العام ،املنظم من طرف كلية الحقوق و العلوم السياسية
جامعة محمد خيضر ،بسكرة ،يوم  17ديسمبر  ،2015ص.3 .
 -153تنص املادة  10من املرسوم التنفيذي رقم  ،199- 18على ما يلي" :يكون الطلب على املنافسة وطنيا" ،مرجع سابق.
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 -2حاالت إعالن عدم جدوى الطلب على املنافسة
يتم إعالن عدم جدوى الطلب على املنافسة ،في الحاالت املنصوص عليها بموجب املادة  15من
املرسوم التنفيذي رقم  ،199-18و املتمثلة فيما يلي :
أ -إذا تبين بعد الطلب على املنافسة للمرة األولى :عدم استالم أي عرض ،استالم عرض واحد
أو في حالة عدم مطابقة أي عرض لدفتر الشروط.
ب -إذا تبين بعد الطلب على املنافسة للمرة الثانية :عدم استالم أي عرض أو عدم مطابقة أي
عرض لدفتر الشروط.
غير أنه و عند استالم عرض واحد في حالة الطلب على املنافسة للمرة الثانية يتبين أنه عرض
مطابق لدفتر الشروط ،فإنه يقبل ملتابعة اإلج ـراءات.154

 -3حاالت اإلقصاء من املشاركة
أورد املشرع في القسم الرابع من املرسوم التنفيذي رقم  199-18حاالت اإلقصاء من املشاركة في
تفويض املرفق العام و ذلك في نص املادة  47منه ،التي هي نفسها الحاالت املعمول بها في مجال
الصفقات العمومية ،حيث يقص ى مؤقتا أو نهائيا من املشاركة في إجراءات تفويض املرفق العام
املتعامل الذي يرتكب فعال أو عمال محل إجراء من ضمن اإلجراءات املنصوص عليها في املادة  75من
املرسوم الرئاس ي رقم  ،247-15املؤرخ في  16سبتمبر  2015املتضمن تنظيم الصفقات العمومية
و تفويضات املرفق العام..155

ثانيا :املبادئ الواجب احترامها في مرحلة إبرام اتفاقية تفويض املرفق العام
كرست املادة  209من املرسوم الرئاس ي رقم  247-15و كذا املادة  03من املرسوم التنفيذي رقم
 199-18املبادئ الواجب احترامها في عملية ابرام اتفاقية تفويض املرفق العام و املتمثلة في حرية
املنافسة و الوصول للطلبات العمومية ،املساواة في معاملة املترشحين و شفافية اإلجراءات.

 -1مبدأ حرية املنافسة و الوصول للطلبات العمومية
يعطي هذا املبدأ الحق للمتعاملين املختصين في نشاط محدد أن يتقدموا قصد التعاقد مع
السلطة املفوضة و حظر كل ممارسة مدبرة تهدف إلى الحد من الدخول أو تقديم العرض.156

 -154أنظر املادة  15من املرسوم التنفيذي رقم  ،199-18مرجع سابق.
 -155راجع املادة  75من املرسوم الرئاس ي رقم  ،247-15مرجع سابق.
 -156زمال صالح ،مرجع سابق ،ص.502 .
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تمنح الفرصة كذلك للمشاركة التنافسية بين املترشحين ،حيث تقف االدارة املتعاقدة موقف
الحياد االيجابي في مواكبة عملية االبرام القترانها بمبدأ املنافسة.
لكن هناك حدود قانونية ملبدأ املنافسة ،و ذلك من خالل االقصاء من املشاركة ،157و هذا ما
نصت عليه املادة  47من املرسوم التنفيذي رقم  ،158199-18و التي تحيل بدورها إلى املادة  75من
املرسوم الرئاس ي رقم  ،247-15املنظم للصفقات العمومية و تفويضات املرفق العام.
يوجب هذا املبدأ على السلطة املفوضة اعتماد وسائل اإلشهار و اإلعالم التي تتم عادة ضمن
الصحف اليومية و التعليق في األماكن التي يتردد عليها الجمهور ،كما يجب أن يتضمن اإلعالن مدة
كافية لتقديم العروض مع بيان للوثائق املطلوبة في العروض و كذا كيفيات التقييم.159
جاء املشرع بنفس الشروط في املرسوم التنفيذي رقم  199-18في امل ــواد  27 ،26 ،25و  28حيث
أجبر السلطة املفوضة اإلشهار على أكبر نطاق و بكل وسيلة مناسبة.
يمكن اعفاء بعض املرافق العمومية نظرا إلى حجمها و نطاق نشاطها من اجبارية االشهار في
الجرائد شريطة ضمان اشهار واسع بكل وسيلة أخرى ،و مهما يكن فإنه يتعين على السلطة املفوضة
أن تعلل لجـ ـوؤها لهذا اإلجراء.160

 -2مب ـ ـدأ املساواة بين املترشـ ــحين
يقتض ي مبدأ املساواة في معاملة املتعاملين أن ال تنطوي معايير اختيار املفوض له على طابع
تمييزي و بالتالي يعد ضمانة للمنافسة الحرة و النزيهة ،حيث يكفل هذا املبدأ للمتعاملين املشاركة
في طلبات العروض على قدم املساواة ،فيجب على اإلدارة أن تراعي مبدأ تكافؤ الفرص بين املتعهدين
و الزامهم تقديم عروض سرية مجهولة الهوية و تفادي امكانية التفاوض مع بعضهم قبل اتمام عملية
تقييم العروض من طرف اللجنة املختصة و املستقلة عن السلطة املفوضة.
تضمن لجنة اختيار و انتقاء العروض أفضل العروض و استبعاد تلك التي ال تتوفر على
الضمانات و القدرة الكافية لدى املترشحين.

 -157عياد بوخالفة ،خصوصيات الصفقات العمومية في للتشريع الجزائري ،أطروحة لنيل شهادة املاجستير في القانون العام ،تخصص
قانون املنازعات االدارية ،كلية الحقوق و العلوم السياسية ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو ،2018 ،ص.30 .
 -158انظر املادة  47من املرسوم التنفيذي رقم  ،199-18مرجع سابق.
 -159زمال صالح ،مرجع سابق ،ص502 .
 - 160راجع املواد  28-25من املرسوم التنفيذي رقم  ،199-18مرجع سابق.
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يمكن أن ترد بعض االستثناءات على هذا املبدأ حماية للمتعاملين الوطنيين ،كتخصيص نسبة
من الطلبات العمومية لهم ،و طرح دعوة املنافسة وطنيا فقط ،161كما هو مكرس في املرسوم التنفيذي
رقم  162199-18و كذا منح األولوية في العقود لفائدة املؤسسات الصغيرة و املتوسطة.163
يكون استبعاد االدارة ملتعامل غير مرغوب فيه أو تعرضه إلقصاء بشكل موقت أو نهائي ،وفقا
للمادة  47من املرسوم التنفيذي رقم .199-18
نجد أن املنظم الجزائري قد أشار إلى هذا املبدأ في املادة  11من املرسوم التنفيذي رقم 199-18
التي تنص" الطلب على املنافسة اجراء يهدف إلى الحصول على أفضل عرض  ...بغرض ضمان
املساواة في معاملتهم ."....

 -3مبدأ شفافية اإلجـ ـراءات
تعتبر شفافية اإلجراءات أمر جوهري في اختيار املتعامل املتعاقد مع اإلدارة بحيث يعتبر هذا
املبدأ الركيزة األساسية التي تبنى عليها اإلجراءات املتعلقة بتفويض مرفق عام من بداية اإلبرام
إلى نهايته ،و هو الضامن ملشروعية العملية التعاقدية بين املتعاقدين ،فإعالن اإلدارة عن نيتها في
التعاقد عن طريق اإلشهار بالطرق و القنوات التي يسمح بها القانون ،يعد عربونا من الثقة و ضمانا
صريحا للطرف اآلخر ،الذي يبادر بالتعاقد مع طرف يسمو عليه من كل النواحي ،اعتمادا على مبدأ
الشفافية.
يؤدي اإلخالل بهذا املبدأ إلى فتح املجال لظاهرة الفساد و تبديد األموال العمومية و عليه
فقد أقر املنظم الجزائري ضرورة مراعاة هذا املبدأ ،و من ثمة واجب احترام و تطبيق بعض القواعد
ال سيما :عالنية املعلومات املتعلقة بكافة املراحل ،التي تمر بها اجراءات الصفقات العمومية الشفافية
و العالنية في اتخاذ القرارات املتعلقة باإلبرام و ممارسة كل طرف الطعون املخولة قانونا .164

 -161زمال صالح ،مرجع سابق ،ص.ص.504-503 .
 -162راجع املادة  10من املرسوم التنفيذي رقم  ،199-18مرجع سابق.
 -163تعليمة وزارية رقم  ،006مؤرخة في  09جوان  ،2019مرجع سابق.
 -164عياد بوخالفة ،مرجع سابق ،ص.30 .
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الفرع الثاني
التراض ي كإستثناء
يفهم من مضمون املادة  8من املرسوم التنفيذي رقم  ،199-18أن التراض ي أسلوب استثنائي
إلبرام اتفاقية تفويض املرفق العام ،و بذلك فهو يخرج عن القاعدة العامة ،و هذا ما سنعرضه من
خالل تعريفه و ذكر أنواعه (أوال) و كذلك تحديد حاالت اللجوء إلى هذه الصيغة (ثانيا).

أوال :تعريف التراض ي و أنواعه
أورد املنظم الجزائري في املرسوم التنفيذي رقم  ،199-18تعريفا للتراض ي باعتباره استثناء على
القاعدة و كذا صورتيه املتمثلتين في التراض ي بعد االستشارة و التراض ي البسيط.

 -1تعريف التراض ي
يتمثل الطريق االستثنائي إلبرام اتفاقية التفويض ،في تخصيص و منح االتفاقية ملتعامل متعاقد
واحد دون الدعوة الشكلية للمنافسة ،و بموجبه تتحرر اإلدارة من اإلجراءات التي تحكم الطلب على
املنافسة.165

 -2أنواع التراض ي
حدد املرسوم التنفيذي رقم  199-18نوعـ ـ ـين من التراض ي ،هما التراض ي البسيط و التراض ي بعد
االستشارة.
أ -التراض ي بعد االستشارة :هو إجراء تقوم من خالله السلطة املفوضة باختيار مفوض له من بين
ثالثة ( )3مترشحين مؤهلين ،على األقل.
ب -التراض ي البسيط :إجراء تقوم من خالله السلطة املفوضة باختيار مفوض له مؤهل لضمان
تسيير مرفق عام ،بعد التأكد من قدراته املالية ،املهنية و التقنية.166
يعد إجراء التراض ي البسيط كاالستثناء على االستثناء ،ألنه بموجبه تقوم املصلحة املتعاقدة
بإبرام اتفاقية التفويض مع متعامل وحيد بمجرد تطابق إرادتيهما على محلها ،و وفقا لدفتر شروط معد
مسبقا من طرف السلطة املفوضة ،دون اللجوء إلى أي نوع من أنواع اإلشهار أو الدعوة إلى املنافسة
.167

 -165بعلي محمد الصغير ،القرارات و العقود االدارية ،دار العلوم ،عنابة ،2017 ،ص.223 .
 - 166انظر املواد  18 -16من املرسوم التنفيذي رقم  ،199-18مرجع سابق.
 -167زواوي الكاهنة" ،ابرام الصفقات العمومية في ظل املرسوم الرئاس ي رقم  ،"247-15مجلة الشريعة و االقتصاد ،العدد الثاني عشر
كلية الشريعة و االقتصاد ،جامعة العلوم االسالمية قسنطينة ،2017،ص.41 .
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ّ
ثانيا :حاالت اللجوء إلى التراض ي
حدد املنظم في اطار املرسوم التنفيذي رقم  ،199-18حاالت اللجوء إلى التراض ي على سبيل
الحصر وفقا لصورتيه ،و هذا على النحو التالي:

ّ
 -1حاالت اللجوء إلى التراض ي بعد االستشارة
تنص املادة  19من املرسوم التنفيذي رقم  ،199-18على أنه" :تلجأ السلطة املفوضة إلى

التراض ي بعد االستشارة في الحاالت التالية:
-

عند إعالن عدم جدوى الطلب على املنافسة للمرة الثانية ،و في هذه الحالة يتم اختيار
املفوض له من بين املترشحين املؤهلين الذين شاركوا في الطلب على املنافسة.

-

عند تفويض بعض املرافق العمومية التي ال تستدعي إجراء الطلب على املنافسة ،حيث يتم
تحديد هذه املرافق العمومية بموجب قرار مشترك بين وزير املالية و الوزير املكلف
بالجماعات اإلقليمية .في هذه الحالة يتم اختيار املفوض له ضمن قائمة تعدها مسبقا
السلطة املفوضة ،بعد التأكد من قدراتهم املالية ،املهنية والتقنية ،التي تسمح لهم بتسيير
املرفق العام املعني".

ّ
 -2حاالت اللجوء إلى التراض ي البسيط
تنص املادة  20من املرسوم التنفيذي رقم  ،199-18على أنه" :يتم اللجوء إلى التراض ي البسيط:
-

إما في حالة الخدمات التي ال يمكن أن تكون محل تفويض إال ملترشح واحد يحتل وضعية
احتكارية

-

و إما في الحاالت االستعجالية".

حددت املادة  21من ذات املرسوم الحاالت االستعجالية بنصها التالي" :تعتبر حاالت استعجالية
الحاالت اآلتية:
-

عندما تكون اتفاقية تفويض مرفق عام سارية املفعول ،موضوع إجراء فسخ ،أين يفهم من
هذه الحالة أن املشرع يهدف إلى ضمان استمرارية املرفق العام املفوض في أداء الخدمات
ملستعمليه.

-

استحالة ضمان استمرارية املرفق العام من طرف املفوض له ،ألسباب لم يتم تحديدها من
طرف املشرع.

-

رفض املفوض له إمضاء امللحق الذي يكون موضوعه تمديد اآلجال و هذا وفقا ملا تم عرضه
في الفصل األول من بحثنا.
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و يتعين على السلطة املفوضة ،في جميع الحاالت اتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة لضمان
استمرارية سير املرفق العام املعني".168
ً
استثناء و ليس قاعدة عامة
يعد اللجوء إلى التراض ي البسيط قصد تفويض املرافق العامة
تحكمه ضوابط و شروط وجب التقيد بها و التي تم ذكرها في املادتين  20و  21من املرسوم التنفيذي
رقم .169199-18

املطلب الثاني
مراحل إبرام اتفاقية تفويض املرفق العام
و الرقابة االدارية املمارسة عليها
تخضع اتفاقية تفويض املرفق العام إلى جملة من اإلجراءات و الترتيبات القانونية ،قبل
ابرامها بصورة نهائية و التوقيع عليها من طرف السلطة املؤهلة ،حيث فصل املرسوم التنفيذي رقم
 199-18في مراحل االبرام (الفرع األول) ،كما أخضع االجراءات الخاصة بها إلى الرقابة االدارية
(الفرع الثاني).

الفرع األول
مراحل إبرام اتفاقية تفويض املرفق العام
تتمثل اجراءات ابرام اتفاقية املرفق العام في سلسلة من التدابير و االجراءات التي تقوم بها
السلطة املفوضة و املتبعة في صيغة الطلب على املنافسة (أوال) و ك ــذا في صيغة التراض ي (ثانيا)
و التي يتم اختتامها بإعداد و إبرام االتفاقية (ثالثا) ،كما قد تطرأ على هذه األخيرة تعديالت
بموجب ملحق و منح تسيير جزء من املرفق محل التفويض إلى طرف آخر في إطار ما يسمى
باملناولة (رابعا).

أوال :اإلجراءات املتبعة في صيغة الطلب على املنافسة
يتم اتباع اجراءات خاصة في إطار صيغة الطلب على املنافسة ،يكون الغرض منها اضفاء أكثر
شفاقية و نزاهة على عملية ابرام اتفاقية التفويض ،و التي تتضح فيما يلي:

 -168انظر املادة  ،21من املرسوم التنفيذي رقم  ،199- 18مرجع سابق.
 -169تعليمة وزارية رقم  ،006مؤرخة في  09جوان  ،2019مرجع سابق.
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 -1مرحلة اإلعالن عن الطلب عن املنافسة
حرص املنظم من خالل املرسوم التنفيذي رقم  199-18على شفافية اإلجراءات أثناء ابرام
اتفاقية تفويض املرفق العام و ذلك ببدأ العملية باإلعالن على املنافسة.

أ -كيفية اإلعالن
تقوم اإلدارة املتعاقدة باإلفصاح عن نيتها في التعاقد من أجل الحصول على أفضل عرض و يتم
هذا االجراء بمختلف الوسائل اإلعالمية املخولة قانونا.170
أشارت إلى هذا االجراء املادة  25من املرسوم السالف الذكر ،أين أوجب نشر الطلب على
املنافسة بشكل واسع و بكل وسيلة مناسبة ،و يجب إشهاره على األقل في جريدتين يوميتين باللغة
الوطنية و اللغة األجنبية.171
يمكن إعفاء بعض املرافق العمومية نظرا إلى حجمها و نطاق نشاطها ،من إجبارية اإلشهار
في الجرائد ،لكن بشرط ضمان إشهار واسع بكل وسيلة أخرى ،و هذا وفقا للمادة  26من املرسوم
التنفيذي رقم  ،199-18و في هذه الحالة يتعين على السلطة املفوضة أن تعلل لجوئها لهذا اإلجراء.172
عدم احترام الزامية االشهار و االعالن عن املنافسة ،معاقب عيله من طرف القاض ي ،و يكون
موضوع قضية استعجالية أمام املحكمة االدارية .هذه األخيرة يمكن أن يتم اخطارها بموجب شكوى
في حالة االخالل بإجراءات االعالن.173

ب -بيانات اإلع ـ ـالن
تنص املادة  27من املرسوم التنفيذي رقم  199-18على ما يلي" :يجب أن يتضمن إعالن
الطلب على املنافسة البيانات التالية  :تسمية السلطة املفوضة و عنوانها و رقم تعريفها الجبائي
إن وجد ،صيغة الطلب على املنافسة ،موضوع و شكل تفويض املرفق العام ،املدة القصوى
للتفويض ،شروط التأهيل أو االنتقاء األولي ،قائمة الوثائق املكونة مللف الترشح ،آخر أجل لتقديم
ملف الترشح ،مكان ايداع ملف الترشح ،مكان سحب دفتر الشروط ،دعوة املترشحين لحضور

 -170عياد بوخالفة ،مرجع سابق ،ص.38 .
 -171راجع املادة  25من املرسوم التنفيذي رقم  ،199-18مرجع سابق.
 -172انظر املادة  ،26املرجع نفسه.
 -173ترجمة شخصية في حين النص األصلي ورد كما يلي:
« Le non-respect des obligations de publicité et de mise en concurrence est sanctionnée par le juge : il peut
faire l’objet d’un référé devant le tribunal administratif. Ce dernier peut être saisi par requête en cas de
manquement aux obligations de publicité ». Voir : ZOUAIMIA Rachid, La délégation de service public au
profit de personnes privées, Op. Cit, p. 81.
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اجتماع فتح األظرفة ،كيفيات تقديم ملف الترشح الذي يجب أن يقدم في ظرف مغلق و مبهم
تكتب عليه عبارة " ال يفتح إال من طرف لجنة اختيار و انتقاء العروض
يجب أن يشير إعالن الطلب على املنافسة ،إلى آخر يوم و آخر ساعة إليداع امللفات و ساعة
فتح األظرفة".

 -2مرحلة تحضير و ايداع العروض
تتضمن هذه املرحلة جملة من االجراءات القانونية ،التي يتعين احترامها لغرض توصل االدارة إلى
ابرام اتفاقيات التفويض وفقا ملا يمليه التشريع و التنظيم املعمول بهما.

أ -مشتمالت ملف الترشح
تنص املادة  30من املرسوم التنفيذي رقم  199-18على ما يلي " :يتضمن ملف الترشح الوثائق
األتية  :تصريح بالنزاهة ،القانون األساس ي للشركة ،مستخرج السجل التجاري ،رقم التعريف
الجبائي ،فيما يخص املترشحين الخاضعين للقانون الجزائري أو املترشحين األجانب الذين سبق
لهم العمل في الجزائر ،كل وثيقة تسمح بتقييم قدرات املترشحين مذكورة في دفتر الشروط".

ب -دفتر الشروط
يعتبر دفتر الشروط وثيقة تتضمن مجموعة من القواعد و األحكام التي تضعها اإلدارة مسبقا
و بإرادتها املنفردة ،ملا لها من امتيازات السلطة العامة ،حتى تطبق عقودها ،مراعاة ملقتضيات املصلحة
العامة.174
يتم إعداد دفاتر الشروط املتعلقة بإجراءات تفويض املرفق العام املحلي بمراعاة نمط التسيير املختار
من طرف الجماعة االقليمية و تكييفه مع نموذج دفتر الشروط املعد من طرف مصالح وزارة
الداخلية و الجماعات املحلية و التهيئة العمرانية ،املرفق بالتعليمة الوزارية رقم  006املؤرخة في
 09جوان .1752019
يتضمن دفتر الشروط املتعلق بتفويض املرفق العام البنود التنظيمية و البنود التعاقدية التي
يجب أن توضح كيفيات إبرام اتفاقية تفويض املرفق العام و تنفيذها ،فوفقا للمادة  13من املرسوم
التنفيذي رقم  .199-18يشمل جزئي ـن هما :

 -174بعلي محمد الصغير ،مرجع سابق ،ص.241 .
 -175تعليمة وزارية رقم  ،006مؤرخة في  09جوان  ،2019مرجع سابق.
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الجزء األول "دفتر ملف الترشح" :يتضمن البنود اإلدارية العامة املتعلقة بشروط تأهيل

املترشحين و الوثائق التي تتكون منها ملفات الترشح و كذا كيفيات تقديمها.
يحدد هذا الجزء معايير اختيار املترشحين لتقديم عروضهم املتعلقة على الخصوص بما يلي:
-

القدرات املهنية :و هي الشهادات املؤهلة املطلوبة لتسيير املرفق العام

-

القدرات التقنية :و هي الوسائل البشرية و املادية و املراجع املهنية

-

القدرات املالية  :و هي الوسائل املالية املبررة بالحصائل املالية و املحاسبية و املراجع املصرفية.

-

الجزء الثاني "دفتر العروض" و يتضمن ما يلي:

-

البنود اإلدارية و التقنية  :تتمثل في كل املعلومات املتعلقة بكيفيات تقديم العروض و اختيار

املفوض له و البنود التقنية املطبقة على تفويض املرفق العام املعني ،و كذا كل البيانات الوصفية
و التقنية املتعلقة بتسيير املرفق العام محل التفويض.
-

البنود املالي ـ ـة :التي تحدد الترتيبات املتعلقة باملقابل املالي لفائدة املفوض له أو لفائدة السلطة

املفوضة أو ذلك الذي يدفعه ،عند االقتضاء مستعملو املرفق العام املعني بالتفويض ،يجب أن تحدد
هذه البنود ،حاالت التعويض لصالح املفوض له و كذا كيفيات حسـابه.
أشارت املادة  24من املرسوم التنفيذي رقم  ،199-18أنه يمكن أن يحدد ،عند الحاجة ،دفتر
شروط نموذجي لبعض املرافق العمومية ،بموجب قرار مشترك بين وزير املالية و الوزير املكلف
بالجماعات االقليمية.

ج -آجال تحضير و ايداع العروض
يعتبر أجل ايداع العروض من بين البيانات اإللزامية التي يتضمنها اإلعالن عن الطلب على
املنافسة ،األمر الذي أكدته املادة  27فقرة أخيرة من املرسوم التنفيذي رقم  199-18بنصها ما يلي:
"يجب أن يشير إعالن الطلب على املنافسة ،إلى آخر يوم و آخر ساعة إليداع امللفات و ساعة فتح
األظرفة".
يجب أن يأخذ تاريخ إيداع العروض في الحسبان مدة تحضير العروض ،عبر فسح املجال أمام
مشاركة أكبر عدد من املتنافسين .إذا صادف تاريخ إيداع العروض يوم عطلة أو يوم راحة قانونية
فإنه يتم تمديده إلى يوم العمل املوالي.176

 -176راجع املادة  ،28املرجع نفسه.
71

الفصل الثاني:

اجراءات إبرام و تنفيذ اتفاقية تفويض املرفق العام وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 199-18

لم يحدد املنظم في املرسوم التنفيذي رقم  199-18أجل معين إليداع العروض ،في حين دفتر
الشروط النموذجي املرفق بالتعليمة الوزارية رقم  006املؤرخة في  09جوان  ،2019حددها بعشرين
( )20يوما.177
حدد املنظم الفرنس ي مدة إيداع العروض بشهر على األقل بعد تاريخ آخر إعالن و  52يوما في
حالة عقد امتياز األشغال.178
يمكن تمديد املدة املحددة إليداع العروض مرة واحدة ،بمبادرة من السلطة املفوضة أو بطلب
معلل من أحد املترشحين ،مع خضوع إجراء تمديد األجل إلى قواعد اإلشهار املنصوص عليها في املادة
 25من املرسوم السالف الذكر ،بمعنى إشهار إعالن التمديد في جريدتين يوميتين باللغتين الوطنية
و األجنبية.179
ال تؤخذ املصلحة املتعاقدة بعين االعتبار ،امللفات التي يتم استالمها بعد التاريخ أو الساعة
القصوى املحددة في إعالن الطلب على املنافسة.180

 -3مرحلة فتح األظرفة و تقييم العروض
تتمثل اإلجراءات التي تقوم بها لجنة اختيار و انتقاء العروض فيما يلي:

أ -فتح األظرف ـة
تقوم لجنة اختيار و انتقاء العروض ،في مرحلة أولى بفتح األظـرفة ،في جلسة علنية و بحضور
املترشحين ،و تسجيل جميع الوثائق املقدمة من طرف املترشحين.

ب -دراسة ملفات الترشح
تقوم اللجنة في جلسة مغلقة بدراسة ملفات الترش ـح ،و ذلك ابتداء من اليوم املوالي لجلسة فتح
األظرفة.

ج -إعداد قائمة املترشحين املؤهلين
تعد اللجنة ،بعد ذلك ،قائمة املترشحين املقبولين الذين يستوفون شروط التأهيل ،طبقا للجزء
األول من دفتر الشروط أي "دفتر ملف الترشح" و املع ـايير املحددة في الطلب على املنافسة.

 -177تعليمة وزارية رقم  ،006مؤرخة في  09جوان  ،2019مرجع سابق.
178-

BEZANçON Xavier, CUCCHIARINI Christian et COSSALTER Philippe, Le guide de la commande
public 3ème édition, LE MONITEUR, Paris, 2012, p. 282.
 - 179راجع املادة  28من املرسوم التنفيذي رقم  ،199- 18مرجع سابق.

 -180راجع املادة  ،29املرجع نفسه.
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د -دعوة املترشحين املقبولين إلى سحب دفتر الشروط
تقوم السلطة املفوضة على إثر ذلك ،بدعوة املترشحين املقبولين ،بكل وسيلة مالئمة ،إلى سحب
دفتر الشروط أي "دفتر العروض" و تقــديم عروضهم ،أين تحدد لهم أجـال لتقديمها تبعا لحجم و نطاق
نشاط املرفق العام ،حيث ال يمكن للمترشح املقبول أن يقدم أكـ ـثر من عرض واحد.

ه -دراسة العروض و إعـداد قائمة العروض مرتبة ترتيبا تفصيليا
تقوم اللجنة بدراسة عروض املترشحين املقبولين و تقييمها ،حسب سلم التنقيط املحدد في دفتر
الشروط ،و تقوم بعد ذلك بإعداد قائمة العروض املطابقة لدفتر الشروط ،مرتبة ترتيبا تفضيليا
حسب النقاط املتحصل عليها.

 -4مرحلة املفاوضات
تقوم لجنة اختيار و انتقاء العروض بدعوة املترشحين املقبولين و املؤهلين كتابيا ،كل على حدة
و عن طريق مسؤول السلطة املفوضة ،من أجل مفاوضة العرض أو العروض املقدمة.
تحرر اللجنة بعد التفاوض محضر مفاوضة و تقييم العروض في كل جلسة مفاوضة يتضمن
قائمة العروض املدروسة و املرتبة ترتيبا تفضيليا ،حيث تقوم بعد ذلك االقتراح على مسؤول السلطة
املفوضة املترشح الذي يتم انتقـاؤه و الذي قدم أحسن عرض.181

منح املشرع الفرنس ي مهمة املفاوضات للهيئة التنفيذية لهيئة التداول ( رئيس البلدية ،رئيس
املؤسسة العمومية) ،حيث يمكن لها أن تستعين بأي شخص مؤهل.182
تتفاوض لجنة اختيار و انتقاء العروض مع املترشحين املقبولين في حدود ما يسمح به دفتر
الشروط ،ال سيما فيما تعلق بالنقاط التالية:
-

مـ ـدة تفويض املرفق العام ،عند االقتضاء

-

التعريفات أو األتاوى التي يدفعها مستعملو املرفق العام ،أو التي يدفعها املفوض له للسلطة

املفوضة ،أو املنح التي تدفعها السلطة املفوضة للمفوض له حسب شكل التفويض.
يمكن أن يتم التطرق في املفاوضات إلى مختلف االقتراحات املتعلقة بتحسين تسيير املرفق العام
موضوع التفويض ،باستثناء معايير تقييم العروض املنصوص عليها في دفتر الشروط .ال يمكن أن

 -181راجع املواد  35-31من املرسوم التنفيذي رقم  ،199- 18مرجع ستبق.
- BEZANçON Xavier, CUCCHIARINI Christian et COSSALTER Philippe, Op.Cit, p. 291. 182
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تتطرق املفاوضات ،في أي حال من األحوال إلى موضوع التفويض .183يمكن خالل التفاوض إجراء
تعديل طفيف ملوضوع العقد ،تملـيه مصلحة املرف ـق.184
املعمول به في القانون املقارن هو حرية املفاوضات ،فهذه الحرية تظل كاملة و أن الهدف من
القانون هو تحقيق الوضوح في اإلجراءات و ليس اإلخالل بمبدأ حرية االختيار.
يرفض القضاء أن يمارس رقابة على كيفية املفاوضات مع املشروعات ألن السلطة املسؤولة عن
التفويض لها السلطة أن تقوم بهذه املفاوضات بحـرية.185

 -5مرحلة منح التفويض و إرساء اتفاقية التفويض
إثر انتهاء املفاوضات تقوم لجنة اختيار واقتناء العروض االقتراح على السلطة املفوضة املترشح
الذي تم انتقاؤه ،و لها في ذلك صالحية قبول أو رفض هذا االقتراح ،في حالة قبولها تقوم منح
التفويض وفق اجراءات معينة.

أ -املنح املؤقت للتفويض
تفصح عنه السلطة املفوضة عن املنح املؤقت باتباع إجراءات قانونية حددها املرسوم التنفيذي
رقم  199-18و التي تتمثل فيما يلي:
-

إجراءات املنح املؤقت  :في حالة قبول السلطة املفوضة اقتراح لجنة اختيار و انتقاء العروض تتخذ

األولى قرار املنح املؤقت للتفويض وفقا للمادة  73من املرسوم الرئاس ي رقم  ،247-15املتعلق بتنظيم
الصفقات العمومية و تفويضات املرفق العام.186
يتم إشهار قرار املنح املؤقت وفق نفس الكيفيات املنصوص عليها في املادة  25من ذات املرسوم
و عندما يتعلق األمر بقرار منح مؤقت لتفويض املرفق العام في حالة التراض ي بعد االستشارة ،فإنه يتم
إشهار القرار بجميع الوسائل املتاحة ،حسب حجم و نطاق نشاط املرفق العام.187

 -183راجع املادة  ،40من املرسوم التنفيذي رقم  ،199-18مرجع سابق.
 - 184ترجمة شخصية في حين النص األصلي ورد كاآلتي:
« Il est possible en cours de négociation de modifier légèrement l’objet du contrat, justifié par l’intérêt
du service ». Voir : BEZANçON Xavier, CUCCHIARINI Christian et COSSALTER Philippe, Op.Cit
p. 290.
 -185محمد محمد عبد اللطيف ،مرجع سابق ،ص.122 .

 -186تنص املادة  73من املرسوم الرئاس ي رقم  247-15املتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات املرفق العام ،مرجع سابق ،على
ما يلي " :عندما يتعلق األمر بالصالح العام ،يمكن املصلحة املتعاقدة أثناء كل مراحل ابرام الصفقة العمومية ،اعالن الغاء و/أو
املنح املؤقت للصفقة العمومية ،و ال يمكن املتعهدين ان يطلبوا أي تعويض في حال عدم اختيار عروضهم او في حال إلغاء االجراء
و /أو املنح املؤقت للصفقة العمومية".
 -187راجع املادة  ،41من املرسوم التنفيذي رقم  ،199-18مرجع سابق.
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الطعن في قرار املنح املؤقت :يمكن ألي مترشح شارك في الطلب على املنافسة أو التراض ي بعد

االستشارة أن يحتج على قرار املنح املؤقت للتفويض و ذلك برفعه طعنا لدى لجنة تفويضات املرفق
العام ،في أجل ال يتعدى عشرين يوما ( )20ابتداء من تاريخ إشهار قرار املنح املؤقت للتفويض.
تقوم هذه اللجنة بدراسة الطعن و اتخاذ القرار املتعلق به في أجل ال يتعدى عشرين ()20

ُ
يوما ابتداء من تاريخ استالمها للطعن ،التي تبلغ قراراها املعـلل إلى السلطة املفوضة و صاحب الطعن.
-

إلغاء قرار املنح املؤقت :يمكن أن يتم إلغاء قرار املنح املؤقت وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 199-18

في الحاالت التالية:
اتخاذ قرار لفائدة صاحب الطعن :إذا أسفرت دراسة طعون املترشحين إلى صحة ادعاءاتهم

-

تأمر لجنة تفويضات املرفق العام السلطة املفوضة بإلغاء قـرار املنح املؤقت ،و منحه للمترشح املؤهل
قانونا.
-

رفض املترشح املستفيد من املنح املؤقت استالم اإلشعار بتبليغ االتفاقية أو رفضه توقيعها:

في هذه الحالة ،يمكن للسلطة املفوضة بعد إلغاء املنح املؤقت اللجوء إلى املترشح املوالي الوارد في
قائمة العروض املسجلة في محضر املفاوضات و تقييم العروض الذي أعدته لجنة اختيار و انتقاء
العروض.

ب -إرساء اتفاقية التفويض
تعد السلطة املفوضة بعد انقضاء آجال الطعون املنصوص عليها في املادة  42من املرسوم
التنفيذي رقم  199-18اتفاقية التفويض التي تبرم مع املترشح املقترح من طرف لجنة اختيار و انتقاء
العروض و املقبول من طرفها ،حيث تسلم نسخة من االتفاقية للمترشح املقبول للتوقيع عليها.188

ثانيا :إجراءات اإلبرام املتبعة في صيغة التراض ي
تخضع صيغة التراض ي بنوعيها إلى إجراءات إبرام خاصة ،و دون الدعوة الشكلية للمنافسة
و التي تتلخص فيما يلي:

 -1حالة التراض ي بعد االستشارة
تقوم لجنة اختيار و انتقاء العروض في هذه الحالة بدعوة ثالثة ( )3مترشحين مؤهلين ،على
األقل من أجل تقديم عروضهم وفقا لدفتر الشروط .يكون هؤالء املترشحـ ـين من بين الذين شاركـوا في
الطلب على املنافسة.

 -188راجع املواد  44-42من املرسوم التنفيذي رقم  ،199-18مرجع سابق.
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تلتزم السلطة املفوضة اعتماد نفس دفتر الشروط في هذه الحالة ،بعد عدم جدوى الطلب على
املنافسة للمرة الثانية.

 -2حالة التراض ي البسيط
تقوم لجنة اختيار و انتقاء العروض بدعوة املترشح الذي تم اختياره لتقديم عرضه ،و ذلك في
حالة احتكار املتعامل للخدمة محل التفويض و كذلك في الحاالت االستعجالية الواردة في املادة  21من
املرسوم التنفيذي رقم .189199-18

ثالثا :مرحلة إع ــداد و إب ـرام اتفاقية التفويض
تخضع اتفاقية تفويض املرفق العام ملبدأ الشكل الكتابي في ابرامها و هذا باعتبارها عقدا اداريا
و نظرا ألهمية شكلية الكتابة فقد نظمها املنظم في اطار املرسوم التنفيذي رقم .199-18
يرتب القضاء الفرنس ي على الشكل الكتابي للعقود االدارية نتائج بالغة األهمية ،يمكن ذكر
البعض منها:
-

أن العقد املكتوب يعتبر ثابت التاريخ،

-

ال يمكن إنكار ما تشتمل عليه العقود االدارية ،إال عن طريق الطعن بالتزوير.190
تقوم السلطة املفوضة بعد إرساء اتفاقية التفويض إثر انقضاء آجال الطعن في املنح املؤقت

للتفويض ،بتبليغ نسخة من االتفاقية للمترشح املستفيد للتوقيع عليها ،و عليه فهذه االتفاقية يتم
صياغتها وفق شك ـل محدد قانونا.

 -1بيانات اتفاقية التفويض
تنص املادة  48من املرسوم التنفيذي رقم  ،199-18على ما يلي" :يجب أن تشير كل اتفاقية
تفويض عام إلى التشريع و التنظيم املعمول بهما ،و كذا هذا املرسوم و يجب أن تتضمن على
الخصوص ،البيانات اآلتية  :تعيين األطراف املتعاقدة و كذا هوية األشخاص املؤهلين إلمضاء
االتفاقية و صفتهم ،موضوع التفويض بدقة ،صيغة اإلبرام ،شكل التفويض ،شكل املقابل املالي
الذي يدفعه مستعملو املرفق العام و كذا آليات تحيينه و مراجعته ،شروط التسديد و بنك محل
الوفاء عند االقتضاء ،مدة التفويض ،االختصاص اإلقليمي للمرفق العام ،حقوق و واجبات
السلطة املفوضة و املفوض له ،جرد املنشآت و املعدات املسخرة للخدمة عند االقتضاء ،إنجاز
و اقتناء ممتلكات املرفق العام ،عند االقتضاء ،البنود املتعلقة باستغالل منشآت و ممتلكات
 -189راجع املواد  19و  39 - 37من املرسوم التنفيذي رقم  ،199-18مرجع سابق.
 -190لباد ناصر ،القانون االداري الجزء الثاني "النشاط االداري" ،ط ،1لباد للنشر و التوزيع ،الجزائر ،2004 ،ص.436 .
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املرفق العام ،البنود املتعلقة بصيانة منشآت و ممتلكات املرفق العام عند االقتضاء ،الضمانات
ح ــاالت دفع التعويضات و آليات حسابها ،التأمين ــات الواجبات الواقعة على عاتق املفوض له
اتجاه مستعملي املرفق العام ،التكفل باملصاريف الناجمة عن أضرار تكون قد مست بمنشآت
و ممتلكات املرفق العام و التي تتم معاينتها بعد الجرد الذي يتم عند نهاية اتفاقية التفويض تدابير
األمن و النظافة و السالمة الصحية و حماية البيئة ،شروط املناولة عند االقتضاء ،البند املتعلق
باستعمال اليد العاملة ،كيفيات مراقبة تنفيذ اتفاقية التفويض ،كيفيات تنفيذ حاالت القوة
القاهرة ،كيفيات ح ــل النزاع ــات ،الجهة القضائية املختصة في حل النزاع ،العقوبات املالية
و كيفيات تطبيقها ،الرقابة البعدية و إعداد حصائل و تقارير دورية ،حاالت الفسخ ،إبراء الذمة
لفائدة املفوض له بعد نهاية اتفاقية تفويض املرفق العام".

 -2السلطة املؤهلة للتوقيع على اتفاقية التفويض
يخول القانون وفقا للمادة  04من املرسوم التنفيذي رقم  199-18للجماعات اإلقليمية
و املؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري التابعة لها ،صالحية تفويض املرافق العامة التي هي
مسؤولة عنها.
يتمتع الوالي بصالحية التوقيع على اتفاقية التفويض ،في حالة كون السلطة املفوضة هي الوالية
و رئيس املجلس الشعبي البلدي في حالة كون البلدية هي السلطة املفوضة ،و املدير العام للمؤسسة
العمومية ذات الطابع اإلداري التابعة سواء للوالية أو البلدية.

 -3املوافق ــة و املصادقة على اتفاقية التفويض
يرى األستاذ زوايمية أن رئيس البلدية يقوم بالتوقيع على اتفاقية التفويض بعد مداولة املجلس
الشعبي البلدي ،191كذلك على مستوى الوالية ،فالوالي يوقع على االتفاقية بعد مداولة املجلس الشعبي
الوالئي ،أما بالنسبة للمؤسسات العمومية فيقوم املدير العام بالتوقيع على االتفاقية بعد مداولة من
مجلس التوجيه و الرقابة.192
بخصوص املصادقة على املداوالت املتضمنة املوافقة على اتفاقيات تفويض املرفق العام فيتبين
من قانون البلدية رقم  10-11املادة  56منه ،و قانون الوالية و رقم  07-12املادة  54منه ،أنها غير
خاضعة ملصادقة الوالي بالنسبة للبلدية و الوزير املكلف بالداخلية بالنسبة للوالية ،حيث تصبح قابلة
 -191تنص املادة  52من قانون البلدية رقم  ،10-11على ما يلي" :يعالج املجلس الشعبي البلدي الشؤون التي تدخل في مجال
اختصاصه عن طريق املداوالت".
- ZOUAIMIA Rachid, La délégation de service public au profit des personnes privées, Op. Cit, p.p. 77 -78.192
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للتنفيذ بقوة القانون ،أي بعد واحد و عشرين ( )21يوما من تاريخ ايداعها بالوالية ،و هذا على خالف
ما كرسه سابقا القانونين القديمين للبلدية و الوالية.193
هذا األجل يسمح للوالي بالنظر في مدى مطابقة هذه املداوالت للتشريع و التنظيم املعمول بهما.194
يتبين من خالل تفحص محتوى املرسوم التنفيذي رقم  ،199-18عدم تطرق املشرع إلى موافقة
املجالس الشعبية البلدية و الوالئية على اتفاقيات تفويض املرفق العام بموجب مداولة ،على خالف ما
هو معمول به في تنظيم الصفقات العمومية ،أين اشترط في حالة البلديات ،اخضاع مشروعا الصفقة
العمومية و امللحق ملداولة املجلس الشعبي البلدي ،قبل ارسالها إلى لجنة الصفقات املختصة وفقا
للمادة  195من املرسوم الرئاس ي رقم .195247-15
لم يتم االشارة كذلك إلى مصادقة السلطة الوصية على اتفاقيات تفويض املرفق العام ،و الذي

ُيعتبر في الحقيقة أمرا ضروريا و يتوافق مع األحكام و األهداف التي يصبو إليها إجراء املصادقة على
أعمال املجالس الشعبية البلدية و الوالئية و هذا للمبررات التالية :

قياسا على مضمون املادة  10من املرسوم التنفيذي رقم  ،215-94الذي يحدد أجهزة االدارة
العامة في الوالية و هياكلها ،التي تنص على ما يلي" :يتولى رئيس الدائرة في إطار القوانين و التنظيمات
املعمول بها ،تحت سلطة الوالي و بتفويض منه ،على الخصوص ما يأتي – ... :يصادق على
مداوالت املجالس الشعبية البلدية و التي يكون موضوعها ما يأتي - .... :تعريفات حقوق مصلحة
الطرق و توقف السيارات و الكراء لفائدة البلديات - .شروط االيجار التي ال تتعدى مدتها تسع
( )9سنوات".196
ارتباط اتفاقيات تفويض املرفق العام بالجانب املالي ،بالنظر إلى املقابل املالي الذي يتقاضاه
املفوض له ،لذا فالسلطة الوصية تسعى إلى توجيه املجالس الشعبية في كل ما يتعلق باألمور املالية
 -193انظر املادة  138من القانون رقم  08-90املؤرخ في  07أفريل  ،1990املتعلق بالبلدية ،ج.ر.ج.ج.د.ش عدد  15الصادر في  15أفريل
 ،1990املعدل و املتمم باألمر رقم  03-05املؤرخ في  18جويلية  ،2005ج.ر.ج.ج.د.ش عدد  50الصادر في  19جويلية ( 2005امللغى)
و املادة  130من القانون رقم  ،09-90املؤرخ في  07أفريل  ،1990املتعلق بالوالية ،ج.ر.ج.ج.د.ش عدد  15الصادر في  11أفريل 1990
املعدل و املتمم باألمر رقم  04-05املؤرخ في  18جويلية  ،2005ج.ر.ج.ج.د.ش عدد  50الصادر في  19جويلية ( 2005امللغى).
194- ZOUAIMIA

Rachid, « La délégation conventionnelle de service public à la lumière du décret présidentielle
du 16 septembre 2015 », Op. Cit, p. 19.

 -195تنص املادة  195فقرة  5من املرسوم الرئاس ي رقم  ،247-15املتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات املرفق العام ،مرجع
سابق ،على ما يلي ":و في حالة البلديات ،يخضع مشروعا الصفقة و امللحق ملداولة املجلس الشعبي البلدي و مراقبة الشرعية
للدولة ،طبقا ألحكام القانون رقم  10-11املؤرخ في  22يونيو سنة  2011و املذكور اعاله ،قبل إرسالها إلى لجنة الصفقات
املختصة".
 -196املرسوم التنفيذي رقم  215-94املؤرخ في  23جويلية  ،1994الذي يحدد أجهزة االدارة العامة في الوالية و هياكلها ،ج.ر.ج.ج.د.ش
عدد  48صادر في  27جويلية .1994
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و هذا ما يستخلص من املصادقة الصريحة التي كرسها املنظم في الحاالت املنصوص عليها في املادتين
 57من قانون البلدية و  55من قانون الوالية  ،197حرصا منها على تثمين املوارد املالي ــة لهذه الجماعات
أثناء موافقتها على االتفاقيات و الحفاظ على ماليتها.
كون عقود تفويض املرفق العام تنصب على تسيير و استغالل مرفق عمومي يؤدي خدمة
عمومية للمواطن ،يستدعي من االدارة السهر و الحرص الدائم على حماية الصالح العام و تلبية
حاجات املرتفقين ،و ذلك وفقا لخطط ـها و برامجها و الذي ال يتأتى لها إال من خالل تفعيل الرقابة
الوصائية على اتفاقيات التفويض.

رابعا :األح ــكام املتعلقة باملل ــحق و املن ــاولة
تلجأ االدارة في إطار عقود تفويض املرفق العام إلى إبرام مالحق في اآلجال التعاقدية ،إلقرار
تعديالت في اتفاقية التفويض األصلية ،كما رخص املنظم للمفوض له منح تنفيذ جزء من االتفاقية
لشخص آخر وفق شروط معينة.

 -1إبرام امللحـ ـ ــق
رخص املنظم للسلطة املفوضة اللجوء إلى إبرام مالحـق ،شريطة مراعاة األحكام الواردة في املادة
 59من املرسوم التنفيذي رقم  ،199-18التي تنص على ما يلي" :ال يمكن بأي حال من األحوال أن
يخص امللح ـ ـ ـق:
 تعديل موضوع االتفاقية انجاز استثمارات أو خدمات تكون على عاتق املفوض له تعديل مدة االتفاقية ،باستثناء الحاالت املذكورة في القسم الثاني من املرسوم املذكور أعالهو املتعلقة بتمديد هذه املدة في اتفاقيات االمتياز ،اإليجار ،الوكالة املحفزة و التسيير".

 -2اللجوء إلى املناولة
أجاز املنظم وفقا للمادة  07من املرسوم السالف ذكره ،لجوء املفوض له إلى إجراء مناولة جزء
من املرفق العام إلى طرف آخر ،لكن بعد املوافقة الصريحة و املسبقة للسلطة املفوضة كما ال يمكن
في أي حال من األحوال أن تكون هناك مناولة كلية للمرفق العام محل التفويض.198
حددت املادة  60من ذات املرسوم مفهوم و شروط املناولة ،حيث نصت على أن املناولة "إجراء
يعهد من خالله املفوض له لشخص آخر طبيعي أو معنوي يدعى "املناول" ،تنفيذ جزء من
 -197راجع املادتين  57من قانون رقم  10-11و  55من قانون رقم  ،07-12املتعلقين بقانوني البلدية و الوالية ،مرجعان سابقان.
 -198راجع املادة  ،07املرجع نفسه.
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االتفاقية املبرمة بين السلطة املفوضة و املفوض له ،شريطة أن يتضمن هذا الجزء من االتفاقية
إنجاز منشآت أو اقتناء ممتلكات ضرورية إلقامة املرفق العام أو لسيره ،و كذلك في حدود  % 40من
اتفاقية تفويض املرفق العام.
يمكن أن تكون املناولة إلى مناول أو عدة مناولين ،لغرض إنجاز املنشآت و اقتناء املمتلكات
موضوع اتفاقية التفويض .يبقى املفوض له املسؤول الوحيد تجاه السلطة املفوضة عن تنفيذ
الجزء من اتفاقية التفويض موضوع املناولة .و اللجوء إلى املناولة ال يمكن القيام به إال إذا نصت
عليه اتفاقية التفويض صراحة".

الفرع الثاني
الرقابة اإلدارية على اتفاقية تفويض املرفق العام
تعتبر الرقابة إحدى الوظائف األساسية بل و من أبرز الوظائف اإلدارية ،حيث تبرز الحاجة
لها لضمان سير األعمال بشكل منتظم و مستمر و معالجة النقص في األداء ،حيث أعطى لها املنظم
أهمية في إطار املرسوم التنفيذي رقم  ،199-18و ذلك من خالل إخضاع تفويضات املرفق العام إلى
رقابة قبلية و بعدية .تتفرع الرقابة القبلية إلى رقابة داخلية (أوال) و رقابة خارجية (ثانيا) أما عن
الرقابة البعدية فسيتم التطرق إليها في املبحث الثاني.

أوال :الرقابة الداخلية
تنشأ السلطة املفوضة ،في إطار الرقابة الداخلية لجنة اختيار و انتقاء العروض و التي توكل لها
مهمة دراسة العروض و اقتراح مترشح لتسيير املرفق العام محل التفويض.

 -1تنظيم لجنة اختيار و انتقاء العروض
تتكون هذه اللجنة من ستة ( )6موظفين مؤهلين ،من بينهم الرئيس ،يعينهم مسؤول السلطة
املفوضة و يحدد نظامها الداخلي بموجب مقرر صادر عنه ،كما يمكن لهذه اللجنة أن تستعين بكل
شخص يمكنه ،بحكم كفاءاته أن ينـ ـيرها في أشغالها  ،199ذات اإلجراء اعتمده املنظم في إطار تنظيم
الصفقات العمومية.200

 -199انظر املادة  75فقرة  2و  3من املرسوم التنفيذي رقم  ،199-18مرجع سابق.
 -200راجع املادتين  160و  162من املرسوم الرئاس ي رقم  ،247- 15املتعلق بتنظيم الصفقات العمومية و تفويضات املرفق العام
مرجع سابق.
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يتم اختيار أعضاء هذه اللجنة نظرا لكفاءاتهم ،ملدة ثالث ( )3سنوات قابلة للتجديد ،201و هذا
على خالف اللجنة املتعلقة بالصفقات العمومية ،أين لم يحدد املشرع مدة ملزاول ـة مهامها.

 -2مهام لجنة اختيار و انتقاء العروض
حددت املادة  77من املرسوم التنفيذي رقم  199-18مهام هذه اللجنة كما ما يلي:

أ -عند فتح العروض:
-

التأكد من تسجيل ملفات التعهد أو العروض في سجل خاص

-

القيام بفتح األظرفة

-

إعداد القائمة اإلسمية للمترشحين أو املترشحين الذين تم انتقاؤهم حسب الحالة ،وتاريخ
وصول األظرفة،

-

إعداد قائمة الوثائق التي يتكون منها كل ملف تعهد و كل عرض،

-

تحرير محضر اجتماع يوقعه كل األعضاء الحاضرين خالل الجلسة،

-

تحرير محضر عدم الجدوى ،عند االقتضاء ،يوقعه كل األعضاء الحاضرين خالل الجلسة،

-

تسجيل أشغالها خالل هذه املرحلة في سجل خاص مرقم و مؤشر عليه من مسؤول السلطة
املفوضة

ب -عند فحص ملفات التعهد:
-

دراسة الضمانات املالية واملهنية و التقنية للمترشحين و كذا كفاءاتهم و قدراتهم التي تسمح
لهم بتسيير املرفق العام حسب املعايير املحددة في دفتر الشروط.

-

إقصاء ملفات التعهد غير املط ــابقة للمعايير املح ــددة في دف ـ ــتر الشروط،

-

إعداد قائمة املترشحين املقبولين لتقديم عروضهم و تبليغها للسلطة املفوضة،

-

تحرير محضر اجتماع يوقعه كل األعضاء الحاضرين خالل الجلسة،

-

تحرير محضر عدم الجدوى ،عند االقتضاء ،يوقعه كل األعضاء الحاضرين خالل الجلسة،

-

تسجيل أشغالها املرتبطة بدراسة امللفات في سجل خاص مرقم و مؤشر عليه مسبقا من
مسؤول السلطة املفوضة.

ج -عند فحص العروض:
-

دراسة عروض املترشحين املنتقين أوليا،

 -201راجع املادة  76من املرسوم التنفيذي رقم  ،199-18مرجع سابق.
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-

إقصاء العروض غير املطابقة لدفتر الشروط،

-

إعداد قائمة العروض املطابقة لدفتر الشروط مرتبة ترتيبا تفضيليا،

-

تحرير محضر اجتماع يوقعه كل األعضاء الحاضرين خالل الجلسة،

-

تحرير محضر عدم الجدوى ،عند االقتضاء ،يوقعه كل األعضاء الحاضرين خالل الجلسة،

-

تسجيل أشغالها املتعلقة بدراسة العروض في سجل خاص مرقم و مؤشر عليه من مسؤول
املصلحة املفوضة،

-

دعوة املترشحين الذين تم انتقاؤهم ،كتابيا و عن طريق مسؤول السلطة املفوضة ،الستكمال
عروضهم ،عند االقتضاء.

د -عند املفاوضات:
-

دعوة املترشح أو املترشحين الذين تم انتقاؤهم املعنيين باملفاوضات عن طريق مسؤول
السلطة املفوضة،

-

التفاوض مع كل مترشح معني باملفاوضات ،كل على حدة ،مع احترام بنود اتفاقية التفويض
املحدد في املادة  48من املرسوم التنفيذي رقم ،199-18

-

إعداد محضر املفاوضات على إثر كل جلسة تفاوض،

-

تحرير محضر يضم قائمة العروض املدروسة من طرفها مرتبة ترتيبا تفضيليا،

-

اقتراح املترشح الذي قدم أحسن عرض على السلطة املفوضة ملنحه التفويض".

ثانيا :الرقابة الخ ـارجية
تنشأ السلطة املفوضة في إطار الرقابة الخارجية لجنة تفويضات املرفق العام ملزاولة مهام الرقابة
على ابرام اتفاقيات تفويض املرفق العام ضمانا ملبدأ الشفافية و التحقق من مطابقة اجراءات االبرام
للتشريع و التنظيم املعمول بهما.

 -1تنظيم لجنة تفويضات املرفق العام
يعين أعضاء لجنة تفويضات املرفق العام بموجب مقرر من مسؤول السلطة املفوضة ،بناء
على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها ،مل ــدة ث ــالث ( )3سنوات قابلـ ــة للتجديد ،كما يحدد النظام
الداخلي لها بنفس الشكل.202

 -202انظر املادة  78فقرة  2من املرسوم التنفيذي رقم  ،199-18مرجع سابق.
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تتشكـل لجنـ ــة تفويضات املرفـ ــق العام م ــن األعضاء املبينة أدناه :
أ -اللجنة الوالية :ممثل عن الوالي املختص إقليميا ،رئيسا ،ممثلين ( )2عن السلطة املفوضة ،ممثل
عن املجلس الشعبي الوالئي ،ممثل عن املديرية الوالئية للبرمجة و متابعة امليزانية ،ممثل عن املديرية
الوالئية لألمالك الوطنية.
ب -اللجنة البلدية :ممثل عن رئيس املجلس الشعبي البلدي ،رئيسا ،ممثلين ( )2عن السلطة
املفوضة ،ممثل عن املجلس الشعبي البلدي ،ممثل عن املصالح غير املمركزة لألسالك الوطنية ،ممثل
عن املصالح غير املمركزة للميزانية

ج -لجنة املؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري:
تندرج اتفاقيات تفويض املرفق العام التي تبرمها املؤسسة العمومية ذات الطابع اإلداري ضمن
اختصاص لجنة تفويض املرفق العام املنشأة على مستوى السلطات التي تمارس الوصاية عليها.

 -2مهام لجنة تفويضات املرفق العام
تكلف هذه اللجنة وفقا للمادة  81من املرسوم التنفيذي رقم  ،199-18باملهام التالية :املوافقة
على مشاريع دفــاتر الشروط املتضمنة تفويض املرفــق العام املوافقة على مشاريع اتفاقيات تفويض
املرفق العام و ذلك من خالل اإلجراءات املتبعة في اختيار املفوض له ،املوافقة على مشاريع م ــالحق
باتفاقيات تفويض املرفق العام ،منح التأشيرات لالتفاقيات املبرمة و دراسة الطعون املودعة لديها من
قبل املترشحين غير املقبولين و الفصل فيها.
 -3رقابة سلطة ضبط الصفقات العمومية و تفويضات املرفق العام
تم النص عليها بموجب املادة  213من املرسوم الرئاس ي رقم  ،247-15سلطة لضبط الصفقات
العمومية و تفويضات املرفق العام و هي سلطة تنشأ لدى الوزير املكلف باملالية تتمتع باستقاللية
التسيير دون االستقاللية املالية ،و تشمل مرصدا للطلب العمومي و هيئة وطنية لتسوية النزاعات
تتمتع بصالحيات رقابية و استشارية وفقا ملحتوى املادة السالفة الذكر ،و التي لم يتم انشاؤها و وضع
نظام عملها من طرف املنظم إلى حد اليوم.203

 -203بوهالي نوال" ،التسيير املفوض في ظل املرسوم الرئاس ي رقم  ،247-15املتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات املرفق العام"
مجلة البحوث و الدراسات القانونية و السياسية ،العدد الثاني عشر ،كلية الحقوق و العلوم السياسية ،جامعة البليدة2017 ،
ص.ص.343-342 .
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يرى األستاذ زوايمية في هذا الشأن ،أن هذه اللجنة مؤهلة للبت فقط في النزاعات الناشئة عن
تنفيذ الصفقات العمومية املبرمة مع املتعاملين األجانب ،دون تلك املتعلقة باتفاقيات تفويض املرفق
العام ،و هذا وفقا لنص املادة  113من املرسون الرئاس ي رقم  - ... " 247-15البت في النزاعات
الناتجة عن تنفيذ الصفقات العمومية املبرمة مع املتعاملين األجانب.204" ...

املبحث الثاني
اجراءات تنفيذ اتفاقية تفويض املرفق العام
وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 199-18
تشكل اتفاقية تفويض املرفق العام عقدا إداريا ،205تخضع للقواعد العامة التي تخضع لها هذه
العقود ،و التي تتميز بالعالقات غير املتساوية بين املفوض له و السلطة املفوضة حيث تتمتع هذه
األخيرة بامتيازات السلطة العامة التي تجد مصدرها في موضوع العقد الذي يرتبط بتنفيذ مهمة
مرفق عام ،أين تستدعي هذه املهمة استخدام أساليب خاصة بهدف تأمين احترام املبادئ التي تخضع
لها املرافق العامة و التي تم التطرق إليها في الفصل األول.
يترتب عن تنفيذ اتفاقيات تفويض املرفق العام حقوقا و التزامات لطرفي االتفاقية كما تعرف
نهاية طبيعية أو غير طبيعية (املطلب األول) ،من جهة أخرى تنشأ بمناسبة هذا التنفيذ نزاعات بين
طرفي االتفاقية و كذا مع الطرف الثالث (املنتفعين من املرفق العام) يقتض ي تسويتها وديا أو باللجوء
إلى القضاء (املطلب الثاني).

املطلب األول
تنفيذ و نهاية اتفاقية تفويض املرفق العام
يسفر تنفيذ اتفاقية تفويض املرفق العام عن آثار قانونية بين طرفيها و التي تمتد إلى طرف
ثالث هم املنتفعون من خدمات املرفق العام (الفرع األول) و من جانب آخر ،يمكن أن تعرف
االتفاقية نهاية لها سواء بطريقة طبيعية أو غير طبيعية مما يؤدي إلى النظر في مصير مجموع األمالك
العقارية و املنقولة املتصلة باستغالل املرفق العام (الفرع الثاني).

204-

ZOUAIMIA Rachid, “La délégation conventionnelle de service public à la lumière du décret présidentiel
du 16 septembre 2015", Op.Cit, p. 31.

 -205انظر املادة  ،6من املرسوم التنفيذي رقم  ،199-18مرجع سابق.
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الفرع األول
تنفيذ اتفاقية تفويض املرفق العام
يترتب عن وضع حيز التنفيذ التفاقية تفويض املرفق العام آثارا قانونية ،مما يجعل املفوض
له تقع عليه التزامات و يتمتع بحقوق (أوال) ،من جهة أخرى السلطة املفوضة تمارس سلطات اتجاه
املفوض له (ثانيا) كما أن للطرف الثالث (املنتفعون من املرفق العام) حقوق اتجاه كل من املفوض له
و اإلدارة املفوضة (ثالثا).

أوال  :التزامات و حقوق املفوض له
تمنح اتفاقية تفويض املرفق العام للمفوض له حقوقا و التزامات ،تسمح له باستغالل املرفق
العام محل التفويض ،و ذلك وفقا ملا تضمنته االتفاقية.

 -1التزامات املفوض له
تقع على عاتق املفوض له مجموعة من االلتزامات يمكن تقسيمها إلى ثالثة  :االلتزام بتسيير
و استغالل املرفق العام ،االلتزام باحترام املبادئ التي تحكم املرفق العمومي و أخيرا االلتزام بدفع
إتاوات للجهة املفوضة.

أ -االلتزام بتسيير و استغالل املرفق العام
يلتزم املفوض له باستغالل املرفق العام بنفسه ،فال يجوز له التنازل عن هذا االلتزام للغير إال
بموافقة من السلطة املفوضة و هذا ما أكدته املادة  7من املرسوم التنفيذي رقم  199-18بنصها ما
يلي " :ال يمكن للمفوض له املستفيد من تفويض املرفق العام ،أن يقوم بتفويضه إلى شخص آخر.
يمكن للمفوض له ،إذا فرضت ذلك متطلبات التسيير ،اللجوء إلى مناولة جزء من املرفق
العام املفوض ،بعد املوافقة الصريحة للسلطة املفوضة".
املفوض له مسؤول عن التنفيذ الشخص ي للمرفق العام أمام الجماعة املفوضة ،فيجب عليه
أن يضمن التسيير الفعال و املجدي للمرفق العام ،206و املث ــول لرقابة اإلدارة املفوضة عند تنفيذه
لبنود االتفاقيـة.

 - 206ترجمة شخصية ،في حين النص األصلي ورد كاآتي:
« Le délégataire est d’abord tenu responsable de l’exécution du service public devant la collectivité
délégante du service public. Il est tenu d’assurer une gestion efficiente des biens de la délégation ».
Voir : ZOUAIMIA Rachid, « La délégation conventionnelle de service public à la lumière du décret
présidentiel n°15-247 », Op. Cit, p. 23.
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يعتبر التنفيذ الشخص ي مبدأ عام ،و يعمم على كامل العقود االدارية ،فكلها يتم ابرامها وفقا
لهذا املبدأ ،و لو كان ذلك بموجب مناقصة.207

ب -احترام املبادئ التي تحكم تسيير املرفق العام
تصنف هذه املبادئ إلى فئتين  :املبادئ الكالسيكية التي يقوم عليها املرفق العام و املتمثلة في كل
من مبدأ االستمرارية ،مبدأ املساواة ،مبدأ القابلية للتكيف و املبادئ املستحدثة للمرفق العام من
خالل توفر نوعية الخدمة و الحرص على شموليتها و تحقيق الفعالية االقتصادية و االجتماعية .هذه
املبادئ هي نفسها التي تم التطرق إليها في الفصل األول ،حيث يتعين على املفوض له احترامها خالل
تنفيذه التفاقية التفويض.

ج -االلتزام بدفع اإلتاوات للسلطة املفوضة
يلتزم املفوض له بدفع إتاوات لصالح السلطة املفوضة ،و يجب أن تكون هذه اإلتاوات ناتجة
مباشرة عن االستغالل و تسيير املرفق العام.208
يظهر ذلك في التفويض االتفاقي و في إطار العقود التي يتلقى فيها املفوض له الهياكل و املنشآت
و التجهيزات جاهزة من اإلدارة املفوضة ،و يقتصر دوره في االستغالل و التسيير فقط ،كما هو الوضع
في عقد اإليجار.209

 -2حقوق املفوض له
يتمتع املفوض له بحقوق في إطار تنفيذ اتفاقيات تفويض املرفق العام و تتمثل فيما يلي:

أ -حق الحصول على مقابل مالي و بعض التعويضات
ي عد املقابل املالي الدافع و املحرك الرئيس ي بالنسبة للمفوض له ،و األصل هو أن مصدر املقابل
املالي هو املنتفعين من املرفق العام من خالل اإلتاوات التي يدفعونها نظير الخدمة املقدمة كما هو األمر
مثال في أسلوبي االمتياز و اإليجار ،210غير أنه ،هناك فئة أخرى من عقود التفويض يكون مصدر املقابل
املالي فيها اإلدارة املفوضة كما هو في عقود الوكالة املحفزة و التسيير.

 -207ترجمة شخصية ،في حين النص األصلي ورد كاآلتي:
« Cette obligation est personnelle. C’est là un principe général, valable pour tous les contrats
administratifs ; tous sont conclus intuitu personae, même lorsqu’ils sont passés par adjudication ». Voir :
DE LAUBADERE André, JEAN CLAUDE Venezia, et YVES Gaudement, Op. Cit, p. 821.

 -208فروج نوال ،عمراني صارة ،مرجع سايق ،ص.67 .
 -209مخلوف باهية ،فتح القطاعات الشبكية على املنافسة الحرة و حتمية املحافظة على املرفق العام ،مرجع سابق ،ص.60 .
 -210ضريفي نادية ،تسيير املرافق العام في ظل التحوالت الجديدة ،مرجع سابق ،ص.195 .
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ب -الحق في استغالل املرفق املفوض طول مدة االتفاقية
تعتبر اتفاقية التفويض من العقود الزمنية بامتياز ،فاملفوض له ملزم بتسيير و استغالل املرفق
خالل املدة الزمنية املتفق عليها و هذه األخيرة أي املدة ،تندرج ضمن األحكام التعاقدية لعقد التفويض
و التي تخضع بالضرورة للمدة املحددة في إطار املرسوم التنفيذي رقم  199-18بالنسبة لكل شكل من
أشكال التفويض.
يقع على اإلدارة املفوضة في هذا الصدد ،االلتزام باحترام املدة املحددة في العقد ،و يترتب عن
هذا القول بأنه في حالة ما إذا قررت اإلدارة فسخ العقد باإلرادة املنفردة قبل انتهاء املدة املحددة
وجب عليها تقديم تعويض للمفوض له ،خاصة في العقود التي يقدم فيها االستثمارات الالزمة
لالستغالل ،ألن فسخ العقد قبل انقضاء املدة يحرم املفوض له من استرجاع ما بذله من نفقات
إلقامة املنشآت الضرورية و توفير الوسائل الالزمة.211

ج -حق املفوض له في الحفاظ على التوازن املالي للعقد
إن حق املفوض له في املحافظة على التوازن املالي يقابله الحق املعترف لإلدارة املفوضة في
تعديل العقد باإلدارة املنفردة ،فالتوازن املالي فكرة تالزم فكرة التعديل و يمكن االعتماد عليها كمعيار
للمطالبة بالتعويض عن االختالالت التي قد تنتج و ذلك باالستناد إلى نظرية فعل األمير أو نظرية
الظروف الطارئة.
-

إعادة التوازن املالي لعقد التفويض على أساس نظرية فعل األم ـير
فعل األمير هو كل إجراء غير متوقع يصدر من اإلدارة املفوضة دون خطأ منها و يؤثر على تنفيذ

العقد.212
فإذا ما نتج عن عمل اإلدارة املفوضة اختالل في اقتصاديات العقد فيكون للمفوض له الحق في
املطالبة بالتعويض إلعادة التوازن املالي املفقود ،و يظهر هذا التطبيق عند إعمال اإلدارة املفوضة
لسلطة التعديل و هذا األمر الذي قد يولد أعباء جديدة لم تكن عند ابرام العقد كأن تضيف اإلدارة
مهمة جديدة إلى جانب مهمة تسيير و استغالل املرفق العام و هي مهمة الصيانة.213
يشترط إلعمال نظرية فعل األمير توفر شروط تتمثل فيما يلي:

 -211مخلوف باهية ،فتح القطاعات الشبكية على املنافسة الحرة و حتمية املحافظة على املرفق العام ،مرجع سابق ،ص.58-55 .
 -212محمد محمد عبد اللطيف ،مرجع سابق ،ص.212 .
 -213مخلوف باهية ،فتح القطاعات الشبكية على املنافسة الحرة و حتمية املحافظة على املرفق العام ،مرجع سابق ص56 .
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-

أن تكون اإلدارة املفوضة هي املسؤولة عن إحداث االختالل املالي.

-

أن يكون فعل األمير غير متوقع عند التعاقد.

-

أن ال يكون االختالل ناتج عن خطأ اإلدارة املفوضة.214

إعادة التوازن املالي لعقد التفويض على أساس نظرية الظروف الطارئة
ظهرت هذه النظرية بموجب اجتهادات مجلس الدولة الفرنس ي و بالضبط في القرار الصادر عنه في

 30مارس  ،1916الفاصل في النزاع القائم بين الشركة العامة لإلنارة ببوردو و مدينة بوردو حول
تنفيذ عقد االمتياز املبرم بينهما.215
يكون تفعيل هذه النظرية عند ظهور ظروف طارئة خارجية غير متوقعة عند التعاقد و كانت سببا
في احداث االختالل في التوازن املالي للعقد ،بحيث يصبح تنفيذه مرهقا للمفوض له و من ثمة يحق له
أن يطلب إعادة التوازن املالي بالكيفية التي يمكن من خاللها تنفيذ العقد.216
و عليه يشترط لتطبيق هذه النظرية ما يلي:
-

أن تكون هناك ظروف استثنائية ال دخل لإلدارة املتعاقدة في احداثها.

-

أن تكون الظروف غير متوقعة عند التعاقد.

-

أن تؤدي إلى اختالل التوازن املالي للعقد.

يمكن للمفوض له في حالة توفر كل هذه الشروط طلب إعادة التوازن املالي و إذا كان التنفيذ
مستحيال جاز له طلب الفسخ.217

ثانيا :سلطات اإلدارة املفوضة
تمارس السلطة املفوضة في إطار عملية تنفيذ اتفاقية التفويض رقابة بعدية تمكنها من متابعة
مدى تنفيذ املفوض له لبنود االتفاقية ،حماية ملصلحة مستعملي املرفق العام.

 -1الرقابة البعدية على تنفيذ اتفاقية التفويض
تستمد السلطة املفوضة هذا الحق من طبيعة املرفق العام ،فهي ال تتنازل عن املرفق كلية ،بل
تبقى في يدها سلطة الرقابة و لو لم يتم النص عليها في دفتر الشروط ،ألنها املسؤولة األصلية عن

188.

- ZOUAÏMIA Rachid et ROUAULT Marie Christine, Droit administratif, BERTI Ed, Alger, 2009, p.

214

 -215مخلوف باهية ،فتح القطاعات الشبكية على املنافسة الحرة و حتمية املحافظة على املرفق العام ،مرجع سابق ،ص.57 .
 -216عوابدي عمار ،القانون االداري ،النشاط االداري ،ج ،2ديوان املطبوعات الجامعية ،الجزائر ،2007 ،ص.226 .
- ZOUAÏMIA Rachid et ROUAULT Marie Christine, Op. Cit., p. 189.217
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ضمان الخدمة العمومية ،فيكون لها الحق في اإلشراف على املفوض له أثناء استغالله للمرفق و أن
يضع تحت تصرف اإلدارة املفوضة كافة الوثائق التي تطلبها.218
تضمن املرسوم التنفيذي رقم  ،199-18إجراء جديد بخصوص موضوع الرقابة اإلدارية في إطار
اتفاقيات تفوض املرفق العام ،و هذا في نص املادة  ،51أين تم تحديد مستويين لها :
-

الرقابة الكلي ـة  :هي الحالة التي تمارس فيها السلطة املفوضة رقابة كلية على املرفق العام موضوع

التفويض ،و ذلك عندما تحتفظ بإدارته.
-

الرقابة الجزئية :هي الحالة التي تمارس فيها السلطة املفوضة رقابة جزئية على املرفق العام

موضوع التفويض ،عندما يتولى املفوض له االدارة و التسيير.
خصص املشرع القسم الثاني من ذات املرسوم ملا أسماه " بالرقابة البعدية " لتفويضات املرفق
العام ،و التي تتم على ص ـورتين هما :
أ -الرقابة على املستندات"Contrôle sur piècesِ" :
تتم هذه الرقابة على الوثائق و ذلك من خالل إلزام املفوض له تقديم املعلومات و التقارير
دوريا ،لغرض إحاطة اإلدارة املفوضة بكل ما يتعلق باستغالل املرفق العام و هذا ما رجعت إليه
املادتين  82و  83من املرسوم التنفيذي رقم  ،199-18من خالل إلزام املفوض له تقديم تقارير
سداسية و ارسالها إلى السلطة املفوضة في ظل احترام الكيفيات و اآلجال املنصوص عليها في اتفاقية
التفويض.
تقوم السلطة املفوضة بعقد اجتماعات دورية ( كل  03أشهر) ،لتقييم مدى نجاعة التسيير
و التأكد من جودة الخدمات املقدمة و مدى احترام مبادئ املرفق العام ،و عقب كل اجتماع تقوم
السلطة املفوضة بإعداد تقرير شامل ترسله إلى السلطة الوصية ،عند االقتضاء.
ب -الرقابة امليدانية"Contrôle sur site" :
تتم هذه الرقابة من طرف أعوان مؤهلين لدى السلطة املفوضة باالنتقال إلى أماكن ممارسة
املفوض له لنشاطه و هذا ما نصت عليه املادة  82من املرسوم التنفيذي رقم " 199-18تتابع السلطة
املفوضة تنفيذ اتفاقية تفويض املرفق العام و تقوم بهذه الصفة املراقبة امليدانية للمرفق العام
املفوض و كل الوثائق ذات الصلة ."...

 -218فوناس سوهيلة ،مرجع سابق ،ص.244 .
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ج -رقابة املنتفعين من املرفق العام"Contrôle des usagers" :
يمارس كذلك املنتفعون الرقابة البعدية على استغالل املفوض له للمرفق العام املفوض ،في
الحاالت املدونة أدناه ،وفقا للمادتين  85و  86من املرسوم التنفيذي رقم : 199-18
-

إهمال أو تجاوز من قبل املفوض له.

-

عدم احترام املفوض له الشروط املتعلقة باستغالل املرفق املفوض.

-

املساس بمبدأ من مبادئ تسيير املرفق العام و الحفاظ عليه.

-

سوء استغالل املرفـ ــق العام.
تضع السلطة املفوضة بعد إخطارها مباشرة من طرف املنتفعين ،لجنة تحقيق تعد تقريرا في

هذا الشأن و تتخذ جميع التدابير الالزمة لتدارك الوضع ،و هذا ما رجعت إليه املادة  86من املرسوم
السالف الذكر.

 -2سلطة التعديل االنفرادي للعقد
تتمتع الهيئة املفوضة قانونا بسلطة تعديل أحكام التفويض باإلرادة املنفردة ،نظرا الرتباط عملية
التفويض باملرفق العمومي و خضوع هذا األخير ملبدأ التطور ،و ذلك استجابة للتغيرات التي تطرأ على
املرفق املفوض ،من جهة و تحقـيـق املصلحة العامة ،من جهة أخرى.
تطرأ عادة التعديالت التي تقوم بها اإلدارة املفوضة على الشروط التنظيمية ،لكن ال ينبغي أن
يكون جذريا يؤدي إلى قلب اقتصاديات العقد و اثقال كاهل املفوض له بأعباء جديدة ،و إذا تحققت
هذه الوضعية حق له طلب التعويض من أجل إعادة التوازن املالي للعقد.219

 -3سلطة توقيع الجزاءات
تتمتع السلطة املفوضة بامتيازات السلطة العامة التي تجد مصدرها في موضوع العقد الذي
يرتبط بتنفيذ مهمة مرفق عام مما يبرر استخدام أساليب خاصة تهدف إلى احترام املبادئ التي تخضع
لها املرافق العامة ،السيما مبدأ االستمرارية..220

يخول القانون ل لسلطة املفوضة سلطة توقيع الجزاءات على املفوض إليه في حالة إخالله
بالتزاماته املنصوص عليها في دفتر الشروط.

 -219مخلوف باهية ،فتح القطاعات الشبكية على املنافسة الحرة و حتمية املحافظة على املرفق العام ،مرجع سابق ،ص.65 .
 -220مروان محي الدين القطب ،طرق خصخصة املرافق العامة (االمتياز ،الشركات املختلطة ، BOT ،تفويض املرفق العام) ،منشورات
الحلبي الحقوقية ،بيروت ،2009 ،ص.498 .
90

الفصل الثاني:

اجراءات إبرام و تنفيذ اتفاقية تفويض املرفق العام وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 199-18

تخضع سلطة توقيع الجزاءات في عقود تفويض املرفق العام لنظام مغاير تماما ،ملا هو معمول به
في القانون الخاص ،حيث تستند الهيئة املفوضة في فرضها على تمتعها بامتيازات السلطة العامة دون
حاجتها للجوء إلى القضاء ،حتى و لو لم يتم النص عليها في دفتر الشروط ،كما تستند في ذلك إلى
ضرورات املرفق العام لضمان استم ـراره في تقديم الخدمات تحقيقا للمصلح ــة العامة.
يمك ـ ـن تقسيم الج ـ ـزاءات إلى ثالثة ( )03أنـواع هي :

أ -الج ـزاءات امل ـالية
يقصد بها املبالغ املالية التي يحق للهيئة املفوضة املطالبة بها إذا أخل املفوض له بالتزاماته
العقدية ،و تشتمل التعويضات ،الغرامات املالية التي يتم النص عليها في دفتر الشروط ،مصادرة مبلغ
الكفالة.
تختلف الغرامة املالية التي توقعها اإلدارة بصفتها غرامة إدارية عن الغرامة الجزائية التي يوقعها
القاض ي الجزائي ( غرامة جزائية) إال أنهما تشتركان في كونهما جزءا ماليا يتمثل في دفع مبلغ من النقود
ملصلحة الخزينة العامة للدولة.221
تطرق لها املشرع في املرسوم التنفيذي رقم  199-18في املادة  ،62غير أنه قبل فرضها ،يجب على
السلطة املفوضة أن توجه إعذارين ( )2للمفوض له لتدارك النقائص املسجلة في اآلجال املحددة

و

بانقضاء املدة املمنوحة له و الواردة في االعذارين ،تطبق السلطة املفوضة الغرامات املنصوص عليها في
اتفاقية تفويض املرفق العام و في حالة اإلصرار ،يمكن لها اللجوء إلى فسخ االتفاقية دون تعويض
للمفوض له.222

ب -وس ـائل الضغط
تهدف هذه الوسائل إلى ضمان تنفيذ العقد و ذلك بواسطة إجراءات ضغط من شأنها التغلب
على تقصير املفوض له و ذلك بحلول السلطة املفوضة أو حلول الغير محله في تسيير املرفق املفوض
و تتمثل وسائل الضغط في عقود تفويض املرفق العام في وضع العقد تحت الحراسة أو التنفيذ عن
طريق مفوض له آخر.223

 -221فوناس سوهيلة ،مرجع سابق ،ص.247 .
 -222راجع املادة  62من املرسوم التنفيذي رقم  ،199-18مرجع سابق.
 -223حاشمي سامي ،مرجع سابق .ص.ص.53-52 .
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هذه الجزاءات هي مؤقتة ال تنهي العقد لكنها توكل مهمة تنفيذه لغير املتعاقد األصلي و على
مسؤوليته ،حيث تسعى اإلدارة املفوضة ضمان تنفيذ العقد من أجل تسيير املرفق العام بانتظام
و إطراد.

ج -الجزاءات الفاسخة
تهدف إلى فسخ العقد أي إنهاء العقد باإلرادة املنفردة ،لذلك يقترن توقيعه بخطأ جسيم يرتكبه
املفوض له عند تنفيذ التزامه ،كما أن النص في دفتر الشروط على بعض حاالت الفسخ ،ال يعني عدم
وجوبه في حاالت الخطأ األخرى.224
يجب أن يكون قرار الفسخ صريحا ،أي مكتوبا صادرا عن السلطة املختصة طبقا للعقد ،فهو
بذلك قائم و لو لم ينص عليه في بنود العقد ،فما على السلطة املفوضة إال إعذار املفوض له قبل
توقيع جزاء الفسخ.225
نصت املادة  64من املرسوم رقم  199-18على إمكانية السلطة املفوضة فسخ اتفاقية التفويض
من جانب واحد قصد ضمان استمرارية املرفق العام و الحفاظ على الصالح العام.
يمكن ل لسلطة املفوضة إلغاء إجراء التفويض في أية مرحلة من مراحل التفويض ،حيث يخضع
إشهار قرار إلغاء إجراء التفويض إلى نفس قواعد إشهار الدعوة للمنافسةـ ،كما تقوم السلطة املفوضة
بتبليغه إلى لجنة تفويضات املرفق العام.
يحق ألي مترشح الطعن في إجراء إلغاء التفويض من طرف السلطة املفوضة و ذلك في أجل ال
يتعدى عشر ( )10أيام ابتداء من تاريخ إشهار قرار اإللغـ ـاء.226

ثالثا :حقوق املنتفعين
تمتد عقود تفويض املرفق العام للغير ،خالفا للعقود املدنية ،و لهذا فهي ترتب حقوقا للمنتفعين
منها ما هو في مواجهة الهيئة املفوضة و منها ما هو في مواجهة املفوض له.

 -1حقوق املنتفعين في مواجهة الهيئة املفوضة
يهدف تفويض املرفق العام إلى تقديم خدمات عمومية للمرتفقين ،و كذا البحث عن تحسين
نوعية الخدمة العمومية لذلك يحق للمنتفعين مطالبة اإلدارة بإجبار املفوض له على تنفيذ و احترام
شروط عقد التفويض ،كالعمل بالتعريفات أو الرسوم املتفق عليها ،مجال و مكان و مواعيد و شروط

 -224فوناس سوهيلة ،مرجع سابق ،ص.248 .
 -225حاشمي سامي ،مرجع سابق .ص.53 .
 -226راجع املادتين  45و  46من املرسوم التنفيذي رقم  ،199-18مرجع سابق.
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أداء الخدمات ،و إذا أهملت الهيئة املفوضة في أداء الواجب امللقى على عاتقها ،أو سمحت للمفوض
له أن يتخذ إجراءات ال تتفق و بنود دفتر الشروط ،جاز للمنتفعين اللجوء إلى القضاء اإلداري للطعن
باإللغاء في قرارات الهيئة املفوضة التي تصدرها في عالقتها باملفوض له ،و تتضمن إخالال بالشروط
التي تبين كيفية أداء الخدمة.
يملك املنتفعون الحق في اجبار السلطة املفوضة من االستفادة من خدمات املرفق ملن يطلبها
ممن تتوفر فيهم شروط االنتفاع بخدمات املرفق مع مراعاة املساواة بينهم.

 -2حقوق املنتفعين في مواجهة املفوض له
يجد حق املنتفع في مواجهة املفوض له أساسه القانوني في نظرية االشتراط ملصلحة الغير كون
أن الهيئة املفوضة و هي تتعاقد مع املفوض له إنما تشترط ملصلحة املنتفعين ،حيث تتمثل حقوق
املنتفعين في مواجهة املفوض له فيما يلي:
 االلـ ـتزام بأداء الخدمة للمنتفعين مقابل دفع االتاوات. وجوب املساواة بين املنتفعين ،فيكون لكل من استوفى شروط االنتفاع بالخدمات التي يؤديهااملرفق املفوض.
 إمكانية مقاضاة املفوض له أمام القضاء اإلداري لتجاوز السلطة أو أمام القضاء العادي كأنيطلب تنفيذ العقود التي يبرمها املفوض له مع عمالئه لكونها من عقود القانون الخاص.227
منح املنظم في هذا الشأن للمنتفعين حق إخطار السلطة املفوضة ،عن سوء تسيير املفوض له
للمرفق العام محل التفويض ،بموجب املادة  86من املرسوم التنفيذي رقم  ،199-18و هذا ما تمت
االشارة إليه في الفرع األول ،في النقطة الخاصة بالرقابة امليدانية.

الفرع الثاني
نهاية اتفاقية تفويض املرفق العام و مآل األموال
تعد اتفاقيات تفويض املرفق العام من العقود الزمنية ،التي يمكن أن تعرف نهاية طبيعية
بمجرد نهاية املدة املحددة لها ،كما قد تنتهي بطريقة غير عادية و ذلك إما بقوة القانون أو عن طريق
الفسخ (أوال) ،و هذا ما يؤدي بالضرورة إلى النظر و الفصل في مآل األموال املتصلة باستغالل املرفق
العام املفوض (ثانيا).

 -227فوناس سوهيلة ،مرجع سابق ،ص.250 .
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أوال  :نهاية اتفاقية تفويض املرفق العام
تتحقق نهاية اتفاقية التفويض إما بطريقة عادية و ذلك بنهاية املدة الزمنية املحددة له أو التنفيذ
الكلي لاللتزامات التعاقدية ،و إما بطريقة غير عادية و ذلك بقوة القانون أو عن طريق الفسخ.

 -1النهاية الطبيعية
ليست اتفاقية تفويض املرفق العام أبدية ،بل هي مقترنة بمدة زمنية ،كما هي مفصلة و محددة
لكل شكل من أشكال تفويض املرفق العام ،فاتفاقية التفويض تنتهي بمجرد نهاية املدة املحددة لها
قانونا و التي تم النص عليها في القسم الثاني من املرسوم التنفيذي رقم  ،199-18حيث يؤدي إلى نهاية
جميع الحقوق و االلتزامات املترتبة عنها.
في األصل ال يجوز تمديد مدة اتفاقية التفويض بالطريق الضمني فمثل هذا اإلجراء يعد باطال
و لعل السبب في ذلك هو أن التمديد الضمني سيؤدي إلى استبعاد مبدأ جوهري تقوم عليه عملية
إبرام االتفاقية و هو مبدأ املنافسة و ما يقتضيه من ضرورة اإلعالن و املساواة بين املترشحين.
يتعين على السلطة املفوضة إذا ما قررت االستمرار في تسيير املرفق العمومي عن طريق
التفويض إبرام اتفاقية جديدة ،و حتى و إن وقع االختيار على نفس املفوض له.228
لكن املنظم في املرسوم التنفيذي رقم  ،199-18أجاز تمديد اتفاقية التفويض في األشكال
األربعة ،و ذلك بموجب ملحق و ملرة واحدة ،و ذلك بطلب من السلطة املفوضة ،و على أساس تقرير
معلل إلنجاز استثمارات مادية غير منصوص عليها في االتفاقية أو لحاجات استمرارية املرفق
العام.229

 -2النهاية غير الطبيعية
سميت غير عادية ألن األصل أن نهاية االتفاقية يكون عند نهاية املدة املحددة قانونا ،فنهايتها
قبل هذه املدة و مهما كانت األسباب يكون حالة غير عادية ،حيث تتخذ النهاية غير الطبيعية صورتين
نهاية بقوة القانون أو عن طريق الفسخ ،كما يمكن للسلطة املفوضة اللجوء إلى استرداد املرفق العام
مقابل دفعها تعويض للمفوض له.230

أ -نهاية بقوة القانون
تتحقق نهاية اتفاقية تفويض املرفق العام إما عن طريق القوة القاهرة أو وفاة املفوض له.
 -228مخلوف باهية ،فتح القطاعات الشبكية على املنافسة الحرة و حتمية املحافظة على املرفق العام ،مرجع سابق ،ص.ص .72-71
 -229راجع املواد من  57 - 53من املرسوم التنفيذي رقم  ،199-18مرجع سابق.
 -230ضريفي نادية ،تسيير املرافق العام في ظل التحوالت الجديدة ،مرجع سابق ،ص.198 .
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القوة القاهرة
تتمثل في الحادث الخارجي املفاجئ ،غير املتوقع و التي ال يمكن مقاومته و ال التغلب عليه

231

كالزلزال أو الحرائق التي تؤدي إلى استحالة تنفيذ العقد ،و بذلك يزول الهدف من إبرامه و تنتهي آثاره
بالنسبة للطرفين ،ويعفى املفوض له من كل مسؤولية تعاقدية اتجاه السلطة املفوضة لزوال محل
العقد.
الظرف الوحيد الذي يعفي املفوض له من التزاماته التعاقدية ،هو حالة القوة القاهرة ،بمعنى
الحادث الذي يجعل التنفيذ املادي مستحيال.232
حيث كرس املشرع الجزائري نهاية اتفاقية التفويض بسبب القوة القاهرة في نص املادة  64فقرة
 2من املرسوم التنفيذي رقم  199-18و التي ال يترتب عنها أي تعويض للمفوض له.233
-

حالة وفاة املفوض له
تنصرف آثار العقد وفقا لنص املادة  108من التقنين املدني

234

إلى املتعاقدين و الخلف العام

و بالتالي فإن وفاة أحد املتعاقدين ال يعني انتهاء آثار العقد بل تمتد آثاره إلى الورثة.
نجد خالف ذلك في اتفاقيات تفويض املرفق العام ،فهي ال تنصرف إلى الخلف العام و الورثة
كون االتفاقية تقوم على قاعدة االعتبار الشخص ي و تطبيقا لهذه القاعدة فإن وفاة أو زوال
املفوض له (في حالة كونه شخصا معنويا خاصا) يؤدي إلى انقضاء االتفاقية و بالتالي نهايتها

235

فاملفوض له تم اختياره استنادا إلى اعتبارات موجودة فيه دون غيره ،و عليه زوال هذه االعتبارات عن
طريق نهايته يؤدي إلى نهاية اتفاقية التفويض بقوة القانون.236

 -231محيو أحمد ،مرجع سابق ،ص.394 .
LAUBARDER André, Manuel de droit administrative spécial, 1ère éd, 1er trimestre P.U.F, France, 1977

232- DE

p. 78.

 -233راجع املادة  62من املرسوم التنفيذي رقم  ،199-18مرجع سابق.
 -234تنص املادة  108من أمر رقم  ،58-75مؤرخ في  26سبتمبر  ،1975يتضمن القانون املدني ،ج.ر.ج.ج.د.ش عدد  78صادر في 30
سبتمبر  ،1975معدل و متمم بموجب قانون رقم  01-83مؤرخ في  29جانفي  ،1983ج.ر.ج.ج.د.ش عدد  05صادر في  01فيفري .1983
معدل و متمم بموجب قانون رقم  14-88مؤرخ في  03ماي  ،1988ج.ر.ج.ج.د.ش عدد  18صادر في  04ماي  .1988معدل و متمم
بموجب قانون رقم  01-89مؤرخ في  07فيفري  ،1989ج.ر.ج.ج.د.ش عدد  06صادر في  08فيفري  ،1989معدل و متمم قانون رقم - 05
 ،10مؤرخ في  20جويلية  ،2005ج.ر.ج.ج.د.ش عدد  44صادر في  26جويلية  ،2005معدل و متمم قانون رقم  ،05-07مؤرخ في  13ماي
 ،2007ج.ر.ج.ج.د.ش عدد  31صادر في  13ماي  .2007على ما يلي" :ينصرف العقد الى املتعاقدين و الخلف العام ،ما لم يتبين من
طبيعة التعامل أو من نص القانون ،أن هذا األثر ال ينصرف إلى الخلف العام ،كل ذلك مع مراعاة القواعد املتعلقة بامليراث".
 -235فوناس سوهيلة ،مرجع سابق ،ص.260 .
 -236مخلوف باهية ،فتح القطاعات الشبكية على املنافسة الحرة و حتمية املحافظة على املرفق العام ،مرجع سابق ،ص.78 .
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الفصل الثاني:

ب -الفس ــخ
يتخذ الفسخ صورتين ،إما الفسخ االتفاقي أو الفسخ القانوني ،نتيجة إلخالل أحد طرفي
االتفاقية بالتزاماته اتجاه الطرف اآلخر.
-

الفسخ االتف ـ ـاقي
يقع بإرادة من الطرفين وفق الشروط و الكيفيات املتفق عليها في دفتر الشروط قبل انتهاء مدة

االتفاقية ،فيكون باتفاق بين السلطة املفوضة و املفوض له و من املؤكد أن تبرر السلطة املفوضة
موقفها في قطع العالقة التعاقدية و أن املفوض له لم يقصر في أي جانب من التزاماته التعاقدية.237
تمت اإلشارة إلى هذه الصورة في املرسوم التنفيذي رقم  199-18في نص املادة  ،65كما أقرت
بحق املفوض له في الحصول على التعويض من طرف السلطة املفوضة.238
-

الفسخ غير االتفاقي

يقع سواء بطلب من املفوض له أو باإلرادة املنفردة للسلطة املفوضة ،و هذا على النحو التالي :
-

الفسخ بطلب من املفوض له  :يقع في حـ ـ ـالتين هما :
 -إخالل اإلدارة املفوضة في تنفيذ التزاماتها اتجاه املفوض له تطبيقا للقاعدة العامة في

العقود فيجوز للطرف املتضرر فسخ العقد.
 وجود أضرار تأثر على التوازن املالي للعقد ،خاصة عند التعديل من طرف السلطة العموميةو إذا تحققت إحدى الحالتين يمكن للمفوض له طلب فسخ عقد التفويض من القاض ي اإلداري.
-

الفسخ باإلرادة املنفردة للسلطة املفوضة :يظهر هذا الفسخ في ص ـورتين هما :
-

الفسخ كعقوبة من السلطة املفوضة:

يسمى كذلك إسقاط الحق في استغالل املرفق العام ،تلجأ إليه اإلدارة بإرادتها املنفردة كعقوبة
عند توافر شروطه املتمثلة في وقوع خطأ جسيم من املفوض له ،و وجوب السلطة املفوضة إعذار
املفوض قبل توقيع العقوبة و انتهاء املدة املمنوحة لتدارك و إصالح الخطأ.
يجب على السلطة املفوضة مراعاة اإلجراءات التمهيدية التي تسبق إجراء الفسخ ،وفقا ملا هو
محدد في دفتر الشروط ،و عدم املساس بمبدأ استمرارية املرفق العام في تقديم الخدمة العامة
للمواطن.239

 -237ادير نوال ،بشري الويزة ،النظام القانوني لعقد تفويض املرفق العام ،مذكرة لنيل شهادة املاستر ،تخصص القانون العام لألعمال
كلية الحقوق و العلوم السياسية ،جامعة عبد الرحمان ميرة ،بجاية ،2016 ،ص.68 .
 -238راجع املادة  65من املرسوم التنفيذي رقم  ،199-18مرجع سابق.
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تم التطرق إلى هذه الحالة في املادة  62من املرسوم التنفيذي رقم  ،199-18أين يجب على
السلطة املفوضة توجيه إعذارين ( )2للمفوض له و إمهاله أجل إلصالح الخطأ قبل اللجوء إلى فرض
غرامات ،حيث تقوم اإلدارة املفوضة في حالة ما إذا استمر املفوض له في اإلخالل بالتزاماته ،بفسخ
العقد ،دون تعويض للمفوض له.
يمكن للقاض ي إلغاء قرار فسخ االدارة لعقد التفويض دون سبب حقيقي و موضوعي ،في حالة ما
إذا كان هنالك استثمارات ك ــبرى ،لكن هذه حالة استثنائية .و كقاعدة عامة الفسخ التعسفي يعطي
غالبا الحق في التعويص.240
-

الفسخ لحماية املصلحة العامة و ضمان استمرارية املرفق العام

تم تكريس هذه الصورة من طرف املنظم بموجب املرسوم التنفيذي رقم  199-18بموجب املادة
 ،64حيث يجوز للسلطة املفوضة فسخ االتفاقية إذا كان تنفيذها يؤدي إلى إلحاق الضرر باملصلحة
العامة أو باملرفق العام ،و قصد ضمان استمرارية هذا األخير ،يتم الفسخ مع تحديد مبلغ التعويض
لصالح املفوض له طبقا لبنود اتفاقية التفويض.
يمنح هذا الحق لإلدارة في كامل العقود االدارية  ،حيث نجده مطبقا في مجال تفويضات املرفق
العام ،لكن مهما كان سبب الفسخ من طرف االدارة ،دون خطأ من املفوض له  ،يعطي الحق لهذا
األخير في التعويض عن الضرر الذي لحق به.241

ج -استرداد املرفق العام محل التفويض
تفرض اإلدارة انفراديا هذا اإلجراء و يختلف عن الفسخ كعقوبة ،ألنه طريقة إلعادة تنظيم
املرفق العام ،و تدفع اإلدارة مقابال ماليا كتعويض للمفوض عما خسره و كذلك عما فاته من ربح
و قد يكون هذا االسترداد إما تعاقديا ،إذا نص عليه دفتر الشروط ،أو غير تعاقدي إذا لم يتم النص
عليه في دفتر الشروط.242

 -239فوناس سوهيلة ،مرجع سابق ،ص.ص.261-260 .
 -240ترجمة شخصية ،في حين النص األصلي ورد كاآلتي:
« Lorsque l’administration résilie un contrat sans motif valable, le juge peut être amené à annuler la
décision de résiliation lorsque de lourds investissements sont en jeu. Mais c’est un cas exceptionnel. En
règle générale, une résiliation abusive ouvrira simplement la voie à un contentieux indemnitaire ». Voir :
BEZANçON Xavier, CUCCHIARINI Christian et COSSALTER Philippe, Op.Cit, p. 338.
241- BEZAN

çON Xavier, CUCCHIARINI Christian et COSSALTER Philippe, Op.Cit, p. 340.
 -242ضريفي نادية ،تسيير املرافق العام في ظل التحوالت الجديدة ،مرجع سابق ،ص.200 .
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يعد استرداد املرفق العام تطبيقا لحق اإلدارة في إنهاء عقودها اإلدارية في أي وقت و قبل انتهاء
مدتها ،لذلك يعتبر حق االسترداد عمل منفرد من جانب اإلدارة يخضع لسلطتها التقديرية ،و ال يكون
لسبب تقصير أو خطأ صاحب االمتياز ،و إنما يكون الغرض منه تحسين أداء املرفق العام و إدارته
بأسلوب آخر غير األسلوب املعتمد.243

ثانيا  :مآل األموال املتصلة باستغالل املرفق العام
يميز الفقه عادة بين ثالث ( )03أنواع من األموال أو األمالك  :األموال التي تعود إلى السلطة
املفوضة بقوة القانون و مجانا و تسمى بأمالك العودة ،أمالك االسترجاع و أخيرا أمالك خاصة.

 -1أمالك الع ـودة ""Biens de retour
يدخل ضمن أمالك العودة كل األمالك الضرورية الستغالل املرفق العام محل التفويض مهما
كان نوعها عقارية كانت أو منقولة ،هذه األموال تظل ملكا للسلطة املفوضة طيلة مدة التفويض
و عند نهايتها تستردها بقوة القانون و دون دفع أي تعويض للمفوض له ،244أو اعــتراضه عن
استردادها.245
رجوع هذه األموال للسلطة املفوضة بصورة مجانية بعد انقضاء مدة التفويض ،يعتبر أمر
طبيعي ،على اعتبار أن املفوض إليه خالل هذه املدة يكون قد استوفى بالكامل تكاليف االستثمارات
التي يكون أنجزها .246تصبح جمع استثمارات و ممتلكات املرفق العام التي ينجزها أو يقتنيها املفوض
له ،عند نهاية اتفاقية التفويض ملكا للسلطة املفوضة.247

لكن اإلشكال قد يثور في حالة انقضاء عملية التفويض قبل انتهاء املدة املحددة لها ،ففي هذه
الحالة ،العدالة تقتض ي تقديم تعويض من السلطة املفوضة عند استرداد هذه األموال حتى و لو كان
سبب نهاية التفويض هو خطأ املفوض له.

 -2أمالك االسترجاع ""Biens de reprise
تشمل هذه الطائفة من األموال تلك األموال العقارية و املنقولة املخصصة لتسيير و استغالل
املرفق العام املعني و التي تدخل ضمن ملكية املفوض إليه طيلة مدة التفويض ،و هي أمالك مهمة
 -243فهمي أبوزيد مصطفى ،الوسيط في القانون االداري ،دار الجامعة الجديدة ،االسكندرية ،مصر ،1995 ،ص.345 .
- ZOUAIMIA Rachid, La délégation de service public au profit des personnes privées, Op. Cit, p.99.244
Amel Ep. MESSAHEL, Op. Cit, p. 91.

245- GUERABA

 -246مخلوف باهية ،فتح القطاعات الشبكية على املنافسة الحرة و حتمية املحافظة غلى املرفق العام ،مرجع سابق ،ص.79 .
 -247تعليمة وزارية رقم  ،006مؤرخة في  09جوان  ،2019مرجع سابق.
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لالستغالل و لكن يمكن االستغناء عنها .هذا النوع من األمالك يمكن للسلطة املفوضة استرداد
ملكيتها بمحض إرادة املفوض له على أن تدفع له تعويضا مناسبا .248املفوض له ال يمكن له االعتراض
عن شراء هذه األموال.249
-

التمييز بين أمالك العودة و أمالك االسترجاع
أمالك العودة توصف بأنها ضرورية الستغالل املرفق العام و ال يمكن قيامه من دونها ،فهي

أمالك ال يمكن االستغناء عنها ،أما أمالك االسترجاع فهي مهمة و لكن يمكن تجاوزها و االستغناء عنها.
أمالك العودة ملكيتها تظل للسلطة املفوضة طيلة مدة التفويض حتى و إن كان املفوض له هو
من أوجدها و أنشأها ،بينما أمالك االسترجاع فملكيتها تعود إلى املفوض له خالل مدة التفويض و بعد
نهايته.
عند نهاية التفويض أمالك العودة تعود للسلطة املفوضة بقوة القانون و بصفة مجانية ،في
حين تلتزم السلطة املفوضة بدفع تعويض للمفوض إليه إذا ما قررت استرداد األموال التي تدخل
ضمن أمالك االسترجاع.250

 -3األم ـوال الخاصة ""Biens privés
هي تلك األموال التي تخرج من أموال االسترجاع و أموال العودة ،فهي ملك للمفوض إليه طيلة
مدة التفويض و بعد نهايتها و هو حر في التصرف فيها ،و هي تشمل األمالك اإلضافية و الثانوية و هي
ليست ضرورية و ال مهمة لنشاط املرفق ،251و ال يمكن اقتناؤها من طرف الجماعة املانحة لالمتياز
عند نهاية االمتياز ،إال بموجب اتفاق يتم مناقشته مع صاحب االمتياز.252
نجد املنظم الجزائري في املرسوم التنفيذي رقم  199-18قد أشار فقط إلى األمالك التي تعود
لإلدارة املفوضة عند نهاية اتفاقية تفويض املرفق العام ،حيث نصت املادة  66ما يلي " تحول
ممتلكات املرفق العام املعني إلى السلطة املفوضة عند نهاية اتفاقية تفويض املرفق العام بعد جرد

 -248مخلوف باهية ،فتح القطاعات الشبكية على املنافسة الحرة و حتمية املحافظة على املرفق العام ،ص.80 .
- BEZANçON Xavier, CUCCHIARINI Christian et COSSALTER Philippe, Op.Cit, p. 345. 249

 -250مخلوف باهية ،فتح القطاعات الشبكية على املنافسة الحرة و حتمية املحافظة على املرفق العام ،مرجع سابق ،ص.ص.81-80 .
251-

ZOUAIMIA Rachid, La délégation de service public au profit des personnes privées, Op. Cit, p.p.
101-102.
 -252ترجمة شخصية ،في حين النص األصلي ورد كاألتي:
« Ne peuvent être acquis par la collectivité concédante en fin de concession que par un accord librement
débattu avec le concessionnaire ». Voir : GUERABA Amel Ep. MESSAHEL, Op. Cit, p. 92.
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يقوم به الطرفان وفقا لبنود اتفاقية التفويض .إذا لم يتفق الطرفان على الجرد ،يتم تعيين خبير
باتفاق الطرفين للقيام بالجرد.
يجب أن تحدد اتفاقية التفويض اإلجراءات الواجب إتباعها إذا تبين أن املمتلكات املعنية
قد لحقت بها أضرار".

ثالثا :استخـ ــدام ممتلك ــات املرفق الع ــام
تخضع جميع املمتلكات الضرورية الستغالل املرفق العام ،سواء تلك التي أنجزها أو اقتناها
املفوض له ،أو تلك التي أنجزتها أو اقتنتها السلطة املفوضة طيلة مدة تنفيذ اتفاقية تفويض املرفق
العام لألحكام التشريعية و التنظيمية املعمول بها ،ال سيما منها القانون رقم  30-09املتضمن قانون
األمالك الوطنية املعدل و املتمم.253
ال يمكن للمفوض له استعمال ممتلكات املرفق محل التفويض ألغراض غير موضوع نشاط
املرفق العام املعني بالتفويض ،سواء تلك التي أنجزها أو اقتناها بنفسه أو تلك التي اقتنتها السلطة
املفوضة.
يترتب عن االستعمال غير العقال ني و/أو التعسفي ملمتلكات املرفق العام من قبل املفوض له
تعويض لصالح السلطة املفوضة يحسب وفقا لبنود اتفاقية التفويض.254

املطلب الثاني
تسوية النزاعات في تنفيذ اتفاقية تفويض املرفق العام
كرس املنظم في املرسوم التنفيذي رقم  ،199-18إجراء الطعن عند دخول اتفاقية التفويض
مرحلة التنفيذ و ذلك أمام اللجنة املختصة ،التي تبادر بدورها التسوية الودية للنزاع املطروح بين
املفوض له و السلطة املفوضة ( الفرع األول)  ،و في حالة لم يتم إيجاد حل للنزاع ،فانه يتم عرضه
على القضاء للفصل فيه (الفرع الثاني).

 -253قانون رقم  ،30-90مؤرخ في  01ديسمبر  ،1990يتعلق باألمالك الوطنية ،ج.ر.ج.ج.د.ش عدد  52لسنة  ،1990املعدل و املتمم
بموجب القانون رقم  14-08مؤرخ في  20جويلية  ،2008ج.ر.ج.ج.د.ش عدد  44لسنة .2008
 -254راجع املواد  68 ،67و  69من املرسوم التنفيذي رقم  ،199-18مرجع سابق.
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الفرع األول
التسوية الودية لنزاعات تنفيذ اتفاقية تفويض املرفق العام
يمكن الطعن أمام لجنة التسوية الودية للنزاعات لكل من طرفي االتفاقية املتعلقة بتفويض
املرفق العام و هذا ما سيتضح من خالل التطرق إلى إنشاء اللجنة (أوال) تشكيلها (ثانيا) و اجراءات
إخطارها (ثالثا).

أوال :إنشاء لجنة التسوية الودية للنزاعات
يتعين على كل مسؤول عن السلطات املفوضة الواردة في املادة  04من املرسوم التنفيذي
رقم  199-18و املتمثلة في الجماعات اإلقليمية و املؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري التابعة
لها ،إنشاء لجنة للتسوية الودية للـنزاع ـات.
تختص هذه اللجنة بدراسة النزاعات الناجمة عن تنفيذ اتفاقيات تفويض املرفق العام
و تسويتها و هذا ما تؤكده املادة  71من ذات املرسوم .يتم إنشاء هذه اللجنة بموجب مقرر يتخذه
مسؤول السلطة املعنية.255
يستخلص من تكريس املنظم للجنة التسوية الودية للنزاعات ،هو الرغبة في ضرورة إيجاد
حل ودي للنزاع املطروح بين طرفي اتفاقية التفويض و هذا حفاظا على املصلحة العامة من وراء تنفيذ
االتفاقية و الوصول إلى حل بأسرع وقت ممكن و بأقل التكاليف تفاديا للوصول إلى نهاية االتفاقية
و من ثمة إعادة اإلجراءات من جديد و تعطيل مصلحة مستعملي املرفق العام املفوض.

ثانيا :تشكيلة لجنة التسوية الودية للنزاعات
تتشكل لجنة التسوية الودية للنزاعات من مجموعة من األعضاء ،يخول لهم مزاولة املهام
املنوطة بهم ،في إطار املرسوم التنفيذي رقم  ،199-18و فيما يلي تشكيلتها :
 -1اللجنة الوالئية ،تتشكل من :ممثل عن الوالي املختص إقليميا ،رئيسا ،ممثل عن السلطة
املفوضة ،ممثل عن املديرية الوالئية للبرمجة و متابعة امليزانية ،ممثل عن املدرية الوالئية لألمالك
الوطنية.
 -2اللجنة البلدية ،و التي تتش ـكل من :ممثل عن رئيس املجلس الشعبي البلدي ،رئيسا ،ممثل عن
السلطة املفوضة ،ممثل عن املصالح غير املمركزة لألمالك الوطنية ،ممثل عن املصالح غير املمركزة
للميزانية.
 -255راجع املادة  ،71من املرسوم التنفيذي رقم  ،199-18مرجع سابق.
101

الفصل الثاني:

اجراءات إبرام و تنفيذ اتفاقية تفويض املرفق العام وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 199-18

أما بخصوص دراسة النزاعات الناشئة عن تنفيذ اتفاقية تفويض املرفق العام ،املبرمة مع
مؤسسة عمومية ذات طابع إداري ،فهي من اختصاصات لجنة التسوية الودية للنزاعات التي تنشأ
لدى السطات التي تمارس الوصاية عليها.
يتم اختيار أعضاء اللجنة من بين املوظفين غير املعنيين بإجراءات إبرام و مراقبة و تنفيذ
اتفاقيات تفويض املرفق العام ،كما يمكن للجنة أن تستعين على سبيل االستشارة بكل شخص يمكنه
بحكم كفاءاته أن ينيرها في أشغالها.
يتم تعيين مقرر اللجنة من طرف رئيس الجنة من ضمن أعضائها ،كما يعد مسؤول السلطة
املخولة للنظام الداخلي للجنة الذي يحدد سيرها.256
يالحظ أن أعضاء اللجنة لم يتم تحديد الكفاءات الواجب توفرها فيهم و هذا ما يمنح سلطة
تقديرية للجهة املعينة .257حصر املشرع هذه اللجنة في جهة واحدة و هي نفسها السلطة املفوضة
مما قد يؤدي بها إلى التحـ ـيز.258

ثالثا :اجراءات إخطار لجنة التسوية الودية للنزاعات
هناك اجراءات و آجال محددة قانونا بخصوص طعن أطراف االتفاقية ،و هذا ما سنفصله
فيما يأتي:

 -1كيفية الطعن أمام اللجنة
يعد إلزاميا على طرفي اتفاقية التفويض في حالة وجود خالف حول تنفيذها البحث عن حلول
ودية ،و ذلك من خالل اللجوء إلى لجنة التسوية الودية للنزاعات املختصة.
بإمكان كل من السلطة املفوضة و املفوض له إخطار اللجنة و ذلك من خالل إرسال تقرير مفصل
عن الشكوى املراد رفعها ،و الذي يكون مرفوقا بكل وثيقة ثبوتية ،عن طريق رسالة موص ى عليها مع
وصل استالم و هذا ما أكدت عليه املادتين  70و  73من املرسوم التنفيذي رقم .259199-18

 -256راجع املادتين  71و  ،72من املرسوم التنفيذي رقم  ،199-18مرجع سابق.
 -257مخلوف باهية" ،سبل تسوية النزاعات الناشئة عن تنفيذ اتفاقية تفويض املرافق العامة" ،مرجع سابق ،ص.4 .
 -258شريط فوضيل" ،تقنيات تفويض املرفق العام و ضماناتها" ،أعمال امللتقى الوطني حول الجوانب العملية ملستجدات الصفقات
العمومية و تفويضات املرفق العام طبقا للمرسوم الرئاس ي رقم  ،247- 15كلية الحقوق و العلوم السياسية ،جامعة محمد الصديق بن
يحي ،جيجل ،يومي  11و  12ديسمبر ( .2018غير منشورة).
 -259راجع املادتين  70و  ،73من املرسوم التنفيذي رقم  ،199-18مرجع سابق.
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يجب على القاض ي إذا عرض عليه نزاع من هذا القبيل دون عرضه مسبقا على لجنة التسوية
الودية للنزاعات املختصة ،أن يرفض النظر في الدعوى بحكم عدم احترام اجراء قانوني أولي أال و هو
التسوية الودية.
يخص أسلوب التسوية الودية فقط النزاعات الناشئة خالل مرحلة تنفيذ اتفاقية التفويض ،أما
النزاعات التي من املمكن أن تظهر خالل مرحلتي االبرام و نهاية االتفاقية ،فهي ال تدخل ضمن
اختصاص لجنة التسوية الودية.260

 -2آج ـال الطعن
لم يحدد املشرع في املرسوم التنفيذي رقم  199-18آجال الطعن أمام هذه اللجنة إال في حالة
واحدة و التي نصت عليها املادة  ،63حيث يمكن للمفوض له الذي يحتج على قرار الفسخ أن يقدم
طعنا لدى لجنة التسوية الودية للنزاعات في أجل ال يتعدى عشرة ( )10أيام من تاريخ استالم قرار
فسخ االتفاقية الذي تم تبليغه إياه.
تدرس اللجنة ملف الطعن و تتخذ القرار املتعلق به في أجل ال يتعدى عشرين ( )20يوما ،ابتداء
من تاريخ استالم الطعن.261

الفرع الثاني
التسوية القضائية للمنازعات الناشئة عن
تنفيذ اتفاقية تفويض املرفق العام
تعبر عقود تفويض املرفق العام عن عالقة تعاقدية تجمع شخص من القانون العام مع شخص
آخر قد يكون من القانون العام أو الخاص ،و في حالة إخالل أحد األطراف بااللتزامات العقدية يكون
من حق الطرف الثاني اللجوء إلى القضاء عن طريق رفع دعوى للمطالبة بجبر األضرار.
تنشأ بمناسبة تنفيذ اتفاقية تفويض املرفق العام نزاعات بين السلطة املفوضة و املفوض له
يمكن اللجوء إلى القاض ي اإلداري للبث فيها (أوال) ،كما قد تنشأ بين املفوض له و الغير نزاعات
يختص عندئذ القاض ي العادي بالنظر فيها (ثانيا) ،كم سيتم التطرق إلى مدى امكانية اللجوء إلى
التحكيم في عقود تفويض املرفق العام (ثالثا).

 -260مخلوف باهية" ،سبل تسوية النزاعات الناشئة عن تنفيذ اتفاقية تفويض املرافق العامة" ،مرجع سابق ،ص4.
 -261راجع املادة  ،63من املرسوم التنفيذي رقم  ،199-18مرجع سابق.
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أوال :اختصاص القضاء اإلداري
تخضع املنازعات الناشئة عن تنفيذ عقود تفويض املرفق العام الختصاص املحاكم اإلدارية
كون أن السلطة املفوضة مانحة التفويض هي الجماعات اإلقليمية و املؤسسات العمومية ذات الطابع
اإلداري التابعة لها ،و ذلك وفقا لنص املادة  800من القانون  09-08املتضمن قانون اإلجراءات املدنية
و اإلدارية.262

 -1املنازعات بين السلطة املفوضة و املفوض له
تعتبر املحاكم اإلدارية الجهة القضائية املختصة متى كانت السلطة املفوضة طرفا في النزاع
سواء ارتبطت املنازعات بانعقاد العقد اإلداري أو تنفيذه أو انقضائه ،263و هذا ما نصت عليه املادة
 800من القانون  09-08السالف ذكرها ،على أن "املحاكم اإلدارية هي جهات الوالية العامة في
املنازعات اإلدارية التي تكون فيها :الدولة ،الوالية ،البلدية ،املؤسسة العامة ذات الطابع اإلداري
طرفا فيها".

يؤول اختصاص الفصل في النزاعات الناشئة عن عقود التفويض لوالية القضاء الكامل ،على
اعتبار أنها عقود إدارية .264يدخل أيضا ضمن والية القضاء الكامل القرارات التي تصدرها السلطة
املفوضة من أجل تنفيذ إحدى بنود العقد و هو ما يعرف بالقرارات املتصلة بالعقد.265

أ -اختصاص القضاء الكامل بمنازعات عقود تفويض املرفق العام
تنص املادة  801من القانون  09-08املذكور أعاله على ما يلي " :تختص املحاكم اإلدارية كذلك
بالفصل في -2 ... :دعاوي القضاء الكامل".
تأخذ دعاوي القضاء الكامل في إطار عقود تفويض املرفق العام الصور التالية:

 دعوى بطالن عقد التفويضيمكن ألحد أطراف العقد أن يقيم دعوى البطالن على عقد تفويض املرفق العام ،حتى يتمكن
من إبطاله لتخلف أحد أركانه أو شروط صحته ،سواء تعلق األمر بركن الرضا أو املحل أو السبب.266

 -262قانون رقم  ،09-08مؤرخ في  25فيفري  ،2008يتضمن قانون االجراءات املدنية و االدارية ج.ر.ج.ج.د.ش عدد  21صادر في 23
أفريل .2008
 -263عبد العزيز عبد املنعم خليفة ،األسس العامة للعقود االدارية :االبرام -التنفيذ -املنازعات ،دار الفكر العربي ،القاهرة
 .2007ص.303 .
 -264عبد العزيز عبد املنعم خليفة ،مرجع سابق ،ص.303 .
 -265مخلوف باهية ،فتح القطاعات الشبكية على املنافسة الحرة و حتمية املحافظة على املرفق العام ،مرجع سابق ،ص.67 .
 -266حاشمي سامي ،مرجع سابق ،ص.40 .
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يتفرع البطالن إلى نوعين يجب التفرقة بينهما ،فإذا كانت الحماية مقررة للمصلحة العامة فإن
البطالن الذي يلحق بالعقد هو بطالن مطلق ،في حين إذا كانت املصلحة املراد حمايتها تتعلق بامللتزم
فإن البطالن يكون نسبي في هذه الحالة.267

 الدعاوي املتعلقة بتنفيذ العقد و انقضائهتخضع هذه الدعاوي الختصاص القضاء الكامل ،و التي يمكن أن تنشأ في مرحلة التنفيذ مثل
دعاوي الحصول على مبلغ مالي ،الذي يتحصل عليه املفوض له مع اإلدارة مقابل ما يقدمه من
خدمات للمستفيدين ،بهدف تحقيق مصلحة عامة ،و هناك دعاوي أخرى تتمثل في إبطال بعض
تصرفات اإلدارة املخالفة اللتزاماتها التعاقدية ،فكل إخالل من جانب اإلدارة صاحبة التفويض
بالبنود املنصوص عليها في العقد ،تجعل املفوض له يقوم بتأسيس دعوى إبطال هذه التصرفات
املخالفة ،التي يؤول االختصاص فيها للقضاء الكامل مثلها مثل الدعاوي التي ترفع ضد قرارات فسخ
العقد.268

 الدعاوي االستعجاليةيمكن لكل من السلطة املفوضة أو املفوض له رفع دعوى إدارية مستعجلة للمطالبة بالحصول
على حكم في أقرب اآلجال ،و هذا في حالة تستدعي الضرورة ذلك أو حفاظا على الدليل املثبت للحق.269
يمكن للسلطة املفوضة اللجوء إلى القاض ي االستعجالي لتمكينها ضمان استمرارية املرفق العام
إلى غاية الفصل في موضوع الدعوى.270
و ملا كانت املنازعات األخرى لعقد تفويض املرفق العام تخضع الختصاص القضاء الكامل ،فإن
منازعاته املستعجلة تخضع بالتبعية لوالية هذا القضاء ،حيث أن ما يختص به األصل ينسحب
اختصاصه إلى الفرع.271

 -267حموش نور الهدى ،إخلف يوسف ،االطار القانوني لعقد امتياز املرفق العام في الجزائر ،مذكرة لنيل شهادة املاستر ،تخصص
القانون العام لألعمال ،كلية الحقوق و العلوم السياسية ،جامعة عبد الرحمان ميرة ،بجاية ،2015 ،ص.93 .
 -268أكلي نعيمة ،النظام القانوني لعقد االمتياز االداري في الجزائر ،مذكرة لنيل شهادة املاجستير في القانون ،تخصص قانون العقود
كلية الحقوق و العلوم السياسية ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو ،2013،ص.ص.167-166 .
 -269حاشمي سامي ،مرجع سابق ،ص.41 .
 -270فوناس سوهيلة ،مرجع سابق ،ص.265 .
 -271حاشمي سامي ،مرجع سابق ،ص.41 .
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ب -اآلثار املترتبة عن إخضاع عقود تفويض املرفق العام للقضاء الكامل
يتمتع القاض ي اإلداري في دعاوي القضاء الكامل بسلطات واسعة إذ يمكن له أن يحكم باإللغاء
التعديل أو تأييد القرار ،كما له أيضا أن يحكم بالتعويض ،في حين السلطات املقررة للقاض ي اإلداري
في دعوى اإللغاء ،يقتصر دوره عند حد إلغاء القرار املطعون فيه أو تأييده.
تنفرد كذلك دعاوي القضاء الكامل بشروط الدعاوي اإلدارية األخرى ،فمحلها هو عقود إدارية
و القرارات التي تتخذها السلطة املفوضة لتنفيذ عقد التفويض.272
تشمل دعاوي القضاء الكامل مجموعة دعاوي ادارية يرفعها ذوي الصفة و املصلحة أمام
القضاء املختص بهدف املطالبة و االعتراف لهم بوجود حقوق (مراكز قانونية) شخصية مكتسبة
و التقرير أن االدارة من خالل أعمالها القانونية أو املادية قد مست بهذه الحقوق الذاتية بصفة غير
شرعية ،ثم تقدير األضرار املادية و املعنوية الناجمة عن ذلك ،ثم التقرير بإصالحها و جبرها و هذا إما
بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه أو دفع مبلغ مالي مستحق أو التعويض عنها أو الحكم على السلطات
االدارية املدعى عليها بتثبيت حق مؤسس قانونا.273
تعد دعوى القضاء الكامل من االختصاص الحصري للمحاكم اإلدارية و ذلك عمال بنص املــادة
 801من قانون اإلجراءات املدنية و االدارية ،كما أن ميعاد رفع مثل هذه الدعوى ليس مقيد بمدة
زمنية معينة كما هو الشأن بدعوى اإللغاء فهي تظل قائمة طاملا الحق املطالب بموجب هذه الدعاوي
لم يسقط بالتقادم وفق القواعد العامة

.

 -2املنازعات بين السلطة املفوضة و املنتفعين
يحق ألي منتفع من املرفق العام املفوض ،إقامة دعوى ضد اإلدارة املفوضة في حالة إخاللها
بالتزاماتها املنصوص عليها في عقد التفويض ،أو في حالة إخاللها بالقواعد و املبادئ العامة التي تحكم
السير الحسن للمرفق العام ،فمثل هذه الدعاوي يعقد االختصاص بها للقضاء اإلداري ،أما عن نوع
الدعوى التي يتم رفعها فتتمثل في دعوى تجاوز السلطة.274

ثانيا  :اختصاص القضاء العادي
ال يجوز للمحاكم اإلدارية الفصل في أي نزاع إداري إال بموجب نص قانوني العتبار أن اختصاصها
يأتي على سبيل االستثناء ،وفقا للمادة  802من قانون االجراءات املدنية و االدارية ،التي تنص على ما

 -272مخلوف باهية ،فتح القطاعات الشبكية على املنافسة الحرة و حتمية املحافظة على املرفق العام ،مرجع سابق ،ص.68 .
 -273عبد العزيز عبد املنعم خليفة ،مرجع سابق ،ص.304 .
 -274مخلوف باهية ،فتح القطاعات الشبكية على املنافسة الحرة و حتمية املحافظة على املرفق العام ،مرجع سابق ،ص70 .
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يلي" :خالفا ألحكام املادتين  800و  801أعاله ،يكون من اختصاص املحاكم العادية املنازعات
اآلتية:
-

مخالفات الطرق.

-

املنازعات املتعلقة بكل دعوى خاصة باملسؤولية الرامية إلى طلب تعويض عن األضرار

الناجمة عن مركبات تابعـ ـ ـة للدول ـ ـ ـة ،الواليات أو البلديات ،أو إلح ـ ـدى املؤسسات العم ـ ـومية ذات
الصب ــغة اإلدارية".
تطبيقا للمعيار العضوي ،فإنه ال يمكن إدراج النزاعات التي تغيب فيها اإلدارة كطرف فيها ضمن
اختصاص القضاء اإلداري.
تخضع النزاعات التي تدخل في دائرة اختصاص القاض ي العادي تلك التي تطرأ إما بين املفوض
له و املرتفقين ،أو تلك التي تنشأ بين املفوض له و العمال أو تلك التي قد تنشأ بين املفوض له
و الغير.

 -1املنازعات بين املفوض له و املنتفعين
يعود االختصاص للفصل في املنازعات التي قد تنشأ بين صاحب التفويض من جهة و املنتفعين
من خدمات املرفق من جهة أخرى كأصل عام للقضاء العادي ،لكون أن العالقة بينهما تندرج ضمن
العالقات الخاصة النتفاء شرط وجود الشخص العام في العالقة التعاقدية تطبيقا للمعيار العضوي
لكن هذا ال يمنع من اختصاص القضاء االداري في حالة كون املفوض له شخص من أشخاص القانون
العام.275
يمكن للمرتفقين تأسيس طعن لتجاوز السلطة في حالة عدم مراعاة املفوض له اللتزاماته
الواردة في دفتر الشروط ،و لهم مطالبة تدخل اإلدارة إلجباره على ذلك ،و في حالة رفضها أو سكوتها
يمكن لهم أيضا رفع طعن لتجاوز السلطة.276

 -2املنازعات بين املفوض له و العم ـال
يقوم املفوض له في إطار تسيير و إدارة املرفق محل التفويض باستعمال مجموعة من الوسائل
املادية باإلضافة إلى عمال يكونون تحت إشرافه خاضعون في عالقاتهم للقانون الخاص في إطار عالقة
عقدية مدنية.

 -275فوناس سوهيلة ،مرجع سابق ،ص.268 .
- DE LAUBARDER André, Op. Cit, p. 119.276
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يمكن أن تنشأ نزاعات بين الطرفين ،حول األجر مثال ،فينعقد االختصاص في هذا اإلطار للقضاء
العادي و ذلك على مستوى القسم االجتماعي وفقا لقواعد و أحكام قانون العمل  ،باإلضافة إلى بعض
التنظيمات املكملة لعالقات العمل الخاصة.

 -3املنازعات بين املفوض له و الغ ـ ـير
يتحتم على املفوض له في إطار تسييره للمرفق العام إلى ابرام مجموعة من العالقات التعاقدية
مع الغير ،و ذلك لغرض ضمان السير الحسن و استمرارية املرفق العام محل التفويض ،لذلك فقد
يحدث أن تنشأ خالفات بين الطرفين ،و لكون أن هذه النزاعات يمكن أن تحدث في إطار عالقة عقدية
مدنية أو تجارية فإن االختصاص ينعقد بالضرورة للقضاء العادي" املدني أو التجاري " حسب طبيعة
العالقة مع األخذ بعين االعتبار القواعد املقررة في التقنين املدني أو التقنين التجاري.277

ثالثا :مدى إمكانية اللجوء إلى التحكيم في مجال عقود تفويض املرافق العامة
يعرف التحكيم بصفة عامة ،أنه ذلك اإلجراء الذي يتفق بموجبه الطرفان املتعاقدان على طرح
النزاع على طرف ثالث "املحكم" للفصل فيه بحكم ملزم لهما ،و قد يكون هذا االتفاق تابع لعقد معين
يذكر في جوهره يسمى شرط التحكيم ،كما قد يكون بمناسبة نزاع قائم بالفعل بين الخصوم
و يسمى اتفاق التحكيم.278
يتبين من هذا التعريف أن التحكيم يتميز بطابع ازدواجي ،فهو يتصف بطابع اتفاقي و بطابع
قضائي فمن جهة هو إجراء اتفاقي ينتج عن اتفاق الطرفين على عرض النزاع على شخص ثالث
أو مجموعة من األشخاص خارج مرفق العدالة .من جهة ثانية فهو إجراء قضائي بحكم أن القرارات
التحكيمية تتمتع بقوة إلزامية 279بالنسبة لألطراف املتنازعة ،شأنها شأن األحكام القضائية.
بالرجوع إلى أحكام قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية ،فاملادة  1006منه فقرة  03تنص على أنه
" ...و ال يجوز لألشخاص املعنوية العامة أن تطلب التحكيم ،ما عدا في عالقاتها االقتصادية
الدولية أو في إطار الصفاقات العمومية" .هذا ما يعني أن هذه املادة ضبطت أهلية أشخاص القانون
العام لطلب التحكيم ،بحيث حددت املجاالت التي يجوز فيها لها اللجوء فيها إلى التحكيم و هي في
عالقاتها االقتصادية الدولية أو في مجال الصفاقات العمومية.

 -277فوناس سوهيلة ،مرجع سابق ،ص.ص.269-268 .
 -278أكلي نعيمة ،مرجع سابق ،ص.178 .
 -279تنص املادة  1131من القانون رقم  ،09-08املتعلق ق.ا.م.ا ،على ما يلي" :تحوز احكام التحكيم حجية الش يء املقض ي فيه بمجرد
صدورها ،"...مرجع سابق،
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في حين تنص املادة  975من نفس القانون على أنه  " :ال يجوز لألشخاص املذكورة في املادة
 800أعاله أن تجري تحكيما إال في الحاالت الواردة في االتفاقيات الدولية التي صادقت عليها
الجزائر و في مادة الصفقات العمومية".
عمال بهذه املادة ،يتبين أن الوالية و البلدية و املؤسسات العمومية ذات الطابع االداري
التابعة لها ،ال يجوز لها اللجوء إلى التحكيم إال في الحاالت التي نصت عليها صراحة االتفاقيات الدولية
و املصادق عليها من طرف السلطة الجزائرية و كذا في حالة ابرام الصفقات العمومية و هذا ما يعني
أنه ليس بإمكان هؤالء األشخاص الحق في اللجوء إلى التحكيم لحل املنازعات الناشئة عن اتفاقيات
تفويض املرفق العام.
في حين يوجد هناك أمثلة لعقود التفويض أبرمتها الدولة الجزائرية مع أشخاص أجنبية
تضمنت بند اللجوء إلى التحكيم الدولي ،مثل العقد الذي أبرمته في مع شركة أوراسكوم ""ORASCOM
املصرية حول استغالل و تسيير مرفق املواصالت السلكية و الالسلكية و كذا العقد املبرم بين الجزائرية
للمياه و الديوان الوطني للتطهير من جهة و الشركة الفرنسية " "SUIEZ–ENVIRONNEMENTمن
جهة أخرى ،حول تسيير الخدمات العمومية للمياه و التطهير لوالية الجزائر العاصمة ،و هذا العقد
تضمن في مادته  35إمكانية اللجوء إلى تحكيم الغرفة التجارية الدولية بباريس من أجل تسوية
النزاعات التي قد تنشأ عن تنفيذه.280

 -280مخلوف باهية" ،سبل تسوية النزاعات الناشئة عن تنفيذ اتفاقية تفويض املرافق العامة" ،مرجع سابق ،ص.ص.7-6 .
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يتضح مما سبق أن املنظم الجزائري قد قيد حرية السلطة املفوضة في اختيارها للمتعامل الذي
تتعاقد معه بكيفيات محددة ،فأقر إجراء الطلب على املنافسة كأصل و التراض ي كاستثناء ،حيث
يفسح األول املجال للمنافسة بين املترشحين ،بينما يركز اإلجراء الثاني على مبدأ اختيار اإلدارة
للمتعامل دون اللجوء إلى إجراءات اإلعالن و اإلشهار ،األمر الذي دفع به إلى تحديد حاالت اللجوء إليه
على سبيل الحصر.
حرصا منه على إبرام إجراءات منح مختلف تفويضات املرفق العام فقد كرس املنظم أحكاما
قانونية خاصا بالرقابة على هذه اإلجراءات إلضفاء الشفافية و النزاهة على أعمال اإلدارة.
من جانب آخر ،استغالل املرفق العام من طرف املفوض له ينجم عنه عدة نزاعات سواء مع
السلطة املفوضة أو الغير ،خص لها املنظم إطارا قانونيا للفصل و النظر فيها من طرف القضاء العادي
أو اإلداري ،حسب طبيعة النزاع.
و اعتبار اتفاقية تفويض املرفق العام من بين العقود اإلدارية يستدعي بالضرورة ترتيب مجموعة
من اآلثار تتمثل في حقوق و التزامات كل طرف ،باإلضافة إلى جملة من الحقوق لفائدة املنتفعين من
املرفق العام ،األمر الذي يميز هذا العقد عن باقي العقود اإلدارية.
فتفويض املرفق العام ألحد األشخاص املعنوية العامة أو الخاصة يكون ملدة زمنية محددة
و ليست بصفة مطلقة ،و هذا ما يترتب توقع نهاية عقود التفويض سواء بصفة طبيعية أو غير طبيعية
تؤدي إلى النظر في مصير األموال و األمالك املتعلقة باستغالل املرفق العام و في النزاعات الناشئة عن
ذلك سواء وديا أو قضائيا.
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تبين من خالل دراسة موضوع تفويض املرفق العام في ظل أحكام املرسوم التنفيذي رقم
 ،199-18أن تكريس السلطة التنفيذية لتقنية التسيير املفوض للمرفق العام كان حتمية أمام
النقائص التي عرفتها األساليب التقليدية في تسيير املرافق العمومية و كذا الظروف االقتصادية التي
عرفتها الجزائر التي أدت بها إلى انتهاج النظام الليبرالي ،حيث كان اعتماد هذا األسلوب بدافع التكفل
بتطلعات و حاجات املواطن املتزايدة ،بصفة منتظمة و مستمرة.
يتضح من خالل التنظيم الجديد للتسيير املفوض للمرفق العام ،أن املنظم حاول إعطاء
نظرة جديدة لهذا األسلوب ،من خالل اقتباس بعض أحكامها من األنظمة القانونية املقارنة ،على
غرار النظام الفرنس ي ،مع األخذ بعين االعتبار الوضع االقتصادي الراهن ،رغبة منه االلتحاق بركب
الدول التي خطت خطوات هامة في هذا املجال.
وفقا ملضمون املرسوم السالف الذكر ،فتفويض املرفق العام ال يتحقق إال بوجود أسس
و مقومات ،تتمثل في وجود مرفق عام قابل للتفويض ،وجود عالقة تعاقدية مع ضرورة ارتباط عقود
التفويض باستغالل مرافق عامة و تعلق املقابل املالي بنتائج استغالل هذه املرافق ،حيث يعتبر
هذا األخير املعيار الفاصل لتمييز هذه العقود عن غيرها من العقود األخرى.
حصر املنظم تطبيق أحكام املرسوم التنفيذي الجديد في الجماعات االقليمية (البلدية و الوالية)
و املؤسسات العمومية ذات الطابع االداري التابعة لها دون املؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي
و التجاري أو الهيئات األخرى املركزية.
غير أن استعمال املنظم لكلمة يمكن في بداية املادة  04من املرسوم التنفيذي رقم 199-18
"يمكن للجماعات االقليمية  ،"...و كذا في التعليمة الوزارية رقم  006املؤرخة في  09جوان 2019
يدل على أن هذه الجماعات غير ملزمة بالعمل باألشكال التي تضمنها و امكانيتها مواصلة العمل بالطرق
التقليدية الواردة في قانوني البلدية و الوالية في تسيير مصالحها العمومية.
يتجلى كذلك أن اتخاذ هذا املرسوم و حصره فقط في األشخاص املعنوية العامة السالف
ً
ً
ذكرهما ،كان بدافع الرغبة في التكفل بحاجات املواطنين على املستوى املحلي املتزايدة كما و نوعا ،و رد
االعتبار للمرفق العمومي املحلي ،و ذلك من خالل إشراك القطاع الخاص و االستفادة من قدراته
املالية و املهنية في عملية تسيير املرافق العامة املحلية و الحرص على تعزيز و ضمان املصلحة العامة
و توفير الجودة و النوعية في تأدية الخدمة العمومية من خالل تفعيل مبادئ املرفق العام املتمثلة في
االستمرارية و القدرة على التكيف و املساواة بين املنتفعين.
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تتخذ عقود تفويض املرفق العام صور و أشكال ،تتمثل في :االمتياز ،االيجار ،الوكالة املحفزة
و التسيير ،ذكرها املشرع على سبيل املثال ،وفقا ملحتوى املادة  52من املرسوم التنفيذي رقم 199-18
أين خص كل شكل بمجموعة من الضوابط و األحكام.
وضع املنظم جملة من االجراءات و الكيفيات املتعلقة بعملية ابرام اتفاقية تفويض املرفق
العام ،أين كرس صيغتين إلبرامها تتمثالن في الطلب على املنافسة كقاعدة عامة و التراض ي كإستثناء
لها ،مع حصر هذه األخيرة في حاالت محددة و لضرورة املصلحة ،و التي خصها بآليات الرقابة الداخلية
و الخارجية ،مع تمكين املنتفعين من ممارسة الرقابة البعدية على كيفية استغالل املفوض له للمرفق
العام محل التفويض ،ضمانا لفعاليته و جودة الخدمات.
يستخلص كذلك من خالل تنظيم املرسوم محل الدراسة ،أن املنظم لم يقم بوضع اطار قانوني
متكامل يحكم كل أشكال عقود تفويض املرفق العام ،يكون متوافقا مع تطلعات و احتياجات املواطن
و وسيلة لترقية الخدمة العمومية ،بشكل يمكن الجماعات االقليمية من تفويض مرافقها العامة مع
االحتفاظ بالصالحيات و السلطات التي تمكنها من حماية مصالح مواطنيها.
يعد االعتماد على إجراء التسوية الودية للنزاعات السبيل األنجع لحل النزاعات التي قد تثور
في مرحلة تنفيذ اتفاقية تفويض املرفق العام قبل عرضها على القضاء ،الذي يتميز بالبطء و تعقيد
االجراءات ،األمر الذي قد يصطدم بإحدى املبادئ األساسية التي يقوم عليها سير املرافق العمومية ،أال
و هي االستمرارية.
أما عن مدى نجاعة األشكال املكرسة بموجب املرسوم الجديد ،التي تطبق على الجماعات
االقليمية فقط ،فباعتبارها تجربة جديدة لم يمض عليها سنة من تنظيمها ،فإنه يصعب تقييمها

و

هو أمر يحتاج أقل تقدير دخولها حيز التنفيذ الفعلي ،لتعطي مؤشرات موضوعية تمكن من تقدير
آثارها على أرض الواقع.
على ضوء هذه النتائج و املالحظات املستخلصة بخصوص التنظيم الجديد لتقنية تفويض
املرفق العام ،نقترح التوصيات التالية:
يتعين العمل على اشراك القطاع الخاص في عقود التفويض بشكل واسع من خالل اشراك
املؤسسات األجنبية ذات الخبرة العالية في شتى املجاالت ،شريطة وضع اآلليات و الضمانات التي تسمح
لإلدارة في أداء الخدمة العمومية وفقا للمتطلبات املعمول بها و تطلعات املنتفعين.
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العمل على وضع حيز التنفيذ ألشكال تفويض املرفق العام في املجاالت االستراتيجية ،مع األخذ
بعين االعتبار الخصوصيات االجتماعية و الثقافية لكل منطقة ،و هذا ما يستوجب كذلك اجراء دراسة
قبلية بموجبها يتم تحديد و انتقاء شكل التفويض الذي يتناسب مع املرفق العام محل التفويض.
ضرورة العمل على تأطير األشخاص املكلفين بعملية ابرام تفويضات املرفق العام ،من خالل
التكوين املكثف و املستمر ،باعتبار أن هذه اآللية جديدة على الجماعات االقليمية ،إضافة إلى
كون هذه األخيرة تعاني من نقص في الكفاءات و القدرات البشرية التي تسمح لها بالتنظيم املحكم
و الفعال لتقنية التفويض ،مما يستدعي و يستحسن مرافقتها من طرف الهيئات املركزية و األشخاص
املؤهلين في امليدان ،عند بداية وضع أحكامها حيز التنفيذ.
جعل من التحكيم كأسلوب يمكن االعتماد عليه في حل النزاعات التي تثار بمناسبة تنفيذ عقود
تفويض املرفق العام ،شأنه شأن الصفقات العمومية ،للتمكن من جلب املتعاملين األجانب و من ثمة
نقل و استغالل خــبرتهم في تسيير املرافق العمومية.
ضرورة إعداد دفاتر شروط نموذجية لكل األشكال املتضمنة في املرسوم الجديد مع مراعاة
طبيعة املرفق محل التفويض ،لتسهيل تفويض املرافق العمومية التابعة للجماعات االقليمية ،من
جهة و االسراع في تحديد قائمة املرافق العمومية التي ال تستدعي إجراء الطلب على املنافسة ،وفقا
لنص املادة  19من املرسوم التنفيذي رقم  ،199-18من جهة أخرى.
تأطير و تفعيل الرقابة اإلدارية على اتفاقية تفويض املرافق العامة ،قصد الحفاظ على ضمان
الخدمة العمومية على أكمل وجه ،و كذا ضمان احترام مبادئ املساواة و االستمرارية و معايير الجودة
التي يتطلع إليها املرتفقون.
ضرورة التفكير في وضع آليات إلدراج التقنيات الحديثة كالرقمنة و التعامل بالطرق اإللكترونية
ً
الحديثة ،في تقنية تفويض املرفق العام خاصة في اجراءات ابرام اتفاقيات التفويض ،و ذلك مواكبة
للتطورات الحديثة و ضمانا ألداء خدمة عمومية ذات جودة و نوعية.
تم بحمد هللا
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أوال -الكـ ـتب
 -1بعلي محمد الصغير ،القرارات و العقود االدارية ،دار العلوم للنشر و التوزيع ،عنابة.2017 ،
 -2بوضياف عمار ،الصفقات العمومية في الجزائر ،جسور للنشر و التوزيع ،عن ـابة.2007 ،
 -3ضريفي نادية ،تسيير املرافق العام في ظل التحوالت الجديدة ،دار بلقيس للنشر ،الجزائر .2010
 -4عبد العزيز عبد املنعم خليفة ،األسس العامة للعقود االدارية( :االبرام -التنفيذ -املنازعات) دار
الفكر العربي ،القاهرة.2007 ،
 -5علي الدبس عصام ،ماهية القانون االداري (التنظيم االداري -النشاط االداري) ،ط ،1دار الثقافة
للنشر و التوزيع ،عمان.2014 ،
 -6عوابدي عمار ،القانون االداري ،النشاط االداري ،ج ،2ديوان املطبوعات الجامعية ،الجزائر
.2007
 -7فهمي أبوزيد مصطفى ،الوسيط في القانون االداري ،دار الجامعة الجديدة ،االسكندرية ،مصر
.1995
 -8لباد ناصر ،القانون االداري الجزء الثاني "النشاط االداري" ،ط ،1لباد للنشر و التوزيع ،الجزائر
.2004
 -9محمد محمد عبد اللطيف ،تفويض املرفق العام ،دار النهضة العربية ،القاهرة.2000 ،
 -10محيو أحمد ،محاضرات في املؤسسات االدارية ،ترجمة محمد عرب صاصيال ،الطبعة الرابعة
ديوان املطبوعات الجامعية ،الجزائر .1986
 -11مروان محي الدين القطب ،طرق خصخصة املرافق العامة (االمتياز ،الشركات املختلطة،

BOT

تفويض املرفق العام) ،منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت.2009 ،

ثانيا -األطروحات و املذكرات الجامعية
أ -أطروح ـات الدكتوراه
 -1ربحي أمحمد ،عقد التسيير في القانون املقارن ،أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم تخصص
قانون ،كلية الحقوق و العلوم السياسية ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو.2017 ،
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 -2ضريفي نادية  ،املرفق العام بين ضمان املصلحة العامة و هدف املردودية :حالة عقود االمتياز
أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في الحقوق ،كلية الحقوق بن عكنون ،جامعة الجزائر.2012 ،
 -3فوناس سوهيلة ،تفويض املرفق العام في القانون

الجزائري ،أطروحة لنيل شهادة

الدكتوراه في العلوم تخصص قانون ،كلية الحقوق و العلوم السياسية ،جامعة مولود معمري
تيزي وزو.2018 ،
 -4مخلوف باهية  ،فتح القطاعات الشبكية على املنافسة الحرة و حتمية املحافظة على املرفق
العام ،أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم ،تخصص قانون ،كلية الحقوق و العلوم
السياسية ،جامعة مولود معمري تيزي وزو.2019 ،

ب -املذك ـ ـرات الجامعية
 /1مذكرات املاجستير
 -1أكلي نعيمة ،النظام القانوني لعقد االمتياز اإلداري في الجزائر ،مذكرة لنيل شهادة املاجستير في
القانون ،تخصص قانون العقود ،كلية الحقوق و العلوم السياسية ،جامعة مولود معمري تيزي
وزو.2013 ،
 -2عياد بوخالفة ،خصوصيات الصفقات العمومية في للتشريع الجزائري ،مذكرة لنيل شهادة
املاجستير في القانون العام ،تخصص قانون املنازعات االدارية ،كلية الحقوق و العلوم
السياسية ،جامعة مولود معمري تيزي وزو.2018 ،
 -3مسعودي خالد ،مرتفق املرفق العمومي في القانون الجزائري ،مذكرة لنيل شهادة املاجستير في
الحقوق ،تخصص هيئات عمومية و حكومة ،كلية الحقوق و العلوم السياسية ،جامعة عبد
الرحمان ميرة ،بجاية .2016
 /2مذك ـرات املاسـ ــتر
 -1ادير نوال ،بشري الويزة  ،النظام القانوني لعقد تفويض املرفق العام ،مذكرة لنيل شهادة
املاستر ،تخصص القانون العام لألعمال ،كلية الحقوق و العلوم السياسية ،جامعة عبد الرحمان
ميرة ،بجاية.2016 ،
 -2بروري هدى ،ساولي صونية ،الطبيعة القانونية لعقد الوكالة املحفزة في ظل املرسوم الرئاس ي
رقم  ،247-15مذكرة لنيل شهادة املاستر ،تخصص الجماعات املحلية و الهيئات اإلقليمية كلية
الحقوق و العلوم السياسية ،جامعة عبد الرحمان ميرة ،بجاية.2018 ،
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 -3حاشمي سامي ،النظام القانوني التفاقية تفويض املرفق العام ،مذكرة لنيل شهادة املاستر
تخصص قانون الجماعات املحلية و الهيئات االقليمية ،كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة
عبد الرحمان ميرة بجاية.2017 ،
 -4حموش نور الهدى ،إخلف يوسف ،االطار القانوني لعقد امتياز املرفق العام في الجزائر مذكرة
لنيل شهادة املاستر ،تخصص القانون العام األعمال ،كلية الحقوق و العلوم السياسية ،جامعة
عبد الرحمان ميرة بجاية.2015 ،
 -5شبل فريدة ،إفيس سميحة ،التعديالت الجديدة التي أتى بها املرسوم الرئاس ي رقم 247-15
املتعلق بتنظيم الصفقات العمومية و تفويضات املرفق العام ،مذكرة لنيل شهادة املاستر
تخصص الجماعات املحلية ،كلية الحقوق و العلوم السياسية ،جامعة عبد الرحمان ميرة ،بجاية
.2018
 -6فروج منال ،عمراني صارة  ،تفويض تسيير املرافق العام لصالح األشخاص الخاصة ،مذكرة لنيل
شهادة املاستر ،تخصص القانون العام األعمال ،كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة عبد
الرحمان ميرة ،بجاية.2013 ،

ثالثا -املقاالت و املداخالت العلمية
أ -املق ـ ـاالت
 -1إرزيل الكاهنة" ،عن استخدام تفويض املرفق العام في القانون الجزائري" ،مجلة أبحاث قانونية
و سياسية ،العدد الثالث ،كلية الحقوق و العلوم السياسية ،جامعة محمد الصديق بن يحي
جيجل ،2017 ،ص.ص .33-10
 -2بدير يــحي" ،الجوانب القانونية آللية تفويض املرفق العام على ضوء أحكام املرسوم الرئاس ي
 247-15املتعلق بتنظيم الصفقات العمومية و تفويض املرفق العام" ،املجلة الجزائرية للحقوق
و العلوم السياسية ،العدد الثالث ،عين تموشنت ،2017 ،ص.ص.141-131 .
 -3بركبية حسام الدين" ،تفويض املرفق العام مفهوم جديد و مستقل في إدارة املرافق العامة"
مجلة املفكر ،العدد الرابع عشر ،كلية الحقوق و العلوم السياسية ،جامعة محمد خيضر
بسكرة ،2017،ص.ص .547-527
 -4بوهالي نوال"،التسيير املفوض في ظل املرسوم الرئاس ي رقم  ،247-15املتضمن تنظيم الصفقات
العمومية و تفوضيات املرفق العام" ،مجلة البحوث و الدراسات القانونية و السياسية ،العدد
الثاني عشر ،كلية الحقوق و العلوم السياسية ،جامعة البليدة ،2017 ،ص.ص.345-331 .
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 -5زمال صالح" ،مبادئ تفويض املرفق العام في التشريع الجزائري قراءة في أحكام نص املادة 209
من املرسوم الرئاس ي  ،"247-15حوليات جامعة الجزائر  ،1العدد الثاني و الثالثون ،ج ،1جامعة
يوسف بن خدة الجزائر  2018 ،1ص.ص.518-494 .
 -6زواوي الكاهنة" ،ابرام الصفقات العمومية في ظل املرسوم الرئاس ي رقم  ،"247-15مجلة الشريعة
و االقتصاد ،العدد الثاني عشر ،كلية الشريعة و االقتصاد ،جامعة العلوم االسالمية
قسنطينة ،2017،ص.ص .141-131
 -7سليمان سهام" ،تفويض املرفق العام كتقنية جديدة في القانون الجزائري" ،مجلة الدراسات
القانونية ،العدد الثاني ،كلية الحقوق و العلوم السياسية ،جامعة يحي فارس املدية2017 ،
ص.ص.152-127 .
 -8عصام صبرينة" ،تسيير املرفق العام في القانون الجزائري" ،مجلة ابحاث قانونية و سياسية
العدد الخامس ،كلية الحقوق و العلوم السياسية ،جامعة محمد الصديق بن يحي ،جيجل 2017
ص.ص.303-289 .

ب -املداخ ـالت
 -1بوعنق سمير" ،تكريس تقنية تفويض املرفق العام في القانون الجزائري :تحول جديد إلدارة
املرافق العام في الجزائر" ،أعمال امللتقى الوطني حول الجوانب العملية ملستجدات الصفقات
العمومية و تفويضات املرفق العام طبقا للمرسوم الرئاس ي رقم  ،"247-15كلية الحقوق و العلوم
السياسية ،جامعة محمد الصديق بن يحي ،جيجل ،يومي  11و  12ديسمبر ( 2018غير منشورة).
 -2زواوي عباس" ،طرق و أساليب إبرام الصفقات العمومية في ظل أحكام املرسوم الرئاس ي رقم
 "247-15مداخلة مقدمة بمناسبة أشغال اليوم الدراس ي حول تنظيم الصفقات العمومية
و تفويضات املرفق العام ،املنظم من طرف كلية الحقوق و العلوم السياسية ،جامعة محمد
خيضر ،بسكرة ،يوم  17ديسمبر .2015
 -3شريط فوضيل" ،تقنيات تفويض املرفق العام و ضماناتها" ،أعمال امللتقى الوطني حول الجوانب
العملية ملستجدات الصفقات العمومية و تفويضات املرفق العام طبقا للمرسوم الرئاس ي
رقم  ،247-15كلية الحقوق و العلوم السياسية ،جامعة محمد الصديق بن يحي ،جيجل ،يومي
 11و  12ديسمبر ( 2018غير منشورة).
 -4عالم لياس "،الوكالة املحفزة :إطار جديد لتقنية تعاقدية كالسيكية" ،أعمال امللتقى الوطني حول
الجوانب العملية ملستجدات الصفقات العمومية و تفويضات املرفق العام طبقا للمرسوم
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الرئاس ي رقم  ،"247-15كلية الحقوق و العلوم السياسية ،جامعة محمد الصديق بن يحي جيجل
يومي  11و  12ديسمبر ( 2018غير منشورة).
 -5مخلوف باهية " ،سبل تسوية النزاعات الناشئة عن تنفيذ اتفاقية تفويض املرافق العام" أعمال
امللتقى الوطني حول الجوانب العملية ملستجدات الصفقات العمومية و تفويضات املرفق العام
طبقا للمرسوم الرئاس ي رقم  ،"247-15كلية الحقوق و العلوم السياسية ،جامعة محمد الصديق
بن يحي ،جيجل ،يومي  11و  12ديسمبر ( 2018غير منشورة).

رابعا -النصوص القانونية
أ -الدستور
-

الدستور الجزائري لسنة  ،1996منشور بموجب مرسوم رئاس ي رقم  ،438-96مؤرخ في 07
دسيمبر  ،1996ج.ر.ج.ج.د.ش عدد  76صادر في  08ديسمبر  ،1996معدل و متمم بقانون رقم -02
 ،03مؤرخ في  10أفريل  ،2002ج.ر.ج.ج.د.ش عدد  25صادر في  14أفريل  ،2002معدل

و

متمم بقانون رقم  19-08مؤرخ في  15نوفمبر  ،2008ج.ر.ج.ج.د.ش عدد  63صادر في  16نوفمبر
 ،2008معدل و متمم بقانون رقم  01-16مؤرخ في  06مارس  2016ج.ر.ج.ج.د.ش عدد  14صادر
في  07مارس ( ،2016استدراك في ج.ر.ج.ج.د.ش عدد  46صادر في  03أوت .)2016

ب -النصوص التشريعية
 -1أمر رقم  ،58-75مؤرخ في  26سبتمبر  ،1975يتضمن القانون املدني ،ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 78
صادر في  30سبتمبر  ،1975معدل و متمم بموجب قانون رقم  01-83مؤرخ في  29جانفي 1983
ج.ر.ج.ج.د.ش عدد  05صادر في  01فيفري  .1983معدل و متمم بموجب قانون رقم  14-88مؤرخ
في  03ماي  ،1988ج.ر.ج.ج.د.ش عدد  18صادر في  04ماي  .1988معدل و متمم بموجب قانون
رقم  01-89مؤرخ في  07فيفري  ،1989ج.ر.ج.ج.د.ش عدد  06صادر في  08فيفري  ،1989معدل
و متمم قانون رقم  ،10-05مؤرخ في  20جويلية  ،2005ج.ر.ج.ج.د.ش عدد  44صادر في 26
جويلية  ،2005معدل و متمم قانون رقم  ،05-07مؤرخ في  13ماي  ،2007ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 31
صادر في  13ماي .2007
 -2أمر رقم  ،13-96مؤرخ في  15جوان  ،1996يعدل و يتمم القانون رقم  17-83مؤرخ في  16جويلية
 ،1983املتضمن قانون املياه ج.ر.ج.ج.د.ش عدد  ،37صادر في  16جوان ( 1983ملغى).
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 -3قانون رقم  ،17-83مؤرخ في  16جويلية  ،1983يتضمن قانون املياه ،ج.ر .ج.ج.د.ش عدد 30
صادر في  19جويلية  1983املعدل و املتمم ،بموجب أمر رقم  ،13-96مؤرخ في  15يونيو 1996
ج.ر .ج.ج.د.ش عدد  37صادر في  16نوفمبر ( 1996ملغى).
 -4قانون رقم  ،01-89مؤرخ في  07فيفري  ،1989يتمم و يعدل أمر رقم  ،58-75مؤرخ في 26
سبتمبر  ،1975املتضمن القانون املدني ،ج.ر.ج.ج.د.ش ،عدد  06صادر في  08فبراير .1989
 -5قانون رقم  ،08-90مؤرخ في  07أفريل  ،1990يتعلق بالبلدية ،ج.ر.ج.ج.د.ش عدد  15الصادر في
 15أفريل  ،1990املعدل و املتمم باألمر رقم  03-05املؤرخ في  18جويلية  ،2005ج.ر.ج.ج.د.ش
عدد  50صادر في  19جويلية ( 2005ملغى)
 -6قانون رقم  ،09-90مؤرخ في  07أفريل  ،1990يتعلق بالوالية ،ج.ر.ج.ج.د.ش عدد  15الصادر في
 11أفريل  1990املعدل و املتمم باألمر رقم  04-05املؤرخ في  18جويلية  ،2005ج.ر.ج.ج.د.ش
عدد  50صادر في  19جويلية ( 2005ملغى).
 -7قانون رقم  ،30-90مؤرخ في  01ديسمبر  ،1990يتعلق باألمالك الوطنية ،ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 52
صادر في  02ديسمبر  1990املعدل و املتمم بموجب القانون رقم  14-08مؤرخ في  20جويلية
 2008ج.ر.ج.ج.د.ش عدد  44صادر في  03أوت .2008
 -8قانون رقم  ،03-2000مؤرخ في  05أوت  ،2000يحدد القواعد العامة املتعلقة بالبريد

و

املواصالت السلكية و الالسلكية ،ج.ر .ج.ج.د.ش ،عدد  48صادر في  06أوت  ،2000املعدل
و املتمم بموجب القانون رقم  ،10-14مؤرخ في  30ديسمبر  ،2006يتضمن قانون املالية لسنة
 2015ج.ر.ج.ج.د.ش عدد  ،78صادر في  31ديسمبر ( 2014ملغى بموجب قانون رقم  04-18مؤرخ
في  10ماي  ،2018ج.ر .ج.ج.د.ش ،عدد  27صادر في  03ماي .) 2018
 -9قانون رقم  ،01-02مؤرخ في  05فيفري  ،2002يتعلق بالكهرباء و توزريع الغاز بواسطة القنوات
ج.ر.ج.ج.د.ش عدد  8صادر في  06فيفري  ،2002املعدل و املتمم بموجب القانون رقم 10-14
مؤرخ في  30ديسمبر  ،2006يتضمن قانون املالية لسنة  2015ج.ر.ج.ج.د.ش عدد  ،78صادر في
 31ديسمبر .2014
 -10قانون رقم  12-05املؤرخ في  04أوت  ،2005املتعلق باملياه ،ج.ر.ج.ج.د.ش عدد  60صادر في 04
سبتمبر  ،2005معدل و متمم بموجب القانون رقم  ،03-08مؤرخ في  23جانفي 2008
ج.ر.ج.ج.د.ش ،عدد  44صادر في  27جانفي  ،2008معدل و متمم بموجب األمر رقم  02-09مؤرخ
في  22جويلية  ،2009ج.ر.ج.ج.د.ش عدد  ،44صادر في  26جويلية .2009
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 -11قانون رقم  ،09-08مؤرخ في  25فيفري  ،2008يتضمن قانون االجراءات املدنية و االدارية
ج.ر.ج.ج.د.ش عدد  21صادر في  23أفريل .2008
 -12قانون رقم  ،10-11مؤرخ في  22يونيو  ،2011يتعلق بالبلدية ،ج.ر.ج.ج.د.ش عدد  37صادر في
 03جويلية .2011
 -13قانون رقم  ،07-12مؤرخ في  21فبراير  ،2012يتعلق بالوالية ،ج.ر.ج.ج.د.ش عدد  12صادر في
 29فيفري .2012

ج -النصوص التنظيمية
 -1مرسوم رئاس ي رقم  ،247-15مؤرخ في  16سبتمبر  ،2015يتضمن تنظيم الصفقات العمومية
و تفويضات املرفق العام ،ج.ر.ج.ج.د.ش عدد  50صادر في  20سبتمبر .2015
 -2مرسوم تنفيذي رقم  ،215-94املؤرخ في  23جويلية  ،1994الذي يحدد أجهزة االدارة العامة في
الوالية و هياكلها ،ج.ر.ج.ج.د.ش عدد  48صادر في  27جويلية .1994
 -3مرسوم تنفيذي رقم  ،09-04مؤرخ في  11جانفي  ،2004املتضمن املوافقة على رخصة إقامة
شبكة عمومية للمواصالت السلكية و الالسلكية الخلوية من نوع  GSMو استغاللها و توفير
خدمات املواصالت للجمهور ،ج.ر.ج.ج.د.ش عدد  04صادر في  14جانفي  ،2004معدل و متمم
بموجب مرسوم تنفيذي رقم  61-15مؤرخ في  08فيفري  ،2015ج.ر.ج.ج.د.ش عدد  08صادر في
 15فيفري .2015
 -4مرسوم تنفيذي رقم  ،199-18مؤرخ في  02أوت  ،2018املتعلق بتفويض املرفق العام
ج.ر.ج.ج.د.ش عدد  48صادر في  05أوت .2018

د -التعليمات
 -1تعليمة وزارية رقم  ،842/394مؤرخة في  17ديسمبر  ،1994تتعلق بامتياز املرافق العمومية
املحلية و تأجيرها ،صادرة عن وزارة الداخلية ،تنفيذا لتعليمة رئيس الحكومة رقم  20املؤرخة في
 07جويلية ( 1994غير منشورة).
 -2تعليمة وزارية رقم  ،006مؤرخة في  09جوان  ،2019تتضمن تجسيد أحكان املرسوم التنفيذي
رقم  199-18املؤرخ في  02أوت  ،2018املتعلق بتفويض املرفق العام (غير منشورة)
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 النصوص القانونية األجنبية-خامسا
 املتعلق،54.05  بتنفيذ القانون رقم،2006  فيفري14  صادر في1.06.15 ظــهير شريف رقم

-

 أنظر املوقع،2006  مارس16  صادر في،5404  عدد،م.م.ر. ج،بالتدبير املفوض للمرافق العامة
.2019  أفريل20  تم االطالع عليه بتاريخwww.sgg.gov.ma :التالي
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1- Loi d’orientation n°92-125 du 06 février 1992, relative à l’administration
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فهرس املحت ـويات
قائمة املختصرات
مقدم ـ ـ ـة

01

الفصل األول
ماهية تفويض املرفق العام وفقا للمرسوم التنفيذي 199-18
املبحث األول :مفهوم تفويض املرفق العام
املطلب األول :املقصود بتفويض املرفق العام
الفرع األول :تعريف تفويض املرفق العام و تمييزه عن الصفقة العمومية
أوال :تعريف تفويض املرفق العام
 -1التعريف الف ــقهي
 -2التعريف التشريعي
ثانيا :أطراف اتفاقية تفويض املرفق العام
 -1السلطة املفوضة
 -2املفوض له
 -3املرتفقون
ثالثا :تمييز عقد تفويض املرفق العام عن عقد الصفقة العمومية
 -1معيار كيفية دفع املقابل املالي
 -2معيار االستغالل
الفرع الثاني :تكريس تقنية تفويض املرفق العام و دواعي تبنيها
أوال :مرحلة التردد في االعتراف بتقنية تفويض املرفق العام
ثانيا :مرحلة التكريس الصريح لتقنية تفويض املرفق العام
 -1بموجب القانون الجديد للبلدية رقم 10-11
 -2بموجب نص يدمج بين الصفقات العمومية و تفويضات املرفق العام
 -3بموجب نص تنظيمي خاص بتفويض املرفق العام
ثالثا :دواعي تبني املشرع الجزائري أسلوب تفويض املرفق العام
 -1انسحاب الدولة من الحقل االقتصادي
 -2عدم جدوى األساليب التقليدية
أ -عيوب و نقائص التسيير املباشر
ب -عيوب و نقائص التسيير عن طريق املؤسسة العمومية
الفرع الثالث :أنواع تفويض املرفق العام املكرسة بموجب املرسوم التنفيذي رقم 199-18
أوال :التفويض األصلي (االتفاقي)
ثانيا :التفويض الفرعي (املناولة)
املطلب الثاني :أسس و قواعد تفويض املرفق العام
الفرع األول :أسس تفويض املرفق العام
أوال :العناصر املرتبطة باملرفق العام
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06
08
08
08
09
09
10
13
13
14
15
15
15
16
16
17
18
18
18
18
19
19
19
20
20
21
21
21
22
22
22
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 -1وجود مرفق عام
 -2قابلية املرفق العام للتفويض
أ -املرافق العامة القابلة للتفويض
ب -املرافق العامة الغير قابلة للتفويض
ثانيا :العناصر املرتبطة بعقد التفويض
 -1وجود عالقة تعاقدية بين السلطة املفوضة و املفوض له
 -2ارتباط عقد التفويض باستغالل مرفق عام
 -3ارتباط املقابل املالي بنتائج استغالل املرفق العام
الفرع الثاني :قواعد تفويض املرفق العام و مبادئ استغالله
أوال :القواعد التي تحكم عملية تفويض املرفق العام
 -1قاعدة االعتبار الشخص ي
 -2قاعدة تحمل املفوض له ملخاطر و أعباء االستغالل
 -3قاعدة خضوع املفوض له للرقابة
ثانيا :املبادئ الواجب احترامها عند استغالل املرفق العام
 -1احترام املبادئ الكالسيكية للمرفق العام
أ -مبدأ االستمرارية
ب -مبدأ املساواة أمام املرفق العام
ج -مبدأ قابلية التكيف
 -2احترام املبادئ املستحدثة للمرفق العام
أ -مبدأ نوعية الخدمة املقدمة
ب -مبدأ الفعالية االقتصادية و االجتماعية للمرفق العام
ج -مبدأ الخدمة الشمولية
املبحث الثاني :أشكال تفويض املرفق العام وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 199-18
املطلب األول :األساليب الخاضعة لرقابة جزئية من طرف السلطة املفوضة
الفرع األول :االمتياز
أوال :تعريف االمتياز
 -1التعريف الفقهي
 -2التعريف التشريعي
أ -قبل التكريس الصريح لتقنية التفويض
ب -بعد التكريس الصريح لتقنية التفويض
ثانيا :عناصر و خصائص عقد االمتياز
 -1أطراف العقد
 -2موضوع العقد
 -3املقابل املالي
 -4مدة العقد
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22
24
24
25
27
27
27
28
29
29
29
29
30
31
31
31
32
33
34
34
34
35
36
36
37
37
37
38
39
40
40
41
41
41
42

فهرس املحت ـويات
 -5مستوى الرقابة التي تمارسها السلطة املفوضة
ثالثا :الطبيعة القانونية لعقد االمتياز
 -1الشروط التنظيمية
 -2الشروط التعاقدية
الفرع الثاني :االيج ــار
أوال :تعريف االيجار
 -1التعريف الفقهي
 -2التعريف التشريعي
ثانيا :عناصر و خصائص عقد االيجار
 -1مدة العقد
 -2تحمل السلطة املفوضة لنفقات اقامة املرفق العام
 -3مسؤولية املفوض له
 -4املقابل املالي
 -5مستوى الرقابة التي تمارسها طرف السلطة املفوضة
ثالثا :تمييز أسلوبي اإليجار و االمتياز
 -1املعيار امل ــالي
 -2املعيار املادي
املطلب الثاني :األساليب الخاضعة لرقابة كلية من طرف السلطة املفوضة
الفرع األول :الوكالة املحفزة
أوال :تعريف الوكالة املحفزة
 -1التعريف الفقهي
 -2التعريف التشريعي
ثانيا :عناصر و خصائص عقد الوكالة املحفزة
 -1االستغالل يكون لحساب السلطة املفوضة
 -2السلطة املفوضة تمول املرفق العام و تحتفظ بإدارته
 -3تعلق املقابل املالي بنتائج االستغالل
 -4مدة العقد
 -5مستوى الرقابة التي تمارسها طرف السلطة املفوضة
الفرع الثاني :التسيير
أوال :تعريف التسيير
 -1التعريف الفقهي
 -2التعريف التشريعي
ثانيا :عناصر و خصائص عقد التسيير
 -1انجاز و تجهيز املرفق العام
 -2املقابل املالي
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42
42
42
43
43
43
43
44
45
45
45
46
46
46
47
47
47
48
48
48
48
49
50
50
51
51
52
52
52
52
53
53
55
55
55
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56
56
56
56
57
58

 -3مدة العقد
 -4مستوى الرقابة التي تمارسها السلطة املفوضة
ثالثا :تمييز التسيير عن الوكالة املحفزة
 -1تحديد التعريفات
 -2املقابل امل ــالي
خالصة الفصل األول

الفصل الثاني
اجراءات ابرام و تنفيذ اتفاقية تفويض املرفق العام وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 199-18
املبحث األول :اجراءات إبرام اتفاقية تفويض املرفق العام
املطلب األول :صيغ إبرام اتفاقية تفويض املرفق العام
الفرع األول :الطلب على املنافسة كأصل
أوال :مفهوم الطلب على املنافسة
 -1تعريف الطلب على املنافسة
 -2حاالت إعالن عدم جدوى الطلب على املنافسة
 -3حاالت االقصاء من املشاركة
ثانيا :املبادئ الواجب احترامها في مرحلة ابرام اتفاقية تفويض املرفق العام
 -1مبدأ حرية املنافسة و الوصول للطلبات العمومية
 -2مب ـ ـدأ املساواة بين املترشـ ــحين
 -3مبدأ شفافية اإلجراءات
الفرع الثاني :التراض ي كإستثناء
أوال :تعريف التراض ي و أنواعه
 -1تعريف التراض ي
 -2أنواع التراض ي
أ -التراض ي بعد االستشارة
ب -التراض ي البسيط
ثانيا :حاالت اللجوء إلى التراض ي
 -1حاالت اللجوء إلى التراض ي بعد االستشارة
 -2حاالت اللجوء إلى التراض ي البسيط
املطلب الثاني :مراحل إبرام اتفاقية تفويض املرفق العام و الرقابة االدارية املمارسة عليها
الفرع األول :مراحل إبرام اتفاقية تفويض املرفق العام
أوال :االجراءات املتبعة في صيغة الطلب على املنافسة
 -1مرحلة االعالن عن الطلب على املنافسة
أ -كيفية االعالن
ب -بيانات االعالن
 -2مرحلة تحضير و إيداع العروض
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62
63
63
63
63
64
65
66
66
66
66
66
67
67
67
66
68
68
68
69
69
69
70

فهرس املحت ـويات
أ -مشتمالت ملف الترشح
ب -دفـ ــتر الشروط
ج -آجال تحضير و ايداع العروض
 -3مرحلة فتح األظرفة و تقييم العروض
أ -فتح األظرفة
ب -دراسة ملفات الترشح
ج -اعداد قائمة املترشحين املؤهلين
د -دعوة املترشحين املقبولين الى سحب دفتر الشروط
ه -دراسة العروض و اعداد قائمة العروض مرتبة ترتيبا تفضيليا
 -4مرحلة املفاوضات
 -5مرحلة منح التفويض و إرساء اتفاقية التفويض
أ -املنح املؤقت للتفويض
 اجراءات املنح املؤقت الطعن في قرار املنح املؤقت إلغاء قرار املنح املؤقتب -ارساء اتفاقية التفويض
ثانيا :اجراءات االبرام املتبعة في صيغة التراض ي
 -1حالة التراض ي بعد االستشارة
 -2حالة التراض ي البسيط
ثالثا :مرحلة اعداد و ابرام اتفاقية التفويض
 -1بيانات اتفاقية تفويض املرفق العام
 -2السلطة املؤهلة للتوقيع على اتفاقية التفويض
 -3املوافقة و املصادقة على اتفاقية تفويض املرفق العام
رابعا :األحكام املتعلقة بامللحــق و املن ــاولة
 -1ابرام امللحق
 -2اللجوء إلى املناولة
الفرع الثاني :الرقابة االدارية على اتفاقية تفويض املرفق العام
أوال :الرقـابة الداخلية
 -1تنظيم لجنة اختيار و انتقاء العروض
 -2مهام لجنة اختيار و انتقاء العروض
أ -عند فتح األظرفة
ب -عند فحص ملفات التعهد
ج -عند فحص العروض
د -عند املفاوضات
ثانيا :الرقـابة الخارجية
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 -1تنظيم لجنة تفويضات املرفق العام
أ -اللجنة الوالئية
ب -اللجنة البلدية
ج -لجنة املؤسسات العمومية ذات الطابع االداري
 -2مهام لجنة تفويضات املرفق العام
 -3رقابة سلطة ضبط الصفقات و تفويضات املرفق العام
املبحث الثاني :اجراءات تنفيذ اتفاقية تفويض املرفق العام وفقا ملرسوم التنفيذي رقم 199-18
املطلب األول :تنفيذ و نهاية اتفاقية تفويض املرفق العام
الفرع األول :تنفيذ اتفاقية تفويض املرفق العام
أوال :التزامات و حقوق املفوض له
 -1التزامات املفوض له
أ -االلتزام بتسيير و استغالل املرفق العام
ب -احترام املبادئ التي تحكم تسيير املرفق العام
ج -االلتزام بدفع اإلتاوات للسلطة املفوضة
 -2حقوق املفوض له
أ -حق الحصول على مقابل مالي و بعض التعويضات
ب -الحق في استغالل املرفق املفوض طول مدة االتفاقية
ج -حق املفوض له في الحفاظ على التوازن املالي للعقد
ثانيا :سلطات اإلدارة املفوضة
 -1الرقابة البعدية على تنفيذ اتفاقية التفويض
أ -الرقابة على املستندات
ب -الرقابة امليدانية
ج -رقابة املنتفعين من املرفق العام
 -2سلطة التعديل االنفرادي للعقد
 -3سلطة توقيع الج ـ ـ ـزاءات
أ -الجزاءات املالية
ب -وسائل الضغط
ج -الجزاءات الفاسخة
ثالثا :حقوق املنتفعين
 -1حقوق املنتفعين في مواجهة الهيئة املفوضة
 -2حقوق املنتفعين في مواجهة املفوض له
الفرع الثاني :نهاية اتفاقية تفويض املرفق العام و مآل األموال
أوال :نهاية اتفاقية تفويض املرفق العام
 -1النهاية الطبيعية
 -2النهاية غير الطبيعية

131

82
83
83
83
83
83
84
85
85
85
85
85
86
86
86
86
87
87
88
88
89
89
90
90
90
91
92
92
92
92
93
93
94
94
94

فهرس املحت ـويات
أ -نهاية بقوة القانون
 القوة القاهرة وفاة املفوض لهب -الفسخ
 الفسخ االتفاقي الفسخ غير االتفاقي الفسخ بطلب من املفوض له الفسخ باإلرادة املنفردة للسلطة املفوضةج -استرداد املرفق العام محل التفويض
ثانيا :مآل األموال املتصلة باستغالل املرفق العام
 -1أموال العودة
 -2أموال االسترجاع
 -3األموال الخاصة
ثالثا :استخدام ممتلكات املرفق العام
املطلب الثاني :تسوية النزاعات في تنفيذ اتفاقية تفويض املرفق العام
الفرع األول :التسوية الودية لنزاعات تنفيذ اتفاقية تفويض املرفق العام
أوال :إنشاء لجنة التسوية الودية للنزاعات
ثانيا :تشكيلة لجنة التسوية الودية للنزاعات
 -1اللجنة الوالئيــة
 -2اللجنة البلدية
ثالثا :اجراءات إخطار لجنة التسوية الودية للنزاعات
 -1كيفية الطعن أمام اللجنة
 -2آجال الطعن
الفرع الثاني :التسوية القضائية للمنازعات الناشئة عن تنفيذ اتفاقية تفويض املرفق العام
أوال :اختصاص القضاء االداري
 -1املنازعات بين السلطة املفوضة و املفوض له
أ -اختصاص القضاء الكامل بمنازعات عقود تفويض املرفق العام
 دعوى بطالن عقد التفويض الدعاوي املتعلقة بتنفيذ العقد و انقضائه الدعاوي االستعجاليةب -اآلثار املترتبة عن اخضاع عقود تفويض املرفق العام للقضاء الكامل
 -2املنازعات بين السلطة املفوضة و املنتفعين
ثانيا :اختصاص القضاء العادي
 -1املنازعات بين املفوض له و املنتفعين
 -2املنازعات بين املفوض له و العمال
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فهرس املحت ـويات
 -3املنازعات بين املفوض له و الغير
ثالثا :مدى امكانية اللجوء إلى التحكيم في مجال عقود تفويض املرفق العام
خالصة الفصل الثاني

خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاتمة
قائمة املراجع
فهرس املحتويات
ملخص
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ملخص
 سببا رئيسيا، السيما في املجال االقتصادي،تعتبر التحوالت التي شهدتها الجزائر في عدة ميادين منذ مطلع التسعينات
 نظرا للعيوب التي طالتها،في تبني النهج الليبرالي و إعادة النظر في اعتماد األساليب التقليدية في تسيير املرافق العمومية
 من خالل، و ذلك ما تم تبنيه بعد اشراك القطاع الخاص في التسيير،و من ثمة البحث على أساليب جديدة أكثر فعالية
.العمل بأساليب تفويض املرفق العام
 املتعلق بتنظيم الصفقات العمومية و تفويضات املرفق العام247-15 شكل صدور املرسوم الرئاس ي رقم
 بعدما كانت، الذي جمع املبادئ و األشكال الخاصة بهذه التقنية،تكريسا صريحا لتقنية التسيير املفوض للمرفق العام
 منه تم اصدار210  و207  أمام عدم كفاية أحكام هذا املرسوم و تطبيقا لنص املادتين.متناثرة في نصوص قانونية عديدة
2018  أوت02  املؤرخ في،199-18 نص تنظيمي جديد خاص بتفويض املرفق العام و املتمثل في املرسوم التنفيذي رقم
الذي حصرت فيه السلطة التنفيذية العمل به في الجماعات االقليمية و املؤسسات العمومية ذات الطابع االداري
 و الذي تم التطرق فيه إلى مختلف أحكام و كيفيات إبرام و تنفيذ اتفاقية تفويض املرفق العام و آلي ـات،التابعة لها
.الرقابة عليها
حاولت السلطات العمومية من خالل املرسوم التنفيذي الجديد تحقيق األهداف التي تخدم املصلحة العامة و رد
 و ذلك من خالل اشراك الخواص في تسييرها مع اخضاعهم إلى نظام قانوني غير مألوف،االعتبار للمرافق العامة املحلية
 كاستمرارية الخدمة العمومية و تقديمها من طرف املفوض له وفقا ملبدأ التكيف،بشكل يضمن مقتضيات املرفق العام
.املستمر مع التطورات الراهنة و ضمان للجودة و النوعية
Résumé
Les changements survenus dans plusieurs domaines en Algérie depuis le début des
années quarte vingt dix, en particulier dans le domaine économique, constituent une raison
majeure pour l’adoption de l’approche libérale et reconsidérer l’utilisation des modes de gestion
traditionnels des services publics, en raison de multiples insuffisances et lacunes, suscitant
ainsi la recherche de nouvelles formes plus efficaces. Cette recherche s’est concrétisée par
l’implication du secteur privé dans la gestion de ces services, en optant pour la technique de
délégation de service public.
Le décret présidentiel n°15-247 du 16 septembre 2015, portant réglementation des marchés
publics et des délégations de service public, a confirmé l’adoption explicite du mode de
délégation de service public et a permis de recueillir les différents principes et formes de cette
technique, qui étaient auparavant éparpillées dans de nombreux textes juridiques. Compte tenu de
l'insuffisance des dispositions de ce décret et en exécution de ses articles 207 et 210, un nouveau
texte réglementaire a été promulgué, à savoir le décret exécutif n°18-199 du 20 août 2018
dans lequel le pouvoir exécutif a limité son application aux collectivités territoriales et les
établissements publics à caractère administratif y relevant, lequel a défini les principes de
ce mode, ses différentes formes, les modalités de passation et d’exécution des conventions de
délégation ainsi que les mécanismes de contrôle.
À la lumière du décret exécutif, les pouvoirs publics ont tenté d'atteindre les objectifs servant
l'intérêt public et la réhabilitation des services publics locaux, en associant le secteur privé dans
leur gestion tout en le soumettant à un régime juridique exorbitant, de manière à ce que les
exigences du service public soient garanties, telles que la continuité du service et la soumission
des prestations offertes par le délégataire au principe d’adaptation constante aux évolutions
actuelles et d’assurer la qualité du service.

