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  مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون اإلداري 
 /إشـــــــراف                                        :إعداد الطالبين  

 بايـــــــــة فتيحــــة .د.أ                            أقوجيل محمد لمين        -
                                      حمداوي فــــــــؤاد  -

  :لجـنــــــــــــة المناقشــــــــــة
 رئيسا     جامعة أحمد دراية أدرار    أستاذ التعليم العالي        يامة ابراهيم  / د.أ
 مشرفا ومقرر     أستاذة التعليم العالي    جامعة أحمد دراية أدرار      باية فتيحة    / د.أ
 مناقشا    جامعة أحمد دراية أدرار   أستاذ التعليم العالي           رحمونـي محمد / د.أ

 

 

 
 



 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 ن الرحيمالرحمبسم هللا 

ِ َولَْو َعلَى  ” اِميَن بِاْلقِْسِط ُشَهَداَء ّلِِلَّ َها الَِّذيَن آَمُنوا ُكوُنوا َقوَّ َيا أَيُّ

ُ أَْولَى بِِهَما 
ا َفاّلِلَّ ا أَْو َفقِيرًّ أَْنفُِسُكْم أَِو اْلَوالَِدْيِن َواْْلَْقَربِيَن إِْن َيُكْن َغنِي ًّ

بُِعوا اْلَهَوى أَْن َتعْ  َ َكاَن بَِما َفََل َتتَّ
ِدلُوا َوإِْن َتْلُووا أَْو ُتْعِرُضوا َفإِنَّ َّللاَّ

ا  ”َتْعَملُوَن َخبِيرًّ

 531 اآليةالنساء سورة                                     

 

 

 

 

 

 

 



 
 

        

 

                 

 

 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

 الرحامن فهيام قال من ا ىل املتواضع العمل هذا أ هدي

 "  صغريا ربياين كام أ رمحهام رب وقل الرمحة من اذلل جناح هلام اخفضو "

ىل من أ محل امس ىل وايدي العيزيا    ه ك ل افخاار  ا 

 الغالية، أمي أقدامها تحت الجنة جعلت والتي الحنان منبع إلى
ىل أ غىل احلبايب أ يم العيزية     ا 

 .أ طال هللا معرها وأ لبسها ثوب الصحة والعافية

 ولك أ فراد عائليت ءااألعز  إخوتي حياتي وقاسمتني دربي أنارت التي الشموع إلى

  "ابية فخيحة"خاصة الربوفسورة  و مجيع اساتذيت أ مخناين اىلواهدي 

  من يعرفين من قريب أ و بعيدال صدقاء ومن ولك 

 ا ىل لك هؤالء أ هدي مثرة هجديأ هدي هذا البحث املتواضع 
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   بسم اهلل الرحمن الرحيم  

 من علمين العطاء بدون انتظار اىل من أ محل امس ه ك ل افخاارى ـــــــال

 اىل وايدي العيزي مخعين هللا بربه ورد مجيهل

 معىن احلب واحلنان  اىل بسمة احلياة ورس الوجود  اىل

 اىل أ غىل احلبايب أ يم العيزية أ طال هللا معرها

 الصحة والعافيةوأ لبسها ثوب 

 طاهرة الرقيقة القلوب الاىل أ خويت وال حباب ولك ال صدقاء و  

 "ابية فخيحة"اخصص اهدايئ اىل الربوفسورة الفاضةل 

 ولك من يعرفين من قريب أ و بعيدوجلنة املناقشة لك مجيع اساتذيت 
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 خير على والسالم والصالة سواه يحمد ال الذي هلل الحمد
 نتقدم وبعد جمعين آ وصحبه له آ وعلى محمد يدنا س اهلل خلق
الى  العون يد لنا مد من كل الى بالشكر نتقدم كما   الى الجزيل بالشكر
 كل وعلى البحث هذا على ااشرافه على "بايــــــــــة فتيحــــــــة"الفاضلة مشرفتنا 

  المتواضع العمل هذا انجاز في لنا اومساعدته القيمة اونصائحه اتوجيهاته
: ونخصص شكر في هذا المقام أن أشكر لجنة المناقشة األساتدة الكرماء

 أنار اهلل دربكم وسدد خطاكم" رحموني محمد"و " يامة إبراهيم"
 و الى كل األساتدة قسم الحقوق خاصة من أمدنا بالمساعدة 

 التسهيالتمذكرة والتي منحت لنا كل المستطاع في توجيهاتها إلعداد هذه ال 
 اهلل عنا كل خير فله منا كل التقدير واالحترام مفجزاه

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 الملخص
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Résumé : 

          Les contrats de délégation de service public sont considérés parmi les 

contrats les plus efficaces conclus par une personne de droit public, 

octroyant une autorisation à une personne physique dite personne habilitée, 

pour la bonne conduite des services publics, et desserrant la pression sur 

l'autorité déléguée, ainsi que nous avons abordé la problématique suivante : 

Quelle est l'efficacité de l'impact des services publics ?L'application des 

mécanismes de délégation du service public au service public en droit 

algérien  ?  
 

         Enfin, le sujet a été recommandé pour conclure les résultats les plus 

importants, ainsi que les recommandations futures qui correspondent au sujet 

de la recherche 

Mots-clés : délégation de service public, service public, pouvoir délégué, 

délégué. 
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تعتبر عقود تفويض المرفق العام من أنجع العقود المبرمة الي جاء بها أحد أشخاص : الملخص       
 القانون العام، مانحا تفويض ألحد االشخاص الطبيعين  يدعى صاحب التفويض، من أجل حسن تسيير

ما  :الخدمات العمومية، وتخفيف الضط على السلطة المفوضة  بحيث تطرقنا لمعالجة اإلشكالية التالية 
 مدى فعالية تأثير تطبيق آليات تفويض المرفق العام على الخدمة العمومية في ظل القانون الجزائري ؟

ويض المرفق العام والخدمة كال من تف ماهيةالموضوع التعرف على  منالجزء النظري تطرقنا الى  من خالل
باستخدام بعض  تناولنا فيه تنفيذ طرق ابرام عقود تفويضات المرفق العامبينما يمثل الجزء التطبيقي ، العمومية
التي عمل   511-51والمرسوم التنفيذي  742-51المرسوم الرئاسي  يالمفاهيم التي جاءت في نصطرق و 

بهدف تطبيقها على أرض الواقع  وصوال الى نهايته فق العامبها المشرع الجزائري في تسيير تفويض المر 
 .لتحسين الخدمات العمومية

 الستنتاج أهم النتائج ، وكذا التوصيات المستقبلية التي تناسب موضوع البحث الموضوع ىوفي األخير أوص
 . المفوض له، السلطة المفوضة،  الخدمة العموميةالمرفق العام ، تفويض :  الكلمات مفتاحية
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في العصور الوسطى لتتبلور خالل بداية الثورة  المرفق العام نشأت فكرة        

الجزائر لتطوير قطاعاتها حيث تعتبر فترة التسعينيات كبداية جديدة تسعى منها  الصناعية،
 من الجماعة حياة في الدولة تدخلل  مما أدى ،ةالعام مرافقهاالعمومية وتحديث أداء 

وكذا فتح  سلعة، إنتاج أو خدمة تقديم سواء متعددة بأشكال خدمات للمواطنين تقديم خالل
ة، أسواق لممارسة مختلف األنشطة اإلقتصادية من أجل تحسين نوعية الخدمات العمومي

 فهي وتنظيمها، العامة فقابإنشاء المر  المكلفة هي الدولة أن وبما ،وتطوير طرق تسييرها
 مسيرة جعلها العامة، فقراوزيادة الم الدولة تدخل حجم زيادة أن غير تسييرها، على األقدر
 الخدمة ضمان أي المردودية االجتماعية، عن البحث كان الوحيد هدفها وأن خاصة فاشلة

أسلوب التفويض في لجئت الدولة لتبني  مما تقديمها، عن دار فاأل يفشل التي العمومية
 تسيير المرافق العمومية، حيث تم استعمال مصطلح التفويض الول مرة في قانوني البلدية

، 5119من قانون البلدية  531المادة  (2) 19-19وفي قانون الوالية  (1)91-19رقم 
 . تسييرها ويتم ائينتثسا راءجكانصت على إمكانية تفويض بعض المرافق العامة المحلية 

 أسباب إختيار الموضوع
 : ثالثة أسباب متمثلة فيلهذا الموضوع إلى  رنايعود سبب اختيا      
، ةماع اإلداري بصفةلبحث في موضوعات القانون ا في تتمثل :الذاتية األسباب .5

لضبط مفاهيمي حول تقنية تفويض المرفق العام  اصةخبصفة  اإلداريةوالعقود 
 .وكيف حقق دور هام في تحسين الخدمة العمومية

                                                             
مؤرخ في  51ج عدد . ج. ر.المتعلق بالبلدية، ج 5119أفريل  92مؤرخ في  91-19القانون  (1)

 ملغى 5119أفريل 55
 (2)

مؤرخ  51ج عدد . ج. ر. ، المتعلق بالوالية، ج5119أفريل سنة  2المؤرخ في  19-19القانون  
 ملغى 5119أفريل  55في 
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م تفويض المرفق اطرق إبر  حداثة تقنية تقنية في تمثلت: الموضوعية األسباب  .7
إلى المكانة التي تحتلها عقود  باإلضافة, كآلية لتسيير الخدمات العمومية العام

كما انه , في التسيير اآللياتالتفويض في المنظومة القانونية الجزائرية وفعالية هذه 
 .يالعملأكثر من الجانب  القانونيموضوع حيوي يطغى فيه الجانب 

 :تمثلت فيما يلي: اإلقتصادية األسباب .3
 .األفرادجميع عجز المرافق العامة على تلبية حاجيات  -
 .سوء تسيير المرافق العمومية -

 أهمية البحث
من  ،عقد تفويض المرفق العام يتفرع منها عمومااإلدارية العقود  ألهميةنظرا        

فقد أحاط القانون عملية إبرامها وعقدها بالعديد  ،واالجتماعية االقتصاديةمختلف الجوانب 
حتى حماية المال العام، وضمان مبدأ المساواة،  من أجلالقيود، وذلك و  اإلجراءاتمن 

المفوضة ملزمة  اإلدارةمن اختيار أفضل المتقدمين للتعاقد معها، ذلك أن  اإلدارةتمكن 
 بقاابإبرام عقود تفويض المرفق العام وفق كيفيات وقوالب وطرق رسمها القانون س

 
 أهداف الموضوع

القواعد  تسليط الضوء علىإلى الحالي  الموضوع نا من دراسة هذاهدفيكمن         
في القانون الجزائري، كما  تحديده  تم التيلتفويضات المرافق العامة المختلفة القانونية 

على الخدمة  تفويض المرفق العام اإلجراءات المتبعة إلبرام اتفاقية ه ابرازمن خالل نسعى
تسيير المرفق العام، والكيفية متخدين دور المفوض له عند قيامه بتنفيذ مهمة  العمومية،

 .التي نظم بها المشرع الجزائري سير الخدمات العمومية
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 اشكالية البحث 
لقد برزت ي الوقت الرحالي تحوالت اقتصادية جديدة تسير المرافق العمومية،           

من وما انجر على عاتق الدولة قصد تحقيق حسن تسيير الخدمة العمومية والصالح العام، 
أعباء مالية أثقلت ميزانية الدولة، األمر الذي جعلها عاجزة في تصدي لحسن سير المرافق 

حلول أحد األشخاص القانون العام أو الخاص نيابة  تفويضات المرافق العامة العمومية،
مما أدى الى البحث أشخاص القانون عن مهمة تنفيذ المرفق العام،  إلتمامعن الدولة 

يل العمومي وكذا تسيير المرفق بواسطة عقود تفويض المرفق العام في طرق جديدة للتمو 
 :لنا طرح اإلشكالية في السؤال التالي ومنه يبرز ،إطار القانون الجزائري

 في على الخدمة العمومية ق آليات تفويض المرفق العاميطبفعالية تأثير تمدى  ما
 ؟ ظل القانون الجزائري
 :لجملة التساؤالت الفرعية التاليةوتتفرع عن هذه اإلشكالية 

 ؟في القانون الجزائري تفويض المرفق العامب ما المقصود -
 ؟ المنشئ التاريخي للتفويض المرفق العام وتطورههو ما   -
 ما هو مفهوم الخدمة العمومية؟ وماهي أنواعها؟ وأهم مبادئها األساسية؟ -
 ؟في القانون الجزائري العامتفويض المرفق ل القواعد القانونيةفيما تتمثل  -
   ؟في القانون الجزائري تفويض المرفق العامعقد كيف يتم إبرام  -

 
 المنهج المعتمد

لإلحاطة بالمفاهيم على المنهج الوصفي  بحثنا موضوع في دراسة اعتمادنا          
تقنية  المتعلقة بالموضوع، وكذا المنهج التاريخي من أجل تتبع المسار الذي إتخذته نشأة

   .تفويض المرفق العام وصوال الى ماهي عليه في الوقت الحالي
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 الدراسات السابقة 

 "على الخدمة العمومية تفويض المرفق العام"الدراسات السابقة لموضوع  تتمثل         
  :منها نذكر

النظام القانوني " بعنوان ،(7951/7951) بن يطو يوسف دراسة الطالب  -5
مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص قانون ادارة وتسيير " لتفويضات المرفق العام

الجماعات المحلية، قسم الحقوق كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجياللي 
مامدى تكريس عقد تفويضات : بونعامة خميس مليانة، تمثلت إشكالية الموضوع في

يد في تسيير المرافق العمومية في المنظومة التشريعية المرفق العام كوجه جد
 والتطبيقية في الجزائر؟

مدى تكريس هذه التقنية في المنظومة حيث هدفت دراسة الموضوع إلى معرفة     
بها خاصة بعد صدور المرسوم الرئاسي  واإللمام التشريعية و التطبيقية في الجزائر

و السلبيات في  اإليجابياتكذلك معرفة ، 511-51رقم والمرسوم التنفيذي  51/712
، معتمدا على منهجين بداية المنهج التحليلي قة المركبة لعملية التفويضإطار العال

لتحليل النصوص القانونية ذات الصلة بالموضوع، ويليه المنهج الوصفي لتحديد 
المشرع  المتوصل اليها أن نتائجالوكانت أبرز المفاهيم التي تنطوي عليها الدراسة، 

رقم  الرئاسيالمرسوم  خاللالجزائري و رغم تكريس عقود تفويض المرفق العام من 
المحلية ما  األشخاصإن الدولة و  إال، 51/511والمرسوم التنفيذي رقم 51/742

زالت لم تعمل به بصفة جدية و هذا راجع لعدم تكوين الموظفين في هذه التقنية 
 الجزائرية اإلدارةالحديثة على 
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تفويض المرفق العام في القانون "، (7951)دراسة الطالبة فوناس سوهيلة  -2
، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في تخصص القانون، جامعة مولود "الجزائري
فهل : تمثلت إشكالية الموضوع كلية الحـقوق والعلــوم السيــاسيـة، -ثيزي وزو -معمري

شراك جديدة إل يةقكت ةالجزائري ةينو نالقا ةمىظوملحدث في اتمسلفويض اتسيساهم ال
مرفق العام من لطوير اتحسين و تبي أو الوطني في نجألاالقطاع الخاص سواء 

 أخرى ؟ ةمن جه ةالعمومي ةوالخدم ةهج
مراعاة المصلحة العامة  وإلى تحسين الخدمة العمومية  موضوع الدراسة هـدف كما      

الربح، وجاءت تقنية تفويض المرفق العام القطاع الخاص في تحقيق هامش و للمواطن 
 .إلكمال الدور الجديد للدولة المتمثل في االنسحاب يتناسب مع حجم استثماراته

المنهج الوصفي و  لدراسة الموضوع متمثلين في المنهج منهجين حيت إستخدمت       
فق العامة، المرا تقنية التفويض في مجال تسييرالمتوصل ل نتائجالالتحليلي، وكانت أبرز 

التي كانت حكرا على الدولة في فتح المجال أمام القطاع الخاص للقيام بهذه المهام 
التي تستلزم استحداث منظومة قانونية تجسد فكرة و  ،حرير السوقتالرفقية في ظل سياسة 

 عالية التوفيق بين مصلحة المواطن من خالل حصوله عن خدمة عمومية ذات جودة
 .وبسعر معقول
بعنوان  ،(7951/7951) وفاروق طباخ، محمود حجازان ودراسة الطالب            

تسيير المطاعم – 511-51المرسوم التنفيذي  ضوءالمرفق العام في  تسيير تفويض"
 كلية الحقوقتخصص قانون عام معمق، ، مذكرة لنيل شهادة ماستر، -المدرسية نمودجا
ما  :، تمثلت إشكالية الموضوع جيجل-ن يحيمحمد الصديق ب ، جامعةوالعلوم السياسية

مدى فعالية تطبيق تسيير المفوض للمطاعم المدرسية على ضوء أحكام المرسوم التنفيذي 
 ؟51-511
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تسليط الضوء على تقنية التفويض في إدارة وتسيير المرافق هدفت الى  حيث       
يمكن أن يضطلع به العمومية من خالل التعريف بها وتبيان أهميتها والدور الذي 

إتباع المنهج الوصفي لإلحاطة ، المفوض له عند قيامه بتنفيذ مهمة تحقيق المرفق العام
بالمفاهيم المرتبطة بالموضوع محل الدراسة، وكذا المنهج التاريخي لتتبع المسار الذي 
اتخذته تقنية التفويض منذ نشأتها إلى ما هي عليه اليوم، ولما كانت دراستنا مرتبطة 

المتعلق بتفويض المرفق العام المذكور أعاله  511-51بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 
كان من الالزم اإلعتماد على المنهج التحليلي الذي تقتضيه دراسة النصوص القانونية 

ها يلإ، وكانت أبرز نتائج المتوصلة الشخصيةواالجتهادات القضائية والفقهية وكذا اآلراء 
  :متمثلة في

 فويض كآليـة مسـتحدثة إلدارة وتسـيير المرافـق العموميـة أصـبح يخضـع لنظـامن التأ -5
 .قانوني عام وموحد يطبق على جميع عقود التفويض بمختلف أشكالها

 أن التفـويض أصـبح يشـكل إحـدى الخيـارات الممكنـة للجماعـات اإلقليميـة فـي تسـيير -7
 المدرسـية هـي إحـدى المرافـق العامـة القابلـةمرافقها العموميـة المحليـة، وأن المطـاعم 

 .للتفويض
 أن لجـوء السـلطة العامـة للتفـويض فـي إدارة وتسـيير مرافقهـا العامـة أصـبح يخضـع  -3

 لجملـــة مـــن الضـــوابط والقيـــود، باإلضـــافة إلـــى إتبـــاع إجـــراءات محـــددة علـــى ســـبيل
 .(المفوض له) إلختيار المتعاقد معهاالحصر واإللزام 

إخضــاع عقــود التســيير المفــوض للمطــاعم المدرســية لإلجــراءات والضــوابط التي تحد  -4
المفـوض )فـي إختيـار الطـرف المتعاقـد معـه ( البلديـة) من حرية السـلطة المفوضـة 

 .فسـة الحرةيضـفي علـى عمليـة التفـويض طـابع الشـفافية والمنا( لـه
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 صعوبات الموضوع
واجهتنا ندرة المراجع  حيثعلمي  أي بحث من خلوتال  الصعوباتإن         

ن وجدت فيها توفرت ضمن كتب القانون اإلداري فقط  .المخصصة في هذه الدراسة، وا 
 وخاصة الكتب التي تطرقت لهذا قلة المراجع المتخصصة في موضوع الدراسة ،

 .تنظيم جديدالموضوع باعتباره 
 قلت المراجع والمصادر خاصة المتعلقة بالخدمات العمومية. 

 
 

 تقسيم خطة الموضوع
 و واإلجابة على اإلشكالية المطروحة دراستنا، موضوعنعتمد في البحث عن          

التي جاء  لتفويضات المرفق العام والقوانين القواعدز على أهم ينركباألسئلة الفرعية 
تم فصلين حيث اإلعتماد ،  وسيتم تقسيم هذا الموضوع الى الجزائري في القانونبها 

طار المفاهيمي للتفويض المرفق العام على الخدمة الفصل األول اإل :عرض
، من خالل تناول مبحثين تم تطرق فيهما الى  مفاهيم وخصائص تفويض العمومية

ة، وأهم مبادئها ، ومفاهيم وعناصر الخدمة العمومي(المبحث األول)المرفق العام 
المتمثلة في عرض مبدأ االستمرارية، مبدأ المساواة ومبدأ التكيف وقابلية للتطور 

القواعد القانونية لتفويضات الفصل الثاني ، بينما عرض (المبحث الثاني)والتفسيير 
المرفق العام في القانون الجزائري ليتناول من خالله مبحثين، حيث يعرض القواعد 

فويضات المرفق العام في القانون الجزائري، من خالل طرق وأشكال الموضوعية لت
، ومن ثم تنفيذ عقد التفويض المرفق (المبحث األول) عقد تفويض المرفق العامإبرام 

امات وحقوق المفوض له والمنتفعين، العام وطرق إنهائه من خالل التطرق إلى إلتز 
 (.المبحث الثاني)وسلطات اإلدارة المفوضة 
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 تمهيد
 

يعد المرفق العام المظهر االيجابي لنشاط اإلدارة وتتواله بنفسها أو باإلشتراك مع         
، وتعد فكرة تفويض المرفق العام (1)األفراد، وتسعى من خالله إلى إشباع الحاجات العامة

ماهية  بضبطالفصل ، بناءا عليه سنقوم من خالل هذا من أهم موضوعات القانون اإلداري
المبحث ) ومن ثم معرفة ماهية الخدمة العمومية، (المبحث األول)تفويض المرفق العام 

 .(الثاني
 

 ماهية تفويض المرفق العام: المبحـث األول
يعتبر تفويض المرفق العام من المصطلحات القديمة على الساحة القانونية إال أن         

كان معموال به سابقا وذلك لتغير العديد من  الصور المعمول بها اليوم مختلفة كليا عما
األطر والضوابط التي تحكمه والتي فرضها التغير الذي يشهده العالم في كافة مجاالت 
الحياة، لهذه األسباب فان ضبط مفهوم تفويض المرفق العام وفق الصيغة المعمول بها 

د أسسه وضوابطه بما اليوم في إطار القوانين والتشريعات يستوجب تحري الدقة في تحدي
 تفويض المرفق العام، سنمر الى أهم مفاهيم (2) يتوافق والنصوص التشريعية والتنظيمية

المطلب )وتطوره  تفويض المرفق العاملل ، ومن ثم المنشئ التاريخي(المطلب األول)
 (.الثاني

 
                                                             

، ص 7991، منشورات األكاديمية العربية في الدنمارك، " القانون اإلداري"مازن راضي ليلو، . د.أ (1)
18 

مجلة ، "أي رهانات... عقود تفويض المرفق العمومي لترقية الخدمة العمومية"بهلول سمية، . د.أ (2)
، مخبر أثر اإلجتهاد 7975، أكتوبر (72العدد التسلسلي ) 97 العدد -53المجلد -اإلجتهاد القضائي

 35: ، تاريخ النشر(الجزائر) 7جامعة محمد خيضر بسكرة، سطيف  -القضائي على حركة التشريع
 498- 491ص ص ، 7975أكتوبر 
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 مفهوم تفويض المرفق العامتحديد : المطلـب األول
العام من إبداعات مجلس الدولة الفرنسي، ولقـد تلقاهـا الفقـه نظرية المرفق تعد        

ثم انقلب تيار الفقه ضدها فتعرضت ألشد . باهتمام شديد لم تصادف مثله نظرية أخرى
 .     (5) وأيًا كان الموقف تأييدًا أو نقداً  ،النقد، فكان اشد أنصارها هم األشد نقدًا لها عوانأ

 هي والتشريعي والقضائي لتفويض المرفق العام الفقتعريف ال: الفــرع األول
قديما في و تفويض المرفق العام يعتبر مصطلحا جديدا في النظام القانوني، ان          

 خصائصهوكذا تحديد  ف الى أهم مفاهيمه،وجب التعر  اتصف يحمل من تطبيقاته، ولما
 .التي يقوم عليها

 تفويض المرفق العامل التعريف الفقهي/ اوال
 :يفيما يليمكن تناولها  التيددت التعاريف الفقهية عــلقد ت 

 ىــــــــــــتفويض المرفق العام أو ما يسمالفقه الفرنسي لمصطلح  أعطىلقد          
 Jean"ألول مرة على يد األستاذ  ظهر ،"délégation de service public"بـ 

François Auby " العامة المحلية، حيث عرفه  ضمن دراسة تتعلق بالمرافق 5117سنة
  :(7) العقد الذي يهدف إلى تحقيق األهداف التالية:" على أنه

 ( صاحب التفويض)أن يعهد إلى شخص آخر يطلق عليه تسمية  -
 . تنفيذ مهمة المرفق العام والقيام باستغالل ضروري للمرفق -
قامة عالقة م - باشرة أن يتحمل صاحب التفويض مسؤولية تشغيل المرفق العام، وا 

 .مع المستفيدين الذين تؤدى إليهم الخدمات مقابل تأديتهم لتعريفات محددة
أن يتقيد صاحب التفويض بالمدة المحددة والتي تعكس االستثمارات التي تهدف  -

 .إلى تغطيتها
                                                             

)5( د. محمد الشافعي أبو راس، "القانون اإلداري"، عميد لكلية الحقوق جامعة بنها،بدون دار، بلد، وسنة 

799النشر، ص   
)7( العيد الراعي، "تفويض المرفق العام مفهومه، أسسه، أشكاله، في ظل المرسوم التنفيذي 511/51"، 

475، ص 7979، جامعة غرداية، 7، العدد53مجلة الواحات للبحوث والدراسات، المجلد    
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هو العقد الذي يقوم " على انه" Bernard drobeco"يعرفه الفقيه الفرنسيو         
لمفوض له،  المرفقبموجبه شخص عام مسؤول عن المرفق بتفويض مهمة تسيير هذا 

يمكن ان يكون شخص عام او شخص خاص، ويكون أجر المفوض له مرتبطا بنتائج 
 .(5) "استغالل المرفق

 

هو عقود  عقود تفويض المرفق العام:" على أن" chapus"وعرفه األستاذ وقد         
موضوعها تكليف المتعاقد مع اإلدارة مهمة تنفيذ مرفق عام إداري أو اقتصادي بصورة 

 .(7) "جزئية أو كلية
منح لمؤسسة أو مشروع ما، مهمة :"بقوله" Delvlvè"عرفه االستاذ دلفولفيكما       

 .(3) "تحقيق مرفق عام وفقا لصيغ من العائدات يتم التوافق عليها، وتكون مختلفة الثمن
شخص عام؛  أو أي ولةالد ةومسؤولي لطةنقل اختصاص س: "هأخر بأن فهوعر       

وعليه  ة،ولتحقيق مصلحة عام دةمرفق عام لفترة محد واستغالل للقطاع الخاص إلدارة
لوجود شخص عام وهو مانح  اإلدارية، تفويض المرفق العام من العقود قودع صنفت

 .(4) "ة للجمهورالتفويض لتنفيذ مرفق عام وهو موضوع التفويض لتحقيق فائدة عام

                                                             

)1( مني اكرم، "تفويضات المرفق العام كآلية من آليات التنمية المحلية في الجزائر"، مذكرة ماستر، كلية 

1، ص 7951/7951الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر،   
 )2( سليمان سهام، "تفويض المرفق العام كتقنية جديدة في التشريع الجزائري"، كلية الحقوق، جامعة 

3الدكتور يحي فارس، الجزائر، دون سنة نشر، ص   

 
(3 )  P-Delvlvè , le droit administratif ,dalloz , collection connaissance du droit,1994, p39. 

)4( وليد حيدر جابر، "التفويض في إدارة و استثمار المرافق العامة"، دراسة مقارنة، الطبعة األولى، 

.11،ص 7991منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان،   
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وحول هذا المعنى تدور تعريفات فقهاء القانون، وفقهاء اإلدارة العامة والشريعة         
طة اإلجراء الذي تعهده بمقتضاه سلطة لسل"والتفويض في الفقه الفرنسي هو ،اإلسالمية

 .(1)"أخرى بجزء من اختصاصاتها بناء على نص قانوني يأذن لها بذلك
 

 والقضائي لتفويض المرفق العامالتعريف التشريعي / ثانيا
قدم الفقه تعريفات إال إنها لم توضح وتحدد معالم اآللية لتفويض، مما دفع بالمشرع        

مفهوم التفويض التشريعي يليه الفرنسي إلى إعطاء تعريف باعتباره السباق اليها، ثم 
 .الجزائري

 لتفويض المرفق العام التعريف التشريعي الفرنسي/ 1
لقد لعب اإلجتهاد القضائي الفرنسي دورا ال يستهان به في بلـورة مفهـوم تفـويض         

اضــي المرفـق العــام، الــذي كــان موضــوع قــرارات مهمــة لمجلــس الدولــة، حيــث ســبق للق
اإلداري وأن اعتبـر اإلتفاقيـة الواقعـة علـى جمـع ونقـل النفايـات هـي صـفقة ولـيس تفـويض 

 .(5)لمرفـق عمـومي كون المتعاقد يتلقى عائداته نقدا في شكل ثمن يدفع من طرف البلدية
في الفصل اربع منه المتعلق  5113الصادر سنة loi sapin قانون سابان من        
اءات اإلدارية ضمن القسم الثاني ر من الفساد وشفافية الحياة االقتصادية واإلج الوقاية

المخصص لألحكام العامة ذات الصلة بشفافية الحياة االقتصادية، من حيث تخصيص 
 .(7) نهم 42إلى المادة  31تفويضات المرفق العام من المادة : بع بعنوانافصل ر 

                                                             

)5( د. برهان رزيق، "التفويض في القانون االداري"، ط5، موافقة وزارة اإلعالم السورية على 

31، ص  52/59/7952: الطباعة،بتاريخ  
 )5(  محمود حجاز، فاروق طباخ، "تفويض المرفق العام في ضوء المرسوم التنفيذي رقم 511-51 –

تسيير المطاعم المدرسية نموذجا-، مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون العام، جامعة محمد الصديق 
53، ص 7951-7951، -جيجل–بن يحي   

)2( أ. إرزيل الكاهنة، "عن استخدام تفويض المرفق العام في القانون الجزائري"، مجلة أبحاث قانونية 

51ص بدون ذكر سنة النشر،  العدد الثالث، ،قسم الحقوق، جامعة تيزي وزو، الجزائر، وسياسية  
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 558/95موجب المادة الثالثة من القانون رقم منه معدلة ب 53المادة  خاللمن        
بالطريقة التي تنسجم مع المبادئ التي أتى بها قانون  و ذلك 55/57/7995الصادر في 

sapin  و سواء كان عاما ( المفوض له)شخص معنوي عام للغير  لهاليعهد من خ"بأنها
أو خاصا تحقيق مرفق عام هو مسؤول عنه بحيث تكون العائدات متصلة بصورة جوهرية 

زمة البنتائج استثمار المرفق و المفوض له يكون مكلفا ببناء منشآت أو باكتساب أموال 
 .(5)"للمرفق

 :العام التعريف التشريعي الجزائري لتفويض المرفق/ 2
لم يضع المشرع الجزائري قانونا خاص لعقود التفويض سابقا، لكن أشار في عدة        
، وذلك من 5119سنة والوالية قانون البلدية  في التفويضواستعمل مصطلح  ،نصوص

التي نصت على إمكانية تفويض بعض (7) 19-19من قانون البلدية  531المادة  خالل
لمحلية كإجراء استثنائي، بحيث يتم تسييرها بموجب التسيير المرافق العامة العمومية ا

يمكن أن تلجأ إلى عملية  األسلوبو في حالة عدم نجاح  االمتيازالمباشر أو عن طريق 
 .التفويض

المتعلق بالمياه في الفقرة  (3) 57-91من القانون رقم 595ثم جاء في نص المادة      
إمكانية منح الدولة امتياز تسيير الخدمات العمومية ألشخاص معنويين "الثانية منه على 

خاضعين للقانون العام على أساس دفتر الشروط ونظام خدمة يصادق عليهما عن طريق 
 ".التنظيم

                                                             
، مذكرة لنيل شهادة الماستر، كلية الحقوق "لتفويضات المرفق العام النظام القانوني" بن يطوا يوسف، (5)

 1، ص 7951/7951والعلوم السياسية، جامعة الجياللي بونعامة خميس مليانة، 
 55المؤرخ في  55،يتعلق بالبلدية ج ر عدد  5779أفريل  52المؤرخ في  91-19القانون رقم  (7)

 (ملغى) 5119أفريل 
معدل ومتمم  89، يتضمن قانون المياه، ج ر ع 7991أوت  94المؤرخ في  57-91القانون رقم  (3) 

جويلية  77الصادر في  44ج عدد .ج.ر.، ج7991جويلية  77المؤرخ في  97-91بموجب األمر 
7991. 
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الفقرة الثانية  518في المادة  7955لسنة  (1) 59-55كما تناول قانون البلدية         
" منها، حيث ذكرت مصطلح التفويض وجاء مع مصطلح االمتياز بصريح العبارة على ان

 ".يمكن تسيير المصالح العمومية للبلدية عن طريق االمتياز والتفويض
المرسوم لتفويض المرفق العام ألول مرة بموجب  المشرع الجزائري تعريفهوقد نظم       

يمكن للشخص المعنوي  :"بأنه منه 792نص المادة رقم  في (2)742-51الرئاسي 
 له، فوضالخاضع للقانون العام المسؤول عن مرفق عام، أن يقوم بتفويض تسييره إلى م

له، بصفة أساسية، من  ضالتكّفل بأجر المفو  حكم تشريعي مخالف، ويتم وجدما لم ي وذلك
  .استغالل المرفق العام

لحساب شخص معنوي خاضع للقانون العام  فتي تتصر ال ضةالسلطة المفو  وتقوم      
  ."ةاتفاقي بموجب بتفويض تسيير المرفق العام

المتعلق بتفويض المرفق العام، الذي   511-51رقم وبصدور المرسم التنفيذي        
قليمية، أعطى تعريف إليهدف إلى تحديد شروط وكيفيات تفويض المرفق العام للجماعات ا

يقصد بتفويض : " منه التي نصت على أنه 7لتفويض المرفق العام وذلك في المادة 
المرفق العام في مفهوم هذا المرسوم تحويل بعض المهام غير السيادية التابعة للسلطات 

  ". (3)العمومية، لمدة محددة إلى المفوض له
المرافق القابلة للتفويض، وهي المرافق  بمعنى ان تفويض المرفق العام يطبق على      

تقدم خدمات التي  ، فهي جميع المرافقإدارتهاالتي يمكن ان تطبق اسلوب التفويض في 

                                                             

مؤرخ  32ع .ج.ج.ر.يتعلق بقانون البلدية، ج 7955جوان  77المؤرخ في  59-55القانون رقم ( 1) 
 .7955جويلية  3في 

، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية 742-51من المرسوم الرئاسي رقم  792أنظر المادة رقم  (2) 
 19ج ر، ع 7951سبتمبر  58الموافق لـ  5438وتفويضات المرفق العام، المؤرخ في ذي الحجة عام 

، المتعلق بتفويض 7951أوت  97المؤرخ في   511-51من المرسوم التنفيذي رقم  7أنظر المادة  (3)
 41 ع. ج.ج.ر.المرفق العام، ج
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يوجد نص قانوني يمنع  ، وال...والمالية االقتصادية لألفراد منها المرافقأو منافع عامة 
 المكن ان تكون محف يجعل تفويضها غير ممكن، او المرافق التي ياعر أتفويضها، أو 

 :القطاع الخاص بطريقة التفويض لمدة محددة في العقد منها أشخاصمن طرف  لإلدارة
 .الخ...مرفق المياه، الموانئ والمطارات، مرفق النقل والسياحة

نالحظ من خالل نصوص المشرع الجزائري أنه قد أخد بنفس تعريف المشرع         
تركز على معايير قانونية الواجب المرفق العام  تفويضاتالفرنسي سالف الذكر، فعقود 

إبرامها حسب نظام قانوني الواجب تطبيقه في تسيير المرافق العمومية، حيث نعرف 
تفويض المرفق العام انه عقد إداري بين شخص من أشخاص القانون العام، وشخص 

ات شكلية معنوي عام أو خاص يدعى المفوض له، حيث يتم إبرام العقد وفق شروط وكيفي
وموضوعية، بعهد تسيير تفويض واستغالل المرفق العام القابل للتفويض بكل مسؤولياته 

 .لمدة محددة، من أجل تحقيق أهداف الصالح العام
 
 وتميزه عن المصطلحات األخرى فويض المرفق العامت خصائص: انيثرع اللفا

 :متمثلة فياألساسية  الخصائص يتميز تفويض المرفق العام بجملة من   
والتي قررت السلطات العامة  :ضرورة وجود مرفق عام يهدف للمنفعة العامة -95

والقانون وجودها وضرورة ضمانها كمرفق عام ويجب إشباعها من طرف الدولة إما 
 . (5)كمسيرة مباشرة، أو تفويضها للخواص

من خاللها توكل اإلدارة لشخص آخر مهممة تولي  عقد وكالة هو تفويض المرفق- 97
نوعية منها ) .(7)استغالل المرفق العام مع حفاظ اإلدارة على دورها األساسي في الرقابة

 (. لخإ...الخدمة، األسعار 

                                                             

 
، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في الحقوق، "تسيير المرفق العام والتحوالت الجديدة"ضريفي نادية،  (5)

 13-15،  ص ص 7991 -7992كلية الحقوق، جامعة الجزائر بن يوسف خدة، السنة الجامعية 
 492ص  مرجع سابق ذكره، ،د بهلول سمية .أ (7)
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حيث أن من أهم خصائص عقود التفويض  قيام عالقة بين المفوض والمفوض له - 93
م عقد يحدد من خالله كافة الشروط المتعلقة بتنفيذ العقد قيام عالقة عقدية يتم بموجبها ابرا

والمقابل المالي له ومدة تنفيذه وصور الرقابة المطبقة ، وهو ما يؤكد أن التفويض ال يكون 
إال في إطار عقد يضمن حقوق وواجبات والتزامات كل طرف بالتفصيل ، وتقوم عالقة 

لتزام بالمبادئ العامة التي تحكم المفوض والمفوض له ي إطار العقد على ضرورة اال
استمرارية المرفق بانتظام مبدأ المساواة بين المرتفقين ومبدأ ) حسن سير المرافق العامة 

 .(5) (واطراد
 

يعتبر استغالل المرفق كعنصر معرف : تعلق هذا التفويض باستغالل مرفق عام - 94 
المفوض له سلطاته الكاملة في التفاقية تفويض المرفق ويكون هذا االستغالل باستعمال 

 : (7)تسيير المرفق، فهو بهذه الصفة يملك السلطات التالية
يملك نوعا من االستقاللية بالرغم من احتفاظ اإلدارة المفوضة لسلطة تنظيم  -

 المرفق؛
 وجود عالقة مباشرة بين المرتفقين والمستغل للمرفق؛ -
 للمفوض له عالقة مباشرة مع الموردين والمقاولين؛ -
مالية )يضمن المستغل السير العادي للمرفق ويتحمل آل المخاطر واألرباح  -

 ؛ (وتقنية
توفير الوسائل والمنشآت الضرورية لتسيير المرفق والقيام بكل األعمال  -

 . الضرورية لذلك
 
 
 

                                                             
492مرجع سابق ذكره، ص بهلول سمية، . د. أ (5)   
13ضريفي نادية، مرجع سبق ذكره،  ص ص  (7)   
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في : "ويعرف عدة فقهاء التفويض بأنه عقد مهمته األساسية هي االستغالل فمثال        
استنتاجات قضية القناة الخامسة بفرنسا، أن معيار المقابل المالي ليس معيارا مطلقا 

 . لتعريف تفويض المرفق، بل المعيار الحقيقي هو معيار استغالل المرفق العام
مهمة "رنسي عدة عقود أنها تفويض للمرفق على أساس وكّيف القاضي الف         
الصيانة، : الذي يجب أن يكون األصل في العقد ويتضمن بصفة ثانوية، مثال" االستغالل

 .الخ...التوريد، البناء
 

  :(5)تصنف الى طرفين أساسيين متمثالن في:أطراف التفويض - 91 
 لجماعات المحلية، الدولة، ا)هو شخص معنوي من القانون العام : المفوض

 . ، له اختصاص أصيل لتسيير المرفق محددا قانونا(المؤسسات العمومية
 ال يوجد شكل قانوني خاص به فيمكن أن يكون طبيعيا أو معنويا : المفوض له

أو مؤسسة أو جمعية من القانون العام أو الخاص، فالجمعيات مفضلة عندما 
 .والثقافية يخص التفويض المرافق والنشاطات االجتماعية

؛ فيجب أن يضمن خضوع تسيير المرفق المفوض اللتزامات المرفق العام - 98
هذا المرفق مع التحوالت  وضرورة تكيفبين كل المرتفقين،  المساواةالمفوض له 

المرفق وديمومته حتى ولو لم  استمراريةوالتغيرات الحاصلة في الساحة العمومية، وضمان 
في أغلب األحيان يكرسها العقد، حتى ال يحتج به أمام  يتضمنها عقد التفويض، لكن

ألن المفوض له هو المنفذ الحقيقي للخدمة، وهو بذلك المسؤول أمام المرتفقين  ،القضاء
 .(7)على استمراريتها ولإلدارة المفوضة رقابة ذلك

 
 

                                                             
17ضريفي نادية، مرجع سبق ذكره، ص   (5)  

 )7(  ضريفي نادية، "تسيير المرفق العام والتحوالت الجديدة"، دار بلقيس، الدار البيضاء، الجزائر 

533-537، ص ص 7991.  
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 : مقابل مالي متعلق مباشرة باستغالل المرفق العام - 92 
موضوع عقد التفويض هو استغالل مرفق عام أي إدارة المرفق و يجب أن يكون          

تشغيله وفقا للغاية من إنشائه تحت إشراف ورقابة السلطة مانحة التفويض، و يتولى 
صاحب التفويض تشغيل المرفق العام اذا اقتصر دور صاحب التفويض على إدارة 

ق العام دون تحمل واستغالله كما يقتضي عليه أن يتحمل مخاطر التشغيل و المرف
مخاطر التشغيل بصورة كلية أو جزئية فال نكون بصدد عقد تفويض المرفق العام، كأن 
يتولى الشخص الخاص إدارة المرفق العام لقاء بدل محدد دون أن يتحمل مخاطر 
استغالل المرفق كالعقود المبرمة مع الهيئات الخاصة للقيام بمهام محددة لقاء أجر محدد 

ل إنتاج الطاقة الكهربائية في مرفق الكهرباء أو إدارة الحاويات في الموانئ، لتشغيل معام
يلقى على عاتق صاحب ، فال تعد هذه العقود عقود تفويض تسيير المرافق العامة

التفويض القيام بجميع األعمال الضرورية لتنفيذ المرفق العام موضوع العقد و يجب أن 
الشخص العام إلى الشخص الخاص شامال، بحيث يكون تحويل إدارة المرفق العام من 

يتولى الشخص الخاص أو صاحب التفويض القيام بجميع األعمال التي يقتضيها تأمين 
 .(5) حسن تشغيل واستغالل المرفق العام

يجب أن يحدد عقد التفويض مدة معينة لتفويض المرفق، ألنه ليس : مدة التفويض - 91
ن االمتياز يكون طويل المدى، ومن المتفق عليه أن مدى الحياة، ومن المتفق عليه أ

االمتياز يكون طويل المدى، وهذا ألن صاحب االمتياز يقوم باستثمارات تلزم مدة طويلة 
السترجاع خسائره وتحقيق أرباح، عكس اإليجار الذي يكون في أغلب األحيان قصيرا أو 

ال يتعدى في أغلب الحاالت متوسط المدى وهو نفس الحال بالنسبة لعقد التسيير الذي 
  .(7)سنوات 93

                                                             

)5( فروج نوال، عمراني صارة، "تفويض تسيير المرافق العامة لصالح األشخاص الخاصة"، مذكرة لنيل 

شهادة الماستر في الحقوق، تخصص القانون العام لألعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 
51، ص 7953 -7957بجاية،   

534ضريفي نادية، مرجع سبق ذكره،  ص  (7)  
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 بالنسبة لإلدارة والمنتفعين بخدمتها فويض المرفق العامهمية تأ: الفـــرع الثالث
لقد اعترف المشرع الجزائري بآلية تفويض المرفق العام لينتج عنها مدى أهميتها        

 :متمثلة في
 : همية تفويض المرفق العام بالنسبة لإلدارةأ/ 1

تنازل الدولة عن تسيير المرافق العمومية ألشخاص القانون العام أو الخاص ان         
يفرض عليها السهر على احترام المبدأ األساسي الذي يحكم المرافق العمومية وهو مبدأ 
 المصلحة العامة بأبعاده المختلفة، لذا فإن نجاح سير المرفق العام بموجب عقد التفويض

مرفق للتفويض، ثم حسن اختيار المفوض له كما أن التسيير الفعال يبدأ بداية بقابلية ال
 .(1)باالختيار العقالني واألحسن

تكُمن أهمية التفويض اإلداري أيضا أنه كما ُيحسِّن أداء األفراد ُيحسِّن أداء        
ن، المجموعة كُكل، إن التفويض في المنظمات ال يقل أهمية عن التدريب والتطوير للعاملي

يوجد هناك مهام يجب أن . بل إن التفويض اإلداري يفعل ذلك حقيقة وبطريقة غير مباشرة
ال ُيفوِّضها القائد، مثل المهام التي لها أهمية استراتيجية للشركة أو التي لها عالقة 
بالعمالء الرئيسين للشركة، أو مهمة إطالق ُمنتج جديد يخص الشركة تفويض مثل هذه 

 .(2)بنتائج عكسية ويضر بالشركةالمهام قد يأتي 
 

 :أهمية تفويض المرفق العام بالنسبة للمنتفعين بخدمتها/ 2
تظهر أهمية موضوع التفويض في إدارة المرفق العام كوسيلة هامة لتقليص              

 )السلطة المفوضة) اإلدارةالعمومي والتحكم والرشادة في تسييره، باعتبار أن  اإلنفاقحجم 
العمومية  عن طريق الصفقات االستغاللفي تجاربها السابقة سواء في التسيير المباشر أو 

                                                             

 
، "تفويض المرفق العام وسيلة للتسيير في إطار التحوالت الجديدة"ضبع مريم، . لدغس سليمة، د. د (1)

 381 - 384جامعة الجلفة، بدون ذكر سنة النشر، ص ص 
  /https://mawdoo3.com كوم.موضوع: الموقع ، على"فوائد التفويض اإلداري"محمد عبد الجواد، ( 2) 

 .58:99: ، على الساعة7977/ 72/91: تاريخ التصفح

https://mawdoo3.com/
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المسطرة، بل بالعكس في بعض القطاعات عرفت عملية  األهدافلم تصل إلى  واالمتياز
تدهورا وتسيبا جراء عدم المراقبة ومتابعة أمالك الدولة و هو ما أدى إلى نتائج " التفويض"

أهمية هذه التقنية إن استعملت باشتراك القطاع الخاص بشكل فعال  كما تبرز ،سلبية
 .(1)في التنمية فعاالوسيصبح شريكات 

 
                                                                                                                     وتطوره تفويض المرفق العاملل المنشئ التاريخي: المطلب الثاني

مع بروز مفاهيم جديدة خاصة منها العولمة وانفتاح الدول على بعضها البعض،          
لعام، أين أصبحت الدولة أصبحت الدولة ملزمة على تجديد المفهوم التقليدي لفكرة المرفق ا

عاجزة عن تلبية كل متطلبات الحياة، لذا كان ال بد عليها من تحديث المرفق العام، وعليه 
ظهرت شراكة حقيقية بين القطاع العام والقطاع الخاص، أين حلت المشاريع الخاصة 

ال  محل الجماعات العامة، وقد أصبح التمييز التقليدي بين المرفق العام اإلداري الذي
يجوز إدارته إال بطريقة مباشرة من طرف الدولة، والمرفق العام االقتصادي أو االستثماري 
الذي يمكن أن يدار من طرف أشخاص القانون الخاص، غير موجود وذلك ألنه أصبح 
للشخص المعنوي العام أن يستعين بأشخاص القانون الخاص من أجل إدارة مرفق عام 

 .(2)إداري
 تفويض المرفق العام عوامل نشأة: الفــرع األول

ا الجزائر في تسعينيات القرن الماضي، دتهالتي شه ةالسياسي التالتحو  وعلى إثر       
نحو تبني نظام اقتصادي واجتماعي مفتوح، ُأجبر  والتوجه وتخّليها على النظام االشتراكي

ومن أهم تلك  ةوالخارجي الداخلية البيئتين دخالتمع م فالجزائري على التكي عالمشر 
باإلضافة إلى حل جميع المرافق  ،5111هي والدة دستور سنة  ةالسياسي التالتحو 

الجزائري بإنشاء  عكما سمح المشر  ،المفلسة وتحويلها إلى القطاع الخاص ةالعمومي
                                                             

مجلة آفاق " تفويض المرفق العام كآلية حديثة لتسيير المرفق العمومي"بن دراجي عثمان، . د (1) 
 519 -521، ص ص 7951، 7، جامعة لونيسي علي البليدة 94: العدد 55: علمية، المجلد

 
 384، ص مرجع سابقضبع مريم، . د. لدغش سليمة. د( 2)
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نيابة  ةبتفويض الخواص لتسيير المرافق العام العامة تسمح لإلدارة ةمنظومة قانوني
 .(1)عنها

الخواص في إدارة المرافق مر  إلشراكتقنية تفويض المرفق العام، كأسلوب  إن        
بمراحل عديدة وعرف تطورا ملحوظا، حيث تم اعتماد هذه التقنية في فرنسا، لتأخذ به 

على  األخيرالجزائر على مراحل متفرقة في نصوص متناثرة بنسب مختلفة، لتستقر في 
فكرة تفويض المرفق العام، ليست بالحديثة  وتعود ،التسمية الواضحة لتفويض المرفق العام

إلى عقد امتياز المرافق العامة والذي استعمل  األصل نما تعود فيئري، واافي التشريع الجز 
التي رافقت تجربة التنظيم القطاعي في تسيير المرافق  االنتقادات، فإزاء االستقاللمنذ 

ر في وضع إطار قانوني لتفويض المرفق ، أدت إلى التفكياالمتيازعقود  خاللالعامة من 
وفي هذا الصدد . كفرنسا وتونس والمغرب  األخرىالعام في الجزائر على غرار الدول 

والذي تضمن تنظيم  45/257تدخل المشرع الجزائري وقام بإصدار المرسوم التنفيذي 
 .(2)االستقاللمرة منذ  ألولعقود تفويض المرفق العام 

 
 
 
 
 

                                                             
عقد تفويض المرفق العام كآلية إلقامة شراكة "، محمد سعد بوحادة. بن بادة عبد الحليم، أ .د  (1) 

المتعلق بالصفقات العمومية  742-51استثمارية بين القطاع العام والخواص وفق المرسوم الرئاسي 
كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة غرداية، ، مداخلة "وتفويضات المرفق العام

 1،  ص 7951 -7951الموسم الجامعي 
، أطروحة لنيل شهادة "النظام القانوني لعقود تفويض المرفق العام في الجزائر"سمية سالمي،  (2)

الدكتوراه الطور الثالث، تخصص قانون اداري، كلية القوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف 
   59،  ص 7979/7975المسيلة، 
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 في القانون الفرنسيتفويض ال ظهور نظام: الفـرع الثاني
مصطلح تتفويض المرفق العام هو مصطلح حكر على فرنسا، حيث استعمل في        

القوانيين الفرنسية، رغم أنه كان موجودا منذ زمن، اال أن المشرع تعرض له أول مرة من 
الذي يعتبر  577-13المتعلق باإلدارة اإلقليمية، وكذا القانون  571-17خالل القانون 

 .(1)القانون المؤطر لتفويض المرفق العام خاصة فيما يخص اإلشهار والمنافسة
وذلك كشراكة مع األشخاص  51عرف تفويض المرفق العام في فرنسا منذ القرن         

والنصف األول من  51العمومية والخاصة، وعرف انتعاشا في النصف الثاني من القرن 
ع النهج الليبرالي الذي يفضل تسيير الخواص للنشاطات العامة وذلك تماشيا م 79القرن 

 .(2) (المرافق العمومية)
تفويض " ظهر تعبير تعتبر فرنسا أصل اسلوب تفويض المرفق العام حيث          

 2/1/5112في التطبيق العملي لإلدارة عندما ورد في التعليمة الصادر في " المرفق العام 
الخاصة بتفويض اإلدارة المحلية، إذ أقرت هذه التعليمة مجموعة من عن وزير الداخلية 

. الضوابط المتعلقة بعقود المرفق العام من حيث شروط اإلبرام ومدة العقد وطرق الرقابة
 Cantines scolaires هذه التعليمة صدرت بعد صدور رأي مجلس الدولة في قضية

رية الجائز تفويض إدارتها و استثمارها إلى التي اعتبرها القضاء من المرافق العامة اإلدا
 .(3) أشخاص القانون الخاص

المتعلق  571-17لكنه في اللغة القانونية لم يستعمل إلى من خالل القانون رقم           
إذ نص على عدد من اإلجراءات  « loi  joxe» باإلدارة اإلقليمية للجمهورية الفرنسية
المتمثلة في اإلعالن المسبق عن نية التعاقد العام  فقالخاصة بإبرام عقود تفويض المر 

                                                             

 
 517، ص 7959مرجع سابق ذكره، ضريفي نادية، . د (1)
 517، ص  مرجع سابق ذكرهضريفي نادية، . أ (2)
، رسالة لنيل درجة الدكتوراه، كلية "تفويض المرفق العام في فرنسا والجزائر"حسام الدين،  بركبية (3)

  59ص ، 7951/7951الجزائر،  –الحقوق والعلوم السياسية، جامعة آبي بكر بلقايد، تلمسان 
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تطبيقًا للتوجهات األوروبية ، وهذا القانون استعمل مصطلح التفويض لكن لم يعط معنی 
 :(5)دقيقًا جيث استعمل

 convention de délégation de service  اتفاقية تفويض المرفق العام -
public 

  la convention de gestion déléguée  اتفاقية التسيير المفوض -
  le contrat de service public عقد المرفق العام -
ة هذا القانون اقتصر على تنظيم عقود التفويض في إدارة واستثمار المرافق العام       

 .التابعة للجماعات المحلية فقط
 

 في القانون الجزائري تفويض المرفق العام تكريس نظام: الفـــرع الثالث
تحديات اقتصادية  أماموجدت الجهات الوصية في الجزائر نفسها  االستقاللغداة          

ولم  .وتنموية إصالحيةعمل وتبني برامج  أجندةواجتماعية وسياسية، اوجب عليها وضع 
 قالمرف إليها الالسيئة التي  األوضاعتتفطن السلطات العمومية الجزائرية آنذاك الى 

بعد مدة، والتي أعلن على إثرها النقاش الشعبي  اال المسيطرالعمومي والواقع البيروقراطي 
وعليه . اإلداريةحات إلصاللوبرز التوجه الجاد  5128 الوطني سنة  الميثاقحول 

بالخدمة  المرتبطة المفاهيمسندرج عنصر نتناول فيه  الو شقين متكاملين أ إلىسنتطرق هنا 
 .(2)صالح الخدمة العمومية في الجزائر العمومية، وثانيا سنتطرق ملسارا

قام المشرع الجزائري بإدخال تفويض المرفق العام في القانون الجزائري وفق مراحل       
 :اهتمت بموضوع المرفق العام، والتي قسمها الى مرحلتين أساسيتين هما

                                                             
 11ص  ، مرجع سابق ذكره،ضريفي نادية  (5) 
(7)

،  المجلة المصرية لعلوم "الجزائرأسس نظرية وأليات التطبيق تجربة "غالم الهام مصطفى، . د  
، 7، ع 1المعلومات، المدرسة الوطنية العليا لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي القليعة، الجزائر، مج 

 775، ص م7951اكتوبر 
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ئري قد اكتفى االمشرع الجز  كونيبذلك  :رفق العاممرحلة التردد في تبني تفويض الم/ أ
 ةيأو الوال ةيوذلك بواسطة الدولة أو البلد ةيالعموم فقاالمر  رييلتس دييفقط باألسلوب التقل

 ذات الطابع الصناعي والتجاري أو المؤسسات رامباشرة أو بواسطة مؤسساتها على غر 
 رييلتس ضيالوضع الى أسلوب التفو  متدي المؤسسات ذات الطابع العمومي، دون ان

فق االمر  رييمباشر لتس ريغ كأسلوب الذي أقرره ازيوحتى أسلوب االمت. المرفق العام
هذا الموقف للمشرع  فسريو  ،ازياالمت بشأنه من هي المؤسسات صاحبة بنيلم  ةيالعموم
 نييالقانون نيمرحلة صدور هاذ في ئري بفترة التوجه االقتصادي الذي كان سائدااالجز 

كي من خالل التحكم شبه ار االشت المعلنة في اتباع النهج ريبالمواصلة غ تسميوالذي كان 
ومن ثمة  ةيواالقتصاد ةياالجتماع كل النواحي رييفي تس ئاتهيالتام للدولة بواسطة ه

 التوجه نحو ةيمن بدا بالرغم وهذا ةيديالتقل مياالكتفاء بالمفاه ةيفق العمومابالنسبة للمر 
  .(5)ةاستقبال قواعد اقتصاد السوق في نفس الفتر 

 

  :مرحلة التكريس الصريح لتفويض المرفق العام /ب
فق العمومية ائري في األخذ بتفويض المر ابعد التردد الذي وقع فيه المشرع الجز        

فق العمومية وذلك سواء احة هذا األسلوب القديم والجديد لتسيير المر اتدخل ليكرس صر 
ويمكن إظهار هذا التكريس في موضعين . المستوى المحلي أو على المستوى الوطنيعلى 

 :مختلفين هما
بمجرد أن تم إصدار قانون جديد للبلدية : التكريس بموجب القانون الجديد للبلدية /5-ب

حة على أسلوب التفويض مع ابقائه اتم النص فيه صر  (7) 59-55بموجب القانون رقم 
والدليل على ذلك . ليدية المتمثلة في األسلوب المباشر وأسلوب االمتيازعلى األساليب التق

ضمن  "االمتياز وتفويض المصالح العمومية": استعمال المشرع في هذا القانون لعبارة
                                                             

  57أرزيل الكاهنة، مرجع سابق ذكره، ص . أ (5)
 3صادر في  32،يتعلق بالبلدية، ج ر عدد  7955يونيو  77مؤرخ في  59-55القانون رقم  (7)

 7955يوليو سنة 
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لكن دون أن يفصل في مفهوم هذا  المصالح العمومية البلدية،: ــبع الموسوم بـاالفصل الر 
التأكيد على أنه يجب أن يتم في شكل صفقة برنامج أو التفويض بل أكثر من ذلك فقد تم 

 .(5)فقةص
 :وضع نص يدمج تنظيم الصفقات العمومية مع تفويض المرفق العام/ 2-ب

افق العمومية على المستوى مر بعد عدم وضوح النصوص المتعلقة بتفويض ال       
تفويض  ووضع أحكاما خاصة بتنظيم ائري أخير االمحلي خاصة، تدخل المشرع الجز 

ئر وذلك بوضع نص في شكل مرسوم رئاسي يضم في نفس االمرفق العمومي في الجز 
الوقت تنظيم الصفقات العمومية وكذا تنظيم تفويض المرفق العام بموجب المرسوم الرئاسي 

يتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات  7951سبتمبر  58مؤرخ في  51-742رقم 
يه على الشكل الذي يتم فيه تفويض المرفق العام والمبادئ تم النص ف ،(7)مالمرفق العا
مع إنشاء سلطة ضبط الصفقات ، فق العموميةامها وكذا أشكال التفويض للمر راالواجب احت

الصفقات العمومية  رامالمرفق العام للرقابة على سير عمليات إب العمومية وتفويضات
 .(3)فق العموميةاوتفويضات المرفق العام إضافة إلى التكوين في مجال تفويضات المر 

 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 53أرزيل الكاهنة، مرجع سبق ذكره، ص . أ (5)
، المتعلق بتنظيم الصفقات  7951سبتمبر سنة  58مؤرخ في  51-742مرسوم رئاسي رقم  (7) 

 . 7951سبتمبر  79صادر في  19وتفويضات المرفق العام، ج ر عدد  59العمومية 
 54أرزيل الكاهنة، مرجع سبق ذكره، ص  .أ (3) 
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 ماهية الخدمة العمومية:  المبحث الثاني
المرفق ة، ذلك بإعتبار أن يلخدمة العمومالعام لمفهوم ال يتناول هذا المبحث          

صورة الدولة م المرفق العاوعليه يترجم ة، يالخدمة العموم لتنفيذالدولة  في يد لةيوسالعام 
اسة يونجاح هذه الس اإلقتصادية واإلجتماعيةاستها يذ الدولة سيتنفب وذلك ،أرض الواقع في

 بهدف تحقيقة يعمومالخدمة الم يتقد فيته ير المرفق العام وفعالييمرهون بنجاح تسيكون 
التطرق  بشكل واضح حاولنا الخدمة العموميةالستعاب ماهية  ين،لتطلعات المواطن رقي

المبادئ األساسية الناظمة ومن ثم ، (األول المطلب)بداية الى مفهوم الخدمة العمومية 
 .(الثاني المطلب)للخدمة العمومية 

 
 مفهوم الخدمة العمومية  : األول المطلب

يوحي مصطلح الخدمة العمومية إلى مختلف المفاهيم أهمية مميزة ذو            
بكل يسر، وال تكتمل الخدمة اال  مخصائص نافعة تمكن األشخاص من تحقيق مبتغاه

بالتركيز على تطويرها وتحسين أداء العاملين فيها، مما ازدادت الحاجة الماسة الى تحسين 
ق العامة يوما بعد يوم، وكذا تحسين أهم المبادئ التي الخدمة العمومية وأنواع المراف

 .تضبط سيير المرفق العام
 تعريف الخدمة العمومية : الفرع األول

 ودزت ،فنية خدمة تقليديا تعد ال تلك هي الخدمة"  نسيرالف اإلداريوفقا للقانون       
 على ةالقائم و هارفوت بلطيت و عامة جةحا كاستجابة عامة منظمة بواسطة عامة بصورة

 .(5)"فالتكيو اريةرستمإلا، واةلمساا مبادئ رتهاإدا

                                                             

 )5( رحماني راشدة، " دور التخطيط االستراتيجي في تحسين الخدمة العمومية دراسة حالة: الشركة 

الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز- الوكالة التجارية والتقنية دائرة جامعة- الوادي-"، مذكرة لنيل شهادة 
 -7951بسكرة،  -الماستر في علوم التسيير، تخصص االدارة االستراتيجية، جامعة محمد خيضر

71ص ،  7951  
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بالحديث عن اإلطار القانوني للخدمة العامة في الجزائر قإن المشرع لم يقم            
بتقديم تعريف واضح ولكن ينعكس ذلك ضمنيا في كثير من النصوص واللوائح مع اإلقرار 

ني، وعليه فإن الخدمة العامة في سياق المسسات أن المفهوم يحتوي على العديد من المعا
 :(5)الجزائرية يمكن أن يغطي المعاني التالية

 المعنى المؤسسي والذي يشير إلى العمل الذي تقوم به اإلدارة. 
 المعنى القانوني والذي ينطوي على تطبيق القانون العام. 
 جتماعيالمعنى اإلجتماعي والذي يشير إلى مفهوم التضامن والتماسك اإل. 
  المعنى اإلقتصادي والذي ينطوي على إنتاج السلع العامة ونهجها لتخصيص

 .الموارد وتقييم النتائج
 
ر الممكن يمن غ يع أنواع الخدمات التمج: نها أة بيتعرف الخدمة العموم       

ها ينص علي يتتوفر بشكل إجباري وفق قاعدة المساواة الت يإطار جماع يف إال استغاللها
ة يولؤ بمعزل عن قواعد السوق، وتتحمل الدولة مس استغاللهاكون من الضروري يالقانون و 

 .(7)اث أدائها ومراقبتهيام بها من حيرها والقيتوف

                                                             
دراسة اإلدارى  –تأثير  البيوقراطية على تحسين الخدمة العمومية في الجزائر "حرشاو مفتاح،   (5) 

ر في العلوم السياسية تخصص إدارة الجماعات ،  مذكرة لنيل شهادة الماجستي-المحلية لوالية ورقلة
المحلية و اإلقليمية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، السنة الجامعية 

 31، ص 7958 -7951
، "المرفق العام ورهان تحسين الخدمة العمومية في الجزائر"باحمو مصطفى، عزيزي عبد القادر،  (7) 

الماستر في القانون اإلداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أحمد دراية  مذكرة لنيل شهادة
 75، ص 7951/7951أدرار، 
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العمومية بأنها نشاط تمارسه الدولة بشكل مباشر من خالل الخدمة  حيث تعرف        
وذلك من أجل تلبية حاجات لها أو تحت اشرافها، ( وطنية أو محلية)مؤسسات تابعة لها 

 .(1)عالقة بالمصلحة العامة
الخدمة العمومية هي محصلة نشاطات المنظمات العمومية المرتبطة وتعرف أيضا        

غالبا بالدولة ومن هذا المنطلق يرتبط تعريف وتنوع الخدمة العمومية بالنظام والسياسات 
وسنحاول في هذا المطلب عرض بعض الحكومية التي تحدد نطاق ومجال هذه األخيرة، 

  . (2)تعاريف الخدمة العمومية
 

نشاط يهدف الى تحقيق  من خالل التعاريف السابقة نعرف الخدمة العمومية انها        
مؤسسات وذالك عن طريق  وبالمواطنينلدولة  االدارة العامةوالتي تجمع بين  ،منفعة عامة

كذا لضمان المنفعة العامة و بهدف اشباع الحاجات المختلفة،  ،إعالميةاقتصادية او 
 .ا من أجل تحقيق الترابط اإلجتماعيمراقبته

 
 أنواع الخدمة العمومية : الفـرع الثاني

الخدمة العمومية مجموعة كبيرة وغير متجانسة للخدمات  تعددت تقسيمات       
 :وعة الخدمات التاليةالجماعية، المنظمة من طرف الدولة يمكن حصرها في مجم

التي تقوم بها المؤسسات الحكومية،  اإلداريةوهي جميع الخدمات : اإلداريةالخدمات / 5
الهدف منها ضبط وتنظيم الشؤون االجتماعية المتعلقة بالمواطنين، ولقد تزايدت هذه 
 الخدمات التنظيمية بشكل كبير وهذا باتساع نشاط األفراد، وتعتبر مراكز الشرطة وقوى

                                                             
دور القنوات الخاصة في تقديم الخدمة العمومية حسب رأي أساتذة "قراح، نورة الهدى غراف،  ربيعة (1)

علوم االعالم واالتصال، جامعة  ، مذكرة لنيل شهادة الماستر في"اإلعالم واإلتصال بجامعة أم البواقي
 71، ص 7958-7951العربي بن مهيدي أم البواقي، 

 71رحماني راشدة، مرجع سابق ذكره، ص  (2)
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األمن والمحاكم ودور القضاء المراكز الهامة والمكلفة بتسيير عمليات الضبط إلى جانب 
  :(1)ومن األمثلة على هذه الخدمات. األجهزة اإلدارية المعنية األخرى

 ؛ضبط وتنظيم األحوال الشخصية ألبناء المجتمع 
 ضبط وتنظيم الجوانب األمنية وحماية الممتلكات من السرقة واالعتداءات 

 ؛والحد من الجرائم
 ؛ضبط وتنظيم الشؤون التوظيفية لشغل الوظائف اإلدارية 
  (القواعد ، اللوائح) ضبط وتنظيم الشؤون واألنشطة السياسية في المجتمع.... 

وهي وهي جميع الخدمات العمومية ذات الطابع االقتصادي، : الخدمات االقتصادية /7 
لدولة في لقرن العشرين مع التطور الملحوظ ظهرت في الالخدمات الصناعية أو التجارية 

ومن أهمها  األساسية،وفي تحقيق رفاهية المواطن وتحقيق احتياجاته ،(2)الحياة االقتصادية
 :نذكر ما يلي

 ةضبط وتنظيم الشؤون االقتصادية والمالي . 
  تسجيل المؤسسات، وجباية الضرائب 
   دارةتنظيم المؤسسات المالية ومؤسسات الضمان االجتماعي تنظيم ومتابعة  وا 

 . االتفاقيات التجارية
 

                                                             

 
معطيات الواقع ورهانات  -الخدمة العمومية االلكترونية في الجزائر"موزاي بالل، . لبيد عماد، د. د (1)

 ،للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصاديةاصدارات المركز الديمقراطي العربي  ،"-المستقبل
مداخالت مقدمة ضمن ملتقى وطني بكلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة ، 5ط برلين، / ألمانيا

  53-57، ص ص 7975، الجزائر، 7سطيف 
شهادة ماستر مذكرة لنيل  ،"تفويض المرفق العام المحلي على التمويل والتنمية" عيساني رندة  (2)
 جامعة محمد بوضياف المسيلة، داري، كلية الحقوق والعلوم السياسية،اإل القانونتخصص  ،كاديميأ

 89ص   ،7975 -7979السنة الجامعية 
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التي تطورت بصورة وهي كل الخدمات : الخدمات االجتماعية والصحية والتعليمة / 3
، الصحةملحوظة منذ منتصف القرن التاسع عشر، والتي تشمل عموما التعليم، 

 ،المدارس و إدارة ،افتتاح المعاهد: ن اهمها، وم(1) إلخ...المساعدات اإلجتماعية
دارة ،والجامعات ووضع المناهج وتدريب المعلمين السياسة الصحية وبناء  وا 

 إلخ...المستشفيات
 

 معايير الخدمة العمومية : لثالفـرع الثا
 :لتحسين الخدمة العمومية واالرتقاء بها ال بد من اعتماد آليات للتغيير، نذكر أهمها

 فهي غير منتهية، مرتبطة بحاجات متواصلة لألفراد، ما يتطلب وضع  :الديمومة
خطط االستمراريتها، بسبب عدم توفر التمويل، أو إضراب الموظفين أو األحوال 

 .(2) الجوية القاسية
 على أساس األصل أو المعتقد أو المواطنين يعبر عن عدم التمييز بين : المساواة

اإلستفادة منها مكفوال لكل المواطنين، والسماح لهم حق اإلنتماء الحزبي، وأن يكون 
 .(3)بالوصول إليها بشروط مواتية لقدراتهم ومستويات معيشتهم

 جب أن تواكب الخدمات العمومّية أشكال التقدم، وال سّيما التكنولوجية : التطور
 .(4)منها كتحديث وسائل النقل العام، وُطرق تسديد فواتير الكهرباء مثالً 

                                                             

 
دراسة حالة  -تحسين الخدمة العمومية في المؤسسات اإلستشفائية في الجزائر" أبيش سمية،  (1)

مذكرة الستكمال شهادة ماستر أكاديمي  -تقرت–المؤسسة العمومية االستشفائية سليمان عميرات 
داري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، السنة  جامعة قاصدي مرباح ورقلة، تخصص تنظيم سياسي وا 

 55، ص 7951 -7954الجامعية 

 
 773 -777غالم الهام مصطفى، مرجع سابق ذكره، ص ص . د  (2)
 
 57أبيش سمية، مرجع سابق ذكره، ص  (3)
 
: ، تاريخ التصفحhttps://mawdoo3.com :على موقع ،"مفهوم الخدمة العمومية" مشعلة،فاطمة  (4)

 92:99: على الساعة 74/91/7977

https://mawdoo3.com/
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 الخدمة العمومية ماهي اال تعبير عن التضامن االجتماعي بين : التضامن
المواطنين تتولى الدولة قيادته وتجسيده ميدانيا، من خالل محاربة الظاهرة الفقر 
والحرمان بالمساهمة في تقليص الفوارق بين المواطنين بسبب الدخل أو الصحة 

معيار التضامن  والمادية، لذا الخدمة تهدف مهامها الى ثالثة أصناف وفق
 :(1)االجتماعي وتتمثل في

مهام تهدف الى جعل الخدمة العمومية ماديا ومالية في متناول المواطنين  - أ
 (.المهددين بالفقر والتهميش الفئات المعوزة

 .مهام تهدف الى المحافظة على اإلنسجام االجتماعي والشعور بالمواطنة  - ب
الفعال والعادل للموارد مهام تهدف الى المساهمة في تشجيع االستعمال  - ت

 .المشتركة
 

 المبادئ األساسية الناظمة للخدمة العمومية: المطلب الثاني
قد اعترف المشرع الجزائري ان نجاح سيير المرافق العمومية بموجب عقود تفويض        

المرتبطة بمبادئ أساسية يقتضي احترامها لضمان حسن الوصول إلى الطلبات العمومية، 
بين المترشحين لخلق شفافية اإلجراءات، وتحقيق استجابة المتطلبات المتبطة والمساواة 

 .بسيير المرفق العام من خالل االستمرارية والمساواة والقابلية على التكييف
المتعلق بتفويض المرفق العام  51/511نص المرسوم التنفيذي في جاء كما         

على منه  93حيث نصت المادة  ام،المرفق العلتحديد المبادئ التي يخضع لها تفويض 
 97المؤرخ في  51/742من المرسوم الرئاسي رقم  91بأحكام المادة  اإلخاللدون ": أنه

ه، يجب أن يتم الوالمذكور أع 7951سبتمبر  58الموافق لــ  5438ذي الحجة عام 

                                                             
االدارة االلكترونية ودورها في تحسين الخدمة العمومية دراسة حالة بلدية "سارة بير، جمبية ذهبية،  (1) 

، قالمة، 5141ماي 1، مذكرة لنيل شهادة الماستر تخصص ادارة الجماعات المحلية، جامعة "خنشلة
 21-24ص ص ، 7951-7958
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كيف، مع ضمان والت واالستمراريةتفويض المرفق العام في إطار احترام مبادئ المساواة 
هذه المبادئ  سنتطرق بتفصيل إلى ،(5)"معايير الجودة والنجاعة في الخدمة العمومية

مبدأ وأخيرا ، (الفرع الثاني) ومبدأ المساواة، (األولالفرع ) االستمرارية مبدأ: فيالمتمثلة 
 .(الفرع الثالث)لتطور والتفسيراالتكييف وقابلية 

 

 االستمراريةمبدأ : الفــرع األول
ة يمن حاجات عمومؤ ن وتية للمواطنير خدمات أساسيتقوم المرافق العامة بتوف        

، ونظرا لضرورة هذه ...اه، النظافة، الغاز، النقليد بالمياتهم كالتزو يح ية فيجوهر 
ة يجب أنٌ كون عمل المرافق العموما يد بهين للتزو يتها وحاجة المنتفعيالخدمات ودور 

شكل  رةيومستمر دون إنقطاع أو توقف، وأي توقف ولو لمدة قص( متقطع ريغ) منتظما
ة الخدمة العموٌمة مرتبط بشكل أساًس ية، فإستمرار يخالل ومساسا بفكرة الخدمة العموم

 .(2)ائاتهيسساتها وهؤ ة وميسلطاتها المركٌزة وجماعاتها المحل واستقرارالدولة  ةيبإستمرار 
يضا إلى سير المرافق العامة نابع عن تصور يجعل عمل يرجع مبدأ االستمرارية ا      

الدولة واألجهزة التابعة لها تقوم على المداومة واالنتظام ال على التقطع والتوقف، وبالتالي 
فان نشاط المرفق العام ضروري لحياة المجموعة الوطنية وال ينبغي ان ينقطع، لما ينجر 

االستمرارية من روح المرفق "، وكما يقال عن توقفه من عواقب وخيمة عن حياة المجتمع
 .(3)"العام

                                                             

هـ  5431ذو القعدة عام  73 ،41ع  ، ج ر ج ج51/511من المرسوم التنفيذي  3المادة أنظر  (5)
 ، 7951 غشت 1

 
 71باحمو مصطفى، عزيزي عبد القادر، مرجع سبق ذكره، ص  (2)
 
، "المرفق العام في الجزائر"محمد أمين بوسماح، ترجمة رحال بن اعمر، رحال مالي ادريس،  (3)

ص ص  بدون ذكر سنة النشر،الجزائر،  -بن عكنون -ديوان المطبوعات الجامعية، الساحة المركزية
553- 554  
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تمع أيًا كان نشاطها، حيث يفترض فيها أن تقدم المجمهم داخل  للمرافق العامة دور      
تصور مثاًل توّقف تقديم خدمة ي تواصل، فال يمكن أنممستمر و  ا للجمهور بشكلتهخدما

توّقف أحد هذه األجهزة وغيرها؛ سينجم  أنّ الصحة أو توزيع المياه أو الغاز والكهرباء، إذ 
عنه إلحاق ضرر بالغ بالمصلحة العامة وبحقوق األفراد ولو لمدة قصيرة، لهذا أجمع 
الفقهاء على أّن استمرارية المرفق العام تعتبر أحد المبادئ األساسية التي تحكم عمله، 

الضمانات في تنظيم االستمرارية توّفر جملة من الضمانات وتتجلى تلك  ويقتضي مبدأ
انقطاع استمرارية المرفق   اإلضراب، حتى ال يتم ممارسة حق االستقالة، وممارسة حق

 وأبطل كّل محاولة د على المحافظة على مبدأ االستمرارية،يالعام، فالقضاء الفرنسي شد
دف بالمساس به، وأعتبر اإلضراب في المرفق الذي يدار بطريق االمتياز عماًل غير ته

خطأ شخصيًا بل عده خروجًا عن القوانين والتنظيمات ونقضًا للعقد، مما  يعد ع، والمشرو 
الضمانات المقررة للموظف أثناء ممارسته  إتباع يبرر فصل الموّظفين في الحال دون

 .(1)لحقه في اإلضراب
وسرعان ما أصبح مبدأ اساسيا وال شك أنه القاعدة االكثر حساسية التيتسير عليها        

لمرافق العامة واالكثر تأثرا بالمناخ السياسي واإلجتماعي، ولها صبغة سياسية اكبر ا
 .(2)مقارنة مع القواعد األخرى

 مبدأ المساواة: الفـرع الثاني
بصورة مطلقة متساوية  االنتفاعإن القصد من المساواة أمام المرفق العام ليس           

أي تطبيق القانون . القيود التي يفرضها القانوننتفاع وفقا للشروط و إلومتشابهة، إنما ا
بالمساواة أمام القانون  اإلخاللو بالتالي قد يؤدي  على جميع المنتفعين دون تمييز بينهم،

الذي يوجب إبطال كل عمل إداري يشوبه تجاوز السلطة  األمربين المنتفعين  اإلخاللإلى 

                                                             
 54بوحادة محمد سعد، مرجع سبق ذكره، ص . بن بادة عبد الحليم، أ. د (1) 
 554محمد أمين بوسماح، ترجمة رحال بن اعمر، رحال مالي ادريس، مرجع سابق ذكره،  ص  (2) 
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ال حتى التجاوزات التي قد يرتكبها خاصة أن هذا المبدأ له قيمة دستورية، يمكن أن تط
 .(3) المشرع ذاته

لضمان نجاعة الطلبات " أنه(1) 51/742من المرسوم  91كما نصت المادة           
الحسن للمال العام، يجب أن تراعي في الصفقات العمومية مبادئ  االستعمالالعمومية و 

 ت،وشــفــافــيـة اإلجراءا المرشحينفي مــعــامـلــة ة حرية الوصول إلى الطلبات و المساوا
، وتشمل المساواة أمام المصالح العمومية  نوعين "رسومالم ضمن احترام أحكام هذا

 :(2)هما
تعني ضرورة أن تشغل في نفس الظروف والشروط أمام : مساواة المستعملين -

كافة المستعملين بال تميز، فليس مصلحة عمومية من ال يستجيب لمختلف 
 .وجل أصناف الحاجات بال فوارق أو تميزالرغبات 

تكون هنا بين كل األشخاص الذين يجدون أنفسهم في : مساواة غير المستعملين -
 .اتصال مع المصالح العمومية، دون أن يكون لهم صفة المستعمل

 

 مبدأ التكييف وقابلية للتطور والتفسير: الثالثالفـرع 
لمبدأ يسري بالنسبة لكافة المرافق العمومية، الفقه والقضاء على أّن هذا ا استقر       

، فالجهة (االلتزام)اإلدارة المباشرة أم بطريق التفويض  ا بطريقتهسواء كان أسلوب إدار 
ا المنفردة رتهالمفوض لها تسيير المرفق العام يحقلها كّلما دعت الحاجة أن تتدخل وبإدا

تغييرها بما يتالءم مع المستجدات دون أن لتعديل األنظمة واللوائح الخاصة بالمرفق، أو 
  .(3)ض لهايحق ألحد األفراد الحق في االعتراض والتعر 

                                                             
 78بن يطو يوسف، مرجع سابق ذكره، ص  (3)
 ، مرجع سابق ذكره51/742من المرسوم  91المادة  أنظر( 1)
 81بق ذكره، ص اذهبية، سارة بير، مرجع س جمبية (2) 

 
 55محمد سعد، مرجع سابق، ص . بن بادة عبد الحليم، أ.د (3)
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نعني بهذا المبدأ تكييف المرفق العام مع التطورات االقتصادية واالجتماعية والتقنية و      
مكانية  تعديل القوانين واللوائح التي تحكم سير وتنظيم المرافق العامة، بهدف تمكين وا 

المرفق العام من مواكبة تطورات العصر والوسائل والطرق الفنية المستحدثة في تقديم وأداء 
الخدمات العامة، كما أن هذا المبدأ يعطي المرفق العام المرونة الكافية لتحقيق المصلحة 

  .(1)العامة التي تمتاز بمفهومها المتغير، عبر الزمان والمكان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
(1)

، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص "تفويض المرفق العام في التشريع الجزائري"عاقلي محمد،  
 55، ص 7951/7951قانون اداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، 
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 :األول خالصة الفصل
 
الفصل والمتعلق باإلطار هذا  تطرق إليه في نستنتج من خالل ما سبق            

 المعتمدة فيبأن السياسية الجديدة  المفاهيمي لتفويض المرفق العام على الخدمة العمومية،
 ، والتي تهدف عن طريقها العامد تفويض المرفق و عق متمثلة في تسيير المرافق العمومية

الدولة، المتمثلين في ص من القانون العام اشخأيحول  ، حيثإلى تحسين الخدمة العمومية
إلى المفوض له العام مرفق التسيير واستغالل بالمؤسسات العمومية  و  الجماعات المحلية
 يتحصل المفوض له علىل ،شخص معنوي أو شخص طبيعيسواءا كان القطاع الخاص 

المقابل المالي للتسيير واالستغالل من إتاوات المرتفقين مقابل أداء الخدمة، أو عن طريق 
، العام المرفق وتشغيل اإلدارة، لكن يجب أن يكون هذا المقابل المالي مرتبطًا باستغالل

مدة معينة، وللمفوض الحق في استرداد المرفق العام بكامل موجوداته، الختيار  خالل
حسن، وفق عقد يحدد حقوق المفوض األو  أفضليتم ضمان خدمة عمومية  األفضل وبذلك

له والتزاماته التي تفرضها قيود تسيير المرفق العام كمبادئ المساواة واالستمرارية وضرورة 
 .الداخليو التكيف مع المحيط الخارجي 
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 تمهيد
 

يعتبر تفوض المرافق العامة أحد التقنيات الحديثة التي اعتمدتها مختلف الدول،         
وذلك من اجل تمكين المرافق العامة من النجاعة التي يتمتع بها القطاع الخاص لتحقيق 

فكانت البداية بالمرافق العامة . منافعه تلبية لخدمات الجمهور المتعددة والمتزايدة
بناءا ، (1)األخرىفق العامة ايتوسع لتشمل مختلف أنواع المر  باألسلو ثم بدأ  االقتصادية

بالتطرق إلى القواعد الموضوعية لتفويضات المرفق الفصل عليه سنقوم من خالل هذا 
تنفيذ عقد التفويض المرفق ومن ثم معرفة ، (المبحث األول) العام في القانون الجزائري

 .(حث الثانيالمب) في القانون الجزائري العام وطرق إنهائه
 

 القواعد الموضوعية لتفويضات المرفق العام في القانون الجزائري: المبحـث األول
 عنها يترتب ، بحيثاألخرى اإلتفاقيات كسائر العام المرفق تفويض عقود تعتبر        

 العقود من هاغير  عن دو العق اهه يميز ما لكن طرف، كل حقوقفي إلتزامات و  تتمثل آثار
، سنتطرق الى أهم طرق إبرام عقد أو بها للمنتفعين الحقوق من مجموعة عنها يرتب أنه

طرق ، ومن ثم تحديد (المطلب األول)في القانون الجزائري  تفويض المرفق العام إتفاقية
 (.المطلب الثاني) وأشكال إبرام عقد تفويض المرفق العام في القانون الجزائري

 

 في القانون الجزائري تفويض المرفق العام إتفاقيةإبرام عقد أو : المطلـب األول
جراءات بتوحيد اإل 511-51 التنفيذيقام المشرع الجزائري بموجب المرسوم        

المتعلقة بتسيير تفويض المرافق العامة، بعد ان كانت متناثرة ضمن نصوص متفرقة، 
يجار، واإل ،متيازكاإل مختلف أشكال تفويض المرفق العام وتحديد المراحل التي تمر بها

                                                             

، مجلة القانون العام الجزائري "العامة أسلوب جديد مؤجل التطبيقتفويض المرافق "، مدون كمال. أ (1)
 ،تيارت –جامعة ابن خلدون  -السياسية لية الحقوق والعلومك والمقارن، المجلد الرابع، العدد األول،

 587، ص 7951جانفي 
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، ليتم وضعها في قالب عام وموحد، وهو اتفاقيات تفويض رالوكالة المحفزة، والتسيي
 .     (5) المرفق العام
 أطراف عقد تفويض المرفق العام في القانون الجزائري: الفــرع األول

 :ةفوضالسلطة الم/ اوال
إن السلطة المفوضة تتمتع بامتيازات وسلطات هامة باعتبارها المسؤولة عن المرفق       

العام والتي تسعى لتحقيق الصالح العام، والمحافظة على السيير الحسن للمرافق العامة، 
لقد كرس القانون السلطات بدون ذكرها في بنود العقود لوجودها ضمن امتبازات السلطة 

 .ة الى النص عليها في العقدالعامة دون الحاج
 وال ،ار تفويضر يمكن الحديث عن تقنية تفويض المرفق العام بدون وجود ق ال        

المرفق وتسييره وادارته ،هي التي يدخل ر تفويض بدون سلطة التفويضايمكن ذكر قر 
ضمن اختصاصها فالسلطة المفوضة هي شخص معنوي خاضع للقانون العام يمكن أن 

لة أو الجماعات المحلية أو مؤسسة عامة ذات طابع إداري والمسؤلة تنظيميا تكون الدو 
 . (2)عن المرفق

 :له فوضالم/ ثانيا
ال يوجد شكل قانوني خاص به فيمكن أن يكون طبيعيا أو معنويا أو مؤسسة أو         

جمعية من القانون العام أو الخاص، فالجمعيات مفضلة عندما يخص التفويض المرافق 
 .(3)والنشاطات االجتماعية والثقافية

المتعلق  91/57كما حدده القانون  االمتيازفالشخص المفوض له أو صاحب        
 مهنية مؤهالتهو كل متعامل عمومي أو خاص له  االمتيازصاحب "بالمياه بنصه 

                                                             
(5)

تفويضات المرفق العام للجامعات اإلقليمية في ظل المرسوم التنفيذي " ،أمال، فرشة حاج بالراشد 
، مذكرة لنيل شهادة ماستر، التخصص القانون العام االقتصادي، جامعة قاصدي مرباح 51/511

 37ص  ، 7951-7951الجزائر، السنة الجامعية  -ورقلة
 518بن دراجي عثمان، مرجع سابق،  ص . د (2)
 17ص ضريفي نادية، مرجع سبق ذكره،   (3)
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وقد يكون شخصا طبيعيا أو معنويا خاضعا للقانون العام أو  ةوضمانات مالية كافي
 :(1)ومنه قد يكون المفوض له الخاص

 المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري .1
 .الشركات التجارية. 2
 

 
 

 إبرام عقد تفويض المرفق العام في القانون الجزائري: انيثرع اللفا
منه صيغ  7بموجب القسم األول من الفصل  511-51لقد نظم المرسوم التنفيذي       

إبرام إتفاقية تفويض المرفق العام، ضبط األثر القانوني لصيغ إبرام إتفاقية تفويض المرفق 
 . العام ومتطلباته

 :الطلب على المنافسة/ أوال
تشكل هذه الصيغة القاعدة العامة في إبرام اتفاقية تفويض المرفق العام، وعرفه      

الطلب على المنافسة هو إجراء يهدف على الحصول على أفضل عرض "المشرع بالقول 
من خالل وضع عدة متعاملين في منافسة بغرض ضمان المساواة في معاملتهم 

وقد " لعمليات وعدم التحيز في القرارات المتخدةوالموضوعية في معايير انتقائهم وشفافية ا
اشترط المشرع لسالمة صيغة الطلب على المنافسة في إبرام اتفاقية تفويض المرفق العام 
أن يكون الطلب وطنيا، مع منح تفويض المرفق العام للمترشح الذي يقدم أفضل عرض 

وفقا لما يقتضيه سلم التقييم  وهو ذلك الذي يقدم أحسن الضمانات المهنية والتقنية والمالية
 .(2)المحدد في دفتر الشروط المنصوص عليه قانونا

 
 
 
 

                                                             
 511 -512ص ص  مرجع سابق،  ،بن دراجي عثمان. د( 1)
     452، ص ، مرجع سابقبهلول سمية. د  (2)
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 : مراحل إلجراء الطلب على المنافسة  -5
 :يتم الطلب على المنافسة وفق مرحلتين هما

 

ويجب . على أساس ملف الترشح األولي االختيارتتمثل في  :المرحلة األولى/ 1.1
من دفتر  األولأن تظهر الوثائق المكونة لملف الترشح والمحددة في الجزء 

العامة المتعلقة  اإلداريةالذي يضمن البنود " دفتر ملف الترشح"الشروط، وعنوانه 
بشروط تأهيل المترشحين والوثائق التي تتكون منها ملفات الترشح وكذا كيفيات 

وفقا للمعايير اختيار المترشحين لتقديم عروضهم و المتعلقة على  وذلك. تقديمها
 : (1)الخصوص بمايلي

 وهي الشهادات المؤهلة المطلوبة لتسيير المرفق العام، :القدرات المهنية -
 وهي الوسائل البشرية والمادية والمراجع المهنية،: القدرات التقنية -
المبررة بالحصائل المالية والمحاسبية وهي الوسائل المالية : القدرات المالية -

 .والمراجع المصرفية
وتتمثل في دعوة المترشحين الذين تم انتقاؤهم أثناء المرحلة  :المرحلة الثانية/ 2.1

 اإلدارية، ويتضمن البنود "دفتر العروض"، إلى سحب دفتر الشروط وعنوانه األولى
 :(7)والتقنية والبنود المالية

تتمثل في كل المعلومات المتعلقة بكيفية تقديم : التقنيةو  اإلداريةالبنود  -
العروض واختيار المفوض له والبنود التقنية المطبقة على تفويض المرفق العام 
المعني، وكذا كل البيانات الوصفية والتقنية المتعلقة بتسيير المرفق العام محل 

 .التفويض

                                                             
  ، مرجع سابق511-51من المرسوم التنفيذي  57أنظر المادة  (1)
  ، مرجع سابق511-51من المرسوم التنفيذي  53أنظر المادة  (7) 
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 أوالمفوضة  المالي لفائدة السلطةتحدد الترتيبات بالمقابل : البنود المالية -
قتضاء، مستعملو المرفق العام المعني الذي يدفعه عند االذلك المفوض له أو 

 .بالتفويض
 عدم الجدوى: ثانيا

تستلم السلطة  الن عن طلب المنافسة فإنه من الممكن أن العإلبعد ا         
عروض غير  اي عدم استالمعرض واحد فقط أو استالم المفوضة أي عرض أو 

 .مطابقة لدفتر الشروط
ن عدم جدوى الطلب على المنافسة، ألزم النص السلطة المفوضة إعال لدى      

عادة إجراء الطلب على المنافسة للمرة الثانية قبل اللجوء إلى إبرام العقد وفقا  جراء إلوا 
 . التراضي
، حسب ما التراضين عن عدم الجدوى واللجوء إلى عالإلووفقا للتنظيم فإن ا      

 الطلب على المنافسة يكون 511-51من المرسوم التنفيذي  51صرح به في المادة 
 :(1)في مرحلتين

ن عدم الجدوى فيها إذا تبين بعد الطلب على المنافسة والتي يتم إعال األولىالمرحلة 
 :األولىللمرة 
 أي عرض، استالمعدم  -
 عرض واحد، استالم -
 .دفتر الشروطعدم مطابقة أي عرض ل -

عدم الجدوى واللجوء إلى إجراء التراضي، إذا  إعالنوالتي يتم فيها  :المرحلة الثانية
 :تبين بعد الطلب على المنافسة للمرة الثانية

 أي عرض، استالمعدم  -
 .عدم مطابقة أي عرض لدفتر الشروط -

                                                             
 ، مرجع سابق 511-51من المرسوم التنفيذي  51أنظر المادة  (1) 
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ة للمرة ما إذا استلمت السلطة المفوضة عرض واحد في الطلب على المنافسبين        
 .اإلجراءاتالثانية وتبين أنه مطابق لدفتر الشروط، فإنه يقبل لمتابعة 

 

 التراضي : ثالثا
ضي استثناء للقاعدة العامة المتمثلة االتر  إلجراءاتيعتبر إبرام عقد التفويض وفقا        

في الطلب على المنافسة، وهو إجراء يهدف إلى منح التفويض لمتعامل واحد دون اللجوء 
من المرسوم  58المادة صورتين حددتهما  التراضي  إلى المنافسة، ويمكن أن يكتسي

 التراضي أو البسيطالتراضي  صيغة التراضي يأخذ يمكن أن : "بأنه 51/511التنفيذي 
 " االستشارة بعد

 االستشارةالتراضي بعد - 1
من المرسوم  52المادة في نص  االستشارةالتراضي بعد  المنظم الجزائريعرف       

له السلطة المفوضة باختيار مفوض الإجراء تقوم من خ"، بأنه 511-51التنفيذي رقم 
 ".األقلعلى  مترشحين مؤهلين( 93)ثة له من بين ثال

ضي بعد االستشارة صيغة تفاوضية، وذلك في كونه يخلق ايعتبر التر حيث         
يط الذي تنعدم فيه ضي البسانوع من المنافسة بين المترشحين على عكس التر 

على  نستخلص أن المشرع الجزائري اعتمد 52من خالل تحليل المادة  المنافسة،
مزج حيث قام ب ،م عقود تفويض المرفق العاماضي بعد االستشارة في إبر اأسلوب التر 

بين مبدأ حرية السلطة المفوضة في اختيار المفوض له وبين مبدأ المنافسة، ويظهر 
مترشحين مؤهلين على األقل الستشارتهم ووضعهم في ( 93) ذلك في دعوة ثالثة

 .منافسة فيما بينهم قصد اختيار المتنافس األفضل لتسيير المرفق العام
المترشحين  خاللمن  االستشارةويتم انتقاء المفوض له في إجراء التراضي بعد         
 :(5)كمايلي

                                                             
، مرجع سابق 511-51من المرسوم التنفيذي  51أنظر المادة  (5)  
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ن العإلعلى المنافسة، قبل امن بين المترشحين المؤهلين الذين شاركوا في طلب  -
 .عن الجدوى للمرة الثانية

من ضمن القائمة التي تعدها السلطة المفوضة، بعد التأكد من قدراتهم المالية  -
في  اإلجراءوالمهنية والتي تسمح لهم بتسيير المرفق العام المعني، ويكون هذا 

والتي يتم تحديدها تستدعي إجراء الطلب على المنافسة،  الالمرافق العمومية التي 
 . اإلقليميةبموجب قرار مشترط بين وزير المالية والوزير المكلف بالجماعات 

 التراضي البسيط- 2
من المرسوم التنفيذي رقم  51أحكام المادة  خاللعرف التنظيم من لقد           

السلطة المفوضة باختيار مفوض له مؤهل  خاللهإجراء تقوم من ": 1بأنه 51-511
 ".ن تسيير مرفق عام، بعد التأكد من قدراته المالية والمهنية والتقنيةلضما

اللجوء إلى التراضي البسيط في حالة محددة  في هذه الحالة يتمحيث        
تقوم السلطة المفوضة بإبرام عقد التفويض مع المفوض له بتطابق إرادتهما  ،واستثنائية

لمترشح واحد يحتل  تكون محل تفويض إال الفي حالة الخدمات التي  على محله،
ما في الحاال  .ليةاستعجإلت اوضعية احتكارية وا 

 :(7)ستعجالية في تفويض المرفق العام كالتاليإلا الحاالتوتعتبر   
 عندما تكون اتفاقية تفويض المرفق العام سارية المفعول، موضوع إجراء فسخ، -
 رف المفوض له،عند استحالة ضمان استمرارية المرفق من ط -
 جالآلعند رفض المفوض له إمضاء الملحق الذي يكون موضوعه تمديد ا -
 مرحلة تأهيل المترشحين المقبولين للتفاوض -2

د و مرحلة تأهيل المرشحين المقبولين للتفاوض مهمة أساسية في إبرام عق تعتبر      
  51/742المرسوم الرئاسي  نص في المصرح بهاتجسد كل المبادئ  حيثالتفويض، 

الحسن للمال العام،  واالستعماللضمان نجاعة الطلبات العمومية :" أنه همن 1المادة من 
                                                             

 ، مرجع سابق    511-51من المرسوم التنفيذي  51أنظر المادة  (1)
     ، مرجع سابق511-51من المرسوم التنفيذي  75المادة  أنظر (7)
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يجب أن تراعي في الصفقات العمومية مبادئ حرية الوصول للطلبات العمومية والمساواة 
 .(3)"، ضمن احترام أحكام هذا المرسوماإلجراءاتفي معاملة المرشحين وشفافية 

 :ويمكن تقسيم هذه المرحلة إلى 
 ن عال إلإجراء نشر ا :أوال 

ن المسبق قيد على مبدأ حرية الشخص العام في اختيار المفوض عالإليشكل ا       
له، وعدم التقيد به وبشروطه من شأنه أن يؤدي إلى عدم مشروعية القرار المتخذ من قبل 

 .(5) السلطة المفوضة
 ،511-51من المرسوم التنفيذي رقم  71المادة  خاللمن  قام المشرع الجزائري     

وذلك  ألزم السلطة المفوضة نشر الطلب على المنافسة بشكل واسع وبكل وسيلة مناسبة،
 . (7)، واحدة باللغة العربية و واحدة باللغة الفرنسيةاألقلفي جريدتين يوميتين على 

ة لضمان مشاركة عدد أكبر من مما ألزم المشرع الجزائري الطلب على المنافس      
المتنافسين، وذلك من أجل فتح مجال امام المنافسة، باإلضافة الى تجسيد الشفافية 

 .والمساواة بصفة علنية
 :(3)ملزما السلطة المفوضة أن تضع إعالن الطلب على المنافسة البيانات التالية

إلى آخر  اإلشارة...وجد، تسمية السلطة المفوضة وعنوانها ورقم تعريفها الجبائي، إن)  
 .(ظرفةألالملفات وساعة فتح ا إليداعيوم وآخر ساعة 

 قائمة المرشحين المؤهلين لتقديم عروضهم إعدادإجراءات : ثانيا
قائمة المترشحين المؤهلين لتقديم عروضهم، هذا  إعداد هذا اإلجراء يشرع في      

 .ضمن مجموعة من الخطوات حددها التنظيم الجزائري
 

                                                             
   مرجع سابق،  51/742المرسوم الرئاسي من  1أنظر المادة  (3)
797ص  مرجع سابق،، بركبية حسام (5)  
     ، مرجع سابق511-51من المرسوم التنفيذي  71المادة  أنظر (7)
     ، مرجع سابق511-51من المرسوم التنفيذي  72المادة  أنظر (3)
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 :استالم طلبات المترشحين-1
معقولة تمكن المترشحين من  إلستالم أن تكون مدة ألزم التنظيم الجزائري لقد       

 تحضير عروضهم، وأيضا أن تفسح هذه المدة لعدد معتبر من المتنافسين
 : (4)كما أكد التنظيم على أن طلب المترشحين يجب أن يتضمن الوثائق التالية 

 (.كل وثيقة تسمح بتقييم قدرات المترشحين ...تصريح بالنزاهة،)
 فتح الطلبات من طرف لجنة اختيار وانتقاء العروض ودراستها-2

طلبات المترشحين وتقوم بفتحها  باستالم "لجنة اختيار وانتقاء العروض"تقوم       
ودراستها لتعد قائمة المترشحين المقبولين وذلك من أجل سحب دفتر الشروط وتقديم 

 511-51من المرسوم التنفيذي  35ما نص به في المادة ذلك وفق عروضهم، و 
وترسلها للسلطة المفوضة  ...ولى ألتقوم لجنة اختيار وانتقاء العروض في المرحلة ا -

 .المالئمةعروضهم بكل الوسائل  إليداعالتي بدورها تقوم باستدعاء المترشحين المقبولين 
 

 ومرحلة إيداع العروض ودراستها : ثالثا
بعد إرسال لجنة اختيار واقتناء العروض قائمة المترشحين المؤهلين إليداع         

عروضهم إلى السلطة  المفوضة، تقوم هذه األخير بدعوتهم بكل وسيلة مالئمة، إلى 
 سحب دفتر الشروط وتقديم عروضهم

والمالحظ أن التنظيم لم يحدد مدة إيداع العروض من طرف المترشحين المؤهلين، 
تفى بالمدة إلى حجم و التي تحددها السلطة المفوضة استنادا نطاق نشاط المرفق واك

 .(1)محل التفويض 
كما تقوم لجنة اختيار واقتناء العروض بفتح العروض ودراستها، والمالحظ              

أن التنظيم لم يحدد إذا كان فتح العروض يكون في اجتماع منفصل عن اجتماع دراسة 
هذا ما يجعل اللجنة، إما أن تجتمع لفتح العروض وتقوم بدراستها في نفس . العروض

                                                             

 
     ، مرجع سابق511-51من المرسوم التنفيذي  71المادة  أنظر (4)
     ، مرجع سابق511-51من المرسوم التنفيذي  34المادة  أنظر (1)
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ير فرصة لتعديل العروض المقدمة، أما إذا كان االجتماع وذلك إذا كانت ال تنوي توف
التعديل ممكن فيصبح من الضروري عقد اجتماع آخر للجنة من أجل دراسة  

 .(7)العروض
-51من المرسوم التنفيذي  22وتقوم اللجنة عند فحص العروض في نص المادة     
علقة بدراسة تسجيل أشغالها المت... دراسة عروض المترشحين المنتقين أوليا: بـ  511

 (العروض في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من طرف مسؤول السلطة المفوضة
 

 طرق وأشكال إبرام عقد تفويض المرفق العام في القانون الجزائري: المطلب الثاني
 

لقد كانت المرافق العامة تسير من طرف األشخاص العامة، ثم قامت الدولة          
تدريجيا بإشراك الخواص في إدارة المرافق العامة وبطرق وأساليب مختلفة، وهذا بما يسمى 
اإلدارة الخاصة للمرافق العامة، فكانت البداية من عقود االمتياز حتى وصلت إلى 

ألساليب الحديثة التي تبتها مختلف التشريعات القانونية، لدى التفويض الذي يعتبر من ا
الفرع )ارتأينا الى طرق وأشكال إبرام عقد تفويض المرفق العام في القانون الجزائري 

، ومن ثم تحديد اإلجراءات المتبعة في إبرام عقد تفويض المرفق العام في القانون (األول
 .(الفـرع الثاني)الجزائري 

 

 أشكال إبرام عقد تفويض المرفق العام في القانون الجزائري: ولالفـرع األ 
من  759يتخذ عقد تفويض المرفق العام أشكااًل عديدة كما نصت عليها المادة         

يمكن أن يأخذ تفويض المرفق العام، حسب : "حيث( 5) 742- 51المرسوم الرئاسي رقم 
ورقابة السلطة المفوضة، شكل مستوى التفويض، والخطر الذي يتحمله المفوض له 

 .االمتياز أو اإليجار أو الوكالة المحّفزة أو التسيير، كما هي محددة أذناه
كما يمكن أن يأخذ تفويض المرفق العام أشكااًل أخرى، غير تلك المبينة فيما يأتي        

 :نوجزها فيما يلي  وفق الشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم
                                                             

     ، مرجع سابق511-51من المرسوم التنفيذي  38المادة  أنظر (7)
     ، مرجع سابق742-51من المرسوم  759المادة  (5)
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 المرفق العام المقررة في قانون الصفقات العموميةعقود تفويض -1
، وهي ممّثلة 742- 51من المرسوم الرئاسي رقم  759هذه العقود نّظمتها المادة        

 :في اآلتي
هو عقد بموجبه تعهد السلطة المفوضة للمفوض له، إما بإنجاز : عقد االمتياز - أ

ما أن تعهد  منشآت أو توريد تجهيزات ضرورية إلقامة المرفق العام واستغالله، وا 
للمفوض له استغالل المرفق العام فقط، والمفوض له يستغل المرفق العام باسمه 
وعلى مسؤوليته، تحت مراقبة السلطة المفوضة، ويتقاضى عن ذلك أتاوى من 

ومثال ذلك أن تعهد الدولة ألحد الخواص باستغالل خدمات  .منتفعي المرفق العام
رباء أو الغاز أو استغالل البترول أو استغالل الميناء توزيع المياه أو الكه

 .(5)وغيرها
 :عقد اإليجار - ب

من المرسوم المذكور سابقا عقد  74عرفها المشرع الجزائري في المادة        
تعهد السلطة المفوضة للمفوض له بتسيير مرفق عام وصيانته مقابل "اإليجار هو 

إتاوة سنوية يدفعها لها، ويتصرف المفوض له حينئذ لحسابه وعلى مسؤوليته مع 
وضة، تمول السلطة المفوضة تحمل كل المخاطر مع رقابة جزئية للسلطة المف

بنفسها إقامة المرفق العام ويدفع أجر المفوض له من خالل تحصيل األتاوى 
Redevances  وتحدد مدة اتفاقية تفويض المر فق "من مستعملي المرفق العام

سنة كحد أقصى ويمكن تمديد المدة بموجب ملحق مرة واحدة بطلب  77العام ب 
لل إلنجاز استثمارات مادية غير منصوص عليها من السلطة المفوضة بتقرير مع

 .(2)سنوات كحد أقصى 93في االتفاقية ومدة التمديد ال تتعدى 
  

                                                             
 .79، ص ، مرجع سابقبوحادة محمد سعد. بن بادة عبد الحليم، أ. د (5)
 
 .79، ص مرجع سابق ،بن دراجي عثمان. د (2)
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إن المشرع الجزائري لم يتطرق إلى هذا األسلوب كطريقة لتسيير المرفق العمومي      
الوالئي، إلى أن تم التنصيص على هذا العقد صراحة كشكل من أشكال تفويض المرفق 

 .(3)51/511، وكذلك في المرسوم التنفيذي 51/742العام في المرسوم الرئاسي 
 :الوكالة المحفرة - ت

ل ما يتبادر لذهن الباحث مصطلح الوكالة المحفزة، حيث أن المنظم يتبادر أو         
لم يعط تعريفا لها بل ذكر مضمونها واآلثار المترتبة عنها، كما أن البحث عن هذا 
المصطلح في المراجع المتخصصة في القانون اإلداري لم نجد له اثر، مما اضطرنا 

هو غالبا ما يكون النص األصلي، إلى الرجوع إلى النص المترجم باللغة الفرنسية، و 
، وبالتالي فإن  intéressée régie واعتبارا لذلك فالوكالة المحفزة وفقا لهذا األخير هي

 759الترجمة الصحيحة هي اإلدارة غير المباشرة وهو ما يستشف من أحكام المادة 
ما يضع سلطة التنظيم في مشكل الترجمة الذي ما لبث  .من المرسوم الرئاسي

 .(5)يفارقها
 
 :عقد التسيير - ث

يمكن القول بأنه عقد بمقتضاه تتعهد السلطة المفوضة للمفوض له بتسيير          
أو تسيير وصيانة المرفق العام، على أن يستغّله لحساب السلطة المفوضة التي 

ض له، بواسطة منحة تحدد بنسبة تحتفظ بإدارته وتمويله، وتقوم بدفع أجر للمفو
تقوم السلطة المفوضة . م األعمال، باإلضافة إلى منحة اإلنتاجية فقطمئوية من رق

بتحديد التعريفات التي يدفعها مستعملو المرفق العام وتحتفظ باألرباح، على أن 
يقوم المفوض له بتحصيل التعريفات لحساب السلطة المفوضة، وفي حالة العجز 

 .(2)جزافياً  فإّن السلطة المفوضة تعوض للمسير من خالل منحه أجرا
                                                             

 
 .48، ص ، مرجع سابقسالمي سمية (3)
.538، ص ، مرجع سابقبدير يحي. أ (5)  
 
 .75، ص ، مرجع سابقبوحادة محمد سعد. بن بادة عبد الحليم، أ. د (2)
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 القواعد العامة عقود تفويض المرفق العام المقررة في02-

خيرة بإبرام ألذه اهبعد اختيار المفوض لو من قبل المجنة المختصة، تقوم         
فة بذلك ، ويجري لطات المكلب مصادقة مسبقة من السلالذي يتط عقد التفويض

مختص الذي يكون المرفق الوزير الو وهممثل الدولة، العقد بين  هذا علىالتوقيع 
، وبين ذا من ناحيةهمرافق الوطنية لبالنسبة ل هضمن اختصاص وزارت العام داخال

ية فيشترط أن يكون لمرافق المحللبالنسبة  ماصاحب التفويض من ناحية أخرى، ا
ى اتفاقية لالمختص عري يتمثل في المصادقة من طرف الوالي هناك إجراء جو ه

ار ر ى القلعلجنة تقييم العروض يتوقف  هختيار الذي حددتالقرار االتفويض، أي إ
بعد المصادقة من طرف  إالقيمة  هكون لت الذا العقد هالذي يصدره الوالي، و 

 .(1)يئات الوصية هال
 

 اإلجراءات المتبعة في إبرام عقد تفويض المرفق العام في القانون الجزائري: الفـرع الثاني
 742-51من المرسوم الرئاسي رقم  791الفقرة األخيرة من المادة أحالت لقد       

 كرستسيير المرفق العام الى نص تنظيمي، وهو ما  كيفية إجراءات إبرام عقد تفويض
 بتفويض المرفق العام،  المتعّلق 511-51فعاًل من خالل صدور المرسوم التنفيذي رقم 

 كيفية إبرام عقد تسيير المرفق العام في التنظيمات عن المشرع الجزائري صرحكما 
 :التالية المتخصصة

أحاط المشرع الجزائري كيفيات إبرام عقود تفويض المرفق العام وفق ما تقضيه        
 :اية منبد العمومية إجراءات الصفقة واالستشارة

                                                             

 
، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص "تفويض المرفق العام"، ايقيني صليحة، عبد الالوي يزيد  (1)

البويرة، السنة الجامعية  -كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العقيد أكلي محند أولحاجإدارة مالية، 
 .37، ص 7951-7958



 الجزائريعد القانونية لتفويضات المرفق العام في القانون االقو  :الفصل الثاني
 

 51 

لتقديم  م الشروطهو إتاحة الفرصة لكل من تتوافر فيه :الطلب على المنافسة/ 5.5
وضع عدة  خاللى أفضل عرض من لالحصول ع خاللكذلك من  ، و همعروض
م و الموضوعية في معايير هتضمان المساواة في معامال ين في منافسة بغرضلمتعام
، يمنح تفويض المرفق في القرارات المتخذة يات و عدم التحيزلم و شفافية العمهانتقائ

 .(1) يقدم أحسن الضمانات  و ذلكهمترشح الذي يقدم أفضل عرض و لالعام ل
 ةالطلب على المنافس اتمراحل إجراء/ 7.5
 :تتمثل فيساسية في إبرام عقد التفويض بعدة ألوتمر هذه المرحلة ا       

 :االعداد المسبق لدفتر الشروط/ 5.7.5
الذي من  األمرن المسبق إلى السماح بتقديم عدة طلبات ترشح، العإليهدف ا       

 لإلدارة، الذي سيسمح بدوره األمر االقتصاديينمناخ تنافسي بين المتعاملين  شأنه خلق
 .(2) يةفعلية بين العروض المهنية، التقنية والمال  باللجوء إلى مقارنة

 :عن المنافسة المسبق اإلعالنإجبارية / 7.7.5
 أن الييئة المفوضةى لع 51/511من المرسوم التنفيذي رقم  71صت المادة ن       
ن الواسع بكل عالإلالنشر و ا خاللى المنافسة ، وذلك من لب علن الطا إعالهيليجب ع
يؤدي  هني أللن يضع المنافسة الحرة موضع التطبيق الفعالعإلمناسبة لذلك ، و ا وسيمة

 مجااليوجد  الن العإلمنافسة الحرة ضمن مناخ المساواة و الشفافية فدون ا إلى إثارة
 .(3)رةداإلالراغبين في التعاقد مع ا منافسة بينلحقيقيا ل

مشاركة  لضمانعد بمثابة فرصة تجعل المنافسة على لقد ألزم المشرع الجزائري        
 فتح المجال أمام المنافسة، إضافة إلى تكريس الشفافيةلأكبر عدد من المتنافسين، 

 . اإلجراءهذا  خاللوالمساواة من 
 

                                                             

 37مرجع سابق، ص  عيساني رندة، (1) 
    521مرجع سابق، ص  عيساني رندة، (2)
 مرجع سابق ، 511-51من المرسوم التنفيذي  71أنظر المادة  (3) 
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  :اإلعالنمحتوى / 1.2.1
ن عالإلحتوي اتجسد مى بيانات لعالمرسوم  نفس من 72جاء في نص المادة      
 : تيةآلنات اى المنافسة البيالب علالط إعالنيجب أن يتضمن : "أنه علىنصت حيث 

 ا الجبائي إن وجدها و رقم تعريفهطة المفوضة وعنوانلتسمية الس -
 ى المنافسةلب علصيغة الط -
 .لمتفويضالمدة القصوى  -
 شروط التأهل أو اإلنتقاء -
 ....."قائمة الوثائق المكونة لملف الترشح -

   

هذه المرحلة بمجموعة من الضوابط ألزم في  511-51أحاط المرسوم التنفيذي          
الفائز بمنح التفويض،  خاالهماالمفوضة بإتباعها، وذلك عبر مرحلتين يتقرر من  السلطة

قدر ممكن من الشفافية، وتجسيدا لمبدأ المنافسة، وتتجلى على ضمان أكبر  عمال منه
مرحلتين، تتمثل المرحلة األولى في انتقاء العروض، أما المرحلة الثانية  هذه الضوابط في

تقوم لجنة اختيار وانتقاء العروض والمنصوص عليها في المادة  .يتم فيها منح التفويض
ظرفة ألنية وفي مرحلة أولى بفتح السة علفي ج 499/ 41 من المرسوم التنفيذي 75

ويحضر هذه الجلسة أصحاب العروض،  المترشحين وتسجيل جميع الوثائق المقدمة من
تقوم بعدها نفس اللجنة في مرحلة ثانية وفي جلسة مغلقة  .وذلك تكريسا لمبدأ الشفافية

  .(1)ظرفةألوالي لجلسة فتح االيوم الم بدراسة ملفات الترشح ابتداء من
 :الفائز بعقد التفويض تعيين/ 1.2.1
،على أن يتخذ مسؤول (2) 511- 51من المرسوم التنفيذي رقم  45صت المادة ن      

من المرسوم الرئاسي  23للتفويض وفقًا ألحكام المادة  السلطة المفوضة قرار المنح المؤّقت

                                                             

  519سالمي سمية، مرجع سابق، ص  (1) 
 مرجع سابق ، 511-51من المرسوم التنفيذي  45أنظر المادة ( 2)  
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عليها في المادة المنصوص  إشهار هذا القرار وفق نفس الكيفيات ويتم ،3 742-51رقم 
والمتعّلقة بضرورة نشر الفائز بصفقة عقد  511-51من المرسوم التنفيذي رقم  71

في المرفق العام بشكل واسع وبكل وسيلة مناسبة، ويجب إشهاره على األقل في  التفويض
 .األجنبية جريدتين يوميتين باللغة الوطنية واللغة

في حالة التراضي  ،تفويض المرفق العامية مسؤولت لقاألمر بقرار منح مؤ أخذ عند       
حسب حجم ونطاق نشاط وذلك بجميع الوسائل المتاحة،  إشهار القرار بعد االستشارة، يتم

 .المرفق العام
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

 مرجع سابق ، 742-51من المرسوم الرئاسي  23المادة  أنظر(  3) 
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 تنفيذ عقد التفويض المرفق العام وطرق إنهائه في القانون الجزائري: المبحث الثاني
 

ان عملية تنفيذ عقد التفويض المرفق العام ذو آثار قانونية هامة بين اإللتزامات          
، مرورا لطرق (المطلب األول) حقوق سلطات اإلدارة المفوضةوبين المفوض له  وحقوق

 ( المطلب الثاني)إنهاء عقد التفويض المرفق العام 
 

 اإلدارة المفوضةإلتزامات وحقوق المفوض له و سلطات : المطلب األول
ان السلطة المفوضة تسعى لتحقيق المصلحة العامة، وذلك من أجل ضمان السيير        

الحسن للمرافق العام واستمرارية تفويضه لفائدة خدمة المنتفعين به، وعليه سنتطرق بداية 
وق ، ومن ثم تحديد إلتزامات وحق(الفرع األول)الى إلتزامات وحقوق المفوض له والمنتفعين 

 (.الفرع الثاني)سلطات اإلدارة المفوضة 
 إلتزامات وحقوق المفوض له والمنتفعين: الفرع األول

 

 :تقع على عاتق المفوض له عدة إلتزامات وحقوق يمكن تقسيمها الى
 إلتزامات المفوض له: أوال

مجموعة من اإللتزامات يمكن تقسيمها ( المتعاقد) تقع على عاتق المفوض له         
، اإللتزام بإحترام (أوال)ثالثة متمثلة في اإللتزام بتسيير و إستغالل المرفق العام  إلى

و أخيرا اإللتزام بدفع إتاوات للجهة المفوضة ( ثانيا)مبادئ التي تحكم سير المرفق العام 
 :، حيث تتمثل إلتزامات المفوض له في(ثالثا)
ستغالل المرفق العام/ 1  اإللتزام بتسيير وا 

لى المفوض له القيام بإستغالل المرفق العام بنفسه فال يجوز له التنازل عن هذا ع       
اإللتزام للغير إال بإذن من السلطة العمومية المفوضة، وبالتالي فالمفوض له مسؤول عن 
التنفيذ الشخصي للمرفق العام فيجب عليه أن يضمن التسيير الفعال والمجري للمرفق 

، وهذا ما أكده نص المادة (5)دارة المفوضة تنفيذه لبنود العقدالعام و المثول لرقابة اإل

                                                             
 84ص بن يطوا يوسف، مرجع سابق،  (5) 
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يتعين على المفوض له أن يضع "المتعلق بالمياه،  (1)57-91من القانون رقم  559
تحت تصرف صاحب اإلمتياز كل الوثائق التقنية و المالية والمحاسبة الضرورية لتقييم 

 ."تفويض الخدمة العمومية
 بادئ التي تحكم سير المرفق العاماإللتزام بإحترام م/ 2

تخضع المرافق العامة بمختلف أنواعها و أشكالها لمجموعة من القواعد العامة،          
" النظام القانوني للمرافق العامة " تشكل ما يعرف بالمبادئ األساسية للمرافق العامة أو

 .(2)الذي يسري على جميع أنواع المرافق العامة
ه إحترام المبادئ األساسية التي تحكم سير المرفق العام، و قد ذكر على المفوض ل    

: " (3)أنه 742-51من المرسوم الرئاسي رقم  791المشرع الجزائري في نص المادة 
، يخضع المرفق العام عند تنفيذ اتفاقية تفويضه، على الخصوص الى مبادئ ...

 ".اإلستمرارية والمساواة و قابلية للتكيف
 :هذه المبادئ متمثلة في كل من 

 احترام المبادئ التقليدية للمرفق العام/ 5.7
تتمثل المبادئ التقليدية التي يقوم عليها المرفق العام المتمثلة في مبدأ اإلستمرارية       

 .و مبدأ المساواة و مبدأ التحولية أو القابلية التكيف والتطور
 
 

                                                             
،  94/91/7991، بتاريخ  89 ع ،، ج ر 97/91/7991المؤرخ في  91/57القانون رقم  (1)

 44، ع، ج ر 73/95/7991المؤرخ في  91/93متضمن قانون المياه ، معدل و متمم بالقانون رقم 
، ج  77/92/7991مؤرخ في  91/97مر رقم أل، معدل و متمم بموجب ا 72/95/7991، بتاريخ 

 . 78/92/7991: ،بتاريخ 44 عر، 
-51تفويض تسيير المرفق العام في ضوء المرسوم التنفيذي رقم "محمود حجاز، فاروق طباخ،  (2) 

، تخصص قانون عام معمق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، -تسيير المطاعم المدرسية نمودجا– 511
  573، ص 7951/7951جيجل، –جامعة محمد الصديق بن يحي 

 ، مرجع سابق742-51اسي من المرسوم الرئ 791أنظر المادة  (3) 
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 فوضةاإللتزام بدفع إتاوات للجهة الم/ 1
إن المفوض له ملزم بدفع اإلتاوات لصالح الهيئة صاحبة المرفق العام محل        

. التفويض و يجب أن تكون هذه اإلتاوات نتيجة اإلستغالل المباشر من قبل المفوض له
تعهد السلطة المفوضة "  51/742من المرسوم  759/8و هذا ما نصت عليه المادة 

صيانته مقابل إتاوة سنوية يدفعها لها ويتصرف المفوض للمفوض له بتسيير مرفق عام و 
   .(1) "له حينئذ لحسابه على مسؤوليته

إن دفع اإلتاوة للسلطة المفوضة يتحقق بوجه خاص في عقد إيجار المرفق          
العام غير أن االلتزام بدفع األتاوى ال يستبعد تماما في عقود امتياز المرافق العامة، أي 

توجد بالضرورة دائما في عقود إيجار المرفق العام، وأحيانا في عقود امتياز  أن األتاوى
المرافق العامة فهي فكرة أساسية في الطائفة األولى من عقود تفويض المرفق العام 
وثانوية في الطائفة الثانية من هذه العقود، والتزام المستأجر بدفع األتاوى للمؤجر يعود 

   .(2)مل تكاليف اإلنشاءات األساسية أو األوليةإلى كمون المستأجر ال يتح
 حقوق المفوض له: ثانيا

 :يمكن تقسيم حقوق المفوض له الى
 :قبض المقابل المالي لتسيير واإلستغالل  -5

يقه من وراء تعاقده مع ن الهدف األساسي الذي يسعى المفوض له إلى تحقإ     
كسب مادي معين السيما إذا كان   التفاقية التفويض معها يمكن في تحقيق ا السلطة و

، وبالتالي يكون الحق األول واألساسي للمفوض له شخصا من أشخاص امهالمفوضة بر 
القانون الخاص المترتب عن إبرامه عقد تفويض المرفق العام هو الحصول على 

بنتائج استغالل المرفق العام والذي يكون مرتبطا قابل المال المتفق عليه ، وتختلف، الم
، فقد يتخذ شكل إتاوات أو تعريفات يدفعها كيفية تحصيله موجب اتفاقية التفويضب

                                                             
 .81ص  مرجع سابق، ،بن يطو يوسف (1)
 .537-535ص ص  مرجع سابق، ،محمود حجاز، فاروق طباخ (2)
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باختالف شكل التفويض مستعملي المرفق العام أو شكل أجرة تدفعها السلطة المفوضة 
 (1) أو حصص من األرباح، وهو ما سنبينه: مع إمكانية الحصول على منح 

 :تفق عليهالحق في إستغالل المرفق طول مدة العقد الم/ 7
يعد المفوض له مسؤول عن التنفيذ الشخصي للمرفق العام لذلك يتعين عليه         

القيام باستغالل المرفق العام بنفسه، فال يجوز له التنازل عن هذا االلتزام للغير إال بإذن 
من السلطة العمومية المفوضة، ويجب في هذه الحالة التمييز بين التنازل الكلي أو 

ن عقد التفويض، ففي حالة التنازل الكلي يترتب عنه خروج المتعاقد مع الجزئي ع
اإلدارة من العالقة التعاقدية مقابل دخول المتنازل له، وتنتقل عندئد المسؤولية من 
المتعاقد األصلي الى المتنازل له مباشرة مع بقاء مسؤولية سالمة األشغال التي نفذها، 

لتنازل الجزئي عن العقد وبموافقة من الهيئة أما مسؤولية المفوض له في حالة ا
المفوضة فتبقى مسؤولية أصلية ال تتأثر بتعاقده من الباطن مع أخصائيين أو خبراء 

ضرورة " التعاقد من الباطن"من أجل العمل بشكل دقيق ومتقن، إذ أصبحت هذه التقنية 
 . (2)فرضها هذا النوع من العقود نظرا لنجاعتها

 :الحق في  -7
االلتزام المفوض له بدفع إتاوات للهيئة المفوضة صاحبة المرفق العام محل       

التفويض، مع وجوب أن تكون االتاوات نتيجة االستغالل وتسيير المرفق العام من قبل 
المفوض له، حيث تتمثل حقوقه في تحصيل المقابل المالي واستغالل المرفق محل 

 :لى التوازن المالي يستند إلى نظريتان هماالتفويض طيلة مدة العقد، فالحفاظ ع
 : (المخاطر اإلدارية)نظرية فعل األمير -5

المقصود بالمخاطر اإلدارية أو ما يطلق عليه تسمية أفعال األمير، هي         
تصرفات أو إجراءات تصدر عن جهة اإلدارة المتعاقدة، أو عن أية جهة إدارية 

                                                             

 532محمود حجاز، فاروق طباخ، مرجع سابق، ص  (1) 
سهيلة فوناس، تفويض المرفق العام كتقنية جديدة في التشريع الجزائري، مجلة الدراسات القانونية،  (2)

 771، ص 7952، 7، ع 3دية، الجزائر، مجلد يحي فارس، المجامعة 
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، التي تتمتع (5)سلطة من سلطات الدولـةأخرى، أو عن السلطة التشريعية أو أي 
األمر , بها أثناء تنفيذ العقد و التي تؤدي إلى إرهاق المتعاقد معها بصورة جدية 

الذي يقضي دعمه ماليا و تعويضه حتى يتمكن من اإلستمرار في تنفيذ العقد، 
   .(7)تحقيقا للمصلحة العامة بغية مواصلة تقديم خدمات للجمهور

 (:نظرية المخاطر اإلقتصادية) الطارئةنظرية الظروف  -7
يقصد بالظروف الطارئة، والتي يطلق عليها أيضًا المخاطر االقتصادية،         

تلك الظروف االستثنائية، التي تقع أثناء التنفيذ عقـد إداري وال دخـل إلدارة اإلدارة 
 أو وال المتعاقد في حدوثها، ويكون من شأنها أن يصبح تنفيذ العقد مستحيالً 

، حيث تظهر أحداث مفاجئة لدى تنفيذ العقد في شكل أزمات إقتصادية (3)مرهقاً 
الحروب، الزالزل تكون خارجة عن إرادة الطرفين مما تتحمل اإلدارة : متمثلة في

 .المتعاقدة لبعض األعباء المالية من أجل إستمرارية و تقديم الخدمات العامة
 حقوق المنتفعين: ثانيا  

إن الهدف األساسي من تفويض المرفق العام هو تقديم وتحسين الخدمات         
 .العمومية للمنتفعين بها

 :حقوق المنتفعين في مواجهة السلطة العمومية/ 1
يحق لألفراد المنتفعين من مطالبة اإلدارة بإجبار المفوض له على تنفيذ و إحترام      

شروط عقد التفويض كتنفيذ التعريفات المتفق عليها و مجال و مكان و مواعيد وشروط 
أداء الخدمات و كذلك الحق في إجبار المفوض له على تقديم الخدمة لمن يطلبها ممن 

 .(4)اع بخدمات المرفق مع مراعات المساواة بينهمإستوفت فيهم شروط اإلنتف
 

                                                             

 591ص  مرجع سابق،راس،   أبو  الشافعي  محمد .د (5)
 88،  ص بن يطو يوسف، مرجع سابق (7)
 591ص  ،، مرجع سبق راس  أبو  الشافعي  محمد .د (3) 

  81مرجع سابق، ص  ،بن يطو يوسف (4)
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 :حقوق المنتفعين في مواجهة المفوض له/ 7
تسعى السلطة المفوضة من خالل إبرامها لعقود تفويض المرفق العام إلى تلبية            

االحتياجات العامة للمواطنين، فالهدف األساسي من هذه العقود هو توفير الخدمة 
للجمهور بصورة منتظمة ووفقا التفاقية التفويض، والذي ال خالف فيه بين أغلب الفقهاء 

التفويض يستمدون منها حقوقا في مواجهة اإلدارة، حيث يحق لهم  أن المنتفعين في عقود
مطالبة اإلدارة بإجبار المفوض له على تنفيذ أو احترام الشروط المنصوص عليها في 
اتفاقية التفويض كتطبيق واعتماد التعريفات أو األتاوى المتفق عليها ضمن بنود االتفاقية 

 .(5)وكذا مجال ومكان ومواعيد أداء الخدمة
يمكن " على انه (2) 51/511من المرسوم التنفيذي  18كما جاء في نص المادة       

: مستعمل المرفق المفوض ان يعلم السلطة المفوضة بتصرفات المفوض له في حالة 
إهمال أو تجاوز من قبل المفوض له، عدم احترام الشروط المتعلقة باستغالل المرفق 

 ..."ام، سوء استغالل المرفق العامالمساس بمبادئ تسيير المرفق الع
 

 إلتزامات وحقوق سلطات اإلدارة المفوضة:  الفـرع الثاني
تتمتع اإلدارة المفوضة بعدة إمتيازات، كونها المسؤولة عن المرفق العام وتتمثل         

 :في
 :إلتزامات اإلدارة المفوضة . أ

االلتزامات التعاقدية الواردة في على اإلدارة مانحة التفويض االلتزام بتنفيذ          
في  ادفتر الشروط والتي نصت عليها اتفاقية تفويض المرفق العام، والتي تكمن أساس

منح محل عقد التفويض للمفوض له، وذلك من أجل تسييره واستغالله، وفي هذا 
الشأن ينبغي على اإلدارة أن تسهر على تنفيذ حقوق المفوض له، كأن تعمل إلى 

الحفاظ على التوازن المالي للعقد وذلك في حالة  تعويضات المالية من أجلتقديم ال
                                                             

585سابق، ص مرجع ، محمود حجاز، فاروق طباخ (5)  
 
 مرجع سابق، 51/511من المرسوم التنفيذي  18أنظر المادة  (2)
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اإلختالالت التي تطرأ على تنفيذ العقد والتي من شأنها أن تعرقل استغالل وتسيير 
المفوض له من تنفيذ التزاماته  كما تلتزم بتقديم التسهيالت التي تمكن. المرفق العام

م إذا كان ضروري العام، وتسهيل الحصول على الستغالل المرفق كشغل الملك العاا
مختلف التراخيص الالزمة الستغالل المرفق كرخصة البناء ورخصة الهدم حتى في 

 .(1)حالة عدم االتفاق عليها في دفتر الشروط
 : سلطات اإلدارة المفوضة . ب

متيازات بإعتبارها المسؤولة عن إلدارة المفوضة تتمتع بمجموعة من اإن اإل        
 : لمرفق العام و تتمثل فيا

 :نفرادي للعقدإلسلطة التعديل ا /5.ب
يكون الحق لإلدارة في تعديل بنود العقد بإرادتها المنفردة دون الحاجة إلى موافقة        

 .الطرف اآلخر، اذا اقتضى األمر للمرفق العام في ذالك
 للعقد االنفراديتعريف سلطة التعديل : أوال

إن تغيير مقتضيات المصلحة العامة بحسب الظروف المحيطة، يعطى للسلطة         
المفوضة حق التعديل في البنود التنظيمية للعقد كلما إقتضت ذلك ظروف المشروع أو 

لوحدها بإعدادها وتستأثر بحق تعديلها كونها تتعلق  هي التي تقوم  اإلدارةتنفيذه، كون 
 االنفراديويمكن تعريف سلطة التعديل ة عامة، مصلح بمصلحة المرفق وما تستهدفه من
بتعديل العقد بإرادتها المنفردة أثناء التنفيذ بصورة  لإلدارةللعقد بكونها المكانة التي تسمح 

 اإلدارةيميز سلطات  لم تكن معروفة وقت إبرام العقد، وتعد سلطة التعديل من أبرز ما
التدخل في الوقت الذي تراه مناسبا دون  لإلدارةبصفة عامة ، ذلك أن  اإلداريفي العقد 

أن يؤثر ذلك في القوة الملزمة للعقد كما لها الحق في تغيير شروط العقد كلما إقتضت 
حاجة المرفق ذلك، كما قد تعدل إلتزامات المتعاقد معها بصورة لم تكن معروفة وقت 

صها، أو إحداث الواقعة على المتعاقد معها أو تنق األعباءإبرام العقد فقد تزيد من 
إضافات جديدة للمتعاقد معها، وال يجوز أن يحتج المتعاقد أو المفوض له بقاعدة العقد 

                                                             
  517-515مرجع سابق، ص ص  ،محمود حجاز، فاروق طباخ  (1)
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شرعية المتعاقدين، ذلك أن طبيعة العقد تقوم على فكرة إستمرار المرافق العامة، ومثال 
ذلك أن تطلب الجهة المفوضة مانحة التفويض صاحب التزام نقل داخلي أن يمد مزيدا 

المستعملة أو يعدل أوقات تسييرها،  الحافالتطوط لمناطق جديدة أو يزيد عدد من الخ
  .(5)للتنفيذالعمل ،الجداول الزمنية  تنفيذطريقة 

 :سلطة الرقابة/ 2.ب
الشائكة والبالغة الصعوبة  األمورإن وضع تعريف جامع للرقابة يعد من           

وهذا لتعدد أنواعها وألياتها ومصادرها القانونية، وتعرف الرقابة بأنها وظيفة مؤسساتية 
يقرها القانون وتمارسها هيئة يتم إنشاؤها بموجب القانون أيضا، وتتمتع بالسلطة 

بإعتبارها خدمة عمومية هدفها ضمان حسن سير وتسيير مؤسسات الدولة  العمومية،
في إطار إحترام الدستور والقوانين، كما يتمتع موضفوها أي المراقبون بحماية قانونية 

 .(2)ونقصد التصرف والعمل بكل حرية ولكن في حدود القان
 :ويحتمل حق الرقابة في متابعة تنفيذ العقد إحدى المدلولين

 على المرفق العام محل التفويض اإلشرافالحق في / 1
على  اإلشرافحق  لإلدارةوهو المدلول الضيق للرقابة الذي يفيد بأن       

المتعاقد معها طوال مراحل التنفيذ، بحيث تتم كل مراحل التنفيذ وخطواته تحت 
المادية التي  األعمالوسمعها، وتتم ممارسة هذه الرقابة عن طريق  اإلدارةبصر 

 مة الموادوالتحقق من سال, تباشرها المصلحة المتعاقدة، كزيارة ورشات العمل

ع إلطاللبعض الوثائق  استالم، أو واالختبارالمستعملة وجودتها بواسطة الفحص 
عليها وفحصها، أو تلقي شكاوي من مستعملي المرفق العام والتأكد من صحتها، 

أن يعلم السلطة المفوضة بتصرفات المفوض له اذ يمكن لمستعمل المرفق العام 
 باستغاللفي حالة إهماله أو تجاوزه، أوفي حالة عدم احترامه للشروط المتعلقة 

حالة المساس بمبدأ من مبادئ تسيير المرفق العام والحفاظ في المرفق العام، و 
                                                             

 13، ص ، مرجع سابقمدون كمال  (5)
 
 41، مرجع سابق ذكره، ص بالراشد أمال  (2)
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من نفس  18في المادة  بهالمرفق العام وهو ما نص  استغاللعليه وسوء 
تقوم السلطة المفوضة بتحريات و تحقيق في الشكاوي المقدمة  "، (5)ومالمرس

لك بوضع لجنة تحقيق فورا التي تقوم بإعداد تقرير أو تبليغه للسلطة ذإليها، و 
، لتدارك الوضع بحسب جسامة الخطأ و األزمةالتدابير  التخاذالمفوضة 

 ."الضرر
ر أوامر تنفيذية أو تعليمات أو كما تتم هذه الرقابة بأعمال قانونية كإصدا       

حتى ولو لم  لإلدارةإنذارات للمتعاقد معها وهدا النوع من الرقابة هو، حق مقرر 
على المفوض له  اإلشراففيكون للسلطة المفوضة حق  . ينص عليه في العقد

المرفق، وفي المقابل يستوجب على المفوض له أن يضع تحت  استغاللأثناء 
 .(7) المفوضة كافة الوثائق التي تطلبها اإلدارةتصرف 

 الحق في التوجيه على المرفق العام محل التفويض/ 2
من الثابت قانونا أن لكل فرد تنطبق عليه شروط اإلنتفاع بخدمات المرفق        

( المفوض به)العام سواء كان اإلنتفاع بموجب عقود خاصة بين صاحب التفويض 
و الحال في مرافق توريد المياه والكهرباء، حيث يلتزم وبين هؤالء المنتفعين كما ه
ما تكون عقود إدعان، وقد ال ا لهذه العقود التي غالب االمفوض بتقديم الخدمة فق

ومع ذلك فمن حقه االنتفاع بخدمات  ،يرتبط المنتفع مع المفوض له بعقد خاص
 الذلك وفق رةالمرفق العام متى استوفت الشروط المقر 

، نود التنظيمية والتعاقدية الواردة بدفتر الشروط واتفاقية التفويضللنصوص والب 
بمثابة حقوق للمنتفعين  وفي جميع األحوال يقع على عاتق المفوض التزامات تكون

 :(3)يواجهونه بها، نذكر منها

                                                             
 بقا، مرجع س511-51من المرسوم التنفيذي  18أنظر المادة   (5)
 19ص  مرجع سابق، ،بالراشد آمال (7)

   163   بق ، صا، مرجع سحجاز، فاروق طباخ دو محم (3)
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االلتزام بأداء الخدمة للمنتفعين مقابل دفعهم الرسوم المتفق عليها مع السلطة  -
 .اتفاقية التفويضالمفوضة بمقتضى 

إطالع المنتفعين بالشروط الرئيسية الخاصة باستخدام المرفق العام السيما  - 
منها مبلغ األتاوى أو التعريفات وساعات العمل وكذا المستفيدين من المرفق 

 .العام
االلتزام بفتح سجل خاص يكون مؤشر عليه من قبل السلطة المفوضة يضعه  -

 .لتدوين شكاويهم واقتراحاتهمف مستخدمي المرفق تصر  تحت
جاز أ، من الخدمات المرفق العام إذا أخل المفوض له بالتزاماته تجاه المنتفعين        

ا لمعالجة الوضع بموجب ما لهم تبليغ السلطة المفوضة التي يقع على عاتقها التدخل فور 
المرفق  يمكن مستعمل"أنه  (5) 511-51من المرسوم التنفيذي  18نص به في المادة 

أو ، كان للمنتفعين الحق بالطعن ..."العام أن يعلم السلطة المفوضة بتصرفات المفوض له
 .اإللغاء في قرار الرفض لمخالفته للقانون

 
 : سلطة توقيع الجزاءات/ 1.ب

تنفيذ ب لم يقمإذا  ،تملك سلطة توقيع الجزاءات على المفوض له إن اإلدارة       
على غير الوجه المطلوب،  االلتزام ذأو نف عنهاالتنفيذ أو أمتنع  فيالتزاماته سواء تأخر 

 .اإلدارةأو أحل غيره محله في التنفيذ دون موافقة 
 داريةتعريف الجزاءات اإل: أوال
حق توقيعها على المتعاقد معها  لإلدارةوالمقصود بالجزاءات هنا، تلك التي يكون  

تكون هذه الجزاءات  الالمتفق عليه أن إلى القضاء، ومن  االلتجاءدون الحاجة إلى 
 .(2)القضاء توقيع هذه العقوبات  يجوز لغير العقوبات جنائية إذ أنه 

 
                                                             

 بق ا، مرجع س511-51من المرسوم التنفيذي  18أنظر المادة  (5)
 
  93بق ، صا، مرجع سراس  أبو  الشافعي  محمد. د (2)
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 داريةالجزاءات اإلأنواع : ثانيا
حسب درجة  ،حق توقيعها على المفوض له لها لإلدارةتتنوع الجزاءات التي         
 يؤثر علىل الذي قد خالإلاالهيئة المفوضة هدا مما تواجه ي يرتكبه، ذالخطأ ال

 :جزاءات متمثلة في فرض بواسطة استمرارية المرفق العام
 : ماليةالجزاءات ال / أ

يقصد بالجزاءات المالية المبالغ التي يحق للهيئة المفوضة المطالبة بها إذا          
أحل المفوض له بالتزامات العقدية، سواء أمتنع عن تنفيذ التزاماته بالكامل أو تأخر 
بالكامل أو تأخر في تنفيذها أو نفدها على وجه غير مرضي بالكامل أو حل غيره 

المالية التي يتم النص عليها  تعويضات والغرامات، وتشمل الاإلدارةمحله دون موافقة 
 .(1)وطفي دفتر الشر 

 :ضاغطةالجزاءات ال/ ب
المفوض له على الوفاء  إلرغامتلجأ الهيئة المفوضة للجزاءات الضاغطة          

محل المفوض له المقصر على مسؤوليته  اإلدارةبالتزاماته التعاقدية عن طريق حلول 
 الالمرفق محل التفويض، وهي جزاءات مؤقتة  واستغاللكإسقاط حقه في تسيير 

 .(2)صلي وعلى مسؤوليتهألتنهي العقد ولكنها تؤكل مهمة تنفيذه لغير المتعاقد ا
 :فاسخةالجزاءات ال /ج

 اإلدارةحيث تملك , المنفردة باإلرادةتهدف إلى فسخ العقد، أي إنهاء العقد         
 إلنهاءالمحدد  األجلقة التعاقدية بينها وبين المتعاقدين معها قبل سلطة إنهاء العال

من  اإلدارةوغاية  ،العقد، نتيجة لخطأ جسيم ارتكبه المفوض له عن تنفيذ التزاماته
فرض الجزاءات الفاسخة تكمن في رغبتها في إنهاء الرابطة العقدية بعد أن عادته إلى 

عادته إلى الطريق الصوابم المتعاقد جدوى من تقوي الطريق الصواب تيقنت أنه  ، وا 
الذي أطلق عليه مجلس الدولة  االلتزامحيث تنقسم هذه الجزاءات إلى الفسخ في عقد 

                                                             
 18،  ص مرجع سابق، مدون كمال. أ (1)
 11، ص بالراشد آمال، مرجع سابق (2)
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دارية بما في ذلك عقود إل، والفسخ بالنسبة لباقي العقود ااإلسقاطالفرنسي مصطلح 
 .(5)تفويض المرفق العام باعتبارها عقود إدارية

 

 طرق إنهاء عقد التفويض المرفق العام  : المطلب الثاني
باعتبار العقود عامة واإلدارية خاصة تصرفات قانونية، تنتج عن اتحاد إرادتين على       

األقل، فإن العقد يبين االلتزامات التي تقع على كاهل كل طرف، كما يوضح الحقوق التي 
 ، سنتطرق إلىالسابق المبحثنا في ، وعلى نحو ما شرح(2)تترتب على كاهل كل طرف

النهاية العادية لعقد تفويض المرفق : فيالمتمثلة  طرق إنهاء عقد تفويض المرفق العام
 (.الفرع الثاني) النهاية غير عادية لعقد تفويض المرفق العام، (األولالفرع ) العام

 
 المرفق العاملعقد تفويض ( النهاية الطبيعية)النهاية العادية : الفرع األول
لكل عقد نهاية قانونية البد أن ينقضي بها العقد وتنتهي بها حياته، فالعقود          

 اإلدارية لها نهايات متنوعة قد ينتهي بنهاية طبيعية مثل اي عقد عام، 
 : إنهاء العقد/ أوال

تكون نهاية العقد بشكل طبيعي يقع دون الحاجة لتدخل شخص خارج أشخاص        
 : د وتتمثل فيالعق
 :إنتهاء العقد بإرادة المنفردة - أ

ومن هذه , المدنيةالعقود  يفا هلوجود  الداري سلطات إلالعقد ا يدارة فإلملك ات      
تعاقد أو مدون حدوث خطأ من جانب ال, نفردةمال اإلدارةهاء العقد بإرادة نالسلطات إ

هذا الصدد سوى القيد العام  يف اإلدارةحد من سلطة  يلتزامات العقد والالل بأحد االخإلا
 المرفقمصلحة  يالعامة تظهر هنا ف والمصلحة ,العامة المصلحةها وهو تعلى تصرفا

العامة من قبل  المصلحةبدفع  اإلداريهاء العقد نمكن إيكما  ،العام الذي ارتبط به العقد

                                                             
  123 ، صبقا، مرجع سراس  أبو  الشافعي  محمد. د (5)
  124 ، صبقاسالمرجع ال نفس ،راس  أبو  الشافعي  محمد. د (2)
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اء القض ىحة التفويض وذلك مقابل تعويض عادل لصاحب التفويض و يتولنالسلطة ما
 .(5) هاء العقدنرر إبت يالت المصلحةالتحقيق من وجود  اإلداري

 

 :اإلنتهاء اإلتفاقي - ب
هنا تكـون المدة عنصرًا من . وهي الحالة التي تمثلها العقود ذات المدة المحددة      

عناصر العقد الجوهرية، فإذا ما وصل العقد إلى نهاية مدتـه ينتهي ذاتيًا وتلقائيًا، وتكون 
 .(7) طبيعيةنهايته 
شروطًا متنوعة بخصوص مواجهة الظروف  داألفرادارة عقودها مع إلقد تضمن ا     

 :(3)أ في المستقبل، وتؤدي إلى إرهاق المتعاقد معهار التي قد تط
تفاق إذا لم ينجح في تالفي الذا اه  :االتفاق بين اإلدارة المتعاقدة بعد نفاذ العقد -1

ل في التوازن المالي للعقد، يكون عندئذ للمتعاقد طلب التعويض على ختالالا
التي يتقاضاها  األسعارأساس نظرية الظروف الطارئة، فإذا قبل المتعاقد زيادة في 

من المنتفعين، وتبين بعد ذلك أن تلك الزيادة لم تنجح في مواجهة الظرف الطارئ 
 .كان له المطالبة بالتعويض

تفاق على كيفية إذا تم اال :االدارة والمتعاقد لتنظيم الظرف الطارئاالتفاق بين -2
تعويض آثار الظرف الطارئ بعد تحققه، فأنه ال تقبل من أي من الطرفين 

تفاق إذا حدثت المنازعة فيه، ويقتصر دور القضاء اإلداري على تطبيق شروط اال
   .بشأنها منازعة

 

                                                             

، مذكرة لنيل "51/511تفويض المرفق العام في ظل المرسوم التنفيذي رقم " ،عوالي عبد المالك (5)
شهادة الماستر، تخصص قانون إداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس 

  ، ص 7951-7951:مستغانم، السنة الجامعية
574ص  بق،ا، مرجع سراس  أبو  الشافعي  محمد. د (7)  
 544-543ص ،  ص مرجع سابق، العموري محمد. د (3)
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 ويض المرفق العامنهاية غير عادية لعقد تف: الفرع الثاني
سباب تكون نهاية ألومهما كانت ا ،تفاقإلنهاية العقد قبل المدة المحددة في اإن         

 :كاآلتيولها صورتين  ،غير عادية
 :القوة القاهرة/ أوال

 التيحالة كانت هذه الظروف  يف إالعقد التفويض  إنهاء إلىتؤدي القوة القاهرة  ال      
أما  نهائيةاستحالة التنفيذ بصورة  إلىوأدت  زوالهامكن ي الأو  نهائيةتشكل القوة القاهرة 

تعليق  إلىحال كانت القوة القاهرة مؤقتة أو مكن للظروف القاهرة أن تزول فتؤدي  يف
 .(5)زوالها نحي إلىتنفيذ العقد 

بحيث أن  حالة وفاة المفوض لهنتيجة لظروف الطارئة التي تؤدي النهاء العقد،        
خصية المفوض له لها أهمية كبيرة و تطبيقا للقاعدة العامة فإن وفاة المفوض له تؤدي ش

 .(7)إلى إنقضاء عقد التفويض
 :الفسخ/ ثانيا
يعد الفسخ من اإلجراءات األخطر التي تنتج عن عقود تفويض المرفق العام،       

 :المسببة إلنهاء العقد وينقسم الى
 :الفسخ اإلتفاقي . أ

انهاء العقد قبل تمام تنفيذه أو تمام مدته، باتفاق يـتم بين طرفيه، اإلدارة هو        
ذا كانت القاعدة أن العقد ال يقوم إال باتفاق بين طرفيه، فإنـه  .والمتعاقد معها وا 

يكـون منطقيًا أن ينتهي العقد كذلك باتفاق طرفيه، فالذي يملك البناء يكون لـه حـق 
نمـا يحكـم حاالت وال تنفرد العقود ا. الهدم إلدارية في هذا المجال بشروط خاصة، وا 

. الفسخ االتفاق ويرتب آثاره ونتائجه، القواعد العامة التي تخـضع لهـا العقود جميعاً 
وقد يتضمن اتفاق الفسخ على الزام أحد الطرفين بتعويض، عما أصاب الطرف 

                                                             

: التصفح ، موقع31، ص7951، الجامعة االفتراضية السورية، "العقود اإلدارية"عوالي عبد المالك،  (5)
https://pedia.svuonline.org/ 73:53: ، على الساعة77/91/7977: ، بتاريخ. 

17ص  بق،ا، مرجع سبن يطو يوسف (7)  
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الطبيعية، وهو أمر اآلخر من أضرار، من جراء إنهاء العقد قبل بلوغـه نهايتـه 
 .(1)قانوني وجائز

يتحقق نتيجة االخالل باإللتزامات العقد سواءا من (: القضائي)الفسخ غير إتفاقي  . ب
 . جهة اإلدارة أو بطلب من المتعاقد معه

 
 :الفسخ بطلب من المفوض له/ 1-ب

وهو من المبادئ المستقرة قضاءا أن يكون قرار الفسخ مسبوقا بإعذار             
منه، ذا أثبت من ظروف  اإلدارةإذا اشترط في العقد على أعضاء  إالالمتعاقد، 
فائدة منه، حيث تقوم السلطة المفوضة بإرسال إعذارين إلى  ذار العإلالحال أن ا

ل بالتزاماته يمكن أن خالإلي ا، وفي حالة أن استمر فاللتزاماتهالمفوض له المخل 
من جانب واحد دون تعويض للمفوض  االتفاقيةتلجأ السلطة المفوضة إلى فسخ 

 .(2)له
 :الفسخ بطلب من اإلدارة المتعاقدة كعقوبة/ 2-ب

خطأ  الرتكابههو عبارة عن جزاء توقعه السلطة المفوضة على المفوض له        
 .(3)هماجسيم في تنفيذ التزاماته التعاقدية بين

..." 511-51من المرسوم التنفيذي  3من الفقرة  87وهو ما نصت عليه المادة 
تطبق السلطة المفوضة الغرامات المنصوص عليها في  اآلجالبانقضاء هده و 

ل خالإلوفي حالة ما إذا استمر المفوض له في ا, اتفاقية تفويض المرفق العام
يمكن السلطة المفوضة اللجوء من جانب واحد إلى فسخ اتفاقية تفويض , بالتزاماته

 "دون تعويض المفوض له , المرفق العام
 

                                                             

 
 571ص  بق،ا، مرجع سراس  أبو  الشافعي  محمد. د (1)
 
 85بالراشد آمال، فرشة حاج، مرجع سابق، ص  (2)
 
 11بن يطو يوسف، مرجع سابق، ص  (3)
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 :الثاني خالصة الفصل

م عقود اطرق إبر  في من البحث ارسة هذا الفصل د خاللمن  ستخالصناا          
الذي  51/742المرسوم الرئاسي في ظل المرسومين المتمثالن في  العامتفويض المرفق 

نما أعطى السلطة التقديرية للشخص المعنوي العام في  لم يحدد طريقة معينة لذلك وا 
-51المرسوم التنفيذي حين صدور  إلى اختيار المتعاقد معه في إطار عقود التفويض،

بتنفيذ و الذي نظم طرق  511 إلتزامات وحقوق واعتبر , م عقود تفويض المرفق العامار ا 
، إبرام عقود تفويض المرفق العام في  سلطات اإلدارة المفوضةو به  والمنتفعين المفوض له

 مرحلة في التي تهدف القانونية الضمانات أهم بين من تعد مبادئهذا األخير  تحكمحيث 
 هذه فتتجلى ءاتاأإلجر  شفافية وضمان المتنافسين بين والمساواة المنافسة لحماية مااإلبر 

 يريست حسن في المساهمة أجل منوذلك  والتكيف، والمساواة ةمرارياالست في المبادئ
 .إداري نشاط كل هدف التي تعتبر العامة المصلحة وتحقيق العام المرفق
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 طار قانونيا للعقود التي تهدف إلى تسيير المرافق العامةاإللمرفق العام يشكل تفويض ا         
قوم على من خالل مراسيم تنظيمية ت حديثة اتتقنيحيث كرس المنظم الجزائري والخدمة العمومية، 

والمتمثلة أساسا في تطبيق ابرام تفويض المرفق  والمرتكزات القانونية المناسبة األسسمجموعة من 
ا وكذ يأخذ أشكال وصور متعددة حسب مستوى التفويض، الذي يتحمله المفوض له العام الذي

في عقود ممثلة  متعددةبنصوص قانونية وتنظيمية معتمدا فيها أساليب رقابة السلطة المفوضة 
  .االمتياز، اإليجار، الوكالة المحفرة والتسيير مبينا فيه أحكامها وطرق ابرامها

نجاحه  نسبة أن إال، وبالرغم من تبني الجزائر نفس مفهوم تفويض المرفق العام في فرنسا       
 لضمانقانونية  اإللتزاماتأهمها توفير  ،بات العملية والتحديات القانونيةالعديد من الصعو بمرهون 

ضع جميع اآلليات القانونية التي تسمح بنجاح و ات السلطة المفوضة والمفوض له، و حقوق ووجب
مباشرة بتقنية قانونية مرتبطة  آلياتوسواء كانت . على أكمل وجهعقد تفويض المرفق العام 

 .فعاليتهمدى نجاحه و  لتحقيقتفويض المرفق العام أو آليات تكميلية ل
 :كما يلي نوجزهاتوصيات نتائج و  عدةتوصلنا الى     
 

 النتائج: أوال
إلى أهم النتائج التي يمكن أن تساهم في إعداد الجانـب  ناتوصل البحث هذا خالل من        

 :وهي كالتاليالمشرع الجزائري  لها لجأ الذي المعرفي
لــم يضــع قــانون موحــد يبــرز فيــه أهــم النقــاط األساســية التــي تــنظم المشـرع الجزائــري  أن -5

 .المرافق العامة
-51نفيــذي تفــويض المرفــق العــام الــى المرســوم التفــي حالــة  المشــرع الجزائــري لجــوء  -7

التـــي لـــم يصـــرح  والســـيير بهـــالمعرفـــة طـــرق ابـــرام عقـــود تفـــويض المرفـــق العـــام  511
 .742-51بتطبيقها في المرسوم الرئاسي 

تعتبر المبادئ التي تحكم عقود تفويض المرفق العام من أهم الضمانات القانونية التي  -3
 .تهدف إلبرام حماية المنافسة والمساواة بن المتنافسين لضمان شفافية اإلجراءات

 الخدمة العمومية عنصر أساسي في تحقيق متطلبات المجتمع عامة  -4
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لتوضــيح االلتزامــات وحقــوق لقــد كــرس المشــرع الجزائــري تقنيــة تفــويض المرفــق العــام  -1
 . ضمان الشفافية والمساواة بين المتنافسينل السلطة المفوضة، والمفوض له

  التوصيات: ثانيا

 : األهداف المرجوة لتحقيق مناسبة التي نراها التوصيات بعض نقدم         
لتطــور ا ةمســاير و المرفــق العــام لســد الثغــرات تقنيــة التفــويض المشــرع الجزائــري كــرس   -5

  .م والخاصاليشمل القطاعين الع الحاصل في المرافق العامة
مفـاهيم وآليـات قانونيـة ب 511-51من خالل المرسوم التنفيذي المشرع الحزائري صرح  -7

 تطبيق تفويض المرفق العاموأحكام تضبط شروط 
 مـع آليات قانونية خاصة وموحـدة بـإبرام وتنفيـذ عقـود التفـويض المشرع الجزائريتناول  -3

من أجـل تعزيـز الرقابـة علـى  وذلكلهذه العقود،  مالزمةمراعاة للخصوصية التي تبقى 
 .القوانين

فــي العقــد بمجموعــة مــن الحقــوق وااللتزامــات تخــص كــل طــرف مــنهم كــل طــرف  تمتــع -4
 .دون غيرهم

تفـويض المرفـق  بالشفافية الكافية التـي تعكـس وضـع أسـاليبلزام بنظام محدد يتمتع اإل -1
 .وجود بيانات ومعلومات دقيقة عنهاوهذا من خالل العام، 

اسلوب الدعوة الى المنافسة واختيار المفوض  بتتبع المرفق العام تفويضابرام اتفاقيات  -8
 .معايير موضوعيةلله وفق 

اإلدارية، التقنية  جميع المستوياتتنفيذ تقنية التفويض على لأجهزة رقابة حديثة  إنشاء -2
 .والمالية

 .تحسين الخدمات العمومية لسد حاجات المواطنين الىسعي الدولة  -1
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 ية قرآنآيات  -
 النصوص القانونية / أوال

 

 عدد ج .ج .ر .ج ، ديةبللاب يتعلق 5119 أفريل 2 في مؤرخ في مؤرخ 91-19قانون رقم  .5
  ىملغ 5119 أفريل 55 في مؤرخ 51

 في مؤرخ ،51 عدد ج .ج .ر .ج ،بالوالية تعلقالم، 5119 سنة أبريل 2 في مؤرخ 19-19 .7
 .ىملغ 511 أفريل 55

،  94/91/7991، بتاريخ  89 ع ،، ج ر 97/91/7991المؤرخ في  91/57القانون رقم  .3
، ج  73/95/7991المؤرخ في  91/93متضمن قانون المياه ، معدل و متمم بالقانون رقم 

مؤرخ في  91/97مر رقم ، معدل و متمم بموجب األ 72/95/7991، بتاريخ  44، عر
 . 78/92/7991: ،بتاريخ 44 ع، ج ر،  77/92/7991

، 32ع .ج.ج.ر.، المتعلق بقانون البلدية، ج 7955جوان  77المؤرخ في 10/11القانون رقم  .4
 .7955جويلية  3المؤرخ في 

، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، 742 -51المرسوم الرئاسي رقم  .1
 19العدد  ر،. ، ج7951سبتمبر  58الموافق لـ  5438المؤرخ في ذي الحجة عام 

، المتعلق بتفويض المرفق 7951أوت  97المؤرخ في   511-51المرسوم التنفيذي رقم  .8
 41العدد . ج.ج.ر.العام، ج

 
 باللغة العربية الكتـــــــب: ثانيا
، موافقة وزارة اإلعالم السورية على الطباعة، "التفويض في القانون اإلداري"برهان رزيق، . د .5

 ، 7952، 5ط
،جامعة مسيلة، دار بلقيس، دار "تسيير المرفق العام وتحوالت الجديدة"ضريفي نادية،  .7

  ، 7959الجزائر، –البيضاء 
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، 7991، منشورات األكاديمية العربية في الدنمارك، "القانون اإلداري"مازن راضي ليلو، . د .3
 بدون ذكر بلد النشر،  

وق جامعة بنها، بدون ذكر ، عميد لكلية الحق"القانون اإلداري"محمد الشافعي أبو راس، . د .4
 دار، بلد وسنة النشر،

، "المرفق العام في الجزائر"محمد أمين بوسماح، ترجمة رحال بن اعمر، رحال مالي ادريس،  .1
 بدون ذكر سنة النشر الجزائر، -بن عكنون -ديوان المطبوعات الجامعية، الساحة المركزية

، مجلة القانون العام "ؤجل التطبيقتفويض المرافق العامة أسلوب جديد م"مدون كمال، . أ .8
جامعة ابن  -كلية الحقوق والعلوم السياسيةالجزائري والمقارن، المجلد الرابع، العدد األول، 

 ،7951جانفي  ،تيارت –خلدون 
ستثمار المرافق العامةوليد حيدر جابر،  .2 ، دراسة مقارنة، منشورات التفويض في إدارة وا 

 ،7991، 5الحلبي الحقوقية، لبنان، ط
 

 :الرسائل الجامعية/ ثالثا
 
دراسة حالة  -تحسين الخدمة العمومية في المؤسسات اإلستشفائية في الجزائر" أبيش سمية،  .5

مذكرة الستكمال شهادة ماستر  -تقرت–المؤسسة العمومية االستشفائية سليمان عميرات 
داري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، امعة قاصدي ج أكاديمي تخصص تنظيم سياسي وا 

 ،7951 -7954السنة الجامعية  مرباح ورقلة،
كلية  ، مذكرة لنيل شهادة الماستر،"تفويض المرفق العام"ايقني صليحة، عبد الالوي يزيد،  .7

 السنة الجامعية البويرة، –جامعة العقيد أكمي محند أولحاج ، الحقوق والعلوم السياسية
7951-7958، 

،  رسالة لنيل درجة الدكتوراه "المرفق العام في فرنسا والجزائرتفويض "بركيبة حسام الدين،  .3
الجزائر، / في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ابي بكر بلقايد، تلمسان

 ،7951-7951السنة الجامعية 
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تفويضات المرفق العام للجامعات اإلقليمية في ظل المرسوم " ،أمال، فرشة حاج بالراشد .4
، مذكرة لنيل شهادة ماستر، التخصص القانون العام االقتصادي، جامعة 51/511التنفيذي 

 ،7951-7951الجزائر، السنة الجامعية  -قاصدي مرباح ورقلة
دة الماستر، كلية ، مذكرة لنيل شها"النظام القانوني لتفويضات المرفق العام"بن يطو يوسف، .5

الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجياللي بونعامة خميس مليانة، السنة الجامعية 
7951/7951 ، 

المرفق العام ورهان تحسين الخدمة العمومية في "باحمو مصطفى، عزيزي عبد القادر،  .7
السياسية، ، مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون اإلداري، كلية الحقوق والعلوم "الجزائر

 ،7951/7951جامعة أحمد دراية أدرار، 
دراسة اإلدارى  –تأثير  البيوقراطية على تحسين الخدمة العمومية في الجزائر "حرشاو مفتاح،  .3

،  مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية تخصص إدارة -المحلية لوالية ورقلة
والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجماعات المحلية و اإلقليمية، كلية الحقوق 

 ،7958 -7951السنة الجامعية 
الشركة : دور التخطيط االستراتيجي في تحسين الخدمة العمومية دراسة حالة" رحماني راشدة،  .4

، مذكرة لنيل "-الوادي -الوكالة التجارية والتقنية دائرة جامعة -الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز
 -ماستر في علوم التسيير، تخصص االدارة االستراتيجية، جامعة محمد خيضرشهادة ال
 .7951 -7951بسكرة، 

دور القنوات الخاصة في تقديم الخدمة العمومية حسب رأي "قراح، نورة الهدى غراف،  ربيعة .1
، مذكرة لنيل شهادة الماستر في علوم االعالم "أساتذة اإلعالم واإلتصال بجامعة أم البواقي

 ،7958-7951تصال، جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي، واال
شهادة ماستر مذكرة لنيل  ،"تفويض المرفق العام المحلي على التمويل والتنمية" عيساني رندة  .8

جامعة محمد بوضياف  داري، كلية الحقوق والعلوم السياسية،اإل القانونتخصص  ،أكاديمي
   ،7975 -7979السنة الجامعية  المسيلة،

، كلية الحقوق، جامعة "تفويض المرفق العام كتقنية جديدة في التشريع الجزائري"ليمان سهام، س .2
 الدكتور يحي فارس، الجزائر، دون سنة نشر،
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، أطروحة لنيل شهادة "النظام القانوني لعقود تفويض المرفق العام في الجزائر"سمية سالمي،  .1
ة القوق والعلوم السياسية، جامعة محمد الدكتوراه الطور الثالث، تخصص قانون اداري، كلي

 ،7979/7975بوضياف المسيلة، 
االدارة االلكترونية ودورها في تحسين الخدمة العمومية دراسة حالة "سارة بير، جمبية ذهبية،  .1

 1، مذكرة لنيل شهادة الماستر تخصص ادارة الجماعات المحلية، جامعة "بلدية خنشلة
 ،7958-7951، قالمة، 5141ماي

، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في "تسيير المرفق العام والتحوالت الجديدة"نادية،  يفيضر  .59
 ، 7991 -7992الحقوق، كلية الحقوق، جامعة الجزائر بن يوسف خدة، السنة الجامعية 

، مذكرة لنيل شهادة الماستر، "تفويض المرفق العام في التشريع الجزائري"عاقلي محمد،  .55
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