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  :الملخص
قبل  أخذ عقد االمتیاز مكانة بارزة في مجال إدارة المرفق العام بطریقة غیر مباشرة من, تقلیدیا

حیث تم تكریس ھذا العقد وفق نظریة التنظیم القطاعي مراعاة لخصوصیة , أشخاص القانون العام أو الخاص
أما في الوقت .مما جعل ھذا العقد یدرس وفقا لكل مرفق على حدا تماشیا مع ھذه الخصوصیة,كل مرفق عام

 من العقود اإلداریة یضم مجموعةعام وشامل  أخذ مكانتھ كمفھومتفویض المرفق العام  الحالي فإن مصطلح
التي تسند إلى أحد أشخاص القانون الخاص أو العام عبء االضطالع بإدارة مرفق عام، و, منھا عقد االمتیاز

ً من  وذلك لقاء تحصیل رسوم من المنتفعین من المرفق محل العقد بما یغطي تكلفة إدارة المرفق ویحقق ھامشا
المصطلح الجدید أصبح یشكل فئة قانونیة مستقلة لھ نظامھ القانوني فإن ھذا ومن ثم . الربح یتقاضاه المتعاقد

  .الخاص الذي یمیزه عن العدید من المفاھیم و طرق التسییر األخرى
 
Résumé : 

Traditionnellement, le contrat de concession prendre une place importante 
dans le domaine de la gestion des services publics par des personnes de droit public 
ou privé, Elle a été consacrer cette contrat selon la théorie de la réglementation 
sectorielle,prise en comptede la spécificité de chaque service public,Ce qui a rendu 
la plupart deJurisprudence examiner le contrat de concession Conformément aux la 
spécificité de chaque sevice public.À l'heure actuelle, l'expression la délégation de 
service public de prendre sa place en tant que concept globale reprenant l’ensemble 
des contrats de gestion, qui confère par lequel une personne morale de droit public 
confie la gestion d’un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire 
public ou privé dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de 
l’exploitation du service, le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages 
ou d’acquerir des biens necessaires au service.Ainsi, la nouvelle terminologie est 
devenu une catégorie juridique indépendante de son régime juridique spécial ,la 
raideur sur les concepts et des méthodes de gestion. 
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  مقدمة

التنظيم ع املقتصر وم املف ذلك عد لم مباشرة غ قة بطر العمومية املرافق سي إن

حدا ع مرفق ل لل قديم, القطا عب تحت ينطوي وشامل عام ي قانو لتأط يخضع بات بل

العام املرفق ض تفو و و ر املظ وحديث إال. التطبيق و ما العام املرفق ض تفو أن عبمع وم مف

العام املرفق سي ل مباشرة الغ دارة طرق إ املباشرة دارة قة طر من نتقال رجع. عن و

للدولة العامة انية امل ع املباشر سي لل املا العبء تقليص نتقال ذا ل الرئ ب الس

املحلية ماعات كبديل. وا متياز عقد قديما تجسد املباشرةوالذي عقود, لإلدارة وحاليا

عقد ا م الصور من العديد يضم ومستقل موحد ي قانو لنظام تخضع وال العام املرفق ض تفو

  .متياز

وقضائية ية فق ادات الج يجة ن انت العام املرفق سي لعقود املستحدثة النظرة ذه

سا فر ي قانو نص بإصدار ا, توجت إ الرئاوانتقلت املرسوم خالل من املتعلق247-15زائر

العام املرفق ض وتفو العمومية يأطر, بالصفقات جديد ي قانو نظام مولد املرسوم ذا عت حيث

قديما كرست العقود من من, مجموعة العديد ا ع ختلف و العمومية الصفقات لعقود وموازي

ة ر و ا امل. النقاط ض تفو وم مف ل انتھولكن م لتحديد ا ال بالقدر العاموا رفق

؟ داري نالقانون نقطت املوضوع دراسة سنحاول ال ش ذا ضوء   :ع

ول  العام: املحور املرفق ض تفو وم مف ا عل يقوم ال   العناصر

ي الثا خرى: املحور سي ال طرق من العام املرفق ض تفو   موقع

و  العام: ل املحور املرفق ض تفو وم مف ا عل يقوم ال   العناصر

املادة حملت الرئا207لقد املرسوم العام247-15من املرفق ض لتفو فا الذي, عر و

عام مرفق ض تفو عقود أمام ون ن توفرت إن ما محددة أسس ع املادة, شتمل حددت210أما

ض تفو وم مف تحت تندرج العقود من املشرعمجموعة بل صر ا يل س ع س ل ولكن العام املرفق

ض للتفو صور شاء إ املفوضة للسلطة املطلقة ة ر ا أسسوذلك  أعطى   .   وفق

العام: أوال املرفق ض تفو   عرف

بأنھ العام املرفق ض تفو املشرع العام(  :عرف للقانون اضع ا املعنوي ص لل يمكن

عام مرفق عن لھأ, املسؤول املفوض إ ه س ض بتفو يقوم شر, ن حكم يوجد لم ما وذلك

لھ. مخالف املفوض بأجر التكفل تم العام, و املرفق استغالل من أساسية   .بصفة
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العام للقانون خاضع املعنوي ص ال ساب تتصرف ال املفوضة السلطة وتقوم

اتفاقية بموجب العام املرفق سي ض   . بتفو

الص ذه إقتناءو أو شآت م إنجاز لھ املفوض إ د ع أن املفوضة السلطة يمكن فة

العام املرفق عمل لس ة ضرور ات   .  1)ممتل

توفرت إن ما القانونية املرتكزات من مجموعة ناك أن شف س ف التعر ذا خالل من

لتحدي معيارا عت املرتكزات ذه أن بمع عام، مرفق ض تفو عقد أمام ون العقودن انت إن ما د

التطبيق الواجب ي القانو النظام ملعرفة ذا و أخرى، ة إدار عقود أم ض تفو عقود دارة ا م ت   .ال

ديد با س ل التوجھ ذا أن مر مثل, وحقيقة عقود عدة ا معمول املرتكزات ذه ألن

يجار وعقد متياز لفكرة, عقد الوصول أراد املشرع عقودلكن ينظم وشامل عام ي قانو إطار وضع

العام املرفق قتصادية, سي ياة ا والشفافية الوضوح تحقيق   .دف

قانون عرفھ والذي الفر املشرع ف عر بنفس أخذ املشرع أن منmurcefواملالحظ

انھ ع تنص ال الثالثة املادة ل"خالل عام معنوي ص خاللھ من د ع لھ( لغعقد ) املفوض

عنھ مسؤول و عام مرفق تحقيق خاصا أم عاما ان متصلة. وسواء العائدات تكون بحيث

املرفق ثمار اس تائج ب ة ر جو ساب. بصورة باك أو شآت م ناء ب لفا م يكون قد لھ واملفوض

للمرفق الزمة   .2أموال

العام: ثانيا املرفق ض تفو لتقنية القانونية   املرتكزات

بموضوعال ول ساس تعلق و أسس، ثالثة بتوفر إال العام املرفق ض تفو يتحقق

خالل من ض التفو يتم أن فيجب ي الثا أما عام، مرفق ع ض التفو ينصب أن يجب إذ ض التفو

تتضمن أن الثالث ساس لزم و لھ، املفوض ن و ض التفو صاحبة عامة ة ج ن ب عاقدية عالقة

ض التفو املرفقعملية ستغاللالعاماستغالل تائج ب إليھ للمفوض املا املقابل يرتبط   . وأن

ض1 للتفو قابال يكون عام مرفق وجود  :ــــ

ض للتفو القابلة العامة باملرافق العام, ع املرفق ض تفو لتطبيق ميدانا ل ش ال , تلك

ع مرافق إ اد ج و للعلم وفقا تقسم العامة ةواملرافق إدار عامة ومرافق اقتصادية نا, امة و

بنوع محصورة ا أ أم ض للتفو قابلة ا طبيع عن النظر غض و العامة املرافق جميع ل ساءل ن

متياز لعقود القطا التنظيم ظل يطرح يكن لم سئلة من النوع ذا العامة؟ املرافق من ن , مع

امتي ال أنھ قاعدة يكرس ان ذلكفاملشرع ع القانون نص إذا إ العام للمرفق ل, از ف حاليا أما
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ذلك ي قانو نص منع إذا إال ض للتفو قابلة العمومية سي, املرافق ا الل للفكر تجسيدا ذا و

العام   .   املرفق

ض للتفو القابلة العامة املرافق تحدد قائمة توجد ال سا فر أو زائر ا انت, سواء ما فم

ض للتفو قابل و ف صنا أو إداري العام املرفق ض, طبيعة تفو ف عر وضع زائري ا املشرع لكن

ذلك يمنع ي قانو نص وجود عدم و و واقف شرط العام ي, املرفق قانو نص وفق ون ي املنع أن أي

ح املادة .صر ام أح ع أدخلھ الذي التعديل خالل ومن الفر املشرع ال41أما 122-93قانونمن

رقم2املادة القانون العام599-2010من املرفق ض تفو ام أح سري ال أنھ ع نصت   :3وال

العام؛ املرفق واستغالل إدارة العام القانون اص أ ار احت ع القانون نص إذا   ـــــ

إال مة مسا شركة أو عامة مؤسسة قبل من املمارس شاط ال ض تفو يجوز ال نصــــــ إذا

ذلك؛ ع الشركة أو للمؤسسة سا   القانون

املفوض مبلغ فاق إذا إال ا عل املنصوص جراءات وفق ض تفو محل املرفق ون ي ال ــــــ

سنوات106000 ثالث تتجاوز ال ض تفو مدة انت إذا السنة68000ومبلغ, أورو أقر, اورو ذلك ومع

املنافسة ام ألح ضوع ا   .إلزامية

ان س يئة ع امللقاة جتماعية املساكن تأج ع منصب ض التفو ون ي عندما   .    ـــــــ

الغ العامة للمرافق الضوابط من مجموعة حددا قد اد ج و الفقھ أن إال شارة تجدر كما

ض للتفو   :قابلة

الدستوري العامة املرافق ض تفو يجوز ال س, 4ـــ ا الرتباط انظرا وظائف ر وجو الدولة , يادة

الدستور  وفق ع وإنما داري القانون وفق يتم ال ة الدستور العامة املرافق   .     وتحديد

الــــ العامة يرادات جباية تحصيل العام املرفق ض تفو عقد موضوع ون ي أن يجوز ال

الضر ع الطا ا ل ون   5.ي

ام  امل عض ض تفو يجوز ال العامةـــ اص باأل املناط مجلس, ساسية عليھ أكد ما ذا و

القانون اص أ أحد إ الزراعية ا صالحيا ل عن تتخ أن يمكن ال قاليم أن اعت الذي الدولة

العامة, العام السلطة المتيازات العام ص ال بممارسة املتعلقة شطة ض تفو يجوز ال كما

الضبط ت, كسلطة يجوز اصوال و الدولة ع يقت ال ساسية ام امل من عدد ض فو

شاطات ال من ا وغ االنتخابات ا القيام   . 6العامة

عاقديةــ2   عالقة  :وجود
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مانحة السلطة ن ب التعاقدية العالقة خالل من إال العمومية املرافق ض تفو يتحقق ال

فإن  لذا ض، التفو لھ واملمنوح ض عرفالتفو والذي املنفردة باإلرادة الصادر حادي سلوب

نفرادي يل التأ نضمھHabilitation unilatéraleبأسلوب الذي ض التفو وم مف يدخل ال

  .املشرع

العام املرفق ض تفو فيتقنية الغالبة العقدية الصيغ من تجعل ال عتبارات عن   :أما

املرفق ض تفو تقنية ارتباط اــــ أطراف عاتق وع لصا قوق وا امات ل من بكث , العام

داري  العمل تحقيقھ عن ز الذي والتفصيل التوضيح من الكث يتطلب الذي   .مر

العامة السلطة امتيازات ر مظا عن ع املنفرد ي القانو العمل إن عن. ــــ اً مع ي يأ و ف لذا

وما العامة ماعة ا اماتإرادة وال شروط من دور , تمليھ أي ا مع م املل ص لل ون ي أن   .دون

املنافسة ة وحر الشفافية مبدأ إن العام, ــــ املرفق ض تفو تقنية ا إل ترتكز يمكن, كقيود ال

التعاقدي طار خارج ا إعمال أو ا   . تصور

التطورا مع ة واملواج للتكيف مثل سلوب ل ش العقد إن السياسيةــــ و قتصادية ت

جتماعية   .و

العقدية للصيغة ات امل ذه رسمھ, ولعل عند زائري وا الفر املشرع دفعت ال

ض التفو لتقنية العام املنفردة. لإلطار القانونية عمال دون بالعقد ا حصر عنھ. إ ع تجاه ذا

القانونية الضوابط أن أقر ن ح الدولة ضمجلس تفو تقنية مجال الفر املشرع ا وضع ال

العام التعاقدية, املرفق الصيغة وفق تتم ال العام املرفق ثمار واس إدارة عمليات ع إال تنطبق  .7ال

ستغالل3 و املا املقبل ن ب رتباط و املرفق استغالل   :ــ

و  عام مرفق يوجد أن العام املرفق ض تفو لقيام يكفي السلطةال ن ب العالقة ون ت ان

العقد موضوع ون ي أن عام مرفق ض تفو لوجود يلزم وإنما عاقدية، عالقة لھ واملفوض املفوضة

تائج ب إليھ املفوض عليھ يحصل الذي املا املقابل يرتبط وان ة، ج من عام مرفق استغالل

تحديد ساس و الشرط ذا عت و أخرى، ة ج من عقودستغالل عن ض التفو عقود

العمومية   .الصفقات

العام املرفق استغالل ـــ عليھ: أ قت و واستغاللھ، املرفق شغيل ض التفو صاحب يتو

املخاطر، تحمل دون املرفق إدارة ع ض التفو صاحب دور اقتصر وإذا شغيل، ال مخاطر يتحمل أن

ض تفو عقد بصدد ون ن صا8فال فإن الصفة ذه و املة، ال سلطتھ ستعمل ض التفو حب

املرفق ا9سي يملك ال السلطات ومن ،:  
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املرفق؛- تنظيم لسلطة املفوضة دارة احتفاظ من بالرغم ستقاللية من نوعا   يملك

للمرفق؛- واملستغل ن املرتفق ن ب مباشرة عالقة   وجود

ن- واملقاول املوردين مع مباشرة عالقة لھ   ؛للمفوض

اح- ر و املخاطر ل تحمل و للمرفق العادي الس املستغل وتقنية( يضمن   ؛)مالية

لذلك- ة الضرور عمال ل ب والقيام املرفق سي ل ة الضرور شآت امل و الوسائل   .10توف

املرفق استغالل تائج ب املا املقابل ارتباط ـــ الفر:ب ي القضا اد ج أكد ع11لقد

املقابلا أن مع و املرفق، استغالل تائج ب ض التفو صاحب عليھ يحصل الذي املا املقابل رتباط

العام للمرفق ه سي عن تج ت ال ستغالل ملخاطر ض التفو صاحب تحمل عكس أن يجب املا

خد من املستفيدين من و املا املقابل مصدر أن ع ال ذا و ومسؤوليتھ، نفقتھ املرفقع مات

وإن ستغالل، تائج ب رتباط عكس أخرى ل تمو مصادر توجد أن يمكن بل فقط، ض التفو محل

املرفق دعم م سا خ ذا ان أو العام ص ال قبل من يدفع املا املقابل من جزء   .12ان

تف عقد ن ب للتمي معيارا ستغالل تائج ب املا املقابل ارتباط ل العامش املرفق ض و

الذي املا املقابل ل ش حال و العمومية، دماتوصفقة ل ثمنا ض التفو صاحب عليھ يحصل

عقد س ول عامة صفقة بصدد فنكون مخاطر، أية ض التفو صاحب يتحمل أن دون املؤداة

ض  .تفو

العام: ثالثا املرفق ض تفو عقود   أنواع

ا املشرع ا يصف ال العقود العكسنادرا ع أو العام، املرفق ض تفو عقود ا بأ لفر

ذه انت إذا ما تحديد كب دور يلعب الذي و القا فإن لذا الفكرة، ذه من ا بعد س

للقضاء و لإلدارة التكيف مة م وتبقى أسس اقر املشرع ال،ألن أو ض تفو عقود املشرع, العقود لكن

املادة خالل ومن زائري عقود 210ا ا أ ع الفر ي القضا اد ج كيفت ال العقود حدد

التوا ع و عام مرفق ض متياز( تفو يجار, عقد املحفزة, عقد الة الو سي, عقد ال ) عقد

صر ا يل س ع ست ل العقود ذه أن إال ش  .و

متياز1 عقد   La concessionــ

عن امتياز عقد أمام ون اقتناء:(دمان أو انجاز إما لھ للمفوض املفوضة السلطة د ع

واستغاللھ العام املرفق إلقامة ة ضرور ات العام, ممتل املرفق باستغالل فقط لھ د ع   .وإما
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مسؤوليتھ وع باسمھ العام املرفق لھ املفوض املفوضة, ستغل السلطة مراقبة , تحت

املرفق مستخدمي من أتاوى ذلك عن تقا   .العامو

بنفسھ العام املرفق واستغالل ات املمتل واقتناء نجاز لھ املفوض   . )يمول

زائري  ا القانون متياز وم ملف سبة بال نوعية نقلة ف التعر ذا املشرع, عت ألن وذلك

ة ج من العام املرفق امتياز لعقد عام وم مف لھ املرفق, أصبح امتياز ن ب يفصل أخرى ة ج العامومن

العام املرفق ض تفو عقود خارج متياز و العام املرفق ض تفو عقود من عقد ون ي   .الذي

استغالل ع ينصب أن يجب العام، املرفق ض تفو عقود من عقد ون ي الذي فاالمتياز

عام مرفق امتياز بأنھ العقد نكيف ح ضروري العامكشرط ان, املرفق اقتناءسواء أو بانجاز

ا ستغاللممتل مع العام املرفق إلقامة ة ضرور العام, ت املرفق استغالل فقط لھ د ع , وإما

مباشرة يرتبط أن يجب الذي متياز صاحب عليھ يتحصل الذي املا املقابل للمقابل سبة وأيضابال

قيم متياز صاحب جع س ح حيان أغلب محددة ملدة العقد ذا ون و ةباالستغالل،

ا قام ال ثمارات   .س

استغالل دون شآتفقط امل بناء ع ينصب الذي الذي, فاالمتياز متياز وم مف يدخل ال

العام املرفق ض تفو عقود من عقد ل تقتصر, ش العامة شغال امتياز متياز صاحب مة م ألن

عامة شآت م بناء مح, ع ملدة ا وصيان ا إدار ثمة مرفقيةومن مة بم ري جو ارتباط دون   .دودة

القرارات من العديد الفر ي القضا اد ج أقره التوجھ الصادر, ذا القرار ا ر أش

بوردو لإلنارة العامة الشركة  Compagnie générale d’éclairage de   قضية
Bordeaux13ومة ا مفوض مطالعة جاء ما السيما ،(Le commissaire du 

gvernementChardennet)بأنھ العام املرفق امتياز عرف ن ح صاً"، يكفل الذي العقد

عام مرفق تحقيق أو عامة شأة م نفيذ ب شركة أو أو, خاصاً مالية إعانة بدون أو مع نفقتھ ع

جعل, ضمانات بتقا ص ال ذا ل ق ا إعطاء شآت) الرسوم(مع امل ذه من ن املنتفع من

العامال املرفق من املستفيدين أو   14"عامة

العامة شغال امتياز عقد ف عر إ عدنا ص(فإذا بموجبھ يلزم إداري عقد و

متياز مانح سمى العام القانون اص أ أحد تجاه متياز صاحب سمى معنوي أو بناء, طبي

امل ذه استغالل يجة ن إتاوات ع صول ا مقابل عامة شأة صاحب. 15)شأةم مة م أن ن ب ي

عامة شآت م بناء ع تقتصر العامة شغال امتياز محدودة, متياز ملدة ا وصيان ا إدار ثمة ومن

مرفقية مة بم ري جو ارتباط ومة. دون ا مفوض بھ ى أ الذي ف عر مع مقارنتھ  Le)(و

commissaire du gvernementChardenetاملرفق عقد, العامالمتياز تطور مدى ن ب ي
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ال أم العامة شغال شملت سواء عام مرفق تحقيق إ دف عملية أي شمل ل امتد الذي , متياز

أوجھ ثالث متياز ملع أصبح ذا   : و

يتطلب ال العام املرفق استغالل ون ي عندما وذلك عامة، شغال دون العام املرفق امتياز ـــــ

شآت م   .عامةبناء

ال و عامة أشغال تنفيذ دف لھ متياز ذا و العام، مرفق دون العامة شغال امتياز ـــــ

عامة شآت م استغالل أو شغيل   .يتضمن

عامة ألشغال نفيذ ب تمثل و املختلط باالمتياز س ما و و عامة وأشغال عام مرفق امتياز ــ

عام مرفق تحقيق ا, إطار شغال أن متيازبحيث عت و العام، املرفق لوجود ة ضرور ون ت لعامة

خرى  متيازات من تطبيقاً ك و   .  املختلط

يجار2 عقد   L’afférmage  ــ

عندما إيجار عقد أما ون عام( :ن مرفق سي ب لھ للمفوض املفوضة السلطة د ع

ا, وصيانتھ ل ا يدفع ة سنو إتاوة امل. مقابل تصرف لھو ئذ, فوض مسؤوليتھ, حي وع   .سابھ

خالل من لھ املفوض أجر يدفع و العام املرفق إقامة ا بنفس املفوضة السلطة تمول

العام املرفق مستعم من تاوى   ).تحصيل

و يجار عقد تم ال العناصر عند نقف ف التعر ذا خالل   :من

مسؤ  يجار عقد لھ املفوض يتحمل شآتـــــ امل إقامة دون العام املرفق وصيانة سي   .ولية

القيام من لھ املفوض تمكن ال شاءات و ي املبا شاء إ مة م املفوضة السلطة تتحمل ـــــ

والصيانة سي ال مة   .بم

العام املرفق استغالل يجة ن املفوضة للسلطة ما مقابل بدفع لھ املفوض م يل من, ـــــ وذلك

العامخالل املرفق مستعم من ا تحصيل يتم ال   .تاوى

املختلط العام املرفق امتياز عقد عن يجار عقد تم يمكن العناصر ذه عندما, من بمع

العام املرفق واستغالل ناء ب متياز صاحب لف فإن, ي عامة أشغال دون العام املرفق امتياز عن أما

شابھ ل نظرا ساؤل يطرح شغالمر دون فقط ستغالل مة م واملستأجر متياز صاحب

متياز.  العامة عكس املفوضة للسلطة املستأجر يدفعھ الذي املا املقابل تكمن الفرق مسألة لعل

املرفق ا ثمر اس ال النفقات لتغطية تاوى ل ب صاحبھ ستأثر   .           الذي

املحفزة3 الة الو   Régie intéressée: ـــ
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عندما املحفزة الة الو عقد أمام ون وصيانة: ( ن سي ب لھ للمفوض املفوضة السلطة د ع

تمول ال املفوضة السلطة ساب العام املرفق باستغالل لھ املفوض قوم و العام املرفق

بإدارتھ وتحتفظ العام املرفق إقامة ا   بنفس

ا من مباشرة لھ املفوض أجر دفع ةو مئو سبة ب تحدد منحة بواسطة املفوضة لسلطة

عمال رقم اح, من ر من وحصة إنتاجية منحة ا إل قتضاء, تضاف   .عند

املفوضة السلطة لھ, تحدد املفوض مع اك املرفق, باالش مستعملو ا يدفع ال فات التعر

املعن. العام املفوضة السلطة ساب فات التعر لھ املفوض حّصل   . )يةو

املردودية عن والبحث ثماري س يع ال فكرة ع يقوم العقد الدافع, ذا ع يقوم ألنھ

لھ املفوض لدى من, ال جر تقدير خالل من املادية املسؤولية ر وتقر املزايا عض بمنح وذلك

وح إنتاجية منحة ل ش متفاوت سبة ا إل تضاف ثابت و و املحقق عمال احرقم ر من صة

للمشروع الصا ح الر أساس ع تقدر للمشروع, وال جما الدخل أساس ع   .     أو

قضية ي القضا اد ج قبل من العقد ذا ف كيً اSAMITOMولقد إل املشار

عليھ املتحصل املا املقابل ألن وذلك العام، املرفق ض تفو عقود أنواع أحد انھ ع منسابقا،

ستغالل يجة بن مرتبط املس   .طرف

سي واص ا شراكة يجسد و و سا، فر عام مرفق ض تفو عقد العقد ذا عت و

برقم طھ ور ه سي يجة ن ما مقابل ع وحصولھ ، والتج البناء لعبء تحمل دون العام املرفق

لب املس يع ل ذا و والفعالية نتاجية و العموميةعمال دمة با وض لل ود ا   .16ذل

سي4       ال عقد   :la gérance ـــ

عندما عام مرفق سي عقد أمام ون أو(: ن سي ب لھ للمفوض املفوضة السلطة د ع

العام املرفق وصيانة سي تمول. ب ال املفوضة السلطة ساب العام املرفق لھ املفوض ستغل و

العام املرفق ا بإدارتھبنفس   .وتحتفظ

ة مئو سبة ب تحدد منحة بواسطة املفوضة السلطة من مباشرة لھ املفوض أجر دفع و

عمال رقم إنتاجية, من منحة ا إل   .تضاف

اح باألر وتحتفظ العام املرفق مستعملو ا يدفع ال فات التعر املفوضة السلطة . تحدد

ز ال حالة ذلك. و عوض املفوضة السلطة جزافيافإن أجرا يتقا الذي حّصل. للمس و

املعنية املفوضة السلطة ساب فات التعر لھ   .     املفوض
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تحتفظ ا ولك مرفقعام، باستغالل لھ املفوض العقد ذا بموجب املفوضة السلطة لف ت

واملفو  ستغالل، محل للمشروع املا التوازن وحساب ثمار، س و ل التمو مسؤولية لھبتحديد ض

يختلف أن يمكن لذا ستغالل، تائج ب تتعلق بحوافز أحيانا ن يق وقد جزافيا، ماليا مقابال يتقا

ألخرى  إ ة ف من زا ا املا   .املقابل

ساب املرفق ستغل ل املفوض أن املحفزة، الة الو عقد مع سي ال عقد ك ش و

د و وكيل، صورة يمثل و املفوضةف كفاءةالسلطة رفع إ سي ال عقود تب من املفوضة السلطة ف

إ دارة أ ت كما اص ا للقطاع الفنية الكفاءة و ة ا من باالستفادة وصيانتھ املشروع شغيل

وعقود العام املرفق امتياز عقود إ وء ال ا ف يصعب ال االت ا والصيانة شغيل عقود تطبيق

النخفاض عيجار املرفق حالة لسوء أو سياسية ألسباب ا اد ز ة وصعو دمة، ا تقديم أسعار

ن سلو اذين إ وء ال معھ يتعذر   .17نحو

من العقد ذا ون ثابت غ الفر الدولة مجلس فإن سي ال عقد لطبيعة سبة بال أما

عقد أن إ امھ أح عض ب ذ فقد العام املرفق ض تفو سعقود ول عامة صفقة عد سي ال

عام مرفق ض تفو املرفق, عقد ض تفو عقود من عقد بأنھ يفھ تص إ أخرى ام أح ب ذ ن ح

ستغالل18العام تائج ب املا املقابل وارتباط العام املرفق استغالل و التحديد معيار يبقى لكن ،.  

مسماة5 الغ العقود   ـــ

امل ض تفو يأخذ أن أخرى يمكن اال أش العام ا, رفق إل شارة تم ال العقود يمكن, غ إذ

أحد إ املفوضة السلطة قبل من عام مرفق ض تفو تتضمن مسماة غ ة إدار عقود يوجد أن

اص ا أو العام القانون اص   .أ

املادة املشرع أكده ما و وت210و العمومية بالصفقات املتعلق الرئا املرسوم ضمن فو

العام أكد, املرفق الذي الدولة مجلس عن الصادر شاري اس رأي املتمثل الفر للتوجھ تطبيقا

وال عامة صفقات ل ش ال مسماة غ وأخرى مسماة عقود بموجب عام مرفق مة م د ع أنھ ع

العامة للصفقات ي القانو للنظام  . 19تخضع

ال  العام املرفق ض تفو عقود فإن التا املسماةو العقود من بمجموعة ا حصر وإنما, يمكن

ض التفو عقود من عقد و العام املرفق ض تفو ا عل يقوم ال سس فيھ تتحقق عقد   . ل

ي الثا خرى : املحور سي ال طرق من العام املرفق ض تفو   موقع
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عناصر من عليھ يقوم وما العام املرفق ض تفو وم مف ان, إن م يأخذ قانونيةيجعلھ كفئة تھ

داري  القانون داري , مستقلة قل ا خرى يم املفا عن مختلف وم مف متم, لھ أسلوب و

خرى  سي ال طرق   .عن

ة: أوال املشا يم املفا عن العام املرفق ض تفو   تمي

النقل     صيغة ومھ مف يحمل العام املرفق ض تفو نقل, Transferإن املرفقبمع سي

آخر ص إ العام ص ال من وم, العام مف مع داري القانون املع ذا يختلط وقد

ختصاصات ض وصصة,التفو ذه, وا من ل ل ختالف أوجھ تحديد الدراسة تتق ذا ل

يم   .  املفا

ة1 دار ختصاصات ض وتفو العام املرفق ض تفو   ـــ

تف عبارة حلت داري لقد القانون قاموس العام املرفق ض يختلط, و التعب ذا و

ة دار القرارات نظام ض التفو عبارة مع لفظياً ك ش   .و

عام بوجھ داري القانون موضوعات م أ من ة دار القرارات ض التفو موضوع عد

خاص بوجھ العامة دارة التنظ, و أساليب من ا أسلو داري باعتباره عمال, يم إنجاز إ يرمي الذي

والقانون  الدستور نطاق عالية فعالية و وكفاءة سرعة ة أعباء, دار تخفيف بموجبھ تم و

اختصاصاتھ عض مرؤوسيھ ض تفو خالل من   .   املفوض

بأنھ ختصاص ض تفو ف عر مكن ي: و قانو تصرف صاحب, و بموجبھ يقوم

صيل يئةختصاص أو ان أخرى , فردا يئة أو فرٍد ل اختصاصاتھ, بتخو عض بممارسة

النافذة نظمة و ن القوان بموجب لھ مؤقتة, املمنوحة أك, بصفة أو محدد موضوع ع, و بناء وذلك

العامة ة املص إطار مسؤوليتھ وع ذلك لھ يج ي قانو   .20نص

ك ش ختصاص ض تفو أن املالحظ اختصاصومن نقل العام املرفق ض تفو مع

أخرى  إ ة ج من سلطة س نقاط, ول عدة عنھ يختلف أنھ   :إال

املسؤولية ض تفو ختصاص ض تفو يجوز ال ختصاص, ـــــ ع يقتصر ض التفو دونألن فقط

بقاء, املسؤولية مع مؤقتة بصفة اختصاصاتھ من جزء ض بتفو يقوم داري س الرئ أن أي

ختصاصات ذه عن املة ال يتو, مسؤوليتھ ض التفو صاحب فإن العام املرفق ض تفو ظل أما

ض التفو مانح مسؤولية ع س ول ومسؤوليتھ نفقتھ ع املرفق يبقى, استغالل أنھ صإال ل

ض التفو صاحب قبل من العام املرفق شغيل و إدارة كيفية ع والرقابة شراف ق ا   .العام
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املفوض اختصاصات ل شمل ال بحيث جزئياً إال ون ي ال ختصاص ض التفو فال, ــــ

فقط ختصاصات ذه من جانب ع انصب إذا إال يحا ون فإ, ي العام املرفق ض تفو نھأما

العام املرفق استغالل و إدارة ا تقتض ال عمال و ام امل جميع أو. شمل مة بم محصوراً س ل و ف

ه غ دون   .عمل

وصصة2 ا و العام املرفق ض تفو   ـــ

ع95/22وفقالألمر شتمل ا أ إذ واسع وم مف وصصة ل املشرع وصصةأعطى ا

ل: بنقالمللكية ملكية ل تحو ا قصد أوو ا م بجزء أو عمومية مؤسسة ة املعنو أو املادية صول

اص ا للقانون ن ع تا ن معنو أو ن طبيعي اص أ لصا جزء أو ا رأسمال بنقلو.ل وصصة ا

سي وذلك: ال اص ا للقانون ن ع تا ن طبيعي اص أ إ عمومية مؤسسات سي ل بتحو وذلك

ت أن يجب عاقدية صيغ وشروطھبواسطة وممارستھ سي ال ل تحو كيفيات   .      21حدد

مر وصصة01/04أما ل ضيق مع أعطى ا, فقد ل الواسع وم املف عن تراجع حيث

ضيق مع ا امللكية"وحصر املادة" نقل عليھ نصت ما بعاد13حسب اس ومنھ مر من

سي ال املل, 22خوصصة نقل و وصصة ا مع أصبح ذا او ف سي ال عقود دمج دون فقط   .  كية

ض تفو تقنية أن زائري ا ع شر ال وصصة ل سيط ال السرد ذا خالل من يت

الواسع باملع س ل لكن خوصصة ا ذا بحد العام ع, املرفق ينصب الذي الشق فقط بل

اص ا القانون اص أ قبل من عام مرفق ثمار واس ذ, إدارة ولكن ض التفو ن ب التعارض ا

ما بي الشبھ نقاط عض ناك تبقى إذ مطلق س ل للملكية النقل ا معنا وصصة   .ا

وفق خاص ص إ ثمار س عامل نقل إ يؤديان ض والتفو وصصة ا من ل ــــ

ثمر املس اختيار آليات تحكم ال جراءات و القواعد من   .مجموعة

وصص ا عفي ال بيدــــ أصبح الذي شاط ال ع الرقابة العامة السلطة حق ض والتفو ة

اص ا وجود. القطاع حال الدولة بتدخل سمح الذي النو م الس فكرة ناك وصصة ا ففي

ماية ا ستوجب عامة وطنية   23.مصا

عنھ ينجم والذي اص ا القطاع ار احت إ يؤديان ض والتفو وصصة ا من ل صغرـــــ

العام القطاع اص, م ا ار حت إ العام القطاع ار احت من تقل ن نا   .و

للدولة العامة املالية السياسات يدخل عنصراً ل ش ض والتفو وصصة ا عائدات إن ــــ

العامة لق, والسلطة ما حل إ دف ف ض التفو وصصةأو ا سياسة ت ت عندما فالدولة
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س اعائدات ز سد ا أو, تخدم الدولة ا تتكبد ال النفقات من د ا أخرى ناحية ومن

حاً  ر يحقق ال عام مشروع العامة ماعة   .ا

ا م أ عديدة ف ختالف أوجھ عن   :أما

القانون اص أ من أو العام القانون اص أ من ون ي أن يمكن ض التفو ثمر املس ــــ

اص ا, ا نما اصب ا القانون اص أ من إال ون ي أن يمكن ال ثمر املس فإن   .وصصة

العام املرفق ع والتنظيم والرقابة السلطة صاحبة املفوضة السلطة تبقى ض التفو ألن, ــــ

العام القطاع ككيان عنھ تتخ ال ف العام املرفق ثمار واس إدارة للغ ا ض إ, بتفو د ع إنما

هالغ سي وظيفة معينة, فقط حاالت العام املرفق شاط عن مسؤولة العامة السلطة تبقى ذا ل

العامة شآت للم و, واملالكة العام املرفق ألن العامة السلطة امتيازات من ستفيد لھ املفوض بقى و

العامة ماعة ل أو للدولة   .ملك

ع ا يد ترفع العامة السلطة فإن وصصة ا نما اب دور ختفي و وصصة ا محل املرفق ن

م. التنظيم ي ال ا بقا ألن العامة السلطة امتيازات من وصصة ا محل املرفق د تجر إ وتؤدي

اص ا القطاع الحقا دوره   . مع

ة املص ع اصة ا ة املص غليب اء الفق من كب عدد حسب وصصة ا ل ش ــــ

س, العامة الدولة اماتألن لال وتجنبا نة ز ا ة ملص تأمينا سعار بأع العام املرفق بيع إ

العام املال دار إ الك, املستقبلية س عند ثمان أقل دفع تكمن تھ فمص لك املس , أما

التعارض كمن قب, و لك املس يدفعھ ان الذي الثمن عن دمة ا ثمن يرتفع وصصة ا حالة لأنھ

وصصة أغلب, ا وتفرض ثمر املس ن ب العالقة املفوضة السلطة تتدخل ض التفو نما ب

دمة ا ة سع   .حيان

سي: ثانيا ال املعتمدة خرى طرق عن العام املرفق ض تفو   تم

العام املرفق ض تفو عن ا وتم الطرق ذه تحديد الضروري الطرق, من ة ك ألن

يمامل املفا ن ب لط ا إ تؤدي قد سي يؤطر, عتمد العام املرفق ض تفو وم مف وأن خاصة

العام املرفق سي املعتمدة خرى الطرق عن ومستقلة جديدة كفئة العقود من   .مجموعة

املباشرة1 دارة و العام املرفق ض تفو   ـــ

تقوم أن العام للمرفق املباشر سي بال املرفقيقصد بإدارة العامة ماعة ا أو الدولة

العام القانون وسائل ذلك ومستعملة ا وموظف ا بأموال   .24مستعينة
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ا بنفس العمومية ماعة ا طرف من املضمون سي ال بأنھ كذلك عرف ا, و بوسائل

اصة مالية, ا استقاللية العام املرفق يملك بھ, ال خاص سي از ج لھ س صيةوال , ول يملك

مستقلة ة تثار, معنو ال العامة ماعة ا مسؤولية فإن ن خر مع نزاع حالة   25.و

إدارة يكمن ا موضوع أن املباشرة دارة مع العام املرفق ض تفو تقنية ك ش و

العام مرفق التالية, واستغالل النقاط   :وتختلفان

العا املرفق إدارة يتو املرفقـــــ بھ يرتبط الذي العام ص ال املباشرة دارة ظل أما, م

املرفق بھ املرتبط العام ص ال غ آخر ص العام املرفق إدارة فيتو ض التفو تقنية قد, ظل

عاماً  أو خاصاً صاً ون ال. ي العامة املرافق إدارة املباشرة دارة ظل العام ص ال ستطيع و

املرفقترتب بنوعية تتعلق قيود بدون بھ شرط, ط املباشرة لإلدارة قابلة غ عامة مرافق توجد فال

نظمة و ن والقوان ة الدستور بالقواعد فيوجد, التقيد العام املرفق ض تفو تقنية ظل أما

ا غ آخر ص إ ا إدار ض تفو يجوز ال ال الدستوري ع الطا ذات املرفق من صمجموعة ل

  .26العام

لقواعد وفقاً بھ املرتبطة العامة املرافق إدارة املباشرة دارة ظل العام ص ال يتو ـــــــ

العام ا, القانون ارتباط بقاء مع املا ستقالل العام املرفق إدارة تتو ال الوحدة عطي أن مكن و

العام ص بال املر . داري ض تفو تقنية ظل املرفقأما إدارة ض التفو صاحب فيتو العام فق

املالية الناحية ومن ة دار الناحية من العام ص ال عن باستقالل   .العام

العامة2 واملؤسسة العام املرفق ض تفو   ــ

املباشر سي ال ن ب العام املرفق سي ل الوسطى قة الطر ا بأ العمومية املؤسسة عرف

ض بمجمو . 27وتفو بالقانونوتتم مرتبطة لقيود تخضع باملقابل ا لك العامة السلطة امتيازات من عة

الرقابة مثل العمومية, العام الصفقات  28.ا...املحاسبة

ا بأ أيضا عرف سي(كما ب لف م املحلية ماعات وا الدولة عن مستقل إداري ص

الطبيعة نفس من العمومية املرافق من مجموعة أو عام   29).مرفق

محيو أحمد ستاذ ا عرف دف: و ال التأس النموذج من إداري اعتباري ص ا بأ

آخر ص ل أو البلدية أو الدولة ملرفق املستقل سي ال ن تأم ا إحدا   30.من

ض التفو وم بمف العامة املؤسسة وم مف يختلط سي, قد ال قة طر و الدولة أن اعتبار ع

ت العامة العامبمؤسسة املرفق إدارة مة م إليھ د ع مستقال عاما العامة, صا املؤسسة أن إال

مسائل عدة ض التفو تقنية عن ا, تتم م   : أ
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عالقة العام املرفق ض تفو العام ص وال ض التفو صاحب ن ب العالقة إن ـــــ

العام, عاقدية ص وال العامة املؤسسة ن ب العالقة أن ن نح للقوان تخضع نظامية عالقة

الصلة ذات نظمة خاصا.و أو عاما صا ض التفو صاحب ون ي أن يمكن العامة, و املؤسسة ولكن

عاما صا إال ون ت أن يمكن ال العام ص ال مع ا للمؤسسة, عالق يمكن أنھ املالحظة ومع

املر  ض تفو ألسلوب سبة بال ض تفو صاحبة ون ت أن العامالعامة   .     فق

العام املرفق استغالل تائج ب العام املرفق ض تفو تقنية املا املقابل يرتبط نما, ــــــ ب

املا والدعم مات املسا ق طر عن العام املرفق تمول أن للدولة يمكن العمومية باملؤسسة سي   .ال

الذي العام ص ال وإشراف لرقابة ض التفو صاحب يخضع العامـــــ املرفق بھ يرتبط

ض التفو ال, موضوع بحيث العامة املؤسسة أعمال ع ة إدار لوصاية العامة املؤسسة تخضع ن ح

الوصاية سلطة قبل من ا عل املصادقة عد إال نافذة للنظام. تصبح العام املرفق ض تفو يخضع و

العقد لبنود و لھ املحدد ي فإ, القانو العامة املؤسسة نما يحددهب مختلف ي قانو لنظام تخضع ا

تنظي أو ي قانو نص ان سواء ا, املشرع ل يا و ا اختصاصا و ا صالحيا يحدد الذي و و

  .   ساسية

نفرادي3 يل التأ و العام املرفق ض تفو نفرادي(ـــ ض   )التفو

آخر ص إ العام املرفق ض لتفو الوحيد الوسيلة العقد ل ش ألحدال أو للدولة فيمكن

العامة اص من سواء اص أحد ض بتفو املنفردة ا بإراد د ع أن العام القانون اص أ

اصة ا سمية, أو ض التفو ذا ع طلق و العام املرفق يل:  إدارة  Habilitationالتأ
unilateraleبأنھ يل التأ عرف لسلطة( و أو از املعطاة انية آخر, الدولةم ص ل ل أو

ن مع عمل للقيام الدولة عمل ومباشرة قل ع م   31).سا

ستاذ كذلك عرفھ جزء(Gillesو أو عام مرفق سي ض تفو نفرادي يل بالتأ يقصد

معروفة كالسيكية بأساليب ون ي انفرادية صفة و واحدة ة ج من خاص ص إ ة, منھ كث

املفوضواس, ومختلفة سي ال صفة ا ف ل يتجا تارة البعض يجعل دائمة بصفة مكن32).تعمالھ و

شر ال يل التأ ن قسم إال يل التأ وسائل تنظي(تقسيم نص أو ي قانو ق) نص طر عن يل التأ و

نفرادي داري   .القرار

شر ال يل التأ ــــ ا: l’habilitation législative أ يتم شرصل ال يل لتأ

العامة دمة ا تقديم مة م ا تناط ال العامة املؤسسات أو, لصا ي قانو بنص إما ذلك ون و

تنظي امعات, نص ا وأيضا العا للتعليم العامة املؤسسات يل تأ ذلك ع مثلة ومن
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شفائية والتج, س الصنا ع الطا ذات العامة للمؤسسات سبة بال قيةوكذلك ال ديوان يل كتأ اري

العقاري سي ال ضري , OPGIو ا وشبھ ضري ا للنقل العامة املؤسسة كذلك  .و

اصة ا اص يل تأ انية إم حد إ لتصل تطورت شر ال يل التأ فكرة ولكن

اص ا لقانون عة العمومية, التا املرافق سي ذلك, ل ع   :ومثال

اضية الر معيات, 33الوطنيةتحادية ا لقانون تخضع وطنية صبغة ذات جمعية , و

الشباب ية تر ا رامج و ا شط أ خالل من ا م بمسا عمومية خدمة مة م تنفيذ شارك و

اضة الر أخالقيات وحماية اضية الر الروح   .وترقية

نية م طائفة شؤون إدارة تتو ال نية امل املنظمات إضافة يمكن تتمتع, معينةكما حيث

العامة السلطة امتيازات ببعض املنظمات ذه سي ال من, يئات ج ملز نية امل املرافق ذه وتخضع

اص وا العام القانون أبناء, قواعد ق طر عن ن امل لبعض الداخ التنظيم إ املنظمات ذه دف و

م أنفس نة ا, امل ن: (وم املحام طباء, منظمة ن, صيادلةال, و املحاسب اء ن, وخ ندس امل

ن   ).   ا...,املعمار

ا ـــ داريب القرار ق طر عن يل القول: l’habilitation individuellesلتأ يمكن

العامة املرافق عض عن التخ ضرورة أفرزت العالم دول معظم ا عرف ال التحوالت ظل انھ

مم فراد ستطيع ل ا قدسي مونزع بي مساواة و ة حر ل ب شاطات ال ذه ب,ارسة الس رجع و

القطاعات ذه والر املردودية عن البحث و ومية ا عباء لتخفيف بإسناد,ذلك ذلك ون و

اص ا القانون من اص أل العامة دمة ا مة ل, م ش تتخذ ال ة دار جراءات ق طر عن

عام بوجھ ترخيص أو التحرر . اعتماد ذا دت ش ال القطاعات عن مثلة   :ومن

ة ال رقم:قطاع القانون تضمن ا05-85لقد وترقي ة ال بحماية من, املتعلق الكث

للدولة عة التا العامة املؤسسات ق طر عن العامة دمة ا بإدارة املتعلقة ام عديل, ح تم ذلك ومع

املناسبات من العديد القانون إذا اصة ا اص يل بتأ وذلك القطاع ذا ر تحر اتجاه

ة ال بقطاع والر وض لل العامة املؤسسات ق, جانب طر عن القطاع ذا يل التأ ون و

خاصة عيادات شاء خاصة34إ شفائية إس مؤسسات شاء إ   .35أو

والتعليم بية ال مر: قطاع العام07-05صدر القواعد يحدد التعليمالذي تحكم ال ة

اصة ا التعليم و بية ال ا, 36املؤسسات ش ي مؤسسة ل والتعليم بية لل خاصة مؤسسة عت و

بمقابل عليما وتقدم اص ا للقانون خاضع معنوي أو طبي املؤسسات, ص عكس ذا و

مجانيا عليما تقدم ال العمومية بية.التعليمية ال مؤسسة شاء إ يخضع لرخصةو اصة ا والتعليم
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التنفيذي املرسوم املحددة الشروط من وملجموعة والتعليم بية بال لف امل ر الوز قبل من مسبقة

  .43237-05رقم

ون ي ما غالباً العامة املرافق إلدارة وسيلة شكالن ما أ ض التفو مع يل التأ ك ش

العام املرفق إدارة إليھ د ع الذي ص اصال ا القانون اص أ من مختلفان, و ما أ إال

ا م أ نقاط   :عدة

التعاقدي ع بالطا العام املرفق ض تفو سم ي صاحب, ـــــ ن ب عاقدية عالقة تقوم حيث

ض التفو مانحة والسلطة ض باإلضافة, التفو العقد ا عل املنصوص ام ح إ الطرفان خضع و

للت ي القانو النظام ضإ الذي, فو ص ال و العام ص ال ن ب العالقة فإن يل التأ ظل أما

نظامية عالقة املرفق إدارة   .يتو

املشرع قبل من املحدد ي القانو للنظام ض التفو يخضع للنظام, ــــــ يخضع ال فإنھ يل التأ أما

العام املرفق ض بتفو املتعلق ي العامة, القانو اص أ ي ال ي تطبيقول عدم دف يل تأ إ

ض للتفو ي القانو اعتماد, النظام يجوز ال أنھ ع لھ شاري اس رأي الفر الدولة املجلس أكد

حة صر بصورة ه يج الذي ي القانو النص وجد حال إال يل التأ  .38تقنية

املختلط4 قتصاد ات وشر العام املرفق ض تفو   ـــ

قتصاد شركة القانونع من اص أ مع العام القانون اص أ مشاركة املختلط

قتصادي ع بالطا حيان غالب سم ي عام مرفق إدارة دف شركة رأسمال اص عد. ا و

مة مسا ة تجار شركة املختلط قتصاد أغلبية, شركة العام القانون اص أ احد أو الدولة تمتلك

ا م الب, أس يمتلك ن اصح ا القانون اص أ   . ا

العامة املرافق إلدارة الثالث سلوب ل ش املختلطة قتصاد ات شر أن قولھ يمكن وما

املرافق, قتصادية إدارة اص ا القانون اص أل املباشر التدخل ن ب وسط كحل ي يأ الذي

قتصادية أ, العامة أحد إ العام املرفق إدارة ض تفو ن اصو ا القانون   .   اص

العامة املرافق إدارة طرق من ما أ ض التفو تقنية مع املختلط قتصاد ات شر ك ش , و

تية املسائل   :وتختلفان

نظامية عالقة العام ص ال ن و املختلط قتصاد شركة ن ب العالقة العالقة, ــــ نما ب

ع العام ص وال ض التفو صاحب ن عاقديةب   .القة

الصادرة ن والقوان لألنظمة وتخضع اص ا القانون اص أ من املختلطة ات الشر عد ــــ

ا يحكم الذي الداخ والنظام شاء لكيفية السيما املشرع العام, عن املرفق ض تفو تقنية أما



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ويض المرفق العام مفهوم جديد ومستقل في إدارة المرافق العامةفت   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 574 - 

خضع و اص ا أو العام القانون اص أ من ون ي أن يمكن ض التفو صاحب معفإن عالقتھ

ض بالتفو اص ا ي القانو والنظام العقد لبنود العام ص   .  ال

  :خاتمة

ة دار العقود ة نظر تنظيم إعادة دفھ وم مف و العام املرفق ض تفو أن توصلنا لقد

من العام املرفق تنفيذ إ دف محددة أسس ع يقوم ي قانو تأط العقود من مجموعة وإداخل

ا اصقبل ا أو العام القانون اص أ من سواء   .لغ

العام املرفق ض تفو ا عل يقوم ال سس قابال, ومن ون ي عام مرفق وجود ضرورة

محل ون ت أن يمكن ا ل ف قتصادية و ة دار العامة املرافق ن ب يفصل ال فاملشرع ض للتفو

ض عقود , تفو تكن لم املستحدثة النظرة ذه إالو إلمتياز وجود ال أنھ قديما أقر املشرع ألن متياز

ذلك ع قانون نص حدا, إذا ع مرفق ل ل القطاعية ة النظر وفق ون ي التنظيم أن نجد , لذلك

متياز عقود جزئيا يا الل الفكر كرس املشرع أن القول لنا يخول مر ض, ذا تفو عقود ليا و

العام   .املرفق

العامأيضا املرفق ض تفو ا املعمول الوحيدة ست ل العقدية الوسيلة أن قولھ مايمكننا

ع ند س وال نفرادي ض التفو ألية ق طر عن املرافق من مجموعة فوض املشرع أن بل

عن ض للتفو سة بال أـيضا و اضية الر الفدراليات شاء إ بھ معمول و كما عية شر ال النصوص

ق املرافقطر من ا وغ التعليم والقطاع ة ال قطاع ا واملعمول ة دار املشرع, القرارات لكن

القانونية النصوص من بمجموعة ا وأطر ة دار العقود قة طر إ, فظل يرجع ذلك ب الس ولعل

وإنجاز أموال ع صول ا دى تر عندما دارة أن ت أثب امليدانيةال ة شغالالتجر ا, عض فإ

خرى  طراف ن و ا بي تفاق أسلوب باستعمال لھ ذا من أحسن بصفة فإستعمال. تتمكن

العقد نجع, أسلوب سلوب ونھ ل إال يفسر   . ال

وم مف لتم ساس ل ش والذي ستغالل ضرورة و و الثالث ساس بخصوص أما

ي املفا عن العام املرفق ض خرى تفو سي ال وطرق ة املشا صيغة, م يفسر كشرط فاإلستغالل

امللكية بنقل وصصة ا فكرة عن ه يم ما و و البيع س ول املا, النقل املقابل الرتباط سبة بال وايضا

الصفقات وعقود العام املرفق ض تفو عقود ن ب للفصل معيارا ل ش ما و و ستغالل تائج ب

ون  ي ال ستغاللالعمومية س ول املؤداة دمة ا يجة ن املقابل ا أما, ف ون ن عندما األخص و

عقود دمات ا تقديم عقد و العام املرفق ض تفو عقود من كعقد سي ال عقد ن ب مقارنة

العمومية   .الصفقات
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نظامھ لھ مستقلة قانونية فئة ل ش أضبح العام املرفق ض تفو أن القول يمكن ذا من

خرى الق سي ال طرق و يم املفا من العديد عن ه يم الذي اص ا ي   .انو

وامش   :ال
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25François Meyer. Préparation aux concours, les modes de gestion des S.A, paris 
2004, p 01 

ص , 2010, الجزائر, دار المجدد للنشر والتوزیع, الطبعة الرابعة, الوجیز في القانون اإلداري, ناصر لباد26
212  

27Stéphane Braconnier, droits des services publics, P U F, 2004,,p 383 

28Idid.P 388. 

29J-De Soto, grands services publics, Monchrestien, Paris, 1971, p 78   

دیوان المطبوعات , الطبعة الثالثة, محاضرات في المؤسسة اإلداریة, )ترجمة محمد صاصیال(, أحمد محیو30
  .443ص , 1985, الجزائر, الجامعیة

  .21ص , مرجع سابق, ولید حیدر جابر 31

32 GUGLIELMI Gilles-J et KOUBI Geneviève, Droit du service public, 
Montchrestien, Paris, 2000, p227. 

أوت  18الصادرة في  52رقم , ج ر,یتعلق بالتربیة الریاضة, 2004أوت  14المؤرخ  10-04القانون  33
2004.  

, ج ر, الذي یحدد شروط إنشاء العیادات الخاصة  1988أكتوبر  18المؤرخ في  204-88مرسوم رقم ال 34
 13المؤرخ في  380-92المعدل و المتمم بالمرسوم التنفیذي رقم   1988أكتوبر  19الصادرة في  42رقم 

  .1992أكتوبر  18الصادرة في  75رقم , ج ر,  1992أكتوبر 
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الذي یحدد شروط إنشاء المؤسسات  2007أكتویر  22المؤرخ في  371-07المرسوم التنفیذي رقم  35

  . 2007أكتوبر  24الصادرة في  67رقم , ج ر, االستشفائیة الخاصة

الذي یحدد القواعد العامة التي تحكم التعلیم في مؤسسة التربیة , 2005أوت  23المؤرخ في  07-05األمر  36
  .2005أوت  28 الصادرة في 59رقم , ج ر, والتعلیم الخاصة

الذي یحدد شروط إنشاء مؤسسة التربیة , 2005نوفمبر  08المؤرخ في  432-05المرسوم التنفیذي رقم  37
  .  2005نوفمبر  13الصادرة في  74رقم , ج ر, والتعلیم الخاصة

38CE, Avis, 9mars 1995 n°356931 http://www.conseil-etat.fr 
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