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ﺷﻜﺮ وﻋﺮﻓﺎن

ٔاﺗﻘﺪم ﲞﺎﻟﺺ اﻟﺸﻜﺮ واﻟﻌﺮﻓﺎن ﻟ ٔﻼﺳـﺘﺎذ ادلﻛﺘﻮر ﶊﺪ زﻏﺪاوي ﻋﲆ
ﻗﺒﻮهل ا ٕﻻﴍاف ﻋﲆ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ و ﺗﻘﺪﳝﻪ ﻟﻨﺎ ﻳﺪاﻟﻌﻮن ﻋﲆ اﳒﺎزﻩ
و اﻟﺸﻜﺮ ﻣﻮﺻﻮل ﶺﻴﻊ ٔاﺳﺎﺗﺬة ﳇﻴﺔ اﳊﻘﻮق ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻗﺴـﻨﻄﻴﻨﺔ
و ﰻ ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺪ ﰲ إﲤﺎم ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ.

ٕاﻫﺪاء
إﱃ روح وادلي...
اذلي رﺣﻞ ﻋﻨﺎ ٔاﺛﻨﺎء اﳒﺎز ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ.

ﻣﻘﺪﻣــــــــــــــــــﺔ
يفسح القانون لألفراد ھوامش من الحرية ضمن عالقاتھم التعاقدية تتجلى من خالل
ممارستھم لحرية التعاقد او االمتناع  ،حرية اختيار المتعاقدين وحرية تحديد مضمون
العقد ،وتعرف ھاته الحرية باسم "الحرية التعاقدية" والتي تتشكل من عدة عناصر شديدة
االرتباط ويعتبر مظھرھا األولي و األساسي حرية التعاقد أو االمتناع  ،ثم تأتي العناصر
الداخلية لھاته الحرية وھي حرية اختيار المتعاقدين و حرية تحديد مضمون العقد.
و رغم ما لحق مفھوم العقد من تطورات بفعل التحوالت االقتصادية و االجتماعية
و السياسية، 1إال أنه ظل األداة المثلى المجسدة لحرية األفراد في الميدان القانوني ،فالعقد
قوامه الحرية والحرية مالزمة للتقنية التعاقدية، 2فالعقد نتاج لإلرادة الفردية الحرة التي ال
يشوبھا عيب من العيوب ،أما األعمال التي ال تُع َمل من خاللھا اإلرادة الحرة فھي تعبر
عن حالة من حاالت الخضوع ،3و ال يمكن أن تعتبر أعماال تعاقدية بأي حال من األحوال.
إن اللجوء للتصرفات التعاقدية ليس حكرا على األفراد ،فاألشخاص العامة بإمكانھا
ھي األخرى اللجوء إلى التعاقد ،وشانھا شان األفراد ،فھي موجودة في محيط مدني قائم
على خاصيتي التبادل و التخصص و ال يمكنھا أن تنعزل عنه ،وھي ال تستطيع تامين كل
ما تحتاج إليه بنفسھا بل تحتاج دائما لتامين معاونين إلشباع الحاجات التي تسعى لتحقيقھا.
ولما كان العقد يقوم على الحرية فان لجوء األشخاص العامة للتصرفات التعاقدية
يتيح لھا ھي أيضا ممارسة ھوامش من الحرية ضمن العقود التي تبرمھا  ،إال أن تفسير
ھاته الحرية على أنھا معطيات لحرية تعاقدية حقيقية كتلك التي يعترف بھا لألفراد ،أمر ال
يمكن التسليم به ببساطة ،فالبحث عن معالم الحرية التعاقدية لدى األشخاص العامة يثير
 1ﻓﻠﻘﺪ ﺗﻌﺮض ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻌﻘﺪ ٔﻻزﻣﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ٔادت ابﻟﺒﻌﺾ ﻟﺘﻮﻗﻊ زواهل ،ﻧﻈﺮا ﻟﻔﻘﺪان ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻌﻘﺪ ﻛﺜﲑا ﻣﻦ ﲤﺎﺳﻜﻪ اﳌﻨﻄﻘﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﳌﺴﺎس
ابﳊﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ و ازدﻫﺎر ﻓﻜﺮة اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم و اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻌﻘﻮد اﻻٕﺟﺒﺎرﻳﺔ و ﻋﻘﻮد اﻻٕذﻋﺎن و ﻏﲑﻫﺎ.اﻧﻈﺮ ﰲ ﻫﺬا اﳋﺼﻮصٔ :اﳝﻦ إﺑﺮاﻫﲓ
اﻟﻌﺸﲈوي  ،ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻌﻘﺪ و ﺗﻄﻮرﻩ ،دار اﻟﳯﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،اﻟﺼﻔﺤﺔ 7و.8
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العديد الصعوبات و نقاط الغموض ،ھذا ما يستدعي البحث أوال عن حقيقة ھاته الحرية
من حيث مصدرھا ،أي فيما إذا كانت ھاته الحرية وليدة التقنية التعاقدية أم أنھا وليدة
الحرية المرتبطة باإلنسان ،ألنه في الحالة التي تكون فيھا الحرية التعاقدية نابعة من
الحرية اللصيقة باإلنسان يصبح من غير المجدي البحث عنھا لدى األشخاص العامة التي
وجودھا و غاياتھا مرتبطة بالمصلحة العامة  ،لذلك ينبغي البحث عن الحرية التعاقدية
انطالقا من فكرة العقد في حد ذاتھا التي قد تشكل مصدرا لھذه الحرية و تسمح بوجودھا
لدى األشخاص العامة ،ثم العمل على مالءمة ھاته الحرية مع الطبيعة الخاصة لألشخاص
العامة التي تختلف عن طبيعة األفراد.
سوف نتعرض من خالل ھذا البحث لفكرة "الحرية التعاقدية" و نقصد بھا تلك
الحرية التي يعترف بھا لألشخاص القانونية ضمن عالقاتھم التعاقدية،أي الحرية التعاقدية
كمصطلح يفيد االعتراف لألشخاص القانونية بمكنة التعاقد أو عدم التعاقد و مكنة اختيار
المتعاقدين و تحديد مضمون العقد بحرية ،فاألمر ال يقتصر فقط على إبراز المفھوم
الوظيفي للحرية التعاقدية أي ممارسة الحرية في المجال التعاقدي  ،فھاته الحرية يمكن أن
تضمن أيضا عن طريق ممارسة السلطة التقديرية في المجال التعاقدي والتي س تحقق
المرونة التي تقتضيھا التصرفات التعاقدية ذاتھا التي تحققھا الحرية التعاقدية  ،لكن األمر
يتعلق بإثبات وجود الحرية التعاقدية كحق يعترف به للبلدية في التصرفات التعاقدية
مترتب عن كونھا شخص قانوني.
سوف نقتصر في ھذا البحث على دراسة فكرة الحرية لدى البلدية فقط دون سائر
األشخاص العامة األخرى ومرد ذلك الطبيعة المتغيرة للحرية التعاقدية،1فنحن إذا ما سلَمنا
بوجود الحرية التعاقدية لدى األشخاص العامة فإنھا من دون شك ستكون متغيرة بحسب
طبيعة ھاته األشخاص  ،فالحرية التعاقدية للدولة صاحبة االختصاص العام على جميع
الشؤون الوطنية ستختلف عن الحرية التعاقدية للجماعات اإلقليمية ،و الحرية التعاقدية
لھاته األخيرة س تختلف أيضا عن الحرية التعاقدية للمؤسسات العامة المحكومة بمبدأ
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التخصص ،كما أن أي حرية ما تقاس بعالقتھا مع القواعد القانونية ،ھذا ما يجعل نطاق
الحرية التعاقدية للبلدية يتحدد أساسا عن طريق القواعد و المبادئ التي تحكم البلدية دون
سواھا.
و من المھم أن نشير في ھذا المقام إلى أن االقتصار على البلدية ال يجب أن يفھم
منه عدم إمكانية استخالص بعض القواعد المشتركة التي توحد فكرة الحرية التعاقدية
من حيث وجودھا و ممارستھا لدى جميع األشخاص العامة.
إن أھمية ھذا البحث تكمن في تسليطه الضوء على فكرة الحرية التعاقدية لدى
جماعة محلية تعنى بإشباع حاجات محلية خاصة و متميزة ،ومن ھذه الزاوية فان الحرية
التعاقدية ستلعب دورا أساسيا في سد نقص النصوص مقارنة مع الواقع المحلي الذي يفرز
الحاالت الوليدة و الالمتناھية و التي يستحيل على المشرع تنظيمھا وتاطيرھا بالقوانين،
كما تكمن أيضا في منحھا للبلدية القدرة على التفاوض و النقاش مع المتعاقدين المحتملين
لمالءمة وتكييف العقود التي تبرمھا مع الحاجات المحلية ،و ما سيزيد أيضا من أھمية
الحرية التعاقدية لدى البلدية أننا بصدد جماعة المركزية ،وھذا يعني أن وجودھا يمثل
تحديا بالنسبة للبلدية في العالقات التي تربطھا بالدولة ،وعليه فان إبراز معالم الحرية
التعاقدية لدى البلدية يسعى أيضا لتحديد درجة االستقاللية التي تتمتع بھا ھاته الجماعة
الالمركزية عن الدولة.
إن ھذا البحث يھدف إلى إظھار الوجه األخر للشخصية القانونية للبلدية  ،أي
البلدية كموضوع للحق ،فغالبا ما يُنظر إلى البلدية على أنھا مجرد تقنية للتنظيم اإلداري و
يُمعن في التركيز على طابعھا التبعي للدولة مع تجاھل صفتھا كشخص قانوني له القدرة
على اكتساب الحقوق وتحمل االلتزامات واالستفادة من جميع النتائج المترتبة على
الشخصية القانونية و التي من أھمھا أھلية القيام بالتصرفات التعاقدية .
و قد كان الدافع الختيار ھذا الموضوع النقص الملحوظ للدراسات التي تتناول
عقود الجماعات المحلية بشكل عام و عقود البلديات على وجه التحديد في الجزائر ،و
أيضا محاولة معرفة األسباب الكامنة وراء ضعف الكثافة العقدية للبلديات في الجزائر  ،و

3

يكفي إلدراك ھذا الضعف مالحظة ندرة األحكام القضائية التي تتناول عقود البلديات و
أيضا ندرة النماذج العقدية المختلفة في الممارسات العملية للبلديات.
و لقد واجھتنا بعض الصعوبات في انجاز ھذا العمل أبرزھا قلة المراجع العلمية
المتخصصة التي تتناول فكرة الحرية التعاقدية لدى األشخاص العامة و شح األحكام و
القرارات القضائية التي تتعلق بعناصر ھذا الموضوع ،ھذا ما حتم علينا االعتماد في
تحليل العديد من نقاط ھذا البحث على المعطيات الفقھية المقارنة  ،وكان ھذا بدوره
مصدرا لصعوبة أخرى تمثلت في العمل على ترجمة المصطلحات و المفاھيم القانونية من
اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية،ھذا باإلضافة إلى أن المرحلة المخصصة إلعداد ھذا
البحث شھدت تعديالت عديدة شملت بعض القوانين المرتبطة بعناصر ھذا الموضوع،
ھذا ما استدعى منا بذل جھود إضافية للعمل على تحيين الدراسة وفق ما استجد من قوانين
وتعديالت .
و للخوض في موضوع الحرية التعاقدية لدى البلدية في الجزائر طرحنا اإلشكالية
الرئيسية التالية:
إلى أي مدى تتمتع البلدية في الجزائر بالحرية التعاقدية كتلك التي يتمتع بھا األفراد في
معرض تصرفاتھم التعاقدية؟.
و يتفرع عن ھاته اإلشكالية الرئيسية األسئلة التـــالية :
 ما ھي الصعوبات التي تعترض وجود الحرية التعاقدية لدى البلدية ؟. كيف يمكن تجاوز ھذه الصعوبات و تبرير وجود الحرية التعاقدية لدى البلدية؟. ما ھي المعوقات و القيود التي تحد من ممارسة البلدية للحرية التعاقدية ؟.وقد تم االعتماد في ھذا البحث بشكل أساسي على المنھج التحليلي و ذلك بغية
تحليل النصوص القانونية و استنتاج المواقف و االتجاھات القانونية التي ترتبط بعناصر
ھذا البحث ،باإلضافة إلى المنھج المقارن و ذلك من اجل مقارنة وضع البلدية في
الجزائر مع وضع البلدية في األنظمة القانونية المقارنة ،و نقصد أساسا نظام البلدية في
فرنسا و ذلك على خلفية الروابط التاريخية بين النظامين ،فنظام البلدية في الجزائر
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مستوحى بشكل أساسي من النموذج الفرنسي ،مع األخذ بعين االعتبار الخصوصيات
التاريخية و السياسية لكل نظام عند عقد المقارنات.
كما قد اعتمدنا لإلجابة على إشكالية البحث على خطـة مقسمة إلى فصلين ،تعرضنا
في األول إلى إثبات وجود الحرية التعاقدية للبلدية ،و ذلك من خالل استعراض مختلف
الصعوبات التي تقف أمام وجود ھذه الحرية لدى البلدية في مبحث أول ،ثم حاولنا تجاوز
ھذه الصعوبات وإيجاد المبررات التي تدعم وجود ھذه الحرية لدى البلدية في مبحث ثان.
و تعرضنا في الثاني إلى ممارسة البلدية للحرية التعاقدية ،أين أفردنا إلى ممارسة
البلدية لحرية التعاقد أو عدم التعاقد المبحث األول ،ثم خصصنا لممارسة البلدية لحرية
اختيار المتعاقدين و حرية تحديد مضمون العقد مبحثا ثانيا ،ومرد تقسيم الفصل الثاني
على ھذا النحو يرجع لكون حرية التعاقد أو عدم التعاقد ھي الحرية الرئيسية والجوھرية
للحرية التعاقدية و التي في حال غيابھا يصبح من غير المجدي إثارة المظاھر األخرى
للحرية التعاقدية ،لذلك حاولنا االستفاضة بعض الشيء في التعرض لھذا العنصر من
عناصر الحرية التعاقدية مع عدم إھمال العناصر األخرى طبعا.
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اﻟﻔﺼﻞ ا ٔﻻول
إﺛﺒﺎت وﺟﻮد اﳊﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻟﻠﺒدلﻳﺔ
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اﻟﻔﺼــــــــﻞ ا ٔﻻول
ٕاﺛﺒﺎت وﺟـﻮد اﳊﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻟﻠـﺒدلﻳﺔ
إن كون الحرية التعاقدية فكرة مرتبطة أساسا باألفراد و بالقانون الخاص ،فإن
استقبالھا في نطاق القانون العام وضمن العقود التي تبرمھا البلـــدية يثير العــديد من
الصعوبات  ،ھذه الصعوبات تنجم عن الطبيعة الخاصة للبلدية من جھة ،كما تنجم عن
طبيعة العقود التي تبرمھا من جھة أخرى ،وعليه فان تجاوز ھذه الصعوبات يقتضي
البحث عن المبررات التي تدعم وجود الحرية التعاقدية لدى البلدية ،ثم تطويع ھذه الفكرة
بما يتالءم مع طبيعة البلدية التي ھي في مركز مغاير األفراد  ،مع إبراز الذاتية الخاصة و
المتميزة لھذه الفكرة ،و عليــه سوف نتطرق من خالل ھذا الفصــل إلى صعوبات
وجود الحرية التعاقدية للبـلدية ) مبحث أول ( ثم نتعرض لمختلف المبررات التي تؤيد
وجود الحــرية التــعاقدية للبــــــلدية ) مبحث ثاني (.

7

اﳌﺒــﺤﺚ ا ٔﻻول
ﺻﻌﻮابت وﺟﻮد اﳊﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ دلى اﻟﺒدلﻳﺔ
إن وجود حرية تعاقدية لدى البلدية يصطدم بعقبات عديدة ،و لعل ارتباط الحرية
التعاقدية بمبدأ سلطان اإلرادة )مطلب أول( يعتبرالعقبة األكبر التي تواجه وجود ھذه
الحرية لدى البلدية  ،فالبلدية ال تملك إرادة مستقلة وذات سلطان لوجود الحرية التعاقدية
لديھا ،على اعتبار أن الحرية التعاقدية لألفراد ما ھي إال نتيجة للسلطان المعترف به
إلرادتھم  ،ومن ھذا المنطلق فإن غياب سلطان اإلرادة يؤدي بالضرورة إلى غياب الحرية
التعاقدية ،كما أن اقتصار الحقوق والحريات على األفراد )مطلب ثاني( ،عقبة أخرى أمام
وجود الحرية التعاقدية لدى البلدية ،فكيف يمكن تقرير وجود حرية تعاقدية للبلدية ،في
حين أن ليس لھا مكنة التمتع بالحقوق و الحريات كتلك التي يتمتع بھا األفراد.

اﳌﻄـﻠﺐ ا ٔﻻول
ﺻﻌﻮﺑﺔ انﲨﺔ ﻋﻦ ارﺗﺒﺎط اﳊﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﺑﺴﻠﻄﺎن ا ٕﻻرادة
ال يمكن التسليم بوجود الحرية التعاقدية لدى البلدية دون النظر إلى إرادتھا إن
كانت إٍرادة مستقلة وذات سلطان  ،فوجود الحرية التعاقدية لدى األفراد ھو نتيجة منطقية
لالعتراف إلرادتھم بالسلطان واالستقالل  ،وإذا كان وجود الحرية التعاقدية متوقف على
كون اإلرادة مستقلة ،فإن غياب اإلرادة المستقلة لدى البلدية يعني كذلك غياب الحرية
التعاقدية لديھا،وعليه فإن االرتباط بين مبدأ سلطان اإلرادة والحرية التعاقدية )فرع (1
يُ َغيّب الحرية التعاقدية للــــــــــبلدية )فرع . (2

اﻟﻔـــﺮع ا ٔﻻول
ارﺗﺒﺎط اﳊﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﺑﺴﻠﻄﺎن ا ٕﻻرادة
يعتقد فقھاء القانون الخاص أن الحرية التعاقدية المعترف بھا لألفراد ترتبط بشكل
أساسي بمبدأ سلطان اإلرادة ،1فاالعتراف لإلرادة الفردية باالستقاللية والسلطان يرتب
وجود الحرية التعاقدية لدى األفراد ،فاالرتباط بين المبدأين يعد شديدا إلى درجة أن العديد
 1ﻓﺎٔﻏﻠﺐ ﻣﺆﻟﻔﺎت اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﻘﻮد ﺗﱪز ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ،وﺗﻌﺘﱪ اﳊﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻣﻦ ٔاﱒ اﻟﻨﺘﺎﰀ اﻟﱵ ﻳﺮﺗﳢﺎ ﺳﻠﻄﺎن ا ٕﻻرادة .
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من الكتاب يعتبرھما مترادفين ، 1سنتطرق في ما يلي إلى مضمون مبدأ سلطان اإلرادة
)أوال( ثم نوضح عالقته بالحرية التعاقدية  ،حيث اعتبر مبدأ سلطان اإلرادة أساسا لھا
)ثانيا(.

أوال:

ﻣﻀﻤﻮن ﻣﺒﺪ ٔا ﺳﻠﻄﺎن ا ٕﻻرادة
يقوم مبدأ سلطان اإلرادة على اعتبار اإلرادة الفردية الحرة مصدرا لجميع

االلتزام ات وان الفرد ال يلتزم إال بمحض إرادته الحرة وفي حدودھا  ،وعليه فان كل
التزام يستند على اإلرادة الفردية الحرة ھو بالضرورة التزام عادل و بالمقابل فكل التزام
ال يستند على اإلرادة الحرة ھو بالضرورة التزام جائر.
لقد ساد مبدأ سلطان اإلرادة بشكل مطلق في القرنين الثامن والتاسع عشر ،2وساعد
على ھيمنته انتشار النظريات الفلسفية واالقتصادية التي كانت تنادي آنذاك بحرية األفراد
وضرورة تغليبھا على جميع االعتبارات الجماعية األخرى، 3فالفلسفة الفردية انطلقت من
مسلمة أولية وھي أسبقية الفرد في الوجود على الجماعة ،وھذه األسبقية تعطي للفرد سموا
على أي تنظيم اجتماعي بما فيه الدولة ،وعليه تسخر الجماعة لخدمة الفرد فتصبح الغاية
األساسية والوحـيدة للدولة ھي حماية حرية األفراد والعمل على انسجامھا مع حريـــة
اآلخرين ،واالمتناع أيضا عن كل ما قد يطمس أو يكبل ھذه الحرية.4
أما مبادئ االقتصاد الحر فنادت ھي األخرى بضرورة ترك االقتصاد للمبادرات
الفرديـة ،وان إرادة األفراد ھي من يجب أن تسود في المجال االقتصادي ،فمن أجل
تطور االقتصاد وتشجيع التبادالت البد من إزالة جميع القيود والعقبات ،5وال يجب على
الدولة التدخل في االقتصاد بدعوى تنظيمه  ،فاالقتصاد ينتظم لوحده عن طريق قوى
 1ﻓﻜﺜﲑا ﻣﺎ ﻳﺴـﺘﻌﻤﻞ ﻓﻘﻬﺎء اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳋﺎص ﻣﺼﻄﻠﺢ اﳊﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻟدلﻻةل ﻋﲆ ﺳﻠﻄﺎن ا ٕﻻرادة ٔاو اﻟﻌﻜﺲ .
 » 2ﻓﻬﺬا اﳌﺒﺪ ٔا ] ﺳﻠﻄﺎن ا ٕﻻرادة[ ﱂ ﻳﻌﺮﻓﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺮوﻣﺎﱐ ﰷﻣﻼ ﰲ ٔاي ﻋﴫ ﻣﻦ ﻋﺼﻮرﻩ...اﻣﺎ اﻟﴩﻳﻌﺔ اﻻٕﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﻋﺮﻓﺖ ﻫﺬا
اﳌﺒﺪ ٔا ﰷﻣﻼ ﻣﻦ ﺑﺪء وﺟﻮدﻫﺎ .و ﻳﺮﺟﻊ ذكل إﱃ ٔان اﻟﻘﻮة اﳌﻠﺰﻣﺔ ﻟﻠﻌﻘﺪ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﴩﻳﻌﺔ ﺗﺴﺘﻨﺪ إﱃ اﻟﻮﻓﺎء ابﻟﻌﻬﺪ اذلي ٔاوﺟﺒﻪ اﻟﻘﺮان و
اﳊﺪﻳﺚ.«...ﻋﺒﺪ اﳌﻨﻌﻢ ﻓﺮج اﻟﺼﺪﻩ ،ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻌﻘﺪ ﰲ ﻗﻮاﻧﲔ اﻟﺒﻼد اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،دار اﻟﳯﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،ﺑﲑوت،1974،اﻟﺼﻔﺤﺔ.42
3اﻧﻈﺮٔ :اﳝﻦ إﺑﺮاﻫﲓ اﻟﻌﺸﲈوي،ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻌﻘﺪ وﺗﻄﻮرﻩ )دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ(،دار اﻟﳯﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة،2002،اﻟﺼﻔﺤﺔ 13و.14
4

MOHAMED MAHOUACHI, La liberté contractuelle des collectivités territoriales ,
Op.cit, Page 41.

ٔ 5اﳝﻦ إﺑﺮاﻫﲓ اﻟﻌﺸﲈوي ،ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻌﻘﺪ وﺗﻄﻮرﻩ  ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،اﻟﺼﻔﺤﺔ 19و.20
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العرض والطلب وقوانين المنـافسة ،لذلك فإن كل إجبـار من الدولة لن يؤدي إال إلى نتائج
سلبية  ،أما إذا ما ترك األفراد أحرارا كل يعمل حسب إرادته الشخصية  ،فھذا من شأنه
تحقيق أقصى إنتاج ممكن ،ويطرح أفضل األسعار ما يحقق في النھاية السعادة لغالبية
أفراد المجتمع.1
ففي ظل ھذه النظريات الفلسفية والمبادئ االقتصادية المشبعة بالمذھب الفردي ،
ازدھر مبدأ سلطان اإلرادة كمبدأ فلسفي وقانوني يفسر أساس االلتزامات ،بل يفسر كل
النظم القانونية  ،حيث اعتبرت الملكية مبنية على حرية اإلرادة  ،والعقوبة الجنائية مبنية
على إرادة مفترضة للمجرم ،وحتى النظام االجتماعي اعتبر مبني ا على إرادة االفراد
ضمن العقد االجتماعي.2
ولقد اعتبر العقد حسب نظرية سلطان اإلرادة الميدان المثالي إلعمال إرادة األفراد
الحرة  ،على اعتبار أن العقد ھو تالقي إلرادات حرة في سبيل ترتيب الحقوق و
االلتزامات  ،فاإلرادة الحرة ھي مصدر العقد و أساس قوته اإللزامية وليس القانون ،
وھذا ما يميز بين االلتزام واإللزام" ،فااللتزام" يعني حرية إرادة الفرد في إلزام نفسه ،
أما "اإللزام" فيعني تقييد حرية الفرد وإجباره بقوة خارجية عن إرادته ، 3لذا ال يجوز
للمشرع التدخل في العقد ،والعمل على توجيھه بدعوى تحقيق العدالة والمساواة العقدية،
بل يبقى العقد مجاال إلعمال اإلرادة الفردية الحرة  ،ألن "العقد بطبيعته يحقق العدالة".4
ولقد تأثرت الثورة الفرنسية بھذه األفكار ،5وكان السعي الحثيث وراء تفعيل
الحريات الفردية أن تم االعتداد بمبدأ سلطان اإلرادة في القانون المدني الفرنسي ،وذلك
من خالل تبني عدة قواعد ومبادئ تجد أساسھا في نظرية سلطان اإلرادة ،فقد جاءت
 1ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ،اﻟﺼﻔﺤﺔ . 22
 2ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ٔاﲪﺪ اﻟﺴـﳯﻮري  ،اﻟﻮﺳـﻴﻂ ﰲ ﴍح اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺪﱐ )ﻣﺼﺎدر الاﻟﱱام (  ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ،ﻣﻨﺸﻮرات ﺣﻠﱯ اﳊﻘﻮﻗﻴﺔ،
ﺑﲑوت ، 2000 ،اﻟﺼﻔﺤﺔ .157
3

MOHAMED MAHOUACHI, La libérté contractuelle dés collectivités térritoriales ,
op.cit, Page 12.

 4اﻧﻈﺮٔ :اﳝﻦ إﺑﺮاﻫﲓ اﻟﻌﺸﲈوي ،ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻌﻘﺪ وﺗﻄﻮرﻩ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،اﻟﺼﻔﺤﺔ 23
 5ﺧﻠﻴﻔﺎﰐ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ  ،ﻣﺪى اﻋﺘﺪاد اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳉﺰاﺋﺮي ﲟﺒﺪ ٔا ﺳﻠﻄﺎن ا ٕﻻرادة ﰲ إﻧﺸﺎء اﻟﻌﻘﺪ وﺗﻨﻔﻴﺬﻩ  ،رﺳﺎةل ﻣﺎﺟﺴـﺘﲑ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ
اﳉﺰاﺋﺮ، 1987 ،اﻟﺼﻔﺤﺔ . 17
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المادة 1134من القانون المدني الفرنسي لسنة  1804مؤكدة لذلك ،حيث نصت على أن
»االتفاقات التي تعقد على وجه شرعي تقوم مقام القانون بالنسبة لعاقديھا« وتم تبني
الرضائية في تكوين العقد كأصل عام،وغيرھا من المبادئ التي تجعل من اإلرادة ذات
سلطان ذاتي في توليد االلتزامات.
أما في القانون المدني الجزائري فتبدو مظاھر سلطان اإلرادة واضحة من خالل
تبني النتائج المترتبة على ھذا المبدأ  -والنص على النتيجة إقرار بالمبدأ -و مرد ذلك
تأثر واضعو القانون المدني الجزائري بالقانون المدني المصري  ،الذي كان بدوره متأثرا
بدرجة كبيرة بالقانون المدني الفرنسي ،ما جعل القواعد والمبادئ والمصطلحات الفنية في
القانون المدني المصري والجزائري ھي نفسھا التي تراھا في القانون المدني الفرنسي.
وعليه فقد جاء في عرض أسباب القانون المدني الجزائري أن العقد يبقى عمال
إراديا ويكون شريعة المتعاقدين ، 1وقد نصت المادة  59من القانون المدني على مبدأ
الرضائية

» يتم العقد بمجرد أن يتبادل الطرفان التعبير عن إرادتيھما «،و الرضائية

مبدأ أساسي من المبادئ التي يرتبھا سلطان اإلرادة مفاده أن العقد يظھر إلى حيز الوجود
القانوني بمجرد تبادل الرضا بين أطراف العقد  ،وبمعزل عن أي عوامل خارجة عن
إرادة األطراف ، 2كما نصت المادة  106من نفس القانون على أن » العقد شريعة
المتعاقدين فال يجوز نقضه أو تعديله إال برضا الطرفين ، « ...وھذا المبدأ نتيجة أخرى
يرتبھا مبدأ سلطان اإلرادة  ،ويتضمن تشبيه العقد بالقانون فيما يتعلق بقوته اإللزامية ،
بحيث ال يستطيع المتعاقد أن يتحلل من قيود العقد بإرادته المنفردة  ،كما ال يمكنه أن يدخل
تعديالت على بنوده أيا كان نوعھا و أھميتھا  ،فھو من وضع المتعاقدين عن طريق
االتفاق  ،فال يمكن إذا تعديله أو نقضه إال من طرفھما معا ،وال يمكن أن يستقل احدھما
بذلك ويسري ھذا التحريم على القاضي أيضا  ،فال يجوز له المساس بمضمون العقد  ،ولو
بدا له أن شروطه غير عادلة.3
 1ﻋﲇ ﻓﻴﻼﱄ ،الاﻟﱱاﻣﺎت )اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﻘﺪ(  ،ﻣﻮﰰ ﻟﻠﻨﴩ ،اﳉﺰاﺋﺮ ، 2001 ،اﻟﺼﻔﺤﺔ . 13
 2همﻨﺪ ﳐﺘﺎر ﻧﻮح ،اﻻٕﳚﺎب واﻟﻘﺒﻮل ﰲ اﻟﻌﻘﺪ اﻻٕداري  ،ﻣﻨﺸﻮرات ﺣﻠﱯ اﳊﻘﻮﻗﻴﺔ  ،ﺑﲑوت، 2005، ،اﻟﺼﻔﺤﺔ .12
 3ﻋﲇ ﻓﻴﻼﱄ ،الاﻟﱱاﻣﺎت )اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﻘﺪ (،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،اﻟﺼﻔﺤﺔ . 150
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ثانيا:

ﻣﺒﺪ ٔا ﺳﻠﻄﺎن ا ٕﻻرادة ٔاﺳﺎس اﳊﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻟ ٔﻼﻓﺮاد
غالبا ما يترك القانون لألفراد مساحة من الحرية في معرض روابطھم

التعاقدية  ،والتي تتجلى من خالل حرية اللجوء إلى التعاقد أو االمتناع ،وحرية تحدي د
مضمون العقد وحرية اختيار من يتعاقدون معه ،فمبدئيا ليس ھناك حظر قانوني على
التعاقد وليس ھناك إلزام قانوني بالتعاقد ،كما ال يوجد أيضا تحديد جبري لمضمون العقد ،
وال فرض للمتعاقد معه  ،وھذه الحدود التي يمتنع المشرع عن تجاوزھا  ،تفسح المجال
إلعمال حرية األفراد في العالقات التعاقدية،ويصطلح على مساحات الحرية في المجال
التعاقدي ب ـ "الحرية التعاقدية" ،فالحرية التعاقدية » تسعى لتحديد ھوامش الحرية
المعترف بھا لألشخاص القانونية عند لجوءھم للتعاقد« ،1ومفادھا » ترك تكوين العقد
ألطرافه بشكل كامل بحيث تظھر في جميع مراحل ھذا التكوين  ،حرية التعاقد أو عدم
التعاقد  ،حرية اختيار المتعاقد وحرية تحديد مضمون الــعقد  ،وحرية التفاوض مع
المتعاقد المحتمل«.2
فاألشخاص القانونية تتمتع بالحرية التعاقدية وال يلزمھم المشرع بالدخول في
روابط عقدية ال يريدونھا مع اآلخرين  ،وال يحظر عليھم أيضا الدخول في عالقات عقدية
واالتفاق على مضمون العقد بكل حرية طالم ا ھو غير مخالف للنظام العام ،وبالتالي
فالفرد يتعاقد متى شاء ومع من يشاء و حول ما يشاء  ،حتى وإن كانت القوانين تحوي
العديد من القواعد المنظمة للعقود ،فھذه القواعد أغلبھا مكملة لإلرادة المتعاقدين ،يستطيع
األفراد مخالفتھا ،3فالمشرع ال يقدم من خاللھا سوى نماذج عقدية يستطيع األفراد
االقتداء بھا أو تركھا كليا أو جزئيا ،بل إنھم يستطيعون إبرام عقود مستحدثة وبشروط
جديدة بما يتالءم مع حاجتھم الخاصة.
ولقد اجمع فقھاء القانون الخاص على أن الحرية التعاقدية لألفراد تجد أساسھا في
1

MOHAMED MAHOUACHI, La liberté contractuelle des collectivités territoriales,
Op.cit, Page 25.
2
BRECHON MOULENES, La liberté contractuelle des personnes publiques, AJDA ,
Page 446.

ٔ 3اﳝﻦ إﺑﺮاﻫﲓ اﻟﻌﺸﲈوي  ،ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻌﻘﺪ وﺗﻄﻮرﻩ  ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  ،اﻟﺼﻔﺤﺔ .30
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مبدأ سلطان اإلرادة  ،فاالعتراف لإلرادة بالسلطان في إنشاء االلتزامات العقدية  ،وفي
تفسير القوة الملزمة للعقود  ،يتجسد على المستوى القانوني بجملة من الحريات يمارسھا
األفراد في المجال التعاقدي ،و التي تشكل في مجموعھا ما يعرف بالحرية التعاقدية ،
فكون الفرد ال يخضع إال للقواعد الصادرة عن إرادته الحرة  ،فھو يملك الحرية في
التعاقد و في عدم التعاقد أيضا  ،وكون اإلرادة الحرة أساس القوة اإللزامية للعقد  ،فالفرد
يستطيع تحديد مضمون العقد بكل حرية ،وال يجوز للمشرع أن يفرض عليه شروطا لم
يرتضيھا بكل حرية في العقد.
ومن خالل ھذا االرتباط الشديد بين الحرية التعاقدية وسلطان اإلرادة ،تبرز عالقة
التالزم بينھما» فاالعتراف لإلرادة الفردية بالسلطان يعني حتما وجود الحرية التعاقدية
لدى األفراد« ،1لذلك اعتبرت الحرية التعاقدية نتيجة منطقية لسلطان اإلرادة ،بل ھي من
النتائج الجوھرية لھذا المبدأ ،ولعل ھذا ما جعل الكثير من الكتاب يعتبرون سلطان اإلرادة
مرادفا للحرية التعاقدية.2

اﻟﻔــــﺮع اﻟﺜﺎﱐ
الارﺗﺒﺎط ﺑﲔ اﳌﺒﺪ ٔاﻳﻦ ﻳﻐﻴﺐ اﳊﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻟﻠﺒدلﻳﺔ
لقد رأينا أن الحرية التعاقدية ترتبط بشكل كبير بسلطان اإلرادة الذي اعتبره فقھاء
القانون الخاص أساسا لھا  ،واعتبروا أن وجود الحرية التعاقدية يتوقف على مدى اعتبار
إرادة الشخص مستقلة وذات سلطان  ،لذلك كانت الحرية التعاقدية المقررة لألفراد نتيجة
منطقية لالعتراف إلرادتھم بالقدرة على إنشاء االلتزام وتحديد أثاره  ،وعليه فإنه من
الضروري أن توصف إرادة البلدية بأنھا إرادة مستقلة وذات سلطان للقول بوجود الحرية
التعاقدية لديھا  ،أي أن وجود الحرية التعاقدية لدى البلدية متوقف عما إذا كانت إرادتھا
إرادة مستقلة وھذا يقتضي البحث عن معالم سلطان اإلرادة لدى البلدية )أوال( الستخالص
 -بشكل مبدئي  -وجود الحرية التعاقدية لديھا  ،إال أن العديد من االعتبارات تبرز تعارضا

1

MOHAMED MAHOUACHI, La liberté contractuelle des collectivités territoriales,
Op.cit, Page 30.
2
MAHOUACH.M, Ibid .Page,.39
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شديدا بين سلطان اإلرادة وطبيعة البلدية )ثانيا( وھذا التعارض سيفضي إلى غياب ھذه
الحرية لدى البلدية .

ٔاوﻻ :ﻣﻌﺎﻟـﻢ ﺳﻠﻄﺎن ا ٕﻻرادة دلى اﻟﺒدلﻳﺔ
رغم كون سلطان اإلرادة مبدأ القانون الخاص ،1فإن بعض الفقه حاول استقباله
ضمن نطاق القانون العام واعتبروا أن ما يقف وراء حجب ھذا المبدأ لدى األشخاص
العامة ليس سوى اختالفات سطحية وفي بعض األحيان اختالفات مصطلحية فقط،2
واعتبروا أن سلطان اإلرادة موجود لدى األشخاص العامة ضمن ممارستھا للسلطة
التقديرية ،فسلطان اإلرادة لديه ما يقابله عند األشخاص العامة وھي "السلطة التقديرية"،
والتي تعتبر سلطانا لإلرادة بما يوافق طبيعة األشخاص العامة ، 3فمن المسلم به أن
القوانين ال يمكنھا تقييد حرية الشخص العام بشكل كامل ،بل تترك له مساحات من الحرية
يُعمل من خاللھا قدرته على االختيار بين القيام بالتصرف أو االمتناع  ،وھو إذا ما اختار
القيام بالتصرف ،فله القدرة كذلك على اختيار الوسائل التي يقدر أنھا األكثر مالئمة ،وھنا
يتضح أن الشخص العام من خالل السلطة التقديرية يمارس الحرية ،وبذلك نحن نقترب
من مفھوم سلطان اإلرادة  ،وفي ھذا الصدد يرى  PONCEأنه من خالل مقابلة سلطان
اإلرادة مع السلطة التقديرية يستخلص أن ھناك تطابق بين المبدأين ،على اعتبار أن
كالھما يعبر عن حرية خلق العمل القانوني .
كما يرى  PIERRE.PYأنه »إذا كانت السلطة التقديرية تعني اإلمكانيات الممنوحة
للسلطة اإلدارية في اتخاذ االعمال القانونية ،وحرية إنتاج الحقوق وااللتزامات وحرية
اتخاذ القرارات التي تحدث آثار قانونية ،فھذا مظھر لسلطان إرادة الشخص العام«،4
واعتبر أن الشخص العام عندما يمارس سلطة مقيدة فھو أمام "إلزام إرادي" ف إرادة
1

LAURENT RICHER, Droit des contrats administratifs,4e édition, LGDJ,Paris, 2004,
Page18.
2
MOHAMED MAHOUACHI, La liberté contractuelle des collectivités territoriales,
Op.cit,Page 63.
3
NIL SYMCHOWICZ, Droit des montages contractuels complexes, Imprimerie national,
Paris, 2003 , Page 89 .
4
SYMCHOWICZ.N,Ibid.Page 90.
14

الشخص العام في ھذه الحالة ال تلعب إال دورا شكليا ،لذا ال وجود لسلطان اإلرادة ،أما إذا
مارس الشخص العام سلطة تقديرية فھو أمام ما سماه " بالسلطة اإلرادية " وفي ھذه
الحالة إرادة الشخص العام مستقلة وذات سلطان.
كما اعتبر  PONCEأن دور اإلرادة في العقود اإلدارية ھو نفسه الذي في العقود
التي يبرمھا األفراد  ،ف إذا كان مبدأ سلطان اإلرادة يقضي بأن الشخص ال يخضع إال
للقواعد الصادرة منه ،فإن ذلك موجود في العقود اإلدارية ،ويكفي للكشف عن سلطان
إرادة الشخص العام البحث عن الحاالت التي ال تقيد فيھا القوانين إرادته ، 1فالعقود
اإلدارية ليست كلھا منظمة بشكل كلي عن طريق القوانين  ،فھناك عقود إدارية يستفيد من
خاللھا الشخص العام من كامل الحرية في تكوينھا وتحديد آثارھا ،وھنا تكمن اإلرادة
المستقلة وذات السلطان لدى الشخص العام.2
إن إبراز معالم سلطان اإلرادة لدى األشخاص العامة و لدى البلدية تحديدا -وھو ما
يعنينا أساسا  -يعني إمكانية وجود حرية تعاقدية للبلدية انطالقا من مظاھر سلطان اإلرادة
التي حاول أبرازھا بعض الكتاب لدى األشخاص العامة ،لكن ذلك يبدوا غير كاف لتقرير
وجود سلطان اإلرادة لدى البلدية ،خاصة إذا علمنا أن ھذه اآلراء حاولت التقريب بين
سلطان اإلرادة والسلطة التقديرية انطالقا من فكرة الحرية التي يتضمنھا كال المبدأين  ،إال
أن الحرية التي تتضمنھا السلطة التقديرية ،ما ھــــــي إال حرية إداريـــــــة،يجيزھا
المشرع لحسن سير اإلدارة ،3فلكي تالئم اإلدارة أعمالھا مع الواقع الذي يفرز الحاالت
الالمتناھية  ،يترك المشرع مساحات من الحرية للشخص العام لتقرير ما يراه مالئما اتجاه
ھذا األوضاع بموجب منحه سلطة غير مقيدة ،إال أن ضرورة الحفاظ على حرية األفراد
من جھة ،و المال العام من جھة ثانية ،تؤدي غالبا إلى تقييد سلطات الشخص العام  ،وھذا
ما تتجه إليه القوانين الحديثة ،التي أصبحت تبحث عن التقييد المستمر لسلطات اإلدارة ،
1

MOHAMED MAHOUACHI, la liberté contractuelle des collectivités territoriales,
Op.cit, Page64.
2
MAHOUACHI.M, Ibid. Page 64.
3
CANSTANTINE YANNACOPOULOS, L'apport de la protection de la libre
concurrence a la théorie du contrat administratif, revue de Droit public et de la science
politique en France et à l’étranger, LGDJ, 2008, Page 430.
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لِما قد يتم من تجاوزات على حقوق اإلفراد وحرياتھم و على المال العام تحت ستار
السلطة التقديرية ،1وبمعنى آخر،السلطة التقديرية تتيح حرية إدارية يستطيع المشرع
منحھا أو التراجع عنھا في أي لحظة ،على خلفية الحفاظ على حرية األفراد أو الحفاظ
على المــال العـــام،و ھذا يختلف جوھريا عن مفھوم سلطان اإلرادة ،الذي ھو مبدأ يقضي
برفض التدخل التشريعي المكثف في األعمال القانونية ،أي أن المشرع ملزم بترك المجال
واسعا إلرادة األفراد في األعمال القانونية  ،وأن ال يعمل على تقييدھا.
وعليه فإنه من الصعب التقريب بين سلطان اإلرادة و السلطة التقديرية و اعتبار
إرادة البلدية إرادة مستقلة و ذات سلطان  ،خاصة إذا علمنا أن العديد من الفقھاء يرون أن
ھذا المبدأ يتعارض بشكل كبير مع طبيعة األشخاص ال ـعامة ،وبشكل أكبر مع طبيعة
البلديـة .

اثﻧﻴﺎ :ﺗﻌﺎرض ﺳﻠﻄﺎن ا ٕﻻرادة ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺒدلﻳﺔ
مما ال شك فيه أن البلدية تمتلك إرادة  ،و ھات ه اإلرادة تظھر تارة في األعمال
االنفرادية وتارة أخرى في األعمال التعاقدية ،على اعتبار أن القرار اإلداري الذي تتخذه
البلدية ما ھو إال إفصاح عن اإلرادة إلحداث آثار قانونية ،2كما أن العقود التي تبرمھا
تفترض وجود إرادة البلدية في مقابل إرادة من يتعاقد معھا  ،ولكن ھذه اإلرادة ال يمكن أن
تعتبر بأي حال من األحوال إرادة مستقلة وذات سلطان ،ألن استقالل إرادة البلدية
يتعارض مع طبـيعتھا ،ومرد ھذا التـعارض يكمن في أن البــلدية جـماعة إقليمــية مرفقة
بالـــــــدولة  ،وطابعھا التبعي للدولة  ،يحول دون أن تكون لديھا إرادة مستقـلة وذات
سلطان ،لما فيه من تھديد لوحدة الدولة ،3فالدولة الموحدة وإن كانت تعترف ببعض
االستقالل للوحدات اإلدارية بداخلھا بموجب االعتراف لھا بالشخصية القانونية ، 4إال
 1ﺳﻠامين اﻟﻄﲈوي ،ﻣﺒﺎدئ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻٕداري  ،دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ  ، 1979 ،اﻟﺼﻔﺤﺔ .181
 2ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ ،اﻟﺼﻔﺤﺔ .90
3

MOHAMED MAHOUACHI, La liberté contractuelle des collectivités territoriales,
Op.cit, Page 50.
4
LANDRY NGONO, l"autonomie administrative et financière des collectivités
territoriales décentralisées, ,Thèse de doctorat, Paris, 2010,Page 97.
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أن ذلك ال يعني أبدا أن إرادة ھذه الوحدات مستقلة  ،فالقول أن للبلدية إرادة مستقلة ،يعني
أن بإمكانھا اتخاذ أعمال قانونية تخرج عن رقابة الدولة ،وتخرج أيضا عن النظام القانوني
الموضوع لھذه األعمال ،1وھذا يتعارض مع المبادئ التي تحكم الدولة الموحدة .
كما أن اعتبار أن للبلدية إرادة مستقلة يعني بأنھا تستطيع وضع قواعد تنظيمھا
بنفسھا و ھذا أمر ال يمكن قبوله في إطار الدولة الموحدة ،2فالدولة الموحدة ومھما كانت
درجة االستقالل الذي تمنحه لجماعاتھا اإلقليمية  ،ال يمكن أن يصل إلى درجة أن تقوم
ھذه الجماعات بتحديد قواعد تنظيمھا بنفسھا ،وإال فإن ذلك سيؤدي حتما إلى خلق
جماعات تنافس الدولة ،ما يعني انفجار الدولة وتفككھا  ،فالدولة ھي من تُحدث بإرادتھا
ھذه الجماعات ،وھي من تحدد صالحياتھا ومھامھا  ،كما أن الدولة وللحفاظ على وحدتھا
،تبسط رقابة على أعمال ھذه الجماعات لمنعھا من التحول إلى دول متعددة ب داخلھا
والحيلولة دون التفكك واالنقسام .
وفي ھذا السياق يرى  MICHOUDوھو بصدد الحديث عن البلدية في فرنسا أن
»البلديات ال تتمتع بأي حق مانع اتجاه الدولة التي تضمھا فالدولة ھي من تقرر مقدار
السلطة التي تتخلى عنھا لصالح البلديات« ، 3أي أن البلدية ال تستطيع أن تملك إرادة
مستقلة اتجاه الدولة التي ھي من يحدد صالحياتھا ،كمــا ذھب  M.WALINEإلى أن»
البلدية عندما تتلقى في إطار الدولة الموحدة سلطة التسيير بنفسھا لمجاالت معينة  ،ال
يجب أن يفھم من ذلك أن سلطة البلدية مستقلة ألنه بالنظر إلى القواعد المقررة
الختصاصاتھا ،ھي تمارس سلطة ممنوحة وليس لسلطة صادرة منھا«.4
كما أن التعارض بين سلطان اإلرادة وطبيعة البلدية يمكن تبريره أيضا بالطبيعة
الغائية ألعمال البلدية  ،فنشاط البلدية يجب أن يستھدف في جميع أحواله غاية محددة ،ھي
المصلحة المحلية  ،و التي ال يجب أن تحيد عنھا وإال اعتبر عملھا غير شرعي ،و عليه
فان كون البلدية محكومة باستھداف المصلحة المحلية يتعارض بشكل مطلق مع أي إرادة
1

MOHAMED MAHOUACHI, La liberté contractuelle des collectivités territoriales,
Op.cit, Page 51.
2
MAHOUACHI.M Ibid ,Page51.
3
MAHOUACHI.M Ibid ,Page51.
4
MAHOUACHI.M Ibid , Page52.
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مستقلة يمكن أن تتمتع بھا،فھي في مركز مغاير لألفراد ،الذين يملكون إرادة مستقلة
ألنھم غير محكومين بأھداف وغايات محـددة قانــونا ،ففي ھذا السياق أوضح VEDEL.G

أن ›› :القانون اإلداري يختلف عن القانون المدني ،أين يملك األفراد حرية التصرف
على أساس أي وضعية وحول أي غاية  ،فالدوافع الذاتية لألفراد كافية لتبرير التصرف،
طالما كان شرعيا وغير مخالف للنظام العام ،وبالمقابل ففي القانون اإلداري يغيب
سلطان اإلرادة  ،فاإلدارة ال تتصرف إال بوجود أسباب ماديـــة أو قانونيـــة محــــددة
موضوعيا «.1
كما أن  RICHER.Lيرى بأن ›› سلطان اإلرادة الذي ھو مبدأ مدني أساسا ال
يتالءم مع العقود التي تبرمھا الدولة  ،فالقانون العام تھيمن عليه فكرة الوظائف واألھداف
التي تقصي أن تكون للسلطات المختصة إرادة مستقلة ،وبالمقابل فإن فھم العقد اإلداري
من خالل الغايات المستھدفة وبعض العناصر األخرى الخارجة عن أطراف العقد ،يبدو
أكثر تناغما مع روح القانون العام الذي يرتكز على المفھوم الغائي للمصلحة العامة «.2
ويتضــح من كل ما سبـق صــعوبة وجود اإلرادة المســتقلة لدى البلدية أو
استــحالتھا ،بالنظر إلى تعارض مبدأ سلطان اإلرادة مع مبدأ وحدة الدولة ،و تعارضه
أيضا مع الطبيعة الغائية ألعمال للبلدية التي تستھدف دائما تحقيق المصلحة المحلية ،
وھذه االستحالة تفرز نتيجة ھامة على صعيد بحثنا عن الحرية التعاقدية للبلدية ،وھي
غياب ھذه الحرية لدى البلدية مبدئيا ،على اعتبار أن وجودھا يرتبط أساسا بسلطان اإلرادة
 ،والذي رأينا أنه مبدأ مقرر فقط لألفراد ويستحيل وجوده لدى البلدية .

اﳌﻄـﻠﺐ اﻟﺜﺎﱐ
ﺻﻌﻮﺑﺔ انﲨﺔ ﻋﻦ اﻗﺘﺼﺎر اﳊﻘﻮق واﳊﺮايت ﻋﲆ ا ٔﻻﻓﺮاد
ال يعتبر غياب اإلرادة المستقلة العقبة الوحيدة التي تقف أمام وجود الحرية
التعاقدية لدى البلدية  ،إن إنكار الحقوق و الحريات على البلدية يعد عقبة أخرى أمام وجود
الحرية التعاقدية لديھا  ،فكيف توجد لدى البلدية حرية تعاقدية في حين أن طبيعتھا
MAHOUACHI.M, Ibid , Page53.
LAURENT RICHER, Droit des contrats administratifs, Op.cit,Page 20.
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1
2

تتعارض أصال مع التمتع بالحقوق و الحريات التي ھي مقصورة فقط على شخص
اإلنـسان؟ و عليه فإن اقتصار الحقوق والحريات على األفراد )فرع أول ( يجعل من
غير الممكن أن توجد لدى البلدية حرية تعاقدية  ،و نتيجة لذلك يصبح تفسير ھوامش
الحرية التي تتمتع بھا البلدية في التصرفات التعاقدية مجرد ممارسة الختصاص تعاقدي
)فرع ثاني( أي لسلطة تقديرية في التعاقد ،و ليس ممارسة لحرية تعاقدية حقيقية كتلك التي
يتمتع بھا األفراد.

اﻟﻔـــﺮع ا ٔﻻول
اﻗﺘﺼﺎر اﳊﻘﻮق واﳊﺮايت ﻋﲆ ا ٔﻻﻓﺮاد
إن الحقوق والحريات تحكمھا نظرة فردانية )أوال( تجعل اإلنسان لوحده موضوعا
لھذه لحقوق والحريات ،ما يعني رفض إسنادھا إلى كيانات أخرى ال تحمل نفس طبيعة
اإلنسان،فعلى أساس ھذه النظرة ال يمكن أن تسند الحقوق والحريات إلى البلدية )ثانيا(
التي تعتبر شخصا معنويا عاما ،و ليس لھا نفس طبيعة اإلنسان.

ٔاوﻻ :اﻟﻨﻈﺮة اﻟﻔﺮداﻧﻴﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮق واﳊﺮايت
تسند األنظمة القانونية الحقوق والحريات إلى اإلنسان ،الذي يعتبر لوحده صاحبا
لھذه الحقوق والحريات والتي ال يمكن إسنادھا بأي شكل إلى كيانات أخرى غيره ،فھذه
الحقوق والحريات لم توجد إال لحماية حقوق األفراد وحرياتھم في عالقاتھم مع السلطة
،على خلفية الصراع الدائم بين السلطة وحرية األفراد.1
إن ارتباط الحقوق والحريات باألفراد يرجع إلى النظرة التاريخية للحقوق
والحريات التي قامت على الفردانية و التي تعتبر ان الفرد أسمى من الجماعة ،وأن له
حقوق طبيعية سابقة على المجتمع ،ومن ثمة يتعين المحافظة على ھذه الحقوق والعمل
على عدم تقييدھا  ،وعليه فإن مشكلة الصراع بين السلطة وحرية األفراد يجب أن يحسم
دائما لصالح الحرية.2
 1ﻣﺼﻄﻔﻰ اﺑﻮزﻳﺪ ﻓﻬﻤﻲ  ،ﻣﺒﺎدئ ا ٔﻻﻧﻈﻤﺔ اﻟﺴـﻴﺎﺳـﻴﺔ  ،دار اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳉﺪﻳﺪة  ،2003،اﻟﺼﻔﺤﺔ .297
 2ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ  ،اﻟﺼﻔﺤﺔ .138
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ولقد جاء اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان متضمنا لھذه النظرة الفردانية للحقوق
والحريات ،وال أدل على ذلك من أن نصوصه تحمل عبارات )اإلنسان  ،المواطن  ،الفرد
 ،الشخص اإلنساني  ،الكيان اإلنساني  (...فاألمر يتعلق دائما باإلنسان وليس بكيان آخر .
فحسب النظرة الفردانية ،االعتراف بالحقوق والحريات لألشخاص العامة أمر غير
واقعي على اعتبار أن األشخاص العامة مزودة بأساليب السلطة ،فالحقوق والحريات لم
تثبت لألفراد إال حماية لھم من ھذه السلطة ،وعليه فإن إسنادھا إلى األشخاص العامة يفقد
تماما مبرره  ،فكيف تتمتع ھذه األشخاص بالحقوق و الحريات في حين أنھا ھي من يجب
أن تقيد سلطتھا في مواجھة حقوق األفراد و حرياتھم؟.
كما أن األشخاص العامة وبحسب النظرية التقليدية للشخصية المعنوية ليست سوى
افتراض قانوني ،1وال يمكن تشبيھھا باإلنسان الذي يعد لوحده محورا للحياة القانونية
،فوجود األشخاص المعنوية لم يكن إال كتبرير لوجود مصالح جماعية ، 2ويترتب عن ذلك
أن وجودھا مرتبط بإرادة الدولة ،التي تحدد مضمون شخصيتھا القانونية وحدودھا ،وما
يمكن أن يترتب على ذلك ،3وبالتالي فإن إسناد الحقوق والحريات إلى أشخاص القانون
العام أمر غير منـطقي ،فھذه األشخاص تجد مبرر وجودھا في فكرة "المصلحة العامة" ،
وليست كاإلنسان الذي يعد كائنا في حد ذاته تثبت له الشخصية القانونية آليا بمجرد ميالده.
و غير بعيد عن ھذا السياق يرى  DUGUITالذي يعتبر رجل قانوني وضعي ،بعدما
أنكر وجود الشخص المعنوي من جھة ووجود فكرة الحق من جھة أخرى  ،أن األمر لن
يزداد إال صعوبة لما نتكلم عن حقوق الجماعات  ،فـ

DUGUIT

يقر فقط باإلرادات

الفردية ،ويرى انه » :إذا كان للجماعات حقوقا فھذا يعني أنھا تمتلك إرادة مستقلة عن
إرادة األفراد المكونين لھا  ،لكن ال نستطيع أن نؤكد وجود ھذه اإلرادات الجماعية ألن ما

 1ﺗﻌﺘﱪ ﻧﻈﺮﻳﺔ الاﻓﱰاض اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻣﻦ ٔاول اﻟﻨﻈﺮايت اﻟﱵ ﺣﺎوﻟﺖ ﺗﻔﺴﲑ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺸﺨﺺ اﳌﻌﻨﻮي وﻳﻌﺘﱪ "ﺳﺎﻓﻴﲏ " ﻫﻮ ﻣﻦ ﻋﺮﺿﻬﺎ
ابﻟﺸﲁ اﻻٔﻛﱶ ﲤﺎﺳﲀ وﱔ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﲆ اﻟﻔﺮداﻧﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ .
 2اﻧﻈﺮ :اﲪﺪ ﳏﻴﻮ،ﳏﺎﴐات ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻٕدارﻳﺔ،ﺗﺮﲨﺔ ﶊﺪ ﻋﺮب ﺻﺎﺻﻴﻼ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ،دﻳﻮان اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت
اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ،اﳉﺰاﺋﺮ،2006،اﻟﺼﻔﺤﺔ.96
 3اﻧﻈﺮ :ﺣﺴﲔ ﻋامثن ﶊﺪ ﻋامثن ٔ ،اﺻﻮل اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻٕداري،ﻣﻨﺸﻮرات ﺣﻠﱯ اﳊﻘﻮﻗﻴﺔ،ﺑﲑوت ، 2006 ،اﻟﺼﻔﺤﺔ .16
20

نراه وما نقره ھو إظھار إلرادات فردية «.1
كما أن المناقشات التي أثيرت بين أعضاء المجلس التأسيسي للدستور الفرنسي سنة
 ،1946تبين رفض فكرة إسناد الحقوق والحريات لألشخاص المعنوية،بعدما كان قد
اقترحھا أحد األعضاء ،ورأى بضرورة تضمين اإلعالن حقوقا تسند إلى تجمعات طبيعية
سابقة عن الدولة ،فطرح فكرة الحقوق الجمــاعية  ،إال أن ھذا االقتــراح لم يؤخذ بــه
فــــــي اإلعــالن ،واعتبر أن التجمعات لما تنشأ تصبح مؤسسات فتمارس وظائف ،
وتضمين ھذه الجماعات في اإلعالن يعني اإلقرار بوجود كيانات جماعية متميزة عن
األفراد المــــكونين لھا ،في حين أنه ال توجد كيانات أخرى غير اإلنسان  ،لذلك يجب أال
يتضمن اإلعالن سوى حقوق األفراد.

2

ونخلص للقول أن األشخاص العامة التي تعتبر في مجملھا أشخاصا معنوية تجد
مبرر وجودھا في فكرة المصلحة العامة ،3وال يمكن سحب فكرة الحقوق والحريات عليھا
لمجرد االعتراف لھا بالشخصية القانونية  ،فال يمكن لھا أن تتمتع بالحقوق ،في حين أنھا
مزودة بأساليب السلطة  ،وال يمكن لھا أيضا أن تمارس الحريات في حين أنھا مجرد
تقنيات للتنظيم اإلداري ، 4كما أنھا في مواجھة من يمكن أن تسند لھا الحقوق والحريات؟
أفي مواجھة الدولة التي تشكل جسدا واحدا معھا؟ ،وبالتالي فإن فكرة الحقوق والحريات
محكومة بنظرة فردانية تعتقد أن اإلنسان لوحده ھو صاحب ھذه الحقوق والحريات ،وال
يمكن إسنادھا بأي شكل من األشكال لكيانات أخرى غير اإلنسـان .

اثﻧﻴﺎ :اﻟﺒدلﻳﺔ ﻻ ﺗﳣﺘﻊ ابﳊﻘﻮق و اﳊﺮايت
لقد رأينا أن الحقوق الحريات مقررة لصالح األفراد كحماية لھم في العالقات التي
ما بينھم من جھة و في عالقاتھم مع الدولة من جھة أخرى  ،ومن ثمــة فإن إسناد الحقوق
 1اﻧﻈﺮ :ﻣﻨﺬر اﻟﺸﺎوي ،ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ،دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ،اﻟﻘﺎﻫﺮة،2009 ،اﻟﺼﻔﺤﺔ .308
2

MOHAMED MAHOUACHI, La liberté contractuelle des collectivités territoriales,
Op.cit,Page 46.

 3ﳁﺜﻼ ﲤﻨﺢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺠﲈﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ ﻟﻮﺟﻮد ﻣﺼﺎﱀ ﳏﻠﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ و ﻣﳣﲒة ﻋﻦ اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﺗﻌﺘﱪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻌﻴﺎر اﺳـﺘﻘﻼﻟﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.
4
ﺗﺮى ٔ MOULENESان اﻋﺘﺒﺎر ا ٔﻻﺷﺨﺎص اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳎﺮد ﺗﻘﻨﻴﺎت ﻟﻠﺘﻨﻈﲓ اﻻٕداري ﻫﻮ ﻣﺎ ﳜﻔﻲ داﲚﺎ ﺻﻔﳤﺎ ﳈﻮﺿﻮع للحق
أنظر La liberté contractuelle des personnes publiques, AJDA, Dalloz, 1986, Page 460:
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والحريات للبلدية يفقد أصال مبــرره على اعتبار أن البلدية شخص معنوي عام وليست
كائنا حيا كاإلنسان الذي يخشى أن يتم االعتداء على حقوقه وحرياته  ،فالبلدية ليست في
نفس مركز األفراد في عالقاتھا مع الدولة ،أو في عالقاتھا مع الجماعة اإلقليمية األخرى،
وال يمكن أن تقبل الدولة باحترام مجموعة من الحقوق والحريات لفائدة البلدية وتتعھد
بعدم االعتداء عليھا ،كما ھو عليه الوضع بالنسبة لألفراد،1فوجود البلدية يرتبط أساسا
بإرادة الدولة وفكرة تمتعھا بالحقوق والحريات قد يھدد وحدتھا ›› أي جھاز غريب عن
الدولة يتمتع بحقوق مميزة وله القدرة على التملك وعلى التنمية الالمتناھية لذمته المالية
يعتبر خطرا معتبرا «،2فالبلدية تشكل جسدا مع الدولة ومن غير المبرر أن تسند لھا
الحقوق والحريات في مواجھتھا ،وإال فإن ذلك يعني أن تقبل الدولة باالستقالل التام
للبلدية،وھذا يتعارض بشدة مع المبادئ التي تحكم الدولة الموحدة.
ورغم المبررات السابقة ،ذھب البعض لتبرير وجود الحقوق والحريات لدى
الجماعات اإلقليمية إلى التقريب بين الجماعات اإلقليمية واألفراد فيما يتعلق بالحرية،
واعتبروا أن الجماعات اإلقليمية تدافع ھي األخرى عن حريتھا في مواجھة السلطة
المركزية ،و أن تاريخ الجماعات المحلية في األنظمة المختلفة يكشف عن وجود صراع
دائم بين ھذه الجماعات التي تبحث عن المزيد من الحريات و الدولة التي تبحث بدورھا
عن تركيز سلطتھا ،وان الرقابة الوصائية في تقييدھا لحرية ھذه الجماعات تلعب نفس
دور الضبط اإلداري في تقييده لحرية األفراد ،3لذلك يتعين على الدولة أن تعترف بالحرية
لھذه الجماعات وأن ال تبسط رقابة شديدة عليھا تحد من حريتھا.
لكن في الحقيقة نجد أن مفھوم الرقابة الوصائية مختلف عن مفھوم الضبط
اإلداري،على اعتبار أن الوصاية اإلدارية تتدخل في جوھر نشاط الجماعات اإلقليمية في
سبيل مصلحة ھذه الجماعات والمصلحة العامة عموما  ،أما الضبط اإلداري فھو يراقب

1

MOHAMED MAHOUACHI, La liberté contractuelle des collectivités territoriales,
Op.cit, Page 46.
2
MAHOUACHI.M, Ibid, Page 46.

 3اﻧﻈﺮ:همﻨﺪ ﳐﺘﺎر ﻧﻮح ،اﻻٕﳚﺎب واﻟﻘﺒﻮل ﰲ اﻟﻌﻘﺪ اﻻٕداري  ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  ،اﻟﺼﻔﺤﺔ .36
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فقط الشروط الخارجية للعمل محل التقييد دون شروطه الداخلية،1وعلى ھذا األساس فإن
محاولة التقريب بين الوصاية اإلدارية على الجماعات اإلقليمية والضبط اإلداري ،
لالستدالل بوجود الحرية لدى الجماعات اإلقليمية تبدو خاطئة أصال ،وال تصلح كدليل
على وجود الحريات لدى الجماعات اإلقليمية .
كما أن الدولة الموحدة وإن كانت تعترف ببعض االستقالل للجماعات اإلقليمية إال
أن ھذا االستقالل ال يذھب لمفھوم الحرية ،فالجماعات اإلقليمية تشكل جسدا واحدا مع
الدولة ،واستقاللھا يعني فقط أن لھا شؤون خاصة و متميزة عن شؤون الدولة  ،وال يحول
ذلك دون أن تبسط الدولة رقابتھا على ھذه الجماعات لحملھا على احترام القوانين
،والمحافظة على وحدة الدولة  ،وبالتالي فإن استقالل ھذه الجماعات بعيد عن مفھوم
الحرية الذي تعترف بھا الدولة لألفراد ،والذي يلزم الدولة باالمتناع عن كل ما من شانه
أن يحد من حرية األفراد ،فالقول بأن االستقالل المحلي يذھب لمفھوم الحرية  ،يعني أن
ھذه الجماعات ستتمتع باستقالل مطلق عن الدولة ،و ھذا يعني التفكك واالنقسام.2
إن استحالة إسناد الحقوق والحريات للبلدية ،يحول بالنتيجة دون االعتراف لھا
بممارسة الحرية التعاقدية ،فكيف يمكن الحديث عن حرية تعاقدية للبلدية في حين انه ينكر
عليھا التمتع أصال بالحقوق والحريات ؟ ،ولكن من جھة أخرى إذا سلمنا بان البلدية ال
تتمتع بالحرية التعاقدية فكيف يمكن تفسير لجوء البلدية إلى التصرفات التعاقدية ؟.

اﻟﻔــــﺮع اﻟﺜﺎﱐ
اﻟﺒدلﻳﺔ ﲤﺎرس اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﺗﻌﺎﻗﺪﻳﺔ
إن التسليم بأن البلدية ال يمكنھا التمتع بالحقوق والحريات  ،يقــودنا إلى نتيــجة
ھامـــة في ھذا البحث  ،وھي أن البـلدية عند لجوءھا إلى التصرف التعاقدي ال تمارس
"حـــرية تعاقــدية"  ،بل مجرد "اختصــاص تــعاقدي" ،أي لســلطة تقديريــة في
الــتعاقد  ،فالنص القانوني ھو الذي يمنح للبلدية صالحية اتخاذ األعمال التعاقدية  ،ھذا ما
 1ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ ،اﻟﺼﻔﺤﺔ .37
2

MOHAMED MAHOUACHI, La liberté contractuelle des collectivités territoriales,
Op.cit, page57.
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يوضح الفرق بين كون البلدية متمتعة بحرية تعاقدية أو باختصاص تعاقدي ،فالحرية
التعاقدية تمارس من الشخص طالما ليس ھناك نص قانوني يحظر عليه ذلك  ،أي أن
حرية الشخص في العمل التعاقدي ھي "األصـل" ،والنص القانوني الذي يمنع التعاقد ھو
االستثناء  ،وذلك استنادا إلى قاعدة أن "أي حرية ما تعني القيام بأي عمل طالما ال يضر
بالغير" ،1أما االختصاص التعاقدي ،فھو يعني أن الشخص العام ال يتعاقد إال بوجود نص
صريح يسمح له بذلك  ،و في الحدود التي يقررھا ، 2وعليه فإن البلدية بممارستھا
الختصاص تعاقدي ،فإن لجوءھا إلى التعاقد غير وارد  ،إال عند وجود نص صريح
يقضي بذلك.
لقد دعم جانب مـن الفقـه فــكرة تمتــع األشخاص العامـة باختصاصـات تعــاقدية ،
وأنكروا عليھا أي ممارسة للحرية التعاقدية ويعتب ر  E.PICARDمن أشد المعارضين
لفكرة وجود الحرية التعاقدية لدى األشخاص العامة ويقر فقط بممارستھا الختصاصات
تعاقدية

›› تمنح لھا ]األشخاص العامة[ مھام أو وظائف  ،صالحيات أو اختصاصات

أو سلطات ،ولكن ليس حقوق أساسية « ،3و يضيف أيضا أن ›› :األشخاص العامة ال
تتمتع بحق أساسي للحرية التعاقدية ولكن تتمتع فقط بسلطات متفاوتة في التقدير الستعمال
اإلجراء التعاقدي« ،4ويتضح من قول  PICARDأن األشخاص العامة عند لجوئھا إلى
التعاقد تمارس اختصاصا تعاقديا من خالل استعمال السلطة التقديرية في التعاقد ،
وبالتالي فالحرية المعطاة لألشخاص العامة عند تعاقدھا ليست حرية تعاقدية بل ھي
مجرد حرية إدارية في التعاقد وفي اختيار المتعاقد وفي تحديد شروط العقد  ،وھذه
اإلمكانات ال تتجسد إال على أساس من السلطة التقديرية وال يمكن أن ينظر إليھا على أنھا

1

«la libérté consiste a pouvoir faire tout se qui ne nuit pas a autruit ». Art.4 de la
déclaration de droit de l'homme et du citoyen du 26 aout1789.HENRI OBERDORFF,
libertés fondamentales et droits de l'homme (textes français et internationaux),8e édition,
Montchrestien,2009,Page7.
2
MAHOUACHI.M, Ibid, Page 48.
3
ETTIENE PICARD, La liberté contractuelle des personnes publique constitue t'elle un
droit fondamental ,Op.cit, Page 654.
4
PICARD.E, Ibid, Page 655.
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معطيات لحرية تعاقدية حقيقية  ،وإن كان ھامش التقدير والمالئمة في ھذه الحالة واسعا، 1
ويتضح ذلك بصورة أفضل إذا ما قارنا الحرية اإلدارية المبنية على السلطة التقديرية
للشخص العام مع الحرية التعاقدية التي يتمتع بھا األفراد  ،فالحرية اإلدارية ھي حرية
غائية "  ،"Finalisteكما أنھا حرية موضوعية "  ، " Objectifو ھذا على خالف
الحرية التعاقدية الحقيقية التي ال تــتحدد فيھا غاياتھا ،كما أنھا ذات طابع ذاتــي"
."Subjectif

2

ولم يـكن  E.PICARDأول من جـاء بھـذا الطرح ،فـقد ســبقه إليـه
 G.PIQUINIOTسنة ،1945الذي اعتبر أن للحرية التعاقدية المعترف بھا لألفراد ما
يقابلھا في القانون اإلداري و ھي السلطة التقديرية.3
كما أن  N.SYMCHOWICZالحظ بان رقابة القاضي اإلداري على حرية
الشخص العام في التعاقد أو عدم التعاقد وحريته في تحديد شروط العقد وفي اختيار
المتعاقد ھي رقابة ضيقة  ،و اعتبرھا دليال على ممـارسة الشخص العام للسلطة
التقديرية، 4أي أن عناصر الحـرية التعــاقدية عندما يمارسھا الشخص العام تفسر على
أنھا ممارسة للسلطة التــــقديريــة  ،على أساس أن رقابة القاضي اإلداري للسلطة
التقديرية لألشخاص العامة ھي دائما رقابة ضيقة.
اما  C.YANNACOPOULOSفيرى بان ضرورات المرونة ھي من جعلت
بعض الفقه يعتقد بوجود حرية تعاقدية لدى األشخاص العامة  ،إال أن مجرد قدرتھا على
إبرام العقود ال يعني بأنھا تمارس حريــة تعاقدية  ،فاألشخاص العامة تبرم العقود ألن
لديھا اختصاصات تعاقدية موضوعة ومحددة سلفا عن طريق مبدأ التخصص الذي
يحكمھا ،5وھذه النظرة تضمن الشرعية في المجال التعاقدي  ،وضرورات المرونة في
 1همﻨﺪ ﳐﺘﺎر ﻧﻮح  ،اﻻٕﳚﺎب و اﻟﻘﺒﻮل ﰲ اﻟﻌﻘﺪ اﻻٕداري ،ﻣﻨﺸﻮرات ﺣﻠﱯ اﳊﻘﻮﻗﻴﺔ،ﺑﲑوت،2005،اﻟﺼﻔﺤﺔ.37
2

ETTIENE PICARD, La liberté contractuelle des personnes publique constitue t'elle un
droit fondamental, Op.cit, Page 656.
3
NIL SYMCOWICZ, Droit des montages contractuels complexes, Op.cit, Page 88.
4
SYMCOWICZ.N, Ibid., Page 90.
5
CONSTANTINE YANNACOPOULOS, L'apport de la protection de la libre
concurrence a la théorie du contrat administratif, revue de Droit public et de la science
politique en France et à l’étranger, L.G.D.J 2008, Page 437.
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عقود األشخاص العامة تضمن عن طريق "السلطة التقديرية"  ،وال يمكن أن تكون حرية
تعاقدية كما ھو عليه الوضع عند األفراد.1
إن ھذه اآلراء الفقھية تفسر ھوامش الحرية في العقود التي تبرمھا األشخاص
العامة على أنھا معطيات لسلطة تقديرية  ،ولعل ذلك راجع  -كما أشار-MOULENES.B

إلى تماشي فكرة السلطة التقديرية أكثر مع روح القانون العام بدال من فكرة الحرية
التعاقدية  ،2كما أننا نعتقد أن رفض فكرة الحرية التعاقدية لألشخاص العامة قد يرجع
أيضا إلى اعتبارات تتعلق بحماية حقوق األفراد  ،فالـخشـية على المساس بحقــوق
األفراد ،يساھم في إدخال فكرة الحرية التعاقدية ضمن فكرة االختصاص  ،بغية
إخضاعھا لقواعد الشرعية و منه الحيلولة دون تخفي األشخاص العامة وراء ستار
الحرية التعاقدية لإلفالت من الرقابة على شرعية أعمالھا التعاقدية ومدى مطابقتھا
للقانون.
و استنادا على ما سبق نستطيع القول بشكل مبدئي أن لجوء البلدية للتعاقد
وممارستھا لھوامش من الحرية ضمن العقد ليس ممارسة لحرية تعاقدية حقيقية  ،ولكنه
مجرد ممارسة الختصاص تعاقدي ،أي لسلطة تقديرية في التعاقد أو االمتناع  ،و في
اختي ار المتعاقدين وتحرير شروط العقد ،وبذلك فإن قدرة البلدية على التعاقد تحكمھا
النصوص القانونية ،فال يمكن لھا التعاقد إال بوجود نص صريح يقضي بذلك وفي الحدود
التي يقررھا.

1

YANNACOPOULOS.C, Ibid, Page 438.
BRECHON MOULENES, La liberté contractuelle des personnes publique, Op.Cit, Page
647.
2
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اﳌﺒـــﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ
ﻣﱪرات وﺟﻮد اﳊﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻟﻠﺒدلﻳﺔ
على الرغم من وجود عقبات عديدة تواجه وجود الحرية التعاقدية لدى البلدية ،
فان ھناك بالمقابل مبررات قوية تؤيد وجودھا،فمن المسلم به أن "العقد يتنفس الحرية"،1
وبإمكان ھذه الحرية أن تنعكس على األشخاص الذين يلج ؤون إلى الت ـقنية التعاقدية ،
فيتاح لھم ممارسة حرية مستمدة من العقد ذاته و ليس من سلطان اإلرادة الذي عرف
ضربات عديدة أدت إلى تراجعه و تقھقره ،2وھذا الوضع من شانه أن يفتح الباب أمام
البلدية لممارسة الحرية التعاقدية المستمدة من ھذا النظام التعاقدي ،كما أن صفة البلدية
كجماعة إقليمية و كشخص عام إن كانت مصدرا ألغلب العقبات التي واجھ ت وجود
الحرية التعاقدية لديھا  ،فان صفة البلدية كشخص قانوني وموضوع للحق  ،من شانھا
أن تميط الستار عن معالم وجود الحرية التعاقدية لديھا  ،و عليه فإننا سوف نتطرق في
ھذا الجزء من البحث إلى الفصل بين سلطان اإلرادة و الحرية التعاقدية ) مطلب أول ( ،ثم
نبين كيف أن الحرية التعاقدية ھي احد نتائج الشخصية القانونية ) مطلب ثاني ( .

اﳌﻄـﻠﺐ ا ٔﻻول
اﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ ﺳﻠﻄﺎن ا ٕﻻرادة و اﳊﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ
إن الفصل بين سلطان اإلرادة و الحرية التعاقدية ليس فصال منھجيا  ،و لكنه
فصل قائم على التراجع الذي عرفه سلطان اإلرادة في القرن العشرين  ،حيث اعتبر
مسلمة خاطئة و أصبح العديد من الفقھاء يتساءلون عن مدى وجوده اليوم ،ان تقھقر
سلطان اإلرادة ال يعني نھاية الحرية التعاقدية ،على الرغم من التقييدات العديدة التي
أصبحت تعرفھا اليوم أكثر من أي وقت مضي  ،فوجود الحرية التعاقدية الزم في العقد،
الن العقد البد وأن يقوم على ممارسة الحرية  ،و عليه فان النظام التعاقدي يعتبر أساسا
صلبا للحرية التعاقدية ،ھذا ما يسمح بوجودھا لدى البلدية  ،سنتعرض في ما يلي إلى

NIL SYMCHWICZ, Droit dés montages contractuels complexes op.cit ,Page 84.

 2ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ٔاﲪﺪ اﻟﺴـﳯﻮري  ،اﻟﻮﺳـﻴﻂ ﰲ ﴍح اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺪﱐ  ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ص.200
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1

تراجع سلطان اإلرادة و أثره على الحرية التعاقدية )فرع أول( ،ثم إلى النظام التعاقدي
كأساس للحرية التعاقدية )فرع ثاني(.

اﻟﻔﺮع ا ٔﻻول
ﺗﺮاﺟﻊ ﺳﻠﻄﺎن ا ٕﻻرادة و ٔاﺛﺮﻩ ﻋﲆ اﳊﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ
مما الشك فيه أن فكرة الحرية التعاقدية لن تكون بمنأى عن الضربات العديدة التي
تلقاھا سلطان اإلرادة خالل القرن العشرين  ،فتراجع سلطان اإلرادة أدى إلى تقييد الحرية
التعاقدية بشكل اكبر مما كانت عليه في القرن التاسع عشر ،1و عليه سوف نتعرض إلى
تراجع سلطان اإلدارة )أوال(  ،ثم إلى أثار ھذا التراجع على الحرية التعاقدية )ثانيا(.

ٔاوﻻ :ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﺒﺪ ٔا ﺳﻠﻄﺎن ا ٕﻻرادة
إذا كان القرن التاسع عشر حقبة الزدھار مبدأ سلطان اإلرادة وھيمنة الفردانية
القانونية  ،فإن القرن العشرين شھد تطورات عديدة على المستوى االقتصادي
واالجتماعي أدت إلى مراجعة أفكار الفردانية القانونية وانتھت بتراجع مبدأ سلطان
اإلرادة ،ما جعل البعض يشكك في بقاء ھذا المبدأ أصال.2
فالفردانية القانونية اعتبرت الفرد أسمى من الجماعة  ،وجعلت غاية القانون
الوحيدة ھي تكريس حقوق األفراد وحرياتھم،على أساس أسبقية الفرد في الوجود على
الجماعة ،وحصرت دور الدولة في المحافظة على الحريات الفردية ،إال أن األفكار
االشتراكية التي برزت في القرن العشرين نتيجة لألزمات االقتصادية واالجتماعية ،
أكدت ما ھو عكس ذلك  ،فرجحت الجماعة على الفرد  ،واعتبرت أن الفرد ليس له أي
حقوق إال ضمن المجتمع  ،وانه ال يجب أن يضحى بالمصالح الجماعية لفائدة مصالح
فردية أنانية ، 3فالمجتمع ھو الذي يجب أن يھيمن على الفرد من أجل تحقيق العدالة
االجتماعية الالزمة لبقاء المجتمعات  ،فأصحاب الفردانية القانونية نسوا حقيقة أساسية ،

1

MOHAMED MAHOUACHI, La liberté contractuelle des collectivités territoriales,
Op.cit,Page 50.
2
MAHOUHACHI.M,Page54.
3
MAHOUHACHI.M,Page56.
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وھي أن الفرد يعيش في كنف المجتمع وال يمكنه عن طريق االتفاق أن يخلق قانونا
بمعزل عن المجتمع الذي يعيش فيه. 1
وقد كان لتراجع الفردانية القانونية األثر البالغ في تقھقر مبدأ سلطان اإلرادة الذي
كان يفسر بشكل أساسي القوة اإللزامية للعقد  ،ورأى بأنھا تكمن في اإلرادة الفردية
الحرة  ،وھذا أمر غير صحيح ،فإرادة األفراد ليست ھي مصدر االلتزامات التعاقدية ،
وقراءة النصوص الوضعية تؤكد بما ال يدع مجاال للشك أن القانون ھو مصدر االلتزامات
وليس اإلرادة الفردية  ،كما أن فكرة "العقد يحقق العدالة بطبيعته" كذبھا الواقع ،
فالتحوالت االقتصادية و االجتماعية أثبتت بشكل قاطع أن العدالة ال توجد بشكل طبيعي
ضمن العقد  ،فاألفراد غير أحرارا وغير متساوين في حاالت كثيرة  ،وااللتزامات
التعاقدية ال تصنع غالبا من إرادات حرة وعادلة  ،بل ھي مفروضة من األقوياء على
الضعفاء  ،وفي ھذا الصدد يقول ›› :IHRINGالقول بأن اتفاق اإلرادة يجر العدالة
بالضرورة يعني تسليم حفنة صيد لحفنة من القراصنة وقطاع الطرق ليقبضوا على كل ما
يقع في شراكھم« ،2فاألفراد غالبا غير متساوين إما في الذكاء أو في اإلرادة أو في القوة
االقتصادية أو في المركز االجتماعي  ،والذي يحدث على المستوى العملي ليس إال
استغالال من الطرف األكثر فطنة و براعة أو األكثر قوة للطرف األضعف بفرض
إرادته وشروطه عليه ، 3وبالتالي فان فكرة أن الفرد ھو أحسن من يعبر عن مصالحه
يكذبھا الواقع العملي  ،فاإلنسان ال يملك دائما بُعد نظر وتبصر  ،وإذا كانت الفردانية
القانونية تعتقد أن القانون يُعنى بحماية عديمي األھلية وناقصيھا في العقود  -للتخفيف من
االعتداد المطلق باإلرادة  -إال أن ذلك غير كاف دائما لحماية الفرد من التعھدات أو
االلتزامات التي تتم دون روية أو تبصر منه.4
كما أن مبدأ سلطان اإلرادة تعرض إلى عدة انتقادات مست المبادئ الفنية التي قام
عليھا  ،حيث أخذ على ھذا المبدأ عجزه على تحليل العقد بدقة من حيث تصوره لإلرادة ،
 2اﻧﻈﺮ :همﻨﺪ ﳐﺘﺎر ﻧﻮح ،اﻻٕﳚﺎب و اﻟﻘﺒﻮل ﰲ اﻟﻌﻘﺪ اﻻٕداري،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،اﻟﺼﻔﺤﺔ .12
ٔ 3اﳝﻦ إﺑﺮاﻫﲓ اﻟﻌﺸﲈوي ،ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻌﻘﺪ و ﺗﻄﻮرﻩ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،اﻟﺼﻔﺤﺔ .55
ٔ 4اﳝﻦ إﺑﺮاﻫﲓ اﻟﻌﺸﲈوي  ،ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ،اﻟﺼﻔﺤﺔ .59
29

MAHOUHACHI.M,Page57.

1

والتي يمكن التشكيك في استقاللھا في إنشاء العقد،1فالعقد ملزم ليس ألن اإلرادة حرة
ومستقلة بل ألن القانون قرر ذلك  ،وھذا ما يعني أن اإلرادة تستمد قوتھا من القانون
وليس من ذاتھا  ،فمبدأ سلطان اإلرادة قد بالغ في دور اإلرادة وقوتھا  ،وينكر أن الحياة
داخل المجتمع لھا متطلبات وضرورات ال يمكن االستغناء عنھا  ،كما أن القوة الملزمة
للعقد ال توجد إذا لم يعترف بھا القانون ويحميھا بما تملكه الدولة من سلطان إلجبار
المواطنين على تنفيذ التزاماتھم ، 2ومن ناحية أخرى  ،كيف يمكن التسليم بأن اإلرادة
التي ليست إال فعل نفسي مصدر للقواعد  ،فإذا كانت اإلرادة تلعب دورا في إنشاء
التصرفات القانونية فإن ذلك ال يعني بأنھا تستقل بإنشاء االلتزامات  ،فدور اإلرادة أكثر
تواضعا من ذلك،فھي ال تستطيع إنشاء االلتزامات إال في الحدود التي يسمح بھا القانون .3
وعلى اثر ھذه التحوالت و االنتقادات التي مست مبدأ سلطان اإلرادة  ،اتجھت
القوانين الحديثة إلى الحد من سلطان ھذا المبدأ  ،ولم تصبح اإلرادة غاية في حد ذاتھا
ولكنھا وسيلة لخير الجماعة وأصبحت تتقيد بما يستھدفه الصالح العام والتوازن
االقتصادي ،فالقانون الجزائري حتى وإن كان قد أعطى لإلرادة دورھا الالزم لقيام العقد
وتنفيذه  ،إال أنه أورد على ذلك من القيود ما يجعل ھذا الدور محدودا  ،فاإلرادة التي
كان لھا من القوة والسلطان ما يحظر على القانون التدخل فيما تقرره  ،أصبحت تتحدد
بما تفرضه القوانين من قيود ال يمكن تجاوزھا ،وھكذا فإن المشرع الجزائري إن كان
نص على مبدأ الرضائية في العقود بموجب المادة  106من القانون المدني الجزائري فإنه
أورد على ذلك قيود موضوعية وشكلية يجب على المتعاقدين مراعاتھا  ،والتي تحد من
دور اإلرادة في إنشاء العقد ،وإذا كان قد أقر بمبدأ القوة اإللزامية للعقد بموجب المادة 106

من القانون المدني التي نصت على مبدأ ›› العقد شريعة المتعاقدين « والتي توحي أنه قد
أطلق دور اإلرادة في تنفيذ العقود ،فانه أعطى للقاضي سلطة لتعديل العقد إذا كان

ٔ 1اﳝﻦ إﺑﺮاﻫﲓ اﻟﻌﺸﲈوي  ،ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ،اﻟﺼﻔﺤﺔ .64
ٔ 2اﳝﻦ إﺑﺮاﻫﲓ اﻟﻌﺸﲈوي  ،ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ،اﻟﺼﻔﺤﺔ .65
ٔ 3اﳝﻦ إﺑﺮاﻫﲓ اﻟﻌﺸﲈوي  ،ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ،اﻟﺼﻔﺤﺔ  66و.67
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يتضمن غبنا أو استغالال  ،أو عند وجود شروط تعسفية في عقود اإلذعان ،1وأيضا عندما
تطرأ حوادث استثنائية تجعل من تنفيذ العقد مرھقا بالنسبة ألحد المتعاقدين .

اثﻧﻴﺎ :آاثر ﺗﺮاﺟﻊ ﺳﻠﻄﺎن ا ٕﻻرادة ﻋﲆ اﳊﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ
إن تراجع سلطان اإلرادة وتقھقره يرتد منطقيا على مبدأ الحرية التعاقدية على
اعتبار أن الحرية التعاقدية ارتبطت بشدة بھذا المبدأ  ،فاالنتقادات التي وجھت لھذا المبدأ
لم تسلم منھا "الحرية التعاقدية" ،لذلك عرفت الحرية التعاقدية تقييدات عديدة في القوانين
الحديثة،و مردھا تراجع مبدأ سلطان اإلرادة .
فأصبح األفراد ال يمارسون حرية واسعة في التعاقد أو عدم التعاقد ،فھذه الحرية
عرفت قيودا عديدة بفعل التوسع في مفھوم النظام العام  ،فلقد أصبح الفرد في حاالت
عديدة مجبر على التعاقد ،فقد ظھرت العقود المفروضة أو اإلجبارية كعقود التأمين
الجبري على السيارات  ،وعقود إيجار األماكن السكنية  ،كما أن القانون أصبح يلزم في
بعض الحاالت الفرد بالتعاقد عند بيع سلعة أو تقديم خدمة مع كل من يطلب ھذه السلعة أو
تلك الخدمة  ،2كما أن حرية اختيار المتعاقد عرفت ھي األخرى بعض القيود  ،و مثال
ذلك في القانون الفرنسي ،إعطاء الحق للمستأجر في شراء األراضي الزراعية التي
يستأجرھا باألفضلية على غيره  ،وفي القانون الجزائري حق الشفعة الذي يعتبر قيدا على
حرية اختيار المتعاقد  ،على أساس أنھا تعتبر رخصة للحلول محل المشتري في بيع
العقار ،3كما أن تزايد القواعد اآلمرة التي ھي من النظام العام من جھة  ،والتوسع في
فكرة النظام العام من جھة أخرى،أدى إلى تقليص حرية األفراد في تحديد الشروط
التعاقدية .
ورغم التأثير الكبير الذي ارتد على الحرية التعاقدية من جراء تقلص سلطان
اإلرادة  ،إال أنه ال يجب أن يفھم من ذلك أن الحرية التعاقدية تلقى ما لقيه سلطان اإلرادة
1ﻋﲇ ﻓﻴﻼﱄ الاﻟﱱاﻣﺎت )اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﻘﺪ(  ،ﻣﻮﰰ ﻟﻠﻨﴩ ،اﳉﺰاﺋﺮ  ،2001اﻟﺼﻔﺤﺔ .201
 2ﶊﺪ ﺻﱪي اﻟﺴﻌﺪي  ،اﻟﻮاﰣ ﰲ ﴍح اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺪﱐ  ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ  ،دار اﻟﻬﺪى  ،اﻟﺼﻔﺤﺔ .48
 3اﳌﺎدة 749ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﰴ  58-75اﳌﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺪﱐ اﳌﺆرخ ﰲ ) 1975/09/26اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ رﰴ 78اﳌﺆرﺧﺔ ﰲ
.(1975/09/30
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من أفول ، 1إن ھذا التأثير يجب أن يفھم منه أن الحرية التعاقدية صارت ذات نطاق أضيق
بالمقارنة عما كانت عليه عند ھيمنة سلطان اإلرادة و الفردانية القانونية  ،أي أن الحرية
التعاقدية كانت حرية واسعة عند قيامھا على سلطان اإلرادة في القرن التاسع عشر ،
والقرن العشرين عرف تقلصھا بفعل تراجع ھذا المبدأ  ،2وعليه فان ارتباطھا بمبدأ سلطان
اإلرادة لن يزيدھا إال انتقادات جديدة  ،و سيزيد في إضعافھا ،لذلك وللحد من التأثيرات
السلبية لسلطان اإلرادة على الحرية التعاقدية يجب النظر إلى الحرية التعاقدية بصورة
مستقلة دون ربطھا بسلطان اإلرادة  ،واعتبارھا حرية يمنحھا المشرع لألفراد ضمن
روابطھم

التعاقدية  ،3وبذلك تنفصل الحرية التعاقدية عن مبدأ سلطان اإلرادة  ،وھذا

االنفصال سيعطي نتائج ھامة على صعيد تقرير وجود الحرية التعاقدية للبلدية  ،حيث أنه
باإلمكان الحديث عن وجود حرية تعاقدية للبلدية طالما أن غياب سلطان اإلرادة لن يصبح
عائقا أمام وجودھا.

اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﱐ
اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻌﺎﻗﺪي ٔاﺳﺎس اﳊﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ
يقول  »P.EINSENMANإن العقد بطبيعته يتنفس الحرية « ، 4فالعقد ھو األداة
القانونية التي تسمح لألفراد بممارسة الحرية في عالقاتھم االقتصادية واالجتماعية ،
وغياب الحرية عن العقد من شأنه أن ينزع عنه صفته التعاقدية  ،فالحرية مالزمة للعقود
)أوال( ،ھذا ما يجعل الحرية التعاقدية للبلدية تستمد من النظام التعاقدي،5أي من العقد الذي
يقوم على الحرية ،ولكن إذا كانت البلدية تستمد حريتھا التعاقدية من العقد فان ذلك
يفترض أن جميع العقود التي تبرمھا تقوم على الحرية  ،فالبلدية من منطلق كونھا شخصا
عاما تبرم نوعين من العقود،منھا ما ھو عقد القانون الخاص و منھا ما ھو عقد إداري ،
فإذا سلمنا بصحة أن البلدية تستمد حريتھا التعاقدية من العقد  ،فھل يقتصر ذلك على عقد
1
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3
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4
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5
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القانون الخاص،أم انه يشمل أيضا العقد اإلداري؟ إن ھذا التساؤل يقوم على خلفية الذاتية
المستقلة للعقود اإلدارية عن العقود المدنية والتي من الممكن أن تجعل العقود اإلدارية ال
تقوم على الحرية مثل نظيرتھا المدنية ،لذا يجب البحث عن وضع العقود اإلدارية )ثانيا(
بالنسبة للحرية و نرى إن كانت ھذه العقود تقوم ھي األخرى على الحرية كي نستخلص
في األخير أن البلدية تستمد حريتھا التعاقدية من أي عقد تلجأ إليه مدنيا كان أم إداري .

ٔاوﻻ :اﳊﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻣﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻌﻘﻮد
إن لجوء األشخاص القانونية إلى التصرفات التعاقدية يفترض ممارستھا للحرية
التعاقدية  ،فالعقد قوامه الحرية  ،وھ و األداة المجسدة لحرية األفراد عند دخولھم في
روابط تعاقدية ،والحرية مالزمة للعقد وال يمكن تصور عقد بدون حرية ›› فإنشاء الحقوق
وااللتزامات الشخصية يجب أن يستند إلى اإلرادة الحرة  ،أما إذا ما استندت ھذه الحقوق
وااللتزامات الشخصية إلى إرادات غير حرة فنصبح أمام حالة من حاالت الخضوع
ول يس أمام تصرفات تعاقدية « ،1فالعمل الذي تقيد فيه حرية األفراد في التعاقد وفي
تحديد مضمون العقد ال يعتبر مطلقا تصرفا تعاقديا  ،2فالعقد يقوم على الحرية ويجسدھا
في نفس الوقت  ،ولعل الرغبة في ضخ المزيد من الحريات في العالقات المختلفة للدولة
،ھو ما أدى إلى اكتساح العقد للمزيد من المجاالت والتي كانت معقودة أصال للقرارات
االنفرادية ،فأصبحت الدولة تتعاقد مع جماعاتھا المحلية ،و الحكومة مع أرباب العمل ،
وذلك لما يجسده العقد من حرية تفاوض ونقاش بدال من الطرق التحكمية و السلطوية .
ھذا ما يجعل الحرية التعاقدية حرية "أصيلة" 3ألنھا مستمدة مع النظام التعاقدي في
حد ذاته ،وعليه فإن مبدأ سلطان اإلرادة الذي اعتبر أساسا للحرية التعاقدية ،لم يكن إال
مبدأ داعيا لكسب المزيد من الحرية في المجال التعاقدي لصالح األفراد ،لذلك فان تراجعه
ضيق من نطاقھا و لم تصبح الحرية التعاقدية حرية مطلقة بل أصبحت حرية محفوفة
بالعديد من القيود،ورغم ذلك بقيت الحرية التعاقدية مالزمة للعقود  ،ألن التراجع الكلي
1
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عن الحرية التعاقدية ضمن العقود يعني فقدان العمل لصبغته التعاقدية و يعني أيضا
القضاء على مفھوم العقد في حد ذاته .
ولعل النقاش الفقھي الذي أثير بسبب غياب الحرية في عقود اإلذعان يبرز
بوضوح مكانة الحرية في العقود  ،فالغياب الجزئي للحرية في عقود اإلذعان ،أدى بالعديد
من الفقھاء إلى إنكار الصبغة التعاقدية على ھذا العمل ،وحتى اآلراء الفقھية التي أضفت
على عقد اإلذعان الصبغة التعاقدية ارتكزت بشكل أساسي على وجود الحرية ضمن ھذه
العقود.
فعقد اإلذعان ھو ذلك العقد الذي يتحدد محتواه التعاقدي كليا أو جزئيا في فترة ما
قبل التعاقد ، 1و فكرة اإلذعان تتجلى في أن أحد أطراف العقد يحدد لوحده مضمون العقد
ويسمى "بالمشترط" الذي يكون في مركز متفوق على الطرف اآلخر والذي يسمى
"ال ُمذعن" ودونية ھذا األخير تكمن في غياب حريته في تحديد مضمون العقد الذي يستقل
المشترط بتحديده ،2مع بقاء حرية المذعن في إبرام العقد أو االمتناع .
فلقد أنكر بعض الفقھاء وعلى رأسھم  Duguitعلى عقد اإلذعان صبغته
التعاقدية على اعتبار أن العمل التعاقدي يقوم على توافق إرادتين عن حرية واختيار ،أما
في اإلذعان فان الطرف "المذعن" ال يعمل إرادته الحرة  ،3فالتحرير االنفرادي لمحتوى
العمل القانوني من جانب واحد مع إذعان الطرف اآلخر ال يمكن أن يعتبر عملية تعاقدية
و يجب أن يكيف في ھذه الحالة على أنه تصرف انفرادي أو على انه مركز قانوني منظم
كما يرى  Dimogوال يعبر بھذه الصفة عن تصرف تعاقدي.4
إال أن غالبية الفقه أيد الصبغة التعاقدية لعقد اإلذعان على الرغم من الغياب
الجزئي للحرية ضمن ھذا العمل،و ذلك على أساس أن الحرية ليست غائبة بشكل كلي في
عقد اإلذعان و التي تتجلى من خالل حرية الطرف المذعن في التعاقد أو االمتناع عن
التعاقد ،حيث يرى LARROUMETأن ›› :عقد اإلذعان ال ينال من الحرية في شيء حتى
 1همﻨﺪ ﳐﺘﺎر ﻧﻮح ،اﻻٕﳚﺎب واﻟﻘﺒﻮل ﰲ اﻟﻌﻘﺪ اﻻٕداري  ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،اﻟﺼﻔﺤﺔ .85
 2همﻨﺪ ﳐﺘﺎر ﻧﻮح،ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ ،اﻟﺼﻔﺤﺔ.87
 3ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ٔاﲪﺪ اﻟﺴـﳯﻮري  ،اﻟﻮﺳـﻴﻂ ﰲ ﴍح اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺪﱐ  ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،اﻟﺼﻔﺤﺔ 247
 4ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ٔاﲪﺪ اﻟﺴـﳯﻮري ،ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ،اﻟﺼﻔﺤﺔ.247
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ولو أن حرية التفاوض غائبة ،إال أن الحرية موجودة لكنھا مختزلة في قبول أو رفض
التعاقد كلية إذا ما كانت الشروط المفروضة غير مالئمة «. 1
إن ھذا النقاش الفقھي يبرز األھمية البالغة للحرية التعاقدية في تكوين العقود
فمجرد غياب حرية التفاوض حول المحتوى التعاقدي في اإلذعان  ،جعلت ھذا التصرف
محل الشك حول صبغته التعاقدية ،وھذا يبرز التالزم القوي بين الحرية التعاقدية
والتصرفات التعاقدية.
و استنادا على ما سبق نستطيع أن نستخلص نتيجة ھامة مفادھا أن جميع
األشخاص القانونية طبيعية كانت أم معنوية  ،ھي تمارس حرية تعاقدية كلما لجأت إلى
التقنية التعاقدية ،وھذه الحرية مستمدة من النظام التعاقدي الذي يقوم على ممارسة الحرية،
وعليه فإن البلدية تمارس ھي األخرى حرية تعاقدية كلما لجأت للتقنية التعاقدية ،وبذلك
فإن الفصل بين الحرية التعاقدية وسلطان اإلرادة من جھة ،والتالزم بين الحرية التعاقدية
والعقد من جھة أخرى ،يميط الستار عن معالم الحرية التعاقدية للبلدية ويذلل الصعوبة
الناجمة عن ارتباط الحرية التعاقدية بسلطان اإلرادة.

اثﻧﻴﺎ :وﺿﻊ اﻟﻌﻘﻮد اﻻٕدارﻳﺔ
إن النظرية العامة للعقود اإلدارية لم تتشكل كنظيرتھا المدنية  ،ففي حين انصب
اھتمام فقھاء القانون الخاص على فكرة الحرية التعاقدية حيث جعلوھا قاعدة عامة بنيت
عليھا النظرية العامة للعقد ، 2انشغل فقھاء القانون العام بقواعد االختصاص القضائي ،ولم
تتشكل نظرية العقد اإلداري إال بعد تطور نظرية المرفق العام  ،ما أدى بالفقھاء إلى
االھتمام بفكرة المرفق العام ضمن العقود اإلدارية أكثر من اھتمامھم بالحرية التعاقدية،3
كما أن الفقه ركز في عقود األشخاص العامة على العقود اإلدارية أساسا ،وفي العقود
اإلدارية يتم التركيز على سلطات اإلدارة فقط ،وبالتالي فان العقد اإلداري قد تم تنمية
1

Cité par: MOHAMED MAHOUACHI, la libérté contractuelle des colléctivités
territoriales , Op.cit,Page60.
2
BRECHON MOULENES, La liberté contractuelle des personnes publiques,op.cit, Page
447.
3
MOULENES.B ,Ibid, Page 447.
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طبيعته اإلدارية على حساب طبيعته التعاقدية،1و لعل ھذا ما جعل الحرية التعاقدية ضمن
العقود اإلدارية غامضة المعالم.
و يضاف إلى أسباب غموض معالم الحرية التعاقدية في العقود اإلدارية  ،التردد
في الطبيعة العقدية لھذه العقود ،حيث أن العديد من الفقھاء شككوا في الطبيعة العقدية
للعقود اإلدارية على خلفية سلطة اإلدارة في التعديل االنفرادي للعقد اإلداري  ،ويرى في
ھذا الصدد  PIQUINIOTأن تكيف العقد اإلداري وقابليته للتغيير يضعه موضع الشك، 2
فاتصال العقد اإلداري بالمرفق العام يسمح لإلدارة بتعديل شروطه تماشيا مع التغيير
المستمر للمرفق العام ،وھذا يتعارض مع القواعد العامة المقررة للعقود التي تتسم بالثبات
 ،كما أن  LHUILIERرأى ب أن اإلقرار بسلطة التعديل االنفرادي في العقود اإلدارية،
يضرب مفھوم "العقد شريعة المتعاقدين"ما يشكك في الطبيعة اإللزامية للعقود اإلدارية،3
كما ذھب األستاذ  BENOITإلى أنه من أحد أكبر األخطاء التي وقع فيھا فقھاء القانون
العام خالل القرن العشرين ،إقرارھم لسلطة التعديل االنفرادي في العقد اإلداري دون نص
تعاقدي أو تشريعي ،ويرى أنه حتى بداية القرن العشرين لم تحم أبدا الشكوك في كون
العقد اإلداري مثل العقد المدني  ،فكيف يمكن أن يعترف لإلدارة بھذه السلطة دون أن
يضرب مفھوم العقد في ذاته 4؟ ،فحسب BENOITاتفاق اإلرادات الذي ھو أساس العقد
يتناقض بشدة مع سلطة التعديل االنفرادي .
و إذا كان وجود سلطة التعديل االنفرادي أدى ببعض الفقھاء إلى التشكيك في
الطبيعة العقدية للعقود اإلدارية  ،إال أن ھذه السلطة كرسھا القضاء الفرنسي في مناسبات
عديدة ،وأيدھا العديد من الفقھاء ، 5ورأوا بأنھا ال تحول دون إضفاء الطابع العقدي على
العقد اإلداري  ،فاألستاذ  RICHER.Lوبعدما استعرض اآلراء الفقھية المشككة في
الطبيعة العقدية للعقود اإلدارية  ،رأى انه  »:رغم كون الحقوق وااللتزامات ال تستمد في
1

MOULENES.B, Ibid , Page 447.
Cité par: LAURENT RICHER, Droit des contrats administratif, Op.cit,Page36.
3
Cite par: LAURENT RICHER,Ibid,Page36.
2

 4همﻨﺪ ﳐﺘﺎر ﻧﻮح ،اﻻٕﳚﺎب و اﻟﻘﺒﻮل ﰲ اﻟﻌﻘﺪ اﻻٕداري ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،اﻟﺼﻔﺤﺔ121و.122
 5ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ الاﻃﻼع ﻋﲆ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻔﻘﻪ و اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻔﺮﻧﺴـﻴﲔ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺔ اﻻٕدارة ﰲ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ الاﻧﻔﺮادي راﺟﻊ :همﻨﺪ ﳐﺘﺎر ﻧﻮح،اﻻٕﳚﺎب
و اﻟﻘﺒﻮل ﰲ اﻟﻌﻘﺪ اﻻٕداري ،اﻟﺼﻔﺤﺔ  119اﱃ.125
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مجملھا من إرادة األطراف في العقد اإلداري  ،إال أن لإلرادة دورا أساسيا مھما بلغت
أھمية فكرة المرفق العام و المصلحة العامة  ،فنية األطراف ھي التي تشكل مرجعا
للقاضي عند تحديد االلتزامات التعاقدية « ،1وأوضح  RICHER.Lأيضا » أن أطراف
العقد اإلداري على المستوى العملي يعلمون جيدا أنھم أمام عقد يلزمھم مثل عقود القانون
الخاص «.2
كما أن العديد من الفقھاء يرون في إعادة التوازن المالي للعقد ،تعويضا عن سلطة
التعديل االنفرادي للعقد اإلداري ،فالطرف اآلخر في العقد يحصل على تعويض مقابل
زيادة أعبائه المالية ،ورغم أن ذلك يعطي للعقد اإلداري بعض الخصوصية فانه يبقى
عقدا مثل سائر العقود.
وعليه ف إن العقد اإلداري عقد مثل سائر العقود تحكمه القواعد العامة المقررة
للعقود من حيث كونه اتفاقا إراديا حرا ،و يرى  JEZفي ھذا الصدد أن »:العقد اإلداري
ليس إال اتفاق إرادتين في سبيل تكوين مراكز قانونية شخصية «  ،أما األستاذ
 WALINE.Mفھو يجزم أن التراضي ھو العنصر األساسي في العقد اإلداري و بأنه ال
وجود لعنصر آخر يمكن أن يقوم مقامه ،وأنه المصدر المباشر اللتزامات األطراف  ،كما
ذھب  DEBASHإلى أن التقنية التعاقدية في القانون العام ھي كنظيرتھا في القانون
الخاص فھي تستند على اتفاق إرادي بين شخصين أو أكثر في سبيل إنتاج آثار قانونية ،
وأن العقد ھو شريعة للمتعاقدين وھو يفرض نفسه عليھم ،وال يطبق إال بينھم .
و استنادا على ما سبق نستخلص أن ھناك وحدة لمفھوم العقد،3تجعل من الحرية
التعاقدية مالزمة لجميع العقود  ،مدنية كانت أم إدارية ،ھذا ما يجعلنا نقول أن لجوء البلدية
LAURENT RICHER, Droit des contrats administratifs, LGDJ ,4e édition ,2004 ,Page 36
RICHER.L,Ibid,Page37.

1
2

" 3ﻻ ﻳﻨﺎل ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﻌﻘﺪ اﻻٕداري ٔان ﺗﻜﻮن ﴍوﻃﻪ ﻣﻔﺮوﺿﺔ ﻋﲆ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪ دون ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ...ﻓﺎن ﻟﻠﻄﺮف اﻻٓﺧﺮ اﳊﺮﻳﺔ ﰲ
رﻓﺾ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﺮوض ﻋﻠﻴﻪ ٔاو ﻗﺒﻮهل اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﲆ ٔاﺳﺎﺳﻪ ،ﻣﻮازان ﺑﲔ ﻣﺎ ﳛﻘﻖ هل ﻣﻦ ﻣﺰااي و ﻣﺎ ﻳﺘﺤﻤهل ﻣﻦ اﻟﱱاﻣﺎت...و ﻻ ﻳﻨﺎل ﻣﻦ
وﺻﻒ اﻟﻌﻘﺪ ٔان ﺗﺘﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮاﻧﲔ و اﻟﻠﻮاﰁ ﺑﺘﻨﻈﲓ ﺑﻌﺾ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﻌﻼﻗﺔ و ﻗﺪ ﻳﱱاﻳﺪ ﻫﺬا اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺘﻨﻈﳰﻲ ﲝﻴﺚ ﻳﻘﺘﴫ ٔاو ﻳﲀد
ﻳﻘﺘﴫ دور ا ٕﻻرادة ﻋﲆ إﺧﻀﺎع اﳌﺘﻌﺎﻗﺪ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ اﻟﻨﻈﺎﱊ اذلي ﲢﺪدﻩ اﻟﻘﻮاﻧﲔ و اﻟﻠﻮاﰁ...و اﻟﻌﻘﺪ اﻻٕداري ابﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻋﻘﺪا ﻳﱲ ﻛﺴﺎﺋﺮ
اﻟﻌﻘﻮد ،ﺑﺘﻮاﻓﻖ ٕارادﺗﲔ ﻋﲆ إﺣﺪاث اﺛﺮ ﻗﺎﻧﻮﱐ ﻣﻌﲔ،ﻓﺎﻧﻪ ﳜﻀﻊ ﳌﺎ ﲣﻀﻊ هل ﻋﻘﻮد اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳋﺎص ﻣﻦ ٔاﺣﲀم ﻻ ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ
اﻻٕدارﻳﺔ".ﶊﻮد ﻋﺎﻃﻒ اﻟﺒﻨﺎ،اﻟﻌﻘﻮد اﻻٕدارﻳﺔ،دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ،اﻟﻄﺒﻌﺔ ا ٔﻻوﱃ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،اﻟﺼﻔﺤﺔ .209،210،211
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إلى التقنية التعاقدية يسمح لھا بممارسة الحرية التعاقدية التي تستمد  -كما رأينا سابقا  -من
النظام التعاقدي.

اﳌـــﻄﻠﺐ اﻟﺜـﺎﱐ
اﳊﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻟﻠﺒدلﻳﺔ ٔاﺣﺪ ﻧﺘﺎﰀ ﴯﺼﻴﳤﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
لقد تعرضنا في موضع سابق من ھذا البحث لآلراء الفقھية التي تنكر على جميع
األشخاص المعنوية مكنة التمتع بالحقوق و الحريات ،1وذلك على خلفية كونھا من جھة،
أشخاص معنوية و أن األفراد لوحدھم من تثبت لھم الحقوق والحريات ،وكونھا من جھة
أخرى مزودة بامتيازات السلطة العامة التي ال يمكن أن تعتبر حقوقا أو حريات  ،ورأينا
أن ھذه اآلراء الفقھية رتبت على ذلك نتيجة أساسية مفادھا أن األشخاص العامة تمارس
عند لجوئھا إلى التقنية التعاقدية اختصاصا تعاقديا و ليس حرية تعاقدية.
ومما ال شك فيه أن ھذه اآلراء الفقھية اعتمدت عند إنكارھا للحقوق و الحريات
لألشخاص العامة على نظرية االفتراض القانوني،ھذه النظرية التي تعتبر الشخص ية
المعنوي ة مجرد حيلة قانونية و ھي من صنع المشرع فقط  ،لذلك فإن استعادة النقاش
الفقھي الذي كان قائما حول طبيعة ھاته األشخاص من األھمية بمكان و ذلك لتفسير قدرة
األشخاص العامة على التمتع بالحقوق و الحريات ،و بذلك فان قدرة البلدية على التمتع
بالحقوق و الحريات ھي متوقفة أساسا على النظرة لطبيعة األشخاص المعنوية )فرع أول(
 ،اما فيما يخص امتيازات السلطة العامة التي ال يمكن أن تفسر على أنھا حقوق أو
حريات،فليس من شانه ذلك أن يكون عائقا في حد ذاته يمنع وجود الحقوق و الحريات
لدى البلدية ومنه ممارستھا لحرية تعاقدية حقيقية و ليس الختصاص تعاقدي )فرع ثاني(.

اﻟﻔﺮع ا ٔﻻول
ﻃﺒﻴﻌﺔ ا ٔﻻﺷﺨﺎص اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ
إن طبيعة األشخاص المعنوية كانت محل نقاش فقھي محتدم بين نظرية االفتراض
القانوني ونظرية الحقيقة لھذه األشخاص  ،وإن إبراز ھذه الطبيعة ھو من يحدد مدى قدرة
ھذه األشخاص على التمتع بالحقوق والحريات كسائر األفراد الطبيعية ،كما أن ھذه
 1راﺟﻊ اﻟﺼﻔﺤﺔ  19و ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ.
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الطبيعة تختلف في القوانين الوضعية المقارنة لذلك سوف نبحث طبيعة األشخاص
المعنوية بين االفتراض والحقيقة )أوال( ثم نستعرض موقف التشريعات المختلفة من ھذه
الطبيعة )ثانيا(.

ٔاوﻻ :اﻟﺸﺨﺺ اﳌﻌﻨﻮي ﺑﲔ الاﻓﱰاض واﳊﻘﻴﻘﺔ
تجتذب فكرة الشخصية المعنوية نظريتين أساسيتين تحاول كل منھا تفسير طبيعة
الشخص المعنوي بشكل مختلف ،أقدم ھذه النظريات نظرية االفتراض القانوني أو
النظرية التقليدية للشخصية المعنوية  ،ھذه النظرية قامت على النظرة الفردية للشخصية
القانونية ،1وانطلقت من فكرة أن اإلنسان ھو الغرض األول من القانون الذي لم يوجد إال
لتنظيم حياته ،2وعلى ذلك فإن الشخصية القانونية التي تعني "صالحية اكتساب الحقوق
وتحمل االلتزامات" ال تثبت إال لإلنسان بمفرده ،ألنه الكيان الوحيد الذي يملك إرادة،
وعليه فإن الحقوق التي تعتبر سلطة إرادية ال تثبت إال لإلنسان  ،فالحقوق مرتبطة
باإلرادة وجودا و عدما ،3فالشخصية المعنوية حسب ھذه النظرية ھي ليست سوى
افتراض قانوني ،خلقھا المشرع على خلفية وجود بعض المصالح المشتركة الجديرة
بالحماية القانونية ،لذلك ال يمكن للشخص المعنوي أن يكتسب الحقوق النعدام اإلرادة
لديه ،فھو ليس كائنا ماديا ومحسوسا  ،وبذلك فإن شخصيته القانونية محكومة بإرادة الدولة
وفي الحدود التي ترسمھا لھا.4
و يالحظ على ھذه النظرية أنھا تعكس بصورة صارمة النظرة الفر دانية للقانون
التي كانت سائدة في القرن التاسع عشر ،5والتي تعتبر أن الفرد ھو الغاية الوحيدة للقانون
1

Voir: LANDRY NGONO, l"autonomie administrative et financière des collectivités
décentralisées, Op.cit ,Page110.

و اﻧﻈﺮ ٔاﻳﻀﺎ:ﺣﺴﲔ ﻋامثن ﶊﺪ ﻋامثنٔ ،اﺻﻮل اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻٕداري،ﻣﻨﺸﻮرات ﺣﻠﱯ اﳊﻘﻮﻗﻴﺔ،ﺑﲑوت،2006،اﻟﺼﻔﺤﺔ.17
و ٔاﻳﻀﺎ:ﻋﺒﺪ اجملﻴﺪ اﻟﺰﻋﻼﱐ ،اﳌﺪﺧﻞ دلراﺳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن)اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻖ(،دار ﻫﻮﻣﺔ،2010،اﳉﺰاﺋﺮ،اﻟﺼﻔﺤﺔ.154
و ﻋﲇ ﻓﻴﻼﱄ ،ﻧﻈﺮﻳﺔ اﳊﻖ  ،ﻣﻮﰰ ﻟﻠﻨﴩ ،اﳉﺰاﺋﺮ ،2011،اﻟﺼﻔﺤﺔ.313
 2ﻋﲇ ﻓﻴﻼﱄ،ﻧﻈﺮﻳﺔ اﳊﻖ  ،ﻣﻮﰰ ﻟﻠﻨﴩ ،اﳉﺰاﺋﺮ ،2011،اﻟﺼﻔﺤﺔ.311
 3ﺣﺴﲔ ﻋامثن ﶊﺪ ﻋامثنٔ ،اﺻﻮل اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻٕداري،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،اﻟﺼﻔﺤﺔ16
 4ﻋﺒﺪ اجملﻴﺪ اﻟﺰﻋﻼﱐ ،اﳌﺪﺧﻞ دلراﺳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن)اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻖ(،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،2010،اﻟﺼﻔﺤﺔ.154،
 5ﺣﺴﲔ ﻋامثن ﶊﺪ ﻋامثنٔ ،اﺻﻮل اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻٕداري،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،اﻟﺼﻔﺤﺔ.17
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وأن له حقوقا طبيعية سابقة على وجود الجماعة  ،لذلك تقصر ھذه النظرية الشخصية
القانونية على األفراد ،الذين تعتبرھم محور الحياة القانونية ،وعلى ذلك فان األشخاص
االعتبارية حسب ھذه النظرية ال تكتسب الحقوق والحريات مثل األفراد ألنھا كيانات من
صنع الدولة وليست حقيقية ،كما أن ھذه النظرية تؤدي بدون شك إلى بسط رقابة الدولة
على األشخاص المعنوية ،1فما دامت األشخاص المعنوية مجرد افتراض قانوني أو حيلة
يلجأ إليھا المشرع لحماية بعض المصالح المشتركة  ،فإنه يرجع إلى إرادة الدولة منحھا أو
خلعھا الشخصية المعنوية ،كما أنھا -أي الدولة -إن قررت منح الشخصية المعنوية أن
تخضع ذلك لشروط معينة تحددھا بإرادتھا ، 2وأن تقيد أھلية الشخص المعنوي كما تراه
الزما في التصرفات القانونية  ،وأن تخضعه لرقابة شديدة من قبلھا ،3و حسب ھذه
النظرية أيضا فان الشخصية المعنوية مادمت مجرد افتراض من المشرع بغرض تحقيق
بعض المصالح المشتركة فھي استثناء عن األصل ،ما يعني تفسير اختصاصات
الشخص المعنوي في أضيق الحدود و التي تتحدد بالقدر الالزم لتحقيق المصالح التي أنشأ
من أجلھا ،4وعلى العموم فھذه النظرية ترفض فكرة إسناد الحقوق والحريات وجميع
النتائج التي تترتب على الشخصية القانونية لألشخاص العامة إال في الحدود التي ترسمھا
الدولة ،ألنه ليس لھذه األشخاص وجود مادي ومحسوس مثل اإلنسان ،فالدولة ھي من
ينشأ ھذه األشخاص وھي من يحدد النتائج التي تترتب على االعتراف لھا بالشخصية
القانونية .
وعلى الرغم من ھيمنة نظرية االفتراض القانوني لفترة طويلة من الزمن،إال أن
التطورات التي حصلت قي القرن العشرين على المستوى االجتماعي واالقتصادي
أضعفت مبادئ ھذه النظرية ،فاالنتقادات الموجھة إلى الفردانية القانونية من ال ِمؤكد أنھا

 1اﻧﻈﺮ :ﻋﲇ ﻓﻴﻼﱄ ،ﻧﻈﺮﻳﺔ اﳊﻖ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ص ،313و ٔاﻳﻀﺎ :ﻋﺒﺪ اجملﻴﺪ اﻟﺰﻋﻼﱐ ،اﳌﺪﺧﻞ دلراﺳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن )اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﺤﻖ(،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،2010،اﻟﺼﻔﺤﺔ .154،
 2ﺣﺴﲔ ﻋامثن ﶊﺪ ﻋامثنٔ ،اﺻﻮل اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻٕداري،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،اﻟﺼﻔﺤﺔ16
 3ﺣﺴﲔ ﻋامثن ﶊﺪ ﻋامثن ،ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ و اﻟﺼﻔﺤﺔ.
 4ﺣﺴﲔ ﻋامثن ﶊﺪ ﻋامثن،ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ و اﻟﺼﻔﺤﺔ.
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تطالھا ھي األخرى، 1فليس الفرد ھو الوحيد في الحياة القانونية ،فھناك تنظيمات اجتماعية
واقتصادية فرضت نفسھا في الحياة القانونية أيضا ،والتي يكتفي المشرع بمالحظتھا فقط
وال يقوم بإنشائھا ، 2فأصحاب نظرية االفتراض القانوني يعزون للدولة إنشاء األشخاص
المعنوية ،ولكنھم لم يجيبوا عن من أنشأ الشخصية المعنوية للدولة ؟فھل قامت الدولة
بإنشائھا ؟ وان كان كذلك ،فھل كان للدولة إرادة  3؟  ،كل ھذه األسئلة تعكس بوضوح
عجز ھذه النظرية عن تفسير طبيعة األشخاص المعنوية بشكل مقنع .
و بالمقابل ھناك نظرية الحقيقة التي تفسر ھي األخرى طبيعة الشخصية االعتبارية
و ترى بوجودھا الحقيقي والفعلي و ال تعتبرھا مجرد حيلة قانونية،فحسب ھذه النظرية
يتمتع الشخص المعنوي ب إرادة ذاتية ومستقلة عن إرادة األفراد المكونين له  ،و ھذه
األشخاص تتساوى تماما مع األشخاص الطبيعية ،وتثبت لھا الشخصية القانونية والقدرة
على اكتساب الحقوق وتحمل االلتزامات ،4فھذه النظرية تعتقد بان الشخص المعنوي ھو
من الحقائق المعنوية المجردة  ،و انه ليس من الضروري أن تتجسد الحقائق القانونية في
ھياكل مادية ،5فالمجموعات لما تستھدف تحقيق أھداف مشتركة فإنه يتكون شعور وإرادة
جماعية مستقلة عن إرادة األفراد المكونين لھذه الجماعة ،6فالدولة ،المدين ة والجمعية
والمؤسسات كائنات اجتماعية موجودة في الواقع ،وقادرة أن تريد وأن تعمل ،وبالتالي
يكون لھا حقوق على غرار األفراد ، 7والمشرع لما ينص على ھذه األشخاص المعنوية
فھو ال يخلق كيانا مصطنعا بل يعترف به فقط  ،أي أن المشرع يقوم فقط بإقرار ما ھو
موجود حقيقة.
ومما ال شك فيه أن ھذه النظرية تعطي استقاللية أكبر لألشخاص المعنوية ،كما
أنھا تؤيد إسناد الحقوق والحريات إليھا مثلما تسند إلى األفراد ،فالشخص المعنوي يستفيد
 1ﻋﲇ ﻓﻴﻼﱄ،ﻧﻈﺮﻳﺔ اﳊﻖ  ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،2011،اﻟﺼﻔﺤﺔ.313
 2ﻋﺒﺪ اجملﻴﺪ اﻟﺰﻋﻼﱐ ،اﳌﺪﺧﻞ دلراﺳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن)اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻖ(،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،اﻟﺼﻔﺤﺔ156،
 3اﻧﻈﺮ:ﻓﺮﳚﺔ ﺣﺴﲔ،ﴍح اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻٕداري )دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ(،دﻳﻮان اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ،اﳉﺰاﺋﺮ2009،اﻟﺼﻔﺤﺔ .98
 4ﺣﺴﲔ ﻋامثن ﶊﺪ ﻋامثنٔ ،اﺻﻮل اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻٕداري،ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ،اﻟﺼﻔﺤﺔ.17
 5ﻓﺮﳚﺔ ﺣﺴﲔ،ﴍح اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻٕداري )دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ(،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،اﻟﺼﻔﺤﺔ.95
 6ﻓﺮﳚﺔ ﺣﺴﲔ،ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ ،اﻟﺼﻔﺤﺔ.96
 7ﻓﺮﳚﺔ ﺣﺴﲔ ،ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ و اﻟﺼﻔﺤﺔ.
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من خالل ھذه النظرية من جميع النتائج التي تترتب على االعتراف بالشخصية
القانونية،فھذه النظرية ورغم االنتقادات العديدة التي طالتھا ،إال أنھا فسرت طبيعة
الشخص المعنوي بصورة أكثر إقناعا من نظرية االفتراض القانوني ،ولعل انتقادھا بأنھا
تركت مجال العلم و راحت تفسر الشخص االعتباري تفسيرا خياليا بأن جعلته مطابقا
تماما للشخص الطبيعي ،1ساھم في بروز نظرية أخرى ھي نظرية "الحقيقة التقنية" التي
يتزعمھا  GINIو MICHOUDو التي ترى بأن الشخص المعنوي ليس حقيقة اجتماعية
ولكنھا حقيقة تقنية ،ورغم أنھا تدعم الوجود الحقيقي لھذه األشخاص ولكنھا ترى انه ليس
وجودا عضويا و جسديا ،بل وجودا يفترض االعتراف للجماعات بان تكون موضوعا
للحق  ،وترى بان الشخص المعنوي ليس وھما ولكنه حقيقة نابعة من العالم والتقنية
القانونية. 2
وبناءا على ما سبق يتضح أن النظرة إلى طبيعة األشخاص المعنوية ھي من يحدد
في األخير قدرتھا على االستفادة من نتائج الشخصية القانونية ،ومنه قدرتھا على التمتع
بالحقوق والحريات مثل األشخاص الطبيعية  ،ومن دون شك أن نظرة القانون لطبيعة ھاته
األشخاص ھي من تحدد بشكل حاسم ما يمكن أن يمنح لھا من حقوق أو حريات في الحياة
االجتماعية ،لذلك يجب الوقوف على نظرة المشرع لھذه األشخاص،و ھذه النظرة من
األكيد أنھا ستتفاوت وتختلف بحسب التطور القانوني والسياسي واالجتماعي لكل نظام
قانوني. 3

اثﻧﻴﺎٕ :اﺳـﻨﺎد اﳊﻘﻮق واﳊﺮايت ﻟ ٔﻼﺷﺨﺎص اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اخملﺘﻠﻔﺔ
لقد كان لتراجع الفردانية القانونية األثر البالغ في ظھور الحقوق الجماعية  ،فلم
تعد الحقوق والحريات مقصورة فقط عل ى األفراد ،فمع ظھور الوضعية القانونية في
أواسط القرن العشرين بدأت القوانين وخاصة في أوروبا تتوسع في فكرة الحقوق
 1اﻧﻈﺮ :اﲪﺪ ﳏﻴﻮ،ﳏﺎﴐات ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻٕدارﻳﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،اﻟﺼﻔﺤﺔ.95
 2اﲪﺪ ﳏﻴﻮ،ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ  ،اﻟﺼﻔﺤﺔ.95
» 3ﻟﻘﺪ ٔااثرت ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺸﺨﺺ الاﻋﺘﺒﺎري ﺟﺪﻻ ﻓﻘﻬﻴﺎ  ،رﲟﺎ ﱂ ﺗﱶﻩ ٔاﻳﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ ٔاﺧﺮى ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﻛﲈ ٔان ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﺿﻌﻲ ﻣﳯﺎ
ﻣﱰدد ﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻘﻮاﻧﲔ. «.ﻋﺒﺪ اجملﻴﺪ اﻟﺰﻋﻼﱐ ،اﳌﺪﺧﻞ دلراﺳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن)اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻖ(،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،اﻟﺼﻔﺤﺔ.153،
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والحريات ،وأصبحت تسندھا لألشخاص المعنوية واألشخاص العامة تحديدا ،فالدستور
األلماني نص في مادته العاشرة على أن الحقوق األساسية تطبق على األشخاص العامة
الوطنية لما ال تتعارض ھذه الحقوق مع طبيعة ھذه األشخاص ، 1كما أن الدستور
البرتغالي نص على أن األشخاص المعنوية تتمتع بالحقوق وتتحمل االلتزامات التي
تتوافق مع طبيعتھا.2
وفي فرنسا وبغية تمكين الجماعات اإلقليمية من الدفاع على بعض المبادئ التي
اكتسبتھا تاريخيا  ،كمبدأ البند العام لالختصاص الذي أعطاھا اختصاصات واسعة على
جميع شؤون إقليمھا ،و مبدأ أولوية اختصاصھا على الشؤون التي على مستواھا ،
اعترف لھذه الجماعات بحقوق محمية دستوريا كمبدأ "حرية اإلدارة" للجماعات اإلقليمية
المنصوص عليه في المادة  72من الدستور الفرنسي لسنة ،31958ھذا المبدأ كرسه
القضاء الدستوري واإلداري الفرنسي في مناسبات عديدة،كما أن مبدأ الحرية التعاقدية
للجماعات اإلقليمية ف ي فرنسا استفاد من حماية دستورية غير مباشرة من خالل مبدأ
"حرية اإلدارة" المقرر للجماعات اإلقليمية  ،حيث اعتبر االعتداء على الحرية التعاقدية
اعتداءا على مبدأ "حرية اإلدارة " المقرر دستوريا في فرنسا.4
أما الدستور الجزائري فلم تتضمن أيا من أحكامه حقوقا أو حريات يسندھا
لألشخاص المعنوية ،5فجميع الحقوق و الحريات التي نص عليھا الدستور الجزائري ھي
في مجملھا حقوق فردية  ،6أو حقوق جماعية و التي تثبت للفرد فقط من حيث كونه

1

Cité par: MOHAMED MAHOUACHI, la liberté contractuelle des collectivités
territoriales Op.cit,Page 70.
2
Cité par: MOHAMED MAHOUACHI, la liberté contractuelle des collectivités
territoriales Op.cit,Page 70.
3
Art 72 de la constitution française de 1958 «dans les conditions prévue par la loi ,ces
collectivités s'administrent librement par des conseils élus et dispose d'un pouvoir
réglementaire pour l'exercices de leurs compétences ».HENRI OBERDORF,JACQUES
ROBERT, Libertés fondamentales et droit de l'homme (texte français et internationaux),
8e édition ,Montchrestien,2009,Page28.
4
MOHAMED MAHOUACHI, la liberté contractuelle des collectivités territoriales,
Op.cit, Page203.

 5ﱂ ﺗﺴـﻨﺪ ادلﺳﺎﺗﲑ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﳌﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ٔاﻳﺔ ﺣﻘﻮق ٔاو ﺣﺮايت ﻟ ٔﻼﺷﺨﺎص اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ .
 6ﺟﺎء اﻟﻨﺺ ﻋﲆ اﳊﻘﻮق و اﳊﺮايت اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﰲ اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ ادلﺳـﺘﻮر اﳉﺰاﺋﺮي ﻟﺴـﻨﺔ .1996
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عضوا في الجماعة ، 1وعلى العموم لم يسند الدستور الجزائري أية حقوق أو حريات
لألشخاص المعنوية ،إال أن أحكام القانون المدني الجزائري أشارت من خالل المادة 50
إلمكانية تمتع األشخاص المعنوية بالحقوق فقد نصت على ...›› :يتمتع الشخص
االعتباري بجميع الحقوق إال ما كان منھا مالزما لصفة اإلنسان  ،وذلك في الحدود التي
يقررھا القانون ويكون لھا خصوصا:
 ذمة مالية . أھلية في الحدود التي يعينھا عقد إنشاءھا أو التي يقررھا القانون. الشركات التي يكون مقر مركزھا الرئيسي في الخارج ولھا نشاط في الجزائر يعتبرمركزھا في نظر القانون الداخلي في الجزائر.
 نائب يعبر عن إرادتھا. حق التقاضي  « .فھذه المادة تشير و بوضوح إلى إمكانية تمتع األشخاص المعنويةبجميع الحقوق إال تلك التي يستحيل تصور ممارستھا من األشخاص المعنوية ،وھي
الحقوق اللصيقة باإلنسان ،كحق الزواج ،الحق في التنقل والحق في السالمة البدنية ، ...
أما باقي الحقوق األخرى فھي تثبت لألشخاص المعنوية ،و قد نص المشرع في نفس
المادة على أمثلة لھذه الحقوق  ،كحق األھلية وھي صالحية الشخص المعنوي الكتساب
الحقوق وتحمل االلتزامات وممارستھا،بمعنى أن الشخص المعنوي يتمتع بحق التصرف
القانوني و الحق في التعاقد و ذلك في الحدود التي يقررھا القانون ،كما نص المشرع
أيضا على حق الشخص المعنوي في الذمة المالية ،والحق في وجود نائب يعبر عن
إرادته.
ونعتقد أن المشرع الجزائري من خالل المادة  50من القانون المدني قد تبنى
نظرية الحقيقة في تفسير طبيعة األشخاص المعنوية،2و يبرز ھذا المسعى من خالل
 1ﻧﺼﺖ اﳌﺎدة  72ﻣﻦ دﺳـﺘﻮر  1996ﻋﲆ اﳊﻘﻮق اﶺﺎﻋﻴﺔ و اﳊﻖ ﰲ ادلﻓﺎع.
... » 2ﻛﲈ ٔان ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﺿﻌﻲ ﻣﳯﺎ ]ا ٔﻻﺷﺨﺎص الاﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ[ ﻣﱰدد ﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻘﻮاﻧﲔ و إن ﰷن ﻣﺴﺎر الاﲡﺎﻩ اﻟﻌﺎم،
الاﻋﱰاف اﻟﴫﱖ ابﻟﺸﺨﺺ الاﻋﺘﺒﺎري ﻛﺼﺎﺣﺐ ﺣﻖ ﻣﻮاز ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ هل ﻧﻔﺲ اﳋﺼﺎﺋﺺ و اﳌﻤﲒات  ،إﻻ ﻣﺎ ﰷن ﻣﻦ
ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻫﺬا ا ٔﻻﺧﲑ و ذكل ﻫﻮ ﻣﻮﻗﻒ اﳌﴩع اﳉﺰاﺋﺮي « .ﻋﺒﺪ اجملﻴﺪ اﻟﺰﻋﻼﱐ ،اﳌﺪﺧﻞ دلراﺳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن)اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻖ(،ﻣﺮﺟﻊ
ﺳﺎﺑﻖ ،اﻟﺼﻔﺤﺔ.153،
44

اعتراف المشرع لھذه األشخاص بجميع الحقوق إال المالزمة لصفة اإلنسان،و أيضا
اعترافه باإلرادة المستقلة لھذه األشخاص عن األعضاء المكونين لھا  ،وذلك بالنص على
وجود نائب يعبر عن إرادة الشخص االعتباري ،وھذا يوضح أن المشرع ال يتدخل بخلق
كيان مصطنع وال ينشئه  ،وإنما يكون تدخله بمثابة اعتراف بكيان حقيقي و موجود.
ودعما لحقيقة الشخص االعتباري في القانون الجزائري نستطيع أن نذكر أيضا
اعتراف المشرع الجزائري بالمسؤولية الجزائية لألشخاص االعتبارية من خالل المادة
 53من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته ،1والتي رغم أنھا تشمل األشخاص المعنوية
الخاصة فقط إال أنھا في طريق التعميم على سائر األشخاص المعنوية.2
ونخلص في النھاية أن التشريعات المقارنة أخذت تتوسع في فكرة إسناد الحقوق
والحريات لألشخاص المعنوية  ،حيث أصبح لھذه األشخاص حقوقا أساسية محمية
دستوريا كترجمة لتمتع ھذه األشخاص بالحقوق والحريات والتي ينبغي حمايتھا من سلطة
الدولة و شأنھا في ذلك شأن حقوق األفراد و حرياتھم ،كما أن القانون الجزائري اعترف
ھو اآلخر بالحقوق لصالح ھاته األشخاص،ھذا ما يفسح المجال إلمكانية تمتع البلدية
بالحرية التعاقدية.

اﻟﻔـــﺮع اﻟﺜﺎﱐ
اﻟﺒدلﻳﺔ ﲤﺎرس ﺣﺮﻳﺔ ﺗﻌﺎﻗﺪﻳﺔ وﻟﻴﺲ اﺧﺘﺼﺎص ﺗﻌﺎﻗﺪي
لقد أسلفنا بأن الحرية التعاقدية الزمة في العقود مدنية كانت أم إدارية  ،وان
األشخاص القانونية تمارس حرية تعاقدية مستمدة من العقد ذاته الذي يفترض ممارسة
الحرية التعاقدية  ،وفي مقابل ذلك رأينا معارضة بعض الفقه لتفسير ھوامش الحرية التي
تمارسھا األشخاص العامة ضمن العقود على أنھا معطيات لحرية تعاقدية حقيقية  ،و
اعتبروھا مجرد ممارسة الختصاص تعاقدي ،واستندوا في تبريرھم على أن لألشخاص
 1اﻟﻘﺎﻧﻮن رﰴ  01/06اﳌﺆرخ ﰲ 20ﻓﱪاﻳﺮ 2006ﻳﺘﻌﻠﻖ ابﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد و ﻣﲀﲿﺘﻪ )اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ اﻟﻌﺪد 14اﳌﺆرﺧﺔ ﰲ 08
ﻣﺎرس .(2006
 2ﻧﺼﺖ اﳌﺎدة  53ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد وﻣﲀﲿﺘﻪ ﻋﲆ" ﻳﻜﻮن اﻟﺸﺨﺺ الاﻋﺘﺒﺎري ﻣﺴﺆوﻻ ﺟﺰاﺋﻴﺎ ﻋﻦ اﳉﺮاﰂ اﳌﻨﺼﻮص
ﻋﻠﳱﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﳌﻘﺮرة ﰲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮابت".
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العامة امتيازات السلطة العامة التي ال يمكن اعتبارھا بأي حال من األحوال حقوقا ذاتية
أو حريات،فأصحاب ھذا االتجاه يعتقدون بتناقض الطرح المؤيد لوجود الحرية التعاقدية
لدى األشخاص العامة و يتساءلون عن ما ھو الداعي لتفسير ممارسة الشخص العام
للحرية في القرارات اإلدارية على أنھا"سلطة تقديرية" وفي نفس الوقت تفسر على أنھا
"حرية تعاقدية" لما يتعلق األمر بالعقد1؟ ،وبمعنى آخر :الشخص العام يقوم باألعمال
القانونية بناءا على اختصاصات تحدد له مجاالت تدخله وتزوده بالوسائل القانونية
الالزمة لذلك والتي تتمثل في القرار والعقد ،فلماذا نقر بأنه مجرد اختصاص تقديري لما
يتعلق األمر بتفسير ھوامش الحرية ضمن القرارات اإلدارية،ولكن نذھب لمفھوم الحرية
التعاقدية لما يتعلق األمر بھوامش الحرية ضمن العقود؟
لإلجابة عن ھذا التساؤل وسعيا إلثبات الحرية التعاقدية لدى البلدية ينبغي االنطالق
من فكرة أن االختصاص الذي يعني صالحية اتخاذ األعمال القانونية ليس مانعا من أن
تكون للبلدية أھلية ،أي أن االختصاص ال يلغي أھلية البلدية المترتبة عن صفتھا كشخص
2

قانوني  ،فھذه الصفة تجعل البلدية تتمتع بأھلية قانونية ،أي "ص#الحية اكتس#اب الحق#وق وتحم#ل
االلتزامات والقيام بالتصرفات القانونية" ،فإذا كانت البلدية تتخذ القرارات اإلداري#ة انطالق#ا م#ن
فكرة االختصاص فھذا ال يمنع من أن تتخذ البلدية التصرفات التعاقدية انطالق#ا م#ن فك#رة األھلي#ة
الت##ي تخ##رج ھ##ذه التص##رفات م##ن دائ##رة االختص##اص ،ھ##ذا م##ا يجع##ل تفس##ير ھ##وامش الحري##ة ف##ي
القرارات االنفرادية يبنى على فكرة االختصاص التق#ديري أو الس#لطة تقديري#ة ألن#ه ال يمك#ن أن
تفسر في ھذه الحالة عل#ى أنھ#ا حق#وق أو حري#ات ،وبالمقاب#ل تفس#ر الحري#ة ف#ي إط#ار التص#رفات
التعاقدية على أنھا معطيات لحرية تعاقدية حقيقية ،وذلك ألنھا ال تس#تند عل#ى فك#رة االختص#اص
بل تستند على فكرة األھلية القانونية التي تثبت للبلدية ،و التي تستمد من صفتھا كشخص ق#انوني
و موضوع للحق.

1

MOHAMED MAHOUACHI, la liberté contractuelle des collectivités territoriales,
Op.cit,Page220.
2
«si les colléctivités térritoriales ont une habilitation a émettre des actes juridiques qu'elles
tiennent de leurs compétences, elle ont également une capacité juridique qu'elles tiennent
directement de la reconnaissance de la pérsonnalité juridique». MAHOUACHI.M, Ibid,
Page220.
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وإذا س##لمنا أيض##ا ب##ان امتي##ازات الس##لطة العام##ة مقرون##ة بالدول##ة ،فيص##بح م##ن الص##حيح
اعتب##ار أن البلدي##ة عن##د اتخاذھ##ا للق##رارات اإلداري##ة تم##ارس س##لطة تقديري##ة ألنھ##ا ف##ي ھ##ذه الحال##ة
تمارس تفويضا لھاته االمتيازات  ،إال انه في الحالة التي تلجا فيھا البلدية إلى التصرف التعاقدي
فھ##ي ل##ن تم##ارس تفويض##ا م##ن الدول##ة المتي##ازات الس##لطة العام##ة  ،وذل##ك عل##ى اعتب##ار أن العق##د
يفترض إرادة البلدية وإرادة المتعاقد لتكوينه ،و لن تحتاج البلدية في ھ#ذا التص#رف إل#ى ممارس#ة
االمتيازات المفوضة،و ھذا يبرر لماذا تفسر حرية البلدية عند اتخاذھا للق#رار اإلداري عل#ى أنھ#ا
مجرد اختصاصات،في حين تفسر على أنھ#ا حري#ة تعاقدي#ة لم#ا يتعل#ق األم#ر بتص#رف تعاق#دي ،
ذل#ك أن امتي#ازات الس##لطة العام#ة ال يمك#ن أن تعتب##ر حقوق#ا ذاتي#ة أو حري##ات لم#ن ينھض#ون بھ##ا،
فالبلدية تتصرف في ھذه الحالة كممثلة للدولة  ،لكن البلدية عند لجوئھا إلى التصرفات التعاقدي#ة
فھي تمثل مصالح السكان القاطنين في اإلقليم الذي تض#مه  ،ھ#ذا يعن#ي ان الحري#ة الت#ي تمارس#ھا
البلدي##ة ض##من العق##ود ھ##ي معطي##ات لحري##ة تعاقدي##ة حقيقي##ة ،وعلي##ه ف##إن حج##ة ممارس##ة البلدي##ة
المتيازات السلطة العامة ال تحول دون أن يكون للبلدية حقوق وحريات ،وخاصة حرية تعاقدي#ة
مستمدة من شخصيتھا القانونية .
واستنادا على م#ا س#بق ف#إن البلدي#ة عن#د لجوءھ#ا إل#ى التعاق#د ،ھ#ي تم#ارس حري#ة تعاقدي#ة
مستمدة من النظام التعاقدي  ،ومستمدة أيضا من شخصيتھا القانونية التي تمنح لھ#ا أھلي#ة قانوني#ة

للقي#ام بالتصرفات التعاقدية ،وبذلك تمارس البلدية معطيات لحرية تعاقدية حقيقية وليس
مجرد اختصاصات تعاقدية.
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ
ﳑﺎرﺳﺔ اﻟﺒدلﻳﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ
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اﻟﻔﺼــــــــــــــﻞ اﻟﺜﺎﱐ
ﳑـﺎرﺳﺔ اﻟﺒدلﻳﺔ ﻟﻠﺤـﺮﻳﺔ اﻟﺘـﻌﺎﻗﺪﻳﺔ
إن إثبات وجود الحرية التعاقدية لدى البلدية يبقى إثباتا نظريا فقط إذا لم يترجم
بممارسة فعلية و حقيقية لھاته الحرية ،فممارسة البلدية للحرية التعاقدية تقتضي أن
يسمح النظام القانوني للبلدية بإعمال إرادتھا الحرة إلنشاء التصرفات التعاقدية و أن ال
يعمل على الحد منھا بشكل يؤدي إلى التغييب الكلي للحرية في المجال التعاقدي.
إن ممارسة الحرية التعاقدية تعني تحديد النطاق الذي تفعل من خالله ھاته الحرية
والذي يتحدد عن طريق البحث عن جميع القواعد التي من شانھا أن تحد من إعمال البلدية
لحريتھا التعاقدية ،ذلك أن أي حرية ما تقاس بالقيود الواردة عليھا،لذلك سوف نعتمد على
تقسيم فكرة الحرية التعاقدية إلى عدة عناصر ثم نستعرض مختلف القيود و المعوقات التي
تحد من ممارسة البلدية لكل عنصر من ھذه العناصر على حدى،و عليه سوف نتناول من
خالل ھذا الفصل ممارسة البلدية لحرية التعاقد أو عدم التعاقد في )مبحث أول( ثم نتناول
ممارسة البلدية لحرية اختيار المتعاقدين و تحديد مضمون العقد في )مبحث ثاني(.
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اﳌـﺒﺤﺚ ا ٔﻻول
ﳑﺎرﺳﺔ اﻟﺒدلﻳﺔ ﳊﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ٔاو ﻋﺪم اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ
إن تحديد نطاق ممارسة األفراد لحرية التعاقد أو عدم التعاقد يقتضي البحث عن
المجال التعاقدي الذي يسمح بتحريك اإلرادة الفردية إلنشاء التصرفات التعاقدية ،و يتحدد
ھذا المجال بدراسة ركن المحل  ،فمحل العقد يجب أن ال يخالف النظام العام و اآلداب
العامة،1كما يجب أن ينصب على أشياء يجوز التعامل فيھا ، 2ورغم أن المجال التعاقدي
للبلية يتحدد أيضا عن طريق ھذه القواعد إال أن ھناك قواعد أخرى يخضع لھا محل العقد
الذي تبرمه البلدية و الذي يجعل المجال التعاقدي للبلدية اقل اتساعا مقارنة مع المجال
التعاقدي لألفراد.
إن القواعد التي تحكم محل العقد الذي تبرمه البلدية ليست المصدر الوحيد للقيود
الواردة على ممارسة البلدية لحرية التعاقد  ،فخضوع البلدية للرقابة الوصائية و بعض
القواعد األخرى ،يحد بشكل بالغ من حريتھا في التعاقد أو عدم التعاقد ،و من دون شك أن
ھذه القيود سوف تنعكس على فعالية جميع عناصر الحرية التعاقدية األخرى ،و ذلك على
اعتبار أن حرية التعاقد أو االمتناع ھي العنصر الجوھري و الرئيسي للحرية التعاقدية ،
ويكفي أن تعوق ھذه الحرية كي تعدم جميع عناصرھا األخرى  ،فما جدوى البحث عن
حرية البلدية في تحديد مضمون العقد أوفي اختيار المتعاقدين إذا كانت حريتھا في التعاقد
أصال غائبة ؟ ،سنتناول من خالل ھذا المبحث المواد الخارجة عن دائـرة تعـاقد البلديـة
في )مطلب أول( ثم نتعرض لمعوقات ممارسة البلدية لحرية التعاقد أو عدم التعاقد في
)مطلب ثاني(.

 1ﻧﺼﺖ اﳌﺎدة  92ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺪﱐ  10/05ﻋﲆ »:إذا ﰷن ﳏﻞ الاﻟﱱام ﻣﺴـﺘﺤﻴﻼ ﰲ ذاﺗﻪ ٔاو ﳐﺎﻟﻔﺎ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ٔاو اﻻٓداب اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﰷن ابﻃﻼ ﺑﻄﻼان ﻣﻄﻠﻘﺎ «.
 2ذكل اﻧﻪ ﻫﻨﺎك ٔاﺷـﻴﺎء ﻏﲑ ﻗﺎﺑةل ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻼ ﻳﺼﻠﺢ ٔان ﺗﻜﻮن ﳏﻼ ﻟﻠﻌﻘﻮد.راﺟﻊ ﰲ ﻫﺬا اﳋﺼﻮص:ﻋﲇ ﻓﻴﻼﱄ،الاﻟﱱاﻣﺎت )اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﻘﺪ(،ﻣﻮﰰ ﻟﻠﻨﴩ،اﳉﺰاﺋﺮ،2001،اﻟﺼﻔﺤﺔ 186اﱃ.183
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اﳌﻄـﻠﺐ ا ٔﻻول
اﳌﻮاد اﳋﺎرﺟﺔ ﻋﻦ داﺋﺮة ﺗﻌﺎﻗﺪ اﻟﺒدلﻳﺔ
ھناك عدة مواد تخرج عن دائرة تعاقد البلدية و التي ال يمكن للبلدية أن تجعلھا
محال للعقود التي تبرمھا،و أساس خروج ھذه المواد عن دائرة التعاقد يرجع في بعض
الحاالت إلى ضرورة تحديد البلدية للمراكز القانونية بطريق إنفرادي والتي ليست مجاال
للمفاوضة أو النقاش التي يقتضيھا العقد ،1كما يرجع في حاالت أخرى إلى ضرورة
احتفاظ البلدية بسلطة تعديل أو إنھاء ھذه المراكز بدون أن تكون محكومة بأي حقوق
مكتسبة التي من الممكن أن تنشأ إذا ما تم اللجوء إلى الطريق التعاقدي، 2و نتيجة لذلك
تخرج بعض المواد عن دائرة تعاقد البلدية بحكم طبيعتھا )فرع أول( و تخرج مواد أخرى
عن دائرة تعاقد البلدية بحكم القانون )فرع ثاني(.

اﻟﻔـــﺮع ا ٔﻻ ّول
اﳌﻮاد اﳋﺎرﺟﺔ ﻋﻦ داﺋﺮة ﺗﻌﺎﻗﺪ اﻟﺒدلﻳﺔ ﲝﲂ ﻃﺒﻴﻌﳤﺎ
ھناك بعض المواد لديھا "حساسية تعاقدية" ،3أي أنھا ال تص لح أن تكون محال
للعقد الذي تبرمه البلدية ،وذلك بحكم طبيعتھا دون وجود نصوص صرحية تمنع ذلك،
وخروج ھذه المواد عن دائرة التعاقد يعتبر قيدا على حرية البلدية في التعاقد أو االمتناع،
و ھذا يجعل مجال ممارستھا لحرية التعاقد يتحدد -مبدئيا  -بالمواد التي لھا قابلية تعاقدية .

1

Voir en ce sens:ANDRE DELAUBADERE, FRANCK MODERNE,PIERRE
DELVOLVE, Traité des contrats administratifs, Tome1, LGDJ,1983, page 46.

» 2ﺣﻴﺚ ٔان ﻫﻨﺎك ﻣﻮادا ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻٕداري ﻻ ﳝﻜﻦ ٔان ﺗﺎٔﺧﺬ ﻃﺎﺑﻌﺎ ﺗﻌﺎﻗﺪاي ﻓﺘﺨﺮج ابﻟﺘﺎﱄ ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻌﻘﺪ اﻻٕداري ﰲ ﺣﺪ ذاﺗﻪ،
و ٔاﺳﺎس ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻫﻮ ٔان اﻻٕدارة ﻛﺴﻠﻄﺔ ﲻﻮﻣﻴﺔ ﺗﳣﺘﻊ ابﻣﺘﻴﺎزاﲥﺎ ﻓﳰﻜﳯﺎ ٔان ﺗﻀﻊ و ٔان ﲢﺪد و ﺗﻨﻈﻢ وﺿﻌﻴﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔٔ ،اي اﳖﺎ
ﺗﻨﺸﺎ ﻧﻈﺎم ﻗﺎﻧﻮﱐ ٕابرادة ﻣﻨﻔﺮدة ﻻ ﻳﳣﻜﻦ ﻣﻌﻬﺎ اﻟﻄﺮف اﳌﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻦ ٔان ﻳﺘﻔﺎوض « .ﺑﻦ ﻋﻠﻴﺔ ﲪﻴﺪ ،ﻣﻔﻬﻮم و ﳏﺘﻮى اﻟﻌﻘﺪ اﻻٕداري ﰲ
اﻟﻘﻀﺎء اﻻٕداري اﳉﺰاﺋﺮي ،رﺳﺎةل ﻣﺎﺟﺴـﺘﲑ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ،2001،اﻟﺼﻔﺤﺔ .30
 3ﻟﻔﻆ ﻣﻘﺘﺒﺲ ﻣﻦ:

DELAUBADERE et autres, traité des contrats administratif , op.cit , page 45.
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ٔاوﻻ :ﺗﻨﻈﲓ اﳌﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ
من المسلم به أن تنظيم المرافق العامة يعود إلى السلطة العامة ،1وعليه ال يمكن
للبلدية أن تتخلى عن تنظيم المصالح العمومية البلدية بطريق تعاقدي ،فتنظيم المصالح
العمومية يخرج بطبيعته عن المجال الذي يمكن أن تتعاقد حوله البلدية ،لذلك يجب أن
تتولى بنفسھا تنظيم وإدارة ھذه المصالح ،لذلك تسند القوانين للبلدية تنظيم المرافق المحلية
"مع مراعاة األحكام القانونية المطبقة في ھذا المجال ،تضمن البلدية سير المصالح
العمومية البلدية والتي تھدف إلى تلبية حاجات مواطنيھا وإدارة أمالكھا ،وبھذه الصفة
فھي تحدث إضافة إلى مصالح اإلدارة العامة ،مصالح عمومية تقنية ،2"...فالمرافق العامة
المحلية ھي واجھة البلدية ،وتنظيمھا وإدارتھا من صميم عملھا ،3ويقع تحت مسؤوليتھا
تامين الخدمات على وجه المساواة لجميع المنتفعين ،وال يجوز لھا التخلي عن ذلك وإالّ
فقدت أصال مبرر وجودھا.
ّ
إن كون تنظيم المرافق العامة خارج عن دائرة التعاقد ال يعني ب أن البلدية ال
تستطيع إبرام العقود التي تتضمن تسيير ھذه المرافق ،فقانون البلدية نصّ في المادة 159
على إمكانية إبرام عقود االمتياز أو تف ويض المصالح العمومية لتسيير بعض المرافق
العمومية و يتعلق األمر على سبيل المثال بالتزويد بالمياه الصالحة للشرب ،النفايات
المنزلية ،صيانة الطرقات  ،األسواق المغطاة ...فمحل ھذه العقود ال يتعلق بتنظيم المرافق
العامة بل بتسييرھا واستغاللھا فقط ،وما يبرر عدم تخلي البلدية عن تنظيم المرافق
العمومية من خالل ھذه العقود ھو وجود البنود التنظيمية التي يتضمنھا دفتر شروط عقد
االمتياز أو أي عقد يتضمن تسيير المرافق العامة  ،فدفتر شروط عقد االمتياز يحوي
نوعين من الشروط ،شروط تعاقدية ،وھي التي تتفق إرادة البلدية و إرادة صاحب االمتياز
عليھا بكل حرية ،وتتعلق باألعباء المالية لصاحب االمتياز ومدة العقد ،و شروط تنظيمية
DELAUBADAIRE.A et autre, Ibid, Page, 46.

1

 2اﳌﺎدة  149ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﰴ  10/11اﳌﺆرخ ﰲ  22ﻳﻮﻧﻴﻮ  2011اﳌﺘﻌﻠﻖ ابﻟﺒدلﻳﺔ )اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ اﻟﻌﺪد 37اﳌﺆرﺧﺔ ﰲ  03ﻳﻮﻧﻴﻮ
.(2011
 »3ﺗﳣﺘﻊ اﻻٕدارة ﻣﺎﳓﺔ الاﻣﺘﻴﺎز ﲠﳰﻨﺔ اتﻣﺔ ﻋﲆ إﻋﺪاد اﳌﺮﻓﻖ اﻟﻌﺎم و ﺗﺸﻐﻴهل « .ﺗﻌﻠﳰﺔ وزﻳﺮ ادلاﺧﻠﻴﺔ و اﶺﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ .اﻧﻈﺮ :
اﳌﻠﺤﻖ رﰴ .01
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وھي تلك التي تحدد قواعد المرفق ،والتي ال يمكن أن تعتبر عقدا ولو تم النص عليھا في
العقد ،ذلك ّ
أن ھذه الشروط تتضمن قواعد تنظيم المرفق الذي ال يمكن للبلدية أن تتخلى
عنه بطريق تعاقدي ،وليس لوجودھا ضمن العقد أي تحصين تعاقدي أو ثبات أمام
القوانين ،أو أمام سلطة البلدية في تعديل أو تغيير ھذه الشروط ،وفي ھذا الصدد نصت
تعليمة وزير الداخلية الموجھة للوالة 1على أن الشروط التنظيمية التي يحويھا عقد االمتياز
» ...ھي الشروط التي تملك الجھة اإلدارية تعديلھا في أي وقت وكلما دعت حاجة المرفق
العام موضوع االمتياز إلى ذلك، «...فمن المبادئ األساسية التي تقوم عليھا المرافق
العامة ھي قابليتھا للتغير المستمر والتكيف ،وعليه ال يمكن للبلدية أن تعھد تنظيم المرفق
ألي طرف أخر ،بل تتولى ھي بنفسھا تنظيمه ،ولو كان ھذا المرفق محال للتسيير من
طرف آخر ،لذلك ال تعتبر العقود التي تتضمن تسيير المرافق العمومية تخليا عن المرفق
العام ،فقد نصت تعليمة وزير الداخلية أيضا على أن...» :امتياز المرافق العامة ال يعتبر
تنازال من قبل الجھة اإلدارية المختصة ،بل تظل ھذه األخيرة ضامنة له ومسؤولة عن
إدارته واستغالله اتجاه الجمھور ،وللقيام بھذا الواجب تتدخل في شؤون المرفق كلما دعت
المصلحة لذلك.2«...

اثﻧﻴﺎ :ﳑﺎرﺳﺔ الاﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻻٕدارﻳﺔ
إن االختصاص ليس حقا شخصيا ،ھذا ما يجعله خارجا عن دائرة التعاقد ،وعليه ال
يمكن للبلدية أن تتعاقد حول اختصاصھا،كأن يبرم رئيس المجلس الشعبي البلدي عقدا مع
أحد األفراد يكون موضوعه تعھدا من رئيس المجلس باتخاذ قرار ما ،فھذا يعتبر تخليا عن
االختصاص بطريق تعاقدي ،فممارسة االختصاص ال تصلح ألن تكون محال للعقود،
ولكن يجب التفريق بين التخلي عن االختصاص بموجب العقد ،وتفويض االختصاص،
فتفويض االختصاص ھو إجراء يسمح لسلطة ما ،أن تعھد بعض اختصاصاتھا إلى وكيل
محدد ،ويتم ذلك بنا ًءا على نص قانوني يجيز ذلك ،3فال يعتبر ذلك تخليا عن االختصاص،
ٔ 1اﻧﻈﺮ :اﳌﻠﺤﻖ رﰴ .01
ٔ 2اﻧﻈﺮ :ﻧﻔﺲ اﳌﻠﺤﻖ .
ٔ 3اﲪﺪ ﳏﻴﻮ ،ﳏﺎﴐات ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻٕدارﻳﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،اﻟﺼﻔﺤﺔ .80
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على عكس التخلي عن االختصاص بموجب العقد.

اثﻟﺜﺎ :اﻟﻀﺒﻂ اﻻٕداري
وھذا المجال يعتبر من دون شك أحد أبرز المجاالت التي تخرج عن نطاق حرية
تعاقد أو عدم تعاقد البلدية ،فالضبط اإلداري يعتبر من عمليات السلطة العامة ،تلك
العمليات التي تتنافى طبيعتھا من أن تكون محال للعقود ،1لذلك يمارسھا رئيس المجلس
الشعبي البلدي ليس بصفته ممثال للبلدية بل كممث ل للدولة ،2فطبيع ة الضبط اإلداري
وطابعه السيادي يحول دون طلب التعاون من األفراد لتحقيقه بموجب التقنيات التعاقدية،
لذلك يعد مجاال إلعمال القرارات االنفرادية ،و ال يمكن أن يعھد لألفراد القيام بالضابطة
اإلدارية.
ففي فرنسا ،موقف مجلس الدولة مستقر وحازم من ھذه القضية ،فقد أبطل عدة
عقود كان موضوعھا ممارسة الضبط اإلداري ففي قضية  D'OSTRICOUTفي
 ،1997/12/29قضى مجلس الدولة الفرنسي ببطالن عقد بين بلدية وإحدى الشركات
الخاصةّ ،
ألن موضوع العقد لم يقتصر على حراسة العقارات والمنقوالت العائدة لھذه
البلدية فحسب ،بل عھد إلى ھذه الشركة مھمة السھر على ضبط الطرق العامة لكل إقليم
البلدية ،3ورغم استقرار القضاء الفرنسي على ھذه القاعدة،فقد ظھرت عقود تسمى
"بالعقود المحلية لألمن" و ھذه العقود تب رم بين الجماعات المحلية والدولة وتتضمن
سلطات للضبط من أجل تحسين األداء األمني المحلي ،لذلك ثار التساؤل حول مدى
شرعية ھذه العقود الذي تتضمن موادا تخرج بطبيعتھا عن دائرة التعاقد ،إالّ ّ
أن الفقه
الفرنسي المعاصر رأى ّ
أن ھذه العقود ال تتضمن تفويضا لسلطة الضبط بالمعنى القانوني

 » 1إن اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ اﻻٕدارﻳﺔ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻦ ا ٔﻻﻋﲈل اﻻٕدارﻳﺔ الاﻧﻔﺮادﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﲠﺎ اﻻٕدارة ﻣﻦ اﺟﻞ اﳊﻔﺎظ ﻋﲆ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ،ﻻن ﻧﺸﺎط
اﻻٕدارة ﺧﺎﺻﻴﺘﻪ ا ٔﻻﺳﺎﺳـﻴﺔ ﻫﻮ اﻟﻌﻤﻞ الاﻧﻔﺮادي ﺣﻴﺚ ﻻ ﳝكل اﻟﻔﺮد ﻣﻨﺎﻗﺸـﺘﻪ إﳕﺎ ﻫﻮ ﳎﱪ ﻋﲆ الاﻣﺘﺜﺎل و اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ« .ﺑﻠﻌﺒﺎس
ﺑﻠﻌﺒﺎس ،دور و ﺻﻼﺣﻴﺎت رﺋﻴﺲ اجملﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﺒدلي ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳉﺰاﺋﺮي ،ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴـﺘﲑ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ،2003،
اﻟﺼﻔﺤﺔ.86
 2اﻧﻈﺮ ﺻﻼﺣﻴﺎت رﺋﻴﺲ اﻟﺒدلﻳﺔ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﳑﺜﻼ ﻟدلوةل ﰲ اﳌﻮاد ﻣﻦ  85إﱃ  95ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن  10/11اﳌﺘﻌﻠﻖ ابﻟﺒدلﻳﺔ.
 3همﻨﺪ ﳐﺘﺎر ﻧﻮح ،اﻻٕﳚﺎب و اﻟﻘﺒﻮل ﰲ اﻟﻌﻘﺪ اﻻٕداري ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،اﻟﺼﻔﺤﺔ .25
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الدقيق ،فھي مجرد تعاون بين الدولة والجماعات المحلية لتطوير األمن على المستوى
المحلي .

اﻟﻔـــﺮع اﻟﺜﺎﱐ
اﳌﻮاد اﳋﺎرﺟﺔ ﻋﻦ داﺋﺮة ﺗﻌﺎﻗﺪ اﻟﺒدلﻳﺔ ﲝﲂ اﻟﻘﺎﻧﻮن
ھناك بعض المواد تخرج عن دائرة التعاقد ال بالنظر إلى طبيعتھا ،و لكن بالنظر
إلى القوانين التي تحظر على البلدية التعاقد في مادة معينة ،و تلزمھا بعدم إتباع الطريق
التعاقدي ،1و ھذا يتم إما بوجود نص صريح يقضي بعدم تعاقدھا،أو بطريق ضمني حيث
يفھم من صياغة النص أن القانون قد قيد حرية البلدية في اللجوء للتعاقد.

ٔاوﻻ :اﳊﻈﺮ اﻟﴫﱖ ﻟﻠﺘﻌﺎﻗﺪ
ھناك نصوص صريحة تحظر على البلدية التعاقد في مجال محدد ،و يكون ذلك
عادة في المراكز التنظيمية التي تحدد بالقوانين و التنظيمات ،و لعل المثال النموذجي لذلك
ھو عالقة اإلدارة ب الموظف التي تعتبر عالقة ذات طبيعة تنظيمية ،2حيث ينتج عن
االعتراف بالعالقة التنظيمية بين الموظف و اإلدارة ّ
أن مركز الموظف ينتج من قواعد
عامة ومجرّدة وليس من عقد مبرم بين اإلدارة والموظف وبذلك ّ
فإن ترسيم الموظف ال
يعتبر عنصرا من اتفاق تعاقدي بل يعد قرارا إداريا ،وأيضا ّ
أن مركز الموظف ھو موحد
لكل الموظفين الذين يكونون في نفس الرتبة ،ما يؤدي إلى عدم شرعية العقود التي تبرم
بين اإلدارة والموظف ،كما ينتج عن الطبيعة التنظيمية قابلية القانون المتعلق بالوظيفة
العمومية للتعديل دون االحتجاج بوجود حقوق مكتسبة للموظفين.
وعليه فإن القانون يحظر على البلدية أن تلجأ إلى الطريق التعاقدي في العالقة مع
الموظف العام ،فھذه العالقة تحكمھا القوانين واألنظمة القابلة للتعديل في أي وقت و التي
توحد مركز الموظف ،أ ّما الطريق التعاقدي فھو يولد الحقوق الشخصية المكتسبة التي
تجعل المتعاقد يتحصل على مزايا متفاوتة بحسب االتفاق وھذا يتنافى مع الطبيعة النظامية

 1اﻧﻈﺮ ﰲ ﻧﻔﺲ اﳌﻌﲎ:همﻨﺪ ﳐﺘﺎر ﻧﻮح ،اﻻٕﳚﺎب و اﻟﻘﺒﻮل ﰲ اﻟﻌﻘﺪ اﻻٕداري ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ﺻﻔﺤﺔ .62
 2ﺗﻨﺺ اﳌﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ  " 03/06ﻳﻜﻮن اﳌﻮﻇﻒ ﲡﺎﻩ اﻻٕدارة ﰲ وﺿﻌﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ٔاﺳﺎﺳـﻴﺔ وﺗﻨﻈﳰﻴﺔ".
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لمركز الموظف.1
وإذا كان ھذا الحظر يتعلق أساسا بالموظفين فإنّه بإمكان البلدية أن تلجأ إلى التعاقد
من أجل االستعانة بخبراء أو مستشارين كما نصّت عليه المادة  132من قانون البلدية ،2أو
التعاقد مع بعض األفراد خارج نطاق القانون األساسي للوظيفة العامة ،كالتعاقد مع
السائقين والحجّاب والع ّمال المھنيين.
وبنا ًءا عليه ّ
فإن حريّة البلدية في التعاقد تظل محددة في نطاق الوظيفة العامة وال يجوز
لھا قانونا أن تلجأ إلى الطريق التعاقدي في ھذا المجال.

اثﻧﻴﺎ :اﳊﻈﺮ اﻟﻀﻤﲏ ﻟﻠﺘﻌﺎﻗﺪ
إن خروج ھذه المواد عن دائرة التعاقد يستشف من صياغة النصوص دون أن
يكون ھناك حظر قانوني صريح للتعاقد ،كحظر التعاقد عن طريق اشتراط القانون تدخل
البلدية بالطريق االنفرادي ما يعني استبعاد الطريق التعاقدي بصورة ضمنية ،فالمادة 96

من قانون البلدية 10/11نصت على":يتخذ رئيس البلدية في إطار صالحياته قرارات
قصد :األمر باتخاذ تدابير عملية خاصة بالمسائل الموضوعة تحت إشرافه وسلطته"...
ويفھم من ھذه المادة ّ
أن جميع المسائل التي ھي تحت إشراف سلطة رئيس البلدية تتوجب
اتخاذ قرارات إدارية انفرادية ما يقصي بصورة ضمنية لجوء رئيس البلدية للتصرفات
التعاقدية في ھذه المسائل.
كما قد يحظر التعاقد ضمنيا من خالل فرض المشرّع تسيير المصالح العمومية
البلدية عن طريق التسيير المباشر ما يقصي بالنتيجة التسيير التعاقدي لھذه المصالح ،أو
كأن ينص المشرع أيضا على قائمة محددة للمصالح التي يمكن تسييرھا بطريق تعاقدي ما
يعني أيضا إقصاء التسيير التعاقدي للمصالح العمومية األخرى،و نجد ذلك في قانون
البلدية  10/11من خالل تحديده للمصالح العمومية البلدية التي يمكن تسييرھا عن طريق
تعاقدي ) ويتعلق األمر تحديدا بعقد االمتياز أو عقد البرنامج أو صفقة طلبية( وھذا التحديد

 1همﻨﺪ ﳐﺘﺎر ﻧﻮح ،اﻻٕﳚﺎب و اﻟﻘﺒﻮل ﰲ اﻟﻌﻘﺪ اﻻٕداري ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ﺻﻔﺤﺔ.65
 2اﻟﻘﺎﻧﻮن رﰴ  10/11ﻣﺆرخ ﰲ  22ﻳﻮﻧﻴﻮ  2011ﻳﺘﻌﻠﻖ ابﻟﺒدلﻳﺔ )اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ ﻋﺪد  37اﻟﺼﺎدرة ﺑﺘﺎرﱗ  03ﻳﻮﻟﻴﻮ .(2011
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1

يقصي بطريقة ضمنية التسيير التعاقدي للمصالح العمومية البلدية األخرى  ،فالمادة 149
2

من قانون البلدية  ،وبعدما حددت بعض المصالح العمومية البلدية ،جاءت المادة 155

و 156ونصّت على إمكانية تسيير ھذه المصالح عن طريق االمتياز أو عن طريق عقد
البرنامج أو صفقة طلبي ة ،ويفھم من ذلك ّ
أن التسيير التعاقدي وارد فقط في المصالح
العمومية المحددة في المادة  ، 149ما يعني حظر التسيير التعاقدي للمصالح البلدية
األخرى ،و تجدر اإلشارة إلى ّ
أن قانون البلدية  08/90و رغم انه لم يحصر المصالح التي
بإمكان البلدية إنشاءھا و بالتالي إمكانية تسييرھا عن طريق االمتياز ،إال انه قد أورد
شرطا على اللجوء لعقد االمتياز ،مفاده عدم إمكانية اللجوء لالمتياز إال في الحالة التي
يحدث فيھا التسيير المباشر لضرر،فقد نصت المادة  138على انه "إذا لم يكن استغالل
المصالح العمومية البلدية استغالال مباشراً دون أن ينجم عن ذلك ضرر ،جاز للبلدية منح
ھذا االمتياز" ،وھذا يعني إقصاء التسيير التعاقدي للمصالح البلدية في كل الحاالت التي ال
يحدث فيھا التسيير المباشر لضرر.

اﳌﻄـﻠﺐ اﻟﺜﺎﱐ
ﻣﻌﻮﻗﺎت ﳑﺎرﺳﺔ اﻟﺒدلﻳﺔ ﳊﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ٔاو ﻋﺪم اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ
إن مظھر الحرية التعاقدية لدى األفراد يتجلى من خالل تمتعھم بأھلية عامة للتعاقد
وال يحدھم في ذلك إال القواعد المتعلقة بأھليتھم ›› كل شخص أھل للتعاقد ما لم يطرأ على
أھليته عارض يجعله ناقص األھلية أو فاقدھا بحكم القانون « ،3إال أن األمر يختلف لما
نكون بصدد الحرية التعاقدية لدى البلدية  ،فالبلدية محكومة بمبدأ التخصص الذي تخضع
 1إن ﻗﻮاﻧﲔ اﻟﺒدلﻳﺔ اﳌﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻓﺮﺿﺖ ﻋﲆ اﻟﺒدلﻳﺔ اﻟﺘﺴـﻴﲑ اﳌﺒﺎﴍ ٔﻻﻏﻠﺐ ﻣﺮاﻓﻘﻬﺎ  ،و ﻓـﺮض اﻟﺘﺴــﻴﲑ اﳌﺒـﺎﴍ ﻳﻌـﲏ ﻓـﺘﺢ اجملـﺎل ٔاﻣـﺎم
إﺑﺮام ﻧﻮع واﺣﺪ اﻟﻌﻘﻮد ،و ﱔ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،و ﺗﻔﻀﻴﻞ اﻟﻠﺠﻮء إﱃ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻋﻦ ابﰶ ا ٔﻻﻧـﻮاع اﻟﻌﻘﺪﻳـﺔ ا ٔﻻﺧـﺮى ﻳﺮﺟـﻊ
إﱃ اﻋﺘﺒﺎرات ﺗﺮﺗﺒﻂ اب ٔﻻوﺿﺎع الاﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و اﻟﺴـﻴﺎﺳـﻴﺔ ﻟدلوةل ،راﺟﻊ ﰲ ﻫﺬا اﳋﺼﻮص:
BENNADJI CHÉRIF, marchés publics et corruption en Algerie,NAQD,N025,Page 145.

 2ﻧﺼﺖ اﳌﺎدة  149ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺒدلﻳﺔ  10/11ﻋﲆ اﳌﺼﺎﱀ اﻟﱵ ﲢﺪهثﺎ اﻟﺒدلﻳﺔ و ﱔ :اﻟﱱوﻳـﺪ ابﳌﻴـﺎﻩ اﻟﺼـﺎﳊﺔ ﻟﻠﴩـب وﴏف اﳌﻴـﺎﻩ
اﳌﺴـﺘﻌﻤةل،اﻟﻨﻔﺎايت اﳌﲋﻟﻴﺔ واﻟﻔﻀـﻼت ا ٔﻻﺧﺮى،ﺻـﻴﺎﻧﺔ اﻟﻄﺮﻗـﺎت و إﺷـﺎرات اﳌـﺮور،اﻻٕانرة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ،ا ٔﻻﺳـﻮاق اﳌﻐﻄـﺎة و ا ٔﻻﺳـﻮاق و
اﳌﻮازﻳﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ،اﳊﻈﺎﺋﺮ و ﻣﺴﺎﺣﺎت اﻟﺘﻮﻗﻒ،اﻟﻨﻘﻞ اﶺﺎﻋﻲ،اﳌﺬاﰆ اﻟﺒدلﻳﺔ،اﳋﺪﻣﺎت اﳉﻨﺎﺋﺰﻳـﺔ و ﲥﻴﺌـﺔ اﳌﻘـﺎﺑﺮ و ﺻـﻴﺎﻧﳤﺎ ﲟـﺎ ﻓﻴـﻪ ﻣﻘـﺎﺑﺮ
اﻟﺸﻬﺪاء،اﻟﻔﻀﺎءات اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ٔﻻﻣﻼك اﻟﺒدلﻳﺔ،ﻓﻀﺎء اﻟﺮايﺿﺔ و اﻟﺘﺴﻠﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ٔﻻﻣﻼك اﻟﺒدلﻳﺔ،اﳌﺴﺎﺣﺎت اﳋﴬاء.
 3اﳌﺎدة  78ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﰴ  10 /05اﳌﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺪﱐ اﳌﺆرخ ﰲ  20ﻳﻮﻧﻴﻮ )، 2005اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ اﻟﻌﺪد  44اﳌﺆرﺧﺔ ﰲ
.( 2005/06/26
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له سائر األشخاص العامة ،1ومھما كانت اختصاصات البلدية واسعة فھي محددة بموجب
ھذا المبدأ فال يمكن لھا التدخل في جميع المجاالت  ،وعليه فإن حريتھا التعاقدية ستمارس
في حدود تخصصھا ،وھي بذلك تختلف عن الحرية التعاقدية لألفراد التي تتسم باإلطالق
والذاتية،و رغم ذلك فان تفعيل ممارسة البلدية لحرية التعاقد أو عدم التعاقد يتوقف على
النظام المتبنى في تحديد اختصاص البلدية ،الن ھذا النظام ھو من يحدد قدرة البلدية على
تفعيل حريتھا في التعاقد،كما أن للتدخالت الوصائية أيضا األثر البالغ على ممارسة
البلدية لحرية التعاقد أو عدم التعاقد فعقود البلدية ليست بمنأى عن الرقابة التي تمارسھا
السلطة الوصية على أعمال البلدية  ،فالوصاية المشددة تعوق أي فعالية لممارسة الحرية
التعاقدية من البلدية ،لذا سوف نتعرض فيما يلي إلى نظام اختصاصات البلدية كمعوق
لحريتھا في التعاقد)فرع أول( ثم إلى آثار الوصاية على ممارسة البلدية لحرية التعاقد
)فرع ثاني(.

اﻟﻔــﺮع ا ٔﻻول
ﻧﻈﺎم اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﺒدلﻳﺔ ﳈﻌﻮق ﳊﺮﻳﳤﺎ ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ
يحدد مبدأ التخصص دائرة األھداف التي يتعين على البلدية استھدافھا و عدم
تجاوزھا ،فالبلدية ال تتدخل إال في المجاالت المحددة لھا وفي حدود األھداف التي أنشأت
من اجلھا  ،ھذا ما يجعل البلدية في مركز مغاير األفراد الذين يسعون لتحقيق أھداف ذاتية
و المتناھية ،و تبعا لذلك فان الحرية التعاقدية للبلدية تختلف عن تلك التي يتمتع بھا األفراد
من حيث نطاقھا ومجاالتھا ،ورغم ذلك فان نطاق ممارسة البلدية لحرية التعاقد أو عدم
التعاقد يختلف بحسب النظ ام المعتمد لتحديد اختصاصاتھا ،على اعتبار أن ھناك عدة
أنظمة لتحديد االختصاصات و التي يختلف مدى تأثيرھا على فعالية ممارسة البلدية
لحرية التعاقد ،سنتعرض في ما يلي إلى مختلف أنظمة تحديد االختصاص )أوال( ثم
 2ﻣﻦ ﻏﲑ اﻟﺼﺤﻴﺢ الاﻋﺘﻘﺎد ٔان اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻮﺣﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﲣﻀﻊ ﳌﺒﺪ ٔا اﻟﺘﺨﺼﺺ  ،ﲾﻤﻴﻊ ا ٔﻻﺷﺨﺎص اﻟﻌﺎﻣﺔ ﲣﻀﻊ ﻟﻬﺬا اﳌﺒﺪ ٔا ﲟﺎ
ﻓﳱﺎ اﶺﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ ،ﻟﻜﻦ الاﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮاﺳﻌﺔ ﻟﻬﺬﻩ ا ٔﻻﺧﲑة ﲡﻌﻞ ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﺒﺪ ٔا ٔاﻗﻞ وﺿﻮﺣﺎ ابﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ.راﺟﻊ
ﻣﺜﻼ:
ANDRE DE LAUBADERE,JEAN-CLAUDE VENEZIA,YVES GAUDEMET, droit
administratif, Tome 1,12e édition, LGDJ,Paris,1992,Page56.
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نتعرض إلى النظام المعتمد في تحديد اختصاصات البلدية و أثره على حريتھا في التعاقد
)ثانيا(.

ٔاوﻻٔ :اﻧﻈﻤﺔ ﲢﺪﻳﺪ الاﺧﺘﺼﺎص
إن مبدأ التخصص يختلف في تأطيره للحرية التعاقدية للبلدية بحسب النظام المتبنى
في تحديد اختصاصاتھا على اعتبار أن ھناك نظامين لتحديد االختصاصات ،النظام األول
ھو نظام البند العام لالختصاص أو نظام االختصاص المطلق،و النظام الثاني ھو نظام
اإلسناد القانوني لالختصاص،1و تبني أيا من ھذين النظامين ينعكس بصورة مباشرة على
فعالية حرية البلدية في التعاقد .
فنظام البند العام لالختصاص يعتمد على معيار الشؤون المحلية في تحديده
الختصاصات البلدية ،ومن خالل ھذا النظام يمكن للبلدية التدخل في جميع الشؤون التي
توصف بأنھا محلية ،ومما ال شك فيه أن نظاما كھذا يعطي للبلدية اختصاصات واسعة
فال يَ ُحد من اختصاصاتھا سوى القيدين التاليين :
 التدخل خارج الحدود اإلقليمية. التدخل في الشؤون الوطنية أو في شؤون الجماعات اإلقليمية األخرى .ورغم ما يثيره ھذا النظام من صعوبات ،وذلك لعدم تحديده لالختصاصات بدقة
وغموض معيار الشؤون المحلية،2إال أن إعطاءه الختصاصات واسعة للبلدية ينعكس
بصورة مباشرة على حرية البلدية في التعاقد  ،فھو يم ّكن البلدية من اللجوء للتعاقد بصورة
واسعة فال يصبح يحد من حريتھا التعاقدية إال ما قد يحد من اختصاصھا بموجب مبدأ
التخصص.

 1ﻳﺘﻨﺎول ﺑﻌﺾ اﻟﻜﺘﺎب "ﻧﻈﺎم اﻟﺒﻨﺪ اﻟﻌﺎم ﻟﻼﺧﺘﺼﺎص" ﲢﺖ ﺗﺴﻤﻴﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻔﺮﻧﴘ ﻟﻼﺧﺘﺼﺎص،اﻣﺎ"ﻧﻈﺎم ا ٕﻻﺳـﻨﺎد اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ
ﻟﻼﺧﺘﺼﺎص" ﻓﺘﺤﺖ ﺗﺴﻤﻴﺔ اﻟﻨﻈﺎم الاﳒﻠﲒي ﻟﻼﺧﺘﺼﺎص.اﻧﻈﺮ ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل :إﺑﺮاﻫﲓ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺷـﻴﺤﺎ،اﻟﻮﺳـﻴﻂ ﰲ ﻣﺒﺎدئ و
ٔاﺣﲀم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻٕداري،دار اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ،اﻻٕﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ،1999،اﻟﺼﻔﺤﺔ 207و ٔاﻳﻀﺎ :ﺷـﳱﻮب ﻣﺴﻌﻮد ،اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ا ٕﻻﻗﻠﳰﻴﺔ ﰲ
اﳉﺰاﺋﺮ  ،رﺳﺎةل ﻣﺎﺟﺴـﺘﲑ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺴـﻨﻄﻴﻨﺔ 1983،اﻟﺼﻔﺤﺔ .127،128
 2ﳁﻌﻴﺎر اﻟﳣﻴﲒ ﺑﲔ اﻟﺸﺆون اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺸﺆون اﶈﻠﻴﺔ ﻣﻌﻴﺎر ﺻﻌﺐ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ وﻳﺜﲑ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻐﻤﻮض رﰬ ادلراﺳﺎت اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ و
الاﺟﳤﺎدات اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪة اﻟﱵ ﺗﻨﺎوﻟﺘﻪ  ،ﳁﺎ ﻗﺪ ﻳﻌﺘﱪ ﺷﺎٔن ﳏﲇ ﻗﺪ ﻳﻌﺘﱪ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﺷﺎٔن وﻃﲏ واﻟﻌﻜﺲ ٔاﻳﻀﺎ.
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أما نظام اإلسناد القانوني لالختصاص فھو نظام يقوم على تدخل المشرع لتحديد
اختصاصات البلدية بدقة  ،فينص على الحاالت التي تتدخل فيھا البلدية ويعمل على
حصرھا ،أي أن المشرع ھو من يقوم بتفصيل المھام المنوطة بالبلدية وھو من يحدد
طرق تدخلھا  ،ما يعني أن ھذا النظام يطابق بين االختصاص والتخصص  ،فما ينص
عليه القانون على أنه اختصاص للبلدية ،ھو نفسه تخصصھا  ،ومما ال شك فيه أن نظام
كھذا وإن كان يتس م بالوضوح والدقة ، 1فإنه يقيد حرية تعاقد البلدية بشكل بالغ ،على
أساس أن البلدية و من خالل ھذا النظام ،ال يمكنھا اللجوء إلى الطريق التعاقدي إال بناءا
على نص صريح يسمح لھا بالتعاقد في مجال معين ،2وإذا سمح لھا النص القانوني
بالتعاقد ،فإن ھذا النص ھو من يحدد لھا عادة نوع العقد الذي يتعين عليھا إبرامه ،ما
سيؤدي إلى تقييد شبه مطلق للمظھر األساسي والجوھري للحرية التعاقدية للبلدية و ھو
حريتھا في التعاقد أو عدم التعاقد.

اثﻧﻴﺎ :ﻧﻈﺎم اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﺒدلﻳﺔ و ٔاﺛﺮﻩ ﻋﲆ ﺣﺮﻳﳤﺎ ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ
قبل التعرض إلى النظام المعتمد في الجزائر لتحديد اختصاصات البلدية ،نرى انه
من المالئم إعطاء نبذة موجزة عن النظام المعتمد في فرنسا لتحديد اختصاصات
بلدياتھا،فقد أجمع الفقه الفرنسي قبل سنة  1982على أن النظام المعتمد لتحديد
اختصاصات البلدية ھو نظام البند العام لالختصاص ،و استشف الفقه ذلك من صياغة
المادة  2/1411من التقنين العام للجماعات اإلقليمية  ،و لكن بعد سنة  1982حامت
الشكوك حول النظام المعتمد حقيقة و ذلك على خلفية صدور قانون  07جانفي 1982
المتعلق "بإصالحات توزيع االختصاص بين البلديات،المحافظات،األقاليم والدولة" أين
رأى جانب من الفقه أن ھذا القانون قد ألغى نظام االختصاص العام القديم و استبدله بنظام
اإلسناد القانوني لالختصاص و ذلك من خالل استحداث ھذا القانون لقائمة من
االختصاصات التي تعھد للبلديات ،وھذا النظام يعني أن البلدية تملك حق وحيــد و
 1ﻳﻌﺘﱪ ﻧﻈﺎم ا ٕﻻﺳـﻨﺎد اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﻼﺧﺘﺼﺎص ٔاﻛﱶ دﻗﺔ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ الاﺧﺘﺼﺎﺻﺎت و ﳛﻮل دون ﺗﺪاﺧﻠﻬﺎ ﺑﲔ ادلوةل واﶺﺎﻋﺎت ا ٕﻻﻗﻠﳰﻴﺔ
وﺑﲔ ﻫﺬﻩ ا ٔﻻﺧﲑة واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ٔاو ﻣﺼﺎﱀ ﻋﺪم اﻟﱰﻛﲒ .
2

MOHAMED MAHOUACHI, La liberté contractuelle des collectivités
territoriales,Op.cit, Page 48.
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حصري حول الشؤون الموكولة إليھا ،كما يعني أيضا أن البلدية ال تستطيع التدخل إال في
الشؤون المحددة لھا على قائمة المھام المنوطة بھا.
إال أن غالبية الفقه اعتبر أنه لم يتم التخلي عن النظام القديم و أن قانون  1982لم
يلغي نظام البند العام لالختصاص البلديات ، 1و قد اعتمدوا على األعمال التحضيرية لھذا
القانون لكي يبرزوا أنه لم يكن يھدف إلى إعادة النظر في نظام اختصاصات الجماعات
اإلقليمية بقدر ما كان يھدف إلى مالءمة االختصاص مع الجماعة التي من شأنھا أن تحل
محل الدولة بالنسبة الختصاص معين ، 2واعتبروا أن نظام البند العام لالختصاص ال
يزال قائما و أن قانون  1983لم يقم بإلغائه رغم انه قام بتفصيل االختصاصات و لكن
كان ذلك في إطار نظام البند العام لالختصاص ، 3وبذلك فان كال النظامين متواجدين ،4و
بمعنى آخر فإن تدخل البلدية يجب أن يكون في اإلطار العام الختصاصاتھا  ،و في نفس
الوقت يجب أال يمنعھا نص قانوني من التدخل في مجال معين ،أي أن نظام البند العام
لالختصاص ھو األصل ونظام اإلسناد القانوني لالختصاص ھو االستثناء. 5
و مما ال شك فيه أن اعتماد نظام البند العام لالختصاص في فرنسا يطلق
اختصاصات البلدية فيجعلھا اختصاصات واسعة تتيح لھا التدخل في جميع المجاالت
المتعلقة بالشؤون المحلية ، 6كما انه في نفس الوقت يوسع من مجال حريتھا التعاقدية
ويعمل على تحريك حريتھا الجوھرية في التعاقد أو عدم التعاقد دون أن يتوقف ذلك على
النص القانوني الذي يسمح بالتعاقد.
1

MOHAMED MAHOUACHI, la liberté contractuelle des collectivités territoriales,
Op.cit,P42.
2
MAHOUACHI.M, Ibid, Page76.
3
MARIE CHRESTINE ROUAULT, droit administratif ,Gualino éditeur,Paris,2005, Page
96.
4
«la pérsonnalité juridique implique une vocation a gérer les affaires locales, qui
correspondent a un ensemble d'intérêts distincts des intérêts nationaux.ces affaires
constituent ce que l'on appelle la "clause générale de compétence". il semble que depuis la
loi n0 83/08 du 7 janvier1983, le département et la commune, cette clause coexiste avec des
compétences plus spécialisées ».MARIE LUCE PAVIA, la décentralisation: principe
d'organisation territoriale de la république française, revue de conseil d'Etat, numéro 3,
2003,Page 91.
5
MOHAMED MAHOUACHI, la liberté contractuelle des collectivités territoriales,
Op.cit, Page77.
6
MARTINE LOMBARD, droit administratif,2e édition, Dalloz,1998, Page 89.
61

أما في الجزائر وإذا انطلقنا من المواثيق الوطنية المتعاقبة فنجدھا قد بينت نية
النظام القائم في إعطاء صالحيات واسعة للبلديات ،وأن تجعلھا قادرة على حل المشاكل
المحلية بنفسھا ،فأول ميثاق بلدي لسنة  1965نص على  ››:نظرا لمشاركتھا في العمل
الثوري الذي ھو كل ال يتجزأ فإن البلدية لھا جميع االختصاصات في جميع الميادين بدون
استثناء «،1كما أن ميثاق  1976سار في نفس االتجاه و اعتبر انه من الواجب أن تعھد
الالمركزية للبلديات االختصاص الكامل حول كل المشاكل ذات األھمية المحلية،2و أن
الالمركزية ليست مجرد تحويل للمشاكل من الدولة إلى الجماعات المحلية و يجب أن
يرافق االختصاصات الممنوح لھا الوسائل الكافية لتنفيذه  ،و أن الالمركزية تفقد معناھا
إذا كانت الجماعات المحلية حرة ف ي اتخاذ القرار و بالمقابل ال تملك الوسائل لتجسيد
إرادتھا ،كما أن ميثاق  1986سار في نفس االتجاه ھو األخر و كرس أيضا نفس المبادئ و
رأى بضرورة منح البلديات اختصاصا عاما حول جميع الشؤون المحلية .
أما على مستوى القوانين فقد جاء في بيان أسباب أول قانون للبلدي ة الصادر
ب األمر...» 24/67لكي يكون اختصاص البلدية المطلق في جميع الميادين أكثر فعالية
يجب أن تحوز البلدية كامل السلطة الضرورية ،«...و تأكيدا لذلك نصت المادة  100من
االمر 24/67عل ى ››:يفصل المجلس الشعبي البلدي في قضايا البلدية بالقرارات التي
يتخذھا بعد المداولة« فھذه المادة إعادة صياغة لنص المادة  40من قانون البلدية
الفرنسي ،3و أعطت اختصاصا عاما للبلدية حول جميع شؤونھا ،أي أن البلدية بإمكانھا
التدخل في جميع الشؤون التي تعتبر محلية ،وعلى ھذا األساس وتطبيقا لقاعدة
االختصاص العام  ،استعرض القانون البلدي أمثلة فقط عن اختصاصات البلدية في عـدة
مجاالت ،4ما يعني أنھا تستطيع توسيع مجال تدخلھا بموجب إطالق اختصاصھا عن
طريق نظام البند العام لالختصاص.
 1راﺟﻊ  :ﺷـﳱﻮب ﻣﺴﻌﻮد ،اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ا ٕﻻﻗﻠﳰﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ،رﺳﺎةل ﻣﺎﺟﺴـﺘﲑ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺴـﻨﻄﻴﻨﺔ 1983،اﻟﺼﻔﺤﺔ 131و .132
 2ﻣﻴﺜﺎق  1976اﻟﺼﻔﺤﺔ .59
ٔ 3اﲪﺪ ﳏﻴﻮ  ،ﳏﺎﴐات ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻٕدارﻳﺔ  ،ﺗﺮﲨﺔ ٔاﲪﺪ ﻋﺮب ﺻﺎﺻﻴﻼ  ،دﻳﻮان اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ  ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﳋﺎﻣﺴﺔ ،
اﻟﺼﻔﺤﺔ .191
 4ﺷـﳱﻮب ﻣﺴﻌﻮد ،اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ا ٕﻻﻗﻠﳰﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ  ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ 1983،اﻟﺼﻔﺤﺔ.132
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إال أن قانون البلدية  08/90و من خالل المادة  85التي نصت على ››:يعالج
المجلس الشعبي البلدي ومن خالل مداوالته الشؤون الناجم ة عن الصالحيات المسندة
للبلدية«،نجده قد تخلى عن مبدأ االختصاص العام لصالح نظام اإلسناد القانوني
لالختصاص،فالمجلس الشعبي البلدي يعالج الشؤون المسندة إليه من القوانين فقط حسب
ھذه المادة ،أي أن البلدية ال تتدخل وفق معيار الشؤون المحلية بل تتدخل بناءا على النص
القانوني الذي يسمح لھا بذلك وإال ُعد عملھا خارجا عن االختصاصات المسندة إليھا.
اما القانون الحالي للبلدية  11/10فنجد أن المادة الثالثة منه نصت على››:تمارس
البلدية صالحياتھا في كل مجاالت االختصاص المخولة لھا بموجب القانون،«...و الذي
يظھر أن ھذه المادة كرست أيضا التخلي عن مبدأ االختصاص العام للبلدية الذي كان
مقررا في قانون البلدية ،24/67وأكدت تبني نظام إسناد االختصاصات ،ومن دون شك -
وكما رأينا سابقا -فإن نظام إسناد االختصاصات يضيق بشدة من مجاالت تدخل البلدية
وھذا ينعكس بصورة مباشرة على فعالية حريتھا التعاقدية ،ما يجعلنا ننتھي إلى أن البلدية
في الجزائر ال يمكنھا التعاقد إال بناءا على نص قانوني صريح يسمح لھا بالتعاقد ،وھذا
الوضع يؤدي إلى تغييب المظھر األولي واألساسي للحرية التعاقدية و ھو حرية البلدية في
التعاقد أو عدم التعاقد ،و غياب ھذا المظھر يؤدي بدوره إلى تغييب جميع عناصر الحرية
التعاقدية األخرى ،وعلى ھذا األساس فانه من غير الممكن إبراز المظاھر األخرى للحرية
التعاقدية للبلدية إال في الحالة التي يسمح فيھا نص قانوني صريح للبلدية باللجوء إلى
التعاقد .

اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﱐ
آاثر اﻟﻮﺻﺎﻳﺔ ﻋﲆ ﳑﺎرﺳﺔ اﻟﺒدلﻳﺔ ﳊﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ
إن كون البلدية جماعة المركزية مستقلة ال يعني بأنھا تتمتع باستقالل مطلق عن
الدولة  ،فالدولة تحتفظ بحق الرقابة على البلدية عن طريق آلية الوصاية اإلدارية، 1
 » 1ﻳﻘﺼﺪ ابﻟﻮﺻﺎﻳﺔ اﻻٕدارﻳﺔ ﶍﻮع اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳌﻘﺮرة ﻗﺎﻧﻮان و اﻟﱵ ﲤﺎرﺳﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﲡﺎﻩ ا ٔﻻﺷﺨﺎص اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﺑﻘﺼﺪ
اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﲆ وﺣﺪة اﻟﻌﻤﻞ اﻻٕداري و ﺣﲈﻳﺔ اﳌﺼﺎﱀ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﱵ ﲤﺜﻠﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ« .إﺑﺮاﻫﲓ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺷـﻴﺤﺎ،اﻟﻮﺳـﻴﻂ ﰲ
ﻣﺒﺎدئ و ٔاﺣﲀم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻٕداري ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،اﻟﺼﻔﺤﺔ .219
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فالقانون أعطى للسلطة الوصية أدوات عديدة و مختلفة تمكنھا من بسط رقابتھا على جميع
األعمال التي تتخذھا البلدية ،وعليه فإن العقود التي تبرمھا البلدية لن تكون بمنأى عن
ھذه الرقابة التي تمس بشكل مباشر المداوالت المقررة للتعاقد والعقود بعد إبرامھا ،إال أن
تشديد الرقابة الوصائية على أعمال البلدية يقربھا من مفھوم الرقابة الرئاسية ،وبالقدر
الذي ستحد به ھذه الرقابة من استقاللية البلدية  ،فإنھا ستحد أيضا من حريتھا في التعاقد،
لذلك يعتبر استقالل البلدية خطوة أولية والزمة لتفعيل الحرية التعاقدية للبلدية ،لذا سوف
نتعرض فيما يلي لمختلف األدوات الوصائية على عقود البلدية )أوال( ثم إلى الوصاية
كمعوق لممارسة البلدية لحرية التعاقد )ثانيا(.

ٔاوﻻٔ :ادوات اﻟﻮﺻﺎﻳﺔ ﻋﲆ ﻋﻘﻮد اﻟﺒدلﻳﺔ
أعطى قانون البلدية لسلطة الوصاية أدوات عديدة تُمكنھا من بسط رقابتھا على
عقود البلدية ،وذلك من خالل الرقابة على المداوالت المقررة للتعاقد التي يتخذھا المجلس
الشعبي البلدي وأيضا العقود بعد إبرامھا ،فالجھة الوصية تملك سلطة تقرير بطالن
المداوالت بقوة القانون و سلطة إبطالھا ،وأيضا سلطة المصادقة على المداوالت و على
العقود  ،وسلطة الحلول محل رئيس المجلس الشعبي البلدي في إبرام العقد  ،باإلضافة إلى
الوصاية التقنية من خالل اإلعداد المركزي للشروط التعاقدية.
ٔا /ﺑﻄــﻼن اﳌــﺪاوﻻت اﳌﻘــﺮرة ﻟﻠﺘﻌﺎﻗــﺪ  :إن اشتراط القانون أن تكون جميع المداوالت التي
يتخذھا المجلس الشعبي البلدي محل إيداع أمام الوالي في أجل ثمانية أيام ، 1يجعل جميع
المداوالت التي يتخذھا المجلس بما فيھا التي تتضمن تقرير التعاقد ـ وھو العمل الذي
يسبق دائما إبرام العقد ذاته ـ تخضع لرقابة اإلبطال من الوالي.
ولقد ميز قانون البلدية بين البطالن بقوة القانون للمداوالت ،والذي تخضع له
المداوالت المقررة للتعاقد إذا ما اتخذت خرقا للدستور أو غير المطابقة للقوانين واألنظمة

 1اﳌﺎدة  55ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن  11/10اﳌﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺒدلﻳﺔ.
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والمداوالت التي ال تحرر بالعربية ،فھذه المداوالت باطلة بقوة القانون، 1أين يعاين الوالي
ھذا البطالن بموجب قرار غير معلل  ،كما أنه ُمحصن من أي رقابة إدارية أو قضائية ،
فليس بإمكان رئيس المجلس الشعبي البلدي أن يتظلم إداريا ضد ھذا القرار أو أن يرفع
دعوى إللغائه أمام القضاء اإلداري،وبين إبطال المداوالت المقررة للتعاقد ،وذلك في
الحالة التي يحض ر فيھا رئيس المجلس أو أحد أعضائه لمداولة ،يكون فيھا في حالة
تعارض مصالح مع البلدية بأسمائھم الشخصية أو بأزواجھم أو بأقاربھم إلى الدرجة
الرابعة أو كوكالء  ،ففي ھذه الحالة يثبت الوالي بطالن المداولة بموجب قرار معلل ،
وبإمكان رئيس المجلس الشعبي البلدي الطعن في ھذا القرار إداريا أو عن طريق دعوى
قضائية .2

ب /اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﲆ اﳌﺪاوﻻت وﻋﲆ اﻟﻌﻘﻮد :

على غرار رقابة إبطال المداوالت المقررة

لتعاقد البلدية  ،فإن المداوالت المقررة للتعاقد تخضع أيضا لرقابة المصادقة  ،فقانون
البلدية وفي المادة  57أعطى للوالي صالحية المصادقة على بعض المداوالت التي تمس
المداوالت المقررة للتعاقد ،و تتمثل في المداوالت التي تتضمن قبول الھبات األجنبية
والمداوالت المتعلقة باتفاقيات التوأمة ،وتجدر اإلشارة أن مداوالت قبول الھبات األجنبية
تتعرض لمصادقة مزدوجة  ،األولى من الوالي كما أسلفنا والثانية من الوزير المكلف
بالداخلية ،3كما أن المصادقة تشمل أيضا المداوالت المتعلقة بالصفقات العمومية حيث أن
المادة  194من قانون البلدية ألزمت المجلس الشعبي البلدي بإرسال المداولة المتعلقة
 1ﻧﺼﺖ اﳌﺎدة  59ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺒدلﻳﺔ  11/10ﻋﲆ ›› ﺗﺒﻄﻞ ﺑﻘﻮة اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺪاوﻻت اجملﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﺒدلي اﳌﺘﺨﺬة ﺧﺮﻗﺎ ﻟدلﺳـﺘﻮر
وﻏﲑ اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻘﻮاﻧﲔ و اﻟﺘﻨﻈاميت.
ـ اﻟﱵ ﲤﺲ ﺑﺮﻣﻮز ادلوةل.
ـ ﻏﲑ اﶈﺮرة ابﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .
ﻳﻌﺎﻳﻦ اﻟﻮاﱄ ﺑﻄﻼن اﳌﺪاوةل ﺑﻘﺮار«.
 2ﻧﺼﺖ اﳌﺎدة  61ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن  11/10اﳌﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺒدلﻳﺔ ﻋﲆ ››:ﳝﻜﻦ رﺋﻴﺲ اجملﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﺒدلي وﻓﻘﺎ ﻟﻠﴩوط وا ٔﻻﺷﲀل
اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﳱﺎ ﻗﺎﻧﻮان ٔان ﻳﺮﻓﻊ إﻣﺎ ﺗﻈﻠﲈ إداراي ٔاو دﻋﻮى ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ٔاﻣﺎم اﳉﻬﺎت اخملﺘﺼﺔ ﺿﺪ ﻗﺮار اﻟﻮاﱄ اذلي ﻳﺜﺒﺖ ﺑﻄﻼن ٔاو رﻓﺾ
اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﲆ اﳌﺪاوةل «.
 3ﻧﺼﺖ اﳌﺎدة  171ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن  10/11اﳌﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺒدلﻳﺔ ﻋﲆ » :ﳜﻀﻊ ﻗﺒﻮل اﻟﻬﺒﺎت و اﻟﻮﺻﺎاي اﻻٔﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ اﳌﺴـﺒﻘﺔ
ﻟﻠﻮزﻳﺮ اﳌﳫﻒ ابدلاﺧﻠﻴﺔ و ﻳﱲ ﺟﺮدﻫﺎ و إدراهجﺎ ﰲ اﳌﲒاﻧﻴﺔ«.
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بالصفقات العمومية إلى الوالي ›› يرسل محضر المناقصة والصفقة إلى الوالي مرفقان
بالمداولة المتعلقة بھما « ،ورغم أن ھذه المادة لم توضح نوع الرقابة التي يمارسھا الوالي
على ھذه المداولة إال أننا نعتقد أنھا رقابة مصادقة ،والذي يؤكد ذلك ھو المادة  127من
قانون الصفقات العمومية  236/10التي نصت على›› :تتمثل غاية رقابة الوصاية التي
تمارسھا السلطة الوصية في مفھوم ھذا المرسوم في التحقق من مدى مطابقة الصفقات
التي تبرمھا المصلحة المتعاقدة ألھداف الفعالية و االقتصاد  ،والتأكد من كون العملية التي
ھي موضوع الصفقة تدخل فعال في إطار البرنامج و األسبقيات المرسومة للقطاع « ،فمن
خالل ھذه المادة يبدو أن إرسال المداولة المتعلقة بالصفقة لن يكون إال للتحقق من مدى
مطابقتھا ألھداف الفعالية واالقتصاد  ،وأنھا داخلة في أولويات القطاع ،1وھذا النوع من
الرقابة يستھدف مالئمة العمل ال شرعيته فقط  ،2وعليه فإن نوع الرقابة المنصوص عليھا
في المادة  194من قانون البلدية ھو رقابة مصادقة  ،وھذا ينسجم مع ما جاء به المرسوم
التنفيذي 215/ 94الذي حدد أجھزة اإلدارة العامة وھياكلھا ،حيث أن المادة العاشرة من ھذا
المرسوم أعطت لرئيس الدائرة وبتفويض من الوالي صالحية المصادقة على المداوالت
التي يتخذھا المجلس الشعبي في عدة مجاالت ،و التي من بينھا المداوالت المتضمنة
للمناقصات والصفقات العمومية.3
 1اﻧﻈﺮ :ﻟﻮز رايض ،دراﺳﺔ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ابﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ )اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﳼ رﰴ  250-02اﳌﺘﻀﻤﻦ ﺗﻨﻈﲓ اﻟﺼﻔﻘﺎت
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ( ،ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴـﺘﲑ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ،2007،اﻟﺼﻔﺤﺔ.87
 2ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ راﺟﻊ :ﻓﺮﻗﺎن ﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﺰﻫﺮة،رﻗﺎﺑﺔ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ،رﺳﺎةل ﻣﺎﺟﺴـﺘﲑ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ،2007،
اﻟﺼﻔﺤﺔ  47،48، 46و .49
 3ﺟﺎء ﰲ ﻗﺮار ﳎﻠﺲ ادلوةل » :ﺣﻴﺚ ٔان اﳌﺮﺳﻮم رﰴ  215/ 94اﳌﺆرخ ﰲ  1994/07/23اﶈﺪد ٔﻻهجﺰة اﻻٕدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺔ و
ﻫﻴﺎﳇﻬﺎ ﺣﺪد اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت رﺋﻴﺲ ادلاﺋﺮة و اﳌﺎدة  10اﻟﻔﻘﺮة  03ﺗﺴﻤﺢ ﻟﺮﺋﻴﺲ ادلاﺋﺮة ابﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﲆ ﻣﺪاوﻻت اجملﺎﻟﺲ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﺒدلﻳﺔ
ﺣﺴﺐ اﻟﴩوط اﻟﱵ ﳛﺪدﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن و اﻟﱵ ﻳﻜﻮن ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺎٔﰐ:
 اﳌﲒاﻧﻴﺎت و اﳊﺴﺎابت اﳋﺎﺻﺔ ابﻟﺒدلﻳﺔ و اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺒدلﻳﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔ ﰲ اﻟﺒدلايت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟدلاﺋﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ. ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت ﺣﻘﻮق ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻄﺮق و ﺗﻮﻗﻒ اﻟﺴـﻴﺎرات و اﻟﻜﺮاء ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺒدلايت. ﴍوط اﻻٕﳚﺎر اﻟﱵ ﻻ ﺗﺘﻌﺪى ﻣﺪﲥﺎ ) (09ﺳـﻨﻮات. ﺗﻐﻴﲑ ﲣﺼﻴﺺ اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﺒدلﻳﺔ اخملﺼﺼﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ. اﳌﻨﺎﻗﺼﺎت و اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ و اﶈﺎﴐ و اﻻٕﺟﺮاءات. اﻟﻬﺒﺎت و اﻟﻮﺻﺎاي « ،اﻟﻘﺮار رﰴ  ،008105اﳌﺆرخ ﰲ،2002/06/24 :اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ،ﳎةل ﳎﻠﺲ ادلوةل ،اﻟﻌﺪد 02،2002،اﻟﺼﻔﺤﺔ.137
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إن المصادقة ال تقتصر فقط على المداوالت المقررة للتعاقد  ،بل تمتد أيضا إلى
العقد بعد إبرامه ،فالمصادقة ترتب آثار قانونية مختلفة بحسب ما إذا كانت تنصب على
المداولة المقررة للتعاقد أو على العقد بعد إبرامه ،فإذا ما انصبت على المداولة المقررة
للتعاقد وكان أن تم رفض المصادقة من الوالي ،فإن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى عدم إتمام
العقد ،و ذلك يمنع رئيس المجلس الشعبي البلدي من إبرام العقد أصال ،أما إذا ما انصبت
المصادقة على العقد بعد إبرامه و كان أن تم رفض المصادقة ،فإن العقد سيظل موجودا
وال يمكن إبطاله ،فالوصاية ھي إجراء خارجي عن العقد  ،وھذا عمال بمبدأ األثر النسبي
للعقود ،إال أن أثر رفض المصادقة يؤدي إلى وقف تنفيذ العقد.
إن المصادقة على عقود البلدية تظھر من خالل المادة  194السالفة الذكر والتي لم
تلزم المجلس الشعبي البلدي بإرسال المداولة المقررة للتعاقد فقط  ،بل ألزمته أيضا
بإرسال الصفقة في حد ذاتھا  ،أي أن الصفقة بعد إبرامھا من رئيس المجلس تخضع ھي
األخرى للمصادقة ،كما أن المادة  106من قانون البلدية أخضعت اتفاقيات التوأمة التي
تبرمھا البلدية إلى موافقة الوزير المكلف بالداخلية بعد أخذ رأي وزير الشؤون الخارجية.1
وتجدر اإلشارة إلى أن القانون البلدي الحالي قد تخلى عن المصادقة على عقود
االمتياز  ،بعدما كانت ھذه العقود تخضع في ظل قانون البلدية  08/90لمصادقة الوالي بعد
إبرامھا،فالمادة  138من ھذا القانون نصت على  ››:يصادق الوالي على ھذه
االتفاقيات]عقود االمتياز[ التي حررت لھذا الغرض، «...أما القانون الحالي للبلدية فلم
تشترط أحكامه المصادقة على عقود االمتياز.

ج  /ﺣﻠــﻮل اﻟ ـﻮاﱄ ٕﻻﺑ ـﺮام ﻋﻘــﻮد اﻟﺒدلﻳــﺔ :

يعتبر رئيس المجلس الشعبي البلدي السلطة

المختصة قانونا بإبرام عقود البلدية ،فقد نصت المادة  82من قانون البلدية على›› :يقوم
رئيس المجلس الشعبي البلدي وتحت رقابة المجلس الشعبي البلدي باسم البلدية بجميع
التصرفات الخاصة بالمحافظة على األمالك والحقوق المكونة لممتلكات البلدية وإدارتھا
 «...وأضافت الفقرة الرابعة من نفس المادة أن رئيس المجلس ھو المختص بـ...›› :إبرام
 1ﻧﺼﺖ اﳌﺎدة  106ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺒدلﻳﺔ ﻋﲆ ››ﲣﻀﻊ ﺗﻮ ٔاﻣﺔ ﺑدلﻳﺔ ﻣﺎ ﻣﻊ ﺑدلﻳﺔ ٔاﺧﺮى ٔاو ٔاي ﺟﲈﻋﺔ ٕاﻗﻠﳰﻴﺔ ٔاﺧﺮى إﱃ اﳌﻮاﻓﻘﺔ اﳌﺴـﺒﻘﺔ
ﻟﻠﻮزﻳﺮ اﳌﳫﻒ ابدلاﺧﻠﻴﺔ ﻣﻊ ٔاﺧﺬ ر ٔاي وزﻳﺮ اﻟﺸﺆون اﳋﺎرﺟﻴﺔ « .
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عقود اقتناء األمالك والمعامالت والصفقات و اإليجارات وقبــــول الھبــــــات
والوصايا «...لكن في الحالة التي تتعارض فيھا مصالح البلدية مع مصالح رئيس المجلس
فإنه بإمكان المجلس تعيين أحد أعضائه إلبرام العقود بدال عن رئيس المجلس كما نصت
عليه المادة  84من قانون البلدية ، 1وعلى العموم في الحالة التي يكون فيھا رئيس البلدية
ھو من يبرم العقود باسم البلدية  ،فإن الوالي يمكنه بموجب سلطة الحلول أن يحل محله في
إبرام العقود  ،فالمادة  101من قانون البلدية نصت على  ››:عندما يمتنع رئيس المجلس
الشعبي البلدي عن اتخاذ القرارات الموكلة له بمقتضى القوانين والتنظيمات  ،يمكن للوالي
بعد اعذراه أن يقوم تلقائيا بھذا العمل مباشرة بعد انقضاء اآلجال المحددة بموجب االعذار
«،و ھذا يفيد بأنه في حالة امتناع رئيس المجلس الشعبي البلدي عن إبرام العقود فإن
الوالي بإمكانه بعد أن يأمره بذلك ويوجه له اعذارا أن يحل محله في إبرام العقود .

د /اﻻٕﻋﺪاد اﳌﺮﻛﺰي ﻟﻠﴩوط اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ

 :إن اإلعداد المركزي للشروط التعاقدية يعد شكال

من أشكال الوصاية على البلدية  ،ويعتبرھا البعض وصاية تقنية وھي ››تصرفات وأعمال
تملي الدولة بموجبھا على المجموعات المحلية السلوك الواجب اإلتباع في التسيير حتى
قبل اتخاذ القرار «، 2و الن ھذه األداة ال تعمل على الحد من حرية البلدية في التعاقد بل
تحد من حريتھا في تحديد مضمون العقد سنتعرض لھا باقتضاب فقط على أن نأتي على
تفصيل ذلك في موضع مناسب من ھذا البحث.
فالسلطة المركزية تملك سلطة فرض الشروط التعاقدية التي تشكل مضمون العقد
الذي تبرمه البلدية  ،كدفتر الشروط النموذجي الذي يحدد مضمون عقد االمتياز حيث
نصت المادة  155من قانون البلدية في فقرتھا الثانية على ››:يخضع عقد االمتياز لدفتر
شروط نموذجي يحدد عن طريق التنظيم « ،وأيضا دفتر الشروط النموذجي الذي يحدد

 1ﻧﺼﺖ اﳌﺎدة  84ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺒدلﻳﺔ ﻋﲆ  ››:ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﺼﺎﱀ رﺋﻴﺲ اجملﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﺒدلي ﻣﻊ ﻣﺼﺎﱀ اﻟﺒدلﻳﺔ  ،ابﲰﻪ
اﻟﺸﺨﴢ ٔاو ابﰟ زوﺟﻪ ٔاو ٔاﺻﻮهل ٔاو ﻓﺮوﻋﻪ إﱃ ادلرﺟﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ٔاو ﺑﺼﻔﺘﻪ وﻛﻴﻼ  ،ﻳﻌﲔ اجملﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﺒدلي اجملﳣﻊ ﲢﺖ رﺋﺎﺳﺔ
ﻣﻨﺘﺨﺐ آﺧﺮ ﻏﲑ رﺋﻴﺲ اجملﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﺒدلي ٔ ،اﺣﺪ ٔاﻋﻀﺎءﻩ ﻟﳣﺜﻴﻞ اﻟﺒدلﻳﺔ ﺳﻮاء ٔاﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء ٔاو ﻋﻨﺪ إﺑﺮام اﻟﻌﻘﻮد «...
 2ﺷـﳱﻮب ﻣﺴﻌﻮد  ،اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ا ٕﻻﻗﻠﳰﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ  ،رﺳﺎةل ﻣﺎﺟﺴـﺘﲑ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺴـﻨﻄﻴﻨﺔ ، 1983 ،اﻟﺼﻔﺤﺔ . 208
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شروط امتياز استغالل المياه الصالحة للشرب ، 1ودفتر شروط البنود اإلدارية العامة الذي
يحدد شروط الصفقات العمومية البلدية، 2فكل ھذه الشروط ھي معدة من طرف الوزارات
و التي تملي من خاللھا على البلدية مضمون العقد الذي يتعين عليھا إبرامه .

اثﻧﻴﺎ :اﻟﻮﺻﺎﻳﺔ ﺗﻌﻮق ﳑﺎرﺳﺔ اﻟﺒدلﻳﺔ ﳊﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ
إن اختالف أدوات الرقابة الوصائية من حيث المضمون ،يجعلھا تختلف أيضا من
حيث مدى تقييدھا لحرية البلدية في التعاقد ،فسلطة تقرير بطالن أو إبطال المداوالت
المقررة للتعاقد ھي سلطة تستھدف مطابقة العمل للقوانين واألنظمة  ،ومن ثمة فھي رقابة
تستند على شرعية المداولة وقانونيتھا وطالما أنه "ال وصاية بدون بنص" ،فإن على
الوالي أال يستند إال على عناصر الشرعية إلبطال المداولة  ،وال يجوز له التوسع فيھا ،
ھذا ما يجعل مداولة البلدية صحيحة طالما لم تخالف القوانين والتنظيمات  ،وعليه فإن ھذه
األداة الوصائية ال تحد مبدئيا من حرية البلدية في التعاقد بشكل واضح،إال أن إسنادھا
للوالي من جھة وتحصين قراره المعاين للبطالن من جھة أخرى قد يعمل على تقييد ھذه
الحرية.
أما المصادقة على المداوالت والعقود فھي من دون شك تعتبر اخطر أداة وصائية
تقيد من حرية البلدية في التعاقد  ،إذا لم نقل أنھا تعدم أية فعالية لحرية البلدية في اللجوء
للتعاقد ،و ذلك على أساس أن ھذه األداة ال تستند على عناصر الشرعية في المداولة أو في
العقد إلبطاله ،بل ھي تستند على عناصر المالئمة في رفض التصديق  ،أي أنه وعلى
رغم قانونية المداولة أو العقد ومطابقته للقانون  ،فالوالي صالحية رفض المصادقة
ألسباب ال تتعلق بشرعية المداولة أو العقد ،فالقانون أعطى للوالي سلطة تقديرية لقبول أو
رفض العمل الصادر عن البلدية ،ورغم أن قرار الوالي الذي يقضي برفض
المصـــــــادقة يجوز التظلم ضده إداريا وإلغائه أمام القضاء حسب المادة 61من قانون

 1اﻧﻈﺮ اﳌﻠﺤﻖ رﰴ .03
 2اﻧﻈﺮ اﳌﻠﺤﻖ رﰴ .02
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البلدية ،1إال أن قيامه على السلطة التقديرية للوالي يجعل إمكانية إلغاءه قضائيا صعبة
جدا.2
أما بخصوص سلطة حلول الوالي محل رئيس المجلس الشعبي البلدي في إبرام
العقد فمن دون شك أن ھذه السلطة تؤدي إلى إقصاء البلدية بشكل تام من التعاقد  ،فتحل
على اثر ذلك السلطة الوصائية محل البلدية في إبرام العقد.
و من دون شك أن جميع ھذه األدوات الوصائية تحد بشكل بالغ من فعالية الحرية
األولية للحرية التعاقدية للبلدية و ھي حرية التعاقد ،و تعوقھا بصورة شبه مطلقة ،فعلى
غرار أن الوصاية المشددة تحد من استقاللية البلدية ،3فھي تحد أيضا من حريتھا في
التعاقد  ،فاستقاللية البلدية شرط أساسي للحديث عن الحرية التعاقدية للبلدية  ،ھذه الحرية
التي تسمح للبلدية بتأمين معاونين لھا ألداء المھام المرتبطة بالمصلحة المحلية والتي
تسمح لھا أيضا بالتفاوض والنقاش مع المتعاقدين المحتملين لمالئمة العقود وتكييفھا مع
كل ما يطرحه الشأن المحلي من حاجات خاصة و متميزة ،والتي يفترض في البلدية أنھا
األقرب لتحديد ھذه الحاجات  ،ومنه العمل على إشباعھا دون التدخل الشديد للسلطة
المركزية ،التي يقضي تدخلھا على روح المبادرة واإلبداع وإعمال "المخيلة التعاقدية"

4

للبلدية  ،كما يقضي على إنتاج األنماط العقدية الجديدة والشروط المستحدثة التي تتالءم
بصورة أكبر مع الحاجات المحلية  ،كما أن تدخل السلطات المركزية يجعل البلدية مجرد
صلة ،مع كل ما يمكن أن يترتب على
مطبقة لعقود نموذجية قد ال تمت للحاجات المحلية بِ ِ
 1ﻧﺼﺖ اﳌﺎدة  61ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺒدلﻳﺔ  10/11ﻋﲆ  »:ﳝﻜﻦ رﺋﻴﺲ اجملﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﺒدلي وﻓﻘﺎ ﻟﻠﴩوط و ا ٔﻻﺷﲀل اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﳱﺎ
ﻗﺎﻧﻮانٔ ،ان ﻳﺮﻓﻊ اﻣﺎ ﺗﻈﻠﲈ إداراي ٔ ،او دﻋﻮى ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ٔاﻣﺎم اﳉﻬﺎت اخملﺘﺼﺔ ﺿﺪ ﻗﺮار اﻟﻮاﱄ اذلي ﻳﺜﺒﺖ ﺑﻄﻼن ٔاو رﻓﺾ اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﲆ
ﻣﺪاوةل «.
 2ﻻ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻘﺎﴈ اﻻٕداري ٔان ﻳﺮاﻗﺐ ا ٔﻻﻋﲈل اﳌﺒﻨﻴﺔ ﻋﲆ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟ ٕﻼدارة إﻻ ﰲ ﺣﺪود ﺿﻴﻘﺔ ﺟﺪا و ﻣﺮد ذكل اﻋﺘﺒﺎرات
ﺗﺘﻌﻠﻖ ﲟﺒﺪ ٔا اﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ اﻟﺴﻠﻄﺎت.
3

« le contrôle lourd et permanent exercé par la tutelle sur les colléctivités communales est
devenue la règle, la libérté d'action dont bénéficient officiellement les communes revêt de
plus en plus un caractère illusoire ».DJALEL MEHERZI, les finances locales en
Algérie(caractéristiques et problèmes),ITCIS, Alger,2013,page 36.
 4ﻣﺼﻄﻠﺢ "اخملﻴةل اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ"" "L'imagination contractuelleﻣﺴـﺘﻌﺎر ﻣﻦ ﻣﻘﺎل :
«BRECHON MOULENES, la Liberté contractuelle des personnes publiques, AJDA,1998
».
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ذلك من إھدار للمال العام وسوء إدارة لشؤون اإلقليم.
إن ھذه الوضعية شبيھة بحال الجماعات المحلية في فرنسا قبل صدور قانون
الالمركزيـة في  03مـارس  ،1982أين كـان المحــافظ " "Le préfetيقـوم بالرقـابة على
عقود الجماعات المحلية عن طريق إلغاء المداوالت والمصادقة عليھا باإلضافة إلى
المصادقة على العقد بعد إبرامه ، 1لكن تحرير الجماعات المحلية و إعطاءھا االستقاللية
أدى إلى التراجع عن الوصاية بمفھومھا التقليدي على الجماعات المحلية وتم استبدالھا
بنظام "التحويل إلى المحافظ"،حيث تم إقرار الطابع التنفيذي لجميع المداوالت المتخذة
من الجماعات المحلية شريطة إعالم المحافظ بھا ،و ھذا األخير ال يملك سوى تحويلھا
إلى القضاء إن رأى فيھا وجھا لعدم المشروعية  ،ھذا ما أدى إلى تحرير الجماعات
المحلية من جميع أدوات الرقابة الوصائية الممارسة على عقودھا و أدى بالمقابل إلى
تفعيل الحرية التعاقدية لدى ھذه الجماعات  ،وسمح بإبرام العديد من العقود المسماة و غير
المسماة و العقود الجديدة التي لم يكن في استطاعة ھذه الجماعات إبرامھا بوجود الوصاية.
وعليه فبوجود الوصاية اإلدارية المشددة على عقود البلدية في الجزائر  ،فإنه ال
يمكن الحديث عن حرية تعاقدية فاعلة للبلدية طالما أن الحرية الجوھرية للحرية
التعاقديـــة وھي " حرية التعاقد أو االمتناع "،ھي حرية مقيدة ألبعد الحدود عن طريق
وصاية إدارية مشددة.

 1همﻨﺪ ﳐﺘﺎر ﻧﻮح ،اﻻٕﳚﺎب و اﻟﻘﺒﻮل ﰲ اﻟﻌﻘﺪ اﻻٕداري ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  ،اﻟﺼﻔﺤﺔ .350
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اﳌﺒـــﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ
ﳑﺎرﺳﺔ اﻟﺒدلﻳﺔ ﳊﺮﻳﺔ اﺧﺘﻴﺎر اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ وﲢﺮﻳﺮ ﴍوط اﻟﻌﻘﺪ
إن تحديد نطاق ممارسة البلدية للحرية التعاقدية يقتضي باإلضافة إلى إبراز نطاق
ممارستھا لحرية التعاقد أو عدم التعاقد ،إبراز نطاق ممارستھا للعناصر األخرى للحرية
التعاقدية و يتعلق األمر بحرية البلدية في اختيار المتعاقدين و حريتھا في تحديد مضمون
التزاماتھا التعاقدية ،لذا ينبغي البحث عن جميع القواعد التي تحد من ممارسة ھاتين
الحريتين ،سنتناول فيما يلي ممارسة البلدية لحرية اختيار المتعاقدين في )مطلب أول( ثم
ممارستھا لحرية تحديد مضمون العقد في) مطلب ثاني( .

اﳌﻄـﻠﺐ ا ٔﻻول
ﳑﺎرﺳﺔ اﻟﺒدلﻳﺔ ﳊﺮﻳﺔ اﺧﺘﻴﺎر اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳـــــﻦ
إذا كان مبدأ المنافسة يعمل على تقييد الحرية التعاقدية لألفراد فان ھذا التقييد
ينصب أساسا على حرية األفراد في تحديد مضمون العقد فيحظر عليھم االتفاق حول كل
ما من شانه أن يقيد من المنافسة في السوق ،إال أن مبدأ المنافسة و عندما يتعلق األمر
بالبلدية  -وسائر األشخاص العامة -فان تقييده لحريتھا التعاقدية ينصب أساسا على حريتھا
في اختيار المتعاقدين  ،فاألفراد بإمكانھم التعاقد مع الشخص الذي يختارونه بكل حرية
،أما البلدية فيجب عليھا أن تلتزم عند اختيار من يتعاقد معھا بخلق جو تنافسي فال يمكنھا
غالبا التفاوض بكل حرية وإبرام العقد بصورة مباشرة،1بل ھي ملزمة بإتباع طرق
إجرائية قائمة على المنافسة الحرة وھذه الطرق اإلجرائية تحد بشكل بالغ من حريتھا في
اختيار المتعاقدين  ،إال أنه وبالمقابل و نظرا العتبارات عديدة قد يستبعد المنطق التنافسي
من عملية اختيار المتعاقدين و بإمكان البلدية اختيار المتعاقد معھا بكل حرية و تتحرر
بذلك من إتباع الطرق اإلجرائية التي تقيد حريتھا في اختيار المتعاقدين  ،سنتعرض فيما
يلي إلى المنافسة كقيد على حرية البلدية في اختيار المتعاقدين)الفرع األول( ثم إلى
الحاالت التي تستبعد فيھا المنافسة )الفرع الثاني(.
1

Voir en ce sens: CANSTANTINE YANNACOPOULOS, l'apport de la protection de la
libre concurrence a la théorie du contrat administratif, Op.cit,Page 429.
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اﻟﻔـــﺮع ا ٔﻻول
اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻗﻴﺪ ﻋﲆ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺒدلﻳﺔ ﰲ اﺧﺘﻴﺎر اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ
األصل ھو أن تختار البلدية المتعاقد معھا بكل حرية إعماال لحريتھا التعاقدية ،إال
أن القوانين تعمل على الحد من ھذه الحرية في اغلب األحوال و تلزم البلدية بالتعاقد مع
الشخص الذي تسفر عنه نتيجة المنافسة ،إن دوافع إلزام البلدية بإعمال المنافسة عند
اختيار المتعاقدين يكمن في تحقيق ھذا المبدأ لغايات و مبادئ عديدة و بالغة في األھمية.
إن إعمال البلدية لمبدأ المنافسة عند اختيار المتعاقدين يتم عن طريق إتباعھا لطرق
إجرائية محددة تضع مبدأ المنافسة موضع التطبيق ،و ھذه الطرق اإلجرائية و إن كانت
في مجملھا تقوم على المنافسة التي تقيد من حرية البلدية في اختيار المتعاقد إال أنھا
تتفاوت رغم ذلك في درجة ھذا التقييد  ،سنتعرض فيما يلي إلى مبدأ المنافسة و حمايته
القانونية )أوال( ثم إلى الطرق اإلجرائية التي تقوم على المنافسة )ثانيا(.

ٔاوﻻ :ﻣﺒﺪ ٔا اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ و ﺣﲈﻳﺘﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ا /ﻣﻀﻤﻮن اﳌﺒﺪ ٔا:
تعني المنافسة فتح باب التزاحم الشريف أمام كل من يريد التعاقد مع الشخص العام
وأن يعامل جميع المتقدمين للتعاقد على قدم المساواة  ،فال يجوز التفضيل بين األفراد و
التعاقد مع شخص دون أخر.1
إن إعمال مبدأ المنافسة الختيار المتعاقدين مع األشخاص العامة يعمل على تحقيق
غايات عديدة ،فالمنافسة تحقق مبدأ المساواة أمام القانون،فالقانون يعامل كل المراكز
المتساوية على وجه التطابق ف ال يجوز االختالف في التعامل إال إذا وجد اختالف في
المراكز أو لألسباب المتعلقة بالمصلحة العامة  ،وعليه فإن المنافسة الحرة تحق ق ھذه
الغاية وتجعل العارضين على قدم المساواة في تعاملھم مع اإلدارة،2و المنافسة تحقق
أيضا مبدأ المحافظة على المال العام  ،فالعقود ھي مواضيع لنفقات عمومية ھائلة  ،ولما
 1همﻨﺪ ﳐﺘﺎر ﻧﻮح  ،اﻻٕﳚﺎب و اﻟﻘﺒﻮل ﰲ اﻟﻌﻘﺪ اﻻٕداري ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،اﻟﺼﻔﺤﺔ .496
 2همﻨﺪ ﳐﺘﺎر ﻧﻮح  ،ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ ،اﻟﺼﻔﺤﺔ .499
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كان استقطاب أكبر عدد من المتنافسين يحقق أقل األسعار  ،اعتبرت المنافسة مبدأ يجب
تفعليه للحصول على الخدمات بأقل سعر ممكن،1كما أن مبدأ المنافسة يستدرج أيضا
أفضل الخدمات من الناحية التقنية فالمنافسة تجعل العارضين يقدمون أفضل الخدمات من
حيث النوعية وذلك لتعزيز فرصھم للظفر بالعقد،و إعمال المنافسة من شأنه كذلك أن
يحافظ على النزاھة عن د عملية اختيار المتعاقدين ،ويمنع شبھة المحاباة عن اإلدارة
وموظفيھا  ،فقد أثبتت التجارب العملية أن تمتع اإلدارة بكامل الحرية عند اختيار المتعاقد
قد يؤدي إلى كثير من الفساد وتبديد المال العام.2
و لما كان مبدأ المنافسة يحقق كل ھذه المبادئ والغايات  ،فان القوانين قد ألزمت
البلدية بأن تختار المتعاقدين معھا بمنطق تنافسي وذلك من خالل إتباع طرق إجرائية تمھد
لعملية إبرام العقد تجسد المنافسة و تضعھا موضع التطبيق ،أين تلتزم البلدية باالختيار من
بين احد المتنافسين والذي يكون قد قدم أفضل عرض سواء من الناحية السعرية أو من
الناحية التقنية بحسب األحوال.

ب/اﶵﺎﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﳌﺒﺪ ٔا اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ
تلتزم البلدية عن اختيارھا للمتعاقدين بقواعد المنافسة و ال يجوز لھا اإلخالل بھا،
و حماية لھذا المبدأ وضع القانون الجزائري عدة آليات تعمل على الحد من كل ما قد يخل
بمبدأ المنافسة الحرة ،فقد استحدثت دعوى جديدة في قانون اإلجراءات المدنية و
اإلدارية ،3تستھدف الحد من اإلخالل بقواعد المنافسة التي قد تتخلل عملية إبرام العقود
اإلدارية و الصفقات كما أن القانون الجزائري صار يجرم األفعال التي تخرق قواعد
المنافسة و المساواة بين المتعاقدين في العقود التي تبرمھا األشخاص العامة  ،باإلضافة
إلى أن اختصاص مجلس المنافسة صار يشمل بعد تعديل قانون المنافسة، 4عملية إبرام

 1همﻨﺪ ﳐﺘﺎر ﻧﻮح  ،ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ ،اﻟﺼﻔﺤﺔ .500
 2همﻨﺪ ﳐﺘﺎر ﻧﻮح ،ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ ،اﻟﺼﻔﺤﺔ .501
 3اﻟﻘﺎﻧﻮن رﰴ 09/08ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻻٕﺟﺮاءات اﳌﺪﻧﻴﺔ و اﻻٕدارﻳﺔ)،ج ر اﻟﻌﺪد 21اﳌﺆرﺧﺔ ﰲ.(2008/04/23
 4ا ٔﻻﻣﺮ رﰴ  03/03ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ )ج ر اﻟﻌﺪد 43اﳌﺆرﺧﺔ ﰲ، (2003/07/20اﳌﻌﺪل و اﳌﳣﻢ ابﻟﻘﺎﻧﻮن رﰴ ) 12/08ج ر
اﻟﻌﺪد 36اﳌﺆرﺧﺔ ﰲ .(2008/06/02
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الصفقات العمومية ،ما أعطى لھذا المجلس صالحية النظر في األفعال المقيدة للمنافسة
التي تتخلل عملية إبرام الصفقات العمومية.

 -1ادلﻋﻮى الاﺳـﺘﻌﺠﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﻣﺎدة ٕاﺑﺮام اﻟﻌﻘـﻮد واﻟﺼـﻔﻘﺎت:

لقد كان المتضرر من جراء

خرق قواعد المنافسة عند إبرام العقود اإلدارية أو الصفقات العمومية ال يملك إال طريق
رفع دعوى اإللغاء ضد قرار إبرام العقد ) العمل المنفصل( ،ولكن نقص فعالية ھذه
الدعوى أدى إلى استحداث دعوى جديدة تتالءم مع ظروف إبرام العقود اإلدارية و
الصفقات العمومية وما يستلزمھا من سرعة للفصل فيھا  ،كما أعطيت للقاضي من خالل
ھذه الدعوى سلطات عديدة و غير مألوفة جعلت ھذه الدعوى أكثر فعالية من دعوى إلغاء
قرار اإلبرام .
ترفع الدعوى االستعجالية في مادة العقود و الصفقات من قبل كل من له مصلحة
في إبرام العقد والذي قد يتضرر من إخالل الشخص العام بقواعد اإلشھار أو المنافسة،1
وال يشترط القانون وجود ضرر لرفع ھذه الدعوى بل يكفي أن يثبت رافع الدعوى
القابلية للضرر وانه كان يملك فرصة للظفر بالعقد أو الصفقة فيما لو التزمت اإلدارة
بإجراءات اإلشھار أو المنافسة ،2كما قد ترفع ھذه الدعوى أيضا من ممثل الدولة إذا
ارتكب اإلخالل من الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية المحلية في نطاق
اختصاصه.3
وترفع الدعوى االستعجالية في مادة العقود و الصفقات العمومية في مرحلة ما قبل
إبرام العقد و ما بعد إبرامه أيضا ،فال ترفع فقط قبل إبرام العقد كما ھو عليه حال
"الدعوى االستعجالية ما قبل التعاقدية" التي في القانون الفرنسي ،فھذه الدعوى األخيرة

 1ﻧﺼﺖ اﳌﺎدة  946ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻻٕﺟﺮاءات اﳌﺪﻧﻴﺔ و اﻻٕدارﻳﺔ ﻋﲆ »:ﳚﻮز إﺧﻄﺎر اﶈﳬﺔ اﻻٕدارﻳﺔ ﺑﻌﺮﻳﻀﺔ ،و ذكل ﰲ ﺣﺎةل اﻻٕﺧﻼل
ابﻟﱱاﻣﺎت اﻻٕﺷﻬﺎر ٔاو اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﱵ ﲣﻀﻊ ﻟﻬﺎ ﲻﻠﻴﺔ إﺑﺮام اﻟﻌﻘﻮد اﻻٕدارﻳﺔ و اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.«...
 2ﻧﺼﺖ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﺎدة  946ﻋﲆ »:ﻳﱲ ﻫﺬا اﻻٕﺧﻄﺎر ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﰻ ﻣﻦ هل ﻣﺼﻠﺤﺔ ﰲ إﺑﺮام اﻟﻌﻘﺪ و اذلي ﻗﺪ ﻳﺘﴬر ﻣﻦ ﻫﺬا
ا ٕﻻﺧﻼل«.
 3ﻧﺼﺖ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﺎدة  946ﻋﲆ »:و ﻛﺬكل ﳌﻤﺜﻞ ادلوةل ﻋﲆ ﻣﺴـﺘﻮى اﻟﻮﻻﻳﺔ إذا اﺑﺮم اﻟﻌﻘﺪ ٔاو ﺳـﻴﱪم ﻣﻦ ﻃﺮف ﺟﲈﻋﺔ
ٕاﻗﻠﳰﻴﺔ ٔاو ﻣﺆﺳﺴﺔ ﲻﻮﻣﻴﺔ ﳏﻠﻴﺔ «.
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يشترط أن يتم رفعھا في مرحلة ما قبل إبرام العقد فقط ، 1ذلك أن الغاية من استحداثھا في
القانون الفرنسي ھو تالفي عيوب دعوى إلغاء قرار اإلبرام )العمل المنفصل( التي أثبتت
عدم فعاليتھا إذا ما أصرت اإلدارة على إبرام العقد و تمسك به الطرفان عمال بمبدأ نسبية
آثار العقد، 2فجاءت ھذه الدعوى للتصدي لمحاولة اإلسراع في إبرام العقد و التمسك به
،لذلك يشترط أن ترفع ھذه الدعوى فقط في المرحلة التي تسبق إبرام العقد  ،إال أن
الدعوى االستعجالية في مادة العقود و الصفقات في الجزائر يمكن رفعھا قبل و بعد إبرام
العقد على الرغم من أن المشرع نص فقط على سلطات القاضي في حال رفعت الدعوى
قبل إبرام العقد وسكت عن سلطاته بعد إبرام العقد ھذا ما يثير بعض الغموض حول
إمكانية رفعھا بعد إبرام العقد.
و بموجب ھذه الدعوى يملك القاضي سلطات جديدة و غير مألوفة في الدعوى
العادية ھذا ما يجعلھا دعوى فعالة للحد من اإلخالل بقواعد المنافسة و اإلشھار ،فسلطات
القاضي تتمثل في سلطة األمر  ...›› L' injonctionيمكن للمحكمة أن تأمر المتسبب في
اإلخالل ، « ...أي أن القاضي بإمكانه من خالل ھذه الدعوى أن يأمر اإلدارة باالمتثال
لقواعد اإلشھار و المنافسة ،وكذلك سـلطة الوقـف  ...››La suspensionويمكن لھا
بمجرد إخطارھا أن تأمر بتأجيل إمضاء العقد ،«...فالقاضي يستطيع أيضا توقيف إمضاء
العقد ،كما يمكنه أيضا تسليط غرامة تھديدية على اإلدارة لحملھا على االلتزام بقواعد
اإلشھار و المنافسة ،و كل ھذه السلطات ھي سلطات غير مألوفة ،فھذه السلطات ال يملكھا
القاضي عادة و ھو بصدد الفصل في دعوى عادية ،و مرد ذلك ھو جعل ھذه الدعوى
أكثر فعالية في التصدي لكل ما قد يخل بقواعد المنافسة و اإلشھار التي تخضع لھا عملية
إبرام العقود اإلدارية و الصفقات العمومية.
ومن خالل السلطات الممنوحة للقاضي نجد أن ھذه الدعوى تمس بموضوع الحق
رغم طابعھا االستعجالي و ذلك خالفا للدعوى االستعجالية العادية التي ال تمس بموضوع

LAURENT RICHER, droit des contrats administratifs, Op.cit,Page166.

 2همﻨﺪ ﳐﺘﺎر ﻧﻮح ،اﻻٕﳚﺎب و اﻟﻘﺒﻮل ﰲ اﻟﻌﻘﺪ اﻻٕداري،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،اﻟﺼﻔﺤﺔ.844
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الحق ،ھذا ما يجعل ھذه الدعوى تحمل خصائص الدعوى االستعجالية و خصائص
الدعوى الموضوعية في نفس الوقت.

 -2ﲡـﺮﱘ ﳐﺎﻟﻔـﺔ ﻗﻮاﻋـﺪ اﳌﻨﺎﻓﺴـﺔ:

لحماية قواعد المنافسة و المساواة بين المتعاقدين في

عقود األشخاص العامة ،جرم القانون الجزائري كل فعل من شانه أن يخلق وضعا
تفضيليا ألحد األفراد خالف ا لألحكام التشريعية و التنظيمية المنظمة إلبرام العقود ،1و
يتعلق األمر بجريمة االمتيازات غير المبررة التي جاء بھا قانون الوقاية من الفساد و
مكافحته  01/06في المادة  26و التي نصت على  »:يعاقب بالحبس من سنتين) (2إلى
عشر) (10سنوات و بغرامة من200.000دج إلى 1.000.000دج :كل موظف عمومي يقوم
بإبرام عقد أو يؤشر أو يراجع عقدا أو اتفاقية أو صفقة أو ملحقا مخالفا بذلك األحكام
التشريعية و التنظيمية الجاري بھا العمل بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير،«...
فحسب ھذه المادة تقوم جريمة منح االمتيازات غير المبررة إذا صدر الفعل اإلجرامي
من موظف عمومي  ،و على الرغم من أن األشخاص الذين ينھضون بعملية إبرام عقود
البلدية ھم في اغلبھم منتخبون و ليسوا موظفين عموميين بالنظر لتعريف الموظف العام
في قانون الوظيفة العامة  ،203/06إال أن ھذه الجريمة قد تحيق بھؤالء أيضا ،فقانون
مكافحة الفساد قد وسع من مفھوم الموظف العام و جعله يشمل حتى المنتخبين، 3ھذا ما
 1ﻧﺼﺖ اﳌﺎدة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد و ﻣﲀﲿﺘﻪ  01/06ﻋﲆ  " :ﳚﺐ ٔان ﺗﺆﺳﺲ اﻻٕﺟﺮاءات اﳌﻌﻤﻮل ﲠﺎ ﰲ ﳎﺎل
اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻋﲆ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ و اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﴩﻳﻔﺔ و ﻋﲆ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ."...
 2ﻧﺼﺖ اﳌﺎدة  02ﻣﻦ الاﻣﺮ 03/06اﳌﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ا ٔﻻﺳﺎﳼ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﲆ »:ﻳﻄﺒﻖ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﲆ اﳌﻮﻇﻔﲔ اذلﻳﻦ
ﳝﺎرﺳﻮن ﻧﺸﺎﻃﻬﻢ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت و اﻻٕدارات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.ﻳﻘﺼﺪ ابﳌﺆﺳﺴﺎت و اﻻٕدارات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ،و اﻻٕدارات
اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﰲ ادلوةل و اﳌﺼﺎﱀ ﻏﲑ اﳌﻤﺮﻛﺰة اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ و اﶺﺎﻋﺎت ا ٕﻻﻗﻠﳰﻴﺔ و اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻻٕداري،و اﳌﺆﺳﺴﺎت
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻌﻠﻤﻲ و اﻟﺜﻘﺎﰲ و اﳌﻬﲏ و اﳌﺆﺳﺴﺎت ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻌﻠﻤﻲ و اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮيج و ﰻ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﲻﻮﻣﻴﺔ ﳝﻜﻦ ٔان
ﳜﻀﻊ ﻣﺴـﺘﺨﺪﻣﻮﻫﺎ ٔﻻﺣﲀم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ا ٔﻻﺳﺎﳼ.«...
 3ﻋﺮﻓﺖ اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد و ﻣﲀﲿﺘﻪ ﰲ ﻓﻘﺮﲥﺎ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﳌﻮﻇﻒ اﻟﻌﺎم ﻋﲆ اﻧﻪ :
» -ﰻ ﴯﺺ ﻳﺸﻐﻞ ﻣﻨﺼﺒﺎ ﺗﴩﻳﻌﻴﺎ ٔاو ﺗﻨﻔﻴﺬاي ٔاو إداراي ٔاو ﻗﻀﺎﺋﻴﺎ ٔاو ﰲ اﺣﺪ اجملﺎﻟﺲ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﶈﻠﻴﺔ  ،ﺳﻮاء ٔاﰷن ﻣﻌﻴﻨﺎ ٔاو ﻣﻨﺘﺨﺒﺎ
 ،داﲚﺎ ٔاو ﻣﺆﻗﺘﺎ ،ﻣﺪﻓﻮع ا ٔﻻﺟﺮ ٔاو ﻏﲑ ﻣﺪﻓﻮع ا ٔﻻﺟﺮ،ﺑﴫف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ رﺗﺒﺘﻪ ٔاو اﻗﺪﻣﻴﺘﻪ،
 ﰻ ﴯﺺ آﺧﺮ ﻳﺘﻮﱃ و ﻟﻮ ﻣﺆﻗﺘﺎ ،وﻇﻴﻔﺔ ٔاو وﰷةل ﺑﺪون اﺟﺮ ،و ﻳﺴﺎﱒ ﲠﺬﻩ اﻟﺼﻔﺔ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ ﻫﻴﺌﺔ ﲻﻮﻣﻴﺔ ٔاو ٔاﻳﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ٔاﺧﺮىﲤكل ادلوةل ﰻ ٔاو ﺑﻌﺾ ر ٔاﺳﲈﻟﻬﺎٔ ،او ٔاﻳﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ٔاﺧﺮى ﺗﻘﺪم ﺧﺪﻣﺔ ﲻﻮﻣﻴﺔ،
 ﰻ ﴯﺺ آﺧﺮ ﻣﻌﺮف ﺑﺎٔﻧﻪ ﻣﻮﻇﻒ ﲻﻮﱊ ٔاو ﻣﻦ ﰲ ﺣﳬﻪ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﴩﻳﻊ و اﻟﺘﻨﻈﲓ اﳌﻌﻤﻮل ﲠﲈ «.77

يعني أن جريمة منح االمتيازات غير المبررة قد تحيق برئيس المجلس الشعبي البلدي و
كل من يبرم العقود باسم البلدية كما قد تحيق أيضا بأعضاء المجلس الشعبي.
و تقوم جريمة منح االمتيازات غير المبررة على ركن مادي يتمثل في منح الغير
امتيازات غير مبررة خالفا لما تقضي به األحكام التشريعية و التنظيمية المتعلقة بضمان
المنافسة الحرة و المتساوية بين العارضين عند إبرام و تنفيذ العقود،و ال يشترط القانون
أن يكون ھذا الفعل المجرم قد تم بمقابل وإال عد ھذا الفعل جريمة رشوة ،بل يكفي أن
يكون ھذا الفعل قد تم لمجرد المجاملة أو اإلھمال،و ركن معنوي يتمثل في كون الفاعل
قد تصرف عن كامل اختياره و علمه ،ولكن ال يشترط تحقق القصد المباشر في ھذه
الجريمة بل يكفي تحقق القصد غير المباشر للقول بقيام الركن المعنوي،كان يقوم الفاعل
بإبرام العقد وفقا إلجراء التراضي بدال عن إجراء المناقصة فيؤدي ذلك لتفضيل احد
المتنافسين ،و ال يشترط لقيام الركن المعنوي لھذه الجريمة أن الفاعل قد منح االمتياز غير
المبرر للغير بغرض الحصول على مصلحة شخصية بل يكفي أن الفاعل يعلم أن ذلك
الفعل يشكل خرقا لقواعد المنافسة و المساواة بين العارضين التي نص عليھا القانون
بغض النظر عن الباعث الذي دفعه إلى ارتكاب الفعل ،و ھذا ما يميز ھذه الجريمة عن
جريمة الرشوة التي تفترض أن يكون للفاعل باعث شخصي يتمثل في المصلحة الشخصية
التي توخاھا عند اإلقدام على الفعل.
و يعاقب على جريمة منح االمتيازات الغير مبررة بسنتين إلى عشرة سنوات حبسا
و غرامة تتراوح ما بين من مئتي إلف دينار جزائري إلى مليون دينار جزائري و تشدد
العقوبة إذا كان من قام بھذه الجريمة رئيس المجلس الشعبي البلدي من عشرة سنوات إلى
عشرين سنة ،فقد نصت المادة  48من قانون الوقاية من الفساد و مكافحته على تشديد
العقوبة إذا كان مرتكب جريمة منح االمتيازات الغير مبررة ضابطا للشرطة القضائية،1

 » 1إذا ﰷن ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺟﺮﳝﺔ ٔاو ٔاﻛﱶ ﻣﻦ اﳉﺮاﰂ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﳱﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻗﺎﺿﻴﺎٔ ،او ﻣﻮﻇﻔﺎ ﳝﺎرس وﻇﻴﻔﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﰲ ادلوةلٔ ،او
ﺿﺎﺑﻄﺎ ﲻﻮﻣﻴﺎ ٔ ،او ﻋﻀﻮا ﰲ اﻟﻬﻴﺌﺔٔ ،او ﺿﺎﺑﻄﺎ ٔاو ﻋﻮن ﴍﻃﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔٔ ،او ﳑﻦ ﳝﺎرس ﺑﻌﺾ ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﴩﻃﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔٔ ،او ﻣﻮﻇﻒ
ٔاﻣﺎﻧﺔ ﺿﺒﻂ،ﻳﻌﺎﻗﺐ ابﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﻋﴩ ) (10ﺳـﻨﻮات إﱃ ﻋﴩﻳﻦ) (20ﺳـﻨﺔ و ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﳌﻘﺮرة ﻟﻠﺠﺮﳝﺔ اﳌﺮﺗﻜﺒﺔ«.
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و رئيس المجلس الشعبي البلدي يعتبر ضباط الشرطة القضائية.1
و رغم أن القضاء اإلداري ھو المختص في إبطال العقود التي تبرمھا األشخاص
العامة ،2إال أن قانون الوقاية من الفساد وفي المادة  55أعطى للقاضي الجنائي الذي ينظر
في دعوى منح االمتيازات الغير مبررة صالحية إبطال و إعدام آثار كل عقد أو صفقة
متحصل عليه من ھذه الجريمة.

 -3رﻗﺎﺑﺔ ﳎﻠﺲ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ :

مجلس المنافسة ھو سلطة إدارية مستقلة ،3يتمتع بالشخصية

القانونية و االستقالل المالي و ھو موضوع لدى الوزير المكلف بالتجارة ،ينظر ھذا
المجلس في األفعال المقيدة للمنافسة التي تتخلل نشاطات اإلنتاج و التوزيع و الخدمات في
السوق ويتخذ التدابير التحفظية و القطعية التي ترمي إلى الحد من األفعال المقيدة للمنافسة
التي يعاينھا كما أن بإمكانه فرض عقوبات مالية ،و تعتبر قرارات مجلس المنافسة قابلة
للطعن أمام مجلس قضاء العاصمة الفاصل في المواد التجارية.
ولقد نصت الفقرة الثانية من المادة الثانية المعدلة من قانون المنافسة ،4على أن ھذا
القانون يشمل تطبيقه عملية إبرام الصفقات العمومية ،ھذا ما يعطي لمجلس المنافسة
اختصاصا بالنظر في األفعال المقيدة للمنافسة التي قد تتخلل عملية إبرام الصفقات
العمومية البلدية ،إال أن ذلك يحمل تعارضا مع ما جاءت به الفقرة األولى من نفس المادة
التي نصت على أن قانون المنافسة يطبق فقط على نشاطات اإلنتاج و التوزيع و
الخدمات ،5فاألشخاص العامة و البلدية على وجه التحديد عندما تبرم الصفقات العمومية
ھي ال تقوم بنشاطات اإلنتاج أو التوزيع أو الخدمات بل ھي تقوم بطلب عمومي و تعتبر
في ھذه الحالة شاريا عاما "، "Achteur Publicلذلك ال يمكن لمجلس المنافسة أن يراقب
 1ﻳﻌﺘﱪ رﺋﻴﺲ اجملﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﺒدلي ﺿﺎﺑﻄﺎ ﻟﻠﴩﻃﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﻧﺼﺖ اﳌﺎدة  15ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻻٕﺟﺮاءات اﳉﺰاﺋﻴﺔ  155/66ﻋﲆ»:
ﻳﳣﺘﻊ ﺑﺼﻔﺔ ﺿﺎﺑﻂ ﻟﻠﴩﻃﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ رؤﺳﺎء اجملﺎﻟﺲ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﺒدلﻳﺔ.«...
 2ﺗﻌﻮد ﻣﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻌﻘﻮد اﻻٕدارﻳﺔ و اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ إﱃ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻘﺎﴈ اﻻٕداري ﺣﺴﺐ اﳌﺎدة  801ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻻٕﺟﺮاءات اﳌﺪﻧﻴﺔ
و اﻻٕدارﻳﺔ .09/08
 3اﳌﺎدة  23ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن  12/08اﳌﺘﻌﻠﻖ ابﳌﻨﺎﻓﺴﺔ .
 4اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﰴ  12/08ﻳﻌﺪل و ﻳﳣﻢ ا ٔﻻﻣﺮ رﰴ  03/03اﳌﺘﻌﻠﻖ ابﳌﻨﺎﻓﺴﺔ.
 » 5ﺗﻄﺒﻖ ٔاﺣﲀم ﻫﺬا ا ٔﻻﻣﺮ ﻋﲆ :ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻻٕﻧﺘﺎج و اﻟﺘﻮزﻳﻊ و اﳋﺪﻣﺎت ﲟﺎ ﻓﳱﺎ الاﺳـﺘﲑاد و ﺗكل اﻟﱵ ﻳﻘﻮم ﲠﺎ ا ٔﻻﺷﺨﺎص
اﳌﻌﻨﻮﻳﻮن اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻮن و اﶺﻌﻴﺎت و الاﲢﺎدايت اﳌﻬﻨﻴﺔ ٔ ،ااي ﰷن ﻗﺎﻧﻮﳖﺎ ا ٔﻻﺳﺎﳼ و ﺷﳫﻬﺎ و ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ«.
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أعمال ھذه األشخاص و يبقى القاضي اإلداري الوحيد الذي له صالحية النظر في شرعية
أعمالھا  ،ھذا ما يجعل اختصاص مجلس المنافسة لن يشمل إال األفعال المقيدة للمنافسة
التي تصدر من المؤسسات المشاركة في إجراءات إبرام الصفقات العمومية ،ھذه األفعال
التي قد تأخذ عدة مظاھر تقيد المنافسة في عملية إبرام الصفقات العمومية، 1كقيام أحد
المشاركين بتقديم عرض مبالغ فيه في االرتفاع أو االنخفاض بقصد السماح بالتعاقد مع
شخص آخر ،أو كقيام أحد العارضين بتقديم عرض وھمي بغرض كسب سمعة لدى
اإلدارة،أو االتفاق بين العارضين على تقاسم الصفقات وذلك باالمتناع عن تقديم العروض
أو بتقديم عروض غير مناسبة لكي ترفض عروضھم قصد منحھا آلخرين ،و أيضا كقيام
العارضين بتبادل المعلومات حول العروض بغية إعطاء الدور لكل واحد منھم ،فكل ھذه
األفعال تعتبر مقيدة للمنافسة و يعود لمجلس المنافسة صالحية النظر فيھا،و بالتالي فان
البلدية عند إخاللھا بقواعد المنافسة التي تقوم عليھا عملية إبرام الصفقات العمومية ال
تخضع إلى رقابة مجلس المنافسة و بالمقابل فان لھذا المجلس صالحية حماية المنافسة في
صفقات البلدية و جميع األشخاص العامة إذا صدرت األفعال المقيدة للمنافسة من
المؤسسات المشاركة في إجراءات اإلبرام.

اثﻧﻴﺎ :اﻟﻄﺮق اﻻٕﺟﺮاﺋﻴﺔ اﻟﻘﺎﲚﺔ ﻋﲆ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ
إن جميع الطرق اإلجرائية التي تقوم على المنافسة تعمل على الحد من حرية
البلدية في اختيار المتعاقد ،ورغم ذلك فإنھا تتفاوت في درجة تقييدھا للحرية التعاقدية
للبلدية  ،ولعل اإلجراء الذي يحد من حرية البلدية في اختيار المتعاقدين بدرجة كبيرة ھو
المناقصة ،أما طلب العروض فھو يحد من حرية البلدية بدرجة أقل نسبيا ،وقبل أن
نستعرض ھذين الطريقين اإلجرائيين يجدر بنا أن نورد مالحظة مفادھا أن قانون
الصفقات العمومية الجزائري الحالي نص على إجراء المناقصة فقط ولم ينص على

 ... » 1ﻏﲑ اﻧﻪ ابﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟﻠﻤﲈرﺳﺎت اﳌﻌﺮﻗةل ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﺠﺎل اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﲟﻮﺟﺐ اﻻﺗﻔﺎق ٔاو اﻟﺘﻔﺎﱒ ٔاو اﻟﺘﻮاﻃﺆ ﺑﲔ
اﳌﺸﺎرﻛﲔ اﳌﺘﻨﺎﻓﺴﲔ ﻟﻨﻴﻞ اﻟﺼﻔﻘﺔ  ،ﻓﺎﻧﻪ ﻳﺪﺧﻞ ﲷﻦ ﳎﺎل ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ و الاﺧﺘﺼﺎص ﻳﻌﻮد جملﻠﺲ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ
.«.ﲮﻨﻮن ﺳﻮﻣﻴﺔ ،إﺟﺮاء اﻟﱰاﴈ ﰲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ابﳉﺰاﺋﺮ ،ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴـﺘﲑ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ،2013،اﻟﺼﻔﺤﺔ .24
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1

إجراء طلب العروض ،لكن بالرجوع إلى مختلف مواد قانون الصفقات العمومية 236/10

 ،نجد اإلجراءين معا ،2و ذلك على اعتبار أن طلب العروض ھو إجراء يتفق مع
المناقصة في جميع المراحل سوى في المعايير التي يتم وفقھا إرساء الصفقة ،
فالمناقصة تقوم على آلية اإلرساء على العرض األقل سعرا ،اما طلب العروض فيقوم
على اإلرساء على عدد غير محدود من المعايير التي تختارھا المصلحة المتعاقدة  ،و
اإلرساء على تعدد المعايير منصوص عليه في قانون الصفقات العمومية و ذلك من خالل
المادة  125منه و التي نصت على إمكانية إرساء الصفقة على العرض األقل سعرا في
حال كانت الخدمات من النمط العادي وعلى إرسائھا على أحسن عرض اقتصادي إذا
كانت الخدمات معقدة تقنيا ،و اإلرساء على أحسن عرض اقتصادي يعني أن المصلحة
المتعاقدة غير مقيدة بمعيار السعر فقط إلرساء الصفقة بل ھي حرة في وضع عدة معايير
إلرساء الصفقة ،و ھذا ھو إجراء طلب العروض ،وھذا يعني أن قانون الصفقات العمومية
قد اخذ أيضا بإجراء طلب العروض إلى جانب المناقصة ،إال انه جعلھما تحت تسمية
واحدة "المناقصة" ،و عليه سوف نتعرض لكلتا الطريقتين بصورة مستقلة.

ا /اﳌﻨﺎﻗﺼﺔ

:المناقصة طريق إجرائي يقوم على المنافسة بين عدة عارضين مع إرساء

الصفقة على صاحب أقل سعر،وقد اعتبرت المادة  25من قانون الصفقات العمومية أن
المناقصة ھي القاعدة العامة في إبرام الصفقات العمومية " تبرم الصفقات العمومية وفقا
إلجراء المناقصة الذي يشكل القاعدة العامة )" ...ويشمل ذلك طلب العروض أيضا(.
والمناقصة قد تكون مفتوحة أين يتمكن أي مترشح من الدخول إلى المنافسة وتقديم
عرض أوقد تكون محدودة فال يسمح بالدخول إلى المنافسة إال المترشحين الذين تتوفر
فيھم بعض الشروط التي تحددھا المصلحة المتعاقدة بكامل الحرية  ،كما قد تأخذ المناقصة
شكل االستشارة االنتقائية التي ال يستدعى إليھا سوى للمترشحين الذين سبق انتقاؤھم من
ٔ ... » 1اﳘﻞ اﳌﴩع و ﲤﺎدى ﰲ ﲡﺎﻫﻞ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟ ٕﻼﺑﺮام ،و ﱔ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﺮوض رﰬ ٔاﳘﻴﳤﺎ و ﴐورﻳﳤﺎ ﰲ ﺑﻌﺾ ٔاﻧﻮاع
اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ .«...ﻗﺪوج ﺣﲈﻣﺔ،ﲻﻠﻴﺔ إﺑﺮام اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳉﺰاﺋﺮي،دﻳﻮان اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت
اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ،اﳉﺰاﺋﺮ،2008،اﻟﺼﻔﺤﺔ .147
 2اﳌﺎدة  125ﻣﻦ اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﳼ  23/12اﳌﻌﺪل ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ . 236/10
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المصلحة المتعاقدة ،وقد تأخذ شكل المسابقة لما تتعلق األمر بخدمات ذات طابع تقني أو
فني أو جمالي أين يوضع رجال الفن في منافسة ،و قد تأخذ أخيرا شكل المزايدة و ذلك في
الحالة التي تريد فيھا المصلحة المتعاقدة بيع أو تأجير ممتلكاتھا و ھي تشمل المتعاملين
الوطنيين دون األجانب.1
و على الرغم من أن أشكال المناقصة قد تتفاوت في إعمالھا للمنافسة و بالتالي
تقييدھا لحرية البلدية في اختيار المتعاقدين ،إال أنھا في مجملھا تقوم على منطق فتح باب
المنافسة أمام عديد العارضين ،كما أنھا تقوم في مجملھا أيضا على فكرة اإلسناد اآللي
للصفقة على صاحب أفضل عرض من النواحي السعرية ،و مما ال شك فيه أن قيام
المناقصة على المنطق التنافسي من جھة و على آلية اإلرساء من جھة أخرى ال يسمح
عموما للبلدية بإعمال حريتھا في اختيار من يتعاقد معھا و يلزمھا بالتعاقد مع العارض
الذي يقدم السعر األقل.

ب -ﻃﻠــﺐ اﻟﻌــﺮوض

 :لقد كان الدافع الوحيد للجوء إلى تقنية المناقصة ھو محاولة

األشخاص العامة الحصول على الخدمات بأقل سعر ممكن  ،ولكن التجارب العملية أثبتت
أن ھذه التقنية ال تتالءم مع المصالح التقنية لألشخاص العامة ،فكثيرا ما تسفر المناقصة
على عروض ھزيلة من النواحي الفنية نظرا العتمادھا على آلية اإلرساء على العرض
األقل سعرا ،لذلك كان من الضروري االعتداد باالعتبارات الشخصية عند التعاقد و أن
تترك ھوامش من الحرية للشخص العام الختيار المتعاقد معه بغية الحصول على أفضل
الخدمات من النواحي التقنية،2كما أن قيام المناقصة على المعيار السعري فقط قد يؤدي
إلى أسعار مبالغ في تخفيضھا مما ينعكس في النھاية سلبا على جودة الخدمات المطلوبة
وجدواھا االقتصادية  ،ألن فوارق التخفيض سوف تعوض إما من خالل تخفيض مستوى
الشروط اإلنسانية للعمال أو من خالل رداءة المواد المستعملة في تنفيذ الصفقة ،كما قد
 1وﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ ٔان اﳌﺰاﻳﺪة ﻻ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ ﻃﺮق إﺑﺮام اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻛﲈ ﱔ ﳏﺪدة ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳉﺰاﺋﺮي ،ﻓﺎﻟﻠﺠﻮء إﱃ اﳌﺰاﻳﺪة ﻳﻜﻮن
ﺑﻐﺮض ﺑﻴﻊ ٔاو ﺗﺎٔﺟﲑ ا ٔﻻﻣﻼك واذلي ﺳـﻴﻔﴤ إﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺪاﺧﻴﻞ ﻟ ٕﻼدارة،اﻣﺎ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻓﻬـﻲ داﲚﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻟﻨﻔﻘﺎت ﲻﻮﻣﻴﺔ
ذلكل ﳁﻦ ا ٔﻻﻧﺴﺐ ٔان ﺗﺎٔﰐ ٔاﺣﲀهمﺎ ﰲ ﻗﺎﻧﻮن ا ٔﻻﻣﻼك اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
 2همﻨﺪ ﳐﺘﺎر ﻧﻮح  ،اﻻٕﳚﺎب واﻟﻘﺒﻮل ﰲ اﻟﻌﻘﺪ اﻻٕداري  ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  ،ص . 812
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ثبت أيضا أن المناقصة إجراء جامد ألن آلية اإلرساء من شأنھا أن تؤدي في النھاية إلى
فقدان روح المبادرة لدى القائمين على إبرام الصفقات  ،كما أن ھذه اآللية التي تقوم على
منطق مطابقة العروض مع دفاتر الشروط وكون السعر معيارا وحيدا لإلرساء سوف
تؤدي إلى تطابق العروض وعدم اختالفھا إال من النواحي السعرية فقط  ،وھذا يختزل
دور العارض في تحديد السعر فقط للخدمات المطلوبة وفقا للشروط المحددة من جانب
اإلدارة  ،دون أن يترك له أي مبادرة في تحديد أي من الجوانب التقنية للصفقة .
و تالفيا لھذه العيوب ظھرت تقنية طلب العروض التي تعتمد عند اإلرساء على
عدد غير محدود من المعايير و ھو متروك لحرية اإلدارة المتعاقدة وضعھا  ،فطلب
العروض ھو إجراء الختيار المتعاقدين يستند على العالنية والمنافسة ويعطي لإلدارة
مساحة واسعة من الحرية  ،ألن إرساء الصفقة في ھذا اإلجراء يتم بناءا على عدة معايير
 ،و ھو على خالف أسلوب المناقصة الذي يعتمد على المعيار السعري كمعيار وحيد
إلسناد الصفقة .
واستعمال طريقة طلب العروض يھدف إلى التعاقد مع العارض الذي يقدم العرض
األحسن اقتصاديا  ،مما يؤدي إلى االنفتاح على مجاالت جديدة للتكنولوجيا والمنتجات
وإلى ضبط العروض  ،فالسعر ھو أحد المعايير المطلوبة ويبقى ذو اعتبار وأھمية في
إسناد الصفقة  ،إال أنه ليس المعيار الوحيد الذي يتم على أساسه االختيار كما في
المناقصة.
وقد رأينا أن قانون الصفقات العمومية الجزائري يأخذ بھذا اإلجراء في حاالت
عديدة ولكن تحت تسمية مناقصة ،و يظھر ھذا المسعى من خالل تحديد قانون الصفقات
العمومية في المادة  125للمنھجية التي تعتمدھا لجنة تقييم العروض عند تقييمھا للعروض،
فھذه اللجنة ألزمھا القانون بانتقاء العرض األقل من الناحية السعرية إذا ما كانت الخدمات
المطلوبة من النمط العادي،اما إذا ما كانت الخدمات المطلوبة تقوم على جوانب تقنية فان
اللجنة تلتزم بانتقاء العرض األحسن من حيث المزايا االقتصادية،1و ھذا يوضح أن
 1ﻧﺼﺖ اﳌﺎدة  125ﻣﻦ اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﳼ 23/12اﳌﻌﺪل و اﳌﳣﻢ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﳼ  236/10اﳌﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻋﲆ" :
ﲢﺪث دلى ﰻ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪة ﳉﻨﺔ ﻟﺘﻘﻴﲓ اﻟﻌﺮوض...ﺗﻘﻮم ﰲ ﻣﺮﺣةل ٔاوﱃ ابﻟﱰﺗﻴﺐ اﻟﺘﻘﲏ ﻟﻠﻌﺮوض ﻣﻊ إﻗﺼﺎء اﻟﻌﺮوض اﻟﱵ ﱂ
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إرساء الصفقات في القانون الجزائري ال تقوم على المعيار السعري فقط بل قد تتم بناءا
على معايير عديدة  ،و إعمال ھذه المنھجية يعني أن قانون الصفقات العمومية يأخذ بتقنية
طلب العروض في إبرام الصفقات إلى جانب تقنية المناقصة.1

اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﱐ
ﺣﺎﻻت اﺳﺘﺒﻌﺎد اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ
ليست كل العقود التي تبرمھا البلدية تقوم على منطق التنافس في اختيار المتعاقد،
فھناك بعض العقود تستبعد فيھا المنافسة بشكل جزئي أو بشكل كلي فتستفيد البلدية من
خاللھا بحرية اكبر في اختيار من يتعاقدون معھا  ،و أساس استبعاد المنافسة في إبرام ھذه
العقود يرجع إلى اعتبارات عديدة و التي قد تتعلق بوجود ظروف استعجالية أو استثنائية
تقتضي السرعة في إبرام العقد فتصبح المنافسة ال تتالءم مع ھذه األوضاع ،أوقد تتعلق
بمبلغ العقد فھناك بعض العقود زھيدة القيمة و المنطق يستدعي استبعاد المنافسة في
إبرامھا ،و قد تتعلق أخيرا بنوع العقد التي ستبرمه البلدية ،فھناك بعض العقود يكون فيھا
شخص المتعاقد محل اعتبار فال يمكن أن يتم اختياره بناءا المنافسة ،و عليه سوف
نتعرض الستبعاد المنافسة في إبرام الصفقات العمومية )أوال( ثم إلى استبعاد المنافسة في
إبرام عقود االمتياز)ثانيا(.

ٔاوﻻ  :اﺳﺘﺒﻌﺎد اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﰲ إﺑﺮام اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ھناك حاالت عديدة أين يتم استبعاد المنافسة في إبرام الصفقات العمومية و ذلك من
خالل استبعاد تقنية المناقصة التي تقوم أساسا على المنافسة لصالح طرق إجرائية أخرى
ال تقوم على المنافسة و تفسح مجاال واسعا للبلدية إلعمال حريتھا في اختيار المتعاقدين.

ﺗﺘﺤﺼﻞ ﻋﲆ اﻟﻌﻼﻣﺔ ادلﻧﻴﺎ اﻟﻼزﻣﺔ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﳱﺎ ﰲ دﻓﱰ اﻟﴩوط.
وﺗﱲ ﰲ ﻣﺮﺣةل اثﻧﻴﺔ دراﺳﺔ اﻟﻌﺮوض اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﻬﺪﻳﻦ اذلﻳﻦ ﰎ ﺗﺎٔﻫﻴﻠﻬﻢ ا ٔﻻوﱄ ﺗﻘﻨﻴﺎ ،ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت اﶈﳣةل ﰲ ﻋﺮوﺿﻬﻢ،
ﻟﻠﻘﻴﺎم،ﻃﺒﻘﺎ دلﻓﱰ اﻟﴩوط،ابﻧﺘﻘﺎء اﻣﺎ اﻟﻌﺮض ا ٔﻻﻗﻞ ﲦﻨﺎ إذا ﺗﻌﻠﻖ ا ٔﻻﻣﺮ ابﳋﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎدﻳﺔ ،و اﻣﺎ ٔاﺣﺴﻦ ﻋﺮض ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﺰااي
الاﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،إذا ﰷن الاﺧﺘﻴﺎر ﻗﺎﲚﺎ ٔاﺳﺎﺳﺎ ﻋﲆ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺘﻘﲏ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت."...
... » 1ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻦ ﲡﺎﻫﻞ ] ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ [ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﺮوض ﺧﻠﻄﺎ ﺑﲔ ا ٔﻻﻧﻮاع اخملﺘﻠﻔﺔ ﻟﲁ ﻛﻴﻔﻴﺔ« .ﻗﺪوج ﺣﲈﻣﺔ،
ﲻﻠﻴﺔ إﺑﺮام اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳉﺰاﺋﺮي،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،اﻟﺼﻔﺤﺔ .147
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ا -اﺳﺘﺒﻌﺎد اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻨـﺪ و ﺟـﻮد ﻇـﺮوف اﺳــﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ٔاو

ﺧﺎﺻـﺔ :يعتبر التراضي طريقا

إجرائيا إلبرام الصفقات العمومية يتم اللجوء إليه عند و جود ظروف استعجالية أو خاصة
يتعذر معھا إعمال المنافسة ،1إال أن اللجوء إلى التراضي ليس إال طريقا استثنائيا
فاألصل ھو اللجوء إلى طريقة المناقصة التي تقوم على المنافسة الحرة ،و نتيجة لذلك حدد
قانون الصفقات العمومية على سبيل الحصر الحاالت التي يتم اللجوء فيھا إلى التراضي،
كما ميز بين الحاالت التي يمكن فيھا اللجوء إلى إجراء التراضي البسيط أو اللجوء إلى
إجراء التراضي بعد االستشارة.
إن اللجوء إلى التراضي البسيط ال يتم إال في حاالت االستعجال في تنفيذ الخدمات
والتي ال تتالءم طبيعتھا مع أجال إبرام الصفقات  ،و أيضا في الحالة التي تكون فيھا
الخدمات المطلوبة من المصلحة المتعاقدة ال يمكن تأديتھا إال من شخص وحيد يحتل
وضعية احتكارية أو ينفرد بامتالك الطريقة التكنولوجية التي تريدھا المصلحة المتعاقدة
،أو أن تكون الخدمات المطلوبة تقوم على اعتبارات ثقافية أو فنية ،و في حالة االستعجال
الذي يھدد ملك أو استثمار ،أو في حالة التموينات المستعجلة و توفير الحاجات األساسية
للسكان ،إن اللجوء إلى التراضي البسيط في ھذه الحاالت ھو نتيجة لوجود ظروف
مستعجلة أو استثنائية تقتضي سرعة التدخل فالمناقصة إجراء يتسم بالبطئ وال يمكن أن
يتالءم مع ھذه الحاالت ،إال أن اللجوء إلى التراضي البسيط قد يبرر في بعض الحاالت
بخيارات سياسية واقتصادية عامة لذلك يمكن اللجوء إلى التراضي البسيط في الصفقات
التي تتضمن مشاريع ذات أولوية أو بدافع ترقية األداة الوطنية العمومية لإلنتاج.2
أما التراضي بعد االستشارة فال يتم اللجوء إليه إال في الحالة التي يتضح من خاللھا
أن الدعوة إلى المنافسة غير مجدية  ،وذلك في الحالة التي أجريت فيھا المناقصة ولكن
استلم عرض واحد فقط أو لم يستلم أي عرض  ،أوانه تم التأھيل التقني لعرض واحد فقط
أو لم يتم التأھيل التقني ألي عرض  ،في حالة صفقات الدراسات واللوازم والخدمات
 1ﻧﺼﺖ اﳌﺎدة  27ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ 236/10ﻋﲆ":اﻟﱰاﴈ ﻫﻮ إﺟﺮاء ﲣﺼﻴﺺ ﺻﻔﻘﺔ ﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪ واﺣﺪ دون ادلﻋﻮة
اﻟﺸﳫﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ."...
 2اﳌﺎدة  43ﻣﻦ اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﳼ  23/12اﳌﻌﺪل و اﳌﳣﻢ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ .36/10
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الخاصة التي ال تستلزم طبيعتھا اللجوء إلى المناقصة  ،في حالة صفقات الدراسات
واللوازم والخدمات الممنوحة التي كانت محل فسخ وكانت طبيعتھا ال تتالءم مع إجراء
المناقصة  ،في حالة صفقات األشغال التابعة مباشرة للمؤسسات الوطنية السيادية في
الدولة وفي حالة العمليات المنجزة في إطار إستراتيجية التعاون الحكومي أو في إطار
اتفاقات ثنائية تتعلق بالتمويالت االمتيازية و تحويل الديون إلى مشاريع تنموية أو ھبات.1
و على العموم فان إجراء التراضي ھو إجراء يستبعد المنافسة لالعتبارات
المذكورة سابقا والتي تجعل المنافسة غير متالئمة مع ھذه الظروف وبذلك يترك المجال
واسعا لحرية البلدية في اختيار المتعاقدين ،إال أن إجراء التراضي ھو طريق استثنائي فقط
فاألصل أن يتم إبرام الصفقات عن طريق المناقصة التي تقوم على إعمال مبدأ المنافسة.

ب /اﺳﺘﺒﻌﺎد اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﰲ إﺑﺮام اﻟﻌﻘﻮد اﻟﱵ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز اﳌﺒﻠﻎ اﶈﺪد

ﻟﻠﺼـﻔﻘﺎت :لقد رأينا أن

إعمال المنافسة في إبرام عقود البلدية يسعى أساسا لتحقيق مبدأ المحافظة على المال العام
في العقود التي تلزم البلدية بنفقات ضخمة ،إال أن ھناك عقودا أخرى ال تلزم البلدية إال
بنفقات زھيدة فتستبعد المنافسة في إبرامھا و ھذا من شانه أن يعطي للبلدية حرية واسعة
في اختيار من يتعاقدون معھا.
فإذا كان قانون البلدية قد أحال إبرام العقود التي تتضمن اللوازم و األشغال و
الخدمات إلى قانون الصفقات العمومية،2إال أن ھذه اإلحالة تتعلق فقط بالعقود التي
يتجاوز مبلغھا السقف المحدد للصفقات العمومية  ،اما العقود التي ال تتجاوز ھذا السقف
فال تعتبر صفقات عمومية و ذلك بنص المادة السادسة من قانون الصفقات العمومية .3و
ھذا يعني استبعاد الطرق اإلجرائية التي تبرم وفقھا الصفقات العمومية و القائمة على

 1اﳌﺎدة  44ﻣﻦ اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﳼ  23/12اﳌﻌﺪل و اﳌﳣﻢ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ .36/10
 2ﻧﺼﺖ اﳌﺎدة  89ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺒدلﻳﺔ  10/11ﻋﲆ » ﻳﱲ إﺑﺮام ﺻﻔﻘﺎت اﻟﻠﻮازم و ا ٔﻻﺷﻐﺎل ٔاو ﺗﻘﺪﱘ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﲠﺎ اﻟﺒدلﻳﺔ...
ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﻨﻈﲓ اﻟﺴﺎري اﳌﻔﻌﻮل اﳌﻄﺒﻖ ﻋﲆ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ «.
 3ﻧﺼﺖ اﳌﺎدة اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ  236/10اﳌﻌﺪل و اﳌﳣﻢ ابﻟﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﳼ  23/12ﻋﲆ » ﰻ ﻋﻘﺪ ٔاو ﻃﻠﺐ
ﻳﺴﺎوي ﻣﺒﻠﻐﻪ ﲦﺎﻧﻴﺔ ﻣﻼﻳﲔ دﻳﻨﺎر ) 8.000.000دج ( ٔاو ﻳﻘﻞ ﻋﻨﻪ ﳋﺪﻣﺎت ا ٔﻻﺷﻐﺎل ٔاو اﻟﻠﻮازم و ٔارﺑﻌﺔ ﻣﻼﻳﲔ دﻳﻨﺎر)4.000.000
دج ( ﳋﺪﻣﺎت ادلراﺳﺎت ٔاو اﳋﺪﻣﺎت ،ﻻ ﻳﻘﺘﴤ و ﺟﻮاب إﺑﺮام ﺻﻔﻘﺔ ﰲ ﻣﻔﻬﻮم ﻫﺬا اﳌﺮﺳﻮم «.
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المنافسة و على آلية اإلرساء على العرض األقل سعرا ،1و ھذا من دون شك يعطي
للبلدية حرية واسعة في اختيار من يتعاقدون معھا في ھذه العقود.

اثﻧﻴﺎ :اﺳﺘﺒﻌﺎد اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﰲ إﺑﺮام ﻋﻘﻮد الاﻣﺘﻴﺎز
إن عقد االمتياز الذي تبرمه البلدية ھو عقد يتضمن استغالل المتعاقد للمرفق العام
مقابل الحصول على رسوم من المنتفعين و ال يلزم البلدية بأي نفقة ،و ھذه الخاصية تجعل
شخصية المتعاقد محل اعتبار في ھذه العقود ،فاختيار متعاقد من ھذا النوع ال يمكن أن يتم
وفق إجراء المنافسة ،فطبيعة ھذا العقد تفرض على البلدية أن تنتقي شخصا قادرا على
االضطالع بإدارة المرفق العام وھذا يقتضي مراعاة مبدأ االعتبار الشخصي في ھذه
العقود والذي يسمح للبلدية باختيار صاحب االمتياز بكامل الحرية.2
فمفھوم االعتبار الشخصي قد تبلور من خالل امتالك األشخاص العامة لحرية
تعاقدية واسعة في اختيار من يمنح له تسيير المرفق العام و عدم خضوعھا ألي التزام
يفرض عليھا إجراء منافسة في إبرام ھذا النوع من العقود،واألساس القانوني لمبدأ
االعتبار الشخصي يكمن في تكريس طابع المرفق العام عند إبرام عقود االمتياز  ،حيث
أن منح تسيير مرفق عام لشخص خاص يعتبر من قبيل تنظيم المرافق العامة  ،والحرية
التي تملكھا األشخاص العام ة في اختيار المتعاقد في عقود االمتياز تبرر من خالل
االلتزام الذي يقع على عاتقھا في إشباع حاجات المصلحة العامة عن طريق تحقيق أفضل

 1ﻣﻦ اﳌﻨﻄﻘﻲ ٔان ﻋﺪم ﺑﻠﻮغ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﻮرﻳﺪ و ا ٔﻻﺷﻐﺎل و اﳋﺪﻣﺎت اﻟﺴﻘﻒ اﶈﺪد ﰲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻳﺴـﺘﺪﻋﻲ اﺳﺘﺒﻌﺎد
اﻟﻄﺮق اﻻٕﺟﺮاﺋﻴﺔ اﳌﻘﺮرة ﻻٕﺑﺮام اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،إﻻ ٔان ذكل ﻳﺆدي ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳉﺰاﺋﺮي إﱃ ٔاﻛﱶ ﻣﻦ ذكل ﻓﻴﺆدي إﱃ اﺳﺘﺒﻌﺎد
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺸﲁ ﰷﻣﻞ ﻋﲆ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻘﻮد  ،إن ﻫﺬا ﻣﻨﺤﻰ ﻻ ﻳﺴﺘﺴﺎغ ،ﻓﻜﻴﻒ ﳌﺒﻠﻎ اﻟﻌﻘﺪ ٔان ﻳﻨﺎل ﻣﻦ وﺻﻒ
اﻟﺼﻔﻘﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻌﻘﻮد ،ﳁﻨﻄﻘﻴﺎ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻌﻘﺪ ﻟﻦ ﻳﺆدي إﻻ إﱃ اﺳﺘﺒﻌﺎد ﻃﺮق اﻻٕﺑﺮام اﳌﻘﺮرة ﻟﻠﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻋﲆ اﻋﺘﺒﺎر ٔاﳖﺎ
ﻋﻘﻮد زﻫﻴﺪة اﻟﻘﳰﺔ و ﻻ ﻳﺴـﺘﺪﻋﻲ إﺑﺮاهمﺎ إﻋﲈل اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﱵ ﲥﺪف ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﲆ اﳌﺎل اﻟﻌﺎم ،اﻣﺎ ا ٔﻻﺣﲀم ا ٔﻻﺧﺮى اﻟﱵ ﻳﺘﻀﻤﳯﺎ
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﰷﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺼﻔﻘﺎت ﻓﻼ ﳒﺪ ﻣﱪرا ﻻﺳﺘﺒﻌﺎدﻫﺎ.
2

"en matière de concessions et conventions voisines la liberté de choix et de négociation
était totale. a l'appui de ce principe[ l'intuitu personae], trois principaux arguments étaient
avancés: ces contrats sont conclus intuitu personae, ce qui exclut les procédures
formalistes; ils sont compléxes,ce qui rend la concurrence impraticable; l'argent public
n'est pas en jeu, ce qui permet plus de souplesse" Laurent Richer, Droit des contrats
administratifs, LGDJ, Page 513.
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إدارة وتنظيم للمرفق العام ، 1لذلك فإن االعتبار الشخصي وسلطة تنظيم المرفق محل
التفويض يرتبطان ارتباطا وثيقا  ،فالتنظيم األفضل للمرفق ھو أساس االعتبار الشخصي
في جميع العقود التي يكون محلھا تسيير المرافق العامة ،ذلك أنه عندما تمنح األشخاص
العامة تسيير مرفق عام عن طريق التعاقد فإن الھدف الذي يجب أن تسعى لتحقيقه ھو
إشباع الحاجات العامة عن طريق المرفق الممنوح  ،وھذا يقتضي إعمال حرية الشخص
العام في اختيار أفضل من يستطيع القيام بھذه المھمة دون أن تعقيه إجراءات محددة قائمة
على المنافسة ،كما يبرر أيضا االعتبار الشخصي بااللتزامات االستثنائية التي تقع على
صاحب االمتياز في ھذا النوع من العقود  ،فصاحب االمتياز يلتزم شخصيا بالتنفيذ الجيد
للمرفق محل عقد االمتياز و ال يمكنه التوقف عن تنفيذ المرفق الذي يسيره حتى لو اخل
مانح المتياز بالتزاماته،فھذا ال يعفى صاحب االمتياز من احترامه اللتزاماته ،2وبالتالي
فإن متعاقدا كھذا الذي تقع عليه التزامات بھذه الصرامة  ،يجب أن ال يتم اختياره وفق
قواعد المنافسة التي تقيم وزنا لألسعار فقط أو المناقصة التي تقوم على آلية اإلرساء  ،بل
البد وأن تكون للشخص عام حرية كاملة في اختيار المتعاقد من ھذا النوع .
وعلى ھذا األساس فإن البلدية تملك عند اختيار صاحب االمتياز حرية واسعة و
ھذه الحرية ھي نابعة من مفھوم االعتبار الشخصي الذي يقوم عليه ھذا النوع من العقود»
غير أن أھمية موضوع االمتياز تجعل منه عقدا يغلب عليه الطابع الشخصي وأن الملتزم
يخضع للسلطة التقديرية لإلدارة « ، 3إال أن ھاته الحرية أصبحت تشھد تزايدا في القيود
و أصبح من الالزم حتى في عقود االمتياز أن يتم اختيار المتعاقد وفق مبادئ الشفافية
العالنية ،وفي بعض األحيان يتم التراجع كليا عن ھاته الحرية و يتم يفرض المتعاقد من
القوانين ،فقد نصت تعليمة وزير الداخلية المتعلقة بإجراءات منح المرافق المحلية عن
طريق االمتياز على:

» غير أن ھذا االختيار]صاحب االمتياز[ يجب أن يتم وفق

معايير موضوعية ،تحدد على أساسھا مواصفات ومقومات دقيقة وأن تتم اإلجراءات على
 1همﻨﺪ ﳐﺘﺎر ﻧﻮح ،اﻻٕﳚﺎب و اﻟﻘﺒﻮل ﰲ اﻟﻌﻘﺪ اﻻٕداري،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،اﻟﺼﻔﺤﺔ .811
 2ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ  ،اﻟﺼﻔﺤﺔ .812
 3ﺗﻌﻠﳰﺔ وزﻳﺮ ادلاﺧﻠﻴﺔ ،اﻧﻈﺮ اﳌﻠﺤﻖ ﰴ .01
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علنية وشفافية تامة في جميع المراحل والمزايدات وذلك بعد ضمان المناقشة المشروعة
واإلعراض الجدي في أوقات معروفة « ،1فرغم االعتبار الشخصي الذي يقوم عليه عقد
امتياز المرفق العام فان تعليمة وزير الداخلية ألزمت البلدية بضرورة اختيار صاحب
االمتياز وفق إجراءات العلنية و الشفافية ،ھذا باإلضافة إلى أن القوانين قد تعدم في بعض
الحاالت أي حرية للبلدية في اختيار صاحب االمتياز وتفرض المتعاقد معه رغم فكرة
االعتبار الشخصي الذي يقوم عليه ھذا النوع من العقود ،ففي عقود امتياز تسيير الخدمات
العمومية للمياه الذي يعد من اختصاص البلدية،2ألزم قانون المياه 312/05البلدية أن ال
تمنح تسيير ھاته الخدمات إال لشخص معنوي خاضع للقانون العام ،رغم أن نفس المادة
أعطت للدولة الحرية في منح تسيير ھاته الخدمات ألشخاص معنويين خاضعين للقانون
العام أو القانون الخاص،4إن ھذه القيود الواردة على اختيار صاحب االمتياز توضح أن
حرية البلدية مقيدة حتى في عقود االمتياز التي تقوم على فكرة االعتبار الشخصي والتي
يفترض أنھا تسمح للبلدية باختيار المتعاقد معھا بكامل الحرية.

اﳌﻄـﻠﺐ اﻟﺜﺎﱐ
ﳑﺎرﺳﺔ اﻟﺒدلﻳﺔ ﳊﺮﻳﺔ ﲢﺪﻳﺪ ﴍوط اﻟﻌﻘﺪ
يتمتع األفراد بحرية واسعة في تحديد الشروط التعاقدية  ،وقد كان لممارسة ھذه
الحرية األثر البالغ في إنتاج العقود الجديدة والشروط المستحدثة  ،فاغلب القواعد التي
تنظم العقود المدنية ھي قواعد مكملة إلرادة المتعاقدين  ،يستطيع األفراد مخالفتھا بكل
حرية ،و رغم التراجع الذي عرفته الحرية التعاقدية بفعل ظھور العقود المفروضة و
النموذجية  ،إال أن حرية األفراد ال تزال واسعة في تحديد مضمون العقد ،فالنماذج العقدية
 1اﻧﻈﺮ اﳌﻠﺤﻖ رﰴ .01
 2ﻧﺼﺖ اﳌﺎدة  101ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻴﺎﻩ  12/05ﻋﲆ » :ﺗﻌﺘﱪ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎص ادلوةل و اﻟﺒدلايت «.
 3اﻧﻈﺮ اﳌﻠﺤﻖ رﰴ. 03
 ...»4ﳝﻜﻦ ادلوةل ﻣﻨﺢ اﻣﺘﻴﺎز ﺗﺴـﻴﲑ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ ٔﻻﺷﺨﺎص ﻣﻌﻨﻮﻳﲔ ﺧﺎﺿﻌﲔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم ﻋﲆ ٔاﺳﺎس دﻓﱰ ﴍوط و
ﻧﻈﺎم ﺧﺪﻣﺔ ﻳﺼﺎدق ﻋﻠﳱﲈ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﲓ ...و ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺒدلﻳﺔ ،ﺣﺴﺐ اﻟﻜﻴﻔﻴﺎت اﶈﺪدة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﲓ ،اﺳـﺘﻐﻼل اﳋﺪﻣﺎت
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ الاﺳـﺘﻐﻼل اﳌﺒﺎﴍ اذلي ﻳﳣﺘﻊ ابﻻﺳـﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ٔاو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﺢ اﻣﺘﻴﺎز ﺗﺴـﻴﲑ ﻫﺬﻩ اﳋﺪﻣﺎت
ٔﻻﺷﺨﺎص ﻣﻌﻨﻮﻳﲔ ﺧﺎﺿﻌﲔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم « .اﳌﺎدة  101ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن  12/05اﳌﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻴﺎﻩ اﳌﺆرخ ﰲ )2005/08/04
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ اﻟﻌﺪد  60اﳌﺆرﺧﺔ ﰲ.(2005/09/04
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التي تقدمھا القوانين ھي غير ملزمة في اغلبھا لألطراف الذين بإمكانھم مخالفة ھذه
الشروط أو حتى إبرام عقود جديدة ال يعرفھا القانون  ،وكل ذلك كان تحت تأثير الحرية
التعاقدية لألفراد،إال أننا نجد أن ممارسة البلدية لحرية تحديد مضمون العقد محكومة بكم
ھائل من القواعد اآلمرة التي ال تستطيع البلدية مخالفتھا ،كما أنھا محكومة أيضا بالشروط
المفروضة و العقود النموذجية التي تلزمھا القوانين باإلحالة عليھا و مطابقتھا،سوف
نتعرض فيما يلي إلى الشروط التعاقدية المحظورة في عقود البلدية )فرع أول( ،ثم إلى
الشروط التعاقدية المفروضة )فرع ثاني(.

اﻟﻔﺮع ا ٔﻻول
اﻟﴩوط اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ اﶈﻈﻮرة
يحظر القانون على البلدية تضمين بعض الشروط في عقودھا ،ولعل ابرز شرط
محظور في عقود البلدية ھو الشرط التحكيمي ،فالبلدية ال يجوز لھا أن تطلب التحكيم في
عالقاتھا التعاقدية ،والشرط التحكيمي عرفته المادة  1007من قانون اإلجراءات المدنية و
اإلدارية على أنه "  ...االتفاق الذي يلتزم بموجبه األطراف في عقد متصل بحقوق
متاحة...لعرض النزاعات التي قد تثار بشان ھذا العقد على التحكيم" إذن فالشرط التحكيمي
ھو ذلك الشرط الذي يتفق عليه المتعاقدين ضمن العقد و مقتضاه إحالة النزاعات التي تطرأ
بمناسبة العالقة التعاقدية إلى شخص يختارونه ليفصل فيھا بقرار ملزم لألطراف ،1و لما
كانت البلدية احد األشخاص العامة فإنھا يجب أن تكون مثاال يحتذى للثقة بعدالة القضاء ،كما
أنھا ال يجب أن تعرض المصلحة العامة التي تسعى لتحقيقھا إلى مخاطر التحكيم لذلك ال
يجوز للبلدية أن تطلب التحكيم بتضمين العقد شرطا تحكيميا ،فقد نصت الفقرة الثالثة من
المادة  1006من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية على »...ال يجوز لألشخاص المعنوية
العامة أن تطلب التحكيم ،«...إال أن حظر التحكيم ال يشمل جميع العقود التي تبرمھا البلدية
فقد أورد المشرع في نفس المادة بعض االستثناءات و سمح بالتحكيم في إطار الصفقات
 1ﳌﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﺘﺤﻜﲓ ﰲ ﺷﲁ ﺑﻨﺪ ﰲ اﻟﻌﻘﺪ ﻣﻀﻤﻮﻧﻪ ﺣﻞ اﻟﲋاﻋﺎت اﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﻨﺸﺎ ﻣﺴـﺘﻘﺒﻼ ﲟﻨﺎﺳـﺒﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻳﺴﻤﻰ ﻫﺬا ابﻟﴩط
اﻟﺘﺤﻜﳰﻲ ،اﻣﺎ إذا ﻣﺎ اﺗﻔﻖ ٔاﻃﺮاف اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﲆ ﺣﻞ اﻟﲋاع اذلي ﻗﺪ ﻧﺸﺎ ﻓﻌﻼ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺤﻜﲓ ﻓﻴﺴﻤﻰ ﲟﺸﺎرﻃﺔ اﻟﺘﺤﻜﲓ .اﻧﻈﺮ
ﰲ ﻫﺬا اﳋﺼﻮص :ﶊﻮد ﻋﺎﻃﻒ اﻟﺒﻨﺎ ،اﻟﻌﻘﻮد اﻻٕدارﻳﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،اﻟﺼﻔﺤﺔ.345
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العمومية و في العالقات االقتصادية الدولية لألشخاص العامة » ال يجوز لألشخاص
المعنوية العامة أن تطلب التحكيم ،ما عدا في عالقاتھا االقتصادية الدولية و في إطار
الصفقات العمومية«.
و من الشروط المحظورة أيضا في عقود البلدية ،الشروط التي تتضمن تنازال من
قبل البلدية عن سلطاتھا ضمن العقود اإلدارية ،كالتنازل عن سلطة التعديل االنفرادي للعقد أو
سلطة الفسخ االنفرادي أو سلطة الرقابة و التوجيه أو سلطة توقيع الجزاءات على المتعاقد،
فھذه السلطات ال يمكن التنازل عنھا عن طريق إدراج شروط عقدية تتضمن ذلك ،و مرد ھذا
الحظر ھو ارتباط ھذه السلطات بتنظيم المرافق العامة الذي يعد من صميم أھداف البلدية
التي تسعى لتحقيقھا ،و لما كان العقد اإلداري متصال بالمرفق العام ،1تثبت ھاته السلطات
للبلدية ولو لم تدرج كشروط في العقد ،وال يمكن للعالقة التعاقدية أن تحول دون ممارستھا
من البلدية ،لذا ال يجوز للبلدية أيضا أن تتفق مع المتعاقد معھا على شروط في العقد تتضمن
استبعاد ھذه السلطات.

اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﱐ
اﻟﴩوط اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ اﳌﻔﺮوﺿﺔ
يفرض القانون على البلدية تضمين بعض الشروط في عقودھا ،فأحكام قانون
الصفقات العمومية تلزم البلدية بإدراج بعض البنود في كل الصفقات التي تبرمھا ،2و ھذه
البنود قد تكون إلزامية ،كالبند الذي يشير إلى التشريع والتنظيم المعمول به و إلى مرسوم
الصفقات العمومية ،البند الذي يُعرﱢف بدقة األطراف المتعاقدة وھوية األشخاص المؤھلين
قانونا إلمضاء الصفقة وصفتھم ،البند الذي يحدد موضوع الصفقة ،بند المبلغ وبند آجال
التنفيذ و الفسخ ،كما قد تكون ھذه البنود تكميلية و لكنھا إلزامية ھي األخرى ،كالبند الذي
يشير إلى طريقة اإلبرام ،البند الذي يحيل إلى دفتر البنود اإلدارية العامة و دفتر التعليمات
المشتركة ،البند الذي يحدد شروط عمل المتعاملين الثانويين ،بند مراجعة األسعار ،بند الرھن
 1إن اﺗﺼﺎل اﻟﻌﻘﺪ اﻻٕداري ابﳌﺮﻓﻖ اﻟﻌﺎم ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻄﻲ ﻟﻠﻌﻘﺪ اﻻٕداري ذاﺗﻴﺘﻪ اﳌﺴـﺘﻘةل ﻋﻦ اﻟﻌﻘﻮد اﳌﺪﻧﻴﺔ  ،ﻓﺘﻜﻴﻒ اﳌﺮﻓﻖ اﻟﻌﺎم ﻫﻮ ﻣﱪر
ﺳﻠﻄﺔ اﻻٕدارة ﰲ ﺗﻌﺪﻳﻞ و ﻓﺴﺦ اﻟﻌﻘﺪ ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻧﻔﺮادي .
 2اﻧﻈﺮ :ﺷﺎﻳﱯ ﻧﻮال ،ﺻﻔﻘﺎت ا ٔﻻﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﰲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ اﳉﺰاﺋﺮي ،ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴـﺘﲑ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ،2012،اﻟﺼﻔﺤﺔ .101
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الحيازي إن كان مطلوبا  ،البند الذي يحدد نسب العقوبات المالية و كيفيات حسابھا وشروط
تطبيقھا أو النص على حاالت اإلعفاء منھا  ،بند يحدد كيفيات تطبيق حاالت القوة القاھرة،
بند شروط دخول الصفقة حيز التنفيذ،النص في عقود المساعدة التقنية على أنماط مناصب
العمل ،بند قائمة المستخدمين األجانب ومستوى تأھيلھم وكذا نسب األجور والمنافع األخرى
التي تمنح لھم،شروط استالم الصفقة  ،بند القانون المطبق وشروط تسوية الخالفات،بنود
العمل التي تضن احترام قانون العمل ،البنود المتعلقة بحماية البيئة ،البنود المتعلقة باستعمال
اليد العاملة المحلية.1
وباإلضافة إلى ھذه الشروط التي تلتزم البلدية بتضمينھا في الصفقات التي تبرمھا
ألزم القانون البلدية أيضا بأن تحدد مضمون عقودھا بناءا على اإلحالة إلى بعض الدفاتر
التي تعدھا السلطة المركزية أو بناءا على مطابقة العقد المبرم لعقود نموذجية معدة ھي
األخرى من السلطة المركزية ،ھذا ما يجعل اغلب الشروط التعاقدية التي تتضمنھا عقود
البلدية شروط مفروضة ،والتي تحد من حريتھا في تحرير شروط العقد.
إن فكرة وضع دفاتر للشروط ظھرت في القرن التاسع عشر و ذلك بغية إيجاد تقنين
خاص يحكم عملية إبرام العقود اإلدارية و تنفيذھا ،حيث انه لم تكن قد ظھرت بعد قوانين
تنظم ھذه العملية ،لذلك تم التوسع في تحرير دفاتر الشروط لتحديد إجراءات ابرم العقود
اإلدارية والعمل على حل المشاكل التي تطرأ عند تنفيذ ھذه العقود ،لذلك اعتبر الفقھاء في
ھاته المرحلة أن مجرد اإلحالة إلى دفتر الشروط كاف الن يضفي على العقد الطبيعة
اإلدارية ،إال أن وظيفة دفتر الشروط قد تغيرت في القوانين الحديثة و أصبحت تتضمن فقط
الشروط اإلدارية و التقنية التي تنفذ على أساسھا العقود.2
 1ﻟﻼﻃﻼع ﻋﲆ اﻟﺒﻨﻮد اﻻٕﻟﺰاﻣﻴﺔ و اﻟﺘﳬﻴﻠﻴﺔ ﰲ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ راﺟﻊ :اﳌﺎدة  62ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ .236/10
 2ﻳﺘﻀﻤﻦ دﻓﱰ اﻟﴩوط اﻻٕدارﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ٔاﺣﲀﻣﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ابٕﺑﺮام اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﻳﺘﺠﺎوز ﻣﺎ ﳝﻜﻦ ٔان ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻴﻪ
دﻓﱰ اﻟﴩوط ،ﺣﱴ ٔان اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ٔاﺣﲀﻣﻪ ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ٔاﺣﲀم ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،اﻧﻈﺮ ﰲ ﻫﺬا اﳋﺼﻮص :ﻟﻮز رايض،دراﺳﺔ
اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ابﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ )اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﳼ رﰴ  250/02اﳌﺘﻀﻤﻦ ﺗﻨﻈﲓ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ( ،رﺳﺎةل ﻣﺎﺟﺴـﺘﲑ،ﺟﺎﻣﻌﺔ
اﳉﺰاﺋﺮ ،2007،اﻟﺼﻔﺤﺔ .22و اﻳﻀﺎ:
Sabri Mouloud, le droit des marchés publics en Algérie ,revue de conseil d'Etat, N= 02,
2005,Page 07."En réalité le CCAG de 1964 constitue déjà une tentative prématurée
d'algérianiser le droit des marchés publics dans la mesure ou son contenue dépasse le cadre
"normale d'un CCAG...
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فدفاتر الشروط ھي مجموعة من الوثائق التي تحال إليھا من جانب اإلدارة وتحتوي
على االلتزامات اإلدارية والتقنية ألطراف العقد  ،ويعتبر دفتر الشروط اإلدارية العامة أھم
أنواع دفاتر الشروط وھو مجموعة من الوثائق التي تصدر عن السلطة المركزية وتقبل
التطبيق على عدد غير محدود من العقود ،1وتلعب دورا كبيرا في تحديد مضمون العقود
اإلدارية ،و يفترض في دفتر الشروط اإلدارية العامة انه حصيلة الخبرة اإلدارية في ھذا
المجال من خالل العمل على حل المشاكل التي تعترض تنفيذ العقود اإلدارية ،لذلك تعدل
أحكام دفاتر الشروط بصورة دورية  ،فقد نصت المادة 10من قانون الصفقات العمومية
على  »:توضح دفاتر الشروط المحينة دوريا الشروط التي تبرم وتنفذ وفقھا الصفقات ،2«...
ويُعتمد دفتر الشروط اإلدارية العامة بموجب مرسوم تنفيذي » ...دفاتر البنود اإلدارية
العامة والموافق عليھا بموجب مرسوم تنفيذي ،« ...وھذه الدفاتر تطبق على جميع إدارات
الدولة والمؤسسات العامة والجماعات المحلية ومؤسساتھا.
كما أن ھناك دفتر آخر يعمل على تحديد الشروط التقنية العامة للصفقات العمومية
نصت عليه  10من قانون الصفقات العمومية و ھو دفتر التعليمات المشتركة ،و ھو مجموعة
من الوثائق تحتوي على األحكام التقنية للصفقات التي ھي من طبيعة واحدة ،و يُعتَمد ھذا
الدفتر بقرار صادر عن الوزير المعني حسب كل قطاع.
و باإلضافة إلى دفتر الشروط اإلدارية و التقنية العامة التي تحدد بشكل كبير مضمون
الصفقات العمومية التي تبرمھا البلدية ھناك دفتر الشروط النموذجي الذي يحدد مضمون
عقود االمتياز ،و ھذا الدفتر معد من السلطة المركزية و تلتزم البلدية بمطابقة عقد االمتياز
الذي تبرمه مع ھذا الدفتر.
إن دفتر الشروط اإلدارية العامة و دفتر التعليمات المشتركة و دفتر الشروط
1

« ...des 1964, le ministère de le reconstruction des travaux publics et des transports , avait
mis au point un C.C.A.G applicable aux marchés de travaux passés par ses services.
cependant l'évolution ultérieur tendra a battre en brèche cette option dans la mesure ou ce
C.C.A.G sera utilisé par l'ensemble des ministères, des colléctivités locales, ainsi que par
certaines entreprises publiques.».BENNADJI CHÉRIF, l'évolution de la réglementation des
marchés publics en Algérie, thèse de doctorat, université d'Alger,1991,Page510.

 2دﻓﱰ اﻟﴩوط اﻻٕدارﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺻﺪر ﲟﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﺆرخ ﰲ  21ﻧﻮﳁﱪ  1964ﻳﺘﻀﻤﻦ دﻓﱰ اﻟﴩوط اﻻٕدارﻳﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﻄﺒﻘﺔ ﻋﲆ ﺻﻔﻘﺎت ا ٔﻻﺷﻐﺎل اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻮزارة ﲡﺪﻳﺪ اﻟﺒﻨﺎء و ا ٔﻻﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ و اﻟﻨﻘﻞ  ،و ﻳﻼﺣﻆ ٔان ﻫﺬا ادلﻓﱰ ﱂ ﻳﱲ ﲢﻴﻴﻨﻪ إﱃ
ﻏﺎﻳﺔ اﻟﻴﻮم ﻛﲈ اﻧﻪ ﻣﻄﺒﻖ ﻋﲆ ﲨﻴﻊ ٔاﻧﻮاع اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ .اﻧﻈﺮ اﳌﻠﺤﻖ رﰴ .02
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النموذجي الخاص بعقود االمتياز ھي دفاتر تحدد بشكل كبير مضمون العقود التي تبرمھا
البلدية فھذه الوثائق محررة من قبل الوزارات و ال يتم إشراك البلدية في إعدادھا كما أنھا
ذات طبيعة إلزامية ،فقد نص قانون الصفقات العمومية من خالل المادة  62على إلزامية
اإلحالة في الصفقة إلى دفتر البنود اإلدارية العامة و دفتر التعليمات المشتركة  ،و اعتبرھما
جزءا ال يتجزأ من الصفقة ذاتھا ،اما بخصوص دفتر الشروط النموذجي لعقد االمتياز فان
طبيعته اإللزامية تظھر من خالل نص المادة138من قانون البلدية التي نصت على »:يخضع
عقد االمتياز لدفتر شروط نموذجي يحدد عن طريق التنظيم «،و تجدر اإلشارة إلى قانون
البلدية  24/67جعل المصادقة على عقود االمتياز التي تبرمھا البلدية من عامل العمالة
)الوالي( تتوقف على مطابقة عقد االمتياز لدفتر الشروط النموذجي المقرر بمرسوم  ،اما في
الحالة التي ال يتطابق فيھا عقد االمتياز مع دفتر الشروط النموذجي اشترط قانون البلدية
مصادقة وزير الداخلية ، 1اما في قانون البلدية  08/90فالبلدية ملزمة بمطابقة عقد االمتياز
لدفتر الشروط النموذجي في جميع األحوال ،و ذلك تحت طائلة عدم تصديق الوالي على عقد
االمتياز ،ما يعني عدم نفاذ عقد االمتياز المخالف ألحكام دفتر الشروط النموذجي.2
و على الرغم من أن ھذه الدفاتر تحدد بشكل واسع الشروط التعاقدية في عقود البلدية
إال أنھا ال يمكن أن تحدد جميع الشروط التي قد يتضمنھا العقد ،ذلك أن ھناك شروطا خاصة
بكل عقد يترك للبلدية مھمة تحديدھا  ،فالدفاتر العامة ال يمكنھا تحديد مضمون العقد بشكل
كلي و اإلحاطة بجميع الحاجات الخاصة التي تسعى البلدية لتأمينھا ،ففي الصفقات العمومية
يعود للبلدية تحرير دفتر التعليمات الخاصة الذي يتضمن الشروط اإلدارية و التقنية الخاصة
بكل صفقة،و في عقود االمتياز يعود للبلدية أيضا االتفاق مع صاحب االمتياز حول بعض
الشروط التعاقدية خاصة فيما يتعلق بالشروط المالية و تحديد مدة عقد االمتياز ،و في ھذا
الصدد قد يثار التساؤل حول مدى إمكانية البلدية مخالفة أحكام الدفاتر العامة عند تحريرھا
 1ﻧﺼﺖ اﳌﺎدة  220ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺒدلﻳﺔ  24/67ﻋﲆ » إذا ٔاﻣﻜﻦ اﺳـﺘﻐﻼل اﳌﺼﺎﱀ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺒدلﻳﺔ اﺳـﺘﻐﻼﻻ ﻣﺒﺎﴍا ،دون ٔان ﻳﻨﺠﻢ ﻋﻦ
ذكل ﴐر ﻓﻴﺆذن ﻟﻠﺒدلايت ﻣﻨﺢ ﻫﺬا الاﻣﺘﻴﺎز.و ﻳﺼﺎدق ﻋﲆ ﻫﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﱵ ﲡﺮي ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض ﲟﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻋﲈﱄ إذا ﰷﻧﺖ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ
ﻟامنذج اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﳌﻘﺮرة ﲟﺮﺳﻮم ،و ﻳﺼﺎدق ﻋﻠﳱﺎ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ وزﻳﺮ ادلاﺧﻠﻴﺔ ﰲ ﺣﺎةل اﻟﻌﻜﺲ.« ...
 2ﻧﺼﺖ اﳌﺎدة  138ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺒدلﻳﺔ  08/90ﻋﲆ » إذا ﱂ ﻳﻜﻦ اﺳـﺘﻐﻼل اﳌﺼﺎﱀ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺒدلﻳﺔ اﺳـﺘﻐﻼﻻ ﻣﺒﺎﴍا دون ٔان ﻳﻨﺠﻢ ﻋﻦ
ذكل ﴐر ﺟﺎز ﻟﻠﺒدلايت ﻣﻨﺢ ﻫﺬا الاﻣﺘﻴﺎز .ﻳﺼﺎدق اﻟﻮاﱄ ﻋﲆ ﻫﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﱵ ﺣﺮرت ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض ﲟﻮﺟﺐ ﻗﺮار إذا ﰷﻧﺖ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ
ﻟامنذج اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﳌﻌﻤﻮل ﲠﺎ ﺣﺴﺐ ﻗﻮاﻋﺪ اﻻٕﺟﺮاءات اﻟﺴﺎرﻳﺔ اﳌﻔﻌﻮل«.
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للشروط الخاصة بكل عقد ؟ أي ھل يجوز أن تخالف دفاتر الشروط الخاصة التي تعدھا
البلدية دفاتر الشروط العامة ؟،إن الرجوع إلى أحكام دفتر البنود اإلدارية العامة لسنة 1964

نجد أن المادة الثالثة منه نصت على» :عندما يتضمن دفتر الشروط الخصوصية مخالفات
استثنائية لدفتر الشروط اإلدارية العامة ،يجرى إدراج قائمة بالمواد التي وقعت عليھا المخالف#ة
في المادة األخيرة من دفتر الشروط الخصوصية «،و ھذا يعن#ي أن ھن#اك إمكاني#ة للبلدي#ة أن تخ#الف
بص##ورة اس##تثنائية أحك##ام دفت##ر الش##روط اإلداري##ة العام##ة عن##د تحريرھ##ا ل##دفتر التعليم##ات الخاص##ة
بالصفقة ،و ھذا يسمح للبلدية بان تمارس حري#ة اكب#ر ف#ي تحدي#د الش#روط التعاقدي#ة ،ام#ا بخص#وص
عق##د االمتي##از فق##د رأين##ا أن ق##انون البلدي##ة لس##نة  1964ك##ان يس##مح للبلدي##ة ب##ان تخ##الف أحك##ام دفت##ر
الشروط النموذجي لعقد االمتياز على أن يخضع لمصادقة وزير الداخلية بدال من الوالي ،اما قوانين

البلدية الالحقة فنعتقد أنھا ألزمت البلدية بإتباع النموذج العقدي ال ُمعد لھذه العقود و مطابقته.
و في األخير نخلص إلى أن اغلب الشروط التعاقدية في عقود البلدية ھي شروط
مفروضة و ان البلدية ال تملك من خالل تصرفاتھا التعاقدية مكنة االتفاق بكل حرية حول كل
االلتزامات المتبادلة بينھا و بين المتعاقد معھا ،ھذا ما يجعل حرية البلدية في تحديد الشروط
التعاقدية حرية ماطرة بشكل كبير من القوانين.
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ﺧﺎﲤــــــــــــــــــﺔ
إن إثبات وجود الحرية التعاقدية ل دى البلدية ليس باألمر اليسير طالما أن فكرة الحرية
التعاقدية ھي أساسا فكرة القانون الخاص  ،لذلك فان استقبالھا ضمن نطاق العام و ضمن
عقود البلدية يثير العديد من الصعوبات،ھذه الصعوبات ناجمة عن طبيعة البلدية أساسا ،ثم
عن طبيعة العقود التي تبرمھا  ،فالبلدية ھي احد األشخاص العامة ويستبعد أن تكون لديھا
إرادة مستقلة  ،ف إرادة األشخاص العامة ھي مقيدة من حيث األصل باستھداف المصلحة
العامة  ،ومن ثمة فان ھذه اإلرادة ال يمكن أن تكون مستقلة وذات سلطان ذاتي  ،وھذا
الوضع لن يسمح بوجود الحرية التعاقدية لدى البلدية ،فالحرية التعاقدية ھي مبدأ نابع عن
اإلرادة الحرة و المستقلة و ذات السلطان و ھذا ما ال يمكن تصوره لدى البلدية.
كما أن طبيعة البلدية تتعارض مع التمتع بالحقوق و الحريات ،فالحقوق و الحريات مقصورة
على اإلنسان لوحده  ،فكيف يمكن للبلدية أن تتمتع بالحرية التعاقدية في حين أنھا ال تتمتع
أصال بالحقوق و الحريات ،إن ھذا الوضع أيضا يجعل من المستحيل أن توجد لدى البلدية
حرية تعاقدية.
أما طبيعة العقود التي تبرمھا البلدية  ،فھي في اغلبھا عقود إدارية  ،فحضور البلدية كطرف
في العقد الذي يتضمن بندا غير مألوف أو يتصل بالمرفق العام من شانه أن يجعله عقدا
إداريا ،و الطبيعة اإلدارية تجعل العقد ماطرا بشكل بالغ من القوانين و التنظيمات  ،كما تمنح
لألشخاص العامة سلطات غير مألوفة في مواجھة المتعاقد معھا ،و ھذا الوضع يجعل فكرة
الحرية التعاقدية ضمن ھذه العقود أمر من الصعب قبوله.
إال أننا حاولنا من خالل ھذا البحث تجاوز كل ھذه الصعوبات و إثبات وجود الحرية
التعاقدية لدى البلدية و ذلك انطالقا من فكرة انفصال الحرية التعاقدية عن سلطان اإلرادة،
فھذا االنفصال اماط الستار عن معالم الحرية التعاقدية للبلدية طالما أنھا لم تعد بذلك االرتباط
الشديد مع سلطان اإلرادة ،فحقيقة الحرية التعاقدية أنھا ال ترتبط بسلطان اإلرادة بقدر ما ھي
مرتبطة بالتقنية التعاقدية ذاتھا ،فالنظام التعاق دي يقوم على ممارسة الحرية التعاقدية  ،و
بالتالي يمكن للبلدية ممارسة ھذه الحرية المستمدة من العقد مدنيا كان أو إداريا ،ھذا على
الرغم من أن بعض الفقه اعتبر تلك الھوامش من الحرية ھي مجرد سلطات تقديرية
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للشخص العام و ال تعبر عن ممارسة حرية تعاقدية بأي حال من األحوال  ،إال أننا استطعنا
إثبات أن البلدية تمارس ضمن عقودھا حرية تعاقدية حقيقية و التي تستمدھا أيضا من
شخصيتھا القانونية و ليس من فكرة االختصاص  ،كما أننا أثبتنا أن الحقوق و الحريات لم
تعد مقصورة على األفراد و بإمكان األشخاص العامة و البلدية على وجه التحديد أن تكون
موضوعا لھذه الحقوق و الحريات ،وان القوانين الحديثة أصبحت تتوسع في إسناد الحقوق و
الحريات األساسية لألشخاص العامة و خاصة الجماعات اإلقليمية .
و لكن إثبات وجود الحرية التعاقدية لدى البلدية غير كاف إذا بالمقابل لم يسمح النظام
القانوني ببناء ھذه الحرية  ،أي أن يسمح بالممارسة الفعلية لھاته الحرية ،فحقيقة ممارسة
البلدية للحرية التعاقدية أثبتت لنا وجود العديد من القيود و المعوقات التي تحد من ھذه
الممارسة والتي جعلت من الحرية التعاقدية للبلدية تختلف عن تلك التي يمارسھا األفراد في
معرض تصرفاتھم التعاقدية  ،فالمجال التعاقدي للبلدية اقل اتساعا من المجال التعاقدي
لألفراد ،فھناك عدة مواد تخرج المجال التعاقدي للبلدية و ذلك بحكم طبيعتھا أو بحكم القانون
الذي يحظر على البلدية أن تتعاقد حول مادة معينة ،و ھذا المجال يزداد تقلصا بفعل خضوع
البلدية لمبدأ التخصص ،ھذا المبدأ الذي يحد بشكل كبير من نطاق ممارسة البلدية لحرية
التعاقد ،خاصة باعتماد نظام اإلسناد القانوني لالختصاص في تحديد اختصاصات البلدية
الذي يجعل البلدية تمارس اختصاصاتھا بناءا على النصوص القانونية التي تسمح لھا بالتدخل
في مجال معين،فال يمكن لھا التدخل في كل الشؤون التي توصف بأنھا محلية  ،و ھذا الوضع
يجعل لجوء البلدية إلى التصرفات التعاقدية يتوقف على النص القانوني الذي يمنح للبلدية
اختصاصا بالتعاقد و ھذا ينعكس مباشرة على تفعيل حرية البلدية في التعاقد ويجعل المظھر
األولي و األساسي للحرية التعاقدية للبلدية مقيدا بصورة شبه كاملة.
و إذا كانت نظرية المواد الخارجة عن دائرة التعاقد و مبدأ التخصص تقلصان من المجال
التعاقدي للبلدية ما ينعكس على ممارس تھا لحرية التعاقد ،فان خضوع البلدية للوصاية
اإلدارية يقيد بشكل مباشر ممارسة ھاته الحرية ،فعقود البلدية ليست بمنأى عن رقابة
الوصاية التي تمارس على جميع أعمال البلدية ،والوصاية قد تمنع تعاقد البلدية ليس لعدم
قانونيتھا  ،ولكن ألسباب تتعلق بتقدير السلطة الوصية من خالل رقابة المصادقة على
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المداوالت التي يتخذھا المجلس الشعبي البلدي و المصادقة على العقود بعد إبرامھا ،وھذه
التدخالت الوصائية تجمد أي محاولة إلعمال البلدية لحريتھا في التعاقد وفي إبرام العقود
التي ترى أنھا األكثر مالئمة لسد الحاجات الخاصة بھا .
أما ممارسة البلدية للمظاھر األخرى للحرية التعاقدية فنجدھا ماطرة بشكل بالغ من القوانين،
فممارسة البلدية لحرية اختيار المتعاقدين محكومة بقواعد المنافسة وبطرق إجرائية محددة،
كما أن فرض التسيير المباشر لمرافق البلدية يدفع في نفس االتجاه و يكرس إبرام نوع واحد
من العقود وھ ي الصفقات العمومية ،ھذه العقود التي ال تترك أي مجال للبلدية إلعمال
العتبارات المتعلقة بالحفاظ على المال العام و
حريتھا في اختيار المتعاقدين و ذلك نظرا ل ِ
مكافحة جميع مظاھر الفساد و المحاباة في إبرام ھذه العقود ،اما بخصوص ممارسة البلدية
لحرية تحديد الشروط التعاقدية ،فقد وجدنا أن ھذه الحرية ماطرة ھي األخرى بشدة من
القوانين ،فالقانون يفرض في حاالت كثيرة مضمون العقد الذي يتعين على البلدية إبرامه،
باإلضافة إلى الشروط المفروضة عن طريق إلزامية اإلحالة إلى دفاتر الشروط كما في حالة
إبرام الصفقات العمومية ،أو عن طرق إلزامية المطابقة مع دفتر الشروط النموذجي كما في
حالة إبرام عقود امتياز المرافق العامة ،فكل ھذه الدفاتر ال تشارك البلدية في إعدادھا و
تلتزم بتضمينھا في عقودھا وھذا من دون شك يحد من حريتھا في تحرير الشروط التعاقدية.
وبعد أن انتھينا من استعراض النتائج التي توصلنا إليھا من خالل ھذا البحث نستطيع القول
أننا قد توصلنا إلى بعض المقترحات و التي سنجملھا فيما يلي :
 االعتراف القانوني بوجود الحرية التعاقدية لدى البلدية كأحد النتائج المترتبة عن منحھاالشخصية القانونية .
 منح البلدية اختصاصات واسعة تشمل جميع شؤونھا المحلية وإلغاء نظام اإلسناد القانونيلالختصاص الذي يقيد من حرية البلدية في التدخل في الشؤون المحلية و العودة لنظام
االختصاص العام للبلديات الذي كان مقررا في قانون البلدية.1967
 التخفيف من قيود الوصاية اإلدارية المشددة على أعمال البلدية أو االستعاضة عنھا كليابرقابة قضائية على قانونية أعمالھا.
 -منح البلدية حرية اكبر في تحديد طرق تسيير مرافقھا العمومية.
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 منح البلدية الحرية في اختيار نوع العقد الذي ستبرمه. التراجع عن إلزامية دفاتر الشروط العامة و العقود النموذجية  ،و جعلھا ذات طابعاختياري وإعطاء البلدية حرية واسعة في تحديد الشروط التعاقدية بما يتالءم مع واقعھا
المحلي.
وعلى العموم يجب العمل على تفعيل الالمركزية اإلدارية ألنھا من دون شك الخطوة
األساسية لوجود حرية تعاقدية فعلية لدى البلدية،فالمشرع ال يستطيع حصر كل الحاالت
الوليدة التي يفرزھا الواقع المحلي للبلديات ،لذلك تساھم الحرية التعاقدية في جسر الھوة بين
النصوص والواقع وتعمل على إضفاء المرونة على أعمال البلدية ،كما أنھا تعمل على تكييف
العقود مع الواقع االجتماعي واالقتصادي المحلي  ،وعليه يجب أن يترك للبلدية ھوامش من
الحرية لتقدير ما ھو األنسب والمالئم للظروف المحلية  ،فھي و بحكم موقعھا األقرب
للمواطن واألقدر على فھم الواقع المحلي  ،أما التدخالت المركزية فھي تفرض األنماط
العقدية الموحدة التي تغفل الخصوصيات المحلية و ھذا ليس من شأنه أن يخدم الواقع المحلي
في شيء.
و رغم المقترحات التي ذكرناھا و التي ترمي إلى تفعيل الحرية التعاقدية للبلدية  ،فانه ال
يجب إغفال أن ھناك العديد من االعتبارات التي تدفع نحو اتجاه مناقض لذلك و تعمل على
تقييد الحرية التعاقدية للبلدية  ،فرصد التطور التشريعي و التنظيمي المتعلق بعقود البلدية و
جميع األشخاص العامة في الجزائر يبرز بما ال يدع مجاال للشك تزايدا في تقييد الحرية
التعاقدي##ة لھات##ه األش##خاص ،فالمحافظ##ة عل##ى الم##ال الع##ام أص##بح "الھ##اجس األول" للمش##رع ف##ي
الجزائر  ،فالقوانين المتعاقبة أصبحت تسارع في س#د أي ثغ#رة ق#د تش#كل منبع#ا للحري#ة ف#ي المج#ال
التعاقدي على حساب ضخ المزيد من الحريات  ،و في الحقيقة أن ھذا الھاجس ال يعكس بالض#رورة
"خوفا" من فكرة الحرية التعاقدية في حد ذاتھا بقدر ما يعكس خوفا من اختفاء األشخاص الق#ائمين
عل#ى إب##رام العق##ود باس#م األش##خاص العام##ة وراء س#تار الحري##ة التعاقدي##ة لتمري#ر م##آربھم الشخص##ية
البعيدة كليا عن تحقيق المصلحة العامة  ،ھذا ما يجعل الحرية التعاقدية تفقد وظيفتھا األساس#ية ف#ي

وضع إدارة جي#دة لإلقل#يم تعم#ل عل#ى المفاوض#ة و النقاش لتأمين أفضل المعاونين لھا و أفضل
الخدمات الممكنة إلشباع الحاجات العامة لسكان اإلقليم .
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اﳌﻼﺣـــﻖ
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اﳌﻠﺤﻖ ا ٔﻻول
ﺗﻌﻠﳰﺔ وزﻳﺮ ادلاﺧﻠﻴﺔ و اﶺﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ و اﻟﺒﻴﺌﺔ و اﻻٕﺻﻼح اﻻٕداري رﰴ842/3894 :
اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ابﻣﺘﻴﺎز اﳌﺮاﻓﻖ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﶈﻠﻴﺔ و ﺗﺎٔﺟﲑﻫﺎ
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اﶺﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ادلﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
وزارة ادلاﺧﻠﻴﺔ واﶺﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ
واﻟﺒﻴﺌﺔ واﻻٕﺻﻼح اﻻٕداري.
اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌـﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﺮايت اﻟﻔﺮدﻳﺔ
واﻟﺸﺆون اﻟﻘـﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.
ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﻘﻨﲔ اﻟﻌﺎم واﳌﻨﺎزﻋﺎت
اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨـﺎزﻋﺎت
842/ 3894
إﱃ اﻟﺴـــــــــــــﺎدة اﻟﻮﻻة
ابﻻﺗﺼﺎل ﻣﻊ اﻟﺴﺎدة:
رؤﺳﺎء ادلواﺋﺮ
رؤﺳﺎء اجملﺎﻟﺲ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﺒدلﻳﺔ
رؤﺳﺎء اﳌﻨﺪوﺑﻴﺎت اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ

اﳌﻮﺿﻮع  :اﻣﺘﻴﺎز اﳌﺮاﻓﻖ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﶈﻠﻴﺔ وﺗﺎٔﺟﲑﻫﺎ
إن ﲢﻘﻴﻖ ا ٔﻻﻫﺪاف اﳌﻨﺸﻮدة ﺧﺎﺻﺔ ﻓامي ﻳﺘﻌﻠـﻖ ﺑﺘﺤﺴـﲔ ﺳـﲑ اﻻٕدارات اﻟﻌﺎﻣـﺔ  ،ﻳﺘﻄﻠـﺐ إﱃ ﺟﺎﻧـﺐ اﻻٕدارة
اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ وﺟﻮد إدارة ﳏﻠﻴﺔ ﻓﻌﺎةل وﻋﺎﻟﻴﺔ ا ٔﻻداء  ،ﺗﻌﻤﻞ ﻋﲆ اﻟﺴﻌﻲ دوﻣـﺎ إﱃ إﺷــﺒﺎع اﳊﺎﺟﻴـﺎت اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻟﺴـﲀن
اﻻٕﻗﻠﲓ ابﻧﺘﻈﺎم و اﺿﻄﺮاد واﻟﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﰻ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺎٔﻧﻪ ﲢﻘﻴﻖ ﺳﻌﺎدﲥﻢ ٔااي ﰷﻧـﺖ ﻧﺘﻴﺠـﺔ اﻟﻨﺸـﺎط اﶈﻘـﻖ ﻟﻬـﺬﻩ
اﻟﺴﻌﺎدة ﻣﻦ ﺗﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺔ إﱃ إﻧﺘﺎج ﺳﻠﻌﺔ ﻣﻊ الاﺣـﱰام اﻟﺼـﺎرم ﻟﻘﻮاﻋـﺪ اﳌﺴـﺎواة واﻻٕﻧﺼـﺎف واﻟﻌـﺪل ﰲ ﺗﻮزﻳـﻊ
ﻫﺬﻩ اﳋﺪﻣﺎت .
وﻋﲆ ﻫﺬا ا ٔﻻﺳﺎس و ﻃﺒﻘﺎ ﻟﺘﻌﻠاميت اﻟﺴـﻴﺪ رﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻓﺎٕﻧﻪ ﳚﺐ ٔان ﺗﺎٔﺧﺬ ﰲ اﳊﺴـﺒﺎن ﴎﻋﺔ ﺗﻜﻴﻴﻔﻬﺎ ﻣـﻊ
اﻻٕﺻﻼﺣﺎت اﳉﺎرﻳﺔ واﻛﺘﺴـﺎﲠﺎ ﳌﻴﲀﻧﲒﻣـﺎت ﺟﺪﻳـﺪة ﲤﻜﳯـﺎ ﻣـﻦ ﺗﻘـﺪﱘ ﺧـﺪﻣﺎت ذات ﻧﻮﻋﻴـﺔ ﻋﺎﻟﻴـﺔ وذكل ﻋـﻦ
ﻃﺮﻳــﻖ ﻣﺴــﺎﳘﳤﺎ اﻟﻔﻌــﺎةل ﰲ رد الاﻋﺘﺒــﺎر ﻟﻠﻤﺮﻓــﻖ اﻟﻌــﺎم اذلي ﻳﺴــﻤﺢ ﻻ ﳏــﺎةل ابﺳ ــﺘﻌﺎدة ﻣﺼــﺪاﻗﻴﺔ ادلوةل،
واﺳﱰﺟﺎع ﻓﻌﺎﻟﻴﳤﺎ واﻧﺴﺠﺎهمﺎ .
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ابﻟﻔﻌﻞ ﻓﺎٕن اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﱵ ﻣﺮ ﲠﺎ ﺳﲑ اﳌﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﶈﻠﻴﺔ ﺗﱪز ﺑﻮﺿﻮح ﲺﺰ ﻫﺬﻩ ا ٔﻻﺧﲑة ﻋﻦ ﲢﻘﻴـﻖ ا ٔﻻﻫـﺪاف
اﳌﻨﺸﻮدة وﺿﲈن دﳝﻮﻣﺔ اﳋﺪﻣﺎت وﻧﻮﻋﻴﳤﺎ  ،وﺳـﺒﺐ ذكل ﻳﻌـﻮد إﱃ ﲺـﺰ اﶺﺎﻋـﺎت اﶈﻠﻴـﺔ ﻋـﻦ ﺗﻮﻟﳱـﺎ ﺗﺴــﻴﲑ
اﳌﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺒﺎﴍة  ،وذكل ﻟﻘةل اﻟﻜﻔﺎءات وﻧﻘﺺ اﳌـﻮارد اﻟﺒﴩـﻳﺔ واﳌﺎﻟﻴـﺔ اﻟﴬـورﻳﺔ .وﻋﻠﻴـﻪ ﻓﻘـﺪ ابت ﻣـﻦ
اﻟﴬوري إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺳـﻴﺎﺳﺔ إدارة اﳌﺮاﻓـﻖ اﻟﻌﺎﻣـﺔ اﶈﻠﻴـﺔ واﻟﺘﻮﺟـﻪ ﳓـﻮ إﳚـﺎد ٔاﳒـﺢ اﻟﻄـﺮق ﻟﺘﺴــﻴﲑﻫﺎ ،
ﲠــﺪف ﺗﺮﺷ ــﻴﺪ اﳋــﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣــﺔ وﺗﳮﻴﳤــﺎ  ،ﺣــﱴ ﺗﻜــﻮن ﲟﺜﺎﺑــﺔ اﻧﻄﻼﻗــﺔ ﺟﺪﻳــﺪة ﻟﺘﺜﺒﻴــﺖ ﻣﺼــﺪاﻗﻴﺔ ادلوةل ،
واﻛﺘﺴﺎب ﺛﻘﺔ اﳌﻮاﻃﻦ واﻟﻘﻀﺎء ﻋﲆ اﳌﲈرﺳﺎت اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ وﻗﻄﻊ اﻟﺼةل ابﻟﻌﺎدات اﻟﻘﺪﳝﺔ اﳌﺒﻨﻴﺔ ٔاﺳﺎﺳﺎ ﻋﲆ ﺗﺪﺧﻞ
ادلوةل ﰲ ﲨﻴﻊ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت واﳌﻴﺎدﻳﻦ  ،وﻓﺮض ٔاﳕﺎط ﻣﻮﺣﺪة ﰲ اﻟﺘﻨﻈﲓ ﻋﲆ ﲨﻴﻊ اﳌﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﶈﻠﻴﺔ .
وابﻟﺘﺎﱄ ﻓﺎٕن ٕاﺳـﻨﺎد ﺑﻌﺾ اﳌﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﶈﻠﻴﺔ إﱃ اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ اﳋﻮاص  ،ﳝﻜﻦ ٔان ﻳـﺆدي إﱃ ﲢﻘﻴـﻖ ﲨـةل ﻣـﻦ
اﻟﻨﺘﺎﰀ اﳌﺮﺿﻴﺔ ﳝﻜﻦ ﺣﴫﻫﺎ ﰲ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
 -1ﲤﻜﲔ اﶺﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﲆ ﲻﻠﻴﺎت الاﺳـﺘﲋاف اﳌﺎﻟﻴﺔ اذلي ٔاﺛﻘﻞ ﰷﻫﻠﻬـﺎ ،وﲣﻠﺼـﻬﺎ ﻣـﻦ اﻟﻘﻴـﻮد
اﻟﱵ ﻛﺒﻠﳤﺎ .
 -2اﳊﺪ ﻣﻦ ﺗﻘﻮﻗﻊ اﶺﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ ﰲ ﺣﲒ همﺎم اﻟﺘﺴـﻴﲑ ﻣـﻦ ﻳـﻮم إﱃ ﻳـﻮم  ،واﻟﺘـﺪﺧﻞ ﰲ ﺑﻌـﺾ ا ٔﻻﺣﻴـﺎن ﰲ
ﳎﺎﻻت ﻟﻴﺴـﺖ ﺻـﻼﺣﻴﳤﺎ  ،وﻻﺳــامي ﻋـﲆ ﻣﺴــﺘﻮى اﳌﺆﺳﺴـﺎت الاﻗﺘﺼـﺎدﻳﺔ ،واذلي ﰷن ﻳـﱲ ﻋـﲆ ﺣﺴـﺎب
اﻟﺘﻠﺨﻴﺺ واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ وادلراﺳﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ والاﺟامتﻋﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻻٕﻋﺪاد ﺑﺮاﻣﺞ وﺳـﻴﺎﺳﺎت ﺗﻌﺮض ﻋﲆ اﳊﻜﻮﻣﺔ.
3ـ ﲤﻜﻦ اﶺﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺪرة ﻋﲆ ٔاداء همﻤﳤﺎ ﰲ إﻃﺎر الاﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺴـﻴﺎﺳـﻴﺔ و الاﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺒﻌﻴﺪة
اﳌﺪى اﻟﱵ ﺗﻀﻤﻦ الاﺳـﺘﻘﺮار و ادلﳝﻮﻣﺔ ﻟﻠﻬﻴﺎﰻ اﳌﳫﻔﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﻩ الاﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻜﱪى .
4ـ اﳊﺪ ﻣﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﶺﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ  ،واﻟـﱵ ﺗﱰﺗـﺐ ﰲ ذﻣﳤـﺎ ﻣـﻦ ﺟـﺮاء اﺣـﺘﲀر ﻟـﲁ اﻟﻨﺸـﺎﻃﺎت اخملﺘﻠﻔـﺔ
اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ .
5ـ اﳊﺪ ﻣﻦ اﳌﻨﺎزﻋﺎت واﻟﻘﻀﺎاي اﻟـﱵ ﺗﺮﻓـﻊ ٔاﻣـﺎم اﻟﻌـﺪاةل ﺿـﺪ ادلوةل واﶺﺎﻋـﺎت اﶈﻠﻴـﺔ ﻧﺘﻴﺠـﺔ ﺗـﺪﺧﻠﻬﺎ ﰲ ﲨﻴـﻊ
اﳌﻴﺎدﻳﻦ وﻋﲆ ﲨﻴﻊ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت .
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ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ ﻫﺬﻩ ا ٔﻻﻫﺪاف ﻓﺎٕﻧﻪ ابٕﻣﲀن اﶺﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ اﻟﻠﺠﻮء إﱃ ٔاﺳﺎﻟﻴﺐ ﻣﻐﺎﻳﺮة ﻟﺘكل اﳌﻌﳣﺪة إﱃ ﺣـﺪ اﻻٓن
ﰲ ﺗﺴـﻴﲑ ﻣﺮاﻓﻘﻬﺎ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ  ،ﺗﻜﻮن ٔاﻛﱶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔٔ ،اكﺳﻠﻮب اﻣﺘﻴﺎز اﳌﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣـﺔ ٔاو ﺗﺎٔﺟﲑﻫـﺎ وذكل ﺣﺴـﺐ ﻣـﺎ
ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ اﳌﻮاد  33و  38ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﰴ  08/90اﳌﺆرخ ﰲ ٔ 07اﻓﺮﻳﻞ  1990اﳌﺘﻌﻠﻖ ابﻟﻮﻻﻳﺔ.
ٔاوﻻ  :اﻣﺘﻴﺎز اﳌﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ :
ﻃﺒﻘﺎ ﳌﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﰻ ﻣﻦ اﳌـﺎدة  138ﻣـﻦ اﻟﻘـﺎﻧﻮن اﳌﺘﻌﻠـﻖ ابﻟﻮﻻﻳـﺔ ﻓﺎٕﻧـﻪ ابٕﻣـﲀن اﶺﺎﻋـﺎت اﶈﻠﻴـﺔ ٔان ﺗﻌﻬـﺪ
ﺗﺴـﻴﲑ ﻣﺮاﻓﻘﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ إﱃ اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ اﳋﻮاص ﺳﻮاء ﰷﻧﻮا ٔاﻓﺮادا ٔام ﴍﰷت ﻋﻦ ﻃﺮﻳـﻖ الاﻣﺘﻴـﺎز إذا ﲺـﺰت ﻋـﻦ
ﺗﺴـﻴﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ الاﺳـﺘﻐﻼل اﳌﺒﺎﴍ ٔاو ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﲻﻮﻣﻴﺔ ﳏﻠﻴﺔ )ﺑدلﻳﺔ ووﻻﺋﻴﺔ ( .
ابﻟﻔﻌﻞ ﻓﻘﺪ ﻧﺼﺖ اﳌﺎدة  138ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﰴ  08/90اﳌﺆرخ ﰲ ٔ 07اﻓﺮﻳﻞ 1990اﳌﺘﻌﻠﻖ ابﻟﺒدلﻳﺔ ﻋﲆ ٔاﻧـﻪ إذا
ﱂ ﻳﻜﻦ اﺳـﺘﻐﻼل اﳌﺼﺎﱀ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺒدلﻳﺔ اﺳـﺘﻐﻼﻻ ﻣﺒﺎﴍ دون ٔان ﻳﻨﺠﻢ ﻋﻦ ذكل ﴐر ﺟﺎز ﻟﻠـﺒدلايت ﻣـﻨﺢ
ﻫﺬا الاﻣﺘﻴﺎز.
ﻳﺼﺎدق اﻟﻮاﱄ ﻋﲆ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﱵ ﺣﺮرت ﻟﻬـﺬا اﻟﻐـﺮض ﲟﻮﺟـﺐ ﻗـﺮار إذا ﰷﻧـﺖ ﻣﻄﺎﺑﻘـﺔ ﻟـامنذج اﻻﺗﻔﺎﻗﻴـﺎت
ﺣﺴﺐ ﻗﻮاﻋﺪ اﻻٕﺟﺮاءات اﻟﺴﺎرﻳﺔ اﳌﻔﻌﻮل .
ﻛﲈ ﻧﺼﺖ اﳌﺎدة  130ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﰴ  09 /90اﳌﺆرخ ﰲ ٔ 07اﻓﺮﻳﻞ  1990اﳌﺘﻌﻠﻖ ابﻟﻮﻻﻳﺔ ﻋﲆ ٔاﻧﻪ إذا ﺗﻌﺬر
اﺳـﺘﻐﻼل اﳌﺼﺎﱀ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﻮﻻﺋﻴﺔ ﰲ ﺷﲁ اﺳـﺘﻐﻼل ﻣﺒﺎﴍ ٔاو ﻣﺆﺳﺴﺎت وﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸـﻌﱯ اﻟـﻮﻻﰄ
ٔان ﻳﺮﺧﺺ ابﺳـﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ الاﻣﺘﻴﺎز.
ﻳﺼﺎدق ﻋﲆ اﻟﻌﻘﻮد اﳌﱪﻣﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ﲟﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟـﻮاﱄ وﻳﻨﺒﻐـﻲ ٔان ﺗﻜـﻮن ﻣﻄﺎﺑﻘـﺔ دلﻓـﱰ اﻟﴩـوط
اﻟﳮﻮذيج وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ واﻻٕﺟﺮاءات اﳌﻌﻤﻮل ﲠﺎ .
وﻫﻜﺬا ﻓﺎٕن ٔاﺳﻠﻮب الاﻣﺘﻴﺎز ﻳﻌﺘﱪ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻻٔﻛﱶ ﺷــﻴﻮﻋﺎ ﰲ اﺳــﺘﻐﻼل اﳌﺮاﻓـﻖ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴـﺔ وﻫـﻮ ﻋﻘـﺪ ﺗﳫـﻒ
ﲟﻘﺘﻀﺎﻩ اﳉﻬﺔ اﻻٕدارﻳﺔ اخملﺘﺼﺔ ﻓـﺮدا ٔاو ﴍﻛـﺔ ﺧﺎﺻـﺔ ابٕدارة ﻣﺮﻓـﻖ ﲻـﻮﱊ واﺳــﺘﻐﻼهل ﳌـﺪة ﻣﻌﻴﻨـﺔ ﻣـﻦ اﻟـﺰﻣﻦ
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ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻋﲈل و ٔاﻣﻮال ﻳﻘﺪهمﺎ ﺻﺎﺣﺐ الاﻣﺘﻴﺎز اﳌﻠﱱم ﻋﲆ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻪ  ،ﻣﻘﺎﺑﻞ رﺳﻮم ﻳﺪﻓﻌﻬﺎ اﳌﺘﺒﻌﻮن ﳋﺪﻣﺎﺗـﻪ
 ،وذكل ﰲ إﻃﺎر اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ اذلي ﳜﻀﻊ هل ﻫﺬا اﳌﺮﻓﻖ .
ﻓﳡﻮﺟﺐ ﻫﺬا اﻟﻌﻘﺪ ﻳﺘﻌﻬﺪ ٔاﺣﺪ ا ٔﻻﻓﺮاد ٔاو اﻟﴩﰷت اﳋﺎﺻﺔ ﻋﲆ ﻧﻔﻘﺎﺗﻪ وﲢﺖ ﻣﺴـﺆوﻟﻴﺎﺗﻪ اﳌﺎﻟﻴـﺔ ﺑﺘﳫﻴـﻒ ﻣـﻦ
اﻻٕدارة )ادلوةل  ،اﻟﻮﻻﻳﺔ ،اﻟﺒدلﻳﺔ ( ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﴩوط اﻟﱵ ﺗﻮﺿﻊ هل ﺑﺎٔداء ﺧﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬـﻮر ﻣﻘﺎﺑـﻞ اﻟﺴـﲈح هل
ابﺳـﺘﻐﻼل اﳌﴩوع وﺣﺼﻮهل ﻋﲆ ا ٔﻻرابح اﻟﱵ ﻳﺪرﻫﺎ ﳌﺪة ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ ﲢﺪد ﰲ اﻟﻌﻘﺪ ﲝﻴﺚ ﻳﻌـﻮد اﳌﴩـوع ﰲ
ﳖﺎﻳﺔ اﳌﺪة إﱃ اﻻٕدارة .
ﳜﺘﻠﻒ ٔاﺳﻠﻮب اﻣﺘﻴﺎز اﳌﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻦ ٔاﺳﻠﻮب الاﺳـﺘﻐﻼل اﳌﺒﺎﴍ ٔاو ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴـﺔ ﰲ ٔان
اﻻٕدارة ﺗﺘــﻮﱃ ﺑﻨﻔﺴــﻬﺎ اﺳــﺘﻐﻼل اﳌﺮﻓــﻖ اﻟﻌــﺎم ،ﺑــﻞ ﺗــﺘﺨﲆ ﻋــﻦ إدارﺗــﻪ إﱃ اﳌﺘﻌــﺎﻣﻠﲔ اﳋـﻮاص ﻣــﻦ ٔاﻓـﺮاد ٔاو
ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻛﲈ ٔاﳖﺎ ﻻ ﺗﻘﺪم ا ٔﻻﻣﻮال اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﳒﺎز اﳌﴩـوع ﺑـﻞ ﻳﺘﺤﻤﻠﻬـﺎ اﳌﻠـﱱم وان اﳌﴩـﻓﲔ ﻋـﲆ اﳌﴩـوع
ﻟﻴﺴﻮا ﻣﻮﻇﻔﲔ ﲻﻮﻣﻴﲔ وٕاﳕﺎ ﻋﲈل و ٔاﺟﺮاء ﳜﻀﻌﻮن ﰲ ﻋﻼﻗﺎﲥﻢ ﻣﻊ اﳌﻠﱱم إﱃ ٔاﺣﲀم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳋﺎص .
و ٔاﺧﲑا ﻓﺎٕن اﳌﺮﻓﻖ اﻟﻌﺎم ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎةل ﻻ ﻳﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎﺗﻪ ابجملﺎن ،ﺑﻞ ﻻ ﺑﺪ ٔان ﻳﺆدي اﳌﻨﺘﻔﻌﻮن ﻋﻮﺿـﺎ ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﻣـﺎ
ﻳﺘﺤﻤهل اﳌﻠﱱم ﻣﻦ ﻧﻔﻘﺎت ﳐﺼﺼﺔ ﻻٕﻧﺸﺎء وٕادارة اﳌﺮﻓﻖ .
1ـ ﻃﺒﻴﻌﺔ وﻣﻮﺿﻮع ﻋﻘﺪ الاﻣﺘﻴﺎز:
 -1.1ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻘﺪ الاﻣﺘﻴﺎز
ﻳﳣﲒ ﻋﻘﺪ الاﻣﺘﻴﺎز ﺑﻜﻮﻧﻪ ﳛﺘﻮي ﻋﲆ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﴩوط :
ا/ﴍوط ﺗﻌﺎﻗﺪﻳﺔ  :ﲣﻀﻊ ﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻌﻘﺪ ﴍﻳﻌﺔ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ وﱔ ﴍوط ﻻ ﲥﻢ اﳌﻨﺘﻔﻌﲔ ﻣﺒـﺎﴍة ﻛـﺘكل اﳌﺘﻌﻠﻘـﺔ
اب ٔﻻﻋﺒﺎء اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺘﺒﺎدةل ﺑﲔ اﳉﻬﺔ اﻻٕدارﻳﺔ ﻣﺎﳓﺔ الاﻣﺘﻴﺎز وﺑﲔ اﳌﻠﱱم ﻣﻦ هجﺔ ٔاﺧﺮى وﻣﺪة الاﻣﺘﻴﺎز ...
ب /ﴍوط ﺗﻨﻈﳰﻴﺔ  :وﱔ اﻟﴩوط اﻟﱵ ﲤكل اﳉﻬﺔ اﻻٕدارﻳـﺔ ﻣـﻦ ﺗﻌـﺪﻳﻠﻬﺎ ﰲ ٔاي وﻗـﺖ وﳇـﲈ دﻋـﺖ ﺣﺎﺟـﺔ
اﳌﺮﻓﻖ اﻟﻌﺎم ﻣﻮﺿﻮع الاﻣﺘﻴﺎز إﱃ ذكل ،ﻛﺘكل اﻟﱵ ﻻ ﺗﻘﺘﴫ آاثرﻫﺎ ﻋﲆ اﻟﻌﻼﻗﺎت و اﳌﻠﱱم ﺑﻞ ﲤﺘـﺪ آاثرﻫـﺎ
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إﱃ اﳌﻨﺘﻔﻌﲔ ﰷﻟﴩوط اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺘﻨﻈﲓ ا ٔﻻﺷﻐﺎل وﺳﲑﻫﺎ ،وﲢﺪﻳﺪ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﱵ ﳚﻮز ﲢﺼﻴﻠﻬﺎ ،وﺑﻴﺎن ﻛﻴﻔﻴﺔ إدارة
اﳋﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﻔﻌﲔ وﴍوﻃﻬﺎ واﻻٕﺟﺮاءات اﻟﻜﻔﻴةل ﺑﺴﻼﻣﺘﻪ وﱔ ﻟﻴﺴﺖ ﻋﻘﺪا ابﻟﺮﰬ ٔاﳖﺎ ﺗﱲ ابﺗﻔﺎق اﻟﻄﺮﻓﲔ .
وﻣﺮد ذكل ٔان اﻣﺘﻴﺎز اﳌﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻ ﻳﻌﺘﱪ ﺗﻨﺎزل ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳉﻬﺔ اﻻٕدارﻳﺔ اخملﺘﺼﺔ ﺑﻞ ﺗﻈﻞ ﻫﺬﻩ ا ٔﻻﺧﲑة ﺿﺎﻣﻨﺔ
هل وﻣﺴﺆوةل ﻋﻦ إدارﺗﻪ واﺳـﺘﻐﻼهل اﲡﺎﻩ اﶺﻬﻮر ،وﻟﻠﻘﻴﺎم ﲠﺬا اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﺘـﺪﺧﻞ ﰲ ﺷـﺆون اﳌﺮﻓـﻖ ﳇـﲈ دﻋـﺖ
اﳌﺼﻠﺤﺔ ذلكل .
ٔاﻣﺎ ابﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟﻠﻮاثﺋﻖ اﻟﱵ ﲢﺪد ﴍوط الاﻣﺘﻴﺎز ﻓﺎٕﳖﺎ ﺗﺸﲁ ﶍﻮﻋﺔ ﻣﺘﲀﻣةل ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ :
 ﻋﻘﺪ الاﻣﺘﻴﺎز :وﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ اﺗﻔﺎق ﻳﱪم ﺑﲔ اﳉﻬﺔ اﻻٕدارﻳﺔ ﻣﺎﳓﺔ الاﻣﺘﻴﺎز واﳌﻠﱱم ﻃﺒﻘﺎ ﳌﺎ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ دﻓﱰاﻟﴩوط.
 دﻓﱰ اﻟﴩوط  :وﻫﻮ ﻳﺸﲁ اﳌﻨﺒﻊ ا ٔﻻﺳﺎﳼ ﻟﴩوط اﻣﺘﻴﺎز ﻣﺮﻓﻖ ﻋﺎم ﳏﺪد ﺑﺬاﺗﻪ وﻫﻮ ﻳﺘﻀﻤﻦ داﲚﺎ ﴍوطﺗﻌﺎﻗﺪﻳــﺔ و ٔاﺧــﺮى ﺗﻨﻈﳰﻴــﺔ ﻛــﲈ ٔاﺳــﻠﻔﻨﺎ ،وﳜﻀــﻊ ﻟﻠﺘﺼــﺪﻳﻖ اﳌﺴــﺒﻖ داﲚــﺎ وﺗﻘــﻮم ابٕﻋــﺪادﻩ اﳉﻬــﺔ اﻻٕدارﻳــﺔ ﻣﺎﳓــﺔ
الاﻣﺘﻴﺎز ﻗﺒﻞ إﺟﺮاء اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ،وﻳﺴـﺘﻮﺟﺐ ﻋﲆ اﳌﻠﱱم اﺣﱰام اﻟﴩوط اﻟﻮاردة ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ
ﻣﻀﻤﻮن ﻋﻘﺪ الاﻣﺘﻴﺎز :
ﻃﺒﻘﺎ ٔﻻﺣﲀم اﳌﺎدة  132ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺘﻌﻠﻖ ابﻟﺒدلﻳﺔ ،ﻓـﺎٕن ﻋﻘـﺪ اﻣﺘﻴـﺎز اﳌﺮاﻓـﻖ اﻟﻌﺎﻣـﺔ اﶈﻠﻴـﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌـﺔ ﻟﻠﺒدلﻳـﺔ
ﻳﻘﻜﻦ ٔان ﻳﺘﻌﻠﻖ ابﳌﺮاﻓﻖ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
ـ ﻣﺮﻓﻖ اﳌﻴﺎﻩ اﻟﺼﺎﳊﺔ ﻟﻠﴩب واﻟﺘﻨﻈﻴﻒ واﳌﻴﺎﻩ اﻟﻘﺬرة .
ـ اﻟﻘﲈﻣﺎت اﳌﲋﻟﻴﺔ وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻀﻼت .
ـ ا ٔﻻﺳﻮاق اﳌﻐﻄﺎة  ،ا ٔﻻﺳﻮاق ،ا ٔﻻوزان واﳌﲀﻳﻴﻞ .
ـ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻣﻘﺎﺑﻞ دﻓﻊ اﻟﺮﰟ .
ـ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻌﻤﻮﱊ .
اﳌﻘﺎﺑﺮ واﳌﺼﺎﱀ اﳉﻨﺎﺋﺰﻳﺔ .
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ـ اﻟﻄﺮق اﻟﺒدلﻳﺔ .
ٔاﻣﺎ ابﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟﻠﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ ،ﻓﺎٕن الاﻣﺘﻴﺎز ﳝﻜﻦ ٔان ﻳﻨﺼﺐ ﻋﲆ اﳌﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
ـ اﻟﻄﺮق واﻟﺸـﺒﲀت اخملﺘﻠﻔﺔ .
ـ ﻣﺴﺎﻋﺪة ا ٔﻻﺷﺨﺎص اﳌﺴـﻨﲔ ورﻋﺎﻳﳤﻢ .
ـ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻌﻤﻮﱊ داﺧﻞ اﻟﻮﻻﻳﺔ .
ﺣﻔﻆ اﻟﺼﺤﺔ وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ .
وذكل ﻃﺒﻘﺎ ٔﻻﺣﲀم اﳌﺎدة  119ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺘﻌﻠﻖ ابﻟﻮﻻﻳﺔ
وﲡﺪر اﻻٕﺷﺎرة إﱃ ٔان اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﺗﺮﺟﻊ ﻟﻠﺠﲈﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ ﰲ ﺗﻘﺪﻳﺮ ٔاﳘﻴﺔ اﳌﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻮاﺟﺐ إﻧﺸﺎؤﻫﺎ
وﻃﺮق ﺗﺴـﻴﲑﻫﺎ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ  ،وﺗﻠﺒﻴﺔ الاﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﴬورﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ.
إﺟﺮاءات ﻣﻨﺢ اﳌﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ:
ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﻧﺺ ﺧﺎص ﻳﻨﻈﻢ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻣﻨﺢ اﻣﺘﻴﺎز اﳌﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﶈﻠﻴﺔ وﲢﺪﻳﺪ اﻟﴩوط اﳌﻌﳣـﺪ ﻋﻠﳱـﺎ ﰲ اﺧﺘﻴـﺎر
اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ اﳋﻮاص ،ﻏﲑ ٔان ٔاﳘﻴﺔ ﻣﻮﺿﻮع الاﻣﺘﻴﺎز ﲡﻌﻞ ﻣﻨﻪ ﻋﻘﺪا ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺸﺨﴢ ،و ٔان اﺧﺘﻴﺎر
اﳌﻠﱱم ﳜﻀﻊ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻻٕدارﻳﺔ  .ﻏﲑ ٔان ﻫﺬا الاﺧﺘﻴﺎر ﳚـﺐ ٔان ﻳـﱲ وﻓـﻖ ﻣﻌـﺎﻳﲑ ﻣﻮﺿـﻮﻋﻴﺔ ،
ﲢﺪد ﻋﲆ ٔاﺳﺎﺳـﻬﺎ ﻣﻮاﺻـﻔﺎت وﻣﻘﻮﻣـﺎت دﻗﻴﻘـﺔ و ٔان ﺗـﱲ ﻫـﺬﻩ اﻻٕﺟـﺮاءات ﰲ ﻋﻼﻧﻴـﺔ وﺷـﻔﺎﻓﻴﺔ اتﻣـﺔ ﰲ ﲨﻴـﻊ
اﳌﺮاﺣﻞ واﳌﺰاﻳﺪات وذكل ﺑﻌﺪ ﺿﲈن اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﳌﴩوﻋﺔ والاﻋﱰاض اﳉﺪي ﰲ ٔاوﻗﺎت ﻣﻌﺮوﻓﺔ .
و ﳚﺐ ٔان ﻳﻘﺮر ﻣﻨﺢ اﻣﺘﻴﺎز اﳌﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣـﺔ اجملﻠـﺲ اﻟـﺒدلي ٔاو اﳌﻨﺪوﺑﻴـﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳـﺔ ﻟﻠﺒدلﻳـﺔ ابﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻠﻤﺮاﻓـﻖ
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺒدلﻳﺔ ،ﻻ ﻳﻨﻌﻘﺪ الاﻣﺘﻴﺎز إﻻ إذا ﺻـﺎدق اﻟـﻮاﱄ اخملـﺘﺺ ٕاﻗﻠﳰﻴـﺎ ﻋـﲆ اﻟﻌﻘـﺪ اﳌـﱪم ﺑـﲔ اﻟﺒدلﻳـﺔ اﳌﻌﻨﻴـﺔ
واﳌﻠﱱم ،ﲟﻮﺟﺐ ﻗﺮار ،ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺳﻼﻣﺔ اﻻٕﺟﺮاءات وﻣﻄﺎﺑﻘﳤﺎ دلﻓﱰ اﻟﴩـوط اﻟﳮـﻮذيج اﳌﻌـﺪ ﺣﺴـﺐ
اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺴﺎرﻳﺔ اﳌﻔﻌﻮل  ،وذكل ﻃﺒﻘﺎ ٔﻻﺣﲀم اﳌﺎدة  02/138ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺒدلﻳـﺔ اﻟـﱵ ﺗـﻨﺺ  :ﻳﺼـﺎدق اﻟـﻮاﱄ
ﻋﲆ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﱵ ﺣﺮرت ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض ﲟﻮﺟﺐ ﻗﺮار إذا ﰷﻧﺖ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟ ٕﻼﺟﺮاءات اﻟﺴﺎرﻳﺔ اﳌﻔﻌﻮل .
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ٔاﻣﺎ ابﻟﻨﺴـﺒﺔ ﳌﻨﺢ اﳌﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌـﺔ ﻟﻠﻮﻻﻳـﺔ  ،ﻓﺎٕﻧـﻪ ﻳﻘـﺮر ﻣـﻦ ﻃـﺮف اجملﻠـﺲ اﻟﺸـﻌﱯ اﻟـﻮﻻﰄ ٔاو اﳌﻨﺪوﺑﻴـﺔ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ ﺣﺴﺐ ا ٔﻻﺣﻮال .
و ٔﻻن اﻟﻌﻘﻮد اﳌﱪﻣﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض ﳚﺐ ٔان ﺗﻜﻮن ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﱔ ا ٔﻻﺧﺮى دلﻓﱰ اﻟﴩـوط اﻟﳮـﻮذيج اﳌﺼـﺎدق ﻋﻠﻴـﻪ
وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ واﻻٕﺟﺮاءات اﳌﻌﻤﻮل ﲠﺎ .
 -3ﻣﺪة الاﻣﺘﻴﺎز:
ﱂ ﳛﺪد ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻮﻻﻳﺔ واﻟﺒدلﻳﺔ ﻣﺪة الاﻣﺘﻴﺎز ﻟﻠﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﶈﻠﻴﺔ ﻏﲑ ٔان اﻣﺘﻴﺎز ﻫﺬﻩ اﳌﺮاﻓﻖ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻣﺆﺑﺪا
ﺑﻞ ﻳﻜﻮن ﳌﺪة ﻣﻌﻴﻨﺔ ﲢﺪد ﰲ ﻋﻘﺪ الاﻣﺘﻴﺎز.
و ﻫﻨﺎ ﲡﺪر اﻻٕﺷﺎرة إﱃ ٔان ﻣﺪة اﻣﺘﻴﺎز اﳌﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﲤﺘﺪ ﻣﺎ ﺑﲔ  30إﱃ  50ﺳـﻨﺔ ﺣﺴـﺐ ا ٔﻻﺣـﻮال و ﻫـﺬﻩ
اﳌﺪة ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻘﺒﻮةل ﺟﺪا وﰷﻓﻴﺔ ﻻن ﻳﻐﻄـﻲ ﺻـﺎﺣﺐ الاﻣﺘﻴـﺎز ﻣـﺎ ٔاﻧﻔﻘـﻪ ﻣـﻦ ﻣﺼـﺎرﻳﻒ ﰲ إﻧﺸـﺎء اﳌﺮﻓـﻖ اﻟﻌـﺎم
وﲡﻬﲒﻩ وﻣﺎ ﳝﻜﻦ ٔان ﳛﻘﻘﻪ ﻣﻦ ﻧﺴـﺒﺔ ﻣﻌﻘﻮةل ﻣﻦ ا ٔﻻرابح .
 -4آاثر الاﻣﺘﻴﺎز  :ﲟﺎ ٔان اﻣﺘﻴﺎز اﳌﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﻌﺘﱪ ﲻﻼ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﻣﺮﻛﺒﺎ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﴍوﻃﺎ ﺗﻌﺎﻗﺪﻳﺔ و ٔاﺧﺮى ﺗﻨﻈﳰﻴـﺔ
وﻣﺮد ذكل إﱃ ٔان ﺻﺎﺣﺐ الاﻣﺘﻴﺎز وٕان ﰷن ا ٔﻻﺻﻞ ﰲ ٔاﻧﻪ ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ ﺧـﺎص ﻳﺴـﻌﻰ إﱃ ﲢﻘﻴـﻖ اﻟـﺮﰆ  ،إﻻ ٔاﻧـﻪ
ﻳﺴﲑ ﻣﺮﻓﻘﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﻳﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت ٔاﺳﺎﺳـﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر ،وﻋﲆ ﻫﺬا ا ٔﻻﺳﺎس ﻓـﺎٕن هل آاثر ﻗﺎﻧﻮﻧﻴـﺔ ﻫﺎﻣـﺔ ﺑـﲔ ٔاﻃـﺮاف
ﺛﻼﺛﺔ :
ـ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻻٕدارﻳﺔ ﻣﺎﳓﺔ الاﻣﺘﻴﺎز )اﻟﻮﻻﻳﺔ ٔاو اﻟﺒدلﻳﺔ (
ـ ﺻﺎﺣﺐ الاﻣﺘﻴﺎز
ـ اﳌﻨﺘﻔﻌﻮن
1/4ـ ابﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻻٕدارﻳﺔ ﻣﺎﳓﺔ الاﻣﺘﻴﺎز :
ﺗﳣﺘﻊ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻻٕدارﻳﺔ ﻣﺎﳓﺔ الاﻣﺘﻴـﺎز )اﻟﻮﻻﻳـﺔ ٔاو اﻟﺒدلﻳـﺔ ( ﲝﻘـﻮق ﰲ ﻣﻮاهجـﺔ ﺻـﺎﺣﺐ ﺣـﻖ الاﻣﺘﻴـﺎز ﳝﻜـﻦ
ﺣﴫﻫﺎ ﰲ ٔاﻣﻮر ﺛﻼﺛﺔ :
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ا /ﺣﻖ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﲆ إﻧﺸﺎء وٕاﻋﺪاد اﳌﺮﻓﻖ اﻟﻌﺎم وﺳﲑﻩ :
وﻫﻮ ﺣﻖ ﻣﺴـﳣﺪ ﻣﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﺮﻓﻖ اﻟﻌﺎم ﻧﻔﺴﻪ  ،وﻻ ﳚﻮز ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻻٕدارﻳﺔ اخملﺘﺼﺔ ٔان ﺗﺘﻨﺎزل ﻋﳯﺎ ﳇﻬﺎ ٔاو ﻋﻦ
ﺟﺰء ﻣﳯﺎ  ،وﳛﺪد دﻓﱰ اﻟﴩـوط ﺗﻨﻈـﲓ اﻟﺮﻗﺎﺑـﺔ ،و ٔان ا ٔﻻﺣـﲀم اﻟـﱵ ﳛﺘﻮﳞـﺎ ﲠـﺬا اﳋﺼـﻮص ﺗﻌﺘـﱪ ﺗﻨﻈﳰﻴـﺔ،
وﻣﻘﺘﴣ ذكل ٔان ﺣﻖ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اثﺑﺖ ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻻٕدارﻳﺔ اخملﺘﺼﺔ وﻟﻮ ﱂ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﳱﺎ اﻟﻌﻘﺪ .
ﻛﲈ ٔاﻧﻪ ﳛﻖ ﻟﻠﺠﲈﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ ٔان ﺗﻮﻗﻊ ﻋﲆ اﳌﻠﱱم اﻻٕﺟـﺮاءات اﳌﻨﺎﺳــﺒﺔ ﺳـﻮاء ﺑﻨﻔﺴـﻬﺎ ٔاو ﲟـﺎ ﻟﻬـﺎ ﻣـﻦ ﺳـﻠﻄﺎت
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﳌﺒﺎﴍ إذا ﺗﻮﻓﺮت اﻟﴩوط ٔاو ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﺳـﺘﺼﺪار ﺣﲂ ﻗﻀﺎﰄ ذلكل .
ب /ﺣﻖ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﻨﻈﳰﻴﺔ اﻟﻮاردة ﰲ اﻟﻌﻘﺪ دون ﺗﻮﻗﻒ ﻋﲆ إدارة اﳌﻠﱱم:
ﻫﺬا اﳊﻖ ﻣﺴـﳣﺪ ﻫﻮ اﻻٓﺧﺮ ﻣﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﺮﻓﻖ اﻟﻌﺎم اذلي ﳚﺐ ٔان ﻳﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ اﻟﻈﺮوف داﲚﺎ ﻟﻴـﺆدي ﺧﺪﻣﺎﺗـﻪ
ﻋﲆ ٔاﺣﺴﻦ وﺟﻪ وﻫﺬا اﳌﺒﺪ ٔا ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﰲ ﺟﻞ ادلول  ،وﺗﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ دﻓﺎﺗﺮ اﻟﴩوط ﻏﲑ ٔاﻧﻪ إذا ٔاﺻﺎب اﳌﻠﱱم
ﴐر ﺑﺴﺒﺐ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﰷﻻﺧﻼل ابﻟﺘﻮازن اﳌﺎﱄ ﻟﻠﻌﻘﺪ ﳚﻮز هل ٔان ﻳﻄﻠﺐ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ٔاو اﻟﻔﺴﺦ .
ج /ﺣﻖ اﺳﱰداد اﳌﺮﻓﻖ ﳖﺎﻳﺔ اﳌﺪة:
ﻣﻦ اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ٔان اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻻٕدارﻳﺔ ﻣﺎﳓﺔ الاﻣﺘﻴﺎز ﻟﻬﺎ ٔان ﺗﺴﱰد اﳌﺮﻓﻖ ﻣﻮﺿﻮع الاﻣﺘﻴـﺎز إذا ﻣـﺎ ﺗﺒـﲔ ﻟﻬـﺎ ٔان
ﻃﺮﻳﻘﺔ الاﻣﺘﻴﺎز ﱂ ﺗﻌﺪ ﲡﺪي ﻧﻔﻌﺎ ٔاو ٔاﳖﺎ ﱂ ﺗﻌﺪ ﺗامتﳽ و اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﱵ ٔاﻧﺸﺎ ﻣﻦ اﺟﻠﻬﺎ ﻫﺬا اﳌﺮﻓﻖ.
وﲡﺪر اﻻٕﺷﺎرة إﱃ ٔان ﴍوط و ٔاوﺿﺎع اﺳﱰداد اﳌﺮﻓﻖ اﻟﻌﺎم ﳏﻞ الاﻟﱱام ﻗﺒﻞ ﳖﺎﻳﺔ اﳌﺪة ﳚـﺐ ٔان ﲢـﺪد ﰲ
وﺛﻴﻘﺔ الاﻟﱱام.
 2-4ابﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟﻠﻤﻠﱱم :
ﻳﺴـﻴﻄﺮ ﻋﲆ آاثر الاﻣﺘﻴﺎز ابﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟﻠﻤﻠﱱم ﺗﻔﻜﲑ ﻣﻔـﺎدﻩ ٔان ﻫـﺬا ا ٔﻻﺧـﲑ  ،ﻓـﺮدا ﰷن ٔام ﻣﺆﺳﺴـﺔ ،ﻳﺴـﻌﻰ إﱃ
ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺮﰆ ﻓﻘﻂ ،و ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎن ﺣﻘﻮﻗﻪ ﺗﻨﺤﴫ ﰲ ا ٔﻻﻣﻮر اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ا /ﻗﺒﺾ اﳌﻘﺎﺑﻞ اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﳌﻨﺘﻔﻌﲔ:
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ﻣﻦ ﺣﻖ اﳌﻠﱱم ٔان ﻳﺘﻘﺎﴇ ﻣﻘﺎﺑﻼ ﳛﻘﻖ هل ﻗﺪرا ﻣﻌﻘﻮﻻ ﻣﻦ اﻟﺮﰆ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎ ﻳﻘﺪﻣـﻪ ﻣـﻦ ﺧـﺪﻣﺎت ﲢـﺪد ﻗﳰـﺔ و
ﻛﻴﻔﻴﺔ ﲢﺼﻴهل ﰲ واثﺋﻖ الاﻣﺘﻴﺎز ﻏﲑ ٔان اﻟﴩوط اﻟﱵ ﲢـﺪد ﻫـﺬا اﳌﻘﺎﺑـﻞ ﱔ ﻣـﻦ ﻗﺒـﻞ اﻟﴩـوط اﻟﺘﻨﻈﳰﻴـﺔ،
وﻋﲆ ﻫﺬا ا ٔﻻﺳﺎس ﻓﺎن اﳌﻨﺘﻔﻌﲔ ﳝﻜﳯﻢ اﻟﳣﺴﻚ ﺑﺒﻄﻼن ﰻ ﻣﺎ ﳜﺎﻟﻔﻬﲈ وﻃكل ﺣﲈﻳﺔ ﳊﻘـﻮﻗﻬﻢ ﻛـﲈ ٔان ﻟـ ٕﻼدارة
ٔان ﺗﺘﺪﺧﻞ ﰲ ٔاي وﻗﺖ و ﻣﱴ اﻗﺘﻀﺖ اﳌﺼـﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ ذكل ﻟﺘﻌـﺪل ﻫـﺬا اﳌﻘﺎﺑـﻞ ابﻟـﺰايدة ٔاو اﻟﻨﻘﺼـﺎن دون
اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻣﻦ اﳌﻠﱱم ،و ﻫﺬا اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻣـﻦ اﻻٕدارة ﻣﺎﳓـﺔ الاﻣﺘﻴـﺎز ﻟﺘﺤﺪﻳـﺪ ا ٔﻻرابح هل ﻣـﺎ ﻳـﱪرﻩ ،و ذكل ﻟﻜـﻮن
اﳌﻠﱱم ﻳﳣﺘﻊ ﲟﺮﻛﺰ ﳑﺘﺎز ﻣﺴـﳣﺪ ﻣﻦ ﺻﻔﺔ اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﱵ ﻳﻨﺒﲏ ﻋﻠﳱـﺎ اﳌﺮﻓـﻖ اﻟﻌـﺎم ﲟـﺎ ﻻ ﻳﺴـﻤﺢ ﻟﻠﻤﻠـﱱم ٔان
ﳚﲏ ٔارابﺣﺎ ﻣﻦ اﺳـﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻳﻨﺼﺐ ﴐرﻫﺎ ﻋﲆ اﳌﻨﺘﻔﻌﲔ.
وﳚﺐ ﻋﲆ اﻻٕدارة ﻣﺎﳓﺔ الاﻣﺘﻴﺎز ٔان ﺗﺮاﻗﺐ اﳌﻠﱱم ابﺳـﳣﺮار ﺣﱴ ﻻ ﺗﺰداد ٔارابﺣﻪ ﻋﻦ اﻟﻘﺪر اﳌﻌﻘﻮل،ﻛﲈ ﻋـﲆ
اﳌﻨﺘﻔﻌــﲔ ٔان ﻳﺮاﻗــﺐ اﻻٕدارة إذا ﻣــﺎ ﻗﴫــت ﰲ ﳑﺎرﺳــﺔ ﺗــكل اﻟﺮﻗﺎﺑــﺔ و ذكل ﻋــﻦ ﻃﺮﻳــﻖ اﻟﻄﻌــﻮن اﻻٕدارﻳــﺔ و
اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.
ب /اﳊﺼﻮل ﻋﲆ اﳌﺰااي اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﳱﺎ ﻣﻦ اﻻٕدارة:
ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻻٕدارﻳﺔ ﻣﺎﳓﺔ الاﻣﺘﻴﺎز ابن ﲢﻘﻖ ﻟﻠﻤﻠﱱم ﺑﻌﺾ اﳌﺰااي و ذكل ﺣﺴﺐ إﻣﲀﻧﻴﺎﲥﺎ،ﰷن ﺗﻘﺪم هل ﺑﻌـﺾ
اﻟﻘﺮوض ٔاو ﺗﺘﻌﻬﺪ ابن ﻻ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﺸﺨﺺ آﺧﺮ ٔان ﳝﺎرس ﻧﻔﺲ اﻟﻨﺸﺎط و ﻧﻔﺲ اﳌﻨﻄﻘﺔ.
وﻣﻦ اﳌﺴﲅ ﺑﻪ ٔان ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﴩوط ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻟﴩوط اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ و ﻻ ﲤكل اﻻٕدارة ﻣﺎﳓﺔ الاﻣﺘﻴـﺎز اﳌﺴـﺎس
ﲠﺎ ٕابرادﲥﺎ اﳌﻨﻔﺮدة.
ج /اﻟﺘﻮازن اﳌﺎﱄ ﻟﻠﻤﴩوع:
ﳌﺎ ﰷن ﻟ ٕﻼدارة ﻣﺎﳓﺔ الاﻣﺘﻴﺎزات ﺗﺘﺪﺧﻞ ﰼ ﺳـﺒﻘﺖ اﻟﺸﺎرة إﻟﻴﻪ،و ﺗﻌﺪل ﻗـﻮاﰂ ا ٔﻻﺳـﻌﺎر،و ﻗﻮاﻋـﺪ اﻟﺘﺸـﻐﻴﻞ،و
ﺗﺴــﻴﲑ اﳌﺮﻓــﻖ اﻟﻌــﺎم ﳏــﻞ الاﻣﺘﻴﺎز،ﻓﺎﻧــﻪ ﻟــﻴﺲ ﻣــﻦ اﻟﻌــﺪل ،ﰲ ﺣــﺎةل ﺣــﺪوث ٔاﴐار ﻣﺎﻟﻴــﺔٔ ،ان ﻳﻘــﻮم اﳌﻠــﱱم
ﺑﺘﺤﻤﻠﻬﺎ،ﻓﺎن ﰷٕﺧﻼل ﻣﻦ ﻃﺮف اﻻٕدارة ﻣﺎﳓﺔ الاﻣﺘﻴﺎز ابﻟﺘﻮازن اﳌﺎﱄ ﻟﻠﻌﻘﺪ ﳚﺐ ﻋﻠﳱﺎ ٔان ﺗﺘﺤﻤهل.
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ﻏﲑ ٔان ﺣﻘﻮق اﳌﻠﱱم ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎةل ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻀﲈن ﺳـﲑ اﳌﺮﻓـﻖ اﻟﻌـﺎم ﻣﻮﺿـﻮع الاﻣﺘﻴـﺎز ابﻧﺘﻈـﺎم و اﺿـﻄﺮاد،
ﲝﻴﺚ ﻣﻦ واﺟﺒﻪ ٔان ﻳﺴـﳣﺮ ﰲ ٔاداء اﳋﺪﻣﺎت ،و ٕاﺷـﺒﺎع اﳊﺎﺟﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﻔﻌﲔ دون ﺗﻮﻗـﻒ ،و ﻻ ﻳﻌﻔﻴـﻪ
ﻣﻦ ﻫﺬا إﻻ اﻟﻘﻮة اﻟﻘﺎﻫﺮة ٔاو اﳊﺎدث اﳌﻔﺎﺟﺊ.
وﻣﻦ هجﺔ ٔاﺧﺮى ﻓﺎﻧﻪ ﻣﻦ واﺟﺐ اﳌﻠﱱم ٔان ﻳﺪﻳﺮ اﳌﺮﻓﻖ اﻟﻌﺎم ﻣﻮﺿﻮع الاﻣﺘﻴﺎز ﺑﻨﻔﺴﻪ ،ﻓﻼ ﻳﺴـﺘﻄﻴﻊ ٔان ﻳﺘﻨﺎزل
ﻟﻐﲑﻩ ﻋﻦ الاﻣﺘﻴﺎز دون إذن ﻣﻦ اﻻٕدارة ﻣﺎﳓﺔ الاﻣﺘﻴﺎز.
 3-4ابﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﻔﻌﲔ:
ﺗﳣﺘﻊ اﻻٕدارة ﻣﺎﳓﺔ الاﻣﺘﻴﺎز ﲠﳰﻨﺔ اتﻣﺔ ﻋـﲆ إﻋـﺪاد اﳌﺮﻓـﻖ اﻟﻌـﺎم و ﺗﺸـﻐﻴهل ،ﻏـﲑ ٔان ﻫـﺬﻩ اﻟﺴـﻠﻄﺎت ﻟﻴﺴـﺖ
ﺣﻘﻮﻗﺎ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻣﻘﺮرة ﻟ ٕﻼدارة إن ﺷﺎءت اﺳـﺘﻌﻤﻠﳤﺎ و إن ﺷـﺎءت ﻋـﺪﻟﺖ ﻋﳯـﺎ ،و ﻟﻜﳯـﺎ ﺣﻘـﻮق ﻣﻘـﺮرة ﻟﺼـﺎﱀ
اﳌﻨﺘﻔﻌﲔ اذلﻳﻦ ﺗﺮﺑﻄﻬﻢ ابﳌﻠﱱم رواﺑﻂ ﻣﺒﺎﴍة  ،وﻣﻦ ﰒ ﳁـﻦ ﺣﻘﻬـﻢ ٔان ﻳﻄﻠﺒـﻮا ﻣـﻦ اﻻٕدارة ﻣﺎﳓـﺔ الاﻣﺘﻴـﺎز ٔان
ﺗﺘﺪﺧﻞ ﻻٕﺟﺒﺎر اﳌﻠﱱم ﻋﲆ اﺣﱰام ﴍوط الاﻣﺘﻴﺎز و ﲢﻘﻴﻖ ﻗﺎﻋﺪة اﳌﺴﺎواة ﰲ اﳌﻌﺎﻣةل ﺑﲔ اﳌﻨﺘﻔﻌﲔ.
ﻓﺎٕذا ٔاﳘﻠﺖ اﻻٕدارة ﻣﺎﳓﺔ الاﻣﺘﻴﺎز ٔاداء ﻫﺬا اﻟﻮاﺟﺐٔ ،او ﲰﺤﺖ ﻟﻠﻤﻠـﱱم ٔان ﻳﺘﺨـﺬ إﺟـﺮاء ﻻ ﻳﺘﻔـﻖ و ﴍوط
اﻟﻌﻘﺪ ﻓﺎﻧﻪ ابٕﻣﲀن اﳌﻨﺘﻔﻌﲔ ٔان ﻳﻠﺠﺆو إﱃ اﻟﻘﻀﺎء ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ و اﻻٕﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﳌﻘﺮرة.
ب/ﺑﲔ اﳌﻨﺘﻔﻌﲔ و اﳌﻠﱱم:
ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﺑﲔ اﳌﻠﱱم و اﳌﻨﺘﻔﻊ ﻋﻘﺪ ﻳﻘـﺪم ﲟﻮﺟﺒـﻪ ا ٔﻻول ﻟﻠﺜـﺎﱐ ﺧـﺪﻣﺎت ﻋﺎﻣـﺔ ﻣﻘﺎﺑـﻞ رﰟ ﻳﻘﺒﻀـﻪ ،و ﰲ ﻫـﺬﻩ
اﳊﺎةل ﳚﺐ ﻋﲆ اﻟﻄﺮﻓﲔ الاﻟﱱام ابﳋﻀﻮع ﻟﴩوط ﻫﺬا اﻟﻌﻘﺪ.
ﻓﺎن ﱂ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﻋﻘﺪ ،ﻓﺎﻧﻪ ﳚﻮز ﻟﲁ ﻣـﻦ ﺗﺘـﻮﻓﺮ ﻓﻴـﻪ ﴍوط الاﻧﺘﻔـﺎع ابﳋـﺪﻣﺎت اﻟـﱵ ﻳﻘـﺪهمﺎ اﳌﺮﻓـﻖ ﳏـﻞ
الاﻣﺘﻴﺎز ٔان ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﴩوط اﶈﺪدة ﰲ واثﺋﻖ الاﻣﺘﻴﺎز ﻟﺼﺎﱀ اﳌﻨﺘﻔﻌﲔ.
وﻋﻠﻴﻪ ﳚﺐ ﻋﲆ اﳌﻠﱱم ٔان ﳛﻘﻖ اﳌﺴﺎواة ﺑﲔ اﳌﻨﺘﻔﻌﲔ ﺳﻮاء ﰲ اﳋﺪﻣﺎت ٔاو ﰲ ا ٔﻻﺟﺮ اذلي ﻳﻘﺒﻀﻪ.
 -5ﳖﺎﻳﺔ ﻋﻘﺪ الاﻣﺘﻴﺎز:
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ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮم ٔان اﻣﺘﻴﺎز اﳌﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﻨﳤـﻲ ابﳌﺪة اﶈﺪدة هل ﰲ واثﺋﻖ الاﻣﺘﻴﺎز ،ﻏﲑ اﻧﻪ ﻗﺪ ﳛﺪث ﻃﺎرئ ﳛـﻮل
دون اﺳـﳣﺮارﻩ ،ﰷﻟﻘﻮة اﻟﻘﺎﻫﺮة اﻟﱵ ﻳﺴــﺘﺤﻴﻞ ﻣﻌﻬـﺎ ﻋـﲆ اﳌﻠـﱱم ﺗﻨﻔﻴـﺬ اﻟﱱاﻣﺎﺗـﻪ ﲡـﺎﻩ اﻻٕدارة ﻣﺎﳓـﺔ الاﻣﺘﻴـﺎز و
اﳌﻨﺘﻔﻌﲔ.
ﻛﲈ ﳛﺪث ٔان ﺗﻘﻮم اﻻٕدارة ﻣﺎﳓﺔ الاﻣﺘﻴﺎز ابٕﳖﺎء اﳌﺪة ﻗﺒﻞ ا ٔﻻوان ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ واﺣﺪ ،اﻣـﺎ ﻛﻌﻘﻮﺑـﺔ ﻟﻠﻤﻠـﱱم ﻧﺘﻴﺠـﺔ
إﺧﻼهل اﳉﺴـﲓ ﺑﴩـوط و ٔاﺣـﲀم الاﻣﺘﻴـﺎز ،و اﻣـﺎ ﻟﻌـﺪم اﳊﺎﺟـﺔ إﻟﻴـﻪ ،و ﰲ ﻫـﺬﻩ اﳊـﺎةل ﺗﻘـﻮم اﻻٕدارة ﻣﺎﳓـﺔ
الاﻣﺘﻴﺎز ابﺳﱰداد اﳌﺮﻓﻖ اﻟﻌﺎم ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﴩاء،و ﺣﻴﻨﺌﺬ ﺗﺼﻔﻰ ﻧﺘﺎﲗﻪ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺸﻮط اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﳱﺎ.
وﲡﺪر اﻻٕﺷﺎرة ٔاﺧﲑا إﱃ اﻧﻪ ﰲ ﻏﺎﻟﺐ ا ٔﻻﺣﻴﺎن ﻳﺆول اﳌﴩوع ابجملﺎن إﱃ اﻻٕدارة ﻣﺎﳓﺔ الاﻣﺘﻴﺎز ﰲ ﳖﺎﻳﺔ اﳌـﺪة
اﶈﺪدة.
 -6ﻣﻨﺎزﻋﺎت اﻣﺘﻴﺎز اﳌﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ:
ﻟﻘﺪ اﴍان إﱃ ٔان واثﺋﻖ الاﻣﺘﻴﺎز ﺗﻮدل آاثرا ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻓامي ﺑﲔ اﻻٕدارة ﻣﺎﳓﺔ الاﻣﺘﻴﺎز و اﳌﻠﱱم ﻣﻦ هجﺔ ،و ﻓـامي ﺑـﲔ
ﻫﺬا ا ٔﻻﺧﲑ و اﳌﻨﺘﻔﻌﲔ ﻣﻦ هجﺔ ٔاﺧﺮى و ﻓامي ﺑﲔ اﳌﻨﺘﻔﻌﲔ و اﻻٕدارة ﻣﻦ هجـﺔ اثﻟﺜـﺔ ،و ابﻟﺘـﺎﱄ ﻓـﺎن اﳌﻨﺎزﻋـﺎت
اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ابﻟﻮﺿﻌﻴﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ الاﻣﺘﻴﺎز ﺗﺮﺗﺒﻂ ارﺗﺒﺎﻃﺎ وﺛﻴﻘﺎ ﲠﺬا اﻟﱰﻛﻴﺐ.
ﻓﺒﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﱵ ﺗﻨﺸﺎ ﺑﲔ اﻻٕدارة ﻣﺎﳓﺔ الاﻣﺘﻴﺎز و اﳌﻠﱱم ﻓﺎٕﳖـﺎ ﻣـﻦ اﺧﺘﺼـﺎص اﻟﻐﺮﻓـﺔ اﻻٕدارﻳـﺔ ﻃﺒﻘـﺎ
ﻟ ٔﻼﺣﲀم و اﻻٕﺟﺮاءات اﶈﺪدة ﰲ ﻗﺎﻧﻮن اﻻٕﺟﺮاءات اﳌﺪﻧﻴﺔ ،و ذكل ﻟﻜﻮﳖﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻘﺪ إداري.
وابﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﱵ ﺗﻨﺸﺎ ﺑﲔ اﳌﻠﱱم و اﳌﻨﺘﻔﻌﲔ ﻓﺎٕﳖﺎ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺎدي.
اﻣﺎ ابﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎزﻋـﺎت اﻟـﱵ ﺗﻨﺸـﺎ ﺑـﲔ اﳌﻨﺘﻔﻌـﲔ و اﻻٕدارة ﻣﺎﳓـﺔ الاﻣﺘﻴـﺎز ﲞﺼـﻮص اﺳــﺘﻌﲈل ﻫـﺬﻩ ا ٔﻻﺧـﲑة
ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت اخملﻮةل ﻟﻬﺎ ﻻٕﺟﺒﺎر اﳌﻠﱱم ﻋﲆ اﺣﱰام ﴍوط و ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﻨﻈﲓ اﳌﺮﻓﻖ اﻟﻌﺎم ﻣﻮﺿﻮع الاﻣﺘﻴﺎز ﺗﻜﻮن ﻣﻦ
اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻻٕدارﻳﺔ ﱔ ا ٔﻻﺧﺮى.
اثﻧﻴﺎ  -ﺗﺎٔﺟﲑ اﺳـﺘﻐﻼل اﳌﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﶈﻠﻴﺔ:
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إن اﺳـﺘﻐﻼل اﳌﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﶈﻠﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺎٔﺟﲑ ﳜﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﺳـﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ الاﻣﺘﻴﺎز ،و ﻳﳣﺜﻞ ﻫﺬا
الاﺧﺘﻼف ﰲ ﻛﻮن اﳌﻠﱱم ﰲ الاﻣﺘﻴﺎز ﻳﺘﻌﻬﺪ ﺑﺘﺴـﻴﲑ اﳌﺮﻓﻖ ﲿﺴﺐ ،ﺑـﻞ ﻳﻠـﱱم ﻣﺴــﺒﻘﺎ ابﻟﻘﻴـﺎم ﺑﻨﻔﺴـﻪ ابﳒـﺎز
اﳌﻨﺸﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﺘﺴـﻴﲑ ﻣﻊ ﲢﻤهل ﻟﻮﺣﺪﻩ ﻣﺼﺎرﻳﻒ إﻗﺎﻣﺔ و اﳒﺎز ﻫﺬﻩ اﳌﻨﺸـﺎت ،ﰲ ﺣـﲔ ٔان ﻣﺴــﺘﺎٔﺟﺮ
اﳌﺮﻓﻖ اﻟﻌـﺎم ﻻ ﻳﺘﺤﻤـﻞ ﻣﺼـﺎرﻳﻒ إﻗﺎﻣﺘـﻪ و اﳒـﺎزﻩ وذكل ﻟﻜـﻮن ﻫـﺬﻩ اﳌﺼـﺎرﻳﻒ ﻗـﺪ ﲢﻤﻠﳤـﺎ اﶺﺎﻋـﺎت اﶈﻠﻴـﺔ
اﳌﺆﺟﺮة.
وﻋﲆ ﻫﺬا ا ٔﻻﺳﺎس ﻓﻘﺪ ﳛﺪث ٔان ﺗﻜﻮن ﻣﻨﺸﺎت اﳌﺮﻓﻖ اﻟﻌﺎم اﻟﴬورﻳﺔ ﻻﺳــﺘﻐﻼهل ﻗﺎﲚـﺔ ٔاﺛﻨـﺎء إﺑـﺮام اﻟﻌﻘـﺪ )
اذلاﰆ ،اﳌﺴﺎﱁ اﻟﺒدلﻳﺔٔ ،اﺳﻮاق اﳌﻮاﰟ،اﳌﻼﻋﺐ (...و اﻟﱵ ﺗﻜﻮن ﻗﺪ ٔاﻗﳰﺖ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﻠـﱱم ﺳـﺎﺑﻖ ﱂ ﳚـﺪد
ﻋﻘﺪ اﻣﺘﻴﺎزﻩ ٔاو ﻓﺴﺦٔ ،او ٔاﳖﺎ ٔاﻗﳰﺖ ﻣﻦ ﻃﺮف اﶺﺎﻋﺔ اﶈﻠﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ.
وﰲ ﻫﺬا اﻻٕﻃﺎر ﻓﺎن اﺳـﺘﻐﻼل اﳌﺮﻓﻖ اﻟﻌﺎم ﻻ ﻳﻜﻮن ﳏﻞ اﻣﺘﻴﺎز ،و إﳕﺎ ﻳﻜﻮن ﳏﻞ ﺗﺎٔﺟﲑ.
و ﻣﻘﺘﴣ ﻫﺬا ا ٔﻻﺳﻠﻮب ﰲ اﺳـﺘﻐﻼل اﳌﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺎٔﺟﲑ ﻫﻮ ٔان ﻳﳫﻒ اﺣﺪ ا ٔﻻﻓـﺮاد ٔاو إﺣـﺪى
اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺘﺴـﻴﲑ اﳌﴩوع اﳌﻘﺎم ﻣﻦ ﻃﺮف اﶺﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ ٔاو ﻣﻠﱱم ﺳﺎﺑﻖ ﳌﺪة ﳏﺪدة.
اﻣــﺎ ابﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟ ٕﻼﺟـﺮاءات :ﴍوط و ﻛﻴﻔﻴــﺎت ﺗـﺎٔﺟﲑ اﺳــﺘﻐﻼل اﳌﺮاﻓــﻖ اﻟﻌﺎﻣــﺔ اﶈﻠﻴــﺔ ﻓﺎٕﳖــﺎ ﻧﻔــﺲ اﻻٕﺟـﺮاءات
اﳌﺬﻛﻮرة ٔاﻋﻼﻩ و اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ابﻻﻣﺘﻴﺎز.
وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻧﻪ ﻳﺴـﺘﻮﺟﺐ اﺣﱰام :ﻗﻮاﻋﺪ اﻻٕﺷﻬﺎر،اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔٔ ،اﺣﲀم دﻓﱰ اﻟﴩوط.
و ﲡﺪر اﻻٕﺷﺎرة إﱃ ٔان ﻣﺪة ﺗﺎٔﺟﲑ اﺳـﺘﻐﻼل اﳌﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﶈﻠﻴﺔ ﲣﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﻣـﺪة الاﻣﺘﻴـﺎز ،ﲝﻴـﺚ ﻻ ﳝﻜـﻦ
ٔان ﺗﺘﺠﺎوز  12ﺳـﻨﺔ.
ﺗﻠﲂ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻌﻠﳰﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ابﻣﺘﻴﺎز اﳌﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﶈﻠﻴﺔ و ﺗﺎٔﺟﲑﻫﺎ و اﺳـﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ،و اﻟﱵ اﻃﻠﺐ ﻣﻨﲂ
ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ و ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﺼﺎﱀ اﶈﻠﻴﺔ،ﻛﲈ اﻃﻠﺐ ﻣﻨﲂ ٔاﻳﻀـﺎ اﻟﺴـﻬﺮ ﻋـﲆ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬـﺎ و إﺣـﺎﻃﱵ ﻋﻠـﲈ ﺑـﲁ
اﻟﺼﻌﻮابت اﻟﱵ ﺗﻮاهجﲂ ﰲ ذكل.
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ﻣﻠﺨﺺ
إن ﻏﻴﺎب ﺳﻠﻄﺎن ا ٕﻻرادة دلى اﻟﺒدلﻳﺔ ﻣﻦ هجﺔ و ﻋﺪم ﺛﺒﻮت اﳊﻘﻮق و اﳊﺮايت ﻟﻬﺎ ﻣﻦ هجﺔ ٔاﺧﺮى
ﳚﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﻗﺒﻮل ﻓﻜﺮة ﲤﺘﻌﻬﺎ ابﳊﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ،ﻓﺎﳊﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻟﻄﺎﳌﺎ اﻋﺘﱪت ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﰀ
اﳉﻮﻫﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﻳﺮﺗﳢﺎ ﺳﻠﻄﺎن ا ٕﻻرادة ،ﻛﲈ اﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ ٔان ﺗﺜﺒﺖ اﳊﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻟﻠﺒدلﻳﺔ إذا ﰷﻧﺖ
اﳊﻘﻮق و اﳊﺮايت ﻻ ﺗﺜﺒﺖ ﻟﻬﺎ اﺻﻼ ،و رﰬ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻌﻮابت ﻓﺎن ﻫﻨﺎك ﻣﻦ اﳌﱪرات ﻣﺎ ﻳﺆﻳﺪ و
ﺟﻮد اﳊﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻟﻠﺒدلﻳﺔ  ،ﻓﺎﳊﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﱂ ﺗﻌﺪ ﺑﺬكل الارﺗﺒﺎط و اﻟﺘﻼزم ﻣﻊ ﺳﻠﻄﺎن
ا ٕﻻرادة ،ﺑﻞ ٔاﺻﺒﺢ ﻧﻈﺎم اﻟﻌﻘﻮد ﻫﻮ ا ٔﻻﺳﺎس اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ،و ابﻟﺘﺎﱄ ﻓﺎن و ﺟﻮد اﳊﺮﻳﺔ
اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ دلى اﻟﺒدلﻳﺔ ﻳﺮﺗﺒﻂ ٔاﺳﺎﺳﺎ ﲟﻜﻨﺔ ﳉﻮﲛﺎ ﻟﻠﺘﴫﻓﺎت اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ،ﻛﲈ ٔان اﻟﻘﻮاﻧﲔ ٔاﺻﺒﺤﺖ
ﺗﺘﻮﺳﻊ ﰲ ﻓﻜﺮة ٕاﺳـﻨﺎد اﳊﻘﻮق و اﳊﺮايت إﱃ ا ٔﻻﺷﺨﺎص اﻟﻌﺎﻣﺔ و ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ٔاي ﻣﺎﻧﻊ ﻗﺎﻧﻮﱐ ﳛﻮل
دون ﲤﺘﻊ اﻟﺒدلﻳﺔ ابﳊﻘﻮق و ﻣﻨﻪ اﻟﳣﺘﻊ ﲝﺮﻳﺔ ﺗﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻛﺘكل اﻟﱵ ﻳﳣﺘﻊ ﲠﺎ ا ٔﻻﻓﺮاد.
و ﻋﲆ ﺻﻌﻴﺪ ﳑﺎرﺳﺔ اﻟﺒدلﻳﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻓﺎن ﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻮد و اﳌﻌﻮﻗﺎت اﻟﱵ ﲢﻮل
دون ﳑﺎرﺳﺔ واﺳﻌﺔ و ﻓﻌﺎةل ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ،ﻓﺎﳊﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻟﻠﺒدلﻳﺔ ﲤﺎرس ﰲ ﺣﺪود ﻧﻄﺎق
ﺗﻌﺎﻗﺪي ﺿﻴﻖ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ و ذكل ﺑﻔﻌﻞ ﺧﺮوج اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻮاد ﻣﻦ اﻟﻨﻄﺎق اﻟﺘﻌﺎﻗﺪي ﻟﻠﺒدلﻳﺔ ،و اﻋامتد
ﻧﻈﺎم ا ٕﻻﺳـﻨﺎد اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﻼﺧﺘﺼﺎص ﰲ ﲢﺪﻳﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﺒدلﻳﺔ ،ﻛﲈ ٔان اﻟﻮﺻﺎﻳﺔ ﻋﲆ ﻋﻘﻮد اﻟﺒدلﻳﺔ
ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻦ ٔاﱒ ا ٔﻻدوات اﻟﱵ ﲢﺪ ﺑﺸﲁ ﻛﺒﲑ ﻣﻦ ﳑﺎرﺳﺔ اﻟﺒدلﻳﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ و ﺧﺎﺻﺔ ابٕﺧﻀﺎع
اﳌﺪاوﻻت و اﻟﻌﻘﻮد اﻟﱵ ﺗﺘﺨﺬﻫﺎ اﻟﺒدلﻳﺔ إﱃ رﻗﺎﺑﺔ اﳌﺼﺎدﻗﺔ ،ﻫﺬا ابﻻٕﺿﺎﻓﺔ إﱃ ٔان ﳑﺎرﺳﺔ اﻟﺒدلﻳﺔ
ﳊﺮﻳﺔ اﺧﺘﻴﺎر اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﱔ ﺣﺮﻳﺔ ﻣﺎﻃﺮة ﺑﺸﲁ ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﲔ و ذكل ﻋﲆ ٔاﺳﺎس ٔان اﻟﺒدلﻳﺔ ﺗﱪم
ﰲ اﻏﻠﺐ ا ٔﻻﺣﻴﺎن ﻧﻮﻋﺎ واﺣﺪا ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد و ﱔ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﱵ ﻻ ﺗﱰك ﻟﻠﺒدلﻳﺔ
ﳎﺎﻻ واﺳﻌﺎ ﻻﺧﺘﻴﺎر اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ و ﺗﻠﺰهمﺎ ابٕﺑﺮام اﻟﺼﻔﻘﺔ وﻓﻖ ﻣﻨﻄﻖ ﺗﻨﺎﻓﴘ ﻣﻊ اﻻٕرﺳﺎء اﻻٓﱄ ﻟﻠﺼﻔﻘﺔ
ﰲ اﻏﻠﺐ اﳊﺎﻻت ﻋﲆ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪ اذلي ﻳﻘﺪم اﻗﻞ ا ٔﻻﺳﻌﺎر ،ﻛﲈ ٔان ﻓﺮض ﴍوط اﻟﻌﻘﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل
دﻓﺎﺗﺮ اﻟﴩوط و اﻟﻌﻘﻮد اﻟﳮﻮذﺟﻴﺔ ﻳﻌﻤﻞ ﻫﻮ اﻻٓﺧﺮ ﻋﲆ اﳊﺪ ﻣﻦ ﳑﺎرﺳﺔ اﻟﺒدلﻳﺔ ﳊﺮﻳﺔ ﲢﺮﻳﺮ
اﻟﴩوط اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ.

RESUME

L'existence d'une libérté contractuelle au profit de la commune Algérienne est loin d'être
admis par la force de l'évidence. Ils est sources de nombreuses difficultés tant sur le plan
théoriques que sur le plan de son exercices.
La libérté contractuelle a toujours été considéré par la doctrine comme l'un des résultats
fondamentaux du principe de l'autonomie de la volonté, alors que le caractère secondaire
de la commune et l'aspect finalistes des ses actes s'opposent a toute volonté autonome. Il
s'ajoute a cette difficulté la nature particulière de la commune qui s'opposent a la
jouissance des droits et des libertés et a fortiori d'une libérté contractuelle.
Mais on a essayé de surmonté toutes ses difficultés en justifiant l'existence de la libérté
contractuelle au profit de la commune par le fait que cette libérté a cessé d'être un
attribut de l'autonomie de la volonté a partir du 20 e siècle, et que ce constat va permettre
son existence.et aussi par le fait que , le système des contrats est lié a l'exercices de la
libérté contractuelle, et que cette libérté est une conséquence logique de la personnalité
juridique de la commune .
Sur le plan de l'exercice de la libérté contractuelle on a pu constaté qu'il ya de
nombreux obstacles dirimant a un exercice effectif de la libérté contractuelle. D'une part
,cette libérté s'exerce dans un cadre contractuelle très étroit du a l'existence de plusieurs
matières qui échappent aux contrats communale. Et d'autre part, la commune est
soumise, comme toutes personnes publiques au principe de spécialité et le système de
compétences retenu en Algérie ne permet pas d'agir par voix contractuelle sauf dans la
mesure ou un texte le prévoie expressément. A cela s'ajoute la soumission de la
commune a un contrôle de tutelle très large ou le système d'approbation préalable
handicape considérablement sa manœuvre contractuelle et un encadrement juridique
très intense en terme de choix des cocontractants. Car la plupart des contrats de la
commune permis par la loi sont des marchés publics où leur passation obéit a un
formalisme et a un automatisme (ex: l'adjudication) qui réduit leur facultés de choix. La
libérté de rédaction Les clauses contractuelles trouve aussi des limites en raison de
l'exclusion de la commune de l élaboration de ses engagement contractuelle au profit du
pouvoir centrale qui prescrit d'une façon autonomes toutes les condition
administratives et techniques générales en rédigeant des cahiers de charges et des
contrats types imposés aux communes.



المــــــــــقدمة:

01................................................................................. ..

الفصــل األول  :إثبات وجود الحرية التعاقدية لدى البلدية 07 .....................................
المبـحث األول :صعوبات وجود الحرية التعاقدية لدى البلدية 08..................................
المـطلب األول :صعوبة ناجمة عن ارتباط الحرية التعاقدية بسلطان اإلرادة 08................
الفـــرع األول  :ارتباط الحرية التعاقدية بسلطان اإلرادة 08.......................................
أوال :

مضمون مبدأ سلطان اإلرادة 09....................................................

ثانيا :

مبدأ سلطان اإلرادة أساس الحرية التعاقدية لألفراد 12..........................

الفـرع الثاني :

االرتباط بين المبدأين يغيب الحرية التعاقدية للبلدية 13.........................

أوال :

معالــم سلطان اإلرادة لدى البلدية 14...............................................

ثانيا :

تعارض سلطان اإلرادة مع طبيعة البلدية 16.......................................

المطلب الثاني :صعوبة ناجمة عن اقتصار الحقوق والحريات على األفراد 18.................
الفـــرع األول  :اقتصار الحقوق والحريات على األفراد 19........................................
أوال :

النظرة الفردانية للحقوق والحريات 19..............................................

ثانيا :

البلدية ال تتمتع بالحقوق والحريات 21..............................................

الفـــرع الثاني :البلدية تمارس اختصاصات تعاقدية 23.............................................
المبحث الثاني :مبررات وجود الحرية التعاقدية للبلدية 27.........................................
المــطلب األول :الفصل بين سلطان اإلرادة و الحرية التعاقدية 27.................................
الفـــرع األول  :تراجع سلطان اإلرادة و أثره على الحرية التعاقدية28...........................
أوال :

تراجع مبدأ سلطان اإلرادة28.........................................................

ثانيا:

آثار تراجع سلطان اإلرادة على الحرية التعاقدية 31..............................

الفرع الثاني:

النظام التعاقدي أساس الحرية التعاقدية 32........................................

أوال:

الحرية التعاقدية مالزمة للعقود 33.................................................

ثانيا:

وضع العقود اإلدارية 35.............................................................

المطلب الثـاني  :الحرية التعاقدية للبلدية أحد نتائج شخصيتھا القانونية 38.......................
الفــــرع األول  :طبيعة األشخاص المعنوية 38......................................................
أوال:

الشخص المعنوي بين االفتراض والحقيقة39....................................

ثانيا:

إسناد الحقوق والحريات لألشخاص العامة في القوانين المختلفة 42..........

الفـــرع الثـاني :البلدية تمارس حرية تعاقدية وليس اختصاص تعاقدي 45......................
الفـصــل الثاني :ممارسة البلدية للحرية التعاقدية49.................................................
المبــحث األول :ممارسة البلدية لحرية التعاقد أو عدم التعاقد 50..................................
المــطلب األول :المواد الخارجة عن دائرة تعاقد البلدية 51........................................
الفــــرع األ ّول :المواد الخارجة عن دائرة تعاقد البلدية بحكم طبيعتھا 51........................
أوال :

تنظيم المرافق العامة 52.............................................................

ثانيا:

ممارسة االختصاصات اإلدارية 53.................................................

ثالثا:

الضبط اإلداري 54.....................................................................

الفــرع الثاني  :المواد الخارجة عن دائرة تعاقد البلدية بحكم القانون 55.........................
أوال:

الحظر الصريح للتعاقد 55............................................................

ثانيا:

الحظر الضمني للتعاقد 56.............................................................

المطلب الثاني  :معوقات ممارسة البلدية لحرية التعاقد أو عدم التعاقد 57........................
الفــــرع األول  :نظام اختصاصات البلدية كمعوق لحريتھا في التعاقد 58........................
أوال :

أنظمة تحديد االختصاص 59.........................................................

ثانيا :

نظام اختصاصات البلدية و أثره على حريتھا في التعاقد60.....................

الفــرع الثاني  :آثار الوصاية اإلدارية على ممارسة البلدية لحرية التعاقد 63....................
أوال :

أدوات الوصاية على عقود البلدية 64...............................................

أ -

بطالن المداوالت المقررة للتعاقد 64................................................

ب-

المصادقة على المداوالت وعلى العقود 65.........................................

ج-

حلول الوالي إلبرام عقود البلدية 67...............................................

د-

اإلعداد المركزي للشروط التعاقدية 68............................................

ثانيا:

الوصاية تعوق ممارسة البلدية لحرية التعاقد 69.................................

المبحث الثاني  :ممارسة البلدية لحرية اختيار المتعاقدين وتحديد شروط العقد 72.............
المطلب األول  :ممارسة البلدية لحرية اختيار المتعاقدين 72.......................................
الفـــرع األول  :المنافسة قيد على حرية البلدية في اختيار المتعاقدين 73........................
أوال :

مبدأ المنافسة و حمايته القانونية 73.................................................

ا-

مضمون المبدأ 73......................................................................

ب-

الحماية القانونية لمبدأ المنافسة74..................................................

-1

الدعوى االستعجالية في مادة إبرام العقود و الصفقات75......................

-2

تجريم مخالفة قواعد المنافسة 77....................................................

-3

رقابة مجلس المنافسة79.............................................................

ثانيا:

الطرق اإلجرائية القائمة على المنافسة 80.........................................

ا-

المناقصة81............................................................................

ب-

طلب العروض 82.....................................................................

الفرع الثـاني :

حاالت استبعاد المنافسة 84...........................................................

أوال:

استبعاد المنافسة في إبرام الصفقات العمومية84.................................

ا-

استبعاد المنافسة عند وجود ظروف استثنائية أو خاصة 85.....................

ب-

استبعاد المنافسة في إبرام العقود التي ال تتجاوز المبلغ المحدد للصفقات86.

ثانيا:

استبعاد المنافسة في إبرام عقود االمتياز 87........................................

المطلب الثاني :ممارسة البلدية لحرية تحديد شروط العقد 89......................................
الفـــرع األول  :الشروط التعاقدية المحظورة 90......................................................
الفـرع الثاني :

الشروط التعاقدية المفروضة 91.....................................................

خاتمــــــــــــة 96.............................................................................................
المالحــــــــــق 100........................................................................................
قائمة المراجع 127...........................................................................................

