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 شكر وتقدير

 الحمد هلل رب العالمين الذي ىدانا لنعمة العمم , وما كنا لنيتدي لوال ان ىدانا اهلل.      

 من لم يشكر الناس ....لم يشكر اهلل                      

 الذي وفقنا في انجاز ىذا البحث ....نتقدم بالشكر اوال واخيرا هلل سبحانو وتعالى       

                                                                     في مساعدتي  اقدم شكري وامتناني الى عمادة كمية القانون والعموم السياسية لما ليا من فضل كبير   

 في التخرج      

كما اتقدم بخالص شكري وامتناني الى اساتذتي في قسم القانون لما ليم من فضل خالل السنوات    
 فقد زادوني بعمم ومعرفة افادتني كثيرا االربعة 

واتوجو بشكري ايضا الى مكتبة كمية القانون والعموم السياسية لما ارفدوني بو من كتب ومعمومات    
 اعانتني في اتمام بحثي 

م حسام عبد المطيف محي ( لما قدمو لي من  .)م شكر واالمتنان وبالغ التقدير الى واتوجو بال   
 .مساعدة كبيرة في كتابة ىذا البحث 

مى واقدم شكري وامتناني الى جميع من اعانوني وساعدوني في اخراج ىذا البحث بفضميم وجيدىم ع  
ان اكون اصبت اكثر مما اخطات , ويستفاد مما بذلت من اآلراء القيمة التي ابدوىا لي, وراجيا من اهلل 

فعنا , وينفعنا بما جيود , امال ان اكون قد اعطيت الموضوع بعض حقو , واسال اهلل ان يعممنا ما ين
 .عممنا 

 واهلل ولي التوفيق
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 المقدمة                                           

 

 الحمد هلل الذي بنعمتو تتم الصالحات .              

تسعى عمى الدوام من اجل تحسين المستوى االقتصادي واالجتماعي لالفراد ولذلك تسعى الى  االداره إنبعد  أما       
التي التيسير الحسن لمرافقيا العمومية وقد تقوم بميمة التيسير الى الخواص وذلك من اجل تحقيق بعض النتائج االيجابية 

 يمكن اجماليا في النقاط التالية :

 قدرة عمى تيسيرىا تيسير حسن .يسمم التيسير الى من لو ال     

 تساعد الجماعات المحمية عمى تقديم اكبر قدر من الخدمات .    

   م الجماعات المحميو باالداره فقط.ااىتم 

 الحد من الدعاوي المرفوعو ضد الدولو. 

كونو اسموبا مبتكرا لنقل المعرفو الفنية  ورغم االىمية النظرية والعمميو لعقد االمتياز كوسيمو لنقل المعرفو الفنيو    
فانو لم يحظ بدراسو عمميو في الفقو العراقي لتسمط الضوء عمى جوانبو المختمفو فمن الناحيو  ويتميز بطابعو الفريد

 النظريو بدا الفقو المقارن يتناول ظاىره االنتشار الواسع لعقد االمتياز في كثير من البمدان من النواحي االقتصاديو
والقانونيو والماليو وبدات الدراسات تتوالى في ىذا المجال,اما من الناحيو العمميو فان انتشاره كاسموب جديد لالستثمار 
ونقل المعرفو الفنيو لمدول الناميو يحتم ضرورة االىتمام بو.خصوصا وانو يكون النافذه التي تؤدي الى تكريس مصالح 

رضيا بصوره تجعل منو وسيمو مفيده فحداثو الموضوع وطابعو المميز المتسم التي يفالطرف االقوى من خالل الشروط 
 بقدر غير قميل من التعقيد دفعنا الى اختيار موضوعا لدراستنا.

عقديو بين طرفين المانح والمتمقي وينظم العقد  كعالقة األولىمن زاويتين  إليوعقد االمتياز تحتم النظر  دراسة إن    
شروط والتزامات اطرافو , والثانيو ىي النظر الى االمتياز كنظام اقتصادي يقوم عمى العمل باسموب موحد ومتجانس 
لشبكو االمتياز يحتم تجانس التزامات كل متمقي في مواجيو المانح عمى نحو قد يصل الى حد التطابق مما يشير 

 كل منيما تجاه المستيمك. ةليو ؤ المانح بالمتمقي ومدى مس عالقةواالستغالل في  التبعيةحول حدود  تساؤالت
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عن مفيوم عقد االمتياز حيث وقفت وانطالقا من ذلك فقد قسمت بحثي الى مبحثين تكممت في المبحث االول     
عقد االمتياز وطبيعتو ومدتو في المطمب االول , وتضمن المطمب الثاني شروط وخصائص واركان عقد  عمى تعريف

االمتياز والمطمب الثالث تقيم العقد ,اما المبحث الثاني كان عنوانو اثار عقد االمتياز وطرق انيائو تضمن المطمب 
, وانيينا بحثنا بخاتمو وضحنا فييا اىم االمتيازب الثاني طرق انياء عقد االول اثار عقد االمتياز وتضمن المطم

 النتائج والمقترحات. 

 

ولقد واجيت في كتابو بحثي العديد من المشكالت والصعوبات تقف في مقدمتيا قمو الحصول عمى المصادر      
ي بذلناه في وصعوبو توفرىا في المكتبات العامو والخاصو اضافو الى ضيق الوقت عند جمع ىذه المصادر والجيد الذ

واخيرا ىذا جيدنا فما كان من صواب فمن اهلل وما كان من خطا فمن نفسي وحسبي في ذلك كمو مشروع الدراسو ىذا.....
 محاولتي البحثيو ىذه

 

 

 

 

 

 الحمد هلل رب العالمين                                                                                             
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 المبحث االول

 مفهوم عقد االمتٌاز

 

      

ان تحديد المفيوم القانوني لعقد االمتياز يتطمب بيان ماىيتو اوال وذلك بالنظر اليو من اكثر من زاويو فيو عالقو        
يبرز فييا االعتماد االقتصادي لمشروع عمى عناصر ومكونات مشروع اخر بغيو تكرار فرص النجاح التي حققيا المشروع 

ات التعاون بين المشروعين ىي في الواقع اليات قانونيو ,لذا يتعين كانت الي امشروعو, ولمالذي ابتكرىا ووظفيا في 
فييا بالبحث تباعا  ل, لذلك تم تقسيم ىذا المبحث الى ثالث مطالب نتناو  واالقتصادية القانونية الناحيةتعريفو من 

 المرتكزات االساسية . 

 المطمب االول : تعريف عقد االمتياز    

 روط واركان عقد االمتيازالمطمب الثاني : خصائص وش  

 : تقيم عقد االمتياز  ثلالمطمب الثا  
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 المطمب االول

 التعريف بعقد االمتياز

باعتباره فرع من فروع عمم  االقتصاديةتكتسب اىمية بالغو من الناحية  لقد ظمت عقود االمتياز ولفترة غير قصيرة       
 .متأخرةادارة التسويق ولم يكن الجانب القانوني فيو قد لوحظ كثيرا اال في فترات 

  العامةيمنح فردا او شركو الحق في ادارة واستغالل مرفق من المرافق  ال نو, اإلداريةيعد عقد االمتياز من اىم العقود    

 مالمتمقي, يقدبين طرفين احدىما يسمى المانح واالخر يسمى  ةبانو: عالقلذلك عرفو احد الكتاب من الناحية االقتصادية 
فيو االول لمثاني الخبرة التجارية والمعرفة الفنية فضال عن عالقة المنتوج ويؤدي الى خمق نوع من المساعدة بين 

 .(1)ىي التي تعطي لعقد االمتياز طابعو الخاصمشروعات متعددة من خالل تطبيق معرفو خاصة و 

او اليبو او  اإلجارةولمصطمح االمتياز في القانون الدولي العام مفيوم واسع جدا اذ انو يعني منح حق االنتفاع او     
 .(2)االحتكار او الحق الخاص لشركو اجنبية من قبل الدولة ضمن منطقو معينو من اراضييا لمده معينو 

او الشركات يعيد بمقتضاه  األفراديتم بين شخصين معنوي عام واحد  إداريعقد  بأنويعرف  اإلداريةمن الناحية  أما    
االخير بالقيام عمى نفقتو وتحت مسؤوليتو بادارة وتشغيل مرفق عام تحت اشراف واداره الشخص المعنوي العام طبقا  

 ( 3)بل الذي يدفعو المنتفعون من خدمات المرفقلمشروط ولمده محدده من الزمن وتحصيل الربح من المقا

كما عرفو جانب من الفقو بانو العقد الذي تبرمو جيو االدارة المختصة مع فرد او شركو بقصد اداره مرفق عام ذي     
 .(4)صبغو اقتصادية ,ولمده معينو ,مقابل جعل يتقاضاه المتقاعد مع المنتفعين

منو"التزام المرافق العامة عقد الغرض منو ادارة مرفق 668في المرافق العامة في المادة وعرفو القانون المدني التزام     
عام ذي صبغو اقتصاديو ويكون ىذا العقد بين جية االدارة المختصة بتنظيم ىذا المرفق وبين فرد او شركو يعيد الييا 

 .( 5) باستغالل المرفق فتره معينو من الزمن

 

                                                           
 11, ص 1111, 1دراسة في القانون الخاص, مكتبه السنهوري, بغداد, شارع المتنبي, ط زحماد عبد, عقد االمتيا ع(  د. در 1
  12, ص هد. درع حماد عبد ,مصدر نفس   ( 1
                                             313, ص1112, السليمانية, 1خلف احمد الجبوري ,القانون االداري, مكتبه يادكار لبيع ونشر الكتب القانونية, ط ب(  د. نجي 3
2
 31(   د. درع حماد عبد , مصدر سابق , ص 
5
 313(   د. حمدي ابو النور , الوجيز في العقود االدارية , ص 
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وعرفتو محكمو القضاء االداري في مصر بانو ليس اال عقدا اداريا يتعيد احد االفراد او الشركات بمقتضاه بالقيام عمى     
خدمو عامو  بأداءوطبقا لمشروط التي توضع لو  اإلداريةنفقتو وتحت مسؤوليتو المالية بتكميف من الدولة او احدى وحداتيا 

 .(1)الل المشروع لمده محدده من الزمن واستيالئو عمى االرباح لمجميور وذلك مقابل التصريح لو باستغ

وبيذا يعرف عقد االمتياز ىو عقد اداري وىو احد طرق اداره المرفق العام حيث تكمف االداره احد اشخاص القانون      
وادارة المرفق العام عمى حسابو ومسؤوليتو وتحت اشراف االدارة  بأنشاءالخاص طبيعي او معنوي وىو صاحب االمتياز 

المانحة االمتياز لقاء انتفاع من رسوم يدفعيا المنتفعون من المرفق العام ,وعند انتياء مدة العقد يجب اعادة التجييزات 
 .(2)لمدولة

حل السمطات العامة في ادارة ومما سبق تتضح اىمية عقد االمتياز من حيث انو يسمح بان يحل شخص عادي م     
ان التطور الحديث واتجاه الدول الى نظام االقتصاد الحر واعطاء الدور االكبر لمقطاع الخاص في  ىعام, عممرفق 
,كل ذلك ادى الى تعدد صور عقد االمتياز ولم يعد االمر مجرد حمول شخص عادي او شركو محل  االقتصاديةالحياة 
 .(3)مدة االلتزام  طيمةالمرفق وتشغيمو  بأنشاءوانما اصبح الممتزم يتكفل بداءة  في ادارة مرفق عام اإلدارة

 

 _ اما عن طبيعة عقد االمتياز:

عقد االمتياز خالف فقيي كبير فذىب بعض الفقياء الى ان االلتزام ىو  طبيعةفقد ثار بشان    ىذه النصوص وفقا لحاجو
وليد امر انفرادي تصدره السمطة مانحو االمتياز بما ليا من والية امره .ويخضع الممتزم اختيارا لقبولو شروط االلتزام وتمك 

اخر القرن الماضي ,وىذا الراي وان كانو النظرية التي سادت في الفقو االلماني واخذ بيا الى حد ما الفقو االيطالي في او 
 بحقيا في, لإلدارةيحتفظ 

التدخل لمتعديل في قواعد االلتزام والغائو دون حاجو لرضاء الطرف االخر ,اال انو يغالي في اغفال نصيب الممتزم في   
 .(4)قد تؤدي الى زعزعة مركزه ةالعقد, مغاالابرام 

    

                                                           
 313ص د.  حمدي ابو النور , مصدر سابق ,  ( 1
 111, ص1113, بيروت, 1مروه , القانون االداري الخاص , مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع , ط مد. هيا  ( 1
 313صمصدر سابق, نجيب خلف احمد الجبوري ,  د.  (3
 222,دار الفكر العربي,ص1393, 5محمد الطماوي ,مبادئ القانون االداري , ط ند. سليما(  2
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 الخاص, متجاىالوانقسم الفقو الفرنسي الى اتجاىين ذىب االول نحو اعتبار عقد االمتياز من عقود القانون         
سمطات من طبيعة خاصة من قبيل سمطتو في فرض اعباء ماليو عمى المنتفعين  الممتزمخصائصو المميزة من حيث منح 

زات اخرى يوفرىا لو نظام القانون العام .اما االتجاه الثاني بالمرفق وسمطتو في شغل الدومين العام وما الى ذلك من امتيا
فيعتبر االلتزام عمال قانونيا مركبا يشمل عمى نوعين من النصوص االولى منيا يتعمق بتنظيم  duguitويتزعمو الفقيو 

 التعاقديةالمرفق ,اما النوع الثاني من النصوص يسمى بالنصوص او الشروط تعديل  اإلدارةالمرفق العام وتيسيره ,وتممك 
بين المتعاقدين وال  الماليةالتي تحكميا قاعدة العقد شريعة المتعاقدين ومنيا ما يتعمق بتجديد مدة االلتزام وااللتزامات 

قضاء االداري في فرنسا ومصر اذ ان تتعدى ذلك لتشمل اسموب الخدمات لممنتفعين,  وقد القى ىذا الراي ترجيحا في ال
 فقيا وقضاء ان شروط عقد االلتزام نوعين النو عقد مركب ويشمل بذلك شروط الئحية وتعاقدية .المسمم بو 

وقد سعى المشرع العراقي نحو تنظيم احكام عقد التزام المرافق العامة ليكفل حسن سير المرفق محل االلتزام والمساواة      
 .(1) ( من القانون المدني العراقي899_891خدماتو في المواد )في االنتفاع ب

    

غالبا ما تمنح عقود االلتزام لمدد طويمة ,وذلك نظرا لما ينفقو الممتزم من نفقات كبيرة عمى    _ مدة عقد االلتزام :  
نفقو من نفقات تمكنو تعويض ما ا,مما يجعل من المناسب ان يمنح حق استغاللو فترة طويمة ,حتى المرافق محل االلتزام 

المصري ان لعقد االلتزام مدة محددة ينص  1947لدستور  129لذلك تقرر المادة االولى من القانون وتحقيق ارباح لو 
 .(2) عاما 33عمييا فيو ,وىي طويمة عادة ,اال انيا ال يمكن ان تزيد عن 
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 المطمب الثاني

 عقد االمتيازشروط وخصائص وأركان 

       

يمكننا استخالص الشروط والخصائص واالركان التي تحدد البنية االساسية ليذا  ومن ىذا االستعراض لعقد االمتياز     
العقد وتحدد وجوده وانعدامو , لذلك قسمت ىذا المطمب الى عدة فروع تضمن الفرع االول شروط عقد االمتياز , و الفرع 

 ياز .الثاني تكمم عن خصائص عقد االمتياز , اما الفرع الثالث يبحث عن اركان عقد االمت

 

 الفرع األول

 شروط عقد االمتياز

 يحتوي عقد االلتزام عمى نوعين من الشروط , فيناك شروط تعاقدية وىناك شروط الئحية :            

 أوال: الشروط التعاقدية:      

 العقد المبرم بينيما, ويقصد بيا تمك الشروط التي يجري االتفاق بشأنيا بين اإلدارة والممتزم , وينص عمييا في     

 وتبين ىذه الشروط حقوق والتزامات كل من طرفي العقد , وتنظيم المقابل المالي , وتحديد مدتو , وطريقة انيائو,  

 .(1)وىذه الشروط ال يمكن تعديميا اال بارادة الطرفين , اي ان االدارة ال يمكنيا كقاعدة تعديميا بارادتيا المنفردة 

 :الالئحيةثانيا :الشروط    

وىي تمك الشروط المتعمقة بقواعد تنظيم المرفق وتيسيره , وىي التي توضح كيفية اداء الخدمو لممنتفعين , وتممك جية     
س االداره في مواجية الممتزم سمطة تعديميا في اي وقت , وفقا لحاجة المرفق العام موضوع االستغالل , تمار االدارة 

عممو وفقا لشروط العقد والقواعد االساسية لسير المرافق العامة , عمى ان ال تصل سمطتيا  الرقابة واالشراف عمى ممارسة
 . ( 2)في اصدار قراراتيا حدا يغير من طبيعة االلتزام وتعديل جوىره 
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 الفرع الثاني

 خصائص عقد االمتياز

 عقد االمتياز بعدة خصائص وجب ذكرىا وىي كما يمي :يتميز       

االجر فيقبل االفراد  مدفوعةمرافق تكون خدماتيا  ألنيا: موضوع العقد ىو اداره واستغالل مرفق عام اقتصادي, أوال   
التي تقدم خدمات بال مقابل , ومن امثمة المرافق االقتصادية مرفق  اإلداريةلممرافق  بالنسبةعمى ادارتو ,بعكس الحال 

 النقل بالسيارات داخل المدن 

االدارة رقابو واشراف عمى المتعاقد معيا, وليا الحق في الزامو ببعض االلتزامات , ومن حقيا مثال تمارس ثانيا :   
 اعادة النظر في الرسوم التي يتقاضاىا من المنتفعين , ومن حقيا تعديل قواعد استغالل المرفق

ال يحق لو زيادتيا , بل يمزم لذلك يتقاضى الممتزم رسوما من المنتفعين بالمرفق ينص عمييا عقد االلتزام , و  ثالثا:  
 صدور قرار جديد من السمطة المختصة

ال تمتزم االدارة مانحو االلتزام عند اختيارىا لمممتزم باتباع االساليب المختمفة لمعقود االدارية , كالمناقص او  رابعا:  
 , بشرط عدم االنحراف في استعمال سمطتيا في ىذا االمتياز المزايدة

عمى الممتزم لضمان حسن سير المرفق ,فيي مسئولو امام المنتفعين  باألشرافثناء سريان العقد تقوم االدارة ا خامسا:  
 .(1)عن كل تقصير في رقابتيا واشرافيا 

 .(2)واخيرا يكون عمال المرافق العامة التي تدار عن طريق االمتياز تابعين لمممتزم  سادسا:  
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 : _ منح االلتزام 

بقرار من رئيس   اإلتاوة, وتعديل شروطو المتعمقة بشخص الممتزم او مدة االلتزام او نطاقو او  يكون تقرير االلتزام   
الجميورية بعد موافقة مجمس الشعب عميو , وليس من شان اقرار البرلمان لشروط التعاقد ...اكتساب ىذه الشروط صفو 

المنفردة بعد  بإرادتياحي منيا شروط تنظيميو اداريو تممك الحكومة تعديميا ئالشق االالتشريع , بل تظل ىذه الشروط في 
انعقاد العقد رعاية لممصمحة العامة , ويكون لمشروط الباقية صفتيا التعاقدية وتسري في شانيا جميع القواعد التي تنسحب 

 عمى العقود االدارية 

استثناء من ذلك , فانو بالنسبة لاللتزامات المتعمقة باستثمار موارد الثروة المائية ومناطق صيد الطيور التابعة لوزارة    
 .(1)الدفاع تمنح االلتزامات وتعدل شروطيا بقرار من وزير الدفاع شريطة أال تتجاوز مدة االلتزام خمس سنوات 

 الفرع الثالث

 أركان عقد االمتياز

البد من استكشاف األركان التي يقوم عمييا تفويض مرفق عام , كنوع مستقل من أنواع العقود اإلدارية , تنطوي تحت    
 : لوائو أجناس  شتى من العقود

ان يكون محل التفويض مرفقا عاما قابال لمتفويض ,حيث ال يجوز مثال تفويض المرافق التي تثير امتيازات   : يجبأوال  
 نفسيا ,كما ىو الحال بالنسبة لمرفق البوليس  السمطة العامة

وليس نقل ممكيتو ,وبيذا المعنى فان عممية التفويض ال تقود الى المرفق  استغالل التفويضيجب ان يكون محل  ثانيا:  
عميو  ءالعامة, وبناخصخصة المرافق وكل ما في االمر ان المتعاقد يشغل ىذا المرفق لفترة زمنية محددة بدال من االدارة 

ال يمنع من ان يمنح الموظفون العاممون  االعام, وىذفان التفويض يجب ان يستخدم العاممين الضروريين لتيسير المرفق 
 في سمك االدارة المفوضة تحت تصرف المفوض اليو 

الذي يحصل عميو المفوض في  المقابل,حيث يمعب عنصر الذي يحصل عميو المفوض  االسموب الخاص لممقابل ثالثا:
 عقود التفويض دورا حاسما في تحديد ماىيو عقد التفويض وتميزه عن انواع العقود االدارية االخرى, فال يمكن الحديث
عن وجود عقد تفويض في دنيا الوجود القانوني اال اذا كان المقابل الذي يحصل عميو المتعاقد مع االدارة يتكون من 

 .(2)رافقحصيمة استغالل الم
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 المطمب الثالث 

 تقيم عقد االمتياز

          

لذلك سوف نبحث عن مزايا العامة ليا مميزاتيا وعيوبيا  امتياز المرافق العامة كطريقة من طرق إدارة المرافق           
 عمى النحو التالي : ضمن الفرع الثاني ثم عيوبوضمن الفرع االول  العقد 

 

 الفرع األول

 االمتيازمزايا أسموب 

 ان ألسموب  امتياز المرافق العامة عدة مزايا وىي كما يمي :      

من التعقيدات االدارية والروتين , ويحقق لممرفق المرفق  المرافق العامة يؤدي الى تحرير  زأسموب امتيا:  أوال     
 .(1)المرونة في ادارتو عن طريق اتباع اساليب القانون الخاص التي تتفق وطبيعة المرافق االقتصادية 

لغيرىا من المرافق  غالمرافق, فتتفر تحقق ىذه الطريقة ايضا عمى عاتق االدارة , ان تعفييا من ادارة بعض  ثانيا:   
 مثل ىذه المشروعات إلدارةاالدارية ,كما انيا ترفع عن كاىل الميزانية النفقات االدارية 

تجعل ىذه الطريقة المرفق بمتاني عن السياسة ,فمو تولت االدارة بنفسيا استغالل ىذا المرفق, الضطرت تحت ثالثا:   
, كما انيا قد تعمد الى ال المرفق, مما يسبب في النياية خسارة كبيرة االعتبارات االنتخابية الى ان تغدق عمى عم تأثير

 توظيف عدد كبير من االفراد ال يكون المرفق بحاجو الييم

المرفق اال مدة محددة ال تتجاوز الثالثين عاما,  رال يديالمرفق وادارتو ,ولكنو  إلعدادمبالغ طائمة  ينفق الممتزمرابعا:   
 .(2)لمميزانيةواعتبر مورد جديد  وفي نياية المدة يعود المرفق بكل ادواتو الى االدارة ,ما احسنت استغاللو عاد عمييا بالربح
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ان االمتياز يمثل توسعا في االستثمار من جية مشروع المانح دون حاجة الى تخصيص مبالغ كبيرة ليذا  خامسا:   
والمعرفة الفنية التي يممكيا المانح يستطيع المانح توزيع اكبر انو باستغالل حقوق الممكية الصناعية والتجارية  ذالغرض, إ

 فق اية مبالغ النجاز ىذا التوسعو دون ان يننسبة من انتاجو وضمان منافذ تسويقو لخدماتو ومنتجات

اساس شرط السرية الذي يرد في يحقق الحفاظ عمى سرية المعرفة الفنية ,ولكن ليس عمى  االمتيازان عقد  سادسا :   
 حظ ان ذلك يتم بصورة غير مباشرةالعقد وانما من خالل اقتران نقل المعرفة الفنية بالعالمة التجارية ,عمى ان يال

يستطيع المانح من خالل االمتياز الحصول عمى دخل مضمون يمثل المقابل لمنح حق االمتياز يمثل ىذا سابعا:   
نسبة معينة من المبيعات فضال عمى االرباح التي يجنييا من اشتراط تزود الممتقي منو  الدخل في مبمغ محدد جزافا او

 .(1)بالعوامل المادية لالمتياز

 الفرع الثاني 

 أسموب االلتزامعيوب 

ضعف رقابة الحكومة عمى الممتزم قد يؤدي الى سوء الخدمة المقدمة لممنتفعين ,او الى التدخل االجنبي في  اوال:   
 استغالل النفط والقنوات المالحيةشؤون الدولة عن طريق الممتزم الخاصة في االمتيازات ذات االىمية االقتصادية الكبرى ك

صميا من التكاليف نتفاع بخدمات المرفق نتيجة اضافة ارباح الممتزم التي كان يمكن تجبيا وخارتفاع رسوم االثانيا:   
  لو استطاعت االدارة تشغيل المرفق بنفس الكفاءة

زيادة تدخل السمطة مانحة االلتزام في شؤون الممتزم تحقيقا لممصمحة العامة يجعميا تضطر الى منحو مساعدات  ثالثا:  
 .(2)بالنسبة لمممتزممالية مما يفقد االلتزام الكثير من فائدتو بالنسبة لمحكومة وجاذبيتو 

يقوم عقد االمتياز عمى اساس التعاون بين مشروع المانح ومشروع المتمقي ,اال انو سرعان مايتفاقم الشعور لدى : رابعا  
 قد توقعو ان  نما كاالمتمقي بعدم الحاجة الى المانح وذلك ان مشروعو اصبح ناجحا وان اعمالو تسير بشكل جيد ويكسب 

في المعرفة و  تكمن, الاكثر من ذلك فتتولد لديو القناعة ان االسباب التي تقف وراء ىذا النجاح لم يكن    
الخبرة الفنية التي زوده بيا المانح وال في استعمال اسمو وعالمتو التجارية ,وانما يغزو ىذا النجاح الى 

 كفاءتو الشخصية وقدرتو التنظيمية وروح المبادرة لديو 
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ال يحصل عادة ,عمى فان المانح رغم ان عقد االمتياز يقوم عمى اساس من التعاون وسيادة روح الجماعة  خامسا:  

ككل بما يظيرىا تعاون تام من قبل المتمقي في تجديد محمو او العمل طبقا لممعايير المعمول بيا بالنسبة لشبكة االمتياز 

فول شيرة عالمتو التجارية في النطاق االقميمي لنشاط في صورتيا الالمعة مما يؤدي الى تضرر المانح من حيث ا

 المتمقي واضافة الى انخفاض عوائده المحسوبة عمى اساس نسبة المبيعات 

ان بروز االعتبار الشخصي في عقد االمتياز يؤدي الى تضمين العقد من الشروط ما يقيد عممية بيع او نقل  سادسا:  

 .(1)الخاصة بأعمالولمتمقي عن التصرف الشروط تعتبر قيد يغل يد ا ممكية المشروع الى الغير ,ان مثل ىذه

واخيرا فان طريقة االمتياز ىي طريقة رأسماليو تبغضيا الدول االشتراكية والتي تنفرد من احتمال االستغالل وىذا سابعا:  

المرافق االقتصادية قميمة االىمية ,كتزويد النور او المياه او  ىو االتجاه العالمي اال تستعمل طريقة االمتياز اال الدارة

  .(2)تيسر السيارات محمية النقل...الخ
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 الثانيالمبحث 

 آثار عقد االمتياز وطرق إنياءه 

 
      

عقد االمتياز  اثارا متعددة بالنسبة لكل من االدارة مانحة االلتزام والممتزم مع االدارة , والمنتفعين بالمرفق   يرتب       
موضوع االلتزام , ونوضح  فيما يمي االثار ناظرين الييا من زاوية حقوق كل من االدارة والممتزمة والمنتفعين بالمرفق , 

 المرافق العامة . واخيرا نتناول طرق انياء عقد االمتياز
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 المطمب األول

 آثار عقد االمتياز

 

, الئحية ىتعاقدية, وأخر سبق إن التزام المرافق العامة ىو عمل قانوني مركب يحتوي عمى نصوص  لقد رأينا فيما      
وان مرد ذلك إلى إن الممتزم وان كان األصل فيو انو فرد يسعى إلى تحقيق الربح, إال انو يدير مرفقا عاما يؤدي خدمة 

ثالثة لذلك سنتكمم ضمن الفرع االول عن السمطة االدارية أساسية لمجميور وليذا فان االلتزام يولد آثارا تربط أطراف 
 لممتزم  ,وضمن الفرع الثالث المنتفعون  .   مانحة االلتزام , وضمن الفرع الثاني ا

  

 الفرع األول 

 اثار عقد االمتياز بالنسبة لمسمطة االدارية مانحة االلتزام 

 في األمور الثالثة اآلتية :يمكن حصر الحقوق  التي تتمتع بيا السمطة مانحة االمتياز     

دارتو حق الرقابة عمى إعداد أوال:    المرفق العام وا 

 الممتزم إرادةحق تعديل النصوص الالئحية بدون توقف عمى ثانيا: 

 . سنتناول عرض ىذه االمور الثالثة بالتتابع : حق استرداد المرفق قبل نياية المدة المتفق عمييا ثالثا:

دارتو أوال :        حق الرقابة عمى إعداد المرفق وا 

لإلدارة مانحة االلتزام حق الرقابة عمى إنشاء المرفق وتشغيمو من النواحي الفنية واالدارية والمالية, ولو لم ينص عمى ذلك  
في عقد االلتزام ,وليا ان تعيد بيذه الرقابة الى اية ىيئو عامو او خاصة ,ويمتزم الممتزم بتقديم ما يطمب منو من بيانات, 

 ,يذ شروط االلتزام وان توقع عميو الجزاءات المناسبة في  حالة اإلخالل بما عميو من التزامات ان تجبره عمى تنف ولإلدارة

المصري , وىذا النص في حقيقة االمر ليس  1947لدستور  129ذلك المادة السابعة من قانون رقم ولقد نصت عمى   
توقيعيا عمى الممتزم الغرامات  لإلدارةالجزاءات التي اال تقنينا لممبادئ العامة التي تحكم امتياز المرافق العامة , واىم 

ولو لم يحقق ضرر, وىي تختمف عن المالية ,ىي مبالغ محددة جزافا في العقد كجزاء إلخالء المتعاقد بشرط من شروطو 
تحت التعويض الذي يمزم المتعاقد بدفعو لجبر الضرر المترتب عمى اخاللو بالتزاماتو , ومن الجزاءات كذلك الوضع 
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الحراسة او وقف الممتزم المقصر عن العمل لتحل االدارة محمو في تشغيل المرفق عمى نفقتو وتحت مسؤوليتو , اما جزاء 
الفسخ او العزل الذي يحرم الممتزم نيائيا وبدون تعويض من حقوقو التي يستمدىا من العقد فيحكم بو القاضي بناء عمى 

 لسالفة الذكر التي تستقل االدارة  بتوقييا عمى الممتزم , طمب االدارة وذلك عمى خالف الجزاءات ا

يستطيع ان يعيد بيا لغيره دون تصريح  واللتزامات الممتزم طابع شخصي , فالبد من قيامو بيا بنفسو بمساعدة عمالو , وال
وياخذون حكم  من االدارة الن شخصية الممتزم تكون محل اعتبار في التعاقد .ويمتزم عمالو باالستمرار في العمل

 .(1) االضراب رغم انيم ليسوا من الموظفين العمومين بأحكامالموظفين العمومين فيما يتعمق 

  النصوص الالئحية بدون توقف عمى ارادة الممتزمثانيا: حق تعديل     

ىذا الحق مستمد من طبيعة المرفق العام الذي يجب ان يساير الظروف دائما ليؤدي خدماتو عمى احسن وجو , وليذا     
فقد اخذ بو مجمس الدولة الفرنسي منذ مدة وىذا المبدا معمول بو في مصر وتنص عميو معظم دفاتر الشروط تحت عنوان 

 1947لدستور  129من قانون رقم  53م .. وقد نصت عميو المادة التعديالت الواجب ادخاليا في مصمحة المرفق العا
االلتزام دائما متى اقتضيت ذلك المنفعة العامة ان يعدل من تمقاء نفسو اركان تنظيم المرفق العام  حتقول "لماناذ المصري 

متزم في التعويض ان كان موضوع االلتزام او قواعد استغاللو وبوجو خاص قوائم االسعار الخاصة بو وذلك مراعاة حق الم
لو محل"  وبناء عمى ذلك ,فمو كان االلتزام ينصب عمى النقل بواسطة الترام او االوتوبيس مثال, فان لمسمطة العامة ان 

تتدخل لتجبر الممتزم عمى مد خطوط جديدة اذا ما زاد العمران كما ليا ان تامر بزيادة عدد القاطرات المستعممة او تعديل 
 ا , وتحسين العربات ... الخ وليا ايضا ان تعدل في قوائم االسعار بالزيادة او النقص ,اوقات تسيرى

فان لمممتزم ان يطالب بتعويض عمى انو اذا الحقت ىذه التعديالت بالممتزم غبنا , بان اخمت بالتوازن المالي لعقد االلتزام 
 .(2) او فسخ العقد

 المرفق قبل نياية مدة العقدداد حق اإلدارة المتعاقدة في استر  ثالثا: 

يحق لإلدارة أن تصدر قرارا بإنياء عقد االلتزام , في أي وقت , بشرط أن يكون في ذلك مصمحو عامة تقتضي استرداد   

 , المرفق من الممتزم

العقد واسترداد المرفق , وال يمكنو ان يحتج بقاعدة  بإنياءلمممتزم في ىذه الحالة االعتراض عمى قرار االدارة وال يحق 
 .(1), وال بقاعدة القوة الممزمة لمعقد , وانما ينحصر حقو فقط في طمب التعويض الحق المكتسب 
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 الفرع الثاني 

 اثار عقد االمتياز بالنسبة لمممتزم

كان او شركة , يسعى اساسا لمحصول عمى ربح وليذا فكرة ان ىذا االخير فردا  يييمن عمى اثار االلتزام بالنسبة لمممتزم 
 تنحصر حقوقو في االمور االتيو:

 اقتضاء الرسم المتفق عميو من المنتفعين بالمرفق اوال:  

 المالية المتفق عمييا مع االدارةالحصول عمى المزايا ثانيا:   

 سنتناول شرح ذلك بالتتابع  .(2)التوازن المالي لممشروع ثالثا:  

 بالمرفق نالمنتفعياقتضاء الرسم المتفق عميو من  اوال:    

في انشاء وادارة واستغالل المرفق العام موضوع االلتزام ىو ان اىم ما يتمتع بو الممتزم من حقوق تعوضو عما انفقو 
من المنتفعين بخدمات المرفق , ويظير ىذا العوض او المقابل غالبا في صورة رسوم  يأخذهالعوض او المقابل الذي 
من  , والسائد االن في الفقو والقضاء والتشريع ان الشروط المتعمقة برسوم االنتفاع ال تعتبر  يدفعيا كل منتفع بالخدمة

وجو الخصوص , وانما تعد من التعاقدية رغم اىميتيا السابقة في التعاقد بالنسبة لمممتزم عمى الشروط 
تعديميا وقد نصت المادة الخامسة من قانون التزامات المرافق العامة  لإلدارةالشروط الالئحية التي يجوز 

عمى ذلك صراحة , كما يحق لممنتفعين المطالبة ببطالن ما يخالفيا , وال يحق لمممتزم زيادة رسوم االنتفاع 
المشرع لحماية المنتفعين بوضع حد اقصى لنسبة االرباح التي يجوز  اال باالتفاق مع االدارة وقد يتدخل

المصري في شان التزام   1947 رلدستو  129لمممتزم تحقيقيا , وىو ما اكدتو المادة الثالثة من قانون رقم 
المرافق العامة والتي تحرم زيادة نسبة صافي ارباح استغالل المرفق عن عشرة في المائة من راس مال 
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ان تدفع االدارة لمممتزم مساعدات مالية مقابل خفض رسوم االنتفاع  الشأنوع , وكذلك يمكن في ىذا المشر 
 .(1)بالمرفق الذي يتولى ادارتو 

 اإلدارةالحصول عمى المزايا المالية المتفق عمييا مع  ثانيا:    

, فان لو ان  المنتفعين التي يتقاضاىا منغير الرسوم  اذا قررت االدارة المتعاقدة لمممتزم معيا امتيازات مالية اخرى,
تقدميا لو طالما ان ىناك نص في العقد يقررىا , ومن ىذه المزايا مثال اعطاء يطالب االدارة بيا وعمييا ان 

الممتزم الحق في طمب قروض من االدارة , او الحق في احتكار نشاط المرفق بعدم تعاقد االدارة مع غيره 
 .(2)و اعطاؤه الحق في االعفاء من الجمارك لمدة معينة لمقيام بنفس النشاط , ا

 التوازن المالي لممشروع ثالثا:   

االلتزام ان يتدخل, ويعدل في قوائم االسعار وقواعد التشغيل , فان ذلك قد يمحق ضررا ماليا بالممتزم ليس  لما كان لمانح  
بالتوازن المالي لمعقد كما روعي عند التعاقد قد  اإلدارةمن العدل ان يتحممو وليذا فمن المسمم بو ان كل اخالل من جانب 

مقيدة بضمان سير المرفق , فعميو ان يستمر في اداء الخدمة دون  يجب عمييا ان تتحممو غير ان حقوق الممتزم ىذه
 اذ تقول من القانون المدني  673توقف , وال يعفيو من ىذا االلتزام اال القوه القاىرة , وىذا ما نصت عميو المادة 

بتوزيع المياه والغاز والكيرباء والقوى المحركة وما شابو ذلك ان يتحمموا ما يالزم ادوات المرفق المتعمقة  وعمى عمالء" 
 المرافق عادة من عطل او خمل لمدة قصيرة كيذا الذي تقتضيو صيانة االدوات التي يدار بيا المرفق "

في مدتو او في  المألوفمى ولممتزمي ىذه المرافق ان يدفعوا مسؤوليتيم عما يصيب المرفق من عطل او خمل يزيد ع  
ئ وقع في ىذه االدارة دون ان جسامتو اذ اثبتوا ان ذلك يرجع الى قوة قاىرة خارجة عن ادارة المرفق او الى حادث مفاج

غير مقترة ان تتوقع حصولو او ان تتوقع حصولو او ان تدرا نتائجو , ويعتبر االضراب  اية ادارة يقظةيكون في وسع 
استطاع الممتزم اقامة الدليل عمى ان وقوع االضراب كان دون خطا فيو وانو لم يكن في وسعو ان يستبدل حادثا مفاجئا اذا 

وسيمة اخرى كما ان عمى الممتزم من ناحية اخرى ان يدير  بأيةبالعمال المضربين غيرىم او ان يتالفى نتيجة اضرابيم  
و لشركة اخرى دون اذن االدارة, وذلك الن اختيار ممتزم معين عن االمتياز لفرد االمرفق بنفسو, فيو ال يستطيع ان ينزل 

دون غيره يراعي فيو اعتبارات معينة ليس لغير االدارة تقريرىا او الحكم عمييا , وكل نزول ال توافق عميو االدارة يعد 
 .(3)باطال 
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 الفرع الثالث

 حقوق المنتفعين من خدمات المرفق العام محل االلتزام

 ام بعض الحقوق في مواجية االدارة وىي كما يمي : بخدمات المرفق العام محل االلتز  يكتسب المنتفعون 

 باإلدارة بالنسبة لعالقة المنتفع  أوال:     

الممتزم عمى احترام شروط العقد اذا قصر في تنفيذىا او اخل بقاعدة  إلجبارهاالدارة التدخل  لممنتفع الحق في ان يطالب  
المساواة بين المنتفعين بخدمات المرفق , فكراسة الشروط الخاصة بعقد االلتزام تعتبر, ذات طبيعة الئحية بالنسبة ليم , 

في النياية مرفق عام ويجب  ذلك انو وان كان القائم عمى ادارة المرفق واستغاللو شخص خاص, اال ان موضوع العقد ىو
ان تتنازل عن سمطاتيا المخولة ليا في الرقابة االشراف  لإلدارةان يخضع في ادارتو واستغاللو لممبادئ العامة , وليس 

عمى ادارة وتيسير المرفق, فاذا لم تقم االدارة بواجبيا ىذا بما استتبع االضرار بمصالح المنتفعين , كان ليؤالء ان يقدموا 
من  باإللغاءالتدخل كان ذلك بمثابة قرار اداري يمكن الطعن عميو ا , طمب التدخل فاذا اجابت بالرفض وامتنعت اليي

 .(1)اصحاب المصمحة شانو شان اي قرار اداري اخر

 بالنسبة لعالقة المنتفع بالممتزم ثانيا:   

من توافرت لو شروط االنتفاع بالخدمات التي يقدميا الممتزم ان يطالب ىذا االخير بيا , وذلك عمى الوجو  فمكل    
االدارة بالتدخل المنصوص عميو في عقد االلتزام , وقد بينت انو اذا اخل الممتزم بالتزاماتو فانو يمكن لممنتفع ان يطالب 

ضاء ان ىي قصرت في ذلك , فان كان عقد يربط بين الممتزم والمنتفع فان عمى تنفيذ التزاماتو وان يمجا الى الق إلجباره
الطرفين يجب ان يمتزم بو, ويكون لكل منيا المجوء الى القضاء القتضاء حقوقو , واالختصاص في نظر الدعاوي, 

, ما ذكرنا من قبل المتعمقة بمنازعات الممتزم مع المنتفعين تخضع لمقضاء العادي , وقد كان ينظر في بادئ االمر, وك
الى حقوق المنتفعين قبل الممتزم عمى انيا تطبيق لنظرية االشراط لمصمحة الغير المقررة في القانون المدني , عمى اساس 

ان االدارة المانحة في تعاقدىا مع الممتزم انما تقوم باالشتراط لمصمحة المنتفعين , عمى ان الفقو والقضاء في فرنسا قد 
رية ,نظرا لتخمف بعض عناصر نظرية االشتراط لمصمحة الغير المدني, فالمنتفعون بالمرفق العام ال ىجروا ىذه النظ

يمكن تعيين اشخاصيم مقدما ,وقبول المنتفعين لدفع المقابل المنصوص عميو وكذلك فان المنتفعين يستطيعون مقاضاة 
الى الطبيعة  االدارية لعقد االلتزام, باعتبار انو يتصل الممتزم وحده, وانتيى االمر الى رد حقوق المنتفعين االدارة وليس 

بمرفق عام فيستمد المنتفعون حقوقيم مباشره من نصوصو الالئحية , ويكون لجميع المنتفعين الحق في ان يعامموا عمى 
ر او االعفاء خفيض االسعاقدم المساواة في التمتع بخدمات المرفق في الرسوم المدفوعة , فان كان ىناك معاممة خاصة لت

منيا, فيجب ان ينتفع بيا , ال فرد بذاتو , وانما كل من تتوافر فييم شروط عامو يضعيا الممتزم لذلك وفي حالة االخالل 
 . (2) من القانون المدني 63بيذه القاعدة يجب عمى الممتزم تعويض المتضرر , وىذا ما نصت عميو المادة 
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 المطمب الثاني

 وفقا لمطرق العامة النقضاء العقودانتياء عقد االمتياز 

 

الذي تبرمو جية االدارة مع فرد او شركة بقصد ادارة مرفق عام ذي صبغة ان عقد التزام مرفق عام ىو العقد      
 اقتصادية لمدة معينو في مقابل رسوم يتقاضاىا المتعاقد مع المنتفعين في خدمات ذلك المرفق 

 فق ما ىو عقد ادري بصورة دائمة وليذا فقد كان القضاء االداري في دول القضاء وعمى ذلك فان عقد االلتزام المر    

 االداري مختص بالنظر بالمنازعات الناشئة عن مثل ىذه العقود ومن دون اي شك ,

ولما كان استغالل المرفق عادة يتضمن مخاطر اقتصادية فان المتعاقد يتحمل مبدئيا ىذه المخاطر , اال ان حرص   
التوازن المالي لمعقد , وبطبيعة الحال فان  كإعادةاالدارة عمى دوام سير المرفق العام يحمميا عمى مساعدتو عند االقتضاء 

 ن العام تحقيق لمبدا دوام سير المرافق العامة , القانو  بأساليبممتزم المرفق العام يتمتع 

 واثار ىذا العقد مشاكل من طبيعة خاصة في القانون االداري اذ انو في الحقيقة عمل قانوني مركب كما يرى   
يتطمبيا االلتزام وبمدة االلتزام وبكيفية استرداده وكذلك التي  باألعمال)ديكي( فيو يحتوي عمى نصوص تعاقدية تتعمق 

االعباء المالية بين اطرافو ونصوص تنظيمية تتعمق بتنظيم المرفق وتيسيرىا وال يقتصر اثرىا عمى السمطة مانحة االلتزام 
 والمتعاقد معيا وانما تتجاوزىما الى الغير الى االفراد المنتفعين من خدمات ذلك المرفق,

 ويجري التميز بين النصوص المذكورة وفق المعيار االتي:  

نصوص تعاقدية تمك التي ال تدعوا الى الحاجة الى وجودىا لو ان االدارة استغمت بنفسيا المرفق العام استغالال تعتبر 
مباشرا وعمى العكس من ذلك تعتبر نصوص تنظيمية تمك التي البد من وجودىا حين تستغل االدارة المرفق العام بنفسيا , 

لذلك  .  (1)ي نياية غير طبيعية ذ ينتيي بنياية تمك المدة كما قد ينتيوىنا نؤكد ان عقد االلتزام ىو عقد محدد المدة ا
 سوف نتكمم عن النياية الطبيعية ضمن الفرع االول,  وعن النياية المبسترة ضمن الفرع الثاني   
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 الفرع االول

 النياية الطبيعية لعقد االمتياز

     

عقد االلتزام نياية طبيعية بانتياء المدة المحددة لو, النو من العقود الزمنية التي تبرم لفترة محددة وحيث انو  ينتيي     
احد المرافق العامة وادارتو , فانو يكون قابل لمتغير والتبديل في اي وقت , وال يمكن ان يكون عقدا ابديا مرتبط  بتيسير 

عقد االلتزام بثالثين عاما فقط , وقد كانت مدة االلتزام محددة في مصر بتسعة  لذا نجد ان المشرع المصري قد حدد مدة
الذي نص في مادتو االولى عمى ان مدة االلتزام ال تزيد عمى  1947لسنة  129قبل صدور القانون رقم  وتسعين عاما

لتزامات القديمة التي كانت قائمة عند ثالثين عاما وتسري ىذه المادة عمى االلتزامات الماضية , وعمى المدة الباقية من اال
 صدور ىذا القانون ,

ومع ذلك ففي منتصف القرن التاسع عشر بدأت االمتيازات البترولية تمنح  لفترات اقصر , حيث تنص االتفاقيات      
اريخ السريان , عمى فترة مدتيا سنتان اعتبارا من ت 1947الممنوحة لشركة اموكو  والمؤسسة المصرية العامة لمبترول عام 

عمى العقد وتنتيي بنياية المدة المنصوص عمييا فيو , وال يوجد نص قانوني وتبدا المدة من تاريخ توقيع السمطة المختصة 
 يحول دون تجديد العقد مع الشخص نفسو , لذا يجوز تمديده او تجديده وفقا لمضوابط االتية:

وز تمديد العقد لمدة مماثمة , بشرط اال تزيد عمى ثالثين عاما , واذا اذا كانت مدة العقد اقل من ثالثين عاما , يج    
كانت المدة المتفق عمييا في العقد ىي ثالثون عاما او وصمت المدة بامتدادىا الى ثالثين عاما , ففي ىذه الحالة ال يجوز 

انما يجوز لإلدارة ان تقوم بإجراءات  امتداد العقد واال كان النص عمى وضع حد اقصى لعقد االمتياز لغوا وال فائدة منو ,
 جديدة كما لو كانت بصدد ابرام عقد جديد ,

كما نجد ان بعض عقود االمتياز تحتوي عمى شرط يمنح االولوية عند تجديد العقد لممتعاقد االول في حالة تساوي كل     
ط افضل من المتعاقد االول فان شرط االولوية الشروط العقدية لممتعاقد االول واالخرين , ولكن اذا قدم احد المتقدمين شرو 

 .(1)حق اختيار االفضل شروطا لإلدارة, اذ يكون ال ينتج اثره في ىذه الحالة 

 
                                                           

 12محمد الشلماني  , مصدر سابق , ص دود. حمد. مفتاح خليفة عبد الحميد    ( 1

 



 

                                                                                   72 
 

 

 الفرع الثاني

 لعقد االمتياز النياية المبتسرة

قد ينتيي عقد االمتياز كما ىو الشأن بالنسبة الى سائر العقود االدارية نياية مبسترة , قبل المدة المحددة لنفاذه ,        

العقود االدارية بخاصيتين اساسيتين , تقوم عمييما االحكام المنظمة ليذا الموضوع  سائر ولكن عقد االمتياز ينفرد دون
 وىما : 

, وجسامة المبالغ التي يستمزميا  المحددة والتي تزيد من فرص نياية العقد قبل ميعاده  بالمرفق العاممة العقد الوثيقة ص   
 اعداد المرفق والتي تستوجب حماية الممتزم 

 ىذا ويمكن رد اسباب انقضاء عقد االمتياز قبل االوان الى ثالث عوامل :   

 االسقاط  -1
 االسترداد  -2
 .(1)الفسخ لسبب من االسباب االخرى  -3

 سنعرض ىذه العوامل الثالثة بالتتابع وبما يمي :

 اسقاط االلتزام اوال:    

العقد عمى حساب الممتزم نتيجة لخطئو وىو احد الجزاءات التي توقعيا السمطة مانحة االلتزام عمى الممتزم  وىو فسخ    
والذي تثوره السمطة مانحة التزامو , وبيذا يختمف االسقاط عن االسترداد  وال يستحق الممتزم اية تعويضات نتيجة السقاط

االلتزام في اي وقت ولو قبل انتياء مدة االمتياز الممنوحة لمممتزم حتى ولو لم يصدر اي خطا منو مقابل تعويض يكون 
يرى البعض ان اسقاط االلتزام من مفروض عمى االدارة لقاء حرمان الممتزم من ادارة المرفق حتى نياية مدة االلتزام , و 

النظام العام ويترتب عمى اعتبار اسقاط االلتزام من النظام العام نتيجة ميمة وىي ان ىذا الجزاء يتواجد سواء نص عميو 
 انفق مبالغ طائمة في ولما كان اسقاط االلتزام يمثل خطورة بالغة بالنسبة لمممتزم اذ يحممو اعباء كبيرة النوالعقد ام ال 
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اعداد وتييئة المرفق فان القضاء سواء في فرنسا او في مصر يفرض قيودا عديدة عمى الجية المانحة االلتزام يقتضي 
 .(1)ة ويمكن اجماليا بما يميمراعاتيا قبل قرار االسقاط تكون في مثابة شروط لممارسة ىذه السمط

 

ان يرتكب الممتزم اخطاء جسيمة , فجزاء االسقاط ال يمكن االلتجاء اليو اال عندما يقترف الممتزم اخطاء جسيمة   -1
وادائو الخدمات المطموبة , وال يفرض ىذا الجزاء اال اذا اثبت ان  ال تختفر تؤدي الى عجزه من تيسير المرفق العام
 افية الجبار الممتزم عمى رفع االخطاء التي اقترفيا الجزاءات المالية واجراءات الضغط المؤقتة غير ك

ومن تطبيقات االخطاء الجسيمة التي تبرر اسقاط االلتزام , رفض الممتزم تنفيذ التعميمات الصادرة من االدارة ,   
روط , وترك واستمراره في مخالفة التزاماتو دون موافقة االدارة , وعدم احترام مدة التنفيذ المنصوص عمييا في دفتر الش

المرفق دون استغالل , حيث ان الممتزم يجب ان يضمن استمرار المرفق في تادية خدماتو المطموبة , كذلك يعتبر من 
 قبل االخطاء الجسيمة والتي تبرر اسقاط االلتزام عدم وفاء الممتزم بالتزاماتو المالية قبل االدارة 

ابتعاد ىذا الجزاء من اء في العقد او في القانون ال يعني اطالقا والجدير بالذكر بان النص عمى حاالت االسقاط سو   
غير ىذه الحاالت , اذ ان ىذا الحق يعتبر من قبيل السمطات التي تتمتع بيا االدارة حتى وان لم ينص عميو , غير ان 

وا خطورتيا , وعند ذكر ىذه الحالت سواء في العقد او في القانون يدل بوضوح عمى ان المتعاقدين او المشرع قد قدر 
ذلك ال يخضع قرار االسقاط لرقابة المالئمة القضائية , اما عن الحاالت غير المنصوص عمييا فانيا تخضع ليذه 

 الرقابة لمتحقق من مدى مالئمة ىذه العقوبة الخطيرة لالخطاء التي اقترفيا الممتزم  

االلتزام اذا اتضح ان الخطا المنسوب الى الممتزم ال يرتقي الى فكرة  ويرفض مجمس الدولة الفرنسي الحكم باسقاط   
الخطا الجسيم , وال يبرر توقيع ىذا الجزاء الشديد , وانما يبرر توقيع جزاء اخر اخف خطورة , كوضع الممتزم تحت 

 الحراسة االدارية 

 اعذار الممتزم:   -2
 تمتزم االدارة بإعذار الممتزم قبل توقيع جزاء الفسخ 

الممتزم ,  وتنص كراسات الشروط عادة عمى وجوب االعذار ومدتو , فاذا ما اتخذت االدارة جزاء االسقاط دون ان تعذر  
وتعفى االدارة من االعذار اذا تضمن العقد نصا صريحا  عيب ويمكن الطعن فيو امام القضاءفان قرارىا يكون مشوبا ب

العذار غير ذي فائدة او ال جدوى منو , حينما يعمن الممتزم انو اصبح غير يقضي باعفاء االدارة منو , او اذا اتضح ان ا
, من االعذار عندما تكون ىناك  حالة استعجال او ضرورة  قادر عمى االستمرار في ادارة المرفق , وتعفى االدارة ايضا 

 قضائية بالنسبة لمممتزم ال تسمح  باعذار الممتزم , كذلك فال جدوى من االعذار في حالة االفالس والتصفية ال

                                                           
 111, ص, جامعة بغداد ماجستير د. محمد عبد الصمد محمود الربيعي , سلطة االدارة في انهاء عقودها االدارية , رسالة  ( 1



 

                                                                                   79 
 

لقد استقر القضاء الفرنسي عمى ان االدارة ال تستطيع تقرير اسقاط  وجوب ان يصدر قرار االسقاط من القضاء  -3  
 . (1)االلتزام دون المجوء الى القضاء , ما لم ينص عمى ىذا الحق في العقد 

 

 

 النتائج المترتبة عمى اسقاط االلتزام

موضوع انقضاء عقد االلتزام بعض المشاكل المالية الخاصة بمصير االموال واالدوات التي وضعيا الممتزم يثير      
لخدمة المرفق , ومشاكل اخرى تتمثل بالتسوية الحسابية بين الممتزم واالدارة وبحقوق الغير , ويجب التنبيو الى ان اسقاط 

قوم االدارة بتنفيذ وادارة اعمال المرفق كما قد تعيد باعمالو الى متعيد االلتزام ال يعني انتياء عمل المرفق العام اذ قد ت
 اخر ,

ان النتائج او االثار التي تترتب عمى اسقاط االلتزام تتوقف  عمى النص عمى ماليا الى نصوص العقد او الى القانون   
 الذي انيى بو االلتزام ويمكن اجماليا بالنقاط االتية :

ال تمتزم الجية مانحة االلتزام بحقوق دائني الممتزم اال اذا نص عمى ذلك في العقد او في القانون الذي انيى   -ا    
العقد, الن االدارة في مثل ىذه الحالة ال تعتبر خمفا عاما وال خاصا لمممتزم ولكن يجوز لدائني الممتزم الرجوع عمى ما 

 ,تو المتعمقة بالمرفق يستحقو تجاه االدارة كثمن لبيع ادوا

يفقد الممتزم التأمينات التي دفعيا لإلدارة  ويحق لإلدارة ان تخصم من استحقاقو المبالغ الالزمة لمصيانة او   -ب   
 ,إلصالح ما اندثر من اآلالت 

د يتحمل االعباء يحل المتعاقد الجديد فيما لو تعاقدت االدارة من جديد محل المتعاقد القديم غير ان الممتزم الجدي -ج  
المالية التي تكبدتيا االدارة في سبيل اتمام ارساء االلتزام عميو بالمزايدة , كما تستطيع  وفي ىذه الحالة تمتزم االدارة بان 
تدفع  لمممتزم الذي اسقطت التزامو االدوات التي ترغب ابقائيا ولم تكن الت الييا بدون مقابل كاشياء متعمقة وضرورية 

 ,ما اذا لم ترغب فييا فانيا تبقى لمممتزم عمى ان تدفع االدارة لو تعويضا عن فترة استعماليا وكذلك ثمن اندثارىابالمرفق, ا

ال يستحق المتعاقد التعويض عن اسقاط االلتزام اذ انو جزاء تدفعو االدارة عميو بل ان االدارة تستحق تعويض عن   -د   
 االسقاط ,لحقيا بالمرفق والتي سبب االضرار التي ا
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ال تسري في مواجية االدارة والمتعيد الجديد عقود العمل المبرمة بين الممتزم وبين عمالو بل تبقى حقوق العمال    -ه  
 ون االسقاط عمى خالف ذلك , فتكونوغيرىم من الدائنين متعمقة بذمة الممتزم غير انو قد تنص في عقد االلتزام او في قان

ن بالمرفق قائمة وسارية المفعول فال تستطيع االدارة وال الممتزم ان يتخمى من تمك االلتزامات وال وتبقى عقود المنتفعي -و  
 . (1)مبدا دوام سير المرافق العامة يتطمب ذلك وال يمكن مخالفتو

 : استرداد المرفق  ثانيا 

عن انياء االدارة لعقد االمتياز , قبل نيايتو الطبيعية دون خطا من جانب الممتزم مقابل تعويضو تعويضا وىو عبارة     
عادال , ومن ثم فان االسترداد يتم بقرار اداري حتى ولو تضمن العقد نصا عمى حق االدارة في االلتجاء اليو , فمثل ىذا 

 النص كاشف ومنظم ال مقرر لحق جديد 

ي الى تكيف االسترداد بانو من قبيل نوع نزع الممكية لممنافع العامة , ولكن ىذا الراي كما الحظ فقياء ولقد ذىب را   
اخرون غير صحيح , الختالف النظام القانوني لكل من االجراءين , فضال عن ان االسترداد ينص عمى منقوالت بل  

 وعمى اموال ليست ممموكة لمممتزم 

يس اال مجرد فسخ لعقد االلتزام , استعماال من االدارة لحقيا في انياء العقود االدارية دون خطا والحقيقة ان االسترداد ل   
 من المتعاقد لدواعي الصالح العام 

واذا كان الحق في انياء العقد مسمم بو لإلدارة في مجال عقود االمتياز كما ىو الشأن بالنسبة الى سائر العقود , فان   
 عمل احد االوضاع االتية :في ال يأخذاالسترداد 

 االسترداد المنصوص عميو في العقد -أ 
 االسترداد غير المنصوص عميو في العقد -ب 
 االسترداد الذي تنظمو قوانين خاصة  -ج 

 سنتناول شرحيا بالتتابع :
 

 االسترداد المنصوص عميو في العقد  -أ 

 129بالنسبة الى معظم عقود االمتياز , بل ان القانون رقم  المنصوص عميو في العقد , ىو النظام الغالب واالسترداد   
المصري بالتزام المرفق العامة يجعل من ىذا النظام القاعدة العامة في جميع عقود االلتزام في مصر ,  1947لدستور 
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ياء مدتو " وبيذا ذلك ان المادة الرابعة منو تنص عمى انو "يجب ان تحدد وثيقة االلتزام شروط واوضاع استرداده قبل انت
النص اصبح من الضروري ان تتضمن عقود االلتزام التي تعقد في ظل القانون السابق شروطا ينظم كيفية استرداد المرفق 

لإلدارة فان    ن حق االسترداد اذا كان حقاقبل ميعاده , ىذا وييمين عمى موضوع االسترداد االتفاقي قاعدة اساسية وىي ا
ىي نصوص تعاقدية , يتعين عمى القضاء احتراميا  , وليذا فان مجمس و في عقد االمتياز النصوص الواردة بخصوص

 . (1)الدولة الفرنسي يجري عمى تطبيق النصوص بدقة متى رفع االمر اليو بخصوص تفسيرىا او تطبيقيا 

 

 شروط ممارسة االسترداد المنصوص عميو  

يشترط مجمس الدولة الفرنسي لممارسة حق االسترداد االتفاقي بعض الشروط التي يجب مراعاتيا عند تفريد االسترداد      
 : وىي التعاقدي , كما ان القضاء المصري يمزم االدارة بمراعاة بعض ىذه الشروط 

يجب ان ينص عميو صراحة في العقد ,  فاذا ما استردت  االدارة المرفق وانتيى العقد , وقد دخمت  في عقد جديد   -1  
مع ذات الممتزم دون ان تنص في العقد عمى االسترداد , ففي ىذه الحالة ال تستطيع ممارسة االسترداد االتفاقي , بيد ان 

 تفاقي ىذا ال يمنعيا من ممارسة االسترداد غير اال

عمى االدارة قبل ممارسة االسترداد اعذار الممتزم بذلك , لكي ال يفاجئ بقرار االسترداد اال اذا نص في العقد عمى   -2  
 خالف ذلك 

عقود االمتياز في احوال كثيرة عمى مدة معينة ال يجوز خالليا االسترداد خالليا , فعمى االدارة احترام قد تتضمن  -3  
ن ىذا ال يمنع االدارة من ممارسة سمطتيا في انتياء عقد االلتزام خالل ىذه المدة متى اقتضت  ذلك الشرط , ولك

 المصمحة العامة ذلك 

اذا حدد العقد االسباب التي يجيز لإلدارة استرداد المرفق , فال تستطيع ممارسة االسترداد االتفاقي اال لألسباب  -4  
الصالح العام , وبناء عمى ذلك فاذا استردت االدارة المرفق بغية تحقيق التي تتعمق ب االسبابالمنصوص عمييا او 

 اغراض مالية يكون قرار االسترداد مشوبا بعيب االنحراف بالسمطة 

المنصوص عمييا في العقد او القوانين او الموائح , فيجب ان يتخذ يجب ان يستوفي قرار االسترداد الشروط الشكمية  -5  
 الجية االدارية المختصة بممارسة ىذا الحق , وىي دائما ما تكون السمطة المختصة بإبرام العقد قرار االسترداد من 
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عميو ان االدارة اذا مارست حق االسترداد االتفاقي دون مراعاة الشروط المنصوص عمييا في العقد او ومن المتفق      
فان القضاء يستطيع ان يحكم عمى االدارة اما ممارستو ألسباب غير مشروعو بعيدة عن مقتضيات الصالح العام , 

 . (1) سترداد غير المشروعبتعويض الممتزم عما لحقو من اضرار او الحكم بإلغاء اال

ياء عقد االلتزام ,وال يجوز لمممتزم ان يحصل عمى ارباح المرفق بعد ويترتب  عمى ممارسة حق االسترداد االتفاقي ان   
 تاريخ االسترداد , وتصبح ىذه االرباح ممكا لإلدارة 

واالسترداد يشمل المرفق بكامل اجزائو , وال تستطيع االدارة استرداد جزء منو اال اذا تضمن العقد نصا صريحا بذلك .   
 تجزئتو  ذلك ان االلتزام يكون كال ال يصح

ويشير العقد احوال كثيرة الى كيفية تنظيم العالقة بين االدارة والغير بشان االلتزامات التي كان يتحمميا الممتزم في   
  تمواجية الغير , فينص مثال عمى حمول جية االدرة المستردة محل في تحمل تمك االلتزاما

التفسير المعقول لمعقد , اما حدود  فيتطيع ان تتحمل منيا متى كانت وىنا تمتزم االدارة االدارة  بيذه االلتزامات وال تس  
التي تفتضييا  ادارة المرفق , اما بالنسبة  ت, فان االدارة تتحمل ايضا كافة االلتزامااذا لم يتولى العقد تنظيم ىذه العالقة  

لاللتزامات االخرى , فان االدارة تتحمميا ايضا متى كانت بحدود التفسير المعقول لمعقد , وكانت تعمم بيا ولم تبدي اي 
 اعتراض بخصوصيا 

ض ىنا بانو تعويض اتفاقي ويوازي سمطة االدارة في استرداد االلتزام حصول الممتزم عمى التعويض الكامل ويمتاز التعوي  
يقدره الطرفان مقدما , ويشمل تعويض النفقات الي انفقيا الممتزم في اعداد وتييئة المرفق وتغطية راس المال المستقر 

االسترداد , ويقدر ىذا الربح وفقا لمتوسط ارباح الممتزم خالل ويشمل التعويض ايضا االرباح التي فقدىا الممتزم من جراء  
لتي يحددىا العقد والتي تسبق االسترداد مباشرة , والتعويض الذي يستحقو الممتزم قد يدفع دفعة واحدة او عمى السنوات ا

 عدة دفعات سنوية يتم االتفاق عمييا في العقد 

 االسترداد غير التعاقدي  -ب     

لم يتضمن نصا كيفية االسترداد التعاقدي  الذي تمارسو االدارة بإرادتيا المنفردة اثناء سريان العقد , اذا وىو االسترداد   
 او الذي تمارسو االدارة خالل الفترة التي ينص العقد عمى عدم جواز االسترداد التعاقدي خالليا

 الجدل بين الفقياء بشان االسترداد غير التعاقدي وانقسم الفقو الى ثالثة اتجاىات ىي : وقد اصتدم    
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ويسمم ىذا الفقو بحق االدارة في استرداد المرفق قبل انقضاء مدة االلتزام ويشكل االغمبية من الفقياء  االتجاه االول:   
 . (1)قد االسترداد التعاقدي اثنائيا المنصوص عمييا , حتى وان لم ينص عميو في العقد , او خالل المدة التي حرم الع

لتزام الفسخ خارج نصوص عقد االاالسترداد غير التعاقدي بناء عمى انكاره لفكرة  فكرة من الفقو: االتجاه الثاني وينكر 
ان فكرة االسترداد ليس ليا وجود خارج نصوص العقد او دفاتر الشروط , ويبرر ذلك عمى اساس من فكرة  ىذا الفقو ويرى

رام عقد االلتزام بإرادتيا المنفردة "الحقوق المكتسبة " بمعنى ان لمممتزم حق مكتسب في استغالل المرفق العام منذ اب
 ,مادامت نصوص العقد ال تجيز ذلك االنياء اما

يذىب الى ان سمطة االدارة في ىذه الحالة ال تعتبر من قبيل سمطة االسترداد غير التعاقدي ,  فانو االتجاه الثالث  
كافة العقود االدارية , بما فييا عقد االلتزام , وانما ىي مجرد تطبيق من تطبيقات سمطة االنياء االنفرادي التي تسري عمى 

ويرى ىذا الفريق بان عبارة االسترداد تقتصر عمى حالة واحدة ىي االسترداد المنصوص عميو في العقد , االسترداد 
فق فيجب التعاقدي , ويشترط  ان يكون الغرض من ىذا االسترداد احالل االدارة المباشرة محل االلتزام , اما اذا الغي المر 

بسمطة    استعمال عبارة الفسخ , ويبرر ىذا االتجاه رايو بان مجمس الدولة الفرنسي لم يصدر احكاما تعترف لإلدارة 
االسترداد اذا لم يكن منصوص عميو في العقد , اي انو ال توجد احكام تؤيد وجود سمطة االسترداد غير التعاقدي التي 

 يقول بوجودىا بعض الفقياء

ا يتضح ان الخالف بين االسترداد غير التعاقدي واالنياء االنفرادي الى خالف لفظي ال قيمة لو من الناحية ومن ىذ   
 العممية 

وىذا يوزي سمطة االدارة في استرداد المرفق , حق الممتزم في الحصول عمى التعويض وفقا لمقواعد العامة في انياء   
 العقود االدارية 

 د الذي تتضمنو قوانين خاصة االستردا -ج    

في عقد االلتزام عمى كيفية استرداد المرفق , بل تتولى الدولة تنظيم ىذا االمر عن طريقة اصدار تشريعات قد ال ينص   
خاصة تنظم ىذا االسترداد واالثار المترتبة عميو من حيث حقوق والتزامات االطراف المتعاقدة   وقد تدخل المشرع 

, في مجال عقود االمتياز فاصدر قوانين مختمفة التنظيم استرداد بعض المرافق الحيوية    1845 الفرنسي منذ سنة
امتياز شركة  وانياءتموز  26والصادر في  1956لسنة  285وكذلك قد تدخل المشرع المصري , فاصدر القانون رقم 

 . (2)شركة الكيرباء وشركة المياهتياز قناة السويس , وقد فعمت االدارة في لبنان ذلك , عند استردادىا الم

تقرر انياء عقود امتياز شركة نفط خانقين المحددة في  1958اما في العراق , وبعد قيام ثورة الرابع عشر من تموز عام  
االراضي المحولة , كما تقرر انياء وكالة شركة نفط الرافدين لتوزيع منتجات المصافي الحكومية , وبعد قيام ثورة السابع 
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ر من تموز قام المشرع العراقي بإلغاء كافة االمتيازات البترولية الممنوحة الى الشركات االجنبية واعادتيا الى الشعب , عش
 . (1)ترويض الثروة وتييئة مقدمات اسقاطيابعد ان تصبح تمك الشركات تحاول انتياج خطة لمتسويق تستيدف 

  ثالثا: االسباب االخرى لفسخ العقد         

 :وقد ينفسخ عقد االمتياز قبل مدتو الطبيعة ألسباب اخرى متفرقة منيا 

الممتزم قبل نياية مدة االلتزام , قد يختمط من حيث الواقع  بين االدارة وبينيتم باتفاق وىو الذي الفسخ االتفاقي :  -أ 
بطريقة االسترداد االتفاقي ولكن الطريقتين مختمفتان , الن حق االدارة في استرداد االلتزام ىو حق اصيل ,سواء 

 نص عميو في العقد او لم ينص عميو 

, وبمقتضاه يتولى الطرفان تقدير التعويض الذي ينالو  اما الفسخ االتفاقي فيو يتم عن تراض كامل بين االدارة والممتزم  
 الممتزم , وكيفية دفعو وتمجا االدارة عادة الى ىذه الطريقة اذا قدرت صعوبة االلتجاء الى طريقة االسترداد 

رفق ماذا ادت الى تدمير محل ال ومن اوضح االمثمة ليذه الطريقة حالة القوة القاىرة ,:  الفسخ بقوة القانون  -ب   
ان يتضمن العقد نصا بمقتضاه ينقضي العقد في حالة وفاة الممتزم اذا ومن ذلك ايضا  الذي يدار عن طريق االمتياز ,

تحقق ىذا الشرط , او ان يصدر قرار لحل الشركة الممتزمة , ومنو ايضا ان يصدر قانون يتضمن فسخ عقود االلتزام 
, ويمجا المشرع عادة الى ىذه الطريقة في حالة ما اذا اراد تأميم مرفق الخاصة بمرفق معين او بنوع بعينو من المرافق

 معين يدار بطريقة االمتياز , وحينئذ يتولى ىذا القانون تنظيم طريقة تعويض الممتزم القديم 

 ويمجا الممتزم الى القضاء طالبا انياء عقده قبل االوان ألسباب متعددة بناء عمى طمب الممتزم :  الفسخ القضائي -ج      

 اذا اخطات االدارة خطا جسيما في تنفيذ التزاماتيا التعاقدية  -1   

اذا عدلت االدارة في شروط االلتزام بما يخل بتوازنو االقتصادي اخالال جسيما يفوق امكانيات الممتزم االقتصادية او  -2  
 يغير من جوىر العقد بما يجعمو بمثابة عقد جديد ما كان الممتزم يقبمو لو عرض عميو عند التعاقد الول مرة الفنية او

واخيرا فقد يطمب الممتزم او االدارة انياء العقد االلتزام اذا اختل التوازن المالي لمعقد نتيجة ظرف طارئ , وثبت  -3  
 . (2)و لمممتزم ان التوازن المالي لمعقد لن يعود الي
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 الخاتمة 

 

المتقدمة لعقد امتياز  لتي توصمنا الييا من خالل دراسةالبد من سرد جميع النتائج والمقترحات ا وفي ختام البحث        
وذلك ان دراسة ظاىرة معقدة كاالمتياز تتميز بشمولية مجاالتو والطابع الحركي لمحمو يجعل من دراستو . المرافق العامة 

تثير جممة اسئمة في جوانب متعددة يتحتم االجابة عمييا اال انو ال يمكن القول في كل االحوال ان ىذه الدراسة تقطع براي 
حظى بأىمية  خاصة من الناحيتين النظرية والعممية ويبمور جوانب , وبذلك يتم االشارة الى ما يحاسم في كل شيء بشأنو 

 الخصوصية والتفرد فييا وعمى النحو التالي : 

 لنتائج اوال: ا   

التجارية  معقد من حيث احتوائو عمى اكثر من عنصر من عناصر الممكية الصناعية بطابعيتسم  ان عقد االمتياز -أ 
التجارية حدىا االدنى والمذان يمثالن محل العقد , فاتساع مجاالت النشاط االقتصادي تمثل المعرفة الفنية والعالمة 

لعقد االمتياز وشمولو لنشاطات االنتاج والتوزيع وتقديم الخدمات جعل الحاجة ماسة الى التوسع  في مفيوم المعرفة 
 لتبمغيا بغير اقترانيا بعقد االمتياز .الفنية باعتباره وسيمة النتشار  وتعميم المعرفة الفنية في مجاالت ما كانت 

ان غياب التنظيم القانوني الذي يؤسس مشروعية العقد فضال عن عدم قدرة العقود المعروفة عن استيعاب احكام  -ب 
العقد يثير الشك لدى اطرافو حول مدى قدرة النظام القانوني الوضعي عمى احتضان ىذه االليو الجديدة مما يدفعيا 

التحكيم  لفض ما ينشا بينيما من نزاعات والتي تبدي مرونة كبيرة في احترام الشروط التعاقدية لعدم الى المجوء الى 
  لذا نجد ان التحكيم شرطا مألوفا في عقود االمتياز .التقيد بأحكام القانون الوطني 

ان المجوء الى التحكيم في عقد االمتياز قد يكون  وسيمة ضارة بالمتمقي خصوصا التي تفرض ىذا الشرط ينبغي ابعاد  -ج
عادلة او غير عادلة بصورة عقودىا عن حكم التشريعات الوطنية وتكوين نظام قانوني خاص بنشاطيا يكرس مصالحيا 

لألحكام التي يقررىا يد نطاقيا بدقة متناىية لتكون مصدرا مما يحتم معو الحرص عمى تفصيل الشروط التعاقدية وتحد
 المحكمون  دون المجوء الى ما يسمى قانون التجارة الدولية الذي يمثل مصالح ىذه الشركات .
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  ثانيا: المقترحات     

اقتصادية كبيرة  الى تنظيم تشريعي النظام عمى قدر كبير من الخطورة يمثل ضرورة ممحة لتعمقو بقطاعاتان الحاجة    
ومؤثرة , ورغم ان عقد االمتياز يعد من عقود نقل التكنولوجيا فان التنظيم التشريعي لعقد نقل التكنولوجيا في بعض الدول 

رغم انو سد جانبا ميما من جوانب عقد االمتياز فانو ال يغني عن صدور تنظيم تشريعي لو , لذا فان الحاجة ماسة 
 ي العراق يأخذ بنظر االعتبار المسائل التالية :إلصدار مثل ىذا التشريع ف

تحديد الفترة الزمنية التي يمزم المتمقي فييا بدفع االقساط المستحقة عن  نرى من االفضل عمى المشرع العراقي   -1  
 استنادا الى اي من المعاير التالية : استخدام المعرفة الفنية وذلك 

مدة زمنية محدودة كأربع او خمس سنوات مثال وىي الفترة المعقولة الكتساب التمكن التكنولوجي من المعارف  -أ 
 المنقولة 

 او بظيور مقدرة الطرف المحمي عمى ابتكار معارف جديدة   -ب 
 او يتم تحديد المدة بظيور معارف فنية جديدة تتجاوز المعارف الفنية محل العقد او كشف سريتيا  -ج 
شرط يحظر عمى الطرف المحمي الترخيص عمى المعرفة الفنية ألطراف محمية اخرى بموجب عقد  حظر اي -د 

ترخيص من الباطن لما لو من اىمية في نشر المعرفة الفنية داخل البمد الواحد دون الحاجة الى عممية التعاقد 
 مجددا عمى نفس المعرفة من قبل مشاريع اخرى

وامل االنتاج من المانح في حالة توفر بدائل محمية تتحقق بيا نفس حظر اي شرط يقضي بضرورة التزود بع -ه 
 لمجودة في الشبكة معايير الجودة المتوفرة في البدائل التي يزودىا المانح بحجة المحافظة عمى المستوى العام 

ئل الوطنية الحاجة الى انشاء جمعية او نادي لالمتياز يتضمن التعريف بنظام االمتياز ويعمل عمى حشد الرسا -2
إلنشاء شبكات امتياز وطنية االطراف تعمل عمى تطوير المعارف الفنية التي تناسب مرحمة التطور االقتصادي في 

العراق والوقوف في اسواق المنافسة مع الشركات الكبرى خصوصا اذا كانت ىذه الشبكات تراعي االعتبارات واالذواق 
ا يجعل القدرة عمى السيطرة عمى السوق المحمي ممكنة في بعض المجاالت المحمية وعوامل االنتاج المتوفرة محميا مم

  وذك عمى غرار الجمعيات التي تراعي ىذا النشاط في الدول المختمفة .
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