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الكلمة الافتتاحتة
ميحرلا نمحرلا هللا مسب وتَ اس خؼني ،
وامطالة وامسالم ػىل افضل اخلوق وخامت املرسوني.
اذلد هلل وامشكر هلل ػىل اهَ وفلٌا لإمتام ُذٍ املسعرة الاجرائَة اميت ثضم مداخالت ػومَة غُرضت
مضن سوسةل امًشاظات وامخظاُرات امؼومَة وامخكوًًية امليجزة ابرشاف من مدٍرًة امخجارة وابمرشانة مع
لكَة احللوق،جامؼة ادمحم توكرة – تومراداس ،وابميخًس َق مع غرفة امخجارة – امساحل ،وُذا خالل س ية
 ،8102وكد ثوجت ُذٍ الاغامل مبجموػة كمية من املداخالت.
اخضؼت ُذٍ املداخالت اىل امخليمي الااكدميي وامؼومي ػرب انوجية امؼومَة امللرتحة من ادلنخورة حساٍن
سامية واميت ارشفت ػىل وضؼِا وحركيهتا يف ُذا امشلك والاخراج اههنايئ ويف كامة املسعرة الاجرائَة
حىت حكون أثرا ًضاف اىل املكذبة اموظيَة اجلزائرًة ٌس خفيد مهنا لك هممت يف جمال امليافسة بلك اتؼادُا،
وابمخجارة تل وابملواهني اات امطةل لس ام املخؼولة تخفوًظ املرفق امؼام .مع امؼمل اهنا اغامل ثيدرج مضن
ثيفيذ اخملعط اموظين مؼمل مدٍرًة امخجارة واميت اس خدغى فهيا امؼمل مع امرشاكء الاجامتغَني وكد اخذارت
نمتثَل ذلكل لكَة احللوق ،تودواو ،جامؼة ادمحم توكرة -تومرداس  ،ما ًؼخرب رشف ميا يف ُذا اهمتثَل.
ثخضمن ُذٍ امسوسةل حمعخني متثال يف:
 موخلى وظين حول« جموس امليافسة و دورٍ يف ضامن سوق ثيافس َة" امليؼلد ًوم  10ماي
 8102وامليظم من مدٍرًة امخجارة مولًة تومرداس ابمرشانة مع لكَة احللوق ،جامؼة ادمحم توكرة
 تومرداسً وم درايس حول « ثفوًضات املرفق امؼام من أجل ضامن ثيافس َة ىزهية و شفافة » ،امليؼلد ًوم
 80هومفرب  .8102وامليظم من مدٍرًة امخجارة تومرداس ابمرشانة مع لكَة احللوق ،جامؼة ادمحم
توكرة  -تومرداس
إان الاُداف الاساس َة من اػداد ُذٍ امخظاُرات ،ػىل اخذالف مواضَؼِا ،يه حكوٍن امَِئات
املخدخةل يف جمال امخجارة وامليافسة معوما (،موضفني يف لك امَِئات من مفدشني  ،أغوان ادلرك والامن،
وادلارك ،امؼداةل )..وفذح اميلاش حول لك املسائل املعروحة اات امطةل ،وامبحر غن إازاةل امؼراكيل
وثلدمي احلوول وامبدائل ملك املسائل واملضااي اميت جشلك مغوضا يف اميص او يف الاجراءات ،وابمخايل
3

امؼمل ػىل ثذمَل امطؼوابت املمكٌة ػرب امبحر يف مسبةل امخعبَق امسومي نويطوص وحصة الإجراءات
وظبؼا ثوس َع اموغي ملك امفئات املِمتة واميت مِا ػالكة ابملوضوع.
تؼد اجناز ُذٍ الاشغال هيوٍ ان املشارنة الااكدميَة اكهت حارضة تلوة وممثةل يف خنبة من امباحثني يف
امخخطص من داكحرة واساثذة من لك أحناء اموظن ،مع مجموػة من املشارنني املمِيَني احصاب املَدان
وامخعبَق ،وكد اكانحلضور توضفِم مدغوًني ومشارهَني يف هفس اموكت لك من امَِئات امؼمومية
وامسوعات امؼوَا ،اىل جاهة امفاػوني يف امسوق من املخؼاموني الاكذطادًني وامخجار وملِيَني وارابب
امؼمل واكل توضفَ امرشًم الاكذطادي ،ونذا مت جسجَل مشارنة ادلؼَات الاس ام مهنا خلاضة حبامًة
املس هتكل وممثوني اجملمتع املدين معوما وُذا لكَ هبدف اثراء اميلاش.
ويف خذام ُذا املسار وحتليلا مالُداف امسامية ،سؼَيا لخراج ُذٍ امًشاظات يف شلك املسعرة
الاجرائَة و ورش الغامل يف امطَغخني؛ امًسخة اموركية والاًداع امرمقي مخؼم امفائدة انرث ،فرجاؤان أن ثؼم
امفائدة نوجمَع ،وأن حتىض ابمللروؤًة املياس بة مِا فِيي ثؼد هخاج معل مكثف ومشرتك تني الادارة واجلامؼة
و هللا ويل امخوفيق.
تحت اشراف واعداد وت تريت
الدكتىرَ  .حسايً سامًُ  ،السًدَ عبابسُ سامًُ
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الخظاهغة الاولى
يىو دراسٌ حىل

" جملس امليافسُ و دوره يف ضناٌ سىق تيافسًُ "
امليعقد يىو  10ماٍ 8102
حتت الرعايُ السامًُ للسًد والٌ واليُ بىمرداس
امليظه مً

بالشراكُ مع
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المراحل ضي ترة شاط.
المرحلة االولى

الملتقى

وبْ ثذا٠خ اٌزسع١ش ٌٙزٖ اٌزظب٘شح ثٛظغ ثطبلخ رمٕ١خ زٛي اٌٍّزم ٝاٌٛغٕ ٟرسز ٞٛػٍٝ
أُ٘ إٌمبغ األعبع١خ  ٚاٌزٕظ١ّ١خ ِٓ أخً ئٔدبزٗ  ٚاٌزٔ ٟزوش ِٕٙب وب٢ر ٟ؛ غج١ؼخ إٌشبغ
،ربس٠خ ِ ٚىبْ ئخشائٗ ،األ٘ذاف اٌّزٛخبح ِٓ رٕظ ،ّٗ١رسذ٠ذ اٌ١ٙئبد إٌّظّخ ٌٗ  ،األغشاف
اٌّؼٕ١خ ثٙزا اٌٍّزم ،ٝاٌجشٔبِح اٌؼبَ ٌٙزٖ اٌزظب٘شح ،اٌٛثبئك اٌّٛصػخ.
ثبإلظبفخ ئٌ ٝرؼ ٓ١١ئغبس ثّذ٠ش٠خ اٌزدبسح وّششف ػبَ ٌٍغٙش ػٍ ٝوً ِشازً اٌزٕظ،ُ١
 ٛ٘ٚالسيد مرداسي سيد علي.
رُ ئسعبي اٌجطبلخ اٌزمٕ١خ ئٌ ٝاٌّصبٌر اٌّشوض٠خ ٌٛصاسح اٌزدبسح لصذ ئثذاء اٌشأ ٚ ٞاٌزٟ
رُ ِٓ خالٌٙب اٌّٛافمخ ػٍٙ١ب  ،ثُ رُ ثؼذ رٌه ػمذ اخزّبع رٕظ ّٟ١أٚي ػٍِ ٝغزِ ٜٛذ٠ش٠خ
اٌزدبسح ثجِٛشداط ثزبس٠خ  2012/04/04ثسعٛس وً ِّثالْ ػٓ اٌّذ٠ش٠خ اٌد٠ٛٙخ ٌٍزدبسح
اٌدضائش ،الدكخورة حساين ساميت أعزبرح ثىٍ١خ اٌسمٛق ٌدبِؼخ ادمحم ثٛلشح ثِٛشداطِّ ،ثٍٟ
ػٓ خٙبص اٌششغخ ٚاٌذسن اٌٛغٕٚ ،ٟاألِ ٓ١اٌٛالئ ٟإلرسبد اٌزدبسِّ ،ثً غشفخ اٌزدبسح ٚ
اٌصٕبػخ اٌغبزً  ٚئغبساد ثبٌّذ٠ش٠خ.
ثؼذ ػشض أُ٘ إٌمبغ اٌٙزا اٌٍّزم ٝاٌٛغٕٚ ٟػشض اٌجطبلخ اٌزمٕ١خ رمشس ِب :ٍٟ٠
أوال  :غج١ؼخ ٘زا إٌشبغ أ ٓ٠رُ االرفبق ػٍ ٝظشٚسح ئػطبء صجغخ خ٠ٛٙخ ٚ ٚغٕ١خ
ٌٙزا اٌّٛظٛع  ِٓ ٚثُ االرفبق ػٍ ٝرٕظ ّٗ١ف ٟئغبس "ٍِزمٚ ٝغٕ"ٟ
ثّشبسوخ وً ِٓ ٚصاسح اٌزدبسح – ِدٍظ إٌّبفغخ -اٌّذ٠ش٠خ اٌد٠ٛٙخ ٌٍزدبسح
اٌدضائش – ِذ٠ش٠خ اٌزدبسح ٌٛال٠خ اٌدضائش – ِذ٠ش٠خ اٌزدبسح ٌٛال٠خ ر١جبصح  ٚوزا غشفخ
اٌزدبسح  ٚاٌصٕبػخ ٌىً ِٓ ر١جبصح  ٚاٌدضائش.
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ثانيا  :ئػبدح ص١بغخ ٘زا اٌٍّزمٌ ٝى٠ ٟزّبشِ ٝغ اٌّٛاظ١غ اٌّمزشزخ ِٓ لجً
اٌّشبسو ٚ ٓ١ثبٌزبٌ ٟرٛع١غ ِسبٚسٖ زز ٝرى ٌٗ ْٛصجغخ شبٍِخ  ٚأوثش فؼبٌ١خ ف ٟردغ١ذ
اٌزسذ٠بد اٌمبدِخ .
ثالثا :رسذ٠ذ األ٘ذاف اٌّشخٛح ِٓ رٕظ٘ ُ١زا اٌٍّزمٚ ٝاٌّزّثٍخ ف:ٟ
 و١ف١خ زّب٠خ اٌّزؼبٍِ ٓ١االلزصبد ٓ١٠ف ٟظً ِدٍظ إٌّبفغخ. ِؼشفخ ِذِ ٜغبّ٘خ اٌّصبٌر اٌخبسخ١خ ف ٟزّب٠خ اٌّزؼبٍِ ٓ١االلزصبد ٓ١٠ف ٟظً لبْٔٛإٌّبفغخ .03-03
 ِؼشفخ اإلغبس اٌمبٌّٔ ٟٔٛدٍظ إٌّبفغخ. ِؼشفخ صالز١بد  ٚدٚس ِدٍظ إٌّبفغخ ف ٟظجػ اٌغٛق. ِؼشفخ اإلخشاءاد  ٚاٌّشازً اٌز٠ ٟزجؼٙب اٌّزؼبٍِ ٓ١االلزصبد ِٓ ٓ١٠أخً ظّبْ زمٛلٌُٙذِ ٜدٍظ إٌّبفغخ  ٚوزا غشق اٌطؼٓ.
 فؼٍ١خ  ٚفؼبٌ١خ ِدٍظ إٌّبفغخ. ػشال ً١رطج١ك لبٌٔ(:03-03ْٛذِ ٜدٍظ إٌّبفغخ ٚاٌّذ٠ش٠بد اٌٛالئ١خ ٚاٌد٠ٛٙخٌٍزدبسح).
رابعا :االرفبق ػٍ ٝثشٔبِح اٌٍّزمٚ ٝوزا رٛص٠غ اٌّٛاظ١غ ػٍ ٝاٌّزذخٍ ٓ١وبلزشاذ ثٓ١
ِذ٠ش٠خ اٌزدبسحٚ ،اٌّذ٠ش٠خ اٌد٠ٛٙخ ٌٍزدبسح  ،وٍ١خ اٌسمٛق ٌدبِؼخ ثِٛشداطٚ ،صاسح
اٌزدبسح ٚوزا ِدٍظ إٌّبفغخ ثبإلظبفخ ئٌ ٝاٌّصبٌر األِٕ١خ ٚاٌّزّثٍخ ف ٟاٌّٛاظ١غ
اٌزبٌ١خ:
 اٌّشوض اٌمبٌّٔ ٟٔٛدٍظ إٌّبفغخ  :اٌزشىٍ١خ  ،اٌزؼ ٚ ٓ١١ئٔٙبء اٌّٙبَ ،اٌطج١ؼخ اٌمبٔ١ٔٛخ.
ٔ ظبَ ػًّ ِدٍظ إٌّبفغخ (دٚسِٙ ،بَ  ٚصالز١بد اٌّدٍظ).
 ػاللخ اٌّصبٌر اٌخبسخ١خ ٌٛصاسح اٌزدبسح (اٌّذ٠ش٠خ اٌٛالئ١خ  ٚاٌد٠ٛٙخ) ثؼًّ ِدٍظ
إٌّبفغخ.
 ئخشاءاد اٌٍدٛء ئٌِ ٝدٍظ إٌّبفغخ  ٚاٌطؼٓ ف ٟلشاساد ِدٍظ إٌّبفغخ.
ّٔ برج رذخً ِدٍظ إٌّبفغخ ف ٟئسعبء عٛق رٕبفغ١خ  ٚئثجبد فؼبٌ١زٗ ف ٟاٌغٛق.
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المرحلة الثانية

الملتقى

رُ ػمذ اخزّبع رٕظ ّٟ١ثبٔ ٟػٍِ ٝغزِ ٜٛذ٠ش٠خ اٌزدبسح ثجِٛشداط ثزبس٠خ
 2012/04/12ثسعٛس وً ِٓ ِمشس ػٓ ِدٍظ إٌّبفغخِّ ،ثالْ ػٓ اٌّذ٠ش٠خ اٌد٠ٛٙخ
ٌٍزدبسح اٌدضائش ،اٌذوزٛسح زغب ٓ٠عبِ١خ ثٛصفٙب اعزبرح ف ٟاٌمبٔٔٚ ْٛبئجخ ػٓ ػّ١ذ
وٍ١خ اٌسمٛق ثدبِؼخ ثِٛشداطِّ ،ثً ػٓ خٙبص اٌذسن اٌٛغِّٕ ،ٟثً غشفخ اٌزدبسح
ٚاٌصٕبػخ اٌغبزً ِّٚثٍ ٓ١ػٓ ِٕزذ ٜسؤعبء اٌّإعغبد  ٚئغبساد ثبٌّذ٠ش٠خ.
رُ اٌزطشق ئٌ ٝإٌمبغ األعبع١خ ٌٍٍّزم ٝز١ث رُ رسذ٠ذ رذخالد اٌّشبسو ،ٓ١رسذ٠ذ
ٚظجػ خّ١غ ازز١بخبد اٌعشٚس٠خ ٌٙزا اٌٍّزمٚ ،ٝرّذ دساعخ ئِىبٔ١خ رّ ً٠ٛاٌٍّزمِٓ ٝ
غشف غشفخ اٌزدبسح ٚاٌصٕبػخ اٌغبزً ٘ٚزا ٌٍزىفً ثزشر١جبد إٌغخ  ٚاإلشٙبس  ٚوزا
ِشبسوخ ِٕزذ ٜسؤعبء اٌّإعغبد ثزىفٍٗ ثبالعزشازخ ٚاالغؼبَ.
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الواجهة الاعلاتتة

11

اإلاُىٍـ ـ ـ ـ ـ ـت

12

تروتوكول الافتتاح الرسمي
الجمهىعٍت الجؼابغٍت الضًمهغاَُت الكػبُت
حامػت ادمحم بىنغة -بىمغصاؽ

وػاعة الخجاعة ،اإلاضًغٍت الجهىٍت للخجاعة

ًلُت الحهىم،

اإلاضًغٍت الىالبُت للخجاعة بىمغصاؽ
ؾغقت الخجاعة و الهىاغت الؿاخل

" مجلس المنافسة و دوره في ضمان سوق تنافسية "
يوم  00ماي  2012بقاعت المحاضراث الكبرى بمقر واليت بومرداش
باشراف من عبابست ساميت /د .حساين ساميت
الجلؿت الاقخخاخُت  :مً  8.30إلى 9.30
 ًلمت جغخُبُت للؿُضة "اإلاضًغة الىالبُت للخجاعة" في مضازلت اقخخاخُت خىُ مجلـ اإلاىاقؿت. ًلمت البروقِؿىع بً نؿيرغبض الػظُم  /غمُض الٍلُت.ً -لمت الؿُض والي والًت بىمغصاؽ "غبض الغخمان مضوي قىاجُذ " و اقخخاح اقؿاُ اإلالخهى.

اهُال ١ألاقٛا: ٫
 -1الجلؿت ألاولى والثاهُت  :عبِؿت الجلؿت  :ص .خؿاًً ؾامُت.
الخىنُذ
00.00

الػىىان
مٍاهت و صوع مجلـ اإلاىاقؿت في الهغح
اإلاؤؾؿاحي

الجهت او
اإلاخضزل اؾم
اإلاؤؾؿت
ص .دمحم الُُب مجاهض ًٖى في مجلـ
اإلاىاٞؿت
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حامٗت جحزي وػو ـ
حامٗت بىمغصاؽ
حامٗت جِباػة
حامٗت جِباػة
مضًغٍت الخجاعة
حامٗت بىمغصاؽ

00.20
مجلـ اإلاىاقؿت وؾلُاث الًبِ
الهُاغُت
00.40
الغنابت الهًابُت غلى اغماُ مجلـ
اإلاىاقؿت
 10.00الجاهب الػملي لؿيرالخدهُهاث في مجاُ
اإلاىاقؿت بين وػاعة الخجاعة
ومجلـ اإلاىاقؿت
ص .خؿاًً ؾامُت حامٗت بىمغصاؽ
 '' 10.20غالنت اإلاهالح الخاعحُت لىػاعة الخجاعة
حامٗت بىمغصاؽ
بىعجاحت مىا٫
بػمل مجلـ اإلاىاقؿت
ص  .دمحم الُُب مجاهض ًٖى صاتم في
الىظام ال٣اهىوي لالصغاء امام مجلـ
10.40
مجلـ اإلاىاٞؿت
اإلاىاقؿت
حامٗت
ُٖىي ٖبض اإلاال٪
 11.00قػلُت جضزل مجلـ اإلاىاقؿت مً زالُ
بىمغصاؽ ـ
ص .اعوان هاعون
غغى هماطج جضزله إلعؾاء ؾىم جىاقؿُت
حامٗت اإلاضًت
حامٗت جحزي وػ
ص.قُش
اإلاخابػت الهًابُت للػىن الانخهاصي
11.20
حامٗت بىمغصاؽ
هاحُت
املخالل لهىاغض ناهىن اإلاىاقؿت.
ص .ب٣اع
ؾلمى
 11.40الػالنت بين وػعة الخجاعة ومجلـ اإلاىاقؿت ؾغصون
وػاعة الخجاعة
دمحم
ممثلحن مىخضي
 12.00الهػىباث التي ًخػغى اليها اإلاخػاملين ممثل مىخضي عإؾاء
اعباب الٗمل
الانخهاصًين في الؿىم لالؾخكاصة مً عنابت
املجلـ
مٟدل عتِس ي
ؾماحي ٦غٍم
 12.20غغى هخابج ؾبر الاعاء الخام بمجلـ
مضًغٍت الخجاعة

أ.ص .اعػٍل ال٩اهىت
بالت عقُضة
صٖ .اقىع ٞاَمت
ٞاع ُٞهل.
مغصاؽ ؾُض ٖلي
بًلِـ ٖبض الٗؼٍؼ
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الدكتورة حشاين سامتة
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مٍاهت و صوع مجلـ اإلاىاقؿت في الهغح اإلاؤؾؿاحي
ص.مدـمـض ال ـُـُب مـج ــاه ــض
غـًــى صابــم بـمـج ـل ـــ الـم ـى ــاق ـؿ ــت

مقدمة :
تتضمن مداخمتنا مسألة تنظيم وعمل مجمس المنافسة .والتي نتناول فييا كل من

 أوال  :مجلـ اإلاىاقؿت يهُئت إصاعٍت مؿخهلت،
 ثاهُا  :الخظييرباإلاهام اإلاؿىضة ملجلـ اإلاىاقؿت،
 ثالثا  :مسخلل وكاَاث مجلـ اإلاىاقؿت
أوال  :مجلـ اإلاىاقؿت يهُئت إصاعٍت مؿخهلت:
وكؤجه :في ألانل هظه الهُئت ٢اتمت بظاتها مىظ ؾىت ( .1995ألامغ  95-06حاهٟي .)1995
 -1ابان جل ٪الٟترة املجلـ ٧ان مىيىٕ لضي عتاؾت الجمهىعٍت٧ ،ان ًًم في حٗضاصه ً٢اة مً
املخ٨مت الٗلُا و مً مجلـ املخاؾبت ؛
 -2بٗض نضوع ألامغ  03-03اإلائعر في  2003/07/19جم الخا٢ه الى عتاؾت الخ٩ىمت زم لضي الىػٍغ
اإلا٩ل ٠بالخجاعة ؛
 -3حٛحرث جغُ٦بت املجلـ الظي أنبذ ًًم  06أًٖاء صاتمحن مً طوي ؤلازخهام في مجالي ال٣اهىن
و الا٢خهاص و  06أًٖاء أزغون ٚحر صاتمحن مً اإلاهىُحن ( )04و ممثلحن ( )02مً حمُٗاث خماًت
اإلاؿتهل٪؛ (اإلااصة  24جم حٗضًلها ًٖ َغٍ ٤اإلااصجحن  10مً ال٣اهىن ع٢م  12-08اإلائعر في  25حىان
 2008و  5مً ال٣اهىن ع٢م .)05-10
ً -4خمخ٘ املجلـ باالؾخ٣اللُت اإلاالُت و خغٍت اجساط ال٣غاع (اإلااصة  23جم حٗضًلها َغٍ ٤اإلااصة ع٢م
 9مً ال٣اهىن ع٢م  ،12-08اإلاٗض ٫واإلاخمم).
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مالخٓت هامت  :مغ مجلـ اإلاىاٞؿت بمغخلت جى ٠٢وكاٍ إلاضة  10ؾىىاث مً  2003الى ٚاًت
اٖاصة جُٟٗل وكاَه ؾىت 2013

الخظيير باإلاهام اإلاؿىضة ملجلـ اإلاىاقؿت مً زالُ ألامغ  03-03اإلاؤعر في 2003 /19/07اإلاػضُ واإلاخمم،
اإلاخػلو باإلاىاقؿت.
اإلاهام الً٣اتُت ٌٗ :ا٢ب اإلاماعؾاث اإلاُ٣ضة للمىاٞؿت و ًٟهل في الجزاٖاث.
 .2اإلاهام الاؾدكاعٍت ً :بضي مجلـ اإلاىاٞؿت عأًه في ٧ل مؿؤلت جغجبِ باإلاىاٞؿت و ًبضي ٧ل ا٢تراح في هظا
الكؤن ٦ما ًم ً٨له الُ٣ام ب٩ل ألاٖما ٫اإلاُٟضة يمً ازخهانه٧ ،ل جد ٤ُ٣أو صعاؾت أو زبرة و
ٌُؿدكاع في ٧ل مكغوٕ هو حكغَعي و جىُٓمي له نلت باإلاىاٞؿت.
 .3مهمت مغا٢بت الهُا٧ل الا٢خهاصًت ًٟ :هل في الُلباث الخانت بالخجمٗاث التي ًم٨نها أن جمـ
باإلاىاٞؿت و التي جـخٗـضي  % 40مً اإلابُٗاث أو اإلاكترًاث اإلاىجؼة في ؾى ١مُٗىت ال جخجاوػ زالزت ()03
أقهغ.
جىظُم غمل هُئاث مجلـ اإلاىاقؿت
ججضع ؤلاقاعة الى أن احخماٖاث مجلـ اإلاىاٞؿت حٗ٣ض في خضوص الىهاب ال٣اهىوي ،أو زماهُت ( )08أًٖاء
في (هُئت نى٘ أو اجداط ال٣غاع).
ولخمُ٨ىه مً مماعؾت اإلاهام الً٣اتُت اإلاؿىضة الُه بمىحب ال٣اهىن ٖلى هدى ٗٞا ،٫مىذ مجلـ اإلاىاٞؿت
زالزت هُا٧ل (: )03
 هُئت اجساط ال٣غاع اإلائلٟت مً ازني ٖكغ (ًٖ )12ىا ،بما في طل ٪ؾخت ( )06أًٖاء ٚحر صاتمحن
مؿئولحن ًٖ البذ في الً٣اًا التي ٌٗغيها ٖليها عتِـ املجلـ بٗض أن جيخهي هُئت الخد ٤ُ٣مً
جىحيهها.
 هُئت جد ٤ُ٣مئلٟت مً م٣غع ٖام واخض ( )01وزمؿت ( )05مً اإلا٣غعًٍ اإلاؿئولحن ًٖ الخدغي
في اإلاماعؾاث اإلاىاُٞت للمىاٞؿت و هُئت الخد ٤ُ٣مىٟهلت ًٖ هُئت اجساط ال٣غاع ٦ما هى مٗمى٫
به ٖلى مؿخىي املخا٦م ،أي الٟهل بحن هُئت انضاع الخ٨م و الهُئت التي جٟهل في اإلاىاػٖاث.
َبُػت الهغاعاث الهاصعة غً مجلـ اإلاىاقؿت
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و ًجضع الخظ٦حر بؤن مجلـ اإلاىاٞؿت مً زال ٫هُئت اجساط ال٣غاع ًم ً٨أن ًخسظ أهىاٖا مسخلٟت مً
ال٣غاعاث ،وهي :
 -1ال٣غاعاث التي جٟغى ٖ٣ىباث ه٣ضًه جهل الى  % 12مٗض ٫الضوعان في الجؼاتغ (اإلااصة  56مً ألامغ ع٢م
 03-03اإلائعر في  ،2003/07/19اإلاٗض ٫و اإلاخمم ،اإلاخٗل ٤باإلاىاٞؿت) ؛
٢ -2غاعاث الخضابحر الخدُٟٓت اإلاكاع اليها و٣ٞا ألخ٩ام ال٣اهىن اإلاظ٧ىع أٖاله ؛
 -3اجساط ٢غاعاث ب٣بى ٫التزاماث ُٞما بٗض بٗضم الًُٗ في الخٓلماث ؛
٢ -4غاعاث ألاوامغ الؼحغٍت اإلاٗللت الغامُت الى اجهاء اإلاماعؾاث اإلاُ٣ضة للمىاٞؿت التي جم الٗثىع ٖليها أو
ا٦دكاٞها ؛
الكئاث ألازغي مً الهغاعاث ،مثل :
٢ -1غاع ٖضم اإلا٣بىلُت بؿبب ٖضم الاهخمام أو الجىصة للٗمل أو اطا ٧اهذ الى٢اث٘ املخخج بها مىهىنا
ٖليها أو ٚحر زايٗت لىالًتها ؛
٢ -2غاع الغ ٌٞاطا ٧اهذ الى٢اث٘ ٚحر مضٖمت بٗىانغ ازباجُت ٧اُٞت ؛
 -3ال٣غاع بٗضم اإلاط ي في ؤلاحغاء :اطا لم ج٨ك ٠الى٢اث٘ ،بٗض الخد ًٖ ،٤ُ٣وحىص مماعؾاث جدٓغها
حكغَٗاث اإلاىاٞؿت ؛
 -4ال٣غاع اإلاخٗل ٤بى ٠٢ؤلاحغاءاث لإلقاعة الى الخٗلُماث أو الى خحن خضور خضر ٢اصم.
-5الؿماح بمىذ ن٣ٟت ٖمىمُت لٟاتضة أصخاب هظه اإلاماعؾاث اإلاُ٣ضة.
-6الخٗؿ ٠الىاجج ًٖ ويُٗت هُمىت ٖلى الؿى ١أو اخخ٩اع لها أو ٖلى حؼء منها ٢هض:
-7الخض مً الضزى ٫في الؿى ١أو في مماعؾت اليكاَاث الخجاعٍت ٞيها.
ٖ-8غ٢لت جدضًض ألاؾٗاع خؿب ٢ىاٖض الؿى ١بالدصجُ٘ اإلاهُى٘ العجٟإ ألاؾٗاع أو الهسٟايها.
-9جُبُ ٤قغوٍ ٚحر مخ٩اٞئت لىٟـ الخضماث ججاه الكغ٧اء الخجاعٍحن ،مما ًدغمهم مً مىا ٘ٞاإلاىاٞؿت.
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و بىاء غلى ًل ما ؾبو طيغه ،قـئن الضوع الظي ًلػبه مجلـ اإلاىاقؿت يًامً إلخترام خغٍت الخىاقـ
النزًه بٍل قكاقُت أنبدذ يغوعة خخمُت و ُم ِـلحـت جهخض ي إهـخمام حاص مً نبل حمُؼ ألاَغاف
اإلاػىُت بالًبِ الانىهاصي.

مجلـ اإلاىاقؿت وؾلُاث الًبِ الهُاغُت
أ.ص.اعػٍل الٍاهىت  /بالت عقُض
حامػت جيزي وػو – حامػت بىمغصاؽ

ممدمة :
ان الهض ٝمً اإلاىاٞؿت بك٩ل ٖام هى ج٣ىٍت التزاخم بحن ألاٖىان الا٢خهاصًحن و ٤ٞأؾـ ومباصة
٢ىامها اخترام اإلاكغوُٖت والخًىٕ للىهىم ال٣اهىهُت ،الدكغَُٗت منها والخىُٓمُت ،اإلاىيىٖت ؾلٟا مً
٢بل الؿلُاث الٗامت بهض ٝالٗمل ٖلى املخآٞت ٖلى ألاؾىا ١وجد ٤ُ٣الخىاػن ٞيها ألحل جٟاصي الٟىض ى
التي ٢ض جدضر .طل ٪مئصي الا٢خهاص الخغ الظي ًٟخذ الباب أمام أي شخو َبُعي أو مٗىىي ًغٚب في
مماعؾت وكاٍ ججاعي أو نىاعي باإل٦ثاع مً جىاحضهم في الؿى ١بمىدهم هٟـ الخ٣ى ١والىاحباث .اال
أن جد ٤ُ٣طل ٪مغهىن بسل ٤هُئاث جٟ٨ل الخجؿُض الٟٗلي لظل ٪بٛغى الخد٨م في الؿى ١وحٗله ؾى٢ا
مكغوٖا وخغا و هؼحها ،ألحل طل ٪جضزلذ مسخل ٠الدكغَٗاث مً بُنها اإلاكغٕ الجؼاتغي لخل ٤هُئت طاث
نلت مباقغة باإلاىاٞؿت أَلٖ ٤ليها «مجلـ اإلاىاقؿت.
ٚحر أن اليكاَاث التي جماعؽ بك٩ل مؤلى٦ ٝثحرة ومخٗضصة ًجٗل مً املجلـ عبما ٚحر ٢اصع ٖلى بؿِ
ؾُُغجه واؾخئثاعه ب٩ل ما ًجغي في جل ٪الؿى ،١ألامغ الظي أصي مغة أزغي بخل ٪الدكغَٗاث جخضزل وجيكؤ
هُئاث أزغي الى حاهب مجلـ اإلاىاٞؿت أَلٖ ٤ليها حؿمُت الؿلُاث الاصاعٍت اإلاؿخ٣لت لهض ٝأؾمى هى
الًبِ الا٢خهاصي .في هظا الاَاع هثحر هدؿاء ٫هدؿاء ٫خى ٫زهىنُت حٗضص هظه الهُئاث لٛغى جىُٓم
اإلاىاٞؿت وجد ٤ُ٣أهضا ٝالًبِ الا٢خهاصي؟
طل ٪ما ؾدخم الاحابت ٖىه مً خُث خخمُت وحىص ؾلُاث يبِ مخٗضصة في الؿى( ١اإلابدث ّ
ألاو)٫
وألازاع اإلاترجبت ًٖ طل( ٪اإلابدث الثاوي).
اإلابدث ّ
ألاوُ
الخٌغَـ إلابضأ جهاؾم الضوع بين مجلـ اإلاىاقؿت وؾلُاث الًبِ الهُاغُت
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ٌٗغ ٝاإلاكغٕ الجؼاتغي الًبِ ٖلى أهه ٧ل احغاء مهما ٧ان هىٖه حهض ٝالى جضُٖم ويمان جىاػن
الؿى ١وخغٍت اإلاىاٞؿت ومى٘ أًت ٖغ٢لت في الضزى ٫في الؿى ١و٦ظا الخىػَ٘ الا٢خهاصي إلاىاعص الؿى١
والظي ج٣ىم به أًت هُئت ٖمىمُت(.)1طل ٪جؤُ٦ض واضر ٖلى ج٨غَـ ج٣اؾم الًبِ مً ٢بل ٖضة ؾلُاث
مً زال ٫الٗباعة اإلاؿخٗملت « أًت هُئت غمىمُت» ٖلى ٚغاع ما هى م٣غع في باقي الدكغَٗاث والىاب٘ مً
جُبُ ٤اإلاٟاهُم الٗامت في الًبِ الا٢خهاصي واإلاىهبت في مجملها ٖلى ُ٢ام الضو ٫مً زال ٫ؾلُاتها
الٗامت بالخٟاّ ٖلى الؿى ١باؾخٗما٧ ٫ل الىؾاتل والالُاث اإلاخاخت أمامها ألحل جىُٓم الا٢خهاص في
مجمله أو الاب٣اء ٖلى جىاػن الؿى ١الظي ج٨ثر ُٞه ٖغى الؿل٘ و الخضماث( .)2لظا البض مً الخُغ ١الى
أؾباب ج٣اؾم الًبِ (اإلاُلب ّ
ألاو )٫و الهُئاث التي جخضزل للًبِ (اإلاُلب الثاوي).
اإلاُلب ّ
ألاوُ :اؾباب حػضص الًبِ في مجاُ اإلاىاقؿتٌٗ :خبر ٢اهىن اإلاىاٞؿت ال٣اهىن اإلاٗني بدىُٓم
وكاَاث الٗىن الا٢خهاصي مً خُث ال٣ىاٖض وألاخ٩ام التي ًسًٗىن لها بدىُٓم أق٩ا ٫الخىاٞـ
والخضوص التي ال ًجب ججاوػها ٖىض التزاخم في ألاؾىا ١وهى مىحه ل٩ل ٖىن ا٢خهاصي شخها َبُُٗا ٧ان
أو مٗىىٍا ًغٚب في أصاء وكاَاث الاهخاج أو الخىػَ٘ ملخخل ٠الؿل٘ والخضماث أو الاؾخحراص ( .)3بظلٞ ٪هى
مً خُث ألاهمُت (أي ٢اهىن اإلاىاٞؿت) ًلؼم الٗىن الا٢خهاصي باخترام ألاخ٩ام ال٣اهىهُت اإلاغجبُت بالتزاخم
واليكاٍ في ألاؾىا ١م٣خًاها خغٍت أي ٖىن ا٢خهاصي في مماعؾت وكاٍ ججاعي أو نىاعي ًغاه يغوعٍا
لخد ٤ُ٣أعباح َاتلت مخبٗا أنى ٫الخىاٞـ اإلاكغوٕ والجزًه ،طل ٪هى اإلاُلىب اإلاغٚىب ُٞه باؾم الخغٍت
الا٢خهاصًت .لظا ٞجٗل هظا ال٣اهىن ًُب ٤ال ًخؤحى اال مً زال ٫الًبِ ٗ٦ىهغ أؾاس ي للٟٗالُت
الا٢خهاصًت ًجب الاقاعة الى مبرعاجه (الٟغٕ ألاو )٫زم الهُئاث اإلاخضزلت للُ٣ام به (الٟغٕ الثاوي).
الكغع ألاوُ :الحاحت الى الًبِ في خض طاجه :ان ألاؾباب الخُ٣ُ٣ت وعاء زل ٤هُئاث يبِ
ألاؾى ١وجد ٤ُ٣خغٍت اإلاىاٞؿت هي أ٩ٞاع ا٢خهاص الؿى ١ومباصته ال٣اتمت ٖلى جدغع ألاؾىا ١والؿماح
ل٩ل ٖىن ا٢خهاصي بؤن ًماعؽ أي وكاٍ ًغٚب ُٞه مً زال ٫ع٧ ٘ٞل الخىاحؼ والٗىات ٤التي ٢ض ج٠٣
ٗ٦ثرة أمام جد ٤ُ٣ألاعباح التي ًهبىن اليها ،مً خُث ع ٘ٞالضولت الخخ٩اعها وجضزلها اإلاباقغ في وكاٍ
الٗىن الا٢خهاصي بىيٗها ألؾالُب مغهت و زل٣ها ألحهؼة جىا٦ب وحؿاًغ ؾغٖت أوكُتها بالىٓغ الى عجؼ
ؤلاصاعة الخ٣لُضًت ًٖ أصاء صوعها في مؿاًغة الخُىع والخدغع الا٢خهاصي لألؾىا .١زم أن الًبِ في مجمله
٧ؤلُت لخى ُٓم اإلاىاٞؿت ٧ان لهض ٝالخض مً اإلاىا ٌ٢له اإلاخمثل في الاخخ٩اع مً زال ٫جضزل ؾلُاث أ٦ثر
 - 1الفقرة ه من المادة  2المدرجة بموجب القانون رقم  22-85المؤرخ في  22يونيو  ،2885المعدل و المتمم لألمر رقم80-80
المؤرخ في  26يوليو  ،2880المتعمق بالمنافسة ،ج ر العدد .03

- FRISON-ROCHE Marie-Anne, Définition du droit de la régulation économique, RECUEIL
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DALLOZ, n°2 ,2004, P.126.
 - 3المادة -0أ من األمر رقم  80-80المؤرخ في  26يوليو  ،2880المتعمق بالمنافسة ،معدل و متمم ،ج ر العدد ..30
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جسهها وجد٨ما في أؾلىب حؿُحر ألاؾىا ١في م٩ان ؤلاصاعة الخ٣لُضًت مؿخ٣لت ًٖ الؿلُت الٗامت مً
حهت وًٖ ألاٖىان الا٢خهاصًحن مً حهت زاهُت لٛغى جد ٤ُ٣أهضا ٝاإلاىاٞؿت التي ًجب أن ج٩ىن
مكغوٖت و صاتمت أو ٦ما ٌؿميها البٌٗ الابخٗاص ًٖ البحرو٢غاَُت في حؿُحر ألاوكُت وجد٤ُ٣
الضًم٣غاَُت الا٢خهاصًت(ٞ .)1اإلاىاٞؿت الخغة مبيُت ٖلى ٖضم اؾخسضام الاخخ٩اع مً زال ٫اإلاٗاصلت
الخالُت :اإلاىاقؿت جمىؼ الاخخٍاعٞ .اإلاىاٞؿت جغ٧ ٌٞل أق٩ا ٫اإلاماعؾاث والؿلى٧اث التي ٢ض جئزغ في جىاػن
ألاؾىا ١الؿلُٗت و الخضماجُتٞ ،ال٣اٖضة الٗامت هى الخىاٞـ الخغ والابخٗاص ًٖ أق٩ا ٫الاخخ٩اع
الخٗؿٟي اال في خاالث الًغوعة ال٣هىي مدضصة ؾلٟا مً ٢بل الدكغَ٘ والخىُٓم ٧ىجها تهض ٝالى جد٤ُ٣
اإلاهلخت الٗامت وجد ٤ُ٣الىٓام الٗام الا٢خهاصي(.)2
الكغع الثاوي :جىظُم ألاؾىام :حٗغ ٝألاؾىا ١جُبُ٣ا للماصة  2ال٣ٟغة ب مً ٢اهىن اإلاىاٞؿت بؤجها ؾى١
الؿل٘ والخضماث اإلاٗىُت بمماعؾاث مُ٣ضة للمىاٞؿت والتي ٌٗخبرها اإلاؿتهل ٪ممازلت أو حٗىًٍُت بؿبب
ممحزاتها وأؾٗاعها والاؾخٗما ٫الظي زههذ لها واإلاىُ٣ت الجٛغاُٞت التي حٗغى ٞيها اإلائؾؿاث ؾلٗها
وزضماتها(٦ .)3ما ٌٗغٖ ٝلى أهه « :اإلاىُهت الىظغٍت التي ًلخهي قيها الػغى و الُلب إلاىخىحاث و
زضماث»( .)4وما ًمحز ألاؾىا ١في مجا ٫اإلاىاٞؿت هى حكٗب ألاوكُت التي جماعؽ ٞيها مً اهخاج وجىػَ٘
ملخخل ٠الؿل٘ و٦ظا ج٣ضًم الخضماث بحن ٖضة أٖىان ا٢خهاصًت ًسخل ٠ق٩لها وحجمها ٖلى خؿب
اليكاٍ ُٞما اطا ٧ان نىاُٖا أو ججاعٍا .والؿى ١بك٩ل ٖام ٗ٦ماص للمىاٞؿت هى هٓام للخباص ٫مً زال٫
اٖ خماص مباصة اللُبرالُت ٢ىامها اإلاؿاواة والخغٍت الخٗا٢ضًت وخماًت اإلالُ٨ت الخانت والخغٍت الا٢خهاصًت،
ًخُلب ججؿُضها اخترام ال٣اهىن .طلٌٗ ٪بر ًٖ ا٢خهاص الؿى ١الظي جىلض باألنل مً ال٣اهىن مً خُث
جؤَحره بىاؾُت هُئاث مخٗضصة ٧ل في ُ٢إ وكاَه الظي ٢ض ً٩ىن وكاَا مالُا أو ا٢خهاصًا أو اهخاحُا أو
جىػَُٗا.
ٞهظه ألاؾىا ١الىاؾٗت جخُلب جضزل ٖضة هُئاث ختى ًخم الخد٨م ُٞه بهٟت حُضة جًمً ٞخدها
والضزى ٫اليها بهٟت مكغوٖت ماصام وحىص جل ٪الهُئاث ٌؿمذ بخُبُ ٤ال٣اهىن وجد ٤ُ٣اإلاىاٞؿت
اإلاكغوٖت.

- 1جالل مسعد ،مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجارية ،رسالة لنيل درجة الدكتوراه في العموم ،تخصص القانون ،كمية الحقوق
و العموم السياسية ،جامعة مولود معمري تيزي وزو ،2822 ،ص.22.

- 2إرزيل الكاىنة ،استخدام حقوق الممكية الفكرية كألية لتنشيط التنافس ،الممتقى الوطني حول الممكية الفكرية و مقتضيات العولمة
وتحديات التنمية  ،يومي  25و 26أفريل 2820ن كمية الحقوق و العموم السياسية.

- 3أمر رقم  ،03-03مرجع سابق.

 - 4جالل مسعد ،مرجع سابق ،ص.5 .
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الكغع الثالث :الخسهوٌٗ :خبر الخسهو ٢ىام الا٢خهاص الخغ الظي ٌٗخمض ٖلى وحىص هُئاث
زبحرة في املجا ٫الا٢خهاصي ًخم اوكاءها لخد ٤ُ٣أهضا ٝاإلاىاٞؿت الخغة وجد ٤ُ٣الىٓام الٗام
الا٢خهاصيٞ .خدغٍغ الا٢خهاص مً جضزل الضولت هى الؿبب الخ٣ُ٣ي مً وعاء انضاع ٢اهىن اإلاىاٞؿت
وٞخذ اإلاغا ٤ٞالٗامت الخابٗت للُ٣إ الٗام ٖلى اإلاىاٞؿت ،ناخبه لِـ اوكاء  ِ٣ٞحهاػ واخض لًبِ
اإلاىاٞؿت واهما جىهِب هُئاث أ٦ثر جسهها في مجاالث جضزلها لٛغى يبِ الؿحر الخىاٞس ي لخل٪
املجاالث مً زال« ٫الؿلُاث الاصاعٍت اإلاؿخهلت».
و ًئ٦ض ٖلى هظا الخسهو الُ٣اٖاث التي جخضزل ٞيها ٖلى ٚغاع الُ٣إ اإلاهغفي (اللجىت اإلاهغُٞت
ومجلـ الى٣ض و ال٣غى) والُ٣إ اإلاالي (ؾلُت البىعنت ولجىت ؤلاقغاٖ ٝلى الخؤمُىاث) وُ٢إ ال٨هغباء
والٛاػ والبرًض واإلاىانالث  ،والتي في مٗٓمها ُ٢اٖاث ج٣ىُت جخُلب التر٦حز والخدُ٨م ججٗل مجلـ
اإلاىاٞؿت لىخضه ٖاحؼا ًٖ الخضزلً .خؤ٦ض هظا الخسهو مً خُث حكُ٨الث جل ٪الؿلُاث التي جًم
زبراء في مجا ٫الخضزل وهظا عٚم اقخمالها ٖلى هٟـ الىن ٠ال٣اهىوي ٧ىجها في مٗٓمها «ؾلُاث إصاعٍت
مؿخهلت» ؾىاء باليؿبت ملجلـ اإلاىاٞؿت ( )1أو باقي الؿلُاث( )2وهظا عٚم أًًا ونٟها بالهُئاث
الُ٣اُٖت ٧ىجها أ٢غب الى اليكاٍ اإلاٗني باإلا٣اعهت م٘ مجلـ اإلاىاٞؿت ناخب الازخهام الٗام الظي
ًمخض الى ٧امل اليكاَاث.
والهض ٝمً هظا الخسهو في مجا ٫يبِ اإلاىاٞؿت هى اإلاىاػهت بحن هىٖحن مً الخىُٓم هما
الخس ٠ُٟمً الخضزل اإلاباقغ للضولت والًبِ الظاحي للٗىن الا٢خهاصيٞ .بًٟل هظا الخسهو و٦ثرة
هُئاث الًبِ في الؿىً ١خد:٤٣
 -1ج٣ضًم يمان للمخٗاملحن الا٢خهاصًحن مً زال ٫خُاص الضولت ًٖ َغٍ ٤الخضزل ٚحر اإلاباقغ لها.
ٞ -2خذ املجا ٫إلاؿاهمت الخبراء واملخخهحن في جىُٓم الؿى.ٝ
 -3يمان جضزل الضولت أي الدؿُحر اإلايسجم م٘ م٣خًُاث ٢ىاٖض اإلاىاٞؿت في الُ٣إ اإلاٗني.
 - 1المادة الفقر الثانية من المادة 23المعدلة من األمر رقم  03-03التي تنص عمى« :تنشأ سمطة إدارية مستقمة تدعى في صمب
النص ˵مجمس المنافسة˵ تتمتع بالشخصية المانونية و االستمالل المالي ،توضع لدى الوزير المكلف بالتجارة .»...لانون رلم
 22-85مؤرخ فً ٌ 22ونٌو سنة ٌ ،2885عدل و ٌتمم األمر رلم  80-80المؤرخ فً ٌ 26ولٌو سنة  ،2880المتعلك
بالمنافسة ،ج ر العدد .03
 - 2فعمى سبيل المثال تنص المادة  42من المرسوم التشريعي رقم  10-93عمى« :تؤسس سمطة ضبط مستقمة لتنظيم عمميات
البورصة ومرقبتيا ،تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي» .مرسوم تشريعي رقم  10-93مؤرخ في 23يناير ،1993

يتعمق ببورصة القيم المنقولة ،ج ر العدد.34

أيضا المادة  10من القانون رقم  03-2000المتعمق بالبريد و المواصالت السمكية والالسمكية التي تنص عمى انشاء سمطة

ضبط مستقمة تتمتع بالشخصية المعنوية و االستقالل المالي .ج ر العدد.59
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اإلاُلب الثاوي :الهُئاث اإلاخهاؾمت للًبِ في مجاُ اإلاىاقؿتً :خٗل ٤ألامغ واٖخماصا ٖلى اإلاهُلر
اإلاؿخٗمل مً ٢بل اإلاكغٕ الجؼاتغي «ًل هُئت غمىمُت » ب٩ل مً مجلـ اإلاىاٞؿت (الٟغٕ ألاو )٫وؾلُاث
الًبِ اإلاؿخ٣لت(الٟغٕ الثاوي) والً٣اء(الٟغٕ الثالث) والضولت (الٟغٕ الغاب٘).
الكغع ألاوُ :مجلـ اإلاىاقؿت :جخسل ٠حؿمُت هُئت اإلاىاٞؿت مً حكغَ٘ الى ازغ في ال٣اهىن
الجؼاتغي حؿمى بمجلـ اإلاىاٞؿت والظي ٌٗخبر ألانل بدىُٓم ويبِ اإلاىاٞؿت والتزاخم بحن ألاٖىان
الا٢خهاصًحنٞ .هى ٌٗخبر أصاء لخماًت الؿى ١مً اإلاماعؾاث املخلت باإلاىاٞؿت الخغة بًبُه وجىُٓمه
للخُاة الا٢خهاصًت التي حؿىص ٞيها اإلاىاٞؿت الخغة مً زال ٫جضزله لىي٘ خض ل٩ل مً ًخٗضي ٖليها .والظي
ًخجلى بٗمله ٖلى جُبُ٢ ٤اهىن اإلاىاٞؿت و جى ُ٘٢الٗ٣ىباث ٖلى ألاٖىان الا٢خهاصًحن لظا ًُلٖ ٤لُه
البٌٗ حؿمُت ناض ي ناهىن اإلاىاقؿت( .)1و ًدك٩ل هظا املجلـ و ٤ٞازغ حٗضًل ل٣اهىن اإلاىاٞؿت مً 12
ًٖى مٗٓمهم زبراء و مسخهخحن ٣ٞي املجا ٫ال٣اهىن و الا٢خهاصي و اإلاالي(.)2
م٘ الاقاعة  ِ٣ٞأهه بمىحب ألامغ ٧ 03-03ان مجلـ اإلاىاٞؿت ًدك٩ل مً  09أًٖاء مُٗىحن بمىحب
مغؾىم عتاس ي إلاضة زمـ ؾىىاث ٢ابلت للخجضًض ،وما ًمحز هظا املجلـ أهه خغم ٖلى اؾخُ٣اب أهل
الازخهام ال٣اهىوي والا٢خهاصي الظًً ًخمخٗىن بسبراث وٟ٦اءاث ٖلمُت وٖملُت ٧ل بدؿب مماعؾاجه،
ٟٞئت الً٣اة ًمثلها ٢ايُان ٖمال أو ٌٗمالن باملخ٨مت الٗلُا أو مجلـ الضولت أو مجلـ املخاؾبت ،أما
الٟئت ألازغي ُٞمثلها  07أًٖاء مسخاعًٍ مً بحن الصخهُاث اإلاكهىص لها بالٟ٨اءة في مجا ٫ال٣اهىن أو
الا٢خهاص أو اإلاىاٞؿـت والاؾتهال ٥والخىػَٖ٘ ،لى أن ًسخاع أخضهم مً ٢بل الىػٍغ اإلا٩ل ٠بالخجاعة .ول٨ىه
في الخٗضًل ال٣اهىوي لؿىت  2008وبمىحب اإلااصة  10مً ال٣اهىن  12-08أصزل حٗضًالث ٖلى حكُ٨لت هظا
املجلـ مً هاخُت ٖضص ألاًٖاء ونٟتهم خُث أػصاص ٖضصهم مً حؿٗت أًٖاء الى ًٖ 12ىا ٦ما أن
ججضًض ٖهضة أًٖاء هظا املجلـ هي  4ؾىىاث و٣ٞا للماصة  11مً هظا الخٗضًل بضال مً  5ؾىىاث ٦ما
٧اهذ ؾاب٣ا في اإلااصة  25مً ألامغ  03-03وما ًالخٔ ٖلى الدكُ٨لت الجضًضة أجها لم حٗض حكخمل ٖلى ً٢اة
٦ما ٧ان ألامغ في الؿاب ٤مما ٌؿدبٗض الهٟت الً٣اتُت وختى الكبه ً٢اتُت لهظا املجلـ(.)3
الكغع الثاوي الؿلُاث الاصاعٍت اإلاؿخهلت :حٗخبر الؿلُاث الاصاعٍت اإلاؿخ٣لت جل ٪الؿلُاث اإلا٩لٟت
بًبِ اليكاٍ الا٢خهاصيٞ ،هي ال ج٨خٟي بالدؿُحر واهما جغا٢ب وكاٍ مٗحن في املجا ٫الا٢خهاصي
لخد ٤ُ٣الخىاػن(ٞ .)4ىحىص هظه الؿلُاث الى حاهب مجلـ اإلاىاٞؿت هى ججؿُض واضر للضوع الجضًض
 - 1بوحاليس اليام ،االختصاص في مجال المنافسة ،مذكرة ماجستير في القانون الخاص ،كمية الحقوق ،جامعة قسنطينة-2004 ،
 ،2005ص 58 .و .77

 - 2المادة  10المدرجة بموجب القانون رقم  12-08المعدلة لممادة  24من األمر رقم  ،03-03مرجع سابق.
3

 -بريك عبد الرحمان ،سمطة القضاء في توقيف ق اررات مجمس المنافسة ،الممتقى الوطني حول حرية المنافسة في القانون الجزائري،

كمية الحقوق و العموم السياسية ،جامعة عنابى ،يومي  05و  06ماي.

- FRISON-ROCHE Marie-Anne, Droit de la régulation, DALLOZ, 07, n°2001, P.617.
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للضولت في املجا ٫الا٢خهاصي مً ػاوٍت ٞخذ اإلاغا ٤ٞالٗامت للمىاٞؿت ،خُث اؾخسلٟذ الؿلُت الخىُٟظًت
في حملت مً املجاالث اط خضر ه٣ل إلاغا٦ؼ مماعؾت الؿلُت الخىُٓمُت وجىػَ٘ الؿلُت( )1وهظا بٗضما
أزبدذ الاصاعة الخ٣لُضًت عجؼها ًٖ يبُهاٞ .هي مً خُث الخ ٠ُُ٨والىن ٠ال٣اهىوي اصاعة حضًضة في
الجاهب الا٢خهاصي جخمخ٘ بىىٕ مً الاؾخ٣اللُت اليؿِبت ،مؼوصة بجملت مً الازخهاناث جتراوح بحن
الخىُٓم والغ٢ابت والغصٕ أو الٗ٣اب تهض ٝفي مجملها الى الؼام الاٖىان الا٢خهاصًت الخايٗت لها باخترام
ال٣اهىن .وهظه الؿلُاث مخٗضصة و٦ثحرة في ال٣اهىن الجؼاتغي جسخل ٠حؿمُتها مً مهُلر الجىت أو
املجلـ أو الؿلُت او الهُئت جخضزل في ٧ل ألاوكُت التي جماعؽ في الؿى ١ونل ٖضصها الى أ٦ثر مً 15
هُئت مً أبغػها جل ٪اإلاٗغوٞت في املجا ٫اإلاالي واإلاهغفي واإلاىانالث واإلاُاه وال٨هغباء باٖخباعها مً أ٦بر
اإلاغا ٤ٞالٗامت الا٢خهاصًت للضولتٞ .ىحىص هظه الؿلُاث اإلاؿخ٣لت الى حاهب مجلـ اإلاىاٞؿت هى هدُجت
لخد ٤ُ٣م٣خًُاث اإلاىاٞؿت وهى ألامغ الظي ٌٗؼػ الث٣ت أ٦ثر بحن الضولت وألاٖىان الا٢خهاصًحن بىاؾُت
هظه الؿلُاث أو الهُئاث.
الكغع الثالث :الهُئاث الهًابُت :ان جضزل الؿلُاث الً٣اتُت لخ٣اؾم الًبِ في مجا٫
اإلاىاٞؿت مؿؤلت هابٗت مً الضوع الخ٣لُضي أو ال٨الؾُ٩ي لها ببقغا٦ها الى حاهب مجلـ اإلاىاٞؿت في جُبُ٤
٢ىاٖض ومباصة اإلاىاٞؿت اإلاىهىم ٖليها في ال٣اهىن .أي جضزل الهُئاث الً٣اتُت لخُبُ ٤ال٣اهىن بك٩ل
ناعم مً خُث الً٣اء ٖلى ٧ل مماعؾت مً قؤجها اإلاؿاؽ بالؿحر الخؿً الٗاصي للؿى ١خماًت للخىاٞـ
والتزاخم لخضُٖم الٟٗالُت الا٢خهاصًت وجغُ٢ت مِٗكت اإلاؿتهل٨حن .وٍُلٖ ٤لى هظا الخضزل للؿلُاث
()2
الً٣اتُت في مجا ٫اإلاىاٞؿت بالًبِ مً اإلاؿخىي الثاوي La régulation de deuxième niveau
بالخضزل ٚحر اإلاباقغ ٧ؤزغ خل٣ت لًبِ الؿى ١بخد ٤ُ٣اإلاىٟٗت الٗامت مً خُث جسههه في الٟهل في
مىاػٖاث اإلاىاٞؿت.
وهظه الهُئاث الً٣اتُت التي جخضزل ٢ض ج٩ىن الً٣اء الٗاصي ٧ؤنل الٖخباعاث مُٗىت ؾِخم
جىيُدها الخ٣ا أو للً٣اء ؤلاصاعي اؾخثىاء مً زال ٫مجلـ الضولت باٖخباعه ٢اض ي اإلاغا ٤ٞالٗامت و٢اض ي
ال٣غاعاث الاصاعٍت.
الكغع الغابؼ :الضولت :ان اوسخاب الضولت مً الخُاة الا٢خهاصًت وجغ ٥اإلاباصعة الخانت هي التي
جيكِ في الؿى ،١ال ًجب أن ًٟهم ٖلى أن الضولت جسلذ ًٖ صوعها ألاؾاس ي في جىُٓم الخُاة الا٢خهاصًت
أي صوعها الؿُاصي ،بل بالٗ٨ـ ٞالضولت مىحىصة في قتى املجاالث بما ٞيها اليكاٍ الا٢خهاصي ،ل ً٨ألامغ
 - 1نزليوي صميحة ،سمطات الضب ط :الية االنتقال من الدولة المتدخمة إلى الدولة الضابطة ،أعمال الممتقى الوطني حول :سمطات
الضبط المستقمة في المجال االقتصادي و المالي ،كمية الحقوق ،جامعة عبد الرحمان ميرة ،2007 ،ص.19.

 - 2موساوي ظريفة ،دور الييئات القضائية العادية في تطبيق قانون المنافسة ،مذكرة ماجستير في تخصص قانون المسؤولية المينية،
كمية الحقوق و العموم السياسية ،جامعة مولود معمري -تيزي وزو ،2011 ،-ص.9.
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اإلاؿخجض ًخمثل في حُٛحر الُاث جضزلها في أصاء وكاَها وهى ما انُلر ٖلُه بالخدىالث في الخ٣ىُاث التي
جخضزل بىاؾُتها الضولت ٞ . )1(les mutations dans les techniquesبطا ٧اهذ الضولت ال جخضزل في ٧اٞت
ألاوكُت الا٢خهاصًت جُبُ٣ا ل٣ىاٖض ا٢خهاص الؿىٞ ١ظل ٪لِـ مٗىاه ّأجها ال جخضزل لىي٘ ٢ىاٖض لؿحر
ألاوكُت الا٢خهاصًت وهى ما ٌٗبر ٖىه بخؤَحرها لهظا اليكاٍٞ .الضولت بظل ٪جخضزل ٖلى ؾبُل اإلاغا٢بت
وؤلاقغاٖ ٝلى جُبُ ٤ال٣ىاٖض في مباقغة ألاٖىان الا٢خهاصًحن ملخخل ٠أوكُت الاهخاج والخىػَ٘ ،مً خُث
الخٗغٍ ٠بالخ٣ى ١وجىٞحر الًماهاث وجدضًضها للمىانٟاث والكغوٍ الىاحب جىاٞغها إلاباقغة ألاوكُت
واإلاهً املخخلٟت(.)2
و٢ض ؾاهم في الخؤُ٦ض ٖلى ب٣اء الضولت يابُت في الؿى ١الخغب الٗاإلاُت الثاهُت وألاػمت الا٢خهاصًت
لؿىت 1929الي أْهغث الى الؿُذ مؿاوة الخغٍت الا٢خهاصًت في ْل ُٚاب الضولت بخؤزحر مً الخجمٗاث
اإلاهىُت وألاٖىان الا٢خهاصًت أهٟؿهم والتي أ٦ضث ٖليها مٗٓم ألاػماث التي مغ بها الا٢خهاص الٗالمي ازغها
الاػمت الا٢خهاصًت الخالُت التي ابغػث الضوع الهام الظي ًجب أن جلٗبه الضولت بىنٟها قغَت ً٢اتُت(.)3
وفي مجا ٫اإلاىاٞؿت ًٓهغ هظا الب٣اء للضولت ً٦ابُت مً زال ٫الاؾدىاص والٗىصة الى الىػٍغ اإلا٩ل٠
بالخجاعة ٖىض اجساط أي ٢غاع مً ٢بل مجلـ اإلاىاٞؿت زانت ٖىضما ًخٗل ٤ألامغ بالخجمُ٘ الظي ٢ض ًىا٤ٞ
ٖلُه أو ًغًٞه.
اإلابدث الثاوي
هخابج جهاؾم الًبِ في مجاُ اإلاىاقؿت
مً ألازاع اإلاترجبت ٖلى ج٣اؾم الًبِ في مجا ٫اإلاىاٞؿت ٦دخمُت هي اهٟغاص مجلـ اإلاىاٞؿت
باالزخهام الٗام(اإلاُلب ألاو )٫وجسهو الؿلُاث الاصاعٍت ألازغي (اإلاُلب الثاوي) والغ٢ابت الالخ٣ت
للً٣اء ٖلى أٖما ٫مجلـ اإلاىاٞؿت(اإلاُلب الثالث).
اإلاُلب ألاوُ :اهكغاص مجلـ اإلاىاقؿت باالزخهام الػام :مٗنى طل ٪أن مجلـ اإلاىاٞؿت هى
اإلا٣غع له مماعؾت جىُٓم الؿى ١و الخٟاّ ٖلى حى الخىاٞـ والتزاخم بحن ألاٖىان الا٢خهاصًحن مً زال٫
جُبُ٢ ٤ىاٖض ٢اهىن اإلاىاٞؿت .و ٢ض جم الخؤُ٦ض ٖلى طل ٪في ْل أخ٩ام ٢اهىن اإلاىاٞؿت الظي زهو بابا
٧امال ملجلـ اإلاىاٞؿت يمً «الباب الثالث»ً .خٗل ٤ألامغ بخضزل مجلـ اإلاىاٞؿت بالؿهغ ٖلى الخض مً
- GERARD Farjet , Droit économique ,PUF, Paris ,1982, P.399.

1

 - 2د .حازم الببالوى ،دور الدولة في االقتصاد ،دار الشروق ،القاىرة ،1998 ،ص .249 .لمزيد من التفاصيل راجع :إرزيل الكاىنة،
الدور الجديد لمييئات التقميدية في ضبط النشاط االقتصادي ،الممتقى الوطني حول أثر التحوالت االقتصادية عمى المنظومة القانونية
الوطنية ،كمية الحقوق و العموم السياسية ،جامعة جيجل.2001 ،

- Le droit public économique face à la crise économique, colloque organisé le 26 février 2010 à la
faculté de droit de Grenoble par Group de recherche en droit public économique, Revue rfda.
juillet-aout, 2010 P. 727.
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اإلاماعؾان اإلاىاُٞت للمىاٞؿت والؿهغ ٖلى ع٢ابت الخجمُٗاث الا٢خهاصًت .في ؾبُل أصاته الزخهانه ً٣ىم
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ:
 -1جلهي الكٍاوي :و هظا مً ٢بل ألاٖىان الا٢خهاصًت أو مً ٢بل هُئاث مُٗىت جخٗل ٤بىحىص
مسالٟاث للمىاٞؿت ًخىلى الٟهل ٞيها.
 -2الهُام بالخدهُهاث :مً خال ٫لجىإه أوال الى اجساط جضابحر مئ٢خت في الخالت التي جخُلب
اإلاهلخت الا٢خهاصًت الٗامت طل ٪أو جًغع اخضي ألاٖىان الا٢خهاصًحن اإلاضُٖت مً ججاوػاث في
الؿى .١وهىا ًخم الخيؿُ ٤م٘ باقي الؿلُاث ؤلاصاعٍت اإلاؿخ٣لت اطا حٗل ٤ألامغ ببخضي الُ٣اٖاث
التي جضزل في وكاَها .مً زال ٫هظا الخد٣ً ٤ُ٣ىم املجلـ بٟدو أًت وزُ٣ت أم مؿدىض ًغاه
يغوعٍا صون الاخخجاج بالؿغ اإلانهي ،و ٦ظا اإلاُالبت ب٩ل اإلاٗلىماث مً أي ٖىن ا٢خهاصي لهضٝ
الخد .٤ُ٣وفي ألازحر ًخىلى انضاع ج٣اعٍغ و ٢غاعاث بسهىم هظه الخد٣ُ٣اث و حٗلُلها و جبلٛيها
الى الىػٍغ اإلا٩ل ٠بالخجاعة.
 -3إنضاع الهغاعاث :ؾىاء حٗل ٤ألامغ باإلاماعؾاث اإلاىاُٞت للمىاٞؿت أو بالخجمُٗاث الا٢خهاصًت.
وما حهم في انضاع هظه ال٣غاعاث هى حؿلُُها للٗ٣ىباث ٖلى ألاٖىان الا٢خهاصًت ٖىض الخؤ٦ض
مً وحىص حٗضي أو مسالٟت ل٣ىاٖض اإلاىاٞؿت وهى ما ٌٗبر ًٖ الُابؼ قبه الهًاةي الزخهام
مجلـ اإلاىاٞؿت.
في هظا الكؤن هىا ٥مً حؿاء ٫في اٖخباع مجلـ اإلاىاٞؿت هُئت ً٢اتُت مً الضعحت ألاولى مىاػٍت
للمد٨مت صعحت أولى في الىٓام الً٣اثي؟ واٖخباعه ؾلُت اصاعٍت مدًت ٦ما حاء نغاخت في هو اإلااصة
 23مً ألامغ  03-03أو هو اإلااصة  9مً ال٣اهىن اإلاٗض ٫لهظا ألامغ وهى ال٣اهىن ع٢م ٩ُٞ 12-08ىن
الازخهام بالًُٗ في ٢غاعجه اإلاخٗل٣ت بخُُ٣ض اإلاىاٞؿت ٌٗىص الى حهت الً٣اء الٗاصي ممثال في مجلـ
ً٢اء الجؼاتغ الٛغٞت الخجاعٍت ،بِىما ألانل أن ٌٗهض الازخهام الى حهت الً٣اء ؤلاصاعي و٣ٞا
للمُٗاع الًٗىي اإلا٨غؽ في ٢اهىن ؤلاحغاءاث اإلاضهُت وؤلاصاعٍت( .)1ان هظا الاججاه ٌٗض زغوحا ًٖ
ال٣ىاٖض التي اٖخمضها اإلاكغٕ في جدضًض الازخهام الىىعي ٞهى بظل ٪زغوج ًٖ اإلاُٗاع الًٗىي
اإلا٨غؽ في ٢اهىن ؤلاحغاءاث اإلاضهُت وؤلاصاعٍت أو في ال٣اهىن الًٗىي ملجلـ الضولت  01-98اإلاٗض٫
واإلاخمم بال٣اهىن ع٢م  13-11اإلائعر في ً 26ىلُى  2011ومً زم هجض أهٟؿىا أمام اػصواحُت في جُبُ٤
مٗاًحر الازخهام ان لم ه٣ل أهه ٖضم اوسجام وٖضم اؾخ٣غاع للىهىم ال٣اهىهُت.
اإلاُلب الثاوي :جسهو باقي الؿلُاث في نُاغاث وكاَهاً :خٗل ٤ألامغ بُ٣ام الؿلُاث ؤلاصاعٍت
اإلاؿخ٣لت و جُبُ٣ا للىهىم اإلايكئت لها بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ:
 - 1برٌن عبد الرحمان ،مرجع سابك.
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 -1إنضاع ألاهظمت :هظا الازخهام مى٧ل ل٩ل مً مجلـ الى٣ض وال٣غى ولجىت مغا٢بت ٖملُاث
البىعنت .وهظا مً خُث جضزلها لىي٘ مجمىٖت مً ال٣ىاٖض التي جؤحي جُبُ٣ا للىهىم ال٣اهىهُت
الدكغَُٗت منها و الخىُٓمُت لظا حؿمى بالؿلُت الخىُٓمُت الخُبُُ٣ت( .)1و جماعؽ هظه الؿلُت مً
زال ٫جضزله لىي٘ ٢ىاٖض زانت بالؿى ١اإلاالُت ٧بنضاع الى٣ض و جدضًض الؿُاؾت الى٣ضًت و
الاقغاٖ ٝليها و ٦ظا بٌٗ الكغوٍ الخانت بخؤؾِـ البىى ٥و اإلائؾؿاث اإلاالُت و ٢ىاٖض الخظع و
ألازُاع و جدضًض ؾٗغ الهغ ٝو يبِ الهغ ،ٝمً حهت .ومً حهت زاهُت جخضزل لىي٘ ٢ىاٖض
باٖخماص اإلاخضزلحن في املجا ٫املخهو لها مثال اٖخماص وؾُاء البىعنت واٖخماص البىى ٥واإلائؾؿاث
اإلاالُت .و جماعؽ هظه الؿلُت الخىُٓمُت ًٖ َغٍ ٤اما انضاع ألاهٓمت أو انضاع الخٗلُماث أو ج٣ضًم
أعاء أو م٣ترخاث(.)2
- 2الغن ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ــت :حٗخبر مً الؿلُاث الهامت التي زىلذ لها في مجا ٫مغا٢بت الؿى ١واخترام ٢ىاٖض اإلاىاٞؿت
وجد ٤ُ٣أهضاٞهاٗٞ .لى ؾبُل اإلاثا ٫جىو اإلااصة  13مً ٢اهىن البرًض واإلاىانالث ٖلى جىلي ؾلُت يبِ
الؿهغ ٖلى وحىص مىاٞؿت ٗٞلُت ومكغوٖت في ؾىقي البرًض و اإلاىانالث الؿلُ٨ت والالؾلُ٨ت الجساط ٧ل
الخضابحر الًغوعٍت لترُ٢ت واؾخٗاصة اإلاىاٞؿت في هاجحن الؿى .)3(١هٟـ ألامغ ج٣غه اإلااصة  113مً ٢اهىن الٛاػ
وال٨هغباء ب٣غاعها بُ٣ام اللجىت املخخهت بالؿهغ ٖلى الؿحر الخىاٞس ي و الكٟا ٝلؿى ١ال٨هغباء و الؿى١
الىَىُت للٛاػ لٟاتضة اإلاؿتهل٨حن و اإلاخٗاملحن(.)4
وفي ؾبُل أصائها لهظا الضوع ٞهي جلجؤ الى:
أ-الاَالٕ ٖلى ٧ل الىزات ٤التي جغاها مىاؾبت صون الاخخجاج مً ٢بل الٗىن الا٢خهاصي بالؿغ اإلانهي.
ب -اإلاٗاًىت اإلاُضاهُت بالٗحن املجغصة مً زال ٫اًٟاصها إلامثلحن ٖنها الظًً لهم خ ٤الاَالٕ ٖلى الخؿاباث و
السجالث الخايٗت لغ٢ابتها.
ح ـ ـ ـ-الُ٣ام بمىذ جغازُو للُ٣ام باإلاهىت أو سخبها.
 -3جىنُؼ الػهابٌٗ :خبر مً أزُغ الىؾاتل اإلامىىخت لهظه الؿلُاث الاصاعٍت اإلاؿخ٣لت الن ال٣اى
الجؼاثي هى اإلاٟغوى ناخب الازخهام ألانلي .ل ً٨م٘ ْهىع ٨ٞغة اػالت الخجغٍم أنبدذ جئصي صوع
ال٣اض ي الجؼاثي لًغوعاث ا٢خهاصًت بدخت و ع ٘ٞالخىاحؼ ًٖ ألاٖىان الا٢خهاصًت و مىا٦بت مغوهت
وؾغٖت اإلاٗامالث الا٢خهاصًت ،والتي جئصي صوع الى٢اًت والغصٕ ل٩ل املخالٟاث ل٩ل مً حؿى ٫هٟؿه
- ZOUAIMIA Rachid, Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique en

1

Algérie, édition Houma, 2005,P.72
 - 2لمزٌد من التفاصٌل حول اختصاص هذه السلطات راجع :حدري سمٌر ،السلطات االدارٌة المستملة الفاصلة فً المواد
االلتصادٌة و المالٌة ،مذكرة ماجستٌر ،فً تخصص لانون األعمال ،كلٌة الحموق ،جامعة بومرداس ،2883 ،ص 50.وما
ٌلٌها.
 - 3لانون رلم  ،80-2888مرجع سابك.
 - 4لانون رلم  82-82مؤرخ فً  2فٌفري ٌ ،2882تعلك بالكهرباء وتوزٌع الغاز بواسطة المنوات ،ج ر العدد .85
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الخٗضي ٖلى الىهىم ال٣اهىهُت .بغٍ أن ال ج٩ىن هظه الؿلُت الٗ٣ابُت ؾالبت للخغٍت و اخترامها
للًماهاث ال٣اهىهُت و الاحغاتُت ٧اخترام خ٣ى ١الضٞإ وخ ٤الىحاهُت.
ٚحر أن هظا الازخهام اإلاى٧ل لهظه الؿلُاث ؤلاصاعٍت اإلاؿخ٣لت بمىحب ال٣ىاهحن اإلاىٓمت لها ٢ض ًهضم
بازخهام مجلـ اإلاىاٞؿت أي ج٣اؾم الازخهام والظي ًٓهغ باليؿبت ل٣غاعاث الخجمُ٘ .اط أن ٧ل مً
لجىت الاقغاٖ ٝلى الخؤمُىاث( )1ولجىت ال٨هغباء والٛاػ جسخهان باجساط ٢غاع ب٣بى ٫أو ع ٌٞالخجمُ٘
باليؿبت لألٖىان الا٢خهاصًت التي جسً٘ لغ٢ابتها٣ٞ .ض ًخسظ ال٣غاع بالغ ٌٞأو ال٣بى ٫مً ٢بل مجلـ
اإلاىاٞؿت وٍخسظ ٢غاع أزغ مً اخضي الؿلُُحن بالىٞ ٌُ٣ى٩ىن أمام خالت جىاػٕ الازخهام و جىا ٌ٢في
ال٣غاعاث ًجٗل الٗىن الا٢خهاصي في اق٩ا .٫في هظا الكؤن ًغي ألاؾخاط ػواًمُت عقُض أهه ٌؿخدؿً أن
ً٩ىن ازخهام لجىت ؤلاقغاٖ ٝلى الخؤمُىاث ابضاء الغأي و لِـ اجساط ال٣غاع( )2وجغ ٥مجلـ اإلاىاٞؿت
ناخب الازخهام الٗام باجساط ال٣غاع بالغ ٌٞأو ال٣بى ٫لخٟاصي أي اق٩ا.٫
٦ما ّأن مجلـ اإلاىاٞؿت في ٧لب مغة ًؤزظ عأي أًت ؾلُت اصاعٍت مؿخ٣لت ُٞما ًخٗل ٤باجساط ال٣غاعاث طاث
الهلت باإلاماعؾاث اإلاىاُٞت للمىاٞؿت ٖىضما ًخٗل ٤ألامغ ببخضي ُ٢اٖاث وكاَها( )3وهى ما ٌٗبر ًٖ
الخٗاون والخيؿُ ٤ال٣اتمحن بُنهما(.)4
اإلاُلب الثالث :اللجىء الى الهًاء :ان جضزل الً٣اء في مجا ٫اإلاىاٞؿت مً زال ٫الغ٢ابت ٖلى ٢غاعاث
٧ل مً مجلـ اإلاىاٞؿت و الؿلُاث الاصاعٍت الُ٣اُٖت مؿؤلت مىُُ٣ت خٟاْا ٖلى خ٣ى ١الضٞإ و
مؿاهمخه في الًبِ ٧آزغ مغخلت أو خل٣ت في يبِ الؿى ،١ماصامذ جل ٪ال٣غاعاث ًم ً٨أن جدمل ازاع
ؾلبُت ٖلى اإلاىاٞؿت .و في هظا الكؤن ٣ٞض ًخضزل ال٣اض ي ؤلاصاعي (الٟغٕ ألاو )٫أو ال٣اض ي اإلاضوي (الٟغٕ
الثاوي)
الكغع ألاوُ :جضزل الهاض ي ؤلاصاعي :أن جضزل ال٣اض ي ؤلاصاعي للغ٢ابت ٖلى ٢غاعاث ٧ل مً مجلـ
اإلاىاٞؿت والؿلُاث الاصاعٍت الُ٣اُٖت ً٩ىن بمىحب َٗىن جغ ٘ٞفي هظا الكؤن مً ٢بل ألاٖىان
 - 1المادة  228مكرر المدرجة بموجب القانون رقم  04-06المعدل لألمر قم  07-95التي تنص عمى« :تخضع كل مساىمة في
رأسمال شركة التأمين و/أو إعادة التأمين ،التي تتعدى  ٪20من رأسمال الشركة ،الى الموافقة المسبقة من لجنة االشراف

عمى التأمينات» .قانون رقم  04-06مؤرخ في  20فبراير  ،2006يعدل و يتمم األمر رقم  07-95مؤرخ في  25يناير

 ،1995المتعمق بالتأمينات ،ج ر العدد .15

- ZOUAIMIA Rachid, Droit de la régulation économique, BERTI Edition, Alger, 2006, P. 115.
 - 3المادة  39الفقرة األولى من األمر رقم  03-03التي تنص عمى « :عندما ترفع قضية أمام مجمس المنافسة حول ممارسة
تتعمق بقطاع نشاط يكون تحت مراقبة سمطة ضبط ،فإن المجمس يرسل نسخة من الممف الى السمطة المعنية إلبداء الرأي.»...
 - 4المادة  39الفقرة الثانية من األمر رقم  ،03-03مرجع سابق.
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الا٢خهاصًت اإلاخًغعة مً انضاع جل ٪ال٣غاعاث واإلاخمثل في مجلـ الضولت بهغٍذ ٖباعاث اإلاىاص اإلايكؤة
لخل ٪الهُئاث و مجلـ اإلاىاٞؿتٚ .حر أن الازخال ٝال٣اتم أن ازخهام مجلـ الضولت ُٞما ًسو ٢غاعاث
مجلـ اإلاىاٞؿت هى الاؾخثىاء ٖلى ٖ٨ـ ٢غاعاث الؿلُاث الاصاعٍت اإلاؿخ٣لت ألازغي الظي ٌٗخبر ُٞه
مجلـ الضولت هى الىخُض املخخو في الٟهل في الُٗىن يض ٢غاعاتهاٞ .اليؿبت ملجلـ اإلاىاٞؿت ًخضزل
مجلـ الضولت بالٟهل في الُٗىن التي ج٩ىن يض ال٣غاعاث اإلاخٗل٣ت بالخجمُ٘ و ختى في هظه الخالت ًخم
الاؾخٗاهت بغأي مجلـ اإلاىاٞؿت لخدضًض اإلاٟاهُم اإلاغجبُت بالؿى .)1(١و الخ٨مت هي ازًإ ألاشخام
الٗامت ل٣اهىن اإلاىاٞؿت و ٦ظا الُبُٗت ال٣اهىهُت للمجلـ ٧ىهه ؾلُت اصاعٍت مؿخ٣لت .وٍخضزل مجلـ
الضولت اما ال لٛاء ٢غاع الخجمُ٘ أو جؤًُض ٢غاع مجلـ اإلاىاٞؿت.
الكغع الثاوي :ازخهام الهًاء الػاصي :وٍٓهغ طل ٪مً زال ٫اهٟغاص املخا٦م اإلاضهُت و الخجاعٍت
بالغ٢ابت ٖلى ٢غاعاث مجلـ اإلاىاٞؿت ُٞما ًخٗل ٤باإلاماعؾاث اإلاىاُٞت للمىاٞؿت والخضزل لخ٣ضًم
الخٗىًٍاث اللؼمت.
و٢ض ٞؿغ جضزل ال٣اض ي اإلاضوي في هظا الكؤن لالٖخباعاث الخالُت:
-1
-2

-3
-4

مبرع خؿً ؾير الػضالت :مً خُث جىخُض الجهت الىاحب الٟهل في اإلاىاػٖاث لخٟاصي حٗاعى
اإلاىاػٖاث و جٟاصي حٗاعى ألاخ٩ام وحكدذ مىاػٖاث اإلاىاٞؿت(.)2
مغوهت نىاغض اإلاىاقؿت٧ :ىن مىاػٖاث اإلاىاٞؿت جضوع بحن ألاٖىان الا٢خهاصًحن و التي ً٩ىن
ال٣اض ي ؤلاصاعي ال ًدىاؾب مٗها ٧ىهه ٢اض ي ٖؿحر و َىٍل باإلا٣اعهت م٘ ال٣اض ي اإلاضوي .وهى ما
حٗل املجلـ الضؾخىعي الٟغوس ي ً٣غ ٖلى جدىٍل ازخهام مجلـ الضولت في ً٢اًا اإلاىاٞؿت
الى مد٨مت باعَـ .و هى ما لجؤ الُه اإلاكغٕ الجؼاتغي بب٢غاعه بازخهام الٛغٞت الخجاعٍت بمد٨مت
الجؼاتغ في الٟهل في مىاػٖاث اإلاىاٞؿت و الغ٢ابت ٖلى ٢غاعاث مجلـ اإلاىاٞؿت.
اغخباع الهاض ي اإلاضوي خامي للخغٍاث الٟغصًت ٖلى ٖ٨ـ ال٣اض ي ؤلاصاعي املخخو في ً٢اًا
اإلاهلخت الٗامت.
زـ ـ ــاجمت:

مً زال ٫هظه الضعاؾت ًخبن أهمُت ج٣اؾم الًبِ في مجا ٫اإلاىاٞؿت واإلاخمثلت في جد ٤ُ٣أهضاٞها
بالخهىم املخآٞت ٖلى جىاػن ألاؾىاٚ .١حر أن طل ٪في ال٣اهىن الجؼاتغي ج٨خىٟه بٌٗ الى٣اتو ًمً٨
ابغاػها في:
 - 1بوحاليس إليام ،مرجع سابق ،ص.86 .
 - 2موساوي ظريفة  ،مرجع سابق ،ص70.
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ٖ -1ضم ٗٞلُت مجلـ اإلاىاٞؿت الظي لم ًبضأ في مماعؾت وكاَه و٣ٞا لل٣اهىن ع٢م  03-03اإلاٗض٫
واإلاخمم لٟترة صامذ  10ؾىىاث الى ٚاًت  .2013ألامغ الظي ؾمذ لباقي الؿلُاث اإلايكؤة في ُ٢اٖاتها ٖلى
ٚغاع اللجىت اإلاهغُٞت وؾلُت البرًض واإلاىانالث بمماعؾت وكاَها صون أن ج٩ىن لها الٟغنت في الخيؿُ٤
والخٗاون م٘ مجلـ اإلاىاٞؿت.
-2اخخٟاّ الؿلُت الخىُٟظًت مً زال ٫الىػٍغ اإلا٩ل ٠بالخجاعة بضوع الغٍاصة في يبِ مجا٫
اإلاىاٞؿت مً الىاخُت الٗملُت وبيؿبت ٦بحرة عٚم جىهِب املجلـ ؾىت  2013وهى ألامغ الظي
ًدىافى م٘ ٢ىاٖض ا٢خهاص الؿى ١اإلاخبىاة في الجؼاتغ.
ُٚ-3اب ههىم نغٍدت جدضص بىيىح خضوص جضزل مجلـ اإلاىاٞؿت ٦هُئت طاث ازخهام ٖام
في يبِ الؿى ١وخضوص جضزل الهُئاث ألاخغي طاث الٗال٢ت باملجاالث الُ٣اُٖت و٦ظا الؿلُاث
الٗمىمُت.
ٖلى هظا ألاؾاؽ البض مً جُٟٗل صوع املجلـ ٖملُا وطل ٪بجٗله هُئت يابُت للؿى ١الخىاٞؿُت
وطل ٪بىي٘ الخض لخضزل الؿلُت الخىُٟظًت في وكاَه.
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الغنابت الهًابُت غلى اغماُ مجلـ اإلاىاقؿت
ص .غاقىعقاَمت /قاعقُهل.
حامػت جِباػة

مهضمت :
ا٢بل ــذ الجؼات ــغ ف ــي مُل ــ٘ الدؿ ــُٗىاث ٖل ــى حمل ــت م ــً الان ــالخاث و ٢ــض ج ــم الب ــضأ ف ــي ججؿ ــُض ه ــظه
الانــالخاث بهــضوع ال٣ــاهىن الخــىحُهي للمئؾؿــاث الٗمىمُــت الا٢خهــاصًت لؿــىت ٦ 11988سُــىة جمهُضًــت
لغٚبــت الضولــت فــي الاوســخاب مــً اليكــاٍ الا٢خهــاصي الــظي مــىذ للمئؾؿــاث ٢ــضعا واؾــٗا مــً الاؾــخ٣اللُت و
جاله نضوع ٢اهىن حضًض لالؾٗاع ؾىت  21989اٖترُٞ ٝه اإلاكغٕ بهٟت يمىُت بدغٍت اإلاىاٞؿت .
وجلى طل ٪مجمىٖت هاتلت مً الىهىم ال٣اهىهُت  ،ججؿض لؿُاؾـت الضولـت الجضًـضة و ا٢ـغاع نـغٍذ
لبضاًــت هدــى ا٢خهــاص الؿــى ١اإلابنــي ٖلــى خغٍــت اإلاىاٞؿــت ٧ ،ــان ابغػهــا ألامــغ  06-95اإلاخٗلــ ٤باإلاىاٞؿــت 3الــظي
ً٨غؽ بهٟت خاؾمت مبضأ اإلاىاٞؿت الخغة .
وحــاء صؾ ــخىع  96لُ ٣ــغ ن ـغاخت بً ــغوعة ي ــمان خغٍ ــت الخج ــاعة و اله ــىاٖت  . 4وجىان ــلذ بٗ ــض طلــ٪
الان ــالخاث بال ٛــاء الام ــغ  06-95اإلاخٗل ــ ٤باإلاىاٞؿ ــت لٗ ــضم جىي ــُده ل ــبٌٗ اإلا ٟــاهُم و الاح ـغاءاث اإلاخٗل ٣ــت
بخُبُ٢ ٤ىاٖض ٢اهىن اإلاىاٞؿـت لُهـضع الامـغ ٣٦5 03-03ـاهىن بـضًل للمىاٞؿـت  ،الـظي اخـخ ٟٔو جبنـى هٟــ
ال٣ىاٖ ــض و الاخ ٩ــام الاؾاؾ ــُت اإلاخً ــمىت ف ــي ال ٣ــاهىن ال ٣ــضًم باالي ــاٞت ال ــي حمل ــت م ــً الالُ ــاث إلاخابٗ ــت جل ــ٪
اإلاماعؾاث أهمها اؾخدضار مجلـ اإلاىاٞؿت .
ٖبــرث هــظه الخُــىاث ٖلــى اوســخاب الضولــت مــً الخ٣ــل الا٢خهــاصي  ،وج٨ــغَـ مبــضأ خغٍــت الخجــاعة
والهــىاٖت ومبــضأ اإلاىاٞؿــت الخــغة و فــي هــظا الاَــاع ٧ــان لؼومــا ٖلُــه أن ًيكــؤ ؾــلُت جســخو بًــبِ الؿــى١
و٢م٘ اإلاماعؾاث التي مً قؤجها ٖغ٢لت أو الً٣اء ٖلى اإلاىاٞؿت الخغة.
 -1المانون  82-55المؤرخ فً  22جانفً ٌ2655تضمن لانون التوجٌهً للمؤسسات العمومٌة االلتصادٌة جرٌدة رسمٌة
العدد  82الصادرة فً  20جانفً .2655
 -2المانون  22-56المؤرخ فً  82جوٌلٌة  2656متعلك باألسعار الجرٌدة الرسمٌة العدد 26صادر فً  26جوٌلٌة
.2656
 -3األمر  83 -62المؤررخ فً  22جانفً  2662المتعلك بالمنافسة الجرٌدة الرسمٌة العدد 86الصادرة بتارٌخ  25فٌفري
.2662
 -4دستور  63منشور بموجب المرسوم الرئاسً  305-63المؤرخ فً  84دٌسمبر  2663جرٌدة الرسمٌة العدد 43
صادرة فً  85دٌسمبر  2663المادة  04منه " حرٌة التجارة و الصناعة مضمونة " .
 -5االمر  80-80المؤرخ فً  26جوٌلٌة ٌ 2880تعلك بالمنافسة جرٌدة الرسمٌة العدد  30صادرة فً  28جوٌلٌة . 2800
.
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وٖلُ ــه  ٣ٞــض وك ــؤ مجل ـــ اإلاىاٞؿ ــت لُد ــل مد ــل الؿ ــلُت الخىُٟظً ــت ف ــي مج ــا ٫الً ــبِ ؤلا٢خه ــاصي
ولُد ــل مد ــا٦م الجىاتُ ــت ف ــي الٟه ــل ف ــي الجزاٖ ــاث الت ــي جيك ــؤ بؿ ــبب اإلاماعؾ ــاث اإلا ُ٣ــضة واإلاىا ُٞــت للمىاٞؿ ــت
الخغة ول٩ـي ً٣ـىم مجلــ اإلاىاٞؿـت بهـضه اإلاهـام ٖنهـا اإلاكـغٕ مغ٦ـؼ مخمحـز ٦ؿـلُت اصاعٍـت مؿـخ٣لت ،وٖـؼػ صوعه
بهالخُاث زانت بهض ٝجغُ٢ت اإلاىاٞؿـت وهـى مـا ًخمخـ٘ بؿـلُت اجسـاط ال٣ـغاع والا٢تـراح وابـضاء الـغأي بمبـاصعة
مىه أو بُلب مً الىناًت الىنُت (وػاعة الخجاعة) أو بُلب مً أي َغ ٝمٗني.
بهــض ٝحصــجُ٘ ويــمان الًــبِ الٟٗــا ٫للؿــى ١بــؤي وؾــُلت مالتمــت٦ ،مــا لــه ؾــلُت اجســاط ال٣ـغاع فــي
٧ل ٖمل أو جضبحر مً قؤهه يمان الؿحر الخؿً للمىاٞؿت وجغُ٢تها و٢ض اٖخمض مجلــ اإلاىاٞؿـت حكـغَٗا فـي
مغخلــت حؿــخىحب وحــىص ٢ىاٖــض جؼٍــض مــً الٟٗالُــت ؤلا٢خهــاصًت وجدؿــحن ْــغو ٝمِٗكــت الٟــغص ،والغٞــ٘ مــً
ال٣ـضعة الاهخاحُـت للمئؾؿــاث وجدمـي اإلاؿـتهل ٪مــً جىاَـئ ألاٖـىان ؤلا٢خهــاصًحن ،وجىؾـُ٘ الُـاب٘ الخىاٞسـ ي
لألؾـىا ١وألاوكـُت ؤلا٢خهـاصًت ٖـً َغٍـ ٤جـضُٖم ال٣ىاٖـض الهاصٞـت ٚلـى جيـخُذ اإلاماعؾـاث التـي مـً قـؤجها
ٖغ٢لت اإلاىاٞؿت.
ؤلاقــٍالُت  :ان زهىنــُت مجلــ اإلاىاٞؿــت ججٗلىــا هدؿــاتل ٖــً مــا هــي الُبُٗــت ال٣اهىهُــت ل٣ـغاعاث
مجلـ اإلاىاٞؿت ؟ ومـا هـي الجهـت الً٣ـاتُت املخخهـت فـي الُٗـً يـض ٢ـغاعاث مجلــ اإلاىاٞؿـت ؟ وُ٦ـ ٠جـخم
احغاءاث الًُٗ في ٢غاعاجه ؟
املحىع الاوُ :مًمىن الهغاعاث التي ًهضعها مجلـ اإلاىاقؿت
ان مجل ـــ اإلاىاٞؿ ــت ًس ــخو ف ــي مج ــا ٫اإلاماعؾ ــاث اإلا ُ٣ــضة للمىاٞؿ ــت و ٦ــظا ف ــي مج ــا ٫الخجمُٗ ــاث
ؤلا٢خهــاصًت ،وان ال ٣ـغاعاث التــي ًهــضعها املجلـــ مخىىٖــت بدؿــب َبُٗــت ومىيــىٕ ؤلازخهــام مىــت حهــت
ومىيىٕ الجزإ مً حهت زاهُت.
أوال  :قكي مجاُ الخجمػاث ؤلانخهاصًت:
حٗــغ ٝالخجمُٗــاث الا٢خهــاصًت باجهــا ٧ــل احـغاء ًــئصي الــي جدىٍــل ملُ٨ــت أو الخمخــ٘ بُ٨ــان ا٢خهــاصي
إلاه ــلخت  ُ٦ــان ا٢خه ــاصي أز ــغ  ،بك ــ٩ل ٦ل ــي أو حؼث ــي  ،أو حك ــُ٨ل  ُ٦ــان ا٢خه ــاصي حضً ــض  ،بم ــا م ــً ق ــؤهه
اإلاؿـاؽ بهُ٩لـت الؿـى ، ١مـً زـال ٫الخ٣لُـل مـً ٖـضص الاٖـىان الا٢خهـاصًً اإلاخىاحـضًً صازـل ؾـى ١الؿـلٗت
أو الخضمت .
٣ٞض جؤزظ الخجمُٗاث الا٢خهاصًت زالر أق٩ا:1 ٫
 الاهـ ــضماج  :و جخد٣ـ ــ ٤هـ ــظه الىيـ ــُٗت بخجمـ ــ٘ مئؾؿـ ــخحن ا٢خهـ ــاصًخحن مؿـ ــخ٣لخحن أو أ٦ثـ ــر فـ ــيشخو ٢اهىوي واخض  ،مما ًلغـي الصـخو ال٣ـاهىوي اإلاىدـل صازـل الصـخو ال٣ـاهىوي الجضًـض ،
وٍ٣لل بظل ٪مً الاٖىان الا٢خهاصًً صازل الؿى. ١
 -1أنظر المادة  22من لانون المنافسة . 80/80
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 الؿ ــُُغة  :جخد ٣ــ ٤ه ــظه الىي ــُٗت ٖى ــضما ً ــخم ٖ ً٨ــىن ا٢خه ــاصي م ــً الخه ــىٖ ٫ل ــى ٚالبُ ــتألاؾ ــهم أو الخهـ ــو صاز ــل الكـ ــغ٦ت  ،بم ــا ًم٨ىـ ــه م٣اب ــل طلـ ــ ٪الؿ ــُُغة ٖلـ ــي أحه ــؼة الٗـ ــىن
الا٢خهاصي الظي ًهبذ في هظه الخالت مجغص ٞغٕ مً ٞغوٖه.
 حكــُ٨ل ُ٦ــان ا٢خه ـاصي حضًــض  :و جخد٣ــ ٤هــظه الىيــُٗت فــي خالــت ًجخمــ٘ ٞيهــا أ٦ثــر مــً ٖــىنا٢خهاصي ألحل حكُ٨ل شخو ٢اهىوي حضًض م٘ اهدال ٫ألاٖىان الا٢خهاصًت اإلاك٩لت له .
ٞبطا ٧ـان هـظا الخجمُـ٘ فـي أي قـ٩ل مىاألقـ٩ا ٫الؿـاب٣ت ًد٣ـ % 40 ٤مـً اإلابُٗـاث أو اإلاكـترًاث اإلاىجـؼة فـي
الؿىٞ ١هظا الخجمُ٘ ًجب أن ًسً٘ الي ع٢ابت ٢بلُت مً ٢بل مجلـ اإلاىاٞؿت .1
وٖلُــه أوحــب ال٣ــاهىن ٖلــى أصــخابه الخهــىٖ ٫لــى جــغزُو مؿــب ٤بــالخجمُ٘  ،بىــاء ٖلــي َلــب ً٣ــضم ملجلـــ
اإلاىاٞؿــت خؿــب الكــغوٍ الــىاعصة فــي اإلاغؾــىم الخىُٟــظي  05/219اإلاخٗلــ ٤بــالترزُو للٗملُــاث الخجمُــ٘. 2
وجب٣ى الؿلُت الخ٣ضًغٍت ملجلـ اإلاىاٞؿت في مىذ الترزُو أو عًٞه .
ًهضع املخلـ بمىحب اإلااصة  19مـً ألامـغ  03/03م٣ـغعا ب٣بـى ٫الخجمُـ٘ أو عًٞـه ،هـظا اإلا٣ـغع هـى
ٖبــاعة ٖــً عأي املجلـــ فــي الخجمُــ٘ ؤلا٢خهــاصي مــً خُــث مــضي مكــغوُٖخه والــظي بم٣خًــاه ًمــىذ املجلـــ
التـرزُو بـالخجمُ٘ أو عًٞــه ٚحـر أهىـا ال هــضعي إلاـاطا اؾـخٗمل اإلاكــغٕ فـي اإلاـاصة  19مهــُلر قم٣ـغعق و٧ـان مــً
ألاصــر أن ٌؿــخٗمل مهــُلر ٢ـغاع زانــت أهــه ٖــاص واؾــخٗمل اإلاهــُلر يــمً ال٣ٟــغة الثالثــت مــً طاث اإلاــاصة
بىو اإلااصة .19
مــً زــال ٫هــظه اإلاــاصة وؿــخسلو أهــه فــي خالــت ٧ــىن ججمُــ٘ مىــا ٝللمىاٞؿــت ٞــبن مجلـــ اإلاىاٞؿــت
ًهــضع ٢ـغاع مٗلــال بغًٞــهٚ ،حــر أهــه ٢ــض ٌؿــمذ اطا ٧ــان ال ًُ٣ــضها  .ل٨ــً ٢ــض ً٩ــىن ٢بــى ٫هــظا الخجمُــ٘ لــِـ
ل٩ىهه ال ًدىافى م٘ اإلاىاٞؿت واهمـا بؿـبب مـا ً٣ضمـه مـً مؿـاهمت فـي الخُـىع الخ٣نـي وؤلا٢خهـاصي قـغٍ ٢بـى٫
هظا الخجم٘ هى يغوعة مغاٖاة قغوٍ مً قؤجها جد ٤ُ٣أزاعه ٖلـى اإلاىاٞؿـتٞ ،تـرزُو الخجمُٗـاث فـي خالـت
جُُ٣ضها للمىاٞؿت ال ًخم اال اطا ٧ان بها مؿاهمت في ص ٘ٞعجلت الخُىع ؤلا٢خهـاصي الـى ألامـام وطلـ ٪بالبدـث
الٗلمي وباإلبخ٩اع وجُىٍغ ؤلاهخاج.
باإلياٞت الى طل ٪ال ًُب ٤الخض اإلاىهىم ٖلُه في اإلااصة  18مً ٢اهىن  03/03واإلا٣ضع ب %40
باإلااتت ٖلى الخجمُٗاث التي ًم ً٨أن ًثبذ أصخابها أجها جئصي الؾُما الى جُىٍغ ٢ضعاتها الخىاٞؿُت وحؿاهم
في جدؿحن الدكُٛل أو مً قؤجها الؿماح للمئؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت بخٗؼٍؼ ويُٗتها الخىاٞؿُت في
الؿىٚ ١حر أهه ال ٌؿخُٟض مً هظا الخ٨م ؾىي الخجمُٗاث التي ٧اهذ مدل جغزُو مً مجلـ اإلاىاٞؿت
وفي خالت أهجؼث الخجمُ٘ والتي أهجؼث بضون جغزُو مً مجلـ اإلاىاٞؿت بٛغامت مالُت ًم ً٨أن جهل الى
 -1المادة  25من لانون  80/80المتعلك بالمنافسة  ،إال أن هذه النسبة كانت تمدر ب 08بالمئة بموجب المادة  22من
لانون المنافسة  83/62الملغً .
 -2المرسوم التنفٌذي  226/82المؤرخ فً ٌ 22ونٌو سنة ٌ 2882تعلك بالترخٌص لعملٌات التجمٌع الجرٌدة الرسمٌة
الصادرة تارٌخ ٌ 22ونٌو  2882العدد . 30

33

 % 7باإلااتت مً ع٢م ألاٖما ٫مً ٚحر الغؾىم املخ٣٣ت في ..زال ٫أزغ ؾىت مالُت مسخخمت يض ٧ل مئؾؿت
هي َغ ٝفي الخجمُ٘ أو يض اإلائؾؿاث التي ج٩ىهذ مً ٖملُاث الخجمُ٘ .1
ثاهُا  :الػهىباث اإلاُبهت غلى اإلاماعؾاث اإلاهُضة للمىاقؿت:
ملجلـ اإلاىاٞؿت الخ ٤في ج٣غٍغ ٖ٣ىباث ٖلى ألاشخام الظًً ًثبذ اعج٩ابهم مماعؾت مُ٣ضة
للمىاٞؿت ،وجخمثل هظه الٗ٣ىباث في ٖ٣ىبت مالُت ال جٟى % 7 ١باإلااتت مً مبل ٜع٢م ألاٖما ٫مً ٚحر
الغؾىم املخ ٤٣زال ٫خزغ ؾىت مالُت مسخخمت أو ٚغامت ال جخجاوػ  3مالًحن صًىاع حؼاتغي في خالت اعج٩اب
املخالٟت شخها َبُُٗا أو مٗىىٍا أو مىٓمت مهىُت ال جمل ٪ع٢م ألاٖما. 2 ٫
وٍبضو مً زال هظا الىو أن اإلاكغٕ ٢ض جغ ٥ملجلـ اإلاىاٞؿت ؾلُت ج٣ضًغ الٗ٣ىبت ،بدُث لم
ًىو ؾىي ٖلى الخض ألا٢ص ى لها ،وبظل٩ً ٪ىن ٢ض ؾهل ٖلى املجلـ ٖملُت ج٣ضًغ.
ان اإلاكغٕ لم ً٣خهغ ٖىض ا٢غاع الٗ٣ىبت يض مغج٨بي هظه اإلاماعؾاث ٞدؿب واهما ٢ض أزظ أًًا
ببم٩اهُت وحىص الكغٍ٣ٞ ،٪غع بمىحب اإلااصة ٚ 57غامت ٢ضعها  2.000.000ملُىوي صًىاع حؼاتغي ٖلى ٧ل
شخو َبُعي ؾاهم شخهُا بهٟت اخخُالُت في جىُٓم اإلاماعؾاث اإلاُ٣ضة للمىاٞؿت.
إلاا أحاػ مجلـ اإلاىاٞؿت ج٣غٍغ ٖ٣ىبت مالُت جخمثل في ٚغامت مالُت ال جخجاوػ  500.000زمؿماتت
أل ٠صًىاع حؼاتغي يض ٧ل اإلائؾؿاث التي ًثبذ اإلا٣غع أزىاء الخد ٤ُ٣أجها ٢ضمذ مٗلىماث زاَئت أو
َ
ها٢هت باليؿبت للمٗلىماث اإلاُلىبت ،خثا مً اإلاكغٕ لهظه اإلائؾؿاث ٖلى جدغي الض٢ت واليخت في
اإلاٗلىماث اإلا٣ضمت (اإلااصة  51مً ألامغ . )03-03
ٚحر أهه وعٚم ٢غاع الٗ٣ىباث التي ًهضعه مجلـ اإلاىاٞؿت ٧اهذ يغوعٍت إلاىاحهت اإلاماعؾاث
اإلاُ٣ضة للمىاٞؿت ٞبن ألامغ ٢ 03/03ض حاء بالجضًض في هو اإلااصة ً 60خمثل في ام٩اهُت ج٣غٍغ جسٌُٟ
مبل ٜالٛغامت أو ٖضم الخ٨م بها ٖلى اإلائؾؿاث التي حٗتر ٝباملخالٟت اإلايؿىب اليها وجخٗاون لإلؾغإ في
الخد ،٤ُ٣وجخٗهض بٗضم اعج٩اب املخالٟاث.
ٞهي بظل ٪حُٗي ٞغنت للمئؾؿاث اإلاغج٨بت للمسالٟاث لخيخُذ ويُٗتها وجٟاصي الٗ٣ىبت التي
ًم ً٨أن ج لخ٣ها والتي جئصي الى ا٢هائها مً الٗملُت الخىاٞؿُتٚ ،حر أهه وم٘ أهمُت هظا الخ٨م  ،اال أن
اإلاكغٕ لم ًىضر الُُٟ٨ت الٗملُت التي ًم ً٨أن حؿخُٟض مً زاللها اإلائؾؿاث اإلاٗىُت مً هظا ؤلاٖٟاء.
املحىع الثالث  :الُػً في نغاعاث مجلـ اإلاىاقؿت
خغم اإلاكغٕ ٖلى خماًت خ٣ى ١ألاَغا ٝاإلاٗىُت وطل ٪مً زال ٫ا٢غاعه لهئالء أم٩اهُت اللجىءء الي
الً٣اء مً أحل الًُٗ في ال٣غاعاث الهاصعة ًٖ مجلـ اإلاىاٞؿت خُث حاء في هو اإلااصة  63ق ج٩ىن
٢غاعاث مجلـ اإلاىاٞؿت ٢ابلت للًُٗ أمام مجلـ ً٢اء الجؼاتغ ق ُٞما ًسو ال٣غاعاث الهاصعة في خ٤
٧ل مماعؾت مُ٣ضة للمىاٞؿت  .أما ال٣غاعاث الهاصعة بسهىم الخجمُٗاث الا٢خهاصًت ٞبن الًُٗ في
 - 1المادة  32من األمر .80-80
 -2المادة  23من األمر .80-80
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هظه ٢غاع ع ٌٞالترزُو بالخجمُ٘ ً٩ىن أمام مجلـ الضولت َب٣ا لىو اإلااصة  19مً ألامغ . 03-03
وٖلُه هجض أن اإلاكغٕ زغج ًٖ اإلائلى ٝفي اؾىاص الازخهام الً٣اثي لجهخحن مسخلٟخحن امغ الظي
لؿدثني به ٢غاعاث مجلـ اإلاىاٞؿت  ، ِ٣ٞوؾىداو ٫مً زال ٫هظا املخىع هٖ ٠٣ىضه لىدلله وهىا٢كه
أوال  :الُػً في نغاعاث مجلـ اإلاىاقؿت أمام مجلـ الضولت
في الى٢ذ التي ً٩ىن ُٞه ازخهاناث مجلـ الضولت املخهىعة ٖلى ؾبُل الخهغ في اإلااصة 09
مً ال٣اهىن الًٗىي ع٢م  01-98اإلائعر في  30ماي ً 1998خٗل ٤بازخهاناث مجلـ الضولت وجىٓمه
حغٍضة الغؾمُت الٗضص  37الهاصعة في ً 01ىهُى ً 1998ؤحي ٢اهىن الٗاصي (ألامغ  )03-03في هو اإلااصة 19
لًُُ ٠ازخهام خزغ ملجلـ الضولت ًخمثل في الىٓغ في الُٗىن اإلا٣ضمت يض ٢غاعاث ع ٌٞالخجمُ٘ .
ٞاإلاكغٕ لم ًدترم مبضأ الخضعج في ال٣ىاهحن  ،الظي أ٦ض ٖلُه املجلـ الضؾخىعي الجؼاتغي مً
زال ٫الاحتهاص آلاحي  :واٖخباع أن ٦ال مً مجا ٫جضزل ال٣اهىن الٗاصي ،ومجا ٫جضزل ال٣اهىن الًٗىي
مدضصان ٖلى الخىالي في اإلااصة  122واإلااصة  123وألاخ٩ام ألازغي مً الضؾخىع ،وأن اإلائؾـ الضؾخىعي أ٢غ
ل٩ليهما احغاءاث مهاص٢ت مسخلٟت٧ ،ىن ال٣اهىن الًٗىي ًخم اإلاهاص٢ت ٖلُه و ٤ٞألخ٩ام ال٣ٟغجحن  2و3
مً اإلااصة  123مً الضؾخىع ،باألٚلبُت اإلاٛل٣ت للىىاب ،وٍسً٘ ٢بل صوعه وحىبا إلاغا٢بت مُاب٣ت الضؾخىع .
واٖخباعا أن الخىػَ٘ الضؾخىعي لإلزخهاناث بحن ما ًضزل في مجا ٫ال٣اهىن الًٗىي ،وماًضزل
في مجا ٫ال٣اهىن الٗاصي وازًاٖهما لإلحغاءاث مهاص٢ت مسخلٟت حؿخمض مً مبضأ جضعج الىهىم في
الىٓام ال٣اهىوي الضازلي الظي ً٣ط ي بؤن ال٣اهىن الًٗىي بد٨م مغ٦ؼه في هظا الىٓام وال٣اهىن الٗاصي،
ال ًم ً٨أن ًخضزل أي منهما اال في املجا ٫و ٤ٞلإلحغاءاث التي خضصها وأ٢غها لها الضؾخىع ،مما ٌؿخيخج أن
املجلـ الكٗبي الىَني ال ًم ً٨أن ًسً٘ خ٨ما أو أخ٩اما مً مجا ٫ال٣اهىن الٗاصي لىٟـ احغاءاث
اإلاهاص٢ت التي ًسً٘ لها ال٣اهىن الًٗىي ...ق ( )01عأي ع٢م /10ع،ن،ج/م ص 2000/مئعر في  13ماي
ً 2000خٗل ٤بمغا٢بت مُاب٣ت الىٓام الضازلي للمجلـ الكٗبي الىَني للضؾخىع الجٖ،ضص  46ناصعة 30
ًىلُى ٟٞ 2000ي مجا ٫الخجمُٗاث ؤلا٢خهاصًت ًهضع املجلـ م٣غعا ب٣بى ٫الخجمُ٘ أو عًٞه .
هظا اإلا٣غع هى ٖباعة ًٖ عأي املجلـ في الخجمُ٘ ؤلا٢خهاصي مً خُث مكغوُٖخه والظي
بم٣خًاه ًمىذ املجلـ الترزُو بالخجمُ٘ أو بغًٞه٩ً ،ىن ٢ابل للًُٗ ُٞه أمام مجلـ الضولت .
وٍخؤ٦ض الُاب٘ ؤلاصاعي ملجلـ اإلاىاٞؿت نغ في اإلااصة  23مً ألامغ ع٢م  03/03اإلاٗض ٫ع٢م ، 12/08
وٍترجب ٖلى ا٦دؿاب هظه الهٟت أزاع ٢اهىهُت ٖلى َبُٗت ال٣غاعاث التي ًهضعها املجلـ والتي حٗض
بالًغوعة ٢غاعاث اصاعٍت ،وجخمخ٘ بظل٢ ٪غاعاجه بظاث الُبُٗت التي جخمخ٘ بها ال٣غاعاث ؤلاصاعٍت  :أي جهضع
بهٟت اهٟغاصًت وجمـ بمغا٦ؼ ٢اهىهُت ،لها زانُت الخىُٟظ الجبري ،جىٟظ مباقغة صون اللجىء للً٣اء،
وان اجبإ مىُ ٤زهاتو هظه ال٣غاعاث ب٩ىجها اصاعٍت ججٗلها جسً٘ إلابضأ اإلاكغوُٖت ،خُث ًلتزم ببخترام
الىهىم ال٣اهىهُت ٖلى ازخال ٝصعحاتها واطا وكؤ هؼإ بكؤجها ج٩ىن ٢غاعاتها ٢ابلت للًُٗ ٞيها أمام الً٣اء
ؤلاصاعي ٞ ،بالغحىٕ الى هو اإلااصة  19مً ألامغ  03-03هجضها جىو نغاخت في ٣ٞغة  3ق ًم ً٨الًُٗ في
٢غاع ع ٌٞالخجمُ٘ أمام مجلـ الضولت ق وبظل٩ً ٪ىن ٢ض أزً٘ ٢غاع مجلـ اإلاىاٞؿت اإلاخًمً عٌٞ
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الخجمُ٘ لغ٢ابت ال٣اض ي ؤلاصاعي اإلامثل في مجلـ الضولت  ،قؤهه في طل ٪قؤن حمُ٘ ٢غاعاث الهاصعة ًٖ
الؿلُاث ؤلاصاعٍت اإلاؿخ٣لت .
ف ــي الخخ ــام وص ـ ي ال ــى ال ٣ــى ٫ان و ب ــالغٚم م ــً اوك ــاء مجل ـــ اإلاىاٞؿ ــت و ابٗ ــاص ال٣اض ـ ي ٖ ــً مج ــا٫
خماًــت اإلاىاٞؿــت اال أن ههــىم ٢ــاهىن اإلاىاٞؿــت جئ٦ــض أهــه لــِـ الىخُــض الــظي ًملــ ٪الازخهــام  ٝجُبُــ٤
حكــغَ٘ اإلاماعؾ ــاث اإلا ُ٣ــضة للمىاٞؿ ــت خُــث ٌؿ ــاهم ال٣اض ـ ي اإلا ــضوي بدماًــت اإلاىاٞؿ ــت لُخ٣اؾ ــم م ــ٘ مجل ـــ
اإلاىاٞؿــت مهمــت الؿــهغ ٖلــي يــمان الؿــحر الخؿــً للمىاٞؿــت الخــغة فــي الؿــىٞ ، ١هىــا ٥خــضوص جخى٢ــٞ ٠يهــا
نالخُاث مجلـ اإلاىاٞؿت لخىٟغص بها املخا٦م الٗاصًت
1
ًُٞل عٚم طل ٪الً٣اء اإلاضوي مسخها بالىٓغ في الضٖاوي الـبُالن اإلاماعؾـاث اإلاُ٣ـضة للمىاٞؿـت
أو الخٗىٌٍ ًٖ ألايغاع الىاججت ٖنها .2و بالخالي ًب٣ى الازخهام الً٣اثي ٢اتما في الك ٤اإلاضوي .
املحىع الثاوي  :مباقغة الضغىي أمام مجلـ اإلاىاقؿت
٢ــض مــىذ اإلاكــغٕ مجلـــ اإلاىاٞؿــت صوع قــبه ً٢ــاثي بدُــث ٌٗخبــر الجهــت املخخهــت فــي الىٓــغ فــي ٧ــل
ألاٖمــا ٫التــي حٗخبــر و٣ٞــا لل٣ــاهىن مىاُٞــت للمىاٞؿــت٦ ،مــا مىدــه ؾــلُت ج٣غٍــغ ٖ٣ىبــاث للمسالٟــاث جثبُــذ
ٗٞال وٖلُه مً خُث ؤلاحغاءاث مباقغة الضٖىي أمام مجلـ اإلاىاٞؿت .
/1ؤلازُــاعأمــام مجلــ اإلاىاقؿــتٌٗ :ــض ؤلازُــاع بمثابــت ؤلاحـغاء ألاو ٫الــظي جبــضأ بــه ؤلاحـغاءاث أمــام
مجلــ اإلاىاٞؿــت  ،الـظي ًىٓــغ ٣ٞـِ فــي الى٢ـاث٘ التــي لــم جخجـاوػ مــضتها ال زـالر ؾــىىاث والؿـئا ٫الــظي ًُــغح
هٟؿه في هظا اإلا٣ام مً هم ألاشخام اإلائهلحن إلزُاع مجلـ اإلاىاٞؿت؟
أوال :وػٍ ــغالخجـ ــاعةَ :ب٣ـ ــا ل ــىو اإلاـ ــاصة  44مـ ــً ألام ــغ ً 03/03خـ ــىلى وػٍـ ــغ الخج ــاعة ازُـ ــاع مجلـ ـــ
اإلاىاٞؿــت بىدُجــت الخدُ٣ــ ٤النهــاثي الــظي ج٣ــىم بــه اإلاهــالر اإلا٩لٟــت بالخد٣ُ٣ــاث ؤلا٢خهــاصًت ُٞــضعؽ الــىػٍغ
اإلال ــ ٠ق ــ٨ال ومىي ــىٖا  ٞــبطا اؾ ــخى ٝالك ــغوٍ جخ ــىلى ال ــىػاعة الخدً ــحر إلزُ ــاع مجل ـــ اإلاىاٞؿ ــت ،واطا م ــا
أزبذ وحىص ُٖب في اإلالً ٠خم اعحاٖه الى الهُئت التي ٢امذ بالخد٢ ٤ُ٣هض جيخُده.
ثاهُــا :اإلاؤؾؿــاث ؤلانخهــاصًت :وٍ٣هــض بهــا ٧ــل شــخو َبُعــي أو مٗىــىي أًــا ٧اهــذ َبُٗخــه بهــٟت
صاتم ــت وك ــاَاث ؤلاهخ ــاج والخىػَ ــ٘ والخ ــضماث ٩ٞ ،ــل ٖ ــىن ا٢خه ــاصي مخً ــغع م ــً ح ـغاء اإلاماعؾ ــاث اإلاىا ُٞــت
للمىاٞؿت مً احل الخضزل ووي٘ خض لظل.٪
ثالثا :حمػُاث اإلاؿتهلٌين :عٚم ان الجمُٗاث خماًت اإلاؿـتهل٨حن لِؿـذ شخهـا ل٣ـاهىن اإلاىاٞؿـت
ٚحــر أن ال٣ــاهىن أقــغ ٥هــظه ألازحــرة ملخاعبــت هــظه اإلاماعؾــاثُٞ ،دــ ٤لهــظه الجمُٗــاث أن جغٞــ٘ الــضٖىي أمــام
الجهــاث املخخهــت بببُــا ٫اي الت ـزام أو اجٟاُ٢ــت أو قــغٍ حٗا٢ــضي ًخٗلــ ٤باالجٟا٢ــاث اإلاىاُٞــت للمماعؾــت ولهــا
ًٞــال ٖــً طلــ ٪ازُــاع مجلـــ اإلاىاٞؿــت فــي خالــت اإلاؿــاؽ باإلاهــالر التــي ٧لٟــذ بدماًتهــا وَكــترٍ ال٣ــاهىن
ٖىــض ُ٢ــام هــظه ألازحــرة باإلزُــاع اإلاباقــغ أن جثبــذ نــٟتها ونــالخُاتها فــي الُ٣ــام بالــضٞإ ٖــً اإلاهــالر التــي
جمثلها وطل ٪ما هجضه ٖاصة في ٢اهىجها ألاؾاس ي.
 -1أنظر المواد -22-22-28-84-83من المر  80/80المتعلك بالمنافسة
 -2أنظر المادة  35من المر  80/80المتعلمة بالمنافسة
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ًدــ ٤للجماٖــاث املخلُــت ابـغام ٖ٣ــىص و٣ٞــا ل٣ــاهىن الهــ٣ٟاث الٗمىمُــت باإلا٣ابــل جخمخــ٘ بدــ ٤ازُــاع
مجلـ اإلاىاٞؿت خى٧ ٫ل اإلاماعؾاث اإلاُ٣ضة للمىاٞؿت.
عابػـ ــا :الجمػُـ ــاث اإلاهىُـ ــت والىهابُـ ــت :حٗـ ــض الجمُٗـ ــاث اإلاهىُـ ــت والى٣ابُـ ــت الُـ ــغ ٝاإلاـ ــضوي وصوعهـ ــا
الى ٢ــى ٝوخماً ــت مه ــالر ممثليه ــا م ــً  ٧ــل الخج ــاوػاث الت ــي ًدً ــغها ال ٣ــاهىن و ٢ــض مىده ــا  ٢ــاهىن اإلاىاٞؿ ــت
 03/03مــً زــال ٫هــو اإلاــاصة  35و  44الخــ ٤فــي ازُــاع مجلـــ اإلاىاٞؿــت ٧ ،لمــا حٗلــ ٤ألامــغ باإلاماعؾــاث التــي
جم ـ ـــ اإلاه ـ ــالر الت ـ ــي جدميه ـ ــا ،وؤلازُ ـ ــاع ًج ـ ــب أن ً ٣ـ ــضم م ـ ــً َ ـ ــغ ٝاإلامثل ـ ــحن ال ٣ـ ــاهىهُحن املخ ـ ــىلحن ل ـ ــظل٪
ولخدضًضهم ًجب الغحىٕ لل٣اهىن ألاؾاس ي لها.
زامؿ ــا :ؤلازُ ــاعالخله ــاةي للمجل ـــ  :بدُ ــث أح ــاػ ال ٣ــاهىن ملجل ـــ اإلاىاٞؿ ــت الىٓ ــغ ف ــي ال ً٣ــاًا
اإلااؾــت بدغٍــت اإلاىاٞؿــت جل٣اتُــا ٧لمــا جبــحن لــه بــؤن مماعؾــتها ال حكــ٩ل مسالٟــت ألخ٩ــام اإلاــىاص 12 ،6،7،10،11
ل٨ــً بــالغٚم مــً هــظه الؿــلُت التــي ًخمخــ٘ بهــا املجلـــ اال أن مجلـــ اإلاىاٞؿــت فــي الجؼاتــغ لــم ٌؿــخٗمل هــظه
الؿلُت مىظ وكؤجه.
الكغوٍ الىاحب جىقغها لهكت ؤلازُاعأمام مجلـ اإلاىاقؿت:
ٌٗــض ؤلازُــاع ؤلاحـغاء ألاولــي الــظي جبــضأ بــه احـغاءاث أمــام مجلـــ اإلاىاٞؿــت ً ،خمحــز ؤلازُــاع بالٗضًــض
م ــً اإلامحـ ـزاث م ــً خُ ــث زهاته ــهٞ .م ــً ب ــحن الخه ــاتو الت ــي ًخمح ــز به ــا ال٨خاب ــت وه ــظا م ــا خضصج ــه اإلا ــىاص
 15،16،17مً الىٓام الـضازلي ملجلــ اإلاىاٞؿـت  ،1خُـث ًسُـغ مجلــ اإلاىاٞؿـت بمىحـب ٖغًٍـت م٨خىبـت
جىحه الى عتِـ املجلـ في أعب٘ ( )4وسخ م٘ الىزات ٤اإلاغ٣ٞت بها اما في ْغ ٝمىصـ ى ٖلُـه مـ٘ ونـل باالؾـخالم
أو ؤلاق ــٗاع أو اً ــضاٖها ل ــضي مه ــلخت ؤلاحـ ـغاءاث م٣اب ــل ون ــل اؾ ــخالم  ،وحس ــجل ٖغًٍ ــت ؤلازُ ــاع وحمُ ــ٘
الىزات ٤اإلاغؾلت في سجل حؿلؿلي م٘ جبُان الخخم وجاعٍش ونىلها.
وٍخمحز ؤلازُاع بالُاب٘ ؤلازخُاعي ٞهى ٚحر ملؼم لهاخبه ٞله ؤلازخُاع بحن الخىحـه ملجلــ اإلاىاٞؿـت
أو ال ــبال٦.. ٙم ــا ًخمح ــز ؤلازُ ــاع أه ــه ال ً ُ٣ــض مجل ـــ اإلاىاٞؿ ــت بم ــا ح ــاء ف ــي ٖغًٍ ــت ؤلازُ ــاع خُ ــث ال ًخ ُ٣ــض
املجلـ بالُلباث التي جمؿ ٪بها الُغ ٝاملخُغ.
ول٩ــي ً٩ــىن ؤلازُــاع م٣بــى ٫وحــب أن جخــىٞغ ُٞــه الكــغوٍ الٗامــت مــً نــٟت وأهلُــت ومهــلخت و٢ــذ
جاعٍش حؿلُم ؤلازُاع ملجلـ اإلاىاٞؿـت  ،وال ً٣بـل ؤلازُـاع اطا ٧اهـذ مئؾؿـت مكـُىبت مـً السـجل الخجـاعي
أو مخى ٟ٢ــت ٖ ــً اليك ــاٍ وج ــىٞغ اله ــٟت ف ــي ألاش ــخام ال ــظًً ًى ٗ٢ــىن الٗغًٍ ــت وٍل ــؼم ٖلُ ــه ازب ــاث أجه ــم
مسىلحن ٢اهىها.
أما باليؿبت للمهـلخت ًجـب ٖلـى املجلــ الخؤ٦ـض مـً جـىٞغ هـظا الكـغٍ ألجهـا حٗخبـر قـغٍ ل٣بـى ٫أي
َلب أو ص ٘ٞأو ًَٗ.
1المرسوم التنفٌذي رلم  232-22المؤرخ فً ٌ 28ولٌو سنة  2822المعدل و المتمم بموجب المرسوم التنفٌذي رلم -22
 46المؤرخ فً  85مارس  2822الذي ٌحدد تنظٌم مجلس المنافسة و سٌره جرٌدة الرسمٌة صادرة بتارٌخ  22مارس
 2822العدد .20
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 ًج ــب أن ً ٩ــىن ؤلازُ ــاع م ــضٖما بؤؾ ــاهُض وأصل ــت ،م ــً ازب ــاث للً ــغع الالخ ــ ٤به ــا وأن هى ــا ٥اخخم ــا ٢ ٫ــىيلىحىص مماعؾاث مُ٣ضة للمىاٞؿت.
 ٖضم ج٣اصم الضٖىي اإلاغٞىٖت أمام مجلـ واملخضصة بثالر ؾىىاث اطا لم ًدضر بكؤجها بدث أو مٗاًىت.وفي خالت ٖضم جىٞغ هظه الكغوٍ وجسلٟها ٞبن الجؼاء اإلاترجـب ٖلـى جسلٟهـا هـى مماعؾـت املجلــ لؿـلُخه فـي
ج٣غٍغ ٖضم ٢بى ٫ؤلازُاع اإلاىحه الُه باإلياٞت الى قغوٍ أزغي مىهىم ٖليهـا فـي ال٣ٟـغاث  2،3مـً اإلاـاصة
 4مً ألامغ .03/03
إح ـغاءاث الخدهُــوً :خٗ ــحن ٖل ــى مجل ـــ اإلاىاٞؿ ــت وبٗ ــض جؤ ٦ــضه م ــً ٖ ــضم وح ــىص ؾ ــبب لٗ ــضم ٢ب ــى٫
ؤلازُـاع اؾــخ٨ما ٫الخدُ٣ــ ٤فــي الً٣ــُت مــً َــغ ٝألاشـخام اإلاــئهلحن ٢اهىهــا لــظل ٪وهــم خؿــب هــو اإلاــاصة
 24واإلاــاصة  50مــً ٢ــاهىن  12/08اإلاخٗلــ ٤باإلاىاٞؿــت يــباٍ الكــغَت الً٣ــاتُت اإلاىهــىم ٖلــيهم فــي ٢ــاهىن
ؤلاح ـغاءاث الجؼاتُــت ،اإلاؿــخسضمىن اإلاىخمــىن لألؾــال ٥الخانــت باإلاغا٢بــت الخــابٗىن لــإلصاعة اإلا٩لٟــت بالخجــاعة
وألاٖىان اإلاٗىُىن الخابٗىن إلاهالر ؤلاصاعة الجباتُت 1وٖلى الٗمىم الخدً ٤ُ٣مغ بمغخلخحن:
مغخلــت الخد ــغي :الت ــي م ــً زالله ــا ًم ٨ــً للم ٣ــغع ٞد ــو  ٧ــل وزُ ٣ــت ي ــغوعٍت للخد ُ٣ــ ٤ف ــي ال ً٣ــُت
اإلا٩ل ٠بها صون أن ًمى٘ مً طلـ ٪بذجـت الؿـغ اإلانهـي .وجسخـخم هـظه اإلاغخلـت بخدغٍـغ ج٣غٍـغ أولـي ًخًـمً ٖغيـا
للى٢اث٘ وجدلُال ص٣ُ٢ا للؿى ١اإلاٗىُت بخل ٪اإلاماعؾت ونٟا واضخا مدضصا لخٗاعى جل ٪الؿـلى٧اث مـ٘ مبـضأ
اإلاىاٞؿت الخغة والـمؤزظ اإلاسجل ٖلى ألاَغا ٝاإلاضعى ٖلُه.
مغخلــت الخدهُــو الحًــىعي :جبــضأ هــظه اإلاغخلــت ببعؾــا ٫اإلاؤزــظ وجبلُٛهــا الــى ألاَـغا ٝاإلاٗىُــت وطلــ٪
َب٣ا للماصة ٣ٞ 52غة  03مً ألامغ  ،03/03زال ٫هظه اإلاغخلت ًخىلى اإلا٣غع جدغٍغ ج٣غٍـغ أولـي ًخًـمً ٖـغى
الى٢ــاث٘ واإلاؤزــظ اإلاس ــجلت وٍبلــ ٜعتــِـ املجل ـــ الخ٣غٍــغ الــى ألاَ ـغا ٝاإلاٗىُــت والــى وػٍ ــغ الخجــاعة و٦ــظا حمُ ــ٘
ألاَ ـغا ٝطاث اإلاهــلخت الــظًً ًم٨ــنهم ابــضاء مالخٓــاث م٨خىبــت فــي أحــل ال ًخجــاوػ  3أقــهغ وأن جبلُــ ٜاإلاؤزــظ
ٌٗخبر احغاءا حىهغٍا وجبلُ ٜبمثابت اتهام مً َغ ٝمجلـ اإلاىاٞؿت.
وبى ــاء ٖل ــى الخدغٍ ــاث الت ــي ً ٣ــىم به ــا اإلا ٣ــغع أزى ــاء اإلاىاحه ــت الخً ــىعٍت ،وبٗ ــض أن ًخل ٣ــى اإلاالخٓ ــاث
اإلا٨خىب ــت م ــً ألاَـ ـغا ٝوز ــخم الخد ُ٣ــ ٣ً ٤ــىم ببً ــضإ ج٣غٍ ــغ م ٣ــا ٫ل ــضي مجل ـــ اإلاىاٞؿ ــت ًخً ــمً اإلاؤز ــظ
ُ
اإلاسجلت واإلاثبخت ومغح٘ املخالٟاث اإلاغج٨بت  ،زم ً٣ىم عتِـ مجلـ اإلاىاٞؿت مغة أزـغي بدبلُـ ٜال٣ـغاع لـىػٍغ
الخجــاعة وألاَـغا ٝاإلاٗىُــت الــظًً لهمــت خــ ٤ج٣ــضًم مالخٓــاتهم اإلا٨خىبــت ٞغــي أحــل قــهغًٍ وٍدــضص لهــم ٦ــظل٪
جاعٍش الجلؿت اإلاخٗل٣ت بالًُ٣ت.

 -1أنظر المادة  23من 22/85
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الجاهب الػملي لؿيرالخدهُهاث في مجاُ
اإلاىاقؿت بين وػاعة الخجاعة ومجلـ اإلاىاقؿت
مغصاؽ ؾُض غلي  /بًلِـ غبض الػؼٍؼ
مضًغٍت الخجاعة  /حامػت بىمغصاؽ

مهضمت
ان وحىص مجلـ اإلاىاٞؿت ٖلى الؿاخت ال٣اهىهُت بدكُ٨لتها اإلاخسههت و نالخُتها الىاؾٗت زانت
ما ًخٗل ٤منها بؿلُت جى ُ٘٢الٗ٣اب ججٗل مً املجلـ الهُئت ألاولى الؿاهغة ٖلى جغُ٢ت و خماًت اإلاىاٞؿت.
ل ً٨مً أحل الؿُُغة أ٦ثر ٖلى الٟىض ى التي حِٗكها أؾىا٢ىا هدُجت لهظا الىٓام الجضًض و التي ججٗل
حهىص مجلـ اإلاىاٞؿت لىخضها ٚحر ٧اُٞت لخد ٤ُ٣أهضا ٝالضولت في املجا ٫الا٢خهاصي ٌؿخضعي جضزل
هُئاث أزغي في مجا ٫اإلاىاٞؿت ٧ىػاعة الخجاعة مثال و التي حٗمل الى حاهبه و حؿاٖضه ٖلى جىٞحر اإلاىار
اإلاالتم الهدكاع ٢ىاٖض ا٢خهاص الؿى.١
أما جضزل وػاعة الخجاعة ً٩ىن ًٖ َغٍ ٤مهالخها اإلاغ٦ؼٍت و الخاعحُت.
و ؾؤجىاو ٫في مضازلتي هظه ٖال٢ت اإلاهالر الخاعحُت لىػاعة الخجاعة (اإلاضًغٍت الجهىٍت و الىالتُت)
بمجلـ اإلاىاٞؿت و ُُٟ٦ت ؾحروعة الخد٣ُ٣اث في مجا ٫اإلاىاٞؿت مبرػا اإلاغاخل اإلاخب٘ في هظا املجا.٫
-01

الاَاعالهاهىوي لخضزل أغىان قػبت اإلاىاقؿت:

*  -في اَاع ال٣اهىن  03-03اإلاخٗل ٤باإلاىاٞؿت :ههذ اإلااصة  49م٨غع مً ألامغ ع٢م  03-03و اإلاخممت
بمىحب اإلااصة  24مً ال٣اهىن  12-08اإلاخٗل ٤باإلاىاٞؿت ٖلى أن ألاٖىان اإلائهلىن للُ٣ام بالخد٣ُ٣اث ٖالوة
ٖلى أٖىان و يباٍ الكغَت الً٣اتُت اإلاىهىم ٖليهم في ٢اهىن الاحغاءاث الجؼاتُت ألاحي ط٦غهم:
* اإلاؿخسضمىن اإلاىخمىن الى ألاؾال ٥الخانت باإلاغا٢بت الخابٗىن لإلصاعة اإلا٩لٟت بالخجاعة.
* ألاٖىان اإلاٗىُىن الخابٗىن إلاهالر ؤلاصاعة الجباتُت.
* اإلا٣غع الٗام و اإلا٣غعون لضي مجلـ اإلاىاٞؿت.
و بالخالي هجض أهه مً زال ٫هظه اإلااصة ًم ً٨للمؿخسضمحن اإلاىخمحن لالصاعة اإلا٩لٟت بالخجاعة باحغاء
الخد٣ُ٣اث في مجا ٫اإلاىاٞؿت.
* في اَاع اإلاغؾىم الخىُٟظي  415-09اإلائعر في  16صٌؿمبر  2009الظي ًخًمً ال٣اهىن ألاؾاس ي
الخام اإلاُبٖ ٤لى اإلاىْٟحن اإلاىخمحن لألؾال ٥الخانت باإلصاعة اإلا٩لٟت بالخجاعة :ههذ اإلااصة  55ال٣ٟغة
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الثالثت مً اإلاغؾىم الخىُٟظي اإلاظ٧ىع أٖاله أهه مً مهام ألاٖىان اإلاخٗل٣حن بكٗبت اإلاىاٞؿت جدذ عجبت
مدٞ ٤٣ما ٞى ١بمهمت ” وي٘ الدكغَ٘ و الخىُٓم اإلاخٗل٣حن باإلاماعؾاث الخجاعٍت و اإلاماعؾاث اإلاًاصة
للمىاٞؿت خحز الخىُٟظ“
و بالخالي لم ً٨خٟي اإلاكغٕ بدؿمُتهم بمد٣٣ي و مٟدص ي اإلاىاٞؿت  ِ٣ٞبل أو٧ل لهم مهمت جىُٟظ و
وي٘ خحز الخىُٟظ ٢اهىن اإلاىاٞؿت.
في اَاع اإلاغؾىم الخىُٟظي  09-11اإلائعر في  20حاهٟي  2011الظي ًخًمً جىُٓم اإلاهالر
الخاعحُت في وػاعة الخجاعة و نالخُتها و ٖملها :ههذ اإلااصة  03ال٣ٟغة الثالثت مً اإلاغؾىم الخىُٟظي
اإلاظ٧ىع أٖاله أهه مً مهام اإلاضًغٍاث الىالتُت للخجاعة « الؿهغ ٖلى جُبُ ٤الدكغَ٘ و الخىُٓم اإلاخٗل٣حن
بالخجاعة الخاعحُت و اإلاماعؾاث الخجاعٍت و اإلاىاٞؿت و الخىُٓم الخجاعي و خماًت اإلاؿتهل ٪و ٢م٘ الٛل»
و هىا هجض  ٠ُ٦مىذ اإلاكغٕ الجؼاتغي نالخُت جُبُ ٤الدكغَ٘ اإلاخٗل ٤باإلاىاٞؿت للمضًغٍاث الىالتُت
للخجاعة,
و اطا جُغ٢ىا الى ما حاء باإلااصة  05مً هٟـ اإلاغؾىم هجض أهه جم اؾخدضار مهلخت حؿهغ ٖلى
مغا٢بت اإلاماعؾاث اإلاًاصة للمىاٞؿت خُث ؾمُذ ب« :مهلخت مغا٢بت اإلاماعؾاث الخجاعٍت و اإلاًاصة
للمىاٞؿت»
هظه اإلاهلخت اإلاؿخدضزت باإلاضًغٍاث الىالتُت للخجاعة و مً زال ٫ال٣غاع الىػاعي اإلاكتر ٥بحن وػاعة
الخجاعة و وػاعة اإلاالُت و الضازلُت اإلائعر في  2011/08/16جى٣ؿم الى  03م٩اجب:
هظه اإلاهلخت اإلاؿخدضزت باإلاضًغٍاث الىالتُت للخجاعة و مً زال ٫ال٣غاع الىػاعي اإلاكتر ٥بحن وػاعة
الخجاعة و وػاعة اإلاالُت و الضازلُت اإلائعر في  2011/08/16جى٣ؿم الى  03م٩اجب:
•  -1م٨خب مغا٢بت اإلاماعؾاث الخجاعٍت
•  -2م٨خب مغا٢بت اإلاماعؾاث اإلاًاصة للمىاٞؿت
•  -3م٨خب الخد٣ُ٣اث اإلاخسههت
هٟـ ألامغ باليؿبت للمضًغٍاث الجهىٍت للخجاعة التي حٗخبر همؼة الىنل بحن اإلاضًغٍت الىالتُت للخجاعة
و وػاعة الخجاعة خُث حاء في اإلااصة  10مً اإلاغؾىم  11-09اإلاظ٧ىع ؾالٟا أن هظه ألازحرة و خؿب هو
اإلااصة جخىلى اإلاهام الخالُت:
 -1جيكُِ و جؤَحر و جيؿُ ٤و جُُ٣م وكاَاث اإلاضًغٍاث الىالتُت و اإلاهالر الخاعحُت للهُئاث
الخابٗت لُ٣إ الخجاعة ,
 -2اٖضاص بغامج الغ٢ابت بالخيؿُ ٤م٘ الاصاعة اإلاغ٦ؼٍت و اإلاضًغٍاث الىالتُت و الؿهغ ٖلى جىُٟظها
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 -3بغمجت و جىُٓم و جيؿُٖ ٤ملُاث الغ٢ابت و جٟخِل ما بحن الىالًاث,
 -4احغاء ٖىض الًغوعة و في مجا ٫ازخهانها الا٢لُمي ٧ل الخد٣ُ٣اث اإلاخسههت اإلاخٗل٣ت
باإلاىاٞؿت و اإلاماعؾاث الخجاعٍت و الجىصة و خماًت اإلاؿتهل ٪و ؾالمت اإلاىخىحاث,
 -2نالخُاث وػاعة الخجاعة في مجاُ اإلاىاقؿت:

 -1-2نالخُاث وػٍغ الخجاعة:
بمىحب أخ٩ام اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  250-02اإلائعر في  21صٌؿمبر  2002املخضص لهالخُاث وػٍغ
الخجاعة ً٩ل ٠هظا ألازحر ب:
أ  -في مجا ٫يبِ و جغُ٢ت اإلاىاٞؿت:
 ا٢تراح ٧ل احغاء مً قؤهه حٗؼٍؼ ٢ىاٖض و قغوٍ مماعؾت مىاٞؿت ؾلُمت و هؼحهت, اإلاؿاهمت في جُىٍغ ال٣اهىن و مماعؾت اإلاىاٞؿت, جىُٓم اإلاالخٓت الضاتمت للؿى ١و الُ٣ام بخدلُل هُ٩له و حُٗحن اإلاماعؾاث الٛحر قغُٖت الهاصٞتالى اٞؿاص اإلاىاٞؿت الخغة و وي٘ خض لها بالخيؿُ ٤م٘ الهُئاث اإلاٗىُت,
ب -في مجا ٫اإلاغا٢بت الا٢خهاصًت و ٢م٘ الٛل:
 ًىٓم و ًىحه و ًً٘ خحز الخىُٟظ اإلاغا٢بت و م٩اٞدت اإلاماعؾاث الخجاعٍت الٛحر قغُٖت واإلاماعؾاث اإلاًاصة للمىاٞؿت و الٛل اإلاغجبِ بالجىصة و الخ٣لُض,
 ًىجؼ ٧ل جد ٤ُ٣ا٢خهاصي مٗم ٤و ًسُغ الهُئاث الً٣اتُت ٖىض الًغوعة,* جخٟ٨ل بهظه اإلاهام هُا٧ل الاصاعة اإلاغ٦ؼٍت و اإلاهالر الخاعحُت لىػاعة الخجاعة,

 -3ؾيرالخدهُهاث في مجاُ اإلاىاقؿت و الاحغاءاث اإلاخػلهت بها:
ان ج ٠ُُ٨و مٗا٢بت اإلاماعؾاث اإلاُ٣ضة للمىاٞؿت و الخجمُٗاث املخ٣٣ت بضون عزهت هي بالضعحت
ألاولى مً نالخُاث مجلـ اإلاىاٞؿت ،أما الخد ٤ُ٣في الُلباث و الك٩اوي اإلاخٗل٣ت باإلاماعؾاث اإلاُ٣ضة
للمىاٞؿت ٣ٞض وي٘ ٖلى ٖاج ٤اإلا٣غع وخضه الظي زىلذ له نالخُاث الخدغي و اإلاخابٗت,
ًم ً٨أًًا ملجلـ اإلاىاٞؿت مً زال ٫هو اإلااصة  34مً ألامغ اإلاخٗل ٤باإلاىاٞؿت ازُاع اإلاهالر
اإلا٩لٟت بالخد٣ُ٣اث الا٢خهاصًت إلحغاء أي مغا٢بت ،جد ٤ُ٣أو زبرة خى ٫اإلاؿاتل اإلاخٗل٣ت بالً٣اًا التي
جىضعج يمً ازخهانه,
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ان هظا الدسخحر في اَاع جُبُ ٤اإلااصة  34الؿالٟت الظ٦غ ًجب أن ً٩ىن لضي اإلاضًغٍت الٗامت للغ٢ابت
الا٢خهاصًت و ٢م٘ الٛل لىػاعة الخجاعة و هظا لًمان الخيؿُ ٤و اإلاخابٗت و ججىبا للخضازل في
اإلاؿئولُاث ٖىض مٗالجت ملٟاث الخد,٤ُ٣
 -4ؾحر الخد٣ُ٣اث
جسً٘ اإلاىهجُت الىاحب اجباٖها في مجا ٫الخد٣ُ٣اث الخانت باإلاماعؾاث التي جدض أو حٗغ٢ل الؿحر
الٗاصي للمىاٞؿت الجزحهت للمغاخل الخالُت:
•

مغخلت ال٨ك ًٖ ٠مئقغاث اإلاماعؾاث التي مً قؤجها اإلاؿاؽ أو اٖا٢ت خغٍت اإلاىاٞؿت,

•

مغخلت مٗالجت اإلائقغاث,

•

مغخلت اٖضاص مسُِ الخضزالث الصاعة هظه الخد٣ُ٣اث,

•

اجهاء الخد ٤ُ٣و ازُاع مجلـ اإلاىاٞؿت,

 -1ا٦دكا ٝاإلائقغاث:
جخمثل هظه اإلاغخلت في الخٗغٖ ٝلى اإلائقغاث و ججمُٗها مً زال ٫هىٖحن مً اإلاهاصع :زاعحُت و
صازلُت ،و ًخم مً زال ٫طل ٪اٖضاص بُا٢ت مئقغاث جخًمً ٖىانغ اإلاٗلىماث و اإلاالخٓاث اإلاؿخ٣اة,
أما اإلاهاصع الخاعحُت ٣ُٞهض بها الك٩اوي ال٨خابُت أو الكٟىٍت اإلا٣ضمت مً َغ ٝاإلائؾؿاث أو
اإلاؿتهل٨حن أو الخبلُٛاث البؿُُت ٦ما ًم ً٨أن جخٗل ٤باإلاٗلىماث اإلا٣ضمت مً َغ ٝاإلاهالر و الهُئاث
اإلاٗىُت أو اإلاؿخ٣اة ٖىض اؾخٛال ٫اإلا٣االث اليخُٟت أو وزات ٤ازغي,
و في ما ًسو اإلاهاصع الضازلُتً :م ً٨في هظا الؿُا ١مً:
• اإلاٗلىماث اإلاؿخ٣اة مً زالٖ ٫ملُاث اإلاغا٢بت الٗاصًت,
• الخدالُل و اإلاالخٓاث املخهل ٖليها في اَاع مخابٗت مالخٓت الؿى ١و جُىع اؾٗاع الؿل٘ و
الخضماث,
•

جدالُل مسخل ٠الُ٣اٖاث الا٢خهاصًت و اؾخٛال ٫ج٣اعٍغ الهُئاث املخخهت,

ان ٧ل مئقغ أو جهغ ٝمالخٔ و مك٩ى ٥في ٧ىهه ًسٟي مماعؾاث مُ٣ضة أو حُٗ ٤الؿحر الٗاصي
للمىاٞؿت الجزحهت البض أن ً٩ىن مدل بُا٢ت مئقغاث و طل ٪مهما ً ً٨مهضع اإلاٗلىمت,
ًجب أن جغؾل البُا٢ت مً َغ ٝاإلاضًغٍت الىالتُت للخجاعة الى اإلاضًغٍت الجهىٍت للخجاعة م٘ اعؾا٫
وسخت اي اإلاضًغٍت الٗامت للغ٢ابت الا٢خهاصًت و ٢م٘ الٛل بىػاعة الخجاعة,
جخًمً هظه البُا٢ت ٧ل مٗلىمت مً قؤجها ج٣ضًم مٗلىماث خى:٫
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*الؿى ١مدل مٗاًىت اإلائقغ,
*ويُٗت اإلاخضزلحن الٟاٖلحن في هظه الؿى,١
*اإلاماعؾاث اإلاكبىهت و الخٗؿٟاث اإلاغج٨بت,
*ألايغاع الىاحمت ًٖ مخضزل أو ٖضة مخضزلحن أو اإلاؿببت لهم,
في خالت ٖضم مالخٓت جهغٞاث مك٩ىٞ ٥يها ًبحن طل ٪م٘ الخدلُل و جغؾل م٘ اإلاالخٓاث مً َغٝ
اإلاضًغٍت الجهىٍت للخجاعة الى اإلاضًغٍت الٗامت للغ٢ابت الا٢خهاصًت و ٢م٘ الٛل بىػاعة الخجاعة,
 -2مٗالجت اإلائقغاث:
ان اإلائقغاث اإلابلٖ ٜنها مً َغ ٝاإلاضًغٍاث الىالتُت للخجاعة أو الىاعصة اليها مباقغة باإلياٞت الى جل٪
التي جمذ مالخٓتها و الخبلُٖ ٜنها مً َغ ٝاإلاهالر اإلاؿاٖضة جسً٘ وحىبا الى جدلُل أولي ًخم ٖلى
مؿخىٍحن:
ٖ -1-2لى اإلاؿخىي الجهىي :جسً٘ اإلائقغاث اإلابلٖ ٜنها أو الىاعصة الى اإلاضًغٍت الجهىٍت للخجاعة الى
جد ٤ُ٣أولي الهض ٝمىه الخؤ٦ض مً َبُٗت و خ٣ُ٣ت هظه اإلائقغاث,
ج٣ىم اإلاضًغٍت الجهىٍت للخجاعة بابال ٙاإلائقغاث مىيىٕ الخدلُل الى اإلاضًغٍاث الىالتُت الخابٗت لها مً
أحل الخا٦ض مً عٗ٢ت احؿإ و مضي اهدكاع هظه اإلائقغاث (الؿى ١املخلُت أو الجهىٍت)
جغؾل اإلاضًغٍت الجهىٍت للخجاعة هخاتج الخد ٤ُ٣الاولي و جدلُل اإلائقغاث الى الاصاعة اإلاغ٦ؼٍت (اإلاضًغٍت
الٗامت للغ٢ابت الا٢خهاصًت و ٢م٘ الٛل)
ٖ -2-2لى اإلاؿخىي اإلاغ٦ؼي :ج٣ىم اإلاضًغٍت الٗامت للغ٢ابت الا٢خهاصًت و ٢م٘ الٛل باعؾا ٫وسخت
مً بُا٢ت اإلائقغاث املخهل ٖليها الى اإلاضًغٍاث الجهىٍت للخجاعة الازغي و طل ٪للخد ٤٣مً اخخما ٫وحىص
مماعؾاث مكابهت,
حهض ٝهظا الاحغاء الى ُ٢اؽ مضي اهدكاع اإلاماعؾت مدل الخد ٤ُ٣و يبِ َبُٗتها إلاٗغٞت ما اطا
٧اهذ مماعؾت مًاصة للمىاٞؿت مئ٦ضة أو مماعؾت مُ٣ضة مٗؼولت,
و ٖلى يىء هخاتج الخد٣ُ٣اث الاولُت و الىاعصة مً اإلاضًغٍاث الجهىٍت للخجاعة ًم ً٨للمضًغٍت الٗامت
للغ٢ابت الا٢خهاصًت و ٢م٘ الٛل و خؿب الخالت:
 الا٢غاع بؤن اإلائقغ خاؾم و خ٣ُ٣ي و بالخالي الازظ به و بغمجخه مً احل الخدغي و الخد,٤ُ٣ الا٢غاع بان اإلائقغ ٚحر خ٣ُ٣ي او ؾاب ٤الواهه و ٚحر مئ٦ض بى٢اث٘ ص٣ُ٢ت و بالخالي خٟٓه بك٩لجهاثي أو بك٩ل مئ٢ذ عٍثما جٓهغ ٖىانغ حضًضة
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ٞ -3خذ الخد:٤ُ٣
ج٣ىم اإلاضًغٍت الٗامت للغ٢ابت الا٢خهاصًت و ٢م٘ الٛل ٖلى اؾاؽ الخ٣غٍغ الاولي اإلاٗض و اإلاغؾل مً
َغ ٝاإلاضًغٍاث الجهىٍت باٖضاص الخ٣غٍغ النهاثي للخد ٤ُ٣اإلاىحه ملجلـ اإلاىاٞؿت و ً٩ىن بٗض ابضاء الغاي
مً َغ ٝاإلاضًغٍت الٗامت لًبِ اليكاَاث و جىُٓمها الخابٗت
لىػاعة الخجاعة و ًدى ٫اإلال ٠بٗغى عؾالت ازُاع ملجلـ اإلاىاٞؿت ممط ي مً َغ ٝوػٍغ الخجاعة,
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غالنت اإلاهالح الخاعحُت لىػاعة الخجاعة
بػمل مجلـ اإلاىاقؿت
ص .خؿاًً ؾامُت  /بىعجاحت مىاُ
ًلُت الحهىم  ،حامػت بىمغصاؽ

مهضمت
خغنذ الضولت الجؼاتغٍت ٖلى مىا٦بت الخُىعاث الا٢خهاصًت الؿاتضة في ألاهٓمت الغأؾمالُت مً زال٫
الاٖخماص ٖلى هُئاث ج٣لُضًت في الغ٢ابت ٖلى الؿى ١الخجاعٍت مً زال ٫اإلاهالر الخاعحُت لىػاعة الخجاعة
و٦ظا الاٖخماص ٖلى هُئت طاث الازخهام الٗام في الغ٢ابت ٖلى هٟـ الؿى ١الخجاعٍت مً زال ٫مجلـ
اإلاىاٞؿت.
في زًم جل ٪اإلاُُٗاث ٢ض ًخبن ألو ٫مغة ًٖ أؾباب الاػصواحُت في زل ٤أحهؼة جخمخ٘ عبما بىٟـ
الازخهام هظا الىي٘ ال٣اهىوي ًئصي بىا الى الدؿاإ ٫خىٖ ٫ال٢ت مجلـ اإلاىاٞؿت بمضًغٍت الخجاعة؟
إلاٗغٞت طلٖ ٪لُىا ان جىاو ٫هُ٣خحن أؾاؾِخحن هبرػ نالخُاث ٧ل منها ؛
 الاولى جخمثل في البدث ًٖ ازخهاناث مجلـ اإلاىاٞؿت وباإلاىاػاة ؾلُاث الًبِ اإلاؿخ٣لت  ،م٘الخُغ ١الى البدث ًٖ الُبُٗت ال٣اهىهُت للمجلـ ُٞما اطا ٧ان جاب٘ للخ٩ىمت او لىػاعة الخجاعة م٘ ازاعة
الى٣اف في الخىاً٢اث اإلاىحىصة في هظا اإلاىيىٕ باالؾدىاص الى اإلاغؾىم الخىُٟظي لؿىت .2011
 والثاهُت جخمثل في ازخهاناث مضًغٍت الخجاعة بالىٓغ للمؿؤلت اخخ٩اع الؿى ١وبالىٓغ للمماعؾاثالخجاعٍت والى اي مضي ًم ً٨لهظه الهُئاث والٖىان ٢م٘ الٛل اؾدبضالهم باًٖاء مجلـ اإلاىاٞؿت.
اإلابدث الاوُ  :ازخهاناث مجلـ اإلاىاقؿت ومجاالث جضزله.
ٌٗىص الًٟل الغتِس ي في اوكاء مجلـ اإلاىاٞؿت لإلَاع الدكغَعي ، 06/95ول ً٨اإلاكغٕ في هظا ال٣اهىن
لم ً٣م بخٗغٍ ٠هظا الجهاػ ،وبالىٓغ للٗضًض مً املخللحن اخخىي ٖلى ٖضة ه٣اتو مما ص ٘ٞباإلاكغٕ الى
اصزا ٫حٗضًالث اوضخذ نالخُاث مجلـ اإلاىاٞؿت و٢ض جم طل ٪بمىحب ألامغ 03/03اإلاخٗل٤
باإلاىاٞؿت 1الظي اٖخبره اصاعة خضًثت جماعؽ ؾلُتها بهٟت مؿخ٣لت.
1
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ان جسهُو حهاػ مؿخ٣ل ًٖ الضولت بالهىعة ال٨الؾُُ٨ت للُ٣ام بًبِ اإلاىاٞؿت أملخه ٖضة أؾباب
و ٖىامل منها ٖضم مالتمت املخا٦م الجؼاتغٍت إلاخابٗت اإلاماعؾاث اإلاُ٣ضة للمىاٞؿت ٞال٣اض ي ال ًمل٧ ٪ل
اإلاُُٗاث و ؤلاٖالم و الخ٩ىًٍ الًغوعي ،و ال ؾُما ٖىضما ًخٗل ٤ألامغ بٓاهغة ا٢خهاصًت 1
بمىحب الامغ الؿال ٠الظ٦غ ٌٗخبر مجلـ اإلاىاٞؿت ؾلُت اصاعٍت مؿخ٣لت جخمخ٘ بالصخهُت ال٣اهىهُت
والاؾخ٣ال ٫اإلاالي  ، 2جىي٘ لضي الىػٍغ اإلا٩ل ٠بالخجاعة  3م٘ الاٖترا ٝله بمماعؾت الؿلُت ال٣مُٗت
لًبِ مُضان اإلاىاٞؿت ،وٍ٩ىن م٣غ مجلـ اإلاىاٞؿت في مضًىت الجؼاتغ.
ً٣ىم مجلــ اإلاىـاٞؿت بٗضة مهـام انلُت جخٗل ٤باإلاماعؾاث اإلاُ٣ضة وزاهىٍت وجخٗل ٤بالخجمُٗاث
الا٢خهاصًت ( التر٦حز الا٢خهاصي) ،منها ما ًخٗل ٤بالىْات ٠الخىاػُٖت ومنها ما ًخٗل ٤بالىْات٠
الاؾدكاعٍت(اإلاُلب الاو ) ٫وٍ٣ىم املجلـ بهظه اإلاهام في اَاع هُا ١مدضص ٢اهىها طل ٪ان مجاالث جضزله
مدضوصة (اإلاُلب الثاوي)
اإلاُلب الاوُ  :مهام وازخهاناث مجلـ اإلاىاقؿت.
بمىحـب ألاخ٨ـام ال٣ــاهىهُت الؿاعٍت اإلاٟٗىٞ ٫ان ملجلـ اإلاىاٞؿت ٖضة مهام اوالها مهمت مغا٢بت
الخجمٗاث الا٢خهاصًت خُث ًٟهل في الُلباث الخانت بالخجمٗاث التي ًم٨نها أن جمـ باإلاىاٞؿت والتي
جخٗضي  %40مً اإلابُٗاث أو اإلاكترًاث اإلاىجؼة في ؾى ١مُٗىت ال جخجاوػ زالزت ( )03أقهغ .
باإلياٞت الى اإلاهمت الاؾدكاعٍت خُث ًبضي مجلـ اإلاىاٞؿت عأًه في ٧ل مؿؤلت جغجبِ باإلاىاٞؿت وٍبضي
٧ل ا٢تراح في هظا الكؤن ٦ما ًم ً٨ملجلـ اإلاىاٞؿت الُ٣ام ب٩ل ألاٖما ٫اإلاُٟضة التي جىضعج يمً
ازخهانه  ،ال ؾُما ٧ل مكغوٕ هو حكغَعي وجىُٓمي له نلت باإلاىاٞؿت ،ولًمان ؾحر هاجان اإلاهمخان
ٞان اإلاكغٕ مىده ؾلُت جى٣ٖ ُ٘٢ىبت والٟهل في الجزاٖاث.
ان جد ٤ُ٣اإلاهام اإلاىىَت بمجلـ اإلاىاٞؿت ال ًم ً٨أن جخد ٤٣اال ًٖ َغٍ ٤مماعؾت الؿلُاث املخىلت
له ٢اهىن ،وفي هظا الاَاع ًم ً٨ان ههى ٠مهامه في ازيخحن ؛ ًخمخ٘ املجلـ بؿلُت اجساط ال٣غاع وابضاء
الغأي في اإلاؿاتل الخىاػُٖت ( الٟغٕ الاو ) ٫الى حاهب ان له صوع هُئت اؾدكاعٍت أمام الؿلُاث الدكغَُٗت
1

 -إلى جانب عامل إزالة التنظيم في اإلقتصاد و إزالة الوصف الجزائي عن ىذه النشاطات اإلقتصادية التي تتسم

بالحركية و التعقيد فالتفكير االقتصادي الجديد يختمف عن سابقو في المعالجة االىداف والسبل حيث باتت كل ىذه
العناصر مغايرة خاصة امام مبدأ إزالة التجريم " "dépénalisationالذي يسمح لمجمس المنافسة اإلستفادة من التدخل في
مجاالت ميمة ال يمكن ضبطيا بالقنوات التقميدية وىكذا تم تبني فكرة السمطة القمعية لمجمس المنافسة في المجال
اإلقتصادي دمحم الشريف كتو الممارسات المنافية لممنافسة في القانون الجزائري  .المرجع السابق .ص 263
2

 -بالرغم من ان مجمس المنافسة ىو سمطة ادارية مستقمة فإن الطبيعة القانونية لممجمس تبقى رىينة البحث في تشكيمة

المجمس و النظام القانوني الذي يسير عميو.
3

 -كانت تنشأ لدى رئيس الحكومة.
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والخىُٟظًت ُٞما ًسو جدًحر مكاعَ٘ الىهىم ال٣اهىهُت والخىُٓمُت التي لها ٖال٢ت باإلاىاٞؿت وبالخالي
ً٣ىم بالىْات ٠الاؾدكاعٍت ( الٟغٕ الثاوي).
الكغع الاوُ  :الىظابل الخىاػغُت.
ًخضزل مجلـ اإلاىاٞؿت في ٧ل الخالٞاث الخىاػُٖت اإلاغجبُت باإلاىاٞؿت ،و ًخمخ٘ ٦ما ؾب٣ذ ؤلاقاعة الُه
بؿلُت ال٣غاع ٧لما ٧اهذ اإلاماعؾاث و ألاٖما ٫اإلاىصٖت أمامه أو اإلاثبخت جضزل في اَاع جُبُ ٤اإلاىاص مً06
الى  12مً ألامغ اإلاخٗل ٤باإلاىاٞؿت و مً زال ٫هظه اإلاهام ألاؾاؾُت اإلاٗتر ٝبها للمجلـ ،و التي مً قؤجها
جد ٤ُ٣أ٦بر قٟاُٞت في مُضان اإلاماعؾاث اإلاُ٣ضة للمىاٞؿت  ،أعاص اإلاكغٕ أن ًجٗل مً املجلـ الًابِ
ألاؾاس ي للمىاٞؿت ،و الخبحر الغؾمي في مُضان اإلاىاٞؿت بٗضما أْهغث ؾلُت الً٣اء اإلاى٧لت لل٣اض ي
مدضوصًتها ٞمً حهت هظه الُ٣اٖاث حض ج٣ىُت و مً حهت أزغي أْهغث الٗضالت الجؼاتُت جؤزغها.
ان الهالخُاث الخىاػُٖت ملجلـ اإلاىاٞؿت ههذ ٖليها خضصها اإلااصة  44مً ألامغ الؿال ٠الظ٦غ .
ٚحر أهه لِـ ٧ل ما ًخٗل ٤باإلاماعؾاث اإلاُ٣ضة للمىاٞؿت ٌٗض مً ازهام مجلـ اإلاىاٞؿت و اهما هىا٥
خاالث بالغٚم مً ٧ىجها جضزل في اَاع جُبُ ٤اإلاىاص مً  6الى  12اال أجها جسغج مً ازخهام املجلـ.
اوال  :مجاُ الىظُكت الخىاػغُت ًخمخ٘ مجلـ اإلاىاٞؿت بهالخُاث جىاػُٖت "attributions
"،contentieusesاال أجها مدضوصة ٖ ِ٣ٞلى اإلاماعؾاث اإلاُ٣ضة للمىاٞؿت ٖىضما ًسُغ مً َغ ٝألاٖىان
الا٢خهاصًحن أو الىػاعة اإلا٩لٟت بالخجاعة ،وٖىضما ًسُغ جل٣اتُا و جخمثل هظه اإلاماعؾاث ُٞما ًلي:
 اإلاماعؾاث و ألاٖما ٫اإلاضبغة و ؤلاجٟا٢اث الهغٍدت أو الًمىُت (اإلااصة )06 الخٗؿ ٠الىاجج ًٖ الهُمىت ٖلى الؿى( ١اإلااصة.)07 الخٗؿ ٠في اؾخٛال ٫ويُٗت الخبُٗت إلائؾؿت أزغي (اإلااصة)11 البُ٘ بؤؾٗاع مسًٟت بك٩ل حٗؿٟي (اإلااصة .12ان هظه اإلاماعؾاث حك٩ل هُا٢ا ًماعؽ ُٞه املجلـ ازخهانه في اإلاخابٗت.
.ثاهُا  :خضوص الىظُكت الخىاػغُت بالغٚم مً أن اإلاكغٕ ٢ض خضص مجاال ًماعؽ ُٞه مجلـ اإلاىاٞؿت
نالخُخه الخىاػُٖت ،اال أهه هىا ٥خضوص ًيبغي اخترامها  ،بدُث ال ٌٗىص ؤلازخهام ٞيها الى املجلـ
طل ٪بالغٚم مً ٧ىجها جغجبِ باإلاماعؾاث اإلاُ٣ضة للمىاٞؿت
أ) -إبُاُ ؤلاجكاناث و الػهىصٖ :اصة ما ًلجؤ اإلاخٗاملىن ؤلا٢خهاصًىن في مٗامالتهم الى ابغام اجٟا٢اث و
ٖ٣ىص بُنهمٞ ،بطا ٧اهذ هظه اإلاماعؾاث مً قؤجها اإلاؿاؽ و ؤلازال ٫بدغٍت اإلاىاٞؿت ٌٗىص ؤلازخهام
أنال الى مجلـ اإلاىاٞؿت ،الظي ًخىلى الخدٞ ٤ُ٣يها ًٖ َغٍ ٤اإلاهالر اإلا٩لٟت بالخد٣ُ٣اث ؤلا٢خهاصًت
وجى ُ٘٢الجؼاءاث و٣ٞا إلاا هى مىهىم ٖلُه في ألامغ اإلاخٗل ٤باإلاىاٞؿت.
ٚحر أهه اطا ٧اهذ هظه ؤلاجٟا٢اث و الٗ٣ىص ًىهب مىيىٖها ٖلى خزاع مىاُٞت للمىاٞؿت ٞبن اإلااصة  13مً
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ألامغ ع٢م  03/03جىو ٖلى أهه" :صون ؤلازال ٫بؤخ٩ام اإلااصجحن 08و 09مً هظا ألامغ ًبُل ٧ل التزام أو
اجٟاُ٢ت أو قغٍ حٗا٢ضي ًخٗل ٤ببخضي اإلاماعؾاث املخٓىعة بمىحب اإلاىاص  .12 .11 .10 .7 .6أٖاله "
و ًٟهم مً زال٢ ٫غاءة هو هظه اإلااصة بؤهه ٧لما ٧ان مدل ؤلاجٟا ١أو أي التزام مىافي للمىاٞؿت ًبُل  ،و
ل ً٨الؿئا ٫الظي ًم ً٨أن هُغخه خى ٫ازخهام مجلـ اإلاىاٞؿت في ابُا ٫هظه ؤلاجٟاُ٢اث ،و اطا ٧ان
ٚحر مسخو ٞما هي الجهت املخخهت لخ٣غٍغ البُالن
بالغحىٕ الى ؤلازخهاناث الخ٣لُضًت للهُئاث الً٣اتُت ٞبهه ٌٗىص ازخهام ابُا ٫ؤلاجٟا٢اث أو في
التزاماث الى ال٣اض ي اإلاضوي  ،في الً٣اًا اإلاضهُت بِىما في ؤلاجٟا٢اث بحن الخجاع ًم ً٨ج٣غٍغ البُالن ٞيها مً
َغ ٝال٣اض ي الخجاعي.
ب) -اإلاؿؤولُت الجؼابُت لألشخام الُبُػُت :في اَاع ألامغ (06/95ملغى) اإلاخٗل ٤باإلاىاٞؿت اطا زبدذ
اإلاؿئولُت الجؼاتُت للصخو الُبُعيٞ ،بن مجلـ اإلاىاٞؿت ٖلُه أن ًسُغ وُ٦ل الجمهىعٍت املخخو
ا٢لُمُا ٢هض اإلاخابٗاث الً٣اتُت ،اال أهه م٘ نضوع ألامغ الجضًض ع٢م  03/03اإلاخٗل ٤باإلاىاٞؿت زم
الخس ٠ُٟبُُٟ٨ت واؾٗت مً ال٣ؿم ال٣معي لألمغ َ ًٖ 06/95غٍ ٤خظ٣ٖ ٝىبت الخبـ وطلٖ ٪مال
بمبضأ اػالت الخجغٍم و التر٦حز بهٟت أ٦ثر ٖلى الٗمل الى٢اثي.
ج) -الكهل في َلباث الخػىًٌٍ :م ً٨ل٩ل شخو َبُعي أو مٗىىي ٌٗخبر هٟؿه مخًغعا مً مماعؾت
مُ٣ضة للمىاٞؿت و٣ٞا إلاٟهىم ألامغ اإلاخٗل ٤باإلاىاٞؿت  ،أن ًغ ٘ٞصٖىي أمام الجهت الً٣اتُت املخخهت
َب٣ا للدكغَ٘ اإلاٗمى ٫به.
اطن مجلـ اإلاىاٞؿت ٚحر مسخو لخ٣غٍغ الخٗىٌٍ لألشخام اإلاخًغعة مً ألاٖما ٫و اإلاماعؾاث اإلاُ٣ضة
للمىاٞؿت .
الكغع الـثــاه ــي :الهالخُاث الاؾدكاعٍت les attributions consultatives
الى حاهب الهالخُاث الخىاػُٖت التي ؾب ٤ط٦غهاً ،خمخ٘ مجلـ اإلاىاٞؿت بهالخُاث اؾدكاعٍت في مجا٫
اإلاىاٞؿت اط ٌٗخبر بمثابت الخبحر املخخو في هظا املجاٞ ،)2(٫دؿب اإلااصة  36مً ألامغ  03/03ؾِؿدكاع
مجلـ اإلاىاٞؿت في ٧ل مكغوٕ هو جىُٓمي له نلت باإلاىاٞؿت ،و٧ل اإلاؿاتل التي لها نلت باإلاىاٞؿت ،و
وكحر الى أهه ٌؿدكاع املجلـ مً ٢بل ٞئاث مسخلٟت مً ألاشخام ببؾدكاعة مجلـ اإلاىاٞؿتٞ ،مجلـ
اإلاىاٞؿت خؿب ما حاء في هو اإلااصة  36مً ألامغ اإلاخٗل ٤باإلاىاٞؿت (ً ،)3م ً٨أن ٌُٗي عأًه خى٧ ٫ل
مؿؤلت جغجبِ باإلاىاٞؿت ٧لما جم ازُاعه مً َغ ٝالجماٖاث املخلُت و الهُئاث ؤلا٢خهاصًت و اإلاالُت و
اإلائؾؿاث و الجماٖاث اإلاهىُت و الى٣ابُت و ٦ظا حماٖاث اإلاؿتهل٨حن.
 ؤلاؾدكاعة مً َغ ٝالخ٩ىمتً :م ً٨للخ٩ىمت الخماؽ اؾدكاعة مجلـ اإلاىاٞؿت في اإلاؿاتل التيجسو اإلاىاٞؿت ٚحر ج٣ضًم مكاعَ٘ ال٣ىاهحن أو اٖضاص الىهىم الخىُٓمُت بدُث ًبضي املجلـ عأًه
ل ً٨بكغٍ أن ج٩ىن هىا ٥اؾدكاعة مؿب٣ت مً ٢بل الخ٩ىمت.
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و ججضع ؤلاقاعة الى أن أٚلب ؤلاؾدكاعاث التي الخمؿتها الخ٩ىمت مً َغ ٝمجلـ اإلاىاٞؿت
ا٢خهغ مىيىٖها ٖلى ألاؾٗاع(ٚ ،)5حر أهه بالغحىٕ الى ال٣اهىن الٟغوس ي هجض أن املجلـ الٟغوس ي
للمىاٞؿت أ٦ثر وكاٍ و زبرة في اإلاُضان ،بدُث ؾب ٤و أن جمذ اؾدكاعجت خىٖ ٫ضة مؿاتل
جغجبِ باإلاىاٞؿت ٦،ما أبضي عأًه خىٖ ٫ضة مكاعَ٘ ال٣ىاهحن هظ٦غ منها مكغوٕ ال٣اهىن اإلاخٗل٤
بخىػَ٘ ألاصوٍت الهُضالهُت و طل ٪بخاعٍش  31ماعؽ ...1987الخ
 ؤلاؾدكاعة مً َغ ٝألاشخام و اإلائؾؿاث ألازغي :في اَاع ج٣ضًم اؾخٟؿاعاث وجىيُداث خى٫اإلاؿاتل التي لها ٖال٢ت باإلاىاٞؿتٞ ،بهه خؿب اإلااصة  35في ٣ٞغتها الثاهُت حؿغص حمُ٘ ألاشخام و
اإلائؾؿاث ألازغي ،التي ببم٩اجها َلب اؾدكاعة مجلـ اإلاىاٞؿت و اإلاخمثلت في الجماٖاث اإلاهىُت و
الجماٖاث املخلُت و اإلائؾؿاث ؤلا٢خهاصًت و اإلاالُت و الجماٖاث الى٣ابُت و ٦ظا حماٖاث اإلاؿتهل٨حن
 و وكحر الى أن ؤلاؾدكاعاث التي ً٣ضمها مجلـ اإلاىاٞؿت لهئالء ٚحر الؼامُت اط لها َاب٘ اٖالمي .ِ٣ٞ ؤلاؾدكاعة ؤلازخُاعٍت مً َغ ٝالهُئت الدكغَُٗت :ان ألامغ ع٢م 03/03اإلاخٗل ٤باإلاىاٞؿت لم ًدىاو٫ام٩اهُت الهُئت الدكغَُٗت ببؾدكاعة مجلـ اإلاىاٞؿت ٖ٨ـ ألامغ الؿاب ٤في اإلااصة  19مىه التي جىو
ٖلى هظه ؤلام٩اهُت و طلٖ ٪ىضما ًخٗل ٤ألامغ بمكاعَ٘ ال٣ىاهحن ٞبن اللجىت البرإلااهُت اإلا٩لٟت بالدكغَ٘
هي التي جخىلى َلب ؤلاؾدكاعة
 ٚحر أهه في ال٣اهىن الٟغوس ي ٞبن اللجىت البرإلااهُت ًد ٤لها َلب ؤلاؾدكاعة مً مجلـ اإلاىاٞؿت ،و هىخ ٤مٗتر ٝبه ختى باليؿبت للجان اإلائ٢خت مثل لجىت الخد ٤ُ٣و لجىت مغا٢بت اإلاغا ٤ٞالٗامت  ،و
ًىهب َلب ؤلاؾدكاعة ٖلى مكاعَ٘ ال٣ىاهحن أو خى ٫مؿؤلت لها ٖال٢ت باإلاىاٞؿت
"La demande d„avis peut porter sur des propositions de Lois ou sur toute question
" intéressant la concurrenceالاؾدكاعة الهاصعة ًٖ الجهاث الً٣اتُت:
ان الً٣اء بهٟت ٖامت ًدخل م٩اهت مٗخبرة في ٢اهىن اإلاىاٞؿت ،بدُث بالغحىٕ الى ألامغ اإلاخٗل٤
باإلاىاٞؿت هجض أن اإلاكغٕ مىده صوعا أؾاؾُا في ع٢ابت وخماًت اإلاىاٞؿت وطل ٪ببزخهام الٛغٞت
الخجاعٍت لضي مجلـ ً٢اء الجؼاتغ الٗانمت بالىٓغ في الُٗىن اإلا٣ضمت يض ٢غاعاث مجلـ
اإلاىاٞؿتٞ ،بجها ًم ً٨لها أن حؿدكحر املجلـ خى ٫الً٣اًا اإلاُغوخت ٖليها و اإلاخهلت باإلاماعؾاث
اإلاُ٣ضة للمىاٞؿت.
زالنت ال٣ى ٫مً زال ٫ما ؾب ٤صعاؾخه ٞهىا ٥الٗضًض مً اإلائقغاث ما ًىحي بؤن املجلـ ًمً٨
الىٓغ الُه بىنٟه ؾلُت اصاعٍت مؿخ٣لت جخمخ٘ بؿلُت ال٣غاع ،بدُث أهه ومماعؾت للؿلُاث املخىلت
له في اَاع ألامغ  03/03اإلاخٗل ٤باإلاىاٞؿت ًخىلى املجلـ انضاع م٣غعاث ب٣هض وي٘ خض و اإلاٗا٢بت
ٖلى اإلاماعؾاث اإلاُ٣ضة للمىاٞؿت و٦ظل ٪أوامغ و٢خُت هضٞها و ٠٢جل ٪اإلاماعؾاث.
و هظا اليكاٍ ؤلاصاعي في مجمله ال ًخمحز ٦ثحرا ٖما هى مٗغو ٝفي الىٓام ؤلاصاعي الخ٣لُضي  ،أًً ٧اهذ
مسخل ٠الهُئاث ؤلاصاعٍت جخمخ٘ هي ألازغي ؾلُت اجداص ال٣غاعاث بهض ٝالخٟاّ ٖلى الىٓام و خؿً
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ؾحر اإلاغ ٤ٞالٗام.و ألامغ الظي ًئ٦ض أن مجلـ اإلاىاٞؿت ؾلُت اصاعٍت مؿخ٣لت هى ؤلاؾخ٣اللُت التي
ًخمخ٘ بها املجلـ و طل ٪اػاء الؿلُت الخىُٟظًت ٧ىهه ال ًسً٘ الى هٓام الخضعج الؿلمي الخ٣لُضي و ال
ًخل٣ى أوامغ ممً ٧ان ،مما ًُٟض بؤهه لِـ بهُئت اصاعٍت ٖاصًت جسً٘ للؿلُت الغتاؾُت أو الىناًت
ؤلاصاعٍت.
ٚحر أهه في الخ٣ُ٣ت ٞبن اؾخ٣اللُت مجلـ اإلاىاٞؿت اػاء الؿلُت الخىُٟظًت لِؿذ باإلاُل٣ت هٓغا
لخضزل عتِـ الخ٩ىمت في ازخهام مجلـ اإلاىاٞؿت ُٞما ًخٗل ٤بترزُو الخجمُ٘ اطا نضع عٌٞ
مً مجلـ اإلاىاٞؿت  ،الى حاهب اخخ٩اع الؿلُت الخىُٟظًت املجؿضة في عتِـ الجمهىعٍت لؿلُت
حُٗحن ألاًٖاء و هظا ٖلى ٖ٨ـ اإلاكغٕ الٟغوس ي أًً هجض أهه وػٕ ؾلُت حُٗحن ألاًٖاء بحن ٖضة
حهاث  ،و ٖلُه ٞبن اؾخ٣اللُه وؿبُت و لِؿذ مُل٣ت
اياٞت الى ٧ل هظه اإلائقغاث التي جىحي بؤن مجلـ اإلاىاٞؿت ؾلُت اصاعٍت مؿخ٣لتٞ ،بن ٢اهىن
اإلاىاٞؿت ًخًمً أخ٩اما جىن ٠لىا بؤن املجلـ لِـ بهُئت ً٢اتُت و مً بُنها أن حلؿاجه لِؿذ
ٖلىُت و أن ٢غاعاجه جخسظ باألٚلبُت البؿُُت و هظا ٖ٨ـ ما هى مٗمى ٫به في الجهاث الً٣اتُت ،و أن
٢غاعاجه جغؾل الى الىػٍغ اإلا٩ل ٠بالخجاعة الظي ٌؿهغ ٖلى جىُٟظها ٖ٨ـ ألاخ٩ام و ال٣غاعاث الً٣اتُت
التي ًسخو في جىُٟظها الجهت الً٣اتُت التي أنضعث الخ٨م أو ال٣غاع أو بىاؾُت أٖىان الخىُٟظ ،
باإلياٞت الى أن املجلـ ًغ ٘ٞج٣غٍغا ؾىىٍا ًٖ وكاَه الى الهُئت الدكغَُٗت و الى عتِـ الخ٩ىمت و الى
الىػٍغ اإلا٩ل ٠بالخجاعة و هظا ما ال هجضه في الهُئاث الً٣اتُت ،و ػٍاصة ًٖ طل٧ ٪ىن ٖضص الً٣اة
الظًً ًدك٩ل منهم املجلـ ً٨ؿبىن صازل هظا ألازحر نٟت ًٖى و لِـ ً٢اة وهظا ًٞال ًٖ أن
حٗحن ألاًٖاء ًخم مً َغ ٝعتِـ الجمهىعٍت بىاءا ٖلى ا٢تراح وػٍغ الٗض ٫و وػٍغ الخجاعة .
أمام هظا الىي٘ هىا ٥مً ال٣ٟهاء مً بُنهم ألاؾخاط الكغٍ ٠بىاجي ً ٠ُ٨هظه الهُئت ٖلى أجها
ؾلُت اصاعٍت مؿخ٣لت مؼوصة بىُْٟت ً٢اتُت جىُٓمُت(. )1و بالغحىٕ الى اإلاهام اإلاىىَت باملجلـ في
اَاع ألامغ اإلاخٗل ٤باإلاىاٞؿت ،هجض أهه ًخمخ٘ بىْات ٠جىُٓمُت و اؾدكاعٍت و ٢مُٗت و هٓغا لخٗضص
وْاتٟه ٞبن ٨ٞغة الًبِ ؤلا٢خهاصي وخضها ال٩اُٞت إلؾدُٗاب هظه الىْات ، ٠و الًبِ la
" "regulationهي اإلاهمت التي بمىحبها ً٣ام الخىاػن بحن خ٣ى ١و التزاماث ٧ل َغ ٝفي الؿى ١و طل٪
بخيخُذ الؿلى٧اث و اإلاماعؾاث التي مً قؤجها ٖغ٢لت أو ؤلازال ٫بدغٍت اإلاىاٞؿت  ،بدُث ً٣ى٫
ألاؾخاط لىعووـ بىي  LAURENCE BOYفي قؤن الًبِ ؤلا٢خهاصي الظي جماعؾه الؿلُاث ؤلاصاعٍت
اإلاؿخ٣لت مثل مجلـ اإلاىاٞؿت:
"la régulation économique souvent présentée comme la forme la plus moderne et la plus
")pérformante de l„intervention de l„Etat dans la gestion de l„activité économique (2
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اإلاُلب الثاوي  :هُام ازخهام مجلـ اإلاىاقؿت ومجاالث جضزله.
مً أحل جد ٤ُ٣أ٢ص ى ما ًم ً٨مً ألاعباح ٢ض ًداو ٫البٌٗ مً الاٖىان الا٢خهاصًحن ج٣لُو ٖضص
مىاٞؿيهم أو ا٢هائهم مً الؿى ١بىؾاتل ٚحر ٢اهىهُت جىن ٠باإلاماعؾاث اإلاُ٣ضة للمىاٞؿت الهض ٝمنها
الخض مً اإلاىاٞؿت أو ؤلازال ٫بها و ٌكحر ألامغ ع٢م 03/03اإلاخٗل ٤باإلاىاٞؿت الى ٖضة أهىإ مً هظه
اإلاماعؾاث اإلاُ٣ضة للمىاٞؿت و التي جضزل في هُا ١ومجاالث جضزل مجلـ اإلاىاٞؿت .خُث جىو اإلااصة
 44الامغ  03-03اإلاٗض ٫واإلاخمم في ٣ٞغتها الثاهُت ٖلى أهه:ق ًىٓغ مجلـ اإلاىاٞؿت اطا ٧اهذ اإلاماعؾاث
وألاٖما ٫اإلاغٞىٖت الُه جضزل يمً اَاع جُبُ ٤اإلاىاص 6و7وو10و 11و 12أٖاله  ،أو حؿدىض ٖلى اإلااصة 10
أٖاله".
و ٖلُه ًم ً٨ج ٠ُُ٨مجلـ اإلاىاٞؿت ٖلى أهه ؾلُت اصاعٍت مؿخ٣لت مؼوصة بمهام يبُُت في مجا٫
اإلاىاٞؿت جخىلى يبِ حمُ٘ وكاَاث ألاٖىان الا٢خهاصًحن في الؿى ١لخٟاصي الخٗؿ ٠الظي ًيخج ًٖ
هظه اليكاَاث .وهي جخمثل في :
 اإلاماعؾاث و ألاٖما ٫اإلاضبغة و ؤلاجٟا٢اث الهغٍدت أو الًمىُت او ما ٌؿمى باالجٟا٢اث املخًىعة (اإلااصة)06
 الخٗؿ ٠الىاجج ًٖ الهُمىت ٖلى الؿى( ١اإلااصة.)07 الخٗؿ ٠في اؾخٛال ٫ويُٗت الخبُٗت إلائؾؿت أزغي (اإلااصة)11 البُ٘ بؤؾٗاع مسًٟت بك٩ل حٗؿٟي (اإلااصة )12 ٦ظل ٪ألامغ باليؿبت إلاغا٢بت الخجمُٗاث التي ٢ض جئصي هي ألازغي الى حكُ٨ل مماعؾاث مُ٣ضةللمىاٞؿت (اإلاىاص مً  15الى )22
ًم ً٨جهيُ٧ ٠ل هظه املجاالث في زالر مجمىٖاث ؛
الكغع الاوُ  :مداعب ــت ؤلاجكان ــاث املحظ ــىع":
ان اإلااصة  06مً ألامغ ع٢م 03/03اإلاخٗل ٤باإلاىاٞؿت جىو ٖلى أهه جدٓغ اإلاماعؾاث و ألاٖما ٫اإلاضبغة و
ؤلاجٟا٢اث وؤلاجٟاُ٢اث الهغٍدت أو الًمىُت ٖىضما تهض ٝأو ًم ً٨أن تهض ٝالى ٖغ٢لت خغٍت اإلاىاٞؿت أو
الخض منها أو ؤلازال ٫بها في هٟـ الؿى ١أو في حؼء حىهغي مىه ال ؾُما ٖىضما جغمي الى:
الخض مً الضزى ٫في الؿى ١أو في مماعؾت اليكاَاث الخجاعٍت ٞيها. ج٣لُو أو مغا٢بت ؤلاهخاج أو مىاٞظ الدؿىٍ ٤أو ؤلاؾدثماعاث أو الخُىع الخ٣ني. ا٢دؿام ألاؾىا ١أو مهاصع الخمىًٍ.ٖغ٢لت جدضًض ألاؾٗاع خؿب ٢ىاٖض الؿى ١بالدصجُ٘ اإلاهُى٘ إلعجٟإ ألاؾٗاع أو اهسٟايها.جُبُ ٤قغوٍ ٚحر مخ٩اٞئت لىٟـ الخضماث ججاه الكغ٧اء الخجاعٍحن  ,مما ًدغمهم مً مىا ٘ٞاإلاىاٞؿت ازًإ ابغام الٗ٣ىص م٘ الكغ٧اء ل٣بىلهم زضماث اياُٞت لِـ لها نلت بمىيىٕ هظه الٗ٣ىص ؾىاءبد٨م َبُٗتها أو خؿب ألاٖغا ٝالخجاعي
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خى ٫حمُ٘ هظه اإلاؿاتل التي جضزل يمً ازخهام املجلـ ؾىاء ٧ان طل ٪بمباصعة مىه أو ًٖ َغٍ٤
الخضزل الخل٣اثي أو ٧لما َلب مىهً ،م ً٨للمجلـ ان ً٣ىم بدكُ٨ل مل ٠خى ٫اإلاىاٞؿاث اإلاغٞىٖت
أمامه أو جل ٪التي باصع باإلاٗاًىت ٞيها.
ًسً٘ جُبُ ٤هو اإلااصة الؿاب٣ت الى جىٞغ بٌٗ الكغوٍ  ,خُث أهه إلٖخباع اجٟا ١ما بؤهه مدٓىع ال بض
مً جىٞغ بٌٗ الكغوٍ و التي جخمثل ُٞما ًلي :
 ؤلاجٟا ١بحن ألاٖىان ؤلا٢خهاصًً جبني زُت مكتر٦ت بحن مجمىٖت مً ألاٖىان ؤلا٢خهاصًً تهض ٝالىؤلازال ٫بدغٍت اإلاىاٞؿت صازل ؾى ١واخضة للؿل٘ و الخضماث و ال ً٣ىم ؤلاجٟا ١في ُٚاب هظا الكغٍ
 ؤلازال ٫بدغٍت اإلاىاٞؿتًيبغي البدث ًٖ آلازاع التي ًغجبها ٖلى خغٍت اإلاىاٞؿت ألن ؤلاجٟا ١املخٓىع هىالظي ً٩ىن طو َبُٗت مىاهًت للمىاٞؿت ؾىاء بالخض منها أو باإلزال ٫به-
الٗال٢ت الؿببُت بحن ؤلاجٟا ١و ؤلازال ٫بدغٍت اإلاىاٞؿت ًخد ٤٣هظا الكغٍ في خالت ما اطا ٧ان الًغع
الظي ألخ ٤بدغٍت اإلاىاٞؿت في الؿى ١مً ٗٞل ؤلاجٟا ١اإلاٗني ال٣اتم بحن ألاَغا ٝاإلاخىاَئت ُٞه  ,ومً
زال ٫هظا الكغٍ وؿخسلو بؤهه ًجب أن ج٩ىن هىاٖ ٥ال٢ت ؾببُت بحن ٖملُت الدكاوع التي ججغي بحن
ٖضة أَغا ٝوما ًيخج ًٖ هظه الٗملُت مً خزاع ؾلبُت ٖلى خغٍت اإلاىاٞؿت
الكغع الـثــاهـي:ا إلجكان ــاث ألاؾاؾُ ــت اإلاهُـضة للمىاقؿ ــت .
جًمً ٢اهىن اإلاىاٞؿت في ماصجه الؿاصؾت ،أوحه زانت ومدضصة مً ؤلاجٟا٢اث ٚحر اإلاكغوٖت اال أجها
حاءث ٖلى ؾبُل اإلاثا ِ٣ٞ ٫ال ٖلى ؾبُل الخهغ ,خُث ًم ً٨للؿلُاث اإلاٗىُت ٦مجلـ اإلاىاٞؿت في
هظه الً٣اًا أن ٌٗا٢ب ٧ل مماعؾت ججاعٍت ٢امذ بخُ٣ض اإلاىاٞؿت الخغة جىن ٠بؤجها أزظث ق٩ل اجٟاُ٢ت
و٣ٞا إلاا ؾب٣ذ ؤلاقاعة الُه أٖاله  ,طل ٪بالغٚم مً ٖضم وعوصها في املجمىٖت التي حاءث بها اإلااصة
الؿاصؾت مً ألامغ اإلاخٗل ٤باإلاىاٞؿت ,و ُٞما ًلي ؾىداو ٫لىخٗغى الى أهم ؤلاجٟا٢اث ألاؾاؾُت اإلاُ٣ضة
للمىاٞؿت
 ؤلاجٟا٢اث خى ٫ألاؾٗاع ٌٗخبر اجٟا ١جدضًض ألاؾٗاع و الخضماث بمثابت املخىع الظي جضوع مً خىلهأٚلب ؤلاجٟا٢اث التي ًبرمها اإلاخٗاملىن ؤلا٢خهاصًىن ,بُٛت جُُ٣ض اإلاىاٞؿت بُنهم.
 ؤلاجٟا٢اث اإلاخًمىت ٖغ٢لت الضزى ٫الكغعي في الؿى :١و جخجؿض هظه املخالٟت في ٖغ٢لت الضزى٫الكغعي في الؿى ١أو ٖغ٢لت اإلاماعؾاث الكغُٖت لليكاَاث الخجاعٍت مً َغ ٝمىخج أو مىػٕ خزغ
ان ُ٢ام ألاٖىان ؤلا٢خهاصًحن بببغام اجٟا ١مهما ٧ان ق٩له ٩ً,ىن مىيىٖه أو الٛغى مىه هى جُُ٣ض
اإلاىاٞؿت الخغة ً ,جٗل جهغٞهم باَال بدُث ًبُل ٧ل التزام أو اجٟاُ٢ت أو قغٍ حٗا٢ضي ًخٗل ٤بؤخضي
اإلاماعؾاث املخٓىعة بمىحب اإلاىاص  12 .11 .10 .7 .6مً ٢اهىن اإلاىاٞؿت ( ,)1اال أن هظا ؤلابُا ٫لِـ مً
ازخهام مجلـ اإلاىاٞؿت ٦ما عأًىا ؾاب٣ا بل ًغح٘ الى الجهاث الً٣اتُت الٗاصًت.
وجىو اإلااصة  45مً ٢اهىن اإلاىاٞؿت ٖلى أههق ًخسظ مجلـ اإلاىاٞؿت أوامغ مٗللت جغمي الى وي٘ خض
للمماعؾاث اإلاٗاًىت اإلاُ٣ضة للمىاٞؿت ٖىضما ج٩ىن الٗغاتٌ و اإلالٟاث اإلاغٞىٖت الُه أو التي ًباصع هى بها
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مً ازخهانه٦ ,ما ًم ً٨أن ً٣غع املجلـ ٖ٣ىباث مالُت اما هاٞظة ٞىعا و اما في آلاحا ٫التي ًدضصها ٖىض
ٖضم جُبُ ٤ألاوامغ" ًٟ .هم مً هظه اإلااصة أن مجلـ اإلاىاٞؿت ًخضزل أوال بىاؾُت أوامغ مٗللت جغمي الى
وي٘ خض للمماعؾاث اإلاُ٣ضة للمىاٞؿت ٚ ,حر أهه في خالت ٖضم جُبُ ٤ألاوامغ الهاصعة ًٖ املجلـ مً
َغ ٝألاٖىان ؤلا٢خهاصًحن اإلاٗىُحن ً٣غع ٖ٣ىباث مالُت جخمثل في ٖ٣ىباث تهضًضًت
الكغع الثاوي  :خظغؤلاؾخؿالُ الخػؿكي لىيػُت الهُمىت غلى الؿىم والخبػُت ؤلانخهاصًت.
ان الدجم ال٨بحر للمئؾؿت و الظي ٌؿمذ لها بب٦دؿاب مغ٦ؼ ٢ىي في الؿىٚ ١حر ممىىٕ في خض طاجه ,و
اهما ًمى٘ ال٣اهىن الخٗؿ ٠في اؾخٗما ٫هظه ال٣ىة ؤلا٢خهاصًت زانت ٖىضما ً٩ىن الهض ٝمنها الخض و
ؤلازال ٫بدغٍت اإلاىاٞؿت الخغة ًٖ َغٍ ٤ا٢هاء اإلاىاٞؿحن آلازغًٍ ًٖ مماعؾت اليكاٍ ؤلا٢خهاصي في
الؿى , ١و في هظا ؤلاَاع هو ألامغ الجضًض اإلاخٗل ٤باإلاىاٞؿت ٖلى هىٖحن مً ؤلاؾخٛال ٫الخٗؿٟي لل٣ىة
ؤلا٢خهاصًت للمئؾؿت ًخمثل ألاو ٫في الخٗؿ ٠في ويُٗت الهُمىت ٖلى الؿى , ١أما الثاوي ًخمثل في
ؤلاؾخٛال ٫الخٗؿٟي لىيُٗت الخبُٗت ؤلا٢خهاصًت
باليؿبت لالو ٫جىو اإلااصة  07مً ٢اهىن اإلاىاٞؿت ٖلى أهه قًدٓغ ٧ل حٗؿ ٠هاجج ًٖ ويُٗت هُمىت
ٖلى الؿى ١أو اخخ٩اع لها أو ٖلى حؼء منها"..
ان الخٗؿ ٠الىاحم ًٖ الهُمىت ٖلى الؿى ١أو ٖلى حؼء مىه ٚالبا ما ً٩ىن مً ٗٞل مئؾؿت أو
مجمىٖت مً اإلائؾؿاث ٞ ,اإلااصة اإلاكاع اليها أٖاله جمى٘ هظا الخٗؿ ٠وج٩ىن في ويُٗت هُمىت ٧ل
مئؾؿت جخىاحض في مىي٘ ٌؿمذ لها بؤن جلٗب صوعا عتِؿُا في ؾى ١ما للؿل٘ و الخضماث صون أن ً٩ىن
بم٣ضعة أي مىاٞـ خزغ جىٞحر بضاتل مٗخبرة ؾىاء لؼباتً أو مىعصي اإلائؾؿت اإلاخىاحضة في هظه الىيعي
اما الثاوي وو٣ٞا للماصة  7و ٞ ,11بن ويُٗت ؤلاخخ٩اع ٢ض جمثل ويُٗت هُمىت ٖلى الؿى ١اطا ٧اهذ
اإلائؾؿت حكمل ٖلى حمُ٘ خهو الؿى ,١ألامغ الظي ًجٗلها ال جسً٘ الى أًت مىاٞؿت ,و بالخالي ج٩ىن
بهظه الهٟت ٢ض خ٣٣ذ جمغ٦ؼا أُ٦ضا لل٣ىة ؤلا٢خهاصًت ٟٞي هظه الخالت ٞبن الٟٗل املخٓىع ال ًخجؿض في
مجغص الهُمىت ٖلى الؿى ,١واهما ًخمثل في اؾخٛال ٫هظه الهُمىت  ،وٖلُه ٞبن ٧ل اإلاماعؾاث التي ٌؿعى مً
زاللها ألاٖىان ؤلا٢خهاصًىن للخهىٖ ٫لى امخُاػاث ججاعٍت وا٢خهاصًت صون مبرع قغعي ًمىٗها ال٣اهىن
هٓغا إلاا جلخ٣ه مً مؿاؽ باإلاىاٞؿت ,وهى ألامغ الظي ًضٗٞها الى البدث ًٖ الخ٨مت مً خٓغ الخٗؿ ٠في
ويُٗت الهُمىت.
الكغع الثالث  :مىؼ مماعؾت أؾػاعبُؼ مسكًت بكٍل حػؿكي.
خؿب م٣خًُاث اإلااصة  12مً ألامغ ع٢م  03/03اإلاخٗل ٤باإلاىاٞؿت ًمى٘ ٧ل ٖىن ا٢خهاصي مً بُ٘
ؾلٗت بؿٗغ أ٢ل مً ؾٗغ الخ٩لٟت الخ٣ُ٣ي  ,اطا أصي أو ٖىضما ًئصي طل ٪الى الخض مً اإلاىاٞؿت الؿى, ١
وٍسو الخٓغ ال٣اهىوي اإلاىخىحاث التي ٌٗاص بُٗها بؿٗغ أ٢ل مً ؾٗغ الخ٩لٟت الخ٣ُ٣ي  ,م٘ ؤلاقاعة الى
أن اؾخٗما ٫الؿٗغ اإلاىس ٌٟم٣اعهت بخ٩الُ ٠ؤلاهخاج و الخدىٍل و الدؿىٍ ٤مً َغ ٝاإلاكغٕ ٢ض ًُغح
اق٩الُت جدضًض هظا الؿٗغٞ ,بطا ٧ان ؾٗغ الكغاء ًٓهغ مً جٟدو الٟىاجحر التي ٌؿلمها الباث٘ ٞ ،بن
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ؾٗغ الخ٩لٟت ال ًم ً٨الخد ٤٣مىه اال بالغحىٕ الى هُ٩ل ألاؾٗاع وجدضًضه ,الص يء الظي ًؼٍض في حُٗ٣ض
ٖملُت البدث ًٖ ؤلازباث ,ألن اهجاػ مثل هظه الٗملُت لِـ باألمغ الهحن.
.ان ٖملُاث البُ٘ ٢ض جؤزظ أق٩ا ٫مسخلٟت جسخل ٠ببزخالْ ٝغو ٝالبُ٘ ٞ ,دتى أن اإلابُٗاث اإلاىحهت
للمؿتهل٨حن ًم ً٨أن ج٩ىن حٗؿُٟت تهض ٝالى جد ٤ُ٣جدىٍل الٗمالء و لى بهٟت ٚحر مباقغة,الهض ٝمنها
اػاخت اإلاىاٞؿُحن لالؾدُالء ٖلى الؿى ,١و الغحىٕ بٗض طل ٪الى الؿٗغ الٗاصي وهى الهض ٝالخ٣ُ٣ي مً
هظه الٗملُت وهى ًسخل ًٖ ٠البُ٘ بالخؿاعة .
في النهاًت ججضع الاقاعة الى ان ملجلـ اإلاىاٞؿت الُاث ٢اهىٍت للمماعؾت ازخهاناجه جخمثل في ال٣ىاٖض
الاحغاتُت والظي ً٩ىن اما بخضزل م٣ضم مً اخض الاشخام اإلائهلت ٢اهىها خُث ً٣ضم اصٖاء امام مجلـ
اإلاىاٞؿت التي ؾخٗىى الؿلُت الً٣اتُت او جضزل جل٣اثي مً ٢بله.
ٟٞي الخالت الاولى الاشخام هم الىػٍغ اإلا٩ل ٠بالخجاعة واطا ٧ان مجلـ اإلاىاٞؿت الىخُض اإلاخسهو
في خماًه اإلاىاٞؿه الىَىُت وفي ٧اٞت ُ٢اٖاث اليكاٍ الخايٗت للمىاٞؿت ٞاهه جىحض بٌٗ اإلاهالر التي
ًم٨نها ان جُل٘ ٖلى بٌٗ اإلاماعؾاث اإلاُ٣ضه للمىاٞؿه ٞبطا اؾخثىِىا مضًغٍه اإلاىاٞؿه والاؾٗاع ٖلى
مؿخىي ٧ل والًه و٦ظا اإلاٟدكُاث الجهىٍه والدـ حٗخبر صوعها مخىايٗا في مجا ٫مغا٢به اإلاىاٞؿت اط
ج٣خهغ ٖلى مغا٢به الجىصه والاؾٗاع ومسخل ٠املخلٟاث التي جخٗل ٤بمؿؤله هؼاهت اإلاماعؾاث الخجاعٍه
والتي ٦ما ؾب ٤ال جئزغ بك٩ل حضي ٖلى الٗملُه الخىاٞؿُه باٖخباع هظه الازحره جخُلب وحىص ٢ىه
ا٢خهاصًه جخمخ٘ بها اإلائؾؿاث اإلاٗىُه ٞاجها وجب٣ى مضًغٍه اإلاىاٞؿه في الىػاعة و٦ظا اإلاٟدكُت اإلاغ٦ؼٍه
هاجحن اإلاهلخخحن اللخحن مىاإلام ً٨حضا ان جخلُ٣ا هؼاٖا مً هظا الىىٕ.
لظل ٪و في ْل وحىص ؾلُت جخمخ٘ ب٩امل الهالخُت الىٓغ في هظه الً٣اًا ٧ان مً الًغوعي اًجاص هىٕ
مً الخيؿُ ٤بحن الىػاعه واملجلـ ومً طل ٪مثال حُٗحن الىػٍغ اإلا٩ل ٠بالخجاعه ممثال له وازغ اياُٞا لضي
مجلـ اإلاىاٞؿت و مكاع٦تها في اقٛا ٫املجلـ صون الخ ٤في الخهىٍذ في هظه الٗملُه التي مً قاجها
حؿهُل ٖملُه جباص ٫اإلاٗلىماث بحن الىػاعه واملجلـ في اَاع جغُ٢ت اإلاىاٞؿه وخماًتها.و٣ٞا للماصة  2 / 26و
 3مً الاالمغ .03-03
اما بكان ازخهاناث الىػٍغ اإلا٩ل ٠بالخجاعه مجلـ اإلاىاٞؿه والظي ٌٗخبر اًًا مً بحن مُ٩اهحزماث
الخيؿُٞ ٤اهه ًترحم في طل ٪الخ٨م الظي جًمىخه اإلااصة  44وال٣اض ي ببم٩اهُت اخالت الىػٍغ اإلا٩ل٠
بالخجاعه في الجزإ الى املجلـ اإلاىاٞؿه ًٖ ًٖ َغٍ ٤ازُاعه وبهظا ًبرػ صوع الىػٍغ اإلا٩ل ٠بالخجاعة
بىنٟه اخض الاشخام اإلائهله لُغح املخالٟاث اإلاخٗل٣ه باإلاىاٞؿه امام الؿلُت املخخهت بىٓغها.1
هظا اطن ًٖ الازُاع اإلا٣ضم مً الىػٍغ اإلا٩ل ٠بالخجاعة اما ًٖ الاَاع الظي ًماعؽ ُٞه هظا الازُاع
ُٞم ً٨ال٣ى ٫ان مماعؾت الىػٍغ اإلا٩ل ٠بالخجاعة هظه اإلا٨ىت اما ان ج٩ىن في اَاع مماعؾخه وكاَاجه
الٗاصًت ٧ ،ابالٚه بىحىص مماعؾت مُ٣ضة للمىاٞؿت مً ٢بل مضًغٍاث اإلاىاٞؿت مثال  ،خُث ً٣ىم بضوعه
1

بوحالٌس الهام االختصاص فً مجال المنافسه مذكره شهاده المجاستٌر المانون الخاص جامعه لسنطٌنه منتوري كلٌه الحموق ،2882/2883 ،ص .34
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باخالت الًُ٣ت الى مجلـ اإلاىاٞؿت ٦ ،ما ًم ً٨اًًا ان جخم في نُٛت ازغي ًٖ َغٍ ٤اخالت الىػٍغ
اإلا٩ل ٠بالخجاعة الً٣اًا اإلا٣ضمت مً َغ ٝاإلائؾؿاث اإلاٗىُت الى اإلاهالر الىػاعٍت ٖىى ٖغيها مباقغة
ٖلى املجلـ الؾباب مخٗضصة ٗ٦ضم اصعا٦ها في ٦ثحر مً الاخُان وحىص هه الؿلُت او حهلها اخُاها ازغي
لخ٣ها في الاصٖاء اإلاباقغ امام املجلـ .1
اإلابدث الثاوي  :مجاالث جضزل مضًغٍاث الخجاعة في اإلاىاقؿت .
حٗخبر مضًغٍــاث الخجــاعة للىالًــت هُئت جابٗــت للمهالــذ الخاعحُــت لىػاعة الخجــاعة  ،وهي ٦ـظل ٪مضًغٍــت
والتُ ــت جخمخ٘ بالصخهُــت اإلاٗىىٍــت والظمــت اإلاالُــت  ،أؾىـضث اليهــا مهمت جىُٟــظ الؿُاؾت الىَىُــت اإلا٣غعة ٞــي
مُاصًً الخجــاعة الخاعحُــت  ،جغُ٢ــت اإلاىاٞؿــت والجــىصة  ،الخماًــت ؤلا٢خهاصًت للمؿتهل ٪وؾالمخه  ،جىُٓــم
اليكاَـاث الخجاعٍت واإلاهً اإلا٣ىىــت والغ٢ــابـت ؤلا٢خهاصًـت و٢مـ٘ الٛل.وهظا باالؾدىاص الى اإلاغؾىم
الخىُٟظي ع٢م  09-11اإلائعر في  15نٟغ ٖام  1432هجغٍت اإلاىاً 20 ٤ٞىاًغ ؾىت  2011مُالصًت ،
٦ما جخ٩لـ ٠بمهمت جىُٓم الؿى ١ويبُه أي مالخٓه ومخابٗخه  ،باالياٞت الى جغُ٢ت وو٢اًت اإلاؿتهل ٪م٘
مغا٢بت اإلاماعٍاث والجىصة واحغاء الخد٣ُ٣اث في مجا ٫اإلاماعَؿاث الخجاعٍت وانضاع الٗ٣ىباث ٖلى
املخالٟحن.
وٖلُه ؾىدىاو ٫ماهُت هظه الهُئاث ( اإلاُلب الاو ) ٫زم اإلاهام اإلاى٧لت اليها( اإلاُلب الثاوي ).
اإلاُلب الاوُ :ماهُت الهُئاث الالمغيؼٍت الخابػت لىػاعة الخجاعة:
ان الخىُٓم ؤلاصاعي الظي جسً٘ له وػعاة الخجاعة في ال٣اهىن الجؼاتغي ،وجىُٓم هظه الىػاعة الى اصاعة
مغ٦ؼٍت واصاعة المغ٦ؼٍتً ،جٗل هظه ألازحرة ألا٢غب وألاحضع لخُبُ ٤الىهىم ال٣اهىهُت اإلاخٗل٣ت بدماًت
اإلاؿتهل ٪و٢م٘ الٛل وهظا لٗضة اٖخباعاث أهمها ج٨مً في م٣غبت مهالر هظه الاصاعة الى اإلادؿهل ٪و٢م٘
الٛل والؿى ١في طاث الى٢ذ.
بالغحىٕ الى اإلاغؾىم الخىُ٣ظي ع٢م  409-03اإلاخًمً جىُٓم اإلاهالر الخاعحُت في وػاعة الخجاعة
ونالخُاتها وٖملها ٞ 1بهه جىو اإلااصة  02مىه ٖلى أهه ق جىٓم اإلاهالر الخاعحُت في وػعاة الخجاعة في ق٩ل :
 مضًغٍاث والتُت للخجاعة. مضًغٍاث حهىٍت للخجاعة.وٖلُه ٞاإلاهالر الخاعحُت الخابٗت لىػاعة الخجاعة ج٨مً في هاجحن اإلاهلخخحن.
الكغع الاوُ :اإلاضًغٍاث الىالبُت للخجاعة )(DCW
ل٣ض ٢ؿم اإلاكغٕ الجؼاتغي جبٗا للخ٣ؿُم ؤلاصاعي الجؼاتغي الى 48والًت  ،وٖلُه ٖلى
مؿخىي ٧ل والًت هجض هىا ٥مضًغٍت والتُت للخجاعة ،خُث جىُٓم هظه اإلاضًغٍاث الىالتُت في مهالر
ًدضص ٖضصها في أعب٘ ( )04أوزمـ( )05مهالر.
Pierre arhel , concurrence (règles de procédure ) Jurisclasseur ; juin, 2001 ,p 17
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1

جىىٕ اإلاهالر الخابٗت للمضًغٍاث الىالتُت للخجاعة خؿب الٛغى الظي أوكؤث مً أحله
ٞىجض مهلخت الاصاعة والىؾاتل ،مهلخت الجىصة ،مهلخت جىُٓم الؿى ١واإلاىاٞؿت،
مهلختاإلاغا٢بت واإلاىاػٖاث  ،مهلخت الخجاعة الخاعحُت 3هظا ُٞما ًسو الخ٣ؿُم والخىُٓم
ؤلاصاعي لهظه اإلاضًغٍاث ،اما ُٞما ًسو وْات ٠اإلاضًغٍاث الىالتُت للخجاعة ٞبهه خؿب اإلااصة 03
مً اإلاغؾىم الؿال ٠الظ٦غ ٞبهه جخمثل مهام اإلاضًغٍت الىالتُت للخجاعة في جىُٟظ الؿُاؾت الىَىُت
1
اإلا٣غعة في
مُاصًً الخجاعة الخاعحُت واإلاىاٞؿت والجىصة جىُٓم اليكاَاث الخجاعٍت و اإلاهً اإلا٣ىىت والغ٢ابت
ؤلا٢خهاصًت و٢م٘ الٛل.
وٖلُه ٣ٞهض ي٘ جىاػن في الٗال٢ت اإلاىحىصة بحن اإلاخٗاملحن الا٢خهاصًحن واإلاؿتهل ٪حٗخمض اإلاضًغٍاث
الىالتُت في اَاع جىُٟظ ؾُاؾتها الخماتُت وال٣مُٗت وفي املجا ٫الا٢خهاصي ٖلى مجمىٖت مً ألاحهؼة
الخابٗت لها ختى ج٩ىن أ٢غب الى الؿى ١ومخابٗت جُىعاجه.
أ – الانؿام ؤلانلُمُت للخجاعة:
حٗمل هظه الا٢ؿام جدذ ؾلُلت اإلاضًغ الىالثي للخجاعة  ،وهظا ما ههذ ٖلُه اإلااصة  02مً ال٣غاع
الىػاعي اإلاخٗل ٤بخدضًض ؾحر ألا٢ؿام ؤلا٢لُمُت للخجاعة جخىلى الؿهغ ٖلى اخترام قغُٖت وقٟاُٞت
اإلاماعؾاث الخجاعٍت واإلاًاصة للمىاٞؿت مما ٌٗني أن هىا ٥خماًت للمهالر الا٢خهاصًت للمؿتهل٦ ٪ظل٪
حٗمل هظه الا٢ؿام ؤلا٢لُمُت ٖلى جُبُ ٤الدكغَ٘ والخىُٓم اإلاخٗل٣حن بمغا٢بت اإلاُاب٣ت وحىصة اإلاىخجاث
والخضماث اإلاٗغويت لالؾتهال ،٥وهظا جؤُ٦ضا إلخ٩ام ٢اهىن خماًت اإلاؿتهل ٪و٢م٘ الٛل الظي هو ٖلى
مجمىٖت مً ؤلاحغاءاث الىاحب اخترامها مً ٢بل ألاٖىان ؤلا٢خهاصًحن ٧اخترام ؾالمت اإلاىاص الٛظاتُت
والؼامُت وي٘ مىخىج في الؿى ١مُاب٣ا للمٗاًحر واإلا٣اًِـ اإلاٗمى ٫بها ؾىاء ٧اهذ مٗاًحر وم ٢اًِـ وَىُت
أو صولُت.
حٗخمض ألا٢ؿام ؤلا٢لُمت للخجاعة جؤصًت مهامها ٖلى ألاٖىان الخابٗحن لها مىٓمُحن في ق٩ل ٞغ١
باإلياٞت الى جضزل أٖىان ويباٍ الكغَت الً٣اتيُت اإلاىهىم ٖليهم في ٢اهىن ؤلاحغاءاث الجؼاتُت،
وهظا الًدىافى م٘ ماحاءث به اإلااصة  25مً ٢اهىن خماًت اإلاؿتهل ٪و٢م٘ الٛل ،الباب الثالث جدذ ٖىىان
"البدث ومػاًىت املخالكاث ق خُث جىو هظه اإلااصة الى أهه ق باإلياقت إلى يباٍ الكغَت الهًابُت
وألاغىان ألازغًٍ اإلاغزو لهم بمىحب ههىم زانت بهم ً ،ىهل للبدث ومػاًىت مسالكاث أخٍام
1

مرسوم تنفٌذي رلم  386 -80مؤرخ فً  28رمضان عام  2323الموافك  82نوفمبر سنة ٌ ،2880تضمن تنظٌم المصالح الخارجٌة فً
وزارة التجارة وصالحٌاتها وعملها  -ج ر – 35 -الصادرة سنة .2880
 2مضمون المادة  84فمرة  82من المرسوم التنفٌذي رلم  386-80السالف الذكر.
 0مضمون المادة  84فمرة  82من المرسوم التنفٌذي رلم  386-80السالف الذكر.
 3أرزٌل الكاهٌنة  /الموازنة بٌن النشاط التنفاسً وحموق المستهلن ،الملتمى الوطنً حول المنافسة وحماٌة المستهلن  ،كلٌة الحموق جامعة عبد
الرحمان مٌرة ،بجاٌة ٌ ،ومً  25/24نوفمبر  ، 2886ص .80
 2لرار وزاري مشترن مؤرخ فً  28رجب عام  2324الموافك لـ  22غشت سنة ٌ ، 2883تضمن تحدٌد  ،اإلللٌمٌة للتجارة ومفتشٌات مرالبة
الجودة ولمع الغش عند الحدود  ،ج.ر عدد  ، 84الصادرة سنة .2884
 3مضمون الفمرة  80من المادة  80من المرار الوزاري المشترن المؤرخ فً  28رجب عام  2324الموافك لـ  22غشت سنة ، 2883
ٌتضمن تحدٌد سٌر األلسام اإلللٌمٌة للتجارة ومفتشٌات مرالبة الجودة ولمع الغش عند الحدود
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هظا الهاهىن  ،أغىان نمؼ الؿل الخابػىن للىػاعة اإلاٍلكت بدماًت اإلاؿتهلَ " وٖلُه ٞخضازل مهام
مسخل ٠هظه اإلاهالر الٛغى مىه هى الخيؿُ ٤في صوع الهُئاث الغ٢ابُت ،بدُث ٧لما جًاٞغث حهىص
مسخل ٠ألاَغا٧ ٝاهذ هىا ٥هدُجت أًٞل.
هظا وببؾخ٣غتىا للماصة  241مً ٢اهىن الجماع ٥هجض أجها جدضص ألاشخام الظًً ًم٨نهم الُ٣ام بٗملُت
الدجؼ وحُٗيهم ً٦مان في خضوص الٛغاماث اإلاؿخد٣ت و٦ظل ٪اًت وزُ٣ت مغ٣ٞت له لهظه البًاث٘ ٦م
ًم٨نهم جى ٠ُ٢ألاشخام وج٣ضًمهم ٖلى الٟىع امام الؿُض وُ٦ل الجمهىعٍت.
هظا وببم٩ان ألاٖىان اإلا٩لٟت ب٣م٘ الٛل في اَاع مماعؾت وْاتٟهم وٖىض الخاحت ان جُلب جضزل أٖىان
1
ال٣ىة الٗمىمُت اطا ٧اهذ الًغوعة حؿخلؼم طل٪
ب  -مكدكُاث مغانبت الجىصة ونمؼ الؿل :
ل٣ض أوكؤ اإلاكغٕ الجؼاتغي الى حاهب ألا٢ؿام ؤلا٢لُمُت للخجاعة ٖلى اإلاؿخىي الخاعجي لىػاعة الخجاعة
مٟدكُاث جخىلى مغا٢بت الجىصة و٢م٘ الٛل  ،بدُث ٌؿحر هظه اإلاٟدكُاث عتِـ ًىي٘ جدذ الؿلُلت
32
اإلاباقغة للمضًغ الىالثي للخضحاعة .
جىو اإلااصة  05مً طاث ال٣غاع الىػاعي الؿال ٠الظ٦غ املخضص لؿحر ألا٢ؿام ؤلا٢لُمُت للخجاعة
ومٟدكُاث مغا٢بت الجىصة و٢م٘ الٛل ٖىض الخضوص ق في اَاع اإلاهام املخىلت الى اإلاضًغٍت الىالتُت للخجاعة ،
ج٩ل ٠مٟدكُت مغا٢بت الجىصة و٢م٘ الٛل ٖىض الخضوص الؾُما باإلاهام الاجُت :
 مغا٢بت اإلاُاب٣ت وحىصة اإلاىخجاث اإلاؿخىعصة وجل ٪اإلاىحهت لخهضًغ. الؿهغ ٖلى قغُٖت وقٟاُٞت اإلاماعؾاث الخجاعٍت.وٖلُه ٞخماعؽ مغا٢بت اإلاُاب٣ت للمىخىحاث ؾىاء اإلاؿخىعصة أو اإلاىحهت لخهضًغ ٖلى مؿخىي اإلاغا٦ؼ
الخضوصًت البرًت والبدغٍت والجىٍتً ،جب ان جخم هظه اإلاغا٢بت للمىخىحاث اإلاؿخىعة ٢بل حمغ٦تها
وطل ٪بىاء ٖلى مل٣ً ٠ضمه اإلاؿخىعص أو ممثله اإلائهل ٢اهىن الى اإلاٟدكُت الخضوصًت.4
جلٗب اإلاٟدكُت الخضوصًت صوعا هاما و٦بحرا في اَاع جىُٟظ الؿُاؾت الا٢خهاصًت الىَىُت ،وهظا مً
زال ٫مسخل ٠الخضزالث اإلاُضاهُت التي ً٣ىم بها ألاٖىان الخابٗحن لها ،أي ٠الى طل ٪الؿلُاث
والهالخُاث املخىلت لها زانت ُٞما ًخٗل ٤مى٘ اصزا ٫اإلاىخىحاث ٚحر اإلاُاب٣ت للمٗاًحر واإلا٣اًِـ التي
جلؼمها ألاهٓمت ال٣اهىهُت أو جل ٪اإلاىخىحاث التي ً٩ىن اؾتهال٦ها ٌك٩ل زُغا ٖلى صخت وؾالمت اإلاؿتهل،٪
هاهُ ٪مً جل ٪اإلاىخىحاث التي ًدٓغ اؾخحراصها مً مسضعاث ومئزغاث ٖ٣لُت أو أؾلخت ...الخ.
ان اإلاخؤمل للىهىم ال٣اهىهُت اإلاىيىٖت خى ٫نالخُاث اإلاٟدكُاث ؤلا٢لُمُت للخجاعة ًدباصع الى
طهىه الؿئا ٫الخالي أي مً ألاحهؼة أؾب ٤إلاغا٢بت الجىصة و٢م٘ الٛل؟
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بالغحىٕ الى أخ٩ام ٢اهىن الجماع ٥الجؼاتغٍت والىهىم اإلاىٓمت للهُئاث الخاعحُت الخابٗت
للىػاعة الخجاعة زانت جل ٪اإلاغاؾُم املخضصة لكغوٍ مغا٢بت اإلاىخىحاث اإلاؿخىعصة ٖبر الخضوص ،هجض ان
هىالٖ ٪ملُت جيؿُ ٤بحن ؤلاصاعجحن املخخلٟخحن هٓغا لىحىص ٧ليهما في طاث اإلا٩ان وطاث الى٢ذ ،ل٦ ً٨ما
ط٦غها ؾالٟا (مًمىن اإلااصة  03مً اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  )467-05أهه ًجب ازًإ اإلاىخىحاث
للمغا٢بت ٢بل حمغ٦تها خؿب ألاولىٍاث التي ًدضصها اإلاهالر اإلا٩لٟت بدماًت اإلاؿتهل ٪و٢م٘ الٛل ،أ٦ثر
مً طلٞ ٪ال بض مً أن حٗلم مهالر الجماع٢ ٥بل احغاء ٖملُت اإلاٟدكُت الخضوصًت املخخهت ا٢لُمُا
بىنى ٫اإلاىخىحاث.1
الكغع الثاوي  :اإلاضًغٍاث الجهىٍت للخجاعة (.)D.R.C
الى حاهب اإلاضًغٍاث الىالتُت هجض هىا ٥مهالر أزغي جابٗت لىػاعة الخجاعة أال وهي اإلاضًغٍاث الجهىٍت
للخجاعة ،خُث جم اوكاء حؿ٘ ( )09مضًغٍاث حهىٍت للخجاعة ٖلى ُ٢غ التراب الىَني مىٓمت في ق٩ل
مهالر.
اما ًٖ جىُٓم وؾحر اإلاضًغٍاث للخجاعة جىو اإلااصة  10مً اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  409-03اإلاخًمً
جىُٓم اإلاهالر الخاعحُت في وػاعة الخجاعة ونالخُاتها ٖملها أهه ق ٌؿحر اإلاضًغٍت الجهىٍت للخجاعة
مضًحرحهىي ٌٗحن خؿب الخىُٓم الؿاعي اإلاٟٗى.٫
ًدضص جهيُ ٠وعاجب الىُْٟت اإلاضًغ الجهىي للخجاعة بالغحىٕ الى جل ٪اإلاُب٣ت ٖلى مضًغ ؤلاصاعة اإلاغ٦ؼٍت
بالىػاعة.
اإلاُلب الثاوي  :مهام ونالخُاث اإلاضًغٍاث الخجاعة الخابػت للىػاعة
ؾىدىاو ٫مهام ٧ل مً اإلاضًغٍتن ٖلى الخىالي وطل ٪في ٞغٖحن:
الكغع الاوُ  :مهام اإلاضًغٍت الخجاعة للىالًت .
خُث ج٣ىم اإلاضًغٍت الىالتُت للخجاعة بٗضة مهام جخمثل في:
 .1الؿهغ ٖلى جُبُ ٤الدكغَ٘ والخىُٓم اإلاخٗل ٤بالخجاعة الخاعحُت واإلاماعؾاث الخجاعٍت و اإلاىاٞؿت
والخىُٓم الخجاعي و خماًت اإلاؿتهل ٪و٢م٘ الٛل.
 .2اإلاؿاهمت في وي٘ هٓام اٖالمي خى ٫ويُٗت الؿى ١باالجها ٫م٘ الىٓام الىَني لإلٖالم.
 .3ا٢تراح ٧ل الخضابحر طاث الُاب٘ الدكغَعي والخىُٓمي اإلاخٗل٣ت بمماعؾت وجىُٓم اإلاهً اإلا٣ىىت.
 .4ا٢تراح ٧ل الخضابحر التي تهض ٝالى جدؿحن ْغو ٝاوكاء وا٢امت و مماعؾت اليكاَاث الخجاعٍت و اإلاهىُت.
 .5اإلاؿاهمت في جُىٍغ وجيكُِ ٧ل مىٓمت أو حمُٗت التي ً٩ىن مىيىٖها طا نلت بهالخُاتها.
 .6وي٘ خحز الخىُٟظ ٧ل هٓام مدضص مً َغ ٝؤلاصاعة اإلاغ٦ؼٍت في مجا ٫جؤَحر وجغُ٢ت الهاصعاث.
 .7ا٢تراح ٧ل الخضابحر الغامُت الى جُىٍغ الهاصعاث.
1
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 .8جيؿُ ٤وجيكُِ وكاَاث الهُا٧ل والًٟاءاث الىؾُُت طاث اإلاهام اإلاخهلت بترُ٢ت الخباصالث الخجاعٍت
الخاعحُت.
 .9اإلاؿاهمت في اٖضاص هٓام مٗلىماحي مخٗل ٤باإلاباصالث الخجاعٍت الخاعحُت.
 .10وي٘ خحز الخىُٟظ بغهامج الغ٢ابت الا٢خهاصًت و٢م٘ الٛل وا٢تراح ٧ل الخضابحر الغامُت الى جُىٍغ و
صٖم وُْٟت الغ٢ابت.
 .11يمان جىُٟظ بغامج اليكاٍ ما بحن الُ٣اٖاث بالخٗاون م٘ الهُا٧ل اإلاٗىُت.
 .12الخٟ٨ل بمخابٗت الىاػٖاث اإلاغجبُت بيكاَاتها.
في اَاع جىُٟظ اإلاهام اإلاظ٧ىعة أٖاله ً٩ل ٠اإلاضًـغ الىالثي للخجاعة بًمان الخيؿُ ٤بحن مسخل ٠اإلائؾؿاث
والهُئاث الخابٗت لُ٣إ الخجاعة وجمثُلها ٖلى اإلاؿخىي املخلي.
باالياٞت الى :
 ع٢ابت ألاؾٗاع و اإلاماعؾاث الخجاعٍت
ٞ خذ الخد٣ُ٣اث الا٢خهاصًت بسهىم الجىصة أو اإلاماعؾاث الخجاعٍت
 ع٢ابت املخاػن جدذ الجمغ٦ت
 جؤَحر وكاٍ الخجاعة الخاعحُت
 ع٢ابت الجىصة و٢م٘ الٛل ٖبر ا٢لُم الىالًت
 مخابٗت جمىًٍ الؿى ١باإلاىاص الٛظاتُت طاث الاؾتهال ٥الىاؾ٘
 مخابٗت مؿخىي مسؼون اإلاىاص ألاولُت ٖلى مؿخىي وخضاث ؤلاهخاج
 يمان الضٞإ ًٖ ملٟاث اإلاىاػٖاث لضي الهُئاث الً٣اتُت
 الخمالث الخدؿِؿُت في مجا ٫خماًت اإلاؿتهل ٪لٟاتضة اإلاخٗاملحن الا٢خهاصًحن ,اإلاىخجحن
والخضماث لٟاتضة ُ٢إ التربُت و لٟاتضة اإلاُاٖم الجماُٖت ( أخُاء حامُٗت٢ ,اٖاث الخٟالث)...,
 الخٟ٨ل بالك٩اوي (حىصة ,أؾٗاع ,أزغي) ...
في اَاع مماعؾت مهامهمً ،خمخؼ أغىان الغنابت ونمؼ الؿل اإلاخىاحين غلى مؿخىي مضًغٍاث الخجاعة
بالهالخُاث الخالُت:
ً
 خغٍت الضزى ٫جهاعا أو لُال ،بما في طل ٪أًام الُٗل ،الى املخالث الخجاعٍت واإلا٩اجب اإلالخ٣اث
ومدالث الصخً والخسؼًٍ وبهٟت ٖامت الى أي م٩ان ،ببؾخثىاء املخالث طاث ؤلاؾخٗما ٫الؿ٨ني
ً
التي ًخم الضزى ٫اليها َب٣ا ألخ٩ام ٢اهىن ؤلاحغاءاث الجؼاتُت؛
 احغاء اإلاغا٢بت أزىاء ه٣ل اإلاىخىحاث ٖلى مؿخىي الُغ٢اث؛
ٞ دو الىزات ٤و/أو ؾمإ اإلاخضزلحن اإلاٗىُحن في حمُ٘ مغاخل وي٘ اإلاىخىج لإلؾتهال٥؛
 اٞدو ٧ل وزُ٣ت ج٣ىُت أو اصاعٍت أو ججاعٍت أو مالُت أو مداؾبُت و٦ظا ٧ل وؾُلت مٛىاَِؿُت أو
مٗلىماجُت في أي ًض وحضث وصون أن ًدخج اججاههم بالؿغ اإلانهي ،والُ٣ام بذجؼها اطا ٧ان
الخدً ٤ُ٣خُلب طل ٪م٣ابل ونل اؾخالم؛
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 اإلاٗاًىت اإلاباقغة با لٗحن املجغصة أو بؤحهؼة الُ٣اؽ ،ل٩ل مىخىج في حمُ٘ مغاخل ويٗه لإلؾتهال،٥
وٖىض ؤلا٢خًاء ،ا٢خُإ ُٖىاث بٛغى احغاء الخدالُل أو ؤلازخباعاث أو الخجاعب؛
 اجساط ٧ل الخضابحر الخدُٟٓت ٢هض خماًت صخت وؾالمت اإلاؿتهل ٪ومهالخه اإلااصًت .
 ع ٌٞالضزى ٫اإلائ٢ذ أو النهاثي للمىخىحاث اإلاؿخىعصة ٖىض الخضوص؛
 اًضإ اإلاىخىحاث؛
 السخب اإلائ٢ذ للمىخىحاث ٖىض مسخل ٠مغاخل ٖملُت الٗغى لإلؾتهال٥؛
 الدجؼ أو السخب النهاثي للمىخىحاث ؛
 حُٛحر اججاه اإلاىخىحاث ؛
 اٖاصة جىحُه اإلاىخىحاث إلؾخٗمالها بٗض الخدىٍل؛
 اجال ٝاإلاىخىحاث ٚحر الهالخت لإلؾتهال ٥أو ؤلاؾخٗما٫؛
 الخى ٠ُ٢اإلائ٢ذ لليكاَاث.
جخم احغاءاث البدث ومٗاًىت املخالٟاث التي حاء بها ال٣اهىن ع٢م  03-09اإلائعر في ٞ 25براًغ 2009
واإلاخٗل ٤بدماًت اإلاؿتهل ٪و٢م٘ الٛل ٖلى زالر ( )3مغاخل هي
 أ  -مغخلت الخد ٤ُ٣وؤلاحغاءاث ؤلاصاعٍت الخدُٟٓت؛
 ب -مغخلت ؤلاٖضاص ؤلاصاعي إلال ٠اإلاخابٗت الً٣اتُت؛
 ج -مغخلت اإلاخابٗت الً٣اتُت.
الكغع الثاوي  :ازخهاناث اإلاضًغٍاث الجهىٍت.
ُٞما تهخم اإلاضًغٍاث الجهىٍت للخجاعة ٖلى وحه الخهىم بخيؿُ ٤وجيكُِ وجىحُه أٖما ٫اإلاضًغٍاث
الىالتُت للخجاعة الخابٗت الزخهانها ؤلا٢لُمي في مجا ٫الغ٢ابت٦ ،ما ج٣ىم بخد٣ُ٣اث ا٢خهاصًت خى٧ ٫ل
ما ًخٗل ٤باإلاىاٞؿت والاؾٗاع وأمً اإلاىخىحاث.
جىو اإلااصة  09مً اإلاغؾىم الخىُٟظي  409-03اإلاكاع الُه ؾاب٣ا أهه ق جخمثل مهام اإلاضًغٍت
الجهىٍت للخجاعة في جيكُِ وجىحُه وجُ٣م وكاَاث اإلاضًغٍاث الىالتُت للخجاعة الخابٗت الزخهانها
ؤلا٢لُمي وجىُٓم و /أو اهجاػ حمُ٘ الخد٣ُ٣اث الا٢خهاصًت خى ٫اإلاىاٞؿت ،والخجاعة الخاعحُت والجىصة
وأمً اإلاىخىحاث باالجها ٫م٘ الهُا٧ل اإلاغ٦ؼٍت لىػاعة الخجاعة وج٩ل ٠بهظه الهٟت بما ًؤحي:
 يمان جيؿُ ٤وكاَاث اإلاضًغٍاث الىالتُت للخجاعة ،الؾُما في مجا ٫الغ٢ابت الا٢خهاصًت و٢م٘الٛل.
 جدًحر بغامج الغ٢ابت والؿهغ ٖلى جىُٟظها  ،باالجها ٫م٘ الاصاعة اإلاغ٦ؼٍت واإلاضًغٍاث الىالتُتللخجاعة وجيؿُٖ ٤ملُاث اإلاغا٢بت ما بحن الىالًاث.1
1
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زاجمت :
ّ
ّان انضاع هظا ال٨م مً الىهىم ال٣اهىهُت ،في ّأًت صولت ،لِـ له ّ
ًخىنل
أي مضلى ٫ان لم
ّ
اإلاكغٕ الى الخى ٤ُٞبحن أهضا ٝاإلاىاٞؿت ،أي اإلاهلخخحن الا٢خهاصًت والاحخماُٖت ،وال ًد٤٣
الاهضا ٝاإلاغحىة اطا اخضزذ هظه الىهىم حٗاعى ٢ض جئصي الى جضازل الهالخُاث بحن
الهُئاث الاصاعٍت ال٨الؾُُ٨ت والهُئاث الاصاعٍت الخضًثت في الازخهام جٟغػ مكا٧ل مً خُث
الخُبُ ٤وحٗغ٢ل الؿحر الخؿً لًبِ اإلاىاٞؿت وجغُ٢تها مً حهت وخماًت اإلاؿتهل ٪وجغُ٢خه مً
حهت ازغي.
بالٗىصة الى ٖغى الاؾباب الخانت ب٣اهىن اإلاىاٞؿت هجض ان مً الضوا ٘ٞوالاؾباب التي اصث
الى اٖضاص اَاع حكغَعي حضًض جبنى اإلاكغٕ مً زالله ألامغ الجضًض ع٢م  03-03اإلائعر في 19
حىٍلُت  2003اإلاخٗل ٤باإلاىاٞؿت ،و الى اٖاصة نُاٚت ألامغ ع٢م  06-95اإلائعر في  25حاهٟي
 1995الظي جم الٛاءه ًٖ َغٍ ٤هو حضًض ،الهاصع في  2003هى ٞهل ال٣ىاٖض اإلاخٗل٣ت
باإلاىاٞؿت واإلاخمثلت في الاجٟا٢اث و الاجٟاُ٢اث ٚحر قغُٖت و الخٗؿٟاث و
ويُٗاث الهُمىت و الخجمُٗاث ًٖ ال٣ىاٖض التي جغجبِ باإلاماعؾاث الخجاعٍت واإلاخمثلت في
٢ىاٖض ومباصة قٟاُٞت وهؼاهت اإلاماعؾاث الخجاعٍت التي ج٣ىم بحن ألاٖىان الا٢خهاصًحن و بحن
هئالء واإلاؿتهل٨حن.
ُٞما ٌٗىص ًغجبِ الضا ٘ٞالثاوي بًغوعة الخض مً الُاب٘ ال٣معي لدكغَٗىا ووي٘
مُ٩اهحزماث اإلاكاوعة التي حصج٘ الدكاوع و الخٗاون ما بحن اصاعة الخجاعة ،مجلـ اإلاىاٞؿت و
اإلائؾؿاث و طل ٪لخؤ٢لم هئالء بالؿحر الخىاٞس ي للؿى٦ ١ظا و زل ٤ز٣اٞت اإلاىاٞؿت .
٦ما ٌٗض مً بحن مبرعاث انضاع الامغ  03-03هى يغوعة اٖاصة حكُ٨ل مجلـ اإلاىاٞؿت و
طل ٪بٛغى مىده صوعا أ٦ثر صًىامُُ٨ت لًبِ الؿى ١و جغُ٢ت اإلاىاٞؿت م٘ يبِ نالخُاجه في
اَاع الؿى ١بمٟهىمه الىاؾ٘ زانت وان مخُلباث الؿى ١الٗاإلاُت ٞغيذ ٖلُىا جبني ؾُاؾت
اهضماج بالصها في الا٢خهاص الجهىي ( الاجداص ألاوعوبي) و الضولي ( ) OMCوهظا اهما ٌؿخلؼم
ٖهغهت و ج ٠ُُ٨الدكغَ٘ الىَني في ما ًسو اإلاىاٞؿت وهى الؿبب الغاب٘ الظي جم الاٖخماص
ٖلُه في اٖضاص الىو الؿال ٠الظ٦غ.
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الىظام ال٣اهىوي لالصغاء امام مجلـ اإلاىاقؿت
ص  .دمحم الُُب مجاهض
غًى صابم في مجلـ اإلاىاقـ

مهضمت :
هخُغ ١في اَاع هظه اإلاضازلت الى الٗضًض مً الى٣اٍ التي جسو الىٓام ال٣اهىوي لالصٖاء امام مجلـ
اإلاىاٞؿت وًٖ الُغ ١ؤلاحغاتُت أمام مجلـ اإلاىاٞؿتٗٞ .مال باآلمغ  03-03اإلاخٗل ٤باإلاىاٞؿت ،والؾُما في
ماصة  34ال٣ٟغة01ق ًخمخ٘ مجلـ اإلاىاٞؿت بؿلُت اجساط ال٣غاع و الا٢تراح و ابضاء الغأي بمباصعة مىه أو
بُلب مً الىػٍغ اإلا٩ل ٠بالخجاعة أو ٧ل َغ ٝخزغ مٗني ،بهض ٝحصجُ٘ و يمان الًبِ الٟٗا ٫للؿى،١
بؤًت وؾُلت مالتمت ،أو اجساط ال٣غاع في ٧ل ٖمل أو جضبحر مً قؤهه يمان الؿحر الخؿً للمىاٞؿت و
جغُ٢تها في اإلاىاَ ٤الجٛغاُٞت أو ُ٢اٖاث اليكاٍ التي جىٗضم ٞيها اإلاىاٞؿت أو ج٩ىن ٚحر مخُىعة بما ُٞه
الٟ٨اًت ق خُث ٌؿخيبِ مً هو اإلااصة اإلاظ٧ىعة أٖاله ان الاصٖاء أمام املجلـ ًى٣ؿم الى ٢ؿمحن ال٣ؿم
ألاوً ٫خمثل في قؤلازُاعق والثاوي ًخمثل في قالُلباث الاؾدكاعٍتق.
أوال :ؤلازُاعأمام مجلـ اإلاىاقؿت :
ٖمال بىو اإلااصة  44مً ألامغ  03-03إلاخٗل ٤باإلاىاٞؿت وٖمال بىو اإلااصة  08مً اإلاغؾىم جىُٟظي ع٢م
 241-11اإلائعر في  10حىٍلُت ؾىت ً 2011دضص جىُٓم وؾحر مجلـ اإلاىاٞؿت مٗض ٫ومخمم باإلاغؾىم
جىُٟظي ع٢م  79-15اإلائعر في  08ماعؽ ؾىت  2015وٖمال بال٣غاع ع٢م  01اإلائعر في  24حىٍلُت 2013
املخضص للىٓام الضازلي ملجلـ اإلاىاٞؿت زانت في اإلاىاص  . 11، 10، 09، 08، 07وٖلُهٞ ،اإلزُاع ًى٣ؿم
الى ٢ؿمحن :
-1ؤلازُاع الظاحيً :خمخ٘ املجلـ بؿلُت ؤلازُاع الخل٣اثي ٞهى مً ًدغ ٥الضٖىي يض ٧ل مماعؾت مُ٣ضة
للمىاٞؿت .
-2ؤلازُاع الخاعجي٩ً :ىن مً ٢بل الىػٍغ اإلا٩ل ٠بالخجاعة  ،الجمٗاث املخلُت  ،اإلائؾؿاث الا٢خهاصًت،
الجمُٗاث اإلاهىُت والى٣ابُت  ،حمُٗاث خماًت اإلاؿتهل.٪
 الكغوٍ الىاحب جىقغها في ؤلازُاع-1الهٟت واإلاهلخت اإلاخمثلت في ألاَغا ٝاملخىلت إلزُاع املجلـ :خُث ال ًم ً٨للمجلـ الىٓغ في
الً٣اًا التي جغ ٘ٞمً ٢بل أَغاٚ ٝحر مظ٧ىعة في اإلااصة  44مً ألامغ  03-03اإلاخٗل ٤باإلاىاٞؿت.
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 -2ق٩ل ؤلازُاع ٖ :مال بىو اإلااصة  08مً اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  241-11مئعر في  10حىٍلُت
ؾىت ً 2011دضص جىُٓم وؾحر مجلـ اإلاىاٞؿت مٗض ٫ومخمم باإلاغؾىم جىُٟظي ع٢م 79-15
اإلائعر في  8ماعؽ  2015واإلااصة  07و 08مً الىٓام الضازلي ٌكترٍ أن ً٩ىن ؤلازُاع في ق٩ل
ٖغًٍت م٨خىبت ًخم اًضاٖها مباقغة أو اعؾالها ًٖ َغٍ ٤عؾالت مًمىهت م٘ ونل باالؾخالم الى
مجلـ اإلاىاٞؿت في أعبٗت وسخ.
 -3قغٍ ٖضم الخ٣اصمٖ :مال بىو اإلااصة  04/ 44مً ألامغ  03-03اإلاخٗل ٤باإلاىاٞؿت قال ًم ً٨أن
جغ ٘ٞالى مجلـ اإلاىاٞؿت الضٖاوي التي ججاوػث مضتها زالر  03ؾىىاث اطا لم ًدضر بكؤجها أي
بدث أو مٗاًىت أو ٖ٣ىبت ق خُث أن اإلاماعؾاث اإلاُ٣ضة للمىاٞؿت التي ججاوػث مضتها  03ؾىىاث
ال ج٩ىن مىيىٕ مخابٗت ،بكغٍ أن ال جى ُ٘٣هظه اإلاضة ٦مباقغة احغاء البدث أو اإلاٗاًىت أو
ٖ٣ىبت.
 -4قغٍ الازخهامٖ :مال بىو اإلااصة  44ال٣ٟغة  03، 02مً ألامغ  03-03اإلاخٗل ٤باإلاىاٞؿت
قًىٓغ مجلـ اإلاىاٞؿت اطا ٧اهذ اإلاماعؾاث و ألاٖما ٫اإلاغٞىٖت الُه جضزل يمً اَاع جُبُ٤
اإلاىاص  6و  7و10و  11و ،12أو حؿدىض ٖلى اإلااصة .09
ًم ً٨أن ًهغح املجلـ بمىحب ٢غاع مٗلل بٗضم ٢بى ٫ؤلازُاع اطا ما اعجؤي أن الى٢اث٘ اإلاظ٧ىعة ال
جضزل يمً ازخهانه أو ٚحر مضٖمت بٗىانغ م٣ىٗت بما ُٞه ٟ٦اًت ق.
 ًجب أن ج٩ىن الى٢اث٘ اإلاٗغويت في ؤلازُاع جضزل يمً هُا ١جُبُ ٤أخ٩ام ألامغ 03-03اإلاخٗل ٤باإلاىاٞؿت ،وٖمال بىو اإلااصة  02مىه جُب ٤أخ٩ام هظا ألامغ ٖلى ما ًؤحي :
ًجب أن ج٩ىن الى٢اث٘ اإلاٗغويت في ؤلازُاع جضزل في مهام مجلـ اإلاىاٞؿت:
-1اإلاماعؾاث وألاٖ ما ٫اإلاضبغة والاجٟاُ٢اث الهغٍدت أو الًمىُت ٖىضما تهض ٝأو ًم ً٨أن تهضٝ
الى ٖغ٢لت خغٍت اإلاىاٞؿت أو الخض منها أو ؤلازال ٫بها في هٟـ الؿى ١أو حؼء حىهغي مىه ،ال ؾُما
ٖىضما جغمي الى:
-2ج٣لُو أو مغا٢بت ؤلاهخاج أو مىاٞظ الدؿىٍ ٤أو الاؾدثماعاث أو الخُىع الخ٣ني.
-3ا٢دؿام ألاؾىا ١أو مهاصع الخمىًٍ.
-4ازًإ ابغام الٗ٣ىص م٘ الكغ٧اء ل٣بىلهم زضماث اياُٞت لِـ لها نلت بمىيىٕ هظه الٗ٣ىص
ؾىاء بد٨م َبُٗتها أو خؿب ألاٖغا ٝالخجاعٍت.
-5الؿماح بمىذ ن٣ٟت ٖمىمُت لٟاتضة أصخاب هظه اإلاماعؾاث اإلاُ٣ضة.
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 -6الخٗؿ ٠الىاجج ًٖ ويُٗت هُمىت ٖلى الؿى ١أو اخخ٩اع لها أو ٖلى حؼء منها ٢هض:
-7الخض مً الضزى ٫في الؿى ١أو في مماعؾت اليكاَاث الخجاعٍت ٞيها.
ٖ-8غ٢لت جدضًض ألاؾٗاع خؿب ٢ىاٖض الؿى ١بالدصجُ٘ اإلاهُى٘ العجٟإ ألاؾٗاع أو الهسٟايها.
-9جُبُ ٤قغوٍ ٚحر مخ٩اٞئت لىٟـ الخضماث ججاه الكغ٧اء الخجاعٍحن ،مما ًدغمهم مً مىا٘ٞ
اإلاىاٞؿت.
 اإلاغاخل التي ًمغبها ؤلازُاع.اإلاغخلت ألاولى :اًضإ ؤلازُاع لضي ألاماهت الٗامت ،و ج٣ىم ببعؾاله الى مضًغٍت ؤلاحغاءاث.
اإلاغخلت الثاهُت :جى٣ؿم الى ٢ؿمحن
ٖ-1ملُت الٟدو ج٣ىم بها مضًغٍت ؤلاحغاءاث ٖمال بىو اإلااصة  10مً الىٓام الضازلي.
ٖ-2ملُت الدسجُل وجخم ٖلى مؿخىي هٟـ اإلاضًغٍت قمضًغٍت ؤلاحغاءاث ومخابٗت اإلالٟاثق م٣ابل
ونل اؾخالم في سجل قُ٢ض الً٣اًاق ،زم ج٣ىم بدكُ٨ل مل ٠وٍ٨خب ٖلى خآٞخه جاعٍش
الدسجُل ،ع٢م الًُ٣ت وهى ع٢م الدؿلؿلي في سجل ُ٢ض الً٣اًا م٘ حغص مل ٠اإلاىيىٕ ،زم
ًغؾل مباقغة الى عتِـ مجلـ اإلاىاٞؿت جدذ اقغا ٝألامحن الٗام
اإلاغخلت الثالثت ٣ً :ىم عتِـ املجلـ مباقغة ٖىض اؾخالمه اإلال ٠ببخالخه ٖلى حهاػ الخد ٤ُ٣جدذ اقغاٝ
اإلا٣غع الٗام ،وَؿىضه الى أخض اإلا٣غع اإلا٣غعًٍ بما ٞيهم اإلا٣غع الٗام مً أحل مباقغة الخد.٤ُ٣
اإلاغخلت الغابٗت ٣ً :ىم اإلا٣غع اإلاٗحن ببحغاء الخد ٤ُ٣بٟدو ٧ل الىزات ٤الًغوعٍت للخد ،٤ُ٣وٍم٨ىه أن
ًُُالب باؾخالم أًت وزُ٣ت خُثما وحضث ،وببم٩اهه أن ًُلب ٧ل اإلاٗلىماث الًغوعٍت لخد٣ُ٣ه مً أي
مئؾؿت أو أي شخو خزغ وٍ٣ىم بؿمإ ألاَغا ٝاإلاٗىُتِٗ ٌُ ،ض اإلا٣غع ج٣غٍغه ألاولي ًخًمً ٖغى الى٢اث٘
و٦ظا اإلاآزظ اإلاسجلتُ ،وٍبل ٜعتِـ املجلـ الخ٣غٍغ الى ألاَغا ٝاإلاٗىُت والى الىػٍغ اإلا٩ل ٠بالخجاعة.
و٦ظا الى حمُ٘ ألاَغا ٝطاث اإلاهلخت الظًً ًم٨نهم ابضاء مالخٓاث م٨خىبت في أحل ال ًخجاوػ زالزت 03
أقهغ ،وفي ألازحر ً٣ىم اإلا٣غع ٖىض ازخخام الخد ٤ُ٣ببًضإ ج٣غٍغ مٗلل لضي مجلـ اإلاىاٞـ وٍ٣ىم ببخالت
اإلال ٠مغ ٤ٞبخ٣غٍغه النهاثي الى عتِـ مجلـ اإلاىاٞؿت ،جدذ اقغا ٝاإلا٣غع الٗام.
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اإلاغخلت الخامؿت  :خُث ًخىلى عتِـ مجلـ اإلاىاٞؿت جدضًض عػهامت الجلؿاث ،وٍ٣ىم ببعؾا ٫حضو٫
ألاٖ ما ٫ووسخت مً اإلال ،٠ميخىب باالؾخضٖاءاث قًٖ َغٍ ٤مضًغٍت ؤلاحغاءاثق الى أًٖاء مجم٘
املجلـ.
جٟخذ الجلؿت بٗض الخد ٤٣مً ا٦خما ٫الىهاب ال٣اهىوي مً َغ ٝعتِـ مجلـ اإلاىاٞؿت أو هاتبه الظي
ًدل مدله في خالت ُٚابه أو وحىص ماو٘ ًسى ٫صون خًىعه ً٣ىم عتِـ الجلؿت ببُٖاء ال٩لمت ٖلى الخىالي
للم٣غع زم إلامثل وػٍغ اإلا٩ل ٠بالخجاعة زم لألَغا ٝاإلاٗىُت بالًُ٣ت ٦ما ًم ً٨للغتِـ اُٖاء ال٩لمت
لألًٖاء الظًً ًغٍضون الخضزل ،وبٗض ٚل ٤باب اإلاغاٗٞاث جغ ٘ٞالجلؿت مً ٢بل عتِـ الجلؿت ،جخم
اإلاضاولت في حلؿت مٛل٣ت ٌكغٖ ٝليها عتِـ الجلؿتٌٗ ،غى اججاه ال٣غاع الى الخهىٍذ ًٖ َغٍ ٤ع٘ٞ
الُض ،جخسظ ٢غاعاث مجلـ اإلاىاٞؿت باألٚلبُت البؿُُت ،وفي خالت حؿاوي ٖضص ألانىاث ً٩ىن نىث
الغتِـ مغجخا.
٧ل ملً ٠هضع بكؤهه ٢غاع ً٩ىن مدل وسختأنلُت جدغع في وسخت واخضة وَُٗى لها عمؼ ًخُاب ٤م٘
َبُٗت الًُ٣ت وع٢مها الدؿلؿلي.
اإلاغخلت الؿاصؾت  :جبل ٜال٣غاعاث التي ًخسظها مجلـ اإلاىاٞؿت مً ٢بل مضًغٍت ؤلاحغاءاث الى ألاَغاٝ
اإلاٗىُت لخىُٟظها ًٖ َغٍ ٤مدًغ ً٢اثي ،وجغؾل الى الىػٍغ اإلا٩ل ٠بالخجاعة ،وٍجب أن جبحن هظه
ال٣غاعاث ،جدذ َاتلت البُالن ،أحل الًُٗ و٦ظل ٪أؾماء ونٟاث وٖىاوًٍ ألاَغا ٝالتي بلٛذ اليها.
 إحغاءاث الُػً في نغاعاث (ؤلازُاعاث) أمام مجلـ اإلاىاقؿتٖ-1مال بىو اإلااصة  63مً ألامغ ع٢م  03-03اإلاخٗل ٤باإلاىاٞؿت ج٩ىن ٢غاعاث مجلـ اإلاىاٞؿت
اإلاخٗل٣ت باإلاماعؾاث اإلاُ٣ضة للمىاٞؿت ٢ابلت للًُٗ أمام مجلـ ً٢اء الجؼاتغ الظي ًٟهل في
اإلاىاص الخجاعٍت ،مً ٢بل ألاَغا ٝاإلاٗىُت أو مً الىػٍغ اإلا٩ل ٠بالخجاعة في أحل ال ًخجاوػ قهغا
واخضا ابخضاء مً جاعٍش اؾخالم ال٣غاع.
ً-2غ ٘ٞالًُٗ في ؤلاحغاءاث اإلائ٢خت اإلاىهىم ٖليها في اإلااصة  46مً هٟـ ألامغ في أحل ً 20ىما.
-3ال ًترجب ٖلى الًُٗ لضي مجلـ ً٢اء الجؼاتغ أي أزغ مى ٠٢ل٣غاعاث مجلـ اإلاىاٞؿت.
ٚ-4حر أهه ًم ً٨عتِـ مجلـ ً٢اء الجؼاتغ في أحل ال ًخجاوػ ً 15ىما ،أن ًى ٠٢جىُٟظ الخضابحر
اإلاىهىم ٖليها في اإلااصجحن  46، 45مً هٟـ ألامغ الهاصعة ًٖ مجلـ اإلاىاٞؿت ٖىضما ج٣خط ي
طل ٪الٓغو ٝأو الى٢اث٘ الخُحرة.
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-5خُث وبسهىم ٢غاعاث ع ٌٞالخجمُ٘ ً٩ىن أمام مجلـ الضولت ٖمال بىو اإلااصة  19مً
ألامغ ع٢م  03-03اإلاخٗل ٤باإلاىاٞؿت.
 آحاُ الُػً اإلاكغويت أمام الجهاث الهًابُت.ًىم مً جبلُـ الهغاع ً :غ ٘ٞالًُٗ في الاحغاءاث اإلائ٢خت (َلباث الخضابحر) الهاصعة ًٖ مجلـ
اإلاىاٞؿت اإلاخٗل٣ت بالخض مً اإلاماعؾاث اإلاُ٣ضة للمىاٞؿت في الٛغٞت الخجاعٍت امام مجلـ ً٢اء
الجؼاتغ في أحل ً 20ىم مً جاعٍش الخبلُ ٜلل٣غاع .اإلااصة ٣ٞ 63غة  2مً الامغ ع٢م  03-03اإلاٗض ٫و
اإلاخمم  ،اإلاخٗل ٤باإلاىاٞؿت.
ً 30ىم مً جبلُـ الهغاع :ج٩ىن ٢غاعاث مجلـ اإلاىاٞؿت اإلاخٗل٣ت باإلاماعؾاث اإلاُ٣ضة للمىاٞؿت
٢ابلت للًُٗ مً ٢بل الاَغا ٝاإلاٗىُت او مً الىػٍغ اإلا٩ل ٠بالخجاعة أمام مجلـ ً٢اء الجؼاتغ
الظي ًٟهل في اإلاىاص الخجاعٍت  ،في أحل ال ًخجاوػ ) )30زالزىن ًىم ابخضاء مً جاعٍش اؾخالم ال٣غاع.
ج٩ىن ٢غاعاث مجلـ اإلاىاٞؿت اإلاخٗل٣ت بالخجمُٗاث الا٢خهاصًت ٢ابلت للًُٗ أمام مجلـ الضولت
في أحل ال ًخجاوػ ( )30زالزىن ًىم ابخضاء مً جاعٍش اؾخالم ال٣غاع.
ًم ً٨جيخُذ ألازُاء أو ؤلاٟٚا ٫اإلااصي ب٣غاع ًهضعه املجلـ  ،ؾىاء مً جل٣اء هٟؿه أو بىاء ٖلى
َلب مً أخض ألاَغا ، ٝفي أحل) ( 30زالزىن ًىم ابخضاء مً جاعٍش جبلُ ٜال٣غاع أو الغأي  .و ًبلٜ
٢غاع الخيخُذ لىٟـ الاشخام اإلاٗىُحن بال٣غاع أو الغأي مدل جيخُذ .اإلااصة ٣ٞ 19غة  3مً
الامغ ع٢م  03-03اإلاٗض ٫و اإلاخمم  ،اإلاخٗل ٤باإلاىاٞؿت .اإلااصة ٣ٞ 63غة  - 1اإلااصة  64مً الامغ ع٢م
 03-03اإلاٗض ٫و اإلاخمم  ،اإلاخٗل ٤باإلاىاٞؿت .اإلااصة  43مً ال٣اهىن الضازلي.
ثاهُا  :الُلباث الاؾدكاعٍت أمام املجلـ اإلاىاقؿت
ٖمال بىو اإلااصة  35مً ألامغ  03-03اإلاخٗل ٤باإلاىاٞؿت ق ًبضي مجلـ اإلاىاٞؿت عأًه في ٧ل مؿؤلت
جغجبِ باإلاىاٞؿت اطا َلبذ الخ٩ىمت مىه طل ٪و ًبضي ٧ل ا٢تراح في مجاالث اإلاىاٞؿت .وٍم ً٨أن حؿدكحره
أًًا في مىايُ٘ هٟؿها الجمٗاث املخلُت والهُئاث الا٢خهاصًت واإلاالُت واإلائؾؿاث والجمُٗاث اإلاهىُت
والى٣ابُت و٦ظا حمُٗاث خماًت اإلاؿتهل.٪
ٖمال بىو اإلااصة  36مً هٟـ ألامغ:ق ٌؿدكاع مجلـ اإلاىاٞؿت في ٧ل مكغوٕ هو حكغَعي وجىُٓمي
له نلت باإلاىاٞؿت أو ًضعج جضابحر مً قؤجها الؾُما:
ازًإ مماعؾت مهىت ما أو وكاٍ ما صزى ٫ؾى ١ما ،الى ُ٢ىص مً هاخُت ال٨م.66

 وي٘ عؾىم خهغٍت في بٌٗ اإلاىاَ ٤أو وكاَاث. ٞغى قغوٍ زانت إلاماعؾت وكاَاث ؤلاهخاج والخىػَ٘ والخضماث. جدضًض مماعؾاث مىخضة في مُضان قغوٍ البُ٘. خُث ًجضع اقاعة الى أن ؤلاحغاءاث اإلاخبٗت في خالت ؤلازُاعاث أمام املجلـ هي هٟؿها اإلاخبٗت فيخالت الُلباث ؤلاؾدكاعٍت.
 خُث ٌؿخيبِ مً هو اإلااصجحن أن َلباث الاؾدكاعٍت جى٣ؿم الى ٢ؿمحن:ؤلاؾدكاعاث ؤلازخُاعٍت ٣ً :هض باإلحكاعة ؤلازخُاعٍت هي الخغٍت في ج٣ضًم الُلب أو ؤلامخىإ ٖىه.خُث وبالغحىٕ الى هو اإلااصة  35مً ألامغ  03-03اإلاخٗل ٤باإلاىاٞؿت هجض أن اإلاكغٕ ٢ض خضص
ألاشخام التي ببم٩اجها اؾدكاعة مجلـ اإلاىاٞؿت ازخُاعٍا وهم  :الخ٩ىمت-.الجماٖاث املخلُت-.
الهُئاث ا٢خهاصًت واإلاالُت واإلائؾؿاث ،الجمُٗاث اإلاهىُت والى٣ابُت-.حمُٗاث خماًت اإلاؿتهل .٪خُث
هجض أن اإلاكغٕ ُ٢ض مىيىٕ ؤلاؾدكاعة ،خُث أوحب أن ً٩ىن مخٗل ٤باإلاىاٞؿت .وخُث وبالغحىٕ الى
هٟـ اإلااصة اإلاظ٧ىعة أٖاله ال٣ٟغة ألاولى زى ٫اإلاكغٕ ٦ظل ٪ملجلـ اإلاىاٞؿت ابضاء الغأي ،وابضاء
ؤلا٢تراح في ٧ل مؿؤلت مخٗل٣ت باإلاىاٞؿت.
آلاثاع الهاهىهُت باليؿبت لتسؾدكاعة ؤلازخُاعٍت  :ان خعاء املجلـ اإلاىاٞؿت اإلاخٗل٣ت باإلؾدكاعاثؤلازخُاعٍت حٗخبر ٚحر الؼامُت قلِؿذ لها ٢ىة ؤلالؼامق باليؿبت للجهاث َالبذ الاؾدكاعة.
ثاهُا  :الاؾدكاعاث ؤلالؼامُت.
ٖمال بىو اإلااصة  36مً ألامغ  03-03اإلاخٗل ٤باإلاىاٞؿت ،وٖلُه وحىب اؾدكاعة مجلـ اإلاىاٞؿت في ٧ل
مكغوٕ هو حكغَعي وجىُٓمي له نلت باإلاىاٞؿت أو ًضعج جضابحر مً قؤجها الؾُما قخُث هجض أن اإلاكغٕ
٢هض ٖباعة ال ؾُما للمثا ٫و ال للخهغق :
 ازًإ مماعؾت مهىت ما أو وكاٍ ما أو صزى ٫ؾى ١ما الى ُ٢ىص مً هاخُت ال٨م. وي٘ عؾىم خهغٍت في بٌٗ اإلاىاَ ٤أو اليكاَاث. ٞغى قغوٍ زانت إلاماعؾت وكاَاث ؤلاهخاج والخىػَ٘ والخضماث. -جدضًض مماعؾاث مىخضة في مُضان قغوٍ البُ٘.
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آلاثاع الهاهىهُت باليؿبت لتسؾدكاعة ؤلالؼامُت :خُث أن خعاء مجلـ اإلاىاٞؿت بسهىم الاؾدكاعة
ؤلالؼامُت لِؿذ لها ٢ىة ؤلالؼام بمٗنى أن الهُئت اإلاؿدـكاعة ٚحر مجبرة بظل ٪الغأي ٞ ،هي مجبرة بُلب
ؤلاؾدكاعة  .خُث ججضع ؤلاقاعة الى الاؾخثىاءاث الىاعصة في اإلااصجحن  09و 19مً ألامغ  03-03في ق٣ه
اإلاخٗل ٤بالترزُو لٗملُاث الخجمُ٘ خُث ج٩ىن الاؾدكاعة الىحىبُت و أن ال٣غاعاث الهاصعة بكؤجها ملؼمت
و جترجب اإلاؿئولُت ٖلى َالبها.
اؾدكاعة مجلـ اإلاىاقؿت مً َغف الجهاث الهًابُت :خُث أن اإلاكغٕ زهو احغاءاث زانت ًجب
اجباٖها ،جسخل ًٖ ٠اؾدكاعاث ألازغي الؿاب٣ت الظ٦غ .و ٖمال بىو اإلااصة  38مً ألامغ  03-03اإلاخٗل٤
باإلاىاٞؿت ان َلب ؤلاؾدكاعة مً ٢بل مجلـ اإلاىاٞؿت ً٩ىن ٖ :ىضما جغًُ٢ ٘ٞت أمام مجلـ اإلاىاٞؿت
جخٗل ٤بُ٣إ وكاٍ ًضزل يمً ازخهام ؾلُت يبِٞ ،ان املجلـ ًغؾل ٞىعا وسخت مً اإلال ٠الى
ؾلُت الًبِ اإلاٗىُت إلبضاء الغأي في مضة أ٢هاها ً 30ىما.
وبىاء ٖلى ٧ل ما ؾب ٤ط٦غهٞ ،ـبن الضوع الظي ًلٗبه مجلـ اإلاىاٞؿت ً٦امً إلخترام خغٍت الخىاٞـ الجزًه
ب٩ل قٟاُٞت أنبدذ يغوعة خخمُت و ُم ِـلخـت ج٣خط ي اهـخمام حاص مً ٢بل حمُ٘ ألاَغا ٝاإلاٗىُت بالًبِ
الا٢ىهاصي.
و أزحراٞ ،مً ألاُ٦ض ،ان اللجىء الى مجلـ اإلاىاٞؿت أو باألخغي ازُاعه بالخجاوػاث التي ٢ض جدضر مً
٢بل أي َغًُ ٝـسل ب٣ىاٖض اإلاىاٞؿت٢ ،ض أنبذ يغوعي و مهم مً أحل الـضٞـإ ٖلى أي َغ ٝمـخـًغع مً
الخـغو٢ـاث و الـخجـاوػاث الـىـاجـجـت ًٖ أي جـهغ ٝم٣ـُـض و مىافي لـ٣ـىاٖـض اإلاىاٞؿت و وي٘ خض لها ان جُلب
ألامغ طل ٪مً حهت (بالغحىٕ الى الٗ٣ىباث الني ًُِـُ ٣ـغهـا ٢اهىن اإلاىاٞؿت الجؼاتغي في هظا الؿُا ).... ١و
٦ظلـ ٪لخماًت اإلاهالر اإلااصًت و اإلاٗىىٍت للمؿتهل.٪
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قػلُت جضزل مجلـ اإلاىاقؿت مً زالُ غغى
هماطج جضزله إلعؾاء ؾىم جىاقؿُت
ص .اعوان هاعون  .ٍ /غُىي غبض اإلاالَ
حامػت اإلاضًت  /حامػت بىمغصاؽ

مهضمت :
ٌٗخبر مجلـ اإلاىاٞؿت الظي جؤؾـ في  1995وجمذ اٖاصة جُٟٗله في  2013بٗض ٖكغ ؾىىاث مً
الخى ،٠٢ؾلُت اصاعٍت مؿخ٣لت جيكِ باؾم الضولت ولهالخها لٟغى اخترام ٢ىاٖض اإلاىاٞؿت.
وٍماعؽ املجلـ زالزت أهىإ مً اإلاهام جخمثل في مهام مغا٢بت الخجمُٗاث الا٢خهاصًت واإلاهام
الاؾدكاعٍت ومهمت عصٕ اإلاماعؾاث اإلاُ٣ضة للمىاٞؿت.
ومً نالخُاث املجلـ اًًا وي٘ الاحغاءاث الالػمت في ق٩ل جضابحر جىُٓمُت وجىحيهاث والتي
جهضع في اليكغة الغؾمُت للمىاٞؿت.
ًٞال ًٖ طلً ٪م ً٨للمجلـ َلب زضماث الخبراء والاؾخمإ الى ٧ل شخو ًم ً٨أن
ً٣ضم للمجلـ مٗلىماث٦ .ما ًم ً٨للمجلـ ازُاع اإلاهالر اإلا٩لٟت بالخد٣ُ٣اث الا٢خهاصًت زهىنا
جل ٪الخابٗت لىػاعة الخجاعة لُلب احغاء جد ٤ُ٣او مٗاًىت خى ٫اإلاؿاتل اإلاغجبُت بالً٣اًا التي جضزل
يمً نالخُاجه.
٦ما ًم ً٨له أًًا الخضزل جل٣اتُا في خالت الخؤ٦ض مً خضور أٗٞا ٫مُ٣ضة للمىاٞؿت واجساط
الاحغاءاث الالػمت لىضر خض لها.
وٍخ٩ىن املجلـ مً ًٖ 12ىا منهم  6شخهُاث وزبراء طوي ٟ٦اءاث في مجا ٫اإلاىاٞؿت والخىػَ٘
والاؾتهال ٥واإلالُ٨ت ال٨ٟغٍت و 4مهىُحن مً ُ٢اٖاث الاهخاج والخىػَ٘ والهىاٖت الخ٣لُضًت والخضماث
واإلاهً الخغة وممثلحن ازىحن لجمُٗاث اإلاؿتهل٨حن.
وٖلى ازغ ما ؾبً ٤جب َغح الؿئا ٫الخالي :مضي جُبُ ٤أصواع مجلـ اإلاىاٞؿت اإلاىهىم ٖليها
٢اهىها ٖلى أعى الىا٘٢؟
ول٣ض جم في هظه اإلاضازلت ازخُاع عأي للمجلـ ،و٦ظل ٪مثا ًٖ ٫ؤلاحغاء الظي أٖلً ٖىه واإلاخمثل
بالخٗهض بااللتزام بمُاب٣ت ٢ىاٖض اإلاىاٞؿت وهظا باليؿبت للضوع الى٢اثي للمجلـ ٟ٦غٕ أو ،٫أما ُٞما
ًسو الضوع الغصعي ٞخم ازخُاع ٢غاع لًُ٣ت جمذ مٗالجتها أمامه اياٞت الى بٌٗ الىماطج للغ٢ابت
الً٣اتُت ٖلى اٖماله ٟ٦غٕ زان ،وٟ٦غٕ زالث ًخم الخُغ ١الى نٗىباث جُٟٗل صوع مجلـ اإلاىاٞؿت.
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الكغع ألاوُ :هماطج غً الضوع الىناةي ملجلـ اإلاىاقؿت
 -1صوع املجلـ في إبضاء آلاعاء:
مثا ًٖ ٫الغأي ع٢م  2017-02بخاعٍش  19هىٞمبر 2017
اإلاخٗل ٤باإلاغؾىم الخىُٟظي املخضص لهىامل الغبذ ال٣هىي للجملت والخجؼتت ُٞما ًسو اؾمىذ بىعجالهض
اإلاغ٦ب واإلاكغوٍ.
ٖلى ازغ اعؾالُت وػاعة الخجاعة اإلاخٗل٣ت بُلب عأي مجلـ اإلاىاٞؿت خى ٫مكغوٕ اإلاغؾىم الخىُٟظي املخضص
لهىامل الغبذ ال٣هىي للجملت والخجؼتت ُٞما ًسو اؾمىذ بىعجالهض اإلاغ٦ب واإلاكغوٍ.
بم٣خط ى ألامغ  03-03اإلائعر في حىٍلُت  ،2003اإلاٗض ٫واإلاخمم اإلاخٗل ٤باإلاىاٞؿت ،زهىنا اإلاىاص 36
و،05
وٖلى ازغ الاحخمإ اإلاىٗ٣ض في  19هىٞمبر .2017
أُٖى املجلـ الغأي آلاحي:
في الكٍل:
بمىحب اإلااصة  36مً ألامغ  03-03اإلائعر في  19حىٍلُت  ،2003اإلاٗض ٫واإلاخمم واإلاخٗل ٤باإلاىاٞؿت وطل ٪في
خالت وحىص مكغوٕ هو ٢اهىوي مخٗل ٤باإلاىاٞؿت ُٞجب أن ًُلب عأي مجلـ اإلاىاٞؿت بكؤهه،
وبمىحب ٖباعة ق بٗض أزظ عأي مجلـ اإلاىاٞؿتق.
في اإلاىيىع:
الؼٍاصة في الهىامل التي أوص ى بها مكغوٕ اإلاغؾىم اإلاظ٧ىع أٖاله ،و٣ٞا للمظ٦غة الخٟؿحرًت ،املخاوٝ
التي أزاعتها مجمىٖت حُ٩ا )(GICAلكغ٦تها الٟغُٖت للخىػَ٘ ( )sodismacالتي ؾخض٢ ٘ٞغيا بُ٣مت 44.88
صًىاع ل٩ل ِ٦ـ اؾمىذ.
أو اإلااصة  05مً ألامغ  03/03اإلائعر في  2003/07/19جىو ٖلى أن جضابحر الخض ألا٢ص ى وهىامل الؿل٘
والخضماث ًخم اجساطها ٖلى أؾاؽ م٣ترخاث الُ٣اٖاث اإلاٗىُت ،م٘ الخظ٦حر بؤن ؾى ١ؤلاؾمىذ لضحها
الٗضًض مً اإلاخٗاملحن الا٢خهاصًحن الٗامحن والخىام الظًً ؾِؿخُٟضون مً هظه الهىامل.
جؤزحر حٗضًالث الهامل ٖلى هظا اإلاىخج الاؾتراجُجي ،لً ًمغ بؿالؾت ،بل ؾُئزغ ؾلبا ٖلى اإلاؿتهل.1٪
 -2إَالم بغهامج اإلاُابهت لهىاغض اإلاىاقؿت:
"Avis rendus par le conseil de la concurrence", bulletin officiel de la concurrence n0 14, 19

1

Avril 2017, p 6.
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ان بغهامج اإلاُاب٣ت ل٣ىاٖض اإلاىاٞؿت ٌٗخبر الىؾُلت التي مً زاللها ٌؿمذ للمخٗاملحن واإلاىٓماث
الخٗبحر ًٖ جمؿ٨هم ب٣ىاٖض اإلاىاٞؿت و٦ظا بالُ٣م واإلاباصة التي جئؾؿه ،والتي جخسظ مجمىٖت مً
ؤلاحغاءاث اإلالمىؾت التي حؿمذ لهم بًمان اخترام هظه ال٣ىاٖض ،و٦ظا ال٨ك ًٖ ٠الى٣اتو واجساط
ؤلاحغاءاث اإلاىاؾبت لىي٘ خض لها والٗمل ٖلى ٖضم ج٨غعها.
ٌؿدىض هظا البرهامج لِـ ٖ ِ٣ٞلى ؤلاحغاءاث اإلاىحهت لخل ٤ز٣اٞت مىحهت هدى اخترام ٢ىاٖض
اإلاىاٞؿت الجزحهت والكغٍٟت (ج٩ىًٍ وجدؿِـ) ،واهما أًًا ٖلى مُ٩اهحزماث ؤلاهظاع ،الغأي ،اإلاغا٢بت أو
الخض ٤ُ٢وجدمل اإلاؿئولُت الًغوعٍت ،لخل ٤الؿلى٧اث الخؿىت الالاعاصًت ٖلى مؿخىي اإلائؾؿت (و٢اًت،
٦ك ٠ومٗالجت خاالث ملخالٟاث مم٨ىت).
ان مجلـ اإلاىاٞؿت ٌصج٘ اإلائؾؿاث ٖلى ٦ؿب بغهامج مُاب ٤ل٣ىاٖض اإلاىاٞؿت ،ؾىاء ٧ان طل٪
مؿخ٣ال أو ببصعاحه يمً ؾُاؾتها الٗامت إلاُاب٣ت اإلاٗاًحر اإلاخٗل٣ت باإلاماعؾاث الخجاعٍت ،الاؾتهال،٥
الًغاتب ،اله٣ٟاث الٗمىمُت ،لخل ٤الؿلى٧اث الخؿىت ٖلى مؿخىي اإلائؾؿت (و٢اًت٦ ،ك ٠ومٗالجت
خاالث ملخالٟاث مم٨ىت).
٦ما أن اإلائؾؿاث والهُئاث التي حٗتر ٝباملخالٟاث اإلاىحهت اليهم زالٖ ٫ملُت الخدغي في الً٣اًا
التي جخٗل ٤بهم ،أو الظًً ًخٗاوهىن في ؤلاؾغإ في الخدٞ ٤ُ٣يهاً ،م٨نهم الاؾخٟاصة مً جس ٌُٟالٗ٣ىبت أو
ؤلاٖٟاء الخام مً َغ ٝمجلـ اإلاىاٞؿت ،قغٍُت أن جخٗهض بٗضم اعج٩اب املخالٟاث مغة أزغي .هظه
ألاخ٩ام ال جُب ٤في خالت الٗىص مهما جَ ً٨بُٗت املخالٟاث اإلاغج٨بت .وفي ألازحر ًجب الخىبُه الى أن بغهامج
اإلاُاب٣ت ل٣ىاٖض اإلاىاٞؿت لِـ الؼامُا ٖلى اإلائؾؿاث والهُئاث اإلاٗىُت.1
الكغع الثاوي :هماطج غً الضوع الغصعي ملجلـ اإلاىاقؿت
 -1همىطج غً نًُت جم الىظغبكأنها أما املجلـ:
الًُ٣ت ع٢م  2013/51اإلاٟهىٞ ٫يها بمىحب ال٣غاع ع٢م  2016/01الهاصع ًٖ مجلـ اإلاىاٞؿت
في حلؿخه اإلاىٗ٣ضة ًىم  18ماًى  2016بم٣غه ال٩اتً بـ 44-42 :قاعٕ دمحم بلىػصاص ،الجؼاتغ.
ًخمثل أَغاٞها في ٧ل مً:
اإلاضُٖت :الكغ٦ت طاث اإلاؿئولُت املخضوصة اًما٧ىع ) (SARL IMACORال٩اتً م٣غها ب حي الىجمت
ع٢م – 106ؾُضي الخكمي -وهغان.
واإلاضعى ٖليها :قغ٦ت ألاؾهم الٞاعج الجؼاتغ ) (LAFARGE-SPA ALGERIEال٩اتً م٣غها باإلاغ٦ؼ
الخجاعي لباب الؼواع الُاب ٤الؿاصؽ –بغج  2بلضًت باب الؼواع الجؼاتغ.
1

منشور حول برنامج المطابمة لمواعد المنافسة ،صادر عن مجلس المنافسة ،ص http://www.conseil- ،82
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خُث أنضع مجلـ اإلاىاٞؿت ،بٗض الاَالٕ ٖلى ؤلازُاع ع٢م  2013/51اإلاسجل بخاعٍش  16أٞغٍل 2013
والظي ج٣ضمذ به الكغ٦ت طاث اإلاؿئولُت املخضوصة اًما٧ىع ) (SARL IMACORيض قغ٦ت ألاؾهم الٞاعج
الجؼاتغ )(LAFARGE-SPA ALGERIE
وبم٣خط ى ألامغ ع٢م  03/03اإلاٗض ٫واإلاخمم ،اإلائعر في  19حىٍلُت  ،2003اإلاخٗل ٤باإلاىاٞؿت.
وبم٣خط ى اإلاغؾىم الغتاس ي الهاصع في  15حاهٟي  2013اإلاخًمً الخُٗحن في مجلـ اإلاىاٞؿت،
وبم٣خط ى اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  ،241-11اإلائعر في  10حىٍلُت  ،2011اإلاٗض ٫واإلاخمم املخضص لخىُٓم
وؾحر ٖمل مجلـ اإلاىاٞؿت،
وبم٣خط ى ال٣غاع ع٢م  01اإلائعر في  24حىٍلُت  2013الهاصع ًٖ مجلـ اإلاىاٞؿت ،واملخضص
للىٓام الضازلي للمجلـ،
وبم٣خط ى م٣غع الخُٗحن جدذ ع٢م  /04م ع /م م 2013 /اإلائعر في  24أ٦خىبغ  2013الهاصع ًٖ
عتِـ مجلـ اإلاىاٞؿت اإلاخًمً حُٗحن اإلا٣غع جُممىذ هانغ للخدغي في الًُ٣ت،
وبٗض الاَالٕ ٖلى الىزات ٤اإلاغ٣ٞت باإلال،٠
وبٗض الاؾخمإ الى اإلا٣غع مً زال ٫الجلؿت اإلاىٗ٣ضة ًىمي  29و 30ؾبخمبر ،2015
وبٗض الاَالٕ ٖلى اإلاالخٓاث اإلاخٗل٣ت بالخ٣غٍغ النهاثي مً َغ ٝممثل قغ٦ت اما٧ىع بخاعٍش  29أٞغٍل 2015
واإلاسجلت جدذ ع٢م  /44م ا م م.
وبٗض الاَالٕ ٖلى اإلاالخٓاث اإلاخٗل٣ت بالخ٣غٍغ النهاثي مً َغ ٝممثلي قغ٦ت الٞاعج بخاعٍش  01حىان 2015
واإلاسجلت جدذ ع٢م  /47م ا م م.
وبٗض الاؾخمإ الى أَغا ٝالجزإ في حلؿت ُٟٞ 24غي  2016والتي ٢غع املجلـ زاللها جؤحُل الخضاو٫
وانضاع ال٣غاع في الًُ٣ت بؿبب اإلاؿخجضاث الخانلت الى جاعٍش خزغ،
وبٗض الخضاو ٫في الًُ٣ت زال ٫حلؿت  18ماي .2016
أنضع املجلـ ال٣غاع اإلائؾـ ٖلى اإلاٗاًىاث وألاؾباب آلاحي جبُاجها:
وبخاعٍش  16أٞغٍل ،أوصٖذ الكغ٦ت طاث اإلاؿئولُت املخضوصة اًما٧ىع ) (SARL IMACORازُاع لضي
مجلـ اإلاىاٞؿت يض قغ٦ت ألاؾهم الٞاعج الجؼاتغ ) (LAFARGE-SPA ALGERIEجضعي مً زالله عٌٞ
قغ٦ت ألاؾهم الٞاعج الجؼاتغ ) (LAFARGE- SPA ALGERIEبُٗها الاؾمىذ الغماصي صون مبرع قغعي و٦ظا
البُ٘ الخمُحزي اججاهها،
٦ما اصٖذ الكغ٦ت طاث اإلاؿئولُت اًما٧ىع ) (SARL IMACORالخٗؿ ٠في ويُٗت الهُمىت مً َغٝ
قغ٦ت ألاؾهم الٞاعج الجؼاتغ )(LAFARGE- SPA ALGERIE
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والظي جبحن مً زال ٫ع ٌٞهظه ألازحرة اٖخماصها ٦ؼبىن وع ٌٞملٟها بذجت أجها ال حؿخىفي الكغوٍ
واإلاٗاًحر املخضصة مً َغ ٝالكغ٦ت اإلاىخجت لالؾمىذ،
وٖلُه:
مً خُث الكٍل:
٢بى ٫الازُاع و٣ٞا ألخ٩ام اإلااصة  44مً ألامغ ع٢م  03-03اإلائعر في  19حىٍلُت  2003اإلاٗض ٫واإلاخمم،
اإلاخٗل ٤باإلاىاٞؿت و٦ظا جىٞغ الهٟت واإلاهلخت لضي املخُغ،
اًضإ الازُاع في آلاحا ٫اإلاىهىم ٖليها في اإلااصة ٣ٞ 44غة  04مً ألامغ ع٢م  03-03اإلائعر في  19حىٍلُت
 2003اإلاٗض ٫واإلاخمم اإلاخٗل ٤باإلاىاٞؿت.
و٦ظل ٪اؾدُٟاء ؤلاحغاءاث اإلاىهىم ٖليها في ألامغ  03-03اإلائعر في  19حىٍلُت  2003اإلاٗض ٫واإلاخمم
اإلاخٗل ٤باإلاىاٞؿت.
مً خُث اإلاًمىن:
٢بى ٫الازُاع ٧ىهه ًىضعج يمً أخ٩ام ألامغ ع٢م  03-03اإلائعر في  19حىٍلُت  2003اإلاٗض ٫واإلاخمم
اإلاخٗل ٤باإلاىاٞؿت ،الؾُما اإلاىاص  7و 11مىه:
وبٗض الاَالٕ ٖلى الك٩ىي ع٢م  ،2013/51اإلاسجلت بخاعٍش  16أٞغٍل  2013اإلاىصٖت مً َغ ٝقغ٦ت
اما٧ىع ًٖ َغٍ ٤مؿحرها ،والتي اصٖذ مً زاللها أن قغ٦ت الٞاعج الجؼاتغ حٗؿٟذ في ويُٗتها اإلاهُمىت
ٖلى ؾى ١الاؾمىذ باإلياٞت الى أجها عًٞذ اٖخماصها ٦ؼبىن وجؼوٍضها بماصة الاؾمىذ.
واٖخبرث اإلاضُٖت أهه لى لم ج ً٨قغ٦ت الٞاعج جخمخ٘ بىيُٗت الهُمىت ٖلى الؿى ١إلاا اؾخُاٖذ أن جٟغى
ٖليها ٧ل هظه الكغوٍ وجغ ٌٞاٖخماصها ٦ؼبىن صون أي مبرع عٚم اؾخٟائها ل٩ل الكغوٍ.
وبٗض الخد ٤ُ٣في الًُ٣ت مً َغ ٝاإلا٣غع جُممىذ هانغ ،جم اصعاج الًُ٣ت في حضو ٫أٖما ٫مجلـ
اإلاىاٞؿت لجلؿت  29و 30ؾبخمبر مً أحل الاؾخمإ للم٣غع وممثلي ألاَغا.ٝ
و٢غع املجلـ زال ٫هظه الجلؿت جؤحُل الًُ٣ت مً أحل اإلاىا٢كت والخضاو ٫الى ٚاًت الجلؿت اإلا٣بلت.
وٖلُه جمذ بغمجت الًُ٣ت في حضو ٫أٖما ٫املجلـ في حلؿت ُٟٞ 24غي  ،2016مً أحل مىا٢كت
الًُ٣ت والخضاوٞ ٫يها ،وأزىاء الجلؿت جغاح٘ مؿحر قغ٦ت اما٧ىع ًٖ مىٟ٢ه ألانلي واٖتر ٝأهه لم ًً٨
ًخىٞغ ٖلى الكغوٍ واإلاٗاًحر التي جسىله الخهىٖ ٫لى الاٖخماص الخام بخىػَ٘ ماصة الاؾمىذ ،وَلب مً
أًٖاء املجلـ جؤحُل مىا٢كت الًُ٣ت بؿبب ا٢تراخه لخل وصي لجزاٖه ال٣اتم م٘ قغ٦ت اما٧ىع وهظا
الا٢تراح جم ٢بىله مً َغ ٝممثلي الكغ٦ت اإلاضعى ٖليها.

73

َ
وَ ٦غ ٍص ٖلى هظا الُلب أزظ املجلـ أمغا وَلب مً الُغٞحن مىا٣ٞخه بيسخت ًٖ َلب الخؤحُل ووسخت ًٖ
الاجٟا ١الىصي اإلاؼم٘ ابغامه م٘ الخظ٦حر بىحىب الُ٣ام بالهلر زاعج هُا ١املجلـ ألهه لِـ مً
نالخُاث مجلـ اإلاىاٞؿت أن ًئَغ أو ًغعى ٖملُت الهلر.
وٖلى ازغ طل٢ ٪غع املجلـ جؤحُل الىٓغ في الًُ٣ت ٖلى يىء اإلاؿخجضاث التي َغأث أزىاء الجلؿتٖ ،لى
أن ًخم مىا٢كت مضي جؤزغ اإلاىاٞؿت والؿى ١اإلاٗىُت بدُثُاث هظه الًُ٣ت أزىاء الجلؿت اإلا٣بلت.
بخاعٍش ُٟٞ 28غي  2016جل٣ى مجلـ اإلاىاٞؿت مغاؾلت مً َغ ٝمؿحر قغ٦ت اما٧ىع ممثلها جخًمً َلب
احل بهض ٝالدؿىٍت جم حسجُلها ٖلى مؿخىي مضًغٍت ؤلاحغاءاث ومخابٗت اإلالٟاث جدذ ع٢م  05ومغاؾلت
مً مدامي قغ٦ت الٞاعج بىٟـ اإلاىيىٕ ،سجلذ جدذ ع٢م  06بمضًغٍت ؤلاحغاءاث ومخابٗت اإلالٟاث.
واؾدىاصا ٖلى اإلاغاؾلت اإلاىصٖت بخاعٍش  14أٞغٍل ٖ 2016لى مؿخىي مضًغٍت ؤلاحغاءاث ومخابٗت اإلالٟاث
واإلاسجلت جدذ ع٢م  13والتي جًمىذ وسخت بغوجى٧ى ٫اجٟا ١بحن قغ٦ت الٞاعج وقغ٦ت اما٧ىع والظي
التزمذ مً زالله قغ٦ت اما٧ىع بىي٘ خض لجزاٖها ال٣اتم م٘ قغ٦ت الٞاعج أمام مجلـ اإلاىاٞؿت.
وٖلى هظا ألاؾاؽ جمذ بغمجت الًُ٣ت ع٢م  ،2013/51في حضو ٫أٖما ٫املجلـ لجلؿت  18ماي 2016
مً أحل الخضاو ٫وانضاع ال٣غاع النهاثي.
أزىاء الخضاو ٫بحن ألاًٖاء جبحن أن هىا ٥قُ٣حن للًُ٣ت ،الك ٤ألاوً ٫خٗل ٤بالًغع الالخ ٤بالكغ٦ت
اإلاضُٖت خُث اقخ٨ذ مً ٧ىجها ضخُت حٗؿ ٠في ويُٗت الهُمىت و٧اهذ مدل ع ٌٞبُ٘ بضون مبرع مً
َغ ٝالكغ٦ت اإلاضعى ٖليها ،وأجها ج٨بضث زؿاتغ هاتلت حغاء هظه اإلاماعؾاث ،هظا ما جم هُٟه في الىزُ٣ت
الخانت باالجٟا ١الىصي ،خُث اٖتر ٝمؿحر قغ٦ت اما٧ىع يمىُا بؤهه خهظا ٥لم ًً ً٨خىٞغ ٖلى الكغوٍ
واإلاٗاًحر التي مً قؤجها أن جئهله للخهىٖ ٫لى الاٖخماص الخام بخىػَ٘ ماصة الاؾمىذ.
أما الك ٤الثاوي للًُ٣ت ُٞخٗل ٤بمباصة اإلاىاٞؿت ،اط ها٢ل ألاًٖاء مضي اإلاؿاؽ بهظه اإلاباصة ومضي
جؤزغ الؿى ١اإلاٗني حغاء هظه اإلاماعؾاث.
وٖلى هظا ألاؾاؽ وبٗض مضاولت ألاًٖاء.
نغع املجلـ:
اإلااصة ألاولى:
في الكٍل٢ :بى ٫ؤلازُاع.
في اإلاىيىعٖ :ضم الخؤؾِـ هٓغا إلاا ًلي:
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 اهً٣اء الخهىمت بؿبب وحىص الهلر ،وطلَ ٪ب٣ا ألخ٩ام اإلااصة  220مً ٢اهىن ؤلاحغاءاث اإلاضهُتوؤلاصاعٍت والتي جىو ٖلى أهه جى٣ط ي الخهىمت جبٗا الهً٣اء الضٖىي بالهلر أو بال٣بى ٫بالخ٨م أو
بالخىاػ ًٖ ٫الضٖىي.
 ٖضم الخؤزحر ٖلى اإلاىاٞؿت، ٖضم جًغع الؿى ،١اط لم ٌٗغ ٝأي جظبظب أو ازخال ٫في الخمىًٍ بماصة الاؾمىذ أو اعجٟإ في ؾٗغها فيمىُ٣ت اليكاٍ اإلاُٗىت زال ٫هظه الٟترة،
اإلااصة الثاهُتً :بل ٜهظا ال٣غاع الى ٧ل مً:
 الكغ٦ت طاث اإلاؿئولُت املخضوصة اًما٧ىع )،(SARL IMACOR قغ٦ت ألاؾهم الٞاعج الجؼاتغ )،(LAFARGE-SPA ALGERIE الؿُض وػٍغ الخجاعةاإلااصة الثالثت٩ً :ىن هظا ال٣غاع ٢ابال للًُٗ أمام مجلـ ً٢اء الجؼاتغ الظي ًٟهل في اإلاىاص الخجاعٍت مً
٢بل ألاَغا ٝاإلاُٗىت أو مً َغ ٝالىػٍغ اإلا٩ل ٠بالخجاعة في أحل ال ًخجاوػ قهغا واخضا ابخضاء مً جاعٍش
اؾخالمه.
م٘ ؤلاقاعة الى أهه جمذ اإلاضاولت مً َغ ٝمجلـ اإلاىاٞؿت بٗض اجمام الىهاب ال٣اهىوي ألًٖاته.

1

 /2هماطج غً الغنابت الهًابُت ألغماُ املجلـ:
وجخٗل ٤بثالزت (٢ )03غاعاث ناصعة ًٖ مجلـ اإلاىاٞؿت والتي جم الًُٗ ٞيها لضي مجلـ ً٢اء الجؼاتغ.
أ٢م مجلـ ً٢اء الجؼاتغ بخؤًُض زالزت ٢غاعاث ناصعة ًٖ مجلـ اإلاىاٞؿت والتي ٧اهذ مدل ًَٗ أمام
الجهاث الً٣اتُت وطل ٪في اَاع اخترام جُبُ ٤اإلااصة  63مً ألامغ ع٢م  03-03اإلائعر في  19حىٍلُت 2003
اإلاٗض ٫واإلاخمم ،اإلاخٗل ٤باإلاىاٞؿت.
جخمثل هظه ال٣غاعاث في:
 -1ال٣غاع ع٢م  2015/27الهاصع ًٖ مجلـ اإلاىاٞؿت في الجلؿت اإلاىٗ٣ضة بخاعٍش  04هىٞمبر 2015
واإلاخٗل ٤باإلزُاع ع٢م  2013/47اإلاىصٕ مً َغ ٝقغ٦ت الهال ٫يض ٧ل مً قغ٦ت الغٍان للىع ١واإلائؾؿت
الىع ١والُب٘،
 1قرار صادر عن مجمس المنافسة ،القضية رقم  ،2013/51بتاريخ  18مايو  ،2016قضية الشركة ذات المسؤولية
المحدودة إيماكور ضد شركة األسيم الفارج الجزائر http://www.conseil-concurrence.dz/?p=2895 ،تم

االطالع عميو بتاريخ  2018/05/02عمى الساعة .16:13

75

 -2ال٣غاع ع٢م  2016/1189الهاصع ًٖ مجلـ اإلاىاٞؿت في الجلؿت اإلاىٗ٣ضة بخاعٍش  01حىان 2016
واإلاخٗل ٤باإلزُاع ع٢م  2015/26اإلاىصٕ مً َغ ٝقغ٦ت بتروؾاع يض قغ٦ت ٢غاً،٠
 -3ال٣غاع ع٢م  2015/13الهاصع ًٖ مجلـ اإلاىاٞؿت في الجلؿت اإلاىٗ٣ضة بخاعٍش  13صٌؿمبر 2015
واإلاىصٕ مً َغ ٝمىػٕ اإلاكغوباث اإلاٗضهُت ؾلُماوي مجُض يض قغ٦ت اٞغي والظي جم مً زالله ا٢غاع
1
ٚغامت مالُت ٢ضعها  309143,03صج.
الكغع الثالث :نػىباث جكػُل صوع مجلـ اإلاىاقؿت
أوال :وقها الصاعة مجلـ اإلاىاقؿت
قضص عتِـ مجلـ اإلاىاٞؿتٖ ،ماعة ػٍخىويٖ ،لى يغوعة اٖاصة الىٓغ في أٚلب مىاص ألامغ 03-03
اإلاخٗل ٤باإلاىاٞؿت بهض ٝجدُُنها ومُاب٣تها م٘ اإلاؿخجضاث الخالُت للٓغو ٝالا٢خهاصًت الىَىُت
والضولُت ،و٦ظا جُُٟ٨ها م٘ مًمىن الضؾخىع الجضًض الظي ٦غؽ مباصة اإلاىاٞؿت الجزحهت في الؿى.١
و٢ا ٫الؿُض ػٍخىوي لـ (وأج) ٖلى هامل ًىم صعاس ي هٓمه املجلـ خى ٫قصوع اإلاىاٞؿت في خماًت
ال٣ضعة الكغاتُت واملخآٞت وزل ٤مىانب الٗملق أهه قمً الًغوعي حٗضًل خىالي  70باإلااتت مً مىاص
الامغ  03-03اإلاخٗل ٤باإلاىاٞؿت بهض ٝجدُُنها ومُاب٣تها م٘ اإلاؿخجضاث الخالُت للٓغو ٝالا٢خهاصًت
الىَىُت والضولُت ،و٦ظا جُُٟ٨ها م٘ مًمىن الضؾخىع الجضًض الظي ٦غؽ مباصة اإلاىاٞؿت الجزحهت في
الؿى١ق.
وأقاع اإلاؿئو ٫أن مجلـ اإلاىاٞؿت ٢ض أبل ٜالؿلُاث الٗمىمُت قبالهٗىباث التي جل٣اها
وبى٣اتو هظا ال٣اهىنق مؿدىضا الى صعاؾت ٢ام بها زبراء اونذ بًغوعة مغاحٗت الىو الدكغَعي الؿاعي،
مكحرا ٦ظل ٪الى يغوعة مُاب٣خه م٘ مًمىن الضؾخىع الجضًض الظي ٦غؽ مبضأ خغٍت الاؾدثماع والخجاعة
مً زال ٫مى٘ الاخخ٩اع واإلاىاٞؿت ٚحر الكغٍٟت وٖضم الخمُحز بحن اإلائؾؿاث الٗمىمُت والخانت
و٦ظا خماًت خ٣ى ١اإلاؿتهل.٪
وأ٦ض الؿُض ػٍخىوي أن ال٣اهىن الؿاعي خالُا قًخًمً ال٨ثحر مً الٟغاٚاث ال٣اهىهُت واإلاىاص
اإلاخىاً٢ت ما ًجٗل جُبُ٣ه في اعى الىا ٘٢نٗب حضاق ،م٣ترخا في هظا الهضص قاٖاصة جدُحن بٌٗ اإلاىاص
ومغاحٗت البٌٗ آلازغ و٦ظا اصعاج مىاص حضًضة إلاٗالجت هظه الازخالالثق.
1

تأييد ثالث( )03ق اررات صادرة عن مجمس المنافسة والتي تم الطعن فييا أمام مجمس قضاء الجزائر،
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وقضص اإلاؿئوٖ ٫لى ان قالخُبُ ٤الهاعم ل٣ىاٖض اإلاىاٞؿت الجزحهت ٌك٩ل مدغ٧ا لض ٘ٞخغُ٦ت الا٢خهاص
الىَني و٦ظا اإلائؾؿت مً هاخُت الىمى وزل ٤مىانب الٗمل وخماًت ال٣ضعة الكغاتُت للمىاًَ بٟغى
اؾخ٣غاع ألاؾٗاع وجمىًٍ ٧افي مً الؿل٘ في الؿى ١و٦ظا هىُٖت حُضة في الؿل٘ والخضماثق.
ثاهُا :وقها للخبيرة الانخهاصًت الضازلُت .
مً حهخه ،اٖخبر الخبحر الا٢خهاصي دمحم قغٍ ٠بلميهىب ،أن اإلاىار الا٢خهاصي الخالي في الجؼاتغ قٚحر
جىاٞس ي بما ًٟ٨يق ،مؿخضال بىٓام عزو الاؾخحراص الظي ٌٗخبره قمدضصا للمىاٞؿتق وهظا بالىٓغ الخخ٩اع
الاؾخحراص مً ٢بل مجمىٖت نٛحرة مً اإلاخٗاملحن و٦ظا البحرو٢غاَُت التي ًٟغيها الخهىٖ ٫لى هظه
الغزو ،مًُٟا أن هٓام اإلاىا٢هاث في الاؾخحراص ق٧ان ؾُ٩ىن أخؿً وأ٦ثر جىاٞؿُتق.
و٦ك ٠اإلاخضزل أن مغ٦ؼ البدث في الا٢خهاص الخُبُ٣ي مً احل الخىمُت ٢ض باقغ مىظ خىالي ؾىت ببحغاء
صعاؾت خى ٫الا٢خهاص اإلاىاػي بالجؼاتغ لخدضًض حجمه وَبُٗخه واؾبابه مما ؾِؿاٖض خؿبه في ٞهمه
1
وجىٞحر خلُاث الخد٨م ُٞه ،مًُٟا ان هخاتج هظه الضعاؾت ؾِخم ال٨كٖ ٠نها الخ٣ا.
ثالثا :وقها لخبيرألامم اإلاخدضة (الخاعحُت)
٦ما أ٦ض زبحر هضوة ألامم اإلاخدضة خى ٫الخجاعة والخىمُت ق ُٞلُب بغوؾُ٪ق وأنغ ٖلى يغوعة
ج٨غَـ اؾخ٣اللُت مجلـ اإلاىاٞؿت ببصعاحه جدذ وناًت الىػاعة الاولى ولِـ وػاعة الخجاعة.
٦ما ا٢ترخذ الهُئت ألاممُت يغوعة وي٘ اإلاؼٍض مً الهالخُاث وؤلام٩اهُاث ملجلـ اإلاىاٞؿت
لخمُ٨ىه مً لٗب صوعه الغ٢ابي لليكاَاث اإلاُٗ٣ت للمىاٞؿت والٛغاماث اإلاالُت.
٦ما ًغي الؿُض بغوؾُ ٪الظي ٧ان ٖلى عأؽ هظا الجهاػ ألاممي بحن  1985و 2006أن مجلـ
اإلاىاٞؿت ًجب ٖلُه أن ٌُٗي عأًه ٢بل ج٣ضًم اإلاؿاٖضاث مً ٢بل الضولت للمئؾؿاث الٗمىمُت أو
الخانت.
٦ما ا٢ترح الخبحر اٖاصة الىٓغ في اإلاٟاهُم اإلاخٗل٣ت باإلاىاٞؿت واليكاَاث اإلاُٗ٣ت لها لخدضًضها
ٖىى ال٣اهىن الخالي اإلاىدهغ في اليكاَاث الٛحر الجزحهت.
ال٣اهىن الجؼاتغي خى ٫اإلاىاٞؿت حُض ل٨ىه ًدخاج الى ج ٠ُ٨م٘ الخُىعاث والخُٛحراث الخانلت
1
(الا٢خهاصًت) التي ٌٗغٞها الٗالم في الؿىىاث ألازحرةق ،خؿب الخبحر.
1

قانون المنافسة :ضرورة إعادة النظر في أغمب المواد لتحيينيا ومطابقتيا مع مستجدات الوضع االقتصادي،
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وفي ألازحر ٞبن حٗضًل ألامغ  03-03خى ٫اإلاىاٞؿت اخضي مُالب مجلـ اإلاىاٞؿت الظي صٖا في
الٗضًض مً اإلاغاث مىظ اٖاصة جُٟٗله في  2013الى حُٛحر وجدُحن هظا ال٣اهىن لىي٘ خض للٗغاُ٢ل التي
ًىاحهها وجؤمحن ع٢ابت حُضة للؿى.١
خُث اهه ًخماش ى م٘ الضؾخىع الجضًض الظي ٦غؽ خغٍت الاؾدثماع والخجاعة ومى٘ الاخخ٩اع
واإلاىاٞؿت الٛحر الجزحهت وٖضم الخمُحز بحن اإلائؾؿاث الٗمىمُت والخانت وخماًت خ٣ى ١اإلاؿتهل٨حن.
ًدخىي ال٣اهىن الخالي للمىاٞؿت ٖلى الٗضًض مً الثٛغاث ما ًخُلب خخمُت حٗضًل هظا ال٣اهىن
الؿاعي اإلاٟٗى ٫مىظ 2003
ٗٞلى ال٣اهىن الظي ٖغ ٝحُٛحراث في  2008و 2010أن ٌٗض ٫مغة أزغي للخض مً اليكاَاث
اإلاُٗ٣ت للمىاٞؿت ٧االخخ٩اع واإلاى ٘٢الغٍاصي واإلاىاٞؿت الٛحر هؼحهت والاجٟا٢اث بحن اإلائؾؿاث للخد٨م في
الؿى.١
اياٞت الى ما ؾبٞ ٤بن يٗ ٠اإلاىاعص البكغٍت للمجلـ واإلاؿاٖضة له ؾىاء ُٞما ًخٗل ٤بؤٖىان
الغ٢ابت الخابٗت لىػاعة الخجاعة ،أو اإلاغا٢بت ل٣غاعاجه أي ُٞما ًخٗل ٤بً٣اة مجلـ الجؼاتغ الٗانم الظي
ًجب أن ًخدهلىا ٖلى ج٩ىًٍ مخسهو وم٨ث ٠في ٢اهىن اإلاىاٞؿت وال٣ىاهحن طاث الهلت.
٦ما أن ه٣و ز٣اٞت الخبلُ ٜمً َغ ٝاإلاخًغعًٍ أو ممثلي املجخم٘ اإلاضوي اللظًً أُٖاهم ألامغ
 03-03خ ٤ازُاع مجلـ اإلاىاٞؿت اوٗ٨ـ ؾلبا ٖلى ٗٞالُخه.
٦ما اؾخ٣اللُت مجلـ اإلاىاٞؿت ٦ظل ٪جخجلى في ويٗه جدذ وناًت الىػاعة ألاولى مباقغة هٓغا
لُبُٗخه الخانت ولِـ جدذ وناًت وػاعة الخجاعة.
نابمت اإلاغاحؼ:
-1ق Avis rendus par le conseil de la concurrence", bulletin officiel de la concurrence n 0 14, 19
Avril 2017, p 6.
 -2ميكىع خى ٫بغهامج اإلاُاب٣ت ل٣ىاٖض اإلاىاٞؿت ،ناصع ًٖ مجلـ اإلاىاٞؿت ،م ،01
 http://www.conseil-concurrence.dz/?page_id=2898جم الاَالٕ ٖلُه بخاعٍش ٖ 2018/05/02لى
الؿاٖت .13:56
1

تعديل مرتقب في قانون المنافسة (مسؤول)http://www.aps.dz/ar/economie/43267-2017-05- ،
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٢ -3غاع ناصع ًٖ مجلـ اإلاىاٞؿت ،الًُ٣ت ع٢م  ،2013/51بخاعٍش  18ماًى ًُ٢ ،2016ت الكغ٦ت طاث
اإلاؿئولُت املخضوصة اًما٧ىع يض قغ٦ت ألاؾهم الٞاعج الجؼاتغhttp://www.conseil- ،
 concurrence.dz/?p=2895جم الاَالٕ ٖلُه بخاعٍش ٖ 2018/05/02لى الؿاٖت .16:13
 -4جؤًُض زالر(٢ )03غاعاث ناصعة ًٖ مجلـ اإلاىاٞؿت والتي جم الًُٗ ٞيها أمام مجلـ ً٢اء الجؼاتغ،
 http://www.conseil-concurrence.dz/?p=2828جم الاَالٕ ٖلُه بخاعٍش ٖ 2018/05/02لى الؿاٖت
.16:19
 -5ناهىن اإلاىاقؿت :يغوعة إغاصة الىظغ في أؾلب اإلاىاص لخدُُنها ومُابهتها مؼ مؿخجضاث الىيؼ
الانخهاصي،
 http://www.aps.dz/ar/economie/43267-2017-05-17-17-29-24جم الاَالٕ ٖليها ًىم
ٖ 2018/05/02لى الؿاٖت .16:28
 -6حٗضًل مغج٣ب في ٢اهىن اإلاىاٞؿت (مؿئوhttp://www.aps.dz/ar/economie/43267-2017-05- ،)٫
 17-17-29-24جم الاَالٕ ٖلُه بالخاعٍش ٖ 2018/05/02لى الؿاٖت .16:23
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اإلاخابػت الهًابُت للػىن الانخهاصي
املخالل لهىاغض ناهىن اإلاىاقؿت.
ص.قُش هاحُت  /ص .بهاعؾلمى
حامػت جيزي وػو  /حامػت بىمغصاؽ

مهضمت:
ّان م٩اٞدت الجغٍمت بهٟت ٖامت ،واملخالٟاث اإلاخٗل٣ت باإلاىاٞؿت بهٟت زانت ًخُلب مخابٗاث
ً٢اتُت ،مً قؤجها جى ُ٘٢الجؼاءٞ .األزغ الغاصٕ للجؼاء ّ
ٌٗض ٖامال هاما في ٢م٘ املخالٟاث أًا ٧اهذ َبُٗتها،
ومً زمت نغ ٝال٨ثحرًً مً ألاشخام ًٖ ؾلى٧اتهم ؤلاحغامُت ،والخُلىلت صون ٖىصة مً وٖ ٘٢لُه
العج٩اب الجغٍمت مغة أزغي.
وٍ٣هض بهئالء ألاشخام وبهٟت زانت ألاٖىان الا٢خهاصًحن الظًً ًيكُىن في الؿى،١بهٟتهم
مىخجحن أو مهضعًٍ أو مىػٖحن أومخضزلحن في الؿى، ١وؾىاء ٧اهىا أشخانا َبُُٗحن أو مٗىىٍحن.
وم٘ طلّ ،٪
ٞبن الؿُاؾت الجىاتُت الغقُضة في مىاحهت املخالٟاث التي ً٣ترٞها الٗىن الا٢خهاصي
بمىاؾبت مماعؾخت لليكاٍ الا٢خهاصي ال ًم ً٨أن ً٩ىن هضٞها الىخُض ؤلاؾغا ٝفي ج٣غٍغ الٗ٣ىباث
ال٣اؾُت بٛحر ُ٢اؽ ٗٞلي ،ب٣ضع ما تهض ٝالى جُىٍغ ال٣اهىن جُىٍغا خُ٣ُ٣ا ًٟ٨ل وًٍمً ٖضم اٞالث
املخال ٠مً الٗ٣اب ٖلى هدى واضر وص.٤ُ٢
ٖلُه ،وباٖخباع الضا ٘ٞالٛالب ملخالٟت ال٣ىاهحن اإلاخٗل٣ت باإلاىاٞؿت هى صاٗٞا ماصًا ،والظي ًخم
ّ
٦ؿبه زال ٫مضة ػمىُت ٢هحرةٞ ،اهه ال ّبض مً جى ُ٘٢الجؼاءاث وحٗؼٍؼها بك٩ل ال هٓحر له في ال٣اهىن الٗام
(٢اهىن الٗ٣ىباث).
وؤلاقٍاُ اإلاُغوح هىا ًٌمً في :ما هى مًمىن الجؼاء اإلاُبو حغاء اإلاخابػاث الهًابُت
اإلاخػلهت بمجاُ اإلاىاقؿت؟
ومً أحل ؤلاحابت ًٖ ؤلاق٩ا ،٫وجىيُذ أن الجؼاء خ٣ا ً٩ىن مً هىٕ زام وٚحر ممازل للجؼاء
اإلاٗغو ٝفي ال٣ىاٖض الٗامتٞ ،بهىا هداو ٫الخمُحز بحن الجؼاءاث التي جُبٖ ٤لى الٗىن الا٢خهاصي ،وؤلاقاعة
في ٧ل مغة الى اهٟغاص الجؼاء اإلاٗغو ٝفي مجا ٫اإلاىاٞؿت ٖلى الجؼاء اإلاى ٘٢في املجاالث ألازغي.
80

 – Iجغاحؼ الػهىباث الؿالبت للحغٍت اإلاُبهت غلى الػىن الانخهاصي
ً٣هض بالٗىن الا٢خهاصي املخال ٠هىا ،هئالء ألاشخام الظًً ًسغحىن ًٖ ٢ىاٖض اإلاماعؾت
اإلاكغوٖت في اإلاىاٞؿت ،وٍغج٨بىن مماعؾاث مىاُٞت للمىاٞؿت ،خُث وبالغحىٕ الى ٢ىاهحن اإلاىاٞؿتً ،
بضءا
باألمغ ع٢م  )1(06-95اإلائعر في  25حاهٟي  ،1995اإلاخٗل ٤باإلاىاٞؿت الى الٛاته بمىحب ألامغ ع٢م ،)2(03-03
وختى بٗض حٗضًله مئزغاٞ ،بهىا هٟهم أن اإلاكغٕ ٢ض ؾاع هدى ا٢هاء والٛاء الجؼاء الجىاثي الؿالب للخغٍت
ٖلى الصخو املخال ،٠خُث ٢ض ً٩ىن مً الُبُعي في البضاًت أن ًخجه اإلاكغٕ الى ؤلا٢غاع بهظه الٗ٣ىباث
الؿالبت للخغٍت ،ختى ًضع ٥الىاؽ أهمُت جُبُ ٤ال٣ىاهحن والضوع الٟٗا ٫لهظه ال٣ىاهحن في جد ٤ُ٣الخىمُت
الا٢خهاصًت ،وإلاا ًؤل ٠الجمهىع مغاٖاة أخ٩ام هظه ال٣ىاهحن٣ً ،ىم اإلاكغٕ ببٖاصة الىٓغ في الٗ٣ىباث
الجىاتُت (الخبـ) ،ببلٛائها جمام أو الخس ٠ُٟمً خضتها وقضتها.
وهى ما اجسظه اإلاكغٕ الجؼاتغي بكؤن مسالٟاث ٦ثحرة ،والتي ّ
حٗض مسالٟاث أخ٩ام و٢ىاٖض اإلاىاٞؿت
مً أهمها وهي مجا ٫بدثىا ،التي أنبدذ جخمحز باالٖخضا ،٫اط لم ٌٗض اإلاكغٕ ٌٗا٢ب ٖلى مسالٟت أخ٩ام
٢اهىن اإلاىاٞؿت بٗ٣ىبت الجىاًت ،م٨خُٟا في طل ٪بٗ٣ىبت الخبـ البؿُِ التي جتراوح في مٗٓمها بحن مضة
ّ
زالزت ( )03أقهغ ٦دض أصوى ومضة ؾىت واخضة ٦دض أ٢ص ى،وال حٗغ ٝاؾخثىاءاث اال في خاالث هاصعة٦ ،ما
هى الخا ٫بكؤن اإلاماعؾاث الخجاعٍت الخضلِؿُت اإلاىهىم ٖليها في اإلااصة  67مً ألامغ ع٢م  06-95الؿاب.٤
وججضع ؤلاقاعة الى مًمىن اإلااصة  15مً ألامغ ع٢م  06-95التي ههذ نغاخت ٖلى هظا الجؼاء خُث
ههذ أهه  « :اطا ٧ان جىُٓم وجىُٟظ اإلاماعؾاث اإلاىاُٞت للمىاٞؿت أو الخٗؿ ٠الىاجج ًٖ الهُمىتً ،خدمل
ٞيها أي شخو َبُعي مؿئولُت شخهُتً ،دُل مجلـ اإلاىاٞؿت الضٖىي ٖلى وُ٦ل الجمهىعٍت ٢هض
اإلاخابٗت الً٣اتُت ،وٍم ً٨لل٣اض ي في هظه الخالت أن ًد٨م بالخبـ مً قهغ واخض الى ؾىت واخضة يض
هظا الصخو ».
1

 أمر رقم  83-62مؤرخ في  22جانفي  ،2662يتعمق بالمنافسة ،جريدة رسمية عدد  ،86صادر بتاريخ  22فيفري( ،2662ممغى).

2

 أمر رقم  80-80مؤرخ في  26جويمية  ،2880يتعمق بالمنافسة ،جريدة رسمية عدد  ،30صادر بتاريخ  28جويمية ،2880معدل ومتمم.
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وأ٦ثر مً طل ،٪وٖلى ازغ الٛاء ألامغ ع٢م  06-95بمىحب ألامغ ع٢م  03-03اإلاخٗل ٤باإلاىاٞؿت ،لم
حٗض لٗ٣ىبت الخبـ م٩اهت جظ٦غ مً بحن الجؼاءاث اإلا٣غعة ملخالٟت أخ٩ام ٢اهىن اإلاىاٞؿت اإلاظ٧ىع أٖاله(،)1
خُث وباليؿبت لألمغ ع٢م ٞ ،03-03ل٣ض اجسظ اإلاكغٕ مىٟ٢ا زانا ،خُث ٢ام ببلٛاء ٖ٣ىبت الخبـ جماما،
وألغى اإلااصة  15مً ٢اهىن ا إلاىاٞؿت ال٣ضًم ،ولم ٌٗض لٗ٣ىبت الخبـ أي وحىص ،وأنبذ الصخو اإلاؿاهم
بهٟت شخهُت وبهٟت اخخُالُت في جىُٓم اإلاماعؾاث اإلاُ٣ضة للمىاٞؿت وجىُٟظها٦ ،ما هي مدضصة في
ألامغً ،سًٗه اإلاكغٕ لٗ٣ىبت الٛغامت اإلا٣ضعة بملُىوي صًىاع ( 2000.000صج).
وطل ،٪صون أن ًيخ٣و ؤلاحغاء مً نغامت ٢اهىن اإلاىاٞؿت بهٟت ٖامت ،ومً ال٣اهىن اإلاىٓم لخل٪
اإلاماعؾاث بهٟت زانت ،طل ٪ألن نغامت ال٣اهىن ال ج٣اؽ بكضة الجؼاءاث اإلاُب٣ت ٖلى مسالٟت أخ٩امه،
واهما ج٣اؽ بدىىٕ الجؼاءاث التي ًٟغيها ٖلى مسالٟي أخ٩امه وطل ٪ب٣ضع مبل ٜالٛغاماث التي ً٣غعها.
وٍم ً٨اٖخباع هظا اإلاى ٠٢مىُ٣ي حضا اط ما حضوي مً ٖ٣ىبت الخبـ البؿُِ في عصٕ املخالٟاث،
ٞهي ٖ٣ىبت ال ًم ً٨أن جٟ٨ي لخد ٤ُ٣ألازغ ؤلانالحي للٗ٣ىبت ،وهى ما أصي باإلاكغٕ الى مغاحٗتها.
املحىع ألاوُ  :هُمىت الجؼاءاث اإلاالُت غلى اإلاماعؾاث اإلاىاقُت للمىاقؿت
حٗخبر الجؼاءاث اإلاالُت مً أهم الٗ٣ىباث اإلا٣غعة ٖلى اإلاماعؾاث اإلاىاُٞت للمىاٞؿت ،ولٗل أن هظا
الجؼاء هى ألاوؿب واإلاالتم للمسالٟت ٧ىهه جهِبه في طمخه اإلاالُت التي ٧ان حهض ٝالى جضخُمها صون حهض أو
ٖىاء ،وهي ٚغاماث باهًت وقضًضة.
أوال -الؿغاماث:
ان ٖ٣ىبت الٛغاماث ٖ٣ىبت أنلُت في مىاص الجىذ واملخالٟاث َب٣ا للماصة  05مً ٢اهىن الٗ٣ىباث،
والتي ً٣هض بها الؼام املخ٩ىم ٖلُه بؤن ًض ٘ٞللخؼٍىت مبلٛا مً اإلاا ٫م٣ضعا في الخ٨م ،وهي ٚغامت ًد٨م بها
بىاء ٖلى خ٨م ً٢اثي وو٣ٞا لُلب ؾلُت الاتهام ،وهي شخهُت ،وهىا ه٣ى ٫أجها ٚغامت حىاتُت.
1

 وىو المطبق أيضا بشأن القانون رقم  82-83المحدد لقواعد الممارسات التجارية ،حيث أصبحت بشأن ىذا القانونغير مطبقة في األصل ،وتطبق بصفة استثنائية كعقوبة مشددة بسبب العود ،عمال بالمادة  34فقرة  83منو ،والتي
تنص ّأنو « :فضال عن ذلك ،يمكن أن تضاف إلى ىذه العقوبات ،عقوبة حبس من ثالثة أشير إلى سنة واحدة ».

 قانون رقم  82-83مؤرخ في  20جويمية  ،2883يحدد القواعد المطبقة عمى الممارسات التجارية ،ج ر عدد ،32صادر في  24أفريل .2883
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ٚحر أهه جسخل ٠الٛغامت الجىاتُت ًٖ الٛغامت ؤلاصاعٍت ،التي هي مبل ٜمً اإلاا ٫جٟغيه ؤلاصاعة ٖلى
املخال ٠بضال مً مخابٗخه حؼاتُا ًٖ املخالٟت٦ ،مجلـ اإلاىاٞؿت الظي أنبذ له ؾلُت الخل التي جثحرها
اإلاماعؾاث اإلاىاُٞت للمىاٞؿت ،وٍدل مجلـ اإلاىاٞؿت مدل الؿلُت الخىُٟظًت في هظا املجا ٫خُث أػا٫
اإلاكغٕ ٖلى اإلاماعؾاث اإلاُ٣ضة للمىاٞؿت جل ٪الهٟت الجىدُت ،وحٗل جل ٪الٛغامت التي جى ٘٢مً مجلـ
اإلاىاٞؿت هي الجؼاء في خالت زبىث مؿاهمت شخهُت وبهٟت اخخُالُت وهى ما وعص في اإلااصة  57مً ٢اهىن
اإلاىاٞؿت.
ومً اؾخ٣غاء ههىم ٢اهىن اإلاىاٞؿت ًدبحن أن اإلاكغٕ ٢ض اجب٘ َغٍ٣خحن أو أؾلىبحن مسخلٟحن في
جدضًضه للٛغامت الىاحبت الخُبُٖ ٤ىض مسالٟت أخ٩ام هظه الىهىم ،وهي:
اما أن جدضص الٛغامت بمبل ٜزابذ ،وهي ٚغامت مدضصة (أوال،)1-أو أن ج٩ىن مغجبُت بٗىهغ زاعجي ،وج٩ىن ٚغامت وؿبُت (أوال.)2-أوال – 1-الؿغامت املحضصة:ً٣ىم اإلاكغٕ بخدضًض م٣ضاع الٛغامت بُغٍ٣ت خؿابُت ،ج٩ىن مٗغوٞت ؾلٟا ،وجخدضص بدضًً،
أخضهما أصوى ال ًجىػ الجزوٖ ٫ىه ،وألازغ أ٢ص ى ال ًجىػ ججاوػه ،وٍتراوح م٣ضاع الٛغامت في اإلاماعؾاث
اإلاُ٣ضة للمىاٞؿت بهٟت احمالُت بحن زمؿت أال ٝصًىاع ( 5000صج) ٦دض أصوى وبحن ٖكغة مالًً
صًىاع(10.000.000صج) ٦دض أ٢ص ى.
أوال – 2-الؿغامت اليؿبُت:
ًخم جدضًض مبل ٜالٛغامت بغبُها بمخٛحر زاعجي مؿب٣ا٦ ،مثال عبِ م٣ضاع الٛغامت بُ٣مت اإلاا ٫مدل
الٛل ،أوبُ٣مت اإلاا ٫الظي خ٣٣ه الجاوي مً وعاء اعج٩ابه للجغٍمت ،أو بدؿب اليؿبت اإلائىٍت لغ٢م
ألاٖما.٫
ٖلُهٌ ،ؿخسلو أن اإلاكغٕ ٌؿخٗحن وٖلى هُا ١واؾ٘ بالخدضًض اليؿبي للٛغامت في ج٣ضًغه للٛغامت
ؤلاصاعٍت اإلاُب٣ت مً مجلـ اإلاىاٞؿت يض اإلاماعؾاث اإلاُ٣ضة للمىاٞؿت والخجمُٗاث الا٢خهاصًت لىهه
ٖلى أههٌٗ :ا٢ب ٖلى اإلاماعؾاث اإلاُ٣ضة للمىاٞؿت ٦ما هى مىهىم ٖلُه في اإلااصة  14أٖاله بالٛغامت ال
جٟى 7 ١مً مبل ٜع٢م ألاٖما ٫مً ٚحر الغؾىم املخ ٤٣في الجؼاتغ زال ٫خزغ ؾىت مالُت مسخخمت ،و٦ما هو
أًًا أههٌٗ « :ا٢ب ٖلى ٖملُت الخجمُ٘ اإلاىهىم ٖليها في أخ٩ام اإلااصة  17أٖاله والتي أهجؼث بضون
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جغزُو مً مجلـ اإلاىاٞؿت ،بٛغامت مالُت ًم ً٨أن جهل الى  %7مً ع٢م ألاٖما ٫مً ٚحر الغؾىم،
املخ ٤٣في الجؼاتغ زال ٫خزغ ؾىت مسخخمت يض ٧ل مئؾؿت هي َغ ٝفي الخجمُ٘ أو يض اإلائؾؿت التي
ج٩ىهذ مً ٖملُت الخجمُ٘ ».
وٖلى ام٩اهُت ا٢غاع مجلـ اإلاىاٞؿت لٗ٣ىبت مالُت ًم ً٨أن جهل الى  %05مً ع٢م ألاٖما ٫مً ٚحر
عؾىم ومد ٣٣ت في الجؼاتغ يض ٧ل مئؾؿت هي َغ ٝفي الخجمُ٘ أو اإلائؾؿت التي ج٩ىهذ مً ٖملُت
الخجمُ٘ ،في خاٖ ٫ضم اخترامها للكغوٍ ولاللتزاماث اإلاىهىم ٖليها في اإلااصة  19واإلاخمثلت في ج٩ىًٍ
ججمُ٘ و ٤ٞقغوٍ مً قؤجها جس ٠ُٟخزاع الخجمُ٘ ٖلى اإلاىاٞؿت و٣ٞا لترزُو مً مجلـ اإلاىاٞؿت أو
بىاء ٖلى حٗهضاث ٢ضمتها اإلائؾؿاث اإلا٩ىهت للخجمُ٘ مً جل٣اء هٟؿها و٣ٞا للماصة  62مً ألامغ أٖاله.
ٖلُهً ،م ً٨الخىنل الى أن الٛغامت هىا ٢ض جُب ٤بهٟت مىٟغصة م٣ابل املخالٟت ،وأجها ٖ٣ىباث
ّ
مٛلُت ،خُث ًهل ّ
خضها ألا٢ص ى الى ٖكغة ( 10.000.000صج).
وٖلُهّ ،
ٞبن مجلـ اإلاىاٞؿت ٢ض زىلذ له نالخُت جى٣ٖ ُ٘٢ىباث مالُت يض اإلائؾؿاث اإلاماعؾت
للمماعؾاث اإلاُ٣ضة للمىاُٞت والخجمُٗاث.
٦ما ًمل ٪املجلـ ج٣غٍغ ٚغاماث تهضًضًت في خضوص مبل ٜماتت أل ٠صًىاع ( 100.000صج) ًٖ ٧ل ًىم
جؤزحر ،اطا لم جدترم ألاوامغ التي اجسظها لىي٘ خض إلاماعؾاث اإلاٗاًىت اإلاُ٣ضة للمىاٞؿت أو ؤلاحغاءاث
اإلائ٢خت التي اجسظها للخض مً اإلاماعؾاث اإلاُ٣ضة للمىاٞؿت مىيىٕ الخد ٤ُ٣اطا ا٢خًذ طلْ ٪غوٝ
مؿخعجلت لخٟاصي و٢ىٕ يغع مدضٚ ١حر مم ً٨انالخه لٟاتضة اإلائؾؿاث التي جؤزغث مهالخها مً حغاء
هظه اإلاماعؾاث أو ٖىض ؤلايغاع باإلاهلخت الا٢خهاصًت الٗامت٦ ،ما ًم٨ىه ج٣غٍغ ٚغامت تهضًضًت ج٣ضع
بسمؿحن أل ٠صًىاعا ( 50.000صج) ًٖ ٧ل ًىم جؤزحر يض اإلائؾؿاث التي لم ج٣ضم اإلاٗلىماث اإلاُلىبت في
آلاحا ٫املخضصة مً ٢بل اإلا٣غع(.)1
ٚحر أهه ،وٖلى ازغ الخٗضًل الالخ ٤في ّ ،)2(2008
ٞبن اإلااصة  26مىه ٖضلذ أخ٩ام اإلااصة  56مً
ال٣اهىن الؿاب ،٤خُث ههذ أههٌٗ « :ا٢ب ٖلى اإلاماعؾاث اإلاُ٣ضة للمىاٞؿت ٦ما هى مىهىم ٖليها في
اإلااصة  14مً هظا ألامغ ،بٛغامت ال جٟى %12 ١مً مبل ٜع٢م ألاٖما ٫مً ٚحر الغؾىم ،املخ ٤٣في الجؼاتغ
1
2

 -عمال بالفقرة  82من المادة  26من األمر رقم  ،80-80المعدل والمتمم ،مرجع سابق.
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زال ٫خزغ ؾىت مالُت مسخخمت ،أو بٛغامت حؿاوي ٖلى ألا٢ل يٟٗي ُ٢مت الغبذ املخ ٤٣بىاؾُت هظه
اإلاماعؾاثٖ ،لى أال جخجاوػ هظه الٛغاماث أعبٗت أيٗا ٝهظا الغبذ ،واطا ٧ان مغج٨ب املخالٟت ال ًمل ٪ع٢م
أٖما ٫مدضصٞ ،الٛغامت ال جخجاوػ ؾخت مالًحن صًىاعا ( 6.000.000صج) ».
٦ما حٗضلذ أخ٩ام اإلااصة  58بمىحب اإلااصة  27مً الخٗضًل الجضًض ،خُث أنبذ ببم٩ان مجلـ
اإلاىاٞؿت اطا لم جىٟظ ألاوامغ وؤلاحغاءاث اإلائ٢خت اإلاىهىم ٖليها في اإلااصجحن  45و 46مً هظا ألامغ ،في
آلاحا ٫املخضصة أن ًد٨م بٛغاماث تهضًضًت ال ج٣ل ًٖ مبل ٜماتت وزمؿحن  150أل ٠صًىاعا ( 150000صج)
ًٖ ٧ل ًىم جؤزحر.
٦ما ًم ً٨للمجلـ ا٢غاع ٚغامت ال جخجاوػ مبل ٜزماهماتت أل ٠صًىاعا ( 800.000صج) بىاء ٖلى ج٣غٍغ
اإلا٣غع ،يض اإلائؾؿاث التي جخٗمض ج٣ضًم مٗلىماث زاَئت أو ٚحر ٧املت باليؿبت للمٗلىماث اإلاُلىبت أو
جتهاون في ج٣ضًمهاَ ،ب٣ا ألخ٩ام اإلااصة  51مً هظا ألامغ ،أو التي ال ج٣ضم اإلاٗلىماث اإلاُلىبت في آلاحا٫
املخضصة مً اإلا٣غع.
وٍم ً٨أًًا للمجلـ أن ًد٨م بٛغامت تهضًضًت ال ج٣ل ًٖ ماتت أل ٠صًىاعا حؼاتغي ًٖ ٧ل ًىم جؤزحر.
و٧لها ٖ٣ىباث م٣غعة ومىهىم ٖليها في أخ٩ام اإلاىاص مً  56الى  62مً ألامغ ع٢م  03-03اإلاٗض٫
واإلاخمم ،والتي جخسظ مً ٢بل مجلـ اإلاىاٞؿت ٖلى أؾاؽ مٗاًحر مسخلٟت ،مخٗل٣ت الؾُما بسُىعة
اإلاماعؾت اإلاغج٨بت ،والًغع الظي لخ ٤باال٢خهاص ،والٟىاتض املجمٗت مً َغ ٝمغج٨بي املخالٟت ،ومضي
حٗاون اإلائؾؿاث اإلاتهمت م٘ مجلـ اإلاىاٞؿت زال ٫الخد ٤ُ٣في الًُ٣ت وأهمُت ويُٗت اإلائؾؿت اإلاٗىُت
في الؿى.» ١
وهي ٧لها ٢غاعاث ٢ابلت للًُٗ أمام مجلـ ً٢اء الجؼاتغ الٗانمت الظي ًٟهل في اإلاىاص الخجاعٍت
ً
ابخضاء مً جاعٍش
مً ٢بل ألاَغا ٝاإلاٗىُت ،أو مً الىػٍغ اإلا٩ل ٠بالخجاعة في أحل ال ًخجاوػ قهغا واخضا
اؾخالم ال٣غاع.
وٍغ ٘ٞالًُٗ في ؤلاحغاءاث اإلائ٢خت اإلاىهىم ٖليها في اإلااصة  46مً هظا ألامغ في أحل ٖكغًٍ ()20
ًىما مثلما جىو اإلااصة  31اإلاٗضلت للماصة  63مً ٢اهىن اإلاىاٞؿت ألازحر.
ومً اإلا٣غع أن أخ٩ام ٢اهىن اإلاىاٞؿت ٢ىاٖض خمغة ،لخىُٓمها إلاهالر حىهغٍت للمجخم٘ ،لظا ً٩ىن
بُالن الخهغٞاث املخالٟت لها بُالها مُل٣ا.
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وإلاا ٧اهذ ألاخ٩ام التي جًمىتها اإلاىاص  6و 7و 10و 11و 12مً ٢اهىن اإلاىاٞؿت بما لها مً أهضاٝ
ٖامت في يمان خغٍت اإلاىاٞؿت والؿحر الخؿً آللُاث ا٢خهاص الؿىٞ ،١هي بظل٢ ٪ىاٖض ٖامت لخىُٓم
وحؿُحر الا٢خهاص ،وبظلّ ،٪
ٞبن حؼاء مسالٟتها هى البُالن اإلاُل ،٤هظا ما هو ٖلُه ٢اهىن اإلاىاٞؿت في

ّ
اإلااصة  13مىه والتي ههذ أهه « :صون ؤلازال ٫بؤخ٩ام اإلااصجحن  8و 9مً هظا ألامغً ،بُل ٧ل التزام أو
اجٟاُ٢ت أو قغٍ حٗا٢ضي ًخٗل ٤ببخضي اإلاماعؾاث املخٓىعة بمىحب اإلاىاص  6و 7و 10و 11و 12أٖاله ».

وٍٟهم منها أن صٖىي البُالن ًم ً٨عٗٞها مً أي شخو َبُعي ٧ان أو مٗىىي ؾىاء ٧ان َغٞا في
الالتزام أو في الاجٟاُ٢ت أو في الكغٍ الخٗا٢ضي.
وجغ ٘ٞصٖىي البُالن للمماعؾاث اإلاىاُٞت للمىاٞؿت أمام الجهاث الً٣اتُت املخخهت وو٣ٞا
لل٣ىاٖض الٗامت ،أي أمام املخا٦م اإلاضهُت أو الخجاعٍت وَب٣ا لإلحغاءاث الىاعصة في ٢اهىن ؤلاحغاءاث اإلاضهُت.
وال جغ ٘ٞالضٖىي أمام مجلـ اإلاىاٞؿت ،خُث ال ً٩ىن هظا ألامغ مً ازخهانه ،وفي م٣ابل طل٪
ًجىػ للجهاث الً٣اتُت التي جٟهل في صٖىي البُالن أن جُلب عأي مجلـ اإلاىاٞؿت.
ّ
وباليؿبت للبُالن ٞبهه ٢ض ً٩ىن ٖلى ٧ل الاجٟا٦ ،١ما ًم٨ىه أن ً٩ىن ٖلى بًٗه  ،ِ٣ٞأي ًىهب
البُالن ٖلى الكغوٍ املخالٟت لل٣اهىن .ِ٣ٞ
واطا أصي الخهغ ٝالى ؤلايغاع بالصخو ّ
ٞبن هظا ألازحر ٌؿخُٟض مً صون ق ٪مً خ ٤الخٗىٌٍ،
وطلٖ ٪مال بىو اإلااصة  48مً ٢اهىن اإلاىاٞؿت التي جىوً « :م ً٨ل٩ل شخو َبُعي أو مٗىىي ٌٗخبر
هٟؿه مخًغعا مً مماعؾت مُ٣ضة للمىاٞؿت و ٤ٞمٟهىم أخ٩ام هظا ألامغ ،أن ًغ ٘ٞصٖىي أمام الجهت
الً٣اتُت املخخهت َب٣ا للدكغَ٘ اإلاٗمى ٫به ».
ٞاالجٟا ١أو الخهغ ٝاملخال ٠ل٣ىاٖض اإلاىاٞؿت ًغجب حٗىًٍا( )1في طمت املخال ٠إلاهالخت الُغٝ
آلازغ أو الٛحر.
املحىع الثاوي – حؿلُِ حؼاءاث مً هىع زام:
أوال – إػالت خالت ؾيرمخكهت مؼ ناهىن اإلاىاقؿت:
1

 عميو فالجزاء المدني ىنا ،قد يكون متمثال في: – 2بطالن االتفاق كميا أو جزئيا،
 – 2والتعويض عن الضرر.
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ٌٗخبر مجلـ اإلاىاٞؿت بمثابت الجهاػ الظي ٌؿهغ ٖلى يمان يبِ وجىُٓم الؿُاؾت الا٢خهاصًت
التي ج٣ىم ٖلى مبضأ خغٍت اإلاىاٞؿت( ،)1ومً أحل أصاء هظا الجهاػ إلاهامهّ ،
ٞبن اإلاكغٕ زى ٫للمجلـ
ؾلُاث واؾٗت٢ ،مُٗت وأزغي اؾدكاعٍت ،خُث ًباصع املجلـ باجساط ٢غاع أو ا٢تراح وابضاء الغأي بمباصعة
مىه ،أو ٧لما َلب مىه طل ،٪في أي مؿؤلت أو أي ٖمل أو أي جضبحر مً قؤهه يمان الؿحر الخؿً
للمىاٞؿت.
وٖىضما ًخىلى املجلـ الخد٣ُ٣اث الالػمت خى ٫قغوٍ جُبُ٢ ٤ىاهحن اإلاىاٞؿت ،وفي خا ٫ما اطا
أزبدذ هظه الخد٣ُ٣اث أن جُبُ ٤جل ٪الىهىم ًترجب ٖلُه ُ٢ىص ٖلى اإلاىاٞؿتّ ،
ٞبن املجلـ ًباقغ ٧ل
الٗملُاث لىي٘ خض جهاثي لهظه الُ٣ىص(.)2
ثاهُا – اجساط إحغاءاث إلاىاحهت خالت زُغ:
ومً أهمها هجض ؤلاحغاءاث الخدُٟٓت التي ًخسظها مجلـ اإلاىاٞؿت ً
بىاء ٖلى َلب اإلاضعي أو َلب
الىػٍغ اإلا٩ل ٠بالخجاعة ،للخض مً اإلاماعؾاث اإلاُ٣ضة للمىاٞؿت مىيىٕ الخد ٤ُ٣طل ٪لخٟاصي يغع مدض١
ٚحر مم ً٨انالخه.
٦ما ًم ً٨ملجلـ اإلاىاٞؿت بىاء ٖلى اإلااصة  45مً ٢اهىن اإلاىاٞؿت اجساط أوامغ مٗللت جغمي الى وي٘
خض للمماعؾاث اإلاٗاًىت اإلاُ٣ضة للمىاٞؿت ،وٖىض ٖضم جُبُ ٤هظه ألاوامغ ًم ً٨للمجلـ أن ً٣غع
ٖ٣ىباث مالُت هاٞظة ٞىعا أو يمً آلاحا ٫التي ًدضصها٦ ،ما ًم٨ىه أن ًؤمغ بيكغ ٢غاعه أو مؿخسغج مىه
أو جىػَٗه أو وكغه.
ثالثا – اجساط إحغاءاث جدىُ صون الاؾخمغاعفي الجغٍمت أو ونىغها:
وٍخد ٤٣هظا ألامغ ٖىضما ج٣ىم ؤلاصاعة بيكغ ال٣غاعاث اإلاخسظة يض املخال ٠ل٣ىاهحن اإلاىاٞؿت،
٦يكغ الىػٍغ اإلا٩ل ٠بالخجاعة لل٣غاعاث في مجا ٫اإلاىاٞؿت ،الهاصعة ًٖ مجلـ اإلاىاٞؿت ومجلـ ً٢اء
الجؼاتغ في اليكغة الغؾمُت للمىاٞؿت.
1

 -كتو دمحم الشريف ،الممارسات المنافية لممنافسة في القانون الجزائري( ،دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي) ،أطروحة لنيل

2

 -عمال بالمواد  03و 02و 03و 04من األمر رقم  ،80-80المتعمق بالمنافسة،المعدل والمتمم مرجع سابق.
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٦ما ًم ً٨وكغ مؿخسغج مً ال٣غاعاث ًٖ َغٍ ٤اليخ ٠أو بىاؾُت أي وؾُلت اٖالمُت أزغي
جُبُ٣ا للماصة  49مً ألامغ ع٢م  03-03اإلاخٗل ٤باإلاىاٞؿت وهى حؼاء اصاعي وحىبي.
٦ما ًم ً٨للىالي املخخو ا٢لُمُا أن ًؤمغ ٖلى ه٣ٟت مغج٨ب املخالٟت ،بيكغ ٢غاعاجه ٧املت أو زالنت
منها في اليخُٟت الىَىُت أو له٣ها بؤخغ ٝباعػة في ألاما ً٦التي ًدضصها جُبُ٣ا للماصة .48
زاجمت:
هسلو مً ٧ل ما ج٣ضم ،أن للجؼاءاث صوعا ٗٞاال وباعػا في م٩اٞدت و٢م٘ املخالٟاث اإلاىاُٞت
للمىاٞؿت ،ألن هظه الجؼاءاث جئصي بُغٍ٣ت أو بؤزغي الى ٖضم جى ُ٘٢هظه املخالٟاث ،أو ٖضم الاؾخمغاع
ٞيها في خالت مماعؾتها.
وبالىٓغ الى َبُٗت هظه الجغاتم ،هجضها جهِب املخال ٠في ويُٗاث مسخلٟت٣ٞ ،ض جهِبه في
ؾمٗخه ،بمىاؾبت وكغ الخ٨م باإلصاهت ،أو جهِبه في طمخه اإلاالُت بؿبب الٛغاماث والخٗىًٍاث التي ٢ض
ًخدملها٦ ،ما ٢ض جهِبه في وكاَه ،وطلٖ ٪ىض اً٣ا ٝاليكاٍ أو خٓغه.
وَٗخبر الُاب٘ اإلاخىىٕ واإلاخٗضص للجؼاءاث بمثابت صلُل ٖلى زهىنُت هظه املخالٟاث واإلاماعؾاث
اإلاُ٣ضة للمىاٞؿت ،خُث هالخٔ أن جمحز هظه املخالٟاث ًٖ باقي املخالٟاث الٗاصًت واإلاؤلىٞت اإلا٨غؾت في
ال٣اهىن الٗام والظي ه٣هض به ٢اهىن الٗ٣ىباث هى الظي ًٟغى بل ٌؿخىحب جُبُ ٤أخ٩ام مىيىُٖت
زانت وٞغٍضة مً هىٖها ٖلى هظه اإلاماعؾاث ٚحر اإلاكغوٖت.
لظا ،وؿخسلو أن اإلاكغٕ خ٣ا هٓم أخ٩ام الجؼاء بك٩ل مد٨م ،وطل ٪بؿُٗه واؾخٗاهخه وٖلى
هُا ١واؾ٘ بجؼاءاث أزغي ٚحر جل ٪الجىاتُت  ،ِ٣ٞوأ٦ثر مً طلٞ ،٪ال ّبض مً الخؤُ٦ض أن اإلاكغٕ ٖىض
ّ
جىُٓمه لهظه املخالٟاث وا٢غاعه للٗ٣ىباث اإلاُب٣ت ٖليهاٞ ،بهه حٗلها مسخلٟت م٘ هُمىت وَُٛان جل٪

الجؼاءاث اإلاالُت ًٖ باقي الجؼاءاث ألازغي ،وهى ما ً٣هض بها أؾاؾا ٧ل مً الٛغاماث اإلاالُت والٛغاماث
ّ
التهضًضًت ،وهظا ان صٖ ٫لى ش يءٞ ،بهه ًضٖ ٫لى أن هض ٝهظه الجغاتم هى الؿعي وعاء الغبذ ٚحر اإلاكغوٕ
والؿغَ٘ في أو٢اث ٢هحرة ،لظا ٞال ّبض مً اؾترحإ هظه ألامىا ٫التي ٧ان هض ٝالخهىٖ ٫ليها هى الُم٘
واعاصة ال٨ؿب ٚحر اإلاكغوٕ والؿعي وعاءه.
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الػالنت بين وػعة الخجاعة ومجلـ اإلاىاقؿت
ؾغصون دمحم
ممثل وػاعة الخجاع

 - Iم٣ضم ــت ٖام ــت.
 -IIنالخُاث وػاعة الخجاعة في مجا ٫اإلاىاٞؿت.
 –IIIالٗال٢ت بحن وػاعة الخجاعة و مجلـ اإلاىاٞؿت.

ماهي ؾُاؾت اإلاىاٞؿت ؟
هي مجمىٕ ألاٖما ٫وؤلاحغاءاث الهاصٞت الى جدٟحز و ج٨غَـ اإلاىاٞؿت في الؿى١
والغ ٘ٞمً ال٣ضعة الخىاٞؿُت للؿل٘ والخضماث اإلاٗغويت.
مٟهىم واؾ٘ ًم ً٨أن ٞهي حكمل ٧ل الؿُاؾاث الا٢خهاصًت التي جسضم هظا الهض ٝومنها بالخهىم:
 الؿُاؾت الخجاعٍت ( جدغٍغ اإلاباصالث الخاعحُت,)..... ؾُاؾت ألاؾٗاع. ٢ىاهحن خماًت اإلالُ٨ت ال٨ٟغٍت وجُبُ٣اتها . ؾُاؾت الاؾدثماع. -الؿُاؾت الى٣ضًت و اإلاالُت.

ماهى ٢اهىن اإلاىاٞؿت ؟
 هى مجمىٕ ألاخ٩ام الىاعصة في الىهىم الدكغَُٗت و الخىُٓمت التي تهض ٝالى يمان الخىاػنالٗام لألؾىا ١و ج٨غَـ خغٍت اإلاىاٞؿت بها.
 ماهي ال٣ىاهحن التي جًبِ املجا ٫؟ ال٣اهىن الجؼاتغي للمىاٞؿت م٩ىن مً الىهىم الدكغَُٗت و الخىُٓمُت آلاجُت: ال٣اهىن ع٢م  12-89اإلائعر في  05حىٍلُت  1989اإلاخٗل ٤باألؾٗاع (اإلالغى)؛ ألامغ ع٢م  06-95اإلائعر في  25حاهٟي  1995اإلاخٗل ٤باإلاىاٞؿت (ملغى)؛89

 ألامغ ع٢م  03-03اإلائعر في  19حىٍلُت  2003اإلاخٗل ٤باإلاىاٞؿت( الىو ألاؾاس ي)؛ ال٣اهىن ع٢م  12-08اإلائعر في  25حىان ( 2008مٗض ٫ومخمم)؛ ال٣اهىن ع٢م  05-10اإلائعر في  15أوث ( 2010مٗض ٫ومخمم)؛ اإلاغؾىم الغتاس ي ع٢م  159-05اإلائعر في  27اٞغٍل ٣ٖ( 2005ض الكغا٦ت اإلابرم بحن الجؼاتغ والاجداص ألاوعوبي في الجاهب اإلاخٗل ٤باإلاىاٞؿت).
 اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  175-05اإلائعر في  12ماي  2005الظي ًدضص ُُٟ٦ت الخهىٖ ٫لىالخهغٍذ بٗضم الخضزل بسهىم الاجٟا٢اث ،ويُٗت الهُمىت ٖلى الؿى.١
 اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  219-05اإلائعر في  22حىان  2005و اإلاخٗل ٤الترزُو لٗملُت الخجمُ٘. مغؾىم جىُٟظي ع٢م  241-11مئعر في  10حىٍلُت  ،20011مٗض ٫و مخممً ،خًمً جىُٓم وحؿُحر مجلـ اإلاىاٞؿت.
 مغؾىم جىُٟظي ع٢م  242-11مئعر في  10حىٍلُت ً 2011خًمً اوكاء اليكغة الغؾمُتللمىاٞؿت الخٗغٍ ٠بمًمىجها و ٦ظا َغ ١اٖضاصها.
 مغؾىم جىُٟظي ع٢م  204-12مئعر في  06ماي ً 2012دضص هٓام أحىع أًٖاء مجلـ اإلاىاٞؿت ،ألامحن الٗام  ،اإلا٣غع الٗام و اإلا٣غعًٍ.
 ماهي الىهىم التي جىٓم مجلـ اإلاىاٞؿت ؟ مجلـ اإلاىاٞؿت ( مً اإلااصة  23الى اإلااصة .) 70 ٌكمل هظا الباب ٖلى : ماهُت مجلـ اإلاىاٞؿت  ،جغُ٦بت و ُُٟ٦ت حُٗحن أًٖاته.-

ُُٟ٦ت ؾحر و ٖمل املجلـ.

 -مهام ونالخُاث املجلـ.
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 ٖال٢ت املجلـ بالهُئاث طاث الهلت ( صازلُا و زاعحُا). ُُٟ٦اث ازُاع املجلـ. ٢غاعاث املجلـ و احغاءاث الخد.٤ُ٣ الٗ٣ىباث اإلاُب٣ت ٖلى اإلاماعؾاث اإلاُ٣ضة للمىاٞؿت و الخجمُٗاث. احغاءاث الًُٗ في ٢غاعاث املجلـ. نالخُاث وػاعة الخجاعة في مجا ٫اإلاىاٞؿت.-

ً٣ترح ٧ل احغاء مً قؤهه حٗؼٍؼ ٢ىاٖض و قغوٍ مماعؾت مىاٞؿت ؾلُمت وهؼحهت في ؾى ١الؿل٘ و
الخضماث؛

-

ٌؿاهم في جُىٍغ ال٣اهىن و مماعؾت اإلاىاٞؿت؛
ًىٓم اإلاالخٓت الضاتمت للؿى ،١و ً٣ىم بخدلُل هُ٩له و ٌٗحن اإلاماعؾاث ٚحر الكغُٖت الهاصٞت
الى اٞؿاص اإلاىاٞؿت الخغة و ًً٘ خضا لها ،بالخيؿُ ٤م٘ الهُئاث اإلاٗىُت؛

-

ٌكاع ٥في اٖضاص ؾُاؾاث الدؿٗحر ،و ٖىض الا٢خًاء ،في جىُٓم اوسجام ألاؾٗاع و ٦ظا هىامل
الغبذ و ٌؿهغ ٖلى جُبُ٣ها؛

-

ً٣ترح ٧ل ؤلاحغاءاث اإلاخٗل٣ت بكغوٍ و ُُٟ٦اث اوكاء ا٢امت و مماعؾت اليكاَاث الخجاعٍت و
اإلاهً اإلا٣ىىت ،و ٌؿهغ ٖلى ويٗها خحز الخىُٟظ م٘ الهُئاث اإلاٗىُت.

 في اإلاضًغٍت الٗامت لًبِ اليكاَاث و جىُٓمها ،و ج٩ل ٠بما : الؿهغ ٖلى الؿحر الخىاٞس ي لألؾىا ١و ا٢تراح ٧ل الخضابحر طاث الُاب٘ الدكغَعي أو الخىُٓميالغامُت الى جُىٍغ ٢ىاٖض و قغوٍ مىاٞؿت ؾلُمت و هؼحهت بحن اإلاخٗاملحن الا٢خهاصًحن؛
-

جدضًض حهاػ اإلاالخٓت ومغا٢بت ألاؾىا. ١

-

اهجاػ ٧ل الضعاؾاث و جغُ٢ت ٧ل الخضابحر اإلاىحهت الى حٗؼٍؼ ٢ىاٖض اإلاىاٞؿت و مباصئها في ؾحر
ؾى ١الؿل٘ و الخضماث؛
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 اإلاكاع٦ت في جدضًض ألاؾٗاع و هىامل الغبذ اإلا٣ىىت للؿل٘ و الخضماث؛-

زل ٤اَاع للخٗاون و جباص ٫اإلاٗلىماث م٘ ؾلُاث الًبِ؛

-

وي٘ خلُاث إلاخابٗت وكاٍ ؾلُاث الًبِ في مجا ٫اإلاىاٞؿت؛

 مخابٗت ملٟاث اإلاىاػٖاث اإلاخٗل٣ت باإلاماعؾاث اإلاًاصة للمىاٞؿت باالجها ٫م٘ مجلـ اإلاىاٞؿت والجهاث الً٣اتُت؛
 اوكاء الغنُض الىزات٣ي اإلاخٗل ٤باإلاىاٞؿت و جدُِىه و حؿُحره.  –IIIالٗال٢ت بحن وػاعة الخجاعة و مجلـ اإلاىاٞؿت. ؾُاؾت اإلاىاٞؿت و ٢اهىن اإلاىاٞؿت. مجا ٫الٗمل (اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  453-02اإلائعر في 21صٌؿمبر ؾىت  2002املخضصلهالخُاث وػٍغ الخجاعة ق مهمت يبِ وجغُ٢ت اإلاىاٞؿت وطل ٪بخيؿُ ٤م٘ الهُئاث اإلاٗىُتق).
 أ  - /مً خُث الك٩ل:-

ج٣غٍب الهُئاث مً الُ٣اٖاث الىػاعٍت (اإلااصة  : 23جيكؤ ؾلُت اصاعٍت مؿخ٣لت جضعى في نلب
الىو ق مجلـ اإلاىاٞؿت ق جخمخ٘ بالصخهُت ال٣اهىهُت و الاؾخ٣ال ٫اإلاالي ،جىي٘ لضي الىػٍغ
اإلا٩ل ٠بالخجاعة.

-

ً٩ىن م٣غ مجلـ اإلاىاٞؿت في مضًىت الجؼاتغ.
جمثُل وػٍغ الخجاعة لضي املجلـ ( :اإلااصة : 26

ٌٗحن الىػٍغ اإلا٩ل ٠بالخجاعة ،ممثال صاتما له و

ممثال مؿخسلٟا له لضي مجلـ اإلاىاٞؿت ،بمىحب ٢غاع ،و ٌكاع٧ان في أقٛا ٫مجلـ اإلاىاٞؿت
صون أن ً٩ىن لهم الخ ٤في الخهىٍذق.
 محزاهُت مجلـ اإلاىاٞؿت( :اإلااصة  : 33حسجل يمً أبىاب محزاهُت وػاعة الخجاعة). -ب  - /مً حاهب ؾحر املجلـ:
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 ع ٘ٞالخ٣غٍغ الؿىىي ًٖ اليكاٍ ( :اإلااصة  : 27الى الهُئت الدكغَُٗت و الى عتِـ الخ٩ىمت و الىالىػٍغ اإلا٩ل ٠بالخجاعة ) .
-

خ ٤الاَالٕ ٖلى اإلال ٠و الخهىٖ ٫لى وسخت مىه ( :اإلااصة ُٞ : 30ما ًسو الً٣اًا اإلاغٞىٖت
الُه)

 ج  - /مً الجاهب الاؾدكاعي:-

الخجمُٗاث الا٢خهاصًت ( :اإلااصة ً : 19م ً٨مجلـ اإلاىاٞؿت أن ًغزو بالخجمُ٘ أو ًغًٞه
بم٣غع مٗلل بٗض أزظ عأي الىػٍغ اإلا٩ل ٠بالخجاعة ).

 ابضاء الغاي في ٧ل مؿالت جغجبِ باإلاىاٞؿت ( :اإلااصة  : 35بُلب مً الخ٩ىمت ( ُ٢إ الخجاعة) اوبمباصعة مىه).
-

وحىب اؾدكاعة املجلـ اإلاىاٞؿت ( :اإلااصة  : 36في ٧ل مكغوٕ هو حكغَعي وجىُٓمي له نلت
باإلاىاٞؿت).

 ص  - /مً حاهب الازُاع و الخضابحر اإلائ٢خت:-

ًم ً٨للىػٍغ اإلا٩ل ٠بالخجاعة مً ازُاع املجلـ ( :اإلااصة  : 44في ً٢اًا مخٗل٣ت بمجا٫
ازخهام املجلـ).

 ا٢تراح اجساط جضابحر مئ٢خت (:اإلااصة ً : 46م ً٨مجلـ اإلاىاٞؿت ،بُلب مً اإلاضعي أو الىػٍغ اإلا٩ل٠بالخجاعة ،اجساط جضابحر مئ٢خت للخض مً اإلاماعؾاث اإلاُ٣ضة للمىاٞؿت مىيىٕ الخد ،٤ُ٣اطا
ا٢خًذ طل ٪الٓغو ٝاإلاؿخعجلت لخٟاصي و٢ىٕ يغع مدضٚ ١حر مم ً٨انالخه ،لٟاتضة
اإلائؾؿاث التي جؤزغث مهالخها مً حغاء هظه اإلاماعؾاث أو ٖىض ؤلايغاع باإلاهلخت الا٢خهاصًت
الٗامت).
 ٖلى أي أؾاؽ جسُغ وػاعة الخجاعة مجلـ اإلاىاٞؿت ؟-

جخم ٖملُت الخدَ ٤ُ٣ب٣ا ألخ٩ام اإلايكىع الىػاعي ع٢م  01اإلائعر في  05صٌؿمبر  ، 2004اإلاخٗل٤
بُُٟ٨اث احغاء الخد٣ُ٣اث في مجا ٫اإلاىاٞؿت.
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-

اإلاغاخل اإلاخبٗت في مجا ٫الخد ٤ُ٣خى ٫اإلاىاٞؿت :

-

* ا٦دكا ٝأو اْهاع اإلائقغاث.

-

* مٗالجت اإلائقغاث.

-

* جدًحر زُت الخضزل.

-

* اٟ٢ا ٫الخد ٤ُ٣أو ازُاع مجلـ اإلاىاٞؿت.

 ال٨ك ًٖ ٠اإلائقغاث مً َغ ٝم .وعأي ٞغٍ ٤الخد ٤ُ٣و اإلاضًغ الىالثي للخجاعة

اٖضاص بُا٢ت مئقغ الخد ٤ُ٣الاولي م٘
جبل ٜالىخاتج الى م  .ج  .ث

-
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غغى هخابج ؾبرالاعاء الخام بمجلـ
اإلاىاقؿت
ؾماحي يغٍم  /مضًغٍت الخجاعة
مكدل عبِس ي مضًغٍت الخجاعة لىالًت بىمغصاؽ
ٔزبئح عجش ا٢ساء ثخصٛص ِؼشفخ اٌّزؼبٍِ ٓ١االلزصبدٌّ ٓ١٠دٍظ إٌّبفغخ:
شخص طبٌعً 288 :عٌنة ممسمة حسب لطاع النشاط كاآلتً:

التجارة بالجملة
البناء
االنتاج الصناعي االستيراد

51

21

21

التجزئة
و
الخدما
ت
215

11

شخص معنوي288 :عٌنة ممسمة حسب لطاع النشاط كاآلتً:

التجارة التجزئة و
البناء
االنتاج الصناعي االستيراد
بالجم الخدمات
لة
21
53
20
تمسٌم هاته العٌنات حسب مستوى النشاط فهً كاآلتً:

شخص طبٌعً

15

محلي

جهوي

وطني

550

32

12

12

شخص معنوي
محلي

جهوي

وطني

550

32

12
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هل تعرفون التنظٌم و التشرٌع المتعلك بالمنافسة ؟

شخص طبٌعً
نعم

ال

51
شخص معنوي

63

نعم

ال

00



56
إذا كان الجواب بنعم كٌف؟:
شخص طبٌعً :
عن طريك مصالح وسائل اعالم
مختلفة
وزارة التجارة

20
شخص معنوي

55

عن طريك
متعامل
التصادي

عن طريك مولع
الكتروني

طرق
أخرى

51

53

22

عن طريك مصالح
وزارة التجارة

وسائل اعالم
مختلفة

عن طريك
متعامل
التصادي

عن طريك مولع
الكتروني

طرق
أخر
ى
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51

51

51

22

هل تعتبرون ان االطار التنظٌمً واضح و بسٌط ؟

شخص طبٌعً :
نعم

ال

80
شخص معنوي

71

نعم
55



ال
67
هل كنت ضحٌة لممارسات منافٌة للمنافسة ؟
شخص طبٌعً :
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نعم

ال

51
شخص معنوي

43

نعم

ال

02

54



نعم

هل عندكم علم بمجلس المنافسة ؟
شخص طبٌعً :
ال

52
شخص معنوي

75

نعم

ال

55

65
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الخظاهغة الثاهُت
يىو دراسٌ

" تفويضات المرفق العام من احل ضمان تتافستة
ترتهةو شفافة "
يىو  80ىىفنرب  8102بقاعُ احملاضرات اللربى
مبقر واليُ بىمرداس
حتت الرعايُ السامًُ للسًد والٌ واليُ بىمرداس
امليظه مً

بالشراكُ مع
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الجمهىعٍت الجؼابغٍت الضًمهغاَُت الكػبُت
جدذ الغغاًت الؿامُت للؿُض والي والًت بىمغصاؽ
اإلاضًغٍت الىالبُت للخجاعة بىمغصاؽ
ًلُت الحهىم حامػت ادمحم بىنغة بىمغصاؽ
ؾغقت الخجاعة والهىاغت الؿاخل

يوم دراسي حول :

ت
ف
ش
ف
ه
" تفويضات المرفق العام من احل ضمان تتافستة تر ة و ا ة"
ححج االشراف العام ومخابعت السيد والي واليت بومرداش
عميد كليت الحقوق

مديرة الخجارة لواليت بومرداش

اإلاكغقخين غلى الُىم الضعاس ي :

99

100

101

بغهامج الُىم الضعاس ي

الجلؿت الاقخخاخُت :مً  8.30إلى 9.30
 ًلمت جغخُبُت للؿُضة "اإلاضًغة الىالبُت للخجاعة" في مضازلت اقخخاخُت. ًلمت للؿُض غمُض ًلُت الحهىم  ،البروقِؿىع بً نؿيرغبض الػظُم . ًلمت الؿُض والي والًت بىمغصاؽ " الؿُض ؾلماوي دمحم " لتسغالن غً اقخخاح أقؿاُ الُىمالضعاس ي .
اهُالم ألاقؿاُ :
الجلؿت ألاولى :عبِؿت الجلؿت :ص .خؿاًً ؾامُت.
الخىنُذ
00.30
00.45
10.00
10.15

اإلاخضزل اؾم الجهت او اإلائؾؿت
الػىىان
٧لُت الخ٣ى، ١
ص .خؿاًً
مكهىم اإلاغقو الػام املحلي الهابل للخكىٌٍ
غلى يىء اإلاغؾىم الخىكُظي 199 /18اإلاخػلو ؾامُت قلُخي حامٗت ادمحم بى٢غة
بىمغصاؽ
٦غٍمت
بخكىٌٍ اإلاغقو الػام.
اَاع
ٚغَس ي مدمىص
أقٍاُ جكىًٍاث اإلاغقو الػام
وػاعة الضازلُت
صٞ .ىهاؽ ؾهُلت حامٗت بجاًت
مجاالث جُبُو جكىًٍاث اإلاغقو الػام
(صعاؾت جهُمُت)
اؾ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ــغاخ ـ ـ ـ ـ ـ ــت

الجلؿت الثاهُت  :عبِـ الجلؿت :ص .يمىن خؿين
الخىنُذ
10.30

الػىىان
صوع امالى الضولت في جكىًٍاث اإلاغقو الػام

اإلاخضزل اؾم
َىٍل دمحم

الجهت او اإلائؾؿت
عبِـ مهلحت
بمضًغٍت أمالى
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10.45

11.00

11.15

11.30
11.45
12.00
12.15

ص .يمىن خؿين
 /لٌدل نالح

نغاءة ناهىهُت خىُ مؿخجضاث جكىٌٍ
اإلاغقو الػام غلى يىء اإلاغؾىم الخىكُظي
عنم "199-18
إبغام جكىٌٍ اإلاغقو الػمىمي َبها للمغؾىم ص .ايغوعمغٍام ،
أ  .ؾىثي ًؼٍض
الخىكُظي عنم  199-18اإلاؤعر في  2ؾكذ
ؾىت  2018اإلاخػلو بخكىٌٍ اإلاغقو الػام
أ.لحلى لُلى
إَاللت غلى الثؿغاث الهاهىهُت املحُُت بىو
الميزامُىت
اإلاغؾىم الخىكُظي عنم  199-15اإلاخػلو
بخكىٌٍ اإلاغقو الػام.

الضولت
ًلُت الحهى م
حامػت مدىض
ايلي البىٍغة.
ًلُت الحهىم
حامػت الجؼابغ

ًلُت الحهىم
الجؼابغ
ًلُت الحهىم
حامػت بىمغصاؽ
مغصاؽ ؾُضغلي عبِـ مهلحت
خماًت اإلاىاقؿت غىض إبغام اجكانُاث
بمضًغٍت الخجاعة
جكىًٍاث اإلاغقو الػام
يُكُت إغضاص صقتر الكغوٍ اإلاخػلو بخكىٌٍ ص .حلُل مىهُت .حامػت بىمغصاؽ
حامػتالجؼابغ
أ  .قهيردمحم.
اإلاغقو الػام
قخذ الباب للىهاف و عقؼ الخىنُاث
ازخخام الاقؿاُ
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مكهىم اإلاغقو الػام املحلي الهابل
للخكىٌٍ
غلى يىء اإلاغؾىم الخىكُظي199 /18
اإلاخػلو بخكىٌٍ اإلاغقو الػام.الػام
ص .خؿاًً ؾامُت  /قلُحي يغٍمت

مهضمت:
جدخل اإلاغا ٤ٞالٗمىمُت املخلُت م٩اهت هامت للُ٣ام بسضماث أؾاؾُت ،ألجها حك٩ل أصاة لخلبُت الخاحُاث
الُىمُت للمىاَىحن في ُ٢اٖاث خُىٍت٧ ،الى٣ل واإلااء وال٨هغباء والخُهحر الؿاتل وحم٘ الىٟاًاث وال٣ماماث
وو٣ٞا لىٓغٍت اإلاغ ٤ٞالٗام ٞان الضولت بمئؾؿاتها وهُئاتها واصاعاتها املخلُت هي اإلا٩لٟت بًمان الخضماث
اإلاغا٣ٞت في اَاع جد ٤ُ٣اهضا ٝجخهضعها اإلاهلخت الٗامت.
ٚحر اهه في ْل ٦ثرة َلباث اإلاىاَىحن واحؿإ اخخُاحاتهم في ق ــتى مج ــاالث الخُ ــاة ،وامام جُىع الخُاة
الا٢خهاصًت وح ــب ٖه ــغهت وجد ــضًث مئؾؿ ــاث الضول ــت ،بدُ ــث ب ــاث جُ ــىٍغ ؤلاصاعة الٗام ــت ٌك ــ٩ل
اوك ــٛاال مك ــتر٧ا للٗضً ــض م ــً صو ٫الٗ ــالم ًٖ َغٍ ــ ٤البد ــث ٖ ــً أهٓم ــت حضً ــضة لىماطج الىمى والخىمُت
هظا ما ًدخاج الى يغوعة مٟهىم اإلاغ ٤ٞالٗام املخلي في ْل اإلاغؾىم الجضًض وفي ْل ٢اهىن البلضًت .
٧اهذ الضولت الجؼاتغٍت في الؿاب ٤جخىلى اصاعة حمُ٘ اإلاغا ٤ٞالٗمىمُت بىٟؿها صون خاحت ال٢دؿام
الؿلُاث وال ختى اإلاغا ٤ٞم٘ الؿلُاث ألازغي ما ٌٗني جمغ٦ؼها في ًض واخضةٚ .حر أهه وبمغوع الؼمً،
وحٗ٣ض الخُاة الاحخماُٖت وجُىع الٓغو ٝالا٢خهاصًت ،أنبذ جضزلها واحبا في حمُ٘ اإلاُاصًً والُ٣اٖاث،
ٞاحؿ٘ بظل ٪وكاَها وػاصث زضماتها ججاه اإلاىاَىحن التي حؿعى لخىٞحر لهم حمُ٘ الخضماث ما حٗلها
حعجؼ ًٖ جلبُت هظه ألازحرة.
وهى ألامغ الظي نٗب أمامها اإلاهمت٩ٞ ،ان لؼاما ٖليها أن جؤزظ بىٓام الهُئاث ؤلا٢لُمُت واملخلُت
للخ٣اؾم مٗها ألاٖباء اإلال٣اة ٖلى ٖاج٣ها مً الىاخُت ؤلاصاعٍت ،ختى ٌؿاٖض طلٖ ٪لى ؾغٖت البذ في اإلاؿاتل
التي جضزل في ازخهانهاَ ًٖ ،غٍُ٢ ٤ام هظه الهُئاث ببصاعة اإلاغا ٤ٞاملخلُت التي تهم حماٖت الىخضاث
املخلُت جدذ اقغا ٝالؿلُت الخىُٟظًت.
ٌٗض اإلاغ ٤ٞالٗام جغحمت لهىعة الضولت في أعى الىا ٘٢مً زالله جىٟظ الضولت ؾُاؾتها الا٢خهاصًت
والاحخماُٖتٞ ،ىجاح هظه الؿُاؾت مغهىن بىجاح حؿُحر اإلاغ ٤ٞالٗام وٗٞالُخه٦ .ما حٗض ٨ٞغة اإلاغ٤ٞ
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الٗام مدىع ال٣اهىن ؤلاصاعي ،خُث اٖخبره ألاؾخاط bonnardمً الخالًا اإلا٩ىهت للضولت تهض ٝالى ج٣ضًم
زضماث ٖامت للمجخم٘ ٧املت للضولت أي جغجبِ بها وحىصا وٖضما ،ل ً٨هظه ال٨ٟغة وان ٧اهذ م٣بىلت
٦الؾُُ٨ا بؤن الضولت هي اإلاؿئولت الىخُضة ًٖ اصاعة اإلاغا ٤ٞالٗامت ج٣ضًم الخضماث اال أجها الُىم لم حٗض
نالخت في اَاع الخدىالث والازخُاعاث ؤلاًضًىلىحُت الجضًضة للضولت ما حٗل اإلاغا ٤ٞالٗامت مًُغة ألن
جىا٦بها وهى ألامغ الظي أصي بالًغوعة الى ْهىع مغٖ ٤ٞام مدلي .خُث جىاػلذ الضولت ًٖ اإلاغا ٤ٞالٗامت
الخابٗت لها وفي اَاع جُبُ ٤مبضأ الالمغ٦ؼٍت ؾمدذ للجماٖاث ؤلا٢لُمُت بامخال ٥مغاٖ ٤ٞامت وحؿُحرها
وهى ما ٌؿمى اإلاغ ٤ٞالٗام املخلي.
ججؿض اإلاغا ٤ٞالٗامت مٓهغا أؾاؾُا ليكاٍ ؤلاصاعة الغامي الى جلبُت الخاحُاث املخخلٟت لألٞغاص في قتى
املجاالث ؤلاصاعٍت والا٢خهاصًت والاحخماُٖت والث٣اُٞت في اَاع مً الجىصة و الٟٗالُت ،طل ٪أن جىؾ٘ وجىىٕ
مُاصًً جضزل الضولت والجماٖاث املخلُت أصي الى حٗضص ألاؾالُب التي جضاع بها جل ٪اإلاغا ،٤ٞوجدىىٕ اإلاغا٤ٞ
الٗامت طاتها خؿب اإلاُٗاع اإلاٗخمض في جهيُٟها ،اط جى٣ؿم اإلاغا ٤ٞالٗامت خؿب الىُا ١الجٛغافي ليكاَها
الى مغاٖ ٤ٞامت وَىُت ٌكمل وكاَها مجمىٕ التراب الىَني ومغاٖ ٤ٞامت مدلُت ًىدهغ وكاَها ٖلى
حؼء مدضص مً ا٢لُم الضولت.1
اججه بٌٗ ال٣ٟهاء الى حٗغٍ ٠اإلاغ ٤ٞالٗام و٣ٞا للمُٗاعًٍ الًٗىي واإلااصيٗٞ ،بروا ٖىه بؤهه:
اإلاغ ٤ٞالٗام وٟ٢ا للمُٗاع الًٗىي أو الك٨لي ًسخلِ بالهُئت ؤلاصاعٍت الٗامت طاتهاٞ ،هى ٧ل مىٓمت اصاعٍت
أو مهلخت ٖامت أو وػاعة ج٣ىم بيكاٍ ٌؿتهض ٝجد ٤ُ٣مىٟٗت ٖامت للمىاَىحن.2
أما ال٣ٟه الظي ع٦ؼ ٖلى اإلاُاع اإلاىيىعي أو اإلااصي ٞهى حهخم  ِ٣ٞبُبُٗت اليكاٍ طاجه٩ُٞ ،ىن اإلاغ٤ٞ
الٗام َب٣ا لهظا اإلاُٗاع ٧ل وكاٍ أو مكغوٕ ٌؿتهض ٝجد ٤ُ٣اإلاىٟٗت الٗامت صون الىٓغ الى اإلاىٓمت أو
الهُئت التي جخىاله.3
جٓهغ أهمُت مىيىٕ اإلاغ ٤ٞالٗام املخلي مً زالله ٧ىهه أخض اإلاىيىٖاث الجضًضة وؿبُا باليؿبتللجؼاتغ اإلاثحر للبـ والٛمىى لضي ٖامت ألاشخام بالغٚم مً أن جُىٍغ اإلاغ ٤ٞالٗام املخلي ٌٗض ٖىهغ
أؾاس ي يمً ٖىانغ جغُ٢ت الخى٦مت الاصاعٍت املخلُتٞ ،بطا ٧اهذ ٨ٞغة اإلاغ ٤ٞاملخلي لم جدٔ في اإلااض ي
باهخمام الباخثحن ولم ًدىاولها ال٣ٟهاء املخضزىن بُغٍ٣ت مباقغةٞ ،بهىا ج٣ضًغا مىا ألهمُت هظه ال٨ٟغة
1

كومغار إبراىيم ،المرفق العام المحمي وتحديات التحديث ،مجمة القانون المغربي ،العدد ،20سنة  ،2013دار السالم

لمطباعة والنشر ،المغرب ،ص.73
2
3

عبد الفتاح أبو الميل ،الوجيز في القانون اإلداري ،القاىرة ،دار النيضة العربية ،2000،ص.177

دمحم الصغير بعمي ،الوجيز في القانون اإلداري ،عنابة ،دار العموم لمنشر والتوزيع ،2002،ص.205

105

وصوعها الظي جئصًه في مجا ٫الخىُٓم ؤلاصاعي املخلي الهاص ٝلغ ٘ٞاإلاؿخىي الاحخماعي والىمى املخلي
والخ٣ضم الخًاعي الىَني ،اط ٖلى يىء هظه ال٨ٟغة جخٗىص الجماٖت ؤلا٢لُمُت مماعؾت الضًم٣غاَُت ٖلى
الهُٗض ؤلاصاعي ،ببصاعة قئوجهم املخلُت بؤهٟؿهم واقبإ خاحاتهم مً الخضماث الًغوعٍت وألاؾاؾُت
ٖبر اإلاغ ٤ٞالٗام املخلي.
٦ما جبرػ أهمُخه مً اٖخباعه أخض الخلى ٫للخغوج مً ألاػمت الا٢خهاصًت الغاهىت التي حٗاٌكها الجؼاتغ ،اط
جداو ٫الضولت في هظا ؤلاَاع زل ٤مداوع ومجاالث حضًضة لالؾدثماع ًؤحي ٖلى عأؾها قٞخذ اإلاغ ٤ٞالٗام
املخلي لالؾدثماعق ،أو بمٗنى خزغ الؿماح للخىام الجؼاتغٍحن بدؿُحر اإلاغ ٤ٞالٗام املخلي و٣ٞا لكغوٍ
مُٗىتٞ .ؤنضع اإلاكغٕ الجؼاتغي اإلاغؾىم الخىُٟظي 199-18اإلاخٗل ٤بخٟىٌٍ اإلاغ ٤ٞالٗام.
وٖلى يىء ما ؾبَ ٤غخه مً أ٩ٞاع ،هُغح ؤلاق٩الُت التي جدىاؾب م٘ مىيىٕ الضعاؾت وهظ٦غها ُٞما ًلي:
ما هي ألاؾـ الهاهىهُت التي جبىتها الضولت الجؼابغٍت لضي جىهُبها للمغقو الػام املحلي؟.
ولإلحابت ٖلى هظه ؤلاق٩الُت اإلاُغوخت والاخاَت بمسخل ٠حىاهب اإلاىيىٕ اعجؤًىا ج٣ؿُم مىيىٕ صعاؾدىا
و٣ٞا إلاا ًلي:
خُث زههىا اإلابدث ألاوُ للخضًث ًٖ :م٣خًُاث اوكاء مغٖ ٤ٞام مدلي ،أما اإلابدث الثاوي ٣ٞض
زههخه للخ٩لم خى :٫جٟىٌٍ اإلاغ ٤ٞالٗام املخلي .وهى ما ؾىٗغيه ُٞما ًلي:
اإلابدث ألاوُ :مهخًُاث اوكاء مغقو غام مدلي.
٦ثر الخضًث في آلاوهت ألازحرة ًٖ اًجاص الخلى ٫للخغوج مً ألاػمت الا٢خهاصًت الغاهىت التي حٗاٌكها
الجؼاتغ ،اط جداو ٫الضولت في هظا ؤلاَاع زل ٤مداوع ومجاالث حضًضة لالؾدثماع ًؤحي ٖلى عأؾها قٞخذ
اإلاغ ٤ٞالٗام املخلي لالؾدثماعقٞ ،بٗض أن ٧اهذ جغج٨ؼ في الؿىىاث الؿاب٣ت ٖلى الُ٣إ الٗام الظي جمخل٨ه
وجغٞ ٌٞخده للُ٣إ الخام هدُجت ألاػماث الا٢خهاصًت والاحخماُٖت التي اجسظتها ٦مبرع للخضزل في
املجاالث الا٢خهاصًت .اججهذ خضًثا بٗض ؾىت 1989وجبني أ٩ٞاع حضًضة الى الخسلي ًٖ اخخ٩اع هظه
املجاالث والاججاه للخىنهت ال٩لُت أو الخىنهت الجؼتُت(الدؿُحر) وهظا ًٖ َغٍ ٤هىٕ مً الكغا٦ت م٘
الُ٣إ الخام ،وهظا ما ٌٗغ ٝباالمخُاػ أو جٟىٌٍ اإلاغ ٤ٞالٗام املخلي .لظا ؾىداو ٫مً زال ٫هظا
اإلابدث جبُان م٩اهت اإلاغ ٤ٞالٗام املخلي في اإلاىٓىمت ال٣اهىهُت الجؼاتغٍت مً زال ٫جبُان :م٩اهت اإلاغ٤ٞ
الٗام في الىٓام ال٣اهىوي الجؼاتغي (اإلاُلب ألاوُ) ،باإلياٞت الى جبُان اإلاباصة اإلاٗخمضة إلوكاء مغٖ ٤ٞام
مدلي في الجؼاتغ (اإلاُلب الثاوي)
اإلاُلب ألاوُ :مٍاهت اإلاغقو الػام في الىظام الهاهىوي الجؼابغي.
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ا ألُ٦ض أهه ال أخض مىا الُىم لم ٌؿب ٤له ؾمإ ٧لمت مغٖ ٤ٞام أو مغاٖ ٤ٞمىمُت زانت وأهىا الُىم بحن
٢اهىهُحن واصاعٍحن مخسههحن ومىْٟحن لضي هُئاث ٖمىمُت حؿخٗمل هظا الل ٟٔاإلاٗبر ًٖ اإلائؾؿاث
اإلا٩لٟت بدؿُحرها ،ل ً٨هدً الُىم في اَاع مدايغجىا بهضص جىيُذ ٨ٞغة مخىلضة ًٖ ألاولى أال وهي ٨ٞغة
اإلاغ ٤ٞالٗام املخليٞ ،اإلا٣هىص باإلاغ ٤ٞالٗام املخلي؟ وماهي اإلاباصة التي جد٨مه؟ زانت وأن ال٣اهىن
الجؼاتغي ٢ض جبنى هظ ه ال٨ٟغة واٖخمضها في اإلاىٓىمت ال٣اهىهُت وؾمذ ختى بخٟىٌٍ حؿُحر هظا اإلاغ٤ٞ
الٗام املخلي الى ألاشخام اإلاٗىىٍت الخانت أو الٗامت الخايٗت لل٣اهىن الجؼاتغي.
أوال :حػغٍل اإلاغقو الػام املحلي وغىانغه.
اؾخمض اإلاغ ٤ٞالٗام املخلي حؿمُخه مً اؾم الجماٖاث املخلُت التي حؿهغ ٖلى حؿُحر اإلاغا ٤ٞالٗام الخابٗت
لها جدذ اقغا ٝالضولتٞ .اإلصاعة املخلُت حٗني َغٍ٣ت مً َغ ١ؤلاصاعة ولِؿذ نىعة مً نىع الخ٨م وهي
حؼء مً الؿلُت الخىُٟظًت ٞال حكمل الىُْٟت ؤلاصاعٍت للضولت ،بل جدىاو ٫اصاعة اإلاغا ٤ٞاملخلُت جاع٦ت
اإلاغا ٤ٞالىَىُت للؿلُت اإلاغ٦ؼٍت.
 -1حػغٍل اإلاغقو الػام املحلي.
ججضع بىا ؤلاقاعة ٢بل الخُغ ١الى حٗغٍ ٠اإلاغ ٤ٞالٗام املخلي وٖىانغه وأهىاٖهً ،يبغي ٖلُىا
اًًاح ألاؾباب التي أصث باإلاكغٕ الجؼاتغي الى جبني ٨ٞغة اإلاغ ٤ٞالٗام املخلي ،زانت وهى الظي ٧ان
في ػمً ؾابً ٤جٗل اإلاغا ٤ٞالٗامت الىَىُت أو ٩٦ل مدخ٨غة مً ٢بل الضولت في ج٨غَـ مىه ألؾلىب
مغ٦ؼٍت الؿلُت وجمغ٦ؼ الؿلُت في ًض الؿلُت الخىُٟظًت .ِ٣ٞ
هدُجت الاهٟخاح ٖلى ا٢خهاص الؿى ١واهدكاع الٗىإلات التي جًمً الجىصة والٗهغهت في اإلاغا٤ٞ
الٗمىمُت التي جسضم وجلبي خاحُاث الكٗب وحض اإلاكغٕ الجؼاتغي هٟؿه أمام خخمُت مىا٦بت
الخُىعاث الٗاإلاُتٞ ،خىاػلذ الؿلُاث اإلاغ٦ؼٍت ًٖ بٌٗ اإلاهام الى الؿلُاث اإلاغ٦ؼٍت منها الجماٖاث
املخلُت وحٗل هظه ألازحرة جمخل ٪مهالر ٖمىمُت جسضم ٧ل اليكاَاث التي ًدخاحها الؿ٩ان في ا٢لُم
الجماٖت ؤلا٢لُمُت وهىا ْهغ اإلاغ ٤ٞالٗام املخلي بىاءا ٖلى هظه ال٨ٟغة ،وٖهض بدؿُحر هظه اإلاغا ٤ٞالى
الجماٖاث املخلُت في خض طاتها م٘ ام٩اهُت جٟىٌٍ الدؿُحر الى أشخام أزغي(أشخام مٗىىٍت ٖامت
أو زانت) جسً٘ لل٣اهىن الجؼاتغي.
وٖلُه ،جخجلى هظه الضوا٧ ٘ٞىن اإلاغا ٤ٞالٗامت هي ؤلاصاعة الٟٗالت لخىُٟظ الؿُاؾت الٗامت
للخ٩ىمت وبغامجها وأهضاٞها ،وفي هظا الاَاع أ٦ضث لجىت انالح هُا٧ل الضولت ومهامها أن جُىٍغ
وجدؿحن أصاء اإلاغا ٤ٞالٗامت في الجؼاتغ بغػ في ؾُا ١الخدىالث الؿُاؾُت التي ٖغٞتها البالص هٓغا
الهٟخاح الخ ٤الؿُاس ي ٖلى ٞاٖلحن حضص هٓغا إلعؾاء الخٗضصًت٦ ،ما ًىضعج يمً الخدىالث
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اإلائؾؿاجُت التي ٖغٞتها البالص ومً زم ٧ان البدث ًٖ حٗؼٍؼ مئؾؿاث الضولت ًٖ َغٍ ٤اٖاصة البىاء
الهىضس ي للمئؾؿاث الٗامت 1وجىػَ٘ الؿلُاث ٖلى الجماٖاث املخلُت أخض الُ٣اٖاث الهامت.
وًٖ اإلاههىص باإلاغقو الػام املحلي ،باليؿبت لهظا الىىٕ مً اإلاغاً ،٤ٞالخٔ ُٚاب حٗغٍ٢ ٠اهىوي مدضص
وص ٤ُ٢له ،لظل ٪هجض بٌٗ ال٣ٟهاء مً ٌٗغٞىن اإلاغ ٤ٞالٗام املخلي بؤهه :قٖباعة ًٖ مكغوٕ ً٣ىم ٖلى
ج٣ضًم زضمت طاث َبُٗت مدلُت تهم ؾ٩ان حؼء مً ا٢لُم الضولت وج٣ىم بؤصائها هُئت مدلُت جدذ ع٢ابت
الؿلُت اإلاغ٦ؼٍتق.2
وٖغٞه البٌٗ آلازغ بؤهه :قمكغوٕ ً٣ىم ٖلى ج٣ضًم زضمت طاث مًمىن مدلي تهم ؾ٩ان حؼء مً ا٢لُم
الضولت بهٟت زانت وال تهم أحؼاء ا٢لُم الضولت بهٟت وج٣ىم بؤصائها الؿلُت املخلُت جدذ ع٢ابت الؿلُت
اإلاغ٦ؼٍتق.3
وهىا ٥مً ال٣ٟهاء مً ٖغٞه بؤهه:ق مكغوٕ ًخىلى ج٣ضًم زضمت مدلُت تهم ؾ٩ان الجماٖاث وج٣ىم بؤصائها
الهُئاث اإلاىخسبت جدذ اقغا ٝؾلُاث الىناًتق.4
اهُال٢ا مً الخٗغٍ ٠الٗام للمغا ٤ٞالٗامت وبالغٚم مً أن اإلاكغع الجؼابغي لم ًىضر لىا اإلا٣هىص باإلاغ٤ٞ
الٗام املخليٚ ،حر أهه جخضر أمامىا نىعة اإلاغ ٤ٞالٗام املخلي بىاء ٖلى الخٗغٍٟاث الؿاب٣ت بؤهه :حمُ٘
اإلاكاعَ٘ الهاصٞت الى ج٣ضًم زضماث الى ٞئت مُٗىت مً الؿ٩ان جىضعج يمً ؤلاَاع ؤلا٢لُمي للجماٖاث
املخلُت ،بدُث ج٩ىن مؿئولت ٖنها 5وجسً٘ في طل ٪لغ٢ابت الؿلُاث اإلاغ٦ؼٍت.
-2غىانغاإلاغقو الػام املحلي.
بىاءا ٖلى الخٗاعٍ ٠الؿاب٣ت للمغ ٤ٞالٗام املخلي جخدضص ٖىانغ اإلاغ ٤ٞالٗام املخلي أوال في يغوعة
وحىص مكغوع جماعؾه مجمىغت بكغٍت حؿخػين بىؾابل ماصًت وبكغٍت في هٟـ الى٢ذ مً أحل هضٝ
مٗحن أصاء خاحت او زضمت لٟاتضة الجماٖت املخلُت وؾض خاحُاتها.
1
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وثاهُا أن جٌدس ي هظه الخضمت َابػا مدلُا ،بدُث جؤصي غلى الهػُض املحلي لخلبُت خاحُاث مخىىغت
٢ض ج٩ىن ماصًت أو مٗىىٍت(الخٗلُم ،الث٣اٞت )..أو عٍايُت أو هٓامُت (الؿالمت واليخت الٗامت والؿُ٨ىت
الٗامت.)..
وثالثا قئن اإلاغقو الػام املحلي ًؤصي زضماجه مً لضن هُئت مدلُت جمثل ؤلاعاصة الحهُهُت لؿٍان
الجماغت املحلُت ،أي ان ج٩ىن هُئت مىخسبت حٗ٨ـ جُلٗاث هئالء الؿ٩ان في جضبحر الكئون املخلُت.
زم عابػا قئن هظا اإلاغقو ًسًؼ لغنابت الؿلُت اإلاغيؼٍت .1وبمٟهىم خزغ ًم٨ىىا الى حاهب ما ؾب٢ ٤ىله
ابغاػ ٖىانغ اإلاغ ٤ٞالٗام املخلي ُٞما ًلي:
 جدهُو اإلاهلحت الػامتٞ :اإلاغ ٤ٞالٗام املخلي هى مكغوٕ ٌؿتهض ٝجد ٤ُ٣اإلاهلخت الٗامت ختىولى أهه مكغوٕ ا٢لُمي في خضوص الجماٖاث ؤلا٢لُمُت ،وهظا الٗىهغ هى أ٦ثر الٗىانغ أهمُت
طل ٪أن اإلاهلخت الٗامت هض٧ ٝل وُْٟت اصاعٍت بل اإلائؾؿاث التي حؿحرها الضولت.2
 اإلاغقو الػام املحلي مكغوع لخيكئت الضولتٌٗ :ني أن الضولت هي مً ج٣ضع اٖخباع وكاٍ ما مغ٤ٖٞام وج٣غع ازًاٖه للمغا ٤ٞالٗامت بىاء ٖلى ٢اهىن مٗحن ،وال ٌكترٍ أن ً٩ىن مكغوٕ جدضزه
الضولت أن جخىلى مباقغجه بل ٖاصة ما حٗهض بدؿُحره للخىام.3
 زًىع اإلاغقو الػام املحلي لؿلُت الضولتً :خه ٠اإلاغ ٤ٞالٗام املخلي بهٟت أزغي وهيزًىٖه لؿلُت الضولت ،وهى ما ًترجب ٖلُه أن لهظه ألازحرة وهُئاتها مماعؾت حملت مً الؿلُاث
ٖلى اإلاغ ٤ٞؾىاء مً خُث جىُٓمه وهُ٩لخه او مً خُث وكاَه.4
وٖلُه وبالىٓغ الى هظه اإلاٗاًحر والٗىانغ التي ًدؿم بها اإلاغ ٤ٞالٗام بهٟت ٖامت ،هجض أن اإلاُٗاع الٟانل
للخمُيز بين اإلاغاقو املحلُت الػامت واإلاغاقو الػامت الىَىُت هى مػُاع الىظغ الى الجهت التي ًىًىي
جدتها هظا اإلاغقو ،خُث ًخم بىاءا ٖلى الىٓغ الى الجهت التي ج٣ىم باليكاٍ ُٗٞخبر مغ٣ٞا ٖاما مدلُا متى
ػاولخه اخضي الهُئاث ؤلاصاعٍت الالمغ٦ؼٍت ، 5اط اإلاغا ٤ٞالٗامت املخلُت هي اإلائصاة ٖلى الهُٗض املخلي مً
لضن الجماٖاث املخلُت ،بُض أن اإلاغا ٤ٞالٗامت املخلُت ال جىٟهل جماما ًٖ اإلاغا ٤ٞالٗامت الىَىُت اط ًٓل
الخضازل ٢اتما بُنهما ؾىاء مً خُث الخٗاون اط جمض الؿلُاث اإلاغ٦ؼٍت الؿلُاث املخلُت بمىْٟي اإلاغا٤ٞ
1
2
3

4
5

كومغار إبراىيم المرجع السابق ،ص.76

عمار بوضياف ،الوجيز في القانون اإلداري ،الطبعة الثانية ،الجزائر ،جسور لمنشر والتوزيع ،2007،ص.12

دمحم يدير ،القانون اإلداري،بغداد،1993،ص.142

عمار بوضياف ،الوجيز القانون اإلداري ،المرجع السابق،ص.15

عبد الرحمان البكريوي ،الوجيز في القانون اإلداري المغربي ،الطبعة األولى ،1995 ،ص.258
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الىَىُت طوي الخبرة إلاٗاوهتها في اصاعة وحؿُحر اإلاغا ٤ٞاملخلُت ،م٘ امضاصها ببٖاهاث مالُت حؿاٖضها في
الُ٣ام بؤٖباء اصعاة اإلاغا ٤ٞالٗامت املخلُت٦ ،ما أن الؿلُاث الالمغ٦ؼٍت جٓل زايٗت لىٓام الىناًت
ؤلاصاعٍت مً لضن ألاحهؼة اإلاغ٦ؼٍت مما ًجٗل جضبحر وحؿُحر اإلاغ ٤ٞاملخلي ال حهغب ًٖ ع٢ابتها ووناًتها.1
ثاهُا-أهىاع اإلاغقو الػام املحلي وجىظُمه بالجؼابغ.
ًبرػ في الخىُٓم الجؼاتغي بجىاع الضولت اإلامثلت للكٗب في مجمىٖت وللتراب الىَني ٩٦ل ،هىٕ مً
ألاشخام الالمغ٦ؼٍت هى البلضًت ،ولها ٢اهىجها الخام بها بمىدها ازخهاناث مخٗضصة ،والظي حهمىا مً
طل ٪ازخهانها اإلاخٗل ٤ببوكاء اإلاغا ٤ٞالٗامت املخلُت.
أقاع اإلاكغٕ الجؼاتغي في ال٣اهىن اإلاخٗل ٤بالبلضًت 10-112وبالًبِ اإلااصة 154مىه الى هىٖحن مً
اإلائؾؿاث الٗمىمُت البلضًت والتي وٗخبرها مغاٖ ٤ٞمىمُت مدلُت وهي :اإلائؾؿاث الٗمىمُت البلضًت طاث
َاب٘ اصاعي ،اإلائؾؿاث الٗمىمُت البلضًت طاث َاب٘ نىاعي وججاعي.3
ٌٗخبر املجلـ الكٗبي البلضي بمثابت الجهاػ الظي ًخ٩ل ٠بخضبحر الكئون املخلُت للجماٖت املخلُت ٣ٞض
أهاَه اإلاكغٕ الجؼاتغي بٗضة ازخهاناث مً أهمها اخضار اإلاغا ٤ٞالٗامت املخلُت ،اط ههذ اإلااصة137
مً ٢اهىن البلضًت ٖلى ما ًليً" :دضص املجلـ الكػبي البلضي بمىحب مضاولت اإلاغاقو الػمىمُت التي
ٌػهض بها الى اإلاىضوبُت البلضًت وٍىقغ الىؾابل اإلااصًت والبكغٍت الًغوعٍت لؿيرها" .وهى ما ًبحن أن
اخضار اإلاغا ٤ٞالٗمىمُت املخلُت في الجؼاتغ ال ًخم الا بىاؾُت مضاوالث املجلـ الكٗبي البلضي .وصخت
الاوكاء جسً٘ إلحغاء مضاولت مً َغ ٝاملجلـ الكٗبي البلضي َب٣ا للماصة 52واإلاهاص٢ت مً َغ ٝالىالي
خؿب اإلااصة 55مً ٢اهىن البلضًت.
٦ما أن ا٢امت أي مكغوٕ اؾدثماع او ججهحز ٖلى ا٢لُم البلضًت او أي مكغوٕ ًىضعج في اَاع البرامج
الُ٣اُٖت للخىمُتً ،سً٘ للغأي اإلاؿب ٤للمجلـ الكٗبي البلضي َب٣ا للماصة 109مً ٢اهىن البلضًت.
جىىٖذ أوكُت املجلـ الكٗبي البلضي في مجا ٫اخضار اإلاغا ٤ٞالٗامت املخلُت وطل ٪مً أحل الاؾخجابت
لخاحُاث اإلاىاَىحن اإلاتزاًضة وجلبُت عٚباتهم ،وهى ما أ٢غه اإلاكغٕ الجؼاتغي ًٖ مهمت اإلاىضوبُت البلضًت
اإلاٗهىص اليها اإلاغا ٤ٞالٗمىمُت املخلُت بًمان مهام اإلاغا ٤ٞوجىٞحر الىؾاتل الًغوعٍت للخٟ٨ل بها٦ .4ما
1

دمحم فؤاد عبد الباسط ،القانون اإلداري ،دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية ،ص.84

2الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،األمانة العامة لمحكومة ،قانون الجماعات المحمية ،2012القانون 10-11
المؤرخ بتاريخ  22يونيو 2011المتعمق بالبمدية.
3
4

عمار بوضياف ،شرح قانون البمدية ،الطبعة األولى ،الجزائر ،جسور لمنشر والتوزيع ،2012،ص.243

حسب ما تضمنتو المادة 134من قانون البمدية.
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وأقاع الى أهىإ اإلاغا ٤ٞالٗمىمُت املخلُت التي ً٣غع املجلـ اخضاثها٣ٞ ،ض خضص وكاَاجه وخهغها ُٞما
ًلي:
التزوٍض باإلاُاه الهالخت للكغب ونغ ٝاإلاُاه اإلاؿخٗملت.الىٟاًاث اإلاجزلُت والًٟالث ألازغي.نُاهت الُغ٢اث واقاعاث اإلاغوع.الاهاعة الٗمىمُت.ألاؾىا ١اإلاُٛاة وألاؾىا ١واإلاىاػًٍ الٗمىمُت.الخٓاتغ ومؿاخاث الخى.٠٢املخاقغ.الى٣ل الجماعي.اإلاظابذ البلضًت.الخضماث الجىاتؼٍت وتهُئت اإلا٣ابغ ونُاهتها بما ٞيها م٣ابغ الكهضاء.الًٟاءاث الث٣اُٞت الخابٗت ألمال٦ها.ًٞاءاث الغٍايت والدؿلُت الخابٗت ألمال٦ها.اإلاؿاخاث الخًغاء.1ٚحر أهه اطا أعصها الاحتهاص في ج٣ؿُم أهىإ اإلاغا ٤ٞالٗامت املخلُت و٣ٞا لهظه اليكاَاث التي حٗخبر مجا٫
اإلاغا ٤ٞهجضها جخمثل في :مغاٖ ٤ٞامت مدلُت نىاُٖت أو ججاعٍت ،مغاٖ ٤ٞامت مدلُت بُئُت ،مغاٖ ٤ٞامت
مدلُت ا٢خهاصًت ،مغاٖ ٤ٞامت مدلُت ز٣اُٞت وعٍايُت.
٦ما وجًمىذ اإلااصة  150مً ال٣اهىن طاجه ُُٟ٦ت حؿُحر اإلاغا ٤ٞالٗمىمُت املخلُت وخهغتها في ق٩ل
اؾخٛال ٫مباقغ أو في ق٩ل مئؾؿت ٖمىمُت بلضًت ًٖ َغٍ ٤الامخُاػ أو الخٟىٌٍ.
1

عددت المادة 149مجاالت احداث مرافق عامة محمية وبالضرورة ىذه المجاالت تمثل أنواعا لممرافق.
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و٦مثا ًٖ ٫اإلاغا ٤ٞاملخلُت التي جيكئها الىالًت باٖخباعها أخض الجماٖاث املخلُت ،هجض اإلااصة 141مً ٢اهىن
الىالًت 07-12التي ههذً :م ً٨للىالًت أن جيص ئ ٢هض جلبُت الخاحُاث الجماُٖت إلاىاَىيها بمىحب مضاولت
املجلـ الكٗبي الىالثي مهالر ٖمىمُت والتُت للخٟ٨ل ٖلى وحه الخهىم بما ًلي:ق الُغ ١والكب٩اث
املخخلٟت ،مؿاٖضة وعٖاًت الُٟىلت وألاشخام اإلاؿىحن او الظًً ٌٗاهىن مً اٖا٢ت أو امغاى مؼمىت،
الى٣ل الٗمىمي ،الىٓاٞت واليخت الٗمىمُت ،ومغا٢بت الجىصة ،اإلاؿاخاث الخًغاء.
وٍٖ ٠ُ٨ضص هظه اإلاهالر الٗمىمُت وحجمها خؿب ام٩اهُاث ٧ل والًت ووؾاتلها واخخُاحاتهـ جدضص
ُُٟ٦اث جُبُ ٤هظا الخ٨م ًٖ َغٍ ٤الخىُٓم.
اإلاُلب الثاوي :اإلاباصا اإلاػخمضة إلوكاء مغقو غام مدلي.
جخمخ٘ حمُ٘ اإلاغا ٤ٞالٗامت بمجمىٖت مً ال٣ىاٖض ألاؾاؾُت التي جد٨مها ،ؾىاء ٧اهذ هظه اإلاغا ٤ٞجابٗت
للضولت او املخلُاث وؾىاء ٧اهذ هظه اإلاغا ٤ٞاصاعٍت او ججاعٍت او نىاُٖت او ٧اهذ جضاع بُغٍ٣ت الاؾخٛال٫
اإلاباقغ او بؤي ق٩ل خزغ ،وهظه ال٣ىاٖض ألاؾاؾُت جخٗل ٤باؾخمغاعٍت اإلاغ ٤ٞواإلاؿاواة بحن اإلاىخٟٗحن
و٢ابلُت اإلاغ ٤ٞالٗام للخُىٍغ والخبضًل.1
حٗخبر اإلاباصة التي ٦غؾها اإلاكغٕ الجؼاتغي في اإلااصة 203مً اإلاغؾىم 1993-18الؿال ٠ط٦غه مً اإلاباصة
ال٨الؾُُ٨ت الغاُٖت للمهلخت الٗامت في اإلاغا ٤ٞالٗامت بهٟت ٖامت واإلاغا ٤ٞالٗامت املخلُت بهٟت
زانت ،اط هي مً بحن اإلاباصة ألاولى التي خ٨مذ اإلاغا ٤ٞالٗامت وهٓمها الُ٣ٟه ROLLAND4ولخهها في
زالر مباصة أؾاؾُت وأًضه في طل ٪اإلاكغٕ الجؼاتغي .ج٩ىن هظه اإلاباصة ٢اهىها ًد٨م اإلاغا ٤ٞالٗامت وهي
الغاعي والًامً للمهلخت الٗامت وحٗخبر ُ٢ىصا باليؿبت إلاؿحر اإلاغ ٤ٞالٗام وخضوصا له .لظا ؾىبرػها و٣ٞا
لخٗضاص اإلاغؾىم  199-18خؿب ما ًلي:
1
2

عبد الفتاح أبو الميل ،المرجع السابق ،ص.186
أشارت المادة  03الى المبادئ المعتمدة لتفويض المرفق العام المحمي وىي ذات المبادئ التي تحكم تسييره من أجل

ضمان معايير الجودة والنجاعة في الخدمة العمومية ،اذ حصرت ىذه المبادئ في احترام مبادئ المساواة واالستم اررية
التكيف.
و ّ
3

المرسوم التنفيذي 199-18المؤرخ في 2اوت 2018المتعمق بتفويض المرفق العام ،الجريدة الرسمية العدد 48الصادر

بتاريخ5اوت.2018
4

ضريفي نادية ،المرفق العام بين ضمان المصمحة العامة وىدف مردوية "حالة عقود االمتياز" ،أطروحة دكتوراه جامعة

الجزائر 1بن يوسف بن خدة ،كمية الحقوق بن عكنون،2012/2011،ص.200
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-1مبضأ اخترام اإلاؿاواة باإلاغقو الػام املحلي :ج٣خط ي اإلاهلخت الٗامت الٗضالت واإلاؿاواة ٖىض ج٣ضًم
الخضماث اإلاخٗل٣ت باإلاغ ٤ٞالٗام املخلي صون أي جدحز أو ال مؿاواة وهظا اإلابضأ ال٨الؾُ٩ي ٚحر مغجبِ
باإلاغ ٤ٞالٗام بل بال٣اهىن بهٟت ٖامت ،وهى ٌٗ٨ـ الهض ٝمً اإلاهلخت الٗامت الظي ًم ً٨مً اإلاؿاواة
أمام اإلاغا ٤ٞالٗامت املخلُت.
وٍ٣هض بمبضأ اإلاؿاواة أمام اإلاغ ٤ٞالٗام التزام هظه ألازحرة بخ٣ضًم زضماث للمىخٟٗحن صون جمُحز ال مبرع
له.1
ان مبضأ اإلاؿاواة هى مٟهىم ٢اهىوي ٌكخمل ٖلى ٖضة مٗاوي وجُبُ٣اث ٢ض جهل الى حٗله مً اإلاٟاهُم
اإلاٗ٣ضة ،و٢ض جم ؤلاٖالن ًٖ هظا اإلابضأ في ؤلاٖالن الٗالمي لخ٣ى ١الاوؿان واإلاىاًَ لؿىت 1789وطل ٪مً
زالٖ ٫ضة مىاص ُٞه.2
٦ما وٍخجؿض مبضأ اإلاؿاواة ٦مبضأ صؾخىعي مً زال ٫هو اإلااصة  29التي ههذ :ق٧ل اإلاىاَىحن ؾىاؾُت
أمام ال٣اهىن وال ًم ً٨أن ًخظعٕ بؤي جمُحز ٌٗىص ؾببه الى اإلاىلض أو الٗغ ١او الجيـ أو الغأي أو أي قغٍ
أو ْغ ٝخزغ شخص ي او احخماعيق .و٦ظل ٪اإلااصة 31مً الضؾخىع التي ههذ :ق حؿتهض ٝاإلائؾؿاث
يمان مؿاواة ٧ل اإلاىاَىحن واإلاىاَىاث في الخ٣ى ١والىاحباث ببػالت الٗ٣باث التي حٗى ١جٟخذ شخهُت
الاوؿان ،وجدى ٫صون مكاع٦ت الجمُ٘ الٟٗلُت في الخُاة الؿُاؾُت والا٢خهاصًت والاحخماُٖت والث٣اُٞتق.
ٞهاجحن اإلااصجحن ههذ ٖلى يغوعة اإلاؿاواة أمام ال٣اهىن بهٟت ٖامت ومً اإلاؿاواة في ال٣ىاهحن ،ال٣ىاهحن
التي جد٨م اإلاغ ٤ٞالٗام املخلي والتي ًجب أن حؿاوي في اإلاٗاملت في الخضماث التي ج٣ضمها ٞال ٞغ ١بحن
مىاًَ ومىاًَ أمام الخضماث وال جمُحز بحن اإلاترشخحن لىُل نٟت مٟىى له حؿُحر اإلاغ ٤ٞالٗام املخلي.
-2مبضأ اخترام الاؾخمغاعٍت باإلاغقو الػام املحلي :ان أؾاؽ مبضأ الاؾخمغاعٍت٨ً 3مً في جم٨حن اإلاغ٤ٞ
الٗام املخلي مً اقبإ الخاحاث الٗامت للمىاَىحن صون اهُ٣إ وٖلى الؿلُاث ؤلاصاعٍت جؤمحن حكُٛل
اإلاغا ٤ٞالٗامت بهىعة مىٓمت.
ٞاالؾخمغاعٍت هي الؿحر والٗمل اإلاىخٓم واإلاًُغص للمغ ٤ٞالٗام املخلي وهي ج٣ضع مً خُث مٗىاها
واهمُتها و٣ٞا للمغ ٤ٞالٗامٞ ،باليؿبت للمٗنى الاؾخمغاعٍت جدمل مٗنى الضًمىمت لىحىص بٌٗ اإلاغا٤ٞ
1

دمحم الصغير بعمي ،القانون اإلداري والتنظيم اإلداري ،الطبعة األولى ،عنابة ،دار العموم لمنشر والتوزيع،2004،

ص.222
2
3

ضريفي نادية ،المرجع السابق ،ص.221

يعد مبدأ االستم اررية مبدأ دستوري من خالل ما تم تجسيده في العديد من مواده من أمثمتيا :ما جاء في المادة 76منو

التي تضمنت القسم الذي يؤديو رئيس الجميورية والجممة التي عبرت عن أن رئيس الجميورية يسير عمى استم اررية الدولة
والعمل عمى توفير الشروط الالزمة لمسير العادي لممؤسسات.

113

الٗامت (٧الجِل ،ألامً..الخ) مً حهت ومٗنى الىحىص الُبُعي والٗاصي لبٌٗ اإلاغا ٤ٞمً حهت أزغي
بدُث أن اإلاىخٌ ٟ٘ؿخُُ٘ و٣ٞا للؿحر الٗاصي للمغ ٤ٞالاؾخٟاصة مىه .1اط أن الهض ٝمً مبضأ اؾخمغاعٍت
اإلاغ ٤ٞالٗام الىَني أو املخلي هى يمان اؾخمغاعٍت ج٣ضًم الخضمت الٗامت يماها للمهلخت الٗامت وٍٓهغ
ُ٣٦ض مً ُ٢ىص اإلاهلخت الٗامت ؾىاء هٟظ اإلاغ ٤ٞالٗام شخو مً اشخام ال٣اهىن الٗام او الخام،
ٞهظا الُ٣ض ًىلض مجمىٖت مً الالتزاماث والخضوص و٦ظل ٪هظه اإلاهلخت جم ً٨مؿحر اإلاغ ٤ٞالٗام مً
الخهىٖ ٫لى مجمىٖت مً امخُاػاث الؿلُت الٗامت.2
في هظا ؤلاَاع هجض ٢ى ٫ألاؾخاط قدمحم بىؾماحق :ان مبضأ اؾخمغاعٍت اإلاغ ٤ٞالٗام ًيب٘ مً جهىع ًجٗل
ٖمل الضولت وألاحهؼة الخابٗت لها ً٣ىم وٖلى الضوام والاهخٓام ال ٖلى الاهُ٣إ والخى ٠٢وبالخالي ٞبن وكاٍ
اإلاغ ٤ٞالٗام يغوعي لخُاة املجمىٖت الىَىُت وال ًيبغي أن ًى ،ُ٘٣ألن جىٟ٢ه ٢ض جىجغ ٖىه ٖىا٢ب
وزُمت ٖلى خُاة املجخم٘ ،وهى ما ٖبر ٖىه ألاؾخاط دمحم بىؾماح قالاؾخمغاعٍت هي الى٢ىص الخغ ٥للمغ٤ٞ
الٗامق .جًمً اؾخمغاعٍت اإلاغ ٤ٞالٗام اؾخمغاعٍت يمان اإلاهلخت الٗامت التي أ٢غها وخماها ال٣اهىن هٓغا
ألهمُتهاٞ ،بؿبب هظه ألاهمُت وحب اؾخمغاعٍت ج٣ضًمها للخضماث ٧اليخت أو ألامً..الخ ،خُث أن أي
اهُ٣إ بؿبب زلل في اإلاغ ٤ٞالٗام وفي هىُٖت الخضمت التي ؾُ٣ضمها وبظل ٪بمخُلباث اإلاغج٣ٟحن الظي
وحض اإلاغ ٤ٞلخُُٛت اخخُاحاتهم.
ججضع ؤلاقاعة أن مًمىن مبضأ الاؾخمغاعٍت لِـ واخضا في حمُ٘ اإلاغاٞ ٤ٞبطا ٧اهذ بٌٗ اإلاغا٤ٞ
حؿخضعي الؿحر الضاتم واإلاخىانل ٧اإلاؿدكُٟاث ومغ ٤ٞألامًٞ ،بن بٌٗ اإلاغا ٤ٞألازغي حٗني الاؾخمغاعٍت
ٞيها الٗمل و ٤ٞصوام مدضص ٦مغ ٤ٞالٗضالت ،وٍٟ٨ي اإلاىخ ٟ٘مً اإلاغ ٤ٞأن ًدهل ٖلى الخضمت في أو٢اث
الٗمل الغؾمُت اإلاٗلً ٖنها ،وَٗىص لل٣اض ي جدضًض مًمىن الاؾخمغاعٍت بك٩ل ٌؿمذ للمىاَىحن مً
الخهىٖ ٫لى الخضماث مً اإلاغ ٤ٞالٗام.3
وٖلُهٞ ،يكاٍ اإلاغ ٤ٞالٗام املخلي بما أهه هى مدل الضعاؾت ًيبغي أن ٌؿخمغ بهىعة صاتمت صون
جى ،٠٢ما ٌٗني أن مؿحر اإلاغ ٤ٞالٗام املخلي(الجماٖاث املخلُت) ًٖ ٘٣لى ٖاج٣ها التزام يمان مىاحهت ٧ل
الخىاصر الُاعتت التي حُٗ ٤اؾخمغاعٍت اإلاغ ٤ٞالٗام املخلي وجدى ٫صون جؤصًخه إلاهامه ججاه ؾ٩ان الجماٖت
املخلُت وصون جد ٤ُ٣اإلاهلخت الٗامت ججاه اإلاىاَىحن ٩٦ل.
1
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ّ
للخٌُل٣ً :هض بهظا اإلابضأ ج ٠ُ٨اإلاغ ٤ٞالٗام املخلي م٘ الخُىعاث
-3مبضأ نابلُت اإلاغقو الػام املحلي
الا٢خهاصًت والاحخماُٖت والخ٣ىُت وال٣اهىهُت التي جضزل في ؤلاَاع الٗام للبِئت التي ٌِٗل ٞيها اإلاغ ٤ٞالٗام
املخلي والتي جٟغيها يغوعاث اإلاهلخت الٗامت مً حهت وجُىع خاحاث الجمهىع مً حهت أزغي.1
ٌٗض مبضأ ٢ابلُت الخ ٠ُ٨مً اإلاباصة التي جد٨م اإلاغا ٤ٞالٗامت ٞهى ً٣ىم ٖلى الخ ٠ُ٨والخؤ٢لم م٘ ٧ل
اإلاخٛحراث الجضًضة ألن اإلاهلخت الٗامت جخٛحر بخٛحر ألاهٓمت والخىحهاث ٧ان مً اإلاباصة الغاُٖت للمهلخت
الٗامت قمبضأ يغوعة ج ٠ُ٨اإلاغ ٤ٞالٗامق ختى ال ج٣ٟض اإلاغا ٤ٞالٗامت ٖال٢تها باإلاغج٣ٟحن وبمٟهىم اإلاهلخت
الٗامت اإلاٗبرة ًٖ اعاصتهم.
ًجض مبضأ الخ ٠ُ٨أؾاؾه في الخٛحراث التي جدهل اما بضا ٘ٞاإلاهلخت الٗامت والتي جدبض ٫في الؼمان
واإلا٩ان ،باٖخباع أن اإلاغ ٤ٞالٗام اإلايكؤ في ػمان وم٩ان مٗحن ٢ض ال ًهبذ هاٗٞا الُىم او في اإلا٩ان هٟؿه
واما بضا ٘ٞالخ٣ىُاث الخضًثت التي ٞغيذ ٖلى اإلاغ ٤ٞأن ًخ ٠ُ٨مٗها.
ّ
الخ ٠ُ٨مً زال ٫ما ههذ ٖلُه اإلااصة  06مً اإلاغؾىم
ًٓهغ ج٨غَـ اإلاكغٕ الجؼاتغي إلابضأ
الخىُٟظي131/88قحؿهغ ؤلاصاعة صوما ٖلى ج ٠ُُ٨مهامها وهُا٧لها م٘ اخخُاحاث اإلاىاَىحن ،وٍجب أن
جً٘ جدذ جهغ ٝاإلاىاًَ زضمت حُضةق .وجًُ ٠اإلااصة :3/21قوٍجب ٖليها أن جُىع أي احغاء يغوعي
لخخالتم صوما م٘ الخ٣ىُاث الخضًثت في الخىُٓم والدؿُحرق .ومً هىا ألؼم هظا اإلاغؾىم وؤلاصاعة بًغوعة
جُُٟ٨ها م٘ املخُِ والخُىعاث الخانلت ؾىاء ٧اهذ جُىعاث ج٣ىُت ٧البُا٢اث البُىمترًت أو جُىعاث
حؿحرًت ٦خبني َغ ١خضًثت في الدؿُحر ٧االمخُاػ وجٟىٌٍ اإلاغا ٤ٞالٗامت املخلُت.2
ٞاإلاالخٓت التي ًم ً٨لىا ابضاإها خى ٫جُبُ ٤مبضأ ٢ابلُت ّ
ج ٠ُ٨اإلاغ ٤ٞالٗام املخلي بالجؼاتغ ،هجض أهه
وؾُٗا مً اإلاكغٕ الجؼاتغي في جغُ٢ت أصاء وحىصة اإلاغ ٤ٞالٗام املخلي وحٗل زضماجه جخماش ى م٘ الخُىعاث
الا٢خهاصًت الٗاإلاُت وْغو ٝال٣اهىن ؤلاصاعي ؾمذ اإلاكغٕ الجؼاتغي لألشخام الخىام بدؿُحر اإلاغ٤ٞ
الٗام املخلي و٣ٞا ألق٩ا ٫حٗا٢ضًت حضًضة -ؾىبرػها الخ٣ا -في زُىة مىه جبحن مضي ٗٞالُت مبضأ ٢ابلُت
ج ٠ُ٨اإلاغ ٤ٞالٗام املخلي م٘ اإلاخٛحراث الضولُت.
اإلابدث الثاوي :جكىٌٍ اإلاغقو الػام املحلي.
أؾلٟىا الظ٦غ ؾاب٣ا أن اإلاكغٕ الجؼاتغي حاء باإلاغؾىم الخىُٟظي 199-18في زُىة مىه لٟخذ باب
الاؾدثماع في اإلاغا ٤ٞاملخلُت والاؾدثماع باإلاكاعَ٘ الخابٗت للجماٖاث املخلُت بؿبب جد ٤ُ٣اهضا ٝمُٗىت
1
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عجؼث الجماٖاث ؤلا٢لُمُت ًٖ جد٣ُ٣ها بظاتها ٣ٞبلذ مؿاٖضة الخىام(اإلاُلب ألاوُ)ٚ ،حر أهه ٞغى
نُٛت ٢اهىهُت جخم بمىحبها الخىاػ ًٖ ٫الدؿُحر مً الجماٖاث املخلُت الى ألاشخام الخىام(اإلاُلب
الثاوي).
اإلاُلب ألاوُ :أؾباب الؿماح بخكىٌٍ حؿُيراإلاغاقو الػامت املحلُت.
ًم٨ىىا أن هغح٘ ؾبب جٟىٌٍ حؿُحر اإلاغ ٤ٞالٗام املخلي الى أؾباب مسخل٢ ٠اهىهُت وا٢خهاصًت
واحخماُٖت وج٣ىُت ،خُث جم جٟىٌٍ اإلاغا ٤ٞالٗامت املخلُت الخُىٍت ٧اإلااء وال٨هغباء والى٣ل الخًغي
والخُهحر للكغ٧اث الخانت ،هٓغا ل٩ىن جل ٪اإلاغا ٤ٞجخُلب ج٣ىُاث ٦بحرة ووؾاتل ج٨ىىلىحُت مخُىعة،
وهي ام٩اهُاث جٟخ٣ضها املجالـ املخلُت مما ًدى ٫صون جد ٤ُ٣الجىصة في أصاء الخضماث ،زهىنا وأن
الكغ٧اث الخانت ٚالبا ما ج٣ىم بىاء ٖلى م٣خًُاث ٖ٣ىص حؿُحر(امخُاػ) ببٖاصة جؤهُل املجاالث التي
جخضزل ٞيهاٞ ،املجهىصاث التي ًبظلها الُ٣إ الخام ٢ض حؿاهم في ج٣ىٍت الا٢خهاص املخلي والاؾخجابت
للخاحُاث الىاججت ًٖ الٗمغان الؿغَ٘ والىمى الضًمٛغافي٦ ،ما أن جسهو الكغ٧اث الخانت وججغبتها في
حؿُحر هظا الىىٕ مً اإلاغا ٤ٞالا٢خهاصًت ؾُجٗلها جىجر في أصائها في ْغو ٝحُضة ،ألامغ الظي ؾُدُذ
للجماٖاث املخلُت اؾدثماع ام٩اهُاتها اإلاالُت في جُىٍغ اإلاكاعَ٘ الاحخماُٖت ،مما ًىٗ٨ـ اًجابُا ٖلى
جىاٞؿُت الجماٖاث وٍم٨نها مً حلب الاؾدثماعاث والاعج٣اء بُ٣إ الؿُاخت وججىٍض الخضماث املخلُت.1
ومً ألاؾباب ٦ظل ٪ؾعي البلضًت الى يمان ؾحر اإلاهالر الٗمىمُت البلضًت التي تهض ٝالى جلبُت خاحُاث
مىاَىيها واصعاة أمال٦ها وبهظه الهٟت ٞهي جدضر اياٞت الى مهالر ؤلاصاعة الٗامت مهالر ٖمىمُت ج٣ىُت
٢هض الخٟ٨ل بيكاَاث الخضماث الؿاب ٤ط٦غها.2
اإلاُلب الثاوي :اجكانُت الخكىٌٍ الهُؿت ناهىهُت لدؿُيراإلاغقو الػام املحلي.
أُ٦ض أن اإلاغا ٤ٞالٗامت املخلُت ال٣اتمت إلقبإ خاحُاث ًىمُت أؾاؾُت وخُىٍت لٟاتضة الؿ٩ان ٖلى
الهُٗض املخلي ،باجذ ملؼمت في الى٢ذ الخالي باالههُإ إلاخُلباث الخدضًث والخجضًض والٗهغهت ،الؾُما
في ْل الخدىالث الٗاإلاُت ال٨بري الا٢خهاصًت والاحخماُٖت والث٣اُٞت وآلازاع الا٢خهاصًت الىاججت ًٖ
الٗىإلات التي تهم الجىصة وؤلاهخاحُت والخىاٞؿُت ،اط باث مٟغويا ٖلُه أن ًُىع وٍجضص أؾالُب اقخٛاله
ووؾاتل ٖمله بال٣ضع ال٩افي والًغوعي لالعج٣اء بجىصجه .وهى ما أ٢ضم ٖلُه اإلاكغٕ الجؼاتغي مً زال٫
انضاعه للمغؾىم الخىُٟظيٖ 199-18ىض اؾخدضازه ألؾالُب لدؿُحر اإلاغا ٤ٞالٗامت املخلُت ومنها :الامخُاػ،
الاًجاع ،الى٧الت املخٟؼة ،الدؿُحر.
1
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قػهض الامخُاػ ٦هُٛت جٟىٌٍ للمغ ٤ٞالٗام املخلي ً٣هض به :هى الك٩ل الظي حٗهض مً زالله الؿلُت
اإلاٟىيت (الجماٖاث املخلُت او اإلائؾؿاث الٗمىمُت طاث الُاب٘ الاصاعي الخابٗت لها) للمٟىى له اما
اهجاػ ميكآث او ا٢خىاء ممخل٩اث يغوعٍت إل٢امت اإلاغ ٤ٞالٗام واؾخٛالله ،واما حٗهض له  ِ٣ٞاؾخٛال٫
اإلاغ ٤ٞالٗام.1
أما غهض الاًجاع ٞهى :الاًجاع هى الك٩ل الظي حٗهض مً زالله الؿلُت اإلاٟىيت للمٟىى له حؿُحر
ونُاهت اإلاغ ٤ٞالٗام م٣ابل اجاوة ؾىىٍت ًضٗٞها لها وٍخهغ ٝاإلاٟىى له لخؿابه م٘ جدمل ٧ل املخاَغ
وجدذ ع٢ابت حؼتُت مً الؿلُت اإلاٟىيت.2
وغهض الىًالت املحكؼة هي :هي الك٩ل الظي حٗهض الؿلُت اإلاٟىيت مً زالله للمٟىى له حؿُحر اإلاغ٤ٞ
الٗام أو حؿُحره ونُاهخه.3
أما غهض الدؿُير  :هى الك٩ل الظي حٗهض الؿلُت اإلاٟىيت مً زالله للمٟىى له حؿُحر اإلاغ ٤ٞالٗام او
حؿُحره او نُاهخه بىن زُغ ًخدمله اإلاٟىى له.4
و٢ض حاء هظا الخدضًث ألؾالُب حؿُحر اإلاغا ٤ٞلم ًؤحي ٖبثا بل حاء هدُجت ْهىع اإلاؿاوة في ألاؾالُب
الخ٣لُضًت اإلاٗخمضة ؾاب٣ا ٦ؿىء الخضبحر والبِء والغوجحن وٖضم اإلاغوهت ويٗ ٠اإلاغصوصًتٞ .ب٣هض الؿهغ
ٖلى خؿً حؿُحر اإلاغا ٤ٞالٗمىمُت املخلُت ؾمذ اإلاكغٕ الجؼاتغي بخٟىٌٍ اإلاغ ٤ٞالٗام الىَني و٦ظا
اإلاغ ٤ٞالٗام املخليٞ ،جٗل الخٟىٌٍ ًخمثل في جدىٍل بٌٗ اإلاهام ٚحر الؿُاصًت الخابٗت للؿلُاث
الٗمىمُت إلاضة مدضصة الى اإلاٟىى له.5
هظا وؾمذ للجماٖاث ؤلا٢لُمُت واإلائؾؿاث الٗمىمُت طاث الُاب٘ ؤلاصاعي الخابٗت لها ،واإلاؿئولت ًٖ
مغٖ ٤ٞام التي جضعى في نلب الىو قالؿلُت اإلاٟىيتق بخٟىٌٍ حؿُحر مغٖ ٤ٞام الى شخو مٗىىي ٖام
أو زام زاي٘ لل٣اهىن الجؼاتغي ًضعى في نلب الىو قاإلاٟىى لهق بمىحب اجٟاُ٢ت جٟىٌٍ.6
وٖلُه ٞالهُٛت ال٣اهىهُت لخٟىٌٍ حؿُحر اإلاغ ٤ٞالٗام املخلي هي اجٟاُ٢ت الخٟىٌٍ التي جخسظ ألاق٩ا٫
اإلاكاع اليها أٖاله.
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ًم٨ىىا أن هغح٘ ؾبب جٟىٌٍ حؿُحر اإلاغ ٤ٞالٗام املخلي الى أؾباب مسخل٢ ٠اهىهُت وا٢خهاصًت
واحخماُٖت وج٣ىُت ،خُث جم جٟىٌٍ اإلاغا ٤ٞالٗامت املخلُت الخُىٍت ٧اإلااء وال٨هغباء والى٣ل الخًغي
والخُهحر للكغ٧اث الخانت ،هٓغا ل٩ىن جل ٪اإلاغا ٤ٞجخُلب ج٣ىُاث ٦بحرة ووؾاتل ج٨ىىلىحُت مخُىعة،
وهي ام٩اهُاث جٟخ٣ضها املجالـ املخلُت مما ًدى ٫صون جد ٤ُ٣الجىصة في أصاء الخضماث ،زهىنا وأن
الكغ٧اث الخانت ٚالبا ما ج٣ىم بىاء ٖلى م٣خًُاث ٖ٣ىص حؿُحر(امخُاػ) ببٖاصة جؤهُل املجاالث التي
جخضزل ٞيهاٞ ،املجهىصاث التي ًبظلها الُ٣إ الخام ٢ض حؿاهم في ج٣ىٍت الا٢خهاص املخلي والاؾخجابت
للخاحُاث الىاججت ًٖ الٗمغان الؿغَ٘ والىمى الضًمٛغافي٦ ،ما أن جسهو الكغ٧اث الخانت وججغبتها في
حؿُحر هظا الىىٕ مً اإلاغا ٤ٞالا٢خهاصًت ؾُجٗلها جىجر في أصائها في ْغو ٝحُضة ،ألامغ الظي ؾُدُذ
للجماٖاث املخلُت اؾدثماع ام٩اهُاتها اإلاالُت في جُىٍغ اإلاكاعَ٘ الاحخماُٖت ،مما ًىٗ٨ـ اًجابُا ٖلى
جىاٞؿُت الجماٖاث وٍم٨نها مً حلب الاؾدثماعاث والاعج٣اء بُ٣إ الؿُاخت وججىٍض الخضماث املخلُت.1
الكغع ألاوُ :أَغاف اجكانُت الخكىٌٍ.
مما ؾب ٤وبمىحب اإلااصة 04مً طاث اإلاغؾىم ًدبحن أن اَغا ٝاجٟاُ٢ت حؿُحر اإلاغ ٤ٞالٗام املخلي ًبرػان
في :الجماٖاث ؤلا٢لُمُت 2أو اإلائؾؿاث الٗمىمُت طاث الُاب٘ ؤلاصاعي الخابٗت للجماٖاث بهٟتها الؿلُت
اإلاكىيت مً حهت والصخو اإلاٗىىي الٗام أو الخام بهٟخه اإلاكىى له مً حهت أزغي.
الكغع الثاوي :الكغوٍ الىاحب جىاقغها في اجكانُت الخكىٌٍ (الكٍلُت واإلاىيىغُت).
باليؿبت للكغوٍ الك٩لُت الىاحب جىاٞغها في اإلاٟىى له جًمىتها اإلااصة 30مً اإلاغؾىم طاجه.
أما الكغوٍ اإلاىيىُٖت ٣ٞض ههذ ٖليها اإلااصة .22والكغوٍ الك٩لُت الجٟاُ٢ت الخٟىٌٍ حاءث في
اإلااصة 48مً اإلاغؾىم.
ٞبخُىع وجىامي الخاحُاث املخلُت وحٗضص الخضماث املخلُت التي جخىالها الجماٖاث املخلُت أيخى مً
الالػم الاعج٣اء بؤصاء اإلاغ ٤ٞالٗام املخلي وجُىٍغ حؿُحره ختى ٌؿخجُب بٟٗالُت لخاحُاث الؿ٩ان في
مسخل ٠املجاالث.

1
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كومغار إبراىيم ،المرجع السابق،ص.82
الجماعة اإلقميمية تتمثل في البمدية التي تتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقمة ،فيي القاعدة اإلقميمية

الالمركزية ومكان لممارسة المواطنة وتشكل إطار مشاركة المواطن في تسيير الشؤون العمومية /المادة  02-01من قانون
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زاجمت :
ان الؾخسضام جٟىٌٍ اإلاغ ٤ٞالٗام في ال٣اهىن الجؼاتغي ازاعا هامت ٞهى بضًل مً بضاتل جمىٍل اإلاغا٤ٞ
الٗمىمُت والظي مً زالله ٌٗؼػ ال٣ضعة اإلاالُت للضولت وهى ما ٌؿمى ه٣ل اإلاؿئولُت اإلاالُت مً الضولت
للخىام  ،باالياٞت الى جٟىٌٍ حؼء اؾاس ي مً اإلاؿئولُت واملخاَغ في بٌٗ الٗ٣ىص (الامخُاػ والاًجاع )
الى اإلاٟىى له ،
ًيخج ٖلى الخٟىٌٍ اًًا جدؿحن اصاء الخضمت الٗمىمُت للمغا ٤ٞالٗامت الؾُما في اإلاغا ٤ٞطاث الُاب٘
الهىاعي والخجاعي باٖخباعها مغ ٤ٞا٢خهاصي وطل ٪اؾخسضام ألاصواث الٗالُت الجىصة.
ومً اهم الازاع اًًا جدؿحن الٗال٢ت م٘ اإلاىاَىحن وع ٘ٞمً اإلاؿخىي اإلاِٗص ي جلبُت للخاحت ٞخد٤ُ٣
الخاحت الا٢خهاصًت للٟغص باٖخباع هى أخض ٖىانغ ا٦خما ٫اهضا ٝوحىص اإلاغ ٤ٞالٗام ٧ل طل ٪في ْل
جد ٤ُ٣اإلاهلخت الٗامت واملخآٞت ٖلى اإلاغ ٤ٞالٗام.
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أقٍاُ جكىًٍاث اإلاغقو الػام.
ٚغَس ي مدمىص
وػاعة الضازلُت

هظغة قاملت (مضزل )
ان جٟىٌٍ اإلاغ ٤ٞالٗام باألزو مىحه الى حؿُحر اإلاغا ٤ٞالٗمىمُت طاث الُاب٘ الخجاعي والا٢خهاصي
والهىاعي وبالىٓغ الى ٦ثرة ألاٖباء اإلاى٧لت الى الجماٖاث املخلُت الؾُما الىالًت و البلضًت واعجٟإ ج٩الُ٠
أٖباء وه٣ٟاث حؿُحر بٌٗ هظه اإلاغا ٤ٞوٖضم مغصوصًتها في ْل ٖضم ال٣ضعة ٖلى جىمُتها واٖاصة الاٖخباع لها
ٞبن جٟىٌٍ حؿُحرها ٌٗخبر وؾُلت هاحٗت لخ٣لُو ه٣ٟاتها وػٍاصة اًغاصاتها صون ؤلازال ٫بالخضماث اإلا٣ضمت
للمىاَىحن.
جىو اإلااصة  210مً ٢اهىن اله٣ٟاث الٗمىمُت وجٟىًٍاث اإلاغ ٤ٞالٗام ٖلى  :ق ًم ً٨أن ًؤزظ
جٟىٌٍ اإلاغ ٤ٞالٗام ،خؿب مؿخىي الخٟىٌٍ ،والخُغ الظي ًخدمله اإلاٟىى له وع٢ابت الؿلُت
اإلاٟىيت ،ق٩ل الامخُاػ أو ؤلاًجاع أو الى٧الت املخٟؼة أو الدؿُحر٦ ،ما ًم ً٨أن ًؤزظ جٟىٌٍ اإلاغ ٤ٞالٗام
أق٩اال أزغي .ق

و٢ض أ٦ضث ٖلى هظه ألاق٩ا ،٫اإلاىاص مً  49الى  57مً اإلاغؾىم الخىُٟظي

ع٢م .199-18

هٟهم مً هو اإلااصة أن اإلاكغٕ الجؼاتغي ٢ام بخدضًض أعبٗت أق٩ا ٫لخٟىٌٍ اإلاغ ٤ٞالٗام وهي الامخُاػ،
ؤلاًجاع ،الى٧الت املخٟؼة والدؿُحر.
مٟهىمه :هى ٖ٣ض ًخم بمىحبه حؿُحر واؾخٛال ٫مغٖ ٤ٞام م٘ يمان خصاء الخضمت الٗمىمُت اإلايكؤة ألحلها
بم٣ابل مبل ٜمالي ًضٗٞه اإلاٟىى له الى الهُئت اإلاؿئولت ًٖ هظا اإلاغ ٤ٞفي مضة ػمىُت مدضصة في الٗ٣ض و٤ٞ
قغوٍ حٗا٢ضًت واضخت و ص٣ُ٢ت
أؾباب اللجىء الى َغٍ٣ت جٟىٌٍ حؿُحر اإلاغ ٤ٞالٗام بمسخل ٠أق٩اله:
 ػٍاصة الُلب ٖلى الخضمت الٗمىمُت مً َغ ٝاإلاىاَىحن ٦ما وهىٖا .120

 الخاحت اإلالخت الى جُىٍغ و جدؿحن هىُٖت الخضماث الٗمىمُت . ز ٌٟالى٣ٟاث اإلاخٗل٣ت ببهجاػ هظه اإلاغا ٤ٞوحؿُحرها والٗىاًت بها . الخهىٖ ٫لى اًغاصاث حضًضة . اعجٟإ ٖضص اإلاغا ٤ٞالٗمىمُت وجىىٖها وحٗ٣ض حؿُحرها . جُىٍغ الُ٣إ الخام واصماحه في مجا ٫الخضمت الٗمىمُت البدث ًٖ الٟٗالُت و اإلاغصوصًت . حٗؼٍؼ الكغا٦ت بحن الُ٣إ الٗام والخام. -1حػغٍل ؤلامخُاػ
ق هىٖ٣ض أو اجٟا ١ج٩ل ٠ؤلاصاعة اإلااهدت ،ؾىاء ٧اهذ الضولت أو الىالًت أو البلضًت بمىحبه شخها
َبُُٗا أو شخها مٗىىٍا مً ال٣اهىن الٗام أو مً ال٣اهىن الخام ٌؿمى ناخب الامخُاػ بدؿُحر
واؾخٛال ٫مغٖ ٤ٞام إلاضة مدضصة ،وٍ٣ىم ناخب الامخُاػ باصاعة اإلاغ ٤ٞمؿخسضما ٖماله وأمىاله
ومخدمال اإلاؿئولُت الىاحمت ًٖ طل ،٪في م٣ابل الُ٣ام بهظه الخضمت (حؿُحر اإلاغ ٤ٞالٗام)ً ،خ٣اض ى
م٣ابل مالي ًدضص في الاجٟاُ٢تً ،ضٗٞه اإلاىخٟٗحن بسضماث اإلاغ”.٤ٞ
زهابهه
• ٖ٣ض الامخُاػ ٖ٣ض اصاعي ًسً٘ للىٓام ال٣اهىوي ؤلاصاعي.
• مضة ٖ٣ض الامخُاػ َىٍلت وؿبُا و حٗاص٦ ٫دض أ٢ص ى  30ؾىت.
• ً٣ىم ٖلى اؾخٛال ٫اإلاغ ٤ٞالٗام ،بمٗنى أن الؿلُت اإلاٗىُت حؿلم له اإلاغ ٤ٞالظي أوكؤجه بىٟؿها
٦دالتٖ ،لى أن ً٣ىم ببوكاء اإلايكاث وا٢خىاء اإلامخل٩اث الًغوعٍت لدؿُحر اإلاغ ٤ٞالٗمىمي ،أو أن
ً٣ىم هى ببوكاء اإلاغ ٤ٞب٩امله و ً٣ىم ببؾخٛالله.
• جمىٍل ٦لي مً َغ ٝاإلاٟىى لهٞ ،هى مؿئوٖ ٫لُه مؿئولُت ٧املت وال صزل للؿلُت اإلاٟىيت اال
للغ٢ابت بٛغى الخؤ٦ض مً جىُٟظه لاللتزاماث اإلاىهىم ٖليها في الٗ٣ض والخؤ٦ض مً خؿً ؾحر
اإلاغ.٤ٞ
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• ًسً٘ اإلاغ ٤ٞالٗام مدل ٖ٣ض الامخُاػ الى ٧ل اإلاباصة اإلاخٗل٣ت بدؿً ؾحر اإلاغا ٤ٞالٗامت،
اإلاخٗل٣ت باالؾخمغاعٍت وجد ٤ُ٣اإلاؿاواة بحن اإلاىخٟٗحن و٢ابلُخه للخٗضًل والخُىٍغ.
• ًخ٣اض ى اإلاٟىى له م٣ابل اؾخٛالله للمغ ٤ٞالٗمىمي ،مً أجاوي اإلاىخٟٗحن الظًً ً٣ضمىجها م٣ابل
خهىلهم ٖلى زضمت.
 -2حػغٍل ؤلاًجاع
• ٢ض ٖغٞه اإلاكغٕ الجؼاتغي بمىحب اإلااصة  ،210حٗهض الؿلُت اإلاٟىيت للمٟىى له بدؿُحر مغ٤ٞ
ٖام ونُاهخه ،م٣ابل اجاوة ؾىىٍت ًضٗٞها لها وٍخهغ ٝاإلاٟىى له خُيئظ لخؿابه وٖلى
مؿئولُخه.
• ػٍاصة ٖلى اٖاصة حٗغٍٟه يمً هو اإلااصة  54مً اإلاغؾىم الخىُٟظي اإلاظ٧ىع ؾاب٣ا ،أياٞذ اإلااصة،
أن اإلاٟىى له ًخدمل ٧ل املخاَغ التي ًم ً٨أن جىجم ًٖ جىُٟظ الٗ٣ض مً مساَغ ججاعٍت جخٗل٤
ببًغاصاث الاؾخٛال ٫ومساَغ نىاُٖت جخٗل ٤بؤٖباء الاؾخٛال ٫والى٣ٟاث اإلاغجبُت بدؿُحر اإلاغ٤ٞ
الٗام ،وٍسً٘ لغ٢ابت حؼتُت ولِؿذ ٧املت مً َغ ٝالؿلُت اإلاٟىيت التي ج٣ىم بىٟؿها بخمىٍل
ا٢امت اإلاغ ،٤ٞوٍ٩ىن أحغ اإلاٟىى له مجمىٕ ألاجاوي التي ًضٗٞها اإلاغج٣ٟىن.
• ٦ما أياٞذ اإلااصة ،جدضًض مضة الاجٟاُ٢ت ب  15ؾىت٢ ،ابلت للخمضًض بمضة ال جخٗضي  3ؾىىاث
٦دض أ٢ص ى مغة واخض ،في ملخ ،٤ل ً٨قغٍُت أن ج٩ىن بُلب مً الؿلُت اإلاٟىيت ٖلى أؾاؽ
ج٣غٍغ مٗلل الهجاػ اؾدثماعاث ماصًت ٚحر مىهىم ٖليها في الاجٟاُ٢ت
ٖغٞذ اإلااصة  210مً ٢اهىن اله٣ٟاث الٗمىمُت ٖلى اهه حٗهض الؿلُت اإلاٟىيت للمٟىى له اما
اهجاػ ميكاث أو ا٢خىاء ممخل٩اث يغوعٍت إل٢امت اإلاغ ٤ٞالٗام واؾخٛالله ،واما حٗهض له ِ٣ٞ
اؾخٛال ٫اإلاغ ٤ٞالٗام ،وج٩ىن ٖملُت الاؾخٛال ٫باؾم اإلاٟىى له وجدذ مؿئولُخه٦ ،ما ً٣ىم بٗملُت
الخمىٍل بىٟؿه ،م٣ابل أجاوي ًدهلها مً مؿخسضمي اإلاغ ٤ٞالٗام٦ ،ما جخم ٖملُت الاؾخٛال ٫جدذ
ع٢ابت الؿلُت اإلاٟىيت.
ػٍاصة ٖلى هظا الخٗغٍ ٠أياٞذ اإلااصة  53مً اإلاغؾىم الخىُٟظي اإلاخٗل ٤بخٟىٌٍ اإلاغ ٤ٞالٗمىمي،
اإلاضة ال٣هىي لالمخُاػ والتي ال جخجاوػ  30ؾىت٢ ،ابلت للخمضًض مغة واخضة إلاضة  4ؾىىاث ٦دض أ٢ص ى،
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بمىحب ملخ ،٤بُلب مً الؿلُت اإلاٟىيت ٖلى أؾاؽ ج٣غٍغ مٗلل ًخًمً اهجاػ اؾدثماعاث ماصًت
حضًضة ،لم ًخم الىو ٖليها في اجٟاُ٢ت جٟىٌٍ اإلاغ ٤ٞالٗام.
زهابهه
• ٖ٣ض ؤلاًجاع مً الٗ٣ىص مدضصة اإلاضة وهي ٖ٣ىص مخىؾُت اإلاضي ،الهض ٝمً طل ٪هى لخم٨حن
الؿلُت اإلاٟىيت مً ججضًض الٗ٣ض م٘ مخٗاملحن خزغًٍ.
• مهاعٍ ٠اهجاػ وا٢امت اإلايكآث جٖ ٘٣لى ٖاج ٤الؿلُت اإلاٟىيت ،أما ج٩الُ ٠اؾخٛال ٫اإلاغ٤ٞ
وأٖما ٫الهُاهت ُٞلتزم بها اإلاٟىى له.
• ًخدمل اإلا ٟىى له ٧ل املخاَغ التي ًم ً٨أن جيكؤ ًٖ ٖملُاث الاؾخٛالٚ ،٫حر أهه ًدهل ٖلى
اجاواث مً اإلاىخٟٗحن م٣ابل خهىلهم ٖلى زضمت.
• ما ًمحز هظا الٗ٣ض أن اإلاٟىى له ً٣ىم بض ٘ٞم٣ابل مالي للؿلُت اإلاٟىيت ٦بض ًٖ ٫اًجاعه
للمغ ٤ٞوٍض ٘ٞؾىىٍا وهي عؾىم مسههت لخُُٛت ه٣ٟاث ؤلاصاعة.
 -2حٗغٍ ٠الى٧الت املخٟؼة
هى هٓام حٗهض بم٣خًاه الؿلُت اإلاٟىيت للمٟىى له بدؿُحر ونُاهت اإلاغ ٤ٞالٗامٖ ،لى خؿاب
الؿلُت اإلاٟىيت التي جمى ٫بىٟؿها ا٢امت اإلاغ ٤ٞالٗام ،وبىٟؿها ج٣ىم ببصاعجه وع٢ابخه ال٩لُت.
ٚحر أن اإلاٟىى له ال ًخدهل ٖلى اإلا٣ابل اإلاالي مً َغ ٝاإلاىخٟٗحن مً اإلاغ ٤ٞواهما مً الؿلُت
اإلاٟىيت بىاؾُت مىدت جدضص بيؿبت مئىٍت مً ع٢م ألاٖما ٫وجًا ٝاليها مىدت اهخاحُت وخهت مً
ألاعباح ،في خحن ًخم جدضًض الخٗغٍٟاث التي ًضٗٞها اإلاؿخُٟضون مً اإلاغ ٤ٞمً َغ ٝالؿلُت اإلاٟىيت
باالقترا ٥م٘ اإلاٟىى له بدُث ًدهل هظا ألازحر هظه الخٗغٍٟاث لهالر الؿلُت اإلاٟىيت ،وهظا ما
٢غعجه اإلااصة  210اإلاظ٧ىعة ؾاب٣ا.
زهابهه
ًسخل٣ٖ ٠ض الى٧الت املخٟؼة في ال٨ثحر مً الىىاحي مً ٖ٣ىص الخٟىٌٍ ألازغي:
* الاؾخٛال٩ً ٫ىن لخؿاب الؿلُت اإلاٟىيت.
* ا٢امت اإلاغ ٤ٞالٗام ببىاء اإلايكاث والهُاهت والخجهحزاث مً َغ ٝالؿلُت اإلاٟىيت.
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* اإلا٣ابل اإلاالي الظي ًخدهل ٖلُه اإلاٟىى له مغجبِ باؾخٛال ٫اإلاغ ٤ٞالٗام ،وٍ٩ىن بالخهىٖ ٫لى
وؿبت مئىٍت مً ع٢م ألاٖما ،٫اياٞت الى ٖالواث ؤلاهخاج.
* ام٩اهُت اياٞت ٖالواث مغجبُت بالدؿُحر الٟٗا ٫واإلاغصوصًت ؤلاهخاحُت (الغبذ).
* ًدهل اإلاٟىى له الخٗغٍٟاث لهالر الؿلُت اإلاٟىيت.
أٖاصث اإلااصة  55مً اإلاغؾىم الخىُٟظي حٗغٍ ٠الى٧الت املخٟؼة ،وخضصث مضة الٗ٣ض بـ

 10ؾىىاث

٦دض أ٢ص ى٢ ،ابلت للخمضًض مغة واخضة إلاضة ال جخٗضي ؾيخحن ٦دض أ٢ص ى ،بُلب مٗلل مً الؿلُت
اإلاٟىيت الهجاػ اؾدثماعاث ماصًت ٚحر مىهىم ٖليها في الاجٟاُ٢ت.
 -4حػغٍل حؿُيراإلاغقو الػام.
ٖغٞخه اإلااصة  210اإلاظ٧ىعة ؾاب٣ا ٖلى أهه ٖ٣ض ً٣ىم ٖلى ٖملُت حؿُحر ونُاهت اإلاغ ٤ٞالٗام ،لً٨
ٌؿخٛل اإلاٟىى له اإلاغ ٤ٞالٗام لخؿاب الؿلُت اإلاٟىيت التي جمىله بىٟؿها وجدخ ٟٔببصاعجه.
وٍدهل اإلاٟىى له الخٗغٍٟاث لهالر الؿلُت اإلاٟىيت.
ال ًخدمل اإلاٟىى له أي زُغ ،وٍخ٣اض ى اإلاٟىى له أحغه مباقغة مً َغ ٝالؿلُت اإلاٟىيت في
ق٩ل مىدت جدضص بيؿبت مئىٍت مً ع٢م ألاٖما ٫جًا ٝاليها مىدت اهخاحُت ،وٍخم جدضًض الخٗغٍٟاث
التي ًضٗٞها مؿخسضمى اإلاغ ٤ٞالٗام مؿب٣ا في صٞتر الكغوٍ مً َغ ٝالؿلُت اإلاٟىيت التي جدخٟٔ
باألعباح .وفي خالت العجؼ حٗىى الؿلُت اإلاٟىيت اإلاٟىى له بؤحغ حؼافي.
و٢ض خضصث اإلااصة  56مً اإلاغؾىم الخىُٟظي اإلاخٗل ٤بخٟىٌٍ اإلاغ ٤ٞالٗمىمي مضة اؾخٛال ٫اإلاغ٤ٞ
بدُث ال جخجاوػ  5ؾىىاث.
زهابهه
اإلاؿحر ٌؿحر اإلاغ ٤ٞالٗام ٖلى خؿاب الؿلُت اإلاٟىيت٦ ،ما ال ًخدمل املخاَغ الىاحمت ًٖ الدؿُحر
اط جخدملها الؿلُت اإلاٟىيت ،والخٗغٍٟاث التي ًضٗٞها مؿخسضمى اإلاغ ٤ٞجدهل لهالر الؿلُت
اإلاٟىيت.
اإلا٣ابل اإلاالي ٚحر مغجبِ بيخاتج الاؾخٛال ٫واهما مدضص مؿب٣ا في الٗ٣ض.
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ِب اٌٙذف ِٓ رف٠ٛط اٌّشفك
اٌؼبَ ؟
ِٓ ّٛ٠ي رف٠ٛط اٌّشفك
اٌؼبَ؟
ِٓ ٠زسًّ اٌّغإ١ٌٚخ؟

Concessi
االمخياز on

Affermage
اإليجار

أدبص
ِششٚع
الزٕبء /ٚاٚ
اعزغالي
ِشفك ػبَ

رغ١١ش  ٚص١بٔخ
اٌّشفك اٌؼبَ

الوكالت
المحفسة
Régie
intéressé

Gérance
الخسيير

رغ١١ش أ ٚرغ١١ش  ٚص١بٔخ اٌّشفك اٌؼبَ

اٌغٍطخ اٌّفٛظخ

اٌّفٛض ٌٗ

اٌّفٛض ٌٗ ٠زسًّ رجؼبد اعزغالي اٌّشفك اٌؼبَ

أٛٔ ٞع ِٓ اٌّشالجخ؟

رسذ ِشالجخ
اٌغٍطخ اٌّفٛظخ

و١ف ٠أخز اٌّفٛض ٌٗ أخشٖ؟

أربِٓ ٜٚ
ِغزخذِ ٟاٌّشفك
اٌؼبَ

ِٓ اٌز٠ ٞسذد األعؼبس؟

زغت اٌؼشض

٠سزفع ثاداسح اٌّشفك اٌؼبَ
ِٕسخ ِسذدح ة ِٕ + CA%سخ اإلٔزبخ١خ

ِب ٟ٘
اٌفٛائذ اٌزٟ
ردٕٙ١ب
اٌغٍطخ
اٌّفٛظخ؟

اٌزِّٓ ٓ٠ٛ
خبسج
اٌّ١ضأ١خ ِف١ذ
ف ٟزبٌخ
إٌذسح.

االعزفبدح ِٓ أربٜٚ
عٕ٠ٛخ

ِثبي

لبػخ س٠بظخ،
خػ رشاِٛا،ٞ
ِسطخ ٌشعىٍخ
إٌفب٠بد،
ِطؼُ
ِذسع،ٟ

رغ١١ش اٌّالػت
اٌدٛاس٠خ ،رغ١١ش
اٌزد١ٙضاد اٌطج١خ،

زصخ ِٓ
األسثبذ ػٕذ
االلزعبء

• زفع اٌّىبعت
• ف ٟزبٌخ اٌؼدض٠ ،زُ
دفغ ِجٍغ خضافٟ
ِالئُ ٌٍّفٛض ٌٗ.

ػٓ غش٠ك
االرفبق

ػٓ غش٠ك اٌغٍطخ اٌّفٛظخ

اٌّفٛض ٌٗ ٠سصً اٌزؼش٠فبد ٚاألربٌ ٜٚصبٌر اٌغٍطخ
اٌّفٛظخ

رغ١١ش زبفالد إٌمً
اٌّذسع ،ٟرغ١١ش
اٌّطبػُ اٌّذسع١خ،
األعٛاق اٌدٛاس٠خ

اإللبِبد ،اٌفٕبدق،أسٚلخ،
ِزبزف ...
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مجاالث جُبُو جكىًٍاث اإلاغقو الػام
(صعاؾت جهُمُت)
صٞ .ىهاؽ ؾهُلت
ًلُت الحهىم والػلىم الؿُاؾُت -حامػت بجاًت

مهضمت
حك٩ل ج٣ىُت الخٟىٌٍ في حؿُحر اإلاغا ٤ٞالٗامت اخضي الىؾاتل التي جلجؤ اليها الجماٖت الٗامت
ب٣هض اقغا ٥الُ٣إ الخام في حؿُحر وجىُٓم مغا٣ٞها الٗامت ،وهظا ألاؾلىب في الدؿُحر ًخمحز باإلاغوهت
والٟٗالُت ،لجؤث الُه الضولت الجؼاتغٍت زانت في ُ٢إ اإلاُاه ،بُٛت جدؿحن الخضمت الٗمىمُت للمُاه.
ّ
ؾاهم ُٚاب ؤلاَاع ال٣اهىوي و الدكغَعي لهظه الخ٣ىُت في ٖضم ويىح الغإٍت ُٞما ًخٗل ٤بمٟهىم
ّ
ّ
ّ
جٟىٌٍ اإلاغاّ ٤ٞ
الخ٣ىُت ال٣ضًمت الخضًثت التي ًمخض حظوعها
الٗامت ،و جدضًض الٗ٣ىص التي جضزل في هظه
ّ
ّ
اإلاكغٕ الٟغوس ي ،الظي
الى ٖ٣ض امخُاػ اإلاغ ٤ٞالٗام ،ما أصي الى الخلِ بحن هظًً اإلاٟهىمحن ٖلى ٖ٨ـ
وي٘ ؤلاَاع ال٣اهىوي لخٟىٌٍ اإلاغ ٤ٞالٗام ؾىت  1993بمىحب ٢اهىن ؾابان٦، 1ما خضص ؤلاحتهاص
الً٣اثي الٟغوس ي ٖ٣ىص الخٟىٌٍ في أعب٘ أهىإ جخمثل أؾاؾا في ٖ٣ض الامخُاػ الظي ٌك٩ل حىهغ
الخٟىٌٍ٣ٖ ،ض اًجاع اإلاغ ٤ٞالٗام ٖ٣ض ؤلاؾخٛالٚ ٫حر اإلاباقغ و ٖ٣ض الدؿُحر.
ّ ّ
ّ
٧ان ُ
اإلاالُت التي حٗاوي منها
البض اهخٓاع ؾىت  ،2015هدُجت ّلخضهىع أؾٗاع البترو ٫و الًٛىَاث
ّ
الضولت الجؼاتغٍت ُ
ّ
اإلاكغٕ الجؼاتغي هظه الخ٣ىُت ،م٘ وي٘ ؤلاَاع ال٣اهىوي لها باإلياٞت الى جدضًض
،لُ٨غؽ
ّ
ّ
الٗ٣ىص التي حكملها هظه الخ٣ىُت ،و ٧ان طل ٪بمىحب اإلاغؾىم الغتاس ي ع٢م ً2 247.15خٗل ٤بدىُٓم
ّ
الٗمىمُت و جٟىًٍاث اإلاغ ٤ٞالٗام  ،لُمأل بظلٞ ٪غاٚا حكغَُٗا في حؿُحر اإلاغاّ ٤ٞ
ّ
الٗامت ،و
اله٣ٟاث
ٌٗالج الازخالالث ّالتي أْهغتها ّ
الخجاعب الؿاب٣ت في مجا ٫حؿُحر ها ،و ًُئؾـ إلاغخلت حضًضة ُّ
٢ىامها جد٤ُ٣
ّ
الكٟاُٞت و ّ
ّ
ّ
الجباًت املخلُت  ،باإلياٞت الى ؤلاؾخٟاصة مً
النهىى باإلاغ ٤ٞالٗام الظي ٌك٩ل أخض مهاصع
ّ
ّ
ّ
الٗمىمُت مً
الخ٨ىىلىحُا الخضًثت التي ًخمخ٘ بها الُ٣إ الخام٧ ،ل هظا بهض ٝجدؿحن الخضمت
الخبرة و
loi N°93-122, du 09 Janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie -1
1168 du 11 décembre 2001 portant -économique et des procédures publiques, Modifié par la loi N°2001
mesures urgentes de réformes à caractères économique et financier, JO RF, N° 25 du 30 Janvier 1993.
/.http //:www.légifrance.gouv.fr
ًمً جىُٓم ّ
 -7مغؾىم عباس ي عنمّ ،247-15
ّ
مئعر في 16ؾبخمبر ً ،2015خ ّ
الٗمىمُت  ،ج ،ع ،ج ،ج ٖضص ،50
اله٣ٟاث
ناصع في 20ؾبخمبر ؾىت.2015
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زال ٫مغاٖاة اإلاهلخت ّ
الٗامت ُ
للمىاًَ مً حهت ،و مغاٖاة مهلخت الُ٣إ الخام في جد ٤ُ٣هامل مً
الغبذ ًدىاؾب م٘ حجم اؾدثماعاجه مً حهت أزغي ّ
وٍخد ٤٣اقغا ٥الخىام في حؿُحر اإلاغا ٤ٞالٗامت مً زال ٫الخىاػ ٫له ًٖ مهمت حؿُحره في اَاع
)(1
ما ٌؿمى بالدؿُحر اإلاٟىى للمغا ٤ٞالٗامت لهالر ألاشخام الخانت
لظل ٪هدؿاء ًٖ ٫مجا ٫جُبُ ٤الخٟىٌٍ الاهٟغاصي و الخٟىٌٍ الاجٟاقي؟
ًخسظ هظا الخىاػ ٫نىعجحن  :بمىحب ٢غاع اصاعي اهٟغاصي جخسظه الؿلُت الٗامت أو بىو
حكغَُٗاقالخٟىٌٍ الاهٟغاصيق (اإلابدث ألاوُ) أو بمىحب ٖ٣ض أو اجٟاُ٢ت جبرم بحن ناخب الخٟىٌٍ
ّ
والؿلُت اإلااهدت للخٟىٌٍق الخٟىٌٍ الاجٟاقيق (الكغع الثاوي ).
(اإلابدث ألاوُ)
اإلاغاقو الػامت مىيىع الخكىٌٍ الاهكغاصي
ٌٗض الخٟىٌٍ الاهٟغاصي اخضي الُغ ١التي حك٩ل اإلابضأ في جٟىٌٍ حؿُحر اإلاغا ٤ٞالٗامت)ً (2مىذ
بهٟت اهٟغاصًت مً الجماٖت الٗامت وبضون ابغام أي ٖ٣ض بحن الُغٞحن)ّ (3
(أوال) و ٢ض ًخد ٤٣الخٟىٌٍ
الاهٟغاصي بُلب مً الصخو الخاي٘ لل٣اهىن الخام خُث ًم ً٨لهظا ألازحر أن ًُلب مً الصخو
ّ
ّ
اإلاٗىىي الٗام اإلا٩ل ٠بدؿُحر اإلاغ ٤ٞالٗام أن ًمىذ له جغزُو أو اٖخماص لدؿُحر حؼء مً اإلاغ ٤ٞالٗام.
ّ
(ثاهُا).
اإلاُلب ألاوُ
الخكىٌٍ الاهكغاصي بىو حكغَعي
ٌك٩ل الخٟىٌٍ ؤلاهٟغاصي أخض مٓاهغ مماعؾت امخُاػاث الؿلُت الٗامت ًمىذ ٚالبا لهالر أشخام
ال٣اهىن الخام اال أهه ًب٣ى زايٗا لىٟـ ال٣ىاٖض و اإلاباصة التي ًسً٘ لها بهٟت ٖامت اإلاغ ٤ٞالٗام
4
والتي حؿمذ بًمان اؾخمغاعٍت اإلاغ ٤ٞالٗام و ج٣ضًم الخضماث للجمهىع
٢ض ًخسظ الخٟىٌٍ ؤلاهٟغاصي نىعجحن ،اما جٟىٌٍ اهٟغاصي ًٖ َغٍ ٤هو حكغَعي أو جٟىٌٍ اهٟغاصي
ًٖ َغٍ٢ ٤غاع اصاعي اهٟغاصي (اإلاُلب الثاوي)
1

- GUGLIELMI Gille .J, « Habilitation unilatérale, délégation contractuelle et consistance du service
public », R.F.D.A.2001, p.353.
2
-LACHAUME Jean-François et autres, op.cit., p.254.
3

- ZOUAIMIA Rachid, la délégation de service public au profit de personnes privées, op.cit , p.5.
 -4.قىػث قغخاث  ،مغح٘ ؾاب ،٤م . 228
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اإلاُلب ّ
ألاوُ
اإلاغاقو الػامت مىيىع الخكىٌٍ إهكغاصي بىو حكغَعي
أوال  :حؿُيرمغقو اإلاُاه مً َغف البلضًاث
ل٣ض ججؿض ازخهام البلضًاث في الخٟ٨ل بسضمت التزوٍض باإلاُاه الهالخت للكغب في ٧ل مً ٢اهىوي
البلضًت 1و ٢اهىن اإلاُاه 2خُث جىو اإلااصة  149مً ٢اهىن البلضًت ٖلى أن البلضًت جخٟ٨ل بخىػَ٘ اإلاُاه
الهالخت للكغب و ألحل طلً ٪م ً٨لها أن جسخاع بحن ؤلاؾخٛال ٫اإلاباقغ للمغ ٤ٞالٗام ٦،ما ًم٨نها اللجىء
الى أؾلىب اإلائؾؿت الٗمىمُت البلضًت 3أو اللجىء الى الامخُاػ.4
وؿخيخج أن ٢اهىن البلضًت مىذ لهظه ألازحرة خغٍت ؤلازخُاع ُٞما ًسو حؿُحرها للمغ ٤ٞالٗام املخلي ٖلى
ٖ٨ـ ٢اهىن اإلاُاه الظي ُ٢ض مً ازخهام حؿُحر الخضمت الٗمىمُت للبلضًت للمُاه مً َغ ٝالبلضًت
خُث جىو اإلااصة  101مىه ٖلى ما ًلي:
ق و ًم ً٨للبلضًت خؿب الُُٟ٨اث املخضصة ًٖ َغٍ ٤الخىُٓم اؾخٛال ٫الخضماث الٗمىمُت للمُاه ًٖ
َغٍ ٤ؤلاؾخٛال ٫اإلاباقغ الظي ًخمخ٘ باإلؾخ٣اللُت اإلاالُت أو ًٖ َغٍ ٤مىذ امخُاػ حؿُحر هظه الخضماث
ألشخام مٗىىٍحن زايٗحن لل٣اهىن الٗامق.
هالخٔ بؤن ٢اهىن اإلاُاه أ٦ض ٖلى أن َغٍ٣ت حؿُحر البلضًت إلاغ ٤ٞاإلاُاه ال ج٩ىن اال و٣ٞا للدؿُحر اإلاباقغ
اإلاخمخ٘ باإلؾخ٣اللُت اإلاالُت ،و بظل٩ً ٪ىن اإلاغ ٤ٞمىيىٖا جدذ ؾلُت و ع٢ابت الهُئت اإلاؿحرة ق البلضًتق و
جخجؿض هظه ؤلاؾخ٣اللُت اإلاالُت في وحىص محزاهُت ملخ٣ت مسخلٟت ًٖ محزاهُت البلضًت.
الى حاهب الدؿُحر اإلاباقغ ًم ً٨للبلضًت أن جمىذ و٣ٞا للماصة ٣ٞ 101غة  03مً ٢اهىن اإلاُاه امخُاػ حؿُحر
الخضمت الٗمىمُت للمُاه ألشخام مٗىىٍحن زايٗحن لل٣اهىن الٗام.
ما ًم ً٨مالخٓخه هى أن ٢اهىن اإلاُاه مىذ نالخُاث واؾٗت للبلضًت ُٞما ًخٗل ٤بدؿُحر زضمت التزوٍض
باإلاُاه الهالخت للكغب ،و هظا ما ًدىا ٌ٢و اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  5101-01اإلايكؤ إلائؾؿت الجؼاتغٍت
 -1ناهىن عنم 10-11مئعر في  22حىان ً، 2011خٗل ٤بالبلضًت  ،مغح٘ ؾاب.٤
 - 2ناهىن عنمً ، 12- 05خٗل ٤باإلاُاه  ،مغح٘ ؾاب. ٤
 -3اإلااصة  150مً ال٣اهىن ع٢م ً ، 10-11خٗل ٤بالبلضًت  ،مغح٘ ؾاب. ٤
 -4اإلااصة ، 155مغح٘ هٟؿه.
5مغؾىم جىكُظي عنم ،101-01مغح٘ ؾاب. ٤
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للمُاه الظي ًسى ٫لهظه ألازحرة ؾلُاث واؾٗت في هظا املجا ٫ما ًدىا ٌ٢م٘ ما جىو ٖلُه اإلااصة  150مً
٢اهىن البلضًت.
الى حاهب طلٞ ،٪بن الىا ٘٢الٗملي أزبذ عجؼ الدؿُحر اإلاباقغ ُ٦غٍ٣ت إلصاعة اإلاغ ٤ٞالٗام ما اوٗ٨ـ
ؾلبا ٖلى زضمت التزوٍض باإلاُاه الهالخت للكغب و ًم ً٨ط٦غ بٌٗ هظه الؿلبُاث في ما ًلي:
 يٗ ٠الخُُٛت ،خُث ما ًؼا ٫بٌٗ الؿ٩ان في ب ٌٟالبلضًاث ٚحر مىنىلحن بكب٨ت الخمىًٍباإلاُاه الهالخت للكغب.
 مك٩ل ؤلاهُ٣اٖاث اإلاؿخمغة الىاججت ًٖ ألاُٖا ٫اإلاخ٨غعة في الخجهحزاث و قب٩اث جىنُل اإلاُاه. يٗ ٠نُاهت اإلايكآث و تهُئتها بؿبب ٢لت ؤلام٩اهُاث اإلااصًت و البكغٍت و اإلاالُت لدؿُحر اإلاغ.٤ٞما ًم٢ ً٨ىله في هظا الكؤن ٞبن ؤلاصاعة ال جخضزل مباقغة في اإلاهام طاث اإلاهلخت الٗامت اال في خالت
عجؼ الخىام ًٖ الُ٣ام بها ،و لظا ٞبن اإلاباصعة الخانت جب٣ى هي ال٣اٖضة و اإلاباصعة الٗمىمُت هي
الاؾخثىاء بِىما ألامغ ًسخل ٠باليؿبت للبلضًاث في الجؼاتغ خُث زى ٫لها اإلاكغٕ ام٩اهُت حؿُحر
مهالخها الٗمىمُت ًٖ َغٍ ٤الدؿُحر اإلاباقغ أو اإلائؾؿت الٗمىمُت زم ام٩اهُت جٟىًٍها ٖلى ٖ٨ـ
الىي٘ في ٞغوؿا و أإلااهُا خُث ًم ً٨أن ج٣ىم البلضًت بخٟىٌٍ زضمت اإلاُاه للمئؾؿاث الخابٗت
للخىام .1
ثاهُا :حؿُيرمغقو اإلاُاه مً َغف مؤؾؿت الجؼابغٍت للمُاه.
ببٖخباع اإلااء ٖىهغ خُىي طو ُ٢مت مؼصوحت ا٢خهاصًت و احخماُٖت ،لظلٞ ٪هى ٌٗض مً اإلاغا٤ٞ
ؤلاؾتراجُجُت في الضولت ،و ببٖخباع اإلائؾؿت الٗامت َغٍ٣ت مً َغ ١اصاعة اإلاغ ٤ٞالٗام ،ؾعى اإلاكغٕ
الجؼاتغي الى اوكاء مئؾؿت ٖامت طاث ازخهام وَني أو٧ل لها مهمت حؿُحر الخضمت الٗمىمُت للمُاه
بمىحب ال٣اهىن  ،التي ًم ً٨حٗغٍٟها مً زال ٫اإلاغؾىم اإلايص ئ لها بؤجها:
ق مئؾؿت ٖمىمُت وَىُتطاث َاب٘ نىاعي و ججاعي جىي٘ جدذ وناًت الىػٍغ اإلا٩ل ٠باإلاىاعص اإلااتُت و
هي جخمخ٘ بالصخهُت اإلاٗىىٍت و ؤلاؾخ٣ال ٫اإلاالي ج٩ل ٠بًمان جىُٟظ الؿُاؾت الىَىُت إلاُاه الكغب مً
زال ٫حؿُحر ٖملُاث اهخاج مُاه الكغب و الهىاٖتو ه٣لها و مٗالجتها و جسؼٍنها و حغها و جىػَٗها و
التزوٍض بها و ٦ظا ججضًض الهُا٧ل ال٣اٖضًت الخابٗت لها و جىمُتها".2
1

TROGER François، services publics, faire ou déléguer ? libraire Vuibert, Paris ,1995 ,p 125 .
 -2اإلااصة  104مً اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  ،101-01مغح٘ ؾاب. ٤
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خؿب الىٓام الضازلي للجؼاتغٍت للمُاهٞ1هي جماعؽ وكاَاتها املخىلت لها ٢اهىها في اَاع ٖضم التر٦حز
اإلاخجؿض في ج٣ؿُمها الى  05و٧االث حهىٍت لدؿُحر ماء الكغب .
 .1مؤؾؿت الجؼابغٍت للمُاه باغخباعها ناخب امخُاػ.
َب٣ا إلاا جىو ٖلُه اإلااصة ٣ٞ 104غة  01مً ٢اهىن اإلاُاهً ،م ً٨أن ًمىذ جٟىٌٍ الخضمت الٗمىمُت
للمُاه مً َغ ٝؤلاصاعة اإلا٩لٟت باإلاىاعص اإلااتُت2التي جخهغ ٝباؾم الضولت لخى ُ٘٢اجٟاُ٢اث الخٟىٌٍ مما
ًجٗلىا ه٣ى ٫بؤن مئؾؿت الجؼاتغٍت للمُاه حؿحر مغ ٤ٞاإلاُاه بمىحب جٟىٌٍ اهٟغاصي مىذ لها مً ٢بل
الضولت بىو ٢اهىوي.
٦ما ًىو اإلاغؾىم اإلايص ئ للجؼاتغٍت للمُاه في اإلااصة  29مىه ٖلى ما ًلي  :ق جدل هظه اإلائؾؿت مدل حمُ٘
اإلائؾؿاث و الهُئاث الٗمىمُت الىَىُت و الجهىٍت و املخلُت في مماعؾت مهمت الخضمت الٗمىمُت إلهخاج
اإلاُاه الهالخت للكغب و جىػَٗها..ق
جًُ ٠اإلااصة  30مىه بؤهه  :ق جخسظ الؿلُاث املخخهت في اَاع اؾخمغاعٍت الخضمت الٗمىمُت ٧ل ُٞما
ًسهها الخضابحر اإلاىاؾبت لًمان الؿحر الٗاصي و اإلاىخٓم للمهالر و الهُئاث الٗمىمُت اإلا٩لٟت بالتزوٍض
بمُاه الكغب و اإلاُاه الهىاُٖت في ٧ل الٓغو ٝالى ٚاًت امخال ٥اإلائؾؿت الٟٗلي و الخضعٍجي للميكآث و
ألانى ٫و الىؾاتل اإلاُاب٣ت لها."..
وكحر في هظا الهضص الى أن مجمل الى٣اتو التي ٧ان ٌٗاوي منها مغ ٤ٞاإلاُاه في ْل حؿُحره مً ٢بل البلضًاث
،زانت ُٞما ًخٗل ٤بالىيُٗت التي خلذ اليها اإلايكآث و قب٩اث الخىنُل ،ؾاهمذ في جؤزحر ٖملُاث
جدىٍل اإلاهالر البلضًت لدؿُحر و جىػَ٘ اإلاُاه م٘ ٧ل الىؾاتل و ألامال ٥الخابٗت لها لهالر مئؾؿت
3
الجؼاتغٍت للمُاهق
ّ
الٗمىمُت ًٖ ؤلاؾخجابت إلاخُلباث الجمهىع
بالغٚم مً أن الخجغبت الجؼاتغٍت أزبذ عجؼ اإلائؾؿت
ّ
ّ ّ
ّ
الٗمىمُت
اإلاتزاًضة و النهىى باإلاغ ٤ٞالٗام في الجؼاتغ ،اال أهه و ُٞما ًخٗل ٤بمغ ٤ٞاإلاُاه جب٣ى اإلائؾؿت
ّ
ّ
احخماُٖت مً حهت أزغي.
ا٢خهاصًت مً حهت و ؾلٗت
الىؾُلت ألاهد٘ للخى ٤ُٞبحن اٖخباع اإلااء ٦ؿلٗت
ّ
ؤلاحخماُٖت للماء بؤصائها
بمٗنى أن الجؼاتغٍت للمُاه ٦مئؾؿت ٖمىمُت ٢ض جدا ٔٞفي حؿُحرها ٖلى الُ٣مت
 -1نغاع مئعر في  1أوث  2007اإلاخًمً اإلاهاص٢ت ٖلى الخىُٓم الضازلي للجؼاتغٍت للمُاه ج ع ج ج ٖضص  72ناصع في  2أوث
. 2007
 -2جخمثل في وػاعة اإلاىاعص اإلااتُت
3نغاعوػاعي مكترى مئعر في  28صٌؿمبر ً، 2002دضص أٖباء وجبٗاث الخضماث الٗمىمُت للجؼاتغٍت للمُاه ،ج ع ج ج
ٖضص  26ناصع في  13أٞغٍل. 2003
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الٗمىمُت و اؾخمغاع جضُٖم ّ
ّ
الضولت للمُاه  ،الى حاهب الخٟاّ ٖلى الُ٣مت ؤلا٢خهاصًت مً زال٫
للخضمت
ع ٘ٞحؿٗحرة الخضمت خُث ال ًىحض ما ًمىٗها مً جد ٤ُ٣الغبذ ببٖخباعها مئؾؿت ٖمىمُت طاث َاب٘
نىاعي و ججاعي.1
 .2الجؼابغٍت للمُاه بئغخباعها الهُئت اإلاكىيت
ّ ّ
بالغٚم مً ٧ىن الجؼاتغٍت للمُاه مئؾؿت ٖمىمُت  ،اال أهه ًم٨نها اهجاػ بٌٗ بغامجها ًٖ َغٍ٤
بىاء ٖلى ّ
الخٟىٌٍ اإلامىىح لها مً َغّ ٝ
الكغا٦ت م٘ الُ٣إ الخام ،و طلً ٪
الضولت خُث مىذ ٢اهىن اإلاُاه
ً
ّ
ّ
الٗمىمُت للمُاه  ،بالدؿُحر اإلاٟىى
مً زال ٫اإلااصة  104مىه جغزُها لهاخب امخُاػ حؿُحر الخضمت
ؾىاء إلاخٗاملحن ٖمىمُحن أو زىام٦ ،ما مىذ اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  101-01اإلايص ىء للجؼاتغٍت للمُاه
ّ
الٗمىمُت للمُاه
بمىحب اإلااصة ٣ٞ 6غة قٍق مىه لهظه اإلائؾؿت ام٩اهُت جٟىٌٍ حؿُحر الخضماث
والاقغاٖ ٝليها ويبُها بالغٚم مً أن هظه اإلاهمت أنبدذ مً ازخهام ُّؾلُت يبِ الخضماث
ّ
الٗمىمُت للمُاه مىظ ؾىت .22008
ٞالجؼاتغٍت للمُاه ببٖخباعها ناخب امخُاػ ً ،م ً٨أن ج٣ىم بخٟىٌٍ حؿُحر الخضمت الٗمىمُت للمُاه
إلاخٗاملحن ا٢خهاصًً ؾىاء وَىُحن أم أحاهب ،بكغٍ أن جخدهل ٖلى اإلاىا٣ٞت اإلاؿب٣ت مً ؤلاصاعة اإلا٩لٟت
باإلاىاعص اإلااتُت ٢بل ٖغى الخٟىٌٍ ٖلى اإلاىاٞؿت َب٣ا إلاا جىو ٖلُه اإلااصة  108مً ٢اهىن اإلاُاه.
٦ما ؾب ٤الخٟهُل ُٞهٞ ،بن هظا الك٩ل مً الخٟىٌٍ ال ٌٗض جٟىًٍا ٞغُٖا ما صام أن الٗال٢ت التي
جغبِ الجؼاتغٍت للمُاه باإلصاعة ًد٨مها ٖ٣ض ؤلامخُاػ و أن هظا ألازحر ال ٌٗض جٟىًٍا و٣ٞا ل٣اهىن اإلاُاه.
في م٣ابل هظا ،هالخٔ أن اإلاكغٕ الجؼاتغي لم ًسى ٫للبلضًت نالخُت واؾٗت ُٞما ًسو مىذ الخٟىٌٍ
لدؿُحر الخضمت الٗمىمُت للمُاه  ،ما ٢ض ًًٗ ٠اإلاباصعة املخلُت التي مً قؤجها أن حؿاهم في جدؿحن أصاء
اإلاغ ٤ٞالٗام في الى٢ذ الظي جلٗب ُٞه البلضًاث في ٞغوؿا صوعا هاما في جٟىٌٍ اإلاغ ٤ٞالٗام.3

 - 1أوًاُ خؿين  ،مغح٘ ؾاب ، ٤م . 106
2اإلااصة  5مً اإلاغؾىم الخىكُظي عنم  303 -08مئعر في  27ؾبخمبر ً ،2008دضص نالخُاث و ٦ظا ٢ىاٖض جىُٓم ؾلُت
يبِ الخضماث الٗمىمُت للمُاه و ٖملها ،ج ع ٖضص  56ناصع في  28ؾبخمبر . 2008
3
13-RICHER Laurent ,"les services de l'eau potable et de l'assainissement dans la loi sur l'eau ,la loi à la

traine de la jurisprudence " , AJDA ,2007,p 113.
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اإلاُلب الثاوي
الخكىٌٍ الاهكغاصي غً َغٍو نغاعإصاعي اهكغاصي
ً٣ط ي الخٟىٌٍ الاهٟغاصي ًٖ َغٍ٢ ٤غاع اصاعي اهٟغاصي ببم٩اهُت مماعؾت ألاشخام الخانت
مهمت اإلاغ ٤ٞالٗام صون أن جدط ي بامخُاػ ،بدُث ًمىذ الىو الدكغَعي ام٩اهُت مىذ الؿلُت الٗامت مهمت
اإلاغ ٤ٞالٗام الى شخو مً أشخام ال٣اهىن الخام وطلَ ًٖ ٪غٍ٢ ٤غاع اصاعي اهٟغاصي الظي ًؤزظ
ق٩ل جغزُو أو اٖخماص.
حؿخمغ ٚالبا الؿلُت الٗامت اإلاخمثلت في الصخو اإلاٟىى بالخضزل في اإلاغ ٤ٞالٗام مدل
الخٟىٌٍ ،مما أصي بها الى ٞخذ أوكُت ٖلى اإلاىاٞؿت واإلاباصعة الخانت مثل اإلاغا ٤ٞالٗامت الا٢خهاصًت
زانت اإلاغا ٤ٞالٗامت الكبُ٨ت٦ ،مغ ٤ٞال٨هغباء والٛاػ ،و مغ ٤ٞالبرًض والاجهاالث الؿلُ٨ت والالؾلُ٨ت
الى حاهب اإلاغا ٤ٞالٗامت ٚحر الكبُ٨ت ٦مغ ٤ٞاليخت واإلاغا ٤ٞالٗامت التربىٍت(.)1
هالخٔ أن اإلائؾؿاث الخانت جسً٘ لىٓام ٚحر مؤلى ٝفي ماصة الغ٢ابت.ما ًجٗلىا ه٣ى ٫بؤن
الُ٣إ الخام أزًٗه اإلاكغٕ الجؼاتغي الى هٓام ع٢ابت ناعم  régulation ex anteو طل٪
هٓغا العجباَه ببؾخٛال ٫مغٖ ٤ٞام  ، 2وهظا اإلابضأ ٦غؾه اإلاكغٕ الجؼاتغي في مجا ٫ؤلاؾدثماع ،
خُث ًسً٘ اوكاء و اجهاء ؤلاؾدثماعاث في الجؼاتغ لىٓام ع٢ابت ناعم جد٨مه احغاءاث ٦ثحرة و
ّ
ّ
وجخٟ٨ل ب٣غاعاجه مغا٦ؼ ٖضًضة  ،ألامغ الظي ؾُئصي ال مدا ٫الى اإلاؿاؽ ب٣ىاٖض الخ٨م
مٗ٣ضة
ّ
الغاقض التي جخُلب اإلاغوهت و ّ
البؿاَت و ُّ
ّ
الؿغٖت في ٞدو اإلالٟاث.
اإلابدث الثاوي
الخكىٌٍ الاجكاقي
لم جهل الخٗغٍٟاث املخخلٟت لخ٣ىُت الخٟىٌٍ الاجٟاقي مً ٢بل ال٣ٟه الى وي٘ مٗالم واضخت
لخ٣ىُت الخٟىٌٍ ،ما ص ٘ٞباإلاكغٕ الٟغوس ي ٚلى الاؾخٟاصة مً هظه ألازحرةق الخٗغٍٟاثق باإلياٞت الى
احتهاصاث املخا٦م ؤلاصاعٍت ومجلـ الضولت الى حٗغٍ ٠هظه الخ٣ىُت وايٗا بظل ٪ؤلاَاع ال٣اهىوي ألؾلىب ،
خُث ٖغٞه في اإلااصة  38مً ٢اهىن  sapinالخٟىٌٍ الاجٟاقي ٦ما ًلي:ق هى ٖ٣ض ًسى ٫بمىحبه شخو مً
op.cit. ,p.31.

- ZOUAIMIA Rachid, la délégation de service public au profit de personnes privées,

1

2

-MENASRIA Nabil , analyse du rôle de l„Etat en économie de marché à travers le rôle de l„ARTP dans le

secteur des télécommunication, mémoire en vue d„obtention de diplôme de magister en sciences
économiques, université de Béjaia , 2011 , P 156.
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أشخام ال٣اهىن الٗام حؿُحر مغٖ ٤ٞامً ،خىلى مؿئولُخه شخو مً ٖام أو زام ،بم٣ابل مالي مغجبِ
باؾخٛال ٫اإلاغ.٤ٞ
وكحر الى أن الضولت الجؼاتغٍت لم حٗخمض أؾلىب الخٟىٌٍ الاجٟاقي اال ؾىت  2015ولم حؿخٗمل
مهُلر الخٟىٌٍ في اإلاىٓىمت الدكغَُٗت اال ؾىت  2005خُث أقاعث الى اجٟاُ٢ت الخٟىٌٍ في ٢اهىن
اإلاُاه( )1بكؤن جٟىٌٍ الخضمت الٗمىمُت للمُاه والخُهحر ل ً٨صون أي جٟهُل أو وحىص هو جىُٓمي ًئَغ
هظا الىىٕ مً الٗ٣ىص ٦ما هى الكؤن في ٞغوؿا،
ّ
ثاهُا .ؤلاقٍاالث اإلاترجبت غً الخكىٌٍ الاجكاقي
بالىٓغ الى الخُبُ ٤الىاؾ٘ لخ٣ىُت ّ
الخٟىٌٍ في حؿُحر اإلاغا ٤ٞالٗامت في اَاع الهُٛت الخٗا٢ضًت
مً حهت واُٖاء الُبُٗت ؤلاصاعٍت للٗ٣ىص اإلاىضعحت في ج٣ىُت الخٟىٌٍ أصي الى ْهىع اق٩االث ؾىاء ٢بل أو
أزىاء جىُٟظ الٗ٣ض منها اق٩الُت الخٟىٌٍ الٟغعي واق٩الُت الخجضًض الًمني للٗ٣ض (اإلاُلب ألاوُ) الى
حاهب.احضار زاٍ في اإلاٟاهُم (اإلاُلب الثاوي)
اإلاُلب ألاوُ
الخكىٌٍ الكغعي" "subdélégation
جخُلب صعاؾت مىيىٕ الخٟىٌٍ الٟغعي الخُغ ١الى حٗغٍ ٠هظه الخ٣ىُت التي ٢ض ًلجؤ اليها اإلاٟىى له
في خاالث مُٗىت ٦ ،ما جخُلب الضعاؾت مٗغٞت خضوص هظة الخ٣ىُت .
جد ٤٣الخٟىٌٍ الٟغعي ٖىضما ً٣ىم اإلاٟىى له ألانلي بخدىٍل حؼء أو ٧ل اليكاٍ اإلاغ٣ٞي
اإلاٟىى الُه أنال لهالر شخو خزغ.2
ٞبطا ٧ان ازخُاع الجماٖت الٗامت للمٟىى الُه ٌؿدىض الى مٗاًحر ويىابِ مدضصة في ال٣اهىن ما
ًجٗل جىُٟظ الٗ٣ض مغجبِ بصخو اإلاخٗا٢ض مً حهت واطا ٧ان الازخُاع جم و٣ٞا لالٖخباع
الصخص ي institue personaeالظي ٌك٩ل اخضي زهاتو ٖ٣ىص الخٟىٌٍ ٞىدؿاء ٫اطن اطا ٧ان ببم٩ان
اإلاخٗا٢ض م٘ ؤلاصاعة جد٣ُ٣ا إلاهلخخه الخانت أن ًلجؤ للخٗا٢ض م٘ الٛحر أزىاء جىُٟظ الٗ٣ض في اَاع ما ٌٗغٝ
في ٢اهىن اله٣ٟاث الٗمىمُت بالخٗا٢ض مً الباًَ. sous traitance
ّ
اإلاكغٕ
ٟٞي ٞغوؿا ٢ض ق٩ل ٢اهىن 1murcefؤلاَاع ال٣اهىوي للخٗا٢ض مً الباًَ ،خُث أحاػ
الخٗا٢ض الثاهىي بهىعة حؼتُت باليؿبت لله٣ٟاث الٗامت وأحاػه بهٟت ٧لُت باليؿبت لٗ٣ىص جٟىٌٍ
اإلاغ ٤ٞالٗام ،خُث جىو اإلااصة ألاولى مىه ٖلى ما ًلي:
ّ

-1ناهىن عنم  ،12-05مئعر في  04أوث ً ،2005خٗل ٤باإلاُاه  ،مغح٘ ؾاب.٤

pour une définition de la délégation de service public au-delà des
divergences parlementaires et des deux ordres de juridiction », RCDSP , N ° 13 , 2001 , p 37.
« - BETTINGER Christian :
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2

« la sous traitance est l„opération par laquelle une autre personne confie par un sous-traité et
sous sa responsabilité à une autre personne appelé sous- traitant l„exécution de tout ou
partie de l„exécution du contrat avec le maitre de l„ouvrage ».
ّ
الظي ًجٗل مً الخٟىٌٍ الٟغعي ٖ٣ض جٟىٌٍ ،عٚم ٖضم جىٞغ اإلاُٗاع الًٗىي ق وحىص شخو
مً ال٣اهىن الٗام َغٞا في الٗ٣ضق هى جد ٤٣الكغوٍ الخالُت:
* -وحىب زًىٕ الخٟىٌٍ الٟغعي لغ٢ابت الؿلُت اإلااهدت للخٟىٌٍ.
* -أن ًخم الخٟىٌٍ الٟغعي باؾم ولخؿاب الؿلُت اإلااهدت للخٟىٌٍ(.)2
* -أن جسً٘ اجٟاُ٢ت الخٟىٌٍ الٟغعي في ابغامها إلحغاءاث ؤلاقهاع واإلاىاٞؿت

()3

اإلاك٩ل في الجؼاتغ أن اإلاكغٕ جىاو ٫اإلاىاولت في هو اإلااصة  60مً اإلاغؾىم الخىُٟظي الؿال٠
الظ٦غ  ،بكغٍ أن جٖ ٘٣لى اهجاػ ميكآث أو ا٢خىاء ممخل٩اث يغوعٍت إل٢امت اإلاغ ٤ٞالٗام ٖ ،لُه ٞهى
ًُب ٤في ٖ٣ض ؤلامخُاػ صون الٗ٣ىص ألازغي ٦ ،ما لم ًىو ٖلى أم٩اهُت الخجضًض الًمني للٗ٣ض .
اإلاُلب الثاوي
الخلِ في اإلاكاهُم
الكغع ألاوُ
اإلاغاقو الػامت الهابلت للخكىٌٍ
ال ً٩ىن هىا ٥جٟىٌٍ اإلاغ ٤ٞالٗام ،اال اطا ٧ان اإلاغ٢ ٤ٞابال للخٟىٌٍ ،4وٖلُه ال جىحض ٢اتمت مدضصة
للمغا ٤ٞال٣ابلت للخٟىٌٍٞ ،مً خُث اإلابضأ حمُ٘ اإلاغا ٤ٞالٗامت ؾىاء ٧اهذ اصاعٍت أو نىاُٖت و
ججاعٍت ٢ابلت ألن ج٩ىن مىيىٖا لخ٣ىُت الخٟىٌٍ ٢ض ٌٗبر ٖنها بالىهىم الدكغَُٗت أو و٣ٞا
لالحتهاص٦ ،ما هى الخا ٫في ٞغوؿا ٞغٚم جًاعب خعاء ال٣ٟه خى ٫مضي ٢ابلُت اإلاغا ٤ٞالٗامت ؤلاصاعٍت
للخٟىٌٍ ،خُث ًغي البٌٗ أن اإلاغا ٤ٞالهىاُٖت والخجاعٍت ج٣بل بان ج٩ىن مىيىٖا للخٟىٌٍ
du 11 décembre 2001, portant mesures urgentes de réformes à caractère économique

- loi N° 01-1168

1

et financier , op. cit.
2

- BRACONNIER Stéphane , op-cit , p482.
- LACHAUME Jean-François et autres, op.cit., p.285.

3

ّ
الدؿُحر اإلاٟىى للمغاّ ٤ٞ
الٗامت  ،مٗاصلت متزاًضة هدى اإلاىاٞؿت أم ؤلاخخ٩اع؟" أٖما ٫اإلالخ٣ى الىَني
-64بغاهمي قًُلت ’"
خى٫ق الدؿُحر ّ
اإلاٟىى للمغا ٤ٞمً َغ ٝأشخام ال٣اهىن الخامقّ ،
٧لُت الخ٣ى ١و الٗلىم الؿُاؾُت  ،حامٗت بجاًت،
ًىمي  28- 27أٞغٍل  ،2011م. 100
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بد٨م ال٣اهىن املخخلِ اإلاُبٖ ٤ليها ،مما ٌصج٘ الخىام ٖلى حؿُحرها بؿبب الغبذ الظي حؿعى الى
جد٣ُ٣ه ٖلى ٖ٨ـ اإلاغا ٤ٞالٗامت ؤلاصاعٍت(،)1طهب اإلاكغٕ الى جُبُ ٤هظه الخ٣ىُت ٖلى امغا ٤ٞالٗامت
املخلُت ٚحر الؿُاصًت ٖ ،لُه حؿدبٗض اإلاغا ٤ٞالٗامت الؿُاصًت ٧األمً و الضٞإ ألى حاهب مغ ٤ٞالخالت
اإلاضهُت و اإلاهالر البُى مترًت .ل ً٨حؿدبٗض نُاهت الُغ ١و ؤلاهاعة الٗمىمُت ا٧ىجها ن٣ٟت ٖمىمُت
الكغع الثاوي
الخلِ بين اإلاكاهُم بضلُل إصعاج بكأن غهض ؤلامخُاػ
الخلِ بحن اإلاٟاهُم بضلُل اصعاج ٖ٣ض ؤلامخُاػ في ج٣ىُت الخٟىٌٍ ؤلاجٟاقي في خحن جم اؾدبٗاصه مً هظه
الخ٣ىُت في مجا ٫اإلاُاه. 2
زانت اطا ٖلمىا ّأن ٖ٣ض ؤلامخُاػ جم اؾخٗماله مً َغّ ٝ
الضولت الجؼاتغٍت مباقغة بٗض ؤلاؾخ٣ال ٫و
جؤَحر ٖال٢تها م٘ الجماٖاث املخلُت زانت البلضًت ٦ ،ما هى الخا ٫في امخُاػ ٢اٖاث الؿيُما و ألامال٥
طاث الُاب٘ الؿُاحي وبٌٗ بٌٗ اإلايكآث الغٍايُت  3خُث حؿخٗمله البلضًت هي ألازغي لخىُٓم
ٖال٢تها م٘ اإلائؾؿاث ّ
الٗامت  ،ل ً٨ال ًخسظ ق٩ل ٖ٣ض بل ق٩ل ٢غاع اهٟغاصي مً حاهب واخض أي ٦ىٓام
ّ
الخىُٟظي الؿال ٠الظ٦غ
و لِـ ٣ٗ٦ض ٦,ما أن مدخىي اإلااصة  156مً ٢اهىن البلضًت ًدىا ٌ٢م اإلاغؾىم
اط  ٠ُ٦الخٟىٌٍ ٖلى أهه ن٣ٟت ٖا.مت
ّ
ّ
ّ
اإلاكغٕ الٟغوس ي اللظان ًُمحزان بحن ٖ٣ض
اإلاكغٕ اإلاٛغبي و مئزغا
اإلاكغٕ الجؼاتغي خظو
و خبظا لى خظا
ّ
ّ
ّ
ّ
ؤلامخُاػ الظي حٗخمضه الضولت و ٖ٣ىص الخٟىٌٍ التي حٗخمضها الجماٖاث املخلُت.
زاجمت
٦غؽ بالٟٗل ّ
اإلاكغٕ الجؼاتغي ّ
ّ
الخٟىٌٍ ٧ؤؾلىب حضًض لدؿُحر اإلاغ٤ٞ
ما ًم ً٨اؾخسالنه  ،هى ّأن
الٗام ُبُٛت مىه زىى ججغبت الكغا٦ت م٘ الُ٣إ الخام مً حهت و النهىى باإلاغ ٤ٞالٗام مً زال٫
جدؿحن وجُىٍغ الخضمت الٗمىمُت مً حهت أزغي .
ً
الٗ٣ىص اهدكا ًا في الجؼاتغ اط ٌّك٩ل حىهغ ّ
 ٌُٗض ٖ٣ض الامخُاػ أ٦ثر ُالخٟىٌٍ م٣اعهت بالٗ٣ىص ألازغي
ع
ّ
ّ
ّ
اإلاكغٕ الجؼاتغي
اإلاخمثلت في ٖ٣ض اًجاع اإلاغ ٤ٞالٗام٣ٖ ،ض الى٧الت املخٟؼة وٖ٣ض الدؿُحر ٦ما ط٦غها
 RFDA ,1994قMARCOU Goun :"la notion de délégation de service public après la loi du 29 janvier 1993
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p698.
-2قىهاؽ ؾىهُلت  ،مغح٘ ؾاب ، ٤م . 5
ّ
ّ
 -58بً قػالُ خمُض ،قٖ٣ض اؤلامخُاػ ٧ؤخض أؾالُب جضزل الُ٣إ الخام في حؿُحر اإلاغ ٤ٞالٗامق  ،املجلت ألا٧اصًمُت
٧لُت الخ٣ى ١و الٗلىم ّ
الؿ ّ
للبدث ال٣اهىويّ ،
ُاؾُت  ،حامٗت ٖبض ّ
الغخمان محرة ٖ ،ضص  ، 2012 ، 2م . 217
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ّ
ًخٗلّ ٤
باله٣ٟاث الٗمىمُت وجٟىًٍاث اإلاغ٤ٞ
في هو اإلااصة  209مً اإلاغؾىم الغتاس ي ع٢م 247-15
الٗام.
-

-

-

-

باإلياٞت الى هظه الٗ٣ىص ٖهىا٣ٖ ٥ىص أزغي ٣ٗ٦ض الاحاعة الخ٨غٍت وٖ٣ض امخُاػ ألامال ٥الٗامت التي
لم جد ٤٣احماٖا ٣ٞهُا إلٖخباعها مً ٖ٣ىص جٟىٌٍ اإلاغ ٤ٞالٗام اال أن اإلاكغٕ الجؼاتغي ٞخذ َاتٟت
ٖ٣ىص الخٟىٌٍ لدكمل ٧ل الٗ٣ىص ؾىاء اإلاؿماة أو ٚحر اإلاؿماة التي جخىٞغ ٞيها أؾـ ومٗاًحر
جٟىٌٍ اإلاغ ٤ٞالٗام وهظا ما وؿدكٟه مً ال٣ٟغة ألازحرة مً هو اإلااصة  210مً اإلاغؾىم الؿال٠
الظ٦غ،و٢ض ٖغ٣ٖ ٝض حؿُحر اإلاغ ٤ٞالٗام اهدكاعا واؾٗا مً الىاخُت الخُبُُ٣ت زانت في مجا٫
اإلاُاه.
اطا ما عحٗىا الى ججغبت جٟىٌٍ الخضمت الٗمىمُت للمُاه في مضًىت الجؼاتغ الٗانمت م٘ اإلاخٗامل
ّ
ألاحىبي الٟغوس ي  ،SUEZ ENVIRONNEMENTالتي ٖغٞذ ه٣اقاث خاصة ٢بل ابغامهاٞ ،بٗض مغوع
ُ
ٖضة ؾىىاث و ججضًض ؤلاجٟاُ٢ت ،ال الذ اجٟاُ٢اث ّ
الخٟىٌٍ في مجاُ٢ ٫إ اإلاُاه جثحر ٖضة حؿاإالث
ػ
ّ
الؾُما أمام ّ
الغ٢ابت اإلاّماعؾت مً َغُّ ٝ
يّٗ ٠
الؿلُت اإلاٟىيت ،ألامغ الظي هخج ٖىه اخخجاخاث
ّ
اإلاخ٨غعة للمُاه في ٖضة بلضًاث في مضًىت الجؼاتغ الٗانمت٦ ،ظل٪
مخ٨غعة هدُجت ؤلاهُ٣اٖاث
ّ
الؼٍاصاث التي ٖغٞتها ٞىاجحر اإلاُاه ...الخ و هظا بالغٚم مً جىٞحر اإلاُاه إلاضة  24/24ؾا و جدؿحن
هىُٖخه.
ّ
٦ما الخٓىا مً زال٣ٖ ٫ىص جٟىٌٍ اإلاغ ٤ٞالٗام التي جم ابغامها ؾىاء في ُ٢إ اإلاُاه أو ُ٢إ حم٘
الىٟاًاث و ا التهاأو البرًض و اإلاىانالث ّ ،
بؤن الغأؾما ٫ألاحىبي ٧ان له الخٔ ألاوٞغ في الاؾخٟاصة مً
ػ
هظه الٗ٣ىص،و مجمل ال٣ىّ ٫أن هظه الكغ٧اث ألاحىبُت ّ
مهمت حؿُحر الخضمت ُ
اإلاى٧ل اليها ّ
الٗمىمُت
للمُاه و الخُهحر ًٖ َغٍ٣ٖ ٤ض الدؿُحر ،ؾاهمذ في اخخىاء بٌٗ الى٣اتو ّالتي ّ
٧ان ٌٗاوي منها
ّ
مغ ٤ٞاإلاُاه اال ّأجها لم جخم ً٨مً جدؿحن الخضماث خُث ماػا ٫اإلاغٌُٗ ٤ٞاوي مً ٖضة مكا٧ل مثل
ؤلاهُ٣اٖاث اإلاؿخمغة للخمىًٍ باإلاُاه ،الخُُٛت ،مكا٧ل الٟىجغة و الدؿغباث ،ل ً٨خبظا اُٖاء
ّ
ً
أولىٍت أو زل ٤هٓام جًُٟلي للُ٣إ الخام الىَني زهىنا اطا حٗل ٤ألامغ بؤقٛا ٫ال جخُلب
ُ
ج٣ىُاث ٖالُت و طل ٪لخؤهُل الُ٣إ الخام الىَني ّ
مما ًغ ٘ٞمً مؿخىاه و ٢ضعاجه لىلىج ٖالم
اإلاىاٞؿت ّ
الضولُت.
ً
لم ًدضص اإلاكغٕ مجا ٫جُبُ ٤ج٣ىُت ّ
الخٟىٌٍ ؤلاجٟاقي جاع٧ا املجا ٫للىهىم الخُبُُ٣ت مما ًجٗل
ّ
ّ
ٗٞالُخه وؿبُت في ْل ُٚاب اإلا٣خًُاث التي جدضص اإلاٟاهُم وُُٟ٦اث اٖضاص الضٖىة للمىاٞؿت
باإلياٞت الى اٖضاص ؤلاجٟاُ٢ت الىمىطحُت ٢هض جضُٖم الخؤَحر الدكغَعي لهظه ّ
الخ٣ىُت و يمان
ّ
ٗٞالُتها و جُىٍغها و جٟاصي الخلِ بحن ج٣ىُت الخٟىٌٍ و ؤلامخُاػ ٦ىٓام مً حهت و بحن ج٣ىُت
الخٟىٌٍ و اله٣ٟت الٗمىمُت مً حهت أزغي.
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نغاءة ناهىهُت خىُ مؿخجضاث
جكىٌٍ اإلاغقو الػام غلى يىء اإلاغؾىم
الخىكُظي عنم "199-18
ص .يمىن خؿين  /ص .لٌدل نالح
ًلُت الحهىم – حامػت البىٍغة.

ملخو
ًدخل اإلاغ ٤ٞالٗام م٩اهت ّ
ّ
هامت في الخىُٓم الاصاعي للضولت باٖخباعه الىؾُلت التي مً زاللها
حؿخُُ٘ الضولت اقبإ الخاحاث الٗامت للمىاَىحنٚ .حر أن جؼاًض ّ
وحٗضص هظه الخاحاث الى حاهب جغا٦م
ّ
وْات ٠الضولت في ّ
الخدىالث في حمُ٘ املجاالث ٖلى الهُٗضًً الىَني والضولي ،حٗلذ اإلاغا ٤ٞالٗامت
ْل
ٚحر ٢اصعة ٖلى مىاحهت هظه ألاويإ٩ٞ .ان ال ّبض مً الؿلُاث الٗمىمُت أن ج٨ٟغ في اًجاص خلىٖ ٫ملُت
مً أحل جُٟٗل صوع اإلاغ ٤ٞالٗام في أصاء مهامه ٖلى أخؿً وحه.
جخمثل هظه الخلى ٫خىّ ٫
جبني ما ٌؿمى بخ٣ىُت جٟىٌٍ اإلاغ ٤ٞالٗام بىاؾُت أؾالُب حضًضة جدل
مدل ألاؾالُب الخ٣لُضًت التي حعجؼ ٖلى مىا٦بت جُىع اإلاغ ٤ٞالٗام في ّ
ْل اهخ٣ا ٫الضولت مً مخضزلت الى
يابُت .وجٟىٌٍ اإلاغ ٤ٞالٗام مً قؤهه أن ٌُؿىض ّ
مهمت حؿُحره الى أخض أشخام ال٣اهىن الٗام أو الخام
ً
هٓغا إلاا جمل٨ه هظه ألاشخام مً الٟ٨اءة البكغٍت والخبرة الٗملُت في حؿُحر اإلاغا ٤ٞالٗامت زانت منها
طاث الُاب٘ الهىاعي والخجاعي.
Résumé
Le service public occupe une place primordiale au sein de
l’organisation administrative de l’État en tant que moyen par lequel
l’État peut satisfaire les besoins d’intérêt général. Toutefois, et en
raison de l’évolution des besoins d’intérêt général associées à
l’accumulation de fonctions de l’État, les formes classiques de gestion
des services publics se voient incapables de faire face devant une telle
donne.
Ainsi, les pouvoirs publics ont eu recours à la technique de
délégation de service public, à travers de nouvelles formes de gestion,
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et ce, dans cadre de la mise en œuvre du passage de l’Etat
interventionniste à l’Etat régulateur. En effet, la délégation de service
public, consiste à transférer la gestion de service public au profit de
personnes morales, publiques ou privées, de droit algérien, afin de
promouvoir la performance et la prestation du service public.
مهضمت
اعجبُذ الضولت مىظ اؾخ٣ال ٫الجؼاتغ بسُاعاث ؾُاؾُت ،ا٢خهاصًت واصاعٍت مُٗىت حٗلها جغؾم
الاججاه الظي جدبٗه في جل ٪املجاالث ،خُث جبيذ هٓام الىخضوٍت الخؼبُت مً الجاهب الؿُاس ي واٖخى٣ذ
الىٓام الا٢خهاصي اإلاىحه(الاقترا٧ي) ،اط جد٨مذ في اليكاٍ الا٢خهاصي لىخضها وهمكذ الُ٣إ
الخام الظي لم ً ً٨له أي ٢اٖضة في جل ٪الٟترة (.)1
٦ما ٖمضث الضولت في جل ٪اإلاغخلت الى جىؾُ٘ مً صاتغة اإلاغا ٤ٞالٗامت باٖخباعها الىؾُلت التي مً
زاللها حؿخُُ٘ الضولت اقبإ الخاحاث الٗامت للمىاَىحن مً حهت ،ول٩ىن اإلاغ ٤ٞالٗام ٌك٩ل الخل٣ت
اإلاباقغة التي مً زالله جخٗامل الضولت م٘ اإلاىاًَ وج٣غٍب ؤلاصاعة مىه مً حهت أزغي ،وطل ٪مً زال٫
جىٞحر زضماث مسخلٟت؛ اصاعٍت ،ججاعٍت ،احخماُٖت وز٣اُٞت للمىاًَ.
ان ألاػمت الا٢خهاصًت التي قهضتها الضولت م٘ بضاًت الثماهِىاثّ ،بُيذ أن الُ٣إ الٗام لىخضه ٚحر
ً
زهىنا أمام هكاقت ا٢خهاص الجؼاتغ اإلاٗخمض ٖلى مضازُل
٢اصع ٖلى ؤلاقغا ٝفي جد ٤ُ٣الخىمُت لىخضه
املخغو٢اث ٦مهضع وخُض للخمىٍلّ ،
مما ص ٘ٞبالؿلُاث الٗمىمُت الى الخ٨ٟحر في اصزا ٫انالخاث هُ٩لُت
ّ
والخسلي ٖلى الىهج الاقترا٧ي والؿحر بسُى زابخت هدى اللُبرالُت الجضًضة( ،)2ألامغ الظي أزغ ٖلى مجاالث
خُىٍت ،خُث بغػث مٗها ٨ٞغة يغوعة حُٛحر أهماٍ حؿُحر اإلاغا ٤ٞالٗامت بخ٨غَـ أؾلىب جٟىٌٍ اإلاغا٤ٞ
ً
الٗامت لهالر أشخام مً ال٣اهىن الٗام أو الخام .واإلاالخٔ بؤن هظا اإلاؿعى جىج مئزغا بهضوع
اإلاغؾىم الغتاس ي ع٢م  ،247-15اإلاخًمً جىُٓم اله٣ٟاث الٗمىمُت وجٟىًٍاث اإلاغ ٤ٞالٗام ( ،)3لُهضع
(- )1

تجدر اإلشارة إلى أن من أسباب اعتماد الدولة الجزائرية نظام االقتصاد الموجو يعود إلى طبيعة المجتمع الجزائري بعد

االستقالل والذي كان في طبقة واحدة تنعدم فيو الطبقة البرجوازية تمارس النشاط االقتصادي ،ومن جانب أخر المؤسسات
والقطاعات االقتصادية التي تخمت عنيا فرنسا بعد االستقالل عادت تمتمكيا الدولة ،كما أنو من أجل تعويض الحرمان عن الشعب

الجزائري الذي عرفو في مرحمة الثورة التحريرية قامت الدولة بعد االستقالل بالتدخل بشكل كثيف في الحقل االقتصادي وأنشأت الكثير
من المرافق العامة اإلدارية ،االقتصادية والتجارية لتوفير حاجيات المواطنين المتنوعة ،األمر الذي أدى إلى توسع الممكية العامة
وىيمنة الدولة عمى االقتصاد وانكماش الممكية الخاصة.
-ZOUAÏMIA Rachid ,Droit de la régulation économique, Berti Edition, Alger , 2006, p p. 7-10
(- )3

2

مرسوم رئاسي رقم  247-15مؤرخ في  16سبتمبر  2015يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام ،ج.

ر .ج .ج عدد  50مؤرخ في  20سبتمبر .2015
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بٗضه اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  ،199-18اإلاخٗل ٤بخٟىٌٍ اإلاغ ٤ٞالٗام وال٣اهىن( )1وطل ٪مً أحل ج٣لُو
الٗبء اإلاالي ٖلى محزاهُت الضولت والجماٖاث املخلُت اإلاترجب ًٖ الدؿُحر اإلاباقغ للضولت إلاغا٣ٞها الٗامت(.)2
ل٣ض ؾاهمذ مىٓىمت الخ٨م في الجؼاتغ ٖلى يمان ٗٞالُت وهجاٖت اإلاغ ٤ٞالٗام مً زال ٫ا٢غاع
مجمىٖت مً ؤلاحغاءاث وؤلانالخاث التي أبغػث اعجباَها بٛاتُت اإلاهلخت الٗامتٞ ،هظه ألازحرة والتي جم
ّ
بلىعتها ٖبر ؾُاؾاث ممىهجت اجسظتها الخ٩ىماث اإلاخٗا٢بت ٖلى الجهاػ الخىُٟظي بهض ٝاعؾاء ألاهضاٝ
اإلايكىصة مً ٢بل الؿلُاث الٗلُا في الضولت .وإلاا ٧اهذ اإلاغا ٤ٞالٗامت حك٩ل يماهت ال ٚنى ٖنها إلقبإ
خاحاث املجخم٘ وجد ٤ُ٣جىمُت مؿخضامتٖ ،مضث الضولت الى بٗث الخُىٍت وجد ٤ُ٣اإلاغصوصًت في اإلاغا٤ٞ
الٗامت ٢هض جُىٍغ الخضمت الٗمىمُت وطل ٪جماقُا م٘ الخُىع الا٢خهاصي ،الاحخماعي والخ٣ني الظي
حكهضه الضولت.
وبىاء ٖلى ما ج٣ضم ط٦غهً ،الخٔ جبني الضولت ج٣ىُت جٟىٌٍ اإلاغ ٤ٞالٗام بىاؾُت أؾالُب مسخلٟت جدل
مدل ألاؾالُب الخ٣لُضًت التي عجؼث ًٖ مؿاًغة جُىع اإلاغ ٤ٞالٗام بٟٗل ّ
حٗضص ،حكٗب وجىىٕ خاحُاث
املجخم٘ ،ولظل٩ً ،٪ىن اؾىاص مهمت حؿُحر اإلاغا ٤ٞالٗامت الى أخض أشخام ال٣اهىن الٗام أو الخام هٓغا
إلاا ًمل٨ه مً زبرة وٟ٦اءة في الدؿُحر في ؾبُل جد ٤ُ٣هجاٖت الخضمت الٗمىمُت وٗٞالُتها ،ألامغ الظي
ًضٗٞىا الى الدؿاإ ًٖ ٫اإلاؿخجضاث التي جم جٌغَؿها في يىء اإلاغؾىم الخىكُظي عنم  199-18اإلاخػلو
بخكىٌٍ اإلاغاقو الػامت الخابػت للجماغاث املحلُت؟
ان ؤلاحابت ٖلى هظه ؤلاق٩الُت وختى جخضر الغإٍت ّ
حُ ًضا ً٣خط ي ألامغ جبُان ؤلاَاع اإلاٟاهُمي
لىٓام جٟىٌٍ اإلاغ ٤ٞالٗام ٖلى يىء اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م ّ ،199-18
الؿال ٠الظ٦غ (اإلابدث ألاوُ)،
وبٗضها اؾخٓهاع الُغ ١اإلاؿخدضزت في اصاعة اإلاغا ٤ٞالٗامت مً أحل جدؿحن وجغُ٢ت اإلاغا ٤ٞالٗامت املخلُت
(اإلابدث الثاوي).
اإلابدث ألاوُ :ؤلاَاع اإلاكاهُمي لىظام جكىٌٍ اإلاغقو الػام للجماغاث ؤلانلُمُت غلى يىء اإلاغؾىم
الخىكُظي 199-18
حٗخبر مؿؤلت جٟىٌٍ اصاعة اإلاغ ٤ٞالٗام مً أهم اإلاؿاتل التي أزاعها اإلاغؾىم الغتاس ي ع٢م ،247-15
ّ
الؿال ٠الظ٦غ ،خُث ٖالجها مً زال ٫الباب الثاوي جدذ ٖىىان ألاخ٩ام اإلاُب٣ت ٖلى جٟىًٍاث اإلاغ٤ٞ
(- )1

مرسوم تنفيذي رقم  199-18مؤرخ في 2أوت  2018يتعمق بتفويض المرفق العام ،ج .ر .ج .ج عدد  48مؤرخ في 5

غشت سنة .2015
(- )2

نعني بمصطمح المرفق العام بالنشاط العام الذي تقوم بو ىيئات عمومية لتحقق بو منفعة عمومية تخضع لتنظيم ورقابة الدولة

أنظر :خالد تمعيش ،المرفق العام في الجزائر والتحوالت الجديدة في دور الدولة  ،مجمة مقاربات ،العدد ،3جامعة الجمفة،2016،

ص.72
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الٗام( .)1وجُبُ٣ا ألخ٩ام اإلااصجحن  207و 210مىه ،نضع اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  199-18اإلاخٗل ٤بخٟىٌٍ
اإلاغ ٤ٞالٗامٞ .بٗض اوسخاب الضولت مً الخ٣ل الا٢خهاصي وأمام الضوع الجضًض الظي أنبدذ ّ
جئصًه في
ّ
املجا ٫ؤلاصاعي والا٢خهاصي حٗلتها حٛحر مً ؾُاؾتها في اصاعة اإلاغا ٤ٞالٗامت باٖخباعها الىىاة الغتِؿُت في
جغُ٢ت مؿخىي الخىمُت املخلُت وألاصاة الظي مً زالله ج٣ضم زضماث هىُٖت لألٞغاص ،خُث ٖمضث الى
ج٨غَـ َغ٢ا حضًضة لدؿُحر اإلاغا ٤ٞالٗامت ًٖ َغٍ ٤ابغام ٖ٣ىص جٟىٌٍ ،ألامغ الظي ًضٗٞىا الى البدث
ًٖ مٟهىم ٖ٣ض جٟىٌٍ اإلاغ ٤ٞالٗام (اإلاُلب ألاوُ) ،وجبُان أع٧ان ٖ٣ض جٟىٌٍ اإلاغ ٤ٞالٗام(اإلاُلب
الثاوي).
اإلاُلب ألاوُ :مكهىم غهض جكىٌٍ اإلاغقو الػام
ل٣ض أعاص ٧ل مً اإلاكغٕ وال٣ٟه الىنى ٫ل٨ٟغة وي٘ اَاع ٢اهىوي ٖام وقامل لٗ٣ىص جٟىٌٍ
الغ ٤ٞالٗامّ ،
مما ًجٗلىا هبدث ًٖ املخاوالث ال٣اهىهُت وال٣ٟهُت لخٗغٍ٣ٖ ٠ض جٟىٌٍ اإلاغ ٤ٞالٗام
(الكغع ألاوُ) وال٨ك٦ ٠ظل ًٖ ٪اإلاغج٨ؼاث وألاؾـ ال٣اهىهُت التي ً٣ىم ٖليها أؾلىب جٟىٌٍ اإلاغ٤ٞ
الٗام (الكغع الثاوي).
الكغع ألاوُ :حػغٍل غهض جكىٌٍ اإلاغقو الػام
ان جٟىٌٍ اإلاغ ٤ٞالٗام مً قؤهه أن ٌؿىض مهمت حؿُحر اإلاغ ٤ٞالٗام الى أخض أشخام ال٣اهىن
الٗام أو الخام هٓغا إلاا جمل٨ه هظه ألاشخام مً ٟ٦اءاث بكغٍت وزبرة ٖلمُت في أمىع حؿُحر اإلاغ٤ٞ
الٗام .وٍالخٔ بؤن حٗغٍ ٠الٗ٣ىص اإلاخٗل٣ت بخٟىٌٍ اإلاغ ٤ٞجخ٣اعب بحن ٧ل مً الخٗغٍ ٠الدكغَعي (أوال)
وال٣ٟهي (ثاهُا).
أوال :الخػغٍل الدكغَعي لػهض جكىٌٍ اإلاغقو الػام
2

اؾخٗمل اإلاكغٕ الجؼاتغي ألو ٫مغة مهُلر الخٟىیٌ في ٢اهىوي البلضًت الىالًت لؿىت 1990
ٗٞلى ؾبُل اإلاثا ٫ههذ اإلااصة  138مً ٢اهىن البلضًت لؿىت ٖ ،1990لى ام٩اهُت جٟىٌٍ بٌٗ اإلاغا٤ٞ
الٗامت املخلیت ٧بحغاء اؾخثىاثي ،بدیث یخم حؿیحرها بمىحب الدؿیحر اإلاباقغ أو ًٖ َغی ٤الامخیاػ وفي
خالت ٖضم هجاح ألاؾلىبحن یم ً٨أن جلجؤ الى ٖملیت الخٟىیٌ.
()1

– انظر المواد  207إلى  210من المرسوم الرئاسي رقم  ،247-15يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام،

مرجع سابق.

( - )0قانون رقم  08 -90مؤرخ في  7أفريل  1990يتعمق بالبمدية  ،ج .ر .ج .ج عدد  15مؤرخ في  11أفريل  1990ممغى
بموجب القانون رقم  10-11مؤرخ  22جوان  2011يتعمق بالبمدية  ،ج .ر .ج .ج عدد  37مؤرخ في  3جويمية 2011؛ قانون

رقم  09-90مؤرخ في  7أبريل سنة  ،1990يتعمق بالوالية ،ج .ر .ج .ج عدد  ،15مؤرخ في  11أفريل  1990ممغى بموجب

القانون رقم  07-12مؤرخ في  21فبراير سنة  ،2012يتعمق بالوالية ،ج .ر .ج .ج عدد  ،12مؤرخة في  29فبراير سنة
.2012
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ل٣ض خملذ اإلااصة  207مً اإلاغؾىم الغتاس ي ع٢م  247-15اإلاخٗل ٤بدىُٓم اله٣ٟاث الٗمىمُت
وجٟىًٍاث اإلاغ ٤ٞالٗام حٗغٍٟا خُث حاء ٞيها ٖلى أهه ًم ً٨للصخو اإلاٗىىي الخاي٘ لل٣اهىن الٗام اإلاؿئو٫
ًٖ مغٖ ٤ٞام أن ً٣ىم بخٟىٌٍ حؿُحره الى اإلاٟىى له وطل ٪ما لم ًىحض خ٨م حكغَعي مسال ٠وٍخم الخٟ٨ل
بؤحغ اإلاٟىى له بهٟت أؾاؾُت مً اؾخٛال ٫اإلاغ ٤ٞالٗام  .وج٣ىم الؿلُت اإلاٟىيت التي جخهغ ٝلخؿاب
شخو مٗىىي زاي٘ لل٣اهىن الٗام بخٟىٌٍ حؿُحر اإلاغ ٤ٞالٗام بمىحب اجٟاُ٢ت .وبهظه الهٟت ًم ً٨للؿلُت
اإلاٟىيت أن حٗهض للمٟىى له اهجاػ ميكآث أو ا٢خىاء ممخل٩اث يغوعٍت لؿحر ٖمل اإلاغ ٤ٞالٗام.
وبالغحىٕ الى اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م ّ ،199-18
الؿال ٠الظ٦غ ،هجض اإلااصة  2مىه حٗغ ٝجٟىٌٍ
اإلاغ ٤ٞالٗام بؤهه جدىٍل بٌٗ اإلاهام ٚحر الؿُاصًت الخابٗت للؿلُاث الٗمىمُت إلاضة مدضصة الى اإلاٟىى له بهضٝ
الهالر الخام ٦،ما أ٦ضث اإلااصة  4مً طاث ال٣اهىن ٖلى ام٩اهُت الجماٖاث ؤلا٢لُمُت واإلائؾؿاث الٗمىمُت طاث
الُاب٘ ؤلاصاعي الخابٗت لها واإلاؿئولت ًٖ مغٖ ٤ٞام أن جٟىى حؿُحر مغٖ ٤ٞام الى مٟىى له ً
ؾىاء ٧ان شخو
مٗىىي ٖام أو زام زاي٘ لل٣اهىن الىَني وطل ٪بمىحب اجٟاُ٢ت ٖ٣ض جٟىٌٍ.
ثاهُا  :الخػغٍل الكههي لػهض جكىٌٍ اإلاغقو الػام
ان ٖ٣ىص جٟىٌٍ اإلاغ ٤ٞالٗام ٦مبضأ ٖام حٗض ج٣ىُت حٗهض الى مخٗا٢ض م٘ ؤلاصاعة بدىُٟظ مغ٤ٞ
ٖام( )1وهي مً نى ٠الٗ٣ىص ؤلاصاعٍت ومًمىجها ًخٗل ٤ببؾىاص ألخض أشخام ال٣اهىن الٗام أو الخام
ٖبء الايُالٕ ببصاعة أو جىُٓم مغٖ ٤ٞام وطل ٪ل٣اء جدهُل عؾىم مً اإلاىخٟٗحن مً اإلاغ ٤ٞمدل الٗ٣ض
بما ٌُٛي ج٩لٟت اصاعة اإلاغ ٤ٞالٗام وٍد ٤٣هامكا مً الغبذ ًخ٣اياه اإلاخٗا٢ض ،وج٩ىن الٗاتضاث مخهلت
بهىعة حىهغٍت بيخاتج اؾدثماع اإلاغ ٤ٞالٗام واإلاٟىى له ٢ض ً٩ىن م٩لٟا ببىاء ميكآث أو با٦دؿاب أمىا٫
الػمت للمغ.)2(٤ٞ
ومً زال ٫الخٗاعی ٠الؿاب٣ت اإلا٣ضمت لٗ٣ض جٟىیٌ اإلاغ ٤ٞالٗام ّ
ًدبحن اجٟا٢ها ٖلى أجها جل٪
الىؾیلت التي مً زاللها أن یٗهض شخو مً ال٣اهىن الٗام بدؿیحر مغٖ ٤ٞمىمي بهىعة ٧لیت أو حؼتیت
إلاضة ّ
لصخو أزغ یم ً٨أن ی٩ىن مً ال٣اهىن الٗام أو الخام ّ
مدضصة مً الؼمً ،وطل ٪بم٣ابل مالي
یخٗل ٤بيخاتج اؾخٛال ٫اإلاغ ٤ٞالٗام م٘ ام٩اهُت ّ
جدمل هظا ألازحر ملخاَغ الدؿُحر ،وطل ٪خؿب َبُٗت
الٗ٣ض.
الكغع الثاوي :مغجٌؼاث وأؾـ جكىٌٍ اإلاغقو الػام
(- )1

وليد حيدر جابر ،التفويض في إدارة واستثمار المرافق العامة(،دراسة مقارنة)،منشورات الحمبي الحقوقية ،بيروت 2009 ،ص

(- )2

بركية حسام الدين ،تفويض المرفق العام مفيوم جديد ومستقبل في إدارة المرافق العامة ،مجمة المفك ،العدد  ،14جامعة بسكرة،

.58

ص.529
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جىحض مجمىٖت مً ألاؾـ ال٣اهىهُت لُ٣ام ٖ٣ض جٟىٌٍ اإلاغ ٤ٞالٗام خُث أن جىٞغ هظه اإلاغج٨ؼاث
ججٗل مً الٗ٣ض اإلابرم مً ؤلاصاعة ٌٗض مً ٖ٣ىص الخٟىٌٍ وجخمثل هظه ألاؾـ في يغوعة وحىص مغٖ ٤ٞام ٢ابل
للخٟىٌٍ(أوال)،وحىص ٖ٣ض جٟىٌٍ اإلاغا ٤ٞالٗام(ثاهُا) م٘ يغوعة أن ًىهب ٖ٣ض الخٟىٌٍ باؾخٛال ٫اإلاغ٤ٞ
وأن ً٩ىن اإلا٣ابل اإلاالي مغجبِ بيخاتج الاؾخٛال( ٫ثالثا) ،و وحىب اخترام اإلاٟىى له مباصة التي ج٣ىم ٖليها اإلاغا٤ٞ
الٗامت (عابػا).
أوال :يغوعة وحىص مغقو غام نابل للخكىٌٍ
ان يغوعة وحىص مغٖ ٤ٞام ً٣بل أن ً٩ىن مدال للخٟىٌٍ مٗىاه وحىص مغٖ ٤ٞام حهض ٝالى أصاء زضمت
ٖامت ؾىاء ٧اهذ ماصًت ٦خىٞحر الؿل٘ الخمىٍيُت أو جلبُت خاحاث مٗىىٍت ٧الخٗلُم والث٣اٞت والٗالج  .وال٣اٖضة أن
٧ل اإلاغا ٤ٞالٗامت ؾىاء ٧اهذ طاث َبُٗت اصاعٍت أو نىاُٖت وججاعٍت ٢ابلت للخٟىٌٍ ٦مغ ٤ٞاإلاىاوئ ،اإلاُاعاث،
ّ
البرًض ومغا ٤ٞالى٣ل ...،الخ  ،اال اطا ٧ان هىا ٥هو ٢اهىوي ًمى٘ طل٦ ٪ما هى الخا ٫باليؿبت للمغا ٤ٞالضؾخىعٍت
والؿُاصًت التي ال ًجىػ جٟىٌٍ حؿُحرها َب٣ا ألخ٩ام اإلااصة  2مً اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م ّ 199 -18
الؿال٠
الظ٦غ.
ّ
ًسو اإلاغا ٤ٞالٗامت اإلاخٗل٣ت بخدهُل حباًت ؤلاًغاصاث الٗامت
٦ما ال ًجىػ أن ً٩ىن مىيىٕ ٖ٣ض الخٟىٌٍ
التي ً٩ىن لها الُاب٘ الًغٍبي ،وال ًد ٤أًًا جٟىٌٍ ٖضص مً اإلاهام ألاؾاؾُت التي ً٣خط ي ٖلى الضولت وخضها
الُ٣ام بها ٧اإلاغا ٤ٞالٗامت اإلا٩لٟت ببحغاء ومخابٗت الاهخساباث وجل ٪التي أهُُذ لها مهمت الًبِ الا٢خهاصي أو
مغا ٤ٞالٗضالت التي هي مغا ٤ٞمؿخثىاة مً الخٟىٌٍ.
ثاهُا  :وحىص غهض جكىٌٍ اإلاغقو الػام
ال ًخد ٤٣جٟىٌٍ اإلاغ ٤ٞالٗام اال مً زال٣ٖ ٫ض بحن ؤلاصاعة اإلااهدت للخٟىٌٍ واإلامىىح له الخٟىٌٍ أي
اإلاٟىى له ٞ،هى ٖ٣ض و٧الت جى٧ل مً زالله ؤلاصاعة شخها أزغ ًخىلى اؾخٛال ٫اإلاغ ٤ٞالٗام (ٞ.)1ال ًمً٨
للؿلُت ؤلاصاعٍت أن جٟىى اإلاغ ٤ٞالٗام لصخو أزغ ببعاصتها اإلاىٟغصة ،واهما ً٩ىن بمىحب ٖ٣ض ًسً٘ ل٣ىاٖض
ال٣اهىن الٗام  ،وٍدضص الٗ٣ض ٧اٞت الكغوٍ اإلاخٗل٣ت بالخىُٟظ ،اإلا٣ابل اإلاالي ،الغ٢ابت بمٗنى ً٩ىن الٗ٣ض مدضصا
ل٩اٞت الخ٣ى ١والالتزاماث بض٢ت اإلاخباصلت بحن ٧ل مً اإلاٟىى واإلاٟىى له .
ثالثا  :أن ًىهب غهض الخكىٌٍ باؾخؿالُ اإلاغقو الػام مؼ اعجباٍ اإلاهابل اإلاالي بيخابج الاؾخؿالُ
(- )1

يعرف العقد اإلداري بأنو عمل إداري قانوني اتفاقي يبرم بين طرفين أحدىما شخص من أشخاص القانون العام بيدف تسيير أو
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مً الًغوعي أن ً٩ىن مًمىن الٗ٣ض مغجبِ باؾخٛال ٫مغٖ ٤ٞام وأن ًخٗل ٤أًًا باإلا٣ابل اإلاالي الظي
ًدهل ٖلُه اإلاٟىى له م٣ابل اؾخٛالله للمغ ٤ٞالٗام وی٩ىن مهضع هظا اإلا٣ابل ؤلاجاواث التي یضٗٞها
اإلاىخٟٗىن هدیجت الاؾخٟاصة مً اإلاغ ،٤ٞخیث أ٦ضث اإلااصة مً ٢اهىن اله٣ٟاث الٗمىمُت ٖ 207لى
هظه الخانیت بىهها ٖلى أهه یخم الخٟ٨ل بؤحغ اإلاٟىى له أؾاؾا مً اؾخٛال ٫اإلاغ ٤ٞالٗام  ،ویخم
جدضیضها مً ؤلاصاعة اإلاٟىيت ألجها جضزل يمً ألاخ٩ام الخىٓیمیت و٢ض ی٩ىن مهضع اإلا٣ابل اإلاالي مً
ؤلاصاعة ٦ما هى الكؤن في ٖ٣ىص الى٧الت املخٟؼة وٖ٣ىص الدؿیحر بدیث ی٣ىم اإلاٟىى له بدؿیحر مغ٤ٞ
ٖمىمي باؾم و لخؿاب الؿلُت الٗامت ٞبالخالي ؤلاصاعة هي التي ج٣ىم بض ٘ٞاإلا٣ابل اإلاالي للمٟىى له.
وكحر الى أهه مً بحن الؿلُاث التي ًمل٨ها اإلاٟىى له والتي ًم ً٨له اؾخٗمالها في حؿُحر اإلاغ ٤ٞالٗام
جىٞحر الىؾاتل واإلايكآث الًغوعٍت إلصاعة اإلاغ ٤ٞالٗام والُ٣ام ب٩ل ألاٖما ٫الًغوعٍت ،لظل٩ً ٪ىن للمٟىى له
ٖال٢ت مباقغة م٘ اإلاىعصًً واإلا٣اولحن وٍخدمل ٧ل املخاَغ وألاعباح اإلاالُت٦ .ما ًمل ٪هىٖا مً الاؾخ٣اللُت في
الدؿُحر وؤلاصاعة عٚم اخخٟاّ ؤلاصاعة اإلاٟىيت لؿلُت جىُٓم اإلاغ ٤ٞالٗام.
عابػا :وحىب اخترام اإلاكىى له اإلاباصا التي جدٌم اإلاغقو الػام
ههذ ٖلى هظا الكغٍ ال٣ٟغة الثاهیت مً اإلااصة  209مً اإلاغؾىم الغتاس ي ّ ،247- 15
الؿال٠
الظ٦غ ،خُث أهه ٖىض جٟىٌٍ اإلاغ ٤ٞالٗام یجب اخترام مباصة اإلاغ ٤ٞالٗام اإلاىهىم ٖليها في هظه اإلااصة
زانت مبضأ اإلاؿاواة بحن ٧ل اإلاغج٣ٟحن ويمان اؾخمغاعٍت اإلاغ ٤ٞوصًمىمخه و٢ابلیخه للخُىع٦ .ما ههذ
اإلااصة  3مً اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م ّ 199 -18
الؿال ٠الظ٦غٖ ،لى وحىب اخترام مباصة اإلاؿاواة والاؾخمغاعٍت
والخ ،٠ُ٨م٘ يمان مٗاًحر الجىصة والىجاٖت في الخضمت الٗمىمُت.
اإلاُلب الثاوي :أعًان غهض الخكىٌٍ
ًغص ٖ٣ض جٟىٌٍ اإلاغ ٤ٞالٗام ٖلى مجمىٖت مً ألاع٧ان واإلاخمثلت أؾاؾا في وحىب أن ً٩ىن مدل
الخٟىٌٍ مغ٣ٞا ٖاما و٢ابال للخٟىٌٍ (الكغع ألاوُ) ،وأن ً٩ىن اإلا٣هض مً الخٟىٌٍ اصاعة اإلاغ ٤ٞال
زيخهخه أو ه٣ل ملُ٨خه (الكغع الثاوي) وأن ًسً٘ ٖ٣ض جٟىٌٍ اإلاغ ٤ٞالٗام ل٣ىاٖض ال٣اهىن الٗام
وازخهام الً٣اء ؤلاصاعي (الكغع الثالث).
الكغع ألاوُ :وحىب أن ًٌىن مدل الخكىٌٍ مغقها غاما نابال للخكىٌٍ
ان وحىص أخض ألاشخام الٗامت َغٞا في الٗ٣ض ٚحر ٧افي لىخضه إليٟاء الُاب٘ ؤلاصاعي ٖلى الٗ٣ض ،بل
ًخىحب أن ًغجبِ مًمىن الٗ٣ض بمغٖ ٤ٞام ،ولٗل م٣خًُاث حؿُحر وجىُٓم اإلاغا ٤ٞالٗامت هي وخضها التي ّ
جبرع
ما ًدخىٍه الىٓام ال٣اهىوي للٗ٣ىص ؤلاصاعٍت مً زغوج ٖلى ال٣ىاٖض اإلاؤلىٞت في ٖ٣ىص ال٣اهىن الخام وهى ما ٌٗبر
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ٖىه بامخُاػاث الؿلُت الٗامت (ُٞ .)1خىحب وحىص َغٞحن في ٖ٣ض جٟىیٌ اإلاغ ٤ٞالٗام في اإلاٟىى الظي
ی٩ىن مً أشخام ال٣اهىن الٗام ٞهى شخو مٗىىي ّ
٧الضولت ،الجماٖاث املخلیت ،والهُئاث الٗمىمیت
طاث الُاب٘ ؤلاصاعي ،أما الُغ ٝالثاوي ٞهى اإلاٟىى له یم ً٨أن ی٩ىن شخو مً ال٣اهىن الٗام أو مً
ال٣اهىن الخام الظي جيخ٣ل له ٖملیت الدؿیحر.
ووكحر الى أن ٖال٢ت الٗ٣ض ؤلاصاعي باإلاغا ٤ٞالٗامت جؤزظ ٖضة نىع لٗل أهمها اجها ٫الٗ٣ض ؤلاصاعي
باإلاغ ٤ٞالٗام في نىعة جىُٓم واؾخٛال ٫للمغ ٤ٞو٦مثاٖ ٫لى طل ٪هظ٦غ ٖ٣ىص الامخُاػ وٖ٣ىص ألاقٛا ٫الٗامت .أو
اجها ٫الٗ٣ض ؤلاصاعي باإلاغا ٤ٞالٗامت في ق٩ل ج٣ضًم اإلاٗاوهت ؾىاء ًٖ َغٍ ٤ج٣ضًم زضماث أو جىعٍض ؾل٘ٚ .حر
أهه هىا ٥مغاٖ ٤ٞامت مغجبُت بىْات ٠الضولت الجىهغٍت وهي التي ًُلٖ ٤ليها باإلاغا ٤ٞالؿُاصًت ٦مغ ٤ٞالضٞإ
ومغ ٤ٞالكغَت ٞمثل هظا الىىٕ مً اإلاغا ٤ٞال ًجىػ جٟىًٍها .وٖلُه ٞبن مً ألاع٧ان ألاؾاؾُت لٗ٣ض الخٟىٌٍ في
اإلاغا ٤ٞالٗامت ،أن ًغص الٗ٣ض ٖلى اإلاغا ٤ٞالٗام التي جخٗل ٤بؿُاصة الضولت.
الكغع الثاوي :حػلو هضف الخكىٌٍ غلى اؾخؿالُ اإلاغقو الػام ال ههل ملٌُخه
ًخمثل هظا الغ ً٦في أن ً٣خهغ الٛغى مً الخٟىٌٍ ٖلى حؿُحر اإلاغ ٤ٞالٗام واؾخٛالله إلاضة ػمىُت
ً
مدضوصة بضال مً أن ًضاع مً ؤلاصاعة الٗامت مباقغة ،بدُث ال ًئصي هظا ألاؾلىب مً الاؾخٛال ٫الى جمل٪
اإلاٟىى له للمغ ٤ٞالٗام أو زيخهت ؤلاصاعة اإلاٗىُت للمغ ٤ٞالٗام ،واهما ًب٣ى اإلاغ ٤ٞالٗام مل ٪لإلصاعة الٗامت
وجدخ ٟٔبه.
ولظا ٌؿخٛل اإلاٟىى له اإلاغ ٤ٞالٗام باؾمه وٖلى مؿئولُخه جدذ مغا٢بت الؿلُت اإلاٟىيت ،وٍخ٣اض ى
م٣ابل طل ٪أجاوي مً مؿخسضمي اإلاغ ٤ٞالٗام ٖلى أن ًخم جمىٍل ؤلاهجاػ وا٢خىاء اإلامخل٩اث واؾخٛال ٫اإلاغ ٤ٞالٗام
مً َغ ٝاإلاٟىى له ٦ .ما ال ًمى٘ مً أن ًىي٘ اإلاىْٟىن الٗاملىن في ؾل ٪ؤلاصاعة اإلاٟىيت جدذ جهغٝ
اإلاٟىى له.
الكغع الثالث :أن ًٌىن غهض جكىٌٍ اإلاغقو الػام طوَبُػت إصاعٍت وزايؼ لهىاغض الهاهىن الػام
ان هٓغٍت الٗ٣ض ؤلاصاعي جدخل أهمُت بالٛت في حؿُحر اإلاغا ٤ٞالٗامت في الضولت ؾىاء في الٗال٢ت الىاقئت
ًٖ الٗ٣ض بحن ؤلاصاعة وألاشخام الُبُُٗت أٞغاصا ٧اهىا أو مئؾؿاث ،أو في الٗال٢ت الخٗا٢ضًت بحن ألاشخام
الٗامت بًٗها البٌٗ .واإلائ٦ض أن اجٟاُ٢ت جٟىٌٍ اإلاغ ٤ٞالٗام طو َبُٗت اصاعٍت ًبرم و٣ٞا إلخضي الهُٛخحن
ألاجِخحن :الُلب ٖلى اإلاىاٞؿت والظي ًمثل ال٣اٖضة الٗامت والتراض ي الظي ًمثل الاؾخثىاء ()2
(- )1

بوىالي نوال ،التسيير المفوض في ظل المرسوم الرئاسي رقم  247-15المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات

المرفق العام ،مجمة البحوث والدراسات القانونية والسياسية ،العدد  ،12ص.333

( - )2انظر المادة  8من مرسوم تنفيذي رقم  ،199-18يتعمق بتفويض المرفق العام ،مرجع سابق.
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وٍغاص باإلاىاٞؿت جسهُو اله٣ٟت الٗمىمُت للٗاعى الظي ً٣ضم أخؿً ٖغى مً الىاخُت الٟىُت واإلاالُت
وٍ٩ىن الُلب ٖلى اإلاىاٞؿت وَىُا خؿب اإلااصة  10مً اإلاغؾىم الخىُٟظي اإلاخٗل ٤بخٟىٌٍ اإلاغا ٤ٞالٗامت ٦ .ما
ًم ً٨اؾخثىاء أن ًبرم الٗ٣ض ًٖ َغٍ ٤التراض ي وطلٖ ٪ىضما ًخضر أن الضٖىي الى اإلاىاٞؿت للمغة الثاهُت ٚحر
مجضًت وطل ٪اطا لم ًخم اؾخالم أي ٖغى أو جم اؾخالم ٖغى واخض )1( .ِ٣ٞ
وٍخم لجىء ؤلاصاعة الٗامت الى ٖ٣ض جٟىٌٍ اإلاغ ٤ٞالٗام الى أؾلىب التراض ي أًًا وطلٖ ٪ىضما ًدخل
اإلاٟىى له ويُٗت اخخ٩اعٍت أو ًىٟغص بامخال٦ه الُغٍ٣ت الخ٨ىىلىحُت أو امخال٦ه وخضه للخبراث الٟىُت الالػمت
لدؿُحر اإلاغ ٤ٞالٗام  ،الص يء الظي ًجٗل حؿُحر اإلاغ ٤ٞالٗام جخم اال ٖلى ًض هظا اإلاخٗامل وخضه وٍخم ابغام الٗ٣ض
ؤلاصاعي م٘ الؿلُت ؤلاصاعٍت ًٖ َغٍ ٤التراض ي .ومً خاالث لجىء ؤلاصاعة الى أؾلىب التراض ي أًًا وحىص خالت
الاؾخعجا ٫اإلالر أو اإلاٗلل بسُغ صاهم ًخٗغى له مل ٪أو اؾدثماع ٢ض ججؿض في اإلاُضان ٞال ٌؿٗها الى٢ذ ببجبإ
احغاءاث ابغام اله٣ٟت اإلاىهىم ٖلُه في ٢اهىن اله٣ٟاث الٗمىمُت.
جضزل مىاػٖاث الٗ٣ىص ؤلاصاعٍت والني ً٩ىن مًمىجها جٟىٌٍ حؿُحر وجىُٓم اإلاغا ٤ٞالٗامت يمً
اإلاىاػٖاث ؤلاصاعٍت وهي جهى ٠في اَاع مىاػٖاث الً٣اء ال٩امل التي ًسخو بالىٓغ ٞيها الً٣اء ؤلاصاعي َب٣ا
ألخ٩ام اإلااصة ٣ٞ 801غة  2مً ٢اهىن ؤلاحغاءاث اإلاضهُت وؤلاصاعٍت ( ،)2بمٗنى جسخو املخا٦م ؤلاصاعٍت بالجزاٖاث
الىاعصة ٖلى ٖ٣ىص الخٟىٌٍ ول٣ض اٖخمض في جدضًض الازخهام الً٣اثي الى اإلاُٗاع الًٗىي.
ٟٞي ٖ٣ىص جٟىٌٍ اإلاغ ٤ٞالٗام وفي خالت اجساط الؿلُت اإلاٟىيت بٌٗ ال٣غاعاث ٦خٗضًل بٌٗ
الكغوٍ أو ٞسخ الٗ٣ض ،ال ًم ً٨للملتزم أن ًًُٗ يض هظه ال٣غاعاث باإللٛاء ألجها مً ٢بُل ألاٖما ٫الضازلُت
لخىُٟظ الٗ٣ض ٞ،هي ؾلُاث م٣غعة لإلصاعة بمىحب الٗ٣ض ً
ؾىاء ٧ان طل ٪نغاخت أو يمىُا ،وبالخالي ال ًمل٪
اإلاٟىى له في مىاحهت هظه ال٣غاعاث اال صٖىي الً٣اء ال٩امل التي حؿمذ له بالخٗىٌٍ ،طل ٪ألن هظا الً٣اء
هى ً٢اء شخص ي أو طاحي جضوع اإلاىاػٖت ُٞه خى ٫اٖخضاء أو تهضًض باالٖخضاء ٖلى مغ٦ؼ ٢اهىوي للُاًٖ ٞهى
ٌؿتهض ٝمسانمت ألاٖما ٫ال٣اهىهُت الظاجُت التي جئزغ ٖلى الخ٣ى ١اإلا٨دؿبت مما ًدىاؾب م٘ َبُٗت هظه
اإلاىاػٖاث العجباَها بالخ٣ى ١اإلا٨دؿبت لألٞغاص  .وطل ٪اما في نىعة اإلاُالبت بثمً أو بخٗىیٌ مخٖ ٤ٟلیه في
الٗ٣ض ،أو حٗىیٌ ٖلى أيغاع ّ
حؿببذ ٞيها الؿلُت اإلاٟىيت أو ألي ؾبب مً ألاؾباب التي جسً٘ لؿلُت
ال٣اض ي ؤلاصاعي في مجا ٫ازخهانه في الً٣اء ال٩امل (.)3
(-)1انظر المادة  151من مرسوم رئاسي رقم  ،247-15يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام ،مرجع سابق.

( -)2قانون رقم  09-08مؤرخ في  25فيفري  ،2008يتضمن قانون االجراءات المدنية واالدارية  ،ج .ر .ج .ج العدد21
مؤرخ في  23أفريل .2008

( -)3تجدر اإلشارة إلى أن المنازعات التي تقع بين المفوض لو والمنتفعين من المرفق العام أو المتعاممين معو كمورديو أو العاممين

عنده يخضع عندما يكوم المفوض لو شخص من أشخاص القانون الخاص لم يحدد ال القانون وال القضاء نوع الجية القضائية

(القضاء العادي أو القضاء اإلداري) المختصة بالفصل في النزاع .
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اإلابدث الثاوي  :جدؿين وجغنُت اإلاغاقو الػامت املحلُت
ّ
جغجب ٖلى جغاح٘ اإلاغا ٤ٞالٗامت املخلُت مً خُث ٖضم بلى ٙالهض ٝألاؾاس ي اإلاىخٓغ منها واإلاخٗل٤
باإلاهلخت الٗامت والجماُٖت ،الى البدث ًٖ البضاتل اإلاالتمت واإلاخمثلت في لجىء الؿلُاث الٗمىمُت الى
ّ
جبني ج٣ىُت جٟىٌٍ اإلاغا ٤ٞالٗامت مً زال ٫انضاع حملت مً الىهىم الخىُٓمُت الؾُما اإلاغؾىم
الخىُٟظي ع٢م  ،199-18اإلاخٗل ٤بخٟىٌٍ اإلاغ ٤ٞالٗام ،الظي أصعج هظه الخ٣ىُت بمىحب ٖ٣ىص ّ
جبرمها
الجماٖاث ؤلا٢لُمُت م٘ أشخام مٗىىٍت مً ال٣اهىن الٗام أو الخام ،وطل ٪ل٩ي جخىلى هظه ألازحرة مهمت
حؿُحر و/أو اصاعة هظه اإلاغا ٤ٞمً أحل جُٟٗلها في الىا ٘٢الٗملي (اإلاُلب ألاوُ) .والجضًغ بالظ٦غ في هظا
الهضص ،بؤن الؿلُت اإلاٟىيىت اإلاخمثلت في الجماٖاث ؤلا٢لُمُت جب٣ى جدخ ٟٔب٣ضع مً ؤلاقغاٖ ٝلى
اإلاغ ٤ٞالٗام مدل الخٟىٌٍ (اإلاُلب الثاوي).
اإلاُلب ألاوُ  :أقٍاُ جكىٌٍ اإلاغاقو الػامت املحلُت بين الكػالُت واملحضوصًت
خهغث أخ٩ام اإلااصة  52مً اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  ،199-18اإلاخٗل ٤بخٟىٌٍ اإلاغ ٤ٞالٗام،
أعبٗت أق٩ا ٫لخ ٟىٌٍ اإلاغ ٤ٞالٗام ًم ً٨أن جلجؤ اليها الجماٖاث ؤلا٢لُمُت واإلاخمثلت في الامخُاػ
( Concessionالكغع ألاوُ) ،ؤلاًجاع ( Affermageالكغع الثاوي) ،الى٧الت املخٟؼة intéressée Régie
(الكغع الثالث) والدؿُحر ( Géranceالكغع الغابؼ).
الكغع ألاوُ  :الامخُاػ

ّ
ً
أؾلىبا لُبر ً
الُا في اصاعة اإلاغا ٤ٞالٗامت ،وبمىحبه ج٩ل ٠ؤلاصاعة (ماهدت
ٌٗخبر امخُاػ اإلاغ ٤ٞالٗام
الامخُاػ) ناخب الامخُاػ ببصاعة اإلاغ ٤ٞالٗمىمي ٖلى خؿابه ومؿئولُخه ،وجدذ اقغا ٝؤلاصاعة ماهدت
الامخُاػ ،خُث ًخ٣اض ى ناخب الامخُاػ عؾىم ًضٗٞها اإلاىخٟٗىن مً اإلاغ ٤ٞالٗام م٘ زًىٖه للمباصة
1
ّ
اإلاكغٕ ٖ٣ض الامخُاػ في ٢اهىن البلضًت لؿىت 2011
ألاؾاؾُت التي جد٨م ؾحر اإلاغا ٤ٞالٗامت .ول٣ض أصعج
و٢اهىن الىالًت لؿىت ٢ 22012بل نضوع اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م ّ ،199-18
الؿال ٠الظ٦غ.
٣ٞاهىن البلضًت لؿىت ً ،2011ىو بىاء ٖلى اإلااصة  155مىه ٖلى ام٩اهُت أن ج٩ىن اإلاهالر
الٗمىمُت البلضًت الىاعصة في اإلااصة  149مىه ّ
مدل التزام َب٣ا للخىُٓم الؿاعي اإلاٟٗى ٫مثل التزوٍض باإلاُاه
الهالخت للكغب ونغ ٝاإلاُاه اإلاؿخٗملت ،الىٟاًاث اإلاؿخٗملت والًٟالث ألازغي ،نُاهت الُغ٢اث
واقاعاث اإلاغوع ،ؤلاهاعة الٗمىمُت وألاؾىا ١اإلاُٛاة ،بِىما ٢اهىن الىالًت لؿىت ً ،2012ىو بىاء ٖلى اإلااصة
ّ
 149مىه ٖلى أهه اطا حٗظع اؾخٛال ٫اإلاهالر الٗمىمُت الىالتُت-مثل الُغ ١والكب٩اث املخخلٟت ،الى٣ل
الٗمىمي ،الىٓاٞت واليخت الٗمىمُت ومغا٢بت الجىصة ،اإلاؿاخاث الخًغاء ،الهىاٖاث الخ٣لُضًت

 -1قانون رقم  ،10-11يتعمق بالبمدية ،مرجع سابق.
 -2قانون رقم  ،07-12يتعمق بالوالية ،مرجع سابق.
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والخغ ،ٝواإلاظ٧ىعة في اإلااصة  146مىه َ ًٖ-غٍ ٤الاؾخٛال ٫اإلاباقغ أو الهُئت الٗمىمُتٞ ،بهه ًمً٨
للمجلـ الكٗبي الىالثي أن ًغزو باؾخٛاللها ًٖ َغٍ ٤الامخُاػ.
وبالغحىٕ الى أخ٩ام اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م ّ ،199-18
الؿال ٠الظ٦غ ،هجض بؤن ال٣ٟغة ألاولى مً
اإلااصة  53مىه حكحر الى أن الامخُاػ ٌٗخبر الك٩ل الظي حٗهض مً زالله الؿلُت اإلاٟىيت للمٟىى له اما
اهجاػ ميكآث أو ا٢خىاء ممخل٩اث يغوعٍت إل٢امت اإلاغ ٤ٞالٗام واؾخٛالله ،واما حٗهض له  ِ٣ٞاؾخٛال٫
ّ
اإلاغ ٤ٞالٗام .وأما ال٣ٟغة الثاهُت منها جئ٦ض ٖلى أن اؾخٛال ٫اإلاغ ٤ٞالٗام مً ٢بل اإلاٟىى له ً٩ىن باؾمه
وٖلى مؿئولُخه جدذ ع٢ابت حؼتُت مً ٢بل الؿلُت اإلاٟىيت وٍخ٣اض ى ًٖ طل ٪أجاوي مً مؿخٗملي
اإلاغ ٤ٞالٗام .واإلاالخٔ بؤن أخ٩ام اإلااصة ّ 53
الؿالٟت الظ٦غ٢ ،ض أٟٚلذ ط٦غ التزام اإلاٟىى له بض ٘ٞم٣ابل
للؿلُت اإلاٟىيت.
ًالخٔ بؤن هظا الخٗغًٍ ٠ضعج أؾلىبحن لالمخُاػ ،خُث ٌٗض ألاؾلىب ألاو ٫امخُاػ ٖلى الك٩ل
الخ٣لُضي واإلاخمثل في اؾخٛال ٫اإلاغ ٤ٞالٗام ،أما ألاؾلىب ألاوُٞ ٫خمثل في الامخُاػ في ق٩له اإلاخُىع
واإلاخمثل في ٖ٣ض البىث  ،1B.O.Tل ً٨صون حؿمُخه ٖلى هظا الىدى ،والظي مٟاصه خُث ُ٢ام الُغٝ
اإلاخٗا٢ض م٘ ؤلاصاعة (اإلاٟىى له) ببهجاػ ميكآث أو ا٢خىاء ممخل٩اث يغوعٍت إل٢امت اإلاغ ٤ٞالٗام ٖلى ه٣ٟخه
ً
م٣ابل خ٣ه في حكُٛله واؾخٛالله ّ
مضة ّ
مُٗـىه ،2زم ٌُٗضه الى الضولت ُٞهبذ مل٨ـا لها بٗض اهتهاء اإلاضة ،وهظا
ّ
ما جئ٦ض ٖلُه نغاخت اإلااصة  208مً اإلاغؾىم الغتاس ي ع٢م  ،247-15اإلاخًمً جىُٓم اله٣ٟاث الٗمىمُت
وجٟىًٍاث اإلاغ ٤ٞالٗامٖ ،لى أهه  « :جهبذ ًل اؾدثماعاث وممخلٍاث اإلاغقو الػام ،غىض نهاًت غهض
جكىٌٍ اإلاغقو الػام ،ملٍا للصخو اإلاػىىي الخايؼ للهاهىن الػام ،اإلاػني ».3
وٍبضو بؤن اصعاج ٖ٣ض البىث ٧ؤؾلىب مً أؾالُب جٟىٌٍ اإلاغ ٤ٞالٗام ًغح٘ الى أن هظا الىىٕ مً
الٗ٣ىص تهض ٝإل٢امت مكغوٖاث البيُت ّ
الخدخُت اإلاخٗل٣ت باإلاغا ٤ٞالٗامت ألاؾاؾُت ٧اإلاُاعاث ،الُغ١
ّ
مدُاث ال٨هغباءّ ،
ّ
الؿضوص واإلاىاوئ ،إلاا لهظه اإلاكاعَ٘ الاؾدثماعٍت مً أهمُت بالٛت في جُىٍغ
الؿغَٗت،
 -1يصطمح عمى ىذا النوع من العقود بالّمغة اإلنجميزية ) .(BOT : Build Operat Transferوأما بالّمغة الفرنسية

تقابميا ) ،(CET : Construire Exploiter Transférerوالمقصود بو (بناء-تشغيل-نقل الممكية).

 -2تنص الفقرة الثالثة والرابعة من المادة  53من المرسوم التنفيذي رقم  ،199-18يتعمق بتفويض المرفق العام ،مرجع سابق،

عمى أنو  « :ال يمكن أن تتجاوز المدة القصوى لالمتياز ثالثين ( )30سنة.

ويمكن تمديد ىذه المدة بموجب ممحق مرة واحدة ،بطمب من السمطة المفوضة ،عمى أساس تقرير معمل إلنجاز

استثمارات مادية غير منصوص عمييا في االتفاقية ،شريطة أال تتعدى مدة التمديد أريع ( )4سنوات ،كحد أقصى ».

وتضيف المادة  57منو ،عمى أنو  « :زيادة عمى حاالت التمديد المنصوص عمييا في المواد السابقة ،يمكن تمديد مدة
اتفاقية تفويض المرفق العام لمدة سنة واحدة ( ،)1بموجب ممحق وبطمب من السمطة المفوضة ،عمى أساس تقرير

معمل ،وذلك لحاجات استمرارية المرفق العام ».

 -3انظر كذلك المادة  6من المرسوم التنفيذي رقم  ،199-18يتعمق بتفويض المرفق العام ،السالف الذكر.
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ً
اها ٖلى اهجاػها في ّ
ْل جؼاًض وْات ٠الضولت وحكٗبها ٦ما جمثل
الا٢خهاص الىَني ،طل ٪أن الضولت حعجؼ أخُ
هظه اإلاكاعَ٘ ٖبئا ٦بحر ٖلى اإلاحزاهُت الٗامت للضولتٚ .حر أن الىا ٘٢الٗملي ًثبذ اؾدبٗاص ٖ٣ض البىث م٣ابل
اللجىء الى أؾلىب اله٣ٟاث الٗمىمُت ٦ما خهل باليؿبت إلهجاػ مكغوٕ الُغٍ ٤الؿُاع قغٚ /١غب.
انضاع اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  ،308-96اإلاخٗل ٤بمىذ امخُاػاث الُغ ١الؿغَٗت.1
الكغع الثاوي  :غهض ؤلاًجاع
ٌُ ّ
ً
أؾلىبا مً أؾالُب حؿُحر اإلاغا ٤ٞالٗمىمُت ،مٟاصه ُ٢ام أخض أشخام
ـٗض اًجاع اإلاغ ٤ٞالٗمىمي
ال٣اهىن الخام ببصا ة وحؿُحر اإلاغ ٤ٞالٗام ونُاهخه لخؿاب ؤلاصا ة التي ّ
ج٣ضم له ؤلام٩اهُاث ّ
اإلااصًت
ع
ع
ّ
الالػمت لظل ٪م٣ابل أن ًخ٣اض ى الصخو اإلاضًغ للمغ ٤ٞالٗام ً
أحغا.
وألامىا٫
ّ
ُوَـؿخٗمل هظا ألاؾلىب ً
ٚالبا مً ٢بل الجماٖاث املخلُتٗٞ .لى ؾبُل اإلاثا ٫جىو اإلااصة  149مً
ّ
ً
٢اهىن البلضًت لؿىت ٖ 2011لى اخضار مهالر ٖمىمُت ج٣ىُت ٢هض ّ
الخـٟ٨ل مثال ُٞما ًخٗل ٤باإلاُاه
الهالخت للكغب ،الىٟاًاث اإلاجزلُت ،ألاؾىا ١اإلاُٛاة وألاؾىا ،١الخٓاتغ ومؿاخاث الخى ،٠٢املخاقغ،
الى٣ل الجماعي واإلاظابذ البلضًت .واإلاالخٔ بؤن مثل هظه اإلاغاًُ ٤ٞـم ً٨حؿُحرها مً ٢بل البلضًت ؾىاء
بُغٍ٣ت الاؾخٛال ٫اإلاباقغ 2أو الامخُاػ ،3أو مً زال ٫ؤلاًجاع وطل ٪بخٟىٌٍ حؿُحرها ًٖ َغٍ٣ٖ ٤ض
بغهامج أو ن٣ٟت َلبُت َ Contrat programme ou marché de commandeب٣ا لألخ٩ام الدكغَُٗت
والخىُٓمُت اإلاٗمى ٫بها.4
الكغع الثالث  :غهض الىًالت املحكؼة
حٗخبر الى٧الت املخٟؼة و٣ٞا لل٣ٟغة ألاولى مً اإلااصة  55مً اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م ،199-18
ّ
الؿال ٠الظ٦غ ،الك٩ل الظي حٗهض الؿلُت اإلاٟىيت مً زالله للمٟىى له حؿُحر اإلاغ ٤ٞالٗام أو حؿُحره
ونُاهخه .وخؿب ال٣ٟغة الثالثت منهاً ،خىلى اإلاٟىى له اؾخٛال ٫اإلاغ ٤ٞالٗام لخؿاب الؿلُت اإلاٟىيت
التي جمى ٫بىٟؿها اإلاغ ٤ٞالٗام وجدخ ٟٔببصاعجه وع٢ابخه ال٩لُت .وأما ُٞما ًخٗل ٤باإلا٣ابل الظي ٌؿعى الى
جد٣ُ٣ه اإلاٟىى له مً حؿُحر اإلاغ ٤ٞالٗام أو حؿُحره ونُاهخهً ،خمثل في أحغ ً ،Rémunérationض ٘ٞله
مباقغة مً الؿلُت اإلاٟىيت في ق٩ل مىدت ّ
جدضص بيؿبت ماتىٍت مً ع٢م ألاٖما ،٫جًا ٝاليها مىدت
الاهخاحُت وٖىض الا٢خًاء ،خهت مً ألاعباح ،وطل ٪خؿب ال٣ٟغة الغابٗت مً اإلااصة ّ ،55
الؿالٟت الظ٦غ.
 -1مرسوم تنفيذي رقم  308-96مؤرخ في  18سبتمبر سنة  ،1996يتعمق بمنح امتيازات الطرق السريعة ،ج .ر .ج .ج
عدد  ،55مؤرخ في  25سبتمبر سنة .1996

 -2انظر المادة  151من القانون رقم  ،10-11يتعمق بالبمدية ،مرجع سابق.
 -3المرجع نفسو ،المادة .155

 -4المرجع نفسو ،المادة .156
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ٞاإلا٣ابل اإلاالي في ٖ٣ض الى٧الت املخٟؼة الظي هى هدُجت حؿُحر اإلاغ ٤ٞالٗام أو حؿُحره ونُاهخهً ،خم جدضًضه
و٣ٞا لخؿً الاؾخٛال ٫ولِـ و٣ٞا لألعباح.1
ً
ًالخٔ بؤهه اهُال٢ا مً اؾخٛال ٫اإلاٟىى له اإلاغ ٤ٞالٗام ً٩ىن لخؿاب الؿلُت اإلاٟىيتٞ ،بن
هظه ألازحرة مً اإلاٟغوى هي التي جخدمل املخاَغ اإلاالُت للمكغوٕٚ ،حر أن مًمىن ال٣ٟغة الثاهُت مً
اإلااصة ّ ،55
الؿالٟت الظ٦غ ،2جىحي الى اخخماٞ ٫غيِخحن ،جخمثل الٟغيُت ألاولى في أن ّ
جدمل هظه املخاَغ
ً٩ىن بهٟت مكتر٦ت ل٩ل مً اإلاٟىى له والؿلُت اإلاٟىيت ،في خحن جخمثل الٟغيُت الثاهُت ّ
جدمل
اإلاٟىى له لىخضه مثل هظه املخاَغ ،ألامغ الظي ٢ض ّ
ًئصي الى ٖؼوٞه ٖلى ؤلا٢ضام إلبغام هظا الىىٕ مً
ً
الٗ٣ىص التي حٗخبر في هٓغه ٚحر مدٟؼة مًٟال بظل٣ٖ ٪ض الدؿُحر ،ولظل ٪هدؿاء ًٖ ٫مؿخىي الخُغ
الظي ًخدمله اإلاٟىى هل اإلاؿخىي الثاوي (الخالت التي ًخدمل ٞيها اإلاٟىى له حؼءا مً الخُغ) أو
ّ
اإلاؿخىي الثالث (الخالت التي ًخدمل ٞيها اإلاٟىى له ٧ل الخُغ) ،وطل ٪خؿب ما أ٦ضث ٖلُه اإلااصة  50مً
اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م ّ ،199-18
الؿال ٠الظ٦غ.
الكغع الغابؼ  :غهض الدؿُير
ّ
ً٣ترب أؾلىب الدؿُحر مً أؾلىب الى٧الت املخٟؼة في مٗٓم حىاهب الٗ٣ض ،اال في خالت الخٗغٍٟاث
التي ًضٗٞها مؿخٗملي اإلاغ ٤ٞالٗام في هٓام الدؿُحرٞ ،بن جدضًضها ًغح٘ الى الؿلُت اإلاٟىيت لىخضها
ٖلى زال ٝخالت الى٧الت املخٟؼة خُث ّ
جدضص الؿلُت اإلاٟىيت جل ٪الخٗغٍٟاث باالقترا ٥م٘ اإلاٟىى له.
ّ
٦ما أهه في خالت العجؼ في هٓام الدؿُحرٞ ،بن الؿلُت اإلاٟىيت ّ
للمؿحر  Gérantالظي
حٗىى طل٪
ً
ً
ً
ًخ٣اض ى أحغا حؼاُٞا .وًٞال ًٖ طل ،٪ال ًخدمل اإلاٟىى له في ٖ٣ض الدؿُحر أي زُغ مالي هٓحر حؿُحره
للمغ ٤ٞالٗام أو حؿُحره ونُاهخه .3وٍالخٔ بؤهه في الخُبُ ٤الٗمليٞ ،بن أؾالُب الى٧الت املخٟؼة والدؿُحر
ٚالبا ّ
ال جلجؤ اليهما ؤلاصاعة ً
مًٟلت م٣ابل طل ٪هٓام الامخُاػ.4

 -1أبو بكر أحمد عثمان  ،عقود تفويض المرفق العام دراسة تحميمية مقارنة ،دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية،

 ،2015/2014ص .116

 -2تنص الفقرة الثانية من المادة  55من المرسوم التنفيذي رقم  ،199-18يتعمق بتفويض المرفق العام ،مرجع سابق ،عمى

ما يمي  « :و قد تعترض المفوض لو مخاطر تجارية تتعمق بإيرادات االستغالل ،وكذا مخاطر صناعية تتعمق بأعباء
االستغالل والنفقات المرتبطة بتسيير المرفق العام ».

3
السالف الذكر.
 انظر المادة  56من المرسوم التنفيذي رقم ّ ،199-184
- ZOUAÏMIA Rachid, La délégation de service public au profit de personnes privées,
Éditions Belkeis, Alger, 2012, p. 75.
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اإلاُلب الثاوي  :خو الجماغاث ؤلانلُمُت والؿلُاث ألازغي في ؤلاقغاف غلى اإلاغقو الػام مدل
الخكىٌٍ
ان جٟىٌٍ اإلاغا ٤ٞالٗامت املخلُت لهالر أشخام مٗىىٍت مً ال٣اهىن الٗام أو الخام ال ٌٗني
جغ ٥هظه اإلاغا ٤ٞصون أي اقغا ٝأو ع٢ابتٞ .اإلاغ ٤ٞالٗام بد٨م اعجباَه باإلصاعة ماهدت الخٟىٌٍ ً٣خط ي
٢ض ًعا مً هظه ألازحرة أن جماعؽ ؾلُت الغ٢ابت والخىحُه مً خُث جىُٟظ ٖ٣ض الخٟىٌٍ و٣ٞا لكغوَه
ولألخ٩ام ال٣اهىهُت اإلاٗمى ٫بها (الكغع ألاوُ) .ول٢ ً٨ض ًثىع زال ٝبحن الؿلُت واإلاٟىيت واإلاٟىى له
بمىاؾبت جىُٟظ اجٟاُ٢ت جٟىٌٍ اإلاغ ٤ٞالٗام ،ولظلً ٪لؼم اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م ّ ،199-18
الؿال٠
الظ٦غٖ ،لى هئالء ألاَغا ٝالبدث ًٖ خلى ٫وصًت لدؿىٍت الخال( ٝالكغع الثاوي).
الكغع ألاوُ  :مماعؾت ؾلُت الغنابت والخىحُه
جؤزظ الغ٢ابت بىاؾُت الؿلُت اإلاٟىيت ق٩لحن وهما الغ٢ابت ال٣بلُت (أوال) والغ٢ابت البٗضًت
(ثاهُا).
أوال  .الغنابت الهبلُت
جخىلى الؿلُت اإلاٟىيت مماعؾت الغ٢ابت ال٣بلُت وطل ٪في اَاع الغ٢ابت الضازلُت والغ٢ابت الخاعحُت.
وفي اَاع الغ٢ابت الضازلُت جيص ئ الؿلُت اإلاٟىيت لجىت الزخُاع واهخ٣اء الٗغوى جخ٩ىن مً ؾخت ()6
مىْٟحن مئهلحن ،مً بُنهم الغتِـٌُٗ ،نهم مؿئو ٫الؿلُت اإلاٟىيت .وج٩ل ٠هظه اللخىت بغ٢ابت
جٟىًٍاث اإلاغ ٤ٞالٗام زال ٫حمُ٘ اإلاغاخل ألاولُت إلبغام اجٟاُ٢ت الخٟىٌٍ اهُال٢ا مً مغخلت ٞخذ
الٗغوى الى مغخلت ٞدو ملٟاث الخٗهض زم مغخلت ٞدو الٗغوى وأزحر مغخلت اإلاٟاوياث.1
وأما في اَاع الغ٢ابت الخاعحُت ،ج٣ىم الؿلُت اإلاٟىيت ببوكاء لجىت جٟىًٍاث اإلاغ ٤ٞالٗام وطل٪
خؿب الجهت املخلُت التي جدبٗهاٗٞ .2لى مؿخىي الىالًت ،جدك٩ل هظه اللجىت مً :
 ممثل ًٖ الىالي املخخو ا٢لُمُا ،عتِؿا، ممثلحن ( ًٖ )2الؿلُت اإلاٟىيت، ممثل ًٖ املجلـ الكٗبي الىالثي، ممثل ًٖ اإلاضًغٍت الىالتُت للبرمجت ومخابٗت اإلاحزاهُت، ممثل ًٖ اإلاضًغٍت الىالتُت لألمال ٥الىَىُت. -1انظر المواد  75و 76من المرسوم التنفيذي رقم  ،199-18يتعمق بتفويض المرفق العام ،مرجع سابق.
 -2المرجع نفسو ،المادة .79

150

وأما ٖلى مؿخىي ،البلضًت ،جدك٩ل اللجىت مً :
 ممثل ًٖ عتِـ املجلـ الكٗبي البلضي ،عتِؿا، ممثلحن ( ًٖ )2الؿلُت اإلاٟىيت، ممثل ًٖ املجلـ الكٗبي البلضي، ممثل ًٖ اإلاهالر ٚحر اإلامغ٦ؼة لألمال ٥الىَىُت، ممثل ًٖ اإلاهالر ٚحر اإلامغ٦ؼة للمحزاهُت.وأما بسهىم اإلاهام الغ٢ابُت التي ج٩ل ٠بها لجىت جٟىًٍاث اإلاغ ٤ٞالٗام جخمثل ُٞما ًلي: 1
 اإلاىا٣ٞت ٖلى مكاعَ٘ صٞاجغ الكغوٍ اإلاخًمىت جٟىٌٍ اإلاغ ٤ٞالٗام، اإلاىا٣ٞت ٖلى مكاعَ٘ اجٟاُ٢اث جٟىٌٍ اإلاغ ٤ٞالٗام ،وطل ٪مً زال ٫مغا٢بت ؤلاحغاءاث اإلاخبٗت فيازخُاع اإلاٟىى له،
 اإلاىا٣ٞت ٖلى مكاعَ٘ مالخ ٤اجٟاُ٢اث جٟىٌٍ اإلاغ ٤ٞالٗام، مىذ الخؤقحراث لالجٟاُ٢اث اإلابرمت، -صعاؾت الُٗىن اإلاىصٖت لضحها مً ٢بل اإلاترشخحن ٚحر اإلا٣بىلحن والٟهل ٞيها.

ًالخٔ بؤن أًٖاء ٧ل مً لجىت ازخُاع واهخ٣اء الٗغوى ولجىت جٟىًٍاث اإلاغ ٤ٞالٗام ّ
ٌُٗىىن إلا ّضة
زالر ( )3ؾىىاث ٢ابلت للخجضًض ،ألامغ الظي مً قؤهه أن ٌؿمذ لهئالء ألاًٖاء بؤن ًماعؾىا مهامهم بُٗضا
ّ
ًٖ جضزل مؿئو ٫الؿلُت اإلاٟىيت ،خُث ًمٖ ً٨ؼلهم ّ
حٗؿُٟا اال اطا اعج٨بىا زُؤ حؿُما أو ٖىض اهتهاء
ّ
مضة ٖهضتهم صون ججضًضها .وٍالخٔ أًًا اطا ٧ان ببم٩ان الىالًت والبلضًت أن جلجؤ الى ابغام اجٟاُ٢اث
جٟىٌٍ اإلاغ ٤ٞالٗام بمدٌ اعاصتهاٞ ،بن الهُئاث الٗمىمُت طاث الُاب٘ الاصاعي ٞبن هظه الاجٟاُ٢اث
جىضعج يمً ازخهام لجىت جٟىٌٍ اإلاغ ٤ٞالٗام اإلايكؤة ٖلى مؿخىي الؿلُاث أي الجماٖاث ؤلا٢لُمُت
(الىالًت والبلضًت) التي جماعؽ الىناًت ٖليها.2
ثاهُا .الغنابت البػضًت
 -1انظر المادة  81من المرسوم التنفيذي رقم  ،199-18يتعمق بتفويض المرفق العام ،مرجع سابق.
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ّ
جبحن أخ٩ام اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  ،199-18اإلاخٗل ٤بخٟىٌٍ اإلاغ ٤ٞالٗام ،الغ٢ابت البٗضًت ٖلى
أجها جل ٪اإلاغا٢بت اإلاُضاهُت للمغ ٤ٞالٗام اإلاٟىى و٧ل الىزات ٤طاث الهلت ،و٦ظا الخ٣اعٍغ الؿضاؾُت التي
ٌٗضها اإلاٟىى له ،وطل ٪مً أحل مخابٗت جىُٟظ اجٟاُ٢ت جٟىٌٍ اإلاغ ٤ٞالٗام٦ .ما ًلتزم اإلاٟىى له
ببٖضاص ج٣اعٍغ صوعٍت واعؾالها الى الؿلُت اإلاٟىيت .وفي اَاع هظه الغ٢ابت ،ج٣ىم الؿلُت اإلاٟىيت بٗ٣ض
احخمإ واخضٖ ،لى ألا٢ل٧ ،ل زالزت ( )3أقهغ م٘ اإلاٟىى له ،لخُُ٣م هجاٖت الدؿُحر والخؤ٦ض مً حىصة
الخضماث اإلا٣ضم ت ومضي اخترام مباصة اإلاغ ٤ٞالٗام .وبىاء ٖلى هظا الاحخمإ ،ج٣ىم الؿلُت اإلاٟىيت
ببٖضاص ج٣غٍغ قامل ًغؾل الى الؿلُت الىنُت (البلضًت أو الىالًت)ٖ ،ىض الا٢خًاء.1
وٍالخٔ ٦ظل ٪أن الغ٢ابت البٗضًت ًم ً٨أن ج٩ىن بهٟت ٧لُت أو حؼتُت وطل ٪خؿب ق٩ل
اجٟاُ٢ت جٟىٌٍ اإلاغ ٤ٞالٗامٟٞ .ي ٖ٣ض الامخُاػ وؤلاًجاع جماعؽ الؿلُت اإلاٟىيت ع٢ابت حؼتُت ألن
اإلاٟىى له هى الظي ًخىلى ؤلاصاعة والدؿُحر .وأما باليؿبت لٗ٣ض الى٧الت املخٟؼة والدؿُحرٞ ،بن الؿلُت
اإلاٟىيت جماعؽ ع٢ابت ٧لُت ألجها جدخ ٟٔببصاعة اإلاغ ٤ٞالٗام مىيىٕ الخٟىٌٍ.2
الكغع الثاوي  :الدؿىٍت الىصًت للنزاغاث
اٞترى اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م ّ ،199-18
الؿال ٠الظ٦غ ،و٣ٞا للماصة  70مىه ،وحىص زال ٝبحن
الؿلُت اإلاٟىيت واإلاٟىى له خى ٫جىُٟظ اجٟاُ٢ت جٟىٌٍ اإلاغ ٤ٞالٗام ،وفي هظه الخالت ً٩ىهىن ملؼمحن
ٖلى البدث ًٖ خلىّ ٫
وصًت وطل ٪مً خال ٫اللجىء الى لجىت الدؿىٍت الىصًت للجزاٖاث .وأما اإلااصة  71مىه،
حكحر الى أهه جيكؤ هظه اللجىت لضي ٧ل مؿئو ًٖ ٫الىالًت ،البلضًت والهُئاث الٗمىمُت طاث الُاب٘
ّ
وجسخو هظه اللجىت بضعاؾت الجزاٖاث الىاحمت ًٖ جىُٟظ
الاصاعي الخابٗت لها ،واإلاؿئولت ًٖ مغٖ ٤ٞام.
اجٟاُ٢اث جٟىٌٍ اإلاغ ٤ٞالٗام وحؿىٍتها .وجدك٩ل هظه اللجىت ٖلى مؿخىي الىالًت مً :
 ممثل ًٖ الىالي املخخو ا٢لُمُا ،عتِؿا، ممثل ًٖ الؿلُت اإلاٟىيت، ممثل ًٖ اإلاضًغٍت الىالتُت للبرمجت ومخابٗت اإلاحزاهُت، ممثل ًٖ اإلاضًغٍت الىالتُت لألمال ٥الىَىُت.وأما ٖلى مؿخىي البلضًتٞ ،اللجىت جدك٩ل مً :
 ممثل ًٖ عتِـ املجلـ الكٗبي البلضي ،عتِؿا، -1المرجع نفسو ،المواد  82و.83

 -2انظر المادة  51من المرسوم التنفيذي رقم  ،199-18يتعمق بتفويض المرفق العام ،مرجع سابق.
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 ممثل ًٖ الؿلُت اإلاٟىيت، ممثل ًٖ اإلاهالر ٚحر اإلامغ٦ؼة لألمال ٥الىَىُت، ممثل ًٖ اإلاهالر ٚحر اإلامغ٦ؼة للمحزاهُت.واإلاالخٔ بؤهه ٖلى زال ٝأًٖاء لجىت ازخُاع واهخ٣اء الٗغوى وأًٖاء لجىت جٟىًٍاث اإلاغ ٤ٞالٗام،
ٞبن أًٖاء لجىت الدؿىٍت الىصًت للجزاٖاث املخضزت ٖلى مؿخىي الىالًت والبلضًت ّ
ٌُٗىىن إلاضة ٚحر مدضصة
ّ
اإلاضةّ ،
مما ٢ض ًئزغ ٖلى اؾخ٣اللُه هئالء ألاًٖاء ،خُث ً٩ىهىن ٖغيت للٗؼ ٫في أي و٢ذ ًغاه مؿئو٫
الؿلُت اإلاٗىُت.1
زاجمت
هسلو الى أهه بىاء ٖلى أخ٩ام اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  ،199-18اإلاخٗل ٤بخٟىٌٍ اإلاغ ٤ٞالٗام،
جٓهغ عٚبت الؿلُاث الٗمىمُت في مداولت جُٟٗل اإلاغا ٤ٞالٗامت املخلُت مً أحل يمان الجىصة والىجاٖت
في الدؿُحر وطل ٪مً زال ٫اللجىء الى ج٣ىُت جٟىٌٍ اإلاغا ٤ٞالٗامت لهالر ألاشخام اإلاٗىىٍت مً ال٣اهىن
الٗام والخام ٖلى ّ
خض ؾىاءٗٞ .لى ؾبُل اإلاثاً ٫مىذ اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م ّ ،199-18
الؿال ٠الظ٦غ
بىاء ٖلى اإلااصة  59مىه ،يماهت هامت باليؿبت للمٟىى له جخمثل ُٞما ٌؿمى باالؾخ٣غاع ال٣اهىوي ،خُث
أهه في خالت ما اطا لجؤث الؿلُت اإلاٟىيت الى ابغام مالخ ٤م٘ اإلاٟىى لهٞ ،بهه ال ًم ،ً٨بؤي خا ٫مً
ألاخىا ،٫أن ًسو اإلالخ ٤حٗضًل مىيىٕ الاجٟاُ٢ت ،اهجاػ اؾدثماعاث أو زضماث ج٩ىن ٖلى ٖاج ٤اإلاٟىى
له ،او حٗضًل مضة الاجٟاُ٢ت ،باؾخثىاء بٌٗ الخاالث اإلاظ٧ىعة في اإلاىاص  55و 57مً اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م
ّ ،199-18
الؿال ٠الظ٦غ.
و٦ظل ٪هى الخا ٫باليؿبت إلاضة الاجٟاُ٢ت التي حٗخبر ّ
مضة مٗ٣ىلت باليؿبت للمٟىى له ،بدُث
حؿمذ له أن ٌؿخٛل اإلاغ ٤ٞالٗام بك٩ل ٌٗىص ٖلُه باألعباح اإلاىخٓغة وطل ٪خؿب َبُٗت الٗ٣ض وحجم
الاؾدثماع الظي ٌؿدثمغه اإلاٟىى له٣ٗٞ .ض الامخُاػ ال ًم ً٨أن جخجاوػ مضجه زالزحن ( )30ؾىت ،في خحن
ٖ٣ض ؤلاًجاع جدضص مضجه بسمـ ٖكغ ( )15ؾىت ٦دض أ٢ص ى ،وأما ٖ٣ض الى٧الت املخٟؼة ُٞبرم إلاضة ٖكغ
( )10ؾىىاث ،وأما ٖ٣ض الدؿُحر ٩ُٞىن إلاضة زمـ ( )5ؾىىاث .ِ٣ٞ
ً
ًٓهغ أزحرا بؤن اعاصة الؿلُاث الٗمىمُت في مجا ٫جٟىٌٍ اإلاغا ٤ٞالٗامت املخلُت جخجه هدى
جُٟٗل هظه ألازحرة مً زال ٫اؾىاص حؿُحرها و/أو اصاعتها لهالر أشخام مٗىىٍت مً ال٣اهىن الٗام أو
الخام جخىٞغ ٞيهم ال٣ضعاث اإلاهىُت ،الخ٣ىُت واإلاالُت .ول ً٨مً حهت أزغي ،هجض بؤن اإلاغؾىم الخىُٟظي
ع٢م ّ ،199-18
الؿال ٠الظ٦غٌ ،ؿدبٗض ألاشخام الُبُُٗحن ٧ؤَغا ٝفي ٖ٣ىص جٟىٌٍ اإلاغ ٤ٞالٗام،
زانت وأن بٌٗ الٗ٣ىص ال جخُلب ً
صاتما وبالًغوعة اقغا ٥أشخام مٗىىٍت ٣ٗ٦ض الى٧الت املخٟؼة وٖ٣ض
 -1المرجع نفسو ،المادة .72
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الدؿُحر ،خُث أن ًم ً٨جٟىًٍها لهالر أشخام َبُُٗحن ،طل ٪أن مثل هظه الٗ٣ىص الؿلُت اإلاٟىيت
ً
هي التي ّ
جمى ٫بىٟؿها اإلاغ ٤ٞالٗامًٞ ،ال ًٖ اخخٟاْها ببصاعجه.
٢اتمت اإلاغاح٘
-1باللؿت الػغبُت
-1الٌخب
-1أبى بٌغ أخمض غثمان٣ٖ ،ىص جٟىٌٍ اإلاغ ٤ٞالٗام صعاؾت جدلُلُت م٣اعهت ،صاع الجامٗت الجضًضة،
ؤلاؾ٨ىضعٍت.2015/2014 ،
 2ولُض خُضع حابغ ،الخٟىٌٍ في اصاعة واؾدثماع اإلاغا ٤ٞالٗامت(،صعاؾت م٣اعهت)،ميكىعاث الخلبي الخ٣ىُ٢ت
،بحروث.2009 ،
-2اإلاهاالث
-1بغيُت خؿام الضًً ،جٟىٌٍ اإلاغ ٤ٞالٗام مٟهىم حضًض ومؿخ٣بل في اصاعة اإلاغا ٤ٞالٗامت ،مجلت اإلا٨ٟغ
،الٗضص ،14حامٗت بؿ٨غة
-2بىهالي هىاُ ،الدؿُحر اإلاٟىى في ْل اإلاغؾىم الغتاس ي ع٢م  247-15اإلاخًمً جىُٓم اله٣ٟاث الٗمىمُت
وجٟىًٍاث اإلاغ ٤ٞالٗام ،مجلت البدىر والضعاؾاث ال٣اهىهُت والؿُاؾُت ،الٗضص 12
-3زالض جلػِل ،اإلاغ ٤ٞالٗام في الجؼاتغ والخدىالث الجضًضة في صوع الضولت  ،مجلت م٣اعباث ،الٗضص،3حامٗت
الجلٟت 2016،
-3اإلاُبىغاث الجامػُت
مجُضي قخحي ،الٗ٣ىص ؤلاصاعٍت ،مدايغاث وصعوؽ مُبىٖت مىحهت لُلبت الؿىت الثالثت ٢اهىن جسهو ٢اهىن
ٖام ٧،لُت الخ٣ى ١والٗلىم الؿُاؾُت حامٗت الجلٟت ،الؿىت الجامُٗت ،2014-2013،
-4الىهىم الهاهىهُت
أ -الهىاهين الػاصًت
٢-1اهىن ع٢م  08 -90مئعر في 7أٞغٍل ً 1990خٗل ٤بالبلضًت ،ج ع ٖضص  15ناصع بخاعٍش 11أٞغٍل ( 1990ملغى).
٢ -2اهىن ع٢م  09-90مئعر في  7أبغٍل ؾىت ً ،1990خٗل ٤بالىالًت ،ج .ع .ج .ج ٖضص  ،15مئعر في  11أٞغٍل
( 1990ملغى).
٢-3اهىن ع٢م  09-08مئعر في ُٟٞ 25غي ً 2008خًمً ٢اهىن الاحغاءاث اإلاضهُت والاصاعٍت ،ج ع الٗضص21
ناصع بخاعٍش  23أٞغٍل 2008
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٢-4اهىن ع٢م  10-11مئعر في ً 22ىهُى ؾىت ً ،2011خٗل ٤بالبلضًت ،ج .ع .ج .ج ٖضص  ،37مئعزت في 3
ًىلُى ؾىت .2011
٢-4اهىن ع٢م  07-12مئعر في ٞ 21براًغ ؾىت ً ،2012خٗل ٤بالىالًت ،ج .ع .ج .ج ٖضص  ،12مئعزت في 29
ٞبراًغ ؾىت .2012
ب-الهىاهين الخىظُمُت
-1اإلاغاؾُم الغباؾُت
-1مغؾىم عتاس ي ع٢م  247-15مئعر في 16ؾبخمبر ً 2015خًمً جىُٓم اله٣ٟاث الٗمىمُت وجٟىًٍاث اإلاغ٤ٞ
الٗام ،ج ع ٖضص  50ناصع بخاعٍش  20ؾبخمبر 2015
-2اإلاغاؾُم الخىكُظًت
-1مغؾىم جىُٟظي ع٢م  308-96مئعر في  18ؾبخمبر ؾىت ً ،1996خٗل ٤بمىذ امخُاػاث الُغ ١الؿغَٗت،
ج .ع .ج .ج ٖضص  ،55مئعر في  25ؾبخمبر ؾىت .1996
-2مغؾىم جىُٟظي ع٢م  199-18مئعر في 2أوث ً 2018خٗل ٤بخٟىٌٍ اإلاغ ٤ٞالٗام ،ج ع ٖضص  48ناصع بخاعٍش
5أوث 2015
 -2بالمغة الفرنسية
1-ZOUAÏMIA Rachid ,Droit de la régulation économique, Edition, Berti, Alger ,
2006.
2- ZOUAÏMIA Rachid, La délégation de service public au profit de personnes
privées, Éditions Belkeis, Alger, 2012
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إبغام جكىٌٍ اإلاغقو الػمىمي َبها للمغؾىم
الخىكُظي عنم  199-18اإلاؤعر في  2ؾكذ ؾىت
 2018اإلاخػلو بخكىٌٍ اإلاغقو الػام
ص .ايغوعمغٍام  /أ .ؾىثي ًؼٍض
ًلُت الحهىم -حامػت الجؼابغ

مهضمت:
بٗض زالر ؾىىاث مً نضوع اإلاغؾىم الغتاس ي ع٢م  247-15اإلائعر في  16ؾبخمبر  2015اإلاخًمً
جىُٓم اله٣ٟاث الٗمىمُت وجٟىًٍاث اإلاغ ٤ٞالٗام ،1نضع أخض أ٦ثر الىهىم الخىُٓمُت اإلاىخٓغة وهى
اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  199-18اإلائعر في ٚ 2كذ ؾىت  2018اإلاخٗل ٤بخٟىٌٍ اإلاغ ٤ٞالٗام  ،2والظي حاء
لخىُٓم مىيىٕ جٟىًٍاث اإلاغ ٤ٞا لٗمىمي املخلي و الظي ٌٗخبر مً أ٦ثر ألاصواث ال٣اهىهُت التي حٗتزم
الضولت الاٖخماص ٖليها قلخس ٠ُٟالعجؼ اإلاىاػهاحي اإلاسجل في ال٨ثحر مً البلضًاث وهى ًجٗل مً لجىء
اإلاؿحرًً املخلُحن الى أهماٍ ٖهغٍت مُب٣ت في مسخل ٠أهداء الٗالم ٖلى ٚغاع جٟىٌٍ اإلاغ ٤ٞالٗام أمغا
قيغوعٍاق .ومً زال ٫جٟىٌٍ حؿُحر البنى الخدخُت الى الخىام ًم ً٨للبلضًت أن جخد٨م بل وان ج٣لو
مً ج٩الُ ٠الدؿُحرق.3
ًداو ٫الىو ال٣اهىوي أن ًدُِ بمسخل ٠حىاهب اٖضاص وابغام جٟىًٍاث اإلاغ ٤ٞالٗمىمي املخلي،
والتي ناٚها في ق٩ل اجٟاُ٢ت ،وٖلُه هدؿاء ٫ما هي ألاخ٩ام اإلاخٗل٣ت بببغام جٟىًٍاث اإلاغ ٤ٞالٗمىمي
املخلي؟ وهل جد ٤٣مباصة الُلب الٗمىمي اإلاىهىم ٖليها في اإلااصة الخامؿت مً اإلاغؾىم الغتاس ي ع٢م
247-15؟
أوال نُ ٜابغام اجٟاُ٢ت جٟىًٍاث اإلاغ ٤ٞالٗمىمي
زاهُا :احغاءاث ابغام اجٟاُ٢ت جٟىٌٍ اإلاغ ٤ٞالٗمىمي
 1الجغٍضة الغؾمُت الٗضص  50.اإلائعزت في  20ؾبخمبر ؾىت .2015
2الجغٍضة الغؾمُت الٗضص  48اإلائعزت في ٚ 5كذ ؾىت .2018
3مى ٘٢و٧الت ألاهباء الجؼاتغٍت  http://www.aps.dz/ar/algerieجم الاَالٕ ٖلُه بخاعٍش  7هىٞمبر .2018
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أوال :نُـ إبغام اجكانُت جكىًٍاث اإلاغقو الػمىمي
هو اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م ٖ 199-18ل نُٛخحن إلبغام اجٟاُ٢ت الخٟىٌٍ وهما:
الُلب ٖلى اإلاىاٞؿت الظي ًمثل ال٣اٖضة الٗامت l’appel à la concurrence

التراض

ي الظي ًمثل الاؾخثىاء le gré à gré

أ/الُلب ٖلى اإلاىاٞؿت:
ٖغٞذ اإلااصة  11الُلب ٖلى اإلاىاٞؿت ٖلى أههق احغاء حهض ٝالى الخهىٖ ٫لى أًٞل ٖغى مً
زال ٫وي٘ ٖضة مخٗاملحن في مىاٞؿت بٛغى يمان اإلاؿاواة في مٗاملتهم و اإلاىيىُٖت في مٗاًحر اهخ٣ائهم
وقٟاُٞت الٗملُاث وٖضم الخدحز في ال٣غاعاث اإلاخسظة.
ًمىذ جٟىٌٍ اإلاغ ٤ٞالٗام للمغشر الظي ً٣ضم أًٞل ٖغى وهى الظي ً٣ضم أخؿً الًماهاث
اإلاهىُت والخ٣ىُت واإلاالُت خؿب ؾلم الخى ُِ٣املخضص في صٞتر الكغوٍق.
ًخسظ َلب اإلاىاٞؿت ق٨ال واخضا وهى َلب اإلاىاٞؿت الىَني(اإلااصة  )11وهظا ٌؿدبٗض أي َلب
مىاٞؿت صولي ٖلى جٟىًٍاث اإلاغ ٤ٞالٗمىمي.
مغاخل َلب اإلاىاقؿت:
ًخم الُلب ٖلى اإلاىاٞؿت ٖلى مغخلخحن :
اإلاغخلت ألاولى  :جخمثل الازخُاع ألاولي للمترشخحن ٖلى أؾاؽ ملٟاث الترشر والظي ًجب أن جٓهغ
الىزات ٤اإلا٩ىهت إلال ٠الترشر واملخضصة في الجؼء ألاو ٫مً صٞتر الكغوٍ وٖىىاهه صٞتر مل ٠الترشر في لىح
ؤلاٖالن ًٖ الٗغوى.
اإلاغخلت الثاهُت جخمثل في سخب اإلاترشخحن الظًً جم اهخ٣اإهم أزىاء اإلاغخلت ألاولى الى سخب صٞتر
الكغوٍ .
هالخظ أن هظه الُغٍهت جأزظ قِئا مً الاؾدكاعة الاهخهابُت صون أن حكبهها جماما.
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مػاًيرازخُاعاإلاترشحين:
ال٣ضعاث اإلاهىُت :وهي الكهاصاث اإلائهلت اإلاُلىبت لدؿُحر اإلاغ ٤ٞالٗام،
ال٣ضعاث الخ٣ىُت  :وهي الىؾاتل البكغٍت واإلااصًت واإلاغاح٘ اإلاهىُت،
ال٣ضعاث اإلاالُت :وهي الىؾاتل اإلاالُت اإلابرعة بالخهاتل اإلاالُت واملخاؾبُت واإلاغاح٘ اإلاهغُٞت.
غضم حضوي اإلاىاقؿت:
ٖىض ؤلاٖالن ًٖ ٖضم الجضوي للمغة ألاولى ٌٗاص ؤلاحغاء ،وفي خالت ٖضم الجضوي للمغة الثاهُت جلجؤ الؿلُت
اإلاٟىيت الى احغاء التراض ي.
َب٣ا للماصة ً 15خم اٖالن ٖضم الجضوي في الخاالث آلاجُت:
اطا جبحن بٗض الُلب ٖلى اإلاىاٞؿت للمغة ألاولى:
ٖ ضم اؾخالم أي ٖغى،
 اؾخالم ٖغى واخض،
ٖ ضم مُاب٣ت أي ٖغى لضٞتر الكغوٍ.
اطا جبحن بٗض الُلب ٖلى اإلاىاٞؿت للمغة الثاهُت:
ٖ ضم اؾخالم أي ٖغى،
ٖ ضم مُاب٣ت أي ٖغى لضٞتر الكغوٍ،
وٖىض اؾخالم ٖغى واخض في خالت الُلب ٖلى اإلاىاٞؿت للمغة الثاهُت وجبحن أهه ٖغى مُاب٤
لضٞتر الكغوٍ ٞبهه ً٣بل إلاىانلت ؤلاحغاء.
ب /التراض ي ً :ؤزظ التراض ي أخض الك٩لحن :
 التراض ي البؿُِ ،
 التراض ي بٗض الاؾدكاعة .
ّ
ٌٗغ ٝالتراض ي البؿُِ ٖلى أهه احغاء ج٣ىم مً زالله الؿلُت اإلاٟىيت بازخُاع مٟىى له مئهل
لًمان حؿُحر مغٖ ٤ٞام بٗض الخؤ٦ض مً ٢ضعاجه اإلاالُت واإلاهىُت والخ٣ىُت.
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أما التراض ي بٗض الاؾدكاعة ٞهى احغاء ج٣ىم مً زالله الؿلُت اإلاٟىيت بازخُاع مٟىى له مً
بحن زالزت مترشخحن مئهلحن ٖلى ألا٢ل.
جأهُل اإلاترشحين :
ال ًم ً٨جٟىٌٍ اإلاغ ٤ٞالٗام اال لصخو مٗىىي زاي٘ لل٣اهىن الجؼاتغي ً٩ىن ٢اصعا ٖلى جدمل
مؿئولُت الخٟىٌٍ ،وٍسً٘ إلاباصة اإلاغ ٤ٞالٗام وٍلبي اخخُاحاث اإلاؿخٗملحن.
وٍجب ٖلى الؿلُت اإلاٟىيت ،أزىاء اهخ٣اء اإلاترشخحن ،الخؤ٦ض مً ٢ضعاتهم اإلاهىُت واإلاالُت والخ٣ىُت
ب٩ل الىؾاتل اإلاىاؾبت.1
و اطا ٧ان ببم٩ان مئؾؿاث نٛحرة ومخىؾُت أن ج٣ىم ببهجاػ مىيىٕ جٟىٌٍ اإلاغ ٤ٞالٗامٞ ،بهه
ًخٗحن ٖلى الؿلُت اإلاٟىيت أن جىليها ألاولىٍت في مىذ الخٟىٌٍ.
ثاهُا  :إحغاءاث إبغام اجكانُت جكىٌٍ اإلاغقو الػمىمي :
جىو اإلااصة  25مً اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م ٖ 199-18لى وحىب وكغ الُلب ٖلى اإلاىاٞؿت بك٩ل
واؾ٘ وب٩ل وؾُلت مىاؾبت ،وٍجب اقهاعهٖ ،لى ألا٢ل ،في حغٍضجحن ًىمُخحن باللٛت الىَىُت واللٛت
ألاحىبُت.
وججضع ؤلاقاعة الى أهه ًم ً٨اٖٟاء بٌٗ اإلاغا ٤ٞالٗمىمُت ،هٓغا الى حجمها وهُا ١وكاَاتها ،مً احباعٍت
ؤلاقهاع في الجغاتض ،قغٍُت يمان اقهاع واؾ٘ ب٩ل وؾُلت أزغي .ومهما ً ً٨مً أمغٞ ،بهه ًخٗحن ٖلى
الؿلُت اإلاٟىيت أن حٗلل َ
لجىءها لهظا ؤلاحغاء.
ًجب أن ًخًمً اٖالن الُلب ٖلى اإلاىاٞؿت البُاهاث آلاجُت:2
 حؿمُت الؿلُت اإلاٟىيت وٖىىاجها وع٢م حٗغٍٟها الجباثي ،ان وحض ،
 نُٛت الُلب ٖلى اإلاىاٞؿت،
 مىيىٕ وق٩ل جٟىٌٍ اإلاغ ٤ٞالٗام،
 اإلاضة ال٣هىي للخٟىٌٍ،
 -1اإلااصة  22مً اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  199-18اإلاخٗل ٤بخٟىٌٍ اإلاغ ٤ٞالٗام.
 -2المادة  24مً اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  199-18اإلاخٗل ٤بخٟىٌٍ اإلاغ ٤ٞالٗام.
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 قغوٍ الخؤهُل أو الاهخ٣اء ألاولي،
٢ اتمت الىزات ٤اإلا٩ىهت إلال ٠الترشر،
 خزغ أحل لخ٣ضًم مل ٠الترشر،
 م٩ان اًضإ مل ٠الترشر،
 م٩ان سخب صٞتر الكغوٍ،
 صٖىة اإلاترشخحن لخًىع احخمإ ٞخذ ألاْغٞت،
ُُٟ٦ اث ج٣ضًم مل ٠الترشر الظي ًجب أن ً٣ضم في ْغ ٝمٛل ٤ومبهم ،ج٨خب ٖلُه ٖباعة
ال ًٟخذ اال مً َغ ٝلجىت ازخُاع واهخ٣اء الٗغوى).
وٍجب أن ٌكحر اٖالن الُلب ٖلى اإلاىاٞؿت ،الى خزغ ًىم وخزغ ؾاٖت إلًضإ اإلالٟاث وؾاٖت ٞخذ ألاْغٞت.
وخؿب هو اإلااصة ٞ 28بهه ًجب أن ًؤزظ جاعٍش اًضإ الٗغوى في الخؿبان مضة جدًحر الٗغوىٖ ،بر
ٞسر املجا ٫أمام مكاع٦ت أ٦بر ٖضص مً اإلاخىاٞؿحن.
واطا ناص ٝجاعٍش اًضإ الٗغوى ًىم ُٖلت أو ًىم عاخت ٢اهىهُتٞ ،بهه ًخم جمضًضه الى ًىم الٗمل اإلاىالي.
٦ما ًم ً٨جمضًض اإلاضة املخضصة إلًضإ الٗغوى مغة واخضة ،بمباصعة مً الؿلُت اإلاٟىيت أو بُلب مٗلل
مً أخض اإلاترشخحن .وٍسً٘ جاعٍش اًضإ الٗغوى في خالت جمضًضه الى ٢ىاٖض الاقهاع اإلاىهىم ٖليها في
اإلااصة  25مً هظا اإلاغؾىم.
و ًخًمً مل ٠الترشر ،خؿب اإلااصة  30مً اإلاغؾىم الخىُٟظي  ،199-18الىزات ٤آلاجُت:
 جهغٍذ بالجزاهت،
 ال٣اهىن ألاؾاس ي للكغ٦ت،
 مؿخسغج السجل الخجاعي،
 ع٢م الخٗغٍ ٠الجباثيُٞ ،ما ًسو اإلاترشخحن الخايٗحن لل٣اهىن الجؼاتغي ،أواإلاترشخحن
ألاحاهب الظًً ؾب ٤لهم الٗمل في الجؼاتغ،
٧ ل وزُ٣ت حؿمذ بخُُ٣م ٢ضعاث اإلاترشخحن مظ٧ىعة في صٞتر الكغوٍ .
اإلااصة  : 31ج٣ىم لجىت ازخُاع واهخ٣اء الٗغوى في حلؿت ٖلىُت وفي مغخلت أولى ،بٟخذ ألاْغٞت
وحسجُل حمُ٘ الىزات ٤اإلا٣ضمت مً اإلاترشخحن.
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زم ج٣ىم لجىت ازخُاع واهخ٣اء الٗغوى في مغخلت زاهُت وفي حلؿت مٛل٣ت ،بضعاؾت ملٟاث الترشر
ابخضاء مً الُىم اإلاىالي لجلؿت ٞخذ ألاْغٞت.
ٖلى ازغ هظه اإلاغخلت ،ج٣ىم اللجىت ببٖضاص ٢اتمت اإلاترشخحن اإلا٣بىلحن الظًً ٌؿخىٞىن قغوٍ
الخؤهُلَ ،ب٣ا للجؼء ألاو ٫مً صٞتر الكغوٍ واإلاٗاًحر املخضصة في الُلب ٖلى اإلاىاٞؿت.
ج٣ىم اللجىت بضعاؾت الٗغوى اإلا٣ضمت مً اإلاترشخحن اإلا٣بىلحن وجُُ٣مها ،خؿب ؾلم الخىُِ٣
املخضص في صٞتر الكغوٍ ،وج٣ىم بٗضتظ ،ببٖضاص ٢اتمت الٗغوى ،مغجبت جغجِبا جٟهُلُا خؿب قالى٣اٍق
اإلاخدهل ٖليها.
ج٣ىم الؿلُت اإلاٟىيت بضٖىة اإلاترشخحن اإلا٣بىلحن ،ب٩ل وؾُلت مالتمت ،الى سخب صٞتر الكغوٍ وج٣ضًم
ٖغويهم .و ال ًم ً٨اإلاترشر اإلا٣بى ٫أن ً٣ضم أ٦ثر مً ٖغى واخض .وٍدضص أحل ج٣ضًم الٗغوى مً
اإلاترشخحن اإلا٣بىلحن ،جبٗا لدجم وهُا ١وكاٍ اإلاغ ٤ٞالٗام.1
اإلااصة  : 35ج٣ىم لجىت ازخُاع واهخ٣اء الٗغوى بضٖىي اإلاترشر أو اإلاترشخحن اإلا٣بىلحن واإلائهلحن،
٦خابُا٧ ،ل ٖلى خضة ،مً أحل مٟاويت الٗغى أو الٗغى اإلاٗىُت .وجدغع اللجىت مدًغ مٟاويت وجُُ٣م
الٗغوى زال٧ ٫ل حلؿت مٟاويتً ،خًمً ٢اتمت الٗغوى اإلاضعوؾت واإلاترجبت جغجِبا جًُٟلُا.
ج٣ترح اللجىت ٖلى مؿئو ٫الؿلُت اإلاٟىيت ،اإلاترشر الظي ًخم اهخ٣اإه و٢ضم أخؿً ٖغى.
ًجب أن ج٩ىن ٖغوى اإلاترشخحن الظًً جم اهخ٣اإهم مُاب٣ت لضٞتر الكغوٍ.
في خالت التراض ي بػض الاؾدكاعة ،ج٣ىم لجىت ازخُاع واهخ٣اء الٗغوى بضٖىة زالزت ( )3مترشخحن
مئهلحنٖ ،لى ألا٢ل ،مً أحل ج٣ضًم ٖغويهم و٣ٞا لضٞتر الكغوٍ.
وجلؼم الؿلُت اإلاٟىيت باٖخماص هٟـ صٞتر الكغوٍ ،في خالت التراض ي بٗض الاؾدكاعة ،وبٗض ٖضم حضوي
الُلب ٖلى اإلاىاٞؿت للمغة الثاهُت.
أما في خالت التراض ي البؿُِ ،ج٣ىم لجىت ازخُاع واهخ٣اء الٗغوى بضٖىة اإلاغشر الظي جم
ازخُاعه لخ٣ضًم ٖغيه.
1

 -المواد  00 ،02و  03من المرسوم التنفٌذي رلم .266-25
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وٍم - ً٨خؿب اإلااصة  - 40للجىت ازخُاع واهخ٣اء الٗغوى أن جخٟاوى م٘ اإلاترشخحن اإلا٣بىلحن
اإلاٗىُحن ،في خضوص ما ٌؿمذ به صٞتر الكغوٍ ،الؾُما ٖلى ما ًؤحي:
 مضة جٟىٌٍ اإلاغ ٤ٞالٗامٖ ،ىض الا٢خًاء،
 الخٗغٍٟاث أو ألاجاوي التي ًضٗٞها مؿخٗملى اإلاغ ٤ٞالٗام ،أو التي ًضٗٞها اإلاٟىى له
للؿلُت اإلاٟىيت ،أو اإلاىذ التي جضٗٞها الؿلُت اإلاٟىيت للمٟىى له خؿب ق٩ل
الخٟىٌٍ.
ًم ً٨أن جخُغ ١اإلاٟاوياث ٦ظل ٪الى مسخل ٠الا٢تراخاث اإلاخٗل٣ت بخدؿحن حؿُحر اإلاغ ٤ٞالٗام مىيىٕ
الخٟىٌٍ ،باؾخثىاء مٗاًحر جُُ٣م الٗغوى اإلاىهىم ٖليها في صٞتر الكغوٍ .وال ًم ً٨أن جخُغ١
اإلاٟاوياث ،في أي مً ألاخىا ،٫الى مىيىٕ الخٟىٌٍ.
ًخسظ مؿئو ٫الؿلُت اإلاٟىيت ٢غاع اإلاىذ اإلائ٢ذ للخٟىٌٍ و٣ٞا ألخ٩ام اإلااصة  73مً اإلاغؾىم
الغتاس ي ع٢م  247-15اإلائعر في  16ؾبخمبر ؾىت  ،2015وٍخم اقهاع هظا ال٣غاع و ٤ٞهٟـ الُُٟ٨اث
اإلاىهىم ٖليها في اإلااصة  25مً اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م .199-18
ٖىضما ًخٗل ٤ألامغ ب٣غاع مىذ مئ٢ذ لخٟىٌٍ اإلاغ ٤ٞالٗام في خالت التراض ي بٗض الاؾدكاعةٞ ،بهه
ًخم اقهاع ال٣غاع بجمُ٘ الىؾاتل اإلاخاخت ،خؿب حجم وهُا ١وكاٍ اإلاغ ٤ٞالٗام.1
جىو اإلااصة ً : 42م ً٨أي مترشر قاع ٥في الُلب ٖلى اإلاىاٞؿت أو التراض ي البؿُِ بٗض
الاؾدكاعةً ،دخج ٖلى ٢غاع اإلاىذ اإلائ٢ذ للخٟىٌٍ ،أن ًغَٗ ٘ٞىا لضي لجىت جٟىًٍاث اإلاغ ٤ٞالٗام
اإلاىهىم ٖليها في اإلااصة  78مً هظا اإلاغؾىم ،في أحل ال ًخٗضي ٖكغًٍ (ً )20ىما ،ابخضاء مً جاعٍش اقهاع
٢غاع اإلاىذ اإلائ٢ذ للخٟىٌٍ.
ج٣ىم لجىت جٟىًٍاث اإلاغ ٤ٞالٗام بضعاؾت مل ٠الًُٗ واجساط ال٣غاع اإلاخٗل ٤به في أحل ال ًخٗضي
ٖكغًٍ (ً )20ىما ،ابخضاء مً جاعٍش اؾخالمها الًُٗ.
وجبل ٜاللجىت ٢غاعها اإلاٗلل الى الؿلُت اإلاٟىيت وناخب الًُٗ.
 -1اإلااصة  41مً اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م .199-18
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اإلااصة  : 43اطا ع ٌٞاإلاترشر اإلاؿخُٟض مً اإلاىذ اإلائ٢ذ للخٟىٌٍ ع ٌٞاؾخالم ؤلاقٗاع بدبلُٜ
الاجٟاُ٢ت أو ع ٌٞجى ُ٘٢الاجٟاُ٢تً ،م ً٨الؿلُت اإلاٟىيت ،بٗض الٛاء اإلاىذ اإلائ٢ذ للخٟىٌٍ ،أن جلجؤ الى
اإلاترشر اإلاىالي الىاعص في ٢اتمت الٗغوى اإلاسجلت في مدًغ اإلاٟاوياث وجُُ٣م الٗغوى الظي أٖضجه لجىت
ازخُاع واهخ٣اء الٗغوى.
وبٗض اهً٣اء خحا ٫الُٗىن املخضصة ،حٗض الؿلُت اإلاٟىيت اجٟاُ٢ت الخٟىٌٍ 1التي جبرم م٘ اإلاترشر
اإلا٣بى ٫مً َغ ٝلجىت ازخُاع واهخ٣اء الٗغوى ،وحؿلم وسخت مً الاجٟاُ٢ت للمغشر اإلا٣بى.٫
اإلااصة ً : 45م ً٨الؿلُت اإلاٟىيت الٛاء احغاء جٟىٌٍ اإلاغ ٤ٞالٗام ،في أي مغخلت مً مغاخل
الخٟىٌٍ و ًسً٘ اقهاع ٢غاع الٛاء احغاء الخٟىٌٍ الى هٟـ ٢ىاٖض اقهاع الضٖىة للمىاٞؿت اإلاىهىم
ٖليها في اإلاغؾىم وج٣ىم الؿلُت اإلاٟىيت ،بٗض الٛاء احغاء جٟىٌٍ اإلاغ ٤ٞالٗام واقهاعه ،بدبلُٛه للجىت
جٟىًٍاث اإلاغ ٤ٞالٗام.
وٍم ً٨أي مترشر ًدخج ٖلى ٢غاع الٛاء احغاء جٟىٌٍ اإلاغ ٤ٞالٗام ،أن ًغَٗ ٘ٞىا لضي لجىت جٟىًٍاث
اإلاغ ٤ٞالٗام ،في أحل ال ًخٗضي ٖكغة ( )10أًام ،ابخضاء مً جاعٍش اقهاع ٢غاع ؤلالٛاء.
ؤلانهاءاث مً اإلاكاعيت في جكىٌٍ اإلاغقو الػام
ً٣ص ى مئ٢خا أو جهاتُا ،مً اإلاكاع٦ت في احغاءاث جٟىٌٍ اإلاغ ٤ٞالٗام ،اإلاخٗامل الظي ًغج٨ب ٗٞال أو ٖمال
مدل احغاء مً يمً الاحغاءاث اإلاىهىم ٖليها في اإلااصة  75مً اإلاغؾىم الغتاس ي ع٢م .2 247-15
زاجمت :
٧ان هظا ما ًخٗل ٤باإلَاع الىٓغي اإلاىٓم إلبغام جٟىٌٍ اإلاغ ٤ٞالٗمىمي خؿب أخ٩ام اإلاغؾىم
الخىُٟظي ع٢م  199-18اإلاخٗل ٤بخٟىٌٍ اإلاغ ٤ٞالٗام والظي عأًىا مً زالٖ ٫غى احغاءاث ؤلابغام أهه
ًئمل مً زالله أن ٌؿخىٖب مسخل ٠الجىاهب الخىُٓمُت لىجاٖت ج٣ىُت جٟىٌٍ اإلاغ ٤ٞالٗمىمي
وَؿخجُب في هٟـ الى٢ذ إلاباصة الُلب الٗمىمي اإلاىهىم ٖليها في اإلااصة الخامؿت مً اإلاغؾىم الغتاس ي
٢م ٚ 247-15حر أن اإلاما ؾت اإلاُضاهُت هي التي جئ٦ض طل ٪أو ّ
جٟىضه.
ع
ع
 -1هو الٟهل الثالث مً اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م ٖ 199-18لى مسخل ٠حىاهب اجٟاُ٢اث جٟىٌٍ اإلاغ ٤ٞالٗام بضء بالبُاهاث الىاحب ؤلاقاعة
اليها الى حاهب أق٩ا ٫جٟىٌٍ اإلاغ ٤ٞالٗام زم جىاو ٫اإلالخ ٤واإلاىاولت وأخ٩امهما ونىال الهتهاء اجٟاُ٢ت جٟىٌٍ اإلاغ ٤ٞالٗام وٞسخها زم ٖالج
مؿؤلت اؾخسضام ممخل٩اث اإلاغ ٤ٞالٗام و الدؿىٍت الىصًت للجزاٖاث.
 -2اإلااصة  47مً اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م . 199-18
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إَاللت غلى الثؿغاث الهاهىهُت املحُُت
بىو اإلاغؾىم الخىكُظي عنم 199-15
اإلاخػلو بخكىٌٍ اإلاغقو الػام
أ .لحلى لُلى  .ٍ /الميزامُىت
ًلُت الحهىم -حامػت الجؼابغ
ًلُت الحهىم -حامػت بىمغصاؽ

م٣ضمت :
ل٣ض جم جىاو ٫جٟىًٍاث اإلاغ ٤ٞالٗام في الترؾاهت ال٣اهىهُت في الجؼاتغ ،الى ٚاًت ؾىت  2015مً َغٝ
ههحن ً .ِ٣ٞخمثل الىو ألاو ٫في ال٣اهىن ع٢م  12/05اإلاخٗل ٤باإلاُاه الظي هو في اإلااصة  101مىه ٖلى أن
الخٟىٌٍ احغاءا ًؤحي في مغخلت زاهُت بٗض مىذ الامخُاػ ألشخام مً ال٣اهىن الٗام ،والتي ًم٨نها أن
جٟىى الخضمت اإلاى٧لت اليها ألشخام مً ال٣اهىن الٗام أو الخام.
أما الىو الثاوي ُٞخمثل في ال٣اهىن ع٢م  10/11اإلاخٗل ٤بالبلضًت ،والظي هالخٔ حلُا مً زال ٫مىاصه 155
ً
و 166زلُا ٦بحرا في اإلاهُلخاث اط ٞغ ١بحن الامخُاػ وجٟىٌٍ اإلاغ ٤ٞالٗام ،وحٗل اله٣ٟت الٗمىمُت
وٖ٣ض البرهامج ٧آلُخحن لخٟىٌٍ اإلاغ ٤ٞالٗام ،ألامغ الظي ًبٗث ٖلى الدؿاإ ًٖ ٫اإلاٛؼي اإلاغحى مً طل٪؟
أم أن ألامغ ال ٌٗضو ٧ىهه زُؤ ٚحر م٣هىص مً َغ ٝاإلاكغٕ.
اإلاٗالجت ال٣اهىهُت لهظا اإلاىيىٕ٦ ،ما جىاولها هظًً الىهحن ،جبخٗض ٦ثحرا ًٖ مٟهىم جٟىًٍاث اإلاغ٤ٞ
الٗام ٦ما جىاوله اإلاكغٕ الٟغوس يٚ ،حر أن ما حاء به الباب الثاوي مً اإلاغؾىم الغتاس ي ع٢م 247/15
اإلاخًمً جىُٓم اله٣ٟاث الٗمىمُت وجٟىًٍاث اإلاغ ٤ٞالٗام ٢لب اإلاىاػًٍ ،ل٩ىن اإلاىاص اإلاخًمىت ُٞه
حك٩ل نىعة َب ٤ألانل إلاًمىن جٟىًٍاث اإلاغ ٤ٞالٗام اإلاخًمىت في ٢اهىن  .Murcefول٣ض قهضها زال٫
الؿىت الجاعٍت نضوع اإلاغؾىم ع٢م  199-18اإلاخٗل ٤بخٟىٌٍ اإلاغ ٤ٞالٗام والظي ؾىسهه مً زال ٫هظه
اإلاضازلت بالضعاؾت والخدلُل مً زال ٫جىاو ٫بٌٗ الٗىانغ اإلاغجبُت به والتي عأًىا أجها جثحر بٌٗ
ؤلاق٩الُاث ال٣اهىهُت ،اط جغجبِ أوالها بالؿُا ١الٗام للىو في خحن جخٗل ٤ؤلاق٩الُاث ألازغي بمًمىهه.
ؤلاقٍالُاث اإلاخػلهت بالؿُام الػام للىو:
٣ٞبل الٛىم في مًمىن اإلاغؾىم الخىُٟظي اإلاخٗل ٤بخٟىًٍاث اإلاغ ٤ٞالٗام ،ال بض مً جدلُل الؿُا١
الٗام الظي حاء زالله هظا ألازحر ،ألامغ الظي ؾُم٨ىىا ،مً صون أصوى ق ،٪مً جىيُذ الغإٍت باليؿبت
لبٌٗ ؤلاق٩الُاث اإلاخٗل٣ت بمًمىهه.
ان أو ٫ما ٌكض اهدباه الباخث في هظا املجا ،٫في الجؼاتغ ،هى اصعاج جٟىًٍاث اإلاغ ٤ٞالٗام يمً اإلاغؾىم
الغتاس ي اإلاخًمً جىُٓم اله٣ٟاث الٗمىمُت مً زال ٫جسهُهها بباب زان ًخًمً أعب٘ مىاص ،ِ٣ٞ
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ً٣ابله باب أو ٫مسهو لله٣ٟاث الٗمىمُت ًخًمً  206مىاص ،في هو واخض ،في خحن ال ٌكتر٥
اإلاىيىٖان اال في اإلاباصة اإلاىهىم ٖليها في اإلااصة الخامؿت مىه.
وبالٗىصة الى الخلُٟاث اإلاخٗل٣ت بمىا٢كت مكغوٕ هظا اإلاغؾىم الغتاس ي ٖلى مؿخىي ألاماهت الٗامت
للخ٩ىمت ،وسجل أن الىو اإلاىا٢ل في بضاًت ألامغ لم ًدى الباب اإلاخٗل ٤بخٟىًٍاث اإلاغ ٤ٞالٗام ،وأن هظا
ألازحر جم اياٞخه في اإلاغخلت ألازحرة إلاىا٢كت هظا الىو ،وٖلُه ا٢ترخذ ألاماهت الٗامت للخ٩ىمت جسهُو
هو جٟىًٍاث اإلاغ ٤ٞالٗام بىو زام بها ًخًمً حمُ٘ ألاخ٩ام اإلاخٗل٣ت بدىُٓمها مثلها مثل مجا٫
اله٣ٟاث الٗمىمُت ،ل ً٨وم٘ انغاع وػاعة اإلاالُت ٖلى الُاب٘ الاؾخعجالي إلنضاع ألاخ٩ام اإلاخٗل٣ت بهظا
اإلاىيىٕ ،جم ا٢دامه في باب زام ًخًمً اإلاىاص مً  207الى  210مً هظا الىو.
ّ
ٞمً هىاٖ ،لىا هجض احابت ٖلى الؿئا ٫الظي ٖاصة ما ًُغح خى ٫زلُٟت جىاو ٫مىيىٕ جٟىًٍاث اإلاغ٤ٞ
الٗام يمً أخ٩ام مخٗل٣ت بالُلب الٗمىميٞ ،األمغ ًخٗل ،٤في خ٣ُ٣ت ألامغ ،باالؾخعجا ٫أ٦ثر مً أي
اٖخباعاث أزغي.
ان جدًحر هو أًا ٧ان هىٖه٢ ،اهىهُا أو جىًُمُاٖ ،لى ؾبُل الاؾخعجا ،٫ؾُ٩ىن له أزغه اإلاباقغ ٖلى
ّ
الىو واوسجامه ومىا٦بخه لضواعي نضوعه ،وهظا ما ؾى٨دكٟه م٘ اإلاغؾىم الخىُٟظي مىيىٕ هظه
هىُٖت
اإلاضازلت.
ٞمً الاهخ٣اصاث التي ًم ً٨أن جىا ٫مكغوٕ اإلاغؾىم الغتاس ي  247-15الظي ًمثل الؿُا ١اإلاغحعي
للمغؾىم الخىُٟظي  ،199-18مً الجاهب الك٨لي ،هى أن الىو ألاؾاس ي الظي ًؤحي لخىاو ٫جٟىًٍاث
اإلاغ ٤ٞالٗام٧ ،ان مً ألاحضع أن ًدىاو ٫حمُ٘ ألاخ٩ام الٗامت اإلاخٗل٣ت بالخٟىٌٍ مثل :مٟهىم اإلاغ٤ٞ
الٗام ،مٟهىم الخٟىٌٍ ،مسخل ٠ألاشخام التي ًم ً٨أن ًٟىى لها اإلاغ ٤ٞالٗامٌٗ ،لً ًٖ نُ ٜؤلابغام
ألاؾاؾُت...م٘ ام٩اهُت جغ ٥الخٟانُل ألازغي لىو جىُٟظي.
٦ما أن الٛغٍب في هظا الىو الخىُٓمي والظي حاء ٖلى ق٩ل مغؾىم عتاس ي ،أن اإلااصة  207مىه أخالذ الى
مغؾىم جىُٟظيٚ ،حر أهىا وٗلم أن اإلاغاؾُم الخىُٟظًت بىو ال٣ٟغة الثاهُت مً اإلااصة  143مً صؾخىع
 2016جؤحي لخُبُ ٤ال٣ىاهحن.
ومً الاهخ٣اصاث التي ًم ً٨جىحيهها لهظا الىو أًًا ،هى ٖضم مؿاًغجه للخُىعاث التي حٗغٞها الخجاعب
الضولُت في مجا ٫جٟىًٍاث اإلاغ ٤ٞالٗامٞ ،بن ٧اهذ هظه اإلاىاص قبه مؿخيسخت مً ال٣اهىن الٟغوس ي٣ٞ ،ض
٧ان مً ألاحضع بىا أن وؿخيسخ اليسخت ألازحرة مىه ،بدُث ٖغ ٝالدكغَ٘ الٟغوس ي زال ٫ؾىت 2015
زان ت في جهاًت هظه الؿىت ٖضة ه٣اقاث في هظا اإلاىيىٕ ،زلهذ الى اٖاصة الىٓغ في ألاق٩ا ٫الخ٣لُضًت
ألاعبٗت لخٟىًٍاث اإلاغ ٤ٞالٗام جماقُا والاحتهاص الً٣اثي في ٞغوؿا ،لخب٣ي ٖلى الامخُاػ ٦ك٩ل وخُض
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لخٟىًٍاث اإلاغ ٤ٞالٗامٖ ،ضا ما ًخٗل ٤بخٟىًٍاث اإلاغ ٤ٞالٗام اإلاخٗل٣ت بالجماٖاث املخلُت ،ألامغ الظي
جؤ٦ض ٗٞلُا ؾىت .20161
أبٗض مً هظاٞ ،بهه وبىو اإلااصة  210مً اإلاغؾىم الغتاس ي ع٢م  ،247/15طهب اإلاكغٕ ٖ٨ـ الخُاع،
ً
ٗٞىى الخض مً جىىٕ ألاق٩ا ،٫هو ٖلى ام٩اهُت أن ًؤزظ جٟىٌٍ اإلاغ ٤ٞالٗام أق٩اال أزغي ٚحر جل٪
اإلابِىت في هٟـ اإلااصة .2
٦ما أن هىا ٥اق٩الُت أزغي جخٗل ٤بغبِ انضاع الىو الخىُٟظي بؿلُت يبِ اله٣ٟاث الٗمىمُت
وجٟىًٍاث اإلاغ ٤ٞالٗام ،اإلايكؤة بمىحب اإلااصة  213مً اإلاغؾىم الغتاس ي  247/15والتي جىو ٖلى أن مً
بحن نالخُاتها قاٖضاص جىُٓم اله٣ٟاث الٗمىمُت وجٟىًٍاث اإلاغ ٤ٞالٗامق.
ول٣ض جم في الىا ٘٢اإلاباصعة بهظا الىو مً َغ ٝوػاعة الضازلُت والجماٖاث املخلُت ،بدُث لم حكاع ٥وػاعة
اإلاالُت في اٖضاصه ،بل قاع٦ذ  ِ٣ٞفي الخهو املخههت إلاىا٢كخه ٖلى مؿخىي ألاماهت الٗامت للخ٩ىمت
مما ٧ان له جؤزحرا مباقغا ٖلى مًمىهه.3
ولغبما ٞبن جضزل وػاعة الضازلُت والجماٖاث املخلُت ،إلٖضاص مكغوٕ أولي لهظا الىو ًجض جبرًغا له مً
زالٖ ٫غى أؾبابه ،والظي ٌكحر في مًمىهه الى أهه ق حٗخبر الجماٖاث املخلُت مً اإلاٗىُحن ألاواتل بدؿُحر
اإلاغ ٤ٞالٗام ًٖ َغٍ ٤الخٟىٌٍ ،خُث ًم٨نها اللجىء الى هظا الىمِ ٖىض جىُٟظ مسخل ٠مهام اإلاغا٤ٞ
الٗامت التي ً ٘٣حؿُحرها ٖلى ٖاج٣هاق
واإلاالخٔ أن ٨ٞغة الاؾخعجا ٫أضخذ لهُ٣ت بمىيىٕ جٟىًٍاث اإلاغ ٤ٞالٗام خُث أن مهالر الىػٍغ
ألاوَ ٫البذ ألاماهت الٗامت للخ٩ىمت بضعاؾت هظا الىو ٖلى ؾبُل الاؾخعجا ،٫ألامغ الظي له اوٗ٩اؾاث
ال ًم ً٨ججاهلها ٖلى مًمىن الىو ،وال بض مً أن هظا الُلب ًجض جٟؿحره خؿب جدلُلىا الخام في
زالر ه٣اٍ أؾاؾُت:
 الخؤزغ في انضاع هظا الىو. الخاحت اإلااؾت له بٗض ما خلذ الُه اإلاغا ٤ٞالٗامت (٦ثرة اإلاغا ٤ٞالٗامت ٚحر اإلاؿخٛلت) الٗبء اإلاالي لدؿُحر اإلاغا ٤ٞالٗامت في ْغ ٝمالي وا٢خهاصي ٚحر مغٍذ للضولت .ٞخدغ ٥الىػاعة ألاولى واجساطها لهظا ال٣غاع ،اهما هى صلُل ٖلى ألاهمُت التي جىليها الخ٩ىمت لهظا الىو مً
ً
خُث أهه ًدمل في َُاجه الٗضًض مً الخلى ٫اإلاخٗل٣ت أؾاؾا بخُٟٗل اإلاغا ٤ٞالٗامت في ْل ألاػمت اإلاالُت
ً
التي حِٗكها الضولت مئزغا ،والتي حٗلذ مً ج٩الُ ٠حؿُحرها ٖبئا ٖلى محزاهُت الضولت .باإلياٞت الى هظا
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ٞبن جٟىٌٍ اإلاغا ٤ٞالٗامت أنبذ ًىٓغ الُه مً ػاوٍت اإلاغصوصًت وام٩اهُت مؿاهمخه في صٖم الخىمُت
املخلُت.
إقٍالُاث مخػلهت بمًمىن اإلاغؾىم الخىكُظي 199-18
أوال -ألاشخام اإلاػىُت بخُبُو الىو:
ٞبطا ؾلمىا بؤن هظا اإلاغؾىم الخىُٟظي حاء جىُٟظا ألخ٩ام اإلااصجحن  207و  210مً اإلاغؾىم الغتاس ي - 15
ٞ 247بن اإلااصة  207جٟخذ ام٩اهُت الخٟىٌٍ أمام أي شخو مٗىىي زاي٘ لل٣اهىن الٗام ً٩ىن مؿئوال
ًٖ مغٖ ٤ٞام ما لم ًىحض خ٨م حكغَعي مسالٞ ،٠مجا ٫جُبُ٣ه ،خؿب ماحاءث به هظه اإلااصة ،واؾ٘
ٌكمل حمُ٘ الهُآث الٗمىمُت قغٍ أن ج٩ىن مؿئولت ًٖ اإلاغ ٤ٞالٗام مىيىٕ الخٟىٌٍ ،في خحن أن
اإلااصة الغابٗت مً اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  ،199-18جدهغ مجا ٫الخُبُ ِ٣ٞ ٤في الجماٖاث ؤلا٢لُمُت،
واإلائؾؿاث الٗمىمُت طاث الُاب٘ ؤلاصاعي الخابٗت لها.
ان خهغ مجا ٫الخُبُ ٤في الجماٖاث املخلُت ال ًجض جٟؿحرا له الى بالٗىصة الى الؿُا ١الٗام الظي جم
زالله اٖضاص هظا الىو ،والظي ؾب ٤وأن جىاولىاهٗٞ .ضم مباصعة وػاعة اإلاالُت بالىو الخىُٟظي بذجت
ُٚاب ؾلُت يبِ اله٣ٟاث الٗمىمُت وجٟىًٍاث اإلاغ ٤ٞالٗام املخخهت ٢اهىها ببٖضاصه ،خؿبهاٞ ،بن
اإلاباصع الىخُض بهظا الىو هى وػاعة الضازلُت والجماٖاث املخلُت م٘ مكاع٦ت الُ٣اٖاث اإلاٗىُت في
حلؿاث مىا٢كخه ٖلى مؿخىي ألاماهت الٗامت للخ٩ىمت ،مما حٗل اإلاؿئولحن ًٖ الُ٣اٖاث الىػاعٍت
املخخلٟت ً٣ترخىن جُبُ ٤هظا الىو ٖ ِ٣ٞلى الجماٖاث املخلُت ٧ىجها اإلاباصع الىخُض بهٞ .هظا الا٢تراح ال
ًم ً٨أن ًٟهم اال عًٞا يمىُا لخُبُ ٤هظا الىو ٖلى ُ٢اٖاتهم.
اياٞت الى هظا ال بض مً ازاعة ؤلاق٩ا ٫اإلاخٗل ٤باإلائؾؿاث الٗمىمُت ؤلاصاعٍتٞ ،هظه ألازحرة ٖاصة ما حؿحر
مغاٖ ٤ٞامت اصاعٍت ،واإلاغا ٤ٞالٗامت ؤلاصاعٍت مغا ٤ٞجخه ٠بٗضم مغصوصًتها لظا هدؿاء ٫خىُُٟ٦ ٫ت
الخٟ٨ل بؤحغ اإلاٟىى له في هظه الخالت ،زانت اطا ٖلمىا أن اإلااصة  207جىو ٖلى أن الخٟ٨ل بؤحغ
اإلاٟىى له ًخم ،بهٟت أؾاؾُت مً اؾخٛال ٫اإلاغ ٤ٞالٗام.
ثاهُا  -نُـ ابغام اجكانُاث جكىٌٍ اإلاغقو الػام:
هالخٔ مً زال ٫اإلااصة الثامىت مً اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  199-18أن نُ ٜابغام اجٟاُ٢اث جٟىٌٍ اإلاغ٤ٞ
الٗام جخدضص في نُٛخحن أؾاؾُِتن أال وهما :الُلب ٖلى اإلاىاٞؿت والتراض ي ،اال أن الباخث في نُٜ
ؤلابغام اإلاٗخمضة ؾىاء في الضو ٫املجاوعة ومً بُنها اإلاٛغب أو في ال٣اهىن الٟغوس ي الظي ًمثل اإلاغح٘ في ٧ل
ما حٗل ٤بخٟىٌٍ اإلاغا ٤ٞالٗامت هجض اؾخٗما ٫اإلاٟاوياث اإلاباقغة ٦هُٛت اؾخثىاتُت لل٣اٖضة اإلاخمثلت
في الُلب ٖلى اإلاىاٞؿت وهظا ٖىى التراض ي البؿُِ.
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إلااطا اؾخٗمل اإلاكغٖىن ألاحاهب نُٛت اإلاٟاوياث اإلاباقغة ٖىى التراض ي البؿُِ؟ ان الجىاب ٖلى هظا
الؿئا ٫في اٖخ٣اصها ًخمثل في الازخال ٝالُبُعي وألاؾاس ي بحن جٟىًٍاث اإلاغ ٤ٞالٗام واله٣ٟاث
الٗمىمُت ٞبطا ٧ان أخض نُ ٜابغام اله٣ٟاث الٗمىمُت مخمثال في التراض ي البؿُِ ٞبهما هظا ٌٗىص الى
بؿاَت الٗ٣ىص اإلابرمت بحن الُغٞحن خُث ً٩ىن مىيىٕ الٗ٣ض مدضصا بض٢ت ،وج٩ىن ال٨مُاث واإلابالٜ
اإلاؿخد٣ت مدضصة ؾلٟا ومٗغوٞت ومخ٣ٟا ٖليها بحن الُغٞحن ،وهظا ٖ٨ـ ما هى الخا ٫باليؿبت الجٟاُ٢اث
جٟىٌٍ اإلاغ ٤ٞالٗام التي جبرم آلحاَ ٫ىٍلت وؿبُا ًم ً٨أن جضوم ختى  30ؾىت٦ ،ما أن ألامغ ال ًخٗل٤
با٢خىاءاث بؿُُت أو ببوكاء مكاعَ٘ بل ًخٗل ٤ألامغ بدؿُحر مغٖ ٤ٞام ،في بٌٗ ألاخُانٌ ،ؿخلؼم،
الضعاؾت ،الدكُِض ،الاؾخٟال ٫صون أن جض ٘ٞؤلاصاعة أي م٣ابل ،بل ً٩ىن الض ٘ٞواٗ٢ا ٖلى مؿخسضمي
اإلاغ ٤ٞالٗام ،مما ًجٗل نُ ٜؤلابغام زايٗت في ٧ل الخاالث الى اإلاٟاوياث ؾىاء باليؿبت للُلب ٖلى
اإلاىاٞؿت أو مً زال ٫اإلاٟاوياث اإلاباقغة ،وهظا لخٗ٣ض مىيىٕ اإلاغ ٤ٞالٗام الظي ٌؿخضعي مٟاوياث
ص٣ُ٢ت في ٧ل هُ٣ت جخٗل ٤بدؿُحر اإلاغ ٤ٞالٗام ٖضا جل ٪اإلامىىٖت ٢اهىها (اإلااصة .)40
ان جٟاصي اإلاكغٕ الجؼاتغي لدؿمُت ؤلاحغاء الثاوي باؾمه ألا٦ثر مالءمتً ،م ً٨أن ًجض زلُٟخه ؾىاء مً
زال ٫جؤزغ مٗضي هظا الىو ب٣اهىن اله٣ٟاث الٗمىمُت ،والظًً ًٟخ٣غون الى ججغبت في مجا ٫جٟىًٍاث
اإلاغ ٤ٞالٗام ل٩ىجها مجاال حضًضا لم ًخم جدضًض ؤلاحغاءاث اإلاخٗل٣ت به ٢بل هظا .أو أن اإلاكغٕ جٟاصي هظه
الدؿمُت قمٟاوياث مباقغةق ٖمضا ،لخٟاصي ما جدمله هظه الٗباعة مً صالالث ؾلبت في اإلاىعور الث٣افي
الجؼاتغي ،مً خُث أن مٟاوياث ؤلاصاعة م٘ الخىام ٖاصة ما ًخم عبُها بالغقىة والٟؿاص وٚحرها مً
اإلاٗامالث الؿلبُت.
وعٚم جٟاصي اإلاكغٕ الجؼاتغي لٗباعة قاإلاٟاوياثق ٦هُٛت زاهُت إلبغام اجٟاُ٢اث جٟىٌٍ اإلاغا ٤ٞالٗامت
اال أن أهه خاٖ ٔٞليها ٧بحغاء مً احغاءاث ؤلابغام في الهُٛخحن ألاولى والثاهُت (اإلااصة  )35و(اإلااصة،)37
وهظا ل٩ىجها أؾاؾُت جخماش ى وزهىنُاث اجٟاُ٢ت جٟىٌٍ اإلاغا ٤ٞالٗامت.
ثالثا -قُما ًخػلو بئحغاءاث جكىٌٍ اإلاغقو الػام:
قغاؽ ناهىوي في خاالث غضم الجضوي باليؿبت لهُؿت الُلب غلى اإلاىاقؿت:
ان احغاء الُلب ٖلى اإلاىاٞؿت ًخم خؿب هو اإلاغؾىم الخىُٟظي (اإلااصة  12و )13مىه ٖلى مغخلخحن
بدُث ًخم في اإلاغخلت ألاولى الازخُاع ألاولي للمترشخحن ٖلى أؾاؽ ملٟاث الترشر والتي ً٣ضم مً زاللها
اإلاترشر الىزات ٤اإلاُلىبت واملخضصة في الجؼء ألاو ٫مً صٞتر الكغوٍ اإلاٗىىن بقصٞتر مل ٠الترشرق في
خُذ ًخم في اإلاغخلت الثاهُت صٖىة اإلاترشخحن الظًً جم اهخ٣اإهم أزىاء اإلاغخلت ألاولى لسخب صٞتر الكغوٍ
زم ج٣ضًم ٖغويهم.
ٞاإلاترشر ً٣ضم في اإلاغخلت ألاولى ملٟا وفي اإلاغخلت الثاهُت ٖغيا.
اال أهه خؿب اإلااصة ٞ 15بن اٖالن ٖضم حضوي الُلب ٖلى اإلاىاٞؿت ًخم  ِ٣ٞفي الخالذ الخالُت:
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اطا جبحن بٗض الُلب ٖلى اإلاىاٞؿت للمغة ألاولى:
 ٖضم اؾخالم أي ٖغى. اؾخالم ٖغى واخض. ٖضم مُاب٣ت أي ٖغى لضٞتر الكغوٍ.واطا جبحن بٗض الُلب ٖلى اإلاىاٞؿت للمغة الثاهُت
ٖضم اؾخالم أي ٖغى ٖضم مُاب٣ت أي ٖغى لضٞتر الكغوٍ.ٞمً زال ٫ما جىاولخه اإلااصة  15هٟهم أن خاالث الجضوي هظه جخٗل ِ٣ٞ ٤باإلاغخلت الثاهُت اإلاظ٧ىعة في
اإلااصة  ، 12وٍب٣ى بالخالي هىاٞ ٥غاٚا ٢اهىهُا ُٞما ًخٗل ٤باإلاغخلت ألاولى اإلاخمثلت في مغخلت ج٣ضًم اإلالٟاث
(خالت ٖضم اؾخالم أي مل ،٠اؾخالم مل ٠واخضٖ ،ضم مُاب٣ت أي مل ٠للجؼء ألاو ٫لضٞتر الكغوٍ )....
ؾمىى في يُكُت إحغاء التراض ي البؿُِ بػض الاؾدكاعة لػضم حضوي اإلاىاقؿت  :مً بحن الى٣اٍ التي
جثحر اق٩اال أًًا في هظا اإلاغؾىم هى اؾخدالت جُبُ ٤احغاء التراض ي البؿُِ بٗض الاؾدكاعة والظي وكغح
أؾبابه ٧الخالي:
ٞاإلااصة ( )19مً هظا الىو جىو ٖلى أن الؿلُت اإلاٟىيت جلجؤ الى التراض ي بٗض الاؾدكاعة ٖىض اٖالن
ٖضم حضوي الُلب ٖلى اإلاىاٞؿت للمغة الثاهُت ،وٍخم في هظه الخالت خؿب هظه اإلااصة ازخُاع اإلاٟىى له
مً بحن اإلاترشخحن اإلائهلحن الظًً قاع٧ىا في الُلب ٖلى اإلاىاٞؿت.
ٞالكغٍ ألاو ٫واإلاخٗل ٤بالخؤهُل ًٟهم مىه أن اإلاترشخحن اإلاٗىُحن احخاػوا اإلاغخلت ألاولى و٢بلذ ملٟاتهم
و٢ضمىا ٖغويا في الُلب ٖلى اإلاىاٞؿت للمغة الثاهُت اال أهه ٧ان ٚحر مجض.
وبالخالي ٞبن ٖضم الجضوي اطا ،م٘ أزظ قغٍ الخؤهُل بٗحن الاٖخباعً ،خدضص  ِ٣ٞفي قٖضم مُاب٣ت
الٗغى لضٞتر الكغوٍ ق
وبالٗىصة الى اإلااصة ( )38مً هظا الىو والتي جىو ٖلى قالؼام الؿلُت اإلاٟىيت باٖخماص هٟـ صٞتر
الكغوٍ ،في هظه الخالت.
ٞبطا ٧ان اإلاكغٕ ًغٍض اُٖاء ٞغنت أزغي للمترشخحن ،ل٩ان أحضعا به أن ًٟخذ املجا ٫في خالت الضٖىة
للمىاٞؿت للمغة الثاهُت (أي في خالت اٖاصة ؤلاحغاء) ب٣بى ٫أ٦ثر مً ٖغى واخض ،وهظا خٟٓا للما ٫الٗام
وازخهاعا للى٢ذ وؤلاحغاءاث.
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خماًت اإلاىاقؿت غىض إبغام اجكانُاث
جكىًٍاث اإلاغقو الػام
مغصاؽ ؾُضغلي
عبِـ مهلحت بمضًغٍت الخجاعة

بسهىم اإلاضازلت:
 مهضمت غامت
 غالنت ناهىن اإلاىاقؿت بخكىًٍاث اإلاغقو الػام
 -1جكػُل اإلاىاقؿت زالُ الكترة التي حؿبو ازخُاعاإلاكىى له.
 -2اإلاىاقؿت أثىاء ازخُاعاإلاكىى له.
 الًماهاث اإلاخػلهت بخٌغَـ مبضأ اإلاىاقؿت غىض ابغام اجكانُاث جكىًٍاث اإلاغقو الػام,
 الخاجمت.
اإلاهضمت :
ًخجلى الاهخمام اإلاتزاًض بدماًت نىاغض و مباصيء اإلاىاقؿت غىض ابغام الهكهاث الػمىمُت بهكت غامت
و يظا اجكانُاث جكىٌٍ اإلاغقو الػام بهكت زانت و طلَ باهخمام الغأي الػام بمضي قػالُتها في
جدهُو الاؾخػماُ ألامثل و ألاهجؼ لألمىاُ الػمىمُت و يظا الؿير الحؿً للمغقو الػام ،و ما ًثيره مً
حػضص في الػغوى و الُلباث الخىىع في الازخُاعاث التي حؿمذ لتسصاعة الػمىمُت في جدهُو أهضاقها بأنل
الخٍالُل (باليؿبت للهكهاث الػمىمُت) أو بأغلى ؤلاًغاصاث (غىض جكىٌٍ اإلاغقو الػام) باإلياقت إلى
مىايبت الخُىع الخٌىىلىجي الحانل في اإلاىظىمت الانخهاصًت.
و غالنت اإلاىاقؿت بخكىًٍاث اإلاغقو الػام هى ما ؾنراه مً زالُ هظه اإلاضازلت مبرػًٍ قيها غالنت
اإلاىاقؿت و مباصئها باجكانُاث جكىًٍاث اإلاغقو الػام و يُكُت خماًت مباصيء اإلاىاقؿت غىض ابغام هظه
الاجكانُاث باإلياقت الى الًماهاث التي ويػتها الضولت لحماًتها.
غالنت ناهىن اإلاىاقؿت بخكىًٍاث اإلاغقو الػام
 یمثل مبضأ اإلاىاقؿت صغامت ؤلانخهاص الىَني باغخباعه یٌدس ي أهمیت بالؿت في مجاُ إبغام
اجكانُاث جكىًٍاث اإلاغقو الػام ،خیث یترجب غلى جُبیهه آثاعا مً قأنها إوػاف ؤلانخهاص
الىَني ،و املحاقظت غلى اإلاغقو الػمىمي بخجؿیضه لكٌغة صولت الهاهىن ،يمان الخضمت
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الػمىمیت و يمان حؿُيرهظه اإلاغاقو بُغٍهت جخماش ى مؼ هىغیت ألاصاء و صیمىمت الخضمت ،يما
یًمً هؼاهت ؤلاصاعة في حػامالتها مؼ اإلاخػانض (اإلاكىى له) مً زالُ ججؿیض مبضأ قكاقیت
ؤلاحغاءاث في إبغام الاجكانُاث مما یمىؼ الخىاَؤ مؼ بػٌ اإلاخىاقؿين و یجػل الاجكانُت جدهو
أهضاقها اإلاؿُغة ناهىها.
غالنت ناهىن اإلاىاقؿت باجكانُاث جكىًٍاث اإلاغقو الػام( :مً خُث اإلاغاحؼ الهاهىهُت)
مً زالُ اإلاغؾىم الخىكُظي عنم  199-18اإلاؤعر في  02أوث  2018اإلاخػلو بخكىٌٍ اإلاغقو الػام
هجض أهه مً بين اإلاغاحؼ الهاهىهُت التي أغخمضها و عحؼ إليها هظا اإلاغؾىم هى ألامغ عنم  03-03اإلاؤعر في
 19حىٍلُت  2003و اإلاخػلو باإلاىاقؿت اإلاػضُ و اإلاخمم.
غالنت ناهىن اإلاىاقؿت باجكانُاث جكىًٍاث اإلاغقو الػام( :مً خُث اإلاهُلحاث):
مً زالُ اإلاغؾىم الخىكُظي عنم  199-18اإلاؤعر في  02أوث  2018اإلاخػلو بخكىٌٍ اإلاغقو الػام
هجض أن:
• مهُلح اإلاىاقؿت وعص  22مغة.
• بغوػغباعة حضًضة( :الُلب غلى اإلاىاقؿت) جم جضاولها  20مغة.
غالنت ناهىن اإلاىاقؿت باجكانُاث جكىًٍاث اإلاغقو الػام( :مباصيء اإلاىاقؿت خؿب ألامغ )03-03
مً بين اإلاماعؾاث اإلاىاقُت للمىاقؿت أو اإلاباصيء التي جبنى غليها اإلاىاقؿت الحغة و النزيهت:
 -1خًغ اإلاماعؾاث وألاغماُ اإلاضبغة والاجكانُاث والاجكاناث الهغٍدت أو الًمىُت غىضما تهضف أو
ًمًٌ أن تهضف إلى غغنلت خغٍت اإلاىاقؿت أو الحض منها أو ؤلازالُ بها في هكـ الؿىم أو في حؼء حىهغي
مىه ،الؾُما غىضما جغمي إلى الحض مً الضزىُ في الؿىم أو في مماعؾت اليكاَاث الخجاعٍت قيها.
 -2خًغ اندؿام ألاؾىام أو مهاصعالخمىًٍ .
 -3مىؼ أي غغنلت لخدضًض ألاؾػاعخؿب نىاغض الؿىم بالدصجُؼ اإلاهُىؼ العجكاع ألاؾػاعأو
الهسكايها .
 -4جُبُو قغوٍ ؾيرمخٍاقئت لىكـ الخضماث ججاه الكغًاء الخجاعٍين ،مما ًدغمهم مً مىاقؼ
اإلاىاقؿت .
 -5الؿماح بمىذ نكهت غمىمُت لكابضة أصحاب هظه اإلاماعؾاث اإلاهُضة ....الخ.
 -1جكػُل اإلاىاقؿت زالُ الكترة التي حؿبو ازخُاعاإلاكىى له.
 – 1-1ؤلاغضاص اإلاؿبو إلاكغوع الاجكانُت و مبضأ اإلاىاقؿت:
 إغضاص صقترالكغوٍ ًٌ :ىن بمغاغاة الكغوٍ اإلاُلىبت في اإلاترشحين.171

 اإلاػاًيراإلاػخمضة الزخُاعاإلاخػانض. يُكُاث الخىهُِ. صنت اإلاػلىماث اإلاخػلهت باإلاغقو.جًػه الؿلُت اإلاكىيت في مخىاوُ اإلاخىاقؿين ختى ًخمٌىىا -
مً جهضًم غغويهم في ظغوف مىاقؿت مالبمت

 جكػُل اإلاىاقؿت زالُ الكترة التي حؿبو ازخُاعاإلاكىى له- . – 1-1ؤلاغضاص اإلاؿبو إلاكغوع الاجكانُت و مبضأ اإلاىاقؿت:مدخىي صقترالكغوًٍ :خٌىن مً حؼبُين :
الجؼء الاوُ :صقترملل الترشح :و ًخًمً البىىص ؤلاصاعٍت الػامت اإلاخػلهت بكغوٍ جأهُل اإلاترشحين و
اإلالكاث التي جخٌىن منها ملكاث الترشح و يُكُت جهضًمها
الجؼء الثاوي :
صقترالػغوى :و ًخًمً ًل مً-:البىىص ؤلاصاعٍت و الخهىُت  -البىىص اإلاالُت
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 -1جكػُل اإلاىاقؿت زالُ الكترة التي حؿبو ازخُاعاإلاكىى له.
1-1

-

ؤلاغضاص اإلاؿبو إلاكغوع الاجكانُت و مبضأ اإلاىاقؿت: الجؼء ألاوُ صقترملل الترشح البىىص الاصاعٍت الػامت جدخىي غلى :الهضعاث اإلاهىُتالهضعاث الخهىُت
الهضعاث اإلاالُت
الكغٍ:
ايكاء اإلاهضانُت في جدضًض اإلاىاقؿت
الكغٍ الثاوي

صقترالػغوىً :ىهؿم الى نؿمين:
 البىىص ؤلاصاعٍت والخهىُت البىىص اإلاالُت .الكغٍ ان الخدضًض اإلاؿبو و الضنُو لٍل بىىص الاجكانُت ٌؿاهم في الؿيرالحؿً للمغقو
  – 2-1الػالهُت و اإلاؿاواة جٌغَؿا للمىاقؿت:باالغالن غلى َلب اإلاىاقؿت ًٌ :ىن بـ: باإلغالن غىه وَىُا (اإلااصة  10مً اإلاغؾىم .)199-18173

 مُابهت ؤلاغالن إلاا حاءث به اإلااصة  27مً اإلاغؾىم الخىكُظي ( 199-18مضة الخكىٌٍ – آزغاحل لخهضًم ملل الترشح )...-
 صغىة اإلاترشحين لحًىع احخماع قخذ ألاظغقت.مً زالُ ؤلاغالن غلى َلب اإلاىاقؿت ًجب مغاغاة جاعٍش إًضاع الػغوى في الحؿبان مضة جدًير
الػغوى غبرقسح املجاُ أمام مكاعيت أيبرغضص مً اإلاخىاقؿين.
أوال :ؤلاغالن يىؾُلت لخكػُل اإلاىاقؿتًٌىن الؼامي لخدهُو مبضأ اإلاىاقؿت
الخدضًض الهاهىوي للىؾابل اإلاؿخػملت (غلى ألانل في حغٍضجين ًىمُخين باللؿت الىَىُت و ألاحىبُت)
اإلااصة  25مً اإلاغؾىم 199-18
ًٌىن بخمٌين اإلاترشحين مً الىثابو وٌٍىن بخدضًض أحاُ ًاقُت لخدًيرالػغوى

- 2اإلاىاقؿت أثىاء صعاؾت الػغوى
و ج٩ىن بضعاؾت الٗغوى بٗض اهتهاء مضة الخدًحر و اؾخالم الٗغوى ًٖ َغٍ٤
 صعاؾت جضعج مبضأ اإلاىاٞؿت في اإلالٟاث اإلاىصٖت بٗض الُلب ٖلى اإلاىاٞؿت. صعاؾت مضي قٟاُٞت الٗغوى اإلا٣ضمت صعاؾت جضعج مبضأ اإلاىاٞؿت في اإلالٟاث اإلاىصٖت بٗض الُلب ٖلى اإلاىاٞؿت ًٖ َغٍ:٤ الحًىع الهىي للمترشحين اإلاخىاقؿين بػض الاغالن غلى الُلب غلى اإلاىاقؿت او الخىاحض الغمؼي للمترشحين غً َغٍو التراض ي بػض الاؾدكاعة. صعاؾت مضي قٟاُٞت الٗغوى اإلا٣ضمت ًٖ َغٍ ٤الضعاؾت اإلاثالُت و اإلاىيىُٖت للٗغوى مًَغ ٝلجىت ازخُاع و اهخ٣اء الٗغوى
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 -2اإلاىاقؿت أثىاء صعاؾت الػغوى.
صعاؾت مضي قكاقُت الػغوى اإلاهضمتغً َغٍو :
 الضعاؾت اإلاثالُت و اإلاىيىغُت للػغوى مً َغف لجىت ازخُاع و اهخهاء الػغوى الحُاص و الككاقُت مً احل ازخُاعالػغى الاقًل مً الىاخُت اإلاالُت و الخهىُت اإلاىهىمغليها في صقترالكغوٍ
 -غً َغٍو هظه اإلاػاًيرجخٌغؽ اإلاىاقؿت بين اإلاترشحين
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الًماهاث اإلاخػلهت بخٌغَـ مبضأ اإلاىاقؿت غىض إبغام اجكانُاث جكىًٍاث اإلاغقو الػام :
للضولت صوع مهم جلػبه إلاىاحهت الحاالث التي جسغم مبضأ اإلاىاقؿت غىض إبغام اجكانُاث جكىًٍاث
اإلاغقو الػام و هظا بئزًاغها لىظام عنابي قػاُ للخأيض مً الىنىُ لألهضاف اإلاغحىة مً الخػانض
غً َغٍو هظه الاجكانُاث مما ًجؿض أيبرنضعممًٌ مً الككاقُت و النزاهت.
و غلُه و مً بين ألاصواث التي ويػذ مً أحل عنابت هظه الخكىًٍاث و ؤلاحغاءاث اإلاخػلهت بها مما
ًًمً مبضأ اإلاىاقؿت وؿغصها ًاآلحي:

الغنابت الاصاعٍت غلى غملُاث ابغام اجكانُاث جكىًٍاث اإلاغقو الػام
* -الغنابت الهبلُت و البػضًت غلى غملُاث الابغام:
 الغنابت الضازلُت للجىت اهخهاء و ازخُاعالػغوى -الغنابت الخاعحُت اإلاخمثلت في عنابت لجان جكىًٍاث اإلاغقو الػامل

176

عنابت مجلـ اإلاىاقؿت
• باإلياٞت الى  :عنابت املحاؾب الػمىمي ًىحض .
• عنابت اإلاغانب اإلاالي.
• عنابت اإلاكدكُت الػامت للمالُت.
• عنابت الهُئت الىَىُت إلاٍاقدت الكؿاص.
• عنابت ؾلُت يبِ الهكهاث الػمىمُت و جكىًٍاث اإلاغقو الػام.
• عنابت آلامغبالهغف
 الغنابت الهًابُتعنابت الهًاء الاصاعي غلى ججاوػاث غملُاث ؤلابغام  ،عنابت الهًاء الجؼاةي غلىحغابم غملُاث ؤلابغام

و زخاما ًجب أن هضعى أن جٌغَـ مباصيء اإلاىاقؿت الحغة و النزيهت مً زالُ الخُبُو الهاعم و
الضنُو لتسحغاءاث التي حاء بها اإلاغؾىم  199-18اإلاخػلو بخكىًٍاث اإلاغقو الػام مثلما أصي بها إلى
جُىٍغو اػصهاع اإلاؤؾؿاث اإلاخىاقؿت في ما بُنها لها أثغإحابي مً حاهب آزغمخمثال في:
 جدؿين أصاء اإلاغقو الػمىمي ػٍاصة مضازُل البلضًاث و الخؼٍىت الػمىمُت جدؿين زضمت اإلاىاًَ جسكُل الػبء غلى الضولت في بػٌ املجاالث و ؾيرها.177

178

يُكُت إغضاص صقتر الكغوٍ اإلاخػلو
بخكىٌٍ اإلاغقو الػام
ص .حلُل مىهُت /أ  .قهيردمحم.
حامػت بىمغصاؽ  /حامػت الجؼابغ

ملخو
حؿعى الجماٖاث ؤلا٢لُمُت الى البدث ًٖ ج٣ضًم زضماث طاث هىُٖت ٖالُت وطل ٪مً أحل
اإلاؿاهمت في عص ؤلاٖخباع الى اإلاغ ٤ٞالٗام املخلي الظي ٌٗخبر أ٦بر واحهت في هٓغ اإلاىاًَ ًٖ مضي مهضاُ٢ت
الضولت ومضي اوسجام بغامجها الخىمىٍت في جلبُت خاحاث املجخم٘ ،و بؿبب عجؼ الجماٖاث ؤلا٢لُمُت ًٖ
جد ٤ُ٣جل ٪ألاهضا ٝبهىعة جد ٟٔصًمىمت الخضماث و هىُٖتها  ،و الظي مغصه الى ه٣و اإلاىاعص البكغٍت
واإلاالُت الًغوعٍت ،و ٖلُه ٣ٞض اججهذ الضولت الى اًجاص َغ ١أ٦ثر هجاٖت مً أحل اصاعة اإلاغا ٤ٞالٗمىمُت،
وللىنى ٫الى هظه ألاهضاٞ ٝبهه ببم٩ان الجماٖاث ؤلا٢لُمُت اللجىء الى أؾالُب مٛاًغة لخل ٪اإلاٗخمضة في
حؿُحر مغا٣ٞها الٗمىمُت٣ٞ ،ض أؾىضث اصاعة بٌٗ اإلاغا ٤ٞالٗمىمُت الى اإلاخٗاملحن الخىام و الظي مً
قؤهه أن ًد ٤٣حملت مً الىخاتج اإلاغيُت و الىنى ٫الى ألاهضا ٝاإلاؿُغة مً ٢بل الضولت و هئالء
اإلاخٗاملحن الخىام ؾِخم الخٗا٢ض مٗهم بمىحب غهىص الخكىٌٍ الظي ٌؿب٣ها اٖضاص صٞتر الكغوٍ
اإلاخًمً قغوٍ و٢ىاٖض جىٓیم وؾحر اإلاغ ٤ٞالٗام.
و في هظا ؤلاَاع جم نضوع اإلاغؾىم الخىكُظي عنم  199-18الظي ًدضص ُُٟ٦اث جٟىٌٍ اإلاغ ٤ٞالٗام
وهى همِ حؿُحر ٌكغ ٥الخىام في حؿُحر الهُا٧ل والبنى الخدخُت ًٖ َغٍ ٤صٞاجغ الكغوٍ .
الٍلماث اإلاكخاخُت :الجماٖاث ؤلا٢لُمُت٣ٖ ،ض جٟىٌٍ ،اإلاغ ٤ٞالٗام،همِ الدؿُحر ،صٞتر
الكغوٍ،الُ٣إ الخام.
How to prepare the book of conditions relating to the delegation
of the public service
Abstract :
Territoral authorities seek to provide high quality services in
order to contribute to the consideration of the local public service,
which is the biggest interface in the eyes of citizens on the credibility
of the state and the compatibility of their development programs for to
meet the needs of the citizen and because of the inability of the local
authorities to achieve these objectives, which is due to the lack of
necessary human and financial resources, the State has endeavored to
find more efficient means and to resort to different methods of
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managing public services and achieving these objectives. To this end,
the management of certain public services has been entrusted to
private operators, which would make it possible to obtain a certain
number of satisfactory results and to achieve the objectives set by the
State. These private operators will be contracted under the delegation
contracts,That is preceded by the book of conditions setting.
In this context, Executive Decree No. 18-199 intervenes to
define the terms of public service delegation, as a management mode
that involves the private sector in the management of infrastructure,
By the books of conditions.
Key words: territorial authorities, delegation contract, public
service, governance, Conditions book, investment, private sector.
مهضمت
ٌٗخبر صٞتر الكغوٍ اإلاخٗل ٤بخٟىٌٍ اإلاغ ٤ٞالٗام )(DSPوزُ٣ت أؾاؾُت جًمً حىصة و هجاٖت
الخضمت الٗمىمُت اإلا٣ضمت  ،وهظا لألؾباب الخالُت:
*في مغخلت ما ٢بل ؤلابغام ٌٗ ،ؼػ الاهٟخاح ٖلى اإلاىاٞؿت ؛
* ًً٘ الؿلُت اإلاٟىيت في ويُٗت مغٍدت للخٟاوى ؛
*أزىاء الخىُٟظ ،ؾُ٩ىن ال٣اٖضة  le socleالتي ًم ً٨للؿلُت اإلاٟىيت الاٖخماص ٖليها للخهىٖ ٫لى
مغى مً الجىصة في الخضمت الٗمىمُت و جدؿحن ؾحر اإلاغ ٤ٞالٗام؛
مؿخىي ٍ
*في جهاًت الٗ٣ض  ،ؾُدضص قغوٍ هظا ألازحر بك٩ل أ٦ثر ويىح ؛
*في بٌٗ الخاالث ٢ ،ض ًئزغ ختى ٖلى الٓغو ٝالجُضة للمغاخل ألاولى مً ابغام ٖ٣ض الخٟىٌٍ.
ان جد ٤ُ٣ألاهضا ٝاإلاخٗل٣ت بخدؿحن ؾحر اإلاغا ٤ٞالٗامت ًخُلب ُ٢ام ؤلاصاعة اإلاغ٦ؼٍت الى حاهب ؤلاصاعة
املخلُت بالٗمل مً أحل اقبإ الخاحاث الٗامت للجمهىع و جد ٤ُ٣عٚباتهم ؾىاء حٗل ٤ألامغ بخ٣ضًم
زضمت أو اهخاج ؾلٗت و طل ٪م٘ ؤلاخترام الهاعم إلاباصة اإلاىاٞؿت و الكٟاُٞت في جىػَ٘ هظه الخضماث
والخٟاّ ٖلى اؾخمغاعها و اهخٓامها م٘ يمان الجىصة و الىىُٖت في الخضمت الٗمىمُت ،و الىو ٖلى هظه
ؤلالتزاماث و اإلاباصة في صٞتر الكغوٍ.
و في هظا ؤلاَاع جم نضوع اإلاغؾىم الخىكُظي عنم  199-18الظي ًدضص ُُٟ٦اث جٟىٌٍ اإلاغ ٤ٞالٗام
وهى همِ حؿُحر ٌكغ ٥الخىام في حؿُحر الهُا٧ل والبنى الخدخُت ًٖ َغٍ ٤صٞاجغ الكغوٍ.
وجم نُاٚت هظا الىو الخىُٓمي بٗض صزى ٫خحز الخىُٟظ جهاًت  ،2015للمغؾىم الغتاس ي ع٢م 247-15
اإلاخٗل ٤بدىُٓم اله٣ٟاث الٗمىمُت وجٟىًٍاث اإلاغ ٤ٞالٗام بٛغى حصجُ٘ اإلاؿحرًً ٖلى اإلاؿخىي املخلي
ٖلى الُ٣ام بازخُاع همِ الدؿُحر ألاوؿب والخٟاوى م٘ الكغٍ ٪خى ٫الكغوٍ اإلاثلى لخىُٟظ اجٟاُ٢ت
جٟىٌٍ اإلاغ ٤ٞالٗام في أخؿً الٓغو ٝو بؤ٢ل ج٩لٟت خؿب الكغوٍ اإلاخًمىت في صٞتر الكغوٍ.
و٣ٞا إلاا ؾب ٤ؾغصه ٞبن هظا اإلاىيىٕ ًُغح اق٩الُت حىهغٍت جخمثل في:
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ما مضي اخترام الجماٖاث ؤلا٢لُمُت ٖىض اٖضاص صٞتر الكغوٍ إلاباصة الكٟاُٞت و اإلاىاٞؿت ً٦مان
للجىصة و الىجاٖت في الخضمت الٗمىمُت؟ .
لـمٗالـجت ﻫطه ؤلاق٩الُت جم اٖخماص املخاوع الـخالـُت:
املحىع ألاوُ  :صقترالكغوٍ وثُهت أؾاؾُت في جكىٌٍ اإلاغقو الػام:
ان الخىُٓم الجضًض لخٟىٌٍ اإلاغ ٤ٞالٗام حهض ٝالى ٖهغهت َغ ١الدؿُحر اإلاغبدت للُغٞحن لٟاتضة
اإلاىاًَ ٦ ،ما حهض ٝالى الخىحه هدى الٟٗالُت و اعؾاء ٢ىاٖض حضًضة ٚاًتها جدؿحن عإٍت اإلائؾؿاث
وجد ٤ُ٣الجضًت في أصائها م٘ حصجُ٘ عوح اإلاباصعة وٖهغهت َغ ١الدؿُحر والٗمل ٖلى جُٟٗل صوع
الجماٖاث ؤلا٢لُمُت في حؿُحر الكئون الٗمىمُت للمىاَىحن مً زال ٫صٞتر قغوٍ مد٨م ًىٓم الٗال٢ت
بحن الؿلُت اإلاٟىيت و اإلاٟىى له.
وٍ٣هض بخٟىٌٍ اإلاغ ٤ٞالٗمىمي  ،في مٟهىم هظا اإلاغؾىم الخىُٟظي ،جدىٍل بٌٗ اإلاهام ٚحر
الؿُاصًت الخابٗت للؿلُاث الٗمىمُت ،إلاضة مدضصة ،الى اإلاٟىى له  ،بهض ٝالهالر الٗام(.)01
صون ؤلازال ٫بؤخ٩ام اإلااصة  5مً اإلاغؾىم الغتاس ي ع٢م ً ،247-15جب أن ًخم جٟىٌٍ اإلاغ ٤ٞالٗام في اَاع
ّ
والخ ،٠ُ٨م٘ يمان مٗاًحر الجىصة والىجاٖت في الخضمت الٗمىمُت
اخترام مباصة اإلاؿاواة والاؾخمغاعٍت
(، )02و ٧ل هظه اإلاباصة ًجب ج٨غَؿها و اخترامها ٖىض جدغٍغ بىىص صٞتر الكغوٍ.
ًخًمً صٞتر الكغوٍ اإلاخٗل ٤بخٟىٌٍ اإلاغ ٤ٞالٗام البىىص الخىُٓمُت والبىىص الخٗا٢ضًت التي ًجب أن
جىضر ُُٟ٦اث ابغام اجٟاُ٢ت جٟىٌٍ اإلاغ ٤ٞالٗام وجىُٟظها.
وَكمل صٞتر الكغوٍ حؼءًً:
 الجؼء ألاوُ  :وٖىىاهه" صقتر ملل الترشح" ،ًخًمً البىىص ؤلاصاعٍت الٗامت اإلاخٗل٣ت بكغوٍ جؤهُل اإلاترشخحن والىزات ٤التي جخ٩ىن منها
ملٟاث الترشر و٦ظا ُُٟ٦اث ج٣ضًمها وٍدضص هظا الجؼء مٗاًحر ازخُاع اإلاترشخحن لخ٣ضًم ٖغويهم
اإلاخٗل٣ت ٖلى الخهىم بما ًؤحي:
٭ الهضعاث اإلاهىُت  :وهي الكهاصاث اإلائهلت اإلاُلىبت لدؿُحر اإلاغ ٤ٞالٗام،
٭ الهضعاث الخهىُت  :وهي الىؾاتل البكغٍت واإلااصًت واإلاغاح٘ اإلاهىُت،
٭ الهضعاث اإلاالُت  :وهي الىؾاتل اإلاالُت اإلابرعة بالخهاتل اإلاالُت واملخاؾبُت واإلاغاح٘ اإلاهغُٞت
(.)03
خؿب ّ
اإلااصة  30مً اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  199-18اإلاخٗل ٤بخٟىٌٍ اإلاغ ٤ٞالٗامً :خًمً مل٠
الترشر الىزات ٤آلاجُت:
–جهغٍذ بالجزاهت،
–ال٣اهىن ألاؾاس ي للكغ٦ت،
–مؿخسغج السجل الخجاعي،
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–ع٢م الخٗغٍ ٠الجباثي في ما ًسو اإلاترشخحن الخايٗحن لل٣اهىن الجؼاتغي ،أو اإلاترشخحن ألاحاهب
الظًً ؾب ٤لهم الٗمل في الجؼاتغ،
–٧ل وزُ٣ت حؿمذ بخُُ٣م ٢ضعاث اإلاترشخحن مظ٧ىعة في صٞتر الكغوٍ.
–الجؼء الثاوي  :وٖىىاهه" صقتر الػغوى "وٍخًمً:
*البىىص ؤلاصاعٍت والخهىُت  :جخمثل في ٧ل اإلاٗلىماث اإلاخٗل٣ت بُُٟ٨اث ج٣ضًم الٗغوى وازخُاع
اإلاٟىى له والبىىص الخ٣ىُت اإلاُب٣ت ٖلى جٟىٌٍ اإلاغ ٤ٞالٗام اإلاٗني ،و٦ظا ٧ل البُاهاث الىنُٟت والخ٣ىُت
اإلاخٗل٣ت بدؿُحر اإلاغ ٤ٞالٗام مدل الخٟىٌٍ.
*البىىص اإلاالُت  :التي جدضص الترجِباث اإلاخٗل٣ت باإلا٣ابل اإلاالي لٟاتضة اإلاٟىى له أو لٟاتضة الؿلُت
اإلاٟىيت أو طل ٪الظي ًضٗٞهٖ ،ىض الا٢خًاء ،مؿخٗملى اإلاغ ٤ٞالٗام اإلاٗني بالخٟىٌٍ.
()04
ًجب أن جدضص هظه البىىص خاالث الخٗىٌٍ لهالر اإلاٟىى له و٦ظا ُُٟ٦اث خؿابه .
املحىع الثاوي :جكػُل أخٍام اإلااصة  13مً اإلاغؾىم الخىكُظي غلى مؿخىي لجىت ازخُاع واهخهاء
الػغوى
جيص ئ الؿلُت اإلاٟىيت ،في اَاع الغ٢ابت الضازلُت ،لجىت الزخُاع واهخ٣اء الٗغوى ج٣ىم َب٣ا
ألخ٩ام اإلااصة  77مً اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  ،199-18با٢تراح مترشر ّ
جم اهخ٣اإه لدؿُحر اإلاغ ٤ٞالٗام.
جخ٩ىن هظه اللجىت مً ؾخت ) ( 6مىْٟحن مئهلحن ،مً بُنهم الغتِـّ ،
ٌُٗنهم مؿئو ٫الؿلُت
اإلاٟىيت .وٍدضص هٓامها الضازلي بمىحب م٣غع مً مؿئو ٫الؿلُت اإلاٟىيت.
ًم ً٨اللجىت أن حؿخٗحن ب٩ل شخو ًم٨ىه ،بد٨م ٟ٦اءاجه ،أن ًىحرها في أقٛالها (.)05
ًخم ازخُاع أًٖاء لجىت ازخُاع واهخ٣اء الٗغوى هٓغا لٟ٨اءاتهم ،إلاضة زالر ) ( 3ؾىىاث ٢ابلت
للخجضًض (.)06
ج٣ىم لجىت ازخُاع واهخ٣اء الٗغوى اإلاىهىم ٖليها في اإلااصة  75مً هظا اإلاغؾىم ،في حلؿت ٖلىُت
وفي مغخلت أولى ،بٟخذ ألاْغٞت وحسجُل حمُ٘ الىزات ٤اإلا٣ضمت مً اإلاترشخحن.
زم ج٣ىم لجىت ازخُاع و اهخ٣اء الٗغوى في مغخلت زاهُت وفي حلؿت مٛل٣ت ،بضعاؾت ملٟاث الترشر
ابخضاء مً الُىم اإلاىالي لجلؿت ٞخذ ألاْغٞت.
ٖلى ازغ هظه اإلاغخلت  ،ج٣ىم اللجىت ببٖضاص ٢اتمت اإلاترشخحن اإلا٣بىلحن الظًً ٌؿخىٞىن قغوٍ
الخؤهُلَ ،ب٣ا للجؼء ألاو ٫مً صٞتر الكغوٍ واإلاٗاًحر املخضصة في الُلب ٖلى اإلاىاٞؿت.
ّ
ج٣ىم اللجىت بضعاؾت الٗغوى اإلا٣ضمت مً اإلاترشخحن اإلا٣بىلحن وجُُ٣مها ،خؿب ؾلم الخىُِ٣
املخضص في صٞتر الكغوٍ ،وج٣ىم ،بٗضتظ ،ببٖضاص ٢اتمت الٗغوى ،مغجبت جغجِبا جًُٟلُا خؿب“ الى٣اٍ ”
اإلاخدهل ٖليها (.)07
زم ج٣ىم لجىت ازخُاع واهخ٣اء الٗغوى بضٖىة اإلاترشر أو اإلاترشخحن اإلا٣بىلحن واإلائهلحن٦ ،خابُا٧ ،ل ٖلى
خضة ،مً أحل مٟاويت الٗغى أو الٗغوى اإلاٗىُت.
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وجدغع اللجىت مدًغ مٟاويت وجُُ٣م الٗغوى زال٧ ٫ل حلؿت مٟاويتً ،خًمً ٢اتمت الٗغوى
اإلاضعوؾت واإلاغجبت جغجِبا جًُٟلُا.
()08
ج٣ترح اللجىت ٖلى مؿئو ٫الؿلُت اإلاٟىيت ،اإلاترشر الظي ًخم اهخ٣اإه و٢ضم أخؿً ٖغى .
بٗض اؾخ٣غاءها لىو اإلااصة  209مً اإلاغؾىم الغتاس ي ع٢م  247-15اإلاخًمً جىُٓم اله٣ٟاث
الٗمىمیت وجٟىیًاث اإلاغ ٤ٞالٗام هجض أجها جدیلىا الى اإلااصة  05مً اإلاغؾىم هٟؿه والتي خضصث مباصة
ابغام اله٣ٟت الٗمىمیت وهي اإلاىاٞؿت واإلاؿاواة اللظان یخد٣٣ان ًٖ َغی ٤ؤلاٖالن ،اطن وؿخيخج أن
ؤلاحغاءاث اإلاخسظة الزخیاع اإلاٟىى له مً َغ ٝؤلاصاعة ماهدت الخٟىیٌ هي ج٣غیبا هٟؿها ؤلاحغاءاث
اإلاخبٗت في مجا ٫اله٣ٟاث الٗمىمیت.
املحىع الثالث :جأَيرو يبِ اإلاكاوياث في خضوص ما ٌؿمذ به صقتر الكغوٍ (اإلااصة  40مً اإلاغؾىم
الخىكُظي:)199-18
بٗض الخد ٤٣مً جىٞغ اإلاؿدىضاث واإلاٗلىماث اإلاُلىبت في الٗغوى اإلا٣ضمت ج٣ىم لجىت ازخُاع واهخ٣اء
ً
ً
الٗغوى ببحغاء جدلیل لهظه الٗغوى ،ویخم اٖضاص ج٣غیغ یخًمً ؤلاحغاءاث التي اجسظتها و عأیا مٗلال في
حمی٘ الٗغوى اإلا٣ضمت والتي حؿمذ للؿلُت اإلاٟىيت مً ازخیاع اإلاترشخحن الظیً ؾخجغي مٗهم
مٟاوياث مباقغة ،ویجب ٖلى لجىت ازخُاع واهخ٣اء الٗغوى مغاٖاة مبضأ اإلاؿاواة بحن حمی٘ الٗاعيحن .
خُث ج٣ىم لجىت ازخُاع واهخ٣اء الٗغوى ببحغاء اإلاٟاوياث م٘ الٗاعيحن الظیً جخىٞغ ٞيهم الكغوٍ
الٟىیت واإلاالیت بدیث جمل ٪الؿلُت اإلاٟىيت الخغیت في ازخیاع مً یخٟاوى مٗه ،خیث تهض ٝهظه
اإلاٟاوياث للىنى ٫الى الٛغى الظي ید ٤٣الخىاػن اإلاالي للمغ ٤ٞالٗامٚ .حر أهه في خالت ٞكل اإلاٟاوياث،
ٞبن اإلاٟىى له یؿخُی٘ الضزى ٫في مٟاوياث مباقغة م٘ مكغوٕ مٗحن وفي هظه الخالت لیـ هىا٥
بُبیٗت الخا ٫ما یبرع احغاء اإلاىاٞؿت (.)09
جخٟاوى لجىت ازخُاع واهخ٣اء الٗغوى م٘ اإلاترشخحن اإلا٣بىلحن اإلاٗىُحن ،في خضوص ما ٌؿمذ به صٞتر
الكغوٍ ،ال ؾُما ٖلى ما ًؤحي:
–مضة جٟىٌٍ اإلاغ ٤ٞالٗامٖ ،ىض الا٢خًاء،
–الخٗغٍٟاث أو ألاجاوي التي ًضٗٞها مؿخٗملى اإلاغ ٤ٞالٗام ،أو التي ًضٗٞها اإلاٟىى له للؿلُت
اإلاٟىيت ،أو اإلاىذ التي جضٗٞه الؿلُت اإلاٟىيت للمٟىى له خؿب ق٩ل الخٟىٌٍ.
ًم ً٨أن جخُغ ١اإلاٟاوياث ٦ظل ٪الى مسخل ٠الا٢تراخاث اإلاخٗل٣ت بخدؿحن حؿُحر اإلاغ ٤ٞالٗام
مىيىٕ الخٟىٌٍ ،باؾخثىاء مٗاًحر جُُ٣م الٗغوى اإلاىهىم ٖليها في صٞتر الكغوٍ.
وال ًم ً٨أن جخُغ ١اإلاٟاوياث ،في أي مً ألاخىا ،٫الى مىيىٕ الخٟىٌٍ (.)10
خؿب اإلااصة  77مً اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  199-18اإلاخٗل ٤بخٟىٌٍ اإلاغ ٤ٞالٗام ،ج٩ل ٠لجىت ازخُاع
واهخ٣اء الٗغوى بما ًؤحي:
أ  -قخذ الػغوى:
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ب  -قدو ملكاث الخػهض:
ج  -قدو الػغوى:
ص -اإلاكاوياث:
–صٖىة اإلاترشر أو اإلاترشخحن الظًً جم اهخ٣اإهم ،اإلاٗىُحن باإلاٟاوياثَ ًٖ ،غٍ ٤مؿئو٫
الؿلُت اإلاٟىيت،
–الخٟاوى م٘ ٧ل مترشر مٗني باإلاٟاوياث٧ ،ل ٖلى خضة ،م٘ اخترام بىىص اجٟاُ٢ت الخٟىٌٍ
املخضصة في اإلااصة ، 48
–اٖضاص مدًغ اإلاٟاوياث ٖلى ازغ ٧ل حلؿت جٟاوى،
–جدغٍغ مدًغ ًًم ٢اتمت الٗغوى اإلاضعوؾت مً َغٞها مغجبت جغجِبا جًُٟلُا،
()11
–ا٢تراح اإلاترشر الظي ٢ضم أخؿً ٖغى ٖلى الؿلُت اإلاٟىيت إلاىده الخٟىٌٍ .
املحىع الغابؼ :الهُئت اإلاٍلكت باإلاهاصنت غلى مكاعَؼ صقاجغ الكغوٍ
اطا ٧اهذ اصاعة وحؿُحر اإلاغ ٤ٞالٗام هى مىيىٕ الخٟىیٌ ،إلاهلخت أشخام مً ال٣اهىن الٗام
أو ال٣اهىن الخام ،هظا ال یٗني أن ؤلاصاعة جخسلى ًٖ نالخیاتها اإلاخٗل٣ت بدكٛیل اإلاغ ٤ٞالظي ال جؼا ٫هي
اإلاؿئولت ألانلیت ،بل أجها جدخ ٟٔبامخُاػاتها الؿلیمت في اجساط ال٣غاع والغ٢ابت ،مما یضٖ ٫لى أ جها جدخٟٔ
باإلصاعة ؤلاؾتراجُجُت للمغ ٤ٞالٗام.
ل ً٨هظه الغ٢ابت لها خضوص جخمثل في ٖضم اإلاؿاؽ باؾخ٣اللیت الدؿیحر التي یخمخ٘ بها اإلاٟىى له
وال یم ً٨للؿلُت اإلاٟىيت اإلاكاع٦ت اإلاباقغة في الدؿیحرٞ ،یجب ٖليها الا٢خهاع في ع٢ابتها ٖلى الخد٣ی٤
مً أن اإلاغ ٤ٞیؿحر و ٤ٞالىهىم الدكغیٗیت والخىٓیمیت وما هو ٖلیه الٗ٣ض ( )12زانت في ٖ٣ىص
الامخیاػ وؤلایجاع .ان ؤلاصاعة ال جدخاج إلاماعؾت الغ٢ابت لىو یثبذ وحىصهاٞ .لإلصاعة أن جماعؾها ولى زال
الىو الخىٓیمي مً ؤلاقاعة لظل .٪وجخضر ؾلُاث ؤلاصاعة وأَغ ع٢ابتها للمغ ٤ٞمدل الخٟىیٌ في صٞتر
الكغوٍ (.)13
ٟٞي اَاع الغ٢ابت الخاعحُت ،جيص ئ الؿلُت اإلاٟىيت ،لجىت جٟىًٍاث اإلاغ ٤ٞالٗام ،بدُث ًدضص
الىٓام الضازلي للجىت جٟىًٍاث اإلاغ ٤ٞالٗام وحكُ٨لتها ،بمىحب م٣غع مً مؿئو ٫الؿلُت اإلاٟىيت (.)14
جدك٩ل لجىت جٟىًٍاث اإلاغ ٤ٞالٗام مً:
–بػىىان الىالًت:
–ممثل ًٖ الىالي املخخو ا٢لُمُا ،عتِؿا،
–ممثلحن ) ًٖ ( 2الؿلُت اإلاٟىيت،
–ممثل ًٖ املجلـ الكٗبي الىالثي،
–ممثل ًٖ اإلاضًغٍت الىالتُت للبرمجت ومخابٗت اإلاحزاهُت،
–ممثل ًٖ اإلاضًغٍت الىالتُت لألمال ٥الىَىُت.
–بػىىان البلضًت:
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–ممثل ًٖ عتِـ املجلـ الكٗبي البلضي ،عتِؿا،
–ممثلحن ) ًٖ ( 2الؿلُت اإلاٟىيت،
–ممثل ًٖ املجلـ الكٗبي البلضي،
–ممثل ًٖ اإلاهالر ٚحر اإلامغ٦ؼة لألمال ٥الىَىُت،
–ممثل ًٖ اإلاهالر ٚحر اإلامغ٦ؼة للمحزاهُت.
جىضعج اجٟاُ٢اث جٟىٌٍ اإلاغ ٤ٞالٗام التي جبرمها مئؾؿت ٖمىمُت طاث َاب٘ اصاعي ،يمً
ازخهام لجىت جٟىٌٍ اإلاغ ٤ٞالٗام اإلايكؤة ٖلى مؿخىي الؿلُاث التي جماعؽ الىناًت ٖليها (.)15
ّ
ٌٗحن أًٖاء لجىت جٟىًٍاث اإلاغ ٤ٞالٗام بمىحب م٣غع مً مؿئو ٫الؿلُت اإلاٟىيت ،بىاء ٖلى
ا٢تراح مً الؿلُاث التي ًيخمىن اليها ،إلاضة زالر ) ( 3ؾىىاث ٢ابلت للخجضًض (.)16
ل٣ض ٧لٟذ لجىت جٟىًٍاث اإلاغ ٤ٞالٗام باإلاهاص٢ت و اإلاىا٣ٞت ٖلى مكاعَ٘ صٞاجغ الكغوٍ
اإلاخًمىت جٟىٌٍ اإلاغ ٤ٞالٗام.
اياٞت الى طل ٪ج٩ل ٠لجىت جٟىًٍاث اإلاغ ٤ٞالٗام بما ًؤحي:
–اإلاىا٣ٞت ٖلى مكاعَ٘ اجٟاُ٢اث جٟىٌٍ اإلاغ ٤ٞالٗام ،وطل ٪مً زال ٫مغا٢بت ؤلاحغاءاث
اإلاخبٗت في ازخُاع اإلاٟىى له،
–اإلاىا٣ٞت ٖلى مكاعَ٘ مالخ ٤اجٟاُ٢اث جٟىٌٍ اإلاغ ٤ٞالٗام،
–مىذ الخؤقحراث لالجٟاُ٢اث اإلابرمت،
–صعاؾت الُٗىن اإلاىصٖت لضحها مً ٢بل اإلاترشخحن ٚحر اإلا٣بىلحن والٟهل ٞيها.
املحىع الخامـ :اخترام صقاجغ الكغوٍ إلاباصا اإلاؿاواة والاؾخمغاعٍت والخٌُل يماها للجىصة
والىجاغت في الخضمت الػمىمُت .
قملذ الخدىالث التي قهضتها الجؼاتغ بٗض الخٗضًل الضؾخىعي في  1989باإلياٞت الى ٞخذ املجـا٫
الؿُاس ي للمىاٞؿت يمً املجالـ اإلاىخسبتٞ،خذ املجا ٫الا٢خهاصي للمىاٞؿت يمً ٢ىاٖض ا٢خهاص
الؿى ١وؾمذ للُ٣إ الخام باإلاؿاهمت الى حاهب الضولت في الخىمُت ًٖ َغٍٖ ٤ضة خلُاث منها
الخىنهـت بمسخلَ ٠غ٢ها (ٞ )17غٗٞذ الضولت ًضها ًٖ ٖضة مجاالث ٧اهذ جدخ٨غها وجٟ٨ل بها الُ٣ـإ
الخـام()18و٧ان جؤزحر طل ٪واضخا ٖلى البلضًت باٖخباعها اخضي مئؾؿاث الضولت الخـي ج٣ـىم بمسخلـ٠
اإلاهـام الا٢خهاصًت ٖلى اإلاؿخىي املخلي.
ان الكـغا٦ت مـ٘ الُ٣ـإ الخـام ال حٗىـي اللجـىء الى الخىنهت  .هظه الكغا٦ت التي ًٟترى أن
جخجؿض ًٖ َغٍ ٤صٞاجغ قغوٍ ًىٓم الٗال٢ت م٘ الُ٣إ الخـام أو مـىذ الامخُاػ  .و لم ٌكض اإلاكغٕ
الجؼاتغي ًٖ باقي ألاهٓمت ال٣اهىهُت وهو ٖلى ٖ٣ض الامخُاػ الظي ٌؿب٣ه صٞتر قغوٍ ًىٓم مىذ ؤلامخُاػ
ببٖخباعه أهم وؾُلت إلقـغا ٥الُ٣إ الخام في حؿُحر و اصاعة اإلاغ ٤ٞالٗام  ،لضٖم الخىمُت املخلُت .وان
٧اهذ الخجغبت ألاولى لٗ٣ـض الامخُاػ حٗىص الى ٢اهىن اإلاُاه مً زال ٫ال٣اهىن ع٢م  ، )19( 17- 83خُث هجض ما
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ههذ ٖلیه اإلااصة  101مً ٢اهىن اإلایاه ع٢م  12 - 05بدیث یم ً٨للضولت مىذ امخیاػ ّ حؿیحر الخضماث
الٗمىمیت للمیاه ألشخام مٗىىیحن زايٗحن لل٣اهىن الٗام ٖلى أؾاؽ صٞتر الكغوٍ ٦ما یم٨نها جٟىیٌ
٧ل أو حؼء مً حؿیحر هظه الخضماث ألشخام مٗىىیحن زايٗحن لل٣اهىن الٗام أو الخام بمىحب
اجٟا٢یت (. )20
مً الالتزاماث التي جٖ ٘٣لى ٖاج ٤الهیئت اإلاٟىيت اخترام ٢ىاٖض اإلاىاٞؿت الخغة في ازخیاعها
للمٟىى له ،یًی ٠اإلاكغٕ أن هظا الىىٕ مً الٗ٣ىص یبرم باإلخالت الى صٞتر الكغوٍ وال٣یام بضٖىة
للمىاٞؿت ٢هض يمان اإلاؿاواة بحن اإلاترشخحن وقٟاٞیت الٗملیاث وٖضم الخدحز في اجساط ال٣غاعاث وهظا
ما جًمىخه اإلااصجحن  78و  84مً ٢اهىن اإلایاه ع٢م .12-05
اطا ؾلمىا بؤن ُٚاب الكٟاُٞت في حؿُحر اإلاغ ٤ٞالٗام و حجب اإلاُُٗاث و اإلاٗلىماث و ؤلاحغاءاث ،
جئصي الى هىٕ مً الاؾدى٩اع و الغ ٌٞلضي اإلاغج٣ٟحن و الغأي الٗام بهٟت ٖامت  ،ووحىص الكٟاُٞت
ؾخئصي الى اٖ اصة الاٖخباع للمغا ٤ٞالٗامت ٖبر اهٟخاخها ٖلى مدُُها و جىٞحر مهاصع حضًضة للمٗلىماث
ًم ً٨أن ٌؿخُٟض منها اإلاغج٣ٟحن في خُاتهم الُىمُت اصاعٍت ٧اهذ أو احخماُٖت و ٚحرها.
و جٓهغ بىيىح ألاهمُت التي ج٨دؿيها قٟاُٞت اإلاغا ٤ٞالٗمىمُت  ،في ٧ىن هظه ألازحرة حٗمل باإلياٞت الى
ج٣ضًم الخضماث طاث حىصة و بٟٗالُت للمغج٣ٟحنٞ ،بجها جد ٤٣اإلاكغوُٖت في ٖملها ٖبر زل ٤اعجُاح و
جىا ٤ٞخى ٫أصاءها و خؿً ج٣ضًم الخضماث و جلبُت الخاحُاث التي ًُلبها اإلاغج ٤ٟفي صٞتر قغوٍ
بكٟاُٞت بُٗضا ًٖ الًبابُت و حجب اإلاُُٗاث و الخ٣ات ٤و البرامج و اإلاكاعَ٘ و ألاوكُت.
ًخم جىُٓم اإلاغا ٤ٞالٗمىمُت ٖلى أؾاؽ اإلاؿاواة بحن اإلاىاَىاث و اإلاىاَىحن في الىلىج اليها ،و الاؾخمغاعٍت
في أصاء الخضماث.
و بهظا ٞهي جسً٘ ٦ظل ٪إلاٗاًحر الجىصة و الكٟاُٞت و املخاؾبت و اإلاؿئولُت  ،و جسً٘ في حؿُحرها
للمباصة و الُ٣م الضًم٣غاَُت التي أ٢غها الدكغَ٘ و الخىُٓم و التي ًجب اخترامها ٖىض اٖضاص صٞتر
الكغوٍ اإلاخٗل ٤بخٟىٌٍ اإلاغ ٤ٞالٗام.
حؿتهضّ ٝ
اإلائؾؿاث يمان مؿاواة ّ ٧ل اإلاىاَىحن واإلاىاَىاث في الخ٣ى ١والىاحباث ببػالت الٗ٣باث
ّالتي حٗىّ ١
الٟٗلُت في الخُاة ّ
الؿ ّ
ّ
ّ
ُاؾُت
شخهُت ؤلاوؿان  ،وجدى ٫صون مكاع٦ت الجمُ٘
جٟخذ
ّ
ّ
والث ّ
ّ
٣اُٞت (.)21
والاحخماُٖت
والا٢خهاصًت
ان ّ
خغٍّت الاؾدثماع والخجاعة مٗتر ٝبها  ،وجما َعؽ في اَاع ال٣اهىن٦ .ما حٗمل الضولت ٖلى جدؿحن
مىار ألاٖما ، ٫وحصج٘ ٖلى اػصهاع اإلائؾؿاث صون جمُحز زضمت للخىمُت الا٢خهاصًت الىَىُت.
جٟ٨ل الضولت يبِ الؿى . ١وٍدمي ال٣اهىن خ٣ى ١اإلاؿتهل٨حن ٦ما ًمى٘ ال٣اهىن الاخخ٩اع
(.)22
واإلاىاٞؿت ٚحر الجزحهت
ان الخهىٖ ٫لى اإلاٗلىماث والىزات ٤وؤلاخهاتُاث وه٣لها مًمىهان للمىاًَ.
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٦ما ال ًم ً٨أن جمـ مماعؾت هظا الخ ٤بدُاة الٛحر الخانت وبد٣ى٢هم وباإلاهالر اإلاكغوٖت
للمئؾؿاث و م٣خًُاث ألامً الىَني.
()23
ًدضص ال٣اهىن ُُٟ٦اث مماعؾت هظا الخ. ٤
و بالخالي أنبذ مً خ ٤اإلاغج٣ٟحن اَالٖهم ٖلى ما ًُلبىهه مً مٗلىماث تهمهم و جىٟٗهم و التي جم٨نهم
مً ؤلاإلاام بالخاحُاث التي ًخُلٗىن اليها.
و ٦ظل ٪أنبذ مً خ ٤اإلاغج٣ٟحن اعٚام اإلاغ ٤ٞالٗام إلبغاػ الخُثُاث و الضوا ٘ٞالتي ٧اهذ وعاء
ال٣غاعاث الهاصعة ٖىه.
ان زًىٕ صٞاجغ الكغوٍ اإلاخٗل٣ت بخٟىٌٍ اإلاغ ٤ٞالٗام ٖىض اٖضاصها الى اإلاباصة ألاؾاؾُت
اإلاىهىم ٖليها في اإلااصة  5مً اإلاغؾىم الغتاس ي ع٢م  247-15هى يمان لىجاٖت الُلباث الٗمىمُت
والاؾخٗما ٫الخؿً للما ٫الٗام ،و هي هٟـ اإلاباصة الظي ًجب أن جغاعى ٖىض ابغام اله٣ٟاث الٗمىمُت
و هي مباصة خغٍت الىنى ٫للُلباث الٗمىمُت واإلاؿاواة في مٗاملت اإلاغشخحن وقٟاُٞت ؤلاحغاءاث.
ان ألاخ٩ام اإلاُب٣ت ٖلى جٟىًٍاث اإلاغ ٤ٞالٗام ههذ ٖليها اإلاىاص  207الى  210مً اإلاغؾىم
الغتاس ي ع٢م  247-15اإلاخٗل ٤بدىُٓم اله٣ٟاث الٗمىمُت و جٟىًٍاث اإلاغ ٤ٞالٗام ،بدُث أ٢غث اإلااصة
ٖ 207لى ام٩اهُت الصخو اإلاٗىىي الخاي٘ لل٣اهىن الٗام اإلاؿئو ًٖ ٫مغٖ ٤ٞام بما ٞيها الجماٖاث
ؤلا٢لُمُت ،أن ج٣ىم بخٟىٌٍ حؿُحره الى مٟىى له ،وطل ٪ما لم ًىحض خ٨م حكغَعي مسال.٠
وٍخم الخٟ٨ل بؤحغ اإلاٟىى له ،بهٟت أؾاؾُت ،مً اؾخٛال ٫اإلاغ ٤ٞالٗامٖ ،لى ٖ٨ـ اله٣ٟت
الٗمىمُت التي ً٩ىن أحغ اإلاخٗامل ؤلا٢خهاصي م٣ابل مالي هٓحر جلبِخه لخاحاث اإلاهلخت اإلاخٗا٢ضة في
مجا ٫ألاقٛا ٫واللىاػم الخضماث والضعاؾاث ،في ْل اخترام مبضأ اإلاىاٞؿت و الكٟاُٞت في ؤلاحغاءاث.
ان ازًإ ؤلاصاعاث و اإلاغا ٤ٞالٗمىمُت إلابضأ الكٟاُٞت ؾدؿحر الضولت في اججاه جد ٤ُ٣اإلاباصة ألازغي
للخ٩امت ،اط ال ًم ً٨جهىع جد ٤ُ٣مبضأ اإلاؿئولُت و مبضأ الغ٢ابت لخُُ٣م هجاٖت الدؿُحر و املخاؾبت صون
جد ٤ُ٣مبضأ الكٟاُٞت ٦ ،ما أهه مً زال ٫هظا اإلابضأ ًخم اٖما ٫مبضأ ؤلاقغا ٥و الدكاع ٥في وي٘ البرامج
و مكاعَ٘ صٞاجغ الكغوٍ و أوكُت ؤلاصاعة لخلبُت خاحاث اإلاغج٣ٟحن و ج٣ضًم الخضماث الجُضة و طاث
حىصة قاملت  ،بدُث ًجب أن ج٣ىم الؿلُت اإلاٟىيت ،في اَاع الغ٢ابت اإلاظ٧ىعة أٖاله ،بٗ٣ض احخمإ واخض
ٖ ،لى ألا٢ل٧ ،ل زالزت ) ( 3أقهغ م٘ اإلاٟىى له ،لخُُ٣م هجاٖت الدؿُحر والخؤ٦ض مً حىصة الخضماث
اإلا٣ضمت ومضي اخترام مباصة اإلاغ ٤ٞالٗام اإلاىهىم ٖليها في صٞتر الكغوٍ.
وج٣ىم الؿلُت اإلاٟىيت ٖلى ازغ هظا الاحخمإ ،ببٖضاص ج٣غٍغ قامل ًغؾل الى الؿلُت الىنُت،
(.)24
ٖىض الا٢خًاء
و ججضع ؤلاقاعة  ،الى أن في الؿىىاث ال٣لُلت اإلاايُت ٧ ،اهذ هىاٖ ٥ضة مئقغاث جبحن اعاصة ال٣اض ي
بٗضم جُ٣ضه ببؿاَت الخد ٤٣مً الامخثا ٫لل٣ىاٖض الك٩لُت البدخت ٞ.اإلٖالن  ،الظي ٌؿمذ بالخهىٖ ٫لى
ٖضة مغشخحن ً ،سل ٤قبِئت جىاٞؿُت" ( ،)25و ًٟغى ٖلى ؤلاصاعة احغاء م٣اعهت ٗٞالت بحن الٗغوى .
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باإلياٞت الى طل ، ٪اإلابضأ الٗام لىلىج اإلائؾؿاث للخهىٖ ٫لى الخٟىٌٍ مباقغة ٦ ،ما ًٟؿغها املجلـ
الضؾخىعي الٟغوس ي (ً ، )26ئصي بالًغوعة بال٣اض ي إلاماعؾت ع٢ابت مٗم٣ت ٖلى قغوٍ الضٖىة للمىاٞؿت
و مضي اخترام بىىص صٞتر الكغوٍ.
ً
و٢ض أ٦ض مجلـ الضولت مئزغا هظا الكغٍ في ٢غاعه ""Communuté urbaine de Bordeaux
الهاصع في  1أٞغٍل  ، 2009والظي ً٣ضم بمىحبه جىيُداث مهمت ًٖ مضي التزام ؤلاٖالن ٖ ،ىض احغاءاث
ابغام اجٟاُ٢اث جٟىٌٍ اإلاغ ٤ٞالٗامٞ :األخ٩ام الىَىُت اإلاغجبُت بخٟىًٍاث اإلاغ ٤ٞالٗام ق التي جٟؿغ ٖلى
يىء ال٣ىاٖض ألاؾاؾُت للمٗاهضة اإلايكئت للمجمىٖت ألاوعوبُت  ،والتي حكمل مبضأ ٖضم الخمُحز ٖلى
أؾاؽ الجيؿُت  ،ال ًم ً٨ؤلاٖخضاص بها اال اطا جم جُبُ ٤احغاء ؤلاٖالن اإلاىاؾب  ،م٘ مغاٖاة الهض ، ٝاإلابلٜ
اإلاالي والغهاهاث الا٢خهاصًت لخٟىٌٍ اإلاغ ٤ٞالٗام اإلاؼم٘ ابغامه ق (.)27
ان واحب اخترام ؤلاقهاع و ؤلاٖالن ال جلتزم به  ِ٣ٞالؿلُت اإلاٟىيت بل ًلتزم به ٦ظل ٪اإلاغشخحن و
طل ٪مً أحل الخهىٖ ٫لى ٖغوى م٣بىلت ٞ ،هم مُالبىن باإلَالٕ و مٗغٞت الؿى ١الظي ًغٚبىن الٟٓغ
به.
و لإلقاعة ٞ ،بن الخغٍت اإلاترو٦ت للؿلُاث اإلاٟىيت في مجا ٫جٟىًٍاث اإلاغ ٤ٞالٗام ال جخٗل٤
ً
 ِ٣ٞبازخُاع اإلاٟىى له  ،بل أًًا في ازخُاع َغٍ٣ت الدؿُحر اإلاٟىيت ،باؾخثىاء بٌٗ اإلاغا ٤ٞالٗامت التي
ال ًم ً٨جٟىًٍها  ،بؿبب َبُٗتها أو ببعاصة اإلاكغٕ ( ، )28هظا ؤلازخُاع ٌٗىص للؿلُت الخ٣ضًغٍت للصخو
الٗام و لِـ لل٣اض ي أن ً٣غع مضي نىاب هظا ؤلازخُاع (.)29
زاجمت مؼ أهم الخىنُاث
في ألازحر أ٢ى ٫أهه مً الًغوعي وي٘ صٞتر قغوٍ همىطجي ًلخ ٤باإلاغؾىم خؿب ّ
اإلااصة  24مً
اإلاغؾىم الخىُٟظي ً 199-18م ً٨أن ًدضصٖ ،ىض الخاحت ،صٞتر قغوٍ همىطجي لبٌٗ اإلاغا ٤ٞالٗمىمُت،
بمىحب ٢غاع مكتر ٥بحن وػٍغ اإلاالُت والىػٍغ اإلا٩ل ٠بالجماٖاث ؤلا٢لُمُت.
*ًجب جُٟٗل صوع الجماٖاث ؤلا٢لُمُت في بٗث خغُ٦ت الخىمُت املخلُت وبٗث مكاعَ٘ الاؾدثماع ،مً زال٫
اصماحها في مجهىص الخدى ٫هدى ا٢خهاص مخىىٕ مخدغع جماما مً الغَ٘ البترو لي ،و ج ٠ُُ٨الجباًت املخلُت
واٖضاص ٢اهىن زام ًخٗل ٤بالجباًت املخلُت ،بما ٌؿمذ بدثمحن ٢ضعاث ٧ل حماٖت ا٢لُمُت و٦ظا جدؿحن
أهٓمت الخًامً بحن الجماٖاث ؤلا٢لُمُت ،بخىحيهها هدى جمىٍل الاؾدثماعاث اإلاغبدت وحٗؼٍؼ الجاطبُت
الا٢خهاصًت للجماٖاث ؤلا٢لُمُت ًٖ َغٍ ٤الدؿىٍو ؤلانلُمي)،(Le Marketing Territorial
*اياٞت الى طلً ٪جب حٗؼٍؼ مخابٗت اإلاؿدثمغًٍ ومغا٣ٞتهم مً ٢بل الجماٖاث ؤلا٢لُمُت ،وجىؾُ٘ مجا٫
جضزل الى٧االث الٗ٣اعٍت الىالتُت الى اليكاَاث الا٢خهاصًت ألا٦ثر مغصوصًت  ،بُٛت الىنى ٫الى مؿخىٍاث
هىُٖت لخ٨ثُ ٠الاؾدثماعاث ،و جدىٍل الجماٖاث ؤلا٢لُمُت الى مؿدثمغًٍ مؤؾؿاجُين مدخملحن
ؾُضٖمىن خغُ٦ت جىىَ٘ الا٢خهاص الىَني واخضار ُُٗ٢ت م٘ ٖاصاث الدؿُحر ؤلاصاعي الخالي مً أي بٗض
ا٢خهاصي.
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ّ
*حُٛحر مكهىم الالمغيؼٍت الى مكهىم صًىامٍُي جُبٗه ُ٢م الدكاعُ٦ت والدكاوعٍت في اٖضاص البرامج
وججؿُضها مُضاهُا.
*اُٖاء ألاولىٍت في مجا ٫الاؾدثماع هدى جغُ٢ت اإلائؾؿاث اإلاهٛغة و اإلائؾؿاث الهٛحرة و اإلاخىؾُت مً
زال ٫وي٘ جضابحر حصجُُٗت و حؿهُلُت و جدٟحزًت لخُىٍغ هظا الىىٕ مً اإلا٣اوالجُت ببٖضاص صٞاجغ قغوٍ
زانت بهظه اإلائؾؿاث.
الهىامل و اإلاغاحؼ اإلاػخمضة:
( )01اإلااصة  2مً اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  199-18اإلائعر في  2أوث  ، 2018ج ع ٖضص 48اإلائعزت في  5أوث
.2018
( )02اإلااصة  3مً اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  199-18اإلائعر في ٚ 2كذ  ، 2018اإلاغح٘ الؿاب.٤
( )03اإلااصة  13مً اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  199-18اإلائعر في ٚ 2كذ  ، 2018اإلاغح٘ الؿاب.٤
( )04اإلااصة  13مً اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  199-18اإلائعر في ٚ 2كذ  ، 2018اإلاغح٘ الؿاب.٤
( )05اإلااصة  75مً اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  199-18اإلائعر في ٚ 2كذ  ، 2018اإلاغح٘ الؿاب. ٤
( )06اإلااصة  76مً اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  199-18اإلائعر في ٚ 2كذ  ، 2018اإلاغح٘ الؿاب.٤
()07ا إلااصة  31مً اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  199-18اإلائعر في ٚ 2كذ  ، 2018اإلاغح٘ الؿاب.٤
( )08اإلااصة  35مً اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  199-18اإلائعر في ٚ 2كذ  ، 2018اإلاغح٘ الؿاب.٤
( )09خمض دمحم ٖبض اللُی ،٠جٟىیٌ اإلاغا ٤ٞالٗام ،صاع النهًت الٗغبیت ،ال٣اهغة.2000. ،م.122
( )10اإلااصة  40مً اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  199-18اإلائعر في ٚ 2كذ  ، 2018اإلاغح٘ الؿاب.٤
( )11اإلااصة  81مً اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  199-18اإلائعر في ٚ 2كذ  ، 2018اإلاغح٘ الؿاب.٤
( )12بً قٗال ٫الخمیض ،قٖ٣ض الامخیاػ ٧ؤخض أؾالیب جضزل الُ٣إ الخام في حؿیحر اإلاغا ٤ٞالٗامتق،
املجلت ألا٧اصیمیت  79للبدث ال٣اهىوي ،مجلضٖ، 06ضص٧، 02لیت الخ٣ى ،١حامٗت بجایت ، 2012،م.221
(ٖ )13ماع بىيیا ،ٝقغح جىٓیم اله٣ٟاث الٗمىمیت ،حؿىع لليكغ والخىػی٘ ،الجؼاتغ، 2011 ،م .110.
()14اإلااصة  78مً اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  199-18اإلائعر في ٚ 2كذ  ، 2018اإلاغح٘ الؿاب.٤
( )15اإلااصة  79مً اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  199-18اإلائعر في ٚ 2كذ  ، 2018اإلاغح٘ الؿاب.٤
( )16اإلااصة  80مً اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  199-18اإلائعر في ٚ 2كذ  ، 2018اإلاغح٘ الؿاب.٤
()17بمىحب ألامغ ع٢م  22 - 95اإلائعر في ٚ 26كذ  1995اإلاخٗل ٤بسىنهت اإلائؾؿاث الٗمىمُت ،ج ع
ٖضص  48اإلائعزت في  3هىٞمبر  1995اإلاٗض ٫و اإلاخمم.
( )18خُث قملذ ُ٢ 09اٖاث عتِؿُت خؿب اإلااصة الثاهُت مً ألامغ ع٢م  ،22 – 95اإلاغح٘ الؿاب.٤
( )19ال٣اهىن ع٢م  ، 17-83اإلائعر في  16حىٍلُت  ، 1983اإلاخًمً ٢اهىن اإلاُاه  ،حغٍضة عؾمُت ٖضص .30
(٢ )20اهىن ع٢م  12-05مئعر في 4أوث  2005یخٗل ٤باإلایاه،ج .ع ٖضص ، 60مئعر في 4ؾبخمبر  2005مٗض٫
ومخمم بمىحب ٢اهىن ع٢م  03-08مئعر في حاهٟي ، 2008ج .ع .ج.ج ٖضص، 4مئعر في  27حاهٟي2008
مٗض ٫ومخمم بمىحب أمغ  08-09مئعر في 22حىیلیت ،2009ج .ع ٖضص ، 44مئعر في 22حىیلیت .2009
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 ج ع ٖضص، اإلاخًمً الخٗضًل الضؾخىعي2016  ماعؽ6  اإلائعر في01-16 م٢اهىن ع٣ مً ال34 ) اإلااصة21(
.2016  ماعؽ7  اإلائعزت في14
٘ اإلاغح، اإلاخًمً الخٗضًل الضؾخىعي2016  ماعؽ6  اإلائعر في01-16 م٢اهىن ع٣ مً ال43 ) اإلااصة22(
.٤الؿاب
٘ اإلاغح، اإلاخًمً الخٗضًل الضؾخىعي2016  ماعؽ6  اإلائعر في01-16 م٢اهىن ع٣ مً ال51 ) اإلااصة23(
.٤الؿاب
.٤ اإلاغح٘ الؿاب، 2018 كذٚ 2  اإلائعر في199-18 م٢ُظي عٟ مً اإلاغؾىم الخى83 ) اإلااصة24(
)25(
C. Maugüé et P. Terneyre, « Les délégations de service public en question », CJEG, avril
1997, page 131.
)26(
C. constit., déc. n° 92-316 DC, 20 janvier 1993, JO du 22 janvier 1993, page 1118 : « la
procédure de publicité préalable prévue à l„article 38 de la loi […] a précisément pour objet de
favoriser un égal accès à l„octroi de délégations de service public » (considérant 38).
)27(
CE, 1er avril 2009, Communauté urbaine de Bordeaux et Société Kéolis, n° 323585 et
323593, AJDA 2009, page 621 ; voir le commentaire de Gabrielle Maubon dans cette revue,
page 110.
)28(
CE, Sect. de l„Intérieur, avis n° 340.609, 7 octobre 1986, « Les grands avis du Conseil d„État
», n° 24.
)29(
CE, 18 mars 1988, Loupias, n° 57893, Lebon, page 975.
ٍهمىطج لضقترقغو

Projet de Cahier des Charges modèle pour la Gestion Déléguée des Abattoirs de la Commune
de……
…
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جدذ الغغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاًت الؿامُت إلاػالي الؿُ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـض وػٍغالخجاعة وبئق ـ ـ ـ ـ ـغاف ّ
الؿُض والي والًـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت بىمغصاؽ
مضًغٍت الخجاعة لىالًت بىمغصاؽ

بالخيؿُو مؼ

ًلُت الحهىم ،حامػت ادمحم
بىنغة  -بىمغصاؽ

و ؾغقت الخجاعة والهىاغت
الؿاخل بىمغصاؽ

حوصياث اشغال اليوم الدراسي حول :
" تفو تضات المرفق العام من اجل ضمان ت نافسية نزيهةو شفافة "
بخاعٍش الىاخض والٗكغون مً قهغ صٌؿمبر الٟحن وزماهُت ٖكغ  ،جم ٖ٣ض احخمإ لجىت الخىنُاث
ال٢تراح جىنُاث الُىم الضعاس ي اإلاىؾىم ب ـ ق جٟىًٍاث اإلاغ ٤ٞالٗام مً احل يمان جىاٞؿُت هؼحهت
وقٟاٞتق جدذ عتاؾت الؿُض والي والًت بىمغصاؽ الؿُض  :دمحم ؾلمان.
الاغًاء الحايغون:
 ص .خؿاًً ؾامُت ،حامٗت بىمغصاؽ. ٖبابؿت ؾامُت  ،مضًغة الخجاعة. ٚغَس ي مدمىص  ،وػاعة الضازلُت. صٞ .ىهاؽ ؾهُلت  ،حامٗت بجاًت. ص٦.مىن خؿحن ،حامٗت البىٍغة. ص .ل٨دل نالر حامٗت البىٍغة. ص.حلُل مىهُت  ،حامٗت بىمغصاؽٖلى هظا ألاؾاؽ جم الاجٟا ١ج٣ضًم جىحيهاث مً ٢بل الؿُض الىالي  ،الى حاهب مجمىٖت جىنُاث جخمثل في:
اخهاء ممخل٩اث البلضًاث والىالًت التي هي مٗىُت بالخٟىٌٍ اإلاغ ٤ٞالٗام ٖلى ٚغاع الاؾىا١
-1
اوكاء اعبٗت لجان مؿحرة ؛ منها لجىت حؿحر واإلاٗاًىت ،ولجىت ازخُاع الٗغوى  ،و لجىت حؿىٍت
-2
الجزٖاث  ،ولجىت جٟىٌٍ اإلاغ ٤ٞالٗام.
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-3

-4
-5
-6

اٖضاص اجٟاُ٢اث وهماطج لضٞتر قغوٍ زام باله٣ٟاث التي جسو جٟىًٍاث اإلاغ ٤ٞالٗام
الؾُما ٖلى مؿخىي البلضًاث وطل ٪ختى ًخم ً٨مً الخُبُ ٤اليخُذ للمغاؾُم الخىُٟظًت في
املجا.٫
جؤؾِـ لجىت والتُت جخ٩ىن مً مضًغٍت الاصاعإة املخلُت و مضًغٍت الخجاعة
يغوعة جُٟٗل الؿلُت الىٓامُت في اَاع جٟىًٍاث اإلاغ ٤ٞالٗام.
جبُان حمُ٘ الكغوٍ والُُٟ٨اث والبىىص التي جخم ٞيها اله٣ٟاث بٗض ال٣غاءة اإلاخؤهُت للمغؾىم
الخُبُ٣ي  18/199اإلاخٗل ٤بخٟىًٍاث اإلاغ ٤ٞالٗام . 247/15،
عبِـ لجىت الخىنُاث.
الؿُض والي والًت بىمغصاؽ
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ازخخام اقٛا ٫اإلالخ٣ى وجىػَ٘ الكهاصاث مً
٢بل الؿُض والي والًت بىمغصاؽ "ؾلمان دمحم"
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