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�و بمثابة مرآة �عكس م حلقة ف��ا وُ�ش�ل املرفق العام ا��لية �ساسية للّدولة و أّ� 

وجھ �قتصادي سيؤثر ال السياسة العامة املنت��ة، فأّي �غي�� �� النظام السيا��� أو �� التّ 

يرتبط ع�� �ذا النحو ظام القانو�ي للمرافق العامة املوجودة، فاملرفق العام محال ع�� النّ 

.1ولةأّية دة ��ا باإليديولوجية السائدوثيقاارتباط

ت ��ا متتالية أدّ ولة ا��زائر�ة، ف�ذه �خ��ة ش�دت تطوراتّد ال�ذا القول يمكن إسقاطھ ع�� 

مّوجھ تتكفل فيھ الّدولة ب�ل ال�شاطات مستعملة �� ذلك املرفق اقتصاديل من نظامحو للتّ 

لي��ا�� يقوم ع�� فكرة ا���اب اقتصادي تلبية حاجيات املواطن�ن، إ�� نظامل�وسيلةالعام 

 �� ا��اصة لسد متطلبات املواطن�ن، فال تتدخل �دارة املبادرةالّدولة و ترك ا��ال أمام 
ّ
إال

.القيام ��ا��ز ا��واص عنال�� يث�ت ف��اامل�ام

ك �سا��� لقد �انت �زمة ا��انقة ال�� عاش��ا ا��زائر �� أواخر الثمان�نات ا��رّ 

إلدخال �صالحات الضرور�ة ال�� �ان ال�دف م��ا �و إعادة تكييف وظائف الّدولة مع 

تكن بمنأى عنفا��زائر لم.بفعل عوملة �قتصادالتحوالت ال�� �ش�د�ا الساحة العاملية

النظام القانو�ي للمرافق العامة، حيث ا ���غ��ا جذر��ذا ا��راك العال�� الذي است�بع

أصبحت �ذه �خ��ة تخضع لقواعد قانون املنافسة و ملبادئ املردودية و النوعية شأ��ا �� 

�ذه �عد القطاعات الشبكية إحدى ا��االت ال�� طال��ا و .ذلك شأن �شاط القطاع ا��اص

.ا��زائر، بحيث بادرت إ�� تحر�ر�ا و فتح�ا ع�� املبادرة ا��اصة�اطورات ال�� عرف�التّ 

صّنف القطاعات الشبكية ضمن طائفة امل
ُ
ع ـــــــــــــــــــــرافق العامة ذات الطابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

ماديةقطاعات �عتمد �� �شاطا��ا ع�� وجود شبكةعن و �� عبارة نا�� و التجاري، ــــــــــــــالص

و �امة من أجل تقديم خدمات ��دف�يا�ل أساسيةمن خالل�ا يتم تخصيصأو اف��اضية

.2إ�� إشباع متطلبات املس��لك�ن

1 Sur ce point voir : CHEVALLIER Jacques, « Les nouvelles frontières du service public », Regards croisés

sur l'économie , n° 2, 2007, p. p. 14-16.
2 LAGET- ANNMAYER Aurore, La régulation des services publics en réseaux : télécommunications et

électricité, LGDJ, Paris, 2002, p.13.
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services"مرافق عامة شبكية"ل�ذا الس�ب يطلق عل��ا �سمية  publics de réseaux.

 
ّ
خاضعة لتنظيم �سيط من خاللھ يتو�� -إ�� وقت قر�ب-الشبكية القطاعاتتظل

عادة ما يأخذ ش�ل مؤسسة عمومية ضمان �ّل ��شطة املوجودة ف��ا محتكر عمومي واحد

ففي �ذه املرحلة �انت الّدولة .قد ت�ون ذات طا�ع صنا�� و تجاري أو ذات طا�ع اقتصادي

وفيق ب�ن مصا���ا باعتبار أّ��ا مس�ثمر �س�� إ�� التّ -التار���عن طر�ق املتعامل العمومي–

��دف إ�� تحقيق الر�ح و ب�ن مصا�� ا��م�ور ال�� �ش�ل ال��اما يقع ع�� عاتق�ا و يجب تلبي��ا

.3ع�� أساس أّ��ا تتو�� تنفيذ م�ام مرفق عام

 التّ نظيمتّ ال�ذا �عود 
ّ

ت إ�� أسباب � ش�ل احت�ارا�بكية قليدي للقطاعات الش

م س�ب مش��ك ب�ن �ل �ذه أّ� القطاع الشب�ي املع��، غ�� أّن باختالف نوعةو متمختلفة

قة بال�يا�ل و ال�س�يالت الضرور�ة و الثقيلةاالس�ثمارات الكب��ةبيرتبطاملرافق
ّ
املتعل

.4ا��واصأموال ��مة ال يتوفر عل��ا املس�ثمر�ن الستغالل ال�شاط املع�� و ال�� تحتاج إ�� 

و احت�اره ال�يا�ل والتج���اتو بالتا�� �ذا ما ُيفسر انفراد املتعامل العمومي بامتالك �ذه 

.طبي��التحت مظلة �حت�ار لل�شاطات امل�ّونة ل�ذه القطاعات

طورات التكنولوجية ال�� نظيم لم �ستطع الصمود خاصة أمام التّ مثل �ذا التّ غ�� أّن 

لمرافقل�اتغاللالنظر �� أسلوب اسإ�� إعادةول مما دفع بمختلف الّد ت �ذه ا��االت، مّس 

 
ّ

تحر�ر�ا ع�� تب�� سياسة فتح �ذه القطاعات ع�� املنافسة وبكية و �ذا ما أدى ��ا إ��الش

.املبادرة ا��اصة

3 COMMISSARIAT GENERALE DU PLAN, Services publics en réseaux :perspectives de concurrence et

nouvelles régulations, rapport du groupe présidé par BERGOUGNOUX Jean, La documentation Française,

2000, p 07.
4 «… les industries de réseaux sont des activités organisées autour d’une infrastructure lourde : l’existence

d’économies d’échelle voire d’économies d’envergure justifie alors la présence d’une seule entreprise… ».

PERCEBOIS Jacques, « Les missions des régulateurs de services publics dans un environnement

dérégulé : objectifs, contraintes et moyens. », www.creden.univ-montp1.fr.
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ـــــــــــــــــــــات �� أواخر السبعي�يغي�� تطال �ذه القطاعات بدأت موجة �صالحات و التّ 

�انت الواليات املتحدة �مر�كية الّسباقة إ�� تب�� حركة �صالح من و بداية الثمان�نات، أين

خالل إعادة تنظيم قطاع النقل ا��وي مع ��اية السبعينات و قطاع �تصاالت ��اية 

القطاعات ذات املنفعة العمومية إ�� بر�طانيا ل�شمل وجةثمان�نات، ثّم انتقلت �ذه املال

ت موجة تحر�ر �ذه املرافق �ل دول العالم صل إ�� با�� دول �تحاد �ور�ي، �عد�ا عّم ــــــــــــــــــــــــــــــــلت

لالحت�ار العمومي ع�� �ذه القطاعات لتفتح�ا ال�� قامت بدور�ا بوضع حّد بما ف��ا ا��زائر

 ع�� �س�ثمارات ا��اصة، و �انت البداية بقطاع ال��يد و املواصالت الّس 
ّ
�� سلكية لكية و الال

حر�ر إ�� العديد من لتمتد موجة التّ ��20026 سنة ثّم قطاع الك�ر�اء و الغاز20005سنة  

.�خرى الشبكيةاملرافق

ولة ا��زائر�ة قد سايرت التطورات ا��اصلة �� مجال القطاعات ّد ��ذا ت�ون ال

 
ّ

القانو�ي و املؤسسا�ي ع�� حّد إطار�ات بكية بإدخال جملة من �صالحات ال�� مّس الش

سواء، و �ذه �صالحات �� مجمل�ا ��دف إ�� ���يع ظ�ور منافسة شر�فة �سا�م �� تطو�ر 

، و تقديم خدمات ذات نوعية الشبكية��شطةال�يا�ل و ال�س�يالت الضرور�ة ملمارسة

.و بأسعار معقولة ع�� �ل ال��اب الوط��

ال بدا فإّن �ذا �نفتاحقامت بتحر�ر القطاعات الشبكية إذا �انت الّدولة ا��زائر�ة 

 
ّ
فع�� �ذا .و ال�� �عت�� مرافق عامة�االتيعة القانونية ل�ذه ا�بأن يأخذ با��سبان الط

 النّ 
ّ

من شأ��ا ضمان و حماية بكية محاط بضوابط حو فإّن عملية تحر�ر القطاعات الش

عّد أساساملص��ة العامة
ُ
.ف��افكرة املرفق العامو جو�رال�� �

يحدد القواعد املطبقة ع�� ال��يد واملواصالت السلكية و الالسلكية ، ج،2000أوت5مؤرخ �� 2000-03قانون رقم5

، يتضمن قانون 2006د�سم��26مؤرخ �� 24-06م بموجب القانون رقم ل ومتمّ ؛ معّد 2000أوت��6 مؤّرخ48ر عدد 

د�سم��، 30مؤرخ ��10-14م بالقانون رقمل و متمّ ؛ معّد 2006د�سم��27مؤّرخ �� 85ر عدد ، ج2007املالية لسنة

2014د�سم�� ��31 مؤّرخ78ر عدد ، ج2015يتضمن قانون املالية لسنة 2014
ق بالك�ر�اء و توز�ع الغاز بواسطة القنوات، ج ر عدد 2002فيفري 05مؤّرخ �� 01-2002قانون رقم  6

ّ
رخ 08، يتعل ّ

مؤ

.2002فيفري ��06 
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7لعامع�� زوال فكرة املرفق ااملنافسة ا��ّرة �� القطاعات الشبكية ال �س�ذا �ع�� أن تكر�ف

.8للمرفق العامبل تظل قائمة ع�� اعتبار أّن املنافسة ل�ست عّدوة م��ا

و عليھ فإّن املشرع ا��زائري من خالل النصوص القانونية املنظمة للعديد من القطاعات 

الشبكية س�� ف��ا إ�� إيجاد توازن ب�ن فكرة املرفق العام ال�ادفة إ�� تحقيق املص��ة العامة 

صادي�نة للمتعامل�ن �قتـاملنافسة ا��ّرة القائمة أساًسا ع�� تحقيق املص��ة ا��اصفكرة و

تتمثل �� الضبط قانونية، و ذلك من خالل تب�� وسيلةإ�� جانب تحقيق أ�داف أخرى 

.القطا��

إذا �ان املشرع ا��زائري لم ي��ر فكرة املرفق العام �� ظل القطاعات الشبكية، فإّن 

�ا �يؤثر ال محال ع�� �ذه الفكرة سواء من جانالتناف��� ا��ديد السائد ف��ا سوفاملناخ 

عن و من �ذا املنطلق ن�ساءل ،)املوضو��(أو من جان��ا املادي)ال�يك��(العضوي 

ع�� القطاعات الشبكية و تكر�س مبدأ املنافسة ا��ّرة ف��ا تحر�ر عملية �ع�اساتا

.؟املرافق العامة الطائفة منالتقليدي ل�ذهتنظيمال

 بحكم �عدد املرافق العامة الشبكية فإّن �ذه الّد 
ّ
زتطت الضوءراسة سل

ّ
بصفة و رك

، و مرفق ال��يد و املواصالت السلكية و الالسلكية، الك�ر�اء و الغاز�9البعض م��اكب��ة ع��

ببعض القوان�ن �جن�ية و مستعين�نتحلي�� و ع�� من�� وصفي ، معتمدين �� ذلك املياه

 
ّ
ار�ن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــما �س�ب اعتبــــــــخاصة القانون الفر���� و ذلك ل�س ع�� س�يل املقارنة و إن

د نظ��ه الفر�����ّول بحكم أّن املشرع ا��زائري عادة :منطقي�ن
ّ
.ما يقت�س و ُيقل

7 « Il est aujourd’hui admis que l’économie de marché et les règles de droits qui en assurent le bon

fonctionnement amarrent le service public à un contexte concurrentiel mais n’en signifient pas la

disparition ». LE BERRE Christophe, « La logique économique dans la définition du service public »,

RFDA , Janvier-février 2008, p.50
8 CHEVALLIER Jacques, « La nouvelle réforme des télécommunications : rupture et continuité », RFDA,

septembre-octobre 1996, p.909.
�س�ب �عدد�ا، ل�ذا قمنا ب�سليط الضوء خاصة ع�� مرفق ال��يد و دراسة �ّل القطاعات الشبكية لال �سع املقام 9

,و كذا مرفق الك�ر�اء و الغاز و �� �عض ا��االت يتم �ستدالل بمرفق املياه.�تصاالت الذي حظي ب�نظيم قانو�ي وف��
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الثا�ي �س�ب نقص �ج��ادات القضائية ا��زائر�ة �� العديد من النقاط ال�� تّم أماو

.معا����ا �� املوضوع 

تأث�� �ان ل�ا ذات الطا�ع الصنا�� و التجاري فقااملر هعملية التحر�ر ال�� طالت �ذإّن 

الباب (و الفاعل�ن ف��ااملتدخل�نتوز�ع امل�ام ب�ن من خالل إعادة ال�يك���اتنظيمع�� سواء 

.)�ّول 

ع�� إثره تم فقااملر الذي يحكم �ذه� أيًضا ع�� التنظيم املادي كما �ان لعملية التحر�ر تأث�

، و تّم تأط�� تمو�ل م�ام تجديد املبادئ التقليدية للمرفق العام و �عز�ز�ا بمبادئ جديدة

و إرساء نظام است�نا�ي مساعدات الّدولة ا��ظورةاملرفق العام ح�� ال تدخل ضمن إطار 

يؤدي إ�� عرقلة أداء م�ام إذا ث�ت أّن تطبيق �ذه القواعد سوفاملنافسة لقواعد قانون 

.)الباب الثا�ي(املرفق العام



الباب �ّول 

 ف نحو تكيّ :القطاعات الشبكيةفتحمظا�ر 
ّ
نظيم ال�يك�� للمرافق الت

 
ّ

املنافسة ا��ّرةمعبكيةالعامة الش
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 ��اكب��ً ا�قتصاد دوًر 9عوملةلعبت 
ّ

بكية، فمن ج�ة إعادة تنظيم �ي�ل القطاعات الش

ع�� �س�ثمار تال�شاطا�ذه تحر�ر والعموميةحت�اراتلال وضع حّد إ���ذه العوملة تلقد أدّ 

طار قانو�ي ُ�عرف إ�� و استغالل�ا�ا�� �سي�� يتدخل القطاع ا��اصأصبحا��اص، و من ثمَّ 

La)"املرافق العامة�سي��تفو�ض ب" gestion déléguée des services publics)) الفصل �ّول.(

أدى ا��ّرة ع�� املنافسة ذات الطا�ع املرفقيذه القطاعاتمن ج�ة ثانية، فتح مثل �

وم�مة التنظيمب�ن م�ام �ستغالل �� مبدأ الفصل وجو�ري يتمثلأيًضا إ�� تكر�س مبدأ �ام 

(Principe de Séparation des missions d'exploitations et de règlementation) ، م�مة بحيث تركت

التنظيمأّما وظيفة �� العمومي إ�� جانب املتعامل�ن ا��واص،�ستغالل للمتعامل التار�

 
ّ
سلطات الضبط "ال�� سميت بـ ولة و فت ��ا �يئات جديدة �� املنظومة املؤسساتية للّد ف�ل

.)الفصل الثا�ي("�قتصادي

�� تلك ا��الة أو الظا�رة ال�� �سود �� العالم حاليا، ":ملصط�� العوملة نجد مثال ماي��من املقار�ات التعر�فية املقدمة9

ول وى ال�و�ي متجاوزة ا��دود ا��غرافية للّد و تتم�� بمجموعة من العالقات و العوامل و القوى، تتحرك �س�ولة ع�� املست

و يصعب السيطرة عل��ا، �ساند�ا ال��امات دولية و دعم قانو�ي دو�� مستخدمة آلليات متعددة، و منتجة آلثار و نتائج 

طلق عليھ القر�ةولة الوطنية إ�� املستوى العال��، ل��بط العالم �� ش�ل كيان م�شابك �طراف، يُ تتعدى نطاق الّد 

، ديوان املطبوعات ا��امعية، ا��زائر، السياسات �قتصادية �� ظل العوملة، نوري من��أنظر �� �ذا املوضوع ."ال�ونية

2010.
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الفصل �ّول 

 تدخل أ��اص القانون ا��اص �� �سي��
ّ

ا��يار نحو :بكيةاملرافق العامة الش

للمرفق العاماملعيار العضوي 

ھدو�� ُ�عّرف العميد 
ّ
 من خالل تدخل �ش�ّل ":املرفق العام بأن

ّ
اط ال يمكن تحقيقھ إال

�شاط ضروري إلقامة و تطو�ر ، و ذلك ل�ونھا���ومات عن طر�ق ضبطھ، ضمانھ و مراقبتھ

 �س�ب ، وال��ابط �جتما��
ّ
 �ذه الط

ّ
 بتدخل بيعة فال يمكن تحقيق مثل �ذا ال�

ّ
شاط إال

ال�� لطاتّس لوجود أ��اص القانون العام والا ال يرى ت��يرً دو��ليون ف.10"السلطة العامة

 �� ظل املرافق العامة، بل أّن الّد تتمتع ��ا
ّ
 كتلة من املرافق العامةإال

ّ
.ولة �� حّد ذا��ا ما �� إال

�و تدخل أحد عضوي أال و عنصر فكرة املرفق العام تقوم ع�� فدو��فقھ إ��فاس�ناًدا 

.�سي��ه و مراقبتھو إ�شائھأ��اص القانون العام �� 

وجھ نجده را�� �� النموذج ا��زائري، بحيث تتمّ�� املرافق العامة ا��زائر�ة نفس التّ 

باملعيار العضوي، أي ضرورة تدخل ��ص من أ��اص القانون العام �� استحداث أو �سي�� 

ا��زائر�ة �� ولة �د��ا الّد حوالت �قتصادية ال�� شإثر التّ وع��لكن.أو مراقبة �ذه املرافق

ح فتولة من ا��قل �قتصادي و ��� للّد ع��ا ����اب التدر رتبال�� تأواخر الثمانيات، و 

أمام املبادرة -الشبكيةاملرفقية من بي��ا القطاعات -العديد من القطاعات ال�� �انت تحتكر�ا

�� إدارة و �سي�� املرافق التدخل من قبل ا��واص�ذا.�� �سي���ااصة من أجل التدخلا��

.11الذي تقوم عليھ �ذه املرافقاملساس باملعيار العضوي إ��من شأنھ أن يؤدي ال محال العامة

10 DUGUIT Léon ,Traités de droit constitutionnel, T. III, 3eme Ed, Sirey, 1923, p. 61 ; cité par GUGLIELMI

Gilles, Une introduction au droit du service public, Collection Exhumation d’épuisés, 1994,

www.guglielmi.fr/ . Pour DUGUIT l’expression « service public » désigne « toute activité dont

l’accomplissement doit être réglé, assuré et contrôlé par les gouvernements, parce qu’il est indispensable à la

réalisation et au développement de l’interdépendance sociale et qu’il est de telle nature qu’il ne peut être

assuré complètement que par l’intervention de la force gouvernante».
11 JANICOT Laetitia, « Service public et personnes de droit privé : L’identification du service public géré par

une personne privée », RFDA, Janvier-février 2008, p 68.
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ال�� ، و بخوصصة �سي�� املرافق العامةمن �ذا املنطلق �ش�د اليوم ظ�ور ما �س�� 

دة ص القانون العام عن م�مة �سي�� املرفق العام لفائتتحقق من خالل تنازل ��ص من أ��ا

ال�سي�� املفوض للمرافق "ذلك �� إطار قانو�ي ُ�عرف بـ��ص من أ��اص القانون ا��اص و 

 الذي قد يتم بطرق و "العامة
ً
ح�� تتمكن �دارة مختلفة و باح��ام اجراءات محّددة قانونا

املبحث (ل لھ م�مة �سي�� املرفق املع��املفّوضة من حسن اختيار ال��ص الذي سوف تو�

).�ّول 

ذا �سلوب ا��ديد �� �سي�� املرافق العمومية يتمّ�� بنظام قانو�ي من شأنھ أن يبّ�ن كما أّن �

عملية التفو�ضتؤدي إ�� انقضاءالقواعد و �جراءات ا��اصة بمرحلة التنفيذ و ا��االت ال�� 

).املبحث الثا�ي(
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املبحث �ّول 

ملرافق العامة الشبكيةتفو�ض االنظام �جرا�ي لعملية

قديملكنھو ،حديث امل�شأااصطالًح للمرافق العامةال�سي�� املفّوضُ�عّد �� حقيقة �مر

ف�ذا �سلوب �� �سي�� املرافق .صيغ قانونية عديدةأش�ال و لھ بحيث �انمن حيث التطبيق

 
ً
و لم لكن لم يتم وضع نظام قانو�ي لضبطھ،�� القانون الفر���� منذ القديماالعامة �ان معروف

 �� سنة يتم استعمال �ذه ال�سمية
ّ
ق 125-92انون رقم القبموجب1992إال

ّ
باإلدارةاملتعل

إلبرام عقد تفو�ض �جرائيةمجموعة من الشروط 13، و الذي كّرس فيھ املشرع الفر����12ا��لية

جانفي 29ب قانون ـــــــــلية، ثّم تطّورت �ذه الفكرة بموجــــــــــــام من قبل ا��ماعات ا���سي�� املرفق الع

إذ لم �عد وسع من نطاق عقود ال�سي�� املفّوض، بحيث "SAPIN"انون ـــــــــــــــ�� بقو الذي ُس 199314

ل أ��اص القانون بل أصبحت عقوًدا يمكن إبرام�ا من قبل �قاصرة فقط ع�� ا��ماعات ا��لية

اُيقدم �عر�ًف أّول قانون 200115د�سم��11لـ "MURCEF"لقد �ان قانون و .ولةالعام بما ف��ا الّد 

.16لتفو�ض �سي�� املرافق العامة

ولة أو أحد أ��اص القانون العام عن فكرة تنازل الّد الساحة إ���رلم تظأّما �� ا��زائر،

 مع مطلع �سي�� املرافق العامة
ّ
عنھ فتح ��ا�� الذي ترتبليين تب�ت التوجھ الال�سعي�يات أإال

التقليدية �انت البداية مع القطاعات �قتصادية و .بادرة ا��اصةالعديد من القطاعات ع�� امل

ت الطا�ع القطاعات ذاإ��، ليتعدى �مر �عد ذلك )قطاع املا��، املنج��، التجارة ا��ارجية(

.و املياهالالسلكيةز، املواصالت السلكية و املرفقي مثل الك�ر�اء والغا

12 Loi d'orientation n° 92 -125 du 06 février 1992 relative à l'administration territoriale de la république,

www.légisfrance.gouv.fr/ .
1995فيفري 02القانون الصادر �� :كما استعمل املشرع الفر���� �صطالح نفسھ �� العديد من القوان�ن نذكر م��ا13

.اب بتوجيھ وإعداد وتنمية ال�� ا��اص1995فيفري 04املتعلق بتقو�ة الب�ئة، قانون 
14 Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie

économique et des procédures publiques, www.légisfrance.gouv.fr/.
15 Loi n° 2001-1186 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et

financier, www.légisfrance.gouv.fr/ .
تدامة حديثة لتمو�ل التنمية املسسياسة عمومية :عقود الشراكة ب�ن القطاع�ن العام و ا��اص"،بوعشيق أحمد16

نحو أداء متمّ�� �� القطاع العمومي، مع�د �دارة العامة، اململكة العر�ية :، من أعمال املؤتمر الدو�� للتنمية"باملغرب

.11ص ،2009نوفم�� 04-السعودية، أّول 
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املشّرع ا��زائري أخذ أّن بّ�نالشبكية ي�املؤطرة لبعض القطاعات و بتفحص النصوص القانونية 

 0317-2002ذكر مثال القانون رقمـــبفكرة تفو�ض ا��واص �سي�� �ذه املرافق، ن
ّ
قاملتعل

املتعلق بالك�ر�اء و توز�ع الغاز ع�� 0118-2000رقم ن بالقواعد العامة لل��يد و �تصاالت، القانو 

�سي�� ا��دمات العمومية تفو�ضإم�انيةعندما نّص ع�� 0519-12رقم ، و�� قانون املياهالقنوات

تفو�ض �� مجال تنظيم موضوع�اتأخر ولقد استدركت الّدولة ا��زائر�ة.التط��� ل��واصللمياه و 

ل وضع مرسوم �و معمول بھ �� القوان�ن املقارنة من خالبذلك مايرسا��سي�� املرافق العامة ل

.20قات العمومية وتفو�ضات املرفق العام نظم فيھ الصفرئا��� ت

الشبكية لنظام إجرا�ي م�م يختلف باختالف تفو�ض �سي�� املرافق العموميةيخضع

جراءات ال�� يجب اح��ام�ا � من شأن و)�ّول املطلب (ال�� تتم من خالل�ا عملية التفو�ضالطرق 

أن تضمن حسن اختيار من قبل السلطة املفّوضة عند تفو�ض مرفق عمومي ل��ص آخر

.)املطلب الثا�ي(ة��صياتاملفّوض لھ خاصة و أّن التفو�ض يقوم ع�� اعتبار 

، معّدل الالسلكية يحدد القواعد املطبقة ع�� ال��يد واملواصالت السلكية و ، 2000أوت5مؤرخ �� 2000-03قانون رقم17

.و متمم، مرجع سابق
.، مرجع سابقيتعلق بالك�ر�اء وتوز�ع الغاز ع�� القنوات، 2002فيفري 05مؤّرخ �� 01-2002قانون رقم 18
ق باملياه، ج ر عدد 2005أوت 04مؤرخ �� 12-05قانون رقم 19

ّ
؛ معّدل و متمم  بالقانون 2005أوت 4مؤرخ �� 06، يتعل

جو�لية 22مؤرخ �� 02-09؛ و باألمر رقم 2008جانفي 27مؤرخ �� 4، ج ر عدد 2008جانفي  23مؤرخ �� 03–08رقم 

.2009جو�لية 26مؤرخ �� 44، ج ر عدد 2009
، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفو�ضات املرفق العام، 2015س�تم�� 16مؤرخ �� 247-15مرسوم رئا��� رقم 20

ولة ، ما تجدر �شارة إليھ بال�سبة ل�ذا املرسوم �و صدوره �� ف��ة �عرف ف��ا الّد 2015س�تم�� 20مؤرخ �� ، 50ج ر عدد 

ا��زائر�ة أزمة مالية �س�ب تراجع أسعار الب��ول �� �سواق املالية، فا��زائر بحاجة إ�� موارد مالية غ�� ر�ع العائدات 

كة مع ا��واص من شأنھ أن يخفف �عباء املالية ع�� ا��ز�نة اوب للشر النفطية، ل�ذا ��أت إ�� تنظيم التفو�ض �أسل

.العمومية
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�ّول املطلب 

تفو�ض �سي�� املرافق العامة الشبكيةطرق 

 لقد 
ّ
 ظل

ّ
طو�لة خاضعة لف��ة –م��ا ا��زائر –ول �� العديد من الّد بكية ت القطاعات الش

:اقتصادية�خرى و ة أسباب م��ا �جتماعية لعّد ولة وذلك الحت�ار الّد 

جتماعية ف�� مرتبطة بمبدأ املساواة الذي يقوم عليھ املرفق العمومي، � باألسبابففيما يتعلق -

وحيد ف�ذا من شأنھ أن يضمن تار��� عموميالعامة مع�ود ملتعامل�ان توف�� ا��دمات فإذا

.ب�ن �ل املرتفق�ن من �ذا املرفقو املساواةنوع من العدالة

تنظم تحت مظلة أنأّن مثل �ذه القطاعات ال يمكن إ��ا �سباب �قتصادية فتعود أّم -

قطاع شب�ي التحتية لتصادية ل�س �ناك جدوى لتعدد الب�يةمن الناحية �قفاملنافسة ا��ّرة، 

التج���ات ال�� يملك�ا املتعامل العمومي الل �شاطھ يكتفي بوجود ال�يا�ل و �ان استغإذاواحد 

.21التار���

إ��ال�� ش�د��ا ا��زائر، دفع��ا و �زماتالتحوالت �قتصادية الكث��ةإثرلكن ع�� 

امة م��ا الشبكيةإدارة املرافق العف�ا التقليدية املتعلقة ب�سي�� و التخ�� عن �عض وظائ

إطارا��واص �� إ��ال�� ع�دت ب�سي���ا ، و ...)ل��يد، �تصاالت، املياه، الغاز، ا�الك�ر�اء(

délégationالعامةاملفّوض للمرافق العمومية أو تفو�ض �سي�� املرافق قانو�ي ُ�عرف بالتدب��  de

services publics.

جديدة �� إدارة الشأن �ة القطاع ا��اص تقنية�عّد ال�سي�� املفّوض للمرافق العامة ملص�و 

أسلوب �سمح باستغالل ��اص، و القطاع او القطاع العمومي أداة حديثة للشراكة ب�نالعمومي و 

.�22كرا�ات �قتصادية ل��ماعات العموميةعامة بطر�قة تتما��� مع ا��اجات و املرافق ال

� �يھ ت�نازل �يئة عمومية عن �سبموجبتفو�ض �سي�� املرافق العمومية أسلوب إن

، ف�ذه العملية تقتصر فقط ع�� من القانون ا��اصخرآص استغالل مرفق عام ملص��ة ��و 

.ملكية املرفق العام ال�� تظل �� يد ال�يئة املفّوضةإ��تتعدى أنة �دارة دون مالتنازل عن م�

21 BELMIHOUB Mohand Cherif, « Grandeur et décadence du monopole : réflexion sur le changement dans

la gestion des activités de service public de réseaux », Idara, n° 25, 2003, p. p. 187-188.
دد ، العا��لة املغر�ية للدراسات القانونية والقضائية، "التدب�� املفّوض للمرافق العامة واملنافسة"،ميلودبوطر��ي22

.170، ص2010الثالث، ماي 
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ا بموجبھ أن ي�ون التفو�ض انفراديً إّما :التفو�ض ف�� ع�� نوع�نأّما عن الطرق ال�� يتم ��ا

ت�نازل �دارة عن �سي�� املرفق بموجب تصرف انفرادي ناتج عن استعمال امتيازات السلطة 

 ).ّول � فرع ال(العامة
ً
ا �ستعمل فيھ �دارة املفّوضة اتفاقية �عاقديً أو أن يأخذ التفو�ض شكال

).يثا�الفرع ال(إليھت��م�ا مع املفّوض 

ّول الفرع � 

تفو�ض �سي�� املرافق العامة الشبكية بموجب تصرف انفرادي

�و عمومي و�سي�� مرفققد ي�ون مصدر تفو�ض ��ص من القانون ا��اص باستغالل 

كث��ا ��ذه راسات الفق�ية ال ��تم الّد أّن املالحظ و.23تصرف انفرادي صادر عن السلطة العامة

:أمر�نإ��لك الس�ب �� ذإرجاعالصورة من التفو�ض و�مكن 

�ون ���اص املؤ�لة من القانون ا��اص ب�سي�� واستغالل مثل �ذه إ���مر �ّول �عود -

أج�زة تتمتع فئات قانونية متنوعة ف�� �يا�ل و تندرج ضمن املرافق بموجب تصرف انفرادي 

ز ت�و�ن ، املنظمات امل�نية، مراكالر�اضيةالفيدراليات :بأنظمة قانونية مختلفة نذكر م��ا

، و من الصعب ما �ان التناول �� دراسة املتعامل�ن ا��واصإ��املوا�ب الر�اضية، باإلضافة 

.24واحدة مثل �ذه الفئات القانونية املتنوعة

نو�ي ينظم �ذا ول ال�� رصدت نص قاالقانو�ي للتفو�ض، ففي الّد باإلطار�مر الثا�ي يرتبط -

فقط بالتفو�ض التعاقدي دون التفو�ض �نفرادي بموجب ا�تمت -من بي��ا ا��زائر-�سلوب 

 إداري تصرف 
ّ
ھ بدليل ان

ّ
.عقدھ عند �عر�ف التفو�ض �� �ذه النصوص القانونية ُعّرف بأن

:كماي��2001د�سم�� ��11 قانون مورسيف الفر���� الصادر من �207عّرفھ املادة فمثال 

....".عام ب�سي��ل��ص املعنوي الفّوض بمقتضاه اعقد ت"

23 GUGLIELMI Gilles, « Habilitation unilatérale, délégation contractuelle et consistance du service public »,

RFDA, n° 17, mars -avril 2001, p. 357.
:للمز�د من التفصيل �� �ذه النقطة  أنظر24

ZOUAÏMIA Rachid, La délégation de service public au profit des personnes privées, Maison d’édition

Belkeise, Alger, 2012, p. 07
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ّوض للمرافق العامةفاملتعلق بالتدب�� امل54-05كما �عّرفھ املادة الثانية من القانون املغر�ي رقم 

ھ 
ّ
...".عقد يفّوض بموجبھ ��ص معنوي من القانون العام"ع�� أن

يمكن لل��ص املعنوي ":كماي���عرفھ 25247-15من املرسوم الرئا��� رقم 207املادة اأّم 

�اضع للقانون العام املسؤول عن مرفق عام، أن يقوم بتفو�ض �سي��ه إ�� مفوض لھ، و ذلك ا�

بصفة أساسية، من و يتم التكفل بأجر املفّوض لھ،.ما لم يوجد حكم �شر��� مخالف

و تقوم السلطة املفوضة ال�� تتصرف ��ساب ��ص معنوي خاضع .استغالل املرفق العام

...."اتفاقية�� املرفق العام بموجب للقانون العام بتفو�ض �سي

�ذه النصوص �امـــــــــــــــأحن ع�� �ذا �ساس، يخرج التفو�ض بموجب تصرف انفرادي م

راسة موضوع تفو�ض املرافق العامة الذي يجعل الفقھ عندما ي�ناول بالّد �مرو�و القانونية، 

.��تم فقط باألسلوب التعاقدي

نفرادي للمرافق العامة ملص��ة ��ص من القانون ا��اص قد يأخذ إّن التفو�ض � 

 مصدره فإإ��ة تص�يفات، فبالنظر عّد 
ّ
:نا نم�� ب�نن

 
ً
التفو�ض �نفرادي بموجب نص �شر���-أّوال

، فإّ��ا 26املرافق العموميةإ�شاءالسلطة ال�شر�عية تتمتع باختصاص من منطلق أّن 

ة التفو�ض ومن أمثل.رفقالذي سوف ُ�سّ�� بھ �ذا املت�ون أيضا مؤ�لة بتحديد �سلوب

مثال الفدراليات الر�اضية ال�� استحد��ا املشرع بموجب وجب نص �شر����نفرادي بم

ق بال��بية البدنية و الر�اضات10-04القانون رقم
ّ
.27املتعل

، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفو�ضات املرفق العام، 2015م�� س�ت16مؤرخ �� 247-15مرسوم رئا��� رقم 25

.مرجع سابق
-96ا��م�ور�ة ا��زائر�ة الشعبية الديمقراطية، الصادر بموجب املرسوم الرئا��� رقم من دستور 140/28أنظر املادة26

أفر�ل 10مؤّرخ �� 03-02بالقانون رقم ؛ متمم1996د�سم�� 08مؤّرخ �� 76، ج ر عدد 1996د�سم�� 07املؤّرخ �� 438

، ج ر عدد 2008نوفم�� 15مؤّرخ �� 19–08؛ معّدل بموجب القانون رقم 2002أفر�ل 14مؤّرخ �� 25، ج ر عدد 2002

07، مؤرخ �� 14، ج ر عدد 2016مارس 06مؤرخ �� 01-16قانون رقم ؛ معّدل بموجب ال2008نوفم�� 16مؤّرخ �� 63

.2016مارس 
ق بال��بية البدنية و الر�اضات، ج ر عد2004أوت 14مؤرخ �� 10-04قانون رقم 27

ّ
2004أوت 18، مؤرخ �� 52د ، يتعل

.)2004نوفم�� 31مؤرخ �� 72استدراك �� ا��ر�دة الرسمية عدد (
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ق بالقواعد الع01-2000من القانون 12و كذا ما نصت عليھ املادة 
ّ
و املواصالت دمة لل��يااملتعل

ع�� تحو�ل �شاطات ال��يد و �تصاالت ال�� �انت تمارس�ا وزارة ال��يد 28السلكية و الالسلكية

و ملتعامل ذات طا�ع صنا�� و تجاري لل��يد،و املواصالت ع�� التوا�� إ�� مؤسسة عمومية

.للمواصالت السلكية و الالسلكية ي�شأ وفقا لل�شر�ع املعمول بھ

التفو�ض �نفرادي بموجب قرار فردي-ثانًيا

�� �ذه الصورة ي�ون مصدر تفوض القطاع ا��اص باستغالل وإدارة املرفق العام �و 

انفرادي يتمثل �� القرار �داري الفردي، بحيث يكتفي املشرع �� ظل النص إداري عمل 

تدخل ا��واص ��و�و إم�انيةبالنص ع�� مبدأ أسا��� املع��ال�شر��� املنظم للقطاع املرفقي

إليھمن سوف تفّوض استغالل ذلك القطاع دون تحديد �و�تھ تار�ا لإلدارة املعنية م�مة اختيار

ال �دار�ة مالصورة من التفو�ض ضمن نطاق �عو تدخل �ذه .�سي�� املرفق املع��

:دية و املتمثلة �� ماي��القرارات �دار�ة الفر �صائص ع�� اعتبار أّ��ا �ستجيب �،نفرادية� 

يصدر عن السلطة التفو�ض �نفرادي بموجب قرار فردي �و عمل قانو�يف:�لزاميةطا�ع -

رتب حقوقا باعتبار�ا ��ص من القانون العام و من شأنھ أن يُ بإراد��ا املنفردةاملفّوضة

از تنفيذ ية تمتع السلطة املفّوضة بامتيو ي��تب ع�� �ذه �لزام.و ال��امات �� ذمة املفّوض إليھ

.ل��وء إ�� القا��� �داري قرارا��ا دون ا��اجة 

قانو�ي أحادي ا��انب يصدر باإلرادةفالتفو�ض بموجب قرار فردي �و تصرف:طا�ع �نفراد-

.29وجود تطابق إراد��ا مع إرادة املفّوض إليھاملنفردة للسلطة املفّوضة دون ا��اجة إ�� 

�ش��ط �� التفو�ض �نفرادي صدوره من إحدى ا���ات :وره من سلطة إدار�ة وطنيةصد-

، فالتفو�ض �نفرادي املؤسسات العامة �دار�ةالبلدية،،ولة، الواليةولة، �الّد �ة  �� الّد �دار 

ھ تصرف قانو�ي إداري ي�ب�� توفر 
ّ
أحده ع�� معيار عضوي و �و صدوره من ع�� اعتبار أن

.قانون العامأ��اص ال

 الّس املواصالتو��يدالعلى المطبقةالعامةالقواعديحدد، 2000أوت 5مؤّرخ �� 03-2000قانون رقم28
ّ
سلكية، لكية والال

.معّدل و متمم، مرجع سابق
:أنظر �� �ذه النقطة29

، قنديل لل�شر دراسة تحليلية مقارنة:تمي�� القرار �داري من العمل ال�شر���، سردار عماد الدين دمحم السعيد-

.37، ص 2010و التوز�ع، عمان، 
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ا أن يتم التفو�ض بناًء ع�� طلب إّم :بموجب قرار فردي صورت�ن �ماو�أخذ التفو�ض

ھ ع�� يتم فرضو �� حاالت است�نائية قد،)1(وإدارة املرفقال��ص الراغب �� استغالل 

).2(�� إطار ما ُ�عرف بال�����ال��ص من قبل �دارة

عدد كب�� من القرارات �داري يوجد �� التعامل :ع��بناء ع�� طلب ال��ص املالتفو�ض –1

من بي��ا تلك القرارات ال�� ،30الفردية ال�� يتوقف صدور�ا ع�� إرادة �فراد املعنية�دار�ة

�سمح ملن تتوفر ف��م الشروط القانونية ملمارسة م�نة معينة أو �شاط مع�ن، ففي �ذه ا��الة 

ھدة من حيثت�ون سلطة �دارة مقيّ 
ّ
 إذا توفرت أسبابھ و �و أن

ّ
ال يمكن ل�ا إصدار القرار إال

.31طلب مسبق من ذوي املص��ة

ع�� من إحدى ع�� طلب ال��ص املبناءنفرادي بموجب قرار فردي و �عد التفو�ض � 

�� واستغالل يتقدم ال��ص امل�تم بالتفو�ض و�طلب تأ�يلھ ب�سيفف��اتطبيقات �ذه الفكرة،

،)أ(الرخصةا عن طر�ق ا��صول ع��إّم تتم عملية التفو�ض ن، و مرفق عمومي مع�ّ 

.القانونيةحسب �وضاعأو أّي نظام آخر و ذلك )ج(�عتماد، أو)ب(�متيازأو

عّرف الرخصة بأّ��ا عمل:Licenceالرخصة–أ 
ُ
يصدر عن سلطة إدار�ة تمنح من خالل�ا �

،�32ذا ال�شاطضرور�ة ملمارسةمارسة �شاط مع�ن أو التمتع بحقوق للمستفيد م��ا صالحية م

ن و ة ع�� الرخصكما �عّرف أيًضا 
ّ
(permis)منحة�� بمثابة أّ��ا ترخيص بممارسة �شاط مق�

.33صادر عن ج�ة إدار�ة معينةلالستغالل

تطابق إرادة �فراد املعنية بالقرار �داري بإرادة �دارة ف��ا ش��ط �ُ وع من القرارات �ذا النّ �نا أّن ال ي�ب�� أن نف�م30

ھ �� �ذه الوضعية ال ن�ون بصدد قرار إداري فردي أحادي ا��انب و
ّ
�ذه املقصود من.إنما أمام عقد إداري املصدرة لھ، ألن

 �عد طلب ال��ص املع�� �دارة بصفة انفر العبارة أّن �ناك قرارات إدار�ة ال تصدر�ا
ّ
.ذلكادية إال

، الطبعة دراسة تأصيلية مقارنة �� ضوء الفقھ و �ج��اد:الطبيعة القانونية للقرار �داري ، عصام �عمة إسماعيل31

.154-152ص، ص�2009لب�� ا��قوقية، ب��وت، �و��، م�شورات ا�
32 " Acte par lequel une autorité administrative permis à un bénéficiaire d’exercer une activité ou de jouir de

droit dans l’exercice ou la jouissance sont subordonnées a son obtention". CORNU Gerard, Vocabularie

juridique, 10eme Ed, PUF, Paris, 2014, p. 107.
قانو�ي لالس�ثمار �� مجال املواصالت السلكية والالسلكية �� ا��زائر، مذكرة لنيل ش�ادة ، النظام السليمةمشيد33

.12، ص2004-2003املاجست��، فرع قانون �عمال، �لية ا��قوق، بن عكنون، 
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بممارسة ح بموج��ا للمستفيد م��ا فالرخصة إذن �� منحة تصدر عن ج�ة إدار�ة معينة �سم

�ل �شاط أو م�نة يخضعان للقيد �� ال��ل يقصد ��ا �خ��ة، و �ذهةقنناملات�شاطالإحدى 

التجاري، و�ستوجبان بطبيع��ما، و بمحتوا�ما و بمضمو��ما، و بالوسائل املوضوعة ح�� 

و يتم تص�يف �شاط مع�ن أو م�نة .وط خاصة للسماح بممارسة �ل م��ماالتنفيذ، توفر شر 

تتطلب تأط�� ضمن ال�شاطات و امل�ن املقننة �سب وجود ا�شغاالت أو مصا�� أساسيةمعينة 

:و يجب أن ترتبط �ذه ��شغاالت و املصا�� �ساسية با��االت �تية،قانو�ي أو تق�� خاص

لق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــحماية ا��ـــــــــــــــ-حماية ال��ة العمومية؛ -أمن املمتل�ات و ���اص؛-؛النظام العام-

حماية ال��وات الطبيعية و املمتل�ات -حماية حقوق ا��واص ومصا���م املشروعة؛-و �داب؛

اح��ام الب�ئة و املناطق و املواقع ا��مية و �طار املع���� -العمومية ال�� ت�ّون ال��وة العمومية؛

.34حماية �قتصاد الوط��-للس�ان؛

قة�شاطاتالتلك الرخصة �� قطاع الك�ر�اء والغازن تطبيقات نظامم
ّ
بإنتاجاملتعل

 تنص املادة .ونقل الك�ر�اء وكذا �شاط نقل الغاز
ً

ھ01-2002رقممن القانون 06فمثال
ّ
:ع�� أن

تنجز امل�شآت ا��ديدة إلنتاج الك�ر�اء و�ستغل�ا �ل ��ص طبي�� أو معنوي خاضع للقانون «

 من مم��ات الرخصة أّ��ا و ".لرخصة �ستغاللاص أو العام، حائز ا��
ُ
� 

ّ
م بصفة اسمية سل

Intuitus(ال����� قاعدة �عتبار إ��ا اس�نادً  personae( قوم ل ع��ا، و �� غ�� قابلة للتناز و�

الك�ر�اء، اجإنتلغاز كما �و الشأن بال�سبة ل�شاط ضبط الك�ر�اء واما ��نةسليم�ا إب�

ف بالطاقة كما �و ا��ال بال�سبة 
ّ
.والغازل�شاطي توز�ع الك�ر�اء أو الوز�ر امل�ل

، بحيث 35لالس�ثمار �� مجال �تصاالتضروري إجراءوخصة شرط كما �ش�ل الرّ 

تمنح بموجب �ذا القطاع ا��صول ع�� الرخصة ال��إ��يجب ع�� املتعامل الراغب �� الدخول 

.مرسوم تنفيذي

ق بمعاي�� تحديد ال�ش1997جانفي 18مؤرخ �� 40-97من املرسوم التنفيذي رقم 03و 02أنظر املادت�ن 34
ّ
اطات ، يتعل

؛ متمم باملرسوم 1997جانفي 19مؤرخ �� 05عدد ال��ل التجاري و تأط���ا، ج ر و امل�ن املقنّنة ا��اضعة للقيد �� 

.2000أكتو�ر 18مؤرخ �� 61عدد ، ج ر 2000أكتو�ر 14مؤرخ �� 313-2000التنفيذي رقم 
، يحدد نظام �ستغالل املطبق ع�� �ل نوع 2015د�سم�� 13مؤرخ �� 320-15من املرسوم التنفيذي رقم 02أنظر املادة 35

، 68من أنواع الشب�ات بما ف��ا الالسلكية الك�ر�ائية و ع�� مختلف خدمات املواصالت السلكية و الالسلكية، ج ر عدد 

.2015د�سم�� 27مؤرخ �� 
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م ل�ل ��ص شاط استعمال املوارد املائية ال��و�خضع أيضا لنظام الرخصة �
ّ
�سل

طبي�� أو معنوي خاضع للقانون العام أو ا��اص الذي يقدم طلبا بذلك وفقا للشروط ا��ددة 

.��36 القانون املتعلق باملياه والنصوص التنظيمية املرتبطة ��ذا القطاع

ن تصرف انفرادي بموجبھ يحصل صاحبھ ع�� مجموعة من رة ع�متياز عبا:نظام �متياز–ب 

ال�� �سمح لھ باستغالل ال�شاط املع�� بھ، فاالمتياز �و أيضا منحة تقدم�ا و املزايا�متيازات

.ج�ة إدار�ة معينة

ولة الضامنة للمرفق العام �متياز بموجب مرسوم ففي مجال توز�ع الك�ر�اء والغاز تمنح الّد 

ف بالطاقة تنفيذي بنا
ّ
،37الغازو رأي ��نة ضبط الك�ر�اء و�عد أخذء ع�� اق��اح الوز�ر امل�ل

ل�� تتو�� سلطة الضبط دراس��ا، �تم منحھ �عد �عالن عن املنافسة من أجل تقديم العروض او 

.و يقوم أيضا ع�� �عتبار ال������متياز غ�� قابل للتنازل ف�و 

�� �متياز �� القانون ا��زائري قد يحمل مصطأّن �وإليھما تجدر �شارة 

�سي�� مرفق عمومي كماري املانح لصاحبھ سلطة استغالل و مدلول�ن، فقد يدل ع�� القرار �دا

كما قد يدل ع�� الغاز،أعاله املتعلقة بقطاع الك�ر�اء و املذ�ورة 72ا��ال بال�سبة للمادة �و

آخر من القانون العام أو ا��اص نون العام مع ��ص ذلك �تفاق الذي ي��مھ ��ص من القا

مجال مثال ��الذي يتم من خاللھ تفو�ض الطرف الثا�ي ب�سي�� مرفق عام كما �و الشأن و 

املتعامل ا��اص قية ب�ن الوز�ر امل�لف بالقطاع و مثل �ذه �تفاإبرامالط��ان املد�ي أين يتم 

.الراغب �� �س�ثمار فيھ

انفرادي خاص يمكن بموجبھ منح سلطة �سي�� إداري عبارة عن تصرف :ادنظام �عتم-ج 

�ص املع�� باستفادة ال�ا�تم�� �ذا النظام أساسفق عام ل��ص من القانون ا��اص، و مر 

امتيازات السلطة أومالية، إعاناتمزايا متنوعة قد ت�ون ضر��ية، امتيازات و باالعتماد من 

.38العامة

 ي،2005أوت 04مؤّرخ �� 12-05رقممن القانون 74أنظر املادة36
ّ
.متمم، مرجع سابق، معّدل و باملياهق تعل

تعلق بالك�ر�اء وتوز�ع الغاز ع�� القنوات، مرجع سابقفيفري، ي05مؤّرخ �� 01-2002من القانون رقم 72انظر املادة 37
38 GUGLIELMI Gilles, KOUBI Geneviève, Droit des services publics, 3eme Ed, Montchrestien - Lextenso

éditions, Paris, 2011, p. 231.
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ھ املوافقة املسبقة ال�� يتحصل عل��ا منكما �عّرف أيضا �ع
ّ
و ال�� بموج��ا �دارةتماد ع�� أن

.39نظام ما�� أو ضر��� ممتازيمكن لأل��اص تحقيق املشار�ع �قتصادية، و استفاد��م من 

سلطة ضبط ال��يد تتو��عندما�� قطاع �تصاالت�جراءمن تطبيقات �ذا و 

اسات معتمد قانونا من قبل سلطة الضبط وفقا للشروط أو مخ�� تجارب أو قيو�تصاالت 

.�� أو م�شاة السلكية ك�ر�ائيةا��ددة �� التنظيم منح �عتماد ل�ل تج��� مطر

باالستالم، إشعارالطلب من املع�� باألمر بوصل إيداع�بلغ �عتماد �� اجل ش�ر�ن من تار�خ و 

.40و �� حالة الرفض يجب ت��ير ذلك

فكرة ال�����:ال��ص املع��من التفو�ض بدون طلب –2

فردي �� الوضعية ال�� إداري بموجب قرار �نفراديتتج�� الصورة الثانية للتفو�ض 

مع�ن ع�� ��ص من القانون ا��اص و�و لم واستغالل مرفقتفرض ف��ا �دارة املعنية �سي�� 

�دار�ة�عمالال�� �عد من �����réquisition كرة الف�ذه العملية تدخل ضمن فذلك،يلتمس 

ت�ون ضد إرادة ال��ص ، و السلطة العامة �� وقت ا��رب أو السلم�نفرادية ال�� ت��أ إل��ا

.�41شاطات املرفق العامإحدىتنفيذ إ��املع�� و��دف 

مجال ا��دمة الشاملة التفو�ض عن طر�ق ال����� ما نجده ��فكرةمن تطبيقات 

service)التصاالتل universel des télécommunications)،يضمن تقديم ا��دمةفاألصل أن

أو إ�شاء شب�ات عمومية /الشاملة لالتصاالت املتعامل�ن ا��ائز�ن ع�� رخصة الستغالل و

أما املتعامل�ن ا��ائز�ن ع�� ال��اخيص ف�م غ�� معني�ن ��ذه ، 42لالتصاالت السلكية و الالسلكية

و القاعدة العامة �� أن يتم اختيار �ؤالء املتعامل�ن ع�� إثر �عالن عن املنافسة ا��دمة،

، اختصاص منح �عتماد لدى السلطات �دار�ة املستقلة، مذكرة لنيل ش�ادة املاجست�� �� القانون، فرع عبد�ش لي��39

.14، ص 2010تحوالت الدولة، �لية ا��قوق، جامعة مولود معمري، ت��ي وزو، 
ل��يد و املواصالت السلكية ل�ّدد للقواعد العامة ا�،2000أوت 5املؤّرخ �� 03-2000من القانون رقم 41ملادة أنظر ا40

.و الالسلكية، معّدل ومتمم، مرجع سابق
41 GUGLIELMI Gilles, KOUBI Geneviève, Op.cit, p.p. 229-231

واصالت السلكية د و امللقواعد العامة لل��يل�ّددا�، 2000أوت5مؤرخ �� 03-2000من القانون رقم 32ادة أنظر امل42

ن اجراءات �عالن عن املنافسة و �و املرسوم �ّ و قد  صدر نص تنظ�� يب.و متمم، مرجع سابقمعّدل، و الالسلكية

، يتضمن تحديد �جراء املطبق ع�� املزايدة بإعالن املنافسة من أجل منح 2001ماي 09مؤرخ �� 124-01رقم التنفيذي 

.2001ماي 13، مؤرخ �� 27ل املواصالت السلكية و الالسلكية، ج ر عدد رخص �� مجا
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، و ي�ون �جراء املطبق واصالت السلكية و الالسلكيةو املو الذي تقوم بھ سلطة ضبط ال��يد

ل ع�� املزايدة باإلعالن عن املنافسة موضو�� و غ�� تم��ي و شفاف و يضمن املساواة ب�ن �

.امل�����ن

ھ �� حالة ما إذا اقتضت الظروف ذلك 
ّ
يمكن ال��وء إ�� فكرة ال�����، بحيث غ�� أن

ع�� تقر�ر الوز�ر املع�� لسلطة ضبط ال��يد و املواصالت السلكية و الالسلكية و�ناءً ي�ون 

�� مناطق خاصة ملتعاملع�د بأداء ا��دمة الشاملة�مة أن و �عد موافقة ا���و بالقطاع

�� ال�شاط املع��عموميالتعامل املفيتم �����،فشل إجراء املنافسةو ذلك عند 43عمومي

و تتم املوافقة بمنح رخصة تقديم .ة �� �ذه املناطقبصورة مباشرة ألداء ا��دمة العمومي

وز�ر ال��يد و ا��دمة الشاملة لالتصاالت السلكية و الالسلكية عن طر�ق قرار يصدر من 

.و الالسلكيةسلكيةاملواصالت ال

الفرع الثا�ي

 
ّ

بكية بموجب عقدتفو�ض �سي�� املرافق العامة الش

ستعمل مصط��
ُ
اختصاصات �� مجال التفو�ض �� القانون �داري ملدة طو�لة لقد ا

دار�ة تخ�� سلطة إال�� نقصد م��او و ذلك من خالل فكرة تفو�ض �ختصاصالسلطة �دار�ة

.دنياة إدار�ة لسلطعليا عن �عض صالحيا��ا 

استغالل و �ومن مجاالت القانون �داري انتقل حديثا إ�� مجال آخر أّن �ذا املصط��غ��

�سي�� املرافق العمومية، لي��تب عن ذلك �غّ�� �� الطبيعة القانونية للتفو�ض �� �ذين و

�دار�ة، فاّن ة القراراتائر فإذا �ان التفو�ض �� مجال �ختصاص يدخل ضمن د.ا��ال�ن

ل طائفة من العقود شالتفو�ض �� مجال �سي�� املرافق العامة �
ّ
.�دار�ة�

�ستوجب الوقوف عند �عر�ف اتفاقية عقدية جديدةإّن تحديد مف�وم التفو�ض كتقنية 

النماذج القانونية ال�� يمكن أن تأخذ�ا �ذه ، و)ثانيا(خصائص�او تحديد ،)أّوال(التفو�ض

).ثالثا(�تفاقية 

ضمون ا��دمة العامة لل��يدمل، ا��ّدد 2017مارس 05املؤّرخ 167-17من املرسوم التنفيذي رقم14/2أنظر املادة  43

.2017مارس 08مؤّرخ �� 16ج ر عدد و املواصالت السلكية و الالسلكية و التعر�فات املطبقة عل��ا و كيفية تمو�ل�ا،
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 -أّوال
ّ

بكية�عر�ف اتفاقية �سي�� املرافق العامة الش

عّرف فق�ي
ُ
العقد الذي ُيخّول ��ص من ":�ااتفاقية تفو�ض �سي�� املرافق العامة بأ�ّ ا، �

خسائر و القانون العام �سي�� مرفق عام ب�ل مسؤوليتھ و��ل ما يحملھ ال�سي�� من أر�اح

بذلك �ل امل�شآت متعلق مباشرة ب�تائج استغالل املرفق و�تحمل ل��ص آخر بمقابل ما��

.44"والتج���ات الضرور�ة ال�� �سمح باالستغالل ا��يد وال�سي�� العادي للمرفق

ع�د بمقتضاه السلطة العامة املفّوضة للمفّوض لھ �إداري عقد "�اأيًضا بأ�ّ اكما يمكن �عر�ف�

ار التفو�ض باستغالل وتدب�� املرفق العام ملدة محددة ت�ت�� داخل ا��ال ال��ا�ي ا��دد �� مد

.45"بان��اء مدة العقد مع إم�انية تجديد مدتھ

املس�� مورسيف رقم القانون ية التفو�ض �� ا، فيعّرف املشرع الفر���� اتفاقا �شر�عيأّم 

عقد من ":�كما ي�46العام ل��ماعات ا��ليةاملتضمن التقن�ن2001د�سم�� 11ـل2001-1168

خر عنھ ل��ص آخاللھ ي�نازل ��ص من القانون العام ب�سي�� مرفق عمومي ي�ون مسؤوال

�مكن مرتبط أساسا ب�تائج �ستغالل، و ��ون املقابل املا�� فيھ من القانون العام أو ا��اص، و 

ف املفّوض أن ي�
ّ
".ف�� الوسائل الضرور�ة لالستغاللتو بإ�شاء م�شآت و إليھل

ق بالتدب�� املفّوض 54-05من القانون رقم 02عّرف�ا املشرع املغر�ي �� املادة ب�نما �
ّ
املتعل

عقد يفّوض بموجبھ ��ص معنوي خاضع للقانون العام :"كما ي��47للمرافق العامة

للقانون العام أو القانون ��ص خاضعإ��ملدة محددة تدب�� مرفق عام )املفّوض(�س��

حق تحصيل أجرة من املرتفق�ن أو تحقيق أر�اح من إليھيخّول )ھإلياملفّوض (ا��اص �س�� 

ق التدب�� املفّوض كذلك بإنجاز أو تدب�� م�شأة و.التدب�� املذ�ور أو �ما مًعا
ّ
يمكن أن يتعل

".عمومية أو �ما مًعا �سا�م �� مزاولة �شاط املرفق العام املفّوض

.130ص ،2010، دار بلق�س لل�شر، ا��زائر، �سي�� املرافق العامة �� ظل التحوالت ا��ديدة،ضر�في نادية44
، دار �فاق املغر�ية لل�شر والتوز�ع، الر�اط، 54-05التدب�� املفّوض �� املغرب ع�� ضوء القانون رقم ،ن�اوي سعيد45

.30، ص 2010
46 Loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, Op.cit.

ق بالتدب�� املفّوض للمرافق العامة، ج ر عدد 54-05رقم مغر�يقانون 47
ّ
، 2006مارس 16مؤرخ �� 54يتعل

www.légismaroc.ma
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199048قانون البلدية لسنة من 132ة املاد��مثالفقد نصا��زائري بال�سبة للمشرع

)�سواقمرفق املياه، النفايات امل��لية،ك(للبلديةع�� إم�انية �سي�� املرافق العامة ا��لية  من ...

من نفس القانون بأّن 138ق عقود �متياز، و لقد اعت�� املشرع �� املادة �قبل ا��واص عن طر 

 �متياز أسلوب است�نا�ي ال يمكن للبلدي
ّ

 إليھ�وء ة ال�
ّ
�� حالة فشل أسلوب ال�سي�� املباشر إال

أو ال�سي�� عن طر�ق مؤسسة عمومية، لكن تدارك الوضع �� ظل قانون البلدية ا��ديد لسنة 

ق أسلوب �منھ ع�� أّن املرافق البلدية يمكن أن �سّ�� عن طر 150بحيث نصت املادة 2011

عقود �متياز أو عن طر�ق تفو�ض�ا إبرامطر�ق ال�سي�� املباشر، املؤسسة العمومية أو عن 

.ل��واص

منھ ع�� أّن 104بحيث نصت املادة 2005ا��واص �� قانون املياه لسنة إشراككما تظ�ر فكرة 

ا��دمات العمومية للمياه والتط��� يمكن تفو�ض�ا ملتعامل�ن عمومي�ن أو خواص ل�م مؤ�الت 

.م�نية أو ضمانات مالية �افية

ض �� مجال تنظيم عقد تفو�اتأخر�تاستدركةا��زائر�ولة در �شارة إليھ أّن الّد ما تج

ينظم247-15سوم رئا��� رقم مر �2015سي�� املرافق العامة، بحيث صدر �� س�تم�� 

ساير بذلك ما�و موجود �� القانون املقارن ، ل�49الصفقات العمومية و تفو�ضات املرفق العام 

.باعتباره م�د لفكرة تفو�ض املرافق العامةخاصة القانون الفر����

ابية نحو التأط�� القانو�ي و بالرغم من املواد املقتضبة ال�� جاء ��ا �ذا املرسوم ف�� خطوة ايج

تفوض �سي�� املرافق العمومية بأح�ام مجتمعة �� نص قانو�ي واحد �عدما �انت متناثرة لعقد

يمكن ":ذا املرسوم عقد التفو�ض كماي��من �207و �عّرف املادة .�� نصوص مختلفة

لل��ص املعنوي ا��اضع للقانون العام املسؤول عن مرفق عام، أن يقوم بتفو�ض �سي��ه إ�� 

و يتم التكفل بأجر املفّوض لھ، بصفة .مفوض لھ، و ذلك ما لم يوجد حكم �شر��� مخالف

�� تتصرف ��ساب ��ص و تقوم السلطة املفوضة ال.لعامأساسية، من استغالل املرفق ا

..."معنوي خاضع للقانون العام بتفو�ض �سي�� املرفق العام بموجب اتفاقية

ق بال1990أفر�ل7مؤرخ �� 08-90قانون رقم 48
ّ
ل و متمم باألمر معّد ؛ 1990أفر�ل 11مؤرخ �� 15بلدية، ج ر عدد ، يتعل

).مل��(2005جو�لية 19مؤرخ �� 05، ج ر عدد 2005جو�لية 18مؤرخ �� 03-05رقم 
، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفو�ضات املرفق العام، 2015س�تم�� 16مؤرخ �� 247-15مرسوم رئا��� رقم 49

.مرجع سابق
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.�سي�� املرافق العامة الشبكيةتفو�ضخصائص اتفاقية -ثانيا

:�� العناصر التاليةإجمال�ايمتاز عقد التفو�ض بمجموعة من ا��صائص ال�� يمكن 

�ش�ل اتفاقية تفو�ض املرافق العامة:عقد إداري الشبكيةتفو�ض املرافق العامةعقد-1

:ذلك لس�ب�ننوع من أنواع العقود �دار�ة و 

�اص القانون العام �و �ونھ ��ص من أ�بط بالطبيعة القانونية للمفّوض و �ّول مرت-

والذي ي�ون لھ اختصاص )ولة، ا��ماعات ا��لية، املؤسسات العامة ذات الطا�ع �داري الّد (

.حدد بموجب القانون ب�سي�� املرفق املع��مأصيل و 

�اف لتكييف عقد التفو�ض بالعقد �داري، ع�� حسب املشرع ا��زائري فإّن �ذا املؤشر و 

القضاءو اعتبار أّن وجود �دارة �� أية عالقة قانونية يجعل�ا تخضع للقانون �داري 

.50وي �داري، فاملشرع ا��زائري يأخذ باملعيار العض

ق بموضوعھ املتمثل �� �سي�� مرفق إداري أّما الس�ب الثا�ي العتبار عقد التفو�ض -
ّ
فيتعل

حاجات عامة قررت إشباعإ��عمومي، فعقد التفو�ض �ش��ط فيھ وجود مرفق عام ��دف 

.عن طر�ق تفو�ض�ا للقطاع ا��اصكمراقب السلطة العمومية ضما��ا إما كمس�� مباشر أو 

من قانون �جراءات 800فقا للمعيار العضوي فإّن �ّل تصرف أو عمل صادر من إحدى ���اص املذ�ور�ن �� املادة و 50

الّدولة، الوالية، البلدية، املؤسسة العامة �دار�ة �عّد �شاطا إدار�ا يحكمھ و ينظمھ القانون :املدنية و �دار�ة و املتمثلة ��

.للقضاء �داري �داري، و يخضع �� منازعاتھ

و ا��دير باإلشارة إ�� أّن املشرع ا��زائري قد جعل من املعيار العضوي �و املبدأ و لكن �� �عض ا��االت قد يتوجھ إ�� تب�� 

املعيار املوضو�� و الذي من خاللھ يمنح �ختصاص للقا��� �داري دون وجود ��ص من أ��اص القانون العام و إنما 

املنظمات امل�نية ال�� �عّد من أ��اص القانون ا��اص :مل القانو�ي، و من أمثلة ذلك التصرف أو العبالنظر إ�� موضوع 

تتو�� القيام بم�مة مرفق عمومي، ل�ذا الس�ب أخضع�ا املشرع ا��زائري لرقابة القضاء �داري عند ممارسة �شاط�ا 

.املتصل باملرفق العمومي

اري من النظر �� �عض املنازعات بالرغم من حضور ��ص من القانون العام مثل من جانب آخر قد �س�بعد القا��� �د

من قانون �جراءات املدنية و �دار�ة، فمثال مخالفات الطرق أو املنازعات املتعلقة بدعاوى 802جاء �� نص املادة ما

لدولة أو الوالية أو البلدية أو املؤسسة املسؤولية الرامية إ�� طلب التعو�ض عن �ضرار الناجمة عن املركبات التا�عة ل

للمز�د من التفصيل .�دار�ة تدخل ضمن اختصاص القضاء العادي بالرغم من حضور ��ص من أ��اص القانون العام

:أنظر

، اختصاص القضاء �داري �� ا��زائر، رسالة لنيل درجة دكتوراه دولة �� القانون، �لية ا��قوق، جامعة عمربوجادي-

.2011ود معمري، ت��ي وزو، مول
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د التفو�ض ع�� ال يرد عق:عامواستغالل مرفقينصب ع�� �سي�� عقدالتفو�ضعقد-2

مااملرفق بحد ذاتھ و
ّ
ا تا�عا و ملرفق، ف�ذا �خ�� يظل خاضعاستغالل �ذا ايرد ع�� إدارة و إن

إليھال��ص املفّوض إ��، ب�نما ي�تقل �و الرقابةلدور أسا��� و إبقا��املفّوضة مع للسلطة ا

كمعيار يفصل ب�ن لقد استعمل العديد من الفق�اء �ذا العنصرو .51دارة� عملية �ستغالل و

تزو�د �دارة إ��ية الصفقات العمومية، بحيث ��دف الصفقة العمومعقود التفو�ض و 

شر�ك �دارة �� م�مة ال�سي�� املعدات الالزمة للمرفق العام دون أن يتدخلبالوسائل و 

ال�سي�� فاّن ومية ال�� ي�ون موضوع�ا البناء و ال العمح�� �� حالة صفقات �شغ.�ستغاللو 

� ل�ست ذلك ال �غ�� من طبيع��ا القانونية �و��ا صفقة عمومية، ع�� اعتبار أّن م�مة ال�سي�

ماامل�مة �ساسية للصفقة و
ّ
.��52 م�مة ثانو�ةإن

آخر و�و عليھ فان عقد تفو�ض �سي�� املرافق العامة يمكن التعب�� عنھ بمف�وم قانو�يو 

الذي �ع�� بھ تنازل �دارة عن �سي�� املرفق العمومي مع �حتفاظو خوصصة ال�سي��

ق بالصفقات العمومية و تفو�ضات 247-15، و لقد أكّد املرسوم الرئا��� رقم بامللكية
ّ
املتعل

"� ع�و ال�� تنص�207اصية �� املادة املرفق العام ع�� �ذه ا� يمكن لل��ص املعنوي :

.لھ،إ�� مفوض بتفو�ض �سي��ه�اضع للقانون العام املسؤول عن مرفق عام، أن يقوم ا� ..."

�� عقد إليھيتحصل املفّوض :ب�تائج �ستغاللا�� �� عقد التفو�ضاملقابل املارتباط –3

يدفعھ املنتفعون من املرفق العمومي ع�� ش�ل عادة ماالتفو�ض ع�� مقابل ما��

�و انفراد �دارة املفّوضة امة بخصوص تحديد قيمة �ذه �تاواتوالقاعدة الع،اتإتاو 

عد من املبادئ ا��و�ر�ة ال�� يقوم عل��ا عقد التفو�ض ع�� �ُ �جراءف�ذا ،ابصالحية تحديد�

ال�� يدفع�ا املرتفق تدخل ضمن �ح�ام التنظيمية التفاقية التفو�ض �تاوى أّن قيمة سأسا

.تحديد�ا أو التعديل م��االتدخل �� إليھال يجوز للمفّوض وال�� 

تفو�ض مرفق املاء والك�ر�اء والتط��� السائل بمدينة الدار البيضاء، بحث :، تفو�ض املرفق العام نموذجسدرا�ي دمحم51

لنيل دبلوم الدراسات املعمقة �� القانون �داري والعلوم �دار�ة، شعبة القانون العام، وحدة القانون �داري و العلوم 

2000لدار البيضاء، املغرب،صادية و �جتماعية �ع�ن الشق،ار�ة، جامعة ا��سن الثا�ي، �لية العلوم القانونية و �قت�دا

.08-07ص، ص2001-
.138، مرجع سابق، ص ضر�في نادية52
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فقة ــــــــــ� ب�ن عقد التفو�ض والص�للتميعنصر املقابل املا��القضاءو الفقھ ولقد استعمل

ق العام و�تأثر �ان املقابل املا�� �� عقد التفو�ض مصدره املرتفقون من املرففإذامومية، ـــــالع

ھ �� الصفقة العموميةب�تائج �ستغالل،
ّ
حصل املتعاقد مع �دارة ع�� مقابل ما�� يأخذتيفإن

ملتعاقدة دفعھ كما ي�ون تتو�� �دارة االعقد و إبرامم تحديد قيمتھ منذ ، يت53ش�ل سعر

ا املنطلق فالفرق ب�ن عقد التفو�ض فمن �ذ.تأثر ب�تائج إدارة املرفق العاممضمون غ�� م

:النقاط التاليةمعيار املقابل املا�� يظ�ر ��إ��ادا اس�نوالصفقة العمومية

يدفعھ املنتفعون من املرفق �� غالب �حياناملقابل املا�� �� عقد التفو�ض-

.املفّوض، ب�نما �� الصفقة العمومية فتدفعھ �دارة املتعاقدة

�ستغالل، �� ح�ن ي�ون تتأثر وتتغ�� قيمة املقابل املا�� �� عقد التفو�ض ب�تائج-

.مضمون ومحدد منذ التعاقد �� الصفقة العمومية

كما تتدخل �دارة املفّوضة �� عقد التفو�ض وتقوم بدفع املقابل املا��،أنيحدث لكن قد 

و عقد)الو�الة ا��فزة (�و �مر بال�سبة لبعض العقود كعقد مشاطرة �ستغالل

.العمومية؟يختلط مع الصفقة وعليھ قد �دارة،

ولة الفر���� ل�ذه املسألة �� العديد من القرارات الصادرة عنھ، فأكد لقد تصدى مجلس الّد 

ھجزء من املقابل املا���انإنح�� و ف��ا بأّن العقد يظل تفو�ضا 
ّ
ھ�دارة، مصدرهأو �ل

ّ
ألن

 مون، و �ذا ما أكدهو ل�س مضب�تائج �ستغالل ف�بصفة أساسية و جو�ر�ة يرتبط 
ً
أي –مثال

بحيث اعت�� العقد امل��م 200854نوفم�� ��07 القرار الصادر عنھ �� -مجلس الّدولة الفر����

départementب�ن مقاطعة فوندي  de Vendée)( شر�ات النقل عقد تفو�ض بالرغم من إحدىو

يبقى مرتبط ب�تائج �ذا املقابل ّن ال إليھللمفّوض من املقابل املا�� %80أّن املقاطعة تتو�� دفع 

.و غ�� محّدد القيمة�ستغالل

مصدر إ��عليھ فاّن الع��ة �� التمي�� ب�ن عقد التفو�ض والصفقة العمومية ل�س بالنظر 

 ارتباطھ وتأثره ر�ًح بالبحث عن مدىإنمااملقابل املا�� و
ً
.�ستغالل�تائج با أو خسارة

ھ عرّ �ُ 53
ّ
"ا��دمة ال�� يقدم�اذلك املبلغ الذي تدفعھ �دارة للمتعاقد مع�ا مقابل "ف السعر �� الصفقة العمومية ع�� أن

:أنظر �� �ذه النقطة

- DU MARAIS Bertrand, Droit public de la régulation économique, Presse de science po et Dalloz, Paris,

2004, p. 361-362.
54 CE, 07 November 2008, Département de la Vendée, n° 281794, www.conseil-etat.fr
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لعقد تفو�ض �سي�� املرافق العموميةالنماذج القانونية –ثالثا 

التفو�ض، ال قانونية مختلفة باختالف مستوى يمكن لعقد التفو�ض أن يأخذ أش�

عقد :تفاقية �� صورة�فقد تأ�ي .فّوض لھ و رقابة السلطة املفّوضةوا��طر الذي يتحملھ امل

).4(عقد ال�سي��وأ، )3()و�الة محفزة(، عقد مشاطرة �ستغالل)2(، عقد إيجار)1(امتياز

Laعقد �متياز–1 concession: عت�� عقد �متياز من أقدم العقود �دار�ة و�� الطر�قة�

)�متياز�س�� مانحة (بموجبھ تمنح �دارة و�متياز عقد.املفضلة �� �سي�� املرافق العامة

عمومي وإدارة مرفق�سي�� سلطة)�متياز�س�� صاحب (معنوً�ا مع�ا طبيعًيا �ان أو للمتعاقد

ملدة زمنية محددة ع�� أن يتقا��� مقابل ما�� يتمثل �� الثمن الذي يدفعھ املرتفق�ن من املرفق 

�متياز املرفق تحت رقابة و�س�� صاحب�ذا املقابل بموجب دف�� الشروط، و�تم تحدداملع��، 

�متياز ال يقوم باإلدارة أّن صاحبإ��ر �شارة وتجد.�ستغاللو�تحمل مخاطر�دارة 

ماوال�سي�� فقط 
ّ
ف بتوف�� ال�يا�ل و إن

ّ
يل��م بتوف�� �ل التج���ات الالزمة ل�ذه العملية، ف�و م�ل

.55القاعدية الضرور�ة

و الذي200456سنةصادر عنھ ��ولة ا��زائري عقد �متياز �� قرار كما عّرف مجلس الّد 

"جاء فيھ تمنح بموجبھ السلطة إداري ولة �و عقد تا�ع ألمالك الّد حيث أّن عقد �متياز ال:

وطنية �ش�ل است�نا�ي ��دف محدد �متياز للمستعمل باالستغالل املؤقت لعقار تا�ع لألمالك ال

".، لكنھ مؤقت وقابل للرجوع فيھأتاوى متواصل مقابل دفع و 

ھ�عّرف عقد �م24757-15من املرسوم الرئا��� رقم 210ا املادة أّم 
ّ
"تياز بأن عقد �ع�د :

السلطة املفّوضة للمفّوض لھ إما إنجاز م�شآت أو اقتناء ممتل�ات ضرور�ة إلقامة املرفق العام 

، دار ا��دد لل�شر و التوز�ع، سطيف، 4الوج�� �� القانون �داري، ط لباد ناصر،:نقطة �ل من الهأنظر �� �ذ55

.282ص ،2010

-ZOUAÏMIA Rachid, La délégation de service public au profit des personnes privées, Op.cit., p. 74.

-ESSAID Taib, « Le partenariat public-privé en Algérie en matière d'exécution du service public », RASJEP.,

n°03, 2007, p. p. 16 - 17.
ر�ح "،  قضية ب�ن شركة نقل املسافر�ن 2004مارس 04مؤرخ �� 11950ولة، الغرفة الثانية، قرار رقم مجلس الّد 56

.212، ص 2004، 05،  عدد مجلة مجلس الدولة�ران، و رئ�س بلدية و "ا��نوب
، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفو�ضات املرفق العام، 2015س�تم�� 16مؤرخ �� 247-���15 رقم مرسوم رئا57

.مرجع سابق
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�ستغل املفّوض لھ املرفق العام باسمھ .�د لھ فقط باستغالل املرفق العاما �عو استغاللھ، و إّم 

ذلك أتاوى من مستخدمي و ع�� مسؤوليتھ، تحت مراقبة السلطة املفّوضة، و يتقا��� عن 

."يمّول املفّوض لھ �نجاز و اقتناء املمتل�ات و استغالل املرفق العام بنفسھ.املرفق

ل �� �ح�ام الالئحيةيتوفر عقد �متياز ع�� نوع�ن من الشروط، شروط تنظ
ّ
يمية تتمث

قة بإ�شاء وتنظيم وس�� املرفق العا
ّ
فاوض مع املتعاقد، م، و�� غ�� خاضعة للمناقشة والتاملتعل

ال�� يدفع�ا املرتفقون �تاوى مبلغ :ومن أمثل��ارادة املنفردة لإلدارة املتعاقدةبل تخضع لإل 

�ق��� ل�ا الذي ال ي�ب�� تجاوزه من صاحب ل�� تتو�� تحديد قيم��ا أو ا��د�� افاإلدارة

.� بدف�� الشروط�س�فيماال�� يتم ضبط�ا العام�سي�� املرفقوكذلك شروط.�ل��ام

ن املتعاقدين ف�� من للتفاوض ب�أّما النوع الثا�ي من الشروط ف�� ذات طبيعة �عاقدية تخضع 

ذو طبيعة مزدوجة متياز ع�� �ذا النحوفعقد � .من أمثل��ا مدة التفو�ضواوضع�ما مع

.وأخرى عقديةبتوفره ع�� أح�ام تنظيمية 

نص قانو�ي واحد تخصصكن قد تلم2015إ�� غاية س�تم�� ئر�ةولة ا��زابال�سبة للّد 

ضمن العقود غ�� قبل �ذا التار�خ تص�يفھقد �متياز، فلقد تّم �ح�ام ال�� تنظم عيضم

املسماة �� القانون ا��زائري، لكن �ذا ال �ع�� عدم تنظيمھ بصفة مطلقة بل �ناك العديد من 

مع املرفق ومختلفة تماشًيالعقد واملتضمنة أح�اما متباينة النصوص القانونية املنظمة ل�ذا ا

.العام الذي صدرت �شأنھ

السيما �� قطاع املناجم وا��روقات من أجل فاالمتياز استعمل �� ا��زائر منذ �ستقالل

ّرس صراحة �أسلوب است�نا�ي �� قانو�ي البلدية والوالية.�ستفادة من ا����ات �جن�ية
ُ

ثّم ك

�� لت م�مة �سيا �سب ظ�ور املؤسسة �ش��اكية ال�� توّ لكنھ عرف تق�قر 1969و 1967ة لسن

املرافق العمومية مع صدور قانون املياه رقم إلدارة�وسيلة لي��الية ليعود بقوة.املرافق العامة

.199059لسنة 58والوالية، وقانو�ي البلدية83-17

ون، فرع قانون ش�ادة ماجست�� �� القانيللنا��زائر، مذكرة النظام القانو�ي لعقد �متياز �داري �� أك�� �عيمة، 58

.05-04ص، ص12/12/2013العقود، �لية ا��قوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، ت��ي وزو، 
أفر�ل 7مؤّرخ �� 09-90رقم قانون ).مل��(، مرجع سابقيتعلق بالبلدية،1990أفر�ل 07مؤّرخ �� 08-90قانون رقم 59

جو�لية 18املؤّرخ �� 04-05؛ متمم باألمر رقم 1990أفر�ل 11مؤّرخ �� 15، ج ر عدد ج ر عدديتعلق بالوالية، 1990

.)مل��(2005جو�لية 19مؤّرخ �� 50، ج ر عدد 2005
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جزًءا كب�ً�ا و�اًما �وسيلة ل�سي�� وإدارة املرافق العامة وعليھ بدأ عقد �متياز يحتل �� ا��زائر 

:م��انذكر من خالل صدور مجموعة من النصوص القانونية املؤكدة ع�� ذلك 

 60املتعلق بالنقل ال��ي 13-01القانون رقم-
ُ
منھ بأّن استغالل 22كد املادة ؤ بحيث ت

ملص��ة مؤسسة أو مجموعة شب�ات السكك ا��ديدية الوطنية يتم منحھ عن طر�ق �متياز 

.مؤسسات النقل بالسكك ا��ديدية ا��اضعة للقانون ا��زائري من 

61افق العمومية ا��لية وتأج���ااملتعلقة بامتياز املر 94.3/842التعليمة الوزار�ة رقم -

.املرافق العامة ا��ليةإلدارة�سلوب �ك�� مالءمة �متيازال�� اعت��ت و 

247-15التذبذب الذي عان منھ عقد �متياز بموجب املرسوم الرئا��� رقم �ذاو لقد تّم حسم 

ھ خصص لھمن املنظم للصفقات العمومية و تفو�ضات املرفق العام، بالرغم 
ّ
واحدة فقرةأن

 أّ��ا تضمنت العناصر ا��و�ر�ة لعقد امتياز املرافق العامة210من املادة فقط
ّ
.إال

�سي�� مرفق استغالل و إيجار:L'affermageق العامةاستغالل املراف� تأج�عقد -2

عمومي �و عقد تفّوض بموجبھ �يئة عمومية معينة م�مة إدارة مرفق عام ملص��ة ��ص آخر 

القانون العام أو من القانون ا��اص يأخذ مركز املستأجر، و�قوم �ذا �خ�� قد ي�ون من 

رة املفّوضة مبلًغا من حصيلة ما يتقاضاه من لإلدابتحصيل املقابل من املرتفق�ن ع�� أن يدفع 

ما���ات الالزمة الستغالل املرفق ووال يل��م املستأجر بتوف�� التج.املنتفع�ن
ّ
حصل عل��ا من يتإن

.�62قوم بم�مة �ستغالل ع�� مسؤوليتھال�يئة املفّوضة، و 

ھ�94.3/84263عّرفھ التعليمة الوزار�ة رقم و
ّ
ف أحد �فراد أو إحدى العقد الذي ":ع�� أن

ّ
ُي�ل

املؤسسات ا��اصة ب�سي�� املشروع املقام من طرف ا��ماعات ا��لية أو مل��م سابق، ع�� أن 

، وتجدر �شارة إ�� أّن مّدة تأج�� "يتلقى امل�شآت الالزمة الستغالل املرفق من �دارة املفّوضة

.سنة�12ستغالل ال يمكن أن تتجاوز 

.2013أوت 08مؤرخ �� 44، يتضمن توجيھ وتنظيم النقل ال��ي، ج ر عدد 2001أوت 07مؤرخ �� 13-01رقمقانون 60
، تتعلق بامتياز املرافق العمومية ا��لية وتأج���ا، صادرة عن 1994د�سم����17 مؤرخة �94.3/842عليمة وزار�ة رقم 61

).غ�� م�شورة(1994جو�لية 07لـ 20وز�ر الداخلية تطبيقا لتعليمة رئ�س ا���ومة رقم 
:أنظر �� �ذا الشأن62

-ZOUAÏMIA Rachid, La délégation de service public au profit des personnes privées, Op.cit., p.75.

-ESSAID Taib, Op.cit., p.18.

27-26، مرجع سابق، ص سدرا�ي فؤاد-
، تتعلق بامتياز املرافق العمومية ا��لية وتأج���ا، صادرة عن 17/12/1994مؤرخة �� �94.3/842عليمة وزار�ة رقم 63

.، مرجع سابق1994ة ،جو�لي07لـ 20وز�ر الداخلية تطبيقا لتعليمة رئ�س ا���ومة رقم 
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ھ العقد الذي 24764-15من املرسوم الرئا��� رقم 210أّما املادة 
ّ
�ع�د السلطة "�عّرفھ بأن

و يتصرف .اـــــــــــ، مقابل إتاوة سنو�ة يدفع�ا ل�املفّوضة للمفّوض لھ ب�سي�� مرفق عام و صيانتھ

تمّول السلطة املفّوضة بنفس�ا إقامة املرفق .املفّوض لھ حي�ئذ، ��سابھ و ع�� مسؤوليتھ

."و يدفع أجر املفّوض لھ من خالل تحصيل �تاوى من مستعم�� املرفق العامالعام، 

إيجار من خالل ما سبق يمكن استخالص الفوارق املوجودة ب�ن عقد �متياز وعقد 

:بحيثاملرافق العامة

توف�� ال�يا�ل الالزمة الستغالل و�سي�� املرفق املفّوض، �� بإ�شاء و يل��م صاحب �متياز -

ع�� �ذا �عتبار ت�ون مدة ، و جا�زة من �دارة املفّوضة�يجارتلقا�ا املستأجر �� عقد يح�ن

إلقامة مثل بذل�ا الت�اليف ال�� � للمل��م من اس��داد املصار�ف و عقد �متياز طو�لة ح�� ي�س�

.وعا مافت�ون املدة قص�� ن�يجارولتحقيق الر�ح أيًضا، أما �� عقد �ذه امل�شآت و التج���ات 

 لإلدارة املفّوضة يتم �تفاق عليھ عند التعاقد، ألنھ يتلقى -
ً
يل��م املستأجر بدفع مقابال

.�ل التج���ات الضرور�ة لالستغالل م��ا جا�زة، ب�نما ال يقوم املل��م بذلك

ذابح واملسا��، تأج�� أماكن توقف تأج�� امل:�سي�� املرافق العامة عملًياإيجارومن أمثلة 

....يارات، تأج�� �ماكن �� �سواق العموميةالس

 �ش�� إ��
ّ
وذلك �� الوضعية ال�� ت�ون إيجارعقد �نقلب عقد �متياز إ��يحدث و ھ قد أن

العقد و ال�� ت�ون قد أقيمت من إبرامالضرور�ة الستغالل املرفق املع�� قائمة أثناء امل�شأةف��ا 

.أو تم ف��ھ ألسباب معينةهعقدانق���الذيالسابقطرف املل��م

La)الو�الة ا��فزة(عقد مشاطرة �ستغالل–3 régie intéressé: مشاطرة �ستغالل عقد

استغالل مرفق ب�سي�� و �ع�د السلطة العامة ل��ص من القانون العام أو من القانون ا��اص 

الذي يتحدد تفق�ن، و املر إتاواتاملفّوضة ول�س من عمومي مقابل أجر يتحصل عليھ من �دارة 

�تم ال�سي�� ع�� مسؤولية السلطة و .ق �� �ستغاللب�سبة مئو�ة من رقم �عمال ا��ّق 

عليھ فإّن �ذا العقد يتم�� ��ذه ملفّوضة ونفق��ا و�� ال�� تتحمل مخاطر �ستغالل، و ا

:ا��صائص

، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفو�ضات املرفق العام، 2015س�تم�� 16مؤرخ �� 247-15مرسوم رئا��� رقم 64

.مرجع سابق
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.ينصب �ذا العقد ع�� �سي�� املرفق العام أو ال�سي�� و الصيانة-

ب�تائج �و مرتبط ول�س املرتفقون، و تدفعھ �دارة املس��قابل املا�� الذي يتحصل عليھ امل-

تضاف إليھ منحة �نتاجية بناء ع�� رقم �عمال املنجز�ستغالل ع�� اعتبار أّن قيمتھ تتحدد

.عليھ ف�ذا املقابل يتأثر ب�تائج �ستغالل من ر�ح أو خسارةو .و حصة من �ر�اح

.التج���ات الضرور�ة لالستغاللبتوف�� ال�يا�ل و م �دارة تل�� -

.65نفقا��او ��ساب �دارة و ع�� مسؤولي��ا�ستغالليتم ال�سي�� و -

Laعقد ال�سي��–4 gérance: يتحقق �ذا �سلوب عندما يفّوض ��ص من القانون العام

ب�سي�� و صيانة �ذا املرفقأو للغ�� سواء من القطاع العام أو ا��اص ب�سي�� مرفق عمومي

��ساب السلطة املفّوضة و��ون بمقابل ما�� جزا��، و �� �ذا العقد ال يتحمل املس�� أعباء 

البناء و التج��� بل يتلقا�ا جا�زة، و ال يتحمل مخاطر �ستغالل من ر�ح أو خسارة ف�و مجرد 

.66مس�� يضمن ال�سي�� اليومي و العادي للمرفق

السلطة املفّوضة �� عقد ي�� عن عقد مشاطرة �ستغالل من حيث أّن يختلف عقد ال�س

ال�سي�� تحّدد بنفس�ا التعر�فات ال�� يدفع�ا املنتفعون من املرفق العمومي و تحتفظ باألر�اح 

ھ يتلقى �عو�ض
ّ
�� ا��ققة و من �ذا املنطلق إذا أص�ب املس�� بال��ز أثناء �سي�� املرفق فإن

ھ �� عقد مشاطرة �ستغالل�� .ش�ل أجر جزا��
ّ
فإّن التعر�فات ال�� )الو�الة ا��فزة(ح�ن أن

يدفع�ا املنتفعون يتم تحديد��ا من السلطة املفّوضة باالش��اك مع املفّوض لھ، و عليھ إذا 

ھ ال يتحصل ع�� أي �عو�ض
ّ
.67أص�ب �ذا املفوض لھ ���ز أثناء ال�سي�� فإن

ذكر النماذج القانونية 247-�15و أّن املرسوم الرئا��� ما تجدر �شارة إليھ �� �خ�� و

التفاقية التفو�ض ع�� س�يل املثال، فيمكن أن تأ�ي نصوص قانونية أخرى بنماذج غ�� تلك 

املنصوص عل��ا �� �ذا املرسوم، امل�م أن تحتفظ �ذه النماذج بروح التفو�ض و خصائص 

..ائج �ستغاللالتفو�ض، خاصة ارتباط املقابل املا�� ف��ا ب�ت

:أنظر �� �ذا الشأن65

.157،158، مرجع سابق، ص ضر�في نادية-

-ZOUAÏMIA Rachid, La délégation de service public au profit des personnes privées, Op.cit., p.75.
�� فقر��ا �خ��ة  من املرسوم الرئا��� �210ذه ا��صائص ال�� يتمّ�� ��ا عقد ال�سي�� يمكن است�تاج�ا من نص املادة 66

.، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفو�ضات املرفق العام، مرجع سابق2015س�تم�� 16مؤرخ �� 247-15رقم 
، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية 2015س�تم�� 16مؤرخ �� 247-15املرسوم الرئا��� رقم من210ادة أنظر امل67

.و تفو�ضات املرفق العام، مرجع سابق
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املطلب الثا�ي

و إجراءات عملية تفو�ض �سي�� املرافق العامة الشبكيةأطراف

تنطوي عملية تفو�ض �سي�� املرافق العامة الشبكية ع�� جانب إجرا�ي م�م �شمل

، كما �ستوجب �مر أيضا اح��ام تلك )الفرع �ّول (�طراف املعنية ��ذه العمليةتحديد

).الفرع الثا�ي(��دف إ�� حسن اختيار املفّوض لھ�جراءات ال��

الفرع �ّول 

�سي�� املرافق العامة الشبكيةتفو�ضأطراف عملية 

:عملية تفو�ض �سي�� املرافق العامة الشبكية وجود أطراف معينة تتمثل ��يف��ض ��

في�ن إلتمام عملية وإذا �ان �ذين الطرف�ن �ا).ثانًيا(واملفّوض إليھ )أّوال(السلطة املفّوضة 

التفو�ض فاّن �ناك طرف ثالث جدير با��ماية ال يتدخل �� عملية التفو�ض، و�تعلق �مر 

ا(باملرتفق�ن من املرفق العمومي املفّوض 
ً
).ثالث

 
ً
السلطة املفّوضة-أّوال

الدولة، ا��ماعات (مالعام �� أحد أ��اص القانون العاتتمثل السلطة املفّوضة للمرفق 

و�تم تمثيل السلطة املفّوضة �� عملية اصدار قرار ،)ية، املؤسسة العامة �دار�ة�لا�

التفو�ض أو التوقيع ع�� اتفاقية التفو�ض من قبل املمثل القانو�ي للسلطة وذلك ع�� النحو 

:التا��

ق �مر بمرفق وط�� تنازلت الّد إذا:إذا �انت السلطة املفّوضة �� الّدولة–1
ّ
ولة عن �عل

إصدار بتمثيل الّدولة �� مجال سي��ه و استغاللھ ملص��ة ��ص آخر، فإّن ال�يئة ا��تصة�

:قرار التفو�ض أو التوقيع ع�� اتفاقية التفو�ض ��

ضبط مجموعة من �ختصاصات ال�ادفة إ��و �� �يئة مستقلة تتمتع ب:بطسلطة الضّ -أ 

الرخص و �عتمادات الستغالل قطاع من بي��ا منح ال��اخيص والقطاع الذي استحدثت فيھ،

 �� قطاع الك�ر�اء والغاز، فإنتاج الك�ر�اء �عت��ه املشرع ا��زائري 
ً
شب�ي مع�ن كما �و الشأن مثال

ن �ستوجب ا��صول ع�� ترخيص مسبق من ��نة ضبط الك�ر�اء و الغاز قبل 
ّ
�شاط مق�

.�68س�ثمار فيھ

ق بالك�ر�اء و توز�ع الغاز ع�� القنوات، مرجع 2002فيفري 05مؤّرخ �� 01-2002رقممن القانون 07أنظر املادة 68
ّ
، يتعل

.قبسا
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إل�شاء و استغالل الشب�ات و تقديم سلكية �ش��ط و أيًضا �� قطاع �تصاالت السلكية و الال 

و املواصالت سلطة ضبط ال��يدا��دمات ا��اضعة لنظام ال��خيص ا��صول عليھ من 

.69السلكية و الالسلكية

 الّس –ب 
ّ
نفيذية بموجب مرسوم لطة التّ قد يصدر قرار التفو�ض عن الّس :نفيذيةلطة الت

شاط توز�ع الك�ر�اء الذي يخضع لنظام �عتماد الذي تنفيذي أو قرار وزاري كما �و ا��ال ل�

ف بالطاقة �عد أخذ رأي 
ّ
يمنحھ الوز�ر �ّول بموجب مرسوم تنفيذي باق��اح من الوز�ر امل�ل

إ�شاء��نة ضبط الك�ر�اء والغاز، وكذا �� مجال �تصاالت السلكية أو الالسلكية أين يخضع 

نظام الرخصة ال�� تمنح إ��توف�� ا��دمات ال�اتفية واستغالل شب�ات عامة لالتصاالت، أو /أو

.بموجب مرسوم تنفيذي

أّما إذا �علق �مر بالتفو�ض التعاقدي، يتو�� التوقيع ع�� اتفاقية التفو�ض باسم 

ف بالقطاع الّد 
ّ
يمنح 1271-05رقم من القانون 104/1فمثال وفقا للمادة .70ولة الوز�ر امل�ل

ة للمياه من طرف �دارة امل�لفة باملوارد املائية ال�� تتصرف باسم تفو�ض ا��دمة العمومي

ف باملوارد املائية بم�مة التوقيع ع�� املتمثلة �� وزارة املوارد املائيةوولةالّد 
ّ
و يتو�� الوز�ر امل�ل

.�تفاقية

مح��، إذا �ان املرفق املع�� �عملية التفو�ض:لطة املفّوضة جماعة محليةإذا �انت الّس -2

فإذا �ان التفو�ض .فاّن ممثل ال�يئة ا��لية �و املؤ�ل قانونا باإلبرام أو اصدار قرار التفو�ض

ينصب ع�� مرفق عمومي بلدي فإّن رئ�س ا��لس الشع�� البلدي �و الذي يمثل البلدية �� 

بلدي عملية التفو�ض و�ّوقع ع�� �تفاقية باسم�ا، ولكن �عد مداولة من ا��لس الشع�� ال

94.3/842للمصادقة ع�� قرار أو اتفاقية التفو�ض و�ذا ما أكدت عليھ التعليمة الوزار�ة رقم 

املتعلقة بامتياز املرافق العمومية ا��لية وتأج���ا، حيث نصت ع�� أّن منح امتياز املرافق 

ھ إ��العامة البلدية يقرره ا��لس الشع�� البلدي، و�ش�� �� �ذا املقام 
ّ
ضوع القرارات خيجب أن

القواعد العامة لل��يد و املواصالت السلكية ، يحّدد2000أوت 05املؤّرخ �� 03-2000رقممن القانون 39انظر املادة 

.و الالسلكية، معّدل و متمم، مرجع سابق
70 ZOUAÏMIA Rachid, La délégation de service public au profit des personnes privées, Op.cit. p78

مرجع سابقمعّدل و متمم،، يتعلق باملياه،2005اوت 4مؤرخ �� 12-05قانون رقم 71
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ال�� يصادق عل��ا ا��لس الشع�� البلدي ملصادقة الوا�� ا��تص إقليميا بموجب قانون البلدية 

.1072-11رقم 

ق �مر بمرفق عمومي وال�ي فإّن 
ّ
امل��مة �شأن �ذا النوع )�متياز(عقود  التفو�ض أّما إذا �عل

 عن ا
ً
ولكن �عد مصادقة ا��لس الشع�� لواليةمن املرافق يوقع عل��ا الوا�� باعتباره ممثال

.73الوال�ي

السلطة املفّوضة �� مؤسسة إذا �انت :74إذا �انت السلطة املفّوضة مؤسسة عمومية-3

اتفاقية التفو�ض �و املدير العام إبرامفإّن ال��ص املؤ�ل لتمثيل�ا �� عملية عمومية

.75للمؤسسة �عد مصادقة ا���از التداو�� ل�ا

 ينص قانون املياه ع�� إم�انية تفو�ض ا��دمات العمومية للمياه والتط��� ففي مجال
ً
املياه مثال

وال�� بدور�ا عن طر�ق منح�م �متيازاتولة ملص��ة أ��اص من القانون العام من قبل الّد 

.76يمكن تفو�ض �ل أو جزء من �ذه ال�شاطات لفرع أو عّدة فروع أخرى 

والديوان )مؤسسة عامة ذات طا�ع اقتصادي(للمياه �زائر�ةا�فعال عندما أبرمت و�و ما حدث

عّدة عقود تفو�ض مع العديد من )مؤسسة عامة ذات طا�ع صنا�� و تجاري (الوط�� للتط��� 

الديوان الوط�� /العقد امل��م ب�ن ا��زائر�ة للمياه:الشر�ات ا��اصة �جن�ية نذكر من بي��ا

شركة املياه و التط��� ملدين�� الطارف و عنابة مع الشركة للتط��� الذي تم تمثيل�ما من قبل 

�24تفاقية امل��مة مع شركة املياه ملرسيليا �� .2007د�سم�� �GELSENWESSER ��17ملانية 

.200877جوان 

.تعلق بالبلدية، مرجع سابقامل، 2011جوان 22ؤرخ �� امل10-11قانون رقم من ال57أنظر املادة 72
ق بالوالي2012فيفري 21مؤرخ �� 07-12من القانون رقم 149دة أنظر املا73

ّ
.ة، مرجع سابق، يتعل

�عّددت و اختلفت التعار�ف املقدمة للمؤسسة العمومية �سب تطور دور الدولة  ال�� أصبحت تتدخل �� ا��ال 74
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.��ص من القانون العام أو من القانون ا��اص:املفّوض إليھ-ثانًيا

كما قد ي�ون ��ص من القانون ون العام ��ص من القانإليھقد ي�ون املفّوض 

ا��اص طبيعًيا �ان أو معنوً�ا مثل ما يظ�ر مثال �� مجال النقل ا��ضري، جمع النفايات، إدارة 

أماكن توقف السيارات أين تو�ل البلدية ��ص من القانون ا��اص ب�سي�� و استغالل مثل 

.�ذه املرافق العمومية ا��لية

الة التفو�ض ل��ص من القانون ا��اص ما �و مص�� املف�وم لكن ال�ساؤل املثار �� ح

�عود إ�� أّن تدخل ا��واص �� �سي�� إثارة �ذا ال�ساؤل التقليدي للمرفق العام؟، الس�ب ��

املرافق العامة سيؤدي إ�� ا��يار املعيار العضوي الذي تقوم عليھ، و�و ضرورة وجود ��ص 

).1(مام أزمة مف�وم املرفق العام ف�نا ن�ون أف عليھ،العام يديره مباشرة أو �شر من القانون 

كما ي��تب عن تفو�ض املرافق العامة ملص��ة ا��ــــــــــواص فكرة قـــــــــانونية جديدة و�� خوصصة 

.؟)2(ال�سي�� 

.ا�ع�اس سل�� عن التفو�ض ملص��ة ا��واص:أزمة مف�وم املرفق العام-1

املرافق العامة الشبكية أدى إ�� فقدان املرفق العام إّن إشراك ا��واص �� �سي�� 

فال�سي�� املفّوض للمرافق العمومية من .78ملف�ومھ التقليدي و�ناءه النظري الذي أسس وفقھ

ھ يؤدي إ�� إ�دار عنصر 
ّ
قبل أ��اص القانون ا��اص يضع املرفق العام �� أزمة ع�� أساس ان

القانون العام �س�ر ع�� إشباع ا��اجيات أسا��� �� �عر�فھ و �و وجود و حضور ��ص من

ع�� املعيار كمبدأ عام و�ش�ال يثار خاصة بال�سبة للمشرع ا��زائري الذي �عتمد .العامة

.�داري العضوي �� تحديد نطاق القانون �داري و اختصاص القا���

و�ض يجعلھ �� أزمة باإلضافة إ�� �ذه �زمة القانونية ال�� تمس مف�وم املرفق العام، فان التف

ولة و تمتع�ا بمجموعة من �متيازات �و وظيفية فمن منطلق أّن امل��ر �سا��� لوجود الّد 

التنازل عن ّن لعامة، و عليھ فإس�ر�ا ع�� إشباع ا��اجات العامة للمواطن�ن عن طر�ق املرافق ا

ذا املرفق من وسيلة �سي�� �ذه املرافق ملص��ة ا��واص يجعل�ا �� أزمة وظيفية حيث يتحّول �

إلشباع حاجة عامة بأقل ت�لفة إ�� أداة لتحقيق الر�ح ع�� اعتبار أّن الباعث �سا��� ل��واص 

.�و ج�� �ر�اح 

.55-54مرجع سابق، ص سعيد ن�اوي،78
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le(فإّن مف�وم املرفق العام وفق النظرة الفر�سيةع�� �ذا �ساس service public à la Française(

عوملة، فلم �عد وجوده مرتبط صادية و بظا�رة القد طرأت عليھ �غ��ات بفعل التحوالت �قت

.79ا با��ضور املباشر ل��ص من القانون العامتمام

كما أّن تفو�ض إدارة و �سي�� مرفق عام ل��ص من القانون ا��اص قد يؤثر ع�� املبادئ ال�� 

اص يقوم عل��ا �ذا املف�وم خاصة مبدأ املساواة ب�ن املنتفع�ن، فمن منطلق أّن املسّ�� ا��

 إ��للمرفق ��دف 
ّ
ھ قد يفرض ع�� املرتفق�ن رسوًما قد ال ت�ون �� متناول تحقيق الر�ح فإن

ا��ميع، خاصة إذا �ان القطاع املرفقي املع�� بالتفو�ض ال يتواجد فيھ عّدة متنافس�ن ف�ذا ما 

.�س�ل �مر ع�� املفّوض إليھ �� �خالل بمثل �ذه املبادئ �ساسية للمرفق العام

)أو أحد أ��اص القانون العام(�و أّن الّدولةو ن ما يقلل و�عا�� جزء من حّدة �ذه �زمة لك

عندما تتخ�� عن �سي�� مرفق عمومي ل��ص من القانون ا��اص بموجب عملية التفو�ض 

 فذلك ال �ع��
ّ
ل ل�ا عالقة بھ عن طر�ق ممارسة م�مة الرقابة تخل��ا ��ائًيا عن �ذا املرفق بل تظ

، وتقوم ��ذه الرقابة عن طر�ق رصد قواعد قانونية 80دى حسن �سي�� املرفق املفّوضحول م

مالئمة جديدة تتما��� والتطورات ال�� �عرف�ا مف�وم املرفق العام وال�� اصط�� عل��ا �سمية 

.قانون الضبط �قتصادي الذي حّل محل قانون املرافق العامة

.ة �سي�� املرافق العامة الشبكية�وصصوجھ جديد �:تفو�ض للقطاع ا��اصال-2

يقصد با��وصصة بمف�وم�ا الواسع �ل حّل من شأنھ أن يؤدي إ�� نقل �شاط معّ�ن 

.81أو �يئة معّينة من ا��قل العمومي إ�� ا��ال ا��اص

.صصة عضو�ة و أخرى وظيفية�ن من ا��وصصة، خو ــــــــــــــــــ�� ب�ن نوعـــــــــــــــــــموما يمكن أن نمــــــــــــو ع

تتحقق بإحدى �ساليب التالية، إما بانتقال ملكية املؤسسة فا��وصصة العضو�ة أو ال�ي�لية

العمومية �ليا أو جزئيا ملص��ة القطاع ا��اص و �و ما نظمھ املشرع ا��زائري �� �مر رقم

و خوصص��ا، عندما نص �ات العمومية �قتصادية و �سي�� املتعلق ب�نظيم املؤسسا01-0482

ھ��13 املادة 
ّ
يقصد با��وصصة �ل صفقة تتجسد �� نقل امللكية إ�� :"من �ذا �مر ع�� أن

...".أ��اص طبيعي�ن أو معنو��ن خاضع�ن للقانون ا��اص من غ�� املؤسسات العمومية

.51-50، مرجع سابق، ص بنجلون عصام79
، مرجع سابقبنجلون عصام-.مرجع سابقسعيد ن�اوي،-:حول �ذه النقطة و للمز�د من التفصيل عد إ��80

81 DELVOLVE Pierre, « La privatisation de service de l’Etat », Pouvoirs , n°117, 2006, p. 107.
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�يئـة املعنيـة، أما الصورة الثانية ل��وصصـة العضـو�ة فتـتم عـن طر�ـق �غي�ـ� املظ�ـر القـانو�ي لل

فت�ــــون مــــثال مؤسســــة عموميــــة ذات طــــا�ع صــــنا�� و تجــــاري تخضــــع للقــــانون العــــام فتتحــــول إ�ــــ� 

مؤسسة عمومية خاضـعة للقـانون ا��ـاص تأخـذ شـ�ل شـركة تجار�ـة، ففـي �ـذه ا��الـة املالحـظ 

.أّن إجراء ا��وصصة ال يمس بامللكية العمومية

لغاز ال�ـ� �انـت عبـارة عـن مؤسسـة عموميـة و من تطبيقات �ذا النوع من ا��وصصة شركة سون

، فـإذن 83ولـة �ـل رأسـمال�اذات طا�ع صنا�� و تجاري تحّولت إ�ـ� شـركة ذات أسـ�م تحـوز ف��ـا الّد 

ت إ�ـــ� خوصصـــة النظـــام القـــانو�ي للشـــركة فبعـــدما �انـــت تخضـــع لنظـــام مـــزدوج �ـــذه العمليـــة أدّ 

.أصبحت تنظم بموجب القانون ا��اص

تحو�ـل العضـو�ة �ـ� مجـال املواصـالت السـلكية و الالسـلكية أيـن تـّم كما تظ�ر أيضا ا��وصصـة 

ســـلكية الـــذي �انـــت تمارســـھ الّدولـــة ممثلـــة �ـــ� الـــوزارة 
ّ
�شـــاط اســـتغالل املواصـــالت الّســـلكية والال

أســلوب ال�ســي�� املباشــر إ�ـــ� اتصــاالت ا��زائــر و�ــ� شـــركة موجـــب املعنّيــة بال��يــد و �تصــاالت  ب

.84مسا�مة

تحقق ا��وصصة الوظيفية من خالل تنازل ��ص من القانون العام عن م�مة ب�نما ت

�سي�� و أداء �شاط مع�ن ملص��ة القطاع ا��اص، و �ذا ما يتحقق من خالل عملية تفو�ض 

�سي�� املرافق العمومية الشبكية للقطاع ا��اص، فعملية ا��وصصة تقتصر ع�� م�مة ال�سي�� 

.العمومي فتظل لل��ص املعنوي من القانون العامو �ستغالل أما ملكية املرفق 

ق ب�نظيم امل20/8/2001مؤرخ �� 04-01مأمر رق82
ّ
خوصص��ا،ج ر ؤسسات العمومية �قتصادية و �سي���ا و، يتعل

.02/3/2008مؤرخ �� 11، ج ر عدد 28/2/2008مؤرخ �� 01-08مم باألمر ؛ معّدل و مت22/8/2001مؤرخ �� 47عدد 
رخ �� أّول جوان 195-02رسوم الرئا��� رقم أنظر امل83 ّ

�ر�اء ، يتضمن القانون �سا��� للشركة ا��زائر�ة للك2002مؤ

رخ �� 39،ج ر عدد "سونلغاز"والغاز املسماة ّ
مؤّرخ �� 212-11رئا��� رقم ، معّدل و متمم باملرسوم ال2002جوان 02مؤ

.2011جوان 08مؤّرخ �� 32، ج ر عدد 2011جوان 02
سلكية،لقواعد العامة لل��يد واملواصالت الّسلكية وال�ّدد، ا�03-2000ن القانون رقم م12أنظر املادة 84

ّ
معّدل و لال

.مرجع سابقمتمم، 
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ا
ً
.طرف �� عملية التفو�ض ؟:املنتفعون من املرفق العمومي-ثالث

املرتفقون من املرفق العمومي �م ���اص الذين ي�تفعون و �ستفيدون من ا��دمات 

.85و�م يخضعون �� عالق��م �ذه للقانون العامال�� يقدم�ا �ذا املرفق،

طورات ال�� ش�د�ا حظ �و أّن مف�وم املرتفق قد طرأت عليھ تطورات �امة تماشيا مع التّ املال 

الذي تصطبغ عليھ عالمة ا��ضوع لإلدارة إ�� )L’administré(املرفق العام، فمن مف�وم املدار

ع��ف لھ بجملة من ا��قوق وأعت�� ��ص )L’usager(مف�وم املرتفق أو مستعمل املرفق
ُ
الذي ا

من -�� العديد من ا��االت–إ�� أن أصبح مؤخًرا مركزه القانو�ي يق��ب ، 86اص القانون من أ��

املركز القانو�ي للمس��لك الذي يخضع �� عالقتھ مع امل�� للقانون ا��اص، بل �� �عض ا��االت 

قد �عامل نفس معاملة املس��لك كما �و ا��ال بال�سبة للمرافق العامة ذات الطا�ع الصنا�� 

.و التجاري 

:لّعل من �سباب ال�� ت��ر محاولة املساواة ب�ن املركز القانو�ي للمرتفق و املس��لك �ـــــــــــــــــي

التحرر �قتصادي وما ترتب عنھ من أف�ار لي��الية، بحيث �ان ينظر إ�� الشر�ات ا��اصة -

الس�� من أجل تحقيق (ايات سلبيةنظرة س�ئة ع�� اعتبار أّ��ا ��دف إ�� تحقيق قيم و غ

، ب�نما ينظر إ�� املرافق العامة ع�� أّ��ا وسيلة لتكر�س قيم ...)الر�ح، تحقيق املص��ة ا��اصة

لكن انقلبت �ية اليوم لتصبح الشر�ات ا��اصة ...).�الفعالية، ا��وار�ة، قابلية التطور (مثالية

�� ح�ن أّن املرافق ...دم مصا�� ا��م�ور �الفعالية والسرعة�� ال�� ��دف إ�� تحقيق غايات تخ

املرافق �ذهغرقت �� معانات البطء و �حت�ار، �ذا ما أدى إ�� إعادة النظر �� مركزالعامة 

ومحاولة معامل��ا نفس معاملة الشر�ات التجار�ة ا��اصة و بالضرورة �ذا التحول سوف يؤثر 

.ع�� مركز املرتفق�ن

�ا عالقة ب�نالتخلص من فكرة ا��ضوع لإلدارة، فعالقة املرتفق باإلدارة ٌتوصف بأ�ّ محاولة-

ر عليھ، و لكن مثل �ذا �ختالف �� املراكز ال نجده �� 
َ
قوّي و ضعيف أو ب�ن مسيطر ومسيط

عالقة املس��لك بامل�� ف�ل�ما �� مركز مساوي لآلخر ف�ذا ما ي��ر محاولة حماية املرتفق بنفس 

.�87ام القانونية ال�� تح�� املس��لكح� 

85 QUIRNY Bernard , « Les droits de l’usager face au droit du marché » ,RFDA, Janvier-février 2008 , p. 20.
86 DONIER Virginie, « Les droits de l’usager et ceux du citoyens » , RFDA, Janvier-février 2008 , p. 13.
87 QUIRINY Bernard, Op.cit, p. 20 .
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السؤال الذي يثار �� �ذا الصدد فإ�� جانب �ل من املفّوض و املفّوض إليھ اللذان إّن 

ا أيضا؟
ً
�جابة .�شكالن طر�� عملية التفو�ض، �ل �عت�� املرتفقون من املرفق املفوض طرف

م أجانب عن عملية التفو�ض ولكن �ذا ال يمنع من تمتع�م ا ت�ون بالنفي، فاملرتفقون �ًم ــــــــــــــــــــــــــحت

بمجوعة من ا��قوق سواء �� مواج�ة املفّوض أو �� مواج�ة املفّوض إليھ، ع�� اعتبار أّن الغاية 

ل��م�ور، ن نوعية ا��دمة العمومية املقدمة�ساسية من ال��وء إ�� التفو�ض �و تحس�

و الثانية ب�ن )1(نو�� ت�شأ ب�ن املفّوض و املرتفق�� :مختلفت�نو علية نالحظ وجود عالقت�ن 

).2(املفّوض إليھ و املرتفق�ن

عندما ت�نازل السلطة العامة عن م�مة �سي�� و استغالل مرفق :عالقة املرتفق�ن باملفّوض-1

عن طر�ق عملية التفو�ض، فإّن ذلك )خاصة القطاع ا��اص(عمومي مع�ن لفائدة ��ص آخر 

�عف��ا من تحمل مجموعة من �ل��امات واملسؤوليات من أجل حماية مصا�� ا��م�ور الذي ال

.�ستفيد من خدمات �ذا املرفق املفّوض

فاملرتفقون يث�ت ل�م حق أسا��� و مبد�ي �� مواج�ة ال�يئة املفّوضة أال و�و ضمان ال��ام 

عليھ املرفق العام من مساواة املفّوض إليھ ب�نفيذ ال��اماتھ واح��امھ للمبادئ ال�� يقوم

مطالبة ال�يئة املفّوضة من استعمال -املرتفقون -واستمرار�ة وقابلية التطور، إذ يمكن ل�م

ھ يث�ت )كسلطة العقاب(سلطا��ا 
ّ
إلجبار املفّوض إليھ ع�� اح��ام �ذه املبادئ، ضف إ�� ذلك فإن

يصدر من ال�يئة املفّوضة قد يؤثر ع�� ل�م ا��ق �� ال��وء إ�� القضاء للمطالبة بإلغاء أي قرار 

وعليھ فإّن ال�يئة املفّوضة ملزمة بالس�ر ع�� حماية مصا�� املرتفق�ن من �عنت .�ذه املبادئ

ب مص��تھ ا��اصة ع�� حساب 
ّ
املفّوض إليھ خاصة إذا �ان من القطاع ا��اص الذي قد �غل

.مصا�� �ذه الفئة

-02من القانون 03ء والغاز ع�� القنوات حسب املادة و ع�� س�يل املثال �ش�ل توز�ع الك�ر�ا

عد الّدولة ضامنة لھ، كما يمكن أن ت�نازل عن عملية استغاللھ ل��ص 0188
ُ
مرفقا عاما و�

آخر عن طر�ق منحھ �متياز بموجب مرسوم تنفيذي باق��اح من وز�ر الطاقة �عد أخذ رأي 

ل�شاطھ و�ث�ت عدم اح��امھ للقواعد )إليھاملفّوض (عند ممارسة صاحب �متياز.��نة الضبط

ق بالك�ر�اء و توز�ع2002فيفري 5مؤّرخ �� 01-2002قانون رقم 88
ّ
.، مرجع سابقالغاز ع�� القنوات، يتعل
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الناتجة عن تطبيق واجبات املرفق العام تتدخل ال�يئة املفّوضة املتمثلة �� الّدولة لتوقيع 

٪ من رقم �عمال املنجز �� السنة 03العقو�ات املقررة قانونا و املتمثلة �� غرامة مالية تقدر بـ 

دينار جزائري، فع�� �ذا النحو فإن الّدولة �سلطة مالي�ن05الفارطة دون أن يتجاوز مبلغ�ا 

العقاب ال�� تتمتع ��ا تجاه صاحب �متياز �عد حامية ملصا�� املستفيدين من قطاع الك�ر�اء 

.والغاز

يرتبط املفّوض لھ �عالقة مباشرة باملنتفع�ن من املرفق :عالقة املرتفق�ن باملفّوض إليھ–2

 العمومي، ف�م الذين يطلبون م
ّ
مون نھ تقديم ا��دمة ع�� أن يدفعون لھ املقابل، كما يتظل

فوجود مثل �ذه العالقة املباشرة و املستمرة .89أمامھ �� حالة ما لم ترض��م ا��دمة املقدمة

تفو�ض املرافق العمومية عن با�� العقود ملية و املفّوض لھ �� عالمة مم��ة لعب�ن املنتفع�ن 

�� عاتق املفّوض لھ ال��ام بتحقيق املساواة ب�ن �ل من ي�تفع با��دمة كما يقع ع.�دار�ة �خرى 

ال�� يقدم�ا و العمل ع�� تحس�ن جودة �ذه ا��دمة و تحيي��ا و تطو�ر�ا �لما دعت الضرورة إ�� 

.ذلك

ھ �� الوضعية ال�� ي�ون ف��ا املفّوض إليھ ��ص من القانون 
ّ
و ا��دير باإلشارة إ�� أن

قة ال�� تجمعھ مع املرتفق�ن تدخل ضمن نطاق القانون ا��اص و ينظر �� ا��اص، فاّن العال

املنازعات الناشئة بي��ما القا��� العادي �س�ب تخلف املعيار العضوي الذي يت�ناه املشرع 

.ا��زائري، و �ذا بالرغم من �ون أن �ذه العالقة محور�ا �و مرفق عام

.59ص ،2000، القا�رة، تفو�ض املرفق العام، دار ال��ضة العر�ية، دمحم دمحم عبد اللطيف89
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الفرع الثا�ي

ية تفو�ض �سي�� املرافق العامة الشبكيةالقواعد �جرائية لعمل

عندما تقرر السلطة العامة ال��وء إ�� آلية التفو�ض من أجل �سي�� املرافق العامة 

 (الشبكية وجب عل��ا مراعاة مجموعة من القواعد
ً
).ثانًيا(و �جراءات)أّوال

 أوّ 
ً
املرافق العامة الشبكيةتفو�ضالقواعد ال�� تحكم عملية –ال

تقنية تفو�ض �سي�� املرافق العامة الشبكية ع�� جملة من القواعد ا��اصة ال�� ترتكز

تنفرد ��ا إّما �س�ب �دف�ا أو موضوع�ا أو �س�ب طبيع��ا، فعملية التفو�ض �س�ند إ�� �عتبار 

، و خضوعھ للرقابة املستمرة أثناء )2(و تحملھ ��اطر �ستغالل)1(ال����� للمفّوض إليھ

).3(غاللعملية �ست

90قاعدة �عتبار ال�����–1
Intuitus personae: ش�ل املفّوض إليھ �� عملية التفو�ض�

قدم ع�� تأ�يلھ ب�سي�� املرفق العام و استغاللھ 
ُ
محل اعتبار ع�� أساس أّن السلطة املفّوضة ت

املا�� أو الف�� اس�ناًدا إ�� اعتبارات موجودة فيھ دون غ��ه، و �ذه �عتبارات قد تتعلق با��انب 

.أو مؤ�الت علمية أو خ��ة أو أقدمية و �شمل  نطاق �ذه القاعدة �ل من التفو�ض �نفرادي ...

.و التفو�ض التعاقدي

ق بالتفو�ض �نفراديففي
ّ
01-2002م ـــنون رقــــامن الق73و 72ص املواد ـــتنالــــمثما يتعل

ق بالك�ر�اء
ّ
�ش�ل مرفق ع�� أّن �شاط توز�ع الك�ر�اء و الغاز 91لقنواتو توز�ع الغاز ع�� ااملتعل

ا ع�� امتياز تمنحھ الدولة بناء ع�� طلب عروض تقوم بھ ��نة ضبط عام يتم استغاللھ بناء

الك�ر�اء و الغاز و �ذا �متياز غ�� قابل للتنازل عنھ، و ُيمنح بصفة اسمية ع�� أساس معاي�� 

ق باملقدرة التقنية و 
ّ
املالية للم���� لالمتياز ع�� تنفيذ �ل��امات ال�� �ع�د ��ا �� عامة تتعل

ملف طلب العروض، و كذا قدرتھ ع�� تطو�ر املرفق العمومي اس�نادا إ�� خ��تھ املك�سبة �� 

.92امليدان و كفاءة إطاراتھ و مس��يھ

ار ال����� �� ا��ال العقدي، ف�� �ع�� �خذ �ع�ن �عتبار ��ص املتعاقد وفقا للتعر�ف الكالسي�ي لقاعدة �عتب90

عند إقامة الروابط التعاقدية، ف��صية املتعاقد عنصر حاسم �� ركن الرضا بدونھ ال يت�ون العقد، ف��ص املتعاقد 

:انظر �� �ذا املوضوع.�ش�ل محل بل س�ب العقد

ANTOINE Aurélien, « L’intuitus personae dans les contrats de la commande publique », RFDA, Septembre-

Octobre 2011, p.p. 879-898.
ق بالك�ر�اء و توز�ع 2002فيفري 5مؤّرخ �� 01-2002قانون رقم 91

ّ
.مرجع سابقالغاز ع�� القنوات،، يتعل

، يحدد كيفيات منح امتيازات توز�ع 2008ل سنة أبر�9مؤرخ �� 114-08من املرسوم التنفيذي رقم 07أنظر املادة 92



املنافسة ا��ّرةللمرافق العامة الشبكية مع تكييف التنظيم ال�يك�� نحو:مظا�ر تحر�ر القطاعات الشبكيةالباب �ّول 

42

ية ع�� أّن الرخصة تمنح بصفة ��ص0393-2000من القانون رقم 33كما تنص أيضا املادة 

 �عد موافقة السلطة املانحة ل�ا
ّ
.و ال يجوز التنازل عن ا��قوق امل��تبة ع��ا إال

 التفو�ض التعاقديمجالأّما ��
ً
املتعلق 12-05من القانون رقم 104املادة فنجد مثال

ھ94باملياه
ّ
"تنص ع�� أن فة باملوارد املائية ال�� تتصرف باسم ا:

ّ
لّدولة أو صاحب يمكن لإلدارة امل�ل

أو التط��� ملتعامل�ن �متياز، تفو�ض �ّل أو جزء من �سي�� �شاطات ا��دمة العمومية للمياه

، كما تتأكد أيضا �ذه القاعدة "...مؤ�الت م�نية ضمانات مالية �افيةعمومي�ن أو خواص ل�م 

ادة أن يتضمن ، بحيث �ش��ط �ذه امل27595-10من املرسوم التنفيذي رقم 03من خالل املادة 

ف املرفق بمشروع اتفاقية تفو�ض ا��دمات العمومية للميــــــــــــاه و التط��� مجموعة من 
ّ
املل

.الوثائق من بي��ا ما ي��ر التأ�يالت امل�نية و الضمانات املالية للمتعامل املقبول 

بالتنفيذ ال��ام املفّوض إليھنتائج �امة تتمثل ��قاعدة �عتبار ال�����ي��تب عن

ال����� و ال يجوز التنازل عن م�مة ال�سي�� و �ستغالل لفائدة ��ص آخر عن طر�ق ما 

التفو�ض �� أما خاصة بال�سبة للتفو�ض �نفرادي�subdélégationس�� بالتفو�ض الفر�� 

من القانون رقم 108فمثال املادة نص القانو�ي بذلك �� حاالت معينة،التعاقدي فقد �سمح ال

ھ يمكن لصاحب �متياز التنازل عن استغالل ا��دمات 05-12
ّ
ق باملياه تنص ع�� أن

ّ
املتعل

.العمومية للمياه و التط��� لكن �عد ا��صول ع�� موافقة �دارة امل�لفة باملوارد املائية

risquesقاعدة تحمل املفّوض إليھ ��اطر و أعباء �ستغالل–2 et perils: يقصد بمخاطر

ف بإدارة املرفق العام و أعباء
ّ
�ستغالل تلك ا��اطر املالية و التقنية و مسؤولية ال��ص امل�ل

.96عن �ضرار ال�� تحدث ن�يجة اس�ثماره للمرفق

.2008ماي 13، مؤرخ �� 20ر عدد الك�ر�اء و الغاز و ����ا و دف�� الشروط املتعلق بحقوق صاحب �متياز و واجباتھ ، ج
معّدل ة،القواعد العامة لل��يد و املواصالت السلكية و الالسلكي، يحّدد 2000أوت 05مؤّرخ �� 03-2000قانون رقم 93

.مرجع سابقو متمم،
ق باملياه،  معّدل و متمم، مرجع سابق2005أوت 04مؤّرخ �� 12-05قانون رقم 94

ّ
.،  يتعل

، يحدد كيفية املوافقة ع�� اتفاقية تفو�ض ا��دمات العمومية 2010نوفم�� 04مؤرخ �� 275-10مرسوم تنفيذي رقم 95

.2010نوفم�� 10ؤرخ �� ، م68للمياه و التط���، ج ر عدد 
، م�شورات ا��ل�� ا��قوقية،�و�� ط ، دراسة مقارنة:التفو�ض �� إدارة و اس�ثمار املرافق العامة، وليد حيدر جابر96

.110، ص 2009ب��وت، 
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و القاعدة العامة �� أّن املفّوض إليھ يتحمل مسؤولية �ستغالل، فإذا أحسن ال�سي�� و حقق 

أساء ال�سي�� و حقق خسارة فيتحمل ذلك، وأساس قاعدة تحمل الر�ح في�ون لھ ذلك و إن 

املفّوض إليھ للمخاطر �عود إ�� �ستقاللية ال�� تقوم عل��ا تقنية التفو�ض و ال�� تقوم ع�� 

فكرة نقل مسؤولية املرفق العام إ�� ��ص آخر و الذي يأخذ ع�� عاتقھ م�مة �سي�� و إدارة 

.مدة زمنية محددةاملرفق العمومي ب�ل جوانبھ خالل 

لقد ش�دت قاعدة تحمل املفّوض إليھ ��اطر �ستغالل تطورات مختلفة، ففي 

لبداية تم �خذ ��ذه القاعدة ع�� إطالق�ا �� عقود �متياز، بحيث ينفرد املفّوض إليھ بتحمل ا

الفكرة لكن لم تدم �ذه.�ل مخاطر �ستغالل و تبقى ال�يئة املفّوضة بمنأى عن أية مسؤولية

طو�ال ف�س�ب �عرض القطاع ا��اص لصعو�ات مالية كب�� أثناء ا��رب العاملية الثانية و �و 

�� استجابت ل�ذا املطلب، ومن �نا�مر الذي دفعھ إ�� طلب �عانات من السلطة العامة ال

.�انت البداية �� مشاركة ا��ماعة العمومية �� تحمل ا��اطر و �عباء �� عقود التفو�ض

فاألصل إذن �و انفراد املفّوض إليھ �� تحمل مخاطر �ستغالل، لكن �ذا ال يمنع من 

تدخل السلطة املفّوضة �� تحمل جزء م��ا وذلك من أجل حماية املص��ة العامة و استمرار�ة 

بل أك�� من ذلك نجد �� �عض أنواع عقود التفو�ض تنفرد السلطة املفّوضة .97املرفق العمومي

اطر �ستغالل بحيث يقوم املفّوض إليھ ب�سي�� املرفق العمومي ��ساب السلطة بتحمل مخ

)الو�الة ا��فزة(املفّوضة و ع�� مسؤولي��ا كما �و �مر بال�سبة لعقد مشاطر �ستغالل

.98و عقد ال�سي��

��ص من إذا �ان أساس عملية التفو�ض �و تنازل :قاعدة خضوع املفّوض إليھ للرقابة–3

القانون العام عن �سي�� و استغالل مرفق عمومي لفائدة ��ص آخر فإّن ذلك ال �ع�� ا�عدام 

أّية رابطة ب�ن �ذا املرفق و ال��ص من القانون العام، بل يحتفظ �ذا �خ�� �سلطة الرقابة 

مباشرة ب�ن عالقةو ال�� تك���� درجة كب��ة من ��مية �� عملية التفو�ض، و ذلك نظًرا لوجود

.169-166، مرجع سابق، ص دمحم دمحم عبد اللطيف-:أنظر �� �ذا الشأن97

- GUGLIELMI Gilles, KOUBI Geneviève, Op Cit., p.p. 430-431 .
، املتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفو�ضات املرفق العام، 247-15من املرسوم الرئا��� رقم 210أنظر املادة98

.مرجع سابق
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و املنتفع�ن، ل�ذا الس�ب فاّن سلطة الرقابة ل�ست مجرد حق تتمتع بھ ال�يئة املفّوض إليھ 

ما �و ال��ام يقع ع�� عاتق�ا أيًضا، بحيث يمكن للمنتفع�ن من املرفق العمومي ا
ّ
ملفوضة و إن

ولي��ا �� حالة املفّوض إلزام السلطة املفّوضة التدخل من أجل إعمال �ذه الرقابة أو إثارة مسؤ 

.تقص���ا عن أداء �ذا الواجب

تمارس السلطة املفّوضة عملية الرقابة �عدة طرق، فقد تتم الرقابة عن طر�ق رفع تقار�ر 

دور�ة من املفّوض إليھ و يظ�ر ذلك مثال �� مجال ا��دمات العمومية للمياه و التط���، بحيث 

متياز بتقديم تقر�ر سنوي للسلطة مانحة صاحب � 1299-05من القانون رقم 109تلزم املادة 

�متياز �سمح بمراقبة شروط تنفيذ ا��دمة العمومية للمياه و التط���، و ي�ون �ذا التقر�ر 

كما يجب ع�� املل��م وضع �ل الوثائق .و املالحظات امل��تبة عن دراستھ محل عرض ع�� ا���ومة

رور�ة لتقيم تفو�ض ا��دمة العمومية تحت تصرف السلطة التقنية و املالية و ا��اس�ية الض

.املفّوضة

�� مجال املرافق العامة الشبكية ا��اضعة لرقابة سلطة ضبط فإّن املفّوض إليھ ملزم 

بتقديم �ّل املعلومات الضرور�ة ل�ذه ال�يئة، فع�� س�يل املثال يضطلع القانون املتعلق بالك�ر�اء 

وات  ��نة الك�ر�اء و الغاز بم�مة تحقيق املرفق العام و ذلك من خالل و توز�ع الغاز ع�� القن

مراقبة و تقييم مدى تنفيذ املتعامل�ن لواجبات املرفق العام، و تمارس ال��نة �ذه امل�مة عن 

طر�ق إلزام املتعامل�ن املتدخل�ن �� السوق ب��و�د�ا ب�ل املعلومات الضرور�ة، كّما يمكن أن 

و الغاز �ستعانة بأعوان و يمكن ل��نة ضبط الك�ر�اء .100با��م �� ع�ن امل�انتقوم بمراقبة حسا

ف بالطاقة أو رئ�س ال��نة بإجراء التحر�ات محلف�ن
ّ
و مؤ�ل�ن قانوًنا من قبل الوز�ر امل�ل

ام القواعد لفات ال�� قد يرتك��ا املتعامل�ن و املتعلقة �عدم اح�� االضرور�ة من أجل رفع ا��

.101واجبات املرفق العاملا��ّددة

ق باملياه، معدل و متمم،  مرجع سابق،2005أوت 04مؤّرخ �� 12-05قانون رقم 99
ّ
.يتعل

ق بالك�ر�اء و توز�ع الغاز ، ي2002فيفري 05مؤّرخ �� 01-2002رقم من القانون 128، 115/9، 114/1أنظر املواد 100
ّ
تعل

.ع�� القنوات، مرجع سابق
.قانون نفسھمن ال143و 142أنظر املادت�ن101
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إجراءات عملية تفو�ض املرافق العامة الشبكية-ثانًيا

�ص املعنوي ا��اضع للقانون العام و املسؤول عن املرفق العمومي ،املبدأ
ّ

�و حّر�ة ال�

و �ذه ا��ر�ة تدخل ضمن �ختصاص العام لھ ،��102 اختيار �سلوب املناسب ل�سي��ه و إدارتھ

 قانون البلدية.العمومي املع���� تنظيم املرفق
ً

الذي يمنح 103و من تطبيقات �ذا املبدأ نجد مثال

ا��ّر�ة �� اختيار أسلوب �سي�� مصا���ا العمومية و ال�� ت��اوح ب�ن 150ل�ذه �خ�� �� مادتھ 

104قانون الواليةكما نجد أيًضا �ذا املبدأ مكّرس �� .از و التفو�ضــــــــــــــــــال�سي�� املباشر و �متي

و ال�� تتمتع با��ر�ة �� تحديد طر�قة إدارة مرافق�ا ب�ن ال�سي�� املباشر أو عن طر�ق املؤسسة 

.العمومية الوالئية أو �متياز

لكن مثل �ذه ا��ر�ة ال�� قد تمنح لل��ص املعنوي ا��اضع للقانون العام �� اختيار أسلوب 

�ا باعتبارات معينة، فقد تفرض طبيعة املرفق العام أسلوب �سي�� املرفق العمومي قد يتم تقيد

)�العدالة و �من و الدفاع(مع�ن إلدارتھ دون سواه، فمثال املرافق العام ال�� توصف بالسيادية

 بموجب ال�سي�� املباشرة، كما قد يرد نص قانو�ي يفرض اح��ام طر�قة معينة 
ّ
ال يمكن إدار��ا إال

مومية كما �و الشأن بال�سبة للنصوص القانونية ال�� تفرض استحداث �� �سي�� املرافق الع

.منظمات م�نية إلدارة شؤون �عض امل�ن ا��ّرة

�� حالة ما إذا قرر ال��ص املعنوي ا��اضع للقانون العام املسؤول عن املرفق العمومي

ح��ام ه العملية تخضع لضوابط و إجراءات واجبة � تفو�ض �سي��ه ل��ص آخر، فإّن �ذ

فال��ص املفّوض ملزم .و ال�� ��دف �� مجمل�ا إ�� ضمان الشفافية و املوضوعية �� �ختيار

 أنھ يمكن )1(بمراعاة مبدأ جو�ري عند القيام �عملية التفو�ض و �و مبدأ املنافسة ا��ّرة 
ّ
، إال

).2(تجاوزه  �� حاالت معّينة 

102 Voir : CHABERT Emmanuelle, « Droit et économie de la concurrence dans le régime de passation de la

Délégation de Service Public, Recherche d’efficacité concurrentielle en régime de délégation de service

public » , séminaire : Partenariat Public Privé, université de Lyon 2, juin 2006, p.p. 19-20
.ق، يتعلق بالبلدية، مرجع ساب2011جوان 22مؤرخ �� 10-11قانون رقم 103
ق بالوالي2012فيفري 21مؤرخ �� 07-12قانون رقم 104

ّ
.ة، مرجع سابق، يتعل



املنافسة ا��ّرةللمرافق العامة الشبكية مع تكييف التنظيم ال�يك�� نحو:مظا�ر تحر�ر القطاعات الشبكيةالباب �ّول 

46

ا ختيار املفّوض إليھ تطور ش�ّدت عملية ا:لتفو�ضمبدأ املنافسة ا��ّرة �� عملية ا–1

فبعدما �انت السلطة املفّوضة تتمتع  بحر�ة تامة �� اختيار ال��ص الذي ت�نازل ملص��تھ ا�مُم 

مقّيدة بمجموعة من �جراءات ال�� ��دف �� عن �سي�� املرفق العام، أصبحت �ذه ا��ر�ة

.105ا��ّرةمجمل�ا إ�� تكر�س مبدأ املنافسة

التفو�ض التعاقدي، و �ذا املبدأ جاء كن�يجة حتمية تحّدد نطاق إعمال حر�ة املنافسة بيو 

Commande)الح��ام مبادئ الطلبات العمومية publique)
:و املتمثلة ��106

مبدأ حر�ة الدخول إ�� الطلبات العمومية، مبدأ املعاملة امل�ساو�ة للم�����ن و مبدأ شفافية 

ھ تّم تكر�س مبدأ املنافسة ا��ّرة �� عقد التفو�ض كما �و الشأن .107ت�جراءا
ّ
و املالحظ أن

ق 247-15من املرسوم الرئا��� رقم 209املادة بدليل أّن بال�سبة للصفقات العمومية 
ّ
املتعل

حيلنا عند إب108بالصفقات العمومية و تفو�ضات املرفق العام
ُ
ات تفو�ض املرفق ـــــــــــــــــــــــــــرام اتفاقيـــــــت

، مرجع سابق، ص ص وليد حيدر جابر؛ 123-115، مرجع سابق، ص ص دمحم دمحم عبد اللطيف:أنظر �� �ذا الشأن105

260-273.

SOLDINI David, « La délégation de service public, sa fonction, ses critères », RFDA, Novembre-Décembre

2010, p. 1119.
commandeف الطلبات العمومية �عرّ 106 publique ّا مجموع �جراءات ال�� من خالل�ا يقوم ��ص من القانون العام بأ��

.ناملرتفق�بالتعاقد من أجل إنجاز �شغال أو ال��و�د بالسلع و ا��دمات، أو ينظم تقديم خدمة معينة للغ�� و عادة ما ي�ون 

، و �شمل كما �عّرف أيضا بأّ��ا مجموع العقود ال�� ت��م�ا �دارة ��دف تلبية متطلبا��ا و احتياجا��ا من السلع و ا��دمات

.كة، عقود استغالل الدوم�ن العاماعقود الشر �ل من الصفقات العمومية، عقود التفو�ض، و يصنف قانون الطلبات ....

ھ يلزم �دارة املتعاقدة ع�� اح��ام مبدأ املنافسة و �عالن املسبقالعمومية ضمن القوان�
ّ
.ن �جرائية �ون أن

La commande publique regroupe un ensemble de contrats par lesquels l’administration se procure des biens

ou des services comme les marchés publiques, les contrats de délégation des services publics, des

conventions d’occupations du domaine public, ….. Le droit de la commande publique et un doit procédurale,

il contient l’ensemble des règles portantes sur des obligations de publicité et de mise en concurrence.

:ذا املوضوعأنظر �� �

- NICINSKI Sophie, Droit public des affaires, 2eme Ed, Montchrestien- Lextenso éditions, Paris, 2010, p.507 .

- BEZANCON Xavier, CUCCHIARINI Christian et COSSALTER Philippe, Le guide de la commande

publique, 3eme Ed, édition Le Moniteur, Paris, 2012, p. 07 .

- HEINTZ Mathieu, « La commande publique, outil d’interventionnisme public », RFDA, juillet- Aout 2010,

p.p. 760-763 .
107 NICINSKI Sophie, Droit public de la concurrence, LGDJ, Paris, 2005, p.54.

يتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفو�ضات املرفق العام، ، 2015م��س�ت16مؤّرخ �� 247-15مرسوم رئا��� رقم 108

.مرجع سابق
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العام إ�� املبادئ املعمول ��ا �� مجال إبرام الصفقات العمومية، لكن بالرغم من ذلك ف�ناك 

فرق جو�ري ب�ن ال�دف املرجو تحقيقھ من تفعيل مبدأ املنافسة ا��ّرة �� كال من 

ة لعمومية �و ا��صول ع�� عّد ، فإذا �ان ال�دف من حّر�ة املنافسة �� الصفقة االعقدين

عروض من املتنافس�ن مع تخصيص الصفقة للمتع�د الذي يقدم أحسن العطاءات من حيث 

املزايا �قتصادية و أقل�ا ت�لفة و الذي يتم اختياره وفقا ملعاي�� موضوعية و ال�� �عد بصفة 

ض بأقل ت�لفة ، فإّن املنافسة �� عقود التفو�ض ل�س ال�دف م��ا ا��صول ع�� عر 109مسبقة

ما ما يتحكم -الت�لفة القليلة–و ال �ش�ل �ذه �خ�� 
ّ
معيار حاسم �� اختيار املفّوض إليھ و إن

.�� اختيار �ذا الطرف �و �عتبارات ال��صية من مؤ�الت مالية، تقنية، خ��ات م�نية ...

، بحيث 110من قانون املياه105ادة كما كّرس املشرع ا��زائري أيًضا مبدأ املنافسة ا��ّرة �� امل

.يتم تفو�ض ا��دمات العمومية للمياه و التط��� عن طر�ق عرض�ا ع�� املنافسة

يتجّسد مبدأ املنافسة ا��ّرة �� عقود تفو�ض املرافق العمومية ع�� ثالث 

ق بحر�ة أّي 
ّ
خول إ�� � الّد ��ص تتوفر فيھ الشروط القانونية �مستو�ات، املستوى �ّول يتعل

ق باملص��ة العامة و النظام العام–مثل �ذه العقود  فال يجوز وضع أي عائق 
ّ
 ما �عل

ّ
يمنعھ -إال

 من الّد 
ّ
.��� و الفوز بالعقدخول و ال�

 أّما املستوى الثا�ي ل�ذا املبدأ ف��تبط باملعاملة امل�ساو�ة ل�ّل 
ّ
����ن، فيجب ع�� امل�

 ال�يئة املفّوضة معاملة �ّل 
ّ
����ن معاملة م�ساو�ة من خالل توف�� نفس املعلومات و الوثائق امل�

.ا��اصة بالعقد املراد إبرامھ، و إخضاع�م لنفس �جراءات

ق املستوى �خ�� ملبدأ املنافسة ا��ّرة �شفافية �جراءات ال�� ت�بع�ا السلطة 
ّ
ب�نما يتعل

و �� �عالن املسبق الذي ي�ب�� أن املفّوضة و الذي يتجسد من خالل مجموعة من الوسائل 

ُيحّدد فيھ املعاي�� ال�� سوف �عتمد عل��ا السلطة املفّوضة الختيار املتعاقد مع�ا و شروط تنفيذ 

�ل الوثائق ال�� وصلت إل��ا أثناء �ل بام السلطة املفوضة باالحتفاظ العقد، إ�� جانب ال�� 

�عليل رفض العطاءات و امل�����نائز بالعقد ومراحل �برام، كذلك ت��ير اختيار املتعاقد الف

�ا ــــــــــ�ذه العناصر  من شأ��ا تكر�س مبدأ الشفافية و �� حالة �خالل بو إش�ار منح العقد، ف�ّل 

تضمن تنظيم الصفقات العمومية و امل،  2015س�تم��16ؤّرخ �� امل247-15رئا��� رقم الاملرسوممن40ظر املادة أن109

.تفو�ضات املرفق العام، مرجع سابق
ق باملياه، معّد ، ي2005أوت 04مؤّرخ �� 12-05قانون رقم 110

ّ
.ل و متمم،  مرجع سابقتعل
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.111قد يؤدي �مر إ�� إلغاء �جراء

يتحقق تفعيل مبدأ املنافسة �� مجال تفو�ض املرافق العمومية من خالل إجراء جو�ري 

شيح و يخلق جو تناف��� و يفرض ع���سمح بتقديم عّدة طلبات تر الـــــذيو�و �ش�ار املسبق و 

.112السلطة املفّوضة دراسة موضوعية للعروض

ق بتفو�ضات املرفق العام247-15لم يضبط املرسوم الرئا��� رقم 
ّ
�جراءات 113و املتعل

�� نصوص تطبيقية �ا مستقبالض و ال�� قد يتم تحديدالواجب إتباع�ا إلبرام عقود التفو�

قد أخذ بإجراء �عالن املسبق عند تفو�ض ��105 مادتھ 115ب�نما نجد قانون املياه.114لھ

و يجب أن يتضمن �ذا �عالن السيما محتوى ا��دمات ا��دمات العمومية للمياه و التط���

ة التفو�ض، كيفيات دفع ال�� يتحمل�ا املفّوض لھ، شروط تنفيذ�ا، املسؤوليات املل��م ��ا، مّد 

.أجر املفّوض لھ أو �سع��ة ا��دمة املدفوعة من املستعمل�ن و معاي�� تقييم نوعية ا��دمة

و املالحظ أّن املشرع لم يحدد م�ان �شر مثل �ذه �عالنات مما يمنح للسلطة املفّوضة حر�ة 

إبرام عقود تفو�ض املرافق العمومية Sapinأخضع املشرع الفر���� �� قانون ب�نما.�ختيار

مرة �� دور�ة مختصة �� �شر �عالنات القانونية، :إلجراء �عالن املسبق، و يتم ال�شر مرت�ن

.116و مرة أخرى �� �شرة مختّصة بالقطاع �قتصادي املع�� بالتفو�ض

إذا �انت القاعدة �� :ملية التفو�ض�ست�ناءات الواردة ع�� مبدأ املنافسة ا��ّرة �� ع–2

إطار التفو�ض التعاقدي �و قيام السلطة املفّوضة بالّدعوة إ�� املنافسة قصد ضمان املساواة 

ھ �� �عض 
ّ
ب�ن امل�����ن و شفافية العمليات من خالل إجراء جو�ري و �و �عالن املسبق، فإن

.لعدم جدواهالصور �خرى من التفو�ض �س�بعد م��ا مبدأ املنافسة 

111 Voir : KEBE Aboubacry, « Commande Publique et Concurrence », Séminaire : Activités publiques et

concurrence, Université d’Evry Val d'Essonne, 2013, www.lepetitjuriste.fr
.120، مرجع سابق، ص دمحم  دمحم عبد اللطيف112
، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفو�ضات املرفق العام، 2015س�تم��16مؤّرخ �� 247-15مرسوم رئا��� رقم 113

.مرجع سابق
ھ تّم  إعداد مشروع أّو�� ملرسوم تنفيذي يحّدد �ساليب ال�� يتم من خالل�ا تجسيد تف114

ّ
و�ض املرافق العمومية �ش�� إ�� أن

.و سوف �عرض ع�� ا���ومة �� �يام املقبلةمن قبل وز�ر الداخلية، و �ذا املشروع تم اق��احھ ا��لية

MAKEDGH Madjid, “Partenariat public-privé pour la gestion des services publics”, El Watan le 20/03/2018,

www.elwatan.com .
ق باملياه، معدل و متمم،  مرجع سابق2005أوت 04مؤّرخ �� 12-05قانون رقم 115

ّ
.، يتعل

.120، مرجع سابق، ص دمحم  دمحم عبد اللطيف116
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و �� حالة تفو�ض ��ص من القانون العام لنفسھ )أ(يظ�ر ذلك �� التفو�ض �نفرادي

Délégation in house)ب.(

ال�� ت�نازل من خالل�ا السلطة -كما رأينا سابقا–�و إحدى �ساليب :التفو�ض �نفرادي -أ

املنفردة، سواء بموجب نص العامة عن �سي�� و استغالل مرفق عمومي ل��ص آخر باإلرادة

.ر�عية أو بموجب قرار إداري فردي�شر��� و الذي يدخل ضمن اختصاص السلطة ال�ش

و �� �لتا ا��الت�ن ال يتم ف��ما ال��وء إ�� إعمال مبدأ املنافسة ع�� اعتبار أّن املفّوض إليھ يتم 

�سي�� املرفق العام تحديده بصفة انفرادية سواء من قبل املشرع الذي يؤ�ل ال��ص �خر ب

أو من قبل ال�يئة �دار�ة ال�� تمنح القرار �داري ،للمنظمات امل�نيةكما �و ا��ال بال�سبة

��ص تتوفر فيھ الشروط القانونية من ل�ّل ...الفردي الذي يأخذ ش�ل الرخصة أو ال��خيص

.أجل استغالل املرفق العمومي املع��

 
ّ
ھ �� �عض ا��االت �ست�نائية ح�� �� إطار التفو�ض لكن ما تجدر �شارة إليھ أن

�ش��ط القانون ال��وء إ�� طلب العروض من أجل اختيار �نفرادي بموجب قرار فردي قد

01-2000من القانون 32املفّوض إليھ، كما �و �مر بال�سبة لقطاع �تصاالت، فاملادة 

و استغالل شب�ات املواصالت /ة  إ�شاء أوتنص ع�� أّن رخص117املتعلق بال��يد و �تصاالت

السلكية و الالسلكية يتم منح�ا ل�ل ��ص طبي�� أو معنوي يرسو عليھ املزاد �عد �عالن عن

ا غ�� تمي��ي ي�ون �عالن عن املنافسة موضوعياملنافسة من اجل تقديم العروض، و يجب أن 

.118و شفاف مع معاملة امل�����ن معاملة م�ساو�ة

ولة الضامنة ل�ذا أين تمنح الّد 119ا �� مجال الك�ر�اء و الغازيظ�ر �ذا �ست�ناء أيضكما 

املرفق العمومي الشب�ي امتياز توز�ع الك�ر�اء و الغاز عن طر�ق طلب العروض الذي تقوم بھ 

و يجب أن يتضمن ملف طلب العروض و الذي ي�ب�� أن يوافق ، ��نة ضبط الك�ر�اء و الغاز

:مل�لف بالطاقة ع�� ماي��عليھ الوز�ر ا

سابق، يحّدد القواعد العامة لل��يد و املواصالت السلكية و الالسلكية، مرجع5/8/2000مؤّرخ �� 03-2000قانون رقم 117
أو استغالل شب�ات �تصاالت /خصة إ�شاء وصدر مرسوم تنفيذي يحدد �جراءات الواجب إتباع�ا من اجل منح ر 118

، يتضمن تحديد �جراء املطبق ع�� املزايدة بإعالن املنافسة من 09/5/2001مؤرخ �� 124-01التنفيذي رقم املرسوم�وو

.13/5/2001، مؤرخ �� 27لكية، ج ر عدد و الالسأجل منح رخص �� مجال املواصالت السلكية
ق بالك�ر�اء و توز�ع الغاز ع�� القنوات، مرجع ، ي05/2/2002مؤّرخ �� 01-2002من القانون رقم 73أنظر املادة 119

ّ
تعل

سابق
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وكفالةالتع�دضمانمبالغا��صوص،وجھيو��، ع��الذيالعروضطلبإعالن-

صاحبع��ال���داءمقاي�سوكذاوأمالكھومدتھ�متيازومحيطالتنفيذحسنضمان

.اح��ام�ا�متياز

الوز�ر امل�لف بالطاقة عل��ايوافقال������ن،للم�بالتعليمات املوج�ةاملتعلقامللف-

ق بمحتوى 
ّ
حـــــــــوفت�سليم العروضوشروطللعرضوالوثائق امل�ونةالعروضطلبو ال�� تتعل

.�متيازمنحمقاي�سوروفــــــــــــــــــــالظ

.�120متيازصاحبوواجباتملتعلقة بحقوق االشروطدف��بأح�امالتع�داستمارة-

لعّل الس�ب الدافع إ�� اش��اط اح��ام مبدأ املنافسة �� �ذه الصورة من التفو�ض �عود إ�� 

أ�مية ال�شاطات املراد استغالل�ا و ال�� تحتاج إ�� إم�انيات مالية و فنية معت��ة ي�ب�� توفر�ا �� 

.املفّوض إليھ

délégationنون العام لنفسھ تفو�ض ��ص من القا–ب  in house: تدخل فكرة تفو�ض

السلطة �دار�ة باستغالل و إدارة مرفق عمومي لفائدة فرع من فروع�ا ضمن نطاق �عاقد 

إم�انية �عاقد ��ص من القانون العام مع و قد يثار �ساؤل حول ،121الشــــــــــــخص مع نفسھ

ع املستقلة داخل �دارة الواحدة قد يحدث عمليافمن منطلق �عدد املصا�� و الفرو .نفسھ؟

ففي �ذه الصورة فاّن ،ا بي��ا و �ذه �تفاقات قد تأخذ ش�ل عقدـــــــاقات فيمــــــــــو أن تتم اتف

ة و كذا �عالن املسبق عن رغب��ا السلطة املفّوضة ل�ست بحاجة إ�� اح��ام إجراء املنافسة ا��رّ 

.�� املرفق العام املع���� التنازل عن �سي

نوفم�� �18رو�ية �� قرار صادر ع��ا بتار�خ مجموعةلسياق أكّدت محكمة العدل للو �� �ذا ا

أّن النصوص التوج��ية الصادرة ع��ا و املتعلقة بإجراء املنافسة و طلب العروض �� 1999122

قل ــــــية و ��ص آخر مستمجال الصفقات العمومية تطبق ع�� العقود امل��مة ب�ن جماعة عموم

توز�ع الك�ر�اء و الغاز و ����ا ازات ــــــــــــــــــا��دد كيفيات منح امتي114-08من املرسوم التنفيذي رقم 06أنظر املادة 120

.و دف�� الشروط املتعلق بحقوق صاحب �متياز و واجباتھ، مرجع سابق
ا��مع ب�ن صفت�ن �� ��ص واحد، و لقد نظم املشرع فيھالعقد الذي يتم ��فكرة �عاقد ال��ص مع نفسھ تتحقق121

 �� حاالت من القانون امل77ا��زائري �ذه الفكرة �� نص املادة 
ّ
د�ي ، و �صل �و عدم جواز �عاقد ال��ص مع نفسھ إال

.است�نائية منصوص عل��ا �� ذات املادة
122 CJCE, 18 novembre 1999, Teckal Sarl contre commune di Viano et AGAC, aff C-107/98, www.Marche-

public.fr
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و �س�ث�� من نطاق�ا تلك العقود ال�� ال ي�ون ف��ا املتعاقد مع �دارة و مختلف ع��ا تماما،

و لقد أخذ ��ذا الرأي املشرع الفر���� �� قانون .مستقل بل ي�ون مجرد امتداد إداري ل�ا

.123الصفقات العمومية

�عت�� �امتداد ��صاملنافسة ا��ّرة �� حالة التفو�ض لعليھ ح�� يتم اس�بعاد مبدأ 

:كفرع من فروع �ذه �خ��ة يجب توفر شرط�ن و �ماأو إداري للسلطة املفّوضة 

بال�يئة املفّوضة ارتباطا وثيقا من خالل خضوعھ لرقابة صارمة )الفرع(ارتباط املفّوض لھ -

يث ي�ون ل�ا تأث�� حاسم ع�� قراراتھ�شبھ رقاب��ا ع�� مصا���ا �دار�ة الداخلية، بح

.و اس��اتجياتھ خاصة �� مجال �سي�� املرفق

�ذا و�ت�ن، إّما أن يؤدي املفّوض لھبال�يئة املفّوضة و ذلك من زاارتباط �شاط املفّوض لھ-

ون �عاملھ مع ال�شاط ملص��ة السلطة املفّوضة أو ي�شارك و يتعاون مع�ا �� أدائھ، ب�نما ي�

.124الغ�� �ش�ل �ام���

البدا من �شارة إ�� الفرق املوجود ب�ن ال�سي�� املباشر للمرافق العامة وال�سي�� عن طر�ق و �نا

املفّوضة و الذي يبدو وا�ً�ا، ففي �سلوبالتفو�ض ملص��ة فرع من فروع السلطة �دار�ة

ق العمومي بنفس�ا مستعملة �� ذلك وسائل�ا تضمن السلطة �دار�ة داخليا �سي�� املرفل �وّ 

�سي�� املرفق لمرفق ج�از �سي�� خاص، ب�نما �� �سلوب الثا�يوأموال�ا ا��اصة دون أن ي�ون ل

العام يضمنھ ج�از أو مص��ة خارجية عن السلطة �دار�ة و �ذه �خ��ة ل�س ل�ا ال ��صية 

.لسلطة �دار�ةمعنو�ة و ال استقالل ما�� بل �� امتداد إداري ل

بال�سبة للمشرع ا��زائري فلقد أخذ بفكرة �عاقد ��ص من القانون العام مع نفسھ �� 

ع�� 125من قانون املياه104مجال ا��دمات العمومية للمياه و التط���، عندما نص �� املادة 

أ�شأة ة فروع إم�انية تفو�ض �ّل أو جزء من �ذه ا��دمات من قبل صاحب �متياز لفرع أو عّد 

عوة إ�� و �� �ذه الصورة صاحب �متياز �عفى من إجراء طلب العروض و الّد .ل�ذا الغرض

123 Ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 concernent les marchés passés par certaines personnes

publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, www.légisfrance.gouv.fr
124 Voir :

-SAGNE Nicolas, Le Contrat in house, mémoire de master de recherche, option droit public économique,

université Panthéon-Sorbonne, Paris1, 2006-2007 .

-CE, Rapport public 2002, « Collectivités publiques et concurrence », études et documentations n° 53, La

documentation Française ,2002 ,p.p. 307-312 .
ق باملياه، معدل و متمم،  مرجع سابق2005أوت 04مؤّرخ �� 12-05قانون رقم 125

ّ
، يتعل
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ق �مر بالتفو�ض 275126-10املنافسة، و �ست�تج ذلك من املرسوم التنفيذي رقم 
ّ
بحيث إذا �عل

عالن عن ملص��ة ��ص من القانون العام أو ا��اص فيجب إرفاق اتفاقية التفو�ض بملف � 

).من �ذا املرسوم03املادة (افسة و طلب العروضاملن

ھ �عفى من تقديم �ذا 
ّ
أّما إذا �علق �مر بتفو�ض صاحب �متياز إلحدى فروعھ فإن

.)من نفس املرسوم04املادة (فسة امللف و بالتا�� �عفى من إجراء املنا

، يحدد كيفية املوافقة ع�� اتفاقية تفو�ض ا��دمات العمومية 2010نوفم�� 04مؤرخ �� 275-10مرسوم تنفيذي رقم 126

.للمياه و التط���، مرجع سابق
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املبحث الثا�ي

رافق العامة الشبكيةتفو�ض �سي�� امل�ثار امل��تبة عن 

تخضع عملية تفو�ض مرفق عمومي شب�ي ل��ص من القانون ا��اص ��موعة من 

ح�� تتمكن من حسن اختيار املفّوض جب اح��ام�ا من السلطة املفّوضةاالقواعد القانونية الو 

و عندما تتمكن من تحقيق �ذا ال�دف تبدأ عملية التفو�ض ت�تج آثار�ا و املتمثلة �� .لھ

ھ أثناء مرحلة التنفيذ قد �شوب ب�ن الطرف�تنفيذلا
ّ
�ستوجب �مر �سو���ا نزاعات ن، غ�� أن

).املطلب �ّول (

من جانب آخر تمتاز عملية تفو�ض مرفق عام بالتأقيت أي أّ��ا محّددة بمدة زمنية ت�ت�� 

املرفق العموميية تفو�ض��اتؤدي إ�� م�� و قد تطرأ ظروف من شأ��ا أند الزّ ب��اية �ذا ا�ّ� 

).املطلب الثا�ي(قبل حلول امليعاد املتفق عليھ ب�ن الطرف�ن
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املطلب �ّول 

تفو�ض املرافق العامة الشبكيةتنفيذ عملية 

�ذه تت��ص باآلثار امل��تبة عنھ، و يرتبط تنفيذ عملية تفو�ض املرافق العامة الشبكية 

طرف، فاملفّوض إليھ �ستفيد من حقوق �ّل عاتقع���� تقع� ا��قوق و �ل��امات ال��ثار

، �� املقابل ي�ون لإلدارة أيضا حقوقا و ال��امات )الفرع �ّول (مقابل تحملھ جملة من �ل��امات

دخل ضمن تجاه املفّوض إليھ باإلضافة إ�� السلطات ال�� تتمتع ��ا بقوة القانون و ال�� ت

).ع الثا�يالفر (امتيازات السلطة العامة

و ال تتوقف آثار تنفيذ عملية التفو�ض عند حّد ا��قوق و �ل��امات امللقاة ع�� عاتق 

ما ت�ّل 
ّ
متد أيًضا إ�� املشا�ل ال�� قد �ع��ض التنفيذ العادي و ال�� تؤدي إ�� �شوب طرف، و إن

).الفرع الثالث(�ستد�� تدخل القضاء من أجل �سو���اقد نزاعات 

الفرع �ّول 

املفّوض إليھو ال��امات حقوق 

ھ يتو�� �سي��
ّ
يتمتع املفّوض إليھ �� عملية التفو�ض بم�انة �امة ع�� اعتبار أن

ھ يتحّمل مخاطر �ستغالل و مسؤولية �دارة بصفة 
ّ
و استغالل مرفق عام ، كما أن

.ا��قوق  و تحملھ ��موعة من �ل��اماتفردية، و عليھ �ذا ما ي��ر استفادتھ بجملة من

ق �مر بالتفو�ض 
ّ
إليھ ت��تب ع�� عاتقھ أو التعاقدي فاّن املفّوض النفراديسواء �عل

.127دف�� الشروطضمن ما �س�� ب�اإدراجيتم و ال�� ،)ثانيا(و �ل��امات)أّوال(ا��قوق مثل �ذه 

 
ً

تتمثل فيماي��:حقوق املفّوض إليھ-أّوال

ملا�� الدافع و ا��ّرك الرئ����ُ�عد املقابل ا:حق املفّوض لھ �� ا��صول ع�� املقابل املا��-1

، و �صل �و أن ي�ون مصدر �ذا خاصة إذا �ان من القطاع ا��اصبال�سبة إ�� املفّوض إليھ

ء نظ��ة املقابل �م املنتفع�ن من املرفق املفّوض من خالل التعر�فات و �تاوات ال�� يدفع�ا �ؤال

.مثال بال�سبة لعقد �متياز و �يجاركما �و �مرا��دمة املقدمة،

تحديدع��أيضاينصبكماالعمومي،املرفق�سي��وقواعدشروطبموجبھلتحدد�دارةتضع�اقةوثيالشروطدف��127

دف�� كما �عت��ذلكو كيفياتللتجديدقابليتھعدمأو�طراف، وقابليتھوواجباتوحقوق ومدتھ،التفو�ضموضوع

إبرام�ا، وغالًبا ما يتم إدراج دفاتر ���دارةرغبةعنلإلعالنأوليةو خطوةالتفو�ضعمليةعنسابقةصورةالشروط

.الشروط �� ش�ل مالحق ت�بع النص القانو�ي املرخص لعملية التفو�ض
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و من ،لتفو�ض �نفرادي بموجب قرار فردييتقرر للمفّوض لھ �� انفس ا��ق أيضاو

ھ من املبادئ �ساسية المتياز توز�ع الك�ر�اء و الغاز ا��ق تطبيقات
ّ
الصورة �خ��ة مثال نجد أن

.128باشر ل�سديدات �ذا املرفق من الز�ائن�� القبض امل

غ�� أّن �ناك طائفة من عقود التفو�ض ي�ون مصدر املقابل املا�� ف��ا �دارة املفّوضة 

و عقد)عقد الو�الة ا��فزة حسب املشرع ا��زائري (كما �و �� عقد مشاطرة �ستغالل 

ل مدى اعتبار مثل �ذه العقود من قبيل عقود �دارة، و �� �ذا الصدد ثار جدل فق�� حو 

.التفو�ض

بأّن مثل �ذه العقود BRACONNIERيرى جانب من الفقھ و ع�� رأس�م الفقيھ الفر����

ف�� �شبھ الصفقات 129تخرج من دائرة عقود التفو�ض �س�ب مصدر املقابل املا�� ف��ا

لكن حسم مجلس الدولة الفر���� �ذا .العمومية ال�� تتكفل ف��ا �دارة املتعاقدة بدفع الثمن

نوفم�� �07ختالف �� العديد من القرارات الصادرة عنھ، من بي��ا مثال القرار الصادر �� 

أّن �دارة املفّوضة بالرغم من يظل تفو�ًضاو الذي اع��ف فيھ ا��لس بأّن العقد2008130

ن املرتفق�ن ع�� أساس أّن �ذا املقابل ٪ من املقابل املا�� و البا�� يتحصل عليھ م80تتو�� دفع 

قيمتھ مرتبطة ب�تائج �ستغالل، ف�و ل�س محدد عند التعاقد بل �عد �سي�� املرفق املفّوض و 

و عليھ فإّن جو�ر عقد تفو�ض املرافق العامة �و ارتباط املقابل املا�� فيھ ب�تائج .استغاللھ

.�ستغالل �غض النظر عن مصدر �ذا املقابل

ھ �� الوضعية ال�� يحصل ف��ا املفوض إليھ ع�� املقابل املا�� من ا��
ّ
دير باإلشارة إ�� أن

إتاوات املنتفع�ن من املرفق العمومي، فال يتمتع �ذا الطرف بأية سلطة �� تحديد قيمة �ذه 

�تاوة، ف�� تدخل ضمن �ح�ام التنظيمية ال�� تنفرد ��ا �دارة املفّوضة �� تحديد�ا، و �� 

عض ا��االت قد تتخذ السلطة املفّوضة معيارا مرنا، بحيث تحدد ا��د �ق��� للتعر�فة �

و يظ�ر إعمال مثل �ذا املعيار ،�131ة للمفّوض إليھ دون تجاوز �ذا ا��دو ت��ك مجاال من ا��رّ 

مفّوض �� املرافق العامة ذات الطا�ع الصنا�� و التجاري املفتوحة ع�� املنافسة أين ي��ك لل

.إل��م مجاال للتنافس �� إطار التعر�فات املفروضة ع�� املنتفع�ن

ا��ّدد لكيفيات منح امتيازات توز�ع الك�ر�اء و الغاز و ����ا و دف�� 114-08من املرسوم التنفيذي رقم 05أنظر املادة 128

.تياز و واجباتھ، مرجع سابقالشروط املتعلق بحقوق صاحب �م
.141صمرجع سابق،،ضر�في نادية129

130CE, 07 Novembre 2008, Département de la Vendée, Op. cit.
.46، مرجع سابق، صسدرا�ي دمحم131
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بطبيعة ا��ال فإّن �ذا ا��ق يجد:حق املفّوض إليھ با��افظة ع�� التوازن املا�� للعقد-2

بأن يتحقق تق��� العدالة فالتفو�ض التعاقدي دون التفو�ض �نفرادي،إطار�� تطبيقاتھ

�عباء و �ل��امات ال�� يتحمل�ا املفّوض لھ و املزايا و ا��قوق ال�� ي�تفع قدرا من التوازن ب�ن 

.م��ا �� عقد التفو�ض

لقد استعملت فكرة التوازن املا�� �� العقود �دار�ة بصفة عامة ألّول مرة �� قضية

ولة ، بحيث توصل ف��ا مجلس الّد 1910ماس Tramways( ��11(الشركة الفر�سية لل��مواي

ھ �� حالة ا��يار �قتصاد املا�� للعقد ن�يجة اال
ّ
ستعمال فر���� إ�� إرساء مبدأ أسا��� و �و أن

إ�� إحداث اختالل �� التوازن ب�ن املزايا ال�� �ستفيد م��ا �دارة املتعاقدة لسلطا��ا و أدى �مر

ھ ي�ون لھ ا��ق باملطالبة بالتعو�ض لر تعاقد و �عباء ال�� يتحمل�ا فإامل
ّ
.132فع �ذا �ختاللن

إّن حق املفّوض لھ �� ا��افظة ع�� التوازن املا�� يقابلھ ا��ق املع��ف لإلدارة املفّوضة �� �عديل 

�مكن �عتماد عل��ا كمعيار ملا�� فكرة تالزم فكرة التعديل و العقد باإلرادة املنفردة، فالتوازن ا

)أ(باالس�ناد إ�� نظر�ة فعل �م��ك ختالالت ال�� قد ت�تج و ذلللمطالبة بالتعو�ض عن � 

).ب(أو نظر�ة الظروف الطارئة

فعل �م�� �و �ل إجراء :إعادة التوازن املا�� لعقد التفو�ض ع�� أساس نظر�ة فعل �م��-أ

ن فإذا ما نتج ع،133غ�� متوقع يصدر من �دارة املفّوضة دون خطأ م��ا و يؤثر ع�� تنفيذ العقد

اختالل �� اقتصاديات العقد في�ون للمفّوض لھ ا��ق �� املطالبة )�م��(عمل �دارة

و يظ�ر �ذا التطبيق عند إعمال �دارة املفّوضة لسلطة .بالتعو�ض إلعادة التوازن املفقود

التعديل و �ذا �مر الذي قد يولد أعباء جديدة لم تكن عند إبرام العقد �أن تضيف �دارة 

.ة جديدة إ�� جانب م�مة �سي�� و استغالل املرفق العام و �� م�مة الصيانةم�م

:�ش��ط ألعمال �ذه النظر�ة توفر الشروط التالية

.أن ت�ون �دارة املفّوضة �� املسؤولة عن إحداث �ختالل املا��-

عل �م�� غ�� متوقع عند التعاقدأن ي�ون ف-

.134دارة املفّوضةأن ال ي�ون �ختالل ناتج عن خطأ � -

،"2006فيفري 14الصادر �� 54-05قراءة نقدية ملف�وم التدب�� املفّوض ع�� ضوء مستجدات القانون رقم "، يحيا دمحم132

.19-18صص،2008جوان -، مايثمانون عددال، ا��لة املغر�ية لإلدارة ا��لية و التنمية
212، مرجع سابق، ص دمحم دمحم عبد اللطيف133

134 ZOUAÏMIA Rachid et ROUAULT Marie Christine, Droit administratif, Berti Edition, Alger, 2009, p.p.

188-189.
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تّم تب�� �ذه :إعادة التوازن املا�� لعقد التفو�ض ع�� أساس نظر�ة الظروف الطارئة–ب 

ماس 30النظر�ة بموجب اج��ادات مجلس الدولة الفر���� و بالضبط �� القرار الصادر عنھ �� 

حول تنفيذ 135ببوردو و مدينة بوردوع القائم ب�ن الشركة العامة لإلنارةالفاصل �� ال��ا1916

ھ إذا ما برزت ظروف است�نائية خارجية و .عقد �متياز امل��م بي��ما
ّ
مضمون �ذه النظر�ة �و أن

غ�� متوقعة عند التعاقد و �انت س�با �� إحداث �ختالل �� التوازن املا�� للعقد بحيث يصبح 

ل�� يمكن من خاللھ تنفيذه مر�قا ع�� املفوض لھ ، جاز لھ أن يطلب إعادة التوازن بالصورة ا

.136تنفيذ العقد

:و عليھ �ش��ط لتطبيق �ذه النظر�ة ماي��

.أن ت�ون �ناك ظروف است�نائية ال دخل لإلدارة املتعاقدة �� إحدا��ا-

.أن ت�ون الظروف غ�� متوقعة عند التعاقد-

.137أن تؤدي إ�� اختالل التوازن املا�� للعقد-

ض لھ ا��ق �� طلب إعادة التوازن و إذا �ان التنفيذ ففي حالة توفر �ل �ذه الشروط �ان للمفوّ 

.مستحيال جاز لھ طلب الف��

�عت�� اتفاقية التفو�ض :التفو�ضالل املرفق العام طول مدةحق املفّوض إليھ �� استغ–3

من العقود الزمنية بامتياز، فاملفّوض إليھ ملزم ب�سي�� و استغالل املرفق خالل املدة الزمنية 

تندرج ضمن �ح�ام التعاقدية لعقد التفو�ض و ال�� -ةأي املّد –و �ذه �خ�� ،ل��ااملتفق ع

تخضع لتفاوض أطراف العقد، و عند تحديد مدة تنفيذ اتفاقية التفو�ض يؤخذ �ع�ن �عتبار 

.138و تحقيق �سبة من الر�حإن ُوجدت املدى الزم�� ال�ا�� الس��داد قيمة �س�ثمارات املنجزة 

ففي البعض م��ا ت�ون املدة �� تفو�ض املرافق العامة باختالف العقد امل��م،تختلف 

 
ّ
ھ �� �ذا النوع من العقود يل��م صاحب �متياز طو�لة كعقد �متياز و ت��ير ذلك �عود إ�� أن

بتوف�� �س�ثمارات الالزمة الستغالل املرفق و بالتا�� ح�� يتمكن من اس��جاع نفقات �ذه 

البدا من مدة زمنية ت�ون طو�لة نوعا ما، و قد يق��ن عقد التفو�ض بمدة زمنية �س�ثمارات

.قص��ة كما �و �مر �� عقد �يجار

135 CE, 30 mars 1916, Compagnie Générale d’Eclairage de Bordeaux, Rec. Lebon n° 59928, p. 125,

www.légisfrance.gouv.fr.
.226، ص2007ا��زائر، ، ديوان املطبوعات ا��امعية،2ج،ال�شاط �داري القانون �داري،، عوابدي عمار136

137 ZOUAÏMIA Rachid et ROUAULT Marie Christine, Op. Cit., p. 189.
138 CHEROT Jean-Yves , Droit public économique, édition Economica, Paris, 2002, p.p. 539-541.
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و �� �ذا الصدد يقع ع�� عاتق �دارة املفّوضة ال��ام باح��ام املدة ا��ددة ��

ھ �� حالة ما إذا قررت
ّ
�دارة ف�� العقد باإلرادة املنفردة قبل العقد، و ي��تب عن �ذا القول بأن

ال�� يقدم ف��ا عو�ض للمفوض إليھ خاصة �� العقودان��اء املدة ا��ددة وجب عل��ا تقديم �

ھ �� �ذه ا��الة ف�� العقد قبل انقضاء املدة يحرم املفوض 
ّ
�س�ثمارات الالزمة لالستغالل، ألن

.مل�شآت الضرور�ة و توف�� الوسائل الالزمةلھ من اس��جاع ما بذلھ من نفقات إلقامة  ا

ماي 4بحيث صدر عنھ قرار بتار�خ ولة الفر���� رأي حول �ذه املسألةو لقد �ان ��لس الّد 

2015139 
ّ

د فيھ حق املفّوض لھ �� ا��صول ع�� �عو�ض �س�ب إ��اء �دارة املفّوضة للعقد أك

اد قيمة �س�ثمارات ال�� أنجز�ا ع�� قبل ان��اء املدة ا��ددة فيھ و دون تمكنھ من اس��د

نفقتھ، بل أك�� من ذلك فحق املفّوض إليھ �� التعو�ض يث�ت ح�� و إن �ان الف�� جزا�ي أي أّن 

.�دارة قامت بف�� العقد ن�يجة إخالل املفّوض لھ بال��اماتھ

 
ّ
لرئا��� رقم من املرسوم ا207املادة ف الذي جاءت بھھ �� التعر�ا��دير باإلشارة إ�� أن

لم �شر إ�� عنصر املدة و ال يظ�ر أيضا �� التعر�فات ال�� قدم�ا لبعض عقود 15-247

التفو�ض �االمتياز و �يجار، و عليھ ي�ون قد أغفل إحدى ا��صائص املم��ة التفاقية 

املتعلقة بامتياز املرافق94.3/842التفو�ض ، و �ذا خالفا ملا جاء �� التعليمة الوزار�ة رقم 

50إ�� 30، فعقد �متياز حسب �ذه التعليمة ي��م ملدة ت��اوح ماب�ن 140العامة ا��لية و إيجار�ا

.سنة12سنة أما عقد �يجار في��م ملدة ال تتجاوز 

كما �عت�� املدة أيًضا عنصر جو�ري �� التفو�ض �نفرادي بموجب قرار فردي، فمثال 

جل استغالل شبكة املواصالت السلكية و الالسلكية مجال �تصاالت من أالرخصة املمنوحة �� 

، فمن حق املفّوض إليھ أيضا �� �ذه الصورة 141سنة قابلة للتجديد15ت�ون صا��ة ملدة 

استغالل املرفق العمومي املفّوض طيلة مّدة التفو�ض، و ال يجوز أن ���ب السلطة املفّوضة 

 �� ا��االت ا�
ّ
�ددة قانونا و ال�� عادة ما ترتبط بإخالل قرار التفو�ض قبل انقضاء املدة إال

.املفّوض إليھ بال��اماتھ و ارت�ابھ ��طأ جسيم

139 CE, 7ème / 2ème SSR, 04/05/2015, La société Domaine Porte des neiges, Rec. Lebon n°383208,

www.légisfrance.gouv.fr.
.، تتعلق بامتياز املرافق العمومية ا��لية وتأج���ا، مرجع سابق�94.3/842عليمة وزار�ة رقم 140
دةديد �جراء املطبق ع�� املزاي، يتضمن تح2001ماي 09مؤّرخ �� 124-01املرسوم التنفيذي رقم من 18أنظر املادة 141

.بإعالن املنافسة من أجل منح رخص �� مجال املواصالت السلكية و الالسلكية، مرجع سابق
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�ستفيد م��ا املفّوض إليھخرى أحقوق -4

ھ يمكن أن تتقرر لھ 
ّ
ز�ادة إ�� ا��قوق ال�� �ستفيد م��ا املفّوض إليھ و املذ�ورة أعاله، فإن

ا��يد للمرفق العام، و من قبيل �ذه �متيازات نجد �عض �متيازات ال�� تمكنھ من �ستغالل

....�عانات، �عفاءات الضر��يةاملزايا املالية ال�� قد �ستفيد م��ا املفّوض لھ �القروض،

و مثل �ذه املزايا تدخل ضمن �ح�ام التعاقدية ال�� ي�ناقش و يتفاوض �شأ��ا طر�� عقد 

.دارة باإلرادة املنفردةالتفو�ض، و عليھ ال يجوز أن �عدل�ا � 

كما يمكن لھ أيضا طلب تحر�ك إجراءات نزع امللكية و طلب �س�يالء إذا �ان �سي�� 

رفق و استغاللھ بحاجة إ�� ذلك، و مثل �ذا �متياز أي طلب نزع امللكية للمص��ة العامة ال ـــــــــــامل

ر أّن املفّوض لھ ل�س لديھ سلطة نزع �عد مساسا بامللكية ا��اصة ا��مية دستور�ا، ع�� اعتبا

.142بنفسھ و إنما لھ أن يطلب من ا���ة �دار�ة ا��تصة أن تباشر �� �ذا �جراءكيةاملل

يمكن ت��يص�ا �� ماي��:ال��امات املفّوض لھ-ثانًيا

ل �� يقع ع�� عاتق املفّوض إليھ ال��ام جو�ري يتمث:اح��ام املفّوض لھ ملبادئ املرفق العام-1

و قابلية املرفق من استمرار�ة و مساواة املبادئ ال�� يقوم عل��ا املرفق العام و ضمان اح��ام 

�عر�فات مختلفة القيمة ع�� املنتفع�ن من املرفق فال يجوز مثال أن يفرض،للتطور و التكيف

.املع�� فذلك يمس بمبدأ املساواة

ق �مر بالتفو�ض التعاقدي أو �نف
ّ
رادي، فإّن املفّوض إليھ يتحمل عبء و سواء �عل

املتعلق 247-15من املرسوم الرئا��� رقم 209املادة ضمان �ذه املبادئ، و �� �ذا السياق تنص 

ھ بتفو�ضات املرفق العام ع�� أ
ّ
عند تنفيذ اتفاقية التفو�ض يل��م املفّوض لھ باح��ام "ن

."العامو ضمان املبادئ ال�� يقوم عل��ا املرفق

كما يقع ع�� املفّوض إليھ �� حالة التفو�ض �نفرادي مثل �ذا �ل��ام، فمثال من 

مبادئاح��ام���متيازصاحبواجباملبادئ ال�� يقوم عل��ا امتياز توز�ع الك�ر�اء و الغاز 

�لوكذاالز�ائنؤونشمعا��ة��ملساواةاومالءمتھوقابليةعنھاملتنازل املرفقاستمرار�ة

.143العموميباملرفقملتعلقةاامل�امعني��تبواجب آخر

.86مرجع سابق، ص ، دمحم دمحم عبد اللطيف142
ا��ّدد لكيفيات منح امتيازات توز�ع ، 2008أفر�ل 09املؤّرخ �� 114-08من املرسوم التنفيذي رقم 05أنظر املادة 143
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التفو�ض يقوم ع�� اعتبار من منطلق أّن :املرفق العام بنفسھال��ام املفّوض لھ ب�سي�� -2

تنفيذ تنفيذا ��صيا و ال يجوز لھ الفيقع ع�� عاتق املفّوض لھ -كما ب�ناه أعاله –�����

.ازل عنھ ملص��ة ��ص آخر إال �� ا��دود ال�� �سمح ��ا القانون التن

التفو�ض بدفع أتاوى يل��م املفّوض لھ �� عملية:لإلدارة املفّوضةال��ام املفّوض لھ بدفع أجر -3

العقود ال�� يتلقى ف��ا املفّوض لھ إطار���� التفو�ض التعاقدي و لل�يئة املفّوضة، و يظ�ر ذلك

امل�شآت و التج���ات جا�زة من �دارة املفّوضة و يقتصر دوره �� �ستغالل و ال�سي�� ال�يا�ل و 

ي، دقرار فر التفو�ض �نفرادي بموجب كما يظ�ر أيضا ��.فقط كما �و الوضع �� عقد �يجار

 إتاواتفاملستفيد من �ذا القرار يل��م بدفع 
ً
و /�سلّم رخصة إ�شاء أوللسلطة املفّوضة، فمثال

.144استغالل شب�ات املواصالت السلكية و الالسلكية مقابل دفع مبلغ ما��

لفرع الثا�يا

سلطات ال�يئة املفوضة

�سلطات �ستعمل�ا لضمان حسن س�� املرفق العام، و �� 145تتمتع ال�يئة املفّوضة

)ثانيا(سلطة توقيع ا��زاءات، )أوال(و تتمثل أساسا �� سلطة الرقابة.مقررة ل�ا بقوة القانون 

.)ثالثا(و سلطة التعديل

 
ً
سلطة الرقابة -أّوال

بموجبا��اصالقانون منعمومي ل��صمرفق�سي��عنتتخ�� �دارةعندما

ممارسةطر�قعنبھعالقةل�اتظلبلاملرفق�ذاعنتخل��ا ��ائًيافال �ع��التفو�ضعملية

رصدطر�قعنالرقابةذهبهتقومواملفّوض،قاملرف�سي��حسنمدىحول الرقابةم�مة

تتم و �ذه الرقابة .املرفقمف�وم�عرف�اال��التطوراتوتتما���جديدةمالئمةقانونيةقواعد

.�ماكن، و الرقابة ع�� الوثائقع�� الرقابة :بصورت�ن

.����ا و دف�� الشروط املتعلق بحقوق صاحب �متياز و واجباتھ، مرجع سابقالك�ر�اء و الغاز و 
لقواعد العامة لل��يد و املواصالت السلكية �ّدد لا�، 2000أوت 8املؤّرخ �� 03-2000من القانون رقم 33أنظر املادة 144

و الالسلكية، مرجع سابق
رة ل�ا قانونا و ال�� تدخل ضمن امتيازات السلطة العامة، بمجموعة تتمتع السلطة املفّوضة إ�� جانب السلطات املقر 145

من ا��قوق و �ل��امات، ف�ل ما �عت�� حقا للمفّوض إليھ ف�و ال��ام بال�سبة للسلطة املفّوضة، و ما �ش�ل ال��اما للمفّوض 

.إليھ ف�و حقا لإلدارة املفّوضة
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�Contrôleماكنع�� الرقابة -1 sur sites:طرف أعوان رقابة يتم من �ذا النوع من ال

السلطة املفّوضة باالنتقال إ�� أماكن ممارسة املفّوض إليھ ل�شاطھ، و ي�ون ل�م مؤ�ل�ن لدى

ة وثيقة كما ل�م أن يطلبوا تقديم أيّ إليھ م�ان مرتبط ب�شاط املفّوضوغل إ�� أّي حر�ة التّ 

.لالطالع عل��ا

 01-2002ومن تطبيقات �ذه الصورة من الرقابة ما نص عليھ القانون رقم
ّ
ق املتعل

لفات املرتكبة ضد �ذا القانون من ايتم معاينة ا��بالك�ر�اء و توز�ع الغاز ع�� القنوات، بحيث 

 
ّ
 ــــــــف�ن و مؤ�ليقبل أعوان محل

ّ
 ن قانونا من قبل الوز�ر امل�ل

ّ
اقة أو من قبل رئ�س ��نة ف بالط

 ا�اصھ، و من ب�ن �ذه ا�ــــــــــــــــحسب اختصبط �ّل الضّ 
ً
املفّوض إليھ بواجبات إخالللفات مثال

وغل �عوان �سلطة التّ �ؤالءو يتمتع ،من �ذا القانون 03نصوص عل��ا �� املاد املرفق العام امل

لفات ا��تمل ارت�ا��ا من اإ�� امل�شآت و التج���ات الك�ر�ائية و الغاز�ة من أجل معاينة ا��

.146املفّوض إليھ

صورة من الرقابة �� مجال املواصالت السلكية و الالسلكية بحيثكما تظ�ر أيضا �ذه ال

تحقيقات لدى املفوض ل�م بموجب رخصة بإجراءتؤ�ل سلطة ضبط ال��يد و �تصاالت 

.147أو ترخيص، و يتو�� القيام بم�مة التحقيقات أعوان شرطة ال��يد و �تصاالت

Contrôleالرقابة ع�� الوثائق-2 sur pièces: تتم الرقابة ع�� الوثائق من خالل إلزام املفّوض

ما إليھ بتقديم املعلومات الضرور�ة و الوثائق الالزمة من أجل إحاطة السلطة املفّوضة ب�ل 

ق باستغالل املرفق العمومي سواء من الناحية التقنية أو املالية أو ا��اس�ية
ّ
يتعل

.و عادة ما يتم رفع مثل �ذه املعلومات عن طر�ق تقار�ر دور�ة،148أو �دار�ة

149من قانون املياه��109 مجال ا��دمات العمومية للمياه و التط��� تلزم املادة و

صاحب �متياز ع�� رفع تقر�ر سنوي للسلطة مانحة �متياز و الذي �سمح بمراقبة شروط 

�ذا التقر�ر و املالحظات امل��تبة عن دراستھ ت�ون مة العمومية للمياه و التط��� ودتنفيذ ا��

.محّل عرض ع�� ا���ومة

املتعلق بالك�ر�اء و توز�ع الغاز ع�� ،6/2/2002مؤّرخ �� 01-2002من القانون رقم 144، 141،142أنظر املواد 146

.القنوات، مرجع سابق
لقواعد العامة لل��يد و املواصالت ل�ّددا�،5/8/2000مؤّرخ �� 03-2000من القانون رقم 121، 57أنظر املواد 147

السلكية و الالسلكية، مرجع سابق
148 ZOUAÏMIA Rachid, La délégation de service public au profit de personnes privées, Op.cit, p.p. 94-95 .

ق باملياه، معدل و متمم،  مرجع سابق2005أوت 04مؤّرخ �� 12-05قانون رقم 149
ّ
، يتعل
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ب ــــــــــــــــأّما �� مجال املواصالت السلكية و الالسلكية، فيجب ع�� املفّوض إل��م بموج

و املعلومات ال�� تمك��ا من سلطة الضبط الوثائقصة أو ترخيص أن يضعوا تحت تصرفــــــــــــرخ

د من مدى اح��ام �ؤالء املتعامل�ن لالل��امات املفروضة عل��م بموجب النصوص التأك

 
ّ
.150نظيميةشر�عية و التّ ال�

و الغاز نجد مثال صاحب �متياز ملزم برفع تقر�ر �� �ل سنة مدنية ءا �� مجال الك�ر�اأّم 

 
ّ
 ل�ل من الوز�ر امل�ل

ّ
السنوي ع��تقر�راليحتوي اقة و ��نة ضبط الك�ر�اء و الغاز، و ف بالط

لتوف�� ا��غرافية املالئمةحسب املنطقة�ستغالل��ساب�ساسيةالعناصرعرض

ر�لتطو �فاق املستقبليةعنمعلوماتوكذااللةالّد ذاتواملاليةاملعطيات ا��اس�ية

.151بال�سبة للمستقبل�متيازصاحبيتوقع�اال��وتنظيم املرفقالشبكة

سلطة توقيع ا��زاءات-ثانًيا

و �ذه ،الة �خالل بال��اماتھال�يئة املفّوضة �سلطة معاقبة املفّوض لھ �� حتتمتع

�ذه ا��زاءات ال�� يمكن أن و تختلف ،السلطة �عد مظ�ر من مظا�ر امتيازات ال�يئة املفّوضة

�ض التعاقدي يمكن أن باختالف أسلوب التفو�ض، ففي حالة التفو توقع�ا السلطة املفّوضة

الغرامات املالية، وضع املرفق العمومي تحت ا��راسة، و�سقاط:توقع السلطة املفّوضة إّما

يق أو التعلمالية غرامة �نذار، أو ا ّم تفو�ض �نفرادي فت�ون ا��زاءات إأّما �� حالة ال.)1(

.)2(ال��ا�يأو ال��ب،املؤقت للقرار

إ�� معاقبة املفّوضة�عمد السلطة أنقبل :152تفو�ض التعاقديا��زاءات �� حالة ال-1

وجھ لھ اعذرا بضرورة ت��يح سلوكھي�ب�� عل��ا أن ت،بال��اماتھ�خاللاملفّوض إليھ �س�ب 

فإذا استجاب لألمر فال يتم توقيع أي جزاء أما إذا استمر �� �خالل ف�نا تتخذ �دارة املفّوضة 

:� ت��اوح ب�نالعقو�ة املناسبة و ال�

لقواعد العامة لل��يد و املواصالت السلكية ل�ّددا�،2000أوت 05مؤّرخ �� 03-2000من القانون رقم 57أنظر املادة 150

.و الالسلكية، مرجع سابق
ق بحقوق صاحب امتياز توز�ع الك�ر�اء و24، 23أنظر املادة 151

ّ
أو الغاز و واجباتھ، امل��ق /من دف�� الشروط املتعل

ا��ّدد لكيفيات منح امتيازات توز�ع الك�ر�اء و الغاز و ����ا 2008أفر�ل 9املؤّرخ �� 114-08رقم باملرسوم التنفيذي 

.دف�� الشروط املتعلق بحقوق صاحب �متياز و واجباتھ، مرجع سابقو 
، سلطة �دارة باخب��ة سعيد عبد الرازق :للمز�د من املعلومات حول سلطة �دارة املتعاقدة �� توقيع ا��زاء راجع152

اه �� القانون العام، �لية ا��قوق ، أطروحة علمية لنيل ش�ادة دكتور )دراسة مقارنة(ا��زائية �� أثناء تنفيذ العقد �داري 

.2008-2007، جامعة ا��زائر، )بن عكنون (
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�� حالة إخالل �� مبالغ مالية يتم تحديد�ا �� دف�� الشرط توقع�ا �دارة:الغرامة املالية–أ 

يتم حسا��ا عن �ل يوم يتأخر فيھ املفّوض إليھ تأخذ ش�ل غرامة تأخربال��اماتھ، و املفّوض إليھ 

امل��تب عن �خاللبالنظر إ�� الضرر مبلغ �عو�ض يتم حسابھأو،عن تنفيذ ال��اماتھ

.أو مصادرة مبلغ الـتأم�ن

Laوضع املرفق العام تحت ا��راسة –ب  mise sous séquestre: و يتجسد ذلك بحلول

إليھ أو بإحالل ��ص آخر تو�ل لھ م�مة �سي�� املرفق املع�� السلطة املفّوضة محّل املفّوض 

حددة، و من �ثار الناجمة عن �ذا ا��زاء �و تحمل املفّوض إليھ  و ي�ون ذلك لف��ة زمنية م

.نفقات و مخاطر ال�سي�� و �ستغالل

و �س�� أيضا بالف�� ا��زا�ي، و �و أخطر جزاء يمكن للسلطة :�Déchéanceسقاط -ج

، �أن يتوقف عن �سي�� 153أن تّوقعھ ع�� املفّوض إليھ �� حالة ارت�ابھ ��طأ جسيماملفوضة 

أو ي�نازل عن �سي�� املرفق العمومي ل��ص آخر دون موافقة السلطة املرفق ملدة زمنية معينة

و �� �ذه ا��الة يتم وضع حد التفاقية التفو�ض دون ا��اجة ل��وء إ�� القضاء .املفّوضة

 �� ا��الة ال�� ي�ون املفّوض
ّ
إليھ قد و دون أن تل��م السلطة املفوضة عن تقديم �عو�ض، إال

قام باس�ثمارات و لم يتمكن �عد �� اس��جاع قيم��ا، ففي �ذه الوضعية تل��م السلطة املفّوضة 

.تعو�ضھ عن قيمة تلك �س�ثماراتب

إّن تفو�ض ��ص من :بموجب قرار فرديا��زاءات �� حالة التفو�ض �نفرادي–2

داري فردي يأخذ ش�ل رخصةق قرار إالقانون ا��اص ب�سي�� و استغالل مرفق عام عن طر�

املفّوضة املصدرة املفّوض لھ تر�طھ عالقة مع ال�يئة�ع�� أّن ...أو امتيازعتمادأو اأو ترخيص

تملك سلطة توقيع إّن ال�يئة املفّوضةف�ذه العالقة السابقةمنطلقفمن .التفو�ضلقرار

، ت��اوح �ذه ا��زاءات ب�ن العقو�ة املاليةو.ماتھ�� حالة �خالل بال��اءات ع�� املفّوض إليھجزا

و ا��دير باإلشارة إ�� أّن السلطة املفوضة قد ت��أ قبل .و ال��ب املؤقت، و ال��ب ال��ا�ي

عقو�ات إ�� إنذار املفّوض إليھ باالخالالت الصادرة عنھ و ضرورة التوقيع مثل �ذه 

.�� �ذا التقص�� توقع عليھ العقو�ات املناسبة�ستمرار حالةت��يح�ا، و ��

153 ZOUAÏMIA Rachid , La délégation de service public au profit de personnes privées, Op.cit, p.97.
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لقواعد العامة املتعلق با03-2000من القانون 35154تنص املادة و �� �ذا السياق مثال

ھ �� حالة عدم اح��ام املتعامل املستفيد�تصاالتلل��يد و 
ّ
رخصة إ�شاء و استغالل منع�� أن

صوص القانونية أو التنظيمية و قرارات شب�ات عمومية للشروط املفروضة عليھ بموجب الن

يوم، و �� حالة عدم 30سلطة الضبط �عذره �ذه �خ�� لالمتثال ل�ذه الشروط �� غضون 

و �� مجال توز�ع الك�ر�اء و الغاز ع�� .�متثال لفحوى �عذار توقع عليھ العقو�ة املناسبة

 �عد القنوات ال يبادر الوز�ر امل�لف بالطاقة إ�� ��ب �متي
ّ
أش�ر من إعذار صاحب 03از إال

:توقع �� �ذه الصورة من التفو�ض ��قد و تتمثل العقو�ات ال�� .�155متياز

�� تلك العقو�ة ال�� ت��ق الذمة املالية لل��ص ا��الف، و �� مبلغ ما�� :الغرامة املالية–أ 

الغرامة باستعمال معاي�� �ذه و يتم تقدير مبلغ.ولة عن طر�ق ا��ز�نة العموميةيدفع إ�� الّد 

 باختالف القطاع الشب�ي املع��مختلفة
ً
�� مجال الك�ر�اء و الغاز مقدار الغرامة يقدر ب ، فمثال

ة مالي�ن ـــــــــــــــــــــــــ٪ من رقم �عمال السنة الفارطة للمتعامل ا��الف ع�� أن ال يتجاوز مبلغ�ا خمس3

.156دينار جزائري 

�� عقو�ة تؤدي إ�� وضع حد لعملية التفو�ض بصورة مؤقتة:ار التفو�ض��ب قر –ب 

.�ش�الأو ��ائية، و �ذه العقو�ة تتخذ�ا ا���ة املصدرة لقرار التفو�ض وفقا ملبدأ توازي 

منولة املمثلة يمنح �متياز من قبل الّد ففي �شاط توز�ع الك�ر�اء و الغاز الذي �عد مرفقا عاما 

ف بالطاقة الوز 
ّ
�ذا �متياز �� حالة إخالل صاحب �متياز �و الذي يتو�� ��بو �ر امل�ل

ل إدانة أو تصفية إذا �ان مّح ية و التنظيمية املعمول ��ا، أوبدف�� الشروط أو باألح�ام ال�شر�ع

االت فيمكن للوز�ر امل�لف باالتصا �� مجال �تصاالتأّم .157مح لھ بأداء ال��اماتھسقضائية ال �

الية، كما يمكن ��ب الرخصة �� حالة عدم امتثال املتعامل لشروط �عذار و ال للعقو�ة امل

.158ا ��ب ال��خيص بصفة ��ائيةلسلطة الضبط أيض

د�سم�� 30املؤرخ �� 10-14من  القانون رقم81تم �عديل�ا و تتم��ا بموجب املادة 03-2000من القانون رقم 35املادة 154

2015د�سم�� 31، مؤرخ ��78، ج ر عدد 2015،  املتضمن قانون املالية لسنة 2014
ا��ّدد لكيفيات منح امتيازات توز�ع ، 2008أفر�ل 9املؤّرخ �� 114-08من املرسوم التنفيذي رقم 13أنظر املادة 155

.ق بحقوق صاحب �متياز و واجباتھ، مرجع سابقالك�ر�اء و الغاز و ����ا و دف�� الشروط املتعل
.املتعلق بالك�ر�اء و توز�ع الغاز ع�� القنوات، مرجع سابق، 05/2/2002املؤّرخ �� 01-2002من القانون 149املادة 156
زات توز�ع ا��ّدد لكيفيات منح امتيا،2008أفر�ل 9املؤّرخ �� 114-08من املرسوم التنفيذي رقم 12أنظر املادة 157

.الك�ر�اء و الغاز و ����ا و دف�� الشروط املتعلق بحقوق صاحب �متياز و واجباتھ، مرجع سابق
ل��يد و �تصاالت، ل�ّدد للقواعد العامةا�، 2000أوت 5املؤّرخ �� 03-2000مكرر من القانون 39و 35أنظر املواد 158

.املعدل و املتمم، مرجع سابق
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ا
ً
ة دباإلرادة املنفر سلطة التعديل-ثالث

بحكم ارتباط عملية التفو�ض بمرفق عمومي و خضوع �ذا �خ�� ملبدأ التطور، فإّن 

املفّوضة تتمتع قانونا �سلطة �عديل أح�ام التفو�ض باإلرادة املنفردة ع�� النحو الذي ال�يئة 

، و يحقق من ج�ة أخرى املص��ة للتغ��ات ال�� قد تطرأ ع�� املرفق املفّوضمن ج�ة�ستجيب

.العامة 

ھ فإن التفو�ض ، و علي159العقد �داري عادة ما �شمل نطاق إعمال سلطة التعديل 

�ذه السلطة، و كما �علم فإّن عقد التفو�ض ينطوي ع�� و ا��ال الطبي�� لتجسيدالتعاقدي �

شروط �عاقدية، و شروط تنظيمية تتعلق ب�نظيم و �سي�� املرفق العام :نوع�ن من الشروط

من الشروط �و �خ���ذا النوعف،160و ال�� ت�ون قد وضعت باإلرادة املنفردة لل�يئة املفّوضة

.ةدلسلطة التعديل باإلرادة املنفر ا��اضع 

و إثقال �ا�ل املفّوض قلب اقتصاديات العقدإ�� لكن ال ي�ب�� أن ي�ون �ذا التعديل جذر�ا يؤدي 

إليھ بأعباء جديد ل�س بمقدوره تحمل�ا، و إذا تحققت �ذه الوضعية �ان من حق املفّوض إليھ 

.طلب التعو�ض من أجل إعادة التوازن للعقد

�انت سلطة التعديل من �متيازات ال�� تتمتع ��ا ال�يئة املفّوضة بقوة القانون �� إطار إذا

.قدي، ف�ل تتمتع ��ا أيضا �� إطار التفو�ض �نفرادي بموجب قرار فردي؟التفو�ض التعا

إّن الفرق ا��و�ري ب�ن التفو�ض بموجب عقد و التفو�ض بموجب قرار يكمن �� انطواء 

ع�� أح�ام و شروط �عاقدية تم وضع�ا باتفاق �ل من املفّوض و املفّوض�و��الصورة 

أما العنصر .ال تخضع لسلطة التعديل–كما أشارنا إليھ أعاله -إليھ، و �ذا النوع من �ح�ام 

ق ب�نظيم املرفق و �سي��ه و)الئحية(املش��ك بي��ما �و انطوا��ما ع�� أح�ام تنظيمية
ّ
ادة ما عتتعل

و عليھ إذا �انت سلطة التعديل �� التفو�ض التعاقدي �شمل �ذه .تدرج ضمن دف�� الشروط

ع�� التنظيمية، فمن املنطقي أن تمتد �ذه السلطة إ�� التفو�ض �نفرادي بموجب قرار�ح�ام

ھ ينطوي 
ّ
.ع�� مثل �ذه �ح�امأيًضا اعتبار أن

العقد �داري بأّ��ا تلك املكنة ال�� �سمح ل�ا بالتعديل �نفرادي ملقتضياتطة �دارة �� �عديل العقدر�ف سليمكن �ع159

:للمز�د من التفاصيل حول �ذا املوضوع عد إ��.بصورة لم تكن معروفة أثناء إبرامھهأثناء تنفيذ

، مذكرة لنيل ش�ادة املاجست�� �� )دراسة مقارنة(ي ، سلطة �دارة �� التعديل �نفرادي للعقد �دار محفوظ عبد القادر-

.2014-2013القانون العام، �لية ا��قوق و العلوم السياسية،جامعة أ�ي بكر بلقايد، تلمسان، 
160 ZOUAÏMIA Rachid , La délégation de service public au profit de personnes privées, Op.cit, p.p. 93,94.
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ق 43تنص املادة سلكيةفمثال �� مجال املواصالت السلكية و الال 
ّ
من دف�� الشروط املتعل

)3G(بإقامة و استغالل شبكة عمومية للمواصالت الالسلكية النقالة من نوع ا��يل الثالث 

:161و توف�� خدمات ل��م�ور 

بط ــــــــــــــــــــــــــــــيمكن �عديل دف�� الشروط �ذا بصفة است�نائية بناء ع�� رأي م��ر من سلطة الض"...

�� حالة .و فقط �� حالة ما استد�� الصا�� العام ذلك ألسباب �من الوط�� أو النظام العام

التطور التكنولو�� الذي �ستلزمھ املص��ة العامة، تتم املبادرة �عملية �عديل دف�� الشروط 

 �ذا بناء ع�� قرار الوز�ر امل�لف بتكنولوجيات �عالم و �تصا
ّ
ل من ل أو بناء ع�� رأي معل

أنيمكن،ال.بط وفق نفس �ش�ال و بحسب ما اتفق عليھ مع صاحب الرخصةسلطة الضّ 

."الرخص�ذهعل��اتقومال���قتصاديةالتوازناتجذر�ةبصفةالتعديالت�ذهتمس

ق بحقوق صاحب املتمن دف�� الشروط41ا �� مجال الك�ر�اء و الغاز تنص املادة أّم 
ّ
عل

ف بالطاقة، يلزم صاحب ":162أو الغاز و واجباتھ/امتياز توز�ع الك�ر�اء و
ّ
بطلب من الوز�ر امل�ل

از، مقابل أجر، أن يقوم ب�نفيذ أي خدمة أو استغالل أو تمو�ل، ل�ا عالقة ب�شاطھ دون ـــــــــ�متي

."أ�داف �متيازأن ت�ون مباشرة من

يئة املفّوضة �سلطة �عديل �ح�ام التنظيمية لعملية التفو�ض، و �ذه بالن�يجة، تتمتع ال�

.السلطة تجد أساس�ا �� مبدأ التطور الذي يقوم عليھ املرفق العمومي

ق بإقامة و استغالل شبكة عمومية للمواصالت الالسلكية النقالة من نوع ا��يل الثالث دف�� الشروط املت161
ّ
و توف�� 3Gعل

.2013د�سم�� 02، مؤرخ �� 60، ج ر عدد 2013نوفم�� 10مؤرخ �� خدمات ل��م�ور 
ق بحقوق صاحب امتياز توز�ع الك�ر�اء و162

ّ
، ج ر عدد 2008أفر�ل 09أو الغاز و واجباتھ، مؤرخ �� /دف�� الشروط  املتعل

.2008أفر�ل 13، مؤرخ �� 20
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الفرع الثالث

الناشئة عن تنفيذ عملية تفو�ض املرافق العامة الشبكية��اعات�سو�ة ال

و�ض املرافق العامة الشبكية قد تثور إّما ب�ن الناشئة عن تنفيذ عملية تف��اعاتإّن ال

ت�شأ أن او إّم ).أّوال(ض و املفّوض إليھأطراف التفو�ض التعاقدي أو �نفرادي، أي ب�ن املفوّ 

ق �مر بالعن استعمل املرفق العمومي الذي تم ت��اعاتمثل �ذه ال
ّ
ال�� ��اعاتفو�ضھ، و يتعل

).ثانًيا(ف��ا ي�ون املنتفع�ن أو الغ�� طرفا

 
ً
.الناشئة ب�ن املفّوض و املفّوض إليھ��اعات�سو�ة ال-أّوال

ال�� تثور عن تنفيذ عملية التفو�ض تختلف طبيع��ا باختالف أسلوب �اعاتّن ال�إ

و حالة التفو�ض )1(، فالبدا من التمي�� ب�ن حالة التفو�ض التعاقديالتفو�ض �� حّد ذاتھ

).2(�نفرادي

ُ�ع�� عقد تفو�ض املرافق العامة عن عالقة :�� حالة التفو�ض التعاقديات��اع�سو�ة ال-1

عقدية تجمع ��ص من القانون العام مع ��ص آخر قد ي�ون من القانون العام

أو ا��اص، و �� حالة إخالل أحد �طراف باالل��امات امللقاة ع�� عاتقھ ي�ون من حق الطرف 

.للمطالبة بج�� الضرر ملتضرر ال��وء إ�� القضاء عن طر�ق رفع دعوى قضائيةالثا�ي ا

التفو�ض �و ��ص من القانون العام، فإّن القا��� ع�� اعتبار أّن أحد أطراف عقد 

و بالضبط ا��كمة �دار�ة،�و القا��� �داري ��اعات�تص بالنظر �� مثل �ذه الالطبي�� ا�

و ال�� تنص ع�� أّن ا��اكم �دار�ة �� ج�ة الوالية 163من ق إ م إ800دة و ذلك إعماال لنص املا

الّدولة، الوالية، البلدية، املؤسسة العامة ذات :العامة �� املنازعات �دار�ة ال�� ت�ون ف��ا

ا ف��ا
ً
.الطا�ع �داري طرف

و �و عقدال�� نحن بصدد دراس��ا ناشئة عن عقد التفو�ض��اعاتالو ع�� اعتبار أّن 

م بھ �و أّن يؤول اختصاص النظر
ّ
.والية القضاء ال�امللو الفصل ف��اإداري، فاملسل

اء ال�امل سواء ارتبطت با�عقاد�افاملبدأ �و خضوع منازعات العقود �دار�ة الختصاص القض

ل القرارات ال�� تصدر�ا كما يدخل أيضا ضمن والية القضاء ال�ام.164أو تنفيذ�ا أو انقضا��ا

.بالعقدت املتصلةاالسلطة املفّوضة من أجل تنفيذ إحدى بنود العقد و �و ما �عرف بالقرار 

.مرجع سابقيتضمن قانون �جراءات املدنية و �دار�ة،،2008فيفري 25مؤّرخ �� 09-08قانون رقم 163
ا�رة،الق، دار الفكر العر�ي،املنازعات-التنفيذ-�برام:�سس العامة للعقود �دار�ة،عبد العز�ز عبد املنعم خليفة164

.303، ص 2007
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� تدخل ضمن ة و ال�ال�� ت�شأ عن تنفيذ عقد تفو�ض املرافق العام��اعاتمن صور ال

املستحق من طرف رفض السلطة املفّوضة دفع املقابل املا��والية القضاء ال�امل، مثال �� حالة 

املفّوض لھ و ذلك �� العقود ال�� ي�ون مصدر �ذا املقابل �� �دارة، رفض �دارة تقديم 

.التج���ات الضرور�ة الستغالل املرفق املفّوض كما �و ا��ال بال�سبة لعقد �يجار

ية الناشئة عن تنفيذ عقد التفو�ض ضمن وال ��اعاتثار امل��تبة عن خضوع العن �أّما

:القضاء ال�امل فيمكن إجمال�ا فيماي��

يحكم�� دعوى القضاء ال�امل �سلطات واسعة إذ يمكن لھ أن�داري يتمتع القا���-

و عليھ تختلف تلك .باإللغاء، التعديل أو تأييد القرار، كما لھ أيًضا أن يحكم بالتعو�ض

ن تلك ال�� يتمتع ��ا �� دعوى السلطات املقررة للقا��� �داري �� دعاوى القضاء ال�امل ع

.�لغاء، حيث يقتصر دوره عند حد إلغاء القرار املطعون فيھ أو تأييده

إنفراد دعاوى القضاء ال�امل �شروط خاصة تختلف عن شروط الدعاوى �دار�ة -

�ا عبارة عن عقود إدار�ة و القرارات ال�� تتخذ�ا السلطة املف
ّ
ّوضة لتنفيذ عقد �خرى، فمحل

.التفو�ض

 عن ميعاد رفع مثل �ذه الدعوى ف�� ل�ست مقّيدة بمدة زمنية معينة كما �و الشأن 
ّ
أما

بال�سبة لدعوى �لغاء، ف�� تظل قائمة طاملا ا��ق املطالب بموجب �ذه الدعاوى لم �سقط 

.بالتقادم وفق القواعد العامة

 بنص املادة �ّعد دعاوى القضاء ال�امل من �ختصاص ا-
ً
��صري للمحاكم �دار�ة و ذلك عمال

"ال�� تنص165ق إ م إ من 801 دعاوى القضاء -....-:تختص ا��اكم �دار�ة كذلك بالفصل ��:

...."-.ال�امل

إّن أساس العالقة ال�� تجمع املفّوض :�� حالة التفو�ض �نفرادي��اعات�سو�ة ال-2

ض �نفرادي �و ذلك القرار �داري الذي تؤ�ل من خاللھ السلطة واملفّوض إليھ �� ظل التفو�

املفّوضة املفّوض لھ �سلطة �سي�� و استغالل مرفق عام، و عليھ �� حالة إخالل أحد الطرف�ن 

باالل��امات امل��تبة عن �ذه العالقة القانونية فيؤدي �مر إ�� �شوب نزاع �ستوجب تدخل 

ل �� السلطة املفّوضة، ألّن املفّوض لھ ال ي�ون لھ القضاء ل�سو�تھ، خاصة إذا �ا
ّ

ن الطرف ا��

ا للسلطة املفّوضة املتمتعة بامتيازات السلطة العامة 
ً
سوى الطر�ق القضا�ي القتضاء حقھ خالف

.سلطة اقتضاء حق�ا بنفس�ا دون �ستعانة بالقا���و ال�� تمنح ل�ا 

.، مرجع سابق�دار�ة، يتضمن قانون �جراءات املدنية و2008فيفري 25مؤرخ �� 09-08قانون رقم 165



املنافسة ا��ّرةللمرافق العامة الشبكية مع تكييف التنظيم ال�يك�� نحو:مظا�ر تحر�ر القطاعات الشبكيةالباب �ّول 

69

�� ت�شأ �� مثل �ذه العالقة �و القا��� ال��اعاتالقا��� ا��تص ب�سو�ة الو عليھ فاّن 

و قد .�داري �س�ب حضور ��ص من القانون العام كطرف و املتمثل �� السلطة املفّوضة

)�الوالية، البلدية(يؤول �ختصاص إ�� ا��اكم �دار�ة إذا �انت ال�يئة املفّوضة �يئة إقليمية

لسلطة املفّوضة عبارة عن الّدولة أو سلطة أّما إذا �انت ا.أو مؤسسة عامة ذات إدار�ة محلية

.167فاالختصاص يؤول إ�� مجلس الّدولة166إدار�ة مستقلة أو مؤسسة عمومية إدار�ة وطنية

أّما عن نوع الدعاوى ال�� يمكن رفع�ا �� مثل �ذه املنازعات ف�� دعوى �لغاء، �ون أّن 

ح�� تقبلو.عبارة عن قرار إداري محل العالقة القانونية ال�� تجمع املفّوض و املفّوض لھ

�ا قرار إداري ��ا�ي صادر عن سلطة إدار�ة وطنية مختدعوى �لغاء
ّ
صةــــــــــــيجب أن ي�ون محل

.168و ��دف إ�� إحداث آثار قانونية

إ�� ، باإلضافة و املص��ة القائمةفةــــــــو الصكما يجب أن تتوفر �� رافع الدعوى ��لية القانونية

أش�ر من تار�خ التبليغ ال����� 4ضرورة رفع �ذه الدعوى �� امليعاد القانو�ي املقرر ل�ا و �و 

.169تار�خ �شر القرار �داري ا��ما�� أو التنظي��أو من ب���ة من القرار �داري الفردي 

ا ف��املنتفع�نال�� يكون ��اعاتال�سو�ة-ثانًيا
ً
.اطرف

العقد م�ما �ان نوعھ بما فيھ�170ثار امل��تبة عن العقدإذا �ان املبدأ �و �س�ية

�داري، فإّن �ذا املبدأ ترد عليھ است�ناءات أين تتعدى آثار العقد املتعاقدين لتطال الغ�� الذي 

.ال تر�طھ أية صلة بھ

ن فمن الناحية العملية فإّن آثار عقد التفو�ض تمتد إ�� غ�� املتعاقدين لتطال طائفة املنتفع�

.171من خالل منح�م جملة من ا��قوق و تحمل�م بمجموعة من �ل��امات

).الفرع �ّول من املطلب �ّول من املبحث الثا�ي  من الفصل �ّول ل�ذه الرسالة(حول �ذه النقطة أنظر أعاله 166
ق باختصاصات مجلس الّدولة و تنظيمھ 1998ماي 30مؤّرخ �� 01-98ي رقم من القانون العضو 09أنظر املادة 167

ّ
، يتعل

.، مرجع سابق، معّدل و متممو عملھ
مجلة العلوم القانونية،"دراسة مقارنة:نطاق دعوى �لغاء"، عبد هللا رمضان ب�ي��:أنظر حول �ذا املوضوع 168

.82-63ص .، ص2015، يونيو ، العدد السادسعة الزاو�ة، �لية ا��قوق، جامو الشرعية
ضمن قانون �جراءات املدنية و �دار�ة، املت، 2008فيفري 25املؤّرخ �� 09-08رقم القانون من 907و 826أنظر املواد 169

.مرجع سابق
و � الطرف�ن املتعاقدين دون غ���ماإ�ثار امل��تبة عن العقد امل��م ��يًحا ا���اب �دأ �س�ية أثر العقد بُيقصد بم170

، أحمد عبد الرزاق الس��وري:للمز�د من التوضيح ُعد إ�� .�ذا ما ُ�عّ�� عنھ ب�س�ية آثار العقد من حيث ���اص

.يل��او ما438ص ،2008-2007، دون بلد ال�شر، Mr-gadoأّول، ج، الوسيط �� شرح القانون املد�ي
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ب�ن نزاعات، كما قد ت�شأ )1(ملنتفع�نب�ن السلطة املفّوضة و انزاعاتو من ثّم فقد ت�شأ 

).2(املفّوض إليھ و طائفة املنتفع�ن

فع من املرفق من حق أّي منت:ع�نفالناشئة ب�ن السلطة املفّوضة و املنت��اعات�سو�ة ال-1

العمومي املفّوض إقامة دعوى ضد �دارة املفّوضة �� حالة إخالل�ا بال��اما��ا املنصوص عل��ا �� 

و�ض، أو �� حالة إخالل�ا بالقواعد و املبادئ العامة ال�� تحكم الس�� ا��سن للمرفق ــــــــعقد التف

ال�� يتم أّما عن نوع الدعوى ،ي الدعاوى �عقد �ختصاص ��ا للقضاء �دار و مثل �ذه.العام

نفس ا��كم يتم �عتماد عليھ و تجدر �شارة إ�� أّن .فتتمثل �� دعوى تجاوز السلطةرفع�ا

.ة ما إذا كنا بصدد تفو�ض انفراديل�سو�ة ال��اع �� حال

ملرفق قد يدخل املنتفعون من ا:فّوض إليھ و املنتفع�نالناشئة ب�ن امل��اعاتال�سو�ة -2

مع ال��ص الذي خّول لھ سلطة استغالل و �سي�� املرفق، خاصة خالفاتعمومي املفّوض �� ال

افق العامة من مساواة، �� حالة عدم اح��ام �ذا �خ�� للمبادئ العامة ال�� تقوم عل��ا املر 

.و القابلية للتكيف، ف�نا ي�ون من حق أي مرتفق متضرر ال��وء إ�� القضاءاستمرار�ة

ال�� ي�ون ف��ا املفّوض إليھ ��ص من القانون ا��اص فينعقد �ختصاص ففي ا��الة

أّما إذا �ان املفّوض لھ .ار العضوي الذي يجعل ال��اع إدار�للقا��� العادي �س�ب ا�عدام املعيا

.��ص من القانون العام فالقضاء �داري �و ا��تص

املطلب الثا�ي

الشبكية��اية عملية تفو�ض �سي�� املرافق العامة

إّن تفو�ض املرافق العامة الشبكية سواء �ان بموجب عقد أو قرار إداري فردي ل�س 

أبدي بل مق��ن بمدة زمنية، فالتفو�ض ال �ع�� تخ�� السلطة العامة عن ملكية املرفق العمومي 

ما ت�نازل عن إدارتھ و استغاللھ لف��ة زمنية معينة ثم �س��ده �عد ذلك
ّ
.و إن

، )الفرع �ّول (دة لھة ا��ّد ض ت�ت�� بصفة طبيعية عند انقضاء املّد فعملية التفو�

، كما يثور )الفرع ثا�ي(و لكن قد يحدث و تطرأ أسباب معينة تضع حًدا للتفو�ض قبل �وان

ال�ساؤل عن مص�� �س�ثمارات ال�� ي�ون املفّوض إليھ قد قام ��ا �عد ��اية عملية 

).الفرع الثالث(التفو�ض

رسالة دراسة مقارنة، :، عقد امتياز املرفق العامإبرا�يم الدسو�� عبد اللطيف الش�اوى :للمز�د من التفصيل أنظر171

.د س مالقا�رة،، جامعة ع�ن الشمس،قسم القانون العام، �لية ا��قوق نون، لنيل ش�ادة دكتوراه �� القا
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الفرع �ّول 

ال��اية الطبيعية لعملية التفو�ض

انت ن�يجة قرار سواء �تتم�� عملية تفو�ض املرفق العمومي الشب�ي بالطا�ع املؤقت 

).اثاني(، أو بموجب عقد)أّوال(إداري فردي

 
ً
ال��اية الطبيعية للتفو�ض بموجب قرار فردي-أّوال

�متيازات ال�� ت�نازل من خالل�ا السلطة ال ت�ون الرخص و �عتمادات و ال��اخيص و 

�� مجال ومثال ذلك تمنح الرخصة.العامة عن �سي�� املرفق العام ��ائية، بل محّددة بمدة زمنية

، و�ذه املدة ال تتجاوز 172املواصالت السلكية و الالسلكية ملدة محددة مسبًقا �� دف�� الشروط

 )15(�حوال�� �ل 
ّ
إذا الحظت سلطة ضبط ال��يد و �تصاالت سنة قابلة للتجديد إال

و عليھ �� حالة انقضاء املدة ا��ددة �� قرار .173تقص��ات خط��ة من صاحب الرخصة

.التفو�ض ي�ت�� تأ�يل املفّوض إليھ بصفة طبيعية

ال��اية الطبيعية للتفو�ض بموجب عقد-ثانًيا

ي ي�ت�� بمجرد ��اية املّدة ، و الذالزمنية�دار�ةيصنف عقد التفو�ض ضمن العقود 

.��قوق و �ل��امات امل��تبة عنھاملتفق عل��ا ب�ن املفّوض و املفّوض إليھ و ت�ت�� جميع ا

ھ و
ّ
 �جراءفمثل �ذا ضم��البالطر�ق التفو�ضعقدال يجوز تمديد مدة �صل أن

ً
، �عد باطال

سيؤدي إ�� اس�بعاد مبدأ جو�ري تقوم عليھ و لعل الس�ب �� ذلك �و أّن التمديد الضم��

ت�بعھ من ضرورة �عالن و املساواة ب�ن سعملية إبرام عقود التفو�ض و �و مبدأ املنافسة و ما �

.امل�����ن

�� مجال اتفاقية التفو�ض تمديدا��زائري قد أجاز املشرع و �� �ذا السياق نجد أّن 

، غ�� 174من قانون املياه107بموجب نص املادة ���تفو�ض ا��دمات العمومية للمياه و التط

ھ ما يمكن است�تاجھ من �ذه املادة �و اس�بعاد التمديد الضم��، ع�� اعتبار أّن املشرع 
ّ
أن

املطبقة ع�� ال��يد و املواصالت عامة اللقواعد ل�ّدد، ا�2000أوت 5املؤّرخ �� 03-2000من القانون 33أنظر املادة 172

.السلكية و الالسلكية، مرجع سابق
املتضمن تحديد �جراء املطبق ع�� املزايدة ، 2001ماي 9املؤّرخ �� 124-01املرسوم التنفيذي رقم من 18أنظر  املادة 173

.سابقبإعالن املنافسة من أجل منح رخص �� مجال املواصالت السلكية و الالسلكية، مرجع
ق باملياه، معدل و متمم،  مرجع سابق2005أوت 04مؤّرخ �� 12-05قانون رقم 174

ّ
، يتعل
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استوجب إتباع نفس �ش�ال املعتمدة عند املوافقة ع�� اتفاقية التفو�ض، و �ذه �خ�� ال يتم 

 
ّ
.�عد عرض�ا ع�� املنافسةاملوافقة عل��ا بموجب مرسوم تنفيذي إال

ھ �� حالة ما إذا قررت السلطة املفّوض �ستمرار �� �سي�� املرفق 
ّ
و عليھ ما نخلص إليھ أن

العمومي املع�� عن طر�ق التفو�ض ي�ب�� عل��ا إبرام عقود جديدة ح�� و إن وقع �ختيار ع�� 

.نفس املفّوض إليھ

غِفل
ُ
من املرسوم 207عر�ف عقد التفو�ض �� نص املادة ة أو �جال �� �عنصر املّد لقد أ

، بالرغم من �و��ا 175املنظم للصفقات العمومية و تفو�ضات املرفق العام247-15الرئا��� رقم 

.من العناصر ا��و�ر�ة و املم��ة لعقد تفو�ض �سي�� املرافق العمومية

ناقش �شأ��ا التعاقدية ال�� يتفاوض و ي��ح�امضمن نطاق يدخل عنصر املدة

، و عادة ما يأخذ املفّوض إليھ �� تقدير مدة العقد إما 176املفّوض إليھ مع السلطة املفّوضة

طبيعة امل�ام املطلوب القيام ��ا، أو طبيعة و قيمة �س�ثمارات املراد انجاز�ا قبل البدء �� 

.عملية �ستغالل

الالزمة قبل الشروع �� استغالل و �سي�� إذا �ان املفّوض إليھ ملزم بالقيام باالس�ثماراتفعليھ 

عقد التفو�ض طو�لة ح�� ي�س�� اس��جاع قيمة �ذه �س�ثمارات ت�ون مدة املرفق العمومي ف

و ال�سي�� ع�� أن يتلقى ا إذا اقتصر دور املفّوض إليھ �� �ستغاللأّم .و تحقيق �امش من الر�ح

.�177زة من �دارة املفّوضة ف�نا يكفي أن ت�ون املدة قص��ة�موال الضرور�ة ل�ذه العملية جا

يتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفو�ضات املرفق العام، مرجع 16/9/2015مؤّرخ ��247-15مرسوم رئا��� رقم 175

.سابق
�� إليھملبدأ حر�ة �دارة و املفّوض ع�ض تخضأكد ا��لس الدستوري الفر���� ع�� أّن تحديد مدة اتفاقية التفو 176

تقدير�ا، بحيث يتم �خذ �ع�ن �عتبار  املدى الزم�� املناسب الس��داد قيمة �س�ثمارات املنجزة من قبل املفّوض إليھ، مع 

الشأن أنظر �� .حيث سوء تقدير�ايد �ذه املّدة لرقابة القا��� �داري من دخضوع السلطة املفّوضة عند تح

- Décision de Conseil constitutionnel français n° 92-316 DC, RJC I-516, du 20 janvier 1993, www.conseil-

constitutionnel.fr .
.16، مرجع سابق، ص يحيا دمحم:أنظر �� �ذا الشأن177

- CHEROT Jean-Yves, Op.cit, p.p.540-541.

-EL MERNISSI Mohamed, « Le régime juridique de la gestion déléguée », in La délégation de service public :

au confluent de l’Etat et du marché, journée d’étude organisée par la fondation Abderrahmane BOUABID,

Casablanca, Cahier n° 20, p.p. 6-15
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الفرع الثا�ي

ال��اية املسبقة لعملية التفو�ض

وضع حد لعملية قد تطرأ أسباب تؤدي إ�� و �س�� أيضا بال��اية غ�� الطبيعية، بحيث 

ة ال�� ا��اص�سبابو �ناك من ،دة ا��ددة ل�ذه العمليةلك قبل اس�نفاذ املالتفو�ض و ذ

 (تؤدي إ�� ��اية التفو�ض �نفرادي
ً
ق بالتفو�ض التعاقدي)أّوال

ّ
، ب�نما توجد )ثانًيا(و أخرى تتعل

).ثالثا(أسباب مش��كة قد تضع حد للتفو�ض م�ما �ان أسلو�ھ

 
ً
.نفرادي بموجب قرارلتفو�ض � املسبقة ل��اية الأسباب -أّوال

آثار�افإّ��ا تجد ��اي��ا وتزول�دار�ة الفرديةوفًقا للقواعد العامة ال�� تحكم القرارات 

عندما قانوًنا لسر�ا��اا��دد�جلأو بان��اءأجلھمنتجاءالذيال�دفبتحققإماالقانونية

غ�� ،كما �و �مر بال�سبة لقرار تفو�ض �سي�� مرفق عمومي178معينةملدةمؤقًتاي�ون القرار

ھ قد تطرأ أسبا
ّ
، )1(تضع حًدا للقرار �داري قبل أوانھ فيؤدي �مر إ�� ��بھ من شأ��ا أنبأن

).3(إلغائھو أ

عد القرار �داري مظ�ر من مظا�ر امتيازات السلطة العامة وضعھ �ُ :قرار التفو�ض��ب -1

املشرع �� يد �دارة من أجل تحقيق املص��ة العامة من خالل �سي�� املرافق العمومية و إدارة 

ولة، فمن خالل القرارات �دار�ة تم�� �دارة إراد��ا ع�� �فراد و تلزم�م بال��امات لّد شؤون ا

القرار �داري �عمد �دارة املصدرة لھ إ�� توقيع جزاءجاء ��و �� حالة عدم اح��ام مامعينة،

.ال��ب

ففي مجال املواصالت السلكية و الالسلكية نص املشرع ع�� إم�انية ��ب قرار

 و لكن �� حاالت محددة ع�� س�يل ا��صر، من ا���ة املصدرة لھالتفو�ض
ً
إذا لم يمتثل فمثال

للعقو�ات املوقعة عليھ من غرامة مالية و التعليق املؤقت، تبادر ةمن الرخصاملستفيداملتعامل 

ف باملواصالت السلكية و الالسلكية إ�� �ال�يئة املفّوضة و املتمثلة �� الوز�ر امل
ّ
�ب الرخصة �ل

:ا��االت التاليةإحدىو ي�ون ال��ب ن�يجة .179ال�� اتبعت ملنح�ا�ش�ال��ائيا �� نفس 

للعلومدمشقجامعةمجلة، "أثر �غ�� الظروف القانونية و الواقعية �� القرارات �دار�ة"، أحمد إسماعيل178

.45-07، ص ص �2004ول، العدد،والقانونية�قتصادية
10-14رقملقانون نفس ا��زاء كرسھ أيضا املشرع ا��زائري بال�سبة لل��خيص و التصر�ح ال�سيط و ذلك بموجب ا179

تمم املعّدل و امل2014.رديسمب��31 مؤّرخ78عدد ر ، ج2015يتضمن قانون املالية لسنة ، 2014يسمبرد30مؤرخ ��

بحيث يمكن ��ب .لقواعد العامة لل��يد و الواصالت السلكية و الالسلكية، مرجع سابقل�ّددا�03-2000للقانون رقم 



املنافسة ا��ّرةللمرافق العامة الشبكية مع تكييف التنظيم ال�يك�� نحو:مظا�ر تحر�ر القطاعات الشبكيةالباب �ّول 

74

عدم �ح��ام املستمر و املؤكد لصاح��ا، لالل��امات �ساسية املنصوص عل��ا �� القانون -

 
ّ
واصالت السلكية و الالسلكية؛ق باملاملتعل

امل��تبة عليھ؛ائبأو الضر سومالرّ ا��قوق أو عدم دفع -

املسبقطر�قة فّعالة، خاصة �� حالة ا�ّ�لإثبات عدم كفاية صاحب الرخصة الستغالل�ا ب-

.القضائية أو إفالس صاح��اصفيةأو التّ 

فُيعد ال��ب أيًضا س�ًبا لل��اية املسبقة لعمليةا �� مجال الك�ر�اء و الغازأّم 

رخصة مانحة الك�ر�اء يمكن ل��نة ضبط الك�ر�اء و الغاز إنتاجفمثال �� مجال التفو�ض،

كما .180قص�� ا��ط�� من صاح��ابصفة ��ائية �� حالة ما إذا ث�ت ل�ا التّ ����اامل�شآتاستغالل

ف بالطاقة ��ب يج
ّ
:�� حاالت محددة و��توز�ع الك�ر�اء و الغاز امتيازوز للوز�ر امل�ل

و املواصلة �� �خالل رغم تلقيھ إنذاًرا من الوز�ر الشروط عدم اح��ام صاحب �متياز لدف��-

ف بالطاقة؛
ّ
امل�ل

عدم اح��ام صاحب �متياز �ح�ام ال�شر�عية و التنظيمية املعمول ��ا؛-

ل إدانة تمنعھ من ممارسة �شاطھ أو إجراء تصفية قضائية تمنعھ إذا �ان صاحب �متياز مّح -

.181ع�د بال��امات جديدةھ من التّ من تأدية ال��اماتھ أو تمنع

ھ قبل ��ب قرار التفو�ض من قبل ا���ة املصدرة ل�ا، ي�ب�� 
ّ
ا��دير باإلشارة إ�� أن

عل��ا اح��ام مجموعة من القواعد �جرائية ، فقد �ش��ط املشرع إبالغ املفّوض إليھ باملآخذ 

طالع ع�� امللف ح�� �ستطيع تقديم تمكينھ من � مع امل�سو�ة إليھ و ال�� �انت س�ًبا لل��ب

و قد �ش��ط .182م��راتھ الكتابية، كما �و �مر بال�سبة لقطاع املواصالت السلكية و الالسلكية

.183فقط ت��ير قرار ال��ب و ت�يان ا��الفة ال�� ��ب ع�� أساس�ا قرار التفو�ض

��يل من ا���ة املصدرة ل�ما �� حالة عدم اح��ام املتعامل املستفيد م��ما للنصوص ال�شر�عية ال��خيص أو ش�ادة ال�

املتضمن القواعد العامة 03-2000مكرر من القانون 40مكرر 39أنظر املادت�ن .(أو التنظيمية أو قرارات سلطة الضبط

).لل��يد و الواصالت السلكية و الالسلكية
ق بالك�ر�اء و توز�ع الغاز ع�� القنوات، مرجع سابق، 5/2/2002املؤّرخ �� 01-2002من القانون 149ادة أنظر امل180

ّ
.املتعل

ا��ّدد لكيفيات منح امتيازات توز�ع ، 2008أفر�ل 9املؤّرخ �� 114-08املرسوم التنفيذي رقم من 12أنظر املادة  181

.ملتعلق بحقوق صاحب �متياز و واجباتھ، مرجع سابقالك�ر�اء و الغاز و ����ا و دف�� الشروط ا
لقواعد العامة لل��يد ل�ّددا�،2000أوت 5املؤّرخ �� 03-2000مكرر من القانون 40مكرر، 39، 37أنظر املواد 182

.مرجع سابقمعّدل و متمم، و املواصالت السلكية و الالسلكية، 
ق بالك�ر�اء و توز�ع الغاز ع�� القنوات، ،2002فبفري 5املؤّرخ �� 01-2002رقم من القانون 149أنظر املادة 183

ّ
املتعل

.مرجع سابق
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جزاء عن قرار التفو�ض �و184ما يمكن أن نخلص إليھ �� �ذه النقطة و �و أن ��ب

بموجبھ إخالل املفّوض إليھ لالل��امات املفروضة عليھ �� النصوص القانونية م�ما �ان نوع�ا، 

.لعملية التفو�ض قبل أوا��ايتم وضع حّد 

عملية التفو�ض �عّد الطر�ق الثا�ي ل��ايةإلغاء قرار التفو�ض:إلغاء قرار التفو�ض-2

، فبخالف ال��ب الذي �عّد كجزاء توقعھ �دارة بنفس�ا ع�� املفّوض إليھ ل أوا��اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقب

.�داري ا��ل بال��اماتھ، فإّن �لغاء �عد جزاء لعدم مشروعية القرار �داري و يوقعھ القا��� 

� فدعوى �لغاء �عّد الوسيلة القضائية لتجسيد الرقابة القضائية ع�� أعمال �دارة، ف�

ع���داري و تؤسس دعوى إلغاء القرار .185الطر�ق الوحيد مل�اجمة القرار �داري غ�� املشروع

مثل عيب عدم �ختصاص، أو عيب ى العيوب ال�� قد �شوب ركن من أر�ان �ذا القرارإحد

و غ���ا من العيوب 186عدم ال�سب�ب، أو مخالفة القانون، أو �نحراف �� استعمال السلطة

.د �شوب القرار �داري ال�� ق

من �سباب ال�� قد تؤدي إ�� إقامة دعوى �لغاء �� مجال التفو�ض بموجب قرار إداري فردي 

.عند القيام �عملية التفو�ضنجد عدم اح��ام السلطة املفّوضة لإلجراءات املفروضة من املشرع

 ال يتم منح رخص
ً
أو استغالل شبكة /ة إ�شاء و ففي مجال املواصالت السلكية و الالسلكية مثال

 �عد إجراء املنافسة و طلب العروض و ذلك حسب املادة 
ّ
من القانون 32عمومية لالتصاالت إال

ق بال��يد و املواصالت السلكية و الالسلكية، و عليھ �� حالة إ03-2000رقم 
ّ
فال مثل �ذا غاملتعل

.منح الرخصة لغاء ضد قرارقامة دعوى �وفر فيھ املص��ة إيمكن ألي ��ص تت�جراء

ثار �� مجال توز�ع الك�ر�اء و الغاز الذي يمكن تفو�ضھ عن طر�ق منح 
ُ
و نفس املالحظة أيًضا ت

، 187و الغاز�متياز من قبل الوز�ر امل�لف بالطاقة �عد طلب العروض من ��نة ضبط الك�ر�اء 

.مص��ةد باإللغاء من �ل من لھ فعدم اح��ام إجراء املنافسة يجعل قرار التفو�ض م�د

إّن ال��ب املقصود بھ �نا �و ذلك ا��زاء الذي توقعھ �دارة املفّوضة ع�� املفّوض إليھ ا��ّل بال��اماتھ و �و ناتج عن 184

ة و يؤدي إ�� ��اية عملية التفو�ض بال�سبة للمستقبل دون املساس باألثر إعمال سلطة الرقابة ا��ّولة لإلدارة املفوض

القانونية امل��تبة عنھ �� املا���، و ال ي�ب�� ا��لط مع ��ب القرار �داري املعيب الذي �عت�� جزاء لعدم مشروعية القرار 

.أصالتوقعھ �دارة ع�� نفس�ا و يودي إ�� إعدام القرار بأثر رج�� كما لو لم يصدر
، القرار �داري محل دعوى �لغاء، مذكرة لنيل ش�ادة املاجست�� �� القانون، تخصص قانون املنازعات قتال من��185

.04، ص �2013دار�ة، جامعة مولود معمري، ت��ي وزو، 
لنيل ش�ادة املاجست�� �� ، �نحراف �� استعمال السلطة �� القرارات �دار�ة، مذكرة دادو سم��:أنظر �� �ذا املوضوع186

.2012القانون، تخصص تحوالت الدولة، جامعة مولود معمري، ت��ي وزو، 
ق بالك�ر�اء و توز�ع الغاز ع�� القنوات، مرجع سابق،05/02/2002املؤّرخ �� 01-2002من القانون رقم 72املادة 187

ّ
.املتعل
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لغاء قرار التفو�ض صدوره من ج�ة ال تتمتع قانونا إل�سباب أيضا ال�� قد ت�ون مصدًرامن 

باالختصاص، ففي مجال املواصالت السلكية و الالسلكية نجد املشرع ا��زائري قد وزع سلطة 

ف بال��يد و �تص
ّ
�� االت املؤ�ل بمنح الرخصتفو�ض استغالل �ذا ال�شاط ب�ن الوز�ر امل�ل

ح ـــــمنبالت السلكية و الالسلكية املؤ�لة ـــــــــــــــــــ، و ب�ن سلطة ضبط ال��يد و املواصمجاالت محددة

و ش�ادات ال���يل بال�سبة لأل�شطة ا��اضعة للتصر�ح �عتماداتص و ــــــــــــــــــــــــــــال��اخي

م الوز�ر بمنح رخصة الستغالل شبكة عمومية تخضع لنظام ، و عليھ فإذا ما قا188ال�سيط

من لھ مص��ة طلب إلغاء القرار املعيب �� ركن ال��خيص املمنوح لسلطة الضبط جاز ل�ّل 

.�ختصاص

فاإللغاء إذن �عّد جزاء لعدم مشروعية قرار التفو�ض يختص بھ القا��� �داري، و �و جزاء 

.فو�ض بصورة مسبقةلعملية التمن شأنھ أن يضع حّد 

.أسباب ال��اية املسبقة للتفو�ض التعاقدي-ثانًيا

:لعّدة أسباب و ��دة ف��اقد ت�ت�� اتفاقية التفو�ض قبل انقضاء ا��ّد 

تتمتع �دارة املفّوضة �سلطة ف�� عقد :املفّوضةالف�� باإلرادة املنفردة لإلدارة–1

يتضمن العقد مثل �ذا الشرط ، ف�� مقررة ل�ا بقوة التفو�ض بإراد��ا املنفردة ح�� و إن لم 

إما كجزاء�ون ، و �ذه الصورة من الف�� تالقانون ألّ��ا تتعلق بامتيازات السلطة العامة

.189أو تقتضھ املص��ة العامة

وقععقو�ة�و أو كما �س�� أيضا باإلسقاطفالف�� ا��زا�ي 
ُ
ع�� املفّوض إليھ �س�ب ت

طأ جسيم، و يمكن لإلدارة النطق بھ دون ا��اجة ل��وء إ�� القضاء، ع�� العكس ارت�ابھ ��

ما�و موجود �� القانون الفر���� أين �ستوجب إخطار القضاء الذي لھ حصر�ا سلطة 

لف�� ا��زا�ي أن تقوم �دارة باعذار املفّوض إليھ باالخالالت املرتكبة و �ش��ط �� ا.190الف��

.ر تقوم بإسقاط عقد التفو�ضمنھ و �� حالة �ستمرا

، يحدد نظام �ستغالل املطبق ع�� �ل نوع من أنواع 2015سم�� د�13املؤّرخ �� 320-15أنظر املرسوم التنفيذي رقم 188

.الشب�ات بما ف��ا الالسلكية الك�ر�ائية وع�� مختلف خدمات املواصالت السلكية و الالسلكية، مرجع سابق
.200، 199مرجع سابق، ص ص ضر�في نادية، -:أنظر �� �ذه النقطة189

- ZOUAÏMIA Rachid et ROUAULT Marie Christine, Op.cit., p.p. 198-199.

- ZOUAÏMIA Rachid, La délégation de service public au profit de personnes privées, Op. Cit, p.p. 102- 103.
190 ZOUAÏMIA Rachid et ROUAULT Marie Christine, Op.cit., p. .191
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كما قد يتم ف�� اتفاقية التفو�ض دون أن يرتكب املفّوض إليھ أي خطأ، فاملص��ة 

أو إعادة تقت��� ذلك و �س�� أيضا �ذا �جراء باس��داد املرفق العموميقد العامة 

بتغ�� أسلوب �سي��ه فقد تقت��� املص��ة العامة إعادة تنظيم املرفق العمومي املفّوضالشراء،

، ففي �ذه ا��الة تبادر �دارة املفّوضة إ�� 
ً
ع�� أن تدفع  مقابال ماليا للمفّوض اس��دادهمثال

�ر�اح ال�� قد يجن��ا لو استمر �� تنفيذ العقد إ�� تقديره عنـــــدتم �خذ �ع�ن �عتبار إليھ ي

.تھ��اية مّد 

س�ب �ستوجب وضع حد للعالقة التعاقدية و �ذا فاس��داد املرفق العمومي �ش��ط فيھ وجود 

 الس�ب
ّ
تھ املص��ة العامة و تخضع �دارة عند تحديد �ذا الس�ب لرقابة القضاء، كما أمل

مارات �س�ثقيمة�� تقديره �ع�ن �عتبار �ش��ط أيضا تقديم �عو�ض للمفّوض إليھ يؤخذ

.191ض إليھ� املفوّ و مقدار �ر�اح ال�� تم تفو���ا ع�املنجزة 

قد تجد اتفاقية التفو�ض ��اي��ا بمبادرة من املفّوض إليھ و ذلك �� :الف�� القضا�ي-2

:حالت�ن �ما

إخالل �دارة املفّوضة الل��اما��ا القانونية ف�ذا يمنح للمفّوض ا��ق بطلب ف�� العقد-

.دة العامةو ذلك إعماال للقاع

ت إ�� قلب التوازن املا�� لعقد التفو�ض و أصبح باء جديدة أدّ إر�اق �ا�ل املفّوض إليھ بأع-

.املفّوض إليھ غ�� قادر ع�� �ستمرار �� تنفيذ ال��اماتھ

إذا ما توفرت إحدى �ات�ن ا��الت�ن �ان من حق املفّوض إليھ ال��وء إ�� القضاء لطلب 

قة ـــــــــــإ�� ��م �ضرار الالحر إ��اء العقد أم ال بالنظرف�� العقد، و القا��� وحده �و من يقّد 

.دفعھالتعو�ض الذي تل��م �دارة ب، و �� حالة الف�� سيقدر مبلغباملفوض إليھ

حلول آجالھ، فيتم ف��ھ قبل إ��اءهقد يتفق طر�� عقد التفو�ض ع�� :� �تفا��الف�–3

ال�� يتفق عل��ا املفّوض دون ا��اجة إ�� ال��وء إ�� القضاء، و ي�ت�� وفق الكيفيات و الشروط

.و املفّوض إليھ

191 LEHOUX François, « L’intérêt d’anticiper les modalités de la résiliation pour motif d’intérêt général »,

contrats publics, n° 153, Avril 2015, p. 38.
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ا
ً
�سباب املش��كة �� ��اية التفو�ض �نفرادي و التعاقدي-ثالث

:توجد أسباب تؤدي إ�� وضع حّد لعملية التفو�ض م�ما �انت صور��ا و تتمثل فيماي��

م قا�رة أّ� القوة ال�عّد :القوة القا�رة كس�ب لل��اية غ�� الطبيعية لعملية التفو�ض-1

قع و ال يمكن ذلك ا��دث ا��ار�� غ�� املتوّ و ��،التفو�ض بقوة القانون تطبيق ل��اية عملية

من قبل املفّوض إليھ�ل��امرده و يحول دون تنفيذ العقد، فالقوة القا�رة تجعل تنفيذ

 
ً
.مستحيال

� اعتبار �����، تقوم عملية تفو�ض �سي�� املرافق العمومية ع�:وفاة املفّوض إليھ-2

فاملفّوض إليھ تم اختياره اس�نادا إ�� اعتبارات موجودة فيھ دون غ��ه، و عليھ زوال �ذه 

�عتبارات عن طر�ق الوفاة يؤدي إ�� إ��اء عملية التفو�ض بقوة القانون، فال يمكن أن يحّل 

 
ّ
.ھ �� التنفيذورثتھ محل

الثالثالفرع 

عملية التفو�ضمص�� �س�ثمارات املنجزة �عد ��اية 

�� ـــــــــإّن السؤال ا��و�ري الذي يثار عند ��اية عملية التفو�ض ��اية طبيعية �و مص

وال و �س�ثماراتــــــــــــــــــــــ�م
192

قد أوجد�ا بنفسھ قبل الشروع �� عملية إليھال�� ي�ون املفّوض 

لطة املفّوضة ع�� اعتبار أّن الّس �ا إ�� ، ف�ل يحتفظ ��ا أم يقوم بردّ ؟ال�سي�� و �ستغالل

.؟التفو�ض ال ينقل ملكية املرفق العمومي املع��

كما �و ،بنص صر�حقد يفصل القانون �� مص�� �مالك املستعملة �� عملية التفو�ض

 ��ـــــــــــــــــمث�مر
ً
-15وم الرئا��� رقم ـــــــــمن املرس208املادة تنصمجــــــــــــــال التفو�ض التعاقدي أينال

ھ 247193
ّ
"ع�� أن تصبح �ل اس�ثمارات و ممتل�ات املرفق العام، عند ��اية عقد تفو�ض املرفق :

ا لل��ص املعنوي ا��اضع للقانون العام، املع��
ً
".العام، مل�

ثار �ذه �ش�الية عندما يل��م املفّوض إليھ بتوف�� و انجاز امل�شآت الضرور�ة و اقتناء املمتل�ات املناسبة قبل الشروع 192
ُ
ت

.يتلقى املرفق جا�ز من السلطة املفّوضة فال يطرح �ذا املوضوع�� عملية �ستغالل، أما �� ا��الة ال��
، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفو�ضات املرفق العام، 2015س�تم��16مؤّرخ �� 247-15مرسوم رئا��� رقم 193

.مرجع سابق
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ما كدون ت�يان العناصر امل�ونة ل�ا �موالأو قد يكتفي النص القانو�ي عند حد تص�يف �ذه 

ا��ّدد لكيفيات منح امتيازات توز�ع الك�ر�اء و الغاز و 114-��08 املرسوم التنفيذي رقم يظ�ر

أموال، الذي يصنف ����194ا و دف�� الشروط املتعلق بحقوق صاحب �متياز و واجباتھ

لية ميقوم أطراف ع�الةا��ذه و ��ع مختلفة من حيث النظام القانو�ي،إ�� ثالث أنوا�متياز

.�ذه �موال �� ما �س�� بدف�� الشروطمشتمالت عناصر بتحديد التفو�ض

الطائفة �و�� من أو �مالك،ب�ن ثالث أنواع من �موالع�� العموم عادة ما يم�� الفقھ 

، طائفة )أّوال(موال العودة�موال �عود إ�� السلطة املفّوضة بقوة القانون و مجانا و �س�� بأ

نھ و �س�� بأمالك مفّوض إليھ و يمكن للسلطة املفوضة شراؤ�ا مثانية �عت�� مل�ا لل

�موال ا��اصة اململوكة حصر�ا من قبل املفّوض ، أما الطائفة �خ�� ف�شمل )اثاني(�س��جاع

ا(إليھ
ً
).ثالث

 
ً
Lesأموال العودة-أّوال biens de retour

ملرفق العمومي محّل �مالك الضرور�ة الستغالل ايدخل ضمن أموال العودة �ّل 

 .منقولة�انت أو عقار�ة م�ما �ان نوع�ا التفو�ض 
ّ
 �ذه �موال تظ

ً
ا للسلطة املفوضة طيلة ل مل�

.195ة التفو�ض و عند ��اي��ا �س��د�ا بقوة القانون و دون دفع أّي �عو�ض للمفّوض إليھمّد 

تفو�ض أمر طبي�� ع�� ة الفرجوع �ذه �موال للسلطة املفّوضة بصورة مجانية �عد انقضاء مّد 

بال�امل ت�اليف �س�ثمارات ال�� ي�ون �ة ي�ون قد استو��ذه املّد لاعتبار أّن املفّوض إليھ خال

.قد أنجز�ا

عملية التفو�ض قبل ان��اء املدة ا��ددة ل�ا، ففي �ذه ءو لكن �ش�ال يثور �� حالة انقضا

ح�� و لو �موالفّوضة عند اس��داد �ذه ا��الة العدالة تقت��� تقديم �عو�ض من السلطة امل

.196إليھ�ان س�ب ��اية التفو�ض �و خطأ املفّوض 

لك�ر�اء و الغاز و ����ا و ، يحّدد كيفيات منح امتيازات توز�ع ا2008أفر�ل 9مؤّرخ �� 114-08مرسوم تنفيذي رقم 194

.دف�� الشروط املتعلق بحقوق صاحب �متياز و واجباتھ، مرجع سابق
:أنظر �� �ذه النقطة195

- ZOUAÏMIA Rachid, La délégation de service public au profit de personnes privées, Op. Cit, p.p. 99-100.

- GUGLIELMI Gilles, KOUBI Geneviève, Op Cit., p.493.

- NISCISKI Sophie, Droit public des affaires, Op Cit., p. 626 -627.
196 

ّ
ھ �� حالة ��اية عقد التفو�ض قبل أوانھ ع�� ضرورة تقديم �عو�ض من السلطة أك

ّ
د مجلس الدولة الفر���� ع�� أن

ل�� ي�ون قد أنجز�ا  و لم يحقق أيضا �امشا املفّوضة للمفّوض إليھ الذي لم يتمكن �عد من اس��جاع ت�اليف �س�ثمارات ا

:أنظر �� �ذا املوضوع.من الر�ح
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114197-��08 مجال الك�ر�اء و الغاز عّرفت املادة الثانية من املرسوم التنفيذي رقم 

كيفيات منح امتيازات توز�ع الك�ر�اء و الغاز و ����ا و دف�� الشروط املتعلق بحقوق لا��ّدد 

:�متياز و واجباتھ أمالك العودة ع�� أّ��اصاحب

�مالك الضرور�ة للمرفق املتنازل عنھ لتوز�ع الك�ر�اء أو الغاز و ال�� يجب أن �عاد ملكي��ا"

يمكن أن ت�ون �ذه �مالك من أمالك .ولة عند ان��اء مّدة �متيازأو التصرف ف��ا حتما إ�� الّد 

ت�ون �� �ذه ا��الة �خ��ة .كما يمكن أن ال ت�ون كذلكولة،�اصة للّد عمومية أو من �مالك ا�

 مل�ا للدولة
ً
".�مالك ابتدأ

املرفق العامس���� مبدأ استمرار�ةو م��را��اتجد أمالك العودة أساس�ا

 تتحققھ ح�� �عد ��اية عملية التفو�ض ال�شاط�� تأدية املرفق العموميفمواصلة،بانتظام
ّ
إال

إ�� السلطة املفّوضة ال�� سوف تضمن ال�� يرتبط وجود املرفق ��ابإعادة �مالك الضرور�ة

كما أّن مبدأ �ستمرار�ة �ستلزم .198استمرار �شاطھ من خالل اختيار �سلوب املناسب ل�سي��ه

ما يقع ع�� عاتق وقت ل�ذا الس�ب عادةصالحية أمالك العودة ألداء ا��دمة املعّدة ل�ا �� أّي 

.املفّوض إليھ ال��ام بصيانتھ

Lesأموال �س��جاع-ثانًيا biens de reprise

العقار�ة و املنقولة ا��صصة ل�سي���مالكتلك �شمل �ذه الطائفة من �موال 

ضمن ملكية املفّوض إليھ طيلة مدة فق العمومي املع�� و ال�� تدخلو استغالل املر 

�ذا النوع من �مالك يمكن .التفو�ض، و �� أمالك م�مة لالستغالل و لكن يمكن �ستغناء ع��ا

للسلطة املفّوضة اس��داد ملكي��ا بمحض إراد��ا من املفّوض إليھ ع�� أن تدفع لھ �عو�ضا 

.مناسبا

-CE, 04 mai 2015, La société Domaine Porte des neiges, Op.Cit.
كيفيات منح امتيازات توز�ع الك�ر�اء و الغاز و ����ا ، يحّدد 2008أفر�ل 9مؤّرخ �� 114-08تنفيذي رقم مرسوم 197

.و دف�� الشروط املتعلق بحقوق صاحب �متياز و واجباتھ، مرجع سابق
:انظر �� �ذه النقطة198

- VO-DINH Clément, La classification des biens dans la délégation des services publics, mémoire de master

2 professionnel de droit des contrats publics, université de Valencienne et du Hainaut – Cambrésis, 2010-

2011.
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كيفيات منح امتيازات ا��ّدد ل114-08و �عّرف�ا املادة الثانية من املرسوم التنفيذي رقم 

ع�� 199و واجباتھروط املتعلق بحقوق صاحب �متيازتوز�ع الك�ر�اء و الغاز و ����ا و دف�� الش

�مالك ا��صصة لالمتياز، غ�� �مالك املعنية �أمالك للعودة، املستخدمة �� إطار املرفق "أّ��ا

يمكن أن �س��د أمالك �س��جاع .تيازاملتنازل عنھ و ال�� يملك�ا صاحب �متياز طيلة مدة �م

."، عند ��اية مدة �متياز، مقابل �عو�ض صاحب �متيازإراد��اولة، لكن بمحض من طرف الّد 

:إذا حاولنا التمي�� ب�ن أمالك العودة و أمالك �س��جاع �س�نج �ختالفات التالية

عام و ال يمكن قيامھ من دو��ا ف�� �ا ضرور�ة الستغالل املرفق الأمالك العودة توصف بأ�ّ -

أمالك �س��جاع ف�� م�مة ولكن يمكن تجاوز�ا و �ستغناء اأمالك ال يمكن �ستغناء ع��ا، أّم 

.ع��ا

أمالك العودة ملكي��ا تظل للسلطة املفّوضة طيلة مدة التفو�ض ح�� و إن �ان املفّوض إليھ �و -

�جاع فملكي��ا �عود إ�� املفّوض إليھ خالل مدة التفو�ضمن أوجد�ا و أ�شأ�ا، ب�نما أمالك �س�

.و �عد ��ايتھ

، �� عند ��اية التفو�ض أمالك العودة �عود للسلطة املفّوضة بقّوة القانون و بصفة مجانية-

دفع �عو�ض للمفّوض إليھ إذا ما قررت اس��جاع �موال ال�� تدخل ح�ن تل��م السلطة املفّوضة ب

.�جاعضمن أمالك �س�

�Lesمالك ا��اصة-ثالثا biens propres

�مالك ا��اصة للمفّوض إليھ �� تلك �مالك ال�� تخرج من أموال �س��جاع و أموال العودة، 

ة التفو�ض و �عد ��اي��ا و �و حّر �� التصرف ف��ا، و �� �شمل ف�� ملك للمفّوض إليھ طيلة مّد 

.200ال�� ل�ست ضرور�ة و ال م�مة ل�شاط املرفقمالك �ضافية و الثانو�ة� 

، يحّدد كيفيات منح امتيازات توز�ع الك�ر�اء و الغاز و ����ا و 2008أفر�ل 9مؤّرخ �� 114-08مرسوم تنفيذي رقم 199

.دف�� الشروط املتعلق بحقوق صاحب �متياز و واجباتھ، مرجع سابق
:أنظر �� �ذه النقطة200

- ZOUAÏMIA Rachid, La délégation de service public au profit de personnes privées, Op. Cit, p.p. 101 -102.

- GUGLIELMI Gilles, KOUBI Geneviève, Op Cit.,p.496.
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خاتمة الفصل �ّول 

ا من جانب طاعات الشبكية عّرفت تحّوال جذر��� ختام �ذا الفصل، ي�بّ�ن لنا أّن الق

أسلوب �سي���ا، فلقد تم التخ�� عن املعيار العضوي الذي تقوم عليھ فكرة املرفق العام و لم 

��اص القانون العام بل تم إشراك ا��واص �� عملية ال�سي�� �عد �ذه القطاعات حكرا ع�� أ

.عن طر�ق آلية قانونية �عرف بتفو�ض �سي�� املرافق العامةو �دارة 

ولة ا��زائر�ة منذ لقد حظيت آلية تفو�ض املرافق العامة بما ف��ا الشبكية با�تمام الّد 

أسلو��نتم ع��ت�ذه العمليةسعي�يات، و �صالحات ال�� ت�ن��ا �� أواخر الثمان�نات و بداية ال�

ورة �خ��ة أصدر �شأ��ا و �ما التفو�ض �نفرادي و التفو�ض التعاقدي، و بال�سبة ل�ذه الص

و الذي جاء �� إطار 247-15ولة نصا تنظيميا يتمثل �� املرسوم الرئا��� رقم رئ�س الّد 

شر��ا و ال�� ��دف إ�� ترشيد و عقلنة ولة ا��زائر�ة �� مبا�صالحات ا��ديدة ال�� شرعت الّد 

النفقات العمومية و البحث عن مصدر جديد ملداخل ا��ز�نة العمومية و ذلك �� ظل تراجع ر�ع 

ف�ذا النص التنظي�� يرمي إ�� إعادة تنظيم عقود التفو�ض �� ظل .العائدات الب��ولية

.عض املرافق العموميةولة الرامية إ�� التنازل عن �سي�� �السياسة �قتصادية للّد 

و ضمانا ��سن استعمال املال العام  يجبعملية تفو�ض املرافق العموميةنجاعة و من أجل 

ال�� من شأ��ا أن تجسد املبادئ و ،اح��ام جملة من �جراءاتعند �برامع�� السلطة املفّوضة

معاملة امل�����ن و شفافية من حر�ة املنافسة و املساواة ��ال�� تقوم عل��ا الطلبات العمومية

تفو�ض املرافق العمومية الشبكية خاصة ملص��ة القطاع ا��اص يقت��� كما أّن .�جراءات

إعمال السلطة الرقابية لل�يئة املفّوضة ح�� ي�س�� ل�ا التأكد من حسن س�� املرفق املفّوض

ع حاجيات املواطن�ن إ�� أداة و ا��يلولة دون تحو�لھ من أداة ��دمة املص��ة العامة و إشبا

.لتحقيق الر�ح

�ع�� ��اية نظام �حت�ار، فلم �عد إّن فتح القطاعات الشبكية ع�� املنافسة ا��رة 

ادرة ــــــــــا بل فتح ا��ال أمام املبـــــــــــــد ف��ــــــــــاملتعامل العمومي التار��� العون �قتصادي الوحي

ولة ا��زائر�ة �س�� ا، و من أجل جلب �ذه �س�ثمارات خاصة و أّن الّد ا��اصة لالس�ثمار ف��

ھ من الالزم خلق ضمانات �افية الستقطاب مثل �ذه 
ّ
إ�� إيجاد موارد مالية جديدة فإن

:ولة و �ما�س�ثمارات، و من �ذه الضمانات الفصل ب�ن وظيفت�ن أساس�ت�ن �انتا حكرا ع�� الّد 

.�مة �ستغاللم�مة الضبط و التنظيم و م
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الفصل الثا�ي

و �ستغاللتكر�س مبدأ الفصل ب�ن م�م�� التنظيم

ملبدأ املنافسة ا��ّرة تأث�� كب�� بل ثورة ع�� التنظيم القانو�ي و امليدا�يلتكر�سلإّن 

التقليدي للقطاعات الشبكية، فالبعودة إ�� النصوص القانونية املنظمة ل�ذه ا��االت يظ�ر لنا 

بحيث .فكرة أساسية جديدة تتمثل �� إعادة توز�ع امل�ام ب�ن املتدخل�ن و الفاعل�ن ف��اتجسيد 

Opérateurال�� أصبح يمارس�ا �ل من املتعامل التار��� العموميتم الفصل ب�ن م�مة �ستغالل 

Historique Economique إ�� جانب املتعامل�ن �قتصادي�ن ا��واص، أما م�مة الضبط و التنظيم

.سلطات الضبط �قتصاديولة و �� املؤسساتية للّد فتتوال�ا �يئات جديدة ضمن املنظومة 

انونية و �ستغالل من شأنھ أن �ش�ل ضمانة قم�� التنظيمإّن مبدأ الفصل ب�ن م�

�س�ثمار ا��اص للقطاعات الشبكية، فإ�شاء �يا�ل متم��ة عن و تحف�� �سا�م �� جلب 

.لتار��� العمومي عامل أسا��� �� �عث الطمأن�نة �� نفوس �ؤالء املس�ثمر�نولة و املتعامل االّد 

نظام �� ��اية و م�مة �ستغالل أساسھ و ت��يرهيجد مبدأ الفصل ب�ن م�مة التنظيم

�حت�ار الذي �انت تقوم عليھ القطاعات الشبكية ح�� وقت قر�ب، و ضرورة معاملة �ل 

).املبحث �ّول (ن �� �ذه ا��االت ع�� قدم املساواة�عوان �قتصادي�ن املتدخل�

كما أّن التجسيد امليدا�ي ل�ذا املبدأ من شأنھ أن ي��تب عنھ عّدة آثار تؤدي ال محال إ�� إعادة 

).املبحث الثا�ي(�ي�لة القطاعات الشبكية
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ل املبحث �وّ 

اعات الشبكية�� القطو �ستغاللتنظيمالالفصل ب�ن م�م�� م��رات

لت املرافق العامة الشبكية، ع�� �ّل 
ّ
ا سواء بالنظر إ�� ا محور�ً دول العالم، موضوعً ش�

ال�سي�� املباشر و ال�سي�� (طرق �سي���ا أو أسلوب تنظيم�ا، فمن ال�سي�� بالطرق الكالسيكية

�� �دارةإ�� ال�سي�� املفّوضة الذي �عتمد ع�� إشراك القطاع ا��اص )عن طر�ق املؤسسة

.، و من نظام �حت�ار إ�� التحر�ر-كما ب�ناه �� الفصل �ّول -و �ستغالل

جاء ن�يجة عّدة أسباب، ة ف��ا إّن انفتاح �ذه القطاعات و تكر�س املنافسة ا��رّ 

�� فالتحليل �قتصادي أكّد ع�� أّن �ذه املرافق ت�ون أك�� فعالية إذا ما تم تحر�ر�ا و فتح�ا ع

.ة متعامل�ن اقتصادي�ن بدال من احت�ار�ا من قبل املتعامل التار���عّد 

إّن اقتصادات الّدول املعاصرة بحاجة من ج�ة إ�� وضع قواعد اللعبة و من ج�ة أخرى 

ـــــــــــــ� و ذلك من أجل تحف�� بحيادية�س�رون ع�� تطبيق �ذه القواعدArbitres)(إيجاد ح�امإ�

.ر ا��دمات ال�� يطل��ا ا��تمع و تقديم�ا �� أحس الظروف�عوان �قتصادي�ن ع�� تطو�

ضبط يم و نظ�دف إ�� تآلية الضبط �قتصادي ال�� ��ستوجب إذن إعمال�ذه القواعد

، أما عملية التحكيم ب�ن �ؤالء �عوان فتتوال�ا �يئات �قتصادي�ن�عواناملمارسات ب�ن 

.�قتصاديلشفافية الفعلية �� ا��قلع�� �ذا النحو تتجسد نوع من ا،  و 201الضبط

تتعدد و ت�نوع م��رات إعمال مبدأ الفصل ب�ن م�م�� تنظيم و ضبط ال�شاط 

فشل نظام �حت�ار و عدم :محور�ن و �ما�قتصادي و استغاللھ، و ال�� يمكن إجمال�ا ��

ةمة الشبكيفعاليتھ �� �ستجابة ��تلف التطورات ال�� ��قت املرافق العا

املتعامل�ن �� �ذه املرافق عند فتح�ا ع�� ضرورة منح فرص م�ساو�ة ل�ّل ، و)املطلب �ّول (

).املطلب الثا�ي(املنافسة ا��رة

201 TIROLE Jean, « Comment réguler la gestion des infrastructures de réseau ? », In La gestion des

infrastructures de réseau, rapport du conseil économique pour le développement durable, 2015, p 07.
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املطلب �ّول 

نحو تحول الوظائف �قتصادية للّدولة:القطاعات الشبكيةر احت�افشل نظام 

�انت�انت منظمة وفق مخطط �سيط بحيث-إ�� وقت قر�ب-اعات الشبكية إّن القط

�ّل ��شطة املوجودة ف��ا مضمونة من قبل محتكر عمومي واحد، ففي �ذه املرحلة �انت 

الّدولة �س�� إ�� التوفيق ب�ن مصا���ا باعتبار أّ��ا مس�ثمر ��دف إ�� تحقيق الر�ح و ب�ن مصا�� 

ففي �ذه املرحلة ع�� حّد �عب�� .202ااما يقع ع�� عاتق�ا و يجب تلبي��ا��م�ور ال�� �ش�ل ال�� 

�انت الّدولة تؤدي �ل �دوار �� مسرحية التنمية، ف�� �اتبة الس�نار�و زوايمية رشيد�ستاذ

، أي أّن الّدولة �� ال�� �انت تقوم بالتخطيط و التنفيذ دون إشراك 203و ا��رجة و املمثلة

.� ا��قل �قتصاديا��واص �

إّن تنظيم القطاعات الشبكية تقليديا �� ش�ل احت�ارات �عود إ�� أسباب مختلفة 

إقامة �حت�ار مرتبط بأسباب تقنيةفقد ي�ون ت��ير .القطاع الشب�ي املع��نوعة باختالف و مت

Les)التحتية الك��ى اقتصادية، فالب�� grandes infrastructures)شب�ات نقل الك�ر�اء مثل

Monopoles)�ش�ل �� �صل احت�ارات طبيعيةو الغاز وشب�ات توز�ع املياه  naturels)، و من

الناحية �قتصادية ل�س �ناك جدوى لتعدد مثل �ذه امل�شآت �� ظل قطاع شب�ي واحد إذا 

لتج���ات ال�� يملك�ا املتعامل العمومي �ان استغالل �شاطھ يكتفي بوجود ال�يا�ل وا

و قد �عود أسباب �حت�ار إ�� مسألة السيادة الوطنية ال�� من شأ��ا أن تجعل .204التار���

ق 
ّ
القطاع الشب�ي من ا��االت السيادية ال�� يحظر �س�ثمار ا��اص ف��ا، أو أسباب تتعل

العمومي �و الذي يتو�� مسألة ار���التبتمو�ل م�ام املرفق العام، فعادة ما ي�ون املتعامل

.�205نفراد �� استغالل ال�شاط املع��ا��صري والتمو�ل و بالتا�� �ذا ما يمنح لھ ا��ق

لكن مثل �ذا التنظيم لم �ستطع الصمود خاصة أمام التطورات التكنولوجية ال�� 

ة النظر �� أسلوب إ�� إعاد-خاصة املتقدمة-ول مست �ذه ا��االت، مما دفع بمختلف الّد 

.)الفرع �ّول (استغالل القطاعات الشبكية و �ذا ما أدى ��ا إ�� تحر�ر�ا ع�� املبادرة ا��اصة

202 COMMISSARIAT GENERALE DU PLAN, Op. Cit., p. 07.
203 ZOUAÏMIA Rachid, « Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique en

Algérie », Idara, n° 26, 2003, p.16.
204 BELMIHOUB Mohand Cherif, Op.cit ,p.187 .
205 CHEROT Jean-Yves, Op.cit, p.p. 546-547.
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غ�� أّن املرافق العمومية الشبكية تتمّ�� باحتوا��ا ع�� عّدة أ�شطة و انقسام�ا إ�� عّدة 

 �شمل قطاع الك�ر�اء ع�� �شاط �نتاج، النقل، الت
ً
و عليھ .وز�ع و ال�سو�قمستو�ات، فمثال

فإّن القول بتحر�ر �ذه القطاعات ال �ع�� إخضاع �ل ��شطة و املستو�ات امل�ّونة ل�ا 

).الفرع الثا�ي(للمنافسة ا��ّرة

الفرع �ّول 

من �حت�ار إ�� املنافسة ا��ّرة:تحر�ر القطاعات الشبكية

ات ــــــــــالسبعي�يلشبكية �� أواخرب ع�� القطاعات القد بدأت ر�اح �صالحات و التغي�� ��

و بداية الثمان�نات، و �انت الواليات املتحدة �مر�كية الّسباقة إ�� تب�� حركة �صالح من خالل 

إعادة تنظيم قطاع النقل ا��وي مع ��اية السبعينات و قطاع �تصاالت ��اية الثمان�نات، ثّم 

وجة إ�� بر�طانيا ل�شمل ا
ّ
لقطاعات ذات املنفعة العمومية لتصل إ�� با�� دول انتقلت �ذه امل

).أّوال(�ور�ي�تحاد 

ولة املتقدمة وليد السياسات العمومية إذا �ان موضوع تحر�ر القطاعات الشبكية �� الّد 

 ن�يجة -بما ف��ا ا��زائر-املت�ناة �� إطار قرارات سيادية، فإّ��ا �� دول العالم الثالث
ّ
ما �� إال

رضت علخاصة ا��ارجية م��ا ال��ل��ا ظروف متعددة حتمية أم
ُ
).اثاني(��206اف

 
ً
سياسة مرغو�ة:ول املتقدمةتحر�ر القطاعات الشبكية �� الّد –أّوال

تراجع فيھ �سلوب القديم ذات الطا�ع الشب�ي تطوًرا كب�ً�القد عرفت املرافق العمومية 

ولة، ليحّل محلھ منظور جديد �عتمد ع�� آليات �� ال�سي�� و �ستغالل املعتمد ع�� احت�ار الّد 

.و إدخال املنافسة ف��االسوق 

�ذه ، و شملت��REAGANRonald ع�د�207انت البداية �� الواليات املتحدة �مر�كية

.208التحوالت العديد من القطاعات م��ا �تصاالت، الغاز و الك�ر�اء

206 DO-NASCIMENTO José, « La dérèglementation du marché Africain des télécommunications», in GABAS

(J.-J.) (s/dir.), Société numérique et développement en Afrique, usages et politiques publiques, édition

Karthala, Paris, 2004, p. 123 .
ما يجب �شارة إليھ بال�سبة للتجر�ة �مر�كية �� تنظيم القطاعات الشبكية قبل تحر�ره ع�� املنافسة �انت خاضعة 207

�� �تحاد �رو�ي أين �انت �ذه القطاعات محتكرة طبيعيا الحت�ار طبي�� من قبل شر�ات خاصة، ع�� خالف مثال املظ�ر 

.من قبل مؤسسات عمومية
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 ظيم عن قطاع �تصاالت�ة �مر�كية �� إزالة التنفالتجر 
ً
من أقدم التجارب�عّد مثال

ضمن مجموعت�ن و السباقة إ�� تب�� فكرة التحر�ر، بحيث سعت �ذه الّدولة إ�� تطو�ر قواني��ا 

من خالل ا��موعة �و�� ��دف إ�� محار�ة املمارسات املنافية للمنافسة:مختلفت�ن و �ما

1890ClaytonلسنةSchermanقوان�ن  -و �� أقّل ان�شاًرا–أما ا��موعة الثانية .1914لسنة و

:امة و ال�� ترتكز ع�� فكرة أساسية و ��ــــــــــــــــــــــــجاءت من أجل ضمان ممارسة م�ام ذات مص��ة ع

جب ع�� السلطة العامة ـــــــــــــفيقھ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�� ال�دف املرجو تحقيالعامةت املص��ة�لما �ان

Lorsqu’un)لضما��ا التدخل intérêt public est en jeu, il doit y avoir intervention publique)
209.

و تأكد 1960فتح قطاع �تصاالت �مر�كية ع�� املنافسة منذ لالبوادر �و��لقد �انت

AT&Tالذي ألزم فيھ الشركة1982لسنة ���Green �ذا املس�� بموجب القرار الش��� للقا

(American Telephone & Telegraph) 210شر�ات مختلفة08ع�� إعادة ال�ي�لة �� ش�ل.

Télécom(صدر القانون �مر��ي ا��اص باالتصاالت 1996و �� سنة  Act( بموجبھ تم التحر�ر

ال�اتف، �تصاالت املصّورة :طات و ��الك�� ل�ذا القطاع، و تّم الفصل �فقي ب�ن ثالث �شا

.و �تصاالت ملسافات طو�لة

، �س�بأعلنت عن تحر�ر �ذا القطاعREAGANأّما �� مجال الغاز كمثال أخر، فإدارة ر�غن

و شرعت �� التطبيق امليدا�ي لعملية إزالة التنظيم �� 1983منذ سنة ،م��هعدم �ستقرار الذي 

الذي وضع برنامج لفتح قطاع الغاز و البداية �انت بموجب 436نظام رقم بموجب ال1985سنة 

Naturalتم فتح معظم قطاع الغاز بموجب قانون �1989شاط نقل الغاز، و �� سنة  wellhead

decontrol Act تم التحر�ر الك�� 1993الذي أل�� سياسة رقابة أسعار املنتج�ن، و �� سنة

و الفصل ب�ن "حر�ة دخول الغ�� للشبكة"خالل تكر�س سياسة لقطاع الغاز �مر��ي من 

.مختلف ال�شاطات امل�ّونة ل�ذا القطاع

:أنظر �� �ذه النقطة208

BOLDUC David, « Privatisation, libéralisation et régulation : bouleversement et enjeux dans le secteur

mondial de l’énergie », (S/ dir) AYOUB Antoine, Green- université lava, Québec, mais 2001, p.p. 32-33.
209 BERRI Noureddine, Les nouveaux modes de régulation en matière de télécommunications, thèse pour le

doctorat en sciences, filière : droit, université Mouloud MAMMRRI de Tizi-Ouzou, faculté de droit et des

sciences politiques, 2014, p.30 .
210 LAGET- ANNMAYER Aurore, Op. Cit., p .31(référence n° 3 : l’ouverture à la concurrence du secteur des

télécommunications a commencé avec la célèbre décision du juge Green de 1982 obligeant ATT à se scinder

en 08 sociétés.)
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انتقلت �ذه التحوالت �� بداية الثمان�نات إ�� اململكة املتحدة ال��يطانية �� ع�د 

Margaretمارغر�ت تا�شر THATCHERت ، و ال�� �انت مسرحا ألك�� التحوالت ال�� عرف��ا ا��دما

THATCHER، ف��نامج ح�ومة 211العمومية بصفة عامة و الصناعات الشبكية بصفة خاصة

تضمن العديد من السياسات م��ا سياسة خوصصة املؤسسات العمومية ال�� �ان ال�دف م��ا 

ولة املقدمة ل�ذه املؤسسات املفلسة و إلغاء �حت�ارات  و ذلك من وضع حد ��ا�ي إلعانات الّد 

�عد ذلك انتقلت موجة �نفتاح ع�� املنافسة إ�� .212ستوى ا��دمة العموميةأجل الرفع من م

.دول �تحاد �رو�يمعظم 

جاءت ن�يجة عوامل ول املتقدمةإّن عملية التحر�ر ال�� ش�د��ا القطاعات الشبكية �� الّد 

قة بالتطور التكنولو��و
ّ
).2(ش�ال و صور مختلفة، كما أخذت �ذه العملية أ)1(أسباب متعل

إّن تحر�ر القطاعات الشبكية �� :ول املتقدمةأسباب تحر�ر القطاعات الشبكية �� الّد -1

بحيث لم يتحقق �نفتاح الك�� ل�ذه Progressivitéالّدول املتقدمة تم�� بخاصية التدرج 

تحر�ر املرافق عمليةكما تمّ��ت.213ا��االت ع�� املنافسة دفعة واحدة بل تمت ع�� مراحل

سياسات عمومية اتخذت مرغو�ة جاءت ن�يجة �و��ا غايةبولة املتقدمةالعامة الشبكية �� الّد 

�عبارة أخرى تحر�ر �ذه القطاعات �� �ذه الّدول لم يكن وليد .214قرارات سيادية�� إطار 

ات بل تمخضت عن سياس-كما �و ا��ال بال�سبة لّدول العالم الثالث–ضغوطات خارجية 

.داخلية

التجر�ة �ور�ية، أطروحة لنيل ش�ادة دكتوراه  دولة �� العلوم �قتصادية، �لية :، تحر�ر أسواق الك�ر�اءبلغيث �ش��211

.06، ص2008-2007وم �قتصادية و علوم ال�سي��، قسم العلوم �قتصادية، جامعة ا��زائر، العل
212 LAGET- ANNMAYER Aurore , Op.cit, p. 32

 سياسة تحر�ر قطاع �تصاالت �� �تحاد �رو�ي �ان إجراء طو�ل و متدرج بدأ منذ 213
ً
بفتح سوق املعّدات 1988فمثال

marchée des équipements و �و تار�خ التحر�ر الك�� لقطاع 1998ع�� املنافسة ل�ستمر �ذا �جراء إ�� غاية أّول جانفي

.�تصاالت �رو�ية

Voir: CATINAT Michel, « Deux piliers de la politique communautaire de promotion de la société

d’information : la libéralisation des télécommunications et le programme-cadre de la recherche »,

Compliment E, in politique industrielle pour l’Europe, conseil d’analyse économique, Aout 2000, Paris, p.

262.
214 DO-NASCIMENTO José, Op .Cit., p. 123.
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ة املنافسة نجد�سباب ال�� أدت إ�� إعادة تنظيم �ذه املمن ب�ن
ّ
التطور رافق تحت مظل

و يقصد بالتطور التكنولو�� إدخال معارف .التكنولو�� و �بت�ارات ال�� ��قت �ذه القطاعات

تطو�ر ، و�نتاجو �� النظام �قتصادي من أجل تحس�ن مستوى �نتاججديدة �� �شاطات 

.215الوسائل املستعملة و الز�ادة من املؤ�الت 

 
ً
تكنولوجيا ميدان�� املرافق العامة الشبكية و �و�اما لقد مست �بت�ارات ميدانا

الم و �تصال الذي حسن من طرق الّعد و الفوترة و ال�� جعل�ا آنية بفضل التج���ات ـــــــــــــــــــ�ع

معا��ة املعطيات و إعال��ا للمس��لك و فوتر��ا، كما سا�مت �عد بعن �لك��ونية ال�� سمحت 

.�216ذه �بت�ارات ع�� الت�سيق ب�ن مختلف ��شطة امل�ّونة للقطاعات الشبكية

إّن التطور التكنولو�� �عت�� مصدر أزمة �حت�ار الطبي�� و نقطة البداية �� إدراج تنظيمات 

ع�� �شاطات �ذه املرافقل�ا تأث�� بارز ذه �بت�اراتجديدة �� مجال القطاعات الشبكية،  ف�

ل ـــــــــــــــــــــــــــشب�ات املتعاملال��وء ا��اجة إ�� ا��صول ع�� خدمات دون أصبح باإلم�انبحيث 

ق بال�اتف النقال ف�ذا �خ�� التار��� العمومي
ّ
 �� مجال �تصاالت و بالضبط ما يتعل

ً
لم ، فمثال

réseaux)�� استعمال شب�ات ا��طوط يحتاج إ�عد de lignes) ا��تكرة من قبل املتعامل

ما �عتمد ع�� الشب�ات ال�رتز�ة ال�� يمكن ل�ل متعامل إ�شاء واحد م��االتار���
ّ
.217و إن

ّن سياسة �صالح املت�ناة من قبل إ:طرق تحر�ر القطاعات الشبكية �� الّدول املتقدمة-2

مة �� مجال القطاعات الشبكية ذات الطا�ع املرفقي اعتمدت ف��ا ع�� عّدة طرق الدّول املتقد

ثّم )ب(إعادة ال�ي�لةإ��)أ(، فمن إجراء إزالة التنظيم ا �صالحو إجراءات من أجل تجسيد �ذ

 .)ج(ا��وصصة
ّ
�ا وسائل استعمل��ا ح�ومات �ذه الدّول �غية تكر�س قواعد املنافسة �� مثل ف�ل

.وقت قر�ب لنظام �حت�ار ا��االت ا��اضعة إ���ذه

215 BELKHOUS Islam, L’impact du progrès technique sur l’évolution du concept de service public, thèse de

doctorat des sciences économiques, université de Montpellier I, faculté des sciences économiques, Janvier

2007, p. 12 .
16مرجع سابق، ص بلغيث �ش��،216

217 GADREY Jean, « La libéralisation des services publics », Alternatives économiques, n° 246, 2006, p. 65.



املنافسة ا��ّرةللمرافق العامة الشبكية مع تكييف التنظيم ال�يك�� نحو:مظا�ر تحر�ر القطاعات الشبكيةالباب �ّول 

90

Laإزالة التنظيم -أ dérèglementation:أجل إزالة التنظيم إجراء تتخذه السلطة العامة من

اس�بدال �ح�ام ، و ذلك عن طر�ق218املنافسةال�شاطات �قتصادية املفتوحة ع�� تطو�ر 

�ستجيب للتطورات ي��ا بأح�ام قانونية جديدة القانونية القديمة ال�� أثب�ت التجر�ة محدود

ا��اصلة، فع�� �ذا النحو فظا�رة إزالة التنظيم ال يقصد ��ا إطالقا �لغاء الك�� لإلطار 

ما القانو�ي، 
ّ
إعادة النظر �� �ح�ام القانونية ال�� �سي�� و تنظم قطاع معّ�ن بالتقليص من و إن

فال��يح فإّن املصط�� ل�س �� محلھو عليھ، 219لسوق آليات اولة لفائدةور التدخ�� للّد الّد 

.Dérèglementationبدال من إزالة التنظيمReréglementationمصط�� إعادة التنظيم استعمال

عد الصورة املثالية و الوسيلة املناسبة ال�� يمكن �عتماد عل��ا �� إصالح طرق ف
ُ
إزالة التنظيم �

.220و �� �سي�� املرافق العموميةي�قتصادل�� ا��قتدخل الّدولة

ّن السلطات العامة �� الّدول املتقدمة ع�� و�� و دراية بأّن عملية تحر�ر القطاعات إ

 
ً
قانو�ي جديد �سمح و يح�� دخول إطارو قبل �ل ���ء من خالل إقامةالشبكية تتحقق أّوال

فإعادة تنظيم  .ملتعامل التار���متنافس�ن جدد إ�� ال�يا�ل و الب�ية التحتية اململوكة من طرف ا

�ح�ام القانونية القديمة املكّرسة لفكرة �حت�ار ت�ون بوضع آليات تلزم ا��تكر التار��� ل�ذه

ق بثمن إل��اجديد �� السوق من الدخول ل�يا�ل بالسماح ل�ل متعاملا
ّ
دون أي قيد قد يتعل

.221و �شروط �ستغاللأالتوصيل 

تح �ذه القطاعات ع�� املنافسة ال يتوقف فقط ع�� رصد قواعد قانونية من ج�ة أخرى فإّن ف

ما من شأ��ا رفع أي حاجز قد يضعھ املتعامل التار��� ل��يلولة دون دخول متعامل�ن 
ّ
جدد، و إن

ح�� �عد الدخول يجب إقامة أح�ام من شأ��ا أن تضمن للمؤسسات ا��ديدة استغالل �ّل 

 من املتعامل ود قيّ وامل و ا��دمات الضرور�ة دون أّي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالع
ّ
ال�� ال يمكن ا��صول عل��ا إال

عبحكم سيطرتھ ع�� ا�خ��التار���، ف�ذا 
ُ
رقل مسار ل�يا�ل القاعدية قد يضع حواجز �

218 WIKIPIDIA, Encyclopédie libre, www.Wikipidia.Org/
219 CHEHAIBOU Damia, « Les services publics en réseau : entre les garanties de l’intérêt général et la

concurrence loyale », Revue de la jurisprudence et de droit , Octobre 2010 , p. 01 .
220 BELMIHOUB Mohand chérif, « Dérèglementation dans les activités de réseau : l’apport des nouvelles

régulations économiques », Idara, n° 21, 2001, p.p. 5-22.

Sur le même sujet voir : ZOUAÏMIA Rachid, « Dérèglementation et ineffectivité des normes en droit

économique Algérien », Idara. n° 21, 2001, p.p. 127-131.
221 PENARD Thierry, « L’accès au marché dans les industries en réseau : enjeux concurrentiels et

règlementaires », Revue internationale de droit économique, n° 03, Février 2002, p.p. 293-312.
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م��رضرور�ة ألحد املتنافس�ن دون ة �� السوق �أن يرفض مثال تقديم ا��دمات الساملناف

ر خدمات 
ّ
.222أقل جودة و بثمن مرتفعأو يوف

أول خطوة قامت ��ا الّدول املتقدمة �� إعادة إذن، �� س�يل تحر�ر القطاعات الشبكية 

تنظيم �طار القانو�ي الذي يحكم �ذه ا��االت و ذلك بإدخال قواعد املنافسة ف��ا و إلغاء نظام 

.�حت�ار

Laلة إعادة ال�ي�-ب restructuration: لم تتوقف عملية تحر�ر القطاعات الشبكية �� الّدول

�ّل حاجز قد �عيق الّدخول ا��ّر للمتنافس�ن من ج�ةاملتقدمة عند حّد وضع إطار قانو�ي يرفع

التداب�� الالزمة لضمان �ستغالل غ�� التم��ي ى من ج�ة أخر ا��دد إ�� �ذه ا��االت، أو يحّدد

ما امتد�تكرة من قبل املتعامل التار���،ا�ل و الب�ية التحتية ا�ـــــــــــــــــــــــــــلل�ي
ّ
�ذه العملية إ�� تو إن

.223حّد إعادة �ي�لة �ذه ال�شاطات

طاع ـــــــــــــتتحقق من خالل الفصل ب�ن ��شطة امل�ونة للقالشبكية القطاعات�ي�لةإعادة 

:فمثال قطاع الك�ر�اء يت�ون من ثالث أ�شطة مختلفةودي،املع�� و �س�� بالفصل العم

إنتاج، نقل و توز�ع �ل �ذه ��شطة �انت محتكرة من قبل مؤسسة واحدة، و عند إعادة 

كما يظ�ر أيضا ذلك .ال�ي�لة تم الفصل ب�ن �ذه ��شطة و تم فتح  البعض م��ا ع�� املنافسة

تم الفصل ب�ن �شاط ال�اتف، و�شاط �مر�كيةيات املتحدة �� مجال �تصاالت فمثال �� الوال 

Telecom(1996االت ملسافات طو�لة بموجب قانون �تصاالت املصّورة و �تص Act(224.

خالل تفت�ت املؤسسة ا��تكرة إ�� فروع متخصصة منكما تتحقق عملية إعادة ال�ي�لة أيًضا و

 .225بالفصل �فقيو مختلفة عن �عض�ا البعض و �و ما �س��
ً
املؤسسة �مر�كية (AT&Tفمثال

�عدما �انت �� املؤسسة 1982فروع مختلفة سنة 08تّم تقسيم�ا إ�� )لل�واتف و التلغراف

.الوحيدة ا��تكرة لقطاع �تصاالت �مر�كية دون منافس

222 OCDE, « concurrence et restructuration des services publics », Synthèses, Février 2002, p. 01,

www.ocde.org.
223 OCDE , Op.cit, p. 02.
224 BERRI Noureddine, Op.cit, p. 31

.18-17، مرجع سابق، ص ص بلغيث �ش��225
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Laا��وصصة -ج privatisation:ّدول لم تتوقف عملية إصالح القطاعات الشبكية �� ال

�ذه ة�لـــــــــــــــــــــــــافسية و إعادة �يــز ع�� إقامة ب�ية تنقانو�ي محّف املتقدمة عند حّد و ضع إطار 

ما امتدت �صالحات إ�� غاية فتح رأسمال املتعامل التار��� ع�� مسا�مات ال�شاطات،
ّ
و إن

.القطاع ا��اص عن طر�ق ا��وصصة

 اختيار سيا��� �ستجيب لرغبة إّن عملية ا��وصصة �� الّدو 
ً
لت أّوال

ّ
ل املتقدمة ش�

املؤسسات الك��ى املتنافسة، فاملؤسسات العمومية ا��تكرة ل�شاطات القطاعات الشبكية 

ق 
ّ
املادية و ا����ة امليدانية للمستخدم�ن و تبادالت باإلم�انياتتتوفر ع�� قدرات �امة تتعل

من ج�ة ثانية .املشاركة �� رأسمال �ذه املؤسساتتجار�ة �امة �س��وى القطاع ا��اص من أجل

لدّول املتقدمة �عد مصدر ما�� لتمو�ل املشار�ع الك��ى ال�� أصبحت فإّن ا��وصصة ال�� ت�ن��ا ا

.226ولة غ�� قادرة ع�� تمو�ل�االّد 

إّن �صالحات ال�� طالت القطاعات الشبكية �� الّدول املتقدمة جاءت ن�يجة سياسات  

دخ�� للّدولة من ج�ة و تحف�� املبادرة ا��اصة ع�� ور التّ ��دف إ�� إعادة النظر �� الّد داخلية

.�س�ثمار �� مثل �ذه القطاعات املرفقية

و لقد انت��ت �ذه الّدول خالل مسار �صالحات عّدة وسائل �انت البداية بوضع إطار قانو�ي 

لية إعادة ال�ي�لة ال�� تحققت من خالل جديد مكّرس لقواعد املنافسة ا��ّرة، ثّم جاءت عم

الفصل ب�ن ��شطة امل�ونة ل�ذه القطاعات و تقسيم املتعامل التار��� إ�� فروع 

.مختلفة، و أخ�� تم فتح رأسمال املتعامل التار��� ع�� ا��واص

).ل ا��زائرمثا(سياسة مفروضة:تحر�ر القطاعات الشبكية �� دّول العالم الثالث–ثانيا 

إذا �انت عملية تحر�ر القطاعات الشبكية �� الّدول املتقدمة وليدة سياسات وطنية 

بما ف��ا –اتخذت �� إطار قرارات سيادية، فإّن الوضع مختلف بال�سبة لّدول العالم الثالث 

، ف�ذه �خ��ة تب�ت فكرة تحر�ر املرافق العامة الشبكية ن�يجة ضغوطات خارجية-ا��زائر

.و سياسات دولية ��دف إ�� التحر�ر العال�� للقطاعات الشبكية

 فر�سا ال�� ش�دت ف��ا �ذه العملية عّدة تقلبات، 226
ً
من ب�ن الّدول املتقدمة ال�� تب�ت عملية ا��وصصة نجد مثال

، ثّم تواصلت �ذه 1997إ�� 1993ثّم من1988إ�� 1986فا��وصصة �� فر�سا بدأت �� ظّل ح�ومة اليم�ن من سنة 

سنة من ا��وصصة تراجع وزن 15فخالل .2002إ�� غاية 1997العملية خالل ف��ة ا���ومة ال�سار�ة لتمتد من سنة 

:املؤسسات العمومية �� �قتصادي الفر����؛ أنظر �� �ذا ا��صوص

BUFFRT Marie-George, « Propositions pour des services publics étendus et démocratisées », PCF, Paris, p.

08.
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لقد �ان للسياسة املعتمدة من قبل املؤسسات املالية العاملية الدور �ّول �� عمليةف

Prêt("القرض مقابل إجراءات التحر�ر"التحر�ر، فسياسة  contre mesures de la libéralisation(

.227من قبل دول العالم الثالثمخطط الت��يح ال�يك���انت الدافع الرئ���� إ�� تب��

�عّد ا��زائر مثال �� عن �ذه الفكرة، فع�� إثر �زمة �قتصادية ا��انقة ال�� عاش��ا 

أ�ي ع�� رأس�ا ا��يار أسعار الب��ول �� ة أسباب يال�� �عود مصدر�ا إ�� عّد �� أواخر الثمانيات و 

و ـــــــــــــــــــــــل �و التوجھ نح�سواق العاملية، فرض عل��ا ال��وء إ�� املديونية ا��ارجية و �ان ا�ّ� 

�� مفاوضات سر�ة مع الصندوق توجت 1989دوق النقد الدو��، و لقد دخلت ح�ومة ــــصن

stand"بإبرام اتفاق  by" فرض الصندوق �� املقابل 1989228ماي 30ملدة سنة و ذلك بتار�خ

ولة ا��زائر�ة شرط واحد و �و تحر�ر �سعار و الذي تم �ستجابة إليھ من خالل ع�� الّد 

1995و 1994، كما أبرمت اتفاقيت�ن مع الصندوق �� سنة 12229-89صدور قانون �سعار رقم 

قل ولة من ا��مقابل مجموعة من الشروط ��دف �� مجمل�ا إ�� تحر�ر �قتصاد و ا���اب الّد 

.�قتصادي

إّن سياسة التحر�ر ال�� ت�ن��ا السلطات العمومية ا��زائر�ة �� أواخر الثمان�نات �س�ب 

، أخذت ش�ل جديد من خالل إزالة �حت�ار )داخلية و خارجية(الضغوطات املتعددة ا��وانب

ت إ�� غاية �ذا التار�خ موضوعاعن القطاعات ال�� ظ
ّ
� تتو�� و ال�230ل�شاطات املرفق العامل

بالرغم من ا��دودية القانونية ال�� و .ولة بنفس�ا أو عن طر�ق املؤسسات العمومية ضما��االّد 

�� بداي��ا، تم معا��ة �ذه املسألة من 231تم��ت ��ا �صالحات املتخذة من الّدولة ا��زائر�ة

227 DO- NASCIMENTO José, Op.cit, p. 124.
228 ALLOUI Farida, L’impact de l’ouverture du marché sur le droit de la concurrence, mémoire en vu

d’obtention du diplôme de magistère en droit, option : droit des affaires, Université Mouloud MAMERI, Tizi

ouzou, faculté de droit, 2011, p. 23.
ق باألسعار، ج ر عدد 1989جو�لية 05مؤرخ �� 12-89قانون رقم 229

ّ
).مل��(1989جو�لية 19مؤرخ �� 29، يتعل

230 BERRI Noureddine, Op.cit, p. 46.
�و املرسوم رقم و قطع الصلة بالتنظيم املّوجھتحر�ر ال�شاط  �قتصاديأّول نص قانو�ي أصدرتھ الدولة ا��زائر�ة  ل231

تضمن إلغاء �ل �ح�ام التنظيمية ال�� تخّول املؤسسات العمومية �قتصادية ، امل1988أكتو�ر 18املؤرخ �� 88-201

، ف�ذا الّنص �عّد نقطة تحّول من 1988أكتو�ر 19املؤرخ �� �42نفراد بأي �شاط اقتصادي واحت�ار التجارة ، ج ر عدد 

:لكن �ذا املرسوم ُ��ل عليھ نقائص و حدود تظ�ر �� جانب�ن.التّوجھ �ش��ا�ي إ�� التنظيم �قتصادي ا��ّر 

جاء إللغاء �حت�ارات املمنوحة للمؤسسات العمومية �قتصادية بموجب نصوص تنظيمية، �� 201-88املرسوم رقم -

ُمنح احت�ار�ا للمؤسسة �قتصادية بموجب نص �شر���، و عليھ فمثل �ذه ال�شاطات ال يمس�ا ح�ن أن �ناك مجاالت
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، لي��ا��الالذي كّرس فيھ املؤسس الدستوري بصفة صر�حة التوجھ 1989خالل إصدار دستور 

�ذا��ولة ا��زائر�ةالّد فتب�تل�ذا التوجھتوالت النصوص القانونية ا��سدة �عد ذلك

الوسائل"عل��اأطلقوالتنظيميةال�شر�عيةالنصوصمن�ائلكموكب��ةمجموعةالصدد

�ذهمنيفلتي�ادفلم،"السوق اقتصادإ��املوجھ�قتصاد منلالنتقالالقانونية،

.القطاعات �قتصاديةمنقطاعأّي التحو�ليةالحات�ص

لم يتوقف �مر عند حّد تحر�ر القطاعات �قتصادية بل امتدت العملية إ�� غاية قطاعات 

و البداية �انت مع قطاع ال��يد د �� �شاط�ا ع�� وجود شبكة، ذات طا�ع مرفقي �عتم

، و �عد�ا جاء دور 2002233، ثّم قطاع الك�ر�اء و الغاز �� سنة 2000232و �تصاالت �� سنة 

.2005234النقل و املياه �� 

و �عّد قطاع ال��يد و �تصاالت أو�� ال�شاطات املرفقية ال�� مّس��ا �صالحات العميقة 

للمنتفع�ن، ثمنبأقلخدمةأحسنمنحواملؤسساتب�ناملنافسةو ال�ادفة إ�� إقامة 

لإلعالما��ديدةالتكنولوجيامنباالستفادةذلكوالقطاع�عرفھالذيرالتأخمراجعةو

تحقيقتضمن�ي�ليةإصالحاتعدةمتضمنا03-2000رقم القانون صدرول�ذا.�تصالو

�عتمدمؤسسا�ي���غيتحقيق�ذا القانون تضمنثحي.إل��االوصول املرادواملسا����داف

ال��يد�سو�مراقبةأجلمنالضبطم�امو�ستغاللم�امب�نالتفرقةوالتمي��ع��أساسا

�انتال��امل�امتتو��مؤسساتاستحداثتم�ذاو ألجلالالسلكية،والسلكيةاملواصالتو

فةالوصيةلوزارةا(الدولة عاتقع��ملقاة
ّ
ةيـــــــــــالسلكاملواصالتوال��يدبقطاعامل�ل

منالثالثالفصلمن12و10املادةصـــــــن��ع��ارـــــــــــــاملعباملؤسسات�ذه235)الالسلكيةو

07-85بموجب القانون رقم املرسوم السالف الذكر مثال ذلك قطاع الك�ر�اء و الغاز ا��تكر من قبل شركة سونلغاز

ق بإنتاج، نقل، و توز�ع الك�ر�اء و ال1985أوت 06املؤرخ �� 
ّ
، ف�ذا النص 1985أوت 07مؤرخ �� 33غاز، ج ر عدد ، املتعل

.ألّن �ذا �خ�� يل�� �حت�ارات املمنوحة بموجب نصوص تنظيمية فقط201-88ال�شر��� ال يلغيھ املرسوم رقم 

ا��سد للتوجھ �ش��ا�ي، و بالتا�� �ذين النص يتعارض�ن من حيث 1976صدر �� ظل دستور 201-88املرسوم رقم -

و اس�نادا ملبدأ تدرج القوان�ن ال يمكن لنص قانو�ي أد�ى درجة أن �عّدل نص قانو�ي أعال درجة، ف�ذا ما .�ار و التوج�ات�ف

.جعل �ذا املرسوم ال يجد تطبيق ميدا�ي
لصالت السلكية و الالسلكية، معّد القواعد العامة لل��يد و املوا، يحّدد 2000أوت 5مؤّرخ �� 03-2000قانون رقم 232

.و متمم، مرجع سابق
ق بالك�ر�اء و توز�ع2002فيفري 5مؤّرخ �� 01-2002قانون رقم 233

ّ
.، مرجع سابقالغاز ع�� القنوات، يتعل

ق باملياه، معّدل و متمم، مرجع سابق2005أوت 5مؤّرخ �� 12-05قانون رقم 234
ّ
، يتعل

06، مرجع سابق، ص �شادي عا�شة235
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السلكيةاملواصالتوال��يدمؤسسات"عنوانتحتالذي جاءو 03–2000رقمالقانون 

."والالسلكية

الفرع الثا�ي

بكية غ�� ا��اضعة لعملية التحر�ر�عض ��شطة املكّونة للقطاعات الش

�� احتوا��ا ع�� �شاطات مختلفة تمارس أال وأساسيةم��ة بت�سم القطاعات الشبكية

��ّرة و منھ ما يزال ع�� مستو�ات متباينة، و �ذه ال�شاطات م��ا ما تّم فتحھ ع�� املنافسة ا

 .ريخضع لنظام �حت�ا
ً
ق 01-2002و حسب القانون رقم فقطاع الك�ر�اء و الغاز مثال

ّ
املتعل

مقّسم إ�� عّدة �شاطات تتمثل �� �نتاج، النقل، بالك�ر�اء و توز�ع الغاز ع�� القنوات ف�و

.ال�سو�ق، التوز�ع و التصدير

ت الذي نم�� فيھ ب�ن خدمات ال�اتف النقال و الثابت نفس �مر نجده أيضا �� قطاع �تصاال 

نم�� ب�ن عملية جمع،  ترحيل وتوز�ع ، و �� مجال ال��يد...و خدمات �ن��ن�ت، خدمات التلكس

من خالل ا��دول املوا�� س�بّ�ن تلك ال�شاطات املفتوحة ع�� املنافسة .املادة ال��يدية

:ضعة لالحت�ار �� �عض القطاعات الشبكيةخاال�� ال تزال وال�شاطات 
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القطاع 

الشب�ي

ال�شاطات ا��اضعة لالحت�ارال�شاطات املفتوحة ع�� املنافسة

واصالت امل

السلكية 

و الالسلكية

ال�اتف النقال، ال�اتف الثابت، -

VSAT،GMPCS خدمات النفاذ،

.لالن��ن�ت

غالل شب�ات سلكية است/إ�شاء و-

و السلكية أعّدت للدفاع الوط�� و 

23/2املادة .(�ستغالل العمومي

)03-2000من القانون رقم 

استعمال طيف الذبذبات -

.الالسلكية الك�ر�ائية

ال��يد

ال�شاطات ا��اضعة لنظام -

ال��يد الدو�� :ال��خيص م��ا

.السر�ع

ال�شاطات ا��اضعة لنظام -

بر�د :م��االتصر�ح ال�سيط

.غ50الرسائل ال�� تزن أك�� من 

من القانون رقم 66و 64املادة (

2000-03(

إ�شاء،استغالل، وتوف�� خدمات و -

أداءات بر�د الرسائل الذي ال 

يتجاوز وزن محدد عن طر�ق 

.التنظيم 

اصدار الطوا�ع ال��يدية و �ل -

.عالمات التخليص �خرى 

ا��و�ت ال��يدية و خدمة -

.�وك ال��يديةالص

-2000من القانون رقم 63املادة (

03(

من القانون 72املادة (توز�ع الغاز -الغاز

).01-2002رقم 

من 82املادة (�سو�ق الغاز -

).01-2002القانون 

من القانون 45املادة (نقل الغاز-

)01-2002رقم 

من 06املادة (إنتاج الك�ر�اء -الك�ر�اء

.)01-2002القانون رقم 

من 72املادة (توز�ع الك�ر�اء-

).01-2002القانون 

من 82املادة (�سو�ق الك�ر�اء-

)01-2002القانون 

املادة (تصدير و اس��اد الك�ر�اء-

)01-2002من القانون 85

من القانون رقم 29املادة (نقل الك�ر�اء

2002-01(
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ية �ال��يد و املواصالت ما تجدر �شارة إليھ، �و أّن العديد من القطاعات الشبك

كك السلكية و الالسلكية، املياه ، الغاز و الك�ر�اء، النقل ا��ّوي و البحري و النقل بالس

ل ملكية عمومية
ّ
تنص ع�� 236من الدستور ا��زائري املعّدل و املتمم18فاملادة ،ا��ديدية  �ش�

رض، و املناجم، و املقالع، و �شمل باطن � .امللكية العامة �� ملك ا��موعة الوطنية:"أّن 

و املوارد الطبيعية للطاقة، و ال��وات املعدنية الطبيعية و ا��ّية، �� مختلف مناطق �مالك 

.الوطنية البحر�ة، و املياه، و الغابات

كما �شمل النقل بالسكك ا��ديدية، و النقل البحري، و ا��وي، و ال��يد و املواصالت 

."أمالك أخرى محّددة �� القانون السلكية و الالسلكية، و 

املالحظ ف،�� حقيقة �مر ما يمكن ���يلھ ع�� �ذه املادة �و التحر�ر الس�� ملضمو��ا

يدخل � �� فقرت�ن مختلفت�ن ب�ن مايم�ّ ؤسس الدستورياملمن خالل املادة املذ�ورة أعاله بأّن 

desضمن طائفة �مالك  bienية، و ما يدخل ضمن طائفة ��شطة و �و ما جاء �� الفقرة الثان

des activitésو ال��يح أّن امللكية العمومية �شمل �مالك و ال ،و �و ما ورد �� الفقرة الثالثة

إخضاع�ا للرقابة الصارمة �ان من �جدرتنصب ع�� ��شطة، ف�ذه �خ��ة بحكم أ�مي��ا 

.للّدولة مع ترك ا��ال للمبادرة ا��اصة الستغالل�ا

من الدستور و ذلك من أجل إخراج 18صياغة مضمون املادة النظر �� عليھ ي�ب�� إعادة 

ال�شاطات املذ�ورة �� الفقرة الثالثة من �ذه املادة من امللكية العمومية، و جعل�ا خاضعة 

.لرقابة الّدولة ال�� ت�ون مؤ�لة لتحديد الشروط الالزمة ملمارس��ا

أين فتح من من الدستور 21طر�قة صياغة املادةنفس عتماد ع�� و �� �ذا السياق يكفي � 

لھ تحت الرقابة ج�ة �شاط التجارة ا��ارجية ع�� �س�ثمار ا��اص، و من ج�ة أخرى جع

.الصارمة للّدولة

.معّدل و متمم، مرجع سابق،1996الصادر �� سنة ور�ة ا��زائر�ة الشعبية الديمقراطيةا��م�دستور 236
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املطلب الثا�ي

م��ر للفصل ب�ن م�مة التنظيم :ب�ن �عوان �قتصادي�نالفرصت�افؤمبدأ 

�ستغاللو 

ات إّن إقامة ب�ية تنافسية فعالة و شر�فة �� أّي قطاع اقتصادي بما ف��ا القطاع

 إذا �انت الفرص املتاحة أمام الشبكية
ّ
�ّل املتعامل�ن �قتصادي�ن ال يمكن تحقيق�ا إال

ق �مر بامل
ّ
تعامل�ن العمومي�ن الناشط�ن �� القطاع املع�� م�ساو�ة و متعادلة سواًء �عل

.أو ا��واص

إذا �ان �دف املنافسة �و تزاحم املتعامل�ن من أجل ا��صول ع�� وضعيات غ�� 

املساواة م�ساو�ة، فإّن قانون املنافسة و القوان�ن املنظمة للقطاعات الشبكية ��دف إ�� ضمان 

ش.�� الوسائل املستعملة أثناء عملية التنافس
ُ
�ل الرك��ة �ساسية ألية فاملساواة �� الفرص �

.منافسة فّعالة و �عّد مبدأ أسا��� ألّي سوق 

إّن مضمون مبدأ الت�افؤ �� الفرص ب�ن �عوان �قتصادي�ن يحمل معني�ن مختلف�ن، �ّول 

ق �عدم التّ 
ّ
واجد مي�� أثناء التّ خول إ�� السوق املعنية أّما الثا�ي ف��تبط �عدم التّ مي�� �� الّد يتعل

د �� وجوده و يتم ت��يره بأساس فق�� �نكما أّن �ذا املبدأ �س،)�ّول فرع ال(سوق داخل ال

).يثا�الفرع ال(و قانو�ي

إذا �ان �صل �و معاملة �ل �عوان �قتصادي�ن املتدخل�ن �� قطاع واحد معاملة و 

تفضيل متعامل مع�ن عن البقية عن طر�ق او�ة، فقد نجد �عض الوضعيات ال�� يتم ف��ا ــــــــــــم�س

مبدأ الت�افؤ �� �ذا ما �ش�ل عوائق تحّد من نطاقو ،تقر�ر حقوق حصر�ة أو احت�ار قانو�ي

).فرع ثالث(الفرص 
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الفرع �ّول 

ب�ن �عوان �قتصادي�نالفرصت�افؤمضمون مبدأ 

و �و مبدأ �� مبدأ قانو�ي عامدعامتھب�ن �عوان �قتصادي�نلفرصايجد مبدأ ت�افؤ

، و ا��دير باإلشارة إ�� أن ��237 النص الدستوري للّدولة يجد جذوره �ذا �خ��واملساواة

املساواة املطلو�ة �� �ذا املقام �� املساواة ال�س�ية و ل�س املطلقة، بمع�� املساواة القانونية ب�ن 

القانونية و تتوفر ف��م نفس الشروط املتعامل�ن �قتصادي�ن الذين تتماثل مراكز�م 

 ع�� أسس موضوعيةة فوار ، فال يجوز وضع أيّ 238القانونية
ّ
.ق إال

�� القطاعات الشبكية ع�� ي�نالفرص ب�ن املتعامل�ن �قتصادتجسيد مبدأ ت�افؤو يتم 

 أوّ (ة معاملة تم��ية خول إ�� �ذه ا��االت ال ي�ب�� إقامة أيّ مستو��ن مختلف�ن، فعند الّد 
ً
، كما )ال

خاصة و أّن مثل �ذه القطاعات �ش�د وجود 239ممارسة �شاطا��مال يجوز التفرقة بي��م عند 

 (متعامل تار��� عمومي قد تمنح لھ �عض �متيازات بحكم مركزه
ً
).ثانيا

 
ً
التمي�� �� الدخول إ�� القطاع الشب�ي املع��عدم–أّوال

�قتصادي�ن املتنافس�ن يجب تحر�م أي من أجل تجسيد مبدأ املساواة ب�ن املتعامل�ن

خول املت�ا�� إ�� ، ف�ذا الّد مي�� بي��م عند ولوج�م إ�� القطاع الشب�ي املع��ش�ل من أش�ال التّ 

 عن �ل امتياز
ً
.240السوق يتم تنظيمھ مبدئيا �عيدا

أفضل مثال ُيكّرس فيھ املشرع ا��زائري مبدأ الت�افؤ �� الفرص 241ُ�عّد قانون املنافسة

ال�� من شأ��ا أن تؤدي إ�� عند حظره مجموعة من املمارساتعند الدخول إ�� السوق، و ذلك

ة التم��ية ب�ن املتنافس�ن، ف�ذا القانون يمنع �ل اتفاقية أو اتفاق م�ما �ان ش�لھ و �ّل املعامل

.�242عسف ناتج عن وضعية �يمنة من شأ��ما أن يؤديا إ�� ا��ّد من الدخول إ�� السوق 

.، مرجع سابق، معّدل و متمم1996لسنة لّدولة ا��زائر�ة الديمقراطية الشعبيةامن دستور 32أنظر املادة  237
238 KERNINOUN Jean, Droit public économique, Montchrestien, Paris, 1999, p. 126.

:للمز�د من املعلومات أنظر239

JAPPONT Frédéric, « La dualité égalité- équité dans la pratique des autorités de régulation », Revue

internationale de droit économique,, n°2, 2006, p.p.151-165.
240 Ibid., p153.

ق بقانون املنافسة، معّدل و متمم، مرجع سابقيت،2003يوليو 19مؤّرخ �� 03-03أمر رقم 241
ّ
.عل

.من القانون نفسھ07و 06أنظر املادت�ن 242
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ت الشبكية ��دف إ�� كما نجد أيضا العديد من النصوص القانونية املنظمة للقطاعا

 حماية مبدأ ت�افؤ
ً
تنص الفرص أثناء دخول املتنافس�ن ا��دد  إ�� مثل �ذه القطاعات، فمثال

ق بال��يد و املواصالت السلكية و الالسلكية03-2000من القانون رقم 25ملادة 
ّ
ع�� 243املتعل

املو الشب�ات العمومية ع�� �ستجابة وفق ظروف موضوعية و شفافة و دون أي ال��ام متع

، و ال يجوز رفض مثل �ذه ا��ددتمي�� لطلبات التوصيل البي�� ال�� يتقدم ��ا املتعامل�ن

.الطالبات إذا �انت مطابقة للشروط امل�شورة ضمن الف�رس املرج�� و للتعر�فة ا��ددة

د قواعد قانونية ��دف إ�� ضمان فرص مت�افئة ب�ن املتعامل�ن إذا �ان املشرع قد رص

��ا�ر ع�� حماية �ذه القواعد عادة ما ُ�ع�دا��دد الداخل�ن إ�� القطاعات الشبكية، فإّن الّس 

فمجلس .ع�� حماية املنافسة �� مثل �ذه القطاعاتسلطات الضبط �قتصادي ال�� �عملإ��

ف بمتا�عة دار�ة مستقلةاملنافسة كسلطة إ
ّ
�س�ر ع�� أداء م�مة الضبط �فقي، ف�و م�ل

و معاقبة �ل متعامل من شأنھ أن يأ�ي بصفة منفردة و باالتفاق مع متعامل�ن آخر�ن بممارسة 

.تحد من ولوج متنافس�ن جدد إ�� السوق 

 أّن املعاملة امل�ساو�
ً
ي�ن عند دخول�م إ�� السوق ب�ن املتعامل�ن �قتصادةكما يظ�ر أيضا جليا

سلطة ضبط ال��يد و املواصالت السلكية و الالسلكية و ��نة ضبط �عد من ب�ن ا�تمامات 

ات ــــــــــالة و نز��ة �� القطاعـــــــــــالك�ر�اء و الغاز، ف�ات�ن السلطت�ن �س�ران ع�� وجود منافسة فعّ 

سم امل�شآت و ولوج املتعامل�ن ا��دد إ�� ، و من �ذا املنطلق تحرس ع�� تقا244ال�� �شرف عل��ا

الشب�ات العمومية دون أّية شروط تم��ية �أن يتم فرض رسوم مختلفة من أجل التوصيل ��ذه 

املتعامل العمومي التار���، فدور اال�يا�ل، خاصة و أّن مثل �ذه امل�شآت القاعدية يتو�� �س���

ن ا��دد من املمارسات التم��ية ملثل �ؤالء �ذه السلطات املستقلة ينصب حول حماية املتعامل�

.املتعامل�ن

اع الشب�يالقطعدم التمي�� أثناء التواجد داخل–ا ثاني

من أجل إقامة منافسة فعلية و فّعالة  �� القطاعات الشبكية يجب اس�بعاد �ل معاملة 

فاألمر ال يتوقف �ذه ا��االت، داخل �قتصادي�ن عند ممارسة �شاط�متم��ية ب�ن �عوان 

داخل السوق، فبحكم تواجد متعامل ا يمتد إ��ّم نوق و إخول إ�� الّس ّد عند حّد عدم التمي�� �� ال

، يحدد القواعد العامة لل��يد و املواصالت السلكية و الالسلكية، معّدل 2000أوت 5مؤرخ �� 03-2000قانون رقم 243

.و متمم، مرجع سابق
ق بالك�ر�اء ،2002فيفري 5املؤّرخ �� 01-2002من القانون رقم 113و املادة ؛ من القانون نفسھ13انظر املادة 244

ّ
املتعل

.، مرجع سابقالغاز ع�� القنواتو توز�ع
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وضع قواعد تار��� عمومي يتو�� عملية �سي�� الب�ية التحتية للقطاع الشب�ي فمن الضروري 

ا�ل، كما �ستوجب الوضع عادل ل�ذه ال�يتقاسم و استعمالدد ع�� ــــــــــــــــامل�ن ا��ـــــــــــتمكن املتع

.245وجود �يئة ضابطة تتو�� حماية و تطبيق �ذه القواعد

إّن تجسيد املساواة القانونية ب�ن املتعامل�ن �قتصادي�ن الناشط�ن �� القطاعات 

��االت، و يتم �حالة إ�� �ذا املبدأ الشبكية �عّد من أولو�ات سلطات الضبط امل�شأة �� �ذه ا

ن طرف �ذه ال�يئات بصفة مباشرة عند ممارسة سلطة اتخاذ القرار، فسلطة ضبط ال��يد م

 مؤ�لة قانون
ً
ملص��ة بإصدار قرارات �� ش�ل رخص أو تراخيص أو اعتماداتاو �تصاالت مثال

الء �عوان �قتصادي�ن الراغب�ن لالس�ثمار �� �ذا القطاع الشب�ي، و لكن عند اختيار �ؤ 

�� ــــــــــي�بإذأ��ا �عز�ز مبدأ املساواة، ــــــــــاملتعامل�ن البدا من اح��ام جملة من �جراءات ال�� من ش

و الذي يتم ع�� أساسھ انتقاء املتعامل�ن ملنافسةباإعالنع�� السلطة الضابطة إجراء

ا، ، و ي�ون �جرا246املستفيدين من إحدى �ذه �نظمة
ً
، شفاف

ً
ء املطبق ع�� املزايدة موضوعيا

.247غ�� تم��ي و�ضمن املساواة ب�ن مقدمي العروض

م اختيار ، بحيث يتو قطاع املياهنفس املالحظة ���ل�ا بال�سبة لقطاع الك�ر�اء و الغاز

.248ح��ام مبدأ املساواة ب�ن امل�����نيتم ف��ا اال�� املتعامل�ن ع�� أساس دعوة للمنافسة و

كما قد يتم �حالة إ�� مبدأ املساواة من قبل سلطات الضبط بطر�قة غ�� مباشر أثناء 

.ممارسة الختصاصا��ا من خالل معاقبة املتعامل�ن �قتصادي�ن الذين يرتكبون ممارسات تم��ية

245 JAPPONT Frédéric, Op.cit, p. 155-156.
 أعلنت 246

ً
متعام��إ��وطنية موج�ةمنافسةإجراءعنالالسلكيةوالسلكيةاملواصالتوال��يدضبطسلطةمثال

لالتصاالتعموميةشب�اتواستغاللإقامةأجلا��زائري، منللقانون ا��اضع�نالنقالةوالالسلكية�تصاالت السلكية

و لقد تم منح ثالث رخص الستغالل �ذه ا��دمة ل�ل من اتصاالت ا��زائر .G4الرا�عل��يلالنقالةوالالسلكيةالسلكية

يلي�وم ا��زائر، للمز�د من املعلومات ُعد إ�� موقع سلطة ضبط وم تمت ا��زائر، و أو��يلل�اتف النقال، الوطنية التصاال 

.www.arpt.dz:ال��يد و �تصاالت
السلكية و لقواعد العامة لل��يد و املواصالت�ّدد لا�، 2000أوت 5املؤّرخ �� 03-2000من القانون رقم 32أنظر املادة 247

.الالسلكية، معّدل و متمم، مرجع سابق
ق بالك�، 2002فيفري 5املؤّرخ �� 01-2002من القانون رقم 73أنظر املادة 248

ّ
، مرجع ر�اء و توز�ع الغاز ع�� القنواتاملتعل

ق باملياه، معّدل و مت، 2005أوت 04املؤّرخ �� 12-05من القانون رقم 105سابق؛ و املادة 
ّ
.مم، مرجع سابقاملتعل
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الفرع الثا�ي

ب�ن �عوان �قتصادي�نالفرصأساس مبدأ ت�افؤ 

�عوان �قتصادي�ن م�ما �انت مراكز�م القانونية إحدى الفرص ب�ن �عد مبدأ ت�افؤ

م��رات الفصل ب�ن م�مة التنظيم و �ستغالل، فاملساواة بي��م �ستوجب منع ترك�� مثل �ذه 

.امل�ام لدى ج�ة واحدة

�� إطار تحر�ر القطاعات الشبكية ع�� املنافسة ا��ّرة و من أجل ضمان الدخول إل��ا 

�عارضضعية من وضعيات ��ية و شفافة، �ان من الضروري إزالة أّية و بصفة عادلة غ�� تم

ع�� م�مة من ج�ةال�� قد يتواجد ف��ا متعامل مع�ن و الذي �ستحوذ �� نفس الوقتاملصا��

م�مة استغالل �شاطات  شب�ي املع�� و يتو�� من ج�ة أخرى �سي�� الب�ية التحتية للقطاع ال

ركز تتعارض نھ أن يجعل �ذا املتعامل يتواجد �� موضع من شأة ع�� املنافسة، ف�ذا المفتوح

�ذه ا��الة ملتعامل�ن، ففيا�مستغل منافس لبا�ب�ن �� للقطاع و ـــــمسفيھ مصـــــــــا��ھ ب�ن منظـــــــم 

مثل �ذا التعارض �� املصا�� قد يجعل املتعامل املستفيد من �ذا املركز يأ�ي بممارسات �عّرق 

.سة �� القطاع املع��س�� املناف

بأّن 1998249صادر عنھ سنة رأيالفر���� ��سياق لقد أكّد مجلس املنافسةو �� �ذا ال

املؤسسة ال�� تتواجد �� وضعية �يمنة داخل سوق معينة و تمارس ف��ا �� نفس الوقت �شاطات 

قابة مدى من ج�ة ��دف إ�� تحقيق املص��ة العامة و أخرى مفتوحة ع�� املنافسة، فمن أجل ر 

.قواعد املنافسة من قبل �ذه املؤسسة ي�ب�� الفصل التام و الوا�� ب�ن �ذه ال�شاطاتاح��ام 

�عارض املصا�� إم�انيةفال�سي�� الرشيد للقطاعات الشبكية يجب أن يأخذ �ع�ن �عتبار 

� بال�سبة إلحدى املؤسسة، ل�ذا الس�ب يجب تكر�س فكرة الفصل ب�ن م�مة التنظيم و �سي�

.فتوحة ع�� املنافسةالقطاع الشب�ي املع�� و ب�ن وظيفة استغالل ال�شاطات امل

و آخر قانو�ي)أّوال(أساس فق�� عامتھ ��الفرص ب�ن املتعامل�ن �قتصادي�ن ديجد مبدأ ت�افؤ

.)انياث(

249 Conseil de la concurrence Français, Avis n° 98-A-05 du 28 avril 1998 relatif à une demande d’avis sur les

principes à respecter ou les dispositions à prévoir pour assurer le fonctionnement concurrentiel du marché

électrique dans le cadre tracé par la directive européenne 96/92/CE, www.autoritédelaconcurrence.fr
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ب�ن �عوان �قتصادي�نالفرصت�افؤ �ساس الفق��  ملبدأ –أّوال

ن الناشط�ن �� الفرص ب�ن �عوان �قتصادي�أساس مبدأ ت�افؤعادة ما ير�ط الفقھ

Théorieا�� ـــــــــارض املصــــــــــــــنظر�ة �ع:�ما250مختلفت�ننفس السوق بنظر�ت�ن de conflit des intérêts

Théorie، و نظر�ة املعاملة امل�ساو�ة )1( d’égalité de traitement)2. (

إّن نظام �حت�ار الذي �انت تخضع لھ القطاعات الشبكية :رض �� املصا��نظر�ة التعا–1

قبل تحر�ر�ا ع�� املنافسة ا��ّرة تجعل من �ل امل�ام املرتبطة ��ذه ا��االت مرتكزة �� يد 

م�مة �سي�� الب�ية التحتية للقطاع املع�� و �� نفس املتعامل التار���، ف�ذا �خ�� �ان يتو��

، لكن عند تحر�ر �ذه القطاعات استغالل�ا من أجل تقديم ا��دمات ل��م�ور الوقت يقوم ب

، فبحكم أّن �ذا املتعامل ا��تكرو فتح�ا ع�� املنافسة �ان من الالزم إعادة النظر �� وضعية 

�� نفس السوق، فمن غ�� املنطقي أن يتو�� بنفسھ أخـــــــــر�نا �خ�� ي�نافس مع متعامل�ن �ذ

�شاطات �� نفس الوقتو يمارسلضرور�ة و �ساسية ل�ذه القطاعاتا�سي�� ال�يا�ل 

تنافسية، ألّن �� مثل �ذا الوضع ي�ون للمتعامل التار��� فرصة إلقامة ممارسات تم��ية بحكم 

ففي �ذه الصورة .أّن لھ سلطة رفض أو عرقلة دخول متنافس�ن آخر�ن إ�� مثل �ذه ال�يا�ل

ھ يقع ع�� عاتق املتعامل التار��� التوفيق ب�ن تتحقق مسألة �عارض املصا�� ع
ّ
�� اعتبار أن

مص��ت�ن متناقضت�ن و �ما مص��ة عامة من خالل ال�سي�� العادل و غ�� التمي��ي للب�ية 

التحتية للقطاع الشب�ي، و مص��ة خاصة ��دف من ورا��ا إ�� تحقيق الر�ح عن طر�ق ممارسة 

.ال�شاط التناف���

مؤسسة عمومية عبارة عني معظم ا��االت ي�ون املتعامل التار���بل أك�� من ذلك فف

مثل �ذا الوضع أيضا قد يؤدي إ�� املساس بمسار بالتا��أو أغلبية الرأسمال، و تملك الّدولة �ّل 

�ا افسة العادي، فباعتبار أّن الّدولة تتمتع �سلطة تنظيم ا��قل �قتصادي بما ف�ـــــــــــــــــــــــــــاملن

طبق ع�� �ل املتعامل�ن �قتصادي�ن ة عن طر�ق رصد إطار قانو�ي يُ القطاعات الشبكي

املتنافس�ن بما ف��م املتعامل التار��� العمومي، فقد تقوم بوضع قواعد تخدم مصا�� �ذا 

ففي �ذه الصورة ن�ون أمام وضعية غ�� .ع�� حساب با�� املتعامل�ن �خ��ينالعمومياملتعامل

.251الّدولة ت�ون حكما و خصما �� نفس الوقتو غ�� قانونية و �� أّن منطقية 

250 Sur ce point voir : LAGET- ANNMAYER Aurore , Op.cit, p. 68-69.
251 Ibid.
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ز مبدأ الت�افؤ ة و ��دف �عز�من أجل تفادي �ل �ذه العراقيل ال�� تمس باملنافسة ا��رّ 

العمومي، و ذلك من خالل تب�� فكرة �� الفرص �ان من الالزم إعادة �ي�لة املتعامل التار��� 

252الوظيفيالفصل
séparation fonctionnelle ،و ال�� يقصد م��ا تفكيك املتعامل التار���

إ�� فروع مختلفة و مستقلة عن �عض�ا البعض خالل مرحلة �حت�ارا��تكر ل�ّل الوظائف

و من أفضل .فرع م�مة متم��ة عن �خرخاصة من الناحية ا��اس�ية، بحيث يتو�� �ّل 

سونلغاز تحتكر �لّ ، بحيث �انت شركةزالك�ر�اء و الغامجال253يقات �ذه الفكرةتطب

قة ��ذا القطاع
ّ
ق بالك�ر�اء و01-2002إ�� غاية صدور القانون رقم ال�شاطات املتعل

ّ
توز�عاملتعل

ّتم تقسيمھ إ�� و الذي  كّرس فكرة الفصل الوظيفي ل�ذا املتعامل التار���، فع�� القنواتالغاز

فرع�ل��تمفروعثالثةإ�شاءتممثال2004سنةيفعّدة فروع ��تم �ل واحد ب�شاط معّ�ن، ف

نقلشبكةمس��،SPEالك�ر�اءإلنتاجسونلغاز��الفروع�ذهأسا���،ب�شاطم��ا

��فروع للتوز�عأر�عأ�ش�ت2006سنة��ثم،GRTGالغازنقلشبكةمس��،GRTEالك�ر�اء

SDEبالشرق للتوز�ع،سونلغازSDCاملركزبللتوز�عسونلغاز،SDAبا��زائرللتوز�عسونلغاز

2007سنةو ��.OSالنظامملتعاملمستقلفرعإ�شاءتمكماSDOبالغربللتوز�عو سونلغاز

منمرحلةآخرتمت2008سنة��ثمالقاعدية،امل�ام��متخصصةفروعسبعةإ�شاءتم

.254ال�ندسةواملعلوماتنظاممنل�لفرع�نإ�شاءخاللمنال�ي�لةإعادةعملية

252 Plus d’informations voir: La lettre de l’autorité de regulation des communications électroniques et des

postes, “Séparation fonctionelle: le pour et le contre”, n° 55, Mars-Avril, 2007, p.p. 01- 09
كما تجسّدت أيضا عملية الفصل الوظيفي �� مجال املواصالت السلكية و الالسلكية، فبعدما �ان �ذا القطاع يخضع 253

ق بال��يد 03-�2000سي�� �داري من قبل وزارة ال��يد و �تصاالت تم تجسيد مبدأ الفصل �� امل�ام بموجب قانون لل
ّ
املتعل

و )إ�� جانب املتعامل�ن ا��واص(و �تصاالت الذي حّول م�مة استغالل قطاع �تصاالت إ�� مؤسسة عمومية اقتصادية 

ة عن مجمع يت�ّون من عّدة فروع م��ا مو�ل�س و�و فرع مختص �� ال�اتف النقال، �� اتصاالت ا��زائر، �ذه �خ��ة عبار 

يختص �� تكنولوجيا �ن��ن�ت، و اتصاالت ا��زائر الفضائية و �و فرع يختص "جواب"اتصاالت ا��زائر لالن��ن�ت

.بتكنولوجيا الساتل و �قمار الصناعية
مقار�ة –القطاعات الشبكية ب�ن املنافسة و التعديل �قتصادي "، نشاكر دمحم ع�� قاسم و معطي هللا خ�� الدي254

د العداليمن،جامعة العلوم و التكنولوجيا،،مجلة الدراسات �جتماعية، "نظر�ة  حول قطاع الطاقة الك�ر�ائية ا��زائري 

.43ص ، 2014جوان -، أفر�لأر�عون 
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يصطدم مبدأ املساواة �� ا��قل :نظر�ة املعاملة امل�ساو�ة ب�ن �عوان �قتصادي�ن-2

يرتبط �عالقات -أي مبدأ املساواة –، ف�ذا املبدأ صعب التجسيد�قتصادي بواقع يجعل منھ

تصادي�ن املتنافس�ن �سعون �ة املعالم مع املنافسة ا��ّرة ع�� اعتبار أّن املتعامل�ن �ق�غ�� وا

�طارمع اح��ام نافس املو ا��صول ع�� مركز أفضل من مركز للفوز بأك�� حصة �� السوق 

.�255ؤالء �عوان �قتصادي�نملساواة ل�ست �دفاالقانو�ي املوضوع ل�ذا الغرض، فإذن 

�فضل"��ملفتوحة ع�� املنافسة إذا �انت القاعدة ال�� تحكم ال�شاطات �قتصادية اف

que"(يفوز  le meilleure gagne( فال ي�ب�� أن يتحقق ذلك �عيدا عن القواعد القانونية ال�� �س��

.التناف��� �� جّو يحكمھ نوع من املساواة و املعاملة غ�� التم��ية�طارإ�� تنظيم 

�� جديناملتواإّن مبدأ املساواة كمبدأ دستوري �ستلزم معاملة املتعامل�ن �قتصادي�ن 

املة م�ساو�ة باست�ناء التمي�� املوضو�� الذي ت��ره وضعية الوضعية القانونية معنفس

ف 256خاصة
ّ
 قد تمنح �عض ا��قوق ا��صر�ة ملتعامل دون سواه �ون �ذا �خ�� �ل

ً
، فمثال

بضمان �شاط مرفق عام إ�� جانب ممارستھ ل�شاط تناف���، ف�ذا الوضع ي��ر املعاملة التم��ية 

.العون اذل�

ار��� و با�� املتعامل�نــــــــــــالتالعموميا مبدأ املعاملة امل�ساو�ة ب�ن املتعاملكما ُيثار أيض

من خالل ممارسة ال�شاط 257ا��واص، فبحكم أّن الّدولة تتدخل �� ا��قل �قتصادي

تنظيم و �� نفس الوقت تتو��)املتعامل التار���(املؤسسات العمومية�قتصادي عن طر�ق

و ضبط �ذا ال�شاط برصد إطار قانو�ي، فاألمر يفرض عل��ا �بتعاد عن إقامة أّية تفضيل 

.للمتعامل العمومي التار��� م�ما �ان مصدره ع�� حساب املتعامل�ن �خر�ن

255 CHAMPALAUNE Carole, « L’égalité des opérateurs économiques dans l’exercice de la concurrence en

droit interne », rapport 2003, deuxième partie : Etudes et documents, 25/09/2016 , www.courdecassation.fr
256 LAGET- ANNMAYER Aurore , Op.cit, p.71.

:الّدولة با��قل �قتصادي بثالث وضعيات مختلفةترتبط 257

 
ً
.الّدولة تتو�� إدارة و تنظيم ا��قل �قتصادي من خالل وضع إطار قانو�ي يحكمھ، ف�� الّدولة الضابطة:أوال

الّدولة تمارس ال�شاط �قتصادي إ�� جانب املتعامل�ن ا��واص، ف�� الدولة املتعامل:ثانًيا

 
ً
� الدولة �السلع و ا��دمات، ف�شارك الدولة مع املتعامل�ن ا��واص من أجل تلبية متطلب��ا من قد تتعاون و ت:ثالثا

:أنظر �� �ذه النقطة.الشر�كة

- NICINSKI Sophie, « Le plan de relance de l’économie », RFDA, mars-avril 2009, p.280.
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.ب�ن �عوان �قتصادي�نالفرص�ساس القانو�ي ملبدأ ت�افؤ –ا انيث

أس�� وثيقة �� الّدولة و �� �� الفرص ب�ن �عوان �قتصادي�ن أساسھؤ د مبدأ ت�افيج

خضوع ���اص املساواة القانونية و ال�� يقصد م��ا س، ف�ذا �خ�� يكرّ 258الدستور 

.املتواجدين �� وضعيات مماثلة لنفس القوان�ن

نافسة ـــــــــــظم املـــــــــتن�لھ �� النصوص القانونية ا��تلفة ال�االفرص تطبيقكما يجد مبدأ ت�افؤ 

الذي �عت�� قانون عام 259، فالبداية ت�ون بقانون املنافسةتحكم القطاعات الشبكيةا��ّرة و

رغم من أّن �ذا الة ع�� املنافسة، فب�سري أح�امھ ع�� �ل ال�شاطات �قتصادية املفتوح

 
ّ
ھ يحمل �� طياتھ أح�ام من النص القانو�ي لم يكّرس صراحة مبدأ الت�افؤ �� الفرص إال

ّ
أن

.شأ��ا حظر �ل ممارسة تؤدي إ�� التمي�� ب�ن املتعامل�ن �قتصادي�ن

منھ ع�� سر�ان أح�امھ ع�� �ل ��ص يمارس �شاط �نتاج 02تنص املادة فمثال

ھ القانونية، سواء �ان ��ص طبي�� وز�ع أو ا��دمات �غض النظر عن طبعتــــــــــــــــــــــأو الت

.أو معنوي، من القانون العام أو من القانون ا��اص، ��دف إ�� تحقيق الر�ح أم ال �س�� إليھ

.فاملبدأ إذن �و عدم التمي�� ب�ن �ؤالء املتعامل�ن

ق ـــــــــــــاملتع03-2000كما �س�نج مقتضيات مبدأ الت�افؤ �� الفرص من خالل القانون رقم 
ّ
ل

ھ من ب�ن 01بال��يد و املواصالت السلكية و الالسلكية عندما نصت املادة �و�� منھ فقرة 
ّ
ع�� أن

.أ�داف �ذا القانون توف�� خدمات ذات نوعية �� جو تناف��� �عيدا عن �ل تمي��

.متمم، مرجع سابق، مّعدل و 1996لسنة ة الشعبيةلّدولة ا��زائر�ة الديمقراطيامن دستور 32أنظر املادة 258
ق باملنافسة، معّدل و متمم، مرجع سابق2003يوليو 19مؤّرخ �� 03-03أمر رقم 259

ّ
.، يتعل
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الفرع الثالث

ي�نالفرص ب�ن املتعامل�ن �قتصادحدود مبدأ ت�افؤ 

قانون املنافسة �و عدم التمي�� ب�ن املتعامل�ن إذا �ان املبدأ العام الذي ُيقّره

نا قد نص
ّ
بوضعية مدط�قتصادي�ن سواء عند الدخول إ�� السوق أو أثناء تواجد�م ف��ا، فإن

فمثل �ذا التصرف .ملتعامل دون سواهراحت�اة العامة حقوق حصر�ة أوأين قد تمنح السلط

ھ يمس بمبدأ الت�افؤ �� الفرصقد ت�ون ل
ّ
.)أّوال(ھ م��رات مشروعة بالرغم من أن

ؤ �� الفرص بحق امللكية ع�� اعتبار أّن صاحبھدم مبدأ الت�افطمن ج�ة أخرى قد يص

، ل�ذا الس�ب تھآتھ أو خدماـــــــــــــــــالكھ أو م�شــــــــــــــــــــــال أمــــــــــــقد يرفض السماح ملتعامل�ن جدد استعم

و �� نظر�ة لكية املنافسة و حقوق املحر�ةمن خالل�ا يتم التوفيق ب�نوسيلةالقضاء ابتدع

Théorieيةرالضرو ال�س�يالت des facilités essentielles)ثانيا(

.الفرصة عن مبدأ ت�افؤ مشروعاست�ناءات :ا��قوق ا��صر�ة و �حت�ار-أّوال

بأّ��ا امتياز شر�� يمنح لصاحبھ��صر�ة أو ا��قوق ا��اصة�عّرف الفقھ ا��قوق ا

فمثل �ذه ا��قوق من شأ��ا أن تحفظ .سلطة �نفراد �� السوق أو الوصول إ�� احت�ار السوق 

ملتعامل أو مجموعة من املتعامل�ن �نفراد �� ممارسة �شاط مع�ن أو تقديم خدمة معينة مقابل 

.260امل�ن �� ممارسة نفس ال�شاطتجميد بصفة مؤقتة حق با�� املتع

انفراد متعامل واحد بممارسة ال�شاط �� السوق، و قد ي�ون مصدر أما �حت�ار �و 

�ذا �نفراد �و املشرع و �س�� باالحت�ار القانو�ي كما �و الشأن مثال �� مجال ال��يد أين منح 

ق بال��يد و �تصاالت ممارسة �ح03-2000القانون رقم 
ّ
ت�ار �� مجال اصدار الطوا�ع املتعل

، و قد ي�ون �حت�ار فعلًيا عن طر�ق قيام السلطة 261ال��يدية و �ل عالمات التخليص للّدولة

ينفرد بممارسة �ذا ال�شاط، بالرغم من أّن املشرع تجعلھ�دار�ة بمنح حقوق حصر�ة ملتعامل 

إنتاجشركة سونلغاز ل�شاط و من أمثلة ذلك احت�ار .262ع�� املنافسةامفتوحاقد جعلھ �شاط

ق بالك�ر�اء و توز�ع الغاز ع�� القنوات جعلھ 01-2002الك�ر�اء بالرغم من أّن القانون رقم 
ّ
املتعل

.263ع�� املنافسةامفتوحا�شاط

260 NICINSKI Sophie, Droit public des affaires, Op.cit, p.118.
لقواعد العامة لل��يد و املواصالت ل�ّدد، ا�2000أوت 5املؤّرخ �� 03-2000من القانون رقم 05/02أنظر املادة  261

.السلكية و الالسلكية، معّدل و متمم، مرجع سابق
262 Sur ce point voir : CHEROT Jean-Yves, Op.cit, p. 547.

ق بالك�ر�اء و، 5/2/2002املؤّرخ �� 01-2002من القانون رقم 06أنظر املادة 263
ّ
.ابق، مرجع ستالغاز ع�� القنوااملتعل
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�عد إجراء منافسة ب�ن املتعامل�ن الراغب�ن �� استغالل ال�شاط �حت�ار الفع�� اقد ي�تج أيضو 

�264سلوب باالحت�ار التناف��و �س�� �ذا � املع�� monopole compétitif تطبيقاتھ، و من ��

إجراء ء إ�� تقنية التفو�ض املعتمدة من خاللمجال ا��دمات العمومية للمياه أين يتم ال��و

و تجعلھ دعوة إ�� التنافس من أجل اختيار املتعامل الذي يملك مؤ�الت م�نية و مالية �افية

.265يحتكر ال�شاط املع��

احت�ار �شاط مع�ن ملتعامل واحد أو مجموعة من أوقد �س�ند تقر�ر حقوق حصر�ة 

:�ن إ�� ت��يرات مختلفة نذكر م��ااملتعامل

�266ش�ل النظام العام:حت�ارة أو احصر�وق حقإلقامة كم��ر�قتصاديالنظام العام-1

l’ordre publicعدم ضبط�ا بمف�وم بالغموض وال�� تم��تإحدى املفا�يم القانونية �ساسية�

لنظام العام من ر�ف ل�عتقديمو لقد حاول العديد من الفق�اء.�سب عدم استقرار�اواحد

ھ
ّ
:بي��م الدكتور عبد الرزاق الس��وري الذي عّرفھ بأن

إ�� حماية املصا�� العليا العامة سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية الوسيلة ال�� ��دف "

ق بنظام ا��تمع �ع�� و �علو املص��ة الفرديةـــــــــــــــــــــــــأو أخ
ّ
.267"القية أو دي�ية تتعل

غ�� محدد و غ�� وا�� �س�ب اعتماده ع�� املعيار�ة مف�وم فالنظام العام حسب القانوني�ن 

تؤول إ�� وصفھ�عارف�مالقائمة ع�� املص��ة العامة، و ال�س�ية الزمنية و امل�انية، و غالب 

ادية و �جتماعية و ا��لقية ال�� يقوم عل��ا كيان ـــــــــــــــــــــــــــبمجموعة من �سس السياسية و �قتص

.268ا��تمع

264 CHEROT Jean-Yves, Op.cit, p 547.
ق باملياه، معّدل و متمم، مرجع سابق،4/8/2005املؤّرخ �� 12-05رقممن القانون 105و 104أنظر املادة 265

ّ
.املتعل

مع البدا أن نم�� �� �ذه النقطة ب�ن النظام العام الذي نقصد بھ مجموع القواعد ال�� تح�� املبادئ �ساسية للمجت266

�من ، و النظام العام وفق القانون �داري الذي ��دف إ�� حماية ...)سياسية، اقتصادية، اجتماعية، (ع�� �ل �صعدة

:أنظر �� �ذه النقطة.العام و السكينة العامة و ال��ة العامة

ZOUAÏMIA Rachid et ROUAULT Marie-Christine, Op.cit, p.p. 200-201.
، ص 1952، القا�رة، ا��ديد، ا��لد �ّول، مصادر �ل��اماملد�يالوسيط �� شرح القانون ، لس��وريعبد الرزاق ا267

299.
�لية ،ا��لة ��اديمية للبحث القانو�ي، "إش�الية تحديد مف�وم النظام العام و تطبيقاتھ القانونية"، عمارة مسعود268

.398، ص 2015عدد خاص،م��ة ببجاية،ا��قوق و العلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان 
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أصبحت �ذه �خ��ة تتدخل �� بحيث ، ةولقت بدور الّد �التطورات و التغ��ات ال�� �إّن 

خل �� ا��ال ّد تتو العدالة و �من، فأصبحتفاع ّد دية �اليمجاالت جديدة غ�� ا��االت التقل

حول �� دور الّدولة �ان لھ �ذا التّ .لت�تقل بذلك من دولة حارسة إ�� دولة متدخلة�قتصادي

ل�شمل عناصر جديدة من بي��ا النظام العام تأث�� ع�� مف�وم النظام العام الذي ا�سع نطاقھ 

قتصادي كفرع جديد من فروع النظام العام التقليدييقصد بالنظام العام �و .�قتصادي

.269مجموعة القواعد �مرة ال�� تتدخل بفضل�ا الدّولة إما لتوجيھ �قتصاد أو ��مايتھ

توجي��(قتصادي �شقيھانطالقا مما سبق قولھ فيمكن أن �ش�ل النظام العام �

ار �� قطاع شب�ي مع�ن، ع�� اعتبار أّن م��ر إلقامة حقوق حصر�ة أو إقامة احت�)و حما�ي

الّدولة من خالل سع��ا إ�� حماية املص��ة العامة �� �ذه ا��االت ذات الطا�ع املرفقي قد تقوم 

بوضع قواعد آمرة تحد مثال من عدد �عوان املتدخل�ن و تحصره �� متعامل واحد أو تقرر منح 

service)ة الشاملة أّ��م م�لفون بتقديم ا��دمامتيازات للبعض �ون  universel).

قد ي�ون الس�ب من إقامة :احت�ار من أجل حماية املرفق العامتقر�ر حقوق حصر�ة أو -2

فالسلطة العامة تتمتع بامتيازات .املرفق العاماحت�ار أو تقر�ر حقوق حصر�ة أيًضا �و حماية

قة بمرفق عام القطاع امن ��شطة التجار�ة املمارسة ع��من شأ��ا أن تحد 
ّ
لعمومي و املتعل

ق :عن طر�ق اش��اط ا��صول ع�� ال��خيص املسبق، و قد ُي��ر ذلك بدافع�ن
ّ
�ّول يتعل

ن للمرفق العام مع ضمان ال�سي�� �حسيرتبط بالعام، الثا�ي للدوم�نباالستعمال ا��يد 

ف مردودية أفضل
ّ
ر�ق منع دخول و ذلك عن طبإدارتھ،من خالل حماية املفّوض لھ امل�ل

ا أ�لية حماية املفّوض إليھ من متنافس�ن جدد إ�� جانب �ذا املفّوض لھ، فالسلطة العامة ل�

.270وجود أّية منافسة �� املرفق املع�� دون أن �ش�ل ذلك ال��ام قانو�ي يقع ع�� عاتق�ا

�لية ا��قوق و العلوم ،ا��لة ��اديمية للبحث القانو�ي،"البحث عن نظام عام للنظام العام"، ي عزالدينو ع�سا269

.374، ص 2015عدد خاص، السياسية، جامعة عبد الرحمان م��ة ببجاية،
270 NICINSKI Sophie, Droit public des affaires, Op.cit, p. .128-129
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ن ض�ن و لكمف�وم�ن متعار :قتصادي�نب�ن �عوان �الفرصمبدأ ت�افؤ و حق امللكية-ثانيا

.قابل�ن للتصا��

سلطة تامة ع�� ال���ء �مية قانوًنا و ال�� تمنح لصاحبھُ�عد حق امللكية من ا��قوق ا�

فحق امللكية إذن يقوم ع�� منطق �حت�ار .اململوك باستعمالھ و استغاللھ و التصرف فيھ

�ثار و �نفراد با��ق و منع أّي و �و ذو طبيعة حصر�ة يجعل صاحبھ يتمتع �سلطة �ست

��ص من املساس بھ، و �ذا ما ي�ناقض تماًما مع قانون املنافسة بصفة عامة و املبادئ ال�� 

فنحن إذن أمام نظامي�ن .يقوم عل��ا خاصة مبدأ الت�افؤ �� الفرص ب�ن �عوان �قتصادي�ن

�ار و �و حق امللكية و �خر يمّجد الت�افؤ ـــــــــــــــــــقانون�ن متعارض�ن تماما أحد�ما يقّدس �حت

.و املساواة و �نفتاح و �و قانون املنافسة

آت الضرور�ة امل�شيمتلك -خاصة املتعامل التار���-فإذا �ان أحد املتعامل�ن �قتصادي�ن 

فمن زاو�ة حق امللكية لھ السلطة التامة،ملمارسة �شاط تناف��� مع�نو ال�يا�ل القاعدية 

ھ من منظور قانون املنافسة ف�ذا 
ّ
باالنفراد و منع أي متعامل متنافس من استعمل�ا، غ�� أن

السلوك يصنف ضمن التعسف �� وضعية ال�يمنة املعاقب عليھ من قبل سلطة إدار�ة مستقلة 

لزام أي متعامل إبأّن يرى بل أك�� من ذلك ف�ناك من الكتاب من .و �� مجلس املنافسة

يملك امل�شآت الضرور�ة ملمارسة �شاط تناف��� ع�� تقاسم�ا مع منافسھ �عّد من اقتصادي

ع�� اعتبار أّن �ذا التصرف سوف يحرم مالك �ذه 271و لكن بصفة مخففةنزع امللكيةقبيل 

.و �ستغالل ا��صري ملمتل�اتھامل�شآت من �ست�ثار

ھ سلطة تامة ب�ذا التوجھ بالقول أّن حقيقة حق امللكية يمنح لصاحلكن يمكن الّرد ع�� 

القانون و قد يتم تقيده بمقتضيات و لكن �ذا ا��ق يجب أن يمارس �� إطارع�� املال اململوك، 

�امة ��دف إ�� تحقيق و حماية حقوق جماعية، ل�ذا الس�ب فنحن اليوم ال نتحدث فقط ع�� 

ما يتعدى � لفائدة املص��ة اةنزع امللكي
ّ
زع امللكية ــــــــــــــــــن"مر إ�� فكرة جديدة و �� لعامة و إن

من أجل تجسيد فكرة نزع امللكية ��دف حماية و".ّرة و ال����ةـــــــــــــــــــافسة ا��ـــــــــــــحماية للمن

ا �� ـــــــــــــــــ، ال�� ان�شر استعمال�)1(ةــــــــــــــــــــاملنافسة، ابتدع القضاء ما سماه بنظر�ة ال�س�يالت �ساسي

).2(املمارسة القانونية املقارنة للّدول بما ف��ا ا��زائر

271 Voir sur ce point :

- FREGET Olivier, « Accès aux infrastructures essentielles et accès réglementé : La nécessité d’une mise à jour

d’un concept “incontournable” ? »,Revue des droits de la concurrence, n° 02, 2011,p.p. 01-07.

- DELAUNAY Benoit, Droit public de la concurrence, LGDJ, Paris, 2015, p. 418.Revue des droits de la c
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الفرص ب�ن للتوفيق ب�ن حق امللكية و مبدأ ت�افؤ وسيلة :نظر�ة ال�س�يالت �ساسية-1

بقت نظر�ة ال�س�يالت �ساسية ألّول مرة ��:.�عوان �قتصادي�ن
ُ
الواليات �مر�كية ط

�� 1912أفر�ل 22و ذلك �� القرار الصادر عن ا��كمة العليا �� ،رن ــــــــــــــــاملتحدة منذ أك�� من ق

و ال�� "سان لو�س"قضية تتعلق بالدخول إ�� �يا�ل و م�شات النقل بالسكك ا��ديد ملدينة 

Terminal"�انت محتكرة من قبل شركة واحدة و ��  Railroad Association"، بحيث خلصت

ا��كمة �� �ذا القرار إ�� ن�يجة أال و �� إلزام الشركة ا��تكرة ع�� تقاسم امل�شآت �ساسية 

.خول إل��ا وفق شروط معقولة و غ�� تم��يةماح ل�م بالّد مع با�� املنافس�ن و الّس 

ل�ا �� قانون �تحاد �عد ذلك انتقلت نظر�ة ال�س�يالت �ساسية إ�� أرو�ا و تم إدخا

�رو�ي عند تب�� سياسة فتح �حت�ارات الوطنية ع�� املنافسة، و لقد تّم تجسيد �ذه النظر�ة 

قة بميناء تا�ع 1992جوان 11ل مّرة �� القرار الصادر عن ال��نة �رو�ية �� ألوّ 
ّ
�� القضية املتعل

.272لدولة ايرلندا

ذات مصدر قضا�ي، فلقد انتقلت إ�� املمارسة �ساسيةإذا �انت نظر�ة ال�س�يالت 

�� رو لكن السؤال الذي ُيثا.ال�شر�عية من خالل تكر�س�ا �� قوان�ن املنافسة للعديد من الّدول 

ق 
ّ
.بمع�� ال�س�يالت �ساسية؟ و مضمون نظر�ة ال�س�يالت �ساسية؟�ذا الصدد يتعل

آت، الب�ية التحتية، �مالك مجموع ال�يا�ل، امل�شُيقصد بال�س�يالت �ساسية

أو ا��دمات ال�� يملك�ا و ُ�سيطر عل��ا متعامل اقتصادي يتواجد �� وضعية �يمنة، و ال�� من 

الصعب ما �ان ع�� با�� املتعامل�ن املنافس�ن إ�شاؤ�ا �ذا من ج�ة، و �عد ضرور�ة ملمارسة 

.�273شاط�م �� السوق من ج�ة أخرى 

ارة إ�� أن مضمون ال�س�يالت �ساسية قد ا�سع ل�شمل �ل من التج���ات و ا��دير باإلش

، و كذا التج���ات غ�� املادية ...املادية �السكك ا��ديدية، قنوات صرف املياه، املوا�ئ، املطارات

)�ال��مجيات  logiciels)قاعدة البيانات ،(bases de données)مة املش��ك�ن �� خدمة ، قائ

272 Voir sur ce point : DELAUNAY Benoit, Op.cit, p. p.419-420 et CROCQ Isabelle, Régulation et

rèـglementation dans les télécommunications, édition Economica, Paris, 2004, p.p. 107-113. 
273 Voir sur ce point :

- MARTY Frédéric, PILLOT Julien, « Des critères d'application de la théorie des facilités essentielles dans le

cadre de la politique de concurrence européenne », Reflets et perspectives de la vie économique, n° 4, 2011,

p. 198.

- GAURIOT Lauren, L’évolution de la notion d’infrastructure essentielle s’agissant des droits de propriété

intellectuelle, Magistère juriste d’affaires- DJCE, Université Paris II- Panthéon Assas, 2006-2005, p.p. 7-8.
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عليھ ح�� ي�ون �س�يل معّ�ن أسا��� و ضروري البدا من توفر ثالث شروط أساسية و....ال�اتف

:و ��

.واجد �� وضعية �يمنة ع�� السوق مؤسسة تتو مراقبتھ من قبل السيطرة ع�� ال�س�يل -

.عدم إم�انية �ستعاضة عن ال�س�يل �سا��� أو صعو�ة �عو�ضھ ب�س�يل آخر-

- 
ّ

.لل�س�يل من أجل ممارسة ال�شاط التناف��� �� السوق �ةا��اجة املاسة و امل�

أما عن مضمون نظر�ة ال�س�يالت �ساسية، فيقصد ��ا إلزام �ل متعامل اقتصادي 

، ضمن شروط إل��ايملك مثل �ذه ال�يا�ل ع�� تقاسم�ا مع �ل منافس �� السوق ي�ون بحاجة 

نظر�ة ال�س�يالت �ساسية �عّد وسيلة فمن �ذا التعر�ف يمكن القول بأّن .عادلة و غ�� تم��ية

السوق، اواة و الت�افؤ �� الفرص ب�ن �عوان �قتصادي�ن املتنافس�ن ��ــــــــــــــــــــــــــــــــــــإلرساء املس

املنافسة عملية �ستلزم القضاء ع�� ندرة �عض �موالفتحر�ر القطاعات الشبكية ع�� 

د أو مجموعة من املتعامل�ن عن طر�ق إجبار�م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتعمال�ا من قبل متعامل واحاسو انفراد 

خول و تقاسم مثل �ذه امل�شآت، �عبارة أخرى فنظر�ة ع�� تمك�ن متعامل�ن منافس�ن من الّد 

شبكية ع�� ال�س�يالت �ساسية �عد وسيلة لضبط بصفة اس�باقية مسألة فتح القطاعات ال

ع�� الشراكة مع منافسيھ مؤسسة تملك أو تراقب �س�يالت أساسيةإلزاماملنافسة من خالل 

.274مي��تعن طر�ق السماح ل�م باستعمال�ا دون أد�ى 

إذا �انت نظر�ة ال�س�يالت :تكر�س نظر�ة ال�س�يالت �ساسية �� القانون ا��زائري –2

وان�ن الداخلية للّدول بما ف��ا ـــــــــــــ�ا �� العديد من القفلقد تم إدماج،�ساسية ذات أصل قضا�ي

ّدولة ا��زائر�ة، و يمكن إبراز معالم تكر�س �ذه النظر�ة �� قانون املنافسة ا��زائري و كذا ــــــــــــــــــال

.�عض القوان�ن القطاعية

قيام املشرع ن خالل يظ�ر �خذ بنظر�ة ال�س�يالت �ساسية مبال�سبة لقانون املنافسةف

ا��زائري بحظر املمارسات املقّيدة للمنافسة خاصة التعسف �� وضعية ال�يمنة ال�� �عد من 

، ف�ذه الوضعية تتحقق عندما يتواجد عون إحدى شروط تطبيق نظر�ة ال�س�يالت �ساسية

اقتصادي ما �� مركز قوة اقتصادية تجعلھ ��من ع�� �يا�ل ضرور�ة و تج���ات أساسية

العادل و املت�ا�� ملمارسة �شاط تناف��� ثّم يقوم بممارسة سلوكيات من شأ��ا أن تمنع الدخول 

.ملتنافس�ن جدد

274 DELAUNAY Benoit, Op.cit., p.415 .
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أو خول إ�� �ذه ال�يا�ل�أن يفرض أسعار تمي��ية أو شروط غ�� مت�افئة ب�ن الراغب�ن �� الّد 

.ول ل�ذه ال�س�يالتخّد يرفض تماما و بدون م��ر شر�� ال

ن املتضمن القواعد العامة لل��يدا بال�سبة للقوان�ن القطاعية فنأخذ كمثال القانو ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأّم 

ھ يو املواصالت السلكية و الالسلكية، 
ّ
الشب�ات متعاملومنھ �ل 25املادة �� لزم نجد أن

شفافة و دون أّي تمي�� لطلبات التوصيل البي�� العمومية باالستجابة وفق شروط موضوعية و 

 
ّ
�س�ب وجود م��ر شر��، و لقد تم ال�� يقدم�ا املتعاملون �خرون، و ال يجوز رفض ذلك إال

.275تحديد شروط التوصيل البي�� عن طر�ق نص تنظي�� 

السلكيةحدد شروط التوصيل البي�� لشب�ات املواصالت ، ي2002ماي 09مؤّرخ �� 156-02مرسوم تنفيذي رقم 275

21مؤّرخ �� 107-16؛ معّدل و متّمم باملرسوم التنفيذي رقم 2002ماي 15مؤّرخ �� 35و الالسلكية و خدما��ا، ج ر عدد 

.2016مارس 23مؤّرخ �� 18، ج ر عدد 2016مارس 
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املبحث الثا�ي

ل �� القطاعات الشبكيةنتائج تكر�س مبدأ الفصل ب�ن م�م�� التنظيم و �ستغال

ُ�عد مبدأ الفصل ب�ن م�م�� التنظيم و �ستغالل من املبادئ العامة املنظمة للقطاعات 

فة بوضع ضرورة الفصل التام ب�ن -كما ب�ناه أعاله–الشبكية، ف�ذا املبدأ �ستلزم 
ّ
�ج�زة امل�ل

.�شطة التنافسيةالقواعد املنظمة للقطاع و تلك امل�لفة باالستغالل و ممارسة �

إّن تكر�س مبدأ الفصل ب�ن م�مة التنظيم و �ستغالل �� مثل �ذه القطاعات �ستوجب 

، )ّول � طلب امل(من جانب أّول تطبيق آلية الضبط القطا�� من أجل إرساء نظام عام ضبطي

).يثا�الطلب امل(التار���العمومي املتعاملمع الّدولة النظر �� عالقةو من جانب آخر إعادة
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املطلب �ّول 

آلية إلرساء نظام عام ضبطي:تب�� فكرة الضبط القطا��

�� و بالتحديدتتأصل �� ا��ال العل��"régulationالضبط"إّن ا��ذور �و�� ملصط�� 

ما �عد مجال العلوم ، ليقتحم �� (biologie)ثم علم �حياء(mécanique)ميدان املي�انيك

.�276جتماعية و السياسية  و القانون 

ات املتحدة �مر�كية من أجل ت��ير تدخل منظمات أستعمل �ذا املصط�� ألّول مّرة �� الوالي

تأم�ن ضمانح�ومية �� �عض القطاعات �قتصادية خاصة ذات الطا�ع املرفقي من أجل

ھ وج�ت أصا�ع ���ام ألسلوب .الشر�ات ا��اصةو اح��ام املص��ة العامة من قبل
ّ
غ�� أن

 
ّ
واعد قانونية ــــــــــــعن طر�ق قللتنظيم املفرطا�ان مصدرً ھ الضبط املعتمد �� �ذه املرحلة ألن

الذي شّل �� العديد من ا��االت ال�شاط �قتصادي، ل�ذا بدأت ر�اح التغي�� و �و �مر،كث��ة

ات و تحت تأث�� اقتصادي�ن ل��الي�ن بدأت مرحلة جديد �س�� بمرحلة��ب مع سنوات السبعين

، و ال�� يقصد ��ا تب�� وجھ (déréglementation)إزالة التنظيم أو(dérégulation)إزالة الضبط 

، و ��  �ذه املرحلة ظ�ر املف�وم ا��ا�� 277جديد للضبط من خالل �بتعاد عن التنظيم املفرط

.للضبط

الضبط من املصط��ات املث��ة للغموض، و لقد واجھ الفقھ عّدة صعو�ات ُ�عّد مصط��

م من الفق�اء من قّد ، ف�ناك عّدة محاوالت �� �ذا ا��الجامًعا و ما�ًعا لھ و �� وضع �عر�ًفا

.أو الوظيفة �ساسية لھا للضبط معتمدين ع�� الدور �سا��� عاما�عر�ف

:أنظر �� �ذه النقطة276

- LEVESQUE Benoît, « Régulation des marchés », dans L. CÔTE et J.-F. SAVARD (dir.), Le Dictionnaire

encyclopédique de l’administration publique, 2012, www.dictionnaire.enap.ca.

-LAGET- ANNMAYER Aurore , Op.cit, p.p. 02-04.

:و ع�� حد �عب�� الفقيھ جاك شوفالييھ

« La régulation est ainsi devenue un de ces mots passe-partout, omnibus, un de ces gadgets dont le contenu

est de plus en plus vague, imprécis, incertain. ».CHEVALLIER Jacques, « L’Etat régulateur », Revue française

d’administration publique, n°111, 2004 , p.p. 473- 474.
277 JOBART Jean-Charles, « Essai de définition du concept de régulation : de l’histoire des sciences au usages

du droit », RRJ, n ° 01, 2004, p. 55.
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�ا �� القطاعـات ــــــــــافظـة عليــــــــــــــــــــّتـوازنات الك��ى، أو املـحإحـداث ال"فالضبط حسب �ؤالء �ع��

."��278ا إ�شاؤ�ـا أو �بقــاء عل��اال�� ال يمكـن للقوى 

ھ يتمثل �� كما �عرف
ّ
مختلف أش�ال التدخل ال�� تضمن من خالل�ا "البعض �خر الضبط بأن

ع �جتما��، �قتصادي و الثقا�� الذي يتمتع بھ أي الّدولة �� ا��اضر و املستقبل، املشرو 

للتدخل املباشر للّدولة، �عّد الوسيلة البديلة"كما يرى البعض أيضا بأّن الضبط ."279مجتمع

إ�شاءو القصور الذي �عا�ي منھ السوق عن طر�ق وضع قواعد أو ال��زت��يحو ��دف إ�� 

."�280يئات للمراقبة

فارتبط با��ال �قتصادي و تأثر بالتيار لضبط الدقيق  ملصط�� اف�وم الضيق وا املأّم 

ليتم بذلك تب�� ما �عّرف اليوم بالضبط �قتصادي ،281و العوملة(néo-libérale)اللي��ا�� ا��ديد

.و الذي �عت�� من أ�م املواضيع ال�� ��تم ��ا القانون �قتصادي

ل ـــــــــــــــــــــــــب�ن التدخكطر�ق وسط"بط �ناك من ذ�ب إ�� اعتباره و �� سياق التعر�ف الضيق للض

ھ .282"القوي و املفرط للّدولة �� �قتصاد و التحر�ر الوح���
ّ
 بأن

ً
وسيلة"كما �عّرف أيضا

.283"متطورة فعالة لالنتقال بأي قطاع اقتصادي من النظام �حت�اري إ�� نظام تناف���

278 DUPUIS – TOUBOL Frédérique , "Le juge en complémentarité du régulateur", in FRISON ROCHE Marie-

Anne(S/dir), Les régulations économiques: efficacité et légitimité, édition Presse de Science po et Dalloz ,

séries droit et économie de la régulation, V1, Paris, 2004, p.132.
279 SILICANI Jean- Ludovic , « Demain : l’Etat régulateur », Les échos, 16.02.2000, cité dans le rapport public

du Conseil d’Etat Français sur les Autorité Administratives indépendantes, Etudes & documents n°52, 2001,

p. 279. D’après cet auteur « La régulation désigne en fait les formes diverses d’intervention par lesquelles

l’État garantit pour le présent et pour l’avenir, le projet social, économique et culturel dont une communauté

humaine s’est dotée ».
280 JOBART Jean-Charles, Op.cit., p. 54. Le concept de régulation est considéré par cet auteur comme : « une

alternative à l'intervention directe d'un Etat entrepreneur ; elle vise la correction des déficiences du marché

par l'édiction de règles ou par l'institution d'autorités de supervision»
281 Ibid.
282 BRACONNIER Stéphane, « La régulation des services publics », RFDA, 2001, p.45 La régulation est

une« voie médiane entre l’interventionnisme forcené de l’Etat dans l’économie et le libéralisme sauvage ».
283 FRISON-ROCHE Marie-Anne, « Les différentes définitions du droit de la régulation », in Colloque

DGCCRF sur: La régulation : monisme ou pluralisme ?, LPA, n° 83, 1998, p.5. Citer par BERRI Nourdine,

Op.cit., p. 42. « La régulation correspondrait au moyen dynamique de passage sectoriel d’un système

monopolistique à un système concurrentiel ».
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من ه/3عر�ف الوحيد الذي جاء بھ املشرع ا��زائري ذلك الوارد �� املادة �� ا��زائر، فالت

و �� التعديل الدستوري لسنة ،284املعّدل و املتمم لقانون املنافسة12-08القانون رقم 

ف ��43 نص املادة "الضبط"استعمل املؤسس الدستوري مصط�� 2016285
ّ
و ذلك عندما �ل

.ق الّدولة بم�مة التكفل بضبط السو 

غالبي��ا تناولت ا ا��الراسات ال�� قدمت �� �ذأما من ا��انب الفق�� فاملالحظ ع�� الّد 

التطرق إ�� ا��انب املوضوع من خالل دراسة ال�يئات امل�لفة بالضبط �قتصادي، دون 

.286وضع مقار�ة �عر�فية للضبطتتجن�معظم�افلھ،(conceptuelle)املفا���

�افظة ع�� ور �سا��� للضبط �و ا�الّد أّن السالفة الذكر �ست�تجمن خالل التعار�ف 

التوازن ب�ن أ�داف املنافسة و ضمان املص��ة العامة، خاصة �� تلك القطاعات ال�� يؤكد 

لقد أسندت م�مة ا��افظة ع�� �ذا .ا �ش�ل مرافًقا عامة مثل القطاعات الشبكيةاملشرع بأ��

، و من أجل أداء �ذه )الفرع الثا�ي(سلطات الضبط القطاعيةالتوازن لسلطات جديدة سميت �

امية النظام العام امل�مة وضعت تحت يد�ا وسيلة قانونية و �� الضبط القطا�� ف�� �عد ح

).الفرع �ّول (الضبطي

ق باملنافسة، مرجع سابق03-03رقم، �عّدل و يتمم �مر2008يونيو 25مؤرخ �� 12-08قانون رقم 284
ّ
و ال�� .املتعل

ھ 
ّ
وضمانتدعيمإ��با��صوصف��د�يئة عموميةأّيةعنطبيعتھ، صادر�انتأّياإجراء�ّل "عّرفت الضبط بأن

الّسماحوس���ا املرن ، وكذاإل��االّدخول عرقلةبإم�ا��اال��القيودالسوق، وحّر�ة املنافسة، ورفعقوى توازن 

".�ذا �مرألح�امطبقاوذلكأعوا��اب�ن مختلفالسوق ملوارد�مثل �قتصاديبالتوز�ع 
.2016مارس 07، مؤرخ �� 14، يتضمن التعديل الدستوري، ج ر عدد 2016مارس 06مؤّرخ �� 01-16قانون رقم 285
 من خالل الرجوع إ�� الكتابات املقدمة �� �ذا ا��ال، من بي��ا مؤلفات �ستاذ 286

ً
�ذه املالحظة يمكن است�تاج�ا مثال

لضبط �قتصادي من خالل دراسات سلطات الضبط زوايمية رشيد الذي ركز �� جّل دراساتھ ع�� ا��انب املؤسسا�ي ل

:لھ، فيكفي الرجوع فقط إ�� �عض أعمالھ للتأكد من ذلك من بي��املفا�ي���قتصادي دون ��تمام با��انب ا

ZOUAÏMIA Rachid, « Le droit économique dans la régulation en Algérie »,RASJEP , n° 1, mars 1990, p.p. 99-

112 ; du même auteur, Droit de la régulation économique, Berti Editions, Alger, 2006. Et aussi, Les

instruments juridiques de la régulation économique en Algérie, Maison d’édition Belkeise, Alger, 2012.
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الفرع �ّول 

مف�وم النظام العام الضبطي

ة �عرف ضبط مزدوج، فمن ج�قانو�ي إّن القطاعات الشبكية تخضع لتنظيم 

régulationسابق ex anteالقانون ا��اص بذلك القطاع و �س�� بالضبط القطا��، و من يفرضھ

régulationمارس عل��ا ضبط الحقج�ة أخرى يُ  ex postقانون املنافسة الذي يكّرس ينظمھ

ا عاما ع�� �ل القطاعات املفتوحة ع�� املنافسة
ً
.ضبط

دة ب�ن الضبط القطا�� و الضبط العام ف�ناك ت�امل ب�ن بالرغم من �ختالفات املوجو 

�� أح�ام قانون املنافسة، من منطلق أّن �ساسيةالنظام�ن، فالضبط القطا�� يجد رك��تھ 

املكّرسة �� نحو إرساء مبادئ املنافسة ا��ّرةوظيفتھ �و�� �� مرافقة القطاع الشب�ي املع�� 

�نتقال ��ذا القطاع من نظام �حت�ار إ�� نظام و ، املنافسةقانون �� الشر�عة العامة املتمثلة 

فنقطة تداخل الضبط القطا�� مع الضبط العام تتمثل �� غاية �ل واحد م��ما.287تنافسال

و �� إرساء نظام عام تناف���، و من أجل الوصول إ�� تحقيق �ذه الغاية و إدخال املنافسة 

ال بدا من �عتماد ع�� مجموعة من ف��ا املرافق الشبكيةبماا��ّرة �� القطاعات �قتصادية

.ال�� �ش�ل ما يصط�� عليھ الفقھ بالنظام العام الضبطيالضبطية القواعد

�عد النظام العام الضبطي إحدى التفرعات ا��ديدة للنظام العام التقليدي، ارتبط 

يقتصر فقط �� لة، إذ أصبح تدخل�ا ال و ظ�وره بالتغ�� الذي طرأ ع�� الوظائف التقليدية للّد 

ما يمتد إ�� ا��قل �قتصادي، لت�تقل بذلك من الّدولة ا��ارسة إ�� 
ّ
ال�شاطات السيادية و إن

.الّدولة املتدخلة

�ذا التحول �� �دوار ��قھ أيًضا تحوال �� مضمون النظام العام التقليدي ليظ�ر ما 

نقسم إ�� شقي�ن �ول �س�� بالنظام العام �قتصادي �عرف بالنظام العام �قتصادي الذي ي

، الثا�ي توجي�� �س�� إ�� إ��ا��ما�ي و ��دف 
ً
حماية الطرف الضعيف �� العالقة �املس��لك مثال

الوط�� و توج�ھ لتحقيق السياسة �قتصادال�� بموج��ا تؤطر الّدولة إقامة القواعد و املبادئ

أ املنافسة ا��ّرة ش�د النظام العام التوجي�� تطوًرا م��وظا نحو و ع�� إثر تكر�س مبد.الوطنية

.تب�� ما �عرف بالنظام التناف��� و الذي �ش�ل قانون املنافسة مصدره �سا���

287 BRIAND- MELEDO Danièle, « Autorités sectorielles et autorités de concurrence : acteurs de la

régulation», Revue internationale de droit économique, n° 3, 2007, p.346.
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بل أك�� من ذلك فلقد أدى تحر�ر العديد من القطاعات ال�امة �� �قتصاد الوط�� بما ف��ا 

لقطا�� و ال�� �عد مصدًرا لنظام من نوع جديد القطاعات الشبكية إ�� تب�� فكرة الضبط ا

.و خاص �س�� بالنظام العام الضبطي

إذا �ان من الصعب تقديم مقار�ة �عر�فية للنظام العام التقليدي، فالصعو�ة تزداد أك�� 

 مجموعة 
ّ
بال�سبة لفرع جديد حديث الظ�ور، و ع�� العموم فالنظام العام الضبطي ما�و إال

عد القانونية ال�� �عمل ع�� إرساء منافسة حّرة �� �شاط اقتصادي مع�ن، ف�و الوسيلة القوا

من نظام �حت�ار إ�� نظام التنافس –ل�سبة للقطاعات املرفقية ح�� با–املث�� لالنتقال 

.288ا��ّر 

، ينفرد بخصائص تم��ه عن �نظمة �خرى الضبطي ع�� �ذا النحوفالنظام العام 

ھ فباعتبار 
ّ
و �و من ، )أّوال(� ب�ونھ نظام غا�ي انتقا��ي يتم�فرع جديد للنظام العام التقليدأن

).اثاني(تطبيقات امتيازات السلطة العامة 

 
ً
نظام غا�ي انتقا��:النظام العام الضبطي-أّوال

ناك إذن �قد ي�ون ال�دف �ّول من الضبط �و إرساء املنافسة �� القطاع املع��، ف

مل ب�ن النظام�ن من خالل�ا يظ�ر الضبط �وسيلة ت�ت�� صالحي��ا بمجرد الوصول إ�� عالقة ت�ا

.289تكر�س منافسة تامة

املشروعة ةفالنظام العام الضبطي يرتبط وجوده �� تحقيق غاية محددة و �� إرساء املنافس

�ال أمام نظام آخر و التامة �� القطاع املع��، و بمجرد الوصول إ�� ذلك ت�تھ م�متھ ليف�� ا�

.و �و النظام العام التناف���

آيلة إ�� الزوال من منطلق إّن القوان�ن القطاعية و السلطات الضابطة امل�لفة بتطبيق�ا 

افع �ّول لوجود�ا و �شأ��ا �� مرافقة القطاعات املعنية لالنتقال من نظام احت�اري إ�� أّن الّد 

.املشروعةملنافسةمرحلة جديدة �سود ف��ا أح�ام ا

288 BERRI Noureddine, « L’ordre régulatoire : essai sur l’émergence d’un concept », RARJ, n° 1, V. 11, 2015,

p.28.
289 FRISON- ROCHE Marie- Anne, « Régulation versus concurrence », in Mélange en l’honneur de Marie-

Stéphane PAYET, Au-delà des codes, Dalloz, Paris, 2011, p.171.

-FRISONبال�سبة لألستاذة  ROCHE الدور �سا��� للضبط القطا�� �و إرساء املنافسة �� القطاع املع��، ف�ذه �خ��ة–

:�عد القلب النابض لقانون الضبط �قتصادي، للمز�د من التفصيل أنظر–أي املنافسة

FRISON- ROCHE Marie- Anne, « Droit de la régulation », Dalloz 2001, p.610.
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فقة م�مة سلطات الضبط القطاعية �� مراو �� �ذا السياق يكتب �ستاذ زوايمية رشيد بأّن 

تمارس ضبط سابق و الذي يتمثل أساسا �� � �القطاعات ال�� �شرف عل��ا نحو نظام تناف���، ف

�ستاذة كما تؤكد .290وضع �ليات الضرور�ة للتحول من نظام احت�اري إ�� نظام تناف���

Marie-Anne FRISON-ROCHE ھ الوسيلة ال��
ّ
�� إحدى التعار�ف ال�� قدم��ا ملصط�� الضبط بأن

من خالل�ا يتم تحو�ل قطاع من حالة معينة إ�� حالة أخرى، و تضمن بصفة أساسية التحول من 

.291تنظيم احت�اري إ�� تنظيم تناف���

ع القطاع الذي يزول بمجرد خضو ،لضبط القطا��لو �نتقا��فالفقھ ُيجمع ع�� الطا�ع املؤقت

ھ املع�� ملنافسة تامة، و 
ّ
 درجة-أي الضبط القطا�� –�ؤكد ع�� أن

ّ
يتم (contremarche)ما�و إال

.التامةاملنافسةالنتقال إ�� مستوى آخر و �و مستوى لعل��ا الصعود 

من فقتصادي بنوعيھ ، نجد أّن املشرع ا��زائري كّرس الضبط �ع�� الصعيد القانو�ي

و و�ّل م�مة تطبيقھ�� القطاعات �قتصاديةسّن قانون عام ��دف إ�� تنظيم املنافسةج�ة 

لسلطة ضبط ذات اختصاص أفقي و �� مجلس املنافسة، ف�ذا �خ�� يتو�� م�مة الضبط 

شبكية خاصة الالوط��من ج�ة أخرى و ع�� اثر تحر�ر القطاعات املفتاح لالقتصاد.الالحق

�ر ع�� تطبيق القوان�ن ا��اصة ب�ل قطاع، و ع�� سسلطات ضبط قطاعية �بإ�شاءم��ا، قام 

.�ذا �ساس ف�� م�لفة بم�مة الضبط السابق

ما يمكن مالحظتھ من خالل قانون املنافسة و القوان�ن القطاعية �و غموض موقف 

�ذا خالفا .ل�ال قانون املنافسة محاملشرع ا��زائري حول موضوع زوال الضبط القطا�� و حلو 

أك�� تصر�حا و تأكيدا لظا�رة زوال النظام الذي �عّد  �� القانون الفر����ملا �و موجود مثال

.العام الضبطي

للنظام العام الضبطي، �نتقا��الغا�يلطا�عن ج�تنا ���ل �عض املالحظات حول ام

فإّن ،ول املتقدمةال الضبط القطا�� �� الّد عن زو �� الوقت ا��ا��ا��ديثيمكنفإذا �ان

�� �فق �عدم زوال الضبط القطا�� فنحن نقول ، ولة مثل ا��زائرد�� الوقت لم يحن �عد 

:لعّد اعتبارات يمكن ت��يص�ا فيماي��القر�ب 

290 ZOUAÏMIA Rachid, Les instruments juridique de la régulation économique en Algérie, Op.cit., p. 193.
291 FRISON- ROCHE Marie-Anne, « Les différentes définitions du droit de la régulation », in colloque

DGCCRF sur La régulation : moniste ou pluralisme ?,LPA. n° 83, 1998, p. 5 ; cité par BERRI Noureddine,

« L’ordre régulatoire : essai sur l’émergence d’un concept », Op.cit., p. 30.
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 قطاعيا خاصة القطاعات الشبكية-
ً
تمتاز بالطا�ع م��اا��االت �قتصادية ال�� �عرف ضبطا

ف�� تحتاج �� تنظيم�ا إ�� سلطة ضبط متخصصة، و إذا تركت �ذه ا��االت للضبط ق��الت

ف�ذه ا��الة يمكن أن �ش���ا بوضعية القضاء.التنظيمالعام ف�شك �� قدرتھ ع�� أداء م�متھ �� 

.�عدد كب�� من القضايا�زدحامعدم التخصص و ف��ا �ذه السلطة مش�لة عا�ي ا��الية و ال�� �

املنافسة عندما يحل محل السلطات القطاعية فأّول صعو�ة سوف �ع��ضھ �� تقنية فمجلس

القطاعات ال�� سوف يقوم بضبط�ا ف�ل قطاع ينفرد ب��كي�تھ ا��اصة ال�� يتم�� ��ا عن 

�عدد مثل �ذه القطاعات قد يؤدي إ�� صعو�ة �شراف عل��ا ثانيةا��االت �خرى، من ج�ة 

.قبل سلطة واحدة و �� مجلس املنافسة�ل�ا �� نفس الوقت من

إذا ما أخذنا القطاعات الشبكية كمثال نجد�ا تتم�� بالتطور التكنولو�� من ج�ة ثالثة

ما �ذا ظ�ور أسواق جديدة تحتاج إ�� إرساء املنافسة ف��ا و قد يؤدي �مر إ�� املستمر، و بالتا�� 

.سواق ا��ديد نحو إقامة منافسة تامة ف��امن أجل مرافقة �ذه � السلطة القطاعيةيؤكد بقاء 

طاع ـــــــــــــــــــــــــــــــنز��ة �� القمنافسةإرساء وجود سلطات الضبط القطاعية مرتبط بم�مة القول بأّن -

من امل��ف أن نر�ط في�ت�� م��ر وجود�ا بمجرد تحقيق �ذه الغاية قول مردود عليھ،واملع��

كما -�ذه السلطاتو نتجا�ل بأّن مثل ،غاية تحقيق املنافسة فقطوجود �ذه السلطات �

حاملة لقيم أخرى غ�� املنافسة، ف�� �س�� إ�� تحقيق غايات أخرى ذات -اعت���ا املشرع

سلطة ضبط ال��يد و املواصالت السلكية و الالسلكية كمثال نجد إذا أخذناف.292مص��ة وطنية

وجود منافسة فعلية و شر�فة �� سو�� ال��يدالس�ر ع���أساسية و �أن املشّرع خّول�ا م�مة

رى تمتاز بالدوام ـــــــــــان م�ام أخمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإ�� جانب ذلك ف�� ملزمة أيضا بض، لكن293و �تصاالت

service)و �ستمرار�ة كضمان ا��دمة الشاملة universel)، س�ثمار، مراقبة استعمال دعم�

.حماية املس��لك،ل�رتزي، الس�ر ع�� تقاسم امل�شآتال��وات النادرة مثل الفضاء ا

فإذن �ناك تحّول من امل�مة �و�� للسلطة القطاعية و �� إرساء املنافسة ا��ّرة نحن م�ام أخرى 

عّ�� رئ�س سلطة ضبط �تصاالت و �� نفس السياق �،أمر ضروري ة�ذه السلطتجعل من بقاء 

لتحول �لك��ونية و ال��يد الفر�سية عن �ذا التطور ا��اصل �� م�ام �ذه السلطة القطاعية با

يمتاز �عدم التماثل �� معاملة املتنافس�ن من خالل الرقابة الصارمة ع�� املتعامل من ضبط

292 Voir : Sénat , « Dix ans après : la régulation à l’ère numérique », rapport d’information , 26 octobre 2016,

www.senat.fr
قواعد العامة لل��يد و املواصالت السلكية لل�ّدد، ا�2000أوت 5املؤّرخ �� 03-2000من القانون رقم 13/1أنظر املادة 293

.و الالسلكية، معّدل و متمم، مرجع سابق
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امل�شآت مع املتنافس�ن ا��دد من التار��� ا��تكر للم�شآت القاعدية و إلزامھ ع�� تقاسم �ذه

امللزم�ن ب�ن املتنافس�نو التماثل إ�� ضبط يرتكز ع�� املساواة أجل إرساء منافسة فعلية،

.294باملشاركة �� ضمان أ�داف املص��ة العامة

عدم زوال الضبط القطا�� خاصة بال�سبة للّدولة ا��زائر�ة �� الوقت فكرة ما يؤكد أيضا -

، فمادام الّدولة مازالت تملك ية املتعامل التار��� �� القطاعات الشبكيةالقر�ب، �� وضع

ية ال بدا من وجود�ا، ألّن مثل �ذه الوضعية من شأ��ا رأسمال �ذا املتعامل فالسلطة القطاع

لة سوف ت�ون �� نفس الوقت و أعاله، فالّد إل��اأن تؤدي إ�� حالة التنازع �� املصا�� ال�� أشارنا 

ا، حكما من خالل أ��ا مؤ�لة ب�نظيم القطاعات �قتصادية، خصما �ون أ��ا حكما و خصم

.الذي ي�نافس مع املتعامل�ن ا��واص���تملك �ل أو أغلبية رأسمال املتعامل التار 

�دار�ةحول السلطات 2001ه لسنة ر ولة الفر���� �� تقر�مجلس الّد أكّد كما

ضبط الدخول إ�� السوق :مراحل مختلفة و ��ثالثيتم ع�� القطا�� بأّن الضبط295املستقلة

من خالل ت�يان مختلف الوسائل القانونية ال�� �ساعد ع�� دخول متنافس�ن جدد إ�� 

اح القطاع، ضبط وضعية املتعامل التار��� امل�يمن ع�� ال�يا�ل القاعدية للقطاع من أجل السم

ط املنافسة و �� أخر مرحلة تبدأ ملا ت�ون ، وضبللمتعامل املنافس�ن من تقاسم �ذه امل�شآت

و من منطلق أّن .نافس�ن و املتعامل التار��� بصورة متعادلةــــــــــــــــــــــــــــــــــــحصص السوق موزعة ب�ن املت

��يمنون ع�� السوق فنحن إذن مازلنا �� �� ا��زائرلقطاعات الشبكيةار�خ�ن لاملتعامل�ن الت

.ية من الضبط، و عليھ فإّن وجود السلطات القطاعية أمر ضروري رحلة الثانامل

و عليھ إذا �ان ا��ديث عن زوال النظام العام الضبطي �� الّدول املتقدمة أمر

الضبط �قتصادي حديث عد ف��ا �ُ لة ا��زائر�ة ال�� و ممكن، فال يزال الطر�ق طو�ل بال�سبة للّد 

.الظ�ور 

294 M. Paul Champsaur, président de l'ARCEP, présente l’évolution des missions de cette autorité comme le

passage d'une régulation asymétrique vers une régulation symétrique : au lieu de peser plus fortement

sur l'opérateur historique comme elle l'a fait pour installer la concurrence, la régulation s'exerce dorénavant,

par la voie de la réglementation, de manière égal sur l'ensemble des opérateurs, chacun d'eux contribuant de

manière comparable à l'accomplissement des objectifs d'intérêt général poursuivis par le régulateur. Cité

dans le rapport de Sénat Français: Sénat , « Dix ans après : la régulation à l’ère numérique », Op.cit. .
295 CE, Rapport public 2001, Les autorités administratives indépendantes, etudes et documents, n°52, La

documentation française, Paris, 2001.
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تطبيق المتيازات السلطة العامة:يالعام الضبطام النظ-ثانًيا

من التعار�ف املقدمة المتيازات السلطة العامة �� اعتبار�ا بمثابة مظ�ر من مظا�ر 

السلطة العامة ال�ادفة إ�� تحقيق املص��ة العامة، و ال�� ال يتمتع ��ا ���اص العادي�ن 

.296بصفة مباشرة

دي ُ�عد من م�ام السلطة العامة و ال�� تمارس�ا عن طر�ق و ع�� اعتبار أّن الضبط �قتصا

استعمال وسائل قانونية، فع�� �ذا النحو و من أجل تكر�س �ذه امل�مة الضبطية البدا من 

.297للسلطة امل�لفة ��ا بجملة من �متيازات ال�� �سمح ل�ا باتخاذ أعمال قانونية�قرار

 
ّ

من ج�ة و �عمل امية النظام العام الضبطيالقطاعية باعتبار�ا حالضبط سلطات إن

�ت ف��ا، فلقد اع��ف ل�ا املشرع ع�� إرساء املنافسة املشروعة �� القطاعات ال�� أ�ش

.تدخل ضمن امتيازات السلطة العامةو اختصاصاتصالحياتب

ال�� 298و امل��ة �ساسية لسلطات الضبط �قتصادي �� جمع�ا ب�ن العديد من �ختصاصات

سلطة التنفيذية، ال�شر�عية (السلطات التقليدية �� الّدولةإحدىود �� �صل إ�� �ع

شامل رقا�ي، و مثل �ذا التجميع �� الوظائف يمنح للسلطة الضابطة اختصاص)و القضائية

.�299سمح ل�ا بالتصدي للوضعيات ال�� ت�سم بال�يمنة و بتماثل املعلوماتو عم��

�ساس تتمتع سلطات الضبط �قتصادي باختصاصات متنوعة و متعددة فع�� �ذا

قطاع املع��، و من قبيل �ذه �ختصاصات السلطة إقامة نظام ضبطي �� الم��ا ما  ��دف إ�� 

اح��ام التنظيمية ال�� ��دف إ�� إرساء قواعد اللعبة �� السوق، و م��ا ما ي�ون ال�دف م��ا 

و املوجود �� السوق، �االختصاص القم�� الذي تمارسھ السلطة ائد بطي السالنظام العام الض

.املوجودةالضبطيةالضابطة عند �خالل بالقواعد 

296 “Les prerogatives de puissance publique, telles qu’elles ont été décrites, constituent la manifestation de

procédés spécifiques de la puissance publique visant la satisfaction de d’intérêt général dont le simple

particulier ne bénéficie pas directement”. Voir :

AURELIEN Antoine, Prérogatives de puissance publique et droit de la concurrence, LGDJ, Paris, 2009, p. 10.
297 BERRI Noureddine, « L’ordre régulatoire : essai sur l’émergence d’un concept », Op.cit., p.33.

سوف يتم إرجاء دراسة �ذه �ختصاصات بنوع من التفصيل إ�� النقطة املوالية ل�ذا العنصر، و بالضبط عند دراسة 298

.سلطات الضبط القطاعية
299 BRISSON Jean-François, “Les pouvoirs de sanction des autorités de régulation: les voies d’une

juridictionnalisation”, www.gip-recherche-justice.fr/.
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الفرع الثا�ي

الضبطيقانونية إلرساء النظام العام وسيلة:سلطات الضبط �قتصادي

ة ُ�عّد إ�شاء سلطات الضبط القطاعية �� مجال القطاعات الشبكية كن�يجة منطقي

فت �ذه ال�يئات ا�لتكر�س مبدأ الفصل ب�ن م�م�� التنظيم و
ّ
�ديدة �ستغالل، بحيث �ل

كما أّن ا��صوصيات ال�� تنفرد ��ا �ذه القطاعات .بتو�� م�مة التنظيم بدال من الّدولة

-�ستعانة بخ��ة تقنيةعوامل �ستد�� و �ساليب املعتمد عل��ا إلقامة سوق تنافسية

économie)للعناصر املم��ة لالقتصاد الشب�يقتصادية عالية  �ستجيب ا de réseau)
300.

املستحدثة �� مجال املرافق الشبكية�قتصادي بصفة عامة و تلكإّن سلطات الضبط

ما �� تقليد للنموذج الغر�يبصفة خاصة
ّ
لقد .301ال �عّد من إبداع املشّرع ا��زائري، و إن

الو�االت تحت �سمية1889ّول مّرة �� الواليات املتحدة �مر�كية منذ ظ�رت �ذه ال�يئات أل 

Independentsاملستقلة  agenciesان الضبط املستقلةأو��Regulatory Independent

CommissionsRegulatory Independent Commissions و �ان ذلك من خالل إ�شاء أّول ��نة ،

��commerceنة التجارة ماب�ن الواليات :ر��ي و ال�� تتمثل ��ـــــــــــــــــــــــمستقلة من قبل ال�و�غرس �م

commission Interstate
1887، ف�ذه �خ��ة �انت ت�بع وزارة الداخلية منذ إ�شا��ا �� سنة 302

�عد�ا ظ�رت العديد من السلطات .لتصبح �يئة مستقلة1889ليتم فصل�ا ع��ا �� سنة 

لتحتل بذلك �ذه ال�يئات ا��ديدة م�انة �امة �� ختلف ا��االت �قتصاديةاملستقلة �� م

.303التنظيم �داري �مر��ي

لقد ش�دتف�� حديثة باملقارنة مع نظ����ا �مر�كية، و أّما بال�سبة للتجر�ة ال��يطانية

Quasi-autonomousباملنظمات غ�� ا���ومية شبھ املستقلةظ�ور ما �عرف non gouvernmental

organizationsو ال�� أطلق عل��ا �سمية« Quangos »
.1970منذ سنة 304

300 LAGET- ANNMAYER Aurore , Op.cit, p.291.
301 ZOUAÏMIA Rachid, Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique en Algérie,

édition Houma, Alger, 2005, p .6.
302GUEDON Marie-José , Les autorités administratives indépendantes, LGDJ, Paris, 1991, p.29.
303MODERNE Franck, « Les modèles étrangers : étude comparée », in COLLIARD (C.-A.) & TIMSIT (G.),

(s/dir.), Les autorités administratives indépendantes, presses universitaires de France, 1988, p. 193 .
304 BELL John, « L’expérience britannique en matière d’autorités administratives indépendantes », in conseil

d’Etat, « Les autorités administratives indépendantes », rapport public 2001, La Documentation Française ,

Paris, 2001 , p.p. 401-410
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ف�� مستوحاة من ،ب�نما التجر�ة الفر�سية �� مجال السلطات �دار�ة املستقلة

و �عود ظ�ور ،305النموذج �مر��ي من ج�ة و تحت تأث�� قانون �تحاد �رو�ي من ج�ة أخرى 

و ال�� عرفت عّدة تطورات تجسدت ��VICHY ظل نظام ف���� 1941إ�� سنة أّول �ذه السلطات 

و مرحلة 1978-1973، مرحلة ثانية 1972-1941مرحلة أو�� من سنة (خالل ثالث مراحلمن 

.306)إ�� يومنا �ذا1982ثالثة من

ي��ر الفقھ �� فر�سا تب�� �ذه الطائفة ا��ديدة من السلطات ���ز و عدم تكيف 

ا��ال ف��االتقليدية �� الّدولة ع�� مواكبة التطورات ا��اصلة �� مختلف ا��االت بماال�يئات

ق بالضبط �جتما�� و حماية 
ّ
�قتصادي، و عدم قدر��ا ع�� تلبية حاجات جديدة تتعل

أداة لت��يح ا���اب إ�شاء إ��ا��اجة بمرتبط فظ�ور السلطات �دار�ة املستقلة .307ا��ر�ات

)الّدولة d’établir un correctif au désengagement de l’Etat)308و �جتما�� من ا��قل �قتصادي

.العامةو ذلك باسم املص��ة 

 ع�� فـكرة �بتعاد الك�� ، و ع�� إثر تب��أما �� ا��زائر
ً
ي��ا�� الـذي يـقوم أسـاسا

ّ
الّتوجھ الل

 وـا للـّسوق نفـس�ا كـما �ـللّدولة عن تنظيم الـّسوق و تـرك م�ّمة  ضبطـھ إّم 
ّ

أن بال�سـبة ملـسألة الـش

 
ً
.�سـعار كـمبدأ عـام، أو أن يتم تـرك م�ّمـة الّتنـظيم لألعـوان �قتـصادي�ن كموضوع �جـور مثال

أو الظ�ور بوجھ جـديد غ�� مألوف �� �نظـمة الّتقلـيدية فيتم التخ�� عن م�ّمة الّضبط 

لة �� سلـطات الّضبـط �قتـصادي ل�يـئات جدي
ّ
دة ال �شـبھ ال�يـئات الّتقليـدية و املتمث

Etat(و��ذه الصورة، تّم �نتقال من الّدولـة الّتدخلية .�309قتصـادي interventionniste( املعتمدة

Etat(ابطـةـــــــــع�� أساليب القانون العام �� تنظيم ا��قل �قتصادي إ�� الّدولة الض régulateur( ال��

305 CE, Rapport public 2001, Les autorités administratives indépendantes, op.cit, p.270.
306 BERRI Noureddine, Les nouveaux modes de régulation en matière des télécommunications, Op.cit.,

p.202.
307 TEITGEN-COLLY Catherine, « Les autorités administratives indépendantes : histoire d’une institution »,

in COLLIARD (C.-A.) & TIMSIT (G.), (s/dir.), Les autorités administratives indépendantes, Puf, Paris,1988, p.

37.
308 NICOLAY Pierre, « L’avenir des autorités administratives indépendantes », in COLLIARD (C.-A.) & TIMSIT

(G.), (s/dir.), Les autorités administratives indépendantes, PUF, Paris, 1988, p. 302.
��ال �قتصادي، أطروحة لنيل ، الرقابة القضائية للسلطة القمعية لل�يئات �دار�ة املستقلة �� اع�ساوي عزالدين309

، 2015، بت��ي وزوجامعة مولود معمري �لية ا��قوق و العلوم السياسية،ش�ادة الدكتوراه �� العلوم، تخصص القانون،

.09ص 
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تقوم بوضع قواعد و ضوابط ��دف إ�� حماية الّنظام العام �قتصادي دون الّتدخل املباشر �� 

شاط �قتصادييتنظ
ّ
.310م ال�

إّن القطاعات الشبكية ل�ست بمنأى عن �ذا التطور ال�� ش�ده التنظيم املؤسسا�ي 

أسندت ل�ا م�مة ضبط للّدولة ا��زائر�ة، فلقد استحدث املشرع ا��زائري �يئات جديدة 

سلطة ضبط ال��يد و املواصالت ففي مجال ال��يد و �تصاالت أ�ش�ت.و تنظيم �ذه القطاعات

،  �� مجال الك�ر�اء و الغاز استحدثت ��نة ضبط الك�ر�اء 311لكية و الالسلكيةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، كما أ�ش�ت 313لمياها��دمات العمومية ل، و �� مجال املياه ظ�رت سلطة ضبط 312و الغاز

مثل �ذه ال�يئات �� النظام إّن ظ�ور .2003314سلطة لضبط النقل بموجب قانون املالية لسنة 

املؤسسا�ي للّدولة ا��زائر�ة �عد من العالمات املم��ة لتطور �دارة التقليدية ف��ا، و بحكم 

�� تث�� العديد من �ش�االت القانونية أدت إ�� صعو�ة �ع��اف بدستور���اأ��ا فحداثة �ش

كما أّ��ا تتمتع باختصاصات متنوعة إذ أّن امل��ة �ساسية ل�ا �و ا��مع ب�ن العديد من ،)أّوال(

).ثانيا(�ختصاصات 

ئري �� النظام ا��زاالضبط �قتصاديسلطات الصعو�ات ال�� تواجھ -أّوال

جديدة ضمن املنظومة �� ا��زائر كطائفة تواجھ سلطات الضبط �قتصادي

ق بوضع �عر�ف جامع  .املؤسساتية للّدولة عّدة صعو�ات
ّ
أّول صعو�ة �ع��ي �ذه ال�يئات تتعل

.)2(ه ال�يئات مع أح�ام الدستور ، ثا�ي صعو�ة تتمثل �� مواج�ة �ذ)1(و ما�ع ل�ا

�ش�ل اليوم فئة إذا �انت �ذه ال�يئات:سلطات الضبط �قتصاديصعو�ة �عر�ف-1

محاط بال��دد الفاصلة ل�ا �دودا�ولة، فإّن قانونية قائمة ضمن الفئات �خرى املوجودة �� الّد 

وجود رغم منــــــــــــــــــــمع و ما�ع ل�ا، بال�عر�ف جاتقديم صعو�ةإ��أدى ماو �ذا315وحـالوضو عدم 

310 Voir sur ce point : ZOUAÏMIA Rachid, « De l’Etat interventionniste à l’Etat régulateur : l’exemple

Algérien», Revue critique de droit et sciences politiques, n°1, 2008, p.p.7-41.
لقواعد العامة لل��يد و املواصالت السلكية ل�ّددا�، 2000أوت 5املؤّرخ �� 03-2000من القانون رقم 10أنظر املادة 311

.و الالسلكية، معّدل و متمم، مرجع سابق
ق بالك�ر�اء و توز�ع، 5/2/2002املؤّرخ �� 01-2002ون رقم من القان111املادة 312

ّ
.، مرجع سابقالغاز ع�� القنواتاملتعل

ق باملياه، معّدل و متمم، مرجع سابق،2005أوت 4املؤّرخ �� 12-05من القانون رقم 65أنظر املادة 313
ّ
.املتعل

86، ج ر عدد 2003قانون املالية لسنة ، يتضمن2002د�سم�� 24مؤّرخ �� 11-02من القانون رقم 102أنظر املادة 314

2002د�سم�� 25مؤرخ �� 
315 CHEVALLIER Jacques « Le statut des autorités administratives indépendantes : harmonisation ou

diversification ? », RFDA, n° 5, 2010, p . 898.
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مجاالت :ال��ايد املستمر �� عدد�ا جعل م��ا فئة متنوعة ب�نوعف.316الفق�يةض ا��اوالت�ع

ھ إيجاد قاسم يصعب معو �ختصاصات ال�� تتمتع ��ا إ�� حّد املبادئ ال�� تحكم�اتدخل�ا، 

.317مش��ك بي��ا

د صعو�ة 
ّ
� �عر�ف �ذه ال�يئات �� ال�سميات ا��تلفة ال��� من ج�ة أخرى، ما ول

ا �و �مر بال�سبة مثال ــــــــــــــــــطة ضبط مستقلة كمــــــــــــــ�ستعمل�ا املشرع، فتارة �ستعمل �سمية سل

��نة ، و تارة أخرى �ستعمل �سمية318لسلطة ضبط ال��يد و املواصالت السلكية و الالسلكية

�سم�ا بالسلطة و �� وضعيات أخرى ،��319 مجال الك�ر�اء و الغازالضبط كما �و الشأن 

و �� حاالت أخرى �ستعمل ،�320و �مر بال�سبة لسلطة ضبط ال��افة املكتو�ةاملستقلة كما 

�سمية سلطة إدار�ة مستقلة و �ذا ما نجده  بال�سبة لسلطة ضبط ا��دمات العمومية 

ل�ذه الصعو�ة، خاصة�و��تعدد ال�سميات املستعملة من قبل املشرع �و املصدر ف.321للمياه

سلطات الضبط �قتصادي:ع�� وجود اختالف جو�ري ب�ن ال�سميت�نوأّن الفقھ يؤكد

بأداء وظيفة معينة م�ما �ان مركز�ا القانو�يو السلطات �دار�ة املستقلة، فاألو�� تر�ط ال�يئة

جــــــــــــــ�از ماء ال�يئة إ�� ؤسسا�ي و�و انتـــــ�ر مـــــــــأما الثانية فتو�� بمظ،و �� الضبط �قتصادي

.322مع�ن �� الّدولة

"�ادار�ة املستقلة بأ�ّ مثال �عّرف �ستاذ خلو�� رشيد السلطات � 316 تتصرف باسم الّدولة و تتمتع إدار�ةمنظمات :

"باختصاص حقيقي �عود �� �صل إ�� ا���ومة

"Organismes administratifs qui agissent au nom de l’Etat et disposent d’un réel pouvoir sans pour autant

relever de l’autorité du gouvernement".

KHELLOUFFI Rachid, « Les institutions de régulation en droit Algérien », Idara, n° 2 (numéro spécial), 2004,

p. 76.
317 CHEVALLIER Jacques « Le statut des autorités administratives indépendantes : harmonisation ou

diversification ? », Op.cit., p.898.
ل��يد و املواصالت السلكية �ّدد للقواعد العامة لا�، 2000أوت 5املؤّرخ �� 03-2000من القانون رقم 10املادة تنص 318

."تتمتع بال��صية املعنو�ة و �ستقالل املا��سلطة ضبط مستقلةت�شأ :"و الالسلكية ، املرجع السابق
ق بالك�ر�اء و توز�ع الغاز ع�� القنوات، ،2002فيفري ��5 املؤّرخ01-2002من القانون رقم 111تنص املادة 319

ّ
املتعل

"املرجع السابق ...."الك�ر�اء و الغاز ��نة ضبطتحدث :
ق باإلعالم، ج2012جانفي 02املؤرخ �� 05-12من القانون العضوي رقم 40أنظر املادة 320

ّ
15مؤرخ �� 02ر عدد ، يتعل

.2012جانفي 
ق باملياه، معّدل و متمم، مرجع سابق، 2005أوت 4املؤّرخ �� 12-05من القانون رقم 64أنظر املادة 321

ّ
.املتعل

322 BERRI Noureddine, Les nouveaux modes de régulation en matière des télécommunications, Op.cit.,

p.206.
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و عليھ فتعدد ال�سميات املستعملة للّداللة ع�� �ذه ال�يئات، تنوع �ختصاصات 

د �عر�ف و ا��ّولة ل�ا، اختالف ا��االت ال�� تتدخل لضبط�ا  �ل�ا عوامل سا�مت �� عدم وج

ال�� بلغت ف��ا سلطات الضبط درجة معت��ة  لّدول لفئة القانونية، و ح�� �� اجامع و ما�ع ل�ذه ا

.ا ل�اا قانونيً من الن�� ال نجد �عر�ًف 

إذا �ان :ي ا��زائري الدستور التنظيم ��الضبط �قتصاديسلطات صعو�ة إدماج -2

أّية مشا�ل أو صعو�ات لم ُي��إ�شاء السلطات �دار�ة املستقلة �� �نظمة �نجلوساكسونية

ل�ذه الّدول، ع�� اعتبار أن �ذه ال�يئات تخضع و �داري ج�ا ضمن التنظيم الدستوري�� إدما

إدماج خاصة �� الواليات املتحدة �مر�كية أين تّم و بصفةللرقابة السياسية،باستمرارودائما

système"323ةوازنالو�االت املستقلة ضمن نظام الفحص و امل de check and balance"
324. 

ّ
��ھفإن

مثل �ذا �سلوب ا��ديد للتدخل العمومي يصطدم مع املبادئ التقليدية ،ديد من الّدول ـــــــــــــــالع

�FRISONستاذة�عب�� حّد ع��وففي فر�سا مثال.املرتبطة ب�نظيم و�ي�لة الّدولة ROCHE فإّن

�vuعض الفق�اء يرون من �ذه ال�يئات بمثابة طعنة سك�ن �� النظام الفر���� comme une sorte

de coup de poignard dans le système française325ع�� اعتبار أّ��ا تمس بصميم فكرة الّدولة.

املشرع ا��زائري باستحداث الو�الت�ن الوطن�ت�ن و�ذا �ختالف ب�ن ال�سميت�ن يظ�ر جليا  و بصورة وا��ة عندما قام 

ق با��روقات، ج ر عدد 2005أفر�ل 28مؤّرخ �� 07-05قانون رقم امل�لفت�ن بضبط قطاع ا��روقات بموجب
ّ
50، يتعل

�لية جو 30مؤّرخ �� 48، ج ر عدد 2006جو�لية 29مؤّرخ �� 10-06؛ معّدل و متمم باألمر رقم 2005جو�لية 19مؤّرخ �� 

ف�ات�ن السلطت�ن �عت��ان من قبيل سلطات الضبط �قتصادي ألّن وضيف��ما �و ضبط قطاع ا��روقات، و ل�ستا .2006

سلطت�ن إدار�ت�ن مستقلت�ن ع�� اعتبار أن نظام�ما القانو�ي يخضع للقانون ا��اص و ل�س القانون العام، ف�ما �عت��ان 

:الطبيعة القانونية للو�الت�ن الوطن�ت�ن لضبط قطاع ا��روقات أنظرللمز�د حول .322سلطت�ن تجار�ت�ن مستقلت�ن

ZOUAÏMIA Rachid, « Les autorités commerciales indépendantes : une nouvelle catégorie juridique en droit

Algérien ? »,11-10-2012, www.legavox.fr/. Et de même auteur, Les instruments juridiques de la régulation

économique en Algérie, Op. Cit., p.p. 59-80.
323 FRISON- ROCHE Marie- Anne, « Les autorités administratives indépendantes : distorsion ou réforme

de l’Etat », in BETBEZE Jean-Paul et COEURE Benoît (dir.), Quelles réformes pour sauver l'État ? ,

Les cahiers du Cercle des économistes, PUF/Descartes & Cie, Paris, 2011, p. 126.
théorieظ�رت نظر�ة الفحص و املوازنة 324 de check and balanceملتحدة، و لقد اعتمد عل��ا �� الواليات �مر�كية ا

لسلطات الثالثة �� يقوم ع�� الفصل التام و املطلق ب�ن انظام رئا���1787مر��ي من أجل تب�� �� سنة الدستور � محررو

.ف�ده النظر�ة �� وجھ من أوجھ مبدأ الفصل ب�ن السلطاتالّدولة، 
325 FRISON- ROCHE Marie- Anne, « Les autorités administratives indépendantes : distorsion ou réforme

de l’Etat », Op.Cit., p 126



املنافسة ا��ّرةللمرافق العامة الشبكية مع تكييف التنظيم ال�يك�� نحو:مظا�ر تحر�ر القطاعات الشبكيةالباب �ّول 

129

إ�شاء السلطات �دار�ة املستقلة �عّد من أك�� بأّن الكتابدكد أحو �� نفس املوضوع يؤّ 

�يجة التقليد �ع�� القانون العام �� السنوات �خ��ة، و لقد جاءت ن)absurdités(حماقات 

.326للنموذج �نجلوساكسو�ي ا��تلف تماما عن النموذج الفر����

للعديد ضمن التنظيم الدستوري لطات الضبط �قتصاديسإّن مصدر صعو�ة إدماج 

ا، ف�ذه �خ��ةتتمتع ����عنصر �ستقاللية المن الّدول بما ف��ا الّدولة ا��زائر�ة �عود إ��

خارج أّية سلطة رئاسية و أّية وصاية إدار�ة، و ع�� �ذا النحو طرح �ساؤل حول تجعل�ا تتواجد

.موقع �ذه الطائفة ا��ديدة ضمن السلطات الثالثة التقليدية �� الّدولة؟

، أقلية تنادي بظ�ور سلطة را�عة إ�� جانب حول �ذه املسألة انقسم الفقھ إ�� طائفت�ن

الرأي لق�� انتقادات الدغة من منطلق عدم إم�انية السلطات الثالثة التقليدية، لكن �ذا 

تأس�س سلطة را�عة متجا�سة �ستوعب تحت غطا��ا �ل السلطات �دار�ة املستقلة ذات 

.327الطبيعة القانونية ا��تلفة

ات ا��ّولة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــو أغلبية ترى من السلطات �دار�ة املستقلة �يئات متم��ة من حيث �ختصاص

.ل�ا و لك��ا تمثل الّدولة و تدخل ضمن تنظيم السلطة التنفيذية

دستور�ة السلطات �دار�ة -�عد رفض طو�ل-لقد أكّد ا��لس الدستوري الفر����

ق بال��نة الوطنية لإلعالم 1986س�تم�� 18املستقلة الفر�سية �� قرار صادر عنھ �� 
ّ
يتعل

.ع�� أن تمارس اختصاصا��ا ضمن شروط محددة و مؤطرة قانونا،328و ا��ر�ات

�ا 
ّ
و م�ما يكن من �مر فإّن مسألة دستور�ة السلطات �دار�ة املستقلة �� فر�سا تم حل

ع�� أساس أّن ا��لس الدستوري �عت���ا �يئات تندرج بصفة تامة ضمن التنظيم املؤسسا�ي 

ال يتعارض و ال ي�نا�� مع أح�ام القانون �سا���، و ع�� للّدولة، و كما يؤكد ع�� أّن إ�شاؤ�ا

ال�� تتمتع ��ا �ستـــــــــــــــــــــــــــــقالليةا�ع �داري ل�ذه السلطات و �ذا النحو تمكن من التوفيق ب�ن الط

.329تجاه السلطة التنفيذية 

326 FORNACCIARI Marc, « Techniques du droit et droits des techniques », in Droit et informatique: l’hermine

et la puce, édition Masson, Paris, 1992, p.p. 123-134 ; Cité par BERRI Noureddine, Les nouveaux modes de

régulation en matière des télécommunications, Op.cit., p 210
، من أعمال امللتقى الوط�� حول سلطات الضبط "ال�يئات �دار�ة املستقلة �� مواج�ة الدستور "،ي عز الدينع�ساو 327

م��ة جامعة عبد الرحمانا��ال �قتصادي و املا��، �لية ا��قوق و العلوم �قتصادية، قسم ا��قوق،�� املستقلة 

.42-24، ص ص 2007أفر�ل 24و 23، يومي ةببجاي
328 C.const., n° 86-217 DC du 18 septembre 1986, Loi relative à la communication, www.conseil-

constitutionnel.fr/
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ال�� تث���ا السلطات �دار�ة �ش�االت القانونية رغم منـــأما الوضع �� ا��زائري، فالب

 
ّ
 أن

ّ
نة ـــــــــــــــــــــــــــــــسليل الدستوري �خ��التعدع�� إثرنوعا من �نفراج نا �ش�د اليوماملستقلة، إال

...":ال�� جاءت كماي��43/3املادة ، و �ذا �نفراج نلمسھ من خالل استقراء نص2016330

ري بالضبط �قتصادي املؤسس الدستو ف�ذه الفقرة يقر ف��ا ..."سوق تكفل الّدولة ضبط ال

و من أجل أداء �ذه امل�مة الدستور�ة قد .ة دستور�ة تتكفل ��ا الّدولةمالذي أصبح �ش�ل م�

و عليھ يمكن أن تجد سلطات الضبط .ت��أ الدّولة إ�� استحداث �يئات خاصة �عمل باسم�ا

من الدستور، و ��ذا قد ي�ون املؤسس 43/3اد إ�� نص املادة �قتصادي ت��يرا ل�ا باالس�ن

 ألحدى املشا�ل ال�� يث���ا وجود �ذه الطائفة و �� اعتبار�ا �وسائل 
ّ
الدستوري وجد حال

.قانونية ألداء م�مة الضبط امللقاة ع�� عاتق الّدولة

الطائفة تث�� ، فمازالت �ذهلكن بالرغم من �ذا التطور الذي جاء بھ التعديل الدستوري

�ساؤل حول م�ان��ا ضمن السلطات الثالثة �� الّدولة، و لكن م�ما يكن من �مر فلقد حاول 

العديد من الكتاب تأكيد انتماء �ذه ال�يئات ضمن السلطة التنفيذية بالرغم من عدم خضوع�ا 

من �25 نص املادة رشيد وجد الت��ير �زوايميةفاألستاذ.ال للسلطة الرئاسية و ال لوصاية إدار�ة

، فحسب �ذا �ستاذ من ب�ن "القانون يضمن عدم تح�� �دارة"الدستور و ال�� تنص ع�� أّن 

�� وسيلة �خ��ة، ف�ذه باالستقالليةالوسائل ال�� تضمن عدم التح�� �قرار لسلطة إدار�ة 

لضبط تضمن عدم تح�� �يئات �عمل باسم الّدولة ألداء وظيفة اأك�� مما �� غاية

.�331قتصادي

:اختصاصــات ســلطات الضــبط �قتصــادي ال�ادفــة إ�ــ� إرســاء النظــام العــام الضــبطي-اثانيــ

�عمال الضبطية

�ش�ت ّسلطات الضبط �قتصادي و منحت ل�ا اختصاصات متنّوعة قد �عود �� �صل 
ُ
أ

�ــا بــ�ن العديــد مــن إ�ــ� إحــدى الّســلطات الّتقليديــة، فــأّ�م م�ــ�ة تنفــرد ��ــا �ــذه ال�يئــات �ــ� جمع

ســـلطة اصـــدار �نظمـــة و القـــرارات الفرديـــة، :�ختصاصـــات والوظـــائف، إذ خـــّول ل�ـــا املشـــّرع 

سلطة اصدار �وامر و إجراء الّتحقيقات �غية الّتحري عن ا��الفات ال�� قـد يرتك��ـا �عـوان 

م�ـــ� للّســـلطة �قتصادييــــن، و ال�ـــ� �ـــ� حالـــة ثبـــوت وقوع�ـــا يـــنجم ع��ـــا إعمـــال �ختصـــاص الق

329 TEITGEN-COLLY Catherine, “ Les instances de régulation et la constitution”, RDP, 1990, p. 231 et S
.مرجع سابقري،، يتضمن التعديل الدستو 2016مارس 06مؤرخ �� 01-16قانون رقم 330

331 ZOUAÏMIA Rachid, Les instruments juridiques de la régulation économique en Algérie, Op.cit., p. 19
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ة،
ّ
ســند ل�ــا أيضــ.332تمتع�ــا باختصــاص اس�شــاري باإلضــافة إ�ــ��دار�ــة املســتقل

ُ
ا ســلطة كمــا أ

�اعـــات ال�ـــ� قـــد ت�شـــأ بـــ�ن املتعـــامل�ن �قتصـــادي�ن أو مـــع املســـتعمل�ن عـــن 
ّ
الفصـــل �ـــ� �عـــض ال�

.طر�ق إعمال �ختصاص الّتحكي�� 

ســـــتحدثة �ـــــ� القطاعـــــات ع�ـــــ� العمـــــوم يمكـــــن تصـــــ�يف اختصاصـــــات ســـــلطات الضـــــبط امل

الشــبكية إ�ــ� طــائفت�ن، م��ــا مــا ي�ــون ال�ــدف م��ــا إ�شــاء القواعــد ال�ــ� ســوف ت�ــّون النظــام العــام 

).2(، و م��ا ما ي�ون ال�دف م��ا �و حماية �ذه القواعد)1(الضبطي �� القطاع املع��

الضــبط ســلطاتتتــدخل :�ختصاصــات ال�ادفــة إ�ــ� إ�شــاء قواعــد النظــام العــام الضــبطي-1

بط الســوق بصــفة مســبقة عــن طر�ــق إرســاء قواعــد اللعبــة ال�ــ� ي�ب�ــ� �قتصــادي لتنظــيم و ضــ

و تقوم ��ـذه امل�مـة عـن طر�ـق إصـدار ع�� �عوان �قتصادي�ن اح��ام�ا عند ممارسة �شاط�م،

ت تتضـــــمن قواعـــــد عامـــــة اف�ـــــذه الفئـــــة مـــــن القـــــرار ،قـــــرارات إدار�ـــــة انفراديـــــة ذات طـــــا�ع تنظ�ـــــ�

ــــق بجملــــة مــــن ا��ــــاالت و املراكــــز القانونيــــة و 
ّ
غ�ــــ� ا��ــــّددين �فــــرادو موضــــوعية و مجــــّردة تتعل

.333العامةا��االت و املراكز القانونيةيف��ا خلق أو �عديل أو إلغاءبذوا��م، و وظ

ــھ �ــ� 
ّ
الوقــت ا��ــا�� و �ــ� العــالم ا��ــديث، لــم �عــد �ســلوب يــرى �عــض الفق�ــاء و الكتــاب أن

تقليــــدي إلنتــــاج القواعــــد القانونيــــة مــــن قبــــل ال�يئــــات التقليديــــة يتكّيــــف مــــع متطلبــــات �عــــض ال

فالتــدخل ا��صــري و املباشــر للّدولــة عــن طر�ــق الســلطة .القطاعــات املفتــاح ل��يــاة �جتماعيــة

أصـبح ...ال�شر�عية أو السلطة التنفيذية �� العديد من ا��االت �ـاإلعالم، �تصـال، و املنافسـة

ف�ـذا مـا ي�ـ�ر .334مجدي ��ّل املشا�ل ا��ساسـة، املعقـّدة تقنًيـا و املتطـورة بصـورة مسـتمرةغ��

.�قرار لسلطات الضبط �قتصادي بصالحية وضع قواعد لتنظيم القطاع الذي �شرف عليھ

س�شار من قبل ـ �عت�� الّسلطات �دار�ة املستقلة بمثابة خب�� �� القطاع الذي �س�332
ُ
ر ع�� رقابتھ، و ل�ذا الس�ب قد �

ر 03ـ �03مر رقم :و ع�� س�يل املثال .سلطات عمومية أخرى 
ّ

يمنح ؛ ، معّدل و متمم، مرجع سابق2003جو�لية 19خ �� مؤ

 أن تطلب منھ تقديم آراء و اس�شارات حول 
ً
��لس املنافسة اختصاص اس�شاري بحيث يمكن ل���ات القضائية مثال

تعلقة با
ّ
.منھ 38:أنظر املادة .ملنافسةالقضايا املطروحة أمام�ا و امل

، �ختصاص فتوس خدوجة:للمز�د من التفصيل حول �ختصاص التنظي�� لسلطات الضبط �قتصادي راجع333

ل، �لية عمامذكرة لنيل ش�ادة املاجست�� �� القانون، فرع القانون العام لأل التنظي�� لسلطات الضبط �قتصادي،

.2010، جامعة عبد الرحمان م��ة بجاية، ا��قوق و العلوم السياسية
334 BERGEL Jean-Louis, « Pouvoir réglementaire et délégation de compétence normative : Essai de synthèse»,

RRJ, n°5, 2001, pp. 2373-2380.
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طات الضبط �قتصادي �� ا��زائر نالحظ لعند تفحص النصوص القانونية امل�شئة لس

ارسة اختصاص تنظ�� حقيقي مثل ــــــــــــــــــــــــــرع بممــــــــــــــــــــــــــــــــاملشئات من اع��ف ل�ا�ناك من �ذه ال�يأن

�ـــ� املقابـــل نجـــد أّن .336و ��نـــة تنظـــيم عمليـــات البورصـــة و مراقب��ـــا335مجلـــس النقـــد و القـــرض

سة اختصاص تنظي�ـ� بممار لم �ع��ف ل�ا املشرع ضبط القطاعات الشبكية لامل�شأةسلطاتال

مــــا دور�ــــا
ّ
 تقــــوم ��نــــة ضــــبط الك�ر�ــــاء يقتصــــر عنــــد حــــّد املســــا�مة فيــــھ فقــــط،فع�ــــ� و إن

ً
فمــــثال

 
ً
�ـــ� إعـــداد النصـــوص التطبيقيـــة املنصـــوص ةســـا�مباملو الغـــاز �ـــ� إطـــار امل�ـــام ا��ّولـــة ل�ـــا قانونـــا

ق بالك�ر�اء و توز�ع الغاز ع�عل��ا �� القانون امل
ّ
و النصوص التطبيقية املرتبطة ــــــــــــــــــوات � القنــتعل

.337بھ، كما تبدي أراء مّ��رة و تقدم اق��احات �� إطار القوان�ن املعمول ��ا

ا بال�ســـبة لســـلطة ضـــبط ال��يـــد و املواصـــالت الســـلكية و الالســـلكية فتجر���ـــا العمليـــة أّمـــ

 أ�ّ ردة، فبالرغم من أّن القانون امل���� ل�ا لم يمنح ل�ا منف
ّ
�ـا تجـاوزت �ـذا اختصاًصا تنظيمًيـا إال

ا �ــ� إرســاء قواعــد ��ــدف إ�ــ� تنظــيم مجــا�� ال��يــد و �تصــاالت و ذلــك الســ�وت و لعبــت دورا كب�ــ� 

 .قم�ــــ�ا��ا التنازعيــــة مــــن اختصــــاص تحكي�ــــ� و اختصــــاص ختصاصــــعمال�ــــا ال بمناســــبة إ
ً
فمــــثال

عة ل�سو�ة ال��اعات ب�ن املتعـامل�ن املتببإصدار قرارا تحدد فيھ �جراءاتسلطة الضبط تقام

املتبعة جراءات� ، كما أصدرت قرار أيضا تحدد فيھ �338قتصادي�ن أو ب�ن �ؤالء و املستعمل�ن

، ف�ــذا النـوع مــن القـرارات جــاء بصـفة عامــة و مجـردة تنطبــق فيــھ 339إلعمـال �ختصــاص القم�ـ�

ق بالنقد و القرض، ج ر عدد 2003أوت 26املؤّرخ �� 11-03من �مر رقم65و64، 63، 62أنظر املواد 335
ّ
52، املتعل

املتضمن قانون املالية التكمي�� لسنة 2009جو�لية 22مؤّرخ �� 01-09؛ معّدل و متمم باألمر رقم 2003أوت 27مؤّرخ �� 

50، ج ر عدد2010أوت 26خ �� مؤّر 04-10معّدل و متمم باألمر رقم ؛2009جو�لية 26مؤّرخ �� 44، ج ر عدد 2010

.2017أكتو�ر 12مؤّرخ �� 57، ج ر عدد 2017أكتو�ر 11مؤّرخ �� 10-17متمم بالقانون رقم ؛2010مؤّرخ �� �ّول س�تم�� 
رخ �� 10-93رقم من املرسوم ال�شر��� 31ادة أنظر امل336 ّ

ق ببورصة القّيم املنقولة، ج ر عدد 1993ماي 23مؤ
ّ
34، يتعل

رخ ��  ّ
رخ �� 10-96؛ معّدل ومتّمم باألمر رقم 1993ماي 23مؤ ّ

رخ  �� 03، ج ر عدد 1996جانفي 10مؤ ّ
1996جانفي 14مؤ

رخ �� 04-03والقانون رقم  ّ
رخ  �� 11، ج ر عدد 2003جانفي 17مؤ ّ

32استدراك �� جر�دة رسمية عدد (2003فيفري 19مؤ

رخ ��  ّ
.)2003ماي 07مؤ
ق بالك�ر�اء و ، 2002فيفري 5املؤّرخ �� 01-�2002و�� و الثانية من القانون رقم �افقرت��� 115دة أنظر املا337

ّ
املتعل

.، مرجع سابقع الغاز ع�� القنواتتوز�
، يتضمن نظام التحكيم ا��اص �سلطة 2016مارس 23املؤّرخ �� 2016/س ض ب م/ر م /أ خ/37ر ا��لس رقم اقر 338

.wwwاملواصالت السلكية و الالسلكية،ضبط ال��يد و arpt.dz.
ق بإجراءات التحقيق و املتا�عة 12/10/2015املؤّرخ �� 2015/س ض ب م/ر م /أ خ/60ر ا��لس رقم اقر 339

ّ
، يتعل

للمخلفات املرتكبة من طرف متعام�� ال��يد و املواصالت السلكية و الالسلكية من أجل تطبيق ضد�م العقو�ات 

.www،ليةاملا arpt.dz.
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الذي مارستھ و ال تزال تمارسھ إّن �ذا �ختصاص التنظي�� الفع��.خصائص القرار التنظي��

سلطة ضبط ال��يد و �تصاالت السلكية و الالسلكية بالرغم من عـدم اع�ـ�اف املشـرع بـھ، يجـد 

ت��يره و مشروعيتھ �� �ون أن �ذه السـلطة تجـد نفسـ�ا ملزمـة ع�ـ� تكييـف النصـوص القانونيـة 

رات التكنولوجيـــا ا��اصـــلة �ـــ� الســـار�ة املفعـــول و املـــؤطرة ��ـــا�� ال��يـــد و �تصـــاالت مـــع التطـــو 

.�ذين ا��ال�ن

ــــ:�ختصاصــــات ال�ادفــــة إ�ــــ� حمايــــة قواعــــد النظــــام العــــام الضــــبطي-2
ّ
ا��زائــــري ر املشــــرعأق

للعديــــــــد مــــــــن ســــــــلطات الضــــــــبط �قتصــــــــادي بمــــــــا ف��ــــــــا املســــــــتحدثة �ــــــــ� القطاعــــــــات الشــــــــبكية 

� القطـــاع �قتصـــادي باختصاصـــات تنازعيـــة ��ـــدف بالدرجـــة �و�ـــ� إ�ـــ� حمايـــة النظـــام القـــائم �ـــ

 
ّ

ــا�ع �داو ال يــزالديد مــن الفق�ــاء و الكتــابـــــــــــــــــك العاملع�ــ�، و قــد شــك
ّ
ك الــبعض �ــ� الط

ّ
ري �شــك

�اعـــات عـــن طر�ـــق ل�ـــذه ال�يئـــات
ّ
ع�ـــ� اعتبـــار أّ��ـــا تتمتـــع �ســـلطة قمعيــــة و تتـــدخل للفصـــل �ـــ� ال�

اعتبار�ـا يمكـنال لكـن .�دار�ـةلطة الّتحكيم، و��ذا ت�ون أقرب مـن الّسـلطة القضـائية عـن الّسـ

.كذلك بل �� مجرد سلطات يث�ت ل�ا الطا�ع �داري 

ض نظـــًرا ��صوصــية و�عقيـــد �عــــــــــــــــــ:�340ختصــاص التحكي�ـــ� لســـلطات الضــبط �قتصـــادي-أ

�اعــات، طــول �جــراءات و ازدحــام �ج
ّ
ـــــــــــــــوا���ــزة القضــائية، الّتخــوف مــن الــدعاوى ال� ذر مــن ـــــــــــــــــــــــــــ

القضـــاء، ظ�ـــرت و�شـــ�ل تـــدر��� حاجـــة حقيقيـــة إ�ـــ� إعـــادة الّتفك�ـــ� بال�ي�ـــل القضـــا�ي الّتقليـــدي 

 
ً
ف�ذه �سباب دفعت باملشّرع إ�� تب�� أح�ام جديدة من أجل حّل .الذي أصبح عاجًزا و غ�� مؤ�ال

�اعــــات بأســــلوب آخــــر، فاســــتحدث إ�ــــ� جانــــب القضــــاء التّ 
ّ
قليــــدي، �يئــــات جديــــدة وطــــرق حكــــم ال�

أوجـــد املشـــّرع طـــرق  بديلـــة ،342ففـــي إطـــار قـــانون �جـــراءات املدنيـــة و �دار�ـــة ا��ديـــد.341جديـــدة

�اعــات �عيــًدا عــن العدالــة الّرســمية،
ّ
ــرق �ــ���ــّل ال�

ّ
ــل �ــذه الط

ّ
.الوســاطة والّتحكــيمالصــ��،:وتتمث

، مذكرة لنيل ش�ادة ، �ختصاص التحكي�� للسلطات �دار�ة املستقلةمخلوف با�ية:حول �ذا املوضوع أنظر340

د الرحمان م��ة تخصص القانون العام لألعمال، �لية ا��قوق، جامعة عب� القانون، فرع القانون العام، املاجست�� �

.2010ببجاية، 

ZOUAÏMIA Rachid, « Les fonctions arbitrales des autorités administratives indépendantes », in Mélanges

en l’honneur du Professeur ISAAD Mohand , édition AEJD, Alger, 2011, pp. 541-577.
341 BENHADJYAHIA Sonia, "La nature juridictionnelle des autorités de régulation ", RRJ, droit prospectif,

n°4, 2004, p. 2505.
رخ �� 09-08قانون رقم -342 ّ

.، مرجع سابق، يتضّمن قانون �جراءات املدنية و�دار�ة2008فيفري 25مؤ
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ة
ّ
ك�يئـــات جديـــدة منحـــت ل�ـــا م�مـــة الفصـــل كمـــا عمـــد أيًضـــا إ�ـــ� إ�شـــاء الّســـلطات �دار�ـــة املســـتقل

فة بضبطھ
ّ
�اعات ال�� قد تثور �� القطاع امل�ل

ّ
.والّتحكيم �� �عض ال�

�شــــئة لســــلطات الضــــبط إّن 
ُ
ال�ــــ��ء املالحــــظ مــــن خــــالل اســــتقراء الّنصــــوص القانونيــــة امل

ــھ مــن مجمــوع �ــذه ال�يئــات املســتحدثة إ�ــ� حــّد �ن أر�عــة
ّ
م��ــا �قتصــادي �ــ� ا��زائــر ، نجــد أن

��نــــة تنظــــيم عمليــــات البورصــــة :و �ــــ�343فقــــط  ُمــــنح ل�ــــا الّتحكــــيم بــــ�ن �عــــوان �قتصــــادي�ن

، ��نــة ضــبط الك�ر�ــاء345، ســلطة ضــبط ال��يــد و املواصــالت الســلكية و الالســلكية344و مراقب��ــا

ت و ع�ـــ� �ـــذا فـــإّن التحكـــيم أمـــام �ـــذه ال�يئـــا.347و ســـلطة ضـــبط الســـم�� البصـــري ،346و الغـــاز

ـھ 
ّ
ھ تحكـيم مؤسسـا�ي �ـون أن

ّ
يـتم ضـمن منظمـة تحكـيم دائمـة وفقـا لنظـام �ـذه يمكن تكييفھ بأن

ضــمن صــور التحكــيم الــداخ�� ع�ــ� اعتبــار أّن �افــة عناصــره تــرتبط بــإقليم كمــا يصــنف ،�خ�ــ�ة

).ا��كم، م�ان ال��اع، م�ان التحكيم، القانون الواجب التطبيق(348ولة ا��زائر�ةالّد 

وسـيلة قّرر للّسلطات الضبط �قتصاديانية، �ش�ل �ختصاص الّتحكي�� املمن ج�ة ث

�اعات ال�� قد ت
ّ
أو مـع املسـتعمل�ن  ن �قتصـادي�ن ــــــــــــــــــــــــ�شـأ بـ�ن املتعامليبديلة يّتم بموج��ا حّل ال�

امل�ـ�ة �ساسـية ع�ـ� اعتبـار أّن  �عيًدا عن ال�يئات القضائية وذلـك بمبـادرة مـن سـلطة الّضـبط، 

للوســـــــائل البديلـــــــة لفـــــــض املنازعـــــــات �ـــــــ� تـــــــدخل طـــــــرف ثالـــــــث محايـــــــد ومختلـــــــف عـــــــن �طـــــــراف

ات ـــــــــــــــــــــــــــــاملتنازعــة، �ــذا ال�ــ�ص قــد ي�ــون طبي�ــ� أو معنــوي  تنحصــر م�متــھ إّمــا �ــ� تقر�ــب وج�

.الّنظر أو تقديم �راء أو وضع حلول إلزامية

لعل س�ب عدم �عميم �ذا �ختصاص ع�� �ل السلطات �دار�ة �خرى �عود إ�� ظا�رة التقليد ال�� �عا�ي م��ا املشرع 343

ري، ف�ذا �خ�� معروف عليھ باست��اد ما �و موجود �� القانون الفر���� دون البحث �� مدى مالءمتھ للظروف ا��زائ

ة و � ج�ة ذات خ�بھ �ذه القطاعات و ال�� تحتاج إ��، ضف إ�� ذلك الطا�ع التق�� الذي تتم�� السائدة �� ا��تمع ا��زائري 

.�س�ب عدم تخصصھز القضاء عن التصدي ل�ا تخصص ��ل املشا�ل ال�� قد تثور فيھ و ال�� ���

رخ �� 10-93مرسوم �شر��� رقم 344 ّ
ق ببورصة القّيم املنقولة، معّدل و متمم، مرجع سابق، ي1993ماي 23مؤ

ّ
.تعل

مرجع ،السلكية والالسلكية، معّدل و متمماملواصالتوال��يدعلى المطبقةالعامةالقواعديحدد2000-03قانون رقم345

.سابق
ق بالك�ر�اء وتوز�ع ال، 5/2/2002مؤّرخ �� 01-02رقم قانون 346

ّ
.، مرجع سابقغاز بواسطة القنواتيتعل

ق بالسم�� البصري، ج ر عدد 2014فيفري 24مؤرخ �� 04-14قانون رقم 347
ّ
.2014مارس 23مؤرخ �� 16، يتعل

ھ قد ت�ون ج�سية أحد ا��صوم أجن348
ّ
ا �و �مر بال�سبة لبعض املس�ثمر�ن �� مجال ية كم��ش�� �� �ذه النقطة أن

، لكن بالرغم من ذلك يظل التحكيم أمام �ذه ال�يئات داخليا ألّن )OREDOOمثال (صالت السلكية و الالسلكيةااملو 

).م�انة التحكيم، م�ان ال��اع، القانون الواجب التطبيق، السلطة امل�لفة بالتحكيم(العناصر �خرى  �� الغالبة 
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ّ
ــد �ــذه الط

ّ
ســلكية وتتأك

ّ
بيعــة القانونيــة بال�ســبة لســلطة ضــبط ال��يــد واملواصــالت الّســلكية والال

�اعـات، مـا 
ّ
ال�� �ان ل�ا فرصة بّي�ت من خالل�ا أّن �ختصاص املمنوح ل�ا �ّ�ل وتحكـيم �عـض ال�

 اختصاص خاص واست�نا�ي بال�سبة للقانون ا��اص
ّ
.�349و إال

ة يتطابق إذا �ان �ختصاص الّتحكي�� من ج�ة ثالثة،
ّ
املسند للّسلطات �دار�ة املستقل

حّل نزاع قائم ب�ن �ما ُ�عّد وسيلة قانونية ��دف إ��مع الّتحكيم الّتقليدي، من جانب أّن كال 

سواء :إّ��ما يختلفان من عّدة جوانبطرف�ن من قبل ��ص ثالث خارج نطاق مرفق القضاء، ف

عن �� ا
ّ
.حكيميةلقرارات التّ من حيث ��عقاد، أومن حيث تنفيذ والط

فمن حيث ��عقاد ي�شأ الّتحكيم الّتقليدي عن إرادة �طراف ا��تكم�ن، �ذه �رادة �� ال�� 

�ختصاص الّتحكي�� لّسلطات الضبط �قتصادي ي�تفي ، ب�نما350تخلقھ و�� قوام وجوده

�اع منھ �ذا العنصر، فيمكن للمتعامل �قتصادي إخطار سلطة الّضبط بصفة انفرا
ّ
دية بال�

ولو تفحصنا مجموع .القائم ب�نھ و��ن متعامل آخر ح�� و إن لم يتفقا ع�� تحكيم �ذه السلطة

سلكية ي�بّ�ن لنا 
ّ
�اعات املعروضة ع�� تحكيم سلطة ضبط ال��يد واملواصالت الّسلكية والال

ّ
ال�

كيم ــــــــــــــــ� الّتحم�ّ تكما ي.351ا�عدام أّي اتفاقية أو شرط تحكي�� ب�ن املتعامل�ن املتنازع�ن

�اع بتعي�ن ا��كم أو أعضاء ال�يئة الّتحكيمية أو ع�� �قل ــــــــــــــــــــــــــالّتقليدي باستق
ّ
اللية طر�� ال�

349- Décision n°39/SP/PC/ARPT/05 DE 25/10/2005 relative au litige opposant le fournisseur de service

Internet/réseaux télécoms SARL IPAT à Algérie télécom sur la modification des dispositions d'une convention

de partenariat ADSL.

�اع �س�ب عدم قبولية طلب شركة�ذا القرار بموجب 
ّ
�ودعت �ذه �خ��ة ا�IPADرفضت سلطة الضبط النظر �� ال�

�اع)ا��كمة التجار�ة(التقرب من القضاء 
ّ
ا�ع الّتجاري لل�

ّ
ال�شرة الفصلية لسلطة ضبط :أنظر �� �ذا املوضوع .�سب الط

www.arpt.dz، 04، ص2006س ، مار 04ال��يد واملواصالت السلكية والالسلكية ،رقم 

حيوي -350
ّ
م�شأة ، مف�وم الّتحكيم �ختياري والّتحكيم �جباري وأساس التفرقة بي��ما، محمود الّسيد عمر الت

.33ص،2002ارف، �سكندر�ة، املعــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
351 -Voir par exemple la décision n° 01 du 09 Janvier 2007, relative au litige en matière de publicité

comparative entre WTA et OTA, dans laquelle l'ARPT se déclare compétente pour connaître le litige . Dans

cette décision OTA émet une réserve à la recevabilité d'une telle saisine car les textes indiquant clairement

qu’une saisine est destinée à arbitrer un litige entre opérateurs. Or, WAT a déposé sa saisine avant que OTA

recevrait leur courriers et puisse crier un litige. Pour ce là OTA considérer cette saisine irrecevable puisque

aucun litige est né lors du dépôt de la saisine. Mais malgré ça le conseil de l'autorité est déclaré compétant de

connaître le litige exposé.
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ھ ذو 352يحددان شروط �عيي��م
ّ
ة فإن

ّ
، أّما �ختصاص الّتحكي�� للسلطات �دار�ة املستقل

ة الّتحكيمية يّتم �عي��م من قبل الّسلطة الّتنفيذية �عد طبيعة خاصة من حيث أّن أعضاء ال�يئ

 أعضاء غرفة الّتحكيم لدى ��نة ضبط 
ً
أن حّدد املشّرع الفئات ال�� ي�تمون إل��ا، فمثال

اقة و وز�ر العدل من ب�ن الفئات ال�� حّدد�ا 
ّ
الك�ر�اء والغاز يّتم �عي��م من قبل وز�ر الط

.املشّرع

نفيذ القرار الّتحكي�� الّصادر عن سلطة الّضبط عن تلك املتبعة و تختلف أيًضا إجراءات ت

لتنفيذ القرار الصادر بمناسبة الّتحكيم الّتقليدي، كما يختلف الّنظام�ن أيًضا من جانب طرق 

.الطعن ضد القرار الّتحكي��

�عّد التحكيم و �سو�ة ال��اعات أمام سلطات الضـبط �قتصـادي �إحـدى �سـاليب ال�ـ� 

مــن شــأنھ أن �ســا�م �ــ� �ســلوبعمل�ا �ــذه ال�يئــات مــن أجــل أداء وظيفــة الضــبط، و �ــذا �ســت

قواعد املنظمـة للقطـاع املع�ـ� و ال�ـ� �شـ�ل مـا �سـ�� الإلزام املتعامل�ن �قتصادي�ن ع�� اح��ام 

.النظام العام

تتمتــــــع غالبيــــــة ســــــلطات الضــــــبط :�ختصــــــاص القم�ــــــ� لســــــلطات الضــــــبط �قتصــــــادي-ب

تصادي املستحدثة من قبل املشرع ا��زائـري باختصاصـات قمعيـة تتمثـل �ـ� توقيـع عقو�ـات �ق

ع�ـــ� العـــون �قتصـــادي الـــذي يخـــالف أح�ـــام ال�شـــر�ع،قـــد ت�ـــون ماليـــة أو غ�ـــ� ماليـــة،مختلفـــة

.أو التنظيم املعمول بھ �� القطاع املع��

ييف�ا، فبعض العقو�ات ال�� �� تكو تطرح فكرة السلطة القمعية ل�ذه ال�يئات صعو�ات كب��ة 

ذتوقع�ا
ّ

تخ
ُ
ر �� صورة ��� ظل وجود رابطة قانونية سابقة فتظسلطات الضبط �قتصادي ت

 
ُ
 السلطة التأدي�ية ل�يئة الضبط، و �� حاالت أخرى ت

ّ
ذ �ذه العقو�ات دون وجود أية عالقة تخ

.353سابقة ب�ن سلطة الضبط و العون �قتصادي ا��الف

جة �و�� إ�� لسلطات الضبط �قتصادي باالختصاص القم�� ��دف بالدرّ ار�قر إّن 

كّرس �� قانون استحداث إجراء جديد أك�� �ساطة و فعالية باملقارنة مع 
ُ
�جراء امل

رتكبة ـــــــــــــــالعقو�ات، كما يلعب أيضا �ذا �ختصاص دوًرا وقائًيا من خالل ت��يح �ختالالت امل

، املتضمن قانون �جراءات املدنية و�دار�ة،2008فيفري 25مؤّرخ �� 09-08من القانون رقم 1041املادة أنظر -352

.مرجع سابق
مرجع ، ال �قتصادي، الرقابة القضائية ع�� السلطة القمعية لل�يئات �دار�ة املستقلة �� ا��ع�ساوي عز الدين353

.15، ص سابق
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.354الوصول إ�� توقيع عقو�ات صارمةدون 

مجال القطاعات الشبكية بأ�لية توقيع عقو�ات تتمتع سلطات الضبط املستحدثة ��

 تتمتع ��نة ضبط الك�ر�اء 
ً
ذات طا�ع إداري ع�� املتعامل�ن �قتصادي�ن ا��الف�ن، فمثال

سنة واحدة، كما يمك��ا �� قتة ال تتجاوز الحية ��ب رخصة �ستغالل بصفة مؤ صبز و الغا

و يجب أن ت�ون �ده العقو�ات ال�� .��ب رخصة �ستغالل ��ائًياحالة التقص�� ا��ط�� 

.355تتخذ�ا ال��نة م��رة و يمكن أن ت�ون محل طعن قضا�ي

فبعدما �انت �� ظل القانون أّما سلطة ضبط ال��يد و املواصالت السلكية و الالسلكية

 03-2000رقم 
ّ
املواصالت السلكية والالسلكية ال تتمتع باختصاص قم�� ق بال��يد واملتعل

حقيقي، ع�� اعتبار أ��ا ال تمارس سوى تحقيقات غ�� قسر�ة، أما السلطة القمعية الفعلية 

 
ّ
أصبحت �عد التعديل الذي.�تصالف بال��يد و بتكنولوجيا �عالم و ــــــــــــفيمارس�ا الوز�ر امل�ل

لة ملعاقبة املتعامل�ن مؤّ� 2015356ع�� �ذا القانون بموجب قانون املالية لسنة شرعّ أدخلھ امل

، وقد توقع �ذه ال�يئة �قتصادي�ن ا��الف�ن بنفس�ا دون تدخل الوز�ر املع�� بالقطاع

عقو�ات مالية تمس بالذمة املالية للعون ا��الف كما قد توقع عقو�ات غ�� مالية ت��اوح ب�ن 

ر�د و �تصاالت وجود مخالفة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإذا تبّ�ن لسلطة ضبط البف.التو�يخ و ال��ب�عذار و 

تتخذ �خاللو إذا استمر �� ،لل�شر�ع و التنظيم املعمول ��ما تبادر إ�� إعذار العون املع��

من قانون املالية لسنة84، 83، 81ص املواد ط العقو�ات ا��ددة �� نضده سلطة الضب

2015357.

354 TEITGEN-COLLY Catherine, « Sanction administrative et autorités administratives indépendantes », LPA,

Janvier 1990, p.25. Cité par BEERI Noureddine, « l’ordre régulatoire : l’essai sur l’émergence d’un concept »,

Op.Cit, p 35.
ق بالك�ر�اء و توز�ع،2/5/2002املؤّرخ �� 01-2002من القانون رقم 150، 146أنظر املادت�ن 355

ّ
، الغاز ع�� القنواتاملتعل

.مرجع سابق
2014د�سم�� 31مؤّرخ �� 78، ج ر عدد 2015، يتضمن قانون املالية لسنة 24/2/2014ّرخ �� مؤ 05-14نون رقم قا356
03-2000من القانون رقم 35أح�ام املادة 2015املتضمن قانون املالية لسنة 05-14من قانون 81عّدلت املادة 357

84مكرر و املادة 40فأضافت املادة 83ا املادة املتضمن القواعد العامة لل��يد و املواصالت السلكية و الالسلكية، أّم 

.1مكرر 40أضافت املادة 
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ما يمكن أن نخلص إليھ �� �ذا املقام و�و أّن الن�يجة �و�� و ا��و�ر�ة لتكر�س و تب�� 

مبدأ الفصل ب�ن م�مة التنظيم و �ستغالل �و ظ�ور �يئات جديدة �� التنظيم املؤسسا�ي 

�ش�ت ف��للّدولة ا��ديدة و ال�� منحت ل�ا م�مة إرس
ُ
ااء نظام عام ضبطي �� القطاعات ال�� أ

من خالل تزو�د�ا بمركز قانو�ي متم�� عن السلطات �دار�ة و العمل ع�� حمايتھ 

كما أّن .�ستلزم�ا عملية الضبط �قتصاديل�ا باختصاصات متنوعة �قرارالتقليدية، و 

ة ثانية و �� ـــــــــــــــــــل ي��تب عليھ ن�يجة حتميتكر�س مبدأ الفصل ب�ن م�م�� التنظيم و �ستغال

.ضرورة إعادة النظر �� مركز الّدولة املسا�مة �� املؤسسات العمومية

املطلب الثا�ي

من الّدولة الوصية إ�� :العمومي التار���املتعاملبالّدولةالنظر �� عالقةإعادة

الّدولة املسا�مة

قتصادي بثالث وضعيات مختلفة، فمن ج�ة أو�� تتو�� إدارةترتبط الّدولة با��قل �

و من انو�ي يحكمھ، ف�� الّدولة الضابط،و تنظيم ا��قل �قتصادي من خالل وضع إطار ق

ج�ة ثانية تمارس ال�شاط �قتصادي إ�� جانب املتعامل�ن ا��واص، ف�� الّدولة املتعامل، أّما 

لعون و ت�شارك مع املتعامل�ن ا��واص من أجل تلبية متطلب��ا من الّس اـــــــــــمن ج�ة ثالثة قد تتع

.358و ا��دمات، ف�� الّدولة الشر�ك

و كما بّ�ناه أعاله فإّن تحليل مبدأ الفصل ب�ن وظيف�� التنظيم و �ستغالل تقت��� الفصل 

مستقلة من خالل استحداث سلطات–التام ب�ن �ج�زة امل�لّفة بم�مة الضبط �قتصادي 

فة بم�مة �ستغالل و ممارسة ��شطة التنافسية، ومعروف -للقيام ��ذه الوظيفة
ّ
و تلك امل�ل

.أّن الّدولة تتدخل �� ا��قل �قتصادي كمتعامل عن طر�ق املؤسسات العمومية

إّن فتح القطاعات الشبكية ع�� املنافسة و تكر�س مبدأ الفصل ب�ن م�مة التنظيم

-الضبط �قتصادي�يئاتإ�� جانب إ�شاء–ستغالل ف��ا �ستلزم ع�� السلطات العامة و � 

القيام بتحديث القطاع العمومي من خالل إعادة �ي�لة املؤسسات العمومية املتّدخلة �� �ذه 

فمن أجل .القطاعات، و يتحقق ذلك من خالل إعادة النظر �� عالقة الّدولة ��ذه املؤسسات

�� الّدولة �نتقال من نظام غ�� مناسب تّم ���ھ عاملؤسسات العمومية �ان الزًماسي��ترشيد �

ية �دار�ة املطبقة ع�� املؤسسات العمومية ذات الطا�ع �داري إ�� نظام جديد اع�� نظام الوص

358 NICINSKI Sophie, « Le plan de relance de l’économie », Op. Cit., p.280.
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.359شر�ات التجار�ةمستو�� من فكرة املسا�مة �� ال

تحّول النظام القانو�ي القطاعات الشبكية �� تحر�ر و عليھ، فمن النتائج البارزة لعملية

للمتعامل التار��� الذي انتقل من أسلوب املؤسسة العمومية ذات الطا�ع الصنا�� و التجاري 

و �ذا ، )الفرع �ّول (و �و أسلوب الشركة التجار�ة إ�� أسلوب معتمد �� القانون ا��اص

)الفرع الثا�ي(ب عنھ عّدة نتائجترتلنظام القانو�ي للمتعامل التار���التحّول �� ا

الفرع �ّول 

ية صناعية عموممؤسسة من :للقطاعات الشبكيةملتعامل العمومي التار���ا

تجار�ةشركةو تجار�ة إ�� 

،قبل تحر�ر�ا�� القطاعات الشبكيةاقتصاديكمتعاملغالبية الّدول للتدخلاعتمدت

و �ذه �خ��ة ة العمومية ذات الطا�ع الصنا�� و التجاري،ع�� وسيلة قانونية تتمثل �� املؤسس

�عّد من أ��اص القانون العام ذات الطا�ع املزدوج، ف�� تخضع ألح�ام القانون العام �� 

و الّدولة ا��زائر�ة لم .ا��ا مع الّدولة، ب�نما يحكم القانون ا��اص عالقا��ا مع الغ��ــــــــــــــعالق

�سلوب، فالعديد من املرافق العامة الشبكية تّم استغالل�ا عن طر�ق ت�ون بمنأى عن �ذا

شركة ، و مثال عن ذلك متعامل عمومي تار��� يأخذ ش�ل مؤسسة عامة صناعية و تجار�ة

�عد تحو�ل �شاط 361، بر�د ا��زائر2002360سونلغاز قبل تحو�ل نظام�ا القانو�ي �� سنة

من القانون رقم 12إ�� �ذه املؤسسة بموجب املادة �ستغالل ا��تكر من الوزارة الوصية 

ق بالقواعد العامة لل��يد و املواصالت السلكية و الالسلكية، الشركة الوطنية 2000-03
ّ
املتعل

.362ةيللنقل بالسكك ا��ديد

359 DELION André, « De l'État tuteur à l'État actionnaire », Revue française d'administration publique ,

2007/4, n ° 124, p. 539.
، يتضمن القانون �سا��� للمؤسسة العمومية ذات 1995س�تم�� 17مؤّرخ �� 280-95أنظر املرسوم الرئا��� رقم 360

(1995س�تم�� 24مؤّرخ �� 54د ، ج ر عد"سونلغاز"الطا�ع الصنا�� و التجاري  ).مل��.
مؤرخ �� 04، ج ر عدد "ا��زائربر�د"إ�شاءيتضمن،2002جانفي��14 مؤرخ 43–02رقم التنفيذياملرسومأنظر 361

.2002جانفي 16
الوطنيةتضمن إحداث الشركةامل،1976مارس سنة 25ؤرخ �� امل28-76استحدثت �ذه الشركة بموجب �مر رقم 362

نو�ي إ�� مؤسسة وطنية ؛ و لقد تم تحو�ل نظام�ا القا1976مارس سنة ��30 مؤرخ26ج ر عدد للنقل بالسكك ا��ديدية،

مؤرخ �� 54ج ر عدد، 1990املؤرخ �� أول د�سم�� سنة 391-90املرسوم التنفيذي رقم ذات طا�ع صنا�� و تجاري بموجب 

.1990د�سم�� 12
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أي املؤسسة -ع�� املنافسة لم �عد �ذه الوسيلةالشبكيةلكن ع�� إثر انفتاح �ذه ال�شاطات

بمقدور�ا التكيف مع �وضاع التنافسية -ذات الطا�ع الصنا�� و التجاري العمومية 

أداء الدور ي��مو��ا بالفشل و ال��ز عن ا��ديدة، ف�ذا ما دفع بالعديد من الفق�اء و الكتاب 

و نادوا بضرورة تحديث النظام القانو�ي للمتعامل التار��� من ،التناف��� مع القطاع ا��اص

و لعّل التجر�ة .363ساليب القانون ا��اص خاصة أسلوب الشركة التجار�ةخالل �ستعانة بأ

يجّسد تراجع م�انة املؤسسات العمومية الصناعية و التجار�ة �أسلوب الفر�سية أفضل مثال 

و من أش�ر �ذه التحوالت �ان معتمد عليھ بقّوة �� �سي�� و استغالل املرافق العامة الشبكية،

France)تلفر�سية لالتصاال تحّول ا Télécom) ك�ر�اء و غاز فر�سا ، ��1996 سنة(Electricité et

Gaz de France) و مطارات بار�س��2004 سنة ،(Aéroports de Paris) و مؤسسة ��2005 سنة ،

.2010ال��يد �� سنة 

فال أّما �� ا��زائر فظا�رة تحو�ل املؤسسات العمومية الصناعية والتجار�ة إ�� شر�ات تجار�ة 

ف�ذه .تزال حديثة الع�د، فنحن �ش�د اليوم تحول مؤسسة واحدة فقط و �� شركة سونلغاز

إ�� شركة تجار�ة �خ��ة �غ�� نظام�ا القانو�ي من مؤسسة عمومية ذات طا�ع صنا�� و تجاري 

املتضمن القانون �سا��� 195-02بموجب املرسوم الرئا��� رقم2002منذ سنة ذات أس�م

و تّم تحو�ل�ا إ�� شركة قابضة بموجب املرسوم ، 364ر�اء و الغازـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزائر�ة للك�للشركة ا��

.2002365جوان 02املؤّرخ �� 212-11الرئا��� رقم 

جاري إ�� شركة من القانون ا��اص إّن تحّول مؤسسة عمومية ذات طا�ع صنا�� و ت

و ال�� من خالل�ا ي�تقل ال��ص القانو�ي ل�ا،ة النظام القانو�يدخل ضمن عملية خوصصي

363 Voir sur ce point :

- KARPENSCHI Michaël, « Les EPIC en tous leurs états », JCP , La semaine juridique : administration et

collectivités locales, 27 juillet 2009, n° 82.31, p.p. 18-36.

- LOMBARD Martine, « L’établissement public industriel et commercial est-il condamné ? », AJDA, 16

janvier 2006, n° 62, p.p. 79-84.

- NICINSKI Sophie, « La transformation des établissements publics industriels et commerciaux en sociétés »,

RFDA, janvier-février 2008, n ° 24, p.p. 35-42.
، يتضمن القانون �سا��� للشركة الوطنية للك�ر�اء و الغاز 2002مؤّرخ �� أّول جوان 195-02رقم م رئا���مرسو 364

.، مرجع سابقمعّدل و متمم،"شركة مسا�مة-شركة سونلغاز"املسماة 
املؤّرخ �� �ّول جوان 195-02، �عّدل و يتمم املرسوم الرئا��� رقم 2011جوان 02مؤّرخ �� 212-11مرسوم رئا��� رقم 365

، مرجع سابق"أ.ذ.شركة سونلغاز ش"ملسماة و املتضمن القانون �سا��� للشركة الوطنية للك�ر�اء و الغاز ا2002
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من دائرة القانون العام إ�� دائرة القانون ا��اص دون أن يتعدى إ�� تحو�ل امللكية من القطاع 

اص، فالعملية تقتصر فقط ع�� تحّول �� الش�ل القانو�ي ـــــــــــــطاع ا��ـــــــــــــالعام إ�� الق

و مثل �ذا التغ�� �� الش�ل القانو�ي للمؤسسة العمومية إ�� شركة تجار�ة عادة .366للمؤسسة

ما ي
ّ
دخل ضمن ال �ستوجب تدخل املشرع إلثبات �ذا التحّول بموجب نص �شر���، و إن

.ذية عن طر�ق إصدار مراسيم رئاسيةاختصاص السلطة التنفي

الصناعية و التجار�ة ال�� إّن التوجھ نحو تحو�ل النظام القانو�ي للمؤسسات العمومية

، إ�� مظ�ر من مظا�ر �انت إ�� وقت قر�ب املتعامل العمومي ا��تكر للقطاعات الشبكية

القانون ا��اص دفعت إليھ عّدة أسباب يمكن إرجاع�ا إ�� عدم تكيف النظام القانو�ي 

 (للمؤسسة �� حّد ذاتھ مع التطورات ا��اصلة �� �ذه ا��االت
ّ
يةمال� أسباب باإلضافة إ�)أوال

).ثانًيا(إس��اتيجية و 

 
ً
 غ�� متكّيفتنظيم قانو�ياملؤسسة العمومية الصناعية و التجار�ة -أّوال

ّ
رات طو مع الت

.)�سباب القانونية(ا��اصلة �� القطاعات الشبكية

إّن التنظيم القانو�ي الذي تتم�� بھ املؤسسة العامة ذات الطا�ع الصنا�� و التجاري �و 

صدر �سا��� للثورة ال�� قام ��ا العديد من الفق�اء و الكتاب الفر�سي�ن من أجل التخ�� امل

ء فإّن املؤسسة العمومية ال، فحسب �ؤ 367تغالل القطاعات الشبكيةعن �ذا �سلوب �� اس

تال تتواكب مع تحر�ر �ذه ال�شاطاجعل��ا و التجار�ة دخلت �� أزمة قانونيةةالصناعي

و لعّل العامل ا��و�ري لتعا�� �صوات من أجل تحو�ل النظام .قانون املنافسةلضوع�ا و خ

يضع�ا القانون ولة مثل فر�سا يتمثل �� الضغوطات ال��القانو�ي ل�ذه املؤسسات بال�سبة لّد 

.�368تحادي

366 Voir sur ce point : SAUVE Jean-Marc, « Les entretiens du Conseil d’Etat en droit public économique : Les

entreprises publiques », Conseil d’Etat, 10 juin 2016, p.p. 02-03.
لصناعية عن املؤسسة العمومية االتخ��فكرة زوال و�ناك من الفق�اء و الكتاب الفر�سي�ن من �ع��ض ع��367

ع�� التصدي و التأقلم مع التطورات ا��اصلة خاصة �� القطاعات الشبكية، ايرون بأّن �ذا التنظيم قادرً و التجار�ة و 

:أنظر حول �ذه النقطة

- FATÔME Étienne, « Les établissements publics à caractère industriel et commercial et la tentation de

l’abondant », JCP, la semaine juridique : administration et collectivités territoriales, 27 juillet 2009, n° 31.35,

p.p. 40-44.
368 NICINSKI Sophie, « La transformation des établissements publics industriels et commerciaux en

sociétés »,Op.cit.,p. 36.
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ناعية لكن ع�� العموم يمكن إرجاع س�ب تراجع م�انة املؤسسة العمومية الص

قو التجار�ة إ�� أسباب
ّ
، و البعض �خر )1(ذا��االقانو�ي للمؤسسة �� حّد بالنظام�عض�ا يتعل

.369)2(و خصوصية املرافق العامة الشبكيةطبيعة يرتبط ب

العوائق القانونية لفشل املؤسسة العمومية الصناعية و التجار�ة كوسيلة ل�سي�� -1

ملشرع ا��زائري املؤسسات العمومية الصناعية و التجار�ة �� عّرف ا:املرافق العامة الشبكية

ع�� النحو 01370-88رقم  �قتصاديةمن القانون التوجي�� للمؤسسات العمومية44املادة 

:التا��

عندما تتمكن �يئة عمومية من تمو�ل أعبا��ا �ستغاللية جزئًيا أو �لًيا عن طر�ق عائد بيع "

لتعر�فة معّدة مسبقا و لدف�� الشروط العامة الذي يحّدد �عباء ينجز طبًقاتجاري إنتاج

رتبطة ��ا و كذا عند حيات املقوق و الصال و التقيدات ال�� �عود ع�� عاتق ال�يئة و ا��

�يئة عمومية ذات طا�ع صنا��"�قتضاء حقوق و واجبات املستعمل�ن، فإّ��ا تأخذ �سمية 

".و تجاري 

املؤسسة العمومية ذات الطا�ع الصنا��ر�ف �و ارتباط مف�وماملالحظ من �ذا التع

تمتع�ا بال��صية املعنو�ة، قيام�ا ع�� مبدأ :و ��أال و التجاري با��صائص املم��ة ل�ا 

�س�ند الفقھ إ�� �ذه و عادة ما .مع خضوع�ا للوصاية �دار�ةص و �ستقالليةالتخص

ائص إلثبات فشل �ذا ال��ص املعنوي من القانون العام �� �سي�� املرافق العامة ا��ص

:و ذلك ع�� النحو التا��الشبكية

إّن املؤسسة العمومية ذات الطا�ع الصنا�� و التجاري ت�شأ :بال�سبة ملبدأ التخصص-أ

تجاوز ا��دود أن ت�غرض أداء و تنفيذ م�ام محّددة �� القانون التأس���� ل�ا، و ال ي�ب�� 

.استعمال أموال�ا لتنفيذ �شاط آخراملرسومة ل�ا أو

369 BEROUJON François, « Le recul de l’établissement public comme procédé de gestion des services

publics », RFDA, janvier-février, 2008, p. 26.
، يتضمن القانون التوجي�� للمؤسسات العمومية �قتصادية، ج ر عدد 1988جانفي 12مؤّرخ �� 01-88قانون رقم 370

2004أوت 20املؤرخ �� 04-01رقم إلغاءه جزئيا بموجب �مر �ش�� إ�� أّن �ذا القانون تّم .1988جانفي 13مؤّرخ �� 02

ق  ب�نظيم املؤسسات العمومية �قتصادية و �سي���ا و خوصص��ا ،
ّ
ا��تاميةرجوع إ�� �ح�ام البفمرجع سابق،و املتعل

ھ نص ع�� إلغاء �ل �ح�اجد ل�ذا النص القانو�ي ن
ّ
ق بخوصصة املؤسسات 22-95رقمم ا��الفة لھ خاصة �مرأن

ّ
املتعل

ق ب�سي�� رؤوس �موال التجار�ة التا�عة للّدولة25-95العمومية �قتصادية، و �مر رقم 
ّ
فبمف�وم ا��الفة �لغاء .املتعل

اصة باملؤسسة العامة �قتصادية الواردة �� الباب �ّول و الثا�ي ع�� �ح�ام ا��ينصب فقط04-01لذي نص عليھ �مر ا

.سار�ة املفعول مازالتأما �ح�ام ال�� جاءت �� الباب الثالث و الرا�ع 01-88من القانون 
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 قانونيا أمام و التجار�ة سة العمومية الصناعيةاح��ام املؤسف
ً
ل�ذا املبدأ الصارم ُ�عد عائقا

محاولة رغم منبالو .ا��ا ع�� التطور �قتصادي و تنو�ع ال�شاطات ال�� تتو�� القيام ��اقدر 

ديد من القرارات الصادرة ـرونة ع�� �ذا املبدأ �� العــــــــــــإضفاء نوع من املر���� مجلس الّدولة الف

ا�� و التجاري ــــــــــــو ال�� حاول من خالل�ا �ع��اف للمؤسسات العمومية ذات الطا�ع الصن،عنھ

� با��ق �� ممارسة �شاطات جديدة إ�� جانب ال�شاطات ا��صصة ل�ا �� قانو��ا التأس���

ضمان تحس�ن شروط و لكن �شرط أن ت�ون مكملة لل�شاط الرئ���� ل�ا، و ��دف إ�� 

صارما غ�� متصا�� مع التطور الضروري الذي يجب أن مبدأ التخصص، فظّل 371ممارستھ

.�372س�� إليھ أي متعامل اقتصادي

أّن العم��ع كمثال حقيقي أث�ت الواق"سونلغاز"شركة نأخذو للتأكيد ع�� �ذه الفكرة 

اعتماد نظام�ا القانو�ي ع�� مبدأ التخصص حصر من دور�ا و جعلھ يقتصر فقط ع�� 

الك�ر�اء و نقل و توز�ع الك�ر�اء و الغاز، و لكن ع�� إثر تحول�ا إ�� شركة ذات إنتاج�شاطات 

�ان الزما ع�� �ذه الشركة التكييف مع �وضاع 195-02أس�م بموجب املرسوم الرئا��� رقم 

ا��ديدة للقطاع، فلم �عد سونلغاز مقيدة ب�شاطا��ا املعتادة من إنتاج و نقل و توز�ع الك�ر�اء 

و كذا جاالت و قطاعات أخرى �ا��روقات ا توفرت ل�ا إم�انية التدخل �� مو الغاز، و إنّم 

و ع�� إثر تحو�ل شركة سونلغاز إ�� شركة قابضة بموجب .ممارسة أعمال خارج ا��زائر

و امل�ام ا��ولة ل�ا كمجمع اقتصادي ا�سعت رقعة ال�شاطات212-11رقم الرئا��� املرسوم

.يت�ون من شركة قابضة و عّدة فروع

و عليھ ما نخلص إليھ أّن مبدأ التخصص الذي �س�ند إليھ املؤسسة العمومية ذات 

رات تطو �ش�ل عائقا أمام التكيف مع الالطا�ع الصنا�� و التجاري �� تنظيم�ا القانو�ي

�وسيلة قانونية ل�سي�� �ذه ا��اصلة �� القطاعات الشبكية و �ذا ما أدى إ�� تراجع م�ان��ا

.املرافق العامة لتف�� ا��ال أمام تب�� وسائل القانون ا��اص و املتمثلة �� الشركة التجار�ة

ري ضمن تصنف املؤسسة العامة ذات الطا�ع الصنا�� و التجا:�دار�ةلوصاية بال�سبة ل-ب

ال�يئات الالمركز�ة، و �� تخضع �� �شاط�ا للرقابة �دار�ة ال�� تمارس�ا السلطة الوصية 

للمؤسسات �قراربالرغم من .و ذلك من أجل تحقيق وحدة الّدولة و حماية املص��ة العامة

 أّن �ذه ــــــــــــــــــو التجالعمومية عموما باالستقاللية بما ف��ا املؤسسات ذات الطا�ع الصنا��
ّ
اري إال

371 Voir sur ce point : CE, Sec. Trav. Pub., avis N° 356089, Rapport public 1994, EDCE 1994, p. 409.
372 KARPENSCHI Michaël, Op.cit., p. 19.
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ّ

و ال�� قد ت�ون سة �� نص قانو�ير �ستقاللية ل�ست مطلقة، بل تخضع لرقابة و صائية مك

املتضمن 01-88من القانون رقم 45و �� �ذا السياق تنص املادة .ع�� ���اص أو �عمال

ھ373القانون التوجي�� للمؤسسات العمومية �قتصادية
ّ
تخضع ال�يئة العمومية ذات :"ع�� أن

، فمن خالل ..."الطا�ع الصنا�� و التجاري للقواعد ال�� تخضع ل�ا �دارة �� عالق��ا مع الّدولة

�ذه املادة يؤكد املشرع ع�� خضوع �ذه الطائفة من ���اص املعنو�ة للوصاية �دار�ة ع�� 

.ارة عموميةاعتبار أّ��ا من القواعد ال�� تخضع ل�ا أية إد

إّن الوصاية �دار�ة كنظام قانو�ي تخضع لھ املؤسسة العمومية الصناعية و التجار�ة 

�ش�ل عائقا كب�ً�ا أمام تكيف �ذا ال��ص املعنوي مع مقتضيات املال  و �عمال، فالوصاية 

ُمعقد من شأنھ أن يثقل �ا�ل املؤسسات العمومية ذات الطا�ع الصنا��إجراء�دار�ة 

�� القطاعات �قتصادية بصفة التطورات ا��اصلةو يجعل�ا ���ز عن مواكبة و التجاري 

خول �� منافسة شرسة مع القطاع الّد عامة و الشبكية بصفة خاصة، و ال�� فرضت عل��ا

.ا��اص من ج�ة أو��، و التكييف مع سرعة �عمال التجار�ة و �قتصادية  من ج�ة أخرى 

و عليھ فتحول املؤسسة العمومية الصناعية و التجار�ة إ�� شركة تجار�ة من شأنھ أن 

.الوصاية �دار�ةبة الصارمة ال�� تخضع ل�ا عن طر�ق يخفف ع��ا من الرقا

�عت�� املؤسسة العامة ذات الطا�ع الصنا��:من حيث ا��ماية القانونية لألموال–ج 

، و ع�� �ذا �ساس فاألموال ا��صصة ل�ا ري ��ص من أ��اص القانون العامو التجا

فاملشرع ا��زائري أقّر حماية مدنية .�374ستفيد من ا��ماية القانونية املقررة ألموال الّدولة

ل�ذه الطائفة من �موال من خالل وضع مجموعة من �ح�ام الواردة �� القانون املد�ي و ال�� 

عدم جواز :�ذه ا��ماية املقررة تتمحور حول ثالث قواعد و ��و .ن املال العام��دف إ�� تأم�

كما يضاف إ�� �ذه ا��ماية .375ا، و عدم جواز ا���ز عل��الك�، عدم جواز تمالتصرف ف��ا

انية إجراء آخر يمنع التنفيذ ع�� أموال املؤسسة العامة الصناعية و التجار�ة و �و عدم إم�

و ذلك ع�� اعتبار أّن ، راء �سو�ة قضائية �� حالة التوقف عن دفع الديون ش�ر إفالس�ا أو إج

، يتضمن القانون التوجي�� للمؤسسات العمومية �قتصادية، مرجع 1988جانفي 12مؤّرخ �� 01-88قانون رقم 373

سابق
بالفعل و بنص �عت�� أمو� للّدولة العقارات و املنقوالت ال�� تخصص"من القانون املد�ي ا��زائري 688حسب املادة 374

"ملؤسسة عامة...و�ي خاص قان
.املرجع نفسھمن689أنظر املادة 375
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حّددت ���اص ا��اضعة ألح�ام �فالس376من القانون التجاري ا��زائري 215املادة 

املعنوي و ال�سو�ة القضائية �� ال��ص الطبي�� الذي يث�ت لھ صفة التجار و ال��ص

�ص معنوي املؤسسة العامة ذات الطا�ع الصنا�� و التجاري �اا��اضع للقانون ا��اص، أّم 

.ث يخضع للقانون العام و ا��اص �� نفس الوقتذو نظام قانو�ي مزدوج بحي

إّن �ذا النظام القانو�ي الذي تتمتع بھ أموال املؤسسة العامة ذات الطا�ع الصنا��

مع عالم �عمال و �عّد ضمانة تتعارض مع و التجاري من شأنھ أن �ش�ل عائًقا أمام تكييف�ا

.أح�ام املنافسة ا��ّرة، ال�� تقت��� تكر�س مبدأ املساواة ب�ن �ل املتعامل�ن �قتصادي�ن

من الدستور ع�� ال��ام الّدولة 43خاصة و أّن املؤسس الدستوري ا��زائري ُيؤكد �� نص املادة 

ؤسسات دون التمي�� بي��م من أجل تحقيق بالعمل ع�� تحس�ن مناخ �عمال، و ازد�ار امل

.التنمية �قتصادية الوطنية

��ص معنوي من القانون اعتبار املؤسسة العامة الصناعية و التجار�ة من حيث -د

طائفة من منطلق إدراج املؤسسات العمومية ذات الطا�ع الصنا�� و التجاري ضمن :العام

إ�� ن�يجة وخيمة أال و �� استحالة ال��وء إ�� أ��اص القانون العام من شأنھ أن يقودنا 

ھ الوسيلة املث�� و املعتادة ل�سو�ة ال��اعات �� مجال �عمالو ذلك التحكيم،
ّ
.بالرغم من أن

ھ377إ م إ من ق1006/2املادة فال��جوع إ��
ّ
...نجد�ا تنص ع�� أن " و ال يجوز لأل��اص :

."لية و �� إطار الصفاقات العمومية�� عالقا��ا الّدو املعنو�ة العامة أن تطلب التحكيم، ما عدا

حرمان املؤسسة العمومية ذات الطا�ع الصنا�� و التجاري من �ستفادة من التحكيم ف

�ا ملواكبة التطورات ا��اصلة �� عائقا قانونًيا أمامأيًضا�وسيلة بديلة ل�سو�ة ال��اعات �عّد 

.مختلف ال�شاطات �قتصادية

امل��تبة عن تطبيق و الصناعية و التجار�ةالقانونية ل��اجع املؤسسة العموميةق العوائ-2

�عت�� املؤسسة العامة ذات الطا�ع الصنا�� و التجاري ع�� حّد �عب�� أحد :افسةنقانون امل

أو �قتصاد (د املّوجھ الكتاب الفر�سي�ن بمثابة ك�� تار��� موروث عن العصر الذ��� لالقتصا

»)املسّ�� un trésor historique de l’âge d’or de l’économie administrée »
و �� �ش�ّل إحدى الطرق ،378

.املعتمدة من قبل الّدولة للتّدخل �� ا��قل �قتصادي

.متمممعّدل و ،1975د�سم�� ��19 مؤّرخ 101يتضمن القانون التجاري، ج ر عدد ،26/9/1975مؤّرخ �� 59-75أمر رقم 376
.مرجع سابقيتضمن قانون �جراءات املدنية و �دار�ة، ،  2008فيفري 25مؤّرخ �� 09-08قانون رقم 377

378 PLESSIX Benoit, « L’établissement public industriel et commercial au Coeur des mutations du droit

administratif », JCP, la semaine juridique: administration et collectivités territoriales , 26 mars 2007, n°13, p.35.



املنافسة ا��ّرةللمرافق العامة الشبكية مع تكييف التنظيم ال�يك�� نحو:مظا�ر تحر�ر القطاعات الشبكيةالباب �ّول 

146

املؤسسة تراجعت �س�ب تراجع نظام �قتصاد املّوجھ ه امل�انة ال�� �انت تح��� ��اغ�� أّن �ذ

فّرض ع�� الّدولة ����اب التدر��� من الذياقتصاد السوق و الذي حّل محلھ نظام 

.��شطة ال�� عّرفت انفتاًحا ع�� املنافسة ا��ّرة 

إّن تحر�ر القطاعات الشبكية ع�� املبادرة ا��اصة و إخضاع�ا لقانون املنافسة �ان لھ 

القطاعات، و ذلك  من النظام القانو�ي للمتعامل العمومي التار��� ا��تكر ل�ذهكب�� ع��تأث��

�ش�ل ضمانة من شأ��ا املساس بمبدأ �ان الذي �ذا النظامخالل الس�� نحو خوصصة 

.املساواة �� الفرص الذي ُ�عد الرك��ة �ساسية للمنافسة ا��رة و القانون الذي يحكم�ا

قتصادي�ن فمن منطلق أّن قانون املنافسة ُيقّدس مبدأ الت�افؤ �� الفرص ب�ن �ل املتعامل�ن �

ھ 
ّ
��تم إ�� حّد كب�� بأن ال ت�ون ال -قانون املنافسةأي –سواء �انوا عمومي�ن أو خواص، فإن

.ملكية املتعامل �قتصادي أو ا��قوق املنوحة لھ س�ًبا لعرقلة املنافسة

و �� �ذا السياق انتقدت  ال��نة �رو�ية �� العديد من قرارا��ا وضعية املؤسسات العمومية 

و نظام�ا القانو�ي ا��اضع للقانون العام،  فاعت����ا من قبيل الضمانات غ�� الفر�سية

Garantie)ا��ددة للّدولة  illimité de l’état) من �تفاقية 88و 87املتعارضة مع أح�ام املواد

فحسب �ذه .امل�شئة للمجموعة �رو�ية و املتعلقة بإعانات الّدولة للمؤسسات العمومية

خاصة ما (ال��نة فإّن النظام القانو�ي للمؤسسة العمومية ذات الطا�ع الصنا�� و التجاري 

ق با��ماية القانونية املمنوحة ألموال�ا و عدم إم�انية ش�ر إفالس�ا أو إجراء �سو�ة 
ّ
يتعل

deولة غ�� صر�حة و غ�� محددة من قبل الّد انةـــــــــــ�ل ضمـــــــــــــــــــــ�ش)قضائية مع�ا l’Etatimplicite et

illimité، من الّدولة الفر�سية إعادة النظر �� وضعية مؤسسا��ا و ل�ذا الس�ب طالبت

العمومية ال�� �انت محتكرة لبعض ��شطة الشبكية ل�ي ال ي�نا�� نظام�ا القانو�ي مع أح�ام 

.�379تفاقية امل�شئة للمجموعة �رو�ية و املتعلقة بإعانات الّدولة

379 Voir sur ce point :

-KARPENSCHI Michaël, Op.cit., p.19.

- NICINSKI Sophie, « La transformation des établissements publics industriels et commerciaux en

sociétés »,Op.cit.,p.36.

- COSSALTER Philippe, « Les EPIC face au droit de la concurrence », JCP, la semaine juridique :

administration et collectivités territoriales, 14 septembre 2009, n°82.38, p.p. 39-44.
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الفرص ب�ن املتعامل�ن ت�افؤسس الدستوري ا��زائري ع�� مبدألقد أكّد املؤ 

من الدستور، عندما ألزم الّدولة 43ع��م القانونية �� نص املادة ي�قتصادي�ن م�ما �انت طب

من أجل تحقيق دون التمي�� بي��مع�� العمل ع�� تحس�ن مناخ �عمال و ازد�ار املؤسسات

معاملة تم��ية للمتعامل العمومي �س�ب مركزه القانو�ي �عّد فأّي .قتصادية الوطنيةالتنمية �

.الدستور من ج�ة و ألح�ام قانون املنافسة من ج�ة أخرى خرقا فا��ا ألح�ام 

الدافعة إ�� تحو�ل املؤسسات العامة ذات الطا�ع �س��اتيجيةو �سباب املالية-ثانًيا

.ر�ات تجار�ةالصنا�� و التجاري إ�� ش

��وء الّدولة إ�� أسلوب املؤسسة العامة ذات الطا�ع الصنا�� و التجاري ل�سي�� إّن 

منھ �و التخفيف من العبء املا�� ع���ّول �عض املرافق العامة الشبكية �ان ال�دف 

ن�يجة و�التمتع�ا بال��صية املعنو�ة م��اني��ا، خاصة و أّن امل��ة �ساسية ل�ذه املؤسسة ��

كما بذمة مالية مستقلة عن الذمة املالية للّدولة أو ا��ماعة ا��لية امل�شئة ل�ا،تمتع�اعن ذلك

رصد ف��ا جميع نفقا��ا 
ُ
يث�ت ل�ا أيًضا استقالل ما�� يتجسد �� وجود م��انية خاصة ��ا ت

:ال�� تنص01380-88قانون رقم من ال45املادة لقد أكدت ع�� �ذه ا��اصيةوو إيرادا��ا،

...  لألح�ام القانونية و التنظيمية "
ً
و يكون ل�ا �� حيا��ا ذمة مالية و موازنة خاصة طبقا

أن
ّ

."املطبقة �� �ذا الش

بل �� حقيقة �مر ،غ�� أّن الواقع العم�� أث�ت ��ز �ذه املؤسسات عن تحقيق �ذه الغاية

و �� العديد من ا��االت للّدولة من خالل �عانات ال�� �انت تقدم�ا ل�ازادت من العبء املا�� 

.�ذه �عانات �ش�ل املورد الوحيد للمؤسسة

الوضعية املالية للمؤسسة العامة ذات الطا�ع الصنا�� و التجاري ال إّن من ج�ة أخرى، 

ع ا��اص و ذلك بحكم كة مع القطااو ال تجلب أصال الشر �س�ثمارات ا��اصة�س��وي كث�ً�ا

ف�ذه الوضعية �عّد عائًقا اس��اتيجيا يحول أمام .امتالك رأسمال �ذه املؤسساتانفراد الّدولة ب

، الّدولةاملؤسسات و التخفيف ع�� م��انيةدخول رؤوس �موال ا��اصة لتمو�ل مثل �ذه

،ع متعامل�ن أخر�نيمكن التقر�ب ب�ن املؤسسة العامة ذات الطا�ع الصنا�� و التجاري مفكيف

كيف يمكن .إذا �ان من املستحيل التوف�� ل�ؤالء الشر�اء ا��تمل�ن �سي�� رشيد و إدارة فّعالة؟

جلب مس�ثمر�ن �� املؤسسات العامة الصناعية و التجار�ة، �� ح�ن أن الوصول إ�� �ستحواذ 

.، يتضمن القانون التوجي�� للمؤسسات العمومية �قتصادية، مرجع سابق12/1/1988مؤّرخ �� 01-88قانون رقم 380
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كيف يمكن ا��صول ع�� .ع�� عملية الرقابة �� املدى القص�� أو الطو�ل أمر مستحيل التحقق؟

و التجار�ة، إذا �ان �ر �شاط املؤسسة العامة الصناعيةمصادر مالية جديدة �ساعد ع�� تطو 

إ�� السوق أن تدخل املؤسسة العامة ذات الطا�ع الصنا�� و التجاري من غ�� املمكن

.؟381البور���

ذات الطا�ع الصنا�� إّن الطا�ع ا��ما�ي املفرط الذي تتمتع بھ أموال املؤسسات العامة 

ال�� لم �عد تص�� ل�سي�� العديد من ،�� التخ�� عن �ذه الوسيلة القانونيةو التجاري �ّ�ل

خر آالقطاعات املرفقية ذات الطا�ع الشب�ي املفتوحة ع�� املنافسة ا��ّرة، و �نتقال إ�� أسلوب 

تمثل �� خوصصة النظام القانو�ي ل�ذه من شأنھ أن يتجاوز �ل �نتقادات املّوج�ة ل�ا، و امل

.ألح�ام القانون ا��اصاملؤسسة العمومية لتتحول إ�� شر�ات تجار�ة تخضع

الفرع الثا�ي

�� القطاعات الشبكيةنتائج تحّول النظام القانو�ي للمتعامل العمومي التار���

قطاعات الشبكية إ�� إّن تحول النظام القانو�ي للمتعامل التار��� العمومي الناشط �� ال

ركز القانو�ي ـــــــــــــــــــــــــــــــ، املامل��مةقودــــــــــــــشركة تجار�ة �ست�بع عّدة آثار قانونية تمس طبيعة الع

ف�ذا التحّول الذي �ش�ده .�ذا ال��ص القانو�يلللمستخدم�ن، و النظام القانو�ي ألموا

من عملية قانونية �س�� بخوصصة النظام القانو�ي ال�� املتعامل العمومي التار��� يدخل ض

 (��دف إ�� إخراج �ذا املتعامل من حقل القانون العام إ�� حقل القانون ا��اص
ً
).أّوال

من ج�ة أخرى تحّول املتعامل التار��� العمومي من مؤسسة عمومية ذات طا�ع صنا�� 

�نتقال من الّدولة املالكة :نونية �امة جًدا و ��و تجاري إ�� شركة تجار�ة يؤدي إ�� ن�يجة قا

).ثانًيا(لرأسمال املتعامل العمومي إ�� الّدولة املسا�مة �� �ذا الرأسمال

 
ً
ا��روج من حقل القانون العام :ار��� العموميخوصصة النظام القانو�ي للمتعامل الت-أّوال

.امللكية العموميةنطاق دون 

 
ُ
قة بتحر�ر القطاعات الشبكية ع�� إثر السياسة امل

ّ
تبعة من قبل الّدولة ا��زائر�ة و املتعل

ع�� املبادرة ا��اصة، فإّن النصوص القانونية ا��ّسدة ل�ذه السياسة تب�ت فكرة جو�ر�ة 

تتمثل �� تحو�ل النظام القانو�ي للمتعامل العمومي الذي �ان يحتكر �ذه القطاعات، لي�تقل 

��ص معنوي يخضع للقانون ا��اص إ��خاضع للقانون العام �ذا �خ�� من ��ص معنوي 

.)1(شأنھ �� ذلك شأن الشر�ات التجار�ة ا��اصة

381 Voir sur ce point : KARPENSCHI Michaël, Op.cit., p.p. 19-20
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ھ ما يمكن ���لھ ع�� النظام القانو�ي للمتعامل
ّ
العمومي ، حقيقة أصبح التار���غ�� أن

� با�� يخضع ألح�ام القانون ا��اص، لكن مع اح��ام الطا�ع العمومي لھ الذي ال نجده �

فطا�ع العمومية الذي ينفرد بھ املتعامل التار��� �و ن�يجة املتعامل�ن ا��واص املنافس�ن لھ،

.382)2(ال��امھ القيام ببعض امل�ام ا��اصة و الروابط ال�� تجمعھ بالسلطات العمومية

إّن ا��ديث عن :؟خضوع النظام القانو�ي للمتعامل العمومي ألح�ام القانون ا��اص-1

ية خوصصة النظام القانو�ي للمتعامل العمومي �� القطاعات الشبكية يجّرنا للبحث فيما عمل

م�ا مع املستخدم�ني، و العالقات امل�نية ال�� يق)أ(ال�� ُي��م�االعقود�ّل منمدى خضوع

.ألح�ام القانون ا��اص)ج(، و كذا �موال ال�� يملك�ا)ب(

ومي مما ال شك فيھ أّن العقود ال�� ي��م�ا املتعامل العم:ي للعقودمن حيث النظام القانو�-أ

تخضع ألح�ام و مبادئ نظامھ القانو�ي و إخراجھ من حقل القانون العامخوصصةالتار��� �عد 

غ�� أّن الوضع ل�س ��ذه ال�ساطة، فبالرجوع إ�� قانون الصفقات العمومية نجد .القانون ا��اص

املتضمن 247383-15ح�ام املرسوم الرئا��� رقم أل �ضوع ا�صراحة ع�� منھ تنص06أّن املادة 

و امل��مة الصفقات العمومية محّل نفقاتو تفو�ضات املرفق العامتنظيم الصفقات العمومية

ف بانجاز عملية ممولة �لياملؤسسات العمومية ا��اضعة لل�شر�ع التجاري، عندمن
ّ
ا ما ت�ل

�عبارة أخرى فاّن العقود ال�� .قتة أو ��ائية من الّدولة أو ا��ماعات ا��ليةا، بمسا�مة مؤ أو جزئي

ح�� �عد اتخاذه ش�ل شركة الناشط �� القطاعات الشبكية،ي��م�ا املتعامل التار��� العمومي

من القانون ا��اص �� عقود إدار�ة، تخضع لقانون الصفقات العمومية و ذلك �� ا��الة تجار�ة 

:و ال�� تنحصر فيماي��عاله، املذ�ورة أ06ف��ا شروط املادة ال�� تتوفر 

التار���العموميلمتعاملمن طرف مؤسسة عمومية و �و الوضع بال�سبة لأّن العقد م��م -

الذي عادة ما ي�ون مؤسسة عامة اقتصادية تأخذ ش�ل شركة مسا�مة، كما �و ا��ال بال�سبة 

.الت، املؤسسة الوطنية للنقل بالسكك ا��ديدية، ا��زائر�ة لالتصاسونلغازلشركة

.أي أّ��ا تمارس �شاط اقتصاديتخضع لل�شر�ع التجاري ة�ذه املؤسسة العموميو -

�و إنجاز عملية ممولة بصفة �لية أو جزئية، و بمسا�مة مؤقتة أو ��ائية و أّن موضوع العقد -

.من قبل الّدولة أو ا��ماعات ا��لية

382 DELVOLVE Pierre, Droit public de l’économie, Dalloz, Paris, 1998, p.706.
جع تفو�ضات املرفق العام، مر ، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية و16/9/2015مؤّرخ �� 247-15م مرسوم رئا��� رق383

.سابق
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ح�� -ا��صر�ة �و خضوع املتعامل التار��� العمومي �� �عض ا��االتاملالحظ إذن 

ألح�ام قانون الصفقات العمومية، و �ذا ما يؤدي إ�� إرساء -خوصصة نظامھ القانو�ي�عد  

حكم قانو�ي غر�ب و�و خضوع �ذا املتعامل الذي �عّد ��ص من أ��اص القانون ا��اص 

�ش�ل تجا�ل صر�ح للمعيار العضوي الذي ت�ناه املشرع ، و �ذا الوضع لرقابة القا��� �داري 

.384ق إ م إمن800ا��زائري �� نص املادة 

و إ م إمن ق800ب�ن نص املادة الصارخو ما يز�د من غرابة �ذا ا��كم القانو�ي �و �صطدام

قات نظيم الصفاملتضمن ت247-15من املرسوم الرئا��� رقم 06، مع نص املادة �و نص �شر���

قا ملبدأ تدرج القوان�ن فال يمكن ــــــــ��، فتطبيـــــنظيتو �و نصاملرفق العامالعمومية و تفو�ضات

�ذا .385)نص �شر���(أح�ام نص أعال منھ درجةفــــــأن يخال)مرسوم رئا���(لنص أد�ى درجة

ا��كمة �دار�ة نص �� فقر��ا �خ��ة ع�� اختصاص من ق إ م إ ت801بالرغم من أّن  املادة 

بالقضايا املمنوحة ل�ا بنصوص خاصة، ف�ذا ال ي��ر �ذا التجاوز ع�� اعتبار أّن النص ا��اص 

الذي يمنح �ختصاص للمحكمة �دار�ة يجب أن ي�ون �� نفس مرتبة قانون �جراءات املدنية   

.و �دار�ة أو أع�� منھ درجة

املتعامل العمومي التار��� من مؤسسة عمومية ذات إّن انتقال:من حيث العالقات امل�نية-ب

النظام القانو�ي ع��طا�ع صنا�� و تجاري إ�� شركة من القانون ا��اص ل�س لھ تأث�� كب��

للمؤسسة فإذا ما است�ن�نا املدير و ا��اسب العام.مل�نية ال�� تر�طھ مع املستخدم�نلعالقات ال

فإّن با�� املستخدم�ن ،لقانون الوظيف العمومي�نومية الصناعية و التجار�ة ا��اضعالعم

ق فاإلش�ال الوحيد املثار �� �ذا ا��ال.386يخضعون للقانون ا��اص أي قانون العمل
ّ
إذن يتعل

ن�يجة تحول املركز ف�ل يتأثر مركز�م القانو�ي، )العمومياملدير و ا��اسب(��ذين املوظف�ن

القانو�ي لل�يئة املستخدمة؟

يمنع من أن يحتفظ �ّل من جابة ع�� �ذا ال�ساؤل ي�ون بالنفي، فل�س �ناك ماإّن � 

و ا��اسب العام بمركزه القانو�ي كموظف عمومي ح�� �عد تحّول ال�يئة املستخدمة إ�� املدير

.و �دار�ة، مرجع سابق، يتضمن قانون �جراءات املدنية 2008فيفري 25مؤّرخ �� 09-08نون رقم قا384
ص ،3،2011والتوز�علل�شرجسور ،3ط ،العموميةالصفقاتتنظيمشرح،عماربوضياف:أنظر حول �ذه النقطة385

.321-318ص
:أنظر حول �ذه الفكرة386

GARBAR Christian- Albert, « Les EPIC face à leurs personnels, De la différenciation à l’indifférenciation. »,

JCP, la semaine juridique : l’administration et les collectivités territoriales, 27 juillet 2009, n° 31-35, p.p. 27-30.
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نجد أّن 387من قانون الوظيف العمومي02فبالرجوع إ�� نص املادة .شركة من القانون ا��اص

�� املؤسسات و �دارات ي ُيطبق ع�� املوظف�ن الذين يمارسون �شاط�م �ذا النص القانو�

:يقصـد م��او ال�� العمومية

ولة واملصا�� غ�� املمركزة التا�عة ل�ا وا��ماعات املؤسسـات العمومية، و�دارات املركز�ة �� الّد 

مومية ذات الطا�ع العل�� �قليميـة واملـؤسسـات العمومـية ذات الطا�ـع �داري، واملؤسسات الع

والثقا�� وامل�� واملؤسسات العمومية ذات الطا�ع العل�� والتكنولو�� و�ل مؤسسة عمومية 

.يمكن أن يخضع مستخدمو�ا ألح�ام �ذا القانون �سا���

ھ ال يوجد ما يمنع من وجود مستخدم�ن ل�م 
ّ
و عليھ يمكن أن �ست�تج من خالل �ذه املادة أن

ي ضمن املتعامل التار��� الذي تحّول إ�� شركة تجار�ة، ع�� اعتبار أّن �ذا صفة موظف عموم

ھ ال يزال يحتفظ بالطا�ع العمومي �س
ّ
�ب امتالك �خ�� ح�� �عد خوصصة نظامھ القانو�ي فإن

ھ يدخل ضمن طائفة املؤسسات العموميةالّدولة �ّل أو أغلبية
ّ
.رأسمالھ، أي أن

كرة �� التجر�ة ا��زائر�ة يتمثل �� شركة سونلغاز ال�� تّمت خوصصة املثال التطبيقي ل�ذه الفو 

نظام�ا القانو�ي من خالل تحو�ل�ا من مؤسسة عامة ذات طا�ع صنا�� و تجاري إ�� شركة ذات 

القانون �سا��� ل�ذه املؤسسة العمومية أس�م منظمة �� ش�ل شركة قابضة، و بالرجوع إ��

ھ �ُ نجد بأّن الرئ�س املدير العام 
ّ
ن من قبل رئ�س الّدولة ع�ّ ل�ا لھ مركز موظف عام ع�� اعتبار أن

.388بموجب مرسوم رئا���

03-2000من القانون رقم 146، و بالرجوع إ�� نص املادة �تصاالت�� مجالأّما

بأّن املستخدم�ن املتضمن القواعد العامة لل��يد و املواصالت السلكية و الالسلكية، نجد

امل�ن ع�� مستوى إدارة ال��يد و املواصالت السلكية و الالسلكية تّم تحو�ل�م بمجرد الدائم�ن الع

املتعامل التار��� للمواصالت السلكية إ�� دخول النص القانو�ي املذ�ور أعاله ح�� التنفيذ

(اتصاالت ا��زائر"و الالسلكية  منح ،  و بموجب �ذه املادة389)و �و شركة تجار�ة ذات أس�م"

مؤّرخ �� 46، يتضمن القانون �سا��� العام للوظيفة العمومية، ج ر عدد 2006جو�لية 15مؤّرخ �� 03-06أمر رقم 387

.2006جو�لية 16
-02، املعّدل و املتمم للمرسوم الرئا��� رقم 2011جوان 02مؤّرخ �� 212-11من املرسوم الرئا��� رقم 06أنظر املادة 388

سونلغاز "، و املتضمن القانون �سا��� للشركة ا��زائر�ة للك�ر�اء و الغاز املسماة  2002املؤّرخ �� �ّول جوان 195

.مرجع سابق، ."ا.ذ.ش
�عد تحو�ل �شاطات ،توز�ع املستخدم�ن الدائم�ن ع�� مستوى وزارة ال��يد و املواصالت السلكية و الالسلكيةتّم 389

الضبط و �ستغالل إ�� �ل من سلطة ضبط ال��يد و املواصالت السلكية و الالسلكية و املتعامل�ن املنصوص عل��ما �� نص 
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�حتفاظ بمركز�م القانو�ي القائم كموظف�ن :حر�ة �ختيار ب�ناملشرع ل�ؤالء املستخدم�ن 

املواصالت السلكية عمومي�ن، أو اختيار القانون �سا��� ملستخدمي سلطة ضبط ال��يد و

.03-2000انون من الق12مستخدمي املتعامل�ن املنصوص عل��م �� نص املادة أو و الالسلكية،

�عد العموميمن البدي�� أن ت�ون �موال ال�� يملك�ا املتعامل التار���:من حيث �موال-ج

خوصصة نظامھ القانو�ي يحكم�ا القانون ا��اص و عليھ سوف تفقد ا��ماية القانونية ال�� 

أكّدت ع�� �ذا و لقد .امة ذات الطا�ع الصنا�� و التجاري �� ظل املؤسسة الع�انت تتمتع ��ا

ق ب�نظيم، �سي�� و خوصصة املؤسسات العامة 04-01من �مر رقم 04ا��كم  املادة 
ّ
املتعل

�قتصادية عندما نصت ع�� أّن أموال املؤسسات العمومية �قتصادية قابلة للتنازل ع��ا 

لكن ما يمكن ���يلھ �� .�ذا �مرو قابلة للتصرف ف��ا وفقا لقواعد الشر�عة العامة و أح�ام 

شر�عة العامة أي القانون املذ�ورة أعاله إ�� ال�04ذه النقطة و �و أّن املشرع يحيلنا �� املادة 

.املد�ي، �� ح�ن أننا نجد تناقض صر�ح ب�ن النص�ن

�قتصادية ال العامةتنص صراحة ع�� أّن أموال املؤسسة04-01من �مر رقم 04فاملادة 

من القانون 889تتمتع بأية حماية قانونية شأ��ا شأن أموال الشر�ات ا��اصة، �� ح�ن أّن املادة 

املد�ي أقّرت حماية مدنية ألموال املؤسسات العمومية من خالل تقر�ر ثالث قواعد و �� عدم 

.جواز التصرف ف��ا، عدم جواز ملكي��ا و عدم جواز التنفيذ عل��ا

ال�شاط�ن �� سية لبعض املتعامل�ن التار�خ�نوع إ�� القوان�ن �ساالرجبجانب آخر ومن

القطاعات الشبكية �س�نج أّن أموال�ا ما تزال تتمتع بحماية قانونية، و أبرز مثال عن ذلك  شركة 

فة ب�شاطات انتاج، نقل و توز�ع .سونلغاز
ّ
فرأسمال �ذه �خ��ة و كذا رأسمال فروع�ا امل�ل

و عليھ و أمام �ذا التناقض .390و توز�ع الغاز غ�� قابل للتقادم أو التصرف فيھالك�ر�اء، و انتاج 

.�� النصوص القانونية فما �و ا��ّل املعتمد؟

، يحدد القواعد 2000أوت 05املؤّرخ �� 03-2000من القانون رقم 145أنظر املادة .03-2000من القانون رقم 12املادة 

.العامة لل��يد و املواصالت السلكية و الالسلكية، معّدل و متمم، مرجع سابق
-02، املعّدل و املتمم للمرسوم الرئا��� رقم 2011جوان 02مؤّرخ �� 212-11من املرسوم الرئا��� رقم 02أنظر املادة 390

سونلغاز "، و املتضمن القانون �سا��� للشركة ا��زائر�ة للك�ر�اء و الغاز املسماة  2002خ �� �ّول جوان املؤّر 195

.، مرجع سابق."ا.ذ.ش
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�� س�يل رفع التناقض املشار إليھ يكفي �عتماد ع�� مبدأ ا��اص ُيقّيد العام، فمادام 

ھ يقيد أح�04-01أّن �مر رقم 
ّ
كما يمكن �عتماد .ام الشر�عة العامة�عت�� نص قانو�ي خاص فإن

كنص �شر��� عادي يج�� التصرف �� 04-01أيضا ع�� قاعدة تدرج القوان�ن، فإذا �ان �مر رقم 

املتضمن 212-11أموال املؤسسات العامة �قتصادية فيمكن أن �س�بعد املرسوم الرئا��� رقم 

ھ أقل درجة  من �ّول "سونلغاز"القانون �سا��� للشركة ا��زائر�ة للك�ر�اء و الغاز
ّ
.بحكم أن

ذو طا�ع عمومي:املتعامل التار��� �� القطاعات الشبكية-2

بفتح�ا ع�� املبادرة ا��اصة و بتحو�ل تم�ّ�ت عملية إعادة �ي�لة القطاعات الشبكية

متعامل�ن �شاطات �ستغالل ال�� �انت تمارس�ا الّدولة إ�� متعامل�ن عمومي�ن ي�نافسون مع 

كما مست عملية إعادة ال�ي�لة النظام القانو�ي ل�ؤالء املتعامل�ن العمومي�ن من خالل .خواص

و تحول��م إ�� أ��اص خاضعة للقانون ا��اص لكن دون ھ نحو عملية ا��وصصةالتوج

املساس بامللكية العمومية، فاملتعامل�ن التار�خ�ن �� القطاعات الشبكية بالرغم خوصصة 

من طائفة املؤسسات ن القطاع العام من خالل إدراج�ا ضالقانو�ي، فإّ��ا تبقى دائما منظام�ا 

.انون العام �ّل أو أغلبية رأسمال�ال�� تحوز الّدولة أو أحد أ��اص القاالعمومية �قتصادية

�ذه الوضعية ال�� يتواجد ف��ا املتعامل التار��� و �و �ونھ يخضع للقانون ا��اص من

ج�ة أخرى، ي��تب ع��ا آثار قد تنعكس ع�� ة، و يدخل ضمن امللكية العمومية منج�

).ب(و ع�� الس�� ا��سن للمنافسة �� القطاع املع��،)أ(�ستقاللية ال�� تتم�� ��ا

�عت�� �ستقاللية إحدى :للمتعامل التار��� و ا�ع�اسھ ع�� استقالليتھالطا�ع العمومي -أ

، و ال�� تتمتع من خالل�ا بقدر كب�� من ؤسسات العمومية �قتصاديةا��صائص املم��ة للم

غ�� .�ة �� اتخاذ القرارات و التحكم �� ا��انب املا�� ل�ا و قدر��ا ع�� املراقبة و تقييم أدا��اا��رّ 

سسة العمومية فإّن املؤ "زوايمية رشيد"أّن الواقع يث�ت عكس ذلك، فع�� حد �عب�� �ستاذ 

�� عبارة عن عمل ح�ومي يخضع أل�واء السلطة فجانب �ستقاللية�عا�ي من�قتصادية

تحمل ع�� عاتق�ا تحقيق أ�داف موروثة، و ال�� لم -أي املؤسسة العمومية–العمومية، كما أّ��ا

.391باعتبار أّ��ا أداة �� يد الّدولة،تتمكن النصوص القانونية لوحد�ا إلغا��ا

391 L ’entreprise publique "subit le projet d’autonomie qui reste une œuvre étatique ; ensuite, elle est chargée

d’un héritage qu’elle porte en elle en tant que structure instrumentale et que la seule force des textes n’est

pas en mesure de gommer". ZOUAÏMIA Rachid, «L’ambivalence de l’entreprise publique en Algérie », op.cit,

p.152.
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إقامــــةمن خالل ع�� استقالليتھمي للمتعامل التار��� أيضاكما ينعكس الطا�ع العمو 

ممثلة بمجلس مسا�مات الّدولة و ب�ن طر�ق إبرام اتفاقيات بي��ا عالقة خاصة مع الّدولة عن

و ا��اضع مؤسسة عمومية ذات طا�ع اقتصاديتعامل التار��� الذي �و عبارة عنامل�ذا 

.392لتبعات ا��دمة العمومية

إّن الطا�ع العمومي :عمومي للمتعامل التار��� و ا�ع�اسھ ع�� املنافسة �� السوق الطا�ع ال-ب

الذي يتمّ�� بھ املتعامل التار��� �� القطاعات الشبكية من شأنھ أن ي�ون لھ ا�ع�اسات سلبية 

:ع�� املنافسة ا��ّرة و ال����ة �� القطاعات املعنية، و يمكن إبراز ذلك �� ا��وانب التالية

�ون مصدرا ��مايتھ ضد ا��اطر ال�� قد يتعارض ل�ا ع العمومي للمتعامل التار��� قد يا�الط-

و تتحقق �ذه ا��ماية.�س�ب التنافس ا��تدم ب�ن املتعامل�ن �قتصادي�ن الناشط�ن �� السوق 

مثال من خالل تو�� خطر إفالس �ذا املتعامل عن طر�ق منحھ إعانات ال �ستفيد م��ا املتعامل�ن

.ا��واص

إّن الطا�ع العمومي للمتعامل التار��� قد يمنح لھ فرصة الرت�اب إحدى املمارسات املقيدة -

ال�يمنة، و تتحقق �ذه الصورة ع�� اعتبار أّن �ذا ةللمنافسة أال و �� التعسف �� وضعي

�ر�اء الك(املتعامل �و الوحيد الذي يملك و ُ�س�� امل�شآت �ساسية للقطاع الشب�ي املع�� 

، و بالتا�� قد يرفض دخول متعامل�ن جدد إ�� �ذه ال�يا�ل ....)ياهو الغاز، �تصاالت، النقل، امل

أو يفرض شروط تم��ية من شأ��ا أن تمس بمبدأ الت�افؤ �� الضرور�ة ملمارسة ال�شاط املع��

.الفرص الذي �عد الرك��ة �ساسية لقانون املنافسة

خ�� ما يمكن أن نخلص إليھ �� �ذه النقطة و�و أّن الطا�ع العمومي للمتعامل �� � 

�ش�ل ضمانة خفية من شأ��ا أن ��دم مبدأ عدم التمي�� ب�ن � �� القطاعات الشبكيةالتار��

من 43تعامل�ن �قتصادي�ن الذي �عّد من ب�ن املبادئ املكرسة دستورً�ا، فلقد نصت املادة امل

دون �عمل الّدولة ع�� تحس�ن مناخ �عمال، و ���ع ع�� ازد�ار املؤسسات :"ْن ع�� أ393الدستور 

و عليھ كيف يمكن للدّولة أن ���ع �عوان �قتصادي�ن ع�� �زد�ار من أجل تحقيق ...".تمي��

.تنمية اقتصادية وطنية �� ح�ن أّ��ا �سا�م �� التمي�� ب�ن �ؤالء �عوان

ق ب�نظيم، �سي�� و خوصصة املؤسسات العامة ، ي2001أوت 20مؤرخ 04-01رقم �مرمن 07أنظر املادة 392
ّ
تعل

.�قتصادية، معّدل و متمم، مرجع سابق
.، معّدل و متمم، مرجع سابق1996لسنة لشعبيةالديمقراطية اةلّدولة ا��زائر�ادستور 393
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ً
إ�� الّدولة املسا�مة �� رأسمالھلتار��� لمتعامل اولة املالكة لنتقال من الّد � -ثانيا

ن�يجة لتحول النظام القانو�ي للمتعامل التار��� من خالل انتقالھ من مؤسسة عمومية 

، ة العالقة ال�� تر�ط الّدولة بھذات طا�ع صنا�� و تجاري إ�� شركة تجار�ة، �غ��ت أيضا طبيع

جّد صارم و �و نظام الوصاية �دار�ة إ�� نظام يتما��� مع عالم لت�تقل من نظام غ�� متكّيف و

.)actionnariat(�عمال و �و نظام املشاركة ال�سا�مية 

من دولة مالكة -و لقد �عّددت �سباب ال�� �انت مصدرا ل�ذا التحول الطارئ ع�� مركز الّدولة

و الذي �� املؤسسات العموميةع، من بي��ا فشل نظام الوصاية املطبق -إ�� دولة مسا�مة

ال�� ا��وانباست�بعد فشل �ذه املؤسسات عن أداء الدور املنوط ��ا، و كذلك �زمة املتعددة

جو�ر�ة �� دفع��ا إ�� إدخال �عديالتعاش��ا الّدولة ا��زائر�ة �� أواخر الثماني�يات و ال��

bonne)رشيد �سي��منظوم��ا القانونية و ال�� �ان ال�دف �سا��� م��ا �و ت gouvernance)

.)1(املؤسسات العمومية خاصة �قتصادية م��ا

الّدولة ملركز املسا�م ضمن املتعامل التار��� ال �ع�� أّ��ا سوف تتصرف اتخاذغ�� أّن 

ما قد ت�ون 
ّ
كما يتصرف أي مس�ثمر خاص آخر و الذي ي�ون دافعھ �ّول �و تحقيق الر�ح، و إن

ق أساًسا بتحقيق املص��ة العامةللّدولة املسا�
ّ
و من �ذا .مة دوافع أخرى غ�� الر�ح تتعل

�عّد مسا�م من نوع خاص مختلف تماما عن املسا�م�ن املنطلق يمكن لنا القول بأّن الّدولة 

)2(ا��واص �� الشر�ات التجار�ة

�س فكرة الّدولة إّن البوادر �و�� لتكر :�ي لتكر�س فكرة الّدولة املسا�مةالقانو طار � -1

بموجب القانون التوجي�� للمؤسسات �اناملسا�مة و التخ�� عن مركز الّدولة الوصية

الذي سعت من خاللھ السلطة العامة �� ا��زائر إ�� تحر�ر 01394-88العمومية �قتصادية رقم 

لقانونية باملقابل وجوب إخضاع�ا للقواعد ا�ذه املؤسسات من التبعية الشديدة اتجاه الّدولة و

�� ظل �ذه ت الّدولة ا��زائر�ةأ�شأكما،ال�� تحكم املؤسسات ا��اصة ال�� �� بصدد منافس��ا

ل ل�ا � تصناديق املسا�مة ال�� �ان�صالحات
ّ
، إذ عمل س�ثمارات التجار�ة التا�عة ل�اقد و�

ع�� �غي�� املتضمن القانون التوجي�� للمؤسسات العمومية �قتصادية01-88القانون رقم 

النظام القانو�ي الذي يحكم املؤسسة العمومية �قتصادية خاصة إعادة النظر �� الش�ل 

.مرجع سابق، يتضمن القانون التوجي�� للمؤسسات العمومية �قتصادية،12/1/1988مؤرخ �� 01–88رقم قانون 394
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395القانو�ي الذي تتخذه، إما �� ش�ل شر�ات املسا�مة أو ش�ل شر�ات املسؤولية ا��دودة

ولة املسا�م ّد و �بتعاد عن الطر�قة الكالسيكية و الب��وقراطية �� �سي�� املؤسسة، إذ تبقى ال

الوحيد لكن مع مراعاة الطا�ع التجاري لألموال، فال بد أن تخضع �� ال�سي�� للنظام القانو�ي 

الذي يحكم الشر�ات التجار�ة، و �عد بذلك صناديق املسا�مة آلية جديدة ل�سي�� أموال 

.ولةاملؤسسة دون التدخل املباشر من طرف الّد 

 22-95صدر �مر رقم 1995و �� سنة 
ّ
 25-95رقمق با��وصصة و �مراملتعل

ّ
ق ب�سي�� املتعل

ولة، �ذه النصوص اعت��ت املؤسسة العمومية �قتصادية رؤوس �موال التجار�ة التا�عة للّد 

 �اشركة تجار�ة و وضع�
ّ
ت �� إطار تنظي�� جديد باستحداث الشر�ات القابضة العمومية ال�� حل

ولة �� املؤسسات العمومية شرع �موال ال�� تحوز�ا الّد ل املل صناديق املسا�مة، إذ خوّ مّح 

.396للشر�ات القابضة و اع��ف ل�ا بحق �سي���ا وفق أح�ام القانون التجاري 

 04-01و �عد إلغاء الشر�ات القابضة العمومية بموجب �مر رقم 
ّ
ق ب�نظيم املؤسسات املتعل

ولة إ�� موال التجار�ة التا�عة للّد العمومية �قتصادية و�سي���ا و خوصص��ا تم توكيل � 

.397املؤسسات العمومية و ال�� تتخذ ش�ل شر�ات املسا�مة

ما يمكن قولھ باختصار حول �نتقال من الّدولة الوصية املالكة للمؤسسة العمومية 

�قتصادية إ�� الّدولة املسا�مة و �و أّن العالقة ب�ن الطرف�ن ش�ّدت عّدة محطات رئ�سية، 

تتو�� �سي�� �موال التجار�ة 1988صناديق مسا�مة �� سنة 08و البداية �انت من خالل إ�شاء 

 .للّدولة
ّ
لغيت �ذه الصناديق لتحل محل

ُ
�� سنة اثاستحدتّم �ا الشر�ات القابضة، بحيث ثّم أ

شر�ات قابضة محلية �شرف عل��ا مجلس وط�� 05شركة قابضة وطنية و 11لـ1996

السلطات العمومية ا��زائر�ة تنظيم جديد أ�ش�ت من اعتمدت2001و �� سنة .ل��وصصة

�� �قتصاد إس��اتيجيةت ال�� �عت�� عاشركة ل�سي�� مسا�مات الّدولة ح�� �� القطا28خاللھ 

و ا��طة �خ��ة إلعادة تنظيم املؤسسة العامة �قتصادية بدأت منذ .الوط�� �الغاز و الك�ر�اء

.يتضمن القانون التوجي�� للمؤسسات العمومية �قتصادية، مرجع سابق،01-88من القانون رقم 5املادة أنظر-395
�موال، يتعلق ب�سي�� رؤوس 1995س�تم�� سنة 25مؤرخ �� 25–95مر رقم � من9و 5حسب نص املادت�ن-396

تتو�� الشركة القابضة العمومية �سي�� "):مل�� (1995س�تم�� سنة �27 ادرة �، ص55ج ر عدد التجار�ة التا�عة للدولة،

."رؤوس �موال التجار�ة التا�عة للدولة و �عمل ع�� اس�ثمار�ا ح�� تجعل�ا أك�� مردودية و ���يع التنمية
الطا�ع �قتصادي، ، عقد ال�سي�� آلية ��وصصة املؤسسة العامة ذاتأيت منصور كمال:أنظر حول �ذه النقطة397

.2008رسالة لنيل درجة دكتوراه �� القانون، فرع قانون �عمال، �لية ا��قوق، جامعة مولود معمري، ت��ي وزو، 
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groupe(ا��معات الصناعيةب�س�� من خالل ال��وء إ�� إ�شاء ما2011 industriel(398 و �عّد ،

شركة سونلغاز املثال ال�� عن �ذا التنظيم ا��ديد من خالل تحو�ل�ا من شركة ذات أس�م إ�� 

ضة سونلغاز و الشر�ات الفرعية من الشركة القابشركة قابضة تأخذ ش�ل مجمع يت�ّون 

فة بم
ّ
و ع�� إثر �ذا التعديل الذي .مارسة �شاطات انتاج و نقل و توز�ع الك�ر�اء و الغازامل�ل

دخل بموجب املرسوم الرئا��� رقم 
ُ
، و الذي مّس التنظيم القانو�ي لشركة سونلغاز 212399-11أ

01-2002أصبحت �ذه �خ��ة تتمتع بصالحي��ا ا��قيقية املنصوص عل��ا �� القانون رقم 

و املتمثلة �� �سي�� حقيبة �س�م املك�سبة ضمن �اء و توز�ع الغاز ع�� القنواتاملتعلق بالك�ر 

.فروع�ا و الرقابة الداخلية و كذا صياغة و تنفيذ إس��اتيجية تنمية ا��مع بأكملھ

ضمن املتعامل التار��� �� القطاعات الشبكيةمسا�م غ�� عادي:الّدولة-2

من املتعامل التار��� �� القطاعات الشبكية من زاو�ة ت��ز خصوصية الّدولة املسا�مة ض

.��داف ال�� �س�� إ�� تحقيق�ا من خالل حيازة و امتالك أس�م ضمن �ذا املتعامل �قتصادي

منقولة ضمن شركة تجار�ة �و تحقيق من خالل امتالكھ لقّيمخاص مس�ثمرفإذا �ان �دف أّي 

فإّن الّدولة من خالل حياز��ا ألس�م ضمن املتعامل بصفة عامة، الر�ح أو تحقيق أغراض مالية

أغراض و �� الس�� من أجل تحقيق غ�� ماليةالتار��� العمومي قد ت�ون ل�ا دوافع أخرى 

خاصة و أّن القطاعات الشبكية تصنف ضمن القطاعات ذات ، 400املص��ة العامةمرتبطة ب

و �� �ذا السياق يؤكد .اد الوط��و من القطاعات �س��اتيجية ضمن �قتصالطا�ع املرفقي

ق ب�نظيم04-01من �مر رقم 16املشرع ا��زائري �� نص املادة 
ّ
و �سي�� و خوصصة املتعل

املؤسسات العمومية �قتصادية بأّن �ذه �خ��ة عندما ت�ون محّل عملية خوصصة و �� نفس 

سا�مة ف��ا تتكّفل بضمان �شاط�ا ع�� تقديم خدمة عمومية، فإّن الّدولة امليرتكز الوقت 

استمرار�ة �ذه ا��دمة العمومية، فاملشرع إذن من خالل �ذه املادة �س�� إ�� �غليب املص��ة 

.العامة ل��م�ور ع�� حساب ��داف املالية للمؤسسة العمومية �قتصادية

398 Sur ce point voir : AHMED ZAID-CHERTOUK Malika, « Fluctuation de la relation Etat-entreprises publiques

dans les pays en transition. Cas de l’Algérie. », actes du colloque international de la recherche et de régulation sur :

La théorie de la régulation à l’épreuve des crises, 10-12 juin 2015, Paris, p.p. 01-15.
املؤّرخ �� �ّول جوان 195-02رئا��� رقم ، �عّدل و يتمم املرسوم ال2011جوان 02مؤّرخ �� 212-11مرسوم رئا��� رقم 399

.، مرجع سابق."ا.ذ.سونلغاز ش"، و املتضمن القانون �سا��� للشركة ا��زائر�ة للك�ر�اء و الغاز املسماة  2002
400 Voir sur ce point : LOMBARD Martine, « Les conséquences juridiques du passage de l'Etat propriétaire à

l'Etat actionnaire : les contraintes du droit de la concurrence », Revue française d'administration publique, n°

124, 2007, p.p. 581-584.
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رقية أ�داف �س�� الّدولة املسا�مة �� املتعامل التار��� العمومي إ�� تحقيق و تكما قد

ق بال�شغيل و العمال من خالل حماي��م ضد ال�سر�ح التعسفي
ّ
ة صورة من أو أيّ اجتماعية تتعل

��l’aménagementيئة �قليمكما قد �عمل أيضا الّدولة املسا�مة ع��.صور قطع عالقة العمل

de territoire ل التار��� �� إقليم و منع ترك�� �شاط املتعامعن طر�ق الس�ر ع�� التوز�ع العادل

اف غ�� املالية قد �ستعمل الّدولة و من أجل تحقيق �ذه ��د.401مع�ن دون أقاليم أخرى 

و �و س�م خاص يمنح ملالكھ سلطات خاصة خالل ف��ة 402بالس�م النو��املسا�مة ما �س�� 

زمنية محّددة
403.

مل التار��� بوجود املتعاو تظ�ر أيضا خصوصية الّدولة املسا�مة من خالل ارتباط وجود 

أال و �و –إذا لم يتمكن املس�ثمر�ن ا��واص �� الشركة التجار�ة من تحقيق �دف�م فالّدولة،

أو ع�� �قل ا��افظة ع�� قيمة مسا�م��م املالية، فإّ��م قد �سعون إ�� وضع حّد –الر�ح 

العمومي الذي تحوز لشركة التجار�ة عن طر�ق تصفي��ا أو بيع�ا، �� ح�ن أّن املتعاملالوجود 

أو إفالسھالّدولة فيھ غالبية رأسمالھ ال يمكن �� أي حالة ا��ديث عن ��ايتھ أو زوالھ أو تصفيتھ

ح�� و إن لم يتمكن من تحقيق الر�ح أو �غراض املالية املسطرة، ألّن وجوده مرتبط بوجود 

.الّدولة

ة املسا�مة �� القانون ا��زائري فكرة ولإليھ إ�� أّن فكرة الّد �شارة�� �خ�� ما يمكن 

وى الن�� الذي بلغتھ �� الّدول املتقدمة، ففي مجال القطاعات الشبكية تفتية لم تصل إ�� مس

ال نجد تكر�ًسا ل�ا إال �� قطاع �تصاالت السلكية و الالسلكية و �� قطاع الك�ر�اء و الغاز، ب�نما 

�عتماد و املعتمد عليھ من خالل الوصاية �دار�ة ��� ا��االت الشبكية �خرى ال يزال نظام 

كقطاع (�أسلوب ل�سي�� �ذه القطاعاتاملؤسسة العامة ذات الطا�ع الصنا�� و التجاري ع��

ن �� القطاع�ن اللذيح��ذلك، ضف إ��....)ال��يد، قطاع املياه، قطاع النقل بالسكك ا��ديدية

إذا ما أخذنا املتعامل فمحاط بال��دد،مة فإّن تكر�س�ا اعتمد ف��ما ع�� فكرة الّدولة املسا�

العمومي التار��� �� مجال �تصاالت السلكية و الالسلكية أال و �� شركة اتصاالت ا��زائر ف�� 

401 Voir : AZEMA David, « l’impossible Etat actionnaire ? », Janvier 2017, www.institutmontaigne.org .
ق ب�نظيم، �سي�� و خوصصة املؤسسات العامة 2001أوت 20املؤّرخ �� 04-01من �مر رقم 19/2تنص املادة 402

ّ
، املتعل

ھ
ّ
يمكن أن تنص دفاتر الشروط، عند �قتضاء، ع�� إم�انية احتفاظ :"�قتصادية، معّدل و متمم، مرجع سابق، ع�� أن

".م نو�� مؤقتااملتنازل �س�
403 Voir sur ce point : CHEROT Jean-Yves, Op.cit., p.p.440-444.
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املتضمن القواعد العامة لل��يد و املواصالت 03-2000من القانون 12حسب املادة تصنف

أّن �ذا دملسا�مة، و بالرجوع إ�� القانون التجاري نجضمن فئة شركة االسلكية و الالسلكية

�خ�� �ش��ط إل�شاء مثل �ذا النوع من الشر�ات عنصر جو�ري و �و �عدد الشر�اء اللذين ال 

، و مثل �ذا الشرط ال نجده 404أعضاء07عن�� �ذا النوع من الشر�اتي�ب�� أن يقل عدد�م

و عليھ ن�ساءل .تت�ّون من مسا�م واحد و �� الّدولة�� شركة اتصاالت ا��زائر ع�� اعتبار أّ��ا

عن مدى ��ة التكييف الذي �عطيھ املشرع ل�ذا املتعامل التار��� و تص�يفھ ضمن شر�ات 

نفس املالحظة ���ل�ا أيًضا بال�سبة للمتعامل التار��� �� مجال الك�ر�اء و الغاز أين .املسا�مة

صادي بالرغم من أن القانون املنضم ل�ذا القطاع ينص تحتكر الّدولة رأسمال �ذا العون �قت

لعّل ما ي��ر �ذا الوضع �و تخوف السلطات .صراحة ع�� فتحھ ع�� املسا�مة ا��اصة

العمومية ا��زائر�ة من دخول القطاع ا��اص كمسا�م �� مثل �ذه املؤسسات ال�� �سيطر ع�� 

.قتصاد الوط��امل�شآت الضرور�ة ل�ذه ا��االت �س��اتيجية �� �

.، يتضمن القانون التجاري، معّدل و متمم، مرجع سابق05/7/1975مؤّرخ �� 59-75من �مر رقم 592ظر املادة أن404
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خاتمة الفصل الثا�ي

ا�ع�اس ع�� تنظيم�ا ال�يك��، و ذلك من الشبكية لقد �ان لعملية تحر�ر القطاعات 

.تجسيد فكرة أساسية جديدة تتمثل �� إعادة توز�ع امل�ام ب�ن املتدخل�ن و الفاعل�ن ف��اخالل 

يمارس�ا �ل من املتعامل التار��� العمومي إ�� بحيث تم الفصل ب�ن م�مة �ستغالل ال�� أصبح 

جانب املتعامل�ن �قتصادي�ن ا��واص، أما م�مة الضبط و التنظيم فتتوال�ا �يئات جديدة 

.ضمن املنظومة املؤسساتية للّدولة و �� سلطات الضبط �قتصادي

عمومية �ان من بمجرد وضع حّد لالحت�ارات ال�� �انت تمارس�ا الّدولة عن طر�ق املؤسسات ال

فإقامة ب�ية .معاملة �ل �عوان �قتصادي�ن املتدخل�ن �� �ذه ا��االت ع�� قدم املساواةالالزم 

تنافسية فعالة و شر�فة �� أّي قطاع اقتصادي بما ف��ا القطاعات الشبكية  ال يمكن تحقيق�ا 

 إذا �انت الفرص املتاحة أمام �ّل املتعامل�ن �قتصادي�ن النا
ّ
شط�ن �� القطاع املع�� إال

ق �مر باملتعامل�ن العمومي�ن أو ا��واص
ّ
.م�ساو�ة و متعادلة سواًء �عل

تكر�س مبدأ الفصل ب�ن م�مة التنظيم و �ستغالل ��  القطاعات الشبكية أثار�ن لإّن 

ق بتطبيق آلية الضبط القطا�� من أجل إرساء نظام عام ضبطي الذي يقص
ّ
د �ام�ن، �ّول يتعل

�ن، ف�و مجموعة القواعد القانونية ال�� �عمل ع�� إرساء منافسة حّرة �� �شاط اقتصادي معبھ

إعادة أّما الثا�ي فيتمثل ��.من نظام �حت�ار إ�� نظام التنافس ا��ّر الوسيلة املث�� لالنتقال

ة �نتقال من نظام الزًما ع�� الّدول، ف�ان النظر �� عالقة الّدولة مع املتعامل العمومي التار���

تّم ���ھ ع�� نظام الوصاية �دار�ة املطبقة ع�� �� �سي�� املتعامل التار��� و الذيغ�� مناسب

إ�� نظام جديد مستو�� من فكرة املسا�مة �� ،املؤسسات العمومية ذات الطا�ع �داري 

.الشر�ات التجار�ة
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خاتمة الباب �ّول 

ب بخضوع�ا لنظام عات الشبكية ال�� تم��ت إ�� وقت قر�لقد ترتب عن تحر�ر القطا

و ذلك �سي�� �ذه القطاعات ن، أّول�ما يتمثل �� إشراك ا��واص �� �ن�يجت�ن أساس�ت�حت�ار 

من خالل تقنية قانونية تتمثل �� تفو�ض �سي�� املرافق العمومية، و �ذه التقنية من شأ��ا أن 

.الذي يقوم عليھ �عر�ف املرفق العام وفق النظرة الفر�سيةتؤدي إ�� املساس باملعيار العضوي 

النظاماح��امتفو�ض �سي�� املرافق العامة الشبكية أسلوب يقت��� ع�� السلطة العامة ف

القانونية ال�� صدرت لتنظيم �ذا املوضوع و ال�� يأ�ي القانو�ي املفروض بموجب النصوص

ق ب�نظيم الصفاقات العمومية و تفو�ضات امل247-15ع�� رأس�ا املرسوم الرئا��� رقم 
ّ
تعل

ولة ا��زائر�ة خاصة املالية م��ا،املرفق العامة، الذي جاء ن�يجة ظروف خاصة  تمّر ��ا الّد 

ف�س�ب تراجع أسعار الب��ول و باملقابل تراجع ر�ع العائدات النفطية �ان الزما ع�� ا���ومة 

لعامة دون �عتماد ع�� أموال ا��ز�نة العموميةطرق جديدة ل�سي�� املرافق اا��زائر�ة إيجاد

.التفو�ضن خالل تب�� تقنيةف�ان ا��ّل �و ال��وء إ�� الشراكة مع القطاع ا��اص م

أّما الن�يجة الثانية لعملية التحر�ر تتمثل �� تكر�س مبدأ قانو�ي �ام من شأنھ أن �عيد 

ال�� والضبطفصل ب�ن وظيفة التنظيمتمثل �� التنظيم القطاعات الشبكية، و �ذا املبدأ ي

فت ��ا �يئات جديدة ضمن املنظومة املؤسساتية للّدولة أال و �� سلطات الضبط 
ّ
�ل

ق بمسألة إدماج�ا ،القطاعية
ّ
ال�� أثارت و ال تزال تث�� العديد من ال�ساؤالت خاصة ما �عل

رسة ��شطة التنافسية و م�مة �ستغالل و مما.ضمن البناء الدستوري لّدولة مثل ا��زائر

للمنافسة ا��ّرة تعامل العمومي التار��� ا��اضع�نال�� يتوال�ا �ل من املتعامل�ن ا��واص و امل

لوكيات و ما تقتضيھ من تكر�س ملبادئ قانونية من شأ��ا أن تحول دون وجود ممارسات و س

.�عرقل الس�� العادي ل�ا

ھ بالرغم من وجود إطار ما يمكن أن نخلص إليھ �� �ذا ا��زء من 
ّ
الدراسة و �و أن

نا �اقانو�ي صر�ح ووا�� يحرر القطاعات الشبكية و يفتح
ّ
 أن

ّ
أمام �س�ثمارات ا��اصة، إال

نلمس تردد ا���ومة �� التجسيد امليدا�ي ل�ذه القوان�ن، و لعّل ما يفسر ذلك �و الطا�ع 

التخوف من فقدان السيطرة عل��ا لفائدة �س��اتي�� ملثل �ذه ا��االت �� �قتصاد الوط�� و 

ال تزال وفية للنظام �ش��ا�ي ةالقطاع ا��اص، ففي حقيقة �مر فذ�نية ا���ومة ا��زائر�

القائم ع�� فكرة السيطرة التامة و �حت�ار، ف�ذه السياسة �� ال�� ت��ر فتح قطاع الك�ر�اء 

.لھيحتكر �ل ��شطة امل�ّونة جود متعامل عمومي واحدو الغاز قانونيا ع�� املنافسة، مع و 



الباب الثا�ي

نظيم املاديعالقة
ّ
 للقطاعاتالت

ّ
:ا��ّرةاملنافسةبمبدأ بكية الش

أثر 
ّ
.التأث��و ب�ن الت
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بكي
ّ

ة ـــــــال يقتصر تأث�� املنافسة ا��ّرة ع�� الّتنظيم ال�يك�� للمرافق العامة الش

ما عملية ــــــــــــفق
ّ
و نلمس ،ع�� التنظيم املادي ل�اأثراأيضً ل�ا�ذه القطاعات �ان فتحط، و إن

:�ذا الّتأث�� من زاو�ت�ن

بكية 
ّ

ق باملبادئ ال�� تقوم عل��ا املرافق العامة بما ف��ا القطاعات الش
ّ
الزاو�ة �و�� تتعل

فتحر�ر �ذه .أنواع املرافق العامة ذات الطا�ع الصنا�� و التجاري ع�� اعتبار أّ��ا نوع من 

سيكية من ج�ة أو��، �ذه املبادئ الكال (Renouvellement)ا��االت املرفقية أدى إ�� تحديث

و ، و �ذا التحديثمن ج�ة ثانيةبمبادئ جديدة(Renforcement)ا إ�� �عز�ز�اكما أدى أيض

ا��دمة الشاملة و ���� ب�ئة تنافسيةالتعز�ز جاء ن�يجة ظ�ور وجھ جديد للمرفق العام

service universel.

بكية ع�� ا��انب املاديحر�رة الثانية لتأث�� عملية التأّما الزاو�
ّ

للمرافق العامة الش

لف ة عندما خاص،�ام املرفق العامالتمو�ل العمومي ملبضرورة تأط���تبطف�
ّ
ي�ون العون امل�

قد ينقلب إ�� العموميفمثل �ذا التمو�ل،�و املتعامل العمومي التار���امل�امبأداء �ذه

�ّعزز من م�انة �ذا العون ا��ظورة �� منظور قانون املنافسة ع�� اعتبار أّ��ا قد املساعدات

العادي للمنافسة �عرقل الس�� قد �قتصادي و تمنح لھ مركز م�يمن �� السوق و �ذا ما 

).الفصل �ّول (

بكية لعملية التحر�ر و �نفتاح ع�� املنافسة ا��ّرة محاط 
ّ

إّن خضوع القطاعات الش

الطا�ع من شأنھ أن ، ف�ذا ببعض ا��صوصيات �ون أّن �ذه ا��االت تتمّ�� بالطا�ع املرفقي

من جانب و ضع نظام است�نا�ي من ھنلمسعملية التحر�ر و الذيبدوره ع��ي�ون لھ تأث�� 

لمن خالشأنھ أن �س�بعد تطبيق قواعد قانون املنافسة �� حاالت حصر�ا املشرع، و كذلك

قة ب�نظيم 
ّ
تدخل القا��� �داري لتطبيق قانون املنافسة ع�� أعمال السلطة العامة املتعل

ون املنافسة ع�� أعمال للقا��� �داري بتطبيق قانتّم �قرارمرفق عام، فبعد جدٍل كب�� 

السلطة العامة م�� �ان ل�ا تأث�� ع�� املنافسة، فمن �نا بدأ ميالد نوع جديد من املنازعات 

"�دار�ة ال�� اصط�� عل��ا �سمية ).الفصل الثا�ي("املنازعة �دار�ة للمنافسة:
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الفصل �ّول 

ر 
ُ
نظيم املادي للمرافق العامة التأث

ّ
املنافسة ا��ّرةع��فتح�عملية الشبكية الت

ال�� �سري و املبادئمجموع �ح�ام و القواعدنظيم املادي للمرافق العامةُيقصد بالتّ 

طّبق
ُ
م�ما �ان و)إداري أو صنا�� و تجاري (مرفق عمومي م�ما �ان نوعھ�ّل ع��و ت

و ال�� ،)مؤسسة عمومية أو بأسلوب التفو�ض�سي�� مباشر أو عن طر�ق (�سي��هأسلـــــــــــــــــــــــــــــوب

.من أجل تحقيق املص��ة العامةإ�� تنظيم و تأط�� عمل �ذا املرفقبالدرجة �و����دف

عملية التحر�ر لقد تأثر التنظيم املادي الذي تتم�� بھ املرافق العامة بما ف��ا الشبكية �

إ�� إلغاء و إقصاء املبادئ يؤدلملتأثر، غ�� أّن �ذا اةبادرة ا��اصو �نفتاح ع�� امل

ما أدى إ��،"لو�س روالن"الكالسيكية ال�� أسس�ا الفقيھ الفر����
ّ
بمبادئ جديدة �عز�ز�ا و إن

.و مضمو��اإ�� جانب التحديث من مف�وم�ا

 ن�يجة حتمية لظ�ور مف�وم 
ّ
�ذا التحديث و التعز�ز الذي طرأ ع�� قواعد روالن ما �و إال

"ا��دمة الشاملة"مف�وم و�و و نظرة مستحدثة للمرفق العام �� ب�ئة تنافسية جديد 

« La notion de service universel املبحث (ةــــــــبتحر�ر القطاعات الشبكياارتبط ظ�ور�و ال��«

).�ّول 

ا من خالل وضع إطار قانو�ي يحكم عملية تمو�ل �شاطات ر أيضيظ�ر �ذا التأثكما

، و ذلك عن طر�ق املرافق العامة الشبكية و ذلك دون املساس بالس�� العادي للمنافسة ا��ّرة

 ال�� تقدم�ا الّد تأط�� التعو�ضات
ّ
خاصة ف بـــأداء م�ام املرفق العامولة ل�ل متعامل م�ل

).املبحث الثا�ي(املتعامل العمومي التار���
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املبحث �ّول 

 
ّ

ديد للمرفق العام �� ب�ئة تنافسيةجوجھ :املةا��دمة الش

املرافق العامة الشبكية �� معظم الّدول و لف��ة طو�لة خاضعة لنظام تلقد ظل

، أين �انت الّدولة �� الوحيدة ال�� ل�ا حق حصري الستغالل مثل �ذه �405حت�ار الطبي��

و بفعل تأث�� التطورات ��1980شطة، و استمر الوضع ع�� �ذه ا��الة إ�� غاية سنة 

التكنولوجيا بدأت ر�اح التغ�� ��ب، و البداية �انت �� الواليات املتحدة �مر�كية ال�� باشرت 

بكية، ثّم انتقلت �ذه املوجة إ�� اململكة ال��يطانية املتحدة عملية تحر�ر القطاعات الش

و الّدولة ا��زائر�ة لم تكن .و اليابان ثم ا��موعة �رو�ية و �عد�ا طالت �ل دّول العالم 

ا م��ا بالتحديات ال�� �اصلة �� مثل �ذه ا��االت، فوعيبمنأى عن �ذه التغ��ات ا��ذر�ة ا�

التطور و تحت تأث�� عوملة  �قتصاد ال�� جعلت من العالم سوق واحدة، بادرت يفرض�ا �ذا 

إ�� إجراء إصالحات �� �ذه ا��االت ا��ساسة و البداية �انت بقطاع �تصاالت منذ سنة 

2000406.

إّن تحر�ر القطاعات الشبكية ع�� املنافسة ال �ع�� إطالقا زوال فكرة املرفق العام

املرفقية، وقد م��ا، و لكن �ذا �نفتاح حتما  ي�ون لھ ا�ع�اسات ع�� تنظيم �ذه ال�شاطات 

ا ع�� املستعمل�ن من خالل معامل��م بصفة مختلفة باختالف موقع�م ي�ون لھ تأث�� أيض

و املا��، ل�ذا الس�ب قام املشرع ا��زائري ع�� غرار العديد من ال�شر�عات /أو ا��غرا��

املة املقارنة
ّ

دمة الش
ّ

serviceبتكر�س ما �س�� با�� universelمة �عض القوان�ن املنظ��

405 « On parle de monopole naturel lorsqu’une industrie présente des rendements d’échelle croissants, par

exemple en raison de coûts fixes importants. Dans le cas des transports par exemple, faire circuler un

premier train ou une première voiture coûte extrêmement cher (il faut construire le réseau ferré ou la

route) ; la production de la deuxième unité est en revanche beaucoup moins coûteuse, puisque le réseau

est déjà construit ». Sur ce point voir : COLLIARD Jean-Edouard, « La justification économique des

services publics », Regards croisés sur l'économie, n° 2, 2007, p.45.
.للمز�د من التفصيل حول �ذه الفكرة راجع الفصل الثا�ي من الباب �ول من �ذه الرسالة406
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لقواعد العامة لل��يد و املواصالت ا��ّدد ل03-2000مثل القانون رقم ،للقطاعات الشبكية

سلكية و القانون رقم 
ّ
ق بالك�01-2002الّسلكية و الال

ّ
.ر�اء و توز�ع الغاز ع�� القنواتاملتعل

 و
ُ
�قتصادي�ن �ن كصمام أمان ضد املمارسات غ�� القانونية للمتعاملا��دمة الشاملةعد�

املة كمف�وم حديث ف.اشط�ن �� �ذه القطاعات �� مواج�ة املستعمل�نالن
ّ

دمة الش
ّ

�� ا��

و تطوره �� القانون التوقف للبحث �� �شأتھالقانون ا��زائري �ستوجب منا املقام

).الثا�ياملطلب(إ�� ضبط نظامھ القانو�ي ، من أجل الوصول )املطلب �ّول (املقارن 
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املطلب �ّول 

مف�وم ا��دمة الشاملة

املة كث�� �ستعمال �� اللغة القانونية منذ أك�� من 
ّ

دمة الش
ّ

لقد أصبح مصط�� ا��

ّرس فيھ مثل 407سنة20
ُ

�ذا املصط�� ثم انتقل إ�� ، و ُ�عد قطاع �تصاالت �ّول الذي ك

القطاعات الشبكية قطاع ال��يد ثم قطاع الك�ر�اء و الغاز ل�شيع استعمالھ �عد ذلك �� با��

.�خرى 

املة ال 
ّ

دمة الش
ّ

، و البحث �� بدا من ت�بع التطور التار��� لھمن اجل ضبط مف�وم ا��

�عض املفا�يم و ب�ن نھ�التمي�� بمحاولة ، و من ثّم )الفرع �ّول (ل�ذا املصط��مقار�ة �عر�فية

.)الفرع الثا�ي(القانونية القر�بة منھ 

الفرع �ّول 

املة
ّ

ومحاولة ضبط مقار�ة �عر�فية ل�اظ�ور ا��دمة الش

القطاعات الشبكية ع�� املنافسة نجم عنھ ال��ام مفروض ع�� عاتق إّن تحر�ر

بتوف�� خدمة شاملة، و ذلك عن طر�ق ا��االتاملتعامل�ن �قتصادي�ن املتدخل�ن �� مثل �ذه

مع ،408الضمان ل�ل املواطن�ن حّد أد�ى من ا��دمة ذات نوعية خاصة و بأسعار معقولة

.ة، الشمولية و القابلية للتكيفاح��ام مبادئ املساواة، �ستمرار�

املة ��ر الزاو�ة ضمن أح�ام ضبط القطاع
ّ

دمة الش
ّ

الشبكية، ف�� �سمح ات�ش�ل ا��

من ج�ة و املص��ة العامةمن ج�ةبالتوفيق ب�ن متناقض�ن و �ما مبدأ املنافسة ا��ّرة

).انيثا(، فلقد حاول الفقھ و ال�شر�ع ضبط مقار�ة �عر�فية ل�ذا املف�وم أخرى 

407 GUGLIELMI Gilles , « Un service public universel? », Communication à la journée d’étude de la

promotion "Doctrine/s" sur le thème "Objets et sujets universels" , lundi 30 octobre 2006,

www.guglielmi.fr
408 DUPUIS Georges, GUEDON Marie-José, CHRETIEN Patrice, Droit administratif, 7eme Ed, Armand

Colin, Paris, 2000, p. 491.
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املف�وم ا��ديد للمرفق العام ش�د تطوًرا تار�خيا ارتبط ظ�وره بتحر�ر قطاع كما أّن �ذا

).أّوال(اليات املتحدة �مر�كية�تصاالت �� الو 

ا��دمة الشاملةمف�وم ظ�ور -أّوال

عــــــد الواليــــــات املتحــــــدة �مر�كيــــــة ظ�ــــــرت ا��دمــــــة الشــــــاملة ألّول مــــــّرة �ــــــ�
ُ
اموطًنــــــف�ــــــ� �

ع�ــــــ� إثــــــر ان��ــــــاء ألّول مــــــّرة �ــــــ� قطــــــاع �تصــــــاالت، إذ اســــــتعملتلقــــــد و .ل�ــــــذا النظــــــام القــــــانو�ي

brevetصـــــــالحية بـــــــراءة بـــــــال Bell اململوكـــــــة مـــــــن طـــــــرف الشـــــــركة �مر�كيـــــــة لل�ـــــــاتف

شـــــــــ�دت الســـــــــوق �مر�كيـــــــــة لالتصـــــــــاالت منافســـــــــة شرســـــــــة بـــــــــدخول عـــــــــّدة (ATT)و التلغـــــــــراف 

ـــــــــ� جانـــــــــب املتعامـــــــــل التـــــــــار��� الـــــــــذي �ـــــــــان يحتكـــــــــر �ـــــــــذا ال�شـــــــــاط  و �ـــــــــ� (منافســـــــــ�ن جـــــــــدد  إ�

، و قــــــــام �ــــــــؤالء املتنافســــــــ�ن بإ�شــــــــاء شــــــــب�ات ATT)املؤسســــــــة �مر�كيــــــــة لل�ــــــــاتف و التلغــــــــراف  

دأ املتعامــــــــــل التــــــــــار��� يفقــــــــــد مواز�ــــــــــة دون إقامــــــــــة روابــــــــــط  فيمــــــــــا بي��ــــــــــا، و ��ــــــــــذه الصــــــــــورة بــــــــــ

م�انتــــــــھ �حت�ار�ــــــــة �ــــــــ� الســــــــوق، و ســــــــعًيا منــــــــھ الســــــــ��جاع �ــــــــذه امل�انــــــــة أكــــــــّد رئــــــــ�س الشــــــــركة 

Théodore""تيــــــــودور و�ــــــــل"�ATTمر�كيــــــــة لل�ــــــــاتف و التلغــــــــراف  WAIL" أمــــــــام ال�ــــــــو�غرس

�ـــــــ� تصـــــــر�ح لـــــــھ  أّن تحقيـــــــق الفعاليـــــــة �ـــــــ� ســـــــوق �تصـــــــاالت �ســـــــتوجب �1907مر��ـــــــي ســـــــنة 

وحيـــــــد الشـــــــب�ات و الـــــــر�ط فيمـــــــا بي��ـــــــا و جعل�ـــــــا شـــــــاملة ، و مـــــــن بـــــــ�ن مـــــــا جـــــــاء �ـــــــ� تصـــــــر�حاتھ ت

"العبارة التالية 409."دة، خدمة شاملةــــــــــــــم واحد، سياسة واحنظا:

ـــــــــــــــاملة اســـــــــــــــتعملتھ
ّ

دمـــــــــــــــة الش
ّ

ـــــــــــــــ� ل�� الشـــــــــــــــركة �مر�كيـــــــــــــــة لل�ـــــــــــــــاتفو عليـــــــــــــــھ، فـــــــــــــــاملع�� �و�

مــــــن أجــــــل ت��يــــــر توحيــــــد شــــــب�ات املتعــــــامل�ن املتنافســــــ�ن �ــــــ� نظــــــام احت�ــــــاري ATTو التلغــــــراف 

تتــــــو�� �ــــــ� كمتعامــــــل تــــــار��� �ســــــي���ا، و ع�ــــــ� �ــــــذا النحــــــو بــــــالرغم مــــــن تراجــــــع �ــــــذه الشــــــركة 

ســــــّيطر ع�ــــــ� م�مــــــة تنظــــــيم و �ســــــي�� امل�شــــــآت �ساســــــية كمتنــــــافس�ــــــ� الســــــوق 
ُ
فإّ��ــــــا بقيــــــت �

.و الب�ية التحتية للقطاع

409 Sur ce point voir :

TOURBE Maxime, « Service public versus service universel : une controverse infondée ? », Critique

internationale , n° 24, 2004, p.p. 23-24.
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ھا��دير باإل و
ّ
املة شارة إ�� أن

ّ
دمة الش

ّ
دون استعمال �� القانون �مر��ي تّم تكر�س مبادئ ا��

Communications"بموجب قانون �تصاالت 1934سنة املصط�� بحد ذاتھ ��  Act"،

سلكية 1996الصر�ح للمصط�� ف�ان �� سنة أّما التكر�س
ّ
�� قانون �تصاالت الّسلكية و الال

"télécommunication Act"
410.

العمل املش��ك ب�ن أما �� أورو�ا فقد استعمل مصط�� ا��دمة الشاملة ألّول مرة ��

�� الكتاب �خضر حول تحر�ر  1987ثّم أستعمل �� سنة ،4111986دول �تحاد �رو�ي لسنة 

لزمت من خاللھ الّدول �عضاء �� �تحاد �رو�ي ع�� توف�� خدمة 
ُ
قطاع �تصاالت، حيث أ

.شاملة تمكن �ل املواطن�ن �ستفادة من  الدخول إ�� قطاع �تصاالت

مـــــــــن �1994عـــــــــد�ا عرفـــــــــت ا��دمـــــــــة الشـــــــــاملة تطـــــــــور تـــــــــدر��� إ�ـــــــــ� أن تـــــــــّم �عر�ف�ـــــــــا �ـــــــــ� ســـــــــنة 

،  و �ــــــ� ســــــنة 1994فيفــــــري 16خــــــالل قــــــرار مجلــــــس الــــــوزراء للمجموعــــــة �رو�يــــــة الصــــــادر �ــــــ� 

ــــــاملة 2009
ّ

دمــــــة الش
ّ

جــــــاءت �عليمــــــة ال��نــــــة �رو�يــــــة ال�ــــــ� حــــــّددت مــــــن خالل�ــــــا مضــــــمون ا��

و ال�ـــــــ� أقصـــــــت  مـــــــن خالل�ـــــــا ال��نـــــــة 2011و ال�ـــــــ� تـــــــم �عـــــــديل�ا  بتعليمـــــــة جديـــــــدة صـــــــدرت �ـــــــ� 

ـــــــــــاملة و أكـــــــــــّدت �ـــــــــــ� �ـــــــــــذه �رو�يـــــــــــة خـــــــــــدمات ال�ـــــــــــاتف النقـــــــــــا
ّ

دمـــــــــــة الش
ّ

ل مـــــــــــن مضـــــــــــمون ا��

التعليمـــــــــة بـــــــــأّن الســـــــــوق �ـــــــــ� ال�ـــــــــ� تضـــــــــمن للمســـــــــ��لك�ن  خـــــــــدمات �ـــــــــاتف نقـــــــــال ذات نوعيـــــــــة 

.412عالية و بأسعار معقولة و مقبولة و تضمن ل�م الدخول العادل  إل��ا

تحر�رب�نما �� ا��زائر و  �� إطار �صالحات ال�� حمل��ا  الّدولة ع�� عاتق�ا من أجل

سلكية ، فلقد تب�ت ات الشبكية و ع�� رأس�ا قطاعقطاعالو تطو�ر 
ّ
املواصالت الّسلكية و الال

، محددة ال��امج و ��داف "إعالن بالسياسة القطاعية"2000جو�لية 25ا���ومة بتار�خ 

أساسا ذات �ولو�ة ال�� ي�ب�� تحقيق�ا مستقبال و ع�� رأس�ا  تحقيق خدمة شاملة موج�ة 

410 Ibid.., p. 24.
411 MOINE Georgette, « Le service universel : contenu, financement, opérateurs », ADJA, 1997, p. 246.

:أنظر �� �ذه النقطة412

CAMANI Pierre et VERDIER Fabrice, « Le service universel des communications électroniques au regard

des nouveaux usages technologiques: enjeux et perspectives d’évolution », Rapport parlementaire, 17

octobre 2014, Paris , p.p. 07-08.
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للتدخل وتوف�� ا��دمات �� املناطق غ�� املغطاة من قبل املتعامل�ن �قتصادي�ن الناشط�ن �� 

.413القطاع و امللزم�ن بتطبيق بنود دفاتر الشروط ا��اص ��م

دمة 03-2000و لقد جاء القانون رقم 
ّ

املتضمن القواعد العامة لل��يد و �تصاالت مكرًسا ل��

املة لالتصاالت،
ّ

منھ كما صدر نص تنظي�� يحــــــــــــــــــــّدد 8/18و الذي قام بتعر�ف�ا �� املادة الش

.414مضمون �ذه ا��ــــــــــــــدمة

�� قطاع ا��دمة الشاملة للمّرة الثانية قام املشرع ا��زائري بتكر�س مضمون كما 

ق بالك�ر�اء و توز�ع 01-2002القانون رقم من03الك�ر�اء و الغاز من خالل نص املادة 
ّ
املتعل

من نفس القانون ��داف ال�� ترمي م�مة املرفق كما عدد �� نفس املادةالغاز ع�� القنوات،

.العام إ�� تحقيق�ا

و توز�ع الغاز ع�� بال�سبة لقانون الك�ر�اءيلھ ع�� املشرع ا��زائري كمالحظةما يمكن ���

و املبادئ ال�� تقوم عل��ا القنوات �و تب�يھ لفكرة ا��دمة الشاملة من خالل تحديد مضمو��ا 

و ��داف ال�� ترمي إ�� تحقيق�ا لكن دون �ستعمال الصر�ح للمصط��، بل ذ�ب إ�� 

.استعمال مصط�� املرفق العام

ا ملف�وم ا��دمة الشاملة دون استعمال أما �� مجال املياه و التط��� نجد أيضا تكر�ًس 

، بحيث اعت�� املشرع ا��زائري �� �ذه 415من قانون املياه100املصط��، و ذلك �� نص املادة 

ل ال��و�د باملياه الشروب و الصنا�� و التط��� م�مةاملادة بأّن 
ّ
.خدمة عموميةُ�ش�

413 ARPT , « Le Service Universel des Télécommunications » , www.arpt.dz.
واصالت السلكية ��دمة العامة لل��يد و امل، يحّدد مضمون ا2003جوان 24مؤرخ �� 232-03مرسوم تنفيذي رقم 414

، معّدل و متمم باملرسوم 2003جوان 29مؤرخ �� 39و التعر�فات املطبقة عل��ا و كيفية تمو�ل�ا،ج ر عدد و الالسلكية

؛ معّدل ومتمم باملرسوم 2009س�تم�� 27مؤرخ �� 55، ج ر عدد 2009س�تم�� 23مؤرخ �� 310-09التنفيذي رقم 

(2016جوان 29مؤرخ �� 39، ج ر عدد 2016جوان 22مؤرخ �� 188-16التنفيذي رقم  )مل��.
ق  باملياه، معّدل و متمم، مرجع سابق2005أوت 04مؤرخ �� 12-05قانون رقم 415

ّ
.، يتعل
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املةمقار�ة �عر�فية ل��-ثانًيا
ّ

دمة الش

املة �� خدمة أساسية يمكن ألّي ��ص الوصول إل��ا و �سعر معقول،  دمة ا��
ّ

الش

وميةعمال�دمة ا�ل الس�� نحو إيصال ف�� تنطوي �� نفس الوقت ع�� جانب جغرا�� من خال

�ّل من إ�� �ل ال�ّ�اب الوط��، و جانب اجتما�� من خالل اعتماد أسعار معقولة و مقبولة

.416فئات و طبقات ا��تمع

املة لالتصاالت �� نص املادة ا��ال�سبة للمشّرع ا��زائري فقد قام بتعر�فب
ّ

دمة الش

املتضمن القواعد العامة لل��يد و املواصالت الّسلكية 03-2000من القانون رقم 08/18

سل
ّ
:كية، و ال�� جاءت  كماي�� و الال

در �د�ى من ا��دمة تتمثل �� لالتصاالت �و جعل تحت تصرف ا��ميع القدمة العامةا��"

ذا بث و إرسال امل�لمات املست��لة و تقديم خدمات ـــــــــــــــــــــــخدمة �اتفية ذات نوعية خاصة، وك

استعالماتية و دليل �اتفي للمش��ك�ن، �� ش�ل مطبوع أو إلك��و�ي و تزو�د �امل ال��اب 

و �ذا �� اح��ام مبادئ املساواة ومية، الوط�� بالغرف ال�اتفية املركبة �� �مالك العم

ب�نما ا��دمة الشاملة لل��يد فلقد عّرف�ا �� ".و �ستمرار�ة و العمومية و القابلية للتكيف

"من نفس القانون ع�� النحو التا��09/18املادة  جعل تحت تصرف ا��ميع قدر أد�ى من :

ل �� خد
ّ
متعامل أو عّدة طرفمّوفر مننوعية و محتوى خاصمة بر�دية ذات ا��دمة يتمث

."ال��يدي �سعر معقول �قليممتعامل�ن بصفة مستمرة و �� جميع نقاط 

بأّن توز�ع الك�ر�اء و الغاز � املشرع ا��زائري مجال الك�ر�اء و الغاز، فلقد اعت�أما �� 

از ع�� ال��اب الوط�� و �� ا للمرفق العام و ��دف إ�� ضمان التمو�ن بالك�ر�اء و الغ�شاط

.417أحسن شروط ا��ودة، �من، السعر و اح��ام القواعد التقنية و البي�ية

416 FLACHER David, « Ouverture à la concurrence et service universel : avancée ou recul du service

public ? », Regards croisés sur l’économie, (la découverte), n° 2, 2007, p.78.
ق بالك�ر�اء و توز�ع الغاز ع�� القنوات، 2006فيفري 06املؤرخ �� 01-2002من القانون رقم 03أنظر املادة 417

ّ
، يتعل

.مرجع سابق
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فيعت�� من قبيل ا��دمة العامة ال��و�د باملاء الشروب و املاء الصنا�� مجال املياهو ��

التعر�فية ال�� من خالل املقار�ات ف.418من قانون املياه100و التط��� و �ذا حسب املادة 

قدم�ا املشرع ا��زائري ل��دمة الشاملة �� القطاعات الشبكية املذ�ورة، يمكن إثارة 

:التاليةاملالحظات

08/18نص املادة �ذه املقار�ات التعر�فية الواردة سواًء ��أّول مالحظة يمكن ���ل�ا ع��-

و املواصالت القواعد العامة لل��يداملتضمن 03-2000من القانون رقم 09/18أو �� املادة 

ق بالك�ر�اء و توز�ع 01-2002من القانون رقم 03السلكية و الالسلكية، أو �� املادة 
ّ
املتعل

ق باملياه 12-05من القانون رقم 100الغاز ع�� القنوات، أو �� املادة 
ّ
�و �ستعمال املتعل

مصط�� ا��دمة العامة�ذه املواد�� �ل ا��اطئ للمصط��ات، فاملشرع ا��زائري استعمل

ھ �و تارة و املرفق العام تارة أخرى 
ّ
املة،  ألن

ّ
دمة الش

ّ
و ال��يح �و استعمال مصط�� ا��

��universal عن ال��جمة ال��يحة للمصط�� �نجل��ي  عّ املصط�� الذي �ُ  service و خاصة ،

ھ بالرجوع إ�� النصوص القانونية املذ�ورة أعاله و ا��
ّ
ررة باللغة الفر�سية نجد بأّن و أن

Serviceاملشرع �ستعمل مصط��  universel.

ما اكتفى بة �� عدم قيام املشرع بتعر�ف ا��املالحظة الثاني-
ّ
املة و إن

ّ
تحديد دمة الش

.م وفق النظرة الفر�سيةمضمو��ا و املبادئ ال�� تقوم عل��ا و�� نفس مبادئ املرفق العا

��ل بال�سبة لبعض من القوان�ن املقارنة، ف
ُ
 إ�� القانون بالرجوعو نفس املالحظة �

ً
مثال

املة  بموجب القانون رقم املغر�ي
ّ

دمة الش
ّ

96-24ي�بّ�ن لنا أّن املشّرع املغر�ي كّرس أيضا ا��

ق بال��يد
ّ
من �ذا القانون �21عر�ف�ا،  فتنص املادة �و�� �� فقر��ادون 419و �تصاالتاملتعل

"ا��دمة �ساسية ��ع�� أّن  ة معينة ا��دمة ال�اتفية الدنيا الواجب توف���ا للعموم بجود:

وسعر مقبول وكذا تمر�ر نداءات �ستغاثة وتقديم خدمة �رشادات ودليل املش��ك�ن �� 

صورتھ املطبوعة أو �لك��ونية وتأم�ن مخادع ال�اتف العمومية �� امللك العام �� مجموع 

ف�ا ال��اب الوط��، و�ل ذلك �� إطار اح��ام مبادئ املساواة واستمرار�ة ا��دمة و�عميم�ا وتكيي

."مع ا��اجيات

ق  باملياه، معّدل و متمم، مرجع سابق2005أوت 04مؤرخ �� 12-05قانون رقم418
ّ
.، يتعل

ق بال��يد و �تصاالت ، معّدل و متمم، الذي تم تنفيذه  بموجب 1997أوت 07مؤّرخ �� 96-24قانون مغر�ي رقم 419
ّ
، يتعل

.1997www.légismaroc.maأوت 07املؤرخ �� 162.97.1الظ��� الشر�ف رقم 
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دمة 
ّ

نفس �سلوب نجده معتمد من قبل املشرع الفر���� عندما اكتفى بتحديد مضمون ا��

املة لالتصاالت �لك��ونية �� نص املادة
ّ

Lالش 35- و �تصاالت دمن قانون ال��ي1

.دون �عر�ف�ا�420لك��ونية

الفرع الثا�ي

املفا�يم القر�بة م��املة و �عض التمي�� ب�ن ا��دمة الشا

ا��دمة الشاملة كخدمة أساسية يمكن ألّي ��ص ا��صول عل��ا م�ما �ان موقعھ 

�خرى الشا�ع مف�وم�ا ببعض �نظمة القانونيةقد يق��ب،ا��غرا�� و �سعر معقول 

استعمال�ا �� ا��ال القانو�ي، ل�ذا �ستوجب املقام ضبط مثل �ذه املفا�يم من أجل رفع 

�ما فا��دمة الشاملة تتم�� عن املرفق العام بالرغم من أ�ّ .التداخل الذي قد يحصل بي��ا

 (املبادئ�ش���ان �� �عض
ً
دية�قتصاتم�� أيضا عن املرافق ذات املنفعة، كما ت)أّوال

servicesالعامة d’intérêt économique générale)ثانًيا.(

 
ً
serviceالتمي�� ب�ن ا��دمة الشاملة -أّوال universelو املرفق العامservice public

املعيار الوظيفي فحسبھ :ُ�عّرف املرفق العام باالعتماد ع�� معيار�ن مختلف�ن و �ما

ل �� �ّل �شاط أو مشروع ��دف إ�� تحقيق املص��ة العامة  من خالل إشباع 
ّ
املرفق العام يتمث

حاجيات ا��م�ور، و معيار عضوي يرتبط بوجود ��ص من القانون العام يتو�� استغالل  

ا املشروع بنفسھ أو يقوم بتفو�ضھ إ�� ��ص آخر من القانون ا��اص ليقوم و �سي�� �ذ

املة.��421ذه امل�مة  تحت رقابة ال��ص من القانون العام
ّ

دمة الش
ّ

دمة أّما ا��
ّ

ف�� ا��

فا��دمة الشاملة ، ل�� يمكن ألّي ��ص الوصول إل��ا  �سعر معقول و مقبول �ساسية ا

420 Code des postes et des communications électroniques Français, www.legisfrance.fr
:حول �عر�ف املرفق العام أنظر 421

- ZOUAÏMIA Rachid et ROUAULT Marie Christine, Op. Cit., p.p. 211-213.

- DEBBASCH Charles, COLIN Frédéric, Droit administratif, 7eme Ed, Economica, Paris, 2004, p. 348.

- FRIER Pierre-Laurent, PETIT Jacques, Précis de droit administratif, 6eme Ed, Montchrestien, Paris, 2010,

p.p. 188-189.
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، �ن حّد أد�ى من ا��دمة ذات نوعية خاصة و بأسعار معقولةاملواطنمان ل�ّل ��دف إ�� الضّ 

� تنطوي ع�� �عدين �ّول جغرا�� من خالل شمولية ا��دمة ل�ل إقليم �فع�� �ذا النحو ف

الّدولة و الثا�ي اجتما�� عن طر�ق �خذ �ع�ن �عتبار الوضع �جتما�� للمنتفع�ن م��ا بفرض 

.أسعار مقبولة خاصة من الفئات ذات الدخل الضعيف

املة �� العديد من ا��يختلف املرفق العام عن ا��
ّ

:وانب م��ا دمة الش

املرفق العام مف�وم قانو�ي فر���� امل�شأ،  ب�نما ا��دمة الشاملة مصط�� أنجلوساكسو�ي -

حديث الظ�ور باملقارنة مع �ّول ارتبط ظ�وره بتحر�ر قطاع �تصاالت �� الواليات املتحدة 

�عّرض ل�ا مف�وم ا��دمة الشاملة خاصة من ديدة ال��بالرغم من املعارضة الش.�مر�كية

، فإّن املؤ�دين لفكرة املرفق العام وفق النظرة الفر�سية422قبل الكتاب و الفق�اء الفر�سي�ن

كث�� من أصبحت ا��دمة الشاملة تحتل م�انة �امة �� القوان�ن الداخلية للالوضع قد �غ�� و 

.بما ف��ا الّدولة الفر�سيةالّدول 

LOMBARDو �� �ذا السياق تصّرح �ستاذة  Martine بأّن �نتقادات ال�� �انت موج�ة ل��دمة

الشاملة قد فقدت من قيم��ا خاصة عندما نتفحص بدقة مضمون �ذه ا��دمة �� �عض 

و تضيف �ستاذة بأّن مف�وم ا��دمة الشامة خاصة �� مثل .ا��االت �ال��يد و �تصاالت

املبادئ العامة بيتم ر�طھجاوز مضمون املرفق العام التقليدي الذي عادة ما يت�ذه ا��االت

.423ال�� يقوم عل��ا من استمرار�ة و مساواة و القابلية للتطور 

422 « Longtemps le service universel ressenti chez les Français comme la version minimale et le profit bas du

service public dit à la Française ». CLAMOUR Guylain, Intérêt général et concurrence : essai sur la

pérennité du droit public en économie de marché, Dalloz, Paris, 2006, p. 666.
423 « Les critiques ont quelque peu perdu de leur superbe, lorsque l’ont s’est attaché à examiner

attentivement ce qu’impliquait la mise en œuvre d’un service universel, à travers les exemples de la poste

et des télécommunications. Il a fallu constater, alors, que le concept de « service universel » était, au moins

dans ces secteurs, plus exigeant que le concept de « service public » et qu’il était même révélateur des

limites de la notion de « service public », en termes de droits ouvert au citoyens, au- delà du discours

général sur les principes de continuité, d’égalité et d’adaptation constante du service public ».
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استعملت الّدولة املرفق العام �وسيلة للتدخل �� ال�شاطات ال�� ���ز القطاع ا��اص -

و �� نفس الوقت غ�� مر�حة �ا عادة ما ت�ون �شاطات تحتاج إ�� أموال كب��ةأل�ّ �س�ثمار ف��ا 

دمة �ب�نما ا�الّدولة ع�� ال�شاط املع��، فاملرفق العام �و أداة الحت�ارفمن �ذا املنطلق

املة �عد وسيلة لتكر�س
ّ

من ج�ة أخرى  إذا �ان .424ةسياسة تحر�ر املرافق العموميالش

العام �و تحقيق املص��ة العامة فإّن ا��دمة الشاملة ��دف إ�� حماية ال�دف من املرفق 

حقوق املستعمل�ن و املس��لك�ن من املعركة التنافسية القائمة ب�ن املتعامل�ن امل�لف�ن 

باستغالل �ذه املرافق و ذلك من خالل فرض عل��م جملة من �ل��ام ال�� تضمن حد أد�ى من 

.بولةا��دمات �ساسية بأسعار مق

املة �ونھ �شمل �ل �شاط تقرر العام مف�وم ذو نطاق أوسع من ا���عد املرفق -
ّ

دمة الش

ھ يرمي إ�� تحقيق املص��ة العامة، �� ح�ن يقتصر نطاق 
ّ
السلطة العامة ضرورة ضمانھ ألن

ا��دمة الشاملة ع�� ال�شاطات الشبكية فقط أل��ا القطاعات ال�� �ش�د منافسة كب��ة ب�ن 

عّد ا��دمة �عوان املتدخل�ن ف��ا مقارنة مع القطاعات املرفقية �خرى 
ُ
، من ج�ة أخرى �

Lالشاملة جزء من املرفق العام و �ذا ما يظ�ر مثال من نص املادة  من قانون ال��يد 35

عندما نصت ع�� أنھ من ب�ن ما يتضمنّھ املرفق العام 425و �تصاالت �لك��ونية الفر����

عد املرفق العام أوسع نطاقا من فع�� �ذا النحو �.لالتصاالت �لك��ونية ا��دمة الشاملة

.ا��دمة الشاملة

LOMBARD Martine, « Service public et service universel ou la double inconstance », in les mutations

contemporaines du droit public. Mélanges B. JEANNEAU, Dalloz, 2002, p. 509.
424 Voir sur ce point :

- TOURBE Maxime, Op. Cit., p22.

- PONTIER Jean-Marie, « Sur la conception Française du service public », Recueil Dalloz , 1996, p.15 .
425 Code des postes et des communications électroniques Français, Op.cit.



بكيةلقطاعات الّتنظيم املادي لمص�� الباب الثا�ي
ّ

.ب�ن الّتأثر و الّتأث�� :ا��ّرة املنافسة�عد التحر�ر ع��الش

176

serviceالتمي�� ب�ن ا��دمة الشاملة -ثانًيا universelالعامة و املرافق ذات املنفعةles

services d’intérêt général.

مر��ي، فإّن املرافق إذا �انت ا��ذور �و�� لفكرة ا��دمة الشاملة �عود إ�� القانون � 

.أصل�ا إ�� قانون �تحاد �رو�يالعامة �عود نفعةذات امل

�عيدة عن ا�تمامات ا��موعة �رو�ية الفر�سيةفكرة املرفق العام حسب النظرةلقد بقيت

روما امل�شئة لالتحاد إحدى املفا�يم املرجعية املفتاح �� معا�دة �ذه الفكرة �ش�لبحيث لم

املبذولة من الّدولة الفر�سية لتكر�س �ذه الفكرة أثناء بالرغم من ا���ود و �ذا �426رو�ي

 املفوضا
ُ
من أجل تحر�ر نص املعا�دة، فأمام س�� خمس دول عضوة �� معا�دة جرت ت ال�� أ

نحو تحقيق �دف أسا��� و �و تأس�س اتحاد اقتصادي �� أرو�ا، لم يكن أمام فر�سا روما

.املتمسك بمور��ا التار��� املتمثل �� املرفق العامسوى التخ�� عن موقف�ا

ب حر�ة يإذا �انت املعا�دات املؤطرة لالتحاد �رو�ي تقوم ع�� الفكر الل��ا�� و �غل

ھ ش�ئا فش�ئال
ّ
ا بدأت �ناك رغبة من قبل أج�زة �تحاد منذ سنة سوق ع�� تدخل الّدولة، فإن

خذ �� � )ان �رو�ي، ا��لس �رو�ي، ال��نة �رو�يةمحكمة �تحاد �رو�ي، ال��ملمثل(1993

، من �ذا املنطلق �� القوان�ن �تحادية�427ع�ن �عتبار ��شطة و امل�ام ذات املص��ة العامة

:ة �� العديد من النصوص من بي��اتّم تكر�س ما �س�� باملرافق ذات املص��ة العام

الكتاب و ، 2000428س�تم�� 20و لـ 1996س�تم�� 11ال��نة �رو�ية لـ )communication(بالغ 

الذي تم تتمتھ بكتاب 2003ل��نة حول املرافق ذات املص��ة العامة الصادر �� خضر� 

.��2004 سنة بيضأ

426 « la notion de service public ne constitue pas une référence clef du traité de Rome ». Voir :

BELLOUBET-FRIER Nicole, « Service public et droit communautaire », AJDA, 20 avril 1994 , p. 270 ; cité

par LAGET-ANNAMAYER Aurore, Op.cit.,p.90.A1²
427 LAGET-ANNAMAYER Aurore, Op.cit., P.90.
428 Communication de la commission européenne sur les services d’intérêt général, COM (1996) 443 final,

Bruxelles, le 11.09.1996, www. eur-lex.europa.eu
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تلك املرافق ال�� ��دف إ�� تقديم ":ن �عر�ف املرافق ذات املص��ة العامة بأّ��ايمك

ال�� تقرر السلطات العامة بأّ��ا ذات منفعة و خدمات ذات طا�ع اقتصادي و غ�� اقتصادي، 

".عامة و تخضع ألح�ام و ال��امات خاصة باملرفق العام

« Les services d’intérêt général couvrent les services marchands et nom marchands que les

autorités publiques considèrent comme étant d’intérêt général et soumettent à des

obligations spécifiques de service public. »429

وفق قانون العامةمة الشاملة و املرافق ذات املنفعةمن �ذا املنطلق فما �و الفرق ب�ن ا��د

.نفس املع��؟؟ أم �ما مف�ومان يحمالن�تحاد �رو�ي

رق جد دقيق ب�ن املف�وم�ن، فإذا �ان القاسم املش��ك بي��ما �و أّن �� حقيقة �مر �ناك ف

�ختصاص ا��صري �� تحديد ��شطة ال�� تدخل ضمن املص��ة العامة، و تحديد العون 

ف بأدا��ا �عود للسلطات العامة ضمن 
ّ
فإّن الفرق �ل دولة عضوة �� �تحاد �رو�ي،امل�ل

.مة أوسع نطاقا من ا��دمة الشاملةالعاثل �� �ون أن املرافق ذات املنفعةا��و�ري بي��ما يتم

�� العامة وفق النظرة �تحادية �شمل �ل خدمة تقرر السلطة العامةذات املنفعةفاملرافق

تصادية عامة و ذلك �غض النظر عن ما إذا �انت خدمة اقص��ة�ل دولة عضوة بأ��ا ذات م

:دمات اقتصادية لس�ب�نال، أما ا��دمة الشاملة فعادة ما ت�ون خأم

مرافق ذات طا�ع ��و �و أّن ا��دمة الشاملة مجال�ا ينحصر �� القطاعات الشبكية و�ّول 

صنا�� و تجاري، أّما الثا�ي فيتمثل �� املقابل املا�� الذي يقدمھ املنتفع من ا��دمة الشاملة 

و �ذا املقابل �و الذي يم�� ا��دمة �قتصادية عن ا��دمة غ�� الذي عادة ما ي�ون معقوالو

 .ال�� عادة ما ت�ون بدون مقابل �قتصادية
ّ
فع�� �ذا �ساس فإّن ا��دمة الشاملة ما �� إال

.العامنفعةاملمن املرافق ذات جزء ال يتجزأ

429 Voir sur ce point :

- Livre blanc sur les services d’intérêt général, COM(2004)374 final, Bruxelles 12.05.2004, p.23, www. eur-

lex.europa.eu/

- RODRIGUES Stéphane, « Les qualifications concurrentes des activités d'intérêt général en droit

communautaire », AJDA, 2006, p.84.
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املطلب الثا�ي

نظام�ا القانو�يمبادئ ا��دمة الشاملة و 

، �ذا ع�� نفس املبادئ التقليدية ال�� يقوم عل��ا املرفق العامتقوم ا��دمة الشاملة

.إ�� جانب استحداث مبادئ جديدة بحكم تحر�ر القطاعات الشبكية ع�� املنافسة ا��ّرة

التقليدية ال�� جسيد�ا من خالل املبادئ حماي��ا و تم �جتماعية ال�� ��دف املرفق إ�� فالقيّ 

يقوم عل��ا، أصبحت اليوم مّدعمة و معززة بمبادئ جديدة �س�ب ظ�ور  �ذا املرفق بوجھ 

كما أّن القوان�ن املنظمة ل�ذه ا��االت ).الفرع �ّول (430جديد و �و وجھ ا��دمة الشاملة

ال�� مجموعة من القواعد القانونيةا قانونيا خاصا ��ذه ا��دمة و �و �شمل ع��نظاًم تضع

ف بتقديم�ا، كيفية من شأ��ا أن تحدد مضمون ا��دمة الشاملة، كيفية اختيار املتعامل 
ّ
امل�ل

فة بضما��ا تمو�ل�ا
ّ
).الفرع الثا�ي(و السلطة امل�ل

الفرع �ّول 

بادئ املرفق العامملب�ن تحديٍث و �عز�زٍ :لشاملةمبادئ ا��دمة ا

�� ��دف إ�� حسن س���ا ��موعة من املبادئ التخضع املرافق العامة م�ما �ان نوع�ا 

اطراد ع�� نحو يمك��ا من تلبية حاجيات املواطن�ن و تحقيق املص��ة بانتظام و

فقواعد املرفق العام ُيقصد ��ا مجموع املبادئ �ساسية املطبقة ع�� �ل املرافق ،العامة

صنا�� و التجاري و �غض النظر عن أسلوب العمومية �غض النظر عن طا�ع�ا �داري أو ال

ق العمومية و الذي ��دف إ�� الس�� ا��سن املرافب�ن �ّل امش���ا�سي���ا، ف�� �ش�ل نظام

.�431شاط�ا من أجل تحقيق مص��ة املنتفع�نل

430 « Encore représentées par les trois lois du service public, les valeurs sociales portées par la notion de

service public se voient aujourd’hui approfondies par de nouveau principes, en grand partie sois l’effet de

la notion de service universel ».

DELMARRE Manuel, PARIS Timothée, Droit administratif, éditons Ellipses, Paris, 2009, p. 208
431 CHEVALLIER Jacques, « Regard sur une évolution », AJDA. numéro spécial,1997, p.08 ; Cité par:

DONIER Virginie, « Les lois du service public : entre tradition et modernité », RFDA, novembre-décembre

2006, p. 1219.
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ُ
عد مبادئ املرفق العام من است�تاجات الفقھ و �عود الفضل �� ذلك للفقيھ الفر�����

الذي قام ب�نظيم�ا خالل القرن العشر�ن �� ثالث مبادئ أساسية �س�� �� "والنر لو�س "

.، ثّم انتقل تكر�س�ا �عد ذلك إ�� ال�شر�ع"بقوان�ن روالن"�عض �حيــــــــــــــــــــــــــــان 

� تقوم عل��ا املرافق العامة �� حقيقة �مر الفقيھ روالن لم يقم بابت�ار املبادئ الثالثة ال�

:و إنما قام باستخالص�ا من �ج��ادات القضائية السابقة، و تتمثل قواعد روالن �� �ل من 

و ا��دير بالذكر أّن �ذه .مبدأ �ستمرار�ة، مبدأ املساواة و مبدأ القابلية للتكيف و التطور 

ال تزال قائمة )و �� نفس�ا مبادئ ا��دمة الشاملة(املبادئ الثالثة ال�� يقوم عل��ا املرفق العام

و صا��ة إ�� غاية يومنا �ذا، فلقد تمكنت من التصدي لالضطرابات ال�� �عرضت ل�ا فكرة 

فعليھ، فإّن املبادئ التقليدية ال�� نظم�ا الفقيھ لو�س .432املرفق العام وفق النظرة الفر�سية

م�ما �ان نوع�ااملش��كة ب�ن �ل املرافق العامةروالن مازالت �ش�ل إحدى العناصر النظر�ة 

 و طر�قة �سي���ا
ّ
�� مضمون �ذه املبادئ بفعل الكث��نا �ش�د اليوم تطور و تحديث ، غ�� أن

من العوامل من بي��ا تحر�ر العديد من املرافق العامة ذات الطا�ع الصنا�� و التجاري ع�� 

 (ةرّ ـــــــــــــــــــــــــاملنافسة ا��
ً
).أّوال

بما ف��ا ا���ومة 433من ج�ة أخرى، لقد أدى السياسة املتبعة من قبل العديد من ا���ومات

إ�� ظ�ور مبادئ جديدة و قواعد  حديثة ��دف دفة إ�� عصرنة املرافق العمومية،ا��زائر�ة ال�ا

).ثانًيا(إ�� حسن س�� املرافق العمومية

432 TRUCHET Didier, « Unité et diversité des « grands principes » du service public », AJDA, numéro

spécial, 1997, p. 38.
 ع�� الصعيد �فر�قي تّم وضع ميثاق إفر�قي لقّيم و مبادئ ا��دمة العامة و �دارة و الذي صادقت عليھ 433

ً
فمثال

.2012د�سم�� 16مؤّرخ �� 68، ج ر عدد 2012د�سم�� 11املؤّرخ �� 415-12ا��زائر بموجب املرسوم الرئا��� رقم 

من مساواة، استمرار�ة )ا��دمة العامة حسب امليثاق(لتقليدية للمرفق العامو �ذا امليثاق ��دف إ�� ضمان املبادئ ا

تتمحور أساًسا حول جودة ال���ديدةا�بادئ مجموعة من املامليثاق أيًضا �ذا كّرسكما .ية للتطور و التكييفو القابل

.ادئ أخرى ��دف �� مجمل�ا إ�� عصرنة �دارة، و مبدأ الشفافية و مب��اإم�انية الوصول إلو فعالية ا��دمة العامة، 
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ً
قواعد روالن بمف�وم جديد:و املرفق العاما��دمة الشاملةاملبادئ املش��كة ب�ن –أّوال

مادام أّن ادئ ال�� تحكم �ل م��ما، لكن�ش��ك ا��دمة الشاملة و املرفق العام �� املب

�نعكس ع�� ا��دمة الشاملة وليدة �نفتاح ع�� املنافسة ا��ّرة فإّن ذلك بالضرورة س

فنحن �ش�د اليوم تطبًقا متنوعا و مختلًفا ل�ذه املبادئ التقليدية للمرفق العام، مضمون 

.املبادئ

 
ّ

�ام مبدأ املساواة ب�ن بكية يتم تقديم�ا باح�إّن ا��دمة الشاملة �� القطاعات الش

، مع قابلي��ا للتغ�� إذا طرأت مستجدات )2(بصورة مستمرة و منتظمةو ، )1(م��ااملنتفع�ن 

 
ّ

).3(ب�ي املع��جديدة �� القطاع الش

ذو مبدأ املساواة أمام املرفق العامُ�عّد :مبدأ املساواة �� مجال ا��دمة الشاملةتحديث -1

بمساواة س �� الدستور و الذي يق���املبدأ العام املكرّ قيمة دستور�ة، ف�و من تطبيقات

ھ434من الدستور ا��زائري 32، فتنص املادة ا��ميع أمام القانون 
ّ
�ّل املواطن�ن :"ع�� أن

وال يمكن أن ُيتذّرع بأّي تمي�� �عود س�بھ إ�� املوِلد، أو الِعرق، .أمام القانون سواسية 

فع�� �ذا النحو فإّن ."أو ا�ِ��س، أو الّرأي، أو أّي شرط أو ظرف آخر، ����ّ� أو اجتما��ّ 

 حصرً�ا و خاًصا فقط بقانون املرافق العامة
ً
بل �و من املبادئ مبدأ املساواة ال ُ�عد مبدأ

.العامة للقانون 

 
ّ
ف و يقوم �ذا املبدأ ع�� أساس ال��ام ال��ص من القانون العام أو القانون ا��اص امل�ل

ممن تتوافر ف��م من يطل��ا من ا��م�ور ��دمات ل�ّل ب�سي�� و استغالل  املرفق العام بتأدية ا

 ع�� أساس ا���س أو الّد ال الشروط القانونية لالستفادة م��ا دون التمي�� بي��م 
ّ
ون ين أو الل

 
ّ
غة أو ألّي س�ب م�ما �ان مصدره، و ا��دير باإلشارة إ�� أن املساواة املقصودة �نا �� أو الل

.املساواة القانونية و ل�ست املساواة املطلقة

د امليثاق �فر�قي لقيم و مبادئ ا��دمة العامة و �دارة ع�� مبدأو
ّ

املساواة �� �ذا السياق أك

عضاء �� �تحاد �فر�قي ال�� �� املادة الثالثة الفقرة �و�� و الثانية منھ ع�� أّن الّدول � 

.، معّدل و متمم، مرجع سابق1996لسنة ��م�ور�ة ا��زائر�ة الشعبية الديمقراطيةادستور 434
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تتفق ع�� تنفيذه وفًقا ��موعة من املبادئ من -435بما ف��ا ا��زائر-صادقت ع�� �ذا امليثاق

جميععن طر�ق منع، و ذلك بي��ا املساواة ب�ن مستخدمي ا��دمة العامة و �دارة العامة

، والدي��، وا������والعر��، ،ا��غرا���نتماءأسسھ بما �� ذلك�انتم�ماالتمي��أش�ال

.قانونيةمنظمةأيإ���نتماءأوالنقا�يو�نتماء، السياسيةو�راء،و�عاقة�، �ث�و

طرأ عليھ تحّول كب�� �� أمام املرفق العامغ�� أّن �ذا املف�وم التقليدي ملبدأ املساواة

 
ّ

بكية ع�� املنافسة ا��ّرة، فتكر�س مف�وم ا��دمة الشاملة �� ظل تحر�ر املرافق العامة الش

فلم �عد .مثل �ذه ا��االت �ان لھ تأث�� ع�� املساواة املطلو�ة ب�ن املنتفع�ن من �ذه ا��دمة

ما يتعدى �مر يقتصر فقط ع�� البحث �� توفر نفس ال
ّ
شروط القانونية �� طال�� ا��دمة و إن

.�436مر إ�� �خذ �� ا��سبان الواقع �قتصادي و �جتما�� للمنتفع من ا��دمة الشاملة

 عر�فاملقار�ات التّ فبالرجوع إ�� 
ّ

بكية نجد�ا ية املقدمة ل��دمة الشاملة �� مجال القطاعات الش

 
ّ
إ�� �ذه ا��دمة و ذلك من l’accessibilitéع�� شرط أسا��� و �و إم�انية الوصول �اتركز �ل

ل�ذا الس�ب نجد بأن .437خالل ��تمام الكب�� با��الة �قتصادية و �جتماعية للمرتفق

:ا��دمة الشاملة �� القطاعات الشبكية تقوم ع�� �عدين جو�ر��ن و�ما

الذي يدفعھ املستفيد من ا��دمةمن خالل العمل ع�� أن ي�ون السعرالبعد �جتما��-

prix)و مقبوالمعقوال abordable)خاصة من قبل الفئات ذات الدخل ا��دود.

�اب الوط�البعد ا��غرا��-
ّ
دمة ل�ّل ال�

ّ
� ح�� �قاليم الر�فية عن طر�ق شمولية ا��

 ال��يد و املواصالت السلكية و الالسلكيةو النائية، ففي مجال 
ً
��ذا البعد عند �خذيتم مثال

الذي يقوم من أجلو تنمية ا��دمة الشاملة من قبل الوز�ر امل�لف بالقطاع، إس��اتيجيةرسم 

ذلك بتحديد �ولو�ات الرئ�سية ال�� يتم التعب�� ع��ا ع�� أساس املناطق ا��غرافيا ال�� يجب 

.438وصل�ا

، يتضمن التصديق ع�� قيم و مبادئ ا��دمة العامة 2012د�سم�� 11مؤّرخ �� 415-12مرسوم رئا��� رقم 435

.�دارة، مرجع سابقو 
436 DONIER Virginie, « Les lois du service public : entre tradition et modernité », Op.cit., p. 1229.
437 JANICOT Laetitia, « Le principe d'égalité devant le service public », RFDA, 2013, p. 724.

، يحدد مضمون ا��دمة العامة لل��يد 2017مارس 05املؤّرخ �� 106-17من املرسوم التنفيذي رقم 02أنظر املادة 438
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الغاز ع�� القنوات الذي �عد مرفقا ا ��ذا البعد �� مجال الك�ر�اء و توز�ع يظ�ر �خذ أيضكما 

.439ا ��دف إ�� ضمان التمو�ن ��ذه ا��دمات ع�� �ّل ال��اب الوط��عام

من خالل ما سبق قولھ نتوصل إ�� ن�يجة جو�ر�ة تتمثل �� ظا�رة تحول مبدأ املساواة

، فنحن اليوم �ش�د �� ظل ا��دمة 440من مبدأ موضو�� إ�� مبدأ �����أمام املرافق العامة

ھ يتم �خذ subjectivisationة الشاملة عملية ��صنة و ذاتي
ّ
مبدأ املساواة، ع�� أساس أن

ما الوضعية �قتصاديةفقط�ع�ن �عتبار ال الشروط القانونية
ّ
للمنتفع من ا��دمة و إن

 �� مجال ال��يد عندما حظيت طائفة املعوق�ن بمعاملة و �جتماعية لھ
ً
، �ذا ما نلمسھ مثال

 
ً
ا لبا�� املستعمل�ن �خر�ن و ذلك من خالل تخصيص شبابيك خاصة ل�ذه الفئة خاصة خالف

 �� ��441 املؤسسات ال��يدية عندما �سمح �م�انيات بذلك
ً
، و كذلك نجد �ذا التمي�� مثال

ھ من ب�ن م�ام ا��دمة الشاملة �� �ذا القطاع �ر�اء و الغاز عندما أكّد مجال الك
ّ
املشرع ع�� أن

ة من �و سّد ا��اجات من الطاقة لفئات من املواطن�ن يتم تحديد�ا مسبًقا و ملناطق محروم

.و املسا�مة �� تضامن أك��أجل ضمان تالحم اجتما�� أحسن

اعتبارات ذاتية للمنتفع من ا��دمة الشاملة من شأنھ إّن جعل مبدأ املساواة يقوم ع�� 

أن يؤدي إ�� خلق نوع من التمي�� ب�ن طائفة املنتفع�ن من خالل إقامة أسعار مختلفة باختالف 

ذلك ب�ون أّن عدم املعاملة امل�ساو�ة ب�ن املنتفع�ن من دخل �ل واحد م��م، لكن يمكن ت��ير

الالمساواة �جتماعية و �قتصادية ال�� Compenserا��دمة الشاملة �دفھ �و �عو�ض 

.442يتواجد ف��ا �ؤالء املنتفع�ن

.2017مارس 08مؤّرخ �� 16و املواصالت السلكية و الالسلكية و التعر�فات املطبقة عل��ا و كيفية تمو�ل�ا، ج ر عدد 
ق بالك�ر�اء و توز�2002فيفري 05املؤّرخ �� 01-2002من القانون رقم 03أنظر املادة 439

ّ
، ع الغاز ع�� القنوات، يتعل

.مرجع سابق
ھ سوف يتم تخصيص ل�ل منتفع مرفًقا عاًم 440

ّ
ا و إنما يظل دائًما املرفق العام مّوجھ ال ي�ب�� أن نف�م من �ذه العبارة بأن

ھ �عد إ�شاء �ذا املرفق يتم �خذ �ع�
ّ
.ن �عتبار وضعية املنتفعل��م�ور، غ�� أن

، يحدد مضمون ا��دمة العامة لل��يد 2017مارس 05املؤّرخ �� 106-17من املرسوم التنفيذي رقم 07أنظر املادة 441

و املواصالت السلكية و الالسلكية و التعر�فات املطبقة عل��ا و كيفية تمو�ل�ا، مرجع سابق
442 JANICOT Laetitia, « Le principe d'égalité devant le service public », Op.cit., p.724
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تكر�س مف�وم ا �� ظل كب�� اتطور �� �خ��، فإّن مبدأ املساواة أمام املرفق العام ش�د 

املطبقة ع�� املنتفع�نا��دمة الشاملة، فلم �عد �ذا املبدأ يتطلب توحيد النصوص القانونية

ما أصبح ُيفسر بضرورة عدم التمي�� و �عاقب 
ّ
و ال يفرض معاملة مماثلة ل�ل املواطن�ن و إن

و ال�� ال ت��ر�ا الوضعيات و املراكز  ع�� املعاملة التم��ية التعسفية و غ�� الشرعية

املساواة �� انتقال من املساواة القانونية إ�� بذلك ي�ون مبدأ املساواة قد و.443ا��تلفة

ت بدور�ا إ�� تكر�س مف�وم جديد و�و فع�ن من ا��دمة الشاملة ال�� أدّ رص ب�ن املنتالف

notionإم�انية الوصول  d’accessibilité من امليثاق �فر�قي لقّيم 5، و لقد كّرست املادة

م�ا من �ذا املف�وم و جعلتھ من الواجبات ال�� ي�ب�� اح��ا444و مبادئ ا��دمة العامة و �دارة

الّدول �طراف �� امليثاق و ذلك عن طر�ق إدراج مبدأ الوصول امل�ساوي و غ�� التمي��ي قبل 

.إ�� ا��دمة العامة �� قواني��ا و نظم�ا الداخلية

تتو�� املرافق العامة تقديم خدمات :متطلبات جديدة �� استمرار�ة ا��دمة الشاملة-2

و جو�ر�ة �� حيا��م اليومية، و ي��تب عن انقطاعلألفراد و �س�� إ�� إشباع حاجات عامة

�ذه ا��دمات حصول خلل و اضطراب �� حيا��م اليومية، لذا من الضروري أن ال تكتفي 

.الّدولة بإ�شاء املرافق العمومية بل تضمن استمرار���ا �� تقديم ا��دمات ل��م�ور 

منع �ضراب، تنظيم استقالة :و ي��تب ع�� تكر�س �ذا املبدأ عّدة نتائج قانونية م��ا

املوظف�ن، تكر�س نظر�ة املوظف الفع�� و نظر�ة الظروف الطارئة، و عدم جواز ا���ز ع�� 

.445أموال املرفق العام

443 « le principe d’égalité […] n’implique plus nécessairement l’uniformité de la législation et n’impose plus

de traiter tous les individus de façon identique ; il s’interprète comme un principe de non-discrimination,

c’est-à-dire qu’il proscrit seulement les différences de traitement arbitraires, illégitimes, celles qui ne sont

pas rationnellement justifiées par des différences de situation ». plus de détaille voir: LOCHAK Danièle,

« La notion de discrimination », CONFLUENCES Méditerranée, n°48, 2003-2004, p.p. 13-23.
-12ميثاق إفر�قي لقّيم و مبادئ ا��دمة العامة و �دارة الذي صادقت عليھ ا��زائر بموجب املرسوم الرئا��� رقم 444

.، مرجع سابق2012د�سم�� 11املؤّرخ �� 415
:أنظر حول �ذه النقطة445
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فإذا �ان تحقيق املص��ة العامة �و ال�دف �ّول للمرافق العامة م�ما �انت نوع�ا و أسلوب 

ة أساسية ع�� الصعيد السيا���  و �جتما�� و �� �سي���ا، فإّن مبدأ �ستمرار�ة �عّد قاعد

�� نظر القانوني�ن �ش�ل جو�ر املرفق العام، و لقد أكد مجلس الّدولة ع�� امل�انة ال�امة ل�ذا 

، بحيث أكّد �� إحدى بادئ العامة للقانون املمن مبدأإ�� مرتبةبھقبل أن ير��و ذلكاملبدأ 

 العبارة التاليةعنھالقرارات الصادرة
ً
la":ع�� أ�مية �ذا املبدأ مستعمال continuité est

l’essence du service public"
446.

أ �ستمرار�ة، ف�ذا لقد كّرست العديد من النصوص املنظمة للقطاعات الشبكية مبد

املطبقة لقواعد العامة �ّددا�03-2000من القانون رقم 8/18 �� نص املادة ما نجده مثال

"ل��يد و املواصالت السلكية و الالسلكيةع�� ا :خدمة عامة للمواصالت السلكية و الالسلكية:

اواةـــــــــــــــــ، و �ذا �� اح��ام مبادئ املس....جعل تحت تصرف ا��ميع قدر أد�ى من ا��دمة

...."�ستمرار�ةو 

من 03/3تكر�س �ذا املبدأ �� مجال الك�ر�اء و الغاز بحيث تنص املادة  كما تّم 

ق بالك�ر�اء و توز�ع الغاز ع�� القنوات 01-2002القانون رقم 
ّ
ھاملتعل

ّ
و ��دف م�مة ":ع�� أن

تمو�ن الز�ائن غ�� املؤ�ل�ن �� أحسن شروط �نصاف �� املعاملة -:املرفق العام إ�� ما يأ�ي

...."و املعادلة �� أسعار البيعةستمرار�� و 

يرتبط بأوقات ا ع�� عنصر زم��ار�ة بمف�ومھ التقليدي يقوم أساسمبدأ �ستمر إّن 

و �ذا عمل املرفق املع�� بحيث يرتبط تقديم ا��دمة العمومية بأوقات عمل املرفق العمومي،

continuitéما �س�� باالستمرار�ة الزمنية temporelle. غ�� أّن التطورات ا��اصلة �� املرافق

العامة الشبكية �س�ب عملية التحر�ر ع�� املنافسة فرض نوع آخر من �ستمرار�ة و �� 

�continuitéستمرار�ة امل�انية spatiale
447.

.academy.org-www.ao، الوج�� �� القانون �داري ، مازن ليليورا���-

، مطبعة الشاعر، �سكندر�ة، د س ن، ص ص حقوق �فراد إزاء املرافق العامة و املشروعات العامة، دمحم فؤاد م�نا-

67-68.
446 CE, 7 août 1909, Winkelle, Rec. CE, p. 826, cité par BRACONNIER Stéphane, Droit des services publics,

Puf Thémis, Paris, 2003, p. 277.
447 Voir sur ce point : DONIER Virginie, « Les lois du service public : entre tradition et modernité »,

Op.cit., p.1230.
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فمبدأ �ستمرار�ة يتضمن أيًضا �عًدا جغرافًيا من خالل شمولية املرافق العامة الشبكية ل�ل 

، و يمكن است�تاج أساس �ستمرار�ة �ل املناطق الر�فية و النائية�قليم الوط�� لتمتد إ�� 

ھ13املادة و ذلك بالرجوع إ��448امل�انية من الدستور 
ّ
"منھ و ال�� تنص ع�� أن مارَ :

ُ
س سيادة ت

كّرس يُ ف�ذا النص الدستوري،"الّدولة ع�� مجال�ا ال�ّ�ّي، ومجال�ا ا��ّوّي، وع�� ميا��ا

 تجميع كما �و معلومالّدولةف.ضمنًيا استمرار�ة الّدولة �� �ل مجال�ا �قلي��
ّ
ما �� إال

كرس ضمنًيا املذ�ورة أعالهاملادةإّن عليھ و بمف�وم ا��الفة فو،و ترك�� للمرافق العامة
ُ
ت

.مبدأ �ستمرار�ة امل�انية للمرافق العامة

�� السياسة املتبعة من قبل سلطة ضبط ال��يد مثالنلمس تكر�س �ستمرار�ة امل�انية

عّي�ت بموجبھ شركة 449اا قرار ية و الالسلكية عندما أصدرت مؤخر املواصالت السلكو 

�� كمتعامل يل��م بتوف�� ا��دمة الشاملة لالتصاالت السلكية و الالسلكية"اتصاالت ا��زائر"

.والية تندوفاملناطق املعزولة ب

ُ�عد متطلب جديد إ�� جانب �ستمرار�ة ل��دمة الشاملة إّن �ستمرار�ة امل�انية 

.و ذلك من أجل تحقيق نوع من املساواة ب�ن �ل مناطق إقليم الّدولةالزمنية 

ف              مبدأ القابلية للتكيُ�عت��:مبدأ قابلية ا��دمة الشاملة للتكيف و التطور -3

ال�� يصعب ، و �و من املبادئو التطور من املبادئ القانونية ال�� تقوم عل��ا ا��دمة الشاملة

يقصد ع�� العموم.املساواة و �ستمرار�ةملبدأياخالف�450عر�ف جامع وماعحصر�ا بت

مواكبة املرفق العام مع املستجدات التقنـية و �جتماعية ا��ديدة بالقابلية للتكيف و التطور 

�� تحقيق �دفھ املرتبط باملص��ةمن �ستمرار�ة�مر الذي يمكنھ، و �وا��اصلة

.451العامة

- BOYER-CAPELLE Caroline, Le service public et la garantie des droits et libertés, thèse de doctorat en

droit public, faculté de droit et des sciences économiques, université de Limoges, 10 juillet 2009, p. 433.
.و متمم، مرجع سابق، معّدل 1996لسنة ��م�ور�ة ا��زائر�ة الشعبية الديمقراطيةادستور 448
، يتضمن املوافقة ع�� منح توف�� ا��دمة العامة للمواصالت السلكية و الالسلكية  2017فيفري 28قرار مؤرخ �� 449

مؤّرخ 40، شركة ذات أس�م، ج ر عدد "اتصاالت ا��زائر لل�اتف النقال"لصا�� املناطق املعزولة بوالية تندوف لشركة 

.2017يوليو ��06 
صعو�ة تحول دون تقديم �عر�ف جامع و ما�ع ل�ذا املبدأ تتمثل �� �عدد و اختالف ال�سميات املستعملة من أجل أ�م450

ستعمل �سمية القابلية للتطور، القابلية للتكيف، القابلة للتغ��
ُ
.التعب�� عنھ، فقد � ...

451 ZOUAÏMIA Rachid et ROUAULT Marie-Christine, Droit administratif, op.cit, p. 221 .
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ب�ن مبدأي القابلية للتكيف و �ستمرار�ة ع�� أساس أّن وثيقفع�� �ذا النحو يوجد ارتباط

.�صعدة �و الذي يضمن استمرار�تھللتطورات ا��اصلة ع�� جميع العاممواكبة املرفق

بحيث 1994عنھ �� سنة و لقد أكد مجلس الّدولة الفر���� �ذا املع�� �� التقر�ر الصادر

.452نفس املع��القابلية للتكيف عبارت�ن تحمالواعت�� بأّن كال من مبدأ �ستمرار�ة 

إذا �ان الظا�ر �و ال��ابط ب�ن مبدأ القابلية للتكيف مع مبدأ �ستمرار�ة، لكن �� حقيقة 

�ستمرار�ة �ش�ل قيد ع�� ت�مر ل�ل م��ما خصوص�تھ و مجال ينفرد بھ، بحيث إذا �ان

تمنح ل�ا العديد من �متيازات و السلطات،طور كيف و التّ القابلية للتّ لطة العامة فاّن الّس 

فيمكن للسلطة العامة إلغاء مرفق مع�ن أو �عديل تنظيميھ أو توز�عھ ع�� أساس أن 

.453التطورات ا��اصلة �ستوجب ذلك

لقد ش�د مبدأ القابلية للتكيف تطوًرا م��وظا �� ظل ا��دمة الشاملة ال�� جاءت 

ق بمبدأ ابمبادئ جديدة خاصة ما
ّ
حق املنتفع ا��صول منلنوعية أو ا��ودة، إذ أصبحيتعل

رفق العام نوعية و من أجل ذلك ال بدا من تكيف و تطور املالع�� قدر عاٍل منع�� خدمات 

ف�ناك عالقة وثيقة ب�ن القابلية للتكيف .ا��اصلة �� القطاع املع��مع التطورات التقنية 

من املستمرخالل س�� السلطات العامة إ�� التحس�نو النوعية و ال�� يمكن ترجم��ا من 

مجرد امتياز القابلية للتكيف �� ظل ا��دمة الشاملةو عليھ لم �عد مبدأ .ا��دمات العمومية

ما أصبح أيضً لإلدارةممنوح 
ّ
.يتمتع بھ املنتفعون اا حًق و إن

452 CE, Rapport public de 1994, « Considérations générales : Service public, services publics: déclin ou

renouveau », EDCE, n° 46, 1995, p. 75.
453 DONIER Virginie, « Les lois du service public : entre tradition et modernité », Op.cit., p.1231
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جديدةنحو �عز�ز مبادئ روالن بقواعد-ثانًيا

الثالثة ال�� تقوم عل��ا �ل املرافق العمومية من إ�� جانب املبادئ ، لقد ظ�رت اليوم

ولة لسياسة استمرار�ة و مساواة و القابلية للتكيف، مبادئ جديدة و ذلك بفعل تب�� الّد 

.454ا��ديثالعموميعصرنة املرافق العامة و قواعد ال�سي��

ھ ما يمكن ���يلھ ع�� �ذه املبادئ
ّ
�شكيل�ا لكتلة متجا�سة تطبق �و عدما��ديدةغ�� أن

نوع�ا و طر�قة �سي���ا، ف�� تطبق بصورة متفاوتةع�� �ل املرافق العمومية باختالف

فالتطبيق يرتبط بنوع ال�شاط املرفقي و موقعھ �� السوق إضافة .من قطاع إ�� أخرو مختلفة

�ذه القواعد أو املبادئ ا��ديدة ال�� ب�نو من.455إ�� متطلبات املص��ة العامة املراد تحقيق�ا

:من بي��انذكرالعامة الشبكيةلمرافق تحكم الس�� ا��سن ل

 �جتماعيةللسياسةالسو�سري امل��مُ�عّرف454
ّ
ھا��ديدالعموميسي��ال�

ّ
املنظماتل�سي��عاماتجاه":بأن

منظمةدول معظم��الحقاوان�شر،�نجلوساكسونيةالّدول ��ال�سعيناتبدايةإ��ظ�ورهمعالمأو���عودالعمومية،

والقانونية�دار�ةالعلوممنمبادئھ�ستمدالذيالتقليديالعموميال�سي��عكسوع��،�قتصاديةوالتنميةالتعاون 

،ا��اصالقطاع��ال�سي��سياساتومن�قتصاديةالعلوممنمستوحاةا��ديدالعموميال�سي��ومعالمأف�ارفإن

منوال��،التقليديالعموميال�سي��م��تال���ختالالتومعا��ةتحس�ن��الرغبةالنوع�ذاظ�ور أسبابأ�مومن

."والفعاليةالكفاءةمستوى إ��العمومية�دارةبمستوى لالرتقاءمحاولةالب��وقراطية،بي��ا

 عن
ً
دراسة ):NPG(ترقية أداء املنظمات العمومية �� ظل مقار�ة ال�سي�� العمومي ا��ديد"دمحم السعيد جوال،نقال

.68، ص 2016، الرا�ع عشرعدد ال، مجلة اقتصاديات شمال إفر�قيا، "نظر�ة تحليلية

ھ �OCDEقتصاديةوالتنميةالتعاون منظمة��العامة�دارة��نةعرفتھكما
ّ
نموذج جديد يقوم ع�� �شر"ع�� أن

:إ��النموذج�ذاو�دعوااملركز�ةمنو�قللالعموميالقطاع���داءتحس�نثقافة

.ا��دمةوجودةوالكفاءةالفعاليةمنظور منالنتائجع����تمامترك��-

أنظمةووضعالعموميللمرفقاملباشرال�سي��بدائلتحديد��ا��ر�ةمننوعاملس��ينمنح-

.املتبعةالسياساتمردوديةبتحس�ن�سمح�سي��

وضعخاللمنالعموميةاملنظماتطرفمناملقدمةا��دماتبكفاءة��تمامز�ادة-

.املنافسةمف�وموتب��باإلنتاجيةخاصةأ�داف

أج�ز��ابمختلفالدولةتطور لتوجيھاملركز�ةل���ومة�سرلتيجيةرتاالقد�عز�ز-

."املستو�اتع�� مختلفتحدثقدال��للتغ��اتت�لفةو�أقلوسر�عةمن��يةبصورة�ستجابةمنوتمكي��ا

 عن 
ً
، "مقار�ة ال�سي�� العمومي ا��ديد �آلية لتدعيم و �عز�ز تنافسية و كفاءة املنظمات ا���ومية"، عاشور طارق نقال

.111، ص 2012-2011عدد �ول، ال، مجلة أداء املؤسسات ا��زائر�ة
، م�شورات ا��ل�� ا��قوقية، ب��وت، مقارنةدراسة :التفو�ض �� إدارة  و اس�ثمار املرافق العامة، وليد حيدر جابر455

.91، ص 2007
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.)3(، و مبدأ الشفافية)2(مبدأ �من و حماية الب�ئة،)1(النوعيةمبدأ 

أم مبدأ تقوم عليھ املرافق حق جديد للمنتفع من ا��دمة الشاملة)ا��ودة(النوعية -1

الذي يضع ع�� عاتق املس�ثمر�ن و نوعية مصدره �� القانون ا��اص مف�وم اليجد :العامة؟

ا��واص ال��ام يتمثل �� تقديم سلع وخدمات تتوفر ع�� خصائص و مواصفات تؤدي إ�� 

حقل القانون إ�� و لكن انتقل تطبيق �ذا املف�وم ،456إشباع احتياجات و توقعات املس��لك

، فمن حق املنتفع من �ذه املرافق ا��صول ع�� العامةاملرافقإطارأصبح ُيطبق �� العام إذ

.ذات نوعية و جودة من شأ��ا إشباع حاجاتھ م��اخدمة 

النوعية كمبدأ جديد تقوم عليھ املرافق العامة يجد دعامتھ �� يرى �عض الكتاب بأّن 

�ع�� وجود حاجات عامة اقتضت تدخل السلطة ف��،ذا��ابحّد جو�ر فكرة املرفق العام

يجباملرفق�ذا يقدم�اال��وا��دماتا��تصة إل�شاء مرفق عام من أجل إشباع�ا، العامة 

تكنلمفإن.ا��اجاتتلكإلشباعاملطلو�ةوا��ودةاملواصفاتمنأد�ىبحدت�ون أن

منالغرضتؤديلن�افإ�ّ و�تقانا��ودةمندرجةع��العاماملرفقمناملقدمةا��دمات

رديئةخدمةتقديممنأفضلقد ي�ون ا��اجات�ذهإشباععدم، و لّعل العاماملرفقإ�شاء

واملص��ة�فرادمصا��ع��أك��رارهأضت�ون ر�مالالذي�مروالنوعيةا��ودةمتدنية

.457العامة

�ل ير�� مف�وم ا��ودة :إّن السؤال الذي يطرح نفسھ �� �ذا املقام �و �التا��

أم فق العامة إ�� جانب املبادئ الثالثة التقليديةاأو النوعية إ�� مرتبة مبدأ قانو�ي يحكم املر 

.؟�و مجرد حق يتقرر لفائدة املنتفع�ن

لل�شر، الكتابدارالطبعة الرا�عة،، إدارة �نتاج و العمليات �� الصناعة و ا��دمات، سيد مصطفىأحمد456

.463، ص 1999القا�رة، 
، من املبادئ  ال�� )ا��ديد(الرا�ع نوعية ا��دمة أو جودة  خدمة املرفق العام املبدأ "، ما�ر صا�� عالوي ا��بوري457

.372ص،2015، جامعة ال��ر�ن، العراق، العدد  الثالث، مجلة �لية ا��قوق ،"تحكم املرافق العامة
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�� النصوص بك��ةانونية يجب أن يظ�رح�� يتم قبول أّي مبدأ جديد �� الساحة الق

�عبارة أخرى يجب أن ي�ون لھ ،�� �ج��ادات القضائيةبصفة متكررة و �ستعمل القانونية

.458كثافة قانونية �افية

ة كمبدأ عام يحكم املرافق النوعيبمن الفقھ ي��دد �� �قرار�� �ذا السياق نجد جانب

ا مف�وم ا��ودة مف�وما واسع�� �ون أّن �س�ب�ن، يتمثل �ّول و ي��رون ذلك العامة

جودة املف�وم بتعر�ف جامع و ما�ع ع�� اعتبار أّن عدم ضبط �ذاالثا�ي �وفضفضا، و

�ذامنالصادرة لكن مثل �ذه التحفظات .459ا��دمة تختلف من مرفق عمومي إ�� آخر

الفقھ بدد��ا العديد من القوان�ن املقارنة من خالل �ع��اف بالنوعية كمبدأ من �انب ا�

�رو�ي الذي قدم و قاعدة قانونية تحكم س�� املرافق العامة، و من أمثلة ذلك قانون �تحاد

لّدول ا ع�� مستوى القانون �تحادي و ألزم امضمونا قانونيا ل��ودة و جعل�ا مبدأ قانوني

جعلت من كما أن �ناك من الّدول .460إدخالھ �� �نظمة القانونية الداخلية ل�اب�عضاء 

 لسنة ا، فالدستور املغالنوعية مبدأ دستور�
ً
و الذي جاء 154ينص �� فصلھ2011ر�ي مثال

:ع�� ماي��تحت باب ا���امة ا��يدة

إل��ا،الولوج��واملواطن�ناملواطناتب�ناملساواةأساسع��العموميةرافقاملتنظيميتم"

العموميةاملرافقوتخضع.ا��دماتأداء��و�ستمرار�ةالوط��،ال��اب�غطية��و�نصاف

.461..."والشفافيةا��ودةملعاي��

458 « Pour admettre un nouveau principe juridique encore faut-il que celui-ci soit présent dans les textes et

la jurisprudence et possède une densité juridique suffisante ». voir :

CLUZEL-METAYER Lucie, Le service public et l’exigence de qualité, Dalloz, Paris, 2006, p. 421.
459 VOISSET Michèle « La reconnaissance, en France, d’un droit des citoyens à la qualité dans les services

publics », RFDA, 1999, p. 743.
.378، مرجع سابق، ص ما�ر صا�� عالوي ا��بوري460
، ج ر عدد 2011يوليو 29لـ 91.11.1، صادر بموجب الظ��� الشر�ف رقم 2011دستور اململكة املغر�ية لسنة 461

www.legismaroc.gouv.ma، 2011يوليو 30مكرر مؤرخ �� 5964
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أما املشرع ا��زائري فلقد تب�� بدوره مبدأ النوعية �� العديد من النصوص القانونية 

 �ذا املبدأ �� مجال الك�ر�اء و الغاز عندما اعت��ت املنظمة للقطاعات 
ً

الشبكية، فنجد مثال

ق بالك01-2002من القانون رقم 03املادة 
ّ
ا��ودة من�ر�اء و توز�ع الغاز ع�� القنواتاملتعل

ب�ن ��داف ال�� يضم��ا مرفق الك�ر�اء و الغاز، كما جاء تكر�س مبدأ النوعية �� مجال 

و الالسلكية و مجال ال��يد عندما ألزم املشرع املتعامل�ن �� �ذين املواصالت السلكية

.462القطاع�ن ع�� تقديم خدمة عامة لالتصاالت و ال��يد  ذات نوعية

عض سلطات الضبط �قتصادي، فمثالكما أو�ل املشرع م�مة حماية مبدأ النوعية لب

�� إطار م�مة املرفق العام ال�� أو�لت ��ا ��نة ضبط الك�ر�اء و الغاز تقوم باق��اح معاي�� 

ق بنوعية العرض و خدمة الز�ون 
ّ
.463عامة و خاصة تتعل

و �� مجال ال��يد و املواصالت السلكية و الالسلكية تبّ�ن سلطة ضبط ال��يد و �تصاالت 

دورً�ا املقاي�س الدنيا لنوعية ا��دمة املطبقة ع�� باالتفاق مع الوزارة املعنية و تكّيف 

ا��دمت�ن العامت�ن لل��يد و املواصالت السلكية و الالسلكية، و تأخذ �ع�ن �عتبار عند القيام 

�يئات التقي�س �� �تحاد الدو�� لالتصاالت و �تحاد ال��يديبذلك ع�� ا��صوص توصيات

تصلة بوضعية الشب�ات املفتوحة ل��م�ور و ا��اري املا��اصةالعال�� و كذا الضغوطات 

.464استغالل�ا

ك�يئة اس�شار�ة465للمرفق العاما �و استحداث مرصد وط�� أيضباإلشارةو ا��دير 

�عمل ع�� إعداد �ل الدراسات و �راء و املؤشرات و �حصائيات و املعلومات ال�� من شأ��ا 

.خدمات املرفق العامترقية �عمال املّوج�ة لتحس�ن نوعية 

، يحّدد القواعد العامة لل��يد2000أوت 05املؤّرخ �� 03-2000من القانون رقم 9/18و 8/18أنظر املادت�ن 462

.و املواصالت السلكية و الالسلكية، معّدل و متمم، مرجع سابق
ق بالك�ر�اء و توز�ع الغاز 2002فيفري 5مؤّرخ �� 01-2002من القانون رقم 115/05و 114/1املادت�ن  أنظر 463

ّ
، يتعل

.ع�� القنوات، مرجع سابق
، ا��ّدد ملضمون ا��دمة العامة لل��يد 2017مارس 05املؤّرخ �� 106-17من املرسوم التنفيذي رقم 13أنظر املادة 464

.و الالسلكية و التعر�فات املطبقة عل��ا و كيفية تمو�ل�ا، مرجع سابقو املواصالت السلكية
مؤّرخ 02، يتضمن إ�شاء املرصد الوط�� للمرفق العام، ج ر عدد 2016جانفي 07مؤّرخ �� 03-16مرسوم رئا��� رقم 465

.2013جانفي ��13 
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ھ �� �خ�� ما يمكن أن نخلص إليھ 
ّ
بالرغم من ا�تمام السلطات العامةو �و أن

�ي اإ�� مرتبة مبدأ قانو�ي، فإّن الواقع امليد�وعية ا��دمة الشاملة و جعل�ا تر�بنا��زائر�ة

أخذنا قطاع ، فإذا �� �عض القطاعاتيبّ�ن عدم ارتقاء �ذه ا��دمة إ�� املستوى املطلوب

نا نتأكد
ّ
عدم ارتقاء ا��دمة سبابأمن �ذا القول و لعّل من أّ�م الك�ر�اء و الغاز كمثال فإن

�ذا ال�شاط ع�� �و ا�عدام املنافسة الفعلية و احت�ار شركة سونلغازاملقدمة �� �ذا ا��ال

من ب�ن �عّد فا�عدام املنافسة .01-2002و ذلك بالرغم من تحر�ره بموجب القانون رقم 

ال�� تؤدي إ�� تد�ي ا��دمة ألّن �ذا الوضع يؤدي إ�� ا�عدام أّي حافز ع�� ا��و�ر�ة�سباب

.تحس�ن جودة ا��دمة املقدمة

لقد فرضت :ال��ام جديد �� مجال القطاعات الشبكيةةمبدأ �من و حماية الب�ئ-2

اح��ام مبادئ جديدة إ�� جانب ا��صوصيات ال�� تتم�� ��ا املرافق العامة ذات الطا�ع الشب�ي

، كما أكّدت عل��ا النصوص املؤطرة ل�ذه 466املبادئ الثالثة ال�� تحكم س�� �ل املرافق العامة

و من �ذه املبادئ املستحدثة ضمان �من للمنتفع من ا��دمة املقدمة �� إطار .ا��االت

التداب�� الضرور�ة من أجل املرفق الشب�ي املع�� كما يتعدى ��تمام إ�� ضرورة اتخاذ �ل 

.حماية الب�ئة

ق 01-2002من القانون رقم 03، أكّدت املادة �� مجال الك�ر�اء و الغاز مثال
ّ
املتعل

بالك�ر�اء ضمان التمو�نبالك�ر�اء و توز�ع الغاز ع�� القنوات ع�� أّن املرفق العام ��دف إ�� 

و ا��ودة و اح��ام القواعد التقنية شروط �منو الغاز ع�� �ل ال��اب الوط�� �� أحسن

ف�ن 467و �س�ر ��نة ضبط الك�ر�اء و الغاز.البي�يةو 
ّ
ع�� مراقبة مدى اح��ام املتعامل�ن امل�ل

.و حماية الب�ئة468بأداء م�ام املرفق العام للتنظيم ا��اص باألمن

466 HORSTIMANN Nada Chebel, La régulation du marché de l’électricité ( concurrence et accès au

réseaux), L’harmattan, Paris, 2006, p. 216.
ق بالك�ر�اء و توز�ع الغاز ع�� 2002فيفري 5املؤّرخ �� 01-2002من القانون رقم 115/10أنظر املادة  467

ّ
، يتعل

.القنوات، مرجع سابق
 من أجل حماية و أمن العمال الذين يما468

ً
رسون �شاطات نقل و توز�ع الك�ر�اء تم وضع نص تنظ�� يحّدد التداب�� مثال

ا��اصة  ال�� يجب اتخاذ�ا من قبل ال�يئات املستخدمة �� �ذه ال�شاطات، و �ذا النص يتمثل �� املرسوم التنفيذي رقم 
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و الغاز باكتتاب عقود تأم�ن لدى و �� نفس السياق يل��م صاحب �متياز لنقل الك�ر�اء 

شر�ات تأم�ن مؤ�لة �� ا��زائر تجاه الز�ائن فيما يخص مخاطر الناجمة عن �ضرار ال�� 

أك�� من جز�ي مل�شآت شبكتھ أو �ضرار ال�� ت��ق  بالغ��، بلأويمكن أن ينجر ع��ا فقد ك�� 

كما .ع�� عاتق صاحب �متيازذلك فتبقى �غطية �ل ا��اطر �خرى غ�� تلك املؤمنة عل��ا 

.469الب�ئةيجب أيًضا ع��  صاحب �متياز القيام ب�شاطھ مع اح��ام قواعد حماية

ا مبدأ �من �� مجال ال��يد عندما جعل من أ�داف ا��دمة ما كّرس املشرع ا��زائري أيضك

.470الضياعالعامة لل��يد تحقيق أمن �موال املودعة من خطر قد تتعرض ل�ا خاصة خطر 

ما يتعدى ند حد تقديم ا��دمة للمنتفع�ن و إفعليھ ال يقتصر �مر فقط ع
ّ
إ�� ذلكن

املتعامل�ن امل�لف�ن بأداء ا��دمة الشاملة باتخاذ �ل �جراءات و التداب�� الضرور�ة حد إلزام 

ا إ�� ال��ام�م ء املنفعت�ن، و يتعدى �مر أيضال�� من شأ��ا أن تضمن ا��ماية و �مان ل�ؤال

باتخاذ التداب�� الضرور�ة ال�� من شا��ا حماية الب�ئة من �ضرار ال�� قد تنجم عن ممارسة 

.�شاط�م

و املستخدم�ن ع�� مستوى بصفة عامة، أصبح موضوع حماية الب�ئة و أمن املنتفع�ن 

، بل أك��مافق العء م�ام املر من �ل��امات الواقعة ع�� العون امل�لف بأداال�شاطات الشبكية

ال�� تؤدي إ�� امل��رة �سبابجعلت من حماية الب�ئة من ب�ن مثالفال��نة �رو�يةمن ذلك

فة ��ذا �ل��اماس�بعاد تطبيق قانون املنافسة
ّ
.471ع�� املؤسسة امل�ل

ق بالتداب�� ا��اصة بحماية العمال و أم��م من � 2001أكتو�ر 28مؤّرخ �� 01-342
ّ
خطار الك�ر�ائية �� ال�يئات ، يتعل

.2001نوفم�� 04مؤّرخ �� 65املستخدمة، ج ر عدد 
ق بحقوق صاحب امتياز توز�ع الك�ر�اء و15و 14أنظر املادت�ن 469

ّ
أو الغاز و واجباتھ، ج ر /من دف�� الشروط املتعل

.2008أفر�ل 18مؤّرخ �� 20عدد 
، ا��ّدد ملضمون ا��دمة العامة لل��يد2017مارس 05املؤّرخ �� 106-17من املرسوم التنفيذي رقم 05املادة 470

.و املواصالت السلكية و الالسلكية و التعر�فات املطبقة عل��ا و كيفية تمو�ل�ا ، مرجع سابق
471 SOURLIGAS Georgios, L’emprise du droit communautaire sur l’ouverture à la concurrence des

entreprises publiques de service public : le cas de l’électricité, thèse pour obtenir le grade de doctorat,

faculté de droit, des sciences politiques, économiques et de gestion, université de Nice Sophia Antipolis, 18

juin 2004, p. 202.
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يختلف مضمون مبدأ الشفافية باختالف :الشفافية �� املرافق العامة الشبكية�عز�ز-3

عّد مبدأ مطلوب أساًساعطبيعة املرفق العمومي امل
ُ
�� مجال املرافق العامة ��، فالشفافية �

�دف�ا �و تحس�ن العالقة ، ف)نقصد ��ا خاصة املرافق العامة ذات الطا�ع �داري (السيادية

فالشفافية �� ، ح ل�م بالّتأكد من ال�سي�� ا��يد للمرافق العامةاسماملرتفق�ن و �دارة و الب�ن

يجب أن تظ�ر بمثابة شرط ل��وار و ال�شاور و وسيلة �� يد �ذا النوع من املرافق العامة

.472املنتفع�ن من أجل رقابة �شاط املرافق العامة

و املرافق العامة الشبكية (أّما �� مجال املرافق العامة ذات الطا�ع الصنا�� و التجاري 

ر �� عّدة مستو�ات خاصة و أّن مثل �ذه ا��االت تّم فالشفافية يجب أن تظ�)مثال ع��ا

و عليھ ي�ب�� اح��ام مبدأ الشفافية سواء عند تفو�ض ا��واص .تحر�ر�ا ع�� املبادرة ا��اصة

�� استغالل �ذه ��شطة، أو عند ممارسة ال�شاط املرفقي و أيًضا عند تمو�ل الّدولة مل�ام 

ف بأدا��ا �خاصة عندما ي�ون العون ااملرفق العام 
ّ
املتعامل التار��� العمومي و ذلك ومل�ل

بعد ع��ا ش��ة املساعدات املتعارضة مع مبدأ املنافسة ا��ّرة
ُ
.ح�� ت

لقد عمد املشرع ا��زائري إ�� تكر�س مبدأ الشفافية �� مجال القطاعات 

ففي .��شطةالشبكية، خاصة ع�� مستوى تفو�ض القطاع ا��اص �� استغالل مثل �ذه 

مجال ا��دمة الشاملة للمواصالت السلكية و الالسلكية يتم اختيار املتعامل�ن الذين يقدمون 

�ذه ا��دمة من طائفة ا��امل�ن للرخص و ذلك ع�� إثر �عالن عن املنافسة و الذي تقوم بھ

ن املنافسة ع�� املزايدة باإلعالن عسلطة ضبط ال��يد و �تصاالت، و ي�ون �جراء املطبق

.473موضو�� و غ�� تم��ي و شفاف و يضمن املساواة ب�ن �ل امل�����ن

472 PETIT Fanny, « Quels principes pour les services publics ? Egalité, continuité, adaptation, accessibilité,

neutralité, transparence, confiance et fiabilité », 2005, www.base.d-p-h.info/Fr
واصالت لقواعد العامة لل��يد و املل�ّدد، ا�2000أوت5ؤرخ �� امل03-2000من القانون رقم 32أنظر املادة 473

، معّدل و متمم، مرجع سابق، و قد  صدر نص تنظ�� ي�ن اجراءات �عالن عن املنافسة و �و السلكية و الالسلكية

، يتضمن تحديد �جراء املطبق ع�� املزايدة بإعالن املنافسة من 2001ماي 09مؤرخ �� 124-01رقم املرسوم التنفيذي 

2001ماي 13، مؤرخ �� 27رخص �� مجال املواصالت السلكية و الالسلكية، ج ر عدد أجل منح
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ا للمرفق العام ت��أ الّدولة الضامنة ل�ذا و �� مجال توز�ع الك�ر�اء و الغاز 
ً
باعتباره �شاط

املرفق إ�� إجراء منافسة عن طر�ق طلب العروض و ذلك من أجل اختيار املتعامل الذي سوف 

.474اط املرفقي �� جّو �ع��يھ الشفافيةيقوم ��ذا ال�ش

و تكر�ًسا ملبدأ الشفافية عند ممارسة ال�شاط املرفقي يقع ع�� عاتق املتعامل�ن 

امل�لف�ن بتوف�� ا��دمة الشاملة لالتصاالت اح��ام �ل��امات ا��ّددة �� دف�� 

الشروط، و تتأكد سلطة الضبط من ذلك من خالل التقار�ر ال�� يرفع�ا �ؤالء املتعامل�ن 

املتضمن القواعد العامة 03-2000من القانون رقم 13/09بصفة دور�ة، و حسب املادة 

يل��م املتعاملون بتقديم �ل املعلومات الضرور�ة و الوثائق الالزمة ل�ي :لل��يد و �تصاالت

.الضبط من ممارسة م�ام�اتتمكن سلطة 

كما يخضع صاحب �متياز �� مجال توز�ع الك�ر�اء و الغاز ملراقبة حسن القيام باملرفق 

املتنازل عنھ و ال�� تمارس�ا ��نة ضبط الك�ر�اء و الغاز من خالل املعلومات ال�� يل��م صاحب 

بالقطاع الذي يمكن أن يطلب إل��ا، كما يخضع أيضا إ�� رقابة الوز�ر املع�� �متياز برفع�ا 

.475إمداده بالوثائق ال�� يحوز�ا صاحب �متياز و ال�� ل�ا صلة باستغالل املرفق املتنازل عنھ

فاملالحظ إذن بأّن املشرع ا��زائري لم يكّرس الشفافية كمبدأ و قاعدة عامة، بل 

ما جعل �عض ذا �عّرض ل�ا �� نصوص قانونية متفرقة خاصة ببعض القطاعات الشبكية، �

وصف املبدأ و �عت��و��ا مجرد قاعدة تحكم س�� املرافق العامة ع�� اعتبار الكتاب ينفون ع��ا

و ذلك 476للشفافية كمرفق الشرطة و العدالةةتامبصورة أّن �ناك مرافق ال يمكن إخضاع�ا 

.�س�ب طا�ع السر�ة ال�� تتم�� ��ا

ق بالك�ر�اء و توز�ع الغاز ع�� القنوات، 2002فيفري 6املؤّرخ �� 01-2002من القانون رقم 73أنظر املادة 474
ّ
، املتعل

، ا��دد كيفيات منح امتيازات 2008أفر�ل 9املؤّرخ �� 114-08من املرسوم التنفيذي رقم 06املادة و.مرجع سابق

.توز�ع الك�ر�اء و الغاز و ����ا و دف�� الشروط املتعلق بحقوق صاحب �متياز و واجباتھ، مرجع سابق
ق بحقوق صاحب امتياز توز�ع الك�ر�اء و20و 19أنظر املادت�ن  475

ّ
ع أو الغاز و واجباتھ، مرج/من دف�� الشروط املتعل

.سابق
476 DONNIER Virginie, « Les lois du service public : entre tradition et modernité », Op.cit., p. 1224.
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الفرع الثا�ي

التمثال ا��دمة الشاملة لل��يد و املواص:النظام القانو�ي ل��دمة الشاملة

السلكية و الالسلكية

ال��يد و املواصالت السلكية و الالسلكيةقانون يضع 
477

�ح�اممجموعة منا��زائري 

 ال�� تحّد والقواعد 
ّ

دمة الش
ّ

ف اختبارو تب�ن كيفية املة د مضمون ا��
ّ
املتعامل امل�ل

).اثاني(و السلطة ال�� �س�ر ع�� ضم��ا، و أسلوب تمو�ل�ا)أّوال(بضما��ا

ف بأدا��امضمون ا��دمة الشاملة لل��يد و �تصاالت و كيفية -أّوال
ّ
اختيار املتعامل امل�ل

بتعر�ف �ل من ا��دمة الشاملة -كما أشرنا سابًقا-لم يقم املشرع ا��زائري 

اكتفى بتحديد مضمو��ا �� للمواصالت السلكية و الالسلكية و ا��دمة الشاملة لل��يد بل

د ع�� �ذا املضمون �� النص التنظي�� ا��اص ��ذه 
ّ

ق ��ذين ا��ال�ن و أك
ّ
القانون املتعل

اختيار و �عي�ن كما عمد املشرع أيًضا إ�� ضبط �جراءات ال�� يتم من خالل�ا ).1(ا��دمة 

).2(�ذه ا��دمة املتعامل�ن الذين سوف يتحملون تبعة تقديم 

من 19و ��18 فقرت��ا 08حّددت املادة :مضمون ا��دمة الشاملة لل��يد و �تصاالت -1

ق03-2000القانون رقم 
ّ
بال��يد و املواصالت السلكية و الالسلكية مضمون ا��دمة املتعل

من املرسوم 7و 6و 4الشاملة �� �ذين ا��ال�ن، و لقد أكّدت ع�� �ذا املضمون املواد 

الذي يحّدد مضمون ا��دمة العامة لل��يد و املواصالت السلكية 106-17رقم التنفيذي 

:و �ذا ا��توى يتمثل فيماي��و الالسلكية و التعر�فات املطبقة عل��ا و كيفية تمو�ل�ا

أخذنا كمثال النظام القانو�ي ل��دمة الشاملة �� مجال ال��يد و املواصالت السلكية و الالسلكية من ج�ة فاملقام ال 477

�سع للتناول بدراسة النظم القانونية ��دمة الشاملة �� مجاالت شبكية أخرى، من ج�ة ثانية فإّن ا��دمة الشاملة لل��يد 

ھ صدرت �شأ��ا عّدة نصوص تنظيمية تبّ�ن القواعد القانونية و �تصاالت تحظى ب�نظيم مفصل و دقيق 
ّ
ع�� اعتبار أن

.املنظمة ل�ا
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:بال�سبة ��توى ا��دمة الشاملة لالتصاالت ف�� �شمل-أ

توصيل النداءات املست��لة، -

،478خدمة �رشادات و دليل املش��ك�ن �� الش�ل �لك��و�يتقديم -

التوصيل ال�اتفي،-

توف�� خدمات �ن��ن�ت،-

ثانية،/ميغا بايت 1النفاذ إ�� خدمات �ن��ن�ت �سرعة دنيا قدر�ا -

ر�ط املؤسسات العمومية لل��بية و املؤسسات العمومية ل��بية ���اص املعوق�ن باالن��ن�ت -

ميغا بايت،1ة دنيا قدر�ا �سرع

ترت�بات خاصة لفائدة املستعمل�ن ال��ائي�ن املعوق�ن داخل املؤسسات العمومية لل��بية -

و املؤسسات العمومية املتخصصة ل��بية ���اص املعّوق�ن تضمن ل�م نفاذا معادال للذي 

.�ستفيد منھ املستعمل�ن ال��ائي�ن �خر�ن

مضمون �ذه يم�� ب�نالتنظي��فالنص :وى ا��دمة الشاملة لل��يدبال�سبة ��ت–ب 

 ا��دمة بالنظر
ً
:فيما يأ�ي�ذا املضمون و يتمثل،ااملعنية ��إ�� ال�شاطاتأّوال

كيلوغرام بما �� ذلك الكتب و الف�ارس و الدور�ات،2بر�د الرسائل إ�� غاية -

املصّرح ��ا،�رساالت املو��� عل��ا و ذات القيمة -

كيلوغرام،20الطرود إ�� غاية -

ال��قيات،-

�رساالت املّوج�ة لأل��اص املكفوف�ن،-

دفع ا��و�ت و املعاشات �جتماعية،-

حضور بر�دي �� املقرات الرئ�سية للبلديات و �� �ل تجمع س�ا�ي، و يمكن دعم �ذا -

.�� ا��دمةأو �عو�ضھ بوضع آلية متعددة ا��دمات /ا��ضور و

و الصادر عن سلطة ضبط ال��يد و املواصالت السلكية2004نوفم�� 03املؤرخ �� 1425حدد القرار رقم 478

متعام�� شبكة املواصالت السلكية و الالسلكية، للمز�د و الالسلكية ا��صائص الضرور�ة لتنفيذ الدليل ال�اتفي من قبل

www.arpt.dzمن املعلومات عد إ�� موقع السلطة 
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املعنية ��ا ف�� �شمل إ�� ���اص ثانًيا بالنظر ا عن مضمون ا��دمة الشاملة لل��يدأّم 

التكفل باأل��اص املعّوق�ن عن طر�ق تخصيص شبابيك خاصة �� املؤسسات ال��يدية عندما 

.�سمح �م�انيات بذلك

يمكن القول بأّن مضمون ا��دمة الشاملة لل��يد و �تصاالت من خالل ما سبق ذكره

، فاملالحظ �و أّن السلطة 479تم توسيعھ مقارنة بما �ان عليھ �� النصوص التنظيمية امللغاة

ا��اصلة �� �ذين عتبار التطورات خاصة التكنولوجيةالعامة �� ا��زائر أخذت �ع�ن � 

ب أيًضا ا�تمام�ا من مضمون ا��دمة، إ�� جان�ن القطاع�ن و جسدت ذلك عن طر�ق التحيّ 

خاصة من من خالل ��تمام بفئات ل��دمة الشاملة البعد �جتما��و ال��ك�� ع�� تحقيق

.ا��تمع

2- 
ّ
 كيفية اختيار املتعامل�ن امل�ل

ّ
يضمن :املة لل��يد و �تصاالتف�ن بضمان ا��دمة الش

أو إ�شاء شب�ات /عامل�ن ا��ائز�ن ع�� رخصة الستغالل وا��دمة الشاملة لالتصاالت املت

، أما املتعامل�ن ا��ائز�ن ع�� ال��اخيص ف�م غ�� 480عمومية لالتصاالت السلكية و الالسلكية

و يتم اختيار �ؤالء املتعامل�ن ع�� إثر �عالن عن املنافسة و الذي تقوم .معني�ن ��ذه ا��دمة

ع�� املزايدة باإلعالن عن املنافسة و ي�ون �جراء املطبقبھ سلطة ضبط ال��يد و �تصاالت،

ھ �� حالة ما إذا .481موضو�� و غ�� تم��ي و شفاف و يضمن املساواة ب�ن �ل امل�����ن
ّ
غ�� أن

اقتضت الظروف ذلك يمكن لسلطة ضبط ال��يد و املواصالت السلكية و الالسلكية و�ناء ع�� 

بأداء ا��دمة الشاملة  �� مناطق د  موافقة ا���ومة أن �ع�دع و �عتقر�ر الوز�ر املع�� بالقطا

ملواصالت السلكية              ا��دمة العامة لل��يد و ا، يحّدد مضمون 2003جوان 24مؤرخ �� 232-03مرسوم تنفيذي رقم 479

، معّدل و متمم باملرسوم 2003جوان 29مؤرخ �� 39و التعر�فات املطبقة عل��ا و كيفية تمو�ل�ا،ج ر عدد الالسلكيةو 

؛ معّدل ومتمم باملرسوم 2009س�تم�� 27مؤرخ �� 55، ج ر عدد 2009س�تم�� 23مؤرخ �� 310-09التنفيذي رقم 

)مل��.(2016جوان 29مؤرخ �� 39دد ، ج ر ع2016جوان 22مؤرخ �� 188-16التنفيذي رقم 
، ا��ّدد ملضمون ا��دمة العامة لل��يد 2017مارس 05املؤّرخ �� 106-17املرسوم التنفيذي رقم من14أنظر املادة 480

.و املواصالت السلكية و الالسلكية و التعر�فات املطبقة عل��ا و كيفية تمو�ل�ا ، مرجع سابق
صالت ا، ا��ّدد للقواعد العامة لل��يد و املو 2000أوت5ؤرخ �� امل03-2000انون رقم من الق32أنظر املادة 481

السلكية و الالسلكية، معّدل و متمم، مرجع سابق، و قد  صدر نص تنظ�� ي�ن اجراءات �عالن عن املنافسة و �و 

املطبق ع�� املزايدة بإعالن املنافسة من ، يتضمن تحديد �جراء 2001ماي 09مؤرخ �� 124-01رقم املرسوم التنفيذي 

.أجل منح رخص �� مجال املواصالت السلكية و الالسلكية، مرجع سابق
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.482خاصة ملتعامل عمومي

ھ �� حالة فشل إجراء املنافسة يتم ت�ليف متعامل عمومي بصورة مباشرة ألداء 
ّ
ف�ذا �ع�� أن

ا��دمة العمومية �� �ذه املناطق، و ا��دير باإلشارة إ�� أّن �ذه ا��الة لم يتم �شارة إل��ا ��

، وتم استدراك الوضع 2009ة ـــــــــــنص املعّدل لھ لسنو ال �� ال232-03رقم وم التنفيذياملرس

الساري 106-17فيذي رقم و أكّد عل��ا املرسوم التن188-16بموجب املرسوم التنفيذي رقم 

الالسلكية و تتم املوافقة بمنح رخصة تقديم ا��دمة الشاملة لالتصاالت السلكية و .املفعول 

.عن طر�ق قرار يصدر من وز�ر ال��يد و املواصالت السلكية و الالسلكية

دعوة و املواصالت السلكية و الالسلكية�� �ذا �طار أطلقت سلطة ضبط ال��يد 

للمنافسة من أجل اختيار املتعامل أو املتعامل�ن الذين سي�لفون بتوف�� ا��دمة الشاملة 

و الصادر عن وز�رة ال��يد 2015مارس 24املؤرخ �� رارو لقد حدد القلالتصاالت،

، و لقد أسفرت 483كتار�خ لإلعالن عن الدعوة للمنافسة2015مارس 31و �تصاالت يوم 

Algérieنتائج املنافسة عن قبول عروض ثالث متعامل�ن و �م ا��زائر�ة لالتصاالت télécom ،

، و سوف Djezzyو أو��يموم تيلي�وم ا��زائر Mobilisال�اتف النقالا��زائر�ة لالتصاالت فرع 

منطقة معزولة معظم�ا 97يحمل �ؤالء املتعامل�ن  م�مة توف�� ا��دمة الشاملة ��وا�� 

��000.220دودي للّدولة و ذلك لفائدة موجودة �� ا��نوب و ال�ضاب العليا و الشر�ط ا

لطة ضبط ال��يد و املواصالت السلكية و الالسلكية و �� �ذا السياق أصدرت س.484مواطن

�� املناطق املعزولة بوالية قراًرا وافقت من خاللھ ع�� منح توف�� ا��دمة الشاملة لالتصاالت 

.485تندوف لشركة اتصاالت ا��زائر لل�اتف النقال

، ا��ّدد ملضمون ا��دمة العامة 2017مارس 05املؤّرخ �� 106-17املرسوم التنفيذي رقم من 14/2أنظر املادة 482

.فات املطبقة عل��ا و كيفية تمو�ل�ا ، مرجع سابقلل��يد و املواصالت السلكية و الالسلكية و التعر�
، يحدد تار�خ �عالن عن املنافسة لتقديم ا��دمة العامة للمواصالت السلكية 2015مارس 24قرار مؤرخ �� 483

.2015مارس 25مؤرخ �� 17ج ر عدد و الالسلكية، 
484 Sur ce point voir : « Service universel des télécommunications- :Algérie télécom, Mobilis et Djezzy »

www.huffpostmaghreb.com, n° 9047582, 2016/01/22
توف�� ا��دمة العامة للمواصالت السلكية و الالسلكية  ، يتضمن املوافقة ع�� منح 2017فيفري 28قرار مؤرخ �� 485

.، شركة ذات أس�م، مرجع سابق"اتصاالت ا��زائر لل�اتف النقال"لصا�� املناطق املعزولة بوالية تندوف لشركة 
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�دمة فلقد تم ت�ليف متعامل واحد للقيام ��ذه ا�أّما �� مجال ا��دمة الشاملة لل��يد 

لكن مثل �ذا الوضع يث�� العديد من .و �و املتعامل التار��� العمومي بر�د ا��زائر

ق بنوعية و جودة ا��دمة املقدمة، فغياب املنافسة من شأنھ 
ّ
أن�ستف�امات خاصة ما يتعل

من ج�ة أخرى من شأن �ذا �حت�ار املمنوح ل��يد ا��زائر .ينعكس سلبا ع�� �ذا ا��انب

486أن يتعارض مع أح�ام الدستور 106-17بموجب نص تنظي�� و �و املرسوم التنفيذي رقم 

فيذي فكيف لنص قانو�ي �املرسوم التن.ع�� أّن القانون يمنع �حت�ار43الذي ينص �� مادتھ 

املذ�ورة أعاله 43ا منعھ الدستور، و �ذا بالرغم من أّن املادة ر أن يتجاوز حظر السالف الذك

دستور، (ع�� أّن القانون م�ما �ان مصدره أو مرت�تھ ضمن تص�يف النصوص القانونية تنص 

ال ي�ب�� أن �سمح بتقر�ر )معا�دة أو اتفاقية، قانون عضوي، قانون عادي، قانون فر��

.ما �ان مركزه القانو�ياحت�ار ألي متعامل م�

دور سلطة الضبط �� ضما��اتمو�ل ا��دمة الشاملة لل��يد و �تصاالت و -ثانًيا

عّد ا��دمة الشاملة �شاطا غ�� مر�ح
ُ
ا ل�ذا الس�ب البدا من تحديد الطر�قة املناسبة �

الناشط�ن �� فمن العدل أن يتقاسم �ل �عوان من أجل �عو�ض العون الذي يل��م بتقديم�ا، 

القطاع الشب�ي أعباء �ذه ا��دمة، و �� �ذا السياق حدّدت �عض النصوص القانونية 

نفس النصوص ت، كما ع�د)1(ا��دمة الشاملة ف��اكيفية تمو�ل املنظمة ل�ذه القطاعات

ا لسلطة ضبط القطاع من أجل ضمان تقديم �ذه ا��دمة و العمل ع�� تحقيق دورا بارز 

).2(ية و ا��غرافية�جتماعأ�عاد�ا 

ف�ن إ:تمو�ل ا��دمة الشاملة لل��يد و �تصاالت-1
ّ
ّن �عو�ض املتعامل أو املتعامل�ن امل�ل

املة أمر ضروري ح�� يتمكنوا من �ستمرار �� املنافسة ع�� اعتبار أّن �ذ
ّ

دمة الش
ّ

ه بأداء ا��

عّد �شاط غ�� ر���
ُ
فاملبدأ �و تقاسم أعباء ا��دمة الشاملة ب�ن �ل املتعامل�ن .ا��دمة �

فوا بتوف���ااملتدخل�ن �� قطاع �تصاالت
ّ
.ح�� و إن لم ي�ل

.، معّدل و متمم، مرجع سابق1996لسنة ��م�ور�ة ا��زائر�ة الديمقراطية الشعبيةادستور 486
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ق بال��يد و املواصالت السلكية و الالسلكية نجده يكّرس و 
ّ
بالرجوع إ�� القانون ا��زائري املتعل

اـــــــــل تمـــــأسلو��ن �� س�ي
ّ

دمة الش
ّ

:و املتمثل�ن ��487لل��يدلالتصاالت وملةو�ل ا��

التمو�ل ا��تمل للدّولة ا��ددة مبالغھ �� قانون املالية؛-

:ا��ّددة كماي��املواصالت السلكية و الالسلكية، وال��يد و املسا�مات ا��تملة من متعام�� -

ب�سبة ثالثة باملائة بال�سبة ملتعام�� املواصالت السلكية و الالسلكيةاملسا�مةتحدد

.من رقم أعمال�م كما �و محّدد �� دف�� الشروط

 تحدد املسا�مة بال�سبة ملتعام�� ال��يد، باست�ناء املتعامل امل�لف بأداء ا��دمة العامة

حسابا��م لل��يد، ب�سبة ثالثة باملائة من رقم أعمال�م �عد خصم الت�اليف املتصلة ب�بادل

ھ تحّدد املسا�مة بال�سبة للمتعامل�ن ا��اضع�ن لنظام التصر�ح غ��.488الوطنية و الدولية
ّ
أن

.الناتج السنوي ا��اماملائة منبثالثة ب

ا دفعة واحدة ��عام�� ال��يد سنو�و �سدد �ذه املسا�مات سواًء من متعام�� �تصاالت أو مت

.489التار�خ الذي تحدده سلطة ضبط ال��يد و املواصالت السلكية و الالسلكية

لكن يمكن ���يل �عض املالحظات ع�� �سلو��ن املعتمدين لتمو�ل ا��دمة الشاملة 

:لل��يد و �تصاالت و ن��ص�ا فيما ي��

�� مجال الك�ر�اء و الغاز اعتمد املشرع أسلو�ا واحد من أجل تمو�ل م�ام املرفق العام و الذي يتمثل �� امل�افأة ال�� 487

ھ تم تحديد ا��االت 
ّ
تقدم�ا الّدولة �عد اس�شارة ��نة الضبط، و يجب أن ت�ون �ذه امل�افأة م��رة ع�� اعتبار أن

الت�اليف �ضافية الناتجة عن عقود تفرض�ا الّدولة للتمو�ن -:أة و املتمثلة ���ساسية ال�� يتم ف��ا تقديم �ذه امل�اف

بالطاقة أو شرا��ا،

املسا�مات ال�� �ستفيد م��ا الز�ون النو��،-

الت�اليف �ضافية ل�شاط �نتاج و التوز�ع �� املناطق ا��اصة،-

ق 2002فيفري 5مؤّرخ �� 01-2002من القانون رقم 04أنظر املادة .الصعو�ات ال�� تصنف�ا ��نة الضبط-
ّ
، يتعل

.بالك�ر�اء و توز�ع الغاز ع�� القنوات، مرجع سابق
، ا��ّدد ملضمون ا��دمة العامة لل��يد 2017مارس 05املؤّرخ �� 106-17املرسوم التنفيذي رقم من 19أنظر املادة 488

.ات املطبقة عل��ا و كيفية تمو�ل�ا ، مرجع سابقو املواصالت السلكية و الالسلكية و التعر�ف
.مرجع نفسھ489
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لة أسلوب يث�� عّدة بال�سبة لألسلوب �ّول أي التمو�ل ا��تمل من قبل الّدو -

إ�� التمو�ل من قبل ج�ة أو�� لم يتم تحديد ا��االت ال�� يتم ف��ا ال��وء إش�االت، فمن 

.ةالّدول

دمة ثانية �� الوضعية ال�� ي�ون ف��امن ج�ة 
ّ

ف بأداء ا��
ّ
املتعامل التار��� العمومي �و امل�ل

املة فإذا قامت الّدولة بتمو�ل�ا  فإّن ذلك قد يمس �س��  املنافسة �� القطاع، ألّن مثل �ذا 
ّ

الش

التمو�ل قد يخ�� تحت طياتھ إعانات مالية  إ�� جانب التعو�ضات املالية ال�� تقدم�ا تحت 

ملة، �عبارة أخرى قد �ستعمل الّدولة �ذه الوسيلة إلخفاء عنوان �غطية نفقات ا��دمة الشا

منح لھ فرصة ال�يمنة ع�� يمومي �� ش�ل إعانات و �ذا ما قد مبالغ مالية تقدم�ا للمتعامل الع

.490السوق 

ل�ذا الس�ب ي�ب�� إعادة النظر �� �ذا �سلوب املعتمد لتمو�ل ا��دمة الشاملة، من خالل 

ة ال�� يمكن ال��وء ف��ا للتمو�ل من قبل الّدولة  ، باإلضافة إ�� جعلھ ت�يان ا��االت �ست�نائي

 �� حالة وجود ��ز �
ّ
� مسا�مات املتعامل�ن طر�ق احتياطي ال يمكن ال��وء إليھ إال

.�قتصادي�ن

املواصالت ال��يد و �� مجالمسا�مات املتعامل�نأما �سلوب الثا�ي و املتمثل ��-

السلكية و الالسلكية ف�و أسلوب يتما��� مع ا��يط التناف��� للقطاع �ونھ يكّرس فكرة 

عد أساس �ل �شاط �ُ ذي�ذا ما �عزز مبدأ  املساواة  الو تقاسم أعباء ا��دمة العامة بي��م ،

تناف��� و الذي �ستوجب عدم التمي�� ب�ن املتنافس�ن �قتصادي�ن سواء عند الدخول إ��

.السوق أو أثناء تواجد�م �� السوق 

و ا��دير باإلشارة إ�� أّن املوارد املالية املرصودة ل��دمة الشاملة تدمج ضمن م��انية 

سلطة ضبط ال��يد و املواصالت السلكية و الالسلكية، وتوجھ �ذه املوارد خصيصا لتمو�ل 

.491ا��دمة الشاملة دون سوا�ا

490 Voir BERRI Nourdine, Les nouveaux modes de régulation en matière des télécommunications, Op.cit.,

p 191-192.
ا��دمة العامة لل��يد، ا��ّدد ملضمون 2017مارس 05املؤّرخ �� 106-17املرسوم التنفيذي رقم من 09املادة 491

.و املواصالت السلكية و الالسلكية و التعر�فات املطبقة عل��ا و كيفية تمو�ل�ا، مرجع سابق
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املة دور سلطة ضبط ال��يد  و امل-2
ّ

دمة الش
ّ

سلكية �� ضمان ا��
ّ
واصالت الّسلكية و الال

تكر�سا ملبدأ الفصل ب�ن م�مة التنظيم و �ستغالل، استحدث املشرع ا��زائري :لالتصاالت

ق بال��يد و املواصالت الّسلكية 03-2000من القانون رقم 10بموجب نص املادة 
ّ
املتعل

لت ل�ا م�مة ضبط �شاطي ال��يد و �تصاالت و ترقية 
ّ
سلكية سلطة إدار�ة مستقلة ُو�

ّ
و الال

املة
ّ

دمة الش
ّ

.املنافسة ف��ما و ضمان ا��

املة ع�� مستو��ن 
ّ

دمة الش
ّ

تتدخل سلطة ضبط ال��يد و �تصاالت �� مجال ا��

��ذه ا��دمة و �ذا ما �ش�ل مختلف�ن، ع�� مستوى اختيار املتعامل أو املتعامل�ن امل�لف�ن 

، و من ثم تقوم بمراقبة املتعامل عند أداء ا��دمة من حيث )أ(إحدى عمليات الضبط القب�� 

).ب(س�� بالضبط البعديو �مدى اح��امھ لالل��امات ا��ددة �� دف�� الشروط

املة من :الضبط القب��-أ
ّ

دمة الش
ّ

مرحلة تقديم رأي يبدأ دور سلطة الضبط �� مجال ا��

املة �� إطار السياسة القطاعية  ال�� يحدد�ا 
ّ

دمة الش
ّ

اس�شاري حول إس��اتجية  تنمية ا��

ف بال��يد و املواصالت السلكية و الالسلكية
ّ
، و كذا من خالل تقديم رأ��ا حول 492الوز�ر امل�ل

املة ل
ّ

دمة الش
ّ

��يد لدف�� الشروط املتضمن تحديد بصورة تفصليھ شروط توف�� ا��

امل أو املتعامل�ن الذين يحملون ال��ام توف�� ـــــــــــــــــــــــــل اختيار املتعـــــــــــــــــــــو من أج.تصاالتو �

املة
ّ

دمة الش
ّ

تقوم سلطة ضبط ال��يد و �تصاالت باإلعالن عن إجراء لالتصاالتا��

املنافسة، و تقوم بتحديد امللف و الوثائق الضرور�ة للمشاركة و ما ع�� الراغب�ن �� الدخول 

سوى ��ب ملف �عالن عن املنافسة من مقر سلطة الضبط  مقابل دفع ت�اليف تحدد�ا 

لتقديم العروض لتتو�� �عض ذلك بدراسة وتقوم بتحديد �جال القانونية .�ذه �خ��ة

أو إ�شاء /العطاءات املقدمة من املتعامل�ن ا��اصل�ن �� وقت سابق عن رخص الستغالل و 

شب�ات املواصالت السلكية و الالسلكية، و تفتح �ظرف �� جلسة علنية بالتار�خ و امل�ان

امل���� أو امل�����ن الذين ا��ددين �� �عالن عن املنافسة، ليتم �عد ذلك �عالن عن

.�493حسناعت��ت عروض�م

، ا��ّدد ملضمون ا��دمة العامة لل��يد2017مارس 05املؤّرخ �� 106-17املرسوم التنفيذي رقم من 02املادة 492

.ل��ا و كيفية تمو�ل�ا، مرجع سابقو املواصالت السلكية و الالسلكية و التعر�فات املطبقة ع
، يتضمن تحديد �جراء املطبق ع�� املزايدة باإلعالن 2001ماي 09مؤرخ �� 124-01رقمأنظر املرسوم التنفيذي493

.ية، مرجع سابقعن املنافسة من أجل منح رخص �� مجال املواصالت السلكية و الالسلك
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و ��ذا تقوم سلطة الضبط باملنح املؤقت لرخصة توف�� ا��دمة الشاملة ع�� أن يتم املنح 

.صدر عن الوز�ر املع�� بالقطاعال��ا�ي بموجب قرار ي

ھ �� حالة فشل 
ّ
الدعوة إ�� املنافسة ألّي س�ب من �سباب، و ا��دير باإلشارة إ�� أن

كعدم جدوى العطاءات املقدمة من امل�����ن تقوم سلطة الضبط بت�ليف املتعامل العمومي 

بضمان ا��دمة الشاملة �� املنطقة املعنية و ذلك بناء ع�� تقر�ر وز�ر ال��يد و املواصالت 

.السلكية و الالسلكية و �عد موافقة ا���ومة

يقع ع�� عاتق املتعامل�ن امل�لف�ن بتوف�� ا��دمة الشاملة اح��ام :ط البعديالضب–ب 

�ل��امات ا��ّددة �� دف�� الشروط، و تتأكد سلطة الضبط من ذلك من خالل التقار�ر ال�� 

03-2000من القانون رقم 13/09يرفع�ا �ؤالء املتعامل�ن بصفة دور�ة، و حسب املادة 

يل��م املتعاملون بتقديم �ل املعلومات الضرور�ة :لل��يد و �تصاالتاملتضمن القواعد العامة

.و الوثائق الالزمة ل�ي تتمكن سلطة الضبط من ممارسة م�ام�ا

املة الل��اماتھ ا��ّددة �� دف�� 
ّ

دمة الش
ّ

�� حالة ثبوت إخالل املتعامل امل�لف بتوف�� ا��

يوم  30إ�� الطر�ق ال��يح، و تمنح لھ م�لة الشروط توجھ لھ إعذار لالمتثال ل�ا و الرجوع 

و �� حالة عدم امتثال املتعامل لفحوى �عذار تتخذ سلطة الضبط ضده .للقيام بذلك

:و بموجب قرار مس�ب إحدى العقو�ت�ن

املزاياومعالتقص��خطورةمعمتناسباالثابتمبلغ�اي�ون أنيجبماليةعقو�ة-

 ع��ا��ققة،الفائدةملبلغمساو�اأوالتقص���ذامن ا��نية
ّ
5تتجاوز أال رقممبلغمن%

��%10إ��ال�سبةتصلأنيمكنو.تتمةلمخا�خ��ةاملاليةالرسوم للسنةخارج�عمال

العقو�ة،مبلغبتحديد�سمحمسبق�شاطيوجدلموإذا.جديدمنالواجبنفسخرق حالة

ھ
ّ
إ��أق���كحداملبلغ�ذادج، و�صل15.000.000املاليةالعقو�ةتتجاوز أنيمكنالفإن

.جديدمنالواجبنفسخرق حالة��دج30.000.000
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��اوناأوعمدايقدمون الذيناملتعامل�نضددج1.000.000أقصاهبمبلغماليةعقو�ة-

.التطبيقيةونصوصھالقانون �ذاألح�امتنفيذاإل��ميوجھطلبع��ردادقيقةمعلومات غ��

�تاوى مختلفدفع��أو�� تقديم معلوماتالتأخرحاالت��أيضا�ذه العقو�ةوتطبق

.ملقدمةاوامل�افآت مقابل ا��دماتاملسا�ماتو

10.000تقل عنأنيمكنال��ديديھغرامةالضبطسلطةتفرضأنا��االت،�لو�مكن، ��-

و �� حالة استمرار املتعامل �� عدم �متثال .التأخرمنيوم�لعندج100.000عنتز�دأودج

ف بالقطاع و بقرار مس�ب 
ّ
لإلعذار بالرغم من العقو�ات املالية املطبقة عليھ، يتخذ الوز�ر امل�ل

التعليق الك�� أو ا��ز�ي للرخصة :و بناء ع�� اق��اح سلطة الضبط إحدى العقو�ت�ن التاليت�ن

يوم، أو التعليق املؤقت للرخصة ملدة ت��اوح ب�ن ش�ر إ�� ثالثة أش�ر أو يتم 30ملّدة ال تتجاوز 

.494تخفيض مد��ا �� حدود سنة

و ا��دير باإلشارة إ�� أّن سلطة ضبط ال��يد و �تصاالت �� إطار عالق��ا بالسلطة 

ف بالقطاع  التنفيذية و �� مجال تطو�ر ا��
ّ
دمة الشاملة، ترفع تقر�را سنو�ا للوز�ر امل�ل

:يتضمن

برنامج سنوي بالعمليات امل��لة ، ومخطط متعدد السنوات ل�شر ا��دمة الشاملة-

�عنوان ا��دمة الشاملة؛

.495عند الضرورةتكميليةطلب اعتمادات -

يھ العمليات كما �عد سلطة الضبط  تقر�را  آخر �ل ��اية السدا��� �ّول تحدد ف

و ال��امج ال�� تم تنفيذ�ا �عنوان ا��دمة الشاملة كما تقدم �� م��ق ل�ذا التقر�ر ا��صيلة 

املالية مرفوقة بتعاليق مفصلة، و يرفع �ذا التقر�ر إ�� �ل من وز�ر ال��يد و �تصاالت 

ف باملالية
ّ
.و الوز�ر امل�ل

، املتضمن 2014د�سم�� 30املؤرخ �� 10-14من القانون رقم 81املعّدلة و املتممة بموجب املادة 35أنظر املادة 494

.2014د�سم�� 31مؤرخ �� 78، ج ر عدد 2015قانون املالية لسنة 
�ّدد ملضمون ا��دمة العامة لل��يد و ، ا�2017مارس 05املؤّرخ �� 106-17املرسوم التنفيذي رقم من 12املادة 495

.املواصالت السلكية و الالسلكية و التعر�فات املطبقة عل��ا و كيفية تمو�ل�ا، مرجع سابق
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عّد ن�يجة حتمية ّن بأ�س�نج �� �خ�� 
ُ
ا��دمة الشاملة �� مجال القطاعات الشبكية �

لتحر�ر �ذا القطاع و انفتاحھ ع�� �س�ثمار ا��اص، و �ش�ل صمام أمام من خاللھ �س�� 

املشرع إ�� حماية مستعم�� �ذه القطاعات ذات الطا�ع املرفقي و ذلك بوضع إطار قانو�ي 

معركة تنافسية �س�� ف��ا �ل متعامل إ�� تحقيق ��دف إ�� تحقيق املص��ة العامة �� ظل

.املص��ة ا��اصة
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املبحث الثا�ي 

�ام املرفق العامملالعموميتمو�لالتأط��

لم ي�� موضوع تمو�ل املرافق العامة الشبكية أّية إش�ال ع�� اعتبار أّن ، إ�� وقت قر�ب

و تقوم بتمو�ل مثل �ذه ال�شاطات من ا��ز�نة �ذه القطاعات الّدولة �� ا��تكر الوحيد ل

غ�� أّن تحر�ر �ذه ا��االت ع�� املبادرة ا��اصة و خضوع�ا لقانون املنافسة أدى .العمومية

ضرورة البحث عن أساليب جديدة للتمو�ل و ال�� من شأ��ا أن ال تمس بالس�� العادي إ��

.للمنافسة �� القطاع املع��

ھ و بالرغم من غ�� 
ّ
تتما��� و الب�ئة التنافسية لتمو�ل م�ام املرفق العامتب�� طرق جديدةأن

نا نالحظللمرافق الشبكية
ّ
ي�بادر و عليھ،مثل �ذه امل�املّدولة �� تمو�ل اتدخل استمرار فإن

املتعامل ي�ون ال�� وعندما تقوم الّدولة بتمو�ل م�ام املرفق العام:ال�ساؤل التا��إ�� الذ�ن

ف بتحقيق�ا، أالاملفتوح ع�� املنافسةالتار��� املوجود �� القطاع الشب�يالعمومي 
ّ
�و امل�ل

أم عبارة عن .؟ضمن باب املساعدات ال�� تؤدي إ�� عرقلة الس�� العادي للمنافسةذلكيدخل

�عو�ض عادل يتحصل عليھ املتعامل املع�� �س�ب �ل��امات �ضافية امللقاة ع�� عاتقھ 

.)املطلب �ّول (املتعامل�ن املنافس�ن؟مقارنة ببا��

ال بدا من وضع إطار قانو�ي عام�ام املرفق الملالعموميتمو�لالمن أجل تأط�� عملية 

تقوم عليھ و تب�� قواعد إجرائية من شأ��ا أن تجعل �ذه العملية  تخضع ملبدأ جو�ري 

).املطلب الثا�ي(و �و مبدأ الشفافيةالقطاعات الشبكية
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املطلب �ّول 

مساعدة محظورة أم معاوضة مشروعة؟:العمومي مل�ام املرفق العامتمو�للا

املستحقة ن�يجة القيام بم�ام املرفق الت�اليف�سديدا تتدخل الّدولة ��عندم

ف بأداء �ذه امل�ام عبارة عن مؤسسة عمومية
ّ
متعامل عمومي (العام، و  ي�ون العون امل�ل

ضرورة دفعنا إ�� فإّن ذلك ي،مفتوحة ع�� املنافسة�شاطات املرفق املع��ت�ون ، و )تار���

ت�اليف امل��تبة عن م�ام املرفق العام ال�ذا �سلوب املعتمد لتغطية مدى تما����� البحث

مع مساعدات الّدولة و �� �� التمو�ل قد ت�شابھف�ذه الطر�قة.مع أح�ام قانون املنافسة

تؤدي إ�� عرقلة الس�� العادي للمنافسة �� ع�� أساس أّ��ااملنافسة مع مبدأمارسة تتعارض م

.القطاع املع��

و�ل ح�� نتمكن من التم�� ب�ن مساعدات الّدولة ا��ظورة قانونا و التمعليھو

ح�� نتمكن )الفرع �ّول (ند مف�وم املساعدةالعمومي مل�ام املرفق العام، ال بدا من الوقوف ع

الفرع (ق العاممل�ام املرفالعموميتمو�لالعملية بي��ا و ب�نضبط ا��دود الفاصلة من

).الثا�ي
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الفرع �ّول 

مف�وم مساعدات الّدولة للمؤسسة العمومية

إّن تدخل الّدولة بأّي ش�ل من �ش�ال إ�� جانب إحدى املؤسسات العمومية و �� 

�ذا املنافسة، ألّن مثل ُ�ّعد �عدي صر�ح ع�� مبدأ حر�ةمجال ي�ون مفتوح ع�� املنافسة

�عز�ز مركزه �� السوق مقارنة مع با�� منالعون املع�� ��ا نالتدخل سوف �ش�ل مساعدة تمك

 قانونًيا .�عوان �خر�ن
ً

فمن �ذا املنطلق يث�� تمو�ل م�ام املرفق العام من قبل الّدولة إش�اال

ھ قد يخ�� 
ّ
تحت طياتھ نوع من املساعدة ا��ظورة، ل�ذا حاول �عض الكتاب ع�� اعتبار أن

ذلك �� تّم توضيح �ساس الذي ي��ر مثل �ذا �سلوب �� تمو�ل م�ام املرفق العام و لو

.مجاالت ت�ون مفتوحة ع�� املنافسة

و الذي Triantafyllouيجد التمو�ل العمومي فق�ًيا ت��يره �� ثالث نظر�ات ذكر�ا ال�اتب

ال�� يدفع�ا باإلتاواتيو�� بأّن ت�اليف املرافق العامة ال يمكن �غطي��ا �� �ل ا��االت 

ع�� �ذا �ساس يجب ع�� السلطات ف، من ا��دمات املقدمة من �ذه املرافقاملنتفعون 

:�496ا و ذلك باالس�ناد إ�� إحدى النظر�ات الثالثة التاليةالعامة التدخل من أجل �سديد

�ذه النظر�ة ذات أصل أمر��ي:التعو�ض �أساس للتمو�ل العمومي مل�ام املرفق العام–

و تقوم ع�� املنطق املعتمد عليھ �� عقد �متياز، بحيث أّن املؤسسات ال�� قبلت أداء م�ام 

إذا �ان املقابل املتحصل عليھ من معقوال��دف إ�� تحقيق املص��ة العامة �ستحق �عو�ضا

ففي الوضعية ال�� ال يتم ف��ا دفع مثل .تاوات املنتفع�ن ال �غطي ت�اليف م�ام املرفق العامإ

لذي ��دد ملكية املؤسسة �� �ذا التعو�ض فقد يمس ذلك باملركز املا�� للمؤسسة و �و �مر ا

.ا �� القانون املقارن ، مثل �ذه النظر�ة لم تلقى رواج�احد ذا�

496 TRIANTAFYLLOU Dimitris, « L'encadrement communautaire du financement du service public », RTD

Eur. 1999, p.p. 21-41 ; Cité par BRACQ Stéphane, « Droit communautaire matériel et qualification

juridique : le financement des obligations de service public au cœur de la tourmente », RTD Eur. 2004,

p. 36.
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ا ل�ذه النظر�ة فإّن السلطة وفق:�ام املرفق العامللتمو�ل العمومي ملأداء �جر �أساس -

، ف�ذه النظر�ة اتدفع للمؤسسة ال�� تؤد�ا مقابال ماليالعامة �ش��ي ا��دمة العامة ع�� أن

أين تدفع �دارة املتعاقدة أجرا �عتمد ع�� املنطق املكّرس �� مجال الصفقة العمومية

يا يمكن أن يفسر تدخل الّدولة لتمو�ل عا لم تق��ح حال واق�ة أيض�ذه النظر .للمتعاقد مع�ا

.املرافق العامة

إذا �انت النظر�ت�ن السالف�� الذكر :�أساس للتمو�ل العمومي للمرفق العاماملساعدة-

فة بأداء م�ام 
ّ
تقومان ع�� أساس وجود عالقة عقدية ب�ن السلطة العامة و املؤسسة امل�ل

ھ من واجب 497تخرج عن �ذا املنطقاملساعدةفإّن املرفق العامة
ّ
، فحسب �ذه النظر�ة فان

 الّد 
ّ
ثقل �ا�ل�ا بأعباء لم ي�ل

ُ
ف ��ا با��ولة التدخل من أجل معاوضة املؤسسة ال�� أ

املنافس�ن، ففي �ذه ا��الة التداب�� املالية املتخذة من قبل الّدولة جاءت للتخفيف من أعباء 

 عادية وُ �غ�
ّ
رت ال��نة �رو�ية �ذا ا��ل ع�� أن يقوم الدليل لقد.املؤسسة املعنيةت ��ا �ل

ّ
أق

 مع أعباء املرفق العاماملقدمة من طرف الّدولةعاوضةبأّن امل
ً
.498ت�ناسب تماما

من 57املادة ساس �خ��، و ذلك من خاللنجد أّن املشرع ا��زائري قد أخذ ��ذا � 

ال�� �499قتصاديةالعموميةاملتضمن القانون التوجي�� للمؤسسات01-88القانون رقم 

ھ
ّ
:تنص ع�� أن

وفق عندما تتحمل املؤسسة العمومية �قتصادية قيوًدا من ا��دمة العامة، تمنح ل�ا"

ا لل�شر�ع باء امل��تبة عن ذلك و مقيمة طبقاجراءات امل��انية، مساعدة مالية مساو�ة لألع

حدد مسبق.ظيم املعمول ��ماو التن
ُ
".ا �ذه املساعدةو �� جميع ا��االت، ت

�تفاقية، فبموجب النقل بالسكك ا��ديديةمجالطبيقات �ذه املادة نجد مثالمن تو 

امل��مة ب�ن الشركة الوطنية للنقل بالسكك ا��ديدية باعتبار أ��ا مؤسسة عمومية 

497 Ibid., p. 36
498 CHEROT Jean-Yves, Droit public économique, Op.cit., p.160.

، يتضمن القانون التوجي�� للمؤسسات العمومية �قتصادية، مرجع 1988جانفي12مؤّرخ �� 01-88نون رقم قا499

.سابق
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يمكن أن تطلب م��ا أداء �عض امل�ام املرتبطة بمرفق و الّدولة فإّن �ذه �خ��ة 500اقتصادية

النقل بالسكك ا��ديدية و ال�� ال ت�ون مرتبطة بامل�ام التجار�ة ال�� تقوم ��ا الشركة و ذلك 

و �� املقابل من ذلك تتلقى الشركة الوطنية للنقل بالسكك .استجابة لطا�ع املنفعة العامة

�عو�ض تبعة املرفق "ا �س��فق العام تخصيصا ماليتبعة املر ا��ديدية من الّدولة ن�يجة

.501"العام

غ�� أّن �خذ بنظر�ة املساعدة �أساس لتكييف التمو�ل العمومي من شأنھ أن تخلق 

كما –مؤسسة العمومية إش�ال قانو�ي حاد، ع�� اعتبار أن املساعدات ال�� تقدم�ا الّدولة لل

ل�ذا الس�ب نجد بأّن القانون املقارن يم�� ب�ن .ّرةتتعارض مع مبدأ املنافسة ا��-اأشرنا سابق

املساعدات ا��ظورة قانونا و التمو�ل العمومي مل�ام املرفق العام كمعاوضة مشروعة، و ح�� 

،)أّوال(نتمكن من ضبط ا��دود الفاصلة ب�ن النظام�ن البدا من �عر�ف مساعدة الّدولة

).اثاني(املساعدةالقانو�ي ��ظر �ذه الت��ير و 

�عر�ف مساعدة الّدولة للمؤسسة العمومية-أّوال

�ل التداب�� ال�� تأخذ أش�اال"ا قد �شملمف�وم مساعدة الّدولة مف�وما واسعُ�عّد 

،"502مختلفة و ��دف إ�� التخفيف من أعباء �ان من املفروض أن تثقل ع�� م��انية املؤسسة

حول 2002مساعدات الّدولة �� التقر�ر الصادر عنھ سنة و لقد عّرف مجلس الّدولة الفر����

عّدة أش�ال مختلفة فقد يمكن أن تأخذ املساعدة:"ي��كما"ا��ماعات العمومية و املنافسة"

استفادة من منفعة، ضمان لقرض �شروط ش�ل الّدعم باملف�وم الدقيق للمصط��،تأ�ي ��

تحّولت الشركة الوطنية للنقل بالسكك ا��ديدية من مؤسسة عمومية اقتصادية إ�� مؤسسة عمومية ذات طا�ع 500

د�سم�� 12مؤّرخ �� 54، ج ر عدد �1990ّول د�سم�� مؤّرخ �� 391-90رسوم التنفيذي رقم صنا�� و تجاري بموجب امل

1990.

من �تفاقية ا��اصلة ب�ن الّدولة و الشركة الوطنية للسكك ا��ديدية ال�� تم املوافقة عل��ا 5و 4ت�نأنظر املاد501

.1988يونيو 29مؤّرخ �� 26، ج ر عدد 1988يونيو 28مؤّرخ �� 128-88بموجب املرسوم رقم 

502 DONY-BARTHOLME Marianne, « Les aides publiques aux entreprises face au droit européen de la

concurrence », politiques et management public, n° 4, 1991, p.3 ; cité par ZOUAÏMIA Rachid, « Les aides

de l’Etat aux entreprises publiques économiques : une entrave au principe de libre concurrence ?», RARJ,

n°1, 2017, p. 18.
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كما .خصم تفضيلية ع�� الصادراتأو �سبة أك�� ���يع مقارنة لتلك ال�� يحدد�ا السوق 

للمؤسسة، ف �� �عباء �جتماعية املو�لةا �� إعفاء ضر���، تخفييمكن أن تتمثل أيض

.503"أو تجزئة ال�سديد املمنوح من �يئة عمومية�عر�فة تفضيلية موج�ة لتور�د محّدد 

إ��107املواد أّما �� قانون �تحاد �رو�ي، فإّن مف�وم مساعدة الّدولة ورد ذكره �� 

الفقرة �و�� م��ا 107،  و لقد جاءت املادة 504تفاقية حول عمل �تحاد �رو�يمن �109

:كماي��

« Sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats

membres, les aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d’Etat sous quelque forme que ce

soit qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines

productions.»

حسب تقدير ال��نة �رو�ية  من ذلك، فيعت�� من قبيل مساعدات الّدولة�أك�بل 

خاصة ما ية ذات الطا�ع الصنا�� و التجاري،ملؤسسة العمومالذي تتمّ�� بھ االنظام القانو�ي

ق با��ماية القانونية املمنوحة ألموال�ا و عدم إم�انية ش�ر إفال 
ّ
س�ا أو إجراء �سو�ة يتعل

garantie)�شـــــــــــــــــــــ�ل ضمـــــــــــانة غ�� صر�حة و غ�� محددة من قبل الّدولة ف�� .�اقضائية مع

implicite et illimitée de l’Etat) من �تفاقية امل�شئة 88و 87مع أح�ام املواد تتعارض

.الّدولة للمؤسسات العموميةموعة �رو�ية و املتعلقة بمساعداتللمج

بل بالعكس من ،مساعدات الّدولةال يوجد نص قانو�ي ينظم موضوعفائر، ا��ز ��أّما 

ق 
ّ
�مر ذلك فنجد فكرة الّدعم �� ا��سدة �� �عض النصوص القانونية خاصة عندما يتعل

.505بأداء م�ام املرفق العامبمعاوضة املؤسسة عن ال��ام�ا

503« L’aide peut indifféremment prendre la forme d’une subvention proprement dite, d’une bonification

d’intérêt, d’une garantie de prêt à des conditions plus favorables que celle du marché ou d’un taux de

réescompte préférentiel à l’exportation. Elle peut aussi consister en une exonération fiscale, un allègement

des charges sociales dues par l’entreprise, un tarif préférentiel consenti pour une fourniture déterminée ou

des facilités de paiements octroyées par un organisme public ». CE, Rapport public de 2002, « Collectivités

publiques et concurrence », EDCE, 2002, p 336.
504 Articles 107 à 109 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne, JOCE n° c 115 du 09-05-

2008, eur-lex.europa.eu/legal-content/fr
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ھ ح�� يوصف أي خاصة قانون �بالرجوع إ�� القانون املقارن 
ّ
تحاد �رو�ي، �ست�تج بأن

الشروطمجموعة من تدب�� تتخذه الّدولة تجاه مؤسسة عمومية بمساعدة، البدا من اجتماع 

:و �� ع�� النحو التا��

أن ي�ون مصدر املساعدة �� الّدولة �� حد ذا��ا أو عن طر�ق استعمال املوارد ا��اصة -

aidesبالّدولة  accordées par l’Etat ou au moyen de ressources d’Etat.

حصل تو ال�� ال يمكن أن يمز�ة اقتصادية للمستفيد م��اأن �سا�م املساعدة �� تحقيق -

.ق عل��ا �� الظروف العادية للسو 

أن يتم�� التدب�� املتخذ من طرف الّدولة بالطا�ع �نتقا�ي، بمع�� يجب أن تخص املساعدة -

ب�� ادــــــــــــــــدات الّدولة التــــــــ�� من قبيل مساعــــــــــــــــفال �عت.دمة من الّدولة مؤسسة محّددة بذا��اــــــــقامل

.�506ل املؤسسة الناشطة �� السوق املعنيةستفيد م��االعامة ال�� �

مجرد ال��ديد للمنافسة، بل�� ع�� الس�� العادي أن ي�ون للتدب�� املتخذ من قبل الّدولة تأث-

باملساعدة -ر املذ�ورةمع اجتماع العناص-باملساس باملنافسة يؤدي إ�� وصف �ذا التدب��

.ا��ظورة

ذ�ورة أعاله ُعّد التدب�� من قبيل املساعدة ا��ظورة ال�� من إذا اجتمعت الشروط �ر�عة امل

نا ن�سأل �� �ذا السياق عن الت��ير شأ��ا عرقلة الس�� العادي للمنافسة �� السوق، غ�� 
ّ
أن

.املعتمد عليھ ملنع مثل �ذا التدخل من طرف الّدولة إ�� جانب املؤسسات العمومية؟

505 ZOUAÏMIA Rachid, « Les aides de l’Etat aux entreprises publiques économiques : une entrave au

principe de libre concurrence ?», Op.cit., p. 18.
:للمز�د من املعلومات و التفصيل حول الشروط ا��اصة بمساعدة الّدولة، راجع506

DE BEYS Julien, Droit européen et aides d’Etat et intérêt général : le contrôle des politiques nationales

d’intervention économique par la commission européenne, éditions universitaires européenne, Allemagne,

2011, p.p. 08-25.
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ت��ير حظر مساعدات الّدولة للمؤسسات العمومية-ثانًيا

ت��يره �� القانون للمؤسسات العمومية يجدإذا �ان مبدأ حظر مساعدات الّدولة 

�� نصوص خاصة جاءت لُتنظم �ذا املوضوع، فإّن -مثل قانون �تحاد �رو�ي-املقارن 

فاملشرع ا��زائري لم ينظم .الوضع ل�س ��ذا الوضوح و ال�ساطة بال�سبة للقانون ا��زائري 

قول مسألة مساعدات الّدولة للقطاع العمومي بنص قانو�ي خاص، و ع�� �ذا �ساس قد ي

بأّن تدخل الّدولة إ�� جانب مؤسسة عمومية ناشطة �� سوق مفتوحة ع�� املنافسة قائل 

عّد ممارسة جائزة مادام 
ُ
قأّن القانون و تقديم ل�ا مساعدة، �

ّ
.لكال يحظر ذ507املنافسةباملتعل

جانب دليل ع�� أّن تدخل الّدولة إ�� فالتحليل ا��ر�� ل�ذا النص ال �سمح لنا باست�تاج أّي 

.508مقّيد للمنافسةمساعدة لھ أثر مؤسسة عمومية عن طر�ق تقديم

ھ، و حسب �ستاذ زوايمية رشيد فمبدأ حظر مساعدات الّدولة 
ّ
للمؤسسات غ�� أن

العمومية يجد أساسھ �� مبدأ حر�ة املنافسة الذي ُيفرض ع�� �دارة أثناء ممارسة �شاط�ا 

ھ إذا �انت مساعدات الّدولة ال تمس أداء و 
ّ
و ال امل�ام املو�لة إل��ا، و يضيف نفس �ستاذ بأن

ق باملنافسة، فإّ��ا تؤدي ــافسة املنصوص عل��ا �� �مـــــــــقواعد املنرورة ع�� ـــــــ�عتدي بالض
ّ
ر املتعل

.��509 السوق املعنيةإ�� إحداث اختالالت و �شو�ات للمنافسة

ق 03-03ما أّن املشرع ا��زائري يؤكد �� نص املادة �و�� من �مر رقم ك
ّ
املتعل

باملنافسة بأّن �ذا النص ��دف إ�� تحديد شروط ممارسة املنافسة �� السوق و تفادي �ل 

املمارسات املقيدة ل�ا ومراقبة التجميعات �قتصادية من أجل ز�ادة الفعالية �قتصادية 

و من أجل الوصول إ�� تحقيق �ذه الفعالية �قتصادية .س�ن ظروف مع�شة املس��لك�نو تح

ق باملنافسة، ج ر عدد 2003يوليو 19مؤّرخ �� 03-03أمر رقم 507
ّ
؛ معّدل و متمم2003جو�لية 20مؤّرخ �� 43، يتعل

-10رقمو متمم بالقانون ل؛ معّد 2008جو�لية 02مؤّرخ �� 36، ج ر عدد 2008جوان 25مؤّرخ �� 12-08بالقانون رقم 

.2010أوت 18مؤّرخ �� 46، ج ر عدد 2010أوت 15مؤّرخ �� 05
508 ZOUAÏMIA Rachid, « Les aides de l’Etat aux entreprises publiques économiques : une entrave au

principe de libre concurrence ?», Op.cit., p. 18.
509 Idem.
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مساعدات �ل ممارسة من شأ��ا املساس بالس�� العادي للمنافسة بما ف��اال بدا من حظر

، فالّدولة من خالل �ذه املساعدات �غ�� من قواعد لعبة 510الّدولة للمؤسسات العمومية

�� الفرص ب�ن �ل �� الوسائل والت�افؤ�عتداء الصر�ح ع�� مبدأ املساواةاملنافسة من خالل 

.سواًء �انت عامة أو خاصة511املؤسسات املتنافسة

من خالل ما سبق، تظ�ر لنا ضرورة تدخل املشرع من أجل تنظيم موضوع املساعدات 

ل ح�� يتم ال�� تقدم�ا الّدولة للمؤسسات العمومية و رسم سياسة وا��ة �� �ذا ا��ا

املؤسسات التخفيف من التعارض املوجود ب�ن قانون املنافسة و الّدولة �� عالق��ا املالية مع 

العمومية

الفرع الثا�ي 

ا��دود الفاصلة ب�ن مساعدات الّدولة و التمو�ل العمومي مل�ام املرفق العام

فة بأداء م�ام املرفق العام أننطقي من امل
ّ
ع�� معاوضة مساو�ة تتحصل املؤسسة امل�ل

فع�� �ذا مقارنة مع با�� املنافس�ن،�عباء �ضافية امللقاة ع�� عاتق�اعن امل��تبةلت�اليفل

.النحو �ذا التدخل العمومي ال �ش�ل مساعدة محظورة و إنما معاوضة مشروعة

يطرح نفسھ �� �ذا السياق ما�و املعيار الفاصل ب�ن املساعدة و لكن السؤال الذي 

.��ظورة و التمو�ل العمومي كمعاوضة مشروعة؟ا

ع�� مستوى �تحاد �رو�ي، تم إرساء أر�ع شروط متالزمة إذا توفرت �� التمو�ل 

وضع�ا من قبل محكمة يفلت من وصفھ بمساعدة الّدولة، �ذه الشروط تّم العمومي تجعلھ

»"ألتمارك"العدل للمجموعة �رو�ية بموجب قرار Altmark :و تتمثل فيماي��512«

510 ZOUAÏMIA Rachid, « Les aides de l’Etat aux entreprises publiques économiques : une entrave au

principe de libre concurrence ?», Op.cit., p. 18.
511 DONY-BARTHOLME Marianne, Op.cit., p 07
512 CJCE, 24 juillet 2003, « Altmark Trans GmbH », (Aff. C-280/00), www. eur-lex.europa.eu.
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فة فعلييجب أن ت�ون املؤسسة املستفيدة من التمو�ل ال-
ّ
ا بأداء م�ام املرفق عمومي م�ل

.العام، و يجب أن ت�ون �ذه امل�ام محددة بوضوح

املعتمد عل��ا �� حساب املعاوضة محدّدة بصفة مسبقة و �سس يجب أن ت�ون املعالم -

عزز من م�انة تحتال تحمل و بصورة موضوعية و شفافة، ح�� 
ُ
طيا��ا م��ة اقتصادية �

.املؤسسة املستفيدة مقارنة مع با�� املنافس�ن

�افًيا لتغطية �ل أو جزء من الت�اليف امل��تبة عن تنفيذ م�ام يجب أن ي�ون مقدار املعاوضة-

.املرفق العام

تتحمل�ا مؤسسة أن�� يمكن تحليل الت�اليف اليجب حساب مبلغ املعاوضة ع�� أساس-

ف بأداء م�ام مماثلة
ّ
�ل

ُ
.513متوسطة عندما ت

�� ا��زائر، بالرغم من عدم تنظيم موضوع مساعدات الّدولة للمؤسسات العمومية 

عض النصوص القانونية، و عليھ فإّن التمو�ل العمومي مل�ام املرفق العام يجد لھ أساس �� �

املعاوضة بتكيف التمو�ل العمومي ال�� يضع�ا املشرع ا��زائري من أجل ن�ساءل عن الشروط

).أّوال(و اس�بعاد وصفھ باملساعدة ا��ظورة؟ 

إذا �ان ال�دف من مساعدات الّدولة للمؤسسة العمومية �و التخفيف من أعباء �ان 

ثقل ع�� م��انية �ذه املؤسسة و �و �دف يتعارض تماما مع مبادئ املنافسة 
ُ
من املفروض أن ت

ا��رة خاصة مبدأ الت�افؤ �� الفرص ب�ن املتعامل�ن �قتصادي�ن املتنافس�ن، فإّن التمو�ل 

).اثاني(��دف إ�� ضمان �ذا الت�افؤاملرفق العام العمومي مل�ام

املشروعةباملعاوضةلتمو�ل العمومي مل�ام املرفق العامف ايتكيلوط القانونيةالشر -أّوال

إّن النص املرج�� الذي ي�ب�� �س�ناد عليھ من أجل است�تاج �ذه الشروط �� املادة 

514املتضمن القانون التوجي�� للمؤسسات العمومية �قتصادية01-88من القانون رقم 57

:و ال�� تنص ع�� ماي��

513 NICINSKI Sophie, Droit public de la concurrence, Op.cit., p. p. 115-116.
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عندما تتحمل املؤسسة العمومية �قتصادية قيوًدا من ا��دمة العامة، تمنح ل�ا وفق "

لتنظيم لبة عن ذلك و مقيمة طبقااجراءات امل��انية، مساعدة مالية مساو�ة لألعباء امل��ت

حدد مسبًقا �ذه املساعدة.�اري بھ العملا�
ُ
".و �� جميع ا��االت، ت

ھ من خالل �ذه املادة 
ّ
معاوضة مشروعة �قتصاديةح�� تتلقى املؤسسة العمومية�ست�تج بأن

كيف �ذه و املتعلقة بم�ام مرفق عامعن �عباء �ضافية امللقاة ع�� عاتق�ا
ُ
، و ح�� ال ت

:ساعدة ا��ظورة البدا من توفر الشروط التاليةاملعاوضة بوصف امل

فة فعلًيا-1
ّ
بأداء م�ام مرفق عام، و ذلك من خالل تحميل�ا أن ت�ون املؤسسة العمومية م�ل

.قيوًدا من ا��دمة العامة

أن ت�ون املعاوضة املالية املقدمة للمؤسسة العمومية مساو�ة لألعباء �ضافية ال�� -2

، فال ي�ب�� أن ت�ون �ناك ز�ادة فن�ون أمام مساعدة محظورةقتصاديةتتحمل�ا املؤسسة �

.ال ي�ون �ناك نقصان قد يؤدي إ�� إفالس املؤسسةو 

ا لل�شر�ع و التنظيم تحصل عل��ا املؤسسة العمومية وفقيجب تقدير املعاوضة املالية ال�� ت-3

.املعمول ��ما

فإذا .م��انية الّدولة، و يتم تحديد�ا بصفة مسبقةيجب إدراج �ذه املعاوضة ضمن -4

من اجتمعت �ّل الشروط السالفة الذكر اعت�� التمو�ل العمومي معاوضة مشروعة و خرجت 

.مبدأ املنافسة ا��ّرةدائرة املساعدات ال�� تتعارض مع

ا املشرع ا��زائري ع�� تمو�ل م�ام املرفق العام �� �عض النصوص كما نص أيض

ق بالك�ر�اء و توز�ع الغاز ع�� ة املنظمة لبعض القطاعات الشبكيةنيالقانو 
ّ
�القانون املتعل

:من �ذا القانون نجد�ا تنص ع�� ماي��04، فبالرجوع إ�� املادة 515القنوات

، يتضمن القانون التوجي�� للمؤسسات العمومية �قتصادية، مرجع 1988جانفي 12مؤّرخ �� 01-88قانون رقم 514

.سابق
ق بالك�ر�اء و توز�ع الغاز ع�� 2002فيفري 5مؤّرخ �� 01-2002قانون رقم 515

ّ
.القنوات، مرجع سابق، يتعل
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الّدولة �عد اس�شارة ��نة الضبط، و ع�� من قبلتبعة للمرفق العام م�افأة ي��تب ع�� �ل"

:وجھ ا��صوص �� ا��االت التالية

بالطاقة أو شرا��ا؛نة عن عقود تفرض�ا الّدولة للتمو�الت�اليف �ضافية الناتج-

املسا�مات ال�� �ستفيد م��ا الز�ون النو��؛-

الت�اليف �ضافية ل�شاطات �نتاج و التوز�ع �� املناطق ا��اصة؛-

."الصعو�ات ال�� تصنف�ا ��نة الضبط-

ة ��دف �غطية م�ام مرفق املالحظ أّن املشرع اعت�� التمو�ل املا�� املقدم من طرف الّدول

و الغاز م�افأة و ذلك ح�� ���ع املتعامل�ن �� �ذا القطاع ع�� قبول مثل �ذه امل�ام الك�ر�اء

�ذه امل�افأة و ال تضع أي شرط  ال �� تقدير مبلغغ�� املر�حة، كما أّن املادة املذ�ورة أعاله ال 

كيفية دفع�ا، و �ذا ما �ع�� أّن الّدولة تتمتع �سلطة تقدير�ة �� ضبط مقدار املعاوضة ال�� 

فالقيد الوحيد الذي وضعھ .يتم �سديد�ا للعون الذي يتحمل تبعات مرفق الك�ر�اء و الغاز

فة قانوًنا املشرع ع�� �ذه السلطة التقدير�ة �و اس�شار 
ّ
ة ��نة الضبط ع�� أساس أّ��ا  امل�ل

من 115/25بإعداد حساب الت�اليف و ا��سائر ب�بعات املرفق العام و �ذا حسب املادة 

ق بالك�ر�اء و توز�ع الغاز ع�� القنوات01-2002القانون رقم 
ّ
.املتعل

ال��يد مجا����ا التمو�ل العمومي طر�ق لتغطية تبعات ا��دمة الشاملةكما �عت�� أيض

-17املرسوم التنفيذي رقم من 19و املواصالت السلكية و الالسلكية، فلقد نصت املادة 

ا��ّدد ملضمون ا��دمة العامة لل��يد و املواصالت السلكية و الالسلكية و التعر�فات 106516

بي��ما التمو�ل ا��تمل املطبقة عل��ا و كيفية تمو�ل�ا ع�� أسلو��ن لتمو�ل �ذه ا��دمة من 

ا منح النص �� �ذا ا��ال أيض.انية الّدولةيد مبلغھ �� م�� دمن قبل الّدولة والذي يتم تح

التنظي�� للّدولة �� حالة تمو�ل�ا ل��دمة الشاملة سلطة تقدير�ة �� ضبط ا��االت ال�� يتم 

.ف��ا ال��وء إ�� مثل �ذا التمو�ل

ا��دمة العامة لل��يد و املواصالت السلكية حّدد مضمون ي، 2017مارس 05املؤّرخ �� 106-17مرسوم تنفيذي رقم 516

.و الالسلكية و التعر�فات املطبقة عل��ا و كيفية تمو�ل�ا، مرجع سابق
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�أسلوب ا املشرع ع�� التمو�ل العموميا��دمات العمومية للمياه نص أيضو �� مجال

ا��دمات أداءلتغطية �عباء �ضافية ال�� قد تقع ع�� صاحب �متياز أو املفّوض لھ 

ھ12517-05من القانون رقم 140العمومية للمياه، و تنص املادة 
ّ
ق باملياه ع�� أن

ّ
:املتعل

ما إذا أدى تطبيق �ل��امات العارضة إ�� أسعار ال تتوافق و الت�لفة ا��قيقية امل��رة �� حالة"

ضافية ال�� من صاحب �متياز أو املفّوض لھ، يمكن أن يمنح لھ �عو�ض ما�� �ساوي �عباء � 

."تحّمل�ا �� �ذا الصدد

املتضمن إ�شاء ا��زائر�ة و 101518-01من املرسوم التنفيذي رقم 24و لقد أكّدت املادة 

للمياه ع�� أّن الّدولة تمنح ل�ذه املؤسسة العمومية مسا�مات مالية لتعو�ض�ا عن تبعات 

ا��دمة العمومية ال�� قد تفرض�ا عل��ا عند �قتضاء، و  �ذا التعو�ض املا�� يتم ضبطھ �� 

.دف�� الشروط

.س ملشروعيتھأسا:ملرفق العام�ام اغاية التمو�ل العمومي مل-اثاني

عد املساعدات ال�� قد تمنح�ا الّدولة للمؤسسة العمومية 
ُ
لقد بّررنا ملاذا �

املنافسة ا��ّرة الذي يف��ض معاملة �ل �عوان مبدأمحظورة، ألّ��ا ب�ساطة تتعارض و 

ھ عندما تتدخل .املتنافس�ن �� السوق معاملة م�ساو�ة دون تمي�� أحد�م عن �خر
ّ
غ�� أن

قدم معاوضة مالية ألحد املتعامل�ن خاصة املتعامل التار��� فال �عد ذلك ان��ا�ا 
ُ
الّدولة و ت

للمنافسة ا��ّرة، ألّن �ذا التمو�ل جاء لتغطية �شاط غ�� مع�� باملنافسة و �و �شاط املرفق 

.العام

اوضة املشروعة نظرً�ا املعإذا �ان ضبط ا��دود الفاصلة ب�ن املساعدة ا��ظورة و 

ھ من الناحية أمر س�ل، فإ
ّ
العملية مسألة �ع����ا صعو�ة كب��ة خاصة �� دولة مثل ا��زائر ن

أين ينعدم ف��ا تأط�� قانو�ي ملوضوع املساعدات، و تمنح للّدولة سلطة تقدير�ة واسعة �� 

فع�� اعتبار أّن .ائيةتمو�ل م�ام املرفق العمومي، كما يفلت �ذا التمو�ل من الرقابة القض

ق باملياه،2005أوت 04مؤرخ �� 12-05قانون رقم 517
ّ
.تمم، مرجع سابقمعّدل و م، يتعل

22مؤّرخ �� 24، يتضمن إ�شاء ا��زائر�ة للمياه، ج ر عدد 2001أفر�ل 21مؤّرخ �� 101-01مرسوم تنفيذي رقم 518

.2001أفر�ل 
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ال�� يتم وضع�ا مسا�مة الّدولة �� تمو�ل م�ام املرفق العام يتم إدراج�ا ضمن م��انية الّدولة

.519بموجب قانون املالية، ف�ذا ما يق��� القا��� �داري من رقابة مثل �ذا التمو�ل

فة بأد
ّ
اء م�ام املرفق و عليھ فإّن ال�دف من املعاوضة ال�� تتحصل عل��ا املؤسسة امل�ل

العام �و �غطية �عباء �ضافية امللقاة ع�� عاتق�ا و �� أعباء تخرج من دائرة ال�شاط 

إذا ما اح��م فيھ الشروط فمثل �ذا التمو�ل العمومي .التناف��� الذي يحكمھ قانون املنافسة

نادا إ�� مبدأ القانونية ال �ش�ل �� أي حال من �حوال اعتداء ع�� حر�ة املنافسة، بل و اس�

ف بم�ام مرفق عمومي يجب أن 
ّ
الت�افؤ �� الفرص ب�ن املتعامل�ن املتنافس�ن فإّن العون امل�ل

يتحصل ع�� �عو�ض مساوي لألعباء �ضافية و غ�� املر�حة امللقاة ع�� عاتقھ مقارنة مع با�� 

.املنافس�ن

ل�س �عز�ز وضعية مؤسسة معينة و عليھ فإّن ال�دف من التمو�ل العمومي مل�ام املرفق العام 

معاوضة �� السوق أو التخفيف من أعباء �شاط تناف��� ع�� م��انية املؤسسة، و إنما غاي��ا

ما 
ّ
املؤسسة عن أعباء إضافة لم يتحمل�ا با�� املنافس�ن و �ذه �عباء ل�س ل�ا �دف ر��� و إن

.العمومي للمرفق العام�دف�ا تحقيق املص��ة العامة، ف�ذا  �و أساس مشروعية التمو�ل

519 ZOUAÏMIA Rachid, « Les aides de l’Etat aux entreprises publiques économiques : une entrave au

principe de libre concurrence ?», Op.cit., p. 20.
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املطلب الثا�ي

شفافية التمو�ل العمومي مل�ام املرفق العام�عز�ز نحو 

العام�� ظل النظام �حت�اري، �انت الّدولة �� ال�� تتحمل القيام بال��امات املرفق

ما عن طر�قمباشرة من ا��ز�نة العمومية أو �� تمو�ل �ذه �ل��امات و باملقابل �� ال�� تتو 

�subventionnementس�� بالّدعم املتقاطع أو التناق�� croisé520.املرافق غ�� أّن تحر�ر

ة جعل من �ذا �سلوب �� تمو�ل م�ام املرفق و فتح�ا ع�� املنافسة ا��رّ العامة الشبكية 

و لو �ان م��ًرا تدخل من قبل الّدولةفأّي �ديدة ل�ذه القطاعاتالب�ئة ا�ويص�� الالعام 

ھ قد يحمل تحت طياتھ مساعدة محظورة
ّ
ل�ذا الس�ب تم .ي�ون محاط �ش�وك ع�� اعتبار أن

طرق أخرى لتمو�ل م�ام املرفق العام تتما��� أك�� مع الب�ئة التنافسية ال��وء إ�� اعتماد

.للقطاعات الشبكية

 يزال التمو�ل ال��امات املرفق العام البالرغم من اعتماد أساليب جديد لتمو�ل

�� دائرة ا��ظر مثل �ذا �سلوبح�� ال يقع ا بارزا �� �ذا ا��ال، و لكنالعمومي يلعب دور 

بقواعد و إجراءات من تھإحاطع�� �ذه �خ��ةاملساعدات املقدمة من قبل الّدولة، �ستلزم

 اشأ��ا �عز�ز شفافية املعاوضة املقدمة للمتعامل
ّ
.ف بأداء م�ام املرفق العاممل�ل

املعاوضة ال�� تقدم�ا ت�ون املقصود �شفافية التمو�ل العمومي مل�ام املرفق العام أن

جاءت ن�يجة تحميل �ذا �خ�� بأعباء إضافية لم يتحمل�ا قدالّدولة للمتعامل �قتصادي

با�� املتعامل�ن املتنافس�ن، و بأّن �ذه املعاوضة تّم تقدير�ا وفق معاي�� محددة ووا��ة 

ومعلن عل��ا، و كما يجب أن ي�ون مقدار املعاوضة مساوي لألعباء �ضافية و محددة بصفة 

.مسبقة

520 Subventionnement croisé : est un mécanisme de redistribution financière interne entre activités

rentables et non rentables. En d’autres termes, l’entreprise finance les obligations de service public non

rentable sur base d’autres produits/services/activités qu’elle vend à d’autres types de clientèle ou d’autres

types de marché (géographiques, sectoriels, …) rentables. L’exemple par excellence est le tarif uniforme du

timbre-poste dans un pays, qui permet de financer le service postal jusqu’a dans les zones rurales reculées.

CAPONETTI Lia, Le cadre réglementaire européen en matière de services publics : législation, financement

et contraintes, rapport, CIRIEC n° 2016/10, avril 2016, p.p. 13-14, www.ciriec.ulg.ac.be .
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حقق �دف�ن فع�� �ذا النحو فشفافية التمو 
ُ
�ل العمومي مل�ام املرفق العام من شأ��ا أن ت

ق بمنع 
ّ
الذي يز�د فيھ بصفة كب��ة surcompensationالتعو�ض املفرط أساس�ن، �ّول يتعل

أّما الثا�ي فيتمثل �� منع مقدار املعاوضة عن �عباء املفروضة ع�� املؤسسة املعنية، 

الذي قد ي�ون س�ب ��دد �� ���sous-compensationاف �� تقدير مبلغة املعاوضة 

استمرار�ة ا��دمة العمومية املقدمة من قبل املؤسسة املعنية �س�ب عدم كفاية املوارد املالية 

.521ال�� �سمح ل�ا بتحمل تلك �عباء �ضافية املتعلقة بمرفق عمومي

�مر من ج�ة  ��دف �عز�ز شفافية التمو�ل العمومي مل�ام املرفق العام �ستوجب

ليب أخرى تتما��� و الب�ئة اإ�� جانب تب�� أسجعل �ذا �سلوب �� التمو�ل كطر�ق است�نا�ي

فة اعتمادضرورة، و من ج�ة ثانية)الفرع �ّول (التنافسية للقطاعات الشبكية
ّ
املؤسسة امل�ل

comptabilitéمحاسبة تحليلية منفصلةبم�ام املرفق العام ع�� analytique séparé إحدا�ما

).الفرع الثا�ي(تخص م�ام املرفق العام و الثانية تخص ال�شاط املفتوحة ع�� املنافسة

521 Sur ce point voir :

- BARTHELEMY Christophe, « Financement des services publics et aides de l’Etat : quelles compensations

aux obligations de service public admettre? », Petites Affiches, n° 239, 30 Novembre 2004, p.p.43-51.
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الفرع �ّول 

جعل التمو�ل العمومي مل�ام املرفق كطر�ق است�نا�ي

ع�� حسن اختيار الطرق املعتمد عل��ا لتمو�ل م�ام املرفق العاملّدولة امعظم �عمل 

ال تتعارض �ذه الطرق زاد ا��ذر ح��، فمع تحر�ر املرافق العامة الشبكية �� قواني��ا املقارنة

ل�ذا الس�ب نجد أن ّ العديد من الّدول تفضل �عتماد ع�� التمو�ل .مع مبادئ املنافسة ا��رة

financementبالتضامن par solidarité بدل ال��وء إ�� التمو�ل باملعاوضةfinancement par

compensation522.

:مختلف�نأسلو��ناملعاوضة ع�� عن طر�ق �شمل تمو�ل م�ام املرفق العام 

خارجي-
ً
قدمھ سلطة عمومية افقد يكون تمو�ال

ُ
للمؤسسة امل�لفة بم�ام باالعتماد ع�� دعم ت

بصورة مباشرة عن طر�ق تقديم مساعدة مالية �غطي ، و �ذا الّدعم قد يّتماملرفق العام

و من أمثلة ذلك ما كّرسھ املشرع ا��زائري �� املادة الت�اليف امل��تبة عن ال��امات املرفق العام

ق بالك�ر�اء و توز�ع الغاز ع�� القنوات و ال�� نصت ع�� 01-2002من القانون رقم 04
ّ
املتعل

تّحمل ال��امات
ُ
يتلقى توز�ع الك�ر�اء و الغاز باعتبار�ا أ�شطة للمرفق العام أّن املتعامل امل

.تتو�� الّدولة دفع�ا من ا��ز�نة العمومية �عد اس�شارة ��نة ضبط الك�ر�اء والغازو م�افأة 

للمؤسسة رة من خالل تقر�ر حق حصري أو خاصو قد ي�ون بصورة غ�� مباش

 �� مجال امتياز توز�ع الك�ر�اء و الغاز، .523املعنية بأداء م�ام املرفق العام
ً
و �و ما نجده مثال

فبموجب �متياز تضمن الّدولة لصاحبھ ا��ق ا��صري �� القيام بتوز�ع الطاقة الك�ر�ائية 

أو الغاز�ة داخل محيط �متياز و إعداد التج���ات الضرور�ة ل�ذا الغرض، و �� املقابل /و

ول من الز�ائن ع�� سعر ُيوجھ أساًسا مل�افأة مرفق توز�ع ي�ون من حق صاحب �متياز ا��ص

.�524اكذا الواجبات �خرى ال�� ُي�لف �أو الك�ر�اء و /الغاز و

522 RODRIGUES Stéphane, « La régulation communautaire des services publics de réseaux: vers une

théorie générale de la concurrence régulée ? », Op.cit, p. 86.
523 Idem., p. 86.

ق بحقوق صاحب امتياز توز�ع الك�ر�اء و05و04أنظر املادت�ن 524
ّ
أو الغاز وواجباتھ، ج ر عدد /من دف�� الشروط املتعل

.2008أفر�ل 13مؤّرخ �� 20
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subventionعن طر�ق الّدعم املتقاطع أو التناق�� ا قد يكون التمو�ل باملعاوضة داخليو -

croiséeل أو جزء من مؤسسة ماتلك التقنية ال�� من خالل�ا �غطي ي يقصد بھ، و الذ�

من �شاط آخر تمارسھ �� سوق جغرافية معينة ت�اليف �شاط�ا �� سوق  جغرافية أو سلعية 

العمومية املستحقة ففي حالة التمو�ل املتقاطع ي�ون ثمن ا��دمة.525أو سلعية مختلفة

املؤسسة �� ا ال��ز من الفائض الذي تحققھ و يتم �غطية �ذإنتاج�امن ت�لفة للّدعم أقل

ھ �سمح بتطو �� ا��قيقة فإّن التمو�ل املتقاطع �عّد م.�526شاط آخر
ّ
�ر شروعا �� حد ذاتھ ألن

أ�شطة جديدة ح�� للمؤسسة ال�� تتواجد �� وضعية �يمنة، و موقف مجلس املنافسة 

الفر���� وا�� �شأن �ذا املوضوع عندما أكّد بمشروعية ممارسة �شاط مفتوح ع�� املنافسة 

ة تتمتع بوضعية �يمنة ع�� سوق أخرى و ذلك بموجب احت�ار قانو�يسسة عموميمؤ ل من قب

.لكن �شرط أن ال تتعسف �� استعمال �ذه الوضعية

كما أّن املؤسسة املتواجدة �� وضعية احت�ار و �ستعمل املوارد املالية ل�ذا ال�شاط �حت�اري 

من التقن�ن التجاري 2-420املادة �شاط جديد ال يتعارض مع أح�ام من أجل دعم

قة 527الفر����
ّ
.بحظر التعسف �� وضعية ال�يمنةو املتعل

كما تّم التأكيد ع�� مشروعية التمو�ل التقاط�� ع�� مستوى �تحاد �رو�ي، فلقد 

�� الكتاب �خضر حول تطو�ر السوق املش��كة ل��دمات ال��يدية الصادر عن مثالجاء

و الّدعم من خرى بأّن الّدعم املتقاطع من سوق جغرافية إ�� أ1992ال��نة �رو�ية �� سنة 

.ملنافسة إ�� قطاع محتكر مسموح بھقطاع مفتوح ع�� ا

525 « Par subventions croisées, on entent la technique par laquelle une entreprise fait supporter ou impute

tout ou partie des coûts de sont activité sur un marché géographique ou un marché de produits donné à

son activité sur un autre marché géographique ou marché de produits », voir CHEROT Jean-Yves, Droit

public économique, Op.cit., p. 605 .( première référence)
526 COX Helmut, Services publics, missions publics et régulation dans l’union européenne, éditions A.

Pedone, Paris, 2012, p.p. 104-105.
527 Conseil de la concurrence Français, décision n° 00-D- 47, 22 novembre 2000, relative aux pratiques

mises en œuvre par EDF et sa filiale Citélum sur le marché de l’éclairage public, www.autorité de la

cocurrence.fr.
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و كذلك العكس من ذلك  فالّدعم املقدم من قطاع محتكر إ��  قطاع تناف��� مسموح بھ 

.528ال يتعارض مع قواعد املنافسة ا��ّرةأن�شرط أن يتوقف تنفيذ ا��دمة الشاملة عليھ و 

 نجد أّن ، ففالوضع مختلفأّما �� القانون ا��زائري 
ً
�� مجال قد حظراملشرع ا��زائري مثال

التمو�ل املتقاطع إذا قامت بھ مؤسسة تتمتع بوضعية املواصالت السلكية و الالسلكية

ر ا��دمات أن يقّدم 
ّ
إعانة مالية إ�� �شاطات أخرى ت�ون �يمنة، فال يمكن للمتعامل أو موف

.529مأخوذة من �شاط ي�ون فيھ �� وضعية �يمنة وفق قانون املنافسة

يقصد ، و الذي عن طر�ق التضامنفيتم العام تمو�ل م�ام املرفق�سلوب الثا�ي لأما 

بھ تقاسم ت�اليف تقديم ا��دمة العمومية ب�ن �ل املتعامل�ن املتدخل�ن �� القطاع الشب�ي

:املفتوح ع�� املنافسة، و يتحقق �ذا التضامن املا�� بأسلو��ن �ما

، ف�� بمثابة رسم خاص يقوم ب�سديده �عض الدخول إ�� الشبكةمن أجلدفع حقوق -

لكن مثل �ذا �سلوب �� .املتعامل�ن من اجل الدخول إ�� شبكة ضرور�ة الستغالل �شاط�م

ع�� اعتبار أّن الرسم املفروض ع�� املؤسسة ا��ّرةالتمو�ل قد يتعارض مع مبادئ املنافسة 

قد ي�ون بمثابة حاجز قد �عيق�ا للدخول إ�� السوق املعنية، وما يز�د من سلبية �ذا التمو�ل 

إذا لم يكن بمقدور املؤسسة املعنية اس��داد مقدار الرسم من خالل �سعار ال�� تفرض�ا ع�� 

ات ال�� ال تملك وضعية قو�ة ��بق ع�� املؤسسا��دمة ال�� تقدم�ا و �ذه الوضعية تنط

�سعار اللقوم باس��داد قيمة الرسم من خالسوق، أما املؤسسات امل�يمنة ع�� السوق فت

�� حقيقة ال�� تفرض�ا ع�� خدما��ا، و ع�� �ذا �ساس فإّن املنتفع من �ذه ا��دمات �و

.530ر ت�ون مرتفعةالذي يتحّمل تمو�ل املرفق عن طر�ق تحملھ ألسعا�مر

ت �ذا �سلوب �� التمو�ل يظ�ر �� مجال �تصاالت السلكية و من تطبيقا

و الالسلكية عندما ألزم املشرع متعاملو الشب�ات العمومية لالستجابة وفق شروط موضوعية 

و شفافة و بدون تمي�� لطلبات التوصيل البي�� ال�� يقدم�ا املتعاملون �خرون و موفرو 

528 COX Helmut, Op.cit., p. 104.
واصالت العامة لل��يد و امللقواعد ل�ّدد، ا�2000أوت5ؤرخ �� امل03-2000من القانون رقم 27أنظر املادة 529

.، معّدل و متمم،  مرجع سابقالسلكية و الالسلكية
530 COX Helmut, Op.cit., p., p. 107.
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ية و الالسلكية، و �� مقابل ا ألح�ام قانون ال��يد و املواصالت السلكا��دمات العاملون طبق

توصيل يتحصلون ع�� �عر�فات يتم تحديد�ا من قبل سلطة الضبط اس�ناًدا إ�� ال�ذا 

.531ا��اسبة التحليلية املقدم من املتعامل املع��

، يتم �سي���ا من قبل سلطة تتمتع باستقالليةخاصةصناديق إ�شاءالتمو�ل عن طر�ق -

�ذا الصندوق و ال�� بحيث ُيلزم �ل متعامل �� القطاع املع�� بدفع مسا�مة من أجل تمو�ل

يتم تحديد �سب��ا بصفة مسبقة ع�� أن يتم إعادة دفع حاصل �ذه املسا�مات للمتعامل�ن 

.امل�لف�ن بأداء م�ام املرفق العام

و لقد تم تكر�س �ذا �سلوب �� مجال ال��يد و املواصالت السلكية و الالسلكية، بحيث تتو��

من املرسوم التنفيذي رقم 09اًدا إ�� نص املادة سلطة ضبط �ذا القطاع �سي��ه و �ذا اس�ن

�عنوان ا��دمة العامة �� تدمج املوارد املالية املرصودة":ع�� أنو ال�� تنص17-106532

يجب أن تخصص �ذه املوارد .م��انية سلطة ضبط ال��يد و املواصالت السلكية و الالسلكية

".حصر�ا �� تمو�ل ا��دمة العامة

ھ البدا من اختيار �سلوب املناسب ،م�ام املرفق العام أمر ضروري إذا �ان تمو�ل
ّ
فإن

مسألة أخرى و �� ضرورة ����ام ب�ن أسلوب التمو�ل و مبادئ لذلك آخذين �ع�ن �عتبار 

املنافسة ا��رة، �عبارة أخرى البدا أن ال تؤدي طر�قة تمو�ل املرفق العام إ�� عرقلة املنافسة 

�ب�� طرق أك�� شفافية بع�� املنافسة ا��ّرة سمحقطاعات الشبكيةفتحر�ر ال.ا��ّرة

و تتما��� مع الوضع ا��ديد ل�ذه القطاعات ، و �� املقابل �ستوجب نفس الوضع ال��اجع عن 

ز ھ أسلوً�ا است�نائيا ال يتم ال��وء إليھ إال �� حالة ��ال��وء املفرط للتمو�ل العمومي و جعل

.التمو�ل بالطرق �خرى 

لقواعد العامة لل��يد و املواصالت ل�ّدد، ا�2000توأ5ؤرخ �� امل03-2000من القانون رقم 25أنظر املادة 531

سابق، و قد  صدر نص تنظ�� يحّدد شروط التوصيل البي�� و التعر�فات السلكية و الالسلكية، معّدل و متمم، مرجع 

، يحّدد شروط التوصيل البي�� 2002ماي 09مؤّرخ �� 156-02املطبقة ع�� �ذا التوصيل و �و املرسوم التنفيذي رقم 

املرسوم التنفيذي رقم ؛ معّدل ب2002ماي 15مؤّرخ �� 35لشب�ات املواصالت السلكية و الالسلكية و خدما��ا، ج ر عدد 

.2016مارس23مؤّرخ �� 18، ج ر عدد 2016مارس 21مؤّرخ �� 16-107
السلكية �دمة العامة لل��يد و املواصالت ، ا��ّدد ملضمون ا�2017مارس 05املؤّرخ �� 106-17مرسوم تنفيذي رقم 532

.ابقو الالسلكية و التعر�فات املطبقة عل��ا و كيفية تمو�ل�ا، مرجع س
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تحديد ا��االت ا��صر�ة ال�� يتم ف��ا ال��وء إ�� ج�ةو من أجل تحقيق �ذا ال�دف البدا من

�ع �حتياطي ج�ة أخرى التأكيد ع�� الطامن، و)اثاني(ام ا��ز�نة العمومية لتمو�ل املرفق الع

).أّوال(ل�ذا التمو�ل

ضرورة إضفاء الطا�ع �حتياطي للتمو�ل العمومي مل�ام املرفق العام -أّوال

ال �شك أحد منا بأ�مية التمو�ل العمومي �� ضمان استمرار�ة املرفق العام، خاصة �� 

تحر�ر املرافق العامة لكن مع.ا��الة ال�� ���ز ف��ا �ساليب �خرى �� ضمان �ذا التمو�ل

دخ�� للّدولة �� �ذه ور التّ ن الّد التقليص م�مرذات الطا�ع الشب�ي ع�� املنافسة �ستوجب

القطاعات، ل�ذا الس�ب أصبحت العديد من الّدول املتب�ية للنظام الل��ا�� جد حذرة من 

�شروط صارمة موضوع التمو�ل العمومي الل��امات املرفق العام، بحيث أحاطت �ذا التمو�ل

و �ذا ما نجده مثال �� .إذا تخلفت إحدا�ا انقلب إ�� مساعدة محظورة �� نظر قانون املنافسة

قانون �تحاد �رو�ي الذي جعل من املعاوضة ال�� تقدم�ا الّدولة للمؤسسة امل�لفة بال��امات 

.املرفق العام �است�ناء عن مساعدات الّدولة ا��ظورة 

ية يلزم الّدولة أن ال تتدخل بصورة مفرطة �� تمو�ل م�ام املرفق العام الشفافمبدأإّن 

ومي التار���، فع�� �ذا خاصة إذا �انت املؤسسة امل�لفة بأداء �ذه امل�ام �� املتعامل العم

 
ّ
�ساس ي�ب�� إضفاء الطا�ع �حتياطي ع�� التمو�ل العمومي بحيث ال ي�ب�� ال��وء إليھ إال

.ب �خرى املتماشية و الب�ئة التنافسية للقطاعات الشبكيةإذا فشلت �سالي

ي�ب�� أن ي�ون مناملفتوح ع�� املنافسة العمومي�� تمو�ل م�ام املرفقإذن فاألصل 

فكرة التضامن املسا�مات ال�� يقدم�ا املتعامل�ن الناشط�ن �� �ذه القطاعات اس�ناًدا إ�� 

ا و �� حالة ��ز �ذه املسا�مات ع�� تمو�ل مثل �ذه و احتياطي.املا�� ب�ن �ؤالء املتعامل�ن

أي ال��وء إ�� املتعامل�ن -و تب�� مثل �ذا ا��ّل .�ل��امات يتم ال��وء إ�� ا��ز�نة العمومية

من شأنھ أن يخفف -�قتصادي�ن الناشط�ن �� املرفق الشب�ي لتمو�ل ال��امات املرفق العام

.يةمن �عباء املالية ل��ز�نة العموم

�� �ذا السياق نجد أّن املشرع ا��زائري لم �عتمد ع�� �ذا ا��ل �� مجال القطاعات 

ق بالك�ر�اء و الغاز 01533-2002نون رقم من القا04الشبكية، فبالرجوع إ�� نص املادة 
ّ
املتعل

ق بالك�ر�اء و توز�ع الغاز ع�� القنوات، مرجع سابق2002فيفري 5مؤّرخ �� 01-2002قانون رقم 533
ّ
.، يتعل



بكيةلقطاعات الّتنظيم املادي لمص�� الباب الثا�ي
ّ

.ب�ن الّتأثر و الّتأث�� :ا��ّرة املنافسة�عد التحر�ر ع��الش

227

نجده اعتمد ع�� أسلوب واحد �� تمو�ل تبعات املرفق العام لتوز�ع الك�ر�اء و الغاز و �� 

.امل�افأة ال�� تتو�� دفع�ا الّدولة �عد اس�شارة سلطة الضبط

ماد ع�� أسلو��ن �� أّما �� مجال ال��يد و املواصالت السلكية و الالسلكية فلقد تم �عت

تمو�ل ا��دمة الشاملة لل��يد و املواصالت السلكية و الالسلكية و�ما مسا�مة الّدولة 

، غ�� أّن ال���ء املالحظ 534اشط�ن �� القطاع�ن املعني�ننتعامل�ن الا��تملة و مسا�مات امل

.إ�� تمو�ل الّدولةو �و املساواة ب�ن �سلو��ن و عدم تحديد الوضعية ال�� يتم ف��ا ال��وء

.حصر حاالت ال��وء إ�� التمو�ل العمومي مل�ام املرفق العام-اثاني

 لشفافية التمو�ل العمومي مل�ام
ً
املرفق العام يقت��� �مر تحديد ا��االت ال�� تدعيما

يتم ف��ا �عتماد ع�� �ذا �سلوب ع�� س�يل ا��صر، خاصة إذا علمنا بأّن املعاوضة ال�� 

ؤسسا��ا العمومية ال تخضع لرقابة القا��� �داري أل��ا ترد ضمن قانون تقدم�ا الّدولة مل

فحصر حاالت ال��وء إ�� التمو�ل .�داري �ذا �خ�� ال يخضع لرقابة القا��� و املالية 

العمومي إجراء ضروري ل��يلولة دون استعمالھ ألغراض غ�� �عو�ض �عباء �ضافية ال�� 

ف ��ا املؤسسة و املتعلقة باملرفق العام
ّ
.ت�ل

، لم يتم �عتماد ع�� �ذا ا��ّل �� مجال ال��يد و املواصالت السلكية و الالسلكية

ق با��دمة الشاملة �� �ذين القطاع�ن ترك ا��ال مفتوحا أما الّدولة فالنص التنظي�
ّ
� املتعل

لتحديد ا��االت ال�� تقدم ف��ا مسا�م��ا لتمو�ل �ذه ا��دمة، أّما �� مجال الك�ر�اء و الغاز 

ق با01-2002من القانون رقم 04فلقد ذكرت املادة 
ّ
لك�ر�اء و الغاز �عض ا��االت ع��املتعل

ثال و ل�س ا��صر و ال�� تل��م ف��ا الّدولة بتقديم م�افأة للمتعامل الذي يتحمل س�يل امل

.تبعات املرفق العام

12-05من القانون رقم 140أّما �� مجال ا��دمات العمومية للمياه فلقد حّدد املشرع �� املادة 

ق باملياه حالة واحدة أين يتحصل ف��ا صاحب �متياز أو املفّوض لھ
ّ
ا��دمات تقديماملتعل

لل��يد ، ا��ّدد ملضمون ا��دمة العامة 2017مارس 05املؤّرخ �� 106-17املرسوم التنفيذي رقم من 09أنظر املادة 534

.التعر�فات املطبقة عل��ا و كيفية تمو�ل�ا، مرجع سابقو املواصالت السلكية و الالسلكية و 
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العمومية للمياه التعو�ض املا�� من السلطة مانحة �متياز أو التفو�ض، و �� حالة وجود 

ال��امات عارضة عن �ل��امات �صلية ا��ّددة �� عقد �متياز أو اتفاقية التفو�ض أدت إ�� 

.إثقال �ا�لھ بأعباء مالية إضافية

ھ 
ّ
ح�� يفلت التمو�ل العمومي مل�ام املرفق العام ما يمكن قولھ �� �ذه النقطة و�و أن

من تكييفھ باملساعدة ا��ظورة يجب أن تتدخل السلطة العامة �� الدولة ل�ي تضع إطار 

ا��االت ا��صر�ة ال�� يتم ف��ا فيھتحددتجعلھ كطر�ق احتياطي وقانو�ي محكم من خاللھ

.إليھال��وء 

الفرع الثا�ي

من قبل املتعامل امل�لف بم�ام املرفق منفصلةضرورة مسك محاسبة تحليلية

.العام

سندت ل�ا م�مة القيام ب�نفيذ ال��امات املرفق العام و �� 
ُ
قد ن�ون بصدد مؤسسة أ

و ح�� �ستفيد �ذه املؤسسة .نفس الوقت تمارس �شاط�ا املعتاد و ا��اضع لقانون املنافسة

املقارنة �ش��ط عل��ا الالزمة لتغطية أعباء املرفق العام، فإّن العديد من القوان�ن من املعاوضة 

comptabilité(مسك محاسبة تحليلية  analytique(535ع�� عن �شاط�ا �و�� ،منفصلة�

و الثانية تخص �شاط املرفق العام و الذي ع�� أساسھ تتحصل ع�� معاوضة التناف��� املعتاد

.مشروعة

للشفافية املالية �ستلزم �مر اح��ام مبدأ أسا��� من قبل املؤسسة ال�� فتحقيًقا 

ق �مر بمبدأ الفصل �� 
ّ
�لف ��ا، و يتعل

ُ
تتلقى معاوضة عن �عباء غ�� العادية ال�� ت

العام نحو ، و ضرورة توجيھ املوارد املالية ا��صصة لتنفيذ م�ام املرفق )أّوال(ا��اسبة

.)اثاني(دفتحقيق �ذا ال�

يقصد با��اسبة التحليلية ذلك �سلوب الذي �سمح بمعا��ة املعطيات املالية ال�� تمكنا من تفس�� النتائج خاصة 535

ل�ل لةبصورة منفصاملالية ا��ققة من املؤسسة، فا��اسبة التحليلية تمكن من التعارف ع�� الت�اليف ا��قيقية

.�شاط تقوم بھ املؤسسة

La comptabilité analytique est un mode de traitement des données financières ayant pour objectif

d’expliquer les résultats financiers. Cette technique permet d’identifier les coûts des différentes fonctions

assumées par l’entreprise. www.compta-facile.com/
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ً
مبدأ الفصل �� ا��اسبة–أّوال

كّرس العديد من القوان�ن 
ُ
�� مجال القطاعات املقارنة مبدأ فصل ال�شاطاتاللي��اليةت

فقد :و �ناك عّدة صور ل�ذا الفصل.الشبكية و ذلك من أجل ضمان فعالية قواعد املنافسة

عادة ما ي�ون املتعامل التار��� (و ذلك عن طر�ق تجزئة املتعامل املع��ي�ون الفصل �ي�ليا

و قد ي�ون الفصل وظيفًيا .إ�� عّدة فروع متخصصة و مستقلة عن �عض�ا البعض)العمومي

لك��ا تحتفظ بنوع من من خالل استحدا��ا أج�زة ال تتمتع باستقاللية عن املؤسسة �م و

من خالل إلزام املؤسسة و ذلك قد ي�ون الفصل �� ا��اسبة�� ال�سي�� فقط، كماالذاتية

.536املعنية بمسك حسابات منفصلة لأل�شطة ا��تلفة ال�� تمارس�ا

ا إ�� �ختصاصات اس�ناد�رو�يةقامت ال��نة مثالفع�� مستوى �تحاد �رو�ي

التعليمة املتعلقة �شفافية من املعا�دة امل�شئة لالتحاد بتعديل 86املمنوحة ل�ا بموجب املادة 

بتعليمة 1980537جوان 25العالقات املالية ب�ن الّدول �عضاء و املؤسسات العمومية لـ 

الشفافية املالية، و ال�� تّم بموج��ا التوسيع من نطاق2006538نوفم�� �16عليمة جديدة �� 

�ا العمومية بل عالقة الّدولة بمؤسسا�الشفافية املطلو�ة تقتصر فقط عند حّد فلم �عد

ا �� ��شطة ا��تلفة ال�� قد تمارس�ا �ذه املؤسسات خاصة عندما أصبحت مطلو�ة أيض

فعندما تمارس املؤسسة أ�شطة خاضعة ملبدأ املنافسة .تمارس �ذه �خ��ة م�ام مرفق عام

ف بأداء 
ّ
�ل

ُ
من الضروري أن تمسك فذات مص��ة عامة، م�ام ا��ّرة و �� نفس الوقت ت

حاسبة منفصلة و خاصة ب�ل �شاط، ألّن مثل �ذا �جراء �و الذي يضمن التطبيق الفع�� ـــــــــــم

536 Sur ce point voir :

- NICINSKI Sophie, Droit public de la concurrence, Op.cit., p.p. 113-114.

- DELAUNAY Benoit, Op.cit., p210-212.
537 Directive de la Commission européenne du 25 juin 1980 relative à la transparence des relations

financières entre les Etats membres et les entreprises publiques, JOUE n° L 195 du 29.7.1980, www.eur-

lex.europa.eu/.
538 Directive 2006/111/CE de la commission du 16 novembre 2006, relative à la transparence des

relations financières entre les États membres et les entreprises publiques ainsi qu’à la transparence

financière dans certaines entreprises, JOUE n° L 318/17 du 17/11/2006, www.eur-lex.europa.eu/.
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.539و الفّعال لقواعد املنافسة ا��ّرة 

 
ً
قة و �� فر�سا مثال

ّ
تّم إدخال �عليمات �تحاد �رو�ي �� قانو��ا الداخ�� و املتعل

الشبكية املتم��ة بوجود متعامل بتكر�س مبدأ الفصل �� ال�شاطات خاصة �� القطاعات 

عند ةأّول مّرة تّم ف��ا تكر�س الفصل �� ا��اسبة �� قطاع �تصاالت مباشر و .تار��� عمومي

�لك��ونية و ال��يد تب�� سياسة تحر�ر �ذا القطاع، حيث ألزمت سلطة ضبط �تصاالت 

Franceاملتعامل التار��� 1007-06الفر�سية بموجب قرار �ا رقم  télécom ع�� مسلك

.540تمارس�امحاسبة مختلفة بال�سبة لأل�شطة ال��

ف�ن
ّ
�� مجال القطاعات الشبكيةبال�سبة للوضع �� ا��زائر، �ل يل��م �عوان امل�ل

.إ�� جانب �شاط�م املعتاد بمسك محاسبة تحليلية منفصلة؟بأداء م�ام املرفق العام

قالباب ا��ادي املشرع ا��زائري لقد خصص
ّ
توز�ع الك�ر�اء و بعشر من القانون املتعل

بأن ألزم املتعامل�ن الناشط�ن �� �ذا القطاعلمحاسبة و الفصل ب�ن ا��سابات، و لالغاز 

ُيخصصوا �� محاسب��م الداخلية حسابات منفصلة خاصة ب�ل �شاط يمارسونھ من انتاج 

.541ن أ�شطة خارج �ذا القطاعو نقل و توز�ع الك�ر�اء و الغاز، ح�� و إن �انوا يمارسو 

السنو�ة حصيلة م�� م��ق حسابا��واخصصيأيًضا بأن كما يل��م املتعامل�ن �� �ذا القطاع

.542و جدوال ��سابات النتائج ل�ل صنف من �شاط

ف بتوز�ع الك�ر�اء و الغااس�نادا
ّ
ا للمرفق ز باعتباره �شاطإ�� �ذه �ح�ام فإّن املتعامل امل�ل

ق بالك�ر�اء و الغاز01-2002من القانون رقم 3حسب املادة (العام
ّ
ملزم بمسك )املتعل

.محاسبة تحليلية منفصلة عن ��شطة �خرى ال�� قد يمارس�ا و ت�ون مفتوحة ع�� املنافسة

539 CHEROT Jean-Yves, Droit public économique, Op.cit., p.612-613.
540 CURIEN Nicolas, « Séparation fonctionnelle : le pour et le contre », La lettre de l’autorité des

communications électroniques et des postes, n° 55, mars/avril 2007, p.01
ق بالك�ر�اء و توز�ع2002فيفري 5مؤّرخ �� 01-2002من القانون رقم 107أنظر املادة 541

ّ
، الغاز ع�� القنوات، يتعل

.مرجع سابق
ق بالك�ر�اء و توز�ع2002فيفري 5مؤّرخ �� 01-2002القانون رقم من 108أنظر املادة 542

ّ
الغاز ع�� القنوات، ، يتعل

.مرجع سابق
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أّما �� مجال ا��دمات العمومية للمياه فلقد ألزم املشرع صاحب �متياز و املفّوض لھ 

اه بأن يقدموا إ�� السلطة مانحة �متياز أو السلطة املفّوضة عن �ل سنة خدمات امليأداء 

و تضمن أيًضا أسعار الت�لفة�سمح بتحليل �عباء و العائدات ومحاس�ية، محاسبة تحليلية 

.543شفافية �سعار املطبقة ع�� ا��دمة العمومية للمياه

املتعامل التار��� �� �ذا ا �� مجال املواصالت السلكية و الالسلكية، فإّن ب�نم

ف بضمان ا��دمة الشاملة لالتصاالت �� �عض نجده قد)اتصاالت ا��زائر(القطاع
ّ
ل

ُ
�

ق ��ذه ا��دمة أسلوب تمو�ل�ا املناطق 
ّ
املعزولة لوالية تندوف، و لقد حّدد دف�� الشروط املتعل

ا��زائر و الذي بحيث تتو�� سلطة ضبط القطاع تمو�ل إنجاز املشروع املسند إ�� اتصاالت 

كما .دج مع اح�ساب �ل الرسوم196.436.533.76يحدد مبلغھ الثابت غ�� القابل للتغي�� ب 

�ستفيد اتصاالت ا��زائر �� حالة ال��ز امل��تب عن استغالل الشبكة من مبلغ تدفعھ أيًضا 

مسك محاسبة تحليلية مفصلةسلطة الضبط و لكن �شرط أن ت��ر �ذا الوضع عن طر�ق 

ق باملشروعتتع
ّ
ق بال�شاط املتعل

ّ
و �و تقديم ا��دمة الشاملة �� املناطق ا��ّددة، كما تلزم ل

قة ب
ّ
طرف محافظ ا عل��ا منا��سابات مصادقاتصاالت ا��زائر ع�� تقديم �ل وثيقة متعل

حسابات ، و �ل وثيقة ترا�ا سلطة الضبط ضرور�ة من اجل التحقق من دقة و ��ة ال��ز 

.544املعاين

و عليھ ح�� �ستفيد املتعامل التار��� العمومي من معاوضة ن�يجة ال��ز امل��تب عن تقديم 

.ا��دمة الشاملة �� املناطق املذ�ورة ف�ستوجب �مر مسك محاسبة تحليلية منفصلة

ق باملياه،2005أوت 04مؤرخ �� 12-05قانون رقم من 141أنظر املادة 543
ّ
.تمم، مرجع سابقمعّدل و م، يتعل

ق 06أنظر املادة 544
ّ
بتوف�� ا��دمة العامة للمواصالت السلكية و الالسلكية لصا�� املناطق "من دف�� الشروط املتعل

.2017يوليو 06مؤرخ �� �40عنوان ا��دمة العامة للمواصالت السلكية و الالسلكية، ج ر عدد "املعزولة بوالية تندوف
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ية ت�اليف ال��امات املرفق �غطمن أجل لتمو�ل العموميا��صري لتخصيصال-اثاني

العام

ا ع�� الذي ي�ون مفتوحمن شروط شفافية التمو�ل العمومي مل�ام املرفق العام 

.يتم التوجيھ الفع�� و ا��قيقي لألموال املرصودة ألداء �ذا التمو�لأناملنافسة ا��ّرة، 

و عليھ فيقع ع�� عاتق سلطة ضبط القطاع املع�� دور كب�� �� ضمان حسن استعمل �موال 

.)1(ا��صصة لتمو�ل املرفق العامالعمومية

عدت لھ ذيرض الللغال��ام باستعمال�اكما يقع ع�� عاتق العون املتحصل ع�� �ذه �موال
ُ
أ

 �وجو �متناع عن ت
ّ
).2(ق بم�ام املرفق العام��ا لتمو�ل �شاط آخر غ�� ذلك املتعل

:لتغطية م�ام املرفق العاماستعمال التمو�ل العموميدور سلطة الضبط �� رقابة-1

ع�� افسة باستحداث سلطات مستقلة �عملتتم�� القطاعات الشبكية املفتوحة ع�� املن

من أجل أداء �ذه الوظيفة منحت ل�ا العديد من �ختصاصاتو،545ضبط �ذه ا��االت

ع�� تنفيذ ال��امات املرفق العام من قبل املتعامل�ن رقابةقيام �ذه السلطات بال�اصور و من 

ف�ن بذلك و مدى حسن استعمال�م لألموال املرصودة ألداء �ذه �ل��امات
ّ
.امل�ل

، تضطلع ��نة ضبط �ذا القطاع بم�مة تحقيق
ً
املرفق �� مجال الك�ر�اء و الغاز مثال

من أجل ذلك تقوم ال��نة بإعداد ، والعام للك�ر�اء و توز�ع الغاز ع�� القنوات و مراقبتھ

قة ب�بعات املرفق العام
ّ
إ�� ا���ومة من و الذي يتم تبليغھحساب الت�اليف و ا��سائر املتعل

ف ��ذه �ل��اماتامل�افأة ال�� يتم تقديم�ا ضبطأجل 
ّ
و ح�� يتحصل .546للمتعامل امل�ل

و توز�ع الغاز ع�� القنوات ع�� �ذه امل�افأة يجب ّملون لتبعات مرفق الك�ر�اءاملتعاملون املتح

من بي��ا �شاط (نفصلة خاصة ب�ل �شاط يمارسونھعل��م أن يمس�وا محاسبة تحليلية م

كما يمكن ل�ا أيًضا أن 547، ع�� أن تتو�� ��نة الضبط مراقبة �ذه ا��اسبة)املرفق العام

تصادية راجع املبحث الثا�ي من الفصل الثا�ي من الباب �ّول من �ذه للمز�د من التفصيل حول سلطات الضبط �ق545

.الرسالة
ق بالك�ر�اء و توز�ع 2002فيفري 5مؤّرخ �� 01-2002من القانون رقم 115/25و 114/1أنظر املادت�ن 546

ّ
الغاز ، يتعل

.مرجع سابق،ع�� القنوات
ق بالك�ر�اء و توز�ع 2002فيفري 5خ �� مؤّر 01-2002القانون رقم من114/11ظر املادة أن547

ّ
،الغاز ع�� القنوات، يتعل

.مرجع سابق 
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مات ا��اصة �عالقا��م املالية مع املؤسسات ا باألرقام و املعلو تطالب املتعامل�ن ب�بليغ�ا دور�

معطيات ا��اسبة الضبط ال��ام �سر�ة ا أو الشر�كة مع�ا، و يقع ع�� ��نةالتا�عة ل�

بلغة إل��ا
ُ
.548التحليلية امل

و �� حالة عدم اح��ام املتعامل للقواعد الناتجة عن تطبيق واجبات املرفق العام، من بي��ا 

 عدم مسك محاسبة تحل
ً
فذلك ُ�عّد تقص�ً�ا يمنحيلية منفصلة خاصة بال�شاط املرفقي مثال

ف بالطاقة سلطة ��بل
ّ
صاحب (قبل ان��ائھ ع�� أساس أّن املتعامل �متيازلوز�ر امل�ل

.549لم يح��م �ح�ام ال�شر�عية املعمول ��ا)�متياز

�� فيظ�ر دور سلطة الضبط املستحدثة �� �ذا القطاع ال��يد و �تصاالتلأما �� مجا

لعمليات لضبط امل��انية السنو�ةا��صصة لتنفيذ ا��دمة الشاملة ��رقابة �موالمجال

ة �عنوان ا��دمة العامة لل��يد و برامج�ا ع�� اعتبار أن �موال املرصودا��اصة ��ذه ا��دمة

�مرة�ذه السلطة، و �عت��550ضمن موارد�ااملواصالت السلكية و الالسلكية تدمج و 

 
ّ

.املة كما �عد أيًضا ا��اسبة ا��اصة ��ابالصرف من خالل ال��خيص بنفقات ا��دمة الش

ف ��ذا و تخضع سلطة ضبط ال��يد و املواصالت السلكية و الالسلكية لرق
ّ
ابة الوز�ر امل�ل

كيفية استعمال �موال املرصودة و لوز�ر املالية �� مجال ا��دمة الشاملة خاصة ��القطاع 

ل�ذه ا��دمة، فتل��م سلطة الضبط عند ��اية السدا��� �ّول من �ل سنة �أق��� حّد 

�شاطا��ا ا��اصة با��دمة الشاملة،  و يضم �ذا التقر�ر خاصة بتقديم تقر�ر سنوي عن 

.551ا��صيلة املالية ل�ذه ا��دمة

ھ يقع ع�� عاتق سلطة ضبط القطاع الشب�ي املفتوح ع�� 
ّ
من خالل ما تقّدم فإن

ق �املنافسة ال��ام بحماية �موال العامة املّوج�ة لتنفيذ ال��امات املرفق العام عن طر 

.فقطاملرفق العام�شاطالعمومي من أجل �غطية تمو�للالتخصيص ا��صري ل

من القانون نفسھ110و 109أنظر املادت�ن 548
، يحّدد كيفيات منح امتيازات توز�ع 2008أفر�ل 09مؤّرخ �� 114-08من املرسوم التنفيذي رقم 12/2أنظر املادة 549

ق بحقوق صاحب �متياز و واجباتھ، مرجع سابقالك�ر�اء و الغاز و ����ا و دف��
ّ
.الشروط املتعل

لقواعد العامة لل��يد و املواصالت ل�ّدد، ا�2000توأ5ؤرخ �� امل03-2000من القانون رقم 21/4أنظر املادة 550

.السلكية و الالسلكية، معّدل و متمم، مرجع سابق
، ا��ّدد ملضمون ا��دمة العامة لل��يد 2017مارس 05املؤّرخ �� 106-17املرسوم التنفيذي رقم من 12أنظر املادة 551

.و املواصالت السلكية و الالسلكية و التعر�فات املطبقة عل��ا و كيفية تمو�ل�ا، مرجع سابق
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ف بم�اماملتعال��ام -2
ّ
باستعمال التمو�ل العمومي لتغطية ال�شاط املرفق العامامل امل�ل

حظر التمو�ل املتقاطع:رفقي فقطامل

ف بأداء م�ام املرفق العام ال��ام بتحقيق ن�يجة و �و أن 
ّ
يقع ع�� عاتق املتعامل امل�ل

يخصص املوارد املالية املرصودة �عنوان ال�شاط املرفقي لتغطية الت�اليف الناتجة عنھ فقط 

�� جو تناف���، فع�� ��شطة �خرى ال�� ي�ون يمارس�ا �ذا املتعامل�عباء امل��تبة عن دون 

التمو�ل املتقاطع ي مل�ام املرفق العام تقت��� حظرذا �ساس فشافية التمو�ل العموم�

subventionnement croisée و الذي من خاللھ يقوم املتعامل بتوجيھ �موال املرصودة ألداء

.عاوضة ا��سائر ا��ققة عند أداء �شاط تناف��� آخرم�ام املرفق العام لتغطية أو م

قّيدراج الّدعم املتقاطع ضمن املمارساتإدو عليھ يمكن 
ُ
عرقلال�� من شأ��ا أن ت

ُ
أو �

ف بأداء م�ام مرفق عمومي عادة ما تقّرر لھ السلطات العامة 
ّ
املنافسة �� السوق، فالعون امل�ل

ا حصر�ة أو خاصة من شأن ذلك أن تجعلھ �� وضعية �يمنة أو احت�ار ع�� ذلك 
ً
حقوق

�ذا املتعامل امل�يمن إ�� فرض أسعار مرتفعة �سمح لھ بتحقيق ي��أ، و من ثّم يال�شاط املرفق

معاوضة التخفيضات �� السعر ال�� يمارس�ا ع�� �غطية و�ا إ�� ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأر�اح و ال�� يّوج�

.�552شاطاتھ التنافسية

املعرقلة للمنافسة �� ل�ذا الس�ب نجد املشرع ا��زائري احتاط ضد �ذه املمارسة 

فلقد حظر ع�� متعام�� املواصالت السلكية و الالسلكية أن.مجال القطاعات الشبكية

موا إ�� �شاطات أخرى إعانات مالية مأخوذة من �شاط يتواجدون فيھ �� وضعية ُيقّد 

.�553يمنة

ن �� �ذا القطاع املتعامل�ن الناشط�ا��زائري أّما �� مجال الك�ر�اء و الغاز فلقد ألزم املشرع

�شاط ن ف��ا حصيلة النتائج ا��ققة �� �ّل ُيب�نو ع�� مسك محاسبة تحليلية منفصلة 

552 INTVEN Hank et TETRAUIT Mc Carthy, « Politique en matière de la concurrence », in manuel sur la

réglementation des télécommunications de la banque mondiale, novembre 2000, p.18.
لقواعد العامة لل��يد و املواصالت السلكية ل�ّدد، ا�2000توأ5ؤرخ �� امل03-2000من القانون رقم 27أنظر املادة 553

.و الالسلكية، معّدل و متمم، مرجع سابق
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يمارسونھ معتمدين �� ذلك ع�� قواعد التخصيص ��ساب �صول و ا��صوم و النتائج 

�سمح ع�� �ؤالء املتعامل�ن إجراء أي �غي�� �� قواعد التخصيص أي ال و لقد منعو الت�اليف، 

�شاط للمتعامل الذي ي�ون قد خصص مبالغ مالية ألداء م�ام املرفق العام بتوج���ا لتغطية

 �� حالة است�نائية و يجب ت��ير ذلك �� م�
ّ
ق ا��سابات �آخر أو العكس من ذلك، إال

.554السنو�ة

ق بالك�ر�اء و توز�ع 2002فيفري 5مؤّرخ �� 01-2002من القانون رقم 108أنظر املادة  554
ّ
الغاز ع�� القنوات،، يتعل

.مرجع سابق
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خاتمة الفصل �ّول 

ة ف��ا أثر بارز ع�� املنافسة ا��رّ لقد �ان لتحر�ر املرافق العامة الشبكية و تكر�س 

سواء من خالل تب�� مف�وم ا��دمة الشاملة و الذي اعت��ناه بمثابة الوجھ .التنظيم املادي ل�ا

 ال��فق العام �� ب�ئة تنافسية، وا��ديد لفكرة املر 
ُ
عد بمثابة صمام أمان �ستعمل�ا املشرع �

ُ�ش�لون ا��لقة الضعيفة �� ظل املعركة من اجل حماية املنتفع�ن م��ا ع�� أساس أ��م 

.املتعامل�ن �قتصادي�ن إ�� تحقيق مصا���م ا��اصةف��االتنافسية ال�� �س��

و لقد �ان لتكر�س مف�وم ا��دمة الشاملة �� القطاعات الشبكية ا�ع�اس ع�� مضمون 

ث من مضمون �ذه املبادئ الكالسيكية ال�� يقوم عل��ا املرفق العام، و ذلك من خالل التحدي

من املبادئ ح�� تواكب الب�ئة التنافسية ال�� تتواجد ف��ا �ذه ال�شاطات املرفقية، و أيًضا 

.خالل �عز�ز�ا بمبادئ جديدة أمل��ا الظروف ا��يطة

من ج�ة أخرى عملية التحر�ر ال�� طالت املرافق العامة الشبكية ا�عكست ع�� أسلوب 

فرض الوضع ا��ديد ع�� تب�� طرق جديدة للتمو�ل تتما��� تمو�ل م�ام املرفق العام، إذ 

و الب�ئة التنافسية ل�ذه القطاعات، دون أن يؤدي ذلك إ�� �ستغناء عن التمو�ل العمومي 

الذي من شأنھ أن يضمن استمرار�ة �ذه املرافق �� حالة فشل الطرق �خرى �� �غطية 

.ت�اليف م�ام املرفق العام

�� ال يتعارض التمو�ل العمومي مل�ام املرفق العام مع مبدأ املنافسة ا��ّرة، و ح�� ال لكن ح

ير�� إ�� درجة املساعدة ا��ظورة ال بدا من تدخل املشرع ا��زائري من أجل وضع إطار قانو�ي 

ُينظم فيھ �ذا التمو�ل بت�يان ا��االت ا��صر�ة ال�� يمكن ف��ا ال��وء إ�� �ذا التمو�ل 

و إضفاء الطا�ع �حتياطي لھ و جعل الطرق �خرى  القائمة ع�� فكرة التضامن �� �ساس �� 

ف بأداء �ذه امل�ام بمسك محاسبة 
ّ
تمو�ل ال��امات املرفق العام، إ�� جانب إلزام املتعامل امل�ل

و نتائج ال�شاط تحليلية منفصلة يم�� ف��ا ب�ن ت�اليف و نتائج ال�شاط املرفقي عن ت�اليف

.�� نفس الوقتالتناف��� اللذان يمارس�ما
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الفصل الثا�ي

املوازنة ب�ن حماية :ع�� مبدأ املنافسة ا��ّرةتأث�� التنظيم املادي للمرفق العام

ة و حماية النظام العام التناف���املص��ة العام

ع�� القواعد إذا �ان لعملية تحر�ر القطاعات الشبكية ع�� املنافسة ا��ّرة تأث��

فإّن ل�ذه الفكرة أيًضا تأث�� ع�� مبدأ حر�ة املنافسة، عية ال�� تحكم فكرة املرفق العاماملوضو 

ن يحكمان �ل من املرفق العام و املنافسة القانون�ن اللذيفالتأث�� إذن متبادل ب�ن النظام�ن

.ا��رة

ع�� عملية اقيودكمرافق عامة من شأنھ أن يضع إّن اعتبار القطاعات الشبكية

التحر�ر ال�� باشر��ا السلطة العامة، ف�ذه �خ��ة ملزمة بالتوفيق ب�ن متناقض�ن أحد�ما 

��دف إ�� تحقيق املص��ة العامة و �� فكرة املرفق العام و الثا�ي �س�� إ�� �عز�ز و حماية 

ر نظام إ�� تقر�ل�ذا الس�ب عمد املشرع ا��زائري .و �� املنافسة ا��رةاملص��ة ا��اصة 

ختصاص منح � ، أو من حيث اسواء من حيث نطاق تطبيق�قانون املنافسةقواعد است�نا�ي ل

.بتطبيقھ�داري لقا��� ل

فإذا �ان �صل �و تطبيق قانون املنافسة ع�� �ل ��ص م�ما �انت طبيعتھ القانونية

ا اقتصاديً 
ً
ھ فإا بصفة دائمة،يمارس �شاط

ّ
اس�بعاد تطبيقھ إذا �ان من شأنھ قد يتماست�ناًء ن

ال�ادفة إ�� تنظيم املرافق السلطة العامةمارسة صالحياتأن �عيق أداء م�ام املرفق العام أو م

).املبحث �ّول (العامة

ج�ات القضاء العاديو خر إذا �ان املبدأ �و اختصاص مجلس املنافسة من جانب آ

 ب
ّ
قد يتدخل القا��� �داري �� تطبيق �ذه القواعد ھتطبيق قواعد قانون املنافسة، فإن

ق �مر ب
ّ
أو �شاط الذي ي�ون لھ تأث�� ع�� املنافسة،رقابة ال�شاط �داري عندما يتعل
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ف بأداء م�مة مرفق عمومي
ّ
�ل

ُ
بحث امل(555املؤسسات ا��اضعة للقانون ا��اص عندما ت

).الثا�ي

555 MALAURIE-VIGNAL Marie, Droit de la concurrence, 2eme Ed, Armand Colin, Paris, 2003, p. 34.
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املبحث �ّول 

تطبيق قانون املنافسةست�نا�ي لانظام ب�قرار

-03من �مر 02لقد حّدد املشرع ا��زائري نطاق تطبيق قانون املنافسة �� نص املادة 

:، و ال�� جاء ف��ا05558-10و القانون 55712-08املعّدلة و املتممة بموجب القانون 03556

:�مر ع�� ما يأ�ي�غض النظر عن �ح�ام �خرى ا��الفة، تطبق أح�ام �ذا "

�شاطات �نتاج، بما ف��ا ال�شاطات الفالحية و تر�ية املوا���، و �شاطات التوز�ع م��ا  تلك -

ال�� يقوم ��ا مستوردو السلع إلعادة بيع�ا ع�� حال�ا و الوكالء و وسطاء بيع املوا��� و با�عو 

ي، و تلك ال�� يقوم ��ا ال��وم با��ملة، و �شاطات و الصناعات التقليدية و الصيد البحر 

أ��اص معنو�ة عمومية و جمعيات و منظمات م�نية م�ما يكن وضع�ا القانو�ي و ش�ل�ا 

و �دف�ا،

.ا ب�شر �عالن عن املناقصة إ�� غاية املنح ال��ا�ي للصفقةالصفقات العمومية، بدء-

ھ، يجب أن ال �عيق تطبيق �ذه �ح�ام، أداء م�ام ا
ّ
ملرفق العام و ممارسة غ�� أن

."امتيازات السلطة العامة

فمن خالل �ذه املادة يتحّدد نطاق تطبيق قانون املنافسة سواء من حيث ���اص 

.559ال�شاطات املعنية ��ذه القواعدحيثا��اطب�ن بھ، أو من

 فمن حيث 
ُ
��ص �انتمؤسسة سواءطبق ع�� �ل���اص فأح�ام قانون املنافسة ت

�نتاج أو التوز�ع طبي�� أو معنوي من القانون ا��اص أو العام يمارس بصفة دائمة �شاط 

لم �عد تطبيق قانون املنافسة ع�� أ��اص القانون العام يث�� أي ف.أو التور�دا��دماتأو

 عاًما
ً
مارست ه، فإذا ا عليھ �� نص املادة الثانية املذ�ورة أعال مؤكًد 560إش�ال، بل أصبح مبدأ

 اقتصادًيا إ�� جانب
ً
�شاط�ا �ص�� و ذلك بصفة دائمةأ��اص القانون العام �شاطا

ق باملنافسة،2003يوليو 19مؤّرخ �� 03-03أمر رقم 556
ّ
.مرجع سابقمعّدل ومتمم،، يتعل

ق باملنافسة، مرجع سابق03-03، �عّدل و يتمم �مر 2008يونيو 25مؤّرخ �� 12-08قانون رقم 557
ّ
.املتعل

ق باملنافسة، مرجع سابق03-03، �عّدل و يتمم �مر رقم 2010أوت 15مؤّرخ �� 05-10قانون 558
ّ
.املتعل

ر، "نطاق تطبيق قانون املنافسة �� ا��زائر"، باط�� غنية559
ّ

.345-335، ص ص 2015، 12، عدد مجلة املفك
560 DEVOLVE Pière, « Les entreprises publiques et le droit de la concurrence », www.asmp. fr/.
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561فإّ��ا تخضع لقانون املنافسة شأ��ا �� ذلك شأن أ��اص القانون ا��اصمستمرة و

د مجلس املنافسة ا��زائري ع�� �ذا املبدأ  �� القرار الصادر عنھ رقم 
ّ

02د 99كما أك

، بحيث ق��� ا��لس بخضوع أ��اص القانون العام ألح�ام قانون 1999562أكتو�ر ��17 

ا اقتصاديا مثل الذي تمارسھ أ��اص القانون ا��اص و أن  
ً
مارس �شاط

ُ
املنافسة �شرط أن ت

.تتدخل �� السوق بصف��ا منتجة لسلعة أو مقدمة ��دمة

وضع است�ناء �� فقر��ا �خ��ةاملذ�ورة أعاله��02 املادة ا��زائري غ�� أّن املشرع

إذا �ان من :و �مااس�بعاد تطبيق قانون املنافسةلت�ن أين يتم ف��ما احبموجبھ نص ع�� 

ال�ادفة إ�� ممارسة امتيازات السلطة العامةُ�عرقل أداء م�ام املرفق العام أو شأنھ أن �عيق 

و يجد النظام �ست�نا�ي الذي جاءت بھ املادة ).املطلب الثا�ي(تنظيم مرفق عمومي مع�ن

ع�� حساب النظام العام الثانية من قانون املنافسة ت��يره و أساسھ �� �غليب املص��ة العامة 

.)املطلب �ّول (التناف��� 

561 FRISON-ROCHE Marie-Anne, PAYET Marie-Stéphane, Droit de la concurrence, 1eme Ed, Dalloz, 2006,

p. 65 .
562 Décision du conseil de la concurrence Algérien n° 99 D 02 en date du 17 octobre 1999, saisine relative

à la dévolution d’un marché public pour la réalisation des centres de formations professionnelles de

Fennoughil et Stabit. ( non publier)
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املطلب �ّول 

�غليب املص��ة العامة ع�� :قانون املنافسةتطبيق ت��ير النظام �ست�نا�ي ل

النظام العام التناف���حساب 

ي�بّ�ن جلًيا من خالل �ست�ناء الذي كّرسھ املشرع ا��زائري �� نص املادة الثانية �� 

بتطبيق �ذا )القا��� �داري (، بأّن السلطة ا��تصة563فقر��ا �خ��ة من قانون املنافسة

�ة املص��ة النص القانو�ي تجد نفس�ا ُملزمة بإجراء موازنة ب�ن مصا�� متعارضة، من ج

العامة و ال�� �عد جو�ر املرفق العام، و من ج�ة أخرى حماية السوق ال�� �عد س�ب وجود 

فإذا رأت �ذه السلطة بأّن تطبيق �ذا القانون من شأنھ أن �عيق املؤسسة .قانون املنافسة

�ذا املعنية من أداء م�ام املرفق العام أو ممارسة صالحيات السلطة العامة املرتبطة ب�نظيم

املرفق  فإّ��ا تحكم باس�بعاد تطبيقھ، ففي �ذه ا��الة يتم �غليب املص��ة العامة ع�� حساب 

، و عليھ فيمكن القول بأّن املص��ة 564حماية املنافسة و ع�� أي مص��ة من املصا�� �خرى 

.)الفرع الثا�ي(العامة �ش�ل قيًدا ع�� تطبيق قانون املنافسة

زائري من تكر�س �ذا النظام �ست�نا�ي لتطبيق قانون غ�� أّن موقف املشرع ا��

املنافسة مّر �عّدة تطورات إ�� أن توصل إ�� إرساء �ست�ناء الوارد �� قانون املنافسة الساري 

).الفرع �ّول (املفعول 

ق باملنافسة، معّدل ومتمم، مرجع سابق2003يوليو 19مؤرخ �� 03-03أمر رقم 563
ّ
.، يتعل

والعلومللقانون النقدیةا��لة،"املنافسةلقانون لعمومیةا���اصإخضاعمدى"،محتوت/مسعدجالل564

157-155ص ، ص 2014العدد �ّول، وزو ،��ي تبمعمري مولودجامعة،السیاسةوالعلوما��قوق �لیة،ةالسیاسی
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الفرع �ّول 

.النظام �ست�نا�ي لتطبيق قانون املنافسةتطور موقف املشرع ا��زائري من 

�ان املبدأ العام الذي كّرسھ املشرع ا��زائري �� أّول نص قانو�ي ينظم موضوع املنافسة �و إذا 

ا خضوع �ل مؤسسة م�ما �انت طبيع��ا القانونية ألح�ام �ذا ا
ً
لقانون م�� مارست �شاط

ا، فإّن موقفھ اختلف �شأن تقر�ر نظام است�نا�ي بموجبھ يتم اس�بعاد تطبيق قانون اقتصادي

و �� 03-03أو �� ظل �مر رقم ،)أّوال(املل��06-95سواًء �� ظل �مر رقم املنافسة، 

.)اثاني(النصوص املعّدلة و املتممة لھ

ل��املاملتعلق باملنافسة 06-95مر رقم � ظل � موقف املشرع ا��زائري �-أّوال

أي است�ناء عن تطبيق قانون املنافسة، فلقد كّرست 06565-95لم يتضمن �مر رقم 

 عاًما يق��� بخضوع �ل عون اقتصادي يمارس �شاط
ً
�نتاج اتاملادة الثانية منھ مبدأ

تلك ال�� يقوم ��ا أ��اص القانون ذلكو ا��دمات ألح�ام �ذا القانون بما ��أو التوز�ع أ

نية ممارسة نفس العون مل�ام مرفق عام إ�� جانب ال�شاط العام، دون �خذ �ع�ن �عتبار إم�ا

ھ �ستعمل امتيازات السلطة العامة عند أدائھ ل�ذه امل�ام
ّ
.�قتصادي املعتاد أو أن

ا��ضوع املطلق أل��اص القانون (و لعّل الت��ير الذي يمكن تقديمھ ل�ذا املوقف

صدر �� السنوات �و�� من تب�� النظام و �و أّن �ذا النص القانو�ي)نون املنافسةالعام لقا

خرى �� �ذه الف��ة الع�د، من ج�ة أة�� مجال املنافسة حديثا��زائر�ةالل��ا�� و تجر�ة الّدولة

 فإضف إ�� ذلك،وق ا أل��اص القانون العام �� السلم �عرف تدخال فعلي
ّ
�� �ذه املرحلة ھن

و لم ل�شاطات �قتصادية و املالية ع�� افقطعمليات التحر�ر ال�� باشر��ا الّدولة اقتصرت

تمس القطاعات ذات الطا�ع املرفقي ل�ذا الس�ب لم يجد املشرع نفسھ ملزما بوضع قواعد 

.القائمة ع�� فكرة املرفق العام�ستجيب ��صوصيات �ذه القطاعات

ق باملنافسة، ج ر عدد 1995جانفي 25مؤّرخ �� 06-95أمر رقم 565
ّ
)مل��.(1995فيفري 22مؤّرخ �� 09، يتعل
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ق باملنا03566-��03 ظل �مر رقم -اثاني
ّ
لھفسة و النصوص املعّدلة و املتممة املتعل

ق باملنافسة �شأن 
ّ
�غّ�� موقف املشرع ا��زائري بصدور النص القانو�ي ا��ديد املتعل

:نطاق تطبيق أح�ام �ذا القانون، بحيث نصت املادة الثانية منھ ع�� ماي��

� يقوم ��ا ُيطبق �ذا �مر ع�� �شاطات �نتاج و التوز�ع و ا��دمات بما ف��ا تلك ال�"

���اص العموميون، إذا �انت ال تندرج ضمن إطار ممارسة صالحيات السلطة العامة 

".أو أداء م�ام املرفق العام

ا صمن خالل �ذه املادة يت�� بأّن قانون املنافسة �سري ع�� �ل عون اقت
ً
ادي يمارس �شاط

 إذا مارست امتيازات السلطة العامة أو أدت بما �� ذلك أ��اص القانون العام اقتصاديا 
ّ
إال

ق ب�نظيم و �سي�� مرفق عمومي فال تخضع لقانون املنافسة ح�� و إن مارست �شاط 
ّ
م�ام تتعل

.قھطالھ املشرع �� �ذه املادة جاء ع�� إالست�ناء الذي كّرسا�نتاج أو التوز�ع أو ا��دمات، ف

�غ�� موقف 12567-08جب القانون رقم بمو 03-03لكن ع�� إثر �عديل �مر رقم 

املشرع ا��زائري، بحيث نص �� املادة الثانية املعّدلة و املتممة ع�� أّن قانون املنافسة يطبق 

ع�� �ل �شاط اقتصادي و ع�� الصفقات العمومية �شرط أن ال يؤدي إ�� إحداث إعاقة �� 

.ةأداء م�ام املرفق العام أو �� ممارسة صالحيات السلطة العام

فال���ء ا��ديد الذي كّرسھ املشرع ا��زائري �� ضرورة إجراء موازنة ب�ن حماية املص��ة 

العامة من ج�ة و حماية السوق و النظام العام التناف��� من ج�ة أخرى، فالع��ة �� اس�بعاد 

تطبق قانون املنافسة حسب النص ا��ديد ل�س �� ممارسة املؤسسة مل�ام مرفق عمومي 

ما �� مدى وج
ّ
.د أثر معرقل و معيق الستكمال �ذه امل�امو أو صالحيات السلطة العامة، و إن

و�و أّن النظام �ست�نا�ي 12-08كما أّن ا��ديد الذي جاء بھ املشرع ا��زائري �� القانون 

انت املكّرس �� املادة الثانية من قانون املنافسة �عد �عديل�ا �ستفيد منھ �ل مؤسسة م�ما �

طبيع��ا القانونية سواء �انت ��ص من أ��اص القانون العام أو ��ص من أ��اص 

ق باملنافسة، معّدل ومتمم، مرجع سابق2003يوليو 19مؤرخ �� 03-03أمر رقم 566
ّ
.، يتعل

.جع سابق، مر 03-03، �عّدل و يتمم �مر رقم 2008يونيو 25مؤّرخ �� 12-08قانون رقم 567



بكيةلقطاعات الّتنظيم املادي لمص�� الباب الثا�ي
ّ

.ب�ن الّتأثر و الّتأث�� :ا��ّرة املنافسة�عد التحر�ر ع��الش

244

ھ يمكن ملؤسسة من القطاع ا��اص أن تفّوض بأداء م�ام 
ّ
القانون ا��اص، ع�� اعتبار أن

مرفق عام أو تمنح ل�ا سلطة استعمال �عض امتيازات السلطة العامة، ف�نا قد �س�بعد قانون 

.لھ أثر معرقلاملنافسة إذا ث�ت أّن 

الفرع الثا�ي

تطبيق قانون املنافسةأساس النظام �ست�نا�ي ل:امةاملص��ة الع

اعتبارات،لعدةبالنظرالعامة �عّد أمًرا صعًباإّن تقديم �عر�ف جامع و ما�ع للمص��ة

ماقانو�يكمف�ومالعامةفاملص��ةواملرن،املتطور املف�ومل�ذا�عر�ف دقيقفال يمكننا وضع

ل�عر�فھ،الصعبمنيزال
ّ
ش�

ُ
�ساسية، ا��تمعحاجات��موعالقانو�يالتعب��ف�� �

�قتصاديةبالب�ئةتأثراللتطور يخضعمف�وم�أيبتحقيق�ا، و ��الدولةتضطلع��الو

�عّ�� أحد و �� �ذا السياق .568ف��اينضوي ال��وكذلك الثقافيةو�جتماعيةوالسياسية

ھ ل�ي نتعرف ع�� أ�عاد ومعا�ي �ذه الفكرة:"الكتاب
ّ
ھ -أي املص��ة العامة–أن

ّ
يجب علينا فإن

يقدر و ينص ع�� تحقيق املص��ة العامة، أو �ش��اك �� مااخ��اق ضم�� املشرع حين

يقضون بوجود مص��ة عامة �� �شاط مااملداوالت القضائية للّتعرف ع�� ضم�� القضاة حين

."569إداري مع�ن، وتحقيق �ل ذلك من الصعب إن لم يكن مستحيال 

سّد حاجات عمومية أو تقديم خدمات للمواطن�ن، و قد ت�ون �ذه :"فاملص��ة العامة ��

�خ��ة مادية كتور�د املاء و الك�ر�اء، و توف�� وسائل املواصالت و تقديم املساعدات 

�ة تحقق النفع للمواطن�ن بطر�قة غ�� مباشرة ، و قد ت�ون خدمات و حاجات معنو �جتماعية

كما أكّد .570كما �و الشأن بال�سبة للمص��ة العامة ال�� يحقق�ا مرفق الدفاع و �من

بأّن �ذه "املص��ة العامة"حول 1999الفر���� �� التقر�ر الصادر عنھ �� سنة مجلس الّدولة

حالة عقود �متياز، أطروحة دكتوراه �� :، املرفق العام ب�ن ضمان املص��ة العامة و �دف املردوديةضر�في نادية568

.34، ص 2012-2011، -بن يوسف بن خدة-القانون  العام، �لية ا��قوق، جامعة ا��زائر
.89، ص 1994دار ال��ضة العر�ية، القا�رة، مصادر املشروعية �دار�ة و منحنيا��ا،، رأفت فوده569
.117، ص SARP ،2004مطبعة �و��،الطبعة،)�داري ال�شاط:الثا�يا��زء(�داري القانون ،لباد ناصر570
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تدخل ضمن اختصاص املشرع و مضمو��ا يتم تحديده بموجب القانون الذي �ش�ل "�خ��ة 

�� نص املادة الثانية من ذا املنطلق قام املشرع ا��زائري و من �."571جو�ر و أساس ا��تمع

ة يد تطبيقھ، بحيث جعل من املص��ة العامة أو�� با��ماية من حمايقانون املنافسة بتقي

.)أّوال(و النظام العام التناف���حر�ة املنافسة

باستقراء الفقرة �خ��ة من نص املادة الثانية من قانون املنافسة ي�بّ�ن لنا بأّن �غليب 

عمومي أو ممارسة املص��ة العامة ع�� حساب قواعد املنافسة مرتبط بأداء م�ام مرفق

ا املرفق، و ع�� �ذا �ساس نجد النصوص املنظمة امتيازات السلطة ال�ادفة إ�� تنظيم �ذ

للقطاعات الشبكية تح��م نفس �ذا التوجھ من خالل إحاطة عملية تحر�ر �ذه القطاعات 

).اثاني(العامةبضمان املص��ة

 
ً
ا��ّرةاملص��ة العامة أْو�� با��ماية من املنافسة -أّوال

إّن النظام �ست�نا�ي املكّرس �� الفقرة �خ��ة من املادة الثانية من قانون املنافسة 

ففي ،يحمل ب�ن طياتھ إقرار ضم�� بأولو�ة حماية املص��ة العامة ع�� حساب حر�ة املنافسة

يقوم حالة ما إذا وقع تنازع ب�ن قانون املنافسة و أداء م�ام املرفق العام فإّن القا��� �داري 

ب�ن املص��ة العامة ال�� ��دف م�ام املرفق �عملية املوازنة ب�ن املصا�� املتعارضة، فيقارن 

� حمايتھ، و من العام إ�� تحقيق�ا و ب�ن النظام العام التناف��� الذي �س�� قانون املنافسة إ�

خالل �ذه املوازنة يتحّدد تطبيق أح�ام قانون املنافسة ع�� املؤسسة امل�لفة بأداء املرفق 

فإذا ما ث�ت للقا��� �داري �ثر املعرقل و املعيق لتطبيق أح�ام �ذا .العام من عدمھ

.تحقيًقا للصا�� العامالقانون حكم باس�بعاده

رض اة العامة يتم �قرار بمشروعية وضعيات تتعو ع�� �ذا �ساس فباسم املص��

فقد يتم منح احت�ار .املنافسة �� سوق معينةمن و ممارسات تقييد مبدأ حر�ة املنافسةمع

.ح�� تتمكن من أداء م�ام املرفق العامملؤسسة معينة أو �ع��اف ل�ا بحقوق حصر�ة 

571 « l’intérêt général est l’œuvre du législateur et son contenu est déterminé par la loi qui est l’essence et le

ciment de la société ». Conseil d’Etat, Rapport public 1999, « réflexion sur l’intérêt public » , La

documentation Française, 30 novembre 1998, Paris, p.
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»قرار�� للمجموعة �رو�يةو �� �ذا السياق أكّدت محكمة العدل  Corbeau الصادر �� 572«

ھ يمكن التقييد من املنافسة إذا �ان ذلك الزًما ألدا،1993ماي 19
ّ
ذات ء م�ام املرفقبأن

ھ �� �ذا القرارقضت ا��كمة، بحيثاملص��ة �قتصادية العامة
ّ
ل الّدو بإم�انيةبأن

حقوق حصر�ة للمؤسسات امل�لفة بأداء م�ام احت�ار أو منح أن ت�عضاء �� ا��موعة �رو�ية 

.ذات مص��ة اقتصادية عامة

احت�ار �عض أ�شطة ال��يد للمتعامل العمومي تّم �� ا��زائر منح،باسم املص��ة العامةو 

أو الغاز بحق /و تّم �قرار لصاحب امتياز توز�ع الك�ر�اء و.573"ربر�د ا��زائ"التار���  

أو الغاز داخل محيط �متياز /�نفراد بتوز�ع الك�ر�اء وحصري بموجبھ تضمن لھ الّدولة 

.574كما ي�ون لھ لوحده ا��ق �� استعمال تج���ات �متياز

مة وص املعّدلة و املتمو النص03-03أي �مر رقم (بالرجوع إ�� مواد قانون املنافسة 

من خالل�ما ت�ون املص��ة العامة كقيد يحّد من نطاق تطبيق ، يت�� لنا وجود صورت�ن)لھ

الثانية ال�� تنص ع�� سر�ان فالصورة �و�� تتحقق بمخالفة أح�ام املادة .قانون املنافسة

 اقتصادًياقانون املنافسة ع�� 
ً
ت�تفي عن ال�شاط و عليھ عندما .�ل مؤسسة تمارس �شاطا

�أن ي�ون و يخرج من دائرة املبادالت التجار�ة و �قتصادية،املمارس الطبيعة �قتصادية

ا اجتماعًيا
ً
، فال يحكمھ قانون يرتبط بامتيازات السلطة العامةأو �شاطامحًضا�شاط

اءات عن أّما الصورة تتحقق من خالل إقرار قانون املنافسة بنفسھ و وضعھ إعف.575املنافسة

تطبيقھ ع�� وضعيات محدّدة أو عن طر�ق إيراد است�ناءات صر�حة تجعل من املمارسات 

.املعنية مشروعة بالرغم من تقييد�ا للمنافسة و ذلك تحت مظلة املص��ة العامة

572 CJCE, 19 mai 1993, « Paul Corbeau », Procédure pénale contre Paul Corbeau (demande de décision

préjudicielle, formée par le Tribunal de première instance de Liège), affaire n°C-320/91, www.eur-

lex.europa.eu .
، يحّدد القواعد العامة لل��يد و املواصالت السلكية 2000أوت 05مؤّرخ �� 03-2000من القانون رقم 63أنظر املادة 573

.و الالسلكية، معّدل و متمم، مرجع سابق
ق بحقوق صاحب امتياز توز�ع الك�ر�اء و03أنظر املادة 574

ّ
20أو الغاز و واجباتھ، ج ر عدد /من دف�� الشروط املتعل

.2008أفر�ل 13ؤّرخ �� م
، مدى تأثر املنافسة ا��ّرة باملمارسات التجار�ة، رسالة لنيل درجة دكتوراه �� القانون، فرع محتوت/جالل مسعد575

.20-18، ص ص 2012قانون �عمال، �لية ا��قوق، جامعة مولود معمري ت��ي وزو، 
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املعّدل              املتعلق باملنافسة03-03من �مر رقم 09ما جاء �� نص املادة و من أمثلة ذلك

 و املتمم
ُ
خرج �عض �تفاقات و ووضعيات أين كّرس ف��ا املشرع است�ناءات من شأ��ا أن ت

من ذات القانون، و من شأن �ذا 07و 06ال�يمنة من ا��ظر املنصوص عليھ �� املواد 

، و ذلك ع�� �ست�ناء إضفاء املشروعية ع�� املمارسات املرتكبة بالرغم من تقييد�ا للمنافسة

أساس أّن املشرع غلّب املص��ة العامة ع�� حساب حماية املنافسة �شرط أن يث�ت أ��اب 

تطور اقتصادي أو �ا تؤدي إ��تنظي��، أو أ�ّ شر��� أو�ذه املمارسات بأّ��ا جاء تطبيًقا لنص �

عز�ز أو �سا�م �� تحس�ن الشغل، أو أّ��ا �سمح للمؤسسات الصغ��ة و املتوسطة من �تق��

.وضعي��ا التنافسية �� السوق 

ا من  املص��ة العامة كم��ر �س�ند إليھ ا���ومة كما جعل املشرع ا��زائري أيض

لل��خيص للتجميعات �قتصادية ال�� من شأ��ا املساس باملنافسة ا��ّرة السيما عن طر�ق 

.576التعز�ز من وضعية ال�يمنة للمؤسسات املعنية بالتجميع

حر�ة املنافسة �� النصوص املنظمة ع��املص��ة العامةحماية الـتأكيد ع�� أولو�ة -ثانًيا

.لقطاعات الشبكيةبعض ال

إذا �ان املبدأ العام الذي كّرسھ املشرع �� النصوص القانونية املنظمة لبعض 

فإّن �ذا تب�� حر�ة املنافسة ف��ا، القطاعات الشبكية �و تحر�ر�ا ع�� املبادرة ا��اصة و 

�نفتاح محاط بضابط اح��ام املص��ة العامة ع�� اعتبار أّن �ذه القطاعات تندرج ضمن 

.طائفة املرافق العامة

املتضمن القواعد العامة 03-2000و �� �ذا السياق تّؤكد املادة �و�� من القانون رقم 

ھ من ب�ن ��داف
ّ
�ساسية ال�� جاء �ذا لل��يد و املواصالت السلكية و الالسلكية ع�� أن

...القانون لتحقيق�ا " لكية و الالسلكية ذاتــــــــــــتطو�ر و تقديم خدمات ال��يد و املواصالت الس:

املص��ةنوعية و �� ظروف موضوعية و شّفافة و بدون تمي�� �� مناخ تناف��� مع اح��ام 

.577"العامة

ق باملنافسة، معّدل ومتمم ع�� ماي��2003يوليو19مؤرخ �� 03-03من �مر رقم 21تنص املادة 576
ّ
يمكن أن :"، يتعل

، بالتجميع الذي �ان محل رفض مجلس املنافسة، و ذلك ...ذلكاملص��ة العامةترخص ا���ومة تلقائًيا، إذا اقتضت 

ف بالتجارة و الوز�ر الذي ي�بعھ القطاع املع�� بالتجميع
ّ
".بناء ع�� تقر�ر الوز�ر امل�ل



بكيةلقطاعات الّتنظيم املادي لمص�� الباب الثا�ي
ّ

.ب�ن الّتأثر و الّتأث�� :ا��ّرة املنافسة�عد التحر�ر ع��الش

248

ع�� 01-2002الك�ر�اء و توز�ع الغاز، فتؤكد املادة �و�� من القانون رقم لأّما �� مجا

الك�ر�اء و نقل�ا و توز�ع�ا و �سو�ق�ا، و نقل الغاز و توز�عھ بإنتاجأّن ال�شاطات املتعلقة 

مارس وفق القواعد التجار�ة
ُ
سواء و �سو�قھ مفتوحة ع�� املنافسة ع�� اعتبار أّ��ا �شاطات ت

من أ��اص خاضعة للقانون العام أو للقانون ا��اص، غ�� أّن �ؤالء املتعامل�ن املتدخل�ن �� 

رأس�ا املص��ة العامة�ذه ال�شاطات ملزم�ن باح��ام مقتضيات املرفق العام و ع�� 
578.

ق باملياه100كما أكّدت املادة 
ّ
اء امل�� أّن ال��و�د باملاء الشروب و ع579من القانون املتعل

الصنا�� و عملية التط��� �ش�ل خدمة عامة �ون أّ��ا ��دف إ�� إشباع حاجيات مستعم�� �ذا 

.املرفق العمومي، فأساس �ذه ا��دمة أيًضا �و تحقيق املص��ة العامة ل��م�ور 

مة كقيد يحّد من حر�ة املنافسة لممن خالل ما سبق ي�بّ�ن لنا بأّن املص��ة العا

النصوص املعّدلة و 03-��03 الشر�عة العامة للمنافسة أي �مر فقطيقتصر النص عليھ

ما تّم التأكيد ع�� �ذا القيد �� النصوص القانونية املنظمة للعديد من و املتممة لھ
ّ
، و إن

ف�ناك توافق ب�ن قانون .ات ذات طا�ع مرفقيقطاعالشبكية ع�� أساس أّن �ذه الالقطاعات

ه القوان�ن القطاعية بجعل املص��ة العامة أو�� با��ماية من حر�ة املنافسة، املنافسة و �ذ

و ع�� �ذا �ساس قد ترتكب �� �ذه القطاعات �عض املمارسات املقّيدة للمنافسة و لكن يتم 

فاملص��ة العامة .تحت مظلة املص��ة العامةاست�ناء�ا من املتا�عة ع�� أساس أّ��ا ارتكبت

�حت�ار الذي ُيمارسھ بر�د ا��زائر ع�� �عض ال�شاطات التا�عة لقطاع ال��يد�� ُم�ّ�ر 

و املص��ة العامة ��، �580إصدار الطوا�ع ال��يدية و �ل عالمات التخليص ال��يدي �خرى 

ال�� ت��ر انفراد الّدولة باستعمال ا��ال ال��يدي و طيف الذبذبات الالسلكية الك�ر�ائية، 

.تتمتع بحق حصري �� �ذين ا��ال�نبمع�� أّ��ا 

لقواعد العامة لل��يد و املواصالت لا��ّدد، 2000أوت 05، مؤّرخ �� 03-2000أنظر املادة �و�� من القانون رقم 577

.السلكية و الالسلكية، معّدل و متمم، مرجع سابق
ق، 2002فيفري 05مؤّرخ �� 01-2002أنظر املادة �و�� من القانون رقم 578

ّ
ع�� القنوات، بالك�ر�اء و توز�ع الغازاملتعل

.مرجع سابق
ق باملياه، معّدل و متمم، مرجع سابق2005أوت 04مؤّرخ �� 12-05قانون رقم 579

ّ
.، يتعل

، يحّدد القواعد العامة  لل��يد و 2000أوت 05، مؤّرخ �� 03-2000رقم من القانون 63و املادة 5/2أنظر املادة 580

.متمم، مرجع سابقاملواصالت السلكية و الالسلكية، معّدل و 
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املطلب الثا�ي

ةالنظام �ست�نا�ي لتطبيق قانون املنافسإعمالحدود

�و خضوع �ل �شاط املعّدلة واملتممة 03-03رقم �مر ة الثانية من حسب املاداملبدأ 

النظر �غض ألح�ام قانون املنافسةيمارس بصورة دائمة)انتاج، توز�ع، خدمات(اقتصادي

لقائم بھ، فل�س �ناك جدوى للبحث عن الطبيعة القانونية للقائم بال�شاط اعن صفة

ما
ّ
سمح �� ال�� �اطبيعة ال�شاط �� حد ذا��لتحديد مدى خضوعھ لقانون املنافسة أم ال، و إن

.581قانون ال�ذا لنا بضبط نطاق تطبيق 

مجلس املنافسة، القا��� (املنافسةمن �ذا املنطلق فإّن السلطة ا��تصة بتطبيق قانون 

يقع ع�� عاتق�ا �� مرحلة أو�� تكيف و تحديد )العادي، القا��� �داري �� �عض ا��االت

.من عدمھقانون املنافسةد تطبيقحدمارس من قبل املؤسسة، و �عد�ا يتطبيعة ال�شاط امل

قد ن�ون بصدد يثخرج عن �ذا املبدأ �� ذات املادة، بحا��زائري غ�� أّن املشّرع

نافسة، من قانون املصادية ا��دّدة �� �ذه املادةا من ��شطة �قتمؤسسة تمارس �شاط

مارس إ�� جانب :�مالك��ا ال تخضع ألح�امھ و ذلك لس�ب�ن
ُ
إّما أن ت�ون �ذه املؤسسة ت

ق بأدا
ّ
ا آخر يتعل

ً
رس تما، أو أّ��ا ء م�ام مرفق عمومي�شاط�ا �قتصادي �ص�� �شاط

صالحيات السلطة العامة ��دف تنظيم مرفق عام، و من شأن تطبيق قانون املنافسة عل��ا أن 

.�عيق�ا ع�� أداء �ذه امل�ام �ضافية املنوطة ��ا

الثانية من و عليھ فإّن النظام �ست�نا�ي لتطبيق قانون املنافسة الذي جاءت بھ املادة 

فتطبيق أح�ام قانون .و يتحدّد إعمالھ �� وضعت�ن دون غ���ماقانون املنافسة ينحصر

أن ال ُ�عرقل، كما ي�ب�� أيًضا )الفرع �ّول (املنافسة ي�ب�� أن ال ُ�عيق أداء م�ام املرفق العام

).الفرع الثا�ي(ال�ادفة إ�� تنظيم مرفق عمومييات السلطة العامةحممارسة صال 

581 Voir sur ce point: BERNARD Elsa, « L'activité économique », un critère d'applicabilité du droit de la

concurrence rebelle à la conceptualisation », Revue internationale de droit économique, n ° 3, 2009, p.p.

353-385.
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الفرع �ّول 

م��ر الس�بعاد تطبيق قانون املنافسة:ام املرفق العامعرقلة أداء م�

لقد ر�ط املشرع ا��زائري �� الفقرة �خ��ة من نص املادة الثانية من قانون املنافسة 

و ما يمكن .املنوطة بمؤسسة معينة582تطبيق أح�امھ �عدم عرقلة أداء م�ام املرفق العام

�و عدم التم�� �� الطبيعة القانونية املادةت بھ �ذه جاء�� �ست�ناء الذي مالحظتھ

، فقد ت�ون �ذه املؤسسة ��ص من أ��اص مل�لفة بأداء م�ام املرفق العامللمؤسسة ا

من القطاع ��صالقانون العام �املؤسسة العامة ذات الطا�ع الصنا�� و التجاري  أو

ي أو ��ص من �املؤسسة العامة ذات الطا�ع �قتصادخاضع للقانون ا��اص العمومي 

.املرافق العامة�سي��تفو�ضعملية لك �� إطار أ��اص القانون ا��اص و ذ

من املعا�دة 86/2583لقد كّرس قانون �تحاد �رو�ي �ذا �ست�ناء �� نص املادة 

ا��اصة با��ماعة �رو�ية، بحيث أكّد املشرع �رو�ي �� �ذه املادة ع�� املبدأ العام الذي 

�ذه تخضع ألح�ام عامةاملؤسسات امل�لفة بأداء خدمة ذات مص��ة اقتصاديةيجعل 

باملنافسة، �� ا��دود ال�� ال يؤدي تطبيق �ذه القواعد إ�� املعا�دة خاصة القواعد املتعلقة

.املنوطة ��امةا��د�ذه �عرقلة أداء امل�ام ا��اصة

�عت�� من قبيل م�ام مرفق عمومي بموجب نص قانو�ي، ففي مجال الك�ر�اء و الغاز ع�� القنوات يتم تحديد ما 582

ق بالك�ر�اء و توز�ع الغاز ع�� القنوات م�ام املرفق العام01-2002من القانون 03عّددت املادة 
ّ
أ ما �� مجال ال��يد .املتعل

05املؤّرخ �� 106-17من املرسوم التنفيذي رقم 06و املادة 04و املواصالت السلكية و الالسلكية فقد حّددت املادة 

، ا��ّدد ملضمون ا��دمة الشاملة لل��يد و املواصالت السلكية و الالسلكية و التعر�فات املطبقة عل��ا و 2017مارس 

ق باملياه12-05من القانون رقم 100و �� مجال املياه فلقد بّي�ت املادة .كيفية تمو�ل�ا
ّ
محتوى ا��دمة العمومية املتعل

.للمياه
583 Art. 86 /2 de traité de la communauté européenne stipule : « Les entreprises chargées d’un service

d’intérêt économique général ou présente le caractère d’un monopole fiscale sont soumises aux règles du

présent traité, notamment aux règles de concurrence, dans les limites ou l’application de ces règles ne fait

pas échec à l’accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. Le

développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l’intérêt de la

communauté. »
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وفر شروط ح�� ال يتم فتح ا��ال أمام ّن إعمال �ذا �ست�ناء مق��ن بتغ�� أ

السؤال الذي ُيثار �� �ذا السياق ف.ھسف �� استعمالامل�لفة بم�ام مرفق عام للتعاملؤسسات 

ق بالضوابط ال�� يجب إعمال�ا من أجل اس�بعاد تطبيق قانون املنافسة ب��ة أداء 
ّ
يتعل

د أن تد�� املؤسسة بال��ام�ا تنفيذ �عبارة أخرى، �ل مجر .املؤسسة املعنية مل�ام املرفق العام؟

م�مة مرفق عمومي كفيل �عدم تطبيق قانون املنافسة أم البدا من توفر شروط إلعمال �ذا 

ادة الثانية من قانون املنافسة؟�ست�ناء الوارد �� امل

إذا ما تفحصنا نص املادة الثانية من قانون املنافسة �� فقر��ا �خ��ة نجد�ا جد 

م يو�� ف��ا املشرع الضوابط والشروط الالزمة إلعمال �ذا �ست�ناء، فالضابط مقتضبة، فل

ق باألثر املعيق و املعرقل لقانون املنافسة عند 
ّ
الوحيد الذي تّم تكر�سھ �� �ذه املادة يتعل

لكن إذا ما عدنا إ�� التجر�ة العملية �رو�ية �� �ذا .تطبقھ ع�� حساب أداء م�ام املرفق العام

ھ من أجل تطبيق �ست�ناء الوارد �� املادة ا��
ّ
من املعا�دة ا��اصة با��موعة 86/2ال نجد أن

روط و ال�� من شأ��ا التض�يق من مجال إعمال ــــــــــ�رو�ية البدا من اجتماع مجموعة من الش

املرفق فح�� يتم اس�بعاد تطبيق أح�ام قانون املنافسة ب��ة أداء م�ام .�584ذا �ست�ناء

ث�ت .585العام، يجب أن �ستجيب املؤسسة املعنية لشرط�ن مجتمع�ن
ُ
املؤسسة فيجب أن ت

فة بأداء م�مة مرفق عمومي
ّ
ث�ت )أّوال(ال�� تر�د �عفاء من أح�ام قانون املنافسة بأّ��ا ُم�ل

ُ
، و ت

املنوطة امل�مة ا��اصةنون سي�ون لھ أثر معرقل ع�� أداء أيًضا بأّن من شأن تطبيق �ذا القا

).اثاني(��ا

584 Sur ce point voir :

-NICINSKI Sophie, Droit public de la concurrence, Op.cit., p.p.195-196.

- LEGAL Hubert, « L'impact du droit de la concurrence sur la gestion du patrimoine des personnes

publiques », AJDA, 2007, p. 952-953.
من املعا�دة ا��اصة ��ذه 86/2بال�سبة للممارسة العملية �� ا��موعة �رو�ية فإّن إعمال �ست�ناء الوارد �� املادة 585

ا��موعة �ستلزم توفر ثالث شروط فإ�� جانب إثبات املؤسسة املعنية بت�ليف�ا ألداء م�مة مرفق ذات مص��ة 

ھ يجب ال يؤدي تطبيق �ذا �ست�ناء اقتصادية، و من ش
ّ
أن تطبيق قواعد املنافسة إعاقة أداء �ذه امل�مة ا��اصة، فإن

ب مص��ة ا��ماعة �رو�ية ع�� .إ�� املساس بتطور التبادل ب�ن دول ا��موعة
ّ
فمن �ذا املنطلق فإّن املشرع �رو�ي ُ�غل

.حساب املص��ة العامة الداخلية للّدول �عضاء
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ً
إثبات املؤسسة أدا��ا مل�مة مرفق عام-أّوال

بّ�نا أعاله بأّن املشرع ا��زائري من خالل نص املادة الثانية من قانون املنافسة وضع 

�ل ��ص م�ما �انت طبيعتھ القانونية ألح�ام قانون املنافسة �شرط ام و �و خضوع ـــــــمبدأ ع

ا 
ً
ھ �� القطاعات ال�� تتمّ�� بالطا�ع املرفقي مثل أن يمارس �شاط

ّ
اقتصاديا بصفة دائمة، غ�� أن

ام إضافية ترتبط باملرفق القطاعات الشبكية قد ُيلزم �عض �عوان الناشط�ن ف��ا بأداء م�

،ففي �ذه ا��الة سوف ن�ون أمام مؤسسة.إ�� جانب �شاط�م �قتصادي املعتادالعمومي

فة بتحقيق م�مة مرفق املعّدلة و املتممة،03586-03رقممن �مرأ/3املادة حسب �عر�ف 
ّ
م�ل

عفى �ذه املؤسسة من أح�ام قانون املنافسة إذا �ان لھ أثر معرقلعام
ُ
لكن ح�� .، و قد �

ث�ت بأّ��ا تّم ت�ليف�ا 
ُ
نصل إ�� تطبيق �ذا �ست�ناء يقع ع�� عاتق �ذه املؤسسة ال��ام بأن ت

ذلك بت�ليف�اة بأداء م�مة مرفق عام، و أن ت�ون الوسيلة املستعملة ��بصفة صر�حة و فعلي

acte)يدخل ضمن أعمال السلطة العامة de puissance publique)،عن طر�ق نص سواء

.587، أو بموجب عقدقانو�ي، أو قرار فردي

ن أمثلة ت�ليف املؤسسة بأداء م�ام مرفق عام بموجب نص قانو�ي ما كّرستھ املادةفم

قة بااملالعامةلقواعدل�ّددا�03-2000من القانون رقم 63
ّ
ل��يد و املواصالت السلكية تعل

و الالسلكية، بحيث ُعي�ت مؤسسة بر�د ا��زائر من أجل أداء ال�شاطات ال�� �عّد احت�اًرا 

 للّدولة �إصدار الطوا�ع ال��يدية و �ل عالمات التخليص ال��يدي � 
ً
.خرى قانونيا

أّما الت�ليف بموجب قرار فردي فاألمثلة كث��ة، ففي مجال املواصالت السلكية 

 و الالسلكية 
ً
من ب�ن املتعامل�ن يتم �عي�ن املؤسسة املعنية بتقديم ا��دمة الشاملةمثال

أو إ�شاء شب�ات عمومية لالتصاالت السلكية /ا��ائز�ن ع�� رخصة الستغالل و

.588و الالسلكية

ق باملنافسة و ال�� تّم �عديل�ا و تتم��ا باملادة 03-03أ من �مر رقم /03فت املادة عرّ 586
ّ
12-08من القانون رقم 03املتعل

"كماي�� ."�ل ��ص طبي�� أو معنوي يمارس بصفة دائمة �شاطات �نتاج أو التوز�ع أو ا��دمات أو التور�د:املؤسسة:
587 RODRIGUES Stéphane, « La régulation communautaire des services publics de réseaux: vers une

théorie générale de la concurrence régulée ? », Op.cit, p.86.
، ا��ّدد ملضمون ا��دمة العامة لل��يد 2017مارس 05املؤّرخ �� 106-17املرسوم التنفيذي رقم من14أنظر املادة 588

..كية و الالسلكية و التعر�فات املطبقة عل��ا و كيفية تمو�ل�ا ، مرجع سابقو املواصالت السل
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و يتم اختيار �ؤالء املتعامل�ن ع�� إثر �عالن عن املنافسة و الذي تقوم بھ سلطة ضبط ال��يد 

ع�� املزايدة باإلعالن عن املنافسة موضو�� و غ�� تم��ي و �تصاالت، و ي�ون �جراء املطبق

و تتم املوافقة ال��ائية بمنح رخصة تقديم .589ل امل�����نو شفاف و يضمن املساواة ب�ن �

ا��دمة الشاملة لالتصاالت السلكية و الالسلكية عن طر�ق قرار يصدر من وز�ر ال��يد 

.و املواصالت السلكية و الالسلكية

ب�نما الت�ليف الذي يتم بموجب عقد فإن املقصود بھ �و عقد تفو�ض املرافق العامة، 

.الذي من خاللھ ي�نازل ��ص من القانون العام عن �سي�� مرفق عمومي ل��ص آخرو

أين يتم إبرام عقود امتياز ال��ي مجال النقل�� تطبيقات الت�ليف بموجب عقد مثالو من

مجال ا��دمات العمومية للمياه ��، و590يل��م ا��واص باستغالل �ذا املرفقبموج��ا 

.591اتفاقيات التفو�ضإبرامعن طر�ق ل��واصو التط��� أين يتم تفو�ض �ذه ا��دمات

إ�� جانب إثبا��ا لوجود عالقة -كما يقع ع�� عاتق املؤسسة امل�لفة بأداء م�ام املرفق

من إثبات بأّ��ا ملزمة بتحقيق مجموعة-قائمة ع�� أساس إحدى الوسائل املذ�ورة أعاله

ث�ت مثالالواجبات �ساسية املرتبطة باملر 
ُ
واج��ا بضمان خدمة ذات فق العام املع��، �أن ت

معّ�ن و لطائفة معينة إلقليمم�ساو�ة، واجب شمولية ا��دمة نوعية، ضمان تطبيق �عر�فات

.592املس��لك�نمن

داء م�ام املرفق يتم اس�بعاد تطبيق قانون املنافسة ع�� املؤسسة املعّينة أل و عليھ ح��

ة و ذلك عن طر�ق ت�يان الوسيلة القانونيإثبات ت�ليف�ا بأداء �ذه امل�مةالعام، يقع عل��ا عبء

واصالت ، املتضمن القواعد العامة لل��يد و امل2000أوت5ؤرخ �� امل03-2000من القانون رقم 32أنظر املادة 589

، معّدل و متمم، مرجع سابق، و قد  صدر نص تنظ�� ي�ن اجراءات �عالن عن املنافسة و �و السلكية  و الالسلكية

، يتضمن تحديد �جراء املطبق ع�� املزايدة بإعالن املنافسة من 2001ماي 09مؤرخ �� 124-01رقم املرسوم التنفيذي 

.أجل منح رخص �� مجال املواصالت السلكية و الالسلكية، مرجع سابق
44، يتضمن توجيھ و تنظيم النقل ال��ي، ج ر عدد 2001أوت 7مؤّرخ �� 13-01من القانون رقم 10أنظر املادة 590

.2001أوت 8مؤّرخ �� 
ق باملياه، معّدل و متمم، مرجع سابق2005أوت 04املؤّرخ �� 12-05من القانون رقم 101نظر املادة أ591

ّ
.، يتعل

592 NICINSKI Sophie, Droit public de la concurrence, Op.cit., p. 196.
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مجرد وجود ، ف)نص قانو�ي، قرار، عقد(فاملستعملة من قبل السلطة العامة �� �ذا الت�لي

إحدى الوسائل ال �عود مصدر�ا إ��عالقات �سيطة تر�ط املؤسسة و السلطة العامة

ھالقانونية املذ�ورة أعاله
ّ
ال �سمح بإعمال �ست�ناء الوارد �� املادة الثانية من قانون فإن

ث�ت أيًضا تحميل�ا بتحقيق واجبات أساسية للمرفق املع��املنافسة
ُ
.، كما يجب أن ت

املرفق العامافسة ع�� أداء م�ام تطبيق قانون املنإثبات �ثر املعيق �� حالة -اثاني

 
ّ
فة بأداء م�مة مرفق عام و ال�� تر�د اس�بعاد تطبيق قانون يقع ع�� عاتق املؤسسة امل�ل

املنافسة عل��ا عبء إثبات �ثر املعرقل و املعيق  ألداء امل�مة املنوطة ��ا �� حالة تطبيق أح�ام 

.�ذا القانون عل��ا

جود �ذا �ثر املعيق ألداء م�ام املرفق �ل مجرد �حتمال ع�� و :و �� �ذا السياق ن�ساءل

العام كفيل باس�بعاد تطبيق قانون املنافسة أم ال بدا من حدوث إعاقة و عرقلة فعلية أمام 

استكمال املؤسسة املعنية مل�مة املرفق العام؟

من خالل الفقرة �خ��ة من نص املادة الثانية من قانون املنافسة ال�� جاءت ع�� 

"النحو التا�� ھ، يجب أن ال �عيق تطبيق �ذه �ح�ام، أداء م�ام املرفق العام و ممارسة :
ّ
غ�� أن

ھ بمجرد وجود احتمال حدوث عرقلة و إعا"امتيازات السلطة العامة
ّ
قة �� أداء ، �ست�تج أن

بتعب�� آخر فال ن�تظر حدوث عرقلة .اس�بعاد أح�ام قانون املنافسةبالعام كفيلم�ام املرفق 

فة بأداء م�ام املرفق العامفعلية 
ّ
.ح�� يتم اس�بعاد تطبيق قانون املنافسة ع�� املؤسسة امل�ل

و ،املعيق�ثر�� التأكد من وجود �ذا )القا��� �داري (ف�نا يظ�ر دور السلطة ا��تصة 

م�ام استكمال يقدر مدى ضرورة املساس باملنافسة من أجل السماح للمؤسسة املعنية من 

.ام ع�� أكمل وجھاملرفق الع

من ج�ة أخرى ال ُ�ش��ط أن ي�ون التوازن املا�� أو الوضعية �قتصادية للمؤسسة 

فة بم�ام املرفق ُم 
ّ
�عبارة أخرى ال عل��ا،�دد ح�� يتم طلب اس�بعاد تطبيق قانون املنافسة امل�ل

�ا�ل�ا بم�ام ُينظر إ�� مدى تأثر املركز املا�� أو الوجود �قتصادي للمؤسسة �س�ب إثقال 
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فت ��ا املؤسسة و من فالع��ة.انب �شاط�ا الرئ����أخرى إ�� ج
ّ
ل

ُ
�و وجود م�ام مرفق عام �

.593شأن تطبيق قانون املنافسة عل��ا أن �عيق أداء�ا

و ا��دير بالتأكيد عليھ �� �خ��، و �و أّن املؤسسة امل�لفة بأداء م�ام مرفق عام ح�� تتمكن 

قانون املنافسة عل��ا ب��ة �ثر املعيق الستكمال امل�ام املنوطة ��ا من طلب اس�بعاد تطبيق

املرفق العام م�ام �نا�ي، فإذا فشلت �� تأدية و تحقيق ي�ب�� أن ت�ون جديرة ��ذا النظام �ست

.594من �ذا النظام �ست�نا�ي�ستفادةألي س�ب من �سباب فإّ��ا تفقد حق�ا �� 

الفرع الثا�ي

قة ب�نظيم املنافسة ع�� أعمالاس�بعاد تطبيق قانون 
ّ
السلطة العامة املتعل

مرفق عام

و عادة السلطة العامة �و صعو�ة ضبط�ا بتعر�ف جامع و ما�ع،ما يم�� فكرة أعمال

استعمال �سمية  السلطة ما يتم استعمال عّدة �سميات للتعب�� عن �ذه الفكرة، فقد يتم

فإذا �ان .وسائل القانون العامأوصالحيات السلطة العامةامتيازات السلطة العامة،،العامة

امتيازات السلطة العامة، فالصعو�ة تزداد �� ضبط من الصعب وضع �عر�ف دقيق ملف�وم

مصادر�ا تنوعو الس�ب �� ذلك �عود إ��.قائمة بما يمكن اعتباره من قبيل �ذه �متيازات

���اص املؤ�ل�ن بممارس��ا، و خاصة تنوع �ذه السلطات و اختالف�ا ح�� تتما��� عدد و �

.595مع �وضاع ا��تلفة

أكّدت ال��نة �رو�ية �� العديد من القرارات الصادرة ع��ا بأّن تقر�ر اس�بعاد تطبيق قانون املنافسة يتحقق �� حالة 593

ما إذا ث�ت �ثر املعرقل ألداء م�ام املرفق العام ، أما إذا لم يتحقق �ذا �ثر املعرقل يطبق قانون املنافسة ع�� املؤسسة 

أنظر �� �ذا الشأن �عض .امل�لفة بم�ام املرفق العام ح�� و إن �ان لھ تأث�� ع�� تواز��ا املا�� أو وضعي��ا �قتصادية

:��اقرارات ال��نة �رو�ية م

-CJCE, 19 mai 1993, « Paul Corbeau », n°C-320/91. CJCE, 27 avril 1994, « Commune d’Almelo », n°C-

393/92 et 23 mai 2000. CJCE, 17 mai 2001, « TNT Traco Spa et Poste Italienne Spa », n°C-340/99, www.

eur-lex.europa.eu.
594 RODRIGUES Stéphane, « La régulation communautaire des services publics de réseaux: vers une

théorie générale de la concurrence régulée ? », Op.cit, p.86.
595 SAILLANT Elodie , L’exorbitance en droit public, édition Dalloz, Paris, 2011, p. 112.
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اعتبار�ا بمثابة مظ�ر من مظا�ر "من التعار�ف املقدمة المتيازات السلطة العامة �� 

السلطة العامة ال�ادفة إ�� تحقيق املص��ة العامة، و ال�� ال يتمتع ��ا ���اص العادي�ن 

".596بصفة مباشرة

Renéكما �عّرف�ا الفقيھ  CHAPUS و املّوج�ة إلشباع ممارسة سلطة اتخاذ القرار"بأّ��ا

.597"أو بصفة دقيقة متطلبات مرفق عامحاجيات ذات مص��ة عامة،

« L’exercice d’un pouvoir de décision destiné à satisfaire les exigences de l’intérêt général, ou

plus précisément les besoins du service public ».

ش�ل إحدى أك��بل 
ُ
�ساسيةعناصرالمن ذلك فلقد أصبحت امتيازات السلطة العامة �

ھ �لما استعمل القا��� �سمية املرفق الداخلة �� 
ّ
التعر�ف ا��ديث للمرفق العام، إ�� حد أن

.العام �ستعمل أيًضا �سمية امتيازات السلطة العامة

« La puissance publique est même considérée comme l’un des éléments de la définition moderne

du service public, à tel point que chaque fois que le juge utilise la notion de service public, il fait

indirectement application de celle de puissance publique »598.

ل �� ا��زائري يتضمن قانون املنافسة
ّ
ع�� نوع�ن من القواعد، النوع �ول يتمث

القواعد �جرائية ال�� �عمل ع�� تحديد  تنظيم و عمل مجلس املنافسة  و تبّ�ن  مختلف 

�جراءات ال�� يتم من خالل�ا طرح ال��اع عليھ، و كذا جملة التداب�� ال�� يتخذ�ا �ذا ا��لس 

و أيضا تلك القواعد ال�� تحدد مختلف ،يھل مناسب لل��اعات ال�� �عرض علللوصول إ�� ح

قة أّما النوع الثا�ي.طرق الطعن أمام ال�يئات القضائية
ّ
ف�شمل القواعد املوضوعية املتعل

.باملمارسات املقّيدة للمنافسة، و الرقابة ع�� التجميعات �قتصادية

596 “Les prérogatives de puissance publique, telles qu’elles ont été décrites, constituent la manifestation de

procédés spécifiques de la puissance publique visant la satisfaction de d’intérêt général dont le simple

particulier ne bénéficie pas directement”.

Voir: AURELIEN Antoine, Prérogatives de puissance publique et droit de la concurrence, Op. Cit., p. 10.
597 CHAPUS René, Droit administratif général, Tome I, 15eme Ed, Montchrestien, Paris, 2001, p. 712.
598 KOVAR Jean-Philippe, La soumission des actes de puissance publique au droit Français de la

concurrence, Mémoire présenté en vue de l’obtention du D.E.A. de droit des affaires, faculté de droit et des

sciences politiques, université SCHUMAN Robert – Strasbourg III, 1999-2000, p. 10.
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قتصاديا ألح�ام �و خضوع �ل مؤسسة تمارس �شاطا ا-اكما بّ�ناه سابق–املبدأ العام و 

وضو�� و الشق �جرا�ي �غض النظر عن الطبيعة القانونية قانون املنافسة �شقيھ، الشق امل

.ال�

في ا��الة ال�� تمارس ف��ا فغ�� أّن إعمال �ذا املبدأ ل�س ��ذه الس�ولة �� �ل ا��االت،

 بأعمال السلطة العامةاملؤسسة
ً
ا اقتصادًيا مرتبطا

ً
قة�شاط

ّ
ف�نا ،�نظيم مرفق عامباملتعل

لقانون املنافسة؟ال�ساؤل حول مدى خضوع �ذه املؤسسةُيثار 

يت�� بأّن املشرع ا��زائري وضع است�ناء من خالل نص املادة الثانية من قانون املنافسة،

العامةطةإذا �ان من شأنھ أن �عيق ممارسة صالحيات السلبموجبھ يتم اس�بعاد أح�ام �ذا

قة
ّ
من �� :غ�� أّن السؤال الذي نطرحھ �� �ذا املقام �و �التا��.�نظيم مرفق عموميباملتعل

أم القواعد )أّوال(القواعد املعنية باالس�بعاد؟، ف�ل يتم اس�بعاد تطبيق القواعد �جرائية

؟)اثاني(املوضوعية

اعد �جرائية من قانون املنافسةعدم خضوع أعمال السلطة العامة للقو -أّوال

ُيقصد بالقواعد �جرائية لقانون املنافسة، كما ب�ناه أعاله، مجموعة القواعد ال�� 

حّدد
ُ
ب�ن مختلف �جراءات الضرور�ة لعرض ال��اع عليھ ت

ُ
تنظيم و عمل مجلس املنافسة و ت

.و كذلك التداب�� ال�� يتخذ�ا �� س�يل الوصول إ�� حل �ذا ال��اع

و �� -�أصل–صادرة عن أ��اص القانون العاملنما امتيازات السلطة العامة �� أعماب�

�لف بأداء م�ام مرفق عمومي، 
ُ
�عض ا��االت قد تصدر من أ��اص القانون ا��اص عندما ت

و �ذه �عمال تصدر وفق شروط و ظروف تختلف عن تلك �عمال ال�� يحكم�ا القانون 

599أعمال السلطة العامة تدخل ضمن دائرة �عمال �دار�ةا��اص، فع�� �ذا �ساس ف

.و ال�� يختص ��ا القا��� �داري بصفة حصر�ة

599 KOVAR Jean-Philippe, Op.cit., p. 10
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فع�� �ذا �ساس فإّن القواعد �جرائية لقانون املنافسة يتم اس�بعاد�ا بصفة مطلقة 

ق � 
ّ
ال تدخل إدار�ة باعتبار�ا أعماال�ذه �خ��ة مر بأعمال السلطة العامة، ألّن عندما يتعل

، فمجلس املنافسة ضمن اختصاص مجلس املنافسة بل ضمن اختصاص القضاء �داري 

.ل�س لھ سلطة الرقابة ع�� مشروعية عمل إداري 

�بعاد تطبيق القواعد املوضوعيةأساس الس:أعمال السلطة العامةعرقلة ممارسة -اثاني

.قانون املنافسةل

املوضوعية لقانون املنافسة تلك القواعد املطبقة ع�� املمارسات يقصد بالقواعد

املقّيدة للمنافسة ا��ّرة و التجميعات �قتصادية، و املبدأ العام �و خضوع �ل مؤسسة 

غ�� أّن املشرع .تمارس �شاط من �شاطات �نتاج و التوز�ع و ا��دمات ل�ذه القواعد

� املادة الثانية من قانون املنافسة أقّر من خاللھ ا��زائري وضع است�ناء عن �ذا املبدأ �

�� حالة ما إذا �ان ل�ا أثر معيق املوضوعية من �ذا القانون القواعد بإم�انية اس�بعاد تطبيق

.ملمارسة صالحيات السلطة العامة خاصة تلك املرتبطة ب�نظيم مرفق عامأو معرقل

�� فر�سا إ�� إرساء مبدأ عام و �و و �� �ذا السياق لقد توصل �ج��اد القضا�ي 

حالة ارتباط ممارسة .�� حالت�ن مختلفت�نسلطة العامة لقانون املنافسةخضوع امتيازات ال

ود مثل �ذا �رتباط و لكن ي�ون ، و حالة عدم وج)1(�ذه �متيازات بأداء �شاط اقتصادي

).2(ل�ذه �متيازات أثر مقّيد للمنافسة ا��ّرة �� السوق 

إّن القواعد :ارتباط ممارسة امتيازات السلطة العامة بأداء �شاط اقتصاديحالة -1

، يث�ت ممارس��ا ل�شاط اقتصاديمؤسسة تطبق ع�� �ّل املوضوعية لقانون املنافسة 

�غض فاأل��اص ا��اطب�ن بأح�ام �ذا القانون �م �ل كيان قانو�ي يأخذ ش�ل مؤسسة

ففي ا��الة ال�� ت�ون .النظر إن �ان ��ص من القانون العام أو من القانون ا��اص

ا اقتصاديا فت�ون معنية دولة أو جماعة محلية تمارس �شاطاملؤسسة املعنية عبارة عن

ق �مر ��ذا ال�شاط �قتصادي أو باالمتيازات 
ّ
بقانون املنافسة �شقھ املوضو�� سواء �عل
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السلطة العامة املرتبطة بممارسة �شاط �نتاج امتيازاتفإّن �عبارة أخرى .رستھممااملرتبطة ب

.حد�ا ا��اضعة لقانون املنافسةو أو التوز�ع أو ا��دمات �� ل

بممارسة امتيازات السلطة العامة�عود الفضل �� إرساء مف�وم �عمال املرتبطة

�انللط�فر�سيةشركة ية �� قضية جمعت التنازع الفر�سو أداء ال�شاط �قتصادي ��كمة 

TAT(و �� European Airlines( من ج�ة و الشركة الفر�سية للط��ان و املؤسسة العمومية ملطار

فاملؤسسة العمومية ملطار بار�س �انت م�لفة ب�سي�� .600من ج�ة أخرى (ADP)بار�س

� �ذه الوضعية إتاوات تدفع�ا شر�ات الط��ان املستعملة لھ و �مقابلو استغالل �ذا املطار

pouvoirs(كما تمارس �� نفس الوقت سلطة ضبط .ا اقتصاديافإّ��ا تمارس �شاط de police(

ال�� استعمل��ا من أجل إجبار و منحت ل�ا امتيازات السلطة العامة، املطار و من أجل ذلك 

نحو )يتمركز �شاط الشركة الفر�سية للط��انأين (Orly-Ouestع�� ترك مطار TATشركة 

Orly-Sud  كما رفضت املؤسسة العمومية ملطار بار�س  أيضا أن تمنح لـشركة ،TAT فرصة فتح

املصا�� ا��اصة باملساعدة ع�� ع�� استعمال إرغام�او Orly-Ouestخط جديد من مطار

services(التا�عة للمؤسسة العموميةالتوقف d’assistance en escale de l’établissement( ،

لزم بھ الشركة الفر�سية للط��ان
ُ
.و مثل �ذا �جراء ال ت

اختصاص القضاء �داري للفصل ب�� �ذه القضية الفر�سيةالتنازعمحكمةأقّرت 

�عود اختصاص النظر �� �ذا أخرى ف��ا معتمًدا �� ذلك ع�� أح�ام قانون املنافسة، �عبارة 

ق باستعمال امتيازات السلطة العامة من قب
ّ
ھ يتعل

ّ
ل ال��اع إ�� القا��� �داري ع�� أساس أن

تغالل �ذا املرفق العمومي، ال�� أسندت ل�ا م�مة �سي�� و اساملؤسسة العمومية ملطار بار�س

مرتبط و �نا القا��� �داري مدعو لتطبيق قانون املنافسة ألّن �ذه �متيازات استعمل�ا

.)املطار�سي��استغالل و(بممارسة املؤسسة العمومية ملطار بار�س ل�شاط اقتصادي

600 Trib. Confl. , 18 octobre 1999, ADP c/ TAT European Airlines, recueil Lebon, n° 03174,

www.legifrance.gouv.fr/ .
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بأّي �شاط اقتصادي و لكن ل�ا أثر مقّيد أعمال السلطة العامةلة عدم ارتباط اح-2

قد يصدر عن احد أ��اص القانون العام عمل يدخل ضمن نطاق امتيازات :للمنافسة

.املساس باملنافسة ا��ّرة �� السوق السلطة العامة، و من شان �ذا العمل أن يمتد أثره إ�� حّد 

ع�� �ذه �عمال و ال تتمتع طبق قانون املنافسة �شقھ املوضو�� يُ ففي �ذه الوضعية فإّن 

.بأّية حصانة

العامة و �� حقيقة �مر فإّن قانون املنافسة يمكن تطبيقھ ع�� مجموعة من أعمال السلطة 

:و ذلك ع�� النحو التا��601نوع�نال�� يمكن تص�يف�ا إ�� و 

يمكن تطبيق قانون املنافسة ع�� �عمال التنظيمية ال�� ل�ا أثر مقّيد أو منا�� للمنافسة -

النصوص ا��ّرة، و ذلك ع�� أساس أّن قانون املنافسة نص �شر��� �سمو �� الّدرجة ع�� 

غ�� أّن املشرع ا��زائري حسم .التنظيمية و بالتا�� قواعده املوضوعية �سري ع�� مثل �عمال

07و 06ر بال�سبة ل�ذه املسألة عندما وضع است�ناء بموجبھ يتم اس�بعاد تطبيق املواد �م

للمنافسة عندما ت�ون �تفاقات و املمارسات و التجميعات املقّيدة من قانون املنافسة17و 

خضوع ، �عبارة أخرى فإّن املشرع ا��زائري أكّد ع�� عدم ناتجة عن تطبيق نص تنظي��

.�عمال التنظيمية لقانون املنافسة ح�� و إن سا�مت �� ا��ّد من املنافسة ا��ّرة �� السوق 

كما يمكن تطبيق القواعد املوضوعية لقانون املنافسة ع�� القرارات الفردية ال�� يمكن أن -

 منح حقوق تم��ية أ
ً
و حصر�ة تصدر�ا �دارة و ال�� من شأ��ا املساس باملنافسة عن طر�ق مثال

.ملتعامل مع�ن و�ذا ما يؤدي إ�� وضعھ �� مركز �يمنة ع�� السوق 

املقّيدة للمنافسة دون أن تخضع ا قد نصادف �عض القرارات �دار�ة� �ذه النقطة أيضو �

 تمنح لقواعد قانون املنافسة كتلك ال�� 
ً
خاصة �� مجال ملؤسسة معينة احت�ار قانو�يمثال

ھ �مرفق عمومي، ف�ذه القرارات تفلت من القواعد املوضوعية لقانون املنافسة ع�
ّ
أساس أن

601 GIRARDOT Thierry-Xavier et RAYNAUD Fabien, « Contrat de concession du service extérieur des

pompes funèbres. - Application de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la

concurrence », AJDA, 1997, p.p. 948-957.
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و مثال .ة السوق و �عوان �قتصادي�ن��حماية املص��ة العامة ع�� حساب مصيتم �غليب

بموجب مومي أو الغاز أين تمنح الّدولة الضامنة ل�ذا املرفق الع/ذلك �� مجال توز�ع الك�ر�اء و

حق حصري �� توز�ع الطاقة الك�ر�ائية و الغاز�ة داخل محيط �متياز، )قرار فردي(�متياز

.602كما يث�ت لھ ا��ق لوحده �� استعمال تج���ات �متياز

بحيث قد ت�ون ، �ست�تج بأّن لفكرة املرفق العام تأث�� ع�� مبدأ املنافسة ا��ّرة�� �خ��

ق س�ًبا �� التقّيد من �ذا املبدأ، و ذلك
ّ
بمجال تطبيق من خالل إرساء نظام است�نا�ي يتعل

تطبيق أح�ام قام املشرع ا��زائري باس�بعادقانون املنافسة، و بموجب �ذا النظام �ست�نا�ي

أو ممارسة لھ أثر معرقل و معيق ع�� أداء م�ام املرفق العام�ذا القانون م�� ث�ت أّن 

.ب�نظيم مرفق عمومي معّ�نصالحيات السلطة العامة املرتبطة 

كما يتعدى �ذا التأث�� إ�� حّد منح القا��� �داري دورا �اًما �� املوازنة ب�ن حماية 

املص��ة العامة املرتبطة بم�ام املرفق العام و حماية النظام العام التناف���، و �ذا ما قد

من طرف كفرع من فروع القانون ا��اص�امة و �� تطبيق قانون املنافسةي��تب عنھ ن�يجة 

.القضاء �داري 

ق بحقوق صاحب امتياز توز�ع الك�ر�اء و 03انظر املادة 602
ّ
.از و واجباتھ، مرجع سابقأو الغ/من دف�� الشروط املتعل
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املبحث الثا�ي

تطبيقاملص��ة العامة و ا���ة املؤ�لة للموازنة ب�ن حماية :اري القا��� �د

قانون املنافسة

ع�� 603املنافسةقد ي�ساءل أحد منا عن املضمون ا��قيقي للمادة الثانية من قانون 

اعتبار أّن املتفحص و املتمعن ل�ذه املادة يت�� لھ بأّن �ذه �خ��ة من شأ��ا أن تؤدي دور�ن 

تحدد نطاق تطبيق قاعدة �و��ا��ا وو مباشر اتؤدي دورا وا��من ج�ة أو��.مختلف�ن

.قانون املنافسة، بحيث بّي�ت ���اص ا��اطب�ن ��ذا القانون و ��شطة املعنية بھ

ة ضمنيةكقاعدة قانونية تبّ�ن بطر�قا غ�� مباشرمن ج�ة ثانية فقد تلعب �ذه املادة دور 

حيث ب.توز�ع �ختصاص ب�ن مجلس املنافسة و ج�ات القضاء العادي و ب�ن القضاء �داري 

يختص مجلس املنافسة بمراقبة �ّل مؤسسة م�ما �انت طبيع��ا القانونية، بما ف��ا أ��اص 

مارس �شاطا اقتصادي
ُ
ب�نة �� املادة الثانية من قانون القانون العام عندما ت

ُ
ا من ال�شاط امل

إبرام�ا الختصاص املنافسة، إ�� جانب خضوع الصفقات العمومية منذ �عالن ع��ا إ�� غاية 

ق �مر.�ذا ا��لس
ّ
ھ إذا ما �عل

ّ
مارس غ�� أن

ُ
مرتبط بأداء م�ام ااقتصاديا�شاطبمؤسسة ت

�� مرفق عمومي أو بممارسة امتيازات السلطة العامة فإّن صاحب �ختصاص �صيل للنظر 

لكن السؤال الذي يطرح نفسھ �� .�و القا��� �داري املمارسات ال�� ترتك��ا �ذه املؤسسة

ُيطبق قانون املنافسة �� مثل �ذه املمارسات�داري ياق �ل عندما ينظر القا����ذا الس

ق ب�شاط اقتصادي�ا ع�� اعتبار أ�ّ 
ّ
، أم يطبق أح�ام القانون �داري ألّن ال��اع يرتبط تتعل

قة ب�نظيم
ّ
؟املرفق�ذابمرفق عمومي أو عمل من �عمال �دار�ة املتعل

لتطبيق �داري حول تدخل القا���)خاصة �� فر�سا(ثار جدل فق�� و قضا�ي 

قة ب�نظيم مرفق عام
ّ
الوصول إ�� أن تّم ،قانون املنافسة ع�� أعمال السلطة العامة املتعل

افسة ع�� أعمال السلطة بتطبيق قانون املن�ذا القا���لمبدأ جو�ري ُيقري إرساءأخ��ا إ�� 

.املنافسةتأث�� ع�� ل�االعامة م�� �ان

ق باملنافسة، معّدل ومتمم، مرجع سابق2003يوليو 19مؤرخ �� 03-03أمر رقم 603
ّ
.، يتعل
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أمثالصط�� عل��ا �عض الكتابال�� افمن �نا بدأ ميالد نوع جديد من املنازعات �دار�ة 

NICINSKI Sophieسمية�" ).املطلب �ّول (604"املنازعة �دار�ة للمنافسة:

عندما يجد القا��� �داري نفسھ أمام نزاع يتطلب تطبيق قانون املنافسة، في�ب�� 

عليھ �عتماد ع�� التحليل و املنطق �قتصادي الذي ُ�عد �� حد ذاتھ عنصر غر�ب عن 

ملنازعة ��دف الوصول إ�� وضع حلول تتما��� مع خصوصيات ا�ذا القا��� الت�و�ن القانو�ي ل

).املطلب الثا�ي(�دار�ة للمنافسة

604 Voir : NICINSKI Sophie, Droit public de la concurrence, Op.cit., p. 139.
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املطلب �ّول 

داري جديد للقا��� � مجال :ر�ة للمنافسةاملنازعة �دا

ا �� حماية املنافسة ا��ّرة، إ�� أّن القا��� �داري يلعب دورا بارز �� البداية�ش��

من خالل الرقابة ال�� يمارس�ا ع�� قرارات مجلس املنافسة الرافضة و يتأكد �ذا الّدور مثال

قرارا إداري و �� الوظيفة ، ففي �ذه ا��الة يراقب مدى مشروعية لتجميعات اقتصادية

ق تماًماغ�� أّن الوضع مختلف.العادية للقا��� �داري 
ّ
بأعمال سلطة عامة �مرملا يتعل

��دف إ�� تنظيم مرفق عمومي من شأ��ا املساس باملنافسة ا��ّرة �� سوق معينة، ففي �ذه 

س املنافسةا��الة ُيطلب من القا��� �داري تطبيق قانون املنافسة كما يطبقھ مجل

العادي، إذ يجب أن �عتمد ع�� نفس التحليل املعتمد من �ات�ن السلطت�ن و �و أو القا���

).الفرع الثا�ي(�قتصاديأو التحليلاملنطق

 �عد معركة محتدمة ب�ن 
ّ
لم يتم الوصول إ�� تجسيد منازعة إدار�ة للمنافسة إال

، القضاء �داري الرافض لتطبيق قانون املنافسة من ج�ة �� فر�ساا���ات القضائية

حسم من مكنت �� �خ�� محكمة التنازع و لكن ت.و سلطة املنافسة و القا��� العادي من ج�ة

الوصول إ�� وضع حّل ع�� أساسھ يقوم القا��� �داري تّم العراك ب�ن النظام�ن من خاللھ 

).الفرع �ّول (بتطبيق قانون املنافسة و اعتباره مصدًرا من مصادر املشروعية �دار�ة
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الفرع �ّول 

تطبيق قانون املنافسةبالقا��� �داري  اختصاص 

 
ُ
�� الفقھ مسألة اختصاص القا��� �داري بتطبيق قانون املنافسةبقّوة ترحط

رتكبع�� إثر وجود طائفة من املمارسات املقيدة للمنافسةخاصة، و القضاء الفر�سي�ن
ُ
من ت

فة ب�سي�� مرافق عامة،امالقانون العمن أ��اص طرف 
ّ
بمناسبة أو من مؤسسات م�ل

فأّول .��605 إطار امتيازات السلطة العامة أو تنظيم مرفق عموميبأعمال إدار�ة تتخذقيام�م

ق با���ة ا��تصة بمتا�ع��ا، ف�ل �عود  
ّ
�ساؤل يرتبط ��ذا النوع من املمارسات يتعل

ھ السلطة 
ّ
��تصة بمعاقبة املمارسات املقيدة للمنافسة، ا�ختصاص ��لس املنافسة �ون أن

ل �� 
ّ
أم �عود �ختصاص للقا��� �داري بحكم أن مصدر املمارسات املقّيدة للمنافسة يتمث

لقد تّم حسم �ذا التنازع �� �ختصاص من خالل تب�� محكمة التنازع الفر�سية .؟إداري عمل 

.)أّوال(املنافسة و القا��� �داري يتم توز�ع �ختصاص ب�ن مجلس يار ع�� أساسھملع

بمراقبة ممارسة ماسة باملنافسة، ف�ل �داري و �� ا��الة ال�� يث�ت �ختصاص للقا��� 

�دار�ةجعلھ مصدر من مصادر املشروعية ي�عبارة أخرى، �لوأُيطبق أح�ام قانون املنافسة

كما ن�ساءل �� �خ�� عن الوضع السائد �� .؟)ثانيا(أح�ام القانون �داري يكتفي بتطبيق أم 

ق بمدى تدخل القا��� �داري ��
ّ
).اثالث(ق قانون املنافسة من عدمھ؟تطبيا��زائر، فيما يتعل

القا��� �داري و مجلس املنافسةمعيار توز�ع �ختصاص ب�ن-أّوال

نت �ل مؤسسة م�ما �اإذا �ان املبدأ الذي كّرسھ املشرع �� قانون املنافسة �و خضوع

املنافسة ا اقتصادًيا لقانون املنافسة و الختصاص مجلس طبيع��ا القانونية تمارس �شاط

 
ّ
أي عدم ممارسة �شاط (�� حالة انتفاء �ذا الشرط ھا��اضع لرقابة القضاء العادي، فإن

.يؤدي إ�� اس�بعاد أح�ام �ذا القانون و إقصاء مجلس املنافسة)اقتصادي

بأّن املمارسات املنافية "ا��ماعات ا��لية و املنافسة"الصادر عنھ حول تقر�رمجلس الّدولة الفر���� �� الأكّد 605

للمنافسة املرتكبة من قبل أ��اص القانون العام عادة ما ترتبط بأعمال إدار�ة اتخذت �� إطار امتيازات السلطة العامة 

:أنظر.أو �� مجال تنظيم مرفق عام

CE, Rapport public 2002, Collectivités publiques et concurrence, Op. Cit., p. 244
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ا، ففي �ذه الوضعية ��ص من القانون العام يمارس �شاطا غ�� اقتصاديكما لو كنا بصدد 

ة يجب اس�بعاد�ا و �عود �ختصاص ا��صري للنظر �� �ذا ال�شاط قواعد قانون املنافس

.606للقا��� �داري 

ق بإضافيةأو �� حالة مؤسسة تؤدي إ�� جانب �شاط�ا �قتصادي م�مة 
ّ
أداء م�ام مرفق تتعل

�� �ذه ا��الة عمومي و تتمتع من أجل استكمال �ذه امل�ام بصالحيات السلطة العامة، كذلك 

إذا تأكد وجود أثر معيق و معرقلانون املنافسة و مجلس املنافسة قيتم إقصاء �ل من 

م�ام املرفق العمومي، و�عود �ختصاص �� �ذا الشأن للقا��� ألح�ام �ذا القانون ع�� أداء

.�داري 

غ�� أّن إعمال �ذا املبدأ ل�س ��ذه ال�ساطة، خاصة إذا علمنا بأّن املمارسات املقّيدة 

�� معظم )خاصة الّدولة و ا��ماعات ا��لية(للمنافسة الصادرة عن أ��اص القانون العام

رتكب أثناء 
ُ
قيام�ا بأعمال إدار�ة �� إطار ممارس��ا المتيازات السلطة العامة أو أثناء ا��االت ت

و عليھ ن�ساءل �� مثل �ذا الوضع عن ا���ة ا��تصة بمتا�عة مثل �ذه .تنظيم�ا ملرفق عام

قانون املمارسات، ف�ل �عود �ختصاص ��لس املنافسة ع�� اعتبار أّن �ناك اعتداء ع��

.ألّن العمل إداري بحت؟�دار�ة، أم يختص القا��� املنافسة

يرى باختصاص القا��� �داري �ّول انقسم موقف الفقھ �� فر�سا إ�� قسم�ن، 

�دار�ة�عمالمقّيدة للمنافسة، ع�� أساس أّن رقابة ال�� ل�ا أثر بالنظر �� �عمال �دار�ة 

ففي حالة ما إذا تدخل مجلس .من قبل القضاء �داري �و مبدأ دستوري ال يجوز تجاوزه

اعتداءّن ذلك �عت�� دخل ضمن صالحيات السلطة العامة فإقابة عمل إداري ياملنافسة �� ر 

.صارخا ع�� مبدأ الفصل ب�ن السلطات

:حول �ذه النقطة أنظر606

FRISON-ROCHE Marie-Anne, PAYET Marie-Stéphane, Op. Cit., p. 72.

- GLASER Emmanuel, « L’Application du droit de la concurrence par les juridictions administratives et les

juridictions financières », In 13eme colloque organisé par L’association Française des avocats conseils

auprès des collectivités territoriales, Paris, 5 octobre 2006, p.17.
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و القضاء العادي اختصاص متا�عة أما القسم الثا�ي ف��ى بأّن منح مجلس املنافسة

�� املصدر املمارسات املقيّدة للمنافسة و ال�� ت�ون �عمال �دار�ة أل��اص القانون العام

من شأنھ أن يؤدي إ�� توحيد منازعات املنافسة تحت نظام قضا�ي واحد و �ذا ما �سمح 

.607بتجسيد حسن س�� مرفق العدالة

حسم �ذا ا��دل من خالل التصدي ا �� �ان ��كمة التنازع الفر�سية دورا بارز لقد 

»�� قضية القا��� �داري لتنازع ايجا�ي �� �ختصاص ب�ن محكمة �ست�ناف ببار�س و  Ville

de Pamiers قانون املنافسة ال ُيطبق بأّن و ال�� أقّرت �� القرار الصادر �� �ذه القضية608«

 إذا مارست �شاط عامالالقانون أ��اصع�� 
ّ
ب�نما �� .أو التوز�ع أو ا��دمات�نتاجإال

ق ب�نظيم مرفق عمومي و املتمثل �� توز�ع امليا
ّ
ه من قبل مجلس قضية ا��ال ال�شاط يتعل

:للمز�د من التفصيل حول �ذه النقطة أنظر607

KOVAR Jean-Philippe, Op. Cit., p. 15-20.
608 Trib. Confl., 6 JUIN 1989, Préfet de la région d’il de France, préfet de Paris c/ cour d’appel de Paris ;

S.A.E.D.E. c/ SA lyonnaise des eaux et ville de Pamiers, Rec. Lebon n° 2578, www.legifrance.gouv.fr/.

ينة بامّي ع�� ف�� عقد امتياز �ان يجمع�ا مع إحدى الشر�ات، لت��م فيما �عد عقد إيجار مع شركة ليون أقدمت مد

أي مدينة (أمام مجلس املنافسة بوجود اتفاق محظور ب�ن الطرف�ن )الذي ف�� عقد�ا(فادعت الشركة �و�� .للمياه

ركة 1988ماي 17اره بتار�خ ف�ان أن أصدر مجلس املنافسة قر ،)بامي و شركة ليون للمياه
ّ

والذي رفض فيھ طلب الش

و سالبة بإلغاء قرار ا��لإقرار تداب�� مؤقتة لفائد��ا، فقامت �ذه �خ��ة بالطعن أمام محكمة �ست�ناف ببار�س للمط

 من ا��كمة
ً
ببار�س أمام لم يرض �ذا ا��ّل �دارة ال�� عارضت اختصاص محكمة �ست�ناف .لقد لقي طل��ا قبوال

أن قرار�ا املعروف باسمزعانتمحكمة ال
ّ

Ville-ال�� أصدرت �� �ذا الش de Pamiers- ��06 و�و قرار قد 1986جوان

:و قد جاء فيھ ما ي��أسال الكث�� من ا����

« Considérant qu’il résulte de l’article 53 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 que les règles qui y sont

définies ne s’appliquent aux personnes publiques qu’autant que celles-ci se livrent à des activités de

production, de distribution et de services; que l’organisation du service public de la distribution de l’eau à

laquelle procède un conseil municipal n’est pas constitutive d’une telle activité; que l’acte juridique de

dévolution de l’exécution de ce service n’est pas, par lui-même, susceptible d’empêcher, de restreindre ou

de fausser le jeu de la concurrence sur le marché, et qu’il n’appartient en conséquence qu’aux juridictions

de l’ordre intéressé de vérifier la validité de cet acte au regard des dispositions de l’article 9 de l’ordonnance

susvisée; Considérant que, dès lors que l’allégation de pratiques anticoncurrentielles qui la fonde ne tend,

en réalité qu’à faire échec à l’exécution de la décision d’une collectivité territoriale prise dans l’exercice de

ses prérogatives de puissance publique, la demande de la S.A.E.D.E. ressortit aux juridictions de l’ordre

administratif; »
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ا اقتصادًيا، كما أّن العمل القانو�يو �و ال �ش�لبلدي،
ً
الذي تّم بموجبھ )عقد �متياز(�شاط

س و ال �عرقل الس�� العادي للمنافسة، التنازل عن �سي�� �ذا املرفق لشركة ليون للمياه ال يم

.ة �ذا العقد �عود للقا��� �داري ��وعليھ فإّن ا���ة ا��تصة برقابة 

�� 1999أكتو�ر ��18 قرار أخر صدر ع��ا �� محكمة التنازع الفر�سيةتأكّد موقف

و الشركة )مؤسسة عمومية ذات طا�ع صنا�� و تجاري (ADPال��اع الذي جمع مطار بار�س

TAT(و �� للط��انإحدى الشر�ات الفر�سيةالفر�سية للط��ان من ج�ة و فرع من فروع 

European Airlines( فة ب�سي�� .من ج�ة أخرى
ّ
فاملؤسسة العمومية ملطار بار�س �انت م�ل

وات تدفع�ا شر�ات الط��ان املستعملة لھ و �� �ذه الوضعية و استغالل �ذا املطار مقابل إتا

ا اقتصاديـــــــــــــــــــــــــــــا
ً
�داري ضبـــــــــــــط الكما تمارس �� نفس الوقت سلطة .فإّ��ا تمارس �شاط

)pouvoirs de police( و من أجل ذلك منحت ل�ا امتيازات السلطة العامة، و ال�� استعمل��ا من

يتمركز �شاط الشركة الفر�سية أين (Orly-Ouestع�� ترك مطار TATأجل إجبار شركة 

أيضا أن تمنح لـشركة ضت املؤسسة العمومية ملطار بار�س، كما رفOrly-Sudنحو )للط��ان

TATفرصة فتح خط جديد من مطارOrly-Ouest املصا�� ا��اصة و إرغام�ا ع�� استعمال

services(باملساعدة ع�� التوقف التا�عة للمؤسسة العمومية d’assistance en escale de

l’établissement(لزم بھ الشركة الفر�سية للط��ان
ُ
.، و مثل �ذا �جراء ال ت

TATقامت شركة  European Airlines بإخطار مجلس املنافسة ع�� أساس وجود ممارسة

مقيدة للمنافسة تتمثل باملعاملة التمي��ية ال�� حظّيت ��ا الشركة الفر�سية للط��ان، و لقد 

أقّر مجلس املنافسة باختصاصھ �� النظر �� �ذه املمارسة و كذلك محكمة است�ناف ببار�س 

ر بار�س و الشركة الفر�سية رافض�ن الدفع �عدم �ختصاص املقّدم من طرف مطا

.للط��ان،مس�ندين �� ذلك إ�� ارتباط ال��اع ب�نظيم مرفق عام و بملك عمومي

18را�ا �� فتدخلت محكمة التنازع لتحديد ا���ة ا��تصة بالنظر �� �ذا ال��اع لُتصدر قرا

و الذي خلصت فيھ ا��كمة إ�� إرساء معيار ُ�عتمد عليھ لتوز�ع �ختصاص 1999609أكتو�ر 

609 Trib. Confl., 18 octobre 1999, Préfet de la région d’il de France, préfet de Paris c/ cour d’appel de Paris ;

ADP/ TAT Eurpean Airlines, recueil Lebon, n° 03174, Op. Cit. . dans cette arrêt le tribunal des conflits juge
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ق بب�ن القا��� �داري و مجلس املنافسة، و �و  معيار 
ّ
ل مدى اتصال أو انفصال العميتعل

.بال�شاط �قتصادي املمارس من املؤسسة�داري 

إ�� يمكن الوصول ة محكمة التنازع الفر�سيإليھتوصلتالذيقرارفمن خالل �ذا ال

و ذلك �داري �� مجال توز�ع �ختصاص ب�ن مجلس املنافسة و القا��� املواليةوضع النتائج

:ع�� النحو التا��

ق�ّل �شاط-
ّ
�دمات يمارسھ ��ص من القانون العام منفصال و ا�توز�ع، ال، باإلنتاجيتعل

.عن أي عمل إداري، �عود الختصاص مجلس املنافسة

ا اقتصادًيا-
ً
ا مرتبط)انتاج، توز�ع، خدمات(إذا �ان ال��ص من القانون العام ُيمارس �شاط

.باستعمال امتيازات السلطة العامة، فإّن القا��� �داري �و ا��تص

من مصادر املشروعية �دار�ةقانون املنافسة مصدًرا-اثاني

، فاإلدارة م�ما �ان ش�ل�ا للقانون ُيقصد باملشروعية �دار�ة خضوع أعمال �دارة 

.اعد القانونية السار�ة �� الّدولةو ت�ون ملزمة عندما تباشر �شاطا��ا ا��تلفة باح��ام الق

رح �ساءل �� فر�سا حول مدى خضوع �عمال �دار�ة لقواعد قانون 
ُ
و من �ذا املنطلق ط

مصدر من مصادر املشروعية �دار�ة؟املنافسة، �عبارة أخرى �ل �عت�� قانون املنافسة

ا���ة ا��تصة بالنظر �� املمارسات قف ا��دل �� فر�سا عند حّد تحديدلم يتو 

املقّيدة للمنافسة عندما ي�ون مصدر�ا عمل إداري، بل �عدى �مر إ�� ال�ساؤل عن مدى 

عندما ينعقد �ختصاص ل�ا إم�انية تطبيق قانون املنافسة من قبل ج�ات القضاء �داري 

رفض القضاء �داري تطبيق قانون املنافسة ي البدايةفف.؟بالنظر �� مثل �ذه املمارسات

Villeخاصة �� قضية  de Pamiersبأّن تطبيق قانون بحيث أكّدت فيھ محكمة التنازع

que : « si dans la mesure ou elles effectuent des activités de production, de distribution, ou de services les

personnes publiques peuvent être sanctionnées par le conseil de la concurrence agissant sous le contrôle

de l’autorité judiciaire les décisions par lesquelles ces personnes assurent la mission de service public qui

leur incombe au moyen de prérogatives de puissance publique relève de la compétence de la juridiction

administrative pour en apprécier la légalité et, le cas échéant, pour statuer sur la mise en jeu de la

responsabilité encourue par ces personnes publiques. »
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 �� حالة ممارس��م �ش
ّ
انتاج، (اصادياطا اقتاملنافسة ع�� أ��اص القانون العام ال ي�ون إال

، ب�نما العمل الذي تّم بموجبھ إسناد تنظيم و �سي�� املرفق العمومي للمياه )توز�ع، خدمات

ھ ل�س لھ أثر معرقل لشركة ليون للمياه ال يدخل 
ّ
ضمن دائرة ال�شاط �قتصادي كما أن

قًفا و أين اتخذ مجلس الّدولة الفر���� م1997، و لقد استمر �ذا املوقف إ�� غاية للمنافسة

��Million قضيةو ذلك مغايًرا تماًما et Marais610، ألّول مّرة قانون ا��لسف��ا طبقأين

.املنافسة ع�� عمل إداري يتمثل �� عقد �متياز

�عد�ا توالت القرارات ال�� اس�ند ف��ا مجلس الّدولة الفر���� إ�� قانون املنافسة 

 
ً
Ordresقرار كمصدر من مصادر املشروعية �دار�ة، و من بي��ا مثال des avocats à la cour de

Paris
Union، قرار 611 hospitalière privés

EDA،  و قرار شركة 612
ھ يرى فيھالذي613

ّ
الفقھ بأن

ح�ام أل ة�املو بصفة مباشرة و شاملةالقرار �ّول الذي ُيطبق فيھ مجلس الّدولة الفر����

، بحيث �� القرارات ال�� سبقتھ �ان مجلس الّدولة يبحث �� احتمالية انطواء قانون املنافسة

فقد قام EDAالعمل �داري املطعون فيھ ع�� آثار مقّيدة للمنافسة، ب�نما �� قرار شركة 

ا��لس بالبحث عن السلوك التعسفي لشركة مطار بار�س ��  القرار �داري الصادر ع��ا

قت وقا�ع القضية حول عقد امتياز أبرمتھ بلدية 610
ّ
Pompesمع شركة خاصة �Fleury-les-Aubraisعل Funèbres

Générale من أجل �سي�� مرفق عمومي يتعلق بتقديم ا��دمات ا��نائز�ة، و بموجب �ذا العقد تّم منح حق حصري

و ع�� �ذا �ساس أخطر مجلس الّدولة الفر���� للنظر �� مدى تحقق .ل�ذه الشركة من أجل استغالل �ذا املرفق

:ممارسة مقّيدة للمنافسة، و لقد رد ا��لس كماي��

« qu’en attribuant à une société de pompes funèbres un droit exclusif sur les prestations du services

extérieurs des pompes funèbres de la commune, le maire ne crée pas au profit de cette dernière une

position dominantes au sens des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance du1 décembre 1986 ».

CE, 3novembre 1997, Ste Million et Marais c/ Cne de Fleury-les-Aubrais, Rec. Lebon n° 169907,

www.légisfrance.gouv.fr.
611 CE, 1 décembre 1997, ordres des avocats à la cour de paris, Rec. Lebon, n° 181611,

www.légisfrance.gouv.fr.
612 CE, 1 avril 1998, Union hospitalière privée, Rec. Lebon, n° 188529 188539, www.légisfrance.gouv.fr.
613 CE, 26 mars 1999, Société EDA c/ ADP, Rec. Lebon, n° 202260 , www.légisfrance.gouv.fr.
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ق EDAبإقصاء شركة 
ّ
من مشروع إبرام اتفاقيات استغالل أمالك عامة للّدولة و ال�� يتعل

.ROISSYو ORLYموضوع�ا باستغالل أماكن توقف السيارات بدون سائق �� مطاري 

يمكن أن نخلص إليھ، و �و أّن القا��� �داري �� فر�سا أصبح منذ قرار�� �خ�� ما 

Million et Maraisم�ما �ان نوع�ا ُيطبق قانون املنافسة تطبيًقا مباشًرا ع�� �عمال �دار�ة

قت بالقر 
ّ
ارات �دار�ة أم بالعقود �دار�ة، ليصبح ع�� �ذا النحو �ذا القانون سواء �عل

.املشروعية �دار�ةا من مصادرر مصد

؟افسةنلقانون املھتطبيقألةالقا��� �داري ا��زائري و مس-اثالث

إذا �ان موضوع تطبيق قانون املنافسة ع�� ال�شاطات غ�� �قتصادية أل��اص 

من طرف القا��� �داري �� دولة مثل فر�سا قد تّم حسمھ، فإّن �مر �� 614القانون العام

.ستف�اماتاو محاط �عّدة غر�ًباا��زائر ما يزال

نظرً�ا، ال يوجد أي ما�ع قانو�ي يحول دون تطبيق قانون املنافسة من قبل القضاء 

�عتبارات �داري و جعلھ من ب�ن مصادر املشروعية �دار�ة، و ما يدفعنا إ�� �ذا القول 

:التالية

أّن قانون املنافسة ا��زائري �� حّد ذاتھ لم يجعل اختصاص النظر �� املمارسات املقّيدة -1

تتدخل �� أنللمنافسة اختصاًصا حصرً�ا ��لس املنافسة، بل يمكن لل�يئات القضائية 

ق باملنافسة03615-�03مرمن 48و �ذا اس�نادا إ�� نص املادة متا�ع��ا
ّ
، فتنص �ذه املتعل

ھاملادة
ّ
:ع�� أن

يمكن ل�ل ��ص �عت�� نفسھ متضرًرا من ممارسة مقّيدة للمنافسة، وفق مف�وم أح�ام "

".بھة ا��تصة طبًقا لل�شر�ع املعمول �ذا �مر، أن يرفع دعوى أمام ا���ة القضائي

نقصد �نا بال�شاطات غ�� �قتصادية أل��اص القانون العام �عمال �دار�ة ال�� تتخذ�ا �ذه ���اص 614

.�ة�القرارات �دار�ة و العقود �دار 
ق باملنافسة، معّدل ومتمم، مرجع سابق2003يوليو 19مؤرخ �� 03-03أمر رقم 615

ّ
.، يتعل
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ھ إذا �ان مصدر املمارسة املقّيدة للم
ّ
نافسة �و عمل إداري فيمكن أن نف�م من �ذه املادة بأن

ھ قد تضرر من �ثار املقّيدة للمنافسة  ل�ذا العمل القرار مثال�
ّ
، ف�نا �ل ��ص يرى بأن

و اختصاصھال��وء إ�� القضاء، و �� �ذه ا��الة فإّن القا��� �داري �و ا��تص�داري 

ق ب
ّ
و قانون �جراءات املدنية 616مجلس الّدولة�نظيم ناتج عن القانون العضوي املتعل

من ا لتطبيق قانون املنافسةداري �� �ذه الوضعية ي�ون مدعو و القا��� � .�617دار�ةو 

ممارسة و جود ألّن املتضرر سوف �س�ند �� دعواه إ�� أجل الفصل �� القضية املعروضة عليھ

.من املمارسات املقيدة للمنافسة و ال�� تّم تنظيم�ا �� �ذا القانون 

فأح�ام �ذا القانون ��تم بالوقا�ع الطا�ع الواق�� الذي يتمّ�� بھ قانون املنافسة،-2

، ف�و يحكم �ل �شاط اقتصادي من انتاج و توز�ع و خدمات 618و باملظا�ر القانونية

و �ذه ا��اصية يمكن عن الطبيعة القانونية للقائم بھ،�غض النظرو الصفقات العمومية 

فع�� أساس خاصية .ا��زائري 619است�تاج�ا من نص املادة الثانية من قانون املنافسة

تطبيق قانون املنافسة من طرف القا��� �داري ع�� �عمال �دار�ة املرتبطة دالواقعية يج

.بممارسة �شاط اقتصادي ت��يره

�داري عندما يأ�ي إ�� تطبيق أح�ام قانون القا���وضع ع�� عاتقا��زائري ّرعغ�� أّن املش

و �و التأكد من عدم وجود أثر معرقل ل�ذه �ح�ام سة ع�� �ذه �عمال ال��ام أسا���املناف

فحسب الفقرة �خ��ة ممارسة امتيازات السلطة العامة، و عليھع�� أداء م�ام املرفق العام و

ق باختصاصات مجلس الّدولة و تنظيمھ و عملھ، معّدل و متمم، مرجع سابق01-98قانون عضوي رقم 616
ّ
.يتعل

من 800كّرس املشرع ا��زائري معيارا عضو�ا ع�� أساسھ حّدد اختصاص ا��كمة �دار�ة، و �ذا �� نص املادة 617

قانون �جراءات املدنية و �دار�ة، و يرى �ستاذ زوايمية رشيد بأّن �ذا املعيار �� ا��قيقية ل�س عضو�ا بقدر ما�و 

.للمحكمة �دار�ةعاد اختصاص النظر فيھ��اعا �انوا طرفا �� الالذين إذمعيار �عدادي من خاللھ عّدد ���اص 
:حول الطا�ع الواق�� لقانون املنافسة أنظر618

LASSER Bruno, « Droit de la concurrence et activités des collectivités territoriales : quelle régulation ? », In

13eme colloque organisé par L’association Française des avocats conseils auprès des collectivités

territoriales, Paris, 5 octobre 2006, p.p. 16-19.

MALAURIE-VGNAL Marie, Droit de la concurrence interne et européen, 5eme Ed, Dalloz, 2011, p.p. 71-96
ق باملنافسة، معّدل ومتمم، مرجع سابق2003يوليو 19مؤرخ �� 03-03أمر رقم619

ّ
.، يتعل
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ب�ن ملزم باملوازنةمن املادة الثانية من قانون املنافسة ي�ون القا��� �داري ا��زائري 

بأّن تطبيق قانون املنافسة ع�� حماية املنافسة ا��ّرة، فم�� ث�ت لھمتطلبات املرفق العام و 

ھ يقوم ء �ذه امل�مة،�عيق أداو تنظيم مرفق عموميالعمل �داري املتخذ �� إطار �سي�� 
ّ
فإن

العمل �داري ينطوي ع�� ممارسة من املمارسات املقّيدة ح�� و إن �انذا القانون �باس�بعاد

ب املص��ة العامة ع�� حساب حماية 
ّ
للمنافسة، فالقا��� �داري �� �ذه ا��الة سوف ُ�غل

ل�ا أي أثر ع�� أداء م�ام أّما إذا تبّ�ن لھ بأّن تطبيق أح�ام قانون املنافسة ل�س.املنافسة

اري يجعل من قانون املرفق العام و ممارسة امتيازات السلطة العامة ف�نا القا��� �د

.ا من مصادر مشروعية �ذا العملاملنافسة مصدر 

يحول دون الوصول �ذا ماعملًيا، فأمام ا�عدام ممارسة عملية للقضاء �داري ا��زائري 

إ�� الكشف عن املوقف ا��قيقي للقا��� �داري ا��زائري من مسألة تطبيقھ لقانون 

فة ب�سي�� 
ّ
املنافسة ع�� �عمال �دار�ة سواًء أل��اص القانون العام أو للمؤسسات امل�ل

افسة مرافق عمومية بواسطة تقنية التفو�ض، عندما ي�ون ل�ذه �عمال تأث�� مباشر ع�� املن

.ا��ّرة

ا �و أّن القا��� �داري أصبح ملزموم�ما يكن من �مر، ما يمكن قولھ �� �خ�� 

ھ ي�ون و جعلھ مصدر من مصادر املشروعية،بتطبيق قانون املنافسة
ّ
و عندما يقوم بذلك فإن

Raisonnementا باالعتماد ع�� �ستدالل و املنطق �قتصادي زما أيضمل économique ع��

يرتوي من التفك�� �قتصادي، بل أك�� من ذلك فلقد أصبحت قانون املنافسةاعتبار أّن 

�� معظم قواعده �و �عتماد امل��ايد سواًء أثناء �عر�فھ أو تطبيقھالعالمة املم��ة ل�ذا القانون 

.620ع�� تحليل مفا�يم اقتصادية

620 DESCHAMPS Marc, POESY René, « Les jeux de procédures en droit Français des pratiques

anticoncurrentielles », Revue internationale de droit économique, n° 4, 2013, p.p. 570-571. D’après les

deux auteurs : « Le trait caractéristique du droit de la concurrence réside dans le fait que sa définition et sa

mise en œuvre reposent en grande partie, et de plus en plus, sur l’analyse de concepts économiques. »
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لفرع الثا�يا

املنازعة �دار�ة ��أداة جديدة �ستعمل�ا القا��� �داري :�قتصادياملنطق

للمنافسة

�ستع�ن بصورة م��ايدة �� �� ظل املنازعة �دار�ة للمنافسةصبح القا��� �داري أ

�عتمد ع��بدا�يالتحليل و املنطق �قتصادي، لي�تقل بذلك من تحليلع��تأس�س أح�امھ

إ�� ن�� اقتصادي يرتكز فيھ ع�� �عض تقنيات�سيط للمنفعة ا��ماعية التقييم المجرد

فاملالحظ .621لقا��� ا��تص باملنافسةا ع�� احكر ال�� بقيت لف��ة طو�لة و �قتصاد ا��ز�ي 

الذي �ان يتمّ�� بھ ليتجھ نحو ممارسة التحفظموقف ا��ذر وقد تركأّن القا��� �داري 

لكن .�622قتصاديبالطا�ع ال��ومي وأك�� ي�سماختصاص تضمنھ قوان�ن السوق و الذي

الس�ل ع�� القا��� �داري أن ي�ب�� مثل �ذا املنطق و التحليل، ف�ناك عوائق قد ل�س من

صعب عليھ من استقبال املنطق �قتصادي خاصة أمام نقص ت
ُ
�و�نھ من ا��انب ت

.)اثاني(�قتصادي

تبّ�ن التجسيد التدر��� -للقضاء املقارن بال�سبة خاصة -املمارسة العملية غ�� أّن 

الفع�� للتحليل �قتصادي وذلك عن طر�ق صدور العديد من �ح�ام القضائية من و 

).اثاني(التحليلالنوع من ا���ات �دار�ة أين تّم ف��ا �عتماد بصورة أساسية ع�� �ذا 

621 CALMETTE Jean-François, « L’évolution de la prise en compte de l’analyse économique par le juge

administratif », Revue mensuelle lexisNexise Juris Classeur- droit administratif, juillet 2006, p. 13.
:حول �ذه النقطة أنظر622

BAZEX Michel, « L'analyse économique, nouvel instrument du contrôle juridictionnel des interventions

publiques des personnes publiques », Petites Affiches, 4 avril 1997, p.p. 4-16
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ّصعب منعراقيل-أّوال
ُ
�داري من طرف القا����قتصادي استقبال التحليل قد ت

ج�ة قضائية)مثل فر�سا(العديد من الّدول ال يوجد �� ا��زائر كما �و الوضع �� 

فال��اعات �قتصادية �� .�� املنازعات �قتصاديةبصفة حصر�ةختص بالنظرة تاقتصادي

القضاء العادي و القضاء �داري و كذا سلطات الضبط اختصاص تتوزع ب�ن �ذه الدّول مثل 

.�623قتصادي

�قتصادية ا�عدام ��اعاتبالمختصاف إ�� ا�عدام قضاء اقتصادي، ُيضأخرى من ج�ة

 
ً
ت�و�ن اقتصادي للقا���، فالقضاة املتخرج�ن من املدرسة العليا للقضاة يتلقون ت�و�نا

قد ُ�ش�ل عائًقا أمام�م من أجل التصدي ل��اعات تنطوي ع�� اعتبارات و�ذا ما قانونًيا بحًتا

ھ ح�� ي�ون تأث�� Marie-AnneFRISON-ROCHEالسياق ترى �ستاذةو �� �ذا .ةاقتصادي
ّ
بأن

�نشرعًيا يجب أن ي�ونواو �سواقو املؤسساتة ع�� املنظماتالقضا
ً

ماذا يفعلون، :مدرك

غ�� أّن �ذه .م�� يتمتعون �سلطة تقدير�ة واسعةما �� ا��االت ال�� تتطلب م�ارات تقنية، 

.624لد��مغ�� متوفرة –FRISON-ROCHEبتقدير �ستاذة –بصفة عامة الكفاءات 

عن��2015 �ذا السياق �� التقر�ر الصادر عنھ �� سنة الفر����يؤكد مجلس الّدولة

،  بأّن الطا�ع التق�� الذي تتم�� بھ ال��اعات "ال�شاط �قتصادي أل��اص القانون العام"

�داري إ�� مناطق تخرج عن نطاق تخصصھ، ف�ذا القا��� �� القا��� حمل�قتصادية ت

ل�ذا الس�ب يرى .حقيقة �مر ل�س متأقلم مع �ذا النوع من ال��اعات ا��ديدة و الغر�بة عليھ

ھمجلس الّدولة الفر����
ّ
في فقط �عز�ز الت�و�ن القاعدي للقضاة بل دعا إ�� ضرورة كال يبأن

�دار��ن بصفة خاصة إ�� ت�و�ن مستمر قصد مواكبةإخضاع القضاة بصفة عامة و القضاة

623 TALAPINA Elvira, Contribution à la théorie du droit public économique par l’analyse comparative du

droit Français et du droit Russe, Thèse pour le doctorat en droit, discipline droit public, Université de la

Réunion, 30 septembre 2011, p. 31.
624 FRISON-ROCHE Marie-Anne, « Vers un gouvernement économique des juges ? », Revue

Commentaire, automne 2005, V.28, n° 111, p. 636.

D’apprêt l’auteur : « …l’influence des juges sur les organisations et sur les marchés ne peut être légitime

que si elle est consciente. Les juges doivent savoir ce qu’il font, ce qui suppose une compétence technique,

laquelle laisse entière la liberté de juger. Or cette compétence fait généralement défaut… . »
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.625التطورات ا��ديدة ال�� تطرأ �� املستقبل

عند تطبيقھ لقانون إّن استقبال املنطق �قتصادي من طرف القا��� �داري 

وال�� قد ي�ون بل قد يواجھ صعو�ات وعراقيلل�س باألمر الس�ل و ال�سيط،املنافسة

�SIBONYستاذةمصدر�ا حسب  Anne-liseأو خصوصية املنافسة قانون عد قواإما ،

.626أو القا��� �� حّد ذاتھالتحليل �قتصادي

بال�سبة للصعو�ات ال�� ي�ون مصدر�ا قانون املنافسة و ال�� تجعل من استقبال 

رجع�ا �ستاذةالتحليل �قتصادي من قبل القا��� �داري أمر ل�س بال��ن
ُ
SIBONYت Anne-

lise فاالقتصاديون .من املفروض أن تحقق�ا قواعد املنافسةال��إ�� ��داف و الغاية

ه القواعد �و تحقيق يرون بأّن �دف �ذ)باعتبار�م مصدر املنطق و التحليل �قتصادي(

.أخرى متعّددةغايات أما القا��� فقد �س�ند �� حكمھ إ�� ،رفا�ية املس��لك�نأو/و الكفاءة

�داف �ع�ن �عتبار � باألخذإّن ال��ام القا��� عند تطبيقھ لقواعد قانون املنافسة 

قد ُ�ش�ل عائًقا أمام استقبال التحليل �قتصادي ع�� ل�ذه القواعدو الغايات املتعددة

L’approcheاعتبار أّن الن�� �قتصادي  économiqueالكفاءة يف��ض وجود غاية واحدة و ��

.efficience

قتصادي فتعود إ�� املن�� املعتمد �� إرساء و وضع أما الصعو�ات املرتبطة بالتحليل �

فع�� �ذا .و الك���ستقرا�يا ع�� املن�� يل، فاملنطق �قتصادي يقوم أساس�ذا التحل

النحو فاملنطق �قتصادي يختلف تماما عن املنطق القانو�ي الذي �س�ند إليھ القا���، ف�ذا 

الذي ي�ون ع�� خالف املنطق �قتصاديمنطق استخال��� و وصفي�س�ند إ�� �خ�� 

.او كميااستقرائي

625 CE, Etude annuelle 2015, L’action économique des personnes publiques, Direction de l’information

légale et administrative, Paris, 2015, p 143.
626 SIBONY Anne-Lise, Le juge et le raisonnement économique en droit de la concurrence, LGDJ, Paris,

2008, p.51
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�عود الصعو�ات ال�� قد �عرقل استقبال التحليل �قتصادي إ�� اختصاص قد ما ك

فالقا��� ملزم بتطبيق مجموعة من املبادئ و حماية طائفة من ا��قوق، القا��� �� حد ذاتھ، 

إذا �ان يتعارض مع املبادئ ال�� سوف معّ�نقد �س�بعد ال��وء إ�� تحليل اقتصاديو عليھ

.627ال�� يحم��ا يطبق�ا أو �عتدي ع�� ا��قوق 

صعبلكن 
ُ
الفر������ القا��� �داري من تببالرغم من �ذه الصعو�ات ال�� قد ت

�قتصادي، فإنھ �� السنوات �خ��ة تطور الوضع و أصبح �ذا القا��� يأخذ باملنطق للتحليل

.�قتصادي عند تطبيقھ لقواعد قانون املنافسة

قتصادي �� قرارات القا��� �داري �ستقبال التدر��� للتحليل �-اثاني

بالرغم من الصعو�ات و العراقيل ال�� قد يصادف�ا القا��� �داري �� استقبال 

�قتصاد، ب�ن و دون تطور العالقة ب�نھذلك لم يحل ، فإّن و استعمال التحليل �قتصادي

و �ذا التطور نلمسھ من خالل �نتقال من مرحلة تم��ت �غياب الرجوع و �س�ناد إ�� املنطق 

القضاء �داري إ�� �ستعمال امل��ايد ل�ذا التحليل إ�� حّد أح�امو التحليل �قتصادي �� 

ةا��تصد تقليد ب�ن القا��� �داري و السلطةالوصول �� �عض ا��االت إ�� وجو 

.628باملنافسة

لف��ة طو�لة من قبل القضاء �داري الستقبال التحليل دام�� فر�سا، �عض رفض

فق�اء القانون العام لت��ير �ذا الرفض �و عدم إل��اادي، و ا���ة ال�� اس�ند ــــــ�قتص

�� �ذا النوع قتصاد، فحسب �ؤالء فإّن القا��� �داري مواكبة دعاوى تجاوز السلطة مع �

.و قراراتھ عادة ما ت�ون غ�� وا��ةالوسائل ذات الطبيعة �قتصادية من الطعون �س�بعد

ھ �� املنازعة
ّ
رارات ن ت�ون القا ف��ا ت�تظر أ، املؤسسات ال�� ت�ون أطراف�قتصادية�� ح�ن أن

أو خسرت الصادرة عن القا��� مف�ومة و وا��ة و �املة، ف�� بحاجة أن تدرك ملاذا ر�حت

.629واعد ال�� يجب إتباع�ا و اح��ام�ا�� القالدعوى، و ما

627 SIBONY Anne-Lise, Op.cit., p. p. 53- 211
628 CALMETTE Jean-François, Op.cit., p.13.
629 BRECHON-MOULENES Christine, « Le juge administratif et le contentieux économique », AJDA, n° 9,

20 septembre 2000, p. 679.
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بدأ القا��� �داري ي��أ إ�� استعمال التحليل �قتصادي بصفة ضمنية و يظ�ر ذلك 

القرار الصادر عن �� �عض �ج��ادات القضائية الكالسيكية نذكر م��ا ع�� س�يل املثال

communeمجلس الّدولة �� قضية  de Merveille de Franceville
631و قضية ،630

Ville

Nouvelle Est.

طرف مجلس الّدولة الفر���� لم يتحقق منغ�� أّن �ستعمال الصر�ح ل�ذا التحليل

 مع صدور قرار 
ّ
أين استعمل فيھ ا��لس ألّول مرة فكرة ،2002جو�لية Cegedim ��29إال

اقتصادية تتمثل �� نظر�ة ال�س�يالت �ساسية ذات �صل �مر��ي، فبموجب �ذا �ج��اد 

ھ  ُيمنع ع�� املؤسسات العمومية 
ّ
ا��ديث و ا��ديد من نوعھ أكّد مجلس الّدولة فيھ ع�� أن

��Merveille �ذه القضية قامت بلدية 630 de Franceville بإ�شاء مخيم بلدي ب��ة عدم كفاية عدد �ماكن ال��

وفر�ا ا��يمات ال�� تتو�� شر�ات خاصة �سي���
ُ
فقامت إحدى �ذه الشركة برفع  طعن أمام البلدية من أجل املطالبة .ات

ا رً أّن �ذه �خ��ة �انت �عرض أسعابالتعو�ض و إصالح الضرر الناتج عن قيام�ا  بإ�شاء مثل �ذا ا��يم خاصة و 

Merveilleأصدرت بلدية .منخفضة مقارنة بتلك ال�� �عرض�ا الشر�ات ا��اصة de Francevilleرفضت من خاللھ قرار

و ال�� حكمت بإلغاء قرار البلدية و التعو�ض Caenطلب الشركة ا��اصة، ف��أت �ذه �خ��ة إ�� ا��كمة �دار�ة لـ

�Merveilleعد�ا قام رئ�س بلدية .للشركة عن ما ��ق�ا من ضرر  de Franceville برفع دعوى أمام مجلس الّدولة من

، فاستجاب ا��لس ل�ذا الطلب فقام بإلغاء حكم ا��كمة 1962فيفري 06الصادر �� ة�أجل إلغاء قرار ا��كمة �دار 

�دار�ة و حّمل الشركة ا��اصة ت�اليف الدعوى ، و لقد اس�ند ا��لس من أجل الفصل �� �ذه القضية إ�� تحليل 

مجلس الّدولة إ�� وجود طلب �س�ند بصورة ضمنية إ�� منطق اقتصادي، فمن أجل ت��ير إ�شاء ا��يم البلدي اس�ند 

م��ايد مقارنة مع ا��دمة املعروضة و ع�� �ذا النحو فا��لس يرى ضرورة وجود سوق تنافسية من اجل إشباع الطلبات 

.امل��ايدة

CE, Section, 17 avril 1964, Commune de Merveille de Franceville, requête n° 57680, rec. p. 231,

www.revuegénéralededroit.eu .
631 CE, 28 mai 1971 - Ministre de l’équipement et du logement c/ Fédération de défense des personnes

concernées par le projet actuellement dénommé "Ville nouvelle Est" - Rec. Lebon, www.conseil-etat.fr.

dans cette décision le Conseil d’Etat Français consacre la théorie du « Bilan » en matière d’expropriation, et

il introduit pour la première fois le raisonnement de type utilitariste en droit administratif. La pensé

utilitariste a été consacrer au début par les économistes britanniques notamment par John Stuart MILL

puis elle s’est développée au Etats-Unis. Et dans le même sens le professeur RICHER constat que : « …on

peut se demandé si le juge administratif n’est pas le plus économiste des juges,… La jurisprudence

administrative est imprégné d’économie parce elle est d’utilitarisme ». Citer à la note 17 dans l’article de

RICHER Laurent, « Le juge économiste », AJDA, 2000, p. 703.
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ة من أجل فرض �عر�فات غ�� حقيقة استغالل وضعية �حت�ار ال�� تتواجد ف��ا �� سوق معني

د و تم��ية، 
ّ
فاملالحظ بأّن مجلس الّدولة الفر���� كقا��� إداري أصبح �� قضية ا��ال يقل

السلطة ا��تصة باملنافسة، خاصة عندما استعمل بصورة صر�حة فكرة اقتصادية تتمثل �� 

»ة السوق املعني marché pertinent ».

�عد�ا �عّددت القرارات ال�� استعان ف��ا مجلس الّدولة الفر���� بالتحليل 

، و ع�� �ذا النحو فلقد أصبح القا��� �داري الفر���� يتكّيف و بصورة سر�عة �قتصادي

قة بنقص حّد يمكن معھ اليوم التصدي لمع القواعد ال�� تحكم السوق إ�� 
ّ
النتقادات املتعل

.�632ال �قتصاديكفاءة �ذا القا��� �� ا�

؟ا �و الوضع بال�سبة للقا��� �داري ا��زائري لكن م

�عت�� القا��� �داري ا��زائري خر�ج املدرسة الوطنية للقضاء شأنھ شأن القا��� 

محاكمة �دارة بما ل�ا سي�ي ال يؤ�لھ و ال �ساعده ع�� العادي، في�ون لھ ت�و�ن قانو�ي كال 

�ذا خالفا للقا��� �داري الفر���� الذي يتخرج .���اص العاديةمن امتيازات ال يتمتع ��ا 

.من املدرسة الوطنية لإلدارة، في�ون لھ ت�و�ن �سمح لھ بمحاكمة و متا�عة أعمال �دارة

1999ال�� تّم تنصي��ا سنة 633إلصالح العدالةو �� �ذا السياق �ش�� إ�� أّن ال��نة الوطنية 

ا��زائري، ففي القا���  �داري تلقاهالت�و�ن الذي يتانتقد"اسعادمحند "برئاسة �ستاذ 

ع�� أّن الت�و�ن الذي إ�� رئ�س ا��م�ور�ة أكّدت)غ�� م�شور (ال��نةالذي رفعتھالتقر�ر

أّن الت�و�ن الذي تقدمھ املدرسة الوطنية للقضاء غ��  فره �ليات ا��قوق غ�� �ا��، و بتو 

فحسب ال��نة فالقضاة �دار�ون ل�س ل�م .ؤطر بصورة �افيةمناسب و غ�� منظم و غ�� م

ت�و�ن مناسب �سمح ل�م باألخذ �ع�ن �عتبار متطلبات املرفق العام و حماية حقوق 

.634املواطن�ن

632 RICHER Laurent, Op.cit., p.p. 15-18
، ج ر 1999أكتو�ر19مؤّرخ �� 234-99تّم استحداث ال��نة الوطنية إلصالح العدالة بموجب املرسوم الرئا��� رقم 633

.1999أكتو�ر20مؤّرخ �� 74عدد 
634 " La formation de base prodiguée par les facultés de droit est notoirement insuffisante (…). La formation

prodiguée par l’institut national de la magistrature est inadaptée, inorganisée et insuffisamment encadrée
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تصادية قد ت�ون لھ مسألة فبال�سبة للقا��� �داري ا��زائري،  التصدي للوقا�ع �ق

ھ �� املرات القلين لم نقل مسألة مستحيلة، صعبة و إ
ّ
ة ال�� عرضت عليھ منازعات لبدليل أن

ذات طا�ع اقتصادي من قبل متعامل�ن اقتصادي�ن ��دف إلغاء قرارات إدار�ة تصدى ل�ا برفض 

.635ب��ة عدم اح��ام الطاعن للتظلم �داري املسبقالنظر ف��ا 

إ�� ضرورة مواكبة ا اليوم أك�� من أي وقت م��� قا��� �داري ا��زائري أصبح مدعو إّن ال

التطورات ا��اصلة �� �ل ا��االت املرتبطة بحقل اختصاصھ بما ف��ا مجال املرافق العامة 

فالتطورات التكنولوجية و �قتصادية ا��اصلة �� �ذه القطاعات، انفتاح�ا ع�� .الشبكية

ون اقتصاد السوق و خضوع�ا لقانون املنافسة، خضوع أ��اص القانون العام ألح�ام قان

املنافسة و مبدأ حر�ة املنافسة ح�� أثناء ممارس��ا المتيازات السلطة العامة ال�ادفة إ�� تنظيم 

�ا عوامل تفرض ع�� القا��� �داري بأن ُ�عّزز 
ّ
التقليدية حول املرفق معارفھاملرافق العام، �ل

ھ 
ّ
العام و املركزة ع�� حماية املنتفع باألخذ �ع�ن �عتبار  البعد �قتصادي، ع�� اعتبار أن

.يوم مدعو لتطبيق قانون املنافسةأصبح ال

(…). Les juges de l’ordre administratif ne sont pas formés de manière adéquate, les exigences du service

public et la protection des droits des citoyens sont ignorées ou négligées" . Voir rapport ISAAD sur la

réforme de la justice, cité par BENCHIKH Madjid, OUSIDHOUM Amine, « L’indépendance et

l’impartialité du système judiciaire en Algérie », Rapport, Réseau euro-méditerranéen des droits de

l’homme, octobre 2011, Copenhague, octobre 2011, p.22, www.euromedrights.org/.../rapport-

indépendance-justice-Algérie, p.31.
:انظر �� �ذا الشأن635

، مجلة مجلس الّدولة، قضية يون�ن بنك ضد محافظ بنك ا��زائر، 2000اي م8مؤّرخ �� 2129قرار مجلس الّدولة رقم -

.75، ص 2005، 06عدد 

الوطنية التصاالت ا��زائر ضد سلطة ضبط "، قضية شركة ذات �س�م 2007أفر�ل 25قرار مجلس الّدولة املؤّرخ �� -

التھ ل��صول ع�� ش�ادة الدكتوراهالدين �� رس، ذكره بري نور )غ�� م�شور (ال��يد و املواصالت السلكية و الالسلكية

:و ال�� جاءت تحت عنوان

Les nouveaux modes de régulation en matières des télécommunications, Op.cit
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املطلب الثا�ي

خصوصيات املنازعة �دار�ة للمنافسة

املمارسات املقّيدة للمنافسة، إذا �ان �صل �و اختصاص مجلس املنافسة بمتا�عة 

فإّن  ذلك ال يمنع و ال يق��� فرضية تدخل القا��� �داري �� مراقبة مدى اح��ام قانون 

ثار منازعات .يئات �دار�ة عند ممارس��ا ل�شاط غ�� اقتصادياملنافسة من طرف ال�
ُ
فقد ت

املتقاض�ن بقاعدة من املمارسات املقيدة للمنافسة أمام القضاء �داري عندما يتمسك أحد 

و عليھ، إذا ما .قواعد قانون املنافسة بمناسبة عمل إداري سواء �ان قراًرا إدارً�ا أو عقًدا إدارً�ا

�لس املنافسة بالنظر �� است�ن�نا مجال الصفقات العمومية فإّن قانون املنافسة لم ُيرخص �

ن �ان ل�ا تأث�� ع�� املنافسة، أ��اص القانون العام ح�� و إالصادرة عن�عمال �دار�ة

ففي �ذه الوضعية يتم الرجوع إ�� قواعد �ختصاص القضا�ي ال�� تمنح للقا��� �داري 

.636اختصاص رقابة أعمال ال�يئات �دار�ة اس�ناًدا إ�� املعيار العضوي 

من الو�لة �و�� قد ي�ساءل الواحد منا عن القانون الذي سوف �عتمد عليھ القا��� 

داري من أجل الوصول إ�� وضع حل لل��اع املعروض عليھ بمناسبة منازعة إدار�ة للمنافسة، � 

ف�� من ج�ة تجمع ب�ن الطا�ع �داري .�ذه املنازعة �عت�� كملتقى للطرقاتع�� اعتبار أّن 

�سب حضور ��ص من القانون العام كطرف ف��ا و بالتا�� تدخل ضمن نطاق القانون 

.ا تنطوي ع�� ممارسة مقيّدة للمنافسة معاقب عل��ا �� منظور قانون املنافسةكما أّ��،�داري 

د لقد جعل املشرع ا��زائري من املعيار العضوي �و املبدأ و �صل بحيث يخضع �ل عمل أو تصرف صادر من أح636

الختصاص القا��� �داري، و لكن �� �عض )الّدولة، الوالية، البلدية، املؤسسة العامة �دار�ة(أ��اص القانون العام

ا��االت قد يتوجھ إ�� تب�� املعيار املوضو�� و الذي من خاللھ يمنح �ختصاص للقا��� �داري دون وجود ��ص من 

املنظمات امل�نية ال�� �عّد :ضوع التصرف أو العمل القانو�ي، و من أمثلة ذلك أ��اص القانون العام و إنما بالنظر إ�� مو 

من أ��اص القانون ا��اص تتو�� القيام بم�مة مرفق عمومي، ل�ذا الس�ب أخضع�ا املشرع ا��زائري لرقابة القضاء 

.�شاط�ا املتصل باملرفق العمومي�داري عند ممارسة 

�داري من النظر �� �عض املنازعات بالرغم من حضور ��ص من القانون العام من جانب آخر قد �س�بعد القا���

من قانون �جراءات املدنية و �دار�ة، فمثال مخالفات الطرق أو املنازعات املتعلقة 802جاء �� نص املادة مثل ما

�عة للدولة أو الوالية أو البلديةبدعاوى املسؤولية الرامية إ�� طلب التعو�ض عن �ضرار الناجمة عن املركبات التا

أو املؤسسة �دار�ة تدخل ضمن اختصاص القضاء العادي بالرغم من حضور ��ص من أ��اص القانون العام
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م�ما يمكن من �مر فإّن القا��� �داري من أجل التصدي ملثل �ذه املنازعات نجده حّر �� 

).الفرع �ّول (املقررة سواء �� القانون �داري أو �� قانون املنافسةاختيار الوسائل املالئمة

ھ
ّ
سلطات واسعة فقد ُيث�� املتقا��� إما دعوى �لغاء أو املسؤولية أو دعوى يتمتع �كما أن

).الفرع الثا�ي(است��اليھ

الفرع �ّول 

ملنازعة �دار�ة للمنافسةنطاق امن حيث 

لقد تم �ستقرار �� فر�سا ع�� حّل جو�ري يتمثل �� إدخال قانون املنافسة ضمن 

� بموج��ا القا��� �داري املشروعية �دار�ة، بحيث ع�� أساس القواعد القانونية ال�� يب�

�ان من شأنھ املساس عدم مشروعية عمل إداري م���ذه القواعد يمكن لھ أن يحكم �

ق باألساس �ش�الغ�� أن .باملنافسة ا��ّرة �� سوق معينة
ّ
الذي قد يثار �� �ذا السياق يتعل

القا��� �داري لتطبيق قواعد قانون املنافسة ع�� �عمال �دار�ة، ع�� إليھ�ند سالذي �

قة باملمارسات املقّيدة للمنافسةلاملوضوعيةح�ام� اعتبار أّن 
ّ
�ذا القانون خاصة تلك املتعل

ما يرتبط نطاق تطبيق�ا بال�شاط �قتصادي 
ّ
ال �س��دف بصفة مباشرة �عمال �دار�ة و إن

.صفة القائم بھ�غض النظر عن

من أجل التصدي ل�ذا �ش�ال املطروح، قام مجلس الدّولة الفر���� ب�ب�� حلول تقنية 

من شأ��ا أن تضمن التطبيق الفع�� و ا��قيقي لقواعد قانون املنافسة ع�� �عمال �دار�ة 

ولة إ�� التمي�� و عليھ بادر مجلس الّد .و ل�س مجرد �شارة إل��ا �� تأش��ات القرار القضا�ي

.637ب�ن �عمال �دار�ة املرتبطة ب�شاط اقتصادي و تلك املنفصلة عن مثل �ذا ال�شاط

 عنع�� �ذا �ساس،
ّ
أعمال إدار�ة فإّن املنازعة �دار�ة للمنافسة يمكن أن تتولد إما

ثار أي صعو�ة �� تطبيق 
ُ
املنافسة قانون صدرت أثناء ممارسة �شاط اقتصادي، ف�نا ال ت

).أّوال(للتصدي ل�ا

637 KOVAR Jean-Philippe, Op. Cit., p.57
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ق �مر بأعمال ال ترتبط بأّي �شاط اقتصادي و ي�ون ل�ا 
ّ
غ�� �ذه الصعو�ة تزداد حّدة ملا يتعل

تأث�� ع�� املنافسة ا��ّرة، ففي �ذه الوضعية حاول مجلس الّدولة الفر���� تجاوز �ذا العائق 

ما ع��سةالقانو�ي من خالل �عتماد ل�س ع�� قواعد قانون املناف
ّ
الذي املبدأ�� حّد ذا��ا و إن

.)اثاني("مبدأ املنافسة ا��ّرة"��دف �ذه القواعد إ�� حمايتھ و �و 

يمنازعات �عمال �دار�ة املرتبطة ب�شاط اقتصاد-أّوال

Laالقابلية لالنفصالعدمتطبيقا لنظر�ة théorie de détachabilité فإّن �عمال ،

امتيازات �أن تتلقى املؤسسة املعنية مثال��دف سوى �غطية �شاط اقتصاديال�دار�ة ال�� 

:محكمة التنازع الفر�سية�ا �قتصادي، أو كما جاء �� صياغةالسلطة العامة ألداء �شاط

faitزأ من ال�شاط �قتصاديــــــــــــــــعندما ي�ون العمل �داري جزء ال يتج partie intégrante de

l’activité économique فال مجلس املنافسة و ال محكمة �ست�ناف ببار�س مختصة بالنظر ،

فاختصاص النظر .��638  مشروعية �ذه �عمال إذا ما �ان ل�ا تأث�� مقّيد أو منا�� للمنافسة

ارسة �شاط ـــــــــــبممال �دار�ة و املرتبطة ـــــــــــــ�� املمارسات املقّيدة للمنافسة الناتجة عن �عم

أّن �ذا �خ�� قد يصعب عليھ التصدي بالرغم من ، و �ذا�داري ا���ـــــــــادي �عود للقـــــــاقتص

و مراقبة مثل �ذه املمارسات �س�ب الّدور التقليدي املع�ود لھ، فاملمارسات املقّيدة للمنافسة 

دار�ة و بالضبط القرارات �دار�ة � �� �عمالعبارة عن تصرفات و القا��� �داري ينظر

غ�� أّن مثل �ذا �ش�ال يمكن إ�عاده ع�� اعتبار أّن القا��� �داري .639التصرفات��و ل�س

القرارات �دار�ة أو �عمال �دار�ة بصفة ا من �ست�تج التصرفات ا��ظورة انطالقعادة ما 

.عامة

مدعو لتطبيق قانون املنافسة ع�� عمل إداري مرتبط عندما ي�ون القا��� �داري 

ھ يقوم بالتكييف املزدوج ل�ذا العمل و ذلك ع�� مرحلت�ن
ّ
:ب�شاط اقتصادي فإن

638 CHEROT Jean-Yves, Droit public économique, Op. Cit., p.p. 474-477.
639 BRECHON-MOULENES Christine, « La place du juge administratif dans le contentieux économique

public », AJDA, 2000, p. 681.
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يبحث �� الطا�ع �داري للعمل املتنازع فيھ، و ذلك من خالل تحديد :�و���� املرحلة -

�� �ذه .العناصر �دار�ة للعمل ال�� من شا��ا أن �سمح لھ بالتمسك باختصاصھ ا��صري 

املرحل �دف القا��� �داري �و التأكد من الطا�ع �داري للعمل املتنازع فيھ ح�� يحتفظ 

.القضا�يباالختصاصلصا��ھ 

زع فيھ يقوم القا��� بالبحث �عد التث�ت من الطا�ع �داري للعمل املتنا:�� املرحلة الثانية-

حقيقي ھ، و �� �ذه املرحلة يقوم بتحليلمدى دخولھ ضمن نطاق قانون املنافسة من عدمعن 

فإذا توصل إ�� أّن العمل .و موضو�� من اجل تحديد الطبيعة القانونية للعمل املطروح

بال�شاط �قتصادي املمارس من قبل املؤسسة ح عليھ يرتبط أشد �رتباطاملطرو �داري 

نظر إ�� ال�شاط �قتصادي �� حّد ذاتھ أي أّن إليھ كما يُ املعنية، ففي �ذه ا��الة سوف ينظر 

أّما .قانون ال�ذاألح�امھخضعيُ سوف بالتا�� �ذا العمل يدخل ضمن نطلق قانون املنافسة و

عمل �داري منفصل عن أّي �شاط اقتصادي و لكن بالرغم من ذلك ينطوي ع�� أثر إذا �ان ال

ق قانون اإّن العمل بالرغم من خروجھ من نطمنا�� أو مقّيد للمنافسة، ففي �ذه ا��الة ف

ھ يخضع ألح�امھ
ّ
.640املنافسة فإن

ھ مبدئيا
ّ
مجلس املنافسة يتا�ع املمارسات املقّيدة بال�سبة للوضع �� ا��زائر، فإن

لل�شاط �قتصادي، فال دخل لھ بالنظر �� أدا��اللمنافسة الصادرة عن املؤسسات أثناء 

عد حكًرا ع�� 
ُ
�عمال �دار�ة ال�� قد ي�ون ل�ا تأث�� ع�� املنافسة ا��ّرة، ف�ذه �خ��ة �

ائري �� الفقرة �خ��ة من املادة الثانية من إّن املشرع ا��ز بل أك�� من ذلك ف.القا��� �داري 

يمنح للقا��� �داري سلطة تقدير�ة واسعة من خالل�ا يمكن لھ اس�بعاد 641قانون املنافسة

تطبيق قانون املنافسة ع�� �شاط اقتصادي م�� ث�ت بأّن تطبيق أح�ام �ذا القانون من شأنھ 

و ت��ير ذلك و �و أّن السلطة العامة،أن ُ�عيق أداء م�ام مرفق عمومي أو ممارسة امتيازات

ب املص��ة العامة ع�� حساب حماية املنافسة
ّ
.املشرع ��ذا ا��كم ي�ون قد غل

، الرقابة القضائية ع�� السلطة القمعية لل�يئات �دار�ة املستقلة �� ع�ساوي عزالدين:ول �ذه النقطة أنظرح640

.143ص ا��ال �قتصادي، مرجع سابق 
ق باملنافسة، معّدل ومتمم، مرجع سابق2003يوليو 19مؤرخ �� 03-03أمر رقم 641

ّ
.، يتعل
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منازعات �عمال �دار�ة املنفصلة عن أي �شاط اقتصادي -اثاني

قد �س�ل علينا تقبل تطبيق قانون املنافسة ع�� �عمال �دار�ة إذا جاءت مرتبطة 

، لكن �� حالة غياب مثل �ذه ال�شاط�ذاأو �انت جز ال يتجزأ مناقتصاديب�شاط 

املنفردة �عمال �دار�ةع�� الوضعية فاملنطق يقت��� عدم تطبيق أح�ام �ذا القانون 

التصدي بالرغم من ذلك فبإم�ان القا��� �داري لكن .اقتصادي�شاطو املستقلة عن أّي 

لم تكن مرتبطة ب�شاط اقتصادي و البحث �� مدى مشروعي��ا إذا ما لو�دار�ة ولألعمال 

و ال �س�ند �� تقدير �ذه املشروعية بصورة �ان ل�ا تأث�� مقّيد أو منا�� للمنافسة ا��ّرة،

ق باملنافسة و النصوص املعّدلة و املتممة 03-03أي �مر (مباشرة ع�� قانون املنافسة 
ّ
املتعل

ما ي�ون أساسھ القانو�ي �و مبدأ حر�ة املنافسة الو )لھ
ّ
ا من أح�ام ذي يتم است�تاجھ ضمنيإن

.�ذا القانون 

ق باملنافسة و النصوص املعّدلة 03-03إذا قمنا بالتحليل ا��ر�� لألمر رقم 
ّ
املتعل

مادة تنص ع�� خضوع �عمال �دار�ة املاسة باملنافسة ا��ّرة فال نجد فيھ أّيةو املتممة لھ

ق سوى باالتفاقات ا��ظورة، التعسف �� وضعية 
ّ
ألح�ام �ذا القانون، ف�ذا �خ�� ال يتعل

.اية، و البيع بأسعار منخفضة �عسفيال�يمنة، التعسف �� وضعية التبعية �قتصاد

اع �عمال �دار�ة لقواعد قانون املنافسة تتمثل �� ا���ة املستعملة إلخضذا �انت إو عليھ، 

ھ ارتباط�ا ب�شاط اقتصادي
ّ
البدا من تجاوز التحليل مثل �ذا �رتباط�� حالة غياب، فإن

:و �ذا ما �سمح لنا من التمي�� ب�ن ا��ر�� لقانون املنافسة

و ال�� و النصوص املعّدلة و املتممة لھ03-03قواعد املنافسة و ال�� نجد�ا �� �مر رقم -

تفرض ع�� املؤسسات مجموعة من �ل��امات ال�� من شأ��ا أن تضمن منافسة شر�فة 

.و نز��ة �� السوق 

و الذي ثناء ممارس��ا لل�شاط �داري،ة أمبدأ املنافسة ا��ّرة الذي تخضع لھ السلطة العام-

ق باملنافسة و ال�� تنص03-03رقميمكن است�تاجھ من مضمون املادة �و�� من �مر
ّ
:املتعل
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��دف �ذا �مر إ�� تحديد شروط ممارسة املنافسة �� السوق و تفادي �ل ممارسات مقّيدة "

قتصادية، قصد ز�ادة الفعالية �قتصادية و تحس�ن للمنافسة و مراقبة التجميعات �

سلوكياتفاملبدأ �سا��� لقانون املنافسة يتمثل �� توجيھ ".ظروف مع�شة املس��لك�ن

يم أفضل السلع و ا��دمات دو ممارسات املؤسسات نحو منافسة نز��ة ع�� نحو يمك��ا من تق

فإّن مبدأ املنافسة ا��ّرة يمكن اعتباره بمثابة وسيلة  �ساسو ع�� �ذا .و بأفضل �سعار

.�642امة لتجسيد سياسة اقتصادية �عود بالدرجة �و�� بالنفع ع�� املس��لك

منازعات املنافسة خارج نطاق منذ زمن�� حقيقة �مر فإّن القا��� �داري �ان �عرف

 ة، فقانون الصفقات العموميةقانون املنافس
ً
و يجعل�ا من املبادئ يكّرس املنافسة ا��ّرة مثال

لصفقة العمومية أّي إخالل ��ذا املبدأ يجعل او�ذه الطائفة من العقودإلبراما��و�ر�ة 

ع�� حماية املنافسة ا��ّرة قبل أن ُيكرس�ا كمبدأ �داري القا��� عملكما .643قابلة لإلبطال

بادئ أخرى من بي��ا مبدأ حر�ة الصناعة ملتكر�سھو ذلك من خالل ،قراراتھعام للقانون �� 

ھ توصل أخ��ا �� العديد من القرارات الصادرة عنھ 644املبادرةحر�ةو التجارة و مبدأ
ّ
، غ�� أن

دون �حالة إ�� قاعدة أخرى أو مبدأ كمبدأ مستقلمن �س�ناد إ�� مبدأ املنافسة ا��ّرة

.645آخر

642 ZOUAÏMIA Rachid, « Les aides de l’Etat aux entreprises publiques économiques : une entrave au

principe de libre concurrence ?», Op.cit., p.p. 18-19.
، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية 2015س�تم�� 16مؤرخ �� 247-15من املرسوم الرئا��� رقم 05تنص املادة 643

ھو تفو�ضات املرفق العام،
ّ
لضمان نجاعة الطلبات العمومية و �ستعمال ا��سن للمال العام، :"مرجع سابق ع�� أن

لعمومية و املساواة �� معاملة امل�����ن و شفافية يجب أن ترا�� �� الصفقات العمومية مبادئ حر�ة الوصول للطلبات ا

...".�جراءات
644 DU MARAIS Bertrand, « L’Etat a l’épreuve du principe de la concurrence : analyse et perspective

juridique », politiques et management public, V 20, n° 1, 2002, p. 126.
 صدر قرار عن ا��كمة � 645

ً
مبدأ عاما ضمن املبادئ عد�أكّدت فيھ بأّن املنافسة ا��ّرة Besançonة ملدينة �ر ادفمثال

.القانونية للقانون الداخ�� و �تحادي

T.A. Besançon, 22 juillet 1999, Moniteur, 8 oct.1999, supplément, p. 429: "Principe de libre concurrence

consacré aussi bien par les principes généraux du droit de notre droit que par ceux du droit

communautaire".
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بأّي �شاط اقتصادي فال ع�� املنافسة رالعمل �داري املؤثو عليھ عندما ال يرتبط 

قة باملمارسات املقيدة يمكن ا��ديث عن إعمال قواعد قانون املنافسة
ّ
خاصة تلك املتعل

قةللمنافسة
ّ
و بصفة غ�� مباشرة بال�شاطات �قتصاديةبصفة مباشرةألّن �ذه �خ��ة متعل

ما يتم �عتماد ع�� مبدأ املنافسة ا��ّرة الذيصاديباألعمال �دار�ة املتصلة ب�شاط اقت
ّ
، و إن

.يجب اح��امھ �� �ل عمل إداري 

الفرع الثا�ي

ملنازعة �دار�ة للمنافسةا�� مواج�ةسلطات القا��� �داري من حيث 

توصلنا مما سبق إ�� ن�يجة مفاد�ا اختصاص القا��� �داري بالنظر �� �عمال 

�انت �ذه فُيطبق قانون املنافسة إذا.ي�ون ل�ا تأث�� ع�� املنافسة ا��ّرة �� السوق �دار�ة ال�� 

منفصلة عن �س�ند إ�� مبدأ حر�ة املنافسة إذا �انتأواقتصادي�عمال مرتبطة بأداء �شاط 

فالقا��� �داري �و القا��� الطبي�� لإلدارة بحيث يتدخل من أجل رقابة .مثل �ذا ال�شاط

عمال من خالل التأكد من خضوع �ذه � الصادرة ع��ا و ذلكعمال �دار�ةمشروعية � 

قانون املنافسة ع�� اعتبار أّن �ذا �خ�� أصبح مصدًرا من و اح��ام�ا للقانون بما �� ذلك

.مصادر املشروعية �دار�ة

التداخل مع أي طوي ع�� العديد من نقاط نإذا �انت املنازعة �دار�ة للمنافسة ت

العالمات املم��ة ل�ا و ال�� تجعل�ا العديد من، فذلك ال يمنع من وجود ى منازعة إدار�ة أخر 

دي ل�ذا إ�� الطا�ع �قتصا، و �عود مصدر �ذه ا��صوصيةبخصوصيات خاصة ��اتنفرد

قة ف��عات �قتصادية عادة ما ت�ون متج�ة نحو املستقبل،ا� فال�.ازعاتنالنوع من امل
ّ
متعل

باآلثار ال�� قد ت�تج�ا املمارسة �� املستقل و ال�� ي�ون ل�ا تأث�� ع�� ا��ياة �قتصادية �� 

ازعة �در�ة للمنافسة �و الت�بؤل�ذا الس�ب فإّن وظيفة القا��� �داري �� مجال املن.السوق 

prévoir املنافسة �� السوق باآلثار ال�� يمكن أن ي�تج�ا عمل إداري و ال�� يمكن أن تؤثر ع��.
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،العقدية أو املنفردةتجد مصدر�ا �� �عمال �دار�ةإّن املنازعة �دار�ة للمنافسة

عات عن طر�ق دعوى ��دف ا� من ال�ففي �ذا الوضع فإّن القا��� �داري يتصدى ل�ذا النوع 

أمام العيوب ال�� لكن ).اثاني(إ�� وضع حد للعمل �داري مصدر املمارسة املقّيدة للمنافسة

ق ببطء و �عقيد )أي قضاء تجاوز السلطة(�ع��ي �ذا النوع من القضاء
ّ
خاصة ما �عل

�جراءات ال�� ال يتما��� مع عالم �قتصاد، ف�ذا الوضع قد يدفع املتضرر من �عمال 

).أّوال(القضاء �ست��ا��قيدة للمنافسة إ�� ال��وء إ�� �دار�ة امل

وقف عند حّد إلغاء أو تأييد القرار �داري تظل املنازعة �دار�ة للمنافسة ال يإّن �مر �� 

ا املقيد للمنافسة، و إنما يمتد ال�ساؤل إ�� مدى إم�انية إثارة مسؤولية ا���ة املصدرة ل�ذ

فن�ساءل عن نوع املسؤولية، و كيف يتم تقدير الضرر العمل، فإذا �انت �جابة باإليجاب

).اثالث(ثار مستقبلية ع�� املنافسة؟�داري الذي ي�ون لھ آعمللاعن الناتج 

�� املنازعة �دار�ة للمنافسةالقضاء �ست��ا�� -أّوال

عندما �س�� �دارة إ�� تحقيق املص��ة العامة قد تصطدم باملص��ة ا��اصة 

�متيازات العامة ال�� ا إ�� ار�ة، و ع�� �ذا �ساس و اس�نادلأل��اص ا��اطب�ن بأعمال�ا �د

ا با��اطب�ن ��ا و من ثّم ال ذ أعماال من شأ��ا أن ت��ق أضرار تتمتع ��ا �ذه �دارة فإّ��ا قد تتخ

غ�� أّن .دعوى قضائية�اصم��ا عن طر�قي�ون أمام�م سوى ال��وء إ�� القضاء �داري �

ا طو�ال مما قد ي��تب عنھ وقتاضاة �دارة عادة ما �ستغرق إتباع مثل �ذه �جراءات �� مق

و من �نا .ا قد يصعب تدارك�ا �� املستقبلتنازع فيھ أو ي��تب عن ذلك أضرار ضياع ا��ق امل

و �ذا ما نجده �� القضاء النقائصتظ�ر ا��اجة إ�� استحداث قضاء من شأنھ أن �غطي �ذه

دون وقوع أضرار مؤقتة تحول الذي ُي�يح ل��صوم فرصة الستصدار تداب��،�ست��ا��

.�646ستحيل تدارك�ا �� املستقبل و ذلك إ�� ح�ن الفصل �� املوضوع

 أنظرحول �عر�ف القضاء �ست��ا��646
ً
:مثال

،  ديوان املطبوعات ا��امعية،4، ط 3، ج نظر�ة �ختصاص:املبادئ العامة للمنازعات �دار�ةد، ش��وب مسعو-

.486، ص 2007ا��زائر، 



بكيةلقطاعات الّتنظيم املادي لمص�� الباب الثا�ي
ّ

.ب�ن الّتأثر و الّتأث�� :ا��ّرة املنافسة�عد التحر�ر ع��الش

289

�عمال يمكن أن �ستعمل�ا املتقا��� ضد�يوجد ثالث أنواع من القضاء �ست��ا�

ل�ا تأث�� ع�� املنافسة ا��ّرة �� السوق أو ال�� من شأ��ا أن �عتدي ع�� مبدأ ي�ون �دار�ة ال��

، �عبارة أخرى �� مجال املنازعات �دار�ة للمنافسة يمكن ا��ديث عن ثالث حر�ة املنافسة

، �ست��ال �� )1(�ست��ال لوقف تنفيذ القرار �داري :و ��أنواع من قضاء �ست��ال

.)3(�دار�ةالعقود إبرام، و �ست��ال �� مادة )2(ساسيةمادة ا��ر�ات � 

من قانون �جراءات املدنية 919تنص املادة :�داري �ست��ال لوقف تنفيذ القرار -1

ھ647و �دار�ة
ّ
"ع�� أن ق �مر بقرار إداري و لو بالرفض، و ي�ون موضوع طلب :

ّ
عندما يتعل

إلغاء ك�� أو جز�ي، يجوز لقا��� �ست��ال، أن يأمر بوقف تنفيذ �ذا القرار أو وقف آثار 

��ر ذلك، وم�� ظ�ر لھ من التحقيق وجود وجھ خاص 
ُ
معينة منھ م�� �انت ظروف �ست��ال ت

قف التنفيذ عند الفصل �� ي�ت�� أثر و .دي حول مشروعية القرارمن شأنھ إحداث شك ج

."املوضوع

�ذه املادة فيمكن ألّي مؤسسة ترى نفس�ا متضررة من ممارسة مقّيدة إ�� ا اس�ناد

�� انتظار الفصل ف��ا لكنرفع دعوى إللغائھ و،افسة و ي�ون مصدر�ا قرار إداري ــــــــــــــللمن

طلب منھ وقف تنفيذ �ذا القرار إ�� ح�ن الفصل �� فيمكن أن ت��أ إ�� القا��� �ست��ا�� لت

، ليقوم �ذا القا��� بالفصل �� الدعوى �ست��الية م�� توفرت شروط�ا بموجب املوضوع

.648أمر غ�� قابل ألي طعن

النوع من �ست��ال أداة فعالة من ُ�ش�ل �ذا:�ست��ال �� مادة ا��ر�ات �ساسية-2

�تج آثار ع�� السوق 
ُ
و �� .649أجل التعرض لألعمال �دار�ة خاصة القرارات �دار�ة قبل أن ت

ا��� ــــــــــــــــــمن قانون �جراءات املدنية و �دار�ة �ع��ف للق�920ذا ا��ال نجد أّن املادة 

�ع�حافظة ـــللم650قائمة، أن يأمر ب�ل التداب�� الضرور�ة�داري، إذا �انت ظروف �ست��ال 

- COHIN Olivier, Contentieux administratif, 7eme Ed, LexisNexis, Paris 2012, p.p. 211-212.
.، يتضمن قانون �جراءات املدنية و �دار�ة، مرجع سابق2008فيفري 25مؤّرخ �� 09-08قانون رقم 647
.من املرجع نفسھ336أنظر املادة 648

649 ANTOINE Aurélien, Prérogatives de puissance publique et droit de la concurrence, Op. Cit., p. 326
أّن التداب�� املتخذة �� ظل القضاء �ست��ا�� ت�سم بالطا�ع املؤقت إ�� ح�ن الفصل �� املوضوع، �وإذا �ان �صل 650
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�كة من قبل أ��اص القانون العام، م�� �ان �ذا �ن��اك خط�� و غ�� ن�ا��ر�ات �ساسية امل

.مشروع

ھ يمكن استعمال �ذا النوع من القضاء �ست��ا�� �� ا��ال 
ّ
ع�� �ذا �ساس فإن

و �� حر�ة املنافسة، ف�ذه �خ��ة يمكن إدراج�ا 651أساسية�قتصادي من أجل حماية حر�ة 

فبالرغم أن دستور الّدولة ا��زائر�ة لم ينص ع�� حر�ة .ضمن ا��ر�ات ا��مية دستورً�ا

ھ 
ّ
 أن

ّ
قام بتكر�س�ا بصورة )أي املؤسس الدستوري(املنافسة كحر�ة أساسية قائمة بذا��ا، إال

ع�� أّن القانون يمنع �حت�ار 652من الدستور 43ة شرة و ذلك عندما نص �� املادغ�� مبا

فيمكن أن �س�نج بمف�وم ا��الفة بأّن القانون الذي يمنع �حت�ار .و املنافسة غ�� ال����ة

ھ يضمن املنافسة ا��ّرة، فمن �ذا املنطلق يمكن اعتبار�ا من ب
ّ
�ن و املنافسة غ�� ال����ة فإن

أي عمل إداري إ�� ح�ن الفصل مكن للقا��� �ست��ا�� حماي��ا ضدا��ر�ات �ساسية ال�� ي

، و�قوم بالنظر �� �ذا �ن��اك ا��مول ضد حر�ة املنافسة �� �� الدعوى املرفوعة �� املوضوع

.ساعة48مّدة 

�� مجال إبرام �يتدخل القا��� �ست��ا�:�ست��ال �� مادة إبرام العقود �دار�ة-3

�� �ذا العقود �دار�ة من أجل حمل �دارة املتعاقدة ع�� اح��ام مبدأ املنافسة، و تنص

ھ946/1ا��ال املادة 
ّ
"من قانون �جراءات املدنية و �دراية ع�� أن يجوز إخطار ا��كمة :

ليات مال�� تخضع ل�ا ع�دار�ة �عر�ضة، وذلك �� حالة �خالل بال��امات �ش�ار أو املنافسة

."قود �دار�ة و الصفقات العموميةإبرام الع

ّن �ذه ا��اصية ال نجد�ا �� التداب�� املتخذة فإ،قانونية غ�� ��ائية�وامر �ست��الية ت�سم بآثار مادية و أي أّن 

 �ست��ال �� مادة ا��ر�ات �ساسية ال يرتبط :�ماس�ب�نبمناسبة �ست��ال �� مادة ا��ر�ات �ساسية و ذلك ل
ً
أّوال

ا��ر�ات �ساسية عادة ما ت�ون غ�� برفع دعوى �� املوضوع، ثانًيا التداب�� ال�� يتخذ�ا القا��� �� مجال �ست��ال �� 

آثار التداب�� ت�ت��أين إداري و �ذا خالفا مثال للوضع الذي نجده �� �ست��ال لوقف تنفيذ قرار .ااجع ع��قابلة لل�� 

:رظللمز�د من التفصيل أن.املتخذة بمجرد الفصل �� املوضوع

MORALES Martin, « L'office du juge du référé-liberté à l'épreuve du principe d'impartialité », Revue du

droit public, n° 1, 2018, pp. 115-127.
651 Sur ce point voir : NICINSKI Sophie, Droit public de la concurrence, Op.cit., p. 167-168.

.ل��م�ور�ة ا��زائر�ة الديمقراطية الشعبية، معّدل و متمم، مرجع سابق1996دستور 652
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يمكن التمي�� ب�ن نوع�ن من �ست��ال �� مجال إبرام العقود �دار�ة، ف�ناك 

référéالتعاقد قبل �ست��ال précontractuelالعقد و الذي يتم ممارستھ قبل التوقيع ع��

رام �ل��امات ـــــــدم احتــــــــــــــــــــد تضرر من عــــــــــــــــــــــ�� �برام ي�ون قمن �ل ��ص لھ مص��ة �داري 

� بتوجيھ إعذار إ�� و �� �ذه ا��الة يقوم القا��� �ست��ا�لقة باإلش�ار و املنافسة،ــــــــــاملتع

ة
ّ
� مّدة يتو�� تحديد�ا، كما ل �باالل��امات املشار إل��ا وتأمره بت��يح �ذا �خالا���ة ا��ل

غرامة ��ديدية �سري من تار�خ انقضاء املدة املمنوحة للمخل من أجل ا أن ُيوقعضً لھ أي

قد إ�� ��اية الدعوى و كما ي�ون للقا��� �ست��ا�� سلطة �مر بتأجيل إبرام الع،�متثال

.653يوًما20و ع�� العموم ال ي�ب�� أن يتجاوز �ذا التأجيل �ست��الية

référéا �ست��ال �عد إبرام العقدكما نجد أيض contractuel و الذي يخضع لنفس

ق باالست��ال قبل التعاقد و املنصوص عليھ �� املادة 
ّ
من قانون �جراءات 946النظام املتعل

يظ�ر �� السلطة ال�� يتمتع ��ا القا��� دنية و �دار�ة ، غ�� أّن وجھ �ختالفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامل

�ست��ا�� �� �ذه ا��الة، فال ي�ون لھ سوى �مر بوقف تنفيذ العقد الذي تّم إبرامھ دون 

قة باإلش�ار و املنافسة إ�� ح�ن الفصل �� املوضوع
ّ
ق �مر ـــــــــــــــسواء �ع.اح��ام �ل��امات املتعل

ّ
ل

يوم للفصل �� الدعوى 20فإّن القا��� لھ مّدة إبرامھقد أو �عد ـــــــــالعإبرام�ال قبل �ستباال 

.�654سري من تار�خ إخطاره من �طراف املعنية

ا أّن املشرع ا��زائري منح اختصاصا حصر��� �خ�� ما يمكن تقديمھ كمالحظة و �و

ع��ا �عالننذ الصفاقات العمومية مإبرام��لس املنافسة للنظر �� �ختالالت ال�� �شوب 

ال��ا�ي للصفقة ، و يظ�ر �ذا �ختصاص ا��صري من العبارة ال�� بدأت ��ا إ�� غاية املنح

:و ال�� جاءت ع�� النحو التا��655املنافسةمن قانون 02املادة 

:�غض النظر عن �ل �ح�ام ا��الفة، تطبق أح�ام �ذا �مر ع��"

-. ."الصفاقات العمومية، بدًءا  ب�شر �عالن عن املناقصة إ�� غاية املنح ال��ا�ي للصفقة-...

.، يتضمن قانون �جراءات املدنية و �دار�ة، مرجع سابق25/2/2008املؤرخ �� 09-08من القانون رقم 946املادة أ653
.نفسھالقانون من967أنظر املادة 654
ق باملنافسة، معّدل و متمم، مرجع سابق2003يوليو 20مؤّرخ �� 03-03من �مر رقم 02أنظر املادة 655

ّ
.، يتعل
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قة باالست��ال �� مادة إبرام الصفاقات العمومية املنصوص عل��ا �� 
ّ
و عليھ فإّن �ح�ام املتعل

س�بعد ليتم إعمال أح�ام قانون املنافسة، خاصة وأّن �ذا �خ�� منح946املادة 
ُ
سوف �

ف بالتجارة من �
ّ
�لس املنافسة سلطة اتخاذ تداب�� مؤقتة بطلب من املد�� أو من الوز�ر امل�ل

أجل ا��ّد من املمارسات املقّيدة للمنافسة إذا اقتضت ذلك الظروف املست��لة لتفادي وقوع 

.656إصالحھضرر محدق غ�� ممكن 

للعمل �داري املقّيد للمنافسةسلطة القا��� �داري �� وضع حّد -ثانًيا

ا بأّن املنازعة �دار�ة للمنافسة مصدر�ا �و عمل إداري من شأنھ املساس أشرنا سابق

باملنافسة ا��ّرة �� السوق املعنية أو �عتداء ع�� مبدأ املنافسة الذي تل��م �دارة باح��امھ 

لعمل �داري املتنازع فيھ عبارة عن فع�� �ذا �ساس إذا �ان ا.عند ممارسة �شاط�ا �داري 

ق )2(يتصدى لھ عن طر�ق دعوى �لغاءقرار إداري فالقا��� �داري 
ّ
، أّما إذا �ان العمل يتعل

لكن قبل الوصول إ�� وضع حد للعمل �داري الذي �عت�� مصًدرا ).3(بالعقد فيقوم بف��ھ

لتحقيق للتأكد من وجود اجراءات القا��� �داري يباشر اللممارسة املقيدة للمنافسة فاّن 

، و لكن ن�ساءل عن مدى فعالية �ذه �جراءات املقررة �� قانون �جراءات املقّيد�ذا التأث��

)1(املدنية و �دار�ة للتصدي لل��اعات �قتصادية بما ف��ا نزاعات املنافسة

املدنية و �دار�ة �� مواج�ةمدى فعالية اجراءات التحقيق املقررة �� قانون �جراءات -1

املنازعة �دار�ة للمنافسة

جري �شأ��ا تحقيق 
ُ
 إذا أ

ّ
القاعدة العامة و�و أن املنازعة �دار�ة ال ت�ون محل فصل إال

توصف اجراءات التحقيق �� املنازعة �دار�ة و .��657ي��ا ل��كم ف��ا من قبل القا��� �داري 

ا �� إدارة الدعوى و البحث الذي يمنح بالطا�ع �ستقصا�ي
ً
للقا��� �داري املقرر دوًرا �شيط

و لقد أحاط املشرع ا��زائري با�تمام كب�� مرحلة التحقيق القضا�ي �� .و التق��� عن �دلة

من قانون �جراءات املدنية 873إ�� 838من املادة ةا خاصملنازعة �دار�ة ليضع ل�ا أح�اًم ا

.نفسھالقانون من 46أنظر املادة 656
، �لية مجلة العلوم القانونية و السياسية، "التحقيق �� املنازعة �دار�ة �� ا��زائر، تو�س، مصر"، بو�عاس نادية657

.146، ص 2014، جوان التاسععددالا��قوق و العلوم السياسية، جامعة الوادي، 
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ق �� مدى فعالية �ذه �جراءات  .�ة�دار و 
ّ
غ�� أن السؤال الذي نطرحھ �� �ذا املقام يتعل

للتحقيق �� مجال املنازعات �دار�ة الناتجة عن نزاعات اقتصادية بصفة عامة و نزاعات 

.املنافسة بصفة خاصة؟

حقيق إذا ما أجر�نا مقارنة ب�ن السلطات ال�� يتمتع ��ا مجلس املنافسة �� مرحلة الت

قررة لألّول و تلك املمنوحة للقا��� �داري 
ُ
.أك�� عددا و نطاقا من الثا�ي، نجد أّن تلك امل

658enquêtesفمجلس املنافسة لھ أن يجري تحقيقات قسر�ة coercitives من خالل السلطة

املمنوحة للمقرر بفحص واستالم �ل وثيقة ضرور�ة للتحقيق �� القضية دون أن ُيمنع من 

فع�� �ذا .659ذلك ب��ة الّسر امل�� كما لھ أيًضا ا���ز ع�� �ل مس�ند يمكنھ من أداء م�امھ

��اعات ال�� قد الال تتكيف مع النحو فإّن إجراءات التحقيق املقررة �� مجال املنازعات �دار�ة 

�ANTOINEستاذ يرى مجال املنافسة، و �� �ذا السياقثور ��ت Aurélien ھ يمكن تطو�ر
ّ
بأن

سلطات التحقيق املقررة للقا��� �داري من خالل التطبيق ال�سيط لقانون القضاء 

.�660داري 

�� مجال التحقيق ح�� �دار�ةقانون �جراءات املدنية و يمكن تطو�ر أح�ام و عليھ 

املمنوحة �جرائيةمن ب�ن الوسائل فمثالصيات املنازعة �دار�ة للمنافسة،تتما��� مع خصو 

�� فيمكن لھ استعمال �ذه الوسيلة661للقا��� �داري أثناء عملية التحقيق نجد ا����ة

املنافسة و �و مجلس اس�شارة ا��ب�� �� مجال باملنازعة �دار�ة للمنافسة فيقوممجال

.662املنافسة من أجل تقدير �ثر املاس باملنافسة الناتج عن العمل �داري 

 أنظر658
ً
:حول �ذه النقطة مثال

دولة اه، أطروحة لنيل ش�ادة دكتور )دراسة مقارنة بالقانون الفر����(، املمارسات املنافية للمنافسةكتو دمحم الشر�ف-

.308-305، ص ص 2005-��2004 القانون، فرع القانون العام، �لية ا��قوق، جامعة مولود معمري، ت��ي وزو، 
ق باملنافسة، معّدل و متمم، مرجع سابق2003يوليو 19املؤّرخ �� 03-03رقم من �مر51أنظر املادة 659

ّ
.، يتعل

660« … il est possible de développer les pouvoirs d’instruction du juge administratif par la simple

application du code de justice administrative. » ; ANTOINE Aurélien, Prérogatives de puissance publique

et droit de la concurrence, Op. Cit., p. 328
، يتضمن قانون �جراءات املدنية و �دار�ة، 2008فيفري 25املؤرخ �� 09-08من القانون رقم 858أنظر املادة 661

.مرجع سابق
ق باملنافسة، معّدل و متمم، مرجع سابق2003يوليو 19املؤّرخ �� 03-03من �مر رقم 38أنظر املادة 662

ّ
.، يتعل
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سلطة إلغاء القرار �داري املقّيد للمنافسة ا��ّرة-2

يملك مجلس املنافسة سلطة متا�عة املمارسات املقّيدة للمنافسة و �� س�يل ذلك لھ 

توقيع عقو�ات مالية ع�� �ل من يرتك��ا، و �� املقابل ال يحق للمجلس إلغاء القرارات �دار�ة 

عن م�� �انت مصدًرا ملثل �ذه املمارسات بل �عود �ختصاص للقا��� �داري الذي يتدخل 

تجاوز السلطة ال�� ال تمنح لھ سوى سلطة إلغاء القرار �داري أو تأييده، دون أن طر�ق دعوى 

ي�ون لھ ا��ق �� توقيع عقو�ات مالية ع�� �دارة املصدرة للقرار �داري املاس باملنافسة 

خدم غ�� أّن محدودية دعوى تجاوز السلطة عند إلغاء القرار املطعون فيھ أو تأييده ال ي.ا��رة

ازعة �در�ة للمنافسة، فأطراف �ذه �خ��ة يتعدى مطل��ا حّد إلغاء القرار ــــــــــــــــــــــــــــــــــة املنخصوصي

ال اعتداء ع�� مراكز�ا أمأو تأييده إ�� بحث القا��� �داري �� ما إذا �ان �ذا القرار �ش�ل 

.663القانونية �� السوق 

االذي �عت�� منبعح�� يقوم القا��� �داري بإلغاء القرار �داري و ع�� �ذا �ساس 

التأكد من مطابقتھ ال يبحث فقط �� مشروعيتھ عن طر�قللممارسة املقّيدة للمنافسة

يجب أن يتأكد من أّن لھ أثر مباشر و أكيد ع�� الس�� العادي لقاعدة أع�� منھ درجة بل

NICINSKI، فع�� حد �عب�� �ستاذة للمنافسة Sophie يجب أن يؤدي القرار �داري بالضرورة

و بصفة مباشرة و آلية إ�� وضع مؤسسة �� مركز يمنح ل�ا القوة لتعطيل مفعول قواعد قانون 

.664املنافسة

 
ّ
ة بصفة مباشرة و أكيدة باملنافسة ع�� العموم فإّن القرارات �دار�ة ال�� ت�ون مخل

عامل نفس معاملة 
ُ
القرارات �دار�ة �خرى ال�� ت�ون خاضعة لرقابة قضاء �لغاء، ا��ّرة �

لكن �ذا ال يمنع من وجود �عض الصعو�ات ال�� قد �عرقل عمل القا��� �داري و ال�� يمكن 

:ت��يص�ا فيماي��

663 ANTOINE Aurélien, Prérogatives de puissance publique et droit de la concurrence, Op.cit., p.351.
664 « … L’acte doit placer « nécessairement », « directement », et « automatiquement » un opérateur en

situation d’enfreindre les règles de la concurrence. ». NICINSKI Sophie, Droit public de la concurrence,

Op.cit., p.161
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حقيقية و فعلية، بما ف��ا منازعة املنافسة يتم معاقبة سلو�ات�� إطار املنازعة �قتصادية-

 �� ح�ن 
ّ
منذ إداري رد تقدير مشروعية قرار ازعة �لغاء يقوم القا��� ع�� ُمجمنإطار �� ھأن

.تار�خ صدوره

قة باآلثار ال�� قد -
ّ
املنازعات �قتصادية عادة ما ت�ون متج�ة نحو املستقبل، ف�� متعل

ل�ذا .اة �قتصادية �� السوق ت�تج�ا املمارسة �� املستقل و ال�� ي�ون ل�ا تأث�� ع�� ا��ي

prévoirالس�ب فإّن وظيفة القا��� �داري �� مجال املنازعة �در�ة للمنافسة �و الت�بؤ 

ب�نما .باآلثار ال�� يمكن أن ي�تج�ا عمل إداري و ال�� يمكن أن تؤثر ع�� املنافسة �� السوق 

قدير مشروعية القرار �داري منازعات �لغاء فتتجھ نحو املا��� من خالل قيام القا��� بت

.منذ تار�خ صدوره

فإّن القا��� �داري يمكن أن يتجاوز محدودية دعوى تجاوز م�ما يكن من �مر 

من خالل استعمال سلطات أخرى ممنوحة لھ بموجب قانون )دعوى �لغاء(السلطة

�داري �� توجيھ و من ب�ن �ذه السلطات نذكر سلطة القا���.�دار�ة�جراءات املدنية و 

، إذ يمكن لھ أن �ستعمل �ذه التقنية �� مجال املنازعات �دار�ة للمنافسة، 665أوامر لإلدارة

ائر و لف��ة طو�لة مبدأ حظر توجيھ �وامر لإلدارة من طرف القا��� �داري و لقد تأكد �ذا املبدأ �� لقد تب�ت ا��ز 665

:العديد من قرارات مجلس الّدولة ا��زائري نذكر م��ا

جاءالذي،161ص ،03،2003عدد،الدولةمجلسمجلة،��15/07/2002مؤرخ5638الدولة رقم مجلسقرار-

أن�عمل، وبالقياميلزم�اأن�ستطيعالف�ولإلدارة�عليماتأوأوامريصدرأنالقضاءبإم�انل�س":ماي��فيھ

"..بالتعو�ضا��كمأواملعيبةالقراراتإلغاءع��فقطتقتصرسلطتھ

، حيث جاء 145، ص 2003، 04، مجلة مجلس الّدولة، عدد 80/04/2003، مؤّرخ �� 014989قرار مجلس الّدولة رقم -

"فيھ مبدأعل��ايطبقأني�ب��فإنھكعقو�ةبھالقا���ينطقال��امال��ديديةالغرامةأنبماو�خ����وأنھحيث:

.بقانون س��ايجبو�التا��والعقو�ات،ا��رائمقانونية

أنو��ا،صراحةيرخصقانون أييوجدالدامماال��ديديةبالغرامةالنطق�دار�ةاملسائل��للقا���يجوز الأنھحيث

."تجا�ل �ذاقد��ديدية�غرامةالطردقراربإرفاقھاملستأنفالقرار

ھ و ع�� إثر صدور قانون �جراءات املدنية و �دار�ة �� 
ّ
تم العدول عن �ذا املبدأ و أقّر املشرع صراحة 2008غ�� أن

و للمز�د من التفصيل �� �ذا املوضوع .986إ�� 976:ك من خالل املوادللقا��� �داري �سلطة توجيھ أوامر لإلدارة و ذل

:أنظر

مجلة ، "سلطة القا��� �داري �� توجيھ أوامر لإلدارة ب�ن ا��ظر و �باحة"،شرون حس�نة، بن مشري عبد ا��ليم-

.245-228، ص ص 2017، العدد الثا�ي، جامعة دمحم خيضر ب�سكرة، أفر�ل �ج��اد القضا�ي
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ل باملنافسةفبدال من إلغاء القرار �داري 
ّ

�� نفس مضمون القرار من يقوم بتوجيھ �دارة ا��

لالمتثال، و�ذا محّددةوجھ الالمشروعية املثار فيھ مع تقييد�ا بمدة زمنيةأجل أن تتدارك

من قانون �جراءات املدنية و �دار�ة و ال�� تنص ع�� 978ا��ّل يمكن است�تاجھ من املادة 

ھ
ّ
:أن

ب �مر أو ا��كم أو القرار، إلزام أحد ���اص املعنو�"
ّ
ة العامة أو �يئة تخضع عندما يتطل

الختصاص ا���ة القضائية �دار�ة باتخاذ تداب�� تنفيذية معينة، تأمر ا���ة منازعا��ا

القضائية �دار�ة املطلوب م��ا ذلك، �� نفس ا��كم القضا�ي، بالتدب�� املطلوب مع تحديد 

".أجل للتنفيذ، عند �قتضاء

ار ا��ّل ا أن ال ُيقّصر دوره فقط عند حّد إلغاء القر كما يمكن للقا��� �داري أيض

من 979باملنافسة ا��ّرة و إنما لھ أيًضا أن �ستعمل سلطة ا��لول املمنوحة لھ بموجب املادة 

.ار�ةقانون �جراءات املدنية و �د

، فقد إلغاءت�نوع صور حلول القا��� �داري محل �دارة �� دعوى و ع�� أساس �ذه السلطة

س القانو�ي للقرار أو التعديل من س�ب القراريحل محل �دارة من أجل التعديل من �سا

.666أو يقوم بتحو�ل القرار �داري الباطل إ�� مشروع

العقد املقّيد للمنافسةسلطة إبطال-3

مثل الصفقات العمومية، عقود (لقد أصبح  اليوم خضوع  عقود الطلبات العمومية 

م بھ، فمن ج�ة �عت�لقانون املنافسة و)تفو�ض املرفق العام
ّ
� ملبدأ حر�ة املنافسة أمر مسل

، من ج�ة أخرى �اب املمارسات املقّيدة للمنافسةا الرتمرحلة �برام و التنفيذ مجاال خصب

ع�� تداءعلال درا  ــــــــــلة بھ قد ت�ون مصـــــــد ذاتھ أو القرارات �دار�ة املتصـــــقد �داري �� حــــــــفالع

قة باإلش�ار و املنافسةقواعد 
ٌ
.667املنافسة عندما ال تح��م �دارة عند إبرامھ �ل��امات املتعل

مجلة ، "�ع��اف القانو�ي للقا��� �داري بمواج�ة �دارة �� تنفيذ �ح�ام القضائية"، برا�ي�� س�ام، برا�ي�� فايزة-

228-209، ص ص 2014، العدد العشر، جانفي وقا�ع السياسة و القانون 
:حول �ذه الفكرة أنظر666

�وامر للقا��� �داري، أطروحة لنيل ش�ادة دكتوراه �� ا��قوق، ، سلطات القا��� �دار�ة �� توجيھ آمال �ع�ش تمام

.2011/2012تخصص قانون عام، �لية ا��قوق و العلوم السياسية، جامعة دمحم خيضر، �سكرة، 
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ق �مر بممارسات مقّيدة للمنافسة صدرت من امل�����ن �� عقد من عقود 
ّ
عندما يتعل

ع�� اعتبار أن الطلبات العمومية، فإّن مجلس املنافسة �و الذي يتصدى ملثل �ذه السلو�ات 

ش�ل �شاعملية ال�
ُ
ط اقتصادي صادر من ��� للفوز �عقد من عقود الطلبات العمومية �

ع�� �ذا �ساس نجد املشرع ا��زائري أخضع الصفقات .668ق اقتصاديةمتعامل �� سو 

.العمومية لقانون املنافسة و الختصاص مجلس املنافسة

عقود الطلبات العمومية خاصة ما إبراماجراءاتلكن ملا ال تح��م �دارة املتعاقدة 

ق بال��اما��ا 
ّ
نا ال يمكن ا��ديث عن ممارسات مقّيدة للمنافسة �فو املنافسة، باإلش�ار�عل

ما  �ذا �خالل يدخل ضمن 
ّ
وفق قانون املنافسة و ال عن اختصاص مجلس املنافسة، و إن

من قانون 13ملادة او �� �ذا السياق نجد.اختصاص القضاء و بالضبط القا��� �داري 

ھتنص 669املنافسة
ّ
من �ذا �مر، يبطل �ل 09و08بأح�ام املادت�ن �خاللدون :"ع�� أن

ق 
ّ
10و 7و6املمارسات ا��ظورة بموجب املواد بإحدىال��ام أو اتفاقية أو شرط �عاقدي يتعل

".أعاله12و 11و 

آخر مصدره العقد �س�ب إخاللھ إّن إبطال اتفاقية أو شرط �عاقدي أو أّي ال��ام 

باملنافسة ا��ّرة أو تقيّيده ل�ا يدخل ضمن �ختصاص �صيل و ا��صري للقضاء، فال يملك  

يقّيد من عقد إداري و عندما يتعلق �مر �.مجلس املنافسة سلطة توقيع مثل �ذا ا��زاء

 املنافسة أو لم تح��م فيھ �دارة مبدأ املنافسة ا��ّرة،
ً
للمعيار العضوي املعتمد عليھ فإعماال

، فإّن القا��� �داري �و الذي يملك سلطة إبطال �� ا��زائر�� توز�ع �ختصاص القضا�ي

و لقد أكّد مجلس الّدولة الفر���� ع�� اختصاص القا��� �داري �� تقدير مشروعية العقد،

Millionقضية (عقد إداري بالنظر إ�� قانون املنافسة et Marie.( و لقد أكّد املشرع ا��زائري

قة 
ّ
قة بال��اما��ا�دارة بإخاللع�� اختصاص القا��� �داري باملنازعة املتعل

ّ
باإلش�اراملتعل

تكر�س املنافسة عند إبرام العقد �داري، وجعل �ذه املنازعات من اختصاص القضاء و

667 KALFLECHE Grégory , « Secteur public et concurrence : la convergence des droits . A propos des droits

de la concurrence et de la commande publique », AJDA, 2007 p. 2421 .
668KALFLECHE Grégory, Op.cit., p. 2421.

ق باملنافسة، معّدل و2003يوليو 19مؤّرخ �� 03-03أمر رقم 669
ّ
.متمم، مرجع سابق، يتعل



بكيةلقطاعات الّتنظيم املادي لمص�� الباب الثا�ي
ّ

.ب�ن الّتأثر و الّتأث�� :ا��ّرة املنافسة�عد التحر�ر ع��الش

298

�كمة �دار�ة من �ذا �خالل �ست��ا��، ف�ل من لھ مص��ة من إبرام العقد لھ إخطار ا�

.قد أو �عد إبرامھسواء قبل إبرام الع

ل للمحكمة سلطة تقدير�ة واسعة �� تقدير ا��زاء املناسب �� حالة عدم امتثال �دارة خالو

عقد تفو�ض املرفق العام(داري �� ا��الة ال�� ي��م ف��ا العقد � فمثال.املدة الزمنية املقررة

:اح��ام مبدأ املنافسة ا��رة فإّن القا��� �داري يتمتع �سلطات متعّددة ت��اوح ب�ندون )مثال

.وقف التنفيذ، ف�� العقد، إبطال العقد

ي �� التعو�ض عن الضرر التناف���سلطة القا��� �دار -اثالث

ھ ناتج عن الس�� العادي للعبة الضرر التناف���ُ�عت��
ّ
مشروًعا �� نظر القانون ألن

ھ قد يتحّول �ذا الضرر إ�� وضع غ�� مشروع670املنافسة
ّ
إذا �ان �ستوجب التعو�ض، غ�� أن

ن�يجة ممارسة مقيّدة للمنافسة أو ن�يجة عمل صادر عن �دارة أدى إ�� املساس باملنافسة �� 

.السوق 

ا إّن السؤال الذي نطرحھ �� �ذا املقام يتعلق بنوع املسؤولية املثارة �� حالة ما إذ

�� �ذا �طار ترى بضرر ي��ق أحد املؤسسات؟مخل باملنافسة ا��ّرة�س�ب عمل إداري 

�NICINSKIستاذة  Sophie 
ّ
حر�ة املنافسة �� السوق عن ھ �� حالة ما إذا عرقلت �دارة بأن

صادر ع��ا، فإّ��ا ت�ون مسؤولة عن الضرر الناتج عن )قرار أو عقد إداري (طر�ق عمل إداري 

.671تلك �عمال و �ذه املسؤولية تدخل ضمن تلك الناجمة عن ا��طأ ال�سيط

لكننا نرى غ�� ذلك، ففي ا��الة ال�� تمارس ف��ا �دارة العامة �متيازات العامة املقررة 

ن �ذه �متيازات ال�� ي�ون ل�ا أثر ترتكب أي خطأ �� ذلك و لكن من شأأنل�ا قانوًنا دون 

، �أن تقوم مثالبدون خطأماس باملنافسة ا��ّرة، ف�نا يمكن ا��ديث عن مسؤولية �دار�ة 

�دارة بمنح حق حصري ملؤسسة معينة ع�� أساس أّ��ا تؤدي م�ام مرفق عمومي، ففي �ذا 

 أّن الوضع فإّن �دارة ال ت�ون قد ارتكبت أي خطأ ألّن القانون منح ل�ا �ذا �متياز
ّ
، إال

670 DORANDEU Nicolas, Le dommage concurrentiel, Presse universitaire de Perpignan, Perpignan, 2000,

p 179.
671 NICINSKI Sophie, Droit public de la concurrence, Op. Cit., p. 168-169.
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، ف�نا يمكن للمؤسسات املتضرر من يؤدي إ�� التأث�� ع�� حر�ة املنافسة �� السوق ممارستھ 

ب�ن �ذا العمل الصادر من �دارة املطالبة بالتعو�ض بمجرد إثبات وجود عالقة سب�ية عمل 

كما قد تقوم مسؤولية .و الضرر الذي أصابھ دون إثبات خطأ من جانب �ذه �دارة�دارة

إبرام عقود إدار�ة دون أن بف��ا و ذلك �� ا��الة ال�� تقوم�دارة ع�� أساس ا��طأ ا��سيم

ف�نا ت�ون ،)مثال عقود تفو�ض املرافق العامة(و املنافسةباإلش�ارل��امات ا��اصة تح��م �

جب �عو�ض �ل متضرر من �ذا التصرفجسًما يو �دارة قد ارتكبت خطأ

ھ �� ظل املنازعة �دار�ة للمنافسة يمكن أن 
ّ
ثار عّدة صور و عليھ يمكن أن �س�نج بأن

ُ
ت

للعمل �داري الذي ي�ون لھ تأث�� ع��  مبدأ حر�ة املنافسة، فما ع�� ملسؤولية �دارة املصدرة 

.القا��� �داري سوى البحث �� الشروط القانونية ل�ل نوع من أنواع املسؤولية �دار�ة

ق بتقدير الضرر �� املنازعة �دار�ة للمنافسة، فالصعو�ة ال�� يصادف�ا 
ّ
أّما ما �عل

املتمثل �� �ثر املقيد للمنافسة الناتج عن العمل أّن ا��طأ �داري تمكن �� �ون القا��� 

�داري ي�ون متجھ نحو املستقبل �عبارة أخر فإّن الضرر الذي ي��ق املؤسسات من �عمال 

.سة عبارة عن ا��سارة ال�� قد ت��ق مصا���ا �قتصادية �� املستقبل�دار�ة املقيدة للمناف

ھ يمكن تج
ّ
التعو�ض ع�� "اوز �ذه الصعو�ة من خالل �عتماد ع�� نظر�ةو ع�� العموم فإن

، ففي إطار املنازعة �دار�ة للمنافسة إذا تأكد القا��� �داري من "أساس ضياع الفرصة

 
ّ
يقوم بتعو�ض املؤسسة ھ�ثر املباشر و �كيد للعمل �داري ع�� س�� املنافسة ا��ّرة، فإن

.ن ر�ح �سب العمل �داري املتضررة ع�� أساس ما فا��ا م
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خاتمة الفصل الثا�ي

إّن ا��ديث عن تأث�� فكرة املرفق العام ع�� املنافسة ا��ّرة أدى بنا إ�� �سليط الضوء ع�� 

نطاق تطبيق قانون املنافسة الذي يمكن است�تاجھ من نص املادة الثانية من قانون املنافسة، 

ف�ذه �خ��ة كرست مبدأ خضوع �ل �شاط اقتصادي من �شاطات �نتاج و التوز�ع 

و ا��دمات و �ست��اد لقانون املنافسة و الختصاص مجلس املنافسة �غض النظر عن صفة 

غ�� أّن نفس املادة وضعت است�ناء، و �� حقيقة �مر من شأن إعمال �ذا �ست�ناء .القائم بھ

عة ممارسات قد ي�ون ل�ا تأث�� ع�� املنافسة املنافسة من متا�اس�بعاد مجلسإ��أن يؤدي 

.ا��ّرة و لكن يتم ت��ير�ا بأداء م�ام مرفق عمومي من خالل استعمال امتيازات السلطة العامة

فاملشرع ا��زائري من خالل الفقرة �خ��ة من نص املادة الثانية من قانون املنافسة ي�ون قد 

ب املص��ة العامة ع�� حساب حماية املنافسة، و�� لست املّرة الوحيد ال�� �ستعمل ف��
ّ
ا غل

.مكرر من قانون املنافسة21و املادة �09ذا املنطق بل يظ�ر �� مواد أخرى �املادة 

تحت مظلة ّن �ذا املنطق املعتمد من قبل املشرع ا��زائري �� �عطيل املنافسة ا��ّرة إ

ما يدل ع�� ���ء واحد و�و رغبتھ �� عدم التحر�ر التام ع�� املبادرة ا��اصة 
ّ
حماية املص��ة إن

فاملرفق العام �و .بال�سبة القطاعات ذات الطا�ع املرفقي مثل القطاعات الشبكيةخاصة 

الس�يل الوحيد و املشروع الذي يمكن أن �س�ند إليھ الّدولة لفرض سياد��ا، فع�� �ذا 

.�ساس فتحر�ر�ا ع�� املنافسة محاط بضوابط من شا��ا أن تحتفظ للّدولة بم�انة املسيطر

القطاعات الشبكية ذات الطا�ع املرفقي و خضوع�ا ألح�ام فتحر�رمن ج�ة أخرى 

.� تطبيق �ذا القانون قانون املنافسة يؤدي بالضرورة إ�� ا��ديث عن دور القا��� �داري �

ا من ر ا بھ خاصة ��  اج��ادات القضاء الفر���� بأّن قانون املنافسة �عد مصدفأصبح مسلم

ّن �دارة أصبحت ملزمة باح��ام مبدأ املنافسة ا��ّرة  ، ع�� اعتبار أمصادر املشروعية �دار�ة

القا��� �داري يلعب دورا و عليھ فلقد أصبح.و قواعد قانون املنافسة �� �شاط�ا �داري 

.ا �� التوفيق ب�ن حر�ة املنافسة و متطلبات املرفق العامكب�� 
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ب الثا�يخاتمة البا

ع�� املنافسة ا�ع�اس ع�� القواعد املادية لقد �ان لعملية تحر�ر القطاعات الشبكية 

و لقد بّ�نا �ذا التأثر من جانب تب�� املشرع ال�� تنظم وتحكم �ذه ال�شاطات املرفقية،

ا��زائري �� العديد من النصوص القانونية املنظمة ل�ذه القطاعات ما �س�� با��دمة 

�ئة تنافسية، فمن �ذا املنطلق الشاملة ال�� اعت��نا�ا بمثابة وجھ جديد للمرفق العامة �� ب

يمكن القول بأّن عملية التحر�ر لم تؤدي إ�� زوال فكرة املرفق العام من �ذه القطاعات بل تّم 

تحو�ر�ا بالش�ل الذي تتما��� مع التطورات ا��اصلة ال�� أدت بإخراج املرافق الشبكية من 

.نظام �حت�ار إ�� نظام املنافسة ا��ّرة

طات الشبكية ع�� املنافسة �ان لھ ا�ع�اس ع�� املبادئ و القواعد فعملية تحر�ر الق

مة للمرفق العام ال�� املادية ال�� تحكم �ذه القطاعات من جانب�ن، �ّول طال املبادئ العا

ا �� مضمو��ا و �عز�ًزا �� عدد�ا، ب�نما الثا�ي طال عملية تمو�ل م�ام املرفق ش�دت تحديث

.ق مساعدات الّدولة ا��ظورة �� منظور قواعد املنافسةالعام ح�� ال تدخل ضمن نطا

لكن ال يمكن بأي حال من �حوال تجا�ل فكرة املرفق العام ضمن مسار عملية تحر�ر 

املرافق العام الشبكية، فم�ما بلغت درجة �نفتاح املطبقة ع�� مثل �ذه ا��االت فال يمكن 

ق أن ي�ون بدون تأثر ��ذه الفكرة، بدليل أن ا
ّ
 است�نائيا فيما يتعل

ً
ملشرع ا��زائري وضع نظاما

بنطاق تطبيق قانون املنافسة، بموجبھ يتم اس�بعاد أح�امھ �لما �ان �ناك اصطدام بأداء 

.ال�ادفة إ�� تنظيم مرفق عامالعام أو امتيازات السلطة العامم�ام املرفق

خاصة (استعملھ القا��� �داري بل أك�� من ذلك، ففكرة املرفق العام  �� �ساس الذي 

�� �حتفاظ باختصاصھ بالنظر �� املنازعات �دار�ة للمنافسة، بموجب �ذا )الفر����

التوجھ أصبح القا��� �داري يجعل من قانون املنافسة مصدًرا من مصادر املشروعية �در�ة 

فق عمومي، و ال�� من للتصدي لل��اعات الناشئة عن �عمال �دار�ة ال�ادفة إ�� تنظيم مر 

.شأ��ا املساس باملنافسة ا��ّرة
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عامة�خاتمة

�ا��زائر  ��� �الشبكية �القطاعات �الّد �ش�دت �معظم ��خرى و�� ��ول �من�تطوًرا سر�ًعا

��إّن�تحر�ر�املنافسة�ا��ّرة�من�تنظيمات�احت�ار�ة�إ���مجاالت�مفتوحة�ع���تتحولخاللھ� .

� �ا��ّرة �املنافسة �ب�ن �توازن �إيجاد �إ�� �ماسة �حاجة د
ّ
�ول �القطاعات �تحقيق��ذه �إ�� ال�ادفة

� �ا��اصة �املاملص��ة �تقد�سو�فكرة �أساس �ع�� �القائمة �العام �العامة�رفق �ل�ذا�املص��ة ،

�وضع �إ�� �الداخلية ��شر�عا��ا �خالل �من �الّدول ��س�� �إ����الس�ب ���دف �قانونية قواعد

�ذا�التوازن.مثل�تحقيق�

�التنظيم �ع�� �ا�ع�اس �لھ ��ان �الشبكية �ل�ذه��ال�يك���تحر�ر�القطاعات التقليدي

�املرفق �الطا�ع �ذات �ياملجاالت �فكرة �تب�� �خالل �من ��انت �و�البداية �����إشراك، ا��واص

.�الطبي��استغالل�مثل��ذه�ال�شاطات�ال����انت����ف��ة�سابقة�قائمة�ع���نظام��حت�ار�

� ��ذا ���ساسفع�� �تم �التفو�ض �فكرة �عن�و�ال�تب�� �العامة �السلطة �خاللھ �من �تنازلت �

و�التجاري�ملص��ة�القطاع�ا��اص�معتمدة�إّما��الل��ذه�املرافق�ذات�الطا�ع�الصنا��استغ

�القرار��داري  �وسيلة �ع�� �أو �العقد �وسيلة �تكر�س�ع�� �و �الشبكية �فتحر�ر�القطاعات .

خواص�جدد�إ���القطاع�املع���و��املنافسة�ا��ّرة�ف��ا�من�شأنھ�أن��سمح�بدخول�متنافس�ن

املقدمة�و�التخفيض�من��التحس�ن�من�نوع�ا��دمةاملتنافسة�إ���يدفع�املؤسسات���ذا�ما

.�اأسعار 

تماشًيا�مع�فتح�القطاعات�الشبكية�ع���املنافسة،�لم�تقتصر�السياسة�املعتمد�من�

ما�املرفقية�خول�����ذه�املجاالتعند�حّد�تفو�ض�القطاع�ا��اص�للد�العامة�السلطة
ّ
،�و�إن

��قام �بموجبھ �أسا��� �مبدأ �بتكر�س �ا��زائري �املشرع �و�دور�أيًضا �تنظيم �النظر��� أعاد

حت�اري�،�ف�ذا��خ������ظل�النظام�� الناشط�����ذه�القطاعات�املتعامل�التار����العمومي

قة�ب
ّ
تّم�تب����فبتحر�ر��ذه�املجاالت�التنظيم،بأو���االستغالل��ان�يتو����ل�امل�ام�سواء�املتعل

و�الفاعل�ن�ف��ا.�بحيث�تم�الفصل��تتمثل����إعادة�توز�ع�امل�ام�ب�ن�املتدخل�نديدة�فكرة�ج

�جانب� �إ�� �العمومي �التار��� �املتعامل �من ��ل �يمارس�ا �أصبح �ال�� ��ستغالل �م�مة ب�ن
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�ا��واص ��قتصادي�ن �تنافسية�املتعامل�ن �و�التنظيمبصورة �الضبط �م�مة �أما فتتوال�ا��،

�يئات�جديدة�ضمن�املنظومة�املؤسساتية�للّدولة�و����سلطات�الضبط��قتصادي.

ھ�ال�يمكن�ف�و�أمام�وجود�املتعامل�التار����العمومي����مثل��ذه�ال�شاطات،�ضف�إ���ذلك
ّ
إن

�ف� �و�شر�فة �فعالة �تنافسية �ب�ية �املتعامل�ن���اإقامة ��ّل �أمام �املتاحة �الفرص ��انت �إذا
ّ
إال

��مر��ق ق
ّ
��عل �سواًء �و�متعادلة �م�ساو�ة �املع�� �القطاع ��� �الناشط�ن باملتعامل�ن�تصادي�ن

�أو�ا��واص، ��خ���لل�العمومي�ن �التعديل ��� �الدستوري �املؤسس �قام �الس�ب دستور�ل�ذا

و�املساواة�ب�ن��ل�املتعامل�ن�بدأ�الت�افؤ����الفرصمل�ضم���تكر�سب�2016ا��زائري�����سنة�

� �املادة ��� �نصھ �خالل �من �ازد�ار���43قتصادي�ن �ع�� �ال���يع �ضرورة � �ع�� �الدستور من

دون�التمي���بي��ا�من�أجل�تحقيق�تنمية�اقتصادية.��-عمومية��انت�أو�خاصة�-املؤسسات�

�من�ج�ة�ل�و�وظيفة�التنظيم،كما�ترتب�عن�تكر�س�مبدأ�الفصل�ب�ن�م�مة��ستغال

النظام�العام�الضبطي�و�الذي�بما��س�����إرساءتب���آلية�الضبط�القطا���ال�ادفة�إ����أو���

� �ملُ�عد �املث�� �الوسيلة �القطاعات ��ذه �التنافس��النتقالرافقة �نظام ��حت�ار�إ�� �نظام من

ج�ة�ثانية�تّم�إعادة�النظر����العالقة�القائمة�ب�ن�املتعامل�العمومي�التار����مع��.�و�منا��ّر 

�الشر�ات� ��� �املكرس �املسا�مة �نظام �إ�� ��دار�ة �الوصاية �نظام �من ��نتقال �ليتم الّدولة

التجار�ة.�

�الذي� �التطور �خالل �من �أيًضا �نلمسھ �الشبكية �القطاعات �عرفتھ �الذي �التحول إّن

فبفعل�تب���مبدأ�املنافسة��.املنظمة�ل�ذه�املرافق�العمومية�املادية�ام�و�القواعدعرفتھ��ح�

�تنافسية �ب�ئة ��� �العام �للمرفق �جديد ��وجھ �الشاملة �ا��دمة �ظ�رت �املرفق�ف��ا ��ان �فإذا .

�معّ�ن،� ��شاط ��حت�ار�ع�� �الّدولة �تفرض �خالل�ا �من �ال�� �القانونية �الوسيلة ��ش�ل العام

�وسيلة�يتفع���نقيض�ذلك�فا
ّ
.م�من�خالل�ا�تحر�ر�املرافق�الشبكية��دمة�الشاملة�ما����إال

�إ��� �يؤدي �لم �املنافسة �ع�� �و�فتح�ا �الشبكية �تحر�ر�القطاعات �فإّن ��مر� �من �يكن و�م�ما

ما�أدى�إ���تحو�ر�ا�ع���النحو�الذي�يجعل�ا�تواكب�التطورات�
ّ
زوال�فكرة�املرفق�العام�و�إن

املبادئ�العامة�للمرفق�العام�ع���فعملية�التحر�ر��ان�لھ�ا�ع�اس���فمن�ج�ة�أو���ا��اصلة،�

ا����مضمو��ا�و��عز�ًزا����عدد�ا،�و�من�ج�ة�ثانية�ا�عكست�ع���عملية�
ً
ال���ش�دت�تحديث
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�ضمن� �ال�تدخل �ح�� �قانونية �بقواعد �تأط���ا �ضرورة �خالل �من � �العام �املرفق �م�ام تمو�ل

منظور�قواعد�املنافسة.نطاق�مساعدات�الّدولة�املحظورة����

�مسار�عملية� �ضمن �العام �املرفق �فكرة �تجا�ل ��حوال �من �حال �بأي �ال�يمكن لكن

�بلغت�درجة��نفتاح�املطبقة�ع���مثل��ذه�املجاالت� تحر�ر�املرافق�العام�الشبكية،�فم�ما

�است�
ً
نائيا�فال�يمكن�أن�ي�ون�بدون�تأثر���ذه�الفكرة،�بدليل�أن�املشرع�ا��زائري�وضع�نظاما

��ناك� ��ان ��لما �أح�امھ �اس�بعاد �يتم �بموجبھ �املنافسة، �قانون �تطبيق �بنطاق ق
ّ
�يتعل فيما

.�ذا�مرفقاصطدام�بأداء�م�ام�املرفق�العام�أو�امتيازات�السلطة�العام�ال�ادفة�إ���تنظيم�

بل�أك���من�ذلك،�ففكرة�املرفق�العام������ساس�الذي�استعملھ�القا�����داري(�خاصة�

��ذا�الفر��� �بموجب �للمنافسة، ��دار�ة �املنازعات �بالنظر��� �باختصاصھ ��حتفاظ ��� (�

�مصادر�املشروعية� �من �مصدًرا �املنافسة �قانون �من �يجعل ��داري �القا��� �أصبح التوجھ

�در�ة�للتصدي�لل��اعات�الناشئة�عن��عمال��دار�ة�ال�ادفة�إ���تنظيم�مرفق�عمومي،�و�

ملنافسة�ا��ّرة.��ال���من�شأ��ا�املساس�با

�خ �البحثمن ��ذا �املنافسة��الل �ع�� �الشبكية �القطاعات �فتح "� ��عنوان املوسوم

ر�ر�ال���ت�ن��ا�إبراز�ا�ع�اسات�عملية�التح�ناوحتمية�املحافظة�ع���فكرة�املرفق�العام"،�حاول

� �العامة �السلطة �التقليديع�� ��حت�ار��ةقائم�ت�ان�ال���الشبكية�تلقطاعال�التنظيم ع��

�و����.الطبي�� �ن�يجة �إ�� �التوصل ھ�و�تم
ّ
�ووا����أن �صر�ح �إطار�قانو�ي �وجود �من بالرغم

نا�نلمس�تردد�ا���ومة�
ّ
�أن

ّ
يحرر�القطاعات�الشبكية�و�يفتح�ا�أمام��س�ثمارات�ا��اصة،�إال

�يفسر�ذلك��و�الطا�ع��س��اتي���مل ثل��ذه����التجسيد�امليدا�ي�ل�ذه�القوان�ن،�و�لعّل�ما

املجاالت�����قتصاد�الوط���و�التخوف�من�فقدان�السيطرة�عل��ا�لفائدة�القطاع�ا��اص،�

ال�تزال�وفية�للنظام��ش��ا�ي�القائم�ع���فكرة��ةففي�حقيقة��مر�فذ�نية�ا���ومة�ا��زائر�

السيطرة�التامة�و��حت�ار،�ف�ذه�السياسة����ال���ت��ر�فتح�قطاع�الك�ر�اء�و�الغاز�قانونيا�

ع���املنافسة،�مع�وجود�متعامل�عمومي�واحد�يحتكر��ل���شطة�امل�ّونة�ل�ذا�القطاع�و��و�

شركة�سونلغاز.
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التجر�ة �ور�ية، أطروحة لنيل ش�ادة دكتوراه  دولة �� :تحر�ر أسواق الك�ر�اء، بلغيث �ش��-5

العلوم �قتصادية، �لية العلوم �قتصادية و علوم ال�سي��، قسم العلوم �قتصادية، جامعة 

.2007/2008ا��زائر، 

دولة �� القانون، ، اختصاص القضاء �داري �� ا��زائر، رسالة لنيل درجة دكتوراه عمربوجادي-6

.2011، جامعة مولود معمري، ت��ي وزو، و العلوم السياسية�لية ا��قوق 

، مدى تأثر املنافسة ا��ّرة باملمارسات التجار�ة، رسالة لنيل درجة محتوت/جالل مسعد-7

،، جامعة مولود معمري و العلوم السياسيةدكتوراه �� القانون، فرع قانون �عمال، �لية ا��قوق 

.��2012ي وزو، ت
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حالة عقود �متياز، :، املرفق العام ب�ن ضمان املص��ة العامة و �دف املردوديةضر�في نادية-8

.2011/2012، ا��زائرجامعة �لية ا��قوق، أطروحة دكتوراه �� القانون  العام، 

�� ا��ال ، الرقابة القضائية للسلطة القمعية لل�يئات �دار�ة املستقلة ع�ساوي عزالدين-9

�لية ا��قوق و العلوم �قتصادي، أطروحة لنيل ش�ادة الدكتوراه �� العلوم، تخصص القانون،

.2015، ، ت��ي وزوجامعة مولود معمري السياسية،

، أطروحة )دراسة مقارنة بالقانون الفر����(، املمارسات املنافية للمنافسةكتو دمحم الشر�ف-10

دولة �� القانون، فرع القانون العام، �لية ا��قوق، جامعة مولود معمري، ت��ي اهلنيل ش�ادة دكتور 

.2004/2005وزو، 

املذكرات ا��امعية-ب

النظام القانو�ي لعقد �متياز �داري �� ا��زائر، مذكرة من أجل ا��صول ع�� أك�� �عيمة، -1

ة، جامعة مولود والعلوم السياسيش�ادة ماجست�� �� القانون، فرع قانون العقود، �لية ا��قوق 

.2013معمري، ت��ي وزو،

، �نحراف �� استعمال السلطة �� القرارات �دار�ة، مذكرة لنيل ش�ادة املاجست�� �� دادو سم��-2

جامعة مولود معمري، ت��ي �لية ا��قوق و العلوم السياسية،القانون، تخصص تحوالت الدولة،

.2012وزو، 

، اختصاص منح �عتماد لدى السلطات �دار�ة املستقلة، مذكرة لنيل ش�ادة عبد�ش لي��-3

، جامعة مولود و العلوم السياسيةاملاجست�� �� القانون، فرع تحوالت الدولة، �لية ا��قوق 

.2010معمري، ت��ي وزو، 

، �ختصاص التنظي�� لسلطات الضبط �قتصادي، مذكرة لنيل ش�ادة فتوس خدوجة-4

ست�� �� القانون، فرع القانون العام لألعمال، �لية ا��قوق و العلوم السياسية، جامعة عبد املاج

.2010الرحمان م��ة بجاية، 

، القرار �داري محل دعوى �لغاء، مذكرة لنيل ش�ادة املاجست�� �� القانون، قتال من��-5

جامعة مولود معمري، ت��ي �لية ا��قوق و العلوم السياسية،تخصص قانون املنازعات �دار�ة،

.2013وزو، 
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، مذكرة )دراسة مقارنة(، سلطة �دارة �� التعديل �نفرادي للعقد �داري محفوظ عبد القادر-6

لنيل ش�ادة املاجست�� �� القانون العام، �لية ا��قوق و العلوم السياسية،جامعة أ�ي بكر بلقايد، 

.2013/2014تلمسان، 

، �ختصاص التحكي�� للسلطات �دار�ة املستقلة، مذكرة لنيل ش�ادة مخلوف با�ية-7

و العلوم عام لألعمال، �لية ا��قوق � القانون، فرع القانون العام، تخصص قانون املاجست�� �

.2010بجاية، ،، جامعة عبد الرحمان م��ةالسياسية

لالس�ثمار �� مجال املواصالت السلكية والالسلكية �� ا��زائر، ، النظام القانو�ي سليمةمشيد-8

.2003/2004جامعة ا��زائر،مذكرة لنيل ش�ادة املاجست��، فرع قانون �عمال، �لية ا��قوق،

تفو�ض مرفق املاء والك�ر�اء والتط��� السائل بمدينة :، تفو�ض املرفق العام نموذجسدرا�ي دمحم-9

لنيل دبلوم الدراسات املعمقة �� القانون �داري والعلوم �دار�ة، شعبة الدار البيضاء، بحث 

القانون العام، وحدة القانون �داري و العلوم �دار�ة، جامعة ا��سن الثا�ي، �لية العلوم 

.2000/2001القانونية و �قتصادية و �جتماعية �ع�ن الشق، ا لدار البيضاء، املغرب،

ا
ً
و املداخالتاملقاالت-ثالث

املقاالت-أ

جامعةمجلة، "أثر �غ�� الظروف القانونية و الواقعية �� القرارات �دار�ة"، أحمد إسماعيل-1

.45-07، ص ص �2004ول، العدد، والقانونية�قتصاديةللعلومدمشق

ر، "نطاق تطبيق قانون املنافسة �� ا��زائر"، باط�� غنية-2
ّ

�لية ا��قوق و العلوم ، مجلة املفك

.345-335، ص ص 2015، د الثا�ي عشرعدال، السياسية، جامعة دمحم خيضر ب�سكرة

�ع��اف القانو�ي للقا��� �داري بمواج�ة �دارة �� تنفيذ "، برا�ي�� س�ام، برا�ي�� فايزة-3

�لية ا��قوق و العلوم السياسية، جامعة قصدي ،السياسة و القانون دفاتر، "�ح�ام القضائية

.228-209، ص ص 2014شر، جانفي االعدد الع،مر�اح بورقلة

ا��لة املغر�ية للدراسات القانونية ، "التدب�� املفّوض للمرافق العامة واملنافسة"،ميلودبوطر��ي-4

.187-170، ص ص 2010، العدد الثالث، ماي والقضائية
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مجلة العلوم القانونية، "التحقيق �� املنازعة �دار�ة �� ا��زائر، تو�س، مصر"، ناديةبو�عاس -5

، ص 2014، جوان التاسععدد الجامعة الوادي، ،، �لية ا��قوق و العلوم السياسيةو السياسية

165-145ص  

النقدیةا��لة،"املنافسةلقانون العمومیة���اصإخضاعمدى"،محتوت/مسعدجالل-6

العدد وزو،�ي �تمعمري مولودجامعة،السیاسةوالعلوما��قوق �لیة،السیاسیةوالعلومللقانون 

.174-153، ص ص�2014ّول، 

القطاعات الشبكية ب�ن املنافسة و التعديل "، شاكر دمحم ع�� قاسم و معطي هللا خ�� الدين-7

،مجلة الدراسات �جتماعية، "مقار�ة نظر�ة حول قطاع الطاقة الك�ر�ائية ا��زائري –�قتصادي 

.72-15، ص ص 2014جوان -، أفر�لأر�عون ، العدد ، اليمنجامعة العلوم و التكنولوجيا

ھ أوامر لإلدارة ب�ن القا��� �داري �� توجيسلطة "،شرون حس�نة، بن مشري عبد ا��ليم-8

، جامعة دمحم خيضر ب�سكرة، العدد �لية ا��قوق ، مجلة �ج��اد القضا�ي، "و �باحةا��ظر

.245-228، ص ص 2017أفر�ل ،الثا�ي

مقار�ة ال�سي�� العمومي ا��ديد �آلية لتدعيم و �عز�ز تنافسية و كفاءة "، عاشور طارق -9

-109، ص ص2012-2011عدد �ول، ال، مجلة أداء املؤسسات ا��زائر�ة، "املنظمات ا���ومية

126.

مجلة العلوم القانونية و ،"دراسة مقارنة:نطاق دعوى �لغاء"، عبد هللا رمضان ب�ي��-10

.82-63، ص ص 2015يونيو ،،العدد السادسالسعوديةا��قوق، جامعة الزاو�ة، �ليةالشرعية

ا��لة ��اديمية ، "إش�الية تحديد مف�وم النظام العام و تطبيقاتھ القانونية"، عمارة مسعود-11

عدد خاص، جاية،ياسية، جامعة عبد الرحمان م��ة ب�لية ا��قوق و العلوم الس،للبحث القانو�ي

.408-395، ص ص2015

، ا��لة ��اديمية للبحث القانو�ي، "البحث عن نظام عام للنظام العام"، ع�ساوي عزالدين-12

، ص ص 2015عدد خاص، جاية،ياسية، جامعة عبد الرحمان م��ة ب�لية ا��قوق و العلوم الس

374-378.
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جودة  خدمة املرفق العام املبدأ الرا�ع نوعية ا��دمة أو "، ما�ر صا�� عالوي ا��بوري-13

، جامعة ال��ر�ن، العراق، مجلة �لية ا��قوق ،"، من املبادئ  ال�� تحكم املرافق العامة)ا��ديد(

.389-372ص ص،2015العدد الثالث، 

ترقية أداء املنظمات العمومية �� ظل مقار�ة ال�سي�� العمومي ا��ديد"دمحم السعيد جوال،-14

)NPG:(ص 2016، د الرا�ع عشرعدال، مجلة اقتصاديات شمال إفر�قيا، "دراسة نظر�ة تحليلية ،

.84-53ص

54-05قراءة نقدية ملف�وم التدب�� املفّوض ع�� ضوء مستجدات القانون رقم "، يحيا دمحم-15

جوان -، مايثمانون عدد ال، ميةا��لة املغر�ية لإلدارة ا��لية و التن، "2006فيفري 14الصادر �� 

.31-15، ص ص2008

ب املداخالت

سياسة عمومية  حديثة لتمو�ل :عقود الشراكة ب�ن القطاع�ن العام و ا��اص"،بوعشيق أحمد-1

نحو أداء متمّ�� �� القطاع العمومي، :، من أعمال املؤتمر الدو�� للتنمية"التنمية املستدامة باملغرب

.29-11ص ص  ،2009نوفم�� 04-01، اململكة العر�ية السعودية، مع�د �دارة العامة

، من أعمال امللتقى الوط�� "ال�يئات �دار�ة املستقلة �� مواج�ة الدستور "،ي عزالدينو ع�سا-2

ا��ال �قتصادي و املا��، �لية ا��قوق و العلوم �قتصادية، �� حول سلطات الضبط املستقلة 

.42-24، ص ص 2007أفر�ل 24و 23يومي بجاية، جامعة عبد الرحمان م��ة قسم ا��قوق،

.النصوص القانونية-را�ًعا

الدستور -أ

438-96ا��م�ور�ة ا��زائر�ة الشعبية الديمقراطية، الصادر بموجب املرسوم الرئا��� رقم دستور 

القانون رقم موجب ؛ متمم ب1996د�سم�� 08مؤّرخ �� 76، ج ر عدد 1996د�سم�� 07املؤّرخ �� 

؛ معّدل بموجب القانون 2002أفر�ل 14مؤّرخ �� 25، ج ر عدد 2002أفر�ل 10مؤّرخ �� 02-03

؛ معّدل بموجب 2008نوفم�� 16مؤّرخ �� 63، ج ر عدد 2008نوفم�� 15مؤّرخ �� 19–08رقم 

.2016مارس 07، مؤرخ �� 14، ج ر عدد 2016مارس 06مؤرخ �� 01-16قانون رقم ال
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اتفاقية دولية-ب

بموجب املرسوم الرئا��� ، مصادق عليھدارةميثاق إفر�قي لقّيم و مبادئ ا��دمة العامة و � -

.2012د�سم�� 16مؤّرخ �� 68، ج ر عدد 2012د�سم�� 11املؤّرخ �� 415-12رقم 

النصوص ال�شر�عية-ج

ق باختصاصات مجلس الّدولة و ، ي1998ماي 30مؤّرخ �� 01-98قانون عضوي رقم -1
ّ
تنظيمھ تعل

13-11؛ معّدل و متمم بالقانون العضوي رقم 1998مؤّرخ �� �ّول من جوان 37و عملھ،ج ر عدد 

؛ معّدل و متمم بالقانون العضوي 2011أوت 03مؤّرخ �� 43، ج ر عدد 2011جو�لية 26مؤّرخ �� 

.2018مارس 7مؤّرخ �� 15، ج ر عدد 2018مارس 4مؤرخ �� 02-18رقم 

ق باإلع2012جانفي 02مؤرخ �� 05-12قانون عضوي رقم -2
ّ
15مؤرخ �� 02الم، ج ر عدد ، يتعل

.2012جانفي 

30مؤّرخ �� 78، يتضمن القانون املد�ي، ج ر عدد 1975س�تم�� 26مؤّرخ �� 58-75أمر رقم -3

.؛ معّدل و متمم1975س�تم��

19مؤّرخ �� 101، يتضمن القانون التجاري، ج ر عدد 1975س�تم�� 26مؤّرخ �� 59-75أمر رقم -4

.معّدل و متمم؛ 1975د�سم�� 

29، يتضمن قانون ال��يد و املواصالت، ج ر عدد 1975د�سم�� 30مؤّرخ �� 89–75أمر رقم -5

).مل��(1976أفر�ل 9مؤّرخ �� 

، يتضمن إحداث الشركة الوطنية للنقل بالسكك 1976مارس سنة 25مؤرخ �� 28-76أمر رقم -6

.، معّدل و متمم1976مارس سنة 30مؤرخ �� 26ا��ديدية، ج ر عدد 

، يتضمن القانون التوجي�� للمؤسسات العمومية 1988جانفي 12مؤّرخ �� 01-88قانون رقم -7

.)مل�� جزئًيا(1988جانفي 13مؤّرخ �� �02قتصادية، ج ر عدد 

ق باألسعار، ج ر عدد 1989جو�لية 05مؤرخ �� 12-89قانون رقم -8
ّ
جو�لية 19مؤرخ �� 29، يتعل

).مل��(1989
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ق بالبلدية، ج ر عدد1990أفر�ل 7مؤرخ �� 08-90قانون رقم -9
ّ
أفر�ل 11مؤرخ �� 15، يتعل

جو�لية 19مؤرخ �� 05عدد ، ج ر2005جو�لية 18مؤرخ �� 03-05متمم باألمر رقم ؛1990

).مل��(2005

أفر�ل 11مؤّرخ �� 15يتعلق بالوالية، ج ر عدد ، 1990أفر�ل 7مؤّرخ �� 09-90رقمقانون -10

جو�لية 19مؤّرخ �� 50، ج ر عدد 2005جو�لية 18املؤّرخ �� 04-05؛ متمم باألمر رقم 1990

.)مل��(2005

ق ببورصة1993ماي 23خ �� ّر مؤ 10-93رقم �شر��� مرسوم -11
ّ
القّيم املنقولة، ج ر عدد ، يتعل

03، ج ر عدد 1996جانفي 10خ �� ّر مؤ 10-96عّدل ومتّمم باألمر رقم ؛ م1993ماي 23خ �� ّر مؤ 34

19خ  �� ّر مؤ 11، ج ر عدد 2003جانفي ��17 خ ّر مؤ 04-03القانون رقم بو؛1996جانفي 14خ  �� ّر مؤ 

.)2003ماي 07خ �� ّر مؤ 32ستدراك �� جر�دة رسمية عدد ا(2003فيفري 

ق باملنافسة، ج ر عدد 1995جانفي 25مؤّرخ ��06-95أمر رقم -12
ّ
فيفري 22مؤّرخ �� 09، يتعل

.)مل��(1995

التجار�ة، يتعلق ب�سي�� رؤوس �موال1995س�تم�� سنة 25مؤرخ �� 25–95أمر رقم -13

.)مل��(1995س�تم�� ��27 ، مؤّرخ55ر عدد ج التا�عة للّدولة،

املطبقة ع�� ال��يد العامة ،  يحدد القواعد 2000أوت5مؤرخ �� 2000-03قانون رقم-14

؛ معدل ومتمم بموجب 2000أوت��6 ، مؤّرخ48ر عدد واملواصالت السلكية و الالسلكية ، ج

، 85ر عدد ، ج2007، يتضمن قانون املالية لسنة2006د�سم��26مؤرخ �� 24-06القانون رقم 

، 2014د�سم��30مؤرخ ��10-14بالقانون رقم؛ معدل و متمم 2006د�سم��27مؤّرخ �� 

.2014د�سم�� ��31 مؤّرخ78ر عدد ، ج2015يتضمن قانون املالية لسنة 

44، يتضمن توجيھ و تنظيم النقل ال��ي، ج ر عدد 2001أوت 7مؤّرخ �� 13-01قانون رقم -15

32، ج ر عدد 2011جوان 5مؤّرخ �� 09-11و متمم بالقانون رقم .؛ معّدل 2001أوت 8مؤّرخ �� 

.2011جوان 8مؤّرخ �� 

ق ب�نظيم املؤسسات العمومية �قتصادية 2001أوت 20مؤرخ �� 04-01أمر رقم  -16
ّ
، يتعل

مؤرخ �� 01-08؛ معّدل و متمم باألمر 2001أوت 22مؤرخ �� 47و �سي���ا و خوصص��ا،ج ر عدد 

.2008مارس 02مؤرخ �� 11ج ر عدد ،2008فيفري 28
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ق بالك�ر�اء وتوز�ع الغاز ع�� القنوات، 2002فيفري 05مؤّرخ �� 01–2002قانون رقم -17
ّ
، يتعل

.2002فيفري 06مؤّرخ �� 08ر عدد ج 

عدد ، ج ر 2003ن قانون املالية لسنة ، يتضم2002د�سم�� 24مؤّرخ �� 11-02قانون رقم -18

.2002د�سم�� 25، مؤرخ �� 86

ق باملنافسة، ج ر عدد 2003يوليو 19مؤّرخ �� 03-03أمر رقم -19
ّ
جو�لية 20مؤّرخ �� 43، يتعل

02مؤّرخ �� 36، ج ر عدد 2008جوان 25مؤّرخ �� 12-08؛ معّدل و متمم بالقانون رقم 2003

مؤّرخ �� 46ج ر عدد ، 2010أوت 15مؤّرخ �� 05-10رقم و متمم بالقانون ل؛ معّد 2008جو�لية 

.2010أوت 18

ق بالنقد و القرض، ج ر عدد ي، 2003أوت 26ؤّرخ �� م11-03أمر رقم -20
ّ
أوت 27مؤّرخ �� 52تعل

تضمن قانون املالية التكمي�� ي2009جو�لية 22مؤّرخ �� 01-09؛ معّدل و متمم باألمر رقم 2003

26مؤّرخ �� 04-10؛ معّدل و متمم باألمر رقم 2009جو�لية 26مؤّرخ �� 44عدد ، ج ر 2010لسنة 

11مؤّرخ �� 10-17متمم بالقانون رقم ؛ 2010مؤّرخ �� �ّول س�تم�� 50، ج ر عدد2010أوت 

.2017أكتو�ر 12مؤّرخ �� 57، ج ر عدد 2017أكتو�ر 

ق بال��بية البدنية و الر�اض، يت2004أوت 14مؤرخ �� 10-04قانون رقم -21
ّ
، 52، ج ر عدد ةعل

.)2004نوفم�� 31مؤرخ �� 72استدراك �� ا��ر�دة الرسمية عدد (2004أوت 18مؤرخ �� 

ق با��روقات، ج ر عدد 2005أفر�ل 28مؤّرخ �� 07-05قانون رقم -22
ّ
19مؤّرخ �� 50، يتعل

مؤّرخ �� 48، ج ر عدد 2006جو�لية 29مؤّرخ �� 10-06؛ معّدل و متمم باألمر رقم 2005جو�لية 

.2006جو�لية 30

ق باملياه، ج ر عدد 2005أوت 04مؤرخ �� 12-05قانون رقم -23
ّ
؛ 2005أوت 4مؤرخ �� 06، يتعل

جانفي 27مؤرخ �� 4، ج ر عدد 2008جانفي  23مؤرخ �� 03–08معّدل و متمم  بالقانون رقم 

.2009جو�لية 26مؤرخ �� 44، ج ر عدد 2009جو�لية 22مؤرخ �� 02-09؛ و باألمر رقم 2008

، يتضمن القانون �سا��� العام للوظيفة 2006جو�لية 15مؤّرخ �� 03-06أمر رقم -24

.2006جو�لية 16مؤّرخ �� 46العمومية، ج ر عدد 
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رخ �� 09-08قانون رقم -25 ّ
ر ، جات املدنية و�دار�ةنون �جراء، يتضّمن قا2008فيفري 25مؤ

.2008أفر�ل 23خ �� ّر مؤ 21عدد 

جو�لية 03مؤّرخ �� 37عدد ، يتعلق بالبلدية، ج ر2011جوان 22مؤرخ �� 10-11قانون رقم -26

2011.

ق بالوالية، ج ر عدد 2012فيفري 21مؤرخ �� 07-12قانون رقم -27
ّ
فيفري 29، مؤرخ �� 12، يتعل

2012.

ق ب2014فيفري 24مؤرخ �� 04-14رقم قانون -28
ّ
16السم�� البصري، ج ر عدد �شاط ، يتعل

.2014مارس 23مؤرخ �� 

النصوص التنظيمية-ج 

مراسيم رئاسية-أ

ضمن إلغاء �ل �ح�ام التنظيمية ال�� تخّول يت، 1988أكتو�ر 18مؤرخ �� 201-88مرسوم رقم -1

�42نفراد بأي �شاط اقتصادي واحت�ار التجارة ، ج ر عدد املؤسسات العمومية �قتصادية 

.1988أكتو�ر 19املؤرخ �� 

تضمن القانون �سا��� للشركة ي،2002مؤّرخ �� �ّول جوان 195-02مرسوم رئا��� رقم -2

؛ 2002جوان 02مؤّرخ �� 39، ج ر عدد "أ.ذ.شركة سونلغاز ش"الوطنية للك�ر�اء و الغاز املسماة 

08مؤّرخ �� 32ج ر عدد ،2011جوان 02مؤّرخ �� 212-11رئا��� رقم الرسوم عّدل و متمم باملم

.2011جوان 

، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية2015س�تم�� 16مؤرخ �� 247-15مرسوم رئا��� رقم -3

.2015س�تم�� 20، مؤرخ �� 50و تفو�ضات املرفق العام، ج ر عدد 

، يتضمن إ�شاء املرصد الوط�� للمرفق 2016جانفي 07مؤّرخ �� 03-16مرسوم رئا��� رقم -4

.2013جانفي 13مؤّرخ �� 02العام، ج ر عدد 

ب مراسيم تنفيذية
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، يتضمن �غي�� الطبيعة القانونية 1990مؤرخ �� أول د�سم�� سنة 391-90تنفيذي رقم مرسوم -1

د�سم�� 12مؤرخ �� 54ج ر عددو قانو��ا �سا���،ا��ديديةللشركة الوطنية للنقل بالسكك 

1990.

ق بمعاي�� تحديد ال�شاطات و امل�ن 1997جانفي 18مؤرخ �� 40-97مرسوم تنفيذي رقم --2
ّ
، يتعل

؛ 1997جانفي 19مؤرخ �� 05املقنّنة ا��اضعة للقيد �� ال��ل التجاري و تأط���ا، ج ر  عدد 

18مؤرخ �� 61، ج ر عدد 2000أكتو�ر 14مؤرخ �� 313-2000التنفيذي رقم متمم باملرسوم 

.2000أكتو�ر 

، يتضمن إ�شاء ا��زائر�ة للمياه، ج ر 2001أفر�ل 21مؤّرخ �� 101-01مرسوم تنفيذي رقم -3

.2001أفر�ل 22مؤّرخ �� 24عدد 

تحديد �جراء املطبق ع�� ، يتضمن 2001ماي 09مؤرخ �� 124-01رقم مرسوم تنفيذي -4

املزايدة بإعالن املنافسة من أجل منح رخص �� مجال املواصالت السلكية و الالسلكية، ج ر عدد 

.2001ماي 13، مؤرخ �� 27

ق بالتداب�� ا��اصة بحماية العمال 2001أكتو�ر 28مؤّرخ �� 342-01تنفيذي رقم مرسوم -5
ّ
، يتعل

.2001نوفم�� 04مؤّرخ �� 65الك�ر�ائية �� ال�يئات املستخدمة، ج ر عدد و أم��م من �خطار 

ر ، ج"ا��زائربر�د"إ�شاءيتضمن،2002جانفي 14مؤرخ �� 43–02رقم تنفيذيمرسوم-6

.2002جانفي 16مؤرخ �� 04عدد 

البي�� لشب�ات ، يحدد شروط التوصيل 2002ماي 09مؤّرخ �� 156-02مرسوم تنفيذي رقم -7

؛ معّدل و متّمم 2002ماي 15مؤّرخ �� 35املواصالت السلكية و الالسلكية و خدما��ا، ج ر عدد 

.2016مارس23مؤّرخ �� 18، ج ر عدد 2016مارس 21مؤّرخ �� 107-16باملرسوم التنفيذي رقم 

، يحّدد مضمون ا��دمة العامة لل��يد 2003جوان 24مؤرخ �� 232-03مرسوم تنفيذي رقم -8

، 2003جوان 29مؤرخ �� 39و �تصاالت و التعر�فات املطبقة عل��ا و كيفية تمو�ل�ا،ج ر عدد 

مؤرخ �� 55، ج ر عدد 2009س�تم�� 23مؤرخ �� 310-09و متمم باملرسوم التنفيذي رقم معّدل 

، ج ر 2016جوان 22مؤرخ �� 188-16؛ معّدل ومتمم باملرسوم التنفيذي رقم 2009س�تم�� 27

.)مل��(2016جوان 29مؤرخ �� 39عدد 
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، يحدد كيفيات منح امتيازات توز�ع 2008أبر�ل سنة 9مؤرخ �� 114-08مرسوم تنفيذي رقم -9

، 20ر عدد صاحب �متياز و واجباتھ ، جقوق الك�ر�اء و الغاز و ����ا و دف�� الشروط املتعلق بح

.2008ماي 13مؤرخ �� 

، يحدد نظام �ستغالل املطبق ع�� 2015د�سم�� 13مؤرخ �� 320-15تنفيذي رقم مرسوم -10

�ل نوع من أنواع الشب�ات بما ف��ا الالسلكية الك�ر�ائية و ع�� مختلف خدمات املواصالت السلكية 

.2015د�سم�� 27مؤرخ �� ،68و الالسلكية، ج ر عدد 

حّدد مضمون ا��دمة العامة لل��يد ، ي2017مارس 05مؤّرخ 167-17تنفيذي رقم رسومم_11

مؤّرخ �� 16و املواصالت السلكية و الالسلكية و التعر�فات املطبقة عل��ا و كيفية تمو�ل�ا، ج ر عدد 

.2017مارس 08

، تتعلق بامتياز املرافق العمومية 17/12/1994مؤرخة �� �94.3/842عليمة وزار�ة رقم -12

جو�لية 07لـ 20ا��لية وتأج���ا، صادرة عن وز�ر الداخلية تطبيقا لتعليمة رئ�س ا���ومة رقم 

).غ�� م�شورة(1994

م ا��دمة العامة ، يحدد تار�خ �عالن عن املنافسة لتقدي2015مارس 24قرار مؤرخ �� -13

.2015مارس 25مؤرخ �� 17للمواصالت السلكية و الالسلكية، ج ر عدد 

ق بإقامة و استغالل شبكة عمومية للمواصالت الالسلكية النقالة من نوع -14
ّ
دف�� شروط يتعل

02، مؤرخ �� 60، ج ر عدد 2013نوفم�� 10و توف�� خدمات ل��م�ور، مؤرخ �� 3Gا��يل الثالث 

.2013د�سم�� 

ق بتوف�� ا��دمة العامة للمواصالت السلكية و الالسلكية لصا�� املناطق -15
ّ
دف�� شروط يتعل

ؤرخ م40املعزولة بوالية تندوف �عنوان ا��دمة العامة للمواصالت السلكية و الالسلكية، ج ر عدد 

.2017يوليو ��06 

�ج��اد القضا�ي-خامًسا

، قضية يون�ن بنك ضد محافظ بنك 2000ماي 8مؤّرخ �� 2129مجلس الّدولة، قرار رقم -1

.75، ص 2005، 06عدد ،مجلة مجلس الّدولةا��زائر، 
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،03عدد،ولةالّد مجلسمجلة،2002جو�لية��15مؤرخ5638ولة، قرار رقم الّد مجلس-2

.177-161ص ص ،2003

، 04، عدد مجلة مجلس الّدولة، 2003أفر�ل8مؤّرخ �� 014989مجلس الّدولة، قرار رقم -3

.162-145، ص ص 2003

،  قضية ب�ن شركة 2004مارس 04مؤرخ �� 11950ولة، الغرفة الثانية، قرار رقم مجلس الّد -4

، ص 2004، 05،  عدد ولةمجلة مجلس الّد و رئ�س بلدية و�ران، "ر�ح ا��نوب"نقل املسافر�ن 

212.

الوطنية التصاالت "، قضية شركة ذات �س�م 2007أفر�ل 25مجلس الّدولة، قرار مؤّرخ �� -5

.)م�شور غ�� (ا��زائر ضد سلطة ضبط ال��يد و املواصالت السلكية و الالسلكية

.سلطة ضبط ال��يد و املواصالت السلكية و الالسلكيةو �شراتقرارات-سادًسا

ق ب،2004نوفم�� �03 خ �ؤّر م1425قرار رقم -1
ّ
ليل ال�اتفي من قبل متعام�� شبكة �نفيذ الّد يتعل

.www.arpt.dzصالت السلكية و الالسلكية، املوا

ق بإجراءات 12/10/2015املؤّرخ �� 2015/س ض ب م/ر م /أ خ/60ر ا��لس رقم اقر -2
ّ
، يتعل

التحقيق و املتا�عة للمخلفات املرتكبة من طرف متعام�� ال��يد و املواصالت السلكية و الالسلكية 

.www،من أجل تطبيق ضد�م العقو�ات املالية arpt.dz.

، يتضمن نظام 2016مارس 23املؤّرخ �� 2016/س ض ب م/ر م /أ خ/37ر ا��لس رقم اقر -3

.wwwالتحكيم ا��اص �سلطة ضبط ال��يد و املواصالت السلكية و الالسلكية، arpt.dz.

، يتضمن املوافقة ع�� منح توف�� ا��دمة العامة للمواصالت 2017فيفري 28قرار مؤرخ �� -4

اتصاالت ا��زائر لل�اتف "بوالية تندوف لشركة السلكية و الالسلكية  لصا�� املناطق املعزولة

.2017يوليو 06مؤّرخ �� 40، شركة ذات أس�م، ج ر عدد "النقال

، 2006، مارس 04ال�شرة الفصلية لسلطة ضبط ال��يد واملواصالت السلكية والالسلكية ،رقم -5

www.arpt.dz

قوان�ن أجن�ية -اسا�عً 
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يوليو 29لـ 91.11.1، صادر بموجب الظ��� الشر�ف رقم 2011دستور اململكة املغر�ية لسنة -1

.www.legismaroc.gouv.ma،2011يوليو 30مكرر مؤرخ �� 5964، ج ر عدد 2011

ق بال��يد و �تصاالت ، معّدل و متمم، 1997أوت 07املؤّرخ �� 96-24قانون مغر�ي رقم -2
ّ
، يتعل

.1997أوت 07املؤرخ �� 162.97.1الذي تم تنفيذه  بموجب الظ��� الشر�ف رقم 

www.légismaroc.ma.

ق بالتدب�� املفّوض للمرافق العامة، ج ر عدد ي54-05رقم قانون مغر�ي-3
ّ
مارس 16مؤرخ �� 54تعل

2006 ،www.légismaroc.ma.
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Résumé de la thèse

Longtemps, les services publics en

réseaux se sont fondés sur de monopoles

publics, mais cette structure a connu, ces

dernières années, de profondes mutations

car la plupart de ces services voient leurs

marchés s’ouvrir à la concurrence.

La libéralisation des secteurs en

réseaux les amènent dans un contexte

concurrentiel mais sans remettre en cause la

notion de service public. autrement-dit,

l’ouverture à la concurrence de ces services

ne signifie pas la disparition de cette notion.

Mais l’introduction de la concurrence dans

les secteurs en réseaux va avoir surement

une influence sur leur organisation, soit sur

leur cadre institutionnel qui se manifeste par

la participation des personnes de droit privé

à leur gestion, et par la création de nouvelles

instances de régulation. Ou sur leur cadre

matériel on enrichissant et on renforçant

d’une part leur principes de fonctionnement ,

et on veuillent d’autre part à leur garantir un

régime de financement encadré et pérenne et

aussi on leur aménageant un régime

dérogatoire à la concurrence.

�ص الرّ 
ّ

سالةم�

 
ّ
 ظل

ّ
بكية لف��ة طو�لة ت القطاعات الش

نوات �� الّس غ�� أّ��اعة لالحت�ارات العمومية،خاض

 موجة من الش�دت �خ��ة
ّ
بفعل عميقةالحوالت ت

.��ا لالنفتاح  ع�� املنافسة ا��ّرةتأدّ عّدة عوامل

 
ّ

بكية  جعل��ا إذا �انت عملية تحر�ر القطاعات الش

 ذلك لم يكن ع�� ،تقوم ع�� ب�ية تنافسية
ّ

فإن

حساب  فكرة املرفق العام،فتكر�س املنافسة ا��ّرة 

�� املرافق العامة الشبكية ال �ع�� زوال فكرة املرفق 

.العام م��ا بل تظل قائمة ف��ا

 تحر�ر 
ّ

 إن
ّ

كون سيبكية  املرافق العامة الش

س ال محال  ع�� تنظيم�ا  التقليدي، سواء ا�ع�لھ ا

ال�� تتجسد معاملھ من خالل و من ا��انب ال�يك�� 

�ذا ا��واص �� �سي�� و استغالل أ�شطةإشراك

ق استحداث �و كذلك عن طر النوع  من املرافق 

ف 
ّ
�ل

ُ
�يئات جديدة �� املنظومة املؤسساتية للّدولة ت

ما �ان يتو�� �ّل �ذه بط و �ذا  �عد�عملية الضّ 

أو من ا��انب املادي  .الوظائف محتكر عمومي تار���

عن طر�ق �عز�ز و تحديث املبادئ الكالسيكية ال�� 

من خالل إرساء أيًضا يقوم عل��ا املرفق العام، و  

 
ّ
ر يضمن استمرار�ة تمو�ل م�ام املرفق نظام مؤط

خاللھ العام و  كذا �قرار  ل�ا بنظام است�نا�ي يتم من 

 تطبيق�ا 
ّ

اس�بعاد قواعد قانون املنافسة إذا ث�ت أن

.مثل �ذه امل�ام يؤدي إ�� عرقلة أداء 


