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مق ـ ـدم ـ ـ ـة

م ــقدم ــة
ًلىم اكخصاص الؿىق على مبضأ خغٍت املباصعة الخاصت التي جسىل لألعىان
الاكخصاصًين اؾخسضام العضًض مً الىؾاةل اللاهىهُت والاكخصاصًت ،في ئػاع ؾعيها ئلى
جدلُم الغبذ.
وكض صزل العالم مغخلت جميزث ببروػ هظام عالمي حضًض ٌغلب علُه ػابع الخكخالث أو
الخجمُعاث الاكخصاصًت كىؾُلت مإصًت ئلى اللىة الاكخصاصًت ،ملا لها مً فاةضة حعىص على
املإؾؿاث املعىُت ،كما أنها حؿاهم بمغكؼها في جؼىٍغ اكخصاص الضولت باعخباعها حعخمض في
عملُت الخىمُت الاكخصاصًت على كىة املإؾؿاث صازل أؾىاكها املدلُت ومً طلك فان هظه
الخكخ االث ججض مغحعخيها في الاهفخاح الاكخصاصي مً وعاء بغوػ وجبلىع فكغة العىملت ،التي
حؿعى الضول املخلضمت مً زاللها ئلى الاؾخمغاع في الىمى املخىكف على الخىؾع املخىامي
لألؾىاق أما باليؿبت للضول الىامُت فهي تهضف ئلى جؼىٍغ اكخصاصاتها لخدلُم جىمُت
مؿخضامت  .ا
لكً هخاةجها كض جكىن عكؿُت ئط جأثغ على مصلحت باقي املإؾؿاث في الؿىق ،هظا
الخعاعض بين املصالح املسخلفت في الؿىق أصي ئلى ظهىع فكغة الغكابت على هظه الخجمُعاث
خماًت للمىافؿت وللمصالح املهضصة مً زالل جدلُم الخىاػن بين أهضاف املإؾؿاث
املخجمعت ،وأهضاف الؿىق والاكخصاص الىػني .ا
وكض كغؾذ فكغة الغكابت على الخجمُعاث الاكخصاصًت ألول مغة مً ػغف املشغع
ألامغٍكي ؾيذ  7491الظي عهض هظه املهمت ئلى هُئت مؿخللت حؿمى اللجىت الخجاعٍت
الفضعالُت واللؿم اللظاتي ،ثم اهخللذ هظه الفكغة ئلى الضول ألاوعبُت على عأؾها أملاهُا
ؾىت  7411بىاؾؼت ؾلؼت املىافؿت املؿماة "  « Le Bundeskartellamtثم فغوؿا ؾىت
 7411اوعلى مؿخىي الاجداص ألاوعبي كغؽ ؾىت  7494خُث أوكلذ مهمت املغاكبت املفىطُت
ألاوعبُت .ا
وللض عمضث الجؼاةغ ئلى عضة حغُيراث اكخصاصًت في ثماهِىاث اللغن املاض ي بعض أن
أظهغ الىظام املىحه فشله في جدلُم أهضافه الخىمىٍت ،مما اؾخضعى جبني هظام الاهفخاح
1

م ــقدم ــة
الاكخصاصي ،وهظا بخبىيها لبرامج إلاصالح الاكخصاصي والخعضًل الهُكلي عغبت منها في
الاهضماج في الاكخصاص العالمي ،وختى ال جكى ان بمعؼل عً الخغُيراث التي ٌعِشها العالم
الُىم مً جؼىع اكخصاصي وجكىىلىجي ومعلىماحي ،باإلطافت ئلى خضة املىافؿت ،زاصت وأن
اجفاق الشغاكت ألاوعبُت صزل خيز الخىفُظ (في ؾبخمبر )5002باإلطافت ئلى اهظمامها املغجلب
ئلى مىظمت الخجاعة العاملُت .ا
اوعكـ كل هظا على املىظىمت اللاه اىهُت التي جم ئعاصة الىؼغ فيها اوسجلذ معالم
إلاصالح ألاولي بخكغَـ كاهىن جىحُهي للمإؾؿاث العمىمُت الاكخصاصًت ؾىت  .)1(7499ا
لخخىالى بعض طلك حشغَعاث مخعضصة جظمىذ مباصب لُبرالُت اهصبذ في مجملها خىل
زىصصذ املإؾؿاث العمىمُت الاكخصاصًت وئػالت الاخخكاعاث العمىمُت ،وئػالت الخىظُم ،شملذ
عضة مُاصًً ئلى أن جم الخأكُض على جبني هظام اكخصاص الؿىق مً زالل مبضأ خغٍت الصىاعت
والخجاعة الظي جمذ صؾ اترة ؾىت  ،)2(7441وأثغث ظغوف هظه الفترة على جؼبُم مباصب الىظام
الاكخصاصي الحغ على ئػالكه مما اؾخضعى الاعخماص على ملاعباث حضًضة مً مىظىع لُبرالي أًً
عغف الىظام الاكخصاصي الجؼاةغي زصىصُت لم جخضح معاملها بعض أمام بلاًا الىظام
الاكخصاصي املىحه و مخؼلباث هظام اكخصاص الؿىق كصض صفع املإؾؿت الجؼاةغٍت ئلى الخؼىع
ومىاحهت جدضًاث الاكخصاص العالمي في ظل مىافؿت أحىبُت كىٍت جكىن مجالها الؿىق الىػىُت .ا

جبلىع عً هظا الؿُاق الاكخصاصي املخميز ئكغاع مباصب لبرالُت صضع في زظمها كاهىن
املىافؿت( )3الظي ؾاهم بصفت كبيرة في ئعاصة الىظغ في الضوع الاكخصاصي للضولت وػبُعت
 -1كاهىن عكم  07_99مإعر في  75حاهفي ً 7499خظمً اللاهىن الخىحُهي للمإؾؿاث العمىمُت الاكخصاصًت ،ج ع
عضص  ،5صاصع بخاعٍش  71حاهفي ( 7499ملغى حؼةُا) .ا
 -2أهظغ هص املاصة  11مً صؾخىع الجمهىعٍت الجؼاةغٍت الشعبُت الضًملغاػُت ،صاصع في  72هىفمبر ؾىت ،7441ميشىع
بمىحب مغؾىم عةاس ي عكم  ،919_49مإعر في  1صٌؿمبر ؾىت ،7441ج ع عضص ،41صاصع بخاعٍش ، 7441_75_09معضل
ومخمم بمىحب اللاهىن عكم ، 01_05مإعر في  70أفغٍل  ،5005_705ج ع عضص ، 75صاصع بخاعٍش ،5005_09_79
وكاهىن عكم  74_09مإعر في  72هىفمبر ؾىت  5009 ،ج ع عضص  11صاصع بخاعٍش  71ا_ 5009،_77وكاهىن عكم 07_71
مإعر في 01ا_ ،5071_01ج ع عضص  ،79مإعر في  01ماعؽ  .5071ا
 -3ألامغ عكم  01-42مإعر في  51شعبان عام  7972املىافم  52یىایغ  7442املخعلم باملىافؿت ،حغیضة عؾمیت عضص 04
ؾىت  (7442ملغى) .ا
2

م ــقدم ــة
عالكتها باالكخصاص مً زالل بغوػ مإؾؿاث فغطذ وحىصها فلم حعض هظه ألازيرة الفاعل
الىخُض في الؿىق ،فأصعج الخجمُعاث الاكخصاصًت طمً املماعؾاث امللُضة للمىافؿت ،ومع
احؿاع املعامالث الخجاعٍت والاكخصاصًت العامت للضولت أعاص املشغع الىظغ فيها ؾىت 5001

()1

أًً زصها بمجمىعت مً املىاص وأزظع مغاكبتها للجهاػ املكلف بدماًت الؿىق وهى مجلـ
املىافؿت الظي ػواصه املشغع بالعضًض مً الصالخُاث وهظغا ألهمُت هظا الجهاػ بصفخه زبير
اكخصاصي في مجال املىافؿت ،واملكلف بالظبؽ العام والؿهغ على خماًت الىظام العام
الاكخصاصي وفغض اخترام مباصب وأخكام كاهىن املىافؿت في كل كؼاعاث اليشاغ ًثىع
الدؿاؤل الخالي :ا
هل مكً املشغع الجؼاةغي فعال مجلـ املىافؿت مً أصاء صوعه في مغاكبت عملُاث الخجمُع؟ ا
لإلحابت عً هظه إلاشكالُت جم جىظُف املىهج امللاعن باالعخماص على بعع اللىاهين ألاحىبُت
زاصت اللاهىن الفغوس ي باعخباعه مصضع اللاهىن الجؼاةغي ،وكظلك إلاجداص ألاوعبي الظي
جغبؼه اجفاكُاث ججاعٍت وصىاعُت بالجؼاةغ ،مع إلاؾخئىاؽ ببعع الخجاعب الىاجحت لضول
مجاوعة مثل جىوـ واملغغب باإلطافت ئلى املىهج الخدلُلي الظي ٌؿاعض على فهم التركُباث
اللاهىهُت وإلاكخصاصًت  .ا
وبهظا الصضص جم الاعخماص على الخلؿُم ثىاتي ئط ًخىحب علُىا أوال جدضًض
الخجمُعاث الاكخصاصًت الخاطعت للغكابت (الفصل ألاول) ثم الخؼغق ئلى الكُفُت التي هظم
بها املإعار الجؼاةغي مغاكبت عملُاث الخجمُع الاكخصاصي ( الفصل الثاوي)  .ا
ا
ا

 -1أمغ عكم  ،01_01مإعر في  74حىٍلُت ؾىت ً ،5001خعلم باملىافؿت ،ج ع عضص  ،91صاصع بخاعٍش ، 5001_01_50
معضل ومخمم بمىحب اللاهىن عكم  75_09مإعر في  52حىان ؾىت  ، 5009ج ع عضص  ،11صاصع بخاعٍش 5009_01_05
وكاهىن عكم  02_70مإعر في  5070_09_79ج ع عضص  ،91صاصع بخاعٍش  .5070_09_79ا
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الفصل ألاول
ت حدي د الخجميعاث الاكخصادًت الخاضعت
للسكابت

الفصل ألاول

الخجميعاث الاكخصادًت الخاضعت للمساكبت

ْبل ؾً حشغَو للمىاَؿت ،لم یً٘ للجؼاثغ اْخطاص مىُخذ نلى اإلاىاَؿت ،وبالخالي لم
جً٘ ھىإ نملیاث جغٖحز في ألاؾىاّ نلى انخباع ؤن الىمـ الاْخطاصي الظي ٗان ؾاثضا في
الجؼاثغ ھى الاْخطاص اإلاىحه الظي ٗاهذ جضیغه الضولت ،خیث ٗاهذ ھظه ألازحرة جدخ٘غ
اليشاؾاث الاْخطاصیت بما َیھا الخجاعة الخاعحیت.
و لً٘ مو هھایت الثماهیىاث ،نغَذ الجؼاثغ جدىال اْخطاصیا خیث جبيذ همـ
الاْخطاص الحغ الظي یٓىم نلى اإلاىاَؿت الحغة ،ونلى ؤؾاؾھا حًحرث هكغة اإلاشغم الجؼاثغي
الظي ؤشاع بلى مُھىم الترٖحز الاْخطاصي ؾىت  1988بهض الخهضیل الظي ؤصزله نلى ؤخٙام
اإلااصة  416مً الٓاهىن اإلاضوي.
خیث ؤحى ھظا الخهضیل بمُھىم حضیض للشغٖت الخجاعیت یخهلٔ بًغع ؤو مدل
الشغٖتَ ،لم یهض الًغع مً بوشاء الشغٖت الخجاعیت جدٓیٔ الغبذ َٓـ ،بل یشمل ٖظلٚ
.

بمٙاهُت جدٓیٔ ھضٍ اْخطاصي یكھغ زطىضا في جغٖحز اإلاشغوناث الاْخطاصیت.
()1

وھظا ما ؤٖض نلُه الُٓه

الظي انخبر شغٖت اإلاؿاھمت بخضي وؾاثل الترٖحز

الاْخطاصي نلى انخباع ؤهھا مجا ٛلخجمیو عئوؽ ألامىا ٛللمؿاھمحن الظیً يالبا ما
یكھغون في شٙل شغٗاث ججاعیت ،وبغاَت بلى طلَ ،ٚةهه یمً٘ للشغٗاث الخجاعیت بما
جمل٘ه مً خغیت حهاْض مً الخ٘خل والخجمو( )2وختى الاهضماج َیما بیىھا( )3مً ؤحل مىاحھت
اإلاىاَؿت التي جُغغها.
ھظه الحخمیت جكھغ ؤٖثر باليؿبت للماؾؿاث الطًحرة واإلاخىؾؿت ختى جخمً٘ مً
اخخال ٛوغهیاث مُػلت في ألاؾىاّ التي جخضزل َیھا ،واٖدؿاب ْضعة جىاَؿیت ،الؾیما
1

- Claude Champaud, " Le Pouvoir de Concentration de la Société par Action ", Tome, 05,.éd. Sirey,
Paris,.1962, p. 167.
 -2وغو اإلاشغم الجؼاثغي غمً هطىص الٓاهىن الخجاعي ؤخٙاما جخهلٔ بخجمهاث الشغٗاث:
 ؤهكغ اإلااصة  796وما بهضھا باليؿبت للخجمو طي اإلاىُهت الاْخطاصًت. ؤهكغ اإلااصة  729وما بهضھا باليؿبت لخجمو الشغٗاث. -3وغو اإلاشغم الجؼاثغي غمً هطىص الٓاهىن الخجاعي ؤخٙاما جخهلٔ باهضماج الشغٗاث ،وھظا ابخضاء مً اإلااصة
 ،744ؤمغ عْم  ،59- 75ماعر في 26ؾبخمبر ؾىت ً ، 1975خػمً الٓاهىن الخجاعي ،ج ع نضص ، 101ضاصع بخاعٍش - 30
 ،1975- 09مهض ٛومخمم ،ؤهكغ :اإلاىْو ؤلال٘ترووي الخاليwww.joradp.dz :
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الفصل ألاول

الخجميعاث الاكخصادًت الخاضعت للمساكبت

مً الجاهب اإلاالي و بصاعة اإلاشغوم ولً٘ بالغيم مً مداولت اإلاشغم الجؼاثغي الظي ؤشاع بلى
مُھىم الترٖحز الاْخطاصي غمً ؤخٙام الٓاهىن اإلاضوي مىظ حهضیلها ؾىت  ،1988قلذ ھظه
اإلاداولت يحر ٗاَُت .
املبحث ألاول
مفهىم الخجميعاث الاكخصادًت
ؤٖض اإلاشغم الجؼاثغي ضغاخت نلى مشغونُت الخجمُهاث الاْخطاصًت غمً ْاهىن
اإلاىاَؿت وْض ؤَغص لها َطال زالثا بإٖمله جدذ نىىان " الخجمُهاث الاْخطاصًت " وْض
ؤوالها نىاًت زاضت مً اإلاىاص  15بلى  ،22بهض ؤن ٗاهذ جدخل الُطل الثاوي مً الباب
الثاوي في ْاهىن اإلاىاَؿت لؿىت  1995جدذ نىىان " مماعؾت اإلاىاَؿت واإلاماعؾاث اإلاىاَُت
للمىاَؿت ".
َاإلاشغم الجؼاثغي ٗان نلى صعاًت جامت باإلاؼاًا وألازاع ؤلاًجابُت التي ؾخدملها نملُاث
الخجمُو نلى الاْخطاص الىؾني ،ونلى جغُْت اإلاىاَؿت ،ل٘ىه في هُـ الىْذ ٗان مخُانال مو
مٓخػُاث الؿىّ الحغ ألن لهملُاث الخجمُو ؤًػا ؤزاع ؾلبُت ْض جػغب اإلاىاَؿت في
الطمُم وجُغيها مً مدخىاها ،وهى ما ؤصي به بلى بزػام ججمُهاث هظه اإلااؾؿاث في
هظ اإلااصة  15بلى اإلاغاْبت الؿابٓت بطا جدٓٔ شغؽ مؿاؾها باإلاىاَؿت الحغة وهى ما
ًدىاؾب مو مخؿلباث ؤلاْخطاص الحغ(.)1
وٍغحو جىكُم الخجمُهاث الاْخطاصًت مثله مثل خكغ ؤلاجُاْاث والخهؿِ في
وغهُت الهُمىت بلى ْاهىن ألاؾهاع الطاصع ؾىت  1989اإلالغى الظي ٗان ًسػو ٗل َهل ًغمي
بلى ججمُو اإلااؾؿاث ْطض الخد٘م الُهلي في حؼء هام مً الؿىّ الىؾىُت بلى جغزُظ
مؿبٔ(.)2
 -1ؤهكغ :ألامغ عْم  06-95ماعر في  23شهبان نام  1415اإلاىأَ  25 ٛیىایغ  1995اإلاخهلٔ باإلاىاَؿت ،ج ع ج ج نضص
 09ؾىت ( 1995ملغى)
ْ -2اهىن عْم  12_89ماعر في ً 05ىلُى ؾىت ً ،1989خهلٔ باألؾهاع ،ج ع ج ج نضص  29ضاصع في ً 05ىلُى 1989
(ملغى).
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املطلب ألاول
حعسيف الخجميع ودوافع إوشائه

لم ٌهغٍ اإلاشغم الجؼاثغي نملُاث ججمُو اإلااؾؿاث الاْخطاصًت الخاغهت
للمغاْبت غمً ألامغ عْم  03/03ن٘ـ ألامغ عْم  11/95الظي نغَها في اإلااصة  11مىه نلى
ؤنها " ٗل مشغوم ججمُو ؤو ججمُو هاجج نً ؤي نٓض مهما ٗان شٙله ًخػمً جدىٍل اإلالُ٘ت
لٙل ؤو حؼء مً ممخلٙاث ؤو خٓىّ و ؾىضاث ْطض جم٘حن نىن بْخطاصي مً مغاْبت نىن
بْخطاصي ؤزغ ؤو مً مماعؾت الىُىط ألاُٖض نلُه والظي مً شإهه اإلاؿاؽ باإلاىاَؿت
وحهؼٍؼ وغهُت الهُمىت نلى الؿىّ زاضت .)1(".......
وْض حهغع اإلاشغم الجؼاثغي لهضة اهخٓاصاث لٙىهه لم ً٘غؽ مخؿلباث مغاْبت
نملُاث الخجمُو ،ونضم جؿغْه لحٓىّ ؤلاهخُام وهى ما ؤخضر َُه هٓطا و ؤصي لؿغح
الهضًض مً ؤلاشٙاالث والطهىباث في نملُت اإلاغاْبت وبظل ٚلم ًخدٓٔ الًغع الظي وغو
مً ؤحله الخهغٍِ ،وعيم ؤن هظا الىٓظ لىخل ٖظل ٚفي بهؼ الدشغَهاث ألازغي نلى
يغاع الدشغَو الُغوس ي ،بال ؤن مجا ٛاإلاغاْبت الظي جػمىه هظا ألازحر في اإلااصة  39مً ألامغ
اإلاخهلٔ بدغٍت ألاؾهاع واإلاىاَؿت ٗان ؤوؾو ًإحي في ؤشٙا ٛمخهضصة لم جدضص في الخهغٍِ.
َالخجمُو الاْخطاصي بمُهىمه ًيخج نً ؤي جطغٍ مهما ٗان شٙله ًخػمً هٓل
لحٓىّ ملُ٘ت ؤو اهخُام ماؾؿت ٖٙل ؤو حؼء مً ؤمىالها ؤو خٓىْها ؤو التزاماتها ؤو ًٙىن
جطغَا ؤزغه جم٘حن ماؾؿت ؤو نضة ماؾؿاث مً اإلاماعؾت اإلاباشغة ويحر اإلاباشغة نلى
ماؾؿت ؤو نضة ماؾؿاث ؤزغي بٓطض الخإزحر ألاُٖض نليها ،ونلُه َةن ألامغ عْم 1243/86
ؤنؿى للخجمُو حهغٍُا ْاهىهُا زابخا ًخػمً الخجمُو الٓاهىوي ٖخدىٍل الحٓىّ اإلالُ٘ت ؤو
ؤلاهخُام ،وحهغٍِ بْخطاصي مخًحر ًخػمً الخجمُو الاْخطاصي الظي جمثله صعحت الىُىط
والخإزحر( ،)2و بھظا یٙىن اإلاشغم الجؼاثغي ْض ؤشاع بلى مهنى الخجمیو ؤو الترٖحز الاْخطاصي
 -1ؤهكغ :ألامغ عْم  06-95ماعر في  23شهبان نام  1415اإلاىأَ  25یىایغ  1995اإلاخهلٔ باإلاىاَؿت ،مغحو ؾابٔ.
ٖ -2خى مدمض الشغٍِ ،اإلاماعؾاث اإلاىاَُت للمىاَؿت في الٓاهىن الجؼاثغي :صعاؾت مٓاعهت بالٓاهىن الُغوس ي ،عؾالت
صٖخىعاه صولت في الٓاهىنٗ ،لُت الحٓىّ والهلىم الؿُاؾُت ،حامهت جحزي وػو، 2005 ،ص.2009
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الظي یيخج نً الهٓىص التي جكھغ في الحیاة الخجاعیت بحن الشغٗاث واإلااؾؿاث الاْخطاصیت
والتي جم٘ىھا مً امخالٕ ؤضى ٛشغٖت ؤو خٓىّ غمً عؤؾمالھا ٗاألؾھم ؤو الحطظ
الهیيیت ؤو ؾىضاث اإلاؿاھمت والاؾخدٓاّ َػال نً شھاصاث الاؾدثماع التي جطضعھا
شغٗاث اإلاؿاھمت ،نلى انخباع ؤن الهالْاث الخجاعیت ال جمىو مً وحىص عوابـ مالیت بحن
الشغٗاث الخجاعیت اإلاخىاَؿت الؾیما نلى مؿخىي ألاؾىاّ اإلاالیت.
يحر ؤن اإلاشغم الجؼاثغي اؾخلؼم لٓیام الترٖحز مماعؾت الىُىط ألاٖیض إلاال ٚالغْابت
نلى الشغٖت ؤو مجمىنت الشغٗاث مىغىم الغْابت بالغيم مً ؤهه لم یهغٍ الىُىط ألاٖیض،
بال ؤن ھظه الىغهیت جٓخط ي بصاعة وجىحیه اإلاشغوم الاْخطاصي واجساط الٓغاعاث اإلاىحھت
لؿیاؾتها الخجاعیت(.)1
بن الخهغیِ الظي ؤحى به اإلاشغم الجؼاثغي للترٖحز الاْخطاصي یٓترب مً الخهغیِ
الظي ؤوحضه اإلاشغم الُغوس ي لھظا اإلاُھىم غمً هظ اإلااصة  04مً ْاهىن  19حىٍلُت
 1977الظي شٙل ؤو ٛحشغیو َغوس ي للغْابت نلى الترٖحز الاْخطاصي وٖظلْ ٚاهىن 30
صیؿمبر  1985الظي لم یضم ؾىٍال نلى انخباع ؤن اإلاشغم الُغوس ي وغو جىكیما حضیضا
للغْابت نلى الترٖحز الاْخطاصي بمىحب ألامغ  01صیؿمبر .1986
وبالغيم مً طلَٓ ،ٚض اخخُل اإلاشغم الُغوس ي بالخهغیِ الؿابٔ هُؿه ،وھظا ما
هطذ نلیُه اإلااصة  39مً ألامغ  01صیؿمبر.)2(1986
بالغحىم بلى ْاهىن اإلاىاَؿت الجؼاثغي ؤنؿى نملُاث ٖإمثلت جاصي بلى ججمُو
اإلااؾؿاث خُث جىظ اإلااصة  15مىه نلى ما ًلي:

1

- « la concentration résulte de tout acte quelle que soit la forme, qui emporte transfert de propriété ou de
jouissance sur tout ou partie des biens, droits ou obligation d’une entreprise, ou qui a pour objet ou pour
effet, de permettre à une entreprise ou à un groupe d’entreprises d’exercer directement ou indirectement,
sur une ou plusieurs autres entreprises une influence déterminante ». _ Voir, Hubert-Gérald Hubrecht,
"Droit Public économique", éd, Dalloz, 1997, p.304.
2
- J.M -Cot et de Laurence, "Le Contrôle Français Des Concentrations", éd, Librairie Général de Droit et de
Jurisprudence, Paris, 2004., p.68.
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ًخم الخجمُو في مُهىم هظا ألامغ بطا:
_1بهضمجذ ماؾؿخان ؤو ؤٖثر ٗاهذ مؿخٓلت مً ْبل،
_2خطل شخظ ؤو نضة ؤشخاص ؾبُهُحن لضيهم هُىط نلى ماؾؿت نلى ألاْل ،ؤو
خطلذ ماؾؿت ؤو نضة ماؾؿاث نلى مغاْبت ماؾؿت ؤو نضة ماؾؿاث ؤو حؼء منها،
بطُت مباشغة ؤو يحر مباشغة ،نً ؾغٍٔ ؤزض ؤؾُم في عؤؽ اإلاا ٛؤو نً ؾغٍٔ شغاء نىاضغ
مً ؤضى ٛاإلااؾؿت ؤو بمىحب نٓض ؤو ؤي وؾُلت ؤزغي،
 _3ؤوشئذ ماؾؿت مشترٖت جاصي بطُت صاثمت حمُو وقاثِ ماؾؿت اْخطاصًت مؿخٓلت.
املطلب الثاوي
أهىاع الخجميعاث الاكخصادًت
یىدطغ الخجمیو نمىما في زالر ؤهىام عثیؿیت ،جخمثل في :الخجمیو ألآَي (الُغم
ألاو ، )ٛالخجمیو الهمىصي ( الُغم الثاوي) ،والخجمیو الخىىیعي (الُغم الثالث)
الفسع ألاول
الخجميع ألافلي(La concentration horizontale) :
هٙىن ؤمام ھظا الىىم مً الخجمیو ،نىضما ججخمو ماؾؿخان جماعؾان هُـ اليشاؽ
الاْخطاصي ،و جدىاَؿان نلى هىم الهمل طاجهٗ ،االهضماج بحن مىخجي هُـ الؿلهت ،ؤو َیما
بحن اإلاىػنحن .و ْض یٙىن الخجمیو ؤیػا بحن ماؾؿخحن جاصیان هُـ الخضمتٖ ،ما ھى الحاٛ
في مجا ٛؤلانالم ،ؤیً جٙىن الهمُلت َیما بحن اإلادؿاث الخلُؼٍىهُت ؤو بحن الىٗاالث
ؤلاشھاعیت(.)1
و ّیخم اللجىء بلى ھظا الىىم مً الخجمیو في خالت جطخم ؤلاهخاج ،مً ؤحل الاؾخُاصة
مً اْخطاصیاث الحجم ،ولھظا یهملىن نلى مداولت حًیحر وبناصة ھیٙلت اإلااؾؿاث ٖغص
َهل نً ألاػمت التي یمغ بھا وشاؽ ھظه اإلااؾؿاث(.)2
جاصي ھظه الهملیت بلى هٓظ نضص اإلاخىاَؿحن في الؿىّ  ،وبالىدیجت الٓػاء نلى
اإلاىاَؿتَ .مثال ْبل الخجمیو یىحض نلى مؿخىي الؿىّ زالر مىػنحن یدىاَؿىن َیما
 -1نبض الها ٛخماص ؾاعّ ،اهضماج و زصخطت البىىٕ ،ج، 3الضاع الجامهیت ،ؤلاؾ٘ىضعیت، 1999 ،ص5.
2
- JAIDANE Riadh, « L’influence du droit français sur le droit tunisien des concentrations économiques »,
R.I.D.E.vol 4, n° 4,2002.P.660
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بیىھم لً٘ بهض الخجمیو یطبذ ھىإ مىػم واخض في الؿىَّ .لم حهض ھىإ مىاَؿت بیىھم،
ّ
ألنهم ؤضبدىا یهملىن في قل ٖیان واخضٖ ،ما ؤ ّن ھظا الىىم یؿاھم في حهؼیؼ الھیمىت
والىُىط مٓاعهت باألنىان آلازغیً( )1ویهخبر الؿبب اإلاباشغ في الٓػاء نلى اإلاىاَؿت ٗىن ؤن
بهسُاع نضص الشغٗاث الهاملت في ضىانت مهیىت ،مو وحىص نملیاث ؤَٓیت بیىھا ْض یجهل
مً الؿھل الخىاؾا لالخخٙاع.
الفسع الثاوي
الخجميع العمىدي
ھى ججمیو بحن ماؾؿاث حهمل في مؿخىیاث مسخلُت ليشاؽ مهحن ،مثل اإلااؾؿاث
التي حهمل في مغاخل مسخلُت مً اليشاؽ الاْخطاصيٗ ،الخجمیو بحن اإلاىخجحن واإلاىػنحن
للمىخىج هُؿھم َ ،ھم ال یيخمىن بلى هُـ اليشاؽ( ،)2ل٘ىھا مخٙاملت َیما بیىھا ،وٗالخجمیو
بحن ماؾؿاث حهمل في مجا ٛالبترو ٛلً٘ في مؿخىیاث مسخلُتَ ،طىانت البترو ٛجمغ
بمغاخل مسخلُت ببخضاء باالؾخ٘شاٍ زم ؤلاهخاج والخ٘غیغ ،وؤزحرا الدؿىیَٔ ،ةطا ٗاهذ
ماؾؿت مسخطت بالبدث وألازغي باإلهخاج والثالثت بالخ٘غیغَ ،ة ّن الاهضماج ؤخؿً ختى
یؿھل مماعؾت الهملیت وبإْل جٙلُت ،وهُـ الص يء هجضه في الطىاناث الضواثیت مً بدث
وبهخاج وحؿىیٔ لھظه ألاصویت(.)3
ال یاصي ھظا الخجمیو صاثما بلى الٓػاء نلى اإلاىاَؿت ،ؤو جٓلیظ نضص اإلاخىاَؿحن
مثل الخجمیو ألآَي(.)4
ل٘ىه ٖثحرا ما یٓلظ مً خغیت اإلاخهاملحن في الازخیاع نلى مؿخىي الؿىّ ؤي في
الدؿىیَٔ .مثال اإلااؾؿت اإلاىخجت للبترو ٛلھا خغیت الازخیاع ،وجخهامل مو حمیو اإلااؾؿاث
اإلاخىاحضة نلى مؿخىي الؿىّ اإلاسخطت في الخ٘غیغ ،لً٘ بطا بهضمجذ مو ؤخض ھظه
 -1نبض الها ٛخماص ؾاعّ ،مغحو ؾابٔ. ،ص.6 ،5
2
-PEDAMONT Michel, Droit commercial, commerçant et fonds de commerce, concurrence et contrat du
commerce, 2éme Ed, Dalloz, Paris, 2000, p.480.
3
- JAIDANE Riadh, Op. Cit. p 660.
-4نبض الها ٛخماص ؾاعّ ،هُـ اإلاغحو ،ص.ص.7 ، 6.
9

الفصل ألاول

الخجميعاث الاكخصادًت الخاضعت للمساكبت

ّ
ّ
اإلااؾؿاثَ ،ھظا یهني ؤهھا ال جدخاج بلى اإلااؾؿاث ألازغي ،وبهما جخهامل َٓـ مو
اإلااؾؿت التي بهضمجذ مهھاٖ ،ما ؤ ّن اإلااؾؿاث ألازغي اإلا٘غعة للبترو ٛنلیھا ؤن جبدث
نلى ماؾؿاث ؤزغي مىخجت للبتروٛ
الفسع الثالث
الخجميع الخىىيعي(La concentration multisectorielle) :
یشمل اإلااؾؿاث اإلاجخمهت في ؤهىام مسخلُت مً ألاوشؿتٗ ،الخجمیو بحن ماؾؿت
مىخجت للمىاص الًظاثیت مو ماؾؿت ؤزغي مسخطت بطىو اإلاالبـ ؤو ماصیت للخضماث
َالًغع مً ھظا الخجمیو یٙىن صاثما بما(:)1
_الامخضاص الجًغافي للؿىّ للماؾؿخحن ،ویخم جىُیظ نملیاجھا في مىاؾٔ حًغاَیت يحر
مخضازلت
_ جىىیو البدذ ،یشمل ؤوشؿت مسخلُت و يحر مترابؿت ببهػھا البهؼ ،وال یمً٘ ؤن ّ
ج٘یِ
نلى ؤنها بمخضاص للمىخج ؤو للؿىّ.
ال یاصي الخجمیو الخىىیعي بلى حهؼیؼ وغهیت الھیمىت نلى الؿىّ ،وال بلى الخٓلیظ
مً نضص اإلاخىاَؿحن ،وال بلى الخطخم في ؤلاهخاجَ .الىدیجت الىخیضة ؤن ھظه الهملیت حؿمذ
بةوشاء ْىة مالیت ،ألن الاهضماج ھىا یٙىن في حاهب ؤلاصاعة َٓـ وفي اإلاىاعص اإلاالیت اإلاخدطل
نلیھا.
ؤما َیما یخهلٔ بمماعؾت وشاؾھاَٙ ،ل واخضة جبٓى مؿخٓلت نً ألازغي و جىدطغ في
مجا ٛازخطاضھا َٓـٗ ،ىن ؤن ٗل واخضة لھا زبرة في مجالھا َٓـ صون ألازغيَ .یمً٘
الٓى ٛؤن ھظا الىىم ؤخؿً ؾغیٓت للخجمیو ختى جخھغب اإلااؾؿاث اإلاهىیت مً الدشغیهاث
ّ
اإلاػاصة لالخخٙاع ،وختى ال جىضِ بإهھا في وغهیت الھیمىت الاْخطاصیت.

 -1نبض الها ٛخماص ؾاعّ ،مغحو ؾابٔ ،ص .7
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املطلب الثالث
أهداف الخجميعاث الاكخصادًت

جخٓاؾم ؤيلبُت الضواَو التي جدضص اؾدثماعاث اإلااؾؿت ووشاؾها الهام في مجاٛ
الترٖحز(َ ،)1هي حؿعى اؾدىاصا للحغٍت الاْخطاصًت اإلامىىخت للمخهاملحن الاْخطاصًحن في
الؿىّ لخجاوػ ألازاع الؿلبُت للمىاَؿت وحهؼٍؼ وغهُت وحىصها باؾخهماْ ٛىتها الاْخطاصًت
ؤو الخد٘م في ؤؾىاْها(،)2ومً الطهب جدضًض ؤلاججاه الهام لهظه الضواَو هكغا ليؿبُتها
وازخالَها مً ماؾؿت بلى ؤزغي يحر ؤنها ال جسخلِ بدؿب ما بطا ٗاهذ نملُت الخجمُو جخم
صازلُا_ في بْلُم الضولت الىاخضة ؤو صولُا في ؤْالُم صو ٛنضًضة.
َٓض ج٘مً الضواَو بلى الخجمُو نلى اإلاؿخىي الضازلي في عيبت مؿحري اإلااؾؿاث
الاْخطاصًت في ػٍاصة ؾلؿاتهم ومٙاهتهم ،وْض ًخىدى مً صمج وجىخُض اليشاؽ بحن
اإلااؾؿاث جىَحر َغص لخلٔ ُْم حضًضة باليؿبت للمؿاهمحنٖ ،ما ؤن الترٖحز ؤو الخجمُو
ٌهض وؾُلت هامت لؼٍاصة عبذ ؤؾىاّ الؿلو واإلاىخجاثَ ،هً ؾغٍٔ ؤلاهخاج مثال ًخم الخدىٛ
بلى ماؾؿت عاثضة في الطىانت ،ألهه ًمً٘ إلااؾؿخحن ضًحرجحن الاجُاّ نلى الحض مً
بهخاحهما وعَو ألاؾهاع ،وجغجُو بظل ٚؤعباخهما ،وْض ًدى ٛطل ٚصون خضور اإلاشاٗل التي
جٓو في خالت جٙىن اجداصاث اخخٙاعٍت بىاؾؿت الاجُاّ الظي ًػم ماؾؿاث مؿخٓلت،
خُث ًٙىن لبهؼ اإلااؾؿاث صواَو جدُؼها نلى يش اإلاجمىنت اإلاخ٘خلت في شٙل اجداص
وػٍاصة اهخاحها وججاوػ الحطت اإلاسىلت بىاؾؿت الاجُاّ ،ومً بحن ألاؾباب ألازغي لخىُُظ
نملُاث الخجمُو الخىىَهيي ،ؾعي اإلااؾؿاث للحض مً صعحت جٓلب ؤعباخها وطل ٚنً ؾغٍٔ
شغاء ميشإث ناملت في مجاالث يحر مجاالث وشاؾاتها ،وهى ما ًاصي بلى الخٓلُل مً اإلاساؾغ
التي تهضصها .وؤلاهخاج ًؼٍض مً هطِب الشغٖت في الؿىّ ٖما ًاصي بلى جسُُؼ الػغاثب
ٖ -1خى مدمض الشغٍِ ،اإلاماعؾاث اإلاىاَُت للمىاَؿت في الٓاهىن الجؼاثغي( ،صعاؾت مٓاعهت بالٓاهىن الُغوس ي) ،مغحو
ؾابٔ ،ص .199
 -2لحغاعي لىٍؼة ،خماًت اإلاؿخمل ٚفي قل ْاهىن خماًت اإلاؿتهل ٚوْمو الًش وْاهىن اإلاىاَؿت ،مظٖغة ماحِؿخحر في
الٓاهىنَ ،غم ْاهىن اإلاؿاولُت اإلاهىُتٗ ،لُت الحٓىّ والهلىم الؿُاؾُت ،حامهت جحزي وػو  ،2012،ص.80
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التي جضَهها اإلااؾؿاث اإلاخجمهت مٓاعهت بما ٗاهذ جضَهه مً ْبل الخجمُو ،وال ش ٚؤن
الخجمُو ًمً٘ اإلااؾؿاث اإلاهىُت بالحطى ٛنلى ْىة جُاوغُت ٖبحرة حؿانضها نلى بناصة
الخُاوع مً مىْو ْىة ،خى ٛشغوؽ ببغام الهٓىص الؿابٓت ،التي جغجبـ بها وجم٘نها مً
جسُُؼ هُٓاث الخمىٍل ووؿبت الُىاثض ويحرها لضي الخُاوع مو البىىٕ.
والاهضماج ٌؿخؿُو ؤن ًٓلل مً اإلاساؾغ اإلاخهلٓت بضَو ؤو ْػاء الضًىن ،خُث ؤن
وؿبت مساؾغ ؤلاَالؽ جبٓى غهُُت ،ونىضثظ ًٓخىو الضاثىىن بيؿب َىاثض اْل وٍالخل ؤن
الخجمُو ْض ًُغع نلى اإلااؾؿاث وجضَو بلُه صَها ،ولظا ٗي ال جٓو َغَؿت له جلجإ بلى
الخجمُو ختى ال جطبذ لٓمت ؾاجًت للشغاء مً ؾغٍ ماؾؿاث ؤزغي ،وؤلاهخاج ًٓو هىا
ْػاءا وْضعا ولِـ هاججا نً ازخُاع اؾتراجُجي ،وال ًسُى ؤن مً ؤؾباب الخجمُو ؤًػا
الؼٍاصة اإلاؿخمغة لىُٓاث البدث والخؿىع الخ٘ىىلىجي ،ألامغ الظي ًجهل ماؾؿت واخضة يحر
ْاصعة نلى مىاحهت ٗل مخؿلباجه ،مما ٌؿخلؼم ؤلاهضماج مو ماؾؿت ؤزغي لخسُُِ الهبء
نلى ٗاهلها.
وفي مجا ٛالترٖحز الضوليَ ،ةن الخجمُو ٌهض وؾلت َهالت مً ؤحل الخىاحض في ؾىّ
مهُىت ،ألهه ٌؿهل بػالت الطهىباث اإلاخهلٓت بىٓظ الخبرة في يؼو ألاؾىاّ الضازلُت.
وْض خص ى جٓغٍغ مىكمت الخهاون والخىمُت الاْخطاصًت لؿىت  ،1974نضصا مً
ألاؾباب جضَو يالبا اإلااؾؿاث بلى الخجمُو ،ومً بُنها الغيبت في جدُٓٔ ألاعباح وػٍاصة
الٓىة الاْخطاصًت للماؾؿاث اإلاخجمهت ،وػٍاصة ؤلاهخاج صون الخسُُؼ في ألاؾهاع،
واٖدؿاب الٓضعة نلى ؤلاهخاج بىُٓاث ْلُلت واؾخهما ٛمطاصع بغاَُت وجٓاؾم اإلاساؾغ
بىاؾؿت جىىَو ؤلاهخاج ،وبخُاء ماؾؿت نلى خاَت ؤلاَالؽ وؤغاٍ الخٓغٍغ صواَو ؤزغي
َُما ًسظ الخىؾو ألآَي الظي ًُؿغ ؤخُاها بامخالٕ اإلااؾؿت ألضى ٛهىنُت _بغاءة
ازترام مسجلت ؤو مىخىج مخمحز_ ًمً٘ اؾخًالله بىجاح في ألاؾىاّ الخاعحُت ،بخٙالُِ
غهُُت مٓاعهت بخٙالُِ بهخاحه مدلي).(1
ٖ _1خى مدمض الشغٍِ ،مغحو ؾابٔ ،ص _.200
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وفي جٓغٍغها الؿاصؽ خى ٛؾُاؾت اإلاىاَؿت ْضمذ لجىت اإلاجمىنت ألاوعبُت ،بهػا
مً الضواَو التي جغمي بلى الترٖحز مً زال ٛالاهضماج والؿُؿغة ونبر ؤزظ اإلاؿاهماث اإلاالُت
طاث ألايلبُت ،وٍمً٘ بحمالها في نٓلىت ؤلاهخاج والخىؾو والخىىَو وحهؼٍؼ وغهُت اإلااؾؿت
في الؿىّ ،وبحغاء ألابدار وجؿىٍغ الخٓىُاث والخسطظ ومػانُت ألاعباح والؿعي بلى
الحطى ٛنلى بغاءة ؤلازترام واإلاهغَت الخٓىُت وشغاء ألاؾهم التي حهغٍ هؼوال في ُْمتها،
وٍالخل بإن الهامل الحاؾم الظي صَو وجحرة الخجمُو بلى ألامام في ؤوعبا ،هى ُْام الاجداص
ألاوعبي ،وجىؾو الؿىّ مما ًجبر اإلااؾؿاث نلى الخجمُو إلاىاحهت الؿلب اإلاتزاًضًً هدُجت
لُخذ الحضوص ومىاَؿت اإلااؾؿاث ألازغي.
وْض جسخلِ ؤلانخباعاث التي جضَو اإلااؾؿاث بلى الخجمُو مً صولت بلى ؤزغي
َاإلااؾؿاث اإلاخىاحضة في الضو ٛالىامُت والتي حهغٍ ؤؾىاْا مدضوصة_ ٗي جداَل وجؼٍض في
همىها_ جىؾو وشاؾاتها بلى ألاؾىاّ الخاعحُت ،ولخدُٓٔ طل ٚجلجإ بلى الاٖخخاب وؤزظ
اإلاؿاهماث اإلاالُت في ماؾؿاث زاعحُت مً ؤحل الضزى ٛبلى ؤؾىاْها.
وحؿخهمل الشغٗاث الىؾىُت في الضو ٛالىامُت واإلااؾؿاث ألاحىبُت ،جٓىُت اإلااؾؿت
اإلاشترٖت ،مً احل عَو الهىاثٔ التي جِٓ ؤمام اإلاباصالث الخجاعٍت وؤلاؾدثماع ،وحهخبر هظه
اإلااؾؿاث اإلاشترٖت وؾُلت هامت لىٓل الخ٘ىىلىحُا هدى البلضان الىامُت في شٙل ؤٖثر ْبىال
مً الىؾاثل ألازغي ٗاجُاُْاث الترزُظ التي ْض جخػمً شغوؾا مغهٓت لهظه البلضان(.)1
املطلب السابع
أشكال الخجميع
خطل في ألاوهت ألازحرة جؿىع ٖبحر َُما ًسظ نملُاث الخجمُو ٖكاهغة بْخطاصًت،
ؾاهم َُه بٓؿـ واَغ جىىم اإلاخؿلباث الاْخطاصًت الىاحب اشبانها وما ضاخبها مً مغوهت
في الخٓىُاث مً ؤحل الدؿُحر مً حهت،ومً حهت ؤزغي ،الالُاث التي جد٘م نملُت الشغاٖت
ٖ -1خى مدمض الشغٍِ ،مغحو ؾابٔ ،ص .201
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نمىما ،ونلى وحه الخطىص َُما ًخهلٔ بشغٗاث اإلاؿاهمت ؤًً ًخم حصجُو نملُاث
الترٖحز بؿغّ مخهضصة(.)1
وْض طٖغ اإلاشغم الجؼاثغي في اإلااصة  15مً ْاهىن اإلاىاَؿت ؤشٙاال مسخلُت مً
الخجمُهاث الاْخطاصًت خؿب ؾبُهت الىؾُلت الٓاهىهُت التي جٓىم نليها ل٘نها جخُٔ حمُها
في ؤنها جإحي في الؿُاّ اإلاظٗىع ٖإمثلت ،خُث ًخم الخجمُو في مُهىم ألامغ عْم : 03/03
 _1بطا بهضمجذ ماؾؿخان ؤو ؤٖثر ٗاهذ مؿخٓلت مً ْبل.
_2خطل شخظ ؤو نضة ؤشخاص لهم هُىط نلى ماؾؿت نلى ألاْل  ،ؤو خطلذ ماؾؿت
ؤو نضة ماؾؿاث نلى مغاْبت ماؾؿت ؤو نضة ماؾؿاث ؤو حؼء منها ،بطُت مباشغة ؤو يحر
مباشغة نً ؾغٍٔ ؤزظ ؤؾهم في عؤؽ اإلاا، ٛؤو نً ؾغٍٔ شغاء نىاضغ مً ؤضى ٛاإلااؾؿت
ؤو بمىحب نٓض ؤو ؤي وؾلت ؤزغي(.)2
()3

_ ؤوشئذ ماؾؿت مشترٖت جاصي بطُت صاثمت حمُو وؾاثِ ماؾؿت بْخطاصًت مؿخٓلت

بوشاء َغم وبالخالي َمهما ًً٘ مً ألامغَ ،ةن هظه الحغُٖت (الترٖحز الاْخطاصي)ً ،مً٘ ؤن
هطاصَها بطُت مباشغة جدذ مكهغ اإلاشاعٖت ، Participationؤو ججمو اإلاطالح ؤلاْخطاصًت
 Scission Groupement d’intérêtؤو نملُت ممازلت ٗاإلهٓؿام .
الفسع ألاول
اهدماج مؤشصخين أو أكثر في مؤشصت واحدة
ٌهخبر الاهضماج وؾُلت للخجمُو الاْخطاصي بحن اإلااؾؿاث( )4واإلاثا ٛالخي لها( )5وْض
عٖؼ اإلاشغم الجؼاثغي ٖثحرا نلى هظا الىىم مً الخجمُو ،بىضُه ؤبغػ وؾُلت للؿُؿغة
 -1جحروس ي مدمض ،الػىابـ الٓاهىهُت للحغٍت الخىاَؿُت في الجؼاثغ  ،صاع هىمت ،الجؼاثغ ، 2013،ص.236
 -2ؤمغ عْم  ،03/03ماعر في  19حىٍلُت ؾىت ً ،2003خهلٔ باإلاىاَؿت ،مغحو ؾابٔ
 -3جحروس ي مدمض ،مغحو ؾابٔ ،ص .236
4
- KDHIR (M), « Le système français du contrôle administratif des concentrations économiques », op.cit.
p114.
 -5بً وؾاؽ بًمان ،مؿاولُت الهىن الاْخطاصي في غىء الدشغَو الجؼاثغي والُغوس ي ،صاع هىمت ،الجؼاثغ،
،2014ص .116
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والاخخٙاع ،زاضت في نالم حؿىصه قاهغة جغٖحز اإلاشاعَو الخجاعٍت وجدالِ اإلااؾؿاث ال٘بري
لبىاء الىخضاث الاْخطاصًت الهمالْت(.)1
وْض هظ نلُه في اإلااصة  1/15مً ألامغ عْم ً" 03_03خم الخجمُو في مُهىم هظا ألامغ
بطا" :اهضمجذ ماؾؿخان ؤو ؤٖثر ٗاهذ مؿخٓلت مً ْبل".
يحر ؤن اإلاشغم الجؼاثغي مً زال ٛهظه اإلااصة ْطض اهضماج اإلااؾؿاث صون
()2

الشغٗاث

لظلَ ٚةن الاهضماج اإلاهني ال ًٓخطغ نلى الشغٗاث وبهما ٌشمل حمُو

الخجمُهاث التي جٓىم بها ماؾؿخان ؤو ؤٖثر جماعؽ وشاؾاث ؤلاهخاج ؤو الخىػَو ؤو بها
ماؾؿخان ؤو ؤٖثر جماعؽ وشاؾاث ؤلاهخاج ؤو الخىػَو ؤو الخضماث بطُت صاثمت( ،)3ومو طلٚ
َإخٙام الاهضماج حاءث ؤٖثر جُطُال في مجا ٛالشغٗاث نً يحرها مً اإلاجاالث ألازغي
وهكمذ ٖؿبب مباشغ الهٓػاء الشغٗاث ولِـ ٖشٙل مً ؤشٙا ٛالخجمُهاث الاْخطاصًت،
وْض جؿغّ بلُه الٓاهىن الخجاعي الجؼاثغي( )4غمً ؤخٙام اإلاىاص مً  744بلى  764جدذ
نىىان "الاهدماج والاهفصال"(.)5

_-1جحروس ي مدمض ،مغحو ؾابٔ ،ص .237
2
- ZOUAIMIA Rachid, Droit de la concurrence, Belkeise, Alger, 2012, p.153.
 -3جىظ اإلااصة  744مً ألامغ عْم  59_75اإلاخػمً الٓاهىن الخجاعي نلى ؤهه "للشغٖت و لى في خالت جطُیخھا ؤن جىضمج
في شغٖت ؤزغي ؤو ؤن حؿاهم في جإؾِـ شغٖت حضًضة بؿغٍٓت الضمج.
ٖما لھا ؤن ّجٓضم مالیخھا لشغٗاث مىحىصة ؤو حؿاهم مهھا في بوشاء شغٗاث حضًضة بؿغٍٓت الضمج و الاهُطاٖ ،ٛما
لھا ؤزحرا ؤن ّجٓضم عؤؾمالها لشغٗاث حضًضة بؿغٍٓت الاهُطا"ٛ
 -4جىظ اإلااصة  3مً ألامغ عْم ً ، 03 – 03خهلٔ باإلاىاَؿت ،مغحو ؾابٔ ،نلى ما ًليًٓ :طض في مُهىم هظا ألامغ ما
ًإحي:
 -5هىإ هىم مً ؤلاهضماج ال ًخم بخىأَ ؤلاعاصجحن وٍسغج نً بؾاع الهٓض ،وٍخمثل في شغاء ؤؾهم شغٖت نً ؾغٍٔ
البىعضتَ ،هظه الهملُت حهخبر اهضماحا ،عيم اوهضام جىأَ ؤلاعاصجحن بحن الشغٖت الضامجت واإلاىضمجتَ ،هي نملُت
جضزل غمً اإلاُهىم الاْخطاصي َٓـ لئلهضماج ،ال الٓاهىوي ،ألن هظا ألازحر ٌشترؽ وحىص اجُاّ مؿبٔ.
ؤهكغ :نبض الًني الطًحر خؿام الضیً ،الىكام الٓاهىوي الهضماج الشغٗاث ،ؽ، 2.صاع الُ٘غ الجامعي ،ؤلاؾ٘ىضعیت،
 ،2004ص.42_ .
15

الفصل ألاول

الخجميعاث الاكخصادًت الخاضعت للمساكبت

ونلى يغاع مسخلِ الدشغَهاث ألاحىبُت لم ٌهغٍ اإلاشغم الجؼاثغي الاهضماج بل جغٖه
للُٓه والٓػاء ،وٖظا إلاجلـ اإلاىاَؿت بانخباعه الخبحر في هظا اإلاجا ٛومٙلِ بيشغ زٓاَتها
في اإلاجا ٛالاْخطاصي.
ومً الىاخُت الُٓهُت ازخلُذ ؤعاء الباخثحن في اإلاجا ٛالٓاهىوي خى ٛوغو حهغٍِ
زابذ لالهضماج خُث ؤن الُُٓه  ROYER.J.Copperانخمض نلى مهُاع ؤصاة جٙىٍىه وبزباجه،
بِىما ألاؾخاط َٓ RYN Vanض انخمض نلى مػمىهه ؤما ألاؾخاط الشىاّ َٓض نغَه بالىكغ
بلى مػمىهه وؤزاعه.
جماشُا مو جىحهاث اإلاشغم الجؼاثغي هإزظ بالغؤي الظي ٌهخبر ؤلاهضماج نباعة نً:
"نٓض ًٓىم نلى ؤلاعاصة بحن ماؾؿخحن نلى ألاْل بمٓخػاه ًخم ؤلاجُاّ نلى وغو مجمىم
ؤضىلها في ماؾؿت واخضة ،وطل ٚؤن اإلاشغم ًدضص الاهضماج بمٓخط ى ؤخٙام الٓاهىن
الخجاعي بط جىظ اإلااصة  748مىه نلى ما ًض ٛؤن الاهضماج ًٓىم نلى نٓض ٗالخاليً « :ىغو
مشغوم «...الهٓض بإخض مٙاجب الخىزُٔ للمدل اإلاىحىص به.
َةطا ٗان ؤلاهضماج مً الىاخُت الاْخطاصًت ًدخمل مُهىما واؾها ًخػمً نضة
نملُاث جإجيها الشغٗاث صون ْطض منها مثل شغاء وجباص ٛألاؾهم مو شغٖت ؤزغي بخٙىٍنها
وخضة اْخطاصًت بحن شغٖخحن ؤو ؤٖثر.
ؤ_ اإلااؾؿتٗ :ل شخظ ؾبُعي ؤو مهىىي ؤًا ٗاهذ ؾبُهخه ًماعؽ بطُت صاثمت وشاؾاث
ؤلاهخاج ؤو الخىػَو ؤو الخضماث ؤو الاؾخحراص"...
بال ؤهه مً الىاخُت الٓاهىهُت ؤلاهضماج هى طو ؾبُهت نٓضًت ًخم بةعاصة الشغٗاث
اإلاىضمجت(( )1ؤوال) وٍترجب نىه اهخٓا ٛالظمت اإلاالُت الشاملت للماؾؿاث بلى اإلااؾؿت
الجضًضة ؤو الضامجت(( )2زاهُا).
أوال -وحىد علد كىشيلت لإلهدماج
ٖثحرا ما جبضؤ نملُت ؤلاهضماج بمجمىنت مً اإلاُاوغاث والضعاؾاث إلنضاص بغجىٗىٛ
ؤلاهضماج( ،)1وهظا بالىكغ ألهمُخه مً الىاخُت الهملُت وؤزغه نلى اإلااؾؿاث اإلاىضمجت ،وهظا
- LEROY Michel, « La concentration des entreprises », 2003, www.efi-formation.com05 _09_2016.
 -2نبض الًني الطًحر خؿام الضیً ،مغحو ؾابٔ ،ص 25
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ما هجضه في ؤخٙام الٓاهىن الخجاعي الجؼاثغيَ ،االهضماج نباعة نً مشغوم یخم بنضاصه
وبْغاعه مً ؾغٍ مجمىنت الشغٗاء ؤو اإلاؿاهمحن بهض هٓاشاث ومُاوغاث( )2هي مً
ازخطاص الجهاػ ؤلاصاعي( )3بىاء نلى جُىٍؼ ؾابٔ مً الشغٗاء ؤو بضوهه ألهه في ٗل ألاخىاٛ
ؾُهغع نليهم للخطىٍذ نلُه وبْغاعه في الجمهُت الهامت الاؾخثىاثُت لٙل شغٖت مدل
الهملُت اإلاهىُت بانخباعها نٓض ًخم َُه حهضًل الىكام ألاؾاس ي للشغٗاث اإلاىضمجت جماشُا
مو ألاوغام الاْخطاصًت الؿاثضة(.)4
 إلاهدماج بالضمFusion par annexion ou absorption :ّیخم نىضما جىضمج ماؾؿت في ماؾؿت ؤزغي ْاثمت ،خیث جىٓط ي شخطیخھا
اإلاهىىیت وجيخٓل مىحىصاتها ٗاَت بلى اإلااؾؿت الضامجت -الٓاثمت -التي جدخُل بصخطیخھا
اإلاهىىیت ،وحهمل نلى شؿب اإلااؾؿت ؤو الشغٖت اإلاىضمجت في السجل الخجاعي(.)5
ّ
وحهض ھظه الطىعة ألاٖثر اهدشاعا ،هكغا لؿھىلت ؤلاحغاءاث التي جمغ بھا نملُت
الاهضماج وْلت جٙالُهاَ .األمغ ال یؿخضعي بوشاء شخظ مهىىي حضًض وما یخؿلبه ھظا ألازحر
مً مبالٌ ؾاثلت و بھضاع للىْذ إلاا حؿخًغّ نملیت الخإؾیـ و الشھغ مً وْذ ؾىیل و حھض

 -1ؤهكغ :ؤخمض مدمض مدغػ ،اهضماج الشغٗاث مً الىحهت الٓاهىهُت :صعاؾت مٓاعهت ،صاع النهػت الهغبُت،
الٓاهغة،1997،ص .79
ؤهكغ ٖظل:ٚ
AUDEU Guy, Protocoles et traités de fusion, Litec, Paris, 1968, p. 16
 -2جضون اإلاُاوغاث في وزاثٔ ًؿلٔ نليها بؾم مشغوم ؤلاهضماج؛ وهي وزاثٔ ؾغٍت ال ًلؼم الٓاهىن بةنضاصها ل٘نها
غغوعٍت ٖمغخمت جدػحرًت حؿبٔ نٓض ؤلاهضماج ًدضص َيها شغوؽ وؤؾالُب ؤلاهضماج وْض شام حؿمُتها في الُٓه
الُغوس ي "بالبروجىٗى"ٛ
 -3ؤهكغ :اإلااصة  1_747مً ألامغ عْم  59_75اإلاخػمً الٓاهىن الخجاعي ،مغحو ؾابٔ.
ً -4جب ؤن یخػمً مشغوم الهٓض مجمىنت مً البیاهاث ٖظٖغ ؤؾباب الاهضماج ؤو الاهُطا ٛو ؤهضاَه وشغوؾه.
ؤهكغ :اإلااصة  2_747مً ألامغ عْم  59_75اإلاخػمً الٓاهىن الخجاعي ،مغحو ؾابٔ.
_-5الخغایشت ؾامي مدمض ،الخىكیم الٓاهىوي إلناصة ھیٙلت الشغٗاث اإلاؿاھمت الهامت-،صعاؾت مٓاعهت ،-ؽ، 1صاع
الثٓاَت ،لليشغ و الخىػیو ،نمان، 2008 ،ص144.
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ّ
ٖبحر ،وبهما یخىِْ ألامغ ھىا َٓـ في اهدال ٛالصخطیت اإلاهىىیت للماؾؿت اإلاىضمجت
وشؿب اؾمها(.)1
 إلاهدماج باملزجFusion par combinaison :جخمثل هظه الطىعة في مؼج شغٖخحن ؤو ؤٖثر في شغٖت واخضة بؿغٍٓت بعاصًت ًترجب
ننها خل الشغٖخحن اإلاىضمجخحن و اهخٓا ٛحمُو خٓىْيها والتزاماتها بلى شغٖت حضًضة( )2التي
جيشإ نلى ؤهٓاع الشغٖت اإلاىدلت ،وما ًمحز ھظا الشٙل نً الاهضماج ّ
بالػم ؤن هظا ألازحر
ال یيص ئ شخطا حضیضا نلى الغيم ّمما یٓخػیه الاهضماج باإلاؼج مً هُٓاث و ما یؿخًغْه
مً وْذَ ،ةن ھظه الؿغیٓت نلى زالٍ ألاولى جبرػ خٓیٓت ھظا الهمل ؤلاعاصي ّ
وجبحن
مػمىهه ،ؾاإلاا ؤن ؤلابخالم مً الشغٖت ألاْىي اْخطاصًا للشغٖت ؤهھا حؿُغ نً شخظ
حضًض ولیـ َٓـ مجغص ابخالم مً الشغٖت ألاْىي اْخطاصیا للشغٖت الػهیُت(.)3
_ الاهدماج باالهلصامFusion par scission :
هظ نلُه اإلاشغم الُغوس ي( ،)4ن٘ـ اإلاشغم الجؼاثغي الظي اٖخُى بالطىعجحن
الؿابٓخحن وْض ؤَ في طل ٚألن ؤلاهضماج نً ؾغّ الاهٓؿام ًضزل في بخضي الطىعجحن
التي خضصتهما هظ اإلااصة الؿابٓت وهى الهملُت التي بمىحبها جٓضم شغٖت اإلاظٗىعة بدؿب
الؿغٍٓت التي ؾُضمج بها ٗل حؼء مً الشغٖت اإلاىٓؿمت(.)5
وفي هظه الهملُت جٓضم شغٖت ما خطت مً طمتها اإلاالُت بلى نضة شغٗاث حضًضة ؤو
مىحىصة نلى الؿاخت ،والشغٖت التي جيشٔ ًمً٘ ؤن جٓضم ٗامل طمتها مدٓٓت بظلٚ
الاهٓؿام ؤو ؤلاهضماج الشامل  La scission totalؤو َٓـ حؼء مً هظه ألازحرة(.)6
 -1مىس ى مدمض ببغاھیم ،اهضماج البىىٕ و مىاحھت آزاع الهىإلات ،صاع الجامهت الجضیضة ،ألاػاعیؿت،2008 ،ص.ص
.47 ،46
 -2بً وؾاؽ بًمان ،مؿاولُت الهىن الاْخطاصي في غىء الدشغَو الجؼاثغي والُغوس ي ،مغحو ؾابٔ ،ص 117
 -3مىس ى مدمض ببغاھیم ،اهضماج البىىٕ و مىاحھت آزاع الهىإلات ،مغحو ؾابٔ،ص.ص47 ،46
4
_ Le code de commerce Français, www.LégiFrance.gouv.fr.
5
- DINH Yanick, Les fusions, scissions et apports partiels d’actif, Eska, Paris, 2000, p. 26.
_ SAINTOURENS Bernard, Droit des sociétés, 2éme Ed, Vuibert, Paris, 1998, p. 137.
 _ 6ولالهٓؿام نضة ممحزاث مً الىاخُت الاْخطاصًت زاضت مً هاخُت الدؿُحر الُها ٛفي ماؾؿت جٓىم بإوشؿت
مخهضصة ،ومثاله ؤن ماؾؿت الخىػَو .
ًمً٘ ؤن جيشؿغ بلى  03ماؾؿاث حؿعى حمُهها بلى جدُٓٔ ؤهضاٍ الخجمُو .
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ومً زم َُي الحالت ألاولى ًطاخب هظا الاوشٓاّ اهدال ٛللشغٖت اإلااهدت (اإلآضمت
للحطت) وفي هظه الحالت ًسخلـ ألامغ مو خالت الاهضماج البؿُـ بطا لم جىػم الحطظ بحن
الهضًض مً اإلااؾؿاث الجضًضة ؤو الٓاثمت.
ثاهيا _اهخلال الرمت املاليت الشاملت للمؤشصاث إلى املؤشصت امليشأة
مً الىخاثج الٓاهىهُت لئلهضماج اخخُاف ٗل ماؾؿت باؾخٓاللها واهُطالها نلى
ألازغي ،وحؿمى باإلااؾؿت الضامجت بامخالٖها ؤضى ٛالشغٖخحن ،وؤن ما ًغبؿها بًحرها مً
اإلااؾؿاث ًىطب نلى اْدؿام ألاؾىاّ(َٙ ،)1ل ماؾؿت جدخُل بُ٘انها وشخطُتها
اإلاهىىٍت( ، )2مو حًُحر في شٙلها الٓاهىوي َٓـ(َُ )3م٘نها الاخخُاف بُ٘انها الاْخطاصي اإلااصي
الظي ال ًازغ نلى الهملُت ،وبظل ٚحؿخؿُو الشغٖت الضامجت مىاضلت وشاؾها ُٖغم للشغٖت
الضامجت واْهُا.
ؤما الُ٘ان الٓاهىوي الجضًض الظي ًكهغ للىحىص َُمخل ٚحمُو ؤضى ٛالشغٗاث
اإلاىضمجت ،وبما ان هظه ألازحرة مؿخٓلت نً اإلاؿاهمحن َيها َةنهم ًسخاعون بما البٓاء في
الشغٖت الجضًضة بدطىلهم نلى ؤؾهم مٓابل ؤؾهمهم في الشغٖت اإلاىضمجت ؤو خطىلهم
نلى حهىٍؼ مالي مٓابل طلَ ٚتزو ٛضُتهم الٓاهىهُت في جمثُل الشغٖت(.)4
_حؿُحر الُغم الهٓاعي.
_حؿُحر َغم الجملت.
_حؿُحر َغم الخجؼثت.
إلاؼٍض مً الخُاضُل خى ٛاإلاىغىم ؤهكغ:
_Gabriel Guéry, pratiques du droit des affaires, groupe ESCLYON 6ème édition, p 907.
1

- SAINTOURENS Bernard, Droit des sociétés, 2éme Ed, Vuibert, Paris, 1998, p. 137.
 -2جحروس ي مدمض ،الػىابـ الٓاهىهُت للحغٍت الخىاَؿُت ،مغحو ؾابٔ ،ص .236
 -3بً وؾاؽ بًمان ،مؿاولُت الهىن الاْخطاصي في غىء الدشغَو الجؼاثغي والُغوس ي ،مغحو ؾابٔ ،ص .118
ؤهكغ :اإلااصة  175مً الٓاهىن الخجاعي ،مغحو ؾابٔ ،وإلاؼٍض مً الخُطُل ؤهكغ :شهىة ھال ،ٛالشغٖت طاث الصخظ
الىخیض و طاث اإلاؿاولیت اإلادضوصة-صعاؾت مٓاعهت ،-مظٖغة مٓضمت لىیل شهاصة اإلااحؿخحرَ ،غم الٓاهىن الخاص،
حامهت ؾؿیِ، 2005 ،ص83.
 -4وحي َاعوّ لٓمان ،ؾلؿاث ومؿاولُاث اإلاضعٍحن في الشغٗاث الخجاعٍت :صعاؾت مٓاعهت ،صاع الُ٘غ الهغبي ،الٓاهغة،
 ،1998ص .149
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بهض اؾخ٘ما ٛبحغاءاث ؤلاهضماج جيخٓل نىاضغ الظمت اإلاالُت للماؾؿاث اإلاهىُت بلى
اإلااؾؿت الىاشئت التي ج٘دؿب شخطُت مهىىٍت وطمت مالُت واخضة بما َيها مً خٓىّ
والتزاماث َُٙىن ؤلاهضماج بضون جطُُت وهى اهم ؤزغ لئلهضماج نلى اإلااؾؿاث.
ًمً٘ للشغٖت الُٓام باهضمج حؼجي ٖظل ٚلظمتها اإلاالُت وجىػم الجؼء الازغ نلى
الشغٗاء بمىحب الخطُُت التي ًخم بْغاعها ألؾباب ْاهىهُت ؤو ْػاثُت ؤو بصاعٍت وفي ٗلخا
الحالخحن جؼو ٛالصخطُت اإلاهىىٍت للشغٗاث اإلاهىُت باإلهضماج وهظا ما ًُهم مً هظ اإلااصة
 744مً الٓاهىن الخجاعي التي هطذ نلى ؤن " للشغٖت ولى في خالت جطُُتها ؤن جضمج في
شغٖت ؤزغي ؤو حؿاهم في جإؾِـ شغٖت حضًضة نً ؾغٍٔ الضمج".
وهكغا إلصعاٖه بإزغ ؤلاهضماج نلى الشغٖت ونلى الاْخطاص الىؾني َٓض نامله اإلاشغم
()1

الجؼاثغي مهاملت اْخطاصًت ٖإلُت لحماًت الشغٗاث مً الؼوا ٛوبالخالي بؿـ بحغاءاجه

وهظاما ًخطح مثال مً زال ٛهظ اإلااصة  745مً الٓاهىن الخجاعي التي جىظ نلى ؤهه"
ٌؿىى جدُٓٔ الهملُاث اإلاشاع اليها في اإلااصة اإلاخٓضمت بحن شغٗاث طاث شٙل مسخلِ"...
وبالخالي َةن اإلاشغم الجؼاثغي شجو نملُاث ؤلاهضماج ٗىؾُلت إلناصة هُٙلت
اإلااؾؿاث وْض شجهها اإلاشغم الجؼاثغي مً زالْ ٛاهىن الشغٗاث بالىكغ لآلزاع ؤلاًجابُت
التي جدٓٓها مً زال ٛػٍاصة الٓضعاث اإلاالُت والخىاَؿُت ،والُ٘اءة ،وجٓلُظ جٙالُِ
ؤلاهخاج(.)2
وججضع ؤلاشاعة ؤن اإلااؾؿت الىاشئت ٖثحرا ما حؿخًل وغهُت الخهاون لتهُمً نلى
ؾىّ الؿلو والخضماث ال ؾُما بطا اهضمجذ اإلااؾؿاث ألاحىبُت مو بخضي اإلااؾؿاث
الىؾىُت لدؿخًل قغوٍ اإلاىاَؿت الحغة التي جٙىن في ضالحها ونلى خؿاب اإلااؾؿاث

 -1ن٘ـ اإلاشغم اإلاطغي نغْل نملُاث ؤلاهضماج بهضم جىكُمه لهملُت ؤلاهضماج الجؼجي ؤهكغ :الالثدت الخىُُظًت
لٓاهىن الشغٗاث اإلاطغي عْم ، 81-59ماعر في  18ؾبخمبر  ،1981ؤهكغ اإلاىْو الخالي. www.masrlaw.inf :
 -2الؿالم هاحم ؤبى ْغَش ،الضلُل الهملي لخإؾِـ الشغٗاث واهضماحها في الٓاهىن الخجاعي الجؼاثغي ،صاع الطباح
الجضًض ،الجؼاثغ. 2009،ص. 139
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الىؾىُتَ ،خٙىن الؿىّ الىؾىُت زالُت مً اإلااؾؿاث ال٘بري ؤزػهها اإلاشغم الجؼاثغي
للغْابت.
الفسع الثاوي
إوشاء مؤشصت حدًدة مً أصل مؤشصخين أو أكثر
ًخم الخجمُو ؤًػا بىاؾؿت بوشاء اإلااؾؿاث اإلاشترٖت( )1بطا ٗاهذ هظه اإلااؾؿاث
جُػل ؤن جاصي بطُت صاثمت حمُو وقاثِ ماؾؿت اْخطاصًت مؿخٓلت َخداَل نلى
اؾخٓاللها الٓاهىوي والاْخطاصي وجغي وحىب الخهاون َُما بُنها لبؿـ ؾُؿغتها نلى ْؿام
اْخطاصي مهحن والؿُؿغة نلى ؤؾىاّ مهُىت ،مو الحض مً اإلاىاَؿت وجدُٓٔ مؿالبها
اإلاشترٖت نلى ْضم اإلاؿاواة ،ول٘نها جسػو لغْابت لطُٓت للماؾؿت ألام( )2وخؿب اإلااصة 15
الُٓغة  3مً ْاهىن اإلاىاَؿت َةن الخجمُهاث الاْخطاصًت حشمل بوشاء اإلااؾؿاث اإلاشترٖت
صون الخهضًل َيها(.)3
وٍٓخط ي بوشاء ماؾؿت مشترٖت جؿبُٔ ْىانض الغْابت نلى الخجمُهاث الاْخطاصًت
ألنها جخػمً جدىٍل عئوؽ ؤمىا ٛؤو ؤضى ٛؤو حؼء مً طل ٚمملىٕ إلااؾؿخحن نلى ألاْل
بلى هظه اإلااؾؿت ٗالخىاػ ٛنً َغم إلااؾؿت وؤزغ للثاهُت للُٓام بمشغوم بْخطاصيَُ ،خم
جضنُم اإلااؾؿت اإلاشترٖت بمسخلِ وؾاثل ومخؿلباث الىقُُت الاْخطاصًت التي جػمً لها
الاؾخٓاللُت مثل اإلاىاعص البشغٍت واإلاالُت(.)4
ونلى ؤؾاؽ نىطغ اإلالُ٘ت جٓىم اإلااؾؿت اإلاشترٖت بىقاثُها وجؼاوٖ ٛماؾؿت
مىاَؿت مؿخٓلت في الؿىّ (ؤوال) ل٘نها مً الىاخُت الىاْهُت جبٓى زاغهت لغْابت
اإلااؾؿاث اإلاشترٖت (زاهُا) التي حؿخهملها في اْدؿام ألاؾىاّ واإلابُهاث وؤلاهخاج.
 -1ؤهكغ :الُٓغة  3مً اإلااصة  15مً ألامغ عْم  03_03مغحو ؾابٔ.
 -2مدمض شىقي شاهحن ،الشغٗاث اإلاشترٖت ؾبُهتها في الٓاهىن اإلاطغي واإلآاعن ،ص ث ن ،ص34
 -3بالغحىم لبهؼ الدشغَهاث مثل الٓاهىن الؿىَؿغي َٓض ُِٖ الحطى ٛنلى ؤؾهم في عؤؾما ٛماؾؿت مشترٖت
بلى حاهب بوشائها ش٘ال مً ؤشٙا ٛالخجمُهاث الاْخطاصًت ًجب بزػانه الغْابت متى ُْض اإلاىاَؿت.
 -4اهكغ:
LEFEBVRE Francis, Droit des affaires : concentration, consommation, Lefebvre, Paris, 2008, p. 91.
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أوال -ممازشت وظائف مؤشصت مىافصت مصخللت في الصىق
ال ٌهخبر وشاؽ اإلااؾؿت اإلاشترٖت م٘مال للشغٗاث ألام َهي جٓىم نلى ؤؾاؽ ملُ٘ت
اإلااؾؿاث اإلايشئت لها( ،)1التي جمىلها بجمُو الىؾاثل بما ٌؿمذ لها إلاماعؾت وشاؾها
ٖماؾؿت مىاَؿت ومؿخٓلت في الؿىّ( ،)2لظل ٚال ٌهخبر مجغص جإؾِـ ججمو بْخطاصي
بمُهىم اإلااصة  796مً الٓاهىن الخجاعي بوشاء إلااؾؿت مشترٖت ألهه يهضٍ لخؿبُٔ
الىؾاثل اإلاالثمت لدؿهُل وجؿىٍغ اليشاؽ الاْخطاصي لؤلشخاص اإلايشئت له ٖما ؤهه ال
ًغجب الاؾخٓاللُت وال ًماعؽ وشاؾه بطُت صاثمت ألهه ًيشإ إلاضة مدضصة مً الؼمًٖ ،ما ؤن
ججمو اإلاطالح اإلاشترٖت( )3الظي هكمه اإلاشغم الُغوس ي ،ال ًمً٘ ؤن ًىكغ بلُه ؤًػا نلى
ؤؾاؽ ؤهه اجُاّ مىاٍ للمىاَؿت ،يحر ؤهه ٌشترؽ في هظه الحالت ؤال ٌؿخهمل الخجمو ؾخاعا
للُٓام بمماعؾاث مهغْلت للمىاَؿت ،وبطا لم ًدترم هظا الشغؽَ ،ةن الخجمو ٌهامل
مهاملت الاجُاّ يحر اإلاشغوم(.)4
لم ًىكم اإلاشغم الجؼاثغي ألاخٙام اإلاىكمت إلوشاء اإلااؾؿاث اإلاشترٖت التي جبٓى
زاغهت للٓىانض الهامت للهٓض(ٖ ،)5ما ان ْاهىن اإلاىاَؿت لم ًدضص اإلاهُاع الظي نلى ؤؾاؾه
-1وْض ؤبضي مجلـ اإلاىاَؿت الُغوس ي عؤًا خى ٛمشغوم ججمو اإلاطالح الاْخطاصًت  GIEمً ؾغٍ الشغٗاث التي
حؿىّ الُػاء ؤلاشهاعي الخابو لشاشاث الؿِىما ،خُث لم ٌهخبر الهملُت ججمُها بْخطاصًا بمُهىم اإلااصة  39مً ألامغ
الطاصع في  1986/12/01ألن ججمو اإلاطالح اإلاشترٖت ،ال ًخػمً جدىٍال للملُ٘ت ؤو ؤلاهخُام لٙل ؤو حؼء مً ؤمىاٛ
وخٓىّ والتزاماث اإلااؾؿاث اإلاهىُت وهظا الخجمُو لم ًُهل ؤٖثر مً ؤصاء وقُُت ٗاهذ جماعؾها هظه اإلااؾؿاث
ؾابٓا ،باإلغاَت بلى ؤهه ال ًخمخو بإ ي مطضع مالي ،وال ٌؿعى بلى جدُٓٔ الغبذ  .للخُطُل ؤٖثر ؤهكغٖ :خى مدمض
الشغٍِ ،اإلاغحو الؿابٔ ،ص.212,
ٖ -2خى مدمض الشغٍِ ،هُـ اإلاغحو ،ص.212-211
-3هكم اإلاشغم الُغوس ي الخجمو طو اإلاطلحت الاْخطاصًت ،ألو ٛمغة بمىحب مغؾىم جىُُظي عْم ، 109 – 68ماعر في
َُُ 02غي ؾىت  ،1968وبهض طل ٚؤصعج في الٓاهىن الخجاعي ؾىت ، 1989ؤهكغ :شىٍؿغ بًمان عجِبت ،الىكام الٓاهىوي
للخجمهاث طاث اإلاىُهت الاْخطاصًت في الٓاهىن الجؼاثغي والُغوس ي ،مظٖغة ماحِؿتر في الٓاهىنٗ ،لُت الحٓىّ،
حامهت ْؿىؿُىت، 2005 ،ص .11
 -4وهى ما طهب بلُه مجلـ اإلاىاَؿت الُغوس ي ؤهكغ ٖخى مدمض الشغٍِ ،هُـ اإلاغحو ،ص212,
 -5جيشإ اإلااؾؿت اإلاشترٖت نلى شٙل اجُاّ بحن ؤٖثر مً ماؾؿخحن مثلما جم بحن شغٖتي ؾىهاؾغإ ومجمو الًاػ
اإلاطغٍت ْ IGLطض بوشاء ماؾؿت مشترٖت جخُ٘ل بدىُُظ مشاعَو بؾدثماعٍت بحن الؿغَحن.
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ًخم جدضًض اإلااؾؿت اإلاشترٖت ألن جدىٍل ملُ٘ت اإلااؾؿاث اإلايشإة جٓخػيها ؾبُهت بوشاء
ماؾؿت اْخطاصًت مؿخٓلت ْطض الُٓام بجمُو الىقاثِ التي جٓىم بها اإلااؾؿاث اإلاىاَؿت
في الؿىّ اإلاهىُت ،لً٘ ًثاع الدؿائ ٛخى ٛالضًمىمت َ ،ةطا حهلٓذ باؾخٓاللُت اإلااؾؿت
اإلاشترٖتَ ،ما هى مهُاع طلٚ؟
انخمض اإلاشغم الُغوس ي مثال في هظا الطضص مهُاع اإلاماعؾت الخامت للخمُحز بحن بوشاء
ماؾؿت مشترٖت جسػو لىكام الخجمُهاث الاْخطاصًت ويحرها مً اإلاماعؾاث اإلاشابهت
انخماصا نلى جىَغ نىطغًٍ جبنى نليهما اإلاماعؾت الخامت وهما:
 وحىص مىاعص ؤولُت ٗاَُت لضي اإلااؾؿت اإلاشترٖت مً ؤحل جىقُُها واؾخًاللها بطىعةمؿخٓلت بدُث جدٓٔ الضًمىمت.
جإصًت اإلااؾؿت اإلاشترٖت لجمُو الىقاثِ الؿبُهُت والهاصًت اإلاماعؾت مً ؾغٍ اإلااؾؿاثاإلاىاَؿت في الؿىّ لخدُٓٔ اؾخٓاللُخيها.
ؤما ْاهىن الاجداص ألاوعبي َٓض انخمض ؤؾلىبا ؤزغ ٌهخمض نلى الخمُحز بحن اإلااؾؿت
اإلاشترٖت الخهاوهُت التي تهضٍ بلى جيؿُٔ اليشاؽ الخىاَس ي بحن اإلااؾؿاث اإلايشإة ؤو بُنها
وبحن اإلااؾؿت اإلاشترٖت  ،واإلااؾؿت اإلاشترٖت الخجمُهُت ،التي جماعؽ وقاثِ خُُٓٓت
ٖماؾؿت مؿخٓلت بُػل ألاضى ٛاإلآضمت مً ؾغٍ اإلااؾؿاث اإلايشإة(.)1
مً زال ٛالٓاهىهحن الُغوس ي( )2وألاوعبي حهخبر اإلااؾؿت مؿخٓلت بشٙل صاثم وَٓا ؤما
في الٓاهىن الجؼاثغي َُٙىن طل ٚبطا امخل٘ذ اإلااؾؿت اإلاشترٖت اإلاىاعص الػغوعٍت التي
جمىدها ؤلاؾخٓاللُت إلاىاْو ؤلاهخاج وشبٙاث الخجاعة اإلاؼوصة مً ؾغٍ اإلااؾؿاث اإلايشإة
بشٙل ٗافي ْطض مؼاولت وشاؾها بشٙل صاثم مثل الىؾاثل اإلااصًت ٗاإلاىاْو الطىانُت
وآلاالث ،باإلغاَت بلى الىؾاثل اإلاهىىٍت ٗاإلادل الخجاعي ،وٖظل ٚالىؾاثل البشغٍت ،هظا

- Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, relative aux nouvelles régulations économiques.

1

 -2ؤهكغ:
Règlement n° 4064 -89-CEE du 21 décembre1989, modifié par règlement n°1310-97- CE du 30 juin 1997.
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باإلغاَت بلى وحىب مماعؾت الىُىط ألاُٖض نلى اإلااؾؿت اإلاشترٖت ٗي جسػو للمغاْبت
اإلآغعة نلى ؤؾاؽ ؤنها ججمُو بْخطاصي.
ثاهيا -خضىع املؤشصت املشتركت ملساكبت املؤشصاث امليشئت
اهخم اإلاشغم الجؼاثغي بهىطغ اإلاغاْبت وْض نالجها بشٙل مُطل ؾىاء في ْاهىن
اإلاىاَؿت( )1ؤو في الٓاهىن الخجاعي جحذ عىىان "الشسكاث الخابعت املصاھماث و الشسكاث
املساكبت"(.)2
وٍيشإ نىطغ اإلاغاْبت ٖىدُجت لُٓام ألاؾغاٍ بخطغَاث ؤو اؾخهما ٛوؾاثل ؾىاء
ٗاهذ ْاهىهُت ؤو ماصًت ًيخج ننها هٓل لحٔ اإلالُ٘ت ؤو لجؼء منها ؤو خٔ ؤلاهخُام ؤو خٓىّ
ؤزغي واعصة نلى ممخلٙاث اإلااؾؿت ؤو نىاضغ مً ؤضىلها ؤهمها الهٓض ،باإلغاَت بلى ؤزظ
ؤؾهم في عاؽ اإلاا ٛوشغاء نىاضغ اإلااؾؿت.
وْض خضصث اإلااصة  )3(16وؾاثل الخإزحر التي جترجب ننها اإلاغاْبت اإلاىطىص نليها في
اإلااصة  15بىطها نلى ؤهه" ًٓطض باإلاغاْبت اإلاظٗىعة في الحالت  2مً اإلااصة  15ؤناله اإلاغاْبت
الىاججت نً ْاهىن الهٓىص ؤو ؾغّ ؤزغي حهؿي بطُت َغصًت ؤو حمانُت خؿب الكغوٍ
الىاْهت بمٙاهُت مماعؾت الىُىط ألاُٖض والضاثم نلى وشاؽ ماؾؿت ،ال ؾُما َُما ًخهلٔ
بما ًإحي:
_1خٓىّ اإلالُ٘ت ؤو خٓىّ ؤلاهخُام نلى ممخلٙاث ماؾؿت ،ؤو حؼء منها

 -.1ؤهكغ اإلاىاص  16،15مً ألامغ عْم ً 03-03خهلٔ باإلاىاَؿت ،مغحو ؾابٔ.
 -2ؤهكغ اإلاىاص 732-729 :م٘غع  4مً الٓاهىن الخجاعي ،مغحو ؾابٔ.
 -3جٓخط ي الطُايت اإلاؿخهملت في اإلااصة  16مً ْاهىن اإلاىاَؿت الجؼاثغي التي جٓابلها اإلااصة  39مً ْاهىن اإلاىاَؿت
الُغوس ي بإن جؿبٔ ؤخٙام الغْابت نلى الخجمُهاث ،باليؿبت للهملُاث التي لها يغع ؤو ؤزغ ٌؿمذ إلااؾؿت بمماعؾت
الىُىط ألاُٖض نلى ماؾؿت ؤو ماؾؿاث ؤزغي ،وهظه الطُايت حؿخجُب إلاخؿلباث َهالُت الغْابت التي ًجب ؤن
جٙىن واؾهت الىؿا ّ وحؿمذ باؾدُهاب ؤٖبر ْضع مً َغغُاث الخجمُو وؤؾالُبه ،للخُطُل ؤٖثر ؤهكغٖ : :خى مدمض
الشغٍِ ،اإلاماعؾاث اإلاىاَُت للمىاَؿت في الٓاهىن الجؼاثغي (صعاؾت مٓاعهت بالٓاهىن الُغوس ي) ،مغحو ؾابٔ ،ص
.214
ؤهكغ اإلااصة  15الُٓغة مً ألامغ عْم ً 03-03خهلٔ باإلاىاَؿت ،هُـ اإلاغحو.
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_2خٓىّ ؤو نٓىص اإلااؾؿت التي ًترجب نليها الىُىط ألاُٖض نلى ؤحهؼة اإلااؾؿت مً هاخُت
حشُ٘لتها ؤو مضاوالتها ؤو ْغاعاتها
وَشترؽ ؤن جماعؽ اإلااؾؿت هُىطها ألاُٖض الضاثم 1وؾُؿغتها نلى اإلااؾؿت ألازغي
ٖهىطغ اْخطاصي لها ألن اإلاغاْبت لىخضها ال جُ٘ي ،لظل ٚال بض مً جدضًض مػمىن اإلاغاْبت
نلى ماؾؿت (ؤ) ومً زم الهىطغ الٙاشِ للخجمُو الاْخطاصي واإلاىطىص نلُه في اإلااصة
 16ؤال وهى الىُىط ألاُٖض الضاثم (ب).
أ_ مضمىن املساكبت على مؤشصت
ًسخلِ مػمىن اإلاغاْبت في الٓاهىن الخجاعي نىه في ْاهىن اإلاىاَؿتَُُ ،ما خضصجه
اإلااصة  558مً الخٓىحن الخجاعي في خٔ الشغٍ ٚيحر اإلاضًغ في ؤلاؾالم بىُؿه مغجحن في الؿىت
في مغٖؼ الشغٖت نلى سجالث الخجاعة والحؿاباث ،ومسخلِ الهٓىص والُىاجحر واإلاغاؾالث
واإلاداغغ وٗل وزُٓت مىغىنت مً ؾغٍ الشغٖت ؤو مؿخلمت منها بىحه نامَ ،ةن اإلاغاْبت
التي ج٘شِ نً وحىص ججمُو بْخطاصي جٓخط ي وحىص ؾلؿت ؤو خٔ له جإزحر مباشغ نلى
الٓغاعاث اإلاهمت الطاصعة نً ؤلاصاعة ؤو الجمهُت الهامت إلااؾؿت ؤزغي بشٙل ًُٓضها
()2

اؾخٓاللها الاْخطاصي وٍٙىن طل ٚلهضٍ بْخطاصي

وٍيشا هظا الحٔ ؤو الؿلؿت هدُجت

نملُت جٓو نلى خٓىّ ملُ٘ت شغٖت ؤو ؤضىلها ؤو خٔ ؤلاهخُام بؿبب اإلاهامالث الخجاعٍت ؤو
جطغٍ اإلاؿاهمحن في ؤؾهمهم(.)3
وبالخالي َةن مضلى ٛاإلاغاْبت في الحالت الثاهُت ًغج٘ؼ نلى بصاعة وحؿُحر شغٖت مً ؾغٍ
ؤزغيَ ،مثال ال ًمً٘ انخباع الؼٍاصة في عؤؾما ٛشغٖت ما مماعؾت للمغاْبت التي ًُترغها

 -1ؤهكغ:
ZOUAIMIA Rachid, op. cit, p. 159.
 -2بىشهىع مدمض خغٍغي ،مُمىن زحرة" ،اإلاىاَؿت وآلُت خماًتها مً ألانما ٛاإلاىاَُت لها :صعاؾت ْاهىهُت" ،ؤنماٛ
اإلالخٓى الضولي الغابو خى ،ٛاإلاىاَؿت والاؾتراجُجُت الخىاَؿُت للماؾؿاث الطىانُت زاعج ْؿام اإلادغوْاث في الضوٛ
الهغبُت" بً بىنلي ،حامهت خؿُبي،الشلًِ ،ىمي  8و 9هىَمبر  ،2010ص.2
 -3مطؿُي ًىؾِ ٗافي ،بىعضت ألاوعاّ اإلاالُت ،ماؾؿت عؾالن ،صمشٔ ،2009 ،ص .26
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وحىص ججمُو اْخطاصي ،لً٘ ْض ًضزل طل ٚفي مػمىن الخهؿِ في وغهُت هُمىت بطا
ٗان ًاصي نلى جُُٓض اإلاىاَؿت(.)1
ٖما جسخلِ ؾلؿت ؤو خٔ اإلاغاْبت ٗىؾُلت للخجمُو الاْخطاصي نً ؤلاهضماج الظي
جدخُل َُه اإلااؾؿاث نلى ُٖانها واؾخٓاللها الٓاهىوي عيم ػوا ٛاؾخٓاللها الاْخطاصي
وبن ٗان ؤلازىحن ٌشترٗان ًدشابهان في اهخٓا ٛخٓىّ ملُ٘ت اإلااؾؿاث.
وبالهىصة بلى الٓاهىن الخجاعي الجؼاثغي ،هجض ؤهه هظ في اإلااصة  731مىه نلى ما یلي:
" حهض شغٖت مغاْبت لشغٖت ؤزغي ْطض جؿبُٔ ؤخٙام هظا الٓؿم:
_ نىضما جمل ٚبطُت مباشغة ؤو يحر مباشغة حؼءا مً عؤؽ ما ٛلها ًسى ٛلها ؤيلبُت
ألاضىاث في الجمهُاث الهامت لهظه الشغٖت.
_ نىضما جمل ٚوخضها ؤيلبُت ألاضىاث في هظه الشغٖت بمىحب بجُاّ مو باقي الشغٗاء
آلازغًٍ ؤو اإلاؿاهمحن نلى ؤال ًسالِ هظا الاجُاّ مطالح الشغٖت.
_ نىضما جخد٘م في الىاْو بدٓىّ الخطىٍذ التي جمل٘ها في ْغاعاث الجمهُت الهامت لهظه
الشغٖت.
خؿب الىظ الؿابٔ عٖؼ اإلاشغم الجؼاثغي نلى خٓىّ الخطىٍذ في الشغٖت صون
جدضًض وؿبت مهُىتٖ ،ما ؤهه لم ًدضص وؾاثل الغْابت التي ٌؿخدُل حهضاصها بانخباعها
وْاجو اْخطاصًت ولِؿذ ْاهىهُت ،وهظا ما نبر نىه اإلاشغم في ضُايخه "الشيما"(ٖ )2ما ؤهه
لم يهخم بالؿغٍٓت اإلااصًت بلى الؿُؿغة نلى خٓىّ الخطىٍذ َٓض جٙىن مؿاهمت في حؼء
مً عؤؽ اإلاا )1(ٛؤو ؤلاجُاّ مو باقي اإلاؿاهمحن ؤو الشغٗاء (ٖ )2ما ًمً٘ الخد٘م في الىاْو
بمىحب خٓىّ الخطىٍذ التي جمخل٘ها في ْغاعاث الجمهُت الهامت لشغٖت ؤزغي (.)3
-1املساكبت املطللت
جيخج هظه الغْابت في خالت شغاء ماؾؿت لبهؼ ؤؾهم ماؾؿت ؤزغي َخٙىن
اإلااؾؿت َغنا جبها ليؿبت ألاؾهم ؤو ماؾؿت ؤم( )3التي جم شغائها ؤو مٓاًػتها والتي جدضص
وؿبت ألاضىاث في الجمهُت الهامت.
 -1زاضت بطا ٗان اإلاؿاهم الجضًض مىاَـ في الؿىّ ،ألن الهضٍ الغثِس ي مً ُْامه بظل ٚهى جغٖحز الؿلؿت لضي
بصاعجه باؾخًالله الىُىط في حؿحر الشغٖت ؤَ ما ًسضم مطالحه الاْخطاصًت
 -2ؤهكغ اإلااصة  16مً ألامغ عْم  03-03ماعر في  ، 2003-07-19یخهلٔ باإلاىاَؿت ،مغحو ؾابٔ.
 -3ؤهكغ=:
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وفي هظا الطضص جىظ اإلااصة  729مً الٓاهىن الخجاعي نلى ؤهه "إذا كاهذ لشسكت
أكثر مً % 05مً زأس مال شسكت أخسي حعد الثاهيت جابعت لألولى" مهنى طل ٚؤن اإلااؾؿت
التي جمل ٚحؼء مً عؤؽ ما ٛال ًخهضي  50مً  %لِؿذ ؾىي شغٖت مؿاهمت ال جمل ٚؤي
هُىط نلى الشغٖت ألازغي بل هي جابهت لها( )1ومثا ٛطل ٚخطى ٛشغٖت  KNPنلى % 90
مً ؤؾهم شغٖت  Herzbergerؤًً اؾخؿانذ شغٖت  KNPالخد٘م في مهامالثHerzberger
بالىكغ المخالٖها ؤيلبُت ألاؾهم التي جمىدها ؾلؿت الٓغاع في الجمهُت الهامت(.)2
 _2املساكبت باإلجفاقLe contrôle conjoint :
ال ٌهخبر امخالٕ ؤيلبُت ألاضىاث شغؾا للحطى ٛنلى خٔ الخطىٍذ ،بل هىإ خالت
عيم الحطى ٛنلى ؤيلبُت خٓىّ الخطىٍذ ،هدُجت للمؿاهمت البؿُؿت في ؤؾهم شغٖت
ؤزغي ومو طل ٚحؿمذ هظه اليؿبت بمماعؾت الىُىط ألاُٖض الضاثم نليها ،وٍيخج هظا الحٔ
نً اجُاّ( )3مو الشغٗاث اإلاؿاهمت ولِـ لٙىنها حؿُؿغ نلى ؤيلبُت ألاؾهم( ،)4التي جمىدها
ايلبُت ألاضىاث في الجمهُت الهامت.
وهي الحالت التي جػمىتها اإلااصة  731مً الٓاهىن الخجاعي الجؼاثغي ،وما ًمحز هظه
الحالت ؤن الؿُؿغة جٙىن بصاعٍت ،ألن الخطىٍذ ال ًٓخطغ نلى الجمهُت الهامت وبهما ٌشمل
=IPPOLITO Benjamin, Les sociétés commerciales (Cours de droit commercial), 2éme Ed, Editions
Montchrestien, E.J.A, Paris, 1999 .Cit, p.785.
 -1وْض هطذ اإلااصة  732مً الٓاهىن الخجاعي نلى ؤهه " حهخبر ؤي مؿاهمت ختى ولى ٗاهذ ؤْل مً  10باإلائت جدىػها
شغٖت مغاْبت.
 -2اإلااحي خؿحن ،خماًت اإلاىاَؿت :صعاؾت مٓاعهت في غىء ؤخٙام الٓاهىن اإلاطغي عْم  03لؿىت  2005والثدخه
الخىُُظًت ،اإلا٘خبت الهطغٍت ،اإلاىطىعة ، 2007،ص 133
 -3جىظ اإلااصة  731مً الٓاهىن الخجاعي نلى ما ًلي:
حهض شغٖت ما مغاْبت لشغٖت ؤزغي ْطض جؿبیٔ ؤخٙام ھظا الٓؿم:
_ نىضما جمخل ٚبطُت مباشغة ؤو يحر مباشغة حؼء مً عؤؾمالھا یسى ٛؤيلبیت ألاضىاث في الجمهیاث الهامت لھظه
الشغٖت.
_ نىضما جمخل ٚلىخضھا ؤيلبیت ألاضىاث في ھظه الشغٖت بمىحب بجُاّ مو باقي الشغٗاء آلازغًٍ ؤو اإلاؿاھمحن.
 -4ؤهكغ:
_MALAURIE-VIGNAL Marie, Droit de la concurrence, 2éme édition, Editions Dalloz, Paris, 2003, p.231.
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اإلاضاوالث وحشُ٘الث الشغٖت ،وٍازظ هظا الخطىٍذ بهحن ؤلانخباع نىض حهُحن اإلاضًغًٍ ،ؤو
اهخساب ؤنػاء مجلـ ؤلاصاعة ،مما ًسى ٛلهم ؾلؿت حهُُنهم ونؼلهم.
وجػُِ اإلااصة  732مً الٓاهىن الخجاعي " ؤن ؤي مؿاهمت ختى لى ٗاهذ ؤْل مً
 % 10جدىػها شغٖت مغاْبت حهخبر مدحزة بطُت يحر مباشغة مً ؾغٍ الشغٖت التي جغاْبها"
ؤي ؤن وؿبت مؿاهمت الشغٖت في شغٖت ؤزغي مهما ٗاهذ غئُلت َةنها ْض جاصي بلى
اإلاغاْبت ،خُث جىدغٍ الهالْاث لخطبذ الشغٖت ألاْل مؿاهمت هي التي جغاْب ألنها جٓىم
بهظه الهملُت ٖمشغوم اؾدثماعي مغبذ ومضعوؽ مؿبٓا جغبـ َُه مؿاهماتها الٓضًمت
بالىكغ لباقي الشغٗاء باجُاّ جدطل مً زالله نلى امخُاػاث عيم ٗىنها شغٖت مؿاهمت،
وحشترؽ ،اإلااصة  731مً الٓاهىن الخجاعي ؤن جخهضي ملُ٘تها لحٓىّ الخطىٍذ  40باإلائت وال
ًجىػ ألي مؿاهم ؤو شغٍ ٚؤزغ الحطى ٛنلى ؤٖثر مً حؼئها.
_-3املساكبت الىاكعيت Le contrôle de fait :
بًؼ الىكغ نً امخالٕ ؤيلبُت ألاؾهم في الشغٖت ؤو الاجُاّ مو الشغٗاء ؤو
اإلاؿاهمحنً ،دٔ للشغٖت ؤن جدطل نلى ؤيلبُت خٓىّ الخطىٍذ بالشٙل الظي جُغع َُه
وحىصها وببضاء عؤيها ،لً٘ هظا الحٔ ٌؿدىض بلى ؤمغ َهلي وواْعي ًخمثل في ٗىن وؿبت
اإلاؿاهمت في عؤؽ اإلاا ٛهي ألاٖثر بالىكغ لباقي اإلاؿاهمحن وهظه اليؿبت جُ٘ي لُغع ؾُؿغتها
نلى ْغاعاث الشغٖت اإلاهىُت(َ )1إيلبُت ألاؾهم لیؿذ غغوعٍت و اإلاؿاهمت الػئُلت جُ٘ي
لُغع وحىص الشغٖت و ھى ما یضعى بـ .)2(Minorité de blocage
جخد٘م الشغٖت في وشاؾها مً زال ٛجدضًض اؾتراجُجُخه في الؿىّ بمىحب
اهُغاصها بالٓغاع صون مشاعٖت باقي اإلاؿاهمحن الظًً ًخم بْطائهم هدُجت اؾخدىاطها نلى
خٓىّ الخطىٍذ التي جمخل٘ها في ْغاعاث الجمهُت الهامت لهظه الشغٖت لُٓخطغ صوع الشغٖت
اإلاغاْبت في حمُو الحاالث نلى جىُُظ ؤوامغ الشغٖت اإلاغاْبت.
 -1نضوان ؾمحرة ،هكام ججمُو اإلااؾؿاث في الٓاهىن الجؼاثغي ،مظٖغة ماحؿخحر في الٓاهىن ،جسطظ الٓاهىن الهام
لؤلنماٗ ،ٛلُت الحٓىّ والهلىم الؿُاؾُت ،حامهت نبض الغخمان محرة ،بجاًت ، 2011 ،ص.61
2
- MALAURIE-VIGNAL Marie, Droit de la concurrence, 2ème Ed, Dalloz, Paris, 2003, p. 231.
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اؾخهمل اإلاشغم حؿمُت الشغٖت الٓابػت  (1)La holdingباليؿبت للشغٖت التي جغاْب
شغٖت ؤو نضة شغٗاث التي حهض مً وؾاثل ججمُو اإلااؾؿاث ؤؾاؾها الؿُؿغة نلى
ألاضىاث()2وؤلاصاعة ،ؤما الشغٖت اإلاغاْبت َدؿمى بالشغٖت الخابهت التي جمثل ُٖاها ْاهىهُا
مؿخٓال وجسخلِ نً َغم الشغٖت ألام الظي ًمثل حؼءا مً الشغٖت ألاضلُت ال ًخمخو
بالصخطُت اإلاهىىٍت والاؾخٓال ٛاإلاالي(.)3
جػمىذ اإلااصة  15مً ْاهىن اإلاىاَؿت هؿاْا ؤوؾو لؤلشخاص الٓاثمحن باإلاغاْبت مٓاعهت
بما وعص في الٓاهىن الخجاعي الظي اْخطغ نلى شغٖت نلى ؤزغي ،وبالخالي وؾو مً مُهىم اإلاغاْبت
لدشمل اإلااؾؿت ؾىاء حهلٔ ألامغ بالصخظ الؿبُعي ؤو اإلاهىىي ًماعؽ وشاؾاث ؤلاهخاج ؤو
الخىػَو ؤو الخضماث وختى الصخظ الؿبُعي الظي ًماعؽ هُىطه نلى ماؾؿت ؾىاء بامخالٖه
مٓانض مهخبرة في بصاعتها ؤو ؤضىاث في حمهُتها الهامت ؤو ؤزض ؤؾهم مهمت في عؤؽ مالها وختى
اشخًاله مىطب مضًغ ؤو مداؾب َالهبرة بدطىله نلى هُىط فى ماؾؿت مو مماعؾخه اإلاغاْبت
نلى ماؾؿت ؤزغي ،زالَا للٓاهىن الخجاعي الُغوس ي.
عيم ؤن اإلااصة  L730_1جم هٓلها خغَُا لً٘ اإلاشغم الجؼاثغي وؾو مً ألاشخاص الٓاثمحن
باإلاغاْبت لِشمل ختى ألاشخاص الؿبُهُحن وخؿىا ما َهل ألن طل ٚؾِؿمذ ببؿـ اإلاغاْبت نلى

خاالث حشاب ٚؤلاصاعة التي يالبا ما ًيخج ننها هُىط اُٖض صاثم ،وبالخالي جُُٓض اإلاىاَؿت.
 -1یؿلٔ نلیھا ؤیػا بؾم شغٗاث الخمل ،ٚوْض ؾهغث هدُجت جىؾو ألاؾىاّ اإلاالُتَ ،كهغث ججمهاث هاججت نً شغاء
بىىٕ ألؾهم نضص مً اإلااؾؿاث لخطبذ شب٘ت مً اإلااؾؿاث جدذ اؾتراجُجُت و جىحیه اإلامخل٘حن ،بىاؾؿت اإلاضیغیً
و ؤنػاء مجالـ ؤلاصاعة صون ؤن جُٓض َیھا بؾخٓاللھا الٓاهىوي .و ھظا الشٙل مً الترٖحز یضعى ب "الغؤؾما ٛاإلاالي "
ؤوشئذ في الجؼاثغ بمىحب ألامغ عْم  25_95اإلاخهلٔ بدؿُحر عئوؽ ألامىا ٛالخجاعٍت الخابهت للضولت ،لً٘ جم بلًائها
بمىحب الٓاهىن عْم  04_01اإلاخهلٔ بدىكُم اإلااؾؿاث الهمىمُت الاْخطاصًت ،والؿبب في طلٌ ٚهىص لٙىن الشغٗاث
الٓابػت ًدىافى مو ؤخٙام اإلااصجحن  11و  12مً ألامغ اإلاخهلٔ باإلاىاَؿت ،للخُطُل ؤٖثر ؤهكغ:
_واضح عشیض ،اإلااؾؿت في الدشغیو الجؼاثغي بحن الىكغیت و الخؿبیٔ ،صاع ھىمت  ،الجؼاثغ ،2003 ،ص .20
_ وٖظل ٚؤمغ ؤمغعْم 25-95ماعر في  25ؾبخمبر  ،1995یخهلٔ بدؿیحر عئوؽ الامىا ٛالخجاعیت الخابهت للضولت
ج.ع،نضص 55لؿىت .1995
 -2مدمىص الُ٘الوي ،الشغٗاث الخجاعٍت :صعاؾت مٓاعهت ،صاع الثٓاَت ،نمان ،2008 ،ص .402
ؤهكغ :اإلااصة  731مً الٓاهىن الخجاعي ،مغحو ؾابٔ.
َ -3ىػي مدمض ؾامي ،الشغٗاث الخجاعٍت :ألاخٙام الهامت والخاضت ،الؿبهت الخامؿت ،صاع الثٓاَت ،نمان،2010 ،
ص.564
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وجدطل اإلاغاْبت مً ؾغٍ ماؾؿت واخضة نلى ؤزغي نىض خطىلها نلى ؤيلبُت
ألاضىاث َيهاٖ ،ما ؤنها جخم مً ؾغٍ ماؾؿخان ؤو ؤٖثر ًمخلٙان ماؾؿت بطُت مدؿاوٍت
نىضما جخٓاؾم خٓىّ لخطىٍذ َيها مو نضم انخباع اإلاؿاواة في الخطىٍذ شغؽ ؤؾاس ي
لحضور طل.)1(ٚ
ًغٖؼ الٓاهىن الخجاعي نلى اإلاغاْبت مً الجاهب اإلاالي ،لٙىنها تهضٍ بلى الؼٍاصة في عؤؽ
اإلاا ،ٛلً٘ بالىكغ الزخالٍ ألاهضاٍ لظل ٚؤغاٍ بمىحب اإلااصة  16نىطغ الىُىط ألاُٖض
الضاثم لدشمل اإلاغاْبت.
(ب)الىفىذ ألاكيد الدائم هديجت اكخصادًت للخجميع
نغٍ هظ اإلااصة  16اإلاغاْبت بؿغٍٓت واؾهت حضا لم جدطغ َيها الىؾاثل
اإلاؿخهملت في اإلاغاْ بت مو بنؿائها ؤهمُت للىدُجت ؤو ألازغ اإلاخدطل نلُه الظي هى الىُىط
ألاُٖض الضاثم بدُث جاصي هظه الهىاضغ نىض الاعجباؽ بلى ججمُو بْخطاصي ًجب بزػانه
بلى اإلاغاْبت متى زبث مؿاؾه باإلاىاَؿت ٖ.ما نغٍ الىُىط ألاُٖض مً ؾغٍ الاحتهاص الٓػاجي
ألاوعوبي الطاصع نً اللجىت ألاوعبُت في ؤيلب ْغاعاتها نلى الىدى الخالي:
"Les dirigeants ou les actionnaires d'une entreprise peuvent bloquer les décisions
stratégiques de l'entreprise commune, telle que celles relatives à la nomination des
organes de décision de l'entreprise commune que sont le conseil d’administration et le
conseil de surveillance")2(.

ٌؿخيخج مىه ؤن الىُىط ألاُٖض الضاثم يهضٍ بلى وِْ الٓغاعاث الاؾتراجُجُت إلااؾؿت
بطُت صاثمت ؾىاء حهلٔ ألامغ بمؿاثلها اإلاهمت ٗاالؾدثماعاث ؤو اإلاسؿؿاث( )3مما ًاصي بلى
 -1ؤهكغ:
ZOUIMIA Rachid, op. cit., p. 159.
 -2ؤهكغ:
MALAURIE VIGNAL Marie , Droit de la concurrence interne et européen, op. cit., p. 314
 -3ؤهكغ:
ZOUAIMIA Rachid, op.cit, p. 160
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َٓضانها الاؾخٓاللُت الاْخطاصًت ألنها ال جٙىن خغة في اجساط ْغاعاتها مىحهت ؤَ بعاصة
اإلااؾؿت اإلاغاْبت.
ال يبنى الخجمُو الاْخطاصي بطا ٗاهذ الىخاثج اإلاخدطل نليها ال جاصي بلي ؤي جإزحر
خُث جماعؽ اإلااؾؿت وشاؾها بشٙل ناصي عيم خطى ٛماؾؿت ؤزغي نلى ممخلٙاتها ؤو
حؼء منها ونلُه َةن مجا ٛقهىع الىُىط ألاُٖض ًٙىن في الؿُؿغة نلى الٓغاعاث اإلاهمت إلااؾؿت
بطُت صاثمت.
ًيخج الىُىط ألاُٖض الضاثم نً الخضزل في حؿُحر ؤلاصاعة وجغُٖبتها مً هاخُت حهُحن
ؤنػاءها الحطى ٛنلى ؤضىاث في الجمهُت الهامت وجكهغ آزاع طل ٚبىغىح في الؿىّ هكغا
الوهٙاؽ هظه الخطغَاث نلى اليشاؽ اإلاماعؽ الظي جدضصه اإلااؾؿت اإلاغاْبت ألهُا مىاَؿت ،مما
ًجهل الهُمىت في الؿىّ والخإزحر في ؤلاصاعة بلى حاهب الؿُؿغة نمى الٓغاع مجاالث مُخىخت
إلابدث نً مضي جىَغ نىطغ الىُىط ألاُٖض الضاثم في ماؾؿت جغبؿها نالْت بماؾؿت ؤزغي.
ؤغاَذ اإلااصة  16مً ْاهىن اإلاىاَؿت الجؼاثغي مجمىنت مً الهىاضغ بطا ما جم اإلاؿاؽ
بها جسى ٛبالػغوعة هُىطا ؤُٖض نلى اإلااؾؿت اإلاهىُت ال ؾُما بطا حهلٔ ألامغ بدٓىّ اإلالُ٘ت ؤو
خٓىّ الاهخُام نلى ممخلٙاث ماؾؿت ؤو حؼت منها ،ما ًُهم ؤن ٗل جطغٍ ًٙىن مىغىنه
ؤضى ٛماؾؿت ًيخج نىه خخما هُىطا ؤُٖض باإلغاَت بلى حؼء منها ُٖغنها ؤو وشاؾها ؤو آالث مً
مطىو ؤو ؤؾهم أو مسخلِ الحٓىّ التي ًخم الحطى ٛنليها ٖدٔ الشُهت نلى ألاؾهم مو
اإلاؿاهمت في عؤؽ اإلاا ٛووغهُت الضاثيُت ٗلها جطغَاث ًمً٘ ؤن جاصي بلى الىُىط ألاُٖض ،وهظا
ما ؤٖضه مجلـ اإلاىاَؿت الُغوس ي في ْػُت warener _lambertو  Gilletالتي جخمثل وْاجهها في
ُْام شغٖت  Gilletألامغٍُ٘ت الغاثضة ناإلاُا في مىخجاث خالْت الظًْ نلى هدى مبلل بدُاػة
 %22,9في عؤؽ ما ٛشغٖت "  " Holding Eemlandيحر ماهلت للخطىٍذ ل٘نها عبؿتها باجُاُْاث
بغاَُت مىدتها الؿُؿغة نلى شغٖت"  "Sword Wilkinsonاإلاملىٖت بيؿبت  % 100لشغٖت
" " Holding Eemlandوالغاثضة ؤوعبُا في هُـ وشاؽ  Gilletteبانذ شغٖت " Holding Eemland
"وشاؽ شغٖت "Sword Wilkinsoالخابهت لها لشغٖت "  "Lambert-Warnerؾىت .1992
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مما ؤصي بلى عَو ْ 14ػُت نلى مؿخىي الهالم ،بؿبب مسالُت الٓىاهحن اإلاىكمت إلاغاْبت
الخجمُهاث الاْخطاصًت مً ؾغٍ شغٖت  Gilletteو "،"Lambert-Warnerمً بُنها ْػُت
مغَىنت ؤمام مجلـ اإلاىاَؿت الُغوس ي(.)1

لم ًدطغ هظ اإلااصة  16الؿابٔ الظٖغ الهىاضغ التي حهخبر مىغىم للىُىط ألاُٖض،
اؾدىاصا لهباعة " الؾُما" ،وهُـ ألامغ هجضه في اإلااصة  ،15التي طٖغث في َدىاها ؤمثلت نً
الىؾاثل اإلااصًت للمغاْبت نلى ماؾؿت ؤو ؤٖثر اؾدىاصا لهباعة "ؤو وؾُلت ؤزغي" ،وٍجب
البدث َيهما مها ألنها جاصي في مجملها بلى الىُىط ألاُٖض نلى انخباعه شغؽ ؤؾاس ي فى
نملُت اإلاغاْبت نلى ماؾؿت مو وْىٍ الضعاؾت نىض ؤهم الهالْاث الخهاْضًت (ؤوال)
واإلاؿاهماث اإلاالُت (زاهُا) مً مىؿلٔ ؤن اإلاشغم زطهم بالظٖغ ٖإهم نىاضغ جاصي بلى
الىُىط ألاُٖض.
 -1أهم العالكاث الخعاكدًت املؤدًت للىفىذ ألاكيد الدائم
ً٘غؽ الهٓض حل اإلاهامالث الاْخطاصًت بانخباعه ؤهم وؾُلت ْاهىهُت وهظا ما ؤنؿاه
الضوع ال٘بحر في حشُ٘ل ججمُو اْخطاصي نلى ؾغٍٓت مماعؾت اإلاغاْبت نلى ماؾؿت ال ؾُما
وؤن الهٓىص ٖمبضؤ نام متروٖت لحغٍت اإلاخهاْضًً ،مما ًػخي في ؤيلب ألاخُان بإصحاب
الحٓىّ الػهُُت لًُاب هطىص حشغَهُت خماثُت ،ؤو وحىصها في نٓىص مىكمت بمىحب
هطىص زاضت ًخسللها هٓظ زاضت وؤن بهػها حضًض نلى اإلاشغم الجؼاثغي وفي مٓضمت
طل ٚنٓىص ألانما ٛبانخباعها الىمـ الجضًض الظي ٌؿاًغ الخىضطت(.)2

 -1مىطىع صاوص ،مغاْبت الخجمُهاث الٓخطاصًت ،مظٖغة ماحؿخحر في الٓاهىنَ ،غم ْاهىن ألانماٗ ،ٛلُت الحٓىّ،
حامهت الجؼاثغ، 2010 ،ص .2
WILMART Christine, Le contrôle des concentrations en droit français, Juris-Classeure, Paris, 2003,p. 4.
-2ؤهكغ:
PEDAMON Michel, Droit commercial: commercants et fonds de commerce, concurrence et contrats de
commerce, 2éme Ed, Dalloz, 2000, p. 496.
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هكمذ ؤيلبُت هظه الهٓىص بإخٙام الٓاهىن اإلاضوي و الخجاعي ؤو بمٓخط ى ْىاهحن
زاضت وهظا هى مجالها الٓاهىوي لً٘ ٖٓانضة نامت ال ًمً٘ انخباع ببغام ٗل نٓض ًاصي
خخما بلى جدضًض بؾتراجُجُت ماؾؿت(.)1
ؾىاء مً هاخُت جغُٖبتها الضازلُت ؤو في الؿىّ ،وبىاءا نلى طل ٚال ًمً٘ خطغ
الهٓىص التي حشٙل ججمُهاث اْخطاصًت في جل ٚالتى حهبر نً الهاللٓت الغثِؿُت التي
بمىحبها ًغجبـ مىخج الؿمهت ؤو الخضمت بمً ٌؿتهل٘ها ؤو ٌهُض ؾغخها في الخضاو ٛمثل نٓض
البُو الظي ًبرم بحن باجو الخجؼثت واإلاؿتهل ٚؤو نٓض الىٓل الظي ًبرم بحن الىاْل ومغؾل
البػاجو َهىإ نٓىص طاث ؤهمُت الؾخمغاع اإلااؾؿت زاضت بطا ٗاهذ الاػمت لخدُٓٔ
شغوؽ ؤلاهخاج ؤو جىػَهه ؤو جمىٍل اإلااؾؿت(.)2
جمثل وغهُاث زاضت مدطىعة في الهالْاث الهٓضًت الحاؾمت التي جاصي بلى هُىط
ؤُٖض صاثم نلى ماؾؿت ،هظه الىغهُاث مسىلت بمىحب الحٓىّ الخهاْضًت التي جمىذ
لطاخبه ا مضة ؾىٍلت مُغؾت ٌؿخؿُو في زاللها الخإزحر َُدضر حًُحر في جغُٖبت اإلااؾؿت
وبىاء الؿىّ ،وهظا الىىم مً الهٓىص الظي ًمً٘ الخدُٓٔ َهى ٗىؾُلت ًم٘نها ؤن جاصي بلى
هُىط ؤُٖض صاثم ،نلى ؤؾاؽ ؤهه ٌشٙل ججمُو بْخطاصي ًمً٘ اإلاؿاؽ باإلاىاَؿت بطا
جىَغث شغوؽ طل ،ٚوٖإهم مثا ٛنلى هظا الىىم مً الهٓىص هجض نٓض الدؿُحر ونٓض
الُغوشحز ونٓض الترزُظ ببراءة الازترام ألنها مغجبؿت بممخلٙاث ماؾؿت َدخما ؾخمىذ
للماؾؿت اإلاؿخُُضة هُىط ؤُٖض .
أ_علد الدصيير :le contrat de management
نغَه اإلاشغم الجؼاثغي نلى ؤهه "نٓض ًلتزم بمىحبه مخهامل ًخمخو بشهغة مهترٍ بها
ٌؿمى مؿحرا بػاء ماؾؿت نمىمُت اْخطاصًت ؤو شغٖت مسخلؿت الاْخطاص بدؿُحر ٗل
 -1ؤهكغ:
ZOUAIMIA Rachid, op.cit., p. 161.
 _-2هاوي صوٍضاع ،الٓاهىن الخجاعي :الهٓىص الخجاعٍت ،الهملُاث اإلاطغَُت ،ألاوعاّ الخجاعٍت ،ؤلاَالؽ ،ميشىعاث
الحلبى الحٓىُْت ،بحروث ،2008 ،ص .9
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ؤمالٖها ؤو بهػها باؾمها ولحؿابها مٓابل ؤحغ َُػُي نليها نالمخه خؿب مٓاًِؿه
ومهاًحره وٍجهلها حؿخُُض مً شبٙاجه الخاضت بالتروٍج والبُو(. )1
َبظلٌ ٚهخبر نٓض الدؿُحر مً الىؾاثل التي جمً٘ ماؾؿت ما مً حؿُحر ؤمالٕ
ماؾؿت ؤزغي ؤو حؼء منها باؾمها ولحؿابها بمٓابل مالي ًخم الاجُاّ نلُه مؿبٓا وحؿخُُض
اإلااؾؿت اإلاؿُ ـ ـغة مً بغُـ ـ ـاء الهالمت الخجاعٍت للماؾؿت ألاضلُت م ـ ـ ـو جؼوٍ ـ ـضها بالشبٙاث
الخاضت بالتروٍج والبُو ،وهظا ما ًمىذ لها خٔ مغاْبت اإلاؿحرة التي جٙىن في وغهُت جبهُت
للمؿحر ،ويالبا ما ًٙىن الهٓض مدضص اإلاضة وٍمً٘ َسخه( ،)2وهظا ما ًازغ نلى مغٖؼ
اإلااؾؿت العجباؽ ػباثنها بالهالمت الخجاعٍت للمؿحر مما ًضَهها إلناصة ببغام الهٓض وَٓا
للشغوؽ التي جمليها نليها اإلااؾؿت اإلاؿحرة وهى ما ٌؿمذ لهظه ألازحرة بالخضزل في جدضًض
اؾتراجُجُت اإلااؾؿت اإلاؿحرة مً الىاخُت الىاْهُت نً ؾغٍٔ جىحُه وشاؾها لخضمت مطالها
الاْخطاصًت ،ونلُه َةن نٓض الدؿُحر ْض ًاصي بلى الىُىط ألاُٖض الضاثم نلى اإلااؾؿت
اإلاهىُت والؿُؿغة نلى ْغاعاتها اإلاهمت زاضت بطا نلمىا بإن اإلاشغم الجؼاثغي لم ًدضص ضُت
اإلاؿحر ماصام ؤن اإلااصة حاءث بهباعة نامت ْض جسى ٛطل ٚإلااؾؿت ؤحىبُت ؤو وؾىُت

()3

لدشُ٘ل ججمُو اْخطاصي مجاله الؿىّ الىؾىُت جضَو زمىه ماؾؿت حؼاثغٍت.

ْ -1اهىن عْم  ،01-89ماعر في َُُ 7غي ؾىت  ،1989مخخم لؤلمغ عْم  ،58-75ماعر في  26ؾبخمبر ً ،1975خػمً
الٓاهىن اإلاضوي ،ج ع نضص  ،06ضاصع بخاعٍش .1989 – 02 - 08
 -2ؤًذ مىطىع ٖما ،ٛنٓض الدؿُحر آلُت لخىضطت اإلااؾؿت الهامت طاث الؿابو الاْخطاصي ،عؾالت صٖخىعة في
الٓاهىنَ ،غم ْاهىن الانماٗ ،ٛلُت الحٓىّ ،حامهت مىلىص مهمغي ،جحزي وػو.2009 ،
TORBEY Karim, Les contrats de franchise et management à l’ épreuve du droit des sociétés, étude de droit
français et de droit libanais, L.G.D.J , Paris.
 -3مهاشى هبالى َؿت " ،ازخال ٛالخىاػن في نٓض الدؿُحر" ،ؤنما ٛاإلالخٓى الىؾني خى ٛنٓىص ألانما ٛوصوعها في جؿىٍغ
جؿىٍغ ؤلاْخطاص الىؾنيٗ ،لُت الحٓىّ ،حامهت نبض الغخمان محرة بجاًتً ،ىمي  16و 17ماي  ،2012ص .55
34

الفصل ألاول

الخجميعاث الاكخصادًت الخاضعت للمساكبت

ب_ علد الفسوشيز : Le contrat de franchise
ًىطب مدل نٓض الُغوشحز نلى ملُ٘ت اإلااؾؿت وبمىحبه جلتزم ماؾؿت جضعى اإلااهذ
بىٓل اإلاهغَت الُىُت وجٓضًم اإلاؿانضة الخٓىُت باالغاَت بلى جسىٍل خٔ اؾخهما ٛالهالمت
الخجاعٍت و جؼوٍض الؿلو إلااؾؿت ؤزغي جضعى اإلامىىح له جخُ٘ل باؾدثماع هظه الهىاضغ
بمٓابل مو ؤلالتزام بهضم اإلاىاَؿت واإلاداَكت نلى الؿغٍت(.)1
ألاضل ؤن نٓض الُغوشحز ال ٌؿمذ بمغاْبت وشاؾاث اإلاخهاْض ألازغ ألهه مؿخٓل مً
الىاخُت الٓاهىهُت لً٘ الهملُت ًمً٘ ؤن جٙىن ججمُها اْخطاصًا بطا ٗاهذ جاصي بلى هُىط
اُٖض صاثم ال ؾُما وؤن نٓض الُغوشحز ًسى ٛإلاً له خٔ الخطغٍ في ؤلاؾم الخجاعي
والهالمت باإلغاَت بلى اإلاهغَت الُىُت ومجمىنت مً الؿلو ؤو الخضماث جدذ بشغاٍ اإلااهذ
الظي ًٙىن في هظه الحالت مغاْبا َهلُا( )2بؿبب الهالْاث اإلادشاب٘ت واإلاخباصلت بُنهما والتي
ًماعؽ َيها اإلااهذ ؾُؿغجه الخامت واإلاغاْبت اإلاؿخمغة نلى اإلامىىح له نىض جٓضًمه الخضماث
واإلاىخجاث بما ًخماش ى وؤلاؾتراجُجُت التي ًدضصها بانخباعها جدمل نالمخه في الشٙل الظي
ًكهغ للمؿتهل ٚؤهه ُٖان ْاهىوي واخض(.)3
ومً ؤمثلت الُغوشحز بْخىاء اإلااؾؿت مهمت ؤو ْغوع ؾىٍلت ألاحل جسى ٛالىُىط
ألاُٖض الضاثم .
َهظا الىىم مً الهٓىص جترجب ننها مغاْبت متى ٗاهذ جاصي بلى الىُىط ألاُٖض الضاثم
وٍمً٘ ؤن جازغ نلى الؿىّ ونلى اإلاىاَؿت الؾُما نٓض الُغوشحز ًمً٘ ؤن ٌشمل نضة
مجاالث بْخطاصًت مما ًىه٘ـ نلى ؤهىانه َ :غوشحز زضماحي واؾدثماعيَ ،غوشحز الخطيُو
والخىػَو والبيُان الخجاعي(.)4
 -1جىاث ؤما ،ٛالُغوشحز وْاهىن اإلاىاَؿت في الجؼاثغ ،مظٖغة ماحؿخحر في الٓاهىن َ،غم ْاهىن ألانماٗ ،ٛلُت الحٓىّ
حامهت الجؼاثغ ،2005،ص 7وما بهضها.
2
- MALAURIE VIGNAL Marie , Droit de la concurrence interne et européen op.cit., p315 .
 - 3ؤًذ واػو ػٍىت" ،زطىضُت نٓض الُاعوشحز في الؿىّ" ،ؤنما ٛاإلالخٓى الىؾنى خى ٛنٓىص ألانما ٛوصوعها في جؿىٍغ
الاْخطاص الىؾنىٗ ،لُت الحٓىّ ،حامهت نبض الغخمان محرة ،بجاًتً ،ىمي  16و 17ماي  ،2012ص .134
 -4ؤًذ واػو ػٍىت" ،زطىضُت نٓض الُاعوشحز في الؿىّ" ،اإلاغحو هُؿه ،ص .134
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ج_علد الترخيص بئشخغالل بساءة الاخسازع
هى نٓض ًخم بحن اإلاسترم وشخظ آزغ ًٓىم بمٓخػاه ألاو ٛبمىذ خٔ اؾخًالٛ
البراءة لؤلزحر مٓابل ؤحغ(.)1
وْض هظ اإلاشغم الجؼاثغي نلى ؤهه ًمً٘ لطاخب البراءة ؤو ؾالبها ؤن ًمىذ لصخظ
ؤزغ عزطت الؾخًال ٛازترانه بمىحب نٓض(.)2
َبمىحب نٓض الترزُظ ًلتزم اإلاغزظ بخم٘حن اإلاغزظ له مً الاهخُام ببراءة
الازترام وبما ؤن هظه ألازحرة مهغَت ج٘ىىلىحُت جػمً للمشغوم الاْخطاصي مٙاهت وْضعة
نلى اإلاىاَؿت إلاا جمىذ لطاخبها مً ؾلؿت مخمحزة ،زاضت بطا ما اْترهذ بشغوؽ مثل
جدضًض مػمىن الهٓض ل٘مُت ؤلاهخاج التي ًخهحن نلى اإلاغزظ له جدُُٓٓا ؤو جدضًض
مؿخىٍاث الجىصة التي ال ًجىػ له الجزو ٛننها( )3وٍترجب نلى طل ٚالٓػاء نلى اإلاىاَؿت بحن
اإلاشغونحن هدُجت الخبهُت الاْخطاصًت للمغزظ زاضت وؤن بغاءة الازترام جىلض خٓىْا
خطغٍت جاصي بلى ججضًض الهٓض بؿغٍٓت آلُت جخىِْ نلى ؤلازؿاع مً الؿغَحن لخؿى ٛبظلٚ
مضة الهٓض وٗل هظا ًاصي بلى مماعؾت الىُىط ألاُٖض الضاثم نلى ماؾؿت وبالخالي حشُ٘ل
ججمُو اْخطاصي.
هظه الهٓىص اإلاظٗىعة لِؿذ ؾىي هماطج نً الىؾاثل الٓاهىهُت للخجمُو الاْخطاصي
وهىإ ؤهىام ؤزغي مثل بجُاّ الخهاون بحن ؤٖثر مً ماؾؿخحن الؾخًال ٛاإلاشترٕ للضعاؾاث
والبدىر ونٓىص اإلآاولت مً الباؾً لُبٓى الهٓض مجغص وؾُلت مً الىؾاثل الهضًضة التي حشٙل
ججمُو بْخطاصي ًسػو للمغاْبت ٗل ما ؤصي بلى مماعؾت الىُىط ألاُٖض الضاثم نلى ماؾؿت
ؤزغي خُث ًإزظ باالنخباع الهالْاث الخهاْضًت الؿىٍلت اإلاضي والاؾخٓال ٛالٓاهىوي للماؾؿاث
مو اؾدبهاص اإلاىاَؿت بُنها.
 -1مدمىص ببغاهُم الىالي ،خٓىّ اإلالُ٘ت الُ٘غٍت في الدشغَو الجؼاثغي ،صًىان اإلاؿبىناث الجامهُت ،الجؼاثغ،1983 ،
ص .57
 -2اإلااصة  37مً ؤمغ عْم  ،07/03ماعر في ً 19ىلُى ً ،2003خهلٔ ببراءة الازترام ،ج ع ،نضص  ،44لؿىت .2003
 -3ؤهكغ :هاوي صوٍضاع ،الٓاهىن الخجاعي :الخىكُم الٓاهىوي للخجاعة ،اإلا٘خبت الخجاعٍت والطىانُت ،الشغٗاث الخجاعٍت،
ميشىعاث الحلبي الحٓىُْت ،بحروث  ،2008 ،ص ص .500_483
36

الفصل ألاول

الخجميعاث الاكخصادًت الخاضعت للمساكبت

 _2التركيباث املاليت املخخلفت
ًخم الحطى ٛنلى ؤؾهم في ماؾؿت بىاؾؿت نملُاث مالُت مغٖبت ومهٓضة مثل
اإلآاًػت بدٓىّ في اإلااؾؿت اإلاؿخُُضة ؤو ماؾؿاث جابهت لها ٗاألؾهم ؤو ؾىضاث
ؤلاؾدثماع ؤو نً ؾغٍٔ نملُت الشغاء بمٓابل زمً هٓضي ؤو الحطى ٛنليها نً ؾغٍٔ الخىاػٛ
مً ؾغٍ اإلاؿاهمحن في ماؾؿت بىاؾؿت جضاولها بدؿب الشٙل الظي جطضع َُه(.)1
جسى ٛؤولىٍت الحطى ٛنلى هظه ألاؾهم للمؿاهمحن والشغٗاء صازل اإلااؾؿت ؤو
اإلااؾؿت بدض طاجُا و بمجغص نضم ببضاء عيبتهم في جمل٘ها ًُخذ اإلاجا ٛؤمام ؤشخاص
وماؾؿاث ؤزغي لُبرػ بظل ٚهظا الشٙل مً الخجمُهاث الاْخطاصًت.
حهمل اإلااؾؿت واإلاؿاهمحن َيها نلى نضم مىذ َغضت إلااؾؿت ؤو شخظ ؤحىبي
()2

ننها ألزظ مؿاهماث مالُت صازلها زاضت بطا ٗاهذ مهمت لً٘ خاحتها بلى الخ٘ىىلىحُا

وجإمحن ؤلاهخاج وجضنُم الجُىص الدؿىٍُٓت مً حاهب وعجؼها نلى جىَحر طل ٚانخماصا نلى
ؾاْاتها الخاضت ،مً حاهب آزغ ًجبرها نلى الخىاػ ٛنً وؿبت مً اإلاؿاهماث إلااؾؿت
ؤحىبُت وهظا ما ًسى ٛالحٔ في حؿُحرها والخىاػ ٛنً خٔ الخطىٍذ في حمهُتها الهامت
بؾدىاصا بلى خٓىْهم التي ٌؿخمضونها مً ضُتهم ٖشغٗاء ،ونلُه َةن نملُت الشغاء ٖؿغٍٓت
لحطى ٛماؾؿت نلى ؤؾهم في ؤزغي جخم صون عض ى الثاهُت الوهٙاؽ طل ٚنلى
اؾتراجُجُتها في الؿىّ زاضت بطا ٗان اإلاؿاهم ماؾؿت مىاَؿت.
ال جمىذ نملُت جضاو ٛالؿىضاث ،لحامل الؿىض ،ضُت الشغٍ ٚؤو اإلاؿاهم في
اإلااؾؿت( )3ألنها ال تهضٍ بلى اإلاػاعبتَ ،الحامل ًخدمل الخؿاعة َيها ،ولِـ له ؤي جإزحر نلى
بصاعتها ،زاضت نىض اهخساب ؤنػائها ،ؤو اإلاؿاهمت في الخطىٍذ صازلها ،ؤو ؤلاشترإ في
 -1نلي الباعوصي ،مدمض الؿُض الُٓى ،الٓاهىن الخجاعي :ألانما ٛالخجاعٍت ،الخجاع ،ألامىا ٛالخجاعٍت ،الشغٗاث
الخجاعٍت ،نملُاث البىىٕ وألاوعاّ الخجاعٍت ،صاع اإلاؿبىناث الجامهُت ،ؤلاؾ٘ىضعٍت، 1999 ،ص .402
 -2نبض الغخُم نىتر نبض الغخمً ،خٓىّ اإلالُ٘ت الُ٘غٍت وؤزغها ؤلاْخطاصي ،صاع الُ٘غ الجامعى ،ؤلاؾ٘ىضعٍت،2009 ،
ص .465
 -3ؤهكغ :هاوي صوٍضاع ،الٓاهىن الخجاعي :الخىكُم الٓاهىوي للخجاعة ،اإلالُ٘ت الخجاعٍت والطىانُت ،الشغٗاث الخجاعٍت،
مغحو ؾابٔ ،ص. 803
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ضىانت ْغاعها ،وهظا ال ًىُي انخباع الهملُت ججمُو اْخطاصي ،ألن الؿىض ًم٘ىه ؤن ًسىٛ
لحامله خٔ الشُهتَ ،الهبرة بطن لِـ باإلاؿاهمت بالحٓىّ الىاججت نً مجمىم الغوابـ
اإلاالُت ،ومضي باإلاؿاهمت في عؤؾما ٛشغٖت زاهُت ؤو ؤٖثر ،ومضي جدضًضها الؾتراجُجُت
اإلااؾؿت في الؿىّ ،وهكغا لؤلزغ يحر اإلاباشغ للمؿاهماث اإلاالُت نلى بؾتراجُجُت اإلااؾؿت،
زطها اإلاشغم الجؼاثغي بالظٖغ بمٓخط ى الُٓغة الثاهُت مً هظ اإلااصة ٖ ،15إهم وؾُلت
جسى ٛاإلاغاْبت نلى ماؾؿت.
وغو اإلاشغم الُغوس ى( )1مهُاع ٖمي النخباع اإلاؿاهمت في عؤؾما ٛشغٖت زاهُت ،مماعؾت
للمغاْبت ،ألنها جمثل ألايلبُت ،وهي الحطى ٛنلى وؿبت  % 50ؤو ؤٖثر ،مو حؿمُت هظه الشغٖت
باألم ،وهي حشبه بسطاثطها الشغٖت الٓابػت ،وهظا ما َهله اإلاشغم الجؼاثغي بمىحب اإلااصة
 729مً الخٓىحن الخجاعي ،بشغؽ الحطى ٛنلى  % 40مً الخطىٍذ في الجمهُت الهامت والتي
ًمً٘ ؤن جخدى ٛبلى شغٖت ْابػت.
لً٘ ما ًالخل نلى مهكم الدشغَهاث ألاحىبُت ،ؤهه ال ًخم الخلـ بحن الشغٖت الٓابػت،
وشغٖت جماعؽ وشاؽ اْخطاصي بطُت مباشغة في الؿىّ ،وجدطل نلى ؤؾهم في شغٖت ،ؤزغي،
َُي الدشغَو اللبىاوي( )2مثال الشغٗاث الٓابػت ال جماعؽ وشاؾا اْخطاصًا مباشغا فى الؿىّ بهما
جٓىم به بىاؾؿت مؿاهماتها في ملُ٘ت ؤؾهم شغٗاث ازغي بؿغٍٔ يحر مباشغ َيشاؾها مدطىع
في ؤزض اإلاؿاهماث ؤما الشغٗاث في الحالت الثاهُت َخماعؽ ؤوشؿت بْخطاصًت في الؿىّ وجإزض
مؿاهماث في شغٗاث ؤزغي وعيم طل ٚال جخطِ بإنها شغٖت ْابػت.

ٌشترٗان الٓاهىن الجؼاثغي واللبىاوي في ؤنهما ٌشترؾان في ُْام الشغٖت الٓابػت
بؾخٓال لها الٓاهىوي نً الشغٖت اإلاؿاهمت َيها وٍمىهان الخضزل في بصاعة الشغٗاث اإلاؿاهمت
َيها وفي خالت وحىص بصاعة مىحهت وؾُؿغة جسى ٛالىُىط ألاُٖض ٌهخبرانها ججمُو بْخطاصي
ًجب بزػانه للمغاْبت بطا ما زالِ ؤخٙام ْاهىن اإلاىاَؿت .ؤما َُما ًسظ اإلاؿاهم طو
ؤْلُت ًماعؽ الىُىط ألاُٖض نلى اإلااؾؿت اإلاهىُت بخدضًض بؾتراجُجُتها في خاالث زاضت
1

-Art- 233 du code de commerce. Op.cit.
 -2هاوي صوٍضاع ،الٓاهىن الخجاعي :الخىكُم الٓاهىوي للخجاعة ،اإلالُ٘ت الخجاعٍت والطىانُت ،الشغٗاث الخجاعٍت ،هُـ
اإلاغحو ،ص .736
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مثل خطىله نلى ؤؾهم ممخاػة جسى ٛله امخُاػاث نلى خؿاب مالٙي ألاؾهم الهاصًت
ٖخهُحن اإلاؿحرًً وخٔ ؤلانتراع في مؿاثل مهمت(.)1
ٌهخبر اإلاشغنحن ؤن نملُت الهغع الهلني للشغاء ؤو اإلآاًػت ؤهم جطغٍ ْاهىوي
ًخهلٔ بغؤؽ ما ٛماؾؿت ًم٘ىه ؤن ٌشٙل ججمُو بْخطاصي ًاصي في يالبُت ألاخُان بلى
اإلاؿاؽ باإلاىاَؿت ألهه يهضٍ بلى الٓػاء نلى ماؾؿت مىاَؿت في الؿىّ بىاؾؿت
الؿُؿغة نليها .بمٓخط ى هظه الهملُت جبضي ماؾؿت ما عيبتها في شغاء ؤو مٓاًػت ؤؾهم
مؿاهمت ماؾؿت زاهُت بمٓابل ناصة ما ًٙىن ؤخؿً مً ؾهغ الؿىّ باؾخهما ٛالىؾاثل
ؤلاشهاعٍت اإلاخاخت بطُت نلىُت ،وٍٙىن الشغاء بهغع مٓابل هٓضي ؤما اإلآاًػت َخٙىن
بإؾهم ؤو ؾىضاث في اإلااؾؿت اإلاؿخُُضة و ًٓترن هظا الىنض بمضة مدضصة بطا لم ًخم
الٓبىَ ٛيها ٌؿٓـ.
وبالغحىم بلى ْىانض الٓاهىن الخجاعي واإلاضوي والبىعضت الجؼاثغي( )2ال هجض هطىضا
جخهاعع مو هظه الهملُت َلِـ هىإ ما ًمىهها باإلغاَت بلى نضم مسالُتها لؤلهكمت
اإلاهمى ٛبها َبةمٙان اإلااؾؿاث ؤن جإجُِا في الؿىّ الجؼاثغٍت نلى ؤن جبٓى زاغهت ألخٙام
الٓىانض الهامت َُما ًسظ الىنض بالهٓض(. )3
تهضٍ الهملُت مً زال ٛالحطى ٛنلى ؤيلبُت ألاؾهم بلى الؿُؿغة والٓػاء نلى
ؤْلُت اإلاؿاهمحن والخإزحر بظل ٚنلى الاؾتراجُجُت الهامت للماؾؿت اإلاهىُت مً زالٛ
- 1ؤهكغ:
ZOUAIMIA Rachid, op.cit., p. 160.
ؤهكغ :مغؾىم حشغَعي عْم ، 10- 93ماعر في  23ماي ؾىت ً، 1993خهلٔ ببىعضت الُٓم اإلاىٓىلت ،ج ع نضص ،34
ضاصع بخاعٍش ، 23 – 05 -1993مهض ٛومخمم باألمغ عْم ، 10 – 96ماعر في  10حاهُي ، 1996ج ع نضص ، 03ضاصع
بخاعٍش  ، 1996 – 01 – 14مهض ٛومخمم بالٓاهىن عْم  04 – 03ماعر في َُُ 17غي ؾىت ، 2003ج ع نضص  ،11ضاصع
بخاعٍش .2003- 02 – 19
 -2ؤهكغ :هظ اإلااصة  71و  72مً ؤمغ عْم ، 58 – 75ماعر في  26ؾبخمبر ؾىت ً، 1975خػمً الٓاهىن اإلاضوي ،ج ع
نضص  ،78ضاصع بخاعٍش 1975 – 9 – 30مهض ٛومخمم ،ؤهكغ :اإلاىْو ؤلال٘ترووي الخاليwww.joradp.dz :
 -3ؤهكغ :هظ اإلااصة  71و  72مً ؤمغ عْم ، 58 – 75ماعر في  26ؾبخمبر ؾىت ً ،1975خػمً الٓاهىن اإلاضوي ،ج ع
نضص  ،78بخاعٍش ، 1975 - 9 – 30مهض ٛومخمم ،ؤؾلو نلُه باإلاىْو ؤلال٘تروويwww.joradp.dz :
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الؿُؿغة نلى الٓغاعاث اإلاهمت لخِٓ بظل ٚؤخٙام ْاهىن اإلاىاَؿت الجؼاثغي ال ؾُما
اإلاخهلٓت منها بالخجمُهاث الاْخطاصًت ،وجسػهها للمغاْبت بانخباعها بحغاء ًمـ ؤضىٛ
اإلااؾؿت ؤو ملُ٘خيها ًسى ٛخخما هُىطا ؤُٖض حؿخهمله اإلااؾؿاث للخد٘م في اإلاىاَؿت
بالؿىّ .
بن الهبرة في بنخباع الهملُاث اإلاالُت ججمُو بْخطاصي هي مىذ مال ٚالؿُؿغة نلى
اإلااؾؿت اإلاهىُت مً هاخُت حؿُحرها واجساط ْغاعاتها الاؾتراجُجُت الؾُما ما اإلاخهلٓت منها
باالؾدثماع وؤلاهخاج ونلُه َةن الاٖخخاب في ؤؾهم مً ؾغٍ ماؾؿت لًغع عَو عؤؾماٛ
ماؾؿت ؤزغي ال ٌهخبر ججمُو بْخطاصي ألن الهضٍ منها بناصة البُو في البىعضت ؤو ألاؾىاّ
اإلاالُت نلى ؤن ال جغبـ بدٓىّ ؤزغي ،وفي ألازحر جبٓى حمُو هظه الهملُاث مشغونت ختى
لى شٙلذ ؾُؿغة ما صام لِـ َُه ؤي جُُٓض للمىاَؿت(.)1
املبحث الثاوي
معاًير إخضاع الخجميعاث للمساكبت
يهضٍ ْاهىن اإلاىاَؿت بلى جدُٓٔ الُهالُت الاْخطاصًت وجدؿحن قغوٍ مهِشت
اإلاؿتهل٘حن( ،)2لظل ٚال ًُ٘ي ؤن ًخدٓٔ الخجمُو في ضىعة مً الطىع الؿابٓت ،بل ال بض
مً جىَغ بهؼ الشغوؽ ؤو اإلاهاًحر ،التي بضونها لً يهخم مجلـ اإلاىاَؿت بمغاْبخهَ ،األضل
ؤن مجلـ اإلاىاَؿت ال ًغاْب نملُاث الخجمُو ،ما نضا جل ٚالخاغهت لترزُظ مؿبٔ
وجل ٚالتي مً شإنها حشىٍه اإلاىاَؿت و ْىانض اللهبت َيها ،وٖما ؤهه ال بض مً بلىى نملُت
الخجمُو بْخطاصي هطابا مهُىا( )3مً شإهه ؤن ٌهؼػ وغهُت الهُمىت للماؾؿاث اإلاهىُت،
وجاصي بلى جُُٓض اإلاىاَؿت ،لظل ٚهجض ؤن اإلاشغم اؾخهمل شغؽ "اإلاؿاؽ باإلاىاَؿت
"ٖمبرع إلاغاْبت الخجمُهاث ؤلاْخطاصًت خُث ٌهمل هظا الشغؽ نلى خُل الخىاػن بحن
خٓىّ اإلااؾؿاث وخغٍت اإلاىاَؿت( )4لِؿخُُض ؤلاْخطاص الىؾني في هظا ؤلاؾاع مً بًجابُاث
ٖ -1خى مدمض الشغٍِ ،مغحو ؾابٔ ،ص .211
 -2هظ اإلااصة  1مً ألامغ عْم ً ،03 -03خهلٔ باإلاىاَؿت ،مغحو ؾابٔ.
3
- ZOUAIMIA rachid, droit de la concurrence, op. cit. p164
 -4جخمخو اإلااؾؿاث بمجمىنت مً الحٓىّ ،في بؾاع الحغٍت الاْخطاصًت ،مثل خغٍت الخجاعة والطىانت ،والحٔ في
اإلاباصعة الخاضت ،لً٘ ًجب مغاناة بهؼ الػىابـ التي ًػهها الٓاهىن،ألهه ال جىحض مىاَؿت جامت في الىاْو ،ؤهكغ:
AUGUET Yves, Droit de concurrence : droit interne , Ellipse, Paris, 1999, p16
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الهملُت ،ألن ْاهىن اإلاىاَؿت ال ًػو ُْىص ؾىي نلى الهملُاث التي لها ؤزغ ؾلبي نلى
اإلاىاَؿت.
()1
ًمىذ ْاهىن اإلاىاَؿت بظلَ ٚغص لىمى اإلااؾؿاث الطًحرة واإلاخىؾؿت الحجم
خُث َغع اإلاغاْبت نلى اإلااؾؿاث طاث الٓضعة ؤلاْخطاصًت التي مً شإن الخجمُو
ؤلاْخطاصي حهؼٍؼ وغهها في الؿىّ وطل ٚبمىحب هظ اإلااصة ٗ 17الخاليٗ ":ل ججمُو مً
شإهه اإلاؿاؽ باإلاىاَؿت والؾُما بخهؼٍؼ وغهُت هُمىت ماؾؿت نلى ؾىّ ما ًجب ؤن
ًٓضمه ؤصحاب بلى مجلـ اإلاىاَؿت الظي ًبث َُه في احل زالزت ؤشهغ".
طٖغ الىظ مغٖؼ "للمؿاؽ باإلاىاَؿت" ًخمثل في "حهؼٍؼ وغهُت هُمىت ماؾؿت
نلى ؾىّ ما" وطل ٚال ٌهنى بالػغوعة مهاْبت الخجمُو الاْخطاصي نىض بخالخه للمغاْبت
ألهه نمل ْاهىوي في ؤضلت.
حؿدىض بطن مغاْبت الهملُاث اإلاىطىص نليها في اإلااصة  15مً ْاهىن اإلاىاَؿت بلى
جدُٓٔ شغؽ اإلاؿاؽ باإلاىاَؿت نً ؾغٍٔ حهؼٍؼ وغو مهُمً لظلً ٚضعؽ هظا ألازحر نلى
انخباعاإلاهُاع الخؿبُٓي ألاؾاس ي إلْغاع اإلاؿاؽ باإلاىاَؿت في الٓاهىن الجؼاثغي )اإلاؿلب
ألاو )ٛوجُُٓمه الؾخضعإ هٓطه باإلآاعهت مو الخجاعب الهاإلاُت الغاثضة في هظا اإلاجاٛ
(اإلاؿلب الثاوي(

 -1اهخمذ الجؼاثغ باإلااؾؿاث الطًحرة واإلاخىؾؿت مً الجاهب الٓاهىوي والخىكُمي واإلاالي وؤلاصاعي ،خُث ؤَغصث
وػاعة زاضت بها ،جدمل اؾم " وػاعة اإلااؾؿاث الطًحرة واإلاخىؾؿت والطىانت الخٓلُضًت" ؾىت  ،1993وضضع=
=الٓاهىن عْم  ،18-01ماعر في  12صٌؿمبر ؾىت ً ،2001خػمً الٓاهىن الخىحُهي لترُْت اإلااؾؿاث الطًحرة
واإلاخىؾؿت ،ج ع نضص  77ضاصع بخاعٍش  ،2001 -12 -15ونغَتها مىاصه  ،6،5،4اعحوْ :غَص ي ًىؾِ ،ؾُاؾاث جمىٍل
اإلااؾؿاث الطًحرة واإلاخىؾؿت في الجؼاثغ :صاعؾت مُضاهُت ،عؾالت صٖخىعة في الاْخطاصٗ ،لُت الهلىم الاْخطاصًت
ونمىم الدؿُحر ،حامهت الجؼاثغ ،2005،وبهض ؾىت  2011ضضع مغؾىم جىُُظي عْم  ،16 – 11ماعر في  25حاهُي
ؾىت ً ،2011دضص ضالخُاث وػٍغ الطىانت واإلااؾؿاث الطًحرة واإلاخىؾؿت وجغُْت ؤلاؾدثماع ،ج ع نضص  ،05ضاصع
بخاعٍش  ،2011- 01 -26ؤًً ؤضبذ مً ضالخُاث هظا الىػٍغ ،جغُْت اإلااؾؿاث الطًحرة واإلاخىؾؿت ،اؾدىاصا لىظ
اإلااصة  10مىه .
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املطلب ألاول
معياز مصاس الخجميع باملىافصت

الهضٍ ألاؾاس ي لٓاهىن اإلاىاَؿت ًخمثل في جدُٓٔ الُهالُت الاْخطاصًت وجدؿحن قغوٍ
مهِشت اإلاؿتهل٘حن(.)1
ونلى هظا َلٙي جسػو الخجمُهاث للغْابت في الٓاهىن الجؼاثغيً ،جب ؤن ًٙىن الخجمُو
مً شإهه "املصاس باملىافصت والشيما بخعزيز وضعيت هيمىت مؤشصت على شىق ما"( )2وفي
الٓاهىن الُغوس ي ًجب ؤن جٙىن مً "شإنها اإلاؿاؽ باإلاىاَؿت زاضت بخٙىًٍ ؤو حهؼٍؼ وغهُت
الهُمىت" وبًؼ الىكغ نً الُغّ الؿُُِ بحن اإلااصجحن (َ ،)3ةن ٖال الٓاهىهحن ؤبغػ هضَحن ازىحن
مً زال ٛمغاْبت الخجمُو وحهؼٍؼ وغهُت الهُمىت في الؿىَّ ،ةطا ٗاهذ مغاْبت الخجمُو حؿمذ
للؿلؿاث اإلاٙلُت باإلاىاَؿت بالخضزل إلاىاحهت حًُحر جغُٖبت الؿىّ بًؼ الىكغ نً خضور ؤي
حهؿِ مً ؾغٍ الانىان ؤلاْخطاصًحن ؤو اإلااؾؿاث اإلاهىُت بالخجمُوَ ،ةن مغاْبت الخهؿِ
ٌؿمذ إلاجلـ اإلاىاَؿت .لِـ بمىذ ججمُو ًغاه مُغؾا في غىء ؾحر الؿىّ اإلاهني ،ولً٘ بمهاْبت
الؿلىٗاث واإلاماعؾاث التي بمٓضوعها ؤن جيخج نً هظا الترٖحز وللحُلىلت صون جغٖحز ؤو حهؼٍؼ
وغهُت الهُمىت في الؿىّ التي ْض جٙىن ؾببا في وْىم الخهؿِ .مىذ الٓاهىن إلاجلـ اإلاىاَؿت
ازخطاص مغاْبت نملُاث الخجمُو التي مً شإنها ؤن جمـ باإلاىاَؿت.

الفسع ألاول
جطبيلاث معياز املصاس باملىافصت في اللاهىن الجزائسي
ًخجلى هضٍ اإلاغاْبت في ججىِب الؿىّ الىغو اإلاؿُؿغ خُث جؼٍض َغص وْىنها
هدُجت الٓىة الاْخطاصًت التي ج٘دؿبها اإلااؾؿاث بالخًُحر في جغُٖبت الؿىّ وجغٖحز مطضع
الٓغاع َُه وٖىدُجت لظل ٚازخاع اإلاشغم وغو الهُمىت(َ )4هي جمثل الٓىة ؤلاْخطاصًت التي
 -1ؤهكغ اإلااصة  3مً ألامغ عْم ً 03_03خهلٔ باإلاىاَؿت ،مغحو ؾابٔ .
 -2ؤهكغ اإلااصة  17مً ألامغ عْم ً 03/03خهلٔ باإلاىاَؿت  ،هُـ اإلاغخو.
 -3اؾخهمل اإلاشغم الُغوس ي نباعة جٙىًٍ ؤو حهؼٍؼ وغهُت الهُمىت ،بِىما اإلاشغم الجؼاثغي اٖخُى بهباعة حهؼٍؼ وغهُت
الهُمىت صون الخؿغّ بلى خالت جٙىًٍ الهُمىت ألو ٛمغة بُهل الخجمُو ولِـ حهؼٍؼها َدؿب.
 -4جسخلِ الهُمىت نً الاخخٙاع ،بهضم مىههما للمىاَؿت ،نلى الغيم مً بغهاَها بالحُاػة نلى مهكم الؿىّ،
ن٘ـ الاخخٙاع الظي ًٓط ي نلى اإلاىاَؿت ،بةْطاء حمُو اإلااؾؿاث مً الؿىّ ،ؤهكغ :مدمض ؤوـ الؼعْا" ،ألاؾىاّ
يحر الخىاَؿُت اإلاهاضغة اإلاهاضغة بحن الُٓه و الخدمُل الاْخطاصي" ،مجلت حامهت اإلال ٚنبض الهؼٍؼ ،نضص ،2
 ،2006ص ص .42 – 3
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حؿعي لخدُٓٓها اإلااؾؿاث بىاؾؿت ججمُو ؾاْتها ما ًاصي بلى الخهؿِ الظي ًطهب َُما
بهض ججاوػ آزاعه لظل ٚجطضي لها اإلاشغم ْبل وْىنها خُث اشترؽ الترزُظ اإلاؿبٔ
إلجمامها وهي هٓؿت الازخالٍ مو الخهؿِ في وغهُت الهُمىت ٖمماعؾت مُٓض للمىاَؿت التي
جغاْب بهض وْىنُا في الؿىّ.
ًجضع نلى اإلاشغم الجؼاثغي ؤلاْخضاء بالٓاهىن الُغوس ي( )1بةغاَت مطؿلح "بوشاء" ؤو
"جٙىًٍ" ،بلى حاهب مطؿلح "حهؼٍؼ" ،ألنهما ً٘غؾان هكام مغاْبت مخٙامل ٌؿمذ بها ؾابٓا
والخٓا ما ٌهني غغوعة ؾلب الترزُظ إلاشاعَو الخجمُو التي ًدخمل مؿاؾها باإلاىاَؿت
ومخابهت اإلاماعؾاث التي ْض جترجب ننها بهض جىُُظهاَ ،ىغهُت الهُمىت ال ٌهاْب نليها
الٓاهىن بمجغص جٙىٍنها ل٘نها حؿمذ في هظا اإلاىغو بةخالت الٓىة الاْخطاصًت الىاججت نً
الخجمُو للمغاْبت لُٓاؽ مضي جإزحرًا نلى اإلاىاَؿت وجٙىن بظلٖ ٚماشغ زاوي للمغاْبت .
اهؿالْا مما ؾبٔ جإحي ؤهمُت صعاؾت هظه الىغهُت ألنها مهخمضة ٖمهُاع لخٓضًغ اإلاؿاؽ
باإلاىاَؿت .في الٓاهىن الجؼاثغي (ؤوال) بالخل ؤن مهمت مغاْبت الخجمُهاث ؤلاْخطاصًت
ؤؾىضث إلاجلـ اإلاىاَؿت بمىحب هظ اإلااصة ً "17جب ؤن ًٓضمه ؤصحابه بلى مجلـ
اإلاىاَؿت" ،ألامغ الظي ًخؿلب ٖمغخلت ؤولُت اوهٓاص بزخطاضه وَٓا للمجا ٛاإلادضص إلاغاْبت
الخجمُهاث الاْخطاصًت (زاهُا).
أوال_ حعزيز وضعيت هيمىت مؤشصت
انخمض ألامغ عْم  03–03اإلاخهلٔ باإلاىاَؿت وغهُت الهُمىت جؿبُٓا للمؿاؽ
باإلاىاَؿت بؾدىاصا لهباعة "ال ؾُما" الىاعصة في هظ اإلااصة  17اإلاظٗىعة ؤناله التي حهني "نلى
الخطىص" ،بالهىصة بلى ؤخٙام هظ اإلااصة  11مً ألامغ عْم  06-95هجضها ٖغؾذ شغؾحن
إلاغاْبت الخجمُهاث الاْخطاصًت هما اإلاؿاؽ باإلاىاَؿت وحهؼٍؼ وغهُت هُمىت ٖما ًلى ":
والظي مً شإهه اإلاؿاؽ باإلاىاَؿت ،وحهؼٍؼ وغهُخه الهُمىت نلى الؿىّ زاضت" اؾدىاصا
لحغٍ الىاو الغابـ بُنهما ٖما ؤٖض طل ٚمجلـ اإلاىاَؿت الجؼاثغي ٗالخالي " :مً شإهه ؤن
ًضنم نلى الخطىص وغهُت الهُمىت في الؿىّ وؤن ًمـ( )2اإلاىاَؿت " ،حهخبر بظلٚ
-1ؤهكغ:
Art.38 de l’ordonnance n° 86-1243, op.cit
 -2مجلـ اإلاىاَؿت الجؼاثغي ،عؤي عْم - 02ع، 2001 -ماعر في  07ؤٖخىبغ ً، 2001خهلٔ بةزؿاع ماؾؿت "ؾُُؿا،"ٛ
يحر ميشىع.
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ضُايت هظ اإلااصة  17مً ألامغ عْم  ،03-03ؤخؿً مً هظ اإلااصة  11مً االامغ06-95
ألن الخجمُو الاْخطاصي حؿخهمله اإلااؾؿاث آلُت لخٓىٍت وغهها ،و جخسظ بظل ٚمكهغ
الخهؿِ في وغهُت هُمىت ماؾؿت نلى ؾىّ مهحن التي جمثل بضوعها اإلاؿاؽ باإلاىاَؿت(.)1
جٓضم "بُلحز"( )2همىطحا ًىضح حهؼٍؼ وغهُت هُمىت ماؾؿت بىاؾؿت الخجمُهاث
الاْخطاصًت َهضص ؾٙانها ْلُل ومؿاختها ٖبحرة لظل ٚجاصي زضماث الىٓل صوعا مدىعٍا في
اْخطاصها ،ؾىت ٗ 2003اهذ ؾبهت ماؾؿاث حشًل الحاَالث الهابغة للضولت ،جُىْذ
شغٖت "ػي الحن" نلى مىاَؿيها وؤغهُتها باللجىء بلى جدضًض ؤؾهاع عزُطت مٓاعهت بها زم
ؤشترث زمؿا منها في مغخلت ؾابٓت ،اشترث شغٖت "هىَُبل" اإلاخىاَـ اإلاخبٓى "ػي الحن"
واخخ٘غث الخضماث وباإلآابل غانُذ ؤؾهاعها لً٘ بحغاءاث الخد٘م في نملُاث الخجمُو
الاْخطاصي لهبذ صوعها خُث ؤزػو الخجمُو الاْخطاصي اإلاخمثل في نملُت الشغاء بلى
اإلاغاْبت نلى ؤؾاؽ بوشاء ؤو جٙىًٍ وغهُت هُمىت وعزظ له جابهت بهض طل ٚؾلؿت خماًت
اإلاىاَؿت نلى ؤؾاؽ ؤهه نؼػ في وغهُخه بمػانُت ألاؾهاع في الؿىّ مما ؤصي بلى
الخهؿِ لخىغُذ الهمل بهظا اإلاهُاع في ْاهىن اإلاىاَؿت الجؼاثغي عبـ اإلاشغم جؿبُٔ هظ
اإلااصة  17بىظ اإلااصة  18مً هُـ الٓاهىن بخهُحن مهُاع خطت الؿىّ لُٓاؽ شضة جإزحر
الخجمُو الاْخطاصي وطل ٚبخدُٓٔ ؤٖثر مً  % 40مبُهاث ؤو مشترًاث في الؿىّ اإلاهىُت
التي جمثل صعحت الهُمىت و هي ؾغٍٓت إلاهغَت مؿاؽ الخجمُو الاْخطاصي باإلاىاَؿت خُث
جىظ نلى الخالي  «:جؿبٔ ؤخٙام اإلااصة  17ؤنالهٗ ،لما ٗان الخجمُو ًغمي بلى جدُٓٔ خض
ًُىّ % 40مً اإلابُهاث ؤو اإلاشترًاث اإلاىجؼة في ؾىّ مهُىت" اهؿالْا مما ؾبٔ ًضعؽ
مػمىن مُٓاؽ خطت الؿىّ الظي ًىضح حهؼٍؼ وغهُت هُمىت)ؤوال(نلى ؤن هدضص الؿىّ
اإلاغحعي اإلاشاع بلُه في هظ اإلااصة ؤناله )زاهُا) لئلخاؾت بالىغهُت الخىاَؿُت للخجمُو
الاْخطاصي.
 -1هاضغي هبُل" ،جىكُم اإلاىاَؿت الحغة ٖألُت لػبـ الؿىّ الخىاَؿُت وخماًت اإلاؿخيهل ،"ٚؤنما ٛاإلالخٓى الىؾني
خى ٛاإلاىاَؿت وخماًت وخماًت اإلاؿتهلٗ ،ٚلُت الحٓىّ ،حامهت نبض الغخمان محرة ،بجاًتً ،ىمي  17و 18هىَمبر
، 2009ص. 147
 -2ؾىػان ًىٖـ ،وَُل بًٓاهؼ ،زغحمت مِشُل صاهى ،اإلاىاَؿت والخىمُت ،هاشغون ،بحرور ،2010 ،ص .51
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أ -جحليل ملياس حصص الصىق
حهخمض ؾغّ جدضًض الحطت في الؿىّ نلى نضة نىاضغ منها نلى وحه الخطىص
جُُٓم ؤلاؾتهالٕ الىؾني للمىخىج اإلاهني باإلغاَت بلى جدضًض عْم ألانما ٛاإلاىجؼ في الؿىّ
مً ؾغٍ اإلاهىُحن بهملُت الخجمُو( ،)1وال ٌشٙل هظا الخُُٓم اإلاهُاع الىخُض الظي ٌهخمض
نلُه في جُُٓم الخجمُو بدُث ًمً٘ ؤلاؾخئىاؽ بالهضًض مً اإلآاًِـ ألازغي التي ؤْغها
اإلاغؾىم الخىُُظي عْم ( )2(315/2000اإلالغى) الظي ًدضص مٓاًِـ جٓضًغ الخجمُو ،والتي
جخمثل في خطت الؿىّ التي ًدىػها ٗل نىن بْخطاصي بهملُت الخجمُو ،وٖظا خطت
الؿىّ التي جمؿها هظه الهملُت( ،)3وجدضص خطت الؿىّ بالهالْت اإلاىحىصة بحن عْم
الانماٗ ٛل نىن بْخطاصي مخضزل في هُـ الؿىّ وعْم ؤنما ٛهاالء الانىان
ؤلاْخطاصًىن اإلاخىاحضون في هُـ الؿىّ.
ًالخل ؤن اإلاشغم الجؼاثغي ؤزظ بمهُاع خطت الؿىّ َٓـ ،عيم وحىص مهاًحر ؤزغي
منها عْم ألانما )4(ٛوالظي ٌؿمذ بمغاْبت اإلااؾؿاث اإلاهىُت بالخجمُو التي ال ًمً٘ بزػهها
للغْابت اؾدىاصا إلاهُاع خطت الؿىّ هكغا لهضم اؾخدىاطها نلى خطت حىهغٍت في الؿىّ،
بال انها جدٓٔ عْم انما ٛمهخبر باليؿبت إلاسخلِ اليشاؾاث التي جماعؾها نلى مؿخىي
الؿىّ الىؾىُت ولِـ َٓـ نلى مؿخىي الؿىّ اإلاهىُت بالخجمُو َٓـ.
جٓضع الخجمُهاث ؤلاْخطاصًت في الٓاهىن الجؼاثغي بمهُاع ٖمي ممثل في خطت
الؿىّ وجسػو للمغاْبت ببلىى ؤو اخخما ٛجدُٓٔ ؤٖثر مً  %40مبُهاث ؤو مشترًاث في
ؾىّ ما ،وهى اإلاهُاع الىخُض الظي اؾدىض نلُه اإلاشغم في في قل ألامغ  ، 03-03بهضما ٗان
 -1هاضغي هبُل ،اإلاغٖؼ الٓاهىوي إلاجلـ اإلاىاَؿت بحن ألامغ عْم  06/95وألامغ عْم  ،03/03مظٖغة لىُل شهاصة
اإلااحؿخحر في الٓاهىنَ ،غم الٓاهىن ألانما ،ٛحامهت مىلىص مهمغيٗ ،لُت الحٓىّ ،جحزي وػو ،2004 ،ص.108
 -2مغؾىم الخىُُظي عْم ً،2315/2000دضص مٓاًِـ جٓضًغ الخجمُو ؤو الخجمُهاث ،ج ع ج ج نضص  ،61ضاصع في
(2000/10/18اإلالغى) .
 -3ؤهكغ اإلااصة  3مً هُـ اإلاغؾىم .
 -4انخمض اإلاشغم الُغوس ي نلى مهُاع عْم ألانما ٛفي جٓضًم ؾلب الخجمُو ،وٍخُاوث مً وشاؽ بْخطاصي ألزغ،
الؾُما في مجا ٛالخىػَو بالخٓؿُـ خُث ٌهخمض نلى خض ؤصوى مً عْم ألانما ،ٛؤهكغ في هظا الشإن اإلااصة  2/430مً
الخٓىحن الخجاعي الُغوس ي.
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في قل ألامغ  06-95بلى حاهب اإلاهُاع ألاؾاس ي وهى وؿبت  %30مً اإلابُهاث اإلاىجؼة نلى
مؿخىي الؿىّ الضازلُت مً ؾلو وزضماث(.)1
وحؿمى هظه اليؿبت نخبت الخجمُهاث ؤلاْخطاصًت الخاغهت للمغاْبت خُث جدىٛ
صون اإلاداَكت نلى مىاَؿت َهلُت في الؿىّ ونبر ننها مجلـ اإلاىاَؿت الجؼاثغي في ْػُت
"ؾُُؿا" )2("ٛبن اإلاغاْبت التي جسػو لها وحىبا مشاعَو الخجمُو والخجمُهاث التي خٓٓذ
الهخبت اإلاظٗىعة ؤو تهضٍ بلى جدُٓٓها جغمي بلى مخابهت الهُاٗل الاْخطاصًت والخضزل
اخخُاؾُا نىضما ًدبحن مً صعاؾت هظا الىىم مً الهملُاث صعاؾت مهمٓت ؤنها جدى ٛؤو ْض
جدى ٛصون اإلاداَكت نلى مىاَؿت َهلُت في الؿىّ".
لم ًٓطض اإلاشغم مً ججؿُض "اإلابُهاث ؤو اإلاشترًاث" ٖٓانضة جٓضًغٍت لحؿاب صعحت
جإزحر الخجمُو ؤلاْخطاصي نلى اإلاىاَؿت شمى ٛحمُو ْؿاناث اليشاؽ ؤلاْخطاصي إلاجاٛ
اإلاغاْبت ألن طل ٚمدضص بمىحب هظ اإلااصة  02مً ألامغ عْم 03-03
ب -الصىق املسحعي:
ٌشٙل الخدلُل الاْخطاصي واخضا مً الضناثم ألاؾاؾُت في ْاهىن اإلاىاَؿت،
َخؿبُٓه ًخؿلب جُؿحرا ؤولُا للهضًض مً اإلاُاهُم اإلاغجبؿت بالؿىّ( )3وٍثحر نضم جدضًض
مُهىم الؿىّ في اإلااصة 18بهؼ الًمىع َاإلاشغم الجؼاثغي اؾخهمل نباعة "الصىق
املعىيت"( ،)4وهظا زالَا لىظ اإلااصة  12مً ألامغ اإلالغى.
 -1صاوص مىطىع ،مغاْبت الخجمُهاث في الٓاهىن الجؼاثغي ،مظٖغة لىُل شهاصة اإلااحؿخحر في الٓاهىنَ ،غم الٓاهىن
الهام ،حامهت الجؼاثغ ،2010ص .35
 -2مجلـ اإلاىاَؿت الجؼاثغي ،عؤي عْم  -02ع ،2001 -ماعر في  07ؤٖخىبغ ً ،2001خهلٔ بةزؿاع ماؾؿت "ؾُُؿا،"ٛ
يحر ميشىع.
ْ -3اهىن مًغبي عْم ً ،06 -99خهلٔ بدغٍت ألاؾهاع واإلاىاَؿت ،ضاصع بدىُُظه الكهحر الشغٍِ عْم ،01 –00 – 225
ماعر في  5حىان  ،2001ج ع نضص  ،4938بخاعٍش  ،2001 – 09 - 27ؤهكغ اإلاىْو الخاليwww.mhu.gov.ma :
 -4وقِ مثال ْاهىن اإلاىاَؿت اإلاطغي هُـ مطؿلح " الؿىّ اإلاهىُت " في حل اإلاماعؾاث اإلاغجبؿت بالؿىّ خُث
جىظ اإلااصة  3مىه نلى ماًلي " :الؿىّ اإلاهىُت في جؿبُٔ ؤخٙام هظا الٓاهىن هي الؿىّ التي جٓىم نلى نىطغًٍ هما
اإلاىخجاث اإلاهىُت والىؿاّ الجًغافي"...
ؤهكغ الٓاهىن مطغي عْم  03لؿىت  ،2005ماعر في َُُ 10غي ؾىت ً ،2005خهلٔ بدماًت اإلاىاَؿت ومىو اإلاماعؾاث
ؤهكغ الٓاهىن مطغي عْم  03لؿىت  ،2005ماعر في َُُ 10غي ؾىت ً ،2005خهلٔ بدماًت اإلاىاَؿت ومىو اإلاماعؾاث
الاخخٙاعٍت ،ج ع نضص  2م٘غع ،جم ؤلاؾالم بخاعٍش 2016/01/11 :ؤهكغ مىْو حُاػ اإلاىاَؿت اإلاطغي الخالي:
www.eca.org.eg.
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وبالغحىم لىظ اإلااصة  03مً ألامغ  03-03هجض ؤنها خضصث مُهىم الؿىّ بإهه " ٗل
ؾىّ للؿلو ؤو الخضماث اإلاهىُت بمماعؾاث مُٓضة للمىاَؿت ،وٖظا جل ٚالتي ٌهخبرها
اإلاؿتهل ٚممازلت ؤو حهىٍػُت ،ال ؾُما بؿبب ممحزاتها وؤؾهاعها والاؾخهما ٛالظي
زططذ له ،واإلاىؿٓت الجًغاَُت التي حهغع اإلااؾؿاث َيها الؿلو ؤو الخضماث اإلاهىُت"
مً جدلُل هظه اإلااصة ًدبحن لىا ،ؤهه ًمً٘ جدضًض الؿىّ بما:
_مً خُث ؾبُهخه ،وهى ما هٓطض به ؾىّ اإلاىخىحاث (الؿلو والخضماث) (ؤ)
_ؤو مً خُث اإلاىؿٓت التي جٓابل مباشغة اإلابُهاث واإلاشترًاث ،وهي الؿىّ الجًغاَُت (ب)
 _1شىق الصلع (أو املىخىحاث)
وهى الؿىّ الظي ًلبي خاحاث اإلاؿتهل ٚمً ؾلو وزضماث ،وٖظا الظي ًٙىن مدل
مماعؾاث مُٓضة للمىاَؿت ،مً اجُاْاث يحر مشغونت ،الخهؿِ في وغهُت الهُمىت
واؾخًال ٛوغهُت الخبهُت الاْخطاصًت.
وْض نغَذ اإلااصة ألاولى مً اإلاغؾىم الخىُُظي( 39-90 )1اإلاخهلٔ بغْابت الجىصة وْمو
الًش ؤلاهخاج " بجمُو الهملُاث التي جخمثل في جغبُت اإلاىاش ي والجني وطبذ اإلاىاش ي وضىو
مىخىج ما وجدىٍله وجىغِبه وزؼهه في ؤزىاء ضىهه وْبل ؤو ٛحؿىٍٔ له ،".ؤما اإلاىخىج
خؿب اإلاغؾىم َٓض نغَه بإهه ٗل ش يء مىٓى ٛماصي ْابل ألن ًٙىن مىغىم مهاملت
ججاعٍت.
ؤما نً حهغٍِ الخضمت َُي هظ اإلااصة الثاهُت مً اإلاغؾىم الؿابٔ نغَها بإنها" ٗل
مجهىص ًٓضم مانضا حؿلُم اإلاىخىج ولى ٗان هظا الدؿلُم ملحٓا باهىص اإلآضم ؤو صنما له،".
وبه ظا اإلاهنى ًمً٘ ؤن جخمثل الخضمت في الىٓل والخطلُذ ،...وهالخل ؤن هظه اإلااصة ال جسخلِ
ٖثحرا نً حهغٍِ الُٓه الُغوس ي للخضمت.
 -1مغؾىم جىُُظي عْم  ،39-90ضاصع بخاعٍش ً 30ىاًغ ً 1990خهلٔ بغْابت الجىصة وْمو الًش ،ج ع نضص  ،5ضاصع
بخاعٍش ً30ىاًغ .1990
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بن الؿلو والخضماث اهؿالْا مً هظه الخهاعٍِ ،ال جؿغح ؤي بشٙا ٛوهي واضحت،
لً٘ ؤلاشٙا ٛالظي ًجب ؤن هؿغخه ً٘مً خى ٛاإلاىخىحاث الخهىٍػُت.
ُْضث اإلااصة  18مً ْاهىن اإلاىاَؿت مغاْبت الخجمُو بمٓضاع خطت اإلابُهاث ؤو
اإلاشترًاث مً ؾلو وزضماث ،التي ًغمي الخجمُو بلى جدُٓٓها نلى مؿخىي ؾىّ مهُىت،
وهي مٓضعة ب  40باإلائت مً مبُهاث الؿلو ؤو الخضماث ،ؾىاء ٗاهذ هظه الؿلو بضًلت ؤو
جٓىم مٓام بهػها البهؼ في ؤصاء صوعها وهى بشبام خاحاث اإلاؿتهل٘حن ،خؿب ضُاتها
والًغع مً اؾخهمالها ،وْض جدخىي الؿىّ الؿلهُت في بهؼ الحاالث نلى مجمىناث
زاضت مً الؿلو طاث الخطاثظ والطُاث الُىُت ،يحر ؤن الُغّ بحن الؿلو التي جىضعج
غمً مجمىنت واخضة يالبا ما ًٙىن ٌؿحرا وْض ًٙىن مغجبؿا بالهالمت الخجاعٍت َٓـ ؤو
()1

الٓبى ٛلضي اإلاؿتهل٘حن
_2الصىق الجغسافيت

جُترع الغْابت اإلاُغوغت نلى الخجمُهاث الاْخطاصًت هؿاْا حًغاَُا مهلىما ْطض
جدضًض الهىاضغ والهىامل اإلاازغة في نغع وؾلب مىخىحاث مهُىتًٓ ،ابل اإلاىْو الجًغافي
الؿلو والخضماث التي حهغغها اإلااؾؿاث مدل الهملُت اإلاهىُت مو غغوعة زباث اإلاؿتهل٘حن
في ؾلبهم لها مٓاعهت بهغوع اإلااؾؿاث ألازغي وفي هظا الاؾاع ؤٖض مثال مجلـ اإلاىاَؿت
الُغوس ى ؤن " ؾىّ الؿلو ًخدضص نلى مىؿٓت حًغاَُت مهغوَت"(.)2
بطن مُهىم الؿىّ الجًغاَُت ٌهني الؿىّ التي جماعؽ َُه اإلااؾؿاث َيها وشاؾاتها
اإلاخهلٓت بهغع وؾلب الؿلو والخضماث ،وؤًً ججض َُه شغوؽ اإلاىاَؿت مىخضة باإلآضاع
الٙافي الظي ًمً٘ به بؿهىلت الخُغٍٔ بِىه وبحن ألاؾىاّ ألازغي ،وزاضت في مجا ٛازخالٍ
شغوؽ اإلاىاَؿت.

 -1صاوص مىطىع ،اإلاغحو الؿابٔ ،ص 42
2
- MENOUER Mustapha, Droit de la Concurrence, Berti Ed, Alger, 2013, p. 116
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وجٓضًغ الؿىّ الجًغاَُت ًخم زاضت نً ؾغٍٔ البدث في زطاثظ الؿلو
والخضماث اإلاهىُت باإلغاَت بلى مىاوو ونٓباث الضزى ٛفي الؿىّ مٓاعهت بازخُاع
اإلاؿتهل٘حن ،الازخالٍ اإلاثحر لالهخمام بحن الؿىّ اإلاالثمت والؿىّ مٓاعهت بدطت الؿىّ
وؾهغ ؾلو وزضماث اإلااؾؿاث(.)1
جغؾم بظل ٚخضوص الؿىّ الجًغاَُت بةمخضاص اليشاؽ ؤلاْخطاصي الظي جماعؾه
ا إلااؾؿاث ؤؾغاٍ الخجمُو ؤلاْخطاصي بشغؽ نضم وحىص نغع بضًل لها بىكغ اإلاؿتهل،ٚ
وبظلْ ٚض حشًل ٗامل بْلُم الضولت الجؼاثغٍت ؤو صاثغة ؤو والًت منها بدُث حشٙل حؼء مً
الؿىّ حؿمى بالؿىّ الىؾىُت ؤو اإلادمُت.
ولخدضًض اإلاىؿٓت الجًغاَُت جىقِ نضة مهاًحر التي جخجاوـ َيها قغوٍ الخىاَـ
بدؿب اإلاشغم اإلاطغي.
 مضي الٓضعة نلى بهخٓا ٛاإلاشترًً بحن مىاؾٔ حًغاَُت هدُجت الخًحراث اليؿبُت في ألاؾهاعؤو الهىامل الخىاَؿُت ألازغي .
بطن الؿىّ التي جازظ بهحن ؤلانخباع لحؿاب خطظ الؿىّ للماؾؿاث اإلاخجمهت
هي خؿب اإلااصة  17مً ْاهىن اإلاىاَؿت الؿىّ الضازلُت خُث ؤشاعث ؤن "كل ججميع مً
شأهه املصاس باملىافصت ،والشيما بخعزيز وضعيت هيمىت مؤشصت على شىق ماً ،جب أن
ًلدمه أصحابه إلى مجلض املىافصت الري ًبذ فيه في أحل ثالثت  3أشهس".
ؤشاعث اإلااصة بلى ؾىّ ما التي ًٓطض بها الؿىّ الضازلُت ،ونلُه َةن وشاؽ
اإلااؾؿاث زاعج الىؾً ال ًازظ بهحن ؤلانخباعَ ،ةطا ؾُؿغث ماؾؿت مهُىت نلى الؿىّ
الخاعحُتَ ،ةن بمٓضوعها مثال ،صون ؤن جٙىن زاغهت للمغاْبت_ ؤن جيشـ صازل الىؾً
وؤن جػم بليها مىاَـ حؼاثغي ،ال ًخىَغ نلى شغؽ خُاػة الحطظ اإلاؿلىبت ،ولهل
الطُايت التي اؾخهملها اإلاشغم في اإلااصة  12مً ْاهىن اإلاىاَؿت اإلالغى _ ؤمغ  _06/95ؤٖثر
 -1هظ اإلااصة  06مً الالثدت الخىُُظًت للٓاهىن عْم 03لؿىت  ،2005ضاصع بخاعٍش ، 2005 -2 -10ج ع نضص  06م٘غع.
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صْت في هظا اإلاجا ٛخُث هظ نلى ؤن جطبم احكام املادة  11أعاله كلما مشسوع الخجميع
أو الخجميع ًسمي على جحليم أو ًكىن كد حلم أكثر مً  %35مً املبيعاث املىجزة على
مصخىي الصىق الداخليت مً شلع وخدماث".
وٍجب ؤن ًازظ ؤًػا بهحن ؤلانخباع نىض جدضًض الؿىّ ؤحؼاء مً الؿىّ التي وعصث
في اإلااصة  7مً ْاهىن اإلاىاَؿت الجؼاثغي واإلااصة َٓ 8غة ؤولى مً ْاهىن اإلاىاَؿت الُغوس ي،
وهظا ٌؿمذ بخًؿُت خاالث الخجمُو اإلادلُت التي جٓو ،وه٘ظا َةن ماؾؿت مهُمىت نلى
حهت مً الىؾً ال ًم٘نها ؤن جىضمج مو ماؾؿاث مخىاَؿت صون ؤن جٓو جدذ ؾاثلت اإلااصة
 17مً ْاهىن اإلاىاَؿت ،بط ؤن هُمىتها الجهىٍت حهض ٗاَُت إلهؿالّ نملُت اإلاغاْبت ،وه٘ظا
في صنىي  Brown shoe Co. United staterطهبذ اإلاد٘مت بلى ؤن الؿىّ الجًغافي للشغٖخحن
اإلاىضمجخحن ًىدطغ في ٗل مضًىت ًٓؿنها نضص مً الؿٙان ال ًٓل نً نشغة ؤالٍ وؿمت
وجىحض بها َغوم للشغٖخحن اإلاىضمجخحن ،ومً زم بدؿب مضي جُُٓض اإلاىاَؿت في هظه اإلاضن
ولِـ نلى هؿاّ وؾني(.)1
الفسع الثاوي
جلدًس مجلض املىافصت
حؿهُال إلاهمت مجلـ اإلاىاَؿت بانخباعه الخبحر في اإلاجا ٛالاْخطاصي والؿلؿت اإلاىٗلت
لها مهمت خماًت اإلاىاَؿت في الؿىّ الجؼاثغٍت ،وغو اإلاشغم ؤمثلت جؿبُُٓت نً اإلاماعؾاث
اإلآُضة للمىاَؿت التي ًدخمل ؤن جإجيها اإلااؾؿاث بشٙل ًمـ باإلاىاَؿتٖ ،ما ًغاْب
اإلاجلـ ؤًػا جإزحر الهملُت والٓىة الاْخطاصًت التي ج٘دؿبها اإلااؾؿت اإلاهىُت ،وحهؼٍؼ وغهها
اإلاهُمً وبظلً ٚمل ٚؾلؿت البث في مضي مؿاؽ الخجمُو باإلاىاَؿت الحغة.
وَهخمض مجلـ اإلاىاَؿت نلى مهُاع خطت الؿىّ لل٘شِ نً جإزحر الخجمُو
الاْخطا صي نلى اإلاىاَؿت لً٘ هظا اإلاهُاع وخضه يحر ٗاٍ هكغا الحؿام مُهىم هظا اإلاؿاؽ،
لظل ٚوحب نلُه ألازظ بجمُو اإلااشغاث نىض جٓغٍغه إلاؿإلت ازخطاضه ،بمىاؾبت جُُُ٘ه
ٖ -1خى مدمض الشغٍِ ،مغحو ؾابٔ ،ص .221
50

الفصل ألاول

الخجميعاث الاكخصادًت الخاضعت للمساكبت

للىْاجو اإلاهغوغت نلُه مو هطىص اإلاىاص 17،16،15و 18مً ْاهىن اإلاىاَؿت ألهه زاعج
هظا ؤلاؾاع ال جؿبٔ ْىانض اإلاىاَؿت.
َاإلاؿإلت ألاولى التي ًجب الخإٖض منها هي صزى ٛالهملُت ؤو اإلاشغوم اإلاؿغوح مً
ؾغٍ اإلااؾؿاث اإلاهىُت غمً مُهىم الخجمُهاث الاْخطاصًت اإلاىطىص نليها في ْاهىن
اإلاىاَؿت (ؤوال) بهض طلً ٚخم الاهخٓا ٛبلى اإلاهاًحر الخ٘مُلُت لحطت الؿىّ (زاهُا).
أوال -جكييف وشاط املؤشصت على أهه ججميع اكخصادي
جُاصًا للهٓىباث اإلاؿلؿت نلى مسالُت ألاخٙام اإلاخهلٓت بالخجمُهاث الاْخطاصًت ،ال
ؾُما في الضو ٛطاث زٓاَت جىاَؿُت مهخبرة ،وبنماال إلحغاء الاؾدشاعة اإلاؿبٓتْ ،ض حهغع
نلى ؾلؿت اإلاىاَؿت نضة نملُاث اْخطاصًت لً٘ لِـ ٗل نملُت مهغوغت حهخبر ججمُها
بمُهىم اإلااصجحن  15و .16
ن ـ ـغغذ نلى ؾلؿت اإلاىاَؿت الُغوؿُت ْػُت في هظا الطضص بحن ماؾؿت Bevicor
و  Capelنملُاث اْخطاصًت لً٘ لِـ ٗل نملُت مهغوغت حهخبر ججمُها بمُهىم اإلا ـ ـاصجحن
 15و .16
نغغذ نلى ؾلؿت اإلاىاَؿت الُغوؿُت ْػُت في هظا الطضص بحن ماؾؿت Bevicor
و  Capelالىاشؿخحن في مجا ٛالثروة الحُىاهُت ومؿخلؼماث الخضمت الؼعانُت ،وْض انخبر
مجلـ اإلاىاَؿت( )1ؤن الهملُت ال جسػو ألخٙام اإلاغاْبت لهضم وحىص ما ًثبذ بإن هظه
الهملُت حهخبر ججمُها اْخطاصًا وبالخالي لِـ مً ازخطاضه ْبى ٛالهملُت ؤو عَػها.
ثاهيا -أهميت املعاًير الخكميليت في جلدًس شسط املساكبت
عيم الطالخُاث اإلامىىخت إلاجلـ اإلاىاَؿت بانخباعه عاعي اإلاىاَؿت ،والخبحر
الاْخطاصي َيها بال ؤن طل ٚال ًمىو مً وحىص نىاثٔ حهغْل مً جدلُالجه لهملُاث
 -1ؤهكغ:
Décision n° 10 –DCC-104 du 13 aout 2010 relative aux sociétés Bevicor et Capel, www.
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الخجمُو( )1بال ؤن مهُاع خطت الؿىّ وخضه ال ًُ٘ي لُٓاؽ وغهُت الهُمىت التي حهبر نً
اإلاؿاؽ باإلاىاَؿتَ ،هظا الهىطغ اإلاىغىعي الظي ٌهخبر جدٓٓه ٗاَُا الوهٓاص ازخطاص
مجلـ اإلاىاَؿت ال ًيبغي الىكغ بلُه مً الىاخُت ؤلاحغاثُت َٓـ هكغا للىٓاثظ اإلاىحىصة
َُه َٓض جدىػ ماؾؿت لحطت مهخبرة مً الؿىّ وال جدخل وغو مهُمً هدُجت ْىة
اإلااؾؿاث ألازغي في هُـ الؿىّ.
()2

لظلَ ٚةن هخاثج اؾخهما ٛمهُاع خطت الؿىّ وخضه جدىاْؼ مو ؤهضاٍ اإلاىاَؿت

لٙىنها جاصي بلى خغمان حمُو اإلااؾؿاث اإلاخمخهت بالٓىة الاْخطاصًت مً مماعؾت صوعها
الاْخطاصي بىاؾؿت الخجمُو ،لظلٗ ٚان مً الىاحب ؤلانخماص نلى مهاًحر ؤزغي ج٘مُلُت
لخدضًض ازخطاص مجلـ اإلاىاَؿت وجمُ٘ىه مً الخهغٍ نلى اإلاغٖؼ الخىاَس ي الخجمُو.
و ٌهخبر ألامغ عْم  06_95ؤَػل مً ألامغ الؿاعي اإلاُهى ٛخُث ٗان مجلـ اإلاىاَؿت
ًخمخو بؿلؿت جٓضًغٍت في جُُٓم الخجمُو الاْخطاصي بمىحب اإلاغؾىم الخىُُظي عْم -2000
( 315اإلالغى) اإلاخهلٔ بخدضًض مٓاًِـ جٓضًغ مشاعَو الخجمُو و الخجمُهاث ،وٍمً٘ إلاجلـ
اإلاىاَؿت الاؾخئىاؽ بهظه اإلاهاًحر التي حؿانضه في جدضًض ممحزاث اإلاىاَؿت بىحب اإلااصة 4
مىه وهي:
_خطت الؿىّ التي ًدىػها الهىن الاْخطاصي مٓاعهت بالحطت التي ًدىػها ٗل نىن مً
ألانىان الاْخطاصًحن ألازغٍحن اإلاىحىصًً في هُـ الؿىّ.
_الامخُاػاث الٓاهىهُت ؤو الخٓىُت التي جخىَغ لضي الهىن الاْخطاصي اإلاهني.
_الهالْاث اإلاالُت والخهاْضًت ؤو الٓمهُت التي جغبـ الهىن الاْخطاصي ؤو نضة ؤنىان
اْخطاصًحن والتي جمىذ امخُاػاث مخهضصة ألاهىام.
_امخُاػاث الٓغب الجًغافي التي ٌؿخُُض مىُا الهىن الاْخطاصي اإلاهني.
 -1صاوص مىطىع ،اإلاغحو الؿابٔ ،ص.64 ،
ٖ -2خى مدمض الشغٍ " ،ؤهضاٍ اإلاىاَؿت" ،ؤنما ٛاإلالخٓى الىؾني خى ٛاإلاىاَؿت وخماة اإلاؿتهلٗ ،ٚلت الحٓىّ،
حامهت نبض الغخمان محرة ،بجاًت ،ؤًام  71و 75هىَمبر ، 9005ص.97
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باإلغاَت بلى ما هظ نلُه اإلاغؾىم الخىُُظي  219-05اإلاخهلٔ بالترزُظ لهملُاث
الخجمُو الظي ًمً٘ ؤن وؿدشِ مىه بهؼ اإلاهاًحر .التي ٌهخمض نليها مجلـ اإلاىاَؿت
الُغوس ي بالخطىص اهؿالْا مً هظ اإلااصة  6مىه التي جؿغْذ بلى الىزاثٔ الالػمت في ملِ
ؾلب الترزُظ َةهه مً بحن هظه الىزاثٔ  ،خطاثل الؿىىاث الثالر اإلااشغ واإلاطاصّ نليها
مً مداَل الحؿاباث ؤو وسخت مً الحطُلت ألازحرة التي ال ًٙىن للماؾؿت ؤو اإلااؾؿاث
اإلاهىُت َيها زالر ؾىىاث مً الىحىص ،باإلغاَت بلى هظه اإلااصة هجض ؤهه في اإلالحٔ الثاوي
الخاص باؾخماعة اإلاهلىماث التي جخهلٔ بهملُت الخجمُو وحىب هظ اإلاهني نلى عْم ؤنماٛ
اليشاؽ
_ طٖغ عْم ؤنما ٛاليشاؽ اإلاهني باليؿبت للؿىىاث الثالر الؿابٓت
_ طٖغ عْم ألانما ٛؤلاحمالي للماؾؿاث اإلاهىُت باليؿبت للؿىىاث الثالر الؿابٓت
_ نىض الاْخػاء طٖغ عْم ؤنما ٛاليشاؽ اإلاهني اإلادٓٔ في الخاعج وعْم ألانما ٛؤلاحمالي
()1

لليشاؾاث اإلاهىُت لٙل ماؾؿت باليؿبت للؿىىاث الثالر الؿابٓت

ٖما ًمً٘ جؿُٔ هظ اإلااصة  7مً ألامغ  03 – 03التي وغهذ مجمىنت مً اإلاهاًحر
بسطىص وغهُت الهُمىت وهي ٗالخالي:
_ الحض مً الضزى ٛفي الؿىّ ؤو في مماعؾت اليشاؾاث الخجاعٍت َيها .
_ جٓلُظ ؤو مغاْبت ؤلاهخاج ؤو مىاَظ الدؿىٍٔ ؤو الاؾدثماعاث ؤو الخؿىع الخٓني .
اْدؿام ألاؾىاّ ؤو مطاصع الخمىٍل
_ نغْلت جدضًض ألاؾهاع خؿب ْىانض الؿىّ بالدصجُو اإلاطؿىو الاعجُام ألاؾهاع
واهسُاغها .
_ جؿبُٔ شغوؽ يحر مخٙاَئت لىُـ الخضماث اججاه الشغٗاث ججاه الشغٗاء الخجاعٍحن مما
ًدغمهم مً مىاَو اإلاىاَؿت.
 -1مغؾىم جىُُظي عْم  219-05ضاصع في ًىهُى ً 2005خهلٔ بالترزُظ لهملُاث الخجمُو ج ع ،نضص ،43ضاصع بخاعٍش
ً 22ىهُى .2005
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_ بزػام ببغام الهٓىص مو الشغٗاء لٓبىلهم زضماث بغاَُت لِؿذ لها ضلت بمىغىم الهٓىص
ؾىاء بد٘م ؾبُهتها ؤو خؿب ألانغاٍ الخجاعٍت.

املطلب الثاوي
ألاثاز الىاججت عً عملياث الخجميع
هظ الٓاهىن الخجاعي نلى مشغونُت ؤلاهضماج وؤلاهُطا ٛوؤزظ اإلاؿاهماث في شغٗاث
ؤزغي وبوشاء الخجمُهاث ،بانخباع طل ٚصازال في هؿاّ مماعؾت خغٍت الطىانت والخجاعة( ،)1ل٘ىه
لم ًإزظ بهحن ؤلانخباع بمٙاهُت مؿاؽ الىؾاثل اإلاؿخهملت في نملُت الخجمُو باإلاىاَؿت الٓاثمت ؤو
اإلادخملت ،لظل ٚجضزل ْاهىن اإلاىاَؿت إلزػام مشاعَو الخجمُو ؤو الخجمُهاث الٓاثمت َهال
للمغاْبت مً ؾغٍ مجلـ اإلاىاَؿت ،وْض ؤَغصها بىكام ْاهىوي وؤزػهها لىكام الترزُظ
اإلاؿبٔ الخخما ٛمؿاهمتها في بغهاٍ اإلااؾؿاث الطًحرة واإلاخىؾؿت زالَا للمماعؾاث اإلآُضة
للمىاَؿت التي مىهها اإلاشغم صون ؤي انخباع لٓىة مغج٘بها في الؿىّ بهضٍ حهؼٍؼ قغوٍ اإلاىاَؿت،
لً٘ عيم طل ٚهىإ نالْت جٙامل واضحت بحن مغاْبت الخجمُهاث الاْخطاصًت ومخابهت
اإلاماعؾاث اإلآُضة للمىاَؿت ،والظلُل نلى طل ٚؤنهما ٌشترٗان في انخباع" اإلاؿاؽ باإلاىاَؿت
شغؾا ؤؾاؾُا لخضزل مجلـ اإلاىاَؿت لحماًت الؿىّٖ ،ما ٌشترٗان ؤًػا مً خُث الهضٍ
الظي هى خماًت الؿىّ واإلاداَكت نلى مؿخىي اإلاىاَؿت الحغة.
وبطا ٗاهذ خغٍت اإلاباصعة الخاضت جسى ٛلؤلنىان الاْخطاصًحن الحٔ في الاهضماج وؤزظ

اإلاؿاهماث اإلاالُت وبوشاء اإلااؾؿاث اإلاشترٖت لخدُٓٔ الٓىة الاْخطاصًت وهظا ش يء بًجابي ْض
()2

ًدك ى ختى بضنم الؿلؿاث الهمىمُت ،اؾدىاصا لظل ٚال حهخبر وغهُت الهُمىت

مماعؾت

مُٓضة ألنها حهبر نً الٓىة الاْخطاصًت للماؾؿت ،ل٘نها باإلآابل ْض جىه٘ـ ؾلبا نلى
 -1ؤهكغ اإلااصة  729وما بهضها مً الٓاهىن الخجاعي
 -2نغَتها اإلاداٖم الُغوؿُت ٗالخاليً " :خهلٔ الىغو اإلاهُمً بالٓىة الاْخطاصًت إلااؾؿت ما ،جمىدها ؾلؿت نغْلت
اإلاىاَؿت الٓهمُت في الؿىّ اإلاهني بالخطغٍ بشٙل مؿخٓل نً الخضابحر الٓابلت للخُُٓم بػاء اإلاخىاَؿحن والؼباثً
واإلاؿتهل٘حن"،
ؤهكغ:
 ؤًذ واػو ػٍىت" ،زطىضُت نٓض الُغاوشحز في الؿىّ" ،ؤنما ٛملخٓى الىؾني خى ٛنٓىص ألانما ٛوصوعها في جؿىٍغالاْخطاص الجؼاثغيٗ ،لُت الحٓىّ والهلىم الؿُاؾُت ،حامهت نبض الغخمً محرة ً ،ىمي  17و  18ماي ، 2012ص .15
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اإلاىاَؿت الحغة ،ألنها ْض جاصي بلى حًُحر صاثم في بيُت وجغُٖبت الؿىّ وػوا ٛاؾخٓاللُت
ألانىان الاْخطاصًحن ؤو اإلااؾؿاث لظلَ ٚةن مغاْبت الخجمُهاث جدٓٔ مؿخىي ٗاٍ مً
اإلاىاَؿت في الؿىّ(ٖ ،)1ما ؤن ؤزاعها الؿلبُت اإلااصًت بلى الخهؿِ ًطهب جضاعٖها بهض
الضزى ٛبلى الؿىّ ألامغ الظي ًؿغح اػصواحُت ألاهضاٍ والهالْت الخٙاملُت بحن مغاْبت
الخجمُهاث ومخابهت الىغو الخهؿُي (الُغم ألاو )ٛومً حهت ؤزغي انخمض اإلاشغم نلى
حهؼٍؼ وغهُت الهُمىت ٖٓغٍىت لخدضًض الؿىّ اإلاهىُت ،باإلغاَت نلى وغو مهُاع خطت
الؿىّ (الُغم الثاوي).
الفسع ألاول
العالكت الخكامليت بين مساكبت الخجميعاث ومخابعت املمازشاث املليدة للمىافصت
ْض ًلجإ ألانىان الاْخطاصًىن الظًً هم في مغٖؼ لخجىِب ؤهُؿهم مً اإلاخابهت مً
ْبل الؿلؿاث اإلاسخطت ،هكغا إلاماعؾتهم مسخلِ ؤشٙا ٛالػًـ نلى ماؾؿاث ؤزغي،
ًلجاون بلى اوشاء ماؾؿاث مشترٖت بالحطى ٛنلى جغزُظ مً الؿلؿاث اإلاسخطت نلى
ؤهه ججمُو ،ل٘ىه في الحُٓٓت اجُاُْت ،مو ؤزظ الاخخُاؾاث الالػمت لهضم بزباث وحىص نالْت
جبهُتٖ ،ما ْض جلجإ اإلااؾؿاث الؾخهماْ ٛىتها الاخخٙاعٍت للُٓام بخطغَاث اهُغاصًت بشٙل
حهؿُي هدُجت لٓىتهاٖ ،إن حهمل نلى عَو ؤؾهاع اإلاىخجاث هكغا لهضم وحىص البضًل ،ؤو
جخهامل بشٙل جمُحزي مو اإلاخهاملحن ؤلاْخطاصًحن ،ؤو ؤن جغَؼ الخهامل مو ٗل اإلاخهاملحن
الاْخطاصیحن(.)2
ومً الهىامل التي ْض ًخم اؾخًالها الاهضماج مو ماؾؿت حهخبر اإلاخىاَـ الىخُض
نلى مىخىج مهحنَ ،یترجب نلى اهضماحھما ماؾؿت واخضة َٓـ ،و ال یىحض مً یىاَؿھا
بؿبب ػوا ٛاإلاخهامل ألاو ٛهكغا للىغهیت التي جخمخو بھا اإلااؾؿاث مدل الخجمیو ،جطبذ

 -1الطٓلي نبض الهؼٍؼْ ،اهىن اإلاىاَؿت اإلاًغبي ،سجلماؾت ،م٘ىاؽ، 2005 ،ص . 69
 -2اإلااصة  7مً ألامغ عْم  03-03ماعر في  ، 2003-07-19یخهلٔ باإلاىاَؿت ،مغحو ؾابٔ.
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اإلااؾؿاث الطًحرة و اإلاخىؾؿت يحر ْاصعة نلى مىاَؿخھا ،لىحىصھا في قغوٍ جىاَؿیت يحر
مخٙاَئت ،و بالخالي ػوالھا بؿبب عجؼھا نً الطمىص ؤمامھا(.)1
وؿخيخج ؤن الخهؿِ الىاجج نً الٓىة الاْخطاصًت هى الظي ًازغ نلى اإلاىاَؿت
وٍلغي مىاَهها في الؿىّ ومخابهتها مً ؾغٍ ألاحهؼة اإلاسخطت طلًٙ ٚىن بىاءا نلى بزاللها
الُهلي ؤو اإلادخمل باإلاىاَؿت ،ؤما اإلاغاْبت الؿابٓت للٓىة الاْخطاصًت الىاحمت نً ججمُو
اإلااؾؿاث َتهضٍ بلى ججاوػ آلازاع الؿلبُت اإلاخىْهت نلى اإلاىاَؿت وال ًغجى منها ؤي هضٍ في
خا ٛاإلاؿاؽ الُهلى باإلاىاَؿت ألن ألاَها ٛالتي جإجيها اإلااؾؿاث في هظه الحالت جُِ٘
باإلاماعؾاث اإلآُضة للمىاَؿت ومغاْبتها جٙىن الخٓت ونلُه ًمً٘ الٓى ٛؤن اإلاؿاؽ
باإلاىاَؿت الظي جىحهذ بعاصة اإلاشغم الجؼاثغي بلُه في الخجمُهاث الاْخطاصًت مخىْو ؤو
مدخمل ولِـ َهلي.
بن جىَغ شغؽ اإلاغاْبت في الهملُت ٌهخبر ٗاَُا لخُُُ٘ها نلى ؤنها ججمُو اْخطاصي صون
بزػانها لظل ٚمماعؾت مُٓضة للمىاَؿت ،وجؿبٔ نليها ؤخٙام الغْابت الالخٓت ٖما هى
الحا ٛفي اإلاماعؾاث اإلآُضة للمىاَؿت ال ؾُما التي ًٙىن نىطغ الٓىة الاْخطاصًت نامال
مهما َيها لً٘ هظا ال ًمىو مً بنخماص حهؼٍؼ الخبهُت الاْخطاصًت للمغاْبت في الٓاهىن
الجؼاثغي اهؿالْا مً بؾخهماْ ٛاهىن اإلاىاَؿت لهباعة " ال ؾُما" بمىحب هظ اإلااصة 17
التي خضصث شغؽ مغاْبت الخجمُهاث الاْخطاصًت ٖما ًلي..." :ال ؾُما وغهُت الهُمىت"...
التي جض ٛؤن طٖغها نلى ؾبُل اإلاثاٖ ٛما ًمً٘ اجساط اإلاىاص اإلاخهلٓت باإلاماعؾاث اإلآُضة
للمىاَؿت ٖإؾاؽ للمغاْبت الالخٓت في الٓاهىن الجؼاثغي.
مً هىا وؿدشِ بإن هكام مغاْبت الخجمُهاث الاْخطاصًت ًىؿىي نلى الهضًض مً
ؤلاًجابُاث َهى ٌؿانض نلى جؿىٍغ ْضعاث اإلااؾؿاث وْىتها الاْخطاصًت (ؤوال) وٍمً٘

َ -1غؾاؽ نلي ،صوع اإلاىاعص البشغیت في جدٓیٔ و جىمیت الٓضعة الخىاَؿیت للماؾؿت ،صعاؾت خالت َغم اإلاػاصاث
الحیىیت بمجمو ضیضا ٛباإلاضیت ،مظٖغة لىیل شھاصة اإلااحؿخحر في نلىم الدؿیحر ،جسطظ بصاعة ألانما ،ٛاإلاضعؾت
الهلیا للخجاعة،الجؼاثغ  ،2005_2004ص-ص .12-11
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ؾلؿت اإلاىاَؿت مً مخابهت اإلاماعؾاث اإلاىاَُت للمىاَؿت (زاهُا) وهى ما ًدٓٔ اػصواحُت
ؤهضاٍ اإلاغاْبت.
أوال -جطىيس كدزاث املؤشصاث املخجمعت
ٌهخبر جضنُم الٓىة الاْخطاصًت الهضٍ ألاؾاس ي ألي ماؾؿت ،لظلَ ٚهي حؿعى
للخجمُو لخىخُض عئوؽ ؤمىالها وْضعاتها وزبراتها( ،)1وْض جطل الهملُت بلى وغو حهؿُي،
ونىض بزػانها للمغاْبت ٌشترؽ ؤن جدٓٔ وؿبت ؤٖثر مً  40باإلائت مً مً اإلابُهاث ؤو
اإلاشترًاث في الؿىّ اإلاهىُت التي انخبرها اإلاشغم نخبت حهؼػ وغهُت الهُمىت وحؿمذ بالخد٘م
في الاْخطاص الجؼاثغي ،و حشحر هظه اليؿبت بلى الاوهٙاؾاث اإلاهمت التي جدملها هدُجت نضم
جؿبُٔ ْاهىن اإلاىاَؿت بسطىص الخجمُهاث الاْخطاصًت بةْطاء اإلااؾؿاث الطًحرة
واإلاخىؾؿت مً نملُت اإلاغاْبت َال ٌهض مثال مشٙل الدؿُحر ؤو الدؿىٍٔ اإلااصي بلى ؤلاَالؽ
قاهغة للٓىة الاْخطاصًت(.)2
لھظا یمً٘ الٓى ٛؤن الخجمیو یهىص بالىُو نلى اإلااؾؿخحن مها .ؤوال نلى اإلااؾؿت
الضامجتٗ ،ىهھا ؾىٍ جؼیض خطخھا اإلاالیت اإلاخمثلت في خطت الشغٖت اإلاىضمجت .و زاهیا
الشغٖت اإلاىضمجت التي ّ
حهض ألاٖثر اؾخُاصة ،هكغا لعجؼھا ختى جٓي هُؿھا مً الػیام و ال
جٓو َغیؿت ؾھلت ولٓمت ؾاجًت للشغاء مً ْبل ؤي شغٖت ؤزغي(.)3
ٖما ؤهه ًٓيها مً زؿغ الىْىم في مسالُت ؤخٙام الخىكیم و الٓاهىنَ ،مثال اإلاشغم الجؼاثغي
ؤوحب نلى البىىٕ و اإلااؾؿاث اإلاالیت جىَحر خض ؤصوى مً الغؤؾما ٛلخإؾیؿھا ،و نضم جىَحر
ھظا الحض یمىو جإؾیؿھا(.)4
 _1بىالخػغة هىعة ،مبضؤ اإلاىاَؿت الحغة في الٓؿام اإلاطغفي الجؼاثغي ،مظٖغة مٓضمت لىیل شھاصة اإلااحؿخحر في
الٓاهىن الخاص ،جسطظْ :اهىن بضالخاث اْخطاصیت ،حامهت حیجل. 2006-2005 ،
 -2ؤعػقي ػوبحر ،خماًت اإلاؿدُم ٚفي قل اإلاىاَؿت الحغة ،مظٖغة ماحؿخحر في الٓاهىنَ ،غم اإلاؿاولُت اإلاضهُتٗ ،لُت
الحٓىّ والهلىم الؿُاؾُت ،حامهت مىلىص مهمغي ،جؼي وػو، 2011 ،ص 113
ٖ -3خى مدمض الشغیِ ،اإلاماعؾاث اإلاىاَیت للمىاَؿت في الٓاهىن الجؼاثغي(صعاؾت مٓاعهت بالٓاهىن الُغوس ي)،مغحو
ؾابٔ ،ص.200
 -4ؤهكغ اإلااصة  2مً الىكام عْم  04-08ماعر في  23صیؿمبر ، 2008یخهلٔ بالحض ألاصوى لغؤؾما ٛالبىىٕ واإلااؾؿاث
اإلاالیت الهاملت في الجؼاثغ ،ج.ع نضص  72لؿىت .2008
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جدٓٔ مغاْبت الخجمُهاث الهضًض مً اإلاىاَو ٖظل ٚزطىضا باليؿبت للضو ٛالىامُت
َهي حؿاهم في جىمُت الاْخطاص الىؾني ،وجمىذ اإلااؾؿاث ألاحىبُت الٓىٍت َغضت صزىٛ
الؿىّ اإلادلُت اإلاُخىخت ؤمام اإلاىاَؿت مً حاهب الىاعصاث ؤو الاؾدثماع ألاحىبي اإلاباشغ
ًٓبل اإلاشغم الجؼاثغي اؾدىاصا لليؿبت اإلاظٗىعة ؤناله اؾخثىاء اإلااؾؿاث الطًحرة
واإلاخىؾؿت مً اإلاغاْبت لخدُٓٔ مىاَو اْخطاصًت( ،)1وْض عاعى زطىضُت الؿىّ الجؼاثغٍت
بغَو مؿخىي الهخبت الٓاهىهُت للمغاْبت في قل ألامغ عْم  03_03نً جل ٚاإلادضصة بمىحب
ألامغ عْم  06_95ألن مطلحت الضو ٛالىامُت جٙىن في عَهها مٓاعهت بالضو ٛاإلاخؿىعة لخم٘حن
اإلااؾؿاث بلىى حجم ٖبحر ٌهؿيها الٓضعة نلى اإلاىاَؿت في ألاؾىاّ الضازلُت والخاعحُت ٖما
ًضزل في هظه الؿُاؾت بمٙاهُت الترزُظ للخجمُو الظي ًُىّ هظه اليؿبت وؤلانُاء مً
اإلاغاْبت في بهؼ الحاالث.
ثاهيا -السكابت الصابلت على الىضع الخعصفي املحخمل
جاصي الٓىة الاْخطاصي الىاججت نً ججمُو بْخطاصي ًدىػ نلى وؿبت جُىّ 40
باإلائت مً اإلاشترًاث واإلابُهاث اإلادطلت في الؿىّ اإلاهىُت بلى وغو مهُمً ًاصي خخما بلى
بغهاٍ اإلاىاَؿت هدُجت بزاللها بالؿىّ الىؾىُت( ،)2لظلَ ٚةن بؾاءة الىغو ٌشٙل
مؿاؾا باإلاىاَؿت وْض ًاصي بلى اإلاؿاؽ بترُٖبت الؿىّ الخىاَؿُت ،وحًُحرها بلى وغو
ًطهب جضاعٖه مؿخٓبالَ ،الىغو اإلاهُمً ؤلاؾخئثاعي نلى خطظ الؿىّ ًازغ في ؾبُهت
اإلاىاَؿت لخجاوػها اليؿبت اإلادضصة ْاهىها بطا اؾخهملذ الىؾاثل اإلاظٗىعة في هظ اإلااصة 15
مً ْاهىن اإلاىاَؿت.
ًُ٘ي ؤن ًٙىن ؤخض ؤؾغاٍ الخجمُو خاثؼا نلى وغو مهُمً في ؾىّ الؿلو
والخضماث طاث الطلت بشغؽ ؤن جٙىن بطُت مؿخمغة مو غغوعة ججاوػ الهخبت اإلاظٗىعة
 -1ؾلؿاوي مدمض ع شضي ،الدؿُحر الاؾتراجُجي في اإلااؾؿاث الطًحرة واإلاخىؾؿت بالجؼاثغ :واْهه ؤهمُخه وشغوؽ
جؿبُٓه خالت الطىاناث الطًحرة واإلاخىؾؿت ب ـ ـىالًت بؿ٘غة ،مظٖ ـ ـغة ماحؿخحر في الهلىم الخجاعٍت  َ ،ـ ـغم بؾتراجُجُت،
ٗلُت الهلـ ـىم الاْخطاصًت ونلىم الدؿُحر والهلىم الخجاعٍت ،ح ـ ـامهت مدم ـ ـض بى الػُـ ـ ـ ـاٍ ،مؿلمت ، 2006 ،ص ص
.64 - 63
 -2لهشب مدُىف ،ؾلؿلت الٓاهىن الاْخطاصي ،صوان اإلاؿبىناث الجامهُت ،الجؼاثغ، 1997 ،ص .83
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مثل جم٘حن مجمىنت مً اإلااؾؿاث الهاملت مها مً ابٓاء ألاؾهاع َىّ اإلاؿخىٍاث
الخىاَؿُت إلاضة ؾىٍلت بما ٌهىص نليهما بالغبذ.
جػبـ مغاْبت الخجمُو جؿىع جغُٖبت اإلاخهاملحن الاْخطاصًحن ،وجُٓض خغٍت
اإلااؾؿاث الاْخطاصًت مً زال ٛمخابهت جؼاًض زغوتها ومالُتها وجغٖحز ألاضى ٛختى ال جىدغٍ
ْىتها الاْخطاصًت نً مؿاعها اإلاهٓى ،ٛألن الخٓىٍت اإلاُغؾت لؿلؿت الؿىّ حشٙل تهضًضا
()1
للىكام الخىاَس يٖ ،ما تهضٍ اإلاغاْبت ٖظل ٚبلى جغٖحز ؾلؿت الٓغاع
ًخمثل وحه الازخالٍ بحن الخهؿِ في وغهُت الهُمىت وحهؼٍؼ وغهُت الهُمىت
اإلاؿخىح بت إلاغاْبت الخجمُو الاْخطاصي ؤن ألاولى مغجبؿت بإنما ٛجإجيها نضة ماؾؿاث ؤو
ماؾؿت واخضة في الؿىّ ٖما ْض جٙىن بخخمالُت مجؿضة في هُت اإلااؾؿاث َٓـ ،ؤما
الثاهُت َهي اخخمالُت في ٗل الحاالث.
ازخلُذ ْىاهحن اإلاىاَؿت اإلآاعهت في جدضًض وؿبت الٓىة الاْخطاصًت اإلاؿخىحبت
للمغاْبت ل٘نها جخُٔ نلى وحىص خض ًمثل مغٖؼ اإلاؿاؽ باإلاىاَؿت ًىغو بطُت مخالثمت مو
اْخطاصاتها ألهه ٌه٘ـ مؿخىي وخضة اإلاىاَؿت في ٗل منها.
ًاؾـ الخجمُو الاْخطاصي بىاءا نلى ؾمىٕ جىاَس ي تهضٍ مً زالله اإلااؾؿاث
بلى الؼٍاصة في ألاعباح ن٘ـ ؤلاؾاءة و ٌؿبب طل ٚبهؼ ألاغغاع للمخىاَؿحن ل٘نها ناصًت في
بؾاع مىاَؿت ْاهىهُت ،نلى ؤؾاؽ ؤن اإلاىاَؿت هي الٓىة الضاَهت( ،)2بىاءا نلى طلٌ ٚؿمذ
اإلاشغم الجؼاثغي بُٓام ججمُو ماؾؿاث ال جخهضي ْىجه الؿىُْت اليؿبت اإلادضصة ْاهىها
وَهض الػغع الىاش ئ نً ؤلاؾاءة يحر مٓبى ٛألهه ًلحٔ باإلاىاَؿت طاجُا ؾىاء بالٓػاء نلى
اإلاىاَؿحن اإلاخىاحضًً نلى مؿخىي الؿىّ اإلاهىُت ؤو وغو نىاثٔ ؤمام اإلاخىاَؿحن اإلادخملحن
بمىههم الضزى ٛبلُه(.)3
ٖ -1خى مدمض الشغٍِ ،اإلاماعؾاث اإلاىاَیت للمىاَؿت في الٓاهىن الجؼاثغي (صعاؾت مٓاعهت بالٓاهىن الُغوس ي) ،مغحو
ؾابٔ ،ص .218
 -2ؤهكغ:
BUSSY Jack, Droit des affaires, P.F.N.S.P, Paris,1998, p. 340.
-3ؤمل مدمض شلبي ،الخىكُم الٓاهىوي للمىاَؿت ومىو الاخخٙاع :صعاؾت مٓاعهت ،اإلا٘خب الجامعي الحضًث ،ؤلاؾ٘ىضعٍت،
 ،2008ص.59
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جمثل بطن وؿبت % 40مهُاعا للخُغْت بحن الؿلىٕ الخىاَس ي للماؾؿاث الظي ًمثل
خٓها الخاضت اإلابني نلى الحغٍت الاْخطاصًت واإلاباصعة الخاص وبؾاءة بؾخهما ٛالٓىة
الاْخطاصًت خُث جمثل خضوص الىكام الاْخطاصي الهام في الضولت لػمان نضم بؾدخاع
اإلااؾؿاث وعاء الخجمُو الاْخطاصي الٓاهىوي.
جٓىم اإلااؾؿاث بمماعؾاث يحر ناصًت بمىكىع ْاهىن اإلاىاَؿت للمداَكت نلى
مغٖؼها الٓىي في الؿىّ ،واإلاغاْبت وؾُلت حهمل نلى بغُاء اإلاىاػهت بحن مطلحت اإلااؾؿاث
وجغُٖبت الؿىّ التي حه٘ـ اإلاىاَؿت َيها خُث تهضٍ لضعاؾت الٓىة الاْخطاصًت التي جٙىن
هدُجت مباشغة لترٖؼ ؾاْاث اإلااؾؿاث وال٘شِ نً الىغو الخهؿُي اإلادخمل الظي ًخسظ
نضة ضىع ،ؤهمها ،اؾخًال ٛوغهُت الهُمىت والخبهُت الاْخطاصًت.
الفسع الثاوي
أثس إبعاد معياز زكم ألاعمال
جاصي الحطت الؿىُْت الىاحمت نً ججمُو اإلااؾؿاث َُما ًخطل بمىخج ؤو زضمت
ما ُْام ماؾؿت مهُمىت جدض اإلاىاَؿت بشٙل ٖبحر وٍدٓٔ طل ٚؾُؿغة ماؾؿاث ْلُلت
نلى الؿىّ(.)1
وحهض خطت الؿىّ التي جمل٘ها اإلااؾؿاث ؤؾغاٍ الهملُت اإلاهىُت ؤٖثر اإلاهاًحر
اهدشاعا في ْىاهحن الضو ٛوال ٌهبر طل ٚنً هجانت اؾخهماله في الٓاهىن الجؼاثغي.
ؤقهغث الخجغبت الُغوؿُت مثال ضهىبت الهمل بهظا اإلآُاؽ زاضت في قل اإلاغاْبت
الؿابٓت الظي جىاحه َُه اإلااؾؿاث نغاُْل بزباث ججاوػ اإلآُاؽ اإلادضص ْاهىها(.)2
ًخؿلب الهمل بهظا اإلاهُاع جدضًض صُْٔ للؿىّ الخىاَؿُت ْطض خؿاب هطِب
اإلااؾؿاث اإلاخجمهت مٓاعهت بمىاَؿيها وَهخبر طل ٚخاحؼا ؤمام اإلااؾؿاث زاضت في قل
 -1نبض اإلال ٚبً ابغاهُم بً ؤخمض الخىٍجغي ،ججغٍم اإلاىاَؿت الخجاعٍت يحر اإلاشغنت :صعاؾت جاضُلُت مٓاعهت ، ،مظٖغة
ماحؿخحر في الشغَهت ؤلاؾالمُت ،جسطظ الدشغَو الجىاجي ؤلاؾالميْ ،ؿم الهضالت الجىاثُت ،حامهت هاًِ الهغبُت
للهلىم ألامىُت ،الغٍاع، 2008 ،ص .80
 -2نمىعة نِس ى ،الىكام الٓاهىوي إلاجلـ اإلاىاَؿت ،مظٖغة ماحؿخحر في الٓاهىنَ ،غم ْاهىن ألانماٗ ،ٛلُت الحٓىّ،
حامهت مىلىص مهمغي ،جؼي وػو، 2006 ،ص .25
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اهدشاع ألاؾىاّ يحر الغؾمُت في الجؼاثغ ججاوػا للهٓباث الؿابٓت ٖغؾذ بهؼ
الدشغَهاث حشُ٘لت مٓاًِـ مجخمهت ؤو بطُت اؾدبضالُه خُث بؾخًنى اإلاشغم الُغوس ي
مثال نً مهُاع خطت الؿىّ بمىحب ْاهىن الخىكُماث الاْخطاصًت.
لجضًض ،وؤبٓى الهمل بمُٓاؽ عْم ألانما ٛمً صون الغؾىم اإلادضص ب  150ملُىن
ؤوعو ٖغْم ؤنما ٛنالمي وؤزغ وؾني ًُىّ  50ملُىن ؤوعو لٙل ماؾؿت نلى خضي وَٓا إلاا
مً الٓاهىن الخجاعي الُغوس ي( L430. )1هطذ نلُه اإلااصة.
وحشغؽ الالثدت الضو ٛألاوعبُت( )2مثال ؤلازؿاع بجمُو نملُاث الترٖحز الظي ًبلٌ
مجمىم عْم ؤنمالها  05ملُاعاث ؤوعو وال ًٓل ٗل منها نلى خضي  250اعو وجؿبٔ اإلاغاْبت
ؤًػا نلى الهملُاث ألاضًغ حجما التي ًٙىن لها ؤزغ نلى زالر صو ٛؤنػاء بؾدىاصا لغْم
ألانما ،ٛوفي هظا ؤلاؾاع ْط ى الٓاهىن الخىوس ي ْبل حهضًل  2005بػغوعة جىَغ شغؾحن
مخالػمحن هما عْم مهامالث ًخجاوػ  3ملُىن صًىاع وهطِب ؾىّ ًٓضع ب  30باإلائت مبُهاث
ومشترًاث اؾخهمل واْهُا مهُاع خطت الؿىّ هدُجت جضوي عْم اإلاهامالث مٓاعهت باإلاغخلت
الاْخطاصًت التي نغَتها جىوـ في جل ٚالُترة وبهض الخهضًل َخذ اإلاشغم مجا ٛالازخُاع بحن
واخض منهما.
ججضع ؤلاشاعة في ألازحر بلى ؤن اإلاغاْبت الؿابٓت حؿخىحب مهُاع زاوي بلى حاهب خطت
الؿىّ ألامغ الظي ٌؿهل نلى اإلااؾؿاث جدضًض وغهها باليؿبت للمىاَؿت في الؿىّ
زاضت ؤمام الخهغٍِ اإلاغن للخجمُو الاْخطاصي اإلا٘غؽ بمىحب هظ اإلااصة  15مً ْاهىن
اإلاىاَؿت ومً الىاخُت الىاْهُت.
هظا ال ًمىو الانخماص نلى مجمىنت مً اإلااشغاث اإلاؿخهملت في ْىاهحن الضوٛ
اإلاسخلُت ٗالخالي(:)3
 -1ؤهكغ:
Le code de commerce Français, op.cit
 -2ؤهكغ:
Règlement n 4064 -89-CEE ,op.cit.
ْ -3اهىن همىطجي بشإن اإلاىاَؿت ،ؾلؿلت ألاوه٘خاص بشإن ْػاًا ْاهىن وؾُاؾت اإلاىاَؿت ،ألامم اإلاخدضة ،حىُِ،
 ، 2003ص ص  ،53-49ؤهكغ اإلاىْو الخالي  www.Unctad.Competition:ؤؾلو نلُه بخاعٍش .2016-03-20 :
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بىاءا نلى الؿلؿت الخٓضًغٍت اإلامىىخت إلاجلـ اإلاىاَؿت الجؼاثغي بهظا الخطىص:
_ الىطِب مً الؿىّ.
_ عْم ألانما ٛالؿىىي ؤلاحمالي.
_ نضص اإلاىقُحن في اإلااؾؿاث ؤؾغاٍ الخجمُو.
_ الهُٙل الهام للؿىّ الخىاَؿُت اإلاهىُت.
_ صعحت جغٖؼ الؿىّ الٓاثمت.
_ خىاحؼ الضزى ٛللؿىّ اإلاهني.
_ الىغو الخىاَس ي إلااؾؿاث ألانما ٛألازغي في الؿىّ طاث الطلت
_ اإلاؼاًا التي ًدٓٓها الخجمُو الاْخطاصي .
ًمثل بطن الخجمُو الاْخطاصي آلُت الؾخهما ٛالٓىة الاْخطاصًت بىحه مُغؽ ْض
جطل لحض ؤلاؾاءة وهظا ما جبىاه الٓاهىن الُغوس ي وألاوعبي نلى اله٘ـ مً اإلاشغم ألامغٍٙي
الظي ٌهخبر الٓىة الاْخطاصًت مً خُث اإلابضؤ بيُت يحر صحُدت مً الىاخُت الاْخطاصًت
حؿبب خخما غغع للمىاَؿت في الؿىّ ًجب مغاْبتها بجمُو خاالتها ألهه مً الىاخُت
الىاْهُت ؤي مشغوم ًدىػ مغٖؼا مؿُؿغا نلى ؾىّ مهحن ال بض وؤن ًلجإ إلؾاءة
اؾخسضامه لخدُٓٔ ؤهضاَه نلى خؿاب اإلاطلحت الهامت(.)1

 -1لُىا خؿً طٗي ،اإلاماعؾاث اإلآُضة للمىاَؿت والىؾاثل الٓاهىهُت الالػمت إلاىاحهتها ،عؾالت صٖخىعاه في الٓاهىن،
حامهت خلىان ،مطغ. 2004 ،
62

الفصل ألاول

الخجميعاث الاكخصادًت الخاضعت للمساكبت

ملخص الفصل ألاول
جخدضص الخجمُهاث الاْخطاصًت الخاغهت للمغاْبت وَٓا لٓاهىن اإلاىاَؿت الجؼاثغي،
خؿب ما حخػمىخه اإلااصجحن  15و 16مىه في ألاشٙا ٛالٓاهىهُت التي خضصث في هظا الُطل
وهي  :ؤلاهضماج ،ومماعؾت اإلاغْابت ،ؤو بوشاء ماؾؿت مشترٖت ،وجدمل هظه ألاشٙا ٛؤزغا
نلى اإلاىاَؿت مً زال ٛجُُٓض الؿىّ  ،خؿب ما حاء في اإلااصة  ،17و 18مً هُـ الٓاهىن
وٍالخل بإن اإلاشغم الجؼاثغي لم ًإزظ بالخٓؿُم الاْخطاصي.
وَشترؽ لخػىم هظه الخجمُهاث إلاغاْبت مجلـ اإلاىاَؿت جدٓٔ شغؾحن ؤؾاؾُحن
هما جدٓٔ بخضي ألاشٙا ٛاإلاظٗىعة في اإلااؾؿاث ؤو في اإلاشغوم اإلاهني ؤال وهى اإلاؿاؽ
باإلاىاَؿت ،الظي ًغجبـ بمهُاع جؿبُٓي له وهى حهؼٍؼ وغهُت الهُمىت ،وازخالْ ٛىانض
الؿىّ.
وْض خضص اإلاشغم الجؼاثغي نخبت ْاهىهُت في وؿبت اإلاشترًاث واإلابُهاث التي ًجب
جدٓٓها في ؾىّ مهُىت وهي وؿبت ؤٖثر مً  ، %40وَهخبر ججاوػ هظه اليؿبت ٗاَُا الوهٓاص
ازخطاص مجلـ اإلاىاَؿت الظي ًباشغ بحغاءاث اإلاغاْبت وَٓا إلاا ؾىىضحه في الُطل
الثاوي.
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جباقغ بظغاءاث مغاُبت الخجمُلاث الاُخصاصًت في الِاهىن الجؼاثغي باولِاص
ازخصاص مجلـ اإلاىاًؿت الظي ًىـغ في اإلاكغوق اإلاِترح في الؿىَ بلضما ًِضمه ؤصحابه
كلى قٖل ػلب مً ؤظل الحصى٘ كلى جغزُص وًّ ؤخٖام اإلااصة  17مً ُاهىن اإلاىاًؿت،
وٓمبضؤ كام جخىلى هٌـ اإلاهمت ؤظهؼة خماًت اإلاىاًؿت في مسخلٍ الدكغَلاث اإلاِاعهت مً
ؤظل طبؽ اليكاغ الاُخصاصي مم مِخظُاث اإلاىاًؿت الحغة و ؿهغ هظا الاججاه في الضو٘
ألاهدلىؾٕؿىهُت زاصت الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُٕت التي ؤوكإث ؤو٘ ؤالت بصاعٍت مؿخِلت
ؾىت  1989حؿمى لجىت الخجاعة بحن الىالًاث زم اهخِل الىـام ألهلب صو٘ اللالم ال ؾُما
الالجُيُت منها وكغًذ بةؾم الؿلؼاث ؤلاصاعٍت اإلاؿخِلت(.)1
وخٌاؿا كلى اإلاىاًؿت في الؿىَ ًغض اإلاكغق التزاماث بظغاثُت ؤمام مجلـ
اإلاىاًؿت كلى اإلااؾؿاث اإلالىُت إلطٌاء الؼابم الِاهىوي كلى اإلاكغوق اإلالني( ،)2وٍٖىن بظلٗ
الخدضًض الِاهىوي للجاهب ؤلاظغاجي لؼلب الترزُص بالخجمُم الاُخصاصي وؾُلت حؿاهم في
ًلالُت اإلاغاُبت زصىصا ؤجها جخمحز بالحُاص خُض ال جىظض ُغٍىت ؾابِت بهما ًلؼم صعاؾت ٔل
خالت بدؿب ملؼُاتها في الؿىَ اإلالىُت ،وباإلاِابل مً طلٗ مىذ اإلاكغق إلاجلـ اإلاىاًؿت
مجمىكت مً الؿلؼاث جمٕىه مً ؤصاء مهمخه بسصىص الخجمُلاث الاُخصاصًت وبظلٗ بغػ
صوعه صاخب ازخصاص ؤصُل في مغاُبت كملُاث الخجمُم ( اإلابدض ألاو٘) وُض خضصث
ؤلاظغاءاث اإلاخبلت ؤمامه بضاًت باإلؾدكاعة اإلاؿبِت بلى هاًت بصضاعه لِغاعه النهاجي والٌصل
في الؼلب (اإلابدض الشاوي).

 -1ؤهـغ بىظملحن ولُض ،ؾلؼاث الظبؽ الاُخصاصي في الِاهىن الجؼاثغي ،مظٓغة ماظؿخحر في الحِىًَ ،غق الضولت
واإلااؾؿاث اللمىمُتٔ ،لُت الحِىَ والللىم ؤلاصاعٍت ،ظاملت الجؼاثغ ،2007 ،ص .9
-2ؤهـغ:
ZOUAIMIA Rachid, Les autorités administratives Independence et la régulation économique en Algérie,
Houma, Alger, 2005, p. 13.
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املبحث ألاوٌ
إلاخخصاص ألاصُل ملجلع املىافظت في مساكبت عملُاث الخجمُع
ُبل صضوع ُاهىن اإلاىاًؿتٔ ،اهذ مغاُبت الخجمُلاث الاُخصاصًت زاطلت لِاهىن
ألاؾلاع( )1لًٕ هكاقت ؤخٖام هظا ألازحر ؾغكان ما ؿهغث وُض حلغطذ الهخِاصاث ٓشحرة
ؤهمها اجها ٔاهذ حلاوي مً الىِص مً كضة ظىاهب ؤهمها كضم وظىص ؤخٖام زاصت جىـم
الهُئت اإلاٖلٌت بخلِي ػلباث الترزُص وبصضاع الِغاعاث بكإجها(ٓ ،)2ما ؤهه في جلٗ الٌترة لم
ًصضع الِاهىن بها ،بال ؤن صضع الِاهىن الخاص باإلاىاًؿت  ،الظي ٌلخبر ؤو٘ ُاهىن هص
صغاخت كلى بوكاء ؤلُت لحماًت الؿىَ( )3وٍخللّ ألامغ بمجلـ اإلاىاًؿت ًِض هصذ اإلااصة
 16مىه كلى ؤن " ًيشأ مجلع املىافظت ًيلف بتركُت املىافظت وحماًتهاً ،خمخع مجلع
املىافظت باإلطخلالٌ إلادازي واملالي".
وُض زاع زالي ًِهي خى٘ الؼبُلت الِاهىهُت إلاجلـ اإلاىاًؿت 4بحن مً اكخبره ؾلؼت
بصاعٍت مؿخِلت وهُئت قبه ُظاثُت بالىـغ للصالخُاث اإلامىىخت له ،بلى ؤن صضع ألامغ عُم
 03_03الظي ؤلغى ألامغ عُم  06_95وٌُٓه صغاخت في اإلااصة  23مىه كلى ؤهه ؾلؼت بصاعٍت
مؿخِلت والتي هصذ كلى ماًلي:

ُ _1اهىن عُم  12_89اإلااعر في ً 05ىلُى لؿىت ً ،1989خللّ باألؾلاع ،ط ع ط ط كضص  29صاصع في
ً 05ىلُى  ( 1989ملغى).
 _2هصذ اإلااصة  31مً الِاهىن عُم ً ،12 – 89خللّ باألؾلاع ،كلى الخالئ" :ل ًلل ًغمي بلى ججمُم اإلااؾؿاث ُصض
الخدٕم الٌللي في ظؼء هام مً الؿىَ الىػىُت ًيبغي كلى ؤصحابه الحصى٘ كلى جغزُص مؿبّ ،جدضص ٌُُٓاث
جؼبُّ هظا اإلابضؤ بمىظب ُاهىن زاص".
 _3ؤمغ عُم ً ،06 – 95خللّ باإلاىاًؿت ،مغظم ؾابّ.
 _4هٌـ الخالي ؤًظا زاع خى٘ الؼبُلت الِاهىهُت إلاجلـ اإلاىاًؿت الٌغوس يُ ،بل صضوع ؤمغ  1صٌؿمبر ،1986
ؤهـغ:
MICHEL Bedamon, Droit Commercial,2 éme Ed, Dalloz, 1994, p. 407. JEAN JACQUES Menuret, Conseil de
la concurrence, Juris- Classeur, Paris, 2003.
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ًيشأ لدي زئِع الحىىمت طلؼت ادازٍت جدعى في صلب الىص "مجلع املىافظت"
جخمخع بالشخصُت اللاهىهُت والاطخلالٌ املالي ،بعد ذلً جؼىز املسهص اللاهىوي ملجلع
املىافظت بعد الخعدًالث املخخالُت التي ػغؤث كلى ُاهىن اإلاىاًؿت خُض ؤصبذ هص اإلااصة
ٓ 23ما ًلي " :جيشأ طلؼت إدازٍت مظخللت جدعى في صلب الىص "مجلع املىافظت" جخمخع
بالشخصُت املعىىٍت وإلاطخلالٌ املالي ،جىطع لدي الىشٍس امليلف بالخجازة.
وَلخبر ؾعي اإلاكغق الجؼاثغي لخدُِّ الخِضم الاُخصاصي والاظخماعي ،وخماًت
ألاؾىاَ مً اإلاخوحراث الصىاكُت والخجاعٍت الضولُت مً زال٘ بصالح الِىاهحن الاُخصاصًت،
طغوعة صكذ بلى بصزا٘ ؤلُاث ُاهىهُت ظضًضة ٓغؽ بىاؾؼتها مبضؤ خغٍت الصىاكت
والخجاعة( )1وبوكاء ؾلؼاث طبؽ ُؼاكُت جخمخم بصالخُت مغاُبت الخجمُلاث الاُخصاصًت
بمىظب ُىاهُنها الخإؾِؿُت بلى ظاهب مجلـ اإلاىاًؿت(اإلاؼلب ألاو٘).
وباكخباع مجلـ اإلاىاًؿت صاخب ؤلازخصاص ألاصُل في مغاُبت كملُاث الخجمُم
ًهى ًخمخم بصالخُاث واؾلت ،بضؤ بخلِي ؤلازؼاع مً اإلاٖلٌحن بظلٗ ُاهىن (اإلاؼلب الشاوي)
بلى هاًت جُُِمه لللملُت اإلالىُت ( اإلاؼلب الشالض)
املؼلب ألاوٌ
جدخل طلؼاث الظبؽ اللؼاعُت في مساكبت عملُاث الخجمُع
ؤكؼى اإلاكغق الجؼاثغي لبلع ؾلؼاث الظبؽ بمٖاهیت الخصضي للملیاث الترٓحز
التي جيكإ طمً ُؼاكھا ،بالغهم مً ؤن ُاهىن اإلاىاًؿت وطم ؤخٖام للغُابت كلى الترٓحز
الاُخصاصي جسظم لھا ظمیم اليكاػاث الاُخصاصیت بوع الىـغ كً زظىكھا لؿلؼت
طبؽ ُؼاكیت ،وھظا بالىص صغاخت كلى الازخصاص الحصغي إلاجلـ اإلاىاًؿت في
الترزیـص ؤو عًع الترزیـص للملیت الترٓحز مھما ٔان الِؼاق الظي وكإث ًیه  ،و كلى
ؾبیل اإلاشا٘(ًِ )2ض ؾمدذ بلع الىصىص الخاصت لبلع ؾلؼاث الظبؽ الخضزل في
1

_ ZOUAIMIA Rachid, Droit de la régulation économique, Berti Ed, Alger, 2006 , p. 05.
 _2بً خملت ؾامي" كالُت مجلـ اإلاىاًؿت بؿلؼاث الظبؽ الِؼاكُت في مجا٘ اإلاىاًؿت ،جىاػق ؤم جٖامل " ،اإلالخِى
الىػني ألاو٘ خى٘ جٌلُل مبضؤ خغٍت اإلاىاًؿت في الدكغَم الجؼاثغي ،ص.5
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ازخصاص مجلـ اإلاىاًؿت في مجا٘ الغُابت كلى الترٓحز الاُخصاصي  ،والحالت ھظه جـھغ في
ُؼاق الخإمیىاث( )1كىضما جماعؽ لجىت ؤلاقغاي كلى الخإمیىاث الغُابت اإلاؿبِت كلى كملیاث
الترٓحز التي جيكإ بحن قغٔاث الخإمحن  .خیض جلتزم ھظه ألازحرة بةیضاق مكغوق الترٓحز لخِضیغ
لجىـت مغاُبت الخإمیىـاث للمصاصُت كلیه بطا حللّ ألامغ بخجمـم ؤو اهضماط قغٔاث الخإمحن ،
وھظا ما هصذ كلیه اإلااصة  230مً ُاهىن الخإمیىاث :
" یسظم إلاىاًِت بصاعة الغُابت ٔل بظغاء یھضي بلى ججمیم قغٔاث الخإمحن و/ؤو بكاصة
الخإمحن في قٖل جمغٓؼ ؤو صمج لھظه الكغٔاث ٓ.ما یسظم لىٌـ ؤلاظغاء ٔل ججمم لكغٔاث
الؿمؿغة في مجا٘ الخإمحن في قٖل جمغٓؼ ؤو صمج یىم بقھاع كملیاث الخمغٓؼ ؤو الضمج
اإلاكاع بلیھا ؤكاله بىٌـ الٕیٌیاث اإلاىصىص كلیھا في اإلااصة 19 229ؤكاله" .و ٓظلٗ
اإلااصجحن  228و  228مٕغع. )2( 2
وجىص ٓظلٗ اإلااصة  115مً الِاهىن الخإؾِس ي إلالجىت طبؽ الٕهغباء والواػ( )3في
بػاع جدضًض بزخصاصُا كلى الخاليً" :جب إبداء السأي املظبم في عملُاث جىخل
املؤطظاث ،أو فسض السكابت على مؤطظت ههسبائُت واحدة أو أهثر مً ػسف مؤطظت
أخسي ،جمازض اليشاػاث املرهىزة في املادة ألاولى أعاله في إػاز الدشسَع املعمىٌ به ".

 _1ؤمغ عُم ، 07-95ماعر في  25ظاهٌي ؾىت ً، 1995خللّ بالخإمُىاث ،ط ع كضص ، 13صاصع بخاعٍش - 03 – 8
،1995ملض٘ ومخمم .بمىظب الِاهىن عُم ، 04 – 06ماعر في ًٌُ 20غي ؾىت ، 2006ط ع كضص ، 15صاصع بخاعٍش 12
 ، 2006 - 03مخمم بمىظب ؤمغ عُم ، 01 -10ماعر في  26ؤوث ؾىت ً، 2010خظمً ُاهىن اإلاالُت الخٕمُمي لؿىت، 2010ط ع كضص  ،49صاصع بخاعٍش ، 26 – 08 -2010ملض٘ ومخمم بمىظب الِاهىن  11-11ماعر في  18ظىٍمُت ؾىت
ً، 2011خظمً ُاهىن اإلاالُت لؿىت ، 2011ط ع كضص  ،40صاصع بخاعٍش ، 2011- 07 -20ملض٘ ومخمم بمىظب الِاهىن
عُم ، 08 - 13ماعر في  30صٌؿمبر ً، 2013خظمً ُاهىن اإلاالُت لؿىت ، 2014ط ع كضص ، 68صاصع بخاعٍش - 12 -31
.2013
2
_ Rachid Zouaimia, « De L'articulation des rapports entre le conseil de la concurrence et les Autorités de
Régulation Sectorielles en Droit Algérien »revue Idara, n° 33, p.46 et 47.
ُ _3اهىن عُم ، 01- 02ماعر في ًٌُ 05غي ؾىت ً، 2002خللّ بالٕهغباء وجىػَم الواػ بىاؾؼت الِىىاث ،ط ع كضص
،08صاصع بخاعٍش.2002_02_06
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مىه یـھغ الخظاعب بحن ھظه الؿلؼاث و مجلـ اإلاىاًؿت خى٘ مؿإلت الازخصاص مً ظھت
وخى٘ مؿإلت ّ
جٕییٍ كملیاث الترٓحز مً ظھت زاهیت ًِ ،ض جغزص ھظه الؿلؼاث للترٓحز في
خحن ُض یغًظھا مجلـ اإلاىاًؿت كلى اكخباع ؤن اللملیت حكٖل مؿاؾا باإلاىاًؿت(.)1
و كلیه مً ؤظل جٌاصي ھظا الخظاعب ،عؤي ھظا الجاهب ؤهه كلى اإلاكغق الجؼاثغي
مىذ لجىت ؤلاقغاي ؾلؼت جِضیم الغؤي و لیـ اجساط ُغاع ،مشل ُؼاق البىىْ و اإلااؾؿاث
اإلاالیت التي جسظم للِىاكض اللامت للمىاًؿت(.)2
و لًٕ بالغهم مً ھظا الخؼىع ًِ ،ض یـھغ جظاعب بحن ُاهىن البىعصت و ُاهىن
اإلاىاًؿت ،خیض حؿعى ؾلؼاث البىعصت كلى الؿھغ كلى ؾحر الؿىَ و قٌاًیخه و اخترام
مبضؤ اإلاؿاواة بحن مسخلٍ اإلاؿاھمحن في بػاع اللغوض الللىیت التي جؼغخھا الكغٔاث
اإلاىاًؿت ،في خحن جھضي ؾلؼاث اإلاىاًؿت بلى جٌاصي بوكاء ؤو حلؼیؼ وطلیاث الھیمىت في
الؿىَ ،لظلٗ ُض یلغُل ُاهىن اإلاىاًؿت اللغض الللني التي جؼغح في البىعصت(.)3
و في ھظا ؤلاػاع ،اكخبر البلع ؤن وظىص جظاعب بحن بظغاءاث ُاهىن البىعصت و ؤخٖام
الترٓحز بؿبب ظضولت اللغوض الللىیت مً ُبل البىىْ ،یاصي بلى وظىص حلاعض بحن الؼمً
اإلاالي والؼمً الاُخصاصي ، le temps de l'économie et Le temps de la financeو ؤصبدذ
الغُابت كلى الترٓحز حكٖل خخمیت كلى ُاهىن البىعصت الظي یمشل مصضعا إلاأزظ الغُابت التي
جإحي مً اللغوض الللىیت والتي جخؼلب مصاصُت ؤو جغزیص ؾلؼت اإلاىاًؿت ،طلٗ ؤن
اخترام الىـام اللام الاُخصاصي في مجا٘ البىعصت یخؼلب الكٌاًیت و الجزاھت في مجا٘
اإلاىاًؿت الظي یخظمنها اللغض(. )4

1

_ Rachid Zouaimia, "De L'articulation des rapports entre le conseil de la concurrence et les Autorités de
Régulation Sectorielles en Droit Algérien", op.cit.47 et 50.
2
_ 1Voir, Rachid Zouamia, Droit de la Régulation économique, op .cit. p.155 .
Voir aussi, même auteure, "Le Statut Juridique de la Commission de Supervision des Assurances", Revue
Idara , n°31, éd LNA ,Alger ,2006,p.9 et 31.
3
_Laurent Cohen – TANUGI ," Interférences du Droit des Concentrations et des Prises de Contrôle des
– Société par Acquisition des Titres Cotés" , Revue de la Concurrence et de la Consommation N ° 110, Jui
Aout, éd , Documentation Françaises , Paris,1999, p.20 et 21.
 _4بً خملت ؾامي "كالُت مجلـ اإلاىاًؿت بؿلؼاث الظبؽ الِؼاكُت في مجا٘ اإلاىاًؿت" جىاػق ؤم جٖامل مغظم
ؾابّ ،ص .5
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الفسع ألاوٌ

اخخالف أهداف السكابت بين مجلع املىافظت والظلؼاث اللؼاعُت
مً اإلاهم ظضا ببغاػ ؤوظه الازخالي بحن مِخظُاث بزظاق الخجمُلاث ؤلاُخصاصًت
للمغاُبت اللمىصًت وألاًُِت في ججاوػ الخضازل اإلااصي بلى الخىاػق في ؤلازخصاص بحن
ؾلؼاث الظبؽ الِؼاكُت ومجلـ اإلاىاًؿت ،وٍدضر طلٗ في خالت وظىص ؤخٖام مىخضة في
الِاهىهحن ،ألامغ الظي ًٌغض خالت ججمُم اُخصاصي مغًىطت مً ػغي مجلـ اإلاىاًؿت
ومغزص به مً الؿلؼاث ألازغي اإلاسى٘ لها طلٗ ؤو اللٕـ(. )1
خُض حهخم مجلـ اإلاىاًؿت بمغاُبت الخجمُلاث التي جخىاًغ ًيها اخٖام اإلاىاص مً 15
بلى  18مً ألامغ عُم ،03-03بِىما جخظمً الِىاهحن الِؼاكُت قغوغ ازغي ،وكلى ؤؾاؽ
طلٗ ًِىم صوع اإلاجلـ كلى مغاُبت كلى خغٍت اإلاىاًؿت في الؿىَ ،بِىما تهخم الؿلؼاث
الِؼاكُت باإلاغاُبت الٌىُت والخِىُت ومضي جماش ي الخجمُم مم الاهضاي التي ًِىم كليها
اليكاغٔ ،اإلاغاُبت التي جماعؾها لجىت الاقغاي كلى الخإمُىاث خُض جخدِّ مً الجاهب
الٌني ومضي مؿاًغة الخجمُم للؿُاؾت اإلاالُت(.)2
هٌـ ألاخٖام ٓغؾها اإلاكغق الخىوس ي ،خُض ؤن الخجمُم ًمًٕ ؤن ًصضع كً وػٍغ
الخجاعة اؾدىاصا لِاهىن اإلاىاًؿتٓ ،ما ًمًٕ للؿلؼاث ؤلاصاعٍت اإلاؿخِلت مىذ الترزُص
اؾدىاصا لِىاهحن اإلاخللِت باإلؾدشماعً ،للى ؾبُل اإلاشا٘ جىص اإلااصة 10مً الِاهىن كضص 65
لؿىت  2001اإلاخللّ بماؾؿاث الِغض ،كلى ؤهه «:جسظم للترزُص اإلاكاع بلُه بالٌصل 7
مً هٌـ الِاهىن ٔ - :ل كملُت اهضماط بحن ماؾؿاث الِغض – ٔل اُخىاء الحصص مً
1

_ ZOUIAMIA Rachid, « De l 'articulation des rapports entre le Conseil de la concurrence et les autorités de
régulation sectorielles en droit algérien", o,p. cit p-p 31-54
 _2ؤًذ مىصىع ٓما٘" ،مغاُبت الخجمُلاث الاُخصاصًت في الِاهىن الجؼاثغي ،بقٖالُت الخىًُّ بحن اإلاصالح" ،اإلالخِى
الىػني خى٘ خغٍت اإلاىاًؿت ،ظاملت بجاًت ًىمي 03و 04ؤًغٍل  .2013ص .3
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عؤؾما٘ ماؾؿت ُغض مً قإهه ؤن ًاصي بلى الخدٕم ًيها وفي ٔل الحاالث ٔل كملُت
جِخط ي بلى خُاػة وؿبت حؿاوي ؤو جٌىَ وؿبت 10 %مً خِىَ الاُتراق ؤل كمل ًىجغ
كىه بخالت ُؿؽ هام مً مىظىصاث ماؾؿاث الِغض مً قإجها ؤن جِط ي بلى حوُحر في
جغُٓبتها اإلاالُت ،وٍجب ؤن ًدـى الخِضًغ الىاُم مً ُبل ماؾؿاث الِغض اإلالىُت لظبؽ
مبلى عؤؽ ما٘ اإلااؾؿت والىاجج كً كملُت ؤلاصماط بمىاًِت البىٗ اإلاغٓؼي الخىوس ي كمال
بإخٖام الٌصل  13مً هظا الِاهىن(.)1
وُض جضزل مجلـ اإلاىاًؿت الخىوس ي للٌصل في مضي جضزل ؾلؼخحن بصاعٍخحن بصٌت
مخىاػٍت ،ألهه ًاصي بلى حلاعض الِىاهحن وُض زلص بلى ماًلي:
_1وظىص جباًً في مجا٘ الغُابت :الغُابت اإلاؿلؼت مً ػغي وػٍغ اإلاالُت والبىٗ اإلاغٓؼي
الخىوس ي وهي عُابت ًىُت مالُت جغاعي مضي جماش ي مكاعَم الترٓحز مم ألاهضاي اإلاالُت
اإلاغؾىمت ،ؤما عُابت الىػٍغ اإلاٖلٍ بالخجاعة بلض ؤزض عؤي مجلـ اإلاىاًؿت ًهي عُابت كلى
خغٍت اإلاىاًؿت في الؿىَ(. )2
 _2ؤلازخالي في اإلاِاًِـ :كملُت ؤلاهضماط كباعة كً بضاًت ليكاغ ظضًض ٌؿخىظب
الترزُص قإجها في طلٗ قإن اخضار ماؾؿت ظضًضة.
 _3ؤلازخالي في الكغوغ بن الكغوغ التي اُغها الٌصل  10مً الِاهىن اإلاخللّ بماؾؿاث
الِغض للحصى٘ كلى جغزُص جسخلٍ كً الكغوغ الىاعصة بالٌصل ( 07ظضًض) مً ُاهىن
اإلاىاًؿت و ألاؾلاع لدؿلُؽ اإلاغاُبت كلى كملُاث الترٓحز الاُخصاصي.
 _4الخباًً في الهضي :عُابت وػٍغ اإلاالُت ُض ال جمخض بلى الجىاهب اإلاخللِت بالخىاػن اللام
للؿىَ ؤو طمان مىاًؿت ٔاًُت ًُه.
وُض عؤي اإلاجلـ ؤن الترزُص اإلاؿىض مً ُبل وػٍغ اإلاالُت ال ٌوني كً طغوعة
الحصى٘ كلى جغزُص الىػٍغ اإلاٖلٍ بالخجاعة.".
ُ _1اهىن جىوس ي كضص  65لؿىت ، 2001ماعر في  10ظىٍلُت ؾىت  2001ؤهـغ اإلاىُم ؤلالٕترووي:
 www.marchépublic.gouv.tuجم ؤلاػالق بخاعٍش 31 :ماعؽ .2016
 _2اللاًب قلبان ،مغظم ؾابّ ،ص . 69
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بالغظىق بلى الِاهىن الجؼاثغي بطا جمذ مشال كملُت ججمُم بُخصاصي بحن ماؾؿاث
جإمحن صون مىاًِت لجىت ؤلاقغاي كلى الخإمُىاث جدغْ ؤلاظغاءاث الخإصًبُت طضها ( )1ألن
طلٗ بضاًت ليكاغ ظضًض ٌؿخىظب الترزُص قإجها في طلٗ بخضار ماؾؿت ظضًضة،
وباإلاِابل ال ًخؼلب طلٗ جضزل مجلـ اإلاىاًؿت بال في خا٘ ؤلازال٘ باإلاىاًؿت وًّ
مِخظُاث ُاهىن اإلاىاًؿت .جخدِّ لجىت ؤلاقغاي كلى الخإمُىاث مً مضي مؿاًغة الخجمُم
للؿُاؾت اإلاالُت و ألاهضاي التي ًِىم كليها اليكاغ وهي مغاُبت ًىُت جِىُت بِىما ًِىم كمل
مجلـ اإلاىاًؿت كلى ؤلازال٘ باإلاىاًؿت في الؿىَ وال ًىظض بظلٗ جضازل بحن الىصىص
الِاهىهُت اإلااؾؿت لؿلؼاث الظبؽ الِؼاكُت ومجلـ اإلاىاًؿت ًُما ًسص مغاُبت
الخجمُلاث ؤلاُخصاصًت.
الفسع الثاوي
مظاھس الخيامل بين مجلع املىافظت و طلؼاث الظبؽ اللؼاعیت
بالغهم مً وظىص هصىص زاصت جمىذ لؿلؼاث الظبؽ ؾلؼت مماعؾت الغُابت كلى
كملیاث الترٓحز التي جيكإ طمً ُؼاكھا ،و بالخالي ؾلؼت اجساط الِغاع بما بالترزیص ؤو
اإلاىم ،یبِى مجلـ اإلاىاًؿت ھى صاخب الازخصاص الحصغي في مجا٘ الغُابت كلى كملیاث
الترٓحز  ،كلى اكخباع ؤن ؾلؼاث الظبؽ ما ھي بال ؾلؼاث حكغي كلى الجاهب الخِني
للِؼاق الظي حؿھغ كلیه ًیما یخللّ زصىصا مضي اخترام اإلاخلاملحن لاللتزاماث الِاهىهیت
و الخلاُضیت اإلاٌغوطت كلیھم ،الؾیما الالتزاماث اإلاخللِت بإصاء الخضمت اللامت ؤو اإلاغًّ
اللام ،في خحن ؤهھا ال جخؼغَ للجىاهب اإلاخللِت باإلاىاًؿت و اإلاماعؾاث اإلاِیضة لھا ؤو مجا٘
مغاُبت كملیاث الترٓحز  ،بدیض جبِى ھظه ألازحرة مً ازخصاص مجلـ اإلاىاًؿت.

 _1بعػٍل الٖاهىت" ،صوع لجىت ؤلاقغاي كلى الخإمُىاث في طبؽ ؾىَ الخإمحن" ،ؤكما٘ اإلالخِى الىػني خى٘ ؾلؼاث
الظبؽ اإلاؿخِلت في اإلاجا٘ الاُخصاصي واإلاالئ ،لُت الحِىَ والللىم الاُخصاصًت ،ظاملت كبض الغخمً محرة ،بجاًت،
ؤًام  23و ، 24ماي 2007ص ص .127_111
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و لًٕ ال یلني ھظا بھما٘ الضوع الظي جللبه في ُظایا اإلاىاًؿت الؾیما و ؤهھا كلى
صعایت بالجىاهب الخِىیت للِؼاق الظي حؿھغ كليها ،لضي ًةهھه مً الظغوعي الاكخماص كلیھا
ؤو باألخغي بقغآھا في الِغاعاث اإلاخللِت باإلاىاًؿت.
وھظا ما اكخمضه اإلاكغق الجؼاثغي ،خیض ؤصبدذ لھظه ألازحرة صوع اؾدكاعي في
الِظایا التي یسخص بھا مجلـ اإلاىاًؿت والتي جٖىن لھا صلت بؿلؼت الظبؽ ،ومىھا
كملیاث الترٓحز  ،خیض ؤلؼم اإلاكغق الجؼاثغي مجلـ اإلاىاًؿت ُبل اجساطه للِغاع الىھاجي
بزؼاع ؾلؼت الظبؽ اإلالىیت مً ؤظل جِضیم عؤیھا خى٘ اللملیت في ؤظل  30یىم مً جاعیش
جلِیھا ليسخت مً ملٍ ؤلازؼاع  ،و ھظا ما هصذ كلیه الٌِغة ألاولى مً اإلااصة  39في
صیاهخھا الجضیضة  ":عىدما جسفع كظیت أمام مجلع املىافظت جخعلم بلؼاع وشاغ
یدخل طمً اخخصاص طلؼت طبؽ ،فئن املجلع یسطل فىزا وسخت مً امللف إلى
طلؼت الظبؽ املعىیت إلبداء السأي في مدة أكصاھا ثالثىن ًىم."..
و كلیه ًبالغهم مً كمىم الىص الظي لم یخؼغَ صغاخت بلى كملیاث الترٓحزً ،ةهه
یمًٕ اكخماصه مً ؤظل الٌصل بحن ازخصاصاث مجلـ اإلاىاًؿت في مجا٘ الغُابت كلى
كملیاث الترٓحز و بحن باقي ؾلؼاث الظبؽ ألازغي.
خیض جسظم كملیاث الترٓحز إلاجلـ اإلاىاًؿت الظي یخسظ ُغاعه الىھاجي في مجا٘
الغُابت كلى كملیاث الترٓحز  ،باكخباعه ٓؿلؼت مىاًؿت جِضع كملیاث الترٓحز كلى ؤؾاؽ
اإلالایحر اإلاغجبؼت بالجاهب الخىاًس ي و ٓظلٗ الاُخصاصي و الاظخماعي.
زالًا لؿلؼاث الظبؽ التي جىـغ للِظایا اإلالغوطت كلیھا مً ظاهب جِني ًِؽ.
ًلى ّ
جم جغْ ھظا الازخصاص لؿلؼاث الظبؽً ،ةهھا ال جخؼغَ للجاهب اإلاىاًس ي لللملیت
ومؿاھمخھا في الخِضم الاُخصاصي و الاظخماق  .و كلیُهً ،مً ؤظل جٌاصي ؤلاقٖاالث التي
جؼغح بحن مجلـ اإلاىاًؿت و باقي ؾلؼاث الظبؽ ،البض مً اكخماص مؿلٗ اإلاكغق الجؼاثغي
الظي ظاءث به اإلااصة  39اإلاظٔىعة ؾابِا صون البدض كً الحلى٘ طمً باقي الىصىص
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الخاصت بخلٗ الِؼاكاث و بزظاق ھظه الِؼاكاث لالزخصاص الحصغي إلاجلـ اإلاىاًؿت
في مجا٘ الغُابت كلى كملیاث

()1
الترٓحز .

مم بقغاْ ھظه ؾلؼاث الظبؽ في الِغاعاث التي یخسظھا مجلـ اإلاىاًؿت في مجا٘
اإلاغاُبت كلى كملیاث الترٓحز مً زال٘ جِضیمھا لغؤیھا اإلاؿبّ خى٘ اللملیت صون ؤن یٖىن
لغؤیھا الؼابم ؤلالؼامي.
خیض جٖىن ؾلؼاث الظبؽ ملؼمت بخِضیم عؤیھا زال٘ مضة  30یىما ٓإُص ى خض
بلضما ججاھل اإلاكغق الجؼاثغي ھظه اإلاكٖلت في الؿابّ .ھظا  ،و یٖىن مً اإلاٌیض باليؿبت
إلاجلـ اإلاىاًؿت الاؾخئىاؽ والاكخماص كلى آلاعاء اإلاِضمت مً ػغي ؾلؼاث الظبؽ
الِؼاكیت باكخباعھا صاخبت الازخصاص الخِني في طلٗ ،خیض حؿاكض و جٕمل كمل اإلاجلـ
الظي یخؼغَ للجاهب اإلاخللّ باإلاىاًؿت الظي یبِى اإلالیاع ألاؾاس ي الظي یخدضص كلى ؤؾاؾه
ُغاع كملیت الترٓحز(.)2
و ھظا ما ظغي في ُظیت الكغٓخحن  CANAL SAT/TPSفي مجا٘ ُؼاق الؿمعي
البصغي و ُظیت اهضماط الكغٓخحن  TELECOM /CEGITALفي  12ؤوث  2005في مجا٘
الاجصا٘ ،خیض ؿھغ الخلاون بحن الؿلؼاث الِؼاكیت لھظه الِؼاكاث و مجلـ اإلاىاًؿت
الٌغوس ي الؾیما في اإلاؿاثل اإلاخللِت بخِضیم الخلھضاث.
ًظال كً ما ؤٓض كلیه اإلاكغق الٌغوس ي في اإلاجا٘ اإلاصغفي ،خیض جإزظ ؾلؼت
اإلاىاًؿت بغؤي لجىت ماؾؿاث الِغض و ماؾؿاث الاؾدشماع  ،خؿب هصذ كلیه اإلااصة
 4-511مً ُاهىن (الىِض و الِغض) الٌغوس ي اإلالض٘ بمىظب ُاهىن الخجاعة 776- 2008
كىضما جخللّ كملی ت الترٓحز بصٌت مباقغة ؤو هحر مباقغة بماؾؿت ُغض ؤو ماؾؿت
اؾدشماع  ،الؾیما كىضما جسظم للضعاؾت اإلالمِت  ،خیض جؼلب ؾلؼت اإلاىاًؿت مً لجىت
ماؾؿاث الِغض و ماؾؿاث الاؾدشماع جِضیم عؤیھا ،في خضوص قھغ مً جاعیش جلِیھا
ؤلازؼاع ًِض ٔان اليكاغ اإلاصغفي یسظم للجىـت ماؾؿـاث الِغض و ماؾؿاث
_Voir, Rachid Zouamia , Droit de la Régulation économique, op.cit,p 156.
 _2بً خملت ؾامي " كالُت مجلـ اإلاىاًؿت بؿلؼاث الظبؽ الِؼاكُت في مجا٘ اإلاىاًؿت ،جىاػق ؤم جٖامل" ،مغظم
ؾابّ ،ص . 5
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ُ
الاؾدشماع C.E.C.E.Iبصٌت جلِاثیت ،بدیض ال جؼبّ ؤخٖام الغُابت كلى الترٓحز كلى اليكاغ
اإلاصغفي و اإلااؾؿاث اإلاصغًیت.
كلى اكخباع ؤن ھظه اللجىت لھا ازخصاص خصغي كلى اإلاجا٘ اإلاصغفي ،في خحن جبِى
باقي اليكاػاث التي جصضع كً اإلااؾؿاث اإلاصغًیت جسظم ألخٖام ُاهىن اإلاىاًؿت ،ھظا
ُبل ؾىت  2003ما بلض طلٗ ًِ ،ض ؤصضع اإلاكغق الٌغوس ي ُاهىن عُم  706-2003:الصاصع
في  01ؤوث 2003اإلاخللّ باألمً اإلاالي  sécurité financièreلخصبذ اليكاػاث اإلاصغًیت
زاطلت ألخٖام الغُابت كلى الترٓحز بلض ؤزظ عؤي لجىت ماؾؿـاث الِغض و ماؾؿاث
الاؾدشماع..
وبھظا ؤصبدذ اإلاماعؾاث البىٕیت جسظم لغُابت مجلـ اإلاىاًؿت الؾیما كىض
اؾخواللھا إلاؼایا جىاًؿیت ٔ،ان جٖىن لھا خِىَ زاصت ؤو خصغیت مً قإهھا حكٕیل
مماعؾاث حلؿٌیت ُیلاُب كلیھا ُاهىن اإلاىاًؿت ،بلى ظاهب كملیاث الترٓحز التي مً قإهھا
()1
بوكاء وطلیت ھیمىت ؤو الخلؼیؼ مىھا في الؿىَ اإلاصغًیت
بالغهم مً جإزحر ألاػمت اإلاالیت كلى الِؼاق اإلاصغفي التي ؤًغػث بقٖالیت مضي
الخؼبیّ الصاعم للغُابت كلى الترٓحز في ھظا الِؼاق الحؿاؽ في ؿل الخدضیاث الاُخصاصیت
و اإلاالیت التي ؤصبدذ حلیكھا الضو٘ اإلاخظغعة مً ألاػمت اإلاالیت الؾیما الضو٘ ألاوعوبیت.
و ًظال كً طلًِٗ ،ض كغًذ مؿإلت الخيؿیّ بحن ؾلؼت اإلاىاًؿت و الؿلؼاث
الِؼاكیت جؼىعا ٓبحرا في ًغوؿا ،خیض ؤصبدذ ظمیم الِؼاكاث جسظم لىؼاَ الغُابت
مشلما ؤقغها بلیھ باليؿبت للِؼاق البىٖي مىظ صضوع ُاهىن .2003
ھظا الخدى٘ ؿھغ بلضما جصضث ؾلؼت اإلاىاًؿت ( مجلـ اإلاىاًؿت و الىػیغ ) لِظیت
 Oues France /soc presseفي  28ؤٓخىبغ  2005في ُؼاق الصحاًت  ،و ٓظلٗ في ُؼاق
الضًاق الظي لم یؿخثن مً مجا٘ الغُابت ،خیض جصضي وػیغ الاُخصاص لِظیت Armement
 Thales / TDAفي  22هىًمبر 2005
و بھظا ؤصبذ ازخصاص ؾلؼت اإلاىاًؿت یمخض بلى ظمیم الِؼاكاث و ٓظلٗ ٔاًت
اليكاػاث ختى لى زظم اليكاغ لِؼاق حكغي كلیھ ؾلؼت طبؽ ُؼاكیت  .و ھظا ما
1

_ Michel MAIGRE, "Banque et Concurrence ".Revue de la Concurrence et de la Consommation, n ° 98,
Juillet – Aout, 1997, éd, Documentation Françaises, Paris, 1997,p.24 et.28
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اولٕـ كلى مىٍُ اإلاكغق الٌغوس ي الظي ظلل الازخصاص الحصغي إلاجلـ اإلاىاًؿت
بصٌت خصغیت في مىاظھت الؿلؼاث الِؼاكیت مشلما ّبیيذ طلٗ الىصىص الدكغیلیت
اإلاىـمت لھظه الؿلؼاث.
ؤما في ؤوعوبا ،یسظم ُؼاق الاجصاالث لِاهىن اإلاىاًؿت و جىـیمھ الخاصت
باالجصاالث ،و ھظا ما ججلى في ُغاع اللجىت الصاصع في  17ظىیلیت  1996في اللملیت التي جمذ
بحن الكغٓخحن  GLOBAL one /ATLASإلوكاء ماؾؿت مكترٓت طاث ػابم حلاووي  ،و ھظا
ما قٖل زؼغا كلى باقي اإلاىاًؿحن كلى اإلاؿخىي ألاوعوبي.خیض ّ
جم جؼبیّ ُاهىن اإلاىاًؿت
كلى ھظه الكغٔاث اللاملت في ُؼاق الاجصاالث (. )1
املؼلب الثاوي
إجساءاث السكابت على الخجمُعاث الاكخصادًت
جسخلٍ بظغاءاث الغُابت كلى الخجمُلاث الاُخصاصًت ؤمام مجلـ اإلاىاًؿت كً جلٗ
اإلالمى٘ بها في الِىاكض اللامت (ٓ ،)2ما ؤجها مخباًىت بحن ُىاهحن الضو٘ اإلإغؾت لها خؿب
هـام الغُابت اإلاخبم(. )3
ؤزظث ملـم حكغَلاث الضو٘ بىـام اإلاغاُبت الؿابِت للملُاث الخجمُم ؤلاُخصاصي
ألهه ٌلخبر ؤٓثر الىـم ًاكلُت؛ ًهى ًمًٕ ؤظهؼة اإلاغاُبت مً جُُِمها والبدض كً ؤزاعها
الؿلبُت وجُُِضها ُبل صزىلها الى الؿىَ وهظا جماقُا مم اإلاخوحراث الضولُت في هظا اإلاجا٘،
ال ؾُما بلض ؤن ؤزبدذ الخجغبت ًكل هـام الغُابت الاخِت بلض هٌاط كملُت الخجمُم الظي
ٌلخمضه الىـام اإلاصغي بمىظب اإلااصة  44مً الالثدت الخىٌُظًت لِاهىن خماًت اإلاىاًؿت
1

_Onno W. BROUWER," Droit de la Concurrence et Télécommunications: l'Approche Communautaire"(les
décisions « Atlas » et « Phoenix c/ GlobalOne ». Revue Actualité Juridique de Droit Administrative, Dalloz,
Paris, 1997, p. 270.
 _2لخظاعي اكمغ ،بظغاءاث ُمم اإلاماعؾاث اإلاىاًُت للمىاًؿت في الِاهىهحن الجؼاثغي والٌغوس ي :صعاؾت هِضًت
مِاعهت ،مظٓغة ماظؿخحر في الِاهىنً ،غق ُاهىن ألاكما٘ٔ ،لُت الحِىَ ،ظاملت مىلىص ملمغي ،جحزي وػو، 2004 ،
ص . 30
 _3جىص اإلااصة  44مً الِاهىن اإلاصغي عُم  03لؿىت ، 2005اإلاخللّ بدماًت اإلاىاًؿت ومىم اإلاماعؾاث ؤلاخخٖاعٍت كلى
طغوعة ؤلازؼاع بالخجمُم بلض هٌاصه في الؿىَ.
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ومىم اإلاماعؾاث ؤلاخخٖاعٍت  ،بط جغاظلذ كىه ؤهلب حكغَلاث اللالم مشل ما ًلل اإلاكغق
الٌغوس ي بمىظب ُاهىن  )1( E.R.Nوؤٓض طلٗ هص اإلااصة  96مً ُاهىن كصغهت الاُخصاص(.)2
ؤما ُاهىن اإلاىاًؿت الجؼاثغي ًهى ٌلخمض هـام اإلاغاُبت الؿابِت لجمُم كملُاث
الخجمُم ؤلاُخصاصي وٍخطح طلٗ مً زال٘ ما جىص كلُه اإلااصة ٔ 17الخالي ":ول ججمُع مً
شأهه املظاض باملىافظتً...جب أن ًلدمه أصحابه الى مجلع املىافظت«.
ٓما حكابه مىٍُ اإلاكغق الخىوس ي واإلاوغبي مم هـام اإلاغاُبت اإلالمى٘ بم في الِاهىن
الجؼاثغي) وهظا ما ًدبحن مً هص اإلااصة  9مً الِاهىن الخىوس ي( )3وهص اإلااصة  10مً
الِاهىن اإلاوغبي(. )4
وكلُه ًِض ؾعى اإلاكغق إلكؼاء مجلـ اإلاىاًؿت مجمىكت مً الِىاكض ؤلاظغاثُت في
جدغٍٗ الغُابت كلى اإلاماعؾاث اإلاىاًُت للمىاًؿت وكلى عؤؾها الخجمُلاث الاُخصاصًت ،بضؤ
مً ؤلاظغاءاث وؤلاؾدكاعاث الخمهُضًت (الٌغق ألاو٘) زم مغخلت ؤلازؼاع ؤلاظباعي (الٌغق
الشاوي) بلى هاًت مغخلت الخدُِّ والٌصل في ػلب الخجمُم ( الٌغق الشالض).
الفسع ألاوٌ
إلاطدشازة الظابلت
جدُذ بلع الدكغَلاث للمكغوكاث اإلالىُت بمٖاهُت اللجىء بلى مجلـ اإلاىاًؿت ػلبا
للمكىعة(ُ ،)5بل جِضًم ؤلازؼاع الالػم لللملُت لٌدص اللملُت ،وُض بُيذ الخجغبت
 _1ؤهـغ:
LEGEAIS Dominique, Droit commercial et des affaires, Armand Colin, Paris, 2009, p.320
2
_l’article 96 de La loi Française n˚ 8- 776 du 4 Aout 8 de modernisation de l’économie, stipule :
«L’opération de concentration doit être notifiée à l’autorité de la concurrence avant sa réalisation ».
ؤهـغ اإلاىُم ؤلالٕترووي الخاليwww.légifrance.Gov.fr :
ُ _3اهىن جىوس ي عُم  64لؿىت ً ، 1991خللّ باإلاىاًؿت وألاؾلاع ،مىِذ ومخمم ،عاظم اإلاىُم ؤلالٕترووي الخالي:
 www.marchépublic.gouv.tuجم ؤلاػالق بخاعٍش .2016-03-31
ُ _4اهىن موغبي عُم ً ، 06 - 99خللّ بدغٍت ألاؾلاع واإلاىاًؿت ،اإلاغظم الؿابّ.
ٌ _5لخبر الِاهىن ألاوعبي مً الىـم الِاهىهُت التي جىلي مغخلت الاؾدكاعة اإلاؿبِت كىاًت زاصتًِ ،ض ؤؿهغ الىاُم
اللملي ؤهمُت الاجصا٘ بحن بصاعة اإلاىاًؿت باإلاٌىطُت ألاوعبُت واإلاكغوكاث اإلالىُت ُبل ؤلازؼاع بالصٌِت ،خُض جدُذ=
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اللملُت ،ؤهمُت ؤلاؾدكاعة وصوعها الهام في بهجاح ؤلُت اإلاغاُبت كلى الخجمُلاث
الاُخصاصًت ،باكخباعها جدُذ ألظهؼة اإلاىاًؿت بمٖاهُت صعاؾت الصٌِت اإلاِترخت وؤلاإلاام
ببلع جٌاصُلها في مغخلت مبٕغة مما ٌؿهل مهمت الٌدصٓ ،ما جدُذ للملىُحن باللملُت
بمٖاهُت ملغًت مىٌُها الِاهىوي كىض الٌدصً ،ظال كً خصىلها كلى مؿاكضة مخمحزة في
اؾخٕما٘ ؤلازؼاع اإلاؼلىب جىزُا الخخما٘ عًظه في خا٘ كضم آخماله بؿبب هِص
البُاهاث اإلاؼلىبت مشال.
وجخمحز هظه اإلاغخلت بٖىجها هحر عؾمُتً ،ال جخسظ بظغاءاتها الكٖل الغاؾمي اإلالخاص،
ٓما ؤجها ؾغٍ ت ،ال ًخم ؤلاكالن كً جٌاصُلها ،ومً زم ًلتزم مىؿٌىا ؤظهؼة الغُابت بلضم
ؤلاًصاح كً ؤًت جٌاصُل جسص جلٗ اإلاغخلت ،وؤزحرا ٌلخبر اللجىء بليها ازخُاعٍا خؿبما
ًتراءي للمكغوكاث اإلالىُت ،وبن ٔان الىاُم اللملي ًٕكٍ كً جؼاًض اؾخسضام الاؾدكاعة
اإلاؿبِتًِ ،ض ججض اإلاكغوكاث اإلالىُت صلىبت في اؾخٕما٘ بُاهاث ؤلازؼاع زاصت في ؿل
هُاب زِاًت اإلاىاًؿت كىض اإلااؾؿاث في الؿىَ الجؼاثغٍت هـغا لحضازتها ،وٓظلٗ في
الحاالث التي جشحر حؿائالث خى٘ ػبُلت اإلاللىماث الىاظب ؤلازؼاع بها ،ؤو حلغٌٍاث الؿىَ
اإلاؿخسضمتٓ ،ما ًمًٕ للمكغوكاث اإلالىُت جٖىًٍ ًٕغة مؿبِت خى٘ ُابلُت الؿماح بةجمام
الصٌِت ،في الحاالث التي جشحر ًيها صلىباث ملُىت خى٘ ؤزاعها اإلاخمشلت في جٖىًٍ خصص
ؾىُُت ٓبحرة ،ؤو هؼاَ زظىكها للغُابت في خاالث الخىاػق بحن الدكغَلاث الىػىُت
والضولُت.
=اإلاٌىطُت ألاوعبُت للمكغوكاث اإلالىُتً ،غصت مىاُكت الصٌِت اإلاؼمم ؤلازؼاع بها في صىعة هحر عؾمُت وفي ؾغٍت
جامت ،وجىصب اإلاىاُكت في هظه اإلاغخلت خى٘ اإلاؿاثل الِاهىهُت ٔاالزخصاص بالغُابت كلى الصٌِت ،وهؼاَ اإلاللىماث
الؼلىب جِضًمها ،وبكضاص مكغوق الصٌِت في صىعجه ألاولُتٓ ،ما ًمًٕ الخداوع خى٘ الازاع هحر الخىاًؿُت اإلادخمل
خضوثها ،وٌٍترض اللجىء بلى الاؾدكاعة الازخُاعٍت ُبل خلى٘ مُلاص الصٌِت بىُذ ٔاي ال ًِل كً ؤؾبىكحن كلى
ألاُل ،كً ػغٍّ جِضًم مظٓغة جدخىي كلى ملخص كام للصٌِت اإلاِترختٌ ،كخمل كلى زلٌُت مبؿؼت كً الصٌِت،
وجدضًض مبضجي للؿىَ اإلالىُت ،وزلٌُت مؿبِت للصٌِت وجإزحرها اإلادخمل كلى اإلاىاًؿت.
ؤهـغ :ؤؾامت ًخحي كباصة ًىؾٍ ،بظغاءاث الغُابت كلى كملُاث الترٓحز الاُخصاصي ،صعاؾت مِاعهت ،ؤػغوخت لىُل
قهاصة الضٓخىعاه في الِاهىنً ،غق ُاهىن ألاكما٘ ،ظاملت اإلاىصىعة ،2011 ،ص .24
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ًمًٕ بصعاط الاؾدكاعة اإلاؿبِت طمً هص اإلااصة  35مً ُاهىن اإلاىاًؿت كلى الغهم
مً ؤجها ال جسص كملُت الخجمُم الاُخصاصي بالخدضًض ،ولٕنها جىؿٍ كلى ؤؾاؽ الهضي
مً مغاُبتها وهى حلؼٍؼ اإلاىاًؿت في الؿىَ ال ؾُما وؤجها مؿإلت جخللّ باإلاىاًؿت بط جىص
كلى الخاليً" :بدي مجلع املىافظت زأًه في ول مظألت جسجبؽ باملىافظت،...وٍمىً أن
حظدشيره أًظا في املىاطُع هفظها الجماعاث املحلُت واملؤطظاث والجمعُاث املهىُت
والىلابُت وهرا جمعُاث املظتهلىين"
الفسع الثاوي
إخؼاز مجلع املىافظت بعملُت الخجمُع:
ٌلخبر ؤلازؼاع ؤو٘ بظغاء عؾمي جدغْ به كملُت اإلاغاُبت ،وُض ؤواله اإلاكغق بإهمُت
زاصت لظلٗ كلى ألاػغاي اإلالىُت اخترام بظغاءاجه لظمان صحخهً ،هى مُِض بكغوغ
باإلخالت الى اإلاغؾىم (ؤوال) ٓما ؤهه ًجب ؤن ًخىًغ كلى مجمىكت مً البُاهاث (زاهُا) وعهم
ؤن اإلاكغق الجؼاثغي لم ًغبؽ مؿإلت جِضًمه إلاجلـ اإلاىاًؿت بإظل ملحن (زالشا) بال ؤن
اإلاكغق باإلاِابل ؤلؼم مجلـ اإلاىاًؿت بالغص كلى ؤلازؼاع زال٘ مضة ملُىت (عابلا).
أوال -البُاهاث املخعللت باإلخؼاز عً الخجمُعاث الاكخصادًت
یجب كلى ؤػغاي الخجمُم جِضًم ػلب الترزُص باللملُت بالكٖل اإلاِغع في
الىمىطط ألاو٘ للمدّ باإلاغؾىم الخىٌُظي اإلاخللّ بالترزُص للملُاث الخجمُم
الاُخصاصي(ًٖ )1ىن هظا الؼلب ماعر ومىُم مً اإلااؾؿاث اإلالىُت ؤو ممشليها اإلاٌىطحن
ُاهىها الى ظاهب اؾخماعة اإلاللىماث اإلالحّ همىطظُا بىٌـ اإلاغؾىم مم بعًاُهما بٖاًت
اإلاؿدىضاث اإلاظٔىعة في هص اإلااصة  6مً هٌـ اإلاغؾىم ٔالخالي:
–جبرًغ الؿلؼاث اإلاسىلت للصخص ؤو ألاشخاص الظًً ًِضمىن الؼلب
وسخت مصاصَ كلى مؼابِتها مً الِاهىن ألاؾاس ي للماؾؿت ؤو اإلااؾؿاث التي جٖىنػغًا في الؼلب.
– وسخ مً خصاثل الؿىىاث الشالر ألازحرة ،اإلااقغ واإلاصاصَ كليها مً مداًف
الحؿاباث ،ؤو وسخت مً الحصُلت ألازحرة ،في الحالت التي ال ًٖىن للماؾؿت ؤو اإلااؾؿاث
اإلالىُت ًيها زالر ؾىىاث مً الىظىص ،وكىض الاُخظاء ،وسخت مصاصَ كليها مً الِاهىن
ألاؾاس ي للماؾؿت اإلاىبشِت مً كملُت الخجمُم.
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ًجب ؤن جٖىن هظه اإلاؿدىضاث اإلاغًِت بالؼلب ؤصلُت ،ؤو مصاصَ كلى مؼابِتها
لألصل بطا ٔاهذ وسخا مصىعة ،خُض جى صق مم الؼلب ومغًِاجه مً اإلاالخّ في زمؿت
وسخ لضي ألاماهت اللامت إلاجلـ اإلاىاًؿت وكىض بؾخالم الؼلب وًّ هظه الكغوغ ًصضع
اإلاجلـ وصل بؾخالم ًدمل عُم الؼلب اإلاِضمٓ ،ما ًمٕىه ؤن ًغؾله لهم كً ػغٍّ اعؾا٘
()1
مىص ى كلُه
ثاهُا -ألاػساف املعىُت بؼلب الترخُص
یجب ؤن یٖىن الؼلب مِضما مً ػغي ؤصحاب الخجمیم اإلالىیحن بظلٗ مجخملحن
ومكترٓحن ،ؤو ؤن یٖىن ھىالٗ ممشال كىھم قغغ ؤن ّیِضم جىٓیال مٕخىبا بظلٗ مً ُبل
اإلااؾؿاث اإلالىیت بالخجمیم ،و ھظا ما یـھغ مً زال٘ اإلااصجحن  4و  5مً اإلاغؾىم الخىٌیظي ّ
عُم  219-05اإلاخللّ بالترزیص بلملیت الخجمیم(()2ؤ).
لًٕ صون بهٖاع خّ ؤصحاب اإلاصلحت مً مىـىع ُاهىن اإلاىاًؿت باإلزؼاع كً ججمُم
بُخصاصي هحر مغزص به (ب).
أ_ املؤطظاث أػساف الخجمُع الاكخصادي
جسؼغ اإلااؾؿاث اإلالىُت بالخجمُم الاُخصاصي مجلـ اإلاىاًؿت وًّ ما جىص كلُه
اإلااصة  17مً ُاهىن اإلاىاًؿت " ًجب أن ًلدمه أصحابه إلى مجلع املىافظت" ٓما ًآض
طلٗ هص اإلااصة  3مً اإلاغؾىم الخىٌُظي عُم ٔ 219 -05الخاليً" :جب أن جىىن عملُاث

 _1مغؾىم جىٌُظي عُم ، 219 – 05ماعر في  22ظىان ؾىت ً، 2005خلمّ بالترزُص للملُاث الخجمُم الاُخصاصي،
ط ع كضص  ،43صاصع بخاعٍش.2005_06_ 22 .
 _ 2یِضم ػلب الترزُص للملُت الخجمُم اإلاخللّ باهضماط ماؾؿخحن ؤو ؤٓثر ؤو بةوكاء ماؾؿت مكترْ ....باالقتراْ
بحن ألاػغاي اإلالىیت بالخجمُم ،في خالت ما بطا ٔاهذ كملیت الخجمُم جغمي بلى الحصى٘ كلى اإلاغاُبتًِّ ....ضم ػلب
الترزیص الصخص ؤو ألاشخاص الظیً یِىمىن بلملیت الخجمیم ؤما اإلااصة ً 5خىصّ :
"جِضم الؼلب اإلااؾؿاث اإلالىیت
بلملیت الخجمیم ؤو ممشلىھا الظیً یجب ؤن ّیِضمىا جىٓیال مٕخىبا یبرع صٌت الخمشیل اإلاسى٘ لھم"
ؤهـغ اإلااصة  4و 5مً اإلاغؾىم الخىٌیظي عُم  219-05ماعر في 22ظىان ، 2005یخللّ بالترزیص للملیاث الخجمیم،
مغظم ؾابّ :.كلى ؤػغاي كملُت ؤلاهضماط بزؼاع لجىت الخجاعة  A 7وهى ما ؤُغه ُاهىن ٓالًخىن ألامغٍٖي ،بمىظب هص
اإلااصة الٌضعالُت بصاعة مٖاًدت الاخخٖاع بالصٌِت اإلاغاص بجمامها.
ؤهـغ:
LEVASSEUR Alain, Droit des Etats-Unis, 2éme Ed, Dalloz , Paris,1994.
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الخجمُع املرهىزة في املادة  2أعاله ،مىطىع ػلب جسخُص مً أصحابها لدي مجلع
املىافظت ػبلا لألحيام املحددة في هرا املسطىم".
()1

ٓما لهم الحّ في حلُحن ممشل لهم كلى ؤن ًِضمىا جىُٓال مٕخىبا ًبرع هظه الصٌت

لًٕ باللىصة الى الِاهىن اإلاوغبي ٘ جملٗ اإلااؾؿاث اإلالىُت خّ ؤلازؼاع اإلاباقغ إلاجلـ
اإلاىاًؿت ألن الازخصاص في طلٗ ٌلىص الى الىػٍغ ألاو٘ بلض جبلُوه بمكغوق اللملُت اإلالىُت
مً ػغًها (ٓ )2ظلٗ ألامغ باليؿبت للِاهىن الخىوس ي(.)3
الظي ًلؼم اإلااؾؿاث اإلالىُت ؾىاء ٔاهذ ػغًا ًاكال ؤو هضًا لها ،وٓظلٗ اإلااؾؿاث
اإلاغجبؼت بها بةظغاء اللغض كلى الىػٍغ اإلاٖلٍ بالخجاعة الظي بضوعه ٌؿدكحر مجلـ
اإلاىاًؿت ،وٍخطح مً طلٗ هُمىت الؿلؼت الخىٌُظًت وخصغ مجلـ اإلاىاًؿت في اإلاهمت
ؤلاؾدكاعٍت(. )4
محزث مشال الالثدت ألاوعبُت( )5بمىظب هص اإلااصة  04الٌِغة  2منها بحن ألاشخاص اإلالؼمت
باإلزؼاع ػبِا لىىق اللملُت اإلاسؼغ بها ٔالخالي:
_خالت الاهضماط بحن اإلاكغوكاث الخاطلت لىص اإلااصة  03الٌِغة  01_Aجٖىن بىاؾؼت
ألاػغاي اإلاكاعٓت في اللملُت وٓظلٗ ألامغ باليؿبت لالؾخدىاط اإلاكترْ كلي الؿُؼغة
الخاطلت لىص اإلااصة  03الٌِغة 01_Bمً هٌـ الالثدت.

 _1ؤهـغ:
LEVASSEUR Alain, Droit des Etats-Unis, 2éme Ed, Dalloz , Paris,1994
 _2ؤهـغ :هص اإلااصة  07مً الِاهىن اإلاوغبي عُم ً، 06 - 99خلمّ بدغٍت ألاؾلاع واإلاىاًؿت ،اإلاغظم الؿابّ.
ؤهـغ :هص اإلااصة  07مً الِاهىن الخىوس ي عُم  64لؿىت ً، 1991خلمّ باإلاىاًؿت وألاؾلاع ،اإلاغظم الؿابّ.
 _3ؤهـغ:
JAIDANE Riadh, " L’influence du droit français sur le droit tunisien des concentration économique ",
R.I.D.E,vol. 4 , N° 4 , 2002, p-p 656- 678, www.ec.europa.eu/trade
 _4ؤهـغ:
Règlement CE n° 139- 2004, op.cit
-5ؤهـغ :
Le code de commerce Français, op.cit
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–خالت اؾخدىاط مكغوق ما كلى وؿبت ملُىت مً ؤؾهم مكغوق آزغ ًسص الازؼاع
اإلاكغوق اإلاؿخدىط
خاالث كغوض الكغاء اللامت ًمِضم اللغض هى الظي ًلتزم باإلزؼاعبالغظىق بلى الِاهىن الجؼاثغي ًٌُض هص اإلااصة  4مً اإلاغؾىم الخىٌُظي اإلاخللّ بالترزُص
للممُاث الخجمُلاث اإلالنى الخالي:
خالت اهضماط ماؾؿخحن ؤو آثر و اوكاء ماؾؿت مكترٓت بمٌهىم اإلااصة  15الٌِغة  1و 3مً ُاهىن اإلاىاًؿت ًِضم ػلب الترزُص باالقتراْ بحن ألاػغاي
ب_ أصحاب املصلحت
ًمًٕ اؾخلما٘ هظا الىىق مً الازؼاعاث بلض ؤلازال٘ الىاُعي باإلاىاًؿت لظلٗ
ًسص مىطىكه ؤي ججمُم بُخصاصي هحر مغزص بى و حؿخلمله ؤصحاب اإلاصلحت اإلاظٔىعة
بمىظب هص اإلااصة  44مً ُاهىن اإلاىاًؿت ٔالخاليً :مًٕ ؤن ًسؼغ الىػٍغ اإلاٖلٍ بالخجاعة
مجلـ اإلاىاًؿت ،وٍمًٕ اإلاجلـ ؤن ًىـغ في الِظاًا مً جلِاء هٌؿه ؤو بةزؼاع مً
اإلااؾؿاث ؤو بةزؼاع مً الهُئاث اإلاظٔىعة في الٌِغة  2مً اإلااصة  35مً هظا ألامغ ،بطا
ٔاهذ لها مصلحت في طلٗ وهظا ما ٌؿمذ بمكاعٓت واؾلت لألشخاص وهُئاث ماهلحن
للخٍُُٕ مم مخؼلباث اإلاىاًؿت في الؿىَ ألن هظا ألازحر مبني كلى جظاعب اإلاصالح
الاُخصاصًت (.)1
_1إلاخؼاز الىشازي:
ًٖلٍ وػٍغ الخجاعة في مجا٘ طبؽ وجغُُت اإلاىاًؿت باإلاالخـت الضاثمت للؿىَ
بخدمُل هُٖله لخلُحن اإلاماعؾاث الهاصًت بلى بًؿاص اإلاىاًؿت الحغة بالخيؿُّ مم الهُئاث
اإلالىُت

()2

التي حؿاكضه في ؤصاء وؿٌُخه ممشلت في الضاثغة اإلاغٓؼٍت في وػاعة الخجاعة ألجها

مىطىكت جدذ ؾلؼتها الؾُما اإلاخللِت بمضًغٍت اإلاىاًؿت التي هظٓغ منها:
اإلاضًغٍت الٌغكُت لترُُت ُاهىن اإلاىاًؿت -1ؤهـغ:
ZOUAIMIA Rachid, " Le régime contentieux des autorités administratives indépendantes en droit algérien
", revue Idara, N° 29, 2005
 _2ؤهـغ :هص اإلااصة  04مً اإلاغؾىم الخىٌُظي عُم  ، 453 – 02ماعر في  21صٌؿمبر ؾىت ً ، 2002دضص صالخُاث
وػٍغ الخجاعة ،ط ع كضص ، 85صاصع بخاعٍش . 2002-12 – 22
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اإلاضًغٍت الٌغكُت إلاالخـت ألاؾىاَ وزصا بالظٓغ باكخباعهما ًٖلٌان في مجا٘ اإلاىاًؿتبالخالي(:)1
بهجاػ ٔل الضعاؾاث وجغُُت ٔل الخضابحر اإلاىظهت الي حلؼٍؼ ُىاكض اإلاىاًؿت ومباصئها في ؾحرؾىَ الؿلم والخضماث –  .اُتراح ألاصواث الِاهىهُت اإلاخللِت بخٕغَـ ُاهىن اإلاىاًؿت – .
اُتراح جغجِب مالخـه كلى وطم ؾىَ الؿلم والخضماث .جىؿٍ هظه اإلاصالح بلض ػلب
مجلـ اإلاىاًؿت لغؤي وػٍغ الخجاعة الظي ٌؿاكض في الٕكٍ كً وطم الخجمُم في الؿىَ
باإلطاًت بلى طلٗ ًمٕىه ؤن ًدُل ُظاًا الخجمُم الاُخصاصي اإلااؾت باإلاىاًؿت اإلاِضمت بلى
اإلاصالح الىػاعٍت مً ػغي اإلااؾؿاث التي ججُل واظب بزؼاع مجلـ مىاًؿت ،زصىصا
وؤن زِاًت اإلاىاًؿت هحر مىدكغة في الؿىَ الجؼاثغٍت لحضازتها ()2وفي هظا الؿُاَ هصذ
اإلااصة  52مٕغع مً ُاهىن اإلاىاًؿت وألاؾلاع الخىوس ي( )3كلى الخالي :كلى اإلاصالح ؤلاصاعٍت
والهُئاث الخلضًلُت التي ًبلى الى كلمها ماقغاث كً مماعؾاث مسلت باإلاىاًؿت ؤو كملُاث
جغٓحز اُخصاصي كلى ملنى الٌصلحن  5و  7مً هظا الِاهىن بكالم مصالح الىػاعة اإلاٖلٌت
بالخجاعة بها ،وجبلى اإلاصالح اإلاٖلٌت بالخجاعة كلى اكخباع وػٍغ الخجاعة هى الظي ٌكغي كليها
وحؿىض له مهمت مغاُبت الخجمُلاث الاُخصاصًت ،بالغظىق بلى الِاهىن الجؼاثغي ُصض
جضكُم كالُت الخلاون بحن مجلـ اإلاىاًؿت ووػٍغ الخجاعة ًمًٕ لهظا ألازحر ؤن ٌلحن ممشال
صاثما له وآزغ مؿخسلٍ لضي مجلـ اإلاىاًؿت بمىظب ُغاع مً ؤظل اإلاكاعٓت في ؤقوا٘
اإلاجلـ صون ؤن ًٖىن لُم الحّ في الخصىٍذ مً ؤظل طمان اؾخِاللُت ُغاع اإلاجلـ وطلٗ
بمىظب هص اإلااصة  26مً ُاهىن اإلاىاًؿت وطلٗ ما ًسلّ ُىاة للخىاصل والخيؿُّ.
 –2إلاخؼاز الخللائي:
ًمًٕ للمجلـ ؤن ًىـغ في الِظاًا التي ًِضع ؤهُا جضزل في مجا٘ ازخصاصه صون
طغوعة لىظىص بصكاء مً اإلاٖلٌحن لظلٗ ُاهىها باكخباعه ؾلؼت اصاعٍت مؿخِلت مٖلٌت بظبؽ
 _1ؤهـغ :هص اإلااصة  03مً اإلاغؾىم الخىٌُظي عُم ، 454 – 02ماعر في  21صٌؿمبر ؾىت ً ، 2002خظمً جىـُم
ؤلاصاعة اإلاغٓؼٍت في وػاعة الخجاعة ،ط ع كضص ، 85صاصع بخاعٍش 2002- 12 -22
 _2بً بسمت ظما٘ ،مجلـ اإلاىاًؿت في طىء ألامغ عُم  03 – 03والىصىص اإلالضلت لى ،مظٓغة ماظؿخحر في الِاهىن،
جسصص الِاهىن اللام ألكما٘ٓ ،مُت الحِىَ واللمىم الؿُاؾُت ،ظاملت مدمض الصضًّ بً ًحى ،ظُجل،2011 ،
ص .85
ُ _3اهىن جىوس ي عُم  64لؿىت ً ،1991خللّ باإلاىاًؿت وألاؾلاع ،اإلاغظم الؿابّ.
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الؿىَ بىاؾؼت بظغاء جدُِِاث مباقغة كلى واُم ألاؾىاَ الخىاًؿُت مؿخسضما آلالُاث
الِاهىهُت اإلاخاخت ؤمامه( )1وجـهغ ًاثضة طلٗ في مجا٘ الخجمُلاث الاُخصاصًت ٔالخالي:
جِضًم بزؼاع مً ؤصحاب الخجمُم الاُخصاصي وعًظه مىطىكا ؤو قٕال ًُمًٕ مخابلخهجلِاثُا بطا ما قٖل واخضة مً اإلاماعؾاث اإلاىاًُت في الؿىَ بعجباغ مماعؾاث مىاًُت
بلملُت الخجمُم الاُخصاصي التي جم ؤلازؼاع بها مً ألاػغاي اإلالىُت
_ حؿخىظب مصلحت اإلااؾؿاث في الؿىَ جضزل مجلـ اإلاىاًؿت كىض وظىص ججمُم
اُخصاصي هحر مغزص بى بلض جىًغ مللىماث ٔاًُت كً طلٗ ٌؿمذ الخضزل الخلِاجي إلاجلـ
اإلاىاًؿت بدىٌُظ جىظهاجه الحُُِِت في مجا٘ اإلاىاًؿت وصًله للمٖلٌحن ُاهىها بةزؼاعه
للُِام بضوعهم ألن مجلـ اإلاىاًؿت هى اإلاؿئى٘ كً الىـام اللام الاُخصاصي.
 -3الهُئاث ألاخسيً :مًٕ للجماكاث اإلادلُت()2والهُئاث الاُخصاصًت واإلاالُت واإلااؾؿاث
والجملُاث اإلاهىُت والىِابُت وظملُاث خماًت اإلاؿتهلٗ( )3ؤلازؼاع كً كملُت ججمُم
بُخصاصي ،وهي ال جسخلٍ كً جلٗ اإلاىظىصة في الِاهىن الٌغوس ي بطا ما اؾخصىِىا هغًت
الٌالخت وهغًت الحغي وهغًت الخجاعة والصىاكت التي لها خّ ؤلازؼاع(.)4
ٌلخبر ًخذ مجا٘ ؤلاكضاء اإلاباقغ ؤمام مجلـ اإلاىاًؿت جضكُما الخترام مبضؤ اإلاىاًؿت
الحغة وطلٗ بةُصاء ؤلاصاعة مما ًجلل ُىاكض الاُخصاص الحغ ؤٓثر ججؿُضا كٕـ اإلاكغق
اإلاوغبي مشل الظي ًٍِ الىػٍغ ألاو٘ بحن مجلـ اإلاىاًؿت واإلااؾؿاث في الؿىَ ،مما
ًظٌي كلُه هىق مً الخسؼُؽ ؤو الخىظُه بدؿب ؾُاؾت الضولت.
 _1بلوؼلي صبرًىت ،هـام الخضابحر الىُاثُت اإلاخسظة مً ُبل الؿلؼاث ؤلاصاعٍت اإلاؿخِلت في اإلاجا٘ الاُخصاصي واإلاالي،
مظٓغة ماظؿخحر في الِاهىنً ،غق الِاهىن اللام لألكما٘ٓ ،مُت الحِىَ ،ظاملت كبض الغخمً محرة ،بجاًت،2011 ،
ص.103
 -2جىـم الجماكاث اإلادلُت بمىظبُ :اهىن عُم  ، 10- 11ماعر في  22ظىان ؾىت ً، 2011خللّ بالبلضًت ،ط ع كضص
، 37صاصع بخاعٍش ، 2011 – 07 - 03و الِاهىن عُم ، 07 – 12ماعر في ًٌُ 23غي ؾىت  ، 2012ط ع كضص ،12صاصع
بخاعٍش 29 - 02 – 2012.
ُ -3اهىن ، 06 – 12ماعر في  12ظاهٌي ؾىت ً، 2012خلمّ بالجملُاث ،ط ع كضص ، 2صاصع بخاعٍش .2012 -02-15
 -4ؤهـغ:
Art. 11 de l’ordonnance N° 86–1243 relative de liberté de prix et la concurrence, www.LégiFrance.gouv.fr.
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ال بض كلى مجلـ اإلاىاًؿت وكغ زِاًت ؤلازؼاع بالخجمُلاث ؤلاُخصاصًت مً ػغي
اإلالىُحن بها ألن الٌئت الشاهُت التي جىص كليها اإلااصة  44مً ُاهىن اإلاىاًؿت بةمٖاهُاث
ؤلازؼاع بلض اإلاؿاؽ الٌللي باإلاىاًؿت بلع الدكغَلاث ألاظىبُت جظم امخُاػاث في الؿىَ
للماؾؿاث التي حؿاهم في جِضًم مللىماث ٔاًُت كً اللملُت اإلالىُت مشل ُاهىن اإلاىاًؿت
ألاعصوي الظي ًىص بمىظب اإلااصة  25مىه كلى ما ًٌُض ؤهه جسٌٍ كِىبت الوغامت كلى ؤي
مسالٍ ألخٖام ُاهىن اإلاىاًؿت ًِضم مللىماث جاصي للٕكٍ كً جلٗ اإلاسالٌاث وعهم
طلٗ الًيخٌي الؼابم ؤلاًجابي كً جيؿُّ الجهىص بحن ألاػغاي الٌاكلت في الؿىَ لخدُِّ
ؤهضاي ُاهىن اإلاىاًؿت.
ثالثا_عدم جحدًد مُعاد لإلخؼاز بالخجمُعاث الاكخصادًت
ٓغؽ اإلاكغق الجؼاثغي مبضؤ ؤلازؼاع ؤلالؼامي للملُاث الخجمُم الاُخصاصي ُبل
بجمامها بمىظب اإلااصة  17مً ُاهىن اإلاىاًؿت لٕىه ؤهٌل جدضًض اإلاغخلت اإلاؿخىظبت له،
وباإلاِابل مً طلٗ هص كلى ألازغ الىاٍُ لإلزؼاع بمىظب هص اإلااصة  20مً ُاهىن
اإلاىاًؿت ٔالخالي ":ال ًمًٕ ؤن ًخسظ ؤصحاب كملُت الخجمُم ؤي جضبحر ًجلله ال عظلت ًُه
زال٘ اإلاضة اإلادضصة لصضوع ُغاع مجلـ اإلاىاًؿت.
لم ًىضح هص اإلااصة  17مً ُاهىن اإلاىاًؿت جاعٍش بضؤ خؿاب مضة زالزه ؤقهغ
اإلادضصة لصضوع ُغاع مجلـ اإلاىاًؿت التي حلخبر هٌؿها اإلاضة التي ال ًمًٕ ألصحاب كملُت
الخجمُم ؤن ًخسظوا في قإجها ؤي جضبحر ججلله ال عظلت ًُه وبالغظىق الى الِاهىن الخجاعي
الٌغوس ي ال ؾُما هص اإلااصة  430الٌِغة  03مىه بط جٕخٌي ألاػغاي اإلالىُت بخِضًم ؤلازؼاع
كىض جىصلهم لخصىع واضح خى٘ الصٌِت اإلاخٌّ كليها.
لم ٌكترغ اإلاكغق الٌغوس ي بضوعه مُلاصا مدضصا لالزؼاع وبهما ًِم كلى كاجّ
اإلااؾؿاث اإلالىُت بزؼاع ؾلؼت اإلاىاًؿت في وُذ مىاؾب بن ؤعاصث جغزُص بةجمامها مم
جدملها اإلاؿاولُت كً مسالٌت ؤخٖام الخجمُلاث الاُخصاصًت ،لٕىه هص بمىظب اإلااصة
 430الٌِغة  04بإن جاعٍش ؤلازؼاع بالصٌِت ًمشل وٍُ للخىٌُظ بلى هاًت صضوع ُغاع جىاًِها
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مم مبضؤ اإلاىاًؿت في الؿىَ( )1بؾدىاصا لظلٗ ًمًٕ للمكغق الجؼاثغي ؤن ٌلخمض جاعٍش
ؤلازؼاع ؤو جاعٍش خصى٘ اإلاجلـ كلى ظمُم اإلاللىماث الٖاًُت لصضوع الِغاع ٓإظل لحؿاب
مضة  3ؤقهغ ،ؤما باليؿبت إلاجلـ اإلاىاًؿت ًالىص لم ًلؼمه بهظه اإلاضة ،ألهه لم ًظٓغ ألازغ
الِاهىوي اإلاترجب كلى كضم اخترامه لها ًله الحّ في الؼٍاصة ؤو الخِلُص ًيها خؿب
مِخظُاث ٔل ُظُت  .وٓإزغ لظلٗ جدضص ؤهلب ُىاهحن الضو٘ اإلاضة اإلاؿخىظبت لإلزؼاع مشل
ما جىص كمُه اإلااصة  4الٌِغة ألاولى مً الالثدت ألاوعبُت( .)2التي وطلذ الخىاعٍش الخالُت :
_جىصل ألاػغاي اإلالىُت الجٌاَ ُاهىوي ملؼم
_ ؤلاكالن كً كغض الكغاء اللام ؤو ؤلاؾخدىاط ؤو الؿُؼغة
_جىُُم ألاػغاي اإلالىُت ؤلاجٌاَ خؿً الىىاًا اإلامهض إلبغام ؤلاجٌاَ النهاجي
الفسع الثالث
إجساءاث الخحلُم مع الخجمُعاث الاكخصادًت
ختى وبن ٔان الوغض مً جِضًم الىزاثّ هى بًاصة مجلـ اإلاىاًؿت باإلاللىماث
الٖاًُت كً كملُت الخجمُم اإلاِترخت ًةن هظه اإلاللىماث لِؿذ ؾىي ؤمغا ؾؼدُت ال
ًمٕنها ؤلاًصاح كً خُِِت الخجمُم ،وكلى هظا ألاؾاؽ ًةن الٖلب اإلاِضم إلاجلـ اإلاىاًؿت
لً ًٖىن بال بقلاعا ًبحن الىِاغ اللامت لللملُت ،وٍبِى الضوع ألاؾاس ي والغثِس ي إلاجلـ
اإلاىاًؿت الضي ًضُّ ًُه ،وجدلُله مً ٔل الجىاهب ،وفي خا٘ كضم ٌٓاًت الخصغٍداث
اإلاىظىصة في الؼلب ًلتزم ؤصحاب اإلاكغوق بخٕملتها هـغا ألهمُتها جىٌُظا للخلهض بصحت
اإلاللىماث الظي ًىُلىهه مؿبِا(ًِ ،)3ىم اإلاِغع بالخإٓض مً صحت اإلاللىماث ومؼابِتها مم
الىاُم وٍمًٕ له ؤن ًؼلب ٔل اإلاللىماث و/ؤو الؿىضاث ؤلاطاًُت التي ًغاها طغوعٍت
 _1ؤهـغ:
Le code de commerce Français, op.cit
 _2ؤهـغ:
Règlement CE n° 139- 2004 ,Conseil de l’Union Européenne du Janvier 4 relatif au contrôle des
concentrations entre entreprises.
 www.ec europa.eu/tradeؤهـغ اإلاىُم ؤلالٕترووي الخالي :جم ؤلاػالق بخاعٍش 2015/07/15
 _3ؤهـغ :اإلالحّ ألاو٘ باإلاغؾىم الخىٌُظي عُم ً ،219 – 05خللّ بالترزُص للملُاث الخجمُم ،اإلاغظم الؿابّ.
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لخدُِِه مً ؤي ماؾؿت ؤو ؤي شخص آزغ ،وٍدضص آلاظا٘ التي ًجب ؤن حؿلم ًيها هظه
اإلاللىماث( ،)1وٍِم ٔل هظا جدذ ػاثلت اللِىبت(،)2
وبلض اهتهاء الخدُِّ ًدغع اإلاِغ جِغٍغا ؤولُا ًخظمً كغض الىُاجم وٓظا اإلاأزظ،
وٍبلى عثِـ اإلاجلـ الخِغٍغ بلى ألاػغاي اإلالىُت ،وبلى الىػٍغ اإلاٖلٍ بالخجاعة ،وٓظا بلى ظمُم
ألاػغاي طاث اإلاصلحت ،الظًً ًمٕنهم ببضاء مالخـاث مٕخىبت في ؤظل ال ًخجاوػ زالر
ؤقهغ التي حلخبر اإلاضة التي ًخسظ ًيها مجلـ اإلاىاًؿت ُغاعه(. )3
جدكابه هظه ؤلاظغاءاث مم بظغاءاث الٌدص اإلابضثُت التي هص كليها الِاهىن
الٌغوس ي وألاوعبي تهضي الى جُُِم اإلاكغوق وملغًت مضي جىاًِه مم اإلاىاًؿت الحغة وهظا ما
جىص كلُه اإلااصة  430الٌِغة  05مً الِاهىن الخجاعي الٌغوس ي خُض ؤلؼمذ ؾلؼت
اإلاىاًؿت باالهتهاء مً طلٗ زال٘ ً 15ىما ًمًٕ مضها بلى ً 15ىما ؤزغي بىاءا كلى ػلب
اإلااؾؿاث اإلالىُت إلبضاء عؤحهم ًُه(. )4
خُض جٌدص اإلاٌىطُت ألاوعبُت ٔاًت الىزاثّ واإلاؿدىضاث اإلاغًِت باإلزؼاع ،وٍمًٕ
لها ػلب بًظاخاث مً طوي الكإن الؾخٕما٘ الٌدصً ،لاصة ما جؼلب اإلاٌىطُت ألاوعبُت
بلع ؤلاًظاخاث مً ألاػغاي اإلاسؼغة ؤو ألاػغاي هحر اإلاخىاًؿت ؤو ظمهىع اإلاؿتهلٕحن ؤو
اإلاىخجحن ٓما ؤجها جإزظ بلحن الاكخباع مالخـاث الضو٘ ألاكظاء خُا٘ الصٌِت ،وللمٌىطُت
ؤًظا ؤن جسؼغ اإلاكغوكاث اإلالىُت عؾمُا بٖلب اإلاللىماث وؤلاًظاخاث ػبِا لىص اإلااصة
ًِ 11غة  3مً الالثدت(.)5
 _1ؤهـغ :هص اإلااصة  08مً اإلاغظم الؿابّ.
 _2جمًٕ اإلااصة  59التي مجلـ اإلاىاًؿت مً بُغاع هغامت ال جخجاوػ مبلى زمـ ماثت ؤلٍ صًىاع بىاء كلى جِغٍغ اإلاِغع
طض اإلااؾؿاث التي جخلمض جِضًم مللىماث زاػئت ؤو هحر ٔاملت باليؿبت للمللىماث اإلاؼلىبت ؤو جتهاون في جِضًمها
ػبِا ألخٖام اإلااصة  51ؤو التي ال جِضم اإلاللىماث اإلاؼلىبت في آلاظا٘ اإلادضصة مً ُبل اإلاِغع.
 _3ؤهـغ :هص اإلااصة  52الٌِغة ، 2مً ااإلاغ عُم ً، 03 – 03خلمّ باإلاىاًؿت ،اإلاغظم الؿابّ.
 _4ؤهـغ:
Le code de commerce français, op.cit.
 _5ؤهـغ:
Règlement CE n° 139- 2004, op.cit
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وٍجب كلى ظهت الغُابت الخىصل بلى ُغاع ًخظمً الحل اإلابضجي زال٘ مضة زمـ
وككغًٍ ًىما مً جاعٍش اؾخالم ؤلازؼاع ٓما هى مدضص في اإلااصة  ،10وجضعؽ اإلاٌىطُت مضي
جىاًّ الصٌِت مم الؿىَ ألاوعبُت زال٘ هظه اإلاغخلت التي جيخهي بخِغٍغ ؤولي ًخم وكغه في
الجغٍضة الغؾمُتٌ ،كمل وُاجم ؤلازؼاع وؤؾماء اإلاكغوكاث اإلاسؼغة ،ووصٍ الصٌِت
والِؼاكاث الاُخصاصًت اإلاخللِت بها وًِا ألخٖام اإلااصة  11الٌِغة  3مً هٌـ الالثدت،
وحهضي هظا ؤلاظغاء بلى بكالم الوحر بها لظلٗ ًمًٕ للمٌىطُت ألاوعبُت بصضاع ُغاع كضم
زظىق الصٌِت للخىـُم ألاوعبي ،ؤما بطا ؤزاع الٌدص اإلابضجي وظىص ازال٘ باإلاىاًؿت ًمًٕ
الاهخِا٘ الى الٌدص اإلالمّ ػبِا ألخٖام اإلااصة  09الٌِغة  02مً هٌـ الالثدت.
وهظا ٌلني ؤن الٌدص اإلالمّ ًىجغ كً الكٖىْ الجضًت خى٘ ؤزاع الصٌِت والتي
حؿٌغ كنها الغُابت اإلابضثُت ؤو كضم ٌٓاًت اإلاللىماث اإلاخدصل كليها ،وهى ما ًضًم ؤظهؼة
الغُابت بلى بظغاء جدلُل مىطىعي لللملُت ،وبُان ألازاع هحر الخىاًؿُت للصٌِت ػبِا إلالُاع
الهُمىت ؤو ألاطغاع الؿلبُت للمىاًؿت ،زم بُان ألازاع ؤلاًجابُت اإلادخملت ،والخضابحر اللالظُت
اإلامًٕ اُتراخها(.)1
ؤما باليؿبت للِاهىن الجؼاثغي واهؼالُا مً صالخُاث مجلـ اإلاىاًؿت اإلاىصىص
كليها في ألامغ  03-03اإلاخللّ باإلاىاًؿتً ،ةن مجلـ اإلاىاًؿت خؿب هص اإلااصة ً 34خمخم
بؿلؼت اجساط الِغاع والاُتراح ،وببضاء الغؤي بمباصعة مىه ،ؤو ٔلما ػلب مىه طلٗ في ؤي
مؿإلت ؤو ؤي جضبحر مً قإهه طمان ؾحر الحؿً للمىاًؿت وحصجُلها في اإلاىاػّ ؤو
ُؼاكاث اليكاغ التي جىلضم ًيها اإلاىاًؿت ؤو جٖىن هحر مخؼىعة ًيها بما ًيها الٌٕاًت.
وٍمًٕ ؤن ٌؿخ لحن مجلـ اإلاىاًؿت بإي زبحر ؤو ٌؿخمم بلى ؤي شخص بةمٖاهه
جِضًم مللىماث ٓ .ما ؤهه ًمًٕ ؤن ًؼلب مً اإلاصالح اإلاٖلٌت بالخدُِِاث الاُخصاصًت
ؤظغاء ؤي مغاُبت ؤو جدُِّ ؤو زبرة خى٘ اإلاؿاثل اإلاخللِت بالِظاًا التي جىضعط طمً
ازخصاصه .وإلاجلـ اإلاىاًؿت ؤن ًإمغ بةظغاء جدُِّ خى٘ كملُاث الخجمُم ؤو الخجمُلاث.
 _1ؤهـغ :ؤؾامت ًخحي كباصة ًىؾٍ ،بظغاءاث الغُابت كلى كملُاث الترٓحز الاُخصاصي ،صعاؾت مِاعهتـ ،مغظم ؾابّ،
ص ,ص .40_39
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ٓما جىص اإلااصة  49مٕغع مً ُاهىن اإلاىاًؿت ؤهه " عالوة على طباغ وأعىان
الشسػت اللظائُت املىصىص عليهم في كاهىن إلاجساءاث الجصائُتً ،ؤهل لللُام
بالخحلُلاث املخعللت بخؼبُم ومعاًىت مخالفت أحيام هرا ألامس املىظفىن الرًً ذهسهم:
_املظخخدمىن املىخمىن إلى ألاطالن الخاصت باملساكبت الخابعىن للدائسة امليلفت بالخجازة
_ ألاعىان املعىُىن الخابعىن ملصالح إلادازة الجبائُت
_ امللسز العام وامللسزون لدي مجلع املىافظت"
ومً هىا ًخطح ؤن اإلاِغع اللام صاخب الازخصاص في الخدُِّ كلى مؿخىي
اإلاجلـ ،وؤن هظه اإلاهمت ًباقغها بؼلب مً عثِـ اإلاجلـ وؤن اؾخلاهخه في طلٗ
باألشخاص والهُأل التي لها كالُت باإلاىاًؿت جىؾُم للملُت الخدُِّ وصزى٘ مغخلت
الخدمُل اإلاىطىعي اإلالمّ لخدضًض الؿىَ اإلالىُت وبُان آلازاع اإلادخملت والخضابحر اللالظُت
اإلامًٕ اُتراخها(. )1
املؼلب الثالث
طلؼت مجلع املىافظت في جلُُم عملُاث الخجمُع
للل الؿبب الغثِس ي في ًغض هـام الغُابت الؿابِت كلى الخجملاث الاُخصاصًت
الؿابِت ًٕمً في ألاهمُت التي جدخلها بظغاءاث الخدُِّ في جِضًغ مضي جإزحرها كلى اإلاىاًؿت
بال ؤن طلٗ ال ًمىم مً وظىص كىاثّ حلغُل مً جدلُالجه للملُاث الخجمُم( ،)2وهظا ال ًٌٕي
لخدُِّ ؤهضاي اإلاىاًؿت( ،)3وهظا عاظم بلى ؤن الخدلُل والخٌدُص ًجب ؤن ًسظم إلالاًحر
ؾلُمت ومالثمت ،لظلٗ ٔان مً الالػم الاكتراي بؿلؼت مجلـ اإلاىاًؿت في جُُِمها ،وطلٗ
لً ًخإحى بال باالكتراي له بصالخُاث جلُّ بمغٓؼه ٓسبحر اُخصاصي للمىاًؿت والغاعي
إلاِخظُاتها.
 _1ؤهـغ:
Règlement CE n° 139- 2004, op.cit.
 _2صاوص مىصىع ،مغاُبت الخجمُلاث الاُخصاصًت ،مظٓغة لىُل قهاصة اإلااظؿخحر في الِاهىنً ،غق ُاهىن ألاكما٘،
الجؼاثغ ، 2010_2009 ،ص .64
ٓ _3ما٘ كبض الغخمً "،اإلاباصت الِاهىهُت التي جدٕم اإلاىاًؿت ومىم الاخخٖاع" ،مغٓؼ الضعاؾاث البرإلااهُت اإلاصغٍت،
مجلـ الكلب ،ألاماهت اللامت ،ماعؽ ، 2004ص . 03
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ومً زال٘ الىخاثج الخدلُلُت اإلاخىصل بليها ًخىلى مجلـ اإلاىاًؿت مهمت الغُابت كلى
مضي جىٌُظ ألي ججمُم اُخصاصي في الؿىَ وهى ما هصذ كلُه اإلااصة  19مً ُاهىن
اإلاىاًؿت ٔالخاليً" :مىً مجلع املىافظت أن ًسخص بالخجمُع أو ًسفظه بملسز معمل
بعد أخد زأي الىشٍس امليلف بالخجازة والىشٍس امليلف باللؼاع املعني بالخجمُع .وٍمىً
أن ًلبل مجلع املىافظت الخجمُع بشسوغ مً شأنها جخفُف أثاز الخجمُع عمى
املىافظت ،هما ًمىً للمؤطظاث املىىهت للخجمُع أن جلتزم مً جللاء هفظُا بخعهداث مً
شأنها جخفُف أثاز الخجمُع على املىافظت ".
وبالخالي ٌؿخيخج ؤن اإلاكغق الجؼاثغي لم ًظم ملاًحر مدضصة ًلتزم مجلـ اإلاىاًؿت
باجباكها لخُُِم كملُاث الخجمُم (الٌغق ألاو٘) لٕىه اكتري إلاجلـ اإلاىاًؿت بؿلؼت
جِضًغٍت جدُذ له بمٖاهُت البدض في ملاًحر اًتراطُت جخماش ى مم ؤهضاي ُاهىن اإلاىاًؿت
(الٌغق الشاوي).
الفسع ألاوٌ
عدم الىص على معاًير لخلُُم عملُاث الخجمُع
عهم الؿلؼاث والصالخُاث الٕشحرة اإلامىىخت إلاجلـ اإلاىاًؿت للخصغي في الىخاثج
التي جىصل بليها مً زال٘ الِغاعاث التي ًلتزم بخبرًغها ،بال ؤن طلٗ ال ًمىم مً وظىص كىاثّ
حلغُل مً جدلُالجه للملُاث الخجمُم ،وهظا عاظم للضم وطم ملاًحر مدضصة ،وهى ما ًٌسح
اإلاجا٘ للحٖىمت لخوُحره بلض بكاصة عًم الؼلب ؤمامها وًّ ؤخٖام اإلااصة  21مً ُاهىن
اإلاىاًؿت إلاِخظُاث جخللّ باإلاصلحت اللامت ؤو الخاصت ،مما ًجلل كمل مجلـ اإلاىاًؿت
مدضوص لوُاب مبرعاث ُاهىهُت ٌؿدىض بليها في كملُت الخُُِم ،زاصت بلض بلواء اإلاغؾىم
الخىٌُظي  219-05اإلاخللّ بالترزُص للملُاث الخجمُم الظي ًمًٕ ؤن وؿدكٍ مىه بلع
اإلالاًحر .وؤهه ال جٌُٕه "وظبت  % 44مً املبُعاث أو املشترًاث املىجصة في طىق معُىت"
ٓماقغ لغًع ؤو ُبى٘ ؤي ججمُم اُخصاصي ألهه مجغص ؤؾاؽ إلزظاكها للمغاُبت.
مم الللم ؤن الِاهىن الٌغوس ي ًسظم ػغٍِت الخدلُل إلظغاءًً :
_بظغاء ُصحر اإلاضي مسصص لللملُاث التي ال جدخاط بلى جدلُل ملمّ.
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_ وبظغاء ػىٍل اإلاضي ًدخاط بلى جدلُل ملمّ( )1للملُاث الخجمُم ؤو الخجمُلاث
ولًٕ مً زال٘ هص اإلااصة ً 19خطح ؤن اإلاكغق مىذ ؾلؼت جِضًغٍت إلاجلـ
اإلاىاًؿت ،مً زال٘ مىده بمٖاهُت الخٌاوض مم اإلااؾؿاث اإلالىُت ختى في خا٘ زبىث ؤزاع
ؾلبُت كلى اإلاىاًؿت ،وطلٗ باُتراح قغوغ ؤو ُبى٘ الخجمُم بىاء كلى التزامهما بخلهضاث
جسٌٍ مً هظه ألازاع صون جُُِضه بىىق ملحن مً الكغوغ كلى ؾبُل الحصغ(.)2
كلى اللٕـ مً طلٗ هجض ؤن اإلاكغق الخىوس ي مشال في اإلااصة  9مٕغع مً ُاهىن
اإلاىاًؿت وألاؾلاع ُض خضص ملاًحر جُُِم الخجمُلاث التي ًجب كلى مجلـ اإلاىاًؿت
مغاكاتها واإلاخمشلت في مضي مؿاهمت اإلاكغوق في الخِضم الخِني والاُخصاصي ُصض طمان
الخلىٍع الٖافي كً ؤلازال٘ باإلاىاًؿت ،وطغوعة حلؼٍؼ ؤو الحٌاؾ كلى الِضعة الخىاًؿُت
للماؾؿاث الىػىُت بػاء اإلاىاًؿت الضولُت( ،)3لًٕ اإلاكغق الخىوس ي حلغض لالهخِاص لٖىن
ؤلاؾدكاعة التي ًضلي بها مجلـ اإلاىاًؿت لىػٍغ الخجاعة وًِا لىص اإلااصة  9جبِى مجغص عؤي
هحر مازغ في كملُت الخجمُم.
الفسع الثاوي
ممازطت مجلع املىافظت لظلؼخه الخلدًسٍت في جلُُم الخجمُعاث إلاكخصادًت
عهم كضم الىص كلى ملاًحر جُُِمُت ًمًٕ الاكخماص كليها في ؿل بلواء اإلاغؾىم
الخىٌُظي عُم  315-2000اإلاخللّ بخدضًض مِاًِـ جِضًغ مكاعَم الخجمُم و الخجمُلاث،
وفي ؿل هُاب مِغعاث إلاجلـ اإلاىاًؿتً ،مًٕ إلاجلـ اإلاىاًؿت مماعؾت ؾلؼخه الخِضًغٍت
اكخماصا كلى هص اإلااصة  19مً ُاهىن اإلاىاًؿت للحض مً ألازاع الؿلبُت كً كملُت الخجمُم
(ؤوال) مً زال٘ بكؼاء ألاولىٍت لللملُت الخىاًؿُت كىض اجساط ؤي ُغاع ،ؤو حلىٍع ألاطغاع
الىاظمت كً اللملُت بطا ٔاهذ هظه ألازحرة حؿاهم في الخِضم الاُخصاصي (زاهُا).
 _1صاوص مىصىع ،مغاُبت الخجمُلاث الاُخصاصًت ،اإلاغظم الؿابّ ،ص . 64
 _2ؤًذ مىصىع ٓما٘ " ،مغاُبت الخجمُلاث الاُخصاصًت في الِاهىن الجؼاثغي " ،ؤكما٘ اإلالخِى الىػني خى٘
خغٍت اإلاىاًؿت في الِاهىن الجؼاثغئ ، ،لُت الحِىَ ،ظاملت باجي مسخاع ،كىابتً ،ىمي  05و 06ماي ، 2013ص.4
ُ _3اهىن جىوس ي عُم  64لؿىت ً ،1991خللّ باإلاىاًؿت وألاؾلاع ،مغظم الؿابّ.
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أوال  -جحدًد الظسز الىاكع على املىافظت
ًضعؽ مجلـ اإلاىاًؿت مضي جإزحر اإلاكغوق اإلاِترح كلى اإلاىاًؿت في الؿىَ اإلالىُت
مً زال٘ هصِب اإلااؾؿاث اإلالىُت ،كلى ؤؾاؽ بكما٘ اليؿبت اإلادضصة في اإلااصة ،)1(18
لٕىه ال ًٕخٌي بظلٗ بل ًجب كلُه الامام بجمُم ملؼُاث الؿىَ الخىاًؿُت مً زال٘
ملغًت هصِب باقي اإلااؾؿاث اإلاخىاًؿت ًُه وؤهمُت الاؾدشماعاث التي جمذ بىاؾؼت
اإلاكغوكاث ؤػغاي الخجمُم ؤلاُخصاصي ومضي جِضمهم الخٕىىلىجي وما بطا ٔاهذ هظه
اللىامل جاصي الى جبلُت كمالئهم بصٌت مآضة وهي مماعؾاث في مجملها حكٖل وطلُت
الهُمىت كلى الؿىَ وبضوعها حلٕـ الىظه الؿلبي لللملُت بىاؾؼت اإلاؿاؽ باإلاىاًؿت(.)2
ًللى مجلـ اإلاىاًؿت ؤن ًضُّ في الجاهب الاُخصاصي للبدض كً ألازاع ؤلاًجابُت
والؿلبُت ،مً زال٘ الٌدص كلى وظه الخصىص :
_1هُٖل الؿىَ اإلالني ،واخخُاظاث جؼىٍغه ،وخماًت اإلاىاًؿت الٌلالت للماؾؿاث
الضازلُت ؤو الخاعظُت ًُه
 _2وطلُت اإلااؾؿاث اإلالىُت في الؿىَ وُضعتها الاُخصاصًت واإلاالُت ،الىؾاثل اإلاؿخلملت
للىصى٘ بلى مصاصع الخمىًٍ ،وظىص خىاظؼ ُاهىهُت وواُلُت للضزى٘ بلى الؿىَ ،جؼىٍغ
كغض وػلب اإلاىخىظاث والخضماث اإلالىُت بلملُاث الخجمُم ،مصالح اإلاؿتهلٕحن الىؾؼاء،
واإلاىاًم التي ًمًٕ ؤن ًخدصلىا كليها والتي ال حلخبر مً مىاوم للمىاًؿت(.)3
وُض اكخبر مجلـ اإلاىاًؿت الٌغوس ي في هظا الكإن ؤن ُضعة اإلااؾؿاث كلى ازتراَ
الؿىَ في ؿل ُُام ججمُم اُخصاصي بخٖىٍىه للىاثّ ظؿُمت ملُاعا ًآض كلى الجاهب
الؿلبي لها ٓإن ًخؼلب مشال ازتراَ الؿىَ اؾدشماعاث قضًضة الطخامت(.)4
 _1ؤًذ مىصىع ٓما٘ " ،مغاُبت الخجمُلاث الاُخصاصًت في الِاهىن الجؼاثغي " ،مغظم ؾابّ ،ص .4
 _2لُىا خؿً طٔيُ ،اهىن خماًت اإلاىاًؿت ومىم الاخخٖاع :صعاؾت مِاعهت في الِاهىن اإلاصغي والٌغوس ي وألاوعبي ،صاع
النهظت اللغبُت ،الِاهغة ،2006 ،ص .278
 _3صاوص مىصىع ،مغاُبت الخجمُلاث الاُخصاصًت ،مغظم ؾابّ ،ص.65
 _4ؤهـغ:
Avis du 19 – 02 – 1991, Rachat de la société teri par la société Wavin, Rapp.,1991, p.17
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ػٍاصة كلى طلٗ لم ًمخىم اكخماص وطلُت حلؼٍؼ وزلّ مغٓؼ مؿُؼغ كلى الؿىَ وًِا
لىص اإلااصة  38الٌِغة  2مً ألامغ اإلاخللّ بدغٍت اإلاىاًؿت و باألؾلاع ٓملُاع لُِاؽ ؤطغاع
اإلاىاًؿت في الؿىَ لًٕ لِـ بصٌت اهٌغاصًت ،واكخماصا كلى وؿبت  %40مً اإلابُلاث
واإلاكترًاث.
اإلاىجؼة في ؾىَ الؿم والخضماث ًمًٕ إلاجلـ اإلاىاًؿت ُُاؽ مضي مؿاؽ
الخجمُم باإلاىاًؿت مم ألازظ بلحن الاكخباع ؤولىٍت الِؼاق اإلالني باللملُت في الجىاهب
الخالُت(:)1
_ جدضًض الؿىَ طاث الصلت مً خُض اإلاىُم الجوغافي والؿلم والخضماث ٓما ؾبّ بُاهه.
_ وصٍ اإلاىخجاث اإلاخىاًؿت ًلال ؤو ًمًٕ ؤن جدىاًـ.
_ اإلااؾؿاث التي ًمًٕ ؤن تهضص باإلاىاًؿت.
_ الحصت اليؿبُت وألاهمُت الاؾتراجُجُت لهظه اإلااؾؿاث ًُما ًسص ؤؾىاَ اإلاىخجاث
_ اخخما٘ خضور كملُت صزى٘ ظضًضة ووظىص خىاظؼ ًلالت ؤمام كملُاث الضزى٘
الجضًضة.
وبالخالي ٔلما ٔاهذ هىاْ بمٖاهُت لخدُِّ الخىاػن في هخاثج اللملُت اإلالىُت بالخجمُم
مً زال٘ جدُِّ الخِضم الاُخصاصي والخسٌٍُ مً ؤزاع الاطغاع الالخِت باإلاىاًؿتٔ ،ان
بةمٖان مجلـ اإلاىاًؿت صغي الىـغ كً ألازاع الؿلبُت والظغع الالخّ باللملُت وؤال ًغٓؼ
ًِؽ كلى هظه ألامىع كىض بكماله لؿلؼخه الخِضًغٍت.
ثاهُا -مظاهمت الخجمُع في الخلدم الاكخصادي:
جىصب كملُت الخدلُل في الخجمُلاث الاُخصاصًت كلى ؾبُل الخىُم  ،Prévisionؤي
باليؿبت للمىاًؿت اإلاىـىعة واإلاؿخِبلُت ،خُض ًِاعن مجلـ اإلاىاًؿت بحن اإلاؼاًا واللُىب
اإلاترجبت كلى كملُت الخجمُم ( ،)2ومً كىامل الخِضم الاُخصاصي التي جازظ بلحن الاكخباع :
 _1ؾلؿلت ألاوهٕخاص بكإن ُظاًا ُاهىن وؾُاؾت اإلاىاًؿت ،ألامم اإلاخدضة ،ظىٍُ ، 2003 ،ص  50ؤهـغ اإلاىُم
الخالي:
 www.Unctad.Competitionجم ؤلاػالق بخاعٍش . 2016 /03/20
ٓ _2خى مدمض الكغٍٍ ،اإلاماعؾاث اإلاىاًُت للمىاًؿت في الِاهىن الجؼاثغي ،صعاؾت مِاعهت ،مغظم ؾابّ ،ص . 232
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جدؿحن اإلاغصوص ؤلاهخاجي للماؾؿاث ،بٌظل الؿُاؾت اإلاىخهجت مً ػغي الخجمُم ،جدُِّ
اإلاىٌلت كلى اإلااؾؿاث واإلاؿتهلٕحن كلى خض ؾىاء ،الظي لم ًًٕ ممٕىا جدُِِه بال
بالخجمُم جؼىٍغ ُضعاث الابخٖاع وؤلابضاق والخجضًض في ػغَ الخصضًغ ،وٓظلٗ الحض مً
جلىر البِئت ٓ ،ما ؤن الخؼىع الخٕىىلىجي له ؤهمُت ٓبحرة ال ؾُما في جدؿحن ظىصة اإلاىخىط،
وال ًِخصغ الخدلُل كملُاث الخجمُم كلى هظا ًِؽ ،بل ؤًظا ًجب جدلُل ما بطا ٔاهذ
اللملُاث ًمًٕ لها جدؿحن قغوغ اللمل ،مشل الخدٕم في جٖلٌت الدؿُحر ،التزوٍض
بالخضماث اإلامحزة للؼباثً ،وجىًحر ٔل الكغوغ الظغوعٍت للىجاح الاُخصاصي للماؾؿاث
اإلالىُت.
وال ًِخصغ جدلُل مجلـ اإلاىاًؿت ألبلاص الخجمُم كلى اإلاجا٘ الىػني ًدؿب وبهما ًإزظ
بلحن الاكخباع طغوعة جِىٍت اإلااؾؿاث الىػىُت ووُاًتها في مىاظهت اإلاىاًؿت ألاظىبُت (،)1
وطلٗ بخضعٍب اإلا اؾؿاث الجؼاثغٍت كلى جدمل ؤكباء اإلاىاًؿت الضولُت في بػاع كىإلات
()2
الاُخصاص والخجاع ،وهى ما ٌؿخيخج مشال مً مً هص اإلااصة  42مً ُاهىن اإلاىاًؿت اإلاوغبي
ٔالخالي:
"ًىـغ مجلـ اإلاىاًؿتًُ ،ما بطا ٔان مكغوق الترٓحز ؤو كملُت الترٓحز ٌؿاهم في
الخِضم الاُخصاصي مؿاهمت ٔاًُت لخلىٍع ألاطغاع الالخِت باإلاىاًؿت وٍغاعي اإلاجلـ
الِضعة الخىاًؿُت للميكأث اإلالىُت باإلاِاعهت مم اإلاىاًؿت الضولُت".
وُض عاعى ؤًظا هظه الخصىصُاث في اإلاماعؾاث اإلاُِضة للمىاًؿت خُض جىص اإلااصة
 32الٌِغة  4مً هٌـ الِاهىن ( )3كلى الخالي:
"ال ًمًٕ ؤن جخسظ الخضابحر اإلاظٔىعة بال بطا ٔاهذ اإلاماعؾت اإلالىُت جمدّ مؿاؾا
زؼحرا وًىعٍا باُخصاص البلض ؤو اُخصاص الِؼاق اإلالني باألمغ ؤو اإلايكأث اإلاخظغعة" وهظا ما
ًجلل ُاهىن اإلاىاًؿت ًخماش ى مم الوغض الظي ؤوكإ مً ؤظله.
وباليؿبت للِاهىن الجؼاثغي ًةلى ظاهب اكخماصه ملُاع اإلاصلحت اللامتٓ ،مبضؤ لِبى٘
بلع الخجمُلاث (.)4
 _1صاوص مىصىع ،مغاُبت الخجمُلاث الاُخصاصًت ،مغظم ؾابّ ،ص. 65
ُ _2اهىن موغبي عُم ً ،06- 99خللّ بدغٍت ألاؾلاع واإلاىاًؿت ،مغظم الؿابّ.
 _3ؤًذ مىصىع ٓما٘ " ،مغاُبت الخجمُلاث الاُخصاصًت في الِاهىن الجؼاثغي " ،اإلاغظم الؿابّ ،ص . 7
 _4ؤهـغ اإلااصة  19مً ألامغ عُم  ،03_03مغظم ؾابّ.
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وُض ٓغؽ ؤًظا بكٌاء ُاهىهُا مً جؼبُّ وؿبت  40مً اإلابُلاث واإلاكترًاث اإلاىجؼة
في الؿىَ اإلالىُت بلض حلضًل ؾىت  2008هص اإلااصة  21مٕغع ٔالخالي" :ال ًؼبم الحد
املىصىص علُه في املادة  11أعاله على الخجمُعاث ،التي ًمىً أن ًثبذ أصحابها أنها
جؤدي ال طُما إلى جؼىٍس كدزاتها الخىافظُت أو حظاهم في جحظين الدشغُل أو مً شأنها
الظماح للمؤطظاث الصغيرة واملخىطؼت بخعصٍص وطعُتها الخىافظُت في الظىق ".
وبالخالي عاعى اإلاكغق جؼبُّ اللخبت اإلاىصىص كليها في هص اإلااصة  18مً ُاهىن
اإلاىاًؿت وطلٗ مم زال٘ وظىص صالثل جبحن صوع الخجمُم في الخؼىع الاُخصاصي ٔاللمل
وجضكُم اإلااؾؿاث الصوحرة واإلاخىؾؼت ؤو حصجُم الاؾدشماع في بلع اإلاىاػّ الجوغاًُت
والحُىٍت ؤو زلّ مىاصب الكول .
ٓما ؤلؼم اإلاكغق مجلـ اإلاىاًؿت باؾدكاعة الىػٍغ اإلاٖلٍ بالِؼاق اإلالني باكخباعه
ؤٓثر صعاًت وزبرة باليكاغ الاُخصاصي الظي ًِىم بخؼبُِه في بػاع الؿُاؾت اللامت
الاُخصاصًت ،ومً ظهت ؤزغي ػبّ اإلاكغق ؤلاكٌاء الِاهىوي بالترزُص للخجمُلاث
الاُخصاصًت التي حؿدىض بلى هص حكغَعي ؤو جىـُمي في وكاػاث ملُىت ُض جغاها الضولت
طغوعٍت للخىمُت والخؼىع الاُخصاصي( )1وهظا ٌلني ؤن اإلاكغق ُُض الؿلؼت الخِضًغٍت
إلاجلـ اإلاىاًؿت في اإلاؿاثل الاًضًىلىظُت الاُخصاصًت للضولت ،وهٌـ الص يء ؤُغه اإلاكغق
الٌغوس ي في اإلااصة  L437-7مً ُاهىهه الخجاعي ( )2التي جمًٕ الىػٍغ اإلاٖلٍ باالُخصاص بكاصة
الىـغ في كملُت الخجمُم الاُخصاصي بطا ُغعث ؾلؼت اإلاىاًؿت الترزُص بها وطلٗ زضمت
إلاصالح اللام اإلاخمشلت في مغاكاث الىطم الاُخصاصي والاظخماعي للضولت الٌغوؿُت.

 _1ؤًذ مىصىع ٓما٘ "،مغاُبت الخجمُلاث الاُخصاصًت في الِاهىن الجؼاثغي "هٌـ اإلاغظم .ص.7
 _2ؤهـغ:
Le code de commerce français,op.cit
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كسازاث مجلع املىافظت بشأن الخجمُعاث الاكخصادًت

ًلؼم ُاهىن اإلاىاًؿت اإلااؾؿاث ؤلازؼاع بالخجمُلاث ؤلاُخصاصًت ُبل جىٌُظها في
الؿىَ ألن الهضي مً مغاُبتها هى الىُاًت مً ؾلبُاتها بط ًصلب ججاوػها بلض ُُامها ،وال
ٌلني طلٗ ؤن ُغاعاث مجلـ اإلاىاًؿت بهظا الكإن جىضعط طمً الخضابحر الىُاثُت التي
ًخسظها ٓةظغاء ؤولي ُبل الٌصل في الجزاق ،بمىظب هص اإلااصة  46مً ُاهىن اإلاىاًؿت ألهه
ًىـغ في اإلاىطىق جهاثُا ؾىاء بالغًع ؤو الِبى٘(.)1
وبمىظب اإلااصة  19مً ُاهىن اإلاىاًؿت بلض حلضًل  2008ؤصبذ مً الظغوعي اؾدكاعة
مجلـ اإلاىاًؿت للىػٍغ اإلاٖلٍ بالِؼاق اإلالني بالخجمُم بلى ظاهب الىػٍغ اإلاٖلٍ بالخجاعة هظا ال
ٌلني بقغاْ الؿلؼت الخىٌُظًت في اجساط الِغاع ألن عؤي الىػٍغ هحر ملؼم لٕىه ٌؿهل كملُت
الخُُِم التي ًِىم بها مجلـ اإلاىاًؿت باكخباعه ؤُغب وؤصعي بىطم الؿىَ اإلالىُت.
في خحن جسى٘ بلع الدكغَلاث ؾلؼت اجساط الِغاع النهاجي بىٌـ الكإن بلى الؿلؼت
الخىٌُظًت ممشلت في الىػٍغ اإلاٖلٍ بالخجاعة في الِاهىن الخىوس ي ( ،)2والىػٍغ ألاو٘ في الِاهىن
اإلاوغبي( ،)3ووػٍغ الصىاكت والخجاعة في الِاهىن ألاعصوي( ،)3مما ًظٌي كليها الؼابم الؿُاس ي الظي
ًدض مً ألاكما٘ الِاهىهُت الخِىُت التي ًصضعها مجلـ اإلاىاًؿت مً زال٘ مؿاهمتها في جمغٍغ
مسخلٍ بغامج الحٖىمت ،وكلى هظا ألاؾاؽ جماش ى مىٍُ حكغَلاث ؤزغي مم الِاهىن الجؼاثغي،
بمىدها ؾلؼت اجساط الِغاع النهاجي ألظهؼة اإلاىاًؿت التي ُامذ بخُُِمها مشل ما ًلله الِاهىن

الٌغوس ي( .)4الظي ؤؤلها لؿلؼت اإلاىاًؿت بلضما هؼكذ صالخُاث طلٗ مً الؿلؼت الخىٌُظًت
 _1بلوؼلي صبرًىت"،الخلغٍٍ بالخضابحر الىُاثُت اإلاخسظة مً ُبل الؿلؼاث ؤلاصاعٍت اإلاؿخِلت في اإلاجا٘ الاُخصاصي
واإلاالي " ،ؤكما٘ اإلالخِى الىػني خى٘ الؿلؼاث ؤلاصاعٍت اإلاؿخِلت في الجؼاثغٔ ،لُت الحِىَ واللمىم الؿُاؾُت،
ظاملت  08ماي ُ ،1945اإلاتً ،ىمي  13و  14هىًمبر  ،2012ص ص.24 –1
ُ _2اهىن جىوس ي عُم  64لؿىت ً ،1991خللّ باإلاىاًؿت وألاؾلاع ،اإلاغظم الؿابّ
 _3ؤهـغ :هص اإلااصة  43مً الِاهىن اإلاوغبي عُم ً ،06 -99خللّ بدغٍت ألاؾلاع واإلاىاًؿت ،مغظم ؾابّ .
 _4ؤهـغ :هص اإلااصة  9مً الِاهىن ألاعصوي عُم  33لؿىت ً ،2004خلمّ باإلاىاًؿت ،مغظم ؾابّ .
Art. 96 de la loi Française n˚2008- 776 du 4 Aout 8 de modernisation de l’économe,
www.LégiFrance.Gov.fr
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ممشلت في وػٍغ الاُخصاص ،وٍالخف مً زال٘ طلٗ ؤن صوع مجلـ اإلاىاًؿت بسصىص
الخجمُلاث ؤلاُخصاصًت خُىي خُض زىله ُاهىن اإلاىاًؿت ؾلؼت خُُِِت للخضزل في
بكاصة جىاػن الؿىَ باجساط الِغاع اإلاىاؾب (اإلاؼلب ألاو٘) ولظمان كضم زغوظها كً مبضؤ
اإلاكغوكُت ؤزظلها اإلاكغق لغُابت الِظاء (اإلاؼلب الشاوي).
املؼلب ألاوٌ
مظمىن اللساز الصادز عً مجلع املىافظت
جخؼلب ٌٓاءة مغاُبت الخجمُلاث الاُخصاصًت الاكتراي الِاهىوي ألظهؼة اإلاىاًؿت
بؿلؼت بجساط الِغاع النهاجي وهظا ما ٓغؾه ُاهىن اإلاىاًؿت الجؼاثغي كلى زالي اإلالمى٘ به
في الِاهىن اإلاوغبي( )1مشال الظي خصغ مهمت مجلـ اإلاىاًؿت في اللمل الاؾدكاعي ومىده
للىػٍغ ألاو٘ خُض ًمٕىه ؤن ًخسظ ُغاعا مللل بما بلضم بهجاػ مكغوق الخجمُم ؤو بةكاصة
بُغاع الىطلُت الؿابِت ؤو بخوُحر ؤو جخمُم اللملُت ؤو اجساط ٔل جضبحر ٌُٓل بظمان ؤو بُغاع
مىاًؿت ٔاًُت ،وبظلٗ جٖىن اإلااؾؿاث اإلاخىاًؿت ؤٓثر كغطت لتهضًض كملُاث الخجمُم
الاُخصاصي اإلااؾت باإلاىاًؿت ال ؾُما ؤهه مىذ الؿلؼت الخِضًغٍت اإلاؼلِت للىػٍغ ألاو٘ في
بخالتها بلى مجلـ اإلاىاًؿت مما ًجلل اللجىء بلُه ُلُل مِاعهت باالؾدكاعة ؤلالؼامُت الظي
ٌلبر كً عؤًه في قٖل جىصُاث ًىٌظها الىػٍغ ألاو٘.
ًجب كلى اإلاٌىطُت ألاوعبُت الخىصل بلى الِغاع النهاجي بكإن الخجمُم الاُخصاصي في
جهاًت الٌدص اإلالمّ ػبِا لىص اإلااصة  8مً الالثدت ألاوعبُت ،خُض جملٗ جِغٍغ مىله بطا
لم ًخىاًّ مم لؿىَ ألاوعبُت ؤو اإلاىاًِت كلُه بكغوغ ؤو بضون قغوغ ،و بالغظىق بلى
الِاهىن الجؼاثغي هجضه ال ًىص كلى ازخصاصه الظي ًصضع في قٖل ُغاع بكإن اإلاماعؾاث
اإلاُِضة للمىاًؿت (الٌغق ألاو٘) لٕىه جظمً ُغاعاث الترزُص بالخجمُم الاُخصاصي( الٌغق
الشاوي) ؤو عًظه (الٌغق الشالض) باإلطاًت لللِىباث اإلاخللِت بالخجملاث اإلاسالٌت إلاخؼلباث
اإلاغاُبت التي جصضع بمىظب ُغاع (الٌغق الشالض).
 _1ؤهـغ :هص اإلااصة  43مً الِاهىن اإلاوغبي عُم ً ،06- 99خللّ بدغٍت ألاؾلاع واإلاىاًؿت ،مغظم ؾابّ .
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الفسع ألاوٌ
جحدًد مجلع املىافظت الخخصاصه
هص اإلااصة  44مً ُاهىن اإلاىاًؿت في ًِغتها الشالشت كلى الخاليً" :مًٕ ؤن ًصغح
اإلاجلـ بمىظب ُغاع مللل بلضم ُبى٘ ؤلازؼاع بطا ما اعجإي ؤن الىُاجم اإلاظٔىعة ال جضزل
طمً ازخصاصه ؤو هحر مضكمت بلىاصغ مِىلت بما ًُه الٌٕاًت " ،وجىص الٌِغة الشاهُت
مً هٌـ اإلااصة كلى الخاليً :ىـغ مجلـ اإلاىاًؿت بطا ٔاهذ اإلاماعؾاث والاكما٘ اإلاغًىكت
بلُه ،جضزل طمً بػاع جؼبُّ اإلاىاص  6و 7و 10و 11و 12ؤكاله ،ؤو حؿدىض كلى اإلااصة 9
ؤكاله.
لم ًىلي اإلاكغق اهخمام بالخجمُلاث الاُخصاصًت في مجا٘ ُبى٘ ؤلازؼاع اإلاغًىق
ؤمامه بمىظب ُاهىن اإلاىاًؿت في ؿل ألامغ  06-95مشال ٍُٓ ػلب الترزُص بإهه اؾدكاعة
ًبضي ًيها اإلاجلـ عؤًه ًىُم بظلٗ في زؼإ جِغٍغ الازخصاص بمىظب هص اإلااصة  23التي
جىص كلى الخاليً «:ىـغ مجلـ اإلاىاًؿت ًُما بطا ٔاهذ اإلاماعؾاث وألاكما٘ اإلاغًىكت بلُه
جضزل في بػاع جؼبُّ اإلاىاص  6و 7و 10و 11و  12اإلاظٔىعة ؤكبله ...وٍمًٕ اإلاجلـ ؤن ٌللً
بمِغع مللل بإن الضكىي هحر مِبىلت بطا ما اعجإي ؤن الىُاجم الىاعصة ال جضزل صمً
صالخُاجه ؤو هحر مضكمت بلىاصغ مِىلتً ،اججهذ بعاصة اإلاكغق بلى جصحُده بسؼإ آزغ في
ؿل ألامغ الؿاعي اإلاٌلى٘ ألهه ؤكاص جٍُُٕ ؤكما٘ مجلـ اإلاىاًؿت بهظا الخصىص بإجها
ُغاعا ولِـ عؤًا مشلما الحا٘ في ألامغ .06_95
ًملٗ مجلـ اإلاىاًؿت ؾلؼت جِضًغٍت بسصىص ُبى٘ ؤلازؼاع اإلاىظه بلُه مً كضم
طلٗ بكغغ حؿبِب الخِغٍغ ًُما ًسص اإلاماعؾاث اإلاُِضة للمىاًؿت( )1وٍصلح هٌـ ألامغ
باليؿبت للخجمُلاث الاُخصاصًت ،وهظا ما ؤٓضه مجلـ اإلاىاًؿت الجؼاثغي في ُظُت
"ؾٌُُؼا٘" التي ُضمذ ػلب بلُه خى٘ جىـُمها وظؼءًا مً الؿىَ ومكاعَم جىمُتها مم
 _1للىٍجي كبض اهلل" ،بزخصاصاث مجلـ اإلاىاًؿت" ،ؤكما٘ اإلالخِى الىػني خى٘ خغٍت اإلاىاًؿت في الِاهىن
الجؼاثغئ ،لُت الحِىَ والللىم الؿُاؾُت ،ظاملت كىابتً ،ىمي 3و  04ؤًغٍل  ،2013ص .5
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ؤخٖام اإلااصجحن  11و 12مً باألمغ عُم ً 06_95غص اإلاجلـ ٔالخالي" :اكخباعا ؤن الكّ الشاوي مً
الؿاا٘ ًخللّ بالخجمُلاث وقغوغ جؼبُّ كخبت  %30التي جسظم بمىظبها هظا الىىق مً
اللملُاث لغُابت مجلـ اإلاىاًؿت ،واكخباعا ؤن هاجحن اإلااصجحن ال ًمًٕ جؼبُِهما بال كلى مكاعَم
الخجمُلاث الىاججت كً اللِىص التى جخظمً جدىٍل اإلالُٕت لٖل ؤو ظؼء مً اإلامخلٖاث ؤو الحِىَ
ؤو الؿىضاث إلاخلامل اُخصاصي ؤزغ ُصض جمٕحن مخلامل اُخصاصي ؤزغ مً مغاُبت مخلامل
اُخصاصي ؤزغ ؤو مماعؾت الىٌىط مً قإهه ان ًضكم كلى وظى الخصىص وطلُت الهُمىت وؤن
ًمـ باإلاىاًؿت"(.)1
بكخباعا ؤن ماؾؿت "ؾىًُؼا٘" في قٖلها الحالى ال جسظم ألخٖام اإلااصجحن  11و 12مً
باألمغ عُم  06_95اإلاخللّ باإلاىاًؿت ؤُغ اإلاجلـ صغاخت كضم بزخصاصه مللال طلًٗ ،جب كلى

اإلاكغق بطن مغاكاة مؿإلت الازخصاص ًُما ًخللّ بالخجمُلاث الاُخصاصًت وَلُض صُاهت
اإلااصة  44مً ُاهىن اإلاىاًؿت اإلاظٔىعة ؤكبله لخجاوػ كغُلت كمل اإلاجلـ بخىًحر ألاصواث
الِاهىهُت الالػمت لبلىن الهضي الظي ٌؿعى بلُه زاصت وؤن ػلب الترزُص كباعة كً ُغاع
ولِـ عؤي.
الفسع الثاوي
كساز كبىٌ الخجمُع الاكخصادي
ًخمشل الوغض ألاؾاس ي مً ًغض الغُابت كلى الخجمُلاث الاُخصاصًت في بخضار
جىاػن بحن اإلاصالح الاُخصاصًت للضولت ،واإلاؿاؽ باإلاىاًؿت الظي جمشله وؿبت  %40مً
اإلابُلاث واإلاكترًاث في الؿىَ اإلالىُت ،وكلُه ججغي صعاؾت جدلُلُت كلى اللملُت إلالغًت
ؤزاعها كلى الؿىَ ،وهي اللىاصغ التي ٌلخمض كليها مجلـ اإلاىاًؿت ٔىُاجم ماصًت لدؿبِب
ُغاع الترزُص( ،)2وهى ما ُصضه اإلاكغق مً كباعة ُغاع مللل الىاعصة في هص اإلااصة  19مً
ُاهىن اإلاىاًؿت.
 _1مجلـ اإلاىاًؿت الجؼاثغي ،عؤي عُم - 02ع 2001 -ماعر في  07ؤٓخىبغ ً ،2001خللّ بةزؼاع ماؾؿت
"ؾٌُُؼا٘" ،مغظم ؾابّ.
 _2بعػٍل الٖاهىت" ،اإلاىاػهت بحن اليكاغ الخىاًس ي وخِىَ اإلاؿتهلٗ " ،ؤكما٘ اإلالخِى الىػني خى٘ اإلاىاًؿت وخماًت
اإلاؿتهلٗٔ ،لُت الحِىَ ،ظاملت كبض الغخمان محرة ،بجاًت ،ؤًام  17و 18هىًمبر  ،2009ص. 111
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وَؿخٌاص مً هظا الِغاع في خالت وظىص آزاع اًجابُت مدخملت لللملُت اإلالىُت 1حوؼي
ما هى ؾلبي ًيها وطلٗ مً زال٘ جؼبُّ ألاهضاي الخىمىٍت للضولت مً حصجُم الاؾدشماع
وجىىَم الصاصعاث بىاؾؼت بكاصة هُٖلت ألاوكؼت الاُخصاصًت وجضكُم الِضعة الخىاًؿُت
للماؾؿاث الىػىُت في الاؾىاَ الضولُت.
وبالخالي ًةن ُغاع مجلـ اإلاىاًؿت بالترزُص إلاماعؾت كملُت الخجمُم في الؿىَ
الجؼاثغٍت ُض ًٖىن صغٍدا (ؤوال) في خحن ؤن اإلاكغق لم ًخؼغَ بلى مؿإلت الترزُص
الظمني ،في خالت ؾٖىث مجلـ اإلاىاًؿت ،كٕـ الدكغَلاث ألازغي (زاهُا).
أوال _ الترخُص الصسٍح بالخجمُع
بطا لم ًًٕ للخجمُم ؤزاع ؾلبُت كلى الؿىَ ًةن مجلـ اإلاىاًؿت ًغزص به صون
بقٖا٘ (أ) هحر ؤن الترزُص بالخجمُم في الحالت الشاهُت ؾببه ًسخلٍ كً الحالت ألاولى،
باكخباعه ال ٌلخمض كلى مضي اإلاؿاؽ باإلاىاًؿت بهما ًإزظ بلحن ؤلاكخباع اإلابرعاث ؤلاُخصاصًت
التي ًدخاظها الؿىَ وؤلاُخصاص الىػني لظلٗ مىدذ ؾلؼت جِضًغٍت إلاجلـ اإلاىاًؿت بةػالت
ؾلبُاث اإلاىاًؿت في الؿىَ في بػاع ما ًٌغطه مً قغوغ ؤو ما جِضمه اإلااؾؿاث مً
حلهضاث(ب).
(أ) الترخُص الصسٍح والعادي.
بطا ٔان الخجمُم ال ًىافي اإلاىاًؿت ،وال ًُِضها ػبِا للمِاًِـ اإلالخمضة لخِضًغ
()2

الخجمُم

ًةهمجلـ اإلاىاًؿت ًِبل الخجمُم مباقغة وصون قغوغ ؤو حلهضاث مً

اإلا اؾؿاث اإلالىُت  ،وكلى هظا ًةن بُغاع مجلـ اإلاىاًؿت بلضم ازخصاصه بالىـغ في
اللملُت بمشابت جإُٓض كلى جىًغ هظا الكغغ وًِا للماصة  17مً ُاهىن اإلاىاًؿت ،وٓظا

 _1وهي ألاؾباب الغثِؿُت إلخالت الخجمُم كلى عُابت مجلـ اإلاىاًؿت ،ؤهـغٓ :خى مدمض الكغٍٍ ،اإلاماعؾاث اإلاىاًُت
للمىاًؿت في الِاهىن الجؼاثغي ،صعاؾت مِاعهت بالِاهىن الٌغوس ي ،اإلاغظم الؿابّ ،ص .229
 _2زماًلُت ؾمحر ،كً ؾلؼت مجلـ اإلاىاًؿت في الؿىَ ،مظٓغة ماظؿشحر في الِاهىنً ،غق جدىالث الضولتٔ ،لُت
الحِىَ واللمىم الؿُاؾُت ،ظاملت مىلىص ملمغي ،جؼي وػو  ،2013،ص .59
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جؼابِه مم ؤخٖام اإلااصة  18و اإلااصجحن  15و 16مً هٌـ الِاهىن ،ومً زم ًةن طلٗ ًآض
كلى ُبى٘ اللملُت.
وبىاء كلى هظا جٖىن اللملُت في وطلُت ُاهىهُت ٓما ؤن ؤزاعها جخماش ى مم ؤهضاي
اإلاىاًؿت وهى ما ًجللها زاعط بػاع اللملُاث اإلالىُت بالغُابت بمىظب ُغاع صاصع كً مجلـ
اإلاىاًؿت.
وُض حؿعى الضولت لخضكُم بلع اإلاجاالث بما ٌلىص بالٌاثضة كلى الاُخصاص
واإلاؿتهلٕحن (ً ،)1الشِل الاُخصاصي إلاكغوكاث الخىػَم اللمالُت مشال ًدِّ جىاػن للملُت
ججمُم اُخصاصي جخم كلى مؿخىي ؾىَ مىخج ملحن حكاعٓها ًُه جلٗ اإلاكغوكاث وطلٗ ما
ٌلىض الاكخضاء كلى اإلاىاًؿت.
(ب) الترخُص املشسوغ
ُض ًٖىن الترزُص الصاصع كً مجلـ اإلاىاًؿت مكغوػا ،خُض جخلهض اإلااؾؿاث
اإلالىُت بىٌؿها بمجمىكت مً الكغوغ تهضي بؼبُلتها للخسٌٍُ مً خضة مؿاؾها
باإلاىاًؿت .وفي هظه الحالت ًةن ؤظا٘ الخلهضاث جٌغض كلى ألاػغاي الظًً ًلتزمىن
بدىٌُظها زاللها .وفي خالت كضم اخترام هظه الكغوغ ًةن مجلـ اإلاىاًؿت بةمٖاهه ؤن
ًٌغض كِىباث مالُت جصل بلى  %5مً عُم ألاكما٘ زاعط الغؾىم.
اإلادِّ في الجؼاثغ زال٘ ؤزغ ؾىت مولِت مً اليكاغ لٖل ماؾؿت مً الخجمُم ،ؤو
اإلااؾؿت الىاججت كً الخجمُم(.)2
یىظض هىكان مً الكغوغ و الخلهضاث ،الىىق ألاو٘ یكمل الالتزاماث ؤو الخلهضاث
التي جم ؽ ھیٖلت اإلااؾؿت ٔالخلھض مشال بخدىیل بلع وكاػاث اإلااؾؿاث اإلالىیت ،ؤو
مداولت الاؾدشماع في بلع اإلاكاعیم ،جدىیل مؿاھماجھا بلى ماؾؿت ؤزغي .و یلخبر ھظا
 _1ؤهـغ:
ZOUAIMIA Rachid , Droit de la conccurence,op.cit.p185
 _2ؤهـغ اإلااصة 3و 4مً اإلاغؾىم الخىٌُظي عُم 242_11الصاصع في 10ظىٍلُت ً 2011خظمً بوكاء ُؿُمت عؾمُت
للمىاًؿت وٍدضص مظمىجها وٓظا ٌُُٓاث جؼبُِها ،ط ع ط ط  ،كضص  39صاصع في 13ظىٍلُت .2011
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الىىق مً الخلھضاث ألآثر ب ھا حلھضاث َّ ّبمضة ّ
مدضصةٓ ،ما ّؤن اؾخلماال و ًلالیت ،بالىـغ
ّ
بلى ؤهھا ال جخلل یؿھل بزباث مضي جدِیِھا لٖىهھا ؿاھغیت .و ھى كٕـ الىىق الشاوي الظي
یكمل الالتزاماث ؤو الخلھضاث التي جمـ ؾلىْ و ؤكما٘ اإلااؾؿاث اإلالىیت ،هغطھا حویحر
ػبیلت كما٘ اإلااؾؿاثًِ ،ض یٖىن مىطىق الخلھض ھى الالتزام باللؼاء ؤو ًلل ش يء ؤو
كضم ًلل ش يءٔ ،االلتزام مشال بالكغاء مً بلع ألاكىان الاُخصاصیحن مم مىم البیم
اإلاغجبؽ بالخضماث ،و حلخبر ھظه الخلھضاث ؤُل ًلالُت ٔىهھا وُخیت و مغجبؼت ّبمضة ّ
مدضصة،
ّ
و ھظا ما یلني كضم ًلالیخھا بلض اهخھاء جلٗ اإلاضةٓ .ما ؤهه یصلب في بلع ألاخیان بزباث
مضي الالتزام بھا وُض ُضم مجلـ اإلاىاًؿت الٌغوس ي عؤًا في ُظُت  Pathéالكغٓخحن
لصاالث اللغض الؿِىماجي في قىاعق باعَـ الغثِؿُت والتي جللب صواع ٓبحرا في الغواط
الخجاعي لألًالم الؿِىماثُت ،وجمخلهما بمغٓؼ هام في ؾىَ بهخاط ألاًالم الؿِىماثُت ؾىي
ًضًلهم بلى ُصغ صوع اللغض التي ًملٖىجها كلى ألاًالم التي ًيخجىجها ما ًاصي بلى جُُِض
اإلاىاًؿت ،اُترح مجلـ اإلاىاًؿت كلى وػٍغ الاُخصاص اإلاىاًِت كلى كملُت ؤلاهضماط بحن
الكغٓخحن كلى ؤن ًِىمىا ببُم صاالث اللغض اإلاىظىصة باألخُاء الغثِؿُت إلاكغوكاث
مؿخِلت كنهم.
وُامذ ماؾؿت " اللؼٍؼٍت بىضة اإلاخدضة" بؼلب اإلاىاًِت كلى بجمام كملُت ججمُم
بُخصاصي بكغاء ماؾؿت "ظُان الؿلىصًت اإلادضوصة " اللخان حلمالن في مجا٘ ججاعة
الخجؼثت الخمىٍني لظا ُامذ ألاماهت اللامت إلاجلـ اإلاىاًؿت الؿلىصي بضعاؾت الؼلب وًِا
للِىاكض اإلاىـمت للخجمُم ؤلاُخصاصي

واظغاء الضعاؾت الاُخصاصًت الالػمت ومضي جإزحر

اللملُت اإلالىُت كلى الؿىَ ،وزلصذ الض عاؾت بلى ؤن الخجمُم ؤلاُخصاصي ًجلل اإلااؾؿت
الىاججت كىه في وطم مهُمً وؿبخه  % 40في ملـم ؤؾىاَ اإلاضن واإلاداًـاث اإلالىُت،
وبالغهم مً طلٗ جىصمذ الضعاؾت بلى ؤهه مً اإلامًٕ اإلاىاًِت كلى بجمام كملُت الخجمُم
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وًّ مبرعاث طٓغث في الضعاؾت مم بلؼامها جؼبُّ ؾُاؾاث حؿىٍُِت وؾلغٍت مىخضة في
ظمُم في ظمُم مضن ومداًـاث اإلاملٕت الؿلىصًت(. )1
ٌلخبر الِبى٘ اإلاكغوغ جؼبُِا لؿُاؾت الجؼاثغ ؤلاُخصاصًت ألن مجلـ اإلاىاًؿت آلُت
ٌؿهم في طلٗ مً زال٘ بعؾاء خلى٘ جظمً كضم جدى٘ الخجمُلاث ؤلاُخصاصًت مً آصاة
للخىمُت والخؼىع بلى ؤزغي جمشل الاخخٖاع وهظا هى الضوع الظي ؤوكإ مً ؤظمه.

.

ٓما حلخبر اإلااؾؿاث اإلاٖىهت للملُت الخجمُم آلُت جؼمم كلى ألاصاء الىؿٌُي للؿىَ
بما جملٕه مً ملغًت ٔاًُت به بلى ظاهب مجـ اإلاىاًؿت الظي هى زبحر باإلاىاًؿت ،لظلٗ
مىدها اإلاكغق بمٖاهُت التزامها مً جلِاء هٌؿها بخلهضاث مً قإجها جسٌٍُ آزاع الخجمُم
كلى اإلاىاًؿت وًِا ألخٖام هص اإلااصة  19مً ُاهىن اإلاىاًؿت.
ثاهُا -حالت طىىث مجلع املىافظت
لم یخلغض اإلاكغق الجؼاثغي بلى هظه الىِؼت ،ؤي خالت ججاوػ ّمضة  3ؤقھغ صون البذ
ّ
ًٕیٌىٕیٍ ؾٖىجه؟ .عّبما ھظه سوغة لم یىدبه لھا اإلاكغق الجؼاثغي ،و ھى كٕـ ما
في طلٗ،
ّ
خضر باليؿبت للمكغق الظي ًصل في ألامغ ،و طلٗ بالىص كلى ؤهه في خالت ؾٖىث ؾلؼت
اإلاىاًؿت ًھظا یلؼي الحّ ألصحاب الخجمیم بزؼاع الىػیغ اإلاٖلٍ باالُخصاص مً ؤظل
الترزُص باللملُت ( ،)2وُض ؤكخبر كضم بجساط ؾلؼت اإلاىاًؿت ُغاعها في اإلاضة اإلادضصة لظلٗ
بمشابت جغزُص وًّ ؤخٖام هص اإلااصة  430الٌِغة  05مً الِاهىن الخجاعي (.)3

ُ_1غاع مجلـ اإلاىاًؿت الؿلىصي ،عُم  ،2009 – 48صاصع بخاعٍش ً ، 2009 – 10 – 06خللّ باإلاىاًِت كلى ُُام
قغٓت "اللؼٍؼٍت بىضة اإلاخدضة" بكغاء قغٓت "ظُان الؿلىصًت اإلادضوصة" ،ؤهـغ اإلاىُم الالٕترووي الخالي:
 www.ccp.org.saجم الاػالق بخاعٍش2016 /01/15:
 _2جىاث ؤما٘ ،اإلاغظم الؿابّ ،ص 145
 _3ؤهـغ:
Le code de commerce français, op.cit.
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عًلذ ُظُت ججمُم بُخصاصي ؾىت )1(2005ؤمام مجلـ اإلاىاًؿت الجؼاثغي لم
ًصضع ًيها ؤي ُغاع هدُجت ظمىص كمله في جمٗ اإلاغخمت ،بال ؤهه بمِابل طلٗ جىظض هصىص
ُاهىهُت ؾاعٍت اإلاٌلى٘ لم حؿخٌُض منها اإلااؾؿاث اإلالىُت ألن خالت الؿٖىث هحر مبرعة
ُاهىها ،كلى زالي وطم ملـم الدكغَلاث التي حلخبر ًىاث مضة مدضصة لخُُِم اللملُت
صون اكتراض ظهاػ اإلاغاُبت جغزُصا طمىُا .مشلما هى الىطم باليؿبت للمكغق الخىوس ي(.)2
الظي اكخبر كضم الغص مً ػغي الىػٍغ اإلاٖلٍ بالخجاعة في ؿغي ؾخت ؤقهغ مً جاعٍش ؤلاكالم
ُبى٘ طمىُا لللملُت اإلالىُت ،ؤما الالثدت ألاوعبُت(ًِ )3ض ؤكخبرث الخجمُم بمىظب هص
اإلااصة  10الٌِغة  6مىُا مىاًّ للؿىَ اإلاكترٓت بطا لم جإزظ اإلاٌىطُت ُغاع ملُىا في ؿل
اإلاضة اإلادضصة ؤما هص اإلااصة  12مً ُاهىن اإلاخللّ بدغٍت الاؾلاع واإلاىاًؿت اإلاوغبي (ًِ )4ض
هصذ كلى هٌـ اإلالنى ٔالخالي:
ٌعخبر عدم الجىاب خالٌ مدة شهسًٍ كبىال طمىُا ملشسوع الترهيز...وٍسفع ألاجل
املرهىز إلى طخت أشهس إذا أحاٌ الىشٍس ألاوٌ ألامس إلى مجلع املىافظت.
ؤما اإلاكغق الجؼاثغي ًِض هص في اإلااصة  20مً ُاهىن اإلاىاًؿت كلى ؤهه" ال ًمىً أن
ًخخر أصحاب عملُت الخجمُع أي جدبير ًجعل الخجمُع ال زجعت فُه ،خالٌ املدة
املحددة لصدوز كساز مجلع املىافظت" وهى ما ًٌهم مىه ؤن ألاػغاي اإلالىُت ًمًٕ لها
جىٌُظ الخجمُم في الىاُم بلض اهتهاء مضة زالزت ؤقهغ التي ًلتزم اإلاجلـ بالبض ًُه( )5وٍٖىن
مكغوق لًٕ مً ؤظل جضكُم صوع مجلـ اإلاىاًؿت في الؿىَ وجٕغَـ لحِىَ اإلااؾؿاث

 _1عاهضا ؤهضعٍا ،اللُاصي عٍم وآزغون  ،ؾُاؾت اإلاىاًؿت في الكغآت الُىعومخىؾؼُت ،جِغٍغ مً بكضاص اإلالهض ألاوعبي
للضاثغة اللامت اإلاغٓؼ ألاوعبي للمىاػّ في بػاع بغهامج ًىعمُض للؿىَ  30ظىلُت  ،2007ص .112
 _2اإلااصة  8مً الِاهىن الخىوس ي عُم  64لؿىت ً ،1991خلمّ باإلاىاًؿت وألاؾلاع ،مغظم ؾابّ
 _3ؤهـغ :
Règlement CE n° 139- 2004, op.cit
ُ _4اهىن موغبي عُم ً ،06-99خللّ بدغٍت ألاؾلاع واإلاىاًؿت ،مغظم ؾابّ.
 _5ؤًذ مىصىع ٓما٘ ،مغاُبت الخجمُلاث الاُخصاصًت في الِاهىن الجؼاثغي :بقٖالُت الخىًُّ بحن اإلاصالح ،ؤكما٘
اإلالخِى الىػني خى٘ اإلاىاًؿت  ،ص .7
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مً ظهت ؤزغي ًجب كلى اإلاكغق الجؼاثغي ؤن ًخضزل لؿض الٌغان اإلاىظىص كلى هظا
اإلاؿخىي.
الفسع الثالث
كساز زفع الخجمُع
بطا لم ًخمًٕ ؤػغاي اللملُت جِضًم ؤصلت خى٘ مضي ؤهمُت اللملُت ومؿاهمتها في
جدُِّ الخؼىع الاُخصاصي والاظخماعي ؤو في خالت كضم اخترامها ؤو عًظها للكغوغ التي
اُترخها كليها مجلـ اإلاىاًؿت ؤو ختى في خلت كضم جِضًمها جىاػالث جظمً حوؼُت ؾلبُاث
اإلاهىُت كلى اإلاىاًؿت ًصضع مجلـ اإلاىاًؿت ُغاعا بالغًع (ؤوال) ولًٕ هٌـ اللملُت ُض
جٖىن مدل ُغاع بالترزُص الخلِاجي مً ػغي الحٖىمت اكخماصا كلى ملاًحرها في جِضًغ
اإلاصلحت اللامت ؤو الخاصت (زاهُا)
أوال _أطباب زفع الخجمُع مً ػسف مجلع املىافظت.
ًخسظ مجلـ اإلاىاًؿت ُغاع عًع كملُت الخجمُم في خالت ما بطا الخف ؤن مً قإجها
اإلاؿاؽ باإلاىاًؿت و الِظاء كلیھا( ،)1بلض بغوػ الىظه الؿلبي لها وٍـهغ طلٗ كلى مؿخىي
اإلااؾؿاث اإلالىُت ؤو في الؿىَ الخىاًؿُت وجىلٕـ ؤطغاع طلٗ كلى ؤلاُخصاص الىػني
واإلاؿتهلٗ ملا مشل الِظاء كلى اإلااؾؿاث الصوحرة واإلاخىؾؼت والخدٕم في ألاؾلاع وَلخبر
حلؼٍؼ وطلُت الهُمىت ؤهم ؾبب لصضوع ُغاع الغًع ألهه ًمشل وطلُت اخخٖاع الِلت الظي
ًِلص مً صوع باقي اإلااؾؿاث اإلاىاًؿت ،بدُض ال جغاعي ؤهضاي ُاهىن اإلاىاًؿت اإلاؿؼغة(.)2
وٍبضو ؤن ُغاع عًع الخجمُم في الِاهىن الجؼاثغي ؤٓثر بمٖاهُت للخىٌُظ كلى ؤؾاؽ
اهه جلتزم اإلااؾؿاث اإلالىُت بمىظب اإلااصة  17مً ُاهىن اإلاىاًؿت بخِضًم مكغوق الخجمُم
ولِـ الخجمُم ،هظا كلى زالي الِىاهحن التي حؿمذ بدىٌُظ الخجمُم وصزىله خحز الخىٌُظ
زم ٌلغض كلى ؾلؼت اإلاىاًؿت وٍلِى ُغاع الغًع بؿبب الغُابت الؿابِت التي ٓغؾها

 _1جىاث ؤما٘ :مغظم ؾابّ ،ص 145
 _2اللاًب قلبان ،مغظم ؾابّ ،ص .101
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اإلاكغق الجؼاثغي ،التي ًخم ًيها الخصضي للملُت الخجمُم ُبل ؤن جٖىن ًللُت في الؿىَ بط
حؿخوغَ مضة ػىٍلت إلعظاق الحالت بلى ما ٔاهذ كلُه.
واإلاالخف ؤن ألاػغاي اإلالىُت جخسلى كً اللملُت اإلاِترخت ججىبا لِغاع الغًع وهى ما
ًٌؿغ ُلت هظا الىىق مً الِغاعاث في ؤهلب الهُئاث اإلاغاُبت في اللالم(. )1
ٓما ُض ًٖىن ُغاع الغًع ؤًظا عاظلا بلى الخلهضاث التي ؤزظتها ألاػغاي اإلالىُت
كلى كاجِها بطا ٔاهذ هظه ألازحرة مً هحر اإلامًٕ ؤن جاصي بلى اػالت آلازاع الؿلبُت كلى
اإلاىاًؿت (. )2
لًٕ عهم عًع الخجمُم بمىظب الِغاع الصاصع كً مجلـ اإلاىاًؿت بلض كضم جمًٕ ؤصحابه مً
بزباث الٌىاثض التي ٌلىص بها كلى اإلااؾؿاث اإلالىُت ؤو كلى الاُخصاص الىػنيُ ،ض جغي ألاػغاي
اإلالىُت ،ؤو الىػٍغ اإلاٖلٍ بالخجاعة ؤو الىػٍغ اإلالني بالِؼاق اإلالني بالخجمُم ،زالي طلٗ ،وكلى
طلٗ مىذ لهم الكغق الجؼاثغي بمٖاهُت خّ الغص بمىظب الاكتراطاث التي ًغًلىجها ،ووظهاث
الجزع ؤمام الحٖىمت التي ًمٕنها مسالٌت ُغاع مجلـ اإلاىاًؿت.

ثاهُا -جدخل الحىىمت للترخُص بالخجمُع الاكخصادي:
ختى وبن ٔان مىٍُ مجلـ اإلاىاًؿت هى الغًعً ،ةن هظا الِغاع ال ٌولّ ٔل ألابىاب
ؤمامه ( ،)3ماصام ؤن اوسحاب الضولت مً الحِل الاُخصاصي هى مبرع اوكاء الؿلؼاث ؤلاصاعٍت
اإلاؿخِلت

()4

وهى ما ًٌؿغ مىذ مجلـ اإلاىاًؿت ازخصاصا ؤصُال في الترزُص بالخجمُلاث

الاُخصاصًت ،لٕىه اؾخصىاء وزضمت ألهضاي الخِضم الاُخصاصي وجؼىعه ،زى٘ الِاهىن للحٖىمت
ؤن جغزص به جلِاثُا بطا اُخظذ اإلاصلحت اللامت طلٗ ،خُض جىص اإلااصة  21مً ُاهىن
اإلاىاًؿت كلى ما ًليً ":مىً أن جسخص الحىىمت جللائُا إذا اكخظذ املصلحت العامت ذلً أو

 _1ؤًذ مىصىع ٓما٘ "،مغاُبت الخجمُلاث الاُخصاصًت في الِاهىن الجؼاثغي " ،مغظم ؾابّ ،ص.11
 _ 2بً وػاؽ بًمان ،مغظم ؾابّ ،ص 122.
 _3بً وػاؽ بًمان ،مغظم ؾابّ ،ص.122
 _4ؤهـغ:
Conseil d’Etat Français, les autorités administratives indépendantes, rapport public, E.D.C.E , n° 52, 2001,p.
278.
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بىاءا على ػلب مً ألاػساف املعىُت بالخجمُع الري وان محل زفع مً مجلع املىافظت
وذلً بىاءا على جلسٍس الىشٍس امليلف بالخجازة والىشٍس الري ًدبعه اللؼاع املعني بالخجمُع".

ًخطح مً زال٘ هظه اإلااصة ؤن جدغٍٗ اإلاغاُبت ًٖىن بىاء كلى جِغٍغًٍ مِضمحن مً
ػغي الىػٍغ اإلاٖلٍ بالخجاعة ،والىػٍغ الظي ًدبله الِؼاق اإلالني بالخجمُم وهظا كىض وظىص
مصلحت كامت (( )1أ) ،وُض ًٖىن بىاء كلى ػلب مً ألاػغاي اإلالىُت كىض وظىص مصلحت
زاصت(( )2ب).
أ_الخلسٍس املسفىع مً ػسف الىشٍس امليلف بالخجازة و الىشٍس امليلف باللؼاع الري ًدبعه
الخجمُع.
حلخبر اإلاصلحت الاُخصاصًت اللامت للبالص ،الهضي الغثِس ي لغُابت الخجمُم ُبل
الترزُص به ،ولٖىن اإلاصلحت اللامت ًٕغة مغهت ُابلت للخؼىع خؿب ألاوطاق الاُخصاصًت
الؿاثضة في مغخلت ماًِ ،ض زص اإلاكغق الجؼاثغي الحٖىمت بخِضًغ طلٗ وهظا زضمت
لجىعها الاُخصاصي والاظخماعي( ،)3وهظا اإلاِخط ى ٔان مً ؤزاعه ؤن جم جٌؿحر مٌهىم
اإلاصلحت اللامت بمىـىع واؾم ،ؤطٍُ بلى اولٖاؽ كملُت الخجمُم ًُه كلى مؿخىي
الدكوُل ٔل ما حهخم بالبِئت ،واإلاؿتهلٗ (ٓ ، )4ما ؤصي طلٗ بلى جضزل اكخباعاث ؾُاؾُت،
التي مً هخاثجها ازخالي الِغاعاث الصاصعة بكإن مصحر كملُاث الخجمُم ،هـغا الػصواظُت
ألاظهؼة التي ؤؾىضث بليها هظه اإلاهمت ( مجلـ اإلاىاًؿت مً ظاهب والحٖىمت ممشلت في وػٍغ
الاُخصاص في ًغوؿا ،ؤو الخجاعة في الجؼاثغ مً ظاهب ؤزغ)(. )5
 _1ؤهـغ:
AREZKI Nabila, Contentieux de la Concurrence, Mémoire en vue de l’obtention du diplôme de Magister
en Droit, Option Droit Public des Affaires, Université Abderrahmane MIRA , Faculté de Droit, Bejaia, 2011,
p. 81.
 _2جحروس ي مدمض ،مغظم ؾابّ ،ص .242
 _3مؿلض ظال٘" ،مضي اؾخِاللُت وخُاص مجلـ اإلاىاًؿت "،اإلاجلت الىِضًت للِاهىن والللىم الؿُاؾُت ،كضص 01
 ،2009ص .222
4
_ Marie Chantal-Boutard-Lavard et Guy Cavinet. Op. p126.
5
_ Andrée Decocq, Les concentrations, gazette du palais, n°43,44,du Février 1997 (spécial de droit de la
concurrence) p :18
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وفي بػاع مهمت جِضًغ كملُت الخجمُم ومضي مؿاهمخه في جدُِّ الخِضم الاُخصاصي
بالكٖل الظي ٌؿاكض كلى حلىٍع ألاطغاع الالخِت باللملُت الخىاًؿُت ( ،)1كلى مجلـ
اإلاىاًؿت وٓظا الحٖىمت مغاكاة ،مضي الِضعة الخىاًؿُت للميكأث اإلالىُت باإلاِاعهت مم
اإلاىاًؿت الضولُت ،وهى ؤمغ بًجابي ًخماش ى مم الوغض الظي وظض مً ؤظله ُاهىن اإلاىاًؿت،
وكلى ألازص الِىاكض التي حؿمذ بهظه اللملُت (في بػاع اإلااصة  19و .)21
وهى جغوٍع للماؾؿاث الجؼاثغٍت كلى جدمل ؤكباء اإلاىاًؿت الضولُت في بػاع كىإلات
الاُخصاص.
ومً هىا ًةن مجلـ اإلاىاًؿت ال ًملٗ ؾلؼت جِغٍغ الخىمُت الاُخصاصًت للبالص
بمٌغصه ًهى مُِض باإلاصلحت اللامت بمٌهىمها الىاؾم(ً ،)2باكخباعه ؾلؼت بصاعٍت مؿخِلت
كهضث له مهمت خماًت الؿىَ وجغُُت اإلاىاًؿت ًهى ًغاُب الخجمُلاث الاُخصاصًت مغاكُا
في طلٗ مِخظُاث اإلاىاًؿت الحغة ،وٓبضًل كً طلٗ للحٖىمت ؤًظا ُغاءتها الخاصت التي
بمىظبها جغاظم ُغاع الغًع الظي ُض ًازغ كلى الؿُاؾت الاُخصاصًت الىػىُت وجظمً كضم
جىؾُم جىٌُظ ُىاكض اإلاىاًؿت كلى هدى ًخلاعض مم اإلاصلحت اللامت اإلامشلت في خماًت
اإلاصلحت ؤلاُخصاصًت والخسؼُؽ وحلؼٍؼ مصالح اإلاؿتهلٕحن(.)3
وُغاع مجلـ اإلاىاًؿت اإلاخظمً عًع الخجمُم ًمًٕ ججاوػه مً زال٘ جِضًم جِغٍغ
للحٖىمت التي جمشل ؾلؼت الضولت بىاؾؼت ػلب مكترْ بحن وػٍغ الخجاعة والىػٍغ الظي
ًدبله الِؼاق اإلالني بالخجمُم ،باكخباعهما ؤٓثر صعاًت بالخجمُم بىاء كلى اإلاللىماث التي
ؾبّ وؤن ُضماها للمجلـ في بػاع ؤلاؾدكاعة اإلاؿبِت ،وبالخالي ًً اإلاكغق ًٖىن ُض خٌف
 _1وفي هظا الؿُاَ ظاء في هص اإلااصة ًِ 42غة  2مً ُاهىن خغٍت ألاؾلاع واإلاىاًؿت اإلاوغبي:
"ًىظس مجلع املىافظت فُما إذا وان مشسوع الترهيز أو عملُت الترهيز حظاهم في الخلدم الاكخصادي مظاهمت وافُت
لخعىٍع ألاطساز الالحلت باملىافظت ،وٍساعي املجلع اللدزة الخىافظُت للميشأث املعىُت بامللازهت مع املىافظت
الدولُت"
 _2مىصىعي الؼًٍ" ،صوع الضولت في جىـُم اإلاىاًؿت ومىم اإلاماعؾاث الاخخٖاعٍت ،في ؿل بُخصاص الؿىَ :خالت الجؼاثغ،
مجلت ؤبدار ُاهىهُت واُخصاصًت ،كضص بخضي ككغ ،ظىان ، 2012ص .302
 _3بً لؼغف منى "،الؿلؼاث ؤلاصاعٍت اإلاؿخِلت في اإلاجا٘ اإلاصغفي :وظه ظضًض لضوع الضولت" ،مجلت بصاعة ،اإلاجلض
،12كضص ،2002، 24ص.57،
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صوعهما في عؾم الؿُاؾت اللامت لإلُخصاص الىػني باكخباعهما اإلاؿاوالن كً طبؽ
الؿىَ ،وللحٖىمت بلض طلٗ ؤن حؿخلمل ؤلُت الخجملاث الاُخصاصًت بىاء كلى هص اإلااصة
 21مٕغع و جِىم بخمغٍغ مسؼؼاث الخىمُت الىػىُت واإلادلُت .خُض جىص اإلااصة  21مٕغع
كلى ما ًلي  ....":باإلطافت إلى ذلً ال ًؼبم الحد املىصىص علُه في املادة  11اعاله على
الخجمُعاث التي ًمىً أن ًثبذ أصحابها أنها جؤدي ال طُما إلى جؼىٍس كدزاتها الخىافظُت
أو حظاهم في جحظين الدشغُل أو مً شأنها الظماح للمؤطظاث الصغيرة واملخىطؼت
بخعصٍص وطعُتها الخىافظُت في الظىق" بىاء كلى هظا الىص بةمٖان الؿلؼت الدكغَلُت
بكٌاء بلع اإلاجاالث مً مجا٘ اإلاغاُبت زاصت التي جخؼلب الخىمُت ِٓؼاق الٌالخت الظي
ٌلاوي اللضًض مً اإلاكأل زاصت طلٍ ؤلاهخاط وجضهىع وؿبت الصاصعاث( ،)1وهى ما ًجلل
ؾلؼت الترزُص اإلامىىخت للحٖىمت جخماش ى مم ما مىده ُاهىن اإلاىاًؿت للؿلؼت
الدكغَلُت خُض جىص اإلااصة اإلاظٔىعة " :جسخص ججمُعاث املؤطظاث الىاججت عً جؼبُم
هص حشسَعي أو جىظُمي"(.)2
(ب) – الؼلب امللدم مً ألاػساف املعىُت بالخجمُع:
في الحالت التي جٖىن اإلاصلحت الخاصت ألخض ؤػغاي الخجمُم مهضصةً ،مٕنها جِضًم
ػلب بلى الحٖىمت ،وهىا ٌؿخىظب ألامغ كلى اإلااؾؿاث اإلالىُت بزباث الجىاهب ؤلاًجابُت
التي لم ًإزظها ُغاع عًع الخجمُم بلحن ؤلاكخباع وؤن جشبذ ؤًظا بإن هظه الجىاهب اإلاهملت
ٔاهذ ؾخلىص كليها بالىٌم مً زال٘ كملُت الخجمُم ،مشل جٌاصي بًالؽ بخضي اإلااؾؿاث
ؤو الخلاون في مجا٘ البدض ؤو صخع بصكاءاث مجلـ اإلاىاًؿت مشل هٌي صاًم الؼٍاصة في
الِىة مً ؤظل الخدٕم في ألاؾلاع ،ألن عًع مجلـ اإلاىاًؿت هالبا ما ًاؾـ كلى اإلاىاػهت

 -1ؤهـغ :بىخٌص خآمي " ،ؤلاصالخاث والىمى الاُخصاصي في قما٘ بًغٍُِا :صعاؾت مِاعهت بحن اإلاوغب والجؼاثغ
وجىوـ ،مجلت قما٘ اًغٍُِا ،اللضص الؿابم، 2007 ،ص ص .24- 01
 - -2هٌـ اإلاىٍُ اكخمضه اإلاكغق الٌغوس ي في الِاهىن الخجاعي خُض ؤظاػ للىػٍغ اإلاٖلٍ باإلُخصاص بكاصة الىـغ في ال
كىضما جِغع ؾلؼت اإلاىاًؿت كضم الترزُص بها بطا اُخظذ اإلاصلحت اللامت طغوعة طلٗ الخجمُم في اإلااصة .
 L7430_3مً ُاهىن اإلاىاًؿت الٌغوس ي ،مغظم ؾابّ.
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بحن اإلاىاًم وألاطغاع اإلاترجبت كلى اإلاىاًؿت التي ال ًمًٕ ؤن جٖىن مىطىق لهظا الىىق مً
الؼلباث اإلاِضمت ؤمام الحٖىمت.
ًمشال ًغاعي وػٍغ الاُخصاص الٌغوس ي مالخـاث ألاػغاي اإلالىُت بالخجمُم ،مِبل
التزامها بالخىٌُظ الٌللي للخلهضاث التي مً قإجها الخسٌٍُ مً ؤزاع الخجمُم كلى
اإلاىاًؿت( .)1وهي مً الحلى٘ التي ًمًٕ للحٖىمت الجؼاثغٍت الاُخضاء بها مً زال٘ مغاكاث
الخلهضاث اإلاِضمت مً ػغي اإلااؾؿاث اإلالىُت ؤمام مجلـ اإلاىاًؿت وبظباعها كلى
جىٌُظها.
لم ًدضص هص اإلااصة  21بظغاءاث ػلب الترزُص بالخجمُم الظي ًِضمه ألاػغاي
اإلالىُىن ؤمام الحٖىمت ،لٕىه عبؼه بازخصاص مجلـ اإلاىاًؿت ،وهى ما ًجللها جخمازل مم
الكغوغ اإلاىصىص كليها في اإلاىاص 15بلى  18مً هٌـ الِاهىن ،ولًٕ هظا هحر ٔاي إلػالت
الومىض اإلاىظىص في اإلااصة وهـغا ألهمُت مؿإلت الترزُص الصاصع كً الحٖىمت ًللى اإلاكغق
الخضزل بىطلها في بػاع مدضص مً الىاخُت اإلاىطىكُت وؤلاظغاثُت زضمت إلاصالح اإلااؾؿاث
واإلاصلحت اللامت ،ألن الاُخصاص الحغ ًِخط ي مىاًؿت خغة طمً خُاص الضولت وكضم
جضزلها في اإلاجا٘ ؤلاُخصاصي بال لخدضًض اإلاِاًِـ الِاهىهُت وخصغ صوعها في وطم ُىاكض
اللملُت الاُخصاصًت بط جللب صوع كىن ًال ًخصىع ؤن جٖىن زصما وخٕما ألن مجلـ
اإلاىاًؿت ًخصغي باؾم الضولت وٍخمخم بؿلؼاث جظمً اؾخِاللُخه كً ؾلؼت الحٖىمت..
جخجه هُت اإلاكغق الجؼاثغي بظلٗ بلى الخىًُّ بحن هـام الاُخصاص الحغ اإلالخمض مً
ػغي الضولت وكضم الاوسحاب الٕلي مً الاُخصاص بمىذ الازخصاص إلاجلـ اإلاىاًؿت
ٓإصل وللحٖىمت ٓةؾخصىاء(.)2
بال ؤن جضزل الحٖىمت ًخؼلب جظُِّ الىص الِاهىوي ألهه واؾم ٌلؼي للحٖىمت
ؾلؼت الهُمىت كلى بظغاءاث مغاُبت الخجمُلاث الؾُما في بجساط الِغاع النهاجي بكإجها مما
 -1ؤهـغ هص اإلااصة L__7430 3
 _2مىؾاوي ؿغٌٍت ،صوع الجهاث الِظاثُت اللاصًت في جؼبُّ ُاهىن اإلاىاًؿت ،مظٓغة ماظؿخحر في الِاهىنُ ،اهىن
اإلاؿاولُت اإلاهىُتٔ ،لُت الحِىَ ،ظاملت مىلىص ملمغي ،جؼي وػو، 2011 ،ص .119
109

جىظُم عملُت مساكبت الخجمُعاث الاكخصادًت

الفصل الثاوي

ًجلل مجلـ اإلاىاًؿت هُئت جِغٍغٍت حلمل جدذ مغاُبت الِظاء مً ؤظل ججؿُض ُُم
اإلاىاًؿت في مىاظهت الخجمُم الاُخصاصي اإلااؽ باإلاىاًـ.
الفسع السابع
معاكبت الخجمُعاث املخالفت ألحيام املساكبت:
مىاػاة مم جمخم مجلـ اإلاىاًؿت بؿلؼت مغاُبت الخجمُلاث الاُخصاصًت التي ال
جضزل خحز الخىٌُظ بال بىاء كلى ُغاع مىه ؤو مً الحٖىمت ،زى٘ اإلاكغق الجؼاثغي إلاجلـ
اإلاىاًؿت ٓظلٗ ؾلؼت جىُُم الجؼاءاث في خا٘ مسالٌتها وطلٗ طمً اإلاىاص  56و  62مً
ُاهىن اإلاىاًؿت ،وهظه اللِىباث جسظم لخِضًغ مجلـ اإلاىاًؿت خؿب ػبُلت اإلاسالٌت
اإلاغجٕبت ؾىاء حللّ ألامغ بدىٌُظ كملُت ججمُم مدل عًع الترزُص (ؤوال) ؤو جىٌُظها كلى
هدى مسالٍ لإللتزاماث اإلاخلهض بها في الاجٌاَ (زاهُا) ومغاكاث لبلع ؤلاكخباعاث ٓغؽ
اإلاكغق بمٖاهُت ؤلاكٌاء مً اللِىباث ؤو جسٌُظها.
أوال -جىفُر ججمُع اكخصادي غير مسخص به
ٌلاُب ُاهىن اإلاىاًؿت كلى كملُاث الخجمُم التي ؤهجؼث بضون جغزُص
مىه(،)1بوغامت مالُت ًمًٕ ؤن جصل بلى % 7مً عُم ألاكما٘ مً هحر الغؾىم اإلادِّ في
الجؼاثغ زال٘ آزغ مالُت مسخخمت طض ٔل ماؾؿت ػغي في الخجمُم ؤو طض اإلااؾؿت التي
()2

جٖىهذ مً كملُاث الخجمُم  ،وفي ؿل الِاهىن الؿابّ ٓىذ اإلااصة  13حلاُب كلى الخجمُم
هحر اإلاغزص به بىٌـ اللِىبت اإلاِغعة للمماعؾاث اإلاىاًُت للمىاًؿت ألازغي ،ؤي هغامت حؿاوي
كلى ألاُل طلٌي الغبذ اإلادِّ بىاؾؼت هظه اإلاماعؾاث كلى ؤن ال جخجاوػ هظه الوغامت ؤعبلت
ؤطلاي هظا الغبذ( )3وُض ؤكؼى اإلاكغق إلاجلـ اإلاىاًؿت هىكا مً اإلاغوهت في الخلامل مم هظه
 _1وٍِصض بها كملُاث الخجمُم التي ؤهجؼث زالًا ألخٖام اإلاىاص  15و  18مً ُاهىن اإلاىاًؿت ألجها جلؼم اإلااؾؿاث
اإلالىُت بخِضًم ػلب الترزُص اإلاؿبّ باللملُت اإلالىُت بطا ٔان مً قإجها اإلاؿاؽ باإلاىاًؿت.
 _2ؤهـغ :اإلااصة  61مً ألامغ عُم  03/03اإلاخللّ باإلاىاًؿت ،مغظم ؾابّ.
 _3ؤخؿً بىؾُِلت ،الىظحز في الِاهىن الجؼاجي الخاص ،ظغاثم الٌؿاص ظغاثم اإلاا٘ و ألاكما٘ ظغاثم التزویغ اإلاغظم
الؿابّ ،ص.228
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اإلاسالٌاث بٌغض هغامت جخالءم وؿبتها مم مسخلٍ الحاالث اإلاىظىصة في الؿىَ باكخباعه لم
جدصغ الوغامت في وؿبت مدضصة ،وبهما وطم خضا ؤُص ى ال ًمًٕ ؤن جخجاوػه اللِىبت خصب
وؿبت الظغع ،وهظا ما ًجؿض مبضؤ جىاؾب الجؼاء الظي ًِخط ي مً ؤظهؼة اإلاىاًؿت ألازظ في

الاكخباع كىض جىُُم اللِىبت حجم الظغع الىاُم كلى الاُخصاص الىػني ،ومً ظهت ؤزغي ٓغؽ
اإلاكم مبضا شخصُت اللِىبت التي ًيبغي جِضًغها لٖل ماؾؿت كلى خضي في خا٘ ؤلاقغاْ
في اإلاساًت بىاءا كلى ظؿامت ألاًلا٘ اإلاغجٕبت ومؿاهمتها في اإلاسالٌت ومِضاع الٌاثضة التي
كاصث كليها وطلٗ بىصه في اإلااصة " 61طض ٔل ماؾؿت هي ػغي في الخجمُم".
ثاهُا – مخالفت الخجمُع لإللتزاماث
ّ
بالغظىق بلى اإلااصة  19مً ألامغ عُم  03/03اإلاخللّ باإلاىاًؿت ،هجض ؤهه ًمًٕ إلاجلـ
اإلاىاًؿت ؤن ًِبل الخجمُم وًّ قغوغ مً قإجها جسٌُع ؤزاعه كلى اإلاىاًؿت ،آما ًمًٕ
ؤن ًِترن الخجمُم في بلع ألاخُان ِبالتزام اإلااؾؿاث اإلاٖىهت له بخلهضاث مً قإجها جضاعْ
مؿخىي ملحن مً اإلاىاًؿت واإلاداًـت كلُه ،ؤلابِاء كلى قبٖاث جىػَم مخباًىت وكالماث
مسخلٌت ؤو الخلهض بلضم ببغام اجٌاُُاث خصغٍت وجِؿُم ّ
الؿىَ ...الخ.
وفي هظه الحالتً ،مًٕ إلاجلـ اإلاىاًؿت في خالت كضم اخترام الكغوغ ؤو الالتزاماث
اإلاظٔىعة بُغاع كِىبت مالُت ًمًٕ ؤن جصل بلى % 5مً عُم ألاكما٘ مً هحر الغؾىم
اإلادِِت في الجؼاثغ زال٘ آزغ ؾىت مالُت مسخخمت  ،طض آ٘ ماؾؿت هي ػغي في الخجمُم
ؤو اإلااؾؿت التي جٖىهذ مً كملُت الخجمُم (.)1
و في ظمُم ألاخىاً٘ ،مًٕ ؤن ًِغع اإلاجلـ ؤن جٖىن اللِىباث اإلاالُت هاًظة ًىعا ؤو في
آلاظا٘ التي ًدضصها كىض كضم جؼبُّ ألاوامغ التي جصضع كىهٓ ،ما ًمًٕ له بُغاع هغامت ال
جخجاوػ مبلى زمؿماثت ؤلٍ صًىاع ظؼاثغي( 500.000.00صط) بىاء كلى جِغٍغ اإلاِغع ،طض
ّ
اإلااؾؿاث التي جخلهض جِضًم مللىماث زاػئت ؤو هحر ٔاملت باليؿبت للمللىماث اإلاؼلىبت ؤو
جتهاون في جِضًمها ،ؤو التي ال جِضم اإلاللىماث اإلاؼلىبت في آلاظا٘ اإلادضصة مً ُبل اإلاِغع،
وٍمًٕ له ؤًظا ؤن ًِغع هغامت تهضًضًت جِضع بسمؿحن ؤلٍ صًىاع ظؼاثغي  000.50صط
 -1ؤهـغ اإلااصة  62مً ألامغ عُم ً.03/03خللّ باإلاىاًؿت ،مغظم ؾابّ.
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جٌغض كلى آ٘ شخص ؤو ماؾؿت كً آ٘ ًىم جإزحر في جِضًم مللىماث ووزاثّ ،التي مً
قاجها اإلاؿاهمت في كملُت الخدُِّ(.)1
ثالثا -جخفُع العلىباث أو إلاعفاء منها:
ٓغؽ اإلاكغق الٌغوس ي هظا الىـام بمىظب اإلااصة  L424مً الِاهىن الخجاعي( )2كلى ؤن
اإلاؿاهمت في بزباث وُىق اإلاماعؾت وجدضًض وبُان اإلاسالٌحن بخِضًم ألاصلت الٌللُت كلى طلٗ والتي
لم جصل بلى كلم ؾلؼت مؿبِا حلخبر مً ؤؾباب ؤلاكٌاء مً اللِىبت وهى ما ٌؿاكض ؾلؼت
اإلاىاًؿت كلى الحصى٘ كلى مللىماث عبما لم جًٕ لضحها وبالخالي بطاًتها بلى عصُضها مً
اإلاللىماث التي ٔاهذ بدىػتها.
ٌؿاكض بظغاء ؤلاكٌاء مً اللِىباث كلى حلاون اإلااؾؿاث اإلالىُت مم ؤظهؼة اإلاىاًؿت
بالٕكٍ كً الخجاوػاث لحـت وُىكها وهى الىـام الظي جبىاه اإلاكغق الجؼاثغي بمىظب اإلااصة
 60مً ُاهىن اإلاىاًؿت التي جىص ؤهه "ًمىً مجلع املىافظت أن ًلسز جخفُع مبلغ الغسامت
أو عدم الحىم بها على املؤطظاث التي حعترف باملخالفاث امليظىبت إليها أثىاء الخحلُم في
اللظُت وجخعهد بعدم ازجياب املخالفاث املخعللت بخؼبُم أحيام هرا ألامس".
بمىظب ؤخٖام هظه اإلااصة ًٖىن اإلاكغق الجؼاثغي ُض ٓغؽ ؿغوي جسٌٍ حؿخٌُض منها
الخجمُلاث اإلاسالٌت حؿدشنى مً طلٗ خالت اللىص مهما جًٕ ػبُلت اإلاسالٌاث اإلاغجٕبتٓ ،ما
ٓغؽ ٓظلٗ ؿغوي الدكضًض بةمٖان مجلـ اإلاىاًؿت بؾخلمالها إلادصى٘ كلى اإلاللىماث الٖاًُت
في بجساط الِغاع اإلاىاؾب باليؿبت لالُخصاص الىػني ،خُض جؼبّ كِىباث بطاًُت كلى اإلااؾؿاث
التي جخلمض جِضًم اإلاللىماث اإلاؼلىبت زاػئت ؤو هحر ٔاملت ؤو جتهاون في طلٗ زال٘ آلاظا٘ التي
ًدضصها اإلاِغع ُض جصل بلى مبلى زماهماثت ؤلٍ صًىاع.

 -1ؤهـغ اإلااصة  59مً ألامغ عُم ً.03/03مخللّ باإلاىاًؿت ،مغظم ؾابّ.
 _2ؤهـغ:
Le code de commerce français, op.cit.
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الفسع الخامع
جىفُر اللسازاث املخعللت بالخجمُعاث الاكخصادًت
ٔاهذ الِغاعاث الصاصعة كً مجلـ اإلاىاًؿت ُبل الخلضًل بمىظب اإلااصة  47مً
ألامغ عُم  03/03جبلى لألػغاي اإلالىُت بلملُت الخجمُم كً ػغٍّ عؾالت مىص ى كليها مم
وصل اؾخالم ،وجغؾل بلى وػٍغ الخجاعة الظي ٌلخبر اإلاؿاو٘ ألاو٘ كلى وطلها خحز الخىٌُظ ،
وُض زى٘ له طاث الِاهىن بمىظب اإلااصة  63الظكً في هٌـ الِغاعاث باكخباعه ٌؿهغ كلى
اإلاصلحت اللامت الاُخصاصًت ،وٍالخف ؤن وػٍغ الخجاعة ال ًملٗ صالخُت ػلب وٍُ جىٌُظ ُغاعاث
الخجمُم كٕـ الِغاعاث اإلاخللِت باإلاماعؾاث اإلاُِضة للمىاًؿت التي جِخصغ كلى عثِـ مجلـ
ُظاء اللاصمت ،وهظا ًدىافى مم ُىاكض اللضالت .
لًٕ بمىظب حلضًل  2008لِاهىن اإلاىاًؿت جضاعْ اإلاكغق هظا الىطم وهص في اإلااصة 22
مىه كلى ؤهه" جبلغ اللسازاث التي ًخخرها مجلع املىافظت إلى ألاػساف املعىُت لخىفُرها عً
ػسٍم املحظس اللظائي.
وجسطل إلى الىشٍس امليلف بالخجازة ،وبهظا ؤصبذ اإلادظغ الِظاجي هى اإلاٖلٍ بدىٌُظ
ُغاعاث مجلـ اإلاىاًؿت وًِا لإلظغاءاث اإلالمى٘ بها ومً بيها الِغاعاث اإلاخللِت بالخجمُم.
ولصحت ُغاعاث مجلـ اإلاىاًؿت مً الىاخُت الكٖلُت هصذ الٌِغة الشاهُت مً اإلااصة 47
ؤهه " ًجب أن جبين هره اللسازاث ،جحذ ػائلت البؼالن ،أجل الؼعً وهرلً أطماء وصفاث
وعىاوًٍ ألاػساف التي بلغذ بها"
وجظٍُ اإلااصة  49مً ُاهىن اإلاىاًؿت كلى ؤهه ًيشس مجلع املىافظت اللسازاث الصادزة
عىه واملخعللت باملىافظت في اليشسة السطمُت هما ًمىً وشس مظخخسجاث مً كسازاجه وول
املعلىماث ألاخسي بىاطؼت أي وطُمت إعالمُت أخسي.
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املؼلب الثاوي
السكابت اللظائُت على كسازاث الخجمُعاث الاكخصادًت
ًجب بصعاط كمل ألاظهؼة اإلاٖلٌت بمغاُبت الخجمُلاث الاُخصاصًت في بػاع الِىاهحن
اإلالمى٘ بها الؾُما وؤجها ُاصعة كلى جىٌُظ ُغاعاتها صون بصضاع خٕم ُظاجي مما ٌلغض
خِىَ وخغٍاث اإلااؾؿاث اإلالىُت.
ًسخص بظلٗ الِاض ي ؤلاصاعي اؾدىاصا إلاِخظُاث جىػَم الازخصاص في الِاهىن
الجؼاثغي ( )1ألهه اإلاٖلٍ بالٌصل في اإلاىاػكاث ؤلاصاعٍت ،خُض ٍُٓ ُاهىن اإلاىاًؿت مجلـ
اإلاىاًؿت بإهه ظهت بصاعٍت كلى هغاع ؤكما٘ ؾلؼاث الظبؽ اإلاؿخِلت التي ؤخالتها الىصىص
اإلااؾؿت لها كلى هٌـ ـ ــ الجُ ـ ـ ـت الِظاثُت وفي طلٗ اإلالنى جىص اإلا ـ ـاصة  139مً الِ ـ ـاهىن
 01 – 02اإلاخللّ بالٕهغباء وجىػَم الواػ بىاؾؼت الِىىاث كلى الخاليً :جب ؤن جٖىن ُغاعاث
لجىت طبؽ مبرعة وٍمًٕ ؤن جٖىن مىطىق ػلً ُظاجي لضي مجلـ الضولت" ٓما جىص
اإلااصة  213الٌِغة  2مً الِاهىن  04 –06اإلالض٘ واإلاخمم للِاهىن  07 – 95اإلاخللّ
بالخإمُىاث كلى الخالي ":جٖىن ُغاعاث لجىت ؤلاقغاي كلى الخإمُىاث ًُما ًسص حلُحن
اإلاخصغي اإلااُذ ُابلت للؼلً ؤمام مجلـ الضولت" ٓ ،ما ؤن ُغاعاث الحٖىمت اإلاخللِت
بالخجملاث الاُخصاصًت جسظم للؼلً ُظاجي وال ًمًٕ الاخخجاط بإن ُغاعاتها ؾُاؾُت
آمغة بكماال باإلابضؤ الضؾخىعي الِاض ي بإن ٔل ؤكما٘ ؤلاصاعة زاطلت لغُابت الِظاء
()2

ًاألصل ؤن هص اإلااصة  9مً الِاهىن اللظىي

عُم ًِ 01_98خط ي الؼلً في ظمُم

ُغاعاث الؿلؼت اإلاغٓؼٍت صون اؾخصىاء,
 _1هاًل هبُل مدمض ،بزخصاص الِاض ي ؤلاصاعي بمىاػكاث ؾلؼاث الظبؽ اإلاؿخِلت :صعاؾت هـغٍت ،مظٓغة ماظؿخحر
في الِاهىن ،جسصص ُاهىن اإلاىاػكاث الاصاعٍتٔ ،لُت الحِىَ والللىم الؿُاؾُت ،ظاملت مىلىص ملمغي،
جؼي وػو ،2013،ص .23
ُ _2اهىن كظىي عُم ، 01 – 98ماعر في  30ماي ؾىت ً ، 1998خللّ بازخصاصاث مجلـ الضولت وجىـُمه وكمله،
ط ع كضص  ،37صاصع بخاعٍش  ،1998- 05 - 1ملض٘ ومخمم بالِاهىن اللظىي عُم ، 13- 11ماعر في  26ظىٍلُت ؾىت
، 2011ط ع كضص  43صاصع في  ،2011_8_3ملض٘ ومخمم بمىظب الِاهىن اللظىي عُم  02_18اإلااعر في
 ،2018_03_04ط ع كضص  ،15صاصع بخاعٍش .2018_03_07
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ًـهغ مما ؾبّ ؤن مجلـ الضولت في الجؼاثغ ًملٗ بزخصاص جِىٍم ؤكما٘ مجلـ
اإلاىاًؿت اإلاخللِت بالخجمُلاث بلِخصاصًت التي خصغها ُاهىن اإلاىاًؿت في ُغاع الغًع
(الٌغق ألاو٘) وؾٕذ بسصىص ُغاع الِبى٘ ( الٌغق الشاوي)
الفسع ألاوٌ
إخظاع الؼعً طد كساز زفع الخجمُع الخخصاص مجلع الدولت
زغط اإلاكغق الجؼاثغي كً الِاكضة اللامت في جىػَم ازخصاص اإلاغاُبت الِظاثُت

()1

خُض مىذ لِاض ي الوغًت الخجاعٍت إلاجلـ ُظاء الجؼاثغ اللاصمت صالخُت الٌصل في
مىاػكاث ُغاعاث مجلـ اإلاىاًؿت باكخباعه الجهت الِظاثُت اإلاسىلت ُاهىها بظلٗ ،خُض
ٌؿهغ كلى طمان قغكُت مسخلٍ الِغاعاث اإلاخسظة مً ػغي مجلـ اإلاىاًؿت اإلاخللِت
باإلاماعؾاث اإلاُِضة للمىاًؿت ،وهظا اؾدىاصا لىص اإلااصة  63مً الٌِغة ألاولى مً ُاهىن
اإلاىاًؿت ( ،)2التي جىص كلى ؤهه " جىىن كسازاث مجلع املىافظت املخعللت باملمازطاث
امللُدة للمىافظت كابلت لؼعً أمام مجلع كظاء الجصائس الري ًفصل في املىاد
الخجازٍت."...
وهظا اإلاىٍُ مبرع بمِخظُاث اإلاماعؾاث اإلاُِضة للمىاًؿت ،وبعاصة اإلاكغق في طم
ظمُم اإلاىاػكاث اإلاخللِت باإلاىاًؿت جدذ عُابت هُئت ُظاثُت واخضة ،لخٌاصي حكدذ
اإلاىاػكاث اإلاخللِت باإلاىاًؿت في ؤهـمت ُظاثُت مسخلٌت ،الظي مً قإهه ؤن ًاصي بلى
حلاعض ألاخٖام(.)3

 _1وهظا مِاعهت بالخٍُُٕ الِاهىوي إلاجلـ اإلاىاًؿت كلى ؤهه ؾلؼت بصاعٍت مؿخِلت ،وبالىـغ الكخباعه ؾلؼت بصاعٍت
مغٓؼٍت ،طاث ازخصاص وػني التي جِخط ي ازخصاص مجلـ الضولت بالىـغ في الؼلىن طض ُغاعاجه.
_ؤهـغ اإلااصة  23ألامغ  03_03اإلااعر في  09ظىٍلُت ً ،2003خللّ باإلاىاًؿت ،مغظم ؾابّ.
_ وٓظا اإلااصة  901مً ُاهىن عُم  ،09 – 08ماعر في ًٌُ 28غي ؾىت ً ،2008خظمً ُاهىن ؤلاظغاءاث اإلاضهُت
والاصاعٍت  ،ط ع كضص  ،21صاصع بخاعٍش 2008 ،04 – 23
 _2ؤمغ عُم ً ، 03_03خللّ باإلاىاًؿت ،اإلاغظم الؿابّ.
 _3بغٔاث ظىهغة ،هـام اإلاىاػكاث اإلاخللِت بيكاغ ؾلؼاث الظبؽ الاُخصاصي ،مظٓغة ماظؿخحر في الِاهىنً ،غق
جدىالث الضولتٔ ،لُت الحِىَ ،ظاملت مىلىص ملمغي ،جؼي وػو،2008،ص .40
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لٕىه باإلاِابل مً طلٗ اخخٌف اإلاكغق بالضوع ألاصلي إلاجلـ الضولت بسصىص
الؼلً في الِغاعاث اإلاخللِت بغًع الخجمُم بمىظب اإلااصة  19في ًِغتها ألازحرة التي جىص
كلى ؤهه " ًمىً الؼعً في كساز زفع الخجمُع أمام مجلع الدولت".
وُض مىذ اإلاكغق الٌغوس ي إلاجلـ الضولت ازخصاص الغُابت كلى ؤكما٘ ؤلاصاعة
اإلاغٓؼٍت التي مً بُنها الِغاعاث الىػاعٍت وطلٗ كلى ؤؾاؽ الؼلً في ُغاعاث عًع الخجمُم
الاُخصاصي الصاصع كً وػٍغ الاُخصاص ُبل ؾىت  ،2008وبلض طلٗ هِل هٌـ الازخصاص
لؿلؼت اإلاىاًؿت( ، )1ولم ٌوحر في الجهت اإلاسخصت بالؼلً.
لِض ؾاًغ اإلاكغق الجؼاثغي هظا الحل الظي ًخىاًّ مم الِىاكض اللامت في جىػَم
الازخصاص بحن الِظاء اللاصي وؤلاصاعي( )2ولى ؤهه ٔان كلُه مغاكاث ازخصاص الؼلً في
ُغاعاث مجلـ اإلاىاًؿت كىض حلضًله للماصة  09مً الِاهىن اللظىي اإلاخللّ بازخصاصاث
مجلـ اإلاىاًؿت 2ألن جدضًضه ًِخط ي ُاهىن كظىي ولِـ ُاهىن كاصي.
ٓما ؤن الِغاعاث الصاصعة بكإن اإلاماعؾاث اإلاُِضة للمىاًؿت جيكإ كنها كضة مىاػكاث بحن
كضة ؤػغاي في الجاهب اإلاضوي والجؼاجي( ،)3كٕـ ُغاعاث عًع الخجمُم لظلٗ ًبِى
الازخصاص للِظاء ؤلاصاعي كمال باألصل صون الحاظت بلى بكما٘ مبضؤ خؿً ؾحر اللضالت
وطلٗ بالبدض كً الِاض ي ألامشل ،وٓظا جىخُض مىاػكاث اإلاىاًؿت(.)4
أوال -الؼعً باإللغاء طد كساز زفع الخجمُع
لم جدضص اإلااصة  19مً ُاهىن اإلاىاًؿت الؼبُلت الِاهىهُت للؼلً اإلاغًىق ؤمام مجلـ
الضولت ،لًٕ بخدلُل اإلاىاص  9و 10و  11مً الِاهىن اللظىي اإلاىـم الزخصاصاث مجلـ الضولت
ًخطح ؤن الؼلً ًخللّ بةلواء ُغاع عًع الخجمُم باكخباع مجلـ الضولت ٓإو٘ وؤزغ صعظت صون

 _1ؤهـغ:
Art. 96 du loi Française n˚2008- 776 du 4 Aout 8 de modernisation de l’économie, op.cit.
 _2ؤهـغ:
ZOUAIMIA Rachid, " Le régime contentieux des autorités administratives indépendantes en droit algérien
", Idara, N° 29, 2005, p.12.
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ؤن ًمخض بلى صكاوي ألازغي التي جدىاُع مم الؼبُلت ؤلاصاعٍت إلاجلـ اإلاىاًؿت الظي ًىضعط طمً
الهُئاث اللمىمُت اإلاىصىص كليها في اإلااصة  09ؤكاله.
ًمجلـ اإلاىاًؿت لِـ بهُئت ُظاثُت وال ًصضع ؤخٖاما ؤو ؤوامغ ًمًٕ ؤن جٖىن مدل
اؾخئىايٓ ،ما ؤن الؼلىن بالىِع جسص ألاخٖام والِغاعاث الصاصعة كً الجهاث الِظاثُت في
ؤزغ صعظتٓ ،ما ال ًمًٕ بصعاظها طمً صكاوي الخٌؿحر ألن امخىاق ؾلؼت مسخصت بمىذ
الترزُص ال ٌؿخىظب طلٗٓ ،ما ال ؤهه ال جىظض ًاثضة وعاء ًدص مكغوكُت ُغاع بغًع
الخجمُم صون الخصضي إللواثه (. )1
ٌؿخلمل ُاض ي مجلـ الضولت ؾلؼخه في مغاُبت مكغوكُت ُغاع عًع الخجمُم وًِا
للِىاكض اللامت وًِا للِىاكض اللامت كً ػغٍّ ًدص اإلاكغوكُت الخاعظُت للِغاع بالخإٓض مً
()2

ازخصاص مجلـ اإلاىاًؿت

في بصضاعه ،ومضي صحت ؤلاظغاءاث اإلاخللِت بصحت ػلب

الترزُص( ،)3وؤلاظغاءاث اإلاخبلت إلصضاع ُغاع عًع الخجمُم ،وطلٗ باإلؾخلاهت باإلظغاءاث
اإلاىصىص كليها في ألامغ عُم  03_03اإلاخللّ باإلاىاًؿت.
ٓما ًخإٓض الِاض ي ؤًظا مً قٖل ُغاع الغًع اإلاؼلىن ًُه ،مً خُض اخخىاثه كلى
كىصغ الدؿبِب (.)4
ٓما ًخإٓض ؤًظا مً مضي اخترام مجلـ اإلاىاًؿت إلاىاكُض بصضاع ُغاعه بغًع
الخجمُم ؤو ُبىله ،اإلادضص بإظل  3ؤقهغ.

 _1صًباف ؾهُلت ،مجلـ الضولت ومجلـ اإلاىاًؿت ،عؾالت صٓخىعة في الِاهىنٔ ،لُت الحِىَ ،ظاملت ًىؾٍ بً
زضة ،الجؼاثغ ،ص .574
ً _2صضع الِغاع اإلاخللّ بالخجمُم مً ػغي عثِـ مجلـ اإلاىاًؿت وفي خالت هُابه ًخسظ ؤلاظغاء مً ػغي ؤخض هىاب
اإلاجلـ بلض ألازظ بغؤي الىػٍغ اإلاٖلٍ بالخجاعة ،لظلٗ ًِىم الِاض ي بالخإٓض مً هاالء ألاشخاص اإلااهلحن إلصضاع
ُغاع عًع الخجمُم.
ؤهـغ  :اإلااصة  19مً ؤمغ عُم  ،03_03مغظم ؾابّ..
 _3ؤهـغ اإلاىاص مً  03بلى  10مً مغؾىم جىٌُظي عُم  219_05ماعر في  22ظىان ً ،2005خللّ بالترزُص للملُاث
الخجمُم ،مغظم ؾابّ.
 _4جىص اإلااصة  19مً ألامغ عُم  03_03اإلاخللّ باإلاىاًؿت في ًِغتها ألاولى كلى ؤههً " :مًٕ مجلـ اإلاىاًؿت ؤو ًغًظه
بِغاع مللل ،بلض ؤزظ عؤي الىػٍغ اإلاٖلٍ بالخجاعة"
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بلض الخإٓض مً صحت الِغاع مً الىاخُت الكٖلُت ًخىلى الِاض ي ًدص مدخىي
وألاؾـ التي بني كليها الِغاع ،ؤهمها مضي اخترام اإلالاًحر التي ال ًمًٕ بػالُا الترزُص
بلملُت الخجمُم بطا جسلٌذ ،ال ؾُما جلٗ اإلاخللِت بيؿبت اإلابُلاث واإلاكترًاث اإلادِِت في
ؾىَ ملحن واإلادضصة ب  40باإلائت(.)1
وًدص مضي اخترام اإلااؾؿاث وألاكىان الاُخصاصًحن ؤػغاي الخجمُم للكغوغ
التي مً قإجها الخسٌٍُ مً ألازاع الؿلبُت لللملُت كلى اإلاىاًؿتٓ ،ما ًخإٓض ُاض ي مجلـ
الضولت ٓظلٗ مً ػبُلت الخلهضاث اإلاِضمت مً ػغي اإلااؾؿاث اإلالىُت بالخجمُم والتي مً
قإجها الخسٌٍُ مً ؤزاع الخجمُم كلى اإلاىاًؿت(. )2
وججضع ؤلاقاعة ؤن ؾلؼت مجلـ الضولت جىدصغ في جإًُض ُغاع عًع الخجمُم (ؤوال) ؤو
بلواثه (زاهُا).
 _1جأًُد كساز زفع الخجمُع:
بطا جبحن إلاجلـ الضولت مكغوكُت ُغاع عًع الخجمُم مً الىاخُت الخاعظُت
والضازلُت ،وؤن ؤلاظغاءاث التي اؾدىض بليها اإلاجلـ صحُدت ػبِا ألخٖام ُاهىن اإلاىاًؿت
وماؾؿت كلى ألاخٖام اإلاىـمت له ،وؤهه ٍُٓ الىُاجم جٌُُٕا صحُدا ًةهه ًاٍض الِغاع
وجدىػ ُغاعاث مجلـ اإلاىاًؿت في هظا الكإن حجُت في مىاظهت الٖاًت(ٓ )3ما ؤجها هحر ُابلت
للؼلً ؤمام ؤًت ظهت ٔاهذ .
 _2إلغاء كساز زفع الخجمُع
بطا الخف ُاض ي مجلـ الضولت ؤن ُغاع عًع الخجمُم مكىب بلُب في اإلاكغوكُت،
بإن حوُبذ بخضي الكغوغ الكٖلُت ؤو اإلاىطىكُتً ،صضع ُغاعا بةلواثه لًٕ هظا ال ٌلني
اجساط ُغاع ظضًض ًغزص بالخجمُم ألن طلٗ ًبِى مً صالخُاث مً مجلـ اإلاىاًؿت.

 _1ؤهـغ اإلااصة  18مً ألامغ عُم  ،03_03مغظم ؾابّ.
 _2ؤهـغ اإلااصة ًِ 19غة  2مً ألامغ عُم  ،03_03اإلاخللّ باإلاىاًؿت ،مغظم ؾابّ.
 _3بىظملحن كاص٘ ،اإلاغظم الؿابّ  ،ص .181
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ثاهُا -امخداد اخخصاص مجلع الدولت لدعىي الخعىٍع:
كٕـ ما هى الحا٘ في الؼلىن طض الِغاعاث الخىـُمُت اإلالُبت ال جشاع مؿإلت عًم
الؼلً بكٖل مً ػغي اإلااؾؿاث اإلالىُت بالخجمُم طض ُغاع عًع الخجمُم الاُخصاصي
باكخباع ؤن هظه ألازحرة جٖىن في مغٓؼ ُاهىوي واخض ،وبن ٔان مجلـ الضولت الٌغوس ي ُض
اؾخِغ كلى ُاكضة بكإن صكىي حلىٍع ألاطغاع الالخِت كً ُغاع عًع الخجمُم كً وهي
اؾخِال٘ صكىي ؤلالواء هـغا للمؼاًا التي جدـى بها هظه ألازحرة مشل ؤلاكٌاء مً الغؾىم
الِظاثُت وبلؼامُت جىُُم بمدام كلى كغطُتها لٕىه ال ًمىه الجمم بحن الؼلبحن في ؤن واخض.
ٓما ؤن الِظاء ؤلاصاعي اإلاصغي ال ًمىم الجمم بحن الؼلبحن في كغٍظت واخضة خُض
ًجض الؼاكً هٌؿه خغا في ػلب بلواء ُغاع الغًع في صكىي ؤولى مؿخِلت ،وفي خالت ٓؿبه
للضكىي ًِىم بغًم صكىي ؤزغي للمؼالبت بخلىٍع ألاطغاع الالخِت به هدُجت الِغاع الباػل
الظي جم بلوائه (.)1
ؤما باليؿبت للِاهىن الجؼاثغي ًِض اكتري اإلاكغق صغاخت بالصخصُت اإلالىىٍت
إلاجلـ اإلاىاًؿت بمىظب اإلااصة  23مً ُاهىن اإلاىاًؿت( )2في الىُذ الظي لم ًخضزل إلُغاع
صكىي اإلاؿاولُت كً حلىٍع ألاطغاع الالخِت كً الِغاعاث الصاصعة كً مجلـ اإلاىاًؿت
بما ًيها ُغاع عًع الخجمُم.
مم الللم ؤن اإلااصة  124مً الِاهىن اإلاضوي جىص كلى ؤن "ٔل ًلل ؤًا ٔان ًصضع كً
شخص وٍترجب كىه طغع ًلؼم مً ٔان ؾببا في وُىكه بالخلىٍع.
وهى ما ًٌخذ اإلاجا٘ لخؼبُّ الِىاكض اللامت اإلاخللِت بخىػَم الازخصاص بحن الِظاء
اللاصي وؤلاصاعي وباكخباع ؤن مجلـ اإلاىاًؿت ؾلؼت بصاعٍت ()3جسخص اإلادآم ؤلاصاعٍت بالىـغ في
ػلباث الخلىٍع كً ألاطغاع الالخِت كً ُغاعاجه ،باكخباعها صاخبت الىالًت اللامت في اإلاىاػكت
ؤلاصاعٍت اؾدىاصا للماصة  800مً ُاهىن ؤلاظغاءاث اإلاضهُت وؤلاصاعٍت ،لًٕ هظا ال ًمىم مجلـ
 _1كبض الغئوي هاقم بؿُىوي ،اإلاغاًلاث ؤلاصاعٍت  :بظغاءاث عًم الضكىي الاصاعٍت وجدظحرها ،صاع الٌٕغ الجامعي،
ؤلاؾٕىضعٍت ،2007 ،ص.20
 _2ؤهـغ اإلااصة  23مً ألامغ عُم  03_03هٌـ اإلاغظم.
 _ 3ؤمغ عُم  58_75ماعر في  26ؾبخمبر ؾىت ً ،1975خظمً الِاهىن اإلاضوي ،مغظم ؾابّ.
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اإلاىاًؿت مً الىـغ في صكىي الخلىٍع جؼبُِا للماصة  809مً هٌـ الِاهىن التي جىص كلى ما
ًلى «:كىضما جسؼغ اإلادٕمت ؤلاصاعٍت بؼلباث بمىاؾبت الىـغ في صكىي جضزل في ازخصاصها وجٖىن
في هٌـ الىُذ مغجبؼت بؼلباث مِضمت في صكىي ؤزغي مغًىكت ؤمام مجلـ الضولت وجضزل في
ازخصاصه ًدُل عثِـ اإلادٕمت جلٗ الؼلباث ؤمام مجلـ الضولت ،وبظلٗ ًمًٕ للماؾؿاث
اإلاخظغعة مً ُغاع مجلـ اإلاىاًؿت الغاًع للخجمُم الاُخصاصي ػلب الخلىٍع ؤمام مجلـ
الضولت بطا جم بلوائه ًُما بلض( )1وجبِى مؿإلت جضزل اإلاكغق لإلُغاع الصغٍذ بضكىي اإلاؿاولُت
طمً ؤخٖام ُاهىن اإلاىاًؿت ؤمغا طغوعٍا.

ثالثا -عدم الىص على مُعاد للؼعً في كساز زفع الخجمُع
لم ًىـم ألامغ اإلاخللّ باإلاىاًؿت مؿإلت اإلاىاكُض الِاهىهُت للؼلً في الِغاعاث
ؤلاصاعٍت الصاصعة كً مجلـ اإلاىاًؿت بكٖل واضح وجام ًٌي الىُذ الظي هص ًُه كلى
مىاكُض جِضًم الؼلً ؤمام مجلـ ُظاء الجؼاثغ ،الوغًت الخجاعٍت ،في الِغاعاث الِملُت
الصاصعة كً اإلاجلـ وخضها بإظل قهغ واخض مً جاعٍش اؾخالم الِغاع ،وفي ؤظل ً 20ىما
باليؿبت لإلظغاءاث الخدٌـُت( ،)2لم ًىص كلى مىاكُض الؼلً في ُغاعاث اإلاجلـ اإلاخللِت
بغًع الخجمُم الاُخصاصي.
وكلُه ًجب الغظىق بلى الِىاكض اللامت ًُما ًسص الؼلً كً ػغٍّ صكىي
ؤلالواء( )3وهي ؤعبلت ؤقهغ مً جاعٍش وكغ الِغاع ؤلاصاعي اإلاؼلىن ًُه في الجغٍضة الغؾمُت ؤو
()4

اليكغاث الغؾمُت ؤو اليكغاث التي جصضعها اإلاصالح اللامت ؤو جبلُى صاخب الكإن به

 _1بغٔاث ظىهغة ،مغظم ؾابّ ،ص.94
 _2ؤهـغ :اإلااصة  63مً ألامغ عُم ً 03_03خللّ باإلاىاًؿت ،مغظم ؾابّ.
 _3ؤهـغ :اإلااصة  829مً ُاهىن عُم  ،09 – 08ماعر في ًٌُ 28غي ؾىت ً ،2008خظمً ُاهىن ؤلاظغاءاث اإلاضهُت
وؤلاصاعٍت ،مغظم ؾابّ.
 _4ؤمؼٍان ٓغٍمت ،صوع الِاض ي ؤلاصاعي في الغُابت كلى الِغاع اإلاىدغي كً هضًه اإلاسصص ،مظٓغة ماظؿخحر في
الِاهىن ،جسصص ُاهىن بصاعي وبصاعة كامتٔ ،لُت الحِىَ واللمىم الؿُاؾُت ،ظاملت الحاط لخظغ ،باجىت،2011 ،
ص .70
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وًِا إلاِخظُاث اإلااصة  47مً ُاهىن اإلاىاًؿت اإلالضلت(ً )1ةطا لم جغًم الضكىي زال٘ هظا
ألاظل ؾِؽ الحّ في بُامتها وؤصبذ الِغاع ؤلاصاعي مدصىا(.)2
ؤما بطا ًظل الصخص اإلالني بالِغاع جِضًم جـلم ( ػلب الترزُص بالخجمُم اإلاِضم
بلى الحٖىمت بطا اكخبرهاه جـلما) ًُٖىن اإلاُلاص الِاهىوي لخِضًم الؼلً هى ؤعبلت ؤقهغ مً
جاعٍش جبلُى ُغاع الغًع مً ػغي الحٖىمت وٍٖىن اإلاُلاص الِاهىوي لغًم الضكىي مدضصا
بكهغًٍ مدضصا بكهغًٍ مً جاعٍش جبلُى الغًع الٕلي ؤو الجؼجي لِغاع عًع الترزُص مً
ػغي الحٖىمت( ،)3ؤو مً جاعٍش اهتهاء مضة قهغًٍ مً جِضًم الخـلم مً صون عص مً ػغي
هظه ألازحرة ،ؤي في خالت ؾٖىتها(.)4
وججضع ؤلاقاعة ؤن بكاصة جىـُم وجبؿُؽ مىاكُض الؼلً اإلاخللِت بغًع الخجمُم
ؤصبدذ ؤٓثر مً طغوعٍت خماًت إلاصالح ألاكىان الاُخصاصًحن وخِىَ اإلااؾؿاث ،وطمان
خِىَ اإلاخِاطحن منهم ،ولِـ مً الظغوعي ملاملتها ٓوحرها مً ُغاعاث الؿلؼاث ؤلاصاعٍت
ألازغي التي ًخم الـلً ًيها ؤمام مجلـ الضولت في مضة ؤُل مً جلٗ اإلادضصة في الِىاكض اللامت
ال ؾُما ؤن اللملُت اإلالىُت ال بلض صولي ؤٓثر مىه وػني ،وهـغا ٓظلٗ لخاصُت اإلاغوهت التي جخمخم
بها ؤخٖام ُاهىن اإلاىاًؿت مً ؾغكت الٌصل في اإلاىاػكاث اإلاخللِت بها باإلاِاعهت مم ألاخٖام اللامت
اإلاىـمت للِظاء اللاصي التي حلخبر ػىٍلت ٓما ًجب جدضًض مضة جىظب مجلـ الضولت البض ًيها
مشل الؼلً في ُغاعاث لجىت جىـُم ومغاُبت كملُاث البىعصت الخاصت بغًع ػلب الاكخماص

()5

 _1جبلى الِغاعاث التي ًخسظها مجلـ اإلاىاًؿت بلى ألاػغاي اإلالىُت لخىٌُظها كً ػغٍّ مدظغ ُظاجي .وٍجب ؤن جبحن
هظه الِغاعاث ،جدذ ػاثلت البؼالن ،ؤظل الؼلً وٓظلٗ ؤؾماء وصٌاث وكىاوًٍ ألاػغاي التي بلوذ بليها.
ؤهؼغ :اإلااصة  47مً ألامغ ً، 03 – 03خللّ باإلاىاًؿت ،ملضلت بمىظب هص اإلااصة  22مً ُاهىن عُم  ،12 – 08مغظم
ؾابّ.
 _2بىصعٍىة كبض الٕغٍم " ،آظا٘ عًم صكىي ؤلالواء :وًّ الِاهىن عُم  09_08اإلاخظمً ُاهىن ؤلاظغاءاث اإلاضهُت
وؤلاصاعٍت ،اإلاجلت ألأاصًمُت للبدض الِاهىوي ،كضص  ،2010 ،01ص ص .27_23
 _3ؤهـغ :اإلااصة  829مً الِاهىن عُم  ، 09– 08مغظم ؾابّ.
 _4ؤهـغ اإلااصة  830مً الِاهىن  ،09_08مغظم ؾابّ.
_5ؤهـغ اإلااصة  6مً الِاهىن عُم  04_03ماعر في ًٌُ 07غيٌ ، ،2003لض٘ وٍخمم اإلاغؾىم الدكغَعي عُم10_93
ماعر في  23ماي ً 1993خللّ ببىعصت الُِم اإلاىِىلت ،ط ع كضص  ،11صاصع بخاعٍش ًٌُ 19غي 2003
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وٍؼغح الدؿائ٘ ٓظلٗ في خا٘ جِضًم ػلب ؤمام الحٖىمت بلض عًع مجلـ اإلاىاًؿت هل ٌلخبر
طلٗ بظغاءا ًِؼم مُلاص الؼلً ؤمام مجلـ الضولت؟

ٔل هظه اإلاؿاثل حؿخىظب جضزل اإلاكغق لؿض الٌغان اإلاىظىص و ألاظضع مً طلٗ
جدضًض مضة ؤُل مً جلٗ اإلادضصة في الِىاكض اللامت هـغا ألهمُت هظا الىىق مً الِغاع
واعجباػها الىزُّ بالؿاؾت اللامت الاُخصاصًت ومسؼؼاث الحٖىمت ومسخلٍ اإلاصالح
الؿاثضة في الؿىَ.

زابعا -وكف جىفُر كساز زفع الخجمُع إلاكخصادي
)(1

ألاصل في الِغاعاث ؤلاصاعٍت ؤجها جخمخم بِغٍىت اإلاكغوكُت

وامخُاػ ألاولىٍت اللظان

ٌؿمدان بالخىٌُظ الٌىعي للِغاع ؤلاصاعي عهم ٔىهه مدل ػلً باإللواء ؤمام الِاض ي ؤلاصاعي،
وعهم ٔىن مؿإلت وٍُ الخىٌُظ طماهت ؤؾاؾُت ؤُغها اإلاجلـ الضؾخىعي للمخِاض ي

)(2

ومٕغؾت في الِىاكض اللامتً ،اإلاكغق باؾدبلاصه لألزغ اإلاىٍُ للِغاع الصاصع كً مجلـ اإلاىاًؿت

ؤعاص صكم الضوع الِىي الظي ًللبه هظا ألازحر في طبؽ الؿىَ وخماًت اإلاصالح الاُخصاصًت
ختى ال جصبذ ُغاعاث مجلـ اإلاىاًؿت صون ظضوي ؤمام مغجٕبي اإلاماعؾاث اإلاىاًُت
للمىاًؿت(. )3
لًٕ باإلاِابل ٌلض طلٗ بهِاصا لحِىَ صًاق اإلااؾؿاث اإلالىُت ألجها جخللّ
بمصالحهم الاُخصاصًت واإلاالُت ). (4
زاصت بطا هٌظ الِغاع وجبحن ًُما بلض ججاوػ مجلـ اإلاىاًؿت لؿلؼخه ،لظلٗ ؤُغ
اإلاكغق بمٖاهُت وٍُ ُغاعاث مجلـ اإلاىاًؿت بسصىص اإلاماعؾاث اإلاىاًُت للمىاًؿت بلى
_1بغٔاث ظىهغة ،هـام اإلاىاػكاث اإلاخللِت بيكاغ ؾلؼاث الظبؽ الاُخصاصي ،مغظم ؾابّ ،ص .80
_2ؤهـغ :اإلااصة  233مً ُاهىن عُم  09_08ماعر ًٌُ 28غي ؾىت ً ،2008خظمً ُاهىن ؤلاظغاءاث اإلاضهُت وؤلاصاعٍت،
مغظم ؾابّ.
_3كشماوي كلي ":الىؾاثل الِاهىهُت لحماًت مبضؤ خغٍت اإلاىاًؿت" ،ؤكما٘ اإلالخِى الىػني ألاو٘ خى٘ ؤلُاث جٌلُل مبضؤ
خغٍت اإلاىاًؿت في الدكغَم الجؼاثغي ،ظاملت الحاط لخظغ ،باجىتً ،ىمي 15و  16ماي  ،2013ص .9
 _4ؤوُاعث بىكالم ،وٍُ جىٌُظ الِغاعاث الاصاعٍت في ؤخٖام ُاهىن ؤلاظغاءاث اإلاضهُت وؤلاصاعٍت الجؼاثغي ،مظٓغة
ماظؿخحر في الِاهىنً ،غق جدىالث الضولتٔ ،لُت الحِىَ والللىم الؿُاؾُت ،ظاملت مىلىص ملمغي ،جؼي وػو.2012 ،
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خحن الٌصل في الضكىي مً ػغي عثِـ مجلـ ُظاء اللاصمت ،خُض جىص اإلااصة 63
الٌِغة  2مً ُاهىن اإلاىاًؿت كلى الخالي:
" ال ًترجب كلى الؼلً لضي مجلـ ُظاء الجؼاثغ ؤي ؤزغ مىٍُ لِغاعاث مجلـ
اإلاىاًؿت ،هحر ؤهه ًمًٕ عثِـ مجلـ ُظاء الجؼاثغ في ؤظل ال ًخجاوػ زمؿت ككغ ًىما،
ؤن ًىٍُ جىٌُظ الخضابحر اإلاىصىص كليها في اإلااصجحن  45و 46ؤكاله ،الصاصع كً مجلـ
اإلاىاًؿت كىضما جِخط ي طلٗ الـغوي ؤو الىُاجم الخؼحرة" لًٕ اإلاكغق لم ًٕغؽ هظا الحّ
إلاغجٕب اإلاماعؾت اإلاىاًُت للمىاًؿت وهظا اإلاىٍُ مبرع بؿغكت وًلالُت ُغاعاث مجلـ
اإلاىاًؿت.
في مصغ مشال وطم ؤلاظتهاص الِظاجي اإلاصغي قغػا ؤؾاؾُا لِبى٘ ػلب وٍُ جىٌُظ
الِغاع ؤلاصاعي وهى كضم جىٌُظ الِغاع لخىقى ألاطغاع الىاججت كىه ألجها وُلذ بالٌلل وهى
الحا٘ باليؿبت لِغاع عًع الخجمُم الظي جىلضم ًُه وظىص ؤطغاع ًللُت في الؿىَ.
وُض جبنى اإلاكغق الجؼاثغي هٌـ ما طهب بلُه بسصىص الؿلؼاث الاصاعٍت اإلاؿخِلت
ألازغي الظي ًؼبّ ًيها كضم وٍُ جىٌُظ الؼلىن اإلاغًىكت طض ُغاعاتها مشل اللجىت
اإلاصغًُت ولجىت طبؽ البرًض واإلاىاصالث وطلٗ عاظم لٖىن اإلاكغق حهخم باإلاصلحت
الاُخصاصًت اللامت ؤٓثر مً اإلاصلحت الخاصت للماؾؿاث وهظا ال ًصلح ٓمبرع بسصىص
الخجمُلاث الاُخصاصًت بالىـغ لخؼىعة الجؼاءاث اإلاالُت اإلاىُلت ،طٍ بلى طلٗ بكخباع
وٍُ الخىٌُظ ٓظماهت ؤؾاؾُت ؤمام الِظاء ٓما ؤن الِىاكض اللامت الخِلُضًت جِخظُه في
صكىي ؤلالواء اإلاغًىكت ؤمام مجلـ الضولت وكلُه ٔان كلى اإلاكغق جٕغَـ هظا الحّ
بمىظب ُاهىن اإلاىاًؿت.
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إشيالُت عدم الىص على إمياهُت الؼعً في كساز الترخُص بالخجمُع
جؼبِا لىص اإلااصة  161مً الضؾخىع(ً )1مًٕ الؼلً في ؤي ُغاع صاصع كً الؿلؼاث
الاصاعٍت ؤمام الِظاء والهضي مً طلٗ هى خماًت مبضؤ اإلاكغوكُت ًضكىي ؤلالواء مشال
حلضم الِغاع ؤلاصاعي اإلاكىب بلُب في الازخصاص ؤو الكٖل ؤو اإلادل ؤو الؿبب ؤو الواًت
وججلل مىه كمال في بػاع الِاهىن لًٕ ألاكما٘ التي جٖىن في ؤصلها مكغوكت ال جىظض
مصلحت مً وعاء الؼلً ًيها و وهظا ما ًٌترض في ُغاع مجلـ اإلاىاًؿت الِاض ي بمىذ
عزصت إلجمام ججمُم اُخصاصي (ؤوال) بال ؤهه جشاع مؿإلت اإلاؿاؽ بمسخلٍ اإلاصالح في
الؿىَ اإلالىُت ال ؾُما وؤن الؿىَ الحغ ًِىم كلى جظاعب اإلاصالح (زاهُا).
أوال – غُاب مصلحت مشسوعت للمؤطظاث املعىُت في الؼعً طد كساز الترخُص
ًخؼلب الِاهىن لغًم ؤي ػلً طض ُغاعاث مجلـ اإلاىاًؿت هٌـ الكغوغ الكٖلُت
واإلاىطىكُت لغًم ؤي صكىي بصاعٍت( )2و ًىضعط الضًم باولضام اإلاصلحت طمىُا وهى مً الىـام
اللام ًمًٕ بزاعجه في ؤي مغخلت ٔاهذ كلُه الضكىي ٓما ًمًٕ للجهت الِظاثُت اإلاؼلىن ؤمامها
البدض ًُه مً جلِاء هٌؿها(.)3
ومً طلٗ ال ًٖىن ؤمام اإلااؾؿاث اإلالىُت مصلحت ُاثمت مً وعاء الؼلً في ُغاع
الترزُص للخجمُم ،ما صام ال ًىظض وطم ُاهىوي ؤو اُخصاصي ًاؾـ كلُه وبطا ما وظض ًُه
خخما ،هحر مكغوق وكلُه ًٖىن اإلاكغق الجؼاثغي ُض وًّ في كضم جٕغَؿه إلمٖاهُت الؼلً في ُغاع

ُبى٘ الخجمُم الاُخصاصي كلى اكخباع ؤهه ال جىظض ًاثضة مً طلٗ بال الؼٍاصة مً ؤكباء الِظاء
بال ؤهه ًمًٕ ؤن جخدِّ اللملُت وبظلٗ جـهغ ُُمت جؼبُّ ؤخٖام الضؾخىع.
ُ _1اهىن عُم  01_16ماعر في  ،2016_03_ 06ط ع كضص  ،14ماعر في  07ماعؽ ً ،2016خظمً حلضًل صؾخىع
الجمهىعٍت الجؼاثغٍت الكلبُت الضًمِغاػُت ،مغظم ؾابّ.
 _2بللي مدمض الصوحر ،الِظاء ؤلاصاعي  :مجلـ الضولت ،صاع اللمىم ،كىابت ،2008 ،ص ص 91_88
 _3ؾبلم كبض الحمُض مدمض ػهٕىت ،الغُابت الِظاثُت كلى مكغوكُت الِغاعاث ؤلاصاعٍت :صعاؾت مِاعهت ،مظٓغة
ماظؿخحر في الِاهىن ،جسصص ُاهىن بصاعئ ،لُت الِاهىن والؿُاؾت ألأاصًمُت اللغبُت اإلاٌخىخت في الضاهماعْ
 ،2008ص ص .170 – 167
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ثاهُا– جأطِع الؼعً على املظاض مخخلف املصالح في الظىق املعىُت
ٌكترغ في اإلاصلحت ٓكغغ لِبى٘ الضكىي ؤمام الجهاث الِظاثُت ؤن جٖىن
شخصُت وُاثمت ،بملنى ؤن ًٖىن إلاؼاكً مغٓؼ ُاهىوي زاص ممحزا كً باقى ألاًغاص بدُض
ًازغ الِغاع اإلاؼلىن ًُه كلى اإلاصلحت بكٖل مباقغ()1وبظلٗ جيخٌي ُُام اإلاصلحت وُذ
ػلب الؼلً في ُغاع الترزُص بالخجمُم ال ؾُما بطا ٔاهذ مغًىكت مشال مً اإلااؾؿاث
اإلاىاًؿت للخجمُم اإلاغزص به ؤو وػٍغ الِؼاق الظي ًدبله الخجمُم ؤو وػٍغ الخجاعة الظي
ٌؿحر كلى اإلاصلحت الاُخصاصًت اللامت ألن اإلاؿاؽ الظي ًىجغ كً ُغاع مجلـ اإلاىاًؿت
بهظا الكإن ال ًدضر ؤزغه بكٖل مباقغ وملمىؽ في الؿىَ ال ؾُما ؤهه جغزُص ؾابّ
وبظلٗ ال جٖىن اإلاصلحت التي حؿعى هظه ألاػغاي اُخظاءها ُاثمت وُذ صضوع الِغاع ال
ؾُما ؤن مُلاص الؼلً اإلامًٕ ؤمام الجهاث الِظاثُت ُصحر( )2بطا ما ُىعن بمضة جؼبّ
الخجمُم اإلاؿخٌُض مً ُغاع الترزُص و بُان آلازاع الؿلبُت بطا ما وظضث ،وؤٓثر مً طلٗ ًةن عؤي
ؤصحاب اإلاصلحت ًازظ بلحن الاكخباع كىض بجساط مجلـ اإلاىاًؿت ُغاعه بهظا الخصىص خُض
هصذ اإلااصة  52مً ُاهىن اإلاىاًؿت كلى الخاليً... " :بلى عثِـ اإلاجلـ الخِغٍغ بلى ألاػغاي
اإلالىُت ،وبلى الىػٍغ اإلاٖلٍ بالخجاعة ،وٓظا بلى ظمُم ألاػغاي طاث اإلاصلحت ،الظًً ًمٕنهم ببضاء
مالخـاث مٕخىبت في ؤظل ال ًخجاوػ زالزت ؤقهغ".
عهم طلٗ ًمًٕ مخابلت ألاطغاع اإلادِِت مً ججمُم اُخصاصي مغزص بى بةزؼاع مجلـ
اإلاىاًؿت كً اإلاماعؾاث التي ًِىم بها في الؿىَ ،ألن الترزُص بالخجمُم ال ٌلني جدصِىه مً
اإلاسالٌاث بل كٕـ طلٗ ًُه مدل قبهت ًخؼلب مغاُبت بلضًت لجمُم جصغًاجه في الؿىَ
وٍخؼلب طلٗ الخلاون بحن مسخلٍ ألاػغاي الٌاكلت في الؿىَ الخىاًؿُت.

 _1صِغ هبُل ،الىؾُؽ في قغح ُاهىن ؤلاظغاءاث اإلاضهُت وؤلاصاعٍت ،صاع الهضي ،الجؼاثغ،2009 ،ص .245
 _2بىظاصي كمغ ،ازخصاص الِظاء ؤلاصاعي في الجؼاثغ ،عؾالت صٓخىعة في الِاهىنٔ ،لُت الحِىَ ،ظاملت مىلىص
ملمغي ،جحزي وػو ،2011،ص .273
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ملخص الفصل الثاوي
ًىلِض ؤلازخصاص في مغاُبت كملُاث الخجمُم إلاجلـ اإلاىاًؿت باكخباعه الخبحر في هظا
اإلاجا٘  ،وُض ؤلؼم اإلاكغق الجؼاثغي كلى هغاع اللضًض مً الدكغَلاث اإلااؾؿاث ؤو اإلاكاعَم
اإلالىُت باجباق مجمىكت مً ؤلاظغاءاث ،طمً ما ؾمي باإلاغاُبت الؿابِت جخمشل في ؤلازؼاع ،
ومسخلٍ ؤلاظغاءاث وا٘ وزاثّ و اإلاللىماث اإلاخللِت باللملُت.
وإلاجلـ اإلاىاًؿت بضوعه بمٖاهُت الخدغي والخدُِّ في مىطىق اللملُت جبلا للصالخُاث
التي ًملٕها مً زال٘ جُُِم الؿىَ ومضي الخإزحر اللملُت كلى اإلاىاًؿت بالؿلب ؤو ؤلاًجاب وصي
مؿاهمتها في جؼىٍغ الاُخصاص الىػني زاصت،
بلض طلٗ ًخسظ مجلـ اإلاىاًؿت ُغاعه بما بِبى٘ الخجمُم ؤو عًظه ،و ًمًٕ ؤًظا ؤن
ًبضي مىاًِخه طمً قغوغ وحلهضاث جلتزم بها اإلااؾؿاث اإلالىُت .وٍمًٕ ؤًظا للحٖىمت
الترزُص بالخجمُم جلِاثُا ؤو بىاء كلى ػلب مً ألاػغاي اإلالىُت بطا اُخظذ اإلاصلحت اللامت
طلٗ.
وفي ٔل ألاخىا٘ باكخباع مجلـ اإلاىاًؿت هُئت بصاعٍتً ،ةن ُغاعاجه جٖىن زاطلت للغُابت
الِظاثُت ،مً هاخُت اإلاكغوكُت وٓظا عُابت الِظاء الٖامل.
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حعخبر عملياث الخجميع مهمت لإلكخصاد الىػني ،ملا لها مً مصاًا فالظلؼاث العمىميت
حعخمد عليها ،في إػاز طياطت الخىميت الاكخصادًت والخلدم الخىىىلىجي ،واللدزة على
مىافظت املؤطظاث ألاحىبيت ذاث الخبرة ،لهرا هص عليها املشسع الجصائسي طمً أحيام
اللاهىن الخجازي وكاهىن املىافظت ،لىىه زبؼها بالترخيص املظبم الري أصبحذ املؤطظاث
الاكخصادًت ملصمت بالحصىٌ عليه متى جىفسث شسوغ أو وظبت معيىت أو عىد تهدًد املظاض
باملىافظت ،وكد أفسدها املشسع الجصائسي بأحيام مىفسدة عً باقي املمازطاث املليدة
للمىافظت مً خالٌ الىص على الترخيص في املادة  51مً كاهىن املىافظت ،ومساكبتها
بالترجيباث التي حاءث بها أحيام املادة  52مً هفع اللاهىن التي حعخمد على مجمىعت غير
محددة مً العالكاث اللاهىهيت والاكخصادًت ،حيث ًؤخر بىديجتها الاكخصادًت في الظىق،
املخمثلت في اللىة الاكخصادًت والىفىذ ألاهيد الدائم ،باإلطافت إلى العالكاث بين ألافساد
الؼبيعيت ،التي حعخبر آليت ملمازطت املساكبت ،وحشترغ املادة  53مً هفع اللاهىن املظاض
باملىافظت ،التي جخجظد في الىاكع مً خالٌ حعصٍص وطعيت هيمىت املؤطظت متى حللذ
الىديجت الاكخصادًت املخمثلت في الظيؼسة على أهثر مً  04باملئت مً املشترًاث واملبيعاث في
الظىق املعىيت حظب ما حددجه املادة  ،54وبرلً زاعى املشسع الجصائسي الظسوف
الاكخصادًت الظائدة ،وعمل على الخىفيم بين املصالح وخاصت حماًت املؤطظاث الصغيرة
واملخىطؼت بخدعيم كدزتها الخىافظيت.
ولم ًلف املشسع عىد هرا الحد بل عمل على مساعاث ول مصالح ول ألاػساف
املعىيت بما فيها حماًت املظتهلً واملصلحت العامت للبالد وهى ما ًفظس جدخل الظلؼت
العمىميت بخلدًم وجللي إلاخؼازاث ،وفم إلاحساءاث املحددة وهرلً طلؼت مجلع املىافظت
في الخحليم وجمخعه بصالحيت الخلدًس في كبىٌ أو زفع الخجميع ،وبرلً جبرش طياطت
الدولت في طسوزة اطدشازة ألاػساف الىشازٍت املعىيت بالعمليت ،وهرلً إمياهيت الخدخل
الخللائي لسئيع الحيىمت للترخيص ،و ًخضح أن املشسع أولى أهميت بالغت للبرامج
الاكخصادًت وفي إػاز حماًت املؤطظاث الاكخصادًت ًمىً الؼعً أمام اللظاء إلادازي في
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كسازاث زفع مجلع املىافظت ،عىع كسازاث الحيىمت التي ال جخظع للؼعً ،ألنها مً
أعماٌ الظيادة ،وألاهيد أن الحيىمت في إػاز جدخلها إهما تهدف ملساعاث مصالح املؤطظاث
الاكخصادًت غير أن إوشاء طلؼت طبؽ أفليت وجىهيلها مهمت مساكبت عمليت الخجميع جفترض
جمىينها وجصوٍدها باألدواث اللاهىهيت وطلؼت اللساز باعخبازها طلؼت إدازٍت مظخللت وعلى
ذلً فئن الدزاطت مىىدىا مً حسجيل املالحظاث الخاليت التي على املشسع جدازهها لظد
الفساغاث اللاهىهيت6
_عدم الىص على الترخيص الظمني للخجميع ،الري ٌظاهم في الخخفيف مً إلاحساءاث،
وٍدعم دوز مجلع املىافظت في املساكبت ،ومً حهت أخسي ًحمي املؤطظاث.
_طسوزة الخفصيل في إحساءاث جدخل الحيىمت ،ال طيما أن مفهىم املصلحت العامت واطع
حدا ،كصد طمان اطخلالليت ملجلع املىافظت
_ حعل زأي مجلع املىافظت ،عىصسا مً جلييم ػلب الترخيص ،في ملفاث الخجميع
الاكخصادي التي جلض ي بترخيص طلؼاث الظبؽ اللؼاعيت.
_طسوزة جفعيل أحيام املادة  95مً كاهىن املىافظت في إػاز جلدم إلاطدشازاث وإلاطخئىاض
بالخبرة الخلىيت للظلؼاث إلادازٍت املظخللت ألاخسي خاصت جلً التي جخمخع بظلؼت الترخيص
في إػاز عمل مشترن ،ججىبا لخداخل إلاخخصاص مع مجلع املىافظت بجعل زأي هره
الظلؼاث غير ملصم.
_ طسوزة الخيظيم في العمل امليداوي ،بين طلؼاث الظبؽ اللؼاعيت ومجلع املىافظت،
عً ػسٍم جبادٌ الخبراث واملعلىماث ،باعخباز الترخيص للخجميعاث الاجصادًت مظاحت
مشترهت.
_ طسوزة جدخل مجلع املىافظت عً ػسٍم كسازاجه وأزائه لخىطيح املظائل الغامظت
باعخبازه الخبير في مجاٌ املىافظت ،حتى ال ًفخح املجاٌ للخأوٍالث الخاػئت
وفي ألاخير هيخهي إلى اللىٌ بأن جىظيم عمليت مساكبت الخجميعاث الاكخصادًت،
وإوشاء مجلع للمىافظت أوولذ له هره املهمت ،مظألت في غاًت ألاهميت ال طيما في ظل دولت
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خاتمة
هي في ػىز الىمى ،وذاث إكخصاد فتي ومخفخح حدًثا وأن طبؽ املجاٌ الخىافس ي ًىفس
الحماًت الالشمت للمؤطظاث الىػىيت واملحليت وٍدعم كدزاتها على مىاهبت الخؼىزاث
وجحظيرها لخداعياث الظىق الحسة في إػاز ما ٌعسف بالعىملت واهدشاز الشسواث املخعددة
الجيظياث ال طيما أن الجصائس جحظس لإلهظمام ملىظمت الخجازة العامليت وكد خؼذ في ذلً
خؼىاتها ألاولى مً خالٌ الشساواث إلاكليميت املخخلفت مع دوٌ في أوج كىتها الاكخصادًت
مثل إلاجحاد ألاوزبي .
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 باللـ ـ ـ ـغ ـ ـ ـ ـ ـ ـت العـ ـ ـ ـ ـ ـ ـشبُ ـ ـ ـ ـت
 -Iالكخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب
 .1أحعن بوظلُعت ،الىحيز في اللاهىن الجؼاجي الخاص ،حغاثم الفؿاص ،حغاثم اإلااٌ
وألاعماٌ ،حغاثم التزویغ ،صاع هىمه ،ط ،13الجؼاثغ.2012 ،
 .2أظامت فخخي عبادة ًوظف ،الىظام اللاهووي لعملُاث التركض الاكخفادي في كاهون
املىافعت :دساظت جحلُلُت ملاسهت ،داس الفكش واللاهون ،املىفوسة2114 ،
 .3الفللي عبذ العضٍض ،كاهون املىافعت املغشبي ،سجلماظت ،مكىاط.2115،
 .4العالم هاجم أبو كشَؾ ،الذلُل العملي لخأظِغ الؽشكاث واهذماجها في اللاهون
الخجاسي الجضائشي ،داس الفباح الجذًذ ،الجضائش ،د ط ن.
 .5أمل محمذ ؼلبي ،الحض مً آلُاث ؤلاخخياع :مىع ؤلاغغاق وؤلاخخياع مً الىحهت اللاهىهُت،
صاع الجامعت الجضًضة ،ؤلاؾىىضعٍت.2006 ،
_ .6أمل محمذ ؼلبي ،الخىظُم اللاهىوي للمىافؿت ومىع الاخخياع :صعاؾت ملاعهت ،املكخب
الجامعي الحذًث ،الاظكىذسٍت.2118 ،
 .7بعلى محمذ الفغير ،اللػاء ؤلاصاعي  :مجلـ الضولت ،صاع العلىم ،عىابت.2004 ،
 _8بوجملين ولُذ  ،ؾلطاث الػبط الاكخطاصي في اللاهىن الجؼاثغي ،صاع بللِـ لليشغ ،
الجؼاثغ .2011
.بن وطاط ئًمان ،معإولُت العون الاكخفادي في ضوء الدؽشَع الجضائشي والفشوس ي،
داس هومت ،الجضائش .2114
 .8جيروس ي محمذ  ،الػىابط اللاهىهُت للحغٍت الخىافؿُت في الجؼاثغ  ،صاع هىمت ،الجؼاثغ،
.2013
 .9ظوصان ًوكغ ،وفُل بًلاهؼ ،جغحمت مِشُل صاهى ،اإلاىافؿت والخىمُت ،هاشغون ،بيروث،
.2010
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ؤلاحغاءاث اإلاضهُت وؤلاصاعٍت ،صاع الهضي ،الجؼاثغ،
 .11ـلش هبُل ،الىؾُط في شغح كاهىن إ
.2009
 .11طاسق عبذ العال حماد ،بهضماج وزصخطت البىىن :ؾلؿلت البىىن الخجاعٍت،
كػاًا معاضغة ،الجؼء الثالث ،الضاع الجامعُت ،ؤلاؾىىضعٍت.1999 ،
 .12عبذ الشحُم عىتر عبذ الشحمن ،خلىق اإلالىُت الفىغٍت وؤثغها ؤلاكخطاصي ،صاع الفىغ
الجامعي ،ؤلاؾىىضعٍت.2009 ،
 .13عبذ الشؤوف هاؼم بعُووي ،اإلاغافعاث ؤلاصاعٍت  :بحغاءاث عفع الضعىي الاصاعٍت
وجدػيرها ،صاع الفىغ الجامعي ،ؤلاؾىىضعٍت.2007 ،
 .14عذون هاـش دادي ،بكخطاص اإلااؾؿت ،الطبعت الثاهُت ،صاع اإلادمضًت العامت ،الجؼاثغ،
.1999
 .15على الباسودي ،مدمض الؿُض الفلى ،اللاهىن الخجاعي :ألاعماٌ الخجاعٍت ،الخجاع،
ألامىاٌ الخجاعٍت ،الشغواث الخجاعٍت ،عملُاث البىىن وألاوعاق الخجاعٍت ،صاع اإلاطبىعاث
الجامعُت ،ؤلاؾىىضعٍت.1999 ،
 .16عموسة عماس ،شغح اللاهىن الخجاعي :ألاعماٌ الخجاعٍت ،الخاحغ ،الشغهت ،صاع
اإلاعغفت ،الجؼاثغ.2010 ،
 .17فوصى محمذ ظامي ،الشغواث الخجاعٍت :ألاخيام العامت والخاضت ،الطبعت الخامؿت،
صاع الثلافت ،عمان .2010
 .18كخو محمذ ؼشٍف ،كاهىن اإلاىافؿت واإلاماعؾاث الخجاعٍت وفلا لألمغ  03_03واللاهىن
 ،02_04ميشىعاث بغضاصي  ،الجؼاثغ .2010 ،
الاخخياع" ،مغهؼ
 .19كمال عبذ الشحمن "،اإلاباصت اللاهىهُت التي جدىم اإلاىافؿت ومىع إ
ألاماهت العامت ،ماعؽ .2004
الضعاؾاث البرإلااهُت اإلاطغٍت ،مجلـ الشعب ،إ
 .21لعؽب محفوظ ،ؾلؿلت اللاهىن الاكخطاصي ،صوان اإلاطبىعاث الجامعُت ،الجؼاثغ،
.1997
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 .21لُىا حعن ركي ،كاهىن خماًت اإلاىافؿت ومىع الاخخياع :صعاؾت ملاعهت في اللاهىن
اإلاطغي والفغوس ي وألاوعبي ،صاع النهػت العغبُت ،اللاهغة.2006 ،
 .22لُىا ٌعلوب الفُومي ،آلاثاع الىاشئت عً صمج الشغواث اإلاؿاهمت ،ميشىعاث الحلبي
الحلىكُت ،بيروث. 2009 ،
 .23محمود ئبشاهُم الوالي ،خلىق اإلالىُت الفىغٍت في الدشغَع الجؼاثغي ،صًىان
اإلاطبىعاث الجامعُت ،الجؼاثغ.1983 ،
 .24مفطفي ًوظف كافي ،بىعضت ألاواعق اإلاالُت ،ماؾؿت عؾلبن ،صمشم .2009 ،
 .25هاوي دوٍذاس ،اللاهىن الخجاعي :العلىص الخجاعٍت ،العملُاث اإلاطغفُت ،ألاوعاق
الخجاعٍت ،ؤلافالؽ ،ميشىعاث الجلبى الحلىكُت ،بيروث.2008 ،
الشغواث الخجاعٍت :صعاؾت
إ
 .26وحي فاسوق للمان ،ؾلطاث ومؿاولُاث اإلاضً إغًٍ في
ملاعهت ،صاع الفىغ العغبي ،اللاهغة.1998 ،
 -IIالشظائل واملزكشاث الجامعُت :
أوال_ الشظائل :
 .1ؤؾامت فخحي عباصة ًىؾف ،بحغاءاث الغكابت على عملُاث الترهيز الاكخطاصي ،صعاؾت
ملاعهت ،ؤطغوخت لىُل شهاصة الضهخىعاه في اللاهىن ،فغع كاهىن ألاعماٌ ،حامعت اإلاىطىعة،
.2011
 .2آًذ مىفوس كمال ،علض الدؿُير آلُت لخىضطت اإلااؾؿت العامت طاث الطابع
الاكخطاصي،عؾالت صهخىعإاه في اللاهىن ،فغع كاهىن الاعماٌ ،ولُت الحلىق ،حامعت مىلىص
معمغي ،جيزي وػو.2009،
_3إبوجادي عمش ،ازخطاص اللػاء ؤلاصاعي في الجؼاثغ ،عؾالت صهخى إعاه في اللاهىن  ،ولُت
الحلىق ،حامعت مىلىص معمغي ،جيزي وػو.2011 ،
_4جالل مععذ ،مضي جإثير اإلاىافؿت الحغة باإلاماعؾاث الخجاعٍت ،عؾالت صهخىعاه في
اللاهىن ،فغع كاهىن ألاعماٌ ،ولُت الحلىق ،حامعت مىلىص معمغي ،جؼي وػو .2012 ،إ
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 _4دًباػ ظهُلت ،مجلـ الضولت ومجلـ اإلاىافؿت ،عؾالت صهخىعإاه في اللاهىن ،ولُت
الحلىق ،حامعت ًىؾف بً زضة ،الجؼاثغ .إ
ي(صعاؾت ملاعهت باللاهى إن
 _5هخى مدمض الشغٍف ،اإلاماعؾاث اإلاىافُت في اللاهى إن الجؼاثغ إ
الفغوس ي) ،ؤطغوخت لىُل صعحت صهخىعإاه صولت في اللاهىن ،فغع اللاهىنإ العام ،ولُت
الحلىق ،حامعت جيزيإ وػو .2005-2004 ،إ
 _6لُىا حعن ركي ،اإلاماعؾاث اإلالُضة للمىافؿت والىؾاثل اللاهىهُت الالػمت إلاىاحهتها،
عؾالت صهخىعاه في اللاهىن ،حامعت خلىان ،مطغ .2004 ،إ
الجؼاثغ :صعاؾت
 _7إكشَش ي ًوظف ،ؾُاؾاث جمىٍل اإلااؾؿاث الطغيرة واإلاخىؾطت في إ
مُضاهُت ،عؾالت صهخى إعاه في الاكخطاص ،ولُت العلىم الاكخطاصًت وعلىم الدؿُير ،حامعت
الجؼاثغ .2005،إ
ثاهُا_ املزكشاث
 .1العاًب ؼعبان ،مغاكبت الخجمُعاث الاكخطاصًت في اللاهىن الجؼاثغي ،مظهغة لىُل
شهاصة اإلااحؿخير في اللاهىن  ،جسطظ ماؾؿاث عمىمُت وخىهمت ،حامعت عبض الغخمان
ميرة ،بجاًت.2014-2013،
ؤلاصاعي في الغكابت على اللغاع اإلاىدغع عً هضفه اإلاسطظ،
 .2أمضٍان كشٍمت ،صوع اللاض ي إ
مظهغة ماحؿخير في اللاهىن ،جسطظ كاهىن بصاعي وبصاعة عامت ،ولُت الحل إىق والعلىم
الؿُاؾُت ،حامعت الحاج لخػغ ،باجىت.2011 ،
 .3أوكاسث بوعالم ،وكف جىفُظ اللغاعاث الاصاعٍت في ؤخيام كاهىن ؤلاحغاءاث اإلاضهُت
وؤلاصاعٍت الجؼاثغي ،مظهغة ماحؿخير في اللاهىن ،فغع جدىالث الضولت ،ولُت الحلىق والعلىم
الؿُاؾُت ،حامعت مىلىص معمغي ،جؼي وػو.2012 ،
 .4بشاهُمي هوال ،ؤلاجفاكُاث اإلادظىعة في اللاهىن الجؼاثغي ،مظهغة ماحؿخير في اللاهىن،
فغع كاهىن ألاعماٌ ،حامعت الجؼاثغ. 2004،
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 .5بشكاث جوهشة ،هظام اإلاىاػعاث اإلاخعللت بيشاط ؾلطاث الػبط الاكخطاصي ،مظهغة
ماحؿخير في اللاهىن ،فغع جدىالث الضولت ،ولُت الحلىق ،حامعت مىلىص معمغي ،جؼي وػو،
.2008
 .6بلغضلي ـبرًىت ،هظام الخضابير الىكاثُت اإلاخسظة مً كبل الؿلطاث ؤلاصاعٍت اإلاؿخللت في
اإلاجاٌ الاكخطاصي واإلاالي ،مظهغة ماحؿخير في اللاهىن ،فغع اللاهىن العام لألعماٌ ،ولُت
الحلىق ،حامعت عبض الغخمً ميرة ،بجاًت.2011 ،
 .7بن بخمت جمال ،مجلـ اإلاىافؿت في غىء ألامغ عكم  03إ–  03والىطىص اإلاعضلت له،
مظهغة ماحؿخير في اللاهىن ،جسطظ اللاهىن العام لألعماٌ ،ولُت الحلىق والعلىم
الؿُاؾُت ،حامعت مدمض الطضًم بً ًحى ،حُجل.2011 ،
 .8بوحالٌغ ئلهام ،ؤلازخطاص في مجاٌ اإلاىافؿت ،مظهغة ماحؿخير في اللاهىن ،جسطظ
كاهىن ألاعماٌ ،ولُت الحلىق ،حامعت كؿؿىطُىت.2005،
 .9جواث أمال ،الفغوشيز وكاهىن اإلاىافؿت في الجؼاثغ ،مظهغة ماحؿخير في اللاهىن ،فغع
كاهىن ألاعماٌ ،ولُت الحلىق  ،حامعت الجؼاثغ.2005،
 .11جواث هوس الذًن ،الجمعُاث وكاهىن اإلاىافؿت في الجؼاثغ ،مظهغة ماحؿخير في اللاهىن،
فغع كاهىن ألاعماٌ ،ولُت العلىم اللاهىهُت وؤلاصاعٍت ،بً عىىىن ،الجؼاثغ.2002 ،
 .11جواحي محمذ الؽشٍف ،كمع الاجفاكاث في كاهىن اإلاىافؿت ،مظهغة ماحؿخير في اللاهىن،
فغع كاهىنإ ألاعماٌ ،ولُت الحلىق والعلىم الخجاعٍت ،حامعت بىمغصاؽ.2006 ،
 .12جالل مععذ ،مبضؤ اإلاىافؿت الحغة في اللاهىن الىغعي ،مظهغة ماحؿخير في اللاهىن،
فغع كاهىن ألاعماٌ ،ولُت الحلىق ،حامعت مىلىص معمغي ،جيزي وػو.2002 ،
,13خماًلُت ظمير ،عً ؾلطت مجلـ اإلاىافؿت في الؿىق ،مظهغة ماحؿخير في اللاهىن،
فغع جدىالث الضولت ،ولُت الحلىق والعلىم الؿُاؾُت ،حامعت مىلىص معمغي ،جؼي وػو،
 .2013إ
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.14داود مىفوس ،مغاكبت الخجمُعاث في اللاهىن الجؼاثغي ،مظهغة لىُل شهاصة اإلااحؿخير
في اللاهىن ،فغع اللاهىن العام ،حامعت الجؼاثغ .2010
.15ظعذون لُىذة ،الىظام اللاهىوي الهضماج الشغواث في اللاهىن الجؼاثغي ،مظهغة
ماحؿخير في اللاهىن ،فغع كاهىن ألاعماٌ ،ولُت الحلىق  ،حامعت الجؼاثغ.2007،
,16ظلطاوي محمذ ساؼذي ،الدؿُير الاؾتراجُجي في اإلااؾؿاث الطغيرة واإلاخىؾطت
بالجؼاثغ :واكعه ؤهمُخه وشغوط جطبُله خالت الطىاعاث الطغيرة واإلاخىؾطت بـ ــىالًت
بؿىغة ،مظهـ ــغة ماحؿخير في العلىم الخجاعٍت  ،فـ ــغع بؾتراجُجُت ،ولُت العل ــىم الاكخطاصًت
وعلىم الدؿُير والعلىم الخجاعٍت ،حـ ــامعت مدمـ ــض بى الػُ ـ ـ ــاع .2006 ،
.17ظُلم عبذ الحمُذ محمذ صهكىت ،الغكابت اللػاثُت على مشغوعُت اللغاعاث ؤلاصاعٍت:
صعاؾت ملاعهت ،مظهغة ماحؿخير في اللاهىن ،جسطظ كاهىن بصاعي ،ولُت اللاهىن والؿُاؾت
ألاواصًمُت العغبُت اإلافخىخت في الضاهماعن .2008
.18ؼُخ أعمش ٌعمُىت ،جىػَع الازخطاص مابين مجلـ اإلاىافؿت وؾلطاث الػبط
اللطاعُت في اللاهىن الجؼاثغي ،مظهغة ماحؿخير في اللاهىن ،جسطظ اللاهىن العام
لألعماٌ ،ولُت الحلىق ،حامعت عبض الغخمً ميرة ،بجاًت.2009،
.19عبض اإلالً بً ابغاهُم بً ؤخمض الخىٍجغي ،ججغٍم اإلاىافؿت الخجاعٍت غير اإلاش إغوإعت:
صعاؾت جإضُلُت ملاعهت ، ،مظهغة ماحؿخير في الشغَعت ؤلاؾالمُت ،جسطظ الدشغَع الجىاجي
ؤلاؾالمي ،كؿم العضالت الجىاثُت ،حامعت هاًف العغبُت للعلىم ألامىُت ،الغٍاع.2008 ،
.21عذوان ظميرة ،هظام ججمُع اإلااؾؿاث في اللاهىن الجؼاثغي ،مظهغة ماحؿخير في
اللاهىن ،جسطظ اللاهىن العام لألعماٌ ،ولُت الحلىق والعلىم الؿُاؾُت ،حامعت عبض
الغخمان ميرة ،بجاًت.2011 ،
.21عموسة عِس ى ،الىظام اللاهىوي إلاجلـ اإلاىافؿت ،مظهغة ماحؿخير في اللاهىن ،فغع
كاهىن ألاعماٌ ،ولُت الحلىق ،حامعت مىلىص معمغي ،جؼي وػو.2006 ،
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 .21فغطاؽ علي ،صوع اإلاىاعص البشغیت في جدلیم و جىمیت اللضعة الخىافؿیت للماؾؿت،
اإلااحؿخير
إ
صعاؾت خالت فغع اإلاػاصاث الحیىیت بمجمع ضیضاٌ باإلاضیت ،مظهغة لىیل شھاصة
في علىم الدؿیير ،جسطظ بصاعة ألاعماٌ ،اإلاضعؾت العلیا للخجاعة،الجؼاثغ .2005_2004
.22لحشاسي لوٍضة ،خماًت اإلاؿتهلً في ظل كاهىن خماًت اإلاؿتهلً وكمع الغش وكاهىن
اإلاىافؿت ،مظهغة ماحِؿخير في اللاهىن ،فغع كاهىن اإلاؿاولُت اإلاُيُت ،همُت الحلىق
والعمىم الؿُاؾُت ،حامعت جيزي وػو .2012،
 .23لخضاسي اعمش ،بحغاءاث كمع اإلاماعؾاث اإلاىافُت للمىافؿت في اللاهىهين الجؼاثغي
والفغوس ي :صعاؾت هلضًت ملاعهت ،مظهغة ماحؿخير في اللاهىنإ ،فغع كاهىن الاعماٌ ،ولُت
الحلىق ،حامعت مىلىص معمغي ،جيزي وػو.2004 ،
.24مىفوس داود ،مغاكبت الخجمُعاث الاكخطاصًت ،مظهغة ماحؿخير في اللاهىن ،فغع كاهىن
ألاعماٌ ،ولُت الحلىق ،حامعت الجؼاثغ.2010 ،
.25موظاوي ظشٍفت ،صوع الجهاث اللػاثُت العاصًت في جطبُم كاهىن اإلاىافؿت ،مظهغة
ماحؿخير في اللاهىن ،كاهىن اإلاؿاولُت اإلاهىُت ،ولُت الحلىق ،حامعت مىلىص معمغي،
جؼي وػو.2011 ،
.26هاًل هبُل ،اإلاغهؼ اللاهىوي إلاجلـ اإلاىافؿت بين ألامغ  06/95و ألامغ  ،03-03مظهغة لىُل
شهاصة اإلااحِؿتر في اللاهىن فغع كاهىن ألاعماٌ ،ولُت الحلىق ،حامعت جيزي وػو-2003 ،
.2114
 -IIIامل ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاالث :
_1بن لطشػ منى "،الؿلطاث ؤلاصاعٍت اإلاؿخللت في اإلاجاٌ اإلاطغفي :وحى حضًض لضوع
الضولت" ،مجلت بصاعة ،اإلاجلض ،12عضص ،2002، 24ص 57،إ
 _2بوحفق حاكمي" ،ؤلاضالخاث والىمى الاكخطاصي في شماٌ بفغٍلُا  :صعاؾت ملاعهت بين
اإلاغغب والجؼاثغ وجىوـ" ،مجلت شماٌ افغٍلُا ،العضص الؿابع، 2007 ،ص ص .04– 01
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_3بودسٍوة عبذ الكشٍم " ،آحاٌ عفع صعىي ؤلالغاء :وفم اللاهىنإ عكم  08إ–  09اإلاخػمً
كاهىن ؤلاحغاءاث اإلاضهُت وؤلاصاعٍت "  ،اإلاجلت ألاواصمُت للبدث اللاهىوي ،عضص ،2010 ،01
ص ص .27 -23
_4إالؼعكا مدمض ؤوـ " ،ألاؾىاق غير الخىافؿُت اإلاعاضغة اإلاعاضغة بين الفله و الخدمُل
الاكخطاصي" ،مجلت حامعت اإلالً عبض العؼٍؼ ،عضص  ،2006 ،2ص ص 3إ– .42
_5محمذ أوغ الضسكا" ،ألاؾىاق غير الخىافؿُت اإلاعاضغة بين الفله و الخدمُل
الاكخطاصي" ،مجلت حامعت اإلالً عبض العؼٍؼ ،عضص ، 2006 ، 2ص ص  42. – 3إ
_6مىفوسي الضٍن" ،صوع الضولت في جىظُم اإلاىافؿت ومىع اإلاماعؾاث االحخياعٍت في ظل
بكخطاص الؿىق :خالت الجؼاثغ" ،مجلت ؤبداث كاهىهُت واكخطاصًت ،عضص بخضي عشغ ،حىان
، 2012ص  .302إ
 _IVاملذاخالث
 .1ئسصٍل الكاهىت " ،صوع لجىت ؤلاشغاع على الخإمُىاث في غبط ؾىق الخإمين " ،ؤعماٌ
اإلالخلى الىطني خىٌ ؾلطاث الػبط اإلاؿخللت في اإلاجاٌ الاكخطاصي واإلاالي ،ولُت الحلىق
والعلىم الاكخطاصًت ،حامعت عبض الغخمً ميرة ،بجاًت ،ؤًام  23و  24ماي  ،2007ص
ص107إ– .123
" ،_______________ .2اإلاىاػهت بين اليشاط الخىافس ي وخلىق اإلاؿتهلً " ،ؤعماٌ اإلالخلى
الىطني خىٌ اإلاىافؿت وخماًت اإلاؿتهلً ،ولُت الحلىق ،حامعت عبض الغخمان ميرة ،بجاًت،
ؤًام  17و 18هىفمبر  ،2009ص ص .127 -111
" ،_______________ .3صوع لجىت ؤلاشغاع على الخإمُىاث في غبط ؾىق الخإمين" ،ؤعماٌ
اإلالخلى الىطني خىٌ ؾلطاث الػبط اإلاؿخللت في اإلاجاٌ الاكخطاصي واإلاالي ،همُت الحلىق
والعلىم الاكخطاصًت ،حامعت عبض الغخمً ميرة ،بجاًت ،ؤًام  23و  24ماي  ،2007ص ص،
.127 - 111
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 .4أًذ مىفوس كمال " ،مغاكبت الخجمُعاث الاكخطاصًت في اللاهىن الجؼاثغيإ " ،ؤعماٌ
اإلالخلى ال إىطني خىٌ خغٍت اإلاىافؿت في اللاهىن الجؼاثغي ،ولُت الحلىق ،حامعت باجي
مسخاع ،عىابتً ،ىمي  05و 06ماي  ،2013ص ص 1إ– .17
 .5أًذ واصو صٍىت" ،زطىضُت علض الفغاوشيز في الؿىق" ،ؤعماٌ ملخلى الىطني خىٌ علىص
ميرة ،ولُت الحلىق
الاعماٌ وصوعها في جطىٍغ الاكخطاص الجؼاثغي ،حامعت عبض الغخمً إ
والعلىم الؿُاؾُتً ،ىمي  17و  18ماي  ،2012ص ص .132 -129
 .6بلغضلي ـبرًىت" ،الخعغٍف بالخضابير الىكاثُت اإلاخسضة مً كبل الؿلطاث الاصاعٍت اإلاؿخللت
في اإلاجاٌ الاكخطاصي واإلاالي" ،ؤعماٌ اإلالخلى الىطني خىٌ الؿلطاث الاصاعٍت اإلاؿخللت في
الجؼاثغ ،ولُت الحلىق والعلىم الؿُاؾُت ،حامعت  08ماي  ،1945كاإلاتً ،ىمي  13و 14
هىفمبر  ،2012ص ص 2إ– .25
 .7بن حملت ظامي عالكت مجلـ اإلاىافؿت بؿلطاث الػبط اللطاعُت في مجاٌ اإلاىافؿت،
جىاػع ؤم جيامل ،اإلالخلى الىطني ألاوٌ خىٌ جفعُل مبضؤ خغٍت اإلاىافؿت في الدشغَع الجؼاثغي،
ص .5
 .8عثماوي علي ":الىؾاثل اللاهىهُت لحماًت مبضؤ خغٍت اإلاىافؿت" ،اإلالخلى الىطني ألاوٌ
خىٌ ؤلُاث جفعُل مبضؤ خغٍت اإلاىافؿت في الدشغَع الجؼاثغي ،حامعت الحاج لخػغ ،باجىت،
ًىمي 15و  16ماي  ،2013ص 9
 .9فخخي وسدًت " وكف جىفُظ اللغاعاث الطاصعة عً الؿلطاث ؤلاصاعٍت اإلاؿخللت " ،ؤعماٌ
اإلالخلى الىطني خىٌ ؾلطاث الػبط اإلاؿخللت في اإلاجاٌ الاكخطاصي واإلاالي ،ولُت الحلىق،
حامعت عبض الغخمً ميرة ،بجاًت ،ؤًام  23و  24ماي  ،2007ص ص 330إ– .351
 .11كخو محمذ الؽشٍف " ،ؤهضاع اإلاىافؿت" ،ؤعماٌ اإلالخلى الىطني اإلاىافؿت وخماًت
اإلاؿتهلً ،ولُت الحلىق ،حامعت عبض الغخمان ميرة ،بجاًت ،ؤًام  17و 18هىفمبر ،2009
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 .11لعوٍجي عبذ هللا" ،بزخطاضاث مجلـ اإلاىافؿت" ،ؤعماٌ اإلالخلى الىطني خىٌ خغٍت
اإلاىافؿت في اللاهىن الجؼاثغي ،ولُت الحلىق والعلىم الؿُاؾُت،حامعت عىابتً ،ىمي  03و
 04ؤفغٍل  ،2013ص.5
 .12معاؼو هبالي فطت " ،ازخالٌ الخىاػن في علض الدؿُير " ،ؤعماٌ اإلالخلى الىطني خىٌ
علىص ألاعماٌ وصوعها في جطىٍغ ؤلاكخطاص الىطني ،ولُت الحلىق ،حامعت عبض الغخمان ميرة
بجاًتً ،ىمي  16و 17ماي  ،2012ص ص53إ– .68
 .13هاـشي هبُل" ،جىظُم اإلاىافؿت الحغة هألُت لػبط الؿىق الخىافؿُت وخماًت
اإلاؿتهلً" ،ؤعماٌ اإلالخلى الىطني خىٌ اإلاىافؿت وخماًت اإلاؿتهلً،ولُت الحلىق ،حامعت
عبض الغخمان ميرةً ،ىمي  17و 18هىفمبر  ،2009ص ص 142إ– .156
 -IVالىف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوؿ اللـ ـ ـ ـ ـ ـاهوهُت :
أوال -ال ـ ـ ـ ـذظخ ـ ـ ـ ـ ـ ـوس
 صؾخىع الجمهىعٍت الجؼاثغٍت الشعبُت الضًملغاطُت ،ضاصع في  28هىفمبر ؾىت ،1996ميشىع بمىحب مغؾىم عثاس ي عكم  ،438 - 98ماعر في  07صٌؿمبر  ،1996ج ع عضص ،96
ضاصع بخاعٍش  ،1996 -12- 08معضٌ ومخمم باللاهىن عكم  02إ–  ،03ماعر في  10ؤفغٍل
 ،2002ج ع عضص  ،25ضاصع بخاعٍش  14إ–  ،2002 -4واللاهىن عكم  08إ–  19ماعر في 15
هىفمبر  ،2008ج ع عضص  ،63ضاصع بخاعٍش  ،2008 -11- 16وكاهىن عكم  01_16ماعر في 06إ
_ ،2016_03ج ع عضص  ،14ماعر في  07ماعؽ .2016
ثاهُا -الىف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوؿ الدؽـ ـ ـ ـ ـشَعُـ ـ ـ ـت
أ_ الىفوؿ الدؽشَعُت الوطىُت
 .1كاهىن عػىي عكم 98إ–  ،01ماعر في  30ماي ؾىت ً ،1998خعلم بازخطاضاث مجلـ
الضولت وجىظُمه وعمله ،ج ع عضص  ،37ضاصع بخاعٍش  ،1998 -05- 1معضٌ ومخمم باللاهىن
العػىي عكم  13 -11ماعر في  26حىٍلُت  ،2011ج ع عضص  ،43ضاصع بخاعٍش -08- 3
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 ،2011معضٌ ومخمم بمىحب اللاهىن العػىي عكم  02_18ماعر في  ،2018_03_04ج ع
عضص  ،15ضاصع بخاعٍش .2018_03_07
 .2ؤمغ عكم  75إ–  ،58ماعر في  26ؾبخمبر ؾىت ً ،1975خطمً اللاهىن اإلاضوي ،ج ع عضص
 ،78ضاصع بخاعٍش 30إ–  ،1975 - 9معضٌ ومخمم.
 .3ؤمغ عكم  ،59 -75ماعر في  26ؾبخمبر ؾىت ً ،1975خعلم باللاهىن الخجاعي ،ج ع عضص
101ضاصع بخاعٍش  ،197-09-30معضٌ و مخمم.
 .4كاهىن عكم 88إ–  ،01ماعر في  12حاهفي  1988ؾىت ً ،1988خػمً اللاهىن الخىحُهي
للماؾؿاث العمىمُت الاكخطاصًت ،ج ع عضص  ،02ضاصع بخاعٍش  13إ–  01إ– (.1988ملغى
حؼثُا).
 .5كاهىن عكم  12_89اإلااعر في ً 05ىلُى لؿىت ً ،1989خعلم باألؾعاع ،ج ع ج ج عضص 29
الطاصع في ً 05ىلُى ( 1989ملغى).
 .6مغؾىم حشغَعي عكم  ،10 -93ماعر في  23ماي ؾىت ً ،1993خعلم ببىعضت اللُم
اإلاىلىلت ،ج ع عضص  ،34ضاصع بخاعٍش  23إ–  ،1993 -05معضٌ ومخمم باألمغ عكم  96إ– ،10
ماعر في  10حاهفي  ،1996ج ع عضص  03ضاصع بخاعٍش  14إ–  01إ–  ،1996معضٌ ومخمم
باللاهىن عكم  03إ–  04ماعر في  17فُفغي ؾىت  ،2003ج ع عضص  ،11ضاصع بخاعٍش  19إ–
.2003 -02
 .7ؤمغ عكم  ،06-95ماعر في  25حاهفي ؾىت ً ،1995خعلم باإلاىافؿت ،ج ع عضص  ،09ضاصع
بخاعٍش ( .1995-02-22ملغى)
 .8ؤمغ عكم  ،07-95ماعر في  25حاهفي ؾىت ً ،1995خعلم بالخإمُىاث ،ج ع عضص  ،13ضاصع
بخاعٍش  8إ– ،1995 - 03معضٌ ومخمم بمىحب اللاهىن عكم  06إ–  ،04ماعر في  20فُفغي
ألامغ عكم  ،01- 10ماعر
 ،2006ج ع عضص  ،15ضاصع بخاعٍش  ،2006 - 03- 12مخمم بمىحب إ
في  26ؤوث ؾىت ً ،2010خػمً كاهىن اإلاالُت الخىمُلي لؿىت  ،2010ج ع عضص ،49ضاصع في
 26إ–  ،2010 -08معضٌ ومخمم بمىحب اللاهىن  11-11ماعر في  18ؤوث ؾىت2011
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ًخػمً كاهىن اإلاالُت الخىمُلي لؿىت ، 2011ج ع عضص ، 40ضاصع بخاعٍش ،2011 -07- 20
معضٌ ومخمم بمىحب اللاهىن عكم  ،08- 13ماعر في  30صٌؿمبر ؾىت ً ،2013خػمً
كاهىن اإلاالُت لؿىت  ،2014ج ع عضص  ،68ضاصع بخاعٍش .2013 -12- 31
 .9ؤمغ عكم  25_95ضاصع بخاعٍش  25ؾبخمبر ً 1995خعلم بدؿُير عئوؽ ألامىاٌ الخجاعٍت
الخابعت للضولت ،ج ع عضص  55ضاصع بخاعٍش  27ؾبخمبر  ،1995ملغى بمىحب ألامغ عكم
 04_01اإلاخعلم بدىظُم اإلااؾؿاث العمىمُت الاكخطاصًت وزىضطتها ،ج ع عضص  ،47ضاصع
في  23ؤوث  2001معضٌ ومخمم.
 .10كاهىن عكم  ،18-01ماعر في  12صٌؿمبر ؾىت ً ،2001خػمً اللاهىن الخىحُهي
لتركُت اإلااؾؿاث الطغيرة واإلاخىؾطت ،ج ع عضص  77ضاصع بخاعٍش .2001 -12 -15
 .11ؤمغ عكم  ،03-03ماعر في  19حىٍلُت ؾىت ً ،2003خعلم باإلاىافؿت ،ج ع عضص ،43
ضاصع بخاعٍش  ،2003- 07 -20معضٌ ومخمم بمىحب اللاهىن عكم  ،12-08ماعر في 25
حىان ؾىت  ،2008ج ع عضص  ،36ضاصع بخاعٍش  ،2008- 07- 02واللاهىن عكم  ،05-10ماعر
في  18ؤوث ؾىت  ،2010ج ع عضص  ،46ضاصع بخاعٍش  ،2010 -08- 18وهظا ؤمغ عكم -11
،11ماعر في  19حىٍلُت ؾىت ً ،2003خعلم باإلاىافؿت ،ج ع عضص  ،43ضاصع بخاعٍش
.2011_20
 .12ؤمغ عكم  ،07/03ماعإر في ً 19ىلُى ً ،2003خعلم ببراءة الازتراع ،الجغٍضة الغؾمُت،
عضص  ،44لؿىت .2003
 .13ؤمغ عكم  ،11-03ماعر في  26ؤوث ؾىت ً ،2003خعلم بالىلض واللغع،ج ع عضص ،52
ضاصع بخاعٍش  ،2003 -08-27معضٌ ومخمم باألمغ عكم  ،09-01ماعر في  22حىٍلُت ،2009
ًخػمً كاهىن اإلاالُت الخىمُلي لؿىت  ،2009ج ع عضص  ،44ضاصع بخاعٍش ،2009-07-26
معضٌ ومخمم باألمغ عكم  ،04-10ماعر في  26ؤوث ،2010ج ع عضص  ،50ضاصع بخاعٍش -01
.2010-09
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 .14ؤمغ عكم  04إ–  ،02ماعر في  23حىان ؾىت ً ،2004دضص اللىاعض اإلاطبلت على
اإلاماعؾاث الخجاعٍت ،ج ع عضص ،41ضاصع بخاعٍش  06 -21إ–  2004معضٌ ومخمم بمىحب
اللاهىن عكم  ،06 -10ماعر في  15ؤوث  ،2010ج ع عضص  ،46ضاصع بخاعٍش .2010 - 08 -18
 .15كاهىن عكم 06إ–  ،03ماعر في  20فُفغي ؾىت ً ،2006خػمً مهىت اإلادػغ اللػاجي،
ج ع عضص  ،14ضاصع بخاعٍش 8إ– .2006 -3
 .16كاهىن عكم  ،03-09ماعر في  25فُفغي ؾىت ً ،2009خعلم بدماًت اإلاؿتهلً وكمع
الغش ،ج ع عضص  ،15ضاصع بخاعٍش 03 -08إ– .2009
كاهىنإ عكم 08إ–  ،09ماعر في  28فُفغيإ ؾىت ً ،2008خػمً كاهىنإ ؤلاحغاءاث اإلاضهُت
والاصاعٍت ،ج ع عضص  ،21ضاصع بخاعٍش 23إ– .2008 ،04
 .17كاهىن عكم ، 10- 11ماعإر في  22حىان ؾىت ً، 2011خعلم بالبلضًت ،ج ع عضص
،37ضاصع بخاعٍش  07 - 03إ– ، 2011و اللاهىن عكم  12إ– ، 07ماعر في  23فُفغي ؾىت
ً، 2012خعلم بالىالًت ،ج ع عضص ، 12ضاصع بخاعٍش .2012 – 02 – 29
 .18كاهىن 12إ– ، 06ماعر في  12حاهفي ؾىت ً، 2012خعلم بالجمعُاث ،ج ع عضص ،2ضاصع
بخاعٍش 15إ– 01إ– .2012
ب _ الىطىص الدشغَعُت ألاحىبُت
 _1كاهىنإ جىوس ي عكم  64لؿىت ً ،1991خعلم باإلاىافؿت وألاؾعاع ،مىلذ ومخمم ،مىكع
www.marchépublic.gouv.tu
_2كاهىن مغغبي عكم ً ،06 -99خعلم بدغٍت ألاؾعاع واإلاىافؿت ،ضاصع بدىفُظه الظهير
الشغٍف عكم 225إ–  ،01 –00ماعر في  5حىان  ،2001ج ع عضص  ،4938بخاعٍش 09 - 27
 ،2001ؤطلع علُه بمىكع www.mhu.gov.ma
_3كاهىنإ جىوس ي عضص  65لؿىت ، 2001ماعر في  10حىٍلُت ؾىت 2001مىكع:
www.marchépublic.gouv.tu
 _4إكاهىن مطغي عكم  03لؿىت  ،2005ماعر في  10فُفغي ؾىت ً ،2005خعلم بدماًت
اإلاىافؿت ومىع اإلاماعؾاث الاخخياعٍت ،ج ع عضص 2مىغع ،جم ؤلاطالع بخاعٍش2016/01/11 :
ؤطلع علُه بمىكعwww.eca.org.eg :
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ثالثا -الىف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوؿ الخىـ ـ ـ ـظُمُ ـ ـ ـ ـت
 .1مغؾىم جىفُظي عكم  ،39-90ضاصع بخاعٍش ً 30ىاًغ ً 1990خعلم بغكابت الجىصة وكمع
الغش ،ج ع عضص  ،5ضاصع بخاعٍش ً30ىاًغ .1990
 .2مغؾىم جىفُظي عكم 2000إ–  ،314ماعر في  14ؤهخىبغ ؾىت ً ،2000دضص اإلالاًِـ التي
جبين ؤن العىن الاكخطاصي في وغعُت الهُمىت وهظا ملاًِـ ألاعماٌ اإلاىضىفت بالخعؿف في
وغعُت هُمىت ،ج ع عضص  ،61ضاصع بخاعٍش 18إ– (.2000 -10ملغى)
 .3مغؾىم جىفُظي عكم  ،315 -2000ماعر في  14ؤهخىبغ ؾىت ً ،2000دضص ملاًِـ جلضًغ
مشاعَع الخجمُع ؤو الخجمُعاث ،ج ع عضص  ،61ضاصع بخاعٍش (.2000 -10-18ملغى)
 .4مغؾىم الخىفُظي عكم  02إ– ، 453ماعر في  21صٌؿمبر ؾىت ً، 2002دضص ضالخُاث
وػٍغ الخجاعة ،ج ع عضص ، 85ضاصع بخاعٍش 22إ– .2002-12
 .5مغؾىم الخىفُظي عكم  02إ–  ،454ماعر في  21صٌؿمبر ؾىت ً ،2002خػمً جىظُم
ؤلاصاعة اإلاغهؼٍت في وػاعة الخجاعة ،ج ع عضص  ،85ضاصع بخاعٍش .2002-12 -22
 .6مغؾىم جىفُظي عكم 05إ–  ،175ماعر في  12ماي ؾىت ً ،2005دضص هُفُاث الحطىٌ
على الخطغٍذ بسطىص الاجفاكاث ووغعُت الهُمىت على الؿىق ،ج ع عضص  ،35ضاصع
بخاعٍش .2005-05 -18
 .7مغؾىم جىفُظي عكم  ،219 - 05ماعر في  22حىان ؾىت ً ،2005خعلم بالترزُظ
لعملُاث الخجمُع الاكخطاصي ،ج ع عضص  ،43ضاصع بخاعٍش 22إ– .2005-06
 .8مغؾىم جىفُظي عكم  ،16 - 11ماعر في  25حاهفي ؾىت ً ،2011دضص ضالخُاث وػٍغ
الطىاعت واإلااؾؿاث الطغيرة واإلاخىؾطت وجغكُت ؤلاؾدثماع ،ج ع عضص  ،05ضاصع بخاعٍش 26
.2011 -01 .9مغؾىم جىفُظي عكم  ،241 -11ماعر في  10حىٍلُت ؾىت ً،2011دضص جىظُم مجلـ
اإلاىافؿت و ؾيره ،ج ع عضص  ،39ضاصع بخاعٍش .2011- 07-22
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 .11مغؾىم جىفُظي عكم  ،242 -11ماعر في  10حىٍلُت ؾىت ً ،2011خػمً بوشاء اليشغة
الغؾمُت للمىافؿت وٍدضص مػمىنها وهظا هُفُاث بعضاصها ،ج ع عضص  ،39ضاصع بخاعٍش 13
.2011 -07 .11مغؾىم جىفُضي عكم  ،204 -12ماعر في  6حىان ؾىت ً ،2012دضص هظام ؤحىع
ؤعػاء مجلـ اإلاىافؿت وألامين العام واإلالغع العام واإلال إغعًٍ ،ج ع عضص  ،29ضاصع بخاعٍش
.2012 -6 -13
 -Vالل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـشاساث:
 كشاس مجلغ املىافعت الععودي ،سكم  ،2119 – 48ـادس بخاسٍخ ،2119 – 11 – 16ًخعلم باملوافلت على كُام ؼشكت "العضٍضٍت بىذة املخحذة" بؽشاء ؼشكت "جُان الععودًت
املحذودة" مىكع  www.ccp.org.sa :إ
أوال -آلاساء إ
 مجلـ اإلاىافؿت الجؼاثغي ،عؤي عكم - 02ع، 2001 -ماعر في  07ؤهخىبغ ً ،2001خعممبةزطاع ماؾؿت "ؾفُطاٌ" ،غير ميشى إع.
ثاهُـ ـ ـا -الوثائم و الخل ـ ـ ـ ـ ـ ـاسٍـ ـ ـ ـ ـ ـ ـش :إ
 -1عاهضا ؤهضعٍا ،العُاصي عٍم وآزغون  ،ؾُاؾت اإلاىافؿت في الشغاهت الُىعو مخىؾطُت،
جلغٍغ مً بعضاص اإلاعهض ألاوعبي للضاثغة العامت اإلاغهؼ ألاوعبي للمىاطم في بطاع بغهامج ًىعمُض
للؿىق  30حىلُت  .2007إ
_2كاهىن همىطجي بشإن اإلاىافؿت ،ؾلؿلت ألاوهىخاص بشإن كػاًا كاهىن وؾُاؾت اإلاىافؿت،
ألامم اإلاخدضة ،حىُف ،2003 ،ص ص  ،53-49مىكع  :إ
 www.Unctad.Competitionإ
إ
إ
إ
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ملخص المذكرة باللغة العربٌة
تعتبر التجمٌعات االقتصادٌة عنصرا محركا لالقتصاد الوطنً لما تحققه من مزاٌا بالنسبة للمؤسسات ال سٌما الصغٌرة والمتوسطة
 وحفاظا، مع ذلك، إال أنه، ومن جهة أخرى توجٌه المنافسة نحو سٌاسة اقتصادٌة واجتماعٌة معٌنة،فً تطوٌر قدراتها التنافسٌة
 لذلك تبقى مسألة فرض المراقبة على هذا النوع من، ومنع اإلحتكارات الخطٌرة،على توفٌر جو تنافسً داخل السوق الوطنٌة
 وبالتالً فالمراقبة التً ٌمارسها مجلس المنافسة تعتبر إجراءا،العملٌات أمرا الزما للحٌلولة دون تقٌٌد المنافسة واإلضرار بها
 وإذا كان المشرع الجزائري قد أفرد.إحتٌاطٌا ٌهدف إ لى تفادي بروز وضعٌات هٌمنة على السوق ٌصعب فٌما بعد تجاوز آثارها
فصال مستقال لمراقبة عملٌات التجمٌع ومختلف اآللٌات الواجب اتباعها فإن الهدف من ذلك هو تنظٌمها حماٌة للسوق ولقواعد
. ولٌس منعا لها،المنافسة
Résumé du mémoire en langue française
Les concentrations économiques sont considérées comme un élément moteur de l’économie
national, Grace aux avantages qu’elles apporte au entreprises, particulièrement les PME, pour
leurs permettre de développer leurs compétitivités, D’autre part l’orientation de la concurrence
vers une certaine politique économique et sociale, cependant, pour maintenir un climat
concurrentiel sur le marché national, et pour interdire les monopoles dangereux, il est nécessaire
d’imposer un contrôle sur ce type d’opérations pour éviter la restriction de la concurrence, donc,
Le contrôle exercé par le conseil de la concurrence est une mesure préventive qui vise à évité
l’émergence de positions dominantes sur le marché qui sont difficiles à surmonter leurs effets.
ET si le législateur algérien a mis en place un chapitre indépendant pour surveiller les opérations de
concentration , et les différentes procédures à suivre dans ce sens, l’objectif ni absolument pas
l’interdiction de ce genre d’opérations, mais de protéger le marché et de réguler la concurrence.
Ainsi la relation entre ces opérations et la politique générale et les intérêts de l’Etat permettent au
gouvernement d’intervenir et de contourner les décisions du conseil de la concurrence, En plus du
fait que certaines autorités de régulation ont le même pouvoir d’autoriser les concentration dans
le secteur qui leurs à été confié, En plus des problématiques liés à la soumission des décisions
prise dans ce type d’opération au juge administratif contrairement aux autres pratiques
anticoncurrentielles.
Summary of the english language brief
The economic concentrations are considered as a element driving of the national economy, for its
benefis for businesses, especially EMES, In the dévelopement of their compétitiveness, And on the
other hand to direct compétition towards a specific economic and social policy, However, to
maintain a compétitive atmospher in the national market, And the ban on dangrous monopolies,
The question of imposing a contrôle on this type of operation remains necessary to prevent
competition being restricted, therfore, the control exercied by the concrrence council is a
precautionary measure, Aims to avoid the emergence of dominant marked positions that are
difficult to overcome its effects .
And if the algerian legislator had set up an indépendant chapter to monitor the concetration
operations and the differente mechanismes to fowellow, he aim is to the protection of market and
the protection of the conpetition, and not its prohibition.
Thus relatioship between these operations with general policy and the intersts of the state
Allows the gouvernement to interenes and circumvent the dicision of the concurrence coucil, In
addition to the fact that some regulatory authrities have the power to autorize this concentrations
in the sector entrusted to him, in addition to the issues by the question of submission of these
transactions to the administrative judge.

