
 

ني
 

 

  

  

 ـــةــــــة الشعبـية الدميــقــراطيــــــــة اجلــزائـــريـــــــاجلــمــهــــوري

 وزارة التـعـلـيـــــــم العـالـــــــــــــي والبحــــــث العلــــــــــمـي

  1 جـامــعـــــــــة قـسـنـــطيــنــــــــــة

 كــليـــة الــحقـوق 

 

 

 

 
 

 يف القانون العام جستريادة املالنيل شهمقدمة  رةمذك

 فرع اإلدارة العامة، القانون وتسيري اإلقليم
 

 

 :الدكتورة حتت إشراف األستاذة :عداد الطالبةإمن  

 موسى زهيــــــة قنــان نهـــاد 
 

 :جلنة املناقشة

 رئيســا نطينةقستوري ة منعجام أستاذ التعليم العالي بلقاسـم بوذراع: د . أ 

 مشرفـا نطينةقستوري ة منعجام أستاذ التعليم العالي موسـى زهيـــــــة: د . أ 

 عضـــوا نطينةقستوري ة منعجام أستاذ التعليم العالي زغداوي حممـد: د . أ 

 

 1021/1023 : السنــــة اجلامعيـــــــــة

العامةللخدمةاألوروبيالمفهوم
الجزائرفيالعموميالمرفقعلىوتأثيره



 

   



 

   

 

 احلمد هلل وكفى، والصالة والسالم على احلبيب املصطفى

 أشكر اهلل العلي القدير على أن وفقين إىل هذا

العمل  إىل كل من ساهم من قريب أو من بعيد يف إجناح هذا

 املتواضع

 إىل األستاذة الدكتورة املشرفة

 تذة األفاضل أعضاء جلنة املناقشةإىل األسا



 

   



 

   

إىل روح والدي، رمحه اهلل، الذي أحل على 

متابعيت للدراسات العليا، ومل يبخل علي 

 .يوما بعونه ونصائحه



 

   

 :قائمة املختصرات

  باللغة العربية: 

 .يردة  اريريمة  رجمهوررد  اجلااريرد اجل :ج ر ج ج 

 .ارصفح  :.ص

 .من ارصفح  إىل ارصفح  : .ص ص

 

 باللغة الفرنسية: 

ARCEP :  Autorité de Régulation des Communications 

Électroniques et des Postes. 

ARPT : Autorité de Régulation de la Poste et des 

Télécommunications. 

Art : Article. 

ART  Autorité de Régulation des Télécommunications. 

CB : Commission Bancaire. 

CEE : Communauté Economique Européenne.  

CIG : Conférence Inter Gouvernementale. 

CMC : Conseil de la Concurrence. 

COSOB : Commission d’Organisation et de Surveillance des 

Opérations de Bourse. 

CREG : Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz. 

CJCE :  Cour de Justice de Communauté Européenne. 

EPIC  Entreprise Publique à caractère Industriel et 

Commercial. 

ETSI :  Européen Technical Spécifications Institut. 

FTMCS :  France Télécom Mobil Communication Système. 

JOCE : Journal Officiel des Communautés Européennes. 

JORF : Journal Officiel de la République Française.  



 

   

Ibid. : Ibidem.  

Ibidem. :  La même dernière référence / même source, même  

page, ou même article. 

Id. : Idem. 

Idem.  La même dernière référence, avec page ou article 

différents 

GMS : Global System for Mobile communication.  

GMPCS : Global Mobile Personal Communication by Satellite.  

GRE : Groupe des Régulateurs Européens. 

Op.cit. :  Le même ouvrage précité de l’auteur, ou même texte 

précité.  

ORECE : Organe des Régulateurs Européens des Communications 
Electroniques.  

p. :  Page. 

pp. : Pages. 

SIG : Service à Intérêt Général 

SPIGE :  Service Public de l’Intérêt Général Economique. 

SSIG : Service Social à Intérêt Général 

TCE : Traité instituant la Communauté Européenne. 

TFUE : Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne.  

TM : Traité Modificatif. 

 



 

   



 مـقـــدمــــــــــــــــة 

 

     2 

 :مـقـدمـــة

األوروبي عجى أن االقتصادي  املكرن  رإلحتاد 1معاهة  روماتنص املاد  ارثارث  من 

االقتصادي ر ارتنهة  املستةام  ألوروبا، ارقاره  عجى ارنهر ه هةف االنةماج األوروبي

تنافسة  عارة  ديرمي إىل حتقةق ارتشغةل اركامل و املترازن، وعجى اقتصاد سرق اجتهاعي ذ

من احلهاد  وتطردير نرعة  اربةئ ، و هر نفس اهلةف  هار االجتهاعي ومسترى عالواالزد

املكرن  رإلحتاد  هعاهة جر املعةر  2ي أكةت عجةه املاد  اخلامس  من معاهة  أمسرتدامذار

 .األوروبي

إن حمترى هذه املاد  دررة احتهارني متعارضني رجهشاردع األوروبة ، فول سةكرن 

مرحة حةث ال دكرن رجهؤسسات فةه إال موه  ارسوير ويرد سرق بسة  االحتاد األوروبي جم

سةكرن منرذجا و أ( des règles libres échangistes)عجى احرتام قراعة ارتبادل احلير 

ارامن كان كفةال باإلجاب  عجى هذا ارتساؤل، و ،بةئةا متكامال؟واقتصاددا، اجتهاعةا 

املفيروض  عجى ارةول و حتاد األوروبيشكج  رإلفهختجف ارقرانني املتبنا  يف املعاهةات امل

إمنا مست حتى ارنه  ارسةاسي واألعضاء مل تقتصير عجى تغةري ارسةاسات االقتصادد  فق ، 

 .االجتهاعي هلذه ارةولو

عجى حسب وجو  نظير املنطق ارجةرباري، ارذي دعترب مصةرا إلنشاء ما دعيرف ارةرم 

  اريت تسهح بتطردير جةة رجهؤسسات، فوي تضهن ، املنافس  هي اررحةةاإلحتاد األوروبيب

تقةدم أحسن عيروض رجسجع  ،(compétitivité)عن طيردق مسترى عال من ارتأهل 

إقام  سرق مرحة  يف املاد  ورقة مت تكيردس مبةأ املنافس  و ،اخلةمات مبقابل أمثان جةة و

                                                           
1. Traité de Rome du 25 Mars 1957, instituant la communauté économique Européenne 

(CEE). 
2 . Traité d’Amsterdam du 02 Octobre 1997, modifiant le Traité sur l’Union Européenne. 
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 Traité instituant la)من معاهة  ارتكردن األوروبي  (68)ارثهانني وارسادس  

Communauté Européenne « TCE »)1 ؛ حةث دؤكة حمتراها عجى ضيرور  إخضاع

 .خاص ، رقانرن املنافس  واملؤسسات، سراء كانت عهرمة  أ

كان هذا ارتمسةة ارقانرني ملبةأ املنافس  عجى حساب املفورم ارتقجةةي رجهيرفق 

امليرتب  بارسجط  ارعهرمة ، وارعهرمي، ذرك املفورم املؤسس عجى ارتاامات املنفع  ارعام  

جتاهجه متاما املشيرع األوروبي خمجفا بذرك انطباعات جة سةئ  يف اررس  ارفيرنسي، أدن دعترب 

 .اركةان ارسةاسيوأساسا رجقرام االجتهاعي وا من اررتاث ارفكيري امليرفق ارعهرمي جاًء

ارقاره  يف  رغم أن مفورم امليرفق ارعهرمي، عجى ارطيردق  ارفيرنسة ، خمارف رجهفاهةم

 Une notion)غنى عنوا وأكثير تعقةةا و، اإلحتاد األوروبيبقة  ارةول األعضاء يف 

différente plus complexe et plus riche) إال أن ارجمن  األوروبة  مل تقم، حتى ،

دراس  ارفيرق بني املفاهةم املختجف  و، بتحجةل (Terminologique)  صطجحاتةمن ارناحة  امل

إمنا فضجت استعهال مصطجحات مغادير  رجهيرفق ارعهرمي، تتهاشى ويف هذه ارةول، املتبنا  

 Service)أهةافوا ارجةربارة ، ال سةها مصطجح اخلةم  ذات املنفع  االقتصادد  ارعام  و

d’intérêt économique général)   مكهال مبصطجح اخلةم  ارعام ،(Service 

universel.) 

 ضرع اخلةم  ارعام  يف أن تبنةوا من طيرف اإلحتاد األوروبي  وتتمجى أههة  دراستنا ملر

حةود امليرفق وإمنا ميتة ذرك إىل غاد  مضهرن وخمارف  يف ارتسهة  و ال دعترب جميرد تغةري

 يف وجو  نظير أوروبا، دعترب مفورم اخلةم  ارعام ، ارذي دعرد أصجه إىل، ورغم أن ارعهرمي

املشكج  أساسا رجهفورم  ،ا  وصل بني املنفع  ارعام ، كوهاإلحتاد األوروبيقبل إنشاء ما 

                                                           
1 . Traité instituant la Communauté Européenne, version consolidée publiée le 24 Décembre 

2002 dans le Journal Officiel des Communautés Européennes (JOCE) n° C 325/33-184. 
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 ،حتادغاد  رإلواملشكج  مبةأ رجنظام ارجةرباري  ،بني املنافس و ،ارتقجةةي رجهيرفق ارعهرمي

قة أحةث أزم  يف معادري تعيردف  رغم حماورته خلجق هذا ارترفةق إال أن تبين هذا املفورمو

 Une crise des critères de définition et d’identification des)امليرفق ارعهرمي 

services publics) ،انتقادات قاره  حلة ارساع وال داال مرضرع نقاشات وكان و. 

فول دعترب تبين ارقانرن األوروبي ملفورم اخلةم  ارعام  كنواد  حتهة  رجهيرفق 

ملبةأ احرتاما ووفقا ( Mutabilité de service public)جميرد حتردل ره  وارعهرمي، أ

تطرر وارقاضي بضيرور  تأقجم امليرافق ارعهرمة   ،(Le principe d’adaptabilité)ارتكةف 

هي اإلشكارة   عجى امليرفق ارعهرمي يف اجلاارير؟ أثيرًاو هل كان هلذا ارتغةري صةًىوارظيروف؟ 

عجى املنوج اررصفي  ركذيف واعتهةنا امليراد معاجلتوا من خالل دراستنا هلذا املرضرع،

 ،وكان استعهارنا رجهنوج األول، من جو . ، ويف بعض األحةان عجى املنوج املقارنجيارتحجة

 االجتوادتطيرقنا ملختجف ارنصرص ارقانرنة  وارتنظةهة  األوروبة  املعاجل  رجخةم  ارعام ، ر

ا ارنصرص ارقانرنة  وارتنظةهة  اجلااريرد  اريت جسة ذو كاجملال، ا ذارقضاري األوروبي يف ه

األحكام و ارقانرنة  رنصرصه اذهلا نتحجةجر ،رم اخلةم  ارعام ؛ ومن جو  ثانة فةوا مفو

باملفورم ارتقجةةي رجهيرفق  املفورم األوروبي رجخةم  ارعام  إظوار عالق  بغة  ارقضارة ،

ىل املنوج املقارن فكان رتبةان أحةانا،إ نا،ؤأما جلر ،منهارعهرمي، وتفسري املرقف ارفيرنسي 

، وملقارن  ما تبناه املشيرع اجلااريري مفورم امليرفق ارعهرميورم اخلةم  ارعام  وارفرارق بني مف

 .ال مبا تبناه نظريه األوروبياجمل هذايف 

، ارتأدنا اعتهاد خط  عهل رإلملام جبهةع عناصير اإلجاب  عجى إشكارة  املرضرعو

 .نيفصجب
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مت بناؤه يف ثالث   رقةو، اإلحتاد األوروبياألول حرل اخلةم  ارعام  يف  فصلدةور ار

ارذي دعرد إىل اررالدات املتحة  األميردكة   ، نتطيرق يف أوهلا إىل أصل اخلةم  ارعام مباحث

ارتجغيراف تةردور فادل وبصف  خاص  إىل ررةس األميردكة  رجواتف وبصف  عام ، 

(THEODORE VAIL )1  ارذي كان أول من استعهل ارعبار  ،كها نتطيرق ضهنه إىل

أسباب وارقاضي األوروبةني، عارضني مربرات تبنةوم ره وهة من طيرف املشيرع مفورموا املعت

وحناول يف ثانةوا عيرض امليراحل املختجف  رتأطري  ،جتاهجوم رجهفورم ارتقجةةي رجهيرفق ارعهرمي

أهم اإلجيراءات واالجتواد ارقضاري األوروبةني، وهذا املفورم من طيرف ارقانرن 

جناح سةاس  اخلةم  ارعام  اريرامة  إىل تكيردس مبةأ املنافس  املةكانةامات املتخذ  من أجل إو

كان أههوا إنشاء سجطات رضب  اخلةم  ارعام  كسةاس  وبةون املساس مبوام املنفع  ارعام ، 

ه ارثارث، مبحثبعيرض، يف  فصلرننوي هذا ار ،ميرافق  النفتاح اخلةمات عجى املنافس 

من املفورم األوروبي رجخةم  ( فيرنسا)ق ارعهرمي رجهرقف االجيابي ارسجيب رجةور  األم رجهيرف

اربطةئ  ارساحن  بإدخال املفورم اجلةدة يف وارقارم من جو  عجى ارتغةريات احملتشه  وارعام ، 

من جو  ثانة  عجى إصيرارها عجى ضيرور  إعةاد املشيرع األوروبي رقانرن وميرافقوا ارعهرمة ، 

املفاهةم اريت و  من خالره خمتجف املصطجحات إطار حرل اخلةمات ذات املنفع  ارعام ، دضب

ارةول وحتاد املسؤورة  ركل من اإلوحيةد هرامش ارتةخل وهي عجى عالق  بامليرفق ارعهرمي، 

 .األعضاء فةه

 ارثاني فقة خصص رةراس  ما إذا كان رجهفورم األوروبي رجخةم  ارعام  فصلأما ار

قراعة ارقانرن اإلداري املتعامل بوا يف ومبادئ  أن عجى امليرفق ارعهرمي اجلااريري، باعتبار أثيرًا

مستجوه  من ارقانرن اإلداري ارفيرنسي اخلاضع ومسترحا   ،اجلاارير، مبا فةوا امليرفق ارعهرمي

، إىل سةاسات هذا اإلحتاد األوروبيعضردتوا يف ويف اررقت اريراهن، حبكم انتهاء فيرنسا 

                                                           
 .1907تيودور فايل هو رئيس األمريكية للهاتف والتلغراف ابتداء من عام .  1
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ساسة  املكيرس  ضهن هذا ارقةم األو املبادئوإن قضت مبخارف  املفاهةم واألخري، حتى 

 .ارقانرن

مضهرن ومفورم  منوا رةراس  ،خصص األولمباحثمن أربع   فصلحبك هذا ار

املؤرخ يف اخلامس أوت  00-2000أهةاف اخلةم  ارعام  يف اجلاارير، اررارد  يف ارقانرن و

 ،1ارالسجكة و  املراصالت ارسجكةو، احملةد رجقراعة ارعام  املتعجق  بارربدة 2000سن  من 

ارثاني  بحثأما امل ،ارقاضة  بإخضاع بعض نشاطات هذدن ارقطاعني رسةاس  اخلةم  ارعام و

اهلةئات املؤهج  عجى ارتأطري احملكم ألنظه  وفكيرس رترضةح حيرص املشيرع اجلااريري، 

رقة أخضع املشيرع اجلااريري، كهثةجةه و ،شيروط استغالل اخلةم  ارعام وإجيراءات و

رفيرنسي، اخلةم  ارعام  رجضب  كسةاس  ميرافق  النفتاح ارقطاعات املعنة  عجى اواألوروبي 

ارثارث بارتطيرق رجنظام ارقانرني رسجط   بحثهي املسأر  اريت مت معاجلتوا يف املواملنافس ، 

بةراس   فصلرننوي ار ،غري ارقهعة ومع ارتفيردق بني مواموا ارقهعة   ،صالحةاتواوارضب  

الل اخلةم  ارعام  رالتصاالت ارالسجكة  رجهتعامل األجنيب أوراسكرم حار  منح رخص  استغ

ارتاامات  تةجةكرم، بةاد  من اإلعالن عن فتح استغالل هذه اخلةم  عجى املنافس ، إىل

 .رشيروط املرقع من طيرف هذا األخريشيروط استغالره اخلةم  اررارد  يف دفرت اواملتعامل 

اآلتي تفصةجوا، قة أوفةنا ونفا آملذكرر  نتهنى أن نكرن، من خالل ارعناصير او

 .املرضرع حقه

                                                           
 .2000أوت  08، املؤرخة يف 86، العدد (ج ر ج ج)اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية  . 1
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 : اخلطــــــــــة

 املقةمـــــــــــــــ 

 املفورم األوروبي رجخةم  ارعام : األول فصلار

 املنافس  مربر هلاواملنفع  ارعام  أساس رجخةم  ارعام  : األول بحثامل

 مفورمواوأصل اخلةم  ارعام  : األول املطجب

 مربرات تبين اخلةم  ارعام وأسباب جتاهل امليرفق ارعهرمي : انياملطجب ارث

 سجطات ضبطواواإلطار ارقانرني رجخةم  ارعام  : ارثاني بحثامل

 االعرتاف ارقانرنيمن ارالمباال  إىل : املطجب األول

 ضب  اخلةم  ارعام : ارثاني املطجب

 ام مرقف فيرنسا من املفورم األوروبي رجخةم  ارع: ارثارث بحثامل

 من معارض  فيرنسة  مطجق  إىل تأقجم ضيروري: املطجب األول

 اخلةم  ارعام  رالتصاالت ارفيرنسة : املطجب ارثاني

 خامت  ارفصل األول

 املراصالت مبفورم اخلةم  ارعام وتأثير امليرفق ارعهرمي اجلااريري رجربدة : ارثاني فصلار

 أهةاف اخلةم  ارعام  يف اجلااريرومضهرن : األول بحثامل

 اخلةم  ارعام  رجربدة: املطجب األول



 الـخطــــــة 

 

  
8 
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 املفهوم األوروبي للخدمة العامة :األول فصلال

ملاذا املفورم األوروبي رجخةم  ارعام ؟ ألنه املفورم ارذي أحةث تغةريات معترب  يف 

املتعامل به، منذ مة  معترب ، رجهيرفق ارعهرمي، أهم معامل ارقانرن اإلداري واملفورم املتبين 

عتهة  يف اركثري من دول ارعامل، هذا إذا املسترحة  منه ارقرانني اإلدارد  املوارفيرنسي األصل، 

 .اريت من بةنوا اجلااريرومل حنكم بكجةتوا، 

، من خالل ارتفصةل يف فصلاألول من هذا ار بحثإن حتجةل هذا املفورم، يف امل

من خالل عيرض خمتجف و، اإلحتاد األوروبيوفيرضه من طيرف أسباب تبنةه وتعيردفه، أصجه 

األمير ارذي ميكننا من استنتاج ما إذا كانت اخلةم  ر ، هتأطريهة  األحكام ارقانرنة  املعتهة  بغ

رتهةةاها عن امليرفق  1اإلحتاد األوروبياختذها  ،ارعام  هي جميرد تسهة  خمارف  رجهيرفق ارعهرمي

ارعهرمي ارفيرنسي بعة أن كان عجى هذا األخري ارتأقجم مع ارظيروف اجلةدة  ارناجت  عن 

، ارجذان (mutabilité)ارتحردل و (adaptabilité)تكةف ارتشكةل األوروبي، تطبةقا رج

دعتربان من بني املبادئ األساسة  رجهيرفق ارعهرمي ارفيرنسي، إىل جانب املساوا ، 

خمارف، ميجي بضيرور  ارقضاء عجى املبادئ وارعام  مفورم مغادير  أو اخلةم . االستهيرارد 

 .ذا األخرياختفاء هوبارتاري انةثار وارتقجةةد  رجهيرفق ارعهرمي 

ارثانة ، فهن املنتظير من أن هذا املفورم  أومبةرةا، سراء يف حار  ثبرت ارفيرضة  األوىل 

بناء وهةن  من قبل اررس  ارفيرنسي، أدن مت بجرر  وبصف  مطجق   أو دستقبلمل دكن رةفيرض 

نه بأ هذا إذا مل نقل ،عالق  وطةة  بارقانرن اإلداري هر عجىمفورم امليرفق ارعهرمي، ارذي 

                                                           
 organisation intergouvernementale et)اإلحتاد األوروبي منظمة بني حكومية ومتعددة اجلنسيات .  1

multinationale) تاريخ توقيع معاهدة اإلحتاد 1992دولة، ولدت يف السابع فيفري من عام  17، مشكلة من ،

من طرف االثنيت عشر دولة األعضاء يف اإلحتاد االقتصادي األوروبي املكون ( Maastricht)األوروبي يف ماسرتيت 

 .وفقا ملعاهدة روما سابقة الذكر
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احلاري، من  فصلارثاني من ار بحثسبب تراجةه، ارشيء ارذي سةتم ارتطيرق إرةه يف امل

  باالعرتاف بامليرفق مطاربومن معارض   خالل ترضةح مرقف فيرنسا من هذا املفورم،

 les marges) ارعهرمي بضيرور  إعةاد إطار قانرني درضح من خالره هرامش ارتةخل

d’intervention ) طيرق وارةول األعضاء يف حتةدة امليرافق ارعهرمة  و اإلحتادركل من

كها حناول ترضةح كةفة  تبين فيرنسا هلذا املفورم مع ارتطيرق إىل اخلةم  ارعام  . تسةريها

 .حةودها يف فيرنساورالتصاالت ارفيرنسة  كحار  رةراس  مضهرن اخلةم  ارعام  
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 فسة مربر هلااملنفعة العامة أساس للخدمة العامة واملنا: األول بحثامل

اريت وارتشكةل األوروبي، و االنةماجتكهن ارقر  املنتم  رسةاس  اخلةم  ارعام  يف 

حم  كةانه، األمير ارذي جعجه ال دوتم وإنشاء سرق مرحة  حمرر اهتهاماته وتشكل املنافس  

، (خاص و أ  عهرمة)، بغض ارنظير عن نظام مجكةتوا االقتصاديإال بارنشاطات ذات ارطابع 

ال حمال، عجى موام  مبادئ اقتصاد ارسرق ررحةها، سةؤثيروبقراعة املنافس   االهتهامركن 

عجى املنافس  بإجيراءات أخيرى  نفتاحاالتصةدا رذرك أرفق املشيرع األوروبي، واملنفع  ارعام ؛ 

. موام املنفع  ارعام ، رةشكل جمهرع اإلجيراءات سةاس  اخلةم  ارعام ورجترفةق بني املنافس  

ن املفورم األصجي هلا، ظوير يف إن املفورم احلاري رجخةم  ارعام  حيث عجى املنافس ، فإذا كاو

املسري األول ونشاط معني من طيرف املنتج  اررالدات املتحة  األميردكة  بغة  اسرتجاع احتكار

 .ره

احلاري، بتفصةل هذه املعطةات بارتطيرق أوال إىل مفورم  بحثاملسنقرم، ضهن و

ألوروبي بةال من امليرفق ثانةا إىل مربرات تبنةوا من طيرف املشيرع اوجوا، اخلةم  ارعام  وأص

  .ارعهرمي

 مفهومهاو أصل اخلدمة العامة: املطلب األول

ارتطيرق إىل املفورم احلاري رجخةم  ارعام ، نتطيرق يف بادئ األمير إىل جذور هذا  قبل

ل بغة  حتقةق أهةاف معاكس  املفورم ارذي دنحةر من اررالدات املتحة  األميردكة ،أدن استعه

 ,رجيت من أججوا مت تبين املفورم احلاري رجخةم  ارعام 
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 أصل اخلدمة العامة:  الفقرة األوىل

يف اررالدات املتحة  األميردكة ،  ظوير مفورم اخلةم  ارعام ، يف بادئ األمير،

ارعبار  كان أول من استعهل و. باخلصرص يف جمال اهلاتفو بارتحةدة يف قطاع االتصاالتو

ارذي و ،(THEODORE VAIL)ارتجغيراف تةردور فادل وررةس األميردكة  رجواتف 

، 1698إىل اسرتجاع االحتكار ارذي كانت تتهتع به، إىل غاد   1907سعى منذ تعةةنه عام 

 .1ارتجغيراف فيرعا من فيروعواواريت متثل األميردكة  رجواتف و( BELL)املؤسس  بال 

جيراهام بال  اركسنةرخمرتع اهلاتف،  إنشاء هذه املؤسس  من طيرف مت

(ALEXANDRE GRAHAM BELL)، سجسج  من  ،1698امتجكت، إىل غاد  و

ركن عنة سقرط و. بيراءات االخرتاع ضهنت رجهؤسس  االستغالل احلصيري رسرق اهلاتف

ظوير عةد معترب من املؤسسات املستقج  يف ارسرق، وبعة  االخرتاع يف دة ارقطاع ارعهرمي

أصبحت تقةم أكثير من نصف االشرتاكات اهلاتفة  املسمج  عجى إقجةم اررالدات  سنرات قجةج 

 .2املتحة 

ارضارع، اتبع ررةس املؤسس  األوىل سةاس  جةدة  تستنة أساسا  رالسرتجاع االحتكاو

فعجى عكس مفورموا احلاري، مل دتهيركا عجى اخلةم  املقةم   ،3عجى مفورم اخلةم  ارعام 

بارنسب   رإمنا شكل حمرر ارتربديرات املرجو  إلظوار حماسن االحتكاو، رجهيرتفق يف حة ذاتوا

عجى عكس تشكةل املنافس  اخلاصة  و .(industries en réseaux) ارشبكة  رجصناعات

فإنوا تشكل، بارنسب  ملفورموا األصجي، مساوئ  ،األساسة  رجهفورم احلاري رجخةم  ارعام 

                                                           
1. Maxime Tourbe, Service public versus service universel : une controverse infondée, Revue 

Contrejour et critiques internationales, n°24, Juillet 2004/3, p. 23. 

     Maxime Tourbe est un allocataire moniteur en droit public à l’université de Cergy 
Pontoise. 

2 . Ibidem. 
3 . Ibid. 
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هذه  اع عةد اهلراتف عجى اإلقجةم األميردكي، تتهثلثقةج  عجى اريرغم من مساههتوا يف ارتف

أساسا يف إنشاء شبكات هاتفة  مستقج  غري مرصرر  دبعضوا اربعض يف املةن  املساوئ

 .اررالدات األميردكة و

ن شبك  وطنة  وحةة  ممتجك  ظوار بأعجى أساس هذا املفورم، سعى تةردور فادل إلو

اعتهة يف ذرك عجى مربردن، دتعجق و  مجح ، من طيرف متعامل واحة تعترب ضيرور  اقتصادد

 ردتعجق ارثاني باالحتكاو، (externalité positive)رجشبك    جيابةاألول باخلارجة  اإل

 .1ارطبةعي

تيرتفع قةه  ارشبك  اهلاتفة  بارتفاع عةد امليرتفقني  ،جيابة بارنسب  رنظيرد  اخلارجة  اإل

ن تراجة شبكات منافس  متثل إرذرك فوثابت ،  كانت تكجف  االشرتاك ررواملتصجني بوا، حتى 

 ،اإلنتاج  أما بارنسب  رنظيرد  االحتكار ارطبةعي فوي تتهيركا عجى تكجف. خسار  ملستعهجةوا

قل اعتبارا بارنسب  ملؤسس  وحةة  االحتكار إذا ما قررنت بتكجف  جمهرع  أحةث دفرتض بأنوا 

 .من املؤسسات املنافس  يف سرق واحة 

 ةردور فادل محجته إلنشاء خةم  عام  رجواتف يف ارشعاررقة خلص تو

«Duplication of plants is a waste to the investor, and duplication of 

charges is a waste to the user.  ». 

                                                           
1 . Idem., p. 24. 
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إن ومضاعف  اربين ارتحتة  دشكل خسار  بارنسب  رجهستثهيردن،  ديراد بوذا ارشعار أنو

ارشعار ارذي أنال يف ارتقيردير ارسنري  رهوسار  بارنسب  رجهيرتفق، مضاعف  ارتكارةف دشكل خ

 .19071رجهؤسس  رعام 

خالل سنرات قجةج  متكنت ويف اررس  األميردكي،  ىهذا املرضرع صة رقيرقة 

. ارتجغيراف من اسرتجاع غارب االحتكار مع مرافق  ارسجطاتواملؤسس  األميردكة  رجواتف 

تطبةقا رجتشيردع  1966قيرن، إىل غاد  تفكةك املؤسس  يف تقيردبا نصف  دام هذا االحتكارو

 .2(antitrust) املضاد رالحتكار

جل تربدير استبعاد املنافس ، مت إجياد مفورم اخلةم  أنه من أفهها سبق دتبني ججةا 

ن هذه إرغم أنوا تنقة ارةرم فق  من زاود  وظةفتوا كهيرافق  رتحيردير ارسرق، فوارعام ، 

 .ارذكيروتستحق كذرك اإلشار  احلقةق  ارتارخية  

إن حمةودد  مفورم اخلةم  ارعام  اريت جاء بوا تةردور فادل، دفع ارعةدة من ارباحثني 

يف هذا املرضرع إىل استنتاج أن اسرتجاع االحتكار كان اهلةف اررحةة ريررةس األميردكة  

مت وجتارد ،  ة جميء مفورم اخلةم  ارعام  ال دتعةى إطار اسرتاتةم أنوارتجغيراف، ورجواتف 

MILTON MULLER تطردير هذه ارفيرضة  يف اررالدات املتحة  األميردكة  من طيرف
3، 

DOMINIQUE GUSTO يف فيرنسا من طيرف
4
املنقص من وغري أن هذا ارتفكري املقجل   

 .احلقةق  ارتارخية  دؤدي إىل إعاد  قيراء  إطار والد  مفورم اخلةم  ارعام  من جةدة

                                                           
1. Rapport annuel de l’Américaine de téléphone et de télégraphe 1907, Journal d’Alfred 

Mudges and Soon, Boston, 1908, p.18. 
2 . Maxcime Tourbe, Op.cit., p. 24. 
3 . Milton Muller, Universal service, competition, interconnection and monopoly in the 

making of the American telephone system, The M+T Press, Cambridge, 1997. 
4 . Dominique Gusto, Le service universel des télécommunications américaines d’hier à 

demain, Juris PTT, n°52, 2ème trimestre, 1998, pp. 3-25. 
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 1907ارتجغيراف منذ و  املتبع  من طيرف األميردكة  رجواتف فهن جو  سةاس  املؤسس

من جو  أخيرى ارسجطات ارعهرمة  اريت مل تبق واريت تةخل ضهن اعتبارات املنفع  ارعام ، و

قطاع االتصاالت  (réglementer)إمنا قامت بتنظةم وحةال هذه ارسةاس ،  مكترف  األدةي

 .1حبة ذاتواهي ارذي شمعته  الحتكاريف نفس ارفرت  بوةف ارتصةي رآلثار ارسجبة  ر

فةها دتعجق باخلةم  ارعام  كعنصير رسةاس  مؤسس  مقةر  رجهنفع  ارعام ، فباإلضاف  

إىل اررجو  ارتمارد  رسةاسته، قيرر تةردور فادل األخذ بعني االعتبار منفع  ميرتفقي اهلاتف، 

شك، بأن استغالل هذا فقةر فادل، بةون أي  ،وهذا ما تبةنه ارتقاردير ارسنرد  ملؤسسته

اربحث عن ارفرارة، ارجذان اعتربا كهحيرك وارقطاع جيب أن دتم من خالل املبادر  اخلاص  

 . حقةقي رتطرره

بارنسب  رفادل، االستغالل املباشير رجقطاع من طيرف ارةور  سةنتوي بارفشل املؤكة و

 ارسجط  املنظه وارغهرض ارذي ظوير بني مستغل ارقطاع وبسبب اخلج  

ارتجغيراف إىل ورذرك سعى ررةس األميردكة  رجواتف و ، (règlementaire)تنظةهة ارو

املستغجني، باإلضاف  إىل وجرب حتةدة ارتعيردفات بطيردق  تسهح وارترازن بني منافع امليرتفقني 

احلفاظ عجى اربين ارتحتة  بصف  تضهن نرعة  ويف آن واحة حتقةق عارةات كافة  رالستثهار، 

 .2تةاجات امليرتفقنيتجبة  احواخلةم  

 اسرتاتةمة  املؤسس  حبثت دوما عجى تطردير ارتغطة  اهلاتفة  نضف إىل ذرك بأ

وصجت إىل حة إنشاء مؤسسات يف مناطق ضعةف  امليردودد  مع حتفةا نظام اإلعانات بارنسب  و

 .احليرفةنيورجهيرتفقني األفيراد، بفيرض تكجف  إضافة  بارنسب  رجهيرتفقني املونةني 

                                                           
1 . Maxcime Tourbe, Op.cit, p. 24. 
2 . Idem., p.25. 
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ارتجغيراف تسهح مبعارض  بعض ارناقةدن احلارةني وسةاس  األميردكة  رجواتف إن حتجةل 

، LOUIS JOSEPH LIBOIS دقرل يف ذركورجهفورم األصجي رجخةم  ارعام ؛ 

 نأن مرظفي ارشيرك  دسترعبرن بأارسابق باملةديرد  ارعام  رالتصاالت ارفيرنسة ، ب رارعض

اريت ال تعترب يف أي حال من وارشيرك   رةست مةديرد ون راريرارةدن احلقةقةني هم امليرتفق

 .1رجهيرتفقني( Fondé de pouvoir)وكةل مفرض  األحرال سرى

ارتجغيراف كان هلا صةى ون املفاهةم اريت جاء بوا ررةس األميردكة  رجواتف أدضةف بو

باررالدات  تسةاسات تنظةم االتصاالوعجى املسترى ارعاملي مبساههتوا يف تغةري هةاكل 

 .2خاص  وة  ارعامل، سراء كانت عهرمة  أببقواملتحة  

 املتعجق  بتةخل ارةور ، فباملرازا  مع ارسةاس  اخلاص وأما خبصرص ارنقط  ارثانة  

ارتجغيراف، عيرفت اررالدات املتحة  األميردكة  يف بةاد  ارقيرن ارعشيردن وباألميردكة  رجواتف 

إلفيراد، خاص  منوا اهلاتف، تةخل قري رجةور  يف ارقطاعات ذات األههة  بارنسب  ر( م 20)

خلةمات املنفع  ارعهرمة  اريت ميكن مقارنتوا بامليرافق  (règlementation)فعيرفت تنظةها 

ارعهرمة ، إال أن ارفيرق دكهن يف أن معظم هذه اخلةمات تابع  يف اررالدات املتحة  األميردكة  

 .3رجقطاع اخلاص

 Public)ء ارجمنات املستقج  اخلاصة  ارثانة  رتطرر تةخل ارةور  دكهن يف إنشا

Utilities Commissions) اريت تتهتع بتفردض واسع رجسجط  من طيرف اجلواز و

مما دسهح استبعاد فكير   ،(règlementé)أعضاؤها خرباء من ارقطاع املنظم  ،ارتشيردعي

 ،رقة اتسع تةخل ارةور  يف هذا ارقطاعو. ارفساد املاعرم  من طيرف املستخةمني ارسةاسةني

                                                           
1 . L-J. Libois, Genèse et croissance de télécommunication, Masson, Paris, 1983, p. 322. 
2
 .

 Idem., p. 338. 
3 . Maxile Tourbe, Op.cit., p.26.  
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ارتفع عةدها ما بني ورقطاع اهلاتف،  والدات فق ( 6)تنظةم مثان  1907ث سمل قبل حة

برساط  ارجمان و. والد  82إىل  1920إىل ثالثرن والد ، رةصل سن   1918و 1907

املستقج  متكنت هذه اررالدات من ارتةخل يف عة  مظاهير خةم  اهلاتف، من بةنوا ارتعيردفات 

اإلقجةم بغض ارنظير عن  تحةدة تعيردفات مرحة  عجى مسترى كلاملطبق ، مبةأ عةم ارتحةا ب

أخيرى، حةت تقرم ارجمان سارف  ارذكير بتقةدم إعانات وفرارق ارتكارةف بني منطق  جغيرافة  

 . 1معترب  رجهستغجني كجها اقتضى األمير ذرك

كذا املتعامجني يف جمال اخلةمات ذات وجيابي رجةور  رنا ججةا ارنشاط اإل عجةه دظويرو

اخلةم  ارعام  بصف  خاص ، وهذا عجى عكس وجو  نظير ارناقةدن واملنفع  ارعام  بصف  عام  

 .رجهفورم األصجي رجخةم  ارعام 

 اخلدمة العامة مفهوم:  الثانيةالفقرة 

رقة مت ارجمرء إىل مفورم اخلةم  ارعام  من طيرف ارجمن  األوروبة  يف أواخير 

، يف إطار (Acte unique européen) 2األوروبيارثهانةنات، مباشير  بعة ارعقة املرحة 

مؤخيرا يف وارسرق األوروبة  رالتصاالت، ثم ارربدة ( harmonisation)حتقةق انسمام 

رقة عيرف تعيردف هذا وفاملفورم مت تبنةه قطاع بقطاع، بنصرص تشيردعة ،  قطاع اركويرباء،

 .املصطجح تطررا منذ جتسةةه األصجي

عيرض خمتجف ارتعيردفات اريت أعطةت ملفورم  ادئ األمير،سنحاول يف هذه ارفقير ، يف ب

كذا و، 1991اخلةم  ارعام  من طيرف اهلةئات األوروبة  يف مناسبات خمتجف  منذ عام 

رننتقل، بعة ذرك،  رإلحتاد األوروبي،ارتنظةهة  وة  قانرنارتعيردفات اجملسة  يف ارنصرص ار

                                                           
1 . Idem., p. 27. 
2 . Acte Unique Européen du 09 Septembre 1985, modifiant le traité CEE précité, JOCE 

n°L169/1-29 du 29  Juin 1987. 
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كنوا إرقاء عة  نظيرات جة متكامج  حرل إىل تبةان عالق  مفورم اخلةم  ارعام  بعة  مراد مي

 .هذا املرضرع

 : التشريع األوروبينيومفهومها يف التنظيم - أ

رجمن  األوروبة ، عجى أساس ا بالغ، مت تقةدم اخلةم  ارعام ، يف 1991ففي عام 

مقةم  جلهةع امليرتفقني يف كامل اجملهرع  األوروبة ،  (service de base)أنوا خةم  قاعةد  

 .1(standard)وبنرعة  ذات مسترى عام  (abordable)شيروط تعيردفة  متهكن منوا حتت 

، مت شيرح 2حرل اخلةمات ذات املنفع  ارعام  1998نفس ارجمن  يف سبتهرب  بالغيف و

وصل واملفورم اجملهرعاتي ارالزم تعهةهه بوةف تطردير رب   رن مفورم اخلةم  ارعام  هأب

ألوروبا عجى أساس  االقتصاديارعام  رتحقةق االنسمام   االقتصادداخلةمات ذات املنفع  

  االقتصاددسرق كبري دسهح بإعةاد جمهرع  من ارقراعة املشرتك  رتسةري اخلةمات ذات املنفع  

وا إىل أن اخلةم  ارعام  رةس املصطجح امليرادف رجهيرفق بالغكها أشارت ارجمن  يف  ،ارعام 

بني مفورم اخلةمات ذات املنفع  ارعام  وخلةم  ارعام  ارعهرمي كها ال جيب اخلج  بني مفورم ا

 .مشررة واريت هلا معنى أكثير اتساعا و

بأن  بالغار ارعشيردن من هذاويف ارنقط  ارثهانة   اإلحتاد األوروبيوضحت هةئات و

مفورم اخلةم  ارعام  تقرم بضهان خةم  ذات نرعة ، مقابل مثن مقبرل، جلهةع امليرتفقني 

فهبادئ اخلةم  ارعام  تقرم عجى املساوا ، ارعهرمة ،  ،جةم األوروبيعجى كامل اإلقو

سجةه  وصحةح  ( lignes de conduite) كذا عجى خطرط سريوارتكةف، واالستهيرارد  

                                                           
1 . COM (91) 476 final, Communication de la commission européenne du Juillet 1991, sur le 

livre vert sur le développement du marché unique des services postaux. 
2 . COM (96) 443 final, Communication de la commission européenne du 11 Septembre 

1998, sur les services de l’intérêt général en Europe. 
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. كذا رقاب  املتعامجني من طيرف هةاكل خمتجف وحتةدة ارتعيردفات، وكشفافة  ارتسةري، ارتهردل 

مترفير  عجى مسترى كل ارةول  بادئ رةست دوماجتةر اإلشار  إىل أن جمهل هذه املو

إمنا بيروزها عن طيردق اخلةم  ارعام  األوروبة  أدى إىل تطردير اخلةمات ذات واألعضاء، 

 . املنفع  ارعام 

، مت ارتطيرق إىل ميرون  مفورم اخلةم  ارعام  نظيرا إىل أن اربالغيف ارنقط  املرارة  من و

االحتةاجات اخلاص  بكل وارتقنة  وخلصارص ارقطاعة  حمتراه مت إعةاده تةرجيةا عجى أساس ا

مع االرتاامات اجلةدة  وعجةه بارتأقجم مع ارتحردالت ارتكنرررجة ،  ، فاملفورم تطرري،قطاع

دترافق كجةا وأما بارنسب  مليرونته، فهفورم اخلةم  ارعام ، دتهاشى . رجهيرتفقنيورجهنفع  ارعام  

(pleinement compatible )رتفيردع مع مبةأ ا(Subsidiarité)،  فحةنها حتةد املبادئ

تطبةقوا درتك رجةول ون إعهاهلا إ، فاإلحتاد األوروبياألساسة  رجخةم  ارعام  عجى مسترى 

 .اجلورد وخصارصوم اررطنة  ومما دسهح هلم بتكةةف هذا املفورم مع عاداتوم  ،األعضاء

فتم تبةان أن  ،1(20/09/2000) يف ارعشيردن من سبتهرب رعام أرفني بالغوايف و 

نرعةتوا يف متناول كل املستعهجني وضهانوا دسهح بإبقاء هذه اخلةم  وتعيردف اخلةم  ارعام  

حتكار إىل املستوجكني يف فرت  االنتقال من وضعة  ترفري اخلةم  حتت نظام قارم عجى اإلو

  .وضعة  ارسرق املفترح  عجى املنافس 

( 21/00/2000) أرفني وثالث من ماي رعام  ارعشيردنوأما اركتاب األخضير رجراحة 

ن اخلةم  ارعام  مفورم ددنامةكي، دسوير عجى أةرضح بف 2املتعجق باخلةمات ذات املنفع  ارعام 

                                                           
1 . COM (2001) C17/04, Communication de la commission européenne sur les services de 

l’intérêt général en Europe. 
2 . COM (2003) 270 final, Communication de la commission européenne du 21 Mai 2003, sur 

le Livre vert sur les services d'intérêt général. 
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، ارتطرر ارسةاسي، االجتهاعي، عتباررتاامات املنفع  ارعام ، بعني اال، اختاذاإمكانة  

ا، بارتكةةف املنتظم هلذه ارتكنرررجي، كها دسهح، إن كان ذرك ضيروردو االقتصادي

  .االرتاامات مع تطرر احتةاجات املراطن

من بعض  ن هذا املفورم دنشئ حق كل مراطن من االستفاد أدضةف هذا اركتاب بو

ارتاام ترفري اخلةم  حتت  املؤسساتودفيرض عجى ارصناعات وكأساسة ،  اخلةمات املعترب 

في فا، ترفري اخلةم  عجى كامل اإلقجةم، معةن ، نذكير من بةنو( spécifiques)شيروط نرعة  

 إمكانة  اإلحتاد األوروبيكل شخص مقةم يف رارتاام اخلةم  ارعام  دضهن  ،سرق رةرباري

 إن اقتضى األمير حمسن ونرعة  مقبرر ، وباالستفاد  من اخلةم ، بسعير يف املتناول، 

(améliorée). 

اخلةم   ،1ت املنفع  ارعام املتعجق باخلةمات ذاو 2008يف اركتاب األبةض رسن  و

بوةف ضهان االستفاد   اإلحتاد األوروبي، طرره (clé)أساسي  ارعام  مفورم

(accessibilité )  دنشىء حق كل ميرتفق من  رهوارفعجة  من اخلةمات ارضيرورد ، واحلقةقة

 ،تفيرض عجى مقةمي اخلةم واملقةر  كأساسة ،  واالستفاد  من بعض اخلةمات املعترب  أ

اريت من بةنوا ارتغطة  اإلقجةهة  اركامج ، وخةمات حمةد  بشيروط نرعة   قرتاحتاام بااالر

 . ارثهن املعقرلو

ميرن، دظوير شبك  من األمن ون اخلةم  ارعام  مفورم ددنامةكي أب اركتاب دضةفو

ميكن إعاد  تعيردفه باستهيرار وارفعال، بارنسب  رجذدن ال ميكنوم ارتاودة خبةمات أساسة ، 

إن هذا املفورم من جو  دسهح . ارتكنرررجيو االقتصاديمع احملة  االجتهاعي،  رتكةفه

                                                           
1 . COM (2004) 374 final, Communication de la commission européenne du 12 Mai 2004, au 

parlement européen, au conseil, au comité économique et social européen, et au comité 
des régions, sur le Livre blanc sur les services à intérêt général. 
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كةفة  ومن جو  أخيرى درتك إعهال و، اإلحتاد األوروبيبتحةدة املبادئ املشرتك  عجى مسترى 

تطبةق هذه املبادئ رجةول األعضاء، اريت ميكن ركل واحة  منوا األخذ بعني االعتبار 

 .1(principe de subsidiarité) بةأ، إن صحت اررتمج ، ارتفيردعوضعةتوا ارنرعة  طبقا مل

يف ( EDINBOUR) ره يف اجملجس األوروبي الدن بروحةدت مبادؤ عيرف هذا املبةأ

 كرن يف ارربوتركرل امليرفق رجهعاهة  امل 2، واريت تبنتوا معاهة  أمسرتدام1992ددسهرب 

3رإلحتاد األوروبي
(TCE) . ورقة طجبت جلن  اجلوات(Comité des régions ) يف إطار

، إعاد  ارنظير يف هذا املبةأ، بطيردق  2000احملاضير  ما بني احلكرمات األوروبة ، يف فةفيري 

 Mieux"حتيرر ارجمن  األوروبة  تقيرديرا سنردا و .تعرتف ريمةا بةور اجلهاعات احملجة  واجلورد 

Légiférer "4رتفيردع يف اإلحتاد وأعضارهرجهمجس وارربملان األوروبةني، حرل تطبةق مبةأ ا. 

، عيرضت ارجمن  األوروبة  احملترى ارعام 5حرل نفس املرضرع 2007 بالغأما يف 

األوروبي عجى  رإلحتادملفورم اخلةم  ارعام ، حةث وضحت بأنه عنةما تؤسس قاعة  قطاعة  

 جيب عجةوا إنشاء حق كل مراطن يف االستفاد  من بعض اخلةمات ،مفورم اخلةم  ارعام 

                                                           
يقصد مببدأ التفريع تفويض اختاذ القرارات ملختلف املستويات، يف حدود صالحياته احلصرية واإلمكانيات املتوفرة، .  1

تخذ عل  مستو  ويهدف إىل اختاذ القرار األكثر قرابة من املواطن مع التأكد من أن النشاط اإلداري املعين وامل

 Protocol sur l’application)اجلهوي واحمللي اإلحتاد األوروبي، مربر باإلمكانيات اليت مينحها املستو  الوطين، 

des principes de subsidiarité et de proportionalité annexé au traité de Lisbnne, modifiant 
le traité sur l’Union Européene et le traité instituant la communauté européenne, signé le 

13 Décembre 2007.) 

2 . Traité d’Amsterdam du 02 Octobre 1997, Op.cit.  
3 . Traité instituant la communauté européenne, Op.cit. 
4 . Notion Européenne de service universel, http://www.eurosig.eu. 
5 . COM (2007) 725 final, Communication de la commission européenne du 20 Novembre 

2007, au parlement européen, au conseil, au comité économique et social européen, et au 
comité des régions, sur le Livre blanc sur les services à intérêt général, accompagnant la 
communication intitulée un marché unique pour l’Europe de 21ème siècle, les services à 
intérêt général, y compris les services sociaux d’intérêt général, un nouvel engagement 
Européen. 

http://www.eurosig.eu/
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كذا فيرض عجى مقةمي اخلةم ، ارتاام اقرتاح خةمات وضيرورد ، واملقةر  عجى أنوا أساسة  

تضةف و ،ارثهن املعقرلو اريت من بةنوا ارتغطة  اإلقجةهة  اركامج وحمةد  بشيروط نرعة ، 

االرتاامات، ون اخلةم  ارعام  تنص عجى جمهرع  دنةا من احلقرق أب اا هذغوارجمن  يف بال

أما بارنسب  رةدنامةكة  املفورم، فةمب  ،عام  تطرديرها عجى املسترى اررطينميكن بصف  و

 .بصف  منتظه وحتةةنه قطاع بقطاع 

ن واعتهة ارناقةو، 1ناتهرهاورقة تعيرض هذا املفورم إىل نقة من ناحة  أههةته، أفاقه 

 ال درفير إالوهذا املفورم، فهن جو  ال درصل ( Appréhender)يف ذرك طيردقتني رضب  

اخلاضع  ( téléphonie vocale)بارنسب  رالتصاالت، سرى ارربدة ارصرتي )خةم  دنةا 

 رهذا هواحتةاجا،  ، ميرفرق  بإجيراءات اجتهاعة  خاص  بارنسب  رألكثير(رنظام اخلةم  ارعام 

ركن ال ميكن إسقاطه كجةا عجى ارقطاع املعين بوا، واملفورم احلاري بارنسب  رجخةم  ارعام ، 

هلذا ارقطاع،  عنصيرا من اخلةم  ذات املنفع  ارعام وثل اخلةم  ارعام  سرى مكرن  أدن ال مت

، االجتهاعي االقتصاديال االنسمام وففي قطاع ارربدة ال دغطي املفورم ال أبعاد ارتضامن، 

، مبا تنص 2االستعةاد ملستقبل دستمةب ملبادئ ارتنهة  املستةام وال ارتحضري واإلقجةهي، و

 .3االتفاقةات ارةورة  املنعقة  يف هذا اإلطاروملؤمتيرات عجةه خمتجف ا

أما من جو  أخيرى، اعترب ارناقةون مفورم اخلةم  ارعام  كهميرد إعاد  اكتشاف 

إمكانة  االستفاد  من طيرف وربعض مبادئ اخلةمات ذات املنفع  ارعام  فةها خيص املساوا  

غناء ارتةرجيي اإل حسبوم، عجى ،دقتضي األميرو ،(accessibilité)مجةع امليرتفقني 

                                                           
1 . Notion Européenne de service universel, Op.cit. 
2 . Ibidem. 

، ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية 1992املنعقدة يف الربازيل عام ( دي جانريو ريو)من بينها قمة األرض .  3

 ,، بالدوحة، قطر2012أفريل  20مبختلف دوراته، مبا فيه األخرية املنعقدة يف 

http://www.eurosig.eu/article35.html
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األوروبي، بةورها، من إعطاء حمترى  رإلحتادرجهفورم ركي تتهكن ارجغ  اجلةدة  املشرتك  

 .1ملعاهةات األوروبة   ارعام  املنصرص عجةوا يف ااالقتصاددرجخةمات ذات املنفع  

مع إن ما مت تقةميه، إىل حة اآلن، من تعيردفات ملفورم اخلةم  ارعام  عجى عالق  

 ، فجم تتطيرق االقتصادداخلةمات ذات املنفع  ارعام  ومفورمي اخلةمات ذات املنفع  ارعام  

مبا خيةم مفورمي وسابق  ارذكير، إال باملرجا  بالغاتواارجمن  األوروبة  رجخةم  ارعام ، يف 

ذهاب رركن إذا أردنا او.  االقتصادداخلةمات ذات املنفع  ارعام  واخلةمات ذات املنفع  ارعام  

نه بارنسب  رجتمسةة ارقانرني عجى املسترى ارقطاعي، مفورم بعةةا بوذا املفورم، نالحظ أ

جة حمةود بارنسب  رقطاع  راخلةم  ارعام  خيتجف من قطاع إىل أخير، فعجى سبةل املثال، ه

 .جة طهرح بارنسب  رقطاع ارربدةواالتصاالت 

ةم  ارعام  عجى أنوا جمهرع  من اخل 2فتعيرف ارتعجةه  األوروبة  اخلاص  باالتصاالت

أما ارتعجةه  اخلاص   ،بثهن معقرلواخلةمات ارةنةا احملةد  بارنسب  جلهةع املستعهجني ارنوارةني 

اخلةم  ارعام  تضهن عجى األقل مخس  أدام مفترح  "، فتنص عجى أن 3باخلةمات ارربدةد 

حتتري اخلةم  عجى و ، شيروط جغيرافة  استثنارة وعجى األسبرع، إال يف حاالت ظيروف أ

 levée et distribution à) معنري واألقل، ارترزدع إىل غاد  مسكن كل شخص طبةعي أ

domicile)ط حمةد  من يف شيرووخاص ، شيردط  أن تكرن بيرخص  مسبق   تآمنشإىل  و، أ

                                                           
1 . Notion européenne de service Universel, Op.cit. 
2 . Directive 2002/22/CE du PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL du 7 Mars 

2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et 
des services de communications électroniques (JOCE N° L 108 du 24/04/2002, p. 51). 

3 . Directive 1997/67/CE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL du 15 
Décembre 1997, concernant les règles communes pour le développement et l’achèvement 
du marché intérieur des services postaux de la communauté et l’amélioration de la qualité 
du service (JOCE N° L 15 du 21/01/1998, p. 14), modifiée par la directive 2002/39/CE 
du 10 Juin 2002 et par la directive 2008/06/CE du 20 Février 2008, en ce qui concerne 
l’achèvement du marché intérieur des services postaux de la communauté. 
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 وعجةه فاخلةم  ارعام  تضهن مبةرةا ترزدعا إىل غاد  مساكن أو ،طيرف ارسجط  ارتنظةهة 

  معنري، كل أدام األسبرع املفترح ، مبا يف ذرك املناطق املعاور وكل شخص طبةعي أ حمالت

  .ضعةف  اركثاف  ارسكانة  وأ

 :مفهومها يف االجتهاد القضائي األوروبي - ب

 رإلحتادعيرفت اخلةم  ارعام  يف االجتواد ارقضاري األوروبي يف حمكه  ارعةل 

Corbeau األوروبي حبكم
من سمل االجتواد  I-02533ةة يف ارصفح  املق، 1990رعام  

 . 1ارقضاري األوروبي

ودتعجق األمير بطجب استفسارات مقةم حملكه  ارعةل األوروبة  من طيرف احملكه  

 Tribunal correctionnel de)ببجمةكا  "رةاج"ـ ر-إن صحت اررتمج –ارتصحةحة  

Liège - Belgique) برل كرربر ، يف إطار اإلجيراءات املتخذ  من طيرفوا ضة(Paul 

CORBEAU ) متعامل اقتصادي مكجف بترفري اخلةمات ارربدةد ، عجى إثير دعرى تعردض

، بسبب (La régie des postes)ارركار  احملاسبة  رجربدة  ،ميرفرع  من ارطيرف املةني

جركار  احملاسبة  حصيردا، ر سجركه االحتكاري يف ممارس  ارنشاط ارربدةي، واملفرض استغالره

 .2رجربدة

من ( 90)تسعني كه  ارعةل األوروبة  نص املاد  يف حكهوا املذكرر أعاله، أثارت حم

، مرضح  بأن أحكاموا منافة  رسجرك ارةور  (CEE)معاهة  اإلحتاد االقتصادي األوروبي 

امل وحةة، ارذي بإمكانه تعردض ارعما املانح استغالل نشاط منفع  عام  ملؤسس  أو متع

                                                           
1 .CJCE (Cour de Justice de Communauté Européenne), Arrêt du 19 Mai 1993, Corbeau, Aff. 

C-320/91, Rec.p.1-2533. 
احلالية،  من املذكرة األولامللحق ، سابق الذكر، (Paul CORBEAU)طالع حكم بول كوربو فصيل ملزيد من الت.  2

 .177 ص
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جةج  امليردودد ، بارنشاطات األخيرى، ارشيء ارذي دؤثير عجى نااه  املسمل يف نشاطاته ق

 .املنافس 

فيرض عقربات جاارة ، طارج  ، حتت ارذي مينعكها ترضح خمارف  هذا ارنص رجسجرك 

قةام كل متعامل اقتصادي آخير بتقةدم نشاطات اقتصادد  خاص  منفصج  عن موام املنفع  

، واريت من شأنوا تجبة  (dissociables du service de l’intérêt général)ارعام  

خةمات إضافة  بارنسب  رجخةم  ارعام  املفرض  رجهتعامل  فارضً حاجةات هذا املتعامل، 

أال تؤثير هذه ارنشاطات عجى ارترازن االقتصادي رجخةم  ذات املنفع   شيردط احلصيري، 

 .ارعام 

" اجرة"ـب ارتصحةحة احملكه  ويف ارنواد ، حتةل حمكه  ارعةل األوروبة  ارقضة  إىل 

إلعاد  دراس  ما إذا كانت نشاطات املةعى عجةه مسترفة  رجهعادري سابق  ارذكير، كها أحال 

 .بوا رباطهلا احلكم خبصرص ارتعردضات امل

 مبا فةوا اخلةمات ارعام ، ،االقتصاددكجها تعجق األمير باخلةمات ذات املنفع  ارعام  ف

يف تقةدير معةار املنفع   حةث دعرتف بتأهةل ارةول األعضاء ،فيردعمبةأ ارت إىلحيةجنا ارقاضي 

رقابتوا تترقف عنة ارتأكة من غةاب اخلطأ اجلسةم يف ارتقةدير و ،1ارعام  رنشاط معني

(Erreur manifeste d’appréciation)  باإلضاف  إىل تربدير تطبةق ارقراعة االستثنارة ،

حبم  املنفع   وأ( correction d’une défaillance)رجهنافس  بتعةدل خجل يف ارسرق 

 .2ارعام 

                                                           
1 . CJCE, Arrêt du 10 Décembre 1991, Port de Gène, Aff. C-179/90. 
2 . Camille Carbonaux, Les instances nationales dans la procédurecommunautaireen droit de 

la libre concurrence (Règlement n°01/2003), Mémoire de Master, Université du droit et 
dela santé, Lille 2, Ecole Doctorale n° 74, 2004-2005, p. 1.  
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جتتهع فةوا، عجى  ذات منفع  عام  اقتصادد  فةمب أنركي تعترب اخلةم  خةم  و

دتعجق األمير بارطبةع  وى بوذا ارتصنةف، ظحسب االجتواد ارقضاري، ثالث  شيروط ركي حت

 .1يرف ارسجطات ارعهرمة ارتفردض ارصيردح من طو  رجخةم ، معةار املنفع  ارعام  االقتصادد

  ارعام ، مبا االقتصاددباعتبارها نشاطات اقتصادد ، ختضع اخلةمات ذات املنفع  و

 ،املتعجق باملنفع  ارعام  ،ركن طابعواوفةوا اخلةم  ارعام ، رجقانرن األوروبي رجهنافس ، 

اإلحتاد من معاهة   2-68دسهح هلا باالستفاد  من بعض االستثناءات املؤسس  عجى املاد  

(TCE)األوروبي
2. 

  الطبيعة االقتصادية للخدمة: 

غري  هها اخلةمات إن اخلةمات ذات املنفع  ارعام  تضم جمهرعتني من اخلةمات

 Servises à Intérêt)  االقتصاددما دعيرف باخلةمات ذات املنفع  ارعام  غري  رهوارسجعة ، 

Général Non Economiques/SIGNE)، ملعيروف  باخلةمات اخلةمات ارسجعة  او

، (Services à Intérêt Economique général-SIEG)   ارعام االقتصاددذات املنفع  

املعيرف  و، االقتصاديال دطبق ارقانرن األوروبي رجهنافس  إال عجى ارنشاطات ذات ارطابع و

 .3خةمات يف سرق معةن ومن طيرف حمكه  ارعةل األوروبة  بكل نشاط دوةف إىل ترفري سجع 

بةون مقابل اقتصادي،  وما بارنسب  رجخةمات ذات املنفع  ارعام  غري ارسجعة  أأ

هي وارنشاطات االجتهاعة ،  ُأواَلها، ،4حةدها االجتواد ارقضاري يف جمهرعتني أساسةتني

معفة  من تطبةق قراعة املنافس  يف حار  تصنةف تةخجوا، من طيرف اجلهاعات اإلقجةهة ، 

                                                           
1 . Iibidem. 
2 . Traité instituant la Communauté Européenne, Op.cit. 
3 . CJCE, Arrêt du 18 Juin 1998, Commission/Italie, Aff. C-35/96. 
4 . Camille Carbonnaux, Op.cit., annexe, p. 1. 
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 ،(intervention caractérisée par le principe de solidarité) 1مببةأ ارتضامن

Eurocontrolاحملةد  يف حكم وثانةوا ارنشاطات املهارس  المتةازات ارسجط  ارعهرمة  و
2، 

 Services publics)اريت تقابل بصف  عام  امليرافق ارعهرمة  ارسةادد  يف ارقانرن ارفيرنسي و

régaliens.) 

 ، رقة مت ارتطيرق رجخةمات االقتصاددع  ارعام  غري عجى عكس اخلةمات ذات املنفو

تكتسي هذه اخلةمات ارطابع و  يف معاهة  ارتكردن األوروبي، االقتصاددذات املنفع  ارعام  

 .ارطجبومبميرد عيرضوا يف ارسرق ارذي دعيرف بتصادم ارعيرض  االقتصادي

 3ارقانرن األوروبي احملةد مفورموا يفوإذا اعتربنا املؤسس  اريت تضهن أداء اخلةم ، و

اريت متارس نشاطا و  4طيردق  متردجواوموها كان شكجوا ارقانرنة  ( entité)بكل وحة  

احملةد  رجطابع وفهن بني املعادري املتبنا  من طيرف حمكه  ارعةل األوروبة ،  ،5اقتصاددا

فتعرتف احملكه ، عجى  ،االقتصاديرجنشاط  (rémunération)، وجرد تعردض االقتصادي

نى تسةري ارُبو ،6نقل امليرضىوستعماري رنشاطات ارنقل اال االقتصاديبةل املثال، بارطابع س

 .7ارتحتة  رجنقل

                                                           
1 . CJCE, Arrêt du 17 Février 1993, Pouceret Pister, Aff. C-159/91.  
2 . CJCE, Arrêt du 14 Octobre 1976, Eurocontrol, Aff. 29-76. 
3. L’Ordonnance n° 2004-503 du 7 Juin 2004, portant transposition de la directive 

80/723/CEE relative à la transparence des relations financières entre les Etats membres 
et les entreprises publiques, JORF du 10 Juin 2004, a traduit la notion communautaire 
d’entreprise par celle d’« organismes qui exercent des activités de production ou de 
commercialisation de biens ou de services marchands ». 

4 . CJCE, Arrêt du 12 Septembre 2000, Pavlov E.A, Aff. C-180/98 à C-184/98. 
5 . CJCE, Arrêt du 23 Avril 1991, Hofner et Elser, Aff. C-41/90.      
6 . CJCE, Arrêt du 25 Octobre 2001, Glockner, Aff. C-475/99, point 20. 
7 . CJCE, Arrêt du 24 Octobre 2002, Aéroport de Paris/Commission, Aff. C-82/01, points 

75 à 80. 



 األول الفصل املفهوم األوروبي للخدمة العامة

 املبحث األول املنفعة العامة أساس للخدمة العامة واملنافسة مربر هلا

 

  

21 

ن ارنشاطات اريت دغةب فةوا معةار ارتعردض، كارتعجةم ارعهرمي، إعجى ارعكس، فو

ارطجب  ال دةفعرن سرى حقرق ارتعجةم، فوي ويف حار  متردجه من طيرف ارصناددق ارعهرمة ، 

 .1ال ختضع رقانرن املنافس وتشكل نشاطا اقتصاددا ال 

نشاط  رأما بارنسب  ملفورم ارتعردض، جيب أن دؤخذ مبفورمه ارراسع، فهن جو  ه

من جو  أخيرى و، 2خاضع رجقانرن ارعام اجلباريو (à but lucratif) دوةف إىل حتقةق أرباح

دأخذ ارتعردض شكال  ، حةث الاالقتصاديغةاب هذا اهلةف ال دستبعة، حتها، ارطابع 

 .3بتقرد  وضعة  املتعامل يف ارسرق وبامتةاز معني، أ نقةدا، وقة دتعجق األمير

  معيار املنفعة العامة: 

  ارعام  عجى أن االقتصاددتفيرض حمكه  ارعةل األوروبة  عجى ارنشاطات ذات املنفع  

ق  بأهةاف تكرن نشاطات هادف  إىل حتقةق منفع  اقتصادد  عام ، متثل خصارص متعج

نرعي من خالل تراجة وطابع خاص  دتم ارتأكة من تراجةو ،اقتصادد  أخيرى رنفس ارنشاط

  .ارتاامات امليرفق ارعهرمي

  ارعام  هي خةمات ذات طابع اقتصادي، االقتصاددإذن، فاخلةمات ذات املنفع  

تعامجرن دقرم مبهارستوا مواريت اعتربتوا ارسجطات ارعهرمة  كخةمات ذات منفع  عام ، و

 .4خاضعرن الحرتام ارتاامات امليرفق ارعهرمي

                                                           
1  . CJCE, Arrêt du 07 Décembre 1993, Wirth, Aff. C-109/92, point 15. 
2 . L’Instruction fiscale du 10 Septembre 1996, précisée par celle du 16 Décembre 2008, 

décrit le régime fiscal des associations. 
3 . Camille Carbonnaux, Op.cit., annexe 2, p. 2. 
4 .  Ibidem. 
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  التفويض الصريح والرمسي من السلطة العمومية(un acte explicite et 

officiel de la personne publique: ) 

ال دكفي أن متنح موه  املنفع  ارعام  ملؤسس  ما من طيرف مجاع  إقجةهة ، بل عجى 

فهحكه  ارعةل األوروبة   ،ريمي رتفردض هذه املوه  بفعل وهذه اجلهاع  أن تقرم بعهل أ

واضح، وتفيرض عجى ارسجطات ارعهرمة  أن تقرم بتفردض موام املنفع  ارعام  بفعل صيردح 

 .1تعاقةد  ومن طبةع  تشيردعة ، تنظةهة  أ

حتةد املعجرمات ارراجب أن حيتردوا بصف  وإن ارجمن  األوروبة  تصنف هذا ارعهل 

ا ارتصيردح،ارذي نعتته حمكه  ارعةل ل األوروبة ، حةث تشرتط عجى هذأدق من حمكه  ارعة

(mandat) ،إن صحت اررتمج ارركار األوروبة  ب
احتراء معجرمات خاص  تجك املتعجق   ،2

 :3خاص  منواو ،بطبةع  ارتاامات امليرفق ارعهرمي املفيروض  من طيرف ارسجطات ارعهرمة 

 مةتوا؛ومي ارطبةع  ارةقةق  الرتاامات امليرفق ارعهر 

  األقارةم املعنة ؛واملؤسسات 

 اخلاص  املهنرح  رجهؤسس ؛ وطبةع  احلقرق احلصيرد  أ 

   ميراجع  ارتعردض؛ومعادري احلساب، اريرقاب 

                                                           
1 . CJCE, Arrêt du 30 Janvier 1974, BRT et Sabam, Aff. 127-73. 
2 . Ibidem. 
3 . Camille Carbonnaux, Op.cit., annexe 2, pp. 2-3. 

     Idem, annexe 3. 

     COM (2005) C-297/04, Communication de la commission Européenne du 28 Novembre 
2000, relative à l’encadrement communautaire des aides d’Etat sous forme de 
compensation de service public. 
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  طيرق تعردض(remboursement)   حاالت ارتعردضات اراارة

(surcompensation)
 .وسارل تفاددواو 1

 االستفادة من استثناءات تطبيق قانون املنافسة : 

مبا أن اخلةمات ذات املنفع  ارعام  رةس هلا أثير عجى ارتمار ، فوي غري معنة  بارقانرن 

غري أن    احليرد  يف حتةدة طيردق  تنظةهوا،اجلهاعات اإلقجةهةورجةول وارعام رجهنافس ، 

( système de régulation spécifique)رجضب   اخاصارقانرن األوروبي حةد نظاما 

ات املنفع  ارعام  يف حار  ما إذا كانت ذات طابع اقتصادي، ركرنوا بارنسب  رجخةمات ذ

 .2ارتاامات امليرفق ارعهرميوموام املنفع  ارعام  وتعكس ارعالق  بني قراعة املنافس  

3األوروبي كردنمن معاهة  ارت 68/2يف هذا ارصةد، تنص املاد  و
(TCE)  إن "عجى

، خاضع  رقراعة هذه )...(  ارعام  االقتصاددع  املؤسسات املكجف  بتسةري اخلةمات ذات املنف

فعجةا،  واملعاهة  السةها رقراعة املنافس ، يف حةود أال دؤثير تطبةق هذه ارقراعة، قانرنا أ

 ."عجى ارقةام باملوام اخلاص  اريت أسنةت هلا

نسبة  وديراجع ضيرور  وعجى هذا األساس، ديراقب ارقاضي األوروبي و

(proportionnalité )تثناءات املهنرح  رصاحل املؤسسات املكجف  بتسةري اخلةمات ذات االس

                                                           
إىل السنة  (reporter)من مبلغ التعويض السنوي، يتم نقله  %10يف حالة تعدي مبلغ التعويض الزائد نسبة .  1

 (، سابق الذكرC-297/04 (2005)اللجنة األوروبية رقم من بالغ  21النقطة ) املقبلة عل  أساس تعويض أولي

2  . Camille Carbonnaux, Op.cit., annexe 2, p. 3. 
3 . L’article 68/2 du TCE précité, prévoit que « Les entreprises chargées de la gestion des 

services d’intérêt économique général (…) sont soumises aux règles du présent traité, 
notamment aux règles de concurrence, dans les limites où l’application de ces règles ne 
fait pas échec à l’accomplissement en droit et en fait de la mission particulière qui leur a 
été impartie (...) ». 
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 رتطبةق هذه االستثناءات ه يف ارراقع، األمير ارذي دربر، غاربا،و.   ارعام االقتصادداملنفع  

 (.la correction d’une défaillance du marché)1 تصحةح خجل معني يف ارسرق

 : مفهوم اخلدمة العامة( étendue)امتداد - ج

اريت ودستنتج من حتجةل ارنصرص األوروبة  سابق  ارذكير بأنه دقصة باخلةم  ارعام ، 

تظوير مبةرةا واضح ، جمهرع من اخلةمات ارةنةا، ذات نرعة  معةن ، املتاح  جلهةع 

من و ،بثهن معقرلواملستعهجني بغض ارنظير عن مكانوم اجلغيرايف، حتت شيروط وطنة  خاص  

هي ارنرعة ، إمكانة  وةم  ارعام  تتغذى من ثالث عناصير أساسة  هذا ارتعيردف دتبني أن اخل

ارثهن املعقرل، مما جيعجوا عجى عالق  بعة  مراد و( Accessibilité)االستفاد  من اجلهةع 

(disciplines)، ودستحب متةدةها إىل عة  جماالت. 

  اخلدمة العامة واالقتصاد: 

قتصادد ، فهن اربةدوي أن االقتصاد دوةف ا تإن ملفورم اخلةم  ارعام  عالق  باعتبارا

دسعى إلجياد طيردق  تنظةم، يف مجاع   رإىل دراس  ارتخصةص االجتهاعي رجهرارد، فو

غريها، بوةف ضهان أحسن ذات ودة عامج   معةن ، استخةام املرارد من مراد أورة ،

ا إمنوال دترقف عنة ذرك فحسب، و، (un meilleur bien être collectif)مجاعة  

يف سةاس  اخلةمات و، ارعةار  اجلهاعة واربحث كذرك عن ارسبل املثجى رتحقةق ارنماع  

املنافس  املضبرط  تفيرض نفسوا كطيرق ميرغرب فةوا  وذات املنفع  ارعام ، املنافس  اربسةط  أ

 .2حتقةق األهةاف املذكرر  أعاله جلأمبحرث عنوا من و

                                                           
1 . Camille Carbonnaux, Op.cit., annexe 2, p. 3. 
2 . Jean-Marie Cheffert, Le service universel, clés de lecture et propositions concrètes pour un 

dossier non clos, Ubiquité, n°3, 1999, p. 18. 
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 واضح  ضيرور  حتقةق ذاتوبصف  بسةط  إن اخلصارص ارثالث  رجخةم  ارعام  ترتجم 

حةث أن ارثهن كرسةج  رتخصةص املرارد، جيب أن دكرن  ،(maximisé)مجاعة  قصرى 

االستفاد  من وجيب أن دكرن متكن املستوجكرن من اررصرل  مناسب،ويف مسترى معقرل 

 .ملنتجارنرعة  امليرغرب فةوا من طيرف اجملهرع  جيب أن تقرتح من طيرف اواملنترج مضهرنا، 

  الدولةاخلدمة العامة ودور: 

دظوير من تطرر قطاع املراصالت ظاهيرتني موهتني، األوىل هي انفتاح هذا ارقطاع عجى 

اريت تالها تغةريا رةور ارةور ، حةث كانت يف وقت ارسةطير  ارعهرمة  تتهتع واملنافس ، 

يرفق ارعهرمي من جو  أخيرى تسوير عجى دفع املومبوهتني فكانت منتم  رجخةمات من جو ، 

ركن مع إدماج املنافس  املضبرط  يف سةاس  اخلةمات و ،ارعضري رتحقةق املنفع  ارعام 

، أما بارنسب  رتةخل عهرمةنيواملقةم ، أصبح استغالل اخلةمات متاح ملنتمني خراص 

ى باألههة  ارقصرى د سةاس  ميرافق  رجهنافس  اريت حتظدعترب جمير رارةور  عن طيردق ارضب  فو

  .1اس  اخلةم  ارعام يف سة

ارظاهير  ارثانة  هي ترسةع حقل ارتةخل ارعهرمي إىل جماالت جةدة  كاإلعالم اآلري و

نه دسمل تةخل ارسجط  اخلةمات عجى ارقطاع اخلاص، إال أ فيرغم اقتصار هذه ،االنرتنتو

 .2رةس كهنتم  رجخةم  يف حة ذاتواوركن كهميرد ضابط  رجسرق وارعهرمة  

 االجتماعياجملال اخلدمة العامة و: 

 فإذا حتةثنا  3 يف سةاس  اخلةم  ارعام  نرعا من اريرهان االجتهاعة نيديرى بعض ارباحث

                                                           
1 . Idem., p. 19. 
2 . Id., p. 20. 
3 . Ibidem.  
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ن اخلةم  ارعام  املتعجق  بوا إعن املعجرماتة  يف حة ذاتوا ف وعن نقل املعجرمات أ

ركن هذا ال دضهن حتها ترزدعا عادال وتسهح بترزدع عادل هلذه املعجرمات، ( االنرتنت)

هي ارفكير  اريت تنطبق عجةوا قاعة  وعاب هذه املعجرمات، ةجقةرات ارنامج  عن استر

Pierre Bourdieu اريت تطيرق إرةوا يف كتابه  املتعجق  بارتهةرس«La distinction 

«critique sociale du jugement
إعاد  ارنتاج وحةث ديرى يف املةرس  مكانا رالنةماج  ،1

إال أنوا تنتج  ،املةرس  مكانا مثارةا رجترزدع ارعادل رجهعجرمات كرننه رغم أاالجتهاعي، غري 

كل ارطبق  املتهةرس  مؤهج  إلعاد   تفجةس ،(Tri Social)نرعا من ارفيرز االجتهاعي 

 .2ارنتاج االجتهاعي

 متديد اخلدمة العامة لعدة جماالت: 

ات فهن عن بقة  االعتبارا اخلصارص األساسة  رجخةم  ارعام  بعةةا نإذا اعترب

ن دتسع جمال اخلةم  ارعام  رةشهل كل اخلةمات ارضيرورد  رجفيرد كاركويرباء، املاء، املستحب أ

وركن ارسؤال ارذي طيرح يف اهلةئات األوروبة  بوذا ارشأن، دةور  ،ارسكنوارغاز، ارنقل 

 فول دكتفي تعهةم سةاس  اخلةم  ارعام  املطبق  ،حرل ارسةاس  اريت جيب تطبةقوا يف كل جمال

عجى املراصالت، أم جيب فسح اجملال رةور  منتم ، أم إحةاث شيراك  بني ارقطاعني اخلاص 

 IDATE ورإلجاب  عن هذا اإلشكال، طجبت ارجمن  األوروبة  من ،ارعام بةال من املنافس و

                                                           
1. Pierre Bourdieu, La distinction critique sociale du jugement, Edition de Minuit, Paris, 1979. 
2 . Jean-Marie Cheffert, Op.cit., p. 20. 
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et WIK
ىل جماالت تتعةى ارقاره  احملةد  يف بةراس  حرل قضة  امتةاد اخلةم  إ ارقةام 1

 .19962فةفيري  26من تعجةه  ارفصل ارثاني 

 مومي ومربرات تبين اخلدمة العامةأسباب جتاهل املرفق الع: املطلب الثاني

جاءت اخلةم  ارعام  كسةاس  رجترفةق بني أهم أهةاف امليرفق ارعهرمي املتهثج  يف 

حتقةق املنفع  ارعام ، و بني أهم أسس حتيردير سرق اخلةمات و املتهثج  يف املنافس ، وذرك 

اال ملبةري ارتحرل و ارتكةف ارذان ميكنان امليرفق ارعهرمي من مراكب  خمتجف ارتغريات اريت إعه

 ,ميكن أن تراجوه

 مع موجة حترير سوق اخلدمات املرفق العمومي ضرورة تكييف :الفقرة األوىل

ن إمنتشير يف دول اجملهرع  األوروبة ، فوإذا كان مفورم امليرفق ارعهرمي جة شارع 

ففي فيرنسا تعرد مسؤورة  امليرفق  ،رقابته ختتجف من دور  إىل أخيرىوتنفةذه تأودجه، طيرق 

 souverain)هذا بغض ارنظير عن ارةور  اريت نتحةث عنوا و ،ارعهرمي رجةور 

monarchique ou républicain)ن رقاب  امليرفق إجنجرسكسرنة  ف، أما يف ارةول األ

يف اختالف اهلةئات حةث دسمل  فاالختالف دكهن إذن ،ارعهرمي مركج  رجمان معةن 

يف ( désintégrée)غري املنةجم   تفضةل املنظهاتوتيرشةح وسةطير  اجلواز ارعهرمي يف األوىل 

 .ارثانة 

                                                           
يعترب و ، François Schollerمن طرف  1977م التصاالت بأوروبا، مت إنشاؤه عالواملعهد القديم للسمعي البصري  . 1

 C’est un Think tank spécialisé dans l’économie)االقتصاد الرقمي  اختصاص عالي يف جمال وذ

 www.idate.org, numérique).   

2. Directive n° 98/10/CE du parlement Européen et du conseil, du 26 Février 1998, 
concernant l’application de la fourniture à un réseu ouvert à la téléphonie vocale et 
l’établissement d’un service universel des télécommunications dans un environnement 
concurrentiel. 

     Jean-Marie Cheffert, Op.cit., p. 22. 

http://www.idate.org/
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إضاف  إىل هذا االختالف، دراجه ارةرم مفورم امليرفق ارعهرمي عة  قرى دتقةموا 

عجى أساس املنافس   نةماج األوروبي ارذي دعطي االهتهام رجهؤسسات واهلةئات ارقاره اال

ةدة معامله عجى املسترى األوروبي، حت وذرك بةون هةف حقةقي رتعيردف امليرفق ارعهرمي أو

، ظوير االنةماج األوروبي كرسةج  إلنشاء سرق داخجة  ووحةة ، وحةد 1روما معاهة فهنذ 

ةق كوةف ره حتيردير االقتصاددات األوروبة ، غري أن اخلةمات وامليرافق اريت تسعى إىل حتق

املنفع  ارعام  رجهمتهعات األوروبة ، وغاربا ما تكرن عهرمة ، وتأخذ شكل احملتكير، تشكل 

األمير ارذي أدى إىل خترف بعض ارةول األوروبة ، خاص  فيرنسا، من  ،2عارقا هلذا املسعى

  .تفكةك امليرافق ارعهرمة 

رل فعارة  إثار  ارشك ح يفهذا عجى غيرار أزم  ارعشيردتني األخريتني اريت ساههت و

امليرافق  (contours)ظورر احتةاجات جةدة  ساههت عجى تغةري حةود وامليرافق ارعهرمة ، 

 .ال ميكن أن تعاجل إال عجى املسترى األوروبيتجك اريت اريت من بةنوا وارعهرمة  

إن ارغاد  األوىل من امليرافق ارعهرمة  هي، منطقةا، إرضاء املنفع  ارعام  واملتهثج  يف 

، من ارناحة  ارقانرنة ، نعتهة عاد  عجى مبادئ معةن  ااج  املشرتك ، ورتعيردفوإرضاء احل

واريت عجى  ،(mutabilité)وارتحردل ( adaptabilité) كاالستهيرارد ، املساوا ، ارتكةف

املصجح  ارعهرمة  مع احتةاجات امليرتفقني، وتتهكن من ارتقةم  أساسوا تتأقجم املؤسس  أو

املبادئ اريت أدت إىل تغةري يف طيردق  تسةري امليرافق  ، وهياملقةم   كهةا ونرعةا يف اخلةم

، زارعهرمة  بتفردضه إىل مؤسسات عهرمة  أو خاص  عن طيردق صةغ خمتجف  كاالمتةا

 .اخل...اركيراء،

                                                           
1 . Traite de Rome du 25 Mars 1957, Op.cit. 
2 . Le service européen de l’intérêt général, http://www.academon.fr. 

http://www.academon.fr/
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نه جيب األخذ بعني االعتبار بعض رجهيرافق ارعهرمة  دظوير بفعل أ االقتصاديأما اربعة 

من بعض اخلةمات  عاألسعار بوةف ضهان االنتفاو الستغاللاومظاهير مةةان االستثهار 

اربعة ارسةاسي، حةث تضهن امليرافق ارعهرمة   رركن اربعة األكثير أههة  هو جلهةع امليرتفقني،

دعتربه بعض هر ارذي و (Le maintien du pacte social) احلفاظ عجى املةثاق االجتهاعي

ارعهرمي، فاريرب  بني كل ارفاعجني املةنةني اهلةف األساسي من امليرفق  رهأنه ارباحثني 

  .معترب ودسهح بإنشاء ميرافق عهرمة  كبري  ( اخل...املستوجك، امليرتفق، ارنقابةني، املنتخبني،)

ارتحردل، كان عجى وعجى رأسوا ارتكةف واستماب  إىل املبادئ املذكرر  أعاله و

اريت أضةفت إىل اخلةمات امليرافق ارعهرمة  ضيرور  األخذ بعني االعتبار بعض األسس 

، احلةاد (purifications tarifaires)ارراجب تقةميوا رجهيرتفقني، كتخفةض ارتعيردفات 

دني حة أبارنسب  جلهةع امليرتفقني، ضيرور  ترفري اخلةم  رجمهةع، ختفةض ارتكارةف إىل 

 .رفري نرعة  معةن  رجخةم  املقةم تو ممكن،

اريت وارقانرن اإلداري واره  بني امليرفق ارعهرمي ثير عجى ارعالق  ارقةري ارذي أارتغإن 

 16701عام  جمجس ارةور  ارفيرنسيها ارعالق  اريت جسةهي كانت يف فرت  معةن  مثارة ، 

ركن مبا أن و ،كةان ارقانرن اإلداري ميرتب  صيراح  بتراجة امليرافق ارعهرمة وبفعل أن وجرد 

ه ارعالق  غري متراجة  ارةرم خاص  ، أضحت هذاخيرق ارعهرمي، اختذ مسعًى آمفورم امليرف

  .2مع تفكةك املفورم يف اررس  األوروبي

تبين اخلةم  ارعام  يف وفةظوير ججةا أن من أهم أسباب ارتخجي عن امليرفق ارعهرمي 

هي حماور  إخضاع كل اخلةمات ذات املنفع  ارعام ، باستثناء تجك اريت  راررس  األوروبي ه

                                                           
1 . Décision du conseil d’Etat, TC, 6 Février 1670, Blanco. 
2 . Le service européen de l’interet général, Op.cit. 
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بوةف ارتصةي رالحتكار ارعهرمي رجهيرافق  إىل مبةأ املنافس  عجى عالق  بارسةاد  اررطنة ،

دتعجق األمير مبمهرع  ووحةة  وارذي دشكل عارقا رتحقةق سرق أوروبة  داخجة  وارعهرمة  

عجى مسترى  رةسومن اخلةمات احملةد ، عجى املسترى األوروبي، يف ارتعجةهات األوروبة ، 

اجملهرع  من اخلةمات يف إطار افتتاح هذه  مت إعةاد هذهوارةول األعضاء كل عجى حةا، 

 .1رذرك اعتربت اخلةم  ارعام  كهقابل رتحيردير هذه األسراقواملةاددن عجى املنافس ، 

 التوفيق بني مبدأ املنافسة و بني معام املنفعة العامةضرورة   :الفقرة االثانية

األمير ارذي س  هر إن إخضاع اخلةمات ذات املنفع  اإلقتصادد  ارعام  إىل مبةأ املناف

 إقام  عالق  نااعة وإىل اختاذ  اإلحتاد األوروبيأدى بنظام ارتحيردير ارذي جاء به 

(conflictuelle)  غري أن رفض معاهة   ،مع مفورم امليرفق ارعهرمي عجى ارطيردق  ارفيرنسة

، 2000يف خيردف ( pays bas)جنرب أوروبا  دولوارتشكةل األوروبي من طيرف فيرنسا 

معهق حرل أحسن اررسارل ارراجب إعهاهلا رجترفةق بني وتتاح فرت  رتفكري جاد أدت إىل اف

 وبني املنفع  ارعام  اريت تشكل ارغاد  أواملنافس  اريت تشكل املبةأ األساسي رجخةم  ارعام  

 .2املوه  األساسة  رجهيرفق ارعهرمي

ألوروبة  عجى موام امليرفق ارعهرمي، حتيرص ارجمن  اوبني املنافس   قمن أجل ارترفةو

األوروبي  رإلحتادأحكام املعاهة  املكرن  وارتحةدة بةق  رطبةع  إعان  ارةور  اريت تتهاشى 

(TCE)3 ،ارذي أدى إىل إحةاث مشاكل حرل ضيرور  إعةاد قانرن  رهذا احليرص هو

                                                           
1   . Maxime Tourbe, Op.cit., pp. 21-22. 

2 . Ibidem. 
ملذكرة من ا 09-08. ص ص، لفة مبهام املرفق العمومي سلوك الدولة املساهمة يف املؤسسات املكتأطري  أنظر.  3

 .احلالية
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إدار  املؤسسات و تسةريترضةح دور ارةور  املساهه  يف وأوروبي رجهيرافق ارعهرمة  

 .1ارعهرمة 

تنظةم عيرضي  رإمنا اجته حنوعجى ذرك فحسب،  اإلحتاد األوروبي دقتصير مل

(transversal)ممارس  موام املنفع  وقراعة املنافس   ، دتعةى اإلطار اربسة  رجترفةق بني

املشاركات اريت وحةث تشري ارجمن  األوروبة  يف كتابوا األبةض إىل أن املساههات  ارعام ،

بارنسب  ألههة  تبين تنظةها عيرضةا رجخةمات ذات املنفع  ارعام  تجقتوا تظوير رأدا مرافقا 

 . االقتصادد

إىل ما  2واإدماجمن تاردخ  املكرن  رالحتاد األوروبي، من املعاهة  III/122فاملاد  

بعة، تعترب قاعة  وأساسا قانرنةا ال جةال فةه، رتبين قانرنا إطارا دعيرف مببادئ وشيروط 

وإن تبنةه سةكرن قبل كل ةمات ذات املنفع  االقتصادد  ارعام ، ارتهردل املطبق  عجى اخل

 .3شيء، اختةارا سةاسةا رجهشيروع األوروبي

جاءا من قةم  نه مبميرد تشكةل اخلةمات ذات املنفع  ارعام أإىل  كها جتةر اإلشار 

أن وجردها مضهرن كحق و، فةعرتف عجى أنوا مكرن  أساسة  رجنهرذج األوروبي اإلحتاد 

                                                           
1 . Ouverture à la concurrence et régulation des services publics en réseaux : nouveaux 

enjeux, www.vie-publique.fr, p.p 1-4. 
2 . L’article III-122 (ex art 18 de traité sur le fonctionnement de l’union européenne, modifié 

et complété/  TFUE) a été intégré  au disposition du  TCE par le traité modificateur 
(TM), dont une première version a été adoptée par la Conférence intergouvernementale 
(CIG) du 23 juillet 2007, puis la version définitive par la Conférence intergouvernementale du 
18 octobre 2007 de Lisbonne ( Les deux versions ainsi que les protocoles et déclarations 
sont disponibles sur www.consilium.europa.eu ) 

3 . Claire Vannini, Droit communautaire, service public et concurrence, Fondation Robert 
Schuman, Centre de recherches sur l’Europe, Supplément n°200 du 18/00/2000, pp. 1-2. 

http://www.vie-publique.fr/
http://www.consilium.europa.eu/
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حيرد  وتأطريها ال ميكن أن دقتصير عجى املسارل اربسةط  رقانرن املنافس  ورجهراطنني،  أساسي

 .1تقةدم اخلةمات

                                                           
1  . Idem., p. 5. 
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 سلطات ضبطهاواإلطار القانوني للخدمة العامة : الثاني بحثامل

جاء من موام اخلةم  ارعام   ووضحنا أن اخلةم  ارعام  ما هي إال مكرن  أورقة سبق 

قطاع معني، فتحةدةها إذن، دكرن مبرجب ارقرانني املؤطير  هلذا   راالقتصاددذات املنفع  

ارقراعة ارعام  اريت حتكهوا، فوي نفس ارقراعة اريت حتكم اخلةم   أما خبصرص ،ارقطاع

باملفورم، طيرق ارتهردل، ارعالق  بني  سراء تعجق األمير،  االقتصاددارعام  ذات املنفع  ارعام  

هي ارعناصير اريت سةتم دراستوا يف و ، بسجط  ضبطوا وا، أاملتعامل املكجف بأدارووارةور  

 .بحثهذا امل

 من الالمباالة إىل االعرتاف القانوني: املطلب األول

رغم أن اخلةمات ذات املنفع  ارعام ، املعيروف  يف ارقانرن ارفيرنسي حتت تسهة  امليرفق 

، إال أن 1ول األعضاءاالجتهاعي رجةو االقتصاديارعهرمي، تشكل قسها منةجما يف ارنهرذج 

 ،خاصة  نرعة  وملة  معترب ، االعرتاف رنشاطاتوا بطبةع  أوارتشكةج  األوروبة  رفضت، 

اإلحتاد، إن تراجة هذه اخلةمات ال دفيرض عجى ارةول األعضاء أي ارتاامات عجى مسترى و

 االعتبارأن ممارس  موام امليرفق ارعهرمي ال تعتهة عجى أد  قاعة  من شأنوا أن تأخذ بعني و

مع إصيرار بعض ارةول األعضاء، وعجى رأسوا، فيرنسا، عجى إعةاد و .خصارص معةن 

حتةدة مفورم اخلةم  ذات املنفع  ارعام ، خصارصوا، طيرق تسةريها وقانرن إطار رتعيردف 

، كان عجى اإلحتاد اإلحتاد األوروبيومتردجوا وكذا جماالت تةخل كل من ارةول األعضاء و

ذه اخلةمات، ورقة تطجب ذرك فرت  معترب  وميراحل متعةد ، تعكس تثاقل األوروبي تأطري ه

ورغم . اهلةئات األوروبة  وعةم رغبتوا يف إعطاء مكان  رجخةمات ذات املنفع  ارعام 

                                                           
 بعض الدول األعضاء يف اإلحتاد األوروبي إن وجود بعض نشاطات املرفق العمومي هو موضوع لتكريسات دستورية يف.  1

 .كفرنسا، إيطاليا، أملانيا وإسبانيا
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ارتنظةهات واملعاهةات األوروبة  املختجف  اريت تطيرقت إىل هذه اخلةمات، إال أنوا مل تعترب 

ألمير االعتهاد عجى ارتشيردعات ارقطاعة  واالجتواد ارقضاري يف كافة  رتأطريها، مما استرجب ا

 .هذا اجملال

 القانون األوروبي حياول تأطري مفهوم اخلدمة ذات املنفعة العامة:  الفقرة األوىل

بتأطري اخلةمات ذات املنفع  ارعام ،  اإلحتاد األوروبيباستثناء جمال ارنقل، مل دقم 

حةث  ،1سبق ارذكير، إال عن طيردق االستثناءوا، كها دتطيرق هل جميرد ، وملوبصف  عام  

تنص املاد  ارثارث  إذ عنرانا كامال رسةاس  ارنقل،  ، سابق  ارذكير،اكيرست معاهة  روم

اريت تعترب ومنوا عجى إمكانة  منح ارةول األعضاء إعانات يف جمال ارنقل ( 70)ارسبعرن و

عجى هذا و امليرفق ارعهرمي،مبفورم  املتعجق ( servitude) كهقابل رتعردض بعض األعباء

تنظةها حتت  1989دن من جران رعام يرارعشويف ارسادس  اإلحتاد األوروبيصةر أاألساس 

املتعجق بنشاط ارةول األعضاء يف جمال االرتاامات املتعجق  مبفورم امليرفق  ،1191/69رقم 

  .2ارربيوارعهرمي يف جمال ارنقل بارسك  احلةدةد ، ارنقل اربحيري 

، ال تتطيرق (معاهة  روما) األوروبي، يف طبعتوا األورة  رإلحتاد املكرن عاهة  املن إ

 منوا يف فقيرتوا ارثانة  68إىل امليرافق ارعهرمة  إال عن طيردق االستثناء، حةث تنص املاد  

  ارعام  االقتصاددإن املؤسسات املكجف  بتسةري امليرافق ذات املنفع  "  عجى (سابقا 90املاد  )

اخلاضع  رجهنافس ، وذرك يف حةود عةم و خاص  تجك املتعجق  أ اإلحتاد،ع  رقراعة خاض

 ". ججواأاملساس بإمتام املوه  اريت أنشئت أساسا من 

                                                           
1
 . Claire Vannini, Op.cit., Op.cit., pp. 2 et 5. 

2 . Idem., p. 5. 
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مل تتطيرق رجهيرافق ارعهرمة  إال باالستثناء وفاملعاهة  مل تع  أي تعيردف هلذا املفورم 

مت و، االقتصادياريت تتهتع بارطابع  مل توتم إال بتجكواملنافس ، ورقراعة ارسرق ارةاخجة  

بذرك إخيراج عةد معترب من نشاطات املنفع  ارعام  من هذا املفورم، كامليرافق ارعهرمة  ذات 

كارشيرط ، ارعةار ، ارتعجةم ارعاري، األنظه   (services régaliens)طابع ارسةاد  

  .اإلجبارد  رجضهان االجتهاعي

اريت و ،حةا ارتنفةذ 1خجت معاهة  أمسرتدامأدن د 1999 فجام األمير انتظار عام

  ارعام  مكان  بني جمهل املبادئ املكيرس  من طيرف االقتصاددأعطت رجخةمات ذات املنفع  

 ،اإلحتاد األوروبي كردنيف معاهة  ت 18حةث أضافت هذه املعاهة  املاد  ، اإلحتاد األوروبي

 رإلحتاداإلقجةهي واالجتهاعي  ماريت حةدت ارةور ارذي تجعبه هذه اخلةمات يف االنسماو

  ارعام  ارتاام االقتصاددارةول األعضاء، فهن جميرد استثناء أصبحت اخلةمات ذات املنفع  و

من مةثاق احلقرق  08هذا إضاف  إىل املاد  و ،ارةول األعضاءو رإلحتادحقةقي بارنسب  

الرتفاق من اخلةمات من ا اإلحتاد األوروبيتضهن حق مجةع مراطين واريت حتهي  2اإلنسانة 

 .  ارعام االقتصاددذات املنفع  

رتعطي بصف   ،3، يف طبعتوا ارنوارة (TCE) رإلحتاد كرن بعةها جاءت املعاهة  املو

  يف ارنهرذج األوروبي، حةث أن املاد  االقتصاددنوارة  مكان  رجخةمات ذات املنفع  ارعام  

III-122 0 ساس باملرادبةون امل"تنص عجى  ، سابق  ارذكير،منواIII-، 188III- ،

187III-،206و III-، ارعام االقتصاددنظيرا رجهكان  اريت تشغجوا اخلةمات ذات املنفع  و   

                                                           
1 . Traité d’Amsterdam du 02 Octobre 1997, Op.cit. 
2 . Convention européenne du 04 Novembre 1950, relative à la sauvegarde des droits de 

l’homme et de libertés fondamentales, amendée plusieurs fois, dont le dernier 
amendement est du 13 Mai 2005 (www.conventions.coe.int/treaty/fr ) 

3 . Traité instituant la communauté européenne, version consolidée, Op.cit. 

http://www.conventions.coe.int/treaty/fr
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ارةور ارذي تجعبه يف تطردير و، اإلحتاد األوروبيكخةمات اكتسبت قةه  من طيرف اجلهةع يف 

إطار صالحةاته،  ارةول األعضاء، كل يفاإلحتاد ودسوير  ،اإلقجةهيو االنسمام االجتهاعي

 ،ارشيروطوأن تسري هذه اخلةمات عجى أساس املبادئ  يف حةود تطبةق ارةسترر، عجىو

ارقانرن األوروبي حيةد هذه  ،املارة ، اريت تسهح هلا بإكهال موامواو  االقتصاددخاص  

 .1"ارشيروطواملبادئ 

عجى عكس بعض اآلراء اريت أعطت أههة  هلذا ارنص عجى بقة  ارنصرص اريت 

ملا   ن جميرد مقارن  بسةط  بةنوا تظوير أن هذا ارنص مل جيجب تغةريا كبريا بارنسبفإ ،سبقته

أن ارنص  رن اجلةدة هاف  إىل اربعة ارسةاسي املؤكة، فإفباإلض جاءت به معاهة  أمسرتدام،

دعطي رنشاطات املؤسسات األوروبة  قاعة  قانرنة  مستقج  عن اإلطار احملةد رجسرق ارةاخجة  

 .  ارعام االقتصاددشيروط سري اخلةمات ذات املنفع  و املنافس ، من أجل إدار  مبادئ عنو

هلذه  (transversal)تسهح بتنظةم عيرضي  ،قاعة  قانرنة  خاص  إن غةاب

 األوىل ،ا تأطريهاتتيرأس مقاربتنيإىل ظورر  ،سن  األخري  اخلةمات، أدى خالل ارعشيردن

عتهة ت  ارثانةاملقارب  و ،رعةد معني من ارنشاطاتتهثل يف وضع تشيردع قطاعي ت  تشيردعة

  .2عن طيردق االجتواد ارقضاري ،إعةاد إطار قانرني

                                                           
1 . Article III-122 de traité de CE précité, prévoit : « sans préjudice des article III-5,III-166, 

III-167, et III-206, et eu égard à la place qu’occupent les services d’intérêt économique 
général en tant que services auxquels tous dans l’union attribuent une valeur, ainsi qu’au 
rôle qu’ils jouent dans la promotion de sa cohésion sociale et territoriale, l’union et ses 
états membres, chacun dans les limites de leurs compétences respectives et dans les 
limites du champ d’application de la constitution, veillent à ce que ces services 
fonctionnent sur la base de principes et dans des conditions, notamment économiques et 
financières, qui leur permettent d’accomplir leurs missions. La loi Européenne définit ces 
principes et ces conditions ». 

2 . Claire Vannini, Op.cit., p. 2. 
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نه خيص ارنشاطات ذات املنفع  ارعام  بصف  بارنسب  رجتشيردع ارقطاعي، فيرغم أ أما

ارتأطري  ،نه دنص عجى مبادئ مشرتك  كارفتح ارتةرجيي رجسرق عجى املنافس أكجة ، غري 

 .1تهردل موام امليرفق ارعهرمي، باإلضاف  إىل ضب  ارقطاع عن طيردق سجط  مستقج ارصارم ر

خبصرص اخلةمات ذات املنفع  ارعام ، فجقة عيرفت من طيرف ارجمن  األوروبة  يف و

 marchandes ou)ارغري سجعة  وباخلةمات ارسجعة  2 2000ماي  21رـ اركتاب األخضير 

non marchandes)، ختضعوا رالرتاامات وت ارعهرمة  ذات منفع  اريت تعتربها ارسجطا

، بعة استشار  3 2008ماي  12رـ  غري أن اركتاب األبةض ،اخلاص  بامليرفق ارعهرمي

تغاضى عن أمير وقيرار ارربملان األوروبي، رفض ترضةح هذا ارتعيردف وعهرمة  واسع  

األوروبة  إال  ال ميكن تفسري هذا املرقف رجمن و ،إصةار قانرن إطار خبصرص هذا املرضرع

 .4بيرفض ترضةح ارتأسةس ارقانرني رجخةمات ذات املنفع  ارعام  بأوروبا

 réflexion)حةث باشيرت ارجمن  األوروبة ، منذ ارتسعةنات، رتفكري مغذى 

amorcée) ،ارعام ، كها مت االقتصاددكان أول تةخل هلا دتعجق باخلةمات ذات املنفع  و  

1998ارفصل، عام  األول من هذا بحثترضةحه يف امل
 2000مت حتةةنه من طيرفوا عام و ،5

ارتفكري بنشيرها وجسة هذا ارتخهني و ، 6(Lisbonne) شبرن بطجب من اجملجس األوروبي رج

ألول مير ، عجى إمكانة  تبين  ،(envisage) نص ارذيو، 2000رجكتاب األخضير عام 

هذا املرضرع أههة  معترب   رقة خجقو، تنظةها إطارا رجخةمات ذات املنفع  ارعام  بأوروبا

                                                           
1 . Ibidem. 
2 . COM (2003) C17/04, Op.cit. 
3 . COM (2004) C374 final, Op.cit. 
4 .   Maxime Tourbe, Op.cit., p. 21. 
5 . COM (1996) C 281/03, Communication de la commission européenne du 20 Septembre 

2000,  sur les services d'intérêt général en Europe (JOCE C 281 du 26 Septembre 1996). 
6 . COM (2000) 580 final, Communication de la commission européenne du 20 Septembre 

2000,  sur les services d'intérêt général en Europe. 
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 000اريت وصجت إىل ومشاركات يف األمير، ونظيرا ملا تجقته ارجمن  األوروبة  من مساههات 

 ممشارك  رعة  معنةني من دول أعضاء، بيرملانات وطنة ، مجاعات إقجةهة  حمجة  كانت أ

 .1نفع  ارعام تسةري اخلةمات ذات املواملتعامجني املكجفني بتقةدم وكذا املؤسسات وجورد ، 

تةخالتوم، تطبةقا ريرغب  ارربملان وفحص ارجمن  األوروبة  ملالحظاتوم  بعةو

اركتاب األبةض  رهو، قامت ببجرر  ارنتارج املستخجص  من ارنقاش يف كتاب جةدة 2األوروبي

2008ماي  ارصادر يف
ارذي صيرحت من خالره عجى دراستوا ألههة  تبين قانرن إطار و ،3

رقة و. األوروبي حةا ارتنفةذ رتكردنات املنفع  ارعام  وقت دخرل معاهة  اخاص باخلةمات ذ

أشارت يف هذا اركتاب إىل أن املساههات اريت تجقتوا تظوير رأدا مرافقا بارنسب  ألههة  تبين 

  .  ارعام االقتصاددرجخةمات ذات املنفع  ( transversal)تنظةها عيرضةا 

 االقتصاديات املنفع  ارعام  يف االنسمام فاالعرتاف بارةور امليركاي رجخةمات ذ

األوروبي بين تةرجيةا يف ارتسعةنات، حتت ارضغ  املهارس خاص  من  رإلحتاداالجتهاعي و

 رتيرجم هذا االعرتاف بتبين حمكه  ارعةل األوروبة  حلكهي كرربوطيرف احلكرم  ارفيرنسة ، 

(Corbeau)  أملةجر  بجةد و ،يرسابق ارذك، 1990يف ارتاسع عشير من شوير ماي رعام

(commune d’Almelo ) ارذدن و ،4 1998 ارعشيردن من شوير أفيردل رعامويف ارسابع

بضيرور  تقةةة حقل املنافس  رجتهكني من إكهال موام  ،ألول مير واعرتف من خالهلها، 

 .5املنفع  ارعام 

                                                           
1. Quel avenir pour les services publics, http://euractiv.fr . 
2 . Résolution n° P5_TA(2004)0018, du Parlement Européen sur le Livre vert sur les services 

d’intérêt général du 18 Janvier 2008. 
3 . COM (2004) 374 final, Op.cit. 

4. CJCE, Arret du 27 Avril 1994, Gemeente Almelo ea. Aff C-393/92. 
5 . Le service Européen de l’intérêt général, Op.cit. 

http://euractiv.fr/
http://www.academon.fr/
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من املعاهة ، من تاردخ إصةارها، قاعة   III-122عجى كل حال تعترب املاد  و

شيروط ارتهردل املطبق  عجى وسا قانرنةا غري جمادل فةه، رتبين قانرن إطار دعيرف مببادئ أساو

إن تبنةوا دشكل، قبل كل أي شيء، اختةارا و  ارعام ، االقتصادداخلةمات ذات املنفع  

  .1سةاسةا رجهشيروع األوروبي

ا من قةم كها جتةر اإلشار  إىل أنه مبميرد أن شكجت اخلةمات ذات املنفع  ارعام  جاء

أن وجردها مضهرن كحق ، ، اعرتف عجى أنوا مكرن  أساسة  رجنهرذج األوروبياإلحتاد

عجى املسارل اربسةط  رقانرن املنافس   أن تأطريها ال ميكن أن دقتصيرورجهراطنني،  أساسي

عةا جيب أن دضم اإلطار ارتشيردعي املستقبجي، يف حار  تبنةه، ُب ، إذحيرد  تقةدم اخلةماتو

، (l’universalité)رضهان مبادئ مرافق عجةوا من طيرف ارةول األعضاء كارعهرمة  كةفةا، 

 .2املساوا واالستهيرارد  

إمنا، كها سبق وركن هذا ال دعين أن ارتشيردع األوروبي جتاهل املرضرع متاما، و

إن و ،االتصاالتوكاركويرباء، ارغاز  ،بقطاع ًاقطاعواخلةمات، حار  حبار ،  ارذكير، عاجل

رقطاعات املذكرر  عجى سبةل املثال، تشرتك يف أنوا تسري وفقا ملفورم اخلةم  ارعام  هذه ا

األخضير مبمهرع ارتاامات املنفع  ارعام  اريت توةف  ارذي عيرفته ارجمن  األوروبة  يف اركتاب

 املستعهجني، عجى كامل إقجةم ارةور وضهان بعض اخلةمات ركل املستوجكني  ىإىل ارسوير عج

 .3متاح، باختاذ ارظيروف اررطنة  اخلاص  بعني االعتبارون معقرل ارعضر، بثه

 رإلحتادجقة رعبت حمكه  ارعةار  ف  ارعام ، االقتصاددأما بارنسب  رنشاطات املنفع  

ثم  ،هذا املفورم( contours)األوروبي دورا موها يف ذرك، بتحةدةها، أوال، حلةود 

                                                           
1. Claire Vannini, Op.cit., p. 5. 
2. Ibidem. 
3. Idem., p. 3. 
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هذا إىل غاد  دخرل ارةسترر وةمات، رجقراعة املطبق  عجى هذه اخل (Corpus)ملةون 

األوروبي حةا ارتنفةذ، رةتهكن املشيرع األوروبي من ممارس  صالحةاته اجلةدة  اريت تسهح ره 

 .1 االقتصاددبإعةاد إطار قانرني أوروبي رجخةمات ذات املنفع  ارعام  

، األوروبي رإلحتاد  ، تعطي حمكه  ارعةل األوروبة االقتصاددخبصرص ارنشاطات و

2من خالل حكهي 
SABAM، ميرنا رجخةمات ذات املنفع  وتعيردفا واسعا  ،3محة سعةةأو

استغالره جة وكل نشاط اقتصادي ميثل منفع  كبري  رجةور ، " عجى أنوا    ارعام االقتصادد

بوذا ارصةد اعتربت كخةمات تستمةب هلذا ارطابع كل من و ،4"موم إلرضاء املنفع  ارعام 

يري، ترزدع املةاه، تسةري ارنفادات، ترفري ارطاق ، اخلةمات اهلاتفة  نشاطات ارسهعي اربص

 .اخل ...،تاالتصاالو

القانون األوروبي يؤطر متويل اخلدمة ذات املنفعة العامة :  الفقرة الثانية

 االقتصادية

ن مسأر  ارطبةع  ارقانرنة  رجتعردضات إمع حترل ارسرق شةئا فشةئا إىل تنافسي، ف

(compensations ) اخلاص  املكجف   ورجهؤسسات ارعهرمة  أ املةفرع  من طيرف ارةور

بتسةري خةم  ذات منفع  اقتصادد  عام ، عجى أساس ارتاامات امليرفق ارعهرمي، اختذت 

يف هذا اإلطار، متارس ارجمن  و ،حص  معترب  من ارنقاشات اريت دارت حرل هذه اخلةمات

 (surfinancement)تفادي ارتهردل اراارة األوروبة  دقظ  خاص  عجى هذه ارتعردضات ر

                                                           

1 .Ibidem. 

2 . CJCE, Arrêt du 30 Janvier 1974, BRT et Sabam, Aff. 127-73. 
3 . CJCE, Arrêt du 11 Avril 1989, Ahmed Saeed, Aff. 66/86. 
4 . « Toute activité économique présentant un intérêt majeur pour l’état et dont l’exploitation 

est nécessaire pour la satisfaction de l’intérêt général ». 
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 fausser la) تادةف املنافس وارذي من شأنه، حتيردف ورجخةمات عن طيردق إعانات ارةور ، 

concurrence.)  

هلا املؤسسات املكجف  بتسةري اخلةمات ذات املنفع  اريت ختضع من بني قراعة املنافس  و

     TCE 1من املعاهة  األوروبة  67املاد    ، هي تجك املنصرص عجةوا يفاالقتصاددارعام  

يرا عجى اإلعانات املقةم  من طيرف ظحةث تفيرض يف فقيرتوا األوىل ح ،(سابقا 92املاد  )

 accordée) اريت تعيرفوا بكل امتةاز ممنرح بطيردق  اختةارد و ،ارةول األعضاء ملؤسساتوا

d’une manière sélective )  ادالت األوروبة مؤثير عجى ارتبومن مرارد عهرمة 

(échanges intercommunautaires)، عجى عالقات ارةول األعضاء مع  وأ

 .2مؤسساتوا

تعترب ارجمن  األوروبة  وغري أنه قة دصيرح بترافق إعان  ارةور  مع مبادئ ارسرق، 

 ،(compatibilité avec les règle du marché) املؤهج  اررحةة  رجتصيردح بوذا ارترافق

خضاع هذه اإلعانات رجتبجةغ املسبق رجمن ، ثم رتصيرحيوا بارةفع يف حار  تقيردير رذرك جيب إو

إن اإلخالل باحرتام هذه ارقراعة دؤدي بارةور  إىل ضيرور  استعاد  اإلعانات وترافقوا، 

 .3املةفرع 

نظيرا رجغهرض ارذي دشرب حمترى هذا ارنص ارقانرني، خاص  فةها دتعجق حبةود، و

جمن  األوروبة ، أوضحت حمكه  ارعةل األوروبة  يف حكهوا يف كةفةات تةخل اروشيروط 

Altmarkقضة  
أنه حتت احرتام عةد معني من ارشيروط، ال تعترب كإعان  دور ، ، 4

                                                           
1 . Traité instituant la communauté européenne, version consolidée, Op.cit. 
2   . Claire Vannini, Op.cit., pp. 1 et 6. 

3. Camille Carbonnaux, Op.cit., p. 4. 
4 . CJCE, Arrêt du 24 Juillet 3003, Altmark Trans, Aff. C-280/00. 
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املساههات املارة  املهنرح  ملؤسس  ما بوةف تعردض ارتكارةف اإلضافة  ارناجت  عن تنفةذ موام 

 .سابق  ارذكير املاد ختيرج بذرك من حقل تطبةق وامليرفق ارعهرمي، 

غري أن هذه احليرد  املهنرح  رجةول األعضاء من أجل ارتعردض املاري الرتاامات امليرفق 

ركن ال خةار هلا وجتعل تطبةقوا صعبا نرعا ما،  ،مؤطير  بشيروط جة صارم  ،ارعهرمي

ما عجةوا إال االستماب   فجكي تتهكن من ارتويرب من تكةةفوا عجى أساس إعان  دور ،

  :1ط اآلتة رجشيرو

  أن تكرن وأن تكرن املؤسس  املستفةة  مكجف ، فعجةا، بتنفةذ ارتاامات امليرفق ارعهرمي

 هذه االرتاامات حمةد  برضرح؛

  ارتاامات امليرفق وال جيب أن دتعةى ارتعردض املاري ارتكجف  ارناجت  عن تنفةذ موام

 كذا اريربح املعقرلو ،2(recettes) ارعهرمي، مع األخذ بعني االعتبار كل املةاخةل

(le bénéfice raisonnable)3 ؛ 

  ،عجى أساسوا دتم شفاف ، رجهعادري اريت وبطيردق  مرضرعة  وجيب ارتحةدة املسبق

 حساب ارتعردض املاري؛

                                                           
1 . Camille Carbonnaux, Op.cit., annexes, p. 8. 

    COM (2005) 297/04, Op.cit. 
  ة العامةاالقتصاديعتبار كل املداخيل احملصلة من اخلدمة ذات املنفعة جيب أن حتتوي املداخيل اليت تؤخذ بعني اال.  2

 (17، سابق الذكر، النقطة  COM (2005) 297/04بالغ اللجنة األوروبية رقم )

الذي ال جيب أن يتعد  و ،(taux de rémunération du capital) يقصد بالربح املعقول نسبة ناتج رأس املال.  3

يف القطاعات اليت ال توجد فيها مؤسسات غري ، والنسبة املتوسطة املسجلة يف القطاع املعين خالل السنوات الفارطة

ة العامة، تتم املقارنة مع مؤسسات ناشطة يف بقية الدول االقتصاديتلك املكلفة بتسيري اخلدمة ذات املنفعة 

، COM (2005) 297/04بالغ اللجنة األوروبية رقم ) خذ بعني االعتبار خصائص كل مؤسسةاألعضاء، مع األ

 (16سابق الذكر، النقطة  
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دتعجق هذا ارشيرط حبار  عةم قةام اختةار املؤسس  املكجف  بتنفةذ ارتاامات امليرفق 

 إمنا مت اختةاروبارتاري غةاب قراعة املنافس ، وارعهرمي، عجى إجيراء ارصفقات ارعهرمة ، 

ففي هذه احلار  جيب  ؛(collectivités) املتعامل املناسب بأقل تكجف  بارنسب  رجمهاعات

حتجةل ارتكارةف اجلارد  عجى مسترى وحتةدة مسترى ارتعردض املاري عجى أساس دراس  

 . (Entreprise bien équipée et gérée)ارتموةاومؤسس  مترسط ، حسن  ارتسةري 

عنة ارتهاس حمكه  وإن هذا االجتواد ارقضاري مل دجق رضا معظم ارةول األعضاء،  

أمن ارقانرني، حةال ارشيروط املذكرر  ارعةل األوروبة  رشعرر هذه ارةول بنرع من ارال

بنشير مشيروعني رنصني، مع حتةدة شوير جردجة   2008أعاله، قامت يف شوير فةفيري من سن  

 : ـن بااملشيروع دتعجق هذان، 1خير أجل رتبنةوهاكآ 2000من سن  

  2 قيرار دوةف إىل استبعاد تعردضات ارتاامات امليرافق ارعهرمة  ذات املبارغ ارضعةف 

ارسكنات االجتهاعة ، من ارشيروط وارتعردضات املرجو  رتهردل املستشفةات و

 احملةد ؛

 ن أجل تيرخةص منح ترضح من خالره ارقراعة ارراجب تطبةقوا م ،مشيروع تأطري

 .اإلعانات ذات ارطابع ارتعردضي الرتاامات امليرافق ارعهرمة 

جمهرع  من ارنصرص  2000من سن   نرفهرب 26رقة تبنت ارجمن  األوروبة  يف و

  :3تتهثل أساسا يف ،(paquet Monti Kroes) كيروزاملعيروف  حتت تسهة  جمهرع  مرنيت 

                                                           
1 . Claire Vannini, Op.cit., p. 4. 

 .يتعلق األمر باملرافق العمومية احمللية.  2

3 . Note du 10 Octobre 2006, relative à l’application, par les collectivités territoriales des 
règles communautaires de concurrence, relatives aux aides publiques aux entreprises 
chargées de la gestion d’un service d’intérêt économique général (SIEG), établies par la 
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 2000نرفهرب  26، املؤرخ يف CE/2005/842قيرار ارجمن  األوروبة  رقم -

من املعاهة  املكرن  رالحتاد األوروبي  68واملتعجق بتطبةق أحكام ارفقير  ارثانة  من املاد  

(TCE) عجى إعانات ارةور  حتت شكل تعردض امليرافق ارعهرمة ، املهنرح ربعض املؤسات ،

 املكجف  بتسةري خةم  ذات منفع  اقتصادد  عام ؛

-C/2005رقم  (Encadrement communautaire) ارتأطري األوروبي -

 ؛ 1 2000نرفهرب  26، املؤرخ يف 297/04

، املعةر  رجتعجةه  2000نرفهرب  26، املؤرخ  يف CE/2005/81ارتعجةه  رقم -

، املتعجق  بشفافة  ارعالقات املارة  بني ارةول األعضاء و املؤسسات CEE/80/723رقم 

 .2ارعهرمة 

رجنااعات املسمج  حرل تعردضات ارتاامات امليرفق ارعهرمي مل  غري أن ارعةد ارقجةل

إىل ذرك أن أحكام هذه  فأض ،ارقانرني تةفع عن املتعامجني املعنةني ارشعرر بارالأمن

مفاهةم امليرفق ارعهرمي، اخلةم  ( les contours) اجملهرع  مل تنوي ارنقاش حرل حةود

 ، ارشيء ارذي مل دنِه  ارعام االقتصاددذات املنفع  اخلةم  وارعام ، اخلةم  ذات املنفع  ارعام  

 directive ou loi) قانرن إطار وارطجبات، خاص  من طيرف فيرنسا، املتعجق  بتبين تعجةه  أ

cadre ) 3حرل اخلةمات ذات املنفع  ارعام. 

                                                                                                                                                                                
préfecture de Pas-De-Calais, au profit des Maires de département et les présidents des 
établissements publics de coopération internationale à fiscalité propre. 

1  . COM (2005) C-297/04, Op.cit. 
2 . La directive 80/723/CEE, ainsi que ses multiples modifications ont été modifiées par la 

directive 2006/111/CE de la commission européenne du 16 Novembre 2006, relative à la 
transparence des relations financières entre les Etats membres et leurs institutions 
publiques, ainsi que la transparence financière de certaines entreprises. 

3 . Ouverture à la concurrence et régulation des services publics en réseaux : nouveaux 
enjeux, Op.cit, pp. 1-4. 
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متردل امليرفق  ال دعترب ،إن مل جتتهع هذه ارشيروط إذن فاالجتواد ارقضاري وضح بأنه

عجةه استفاء ارشيروط املنصرص وإمنا إجيراء ارتهردل دعترب إعان  دور ، ومستحةال،  ارعهرمي

غري أن ارجمن  األوروبة  أضافت أن هذه ارتعردضات،  ، TCEمن املعاهة  67عجةوا يف املاد  

، نفس املعاهة من  2-68شكجت إعانات دور ، ميكن أن تترافق مع أحكام املاد   رروحتى 

ال تؤثير بطيردق  و  ارعام ، االقتصاددنت ضيرورد  رتسةري اخلةم  ذات املنفع  يف حار  ما إذا كا

  .اإلحتاد األوروبيبأخيرى عجى تطرر املبادالت يف إطار معاكس ألهةاف  وأ

، ارصادر يف /2000/682CEحةدت ارجمن  شيروط تطبةق هذا االستثناء يف قيرارها 

، املذكرر  أعاله، عجى إعانات 2-68 ، املتعجق بتطبةق أحكام املاد 2000نرفهرب  26

ارةور  يف شكجوا ارتعردضي الرتاامات امليرافق ارعهرمة  املهنرح رجهتعامجني املكجفني بتسةري 

فتعفى بذرك هذه ارتعردضات من إجيراء ارتبجةغ ، 1  ارعام االقتصادداخلةمات ذات املنفع  

يت ال تنتهي إىل حقل تطبةق اروتبقى خاضع  ره ارتعردضات اريت تشكل إعان  دور  واملسبق، 

 .هذا ارقيرار

احلاالت اريت تترافق فةوا إعانات وحتةدة ارشيروط  هر تأطريكان اهلةف من هذا ارو

دطبق ارقيرار عجى و ، TCEمن املعاهة  2-68 ارةور  مع ارسرق ارعام، طبقا ألحكام املاد 

ات اخلاضع  رقراعة تعردضات امليرفق ارعهرمي املهنرح  رجهؤسسات املكجف  بتسةري ارنشاط

( la radiodiffusion)ي اإلذاعاربث املعاهة  األوروبة ، باستثناء قطاع ارنقل، قطاع 

ارجمن  األوروبة  املتعجق بتطبةق قراعة إعانات ارةور  رجهيرفق ارعهرمي  اخلاضع ربالغ

                                                           
1. Décision de la commission n° (2005/842/CE) du 28 Novembre 2005, concernant 

l'application des dispositions de l'article 86, paragraphe 2, du traité CE aux aides d'État 
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées 
de la gestion de services d'intérêt économique général (JOCE L312 du 29/11/2005, p. 67) 
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رتاامات كها دطبق ارقيرار بةون املساس باألحكام اخلاص  األكثير صيرام ، املتعجق  با ،1رإلذاع 

كذا األحكام وارتنظةهة  ارقطاعة ، واحملترا  يف ارنصرص ارتشيردعة  وامليرفق ارعهرمي، 

 عاهة  املمن  62و 61باخلصرص املادتني واملنافس ، واألوربة  املنظه  رجصفقات ارعهرمة  

TCE 
2. 

نرفهرب  26 رـارجمن  األوروبة   بالغمت تبسة  ارشيروط اريت جاء بوا هذا ارقيرار يف 

2000
 :دجخص أهم ما جاء فةه 4اجلةول املراريو ،3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 .COM (2001) C 320/04, Communication de la commission européenne concernant 

l'application aux services publics de radiodiffusion des règles relatives aux aides d'État 
(JOCE C320 du 15/11/2001, p. 5) 

2 . COM (2005) C-297/04, Op.cit. 
3 . Ibidem. 
4 . Camille Carbonnaux, Les instances nationales dans la procédure communautaire en droit 

de la libre concurrence (règlement n°1/2003), Mémoire de Master, Université du droit et 

de la santé, Lille 2, Ecole Doctorale N° 74, 2004 -2005, p. 8. 
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 ارتصنةف
تعردض امليرفق ارعهرمي ال دشكل 

 إعان  دور 

 (تصنةف اإلعان )من معاهة  ارتشكةل األوروبي  87املاد  

إعان  دور  مستفةة  من اإلعفاء من 

 ارتبجةغ

إعان  دور  حمتهل أن تصنف مرافق  

(compatible)  عجى أساس

 من املعاهة  86اد  امل

ارقراعة 

 املطبق 

جردجة   28حكم أرتهارك رـ 

2000  1 

املؤرخ  CE/842/2005ارقيرار 

 2 2000نرفهرب  26يف 

 من املعاهة  68املاد  . 1

 26/11/2000بالغ ارجمن  . 2

 ارشيروط

تفردض املؤسس  رالرتاامات . 1

امليرفق ارعهرمي واحملةد  

 مسبقا؛

حساب مرضرعي وشفاف . 2

عادري مسبق  ارتحةدة ومب

 رتعردض امليرفق ارعهرمي؛

 ؛تغطة  ارتكارةف. 0

إذا مل دتم اختةار املؤسس  عن . 8

طيردق املنافس ، فإن ارتكارةف 

امليرجعة  هي تجك احملةد  بارنسب  

 .ملؤسس  مترسط 

ارتعردض ال دستمةب رشيروط . 1

أرتهارك، فةشكل إذن إعان  

 دور ؛

عةى مبجغ اإلعان  ال جيب أن دت. 2

مجةرن أورو بارنسب   00

رجهؤسسات ذات رقم أعهال ال 

 مجةرن أورو 100دتعةى 

ممنرح  ملؤسسات  إعان  أو. 0

مؤهج  يف اخلةم  ذات املنفع  

االقتصادد  ارعام ، يف بعض 

احلاالت كاملستشفةات وارسكن 

 .ياالجتهاع

اإلعان  تستمةب رجشيروط . 1

 ؛ارثالث  األوىل ألرتهارك

بارشيرط اريرابع رةست معنة  . 2

 ؛ألرتهارك

تتعةى ارسقف احملةد يف ارقيرار، . 0

أوال تتعجق بارقطاعات احملةد  

 .يف نفس ارقطاع

 اإلجيراءات
 ؛عةم وجرد تبجةغ مسبق-

 .رقاب  الحق -

 ؛عةم وجرد تبجةغ سابق-

 .رقاب  الحق -
 .تبجةغ وتصيردح بارةفع مسبقني-

 

 

 

 

                                                           
 .167، ص ملزيد من التفصيل، طالع حكم ألتمارك سابق الذكر، امللحق الثاني من املذكرة احلالية.  1

2.  Décision de la commission n° (2005/842/CE) du 28 Novembre 2005, Op.cit. 
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سلوك الدولة املساهمة يف املؤسسات  القانون األوروبي يؤطر:  الفقرة الثالثة

 املكلفة مبهام املرفق العمومي

خيضع سجرك ارةور  املساهه  يف املؤسسات املكجف  مبوام امليرفق ارعهرمي يف نفس 

 la liberté)الحرتام حيرد  اإلنشاء واررقت رجقراعة املتعجق  بإعانات ارةور  

d’établissement) ارسجرك ال جيب أن دشكل إعان   حةث أن هذا، حيرك  رؤوس األمرالو

، فعنة تةعةهوا ملؤسس  ما، حتت أي شكل كان، جيب 1دور  باملفورم ارذي تطيرقنا إرةه سابقا

 qualité d’investisseur ou) تتعامل عجى أساسه وعجى ارةور  أن تأخذ شكل مستثهير أ

d’un avisé en économie de marché)، وروبة  يف املعةار ارذي طررته ارجمن  األ رهو

، املتعجق  بشفافة  ارعالقات املارة  بني ارةول 1960جران من عام  20تعجةهتوا ارصادر  يف 

اريت بةنت أنه ال وجرد إلعان  دور  يف حار  إضاف  رأس و، 2مؤسساتوا ارعهرمة واألعضاء 

، بشيرط أن تتةخل هذه اإلضاف  (apport d’un nouveau capital)مال جةدة رجهؤسس  

 .3يروف مقبرر  من طيرف مستثهير خاص دنش  يف ارشيروط املعهرل بوا يف ارسرقيف ظ

جى نظام املجكة  املعهرل به يف تأثري عمن جو  ثانة  منعت ارجمن  األوروبة  من ارو

ارةول األعضاء، فال حيق هلا، باستعهال سجطتوا املتعجق  بةراس  ترافق ارتعردضات 

نشري هنا عجى سبةل و، ؤسس  ارعهرمة  املستفةة بارتصيردح بةفعوا، أن تفيرض خرصص  املو

املتضهن  ترافق  ااملثال إىل حار  اخلطرط اجلرد  ارفيرنسة ، أدن تثري ارجمن  األوروبة  يف قيراراتو

                                                           
1 . Camille Carbonnaux, Op.cit., p. 9. 
2 . Ibidem. 
3 . CJCE, Arrêt du 14 Novembre 1984, SA Intermills, Aff. 323/82. 
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من بني شيروط أخيرى،  ،1(recapitalisation d’Air France)إعاد  متردل هذه ارشيرك  

 .شيرط خرصصتوا

ارعيردض، بفعل أن اخلرصص  جاءت كارتاام دور  األمير ارراجب إظواره باربنة وهر 

(engagement d’Etat) كشيرط حمةد من طيرف ارجمن  ( من طيرف هذه ارةور )، مقبرل

أثناء دراستوا رترافق إعاد  متردل املؤسس  املذكرر  أعاله مع قراعة املعاهة  األوروبة ، 

 .كقاعة  عام  من طيرف ارجمن  نفسواوورةس كشيرط حمةد مسبق 

ارتطبةق، قيرارات ارجمن  خبصرص ترافق إعانات ارةور  مل تكن، وه، يف ارراقع عجةو

منوا ارفيرنسة  اريت فعجةا، بةون أثير عجى األنظه  ارقانرنة  رجهؤسسات ارعهرمة ، خاص  

 Entreprise)ارتماري واملؤسسات ارعهرمة  ذات ارطابع ارصناعي  كانت تأخذ شكل

Publiue à caractère Idustriel et Commercial (EPIC)). 

أما ارقةة ارثاني فةهجي أال دشكل سجرك ارةور  املساهه  عارقا غري مربر رجحيردات 

فةهكن أن دشكل استعهال ارةور ، بصفتوا مارك  رجسةاد   ،TCEاحملهة  مبرجب املعاهة  

حليرد   وعهرمة ، ررسارل استثنارة  حلهاد  املنفع  ارعهرمة ، عارقا حليرد  حيرك  األمرال أار

صالحةات رجةور  ودعترب ذرك استثناء رجقانرن ارعام رجشيركات، بضهان سجطات واإلنشاء، 

اريت كانت فةه ارةور ، ورأس مال ارشيرك  املخرصص ،  بغض ارنظير عن أههة  مساههتوا يف

 .2 (un actionnaire exclusive ou majoritaire) باألغجبة  وسابقا املساهه  احلصيرد  أ

                                                           
1 . Décision de la communauté européenne N° 1994/653, Op.cit. 

    Décision de la commission européenne n° (1999/197/CE) du 22 Juillet 1998, concernant 
l'augmentation du capital notifiée d'Air France. 

2 . Camille Carbonnaux, Op.cit., p. 10. 
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 action) االستثناريوارعةل األوروبة  إىل أن هذا ارنشاط اخلاص تشري حمكه  

spécifique)  قة دصيرف املستثهيردن يف ارةول األعضاء األخيرى عن ارشيروع يف مثل هذه

 .1عجةه تقةةة دخرهلا إىل ارسرقواالستثهارات 

 رجقانرن ارعام( prérogatives exorbitantes)إن نظام هذه االمتةازات غري املأررف  

حمكه  ارعةل وارترضةح من طيرف ارجمن  األوروبة  ورجشيركات كان مرضرعا رجتأطري 

األوروبة  اريت استخيرجت، استنادا عجى اجتوادها ارقضاري يف جمال اإلجيراءات املقةة  حليرك  

حيرد  اإلنشاء، من األحكام ارثالث  ارصادر  يف اريرابع جران من عام أرفني و رؤوس األمرال

(2003/06/04) ثالث و
 critères de) معادري املطابق  رجنشاطات اخلاص  رجةور ، 2

conformité des actions spécifiques de l’état.) 

فعنةما دصنف نشاط معني رجةور  كعارق رجحيردات املذكرر  سابقا، جيب أن تترفير فةه 

نصرص عجةوا يف قة دتعجق األمير باملربرات املوإحةى املربرات املقبرر  يف ارقانرن األوروبي، 

األوروبي كارنظام ارعام، ارصح  ارعهرمة ،  ارتكردنمن معاهة   06 ارفقير  األوىل من املاد 

ج  املجح  اباملربرات املنصرص عجةوا يف االجتواد ارقضاري كاحل واألمن ارعهرمي، أ

مع  ،(raison impérieuse de l’intérêt général) اإلجبارد  رجهنفع  ارعهرمة و

  .3 (discriminatoire) ُمتَحةااط أال دكرن اإلجيراء املتبع يف هذه احلار  االشرتا

جلاء  وإن جميرد وجرد نشاط مكةف كخةم  ذات منفع  اقتصادد  عام  بارنسب  ركامل أ

ذرك استنادا حلكم ومن نشاط املتعامل اخلاص املعين، قة دشكل حم  مجح  رجهنفع  ارعام ، 

                                                           
1 . CJCE, Arrêt du 13 Mai 2003, Commission/Espagne, Aff. C-463/00. 
2 . CJCE, Arrêt du 04 Juin 2002, Commission/Portugal, Aff. C-367/98 ; 

    CJCE, Arrêt du 04 Juin 2002, Commission/France, Aff. C-483/99 ; 

    CJCE, Arrêt du 04 Juin 2002, Commission/Belgique, Aff. C-503/99. 
3 . Camille Carbonnaux, Op.cit., p. 10. 
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2008حمكه  ارعةل األوروبة  رسن  
، أدن تقبجت احملكه  إمكانة  تشكةل ضهان خةم  ذات 1

اريت بةورها تربر إعاق  احليرك  احلير  وج  مجح ، امنفع  عام ، كاخلةم  ارعام  رجربدة حل

 .2رألمرال

ارذي دعين أن ارصالحةات االستثنارة  وركن عجى هذا اإلجيراء احرتام معةار ارنسبة  و

وا جيب أن ختص فق  اخلةمات ذات املنفع  ارعام  من جمهل من  اريت تستهير ارةور  يف االستفاد

 .3اخلةمات املركج  رجهتعامل

 ضبط اخلدمة العامة :الثاني املطلب

 Acte Unique)رحة إن اإلطار ارتنافسي املقةس منذ ارعقة األوروبي امل

Européen)   ذ طيرق ارتنفة أدى إىل تغةري 1998حتيردير اخلةمات ارسجعة  منذ و ،19604رسن

ارتنظةهة  بإنشاء سجطات ارضب  اريت كجفت بارسوير عجى ارسري احلسن رجقطاعات احمليرر  

فها دقصة بارضب ؟ و ما دوره يف سةاس  اخلةم   .5احليرص عجى ارتاامات امليرفق ارعهرميو

 ارعام ؟

 

 

                                                           
1 . CJCE, Arrêt du 28 Septembre 2006, Commission/Pays bas, Aff. C-282/04 et C-283/04. 
2 . « La garantie d’un service d’intérêt général, tel que le service postal universel, peut 

constituer une raison impérieuse d’intérêt général qui pourrait justifier une entrave à la 
libre circulation des capitaux ». 

3   . Camille Carbonnaux, Op.cit., p. 10. 

4 . Acte Unique Européen du 09 Septembre 1985, Op.cit. 
5 . Ouverture à la concurrence et régulation des services publics en réseaux : nouveaux 

enjeux, Op.cit., p. 1. 
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 :مفهوم اخلدمة العامة و عالقته بالنشاط العمومي: الفقرة األوىل

، (consensuel) اترافقةوقانرن األوروبي تعيردفا واضحا ال جية مفورم ارضب  يف ار

شخص خاص حتت  وعهرمي ممارس من طيرف شخص عهرمي أ نشاطأما واقعةا فارضب  

 en réseaux)رقاب  شخص عهرمي، أنشأتوا ارقرانني احمليرر  رجخةمات ارعهرمة  ارشبكة  

services ) ، ات واسع  ملعاقب  ارسجرك متعتوا بسجطوكسةاس  ميرافق  رالنفتاح عجى املنافس

بصالحةات ممتة  رجتحقةق، و، (comportement anti concurrentiel)ضة ارتنافسي 

  .1االقرتاح رجهشيرع ارتطررات ارالزم  يف ضب  ارقطاع املعينوحتجةل ارسرق 

اريت تعين  regereأما اصطالحا فتمة كجه  ارضب  مصةرها يف ارعبارتني ارالتةنة  

ظوير هذا املصطجح يف فيرنسا يف وس  ارقيرن  .اريت تعين ارقاعة  régulaودتحكم، ودسري 

خاص  يف ارقامرس ارعجهي خبصرص إعةاد عيروض احلال حرل ارسري احلسن  ارتاسع عشير

 .2املعةاتورنظام معقة كاجلسم اربشيري، اآلالت 

 يف االصطالح ارعجهيوارفعل ارضامن رجسري احلسن،  رأما معناها يف ارجغ  ارعام  فو

(terminologie scientifique )املؤسسات واملةكانةامات  ،دعيرف ارضب  مبمهرع املعادري

ارقراعة، تطبةقوا، رقاب  تنفةذها، )اريت تسهح بضهان ارتطرر ارةدنامةكي رنظام معني 

 .3(.اخل...ارعقربات املسطير ،

فاظ مبمهرع املةكانةامات اريت تسهح باحل "Larousse" دعيرفوا ارقامرس ارفيرنسيو

 l’ensemble des mécanismes permettant le maintien) عجى ثبات وظةف  معةن 

                                                           
1 . Idem., p. 3. 
2 . Gérard Marcou et Franck Moderne, Droit de la régulation du service public et intégration 

régionale : comparaison et commentaires, Tome 1, Harmattan, 2005, p. 115. 
3 . Pierre Bauby, La libéralisation des services publics, Le Cahier Français, n°347, Novembre–

Décembre 2008, p. 9. 
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de la constance d’une fonction)مفورم دستعهل باألكثير يف ارعجرم ارةقةق   ر، وه

  .، رةقتحم بعة ذرك ارعجرم االجتهاعة (اخل...ارفةادارة ، اربةرررجة ، املةكانةكة ،)

جبة  املؤرفني يف هذا املةةان، حيةل هذا املفورم إىل إجيراءات عجى ارعهرم، بارنسب  ألغو

 .1ارشيرط  اإلدارد  يف جمال االقتصاد

، طرر هذا املصطجح مبناسب  ارتغةريات اريت طيرأت عجى نشاطات ارقطاع ارعهرمي

وظةف  و، بني وظةف  املتعامل (triple séparation)دقرم عجى تفيرق  ثالثة  األبعاد و

أخريا بني ودور ارضب ، ورةور ارتساههي رجسجط  ارعهرمة  املارك  رجهؤسس  ارضاب ، بني ا

 la réduction du monopole)من االحتكار ارطبةعي  صاإلنقاواخلةمات ونى ارتحتة  ارُب

naturel)2. 

 asymétrie) ارفرارق املعجرماتة  فارضب  إذن دسعى إىل األخذ بعني االعتبار

d’information)، نفع  بني خمتجف ارفاعجني من سجطات عهرمة  احملةد  اخلرب  وامل

رألهةاف، املوام وطيرق ارتنظةم، واهلةئات واملؤسسات اريت أسنةت هلا موه  ترفري اخلةمات 

حيةد طيرق ارتةخل ارعهرمي،  رهو املستوجكني واملراطنني واملرظفني،ارعام ، وامليرتفقني 

إىل وضعة  تنافسة  ( Monopoliste) ودشكل وسةج  ميرافق  رجتحرل من وضعة  احتكارد 

 .3(Pluralité) تعةدد  وأ

                                                           
1 . Djibril Welle, La consécration d’une véritable notion juridique de la régulation au sein de 

l’espace UEMOA et de l’UE, Mémoire de Master en Droit de l’Intégration et de l’OMC, 
Université de Dakar, 2007, pp. 9-10. 

2 . Pierre Bauby, Henri Coing et Alain de Tolédo, Les services publics en Europe. Pour une 
régulation démocratique, ED. Publisud, 2007. 

3 . Pascale Gonod, La réforme du droit administratif : bref aperçu du système juridique 
français, dans Mathias Ruffert (Dir.), The transformation of administrative law in Europe, 
European law publisher, Siiellier, 2007, p. 85. 
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وكجها تعجق األمير بتعيردف هذا املصطجح، وجب إقحام االنفتاح عجى املنافس  

وهي تعرب عجى مسؤورة  احلكرمات   ،االقتصاددواحملافظ  عجى األهةاف وارقةم غري 

 .1خبصرص مسترى إرضاء احلاجةات املعترب  كأساسة 

جى ارضب  درتجم حاج  وضيرور  إخضاع ارنظم املعقة  رجعامل احلةدث إن احلث ع

، االستقيرار، (Optimisation)ارشهررة  وارعهرمة   عجى املسترى اررطين وارعاملي ملعادري

كحاجات رجتخرفات املتعجق  باختالالت ارتسةري اخل، ...ارتسرد ، ارعةار ، اإلدماج،

(Dysfonctionnement)  املعارض ،(Contestation) شيروط وانضباط األسراق ،

(conditions et disciplines des marchés)2.  

وأهةاف ارسةاس  ( Réglementation)فنظام ارضب  دغطي يف نفس اررقت تنظةم 

نى ارتحتة ، االحتكار ارطبةعي، ارعهرمة ، تطبةق قانرن املنافس ، ارعةار  يف االرتحاق بارُب

بني موام امليرفق ارعهرمي وقانرن املنافس ، أمن متردل ( évolutive)ارعالقات ارتطررد  

  االقتصاددامليرفق ارعهرمي، اررقاد  وارعقربات، تقةةم ارفعارة   االستثهارات وتعردض موام

 .3واالجتهاعة 

ورقة ظويرت عة  مصطجحات عجى عالق  مع مصطجح ارضب  كارضب  ارذاتي 

(Autorégulation )2000وروبي ما بني املؤسسات رةدسهرب واريت عيرفت يف االتفاق األ 

(Accord Européen interinstitutionnel) املعنرن بـ "Mieux légiférer "  بإمكانة

                                                           
1   . Gérard Marcou et Franck Moderne, Op.cit., p. 13 et 31. 

2 . Jean Saint-Geours, L’avenir des entreprises publiques en France: contrôle et régulation, 
pp. 10-11. 

3 . Pierre Bauby, Op.cit, pp. 13-14. 
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ني، ارشيركاء االجتهاعةني، املنظهات غري احلكرمة  واجلهعةات ارتبين االقتصادداملتعامجني 

  .1 (directrices et communes Lignes) ارترجةوة  املرحة  بةنوم ورصاحلوم اخلطرط

 يف حار  ارتشاور مع (co-régulation) قة دتحرل ارضب  ارذاتي إىل ضب  مشرتكو

دعيرف هذا املصطجح باملةكانةام ارذي عن طيردقه مينح عهل تشيردعي وارسجطات ارعهرمة ، 

 املعرتف بوا يف املةةان، حتقةق األهةاف املسطير  من طيرف ارسجط واملعنة   أوروبي رألطيراف

(le mécanisme par lequel un acte législatif communautaire confère la 

réalisation des objectifs définis par l’autorité législative aux parties 

concernées reconnues dans le domaine) 2.  

 رإن صحت اررتمج ، فو ،(dérégulation) أما بارنسب  ملصطجح تفكةك ارضب 

 االقتصاديبيرامج ارتحيردير وب األحةان بارفعل ارذي دؤدي إىل تسةري أنظه  دعيرف يف أغج

إمنا دعهل عجى تغةري األهةاف وبشيرط أال دؤدي هذا اإلجيراء إىل اختفاء كل طيرق ارضب ، 

دعيرف هذا وارتغةريات اجلةدة  بتطبةق طيرق جةدة  رجضب   املضهرن من أجل مراكب و

 .3(dérégulation – régulation) ارضب  –االنتقال بـتفكةك ارضب  

فاق سةاس  ارضب ، ديرى بعض ارباحثني أن ارنشير ارعاملي هلذا آو اتأما خبصرص رهان

كرنه غري  ،(sémantique et redoutable) املفورم دغطي نرعا من ارغهرض املعنري

 (séduisant)مفورم جاذب و، (imprécis en formation)ارتشكةل وواضح ارتحةدة 

 .4(ordre et rationalité)عقالنة  ومن قةر  عجى إنتاج نظام منسق  ها دثريهـر

                                                           
1 . Ibidem. 
2 . Pierre Bauby, Op.cit, p. 9. 
3 . I.idem. 
4 . Gérard Marcou et Franck Moderne, Op.cit., p. 11. 
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 دور الضبط يف سياسة اخلدمة العامة: الفقرة الثانية

  عجى تطبةق ارقانرن ارعام االقتصاددال دقتصير ضب  اخلةمات ذات املنفع  ارعام  

ركن وق ارعام، رجهنافس ، األمير ارذي ميكن أن دشكل عارقا رإلمتام احلسن الرتاامات امليرف

تتغري هذه ارعالق  بتغري وموام املنفع  ارعام ، ودشكل هذا املفورم عالق  بني قراعة املنافس  

فعال دؤدي حتها إىل إقحام كل ارفاعجني املعنةني يف واملكان، فضهان ضب  ددنامةكي وارامان 

 .1ارضب 

 (Macroéconomique)اركجي  يقتصاداالوكسرني ادتعجق املفورم األجنجرس

يف سرق غري قادر  2احلفاظ عجةهوبإنشاء ترازن اقتصادي  رجضب  مبمهرع ارتقنةات اريت تسهح

، رجضب  موه  احلفاظ عجى هذه االقتصاديفهن زاود  ارترازن  ،3عجى إنتاج هذا ارترازن

احملارب  ضة احنيراف وبتشمةع منافسني جةد عجى ارةخرل إىل ارسرق  املنافس ، فةتعجق األمير

ما دشكل  رهو ،، السةها وضعةات االحتكار(distorsion de concurrence)  املنافس

 .4 "ضهان تقةدم اخلةم وتشكةل سرق " نرعا جةدةا رتةخل ارةور  يف هذا ارقطاع

االنفتاح املعهم رألسراق، زاد هذا ارةور تيركةاا فوي تراجه ومع سيرع  االخرتاعات و

وضع هةئات ريردع  أصبح عجةوا ضيرور وملنافس ، كل املهارسات اريت من شأنوا ارتأثري عجى ا

بعبار  وارضابط  رجهنافس ، وإعةاد جمهرع  من ارقراعة املنظه  ومثل هذه املهارسات، 

، كرن هذا األخري دضهن ملختجف املتعامجني "قانرن ارضب "أخيرى ضيرور  تبين قانرن جةدة 

ا، بةونه، ال ميكن ألي نشاط ارثق ، رةصبح هذا املفورم معةاروارناشطني يف ارسرق األمن 

                                                           
1 . Pierre Bauby, Op.cit., p. 14. 

 .(pure et parfaite)الصافية وحيقق هذا التوازن يف وضعية املنافسة التامة .  2

3   . Djibril Welle, Op.cit., pp. 6 et 10. 

4 . Idem., p. 6. 
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إىل اختاذ ارضب  يف صف  1(G8)ارسبب ارذي دفع جمهرع  ارثهانة   ،اقتصادي أن ميارس

أنه يف حار  ما إذا  تبةانوحةث مت ارتطيرق إىل هذا اإلجيراء  ،2قةهوا خالل قه  ادفةانومبادروا 

يف احلار  وارةور ، كان ارسرق كفةال برضع مةكانةامات ضبطه، ارقطاع ال حيتاج إىل تةخل 

ضب  مع ارسرق واملعاكس  دتم ارتةخل عن طيردق ارسجط  ارعهرمة  رضب  ارسرق من جو  

تشاور بني وتبادل  رب ارضب  كهكانعُتيف هذه احلار  او، (co-régulation- ضب  مشرتك)

 تيف ترصةات ارسجطا إدماجواواملتعامجني، أدن دتم مقارن  أحسن املهارسات وارسجط  

 .مة ارعهر

تكارةف املعامالت ريرونارة  وكانت حار  غةاب ارتةخل ارعهرمي مرضرعا رنظيرد 

اريت تقةة إعةاد نظام بةون تةخل عهرمي و، 3(RONARLD COASE)كراس 

واضح ، وحتةدةها بصف  جةة   برجرب ترفير شيرطني، دتعجق األول حبقرق املجكة  ارراجب

 cout de transaction doit être) تارثاني دسترجب انعةام تكارةف خمتجف ارتعامالو

                                                           
: أعضائها هم ،تضم الدول الصناعية الكرب  يف العامل ،جمموعة الثمانية أو جمموعة الدول الصناعية الثمانية.  1

ميثل جمموع  ،وكندا، فرنسا، دةاململكة املتح، إيطاليا، روسيا االحتادية، أملانيا، اليابان، الواليات املتحدة األمريكية

مراكز األكثر  6من  7عسكرية، حيث حتتل د العامل وأغلبية القوة المن اقتصا% 80اقتصاد هذه الدول الثمانية 

مؤمترات عل  مدار السنة ومراكز حبث سياسية تتجمع يف القمة  تهاتتضمن أنشط. نفاقًا عل  التسلح عامليًاإ

تناوب الدول ت .(يتم متثيل االحتاد األوربي يف هذه القممكما ) السنوية اليت حيضرها زعماء الدول األعضاء

 للمجموعةتضع الدولة احلائزة عل  الرئاسة األجندة السنوية ، وئاسة اجملموعةكل سنة، عل  ر ،األعضاء

 ( http://fr.wikipedia.org) وتستضيف القمة لتلك السنة

2   . Djibril Welle, Op.cit., p. 6. 

، بويليسدن بضواحي لندن، 29/12/1910، اقتصادي بريطاني، ولد يف (RONARLD COASE)رونالد كواس .  3

يعترب من االقتصاديني املؤسسني القتصاد املؤسسات ومن املنظرين للتحليل االقتصادي للقانون، وهو األب املؤسس 

حاز . ، يف فرع االقتصاد اجلديد املؤسساتي(Théorie des couts de transactions)لنظرية تكاليف املعامالت 

 (http://fr.wikipedia.org) 1991عام  عل  جائزة نوبل لالقتصاد

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%A7
http://fr.wikipedia.org/
http://fr.wikipedia.org/
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nul)، حسب ارباحث صاحب ارنظيرد  املذكرر  أعاله، شيروط جة  ،غري أن هذه ارشيروط

 .1(spontané)تثري نظام ضب  عفري  ،(extrêmement fortes)قرد  

 الضبط يف االجتهاد القضائي األوروبي: الفقرة الثالثة

كم حمكه  ارعةل األوروبة  يف قضة  يف االجتواد ارقضاري، ظوير هذا املفورم حبو

Continental Can  ثالث  وتسعهار  وارعشيردن فةفيري من عام أرف واملؤرخ يف ارراحة

مقةم من طيرف شيرك  ( recours en nullité) باإلرغاء بطعن تعجق األميرو، 2 سبعنيو

"Continental Can Company" فيرعواو ارراقع  يف نةردررك "Europemballage 

Corporation "  ارراقع يف بيروكسل(Bruxelles) ضة قيرار ارجمن  األوروبة  ارصادر يف ،

 68املتعجق بإجيراء تطبةق املاد  و، 3 سبعنيوواحة وتسعهار  وارتاسع ددسهرب من عام أرف 

 .حتاد األوروبيالراملكرن  عاهة  املمن 

حظير تةخالت ودوةف ارضب  يف ارقضاء األوروبي إىل تأطري املنافس  بني املؤسسات 

من معاهة   68و 01يف املاد   اإلحتاد األوروبيفبخصرص تأطري املنافس ، دنص  ،ارةور 

اخلاص  رقراعة واألوروبي عجى وجرب إخضاع ارةول األعضاء مؤسساتوا ارعهرمة   ارتكردن

إبعاد و، (interdiction de principe d’entente) تحظير مبةأ االتفاقاواملنافس ، 

 .4 (exclusion des positions dominantes)ت املسةطير  تعسف اررضعةا

                                                           
 .webmaster@memoireonline.com  عل  املوقع، املرجع السابق Djibril Welle ، ملزيد من التفصيل طالع.  1

2 . CJCE, Arrêt du 21 Février 1973, Europemballage et Continental Can/Commission, Aff. 
C- 6/72 (Pour plus de détail, voir annexe n° 3 de la présente thèse, p. 227.) 

3 . Décision de la communauté européene du 9 Décembre 1971, relative à une procédure 
d’application de l’article 68 du traité CEE, JOCE n° L007 du 08 Janvier 1972, p.0025. 

4 . Djibril Welle, Op.cit., p. 13. 

mailto:webmaster@memoireonline.com
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اجلهع بني إرادات عة  مؤسسات مستقج  عن طيردق اتفاق،  تدقصة مببةأ االتفاقا

إعاق  ارسري احلسن رجهنافس ،  واريت من شأنوا تادةف أوممارس  متشاور فةوا،  وشيراك ، أ

غري أن رجمن  األوروبة   آنفاذكرر  عاهة  املاملمن  61املبةأ املنصرص عجةه يف املاد   رهو

ارتطرر وارترزدع، وإمكانة  ارتصيردح، حار  حبار ، باالتفاقات اريت تساهم يف حتسني اإلنتاج 

 .1 االقتصادي

باإلضاف  إىل حضير مبةأ االتفاقات، متارس سجط  ارضب  رقاب  عجى ارتعسف من 

فةوا رجهؤسس  ارقةر  عجى  املعيرف  باررضعة  اريت تكرنوطيرف اررضعة  األكثير سةطير ، 

. 2 عجى ارتخجص من قةرد ارسرق، فتجعب بذرك دورا ررةسةاواالنسحاب من منافس  فعجة ، 

إن ارتحةدة بةق  ررجرد وضعة  مسةطير  رةس باألمير اهلني، حةث استرجب وضع جمهرع  و

 كان أههوا نصةب املؤسس  منومن املعادري من شأنوا حتةدة وجرد مثل هذه اررضعةات، 

اخلةمات احملقق  من طيرف املؤسس   وأ اريت حتسب، باألخذ بعني االعتبار املبةعاتوارسرق 

إذا كان هذا املعةار غري كاف رتحةدة اررضعة  و .3تجك احملقق  من طيرف منافسةواواملعنة  

اجملهرع  اريت تنتهي  ،املسةطير ، تعتهة معادري أخيرى كةرج  انةماج املؤسس ، قةرتوا املارة 

ارترصل إىل وجرد هذه اررضعة  ال دؤدي حتها إىل احلكم عجى املؤسس  بارتعسف و ،اإرةو

 باررضعة  املسةطير ، إال إذا ثبت أنوا تتعسف فعجةا باستخةام هذه اررضعة 
4. 

املتعجق  حبضير تةخالت ارةور ، فتتهثل يف إخضاع اإلعانات وأما ارغاد  ارثانة  رجضب  

دقصة باإلعان  كل و ،مبادئ املنافس وتى تترافق مع قراعة ارعهرمة  إىل مجج  من ارشيروط ح

                                                           
1 . Idem., p. 14. 
2 . Id., pp. 14 – 15. 
3   . Id., p. 15. 

4 . Ibidem. 
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إجيراء من شأنه مساعة  املؤسس  ارعهرمة ، سراء كان عجى شكل دعم، قيرض، إعفاء 

 .اخل ...اخلةمات،وجباري، جمانة  ارسجع 

قيرار جمجس ارةور  ارفيرنسي حرل سمل تقةم ارقاضي األوروبي يف ماد  ارضب  مع 

SOCIETE CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ HEUVREUXقضة 
1 ،

 théorisation)تنظري مفورم قانرني حقةقي رجضب   ،ألول مير ونجتهس أدن  ،2000رعام 

d’une véritable notion juridique de régulation)2،  ال سةها عن طيردق ارتقجةل

ارتخفةض من مبةأ شخصة  ارعقربات رصاحل نظام خاص رجعقربات ارنقةد  يف ضب  و

ففي هذه ارقضة  فيرضت ارعقرب  املارة  عجى املؤسس  اريت امتصت املؤسس  . املارة  األسراق

كان ذرك دون إثار  مبةأ شخصة  و مرضرع ارقضة  ذات ارسجرك املخارف رقراعة املنافس ،

منذ ذرك احلكم استبعةت جمارس ارةول األعضاء و، ارعقرب ، بوةف ضب  ارسرق املاري

 .3 رن اريردعيتطبةق أحة أهم مبادئ ارقان

جتةر اإلشار  إىل أن مصطجح ارضب  استعهل عة  ميرات قبل هذا احلكم من طيرف و

قام احملامي املعتهة  1978ففي  ،ركن بةون أي أثير قانرنيواملشيرع األوروبةني، و ارقاضي

، برضع عة  مالحظات حرل ضيرور  ارضب  WARNIERرةى حمكه  ارعةل األوروبة  

                                                           
1   . Décision du conseil d’Etat n°207897, SOCIETE CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ 

HEUVREUX, séance du 10 Novembre 2000, lecture du 22 Novembre 2000, Section du 
contentieux, 6eme et 4eme sous section réunies, sur le rapport de la 6eme sous section (Pour 
plus de détail, voir annexe n° 4 de la présente thèse, p.265)  

2 . Djibril Welle, Op.cit., pp. 22 – 23. 
3 . Idem., p. 23. 
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يف  COMMERCIAL SOLVENS/ COMMISSION حرل قضة 1يف خالصاته 

08/00/1978
 فةعرب يف إحةى فقيرات خالصته ة ،أهه وغري أنوا مل حتظ بأد  متابع  أ ،2

 « les autorités communautaires ne doivent considérer le 

comportement incriminé dans toutes ses conséquences pour la 

structure de la concurrence dans le marché commun, sans distinguer 

entre les productions destinées à l’écoulement à l’intérieur du marché 

communautaire et celle destinées à être exportées, que lorsque le 

détenteur d’une position dominante établi dans le marché commun 

tend vers l’exploitation abusive de celle-ci, à éliminer un concurrent 

également établi dans le marché commun, il est indifférent de savoir si 

ce comportement concernent les activités exportatrices de celui-ci, ou 

ses activités dans le marché commun, dès lors qu’il est constaté que 

cette élimination aura des répercussion sur la structure de la 

concurrence dans le marché commun ». 

                                                           
1 . Ibidem. 
2 . CJCE, Arret du 06 Mars 1974, Commercial Solvents/Commission, Aff. C- 6 -7/73. 
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 موقف فرنسا من املفهوم األوروبي للخدمة العامة: ثالثال بحثامل

اربعة يف وإن مسأر  امليرفق ارعهرمي يف مراجو  أوروبا ال دطيرح يف فيرنسا بنفس ارشكل 

 1979ةول األعضاء كربدطانةا مثال، أدن تعيرضت امليرافق ارعهرمة  ملرج  تغةريد  منذ بقة  ار

دطارةا أدن تيرجم نقة إ و، أ1كاخلرصص  دون أن دستةعي األمير اختاذ إجيراءات حتضريد 

ارسةاس  األوروبة  بأزم  عام  يف ارطبق  ارسةاسة ، ال ختص بارضب  مجكة ، طيرق تنظةم 

ففي فيرنسا دبقى امليرفق ارعهرمي متعجقا باهلرد  اررطنة  ارفيرنسة ،  .2سري امليرافق ارعهرمة و

فعارةته وكل مساس به دستقبل كهسأر  سةاسة  متس بارةور االجتهاعي رجقطاع ارعهرمي و

رغم ارصعربات واألمير ارذي مل دسول تبين املفورم األوروبي رجخةم  ارعام ، ،3 االقتصادد

ة  جماالت كانت تطبةقه عجى عوانتوى األمير بتبين هذا املفورم اريت اختجقوا اجملتهع ارفيرنسي، 

 .أههوا االتصاالت

حةود املعارض  وحمترى  ، بعيرضفصلسنقرم، يف ارفقير  األوىل من هذا اروهلذا، 

نةرس يف ارفقير  ارثانة ، حار  و ،كةفة  تبنةوا رجقانرن األوروبي رجهيرفق ارعهرميوارفيرنسة  

  .سجط  ضبطواوارفيرنسة ، من حمتراها، مضهرنوا، طيردق  متردجوا، اخلةم  ارعام  رالتصاالت 

 ضة فرنسية مطلقة إىل تأقلم ضروريمن معار : طلب األولامل

 ددسهرب رعامودعترب ارةفاع عن امليرفق ارعهرمي املكرن  األساسة  حليرك  شويري نرفهرب 

1990
املؤسس  ارفيرنسة   ، احليرك  االجتهاعة  اريت طيرحت تساؤالت موه  بارنسب  ملستقبل4

                                                           
1 . Luc Rouban, La crise du service public en France, l’Europe comme catalyseur, Revue 

culture et conflit, N°28, 2006, p. 1. 
2 . Idem., pp. 1, 2 et 6. 
3 . Id., pp. 2 et 6. 
4. Etat généreaux du mouvement social 1996, Publications de l’Aitec, 

http://www.aitec.reseau.org (L'Association Internationale de Techniciens, Experts et 

http://www.aitec.reseau.org/
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و اريت انتوت من جو  بتأقجم فيرنسا باررضع اريراهن، و إن كان بطيردق  ارتشكةج  األوروبة ، و

باختاذ بعني االعتبار املطارب ارفيرنسة   حمتشه ، و من جو  أخيرى مبحاور  اهلةئات األوروبة 

 ,اريت مفادها ارتأطري األوروبي رجهيرافق ارعهرمة 

 و مظاهر املعارضة الفرنسية دوافع: الفقرة األوىل

تكةف، وفول تتأثير املبادئ األساسة  رجهيرفق ارعهرمي، من مساوا ، استهيرارد  

باملفورم األوروبي هلذا امليرفق؟ هل جيب معارض  ارتشكةج  األوروبة  حبكم مبةأ ارتفيردع 

(principe de subsidiarité )هلواحلفاظ عجى األشكال ارتارخية  رجهيرفق ارعهرمي؟ و 

هل باإلمكان إدماج أبعاد  1مع مبادئ ارعرمل ؟ ًاتنافة وأ ًاال دشكل اعرتاضودعترب ذرك ممكنا 

هل بإمكان مناذج ارتنظةم ودون تشردش ارثقاف  ارسةاسة  اررطنة ؟  إضافة  رجنشاط ارعهرمي

اخلاص، مقاوم  اريرهارن وارذي دستةعي ارتفيردق بني ارقطاع ارعهرمي واالجتهاعي بفيرنسا، 

 ؟(déréglementation contrôlée)سرتاتةمة  رجتفكةك ارتنظةهي امليراقب اإل

، معظم األحااب ارسةاسة  يف فيرنسا إىل 1998اريت دفعت، منذ  تتجك هي ارتساؤال

فيرض شيروط من أجل إتباعه، ركرن أن هذا األخري  وأ اإلحتاد األوروبيارتحفظ يف مراجو  

هي تةخل و، (Gain électoral)االنتخابي باملشاكل من املكسب  ًىدظوير هلم أكثير غن

 .2تغريات تتكرن فةوا عالقات قرى غري مسترعب  من طيرف هذه األحااب

                                                                                                                                                                                
Chercheurs ou AITEC a été créée en 1983. Elle rassemble un réseau de professionnels, 
de chercheurs et de citoyens engagés apportant une expertise citoyenne et des 
propositions alternatives sur de multiples domaines tels que l'urbain, les services publics 
et le financement du développement. Elle est présidée par Gustave Massiah. 

1 . Ibidem. 
2 . Luc Rouban, Op.cit. p. 2. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ville
http://fr.wikipedia.org/wiki/Services_publics
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9veloppement
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gustave_Massiah
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، اإلحتاد األوروبييف قجب ارتساؤالت املتعجق  ب  ضعرفهسأر  امليرافق ارعهرمة  مته

صيرار اإل بنيو، اإلحتاد األوروبيموه   ألنوا تبني ارنقاش بني ارتفكةك ارتنظةهي ارذي دعترب

متعجق  منذ قيرون بقطاع عهرمي معترب، ناتج عن االحتكار  ،عل احملافظ  عجى خاصة  فيرنسة 

(. prérogatives exorbitantes)امتةازات ارسجط  ارعهرمة  االستثنارة  رجقانرن ارعام و

ارسةاسة  اريت متكنت من إجياد تعبري ومترضعت هذه املسأر  يف ميركا ارنااعات االجتهاعة  و

قةل عن هذه األزم ، دظوير وإىل كل ما كتب   باإلضافو ،1990ددسهرب ويف أزم  نرفهرب  هلا

تاكة  املؤسس  ارعهرمة  عجى  وتاكة  ارسرق عجى ارةور  أوأن ارصيراع ال دقتصير عجى اختةار 

 .1اخلاص 

اإلحتاد ارذي ميثل ارسبب ارتارخيي رتراجة و ،أصبح االنفتاح عجى املنافس  احلير 

ركن ميس جبذور وغري واضح املعامل، ورتطرر أخير غامض  (vecteur)كحامل  ،األوروبي

ارنهرذج ارسةاسي ارفيرنسي، فبعة أن ترصجت فيرنسا، بعة عة  سنرات من ارنقاشات 

رةاعاع  اإلحتاد األوروبيجاء  ،، إىل إقام  دور  قانرن حقةقة (controverses)اجلةال و

بني جمتهع واريت مل تيرق إىل دميقيراطة  فعجة ،  ة ،ارترازن غري املستقير بني ارسجط  ارسةاس

 .2مستضعف بأزم  اقتصادد  طردج  املةى، رةثري فرارق جةدة 

تنظةهة  وأن ارنااع قام ضة ثقاف  اقتصادد   1990إن ارظاهير من أزم  

(managériale) جربي  ، باخلصرص رفض معادري اإلنتاجة  املفيروض  من خالل خمط

(plan Juppé
اهلادف إىل ختفةض ارنقارص ومؤسساتوا و شيروع املنعقة بني ارةور امل ،(3

                                                           
1 . Ibidem. 
2   . Idem., p. 3. 

3 . Alin Juppé est un homme politique Français, né le 15 Aout 1945, proche collaborateur de 
Jaques Chirac à partir de 1976, et son adjoint à la mairie de Paris de 1985 à 1995, il était 
ministre à plusieurs reprises depuis 1980, et premier ministre de 1995 à 1997. Il était 
deriere le le plan Juppé conclu entre l’Etat et ses institutions (http://fr.wikipedia.org) 

http://fr.wikipedia.org/
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ركن خجفة  األزم ، ترضح كها سبق ذكيره، أن هذه و ،املتاادة  يف املؤسسات ارعهرمة 

إمنا تسمل يف احملة  واألزم  ال متثل حيرك  اجتهاعة  منظه  من طيرف عهال املؤسسات، 

 .1ارسةاسي رجهيرافق ارعهرمة 

سرب اآلراء اجمليرى يف تجك ارفرت  بأن معظم ارفيرنسةني قة أدةوا  رقة بةنت نتارج

تغري رأس ارسةاس  اريرراسة  املعجن  يف ومظاهيرات املضيربني كرنوا تعارض االنتقال من ارصيرام  

1990أكتربير من سن  
2. 

عجى كل حال، كان عجى ارفيرنسةني تقبل تفكةك امليرفق ارعهرمي و

(démantèlement du service public ) عجى أساس أنه مقابل رتحيردير سرق ارسجع

  .3اإلحتاد األوروبيأن دةعر إرةه قبل حتى املنظه  ارعاملة  رجتمار  ارذي دعت إرةه اخلةمات و

سيرع  تبين فيرنسا رجسةاس  وإن ما مت تقةميه إىل حة اآلن كان ره أثير يف طيردق  

ةريات حمتشه  يف عة  األوروبة ، حةث قامت، عجى عكس ارةول األعضاء األخيرى، بتغ

نذكير عجى سبةل املثال وقطاعاتوا، كهيراحل حتضريد  النفتاحوا عجى املنافس  احلير ، 

 Le)اخلرصص  ارتةرجية  رالتصاالت ارفيرنسة ، فتح اخلطرط اجلرد  ارةاخجة  ملالح  

cabotage )  بني واملؤسسات األجنبة ، ارتفيردق بني تقةدم خةم  ارنقل بارسك  احلةدةد

 .4اخل...ارشبك ،  صةان

جتةر اإلشار  إىل نقطتني موهتني، تتعجق األوىل باملتغريات اريت أعطت رجهيرافق و

بارتاري تأخري وارعهرمة  بفيرنسا قةر  داخجة  عجى نقاش مسأر  ارتفكةك ارتنظةهي امليراقب، 

                                                           
1 . Alain Touraine, Le grand refus, réflexion sur la grève de 1995, Fayard, Paris, 1995. 
2 . Luc Rouban, Op.cit., p. 3. 
3 . Idem., p. 4. 
4 . Ibidem. 
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 امتعةني املتعامجني املنافسني ارذدن سةتةخجرن يف ارتحيردير اركجي رجهيرافق انطالقا من ع

1996
يف  فةقرم هذا املتغري عجى مةى امتالك املؤسس  ارعهرمة  ررضعة  ارفاعل األساسي ،1

 .2حتةدة ارسةاس  ارعهرمة  اريت ختصوا، كحار  اتصاالت فيرنسا

اريت تتحةد يف اركثري منوا ودتعجق املتغري ارثاني بارسرسةرررجة  ارةاخجة  رجهؤسسات و

يف هذه ارنقط  و ،أجيرارواوةع  ارعالقات بني املؤسس  مكجف  بتطردير طب برجرد هةئ  ميركاد 

رفضوم رشيروط ارعهل واريت أشعجت نتةم  خترف األجيراء  1990بارذات نعرد ألزم  

عجى املؤسسات ارعهرمة   تارتحردالت ارتنظةهة  اريت طيرأواملفيروض  جيراء ارتغةريات 

 .3اركربى

اجو  فعجة  رجهشيروع ارتحيرديري ال تعرب عن مر 1990أن أزم   رأما األمير ارثاني فوو

ذرك كرن أن ارنشاط األوروبي رةس حةدثا وال دعرد تاردخ ظورره إىل واألوروبي،  رإلحتاد

قيررت حمكه  ارعةل األوروبة  بأن اركويرباء عبار   1988ذ ناملثال م عجى سبةلو هذه ارسن ،

ارة  بني ارةور  متعجق  بشفافة  ارعالقات امل 1960عن سجع ، كها مت اختاذ تعجةه  سن  

ارذي حةد ارتحيردير اركجي  1990ضف إىل ذرك قيرار جمجس جران أمؤسساتوا ارعهرمة ، و

مراجو  عجى غيرار أزم   ومل دالحظ أي مشكل أو ،1996رقطاع االتصاالت ابتةاء من 

حل رجهعادالت اريت كانت ارةول إجياد  اإلحتاد األوروبيفال دنبغي االنتظار من  ،1990

يف  اإلحتاد األوروبي حة ذاتوا، عاجا  عجى حجوا، كها ال جيب تسمةل سةاس  األعضاء، يف

                                                           
1 . Helie Cohen, La tentation hexagonale, Fayard, Paris, 1996, p. 200. 
2 . Luc Roban, Op.cit., p. 5. 
3 . Ibidem. 
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وضع حة رسةاس  ارتةخل ارعهرمي ومنطق واحة قارم عجى منطق رةرباري جاء ملعارض  

 .1ارشةدة

بعةا  ألوروبة  اختذت ارتساؤالت اآلنف بعة أن كان عجى فيرنسا اريرضرخ رجسةاس  او

اريت تسهح ( conceptuels)األدوات املصطجحاتة  ول فأصبحت تبحث عن اررسار ،آخيرا

اإلحتاد بارترفةق بني طجبات وهلا مبفاوض  مسأر  ارتفكةك ارتنظةهي رجهيرافق ارعهرمة  

 .2بني هةاكجوا ارسةاسة و األوروبي

تسمةل مفورم امليرفق ارعهرمي يف ارنصرص  طارب م 1990كان من نتارج أزم  و

ارتقيردير ارعهرمي  ن؛ غري أ3يف دسترر اجلهوررد  ارفيرنسة و، أارتشيردعة  سراء يف معاهة  روم

1998جملجس ارةور  رعام 
، دةافع عجى فكير  إشيراك امليرفق ارعهرمي كعامل من ارعرامل 4

 أما تقيردير ،املشكج  رجفضاء ارسةاسي رجمهوررد 
Denoix de Saint-Marc 

 1998رعام  5

مي عن ارتنظةم باالحتكار ارعهرمي استبعاد موام امليرفق ارعهروحيث عجى تفيردق  رفو

(organisation en monopole public) مع فيرض فكير  وجرب مساهه  فيرنسا يف ،

كها وضح هذا  ،حتت تسهة  أخيرى وإنشاء فقه أوروبي رجهيرفق ارعهرمي حتت هذه ارتسهة  أ

ارتقيردير وجرب قةام مفورم امليرفق ارعهرمي عجى مبادئ مشرتك  بني كل ارةول األعضاء 

اريت حصيرها ارتقيردير يف ددنامةكة  األسراق، ارةفاع عجى وعجى املنفع  ارعام  األوروبة  و

كها و، احلقرق األساسة  خاص  يف املةةان االجتهاعيوضهان احليردات ومنفع  املستوجكني، 

                                                           
1   . Idem., p. 6. 

2 .  Id., p. 11. 
3 .  Ibidem. 
4. Service public, services publics: déclin ou renouveau, Etudes et documents, La 

documentation Française, Paris, 1994, www.ladocumentationfrançaise.fr. 
5 . Rapport à Monsieur le Ministre sur le service public, la documentation Française, Paris, 

1996, www.ladocumentationfrançaise.fr. 

 

http://www.ladocumentationfrançaise.fr/
http://www.ladocumentationfrançaise.fr/
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تربديرات و اإلحتاد األوروبيإال إعاد  إلدراج مبادئ  رن مضهرن هذا ارتقيردير ما هإظاهير، ف ره

 .اد ارقضاري حملكه  ارعةل األوروبة االجتو

 مد  استجابة االحتاد األوروبي للموقف الفرنسي: ثانيةالفقرة ال

ددسهرب  11رـ  بالغوا، قامت ارجمن  األوروبة  يف نفاآاستماب  رجهرقف املفصل 

هي اخلةمات ذات وركن حتت تسهة  خمارف ، أال وباالعرتاف مبفورم امليرفق ارعهرمي  ،1998

رغم ذرك مل مينع هذا االعرتاف من عة  تساؤالت أههوا دةور حرل ما إذا و، 1ارعام  املنفع 

كان اجلراب عجى و ،فعجة  ملا كان معيروفا من قبلوكان هذا االعرتاف دعترب كإضاف  جةدة  

بقاء ارجمن  األوروبة  جة وفة  رجفقه األوروبي، بارتفيردق بني اخلةمات ذات  رهذا ارتساؤل ه

بني اخلةمات ذات املنفع  ارعام  كرن هذه األخري  تضم خةمات و  ارعام  قتصادداالاملنفع  

املساوا  وارتضامن " أن حتجةل ارسةاس  األوروبة  رجهيرفق ارعهرمي بقةت نفسوا و ،غري سجعة 

؛ مع "األوروبي رإلحتادمتثل األهةاف األساسة   ارةدنامةكيويف اقتصاد ارسرق املفترح 

م تيرك حتةدة اخلةمات ذات املنفع  ارعام  رجةول األعضاء حبكم مبةأ اإلشار  إىل أنه رغ

ترافق املؤسسات األوروبة  وارتفيردع، إال أن ارجمن  األوروبة  قةةت األمير مببةأ ارنسبة  

(proportionnalité et compatibilité)2. 

يردع فهستقبل امليرفق ارعهرمي ميرهرن بارترازن ارراجب حتقةقه بني تطبةق مبةأ ارتف

 يف هذه ارشيروط تعترب اخلةم  ارعام  ناتجو ،قراعة املنافس  بوةف إجياد أحسن صةغ ارتنظةمو

دعترب وامليراجع  ارةاره ، وقابج  رجتغري  ،اجتهاعة واقتصادد   (agencements)ررتتةبات 

                                                           
1 . Pierre Bauby, Service universel-service public : opposition ou convergence, Avril 1997, 

http://www.globnet.org. 
2 . Luc Rouban, p. 11. 

http://www.globnet.org/
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 arrangement)امليرفق ارعهرمي ارفاقة رصفته املؤسساتة  ناتج ارتسرد  املتفاوض عجةوا 

négocié)1. 

األوروبي بارنسب  رجحرار حرل امليرفق  رإلحتادميكن تجخةص اإلضاف  املصطجحاتة  و

نواد  امليرفق ارعهرمي كهؤسس  ترضح أن أوروبا رعبت دورا حمفاا  ارعهرمي يف فيرنسا يف أن

(catalyseur ) سةاسيار-االجتهاعييف ارتطرر (socio-politique)  رفيرنسا، فكانت

، (le bien)ميرتبط  بفكير  فضاء عهرمي حتقق عجى مستراه املنفع   مؤسس  امليرفق ارعهرمي

أحةث فضاء عهرمةا أدن  اإلحتاد األوروبيارغاد  اريت جاء بوا وغري أن ارتفيرق  بني اررسةج  

 l’institution du service public était associée à» املساوا ودتم حتقةق ارعةار  

l’idée d’un espace public où s’effectue le bien, alors que la séparation 

des moyens et des fins opérée par l’union européenne désigne un 

espace public tendu vers le juste ou l’équitable»2. 

ارسةاسات عن طيردق واملنظهات  (spécification)ترتجم وجو  ارنظير هذه بتهةةا و

جتة هذه ارفكير  ارقاره  عجى ارعةار  قةر  معترب  وافة  ارتهردل، من شف  ممكن نسب إدماج أكرب 

تربدير رتحردل نظام ارضهان ويف تطردير ارفكير ارسةاسي يف فيرنسا، أدن اختذت كحم  

تقرد  ارسجط  ارقضارة ، باإلضاف  إىل عناصير أخيرى يف إطار تبين ارنظام واالجتهاعي 

 .3ارجةرباري

رةس كهتغري خارجي دؤثير وأوروبا كهحفا اجيابي  اركثري من ارباحثني هلذا اعتربو

اإلحتاد بذرك ال دعترب و ،سةاسة  رجةول األعضاءاالجتهاعة  اربطيردق  مةكانةكة  عجى األنظه  

                                                           
1 . Idem., p. 12. 
2   . Ibidem. 

3 . Ibid. 
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إمنا منتم  ملصطجحات قانرنة  منظه  و، مبةرةا، كآر  إنتاج مصطجحات سةاسة  األوروبي

ع عناصير سةاسة  مؤسساتة  قادر  عجى   املنشئ رسرق غادته وضاالقتصاددرقطاع ارنشاطات 

قة دبجغ هذا ارتحرل املعادري املؤسس  ورطنة  ارسةاسة ، االجتهاعة  ارحتردل املعادري وخمارف  

رجسجطات ارسةاسة ، مبنعوا استعهال حم  املشيروعة ، اريت اعتربت إىل حة اآلن كعاد  

 .1، يف احلث عجى سةاس  امليرفق ارعهرمي(coutumière)تقجةةد  

رقة غذت مسأر  االعرتاف األوروبي باخلصارص األساسة  رجهيرفق ارعهرمي، يف 

غري أن ارتعارض بني ارذدن دعتربون  ،أشكاره املختجف ، ارنقاش األوروبي رعة  سنرات

بني ارذدن دطاربرن بارترضةح ارقانرني بجغ ذروته مع ارنقاش حرل واملعاهةات األوروبة  كافة  

2000جخةمات ارصادر  يف عام ارتعجةه  األوروبة  ر
رغم ارترضةحات املنصرص عجةوا و ،2

إال أن طجب ارترضةحات استهير يف  ،3(Lisbonne) رشبرن يف ارربوتركرل املجحق مبعاهة  

2006األوروبي رسن   رإلحتاد احرل إمكانة  رراس  فيرنس "Euractive" إطار ارتحقةق
4
. 

 2008مع تعجةه   بشة ،، و أعةة بعث هذا احلرارأما يف فيرنسا فقة  
حرل اخلةمات 5

تؤكة عجى ضيرور  فتح األسراق اررطنة  عجى املنافس ، مع وخصرصا،  اريت تنص،و

  كاالستطبابات ارصحة  االقتصادداالستثناء من حقل تطبةقوا اخلةمات ذات املنفع  ارعام  غري 

                                                           
1 . Idem., pp. 11-12. 
2 . Directive 2000/31/CE du parlement et du conseil de 08 Juin 2000, relative à certains 

aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce 
électronique dans le marché intérieur, JOCE n° L178/16 du 17 Juillet 2000. 

3 . Traité de Lisbonne du 13 Décembre 2007, modifiant le traité sur l’union européenne et le 
traité instituant la communauté européenne, JOCE n° C306/1-127, du 17 Décembre 
2007. 

4 . Quel avenir pour les services publics, Op.cit. 
5 . Directive n° 2004/17/CE du parlement européen et du conseil du 31 Mars 2004, portant 

coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs  de l’eau, de 
l’énergie, des transports et des services postaux, JOCE n° L108/1-113 du 30 Avril 2004.  
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ات املقةم  ارسكن االجتهاعي، اخلةم)خاص ، واخلةمات االجتهاعة   وعهرمة  كانت أ

 .1(ارعارالتورصاحل ارطفرر  

رعة  طجبات من وبعة أن كان هذا اإلشكال مرضرعا رعة  تقاردير رجربملان األوروبي و

االجتهاعي إلعةاد تعجةه  إطار، حاورت ارجمن  األوروبة  ترضةح وطيرف اجملتهع املةني 

املتعجق  باخلةمات  2008ا يف أفيردل بالغواإلطار ارقانرني رجهيرفق ارعهرمي بأوروبا، غري أن 

اريت و، 2(SIG/SSIG)املنفع  االجتهاعة  ارعام   اخلةمـات ذاتوذات املـنفـعـ  ارعام  

أوضحت من خالهلا بأن ارةول األعضاء هي املؤهج  اررحةة  رتحةدة مفورم هذه اخلةمات 

(SIG/SSIG) ف طيرق تنظةهوا، مل تعترب من طيرو، حتةدة ارتااماتوا، مواموا، مبادروا

، األمير ارذي جعل اجملتهع اإلحتاد األوروبياملعارضني كتأطري قانرني جملهرع اخلةمات يف 

إعةاد وكفيرص  رتصرر  2006من طيرف فيرنسا يف  اإلحتاد األوروبياملةني دستغل رراس  

 .3(consensus)نصرص تأطريد  رضارة  

تركرل املجحق حتت هذا ارتأثري كانت اخلةمات ذات املنفع  ارعام  مرضرعا رجربوو

، من 2007أكتربير من سن   16، املتبين يف (Traité Modificatif)باملعاهة  املصحح  

طيرف ارةول األعضاء، حةث دذكير يف مادته األوىل باملبادئ األوروبة  اريت حتكم اخلةمات 

 استقالرة  ارةول األعضاءويف مادته ارثانة ، حيرد   ،دضهنو  ارعام ، االقتصاددذات املنفع  

ركن ترضةح ارجمن  األوروبة ، يف  ،4 االقتصاددتسةري اخلةمات غري ويف تقةدم، تنظةم 

                                                           
1 . Quel avenir pour les services publics, Op.cit. 

 
2 . COM (2006) 177 final, communication de la commission européenne du 26 Avril 2006, 

mettant en œuvre le programme communautaire de Lisbonne sur les services sociaux de 
l’interet général dans l’union européenne. 

3 . Quel avenir pour les services publics, Op.cit. 
4.  Ibidem. 
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ن أبوامليرفق ارعهرمي بأوروبا  (légiférer) الختةارها عةم تقنني1 2007نرفهرب  20ا يف بالغو

اإلشكال مير  أخيرى، رجربوتركرل نفس ارقر  ارقانرنة  رجهعاهة  حة ذاتوا، أدى إىل تغذد  

ريررةس ارجمن   (pétition)رارة  األوروبة  رجنقابات بتقةدم عيردض  اركرنفة حةث قامت

شخص، تطارب بتعجةه  حلهاد  امليرافق ارعهرمة ،  000 500 األوروبة ، مرقع عجةوا من قبل

األمير ارذي طارب به، كذرك، اربةت األوروبي  ،2  واضح  من ارقرى املختجف  رجسرقبصف

 La Maison Européenne des pouvoirs locaux) رجسجطات احملجة  ارفيرنسة 

Français)،  ارذي أوضح بأن تبين إطار قانرني مستقير عن طيردق تعجةه  إطار(directive 

cadre ) حرل اخلةمات ذات املنفع  ارعام  دسهح بترضةح مؤهالت ارسجطات اإلقجةهة  يف

احملجة  فرتى يف ارتعجةه   ، أما بارنسب  رجسجطات3متردل امليرفق ارعهرميوحتةدة موام، سري 

ستكرن مبثاب  ضهان واالنسمام االجتهاعي، وبوا قةه  مضاف  بارنسب  رالستقيرار  طاربامل

 .طيرق ارتهردلوقانرني رجهيرافق احملجة  مقابل ارقراعة األوروبة  رجهنافس  

بنى، بارتغةري ال دعين بأن فيرنسا مل تت و مطارب إن ما مت تقةميه إىل حة اآلن من معارض  

إمنا كانت هذه و ، االقتصاددبصف  مطجق ، ارقانرن األوروبي رجخةمات ذات املنفع  ارعام  

كانت  ررو، ياملعارض  باملرازا  مع ارتغريات اريت قامت بوا يف إطار تطبةق ارقانرن األوروب

 .ضئةج وحمتشه  

، تسةري وقة مست مرج  ارتغةريات عة  قطاعات، كارربدة، االتصاالت، ترزدع املةاه

قطاع  ركان أول قطاع أخضع رجنظام األوروبي رجخةم  ارعام  هواخل، ...ارنفادات،

، 1996االتصاالت، حةث فتح هذا ارقطاع عجى املنافس  املربجم  ابتةاء من فاتح جانفي سن  

                                                           
1 . COM (2007) 725 final, Op.cit.  
2 . Quel avenir pour les services publics, Op.cit. 
3 . Ibidem. 
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سةتم ارتفصةل يف مكرنات اخلةم  ارعام ، و ضع إىل رقاب  سجط  ضب  االتصاالت،أخو

 .بطوا يف ارفقير  املرارة ضوطيردق  متردجوا 

 الفرنسية اخلدمة العامة لالتصاالت:  الثاني طلبامل

ارقراعة املكيرس  يف ارقانرن األوروبي، كانت فيرنسا جمرب  عجى فتح وتطبةقا رجهبادئ 

عجى املنافس ، مع إرفاق هذه األخري  بإجيراء ارضب  بغة   االقتصادينشاطاتوا ذات ارطابع 

كانت االتصاالت أول و ،ارسوير عجى نااه  املنافس وع  ارعام  احلفاظ عجى موام املنف

جردجة  من  28املؤرخ يف  809-98ارقطاعات اريت أخضعت هلذه املبادئ مبرجب ارقانرن 

1998سن  
 réglementation des)، املتعجق بتنظةم االتصاالت 1

télécommunications )ربجم  يف ارفاتح املوارذي فتح هذا ارقطاع عجى املنافس  اركجة ، و

 .2 1997 أنشأ سجط  رضبطه، نصبت يف اخلامس من جانفي رسن و ،1996م امن جانفي رع

مل خيضع رقانرن املنافس  سرى جاءا من موام امليرفق ارعهرمي رالتصاالت، حةث 

، اخلةمات (le service universel) م اقسم هذا األخري إىل ثالث  مكرنات، اخلةم  ارع

 les missions)موام املنفع  ارعام  و، (les services obligatoires)ارضيرورد  

d’intérêt général)3. 

                                                           
1 . Loi n° 96-659 du 26 Juillet 1996, de reglementation des télécommunications, JORF du 27 

Juillet 1996. 
 .http://www/arcep.fr االتصاالت بفرنساواملوقع الرمسي لسلطة ضبط الربيد .  2

 
3 . La confortation du service universel des télécommunications, http://www.senat.fr. 

http://www/arcep.fr
http://www/arcep.fr
http://www.senat.fr/
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  املراصالتومن قانرن ارربدة  L.35/5تتهثل اخلةمات ارضيرورد ، مبرجب املاد  

يف ترفري، عجى كامل اإلقجةم اررطين، ارتهكن من استغالل ارشبك  اريرقهة ،  ،1االركرتونة 

خةم  ارتةجكس، و، خةم  اهلاتف ارربدةي (commutation) اتارترصةل، تبادل املعجرم

تضم موام املنفع  ارعام ، اركارن  و ،2تضهن ارفيرنسة  رالتصاالت تقةدم كل هذه اخلةماتو

اربحث ارعهرمي واألمن ارعهرمةني، ارتعجةم ارعاري وحتت مسؤورة  ارةور ، متطجبات ارةفاع 

 .يف جمال االتصاالت

من قانرن ارربدة  L.35/1فارتااماتوا حمةد  مبرجب املاد  أما اخلةم  ارعام ، 

 loi de)ارثامن  من قانرن ارتنظةم   املادو ،، سابق ارذكيراالركرتونة  االتصاالتو

réglementation)، ،هي تعترب اررتمج  املجهرس  و سابقي ارذكير(concrète)  رجهبادئ

 .ابجة  رجتكةفقوارقانرنة  رجهيرفق ارعهرمي، من مساوا ، استهيرارد  

 و طرق متويلها مضمون اخلدمة العامة:  الفقرة األوىل

عجى من قانرن ارربدة و املراصالت االركرتونة ، سابق ارذكير،  L.35/1تنص املاد  

بتكجف  معقرر ، تضهن و، رجكل، ذات نرعة  خةم  هاتفة  أن اخلةم  ارعام  تقرم بترفري

كذا ارترصةل اجملاني واررارد  إرةوا،  واط االشرتاك أترصةل املكاملات اهلاتفة  ارصادر  من نق

                                                           
1 . Le code des postes et des communications électroniques, livre II, chapitre III relatif aux 

obligations du service public. 

 Le code en question est un code juridique qui regroupe, en droit français, des dispositions 
législatives et règlementaires relatives au service postal, et auc communications 
électroniques. Il a été créé en 1952 sous l’appellation du code des postes, télégraphe et 
téléphone jusqu’en 1982, puis le code des postes et des télécommunications jusqu’en 
2004. Il comporte trois livres : I relatif au service postal, II relatif aux communications 
électroniques, III relatif aux dispositions communes. Il était objet de plusieurs 
modifications, dont la dernière est intervenue par l’ordonnance n° 2011-2°12 du 24 Aout 
2001, JORF du 26 Aout 2011 (http://www.legifrance.gouv.fr) 

2 . L’Article en question prévoit qu’il s’agit d’ « une offre sur l’ensemble du territoire, d’accès 
au réseau numérique à intégration de service, de liaison louée, de commutation de 
données par paquet, de services avancés de téléphonie vocale et de service télex ». 

http://www.legifrance.gouv.fr/
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 وأ املطبرععجى ارشكل  درةل املشرتكنيورجهكاملات االستعمارة ، ترفري خةم  االستعالم 

 اإلقجةمعجى األمالك ارعهرمة  عجى كامل  (cabine) حميرات هاتفة  إقام واالركرتوني، 

 .اررطين

دفرت شيروط املتعامل املكجف بتقةدم  من نفس ارقانرن أن L.35/2ترضح املاد  و

هذه اخلةم   (les tarifs)تم ميراقب  تعيردفات تارشيروط اريت يف حةودها حيةد اخلةم  

نرعةتوا، ال سةها ارتعيردفات اريت تضهن االستفاد  من هذه اخلةم  من طيرف كل ارشيرارح و

أما املاد  . يرافة اجلغ (Localisation) ارتهرضعات عجى حظير ارتهةةا املؤسسواالجتهاعة ، 

L.35/4  درةل عام وضع فتنص عجى(annuaire universel )عجى  ،حتت تصيرف اجلهورر

 .خةم  عام  رالستعالمكذا واالركرتوني، و (imprimé)ارشكل املطبرع 

نتج من اريرب  بني حمترى هذه املراد ارقانرنة  أن اخلةم  ارعام  رالتصاالت املنشأ  ستدو

 :1ارعناصير األساسة  ارتارة  منكرن يف فيرنسا تت 1998عام 

 تضم عهجة  ارتنصةب و :خةم  اهلاتف(l’installation )عهجة  اريرب  ارثابت رجشبك  و

ارتقةدم عجى هذا اريرب  خةم  هاتف ذات نرعة  واملفترح  رجمهورر ركل من دطجبوا، 

يرارح سعير معقرل، كها تضم تقةدم عيرض ختفةض ارفاترر  اهلاتفة  املتعجق  ببعض ارشو

 املشرتك ؛

  تغطي هذه اخلةم  خةم  االستعالم عجى اريرقم و :اخلةم  ارعام  رالستعالموارةرةل ارعام

متاح رجمهةع عجى املرقع وخةم  ارةرةل االركرتوني سعير معقرل و، "116711"

ةرةل املطبرع ركل باإلضاف  إىل ارترزدع اجملاني رج ،www.118711.frاالركرتوني 

                                                           
1 . La confortation du service universel des télécommunications, Op.cit. 

 Le service universel en deux mots, http://www.arcep.fr. 

http://www.118711.fr/
http://www.arcep.fr/
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إن هذا ارسمل، ارالم ركل املشرتكني، دوةف إىل , ارعهرمي مشرتك يف خةم  اهلاتف

هي ومن اخلةم  ارعام ، ( impératif d’accessibilité)االستماب  رراجب االستفاد  

هلذه ارغاد  اختذت احلكرم  يف األول من أوت عام واملكرن  ارعاكس  ملبةأ املساوا ، 

 ؛دسهح بترسةع تغطة  املشرتكني خبةم  ارةرةل إىل اهلاتف ارنقال 1اميرسرم 2000

   إنشاء اهلةاكل األساسة(la publiphonie): صةان  احلميرات وتشهل تنصةب و

عجى ( installation et maintenance des cabines téléphonique)اهلاتفة  

فة  ذات نرعة  ترفري، عجى مسترى هذه احلميرات، خةم  هاتواألمالك ارعهرمة ، 

 (.abordable)ومبقابل متاح رجمهةع 

جتةر اإلشار  إىل أن كل هذه املكرنات حتتري عجى إجيراءات خاص  بارنسب  

 accès)رجهستعهجني ذوي االحتةاجات اخلاص ، بشكل دضهن هلم استفاد  مرازد  

équivalent )  رء إرةوا املهكن ارجموربقة  املستعهجني، يف حةود ارتكنرررجةات املترفير

 .2بتكارةف معقرر 

 Loi de) 3ةهةا قانرن ارتنظةمأما خبصرص متردل اخلةم  ارعام  رالتصاالت، ف

règlementation ) بني مخس مكرنات رجتكجف  ارصافة  رجخةم  وبني طيردقتني رجتهردل

 اجلغيرافة  من جو  ارتكجف  ارصافة  ارناجت  عن ارتاامات املساوا  ارنسبة . ارعام 

(péréquations géographiques) ،عن عةم ارترازن االنتقاري رجوةاكل احلارة  و

، (rémunération additionnelle)رجتعيردفات اهلاتفة  مترل عن طيردق تعردضات إضافة  

                                                           
1 . Décret n° 2003-752 du 1er Août 2003, relatif aux annuaires  universels et aux services 

universels de renseignements et modifiant le code des postes et télécommunications, 
précité. 

 .http://www.arcep.fr املواصالت الفرنسيةواملوقع الرمسي لسلطة ضبط الربيد .  2

3 . Loi n° 96/659 du 26 Juillet 1996, Op.cit. 

http://www.arcep.fr/
http://www.arcep.fr/
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عن االرتاامات املتعجق  خبةميت إنشاء وأما ارتكارةف ارناجت  عن عيرض تعيردفات اجتهاعة ، 

االستعالم ارعام فوي ممرر  من طيرف صنةوق وملشرتكني درةل اوصةان  احلميرات اهلاتفة  و

 .1(Fonds du service universel) اخلةم  ارعام 

من طيرف منافسي ارفيرنسة  رالتصاالت أمام  1996نتةم  رجطعن املقةم يف  هغري أن

حمكه  ارعةل األوروبة ، رتحكم عجةوا يف  ارجمن  األوروبة ، أخضعت هذه ارشيرك  رتقةدير

طيردق  ارتعردض اإلضايف، ( suppression)بضيرور  إرغاء  2001سهرب من عام ارسادس دد

من  2000 رتصبح، بذرك، تكارةف اخلةم  ارعام  ممرر ، كجةا، منذ ارفاتح من جانفي سن 

 .2طيرف صنةوق اخلةم  ارعام 

دسري وفقا رجطيرق ارتقنة  احملةد  و، 1997خبصرص هذا ارصنةوق، فتم إنشاؤه سن  و

 la)اركفاالت و  ضب  ارقطاع املعين، باملشارك  مع صنةوق اإلدةاعات من طيرف سجط

caisse des dépôts et de consignations)3  يف املعاهة  املصادق عجةوا من طيرف وزدير

 .4 1997 االتصاالت االركرتونة  يف ارتاسع عشير من ددسهرب سن 

 participations) هرل ارصنةوق عن طيردق دفع املتعامجني ملشاركاتوم ارتنبؤد ـد

prévisionnelles) ،عنةما تقةم ارتكجف  ارنوارة  رجخةم  يف ارسن  و، عجى ثالث ميراحل

كانت خير أجل، وددسهرب من هذه ارسن ، كآ( 20)ارعشيردن  املقبج ، تسرى املساههات يف

                                                           
1 . La confortation du service universel des télécommunications, Op.cit. 
2 . Ibidem. 
3 . Décret n° 97-475 du 13 Mai 1997, relatif au financement du service universel pris pour 

l’application de l’article L. 00-3 du code des postes et télécommunications, précité. 
4 . La confortation du service universel des télécommunications, Op.cit. 
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، أصبحت مصاردف 2000ابتةاء من عام وبني املتعامجني،  مصاردف تسةري ارصنةوق تقسم

 . 1ملعنة  ال تةفع إال وقت تسرد  املساههات يف ارسن  املقبج ارسن  ا

 تعيني املتعاملني املكلفني بتقديم اخلدمة العامة:  ةنيالفقرة الثا

عجى  ، سابق ارذكير،االتصاالت االركرتونة ومن قانرن ارربدة  L.35/2تنص املاد  

ل متعامل دقبل ترفري ترفري إحةى مكرنات اخلةم  ارعام ، كوميكن تكجةف، بتقةدم " أنه

املتعامجني دكرن عجى دة  وتعةني املتعامل أو ،."ضهان هذه اخلةم  عجى كامل اإلقجةم اررطينو

 appel à)طجب عيروض  اررزدير املكجف باالتصاالت االركرتونة  عن طيردق

candidature)2   بارتكجف  ارصافة  رتقةدم هذه اخلةماتوارتعيردفة  وتتعجق بارشيروط ارتقنة ،

حتةدة سقف تكجف  واإلجيراء ارذي دسهح بفتح مكرنات اخلةم  ارعام  عجى املنافس ،  رهو

اخلةم  ارعام ، كرن أن ارتكجف  اريت ستؤخذ بعني االعتبار رتقةةم ارتكجف  ارفعجة  رجخةم  

 .3ارعام  ال ميكن أن تتعةى االرتاامات احملةد  يف اإلجابات املخصص  رطجبات ارعيروض

، تبعا رطجب ارعيروض املعجن 2000، يف مارس "نسة  رالتصاالتارفير"رقة عةنت و

بارتاري املكجف بتقةدم و، كاملتعامل املؤهل، 2008عجةه يف ارثاني عشير من نرفهرب رسن  

إنشاء احلميرات وبارنسب  خلةم  اهلاتف  2009املكرنات ارثالث  رجخةم  ارعام ، وذرك رغاد  

                                                           
1 . Ibidem. 

 . خيص كل مكونة من مكونات اخلدمة العامة بطلب عروض عل  حد.  2

3 . La confortation du service universel des télécommunications, Op.cit. 

   Le service universel en deux mots, Op.cit. 
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بارنسب  رجةرةل ارعام  2007إىل غاد  و، (publiphonie) ضهان ارترصةل بواواهلاتفة  

 .1اخلةم  ارعام  رالستعالماتو

مبرجب منشرر وأجيري طجب عيرض آخير، عةنت، عجى إثيره،  2007يف ارفاتح من و

اخلةم  وكهتعامل مسؤول عجى خةم  ارةرةل ارعام  ،اررزدير املعين، ارفيرنسة  رالتصاالت

2007ارعشيردن من مارس سن  ورتاسع ابتةاء من ا ارعام  رالستعالم ملة  عامني،
2. 

 عجى وجرب تقةة، سابق ارذكير،االتصاالت االركرتونة وكها دنص قانرن ارربدة 

 :3اآلتة املتعامجني املكجفني بتقةدم مكرنات اخلةم  ارعام  باالرتاامات  واملتعامل أ

   مطابق(la conformité)  ري نرعة  نشير قةه  معادو االرتاامات املتعجق  بنرعة  اخلةم

 اخلةم  احملةد  يف دفرت ارشيروط؛

  جةور  وإعةاد بةان(un catalogue )  اخلةمات ارضيرورد ؛ورتعيردفات اخلةم  ارعام 

   عجى األقل، قبل ارشيروع يف  ،رسجط  ارضب ، مثانة  أداموتقةدم ارتعيردفات رجرزار  املعنة

 تطبةقوا؛

   ت املطبق ؛بارتعيردفاوإعالم املستعهجني بعيرضوم رجخةم  ارعام 

 عةم تغةري ارشيروط املادد  الستعهال خةم  معةن  إال بعة إعالم مستعهجةوا؛ 

  ارتفيردق وارتهةةا(séparation )  باقي اخلةمات املقةم  يف كل من وبني اخلةم  ارعام

 .ارعقرد املربم  مع مستعهجةواوارعيرض، ارفرتير ، 

                                                           
1 . La désignation des opérateurs chargés du service universel, http://www.arcep.fr. 
2 . Ibidem. 
3 . Les obligations des opérateurs en charge du service universel, http://www.arcep.fr.  

http://www.arcep.fr/
http://www.arcep.fr/
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 عةني املتعامجني مبرجب ارقانرنيف طيرق ت جتةر اإلشار  أنه مت إدخال نرع من ارجةرن  

يف  وتتهثل أساسا ،1املتعجق بتطردير املنافس و، 2006سن   جانفياملؤرخ يف ارثارث من  

ارسهاح بتعةني عة  متعامجني ملكرن  واحة  من مكرنات اخلةم  ارعام ، كها يمحت مبشارك  

 .2يف هذا اجملال (infranationaux)متعامجني أجنبةني 

 سلطة ضبط اخلدمة العامة لالتصاالت:  ةثالثالفقرة ال

ظوير مصطجح ارضب  يف فيرنسا، عجى األقل يف ارفقه، يف بةاد  ارثهانةنات مع امليرحج  

ارسجطات اإلدارد  املستقج ، غري أنوا مل تعيرف ترسعا قبل إنشاء اجملجس األعجى  األوىل رتطرر

1969عام ( audiovisuel)رجسهعي اربصيري 
 .صل يف نشير هذا املفورمكانت املنافس  األو، 3

أنشئت حبكم 4ارربدة سجط  إدارد  مستقج  وإن سجط  ضب  االتصاالت االركرتونة  

دخجت حةا ارعهل يف و سابق ارذكير،،1998ارعشيردن من جردجة  سن  وقانرن ارسادس 

 Autorité de)حتت تسهة  سجط  ضب  االتصاالت  1997اخلامس من جانفي سن  

Régulation des Télécommunications (ART)) ،وسعت صالحةاتوا رتشهل و

، مع دخرل حةا ارتنفةذ قانرن 2000ارعشيردن من ماي سن  و اخلةمات ارربدةد  يف ارراحة

ارربدة و، رتصبح تسهةتوا سجط  ضب  االتصاالت االركرتونة  5ضب  نشاط ارربدة

                                                           
1 . La loi n° 2008-3 du 03 Janvier 2008, pour le developpement de la concurrence au service 

des consommateurs, JORF n° 0003 du 04 Janvier 2008. 
2 . La désignation des opérateurs chargés du service universel, http://www.arcep.fr. 
3 . La notion Européenne de régulation, dérégulation et re-régulation,    

http://www.eurosig.eu/article. 
4 . Présentation/L’institiution, qu’est ce que l’autorité ? http://www.arcep.fr. 
5 . La loi n° 2005-516 du 20 Mai 2005, relative à la régulation des activités postales, JORF du 

21 Mai 2005. 

http://www.arcep.fr/
http://www.eurosig.eu/article
http://www.arcep.fr/
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(Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des 

Postes (ARCEP).) 

مكرن  من سبع  أعضاء، دعني ثالث   (collège)تتكرن هذه ارسجط  من جمهرع  

من بةنوم اريررةس، من طيرف ررةس اجلهوررد ، باقرتاح من اررزدير األول، أما بقة  ومنوم، 

متتة عوة  األعضاء  ،ررةس جمجس األم واألعضاء فةعةنرن من طيرف ررةس اجملجس اررطين 

مع ( non compatible)موهتوم ال تترافق و ست  سنرات غري قابج  رجتمةدة، ارسبع  إىل

تضم ارسجط  إضاف  إىل هؤالء و ،وظةف  عهرمة  وأي نشاط آخير، سراء كان مونةا أ

مةديردات تعهل حتت مسؤورة  مةدير ( 6)دعهجرن عجى مسترى مثان  ًامرظف 170األعضاء، 

 .1عام

 2استشارد  ملساعةتوا يف أداء مواموا كجمن  كها قامت سجط  ارضب  بإنشاء أجوا 

تنش  مع )اريرب  وارترصةل  4املستوجكني، جلن  3، جلن (prospective)االستكشاف 

جمهرع  ورالتصاالت االركرتونة ،  االستشارد  5، ارجمن (مقةمي اخلةماتواملتعامجني 

، (GRACO)امجني املتعوارربدة، اجلهاعات احملجة  واالتصاالت  ارتبادل بني سجط  ضب 

 la boucle locale et la)رجخرباء مكجفتني مبعاجل  املشاكل ارتقنة   6باإلضاف  إىل جلنتني

fibre optique)7. 

                                                           
1 . Présentation/L’institution, qu’est ce que l’autorité ? http://www.arcep.fr. 

 ".le comité"جنة هنا يقصد بالل.  2

 ".le comité"يقصد باللجنة هنا .  3

 ".le comité"يقصد باللجنة هنا .  4

 ."la commission"يقصد باللجنة هنا .  5

 ".le comité"يقصد باللجنة هنا .  6

7 . Présentation/L’institution, qu’est ce que l’autorité ? Op.cit. 

http://www.arcep.fr/
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ارربدة يف ارتكفل مبيرافق  انفتاح هذا وتتهثل موه  سجط  ضب  االتصاالت االركرتونة  

ارسوير عجى إقام  منافس   رضب  األسراق املعنة ، ودورها اريررةسي هوارقطاع عجى املنافس  

أهم وسةج  تعتهة عجةوا ارسجط  هي حتجةل ارسرق و ،1شيردف  رفارة  املستوجكنيوفعجة  

، حتةدة املتعامجني ذوي ارقةر  ارعارة  مع حتةدة (pertinent)غادتوا حتةدة األسراق املوه  و

 .2ارتااماتوم

تطبق ( pouvoir de sanction)تتهتع هذه ارسجط  اإلدارد  املستقج  بسجط  عقابة  

كها كجفت  احملةد  يف دفاتير ارشيروط،وعجى املتعامجني ارذدن ال دجتامرن بارشيروط املتفق عجةوا 

تسةري املرارد اربشيرد  وهذه ارسجط  بتحةدة مساههات املتعامجني يف متردل اخلةم  ارعام  

إدارد  قابج  رجطعن  تنتج ارسجط ، يف أداء مواموا، قيراراتو ،املرضرع  يف خةم  املتعامجني

 le juge)ارقاضي ارقضاري  وأ أمام ارقاضي اإلداري عجى مسترى جمجس ارةور ،

judiciaire )  عجى مسترى احملكه(la cours d’appel)3. 

وسعت مواموا، املذكرر  أعاله، إىل ارسوير عجى انفتاح قطاع ارربدة  2000يف عام و

هي تعهل باملساعة  مع مماثالتوا يف و، ربدةيعجى املنافس  بإصةار رخص ممارس  ارنشاط ار

 عجى مسترى جواز ارضابطني األوروبةني اإلحتاد األوروبيبقة  ارةول األعضاء يف 

 Organe de Régulateurs Européens des)رالتصاالت االركرتونة  

Communications Electroniques(ORECE) )ارذي حل حمل جمهرع  ارضابطني و

2009منذ ددسهرب ( Groupe des Régulateurs Européens(GRE))األوروبةني 
4. 

                                                           
1 . Loi n° 96-659 du 26 Juillet 1996, Op.cit., Art L.32/1. 
2 . Ibidem. 

    Présentation/L’institution, qu’est ce que l’autorité ? Op.cit. 
3 . Ibidem. 
4 . Ibid. 
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 :خالصة الفصل األول

، من طيرف ررةس األميردكة  1907استعهل مصطجح اخلةم  ارعام ، ألول مير  عام 

رجواتف وارتجغيراف كاسترياتةمة  جتارد  السرتجاع االحتكار ارذي كانت تتهتع به املؤسس  بال إىل 

ارذي ال دعترب جميرد تغةري نقةض رجهفورم األوروبي رجخةم  ارعام ، ، وهر األمير ار1698غاد  

رتسهة  امليرفق ارعهرمي، وإمنا مت تبنةه خةم  رالجتاه ارجةرباري ارةاعي إىل حتيردير سرق ارسجع 

ير كل ظواخلةمات، ورغم حيرص هذا املفورم عجى ضهان موام املنفع  ارعام ، إال أنه قام حب

شأنوا جعل امليرافق ارعهرمة  يف ميراكا قر  وهةهن  بارنسب  رجهؤسسات  ارسجركات ارعهرمة  اريت من

املنافس  وارناشط  يف نفس اجملال، من احتكار عهرمي، امتةازات ارسجط  ارعهرمة ، وارقراعة غري 

 ,يف معادري تعيردف امليرفق ارعهرمياملأررف ، األمير ارذي أنتج أزم  

مل دوتم هذا األخري  ،املنتج رإلحتاد األوروبي كم اهلةفورغم أههة  املرضرع، إال أنه  حب

إال باخلةمات ذات ارطابع اإلقتصادي بغض ارنظير عن نظام مجكةتوا، وباستثناء ارتعيردفات ارقطاعة  

رجخةم  ارعام ، مل تتطيرق ره ارجمن  األوروبة ، يف خمتجف بالغاتوا وتعجةهاتوا، إال بصف  مرجا  

حةث قةمت عجى أساس خةم  قاعةد ، تضهن جلهةع امليرتفقني ومبا خيةم ارنشاطات االقتصادد ؛ 

مقابل تعيردفات متاح  رجمهةع وبنرعة  ذات  االستفاد  من بعض اخلةمات املعترب  كضيرورد ،

مسترى عام، قاره  عجى مبةأ املساوا ، ارعهرمة ، االستهيرارد ، ارتكةف، وشفافة  ارتسةري، 

ساههت يف تطردير اخلةمات ذات املنفع  ارعام  يف  اريتارتهردل وحتةدة ارتعيردفات، وهي املبادئ 

 .كثري من ارةول األعضاء اريت مل توتم بوذه املبادئ من قبل

وعجى خالف ارجمن  األوروبة ، رعب ارقاضي األوروبي دورا معتربا يف حتةدة معامل 

االجتهاعة  اريت اخلةمات ذات املنفع  ارعام ، مستثنةا من تطبةق قراعة املنافس  كل من ارنشاطات 

ونشاطات ارسةاد  اررطنة ، ومقةةا رجخةمات ذات املنفع  االقتصادد   مةاها مببةأ ارتضامن،

ارعام ، مبا فةوا اخلةم  ارعام ، جبهج  من ارشيروط متكنوا من االستفاد  من استثناءات تطبةق قراعة 



 األول الفصل املفهوم األوروبي للخدمة العامة

 خـالصـــــــــة 

 

  

12 

ارعام  وارتفردض ارصيردح من  متثجت أساسا يف ارطابع االقتصادي رجخةم ، معةار املنفع  ،املنافس 

مع تأهةل ارةول األعضاء يف تقةدير معةار املنفع  ارعام  من جو ،  ،طيرف ارسجطات ارعهرمة 

وهذا عجى غيرار اريرقاب  املهارس   ب  ارجمن  األوروبة  من جو  أخيرى،وإخضاع هذا ارتقةدير ريرقا

اء ملؤسساتوا املكجف  بتسةري عجى ارطبةع  ارقانرنة  رجتعردضات املةفرع  من طيرف ارةول األعض

اخلةمات ذات املنفع  االقتصادد  ارعام ، عجى أساس ارتاامات امليرفق ارعهرمي، واريت اختذت 

ودشكل جمهل هذه ارقةرد سةاس  ارضب  . حص  معترب  يف ارنقاشات اريت دارت حرل هذا املرضرع

 .وبني إمتام موام املنفع  ارعام اريت جلأ إرةوا اإلحتاد األوروبي رجترفةق بني مبادئ املنافس  

إن مسأر  اخلةم  ارعام  مل تطيرح يف بقة  دول أعضاء اإلحتاد بنفس اربعة يف فيرنسا، أدن 

دبقى امليرفق ارعهرمي عجى عالق  باهلرد  اررطنة ، وكل مساس به دستقبل كهسأر  سةاسة  متس 

ة ارثقاف  االقتصادد  ارقاره  ض 1990وكانت أزم   ،بارةور االجتهاعي رجقطاع ارعهرمي

عن املرقف ارفيرنسي من  وارتنظةهة  اجلةدة  اريت فيرضت عجى املؤسسات ارعهرمة  كفةج  بارتعبري

املفورم األوروبي رجخةم  ارعام ، باإلضاف  إىل مطارب  فيرنسا رجوةئات األوروبة  بضيرور  جتسةة 

فيرنسا مل تتبنى مفورم اخلةم  وال دعين هذا بأن  ،مفورم امليرفق ارعهرمي يف ارنصرص األوروبة 

ارعام  وإمنا كان هلذا املرقف أثيرا يف طيردق  تبنةوا ره، حةث استجام األمير مة  معترب  وإجيراءات 

 .حتضريد 

 يف خمتجف بالغاتوا املتعجق  باخلةمات، ،1998ورغم تطيرق ارجمن  األوروبة  منذ 

عترب ذرك كإضاف  جةدة  رعةم تغةري رجخةمات ذات املنفع  ارعام ، استماب  ملطارب فيرنسا، مل د

حتجةل ارسةاس  األوروبة  رجهيرافق ارعهرمة ، حةث غذت مسأر  ضيرور  تبين تعجةه  إطار حرل 

اخلةمات ذات املنفع  ارعام ، تسهح بترضةح مؤهالت ارسجطات االقجةهة  يف حتةدة موام، سري 

 .رمي رةرمنا هذاحرل امليرفق ارعه ومتردل امليرافق ارعهرمة ، ارنقاش األوروبي
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اخلدمة  املواصالت مبفهوموتأثر املرفق العمومي اجلزائري للربيد  :الثاني فصلال

 العامة

يف  من طيرف اإلدار  ارعهرمة  كان امليرفق ارعهرمي يف اجلاارير مستغال استغالال مباشيرا

  وحيرد ،مع دخرل اقتصاد ارسرقو ، االقتصاددومجةع ارقطاعات مبا فةوا ارتمارد  

استغالل وارصناعة  بةأت ارةور  تتخجى شةئا فشةئا عن دورها يف تسةري واملهارسات ارتمارد  

 activités) قطاعات ارسةاد  اررطنة  يفامليرافق ارعهرمة  مع االحتفاظ عجى تةخجوا إال 

régaliennes)،  املؤسس  ارعهرمة  إىل االستغالل غري املباشير وفهن االستغالل املباشير

إىل اخلراص يف أغجب األحةان، إىل مفورم امليرافق  ،ارعهرمة  عن طيردق تفردضوارجهيرافق 

 . ، إىل اخلةم  ارعام  رجهيرفق ارعهرمياالقتصاددارعهرمة  ذات املنفع  ارعام  

قة كيرس و ،املراصالت من بني تجك اريت استمابت إىل هذا ارتحرلوكان قطاع ارربدة 

، احملةد رجقراعة ارعام  املتعجق  2000أوت  00 املؤرخ يف 00-2000 رقم ذرك يف ارقانرن

تقةدم خةمات وارالسجكة ، حةث مت إعةاده بوةف تطردير واملراصالت ارسجكة  وبارربدة 

يف مناخ تنافسي مع ضهان املصجح   ،بةون متةةاوشفاف   ،ذات نرعة  يف ظيروف مرضرعة 

، وفقا هلذا ارقانرن، بني ارالسجكة  جيهعواملراصالت ارسجكة  وفهيرفق ارربدة  ،1ارعام 

بني املنافس  اريت تعترب واملصجح  ارعام  اريت تعترب من أهم أركان امليرفق ارعهرمي ارتقجةةي، 

املنفع   و، مما دطبع عجى ارقطاع طبةع  امليرفق ارعهرمي ذاالقتصاديمن أهم أركان ارنشاط 

،  SPIGE( "Service public à intérêt général économique)"  االقتصاددارعام  

  .طبةع  اخلةم  ارعام  وأ

                                                           
 .01املادة  سابق الذكر،، 2000أوت  00املؤرخ يف  00-2000 رقم القانون.  1



 الثاني الفصل مبفهوم اخلدمة العامةتأثر املرفق العمومي اجلزائري للربيد واملواصالت 

 

  

15 

املراصالت ون طبةع  ميرفق ارربدة أإن نفس ارقانرن، يف أكثير من مرضع، دظوير ججةا ب

حةث أشـار يف املوـام اريت تضطجـع بوا  رالسجكة  هي عبار  عن خةمـ  عام ،اوارسجكة  

إىل موه   ،2ب  اجملالعن طيردق سجط  إدارد  مستقج  ختتص بض 1ارةورـ ، بصفتـوــا ميراقب

كها أشار يف عبار   ،3ارتنظةهة  رجخةم  ارعام وترفري خةمات مطابق  رألحكام ارتشيردعة  

ارالسجكة  هي خةم  عام  حيةد واملراصالت ارسجكة  وصيرحي  إىل أن طبةع  ميرفق ارربدة 

 .4مضهرنوا عن طيردق ارتنظةم

ارذي ظوير يف اررالدات املتحة   بذرك تكرن اجلاارير قة تأثيرت مبفورم اخلةم  ارعام و

مل دكن هذا ارتأثير من ناحة  تبين هذا املفورم كضيرور  ويف اررس  األوروبي، واألميردكة  

إمنا حتى من ناحة  ارقطاعات اريت كانت مرضرعا هلذا املفورم، وملتطجبات ارسرق فق ، 

يف ودات املتحة  أحةث دعترب قطاع املراصالت أول قطاع خيضع رجخةم  ارعام  سراء يف اررال

 .اجملهرع  األوروبة 

ما حمل ارةور  وما مضهرنوا ؟  ؟ فها مفورم اخلةم  ارعام  يف ظل ارقانرن اجلااريري

 .فصلفةوا؟ هي املسارل اريت سنتطيرق إرةوا يف هذا ار

                                                           
 .2املادة  نفس املرجع،.  1

 .1املادة نفس املرجع، .  2

 .8املادة نفس املرجع، .  3

 .7املادة نفس املرجع، .  4
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 مضمون وأهداف اخلدمة العامة يف اجلزائر: األول بحثامل

املراصالت مل دعيرف و  املتعجق  بارربدة احملةد رجقراعة ارعام 00-2000إن ارقانرن 

إمنا تطيرق إىل تعيردف كل من اخلةم  ارعام  رجهراصالت ارسجكة  واخلةم  ارعام  بصف  عام  

 .اخلةم  ارعام  رجربدة كل عجى حةاوارالسجكة  و

منه، ( 6)ارالسجكة  يف املاد  ارثامن  وحةث عيرف اخلةم  ارعام  رجهراصالت ارسجكة  

جعل " أنوااملصطجحات املستعهج  يف جمال املراصالت، بو  خمتجف املفاهةم املخصص  رضبو

قةر األدنى من اخلةم ، تتهثل يف خةم  هاتفة  ذات نرعة  خاص  وكذا رحتت تصيرف اجلهةع ا

 ،"بث وإرسال املكاملات املستعمج  وتقةدم خةمات استعالمة  وكذا درةل هاتفي رجهشرتكني 

املخصص  رضب  و( 9)فقة عيرفوا نفس ارقانرن يف مادته ارتاسع  أما اخلةم  ارعام  رجربدة 

جعل حتت تصيرف اجلهةع ارقةر األدنى من " املصطجحات املستعهج  يف جمال ارربدة بـواملفاهةم 

عة   وطيرف متعامل أحمترى خاص مرفير من واخلةم  تتهثل يف خةم  بيردةد  ذات نرعة  

 ."بسعير معقرلوقجةم ارربدةي يف مجةع نقاط اإلومتعامجني بطيردق  مستهير  

قهنا باجلهع بني ارتعيردفني املقةمني أعاله، مع استبعاد حتةدة احلة األدنى رجخةم ،  رر

املشرتك رجخةم  ارعام  يف أن اخلةم  ارعام  هي ارضهان وفسنتهكن من ضب  املفورم ارعام 

يف إطار  ،معقرر  جلهةع امليرتفقني احلة األدنى من اخلةم  من طيرف متعامل مقابل أسعار

 .ارقابجة  رجتكةفواحرتام املساوا ، االستهيرارد ، ارعهرمة  

من ارراضح أن ارتعيردف املستنب  أعاله ال دستريف ركل أركان اخلةم  ارعام  ال سةها و

ارالسجكة  ختتجف واملراصالت ارسجكة  وال دعين هذا أن طبةع  ميرفقي ارربدة وركن املنافس ، 
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م  أن نفس ارقانرن ارذي ضب  مفورم اخلةم  ارعام  نص يف مادته عن اخلةم  ارعام  حب

 .املراصالت تقةم يف مناخ تنافسيواألوىل عجى أن خةميت ارربدة 

كجها تعجق األمير خبةم  عام  جيب حتةدة قةرها األدنى،  ،إذن وفقا رجقانرن اجلااريري

اريت حتةل إىل  ،00-2000من ارقانرن ( 7)املنصرص عجةه يف املاد  ارسابع  حمتراها و

امليرسرم  رارتنظةم املتخذ رتطبةق هذه املاد  هو ،ارتنظةم مسأر  حتةدة مضهرن اخلةم  ارعام 

احملةد ملضهرن اخلةم  ارعام  رجربدة  2000 جران 28املؤرخ يف  202-00ارتنفةذي رقم 

 .كةفة  متردجواو ارتعيردفات املطبق  عجةواوارالسجكة  واملراصالت ارسجكة  و

 اخلدمة العامة للربيد :ولاأل طلبامل

مت تعيردف اخلةم  ارعام  رجربدة حبكم ارقانرن، أما مضهرنوا، هةفوا، كةفة  متردجوا 

 .وارتعيردفات املطبق  عجةوا فكانت مرضرعا رجتنظةم

 تعريفها، مضمونها و أهدافها: الفقرة األوىل

م  تتهثل يف خةم  ضهان رجمهةع ارقةر األدنى من اخلةارب 00-2000عيرفوا ارقانرن 

عة  متعامجني بطيردق  مستهير   وحمترى خاص مرفير من طيرف متعامل أوبيردةد  ذات نرعة  

 .بسعير معقرلويف مجةع نقاط اإلقجةم ارربدةي و

أما  ،1ترزدع املاد  ارربدةد وتيرحةل وارقانرن اخلةم  ارربدةد  جبهع  رقة عيرف هذاو

ق ـارصنادد و  أـان ارتعبئـاد  ارربدةد  من مكـم املـتسجةول ـنقواجلهع فوي عهجة  تتهثل يف مجع 

                                                           
املادة الربيدية هي كل إرسال تسمح مواصفاته التقنية بالتكفل به يف الشبكة الربيدية من بينها مواد املراسلة، .  1

املادة ) ةبدون قيمة جتاري وكذا الطرود الربيدية احملتوية عل  بضائع بقيمة أواليوميات واجلرائد واجملالت والكتب 

 (، سابق الذكر00-2000من القانون رقم  9/0
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أما اررتحةل فةتهثل يف  ،وضعت فةوا إىل غاد  اررصرل إىل ارشبك  ارربدةد  يـ  ارتـارربدةد

بارترزدع دقصة وعهجة  إدصال املاد  ارربدةد  من ميركا ارترزدع عن طيردق كل وسارل ارنقل؛ 

امليراكا املكجف  بتنظةم ارترزدع إىل غاد  تسجةم املاد  رعهجة  اريت تنطجق من ارفيرز املنما يف ا

 .ارربدةد 

فقة تطيرق إىل ارنشاطات ارربدةد  مرضرع  202-00أما امليرسرم ارتنفةذي رقم 

( 8)حةث تنص املاد  ارسادس   ،كذا احلة األدنى ارراجب ضهانه من خالرهواخلةم  ارعام  

 :ات ارتارة اخلةم  ارعام  رجربدة تشهل ارنشاط أنمنه عجى 

 مبا يف ذرك اركتب، (كغ 2) بيردة اريرسارل يف ارنظام ارةاخجي إىل غاد  كةجرغيرامني ،

 ارةوردات؛وارفوارس 

 يف ارنظام ارةاخجي؛ 2ذات ارقةه  املصيرح بواو 1اريرساالت املرصى عجةوا 

 كغ؛ 20ىل غاد  وزن إ ارنظام ارةاخجي 3طيرود 

 ؛4بيرقةات ارنظام ارةاخجي 

 ؛1ارسةكرغيرامات 

                                                           
 9/7املادة ) تسلم مقابل وصلوالتلف  واملادة املوص  عليها هي كل مادة بريدية مضمونة جزافيا ضد خطر الضياع أ.  1

 (، سابق الذكر00-2000من القانون رقم 

يه طبقا للقيمة املصرح بها من طرف املرسل يف اإلرسال بقيمة مصرح بها هي مادة بريدية يكون حمتواها مؤمنا عل.  2

 (، سابق الذكر00-2000من القانون رقم  9/6املادة ) تلف وحالة ضياع أ

 (، سابق الذكر00-2000من القانون رقم  9/10املادة ) رزمة حتتوي عل  بضائع خمتلفة والطرد الربيدي ه.  3

الربق شكل من أشكال املواصالت و، إليهجل تسليمه للمرسل عن طريق الربق من أ لإلرسالالربقية هي حمرر معد .  4

 واستنساخا عن بعد، ملضمون كل وثيقة مثل احملرر أو، إرساالالالسلكية مستمل يف كل عملية تضمن والسلكية 

من القانون رقم   20-6/22املادة ) استنساخ عن بعد لكل نوع من املعلومات بهذا الشكل وصورة ثابتة أ واملطبوع أ

 (، سابق الذكر2000-00
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 حراالت ارتقاعة؛وع املعاشات دف 

  ساكن 800حضرر بيردةي يف كل جتهع سكاني دفرق. 

من هذا امليرسرم، إىل ارنشاطات املذكرر  سابقا ( 7)رقة أضافت املاد  ارسابع  و

املكرن  حملترى اخلةم  ارعام ، ارتكفل باألشخاص املعاقني عن طيردق ختصةص شبابةك و

 .هح اإلمكانةات بذركخاص  يف املؤسسات ارربدةد  عنةما تس

فهن ارراضح أن املشيرع مل خيضع إىل نظام اخلةم  ارعام  كاف  اخلةمات ارربدةد  وإمنا 

 .خص بوا جاءا معةنا

من نفس امليرسرم عجى ( 6)أما خبصرص احلة األدنى هلذه اخلةم ، فتنص املاد  ارثامن  

يف هذه و ،ترزدعه بانتظامومجع ارربدة وأن اخلةم  ارعام  رجربدة تتهثل يف ضهان ارتراتير 

 وما مل تطيرأ حاالت أويف كل أدام ارعهل ووفقا رتعجةهات دفرت ارشيروط ارعام ، واحلار ، 

 :ظيروف جغيرافة  استثنارة ، دتم عجى األقل ضهان ما دجي

 تفيردغ نقاط ارتمهةع؛ 

 ارترزدع يف كل عنران؛ 

  ،األحماموحيةد هذا ارتراتير حسب احلاجات وتراتير ترقةيت معترب. 

                                                                                                                                                                                
مسعية لالستعمال اخلاص باملكفوفني يف عالقاتهم مع هيئة املكفوفني  وعبارة عن طباعة مكتوبة أ والسيكوغرام ه.  1

 (، سابق الذكر00-2000من القانون رقم   9/11املادة ) املعرتف بها رمسيا
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ارتنظةم كانا كفةجني بتعيردف اخلةم  ارعام  رجربدة، حصير مرضرعوا وإذن فارقانرن 

ضهانوا وفقا رتعجةهات دفرت ارشيروط املجام رجهتعامل وتم مااورتوا تو ،حتةدة قةرها األدنىو

 .امليرخص الستغالل هذه اخلةم 

ا بانسحاب املتعجق  أساسونظام اخلةم  ارعام   عالو  عن األسباب اريررةسة  رتبينو

ضيرور  تكةفوا مع متطجبات ارسرق ارتنافسة ، وارتمارد  و  االقتصاددارةور  عن ارنشاطات 

 :1حةد املشيرع أهةافه من تبين هذا ارنظام يف

 دميرم  ارنشاط ارربدةي؛ 

  ارطابع ارعام رجخةم  ارربدةد ؛ 

 استهيرارد  اخلةم  ارعهرمة ؛ 

 حتةدة ارتعيردف  بأسعار معقرر ؛ 

 نتارج يف نرعة  اخلةم ؛ومارة  و  نتارج إدارد 

  أمن األمرال املردع . 

 :طرق متويلها و التعريفات املطبقة عليها: ثانيةالفقرة ال

 :اخلةم  ارعام  رجربدة من تستفةة

   ةد مبارغه يف قرانني املارة ؛حتارذي وارتهردل احملتهل من ارةور 

                                                           
دد ملضمون اخلدمة العامة للربيد واملواصالت ، احمل2000جوان  28، املؤرخ يف 202-00املرسوم التنفيذي رقم .  1

جوان  29، املؤرخة يف 09، ج ر ج ج، العدد 0السلكية والالسلكية والتعريفات املطبقة عليها وكيفية متويلها، املادة 

2000. 
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  من رقم أعهاهلم بعة  (% 0) باملار    احملةد  بثالثواملساههات احملتهج  من متعامجي ارربدة

اريت دبجغ كشف مفصل وارةورة ، وخصم ارتكارةف املتصج  بتبادل احلسابات اررطنة  

ع  أشوير بعة عنوا، مصةق من قبل حمافظ حساباتوم إىل سجط  ارضب  يف أجل أقصاه أرب

 .حةث تسةد هذه املساهه  سنردا يف دفع  واحة  نواد  ارسن  املارة ،

حمةد  مسبقا عن طيردق ارتنظةم، وفقا  فوي رجربدة تعيردفات اخلةم  ارعام  صرصأما خب

املراصالت ارسجكة  واحملةد ملضهرن اخلةم  ارعام  رجربدة  202-00ملجحق امليرسرم ارتنفةذي 

ختتجف هذه ارتعيردفات باختالف املاد   ،كةفة  متردجواوارتعيردفات املطبق  عجةوا وارالسجكة  و

 :1هي تترزع كها دجيوالف وزنوا، اختوارربدةد  

  بارنسب  رجيرسارل؛ دج 76 إىل دج 4,5من 

  بارنسب  ريرزم ارربدة؛ دج 82 إىلج د 10من 

 بارنسب  رجهطبرعات؛ دج 7 إىل دج 2 من 

 4,5 بارنسب  رجبطاقات ارربدةد ؛ دج 

 املطبرعات ارةورد ؛وبارنسب  رجميرارة  100/دج1 إىلغ 100/دج 0,2 من 

  دج بارنسب  رجطيرود؛ 60 إىلدج  20من 

  دج بارنسب  رجربقةات؛ 11,90 إىلدج  0,35من 

                                                           
ملندرجة التعريفات املطبقة عل  أداءات وخدمات الربيد واملواصالت السلكية والالسلكية املزيد من التفصيل طالع .  1

 .صاحلالية،  من املذكرةامس اخلامللحق ،  سابق الذكر 202-00ضمن اخلدمة العامة، امللحقة باملرسوم رقم 

270. 
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  جمانافوي تقةم حراالت ارتقاعة ودفع املعاشات ات وارسةكرغيرامأما خةميت. 

 ةالالسلكيواخلدمة العامة للمواصالت السلكية : الثاني املطلب

  متردجوا ، أما كةفةممت تعيردفوا، حتةدة مضهرنوا وأهةافوا حبكم ارقانرن و ارتنظة

 ,وارتعيردفات املطبق  عجةوا فكانت مرضرعا رجتنظةم

 تعريفها، مضمونها و أهدافها: الفقرة األوىل

بارضهان، رجمهةع، ارقةر األدنى من اخلةم  اهلاتفة   00-2000عيرفوا ارقانرن  

 .ارقابجة  رجتكةفوارعهرمة  واالستهيرارد  وذات نرعة  خاص ، يف إطار احرتام مبادئ املساوا  

 :بـ( 16- 6املاد  )كها حةدها مبرجب نفس املاد  

  إرسال املكاملات املستعمج ؛وبث 

 تقةدم خةمات استعالماتة ؛ 

  ركرتوني؛إوتقةدم درةل هاتفي رجهشرتكني يف شكل مطبرع 

  تاودة كامل اررتاب اررطين بارغيرف اهلاتفة  امليركب  عجى األمالك ارعهرمة. 

، 202-00غته املاد  اريرابع  من امليرسرم ارتنفةذي نفس احملترى ارذي أعادت صةا رهو

 :كها دجي ارالسجكة واحملةد  ملضهرن اخلةم  ارعام  رجهراصالت ارسجكة  

 :تشهل اخلةم  ارعام  عجى اخلصرص ما دأتي

 ارترصةل براسط  غيرف هاتفة  ميركب  عجى ارطيردق ارعهرمي؛ 
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 ترصةل ارنةاءات املستعمج ؛ 

  ل املشرتكنيدرةوتقةدم خةم  اإلرشادات. 

 : 1إن اهلةف من إخضاع هذا ارقطاع إىل نظام اخلةم  ارعام  هر

 ضهان ارنفاذ إىل ارشبك  اهلاتفة ؛ 

 دميرم  تقةدم اخلةم  اهلاتفة ؛ 

 اررصل بارشبكات ارعهرمة  رضهان استهيرارد  اخلةم ؛ 

 حتةدة ارتعيردف  بأسعار معقرر ؛ 

  جتارد  متهةا وتقنة   نرعة  خةم. 

 طرق متويلها و التعريفات املطبقة عليها: نيةثاالفقرة ال

املذكرر أعاله كةفة  متردل اخلةم  ارعام   202-00 رقة بني املشيرع وفقا رجهيرسرم

 :جكة ، حةث تستفةة هذه األخري  منارالسورجهراصالت ارسجكة  

   احملةد  مبارغه يف قرانني املارة ؛وارتهردل احملتهل من ارةور 

 احملةد  نسبوا وفقا ربنرد و ارالسجكة ون متعامجي املراصالت ارسجكة  املساههات احملتهج  م

 .ارشيروط دفرت

                                                           
 .0، سابق الذكر، املادة 202-00املرسوم التنفيذي رقم .  1
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ارالسجكة ، وأما خبصرص ارتعيردفات املطبق  عجى اخلةم  ارعام  رجهراصالت ارسجكة  

ن املشيرع مل حيةد إال إوعجى عكس اخلةم  ارعام  رجربدة اريت مت تفصةل تعيردفاتوا بةق ، ف

مل دتم و ،اريت تؤدى جمانا بةون تكارةفوارطرارئ  جق  بترصةل نةاءاتتعيردف  اخلةم  املتع

ال اجلو  وحتى اإلشار  ال إىل طيردق  حتةدة تعيردفات اخلةمات األخيرى مرضرع اخلةم  ارعام  

 . 1املؤهج  رتحةدةها

                                                           
خلدمة العامة، التعريفات املطبقة عل  أداءات وخدمات الربيد واملواصالت السلكية والالسلكية املندرجة ضمن ا.  1

 .سابق الذكر 202-00ملحق املرسوم التنفيذي رقم 
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 شروط استغالل اخلدمة العامةوأنظمة، إجراءات : نيالثا بحثامل

ارالسجكة  وت املراصالت ارسجكة  آمنشوالل شبكات استغ وإن االستفاد  من إنشاء أ

دتم تيرخةصوا  ًا،ترفري خةمات ارربدة، من طيرف متعامجني، دتم من خالل أنظه  حمةد  قانرنو

 .شيروط معةن وتبعا إلجيراءات 

 أنظمة استغالل اخلدمة العامة : املطلب األول

رسجكة  منشات املراصالت اواستغالل شبكات  ورقة خصص املشيرع إلنشاء أ

 ارالسجكة  أربع  أنظه ومنشات املراصالت ارسجكة  واستغالل شبكات  وارالسجكة  إنشاء أو

إىل  منوا خيصص كل نظام، نظام االعتهادونظام اريرخص ، اررتخةص، ارتصيردح اربسة   هي

ترفري اخلةمات واخضع املشيرع إنشاء، استغالل و. 1نرع معني من أنراع هذه ارشبكات

، مع  ارتصيردح اربسةوهي نظام ارتخصةص، اررتخةص ودةد  رثالث  أنظه ، اررب اتاألداءو

ر  رقة أحال ارقانرن إىل ارتنظةم مسأو ،2ختصةص كل منوا إىل نرع معني من اخلةمات ارربدةد 

 .اخلةمات اخلاضع  ركل نرع من األنظه  املذكرر  أعالهوحتةدة أنراع ارشبكات 

 اصالت السلكية والالسلكيةأنظمة استغالل املو:  الفقرة األوىل

إصةار امليرسرم ارتنفةذي و، مت إعةاد 00-2000من ارقانرن  01تطبةقا رجهاد  

املتعجق بنظام االستغالل املطبق عجى كل و، 2001املؤرخ يف ارتاسع من ماي  01-120

عجى خمتجف خةمات املراصالت ونرع من أنراع ارشبكات مبا فةوا ارالسجكة  اركويربارة  

                                                           
 .01و 26املادتان ، سابق الذكر، 00-2000 رقم القانون.  1

 .82و 81املادتان نفس املرجع، .  2
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 00يف  املؤرخ 182-07متم مبرجب امليرسرم ارتنفةذي رقم وعةل و .ارالسجكة و ارسجكة 

 .2007ماي 

اء ــا مليرسرم تنفةذي، إنشــ  وفقـ ، املهنرحـــيرخصـرم رنظام ارـأخضع هذا امليرسو

ترفري خةمات  وأ/ارالسجكة ، وواستغالل شبكات عهرمة  رجهراصالت ارسجكة   وأ/و

 .1االنرتنتل ارصرت عجى هاتفة  مبا فةوا خةمات حترد

 :، املهنرح من طيرف سجط  ارضب 2خضع رنظام اررتخةصأيف حني 

  اريت تستعهل األمالك ارعهرمة  مبا فةوا األمالك اهلريتةاد ؛ 3ارشبكات اخلاص 

  ؛ اإلنرتنتخةمات ترفري ارنفاذ إىل االنرتنت؛ مبا يف ذرك حتردل ارصرت عجى 

  من نظام  نةدةمستأجير  من متعامجني مستفارشبكات اريت ال تستعهل إال طاقات

 اريرخص ؛

  خةمات ارتصةدق االركرتونيوأوددرتكس؛ ميراكا ارنةاء؛. 

 :ـأما نظام ارتصيردح اربسة  املسبق رةى سجط  ارضب ، فةتعجق ب

                                                           
، املتعلق بنظام االستغالل املطبق عل  كل نوع من أنواع 2001ماي 09املؤرخ يف  120-01 رقم املرسوم التنفيذي.  1

، ج ر ج ج، 2 املادةات مبا فيها الالسلكية الكهربائية وعل  خمتلف خدمات املواصالت السلكية والالسلكية، الشبك

 .2001ماي  10، املؤرخة يف  27العدد 

 00املؤرخ يف  182-07 رقم املتممة مبوجب املادة الثانية من املرسوم التنفيذيو، املعدلة 0نفس املرجع، املادة .  2

 .2007جوان  07، املؤرخة يف 07ج ، العدد  ، ج ر ج2007ماي

ال سلكية والشبكة اخلاصة بشبكة مواصالت سلكية  ، سابق الذكر،00-2000 رقم  عرفت املادة الثامنة من القانون. 3

إما واملعنوي الذي ينشئها، و خمصصة إما لالستعمال اخلاص حينما ختصص الستعمال الشخص الطبيعي أ

معنويني منظمني عل  شكل و ختصص لالستعمال من طرف عدة أشخاص طبيعيني أ لالستعمال املشرتك حينما

تسم  هذه الشبكة اخلاصة شبكة داخلية إذا أنشئت و ،جمموعة مغلقة للمستعملني بغرض تبادل املكاملات الداخلية

 .ية أخر أية ملكو كلها عل  نفس امللكية دون استعمال األمالك العمومية مبا فيها األمالك اهلريتيزية أ
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 خةمات ارتةجكس؛ 

   ارالسجكة  ذات ارقةه  املضاف ، باستثناء اخلةمات اهلاتفة  وخةمات املراصالت ارسجكة

احملةد ، يف قاره  مجحق  بامليرسرم ارتنفةذي املذكرر و ،تيرخةصات ورخص أمرضرع 

 :فةها دجي ،أعاله

  تسمةل رسارل صرتة  يف واستالم وتتهثل هذه اخلةم  يف تبادل  :اريرسارل ارصرتة

 مرزعات صرتة  ميكن االتصال بوا انطالقا من خطرط هاتفة  عادد ؛

 وددرتاكس أ(Audiotex:) تفاعجة  بني مشرتك  وأ االجتاه هي اتصاالت وحةة و

إعاد  تشكةل اريرسارل وآر  تترىل ارتعيرف عجى اركالم ويف ارشبك  اهلاتفة  

 ارصرتة ؛

  االجتهاع عن بعة(téléconférence) : هي خةم  تسهح بيرب  اتصال متاامن و

 تبادل رسارل مكترب ؛ وبني ثالث  أشخاص عجى األقل رتبادل صرتي أ

  فةةدرتاكس(vidéotex) :السجكة  متكن من وهي خةمات مراصالت سجكة  و

مكترب  عجى شاش  عيرض حسب ارصةغ  وتقةدم، مليرتفق ما، رسارل آرفا رقهة  

 اريت تسهح حملط  طيرفة  متباعة  بارنفاذ إىل مرزع عرب ارشبك  اهلاتفة  ارتفاعجة 

 ؛شبك  تيراسل املعطةاتواحملرر  

  بوا يف اررقت احلقةقي،  لميكن االتصاهي منظرم  ترثةق حمسرب  : بنك املعجرمات

 كها هي حتادثة  براسط  مطاردف مرصرر  باحلاسرب عرب شبك  تيراسل املعطةات؛
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 ختادن معجرمات يف شكل رسارل وقيراء  وهي مبثاب  تبادل : االركرتونة  اريرسارل

ميكن رجهيرسل إرةه قيراء  ومعطةات بني املرزعات املرجرد  يف مراقع متباعة ، 

 . يف وقت مؤجلواملبعرث  يف وقت حقةقي أاريرسار  

 1منشأ  السجكة  كويربارة  وكل جتوةا مطيريف أ أما نظام االعتهاد فأخضع ره املشيرع

 :ن دكرنألخمصص 

   ؛2ارالسجكة ومرصرال بشبك  عهرمة  رجهراصالت ارسجكة 

 مسترردا؛ ومصنرعا رجسرق ارةاخجة  أ 

 معيروضا رجبةع؛ وخمصصا رجبةع أ 

 دكرن مرضرع إشوار ومبقابل أ وس جماني أمرزعا عجى أسا. 

قةاسات معتهة قانرنا ومن قبل خمرب جتارب ومن قبل سجط  ارضب  أ االعتهادمينح و

 .من طيرف هذه ارسجط 

نه أرغم أن املشيرع مل درضح بصرر  ججة  نظام االستغالل املتعجق باخلةم  ارعام ، إال 

 اخلةم  ارعام  يف جمال املراصالت ارسجكة   بارضب  إىل مضهرنورجعنا إىل اررراء قجةال،  رر

 

                                                           
جتهيز يستعمل ذبذبات هريتيزية و التجهيز املطريف الالسلكي الكهربائي كل شبكة أو املنشأة أو يقصد بالشبكة أ.  1

من  6/10املادة ) لغرض بث موجات يف الفضاء احلر، مبا يف ذلك الشبكات اليت تستعمل طاقات األقمار الصناعية

 (، سابق الذكر00-2000القانون رقم  

 6/12املادة ) للجمهور مستعملة لتقديم خدمات املواصالتود بالشبكة العمومية كل شبكة مواصالت منشأة يقص.  2

 (، سابق الذكر00-2000من القانون رقم 
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، فنمة أن اخلةم  ارعام  ال تتعجق فصلاألول من هذا ار بحثمرضرع امل 1ارالسجكة و

إرسال املكاملات وبارتحةدة اخلةم  اهلاتفة ، بث وإال باخلةمات مرضرع نظام اريرخص ، 

 .درةل هاتفي رجهشرتكنيواملستعمج ، تقةدم خةمات استعالماتة  

 أنظمة استغالل خدمات الربيد:  الفقرة الثانية

مت إصةار امليرسرم ارتنفةذي  00-2000من ارقانرن  80و 82تطبةقا رجهادتني 

املتعجق بنظام االستغالل املطبق عجى كل خةم  من و 20/12/2001املؤرخ يف  01-816

 .هكل أداءاتوخةمات ارربدة 

ترفري خةمات و لاستغال إقام ، ،رقة أخضع هذا امليرسرم رنظام ارتخصةصو

أداءات اريرسارل اريت ال تتماوز وزن كةجرغيرامني اثنني، خةم  احلراالت ارربدةد ، خةم  و

أخضع و. 2كل عالمات اررتخةص األخيرىوخةم  إصةار ارطرابع ارربدةد  وارصكرك ارربدةد  

ربسة ، رجتصيردح او، 3ترفري خةمات ارربدة ارسيردع وأ/استغالل، وورنظام اررتخةص إقام  

ترفري خةمات ارربدة باستثناء اخلةمات مرضرع اررتخةص  وأ/استغالل ووإقام  

 .4ارتخصةصو

أما بارنسب  رنظام االستغالل املخصص رجخةم  ارعام  رجربدة، فرتد عجةه نفس 

املالحظ  املقةم  بارنسب  رنظام االستغالل املخصص رجخةم  ارعام  رجهراصالت ارسجكة  

                                                           
 .6/11املادة ، سابق الذكر، 00-2000رقم  القانون.  1

 .8 املادة،  سابق الذكر، 202-00رقم  املرسوم التنفيذي    

املتعلق بنظام االستغالل املطبق عل  كل خدمة من  ،2001ديسمرب 20املؤرخ يف  816-01رقم  ياملرسوم التنفيذ.  2

 .2001ديسمرب  28، املؤرخة يف 60، ج ر ج ج، العدد 2املادة  ،هكل أداءاتوخدمات الربيد 

 .0املادة نفس املرجع، .  3

 .8املادة نفس املرجع، .  4
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سمل صهت املشيرع يف ختصةص نرع معني من االستغالل رجخةم  ارالسجكة ، حةث دو

 .ارعام 

 بحثركن إذا قهنا بإسقاط مضهرن اخلةم  ارعام  رجربدة، اريت مت تفصةجوا يف املو

، عجى اخلةمات مرضرع كل نظام من األنظه  سارف  ارذكير، دتضح رنا فصلاألول من هذا ار

تصيردح بسة  حسب  وقة دأخذ شكل ختصةص أ أن ارنظام املطبق عجى اخلةم  ارعام  رجربدة

 .احلار 

 :1مبا أن اخلةم  ارعام  رجربدة تشهل فق  اخلةمات اآلتة و

 مبا يف ذرك اركتب، (كغ 2)بيردة اريرسارل يف ارنظام ارةاخجي إىل غاد  كةجرغيرامني ،

 ارةوردات؛وارفوارس 

  ي؛ذات ارقةه  املصيرح بوا يف ارنظام ارةاخجواريرساالت املرصى عجةوا 

 كغ؛ 20غاد  وزن  إىل طيرود ارنظام ارةاخجي 

 حراالت ارتقاعةودفع املعاشات  ارسةكرغيرامات؛ بيرقةات ارنظام ارةاخجي؛. 

باستثناء خةم  بيردة ارطيرود اريت ال تتماوز وزن ارعشيردن كةجرغيراما اخلاضع  إنه ف

رنظام اخلةمات األخيرى املشكج  رجخةم  ارعام  وفقا تستغل رنظام ارتصيردح اربسة ، 

 .ارتخصةص

 

 
                                                           

 .8املادة لذكر ، ، سابق ا202-00رقم  املرسوم التنفيذي.  1
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 املواصالتوإجراءات االستفادة من ترخيص استغالل اخلدمة العامة للربيد  : املطلب الثاني

املراصالت ارسجكة  وخيضع منح اررتخةصات الستغالل اخلةم  ارعام  رجربدة 

 .ارالسجكة  إلجيراءات معةن  ختتجف باختالف أنظه  االستغاللو

املنافسة لالستفادة من رخصة استغالل اخلدمة  املزايدة بإعالن:  الفقرة األوىل

 العامة للمواصالت

اررحةة  رارالسجكة  هودعترب ارنظام املطبق عجى اخلةم  ارعام  رجهراصالت ارسجكة  

حةث أن بقة  األنظه  املخصص  رباقي اخلةمات ال  ،اخلاضع إلجيراء املاادة  بإعالن املنافس 

اريت تقرم بةراسته من حةث مرافق   ،1  ارضب تستةعي إال إدةاع طجب عجى مسترى سجط

احرتام ارطارب رجشيروط احملةد  وإقامتوا رجنظام املطجرب  واخلةم  امليراد استغالهلا أ

رسجط  ارضب  أجل شويردن من تاردخ إدةاع ارطجبات رتبجةغ اررتخةص و ،الستغالهلا

 .بعجةوا تسبةب قيراراتوا يف حار  رفض منح ارنظام املطجرو، 2املطجرب

باستثناء نظام اريرخص  ارذي مت إصةار ميرسرم تنفةذي درضح بارتةقةق إجيراء املاادة  و

ن املشيرع اكتفى بارنسب  ربقة  األنظه  مباد  تشيردعة  واحة  إ، فهجل منحأبإعالن املنافس  من 

 .ركل نظام دون اإلحار  ألد  تنظةهات تطبةقة 

ارالسجكة ، جيب أن دكرن وسجكة  استغالل اخلةم  ارعام  رجهراصالت ار وإلنشاء أ

املتعامل مستفةةا من نظام اريرخص  اريت ال متنح ره إال إذا كان مسترفةا رشيرطني، دتعجق 

                                                           
 .81، و80، 09املواد   الذكر، سابق، 00-2000 رقم القانون.  1

 .اعتمادو خيتلف حسب احلالة من ترخيص، تصريح بسيط، أ.  2
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ثير إعالن املنافس ، أما ارثاني فةتعجق برجرب ارتاام املتعامل إارشيرط األول بإرساء املااد عجةه 

 .1باحرتام ارشيروط احملةد  يف دفرت ارشيروط

املؤرخ يف ارتاسع من شوير  128-01ثانة  من امليرسرم ارتنفةذي رقمتنص املاد  ار

املتضهن حتةدة اإلجيراء املطبق عجى املاادة  بإعالن املنافس  من أجل منح و، 2001ماي 

ارالسجكة ، عجى أن اإلجيراء املذكرر أعاله دتم اجنازه ورخص يف جمال املراصالت ارسجكة  

تتعجق باالستكشاف، أما ارثانة  فتتعجق بتنفةذ ومتوةةد  ميرحجتني، تكرن األوىل  وأ  عجى ميرحج

 .إجيراء املاادة  بإعالن املنافس 

املراصالت وال دتم ارشيروع يف هذا اإلجيراء إال بقيرار من اررزدير املكجف بارربدة و

بناء عجى اقرتاح  وارالسجكة ، دتخذه مببادرته اخلاص  بعة استشار  سجط  ارضب ، أوارسجكة  

 .يف هذه احلار  جيب إصةار ارقيرار يف أجل شوير واحة من تاردخ االقرتاحوخري ، من هذه األ

 ودتم افتتاح امليرحج  ارتهوةةد  بإخطار سجط  ارضب  من طيرف أي شخص طبةعي أ

 وأ/ارالسجكة ، وواستغالل شبك  عهرمة  رجهراصالت ارسجكة   ومعنري ديرغب يف إقام  أ

طيردق إرسال مجف ارتسبةب يف نسختني، إىل سجط   دتم اإلخطار عنو ،ترفري خةمات هاتفة 

 :2وجيب أن دتضهن املجف ،ارضب 

   معجرمات عام  ختص املعين ال سةها هردته، تشكةج  املساهه ، احلسابات ارسنرد  رجشيرك

ارتمارد  املرجرد ، اتفاقات ارشيراك  وخالل ارسنتني األخريتني، ارنشاطات ارصناعة  

                                                           
 .02املادة ، سابق الذكر، 00-2000 رقم القانون.  1

بق عل  املزايدة بإعالن املتضمن حتديد اإلجراء املط 2001ماي 09املؤرخ يف  128-01 رقم املرسوم التنفيذي.  2

ماي  10، املؤرخة يف 27، ج ر ج ج، العدد0املادة ، الالسلكيةواملنافسة من أجل منح رخص يف جمال املواصالت السلكية 

2001, 
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ما  وسهة ، مقير ارشيرك ، رقم ارقةة يف ارسمل ارتماري أارتمارد ، ارت وارصناعة  أ

 ارقانرن األساسي؛ودعادره، 

  خصارصه ارتقنة ؛وطبةع  املشيروع امليرغرب فةه 

  ؛مرقعه يف ارسرقواخلصارص ارتمارد  رجهشيروع 

   املارة  رجهعين يف اجناز املشيروعواملعجرمات املثبت  رجقةر  ارتقنة . 

تقيرر يف وتالم املجف، بتسجةم اإلشعار باالستالم، تقرم سجط  ارضب ، مقابل اسو

إما تقةم مةى مالره  وإعالنه، وأجل شوير إما عةم االستماب  رجطجب مع تعجةل رفضوا 

 .إجيراء املاادة 

قةرات ارسرق وإذن يف حار  اإلجياب تقرم سجط  ارضب  بةراس  مالره  خلصارص 

عنة و ،استغالل املعجرمات املترفير وبإجيراء ارتحقةقات ارضيرورد  وعاب املشيروع، ةالست

املراصالت وانتواء هذه ارةراس  ارتقةةهة  ميكنوا كذرك، بعة إعالم اررزدير املكجف بارربدة 

اجلوات املعنة  إىل إرسال تعارةقوم يف أجل  رتةعوباملشيروع  إعالن استشار  عام ، تعيرف فةوا

 .1شويردن من تاردخ ارنشير، مع قابجة  متةدةه

برقف ارعهجة  عنة امليرحج  إما  2عناصير ارتقةةهة  تقرم سجط  ارضب بكل ار بعة اإلملام

إما باالقرتاح عجى اررزدير مراصج  و ،بإشعار مسبب دعجن عن طيردق ارصحاف  ارتهوةةد 

يف و ،ارعهجة  مبباشير  إجيراء املاادة  بإعالن املنافس  مع حتةدة عةد اريرخص ارراجب منحوا

دبجغ هذا ارقيرار و، بقيرار من اررزدير املختصوهذا  امليرحج  ارثانة  تم املباشير  يفتهذه احلار  

                                                           
 .7و 8 تاناملادنفس املرجع، .  1

 .6نفس املرجع، املادة .  2
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دتضهن رسار  دعر  إىل تقةدم عيروض،  ، ارذيرسجط  ارضب  رجبت يف إعةاد مجف املنافس 

كذرك ودراستوا ونظام مفصل إلعالن املنافس ، دبني كةفةات فتح ارعيروض ودفرت ارشيروط 

معنري دعنةه إعالن  وف كل شخص طبةعي أدسحب هذا املجف من طيرو ،معادري ارتقةةم

 .1املنافس  مقابل دفع ارتكارةف اريت حتةدها سجط  ارضب 

تنشأ هلذا ارغيرض جلن  إعالن املنافس  عن طيردق مقيرر تتخذه سجط  ارضب ، حيةد و

 .كةفةات عهجواوتشكةجتوا 

 ميرحج  ارتأهةل األوري، بفتح ،بعة إدةاع ارعيروض تقرم ارجمن  يف ميرحج  أوىل

 ةد مسبقا يف نظام إعالن املنافس ،املكان احملواألظيرف  يف ججس  عجنة  يف ارتاردخ، ارساع  

رةسوا إذا ميكن أن حيضير اجلجس ، باإلضاف  إىل أعضاء ارجمن ، أشخاصا آخيردن بةعر  من رو

 .اعترب ذرك ميرغربا فةه

قاره  خالل اجلجس  ارعجنة  دتم اجليرد حملترى كل عيرض، وإظوار مةى مطابقته ر

ختتم اجلجس  ارعجنة  بإعةاد حمضير درقعه أعضاء واملستنةات املطجرب  يف مجف إعالن املنافس ، 

 .حمترى كل عيرضوارجمن ، دبني فةه اإلجيراء املتبع، عةد ارعيروض املفترح  

تيرتةبوا تنازرةا، وفقا رجهعادري وتم مباشير  ميرحج  تقةةم ارعيروض بتنقةطوا تبعةها و

عالن املنافس ، يف ججس  سيرد  مع ارتاام أعضاء ارجمن  باحرتام سيرد  احملةد  يف نظام إ

تكرن هذه األشغال مرضرع حمضير درقع و ،ترصةاتوموأشغاهلم، مناقشاتوم، استنتاجاتوم 

نتارموا، رريسل بعةها إىل ررةس جمجس ومن طيرف أعضاء ارجمن ، دبني فةه سري عهجة  املااد 

 .رعجنة سجط  ارضب  ميرفرقا مبحضير اجلجس  ا

                                                           
 .11و 10، 9املواد نفس املرجع، .  1
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دتم اإلعالن عجى املرتشح ارذي مت إرساء املااد عجةه من طيرف سجط  ارضب  يف ججس  

عجنة ، ودكرن ذرك كذرك مرضرع حمضير مسبب عن إرساء املااد، تعةه سجط  ارضب  

قبل تسجةم اريرخص  جيب عجى و ،ارالسجكة وديرسل إىل اررزدير املكجف باملراصالت ارسجكة  و

 .إبالغه إىل كل مقةمي ارعيروضواحملضير  سجط  ارضب  إعالن هذا

من املفيروض أنه بعة استنفاذ كل هذه احملاضير ال ميكن اررتاجع عن قيرار منح اريرخص  و

الستغالل اخلةم  ارعام  رجهراصالت، إال أن املشيرع أعطى اررزدير املكجف بارربدة 

عة استشار  سجط  ارالسجكة  إمكانة  تقيردير وقف عهجة  منح اريرخص  بواملراصالت ارسجكة  و

األغيرب من ذرك، أن املشيرع مل دفيرض عجى اررزدير تسبةب قيرار و ،1ارضب  يف أي وقت كان

رفضه منح اريرخص ، عجى عكس أنظه  االستغالل األخيرى اريت فيرض فةوا عجى سجط  

ارضب  تسبةب قيرارات رفضوا رطجبات االستغالل، األمير ارذي قة دؤدي إىل املساس بارطابع 

 .2ارتنظةم املعهرل بوهاواملكيرس يف ارتشيردع ونصف رجعهجة  املوارشفاف 

تم املرافق  عجى اريرخص  مبرجب تيف حار  عةم تةخل اررزدير بقيرار وقف املنح، و

متنحوا سجط  ارضب  رجهستفةة يف أجل أقصاه ثالث  أشوير من تاردخ نشير وميرسرم تنفةذي، 

 .ارضب  ل بتقيردير نواري تعةه سجط ختتم ارعهجة  ككو، امليرسرم
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استبعاد املنافسة يف منح ترخيصات استغالل اخلدمة العامة :  الفقرة الثانية

 للربيد

ن املشيرع مل خيضع استغالل اخلةمات إعجى عكس اخلةم  ارعام  رالتصاالت، ف

مل خيصوا بنص تنظةهي دفصل وارربدةد ، مبختجفوا، إىل إجيراء املاادة  بإعالن املنافس ، 

احلال بارنسب   رحرتاموا رالستفاد  من استغالل هذه اخلةمات، كها ها اإلجيراءات ارراجب

 رقم إمنا اكتفى بارتعيرض هلذه اإلجيراءات بصف  وجةا ، يف أحكام ارقانرنورالتصال، 

إمنا ربساط  اإلجيراءات وال دعرد ذرك إىل قج  األههة  املعطا  هلذه اخلةم ، و، 2000-00

 .األحكام ارتشيردعة  عي تفسريا أكثير مما ورد يفاريت ال تستةواريت خصوا بوا املشيرع 

ىل إ 2فتم إسنادها حبكم ارقانرن ،1ففةها دتعجق بارنشاطات اخلاضع  رنظام ارتخصةص

 Entrprise Publique à caractère)جتاري رجربدة ومؤسس  عهرمة  ذات طابع صناعي 

Industriel et Commerciale (EPIC))3ةذي رقم ، منشأ  مبرجب امليرسرم ارتنف

 .، حتت تسهة  بيردة اجلاارير2002جانفي من سن   18املؤرخ يف  02-80

تترىل،حتت وصاد  و، 4باالستقالل املاريوتتهتع هذه املؤسس  بارشخصة  املعنرد  

، موه  اخلةم  ارعهرمة  وفقا ررتتةبات دفرت ارشيروط ارعام  املصادق 5اررزدير املكجف بارربدة

                                                           
 .من املذكرة احلالية 110-100. ص صطالع أنظمة استغالل اخلدمة العامة، .  1

 .0/2املادة  ،املرجع السابق، 00-2000رقم  القانون.  2

 .12املادة  نفس املرجع،.  3

، ج ر ج ج، العدد 01املادة  ،املتضمن إنشاء بريد اجلزائر، 2002جانفي  18املؤرخ يف  80-02التنفيذي رقم املرسوم .  4

 .2002جانفي  18، املؤرخة يف 08

 .2املادة نفس املرجع، .  5
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تسري عن طيردق جمجس إدار  و ،1اررزدير املكجف باملارة وررزدير عجةه بقيرار مشرتك بني هذا ا

 .2تةار مبةدير عاموممثجه،  ودرتأسه اررزدير املكجف بارربدة أ

رنظام ارتصيردح اربسة  فوي ال تستةعي  وأما اخلةمات اخلاضع  رنظام اررتخةصات، أ

ارنظام  رتصيردح يفو 3سرى اإلدةاع، عجى مسترى سجط  ارضب ، رطجب يف ارنظام األول

 .4ارثاني

معنري دجتام باحرتام ارشيروط احملةد  من طيرف  ومينح اررتخةص ركل شخص طبةعي أ

 :سجط  ارضب  فةها دجي

   حةاد اخلةم  إزاء امليراسالت؛وعةم انتواك احليرم  واحرتام ارسيرد 

   نطاق تغطة  اخلةم ؛وممةاات وطبةع 

 عة احرتام املنافس  املشيروع ؛كذا قراو ،مبةأ احرتام املساوا  يف معامج  امليرتفقني  

  ترحةة املعادري يف جمال ارربدةوارتكردن ومساهه  املستفةة يف اربحث. 

دبجغ اررتخةص ارصادر عن سجط  ارضب  يف أجل أقصاه شويران، ابتةاء من تاردخ 

ال جيرز ارتنازل عنه، ومينح بصف  شخصة  و ،استالم ارطجب املثبت برصل إشعار باالستالم

مبرجب املاد   ،(دج 20.000.000)إتاو ، حمةد  مببجغ عشيرون مجةرن ددنار  مقابل دفع

احملةد ملبجغ اإلتاو   ،18/01/2002املؤرخ يف  88-02ارثانة  من امليرسرم ارتنفةذي 
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 .10و 9ن ااملادت نفس املرجع،.  2
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ارسنرد  املطبق  عجى املتعامجني أصحاب تيراخةص استغالل خةمات ارربدة، باستثناء بيردة 

 .ب نفس امليرسرم ارتنفةذياجلاارير، املعفا  من دفعوا، مبرج

تبجةغه رصاحب ويف حار  اريرفض، جيب عجى سجط  ارضب  تسبةب قيرار اريرفض و

 .ارطجب

كل متعامل ديردة استغالل خةم  خاضع   ارتاامأما نظام ارتصيردح اربسة  فةستةعي 

، تصيردح بيرغبته يف االستغالل ارتماري هلذه اخلةم ، ، رةى سجط  ارضب عهلذا ارنظام بإدةا

ارتعيردفات وأن دتضهن مضهرنا مفصال عن اخلةم  امليراد استغالهلا، ارتغطة  اجلغيرافة   عجى

 .اريت دنري تطبةقوا عجى امليرتفقني

بعة حتقق سجط  ارضب  من خضرع اخلةم  امليراد استغالهلا رنظام ارتصيردح اربسة ، 

ملثبت برصل يف أجل شويردن ابتةاء من استالم ارتصيردح اومتنح رجطارب، يف حار  ارقبرل، 

احملةد  من طيرف سجط  و، شواد  تسمةل مقابل دفع املصاردف املتعجق  بوا باالستالمإشعار 

 .تبجةغه رصاحب ارطجبوعجةوا تسبةب قيرار اريرفض فأما يف حار  اريرفض،  ،ارضب 

ومن أهم األفكار املستنتم  من اإلجيراءات املفصج  آنفا، أنه باستثناء اخلةم  ارعام  

 دقةة املشيرع اجلااريري استغالل اخلةم  ارعام  بإجيراء املنافس ، خمارفا بذرك رالتصاالت، مل

نظريه األوروبي ارذي جعل منوا أساسا رجخةم  ارعام  بصف  خاص ، واخلةمات ذات املنفع  

رةس ذرك فق ، وإمنا قام بتفردض جاء من اخلةم  ارعام  . االقتصادد  ارعام  بصف  عام 

وبشكل حصيري، وهي املهارس  احملظرر  يف اررس  ( بيردة اجلاارير)رجربدة ملتعامل وحةة 

 (.TCE)من معاهة  اإلحتاد االقتصادي األوروبي  90األوروبي حبكم املاد  
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 املواصالتوشروط استغالل اخلدمة العامة للربيد  :الثالث املطلب

م  أن اخلةوخاضع  رنظام اريرخص ،  رالتصاالتوضحنا أن اخلةم  ارعام  ورقة سبق 

ةدن من ةعجى املتعامجني املستفو. ارتصيردح اربسة وارعام  رجربدة خاضع  رنظامي اررتخةص 

    املنصرص عجةوا يف ارقانرنـامـــبارشيروط ارع االرتاامإىل  هذه األنظه ، باإلضاف 

اررتخةص  وبارشيروط اررارد  يف دفرت ارشيروط املجحق باريرخص  أ االرتاام، 2000-00

خبصرص ارتصيردح اربسة  باستغالل اخلةمات ارربدةد ، فجم خيضعوا  أما ،املهنرح هلم

املتعامل املستفةة من هذا  ارتااماتد فةه ةإىل نص تنظةهي حي واملشيرع إىل دفرت شيروط أ

ارنظام، كها مل درضح إذا ما كانت شواد  ارتسمةل املهنرح  يف هذا اإلطار حتتري عجى 

فةها دجي بشيروط استغالل اخلةم  ارعام  رذرك سنكتفي  ،ارتاامات معةن  وشيروط أ

 .ارالسجكة ورالتصاالت ارسجكة  

 الشروط الواجب التقيد بها حبكم القانون: الفقرة األوىل

االرتاامات اررارد  يف دفاتير ارشيروط املجحق  بكل رخص  وعالو  عن ارشيروط 

ةة ارتقةة بارشيروط ارالسجكة ، عجى املتعامل املستفوارسجكة   رالتصاالتاستغالل خةم  عام  

رطجبات ارترصةل اربةين املقةم  من طيرف  باالستماب  كاالرتاام ،املنصرص عجةوا يف ارقانرن

رجترصةل اربةين ارذي تتضهنه املناقص   امليرجعي  نشير ارفويرس   ،1املتعامجني اآلخيردن

املطابق  وباخلةمات املقةم  رجهستعهجني وتطبةق ارتعيردفات اخلاص  بارترصةل اربةين  ،2ارتقنة 

عجى و ،1احملةد  عن طيردق ارتنظةمو 3ملبادئ حتةدة ارتعيردف  املعتهة  من طيرف سجط  ارضب 
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مرفير اخلةمات أال دقةم رنشاطات أخيرى إعانات مارة  مأخرذ  من نشاط دكرن فةه  واملتعامل أ

 .مرفير اخلةمات يف وضعة  موةهن وهذا املتعامل أ

 د بها حبكم دفاتر الشروطالشروط الواجب التقي: ثانيةالفقرة ال

اريت عجى املتعامجني االرتاام بوا تتعجق وتير ارشيروط اارشيروط احملةد  يف دفإن 

 :تتطيرق هذه ارةفاتير ركل شيرط بنرع من ارتفصةل و ارةق و   2االتي ذكيرهاباالرتاامات 

  ؛شيروط إنشاء ارشبك 

 شيروط تقةدم اخلةم ، ال سةها أدنى ارشيروط؛ 

   كذا اجلةول ارامين ومنطق  تغطةتوا وخصرصةاتوها و م أو اخلةطبةع  ارشبك

 إلنشاروها؛

  باخلةم ؛ واملراصفات ارةنةا اخلاص  بارشبك  أواملقادةس 

   كذا شيروط ارنفاذ إىل ارنقاط ارعجةا ارتابع  وجمهرع  اررتقةم املهنرح  وارذبذبات املتخصص

 رجهجكة  ارعهرمة ؛

  شيروط ارترصةل اربةين؛ 

 ات ارقاعةد ؛شيروط تقاسم املنش 

                                                                                                                                                                                
احملدد للقواعد اليت يطبقها متعاملو الشبكات  2002أفريل  18 املؤرخ يف  181-02 رقم املرسوم التنفيذي.  1

الذي يعفي وحتديد تعريفة اخلدمات املقدمة للجمهور،  الالسلكية من أجلوالعمومية للمواصالت السلكية 

 .2002أفريل  21، املؤرخة يف 26، ج ر ج ج، العدد 01املادة  ،اخلدمات العامة من أحكامه

 .02، سابق الذكر، املادة 00-2000القانون .  2
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   مساوا  يف معامج  وشيروط االستغالل ارتماري ارضيرورد  رضهان منافس  مشيروع

 امليرتفقني؛

 إراامة  إقام  حماسب  حتجةجة ؛ 

 مبادئ حتجةل ارتعيردفات؛ 

   ارضهانات املارة  املفيروض  عجى مقةمي ارطجبات؛واملونة  ارةنةا واملؤهالت ارتقنة 

 املساهه  يف ارتكفل بكجف  ورنسب  حلهاد  امليرتفقني شيروط استغالل اخلةم  ال سةها با

 االستفاد  ارعام  من اخلةمات؛

  األمن ارعهرمي؛وارتعجةهات اخلاص  املفيروض  ألجل ارةفاع اررطين 

  محاد  اربةئ ؛ويف ارتوةئ  اإلقجةهة  وإراامة  املساهه  يف االستفاد  ارعام  من اخلةمات 

   إلعةاد ارةرةل ارعام رجهشرتكني؛كةفةات ترفري املعجرمات ارضيرورد 

 إراامة  ترصةل نةاءات ارطرارئ جمانا؛ 

 كةفةات تسةدة خمتجف األتاوى؛ 

  ارالسجكة وارتقةةس يف جمال املراصالت ارسجكة  وارتكردن واملساهه  يف اربحث. 

ديرفق بكل ميرسرم تنفةذي دكرن مرضرعه ودعة دفرت ارشيروط من طيرف سجط  ارضب  

 عباإلطالو، ارالسجكة واستغالل خةم  من خةمات املراصالت ارسجكة  املرافق  عجى رخص  

امليرفق  نسخ منوا باملذكير  وعجى دفاتير ارشيروط امليرفق  بامليراسةم ارتنفةذد  اآلتي ذكيرها، 

كبري  هلا عالق  باخلةم  مرضرع اريرخص ، واحلارة ، دستنتج أنه مت ارتطيرق إىل كل صغري  
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022 

املعادري وتةور حرل حتةدة املصطجحات املستعهج ، ارشيروط  ماد ، 88مةون  عجى األقل يف 

، اإلعالن عنواوارتقنة ، االستغالل ارتماري، املعامالت إزاء امليرتفقني، حتةدة ارتعيردفات 

إلخالل ترقةع ارعقربات عنة اواملقابل املاري، امليراقب ، حتةدة املسؤورةات واألتاوى 

املراري املخصص  بحثرتفصةل، هلذه ارشيروط يف املسنتطيرق، باو باالرتاامات املتفق عجةوا،

رةراس  حار  حرل رخص  استغالل خةمات االتصاالت ارالسجكة  املهنرح  رجهتعامل 

 .األجنيب أوراسكرم تةجةكرم

 :امليراسةم تتهثل امليراسةم ارتنفةذد  املذكرر  أعاله يف

  خص  إلقام  ، املتضهن املرافق  عجى ر2001جردجة   01املؤرخ يف  219-01رقم

 GSM (Global Sysem forشبك  عهرمة  رجهراصالت ارالسجكة  اخلجرد  من نرع 

Mobile Communications )ترفري خةمات املراصالت ارالسجكة  واستغالهلا و

ارقابض  املتصيرف  باسم شيرك   مرجمهورر، املهنرح  رصاحل شيرك  أوراسكرم تةجةكر

 ؛1وحلسابواأوراسكرم تةجةكرم اجلاارير 

  املتضهن املرافق  عجى سبةل ارتسرد  عجى 2002ماي  28املؤرخ يف  168-02رقم ،

استغالهلا و GSMرخص  إقام  شبك  عهرمة  رجهراصالت ارالسجكة  اخلجرد  من نرع 

ترفري خةمات املراصالت ارالسجكة  رجمهورر، املهنرح  رصاحل شيرك  اتصاالت اجلاارير و

 ؛2حلسابواوير رجواتف ارنقال املتصيرف  باسم شيرك  اتصاالت اجلاار

                                                           
صالت السلكية اخللوية من مزيد من التفصيل طالع دفرت الشروط املتعلق بإقامة واستغالل شبكة عمومية للموالل.  1

، املؤرخة 80، ج ر ج ج، العدد 2001جويلية  10، وبتوفري خدمات املواصالت الالسلكية للجمهور، املؤرخ يف GSMنوع 

 .2001أوت  00يف 

، ج ر ج ج، (2002ماي  28املؤرخ يف  168-02رقم  )ا املرسوم ذمزيد من التفصيل طالع دفرت الشروط  امللحق بهلل.  2

 .2002ماي  29، املؤرخة يف 06 العدد
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  املتضهن املرافق  عجى رخص  إقام  شبك  2008جانفي  11املؤرخ يف  09-08رقم ،

ترفري خةمات واستغالهلا و GSMعهرمة  رجهراصالت ارالسجكة  اخلجرد  من نرع 

املراصالت ارالسجكة  رجمهورر، املهنرح  رصاحل شيرك  اررطنة  رالتصاالت ارنقار  

 ؛1حلسابواوم شيرك  اررطنة  رالتصاالت اجلاارير املتصيرف  باس

  املتضهن املرافق  عجى رخص  إقام  شبك  2000جانفي  28املؤرخ يف  01-00رقم ،

               GMPCS  عهرمة  رجهراصالت ارشخصة  ارنقار  ارعاملة  عرب ارسراتل من نرع 

 (Global Mobile Personal Communication by Satellite) ،تغالهلا اسو

ترفري خةمات املراصالت ارالسجكة  رجمهورر، املهنرح  رصاحل شيرك  ارثيردا و

 Thuraya satellite telecommunications private joint) رالتصاالت ارفضارة 

stock  company ) املتصيرف  باسم شيرك  ارثيردا رالتصاالت ارفضارة  اجلاارير

 ؛2حلسابواو

   املتضهن املرافق  عجى رخص  إقام  شبك  2000 جانفي 28املؤرخ يف  02-00رقم ،

، GMPCSعهرمة  رجهراصالت ارشخصة  ارنقار  ارعاملة  عرب ارسراتل من نرع 

ترفري خةمات املراصالت ارالسجكة  رجمهورر، املهنرح  رصاحل شيرك  واستغالهلا و

France télécom mobile satellite communications S.A (FTMCS)، 

                                                           
، ج ر ج ج، (2008جانفي  11املؤرخ يف  09-08رقم  )ا املرسوم ذمزيد من التفصيل طالع دفرت الشروط  امللحق بهلل.  1

 .2008جانفي  18، الكؤرخة يف 08العدد 

، ج ر ج ج، (2000جانفي 28املؤرخ يف  01-00رقم  )ا املرسوم ذمزيد من التفصيل طالع دفرت الشروط  امللحق بهلل.  2

 .2000جانفي  28، املؤرخة يف 06العدد 
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 France télécom mobile satellite communications سم شيرك املتصيرف  با

Algérie (FTMCS Algérie) ؛1حلسابواو 

   املتضهن املرافق  عجى رخص  إقام  شبك  2000جانفي  28املؤرخ يف  00-00رقم ،

، GMPCSعهرمة  رجهراصالت ارشخصة  ارنقار  ارعاملة  عرب ارسراتل من نرع 

ملراصالت ارالسجكة  رجمهورر، املهنرح  رصاحل شيرك  رفري خةمات اتواستغالهلا و

 .2اتصاالت اجلاارير

                                                           
، ج ر ج ج، (2000جانفي 28املؤرخ يف  02-00رقم  )ا املرسوم ذمزيد من التفصيل طالع دفرت الشروط  امللحق بهلل.  1

 .2000جانفي  28، املؤرخة يف 06العدد 

 
، ج ر ج ج، (2000جانفي 28املؤرخ يف  01-00رقم  )رسوم ا املذمزيد من التفصيل طالع دفرت الشروط امللحق بهلل.   2

 .2000جانفي  28، املؤرخة يف 06العدد 
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 سلطة ضبط اخلدمة العامـة يف اجلزائـر: لثالثا بحثامل

يف إطار  االقتصاديعن ارقطاع ( Le désengagement de l’Etat)إن ختجي ارةور  

 دور  ضابط  إىل( Etat providence) ميرورها من دور  حاكه و ،ارعرمل واقتصاد ارسرق 

(Etat régulateur )  فبعة أن كانت  ،اريرقاب ودتم عن طيردق إنشاء أشكال جةدة  رجضب

مت  (Une administration classique) يف اإلدار  ارتقجةةد  من موام ارسجطات ارتنفةذد 

اريت تستعهجوا ارةور  بةال من وهلةئات جةدة  تعيرف بارسجطات اإلدارد  املستقج ،  تركةجوا

 .1 االقتصادداريت تستنة عجةوا ضب  ارنشاطات   دار  ارتقجةةد  رالستماب  رجهوام اجلةدةاإل

إن ارقطاعات اريت استقبجت يف اجلاارير هذا ارنرع من اهلةئات هي ارقطاعات اريت مت 

 :2هيوإخضاعوا رقراعة املنافس ، أال 

  ارجمن  اربنكة  :ارنشاطات اربنكة  واملارة (la Commission Bancaire - CB) ،

 ؛( Conseil de la Monnaie et du Crédit – CMC) ارقيرضوجمجس ارنقة و

  رقاب  عهجةات اربررص وجلن  تنظةم  :نشاطات اربررص (Commission 

d’Organisation et de Surveillance des Opérations de Bourse - 

COSOB)؛ 

  االتصاالت ارسجكة  وربدة سجط  ضب  ار :ارربدة واالتصاالت ارسجكة  وارالسجكة

 Autorité de Régulation de la Poste et des) ارالسجكة و

Télécommunications - ARPT)؛ 

                                                           
1 . R. Zouaimia, Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique en 

Algérie ; Houma ; 2005 ; pp. 5-8. 
2 . Idem., p. 11. 
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  ارغازوجلن  ضب  اركويرباء  :ارطاق  اركويربارة (Commission de Régulation de 

l’Electricité  et du Gaz - CREG)؛ 

 ألمالك املنمهة ارركار  اررطنة  ر :استغالل واستكشاف املناجم (Agence Nationale 

du Patrimoine Minier - ANPM) ،اريرقاب  وارركار  اررطنة  رجمةرررجةا و

 - Agence Nationale de la géologie et du Contrôle Minier) املنمهة 

ANGCM)؛ 

  جمجس املنافس  :املنافس  ارشامج  جلهةع ارنشاطات االقتصادد (Conseil de la 

Concurrence - CC). 

كج  ررزار  ارربدة رارالسجكة  بعة أن كانت مواملراصالت ارسجكة  وإن نشاط ارربدة 

 :1إىل 00-2000املراصالت مت حتردجوا مبرجب ارقانرن و

 مؤسس  عهرمة  ذات طابع صناعي وجتاري رجربدة فةها خيص نشاط ارربدة؛ 

  املعهرل بهمتعامل رجهراصالت ارسجكة  وارالسجكة  دنشأ وفقا رجتشيردع. 

بارقيروض املهنرح  إلدار  واررطنة  ودتكفل هذان املتعامالن بكل االرتاامات ارةورة  

رقة رافق هذا ارتحرل إنشاء سجط  ضب  مستقج  تتهتع بارشخصة  و ،2املراصالتوارربدة 

 .3االستقالل املاريواملعنرد  

                                                           
 .10املادة  سابق الذكر، ،00-2000 رقم القانون.  1

 .189املادة نفس املرجع، .  2

 .10نفس املرجع، املادة .  3
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يف  ،ارالسجكة ورسجكة  املراصالت اورقة بني ارقانرن احملةد رجقراعة ارعام  رجربدة و

املستخةمني بني اررزار  املكجف  بارربدة واالنتقارة ، كةفة  ترزدع األمالك وأحكامه اخلتامة  

كها حةد نظام االستغالل  ،بني سجط  ارضب واملراصالت، بني املتعامجني املذكرردن أعاله، و

 .ارذي من خالره حترل ارنشاطات من اررزار  إىل هاذدن املتعامجني

تنشأ هلذا  1املستخةمني فتشيرف عجةه جلن  وطنة وأما خبصرص ترزدع األمالك 

ارغيرض، مع إمكانة  احتفاظ املستخةمني ارةارهني، عنة دخرل ارقانرن اجلةدة حةا ارتنفةذ، 

ارقانرن األساسي و اختةار ارقانرن األساسي ملستخةمي سجط  ارضب ، أو مبيراكاهم ارقانرنة  أ

ارقانرن األساسي و ارتماري رجربدة، أوعهرمة  ذات ارطابع ارصناعي ملستخةمي املؤسس  ار

كها حترل أرصة  حسابات املةاانة   ،2ارالسجكة وملستخةمي متعامل املراصالت ارسجكة  

 .3املراصالت إىل املتعامجني مبميرد شيروعوها يف ارعهلواملجحق  رجربدة 

ن طيرف املتعامجني فةكرن املراصالت موأما خبصرص نظام استغالل كل من ارربدة و

شويرا ( 12)عجى سبةل ارتسرد ، هلاذدن املتعامجني رخص استغالل مبة  اثنتا عشير  ،بتسجةم

00-2000 ابتةاء من صةور ارقانرن
4. 

سنحاول ارتطيرق إىل كل من ارنظام ارقانرني رسجط  ارضب   بحثمن خالل هذا املو

 .موامواو

 

                                                           
 .180املادة نفس املرجع، .  1

 .188نفس املرجع، املادة .  2

 .187نفس املرجع، املادة .  3

 .186املادة  نفس املرجع،.  4
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 لضبطالنظام القانوني لسلطة ا: املطلب األول

 طبيعة سلطة الضبط وتشكيلتها: وىلالفقرة األ

جمجس واملراصالت هي سجط  إدارد  مستقج  تتشكل من مةدير عام وسجط  ضب  ارربدة 

دتهتع اجملجس  ،1مكرن من سبع  أعضاء مبا فةوم اريررةس، دعةنرن من طيرف ررةس اجلهوررد 

املفصج  يف ارفقير  وجسجط  املخرر  ر مارصالحةات ارضيرورد  رجقةام باملواوبكل ارسجطات 

 .املرارة 

مير بصيرف ارنفقات ضهن سجط  ارضب  مع إمكانة  تفردض دعترب ررةس اجملجس اآل

، 2مير بارصيرف ارثانريرجهةدير ارعام رجسجط  باعتباره اآلكجوا و جاء من هذه ارصالحة  أ

بوها، بكل  ارتنظةم املعهرلودتهتع املةدير ارعام ضهن احلةود املنصرص عجةوا يف ارتشيردع و

حيضير اجتهاعات اجملجس بيرأي استشاري ر هو ،ضهان عهجواوارسجطات رتسةري سجط  ارضب  

 .مير ارثانري رجنفقاتكها دتهتع بصف  اآل ،دترىل فةوا األمان  ارتقنة و

منصب و أما خبصرص أعضاء اجملجس فتتنافى وظةفتوم باجملجس مع أي نشاط موين أ

دة غري مباشير ملصاحل يف مؤسس  تابع  رقطاع ارربو باشير أخير، وكذا مع أي امتالك مآ عهرمي

 .3ارالسجكة واملراصالت ارسجكة  و

 

 

                                                           
 .19و 10، 18املواد  نفس املرجع،.  1

 .22نفس املرجع، املادة .  2

 .16، املادة نفس املرجع . 3
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 نظام عملها: ثانيةالفقرة ال

عجى املةاوالت اريت ال تكرن صحةح  إال حبضرر عجى  دقرم نظام عهل سجط  ارضب 

بأغجبة  أصرات األعضاء  األقل مخس  أعضاء من اجملجس، وتتخذ ارقيرارات ضهنه

تأخذ ارقيرارات ، ويف حار  تساوي األصرات دتم تيرجةحوا بصرت اريررةسواحلاضيردن، 

جل أارقيرارات اإلدارد  ارقابج  رجطعن أمام جمجس ارةور  يف  ارصادر  عن سجط  ارضب  طبةع 

 .ثارا مرقف  رتنفةذ هذه ارقيراراتال دكرن هلذا ارطعن آو ،شوير واحة من تاردخ تبجةغوا

دتطيرق عجى وم داخجي دتم إعةاد من طيرف ارسجط  ذاتوا، حيكم سجط  ارضب  نظا

 :1وجه اخلصرص إىل

 تنظةهوا؛ 

 قراعة عهجوا؛ 

  املةدير ارعام؛وواجبات أعضاء اجملجس وحقرق 

 ارقانرن األساسي ملستخةمةوا. 

 :2تعتهة ارسجط  يف أداء عهجوا، عجى املرارد املارة  ارتارة 

 مكافآت مقابل أداء اخلةم ؛ 

 األتاوى؛ 

                                                           
 .20املادة املرجع،  نفس.  1

 .22املادة  نفس املرجع،.   2
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   رخص  استغالل املراصالت ارسجكة   من منح مئرد  من ارناتج املاري املستحقنسب

 ارالسجكة ؛و

  ارالسجكة ؛واملراصالت ارسجكة  ومساهه  املتعامجني يف متردل اخلةم  ارعام  رجربدة 

   االعتهادات اإلضافة  ارضيرورد  رسجط  ارضب  املقةة  عنة احلاج  يف املةاانة  ارعام

 .إعةاد مشيروع قانرن املارة  ركل سن رجةور ، مبناسب  

 .1ختصص كل هذه املرارد فق  رتهردل اخلةم  ارعام و

 صالحيات سلطة الضبط: املطلب الثاني

جتهةع عة  موام بني دةي  إن ارصف  األساسة  رجضب  تتهثل، من وجو  نظير ارفقه يف

ركن وااعات، ، فوذه األخري  ال تتةخل فق  عجى مسترى ارقاعة  حبل ارن2سجط  ارضب 

حتةدة وني االقتصادديف بادئ األمير عجى مسترى ارقه  بترضةح قراعة ارجعب  بني ارفاعجني و

 .3ارترازنات امليرغرب فةوا

 باعتباروججوا أسست، واريت من أوهي تتهتع باررسارل اريت تسهح هلا ممارس  املوام 

 األشكالو  ارعناصير متعةد األهةاف احملةد  هلا قانرنا، فوذه ارسجطات تتهتع بسجطات

(hétérogène et multiformes)،  ارترصةات إىل سجط  ارتنظةم، وتنتقل من إبةاء اريرأي

ارتحيري، اريرقاب ، إصةار ارقيرارات، ترقةع ارعقربات، منح اررتخةصات، باإلضاف  إىل حل 

                                                           
 .9املادة  ، سابق الذكر،202-00رقم  املرسوم التنفيذي.  1

2. R. Zouaimia, Op.cit., pp. 60 - 61. 
3 . L. Boy, « Normes », http://www.credeco.unice.fr. 

http://www.credeco.unice.fr/
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اعا من قل اتسو أإذن كل سجط  إدارد  مستقج  تتهتع بسجطات أكثير أ ،ارنااعات بني املتعامجني

 .1تجك املذكرر  أعاله

املراصالت بصف  وإىل املوام املركج  رسجط  ضب  ارربدة  00-2000رقة تطيرق ارقانرن 

-00رجهوام املتعجق  باخلةم  ارعام  فتم حصيرها يف امليرسرم ارتنفةذي رقم  عام ، أما بارنسب 

كةفة  متردجوا وة ، ارالسجكوارراصالت ارسجكة  واحملةد ملضهرن اخلةم  ارعام  رجربدة  202

 .ارتعيردفات املطبق  عجةواو

ارضب  اريت اعتهةها األستاذ رشةة زوامية  يف كتابه  موام سجط اتبعنا طيردق  تقسةم ر ر

صِنفوا ، فسُن"يف اجلاارير االقتصاديارضب  وارسجطات اإلدارد  املستقج  "احمليرر بارجغ  ارفيرنسة  

 .إىل موام قهعة  وأخيرى غري قهعة 

 املهام غري القمعية:  األوىلالفقرة 

إن سجطات ارضب  بصف  عام  متارس عة  موام غري ردعة ، موام تقةةهةه، خرب ، 

 .2رقاب ، وساط ، موام تنظةهة 

 :سلطة إبداء الرأي، االقرتاحات، أو التوصيات-أ 

ارسجطات ارعهرمة   عجى معظم سجطات ارضب  إعةاد تقاردير سنرد  من شانوا تنردير

 .ني عجى ارسةاسات اريت ستضعوا حةا ارتنفةذاالقتصاددامجني كذا املتعو

 :ن تترىل سجط  ارضب  املوام ارتارة أ، يف هذا ارصةد، ب00-2000دنص ارقانرن 

  منحوا رجهتعامجني؛ودراس  طجبات األرقام وإعةاد خمط  وطين رجرتقةم 

                                                           
1 . R. Zouaimia, Op.cit., p. 61. 
2 . Idem., p. 64. 
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  مجخصا ووا، تقيردير سنري دتضهن وصف نشاطاتواإلحصارةات ارعهرمة  وإعةاد ارتقاردير

سيرد  األعهال، وكذا ارتقيردير املاري وترصةاتوا مع ميراعا  طابع اركتهان وأراروا ورقيراراتوا 

 .تقيردير تسةري ارصنةوق اخلاص باخلةم  ارعام واحلسابات ارسنرد ، و

يف فصجه ارثاني، اخلاص بةور  ،202-00يف نفس ارسةاق دنص امليرسرم ارتنفةذي 

 :ة سجط  ارضب  عجى املوام ارتار

  املراصالت مير  كل سن ، تقيرديرا دتعجق بتطردير اخلةم  وتقةدم، إىل اررزدير املكجف بارربدة

عجى بيرنامج سنري وارعام ، دتضهن خمططا متعةد ارسنرات رنشير اخلةمات ارعام ، 

 رجعهجةات املسمج  بعنران اخلةم  ارعام ؛

  ردا عجى نشاطاتوا جل، تقيرديرا سنأإعةاد كل سن ، عنة نواد  ارسةاسي األول كأقصى

دبني ارتقيردير، عجى اخلصرص، و ،اخلاص  باخلةم  ارعام  بعنران ارسن  املارة  ارسابق 

دقةم يف مجحقه احلصةج  املارة  املتعجق  باخلةم  ارعام ، وارربامج اريت مت تنفةذها وارعهجةات 

باملارة ، رةتم واملراصالت ودسجم إىل اررزديردن املكجفني بارربدة وميرفرق  بتعارةق مفصج ، 

 إعالنه بعة ذرك؛

  ارتكةةف ارةوري رجهقادةس ارةنةا رنرعة  اخلةم  املطبق  عجى اخلةمتني ارعامتني رجربدة

ارةوري  رإلحتادذرك باألخذ بعني االعتبار ترصةات هةئات ارتقةةس واملراصالت، و

ة  ارشبكات كذرك ارضغرط اخلاص  املتعجق  برضعوحتاد ارربدةي ارعاملي، اإلو تصاالتالر

 .اجلاري استعهاهلاواملفترح  رجمهورر 
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 :سلطة اختاذ القرارات الفردية-ب 

، (autorités)إن ارسجطات اإلدارد  املستقج  هي يف بادئ األمير عبار  عن سجطات 

ذ اإمنا تتهتع بسجط  حقةقة  الختوبوذا املعنى فوي ال تعترب جميرد أجوا  استشارد  بسةط  و

 .1ارقيرارات

نه ال شك يف ارطابع ارقيرارات هي قيرارات إدارد ، حةث أع  ارقانرنة  هلذه ارطبةو

ر إداه املشيرع بصف  ججة  يف ارقرانني، كها ه خاص  عنةما دكسبوا داري رسجطات ارضب اإل

 .2وكاريت ضب  ارنشاط املنمهيواحلال بارنسب  جملجس املنافس  

اختذ عبارات أخيرى و دارد  املستقج أما يف احلاالت اريت مل دنعتوا املشيرع بارسجط  اإل

اجلواز املستقل فةهكن االستنتاج من األحكام ارقانرنة  معادري أخيرى وكسجط  ارضب  املستقج  

اختصاص ارقاضي ورجطابع اإلداري رقيرارات سجطات ارضب ، كارطابع ارتنفةذي رجقيرارات، 

 .3اإلداري يف حل ارنااعات اريت تكرن حمجوا هذه ارقيرارات

سجط  ضب  مستقج  تتهتع بارشخصة  "اكتفى بارتسهة   00-2000شيرع يف ارقانرن إن امل

ن أخير بآورقة بني يف مرضع  ،4، دون ارتطيرق إىل طابعوا اإلداري"االستقالل املاريواملعنرد  

هي قيرارات قابج  رجطعن أمام جمجس  ،املراصالتوارقيرارات ارصادر  عن سجط  ضب  ارربدة 

ثارا مرقف  رتنفةذ آال دكرن هلذا ارطعن و ،احة من تاردخ تبجةغواجل شوير وأارةور  يف 

 .5ارقيرار

                                                           
1. Id., p. 19. 
2   . Id., p. 22. 

3   . Ibidem. 

 .10املادة ، سابق الذكر، 00-2000رقم  القانون . 4

 .17املادة نفس املرجع،  . 5
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املراصالت ومن هنا ميكن استنتاج أن ارقيرارات ارصادر  عن سجط  ضب  ارربدة و

 .ارالسجكة  هي قيرارات إدارد وارسجكة  

 :سلطة التحري والرقابة-ج 

تتمسة هذه ارسجط  من خالل اريرقاب  املسبق  رةخرل املتعامجني إىل ارسرق 

(contrôle de l’accès aux marchés)، امليراقب  ارالحق  هلذا ارسرق بعة دخرل و

 (.surveillance du marché)املنافسني إرةه 

 الرقابة املسبقة للدخول إىل السوق: 

ارتنظةم املعهرل بوها، إال و ارتشيردع ارصناع  مكيرس يفورغم أن مبةأ حيرد  ارتمار  

يف إطار تنظةم  (la puissance publique)نه مقةة حبةود تربر بتةخل ارسجط  ارعهرمة  أ

متةازي بوةف إخضاعوا رنظاموا اال( Règlementation)  االقتصاددبعض ارنشاطات 

(Régime exorbitant )و أررتخةص املسبق ارذي قة دأخذ شكل اعتهاد، تيرخةص كا

 .1املستقج   داردرخص  حتيررها بعض ارسجطات اإل

ن سجط  ارضب  هي اريت متارس إارالسجكة ، فواملراصالت ارسجكة  وففي حار  ارربدة 

استغالل شبك  و حةث إن إقام  أ، اريرقاب  ارقبجة  رشيروط ممارس  هاذدن ارنشاطني

 .ارضب  ارنشاط ارربدةي خاضع إىل اررتخةص املسبق من سجط و رجهرصالت، أ

اعتهاد و إن هذا اررتخةص املسبق دأخذ شكل رخص ، تيرخةص، تصيردح بسة  أ

دأخذ شكل ختصةص، و، 2ارالسجكة واستغالل شبك  املراصالت ارسجكة  و بارنسب  إلقام  أ

                                                           
1  . R. Zouaimia, Op.cit., p. 64. 

 .26 املادة، سابق الذكر، 00-2000 رقم القانون.  2
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 بحث، كها مت ترضةحه يف امل1تصيردح بسة  بارنسب  الستغالل خةم  بيردةد و تيرخةص أ

 .ارسابق

 الرقابة الالحقة للسوق: 

غجب ارقرانني املتضهن  إنشاء ارسجطات اإلدارد  املستقج  تؤهل هذه األخري  بارقةام أإن 

 .2عجى املةةان باريرقاب  وارتحيري عجى اررثارق أو

شيردف  واملراصالت، عجى سجط  ارضب  ضهان وجرد منافس  فعجة  وففي جمال ارربدة 

 ،ظةم املعهرل بوها يف هذا املةةانارتنواحرتام ارتشيردع وبني خمتجف املتعامجني يف ارسرق، 

اررثارق اريت واستةفاء، من املتعامجني، املعجرمات وهلذا ارغيرض فوي مؤهج  إلجيراء اريرقاب  و

 .تيراها ضيرورد  ألداء مواموا اريرقابة 

ارالسجكة  ضهان واملراصالت ارسجكة  وعجى سجط  ضب  ارربدة  ،يف هذا ارسةاقو

 :3املوام ارتارة 

 املراصالت ارسجكة  ومشيروع  يف سرقي ارربدة ود منافس  فعجة  ارسوير عجى وجر

 استعاد  املنافس  هاتني ارسرقني؛وررتقة    ارالسجكة  باختاذ كل ارتةابري ارضيروردو

  هلا مع  1من احلام اريت منحت 4ميراقب  استعهال ارذبذباتوختطة ، تسةري، ختصةص

 احرتام مبةأ عةم ارتهةةا؛

                                                           
 .88و 07ن نفس املرجع، املادتا.  1

2  .  R. Zouaimia, Op.cit., pp. 68 - 69. 

 .10ملادة ، سابق الذكر، ا00-2000رقم  القانون.  3

 5/8يف مادته  ، سابق الذكر،00-2000رقم  يعرفها القانونوتعرف كذلك باألمواج الالسلكية الكهربائية، .  4

 .هريتز تنتشر يف الفضاء دون دليل اصطناعي جيغا 0000اتفاقا وهي ال تقل عن ألمواج الكهرومغناطيسية احملددة ب
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  ارالسجكة  مع احرتام حق املجكة ؛ومنشات املراصالت ارسجكة  ارسوير عجى ترفري تقاسم 

 األجنبة  ذات اهلةف واهلةئات اررطنة  و ارتعاون يف إطار مواموا مع ارسجطات األخيرى أ

 املشرتك؛

  معجرم  و كل شخص معين باألمير رتقةدم كل وثةق  أومرفيري اخلةمات وتسخري املعامجني

 ارتنظةم املعهرل بوها؛وهلا مبقتضى ارتشيردع  ضيرورد  رجقةام باالختصاصات املخرر 

 ار صالحةاتوا طبقا كها دؤهل ارقانرن سجط  ارضب  رجقةام بكل امليراقبات اريت تةخل يف إط

 .رةفرت ارشيروط

 pouvoir règlementaire)سلطة التنظيم وحتديد معايري املمارسة املهنية -د 

et normatif) : 

ب  ارسرق، بعض ارسجطات اإلدارد  املستقج  تتهتع إىل جانب ارصالحةات املتعجق  بيرقا

ارقيرض ارذي مينحه قانرن ارنقة واحلال بارنسب  جملجس ارنقة ر كها ه 2بصالحةات تنظةهة 

املطبق  عجى و، صالحة  حتةدة أحكام تنظةهة  ذات طابع عام 82ارقيرض مبرجب مادته و

ومن بني هذه األحكام حتةدة  .(Règlements)اهلةئات املارة ، عن طيردق تنظةهات واربنرك 

اهلةئات وإنشاء اربنرك ويف ارسرق، شيروط اعتهاد ( prudentielles)ارقراعة االحتةاطة  

قنة  املؤسسات املارة  اجلانبة ، ارشيروط ارتواملارة ، شيروط فتح مكاتب يف اجلاارير ممثج  رجبنرك 

 ...ملهارس  املون  اربنكة ،

                                                                                                                                                                                
نح احلزم من الذبذبات بتسجيل حزمة ذبذبات يف جدول م 2/8يف مادته ، سابق الذكر،  00-2000عرف القانون .  1

من و ائي، أالفضو عدة مصاحل لالتصال الالسلكي األرضي أو منح الذبذبات، قصد استعماهلا من قبل مصلحة أ

 .طرف مصلحة االتصال الالسلكي الفلكي وفق شروط حمددة

2   . R. Zouaimia, Op.cit., p. 75. 
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رقاب  عهجةات اربررص  اريت منحوا املشيرع ونظةم جلن  ت نفس األمير املطبق يفر هو

سجط  تنظةهة  عام  تتعجق بتسةري سرق اربررص  املرضرع حتت رقابتوا، كها أهجوا إىل حتةدة 

 دتم ذرك عن طيردق تنظةهاتومعادري املهارس  املونة  املفيروض  عجى ارسرق، 

(Règlements )استثهارها يف عهجةات  تتعجق، عجى سبةل املثال، بيرؤوس األمرال احملتهل

اريت تفيرض عجةوم،  كذا ارقراعة املونة واربررص ، شيروط اعتهاد اررسطاء يف هذه عهجةات 

ارضهانات ارراجب منحوا رجابارن، شيروط تأهةل األعران وحمترى مسؤورة  اررسطاء وجمال 

 .1...امليرخص هلم مبهارس  املفاوضات باربررص ،

طات اإلدارد  املستقج  فوي ال تتهتع بوذه خير من ارسجأما بارنسب  رجبعض اآل

بأخيرى يف ممارس  ارسجط  ارتنظةهة ، و ن املشيرع دشيركوا بصف  أإرغم ذرك فوارصالحةات، 

سجط  ضب  ارربدة وارغاز، واحلال بارنسب  جملجس املنافس ، سجط  ضب  اركويرباء ر كها ه

 .ارالسجكة واملراصالت ارسجكة  و

نا هذا، إن سجط  ضبطه تتهتع بسجط  استشارد  فةها جفصففةها خيص ارقطاع مرضرع 

حةث دنص . املراصالتوشيروط مااور  نشاطي ارربدة وارقراعة ودتعجق بإعةاد ارتنظةهات 

املراصالت ون اررزدير املكجف بارربدة بأ 10يف مادته  سابق ارذكير، ،00-2000ارقانرن 

 :ارالسجكة  دستشري سجط  ارضب  خبصرص ما دأتيوارسجكة  

  املراصالت؛وحتضري أد  مشاردع نصرص تنظةهة  تتعجق بقطاعي ارربدة 

 حتضري دفاتير ارشيروط؛ 

                                                           
، 08، ج ر ج ج، العدد 10، املادة ، املتعلق ببورصة القيم املنقولة1990ماي  20املؤرخ يف  10-90املرسوم التشريعي .  1

، 0، ج ر ج ج، العدد  1998جانفي  10يف  املؤرخ 10-98 رقم  املكمل باألمرواملعدل  ،1990ماي  20املؤرخة يف 

 19، املؤرخة يف 1ر ج ج، العدد  ، ج 2000فيفري 17املؤرخ يف  08-00 رقم  القانون؛ وب 1998جانفي  18املؤرخة يف 

 .2000فيفري 
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   ارالسجكة ؛وحتضري انتقاء املرتشحني الستغالل رخص املراصالت ارسجكة 

 إبةاء اريرأي فةها دجي: 

  املراصالت؛ومجةع ارقضادا املتعجق  بارربدة 

 املراصالت؛و حتةدة ارتعيردفات ارقصرى رجخةمات ارعام  رجربدة 

 املراصالت؛وضيرور  اعتهاد نص تنظةهي دتعجق بارربدة و مالءم  أ 

  املراصالتواسرتاتةمةات تطردير قطاعي ارربدة. 

 املهام القمعية:  الفقرة الثانية

إن ارسجط  ارقهعة  املعرتف بوا رجسجطات اإلدارد  املستقج  متثل ارطابع اربارز ارذي 

ا رجتعةي عجى ارصالحةات ارطبةعة  رجقاضي اجلااري، خاص  ميةاها كرنه ارطابع ارذي دؤهجو

مبةأ مكيرس دسترردا،  ارقضارة وأن تقسةم ارصالحةات بني ارسجطات ارتشيردعة ، ارتنفةذد  و

 .1منح هذا ارنرع من ارسجط  رجوةئات اإلدارد ( hérétique)نه من غري ارطبةعي أمما دظوير رنا 

تجعب دورا فعجةا يف قه  اريردع اجلااري، فحةنها إن معظم ارسجطات اإلدارد  املستقج  

ن املتعامجني ارذدن دنشطرن يف جمال صالحةاتوا قة أتعادن، بعة ارتحيردات اريت تقرم بوا، ب

جل حتيردك أارتنظةم املعهرل بوها، تقرم بإخطار ارنارب ارعام من وارتكبرا خمارفات رجتشيردع 

ب دور اخلبري أمام ارقاضي، حةنها دنص أما يف أحةان أخيرى فوي تجع. ارةعر  ارعهرمة 

  ارقانرن أنه بإمكان هذا األخري إخطار هذه ارسجطات إلبةاء اريرأي خاص  يف اجملاالت

                                                           
1

 .  R. Zouaimia, Op.cit., pp. 76 -78. 
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ن هذه ارسجطات تتهتع بسجط  ترقةع ارعقربات خارج أي إف ،يف حاالت متطيرف و ،1ارتقنة 

2 حقةقة  سجط  قضارة تكرن بذرك متارس وتةخل رجقاضي، 
(juridictionnelle). 

ر إن كان من ارظاهير أن منح هذا ارنرع من ارسجط  هر ركن ارسؤال ارذي دطيرح نفسه ه

دسترري، فها هي ارعرامل املؤسس   أاغتصاب ملبةوتعةي عجى صالحةات ارقاضي اجلااري 

 هلا؟

من وجو  نظير فقوة ، إن حتردل ارصالحةات من ارقاضي اجلااري إىل صاحل اإلدار  

( lenteur) تأخيروبتهاطل ور  ارقاضي رترقةع ارعقربات رعةم اختصاصه دربر أساسا بعةم قة

 .3يف احملاكم( engorgement) ارقضاء اجلااري ارناجم عن االكتظاظ

أما بارنسب  رجماارير فباإلضاف  إىل ارسببني املذكرردن أعاله، دضةف األستاذ رشةة 

املرروث  عن املستعهير ارذي أوكل زوامية ، يف نفس كتابه املذكرر سابقا، ارعرامل ارتارخية  

خارفات امليرتكب  من جل قهع املوارعسكيرد  من أارسجط  ارقهعة  إىل اهلةئات اإلدارد ، املةنة  

نذكير عجى سبةل املثال اإلدار  واألمير ارذي تبنته اجلاارير غةا  االستقالل  طيرف املسجهني،

 .4ر  ارتمارد اجلبارة ، اجلهيركة ، مع ترسةعوا إىل إدارات أخيرى كاإلدا

                                                           
1  . Ibidem. 

2  . Ibid. 

 20، املؤرخة يف 80، ج ر ج ج، العدد82-08، املتعلق باملنافسة، املواد 2000ويلية ج 19املؤرخ يف  00-00ألمر  ا.  3

 02، املؤرخة يف 08، ج ر ج ج، العدد 2006جوان  20املؤرخ يف  12-06، املعدل و املتمم مبوجب القانون 2000جويلية 

 .2010أوت  16، املؤرخة يف 88، ج ر ج ج، العدد 2010أوت  10املؤرخ يف  00-10؛ و مبوجب القانون 2006جويلية 

4  .  R. Zouaimia, Op.cit., p. 80. 
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وارقيرض، إن كل ارسجطات اإلدارد  املستقج  املنشأ  يف اجلاارير، باستثناء جمجس ارنقة 

سنحاول فةها دجي ارتطيرق إىل كل من إجيراءات هذه ارسجط  و تتهتع بسجطات قهعة ،

 .حمةوددتواوارقهعة ، ارعقربات ارنامج  عنوا 

 :اإلجراءات القمعية-أ 

رجسجط  اإلدارد  املستقج  تتم من خالل ميرحج  أورة  تتهثل إن إعهال ارسجط  ارقهعة  

 .عقربات اريت تأخذ أشكاال متعةد يف ارتحقةقات تتبعوا ميرحج  ارنطق بار

 مرحلة التحقيق: 

اريت تشتهل عجى حق االطالع عجى كل وثةق   ارتحيريودتعجق األمير بعهجةات اريرقاب  

 .ملعنةني بارتحقةقاالرتحاق مبحالت اوتيراها ارسجط  الزم  رعهجوا 

املراصالت، سجط  ارضب  مؤهج  قانرنا إلجيراء اريرقاب  اررثارقة  وففي جمال ارربدة 

(contrôle documentaire)ارقطاع،  ، حةث دجام ارقانرن، احملةد رجقراعة ارعام  هلذا

و تيرخةص، وضع حتت تصيرف سجط  ارضب  املعجرمات أو من رخص  أ ناملتعامجني املستفةةد

ق اريت متكنوا من ارتأكة من مةى احرتام هؤالء املتعامجني رالرتاامات املفيروض  عجةوم اررثار

 .1ارتنظةهة ومبرجب ارنصرص ارتشيردعة  

، ارتةخل املباشير يف ارشبكات املستغج  جمال املراصالتكها حيق رسجط  ارضب ، يف 

أهةل هذه من طيرف املتعامجني مرضرع ارتحقةق، حةث تنص أحكام نفس ارقانرن عجى ت

ارسجط  إلجيراء حتقةقات رةى املتعامجني مبا يف ذرك ارتحقةقات اريت تتطجب تةخالت مباشير  

 .ترصةل جتوةاات خارجة  بشبكاتوم اخلاص و أ

                                                           
 .07املادة  ، سابق الذكر،00-2000رقم  القانون.  1
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، 00-2000من ارقانرن ( 10)أما فةها خيص ارربدة، فيرغم أن املاد  ارثارث  عشير 

بني مواموا احلصرل من املتعامجني عجى أن من  احملةد  ملوام سجط  ارضب  بصف  عام ، تنص

أنوا مؤهج  رجقةام بكل امليراقبات اريت وعجى املعجرمات ارضيرورد  رجقةام باملوام املخرر  هلا، 

تةخل يف إطار صالحةاتوا طبقا رةفرت ارشيروط، دون ارتهةةا بني متعامجي ارربدة 

ق إىل ارةور ارقهعي تتطير املراصالت، إال أن األحكام اررارد  يف ارباب املتعجق بارربدة ملو

 .رسجط  ارضب 

نه إىل جانب سجط  ارضب ، أوكل ارقانرن سارف ارذكير موه  أكها جتةر اإلشار  إىل 

أعران ارشيرط  ارقضارة ، وإىل ضباط  واملراصالتمعادن  املخارفات يف جماري ارربدة وحبث 

رتب  ال تقل عن رتب   مارذدن هلواملراصالت املتهتعني بصف  املرظف، وإىل أعران ارربدة و

ارعرن  ،حةث تقضي معادن  املخارفات من طيرفوم إىل إعةاد حمضير دذكير فةه بةق  ،1املفتش

 .وارتصيرحيات اريت تجقاهااملعادن، اررقارع 

ديرسل، حسب احلار ، إىل  2ميرتكب املخارف ومن طيرف ارعرن  بعة ترقةع احملضيرو

دون  ،املعنة  يف مة  ال تتماوز مثانة  أدامإىل ارسجط  و وكةل اجلهوررد  املختص إقجةهةا أ

رجحار  اريت ديرسل فةوا احملضير إىل وكةل اجلهوررد  من احلار  اريت ديرسل فةوا  حتةدة ارقانرن ال

 .وال رطبةع  هذه األخري إىل ارسجط  املعنة ، 

 

 

                                                           
 .121املادة  نفس املرجع،.  1

 120املادة )ال خيضع للتأكيد ويف حالة رفض مرتكب املخالفة التوقيع، يكون احملضر موثوقا به إىل أن يثبت العكس .  2

 (سابق الذكر 00-2000رقم  من القانون
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 ع العقوباتيتوق: 

قربات اإلدارد ، يف بادئ األمير ال جيب اخلج  بني اإلجيراءات اإلدارد  املؤقت  بارع

 Sanction)ارنوارة   دتعجق األمير بصف  عام  باإلجيراءات ارتحضريد  رترقةع ارعقرب و

administrative finaliste) األوامير و، كإجيراءات ارتحفظInjonctions) )احلال ر كها ه

جل احلة من بعض املهارسات املقةة  صةرها جمجس املنافس  من أبارنسب  رألوامير اريت د

أما بارنسب  رجعقربات اإلدارد ،  ،1ارتحيردات اريت قام بواواملعادن  تبعا رجتحقةقات وافس  رجهن

هناك ارعقربات املادد  اريت تنقسم إىل عقربات وارتربةخ، وفوناك املعنرد  كحاريت اإلنذار 

 (.Sanction patrimoniale)ارعقربات املتعجق  بارذم  املارة  وسارب  رجحقرق 

املراصالت يف حار  واإلدارد  املتخذ  من طيرف سجط  ضب  ارربدة من اإلجيراءات 

تصيردح بسة ، يف حار  و إعذار املتعامل املستفةة من رخص ، تصيردح أ ،معادن  املخارفات

ارتنظةهة ، باالمتثال هلذه وعةم احرتامه رجشيروط املقيرر  مبرجب ارنصرص ارتشيردعة  

 .2ارشيروط يف أجل ثالثني درم

قربات اإلدارد ، يف حار  عةم احرتام املتعامجني رإلعذار املذكرر أما خبصرص ارع

إمنا دقتصير دورها عجى اقرتاح ترقةعوا رجرزدير وأعاله، فوي ال ترقع من طيرف سجط  ارضب ، 

 .واملراصالتاملكجف بارربدة 

 :3ات يفتتهثل هذه ارعقربو

                                                           
 .80، سابق الذكر، املادة 00-00األمر رقم .  1

 .80و ، 09، 00املواد  ، سابق الذكر،00-2000رقم  القانون.  2

 .نفس املرجع.  3
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 ة  أقصاها ثالثرن ارتصيردح اربسة  ملو اجلاري رجيرخص ، اررتخةص أو ارتعجةق اركجي أ

 درما ؛( 00)

   ختفةض مةتوا يف و أشوير، أ( 0)ارتعجةق املؤقت هلذه اررتخةصات ملة  ترتاوح ما بني ثالث

 حةود سن ؛

   ارسحب ارنواري هلذه اررتخةصات مبرجب ميرسرم يف حار  عةم االمتثال رآلجال احملةد

 .أعاله

ن ، فإ1األمن ارعهرميواع اررطين نه يف حار  انتواك املقتضةات اريت دتطجبوا ارةفغري أ

سجط  ارضب  هي اريت تباشير ارتعجةق ارفرري رجرتخةصات املهنرح ، بعة إعالم اررزدير 

يف انتظار اربت يف قيرار ارتعجةق، تقرم باختاذ وارالسجكة ، واملكجف باملراصالت ارسجكة  

 .2تةابري حتفظة  عجى ارتموةاات مرضرع اررتخةصات

ارالسجكة ، أما ونفا تتعجق مبمال املراصالت ارسجكة  آملفصج  إن ارسجط  ارقهعة  ا

ارتحقةقات اريت وبارنسب  جملال ارربدة مل ديرد أي تةخل رسجط  ارضب ، ال من ناحة  ارتحيردات 

أوكجت إىل أعران ارضبطة  ارقضارة  وأعران ارربدة، وال من ناحة  ترقةع ارعقربات اريت تعرد 

 .اضير معادن  املخارفات احمليرر  من طيرف هؤالء األعرانتبعا حمل 3إىل ارقاضي اجلااري

 

                                                           
 حتت السلطة املباشرة لوزير الدفاع املوضوعة ،"أ"احملطات الالسلكية الكهربائية لشبكة الدولة املصنفة يف اجملموعة .  1

-2000من القانون رقم  13/8املادة ) املواصالتولوزير الربيد و أ واجلماعات احمللية لوزير الداخليةو ، أالوطين

 (، سابق الذكر00

 .06املادة ، سابق الذكر، 00-2000رقم  القانون.  2

 .نفس القانوناألحكام اجلزائرية ل أنظر.  3
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 (:Etendue du pouvoir répressif)حمدودية السلطة القمعية -ب 

قام املشيرع بتأطري ممارس  ارسجط  ارقهعة  رجسجطات اإلدارد  املستقج  عن طيردق ضهان 

انة  ارطعن ضة إمكو، وحق احرتام ارةفاع عن ارنفس، (impartialité)حةاد هذه األجوا  

 .قيرارات هذه ارسجطات

رضهان حةاد سجط  ارضب  اجتاه األطيراف اريت من احملتهل أن تكرن حمل مرضرع 

عجى و ، أ(incompatibilité)ن كل ارقرانني تنص عجى نظام ارتنايف إسجطاتوا ارقهعة ، ف

أجوا   يفر دقصة بارنظام األول تنايف وظةف  ارعض، حةث (empêchement) نظام االمتناع

و أي نشاط خاص ، أو سجط  ارضب  مع ممارس  أي وظةف  أخيرى سراء كانت عهرمة  أ

أنشط  أخيرى و ارنظام ارثاني فال مينع أعضاء سجط  ارضب  من ممارس  وظارف أيف أما  موين، 

إمنا مينعوم من املشارك  يف مةاوالت جمجس ارسجط  بسبب عالقتوم ووضعةتوم جتاه و

 .1نياملتعامجني املتابع

نظام ارتنايف، ر املراصالت رضهان نظام احلةاد هوإن ارنظام املعهرل به يف جماري ارربدة 

يف اجملجس مع أي ر عجى تنايف وظةف  ارعض 00-2000من ارقانرن  16حةث تنص املاد  

غري مباشير ملصاحل يف و كذا مع كل امتالك مباشير أومنصب عهرمي آخير و أ نشاط موين

 .وارالسجكة املراصالت ارسجكة  وت ارربدة مؤسس  تابع  رقطاعا

قام املشيرع بتكيردس حق االطالع، من  2رضان احرتام حق ارةفاع املفيروض دستررداو

  003-2000حةث تنص أحكام ارقانرن  ،طيرف املتعامل، عجى املجف مرضرع املتابع 

                                                           
1

  .  R. Zouaimia, Op.cit; p. 94. 
، املتعلق بإصدار نص تعديل الدستور، املصادق عليه يف 1998ديسمرب  07املؤرخ يف  806-98رئاسي رقم املرسوم ال.  2

 ,1998ديسمرب  06، املؤرخة يف 78، ج ر ج ج، العدد 101املادة  ،1998نوفمرب  26استفتاء 

 .07املادة ، سابق الذكر، 00-2000 رقم القانون.  3
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 إال بعة إبالغه عجى أن ارعقربات اإلدارد  املنصرص عجةوا يف هذا ارقانرن ال تطبق عجى املعين

 .تقةدم مربراته كتابةًاوطالعه عجى املجف إو باملآخذ املرجو  إرةه

أما خبصرص إخضاع قيرارات سجط  ارضب  إىل ميراقب  ارقاضي، فتنص أحكام نفس 

جل شوير سجط  ارضب  أمام جمجس ارةور  يف أنه جيرز ارطعن يف قيرارات جمجس أعجى  1ارقانرن

 .ن أثير مرقف رتنفةذ هذه ارقيراراتدكرن هلذا ارطع الوواحة من تاردخ تبجةغوا، 

                                                           
 .17املادة نفس املرجع، .  1
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استغالل شبكة عمومية للمواصالت الالسلكية يف اجلزائر من وإقامة :  الرابع بحثامل

 طرف املتعامل األجنيب أوراسكوم تيليكوم

، كتاردخ فتح 20011من سن  ومن شوير ماي، ( 10)حةد درم اخلهةس، ارعاشير 

كان ذرك مبرجب و ،GSMك  عهرمة  رجواتف اخلجري من نرع استغالل شبواملنافس  إلقام  

من ( 12) ارالسجكة ، املؤرخ يف ارثاني عشيرواملراصالت ارسجكة  وسجط  ضب  ارربدة  قيرار

املنشرر يف ارصفح  ارعشيردن من اجليردة  اريريمة  رجمهوررد   ،2001شوير ماي رسن  

 .2001ير ماي رسن  من شو( 10)املؤرخ  يف ارثارث عشير  27اجلااريرد ، رقم 

أنه من غري املعقرل أن دتم حتةدة فتح املسابق  يف تاردخ  راألمير ارذي رفت انتباهنا هو

، رذرك حيتهل أن دتعجق األمير خبطأ مطبعي (تاردخ فتح املنافس )سابق رتاردخ ارقيرار احملةد ره 

ير يف اجليردة  اريريمة  باريرجرع إىل تاردخ ارنشو ،من املصاحل املكجف  بإعةاد هذا ارقيرار ربسو وأ

هل عجى دستنتج أن اخلطأ حمت( 12/00/2001)إىل تاردخ ارقيرار و( 10/00/2001)

غري أن اربحث عجى مسترى املرقع اريريمي رجميردة  اريريمة  مسترى تاردخ فتح املنافس ، 

 .جة أي قيرار معةل رجقيرار سابق ارذكيرردبني أنه ال املرقع اريريمي اخلاص بسجط  ارضب  و

 

                                                           
، احملدد لتاريخ فتح إقامة واستغالل 2001ماي  12املؤرخ يف سلطة ضبط الربيد واملواصالت السلكية والالسلكية ر قرا.  1

 .2001ماي  10، املؤرخة يف 27، ج ر ج ج، العدد 2املادة للمنافسة،  GSMشبكة عمومية للهاتف اخللوي من نوع 
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، عجى املتعامل 1فتح املنافس  مت إرساء املااد، مبرجب حمضير سجط  ارضب  عنةو

حلساب واملتصيرف  باسم وارقابض ، اخلاضع  رجقانرن املصيري  األجنيب أوراسكرم تةجةكرم

 .2شيرك  أوراسكرم تةجةكرم اجلاارير

استغالل شبك  عهرمة  رجهراصالت وبناء عجى هذا احملضير مت منح رخص  إقام  و

رصاحل املتعامل  ترفري خةمات املراصالت رجمهوررو GSMاخلجرد  من نرع  ة ارالسجك

، 2001 ردررة 01املؤرخ يف  219-01ارسابق ارذكير، مبرجب امليرسرم ارتنفةذي رقم 

اخلجرد   استغالل شبك  عهرمة  رجهراصالت ارالسجكة واملتضهن املرافق  غجى رخص  إلقام  

ثالثرن وسبع  وذرك مقابل سبعهار  و ،رجمهورر ترفري خةمات املراصالتو GSMمن نرع 

 (.$ 00,707.000.000)مجةرن دوالر أميردكي 

 تقةدم اخلةمات يف ارشيروط احملةد  يف دفرت ارشيروطوعجى املتعامل إقام  ارشبك  و

حةث مت إعةاده  ،احلاري بحثاملفصل مضهرنه يف فقيرات املواملجحق بوذا امليرسرم ارتنفةذي 

بعة ترقةع صاحب و ،2001سن   رمن دررة( 10)يف اخلامس عشير  من قبل سجط  ارضب 

اريرخص  عجةه، دخل حةا ارتنفةذ يف اخلامس من أوت رنفس ارسن ، تاردخ نشير امليرسرم 

 .3ارتنفةذي املرافق عجى منح رخص  االستغالل

 

                                                           
، املتضمن املوافقة عل  رخصة إلقامة شبكة عمومية 2001جويلية  01املؤرخ يف  219-01رقم املرسوم التنفيذي .  1

توفري خدمات املواصالت الالسلكية للجمهور، املمنوحة واستغالهلا و GSMللمواصالت الالسلكية اخللوية من نوع 

حيثية آخر وحلسابها، القابضة املتصرفة باسم شركة أوراسكوم تيليكوم اجلزائر  ملصاحل شركة أوراسكوم تيليكو

 .2001أوت  00، الكؤرخة يف 80يثياته، ج ر ج ج، العدد من ح

 .1املادة نفس املرجع، .  2

توفري خدمات وب GSMاستغالل شبكة عمومية للمواصالت الالسلكية اخللوية من نوع ودفرت الشروط املتعلق بإقامة .  3

 . 06/1املادة  ، سابق الذكرللجمهوراالسلكية املواصالت 
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 التزاماته إزاء املرتفقنيوهوية املتعامل، شروط استخدامه الرخصة :  األول املطلب

 من هو املستفيد من الرخصة؟:  ة األوىلالفقر

أوراسكرم تةجكرم املتعامل املستفةة من اريرخص  مرضرع ارةراس  املتهثل يف شيرك  

نصف وهي شيرك  ذات أسوم خاضع  رجقانرن املصيري، بيرأس مال قةره مجةاردن و، ارقابض 

 108908جنةه مصيري، مقةة  يف ارسمل ارتماري باجلةا  حتت اريرقم ( مجةار 0،2)

هي متصيرف  باسم و ،دررةر، ارعمرز ، اجلةا ، مصير 28شارع  180اركارن مقيرها يف و

حلساب أوراسكرم تةجكرم اجلاارير، شيرك  ذات أسوم خاضع  رجقانرن اجلااريري، بيرأس و

شارع حيةى بجحةا ، حةةر ،  11مال قةره مخس  مالدني ددنار جااريري، اركارن مقيرها ب 

 .1اجلاارير ارعاصه 

 :2سوم، مرزع كاألتي 000من  شيرك  أوراسكرم اجلاارير مال دتشكل رأس

  201  متجكوا شيرك  أوراسكرم تةجكرم ارقابض ؛( من رأس املال 50,2 %)سوها 

 288  متجكوا ( من رأس املال 48,8 %)سومOratel international Inc،  شيرك  جار

ر أميردكي، دوال 000بيرأيمال قةره ( British Virgin Islands) فةارج ارربدطانة 

 C/C Tricent Trust Company (BVI) Ltd ; Tridentدرجة مقيرها يف

Chambers, PO Box 146, Road Town, British Virgin Islands؛ 

                                                           
 .1ة املاد نفس املرجع،.  1

 .نفس املرجع، امللحق األول املتعلق بأسهمية صاحب الرخصة.  2
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 متجكه (من رأس املال 0,2 %) سوم واحة Orascom Construction Industries 

Algérie، جةرن ددنار، شيرك  ذات أسوم خاضع  رجقانرن اجلااريري بيرأس مال قةره م

 شارع ددةوش ميراد، اجلاارير ارعاصه ؛ 98اركارن مقيرها يف و

  متجكه (من رأس املال 0,2 %)سوم واحة Algerian Cement Company   شيرك

مجةرن ددنا، درجة مقيرها يف  180ذات أسوم خاضع  رجقانرن اجلااريري، بيرأس مال قةره 

 شارع ددةوش ميراد، اجلاارير ارعاصه ؛ 98

   ميجكه ارسةة جنةب أنسي جنةب سراردس احلامل  (من رأس املال 0,2 %)سوم واحة

 رجمنسة  املصيرد ؛

  احلامل رجمنسة   أنسي جنةب سراردسارسةة  ميجكه (من رأس املال 0,2 %)سوم واحة

 املصيرد ؛

  ارسةة ناصف أنسي جنةب سراردس احلامل  ميجكه (من رأس املال 0,2 %)سوم واحة

 .رجمنسة  املصيرد 

تعةدل من شأنه املساس بأسوهة  ارشيرك ، دجام املتعامل صاحب  واز أي تغةري أجنقبل إ

االتصاالت بكل تعةدل ميس مباشير  أكثير من واريرخص  باإلخطار املسبق رسجط  ضب  ارربدة 

غري املباشير  رجهتعامل  وميس مسترى املساهه  املباشير  أ ومن ترزدع األسوهة ، أ % 10

 .ريرخص يف رأيمال صاحب ا 1امليرجعي

 

                                                           
من دفرت  1.1حبكم املادة  ةيقصد باملتعامل املرجعي لصاحب الرخصة، الشركة األم أوراسكوم تيلكوم القابضة، املعرف.  1

 .الشروط سابق الذكر
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 ؟ما هي حدود وشروط استخدام الرخصة :  الفقرة الثانية

سن  ابتةاء ( 10)منحت اريرخص  مرضرع احلاري رجهتعامل األجنيب ملة  مخس  عشير 

ميكن جتةدةها و، احملةد بتاردخ نشير امليرسرم ارتنفةذي املانح هلا، 1مفعرهلا من تاردخ سيردان

بطجب، دردع رةى سجط   ،منوا اخلهس سنرات عة  ميرات رفرتات ال تتعةى ارراحة  ومير  أ

 .ارضب ، اثنيت عشير شويرا عجى األقل قبل نواد  صالحة  اريرخص 

حتردجوا رفارة   وتعترب هذه اريرخص  شخصة  بارنسب  رصاحبوا، ال ميكن ارتنازل عنوا أ

 128-01إال يف حار  ميراعا  ارشيروط املنصرص عجةوا يف امليرسرم ارتنفةذي رقم  ،ارغري

، املتضهن حتةدة اإلجيراء املطبق عجى املاادة  2001ؤرخ يف ارتاسع من شوير ماي رسن  امل

جيب عجى و ،2ارالسجكة وبإعالن املنافس  من أجل منح رخص يف جمال املراصالت ارسجكة  

أن دظل عجةوا طةج  فرت  وصاحب اريرخص  أن دأخذ شكل شيرك  خاضع  رجقانرن اجلااريري، 

 .االستغالل

مجةع منافذه ارةورة  ومةاهه اإلقجةهة  وكل امتةاد اررتاب اجلااريري  تشهل اريرخص 

املعاهةات و تاالتفاقاواملعاهةات ما بني احلكرمات و تةا، وفق االتفاقاتساتةجوبير، حبيرا 

 .3ارةورة 

دقابل منح رخص  إقام  واستغالل شبك  املراصالت ارةفع، من قبل املستفةة منوا، 

، ($ 00,707.000.000)ثالثرن مجةرن دوالر أميردكي وسبع  و سبعهار بملبجغ ماري دقةر 

                                                           
 .06/2املادة  ، سابق الذكر،دفرت الشروط.  1

 .06/0 املادة نفس املرجع،.  2

 .2/2املادة  ،نفس املرجع.  3
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دؤدى حسب جةول ومعفى من ارضيردب  عجى ارقةه  املضاف  خالل مة  اريرخص ، 

 :1اآلتي تاالستحقاقا

 00 %،   دوالر أميردكي مخسهار  أرف وسترن مجةرنا ومثانة  وأي ما دعادل ثالمثار

بعة اإلشعار بامليرسرم ارتنفةذي ملنح  يف غضرن أدام ارعهل ارعشير ( $ 086.000.000)

 اريرخص  إىل صاحبوا ؛

  مخسهار  أرف دوالر أميردكي وسترن مجةرنا ومثانة  وثالمثار  املبجغ ارباقي، أي

  .2000من ددسهرب رسن   01، تؤدى درم ($ 086.000.000)

ب دتم ارةفع بارةوالر األميردكي عن طيردق حتردل، رفارة  اخلادن  امليركاد  يف احلسا

 .اجلاري رجخادن  املفترح بسمالت بنك اجلاارير

 دتعيرض هذا املقابل املاري، يف حار  اإلخالل الرتاامات ارتغطة  اإلقجةهة  ارسنرد ،

، رادادات حمةد مبجغوا يف املجحق ارثارث من دفرت ارشيروط، دون 2باستثناء حاالت اإلعفاءو

تكرن هذه و ،3جةرن دوالر أميردكيم 200أن جيتاز مبجغ تيراكهوا، يف أي حال من األحرال 

بارةدنار اجلااريري، خالل أدام ارعهل ارعشير  بعة إشعار  كجة وارادادات واجب  األداء نقةا 

                                                           
 .01/2املادة  ،نفس املرجع.  1

و الذي، رغم كل عناية صاحب الرخصة، مينع أويقصد بظروف اإلعفاء كل ظرف خارج عن حتكم صاحب الرخصة، .  2

تطوير التغطية اإلقليمية ضمن ظروف خاصة، كالقوة وبسط الشبكة  ،غري متوقعةو يؤخر بصفة غري عادية أ

 تأجري املواصالت املستأجرةوتأخرها يف تنفيذ واجباتها يف التوصيل البيين و أ قاهرة، إخالل اتصاالت اجلزائرال

إىل وجود ظروف خطرية متس أمن  ةالنفاذ إىل املواقع الالسلكية الكهربائية، باإلضافوتقاسم املنشات األساسية و

 (من دفرت الشروط سابق الذكر 3/31املادة )و مناوليه جتهيزات صاحب الرخصة أو مستخدمي أ

 .01/0املادة  ، الذكر سابق، دفرت الشروط.  3
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صاحب اريرخص ، من طيرف سجط  ارضب ، باحملضير ارذي دثبت تقصريه يف احرتام ارتااماته 

 .1ارسنرد  اخلاص  بارتغطة  اإلقجةهة 

تسةدة اإلتاوات  خيضع صاحب اريرخص  إىل عالو  عن هذا املقابل املاري،

 :تي ذكيرهاواملساههات اآل

  ارقابل  حيتري مبجغواو، 2ميراقبتواوإتاو  متعجق  بتخصةص ارذبذبات، تسةريها

بني متعامجي ارقطاع   ، يف احرتام مبادئ املساوا2000 ددسهرب 01رجهيراجع ، ابتةاء من

 :دون أي متةةا، عجى ما دجيو

 مالدني ددنار جااريري  ميراقب  ارذبذبات حمةد  بعشير وال إتاو  سنرد  الستعه

 رجقنا  ارراحة ؛ (دج 10.000.000,00)

  بثالث  حمةد  ت األساسة  ارالسجكة  اركويربارة  ميراقب  املنشآوإتاو  سنرد  رتسةري

 عن كل حمط  قاعةد ؛ (دج 3.000,00)ددنار جااريري  أالف

 من رقم أعهال  % 0,2وز مبجغوا إتاو  متعجق  بتسةري خمط  اررتقةم ال دتما

 ؛3تشهل أجير خةمات ارضب  اريت تقةموا سجط  ارضب واملتعامل، 

  ارالسجكة ، ال وارتقةةس يف جمال املراصالت ارسجكة  وارتكردن ومساهه  يف اربحث

 ؛ 4من رقم أعهال املتعامل % 0,3مبجغوا ارسنري اإلمجاري دتماوز 

                                                           
1

 .نفس املرجع.  
 .29/1املادة  ،نفس املرجع.  2

 .00املادة  ،نفس املرجع.  3

 .نفس املرجع.  4
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 محاد  اربةئ ، ال وتوةئ  اإلقجةم و ةمات املراصالت،مساهه  يف حتقةق ارنفاذ ارعام إىل خ

 .1من رقم أعهال املتعامل % 0دتماوز مبجغوا ارسنري 

عجةه تسةدة كل ارضيرارب وخيضع صاحب اريرخص  رألحكام اجلبارة  املعهرل بوا، 

غري أنه دستفةة من االمتةازات املهنرح  يف  ،2ارتنظةمواريرسرم املقيرر  يف ارتشيردع واحلقرق و

بني ارركار  اررطنة  ررتقة  االستثهارات، دعهوا واملرقع  بةنه  طار اتفاقة  االستثهارإ

 .3متابعتواو

خالل كامل مة  صالحةتوا، ودتحهل صاحب اريرخص ، فرر سيردان رخصته 

مسؤورةته عن األخطار اريت متس األمالك ارضيرورد  إلقام  واملونة  ومسؤورةته املةنة  

ارتموةاات وفري اخلةمات، مبا يف ذرك املنشآت اجلاري إجنازها رترو GSMاستغالل شبك  و

ارتنظةم املعهرل وذرك عن طيردق عقرد تأمني تكتتب ضهن ارتشيردع و  اجلاري تيركةبوا،

 .4بوها

 

 

 

 

                                                           
 .28املادة  ،نفس املرجع.  1

 .00املادة  ،نفس املرجع.  2

وبني الوكالة الوطنية  أوراسكوم تيلكوم اجلزائرشركة  املوقعة بني تثمارللمزيد من التفصيل، طالع اتفاقية االس.  3

 , 2001ديسمرب  28، املؤرخة يف 60ج ر ج ج، العدد   ية االستثمارات، دعمها ومتابعتها،لرتق

 .00املادة  دفرت الشروط، سابق الذكر،.  4
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 زاء املرتفقني والسلطات العموميةالتزامات املتعامل إ:  الفقرة الثالثة

إىل اخلةمات مضهرنا و GSMشبك  نفرذهم إىل ودعامل امليرتفقرن بطيردق  متساود ، 

تكرن اخلةمات اريت درفيرها صاحب اريرخص  و ،غري متةةاد ويف ظيروف مرضرعة ، شفاف  

تترفير فةوم ارشيروط احملةد  من طيرف صاحب ومفترح  ركل ارذدن دقةمرن طجبا بذرك، 

 .1اريرخص 

يرتفقني ارتقةة بوا إزاء املوارراجب عجى صاحب اريرخص  احرتاموا  االرتااماتمن أهم 

حةث دجام دفرت ارشيروط صاحب اريرخص  باختاذ  ،االيمة املعجرمات وهي سيرد  املكاملات 

، GSMاملعجرمات اريت حيرزها عن ميرتفقي شبك   د اإلجيراءات اريت من شأنوا أن تضهن سير

 ،2ارسجط  ارقضارة واألمن ارعهرمي، وارةفاع اررطين  مع ميراعا  ارتعجةهات اريت دقتضةوا

عجى ارعقربات اريت دتعيرضرن وباطالع أعرانه عجى االرتاامات اريت خيضعرن هلا، كها دجام 

 .3ار  عةم احرتام سيرد  املكاملاتهلا يف ح

، فعجى صاحب االيمة نفس االرتاام املفيروض عجةه بارنسب  رسيرد  املعجرمات  رهو

 حيصل يمة  اريتسيرد  املعجرمات اإلواختاذ اإلجيراءات اركفةج  بضهان محاد   اريرخص 

عجى زبارنه احلارادن  ودةرجوا يف وحة  ارتعيرف عجى املشرتكني أ واريت دعاجلوا أوعجةوا، 

جيب أن دكرن هؤالء املةرجني يف وحة  ارتعيرف مرضرعا رتعيرف . 4عجى بطاق  ارةفع املسبق

نسخ  طبق األصل من بطاق  وارجقب، ارعنران، ودقةق، دتضهن عجى اخلصرص االسم 

                                                           
 .16نفس املرجع املادة .  1

 .20املادة  ،نفس املرجع.  2

3
 .رجعنفس امل.  
 .نفس املرجع.  4
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عنة تسجةم بطاق  ارةفع  ودتم هذا ارتعيرف عنة اكتتاب االشرتاك أو ،ارتعيردف اريريمة 

 .1املسبق

ميكن رجهشرتكني يف اخلةم  املرفير  من طيرف صاحب اريرخص  رفض إدراج أيماروم و

يف خةم  اإلرشادات اهلاتفة ، عن طيردق طجب كتابي مقابل ويف ارةرةل ارعام رجهشرتكني، 

 .2إخضاعوم إلتاو  إضافة 

 :املتعامل صاحب اريرخص  بـ كها دجتام

 االقرتاح عجى مجةع زبارنه وظةف  جتهةة ارتعيرف عجى أرقاموم من اجلواز املطجرب؛ 

  ،اختاذ مجةع اإلجيراءات وحةاد خةماته إزاء حمترى املعجرمات امليرسا  عجى شبكته

 ارضيرورد  رضهان حةاد مستخةمةه إزاء حمترى اريرسارل امليرسج  عجى شبكته؛

 ي رجوةئ  املكجف  بإعةاد ارةرةل ارعام رجهشرتكني بقاره  مشرتكةه يف اخلةمات ارتبجةغ اجملان

مصجح  و مبونوم، قصة إنشاء درةل عام إن اقتضى األميروبأرقام نةاءاتوم، وبعناودنوم و

 ؛3إرشادات درضعان حتت تصيرف اجلهورر

   سهح تجكس مةفرع  األجير، توارترفري ركل مشرتك يف خةماته، خةم  إرشادات هاتفة

باحلصرل كحة أدنى عجى أرقام هراتف املشرتكني يف اخلةمات انطالقا من أيماروم 
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وعناودنوم، رقم هاتف خةم  إرشادات ركل متعامل من متعامجي ارشبك  ارعهرمة  

 ؛GSM 1ارالسجكة  املرصرر  بةنةا بشبك  ورجهراصالت ارسجكة  

 ريرخص  إىل مصاحل تقةدم املساعة  اهلاتفة  من طيرف مصجح  إرشادات صاحب ا

ذرك من أجل إجناح وإرشادات بقة  املتعامجني مبا يف ذرك أورئك املقةهني يف اخلارج، 

 .ادر  عن شبكات هؤالء املتعامجنيطجبات املكاملات ارص

أما فةها دتعجق بعالقته مع ارسجطات ارعهرمة ، فعجةه أوال االستماب  ألوامير ارسجطات 

اررطين، األمن  جل احرتام ارتعجةهات اررارد  من ارةفاعيف أقيرب اآلجال، من أواملختص ، 

 :2فةها دتعجق بـاررسارل ارضيرورد ، خاص   كذا ارسجط  ارقضارة ، باستخةاموارعهرمي 

   يف املناطق  وارالسجكة  يف مناطق ارعهجةات أوإنشاء وصالت رجهراصالت ارسجكة

 املنكرب ؛

 ارطرارئ؛ور  ارنااع احرتام األورردات بشأن استعهال ارشبكات يف حا 

  األمن ارعهرمي؛وارترصةل اربةين مع ارشبكات اخلاص  باملصاحل املكجف  بارةفاع اررطين 

 تسخري املنشآت األساسة  حلاجةات األمن ارةاخجي؛ 

    أمن منظرمات واملكجف  عجى املسترى اررطين مبسارل محاد  وتقةدم عرنه رجوةئات املوته

ارنفاذ إىل وذرك بارسهاح هلا بارترصةل اربةين و ، ارالسجكةواملراصالت ارسجكة  

 املرجرد  يف حرزته؛ املعجرماتوبارنفاذ إىل اربطاقةات وجتوةااته، 
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 رساالت ارالسجكة  اركويربارة ، شيردط  انقطاع اإل واركجي رجخةم  أ واالنقطاع اجلاري أ

 .خسار  رقم األعهال ارنامج  عن هذا االنقطاعودفع تعردض دتهاشى 

ارالسجكة ، دجام صاحب واملراصالت ارسجكة  وعالقاته مع سجط  ضب  ارربدة يف و

ارتمارد  املعقرر  واررثارق املارة ، ارتقنة  واريرخص  برضع حتت تصيرف هذه ارسجط  املعجرمات 

كها دجتام بتبجةغوا باملعجرمات  ،1ارالزم  هلا رجتأكة من احرتامه رالرتاامات املفيروض  عجةهو

 :املرارة 

  حقرق ارتصردت اخلاص  بصاحب وتعةدل مباشير يف تشكةج  رأيمال ارشيرك  كل

 اريرخص ؛

 وصف جمهرع اخلةمات املرفير ؛ 

  ارشيروط ارعام  اخلاص  بترفري اخلةمات؛وارتعيردفات 

 م؛ااألرقو معجرمات حرل استعهال املرارد املهنرح  ال سةها ارذبذبات 

   رقم األعهالومعطةات حرل احليرك. 

يف أجل أقصاه واحب اريرخص  أن دقةم هلذه ارسجط ، سنردا، جيب كذرك عجى ص

كشرفا مارة  وثالث  أشوير ابتةاء من نواد  كل سن  اجتهاعة ، تقيرديرا سنردا يف مثانة  نسخ، 

 :جى ارتقيردير أن دتضهن معجرمات مفصج  حرل وع ،2سنرد  مصادق عجةوا

   اخلةمات مرضرع اريرخص  خالل ارسن  األخري ؛وتطردير ارشبك 
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 تقةدير حرل وقت ويرح حرل كل خجل يف تنفةذ االرتاامات املقيرر  يف دفرت ارشيروط، ش

إذا كان اخلجل ناجتا عن ظيروف خارج  عجى إراد  املتعامل، عجةه إدراج وتصحةح اخلجل، 

 كل مستنة دربر ذرك؛

   خمط  تنفةذ استغالل شبكGSM اخلةمات بارنسب  رجسن  املقبج ؛و 

 تطجبوا سجط  ارضب ؛ وخص  مالره  أأد  معجرم  ديراها صاحب ارير 

 إذا كان صاحب اريرخص  شيرك  مةرج  يف اربررص ، عجةه إبالغ سجط  ارضب  بكل و

 ،5 % رأس مال صاحب اريرخص  مضيروبا يف دسمجه كل مساهم يف حة امتالك اجتةاز

 .ذرك تنفةذا رتنظةم اربررص و، اخل ... ،% 10، % 10

إجيراء حتقةقات رةى صاحب اريرخص ، مبا  أما من ناحة  سجط  ارضب ، فةهكن هلا

إما عن طيردق أعرانوا  ،فةوا تجك اريت تستجام رب  جتوةاات خارجة  عجى شبكته اخلاص 

 .دق أي شخص مؤهل قانرنا من طيرفواإما عن طيرواملكجفني بذرك، 

يف حار  اركشف عن إخالل صاحب اريرخص  باالرتاامات املتعجق  باستغالل شبك  و

GSM يف ارقانرن وتعيرض رجعقربات املنصرص عجةوا يف دفرت ارشيروط خةماته، دو

 .، دون املساس باملتابعات ارقضارة  احملتهج 2000-00

إن وحةث تعذره سجط  ارضب  رالمتثال هلذه االرتاامات يف أجل أقصاه ثالثني درما، 

من سجط  املراصالت باختاذ قيرارا مسببا، باقرتاح ومل ميتثل دقرم اررزدير املكجف بارربدة 
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اجلاري رجيرخص  ملة   وعجى نفقته، دنص إما بارتعجةق اركجي أوارضب ، ضة صاحب اريرخص  

 .1إما بارتعجةق املؤقت هلا ملة  ترتاوح ما بني شوير إىل ثالث  أشويروأقصاها ثالثني درما، 

إذا سمجت سجط  ارضب ، عنة انقضاء اآلجال سارف  ارذكير، استهيرار املتعامل يف و

 .2ميكن أن دتخذ ضةه قيرار سحب نواري رجيرخص  ل رالرتاامات املتفق عجةوا،عةم االمتثا

فصال كامال  ،00-2000عالو  عن هذه ارعقربات اإلدارد ، خصص ارقانرن 

املجخص  ورجعقربات اجلاارة  املرقع  عجى أصحاب اريرخص يف حار  اإلخالل بارتااماتوم، 

 :فةها دجي

يف حار  انتواك سيرد  امليراسالت ارصادر ، من قانرن ارعقربات  107تطبق املاد  

بغيرام  مارة  ترتاوح من ودعاقب ميرتكبوا باحلبس من شويردن إىل سن  واملستقبج ،  وامليرسج  أ

مون  يف قطاع ارربدة  ودج، كها مينع من ممارس  أي نشاط أ 1.000.000دج إىل  00.000

 ؛3مخس سنراتوبني سن   يف قطاع ذي صج  بوذدن ارقطاعني ملة  ترتاوحواملراصالت أو

دج إىل  100.000بغيرام  مارة  ترتاوح من ودعاقب باحلبس من سن  إىل سنتني 

ارالسجكة  ودستغل شبك  عهرمة  رجهراصالت ارسجكة   ودج كل متعامل دنشئ أ 000.000

 ؛4سحب هذه اريرخص  وراصج  ممارس  ارنشاط خيرقا رقيرار ارتعجةق أم ودون رخص ، أ
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املنشآت املشكج  رجشبك  وة ارنطق بوذه ارعقرب  مصادر  املعةات جيرز رجهحكه  عنو

احلكم واريت تسهح بتقةدم اخلةم ، كها جيرز هلا األمير بإتالفوا عجى نفق  احملكرم عجةه  وأ

 .1مبنع طجب منح رخص  جةدة  ملة  سنتني

 التجارية الستغالل الرخصةواملعايري التقنية والشروط :  الثاني املطلب

مفصج  ملختجف املعادري ارراجب ارتقةة بوا من وفرت ارشيروط، بصف  دقةق  دتطيرق د

 .ارتمارد  وطيرف صاحب اريرخص ، سراء تعجق األمير باملسارل ارتقنة  أ

 الشروط التقنية:  الفقرة األوىل

اخلاص  به من أجل  سعاته اررتاسجة وديرخص رصاحب اريرخص  إقام  منشآته األساسة  

GSMتجبة  حاجةات شبك  
عجةه ارسوير و، مع اشرتاط مطابقتوا رجهقادةس املعهرل بوا، 2

عجى أن تكرن ارتموةاات املرصرر  بشبكته ال سةها ارتموةاات املطيرفة ، معتهة  وفقا 

ال حيق ره االعرتاض عجى أن درصل بشبك  و، 3ارتنظةهة  املعهرل بواورألحكام ارقانرنة  

 .جتوةا مطيريف معتهة

تشغةل اررسارل وراامة  ارتغطة  املتهثج  يف إقام  كها خيضع صاحب اريرخص  إل

حماور واستغالل اخلةمات اريت من شأنوا تغطة  املناطق و، GSM ارضيرورد  إلقام  شبك 

، مع اإلشار  إىل أن هذه املناطق متثل احلة األدنى 4يف اآلجال احملةد ورطيرق ارتاري ذكيرها ا

 .س  شبكته عجى مجةع األجااء من اإلقجةمرصاحب اريرخص  احليرد  اركامج  يف بورجتغطة ، 
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يف حةود ارسن  األوىل، جيب تغطة  أقارةم مةدن  اجلاارير، برميرداس، تةباز ، اربجةة ، 

 .سطةفووهيران، قسنطةن ، عناب ، تةاي وزو، سكةكة ، جباد ، تجهسان 

 :أما يف ارسن  ارثانة ، فعجى صاحب اريرخص 

 ع  يف أقارةم اررالدات املغطا  يف ارسن  األوىل؛تغطة  عشيرون مقير والري، غري تجك ارراق 

   كذا ارتمهعات ارسكانة  املار  بواوكل املساف  اريت تقطعوا ارطيرق اررطنة  اآلتة: 

  ؛2و 00مغنة ، عني تةهرشنت، وهيران؛ ارطيردقان اررطنةان رقهي 

 ؛8ارطيردق اررطين رقم : وهيران، مةدن  اجلاارير 

  ؛0 رقم ارطيردق اررطين: اجلاارير، قسنطةن 

  ؛0ارطيردق اررطين رقم : قسنطةن ، عناب 

  ؛88 ارطيردق اررطين رقم: عناب ، ارقار 

  مطاراتواوصالت ارطيرق بني هذه املناطق واملناطق ارصناعة  مبا يف ذرك املطارات. 

كل ارطيرق اررطنة  اآلتة  و ،(18)يف ارسن  ارثارث  تغطة  بقة  املقيرات اررالرة  و

 :ملار  بوااجملهعات ارسكانة  او

 ؛8ارطيردق اررطين رقم : وهيران، بشار 

  ؛1ارطيردق اررطين رقم : مةدن  اجلاارير، اجلجف ، األغراط، غيرداد 

  ؛0ارطيردق اررطين رقم : قسنطةن ، باتن ، ترقيرت، ورقج 
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  18ارطيردق اررطين رقم : ارقار ، سرق أهيراس، تبس. 

ارتمهعات ارسكانة  اريت من  % 90يف ارسن  اريرابع ، دجتام صاحب اريرخص  بتغطة  و

بعة ارسن  اريرابع  دجتام و ،كذا تغطة  حماور ارطيرق ارسيردع ودتماوز تعةادها أرفني نسه ، 

 .ارطيرق ارسيردع  كجها أجناتوبضهان تغطة  كل جتهع سكاني دصل ارتعةاد ارسابق ارذكير 

فةها خيص ارتاام ارتغطة ، عجى صاحب اريرخص  تقةدم يف نواد  كل سن ، رسجط  و

يف حار  اإلخالل بيرزنام  و ،ارسكان املعنةني بذركوارضب  قاره  شامج  عن املناطق املغطا  

 .1انتشار ارشبك ، دةفع صاحب اريرخص  مبجغا زارةا عن املقابل املاري رجيرخص 

أما خبصرص استخةام ارذبذبات ارالسجكة  اركويربارة ، دجتام املتعامل صاحب 

إذا واءات ارالزم  ررتشةة االستعهال ارناجع رجذبذبات، اريرخص  باختاذ، يف كل وقت، اإلجير

مل دقم باستغالهلا يف أجل سن  ابتةاء من تاردخ ختصةصوا، تقرم سجط  ارضب  بإرغاء 

أما يف حار  حةوث تشردش بني قنرات متعامجني اثنني، عجى  ،2ختصةص هذه ارذبذبات

دن ، إخبار سجط  ارضب  مبكان هاذدن األخريدن، يف أجل أقصاه سبع  أدام من تاردخ املعا

باإلضاف   ،كذا ارشيروط ارسارد  يف استغالل ارقنرات حمل ارتشردشوتاردخ وقرع ارتشردش و

هذه  إىل ارعيرض عجةوا، يف أجل أقصاه شوير واحة، اإلجيراءات املتفق عجةوا إلزار 

 .3ارتشردشات، قصة املرافق 

وم اربةنة  اريت تسهح برصجوا مع رغاد  متكني املتعامجني اآلخيردن من تيركةب جتوةاات

شبك  صاحب اريرخص ، جيرب هذا األخري عجى وضع حتت تصيرفوم مراقع نقاط اررصل 

                                                           
 .الذكرلع امللحق الثالث من دفرت الشروط سابق ملزيد من التفصيل، طا.  1

 .6املادة  الذكر، سابق، دفرت الشروط.  2

 .نفس املرجع.  3
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اإلدارد  يف ارعقرد وحتةد شيروط ارترصةل اربةين ارتقنة ، املارة  و ،1اربةين يف حمالته ارتقنة 

يف حار  وحة منوم، املربم ، حبيرد ، بني املتعامجني باحرتام دفاتير ارشيروط اخلاص  بكل وا

 .اخلالف، دتم ارجمرء إىل حتكةم سجط  ارضب 

مبقابل استفادته من حق استئمار سعات اررتاسل رةى متعامجني آخيردن، عجى و

املتعامل صاحب اريرخص  أن دستمةب رطجبات استئمار سعات اررتاسل اريت دتقةم بوا 

املبةأ املطبق عجى إمكانة  نفس  رهوغري متةةاد  واملتعامجني يف ظيروف مرضرعة ، شفاف  

 وال ميكن رفضوا إال يف حار  عةم ارقةر  أو، GSMاستئمار املنشآت األساسة  رشبك  

 .2النعةام ارتطابق ارتقين

األمالك املنقرر  ودسترجب عجى صاحب اريرخص  ختصةص ما دجام من املستخةمني 

يف منطق  ارتغطة ،  رترفري اخلةماتو GSMاستغالل شبك  وارعتاد إلقام  وارعقارد ، و

دفرت ارشيروط بنرع من  األمن اريت خصواوالسةها بوةف استةفاء شيروط ارةوام، ارنرعة  

ساع  عجى  28فرضح من جو  ضيرور  ضهان صاحب اخلةم  رةوام اخلةمات  ارتفصةل،

 .أدام 7أدام عجى  7وساع ،  28

عةد  يف جمهل شبكته جيب أال دتماوز مترس  املة  اررتاكهة  النعةام شاغجة  حمط  قاو

 رذرك دجام صاحب اريرخص و، ساع  يف ارسن ، حتتسب خارج حاالت ارقر  ارقاهير  28

محادتوا، و GSMدارم ررتكةبات شبك  وباختاذ ارتةابري املالره  من أجل ضهان سري منتظم 

اربشيرد  اركفةج  باستةراك ارعراقب ارنامج  عن نقارص وباخلصرص رصة اررسارل ارتقنة  و

احرتاما ملبةأ االستهيرارد ، ال ميكن رصاحب و ،هةموا واحتهال ترقةف عهجوا أ وةباته أتيرك

                                                           
 .10املادة  ،نفس املرجع.  1

 .11املادة  ،نفس املرجع . 2
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اريرخص  ترقةف ترفري اخلةمات دون تيرخةص مسبق من سجط  ارضب ، باستثناء حاالت ارقر  

 .1ارقاهير 

من جو  أخيرى، عجى صاحب اريرخص  ضهان خةمات بنرعةات تكرن مسترداتوا و

االحرتام ارةقةق ملعادري ارنرعة  ارةنةا يف كامل مناطق ارتغطة ، و مطابق  رجهقادةس ارةورة ،

 GSMفعجى صاحب اريرخص  مطابق  شبكته ملعادري  ،احملةد  يف املجحق ارثاني رةفرت ارشيروطو

، خاص  فةها دتعجق مبعةالت ارترفير 2تاريت حةدها املعوة األوروبي رتقةةس االتصاال 900

بارنتارج ارةنةا رنرعة  اخلةم ، فةمب أن تستمةب رجةرجات  أما فةها دتعجق ،معةالت اخلطأو

 :املرارة 

  تقةر عجى األقل وقسنطةن ، تقاس نرعة  اخلةم  يف اربنادات ويف مةن اجلاارير، وهيران

 ؛(% 90)  هس  وتسعني باملارخب

  ،تسعني جيب أن تبجغ عجى األقل ويف املناطق األخيرى، تقاس ارنرعة  خارج اربنادات

 ؛(% 90)  باملار

  جيب أن تبجغ عجى األقل قةه ويف حماور ارطيرق تقاس نرعة  اخلةم  داخل امليركبات 

 .(% 85)  مخس  ومثانني باملار

عجى نفقتوا، حةث وجناز قةاسات نرعة  اخلةم  حتت إشيراف سجط  ارضب ، إ دتمو

ارثابت  رجقةاس، وتقرم، بعة استشار  صاحب اريرخص ، بتحةدة، اإلجيراءات املرحة  

 .اسات اريت دقرم بوا هذا املتعاملتةقق ارقةوتفحص وحتةدة دورد  هذه اإلجيراءات، و

                                                           
 .18املادة  ،نفس املرجع.  1

 ETSI, GSMللوثيقة  امسةلحق بالطبعة اخلاملفهرس اليف ( ETSI)لتقييس االتصاالت األوروبي املعهد قيدها  . 2

, GSM 02.63ecificationsTechnical Sp ، 1998 جويليةاملؤرخة يف (http://www.etsi.org) 

http://www.etsi.org/
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 شروط االستغالل التجاري:  الفقرة الثانية

صاحب اريرخص  يف ممارس  مشيروعه مع املتعامجني املنافسني ره، خاص ،  دجتام

 و، أ(ال ارتعيردف سةها يف جم)باالمتناع عن كل ممارس  غري تنافسة  كارتفاهم غري املسهرح به 

، األوروبيجتةر اإلشار  إىل أنه عجى عكس املشيرع و ،1استعهال وضعةته املوةهن ارتعسف يف 

حاالت  وغري املسهرح به أ االتفاقال سجط  ارضب  بترضةح مفورم ومل دقم املشيرع اجلااريري 

 .اررضعة  املوةهن 

حةدة اركجف  تسهح بت صاحب اريرخص ، كذرك، اإلمساك مبحاسب  حتجةجة  عجىو

. 2بكل نرع من اخلةمات املرفير وارنتارج اخلاص  بكل شبك  مستغج  وارعارةات واحلقةقة  

دتهتع صاحب اريرخص  باحليرد  يف حتةدة أسعار اخلةمات املقةم  ملشرتكةه، يف ضب  املنظرم  و

رنسب  باو. يف تنظةم شبكته رجترزدعواإلمجارة  رتحةدة ارتعيردف ، يف حتةدة سةاسته رجتسردق 

عجى احرتام و ،يف معامج  امليرتفقنيورتسردق خةماته، عجةه أن حييرص عجى املساوا  يف ارنفاذ 

 .سيرد  املعجرمات اريت حيرزها حرل امليرتفقني

حةدت سجط  ارضب  مجج  من املبادئ  ،ارتكجف وحتةدة ارتعيردف  وبارنسب  رجفرتير  

واز املنادي داخل اإلقجةم اجلااريري، ارراجب ارتقةة بوا، كضيرور  تقةةة كجف  ارنةاء عجى ج

 .3حتةدة ارتعيردف  بارنسب  رجهشرتكني خارج هذا اإلقجةموتطبةق مبةأ ارفرتير  و

عن إعةاد ارفراتري، عجى صاحب اريرخص  ارسوير عجى احتراء ارفراتري رجهعجرمات و

عنرانه ارربدةي، ميرجع اخلطرط واملنصرص عجةوا يف دفرت ارشيروط، من اسم ارابرن 

                                                           
 .17املادة  دفرت الشروط، سابق الذكر، . 1

 .19املادة  نفس املرجع، . 2

 .21املادة ، نفس املرجع . 3
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سعير االشرتاك، سعير )ةمات املفرتير ، فرت  ارفرتير ، عيرض مفصل عن عهجة  ارفرتير  اخلو

تعيردف  اريرسرم ارقاعةد  ركل خةم  من وعةد وتأجري املطاردف، اركهةات املفرتير ، مة  

عجةه ختصةص،  ،يف حار  االحتماجاتو ،1شيروط ارتسةدةو، األجل األقصى (اخلةمات

بتحجةل  تبجةغ سجط  ارضب ، مير  يف ارسن  عجى األقل، عجةهوركل طاعن، اجلراب ارالزم، 

إذا الحظت هذه ارسجط ، عنة دراستوا و. األجرب  املعطا وإحصاري رالحتماجات املستجه  

غري مطبق، بإمكانوا إراامه بقيرار  وبأن إجيراء صاحب اريرخص  ناقص أ ،أكثير وملنازع  أ

ها باستطاعتوا إجباره عجى ميراجع  قيراراته كةفةاته ارتطبةقة ، ك ومسبب بتكةةف هذا اإلجيراء أ

 .2ناقص  ارتأسةس وغري املؤسس  أ

 :رجحيرص عجى أن تطبق ارتعيردفات تطبةقا دقةقا دقرم صاحب اريرخص  بـ و

   ارتحقق مير  عجى األقل يف ارسن  من جتوةاات امليراكا و منظرم  ارتسعري مرثرقة ميراقب

 تسمةجه؛وزم  رجتسعري املعطةات ارالواملستخةم  رتخادن املعجرمات 

   ترسةع جتوةااته اخلاص  بارتحردل، اقتناء أجوا  رجتسعري ووضع يف إطار بيرامج عصيرن

 من شأنوا أن تعيرف املبارغ املسعير  ركل فئ  من فئات ارتعيردفات املطبق ؛

  ،ذرك بترفري تفاصةل عن املكاملات ارةورة  جلهةع ووضع منظرم  رتربدير ارفراتري

 اء مستعهجي اربطاقات ذات ارةفع املسبق؛مشرتكةه، باستثن

 جلهةع مشرتكةه رجذدن دتقةمرن بطجب  تفاصةل كامج  عن املكاملات اهلاتفة  ترفري

 ةم  اإلضافة ؛رجحصرل عجى تربدير ارفراتري اخلاص  بوم، مقابل تسةدة سعير هذه اخل

                                                           
 .نفس املرجع . 1

 .نفس املرجع . 2
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 ناالحتفاظ ملة  سنتني عجى األقل بعناصير ارفرتير  املسمج  يف حسابات ارابار. 

حيق رجمهورر أن دكرن عجى عجم بارتعيردفات املطبق  من طيرف صاحب اريرخص ، 

رقة حةدت سجط  ارضب  شيروط إعالن تعيردفات كل وبارشيروط ارعام  رعيرض اخلةمات، و

 ،1تصجةح كل جواز مطيريف مرصرل بشبكتهوخةم  من خةمات اررصل، ارصةان ، ارتكةةف 

ارتعيردفات إىل سجط  ارضب  ثالثني درما عجى  حةث تيرسل نسخ  من املذكير  املتضهن  إعالن

إن قةرت سجط  ارضب  ضيرور  إعاد  ارنظير يف واألقل قبل سيردان مفعرل كل تغةري ميرتقب، 

بعة املصادق  عجةوا، ترضع و. تقجص املة  من ثالثني درما إىل مثانة  أدام ،2هذه ارتغةريات

ار  جتارد  قصة االطالع عجةوا بكل نسخ  من املذكير  ارنوارة  حتت تصيرف اجلهورر يف كل وك

وعجى صاحب اخلةم  تسجةم أو إرسال نسخ  من املذكير  ارنوارة  أو خالصات معةن   ،حيرد 

  .منوا، إىل كل شخص دطجب ذرك

إال جاءا من ارشيروط اررارد  يف دفرت ارشيروط  بحثال ميثل ما مت عيرضه يف هذا املو

ل شبك  املراصالت ارالسجكة ، مما درضح استغالواملقةة  رالستفاد  من رخص  إقام  و

احملكم رفتح هذا وعجى رأسوا سجط  ارضب ، عجى ارتأطري ارةقةق وحيرص ارسجطات املعنة  

 .ارقطاع عجى املنافس ، وإخضاعه ملبادئ اخلةم  ارعام 

                                                           
 .22املادة  ،نفس املرجع . 1

تغيري شروط تسويق هذه و ميكن لسلطة الضبط أن تفرض عل  صاحب الرخصة تبديل كل تغيري تعريفة خدماته، أ . 2

مبادئ توحيد التعريفات الوطنية خلدمات وتبني أن هذه التغيريات ال حترتم قواعد املنافسة املشروعة  ذااخلدمات، إ

 (الشروط سابق الذكرمن دفرت  2/22املادة ) الالسلكيةواملواصالت السلكية 
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 :خالصة الفصل الثاني

اارير، حةث روبي رجخةم  ارعام  أثيرا عجى امليرفق ارعهرمي يف اجلورقة كان رجهفورم األ

ل مير ، قطاع ارربدة واملراصالت ارذي كان قبةل وأخضع املشيرع رسةاس  اخلةم  ارعام ، وأل

وال نيرجع هذا ارتأثير   ذرك ميرفقا عهرمةا مستغال ومسريا، حصيردا، من طيرف إدار  عهرمة

إمنا باألحيرى إىل فيرنسا حبكهوا كانت وال تاال مصةرا وروبي، وبصف  مباشير  إىل اررس  األ

كغريها من ارةول األعضاء يف اإلحتاد  ،جقانرن اإلداري املعتهة رةدنا، واريت أخضعتر

 .، هلذا املفورماألوروبي

، 2000ت أو 00املؤرخ يف  00-2000ا ارتغةري عجى إثير ارقانرن رقم ذأدخل ه

ارذي فتح نشاط  احملةد رجقراعة ارعام  املتعجق  بارربدة واملراصالت ارسجكة  وارالسجكة ،

أخضعه رضب  سجط  إدارد  مستقج  من جو  واملراصالت عجى املنافس  من جو ، وربدة ار

تقةدم خةمات ذات نرعة  يف ظيروف مرضرعة  شفاف  بةون متةةا يف وأخيرى، بوةف تطردير 

 .مناخ تنافسي مع ضهان إمتام موام املنفع  ارعام 

جاءا معةنا من  مل خيضع املشيرع اجلااريري رجخةم  ارعام  إال األوروبيكنظريه و

ارنشاط املعين، ويف حني كان حيردصا عجى إجيراء املنافس  يف اخلةم  ارعام  رالتصاالت 

تيرخةص واستغالل هذه  جل منحأبارتةقةق إجيراء املاادة  بإعالن املنافس  من  هحةضبتر

إعالن  إجيراء املاادة  بإىل مبا فةوا اخلةم  ارعام  مل خيضع استغالل اخلةمات ارربدةد ، اخلةم 

فحسب وإمنا أو كل جاءا من اخلةم  ارعام  رجربدة إىل متعامل وحةة  ااملنافس ، رةس هذ

وحصيري، رةتناقض بذرك مع مبادئ وأهةاف تبنةه رجخةم  ارعام  من جو ، ورةخارف 

املشيرع األوروبي ارذي جعل من مثل هذا ارسجرك ممارسات حمظرر  يف اررس  األوروبي 

 .ة  تكردن اإلحتاد األوروبيمن معاه 90حبكم املاد  
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رسةاس  اخلةم   كانوعجى ارعهرم، رغم كل ما ميكن تقةميه من نقة رجهشيرع اجلااريري، 

خةمات وارفضل يف تعهةم خةم  االتصاالت خاص  منوا ارالسجكة   ارعام  رالتصاالت

 ترفري مناصب شغل ويفيف ججب استثهارات أجنبة   االنرتنةت عرب كامل اررتاب اررطين،

 .وتسةريد  إطارات تقنة ومبشارك  دة عامج  مؤهج   معترب ،



 

  



 خامتــــــة 
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 :خـاتــمــــــــــــــــة

بعة ارنماح املشورد ره، أضحى امليرفق ارعهرمي ارتقجةةي ارفيرنسي األصل، يف 

االعتبار مع ارقانرن األوروبي، ارذي دستخةم، بةال عنه، عة  ومراجو  يف غاد  األههة  

ارةور  كاخلةم  ذات املنفع  ارعام ، اخلةم  ذات املنفع   مصطجحات رتكةةف نشاطات

اريت تطبق بطيرق واالقتصادد  ارعام ، اخلةم  ذات املنفع  االجتهاعة  ارعام ، اخلةم  ارعام ، 

 يف ارتسهة  فق ، وإمنا منع ارقانرن ريوال دتعجق األمير بتغة ،ختتجف باختالف ارقطاعات املعنة 

من و ار ارعهرمي ارذي ارتب  رفرت  طردج  بامليرافق ارعهرمة ،األوروبي، من جو ، االحتك

رجسجركات ارعهرمة  اريت من  أخضع هذا األخري، رقراعة املنافس  احلاظير  ،جو  أخيرى

ارناشط  يف نفس وهةهن  بارنسب  رجهؤسسات املنافس  وشأنوا جعل هذه امليرافق يف ميراكا قر  

 prérogatives de)تةازات ارسجط  ارعهرمة  اجملال،وهي ارفكير  ارنقةض  ملا دعيرف بام

l’autorité publique )ارقراعة غري املأررف  املطبق  عجى امليرافق ارعهرمة  و(règles 

exorbitantes.) 

فإنوا  ،إذا كانت املنافس  تشكل اخلاصة  األساسة  رجهفورم احلاري رجخةم  ارعام 

 ثقةج ؛ حةث استخةمه، ألول مير ،شكجت، بارنسب  ملفورموا األميردكي األصل، أعباء 

كسةاس  ( THEODORE VAIL)ارتجغيراف تةردور فادل وررةس األميردكة  رجواتف 

السرتجاع االحتكار ارضارع من مؤسسته، ساعةا رتربدير أن استغالل خةم  عهرمة  من طيرف 

األمير ارذي ال خيطير عجى اربال عنة تناول  ،متعامل واحة تعترب ضيرور  اقتصادد  مجح 

 .اإلحتاد األوروبيضرع اخلةم  ارعام  يف مر

عجى عكس اركثري من اآلراء اريت تيرى يف اخلةم  ارعام  نواد  رجهفورم ارتقجةةي 

بارترصل إىل  هذا املرضرع يمحت رنا ن دراس إمبادره، فورجهيرفق ارعهرمي وطهس ملعامله 
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ير عجى جميرد املعارض ، ارقانرن األوروبي ال تقتصوأن ارعالق  ارقاره  بني امليرفق ارعهرمي 

إلعاد  ارنظير يف أحكامه املتعجق  وحةث دؤكة هذا ارقانرن، بعة امليرور بعة  حمطات رجتغةري 

احليرص عجى مواموا حتت شكل اخلةم  وبارنشاط ارعهرمي، عجى ضيرور  ترفري املنفع  ارعام  

رجةول ارذي ديرخص ( le principe de subsidiarité)عن طيردق مبةأ ارتفيردع و ارعام 

 .عةى تجك املعنة  باخلةم  ارعام حتاد حتةدة نشاطات املنفع  ارعام  اريت تتاألعضاء يف اإل

فبذرك ميكن أن خيضع نشاطا واحةا إىل عة  أشكال من ارتنظةم امليرفقي، فتكرن 

بعض منوا دصنف عجى أساس خةم  ذات منفع  ورجخةم  ارعام ،  بعض من مكرناته خاضع 

ارةور  ارعضر، حتت ارشيروط املنصرص عجةوا يف ارقانرن األوروبي،  عام  حمةد  عن طيردق

م  خير من مكرنات ارقطاع تصنف عجى أساس خةم  ذات منفع  اقتصادد  عااربعض اآلو

األمير ارذي دعكس حةوث نرع من ارترازن يف املفورم  رهو ختضع رجقراعة اربحت  رجهنافس ،

 .األوروبي املبةري رجهيرفق ارعهرمي يف ارقانرنواألوري 

إذا مت اريرجرع من جو  إىل تعيردف اخلةم  ارعام  ارقارم عجى ضهان ركل امليرتفقني و

، مقابل (standard)عجى كامل اإلقجةم األوروبي، أدنى خةم  قاعةد  ذات نرعة  عام  و

من جو  ثانة  إىل مبادروا املكرن  من املساوا ، ارعهرمة ، االستهيرارد ، ومثن مقبرل، 

كذا خضرع مستغجةوا ريرقاب  هةاكل وحتةدة ارتعيردفات، وارتهردل وافة  ارتسةري ارتكةف، شف

ارتطررد  ارقاضة  بارتأقجم مع االرتاامات  ارةدنامةكة  من جو  ثارث  إىل طبةعتواو ،مستقج 

، فنستنتج أنه (Subsidiarité)املتعجق  مببةأ ارتفيردع  طبةعتوا امليرن و ،اجلةدة  رجهنفع  ارعام 

تحب أن دتسع جمال اخلةم  ارعام  رةشهل كل اخلةمات ارضيرورد  ارقاعةد  رجفيرد من املس

يف اركثري من ، خاص  مع فقةان امليرافق ارعهرمة  ،ارسكنوكاركويرباء،املاء، ارغاز، ارنقل 

 .ةوا فيرنسا، رطابعوا اجملانيارةول، مبا ف
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معارض رجهيرفق وفال تعترب اخلةم  ارعام ، يف أي حال من األحرال، كهفورم خمارف 

إمنا ناتج استمابته ملقتضةات اقتصاد ارسرق اريت من أههوا انفتاح هذا امليرفق عجى وارعهرمي، 

ودسمل هذا ارتحرل يف إطار مبةأ ارتكةف ارذي دسهح بتأقجم امليرفق ارعهرمي مع  ،املنافس 

هؤسسات رج تفردضواوتغري ارظيروف، كها يمح من قبل بتغةري نظام تسةري امليرافق ارعهرمة  

 .األكثير تأهةال يف ذرك

األوروبي قة أصاب بصف  مطجق  يف تأطريه هلذا  ال تعين هذه اخلالص  بأن املشيرع

رةرمنا هذا، طجبات من أعضاره، عجى رأسوا فيرنسا، إلعةاد وإال مل دكن رةتجقى، واملفورم، 

دة موام قانرن إطار دسهح بترضةح صالحةات ارةول األعضاء من صالحةات هةئاته، يف حتة

أن قيرارات ارجمن  األوروبة  خبصرص ترافق حتةدة وخاص   ،متردجواواملنفع  ارعام ، سري ها 

املبادئ األوروبة  ال تؤسس عجى شيروط مسبق  ارتحةدة، وارةول هلذه ارعناصير مع ارقراعة 

توا رةس ذرك فحسب، وإمنا قيرارا ،إمنا عجى نتارج اريرقاب  ارالحق  اريت تقرم بوا هذه ارجمن و

ف ملا األمير املخار رهوتؤثير يف غارب األحةان عجى األنظه  ارقانرنة  رجهؤسسات ارعهرمة ، 

 .دنص عجةه ارقاضي األوروبي

إمنا بشفافة  ترزدع وإن هذا اإلشكال ال دتعجق مبفورم اخلةم  ارعام  يف حة ذاتوا 

مل دكن و ،هة  إرةهحتاد املنتبني هةئات اإلوارصالحةات فةها خيص هذه اخلةم  بني ارةور  

احلال بارنسب  رجماارير، اريت تبنت  ركها ه ،رةطيرح يف دور  غري مجتام  بأي انتهاء دوري كان

 ال داال مصةرا رجقانرن اإلداري املعتهة فةوا،وهذا املفورم عن املشيرع ارفيرنسي، ارذي كان 

يرافق ارعهرمة ، إن كان بطيردق  غري مباشير ، باجلةدة األوروبي يف جمال املومتأثير  بذرك، 

رقة بجغت درج  ارتأثري حتى ارقطاع ارذي طبقت عجةه، ألول مير ، سةاس  اخلةم  ارعام  و

 .اإلحتاد األوروبييف دول وسراء يف اررالدات املتحة  األميردكة ، أ
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اتساع اإلقجةم اجلغيرايف، اريت كانت سببا يف واربشيرد  وعجى خالف ارصعربات املادد  و

االتصاالت ارسجكة  وهلذا املفورم، مل تراجه اخلةم  ارعام  رجربدة تأخير تبين اجلاارير 

بل كان هلا ارفضل يف تعهةم خةم  االتصاالت خاص  منوا  ،ارالسجكة  أد  مشكج  كانتو

يف ججب استثهارات أجنبة  بجغت  خةمات االنرتنةت عرب كامل اررتاب اررطين،وارالسجكة  

 يف ترفري مناصب شغل معترب ،و ،2009و 2001ة  بني دوالر يف ارفرت  املهت اتأربع  مجةار

اريت افتقةها ( cadres managériaux)تسةريد  و إطارات تقنة ومبشارك  دة عامج  مؤهج  

 .اريت سبقت انفتاحه عجى املنافس  ارقطاع يف ارفرت 
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 :قائمة املالحق

 قــــــــــــــــــــــحملـال وانــــــــــنــــع امللحق رقم

1 CJCE, Arrêt du 19 Mai 1993, Corbeau, Aff. C-320/91 

2 
CJCE, Arrêt du 24 Juillet 3003, Altmark Trans, Aff. C-
280/00 

3 
CJCE, Arrêt du 21 Février 1973, Europemballage et 
Continental Can/Commission, Aff. C- 6/72 

4 
Décision du conseil d’Etat n° 207897, du 22 Novembre 
2000, Société Crédit Agricole Indosuez Cheuvreux 

5 
رربدة واملراصالت ارسجكة  ارتعيردفات املطبق  عجى أداءات وخةمات ا

 املنةرج  ضهن اخلةم  ارعام وارالسجكة  
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Section du contentieux, 6ème et 4ème sous-sections réunies, sur 

le rapport de la 6ème sous-section 

Séance du 10 novembre 2000, lecture du 22 novembre 2000 

N° 207697 - SOCIETE CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ 

CHEUVREUX   

Texte intégral de la décision 

 

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, présentés pour 

la SOCIETE CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ CHEUVREUX, 

demandant au Conseil d’Etat : 

1° d’annuler la décision du 27 janvier 1999 par laquelle le Conseil des 

marchés financiers, statuant en matière disciplinaire, lui a infligé un 

blâme et une sanction pécuniaire de quatre-vingts millions de francs ; 

2° de la relaxer de la procédure disciplinaire engagée contre elle ; 

Vu les autres pièces du dossier ; la convention européenne de 

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 

notamment son article 6 ; la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ; la loi n° 

96-597 du 2 juillet 1996 modifiée ; l’ordonnance n° 87-833 du 28 

septembre 1967; le décret n° 96-872 du 3 octobre 1996 ; le règlement 

général du Conseil des marchés financiers, homologué par arrêté du 

ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 9 novembre 

1998 ; le règlement général du Conseil des bourses de valeur ; 

l’ordonnance n° 80-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-935 du 30 

septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; 

Considérant qu’au vu d’un rapport d’enquête établi par ses inspecteurs, 

la Commission des opérations de bourse a saisi le Conseil des marchés 

financiers en vue de l’ouverture d’une procédure disciplinaire à 

l’encontre de la société Dynabourse ; qu’à l’issue de cette procédure, le 

Conseil des marchés financiers a infligé à la SOCIETE CREDIT 

AGRICOLE INDOSUEZ CHEUVREUX, qui avait absorbé la 
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société Dynabourse, un blâme et une sanction pécuniaire de quatre-

vingts millions de francs ; 

Sur les moyens relatifs à la procédure suivie devant le Conseil des 

marchés financiers : 

Considérant, en premier lieu, que la SOCIETE CREDIT AGRICOLE 

INDOSUEZ CHEUVREUX soutient que la participation du 

rapporteur aux débats et au vote du Conseil des marchés financiers a 

méconnu les stipulations de l’article 8, § 1, de la convention 

européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales, aux termes duquel : Toute personne a droit à ce que sa 

cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai 

raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, 

qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de 

caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière 

pénale dirigée contre elle ; 

Considérant que, lorsqu’il est saisi d’agissements pouvant donner lieu 

aux sanctions prévues par l’article 89 de la loi susvisée du 2 juillet 

1996, le Conseil des marchés financiers doit être regardé comme 

décidant du bien-fondé d’accusations en matière pénale au sens des 

stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des 

droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que, compte tenu du 

fait que sa décision peut faire l’objet d’un recours de plein contentieux 

devant le Conseil d’Etat, la circonstance que la procédure suivie devant 

cet organisme ne serait pas en tous points conforme aux prescriptions 

de l’article 8, § 1, précité n’est pas de nature à entraîner dans tous les 

cas une méconnaissance du droit à un procès équitable ; que, 

cependant - et alors même que le Conseil des marchés financiers 

siégeant en formation disciplinaire n’est pas une juridiction au regard 

du droit interne - le moyen tiré de ce qu’il aurait statué dans des 

conditions qui ne respecteraient pas le principe d’impartialité rappelé à 

l’article 8, § 1, précité peut, eu égard à la nature, à la composition et 
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aux attributions de cet organisme, être utilement invoqué à l’appui 

d’un recours formé devant le Conseil d’Etat à l’encontre de sa 

décision ; 

Considérant que l’article 2 du décret susvisé du 0 octobre 1998 

dispose : “Lorsque le conseil agit en matière disciplinaire, le président 

fait parvenir à la personne mise en cause (…) un document énonçant 

les griefs retenus, assorti, le cas échéant, de pièces justificatives ; il 

invite la personne mise en cause à faire parvenir ses observations 

écrites dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours ; l’intéressé 

est également informé qu’il peut se faire assister par toute personne de 

son choix” ; qu’aux termes de l’article 0 du même décret : “Les 

observations produites par la personne mise en cause sont 

communiquées au commissaire du gouvernement et à l’auteur de la 

saisine du conseil” ; qu’enfin, l’article 8 est ainsi rédigé : “Le président 

désigne, pour chaque affaire, la formation saisie et un rapporteur parmi 

les membres de celle-ci. Le rapporteur, avec le concours des services 

du Conseil des marchés financiers, procède à toutes investigations 

utiles. Il peut recueillir des témoignages. Il consigne le résultat de ces 

opérations par écrit. Les pièces du dossier sont tenues à la disposition 

de la personne mise en cause” ; 

Considérant qu’il résulte de ces dispositions que le rapporteur, qui 

n’est pas à l’origine de la saisine, ne participe pas à la formulation des 

griefs ; qu’il n’a pas le pouvoir de classer l’affaire ou, au contraire, 

d’élargir le cadre de la saisine ; que les pouvoirs d’investigation dont il 

est investi pour vérifier la pertinence des griefs et des observations de 

la personne poursuivie ne l’habilitent pas à faire des perquisitions, des 

saisies ni à procéder à toute autre mesure de contrainte au cours de 

l’instruction ; qu’en l’espèce, il n’est pas établi ni même allégué que le 

rapporteur désigné après l’ouverture de la procédure disciplinaire 

consécutive à la saisine du Conseil des marchés financiers par le 

président de la Commission des opérations de bourse aurait, dans 

l’exercice de ses fonctions, excédé les pouvoirs qui lui ont été conférés 
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par les dispositions rappelées ci-dessus, et qui ne diffèrent pas de ceux 

que la formation disciplinaire collégiale du Conseil des marchés 

financiers aurait elle-même pu exercer ; que, dès lors, il n’est résulté de 

sa participation aux débats et au vote à l’issue desquels il a été décidé 

d’infliger une sanction à la SOCIETE CREDIT AGRICOLE 

INDOSUEZ CHEUVREUX aucune méconnaissance du principe 

d’impartialité rappelé à l’article 8, § 1, de la convention européenne de 

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; 

Considérant, en second lieu, que si la SOCIETE CREDIT 

AGRICOLE INDOSUEZ CHEUVREUX soutient que le procès-

verbal dressé le 1er avril 1996 par le service d’inspection de la 

Commission des opérations de bourse aurait été rédigé en 

contravention avec les dispositions de l’article 0 B de l’ordonnance du 

26 septembre 1987 et de l’article 8 du décret du 20 juillet 1971, ce 

moyen n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le 

bien-fondé ; 

Sur les moyens relatifs aux faits reprochés : 

Considérant qu’il résulte de l’instruction que la télécopie adressée, le 20 

mars 1998, par la personne chargée des fonctions de négociateur à la 

table d’arbitrage de la société Dynabourse au service conservation de 

ladite société, constituait un ordre d’apport de 8 089 000 actions à 

l’offre publique d’achat dont la date de clôture avait précisément été 

fixée au 20 mars 1998 ; que son annulation, postérieurement à cette 

date, constitue dès lors une révocation décidée en infraction avec 

l’article 0-2-11 du règlement général du Conseil des bourses de valeur, 

qui dispose que : Les ordres peuvent être révoqués à tout moment 

jusque et y compris le jour de la clôture de l’offre ; qu’il suit de là que 

le Conseil des marchés financiers n’a ni commis d’erreur de fait ni 

méconnu le principe de la présomption d’innocence en se fondant sur 

le grief tiré de ce que la société Dynabourse SA avait révoqué dans des 

conditions irrégulières l’ordre passé le 20 mars 1996 ; 
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Sur le moyen tiré du principe de la personnalité des peines : 

Considérant que le principe de la personnalité des peines faisait 

obstacle à ce que le Conseil des marchés financiers infligeât à la 

SOCIETE CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ CHEUVREUX un 

blâme à raison des manquements commis par la société Dynabourse 

avant son absorption par la requérante ; 

Considérant, en revanche, qu’eu égard tant à la mission de régulation 

des marchés dont est investi le Conseil des marchés financiers qu’au 

fait qu’à la suite de la fusion intervenue le 8 juillet 1996, la société 

Dynabourse a, conformément aux dispositions de l’article 072-1 de la 

loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, été absorbée 

intégralement par la SOCIETE CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ 

CHEUVREUX sans être liquidée ni scindée, ni, en tout état de cause, 

l’article 121-1 du code pénal, ni le principe de la personnalité des 

peines ne faisaient obstacle à ce que le Conseil des marchés financiers 

prononçât une sanction pécuniaire à l’encontre de la SOCIETE 

CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ CHEUVREUX ; 

Considérant qu’il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision 

attaquée aurait méconnu le principe de personnalité des peines ne peut 

être accueilli qu’en ce qui concerne le blâme infligé à la société 

requérante ; 

Sur le montant de la sanction pécuniaire : 

Considérant qu’aux termes de l’article 89 II de la loi du 2 juillet 1998 : 

Les prestataires de services d’investissement, les membres d’un marché 

réglementé, les entreprises de marché et les chambres de 

compensation sont passibles des sanctions prononcées par le Conseil 

des marchés financiers à raison des manquements à leurs obligations 

professionnelles (…) Les sanctions applicables sont l’avertissement, le 

blâme, l’interdiction à titre temporaire ou définitif de l’exercice de tout 

ou partie des services fournis. (…) En outre, le Conseil des marchés 
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financiers peut prononcer, soit à la place soit en sus de ces sanctions, 

une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à cinq 

millions de francs ou au décuple du montant des profits 

éventuellement réalisés ; 

Considérant, en premier lieu, que le profit consécutif à la révocation 

irrégulière de l’ordre d’apport de la SNC Dynabourse Arbitrage 

dépend des paramètres retenus pour la valorisation des bons de 

cession ou de valeur garantie proposés par Allianz au titre de son offre 

subsidiaire ; que la société requérante soutient que l’évaluation faite par 

le Conseil des marchés financiers du profit que la société Dynabourse 

aurait tiré de l’irrégularité qui lui est imputée est entachée d’une erreur 

en ce qu’elle repose sur une volatilité de 20,9 %, alors que le taux de 

volatilité à retenir serait celui de 25 %, correspondant à la volatilité 

entre le 24 mars 1996 et le 0 avril 1996 des options d’achat à 080 F 

d’actions AGF à échéance juin 1996 ; que, toutefois, la volatilité d’une 

option d’achat ayant une échéance de trois mois et celle d’un bon de 

cession ou de valeur garantie ayant une échéance de plus de deux ans 

ne sont pas identiques ; qu’il suit de là que la requérante n’est pas 

fondée à soutenir que le Conseil des marchés financiers aurait à tort 

retenu un taux de volatilité évalué sur la base de la cotation des bons 

de cession ou de valeur garantie lors de leurs premières journées de 

négociation sur le marché du 23 au 30 avril 1998 ; 

Considérant, en second lieu, que le montant maximum de la sanction 

pécuniaire susceptible d’être infligée, égal au décuple des profits 

indûment réalisés, étant de 225 580 250 F, le Conseil des marchés 

financiers n’a pas, eu égard à la gravité des faits reprochés, prononcé 

une sanction excessive en le fixant à quatre-vingts millions de francs ; 

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE 

CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ CHEUVREUX n’est fondée à 

demander l’annulation de la décision du 27 janvier 1999 du Conseil des 

marchés financiers qu’en tant qu’elle lui a infligé un blâme ; 
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D E C I D E : Article 1er  : La décision du 27 janvier 1999 du Conseil 

des marchés financiers est annulée en tant qu’elle a infligé un blâme à 

la SOCIETE CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ CHEUVREUX. 

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE 

CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ CHEUVREUX est rejeté. 

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CREDIT 

AGRICOLE INDOSUEZ CHEUVREUX, au Conseil des marchés 

financiers et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie. 
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 :ــــــــــــعقــــــائمـــــــــــة املـراجـــ

I-النصوص القانونية: 

 :يف اجلزائر-1

، احملةد رجقراعة ارعام  املتعجق  2000أوت  00املؤرخ يف  00-2000ارقانرن  -

أوت  08، املؤرخ  يف 86رعةد ج ر ج ج، ا، بارربدة واملراصالت ارسجكة  وارالسجكة 

 ؛2000

 ، ج ر ج ج، ارعةد، املتعجق باملنافس 2000جردجة   19املؤرخ يف  00-00األمير  -

 12-06، املعةل واملتهم مبرجب ارقانرن 2000جردجة   20، املؤرخ  يف 80

 ،2006جردجة   02، املؤرخ  يف 08، ج ر ج ج، ارعةد 2006جران  20املؤرخ يف 

، 88، ج ر ج ج، ارعةد 2010أوت  10املؤرخ يف  00-10و مبرجب ارقانرن 

 ؛2010أوت  16املؤرخ  يف 

، املتعجق ببررص  ارقةم 1990ماي  20املؤرخ يف  10-90ي امليرسرم ارتشيردع -

، املعةل واملكهل باألمير 1990ماي  20، املؤرخ  يف 08املنقرر ، ج ر ج ج، ارعةد 

جانفي  18، املؤرخ  يف 0، ج ر ج ج، ارعةد 1998جانفي  10املؤرخ يف  98-10

، 1 ، ج ر ج ج، ارعةد2000فةفيري  17املؤرخ يف  08-00، وارقانرن 1998

 ؛2000فةفيري  19املؤرخ  يف 

، واملتعجق بنظام االستغالل 2001ماي  09املؤرخ يف  120-01امليرسرم ارتنفةذي  -

املطبق عجى كل نرع من أنراع ارشبكات مبا فةوا ارالسجكة  اركويربارة  وعجى خمتجف 
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 10، املؤرخ  يف  27خةمات املراصالت ارسجكة  وارالسجكة ، ج ر ج ج، ارعةد 

 ؛2001ماي 

املتضهن حتةدة اإلجيراء  2001ماي 09املؤرخ يف  128-01امليرسرم ارتنفةذي  -

املطبق عجى املاادة  بإعالن املنافس  من أجل منح رخص يف جمال املراصالت ارسجكة  

 ؛2001ماي  10، املؤرخ  يف 27وارالسجكة ، ج ر ج ج، ارعةد 

ملتضهن املرافق  ، ا2001جردجة   01املؤرخ يف  219-01امليرسرم ارتنفةذي رقم  -

 GSMعجى رخص  إلقام  شبك  عهرمة  رجهراصالت ارالسجكة  اخلجرد  من نرع 

واستغالهلا وترفري خةمات املراصالت ارالسجكة  رجمهورر، املهنرح  رصاحل شيرك  

ارقابض  املتصيرف  باسم شيرك  أوراسكرم تةجةكرم اجلاارير  مأوراسكرم تةجةكر

 ؛2001أوت  00ؤرخ  يف ، امل80وحلسابوا، ج ر ج ج، ارعةد 

، واملتعجق بنظام 2001ددسهرب  20املؤرخ يف  816-01امليرسرم ارتنفةذي  -

، ج ر ج ج، ارعةد هاالستغالل املطبق عجى كل خةم  من خةمات ارربدة وكل أداءات

 ؛2001ددسهرب  28، املؤرخ  يف 60

ء بيردة ، واملتضهن إنشا2002جانفي  18املؤرخ يف  80-02امليرسرم ارتنفةذي رقم  -

 ؛2002جانفي  18، املؤرخ  يف 08اجلاارير، ج ر ج ج، ارعةد 

، احملةد رجقراعة اريت 2002أفيردل  18املؤرخ يف  181-02امليرسرم ارتنفةذي  -

دطبقوا متعامجر ارشبكات ارعهرمة  رجهراصالت ارسجكة  وارالسجكة  من أجل حتةدة 

رعام  من أحكامه، ج ر ج تعيردف  اخلةمات املقةم  رجمهورر، وارذي دعفي اخلةمات ا

 ؛2002أفيردل  21، املؤرخ  يف 26ج، ارعةد 
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، املتضهن املرافق  عجى 2002ماي  28املؤرخ يف  168-02امليرسرم ارتنفةذي رقم  -

سبةل ارتسرد  عجى رخص  إقام  شبك  عهرمة  رجهراصالت ارالسجكة  اخلجرد  من نرع 

GSM  رجمهورر، املهنرح  رصاحل  واستغالهلا وترفري خةمات املراصالت ارالسجكة

شيرك  اتصاالت اجلاارير املتصيرف  باسم شيرك  اتصاالت اجلاارير رجواتف ارنقال 

 ؛2002ماي  29، املؤرخ  يف 06وحلسابوا، ج ر ج ج، ارعةد 

احملةد ملضهرن اخلةم   2000جران  28املؤرخ يف  202-00امليرسرم ارتنفةذي رقم  -

السجكة  وارتعيردفات املطبق  عجةوا وكةفة  ارعام  رجربدة واملراصالت ارسجكة  وار

 ؛2000جران  29، املؤرخ  يف 09، ج ر ج ج، ارعةد 0متردجوا؛ املاد  

، املتضهن املرافق  عجى 2008جانفي  11املؤرخ يف  09-08امليرسرم ارتنفةذي رقم  -

واستغالهلا  GSMرخص  إقام  شبك  عهرمة  رجهراصالت ارالسجكة  اخلجرد  من نرع 

خةمات املراصالت ارالسجكة  رجمهورر، املهنرح  رصاحل شيرك  اررطنة  وترفري 

رالتصاالت ارنقار  املتصيرف  باسم شيرك  اررطنة  رالتصاالت اجلاارير وحلسابوا، ج ر ج 

 ؛2008جانفي  18، اركؤرخ  يف 08ج، ارعةد 

، املتضهن املرافق  عجى 2000جانفي  28املؤرخ يف  01-00امليرسرم ارتنفةذي رقم  -

ص  إقام  شبك  عهرمة  رجهراصالت ارشخصة  ارنقار  ارعاملة  عرب ارسراتل من نرع رخ

GMPCS  واستغالهلا وترفري خةمات املراصالت ارالسجكة  رجمهورر، املهنرح ،

 Thuraya satellite)رصاحل شيرك  ارثيردا رالتصاالت ارفضارة  

telecommunications private joint stock company ) باسم شيرك   املتصيرف

 28، املؤرخ  يف 06ارثيردا رالتصاالت ارفضارة  اجلاارير وحلسابوا، ج ر ج ج، ارعةد 

 ؛2000جانفي 
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، املتضهن املرافق  عجى 2000جانفي  28املؤرخ يف  02-00امليرسرم ارتنفةذي رقم  -

رخص  إقام  شبك  عهرمة  رجهراصالت ارشخصة  ارنقار  ارعاملة  عرب ارسراتل من نرع 

GMPCS،   واستغالهلا وترفري خةمات املراصالت ارالسجكة  رجمهورر، املهنرح

 France télécom mobile satellite)رصاحل شيرك  فيرانس تةجةكرم 

communication S.A « FTMCS »)،  املتصيرف  باسم فيرانس تةجةكرم اجلاارير

(France télécom mobile satellite communication Algérie 

« FTMCS Algérie ») جانفي  28، املؤرخ  يف 06، وحلسابوا، ج ر ج ج، ارعةد

 ؛2000

، املتضهن املرافق  عجى 2000جانفي  28املؤرخ يف  00-00امليرسرم ارتنفةذي رقم  -

رخص  إقام  شبك  عهرمة  رجهراصالت ارشخصة  ارنقار  ارعاملة  عرب ارسراتل من نرع 

GMPCSسجكة  رجمهورر، املهنرح  ، واستغالهلا وترفري خةمات املراصالت ارال

جانفي  28، املؤرخ  يف 06رصاحل شيرك  اتصاالت اجلاارير، ج ر ج ج، ارعةد 

 ؛2000

، املعةل واملتهم رجهيرسرم 2007ماي  00يف  املؤرخ 182-07امليرسرم ارتنفةذي  -

، واملتعجق بنظام االستغالل املطبق 2001ماي  09املؤرخ يف  120-01ارتنفةذي 

ع ارشبكات مبا فةوا ارالسجكة  اركويربارة  وعجى خمتجف خةمات عجى كل نرع من أنرا

 املراصالت ارسجكة  وارالسجكة ؛

، 2001ماي  12قيرار سجط  ضب  ارربدة واملراصالت ارسجكة  وارالسجكة  املؤرخ يف  -

واحملةد رتاردخ فتح املنافس  إلقام  واستغالل شبك  عهرمة  رجواتف اخلجري من نرع 

GSM؛ 



 الـمراجــــــــــــع 

 

  

282 

ملتعجق بإقام  واستغالل شبك  عهرمة  رجهراصالت ارالسجكة  اخلجرد  دفرت ارشيروط ا -

 .وترفري خةمات املراصالت رجمهورر GSMمن نرع 

2-  En Europe : 

 Conventions et traités : 

- Convention européenne du 04 Novembre 1950, relative à la 

sauvegarde des droits de l’homme et de libertés fondamentales, 

amendée plusieurs fois, dont le dernier amendement est du 13 Mai 

2005 ; 

- Traité de Rome du 25 Mars 1957, instituant la communauté 

économique Européenne (CEE) ; 

- Traité d’Amsterdam du 02 Octobre 1997, modifiant le Traité sur 

l’Union Européenne ; 

- Acte Unique Européen du 09 Septembre 1985, modifiant le traité 

CEE précité, JOCE n° L169/1-29 du 29  Juin 1987 ; 

- Traité instituant la Communauté Européenne, version consolidée, 

publiée le 24 Décembre 2002 dans le Journal Officiel des 

Communautés Européennes (JOCE) n° C 325/33-184 ; 

- Traité modificatif  du 18 octobre 2007, projet de traité modifiant le 

traité sur l'Union européenne et le traité instituant la communauté 

européenne, dont la première version a été adoptée par la 

Conférence intergouvernementale (CIG) du 23 juillet 2007, et sa 

version définitive par la Conférence intergouvernementale du 18 

octobre 2007 à Lisbonne ; 

- Traité de Lisbonne, modifiant le traité sur l’Union Européenne et le 

traité instituant la communauté européenne, signé le 13 Décembre 

2007, JOCE n° C306/1-127, du 17 Décembre 2007. 
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 Directives : 

- Directive 1997/67/CE du parlement européen et du conseil du 15 

Décembre 1997, concernant les règles communes pour le 

développement et l’achèvement du marché intérieur des services 

postaux de la communauté et l’amélioration de la qualité du service 

(JOCE N° L 15 du 21/01/1998, p. 14), modifiée par la directive 

2002/39/CE du 10 Juin 2002 et par la directive 2008/06/CE du 20 

Février 2006, en ce qui concerne l’achèvement du marché intérieur 

des services postaux de la communauté ; 

- Directive n° 98/10/CE du parlement européen et du conseil, du 26 

Février 1996, concernant l’application de la fourniture à un réseau 

ouvert à la téléphonie vocale et l’établissement d’un service 

universel des télécommunications dans un environnement 

concurrentiel ; 

- Directive 2000/31/CE du parlement et du conseil de 08 Juin 2000, 

relative à certains aspects juridiques des services de la société de 

l’information, et notamment du commerce électronique dans le 

marché intérieur, JOCE n° L178/16 du 17 Juillet 2000 ; 

- Directive 2002/22/CE du parlement européen et du conseil,  du 7 

Mars 2002, concernant le service universel et les droits des 

utilisateurs au regard des réseaux et des services de communication 

électroniques (JOCE N° L 108 du 24/04/2002, p. 51) ; 

- Directive n° 2004/17/CE du parlement européen et du conseil du 

31 Mars 2004, portant coordination des procédures de passation 

des marchés dans les secteurs  de l’eau, de l’énergie, des transports 

et des services postaux, JOCE n° L134/1-113 du 30 Avril 2004 ; 

- Directive 2005/81/CE du parlement européen et du conseil, du 28 

Novembre 2005, relative à la transparence des relations financières 

entre les Etats membres et leurs institutions publiques, ainsi que la 
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transparence financière de certaines entreprises, modifié par la 

directive 2006/111/CE du 16 Novembre 2006.  

 Décisions : 

- Décision de la communauté européenne du 9 Décembre 1971, 
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 :صــــخـلـم

ال دعترب مفورم اخلةم  ارعام  جميرد تغةري رتسهة  امليرفق ارعهرمي، وإمنا مت تبنةه خةم  رالجتاه ارجةرباري ارةاعي 

، إال أنه قام حبضير كل إىل حتيردير سرق ارسجع واخلةمات،ورغم حيرص هذا املفورم عجى ضهان موام املنفع  ارعام 

ارسجركات ارعهرمة  اريت من شأنوا جعل امليرافق ارعهرمة  يف ميراكا قر  وهةهن  بارنسب  رجهؤسسات املنافس  وارناشط  يف 

نفس اجملال، من احتكار عهرمي، امتةازات ارسجط  ارعهرمة ، وارقراعة غري املأررف ، األمير ارذي أنتج أزم  يف معادري 

 , رعهرميتعيردف امليرفق ا

باريرغم من أههة  املرضرع، إال أنه باستثناء ارتعيردفات ارقطاعة  رجخةم  ارعام ، مل تتطيرق ارجمن  األوروبة  

هلذا املفورم يف خمتجف بالغاتوا وتعجةهاتوا املتعجق  باخلةمات، إال بصف  مرجا ،وعجى ارعكس، رعب ارقاضي 

كال من ارنشاطات االجتهاعة  ونشاطات ارسةاد  اررطنة  من تطبةق األوروبي دورا معتربا يف حتةدة معاملوا،مستثنةا 

قراعة املنافس ، ومقةةا رجخةمات ذات املنفع  االقتصادد  ارعام ، جبهج  من ارشيروط متكنوا من االستفاد  من استثناءات 

قةرد سةاس  ارضب  اريت تطبةق قراعة املنافس ، مع إخضاع مةى استفاروا ريرقاب  ارجمن  األوروبة  رتشكل جمهل هذه ار

 .  جلأ إرةوا رجترفةق بني مبادئ املنافس  وبني إمتام موام املنفع  ارعام 

ورت ارجمن  األوروبة  تأطري مفورم اخلةم  ارعام ، حتت ارضغ  املهارس من طيرف بعض ارةول اورقة ح

ةور االجتهاعي رجهيرفق أعضاروا، وعجى رأسوا فيرنسا،اريت اعتربت اخلةم  ارعام  كهسأر  سةاسة  متس بار

ارعهرمي،غري أن مسأر  ضيرور  تبين تعجةه  إطار حرل اخلةمات ذات املنفع  ارعام ، تسهح بترضةح مؤهالت 

ارسجطات االقجةهة  يف حتةدة موام، سري ومتردل امليرافق ارعهرمة ، غذت ارنقاش األوروبي حرل امليرفق ارعهرمي رةرمنا 

 .هذا

ارعام  أثيرا عجى امليرفق ارعهرمي يف اجلاارير، حةث أخضع املشيرع رسةاس   كان رجهفورم األوروبي رجخةم 

، قطاع ارربدة واملراصالت ارذي كان قبةل ذرك ميرفقا عهرمةا مستغال من طيرف 2000عام  اخلةم  ارعام ، وألول مير 

جو  أخيرى،  إدار  عهرمة ،حةث فتح هذا ارقطاع عجى املنافس  من جو ، وأخضعه رضب  سجط  إدارد  مستقج  من

بوةف تطردير وتقةدم خةمات ذات نرعة  يف ظيروف مرضرعة  شفاف  بةون متةةا يف مناخ تنافسي مع ضهان إمتام موام 

 .املنفع  ارعام 

إال جاءا معةنا من ارنشاط املعين، ورغم حيرصه  وكنظريه األوروبي مل خيضع املشيرع اجلااريري رجخةم  ارعام 

رعام  رالتصاالت، مل خيضع استغالل اخلةم  ارعام  رجربدة هلذا اإلجيراء، رةس هذا عجى إجيراء املنافس  يف اخلةم  ا

فحسب وإمنا أوكل جاءا من هذه اخلةم  إىل متعامل وحةة وحصيري، رةتناقض بذرك مع مبادئ وأهةاف تبنةه رجخةم  

ممارس  حمظرر  يف ارعام  من جو ، ورةخارف، من جو  أخيرى، املشيرع األوروبي ارذي جعل من مثل هذا ارسجرك 

 .من معاهة  تكردن اإلحتاد األوروبي 90اررس  األوروبي حبكم املاد  

اخلةم  ارعام ،اخلةم  دات املنفع  ارعام  االقتصادد ، أزم  امليرفق ارعهرمي، إعاد  تعيردف امليرفق ارعهرمي، ارترفةق بني  :اركجهات املفتاحة 

 ,، اخلةم  ارعام  رالتصاالتاملستقج ، ارضب  املنافس  و املنفع  ارعام ، ارسجطات اإلدارد 



 

  

Résumé :  

Deux concepts sous-tendent la lecture européenne du service public : 

Le premier, plus large, est celui de « service d’intérêt économique général », le second, 
celui de « service universel ». 

Le concept de service universel évolue dans un univers de concurrence, de 
déréglementation, de privatisation et comporte des obligations minimales de service public. Il 
est indifférent aux conditions dans lesquelles les prestations d’intérêt général sont rendues. 

Cette notion est moins riche que celle du service public : elle ne revoie qu’à l’aspect 
prestation, le service du public 

La seconde va au-delà de la simple fourniture du service public en incluant la conduite 
d’une politique publique dans le secteur ou de missions plus générales. 

Le service universel n’est qu’un label pour rendre certains secteurs plus perméables aux 
lois du marché. 

On découvre un certain glissement dans la conception de la solidarité : d’une 
conception large et collective, on passe à une vision plus individualiste et plus proche de l’idée 
d’aide sociale. 

Les autorités re régulation sectorielle tentent de définir le service universel par ses 
missions. 

La commission européenne se contente d’une affirmation lapidaire. Le juge européen 
dessine ses contours : d’une part les services régaliens et les services sociaux échappent à 
l’application des règles de la concurrence, et d’autre part les services d’intérêt économique  
général sont soumis à des restrictions sous réserve d’éventuelles dérogations à l’application d e 
ces règles. 

La commission européenne est là pour jouer son rôle de régulateur : elle fait prévaloir 
une approche plus équilibrée entre les règles du marché et celles d’intérêt général. 

Concept évolutif, le service universel s’avère difficile à encadrer. Pour l’heure, 
l’adoption d’une directive cadre relative au service d’intérêt général alimente toujours le débat. 

La quadrature du cercle est que l’Algérie partenaire et riveraine de l’union européenne 
s’inspire, au regard du profil de l’initiative privée, et reconduit le concept de service universel 
secrété par le droit communautaire en le travaillant. 

En 2000, un  régulateur spécialise est mis en place : autorité de régulation des 
télécommunications et des postes - A.R.T.P -, pour répondre aux exigences de neutralité et 
d’impartialité et pour assurer la transition du monopole à la concurrence. 

Considéré comme un monopole naturel, ce secteur vit une ouverture progressive sans 
être profonde, à la concurrence. 

Le législateur ne soumet cependant pas le service universel de la poste à la 
concurrence. Bien plus, il la confie à un opérateur unique et exclusif. 

Une telle démarche est considérée par le législateur européen comme une pratique 
prohibée et ce, conformément aux dispositions de l’article 90 du traité instituant la 
communauté européenne. 

 

Mots clés : service universel, service à interet economique général, redifinition du service public, crise 
du service public, conciliation entre concurrence et interet général, régulation, autorité 
administrative indipendante, service universel de télécommunications.   

 



 

  

Summary: 

 The Universal service is not considered as a simple redefinition of public service, but it 
has been adopted like answer to the objectives of neoliberal policy, especially opening service’s 
markets to the competition, and although the importance accorded by this concept to the 
general interest, it has prohibited all kinds of public comportments making the public service 
in the situation of force and dominance compared with the other corporations practicing in 
the same domain, it is the question which has produced a crisis about criterion of definition of 
public service. 

Notwithstanding the importance of this subject, with the exception of sectorial 
definitions of universal service, the European Commission has deal with this concept in its 
various guidelines and communications, but only in a brief way. Contrary to the European 
judge who played a valuable and important role in determining the contours of the public 
service concept through excluding on one hand the social and the national sovereignty 
activities from the application of the competition rules, and submitting, on the other hand, 
services of general economic interest to some restrictions. The latters enabled the benefit of 
certain exceptions in the application of those rules and subdued them to a set of regulation 
from the European Commission in order to reconcile the principles of competition and the 
tasks of general interest. 

Although the European Commission has tried repeatedly to frame the concept of public 
service, under pressure from some member countries, especially France, which considered the 
concept of universal service as a policy affecting the social role of public service, the necessity 
to adopt a directive framework on services of general interest to clarify the scope for 
intervention of territorial authorities in the determination of missions, the management and 
the financing of public services, continued up to the present date to fuel discussions of public 
service. 

Influenced by this concept, the Algerian legislator has submitted to the policy of universal 
service, for the first time in 2000, the sector of post and telecommunications , which was 
previously a public service exploited by a public administration. Then it was turned on 
competition on one hand, and submitted to the regulation of an independent administrative 
authority on the other hand, in order to develop and provide high quality services in objective 
and transparent conditions, without discrimination and in a competitive environment while 
assuring simultaneously the accomplishment of general interest tasks. 

As in Europe, it has not been submitted to universal service only some components of 

the Algerian sector. Despite the emphasis on the process of competition in communications, 

the Algerian legislator did not subdue the universal service of post to the procedure itself, and 

not only this, he also entrusted a part of this services to a single and exclusive operator that 

contradicts the principles and objectives of his adoption of the universal service concept, 

unlike the European legislator who made of such behavior a prohibited practice under 90th 

articles of European Community Establishment Treaty. 

 

Words keys : universal service, service of general economic interest, crisis obout public service, 

competition and general interest, regulation,independent administrative authority, 

universal service of telecommunications. 


