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:ًَّؼ

ات٤؛ اٱدععلا٠ إبععاؿك١ععٜ؛ سل١ععٝ ايكُع١ايوععًط
.٤ ايكٔا١؛ كقاب١ٝ٥قاٛاي

 إٍ اقتِعععاؿ١يعععٚيكعععـ ُعععاسب اْتكعععاٍ ايـ
ٗ ٌ تتُجععع٠عععـٜعععات دـٝم اهعععتشـاخ آيٛايوععع

Abstract:
The State's transition to a market
economy has been accompanied by
the creation of new mechanisms
which
are
the
independent
administrative authorities. The
Competition Council is one of these
authorities. The legislator has given
it a set of powers (Privileges) , the
most important one of them is the
repressive authority in order to
control the market and protect the
competition. Therefore, this study
aims to deal with the
Council as it acts within the scope
of its public authority privileges and
within the scope of all the legal and
judicial guarantees which insure the
preservation of the basic rights and
freedoms that are constitutionally
guaranteed.
Key words:
Competition
Council; Repressive Authority;
Freedom Of Initiative; Preventive
Measures; Judicial Control.
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عتععععدلٜ ععععحٝ س,١ً إوععععتك١ععععٜايوععععًطات اٱؿاك
قععـٚ , ايوععًطاتٙ أسععـ ٖععق١فًععى إٓافوعع
ات أُٖٗعاٝس٬ َٔ ايِع١عُٛي٘ إٌلع فٛػ
مٛفيو َٔ أدعٌ ٓعب٘ ايوعٚ ١ٝ ايكُع١ايوًط
١ ايـكاهععٙ يععقيو فععإٕ ٖععق,١ إٓافوعع١ععٜٓاٚ
 فًععععى١ ٖاكهعععع١ٍٝ إًععععهايٚتٗععععـف يتٓععععا
مٚ ػعععاٞبايتعععايٚ ,١عععٝ ايعكاب١ يًوعععًط١إٓافوععع
ْػتِعععا٫ باٞكٔعععٜ ٟ ايعععقٟعععـًٝإبعععـأ ايتك
 ٗ فاٍ ايلؿع٤ يًكٔاٟجاك٦هت٫ا
 إٍ إٔ ٖعععععععقا١قعععععععـ ػًِعععععععت ايـكاهعععععععٚ
عذلاف جملًعععععى٫ بعععععاٙمٚػعععععا

ٍاٱًعععععها

ٙ باعتبعععاك,ايكُعععاٚ ٤ اؾعععنا١ بوعععًط١إٓافوععع
ععاماتٝتُتععا بعع٘ َععٔ اَتٜ تِععلف ٗ ْطععام َععاٜ
ع نععٌ َعععاٛؿ ػٔعععٚٗ سععـٚ ١ ايعاَععع١ايوععًط
؛١ٝ٥ايكٔععاٚ ١ععِْْٝٛععـك عٓعع٘ ئًععُاْات ايكاٜ
.ٌٳيٹفٵ إِلٳاهٹ٪ِٕ  ا-(*)
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َكـَعععع:١
ٗ ٚععٌ ؼعع ٍٛايـٚيعع ١اؾنا٥لٜععَ ١ععٔ ْٛععاّ ا٫قتِععاؿ إٛدعع٘ إٍ اقتِععاؿ ايوععٛم
ؼعععـٜح إَٓٛٛععع ١ايكاْْٝٛعععٕ ١وعععاٜل ٠ايتٛدععع٘ اؾـٜعععـ إتُجعععٌ ٗ ؽًععع ٞايـٚيععع ١ععععٔ
استهاكٖا يًٌٓاطات ا٫قتِاؿٚ ١ٜؼٛشلا إٍ ؿٚيٓ ١ابط ١يًوٛم فك٘ٚ ,فيعو ٕوعاٜل٠
ايتطٛك ٚايتش٫ٛت اييت ًٗـٖا ايعار عًَ ٢وت ٣ٛا٫قتِاؿٖٚ ,قا َعا أينَٗعا يْ٬تكعاٍ
يٓٛاّ اقتِاؿ ٟقا ِ٥عً ٢سل ١ٜإٓافوٚ ١إباؿك ٠ايٌؼِ.١ٝ
عععرل إٔ اْوعععشاب ايـٚيعععٜ ٫ ١ععععين ععععـّ تـػًعععٗا ٗ اجملعععاٍ ا٫قتِعععاؿ ٟبعععٌ ُعععاسب٘
اهععتشـاخ آيٝععات دـٜععـٚ ٠إتُجًعع ٗ ١ايوععًطات اٱؿاكٜعع ١إوععتكًٚ ١ايععقٜ ٟعتععدل فًععى
إٓافو ١أسـ ٖق ٙايوًطات سٝح

إٌْاَٛ ٙ٩دب ا٭َل  )1(06/95إتعًل بإٓافوع,١

ثِ دا ٤ا٭َل  03/03ي٪ٝنـ عً ٢ؿٚك ٖقا اجملًى ٗ كقاب ١ايوٛم ٓٚا ١ٜإٓافو. ١
ٚقـ نلي ايتعـ ٌٜايـهتٛك ٟيوٓٓ )2(2016 ١ا ١ٜإٓافو١؛ سٝح تعّٓ إعاؿ43 ٠
َٓ٘ عً" :٢سلٸٜٸ ١ا٫هتجُاك ٚايتذاكَ ٠عذلف بٗاُٚ ,اكٳي ٗ إطاك ايكاْ ,ٕٛتعُعٌ ايـٚيع١
عًعع ٢ؼوععٌ َٓععاؾ ا٭عُععاٍ ٚتٌععذا عًعع ٢امؿٖععاك إ٪هوععات ؿُٝٝ ٕٚععن ػـَعع ١يًتُٓٝعع١
ا٫قتِاؿ ١ٜايٛطٓٝع ,١تهفعٌ ايـٚيعٓ ١عب٘ ايوعٛم ٚوُع ٞايكعاْ ٕٛسكعٛم إوعتًٗهٌ
ّٓا ايكاْ ٕٛا٫ستهاك ٚإٓافو ١رل ايٓن."١ٜٗ
ٚتعععـ سلٜعع ١إٓافوععَ ١ععٔ زلععات ايٓٛععاّ ايًٝدلايعع ٞايععقٜ ٟكعع ّٛعًعع ٢سلٜعع ١ايتذععاك٠
ٚايِٓاعَ ,١عٓ ٢سل ١ٜإ٪هوات ٗ ٖاكه ١أْٛاع ايِٓاعٚ ١ايتذاك ٠ؿ ٕٚقٝعـ عًٗٝعا,
ٚعًٝعع٘ فععإٕ قععاْ ٕٛإٓافوععٜ ١عتععدل َععٔ اٯيٝععات ايكاْْٝٛعع ١ايععيت توععُض باْ٫تكععاٍ َععٔ ْٛععاّ
ا٫قتِاؿ إٛد٘ إٍ ْٛاّ اقتِاؿ ايوٛم(. )3
َٚععٔ أدععٌ قٝععاّ فًععى إٓافوعع ١بإٗععاّ إٓٛطععع ١بعع٘ فكععـ ػٛيعع٘ إٌععلع ًْععَ ١عععٔ
ايِ٬سٝات أُٖٗا ايوًط ١ايكُعٝعٚ ,١ايعيت ّاكهعٗا بٛاهعط ١ععـ ٠آيٝعات قاْْٝٛع ١تتُجعٌ
ٗ تـابرل ٚقاٚ ١ٝ٥عكٛبات كؿعُ ١ٝهٓ٘ َٔ َتابعٚ ١قُا إُاكهات عرل إٌعلٚع ١ايعيت
تلتهبٗععا إ٪هوععات ٗ إطععاك ايكٝععاّ بٌٓععاطاتٗا ا٫قتِععاؿٖ ,١ٜععا ٜعع٪ؿ ٟإٍ إقِععا٤
َٓافوٗٝا  َٔٚثِ ايكٔا ٤عً ٢إٓافو ٗ ١ايوٛم.
إٕ ؽٜٛعٌ فًعى إٓافوعع ١يًوعًط ١ايعكابٝع ١هعععٌ َٓع٘ ٜتذعاٚم إبععـأ ايتكًٝعـ ٟايععقٟ
ٜكٔ ٞبا٫ػتِاْ ا٫هت٦جاك ٟيًكٔا ٗ ٤فاٍ ايلؿعٖ ,عا هعًٓعا ْعجرل إًعهايَ ١ٝعا
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َـ ٣تٛفٝل ايوًط ١ايكُعٝع ١إؼٛيع ١جملًعى إٓافوع ١بعٌ ٓاٜع ١إٓافوع ١اؿعلٚ ٠تكٝٝعـ
سل ١ٜإباؿكَٚ ٠ا َـ ٣ػٔٛعٗا يًلقاب١
ٚهعععٓشا ٍٚاٱدابععع ١عًعععٖ ٢عععق ٙاٱًعععهايَ ١ٝعععٔ ػععع ٍ٬قعععٛكْ ٜٔوعععتعلض ٗ ا٭ٍٚ
ا٫ػتِععاْ ايكُععع ٞجملًععى إٓافوعع ٗٚ ,١احملععٛك ايج عاْْ ٞتطععلم ئععُاْات احملانُعع١
ايعاؿي ١أَاّ فًى إٓافو.١
احملٛك ا٭ :ٍٚا٫ػتِاْ ايكُع ٞجملًى إٓافو١
ايوًط ١ايكُع ١ٝيًٗ٦ٝات اٱؿاك ١ٜإوتكًٖ ١ع ٞتًعو ا٭ًٖٝع ١ايعيت ّٓشٗعا ايكعاْ ٕٛشلعقٙ
اشل٦ٝععات يًُعاقبعع ١عًعع ٢ػععلم ايكععٛاٌْ ٚا٭ُْٛععٚ ,١تتذععاٚم ٖععق ٙايوععًط ١ايكُعٝعع ١إب عـأ
ايتكًٝععـ ٟايععقٜ ٟكٔعع ٞبا٫ػتِععاْ ا٫هععت٦جاك ٟيًكٔععا ٗ ٤فععاٍ ايععلؿعٚ ,إٔ اؾععنا٤
ايقٜٛ ٟقع٘ ايكٔاٖ ٤ع ٛايطلٜعل إعكيٛف ٱدبعاك ا٭فعلاؿ عًع ٢اَ٫تجعاٍ يكعلاكات ايوعًط١
ايعاَ. )4(١
أ٫ٚل :أهاي ايوًط ١ايكُعٌَٚ ١ٝلٚعٝتٗا:
إٕ هًط ١اؽاف اؾنا٤ات ٖع ٞهعًط ١كٛيع ١أُع ٬يًكٔعا ٤يعقا تطعلغ فهعل ٠هعًط١
ايعكععاب جملًععى إٓافوععُ ١ععععٛبات ٗ تهٝٝفٗععا ٚبايتععايٜ ٞجعععٛك ايتوععا ٍ٩سعع ٍٛأهعععاي
ايوًط ١ايعكابٌَٚ ١ٝلٚعٝتٗا
 -0تهععلٜى هععًط ١ايعكععاب جملًععى إٓافوعع :١إٕ ؽٜٛععٌ ايوععًط ١ايعكابٝعع ١جملًععى
إٓافوٜ ١عدل عٔ ٖـف أهاه ٞأ ٖٛٚ ٫إماي ١ايتذلٚ ِٜايعقٜ ٟعتعدل أُع ٬اٜع ١ايوٝاهع١
اؾٓاٝ٥ععٚ ,١يععقيو فععإٕ ٖععق ٙايِعع٬س ١ٝإُٓٛسعع ١يًُذًععى تععٛػَٗٓ ٢ععا إٌععلع ايٛقاٜعع١
ٚايلؿع.
ٜعتدل ايكُا ٚه ١ًٝأهاه ١ٝجملًى إٓافوٕ ١لاقب ١ايوٛم ,إ ٫إٔ ا٫ػتِاْ ايكُععٞ
ٜطلغ إًهإ ٫ـَ ٣طابكت٘ ايـهتٛك.
َ -0ـَ ٣طابك ١ا٫ػتِاْ ايكُع ٞ٭سهاّ ايـهتٛك :إٕ هًط ١قُا إؼايفات َٔ
اػتِاْ ايكٔا ٤اؾٓا ٞ٥يقا ٜعتدل ايفك٘ ٖاكه ١ايعكٛبات اٱؿاكٜع ١ػطعرل ٠دعـا ٭ْٗعا
ت٪ؿ ٟإٍ ٛٗٚك ٚتطٛك ٚاٖلَ ٠كًك ٗ ١ايكاَْ ٖٛٚ ٕٛا ٜوُ ٢بايكاْ ٕٛاؾٓا ٞ٥إوتذل
نُععا إٔ هععًط ١ايكُععا  ٫ػععـ شلععا أهاهععا ٗ أسهععاّ ايـهععتٛك ايععق ٟنععلي َبععـأ
ايفٌِ بٌ ايوًطات(ٜٗٛٚ ,)5ل ػلم ٖقا إبـأ ٗ ْكطتٌ؛ ا٭ ٍٚتتُجٌ ٗ إٔ ايوعًط١
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ايكُع ١ٝتتِف بكْٗا هًط ١تٓٚ ١ُٝٝٛهًط ١تٛقٝعا اؾعنا ٤أَعا ايٓكطع ١ايجاْٝع ١فتتُجعٌ ٗ
تـػًٗا ٗ اػتِاْ ٖ٦ٝات أػل( ٣ايكٔعاٖٚ )٤عقا ػعلٚز ععٔ َفٗعَ ّٛبعـأ ايفِعٌ بعٌ
ايوًطات ايقٜ ٟعين َٔ دَٗ ١بـأ ؽِّ ايوًطات  َٔٚدٗ ١أػل ٣وُعٌ ٖعقا إبعـأ
فهل ٠عـّ اؾُا بٌ ايوًطات
بايل ِ َٔ اٱًهاٍ إتعًل بعا٫عذلاف جملًعى إٓافوع ١بايوعًط ١ايكُعٝعٚ ١تعاكٓعٗا
َععا َبععـأ ايفِععٌ بععٌ ايوععًطات فععإٕ بعععض ايععـ ٍٚأقععلت بععاؾنا٤ات اٱؿاكٜعع ١عًعع ٢ععلاك
ايٜ٫ٛات إتشـٚ ٠فلْوا ,سٝح إٔ اجملًعى ايـهعتٛك ٟايفلْوع ٗ ٞقعلاك ُعاؿك عٓع٘ ٗ
28دًٜٝٛعع 1989 ١بٌععكٕ ا٫ػتِاُععات إؼٛيعع ١يًذٓعع ١ايبٛكُعع ,١قٔعع ٢أْعع٘ ّ ٫هععٔ
ٕبععـأ ايفِععٌ بععٌ ايوععًطات  ٫ٚ٭َ ٟبععـأ ؿهععتٛك ٟآػععل إٔ ٜكععف عكبعع ١أَععاّ ا٫عععذلاف
يًوععًط ١اٱؿاكٜعع ١بوععًط ١اؾععناٚ ٤ايكُععا ,باعتباكٖععا تتِععلف ٗ ْطععام َععا تتُتععا بعع٘ َععٔ
اَتٝعععامات ايوعععًط ١ايعاَععع ٗ ١اؿعععـٚؿ ايعععيت تٔعععُٔ اؿفعععا ٚعًععع ٢اؿكعععٛم ٚاؿلٜعععات
ا٭هاه ١ٝإُٔ ١ْٛؿهتٛكٜا

()6

ثاْٝٶا :ايِ٬سٝات ايتٓامع ١ٝجملًى إٓافو١
ٜكِـ بايِ٬سٝات ايتٓامع ١ٝتًو اييت ُهٔ فًى إٓافوَ َٔ ١تابعع ١إُاكهعات
اييت تلتهبٗا إ٪هوات ٗ إطاك ايكٝاّ بٌٓعاطاتٗا ا٫قتِعاؿَ ١ٜعٔ أدعٌ تعنٜعن قعـكتٗا
ايتٓافوعع ١ٝبطلٜكعع ١ععرل ٌَععلٚع ,١تعع٪ؿ ٟإٍ إقِععآَ ٤افوععٗٝا َٚععٔ ثععِ ايكٔععا ٤عًعع٢
إٓافوعع ٗ ١ايوععٛم(ٚ.)7قععـ ْععّ إٌععلع ٗ ايفِععٌ ايجععاَْ ٞععٔ ا٭َععل  03/03إتعًععل
بإٓافو ١عً ٢إُاكهات ايوابك ١ؼت عٓٛإ إُاكهات إكٝعـ ٠يًُٓافوعّٚ ,١هعٔ إٔ
تهععٖ ٕٛععق ٙإُاكهععات ٗ إطععاك ْععاع ٞعععٔ طلٜععل ايتعععاٚ ٕٚايتٓوععٝل بععٌ إ٪هوععات
ا٫قتِاؿ ١ٜفُٝا بٗٓٝا َجًُا ٖ ٛاؿاٍ بايٓوعب ١ي٬تفاقعات إكٝعـ ٠يًُٓافوعٚ ١إُاكهعات
ا٫هععت٦جاكٚ ,١ٜقععـ تًذععا إ٪هوععات ا٫قتِععاؿ ١ٜإٍ ايكٝععاّ بتِععلفات اْفلاؿٜععَ ١كٝععـ٠
يًُٓافوَ ١جٌ ايتعوعف ٗ ٓٚعا اشلُٓٝعٚ ١ايتعوعف ٗ ٓٚعع ١ٝايتبعٝع ١ا٫قتِعاؿٚ ١ٜايبٝعا
بكهعاك َٓؼفٔ.١
ٚقععـ قععاّ إٌععلع َٓععا إُاكهععات ايغععرل ٌَععلٚعٚ ١ػعع ٍٛفًععى إٓافوععَ ١لاقبتٗععا
ٚقُعٗا َٔ أدٌ إكها ٤قٛاعـ ايٌفافٚ ١ٝايٓناٖعٚ ١بايتعايٓ ٞاٜع ١إٓافوعٚ ١إوعتًٗو ٗ
 ٌٚسل ١ٜإباؿك.٠
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 -0قُععا ا٫تفاقععات إكٝععـ ٠يًُٓافوعع :١يكععـ نععلي قععاْ ٕٛإٓافوعع ١سٛععل ا٫تفاقععات
إكٝـ ٠يًُٓافو ١نُعا ًعـؿ عًع ٢قُعٗعا سٝعح تكٔع ٞإعاؿَ 6 ٠عٔ ا٭َعل  03/03عًع٢
"ؼٛل إُاكهات ٚا٭عُاٍ إـبلٚ ٠ا٫تفاقٝات ٚا٫تفاقات ايِلو ١أ ٚائُٓ ١ٝعٓعـَا
تٗععـف أّ ٚهععٔ إٔ تٗععـف إٍ علقًعع ١سلٜعع ١إٓافوعع ١أ ٚاؿععـ َٓٗععا أ ٚاٱػعع ٍ٬بٗععا ٗ
ْفى ايوٛم أ ٗ ٚدن ٤دٖٛل.".... َ٘ٓ ٟ
ٚإٕ نععإ إٌععلع اؾنا٥ععل ٟر ٜتطععلم إٍ تعلٜععف ٖععق ٙا٫تفاقععات احملٛععٛك ٠إ ٫إٔ
ايبعض علفٗا بكْٗا " نٌ تٓوٝل ٗ ايوًٛى بٌ إٌلٚعات أ ٚأ ٟعكـ أ ٚاتفام ُٓين
أُ ٚلٜض ٚأٜا نإ ايٌهٌ ايقٜ ٟتؼقٖ ٙعقا ا٫تفعام إفا نعإ قًع٘ أ ٚناْعت اٯثعاك
إذلتب ١عًً َٔ ٘ٝكْٗا إٔ ُٓا أ ٚتكٝـ أ ٚؼلف إٓافو. )8("١
ٚقـ أنـ إٌلع عً ٢سٛل ا٫تفاقات ايوابكٚ ١ػاُ ١عٓـَا تلَ ٞإٍ:
 اؿـ َٔ ايـػ ٍٛإٍ ايوٛم أٖ ٚاكه ١ايٌٓاطات ايتذاك ١ٜف٘ٝ تكً ّٝأَ ٚلاقب ١اٱْتاز أَٓ ٚافق ايتوٜٛل أ ٚا٫هتجُاكات أ ٚايتطٛك ايتكيناقتواّ ا٭هٛام أَِ ٚاؿك ايتُٜٔٛ
 علقً ١ؼـٜـ ا٭هعاك سوب قٛاعـ ايوعٛم بايتٌعذٝا إِعطٓا ٫كتفعاع ا٭هععاك أٚ٫نفآٗا
 تطبٝععل ًععل ٙٚععرل َتهاف٦عع ١يععٓفى اـععـَات ػععا ٙايٌععلنا ٤ايتذععاكٖ ٌٜععاولَِٗ َٔ َٓافا إٓافو١
 إػٔاع إبلاّ ايعكٛؿ َا ايٌلنا ٤يكبٛشلِ ػـَات إٓاف ١ٝيعٝى شلعا ُعًَٓٛ ١عٛعٖق ٙايعكٛؿ هٛا ٤عهِ طبٝعتٗا أ ٚسوب ا٭علاف ايتذاك١ٜ
 ايوُاغ َٓض ُفك ١عُ ١َٝٛيفا٥ـ ٠أُشاب ٖق ٙإُاكهات إكٝـ٠إٕ سٛععل إُاكهعععات ٚا٫تفاقعععات إِٓععع ْٛعًٗٝععا ٗ إعععاؿ 6 ٠يعععٝى يعععقاتٗا ٚيهعععٔ
تهتو ٞايطابا احملٛٛك عٓـَا ٜه ٕٛلض إُاكه ١أّ ٚهٔ إٔ ؼـخ آثاكا َكٝـ٠
يًُٓافوع ٗ ١ايوعٛم ,يعقا ٜٴٌععذل ٗ ٙا٫تفعام إٔ ٜع٪ؿ ٟإٍ تكٝٝععـ إٓافوع ١يٝعتِ سٛععل,ٙ
ٚتتُجٌ أِٖ ايٌل ٙٚايعيت هعب تٛفلٖعا ٗ إُاكهع ١ستعٜ ٢عتِ قُعٗعا َعٔ طعلف فًعى
إٓافو:ٗ ١
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 ٚدععٛؿ اتفععام بععٌ إ٪هوععات يتععبين ػطععٌَ ١ععذلن ١ايكِععـ َععٔ ٚكاٗ٥ععا اٱػعع ٍ٬أٚتكٝٝـ إٓافو ٗ ١هٛم َع ١ٓٝيًوًا ٚاـعـَاتً ,علُ ٙتعٗعا بوعًط ١اؽعاف ايكعلاك ٫ٚ
 ِٜٗؼكل ايغا ١ٜإبتغا ٠سٝح ٜهف ٞا٭ثل احملتٌُ إاي بإٓافو. )9( ١
 تكٝٝعـ ا٫تفعام يًُٓافوع ١أ ٟإٔ اشلعـف َععٔ ا٫تفعام ٖعْٝ ٛعا ايوعًٛنٝات اٱكاؿٜعع١اييت ّهٔ إٔ ت٪ثل هًبا عً ٢ايورل اؿؤ يعًُ ١ٝإٓافو١
ٚقـ أٚكؿ إٌلع اهتجٓا٤ات عً ٢ا٫تفاقات احملٛٛك ٠سٝح ّْ عًٗٝعا ٗ إعاؿَ 9 ٠عٔ
ا٭َععل  03/03بععايك ٫ " ٍٛؽٔععا ٭سهععاّ إععاؿتٌ  7ٚ 6أععع ٙ٬ا٫تفاقععات ٚإُاكهععات
ايٓاػ ١عٔ تطبٝل ّْ تٌلٜع ٞأ ّْ ٚتٓ ُٞٝٛاِؽق تطبٝكا ي٘.
ٜلػّ با٫تفاقات ٚإُاكهعات ايعيت ّهعٔ إٔ ٜجبعت أُعشابٗا أْٗعا تع٪ؿ ٟإٍ تطعٛك
اقتِععاؿ ٟأ ٚتكعععين أ ٚتوعععاِٖ ٗ ؼوععٌ ايتٌعععغ ٌٝأَ ٚعععٔ ًععكْٗا ايوعععُاغ يًُ٪هوعععات
ايِغرلٚ ٠إتٛهط ١بتعنٜن ٓٚععٝتٗا ايتٓافوع ٗ ١ٝايوعٛم ٫ ,توعتفٝـ َعٔ ٖعقا اؿهعِ
ه ٣ٛا٫تفاقات ٚإُاكهات اييت ناْت قٌ تلػ َٔ ّٝفًى إٓافو"١
إٓاف ١إٍ فيو  ٗٚإطاك ايوٝاه ١ا٫قتِاؿ ١ٜايعيت تٓتٗذٗعا ايـٚيعَ ١عٔ أدعٌ تٌعذٝا
ا٫هتجُاكات َٔ ػَٓ ٍ٬شٗا بععض اَ٫تٝعامات ٚاٱعفعا٤ات( )10فعإٕ إٌعلع اهعتجَٓ ٢عٔ
اؿٔععل بعععض إُاكهععات ٚا٫تفاقععات ٚفيععو يًععـٚك ايععقّ ٟهععٔ إٔ تًعبعع٘ ٗ ايتطععٛك
ا٫قتِعععاؿٚ ٟايعععتكين أَ ٚوعععاُٖتٗا ٗ إٌْعععآَ ٤اُعععب ًعععغٌ أَ ٚعععٔ ًعععكْٗا ايوعععُاغ
يًُ٪هوعععات ايِعععغرلٚ ٠إتٛهعععط ١بتعنٜعععن ٓٚععععٝتٗا ايتٓافوععع ٗ ١ٝايوعععٛم ٚػاُعععَ ١عععا
اٖ٫تُاّ إتناٜـ يًوًطات اؾنا٥ل ١ٜبٗقا ايٓٛع َٔ إ٪هوات سٝعح ٓٚععت اؿهَٛع١
بلْافا يبً٪َ ًَٕٛٝ ٛهو ١إٍ ا ١ٜهٓٚ 2030 ١يقيو

تعـ ٌٜايكاْ ٕٛايتذاك ٟهٓ١

َ 2015ععٔ أدععٌ إٓععفاْ ٤ععٛع َععٔ إلْٚععٚ ١ايتوععاٌٖ ٗ إٌْععا ٤ايٌععلنات ايتذاكٜعع ١فات
إوٚ٪ي ١ٝاحملـٚؿٚ ٠اييت تعتدل ايغطا ٤ايكاْ ْٞٛيًُ٪هوات ايِغرلٚ ٠إتٛهط.١
 -0قُعععا إُاكهعععات ايتعوعععف( ١ٝايٓفعععٛف ا٫قتِعععاؿ :)ٟأسٝاْعععا تًذعععك إ٪هوعععات إٍ
اهتغ ٍ٬قٛتٗا ْٚفٛفٖعا ا٫قتِعاؿَ ٟعٔ أدعٌ استهعاك هعٛم ايوعًا أ ٚاـعـَات بِعف١
تعوععفٖ ١ٝععا ٜذلتععب عًٝعع٘ آثععاك ٚػُٝعع ١عًعع ٢إٓافوععٚ ,١تتُجععٌ أٖععِ ٖععق ٙإُاكهععات ٗ
ايتعوف ٗ ٓٚعع ١ٝاشلُٓٝع ١ا٫قتِعاؿ ,١ٜايتعوعف ٗ ٓٚعع ١ٝايتبعٝع ١ا٫قتِعاؿٚ ١ٜايبٝعا
بكهعاك َٓؼفٔ ١تعوفٝا.
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أ -ايتعوععععف ٗ ٓٚععععع ١ٝاشلُٓٝعععع ١ا٫قتِععععاؿ :١ٜتععععّٓ إععععاؿَ 7 ٠ععععٔ ا٭َععععل 03/03
عً"٢ؤل نٌ تعوف ْاتر عٔ ٓٚع ١ُٖٓٝ ١ٝعً ٢ايوٛم أ ٚاستهاك شلا أ ٚعًع ٢دعن٤
َٓٗا قِـ " ٚقـ فنعل إٌعلع فُٛععَ ١عٔ إُاكهعات احملٛعٛك ٠دعلاٖ ٤عقا ايتعوعف,
يهٜ ٞتشكل سٔعل ٖعق ٙإُاكهعات ايتعوعف ٫ ,١ٝبعـ َعٔ تٛادعـ إ٪هوعات ٗ ٓٚعع١ٝ
ٖٚٚ ١ُٓٝقٛع اهتغ ٍ٬تعوف ٞشلق ٙايٓٛع.١ٝ
إٕ اشلُٓٝعع ١عوعععب إعععاؿ 3٠فكعععل ٠ز َعععٔ ا٭َعععل ٖ 03/03ععع ٞايٓٛعععع ١ٝايعععيت ُهعععٔ
َ٪هو َٔ ١اؿِ ٍٛعًَ ٢لنن ق ٠ٛاقتِاؿ ٗ ١ٜايوٛم إعين َعٔ ًعكْٗا علقًع ١قٝعاّ
َٓافوععع ١فعًٝععع ١فٝععع٘ ٚتعطٗٝعععا إَهاْٝععع ١ايكٝعععاّ بتِعععلفات َٓفعععلؿ ٠إٍ سعععـ َعتعععدل إما٤
َٓافوٗٝا أ ٚمباٗٓ٥ا
ب -ايتعوف ٗ ٓٚع ١ٝايتبع ١ٝا٫قتِاؿ :١ٜيكـ دا ٤سٔل ايتعوف ٗ ٓٚع ١ٝايتبع١ٝ
ا٫قتِاؿ ٗ ١ٜإاؿ َٔ 11 ٠ا٭َل ٚ 03/03اييت تكٔ ٞبكْ٘ ؤعل عًع ٢نعٌ َ٪هوع١
ايتعوف ٗ اهتغٓٚ ٍ٬ع ١ٝايتبع٪ٕ ١ٝهو ١أػل ٣بِفتٗا مبْٛا أْٖٛ ٚا إفا نإ فيعو
ىٌ بكٛاعـ إٓافو١
ٜوتؼًّ َٔ ٖق ٙإاؿ ٠أْ٘ َٔ أدٌ سٔل ٖعق ٙإُاكهع ١إكٝعـ ٠يًُٓافوع ٫ ١بعـ َعٔ
إثبات تٛادـ إ٪هوٓٚ ٗ ١ع ١ٝتبعٚ ١ٝؼكل ا٫هتغ ٍ٬ايتعوف ٞشلق ٙايٓٛع:١ٝ
 تععٛفل ٓٚععع ١ٝايتبعٝعع ١ا٫قتِععاؿ ,١ٜتععّٓ إععاؿ 3 ٠فكععل ٠ؿ َععٔ ا٭َععل  03/03بععكٕٓٚع ١ٝايتبع ١ٝا٫قتِاؿٖ ١ٜع ٞايع٬قع ١ايتذاكٜع ١ايعيت ٜ ٫هع ٕٛفٗٝعا ٕ٪هوع ١سعٌ بعـٌٜ
َكاكٕ إفا أكاؿت كفض ايتعاقـ بايٌل ٙٚاييت تفلٓٗا عًٗٝا َ٪هو ١أػل٣
 ا٫هتغ ٍ٬ايتعوف ٞيٓٛع ١ٝايتبع ١ٝا٫قتِعاؿ ,١ٜإٕ تٛادعـ َ٪هوع ٗ ١سايع ١تبعٝع١اقتِععاؿ٪ٕ ١ٜهوعع ١أػععلٜ ٫ ٣عتععدل قٛععٛكا إِععا ا٭َععل احملٛععٛك ٖعع ٛاهععتغَ ٍ٬جععٌ ٖععقٙ
ايٓٛع ١ٝبٌهٌ ٪ٜؿ ٟإٍ اٱػ ٍ٬بكٛاعـ إٓافوعٚ ,١قعـ فنعلت إعاؿَ 11 ٠عٔ ا٭َعل
 03/03فُٛعععَ ١ععٔ ُععٛك ايتعوععف ٗ ٓٚععع ١ٝايتبعٝعع ١ا٫قتِععاؿ ١ٜأُٖٗععا كفععض ايبٝععا
بععـَ ٕٚععدلك ًععلع ,ٞايبٝععا إععت٬مّ أ ٚايتُٝٝععن ,ٟايبٝععا إٌععل ٙٚباقتٓععا ٤نُٝعع ١ؿْٝععا,
اٱيناّ بإعاؿ ٠ايبٝا بوعل أؿْ.٢
ز -ايبٝا بكهعاك َٓؼفٔع ١تعوعفٝا :تعّٓ إعاؿَ 12 ٠عٔ ا٭َعل  03/03بكْع٘ " وٛعل
عععلض ا٭هعععاك أٖ ٚاكهعع ١أهعععاك بٝععا َٓؼفٔعع ١بٌععهٌ تعوععف ٞيًُوععتًٗهٌ َكاكْعع١
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بتهايٝف اٱْتعاز ٚايتشٜٛعٌ ٚايتوعٜٛل إفا ناْعت ٖعق ٙايععلٚض أ ٚإُاكهعات تٗعـف أٚ
ّهٔ إٔ ت٪ؿ ٟإٍ إبعاؿ َ٪هو ١أ ٚعلقً ١أسـ َٓتٛداتٗا َٔ ايـػ ٍٛإٍ ايوٛم".
َٔ ػٖ ٍ٬ق ٙإاؿْ ٠وتؼًّ أْ٘ ٌٜعذل ٙيتشكعل ايبٝعا بكهععاك َٓؼفٔع ١تعوعفٝا إٔ
ٜهعَٛ ٕٛدٗعا يًُوععتًٗو بوععل أقعٌ َععٔ تهعايٝف اٱْتعاز ٚايتشٜٛععٌ ٚايتوعٜٛل بٌععهٌ
٪ٜؿ ٟإٍ ايكٔا ٤عً ٢إٓافو ٗ ١ايوٛم:
 ايبٝا يًُوتًٗو :يكـ دعا ٤تعلٜعف إوعتًٗو ٗ إعاؿَ 3 ٠عٔ ايكعاْ 03/09 ٕٛإتعًعلعُا ١ٜإوتًٗو ٚقُا ايغٍ( )11سٝح تّٓ عً ٢إٔ " إوتًٗو :نٌ ًعؼّ طبٝعع ٞأٚ
َعٜٓ ٟٛكتين َكابٌ أ ٚفاْا هعًع ١أ ٚػـَعَٛ ١دٗع ١ي٬هعتعُاٍ ايٓٗعاَ ٞ٥عٔ أدعٌ تًبٝع١
سادت٘ ايٌؼِ ١ٝأ ٚتًب ١ٝسادً ١ؼّ آػل أ ٚسٛٝإ َتهفٌ ب٘ "
إٕ اشلعععـف َعععٔ َٓعععا ايبٝعععا بكهععععاك َٓؼفٔععع ١يًُوعععتًٗو ٖعععٓ ٛاٜععع ١ايوعععرل اؿوعععٔ
يًُٓافو ٗ ١ايوٛم ,٭ٕ ػفض ا٭هعاك ٚإٕ نعإ هعٝعٛؿ بايفا٥عـ ٠عًع ٢إوعتًٗو عًع٢
إـ ٣ايكِرل فعإٕ فيعو يعٔ ٜعـ ّٚ٭ٕ ٖاكهع ١ايبٝعا بكهععاك َٓؼفٔعَ ١عٔ ًعكْ٘ إقِعا٤
إٓافوععٌ ٗ ايوععٛم ٚبايتععاي ٞبكععا ٤إ٪هوععٚ ١سٝععـ ٗ ٠ايوععٛم ٖععا هعًععٗا ٗ ٓٚععع١ٝ
ٖٚ ١ُٓٝؼهِ ٗ ا٭هعاك .
 تكٝٝـ إٓافوٚ ١اؿـ َٓٗا :يكـ اًذل ٙإٌلع إٔ تٗـف ايعًُ ١ٝأّ ٚهٔ إٔ ت٪ؿٟإٍ علقًع ١إٓافوععَ ١ععٔ ػعع ٍ٬إبعععاؿ َ٪هوع ١أ ٚعلقًعع ١أسععـ َٓتٛداتٗععا َععٔ ايععـػ ٍٛإٍ
ايوٛم.
ٚايبٝا بكهعاك َٓؼفٔ٪ٜ ١ؿ ٟإٍ اٱٓلاك بإ٪هوات إٓافوٚ ١اييت  ٫توتطٝا بٝعا
هًعٗا بوعل اقٌ َٔ تهًفتٗا ٖا هدلٖا عً ٢اْ٫وشاب َٔ ايوٛم.
ٌْععععرل إٍ أْعععع٘ هععععب عععععـّ اـًعععع٘ بععععٌ ايِعععع٬سٝات ايتٓامعٝعععع ١جملًععععى إٓافوعععع١
ٚا٫هععتجٓا٤ات إتعًكعع ١بإععاؿ 8 ٠سٝععح إٔ إٌععلع َٚععٔ أدععٌ ٓاٜعع ١إٓافوعع ١اؿععلَ ٠ععٔ
تعوععف إ٪هوععات ٗ ايًذعع ٤ٛجملًععى إٓافوعع ١فكععـ ْععّ إٌععلع ٗ إععاؿَ 8 ٠ععٔ ا٭َععل
 03/03عً ٢أْ٘" ّهٔ إٔ ٬ٜسع ٜفًعى إٓافوع ١بٓعا ٤عًع ٢طًعب إ٪هوعات إعٓٝع١
ٚاهععتٓاؿا إٍ إعًَٛععات إكـَعع ١يعع٘ ,إٔ اتفاقععا َععا أٚعُععَ ٬ععـبلا أ ٚاتفاقٝعع ١أٖ ٚاكهعع١
نُععا ٖعع ٞقععـؿ ٗ ٠إععاؿتٌ  7ٚ 6أععع ٫ ٙ٬توععتـع ٞتـػًعع٘ " أ ٟإٔ تععـػٌ فًععى
إٓافوٜ ٫ ١ه ٕٛإ ٫بعـ ُشٚ ّٝؿكاه ١يًُعًَٛات ايٛاكؿ ٠إي.٘ٝ
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ثاْٝٶا :أْٛاع ايتـابرل ٚايعكٛبات
َٔ أدٌ ٖاكه ١ايوًط ١ايكُعٝع ١ايعيت ٜتُتعا بٗعا فًعى إٓافوع ١فكعـ ػٛيع٘ إٌعلع
إُـاك تـابرل ٚقاٚ ١ٝ٥عكٛبعات كؿعٝع ١بٌعكٕ إُاكهعات إكٝعـ ٠يًُٓافوع ١تتوعِ بايطعابا
اٱؿاك ٟباعتباكٖا تِـك عٔ ٖ ١٦ٝإؿاكُٓ ٌٚ ٗ ,١ٜإ اسذلاّ اؿكٛم ٚاؿلٜات.
 -0ايتـابرل ايٛقا :١ٝ٥تٗـف ايتعـابرل ايٛقاٝ٥ع ١إٍ ايٛقاٜعَ ١عٔ ٓعلك ّ ٫هعٔ ؿفعع٘,
ٚتتؼععق ٗ ايغايععب ايطععابا ا٫هععتعذايٜ ٞتؼععقٖا فًععى إٓافوعع ١قبععٌ فِععً٘ ٗ َٓٛععٛع
ايٓناعٚ ,تتُجٌ ايتـابرل ايٛقا ٗ ١ٝ٥ا٭ٚاَل ٚايتـابرل إ٪قت:١
أ -ا٭ٚاَل :تّٓ إاؿ َٔ 45 ٠ا٭َل  03/03عًٜ " ٢تؼق فًى إٓافو ١أٚاَل َعًً١
تلَععع ٞإٍ ٓٚعععا سعععـ يًُُاكهعععات إعآٜععع ١إكٝعععـ ٠يًُٓافوععع ١عٓعععـَا تهععع ٕٛايععععلا٥ض
ٚإًفات إلفٛع ١إي ٘ٝأ ٚاييت ٜباؿك ٖ ٛبٗا َٔ اػتِاُ٘" .
ٜوتؼًّ َٔ ٖقا ايّٓ إٔ إٌلع ػ ٍٛفًى إٓافو ١إُـاك أٚاَل َٔ أدعٌ ٓٚعا
سـ يًُُاكهات إكٝـ ٠يًُٓافوٚ ١اييت تلتهبٗا إ٪هوات
ٜوُض َُٔ ٕٛا٭ٚاَل ايِاؿك ٠عٔ فًى إٓافو ١بفلض ٖعقا ايوعًٛى أ ٚفيعو َعا
ٜتَ ّ٤٬ا ايكٛاعـ ايكاْ ١ْٝٛاييت  ُٜٔٔاجملًى اسذلاَٗاٚ ,تكػق ا٭ٚاَل عٓـ٥ق َٗٛلا
تِشٝشٝا ُٓٔ ايعكٛبات إتؼق.٠

()12

ٚتتؼق ا٭ٚاَل ًهٌ قلاكات ٜوتٛدب تعًًٝعٗا ٚتبًٝغٗعا ٌْٚعلٖا نُعا إٔ َٔعُْٗٛا
قـ ٜتؼق طابعا هًبٝا أ ٚطابعا إهابٝا ,أ ٟإٔ ٜه َُٕٛٔ ٕٛا٭َل اَ٫تٓاع ععٔ ايكٝعاّ
بإسععـ ٣إُاكه عات إكٝععـ ٠يًُٓافوعع ١أ ٚا٭َععل باؽععاف تععـابرل َعٓٝععَ ١جععٌ ا٭َععل بإيغععا ٤أٚ
تعـ ٌٜا٫تفاقٝات إتًِ ١بإُاكهات رل إٌلٚع ١ؿ ٕٚإٔ ٜه ٕٛجملًى إٓافو ١اؿل
ٗ ا٭َل بإبطاشلا ٭ٕ فيو َٔ اػتِاْ ايكٔا.٤
ب -ايتـابرل إ٪قت :١يكـ ػ ٍٛإٌلع فًى إٓافو ١ايًذع ٤ٛإٍ اؽعاف تعـابرل َ٪قتع١
ٕٛادٗعع ١اؿععا٫ت إوععتعذً ,١سٝععح تععّٓ إععاؿَ 46 ٠ععٔ ا٭َععل  03/03عًععّ " ٢هععٔ
فًى إٓافوع ١بطًعب َعٔ إعـع ٞأَ ٚعٔ ايعٛمٜل إهًعف بايتذعاك ٠اؽعاف تعـابرل َ٪قتع١
يًشعععـ َعععٔ إُاكهعععات إكٝعععـ ٠يًُٓافوعععَٓٛ ١عععٛع ايتشكٝعععل إفا اقتٔعععت فيعععو ايٛعععلٚف
إوععتعذً ١يتفععاؿٚ ٟق عٛع ٓععلك قععـم ععرل ٖهععٔ إُعع٬س٘ ,يفا٥ععـ ٠إ٪هوععات ايععيت
تكثلت َِاؿٗا َٔ دلاٖ ٤ق ٙإُاكهات أ ٚعٓـ اٱٓلاك بإًِش ١ا٫قتِاؿ ١ٜايعاَ."١
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َٔ ػ ٍ٬إاؿْ ٠وتٓتر إٔ إٌلع اًذل ٙإٔ ٜه ٕٛايًذع ٤ٛشلعقا اٱدعلا ٤بطًعب ٖعٔ
تٔلك أ َٔ ٚايٛمٜل إهًف بايتذاك ٗٚ ٠سعا٫ت اهعتجٓا ١ٝ٥فكع٘ ٕٛادٗعٚ ١قعٛع ٓعلك ٫
ّهٔ تـاكن٘.
إٕ ايتععـابرل إ٪قتعع ١تتٌععاب٘ َععا ا٭ٚاَععل َععٔ سٝععح ُٝنٖععا بايطععابا ايتِععشٝش ٞايععقٟ
ٜٗـف إٍ اؿـ َٔ إُاكهات إكٝـ ٠يًُٓافو ,١رل أْٗا ؽتًف عٓٗا َٔ سٝح نْٗٛا
فات طبٝع٪َ ١قت ١أ ٟأْٗا إدعلا٤ات ٚقتٝع ١تٓتٗع ٞباْتٗعا ٤ايتشكٝعل أ ٚإسايع ١ايكٔع ١ٝعًع٢
اجملًى َٔ أدٌ إُـاك قلاكات أػل٣
 -0ايعكٛبععات فات ايطععابا ايكُععع :ٞباٱٓععاف ١إٍ ايتععـابرل ايٛقاٝ٥عع ١فعإٕ إٌععلع ػععٍٛ
فًععى إٓافوعع ١بإُععـاك عكٛبععات تتوععِ بايطععابا ايكُعععٚ ٞتتُجععٌ أهاهععا ٗ ايغلاَععات
إايٌْٚ ١ٝل ايكلاك إتعًل بايعك. ١ٜٛ
أ -ايغلاَات إاي :١ٝيكـ ّْ إٌلع عًعْٛ ٢عاّ عكعابَ ٞعاي ٞتِعاعـَٚ ٟتٓاهعب َعا
طبٝععععٚ ١سذعععِ إؼايفعععٚ ١فيعععو ٗ إطعععاك ايعكٛبعععات ايعععيت ػٛشلعععا جملًعععى إٓافوععع ١عًععع٢
إُاكهات إكٝـ ٠يًُٓافوٚ ١ايتذُٝعات ,سٝح ٓٚا عـَ ٠عاٜرل يتكلٜل ايغلاَعات ستع٢
ٜه ٕٛفْٛ ٘ٝع َٔ ايتٓاهب بعٌ إُاكهع ١إلتهبعٚ ١ايغلاَع ١إايٝع ,١سٝعح تعّٓ إعاؿ٠
َ 62هععلكَ )13(1ععٔ ا٭َععل  03/03عًعع "٢تكععلك ايعكٛبععات إِٓعع ْٛعًٗٝععا ٗ أسهععاّ
إععٛاؿ َععٔ  56إٍ َ 62ععٔ ٖععقا ا٭َععلَ ,ععٔ قبععٌ فًععى إٓافوعع ١عًعع ٢أهععاي َعععاٜرل
َتعًك٫ ,١هُٝا غطٛك ٠إُاكه ١إلتهبعٚ ,١ائعلك ايعق ٟؿعل با٫قتِعاؿٚ ,ايفٛا٥عـ
اجملُع َٔ ١طلف َلته إؼايفَٚ ١ـ ٣تعا ٕٚإ٪هوات إتُٗعَ ١عا فًعى إٓافوع١
ػ ٍ٬ايتشكٝل ٗ ايكٔٚ ١ٝأُٖٓٚ ١ٝع ١ٝإ٪هو ١إعٓ ٗ ١ٝايوٛم.
ٚهٓٓٛض ٗ اؾـ ٍٚايتاي ٞأِٖ ايغلاَات اييت ٜٛقعٗا فًى إٓافو١
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اؾـ :)0( ٍٚأِٖ لاَات فًى إٓافو١
َبً ايغلاَ ١إاي١ٝ

طبٝع ١إؼايف١

لاَ ٫ ١تفٛم َ َٔ %12بً كقِ ا٭عُاٍ احملكل ٗ اؾنا٥ل ػ ٍ٬آػل
إُاكهات إكٝـ ٠يًُٓافو١

هَٓ ١اي َٔ ١ٝرل ايله ّٛأ ٚلاَ ١توا ٟٚعً ٢ا٭قٌ ٓعف ٞايلبض
احملكل ؿ ٕٚإٔ تتذاٚم  4أٓعاف ٖقا ايلبضٚ ,إفا نإ كقِ أعُاٍ رل
قـؿ فإٕ ايغلاَ ٫ ١تتذاٚم  6000000ؿز

َواُٖ ١ا٭ًؼاْ ايطبٝع ١ٝبِف١
استٝاي ٗ ١ٝتٖٓ ِٝٛاكهات َكٝـ٠

 2000.000ؿز

يًُٓافوٚ ١تٓفٝقٖا
عـّ تٓفٝق ا٭ٚاَل ٚايتـابرل إ٪قت١
ايلاَ ١ٝإٍ اؿـ َٔ إُاكهات

لاَ ١تٗـٜـ ٫ ١ٜتكٌ عٔ  150000ؿز عٔ نٌ  ّٜٛتكػرل

إكٝـ ٠يًُٓافو١
َ٪هوات تتعُـ تكـَ ِٜعًَٛات
ػاط ١٦أ ٚتتٗا ٗ ٕٚتكـّٗا ٗ
اٯداٍ

لاَ ٫ ١تتذاٚم800.000ؿزّٚ ,هٔ اؿهِ بغلاَ ١تٗـٜـ ٫ ٜ٘تكٌ
عٔ 100.000ؿز عٔ نٌ  ّٜٛتكػرل

ايتذُٝا بـ ٕٚتلػ َٔ ّٝفًى

 َٔ %7كقِ ا٭عُاٍ احملكل ٗ اؾنا٥ل ٗ آػل هَٓ ١ايٓ ١ٝـ نٌ

إٓافو١

َ٪هو ٖٞ ١طلف ٗ ايتذُٝا

عـّ اٱيتناّ بٌلٚطُٓض تلػّٝ
ايتذُٝا

 َٔ %5كقِ ا٭عُاٍ احملكل ٗ اؾنا٥ل

بٌْ -ل ايكلاكات إتُٔٓ ١يًعكٛب :١تّٓ إاؿ َٔ 4 ٠ا٭َل  03/03عًّٚ " ٢هٓع٘
أٜٔا (أ ٟفًى إٓافو )١إٔ ٜكَل بٌٓل قلاك ٙأَ ٚوتؼلدا َٓ٘ أ ٚتٛمٜع٘ أ ٚتعًٝك٘"
يٝى ايعدلٌْ َٔ ٠عل قعلاكات فًعى إٓافوع ١ا٫طع٬ع عًٗٝعا فكع٘ بعٌ نعكٛبعٓ ١عـ
إ٪هوعععات إلتهبععع ١يًُُاكهعععات إكٝعععـ ٠يًُٓافوععع ,١فُجًُعععا وعععلْ ا٭فعععلاؿ عًععع٢
احملاف ١ٛعً ٢زلعتِٗ ٚبكاٚ ٤ثٝك ١هٛابكِٗ ايعـيْٝٛ ١ٝف ١فهقيو إ٪هوات إُاكه١
يًتذاك ٠ؼا ٍٚاحملاف ١ٛعً ٢زلعتٗا ٚبايتاي ٞفإٕ ٌْل ايكلاك إتٔعُٔ يًعكٛبع ١إوعًط١
عًٗٝععا َععٔ طععلف فًععى إٓافوعع ١هعع٪ٝثل ستُععا عًعع ٢زلععع ١إ٪هوععٖ ١ععا هدلٖععا عًعع٢
اؿلْ عً ٢عـّ اكتهاب ٖاكهات َكٝـ ٠يًُٓافو.١
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احملٛك ايجآُْ :ٞاْات احملانُ ١ايعاؿي ١أَاّ فًى إٓافو١
تتوععِ هععًط ١ايعكععاب جملًععى إٓافوعع ١بايطععابا ايلؿععع ,ٞفٗععُ ٞجععٌ قععاْ ٕٛعكٛبععات
َوتذل ٖٚقا ا٭ػرل ّجٌ ػطلا عً ٢اؿلٜات ايعاَ ,١يقيو هب إػٔاع هًط ١ايعكعاب
إؼٛي ١جملًى إٓافو ١إٍ ايكٛاعـ ايـهتٛك ١ٜإطبك ١عً ٢أ ٟدنا. ٤
أ٫ٚلُٓ :إ سٝاؿ فًى إٓافوٚ ١اسذلاّ َواٚا ٠ا٭طلاف
إٕ تهلٜى ٚاٖل ٠إمايع ١ايتذعلٚ ِٜايعيت تذلدعِ ٗ ُعٛك ٠ا٫ععذلاف يًعٗ٦ٝات اٱؿاكٜع١
إوععتكًٚ ١عًعع ٢كأهععٗا فًععى إٓافوععَُ ١اكهعع ١ايوععًط ١ايكُعٝعع ١ػعًٓععا ْتوععا ٍ٤عععٔ
كتًف ائُاْات اييت ٜتُتا بٗا إتابا أَاّ فًى إٓافوْ ٖٞٚ ١فعى ائعُاْات ايعيت
ٜتُتا بٗا إتابا أَاّ ايكٔاٖٚ ,٤قا َا ٜوُُٓ ٢إ احملانُ ١ايعاؿي.)14(١
ُٓ -0إ سٝاؿ فًى إٓافوٜٚ :١تِ تهلٜى ٖقا إبعـأ َعٔ ػع ٬إدلا٥ع ٞاَ٫تٓعاع
ٚايتٓاٗ:
أ -إدلا ٤اَ٫تٓاع :إكِٛؿ بع٘ ٖع ٛاَتٓعاع أعٔعا ٤فًعى إٓافوعَ ١عٔ إٌعاكنٗ ١
نٌ َـاٚي ١تتعًعل بكٔع ١ٝشلعِ َِعًش ١فٗٝعا ,سٝعح تعّٓ إعاؿَ 29 ٠عٔ ا٭َعل 03/03
عً ٢أْ٘ " ّ ٫هٔ أ ٟعٔ ٗ ٛفًى إٓافو ١إٔ ٌٜعاكى ٗ َـاٚيع ١تتعًعل بكٔع ١ٝيع٘
فٗٝا ًَِش ١أٜ ٚه ٕٛبٚ ٘ٓٝبٌ أسـ أطلافٗا ًُ ١قلاب ١إٍ ايـكدع ١ايلابعع ١أٜ ٚهعٕٛ
قـ َجٸٌ أّ ٚجٌ أسـ ا٭طلاف إعًٜٓ ١ٝنّ أعٔا ٤فًعى إٓافوع ١بايوعل إٗعين .تتٓعاف٢
ٝٚٚف ١عٔ ٛفًى إٓافوَ ١ا أٌْ ٟاَٗ ٙين آػل "
ٜوتؼًّ َٔ ٖق ٙإعاؿ ٠إٔ إٌعلع اؾنا٥علَٚ ٟعٔ أدعٌ ٓعُإ اؿٝعاؿ ٚا٫هعتك٬ي١ٝ
جملًععى إٓافوعع ١فكععـ أنععـ عًعع ٢اَتٓععاع أعٔععا ٘٥عععٔ إٌععاكن ٗ ١أَ ٟـاٚيعع ١بكٔعع١ٝ
ته ٕٛشلِ ع٬ق ١بٗا ,نُا أينَِٗ بايتفل يٚٛا٥فِٗ بعاجملًى ؿٖ ٕٚاكهع ١اٌْ ٟعاٙ
آػل ٚفيو َٔ ػ ٍ٬إقلاك ايتٓاٗ بعٌ ايعٔع ٗ ١ٜٛفًعى إٓافوعٖٚ ١اكهع ١أٌْ ٟعاٙ
َٗين آػل ,نٌ فيو َٔ أدٌ َهافش ١اهعتغ ٍ٬ايعٔع ٗ ١ٜٛاجملًعى يكٔعا ٤إِعاحل
ايٌؼِ١ٝ
ب -ايتٓافع :ٞتّٓ إاؿ َٔ 3/29 ٠ا٭َل  03/03عً " ٢تتٓافٝٚٚ ٢ف ١عٔ ٛفًعى
إٓافوَ ١ا أٌْ ٟاَٗ ٙين آػل" ٚاؿهُعَ ١عٔ ٖعقا ايتٓعاٗ ٖع ٛإ إٌعلع أكاؿ ٓاٜع١
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اجملًى َٔ ْٝا َٛاٖل ايتكثرل يقيو أينّ أعٔعا ٙ٤يًتفعل ٕٗعاَِٗ بعاجملًى نعٌ فيعو
َٔ أدٌ َهافش ١اهتغ ٍ٬ايعٔ ٗ ١ٜٛاجملًى يكٔا ٤إِاحل ايٌؼِ١ٝ
ٖا ٜهلي سٝاؿ اجملًى ٚاهتك٬يٝت٘ ٗ اؽاف ايكلاكات بعٝـا عٔ ْٝا ائغ.ٙٛ
 -0اسذلاّ َواٚا ٠ا٭طلافٚ :تتذوـ ٖق ٙإواٚا َٔ ٠ػعُ ٍ٬هعٌ ا٭طعلاف َعٔ
ْفى ايٛها ٌ٥يًـفاع عٔ سكٛقٗاعً ٢لاك ا٫ط٬ع عً ٢إًف ٚا٫هتعاَْ ١ـافا:
أ -ا٫ط٬ع عً ٢إًعف :يًطعلف إععين بعاٱدلا ٤ايكُعع ٞاؿعل ٗ اٱطع٬ع عًعًَ ٢عف
ايكٔ ١ٝسٝح تّٓ ايفكل ٠ايجاْ َٔ ١ٝإاؿ َٔ 30 ٠ا٭َل  03/03بكٕ " يٮطعلاف إعٓٝع١
ٖٚجععٌ ايععٛمٜل إهًععف بايتذععاك ٠سععل اٱطعع٬ع عًعع ٢إًععف ٚاؿِعع ٍٛعًععْ ٢وععؼَٓ ١عع٘",
سٝح أْ٘ قبٌ اْعكاؿ اؾًو ١اييت ٜٛٓل فٗٝا فًعى إٓافوع ٗ ١ايكٔع ١ٝإطلٚسع ١فإْع٘
ول يٮطعلاف اؿِع ٍٛعًع ٢ايتكلٜلإعٛؿع َعٔ طعلف إكعلك بععـ ْٗاٜع ١ايتشكٝعلٚ ,قعـ
ُْٛععت إععاؿَ 28 ٠ععٔ ايٓٛععاّ ايععـاػً ٞجملًععى إٓافوعع ١نٝفٝععٚ ١ػطععٛات ا٫طعع٬ع عًعع٢
إًفات .
ب -ا٫هتعاَْ ١ـافا :يكـ نلي إ٪هى ايـهتٛكَ ٟبعـأ اؿعل ٗ ايعـفاع َٛدعب
إعاؿَ 169 ٠ععٔ ايـهععتٛك ٚايعيت تكٔعع ٞإٔ" اؿععل ٗ ايععـفاع َععذلف بعع٘ "ٚ ,تطبٝكععا شلععقا
إبـأ فكعـ ِْعت إعاؿَ 30 ٠عٔ ا٭َعل  03-03عًعّٚ ..." ٢هعٔ إٔ تععٌ ٖعق ٙا٭طعلاف
ٖج ٬عٓٗا أ ٚؼٔل َعا قاَٗٝعا أ ٚأً ٟعؼّ ؽتعاك ٗ." ٙفعاٍ إٓافوع ١فعإٕ اؿعل
با٫هععتعاَْ ١ععـافا َهفعع ٍٛهععٛاَ ٗ ٤لسًعع ١ايتشكٝععل أ ٚأثٓععا ٤اؾًوعع ١أَععاّ فًععى
إٓافو ١يًٓٛل ٗ ايكٔ ,)15( ١ٝسٝح ّهٔ يٮطلاف سٔٛك اؾًوات ٖٚقا َاِْعت
عًٝعع٘ إععاؿَ 3/24 ٠ععٔ ايٓٛععاّ ايععـاػً ٞجملًععى إٓافوعع ١نُععا ّهٓٗععا ايتععـػٌ ًععفٗٝا
ٚا٫هعتُاع شلعا ٚفكعا يععّٓ إعاؿَ 27 ٠عٔ ْفعى ايٓٛععاّ ٚايعيت سعـؿت ايتعـػ٬ت ايٌععف١ٜٛ
نُا  "ًٜٞوـؿ ْٛاّ ايتـػ٬ت ايٌف ١ٜٛأثٓا ٤اؾًوع ١سوعب ايذلتٝعب اٯتع :ٞإكعلك ثعِ
ٖجٌ ايٛمٜل إهًف بايتذاك ٠فا٭طلاف إعٓ."١ٝ
ثاْٝٽا :ايلقاب ١ايكٔا ١ٝ٥عً ٢هًط ١ايعكاب جملًى إٓافو١
ْٛلا يعـّ ػٔٛع أعُعاٍ فًعى إٓافوع ١٭ٜع ١كقابع ١ك٥اهع ١ٝأُٚ ٚعا ١ٜإؿاكٜع ١يعقيو
تدلم ايلقاب ١ايكٔا ١ٝ٥ن ي ١ٝيتك ِٜٛنٌ َا ِٜعـك عٓع٘ٚ ,بايتعاي ٞفعإٕ ػٔعٛع قعلاكات
فًى إٓافو ١يًلقاب ١ايكٔاٜ ١ٝ٥عتدل نُٔاْ ١أػل ٣إٍ داْب ائُاْ ١ايكاْ.١ْٝٛ
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يكـ أِثرل ػٔٛع اشل٦ٝات اٱؿاك ١ٜإوعتكً ١يًلقابع ١ايكٔعا ١ٝ٥أَ ٍٚعل ٗ ٠فلْوعا سٝعح
أقل فًى ايـٚي ١ايفلْو ٞكقاب ١ايكآ ٞاٱؿاك ٟعً ٢أعُاٍ ٚه ٘ٝاؾُٗٛكٜعٚ ١نعإ
َععدلك ٖععق ٙايلقابععٖ ١عع ٛعععـّ تعوععف اشل٦ٝععات اٱؿاكٜعع ٗ ١قلاكاتٗععإٚ ,ععا ن عإ فًععى
إٓافو ١٦ٖٝ ١إؿاك ١ٜفإٕ َٓامعات٘ َُٗا ناْت طبٝعتٗا هٛف تععٛؿ إٍ ايكآع ٞاٱؿاكٟ
إتُجٌ ٗ فًى ايـٚي ,١سوب قٛاعـ تٛمٜعا ا٫ػتِاُعات ايكٔعا ,١ٝ٥عرل إٔ إٌعلع
اؾنا٥ععل ٟػعع ٍٛايلقابعع ١عًعع ٢ايوععًط ١ايكُعٝعع ١جملًععى إٓافوعع ١يًغلفعع ١ايتذاكٜعع ١جملًععى
قٔا ٤ايعاُعُ ,١يعقيو هعٓتطلم ٱًعها٫ت اؾٗع ١ايكٔعا ١ٝ٥إؼتِعٚ ١اٯثعاك إذلتبع١
عً ٢ايطعٔ.
 -0اؾٗعع ١ايكٔععا ١ٝ٥إؼتِعع ١يًفِععٌ ٗ ايطعععْٛ :ٕٛععلا يًععـٚك ايهععبرل ايععقًٜ ٟعبعع٘
اجملًعععى ٗ ٓاٜععع ١إٓافوعععٚ ١ايتعععكثرل ايهعععبرل عًععع ٢إتععععاًٌَ ا٫قتِعععاؿَٛ ٌٜدعععب
ايِ٬سٝات إُٓٛس ١ي٘  َٔٚأدٌ ايتكطرل ايكاْ ْٞٛيع٘ ٚإػٔعاع٘ يًكعاْ ٕٛفعإٕ ايكعلاكات
ايِاؿك ٠عٓ٘ ؽٔا يلقاب ١ايكٔعا ,٤بايٓوعب ١يًِع٬سٝات ا٫هتٌعاك ١ٜإُٓٛسع ١جملًعى
إٓافوعع ٫ ١تععجرل أٜعع ١كقابعع ١قٔععا ١ٝ٥يهْٗٛععا  ٫تلقعع ٢إٍ ُععف ١ايكععلاكات اٱؿاكٜعع ,١أَععا
ايكلاكات ايفلؿٚ ١ٜايتٓٚ ١ُٝٝٛايتشه ٖٞ ١ُٝٝاييت ؽٔا يلقاب ١ايكٔا.)16(٤
تّٓ إاؿ َٔ 1/63 ٠ا٭َل  03/03عً ٢أْ٘ "ته ٕٛقلاكات فًى إٓافو ١إتعًكع١
بإُاكهعات إكٝعـ ٠يًُٓافوع ١قابًعع ١يًطععٔ أَعاّ فًعى قٔععا ٤اؾنا٥عل ايعقٜ ٟفِععٌ ٗ
إععٛاؿ ايتذاكٜععَ ١ععٔ ا٭طععلاف إعٓٝعع ١أَ ٚععٔ ايععٛمٜل إهًععف بايتذععاكٚ ٠فيععو ٗ أدععٌ ٫
ٜتذاٚم ًٗلا ٚاسـا ابتـا َٔ ٤تاكٜؽ اهت ّ٬ايكلاك" نُا تّٓ ايفكل ٠ا٭ػعرلَ ٠عٔ إعاؿ٠
ْ َٔ 19فى ا٭َل عًّ " ٢هٔ ايطعٔ ٗ قلاك كفض ايتذُٝا أَاّ فًى ايـٚي"١
ٜوععتؼًّ َععٔ ٖععق ٜٔايِٓععٌ إٔ إٌععلع َععٔ دٗعع ١قععـ أسععاٍ ا٫ػتِععاْ يًفِععٌ ٗ
ايطعٓ ٕٛـ قعلاكات فًعى إٓافوع ١بٌعكٕ إُاكهعات إكٝعـ ٠يًُٓافوع ١ؾٗع ١ايكٔعا٤
ايعععاؿ ٟأ ٟايغلفعع ١ايتذاكٜعع ١جملًععى قٔععا ٤اؾنا٥ععل َٚععٔ دٗعع ١أػععل ٣فإْعع٘ قععاّ بتٛمٜععا
ا٫ػتِععاْ بعععٌ ايكآععع ٞايعععاؿٚ ٟايكآععع ٞاٱؿاك ٟعٓعععـَا ٜتعًععل ا٭َعععل بعععايطعٗ ٕٛ
قلاكات فًى إٓافو ١إتعًك ١بايتذُبعات ا٫قتِاؿ.١ٜ
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ٜعتعععدل ايكآععع ٞاٱؿاكٖ ٟعععُ ٛعععاسب ا٫ػتِع عاْ ٗ َلاقبععع ١ايعـٜعععـ َعععٔ قعععلاكات
ايوععًطات اٱؿاكٜعع ١إوععتكً ١ايععيت تٌٓعع٘ ٗ فععاٍ ايٌٓععا ٙا٫قتِععاؿٚ ٟايععيت تتععـػٌ ٗ
َٓامعات تتعًل بإٓافو.)17(١
إفا نإ َٔ ايطبٝعع ٞإٔ ٜٛٓعل ايكآع ٞاٱؿاك ٗ ٟقعلاكات فًعى إٓافوع ١بعايٓٛل
إٍ إعٝاك ايعٔ ٟٛفإٕ قب ٍٛإٌلع إٔ ٜٛٓل ايكٔا ٤ايعاؿ ٟبِف ١اهتجٓا ٗ ١ٝ٥ايطعٕٛ
إكـَٓ ١ـ ايكلاكات اييت ِٜـكٖا اجملًى قـ أثاك دـ ٫فكٗٝا سٝح ٖٓاى كأَ ٟواْـ
٫ػتِععاْ ايكٔععا ٤ايعععاؿ ٟنلهعع٘ إٌععلع ايفلْوعع ٞعذععَ ١بععـأ سوععٔ هععرل ايعـايعع١
َوتبعـا إبـأ ايقٜ ٟكٔ ٞايفٌِ بٌ اشل٦ٝعات اٱؿاكٜعٚ ١ايكٔعا ٤ايععاؿ ٟتفاؿٜعا يتٌعتت
َٓامعععات إٓافوععع ٗ ١أُْٛععع ١قاْْٝٛععٚ ١قٔعععا ١ٝ٥كتًفعععَ ١ععا قعععـ ٜععع٪ؿ ٟإٍ تٔعععاكب ٗ
ا٭سهاّ ايِاؿكٖ ٗ ٠قا اجملعاٍ ,مٜعاؿ ٠عًع ٢إٔ إٓامععات إتعًكع ١بإٓافوع ١تٌٓعك َعٔ
عـَٓ ٠امعات هٛا ٗ ٤اؾاْب إـْ ٞأ ٚايتذاك ٟأ ٚاؾناٖ ٞ٥ا هععٌ ايكٔعا ٤ايععاؿٟ
ُٖ ٛاسب ا٫ػتِاْٚ ,عً ٢عهعى ٖعقا ايعلأ ٟفعإٕ ٖٓعاى كأ ٟكعايف ٫ػتِعاْ
ايكٔا ٤ايععاؿٜٓ ٟطًعل َعٔ نع ٕٛفًعى إٓافوع ١هعًط ١إؿاكٜعَ ١وعتكًِٜ ١عـك قعلاكات
إؿاكٚ ١ٜبايتاي ٍٚ٪ٜ ٞايٓٛل ٗ ايطعع ٕٛإتعًكع ١بٗعق ٙايكعلاكات إٍ ايكٔعا ٤اٱؿاكٚ ٟفكعا
يععّٓ إععاؿَ 9 ٠ععٔ ايكععاْ ٕٛايعٔعع ٟٛكقععِ  01/98إتعًععل باػتِاُععات فًععى ايـٚيعع١
ٚتٓٚ ُ٘ٝٛعًُ٘.
 -0اٯثاك إذلتب ١عٔ ايطعٔ :إٕ ايكاعـ ٠ايعاَ ٖٞ ١عـّ تعكثرل ايطعع ٕٛإلفٛعع ١أَعاّ
فًى قٔا ٤اؾنا٥ل عًْ ٢فاف ايكلاكات اييت ِٜـكٖا فًى إٓافو ١رل أْ٘ قعـ تعلؿ
اهتجٓا٤ات عًٖ ٢ق ٙايكاعـ ٠تبعا يٛلٚف ٚسا٫ت ّْ عًٗٝعا ا٭َعل  03/03عًع ٢هعبٌٝ
اؿِل ٚهٓتطلم يًكاعـٚ ٠ا٫هتجٓا٤ات
أْ -فاف قلاكات فًى إٓافو :١تّٓ إعاؿ 2/63 ٠عًع ٢أْع٘ ٜ ٫" :ذلتعب عًع ٢ايطععٔ
يـ ٣فًعى قٔعا ٤اؾنا٥عل أ ٟأثعل َٛقعف يكعلاكات فًعى إٓافوعٖ "١عا ٜعـٍ عًع ٢إٔ
قلاكات فًى إٓافو ١سا٥نَ ٠بـٝ٥ا عً ٢ق ٠ٛايٓفاف َذلؿ ُـٚكٖا.
ٚقـ أثاكت ايكاععـ ٠إتعًكع ١بٓفعاف قعلاكات فًعى إٓافوع ١دعـ ٫فكٗٝعا ٚاهععا إ ٫إٔ
ايتدلٜل إتفل عً٪َ ٘ٝهى عً ٢إٔ ايكعلاكات اٱؿاكٜع ١تتُٝعن غاُع ١ٝايٓفعاف إباًعل ؿٕٚ
ساد ١يذلػ َٔ ّٝايكآٚ ٞفيو اهتٓاؿا ٕبـأ ايفٌِ بٌ أعُاٍ اٱؿاكٚ ٠ايكٔا.٤
جملة الباحث للدراسات األكادميية ـــــ اجمللد  -06العدد  -20ماي 0209
 ISSN: 2352-975Xـــــــــــــ EISSN: 2588-2368

381

انطهطت انمًؼٍـت جملهص ادلُبفطـت بٍـٍ محبٌـت ادلُبفطت احلرة ٔضبط حرٌت ادلببدرة ________ بـساز انٕنٍذ

ب -طًعب ٚقععف تٓفٝععق قععلاك فًععى إٓافوعع :١إؿا ناْععت ايكاعععـٖ ٠ععْ ٞفععاف قععلاكات
فًى إٓافوع ١فإْع٘ ٖٓعاى اهعتجٓا ٤عًع ٢فيعو ٜتُجعٌ ٗ إَهاْٝعٚ ١قعف تٓفٝعقٖا سٝعح
تّٓ ايفكل ٠ايجاْ َٔ ١ٝإاؿ 63 ٠عً ...." :٢رل أْ٘ ّهٔ يلٝ٥ى فًعى قٔعا ٤اؾنا٥عل
ٗ أدٌ ٜ ٫تذاٚم  ّٜٛ 15إٔ ٜٛقف تٓفٝعق ايتعـابرل إِٓع ْٛعًٗٝعا ٗ إعاؿتٌ 46ٚ 45
عٓـَا تكتٔ ٞفيو ايٛلٚف أ ٚايٛقعا٥ا اـطعرلٜٚ ,"٠وعتؼًّ َعٔ فيعو إٔ ٚقعف تٓفٝعق
ايكلاك ىٔا يًوًط ١ايتكـٜل ١ٜيًكآ ٗ ٞتكـٜل ايٛلٚف إٛدب ١يقيو.
ٚبايلدٛع إٍ يكٛاعـ ايعاَ ١فإْ٘
َع ١ٓٝكزلٗا ايكاْ ٕٛبٛٓٛغ تتُجٌ ٗ

إػٔاع ٚقف تٓفٝق ايكلاكات اٱؿاك ١ٜإٍ ًعلٙٚ
()18

:

 إٔ ٌٜععهٌ ايكععلاك إععلاؿ ٚقععف تٓفٝععق ٙتعععـٜا أ ٚاهععتٚ ٤٬ٝإٔ ّ ٫ععى ٚقععف ايتٓفٝععقعكٛم ا٭طلاف
 إٔ ٜه ٕٛايكلاك إطًٛب ٚقف تٓفٝقَٛ ٙيـا ٭ٓلاك ِٜعب إُع٬سٗا أ ٚتعـاكنٗايْ ٛفّقٚ ,إٔ ٜ ٫هٖ ٕٛقا ايكلاك َتعًكا بايٓٛاّ ايعاّ
 إٔ ٜهٚ ٕٛقف تٓفٝق ايكلاك َوبٛقا بـعَ ٣ٛلفٛعٓ ١ـ ٗ ٙإٛٓٛعػاُعععع:١
ْوتؼًّ ٖا هبل إٔ إٌلع اؾنا٥لٚ ٟك بَٛ ٗ َ٘ٓ ١انب ١ايتش٫ٛت ا٫قتِاؿ١ٜ
ايعإ ١ٝقاّ بتشـٜح إٓ ١َٛٛايكاْ ١ْٝٛإتعًك ١بإٓافو ١ستع ٢تِعبض َتٓاهعكَ ١عا ايعـٚك
اؾـٜععـ ايععق ٟت٪ؿٜعع٘ ايـٚيعع ١بعععـَا ؼٛيععت َععٔ ؿٚيععَ ١تـػًعع ١إٍ ؿٚيععٓ ١ععابط ١يًوععٛم,
سٝح

إٌْا ٤فًى إٓافو ١ايق ٟػٛي٘ إٌلع بوًط ١قُعٜ ١ٝك ّٛبٛاهطتٗا َشاكبع١

إُاكهات إكٝـ ٠يًُٓافوٚ ١عًُٝات ايتذُٝا ايغرل َلػّ بٗا .
ٚقـ ػلدٓا بعـْ ٠تعا٥ر أُٖٗعا إٔ ايوعًط ١ايكُعٝع ١ايعيت ٜتُتعا بٗعا فًعى إٓافوع٫ ١
ُجععٌ َواهععا َبععـأ ايفِععٌ بععٌ ايوععًطات طإععا أْٗععا  ٫تٛقععا عكٛبععات هععايب ١يًشلٜعع,١
نُا إٔ اجملًى َٔ أدٌ ٖاكه ١ا٫ػتِعاْ ايكُععٜ ٞتُتعا بععـ ٠آيٝعات قاْْٝٛع ١تتُجعٌ
ٗ إُـاك ا٭ٚاَل ٚاؽاف ايتـابرل إ٪قتٚ ١اييت تتُٝن بايطابا ايتِشٝش ٞنُعا ّهٓع٘
تٛقٝا عكٛبات كؿع ,١ٝنٌ فيو َٔ أدٌ َتابعٚ ١قُا إُاكهات رل إٌلٚعٚ ١تٌعذٝا
سل ١ٜإباؿك ٠إهله ١ؿهتٛكٜا.
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ٚقععـ ػًِععٓا إٍ إٔ إٌععلع اؾنا٥ععلٚ ٟسلُععا َٓعع٘ عًععٓ ٢اٜعع ١أطععلف إٓامعععات
إعل ١ٓٚعً ٢فًى إٓافو ١قعـ قعاّ بإساطع ١ايوعًط ١ايكُعٝع ١ايعيت ٜتُتعا بٗعا اجملًعى
بععـٓ ٠عُاْات أُٖٗععا سٝعاؿ ٚاهعتك٬ي ١ٝاجملًععى ثعِ اسعذلاّ َبععـأ إوعاٚا ٠بعٌ ا٭طععلاف
ٚإػٔاع ٖق ٙايوًط ١ايكُع ١ٝيلقابع ١ايكٔعاَ ٤عٔ ػع ٍ٬ايطععٔ ٓعـ ايكعلاكات ايِعاؿك٠
َٔ اجملًى يـ ٣اؾٗات ايكٔا ١ٝ٥إؼتِ١
 ٗٚا٭ػرل فإْ٘ بايل ِ َٔ ايِ٬سٝات ايٛاهع ١اييت َٓشٗا إٌلع اؾنا٥ل ٟجملًعى
إٓافو ٗ ١فاٍ ايلؿع ,إ ٫إٔ ايـٚك إٓ ٙٛب٘ ر ٜٗٛل ٜٚدلم بايِٛك ٠إٓتٛلٚ ,٠فيعو
بوبب ػِ ١ُٝٛايوٛم ا٫قتِاؿ ٟاؾنا٥علٚ ٟايفعاعًٌ فٝع٘ ٚبايتعايٚ ٞدعب تفعٝعٌ ؿٚك
اجملًععى َععٔ أدععٌ قاكبعع ١ا٭هععٛام إٛامٜععٚ ١ايكٔععا ٤عًعع ٢إُاكهععات إٓافٝعع ١يًُٓافوعع١
ايٓنٚ ١ٜٗتٌذٝا سل ١ٜإباؿك. ٠
اشلٛاٍَ ٚإلادا:
( -)1ا٭َععل َ 06 -95عع٪كؾ ٗ ٜ 1995 /1/ 25تعًععل بإٓافوعع ,١ز ك عععـؿ  9ايِععاؿك ٗ ,1995/2/22
ًَغعع ٢بععا٭َل  03 -03إعع٪كؾ ٗ ٜ ,2003/7/19تعًععل بإٓافوعع ,١ز ك عععـؿ  43ايِععاؿك ٗ 20دًٜٝٛعع١
َ ,2003عععععـٍ َٚععععتُِ بايكععععاْ ٕٛكقععععِ َ 12 -08عععع٪كؾ ٗ  ,2008 -06 -25ز ك عععععـؿ  36ايِععععاؿك ٗ
َٚ ,2008 -07 -02عـٍ َٚعتُِ بايكعاْ 05 -10 ٕٛإع٪كؾ ٗ  ,2010 -08 -15ز ك ععـؿ  46ايِعاؿك ٗ
. 2010 -08 -18
( -)2قعععاَْ 01 -16 ٕٛععع٪كؾ ٗ ٜ 2016/03/06تٔعععُٔ ايتععععـ ٌٜايـهعععتٛك ,ٟز ك ععععـؿ  14ايِعععاؿكٗ ٠
َ 07اكي .2016

( -)3دعع ٍ٬هعععـَ ,ععـ ٣تععكثل إٓافوعع ١اؿععل ٠بإُاكهععات ايتذاكٜعع ( ,١كهععاي ١يٓٝععٌ ؿكدعع ١ايععـنتٛكاٗ ٙ
ايكاْ ,ٕٛفلع قاْ ٕٛا٭عُاٍ) ,نً ١ٝاؿكٛم ,داَعَٛ ١يٛؿ َعُل ٟتٝنٚ ٟم.2 ْ ,2012 ,ٚ

( -)4عٝوععا ٟٚعنايععـ ,ٜٔايلقابعع ١ايكٔععا ١ٝ٥عًعع ٢ايوععًط ١ايكُعٝعع ١يًععٗ٦ٝات اٱؿاكٜعع ١إوععتكً ٗ ١اجملععاٍ
ا٫قتِعاؿ( ,ٟأطلٚسعع ١يٓٝعٌ ًععٗاؿ ٠ايعـنتٛكا ٗ ٙايعًعع ,)ّٛنًٝع ١اؿكععٛم ٚايعًع ّٛايوٝاهعع ,١ٝداَععع١
َٛيٛؿ َعُل ٟتٝنٚ ٟم.14 ْ ,2015 ,ٚ

( -)5تعععّٓ إعععاؿَ 15 ٠عععٔ ايتععععـ ٌٜايـهعععتٛك ٟيوعععٓ 2016 ١عًععع" ٢تكععع ّٛايـٚيععع ١عًعععَ ٢بعععاؿ ٨ايتٓٛعععِٝ
ايـّكلاطٚ ٞايفٌِ بٌ ايوًطات ٚايعـاي ١ا٫دتُاع."١ٝ
- ZOUAIMIA RACHID, les fonctions répressives des autorités administratives
indépendante statuant en matière économique, Revue IDARA, N°2, 2004,
p 133,134,135 .
)(6
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( -)7نشاٍ هًُ ,٢فًعى إٓافوعٓٚ ١عب٘ ايٌٓعا ٙا٫قتِعاؿَ( ,ٟعقنل ٠يٓٝعٌ ًعٗاؿ ٠إادوعترل ٗ
ايعً ّٛايكاْ ١ْٝٛفلع قعاْ ٕٛا٭عُعاٍ) ,نًٝع ١اؿكعٛم داَعع ١أقُعـ بعٛقل ٙبعَٛلؿاي,2010-2009 ,
ْ .60

(َ -)8عٌ أفٓعـ ٟايٌعٓام ,ا٫س تهعاك ٚإُاكهع ١إكٝعـ ٠يًُٓافوعٓ ٗ ١ع ٤ٛقعٛاٌْ إٓافوعٚ ١ا٫تفاقعات
ايـٚي ,١ٝؿاك ايجكاف ١يًٌٓل ٚايتٛمٜا ,9 ٙ ,ا٭كؿٕ .133 ْ ,2010

( -)9بععٔ عععن ٠قُععـ ,ؿكاهععَ ٗ ١بععاؿ ٨سلٜعع ١إٓافوععٓ ١ععُٔ قععاْ ٕٛإٓافوعع ١اؾنا٥ععل ,ٟفًعع ١ايٓععـ٠ٚ
يًـكاهات ايكاْ ,١ْٝٛنً ١ٝايعً ّٛايعً ّٛا٫قتِاؿٚ ١ٜايتذاك ,١ٜداَعع ١تًُوعإ ,ايععـؿ ا٭,2013 ,ٍٚ
ْ .6
()10

 -يٲط٬ع أنجعل عًعٖ ٢عق ٙإناٜعا ٚاٱعفعا٤ات ٜلادعا قعاْ ٕٛكقعِ  09 -16إع٪كؾ ٗ 2016/08/03

ٚإتعًل با٫هتجُاك ,ز ك عـؿ  46ايِاؿك ٗ . 2016/08/03

( -)11ايكاْ٪َ 03/09 ٕٛكؾ ٗ ٜ 2009/02/25تعًل عُا ١ٜإوتًٗو ٚقُا ايغٍ ,ز ك عـؿ  15ايِاؿك
ٗ َ 8اكي . 2009

( -)12قُـ ايٌلٜف نت ,ٛإُاكهات إٓاف ١ٝيًُٓافو ٗ ١ايكعاْ ٕٛاؾنا٥عل :ٟؿكاهعَ ١كاكْع ١بايكعإْٛ
ايفلْو( ,ٞأطلٚس ١يٓ ٌٝؿكد ١ؿنتٛكا ٗ ٙايكاْ ,ٕٛفلع ايكعاْ ٕٛايععاّ) ,داَععَٛ ١يعٛؿ َعُعل ٟتٝعنٟ
ٚم.347 ْ ,2005 -2004 ,ٚ

(ٖ -)13ق ٙإاؿَٔ ٠اف ١يٮَل َٛ 03/03دب إاؿ َٔ 30 ٠ايكعاَْ ,12/08 ٕٛع٪كؾ ٗ ,2008/06/25
ٜعععـٍ ٜٚععتُِ ا٭َععل كقععِ َ 03/03عع٪كؾ ٗ  ,2003/07/19إتعًععل بإٓافوعع ,١ز ك عععـؿ  36ايِععاؿك ٗ
. 2008/07/02
- ZOUAIMIA Rachid, Les garanties du procès équitable devant les autorités
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