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 المدرسة الوطنية العليا للمناجمنت
 

 الوكالة الوطنية للنفيات
  

 مخبر األبداع التنظيمي للمدرسة 
 

 فرقة البحث إدارة المنظمات العمومية والغير ربحية  

 
 

 
 

حول:   ورشة عمل ثاني تنظيم  
 

 عقد امتياز جمع ومعالجة النفايات المنزلية في الجزائر
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متياز جمع ومعالجة النفايات المنزلية في الجزائر عقد ا  
 
 

▬▬▬▬▬ 

 

 ، العمومية  هاخدماتأثناء تقديم    عن االبتكار  تبحث الدولة ومختلف إداراتها،  سياق الراهن المتميز بالندرةظل ال في

، تعزز السلطة لذلك  لألنشطة المفوضة.    ةالتنظيمي  بيئةاألطراف الفاعلة التي تصنع ال  المطلوب من  األداء  تحت 

   - بما فيها عقد االمتياز   –لميزانية باالعتماد على عقد التفويض  لالتنفيذية سياستها المتعلقة بالتحكم في العجز الهيكلي  

التي تسمح  و  ضرورية،  اقتصاديةأصبح ميزة    المؤسسات   فإن إشراك  ،بالنسبة لبعض خبراء تقييم السياسات العامة

 : ونذكر منها ، بتحقيق العديد من األهداف

 ،اليف ثابتة دون زيادة العجز في الميزانيةجعل المؤسسات تتحمل تك -

 مهارات تتالءم مع االحتياجات الجديدة للخدمات العمومية،  استقطاب  -

 توقعات األطراف الفاعلة.  مبتكرة تتكيف معتطوير أنظمة تسيير  -

 

ال تستثمر  الواقع،  الخد   مؤسسات في  لتقديم  معينة  اقتصادية  لكنها  برؤية  العمومية،  سلطات   تبقىمة  رقابة  تحت 

السياسيين الضبط الفاعلين  بطبيعة  كبير  بشكل  مرتبطا  العامة  الخدمات  تفويض  يظل  ذلك،  إلى  وباإلضافة   .

وهياكل  ،االنتقاء وشفافيتها وحيادها إجراءات ض الخاص على جودة تتوقف جودة أداء المفو  حيث واالقتصاديين. 

  القانونية لسلطة على القدرات    أيضا  تعتمد   كما"دفتر الشروط"،  التعاقدية الخاصة  ومدى نجاعة البنود    حوكمتها

 المصلحة العامة. ضمان الملزمة على المرافقة مع الحرص على الضبط

 

ألنه   ،إلعادة تنظيم الخدمة العامة الخاصة بإدارة النفايات المنزلية  -االمتياز–يمكن استخدام التفويض  في الجزائر،  

لجمع النفايات المنزلية، إال أن هذه المبادرة  مؤسسات )المجلس الشعبي البلدي( االستعانة بلبلديات احق أصبح من 

يترتب هذا الوضع التنظيمي أساسا    كما .  المتداول  الشروطمتحكم فيها بشكل كاف وفق دفتر    ضعيفة وغير تبقى  

كشرط أساسي لتبرير   ، والتي أصبحت سياسة خلق مناصب شغل عن طريق طلبية محلية عامةعن تفضيل البلدية ب

التكاليف   مثل  أخرى  دوافع  يمكننا عرض  البلدي.  المستوى  العمومية على  كفاءة    مرتفعةال الخدمة    خزينة وعدم 

لن يكون من السهل تبرير الميزة    ة متعلقة بتكاليف جمع النفايات المنزلية،محاسبة تحليليفي غياب    البلدية، لكن

  عقد االمتياز.المالية ل
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المس  يستحضرالبعض   للمواطنين  الجديدة  الحياةالمتطلبات  بنوعية  يتعلق  فيما  ال  تخدمين  المراكز ،  في  سيما 

دون توفير التمويل المالئم لهذا الطلب المتباين ، ولكن  مكن أن تبرر اللجوء إلى االمتياز، والتي يةالحضرية الكبير

 بالنسبة للناس العاديين، فإن موارد الميزانية كافية إلى األبد لتمويل جمع النفايات المنزلية.  للمواطنين.

متيازات التي تنتمي إلى في السياق الجزائري إلدارة النفايات المنزلية، من الضروري التمييز بين نوعين من اال

 :   نتييسوق فئتين 

ذي  وال  بموجب القانون  )المجلس الشعبي البلدي(  ة البلدي  صالحيات   من  هوجمع النفايات المنزلية بشكل عام   -

 .حسب بعض التجارب  الخاصةلمؤسسات لصالح ااالمتياز منح عقد في  خولها الحق

ذات العمومية    المؤسسات معالجة النفايات المنزلية، والتي في معظم الحاالت، تم تفويض هذه الخدمة إلى   -

 . 200 -83الوالية، والتي تم إنشاؤها على أساس المرسوم  في (EPIC)الصناعي والتجاري   الطابع

 :  إلى النظر في ثالثة محاور أساسية دناهيقودنا تعميق معرفتنا بنوعي االمتيازات المذكورتين أ

 عقد االمتياز  حيثيات: القواعد اإلجرائية لتحديد 01المحور 

بموجب العديد من األطر القانونية، وفي   مفعل  تقديم الخدمات العامة  المؤسسات في  سهامإ،  في جميع أنحاء العالم

على   المطبق  القانوني  النظام  أو  االمتيازات،  على  المطبق  القانوني  النظام  إما  يطبق  األحيان  الصفقات بعض 

من نوع شراكة بين القطاعين العام والخاص. في الواقع،   صفقة عموميةبلدان أخرى، هو ببساطة    في  .العمومية

لالستثمار   ة لجلب الضروري  نات ا ضمتزويدهم بال  للمتعاملين بغرض انوني رؤية كاملة  ار القيجب أن يوفر اإلط

 الخاص.

 ،في السياق القانوني الجزائري

 ؟ كافي الحالي  قوانيال ضمان الذي يقدمه االطارهل ال -

 معالجة النفايات المنزلية؟  مجال في متيازات جديد ال قانونوضع هل يمكننا  -

 )المجلس الشعبي البلدي(؟  ما هي المخاطر القانونية على البلديات  -

 ؟ مع الشركات المفوضة  نزاعات ال الناجمة عن مخاطرالما هي  -

 معالجة"؟ الأو  الجمع"ـ االمتياز الخاص بعقد  ةما هي إجراءات تحديد قيم -

 قدمة؟ افقة مع االستثمارات المما هي شروط وأحكام تحديد مدة العقد المتو -

 ؟ فوضة المالسلطة من جانب  المستفيد  مان متابعةكيف يمكن ض -

 المستفيدة من االمتياز؟  مؤسسةلالخاصة باما هي عناصر نظام المعلومات  -
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 البلديات  بين ما التعاون أو موارد ال وحيدت  :02 المحور

 

البلدي(  من  مجموعة  نم  صادرا– االمتياز-  التفويض   كوني  أن  يمكن  نفس   إلى  تنتمي  البلديات )المجلس الشعبي 

 .مفوضة عمومية سلطة وتشكل واليات  عدة إلى أو الوالية

 

 :   يلي بما التنظيم من النمط هذا  يسمح

 ،  التكنولوجيا ونقل المباشر األجنبي االستثمار جذب  -

  أو   جمعها  سيتم   التي  المنزلية  النفايات   "كمية  العمومية  الطلبية  حجم  بسبب   السل م  اقتصاديات   من  االستفادة -

 ، معالجتها"

   .السوق في توظيفها من ةموميالع المؤسسة تتمكن لم التي هارات مال تطوير -

 

 تفضل  لكن  ،عقود   عدة  من  سستأ  منفصلة،  بنودًا  تجمع  مختلطة  عقود   خالل  من  النظام  هذا  يعمل  أن  يمكن  بالتالي،و

 . واحد  امتياز عقد  في تجميعها الجديدة فويض الت سلطة

 :  المنزلية النفايات  معالجةو  جمع يخص  ما في

  ؟  البلديات  بين التعاون مجال  في الدولية التجارب  هي ما -

 ؟  ةوميالعم يات الطلب بمجموع الخاصة السل م اقتصاديات  تقييم يتم كيف - -

 ؟  البلديات  بين التعاون لتطوير المحفزة األدوات  هي ما -

 

 متياز في إدارة النفايات المنزلية لال الئمةمالعمال األ: نماذج 03المحور 

 

سلطات التفويض.   من قبل  دفتر الشروطفرضها  يإلى تكييف نماذج أعمالها مع المتطلبات التي    مؤسسات مدعوةال  إن

 جهد فيما يتعلق بعرض القيمة لالستفادة من االمتياز. تحقيق هذه الغاية، يجب بذل لو

 ؟ ما هي خصائص نماذج األعمال هذه -

 ؟ كافية  تدفقات ماليةيتمكن رواد األعمال من ضمان  كيف -

 ؟ مستدام ضمن هذا اإلطار المحدد يل تمو كيف يمكنهم ضمان  -

 ؟ لتسييرهل رواد األعمال أكثر قدرة على استرداد تكاليف ا -
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 التنظيم:  لجنة

 للمناجمنت  العليا الوطنية المدرسة مدير ساهل، محمد  سيدي السيد  -

 للمناجمنت  العليا  الوطنية المدرسة الخارجية، للعالقات  مساعد  مدير  سليماني، فاروق عمر السيد  -

 للمناجمنت  العليا الوطنية المدرسة عامة،  أمينة لعوج، سهام السيدة -

 للمناجمنت  العليا  الوطنية المدرسة العالي، تعليم أستاذ  فروخي، أمين السيد  -

 

 

 العلمية: اللجنة

 للنفايات  الوطنية للوكالة العام المدير أوامان، كريم السيد  -

 للمناجمنت  العليا الوطنية المدرسة مشاركة، ةأستاذ  شيباني، رتيبة السيدة -

 للمناجمنت  العليا الوطنية المدرسة مشارك، أستاذ  ،إسكندر السالم عبد  السيد  -

 للمناجمنت  العليا  الوطنية المدرسة العالي، تعليم أستاذ  فروخي، أمين السيد  -

  للمناجمنت  العليا الوطنية المدرسة ، محاضرة أستاذة عبيد،  نبيلة السيدة -

 للمناجمنت  العليا  الوطنية المدرسة محاضر، أستاذ  باللي، منير السيد  -

 للمناجمنت  العليا الوطنية المدرسة محاضر، أستاذ  ،ملود  سيدعلي السيد  -

 للمناجمنت  العليا الوطنية المدرسة مساعدة، أستاذة حيجب، بن أسماح السيدة -

 2 البليدة جامعة محاضر، أستاذ  ونادي، رشيد  السيد  -

   للمناجمنت  العليا الوطنية المدرسة ، محاضرة أستاذة تومي، جميلة السيدة -

 بجاية  جامعة محاضرة، أستاذة يونسي، كريمة السيدة -

 

الكلمات المفتاحية : عقد االمتياز ، جمع ومعالجة النفيات المنزلية ، الشراكة بين العام والخاص في  

 قطاع البيئي  
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