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متام ٕ ىل نعمته  ريا  ٔ ٔوال و ل    .هذا البحث الشكر  عز و
شكر هللا شكر الناس ال  ٔتقدم لك الشكر والعرفان ... ومن ال   فٕانين 

ىل  طفىــــــي مصـعبد النور ـــــك ىل هذا العمل، و و إالرشاف  ىل ق
  .طي مسرية البحث القميةالسديدة و  توجهياته

كتور  مث الشكر موصول ٕاىل ٔستاذ ا ن شهرةا داملرشف امل ( شول  ىل ) سا
ىل ٕامتام هذا العمل، وٕاىل  امئ  رة السادة نصاحئه الوجهية وحرصه ا اك ٔفاضل ا ا

ىل  و تفضلهم ب ٔعضاء جلنة املناقشة  اقشة هذه  لق ةم ٔطرو ٔهل لسد ، ا فهم ا
ري اجلزاء ا جفرامه هللا عنا  ا   ثغراهتا وتقومي ٕاعو

روا يل درب العمل، ٕاىل لك  ٔ ن  لفضل  رتاف  ٔ كام ال يفوتين  ٔاكرم ساتذة ا ا
   .لك حسب مقامه

ري اجلزاء ٔو من بعيد جزامه هللا عين    .وٕاىل لك من قدم يل يد العون من قريب 
  تقار خمتار: الباحث                                                                  
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 امللخص 
كاستجابة قانونية هامة لسياق اقتصادي ليربايل، استحدث املشرع اجلزائري سلطات للضبط 

ت التقليدية، وتعكس بوضوح مرحلة معينة من االقتصادي، تتبىن أدوات ضبط فعالة  ومغايرة ألوجه املقار
ا كيا بديال عن جزء من صالحيات كل من اإلدارة  التطور احلاصل يف وظائف الدولة وهياكلها، فصريور
لطبيعة املزدوجة  لتايل تكييفها  ا هلذه السلطات، و والقضاء، مكنها من حيازة جممع للصالحيات املعهود 
اإلدارية والشبه قضائية، مما جعلها يف مواجهات متعددة ومتمايزة مع اجلهات القضائية، من خالل كل من 

، كأمناط لقياس مدى احنصار الدور القضائي يف مواجهة هذه مظاهر التنافس واإلقصاء، التكامل والرقابة
  . السلطات

رز ملنافسة القاضي العادي يف اختصاصاته، جاء إلحياء  فإن كان االختصاص التحكيمي كوجه 
ديناميكية حقيقية للعملية الضبطية، تتوافق ومنطق الضبط القائم على املرونة والسرعة والفعالية، فاجلانب 
القمعي املعهود به هلذه السلطات، قد ثبت قاعدة عدم استئثار القضاء بفكرة اجلزاء، األمر الذي ينبئ عن 

 .اجلزائي توجه زاحف حنو مزامحة حقيقية للقاضي
كما يتجلى مظهر للتكامل بني اجلهازين، جييز فيها للجهات القضائية القيام بضبط السوق إىل 
إلضافة إىل البعد الرقايب للجهات القضائية كأبرز عالقات هذه  جانب سلطات الضبط االقتصادي، 

 .املواجهة، من خالل دعاوى املشروعية والتعويض ووقف التنفيذ
Abstract 

A response to the new liberal economical context, the Algerian legislator 
has created economical regulation authorities, which adopted an effective means 
qualified different from the classic approaches, it reflects clearly the 
development of some functions and bodies of State, and this is an alternative of a 
part of administration and justice prerogatives, that why it can detains all the 
prerogatives which were attributed to these authorities.  

So they are qualified by double nature, administrative and judicial, what 
leads to several conflicts with the jurisdictions, through  competition and 
exclusion, collaboration and control, as means to measure the reduction degree 
of justice before the authorities.      

If the arbitration jurisdiction is the main figure of competition of the 
ordinary judge in his functions, it comes to activate the real mobility of the 
operation of regulation, which is appropriate to current regulation logic qualified 
by the elasticity, celerity and effectiveness. 
The complementarily between these two bodies allows to the jurisdictions to 
regulate the market together with the bodies of economic regulation. in addition 
to the monitoring aspect of justice as the main face of this conflict through 
action on the legitimacy and reparation and non enforcement. 
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   أ

الدولة من طبيعتها احلارسة إىل املتدخلة، ارتسمت معامل العالقة الذي شهدته نتقال الاعلى وقع 
أعباء جديدة ال سقف هلا، ففضال عن وظائف الدولة  لتعرف تطورت  اجلديدة بني الدولة واالقتصاد،

بشدة يف احلياة االقتصادية، وزاد ولعها بتحقيق جانب من الرفاهية  هذه األخرية اخنرطت ،السياسية
فعول كان ملإذ  ، L’ETAT PROVIDENCE »1 » تمعية، أو ما يسمى بدولة الرفاهيةا

هذا الدور الشمويل واملباشر للدولة يف وتطور استقرار يف  األهم احلافز ،الرأمسال اخلاصيف صاصة اخل
 االجيايب االنعكاسبدوره حنو  اخذآالنجاح،  أقصى مراتبالعام القطاع من خالله  وأتبإذ االقتصاد، 

تمع على حد سواء  .على الدولة وا
ةعلى خلفية  غري أن هذا التصور ورغم ما لقيه من مشاطرة بضرورة التواجد واالستمرار،  جما

أخرى كراهات داخلية و ا تكشفت عيوبه بتأثري من ، اإلختالالت والنقائص اليت عرفتها األسواق آنذاك
نقال ملراكز و لظاهرة االحتكار، بل  ، أفرزت تفككا للقطاع العام وزواالعلى وجه اخلصوص خارجية
تباينت إذ ، املتدخلةاليت تنبئ حبلول أزمة للدولة  املؤشراتمبثابة ، فكانت 2يف غالب األحيانالقرار 

الثاين الستحالة حتقق التصور نتصر فأ  ،الرؤى بني املعارضة الشديدة واألقل شدة هلذا الواقع التدخلي
كفاعل اقتصادي غري  ،األول، وهكذا مت االتفاق على حتمية إعادة صياغة جديدة لدور الدولة

من الفعالية والنجاعة االقتصادية فحسب، بل خمافة  طلبعلى  مرغوب فيه، فلم يعد اهلدف يقتصر
         .أمنها االقتصادي اهتزازديد سالمتها و 

األثر البارز يف بداية حركة  ،القطاع العامودور وزن االنتقاص من فكان هلذا التوجه اجلديد يف 
  .  إصالحات اقتصادية مست الغالبية من دول العامل

قي و اجلزائر أما  بداية عرفت  بللم تنؤ بنفسها عن هذا املشهد، ف ،النامية البلدانعلى غرار 
عن فشل اإلرث  تبدت بعد إزاحة الستار ،على أكثر من صعيدو عدة  مآزق القرن املاضي مثانينات

 ،إىل تعاظم يف حدة املشاكل االجتماعية واالقتصادية به أدىوما  املتبىن منذ االستقالل،االشرتاكي 
                                                           1- Welfare state : Recouvre l’ensemble des systèmes d’assurance collective obligatoire 

destinés à couvrir les citoyens contre un certain nombre de risque, comme la vieillesse, la 
malade et le chômage. 
L’Etat providence peut largement dépasser ces domaines pour s’tendre par exemple au 
logement ou aux études… Dictionnaire de l’économie, P.Bez Darkh, S. Gherardi, la rousse, 
2008, p.293. 2 - ا يد قدي، العوملة وجتليا  ،، ص ص01/2003جملة النائب، اجلزائر، عدد الواقع والفرص أمام دول العامل الثالث، : عبد ا

77 - 78.  
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 ،االقتصادية للمنتوج الوطين الفعاليةعلى إثرها فغابت  ،حلركة التنموية للبالد أضرت كثريااليت 
  .وعمت الفوضى يف تسيري وإدارة املؤسسات العمومية

ومتاشيا مع ضرورة إنتاج قواعد جديدة تسهم يف  ،ذا الوضع املتأزم املشرعهذا وإدراكا من 
در و االندماج يف اقتصاد معومل من مث و  ،لوضع االقتصادي التحكم إىل سن  ت الدولةال متناهي، 

من  -ولو تدرجييا- تنم عن رغبتها يف االنسحاب ،االقتصاديذات الطابع من اإلصالحات  حزمة
نتج عنها ظهور توجه مما تركيبة وصياغة خمتلفة،  فقوإعادة النظر يف مهامها و  ،احلقل االقتصادي

إىل دولة  « l’Etat de Tout » من دولة الكلهذه األخرية انتقلت مبقتضاه  ،جديد
تمع حتت ، « l’Etat du peut »األقل اية دورها احلمائي جتاه ا وكأنه رفع اليد من قبل الدولة و

 « L’Etat régulateur »1حتضريا لنمط جديد حيمل مالمح الدولة الضابطةو  العوملة، ضغوطات
ت االقتصادية واالجتماعية تعكس هذه األخرية رؤ جديدة ل للدولة، وظيفتها األساسية كفالة التواز

ذا املنظور قواعد أقل من سابقتها املتدخلة، إذ توهكذا ، الكربى يف عامل ال حدود له ثبت الدولة 
للعبة التنافسية، دون التوغل يف تفاصيلها  تكتفي بوضع اإلطار العام للتوجهات الكربى املرتبطة 

ترتب عنه إجراء استعارة قانونية ألدوات نوعية تتماشى والوضع مما  هلا،املعرقلة واملعيقة  التنظيمية
     .2عليها أيضا سلطات الضبط االقتصاديواليت يطلق  ،يف صورة السلطات اإلدارية املستقلةاجلديد، 

 Indépendant »لإلشارة أن هذه السلطات عرفت يف النظام األمريكي حتت تسمية 
Régulateur Agency »،  اختذ  ،مثرة جتربة جمتمع ما ونظام اقتصادي وسياسي معني تكانو

، أما 3واملنافسة واملزامحة الدائمة للمشرع والسلطة التنفيذية ،شكله على عدم حتديد النص الدستوري
 -Quangos »4Quasi autonomous non » تسمية عليهاأطلق بريطانيا ف يف

ن اعتربها مبثابة مفتاح التطور االجتماعي، يف حني أن  -  1                                                            للدولة الضابطة عدة معاين بدءا مببدأ التناسق واالنسجام، ومعىن 
  : ، أنظراملعىن الثالث فيقصد به احملكم للعبة االقتصادية، إذ تشكل يف جمملها تنظيما مركبا

J. Chevallier, «l’Etat régulateur », école nationale d’administration, RFAP, n°111.3/2004. 
http://www.cairn.Info/article.php ?ID_REVUE-RFAP&ID NUM PUB LIE-RFAP., p.p. 473-
صر،  -  2 .484   . 23 -07، ص ص، 2001، 21إدارة، عدد  ، جملة"السلطات اإلدارية املستقلة" لباد 
3 - Michel Gentot, les A.A.I, collection Clefs politique, Montchrestien, 1994, p. 24. 4  -  أطلق عيها أيضاFreinge Bodiers  ا تغطي العديد من اهليئات املختلفة، تتحد بثالثة لكنها تسمية ليست دقيقة، أل

ألساس إلضافة إىل أجهزة : أنواع  أجهزة مستقلة تتدخل يف ضبط املرافق العامة، وأجهزة استشارية مع اخلربة يف جمال خاص، 
حلكومة، أما   =M. Thatcher وزارةهلا  هاتحنفمالتسمية الرمسية قضائية خاصة تتمثل يف احملاكم، وهي يف معظمها مرتبطة 
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   ت

gouvernemental organisations، ا ، وقد 1املنظمات غري احلكومية شبه املستقلة ويقصد 
عرفت اإلدارة الربيطانية املستقلة تطورا ملحوظا منذ احلرب العاملية الثانية، اختلفت فيما بينها من 

صعبة جد حيث االختصاصات واألمهية، مما جعل مسألة تصنيفها أو إعطاء تعريف هلا مسألة 
ا ملغري ومركبة،  الربيطانيني  - Marie-José Guédonكما أشارت األستاذة -  تشغل كثرياأ

  .2الفرنسينينظرائهم بسبب تفکريهم الرباغمايت، بقدر ما شغلت 
لنسبة  يف حني أن ظهورها يف فرنسا مل يكن نتيجة إلصالحات إدارية منظمة، كما هو الشأن 

لتشكل  ،مت إنشاؤها إذ أن أغلب هذه السلطات ،3للنموذجني السابقني، وإمنا كان وليد الصدفة
ت  ،االجتماعيني واألمن وحبثا عن السالم ،4على املشاكل االجتماعية املعقدة واملتعاظمة حلوال وإجا

وذات التجربة اجلزائرية فتية  تعد ،هيئاتهرائدة يف جمال الضبط االقتصادي و ارب الجخبالف التو 
 le» ميائياإلتقليد ما يسمى بفكرة ال صورة يف ،لنموذج الفرنسيمتأثرة وجد  خصائص متفردة،
mimétisme»5، ولكن على الطريقة اجلزائرية. 

رية اال لرقابة إد السلطاتعدم خضوع هذه  ،تعين من اجلانب القانوينففكرة االستقاللية أما 
لشخصية املعنوية من عدمها هذه األخرية ال أن لكون  ،سلمية وال وصائية، بغض النظر عن متتعها 

كان   ،إال أنه وحفاظا على مبدأ املشروعية ودولة القانون ،تعترب معيارا لقياس درجة هذه االستقاللية
خصصت للهيئات غري التابعة للوزارة وتنظم بعيدا عنهاـ غري أن الوزير يظل مسئوال عنها أمام الربملان، وهي منصوص عليها يف =                                                                                                                                                                                     

   http://WWW.Cabinet-of-fice.gov.uk: املوقع املخصص هلذا املوضوع وهو 
1- Moderne(f), « les modèles étrangers : études comparé », in COLLIARD (C-A) et 
TIMSIT(G),(s/d de), les A.A.I.PUF ?Paris, 1988, p. 187. حدري مسري، السلطات اإلدارية املستقلة الفاصلة يف املواد االقتصادية واملالية، مذكرة لنيل درجة املاجستري يف : أنظر كذلك

   .23ص ، 2008، جامعة بومرداس،لالقانون، فرع قانون األعما
2- Bell John, « l’expérience britannique en matière d’autorités administratives indépendantes 
», in conseil d’Etat, réflexion sur les autorités administratives Indépendantes,  rapport  public,  
E.D.C.E,n°52,2001,http://www.Ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics6400245/index.  
shtml. (05/11/2009), p. 404.  3- « … S’il est une caractéristique dominante de ce mouvement de création des AAI en 
France, c’est bien celle du hasard. La plupart des autorités créées constituent une réponse 
donnée à un problème  donné…».cf., Conseil d’État, Les autorités administratives  
indépendantes, op.cit., p.267. 4  - 12، ص، 2000، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، -دراسة مقارنة -حنفي عبد هللا، السلطات اإلدارية املستقلة.  
5- ZOUAIMIA Rachid,  les  autorités  administratives  indépendantes  et  la  régulation  
économique  en Algérie, éd. Houma, Alger, 2005, p.17, in G ..Longrod, genèse et 
conséquences du mimétisme en Afrique, RISA, 1973, p.21.        
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لغ احلصانة القضائية، من  واستبعادها ،لزاما على املشرع إخضاعها للرقابة القضائية وهو ما يعد مبدأ 
كضمانة مكرسة يف خمتلف األنظمة القانونية، وهذا ما األمهية، إذ يستمد وجوده من حق التقاضي  

سواء التشريع األساسي أو على ضوء  ،يستدعي منا البحث يف األمر من خالل األساس القانوين
  .املؤسس الدستوري، ومن مثة الوقوف على مدى مطابقة هذه الرقابة للدستور

ثري عدة أبعاد دميقر مت استحداث هذه السلطاهذا وقد  ا اطيةت حتت  ، من خالل أجهز
 يف إطاراملوضوعية، والتعددية، تعدد األفكار  ،املساواة ،الشفافية ،جمتمع مدين ،من مهنيني ،الرقابية

ا االستشارية كدميقراطية حتاوري إلدارة والقضاء، أو على عن كل من ا بديلمبثابة ال، لتكون ةصالحيا
مااألقل كمنافس حقيقي هلما، اقتطعت مبوجب ذلك   والرقابية التنظيمية، جزءا كبريا من صالحيا

 تستو دون إحداث نوع من مل الحيات املرافقة لنظرية احللول،والقمعية، لكن هذه الص التحكيميةو 
مست عدة ، هلذه السلطات التشريعية، اليت تتالءم والطبيعة املزدوجة اإلدارية والشبه قضائية ماتءاملوا

ت  تمرورا بوهياكلها،  وتشكيلهابنيتها بدءا بمستو مهامها إىل  صوالو االستقاللية واحلياد،  ضما
ت  ا وضما  . فعاليتهاواختصاصا

ذا الوصف والرصيد القانوين والتنظيمي، حتوز على سلطات وامتيازات متكنها من أداء  فهي 
ا صالحية هلا  تتيحمتيازات السلطة العامة،  تعرف ،وظائفها راد إصدار قرارات إدارية ملزمة 

ا، بل  رضادون احلاجة إىل موافقة أو و املنفردة،  الرجوع للقضاء لالعرتاف هلا  ومن غرياملخاطبني 
ذا احلق  .مسبقا 

ا، مما قد يؤدي  وهنا يسمو املركز القانوين هلذه السلطات يف مواجهة األفراد املخاطبني بقرارا
ا، ومن مث   وأ قتصاديةاال وأوضاعهم مبراكزهماملساس فرضية حنرافها والتعسف يف استعمال سلطا

مينهم يف مواجهتها يقتضي وهو مااملالية،  ت كافية بغية محايتهم و يت على رأس، تقرير ضما  هاو
ت القانونية حقوق  وبني محاية ،السلطات الضابطة، كآلية تسعى إىل إقامة توازن بني امتيازات الضما
ت األفراد،  ت  ضمانة إلعادة املشروعية للقراراتك  قضائية ىوأخر وحر الصادرة وتقوية الضما

 .التشريعية، وكذا حتسني العمل الضبطي
قياس درجة تراجع الدور القضائي أمام سلطات الضبط االقتصادي، يتجلى من  فإن كان

 أبرز هذه الوجوه ة القضائية الرقابشكل تأين ، اجلهازينهذين عالقة املواجهة بني خالل الوقوف على 
لطعن يف قراراوأعرقها املسؤولية اإلدارية، فإن و وى اإللغاء ا، بواسطة كل من دعوأعماهلا ا، وذلك 
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اهجممع من الصالحيات املع تواجد لقياس هذا جيعلها تتجلى يف مظاهر متعددة  ،هلذه السلطات ود 
من خالل كل من عالقة التكامل، وذلك ال تقل أمهية عن موضوع الرقابة القضائية،  ،االحنصار

  .قصاءالتنافس واإل
على بقية األنساق  ،ولإلحاطة مبوضوع الدراسة وما فرضه هذا النمط اجلديد من الضبط

 الدراسة اختيار أسبابيف عرض تباعا اإلدارية منها والقضائية يف التشريع اجلزائري، نتدرج  األخرى
من  البحث عرتضما امع واألهداف املتوخاة منها، دراسة الأمهية و ، و موضوعيةأية تذاسواء كانت 

ت الرئيسية  إشكالية البحثكذا و  الدراسة، وضوعالدراسات السابقة املرتبطة مبإلضافة إىل  ،صعو
  .وأخريا خطة البحث، يف ذلك املناهج املتبعةعرض هيك عن من تساؤالت فرعية،  تقتضيهوما 

  :مجلة من األسباب املوضوعهذا  فقد كان الختيار
  نظرا حلداثة سلطات الضبط االقتصادي ضمن املنظومة القانونية اجلزائرية رغم مرور ربع قرن على

 ؛التجربة، وما تثريه من إشكاالت يف جانب االستقاللية عن السلطة التنفيذية
  االقتصادي يف ظل عدم تضمينها يف أحكام القانون البحث عن مدى دستورية سلطات الضبط

لس الدولة بصيغة صرحية وواضحة  ؛العضوي 
  العالقة اليت تربط سلطات تراجع هذا الدور القضائي على ضوء الرغبة يف الوقوف على حقيقة

لقضاء ا لعدة صالحيات كانت تؤول يف األصل لكل من اإلدارة  ،الضبط االقتصادي  يف ظل حياز
    ؛لقضاءوا
  إبراز املقاصد احلقيقية للمشرع اجلزائري من االزدواجية يف التعامل مع القرارات اليت تصدر عن هذه

  .السلطات
ختص الضبط  ،يف كونه حياصر عدة جوانب قانونية فتكمن أمهية دراسة هذا املوضوع أما

لدولة والسلطة القضائية حتديدا، كما تعد أمهيته من الناحية  االقتصادي يف اجلزائر وعالقته 
ال االقتصادي، وميكن اإلشارة إىل هذا كاآليت هم الفواعل يف ا   : االقتصادية جد هامة ملا يربطه 

 لقواعد من املالحظ أن هذه الدراسة هلا أمهية من الناحية القانونية من خال ل حماولتها اإلملام 
ا هذه األخرية،  ،املنظمة لسلطات الضبط االقتصادي وحتديدا األعمال واالختصاصات اليت تضطلع 

سابقتها يف  تتسم بقواعد نوعية وكمية خمتلفة عن ،اهرة قانونية جديدةظملا أصبحت تشكله من 
اليت تضمنتها  ،اإلشكاالت والفراغات القانونيةإلضافة إىل حماولة مالمسة  املنظومة التقليدية،
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النصوص التأسيسية هلذه السلطات، من قبيل تشتت اإلجراءات بني القواعد العامة والنصوص 
شبه الكلي من املشرع اجلزائري على تقليد نظريه الفرنسي دون املراعاة الاالعتماد  يف ظلاخلاصة، 

تمعية للظروف وال للخصوصية    ؛الداخليةا
  اليت تربط بني الدولة وحتديدا  ،من خالل حتديد طبيعة العالقة يظهرف من الناحية االقتصاديةأما

سواء كان  ،وخصوصا اجلوانب اليت يكتنفها الغموض ،السلطة القضائية بسلطات الضبط االقتصادي
حية حتديد االختصاص القضائي وما حيققه هذا اجلانب من ربح للوقت واستيعاب  ،ذلك من 

ت القانونية املكفولة دستور مدى املتخاصم لإلجراءات اليت ينبغي إتباعها، وكذلك  توافر الضما
ضمن  ،نييىل العمل على ضبط حترك األعوان االقتصادإإلضافة  ،حلماية حقوق األطراف املتنازعة

 .وذلك بفرض نظام رقايب صارم ،األطر القانونية املعتمدة
  :تتجلى يف كل من أهداف الدراسةيف حني أن 

  الغموض الذي يكتنف النصوص القانونية املنشأة لسلطات الضبط االقتصادي  إماطةحماولة
 ؛ومع أحكام القانون األساسي واملبادئ الدستورية ،وتناقضها مع بعضها البعض

  اليت تعد مغالطة يف ظل افتقاد سلطات الضبط توضيح الرؤية خبصوص صفة االستقاللية
ا  ؛االقتصادي للحصانة القضائية على قرارا

  اقرتاح تصور ملعاجلة التقليد األعمى وغري املدروس لنصوص القانون الفرنسي، واليت ال العمل على
 ؛تستجيب للخصوصية الوطنية، مما يصعب إدراجها ضمن املنظومة القانونية اجلزائرية

 هذه األخرية إطار يتكامل فيه دور القاضي مع سلطات الضبط االقتصادي، ملا متثله  البحث عن
 ؛القاضي حال تفسريه لقواعد قانونية معقدة قناعة تعمل على تنوير ،من خربات قانونية حقيقية

 بعاده ،اقرتاح متطلبات للمحاكمة العادلة أمام سلطات الضبط االقتصادي  الثالث حتقيقا لألمن 
 .االقتصادية والقضائية ،نيةالقانو 

ت اليت واجهها الباحث يف هذه الدراسة، هي عدم االستقرار القانوين و  لعل أبرز الصعو
ضطراد، ل املؤطرة لسلطات الضبط االقتصادي،للنصوص القانونية  كثرة التعديالت واتساع رقعتها 

إلضافة إىل التأخر الفادح يف صدور أغلب نصوصها التطبيقية، وغياب رؤية قانونية موحدة 
تمعية اجلزائرية، على خلفية ارتباطها دائما مبا يتم  ومستجيبة خلصوصية الوضع يف املنظومة القانونية وا
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، وكذا اللجوء يف كل مرة لالستعانة -هم املشرع اجلزائريمل- استعارته من نصوص القانون الفرنسي
  .التباين الذي يكتنف النصوص الضابطةكذا لقواعد العامة، لسد الثغرات والنقائص و 

 قتصاراإىل صعوبة أخرى نسجلها يف ندرة االجتهادات الدستورية والفقهية الوطنية، مما أدى 
ونقد للنصوص القانونية، وعدم جماراة التشريعات املقارنة ، على جمرد تقييم املقدمةالدراسات  أغلب

ا انتقاال نوعيا، من مرحلة االعرتاضات والنقاشات إىل مراحل متقدمة  الرائدة، اليت سجلت تشريعا
لعقلنة رصيدها القانوين الثري، والبحث عن سبل حتقيق استقراره، مبا يتماشى وسرعة تطوره واتساع 

  .جماالته
ة اليت يكتسبها هذا املوضوع، فقد تناولته عديد الدراسات كغريه من املواضيع نظرا لألمهيو 

وقد آثر ولكن بشكل متفاوت ومن جوانب حمددة، األخرى ذات البعد االسرتاتيجي واحليوي، 
لتطرق إىل    : ي كاآليتوه ثالثة دراساتاالكتفاء 

  الدراسة األوىل جاءت بعنوان الرقابة القضائية على السلطة القمعية للهيئات اإلدارية املستقلة يف
ال االقتصادي، وهي أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلوم ختصص القانون لألستاذ  ا

  .2015مارس  18عيساوي عز الدين  نوقشت جبامعة مولود معمري بتاريخ 
بني، أما الباب األول فخصص إىل توزيع االختصاص القضائي يف مت تقسيم هذه ا لدراسة إىل 

القاضي اإلداري قاضي طبيعي، يف حني تناول : الرقابة على السلطة القمعية للهيئات اإلدارية املستقلة
ال  الباب الثاين مناهج القاضي يف الرقابة على السلطة القمعية للهيئات اإلدارية املستقلة يف ا

   . القتصاديا
ال االقتصادي تتبوأ  :إىل عدة نتائج نذكر منها البحثتوصل أين  أن الرقابة القضائية يف ا

مكانة هامة، وهنا يظهر دور القاضي يف عملية التجانس والتكامل مع اهليئات اإلدارية املستقلة، 
وأنه على املشرع والقاضي أن حيددا  ،خراج القاضي عن تفكريه التقليديالشيء الذي يسمح 

كيفية تطبيق قواعد القانون اجلزائي على اهليئات اإلدارية املستقلة، فصعوبة القواعد   ،وبشكل واضح
لضرورة االستقرار القانوين   .  وتعددها مبس 

  ،روحة هي أطفأما الدراسة الثانية املعنونة اآلليات القانونية لضبط النشاط االقتصادي يف اجلزائر
قشها جبامعة دمحم خيضر  لألستاذمقدمة لنيل شهادة الدكتوراه ختصص قانون األعمال  داود منصور 

 .      2015/ 2016سنة اجلامعية للبسكرة 
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بني لضبط النشاط االقتصادي من األول خصص  ،مت تناول هذه الدراسة وفق خطة من 
ن جاء حتت عنوان املمارسة القانونية لضبط النشاط االقتصادي و  ،املنظور االقتصادي والقانوين ب 

  . يف اجلزائر
عدم استجابة سلطات ضبط النشاط االقتصادي  :وقد تضمنت الدراسة عدة نتائج مهمة منها

ملا متليه التطورات السريعة لألسواق، وهذا ما هو واضح من خالل نقض اجلزاء واملتخصصني يف 
م ملشاركة الفاعلني االقتصاديني واالجتماعينيوغي ،ميدان النشاط يف عملية صنع القرار  ،اب شبه 

إلضافة إىل ضعف  ،مما يؤثر على مدى فعاليتها ومركزها يف اهلرم املؤسسايت ،وعدم دسرتة اهليئات
 .اللجوء للقضاء كجهة طعن ورقابة على العمل الضبطي

  وهي أطروحة مقدمة لنيل شهادة اإلدارية املستقلة اهليئات :موسومة بعنوانجاءت  الثالثةالدراسة ،
نوقشت جبامعة ، شيبويت راضية لألستاذة املؤسسات السياسية واإلداريةدكتوراه يف العلوم ختصص 

  .2014/ 2015سنة اجلامعية لل -قسنطينة -اإلخوة منتوري
نوين للهيئات استعرض النظام القااألول  الفصلأما ف، ثالثة فصولإىل  البحث امت تقسيم هذ

صالحيات اهليئات اإلدارية املستقلة، يف حني جاء الفصل  وتناول الفصل الثاين اإلدارية املستقلة،
   .  الثالث لتحديد اهليئات اإلدارية املستقلة املوضوعة حتت رقابة القاضي

أن إنشاء سلطات الضبط  :لعل أبرزهانتائج العديد من الإىل  ههذ الدراسة تتوصلإذ 
كما هو يف فرنسا، بل كمرافق النفتاح السوق  االقتصادي يف اجلزائر ال ميثل فعليا مصحح للدولة

اليت عكست  ،عن السياسةأى  يكن يف منمل ه السلطات يف اجلزائرذعلى املنافسة، وأن استخدام ه
سلوب ممنهج إلضفاء شرعية شكلية ،مقنعة ةتدخلي جتسد استمرار وضع اليد على االقتصاد  ،و

  .وحماولة إصالحه بوسائل قانونية جامدة
إن الدراسة اليت بني أيدينا جاء طرحها خمتلف نسبيا عن تلك الدراسات الثالثة، فهي تتناول 

لعدة أوجه يتم من  متطرقة، تراجع الدور القضائي يف جمال الضبط االقتصادي يف ظل التشريع اجلزائري
ا هلذه مصالحيات ما استجد من مقابل يف الدور القضائي، هذا خالهلا قياس درجة احنصار  عهود 

ا اقتصرت على  ،وهو ما قامت به الدراسة األوىلالسلطات الضابطة،  جانب واحد من أوجه إال أ
 صذلك من توزيع لالختصا وما يستتبع ،أال وهو الرقابة القضائية على السلطة القمعية ،املقابلة

دراسة مؤسساتية قانونية أما الدراسة الثانية فتناولت القضائي واملناهج الرقابية املتبعة يف هذا الصدد، 



 مقدمة
 

   ذ

ال االقتصادي ،آلليات ضبط النشاط االقتصادي من  ،مع الرتكيز على جممل الوظائف الضبطية يف ا
ويغلب جاء طرحها عاما يف حني الدراسة الثالثة دون التعمق يف دراسة العالقة بينها وبني القضاء، 

السلطات  وهذهالقضاء ألوجه املقابلة بني عليه اجلانب النظري، رغم اإلشارة يف بعض املواضع 
  . الضابطة
بت للمشرع اجلزائريمن  االقرتاب رغبة منا يفو  هذا الرتاجع يف حلقيقة نظرته حتديدا و  ،موقف 

لقضاءخالل أوجه من  ،الدور القضائي ميكننا طرح  العالقة اليت تربط سلطات الضبط االقتصادي 
  :اإلشكالية التالية

احنصار الدور القضائي يف مواجهة سلطات الضبط االقتصادي يف سياق نظام حقيقة  ما
  .؟ذلكسهمت يف أ وعوامل أي مربراتو  ؟متجانسغري متطور و ضبطي 

نقتصر  الفرعية، التؤ تساال العديد منلإلجابة على هذه اإلشكالية يقتضي منا األمر طرح 
  : يف اآليتأبرزها  على
 لته، ما هي أوجه منافسة القاضي يف جمال االختصاص التحكيمي هذه الوظيفة  وأي اهتمام 

فيما تتمثل مرتكزات مسألة مشروعية االختصاص التحكيمي و  ،املستلهمة من قبل املشرع اجلزائري؟
تقاسم من املعايري اليت جتعلنا نشهد حالة من تك امفيو ، ؟حدود إرادة اخلصوم وإقرار املشرع يف ذلكو 

  .؟ والقضاء االختصاص التحكيمي بني سلطات الضبط
  ختويل البعض من االختصاصات يف  مقتضيات احملاكمة العادلةفر اتو لاملشرع اجلزائري  اةراعممت هل

ما هو و  ،؟هاإلمتام مهامفرضتها ة ضرور ل ، أم أن ذلك يعوداديالقمعية لسلطات الضبط االقتص
تإزاء  هموقف يف ظل سكوته من جانب ومبادرته يف إقرار فادح هلذا  ،طري مسألة اجلمع بني العقو

القضاء عن جمال القرار يف القانون  إقصاءهل األمر يتعلق مبحاولة و ، ؟خرمن جانب آ النظام
 نميتد إىل املضمو، أم أن األمر سباستبدال القاضي بسلطة الضبط فحمن خالل ، االقتصادي

 .؟ماإعادة توزيع األدوار بينهو 
 ت و ، ؟كيف عاجل املشرع مسألة ختفيف عقوبة املبلغني عن املخالفات هل راع تكريس ضما

خلق التوازن بني  متكيف و ، ؟التحقيق، السيما القسرية منهاصرحية للمتعاملني يف مواجهة سلطة 
وبني جتنب الوقوع يف  ،املتنازعة األطرافكضمانة إجرائية لفائدة   ،إعمال إجراء اإلخطار االختياري



 مقدمة
 

   ر

تحديد اجلهة الناظرة يف مسؤولية جملس لفرضيات  وأي، ؟القضائيةبني املتابعة اإلدارية و مغبة اجلمع 
  .؟املنافسة

 خلفيات إدراج ، ومامدى شرعية الرقابة القضائية على تصرفات سلطات الضبط االقتصادي ما 
دوى من إضفاء الرقابة القضائية على ج أيو  ،؟ضمن املنظومة املؤسساتية اإلدارية ه السلطاتذه

لتلمس خصوصيات  هيلهامت العهد هلا بصالحيات متعددة كسلطات متخصصة، و ،سلطات ضبط
 ، ؟يتم ذلك فعلى أي مستوى ،لذلكاجة احل وإن اقتضت، ؟ومتطلبات القطاع الذي يعنيها

كثر  ،العديد من التساؤالت املطروحة يف هذا البحثعن  منا اإلجابة تطلبتهذا و  االستعانة 
ملنهج التحليلي  لسلطات الضبط حتليل النصوص القانونية لتوظيفه يف  ،الوصفيمن منهج، بدءا 

          .   اليت توفرتاملواقف الفقهية  جملاالستعانة مبت القضائية، فضال عن واألحكام والقرارا ،االقتصادي
أما املنهج املقارن فاالستعانة به ال ترتقي إىل أن تكون دراسة مقارنة، بل جمرد مقاربة بني 

خلصوصالتشريع اجلزائري والتشريعات األخرى،  ، وذلك ملهمة املشرع اجلزائريالتجربة الفرنسية  و
من جهة  تشريعناومواطن القوة والضعف يف  ،االختالف من جهةالتقارب و بغية الوقوف على أوجه 

  .أخرى
لتوازن واالنسجام يف أجزائه، والتدرج املنطقي يف أفكاره و  من أجل جعل هذا البحث يتسم 

البعد التكاملي يف و خاصية التسلسل املنطقي  احرتامعلى منا  احرصو تباينة، املتعددة و امل هجزئياتو 
وما ختللها من تساؤالت فرعية  ،اإلجابة عن اإلشكالية احملوريةحماوال تصميم البحت  ، جاءاخلطة
بنييوحتق لنتيجة األهداف املسطرة من وراء الدراسة، آثر فيها تناول املوضوع ضمن   : ق 

يف تراجع الدور القضائي  كأمناط لقياس قصاءاملنافسة واإل حتت عنوان جاء الباب األول
 االختصاص التحكيمياألول  فصلني، استعرض الفصل بدوره تضمنو مواجهة سلطات الضبط، 

رز كأساس  ئيةقصاإلالعالقة العرض الثاين  الفصل تكفلفيما ، تراجع الدور القضائي لقياس كوجه 
      .لقياس احنصار الدور القضائي

يف تراجع الدور القضائي  علىالبعد التكاملي والرقايب أثر لبيان  هصيصفتم ختالثاين  البابأما 
تراجع  علىالبعد التكاملي أثر األول  الفصل، عاجل إىل فصلنيقسم بدوره ، مواجهة سلطات الضبط

  .تراجع الدور القضائيوأثره على الدور الرقايب الثاين  الفصل استعرض، فيما الدور القضائي



  
  األولالباب   

تراجع الدور  قصاء كأمناط لقياساملنافسة واإل
  القضائي يف مواجهة سلطات الضبط

  
 رز لقياس تراجع  االختصاص التحكيمي: الفصل األول كوجه 

  الدور القضائي
 كأساس لقياس احنصار الدور  العالقة اإلقصائية: الفصل الثاين

  القضائي
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ت، سارع املشرع  ثرا مبا شهده عامل االقتصاد من عوملة أفرزت حتوالت عميقة على كل املستو
اجلزائري إىل إحداث ثورة إصالحية شاملة إميا منه بضرورة إعادة النظر يف وظائف الدولة وعالقتها 

لألدوار وظهور  نظام االحتكاري وتبين اقتصاد السوق، وتوزيع جديدلل، ترتب عنه تفكيك 1القتصاد
فاعلني جدد، يف إطار نظام مؤسسايت اقتصادي جديد ضمن املنظومة القانونية الوطنية، يف صورة 
سلطات الضبط املستقلة، واليت تسمى أيضا سلطات الضبط االقتصادي، يتوافق واألدوار اجلديدة 

  .للدولة الضابطة ويعزز انتقاهلا من متدخلة إىل ضابطة
األخرية ألهداف الضبط االقتصادي، مت التفويض هلا جبزء من ويف سبيل حتقيق هذه 

نتظام ترتاوح بني االختصاص بني السلطات التقليدية للدولة،  الصالحيات لطاملا كانت موزعة 
لتمكينها من . تسوية النزاعات بواسطة التحكيمالتنظيمي، والرقايب، واالستشاري، والعقايب، وآخر يف 

ها الضبطية، مع اكتفاء الدولة بوضع األطر والقواعد العامة اليت حتكم أداء وضمان كفاءة وظيفت
 .السوق

حقيقيا لإلدارة والقضاء، تتصدى أعلنت هذه السلطات نفسها بديال  وعلى هذا األساس، فقد
ا ن قرب لكل انتهاك لقواعد القطاع مباشرة وع وحل نزاعاته وخالفاته بعيدا عن تعقيدات القضاء، إ

خذ شكل عدالة قبل DELVOLVEالقضاء، حسب تعبري الربوفيسور عدالة خارج  ، واليت قد 
  .2القاضي أو عدالة حتل حمله

حليز من ا قد تفرزه من مظاهر اإلقصاء أو اإلبعاد نتيجة االقتطاع فنظرية احللول هذه وم
التشريعية اليت الصالحيات العائدة لإلدارة التقليدية، تفرض على املشرع إحداث البعض من املواءمات 

 .3تتالءم والطبيعة املزدوجة اإلدارية والشبه قضائية هلذه السلطات
رزة لصالحيات  فإذا كان االختصاص القمعي املخول لسلطات الضبط االقتصادي يعد إزاحة 

فإن صالحية يل قواعد السوق كما سنرى الحقا، أصيلة للقاضي اجلزائي، ويندرج ضمن سياسة تفع
ال االقتصادي يف ظل اقتصاد السوق"صباحيي ربيعة،  -  1                                                            لة اجلزائرية للعلوم القانونية االقتصادية "حدود تدخل الدولة يف ا ، ا

  .103، ص 2010، 02والسياسية، كلية احلقوق، جامعة اجلزائر، عدد 
2 - P. Delvolvé,  Rapport  au  colloque  sur «  la  justice  hors  juge »,  cah.dr.ent  1984  n°4,  p 
16.et aussi :Delvolvé, « Le pouvoir de sanction et le contrôle du juge » L.P.A le 
17/09/2001/N° 185, p. 18.   3  - ،أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم يف احلقوق، "ليات القانونية لضبط النشاط االقتصادي يف اجلزائراآل" منصور داود ،

 . 186، ص 2015/2016،كلية احلقوق والعلوم السياسية قسم احلقوق،جامعة دمحم خيضر، بسكرة، األعمالقانون : ختصص
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ا تساهم يف حتقيق فعالية أكرب، وجتسد فكرة إجازة القانون التحكيم ال تقا س من ذات املبدأ، كو
، ومن هذا املنطلق يكون هذا 1اللجوء إىل جهات غري مرفق العدالة الرمسية، من أجل متكني احلقوق

االختصاص قد حتصن بشرعية أدق منذ البداية، فهو ال يعد ابتكارا قانونيا مستلهما من جهات 
ال االقتصاديأخرى عل   .ى غرار ا

ولعل مواكبة متطلبات احلياة االقتصادية وطبيعة العالقات الناشئة عنها، مبا يتالءم وروح الضبط 
االقتصادي، الذي حيتاج إىل السرعة واملرونة، وتفادي البطء الذي تعاين منه اجلهات القضائية 

ا واستغراقها مدة طويلة ي من كانت وراء استحداث هذه الوظيفة، ملا ه  ،العادية، نتيجة تعقد إجراءا
هلا من وقع على حل العديد من النزاعات املثارة بني املتعاملني واملتدخلني يف السوق، وهو ما سيتم 

رز  لالختصاص التحكيميمن خالل التطرق  بيانه الفصل ( تراجع الدور القضائيلقياس كوجه 
 . )األول

لسلطات الضبط االقتصادي، قد تتدخل هذه األخرية إىل جانب ما تقدم من تدخل مسبق 
ألساس إىل ردع وقمع املمارسات املخالفة  بصفة الحقة عن طريق سلطتها القمعية، لتهدف 

  .للتشريعات والتنظيمات املرتبطة مبجال ختصصها
جاءت لتمكني هذه وكولة لسلطات الضبط االقتصادي، وبناء عليه، فإن الوظيفة القمعية امل

ت إدارية سواء  األخري  لضبط، عن طريق توقيع عقو ا املعنية  ة من بسط رقابتها الالحقة على جماال
  .كانت مالية أو غري مالية، على املتعامل الذي يثبت انتهاكه للقواعد القانونية املنظمة للقطاع

دي وما جتدر اإلشارة إليه أن إعرتاف املشرع لإلدارة بصفة عامة ولسلطات الضبط االقتصا
لسلطة العقابية، تقف وراءه عدة اعتبارات، لعل من أبرزها ما للمجاالت اليت تسهر  بصفة خاصة 
لطابع  على ضبطها هذه السلطات من خصوصية، حبكم أن أغلبها قطاعات اقتصادية ومالية، متتاز 

  .التقين املعقد، وما تتطلبه من املرونة والسرعة والفعالية لقمع املخالفات املرتكبة
ت جزائية جديدة، تستهدف قمع التصرفات املناهضة  كما ميكن إرجاع ذلك إىل ظهور عقو

لنظام العام االقتصادي إىل جانب العقوبة اجلزائية التقليدية السالبة للحرية على وجه  ،واملخلة 
يف  اإلجرائيغري القضاء من اجل استيفاء احلقوق، القانون  أخرىجهات  إىلمن بني القوانني اليت أكدت على شرعية اللجوء  -  1                                                           

يف " ، الباب الثاين"يف الصلح والوساطة"  األولالباب " يف الطرق البديلة حلل النزاعات" أحكام الكتاب اخلامس حتت عنوان 
 اإلجراءات، يتضمن قانون 2008فيفري  25املؤرخ يف  09-08من القانون رقم  1061إىل  990، أنظر املواد "التحكيم
  .2008أفريل  23، صادر يف 21، ج ر ج ج، عددواإلداريةاملدنية 
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نتا عليه هاتني األخريتني يف ق مع اخلصوص وسياسة التجرمي بصورة عامة، والعجز الواضح الذي أ
املخالفات االقتصادية واملالية، بسبب عدم توافقهما وفكرة الضبط، اليت تتطلب جانبا كبريا من 

ال حمل الضبط   .1التخصص والتمكن من تقنيات ا
وعليه، فاالختصاص القمعي كصيغة جديدة للضبط تنبئ عن التوجه الزاحف حنو التجريد 
ال االقتصادي، وهو ما يهز بال شك املعتقد التقليدي  املستمر لسلطات القاضي اجلزائي يف ا

لدور الردعي، فهو تصور جديد يندرج يف إطار تفعيل القواعد  ستئثارالقاضي  هذا األخري 
سوق، اليت ختتلف يف احلقيقة عن سلطة القاضي يف جانب العقاب لطابعه اإلداري املرتكز الضابطة لل

خرى إدارية، ومع ذلك تبقى : على فكرتني أساسيتني ت اجلزائية  إزالة التجرمي، واستبدال العقو
من خالل ممارسة هذا النوع من القمع يطرح عدة إشكاالت قانونية، وهو ما سيتم الوقوف عليه 

 . )الفصل الثاين( لقياس احنصار الدور القضائيكأساس  ئيةقصاعالقة اإلال
 

لد  اإلداريةر العطور، السلطات العقابية للهيئات  -  1                                                            ـ 2ـ العدد16املستقلة ودورها يف اتساع دائرة التجرمي، جملة املنارة، ا
  .38، ص 2010

  



  
  األول الفصل  

رز لقياس تراجع  االختصاص التحكيمي كوجه 
  الدور القضائي

  
 سلطات الضبط االقتصاديلاالختصاص التحكيمي : األول املبحث  
 مظاهر التنافس بني سلطات الضبط اإلقتصادي والقضاء: الثاين املبحث  
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رتباط صالحية فض النزاعات مبختلف أنواعها بتدخل القاضي كصاحب االختصاص إبعد 
قتصادية نتيجة للتحوالت اليت عرفتها معظم األنشطة اإل ،األصيل، شهد جمال املنازعات تطورا حد

خلصوص، وعلى املستويني الدويل والداخلي، واليت وجدت مربرا هلا يف النظام الليربايل  والتجارية 
ألساس، فخصوصية بعض املنازعات وتعقد تركيبتها، أفرز احلاجة إىل إعادة التفكري يف  املنتهج 

ت، مما نتج عنه تبين اراة هذه الصعو اهليكل القضائي التقليدي، الذي أصبح عاجزا وغري مؤهل 
املشرع اجلزائري لعدة أساليب وطرق مغايرة، أعتمدها للفصل يف النزاعات بعيدا عن العدالة الرمسية، 

إلضافة إىل بعض النماذج األخرى املتفرقة بني سلطة وأخرىبوجه عام لعل أبرزها هو التحكيم  ،1.  
يف استخالف االقتصادية، ورغبة تنظيم احلرية ويف إطار تفعيل قانون الضبط االقتصادي و 

ا من احلقل االقتصادي، إ، 2الضبط للتنظيم جتهت الدولة يف إحداث حتوالت عميقة ترمجت انسحا
وهو ما يعرب عن اللجوء إىل عدالة متخصصة، تستغين عن القواعد اجلامدة اليت تضعها الدولة، 

ا عدالة بدون قانون،  تغيب عنها غالبا قواعد حمددة ومرسومة وتستجيب أكثر للتعقيدات احلاصلة، إ
ترهق األطراف املتنازعة، عمد على ضوئها املشرع إىل استحداث سلطات للضبط االقتصادي، وخول 

ها صالحية حل النزاعات املتوقع أن تثور يف القطاع املكلفة بضبطه   .إ
إن كانت هذه يتمايز عن غريه من النماذج األخرى، ف فاالختصاص التحكيمي يف هذا اإلطار 

بل توضع مسبقا من ق ،جوهرية عقدية حبتة بعناصراألخرية قوامها إنشاء حمكمة، ووضع إجراءات 
وينتج عنها تصرفات ذات طبيعة قضائية من قبل حمكمني خواص، فاألول يعد  أطراف النزاع،

في قرتن بعمل يشابه عمل القاضي، أين ينتإاختصاص حتكيمي خاص، قد يبالغ يف تكييفه كلما 
مما يعرب عن . اشرتاط أي اتفاق بني أطراف النزاع، وال مقتضا لرضا املدافع عنهم على وجه التحديد

  .حتكيم وجويب
ألساس على إرادة اخلصوم  ر مسألة مشروعية هذا االختصاص، املرتكزة  وهو األمر الذي أ

برام عقد وتنتهي حبكم، فقد وجدت اإلجابة عن ذلك لس الدستوري  وإقرار املشرع، تبدأ  لدى ا
                                                           

1 - M. Delmas-Marty, « les  nouveaux lieux  et  les  nouvelle  formes  de  régulation  des   
conflits », www.reds.msh-paris.fr/communication/textes/cplx01htm.   2- "L’activité intermédiaire entre la définition de la politique, qui revient au gouvernement et 
au parlement et, d’autre part, la gestion entrepreneuriale qui relève  des opérateurs 
économiques", GAZIER (F.) & CONNAC (Y.), Etude sur les autorités administratives 
indépendantes, EDCE, 1983-1984, n° 35. 
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رزين، حتديد هذا  الفرنسي، هذا األخري الذي أكد على هذه الصالحية من خالل اشرتاطه لعاملني 
ت اإلجرائية الضرورية   .    1االختصاص مبوجب قواعد قانونية خاصة، وكفالتها جبملة من الضما

سيسا على ما سبق بيانه، أضحت سلطات الضبط االقتصادي املمارس ة لالختصاص و
ت  التحكيمي تتقاسم إىل جانب القضاء العادي، صالحية الفصل يف النزاعات الناشئة بني املكو
االقتصادية املتدخلة يف السوق، وكأننا نشهد حالة من التنافس بني اجلهازين، يتم حسمه بناء على 

ملزا املقدمة من كليهما، إرادة األطراف املرتبطة حتدي تعرضه من خالل التطرق وهذا ما سنسدا 
هذا  مظاهر ، وإستنتاج)املبحث األول( لسلطات الضبط االقتصادي ختصاص التحكيمي لال

  .)املبحث الثاين( التنافس بني اجلهازين
    سلطات الضبط االقتصاديلاالختصاص التحكيمي  :املبحث األول

اإلنعكاسات على إنفتاح عتبار أن وظيفية تسوية النزاعات بواسطة التحكيم تعد من أبرز 
النشاط الضبطي على املنافسة، واستجابتها ألهم مقتضيات احلياة اإلقتصادية املبنية على السرعة 

ملشرع اجلزائري ت معينة  -واملرونة والفعالية، فقد دفعت  إىل حتويل  -ملراعاة لعدة إجراءات وضما
ألصل لوالية القضاء، هلذه السل تصاص التحكيمي، خطات املمارسة لإلصالحيات كانت تؤول 

 .   لضبط عدة أنشطة إقتصادية وماليةخصيصا املتواجدة و 
ألساس إىل الكشف عن حدود  وهو يدعو إىل طرح عدة تساؤالت يف هذا الشأن، تتجه 
ومضمون هذه الصالحية، والبحث عن احملددات اليت جتعل من هذه السلطات مؤهلة للتدخل لفض 

 .اخلالفات القائمة
لعودة إىل التجربة اجلزائرية جند أن سر استحداث هذا اإلختصاص كان نقال عن اجلانب  و

، أما خبصوص معامل الوظيفة )املطلب األول(، ولكن على أي مدى مت تكريس ذلك؟ 2الفرنسي طبعا
لتحديد الدقيق لبوادر قيام هذا االختصاص    ).املطلب الثاين(التحكيمية فتتلخص أساسا 

  
هية،  -  1                                                            ، مذكرة لنيل درجة املاجستري يف القانون، فرع القانون "االختصاص التحكيمي للسلطات االدارية املستقلة" خملوف 

  .75ـ، ص 2010العام لألعمال، كلية احلقوق، جامعة عبد الرمحن مرية، جباية، 
، مداخلة "إجراء التحكيم أمام سلطات الضبط املستقلة: جمال االستثمار الطرق البديلة حلل النزاعات يف" زواميية رشيد،  -  2

أفريل  26و 25ألقيت يف اطار أعمال امللتقى الوطين حول املصاحلة آلية لتسوية املنازعات، خمرب العوملة والقانون الوطين، يومي 
  .02، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة تيزي وزو، ص 2013
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 لسلطات الضبط االقتصادي الختصاص التحكيمياتكريس مدى   :األول املطلب
ال يثري أي  1قرار لسلطات الضبط االقتصادي بصالحية التحكيمقد يبدو للوهلة األوىل أن اإل

ىل جهات خارج السلطة القضائية إإشكال من منطلق النصوص القانونية العامة، اليت جتيز اللجوء 
  .2لتسوية النزاعات

ستقراء النصوص املنشئة  يتضح التباين يف التنظيم اهليكلي لألجهزة  هلذه السلطاتإال أنه و
ملهمة  التحكيمية بني السلطات األربعة، فإذا كانت كل من جلنة تنظيم عمليات البورصة  املكلفة 

ء والغاز 3ومراقبتها املنشأتني متارسان سلطة التحكيم عن طريق الغرفتني  ،4وجلنة ضبط الكهر
 ،5واالتصاالت االلكرتونيةكل من سلطة ضبط الربيد هما، فإنه وعلى خالف ذلك، تتوىل  ضمن

ممارسة هذه الصالحية عن  - بعد صدور قانون السمعي البصري -وسلطة ضبط السمعي البصري
التحكيم لعدة أفكار ومفاهيم، من بينها احلياد، احلكمة، االمن، العلم، االرادة، القرار، التطوير، والتحكيم هو  يتسع معىن -  1                                                           

مبثابة النتيجة لعدة إرادات اجتهت إىل عرض النزاع بينها لتفصل فيه جهة أخرى غري القضاء، كما ميكن تعريفه على أنه النظام 
ل النزاع الناشئ بني عدة أطراف ملمارسة مهمة قضائية منحت له من طرف هؤالءـ ه يتدخل طرف غري القضاء حلبالذي مبوج

السلطة القضائية للمحكم الذي  -متتع االطراف بسلطة اللجوء للتحكيم -وجود نزاع: ويتميز هذا االخري بعدة خصائص وهي
ة والقريبة منه،  يفصل يف النزاع كما يفعله القاضي يف الدولة، هذا املعيار هو الذي يبعد التحكيم عن بعض املفاهيم االخرى املشا

مثل الوساطة والتوفيق، وهناك نوعني من التحكيم، التحكيم التعاقدي أو االتفاقي وهو الناتج عن االتفاق وكذا التحكيم الناتج 
لتحكيم االجباري، للمزيد أنظر أكثر   : عن التزام قانوين وهو ما ميكن تسميته 

ره القانونية، دراسة مقارنة، دار الفكر اجلامعي، االسكندرية، أشرف دمحم خليل محا ، 2010د، التحكيم يف املنازعات االدارية وآ
  .132ص 

هية،  -  2 ، من أعمال امللتقى الوطين حول "التحكيم أما سلطات الضبط االقتصادي كوسيلة لرقابة احلقل االقتصادي" خملوف 
  .170، ص 2011ديسمرب  01نوفمرب و 30مة القانونية الوطنية، جامعة جيجل، يوم أثر التحوالت االقتصادية على املنظو 

ج، . ج. ر. ، يتعلق ببورصة القيم املنقولة، ج1993ماي  23، مؤرخ يف 10-93من املرسوم التشريعي رقم  51املادة  -  3
ألمر رقم 1993ماي  23، صادر يف 34عدد  ج، . ج. ر. ، ج1996جانفى  10مؤرخ يف  10-96، معدل ومتمم 
لقانون رقم 1996جانفي  14، صادر يف 03عدد ج، . ج. ر. ، ج2003فيفري  17، مؤرخ يف 04-03، معدل ومتمم 
  ).2003ماي  07، صادر يف 32استدراك ج ر ج ج، عدد(  2003فيفري   19، صادر يف 11عدد

ء وتوزيع الغاز بواسطة 2002فيفري  05معدل ومتمم، مؤرخ يف  ،01-02من القانون رقم  133املادة  -  4 لكهر ، يتعلق 
لقانون رقم  ،2002فيفري  06، صادر يف 08ج، عدد . ج. ر. القنوات، ج ديسمرب  30مؤرخ يف  10-14معدل ومتمم 

ألمر رقم 2014ديسمرب  31، صادر يف 78ج، عدد. ج. ر. ، ج2014 يوليو  23، مؤرخ يف 01-15، معدل ومتمم 
  .2015يوليو   23، صادر يف 40ددج، ع. ج. ر. ، ج2015

لربيد واالتصاالت 2018ماي  10مؤرخ يف  04-18من القانون رقم  13املادة  -  5 ، حيدد القواعد العامة املتعلقة 
  .2018ماي  13، صادر يف 27ج، عدد . ج. ر. االلكرتونية، ج
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ما   .1طريق جملس إدار
إال  ،تحكيمللممتلكات املنجمية ال متتلك سلطة لأنه ورغم أن الوكالة الوطنية ل ،شارة فقطلإل 

، 2مهامها مساعدة تنفيذ أي حتكيم بني املتعاملني يف امليدان املنجمي انطالقا منأن القانون منحها 
اليت   اآلراءميقدتختالف، و إ وأقضا النزاعات على مستوى التحكيم حلل كل نزاع  ةسادر ب وذلك

 .3ذلك بشأن تراها مناسبة
كم خالف التحكيم التقليدي الذي ميتد فيه مبدأ سلطان اإلرادة يف اختيار احمل هذا وعلى

حتديد شروطها، نشهد تقييدا من جانب التحكيم الضبطي، تعيني اهليئة التحكيمية و  إىل حد ،عادة
أو حتكيم ذايت عن طريق جملس إدارة  ،)الفرع األول(وذلك من خالل إقراره لغرف حتكيمية متخصصة 

   ).الفرع الثاين(السلطة 
 الغرف التحكيمية املتخصصة:  الفرع األول

الغرف التحكيمية املتخصصة على صاص فض النزاعات من خالل ختإقتصر املشرع يف منحه ال
ا أجهزة داخلية منفصلة عن اللجنة األم عرفت بغرفة ممنهكل ستحدث على مستوى  إ، سلطتني

ء  ،)أوال(البورصة ومراقبتها التحكيم، ومشل األمر كل من جلنة تنظيم عمليات وجلنة ضبط الكهر
  .  )نيا( والغاز
 الغرفة التحكيمية والتأديبية للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها / أوال

أحسن وسيلة خلدمة نظام إقتصاد السوق، إذ ومراقبتها تعد جلنة تنظيم عمليات البورصة 
متتعا اإلقتصادي سلطات الضبط  أبرزكما متثل ،  4للمبادالتبواسطتها ميكن قياس أفضل نقطة توازن 

املتعددة  السلطاتمتنوعة جيعلها يف مركز صدارة  ستغراقها لصالحياتإف ،ختصاصات عدة
لن2014فيفري  24مؤرخ يف  04-14من القانون رقم  55املادة  -  1                                                            ج، عدد . ج. ر. شاط السمعي البصري، ج، يتعلق 

  .2014مارس  23، صادر يف 16
، 18ج، عدد . ج. ر. ، يتضمن قانون املناجم، ج2014فيفري  24، مؤرخ يف 05-14من القانون  8فقرة  40املادة  -  2

ألمر رقم 2014مارس  30صادر يف  ج، . ج. ر. ، يتضمن قانون املناجم، ج2007مارس  01، مؤرخ يف 02-07، معدل 
لقانون . 2007مارس  07، صادر يف 16عدد  ، يتضمن قانون املناجم، 2007أفريل  17، مؤرخ يف 04-07موافق عليه 

  .  2007أفريل  22، صادر يف 26ج، عدد . ج. ر. ج
ية ، يتضمن النظام الداخلي للوكالة الوطن2004أفريل  01مؤرخ يف  93-04من املرسوم التنفيذي رقم  8/9املادة  -  3

  .2004أفريل  04، صادر يف 20ج، عدد . ج. ر. للممتلكات املنجمية، ج
  .25، ص 2007، جملة علوم تكنولوجيا وتنمية، العدد األول، "جلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها" ديدن بوعزة،  -  4
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ديبيا ،من أجل مواكبة مفهوم الضبط االقتصاديو اخلدمات،  ، 1حتكيميا۔خول هلا املشرع اختصاصا 
جتمع بني أعضاء من اللجنة األم، ويتعلق األمر برئيس اللجنة  تضم تشكيلتها تركيبة هجينة متداخلة 

ا، وأعضاء خارجني مها طوال مدة انتدائكرئيس للغرفة التحكيمية والعضوين املنتخبني من بني أعضا
الني االقتصادي  ما يف ا قرتاح من وزير العدل، واللذان خيتاران لكفاء عنها ومها القاضيني املعينني 

  . 2الضافة إىل أمانة عامة واملايل،
ال املايل والبورصي، فهم معينون وفقا  م يف ا م يتميزون بقدر ما يالحظ يف أعضاء الغرفة أ
م وختصصهم، األمر الذي ميكن أن خيلق مزيدا من الثقة يف املتخاصمني، وذلك نظرا ملركزهم  لكفاء

عناصر قضائية، وهذا طبعا  على تضمنهاة تشكيلة الغرف على، وما يالحظ أيضا 3القانوين ومسعتهم
ال اإلقتصادي واملايلمع  جلوانب القانونية،  اإلحاطة مرده م يف ا  .كفاء

رغم هذه اإلمتيازات يف تشكيلة الغرفة، إال أن هنالك غموض قد يؤثر سلبا على عمل و 
مل يتم حتديد  األعضاء من جهة، وعلى اختصاص الغرفة من جهة أخرى، فبالنسبة لألعضاء فإنه

لنسبة للعضوين اخلارجيني واملتمثلني يف القاضيني،  م أثناء ممارسة مهامهم، وحىت  طريقة إسقاط عهد
دة على ذلك مل حيدد املشرع ؟فهل خيضعون لنفس األحكام اليت خيضع هلا العضو يف اللجنة ، وز

نة، ألن ذلك سيثري إشكالية اللج يطريقة انتخاب العضوين يف الغرفة، وهل يدخل من ضمنهما قاضي
 الطبيعة القانونية للغرفة، بل أكثر من ذلك فقد يفقد التحكيم قيمته القانونية، وال يقف األمر هنا

طريقة رد أعضاء الغرفة الذي يعترب حق من حقوق املتخاصمني، أما  إىلمل يتطرق املشرع إذ  فقط،
شرع أضاف وظيفة التأديب لوظيفة التحكيم، اختصاص الغرفة، فامل بشأنلنسبة للغموض الذي يثار 

  .4وهذا ما يؤثر على اإلختصاص التحكيمي للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها
مبجال  هذه األخريةختتص  إذ، أديبالتو  هذا وقيد املشرع جمال ونطاق تدخل غرفة التحكيم

املادة فالناجتة عن تفسري القوانني واللوائح السارية على سري البورصة،  ،النزاعات ذات الطابع التقين
ا األوىل املعدل واملتمم  10-93من املرسوم التشريعي  52 تكون الغرفة " :على أنهتنص يف فقر

قيم املنقولة، املعدل واملتمم، ، يتعلق ببورصة ال1993ماي  23، مؤرخ يف 10-93من املرسوم التشريعي رقم  51املادة  -  1                                                           
  .املرجع السابق

  .10، ص2010من  تقرير جلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها،  10املادة  -  2
3- Michel Gentot , Les  autorités  administrative  indépendantes, collection  Clefs politique, 
2éme éd, Montchrestien, 1994, p. 55. 4  -  ،320املرجع السابق، ص  ،"ليات القانونية لضبط النشاط االقتصادي يف اجلزائراآل" منصور داود.  
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تج عن تفسري القوانني و اللوائح  ال التحكيمي لدراسة أي نزاع تقين  املذكورة أعاله خمتصة يف ا
   ."على سري البورصة  السارية

حيث تفصل الغرفة يف النزاعات بني الوسطاء يف عمليات البورصة، أو بني الوسطاء يف عمليات 
البورصة وشركة إدارة بورصة القيم، أو بني الوسطاء يف عمليات البورصة والشركات املصدرة للقيم 

ال التأدييب ،  1املنقولة لواجبات املهنية كما تكون الغرفة خمتصة كذلك يف ا لدراسة أي إخالل 
ألحكام التشريعية والتنظيمية لوكل خمالفة  ،وأخالقيات املهنة من جانب الوسطاء يف عمليات البورصة

 . 2املطبقة عليهم
بدأ اإلخطار الذايت أو التلقائي، ملغياب الهو ف مييز إجراءات سري اخلصومة التحكيمية أما ما

 من قبل أشخاص أهلهم القانون وأعطاهم صفة قانونية ،اخلالف إليهاغرفة أن حيمل الحيث تنتظر 
 10-93رقم  من املرسوم التشريعي 54وحسب نص املادة  ،لذلك إذا توفر عنصر املصلحة لديهم

  :، فإن غرفة التحكيم تعمل حسب الدوافع التاليةاملعدل واملتمم
 .بطلب من اللجنة -
هو الشخص الذي تفوضه اللجنة لتسوية أية و : 46املراقب املذكور يف املادة بطلب من  -

ا إعاقة سري اجتماع البورصة  .خالفات أو نزاعات عارضة ذات طابع تقين من شأ
وهم الوسطاء، شركة إدارة البورصة، الشركات : 52بطلب من األطراف املذكورة يف املادة  -

لسحب يف البورصةاملصدرة لألسهم، اآل  .مرين 
 .من أي طرف له مصلحةبناء على تظلم  -
قراءتني ميكننا التوصل إىل وبشأن اإلخطار،  من ذات املرسوم 52لنظر ملضمون املادة و 

 :ومها   54لنص املادة  متمايزتني
لنسبة لغرفة التحكيم والتأديبأن إما  سواء فيما خيص الوظيفة  ،هذه املادة جاءت عامة 

 .التأديبية للغرفة، أو الوظيفة التحكيمية فيطبق النص على كلتا الوظيفتني
 بطلب من األطراف -"الفقرة اخلاصة بناء علىمادة التحكيم  علىأو أن يقتصر اإلخطار 

 .يقتصر على الوظيفة التأديبيةفالباقي أما  ".أعاله 52املذكورة يف املادة 
  .، املعدل واملتمم، مرجع سابق1993ماي  23، مؤرخ يف 10-93من املرسوم التشريعي رقم  52املادة  -  1                                                           

  .، املرجع نفسه 53املادة  -  2
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رادة األطراف أن الت خلفيةاألقرب للصواب، على هي راءة الثانية القح أن فالراج حكيم يتم 
مثال إخطار الغرفة يف  ومراقبتها يستخلص قوته من اتفاقهم، فال ميكن للجنة تنظيم عمليات البورصةو 

قي اجلهات  مسائل التحكيم وإجبار األطراف على اجللوس لطاولة التحكيم، وهو ما ينطبق على 
  ...غريهراقب، و املاألخرى ك
فإن اإلخطار يسمح ملن له صفة يف اخلصومة التحكيمية، أي  52املادة نص وحسب إذا 

يغيب اإلخطار الذايت وهو ما يتوافق  لذلك ،األشخاص املعنيني به وهم حمل تدخل غرفة التحكيم
 . 1ومفهوم التحكيم ذو الطابع الرضائي والتوافقي

ال التأدييبوالتأديبية  التحكيميةواملالحظ أن قرارات الغرفة  هي وحدها  ،والفاصلة فقط يف ا
ريخ تبليغ القرار موضوع االحتجاج ،قابلة للطعن أمام جملس الدولةال ، 2خالل أجل شهر واحد من 

ال التحكيم ن قرارات الغرفة الفاصلة يف ا إذ ليس هلذا ي ال ختضع لرقابة القاضي اإلداري، مبا يعين 
حىت ولو نصت  ،فطريق الطعن لتجاوز السلطة يطبق على مجيع القرارات اإلدارية ،أي مربر التباين

  .3ذلك خالفالقوانني على 
يف ذلك ترجع إىل أن قرارات التحكيم ال  ةغري أن البحث جيدا  يف نية املشرع، يتضح أن العل

لتايل تلزمهتصدر إال  قرارات التحكيم من جمال رقابة القاضي  ىوعليه تقص ،امتفاق الطرفني و
يم رادة املشرع، ألنه طريق بديل عن الطريق القضائي، وهذه خاصية أخرى للتحكيم أمام جلنة تنظ

أن قرارات التحكيم تقبل أيضا الطعن  إ.م.إ.قل حسب مراقبة عمليات البورصة، ألن األصو 
 .الستئناف والنقض

 جمال البورصة ال تعرف تطورا قانونيا، فمن الناحية وما يتضح هنا أن وظيفة التحكيم يف
ا ضد أي طعن ملقابل يتم حتصني قرارا  العضوية ال يتم الفصل بني هيئة التحكيم وهيئة التأديب، و

: ، رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم يف القانون العام، ختصص"دراسة مقارنة: اهليئات االدارية املستقلة" شيبويت راضية،  -  1                                                           
، 214/2015املؤسسات السياسية واالدارية، كلية احلقوق والعلوم االدارية قسم القانون العام، جامعة اإلخوة منتوري، قسنطينة، 

  . 249 -248ص ص، 
لقواعد العامة املطبقة على عمليات استرياد البضائع 2003يوليو  19، مؤرخ يف 04-03من القانون  18املادة  -  2 ، يتعلق 

  . 2003يوليو  20، صادر يف 43ج، عدد . ج. ر. وتصديرها، ج
يف العلوم ، ختصص القانون،   ، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه"دراسة مقارنة -ضبط سوق القيم املنقولة اجلزائري"توايت نصرية،  -  3

  .336، ص 2013أكتوبر  05كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
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   .1املشرع الفرنسيال جنده  لدى الذي  اإلشكالقضائي، وهو 
سلطة التحكيم داخل بورصة ملمارسة التأديب و  هذا وتتدخل اللجنة عن طريق غرفة التحكيم

يف كون إجراءات األوىل أكثر مرونة  ،القيم املنقولة، وختتلف سلطة التحكيم عن السلطة العقابية
صدار جزاءات سلوب أخف يستهدف  ،وبساطة، وال تنتهي  حفظ من جهة إمنا تضع حدا للنزاع 

فور الذي يصاحب اللجوء إىل ، وتفادي جو الشقاق والنت الودية بني األطراف واستمرارهاالعالقا
 . 2القضاء عادة من جهة أخرى

كيز اإلختصاص، ملا ويف األخري ميكن القول أن العهد بوظيفة التحكيم للجنة يعد نوعا من تر 
، خاصة إذا  ودرايةمن علم هلذه األخرية  لتايل اللجوء إليها يصبح جمد بواقع السوق واملتدخلني، و

هذه األخرية  إال، النزاعات لتسويةإليها  تستغين عن طلب اخلربة عند اللجوءعلمنا أنه ما من سلطة 
م يف  اكالبورصة يتطلعون دائم  جمالألن املتنازعني ويف و رحبا منها للوقت،  وهو ما يعد لفض نزاعا

جال أسرع من سرعة تداول األسهم  .3أحوال تتسم 
ء والغاز  / نيا   الغرفة التحكيمية لدى جلنة ضبط الكهر

ء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات 01-02بصدور القانون  لكهر ، مت املعدل واملتمم املتعلق 
ء والغاز  ، وذلك مبنح فرص الدخول إىل السوق ملتعاملني 4حتكار العمومياإل منحترير قطاع الكهر

 ، وضما للموازنة بني حتقيق مبادئ املرفق العام5العام مع بقاء الدولة ضامنة للمرفق ،خواص

  .250 -249، املرجع السابق، ص ص، "دراسة مقارنة: اهليئات االدارية املستقلة" شيبويت راضية،  -  1                                                           
جي،  -  2 لقضاءمدى فعالية الوسائل البديلة حلل امل"دمحم أنور    :متوفر على املوقع التايل" نازعات وعالقتها 

Droitcivil-over-blog.com/article-7211899.html/                   )21/04/2019:أطلع عليه بتاريخ(  
وسلطة دراسة حالة جلنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة : نطاق اختصاص السلطات االدارية املستقلة" بن زيطة عبد اهلادي،  - 3

ال االقتصادي واملايل، جامعة عبد "الربيد واملواصالت السلكية والالسلكية ، امللتقى الوطين حول سلطات الضبط املستقلة يف ا
  .178، ص 2007ماي  23/24الرمحن مرية، كلية احلقوق والعلوم االقتصادية، بتاريخ 

سي رقم مت حتويل شركة سونلغاز من مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي  -  4 - 02وجتاري إىل شركة أسهم مبوجب مرسوم ر
ء والغاز املسماة 2002، مؤرخ يف أول جوان 095 . ج. ر. ، ج"سونلغاز " ، يتضمن القانون االساسي للشركة اجلزائرية للكهر

  .2002جوان  02، صادر يف 39ج، عدد
5 - ZOUAIMIA  Rachid, «Les fonctions arbitrales des autorités administratives  indépendantes 
», In L’exigence  et  le droit,  mélanges en l’honneur  du  professeur  Mohand  ISSAD,  AJED  
Edition,  Alger, 2011, p.546. 
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ء والغاز ، ومقتضيات فتح النشاط الضبطي على املنافسة ، تضطلع 1مت استحداث جلنة ضبط للكهر
، وبغية دفع 2الرقابة والتحري، وإختصاص تنظيمي ماديعلى غرار  ،خرية بعدة صالحياتهذه األ

لتايل مت اللجنة أكثر لفعالية القطاع، مت تزويد  لية التحكيم من خالل إنشاء غرفة حتكيمية، و
 )03(ثالثة ضمت تشكيلة الغرفة حيث الفصل عضو بني الوظيفة العقابية ووظيفة التحكيم، 

لطاقة، من بني ذوي أعضاء  )03( أعضاء من بينهم الرئيس وثالثة إضافيني يعينهم الوزير املكلف 
يعينهما وزير العدل، مع متتع أعضاء الفئة األوىل بعهدة  )02(وقاضيني ،الكفاءة يف جمال املنافسة

، وهو ما يبني استقاللية أعضائها متاما وخروجهم 3سنوات قابلة للتجديد دون الفئة الثانية) 6(ستة
عن تشكيلة اللجنة األم، األمر الذي يضمن حياد اجلهاز ولو نسبيا مقارنة بلجنة تنظيم عمليات 

  . اقبتهاالبورصة ومر 
مبدأ التنايف، وهو  وهي ضمانةأهم نقطة  مل يراععلى تشكيلة الغرفة أن املشرع  يعابإال أنه ما 

بتةاملوضوعية  و  على مبدأ احلياديةلسلب  سريجع ما  إىلضافة إل، 4التحكيمية يف أصلو  كقاعدة 
وهو ما يطرح فعال إشكالية االستقاللية من هذه  ،دارة التقليدية ممثلة يف وزير الطاقةإسناد املهمة لإل

بعنصر الكفاءة يف جمال  خرينخري يف اختيار األعضاء اآلهذا األرغم تقييد القانون لسلطة  ،الناحية
ا   . 5املنافسة، إذ ال ميكن له اختيارهم من بني أعضاء جلنة الضبط، وال من بني أعوا

إال ما تعلق منها  ،6اخلالفات اليت تنشأ بني املتعاملنيتتوىل غرفة التحكيم النظر يف مجيع هذا و 
حلقوق والواجبات التعاقدية  ، وتشمل النزاعات املرتبطة بدخول أو إستعمال7خلالفات املتعلقة 

                                                           1  - ZOUAIMIA Rachid, La délégation de  service public au profit de personne privées, 
Edition Belkeise, Alger, 2012,  p.p. 31-38. 
2 - ZOUAIMIA  Rachid, «Les fonctions arbitrales des autorités administratives  indépendantes 
», op.cit., p. 547 . 3  -  ء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، ،01-02من القانون رقم  134املادة لكهر   .املرجع السابق معدل ومتمم، يتعلق 

  .331مرجع سابق، ص  ،"ليات القانونية لضبط النشاط االقتصادي يف اجلزائراآل" منصور داود،  -  4
  .251-250، مرجع سابق، ص ص، "دراسة مقارنة: اهليئات االدارية املستقلة" شيبويت راضية،  -  5
شبكة نقل وتوزيع الطاقة وأحد  (gestionnaire)على سبيل املقارنة يشرتط املشرع الفرنسي أن ينشأ النزاع بني مسريف -  6

لنظر فيه، للمزيد أنظر  :مستعملي هذه الشبكة حىت ينعقد إختصاص جلنة ضبط الطاقة 
GUENAIRE Michel, « L'expérience du règlement des différends devant la commission de 
régulation de l'énergie», in RISON ROCHE Marie-Anne (S/dir), Les risques de la régulation, 
séries droit et économie de la régulation, V3, éd presses de Science po et Dalloz, Paris, 2005, 
p.p.191-196.  7  -  ء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات،معدل ومتمم، يتعلق  ،01-02من القانون رقم  133املادة  .مرجع سابق لكهر
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ء، منشآت نقل أو توزيع الغاز الطبيعي أو منشآت التخزين  الشبكات العمومية لنقل وتوزيع الكهر
، 4322- 06واملرسوم التنفيذي  4291- 06 املرسوم التنفيذي رقمكل من وقد حدد   ،للغاز الطبيعي

ء، وحقوق وواجبات  الضافة إىل ، على التوايل مسري شبكة نقل الغازحقوق وواجبات منتج الكهر
  : إختصاصها يف كل من احلالتني

ء أو الغاز بواسطة القنوات وألو برفض مما تعلق  - ء أو الغاز سباب شرعية تقدمي زع الكهر الكهر
  .3لطالبيه

ء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، أين ال  162نصت عليها املادة الثانية الة احلو  - من قانون الكهر
دة يف العلو أو  ،يتم االتفاق على التكاليف الباهضة واملرتتبة على أشغال الرتميم أو اهلدم أو الز

بصاحب امللكية، وما ميكن للمتعامل أن يرفض  الالحقر االحاطة أو البناء أو غريها، مقارنة مع الضر 
بغية الوصول إىل  ،واليت يبلغها لصاحب امللكية مدعما ذلك بكل االقرتاحات الالزمة ،تلك التغيريات
لرتاضي  .اتفاق 

شارة أنه ويف حالة عدم االتفاق يرفع املتعامل أو صاحب امللكية النزاع أمام مصلحة املصاحلة لإل
  .كما سنرى الحقاأو غرفة التحكيم  

أما النزاعات اليت خترج من دائرة إختصاص غرفة التحكيم، فهي تلك اليت يكون أحد طرفيها 
ائي، ألن هذا األخري ال يتمتع بصفة  تعامل لكونه ال يساهم يف نشاطات إنتاج ونقل وتوزيع املزبون 

ء والغاز،   . ن النزاعات للقضاءالطائفة م أين ينعقد االختصاص يف هذهوتسويق الكهر
ختاذ قرار مربر بعد االستماع إىل األطراف  وتفصل غرفة التحكيم يف القضا اليت ترفع إليها، 

ت الالزمة بنفسها أو بواسطة غريها، كما ميكنها تعيني خرباء  ،املعنية وميكن هلا أن تقوم بكل التحر
أن وضما إلستمرارية سري الشبكات االستعجال  عند احلاجة واالستماع إىل الشهود، وميكن عند

لنسبة لسلطات الضبط األخرى اليت هلا4يةظمر بتدابري حتف  ، وهو اإلجراء الذي ال جند له أثر  
ء، 2006نوفمرب  26، مؤرخ يف 429-06املرسوم التنفيذي رقم  -  1                                                            ، حيدد دفرت الشروط املتعلق حبقوق وواجبات منتج الكهر

 .2006نوفمرب  29، مؤرخ يف 76ج، عدد. ج. ر. ج
، حيدد دفرت الشروط املتعلق حبقوق وواجبات مسري شبكة 2006نوفمرب  26، مؤرخ يف 432-06املرسوم التنفيذي رقم  -  2

 .2006نوفمرب  29، مؤرخ يف 76ج، عدد. ج. ر. نقل الغاز، ج
، يتضمن دفرت الشروط املتعلق بشروط 2002ماي  28، مؤرخ يف 194-02من املرسوم التنفيذي رقم  3راجع املادة  -  3

ء والغاز بواسطة القنوات، ج لكهر   .2002جوان  02، مؤرخ يف 39ج، عدد. ج. ر. التموين 
ء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، ،01-02من القانون رقم  162املادة  -  4 لكهر   .مرجع سابق معدل ومتمم يتعلق 
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حتكم الوصول إىل هذه  سلطة التحكيم، حيث ميكن تعليق املمارسات اليت تنتهك القواعد اليت
 .1الشبكات استخدام هذهالشبكات، وكذا أعمال تركيب و 
، فإن املشرع اجلزائري يصرح بكل وضوح أن قرارات غرفة إ.م.إ.قوعلی خالف مقتضيات 

الصادرة عن جلنة الضبط ، أما القرارات 2التحكيم غري قابلة للطعن، وبذلك فهي واجية التنفيذ
    .4اإمكانية نشره الضافة إىل، 3فيتوجب تربيرها مع قابلتها للطعن أمام جملس الدولة

فللوهلة األوىل يظهر أن هذا املوقف فيه انتقاص من احلقوق األساسية لألطراف، غري أن مرد 
م، مما التحكيمرضائية ذلك هو  راد ، وهو ما خيلق استعداد مسبق لدى األطراف لتقبل نتائجه 

من نص يضفي عليه طابع اإللزامية كالعقد، غري أن هذه احلجة مل تقنع املشرع الفرنسي، الذي جييز ض
ء الطعن يف قرارات  ،1085-200من قانون  38املادة  واخلاص بتحديث وتطوير مرفق الكهر

القرارات املتخذة من جلنة الضبط يف هذه املادة قابلة للطعن يف ميعاد :" أن التحكيم حيث جاء فيه
 ".شهر من يوم التبليغ

 التحكيم الذايت عن طريق جملس إدارة السلطة :  الفرع الثاين
وعلى خالف القطاعني السابقني أين أقر املشرع غرف حتكيمية متخصصة ومنفصلة عن اللجنة 

املعهودة لسلطات الضبط  األخرى الوظائف الصالحية التحكيمية عن غريها من تمييزلم، رغبة منه األ
واالتصاالت منح مباشرة للجهاز اجلماعي لكل من سلطة ضبط الربيد  إذاالقتصادي، 

إختصاص ممارسة الفصل يف النزاعات ) نيا(وسلطة ضبط السمعي البصري  ،)أوال(االلكرتونية
لس السلطة ،والتحكيم لتحكيم الذايت     .أو ما أصطلح على تسميته 

  لكرتونيةتصاالت اإلواإلسلطة ضبط الربيد  / أوال
وضمان  ،مقتضيات محاية املنافسة وترقيتهارغبة من املشرع يف إضفاء نوع من التوازن بني 

ألغى مجيع األحكام  ،6املصلحة العامة يف القطاعات اليت تشهد انفتاحا ملحوظا على املنافسة
                                                           1- ZOUAIMIA Rachid, Les  instruments  juridiques  de  la  régulation  économique  en  

Algérie.  Alger :  Maison d’édition Belkeis, 2012, p. 125. 2  -  مرجع سابق معدل ومتمم، ـ01-02من القانون رقم  137املادة. 
 .املرجع نفسهمن  139املادة  -  3
 .املرجع نفسهمن  138املادة  -  4
 .املرجع نفسهمن  133املادة  -  5
دية، تسيري املرفق العام والتحوالت اجلديدة، دار بلقيس،  -  6  .120، ص 2010اجلزائر، ضريفي 
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املتضمن قانون الربيد واملواصالت السلكية والالسلكية الذي  89-75التشريعية والتنظيمية لألمر
واملتمم املعدل  03-2000القانون رقم مبوجب استحدث و ، 1حتكارية للدولةيكرس السياسة اإل

 04-18مبوجب القانون رقم امللغى بدوره  ،سلطة لضبط الربيد واملواصالت السلكية والالسلكية
لربيد واالتصاالتالذي حيدد القواعد الع تضطلع سلطة الضبط طبقا  ،االلكرتونية امة املتعلقة 

على املنافسة، ألحكامه مبهمة أساسية من خالل مرافقة فتح سوقي الربيد واالتصاالت االلكرتونية 
، عالوة على إضطالعها مبهمة السلطة االقتصادية 2والسهر على حتقيق منافسة نزيهة ومشروعة

 .3للتصديق االلكرتوين
تلف وكنيجة حتمية لصد النزاعات الناشئة عن تعارض املصاحل يف كل عملية منافسة بني خم

ا  واالتصاالت االلكرتونية ضبط الربيداملشرع على تزويد سلطة املتدخلني يف القطاع، أقدم  ذا
أعضاء  من بينهم  07بصالحية حتكيمية لفض اخلالفات، هذه األخرية اليت تضم تشكيلة من 

سي ، وهو ما يطرح 4قرتاح من الوزير األول الرئيس، معينني من قبل رئيس اجلمهورية مبرسوم ر
ذا التعداد مواجهة املهام اليت تتعاظم من يوم آلخر بسبب  ،التساؤل حول ما إذا كان بوسع تشكيلة 

   .االتصاالت لقطاعالتطور اهلائل واملتواصل 
م التقنية والقانونية واالقتصاديةإذ  ثقة املتنازعني وهم مقبلني مما يزيد من  ،يتم اختيارهم لكفاء

م بواسطة التحكيم، أما عهدة األعضاء ك فقد   ة السلطة،مظهر من مظاهر إستقالليعلى تسوية نزاعا
س مبدأ كر كما  ،  5سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة) 03(مبدة ثالثة القانون السالف الذكر  كرسها

جملس سلطة الضبط العضو يف  صفةاحليادية واملوضوعية من خالل قاعدة التنايف املطلق، حيت تتناىف 
مع أي نشاط مهين أو منصب عمومي آخر،  وكذا مع كل امتالك وصفة املدير العام لسلطة الضبط 

بعة لقطاعات الربيد  والسمعي  تصاالت االلكرتونيةواالمباشر أو غري مباشر ملصاحل يف مؤسسة 
، يتضمن قانون الربيد واملواصالت السلكية والالسلكية، ج ر ج ج، 1975ديسمرب  03، مؤرخ يف 89-75أمر رقم  -  1                                                           

 ) .ملغى( 1975ديسمرب  29، مؤرخ يف 29عدد
لربيد 2018ماي  10مؤرخ يف  04-18من القانون رقم  13املادة  -  2 واالتصاالت، املرجع ، حيدد القواعد العامة املتعلقة 

  السابق
لتوقيع والتصديق االلكرتونيني، ج ر ج 2015فرباير  01، مؤرخ يف 04-15القانون رقم  -  3 ، حيدد القواعد العامة املتعلقة 

  .2015فرباير  10، مؤرخ يف 06ج، عدد
  .، مرجع سابق04-18من القانون رقم  1مطة 20املادة  -  4
  .، املرجع نفسه20/2املادة  -  5
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 .1البصري واالعالم واالعالم اآليل
ن  هذا ما تعلق بتشكيلة اهليئة التحكيمية، أما من املادة  10و 9حمل النزاع  فقد منحت الفقر

اليت تنشأ بني املتعاملني عندما اختصاص الفصل يف النزاعات  السالف الذكر، القانون ذاتمن  13
والنفاذ وأضاف فئة أخرى من النزاعات واملتعلقة بتقاسم املنشآت  لتوصيل البيينمر يتعلق األ

 pc /sp /03/2002ما أشارت إليه املادة األوىل من القرار  رقم نفس وهو ، 2والتجوال الوطين
إلجراءات الواجب إتباعها يف حالة نشوب نزاع يف جمال الربط البيين ويف حالة التحكيم  ،3املتعلق 

   .4واملشرتكنيالنزاعات القائمة بني املتعاملني  تسويةحالة و 
يف طريقها لتنظيم وهي تكون واالتصاالت االلكرتونية وطبقا هلذا القرار، فإن سلطة ضبط الربيد 

 .إجراءات تسوية النزاعات شبيهة بتلك املطبقة أمام اهليئات القضائية
يف ظل عدم صدور النص التنظيمي الذي جيدد شروط التوصيل البيين لشبكة االتصالت و 

حكام املادة  ،االلكرتونية املرسوم رقم  هحدد، يبقى العمل مبا 04- 18من القانون رقم  189وعمال 
ا، واليت شروط التوصاحملدد ل 02-156 يل البيين لشبكات املواصالت السلكية والالسلكية وخدما

 :5ترمي أساسا إىل
 .السماح بتجميع كل الشبكات املتطابقة املفتوحة إىل اجلمهور ضمن شبكة وطنية جزائرية -
مني الربط - فضل الشروط اإلقتصادية و بشبكات  ضمان النجاعة التقنية هلذه الشبكة الوطنية 

  .، مرجع سابق04-18من القانون رقم  23املادة  -  1                                                           
االتصاالت االلكرتونبة من خطوط االتصاالت كبت جتهيزات برت  يقوم املتعامل تتعدد أنواعها وأبرزها املنشآت القاعدية -  2

كذلك أن يضع إذ يستفيد صاحب الرخصة من حق استئجار املنشآت األساسية للمواقع وعليه، له  . والكوابل البحرية عليها
املنشآت األساسية ملواقع شبكة اجليل الثالث حتت تصرف املتعاملني الذين يطلبون منه ذلك، ويتم الرد على طلبات تقاسم 
جري املنشأت األساسية،  املنشآت األساسية ضمن شروط موضوعية شفافة و غري متييزية، وجيب أن تعتمد منهجية حتديد أسعار 

عريفات اليت تصادق عليه سلطة الضبط، وتعرض على حتکيم سلطة الضبط كل منازعة بني صاحب على أساس الكيفيات والت
  .، مرجع سابق04-18، راجع مواد القانون رقم الرخصة ومتعامل واحد أو أكثر فيما يتعلق بتقاسم املنشآت األساسية

3-  Décision  n03/sp/pc/2002/  du  08/07/200,  Relative  aux  procédure  en  cas  de  litige  en  
matière d’interconnections et encas d’arbitrage, www.arpt.dz. 4  -  مرجع سابق2018ماي  10مؤرخ يف  04-18من القانون رقم  10/13املادة ، .  

املواصالت  ، حيدد شروط التوصيل البيين لشبكات2002ماي  9، مؤرخ يف 156-02من املرسوم التنفيذي رقم  3املادة  -  5
ا، ج  .2002ماي  15، مؤرخ يف 35ج، عدد. ج. ر. السلكية والالسلكية وخدما

  



الضبط سلطات مواجهة يف القضائي الدور تراجع لقياس كأمناط واإلقصاء املنافسة: األول الباب  
 

33  

 .املتعاملني للمستعملني النهائينيخمتلف 
تشجيع دخول متعاملي الشبكات واخلدمات إىل السوق اجلزائرية للمواصالت السلكية  -

ملوقع  ،والالسلكية مع احلد على اخلصوص من العراقيل أمام املنافسة احلرة، تلك العراقيل املرتبطة 
  .املهيمن لبعض املتعاملني

ا حبرية  -التوصيل البيين-حيث حتدد شروطه التقنية واملالية واإلدارية يف عقود يتم التفاوض بشأ
حرتام التنظيم املعمول به، وتبلغ هذه إحرتام دفرت الشروط اخلاص بكل منهما و إبني املتعاملني، مع 

العقود إىل سلطة الضبط للمصادقة عليها، ويف حالة حدوث خالف بني صاحب الرخصة ومتعامل 
ماآخر، يتم اللجوء إىل    .1حتكيم سلطة الضبط وفق الشروط املقررة يف القانون والتنظيم املعمول 

لنسبة النعقاد االختصاص التحكيمي لسلطة ضبط الربيد  فيتم  واالتصالت االلكرتونيةأما 
 :مبجرد وجود األطراف الذين مت حتديدهم يف القانون، وهم

االتصاالت االلكرتونية وهو كل شخص طبيعي أو معنوي يستغل شبكة : املتعاملني فيما بينهم  -
م أصحاب رخص  ،2االتصاالت االلكرتونيةخدمة للجمهور  أو يقدم/املفتوحة للجمهور و ويعين 

  .االتصاالت االلكرتونية أو استغالل شبکة عمومية /إقامة و
فغالبا ما تثار نزاعات، هذه  واملشرتكنيعالقة املباشرة بني املتعاملني حبكم ال: املشرتكنياملتعاملون مع  -

حبكم أن املشرتك طرف يف عقد مع متعامل لالتصاالت ، للتسويةأخضعها املشرع  األخرية
 .3االلكرتونية

إلجراءات فقد ح ،أما احلديث عن إجراءات ممارسة اإلختصاص التحكيمي دد القرار املتعلق 
لربط البيين، كل اجلوانب الشكلية لرفع املن حالة النزاع يف إلاز املتعلق  خطار عة للتحكيم، بداية 

، 4وضح القرار املنوه عنه أعاله شكلياتهأالذي يعد إلزاميا يف كل نزاع يتطلب فيه التحكيم، وقد 
واألشخاص الذين هلم حق ممارسته، فهو مفتوح لكل شخص طبيعي أو معنوي له مصلحة ميكن أن 

، يتضمن املوافقة على رخصة إقامة واستغالل 2013ديسمرب  02، مؤرخ يف 407- 13من املرسوم التنفيذي رقم  9املادة  -  1                                                           
أوراسكوم " الت الالسلكية للجمهور املمنوحة لشركةشبكة عمومية للمواصالت الالسلكية من اجليل الثالث وتوفري خدمات املواص

  .2013ديسمرب  02، مؤرخ يف 60ج، عدد. ج. ر. ، ج"تيلكوم اجلزائر
  .، مرجع سابق04-18من القانون رقم  10/30املادة  -  2
  .من املرجع نفسه 10/37املادة  -  3

4- Aticle 1et 2, Décision  n°08/SP/PC/2002, relative aux procédures en cas de litige en matière  
d’interconnexion  et  en  cas d’arbitrage, http://www.arpt.dz.  
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لنزاع القائم، كما جلمعيات املستهلكني أيضا إخطار سلطة ضبط الربيد تتأث واالتصاالت ر 
   .بذلك االلكرتونية

ئق الضرورية  ،وعلى مقدم الطلب أ كانت صفته شخصا طبيعيا أو معنو أن يرسل طلبه والو
نسخ لسلطة  )03(ثالثة لسلطة الضبط بعدد من النسخ لألطراف املشاركة يف النزاع، وأكثر من 

يداعها يف مقر سلطة الضبط  لوصول، أو  ا مع اشعار  الضبط، وذلك إما عن طريق رسالة موصى 
وما مت إختاذه من  ،خطار جممل املسائل املتنازع عنهامقابل وصل استالم، على أن تتضمن عريضة اإل

استكماهلا من قبل دم خطار شكال يف حالة عوإال مت  رفض اإل ،إجراءات سابقة عن اللجوء للتحكيم
  .مقدمه بعد إعذاره بذلك

يف إستالم وإرسال العرائض والدفوع املقابلة  ،كوسيط بني املتنازعني تباشر سلطة الضبط دورهاو 
آلمع اإل ، وبعد استكماهلالتزام  ولية، تشرع هذه االخرية ع الشكليات األيجلم جال املقررة قانو

سة رئيسها بفحص ودراسة كل  ئق ومالحظاتما بر لنزاع القائم من شكاوى وو ، على أن 1تعلق 
ريخ إخطارها،  30غضون تربمج جلسة علنية يف  تيوما من  املناقشة  مراعية يف ذلك كل ضما

كتلك   2وحقوق الدفاع« Entendre les parties en débat contradictoire» الوجاهية
   .اليت تتبع أمام اجلهات القضائية

وما جيدر االشارة إليه هو مسألة مشاركة املقرر يف إصدار القرار القاضي بتسوية النزاع من 
عداد ملقابل يف اعدمها، يف ظل سكوت القرار املنظم لإلجراءات عن معاجلة ذلك، مع أنه يقوم 

يف حمضر يدون فيه كل الوقائع واملعاينات، ومن األحوط لو متت  االشارة لذلك، ألن مبشاركته 
ت ويف إصدار القرار   . قد ميلك قدرة امليول لعون على حساب آخر ،التحر

جييب على كل املسائل ووفقا لألحكام ، 4تصدر قرارا معلال 3وبعد تداول سلطة الضبط
االتشريعية و   .5التنظيمية املعمول 

فمن  ،مدى أهلية السلطة للفصل والبت بشأن التعويض عن ضرر؟يف فالتساؤل املطروح هو 
                                                           1 - Aticle 3, Décision  n°08/SP/PC/2002, Op. Cit. 2 - Aticle 3-3, Décision  n°08/SP/PC/2002, Op. Cit. 3  -  مرجع سابق04-18من القانون رقم  21املادة ،.  

4 - Decision N°43/Sp/Pc/Arp D 6 Decembre 2005, Relative Aux Allegations D’algerie  
Telecom Quant Aux Cas De Fraude  Presumee  D’orascom  Telecom Algerie, Autorite De 
Regulation De La, Poste Et Destelecommunications, p.23.  
5- Aticle 4, Décision  n°08/SP/PC/2002, Op .Cit.  
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، هذه األجهة املشرع مل تتجه نيته إل خرية املمثلة يف نشاء سلطة قضائية موازية للسلطة املعروفة تقليد
وأنه يعرف كدرجة أوىل وأخرية يف الطعون شروعية فقط، املجملس الدولة الذي يعد  مبثابة جهة رقابة 

نية فبقراءة النصوص اليت تن  الربيد واالتصاالت االلكرتونيةظم إللغاء املرفوعة أمامه، ومن جهة 
 ،فاحملاكم وحدها من متلك االختصاص احلصري للنظر يف طلبات التعويض ،غري ذلكبيوحي األمر 

مارسات االحتيالية للم لوضع حدضبط الإىل سلطة  يلجأعلى املتعامل يف هذه احلالة، إال أن  اوم
  .والقاضي للتعويض عن الضرر

  سلطة ضبط السمعي البصري / نيا
 -بعد صدور قانون السمعي البصري -منح املشرع لسلطة ضبط السمعي البصري مؤخرا

 ،اختصاصا يف جمال تسوية النزاعات بني األشخاص املستغلني خلدمات االتصال السمعي البصري
ال مربر له ، دون ختصيصه لغرفة مستقلة، ومع ذلك فقد أغفل بشكل 1فيما بينهم أو مع املستعملني

   .2موضوعات اخلالفات القابلة للتحكيم
ستقاللية خهذا الت ويل الذايت لصالحية ممارسة االختصاص التحكيمي من شأنه املساس 

لس السلطة، ) 09(سلطة الضبط، يف ظل طبيعة التعيينات اليت متس األعضاء التسعة  املشكلني 
سي مبا فيهم الرئيس، أما األربعة  فخمسة منهم معينني من قبل رئيس اجلمهورية مبوجب مرسوم ر

لس الشعيب الوطينمن قرتاح خرون فيخضع تعيينهم اآل   .3رئيس جملس األمة ورئيس ا
وتدعم يونة الضبط لو  تتماشى اليت ،من أبرز الوسائلتعد م التحكي صالحيةأن خالصة القول 

املشرع  ، أوىلإ.م.إ.قفعلى خالف التحكيم يف ظل ، السلطات الناظمةسرعة تدخل و فكرة الفعالية 
ا من حيث اإلجراءات وخصوصا، اخلاصةعناية هلذه الصالحيات ال أو من حيث  ،اليت تنفرد 

  .الطابع التقين املركب واملعقداملوضوعات ذات 
   ختصاص التحكيميبوادر قيام اإل : املطلب الثاين

االختصاص التحكيمي  -ملمارسة الوظيفة التنازعيةتتأكد صالحية سلطات الضبط االقتصادي 
 جتعل من هذه السلطات مؤهلة للتدخل لفض اخلالفات القائمة، ،من خالل توافر عدة حمددات –

مع حمل النزاع  ، )الفرع األول(لعدم التوصل إىل إتفاق  كنتيجةوجود النزاع  ويتلخص ذلك يف إقتضاء 
لنشاط السمعي البصري، املرجع السابق2014فيفري  24مؤرخ يف  04-14من القانون رقم  55املادة  -  1                                                              . ، يتعلق 

  .256، مرجع سابق، ص "دراسة مقارنة: اهليئات االدارية املستقلة" شيبويت راضية،  -  2
  .مرجع سابق، 04-14من القانون رقم  57املادة  -  3



الضبط سلطات مواجهة يف القضائي الدور تراجع لقياس كأمناط واإلقصاء املنافسة: األول الباب  
 

36  

إلضافة إىل الطبيعة القانونية للتصرفات الفاصلة يف  ،)الثاينالفرع (كإجراء إلعادة هيكلة النظام 
  ). الفرع الثالث(النزاع 

  وجود النزاع كننيجة لعدم التوصل إىل إتفاق  : الفرع األول
وجود : متتاليان نيتخذ عدم االتفاق الناتج عن فشل عملية املفاوضات بعد قيامها وجها

ال االقتصادي على أساسية يتطلبهافالتفاوض كعملية مفاوضات مث فشلها،  املنافسة، من  فتح ا
وتقريب وجهات النظر  ،قرتاحاتحلرية يف تبادل اإليسمح لألطراف الذي  تفاقخالل تشجيع اإل

كما أكد على ذلك التشريع  ،ومناقشتها، وما على سلطات الضبط إال التحقق من قيامها
  ).أوال(1الفرنسي

 فداللته تكمن يف فشل عملية التفاوض ،ختصاصنطالق لإلإ كنقطةأما إثبات وجود النزاع  
لرفض لإل يشكل أي  فمفهوم الرفض ،تفاقوعدم التوصل إىل أرضية لإل ،قرتاحات املقدمةاملعرب عنها 

   ).نيا( 2أو عدم الرد يف اآلجال املعنية إحدى مظاهره ،سلوك غري نزيه من املتعامل
  وجود مفاوضات كعامل حاسم لقبول االختصاص / أوال

يشكل التفاوض كمرحلة تتوسط العرض والقبول، وتسمح لألطراف بتبادل وجهات النظر 
حتمال بني إمكانية يتأرجح اإل) قبول –عرض(، ففي إطار هذه املعادلة 3وتقدمي املقرتحات ومناقشتها

عبء التحقق من قيام تلك  ،املعنية عدمه، ويقع على سلطات الضبط االقتصاديو التوصل إىل حل 
  .4قدام على عرض النزاع أمامهااملفاوضات قبل اإل

ستثناء  أما عن تعامل سلطات الضبط اجلزائرية مع  هذا االعتبار فال جندها تؤكد على ذلك، 
كيد للمبدأ عند استقرائنا ملختلف القرارات الصادرة عن سلطة  ا ومبوجب  ،ضبطالما جنده من  إال أ

 كانت قد فصلت يف النزاع الذي مجع املتعاملني أوراسكوم تليكوم SP/PC/ARPT/03/03القرار
رة هذا األ ،اجلزائر واتصاالت اجلزائر ا" خري لعدم وجود مفاوضاترغم إ   .يف إحدى حيثيا

لة االكادميية للبحث القانوين، "االختصاص التنازعي للسلطات االدارية املستقلة: بني قضاء وادارة قاضية" مزاري صربينة، -  1                                                            ، ا
لد   . 428-412، جامعة عبد الرمحن مرية، جباية، ص ص، 2010، 01، عدد01ا

2 - PERROUD  Thomas, La fonction contentieuse des autorités de régulation en France et au 
Royaume-Uni, Dalloz, Paris, 2013, p. 398. 
3 - PERROUD Thomas,  op.cit., p. 396. 4  - مذكرة للحصول على شهادة املاجستري يف القانون، "فكرة االختصاص التنازعي للسلطات االدارية املستقلة " ،مزاري صربينة ،

  .49، ص 2013/2014احلقوق، جامعة عبد الرمحن مرية، جباية، فرع القانون العام، كلية 



الضبط سلطات مواجهة يف القضائي الدور تراجع لقياس كأمناط واإلقصاء املنافسة: األول الباب  
 

37  

« AT fait état de l'absence de négociations sur cette question et 
demande à L’ARPT de déclamer à OTA le constat de l’échec des 
négociation (…) »1                                                        صختصافشل املفاوضات كعامل كاشف لثبوت اإل/ نيا  

عن سلطة ضبط الربيد  ROLIN ELISABETHعلى حد ما أكدته األستاذة 
عامال  ،وإن أعترب وجود النزاع الناشئ عن مفاوضات من أنه، االلكرتونية الفرنسيةواالتصاالت 

املعيار إلمكانية رفعه أمام سلطات الضبط االقتصادي بغية التسوية، فإن فشلها هو من يعد مبثابة 
  .2الكاشف لثبوت االختصاص

خذ أكثر من داللة، فالتعارض، فاق، كلها تاخلالف، عدم اإل إذن فمفهوم النزاع قد 
، تتجلى بوجود إرادتني متضادتني ينشطر اخلالف بينهما إىل مطلبني اهمصطلحات دالة على معن

، ويشكل فشل اإلجراء التعاقدي الذي يظهر أساسا يف فشل املفاوضات الصورة البارزة 3متعارضني
املشرع اجلزائري أورد ستقراء النصوص القانونية املنشئة لسلطات الضبط االقتصادي، جند أن إله، فب

مفهوم النزاع مبدلوله العام، فيظهر عدم التأطري الفعال يف عدم ذكر بعض من صور النزاع كما فعل 
ستثناء ما ورد من قرارات لسلطة 4نظريه الفرنسي ضبط اليت ترتسم فيها صورة النزاع يف فشل ال، 

  .5اإلجراء التعاقدي
ا ضمن طائفة النزاعات حمل اختصاص سلطات كما أن فشل العالقات التجارية يدخل أيض

كما   ،الضبط، وذلك عندما تكون هذه األخرية خاضعة إلجراء املصاحلة املسبق أمام سلطات الضبط
ال السينمائي يف فرنسا ، فالنزاع يف هذه BTKاإلتصاالت االلكرتونية الرتكية  أو ،6هو احلال يف ا

وهو ما ال ميكن قياسه عند إجراء املصاحلة يف جمال الطاقة يف ظل  ،7احلالة ينشأ مبجرد فشل املصاحلة
                                                           1-  Décision n° 03/SP/PC/ARPT/O3 du 30 juin2003,  relative a la détermination de la taxe 

determinaison  d’un  appel  en  provenance  de  l’international  sur  les  réseaux  mobiles  de 
ORASCOM  TELECOM   ALGERIE  (OTA)et  ALGERIE  TELECOM(AT),   en  ligne : 
www.arpt.dz.  2  - 49، املرجع السابق، ص "فكرة االختصاص التنازعي للسلطات اإلدارية املستقلة " ، مزاري صربينة.  
3- PERROUD Thomas, op.cit., p. 394. 4-   Voir  l’article  L36-8-I  du  code  des  postes  et  des  télécommunications,  en  ligne : 
www.légifrance.gouv.fr 5  - 50، املرجع السابق، ص "فكرة االختصاص التنازعي للسلطات االدارية املستقلة " ، مزاري صربينة.  
6 - PERROUD Thomas, op.cit., p. 397. 7-  TANSUG Cagla, La régulation des services publics de réseau en France et en Turquie 
:électricité et communications électroniques,   L’harmattan,  Paris, 2009,  p. 456. 
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  .1القانون اجلزائري
 حمل النزاع كإجراء إلعادة هيكلة النظام:  الفرع الثاين

غاية حل النزاع الوصول إىل تسوية اخلالفات، فاهلدف يتعداه إلعادة هيكلة أن جتاوزا العتبار 
ت الكربىالنظام، فهو إجراء تنظيمي يهدف إىل  ، )أوال(يتخذ أساسا شكل عقد  ، أينإرشاد التواز

الذي من خالله يتم إعادة ضبط التوازن بني و  ،)نيا(فيتعلق مضمون النزاع تدقيقا مبفهوم الدخول 
ملتعاقدينلاحلقوق واإل   .2تزامات املرتبطة 

  عقد القائمالطري وتنظيم  / أوال
تالشي كل األفكار  التقليدية احملدودة، اليت تعترب  سامهت أبعاد فكرة الضبط االقتصادي يف

صيل لقاضي العقود، قياسا على وجه آخر لالختصاص األص تسوية النزاعات مبثابة مزامحة إختصا
أال هو االختصاص العقايب، فتسوية النزاعات كوظيفة تنازعية جيب  ،ملزامحة القاضي اجلزائي يف جماله

طري تنافسي مستمر،  ،الضبطية-ظيميةتندرج يف إطار العملية التنأن  يتلخص أساسا يف و الرامية إىل 
 ذلك اإلجراء التنظيمي الذي يهدف إىل إرشاد وتقومي عقد ال يليب األهداف واملساعي التشريعية، من

آخذا بعني االعتبار ضرورة  ،pragmatique-téléologiqueغائية  -خالل تبين حلول واقعية
األطراف إلزامية احرتام حقوق وكذا مراعاة املصلحة العامة، و التوصل إىل توازن القوى التنافسية، 

طريية من خالله يتم إعادة التوازن بني حقوق والتزامات املتعاقدين3املتنازعة    .4، فهو عملية 
ملقابل يسري يف خدمة  وقد خيالف القرار املتخذ ما مت اتفاق األطراف عليه، النهج إال أنه 

لتايل يكون حمل النزاع عقد حيتاج إىل توجيه وتقومي  يف إطار السماح بتصحيح وضعية ،التنافسي، و
لنفاذ الستغالل الشبكات واملنشآت، ح 5غري طبيعية ىت يستجيب ألهداف وجوده، السيما السماح 

                                                           1- Voir les décisions :   n°39/SP/PC/ARPT/05 du 25 octobre 2005, relative au litige opposant  
le  fournisseur  de  service  internet/  réseaux  télécoms  sarl  ipat  à  Algérie  télécom  sur  la 
modification des positions ADSL ; n°33/SP/PC/ARPT/05 du 28 aout 2005, relative au litige  
concernant  le  paiement  de  soldes  des  factures  d’interconnexion  entre  les  opérateurs 
ORASCOM TELECOM ALGERIE et ALGERIE TELECOM,  en ligne :  www.arpt.dz   2 - BERRI Noureddine, Les nouveaux modes de régulation en matière de télécommunications,  
Thèse  pour  le doctorat en sciences, filière : droit, faculté de droit et des sciences politiques, 
université Mouloud Mammeri, Tizi-ouzou, 2014, p. 253. 3  - 82، مرجع سابق، ص "فكرة االختصاص التنازعي للسلطات االدارية املستقلة " ، مزاري صربينة.  
4-  BERRI Noureddine, Les nouveaux modes de régulation en matière de télécommunications, 
op.cit.,  p. 253.  5 - METTOUDI Robert, Les fonctions quasi-juridictionnelles de l’autorité de régulation des 
télécommunication,Thèse pour le doctorat en droit, faculté de droit, des sciences= 
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إىل غاية املسامهة يف  ،ضبطية حدود احلل والتحكيموهكذا يتعدى مدلول تسوية النزاعات كوظيفة 
  .1يف إطار سياسة توجيهية وتقوميية للعقد القائم ،والتنظيم احملكم التأطري

 مضمون النزاع/ نيا
ثريها على اإل ختصاص يتلخص مضمون النزاع يف حتديد مفهوم لفكرة الدخول وما مدى 

ولذلك فقد  ،2البيينفالدخول كأسلوب يتشابه يف بعض عناصره مبصطلح التوصيل الضبطي التنازعي، 
، تعريفا للتوصيل البيين يظهر من خالله متييزه عن 3-على غرار املشرع اجلزائري -أورد املشرع الفرنسي

لتايل فمفهوم الدخول يعد أمشل وأوسع، إذ يتحدد أساسا ، 4ما هو إال آلية للدخولفالدخول،  و
 :بثالث عوامل رئيسية 

  ويتعلق بطبيعة الدخول الذي يتضمن حق اإلستعمال الذي مينح املتعامل احلق يف : العامل األول
 .5اإلستفادة من منشآت أو خدمات وهو العامل األكثر استقرارا

 جلانب املادي أي جم: العامل الثاين  .موع املمتلكات املادية املستعملةويرتبط 
 ويتحدد يف العامل الوظيفي الذي يهدف إىل ممارسة أنشطة حمددة قانو: العامل الثالث.  

عتماد على إل ،رد تعريفا خمتصرا ملفهوم الدخولو أنه مل يهنا ما يعاب على املشرع اجلزائري ف
                                                                                                                                                                                     
=économiques et de gestion, université de Nice, 2004, p.261; l’auteur confirme le rôle de 
l’équité dans le processus de régulation qui (traduit bien la nécessité d’aboutir au maintien 
d’un équilibre global à partir d’un déséquilibre partiel ). 1  - 51، مرجع سابق، ص "فكرة االختصاص التنازعي للسلطات االدارية املستقلة " ، مزاري صربينة 

ن اخلدمات املتبادلة واملقدمة  156-02يعرف التوصيل البيين أو الربط البيين وفقا للمرسوم التنفيذي رقم  -  2 السالف الذكر، 
لتهاتف بكل حرية فيما بينهم مهما   بعني لشبكات مفتوحة على اجلمهور، واليت تسمح لكافة مستعمليها  من طرف متعاملني 

ا أو  ا، وتعترب استجابة متعاملي الشبكات العمومية لطلبات التوصيل البيين كانت الشبكات املوصولون  اخلدمات اليت يستعملو
الزامية، وال ميكن رفضها إال يف حالة تعذر تلبيتها على أساس فهرس التوصيل البيين، املصادق عليه من قبل سلطة الضبط طبقا 

املتعاملني لطلبات التوصيل البيين مبوجب اتفاقية بني املتعاملني من ذات املرسوم التنفيذي، وتتجسد استجابة  06لنص املادة 
املعنيني، يتم على ضوئها حتديد الشروط التقنية واملالية للتوصيل البيين، علما أن الشروط الواردة يف االتفاقية تستند اىل فهارس 

ط، تتضمن العرض التقين والتعريفي للتوصيل البيين التوصيل البيين، اليت يعدها املتعاملون كل سنة واليت تصادق عليها سلطة الضب
  .من نس املرسوم التنفيذي 6و 2املرجعي، طبقا للمادتني 

  .، مرجع سابق04-18من القانون رقم  10/12املادة  -  3
4  - Voir l’art. L32/9 du code des postes et des communications électroniques 
www.légifrance.gouv.fr  « on  entend  par  interconnexion  la  liaison  physique  et  logique  
des réseaux ouverts au public…  l’interconnexion constitue un type particulier d’accès mis en 
œuvre entre opérateurs de réseaux ouverts au public. ». 
5 - PERROUD Thomas, op.cit., p. 429. 
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 .1تصاالت اإللكرتونيةعلى خالف نظريه الفرنسي يف جمال اإل ،املعايري السالفة الذكر
بوظيفة تسوية النزاعات، فهو ما يقود على تساؤل مهم وجدي، وهو   أما  حتديد عالقة الدخول

دون أخرى هذا من جهة،  ختصاص واحنصاره يف سلطاتتفسري املقابلة بني حمدودية ممارسة هذا اإل
من خالل مسامهتها يف تسوية النزاعات  ،أخرى حجم األمهية اليت حتتلها هذه الصالحيةومن جهة 

ملرونة والفعالية، فهل مرد كل هذا يعود إىل سياسة منتهجة من قبل الضابط؟ أم أن  بطريقة متتاز 
  .ذلك مرتبط مبدى انفتاح قطاعات النشاط الضبطي على املنافسة؟

ال االقتص ،حتمال الثاين هو األقرب إىل الصوابيبدو أن اإل ادي على حبكم أن فتح ا
وخصوصا القطاع الشبكي وما يقتضيه من ضرورة توفري مجلة من اخلدمات وإيصاهلا إىل غاية  ،املنافسة

لتزامات  ت مرتبطة أساسا بفكرة الدخول أو ما تسمى  املستهلك، سيصطدم ال حمالة بصعو
   .الدخول

فما ما حل النزاع أساس، يتضح وأن الدخول  ميثل حمور وظيفة تسوية النزاعات، وعلى هذا األ
ت الدخول أو النفاذ إىل الشبكات، ميثل    من تدخال ييقتض يذاألمر الإال آلية لتجاوز صعو

وبذلك ضمان منافسة شريفة  ،لعدالة دخول الغري إىل القطاعو ياد، حلعتباره شامال لفعالية، الضابط 
لنتيجة إقتصار، 2ونزيهة لدخول وآلياتهتدخل الضابط ملمارسة االختصاص، على  و  ،النزاع املرتبط 

  .3حمددة سلفاو أين تكون وظيفة التسوية ذات طبيعة استثنائية 
 طبيعة القانونية للتصرفات الفاصلة يف النزاعال: الفرع الثالث

من تكييف كل من القضاء الدستوري واالداري  ،بغض النظر عما مت التوصل إليه سابقا
ا ذات طابع إداري، فاألمر خيتلف لالفرنسيني  هذه  متارس ملاسلطات الضبط االقتصادي على أ

خرية صالحيات تنازعية تفصل من خالهلا يف النزاع القائم، وهنا تتقرر طبيعة هذه السلطات يف األ
لتايل تصدر أحكاما قضائية تلقى  ،ذات طبيعة قضائيةاألول  إطار بروز رأيني أساسيني، أعتربها و

مميزة ر قرارات إدارية يعة إدارية تصدذات طب فهيالفقه، أما الرأي اآلخر قبل طرة كبرية من مشا
                                                           1 - Art. 32/8  du code des postes et des communications électroniques, préc.  « on  entend par  

accès toute mise à disposition de moyens, matériels ou logiciels, ou de services, en vue de  
permettre au bénéficiaire de fournir des services de communications électroniques..  ». 
2- FRISON ROCHE Anne  -Marie, «Le pouvoir du régulateur de régler des différends : entre  
office de  régulation et office juridictionnel civil  », in  FRISON-ROCHE  Marie-Anne(s/dir.),  
Les risques de régulation, Presse de science po&Dalloz, Paris, 2005,  p. 274. 3-  Ibid , p. 275 . 
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  . وخاصة
  سلطات الضبط االقتصادي بوظيفة قضائية / أوال

ختصاص التحكيمي املوكل لسلطات الضبط رغم التطابق احلاصل بني التحكيم التقليدي واإل
حلل النزاعات القائمة بني أطراف النزاع بعيدا عن مرفق عتبارمها وسيلتان قانونيتان ، االقتصادي

طراف النزاع يف التحكيم ال أن ذلك ال مينع من تسجيل بعض إ ،1القضاء الفوارق بينهما، بداية 
حتكام بشخص التقليدي كعدالة موازية للجهات القضائية الرمسية، الذين هلم مطلق احلرية يف حق اإل

من خالل اتفاقهم على اللجوء  ،طرافبناء على إرادة األ هخري إختصاصلث حمايد، يستمد هذا األ
، فأساس قيام 3"اإلتفاق على التحكيم"، يظهر ذلك يف صورة 2للمحكم يف حالة النزاع وليس القاضي

النزاع  كمة يف حسمتالذي يعرب عن رضا األطراف احمل ،تفاقاإلجراء يتعلق بشرط فاسخ هو وجود اال
  .إ.م.إ.ق، وهذا ما تنص عليه أحكام 4القضاءبعيدا عن مرفق 

، ألقيت على طلبة السنة االوىل ماسرت، كلية عبد الرمحن مرية، "حماضرات يف مادة التحكيم التجاري الدويل" تعويلت كرمي، -  1                                                           
  .، طبعة غري منشورة204/2015

يتضمن قانون االجراءات املدنية واالدارية، ج ر ج ، 2008فرباير  25، مؤرخ يف 09-08القانون رقم  من 1011املادة  -  2
  .2008أفريل  23، مؤرخ يف 21ج، عدد

يعرف إتفاق التحكيم على أنه إتفاق بني الطرفني على أن حييال إىل التحكيم مجيع أو بعض املنازعات اليت نشأة أو قد تنشأ  -3
أمحد إبراهيم عبد التواب، اتفاق التحكيم والدفوع املتعلقة : رأنظ ،بينهما بشأن عالقة قانونية حمددة عقدية كانت أو غري عقدية

  : له صورتني مهاو  ، 38و 37 ،، ص ص2009به، دار اجلامعة اجلديدة، االسكندرية، 
شرط التحكيم ويقصد به ذلك الشرط الذي يرد قبل نشوء النزاع ضمن العقد القائم بني الطرفني والذي يتم االتفاق مبقتضاه  -

قبايلي  :، للمزيد أنظرتسوية ما قد يثور بني الطرفني من نزاعات مستقبال بشأن هذا العقد وتنفيذهلعلى اللجوء إىل التحكيم 
/ ، رسالة لنيل درجة دكتوراه يف العلوم" الدول ورعا الدول االخرى على ضوء اتفاقية واشنطنالتحكيم يف االستثمار بني"طبيب، 
 1007املواد من  وكذلك. 122، ص 2012قانون، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، : ختصص

 ، مرجع سابق09 -08من القانون رقم  1010إىل 
طرفني والذي يربمه اخلصوم بعد قيام النزاع، ويتم مبقتضاه لل عن العقد القائم بني اصذلك االتفاق املنف مشارطة التحكيم وتعين -

علي عوض حسني، التحكيم االختياري والتحكيم االجباري يف  :، لالطالع أكثر أنظرحتديد كافة املسائل اليت يشملها التحكيم
الضافة إىل .75، ص 2001، االسكندرية، املنازعات املدنية والتجارية، دار الفكر اجلامعي  1013إىل  1011املواد من ، 

  .، مرجع سابق09 -08من القانون رقم 
4-  Sur  la  question  voir :  TERKI  Nour-Eddine,  L’arbitrage  commercial  international  en 
Algérie, O.P.U, Alger , 1999, P.1 ; AKROUNE Yakout , « Les modes alternatifs de règlement  
des différends :un phénomène en constante expansion en Algérie  »,  RASJEP, n°4, 2008, p. 
30;  voir  dans  le  même  répertoire:  TRARI  TANI  Mostefa,  Droit  algérien  de  l’arbitrage  
commercial international, Berti Editions , Alger, 2007, p. 53 
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متارسها إذ قصادي، التحكيم املمنوحة لسلطات الضبط اإل اتغري أن ذلك خيتلف لدى سلط
إجتهت ملنحها  كون إرادة املشرعهذه األخرية دون وجود أي شرط أو اتفاقية مسبقة، وذلك ل

قتصاد أمر أدى إلضافة إىل أن عوملة اإل، 1صل للقاضيصالحية التحكيم، اليت بدورها تعود يف األ
استخالف أساليبها التقليدية، مما إقتضى من خالل  ،بصفة حتمية إىل تعقيد املعامالت التجارية

احلاجة إىل السرعة والفعالية يف تسوية النزاعات اليت تنجم عنها، مع ظهور فراغ يف اآلليات القانونية 
ا الوص اإلتيان مبرونة وتقنية ال ميكن اجيادها يف عن  فضالفعال، ول إىل حل سريع و اليت من شأ
 .2القضاء الكالسيكي

على إعتبار أن  -وظيفيلقضاء استنادا للمعيار اللطات الضبط االقتصادي مت  تكييف سوقد 
ألهداف الوظيفية هلذه السلطةالصفة القضائية تستشف من اإل إذ  ،-ختصاصات املادية وترتبط 

سلطات الضبط االقتصادي إىل نوع من حتولت   M.A- Frison Roche  ستاذةفحسب األ
تإل- القضاء اخلاص من خالل وظيفة الفصل يف اخلالفات  -ضافة إىل صالحيتها لفرض العقو

بواسطة  ،يةتعتربه جانب من الفقه مبثابة حتول حنو العدالة الدوالأ، وهو ما 3املعهودة هلا بنص القانون
  .4الضبط كوسيط بني السلطتني التنفيذية والقضائية

ال ختتلف عن اإلجراءات القضائية  ،نزاع املتبعة أمام تلك السلطاتالكما أن إجراءات حل 
قضاء استعجايل  مبثابة ،5إخل...من احرتام حلقوق الدفاع، ومبدأ الوجاهية واحلياد، ة هلاواملبادئ اخلاضع

التشكيك يف الطبيعة اإلدارية هلذه السلطات لصاحل  حالةفاصل يف املوضوع، ومما زاد يف  غري أنه
لطابع القضائي، هو  ، أو يف 6التماثل يف طريقة االنشاء، أو يف التشكيلة اجلماعيةجانب متتعها 

  .، مرجع سابق09-08القانون رقم  من 1007املادة  -  1                                                           
 :، منشور على املوقع"التحكيم وطرق التقاضي البديلة لتسوية النزاعات"الشبكة القانونية للنهضة العربية،  -  2

                                                       /www.maktoobbog.com  ) 23/02/2019: عليه بتاريخأطلع ( 
3-  Jeuland Emmanuel, « Régulation et  théorie  générale du  procès », in Frison-Roche Marie-
Anne, les risques de régulation (s/dir.), presses de  science Po et Dalloz, Paris, 2005, p.263. 
4- FRISON ROCHE Anne  -Marie, «Le pouvoir du régulateur de régler des différends : entre  
office de  régulation et office juridictionnel civil  », in  FRISON-ROCHE  Marie-Anne(s/dir.),  
Les risques de régulation, op.cit., p. 270. 5  -  ،رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم يف القانون العام، املرجع "دراسة مقارنة: الدارية املستقلةاهليئات ا" شيبويت راضية ،

  .262السابق، ص 
6- Rachid  Zouaimia, Les  instruments  juridiques  de  la  régulation  économique  en  Algérie, 
op.cit., p. 129.     
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 اع معروض على سلطات الضبط،ز يف كل عملية ن ،طغيان القواعد االجرائية املعروفة عند القضاء
ت وإصدار إضافة إل    .1وامرلأل  هاىل صالحية هذه االخرية يف فرض العقو

وهو نوع من القضاء املتخصص، حبكم  أضحتن سلطات الضبط االقصادي فخالصة القول أ
ريس ما ذا، و أقنع حمكمة استئناف  النوع من  رأت فيها اعتبارات كافية لعدم اختصاص القاضي 

فإن إعتبار هذا  اإلختصاص مبثابة  M.A- Frison Rocheحسب االستاذة و مع أنه  ،النزاعات
حيدد وينظم  ،من منطلق إنعدام أي إتفاق بني طريف النزاع ،نظام حتكيمي مسألة تثري الشك

ارسة وظيفة ممدف  ،مفروض على سلطات الضبطثل سوى إختصاص ميال اإلجراءات، وترى أنه 
   .2الضبط املسبق

  سلطات الضبط االقتصادي بوظيفة إدارية خاصة  / نيا
يرى وأن اختصاص تسوية النزاعات يشكل  ،الفقهجبانب ما مت احلكم به من أن جانب من 

ملنظور الوظيفي ،طابعا مميزا ، 3جيعل من سلطات الضبط االقتصادي أجهزة إدارية يف هيئة قضائية 
  .استنادا لعدة اعتبارات من رفض هذه الفكرةمنه ذلك مل مينع رأ آخر فإن 

لس يرجع ذلكعتبار األول فاإل  لطبيعة القرارات الصادرة عن تلك السلطات، واليت أكد ا
حول القانون املنشىء  1996يف معرض إخطاره عام  ،الدستوري الفرنسي على طابعها اإلداري

وإن كان  وامل أساسية،داري ترتكز على عدة عففكرة القرار اإل ،لسلطة ضبط االتصاالت االلكرتونية
، رغم أن ذلك قد طاملعرب عن الرغبة املنفردة لسلطة الضب ،نفراديبني العامل الفردي اإلأمهها يتأرجح 

راء سلطة إعتبار أن املمارسة الضبطية قد تستدعي يثري بعض الغموض،  ستدالل سلطة ضبط 
م مميزينالسيما جملس املنافسة، كما أن فردية القرار وخماطبته ألشخاص  ،أخرى ، جمرد حكم ال 4بذوا

، مداخلة ألقيت عل هامش امللتقى الوطين حول "السلطات االدارية املستقلة أفضلية ادارية متخصصةاشكالية " فارة مساح،  -  1                                                           
، ص 2012نوفمري  14-13، يومي 1945ماي  8السلطات االدارية املستقلة، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة قاملة 

  .14-01ص، 
2- Marie-Anne  FRISON-ROCHE,  Arbitrage  et  droit  de  la  régulation,  in.,  Marie-Anne  
FRISON-ROCHE,  (s/dir.)  Droit  et  économie  de  la  régulation,  t.3,  Presses  de  Sciences  
Po (P.F.N.S.P) « Hors collection », Paris, 2005, p.p. 223-240.  
3-  Selon une approche doctrinale Citant les propos de :Sonia BENHADJYAHIA, «  la qualité 
de juridiction  se  déduit  de  ses  attributions  matérielles et se rattache aux finalités 
fonctionnelles…celui qui juge doit être qualifié de juge », BENHADJYAHIA Sonia, «La 
nature juridictionnelle des autorités de régulation », R R J, droit prospectif, n°4, 2004, p. 2510 4  -  ،141-139، ص ص، 2009بعلي دمحم الصغري، الوسيط يف املنازعات االدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع، اجلزائر.  
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انعكاسات تعود على كافة و  إشارات يتماشى وقواعد السوق، فالقرار الفاصل يف النزاع قد حيتمل عدة
  .1االقتصاديني املتعاملني

متياز التنفيذ الفوري، فيكون حائز لقوة الشيء يف حني يتجسد  العامل التنفيذي يف إصباغه 
على سبيل املثال يف قطاع  ،2ما يشكل نقطة التباين مع القرار القضائي وهوجرد صدوره، مباملقرر 

أو سلطة الضبط،  اىل القضاء اللجوءيكون ألطراف النزاع حرية  ،االلكرتونية الربيد واالتصاالت
، أما Autorité de Ia chose jugéeمبوجب قرار حائز لقوة الشيء املقضي فيه  يقضي فالقضاء

، Autorité de la chose décidée 3سلطة الضبط فلها الفصل بقرار حائز لقوة الشيء املقرر 
فضال على أن حمتواه ال يبتعد ، امتيازات السلطة العامةإعمال فهي قرارات تنفيذية متخذة يف إطار 

قصد إعادة التوازن داخل السوق  ،اليت تستهدف تقومي سلوك منحرف ،األوامرعن إطار فكرة 
أمام جلنة  متكما   ،حلوال أكثر مرونة وأقل إلزامية من فكرة األوامرتبين ذلك وإن أمكن  ،4القطاعي

  .SEMMARIS 5يف قضية  CREضبط الطاقة الفرنسية  
 ،سلطات الضبط االقتصادي ميكمن يف االجراءات املتبعة أمافاالعتبار الثاين  أما خبصوص

 ، جراءاتوهي متارس صالحية الفصل بني النزاعات، فالظاهر أن القول بدستورية وضع هذه اإل
تعدد مصادر هذه القواعد االجرائية،  ينفيه ،6هلذه السلطات التأسيسيةوإقتصارها على القوانني 

، أعمال امللتقى الوطين السابع حول ضبط النشاط "السلطات االدارية املستقلة: أدوات الضبط االقتصادي" زواميية رشيد، -  1                                                           
  . 6، ص 2013ديسمرب  10-9االقتصادي يف اجلزائر بني التشريع واملمارسة، جامعة الطاهر موالي، سعيدة، يومي 

2-  Rachid  Zouaimia, Les  instruments  juridiques  de  la  régulation  économique  en  Algérie, 
op.cit., p.p. 129-130.    3-  ZOUAIMIA Rachid,  Les autorités de régulation financière en Algérie, Edition Belkeise, 
Alger,  2013,  p.p. 131-132.  4  -  مذكرة لنيل  ،"املنافسة وسلطات الضبط القطاعية يف القانون اجلزائريشيخ أعمر يسمينة، توزيع االختصاص ما بني جملس

القانون العام لألعمال، كلية احلقوق، جامعة عبد الرمحن مرية، جباية، : درجة املاجستري يف القانون، فرع القانون العام، ختصص
  .102-101ص ،  ، ص2009

5-  Voir la décision du 27 juin 2002 sur un différend qui oppose la société SEMMARIS à 
EDF, relatif  aux  conditions  de  prise  en  compte  de  la  multiplicité  des  points  de  
livraison  dans  le dispositif contractuel d’accès au réseau électrique, JORF n°180 du 3 aout 
2002, p. 13229,  en ligne : www.légifrance.gouv.fr. 6  -  لقانون 2016الفقرة الثامنة من دستور  140املادة  .ر .، ج2016مارس  06: ، املؤرخ يف01-16رقم ، املصادق عليه 

  .2016مارس  07: ، الصادرة بتاريخ14ج العدد  .ج
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ختلف القرارات لرجوع مل، أو 2حالة اىل التنظيمأو من خالل اإل، 1أنظمتها الداخليةانطالقا من 
  .  الصادرة عنها

هاد تإج - زوامييةرشيد على حد قول االستاذ - ذا الرأي اخللط الذي وقع فيه وما يزيد االعتقاد
ملصرفية، وما اللجنة اجملس الدولة اجلزائري، الذي ورغم قبول الطعن بتجاوز السلطة شكال ضد قرار 

لطبيعة اإلقراذلك من اإل يتيح لتايل صالحيته لإل، دارية للقرارر  عرتف أغاء وليس النقض، فقد لو
ال التأدييب لوظيفة القضائية وهي متارس صالحية الفصل يف ا   .3هلذه اللجنة 

إل املشرع لطائفة من  هذه ح ختصاص يف  املسائل القضائية، وما منفالثابت أن القاضي ينفرد 
ة الوظائف رتباطها الضبط االقتصادي إال إل لسلطات- الفقه حسب بعض- 4الشبه قضائي

  .ختصاصني يتحدد بغاية كل منهما للفصل يف النزاعإلختصاص التنازعي، فاالشرتاك بني اإل
سيسا املمارسة الختصاص  فالقرارات الصادرة عن سلطات الضبط االقتصاديعلى ذلك،  و

رزة الرتباطها مبمارسة الوظيفة التنازعية ،التحكيمي   .5تعد مبثابة قرارات إدارية ذات خصوصية 
  مظاهر التنافس بني سلطات الضبط اإلقتصادي والقضاء: املبحث الثاين

أن جتد من جيعل ملكانة االختصاص التحكيمي املسند هلذه  ،إذا كان من غري املعرتض عليه
بدءا بفرضية التكامل بني : تتأرجح بني عدة فرضيات يف مواجهة القضاء التقليدي ،السلطات

اجلهازين، وأخرى تتجلى يف مظهر إقصاء هذه الوظيفة الضبطية للقاضي العادي، وانتهاءا بعالقة 
تنافس جتمع اجلهازين، إال أننا جند أن املظهر التنافسي هو الغالب من كل هذا، على خلفية حمدودية 

لألطراف املمنوحة  ،تصطدم حبرية اإلختيار تبقى من الفرضيتني، فعالقة التكامل بني اجلهازينما 
، املتضمن قواعد تنظيم وسري اللجنة 20/04/2005يف  ، مؤرخ2005-04يف قرار غري منشور للجنة املصرفية رقم   - 1                                                           

ال التأدييب، إال أنه مت تدارك هذا االغفال ميوجب األمر  املصرفية، مت النص يف نظامها الداخلي على القواعد املطبقة يف ا
واملتمم، املتعلق املعدل  26/08/2003، املؤرخ يف 11-03املعدل واملتمم لألمر رقم  26/08/2010، املؤرخ يف 04-10رقم

  . 01/09/2010، صادر يف 50ج، عدد . ج. ر. لنقد والقرض، ج
ء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات،01-02من القانون رقم  136املادة  -  2 لكهر حتدد :" على أنه ، معدل ومتمم، يتعلق 

  ".القواعد اإلجرائية املطبقة أمام غرفة التحكيم عن طريق التنظيم
  : ، أنظر)غري منشور( نعمان ضد حمافظ بنك اجلزائر، .، بني ب15/03/2005مؤرخ يف  19598قرار جملس الدولة رقم  -  3

- ZOUAIMIA Rachid,  « les pouvoirs  de  la  commission  bancaire  en matière de supervision 
bancaire », revue Idara, n°40, 2010, p.65. 4 -  J.-L.Autin, « du juge administratif aux autorités administratives indépendantes : un autre 
mode de régulation », RDP, 1988, p.1215. 5- ZOUAIMIA Rachid, les autorités de régulation indépendantes face aux exigences de la 
gouvernance, éd. Belkeise, Alger,2013, p.p.148-153. 
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اجلهازين تشاء، إنطالقا من عدة مزا ومؤشرات يتم اإلعتماد عليها حلسم من املتنازعة يف إخطار أي 
القاضي يف نظر يستبعد  ،إلقصائي فيقتصر على حالة وحيدةا، أما املظهر هذين اجلهازينالتنافس بني 

 -الضافة . ، واملتعلقة حبالة التوصيل البيينصاالت االلكرتونيةتواالنزاع معني حمددة يف جمال الربيد 
   .إىل حالة التنافس اليت تشهد جمال متسع نسبيا مقارنة بسابقيه -طبعا

السلطات، ولتأكيد ما سبق، يقتضي منا الرجوع ملضامني النصوص التأسيسية املنشأة  هلذه 
، وهو بصدد ممارسة سلطة النظر يف املنازعات العادي واستقراء مكامن مزامحة هذه األخرية للقضاء

ت بني  ،الناشئة    .االقتصادية املتدخلة يف سوق املنافسةخمتلف املكو
يتعلق األول من خالل حماولة :  نسجل إرتباط هذا التنافس يف عنصرين ،ويف هذا الصدد

وما حيوزه من خصوصية  ،ة االختصاص التحكيمي لسلطات الضبط اإلقتصاديالتقرب من حقيق
، أما العنصر الثاين فيتمحور حول )املطلب األول(جتعله يتقدم يف منافسة القضاء بشكل جد الفت 

لوظيفة التحكيمية جلعل -رغم عدم التعميم  -سعي املشرع   ، سلطات الضبط االقتصادي املعنية 
من أجل ضمان الشرعية اإلجرائية وهذا جرائية العامة املطبقة أمام القضاء، املبادئ اإلذات بتتمتع 

تتمع التأكيد على ح ،لقرارات هذه األخرية كبعد  وفعالية التدخل ،مية التوفيق بني هذه الضما
 ).املطلب الثاين(خاص ومميز  أمام هذه السلطات

  لسلطات الضبط اإلقتصادي حقيقة االختصاص التحكيمي : املطلب األول
تتمايز إىل حد بعيد عن وظيفة  التحكيميةجند أن الوظيفة  ،إنطالقا مما سبق التطرق إليه

القاضي، هذا األخري الذي جيد نفسه جمربا على اإللتزام حبدود القواعد املفروضة يف االتفاقية املربمة 
ما ميكنها من إجياد  ،من سلطة التقديربني األطراف، وهذا خبالف املمارسة التحكيمية اليت متلك 

حكام القاعدة القانونية، مل اأنسب احللول وفق إعماهل بدأ االنصاف الذي يقتضي بدوره عدم التقيد 
صوصية الطبيعة القانونية خلضافة إل، خرية التحكم فيهاوإمنا جتاوزه لوضعيات ال يكون بوسع هذه األ

ملواجهة القاضي عدة  صورجتعله يف  ،يتمتع به من مزا عدةهلذا اإلحتصاص الشبه قضائي، وما 
  .وهو بصدد ممارسة صالحياته التحكيمية ،العادي

بني احلدود املفروضة لتشمل التأرجح الوظيفة التحكيمية  تتسع حقيقةوعلى هذا األساس، 
الفرع (ختصاص اإلهذا واألبعاد املمكنة ملمارسة  ،)الفرع األول( التحكيمي ختصاصملمارسة اإل

الضافة إىل دوافع  )الثاين   ).الفرع الثالث(للقضاء العادي الوظيفة التحكيمية نافسة مل  مربرةأخرى ، 
 احلدود املفروضة ملمارسة اإلختصاص التحكيمي   :الفرع األول
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خبصوص متتع االختصاصات  ،تصاص التحكيمي عن املبدأ الثابتخال ميكن تصور خروج اال
املعهودة لسلطات الضبط االقتصادي حبصانة املشروعية، ولكن يف نطاق تطبيقي حمدود يقاس 

والتأرجح التشريعي ) أ(إنطالقا من دراسة حتليلية لكل من موضوع النزاع وحاليت التحديد واالستبعاد 
 ). ب(ألطراف النزاع بني التضييق والتوسيع 

  ع وحاليت التحديد واالستبعادموضوع النزا /  أوال
ومدى صالحية تدخل  ،صوص تقييد موضوع النزاعوتتباين الرؤى لدى املشرع خب دتتعد

بت لدى   سلطات الضبط االقتصادي فيه، فقد يتخذ شكل التحديد احلصري أو العام، كما هو 
وسلطة ضبط الربيد  ،لدى جلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها والتأديبية كل من الغرفة التحكيمية
، وكذا سلطة ضبط السمعي البصري، وإن كانت شدة التقييد متباينة بني واالتصاالت االلكرتونية

  .     إعتماد أسلوب االستبعاد كمعيار مغاير  للتقييدكما قد يتم هذه السلطات،  
يف التقييد املسبق  االقتصادي إذ تتجلى خصوصية الوظيفة التحكيمية أمام سلطات الضبط

االت التدو  ،للنزاع اخلاضع هلا خذ شكل حتديد حصري  كما هو حال الغرفة  خل،الذي 
 الفقرة األوىل 52التحكيمية والتأديبية لدى جلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، حيث تنص املادة 

تكون الغرفة املذكورة أعاله خمتصة يف " :على أنه، 1املعدل واملتمم 10-93من املرسوم التشريعي رقم 
تج عن تفسري القوانني واللوائح السارية على سري  ال التحكيمي لدراسة أي نزاع تقين  ا

فالنزاعات ذات الطابع التقين الناجتة عن تفسري القوانني واللوائح اخلاصة بتنظيم بورصة  ،..."البورصة
، مما قد حيد القضائية للجهاتوما عداها يؤول  ،الغرفةاختصاص وحدها حمل لهي  ،2القيم املنقولة

  .3من صالحيات قطاع البوصة  التحكيمية
جمال اختصاصها  واالتصاالت االلكرتونيةكما حدد القانون األساسي لسلطة ضبط الربيد 

  :..األتية تتولی سلطة الضبط املهام"  :لنص على أنه 10و9/ 13مبوجب أحكام املادة 
 وتقاسموالنفاذ  لتوصيل البييناليت تنشأ بني املتعاملني عندما يتعلق األمر الفصل يف النزاعات  -

، يتعلق ببورصة القيم املنقولة، 1993ماي  23، معدل ومتمم، مؤرخ يف 10-93من املرسوم التشريعي رقم  52/1املادة  -  1                                                           
  .املعدل واملتمم، مرجع سابق

  .232، املرجع السابق، ص"دراسة مقارنة -ضبط سوق القيم املنقولة اجلزائري"توايت نصرية،  -  2
لة االكادميية للبحث "بني التنافس والتكامل: حول العالقة بني هيئات الضبط املستقلة والقضاء" عيساوي عزالدين،  -  3 ، ا

لد     .243ص  ،جامعة عبد الرمحن مرية، جباية، كلية احلقوق والعلوم السياسية، 2013، 01، عدد07القانوين، ا
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  .املنشآت والتجوال الوطين
  ."واملشرتكنياملتعاملني  اليت تنشأ بنيالنزاعات  تسوية -

 وتقاسموالنفاذ  مبسائل التوصيل البيين ،ختصاص جملس السلطة تتعلق أساسافالصورة األوىل إل
ال التدخلاملنشآت والتجوال الوطين اليت  العاشرةعكس الفقرة  ،، أين أظهر املشرع تدقيقا حصر 

خبالف نظريه  ، وهذا1املعنيني صورة إتفاقية تربم بني املتعاملني البيينويتخذ التوصيل ورد نطاقها عاما، 
قوي كأن يقوم متعامل ،  2الفرنسي الذي حدد صور النزاعات اليت ميكن أن تنشأ بني املتعاملني

لالتصاالت  املعنيةيف السوق أو  ،االلكرتونية لالتصاالتيف السوق الوطنية  مبمارسة نفوذا معتربا
  .3االلكرتونية

 ،أما سلطة ضبط السمعي البصري فقد ورد تقييد املشرع للنزاع اخلاضع لتحكيم جملس سلطتها
تصال فهو خيص جممل النزاعات الناشئة بني املستغلني خلدمة اإل ،بشكل عام ودون حصر دقيق

لتايل فقد، 4السمعي البصري فيما بينهم أو مع املستعملني وسع املشرع من دائرة االختصاص  و
الوظيفي لسلطة ضبط السمعي البصري، ومن دون إخراج ألي نزاع من دائرة إختصاصها، مقارنة مبا 

  . سبقها من أجهزة  حتكيمية
عتمد ا، االقتصادي جبانب ما سبق من حتديد لفئات النزاع اخلاضعة لتحكيم سلطات الضبط

ستبعاد الفئات اخلارجة عن جمال اختصاص متاما املشرع يف جمال الطاقة على معيار مغاير ، وذلك 
ء والغاز تؤسس لدى : " على أنه 133حيث تنص املادة   ،الغرفة التحكيمية للجنة ضبط الكهر

ستثناء اخلالفات املتعلقة ... تتوىل الفصل يف اخلالفات" غرفة التحكيم"ة الضبط مصلحة تدعى جلن
، كما خترج عن نطاق اختصاص الغرفة النزاعات اخلاضعة إلجراء 5"حلقوق والواجبات التعاقدية

  .                  املصاحلة
حكيمية واملرسوم التنفيذي رغم ذلك نستشف عدم توافق النص املؤسس الختصاص الغرفة الت

  .، مرجع سابق2002ماي  9، مؤرخ يف 156-02رقم من املرسوم التنفيذي  2/1،7املادتني  -  1                                                           
2-  Art. 36-8/1 du code des postes et des communications électroniques, préc, « en cas de refus  
d’accès  ou  d’interconnexion,  d’échec des négociations commerciale  ou  de désaccord sur la 
conclusion ou l’exécution d’une convention d’interconnexion ou d’accès à un réseau… ». 3  -  لربيد واالتصاالت 2018ماي  10مؤرخ يف  04- 18من القانون رقم  10/32املادة ، حيدد القواعد العامة املتعلقة 

  .االلكرتونية، مرجع سابق
لنشاط السمعي البصري، مرجع سابق، 2014فيفري  24مؤرخ يف  04-14من القانون رقم  55املادة  -  4   .يتعلق 
ء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، ،01-02من القانون رقم  133املادة  -  5 لكهر   .مرجع سابق معدل ومتمم، يتعلق 
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لتزامات املوزع اليت ختضع من املادة الثالثة، و  يف الفقرة الثانية 02-194 رت حالة اإلخالل  اليت أ
يعد من صميم الفئات  ، يف حني أن ذلك1لتحكيم الغرفة حسب أحكام ذات املرسوم التنفيذي

اللتزامات التعاقدية"املستبعدة  ، وهنا املعدل واملتمم  01-02مبوجب أحكام القانون  ،"اإلخالل 
ما حكم الغرفة التحكيمية يف حال و ؟، 194-02من املرسوم  3نتساءل عن مدى قانونية املادة 

أن يتم العمل مبقتضى أحكام النص التشريعي وفقا لقاعدة التدرج  هنا حاملرجفعرض نزاع مماثل؟ 
  . اهلرمي
  راف النزاع بني التضييق والتوسيعالتأرجح التشريعي ألط / نيا

 لتشململ تقتصر حمدودية االختصاص التحكيمي يف حتديد موضوع النزاع فحسب، بل إمتدت 
رجحا تشريعيا بني تضييق هلا وتوسيع، فإن كانت الغرفة  ،أطراف العالقة التحكيمية اليت تعرف 

ء والغاز قد مت تقييد اختصاصها يف النزاعات الناشئة بني  ،التحكيمية لدى جلنة ضبط الكهر
، إذ يشرتط لقيام املعدل واملتمم 01-02من القانون رقم  133املتعاملني مبوجب نص املادة 

خذ املتعامل  ء والغاز، و االختصاص أن يكون طريف العالقة التحكيمية متعاملني يف جمال الكهر
إلضافة إىل شكل الزبون املؤهل أو النهائي، مسري أو شكل املنتج، املوزع، الوكيل التجاري، 

لنظر لتعدد موضوعات النزاع 2مستخدم الشبكة ، وهو ما نعتربه تضييق غري مربر لنطاق االختصاص 
 . يف هذا القطاع

 فيها تضييق املشرع ألطراف العالقة التحكيميةوأن اليت يبدو ، الغرفة التحكيمية والتأديبية فإن
لنظر إىل حصر جمال تدخلها يف النزاعات التقنية اخلاصة بتفسري األنظمة واللوائح، كما نلحظ  ،مربرا

ص فأطراف النزاع حمل اختصا ،3النزاعتضييقا أشد من خالل فرض الوسيط طرفا يف العالقة حمل 
لتموين 2002ماي  28، املؤرخ يف 194-02من املرسوم التنفيذي رقم  3/2تنص املادة  -  1                                                            ، املتضمن دفرت الشروط املتعلق 

ء والغاز بواسطة القنوات، ج غري أن املوزع غري ملزم :" ، على أنه2002جوان  20، صادر يف 39ج، عدد. ج. ر. لكهر
لنسبة  ئية أو الغازية عندما يتبني أن ذلك ميكن أن يتم بطريقة أقل تكلفة عن طريق االنتاج الذايت  لطاقة الكهر لتزويد 

ء أو عن طريق استعمال وقو  ء للكهر لنسبة للغاز، ويف حالة االحتجاج ميكن اللجوء إىل حتكيم جلنة ضبط الكهر د آخر 
  ".والغاز

ء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، ،01-02من القانون رقم  2/16و 01املادتني  -  2 لكهر   .مرجع سابق معدل ومتمم، يتعلق 
، يتعلق ببورصة القيم 1993ماي  23ومتمم، مؤرخ يف  معدل ،10- 93من املرسوم التشريعي رقم  9و 6راجع املواد  -  3

، 1996جوان  03، مؤرخ يف 03-96نظام جلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم . املنقولة، املعدل واملتمم، مرجع سابق
م ومراقبتهم، ج   .1997وان ج 01، صادر يف 36ج، عدد. ج. ر. يتعلق بشروط اعتماد الوسطاء يف عمليات البورصة وواجبا
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صة، الوسطاء يف عمليات يف عمليات البور ، 1الوسطاء -:هم 52/2الغرفة حسب نص املادة 
 ،-3الشركات املصدرة لألسهمالوسطاء يف عمليات البورصة و  - ، 2شركة إدارة بورصة القيمالبورصة و 

لسحب يف البورصةالوسطاء يف عمليات البورصة و   .4اآلمرين 
ملقابل فالتطور املتسارع الذي يعرفه قطاع االتصاالت الشبكية واإلعالم السمعي البصري  ،5و

من خالل توسيع دائرة  ،يف القطاعني قيامهاملختلف اخلالفات احملتمل  ؤهو من قاد املشرع حنو التنب
 ، فاملتعامل يف جمال االتصاالت6املشرتكنيأطراف العالقة التحكيمية إىل املتعاملني أو املستغلني وكذا 

املفتوحة  االتصاالت االلكرتونيةيستغل شبكة  ،يتخذ شكل شخص طبيعي أو معنويقد  االلكرتونية
يتخذ هيئة شخص معنوي مستغل و  ،7خدمة االتصاالت االلكرتونية أو يقدم للجمهور/و للجمهور

خلدمة االتصال السمعي البصري التابعة للقطاع العمومي، أو مؤسسات وهيئات وأجهزة القطاع 
، وهذا يف العمومي املرخص هلا، أو املؤسسات والشركات اليت ختضع للقانون اجلزائري املرخص هلا

  .ي البصريجمال السمع
     األبعاد املمكنة ملمارسة اإلختصاص التحكيمي      : الفرع الثاين

ول املشرع خ ،تفاد للنزاعات اليت قد تنشأ نتيجة لتضارب املصاحل بني األعوان االقتصاديني
فاملالحظ أن التحكيم ال  ،)نيا(لبعض سلطات الضبط اإلقتصادي سلطة حتكيمية للفصل فيها 

   .8)أوال( كأسلوب للممارسة الضبطيةكأسلوب بديل لتسوية النزاعات، بل ميكن اعتباره    دوره يقتصر
    إلختصاص التحكيمي كأسلوب للممارسة الضبطيةا / أوال

املعدل واملتمم مل يتضمن أي تعريف للوسيط، وأكتفى مبجرد االشارة اىل االلتزامات  10-93رغم أن املرسوم التشريعي رقم  -  1                                                           
ستعادة أحكام املادة  من نظام جلنة تنظيم عمليات البورصة  2-2/1املفروضة عليه، إال أنه نص على نوعني من الوسطاء 

م ومراقبتهم،  1996ويلية ج 3، املؤرخ يف 03-96ومراقبتها رقم    ، املتعلق بشروط اعتماد الوسطاء يف عمليات البورصة وواجبا
  .معدل ومتمم، مرجع سابق ،10- 93من املرسوم التشريعي رقم  18و 15املادتني  -  2
. ج ، يتضمن القانون التجاري، معدل ومتمم،1975سبتمرب  26، مؤرخ يف 59-75من األمر رقم  40مكرر 175املادة  -  3
  .1975ديسمرب  19، صادر يف 101ج، عدد. ج. ر

  .، املرجع السابق78-77، ص ص، "فكرة االختصاص التنازعي للسلطات االدارية املستقلة " ، مزاري صربينة -  4
  . 425، ص"االختصاص التنازعي للسلطات االدارية املستقلة: بني قضاء وادارة قاضية"  مزاري صربينة، -  5
  . ، مرجع سابق04-14من القانون رقم  55، مرجع سابق، املادة  04-18من القانون رقم  13/10املادة  -  6
    .، مرجع سابق04-18من القانون رقم  10/30املادة  -  7
، رسالة لنيل شهادة دكتوراه يف العلوم، ختصص "مدى انسحاب الدولة من احلقل االقتصادي يف اجلزائر"لكحل صاحل،  -  8

  .316، ص2018ماي  14ون، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، القان
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 الصالحيةألفكار التقليدية احملدودة، اليت إعتربت أن خصوصية االعتقاد ما مت  غالبا
هر املزاحم للقاضي العادي، غري أن فكرة ظيعد مبثابة امل ،سلطات الضبط االقتصاديل ةالتحكيمي

ضبطية، يتم على ضوئها بناء فضاء تنافسي حر   -الضبط االقتصادي املبنية على عقيدة تنظيمية
لتأطري، قضت على هذهقومستقر لل  ها تتالشى على أسواروجعلتاحملدودة املفاهيم  طاعات املعنية 
ال أ ،فكرة الضبطأساسي لختتزل يف مبدأ يعد حمور  الوظيفة التنازعية، هذه األخرية اليت  خصوصية

إىل إجياد حلول تتسم بدوره ، الذي يسعى   « Le principe d'équité »وهو مبدأ االنصاف
 تكون خمرجا للوضعيات غري الطبيعيةل، « pragmatique et téléologique » لواقعية والغائية

ا وال مل يكن بوسع القاعدة العامة اليت    .التحكم فيهامساير
ا إنصاف وظيفة تسوية النز 1متطلبات وقواعد عدة وفقعلى أن يتم ذلك  اعات ، من شأ

ا صفها كنظام للضبط القانوين املتطور مع تطور السوق واملتدخلني بو  ،بواسطة التحكيم يف حد ذا
، 3ستلزم احلكم مبقتضى هذا املبدأوإ در هو من ،1996 فالقانون الفرنسي لالتصاالت لعام، 2فيه

 هلق حالة من التوازن العام، من خالل استبعادخمن منطلق السعي حنو هذا األخري ، فأخذها 3املبدأ
  . بني املتعاملنيوالعدالة كل املظاهر املناهضة لتكريس الشرعية ل

مها من منظور النص احدإ: يتم من خالل استعراض مبدأ االنصاف من زوايتنيسيبدو أن ذلك 
  ).ب(عنها ، واألخرى من خالل القرارات التحكيمية الصادرة)أ(التشريعي

  مبدأ االنصاف من زاوية النص التشريعي  - أ
نلحظ أن القانون رقم  ،التحكيمي املؤطرة لالختصاصالتأسيسية و النصوص من خالل إستعادة 

طار ويف هذا اإل... : "تنص على أنهاليت منه  13، ومبوجب أحكام الفقرة األوىل من املادة 18-04
السهر على وجود منافسة فعلية ومشروعة يف سوقي الربيد  -: تتوىل سلطة الضبط املهام اآلتية

، "..ختاذ كل التدابري الضرورية لرتقية أو استعادة املنافسة يف هاتني السوقني االتصاالت االلكرتونية
التدابري "عبارة يد مبدأ االنصاف يف إطاره العام، فهي اإلشارة الوحيدة اليت مبقتضاها يتم جتس

الرامية إىل ، الغائي -ذات البعد الواقعيالوسائل اإلجراءات و ختاذ خمتلف  تسمحهي من " الضرورية
بعني االعتبار ضرورة التوصل إىل توازن القوى التنافسية، مراعاة املصلحة العامة، إلزامية احرتام حقوق األطراف  خذاألمنها  -  1                                                           

  .، مرجع سابق82، ص"التنازعي للسلطات االدارية املستقلة فكرة االختصاص " ، مزاري صربينة : أنظر، املتنازعة
2 - Rachid  Zouaimia, Les  instruments  juridiques  de  la  régulation  économique  en  Algérie, 
Algérie, op.cit., p.134.   3 - Voir l’art.36-8 I alinéa 2 du code des postes et des communications électroniques, préc. 
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حكام القاعدة القانونية واستبعاد، سوق تنافسية مستقرةضمان      .التقيد 
   الصادرة مبدأ االنصاف من زاوية القرارات التحكيمية  - ب

 الوقوف على مدىمن  ناكنمت واالتصالت االلكرتونية،سلطة ضبط الربيد مل تصدر قرارات عن 
سجل سابقة إال أنه يف حاالت ، تسوية النزاعاتلالوظيفة التنازعية  بدأ اإلنصاف يف إطار مب األخذ 

هلا  ةاملخول الصالحيات جتاوزت أينالسلكية والالسلكية،  واملواصالتالربيد  ضبطالسلطة  إحنرافا من
، كحال القرار يف اإلطالقصالحيات ال متلكها ل وانتحاهلا ،قصد إعادة التوازن داخل القطاعقانو 

43/SP/PC/ARPT/2005  دعاءات املتعامل اتصاالت اجلزائر حول التحايل املتوقع من املتعلق 
وهو  ،املايل بني أطراف العالقة التعاقديةمقبوال إلعادة التوازن كان تدخلها  فأوراسكوم تليكوم اجلزائر، 

 .تطبيقات مبدأ اإلنصاف صميم ما يعد من
املتعامل  قها بهحلأعن األضرار اليت كمتعامل   تعويض اتصاالت اجلزائر  إال أن التدخل من أجل

OTA  تدخل القضاء وإبراز من هنا كان البد من و ، 1الختصاص األصيل للقاضي مساسايعد
 .فقه جملس الدولة كجهة رقابة وترشيد حقيقية وفعالة دور

 تكريس للشرعية والعدالة، مبعىن هوالضابط وفق أسلوب تحكيم الكن القول، أن مييف األخري 
 مما ،اإلنصاف مبدأ مقتضيات إعمالبني و  ،العامة للقانونقواعد تطبيق البني التحكيم وفق تمازج ال

 .2فقهيةالوظيفة ال  الصادرة  مبنزلة القرارات التحكيميةهذه جيعل من 
 
  

    املمارسة التحكيمية للنزاع/ نيا
املمارسة التحكيمية جتسيد قتضي يسلوب املمارسة الضبطية لالختصاص التحكيمي، أجبانب 

يضمن تسوية مالئمة للنزاعات، من خالل تفعيل آلية  فعال نظام إجرائي ضرورة إقرار، هللنزاع بدور 

                                                           1- Art.3  de  la  décision  n°43/SP/PC/ARPT,  préc., « ORASCOM  TELECOM  ALGERIE  
est  tenu  de  verser  à  ALGERIE  TELECOM,  sous  un  délai  ferme  de  huit  jours  à  
compter  de  la notification qui lui sera faite de la présente décision, la somme de 821.997DA 
HT à titre   de réparation du préjudice subi par ce dernier en relation avec l’exploitation sans 
préavis de la messagerie vocale d’ORASCOM TELECOM ALGERIE ». 
2- ZOUAIMIA Rachid, Les instruments juridiques de la régulation économique en Algérie, 
op.cit.,  p. 133.  
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، )ب(يف القضية لتحقيق ، والقيام )أ(من قبل األشخاص املؤهلني قانواألجهزة التحكيمية إخطار 
  ).ج(ىل حلول والبت يف النزاع املعروضقصد التوصل إ

 إخطار األجهزة التحكيمية  - أ
ن املشرع اجلزائري قد  بسلطات الضبط اإلقتصادي،اخلاصة  القانونيةالنصوص ستقراء  جند 

وغرفة  ،لس سلطة الضبطوجم ،والتأديبية الغرفة التحكيمية كل من على مستوىاإلخطار  آليةجسد 
مستقرا وال مكتمال، فقد تجسيد مل يكن السلطة ضبط السمعي البصري، غري أن هذا التحكيم دون 

لتحكيم،  أقرت أحكام هذه النصوص متايزا يف دائرة األشخاص املخول هلم إخطار األجهزة املعنية 
إلضافة إىلأحيا  و دأحيا توسعا طر  فنشهد لكيفية إجراء  اإشار عدم أخرى تضييقا عكسيا، 
بوجوب إخطارها بناء  ،والتأديبية بتقييد تدخل الغرفة التحكيمية املشرع إذ اكتفى ،1اإلخطارهذا 

من  46على طلب من جلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، أو يطلب من املراقب املذكور يف املادة 
ري يالوسطاء أو شركة تس قبلطلب من من خالل املعدل واملتمم، أو  10-93املرسوم التشريعي رقم 
لسحب يف البورصة، أو بناء على  أو األمرين سهمأو الشركات املصدرة لأل ،بورصة القيم املنقولة

على  ،على املشرع أنه وسع من جهات اإلخطار يالحظ ، وما2تظلم يقدمه أي طرف له مصلحة
لبورصةدائرة اإلحمصور يف أن موضوع النزاع من  رغمال ، ختالف يف تفسري القوانني واللوائح املتعلقة 

ثري مب   .اشر على سري البورصةهيك على أن هذا النوع من اخلالفات ليس له 
كل من لعلى وجوب إخطار سلطة الضبط  04- 18املشرع ضمن القانون رقم  ونصهذا 

يف حالة وجود أفعال ذات وصف جزائي وصلت إىل علمها مبناسبة قيامها  ،السلطات القضائية
القرار  كذلك  نص عليهما وهو ، 3إختصاصاتهوجملس املنافسة عن كل ممارسة تندرج ضمن  مبهامها،

هم شخاص الذين هلم احلق يف اإلخطار ن األأقر أين  ،SP/PC/2002/08االجرائي رقم 
الذي حدد شكليات اإلخطار الذي جيب أن يقدم يف عريضة مكتوبة  SP/PC/2002/08ستثناء القرار االجرائي رقم  -1                                                           

الضافة إىل ثالثة نسخ تقدم لسلطة الضبط ئق الضرورية حمررة بعدد من النسخ يساوي عدد األطراف  لو    :أنظر ،مرفقة 
- Voir l’art.1er /3 de la décision n° 08/SP/PC/2002, relative aux procédures en cas de litige  
en matière d’interconnexion et en cas d’arbitrage, préc. 2  -  معدل ومتمم، مرجع سابق10-93من املرسوم التشريعي رقم  52،54، 46املواد ،.  

  
لربيد واالتصاالت 2018ماي  10مؤرخ يف  04-18من رقم  18و 17املادتني  -  3 ، حيدد القواعد العامة املتعلقة 

 .االلكرتونية، مرجع سابق
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إلضافة إىل األطراف املشاركة يف النزاع،  لنزاع القائم،  وکل متعامل أو مستعمل تتأثر مصاحله 
لنشاط السمعي البصري 04-14القانون رقم  وهذا خبالف ،1مجعيات محاية املستهك  ، املتعلق 

يكون قد وفق لذلك  ،لدائرة حق اإلخطار وبتوسيع املشرع ،2الذي مل يشر إىل أية جهة لالخطار
ال ت حادة يف هذا ا ا أن تسبب إضطرا ذا القطاع من شأ  . على خلفية أن النزاعات املرتبطة 

لرجوع إىل املادة  املعدل  01-02من القانون رقم  133وخبصوص غرفة التحكيم فإنه و
تدعى غرفة التحكيم تتوىل الفصل : تؤسس لدى جلنة الضبط مصلحة "  :اليت تنص على أنهواملتمم 

يتضح أن إخطار ل ،.."اليت ميكن أن تنشأ بني املتعاملني بناء على طلب أحد األطراف اخلالفاتيف 
حق اإلخطار يف املشرع من  ايقيضت وهو ما يعدأطراف النزاع فقط،  مقتصر علىالتحكيم  غرفة

جلهازين     .السابقي الذكرمقارنة 
 لتحقيق يف القضيةالقيام   - ب

أن يكون ضمن تطلب ي هو ما، و خطار من املدعيإليبدأ التحقيق مبجرد تلقي سلطة الضبط ا
 األمر خيتلف من سلطةغري أن  ،3عن األدلةسلطة الضبط جهاز متخصص يف البحث والتحري 

جند أن املشرع اجلزائري قد أقر هلا مبوجب املادة  ،، فعلى مستوى غرفة التحكيمأخرىإىل ضبط 
ت بنفسها أو بواسطة  ،املعدل واملتمم 01-02من القانون رقم  135/2 لتحر سلطة القيام 

، ويف غياب النصوص والسماع إىل الشهود غريها، كما خول هلا إمكانية تعيني خرباء عند احلاجة
ألالتطبيقية املوضحة ملختلف إجراءات التحقيق، ميكن اإل لقواعد العامة، وذلك  خد ستعانة 

 .4 إ.م.إ.قواملنظمة يف  ،داريالجراءات املتبعة من قبل جهات القضاء اإل
هذا األخري  أنه مبجرد إخطاره يقوم ،SP/PC/2002/08من القرار رقم 03أقرت املادة قد و 
م 10وخالل  ئق املرفقة به إىل األطراف املذكورة يف العريضةبتبليغ  ،أ عن طريق  ،نسخة منه والو

                                                           1 - Voir Article 1er/2, 3, 8, Décision N °08/SP/PC/2002, Op. Cit. 2  -  الشارة 04-14مل يشر القانون رقم إىل  ألطراف احلق يف اخطار جملس السلطة حول النزاع اخلاضع للتحكيم وإمنا اكتفى 
  . أطراف النزاع التحكيمي، يف انتظار صدور النصوص التطبيقية من أجل تفاصيل أكثر حول االجراء التحكيمي

3 - JEULAND Emmanuel,"Régulation et théorie générale du procès", in FRISON ROCHE 
Marie-Anne(S/dir), Les risques de la régulation,V3, séries droit et économie de la régulation, 
ed Science po et Dalloz, Paris, 2005, p. 261. 

حتاكي إجراءات التحقيق املتبعة من قبل سلطات الضبط الفرنسية املخول هلا إختصاص الفصل يف النزاعات، تلك املتبعة من  -  4
                                 :                                   طرف احملاكم االدارية، للمزيد أنظر

- JEULAND Emmanuel, Op. cit, p. 261.                                                                                                                                                                               
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الستالم، رسالة موصي عليها مع اإل آلجال احملددة للرد على إشعارهم  إلضافة إىلشعار 
ريخ تبليغ النسخة  ،يوما 20ى صأقواليت ال تتجاوز كحد اإلدعاءات املوجهة ضدهم،  حتسب من 

لس السلطة،  من اإلخطار، وبعد الرد من املدعى عليه وفق نفس األشكال املتبعة يف إخطار املدعي 
 15يف غضون ال تتجاوز حدود  ،تتوىل هذه األخرية تبليغ املدعي وتعذره بضرورة تقدمي مالحظاته

ريخ تبليع مذكرات بتنظيم جلسة يقوم بدوره الذي  ،تعيني مقررا يقوم الرئيس بنوه ،1الرد يوما من 
ويوقع عليها األطراف ، بعدها حيرر حمضر بكل املعاينات والوقائع ،2علنية لسماع األطراف املعنية

ا مل يكن ذ، هذا يف حالة رد املدعي عن مذكرة رد املدعي عليه، أما إ3ويسلم لكل واحد منهم نسخة
  . وملزم لألطراف املتنازعة جملس السلطة يف النزاع مبوجب قرار غيايب حينها يفصل ،ذلك

تتطابق مع اإلجراءات املتبعة من  ،راءات املتبعة من قبل جملس السلطةجلإلشارة وأن هذه اإل
 .4 إ.م.إ.قواملنظمة يف  ،قبل جهات القضاء االداري

لتحقيق يف املشرع لم مينحها ف ،لنسبة لسلطة ضبط السمعي البصريأما  صالحية القيام 
وهو  ،والتأديبية لتحكيميةاالغرفة  ىمستو  ىاملوقف الذي تبناه علنفس النزاعات املعروضة عليها، وهو 

ا ما يرجع  النزاعات املتعلقة بتفسري القوانني واللوائح واملقتصرة على لطبيعة النزاعات اليت ختتص 
لبورصة  .5التحريو عمليات البحث لجوء الل فضها مما ال يستدعي ،املتعلقة 

  إصدار قرار حتكيمي يبت يف النزاع  - 3

                                                           1- Art n°02 de la décision n°03/PC/SP/2002 du 08/07/2002 relative aux procédures en cas de 
litige en matière d'interconnexion et en cas d'arbitrage.www.arpt.dz/ 2- «Après examen des plaintes, répliques et observations écrites  reçues des parties intéressées, 
et dans un délai qui ne peut excéder trente (30) jours calendaires après leur date limite de 
réception, le Conseil de l’Autorité de régulation de la poste et des télécommunications tient 
une audience publique pour entendre les parties en débat contradictoire.», Article 3/1, 
Décision N °08/SP/PC/2002, Op.cit. 
3 - «Toutes les constations faites donnent lieu à l’établissement d’un procès-verbal établi par 
le rapporteur. Ce  procès-verbal  est  signé  par  les  parties,  qui  en  reçoivent  copie  aux  fins  
d’observations  éventuelles. », Article 3/5,6, Décision N °08/SP/PC/2002, Op.cit. 4-  يتضمن قانون االجراءات املدنية واالدارية، مرجع سابق2008فيفري  25املؤرخ يف  09-08القانون رقم من  838املادة ،.  

هية،  -  5   .178، املرجع السابق، ص"احلقل االقتصاديالتحكيم أمام السلطات االدارية املستقلة كوسيلة لرقابة " خملوف 
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صدار القرار التحكيمي، فمن جانب جملس سلطة الضبط فإن قراراته  املنازعات نتهيت
مع إعتبار سرية األعمال الذي يقف عائقا أمام مبدأ ، 1ة تصدر بعد عقد جلسة علنيةيالتحكيم
إال حبضور مخسة أعضاء على األقل،  تصحوال ، 2يعد األصل لدى سلطات أخرى وهو ماالعلنية، 

ألغلبيةيتأين  ستها الذي هذا األخري ، 3ويف حالة التساوي يرجح صوت الرئيس ،خذ قراراته  يتوىل ر
هذا القرار إىل األطراف املعنية  املدير العام للسلطة تبليغيليها األمانة التقنية، املدير العام مع تويل 

م  )03(ة خالل ثالث على نشره، ويعد هذا القرار ملزم وقابل للتنفيذ من  مع السهرصدوره، ل املواليةأ
عتباره من الشكليات اجلوهرية4ألطرافلريخ تبليغه  ومن ، 5، وال يشرتط يف القرار سوى تسبيبه 

  .6ضمن املبادئ العامة للقانون
: " على أنهاملعدل واملتمم  01- 02من القانون رقم  135فتنص املادة  الغرفة التحكيميةأما 

ختاذ قرار مربر ، واليت يفهم منها أن املشرع اكتفى .."تفصل غرفة التحكيم يف القضا اليت ترفع إليها 
يذها، وهذا طرق تنفال إلشارة إىل وجوب تعليل القرارات التحكيمية، دون بيان كيفية اختاذها و 

                                                           1- « …Conseil de l’Autorité de régulation de la poste et des télécommunications tient une 
audience publique pour entendre les parties en débat contradictoire », Article 3/1, Décision N 
°08/SP/PC/2002, Op.cit. 2  -  ملنافسة، ج2003يوليو  19، مؤرخ يف  03-03من من األمر   28املادة ، صادر يف 43ج، عدد  .ج .ر .، يتعلق 

لقانون رقم 2003يوليو  20 ، صادر يف 64ج، عدد .ج .ر .، ج2003أكتوبر  25، مؤرخ يف 12-03، معدل ومتمم 
لقانون رقم 2003أكتوبر  26 ، صادر يف 36ج، عدد .ج .ر .، ج2008نيو يو  25، مؤرخ يف 12-08، معدل ومتمم 
  .2008يوليو  02

لربيد واالتصاالت، مرجع سابق04-18من القانون رقم  21املادة  -  3   .، حيدد القواعد العامة املتعلقة 
4- «Le Directeur général de l’Autorité de régulation de la poste et des télécommunications 
notifie la décision du Conseil aux parties dans un délai de trois (03) jours ouvrables et en 
assure la publication et le suivi de son exécution. »,Article 5, Décision N °08/SP/PC/2002, 
Op.cit. 5-  خيتلف التسبيب عن السبب، فهذا األخري يعد ركنا أساسيا لقيام مشروعية القرار االداري، أما التسبيب فهو إحاطة القرار
بكافة األسباب والدوافع اليت دفعت إىل اختاذه فيصبح من الشكليات اجلوهرية إذا ما نص املشرع على ذلك، ويرتتب على ختلفه 

القضاء االداري يف " بودريوة عبد الكرمي، : م بعدم مشروعية القرار لعيب يف ركن الشكل ال السبب حول املسألة، للمزيد أنظراحلك
  .27-9، ص ص، 2005، 06، جملة جملس الدولة، عدد"الواقع واآلفاق: اجلزائر

ر جملس الدولة مسألة تسبيب ال -6 قرارات الصادرة عن السلطات االدارية يف قضية بونني بنك ضد حمافظ بنك اجلزائر أ
  =أن املقرر املعد املتضمن وقف اإلعتماد جاء غري مسببا خمالفا بذلك إحدى املبادئ العامة للقانون اليت" املستقلة، حيث قضى

، 1999فيفري  09، صادر بتاريخ 13تشرتط يف هذه احلالة تسبيب القرار الذي يضر حبقوق الطرف اآلخر، راجع القرار رقم  =
 .www.conseil-etat-dz.orgضد حمافظ بنك اجلزائر ) بونني بنك( قضية احتاد البنك املؤسسة املالية 
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التحفظي ضمانة  كما يعد إجراء التدبري  ،راجع لغياب النصوص التنظيمية املنظمة للسلطة التحكيم
ا  ة يف جمال حوهذا خبالف املشرع الفرنسي الذي أقرها بصورة واض ،الغرفة التحكيميةمكرسة تنفرد 

لطلب األصلي حمل النزاع  .1الطاقة والربيد، على أن يكون ذلك مقرو 
عمليات البورصة ومراقبتها،  للجنة تنظيمالتأديبية و التحكيمية على الغرفة  األمر يصدقنفس 

ا، هقرارات التحكيمية، إذ مل يبني لنا كيفية اختاذها، وال مدى إلزاميتللاملشرع أي اهتمام  ل يو ملحيث 
إلشارة إىل أن الغرفة تفصل حبكم ال معقب عليها ، و 2وال طريقة نفاذها يف  كما هو الشأن  ،كتفى 

فهم منها أن املشرع يريد إحالتنا إىل القواعد العامة املوجودة يف يواليت ميكن أن  ،3القضا املستعجلة
اليت تنص على أنه جيب الفصل يف الدعاوى االستعجالية يف أقرب اآلجال، وجيب أن  ،إ.م.إ.ق

  .4النفاذتكون األوامر االستعجالية معجلة 
ا انعقاد  إشرتطفقد  ،سلطة ضبط السمعي البصري أما خبصوص املشرع اجلزائري لصدور قرارا

ألغلبية املطلقة، ويف  ،5أعضاء على األقل) 05(ر مخسة و ضحبمداولة  يتم فيها اختاذ قرارات السطة 
 .6مرجحاحال تساوي األصوات يكون صوت الرئيس 

  للقضاء العاديالوظيفة التحكيمية نافسة مربرة ملدوافع  : الفرع الثالث
املعتمدة  إىل البدائل للجوء األطراف املتنازعة اليت دفعتوالدوافع احلديث عن  االعتبارات  إن

ا يف خصوصية  ،- حمل الدراسة-يالتحكيماالختصاص  السيما ،للفصل يف النزاعات جتد مربرا
للقاضي جتعل منه منافسا  ،عدة وما حيوزه من مزا ،7الشبه قضائي تصاصخالطبيعة القانونية هلذا اال

ت اليت ميكن أن تعرتض هذا األخري العادي يف  يف ممارسة دوره التحكيمي، على خلفية الصعو
                                                           1-FOUGOUX Jean-Louis, « L’adéquation des mesures d’urgence», in RISON ROCHE(s/dir.),  

Les risques de régulation,  v3,  Presse de science po et Dalloz,  Paris,  2005,  p.p.242-243 .  2  -  ،335، مرجع سابق، ص"دراسة مقارنة -ضبط سوق القيم املنقولة اجلزائري"توايت نصرية.  
  .معدل ومتمم، مرجع سابق، 10-93من املرسوم التشريعي رقم  57املادة  -  3
  .، مرجع سابق09-08القانون رقم من  304و 229املادتني  -  4
  .، مرجع سابق2014فيفري  24مؤرخ يف  04-14من القانون رقم  81املادة  -  5
  .رجع نفسهاملمن  83املادة  -  6
لنيل شهادة دكتوراه علوم يف القانون  ، أطروحة مقدمة"السلطات اإلدارية املستقلة يف ظل الدولة الضابطة "خرشي إهلام،  -  7

  : ، وأنظر كذلك269، ص  2014/2015، سطيف، 2العام، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة سطيف
FRISON ROCHE Anne  -Marie, «Le pouvoir du régulateur de régler des différends : entre 
office de  régulation et office juridictionnel civil  », in  FRISON-ROCHE  Marie-Anne(s/dir.),  
Les risques de régulation, Op. cit , p. 270. 
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إلضافة إىل حرية أطراف النزاع بني اللجوء للقاضي  ،)أوال(قنية والتخصصمواجهة قواعد عالية الت
، فاإلشكال ال يثار )نيا(أو اللجوء لكليهما يف ذات الوقت ،العادي أو سلطات الضبط اإلقتصادي

شأة هلا على أية صورة من نيف حالة اللجوء إىل سلطات الضبط اإلقتصادي لعدم نص قوانينها امل
   .1من ق إ م إ 1045تعارض اللجوء إىل القضاء مع أحكام نص املادة  صور اإلتفاق، وإمنا

 منافسة للقضاء العادياالختصاص التحكيمي كوسيلة   -أوال
كيد أغلب الفقه الفرنسي يعد اإلختصاص التحكيمي من أبرز األشكال البديلة  2على حد 

ا البعض من سلطات الضبط اإلقتصادياليت للفصل يف النزاعات، و   نافسة القضاءمل خصت 
لتغري التجاري واإلقتصادي، املنازعات ذات الطابع يف  السيما، 3وختفيف العبء عليه املتميزة 

كفاءة والتطور العتبارات املالئمة والتكيف مع واقع شديد الرتكيب، مقارنة مبا للسلطات الضابطة من  
   .وقدرة ملواجهة تلك املسائل

لتحكيم الضبطيهذا العنصر سنستعرض من خالل  ،وعليه  مفهوم الوسائل البديلة وعالقتها 
لقضاء العادي أفضلية اإل، وكذا )أ(  .)ب(ختصاص التحكيمي مقارنة 
لتحكيم الضبطي -أ  مفهوم الوسائل البديلة وعالقتها 

لتقارب يف النزاعات لفضللوسائل البديلة  على غرار التعريفات اليت وضعت ، واليت متيزت 
ا ، فقد عرفتاجممله لث حمايد بدل إ" :على أ عتماد كل وسيلة يتم بواسطتها اللجوء إىل طرف 

دف الوصول إىل حل للنزاع املطروح  AMISTELIS، ويعرفها األستاذ 4"الدعوى القضائية 
Loukes »  « ا جمموعة من اإلجراءات اليت تشكل بديال عن احملاكم يف حسم "  :على أ

لث نزيه وحياديالنزاعات، وغالبا ما تستوجب  نفس السياق يعرفها األستاذ  ويف ،5"تدخل شخص 
« CHARLES Jarrosson » جمموعة غري حمددة من اإلجراءات القانونية حلل  ":ا

لد "يف حتقيق فعالية التحكيم التجاري الدويلدور القاضي "تعويلت كرمي،  -  1                                                            لة االكادميية للبحث القانوين، ا ، 15، ا
  .137، جامعة عبد الرمحن مرية، جباية، ص 01،2010عدد

  .270، املرجغ السابق، ص "السلطات االدارية املستقلة يف ظل الدولة الضابطة "خرشي إهلام،  -  2
3 - CORNU Gérard, «Les modes alternatifs de règlement des conflits. Rapport de synthèse», 
RIDC. Vol. 49, N°2, Paris, 1997, p. 316. 4  -  ،ط ، الراي مجال، 27، ص2009أودجيا بنسامل، الوساطة كوسيلة من وسائل البديلة لفض املنتزعات، دار القلم، الر

متوفر  ،"البديلة يف املقاضاة لتسوية النزاعات التعاقدية من خالل قانون التحكيم اجلديد والوساطة االتفاقية الشفافية يف الطرق"
   ).23/09/2019: أطلع عليه بتاريخ( www.maktoobbog.com/: على املوقع

ن عالء، الوسائل البديلة حلل النزاعات التجارية -  5 ر   .53، ص2008اجللبياحلقوقية، بريوت، دراسة مقارنة، منشورات : آ
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دف إجياد حل غري قضائي  ،النزاعات لث  واليت تنطوي يف أغلب األحيان على تدخل شخص 
واليت  M.A.R.Cكما تعد التسمية األكثر شيوعا يف اللغة الفرنسية خمتصرة ب  ،1"هلذه النزاعات

ويف اللغة  « Modes alternatifs de Règlement des Conflits »تدل على خمتصر 
 « Alternative Dispute Resolution »2  ــلوهي خمتصر  A.D.Rاإلجنليزية تعرف ب 

قي دول العامل   .4 فيها اجلزائر مبا 3 لينتشر بعدها هذا املفهوم يف 
س أن نضيف يفو  ، األول جاءت به االستاذة العام بوجهه تعريفني للتحكيم هذا السياق ال 

M.A- Frison Roche يتم من خالل تشكيل حمكمة ووضع : "مفاده أن هذا اإلجراء، و
لينتج لنا عمال  ،إجراءات، حيث تكون العناصر األساسية حمددة بواسطة عقد مربم بني أطراف النزاع

نوع :" الثاين فيقصد بهأما  ،5"من طبيعة قضائية صادر عن حمكمني خواص يفصلون يف النزاع كقضاة
م احلرة ،من القضاء اخلاص ووسيلة بديلة عن قضاء الدولة على  ،يتفق فيه األطراف مبحض إراد

 ،6"قضائيةقيمة  مبقتضى قرار له  ،اللجوء للتحكيم حلل فيما قد يثور بينهم من نزاعات يف املستقبل
أن الوسائل البديلة حلل النزاعات تقوم على  ،التعريفاتما سبق من  لى ضوءليتضح لنا جليا ع

لث قد يكون حمكما أو وسيطا أو مصلحايتلخصان يف  هامنيعنصرين  إجياد ، و اللجوء إىل شخص 
  .غري قضائية للنزاعات حلول

حكيم، من الوسائل البديلة حلل النزاعات إىل جانب التعدة أنواع أخرى من  إبتكارهذا ومت 
                                                           1- «Les modes alternatifs de règlement  forment une catégorie ouverte, et donc mal délimitée 

qui regroupe un ensemble  des  modes  de  règlement  des  différends.  On  ne  peut  dès  lors  
attendre  de  éfinition  précise. L'expression  ésigne  les  modes,  principalement  pacifiques,  
de  règlement  des  conflits,  c'est-à-dire  ceux  qui visent à mettre les parties d'accord sur la 
solution et qui ont en commun le plus souvent de faire intervenir un tiers et de se démarquer 
du système juridictionnel.; CHARLES Jarrosson, « Les modes alternatifs de règlement des 
conflits. Présentation générale », RIDC. Vol. 49, N°2, Paris, 1997, p. 329. 2  - ن عالء، الوسائل البديلة حلل النزاعات التجارية ر   .، املرجع السابق52دراسة مقارنة، ص: آ
3 - ETRELLARD Claire,"Les modes alternatifs de résolution des conflits en matière civile et 
pénale: état des lieux",R.R.J.,N°03,2003,P.1927.  4  -  حول الطرق البديلة لتسوية النزاعات) 2008جوان  16 -15( سبق وأن نظمت احملكمة العليا يومني دراسيني.  
5- Frison- Roche Marie-Anne, « arbitrage et droit de la régulation », in Frison-Roche Marie-
Anne  (sous/dir.), les  risques  de  régulation,  presses  de  science Po et Dalloz, Paris, 2005, p. 
جي،  -  6 .224 لقضاءمدى فعالية الوسائل البديلة حلل املنازع"دمحم أنور    .، املرجع السابق"ات وعالقتها 
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ما  يتوافقانوالصلح، اللذان  1الوساطة رزهابأ الوسائل البديلة  يعدان من ضمنمع التحكيم يف كو
لث  ويشهدان، الدولة لقضاء ما بينهما النزاع املطروح فضمن أجل حمايد تدخل طرف  ، إال أ
حل كصنع القرار  يسعه الوسيط ال ف، إذ جند الوساطة تتمايز عن التحكيم، مؤشرات يف عدة خيالفانه
لنسبة للطرفنيللمقاربة بني  يسعىبل  النزاع، هيك2مواقف ووجهات النظر   عدم إلزاميةعن  ، 

 وجعل األطراف ملزمون به،سلطة صنع القرار، يتمتع بم الذي يحكتال خبالف، وهذا 3اقرتاحاته
النظر عن املصاحل الشخصية  بغضحلقوق القانونية حمل النزاع، يف التحكيم  إلضافة إىل التقيد

التحكيم يف حني أن ، 1طراف النزاعأعلى حل ودي يرتضيه ما يبحث دائما ف 4الصلح أمالألطراف، 
 لنسبة للوكالةوبصفة منفردة  النصوص التأسيسية لسلطات الضبط االقتصادي، فإن املشرع قد أشار  للوساطة ستقراء -  1                                                           
ملساعدة يف 40من نص املادة  09الوطنية للممتلكات املنجمية، يف الفرتة  تنفيذ أي  من قانون املناجم، أين تقوم ذات الوكالة 

لرتاخيص املنجمية اليت متنحها إال أنه يبدو من خالل هذه الفقرة، تردد املشرع يف منح اختصاص فض ، وساطة فيما يتعلق 
لطرق البديلة  هلذه الوكالة ، مع اكتفائه مبنحها صالحية املساعدة يف إدخال هذا  -حتكيم، وساطة وصلح  -النزاعات 
، مذكرة للحصول  "سلطات الضبط االقتصادي يف اجلزائر واحلوكمة" عشاش حفيظة،: يد أنطر، للمز االختصاص حيز  التنفيذ

اهليئات العمومية واحلوكمة، كلية احلقوق والعلوم : على شهادة املاجستري يف القانون، فرع القانون العام لألعمال، ختصص
   .113-112، ص ص، 2013/2014السياسية، جامعة عبد الرمحن مرية، جباية، 

الصلح والوساطة القضائية، طبقا لقانون االجراءات املدنية : الطرق البديلة يف حل النزاعات القضائية" عروي عبد الكرمي، -  2
  . 79، ص 2012، 1، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري، فرع العقود واملسؤولية،كلية احلقوق، جامعة اجلزائر"واإلدارية

  .30، ص1988االختياري واالجباري، منشأة املعارف، االسكندرية،  أبو الوفاء أمحد، التحكيم -  3
عقد : " منه كما يلي  459تعد املصاحلة أو الصلح من الطرق البديلة لتسوية النزاعات، وقد تكفل القانون املدين يف املادة  -  4

ن يتنازل كل منهما فبالرجوع للقانون ، "على وجه التبادل عن حقه ينهي به الطرفان نزاع قائما أو يتوقيان به نزاعا حمتمال وذلك 
لصلح غري القضائي سني دمحم حيي، عقد : ، راجعاملشرتك فالصلح حسب القانون املدين إذا مت خارج مرفق القضاء يسمى 

  .427، ص 1978الصلح، دار الفكر العريب، 
جراء    لتنبيه يف هذا الصدد، أن سلطات الضبط املكلفة  ت يف حالة عدم احرتام قرار واجلدير  املصاحلة ال ميكنها اختاذ عقو

ء والغاز حبسبا تنفرد ، أما صالحية املمارسة فاملصاحلة من قبل األطراف، ألن اهلدف دائما هو اإلقناع  =جلنة ضبط الكهر
اختصاص الفصل يف لجنة المتارس إذ ، معدل ومتمم ،01-02من قانون  17يف الفقرة  117ما ؤكد عليه نص املادة = 

مصلحة "عن طريق استحداث جهاز يدعی وذلك من القانون نفسه،  132النزاعات واالعتماد على آلية الصلح مبقتضى املادة 
خبالف غرفة التحكيم اخلارجة عنها، مع تسجيل إغفال املشرع ملسألة اإلجراءات املتبعة يف ممارسة  ،بعة للجنة الضبط "املصاحلة

، وكأنه أراد هلذا النوع من فحسبسيما يف ظل غياب نظام داخلي هلا، غري أنه حيصرها من الناحية املوضوعية هذه الوظيفة، ال
وساطة بتغليب املصاحلة عن النزاعات أمام القضاء، يعكس تعدد مظاهر للاخلالفات حلوال ودية عن طريق وسيط، فهو أسلوب 

تكتفي ، يف حني .، مرجع سابق263، ص "دراسة مقارنة: دارية املستقلةاهليئات اال" شيبويت راضية، : ، أنظرالضبط ومرونته
لرتاخيص  الوكالة الوطنية لضبط النشاطات املنجمية مبساعدة تنفيذ أي مصاحلة بني املتعاملني املنجميني، السيما فيما يتعلق 

إلضافة إىل ، كما سبق بيانه  نون املناجممن قا 40من املادة  09املنجمية اليت متنحها، وهذا ما هو مؤكد عليه بنص الفقرة 
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اتحل عادل ومأساس التوصل إىل يبين ذلك على    .وافق والقوانني املعمول 
لقضاء العادي ختصاص التحكيمياإلأفضلية   -ب  مقارنة 

تسهم ، واليت العادي القاضي يفتقدهااليت  املزالعديد من ينفرد االختصاص التحكيمي 
لغ   سرعة الفصل يف النزاع خالل نمبدى أفضليتها على القضاء، م أطراف املتنازعةإقناع يف بشكل 

ضمان استمرارية العالقات بينهم ولو  ، مععدم إفشاء أسرار اخلصوم، و )1(قلة التكاليف واألعباءو 
 ).2(نسبيا 

  سرعة الفصل يف النزاع وقلة التكاليف واألعباءخالل من  -1
يف إجناز املعامالت اليت  ،تعد السرعة يف حل النزاع من أهم دعائم العمل التجاري واالقتصادي

جراءات املتبعة على ضوء هذه تتأثر بتقلب أسعار املواد والصرف، وهذا مرده إىل البساطة يف اإل
، 2جراءات اخلصومة احملددة يف قوانني املنازعات ومواعيدهاالوسائل حلل النزاعات، وعدم تقيدها 

ج لنتيجة عإضافة إىل املرونة اليت جتعل منها أداة  ة لتقدمي احللول خارج اخلصومة، وهذا ما يؤدي 
بتجنب بطء التقاضي املعروف بطول اإلجراءات وتعقدها، والتقيد  ،إىل حتقيق مصاحل جمموع اخلصوم

، األمر الذي قد يعود 3وإقتصاره حبكم القانون حيال النزاع املعروض أمامه ،املادة القانونيةالتام حبدود 
م بعد أمد طويل تتواىل فيه املتغريات  ،ومصاحل املتنازعني لسلب على حقوق وجيعل فض نزاعا

ت غري االقتصادية ال جدوى منه، ضف إىل ذلك أن فرضية اللجوء إىل الوسائل البديلة حلل النزاعا
مقارنة بتلك اليت يتم إنفاقها لو مت إختيار التنازع أمام القضاء، السيما إذا تعلق األمر  ،مكلفة

درجتني إضافة إىل الطعون االستثنائية، وهذا خبالف الوسائل اليت تتم على  ،لدعاوى القضائية
 .4البديلة اليت تتم يف أغلب األحوال على درجة واحدة

ذه الصالحية وبتحفظ                                                                                                                                                                                      أكتوبر  14مؤرخ يف  09/م.م.و/295، راجع املنشور الوزاري رقم سلطة ضبط املياه اليت تتمتع 
  ).غري منشور(  ، يتعلق بتنصيب سلطة ضبط اخلدمات العمومية للمياه، صادر عن وزارة املوارد املالية2009

اتفاق التحكيم دراسة مقارنة بني التشريعات الوضعية والفقه :   حممود، النظرية العامة للتحكيم يف املواد املدنية والتجاريةهاشم  -  1
  .05ـ، ص 1990، دار الفكر العريب، القاهرة، 1االسالمي، ج

، ص 1997ربية، القاهرة، هدى دمحم جمدي عبد الرمحن، دور احملكم يف خصومة التحكيم وحدود سلطاته، دار النهضة الع -  2
16.    

صيلية مقارنة، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، : احلسني الساملي، التحكيم وقضاء الدولة -  3 دراسة علمية و
  .46، ص 2008بريوت، 

ال اجلنائي، االكادميون للنشر والتوزيع،  -  4 ما يف ا   .470، ص2015عمان، دمحم السيد عرفة، التحكيم والصلح وتطبيقا
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   ولو نسبيا اخلصوم وضمان استمرارية العالقات بينهمعدم إفشاء أسرار   -2
ا الوسائل البديلة حلل النزاع عن املسار القضائي، اليت املميزات  رزتشكل ميزة السرية أب تتفوق 

وهذا إلقتصار جلسات الوسائل البديلة مبختلف أنواعها على أطراف النزاع ووكالئهم، فال يسمح 
حلضور،  أن ،خارج نطاق اخلصومةألي شخص  يطلع على ظروف النزاع ومالبساته وال للجمهور 

اليت تضمن أسرارا حيرص املتعاملون على  ،وهذا ما يتفق مع متطلبات املعامالت التجارية واالقتصادية
الذي يعتمد على اجللسات العلنية   ،-التطرق إليه سابقا متكما -وهذا عكس القضاء ،1عدم إفشائها

م ، مما قد يؤدي إىل2كأصل ملراكز املالية واإلقتصادية للخصوم مبجرد إفشاء أسرار معامال  .املساس 
عتبار أن غالبية أكثر من  ،هذه الوسائل تسعى إىل التوفيق بني املصاحل املتعارضة للخصوم و

ا تسهم 3حرصهم على تطبيق القانون تطبيقا صارما، وإىل الوصول إىل حل يرضي األطراف ، فإ
ستمرار العالقات التجارية واالقتصادية بني أطراف اخلصومة بعد الفصل يف النزاع، يف ا بشكل فعال

وهذا ما ال جنده لدى القضاء، الذي حياول فيه كل طرف من أطراف اخلصومة احلصول على احلكم 
، وقد يتسبب يف قطع 4حىت ولو كان جمانبا للصواب، مما تتولد بينهم الشحناء والعداوة ،ضد خصمه

ن املتنازعون يدخلون إىل القضاء وهم ينظرون إىل الوراء، بينما  العالقات املستقبلية بينهم، وقد قيل 
 .5األماميدخلون إىل التحكيم وهم يتطلعون إىل 

 حرية اإلختيار يف اللجوء إىل جهة فض النزاع - نيا
الضبط،  ، وجملس سلطةبيةيوالتأد مكانية على مستوى الغرفة التحكيميةأمام تطبيق هذه اإل

ستثناء سلطة ضبط السمعي البصري اليت مل يتطرق إىل كيفية اإلحت كام إليها ضمن وغرفة التحكيم، 
إمكانية اللجوء إىل اجلهازين يف الوقت نقتصر هنا على بيان فرضيتني إحدامها  ،04- 14القانون رقم 

  ). ب(، واألخرى االقتصار على جهة واحدة لفض النزاع )أ(نفسه 
 إمكانية اللجوء إىل اجلهازين يف الوقت نفسه -أ 

: اليت جاء فيها أنه املعدل واملتمم 09-08القانون رقم  1045ستعادة نص املادة مادة 
  .18هدى دمحم جمدي عبد الرمحن، دور احملكم يف خصومة التحكيم وحدود سلطاته، املرجع السابق، ص  -  1                                                           

  .، مرجع سابقاملعدل واملتمم 09-08من القانون رقم  07املادة  -  2
ال اجلنائي، املرجع السابق،  -  3 ما يف ا   .441صدمحم السيد عرفة، التحكيم والصلح وتطبيقا
الصلح والوساطة القضائية، طبقا لقانون االجراءات املدنية : الطرق البديلة يف حل النزاعات القضائية" عروي عبد الكرمي، -  4

  .88، املرجع السابق، ص "واإلدارية
ن عالء، الوسائل البديلة حلل النزاعات التجارية -  5 ر   .41دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص : آ
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لفصل يف موضوع النزاع إذا كانت اخلصومة التحكيمية قائمة أو تبني له " يكون القاضي غري خمتص 
إقرار القاضي بعدم  تتأكد ضرورةوهنا  ،"فن تثار من أحد األطراأوجود إتفاقية حتكيم علی 

لفصل يف النزاع حمل اتفاق التحكيم  ،جرد إثبات أحد األطراف وجود هذا االتفاقمب ،اختصاصه 
، وهذا ما إستقر عليه اإلجتهاد القضائي يف اجلزائر، الذي 1حىت قبل بداية تشكيل احملكمة التحكيمية

نه من  مكانه اللجوء إىل القضاء العادي، للميزة  ،التحكيمتفق على اللجوء إىل اقضى  ليس 
طبقا للنص القانوين الذي ينص على أن  ،كشرط أساسي يف العقد امللزم للطرفنياإلجبارية للتحكيم  

تفاق الطرفني ولألسباب اليت يقررها  ،العقد شريعة املتعاقدين، فال جيوز نقضه وال تعديله إال 
 .2القانون

الذي متارسه كل من  ،على مستوى االختصاص التحكيمي تطبيقه ينطويغري أن هذا املبدأ ال 
تفاق والتأدبية الغرفة التحكيمية ، وجملس سلطة الضبط، وغرفة التحكيم، لعلة عدم وجود ما يسمى 

التحكيم مبختلف صوره، وألن االختصاص التحكيمي ينعقد مبجرد إخطار اجلهاز املختص من طرف 
، وعليه ميكن أن ينقسم مسار أطراف النزاع بني طريق القضاء 3د األشخاص املؤهلني بذلكأح

لنتيجة إىل خلق جمال يسوده وسلطات الضبط االقتصادي، وهذا ما  الطابع التنافسي بني يقود 
 .اجلهازين

ر السلبية، كإمكانية صدور حكمني متناقضني األمر ، 4وهو ما قد  يرتتب عليه العديد من اآل
إلضافة إىل إمكانية حدوث تنازع يف  الذي يضعنا يف معظلة أي احلكمني يتم األخذ به؟، 
لطعن، فاألحكام  االختصاص بني جهيت القضاء العادي واإلداري، نظرا الختالف اجلهة املختصة 

قضاء يؤول الطعن فيها أمام ال املعدل واملتمم 09-08التحكيمية املنصوص عليها يف القانون رقم 
لتايل األحكام ، ة تنضوي ضمن هيئات عمومية وطنيةيالعادي، يف حني أن األجهزة التحكيم و

  .138، املرجع السابق، ص "دور القاضي يف حتقيق فعالية التحكيم التجاري الدويل"كرمي، تعويلت   -  1                                                           
أفريل  9، صادر بتاريخ 00593/08، رقم الفهرس 442187الغرفة التجارية والبحرية للمحكمة العليا، ملف رقم  -  2

  .245، ص 2009، 04، جملة التجكيم، عدد 2008
3- ZOUAIMIA Rachid, « Les fonctions arbitrales  des  autorités administratives indépendantes 
», In  L’exigence  et  le  droit,  Mélanges  en  l’honneur  du professeur Mohand ISSAD, Op. 
cit , p. 552. 4  -  ،هية   .74، مرجع سابق، ص"االختصاص التحكيمي للسلطات االدارية املستقلة" خملوف 
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لتايل 1التحكيمية الصادرة عنها يتم النظر فيها أمام القضاء اإلداري من خالل جملس الدولة ، و
ل سلطة حتت رقابة جهة قضائية واحدة، وهذا خبالف املشرع الفرنسي الذي خو  إستحالة إجتماعهما

ممثال يف  ،الرقابة على القرارات التحكيمية الصادرة عن سلطات الضبط اإلقتصادي للقضاء العادي
ريس لتايل ، 2حمكمة إستئناف  بني سلطة الضبط والقضاء  إنقسما أطراف النزاع يف إخطارمهامىت و

القضاء العادي ىل أعلى جهة يف إوصدر عنهما قرارين متناقضني، فإن االختصاص سيؤول العادي 
  .وهي حمكمة النقض ببايس

ملشرع اجلزائري أخذ هذه املسألة بعني االعتبار  فتكريسا ملبدأ حسن سري مرفق العدالة، جيدر 
وذلك بتحويل النظر يف القرارات التحكيمية الصادرة عن سلطات الضبط اإلقتصادي للقضاء 

  .3العادي، ممثال يف جملس قضاء اجلزائر العاصمة
   إمكانية االقتصار على جهة واحدة لفض النزاع  -ب

سلطات الضبط االقتصادي صاحبة القانونية املنظمة لكيفية اللجوء إىل  األحكامإىل لعودة 
النزاع مطلق احلرية يف  لطرفاأنه  جند، 4إخطارهابطرق  اخلاصةخاصة املواد و  ،ختصاص التحكيمياإل

ملزا أفاحلسم يكون مرتبطا  يف النزاع القائم بينهما، تؤول إليها مهمة الفصلاختيار اجلهة اليت  ساسا 
ستثناء ميتلك اجلهازين  على اعتبار أن كالاليت حيققها كل منهما،  بعض صالحية النظر يف النزاع، 

واليت ختضع   -كما سبق بيان ذلك-التوصيل البيين منازعاتة بكل من علقواملت ،دون سواها تاالاحل
لس سلطة الضبط، على خلفية  لطابع التقين الذي تتميز به هذه النزاعات، وضرورة اوجو 

ال األمر الذي جيعل من جملس سلطة الضبط هو صاحب  ،خضوعها  جلهاز متخصص يف هذا ا
خاصة يف  ،لقضاءاالختصاص الوحيد يف مثل هذه النزاعات، النتفاء الطابع التخصصي عند ا

االت التقنية، كما يرجع إىل نص املادة  اليت جاء  04-18من القانون رقم  10و 9الفقرتني/  13ا
  ...: تتوىل سلطة الضبط املهام األتية:" فيها أنه

والنفاذ وتقاسم  لتوصيل البييناليت تنشأ بني املتعاملني عندما يتعلق األمر الفصل يف النزاعات  -9
                                                           1 - ZOUAIMIA Rachid, « Le régime contentieux des autorités administratives indépendantes 

en droit Algérien», Revue Idara, N°29, 2005, p.p. 5-48, p. 16.  2  -  ،هية   .74، مرجع سابق، ص"االختصاص التحكيمي للسلطات االدارية املستقلة" خملوف 
  . ، معدل ومتمم، املرجع السابق03-03من األمر   63كرستها املادة   -  3
معدل  ،01-02من القانون رقم  133، املادة .معدل ومتمم، مرجع سابق ،10-93من املرسوم التشريعي رقم  54املادة  -  4

  .ومتمم، مرجع سابق
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 .التجوال الوطيناملنشآت و 
 .اليت تنشأ بني املتعاملني واملشرتكنيالنزاعات  تسوية -10

ا املشرع نزاعات التوصيل البيين..." الفصل"فعبارة  والنفاذ وتقاسم املنشآت  حيث خص 
ن  التسوية، واستعماله عبارة والتجوال الوطين خيتص  الفئة األوىللنسبة لبقية النزاعات، يفيد 

قي النزاعات فينعقد االختصاص لكال ط دون القضاء، بتسويتها جملس سلطة الضب   اجلهازينأما 
لنسبة ء والغاز، كذلك األمر  تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها وجلنة  للجنة ضبط الكهر

  .1مباشرةختصاص التحكيمي يؤول إليهما فاإل
تفعيل إجراء اإلخطار، فهل هذا  عنيف  حالة إمتناع أحد أطراف النزاع  يدقشكال إال أن اإل

  .؟ط املخطرة يف حالة وجود دعوى ضدهأمام سلطة الضب أم الاألخري له اخليار يف املثول 
هو حرية اإلختيار، ولكن مبجرد قيام أحد  - كما سبق االشارة إليه-إن األصل يف املسألة

خطارأ كمدعي، فإن الطرف الثاين ملزم بتقدمي مالحظاته ا  بصفتهسلطة الضبط  طراف النزاع 
ئق الثبوتية وذلك من منطلق أن سلطة  ،اهوالضرورية للرد على اإلدعاءات املقدمة ضده ،املكتوبة والو

بدفاع هذا األخري أو بدونه، ويف هذه احلالة يصدر القرار  االضبط ستفصل يف النزاع املعروض عليه
  .2ملزمةغيابيا وبصيغة التحكيمي 

 
ت اإل: املطلب الثاين   قضاء للرائية كوجه ملنافسة االختصاص التحكيمي جتكريس الضما

ت العامة، أن جتد القواعد اإلجرائية العامة  من مقتضيات احلماية الدستورية للحقوق واحلر
فالفقه يكاد جيمع على ضرورة إخضاع القرارات  تطبيقها على مجيع املمارسات ذات الصبغة التنازعية،

لوظيفة التحكيمية،الصادرة عن سلطات الضبط االقتصاو  ،الفاصلة يف النزاعات يف -دي املعنية 
لذات املبادئ العامة املطبقة أمام القضاء، من أجل ضمان الشرعية اإلجرائية  -جانبها اإلجرائي

 .3هذه األخريةلقرارات 
زمنية طويلة  وملدةسلطات الضبط االقتصادي رغم ذلك فقد ضلت السرعة والفعالية يف تدخل 

، معدل 01-02من القانون رقم  133املادة معدل ومتمم، مرجع سابق، ،10-93من املرسوم التشريعي رقم  53املادة  -  1                                                           
  .ومتمم، مرجع سابق

هية،  -  2   .76، مرجع سابق، ص"خملوف 
  .327خرشي إهلام، مرجع سابق، ص  -  3
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ت اإلجرائية لتناقضها مع خصوصيات الصالحية التحكيمية املمنوحة  ،حجة يف استبعاد الضما
ت اإلجرائية 1لسلطات الضبط االقتصادي ، واإلشكال املطروح هو حول مدى التوفيق بني الضما

خذ بعدا خاصا أمام هذه السلطات، فتطبيق تلك اإلجراءات وما تضفيه من  ،التدخلوفعالية  الذي 
يف نظر الكثري متعارضا مع منطق ظهور مثل هذه ة يف مدة الفصل يف النزاع، يبدو صرامة وإطال

ذه  ،السلطات، فليس من جانب فقدان االعتبارات املوضوعية ملشرع إىل العهد  اليت دفعت 
نية إىل إفراغ هذا التجديد املؤسسايت من  الصالحية هلذه السلطات فحسب، بل يؤدي من جهة 

  .2حمتواه
ت  ااجته ،الفرنسيني غري أن قرارات حمكمة النقض وجملس الدولة تدرجييا حنو فرض هذه الضما

إىل أن أصبحت السلطات  ،وهو النهج الذي أخذ به املشرع ،3أمام سلطات الضبط االقتصادي
ختضع ألنظمة إجرائية تشبه تلك األنظمة املطبقة  ،املتمتعة بسلطة تسوية النزاعات بواسطة التحكيم

أوجه املقاربة بينهما جد حساسة، ويف سياق آخر نستدل مبقولة  ا جيعلمم، 4اجلهات القضائيةأمام 
Jean - Claude BONICHOT   : 

(Juridictionnaliser à l'excès n'est pas de bonne administration)5 
دف الوظيفة التحكيمية إىل التوفيق بني حماكمة العون االقتصادي من جهة، وبني  هذا و

ته األساسية وفقا لقواعد اإلنصاف والعدالة من جهة أخرى ، مما ينتج عنه حالة 6احرتام حقوقه وحر
  . التنافس بني اجلهازينمن 

من خالل بيان  ،استعراض أبرز املبادئ اإلجرائية املؤطرة لالختصاص التحكيميوعليه، ميكننا 
                                                           1-  CANIVET Guy, "Propos généraux sur les régulateurs et les juges", in FRISONROCHE 

Marie-Anne(S/dir), Les risques de la régulation, V3, séries droit et économie de la régulation, 
ed Science po et Dalloz, Paris, 2005, p.188,189. 
2 - F.Brunet,« de la  procédure  au procès : le pouvoir de sanction des autorités administratives 
indépendantes », RFDA, n°1, janvier-fevrier 2013, p. 113. 
3 - CANIVET Guy, Op. cit. , p. 189. 4  -  ،مذكرة )"التحول من القمع اجلزائي إىل القمع اإلداري( اجلزاء اإلداري يف إطار سلطات الضبط املستقلة " حراش فوزي ،

مرية، جباية،  لنيل شهادة املاجستري يف القانون، فرع القانون العام، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرمحن
  .147ـ، ص 2015/2016

5 - QUILICHINI Paule, «  Réguler n’est pas juger : réflexion sur la nature du pouvoir de 
sanction des autorités de régulation économique  »,  AJDA, Edition Dalloz,  2004, p. 1069. 6  -  ،ن هشام ، مذكرة للحصول على شهادة املاجستري "رية املستقلة والقضاء يف القانون اجلزائريالعالقة بني السلطات اإلدا" مز

  .77، ص 2014/2015يف القانون، فرع القانون، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرمحن مرية، جباية، 
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لقياس شدة ) الفرع الثاين( تسبيب القرارات التجكيمية، وكذا )لفرع األولا(مقومات مبدأ حق الدفاع 
  .املقاربة من عدمها

  مقومات مبدأ حق الدفاع : الفرع األول
، وهو بذلك ضمانة إجرائية 2املكرسة يف الدستور اجلزائريأبرز املبادئ  1يشكل احلق يف الدفاع

هم وضعت من أجل محاية حقوق املتقاضنيجوهرية  م من حظوظ متعادلة يف عرض نوا ، وإستفاد
غري  واملنصفة) procés équitable(ووسائل دفاعهم، كما تشكل ركيزة جوهرية للمحاكمة العادلة

مبا يعين استبعاده من التطبيق على سلطات  ،لسلطة القضائيةأن النص ورد ذكره يف الفصل املتعلق 
ال أن احلق يف الدفاع يظل مكفوال أمام هذه املؤطرة لالختصاص التحكيمي، إالضبط اإلقتصادي 

 . السلطات، وذلك إحرتاما حلقوق اإلنسان بوجه عام
لدستور الفرنسي، إال أنه احلق يف الدفاع  صراحة يف ا ىأما النظام الفرنسي وإن مل يتم النص عل

لس الدستوري الفرنسي للقيمة الدستورية مبدأ عاما من مبادئ القانون العام، إذ مت تإعتربه  کريس  ا
حلق يف ته اعرتف جملس الدولة الفرنسي هو ومن جه، 3حلق الدفاع يف غري القضا اجلزائية اآلخر 

كمبدأ عام وكقاعدة من القواعد العامة للقانون، حبيث يؤدي إىل بطالن القرار اإلداري يف   ،الدفاع
ت اإلدارية اخلاصة  لنسبة للعقو ت التعاقدية(حالة خمالفته، وهذا سواء  ت التأديبية والعقو ، )العقو

ت اإلدارية العامة لنسبة للعقو ت اإلدارية اليت توقعها فقد صدر قراره ألول مرة بشأن اجلزاءا ،4أو 
بشان دعوى رفعها جملس األسواق املالية، واليت  « Didier » سلطات الضبط االقتصادي يف قضية

عترب جملس الدولة أن هذه العقوبة تدخل ضمن أستة أشهر، حيث  تتمثل يف توقيف ممارسة مهنة ملدة
األدلة عن هذه الضمانة متجذرة يف نظام القضاء يف الدولة االسالمية، فمنها على سبيل املثال ال احلصر ما روي عن علي بن  -  1                                                           

لقضاء: ىل اليمن قاضيا فقلتإبعثين رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : أيب طالب  أنه قال ؟  رسول هللا، ترسلين وأ حديث السن، وال أعلم 
إن هللا سيهدي قلبك، ويثبت لسانك، إذا تقاضى إليك رجالن فال تقضي لألول حىت تسمع كالم اآلخر، فإنه أحرى أن : فقال

الفزايري : أنظر أكثر حول مبدأ احلق يف الدفاع يف النظام القضائي االسالمي. ما شككت يف قضائي بعد: يتبني لك القضاء، قال
ت التقاضي   .80، ص 1990، منشأة املعرف، االسكندرية، )حماولة للتنظري العلمي( ليلية مقارنة دراسة حت: أمال، ضما

  .، املرجع السابق2016من دستور  169املادة  -  2
3-  FAVOREU ( L) et PHILIP ( L) ,Les grandes décisions du conseil constitutionnel, 7eme 
Edition,Dalloz, Paris ,1993,p.701. 4  -  رسالة مقدم لنيل شهادة الدكتوراه يف "-دراسة مقارنة-النظام القانوين للسلطات اإلدارية املستقلة"العابدين بلماحي، زين ،

  .291، ص 2015/2016القانون العلوم، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة أيب بكر بلقايد، تلمسان، 
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 .1الطابع اجلزائيوكأن هلا  ،مقتضيات املادة السادسة من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان
أما عن موقف جملس الدولة اجلزائري بشأن احرتام حق الدفاع فقد قضى بوقف تنفيذ قرار 

عتباره مبدأ دستوري    .إداري استنادا خلرق هذا املبدأ 
لذكر أن مبدأ احلق يف الدفاع يقوم على عدة معايري مكرسة يف قانون اإلجراءات  هذا وجيدر 

ا يف القضاء، واليت مت تكريسها كذلك  ،اجلزائية ميكن من خالهلا الوقوف عند بعض احلقوق املعمول 
ملآخذ إعالم صاحب الشأن ، و )أوال(بدأ الوجاهية على مستوى األجهزة التحكيمية، كإحرتام م

إلضافة إىل ضمانة مبدأ قرينة الرباءة )نيا(املنسوبة إليه    ).لثا(، 
  )le principe de dontradictoire(احرتام مبدأ الوجاهية /  أوال

من الوسائل اإلجرائية اجلوهرية واملركزية، الذي يضفي املشروعية على القرار  2يعترب مبدأ الوجاهية
لس الدستوري الفرنسي3الفاصل يف النزاع أنه يقتضي وجود إجراء منصف يكفل توازن  ،، وقد أقر ا

 principe d’égalité desوهو ما يعكس مفهوم العدالة يف قوى الدفاع  ،4حقوق الدفاع
armes5، كما عربت عنه إحدى قرارات احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان. 

ن كافة إجراءات الدعوى يف مواجهة مجيع األطراف دون متييز  ،كما يقصد مببدأ املواجهة سر
، حتت نظر الطرف 6ة من أحد األطراف يف الدعوىمن خالل وضع مجيع العناصر واملستندات املقدم

ا، ووجهات نظره وأوجه   ، فتتشكل بذلك7دفاعهاآلخر لإلطالع عليها وإبداء مالحظاته بشأ
، املرجع )"التحول من القمع اجلزائي إىل القمع اإلداري( املستقلة  اجلزاء اإلداري يف إطار سلطات الضبط" حراش فوزي،  -  1                                                           

  .147السابق، ص 
يستفيد اخلصوم :" ، يتضمن قانون االجراءات املدنية واالدارية، على أنه09-08القانون رقم  من 3-03/2تنص املادة  -  2

م ووسائل دفاعهم، يلتزم ا   ...".خلصوم والقاضي مببدأ الوجاهيةأثناء سري اخلصومة من فرص متكافئة لعرض طلبا
3-  Sur la relation entre le droit de la défense et le principe du contradictoire , voir :KARADJI 
Mustapha, « Le juge et le principe du contradictoire à la lumière du code de procédure civile 
et  administrative »,  Revue  Idara,  volume  18,  n°36,  2008,  p. 49. 4 - Cons.const, du 2 février  1995,  loi  relative  à  l’organisation  des  juridictions  et  à  la 
procédure civile,  pénale et administrative, n°95-36 DC; cons.const., du 28 juillet 1989,  n°89-
261 DC,  en ligne : www.conseil-constitutionnel.fr. 5- « Chacune des parties doit avoir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des 
conditions qui ne le placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son  
adversaire »,  Cour  EDH,  27 octobre 1993. 6  -  ص 2008اءات التقاضي واالثبات يف الدعوى االدارية، توزيع منشأة املعارف، القاهرة، عبد العزيز عبد املنعم خليفة، إجر ،

  .365-364ص، 
  .6، ص2010حسني فرجية، املبادئ االساسية يف القانون االجراءات املدنية واالدارية، ديوان املطبوعات اجلامعية،  -  7
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: أساسني ، إذ يتخذ املبدأ وجهني 1مناقشة عادلة للتهم املنسوبة واحلكم على صحتها من عدمها
ملآخذ املنسوبة إليهصاحب اإعالم     .)ب(وحق االستعانة مبدافع ، )أ(لشأن 

ملآخذ املنسوبة إليه   - أ  إعالم صاحب الشأن 
أهم مقومات حقوق  فهو يعترب من ،ملآخذ املنسوبة إليهإعالم صاحب الشأن وخبصوص 

لوقائع املنسوبة  الدفاع، يقع على عاتق سلطات الضبط االقتصادي مهمة إعالم صاحب الشأن 
ا على وقائع خارج ما  ،سلطات الضبطانية الفرنسي بعدم إمكوقد أقر جملس الدولة ، إليه بناء قرارا

كد يف جمال الطاقة والربيد واالتصاالت االلكرتونية، أما 2مت تضمينه يف إجراء اإلعالم ، وهو ما 
دون  واالتصاالت االلكرتونيةسلطة ضبط الربيد تكريس اإلجراء يف التشريع اجلزائري فيقتصر على 

عن طريق تقدمي نسخة من  ،سواها، وذلك بوجوب إعالم اخلصوم جبملة الطلبات القائمة يف حقهم
ا، وهذا  ئق والسندات اليت أرفقت  العريضة اليت أخطرت مبوجبها إىل املدعى عليه، ونسخة من الو

لوصول، وذلك يف غضون عشرة  م) 10(عن طريق رسالة مضمونة الوصول مع اإلشعار   .3أ
ألفعال املوجهة إليه ال يعد كافيا، بل جيب منحه مهلة كافية لتحضري  لإلشارة أن إعالم املعين 

ا بدقة سلطة ضبط الربيد ك دفاعه، واليت تشهد متايزا بني سلطة ضبط وأخرى، فهناك من حدد
جلنة املصرفية بثمانية و  ،ايوم 15نة ضبط قطاع الطاقة ب وجل يوما، 30ب واالتصاالت االلكرتونية

م، أين تبدو ) 8( وأخرى منحت هلا  ، 4غري معقولة مقارنة بطبيعة النشاط املصريف املعقدةهذه املدة أ
   .5كامل السلطة التقديرية يف تقديرها كسلطة ضبط الصحافة املكتوبة

                                                           1- Rachid  Zouaimia,«Les garanties  du  procès équitable  devant  les  autorités administratives 
indépendantes  »,  RARJ, n°1 , 2013, p. 16 .  
2- ZOUAIMIA Rachid, Les instruments juridiques  de la  régulation  économique  en  Algérie, 
Op. cit. , p. 16. 3   -   للمزيد أنظر .، مرجع سابق2018ماي  10مؤرخ يف  04-18من رقم  128املادة :  
 « L'Autorité de régulation de la poste et des télécommunications adresse, dans un délai de dix 
(10)  jours calendaires,  par  lettre  recommandée  avec  accusé  de  réception  aux  parties  
mentionnées  dans  la  saisine  la copie  de  l'acte  de  saisine  et  des  pièces  y  annexées.  Elle  
leur  notifie  dans  la  même  lettre  le   délai  dont  ils disposent pour transmettre à l'Autorité= 
=de régulation de la poste et des télécommunications leurs observations écrites et les pièces 
justificatives correspondantes ... »; Article 2/1, écision N °08/SP/PC/2002, Op.cit.                     
4- ZOUAIMIA Rachid, Les  instruments  juridiques  de  la  régulation  économique  en  
Algérie, Op. cit. , p. 21.  5  -  إلعالم، ج2012جانفي  12، مؤرخ يف  05-12من القانون العضوي رقم  42املادة ، 02ج، عدد . ج. ر. ، يتعلق 

 .2012جانفي  15صادر يف 
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اجب أما االستثناء فخص اللجنة املصرفية، فرغم سكوت املشرع وعدم حتديده لإلجراءات الو 
ا، إال أن ذلك ال يعفيها من واجب إ حرتام مبدأ إتباعها من قبل هذه اللجنة عند ممارستها لصالحيا

  .1أساسي من مبادئ القانون العام مبدأ يعد احلق يف الدفاع، كون أن هذا األخري  
  متكني اخلصم من إبداء مالحظاته   - ب

ألساس استبعاد بعض اإلدعاءات،  إن متكني املدعى عليه من إبداء املالحظات يستهدف 
، إ.م.إ.قأو لعدم وجودها أصال، وهو ما كرسه  املشرع اجلزائري يف  لعدم التأسيس اجليد هلاسواء 

امات، وذلك من  أين أعطى احلق للمدعى عليه يف إبداء مالحظات مبناسبة ما مت توجيه إليه من إ
خريه دفوع  :، وهلذه الدفوع نوعان2خالل الدفوع اليت بواسطتها ميكن له تفادي احلكم عليه أو 

صل حق املدعي وأخرى  ،3صاحلة يف أي مرحلة كانت عليها الدعوى القضائية ،موضوعية متس 
صل احلق، وإمنا تستهدف عدم صالحية اإلجراءات وكل هذا من أجل تاليف  ،4شكلية ال متس 

 .5بصفة مؤقتةيف املوضوع احلكم 
أما تكريس هذا اإلجراء على مستوى سلطات الضبط االقتصادي ذات االختصاص 

، حيث واالتصاالت االلكرتونيةالتحكيمي، فقد مت بصورة صرحية على مستوى سلطة ضبط الربيد 
عذار اخلصم  ئق بصيغة مكتوبة، مع تمية إبداء مالحظاته وتعليقاته حبتلتزم هذه األخرية  تقدمي الو

ريخ التبليغ، ويتم ) 20(يف آجال أقصاها عشرون  ،واملستندات الثبوتية والداعمة ملوقفه يوما من 
لوصولعذلك  وبعدها تقوم سلطة الضبط املعنية ، ن طريق رسالة مضمونة الوصول مع اإلشعار 

من أجل الرد عليها، يف  نفس املنوالسندات إىل املدعي عن طريق تبليغ هذه املالحظات واملببدورها 
ريخ التبليغ) 15(آجال مخسة عشرة    .6يوما من 
ال يعد كافيا، فهو القرار الصادر عن سلطة الضبط  فإن رؤية األستاذ زواميية حدإال أنه على 

                                                           1- Rachid ZOUAÏMIA, Les autorités de régulation indépendantes dans le secteur financier en 
Algérie, édition HOUMA, Alger, 2005 ; Rachid  ZOUAÏMIA,  Les  autorités  de  régulation  
indépendantes  face  aux  exigences  de  la gouvernance, Op.cit., p.p.84-87.  2  - نظرية الدعوى، نظرية اخلصومة، االجراءات االستثنائية، ديوان املطبوعات : بوبشري حمند أمقران، قانون االجراءات املدنية

  .142، ص 2008اجلزائر، اجلامعية، 
 .، مرجع سابق09-08القانون رقم  من 48املادة  -  3
 .، املرجع نفسه09-08القانون رقم  من 49املادة  -  4
 .46حسني فرجية، املبادئ االساسية يف القانون االجراءات املدنية واالدارية، املرجع السابق، ص  -  5

6- Voir Article 2/1-4, Décision N °08/SP/PC/2002, Op.cit.  
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رادة هذهمهدد دائما بعدم اإلستقرار،  دة اإل إذ  جراءات أو بتضييقها، األخرية أن تغري فيه سواء بز
لتايل ال ميكنه أن حيل حمل القانون الصادر عن املشرع  .1و

تفصل غرفة :" على أنهاملعدل واملتمم  01-02من القانون رقم  135/1كما نصت املادة 
ختاذ قرار مربر، بعد اإلستماع إىل األطراف املعنية ، وهو ما يدل "التحكيم يف القضا اليت ترفع إليها 

على مستوى غرفة التحكيم، وهو ما يفهم أنه حيق  - بصفة ضمنيةولو -على تكريس هذا اإلجراء 
ما   . االدعاءات املتبادلة شفاهة يفألطراف النزاع أن يبد مالحظا

وسلطة ضبط السمعي البصري، فقد متيزت  التأديبيةو  أما خبصوص كل من الغرفة التحكيمية
سواء بصفة صرحية أو ضمنية، األمر  األحكام اليت تضبطهما خبلومها من أي نص يكرس هذا احلق،

  .الذي يلغيهما من دائرة التنافس مع القضاء
  وإصطحاب الشهود حق االستعانة مبدافع/  نيا

راف املتنازعة، إال ة لألطواجهة ليكون الضامن يف إرساء حماكمة منصفقد يقتصر على مبدأ امل
ت أخرى من قبيل احلق يف اإلستعانة مبدافع وإصطحاب  ،أن ذلك ال مينع من تدعيمه بضما

من أبرز حقوق الدفاع املمكنة، فاملدعى عليه مهما كان إطالعه على  هذا األخري الشهود، إذ يعد
 يربئالقواعد القانونية املوضوعية واإلجرائية، إال أنه يف حاجة إىل حمام يشد أزره ويقدم له املساعدة و 

دة على  على حتقيق براءة موكله، بل أضحت من الوسائل  همة هذا األخريعدم إحنصار مذمته، ز
فجعله أمرا جواز على  ،وقد كرس املشرع اجلزائري هذا اإلجراء ،2الداعمة يف الكشف عن احلقيقة

 .4االستئناف والنقض، ووجوبيا على مستوى جهات 3مستوى احملاكم االبتدائية
لضرورة أن  أما تكريس هذه الضمانة أمام سلطات الضبط االقتصادي، فإن املدافع ال يشرتط 

يكون له صفة احملامي، مثلما هو  األمر  يف إطار إجراءات احملاكمة أمام القضاء، بل يكفي أن يكون 
أي شخص خيتاره أطراف القضية التحكيمية، سواء كان حماميا أو وكيال أو مستشارا، وقد مت تطبيق 

مبوجب  ،واالتصاالت االلكرتونيةى مستوى جهاز واحد هو جملس سلطة ضبط الربيد هذا اإلجراء عل
                                                           1- ZOUAIMIA Rachid, Les  instruments  juridiques  de  la  régulation  économique  en 

Algérie, Op. cit. , p. 146. 2  - 56دراسة مقارنة، جملة الشريعة والقانون، العدد : سيف إبراهيم املصاروة، حق االستعانة مبحام يف مرحلة التحقيق االبتدائي ،
  .228-183، ص ص، 2013االمارات العربية املتحدة، جامعة 

 .، مرجع سابق09-08القانون رقم  من 14املادة  -  3
 .املرجع نفسه من 10املادة  -  4
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إلجراءات يف حاليت النزاع املتعلق  SP/ PC /08/ 2002قم ر من القرار اإلجرائي  03املادة  املتعلق 
إللربط البيين من ها ضادراج نزاعات النفاذ وتقاسم املنشآت والتجوال الوطين، اليت مت ضافة اىل، 

فال والتأديبية  أما على مستوى الغرفة التحكيمية، 04- 18من القانون رقم  9فقرة 13أحكام املادة 
تدل على تطبيق هذه الضمانة  ،املعدل واملتمم 10-93جند أدىن إشارة ضمن املرسوم التشريعي رقم 

، ا الغرفة على مستوى النزاعات التحكيمية، وهذا ما ميكن إرجاعه إىل طبيعة النزاعات اليت ختتص
املتمثلة يف النزاعات ذات الطابع التقين والناجتة عن تفسري القوانني واللوائح السارية على سري و 

، نفس الشيء جنده على مستوى سلطة ضبط 1يالبورصة، واليت بدورها ال تتطلب االستعانة مبحام
خاليا من أي نص يدل على إمكانية استعانة  04 -  14السمعي البصري، حيث جاء القانون رقم 

ء والغاز قد ضمن املشرع أطراف النزاع التحكيمي مبدافع أو حمامي، يف حني أن  جلنة ضبط الكهر
تفصل غرفة التحكيم يف " :على أنه  135ه ، حيث نص يف مادتتشريعهامبدأ االستعانة مبدافع يف 

ختاذ قرار مربر، بعد االستماع إىل األطراف املعنية وميكن أن تقوم بكل  ،القضا اليت ترفع إليها 
ت بنفسها أو بواسطة غريها، كما ميكنها تعيني خرباء عند احلاجة وأن تستمع إىل الشهود ، 2"التحر

من خالل اإلجراءات املتبعة ميكن إستخالصه ذا احلق، إال أنه فرغم أن املشرع مل ينص صراحة على ه
  .أمام غرفة التحكيم

حيث  ،على مستوى غرفة التحكيمفقد مت تكريسها الشهود  إصطحابضمانة ب فيما يتعلقأما 
... تفصل غرفة التحكيم: " أنهاملعدل واملتمم  01-02من القانون رقم  135/2ورد ضمن املادة 
ت بنفسها أو بواسطة غريهاوميكن أن تقوم  كما ميكنها تعيني خرباء عند احلاجة، أو   ،بكل التحر

فإن طبيعة الوقائع اليت حتصل  ،التأديبيةو  أما على مستوى الغرفة التحكيمية ،3"تستمع إىل الشهود 
 عات اليت فصلافرغم أن وقائع النز  ،سلطةالفيها غري قابلة لإلثبات بشهادة الشهود، وخبصوص جملس 

لتوصيل البيين وتقاسم املفيها و  ا  ،والتجوال الوطين نشآتاملتمثلة يف النزاعات املتعلقة  ميكن إثبا
جاء خاليا من أي إشارة تنص على هذه الضمانة،  04-18إال أن القانون رقم  ،بشهادة الشهود

هية،  -  1                                                             .92، مرجع سابق، ص "االختصاص التحكيمي للسلطات االدارية املستقلة" خملوف 
، يتعلق ببورصة القيم 1993ماي  23، معدل ومتمم، مؤرخ يف 10- 93فقرة أخرية من املرسوم التشريعي رقم  8املادة  -  2

  .املنقولة، مرجع سابق
ء وتوزيع الغاز بواسطة 2002فيفري  05مؤرخ يف  ، معدل ومتمم،01-02من القانون رقم  135/2املادة  -  3 لكهر ، يتعلق 

  .القنوات، مرجع سابق
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سمعي الذي مل يفعل هذه الضمانة أمام سلطة ضبط ال 04-14شأنه يف ذلك شأن القانون رقم 
  .البصري

  ضمانة مبدأ قرينة الرباءة/ لثا
ا مبدأ قرينة الرباءة ت حقوق اإلنسان ، 1نظرا لألمهية اليت يتميز  فقد نصت عليه خمتلف إعال

، 2016 من دستور 56تناولته املادة و ، 2واعتربته مبدأ أساسيا لضمان احلرية الشخصية للمتهم
، بينما يف .. "كل شخص يعترب بريئا حىت تثبت جهة قضائية نظامية إدانته: "نصت على أنه حيث

مل تشر اىل هذه الضمانة  الضبطيةلسلطات هلذه اجند أن النصوص املؤطرة  ،جمال الضبط االقتصادي
ت أنه حىت وإمنا  مل ينص عليه صراحة، 4قانون اإلجراءات اجلزائية، كما أن 3مل يتضمنه قانون العقو

حلبس املؤقت وحقوق الدفاع لنص على البعض من املواد املتعلقة  ، إال 5إخل.... إكتفى هذا األخري 
ا حترتم إعماال مببدأ تدرج القوانني ومسو التشريع األساسي، إذ تكتفي اإلشارة الدستورية إليه  ،أ

جيب الرجوع إىل السوابق القضائية، وهذا غري متوفر،  ،وملعرفة مدى إحرتام املبدأ أمام هذه السلطات
 .6الفرنسيلذا علينا قراءة هذا املبدأ من خالل ممارسة اهليئات اإلدارية املستقلة الفرنسية والقضاء 

لغاء عقوبة مالية وقعتها جلنة عمليات البورصة ريس قامت  وذلك  ،إذ جند حمكمة استئناف 
م من تبليغ الشخص املعين، وبذلك فإن اللجنة من خالل نشرها بالغ حول األف عال بعد أربعة أ

وا احلدود عن املسلمني ما استطعتم، فإن كان ءأدر " :  ملسو هيلع هللا ىلص تعد من القواعد املعروفة يف الشريعة اإلسالمية، فقد قال رسول هللا -  1                                                           
عبد القادر عودة، التشريع اجلنائي : راجع ،."خيطئ يف العفو خري من أن خيطئ يف العقوبةأن له خمرج فخلوا سبيله فإن اإلمام 

لقانون الوضعي، اجلزء الثاين، دار الكتب العلمية، وقال عمر بن اخلطاب ، .226، ص1971بريوت، لبنان،  االسالمي مقار 
    ."األن أعطل حدود هللا يف الشبهات خري من أن أقيمه: " 

وحقوق االنسان يف االجراءات اجلنائية، طبعة معدلة، دار النهضة العربية، القاهرة،  أمحد فتحي سرور، الشرعية الدستورية -  2
  .179، ص2005

ت، ج66يونيو  08، مؤرخ يف 156-66رقم  األمر -  3 يونيو  11، صادر يف 49ج، عدد . ج.ر. ، يتضمن قانون العقو
  . معدل ومتمم ،1966

، صادر يف 48ج، عدد . ج. ر. يتضمن قانون االجراءات اجلزائية، ج، 66يونيو  08، مؤرخ يف 155-66رقم  األمر -  4
  .معدل ومتمم ،1966يونيو  10

ت املقررة حل"كابوية رشيدة،   - 5 كر، ف، جملة ال"ماية مبدأ قرينة الرباءة من خالل تعديل قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائريالضما
لد    .06ص ، 2014ري فيف، بسكرة، دمحم خيضر، جامعة 11، عدد 9ا

ت األساسية يف مادة القمع اإلداري " محادي نوال،  -  6 ، مذكرة لنيل درجة )"السلطات اإلدارية املستقلة: مثال(الضما
القانون العام لألعمال، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرمحن مرية، : املاجستري يف القانون، فرع القانون العام، ختصص

  .54ـ، ص 2011ديسمرب  13جباية، 
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لتايل خمالفتها ألحكام املادة السادسة ، 1خرجت عن مبدأ قرينة الرباءة تفاقية األوربية من اإل) 06(و
 .2حلقوق اإلنسان

ريس وألغت  ،ويف قضية أخرى، فإن حمكمة النقض الفرنسية نقضت حكم حمكمة استئناف 
، إذ أن رئيسها قد خرق مبدأ قرينة الرباءة COBاإلجراء املتعلق بعقوبة وقعتها جلنة عمليات البورصة 

م  حيث، ciments françaisحول شركة  le figaroمن خالل استجواب أجراه مع صحيفة  إ
خفاء معلومات وتقدمي  ألفعال   تصرحياتمسريي هذه الشركة  كاذبة، متت بني مرحلة تبليغ الشركة 

   .3املنسوبة إليها وتوقيع العقوبة
   القرارات التحكيميةتسبيب :  الفرع الثاين

التسييب هو بيان األدلة الواقعية واحلجج القانونية اليت يبين عليها القاضي حكمه، فيحكم 
لتزامه ببيان األدلة اليت أدت إىل إالقاضي يف النزاع طبقا للقانون، ووفقا القتناعه الشخصي، مع 

  2016فالدستور اجلزائري لسنة  ،5والقاضي ملزم بتسبيب األحكام لتحقيق العدالة ،4إصدار حكمه
إىل اجلديد ليرتجم هذا املبدأ الدستوري  إ.م.إ.قمث جاء ، 162کرس مبدأ التسبيب يف نص املادة 

 .6حي واقع إجرائي
تصاص خاملعهود هلا اال لنسبة لسلطات الضبط االقتصاديهل يسري نفس املوقف ولكن 

لتسبيب، ويتعلق األمر  أن البعض منها ملزماملالحظ  هيئات قضائية؟، تعتبارها ليس ،التجكيمي
وغرفة التحكيم ، 7واالتصاالت االلكرتونيةالقرارات الصادرة عن جملس سلطة ضبط الربيد بكل من 

ال االقتصادي" عيساوي عز الدين،  -  1                                                            ، أطروحة لنيل "الرقابة القضائية على السلطة القمعية للهيئات اإلدارية املستقلة يف ا
مارس  18القانون، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، : شهادة الدكتوراه يف القانون، ختصص

   .347، ص 2015
2- SALOMON (R), « Le pouvoir de sanction des  autorités administratives indépendantes en 
matière Economique et financière et les garanties fondamentales  », RDBF, n°1, 2001, p. 45.  3  -  63محادي نوال، املرجع السابق، ص.  

رة عبد الرمحن، شرح  -  4 ، منشورات )2008فيفري 23مؤرخ يف  09-08قانون رقم ( قانون االجراءات املدنية واالداريةبر
  .29، ص2009بغدادي، اجلزائر، 

نية، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  -  5   .95-94، ص ص، 1994بوبشري حمند أمقران، النظام القضائي اجلزائري، طبعة 
ن  -  6     .، مرجع سابق09-08ون رقم القان من 77/2و 11/1املاد

7-  Article 5, Décision N °08/SP/PC/2002, Op.cit. 
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ء والغازلدى  جلنة تنظيم عمليات البورصة الغرفة التحكيمية والتأديبية لدى أما  ،1جلنة ضبط الكهر
ا أي إهتمام، سواء من خالل املرسوم التشريعي  ومراقبتها املعدل  10-93فلم يول املشرع لقرارا

لنا هذه األحكام مدى إلزامية هذه  ح، حيث مل توض04-03أو يف إطار القانون رقم  ،واملتمم
ال التأدييبفالقرارت وال كيفية تنفيذها، خالفا للقرارات ال ا غري ملزمة  ،2اصلة يف ا مبا ال يعين أ

ا. لتسبيب مثل  ،يث يتعلق األمر يتسبيب بعض القرارات فقطح ،إذ أن اإلدارة ملزمة بتسبيب قرارا
لنسبة لسلطة ضبط الربيد  فيما يتعلق بتسبيب قرارات رفض  ،واالتصاالت االلكرتونيةما هو األمر 

لنسبة للجنة، 3طلب التوصيل البيين فيما خيص  ،تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها واألمر نفسه 
  .4تسبيب قرارات رفض االعتماد

لس األعلى  ر التسبيب يف قراره املتعلق  فلقد سبق للمجلس الدستوري الفرنسي وأن أ
لس بتسبيب ما يتخذه من جزاءات ميثل ضمانة  ،للسمعي البصري، فااللتزام املفروض على هذا ا

 على خمالفة االلتزامات املقررة يف القانون ،عرتاف له بسلطة اختاذ هذه اجلزاءاتجوهرية يستوجبها اال
ن للتسبيب قيمة دستورية تستوجب فرضه على املشرع بشكل ال ميكن  مع أنه يف احلقيقة مل يصرح 

ولكن هذا ال يقلل من قيمته فقط لدواعي املرونة، إذ أن فرض هذا املبدأ يقيد املشرع يف  ،أن يستبعده
  .5ت الضمنيةاخلروج عليه يف احلاالت االستعجالية احملضة أو القرارا

فقد تناول من جانبه هذه النقطة وحتديدا يف قضية يونني بنك ضد  ،أما جملس الدولة اجلزائري
أن قانون النقد والقرض ال حيتوي على أي نص يلزم اللجنة املصرفية حمافظ بنك اجلزائر، فرغم 

ا إن املقرر املعد املتضمن وقف  :"س الدولة بوجوب التسبيبلكن قضى جمل ،6بتسبيب قرارا
االعتماد جاء غري مسبب خمالفا بذلك املبادئ العامة للقانون اليت تشرتط يف هذه احلالة تسبيب 

    .، معدل ومتمم، مرجع سابق01-02من القانون رقم  135املادة  -  1                                                           
القانون ، مذكرة لنيل شهادة ماجستري يف القانون، فرع "املركز القانوين للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها"توايت نصرية،  -  2

  .154، ص 2005العام، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
  .، مرجع سابق2018ماي  10مؤرخ يف  04- 18من رقم  101/3املادة  -  3
  ،معدل ومتمم، مرجع سابق10-93فقرة أخرية من املرسوم التشريعي رقم  9/2املادة  -  4
يد،  -  5 ، جملة الشريعة "االستثناءات الواردة على التسبيب الوجويب للقرارات اإلدارية الفردية يف فرنسا"أنيس فوزي عبد ا

  .315، ص50/2012والقانون، كلية القانون، جامعة االمارات العربية املتحدة، عدد
، جملة جملس "القرارات االداريةجزاء خمالفة القرارات االدارية لقواعد املشروعية، درجات البطالن يف " بودريوة عبد الكرمي،  -  6

  .112، ص 2004، 5الدولة، عدد 



الضبط سلطات مواجهة يف القضائي الدور تراجع لقياس كأمناط واإلقصاء املنافسة: األول الباب  
 

76  

اليت توقعها سلطات  -اجلزاءات  -فطاملا أن القرارات  ،1"خرالطرف اآلالقرار الذي يضر حبقوق 
لشخص املعاقب سواء يف ذمته املالية أو يف حقوق أخرى   .الضبط االقتصادي متثل مساسا 

من جانبنا نرى أن جملس الدولة اجلزائري حسنا فعل ذلك، إذ أكد على وجوبية تسبيب 
 رغم-قتصادي املعهود هلا صالحية االختصاص التحكيميالقرارات الصادرة عن سلطات الضبط اال

الضافة إىل تواجد بالنصوص عن فرضهأغلب رغم سکوت  عض احلاالت اليت تستدعي اخلروج ،  
، وما تتيحة من املتضررة حتديدا، ملا هلذا املبدأ من ضمانة يف صاحل األطراف -عن هذا املبدأأحيا 

  .على مدى مشروعية هذه القرارات جمال للجهات القضائية لفرض رقابتها
   

  .، السالف الذكر1999فيفري  09صادر يف  13قرار جملس الدولة رقم  -  1                                                           



  
  الثاين الفصل  

كأساس لقياس احنصار الدور  العالقة اإلقصائية
  القضائي

  
 ختصاص القمعي لسلطات الضبط لالالتأطري القانوين : األول املبحث

  االقتصادي
 حقيقة احنصار دور القاضي اجلزائي يف مواجهة سلطات الضبط : املبحث الثاين

 االقتصادي
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ت األساسية يف  ملا كانت وظيفة الضبط االقتصادي تستوجب ضمان احملافظة على التواز
السوق بني احلقوق وااللتزامات، اقتضى ذلك ضرورة تقليد السلطات الضابطة للقطاعات االقتصادية 

الرقابة على السوق، و جمموعة من االختصاصات املتعددة واملختلفة، فإىل جانب السلطة التنظيمية، 
سلطات الضبط بصفة الحقة يف رقابة السوق عن طريق الوظائف  وسلطة فض اخلالفات، تتدخل

  .القمعية
ثري العديد  فهذه الصالحية مل تكن أبدا خيارا انتهجته الدولة، بل حتمية فرضت نفسها حتت 

ت اجلزائية التقليدية اليت تعاقب على اإلخ لنظمن املعطيات، فباإلضافة إىل العقو ام العام، الل 
ت  -النشاط االقتصادي مع كل استمرار لتدخل الدولة يف مراقبة - برزت وتعاظمت معها عقو

لنظام العام االقتصادي   .   جزائية جديدة، تستهدف قمع التصرفات املناهضة واملخلة 
ومع استمرار الوضع هذا، أصبح النظام القانوين للمسؤولية اجلزائية لألعوان االقتصاديني ال 

لتايل مل تعد العقوبة اجلزائية تلعب دورها ضابطالإىل  احلارس وضعهايتماشى وانتقال الدولة من  ، و
أفرز حتويال يف االختصاصات املخولة للقاضي اجلزائي لصاحل سلطات الضبط ما الردعي املأمول، وهو 

  .1لطابع االقتصادياالقتصادي، وذلك كلما أتسمت اجلرائم 
اليت فرضت على املشرع حتويل تلك وال شك أن من بني أهم االعتبارات وليست كلها، 

ت إىل سلطات الضبط االقتصادي، بعدما كانت من صميم اختصاصات  صالحية فرض العقو
االت  القاضي اجلزائي، هو البحث عن أفضل الطرق وأكثرها جناعة، إلجناز الوظيفة الرقابية على ا

واملعاقبة على التصرفات املخالفة للقوانني والتنظيمات يف إطار تقنية ، شىت القطاعاتاالقتصادية ويف 
لنتيجة التقليص من جمال تدخل القاضي اجلزائي يف هذه القطاعات ذات البعد  ،إزالة التجرمي، و

   .2االقتصادي
ديد للحقوق األساسية لألعوان  إال أن خطورة هذا االختصاص وما يشكله من 

كلية احلقوق والعلوم  االقتصاديني، حماضرات ألقيت على طلبة املاجستري،زواميية رشيد، قانون املسؤولية التأديبية لألعوان  - 1                                                           
  .2014- 2013االقتصادية، جامعة عبد الرمحن مرية، جباية، 

هي أبو يونس، الرقابة القضائية على شرعية اجلزاءات اإلدارية العامة، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، اإلسكندرية،  -  2 دمحم 
  .9، ص2000
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بشدة مسألة حلول هذه السلطات القمعية كبديل لكل من القاضي اجلزائي  طرح ،1االقتصاديني
واإلدارة التقليدية، من خالل صورة التجميع للصالحيات واالعتبارات اليت أسهمت يف ذلك، مع 
ت كإرث عن النظام التقليدي، وهو ما سنعاجله من خالل  مدى إحاطة تلك املمارسة من ضما

  ).املبحث األول( القانوين هلذا االختصاص لتأطريلالتطرق 
يف مواجهة سلطات الضبط االقتصادي، أما الوقوف على حقيقة احنصار دور القاضي اجلزائي       

اليت تعكس ختويل هذا االختصاص وحدود ذلك، رغم ما  ،فيتضح من خالل التعرض ألبرز اخللفيات
لصورة الواضحة لدى  تشهده منظومتنا القانونية من حالة الالتكامل يف نظرية القمع اإلداري، مقارنة 

 ).      املبحث الثاين( 2دول عدة
  ختصاص القمعي لسلطات الضبط االقتصاديلالالتأطري القانوين :  املبحث األول

حسن تنفيذ النصوص التنظيمية يف بعض  ضمانلتهديد اجلنائي بوسع االوقت الذي مل يعد  يف
العتماد وذلك القانون التقليدي،  لدىأمهية الضبط يف إجياد حلول غري مألوفة جتلت  القطاعات، 

تعد أكثر قر  ،سلطة العقاب، مت نقلها من القاضي اجلنائي لصاحل سلطات إدارية أخرى على
ال مما  ،3صا يف تلك القطاعات ذات الطابع التقينوختص يعرب عن حياد الدولة احلديثة يف ا

ا، من خالل  ،االقتصادي حنو رفض  رغبتها اجلاحمة يف السريإظهار ويساهم يف احلد من تدخال
التدخل القضائي يف القطاعات االقتصادية، وهي إلزامية اإلنفراد والتميز اليت فرضتها مقتضيات 

  .وأهداف الضبط االقتصادي
على كل تقصري وإخالل يف أداء  الردعهي  ،وألن غاية السلطة القمعية املخولة هلذه السلطات

ت مسترتتشل، االلتزام ت وهو ما ، كل ما يسمى بقانون عقو يعد خطرا على حقوق وحر
ت القانونية اليت حتول دون االحنراف يف تطبيقها  ،املتعاملني، لذا ينبغي أن حتاط مبجموعة من الضما

تكريس هذه الصالحية  السعي حنوهذه السلطات للقاضي، و  ، مع ضرورة استخالف)املطلب الثاين(
اليت متنح هذا  لدستورية،، رغم ما ستشهده من معارضة من النصوص ا)املطلب األول( القمعية 

، أعمال امللتقى الوطين حول سلطات الضبط املستقلة يف "اهليئات اإلدارية املستقلة يف مواجهة الدستور" عز الدين،  عيساوي - 1                                                           
ال االقتصادي واملايل، كلية احلقوق والعلوم االقتصادية، جامعة عبد الرمحن مرية، جباية، يومي  . 2007ماي  24و 23ا

  .24ص
  .28ط، القاهرة، ص .س.اإلداري اجلنائي، دار النهضة العربية، دغنام دمحم غنام، القانون  -  2
  .28ر العطور، السلطات العقابية للهيئات اإلدارية املستقلة ودورها يف إتساع دائرة التجرمي، املرجع السابق، ص -  3
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 .للقاضي اجلزائيصراحة االختصاص 
    االختصاص القمعي لسلطات الضبط االقتصاديتكريس :  األولاملطلب 

بعيدة عن أمناط  ،فرض على الدولة التدخل بطرق بديلة وغري مباشرة االقتصادي االنفتاحإن 
عدة أدوات ضابطة لعل ب ،ختويل سلطات الضبط االقتصادي خالهلا متواليت من ، التسيري التقليدية

لسلطة القمعية ذات  من املشرع عرتافاك ،1أمهها الصالحية القمعية هلذه السلطات الضابطة 
االت ذات البعد  األصل القضائي، وتعبريا منه عن الرفض املتصاعد للتدخل القضائي يف ا

           .االقتصادي
تجسيد لظاهرة إزالة المن  انطالقافكانت املمارسة الضبطية تنحصر يف إطار عدة أسس 

تكريس فكرة  ، اليت تنبين علىاملعاصرةألهداف السياسة اجلنائية  كاستجابة،  )الفرع األول(التجرمي 
لعقاب رفع صفة التجرمي عن املخالفات االقتصادية،   ،ولو نسبيا اإلداريستبدال العقاب اجلنائي 

الوقوف على مشروعية هذا االختصاص املعهود به لسلطات الضبط االقتصادي، ويف الوقت نفسه 
 ،قل يف االختصاصهذا الن ن االعرتاضات املشككة يف دستوريةن طائفة موالذي يقتضي اإلجابة ع

  ).الفرع الثاين(  ي إىل سلطات الضبط االقتصاديمن القاضي اجلزائ
  ظاهرة إزالة التجرمي كأساس لالختصاص القمعي:  الفرع األول
السياسات االقتصادية للقاضي اجلزائي، إال أن التحول يف  اجلزاء الطريق االستئثاري عدلطاملا 

ا ، من أعاد التفكري يف معطيات كانت راسخة من نظام عقايب جنائي إىل آخر  نتقالاالخمرجا
ا  ،إداري الستفادة من التدخل يف اهرة ظإ إزالة التجرمي اليت تسمح لسلطات الضبط االقتصادي 

 .2للقاضي اجلزائيجماالت مهمة، وتفسر إرادة  استخالفها 
صطلح إزالة ميكن التعاطي مع فكرة إزالة التجرمي من خالل التطرق مل ،األساسوعلى هذا 

هلذه الظاهرة  التأصيل التارخيي، مث مراجعة )أوال(كمدلول حديث للسياسة اجلنائية املعاصرة   ،التجرمي
  ).نيا(

  
                                                           1- « Le pouvoir  répressif reconnu aux autorités administratives indépendantes constitue sans 

doute l’originalité la  plus  saillante  qui  caractérise  ces  nouvelles  structures »,  ZOUAIMIA 
Rachid, Les  autorités  administratives indépendantes et la régulation économique en  Algérie, 
Editions Houma, Alger, 2005, p.77, du même auteur: Les instruments juridiques de la 
régulation économique en Algérie, op.cit., p.152. 2  -  ،239املرجع السابق، ص ،"بني التنافس والتكامل: حول العالقة بني هيئات الضبط املستقلة" عيساوي عز الدين  .     
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    إزالة التجرمي كمدلول حديث للسياسة اجلنائية املعاصرة/ أوال
لصاحل هيئات أخرى   ،ظاهرة إزالة التجرمي عن إزاحة السلطة القمعية للقاضي اجلنائي تعرب

ت اإلدارية لواستبدا، 1كسلطات الضبط االقتصادي لعقو ت اجلنائية  ، سواء مت ذلك بصفة  العقو
   .3وهي ختص ما يعد أصال جنائيا، 2كلية أو جزئية

ا G. LEVASSEURوقد عرفها األستاذ  اء أو وقف جترمي :"على أ  ،4"سلوك معنيإ
ا G.KELLENSكما يعرفها  ء الذي اجتريد اجلرمية من صفتها اجلرمية، دون إلغاء للجز " : على أ

ا ويف، 5"األفرادميكن أن يكون مقيدا حلقوق  إلغاء للوجود القانوين للقاعدة " :تعريف آخر علی أ
لتايل اجلنائية حته إو  مبشروعيته االعرتاف، على حنو يؤدي إىل نزع الصفة اجلرمية عن السلوك، و
مع إمكانية استمرار خضوعه لقاعدة قانونية أخرى غري جنائية، وذلك ألسباب تستند  ،جنائيا

 .6"اجلنائية العتبارات من املالئمة اليت متليها السياسة 
لغاء التكييف اجلنائي الذي يرتتب عنه إمها  :سلوبنيإذ يتم إعمال سياسية إزالة التجرمي  ما 

رم إلغاء النص التجرميي له من النظام القانوين، وإما بتخفيف حميط من خالل  ،زوال الفعل ا
رميف تعديل الالتكييف اجلنائي عن طريق   على شاكلة ،العناصر املادية أو املعنوية املنشاة للفعل ا

   .7مع بقاء الوصف اإلجرامي له اجلزاءالتخفيف من 
ت اجلزائية لت ،على هذا األساسو  ت اإلدارية كبديل للعقو رطي غظهرت العقو ، السلبية اآل

                                                           1- SAUVE Jean-Marc, «Les sanctions administratives en droit public Français », AJDA, Paris, 
2001, p. 16. 
2- MODERNE (F), « Répression administrative et la protection des libertés devant le juge 
constitutionnel » Les leçons de droit comparé, In Mél- CHAPUS (R), Droit administratif, 
Montchrestien, Paris, 1992, p.42. 3  -  مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف القانون، فرع "السلطة القمعية للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها"شعالل كرمية، بن ،

  .75، ص 2012القانون العام لألعمال، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرمحن مرية، جباية، :القانون العام، ختصص
4 - « à cesser d’incriminer un comportement.»; LEVASSEUR Georges, «Le problème de la 
dépénalisation», APC, N° 06, 1983, p. 65. 5 - دراسة يف اسرتاتيجيات استخدام اجلزاء اجلنائي : حممود طه جالل، أصول التجرمي والعقاب يف السياسة اجلنائية املعاصرة

صيل ظاهريت احلد من التجرمي والعقاب، دار ال   .237، ص2005نهضة العربية للطبع والنشر والتوزيع، القاهرة، و
  .251حممود طه جالل، املرجع نفسه، ص  -  6
اهليئات :، مذكرة لنيل شهادة املاجستري، فرع القانون، ختصص"االختصاص التأدييب للسلطات اإلدارية املستقلة" عيدن رزيقة،  - 7

  .79، ص2014السياسية، جامعة عبد الرمحن مرية، جباية، العمومية واحلوكمة، كلية احلقوق والعلوم 
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فتحول األصل،  هي أصبحتأزال هذا الدور البديل و  ،ور سلطات الضبط االقتصاديإال أن ظه
االتتنظيم للضبط سلطات الدولة من دورها التدخلي إىل جمرد ضابط، واستحداث  االقتصادية  ا

ت اإلدارية هو من جعل واملالية،   التقليديةالدولة وأساليبها   ، على خلفية عجز نفسهاتفرض العقو
 .كل التحوالت احلاصلة   جماراةعلى  األخرى

س هنا أن نورد طائفة من اخلصائص اليت ترتبط ارتباطا وثيقا بنظام  ويف هذا السياق، ال 
ت اإلدا قي البدائل اجلنائية األخرى امتيزه ت أثبتيتال ةاألخري  ههذ ،ريةالعقو مع حماولة إبراز  ،عن 
التحول عن اإلجراء يف كل من هذه البدائل إذ تتمثل  ،ظاهرة إزالة التجرمي عننقاط التمايز 

إلضافة إىل احلد من العقاب اجلزائي)ب(احلد من التجرميو  ،)أ(القضائي احلد من كذا ، و )ج(، 
 ).  د(السجن 

   DEJUDICIARISATIONالتحول عن اإلجراء القضائي    - أ
االستبعاد املشروط للقضاء الرمسي عن  ،مفاده كطريق بديل  تحول عن اإلجراء القضائيالن إ

لفض مجيع النزاعات ضرورة  ،التقليدي إىل القضاء االلتجاءلم يعد مسألة توقيع اجلزاء العقايب، ف
وهو ما يرتتب عليه توقيف املتابعة اجلنائية، جتنبا لصدور احلكم لتشريع والتنظيم، ا املرتبطة مبخالفة

هيلية من  إلدانة، ومن صوره عرض األمر على الصلح، أو التحكيم، أو االستعانة بربامج تدريبية و
مج تربوي جتنب تضخم امللفات  هشأن من، األمر الذي 1قبيل إخضاع املتهم لعالج طيب أو بر

لتايل امل  للقضا جنعلتصدي األ والسماح له ،عليهختفيف العبء عروضة على القضاء اجلزائي، و
    .املستعجلة

أن إزالة التجرمي ترفع التجرمي عن املخالفة  ،بني الظاهرتني للتمايزنقاط  وما ميكن تسجيله من
املخالفة تبقى غري ذات إال أن  ،2وكذا االستبعاد النهائي لإلجراء القضائي ،من الناحية اجلنائية

حتتفظ بطابعها فإن املخالفة  القضائيةقوانني أخرى، أما التحول عن اإلجراءات مبوجب مشروعة 
يتوقف من خالله تطبيق  ، أينالقضائييقتصر على االستبعاد املؤقت لإلجراء إال أن األمر ، اجلرمي

  .3غايتها من عدمهالمبدى حتقيق هذه الوسيلة  امرتبطويظل  ،النص اجلنائي
                                                           1 - LEVASSEUR Georges, «Le problème de la dépénalisation», op.cit., p.53. 2  -  ،ن هشام   .49، املرجع السابق، ص"العالقة بني السلطات اإلدارية املستقلة والقضاء يف القانون اجلزائري" مز

ا يف املواد اجلنائية، دراسة مقارنة، دار الكتب القانونية، مصر، دمحم حكيم حسني  - 3 احلكيم، النظرية العامة للصلح وتطبيقا
  .28، ص 2005
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   DECRIMINLISATION احلد من التجرمي   - ب
عن اجلرائم اليت تتوىل السلطات اإلدارية معاقبة ئي نزع الوصف اجلزااإلجراء إىل  يرمي هذا

لتايل  ،مرتكبيها ن نظام العقاب اإلداريو من تضخم التشريع العقايب يف  يقوض ،ميكن القول 
 يثبت مناهضتهجترمي كل سلوك و  ،مةراصسابقة تتبىن ال سياسة جنائية والناتج أساسا عن ،اجلزائر
  .1االشرتاكيةارات يلالخت

  DEPENALISATIONاحلد من العقاب اجلزائي   -ج
ا تيفيد ألفعال ال عن انزع الوصف اجلزائي املقصود بإن  بل تبقى ممنوعة  ،صبح مباحةأ
بديال للعقاب  نسبيايصبح العقاب اإلداري ولو وبذلك إدارية،  خمالفاتعليها بصفتها ومعاقب 

لتايل ينعكس خطورة،  اليت تعد أقللبعض اجلرائم وحتديدا  ،اجلزائي من  ،إلجياب هذا التوجهو
تمع  جد ا من نتائج ا هلمل املقلقة، التقليل من ظاهرة السوابق القضائية خالل  كماسلبية على ا
  .األفراد

، األول اإلبقاء على جترمي سلوك معنييتبىن : مدلولني زائياجل احلد من العقاب وإلجراء
من حالة جناية إىل حالة  الذهاب تنازلياختفيف العقوبة اخلاصة به، ومثال ذلك  واالقتصار على

تقوم  ،إزالة التجرمي حركيةيكمن يف أن ف الفكرتنيالفرق بني  أما، 2جنحة أو من جنحة إىل خمالفة
 اجلزائي احلد من العقاب أسلوب، أما االقتصاديسلطات الضبط العقوبة إىل  إنزالنقل اختصاص ب

 .يبقى من اختصاص القاضي اجلنائي ولو مت ختفيفهتوقيع العقوبة  اختصاصفإن 
مبشروعية املطلق  أن يتم االعرتاف أكثر نعومة من سابقه، مبعىن فهويف حني أن املدلول الثاين 

لتايلالتام ألي جزاء مهما كان نوعه،  االستبعادمن خالل  ،سلوك معني قدار مب يقاس هناالفرق ف و
دون  ،فإن كانت مشروعية السلوك نسبية وتقتصر على اجلانب اجلنائي فقط ،ونسبة مشروعية السلوك

يكون بشكل مطلق سواء من  ذلك فإن ،التجرمي إزالة ظل إعمال فكرةيف  فروع القانون األخرى
   .3اجلزائياحلد من العقاب  حية فروع القانون األخرى من خالل إجراءالناحية اجلنائية أو من 

هذا ويعد تبين سياسة احلد من العقاب اجلزائي أمر أكثر من ضروري، من أجل جماراة التطور 
 1981 ابتداء منوإيطاليا  1975احلاصل يف تشريعات الكثري من الدول، ويف مقدمتها أملانيا منذ 

  .367، مرجع سابق، ص"ليات القانونية لضبط النشاط االقتصادي يف اجلزائراآل" منصور داود،  -  1                                                           
  .16، ص1997احلد من العقاب، دار النهضة العربية، القاهرة، ظاهرة : دمحم سامي الشواء، القانون اإلداري اجلزائي -  2
  .247حممود طه جالل، املرجع السابق، ص -  3
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ت اإلداريةاللتان تعتربان من و  قرارمها لنظام متكامل للعقو ال، وذلك  يف  ،الدول الرائدة يف هذا ا
لدرجة األوىل، وليست  تربوي بعدذات عل العقوبة ما جي وهومواجهة اجلرائم األقل جسامة وخطورة، 

 .1قانونلل خالفنياملاالنتقام من  تستهدفوسيلة قمعية 
   DEPRISONALISAION احلد من السجن   -د

اليت  ،فكرة إزالة التجرميمتثل انعكاسا لألهداف املتوخاة من سياسة احلد من السجن  إن
خرى استبدلت ت اجلزائية  لتايل ف العقو هي غري سالبة للحرية وال حيتاج ذات طابع إداري، و
وكرامتهم من جهة، األشخاص ضمان حرية  همن شأنوهذا زج املعاقبني يف السجون، إىل تنفيذها 

تمع  إزالة العبء علىو    .اجتماعياإعادة اإلدماج املعاقبني  يفا
ومل تقتصر ظاهرة إزالة التجرمي على بعض الدول بل مشلت حىت اجلزائر، فظاهرة القمع اإلداري  

القمع النوع من اجلزائر، وقد كان هناك عاملني سامها يف ظهور هذا  يفكانت معروفة وليست جديدة 
رخييالعامل األفاإلداري،  اليت  ،تطبيق النصوص القانونيةيف  استمرت الدولة ستقاللالا فمنذ ،ول 

ال االقتصادي، الاملستعمر الفرنسي  عنها ورثت هو التوجه االقتصادي فالعامل الثاين أما سيما يف ا
أين ، ولة املتدخلة إىل الدولة الضابطةمن الد منتقلة عده اكراهات داخلية وخارجية، حتت الذي تبنته

 .2حمل العقاب اجلزائيالعقاب اإلداري حل 
القول أن العقاب اإلداري أصبح ميثل طريقا بديال للدعوى القضائية بوجه عام خالصة 

شكل تقنيات يلدى بعض الدول  األسلوب البديلهذا  ضحىأو وللدعوى اجلزائية بوجه خاص، 
من  ،القضاء يف توقيع اجلزاءمنافسة من  االقتصاديطات الضبط للسمن خالهلا تسمح  ،مستقلة

ت اإلداري ا مببدأ الفصل بني السلطات، وهو ما جعل مساسه دون اعتبار  يف هذه الدول قانون العقو
املنظومات القانونية املقارنة أغلب  تسعى ،متكاملتنيو فكرتني أساسيتني يرتكز على إذ  يتطور،

فكرة حلل بعض النزاعات، و إىل القضاء  االلتجاء ضرورةفكرة التخلي تدرجييا عن  :تجسيدمها ومهال
اء   .توقيع العقابيف القاضي اجلزائي اليت ميارسها   االحتكارحالة  إ
  التأصيل التارخيي لظاهرة إزالة التجرمي/ نيا

جتد ظاهرة إزالة التجرمي أصوهلا يف التشريعات الغربية اليت سعت إىل اإلنقاص من نطاق التجرمي 
  .368منصور داود، مرجع سابق، ص -  1                                                           

   :على املوقع اآليتغناي رمضان، منافع العقاب اإلداري كطريق بديل للدعوى اجلزائية، مقال منشور  - 2
http//www.droit-dz.com/  )15/06/2019: عليه بتاريخ أطلع(           
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 ،)Verwaltungstrafe" (العقاب اإلداري"نظرييت اجلنائي، فأول ظهور هلا كان يف أملانيا حتت 
لتايل   اخلطرية،ريملعاقبة التصرفات غ (Ordnungswidrigkeiten)" النظام جرائم"ونظرية و

لدرجة األوىل على أمهية وخطورة اجلرمية وعلى نفس املنوال سار املشرع  ،1فالتشريع األملاين يعتمد 
دئ األمر فقد قصر نطاق تطبيق هذه الظاهرة  ،لظاهرةهلذه ااإليطايل يف تكريسه   جمموعةعلی يف 

 ومع ،2بوليسيةغرامات بخمالفات املرور واملخالفات املعاقب عليها  من قبيل ،خالفاتاملحمددة من 
العديد من اجلنح أين استبعد  ،وسع من هذه الظاهرة 1981/  11/  24إصداره لقانون 

ت اختصاصواملخالفات من جمال  ا لسابقيه، أما الوضع يف فرنسا 3قانون العقو ، إذ فلم يكن مشا
ت الداخلة ضمن العالقات   ،لقمع اإلداري إال يف جماالت جد ضيقة يتم االعرتافمل  كالعقو

بظهور الدولة املتدخلة، خاصة  ا تالشتسرعان مالنظرة هذه ، غري أن 4اخلاصة بني اإلدارة واألفراد
ا  ، وحتديدااحلربني العامليتني اليت تتوسطرحلة امليف  يف إطار نظام األهايل الذي طبقته علی مستعمرا

بظهور سلطات الضبط  وذلك، الظاهرة النتشار األهم" فيشي" اجلزائر، وتعد مرحلة حكم على غرار
من أجل تنظيم بعض  ،يف فرنسا، اليت تكرس حتول الدولة من املتدخلة إىل الضابطة االقتصادي

ال املصريف االقتصاديةالقطاعات احلساسة يف احلياة  على اخل، ... واالجتماعية، كاالتصاالت، ا
كما تقلص دور القضاء اجلزائي يف  ،5تضبط هذه القطاعا يفاألساليب التقليدية  خلفية عجز

االت  تستهدف هذه األخرية اليتإزالة التجرمي،  فكرةمع  يتالءموهو ما ، اليت تشرف على ضبطها ا
ال االقتصادي واملايل  ألساس تعكس مظهر ته، كما دوديحم حبكمالتقليص من دور القضاء يف ا

ا السعي حنو الدولة و حياد    .6املتعاظمةاحلد من تدخال
ال االقتصادي واملايل" عيساوي عز الدين، -  1                                                            ، مذكرة لنيل درجة املاجستري يف "السلطة القمعية للهيئات اإلدارية املستقلة يف ا

   .14، ص2005القانون، فرع قانون األعمال، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
ت اإلداري -  2 ظاهرة احلد من العقاب، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، : أمني مصطفى دمحم، النظرية العامة لقانون العقو

  .84، ص1997اإلسكندرية، 
3- MODERNE Franck, «La sanction administrative: éléments d'analyse comparative», RFDA, 
N°3, Paris, 2002, p. 486. 4  - ال االقتصادي واملايل" عز الدين،  عيساوي    .، املرجع السابق، نفس الصفحة"السلطة القمعية للهيئات اإلدارية املستقلة يف ا

ال  ، امللتقى" السلطات اإلدارية املستقلة وإشكالية االستقاللية "، حدري مسري -  5 الوطين حول سلطات الضبط املستقلة يف ا
  .121، ص2007ماي  23/24د الرمحن مرية، كلية احلقوق والعلوم االقتصادية، بتاريخ االقتصادي واملايل، جامعة عب

، من أعمال امللتقى الوطين حول أثر "خصوصية العقوبة التأديبية املطبقة على األعوان االقتصاديني يف القطاع املايل"خن ملني،  -  6
  .286، ص 2011ديسمرب  01نوفمرب و 30جيجل، يوم التحوالت االقتصادية على املنظومة القانونية الوطنية، جامعة 
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خالل إرساء  منكما سبق اإلشارة إليه، ما الوضع يف اجلزائر، فقد ساهم فيه العامل التارخيي  أ
من  أصالتعد  ،، وبذلك كانت اهليئات اإلدارية السياسية متارس مهاما متعددةفكرة القمع اإلداري

االقتصادي الذي تبنته  فالنموذج ،هذا من جهة، ومن جهة أخرى، 1اختصاص القاضي اجلنائي
ال ج الدولة املتدخلة والنظام االشرتاكي، و يف  متمثال ،لدولة بعد االستقاللا التدخل يف ا

تلعب دور كاتب السيناريو واملخرج : "االقتصادي، أين كانت الدولة على حد تعبري األستاذ زواميية 
   .2"مسرحية التنميةيف ن واحد آواملمثل يف 

 االقتصاديفكرة إزالة التجرمي يف القطاع  تعاظمت ،االقتصاديسلطات الضبط ومع ظهور 
من  ،االقتصادي ذات الطابععلى املخالفات  ،اجلزاءسلطة توقيع ل املتبعة لتحويللسياسة انتيجة ك

إذ ، 3قطاع املنافسةعدة قطاعات على غرار ه توهذا ما شهد، السلطاتهذه  جتاهالقاضي اجلزائي 
ال االقتصادي واملايل  أغلبتتمتع  ستثناء جملس  الختصاص القمعي،السلطات الناشطة يف ا

تنظيمي، فمنح سلطة القمع هليئة دون أخرى ال حيول ال يقتصر على االختصاصالنقد والقرض الذي 
ختويله يساهم يف حتقيق فعالية أكثر للقواعد الضابطة، فتجريدها لصاحل  وإمنادون ممارسة مهامها، 

  .يدفع إىل التساؤل عن مدى مشروعية هذا النقل لالختصاصه السلطات هذ
  القمعي لسلطات الضبط االقتصادي مشروعية االختصاص: الفرع الثاين

إن اإلقرار مبشروعية االختصاص القمعي املعهود به لسلطات الضبط االقتصادي، يقتضي 
من  ،قل يف االختصاصيف مدى دستورية هذا الن ،اإلجابة عن طائفة من التساؤالت املشككة

ي إىل سلطات الضبط االقتصادي، إذ كيف ميكن لنا تربير التناقض احلاصل يف تكييف القاضي اجلزائ
ت اليت توقعها هذه السلطات لطابع الردعي، الذي يعود  ،العقو فمن جهة تتمتع هذه األخرية 

ت الختصاص القاضي اجلزائي، ويف املق ألساس ا  لطابعابل تتميز ذات العقو اإلداري، حبكم أ
صادرة عن سلطات إدارية؟، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، كيف يعقل أن جتتمع يف يد هذه 
السلطات صالحية وضع القواعد واملعاقبة على خمالفتها؟، أال يعد ذلك مساسا مببدأ الفصل بني 

  .؟ني السلطاتومن خالله خمالفة مبدأ عدم اجلمع بت، السلطا
                                                           1 - ZOUAIMIA Rachid, Les instruments juridiques de la régulation économique en Algérie, 

op.cit., p.p.154-157. 2- ZOUAIMIA Rachid, Les autorités administratives indépendantes et la régulation 
économique en  Algérie, op.cit., p.16. 3  -  ألسعار، ج1989جويلية  05، مؤرخ يف 12-89القانون جويلية  19، صادر يف 29ج، عدد . ج. ر. ، يتعلق 

    ). ملغى( 1989
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السابقة ضرورة التطرق ملدى مالئمة  االعرتاضاتتربير  وعلى هذا األساس، يستدعي
ت اليت تفرضها سلطات )أوال(االختصاص القمعي ألحكام الدستور ، وكذا الطبيعة القانونية للعقو

ت اجلزائية   ). نيا(الضبط االقتصادي اليت استخلفت العقو
  القمعي مع أحكام الدستور االختصاص  مةئمالمدى / أوال

تعترب السلطة القضائية أحد أهم ركائز مبدأ الفصل بني السلطات، إال أنه وبظهور سلطات 
لتزعزع، وذلك بسبب استيالء ال سلطات ألهم صالحية هذه الضبط االقتصادي، بدأت هذه الركيزة 

وص القانونية املنظمة هلذه هي السلطة القمعية، وهو ما جنده قد تكرس من خالل النصأال و 
السلطة القمعية هو من  حتكاراأن  أعترب ،، ورغم أن املشرع وانطالقا من الدستور1السلطات

 .، فما موقع سلطات الضبط من السلطة القضائية؟2اختصاص السلطة القضائية
، واليت االقتصادي إن اإلشكال الذي طرح بشأن السلطات القمعية املمنوحة لسلطات الضبط

لتايل حلول دول ،يعرف تكريسها انتشارا غري مرغوب فيه ثريين 3البوليس حمل دولة القانون ةو  :له 
يؤدي إىل اإلخالل مببدأ الفصل بني السلطات  ،فمن الناحية الشكلية يعترب عدم تكريسه يف الدستور

   .4املبدأهذا و  وممارسة سلطات خارج إطارها تتناىف متاما
التأثري على مكانة السلطة  إمكانيةمع  ،تقليص دور القاضي يكمن يفالتأثري الثاين  يف حني

ت، وهذا ما عرب عنه الفقيه   Walineالقضائية، كون أن هنالك سلطة توازيها يف فرض العقو
ت اإلدارية تعترب خطرية جدا ا تؤدي   ،عتباره أن العقو وتطور ظاهرة مقلقة يف  ظهورإىل كو

لقانون اجلنائي املسترت ،القانون ، خاصة ، 5وهو ما يسمى  يف حني أن هذا اإلشكال ال يطرح بتا
   .6لدى الدول اليت تبنت دساتريها فكرة القمع اإلداري كإسبانيا والربتغال

ال االقتصادي تؤول الختصاص القاضي  12-89قبل إلغاء القانون رقم  - 1                                                            السالف الذكر، كانت سلطة قمع املخالفات يف ا
  .118، مرجع سابق، ص"سلطات الضبط االقتصادي يف اجلزائر واحلوكمة" عشاش حفيظة،: اجلنائي، أنظر

  .، مرجع سابق2016من دستور  164املادة  -  2
، جملة االجتهاد القضائي، "السلطات بني الفصل مبدأ مآل املستقلة اإلدارية للهيئات الدستورية املكانة"، عيساوي الدين عز - 3

  .209، ص2008احلقوق والعلوم السياسية، جامعة دمحم خيضر، بسكرة، مارس العدد الرابع، طلبة 
  .93منصور داود، مرجع سابق، ص -  4

5-  WALINE  (M),  Traité  de  droit  administratif,  4éme  édition,  1963,  cité  par FAVOREU 
(L), « Le droit constitutionnel jurisprudentiel », RDP, n° 02, 1989, p. 485. 6  -  ت اإلدارية 1978حيث أعطى الدستور اإلسباين لسنة ا األوىل منه على أنه 25تنص املادة  إذ ،مكانة للعقو : " يف فقر
 =ال ميكن أن يدان أو يعاقب أي شخص مبناسبة ارتكاب أفعال ال متثل جرمية أو خمالفة إدارية يف الوقت الذي ارتكبت فيه،
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القاضي  طرف من االعرتاف، فقد جاء على هذا النظامدستورها  مل ينصأما الدول اليت 
على التمييز بني املخالفات اجلزائية  األملانيةاحملكمة الدستورية  1967فأقدمت يف سنة  ،الدستوري

ال االقتصادي ومن مثة  ،اليت تدخل ضمن اختصاص القاضي، واملخالفات التنظيمية اخلاصة 
ت  ت اجلزائية إىل عقو القبول بفكرة القمع اإلداري، ومنح للمشرع إمكانية حتويل بعض العقو

لنواة الصلبة للقانون اجلنائي، وذلك يف إطار وضع سياسة إزالة التجرمي ،اريةإد  ،1بشرط عدم املساس 
، إذ مسح بتبين فكرة إزالة 1970وهو نفس املنحى الذي سلكه القاضي الدستوري اإليطايل سنة 

ت إدارية ت اجلزائية إىل عقو   .2التجرمي مبناسبة حتويل العقو
لس الدستوري الفرنسيت مواقف وقد تباين بشأن دستورية السلطة القمعية املمنوحة  ا

ال الضرييبحب لإلدارةعرتف أفقد  ،لسلطات الضبط االقتصادي ت يف ا وأكد على  ،ق توقيع العقو
ت  ا  ،اإلداريةجوازية اعتماد مبدأ عدم الرجعية يف العقو الضبط االقتصادي، سلطات اليت تنطق 

ا حتوز  ا يف ذلك شأن  ،على طابع ردعيطاملا أ هذا وقد شهدت مسألة  ، 3اهليئات القضائيةشأ
لس الدستوري يف البداية  نفىحيث ، بدستورية السلطة القمعية يف فرنسا ثالثة مراحل االعرتاف ا

ت اإلدارية أنه  البعض يرى خبالف مالتعارضها مع مبدأ الفصل بني السلطات،  ،دستورية العقو
إلشارة إىل  ت أن توكليف   ،عدم  اجلوازاكتفى  قرار رقم ال مبوجب، وذلك إداريةلسلطة  هذه العقو

لنظر إىل =                                                                                                                                                                                      اوذلك  ، ويف نفس السياق حتظر الفقرة الثالثة من نفس املادة توقيع "النص القانوين الساري املفعول وقت ارتكا
ت بني املخالفات اجلزائية واإلدارية، فنص يف  1976السالبة للحرية من طرف اإلدارة، بينما مييز الدستور الربتغايل لسنة  العقو

التأديبية واألفعال غري  وطين أو اجلهوي اختصاصا يف حتديد النظام العام للمخالفاتمنه يعطي احلق للمشرع ال 1/  168املادة
  :  على التوايل  أنظر. واإلجراءات الواجب احرتامهاة املشروع

- MODERNE (F), Sanctions administratives et justice constitutionnelle: contribution à  
l’étude  de  jus  puniendi  de  l’Etat  dans  les  démocraties  contemporaines,  Economica 
Paris, 1993, p. 171.  
- MODERNE (F), « Les régions autonomes dans la jurisprudence constitutionnelle au 
Portugal »,  In BON (P) et autres,  La justice constitutionnelle au Portugal, Economica, Paris, 
1989, p. 327 & s. 
1- ZOUAIMIA Rachid, Les autorités administratives indépendantes et la régulation 
économique en  Algérie, op.cit., p.87. 2-  MODERNE (F), Sanctions  administrative  et  justice  constitutionnelle : contribution  à  
l’étude  de  jus puniendi de l’Etat dans les démocraties contemporaines, Economica Paris, op. 
cit., p.p.180-182. 3  - 211املرجع السابق، ص، "تالسلطا بني الفصل مبدأ مآل املستقلة اإلدارية للهيئات الدستورية املكانة"،عيساوي الدين عز.  
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 ورية اجلزاءات اإلداريةمث كان اإلقرار النسيب بدست ،19841أكتوبر  11-10 املؤرخ يف 84-181
لصادر بتاريخ وذلك مبوجب قراره اتربط بني اإلدارة وصاحب الشأن،  ذلك يف حالة وجود عالقةو 

لس األعلى السمعي البصري 1989- 17-01 لس الدستوري عدم أ، وفيه 2يف قضية ا عترب ا
ت إذا كان توقيع هذه اجلزاءات ضد  ،3اليت تفرضها مع مبدأ الفصل بني السلطات ،تعارض العقو

إلدارة عالقة وأخريا   ،کاملوردين واملستفيدين من رخص ملمارسة نشاطهم املهين  ،أشخاص تربطهم 
االختصاص  إنشائهاعند  اويف معرض النظر يف صالحيات جلنة عمليات البورصة، والذي منحت هل

مليون فرنك فرنسي  60ــــ القانون سلطة فرض جزاءات مالية تصل إىل حدود الــ اوخوهل ،القمعي
   .4مهنة مسسار األوراق املاليةلقمع خمالفة واجبات  أكثرو 

لس الدستوري بدستورية هذه اجلزاءات وأكد عدم معارضة هذه األخرية للدستور  ،وقد أقر ا
الذي نص على أنه ال يوجد و ، 28/07/1989جاء من خالل قراره  الصادر يف  الفرنسي، وهذا ما

دة دستورية أخرى متنع السلطة أي مبدأ دستوري مبا يف ذلك مبدأ الفصل بني السلطات، وال أي قاع
ا كسلطة عامة أن تفرض جزاءات ،اإلدارية  .... من خالل ممارستها المتيازا

سيما مع مبدأ الفصل ال، فإن السلطة القمعية ال تتناىف مع أحكام الدستور األساسوعلى هذا 
قمعية  اختصاصاتأن ختول هلا  ،بني السلطات، ومبقدور خمتلف سلطات ضبط النشاط االقتصادي

ضمن  إال أن ذلك مشروط مبمارسة هذا االختصاص، 5سة امتيازات السلطة العامةر مببدأ مما إعماال
ت املكفولة دستور، 6احلدود الضرورية لتأدية املهام  .مع مراعاة التدابري املوجهة حلماية احلقوق واحلر

   
لس الدستوري الفرنسي رقم  -  1                                                              :، منشور على املوقع11/10/1984مؤرخ يف  181-84قرار ا

     . constitutionnel.fr/-http://www.conseil 2  -  ،مذكرة لنيل درجة املاجستري يف القانون، فرع ، "السلطات اإلدارية املستقلة الفاصلة يف املواد االقتصادية واملالية"حدري مسري
 .119ص، 2006قانون األعمال،  كلية احلقوق والعلوم التجارية، جامعة جامعة أدمحم بوقرة، بومرداس، 

ت الضريبية، راجع1982قراره سنة  -  3   :، أين اعرتف فيه لإلدارة حبق توقيع العقو
C. const., n◦82-155 DC, du 30 décembre 1982,  www.conseil-constitutionnel.fr -     

أحسن بوسقيعة، املصاحلة يف املواد اجلزائية بوجه عام ويف املواد اجلمركية بوجه خاص، الطبعة األوىل، اجلزائر، الديوان الوطين  - 4
 .256، ص2001لألشغال الرتبوية، 

 . 96منصور داود، مرجع سابق، ص -  5
، جملة الباحث للدراسات األكادميية، العدد "اجلزائريالنظام القانوين لسلطات الضبط االقتصادي يف القانون " زيبار الشاذيل،  -  6

  .221سعيدة، ص -، جامعة الطاهر موالي2014الرابع، ديسمرب 



الضبط سلطات مواجهة يف القضائي الدور تراجع لقياس كأمناط واإلقصاء املنافسة: األول الباب  
 

90  

ت اليت تفرضها سلطات / نيا   الضبط االقتصاديالطبيعة القانونية للعقو
جتنبا لإلفراط يف تبين سلطات الضبط االقتصادي لالختصاص القمعي، وظهور ما يسمى 

كتساب هذه السلطات لقاعدة دستورية  ،1لقانون اجلنائي املسترت ر جدال فقهي وقضائي انتهى 
ت ةصالحي -ولو بشكل نسيب-تربر منحها  يف إطار احرتام ضوابط معينة حددها  ،2توقيع العقو

لس الدستوري الفرنسي،  ت سالبة للحرية قرار ا ، )أ(واشرتاطه لعدم تضمني اجلزاءات املوقعة لعقو
   ).ب(وخضوعها لذات املبادئ األساسية املطبقة أمام القاضي اجلزائي

ت سالبة للحرية  - أ  عدم تضمن اجلزاءات املوقعة لعقو
ت  ، هذا األخري الذي يستأثر السالبة للحرية احليز الفاصل بني اإلدارة والقضاءتشكل العقو
ت دون سواه لس الدستوري الفرنسي بعدم مساس هذا 3ذه العقو القمعي  االختصاص، وقد أقر ا

ت4- كما مت اإلشارة إليه سابقا- ملبدأ الفصل بني السلطات من اجليل  ، وأطلق عليها عقو
    .« Deuxième génération » الثاين

 خضوع اجلزاءات اإلدارية لذات املبادئ األساسية املطبقة أمام القاضي اجلزائي  - ب
لس الدستوري الفرنسي من أجل إثراء النظام القمعي اإلداري  ،وهو ما كان قد أشرتطه ا

العقوبة استخالف ففكرة  ،2606-89وأكد عليه من خالل قراره رقم  ،5سس القانون اجلنائي
ت املطبقة على العقوبة اجلزائية، لإخضاع هذه األخرية  ااإلدارية جيب أن يرافقه طائفة من الضما

ت القانونية سواء املوضوعية منها أو اإلجرائية حتول  -يف املطلب املوايل سيتم تناوهلا-ممثلة يف الضما
ت أكثر للمتعامل ومصداقية أكرب للعقوبة املقررة لتايل تكفل ضما    .  دون االحنراف يف تطبيقها، و

ت القانونية: الثاين املطلب   الختصاص القمعياملمارسة  الضما
ت اليت توقعها  تشكل عتبارها متثل  ،الضابطة أحد أبرز مظاهر الدولة احلديثة السلطاتالعقو

القمعية من القاضي اجلنائي  قل بعض السلطاتالوجه اجلديد للحوكمة العمومية، ولكن قبول فكرة ن
                                                           1-  SAUVE Jean-Marc, «Les sanctions administratives en droit public Français », op.cit., p.16. 2 -  ، ،لقانون الفرنسي( القانون اجلزائري املمارسات املنافية للمنافسة يف " كتو دمحم الشريف ، أطروحة لنيل درجة )"دراسة مقارنة 

   .272، ص2005دكتوراه دولة يف القانون، فرع القانون العام، كلية احلقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
  .189، مرجع سابق، ص "فكرة االختصاص التنازعي للسلطات اإلدارية املستقلة " ، مزاري صربينة -   3

4- C.cons, n◦ 89-260 DC, du 28 juillet 1989, www.conseil-constitutionnel.fr   5- C.const., décision du 30 décembre 1982,n°82-155DC,op.cit, www.conseil-constitutionnel.fr 
constitutionnel.fr 6- C.const.,  décision du 28 juillet1989,  n°89-260 DC,  www.conseilconstitutionnel.fr 
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ت ذات طابع إداري،   ،سلطاتالإىل هذه  ت اجلزائية إىل عقو كان مرهو بشرط حتويل هذه العقو
لنواة الصلبة للقانون اجلنائي    .على أن يتم ذلك دون املساس 

ت اليت يوفرها القانون اجلنائي أمام هذه  فكان من الضروري أن يرافق ذلك نقل تلك الضما
لس الدستوري الفرنسي جييز القمع اإلداري ويعتربه غري مناف  السلطات، خاصة إذا علمنا أن ا

ت واضحة ميس  فهو ،على أساس أن القمع سواء كان إدار أو جزائيا ،للدستور، شريطة توفر ضما
ت األساسية و  ة رب ببعض خ، لذلك وجب إثراء النظام اإلداري القمعي الفردية احملمية دستورحلر

ت اإلدارية مع الدستور وهي ذات  ،قواعد القانون اجلنائي، كشرط مسبق ملطابقة ظاهرة العقو
 .املبادئ اليت تقوم عليها احملاكمة العادلة

ت قا استخالصهوهو ما ميكن  للنصوص  االستقصائيةمن خالل الدراسة  ،نونيةمن ضما
ت االقتصادي، واليت ميكن القمعي لسلطات الضبط  لالختصاصاملؤطرة  القانونية تصنيفها إىل ضما

  ).الفرع الثاين( إجرائية  أخرى، و )الفرع األول(موضوعية 
ت املوضوعية املؤطرة لالختصاص القمعي لسلطات الضبط االقتصادي : األولالفرع    الضما

مسألة نقل  ،سلطات الضبطمن القاضي اجلنائي لصاحل  القمعي لقد صاحب نقل االختصاص
ت اليت كان يضمنها القانون اجلنائي دف محاية حقوق األفراد من كل إجحاف أو  ،الضما وذلك 

ت املكرسة جلملة من مبادئعن طريق مراعاة عدة  ،تعسف ، من خالل الرتكيز على بعض الضما
وطورها وكيفها مع  ،من القانون اجلنائي اإلداريالدستورية، كان قد استوحاها القاضي  املبادئ

 .متطلبات الضبط حبكم مرونته
ت املوضوعية تعرف توسعا م ،لذلك روطا لصاحل الضبط االقتصادي، وتتمثل أساسا شفالضما

 نص مبدأ عدم رجعيةإلضافة إىل  ،)نيا(مبدأ التناسب واحرتام ،)أوال(من مبدأ الشرعية  يف كل
  ).رابعا( العقوبة مبدأ شخصية، وأخريا )لثا(اجلزاء اإلداري

 مبدأ الشرعية /  أوال
أن مبدأ الشرعية هو النواة الصلبة  أعتربالذي ، Franck Moderneعلى حد قول األستاذ 

ت  فهو  ،1، وأن كال من مبدأ عدم الرجعية ومبدأ التناسب مها مبثابة اجلناحني لهاملوضوعيةللضما
ت الفرديةللحامي حبكم أنه  ،مادة القمع مبثابة أساسيعد  أغلب املواثيق عملت  ،2حقوق واحلر

  .320، مرجع سابق، ص"السلطات اإلدارية املستقلة يف ظل الدولة الضابطة "خرشي إهلام،  -  1                                                           
  .81املرجع السابق، ص ،"السلطة القمعية للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها" بن شعالل كرمية،  -  2
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على  ،اجلزائيدساتريها نظام القمع أغلب الدول اليت تبنت من  هديسمت جتكما   ،الدولية على تكريسه
تمبدأ أساسي يف قانون ك هعدكما مت ،  1ياجلزائر الدستور  غرار   .2العقو

نه ال جيوز لإلدارة توقيع عقوبة  "..: إذ يقصد مببدأ الشرعية يف جمال القانون اإلداري العقايب 
ا نص قانوين، والذي يتعني أن تكشف  وعلى ذلك ،3"ةألفاظه عنها بصورة دقيقة وحمدد مل يرد بشأ

ال االقتصادي العبء علىيقع  أن حترتم هذا املبدأ حىت كسلطات إدارية،  السلطات الضابطة يف ا
ا العقابية مشوبة بعيب جتاوز السلطة  .ال تكون قرارا

بتعريف املخالفات كلما اقرتنت  ،تقوىتسلطات الضبط االقتصادي العقاب لدى الحية صف
ت، غري أنه وخالفا للمادة اجلزائية، ففي جمال الضبط االقتصادي ال و   لنص صريح وجودحتديد العقو

 هذه السلطاتأن القمع املمارس من قبل على  يدللهذا ما العقوبة، و مكرس ملبدأ شرعية اجلرمية و 
تفاق على العمل فإن كان اإل، 4مبادئ هذا األخريلتايل ال خيضع لنفس ، و عن القمع اجلنائي بعيدا

لنسبة  ت اجلنائية واإلدارية، فهذا ال يعين جواز التغاضي عنه  ذا املبدأ يف نطاق العقو الصارم 
ت عتبار أن هذه األخرية  ،للعقو ال االقتصادي، وذلك  اليت تصدرها السلطات الضابطة يف ا

اليت تصدرها  ،ا شأن القراراتوأن القرارات الصادرة عنها شأ ،عبارة عن سلطات ذات طابع إداري
ا ،التقليدية اإلداريةاهليئات  م، األمر  ،متس حبقوق األفراد املخاطبني  إىل درجة االنتقاص من حر

شرعية ويقرر ، )أ(يؤكد مرونة مبدأ شرعية هذه املخالفات وجود نص  لىع العملالذي يستلزم 
  .إىل تسليطها على العون اقتصادي االقتصادينية سلطة الضبط  اجتهتاليت  ،)ب(العقوبة

 مرونة مبدأ شرعية املخالفات   - أ
ال االقتصادي تشهد لرقابة القطاع الذي تشرف  متسعا من احلرية السلطات الضابطة يف ا

وااللتزامات الواقعة على كل ، والتعليماتنني للقوا املخالفةيف قمع كل املمارسات والتصرفات  ،عليه
لس الدستوري على  املرونة يف التعامل مع هذا األعوان املتدخلني واملتعاملني يف القطاع، وقد أكد ا

نه يف املادة اإلدارية املبدأ  لس مقتنع  استنادا لاللتزامات املخالفات، د يحتديتم يف قانون الضبط، فا
  .، مرجع سابق2016من دستور  160املادة  -  1                                                           

ت، املرجع السابق156-66املادة األوىل من األمر رقم  -  2    .، معدل ومتمم، يتضمن قانون العقو
ت اإلدارية العامة  -  3 ت مشروعية العقو الغرامة، الوقف، اإلزالة، السحب وإلغاء (عبد العزيز عبد املنعم خليفة، ضما

  . 12، ص2008، منشأة املعارف، اإلسكندرية، )الرتاخيص، الغلق اإلداري
  .333، مرجع سابق، ص"دراسة مقارنة: اهليئات اإلدارية املستقلة" شيبويت راضية،  -  4
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لليونة على مستوى  للحاجةذلك  يرجع، و االعتمادد من أو املستفي صاحب الرتخيص حتكماليت 
 :حيث جاء فيه، 1989/  01/ 17ومن ذلك قراره يف  االقتصادي سلطات الضبط

«Qu’appliqué en dehors du droit pénal, l'exigence d'une définition des 
infractions sanctionnées se trouve satisfaite en matière administrative, 
par la référence aux obligations aux quelles le titulaire d'une 
autorisation administrative est soumis en vertu des lois est 
règlement ».                                                                                         أن نصوص التجرمي يف مسائل القمع اإلداري هي جد مرنة ،من جهةهذا القرار يؤكد إذ ،

قواعد ب مما قد يشكل مساسا ،دون تعريفها بدقةو على اإلخالل أو املخالفة  النص تقتصر على
التقديرية لتحديد  وللسلطة الضابطة كامل السلطةالتعاقدية،  االلتزاماتأو حىت  ،التشريع أو التنظيم

سلطات الضبط  إىلالقاضي  من التعسف قد ينتقلأن  لذلك يری البعضوص، النص هذهمضمون 
مجعها لصالحية من خالل حرم منه القاضي، طاملا  اامتياز  حتوزوإن كانت هذه األخرية  ،االقتصادي

ام تكييف  .1واملعاقبة عليه اال
سلطات الضبط إذ كل هذا املسلك،  جيانبمل لرجوع للتشريع اجلزائري، جند أن هذا األخري و 

 نصوصا فضفاضةتطبيق مبدأ شرعية املخالفة فيها عرف يصالحية العقاب، ب تتمتعاالقتصادي اليت 
ديبية أو ماليةو ومعظمها تشكل أخطاء مهنية لقواعد سري املهنة،  ومرنة،  2تستحق عليها عقوبة 

ا مبدأ الشرعية يف جمال القانون اإلداري اجل هي من جعلت النصوص املنظمة  ،زائيفاملرونة اليت يتميز 
دون حتديد لعناصر  ،غالبا ما تكتفي بتجرمي األفعال يف صيغة عامة ،االقتصاديسلطات الضبط ل

هامشا كبريا للتحرك لقمع كل املخالفات ، وهي من منحت هلذه األخرية 3املخالفات حتديدا دقيقا
درا ما حتصرها النصوص املؤطرة لسلطات الضبط، بل تضفي عليها طابعا  ،4احملتملة رمة  فاألفعال ا

لواجبات املهنية ،مر  .5لنص على جمرد انتهاك النصوص التشريعية والتنظيمية واإلخالل 
                                                           1- C.cont., décision du 17 janvier 1989, loi modifiant la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986, 

relative à la liberté de communication,  n°88-248 DC, www.conseil-constitutionnel.fr   2-  363سابق، صشيبويت راضية، مرجع. 
ت األساسية يف مادة القمع اإلداري " محادي نوال،  -3   . 13، مرجع سابق، ص)"السلطات اإلدارية املستقلة: مثال(الضما
لد  ،"مدى حتقيق حماكمة عادلة أمام السلطات اإلدارية املستقلة" توايت نصرية،  -4 لة األكادميية للبحث القانوين، ا ، 06ا

  .124معة عبد الرمحن مرية، جباية، ص، جا2012، 02عدد
لنقد والقرض، ج2003أوت  26، مؤرخ يف 11-03من األمر رقم  114املادة  -  5 ، صادر 52ج، عدد  .ج .ر .، يتعلق 

 =، املتضمن قانون املالية التكميلي2009جويلية  22، مؤرخ يف 01-09ألمر رقم ، معدل 2003أوت  27يف 
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ت على ....التأمينات، الطاقة، و االتصاالتيد و الرب  ففي جمال اخل، ال يقتصر توقيع العقو
هذه جمال املنافسة الذي يشهد غياب كما يف افرتاض عالقة سابقة بني العون االقتصادي واهليئة،  

املعدل واملتمم، إذ  03-03املمارسات اليت تشكل خمالفات وفق أحكام األمر رقم  من قبيلالرابطة، 
 دائرة املمارسات اليت تشكل خرقا أومن توسيع التضييق أو اليف  ،تقدير واسعة للمجلس سلطةرتك ي

لس الدستوري الفرنسي قبوله 1دا للمنافسةيتقي مبناسبة قراره املتعلق  ،املرنة هلذه الشرعية، وقد أظهر ا
ال لللس األعلى  ن تعريف املخالفات املعاقب عليها مقنع يف ا سمعي البصري، أين أقر 

  .2واليت حتكمها القوانني واألنظمة ،إلحالة إىل االلتزامات اليت خيضع هلا صاحب الرخصة ،اإلداري
ا ذا يكون املشرع قد اكتفى بتجرمي كل خمالفة للنصوص القانونية والتنظيمية املعمول  دون  ،و

ال واسعا ما ي ركان اجلرمية بدقة، وهذاأل هحتديد حمالة إىل املساس ا يؤدي ال ممالتجرمي،  أمامفتح ا
ت املتعاملني االقتصاديني    .حبقوق وحر

  شرعية العقوبة الضبطية  -ب
ألثر الرادع للجزاء اإلداري توجب أن يعهد يف حتديده لنص قانوين ظهار  ،قياسا  مبا يسمح 

يتخذ شرعية يستأثر به املشرع و فهو اختصاص  ،3اجلرمية وما يعادهلا من جزاءبني  الرابطة الوثيقة
  .منه 140/7دستورية مبوجب أحكام املادة 

ت املقررة من قبل سلطات الضبط االقتصادي اليت قد تتخذ و  ،أما احلديث عن شرعية العقو
ت  ال فاألمر، 4سيسا على نص تنظيمي  اإلداريةيطرح أي إشكال خبصوص مسألة حتديد العقو

ويبقى لسلطة الضبط السلطة التقديرية يف حتديد  ،أقصى وآخرأدىن  اما حيدد هلا حد اليت عادةاملالية، 
ألمر رقم 2009جويلية  26، صادر يف 44ج، عدد .ج .ر .،ج2009لسنة=                                                                                                                                                                                      أوت  26، مؤرخ يف 04-10، معدل ومتمم 

لقانون رقم 2010سبتمرب  01، صادر يف 50ج، عدد .ج .ر .، ج2010 ديسمرب  30، مؤرخ يف 08-13، معدل 
لقانون . 2013ديسمرب  31، صادر يف 68ج، عدد .ج.ر .،ج2014، املتضمن قانون املالية التكميلي لسنة 2013 معدل 

، صادر 77ج، عدد .ج .ر .، ج2017، املتضمن قانون املالية التكميلي لسنة 2016ديسمرب  28، مؤرخ يف 14-16رقم 
لقانون رقم 2016ديسمرب  29يف   12، صادر يف 57ج، عدد .ج .ر .، ،ج2017أكتوبر  11، مؤرخ يف 10-17، متمم 

    .2017أكتوبر 
ملنافسة، املعدل واملتمم، مرجع سابق03-03األمر رقم من  11، 7، 6املواد  -  1  .، املتعلق 

2-  C.cont., décision du 17 janvier 1989, loi modifiant la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986, 
relative à la liberté de communication,  préc. 3-  1987، دار الفكر العريب، القاهرة، "دراسة مقارنة"قضاء التأديب: الثالثالطماوي دمحم سليمان، القضاء اإلداري، الكتاب ،

 .282ص
ال االقتصادي واملايل" عيساوي عز الدين، -  4   .78-77،مرجع سابق،ص ص،"السلطة القمعية للهيئات اإلدارية املستقلة يف ا



الضبط سلطات مواجهة يف القضائي الدور تراجع لقياس كأمناط واإلقصاء املنافسة: األول الباب  
 

95  

لتايل فهي  إال أن غري املالية منها جندها خارج مبدأ الشرعية، دائما تتحرك يف مسار مقدار الغرامة، و
، إذ جتد حداإطار املبدأ، حيث يقوم املشرع بتعدادها دون متييز العقوبة املقررة لكل خمالفة على 

ومثال ذلك  ،زاءاتمن اجلخالفات تقابلها فئة سلة من املأمام  ،القتصادي نفسهاسلطات الضبط ا
ت اليت توقعها اللجنة املصرفية وجلنة اإلشراف على  2جلنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة ،1العقو

لرغم ما لبعض  ،يف تقدير العقوبةسلطة تقديرية مطلقة لسلطات الضبط  مينح، وهو ما 3التأمينات
ت من اخلطورة على املتعامل اقتصادي   .هذه العقو

بني عقوبة  فاهلوة واسعة، املرتكبمقدار العقوبة على أساس خطورة الفعل  يقدرفاملشرع هنا مل 
ت املالية تتخذ بصفة منفردةما  ، كما أنه مل حيدد إذا وسحب االعتماداإلنذار  أو  ،كانت العقو

ت غري  توضيح األجدركان من   ،سحب االعتماد أخطر أنواع العقوبة عد املالية، فإذا تكميال للعقو
أن ذلك ال مينع من إحداث  ،عترب جملس الدولة الفرنسيأذلك فقد  ومع ،4احلاالت اليت توقع فيها

ت املقررة هلا، استنادا  لاللتزامات اليت خيضع هلا املتعاملني تنا االقتصاديني سب بني املخالفات والعقو
  .5أثناء ممارسة نشاطهم

كما نلحظ أحيا عدم الربط بني املخالفة والعقوبة املقابلة هلا، حيث يتم النص على 
ت يف نصوص أخرى، فنجد مثال كال من  يف نصوصاملخالفات  من املرسوم  55ملادتني اوالعقو

، تنص املعدل واملتمم 11-03األمر رقم  من 114املادة و املعدل واملتمم  10-93التشريعي رقم 
ملخالفات املرتكبة ت من دون ربطها    .على العقو

نخنلص إىل  بصفة املخالفات  يعرف الذي ،قانون اجلزائيلل اخالفو  اجلزائري املشرع القول 
لنقد والقرض، معدل ومتمم، 11-03من األمر رقم  114املادة  -  1                                                              .املرجع السابق، يتعلق 

  .، يتعلق ببورصة القيم املنقولة، مرجع سابق1993ماي  23، مؤرخ يف 10-93من املرسوم التشريعي رقم  55املادة  -  2
لتأمينات، ج1995يناير  25، مؤرخ يف 07-95من األمر رقم  241املادة  -  3 ، صادر يف 13ج، عدد . ج. ر. ، يتعلق 

    .، معدل ومتمم1995مارس  08
  .20محادي نوال، مرجع سابق، ص -  4

5-  « L’orqu’il est appliqué aux sanctions administratives, le principe de légalité des délits 
etdes  peines  ne  fait  pas  obstacle  à  ce  que  les  infractions  soient  définies  par  références  
aux obligations aux quelles est soumise une personne en raison de l’activité qu’elle exerce, de 
la profession  à  laquelle  elle  appartient  ou  de  l’institution  dont  elle  relève,  il  implique,  
en revanche , que les sanctions soient prévues et énumérées par un texte, que toutefois  -ainsi ,  
d’ailleurs, qu’en matière pénale- ce texte n’a pas, dans tous les cas , à être une loi »,  CE, du  
7 juillet 2004, n°255136 , Ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieur et des libertés locales  
c. BENKERROU, en ligne : www.revuegeneraledudroit .  
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ت املناسبة، فإنه يف جمال الضبط االقتصادي حيدد هلا دقيقة و  الختيار  ،أهل السلطات الضابطةالعقو
ت بني مجلة منها و    .فق مبدأ تدرجيو إحدى العقو

  مبدأ التناسب / نيا
مقابلتها برد فعل متناسبا معها، حتقيقا لردع عادل يوازي ستدعي ارتكاب املخالفة اإلدارية ي
الذي يفرض على سلطات الضبط املعنية بصالحية توقيع هو ما يطلق عليه مببدأ التناسب، ، و 1الضرر

ذلك ما يفرض و  ،2أن تراعي التوازن بني التقصري املقرتف واجلزاء املناسب والضروري ملواجهته ،العقاب
  .l’individualisation de la peine"3 "تفريد العقوبةمبدأ "هوعنه و بدأ ال يقل أمهية مل ااحرتام

ت اليت تسلطها سلطات ضبط االقتصادي، والضرورات اليت فرضها واقع   منحويف إطار العقو
ت اليت كانت ممنوحة لألطراف  وإتباعاهذه السلطات حق ممارسة العقاب، فإنه لزاما عليها  للضما

 .فرض العقوبةل يمبدأ أساسكاملخالفني يف ظل التشريع اجلزائي، أن تكفل ضمانة مبدأ التناسب  
لس ، فالتناسب كمبدأ عقايب يطبق يف املواد اجلزائية الدستوري الفرنسي مت تكريسه من قبل ا

ت اليت توقعها سلطات الضبط  ،ألول مرة لس  ،االقتصاديبشأن العقو مبناسبة قراره املتعلق 
ت من بني 248- 88األعلى للسمعي البصري رقم  ن مبدأ ضرورية العقو ، حني أقر يف حيثياته 

ت    .4اإلداريةاملبادئ الواجب احرتامها عند توقيع العقو
إلعمال هذا املبدأ يف نطاق وترتيبا على ما سبق، يفرض على سلطات الضبط االقتصادي 

ت اليت تتوىل  ملعقولية يف  التقيداألول يف  يتمثل :5أساسيني التزامنيضمان حتقيق ، فرضهاالعقو
ت اإلدارية ت اللتزام بعدم يتعلق ، بينما الثاين )أ(توقيع العقو   ).ب(اجلمع بني العقو

ت اإلداريةالتقيد   - أ   ملعقولية يف توقيع العقو
املقابل للتقصري اجلزاء  الختبار االقتصاديسلطات الضبط  تراعيأن  االلتزامهذا  يقتضي

 .07، ص1991دراسة مقارنة، مكتبة السعادة، طنطا، : دمحم بكر حسني، الغلو يف توقيع اجلزاء اإلداري والرقابة القضائية -  1                                                           
  :، وأنظر كذلك.105، ص2004سالمة بدر، التحقيق اإلداري واحملكمة التأديبية، دار النهضة العربية، القاهرة،  أمحد  - 2

- ZOUAIMIA Rachid, Droit  de  la  responsabilité  disciplinaire  des  agents économiques  : 
l’exemple  du  secteur financier,  OPU,  Alger,  2010, p.83. 3  -   ،355- 354كتو دمحم الشريف، املرجع السابق، ص ص.  

أعمال امللتقى الوطين حول سلطات " القمعية لسلطات الضبط مبدأ التناسب ضمانة أمام السلطة " موكة عبد الكرمي،  - 4
ال االقتصادي واملايل، كلية احلقوق والعلوم االقتصادية، جامعة عبد الرمحن مرية، جباية، يومي   24و 23الضبط املستقلة يف ا

  .322، ص2007ماي 
  .126، صالسابق املرجع، "تقلةمدى حتقيق حماكمة عادلة أمام السلطات اإلدارية املس" توايت نصرية،  -  5
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رم على املصلحة العامة، و  تداعياتدى بداية مب، معايري املرتكب عدة  عادما النظر فيالفعل ا
فبالنسبة ملوقف ، املرتکب، ومقدار ما يناله من جزاءتعامل االقتصادي من منفعة نتيجة الفعل للم

نظريه  على خالف االقتصادي، فهو املشرع اجلزائري بشأن ضمانة التناسب أمام سلطات الضبط
تظهر بعض  ،النصوص القانونية اليت تكرس سلطة العقاب ستقراء، إال أنه 1الفرنسي مل يكن صرحيا

حد أقصى للعقوبة ال ميكن جتاوزه،  إقرار، وذلك من خالل 2املعامل اليت توحي بتكريس هذا املبدأ
بني العقوبة اليت سوف توقعها والفعل املقرتف، ويف ظل  ،نسلطات جيب أن تبحث عن نقطة التواز الف

  :التناسب بني العقوبة واخلطأ، وجاء نصها كاآليتمبدأ  L464-2تناولت املادة  -  1                                                           
-"Les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'importance 
du dommage causé à l'économie et à la situation de l'entreprise ou de l'organisme sanctionné " 2- طري هذه املسألة يف ظل األمر رقم و بالعودة إىل قانون املنافسة، ف -03واألمر رقم  06-95إذا كان املشرع قد تغاضى عن 

مبدأ التناسب، ، حيث كرس فيه صراحة 2008، فإنه تدارك املوقف يف التعديل األخري الذي طرأ على قانون املنافسة سنة 03
ضافة املادة  ت املنصوص عليها يف أحكام : " اليت تنص على أنه 1مكرر 62عمال مبا ذهب إليه نظريه الفرنسي،  تقرر العقو

كبة والضرر من هذا األمر من قبل جملس املنافسة على أساس معايري متعلقة السيما خبطورة املمارسة املرت 62إىل  56املواد من 
ال معة من طرف مرتكيب املخالفة، ومدى تعاون املؤسسات املتهمة مع جملس املنافسة خالل قتصاد و الذي حلق  الفوائد ا

لرجوع إىل النصوص القانونية املنظمة لسلطات ، "التحقيق يف القضية وأمهية وضعية املؤسسة املعنية يف السوق يف حني أنه و
لنص على احلد األقصى للعقوبة اليت توقعها هذه الضبط القطاعية ال جند أي نص يكرس صراحة هذا امل بدأ، بل اكتفى املشرع 

ء ا جتاوزه، کالعقوبة اليت تقررها جلنة ضبط قطاع الكهر مكا  من%  3والغاز و اليت تكون يف حدود  السلطات، والذي ليس 
ص الصريح على هذه املسألة ال ميكن ، فأمام غياب الن)د ج 5.000.000(رقم األعمال دون أن تفوق مخسة ماليني دينارا 

خذ مبعايري أخرى الختيار العقوبة املناسبة، كتلك املتعلقة خبطورة املمارسة املرتكبة واألضرار اليت قد تلحق  للسلطة القطاعية أن 
ت املقررة يف حالة اقرتاف ممارسة مقيدة للمنافسة، القتصاد خول قانو كل من جملس واليت  ،فإذا أخذ على سبيل املثال العقو

 فمجلس، املنافسة وجلنة اإلشراف على التأمينات مثال بصالحية توقيعها، يتجلى التباين يف طبيعتها وكذا يف طريقة حتديدها
من مبلغ رقم األعمال، من غري الرسوم احملقق يف اجلزائر % 12املنافسة ميكن له املعاقبة على هذه املمارسات بغرامة ال تفوق 

أخر سنة مالية خمتتمة، أو بغرامة تساوي على األقل ضعفي الريح احملقق بواسطة هذه املمارسات، على أال تتجاوز هذه خالل 
الغرامة أربعة أضعاف من الربح، وإذا كان مرتكب املخالفة ال ميلك رقم أعمال حمدد فالغرامة ال تتجاوز ستة ماليني 

وممارسة  املذكور أعاله، 1مكرر 62املادة  أ التناسب املنصوص عليه يفكما ميكنه جتسيدا ملبد،)د ج 6.000.000(دينار
خذ شكل  على حد تعبري أحد الفقهاء، أن يقر ) La négociation répressive" (التفاوض القمعي"اختصاصه الذي 

ملخالفات املنسوبة إليها أثن ا، على املؤسسات اليت تعرتف  اء التحقيق يف القضية، أو بتخفيض مبلغ الغرامة أو عدم احلكم 
لتحقيق فيها وتتعهد بعدم العودة إليها أو خمالفة أحكام قانون املنافسة، أم يكتفي بتوجيه أوامر إىل تلك  تتعاون معه يف اإلسراع 

ملنافسة لتوقف عن ارتكاب األفعال املضرة  مسينة،: أنظر، املؤسسات  سة توزيع االختصاص بني جملس املناف" شيخ أعمر 
القانون العام :مذكرة لنيل درجة املاجستري يف القانون، فرع القانون العام، ختصص ،"وسلطات الضبط القطاعية يف القانون اجلزائري

  .144، ص 2008/2009مرية، جباية، الرمحن لألعمال، كلية احلقوق، جامعة عبد 
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ت حمددة عن طريق عدم جتاوز احلد األقصى  ،مبدأ التناسب احرتام سوىعليها مل يتبق  ،غياب عقو
ت التكميلية إعمالأو من خالل ) 1(املنصوص عليه إلضافة إىل النظر إىل الظروف 1)2(العقو  ،

 ).3(ةاحمليطة مبرتكب املخالف
  إقرار حد أقصى للعقوبة -1

لقاضي اإلقتداء  سلطة الضبطعلى  قعيفواملتوازن، العقوبة الطابع التناسيب  تكتسيغالبا ما 
ت حمددةيف  وخصوصا، يف إعمال جمال تقدير هذا املبدأ ،اجلزائي الذي يظهر و  ، 2ظل غياب عقو

ت مقدرة بنظام تغرميي تصاعدي  أخذ به جملس أين  ،"كمعيار رقم األعمال"أساسا يف إقرار عقو
ال3املنافسة يف جمال املمارسات املنافية للمنافسة ، 4، إىل جانب اعتماد معايري أخرى تقديرية يف ا

  .نظريه الفرنسيفيكون بذلك املشرع قد سار على خطی 
مت  فقد، ددة يف ظل النصوص الضبطية األخرىفاألخذ مبعيار احلد األقصى للعقوبة له صور متع

ت أمام اللجنة املصرفية جاءت "رأمسال املؤسسة"القطاع املايل على معيار يف  االعتماد ، فالعقو
غري املالية  أن املالية بتوفريه، يف حنيمساوية على األكثر للرأمسال األدىن الذي يلزم البنك أو املؤسسة 

، أما قطاع التأمني فمنح بدوره للجنة اإلشراف على التأمينات تقدير 5منها تتخذها حسب تقديرها
اليت ختالف  ،أو إعادة التأمني وفروع شركات التأمني األجنبية/مبعاقبة شركات التأمني و ،العقوبة

ملنافسة ب ، كما تبىن ذات 6من مبلغ الصفقة% 10غرامة ال تتجاوز األحكام القانونية املتعلقة 
ء  الوجهة القطاع الشبكي من خالل بتحديد سقف أقصى للعقوبة املقررة، فكان لسلطة ضبط الكهر

ت مالية يف حدود  ماليني  05من رقم األعمال ودون أن تتجاوز % 3والغاز تسليط عقو
  .7دة ال تتجاوز سنة كعقوبة غري ماليةوسحب رخصة االستغالل مل ،)د ج 5.000.000(دينار

  
  .ملنافسة، املعدل واملتمم، مرجع سابقاملتعلق  .،03-03فقرة أخرية من األمر رقم  45املادة  -  1                                                           

   .املرجع نفسه من 57على سبيل املثال راجع املادة  -  2
  .من املرجع نفسه 62، 61، 56املواد  -  3
  .من املرجع نفسه 1مكرر 62املادة  -  4
ال املصريف" بن لطرش مىن،  -  5 ، 2002، 02إدارة، العدد ، جملة "وجه جديد لدور الدولة: السلطات اإلدارية املستقلة يف ا

  .77-75ص ص، 
لتأمينات، مرجع سابق1995يناير  25، مؤرخ يف 07-95من األمر رقم  1مكرر 248املادة  -  6   .، يتعلق 
ء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، ،01-02من القانون رقم  148،149املادتني  -  7 لكهر   .مرجع سابق معدل ومتمم، يتعلق 
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ت التكميلية إعمال  -2  العقو
، إمكانية إقرار االقتصاديعلى تكريس ضمانة التناسب أمام سلطات الضبط الدالئل من 

ت تكميلية إىل جانب األصلية ، فعلى غرار القاضي 1تبعا لدرجة وخطورة اخلطأ املرتكب ،عقو
ت األصلية، صالحية لسلطات هلذه افاملشرع أقر اجلزائي،  ت تكميلية إىل جانب العقو تسليط عقو

ت املالية ميكن له فضال عنفمجلس املنافسة  مر بنشر قراره أو مستخرجا منه أو توزيعه  ،العقو أن 
ت املالية، إذ ميكن أن تستعملها   اإلمكانيةمنحت نفس كما ،  2أو تعليقه للجنة املصرفية بشأن العقو

ت  ت تكميليةكعقو لنس ،3حبسب الظروف أصلية أو كعقو بة للجنة تنظيم ونفس الشيء 
ميكن أن تكون هذه ، إذ 4"أو فرض غرامات/و" :ب مراقبتها، فالنص يقضيعمليات البورصة و 

  .الغرامات كعقوبة أصلية أو تكون كعقوبة تكميلية إضافية
ت  ت التكميلية إىل جانب العقو يكمن يف اخلطورة اليت ترتبها  ،األصليةفتربير إعمال العقو

بغية  ،بعض اجلرائم على النظام العام، وبذلك يكون املشرع قد خول القاضي اجلزائي مكنة إضافية
ردع اجلاين الذي ارتكب جرمية على قدر معني من اخلطورة، وذلك بتوقيعه عقوبة تكميلية إىل جانب 

الزدواجية يف العقوبة حتقق مبدأ التناسب بني العقوبة هذه ا، 5العقوبة األصلية املسلطة على الفاعل
توقع سلطة الضبط عقوبة تكميلية  ،فإذا كانت املخالفة على حد معني من اخلطورة ،والفعل املقرتف

  .على املخالف فضال عن العقوبة األصلية
  النظر إىل الظروف احمليطة مبرتكب املخالفة -3

لظروف من املعلوم أن اجلرائم االقتصادية ذات خصوصية مادية  بطبيعتها، فاالعتداد 
، هذا األخري الذي يراعي للركن 6الشخصية لديها خيالف العقيدة املكرسة لدى القاضي اجلزائي

يف  وأن جتلت مالحمها،ظروف التخفيف ما لبثت تطبيق ، غري أن 7املعنوي للجرمية أكثر منه للمادي
  .128- 127، مرجع سابق، ص ص، "مدى حتقيق حماكمة عادلة أمام السلطات اإلدارية املستقلة" توايت نصرية،  -  1                                                           

  .، املعدل واملتمم، مرجع سابق03-03فقرة أخرية من األمر رقم  45املادة  -  2
  .، معدل ومتمم، مرجع سابق11-03من األمر رقم  114املادة  -  3
  .، معدل ومتمم، مرجع سابق10-93من املرسوم التشريعي رقم  55املادة  -  4
، مرجع )"التحول من القمع اجلزائي إىل القمع اإلداري( اجلزاء اإلداري يف إطار سلطات الضبط املستقلة " حراش فوزي،  -  5

  .141سابق، ص
  .148أمني مصطفى دمحم، املرجع السابق، ص -  6
  .319، املرجع السابق، ص"القمعية لسلطات الضبطمبدأ التناسب ضمانة أمام السلطة " موكة عبد الكرمي،  -  7
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فبإمكان جملس املنافسة ختفيض مبلغ الغرامة أو عدم  ،يف القطاعات الضبطية املقرتفةاملخالفات  إطار
ا ملآخذ املنسوبة إليها ،احلكم  التعاون واإلسراع يف عمليات  أو ،يف حال اعرتاف املؤسسات 

كما إعمال ظرف يف حالة العود،  ذلك مت ملوازاة مع و  ،1التحقيق والتعهد بعدم ارتكاب املخالفات
ء والغاز هو حال فع يتم ر تعتد حبالة العود كظرف لتشديد العقوبة، أين اليت  ،سلطة ضبط الكهر

ماليني  10بشرط أال يفوق املبلغ  ،%05من رقم األعمال إىل %  03مبلغ الغرامة من 
 ،صاالت االلكرتونيةواالت، ونفس األمر جنده لدى سلطة ضبط الربيد )ج د 10.000.000(دينار

ت يف حالة العود       .  2إذ يتم إعمال ظرف التشديد من خالل مضاعفة العقو
، فهل -شروط إعماهلارغم عدم حتديده ل-مشدد حالة العود كظرف أقروإن ، إال أن املشرع

ائي ،ق نفس الشروط الواردة يف القواعد العامةيتطبيتم  ، أم أن 3السيما املتعلقة منها بصدور حكم 
األمر الذي يظهر ، من تفرض قيام شروط خاصة؟ هي الضابطةقطاعات العامل اخلصوصية اليت متيز 

، فالظاهر أن جمرد لرجوع إىل النصوص املكرسة للحالةمن خالل ا ،جليا يف عدم حتديد شروط خاصة
  .4ظرف التشديد إلعمالعذار ميكن أن يعد كافيا اإل

املواطن ملبدأ التناسب، اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان و خالصة القول أنه ومتاشيا مع إقرار 
ال االقتصادي هذا املبدأ من خالل  احرتامأن تراعي  ،يستوجب على السلطات الضابطة يف ا

ت، وال ختضع من جهة أخرى ملبدأ االلتزام  كمبدأ  ،5ت العقو آليةملعقولية يف توقيعها للعقو
، وما على السلطة القضائية يف هكذا حاالت إال أن تراقب هذا التناسب بني الفعل 6مضاد للتناسب

رم والعقوبة  .ا
  .، املعدل واملتمم، مرجع سابق03-03من األمر رقم  60املادة  -  1                                                           

لربيد 2018ماي  10، مؤرخ يف 04-18من القانون رقم  13املادة  من 188املادة  - 2 ، حيدد القواعد العامة املتعلقة 
  .  واالتصاالت االلكرتونية، مرجع سابق

  .، معدل ومتمم، مرجع سابق156-66رقم  من األمر 10مكرر 54مكرر،  54أنظر  -  3
    .319موكة عبد الكرمي، مرجع سابق، ص -  4

5-Sur les sanctions automatiques et la modulation des sanctions, voir :MIGNON Emmanuelle, 
« L’ampleur, le sens et la portée des garanties en matière de sanctions administratives », 
AJDA, N° spécial,  2001 (les sanctions administratives), p.p. 104-105. 6 -  ت املقررة تشريعيا مبوجب القانون رقم لس الدستوري الفرنسي حني دحضه إلحدى العقو املتعلق  1067-86أقره ا

لطابع  عتباره خمالفا ملبدأ التناسبلس األعلى السمعي البصري بوصفها   : ، أنظراآليل ومن مثة إقرار عدم دستوريته 
C.const., du 7 juillet 2000,  loi modifiant  la  loi  n°86-1067,  du  30  septembre  1986, relative 
à la liberté de communication, n°2000-433 DC, cons.52, www.Conseilconstitutionnel.fr 
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ت  - ب     االلتزام بعدم اجلمع بني العقو
تكريس فكرة الختصاصات القمعية يف  االقتصاديلسلطات الضبط  العهد أساس ينضوي

ذا تنفيه مضامني النصوص املنشئة هلذه السلطات، بدليل تواجد القمع  إزالة التجرمي، إال أن اجلزم 
املتابعة يف وجود ازدواجية  ياألمهية، أال وه لغة معضلةاجلزائي إىل جانب اإلداري، األمر الذي أفرز 

  .1تقصرينفس الالعقاب على وحىت فرضية 
تأن قاعدة عدم فرغم  بدأ ملل امتثاال مستقرة يف القانون اجلزائي، اجلمع بني العقو

أن التعدد العقايب حمظور بطبيعته، فال  مبعىن ،"امتناع عقاب املتهم عن فعل أكثر من مرة"القانوين
إال  ،2وإال عد ذلك إفراطا يف العقاب وخطرا كبريا ميس حبرية األفراد ،يعاقب اجلاين على فعله مرتني

أن إشكال ازدواجية املتابعة والعقاب ليس بغريب على القانون الضبطي، فالطابع املرن وعدم التحديد 
ت يف جمال الضبط  ، هي من تؤدي إىل إمكانية املعاقبة على االقتصاديالدقيق للمخالفات والعقو

لنظر إىل اختصاص سلطات الضبط ،فعل واحد مرتني لنظر إىل وكذ ،إذا كان ذلك يشكل خطأ  ا 
ت،   يف أيضا يف حالة ما كان الفعل يشكل ممارسة مقيدة للمنافسة، و كما تطرح املسألة قانون العقو

فال نكون  ،3نفس الوقت يعد خرقا للنصوص التشريعية والتنظيمية املؤطرة لسلطات الضبط القطاعية
ت فحسب، بل قد تنجر عنها حالة من تنازع االخت صاص بني سلطات الضبط أمام ازدواجية العقو

ال االقتصادي، ف ،4االقتصادي ت السالبة للحرية حىت يف ا لعقو حلكم  القاضي يبقى منفردا 
لتايل فالت لنتيجة إىل تعدد النظم القمعية املطبقة، بل احتمال نوع يف النظم القانونية املختصة و يقود 

  .تالقي هذه األخرية يبقى جد واردا
، فهو مدى قدرة سلطات الضبط القطاعية يف الذي يطرح وال جند له جوا اإلشكالأما 

مع سبق معاقبة جملس املنافسة له، فالواضح أن  معاقبة عون اقتصادي بدخل يف صميم اختصاصها، 
اليت من املفروض أن تربط بني هذه السلطات عن طريق إجراء  ،املشرع مل يهتم بضبط العالقة

عدة عدم اجلمع بني العقوبة اإلدارية واجلنائية، فاألصل العدم إال إذا كانت اإلخطار، إضافة إىل قا

  .104، مرجع سابق، ص "فكرة االختصاص التنازعي للسلطات اإلدارية املستقلة " ، مزاري صربينة -  1                                                           
  .118، مرجع سابق، ص"سلطات الضبط االقتصادي يف اجلزائر واحلوكمة" عشاش حفيظة، -  2
  .36، ص مرجع سابقمحادي نوال،  -  3
  .329-321موكة عبد الكرمي، مرجع سابق، ص ص،  -  4
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ديبية ت اليت تسلطها  2إمكانية التالقي بني تلك األنظمة القمعيةرغم  ،1هذه األخرية  والعقو
لس الدستوري بدستورية هذا اجلمع3السلطات القطاعية ولكن بشرط عدم جتاوز  ،، وقد اعرتف ا
 .5، كالعون الذي ينشر معلومات خاطئة أو ميارس مناورة ما4احلد األقصى للمال

فقد أكدت على إمكانية اجلمع يف العديد  ،االقتصاديأما النصوص املنظمة لسلطات الضبط 
خاص ميارسون من موادها، ففي القطاع املايل ختتص اللجنة املصرفية مبعاينة املخالفات اليت يرتكبها أش

مللحقات اجلزائية ،نشاطات مصرفية ملوازاة ودون املساس  فإذا كان إفشاء  ،6دون أن يتم اعتمادهم 
من  114من انتهاكات أخالقيات املهنة املعاقب عليها مبقتضى أحكام املادة يعد السر املهين 

ت ه، فإن11 - 03األمر ال البورصي فيشكل  ،7يشكل جرما جزائيا مبفهوم قانون العقو أما يف ا
كل نشر ملعلومات خاطئة بصفة متعمدة، قصد مغالطة وسط اجلمهور أو ممارسة مناورات احتيالية، 
ت  دف عرقلة سري سوق القيم املنقولة إخالال بقواعد حسن سري املهنة، مما يستوجب تطبيق عقو

، واألمر نفسه 8صاص القاضي اجلزائيديبية عليها من طرف اللجنة، كما تشكل جماال خصبا الخت
حالة احملاضر املضبوطة من طرف جلنة  ال التأمني، فهو اآلخر مل يسلم من االزدواجية  لنسبة 
لنسبة لقطاع  اإلشراف على التأمينات على وكيل اجلمهورية قصد املتابعة اجلزائية، وكذلك احلال 

ت إلضافة إ ،9االلكرتونية واالتصاالتالربيد  ىل إمكانية النطق بعقوبة واحدة وأكثر من العقو
                                                           1 - SALOMON (R), “Le pouvoir de sanction des AAI en Matière économique et financière et 

les garantie fondamentales », RDBE, n°01, 2001, p46. 2-  FRAISON –ROCHE (M-A), « Vers une nouvelle autorité de régulation boursière », LPA, 
n° 246, 2000, p 04. 3  -  ،320موكة عبد الكرمي، مرجع سابق، ص.  
4-C, Const DC N° 82-143 du 30 juillet 1982, cité par MOUDERNE(F), Sanction 
administratives et justice constitutionnelle : contribution à l’étude de jus puniendi de l’Etat 
dans les démocraties contemporaines, Economica op. cit., p. 240. 5 -  دراسة حالة جلنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة "نطاق اختصاص السلطات اإلدارية املستقلة " ،طة عبد اهلاديزيبن ،

، 2008، راخللدونية للنشر، اجلزائدار  01، العددجملة الدراسات القانونية ،سلكيةوسلطة ضبط الربيد واملواصالت السلكية والال
  .37-36ص 

  .سابق، مرجع عدل واملتمم، امل11-03من األمر رقم  117 أخرية،فقرة /  105 راجع املواد -  6
  .سابقعدل ومتمم، مرجع م، 156-66من األمر  301راجع املادة  -  7
  .يتعلق ببورصة القيم املنقولة ، املعدل واملتمم ، مرجع سابق ،10-93من املرسوم التشريعي رقم  60راجع املادة  -  8

.، مرجع سابق04-18من القانون رقم  164املادة  - 9  



الضبط سلطات مواجهة يف القضائي الدور تراجع لقياس كأمناط واإلقصاء املنافسة: األول الباب  
 

103  

تمن  09التكميلية املنصوص عليها  يف املادة   .1قانون العقو
تو  طري مسألة اجلمع بني العقو رغم مبادرته يف إقرار  ،أمام سکوت املشرع اجلزائري عن 

فادح لنظام اجلمع كما سبق اإلشارة إليه آنفا، جند أن تقدير التناسب إلعمال االزدواجية أكثر من 
ملوازاة مع اجلزائية، فعلى هذا  ،ضروري ت اإلدارية املالية احملتمل فرضها  السيما أمام شدة العقو

بغض النظر عن األسبقية يف  ،العقوبة املسلطةاألخري البحث عن مركز التوازن بني الفعل املرتكب و 
   .توقيع اجلزاء

  اجلزاء اإلداري  نص مبدأ عدم رجعية/ لثا
أن يسري  ،والعقوبة اجلزائية اإلداريةمن خمرجات التشابه يف الطبيعة القمعية لكل من العقوبة 

ت  ،على األوىل مبدأ آخر من املبادئ اليت تقوم عليها النظم العقابية، أال وهو مبدأ عدم رجعية العقو
ت العامة أال يطبق اجلزاء على ما  ذا املبدأيقصد و  ،عتباره كدعامة أساسية حلماية احلقوق واحلر

تطبيق القانون احملدد للجرائم خر عدم آمبعىن  ،2بتجرميها من وقائع قبل صدور النص كتملأ
ت على األفعال اليت وقعت قبل صدوره إذ يعترب النتيجة احلتمية ملبدأ  ،4وهو مبدأ دستوري، 3والعقو

املعدل واملتمم واملتعلق  03- 03من األمر  72كرسه نص املادة  وقد، 5الشرعية واملظهر العملي له
ضا املرفوعة أمام جملس املنافسة وجملس قضاء يستمر التحقيق يف الق" :مبجلس املنافسة على أنه

ذا األمر طبقا ألحكام األمر    ".والنصوص املتخذة لتطبيقه...06-95اجلزائر قبل العمل 
ت الضريبية  كما لس الدستوري الفرنسي بشأن العقو - 88مث جاء يف قراره رقم ، 6كرسه ا

لس األعلى للسمعي البصري، حيث أكد أن مبدأ عدم الرجعية ال يقتصر على  248 املتعلق 
.، مرجع سابق04- 18من القانون رقم  13املادة  من 165/3املادة  -                                                            1  

ت اإلداريةودةفدمحم سعد  - 2  ، ص2006 ،اجلامعة اجلديدة، مصردار ، دراسة فقهية قضائية مقارنة: ، النظرية العامة للعقو
324  

ت التأديبية يف الوظيفة العامة يف الفقه وقضاء جملس الدولة ، - 3 الطبعة األوىل، توزيع  عبد العزيز عبد املنعم خليفة ، الضما
  .80ص ،2003منشأة املعارف، اإلسكندرية، 

ال إدانة إال مبقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل "  بنصها اآليت 2016من دستور  58اجلزائري يف املادة  الدستوركرسه  - 4
رم  تكما  ،"ا ت على املاضي إال ما كان منه أقل "  :بقوهلا نصت عليه املادة الثانية من قانون العقو ال يسري قانون العقو
  ."شدة

ت اجلزائري، القسم العام، اجلزء األول ،عبد هللا سليمان - 5 ص  ،2005، اجلزائر، 6.ج،ط.م.، د"رميةاجل" شرح قانون العقو
  .100 -90ص،

6-  C, Const DC N° 82-155, du 30 décembre 1982, op. cit.,www.conseil-constitutionnel.fr 
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ا القضاء اجلزائي، وإمنا ميتد تطبيقه لزوما على كل جزاء من طبيعة ردعية ت اليت يتعلق  رغم  ،العقو
د على مبدأ عدم رجعية القانون األكثر كما أك  ،أن املشرع أوكل مهمة توقيعه إىل هيئة غري قضائية

 .1عتربه من قوانني اجلمهوريةأشدة و 
قرارات يف كون أن هذه األخرية عبارة عن ، مربرا لهجيد اجلزاء اإلداري كما أن مبدأ عدم رجعية 

ا يف إدارية، واليت ال تسري على املاضي إال بنص قانوين، وهذا وفقا للقواعد العامة للقانو  ن املعمول 
  .2القضاء اإلدارينيجمال القانون و 

لذكر أن مبدأ الرجعية ليس على إطالقه ميتد مبقتضاها ترد عليه استثناءات  ، وإمناهذا وجيدر 
، ويسري كذلك على ليحكم خمالفات وقعت يف ظل القانون القدمي ،اجلديد إىل املاضيالقانون 

  .العامة أو الصادرة على سلطات الضبط االقتصادي اإلداريةاجلزاءات 
لنظر لطبيعة املخالفة، حيث توجد بعض  فاالستثناء األول يعمل برجعية القانون اجلديد 

ا ا، حىت ولو كان النص  تطبيق ،املخالفات يقتضي املنطق بشأ اجلديد الذي قرر العقوبة على ارتكا
ا،  هر و صدمت هذا األخري قد  اليت تتعدد  ،وذلك ال حيدث إال يف حالة املخالفات املتعاقبةبعد ارتكا

وهذا ما يوصف  ،ولكنها تندرج يف إطار وحدة مشروع املخالفة ،فيها األفعال املخالفة للقانون
  .3ألفعال املستمرة

ذا االستثناء يف حالة وقوع الفعل يف ظل القانون القدمي ره  ،كما ميكن العمل  وامتداد آ
  :ولكن يشرتط لذلك حتقق شرطني ،اجلديد ليسري عليها القانون

  .أن يكون تكييف جترمي الفعل نفسه بني القانون القدمي واجلديد -
  .4تقادمتأن ال تكون األفعال قد  -

تقر استثناء على مبدأ عدم رجعية اجلزاء  ،يف حني أن الثاين يكمن يف أن بعض القوانني اجلزائية
العقوبة اجلنائية  أن ومرد ذلك، 5فه أو إلغاؤه، وهذا صيانة للحرية الفرديةيمت ختف سواء ،األصلح للمتهم

                                                           1 - C, Const DC N° 88-248, du 17 janvier 1989, op. cit, www.conseil-constitutionnel.fr 2  -  ،303، املرجع السابق، ص "-دراسة مقارنة-النظام القانوين للسلطات اإلدارية املستقلة"زين العابدين بلماحي.  
هي أبو يونس، املرجع السابق، ص  -  3   .77دمحم 
ا الثانية من األمر رقم  44تنص املادة  -  4 ملنافسة  03-03من فقر ال ميكن أن ترفع إىل جملس املنافسة "... على أنه  املتعلق 

ا أي حبث أو معاينة أو عقوبة ا ثالث سنوات إذا مل حيدث بشأ   ."الدعاوى اليت جتاوزت مد
  .136، مرجع سابق، ص"السلطات اإلدارية املستقلة الفاصلة يف املواد االقتصادية واملالية"حدري مسري،  -  5
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األمر الذي جيعل خضوعها ملعاملة  ،وانتمائهما لنظرية العقاب ،1ا الردعيماإلدارية تشرتكان يف هدفهو 
ت اليت  قانونية واحدة أمرا مربرا، وهذا ما قضی به جملس الدولة الفرنسي يف رأيه الصادر بشأن العقو

والذي أيده فيه  ،2على العمال األجانب الذين هم يف وضعية غري قانونية ،يوقعها ديوان اهلجرة الدولية
لس الدستوري يف قرار صدر عنه يف ن أبش HOUDMONDيف قضية  1996أفريل  05 ا

ت الضريبية   .3العقو
ت مبدأ أما احلديث عن   ،4فباستثناء األفعال اليت ينظر فيها جملس املنافسة اإلداريةتقادم العقو

لنسبة لألفعال اليت تعاقب عليها سلطات الضبط االقتصادي مل اجلزائري فاملشرع  يتنب التقادم 
ت املوقعة من قبل هذه السلطاتاألخرى، على الرغم   ،من الطابع الردعي الذي تتمتع به العقو

ا  ،5واملوجبة لتطبيق قواعد القانون اجلزائي كما أن األمر يدق بشأن األفعال اليت تعاقب على ارتكا
اهليئات القضائية يشكل جنحة أمام فإن كان التقصري اهليئات القضائية، ط و كل من سلطات الضب

جيعل قمع ، مما يبقى على حاله سلطات الضبط االقتصاديفاألمر أمام  ،6سنوات 03ور تتقادم مبر 
خذ    .هامشا واسعاكل التقصريات 

   العقوبة شخصيةمبدأ / رابعا
، يستدعي حتديد الشخص اجلاين حتديدا 7يعكس مبدأ شخصية العقوبة مكانة دستورية هامة

ت التأديبية يف الوظيفة العامة يف الفقه وقضاء جملس الدولة،خليفة عبد العزيز عبد املنعم -  1                                                             83املرجع السابق، ص ، الضما
  .85ص
  .82املرجع نفسه، ص عبد العزيز عبد املنعم خليفة ، -  2
هي أبو يونس، مرجع سابق، ص  -  3   .82دمحم 
ملنافسة، 03- 03فقرة األخرية من األمر رقم ال 44املادة  -  4   .معدل ومتمم، مرجع سابق، يتعلق 
لنسبة لكل األفعال اليت تعاقب عليها  03على عكس املشرع الفرنسي الذي حدد مادة تقادم املخالفات ب  -  5 سنوات 

ملخالفات اليت يعاقب عليها جملس املنافسة حسب املادة  –COBستثناء  -السلطات اإلدارية من األمر  27ويتعلق األمر مثال 
لس الدستوري رقم  1956ديسمرب  01 لس األعلى للسمعي البصري يف قرار ا   :ذلك، أنظر يف  248-88وأيضا ا

 - LAFORTUNE (M.A), « Les autorités indépendantes de régulation à l’épreuve des principes 
processuels fondamentaux dans l’exercice de leur pouvoir de sanction des manquements aux 
règlements du marché économique, financier et boursier »,Gaz. pal. Du 23 /09 /2001, p. 1457. 6 -  أشهر إىل مخس سنوات وبغرامة قدرها ثالثون ألف دينار حيث يعاقب على نشر معلومات خاطئة بعقوبة احلبس من ستة

    .مرجع سابق يتعلق ببورصة القيم املنقولة، معدل ومتمم، ،10-93من املرسوم التشريعي  60ملادة ا ،جزائري
  .، مرجع سابق2016من دستور  160املادة  -  7
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ت املقررة، أما يف ، وهو مبدأ معرتف به يف 1فيا لكل جهالة القانون اجلزائي كضمانة ضد العقو
ال اإلداري فلم يظهر إال حديثا  إذ يقتضي إنزال اجلزاء على الشخص مرتكب اجلرمية أو املخالفة، ا

تكريس املسؤولية لدى الشخص  دوافعفاألصل أن الوعي واإلدراك من  ،2أو شارك فيها فحسب
ت األوضاع القانونية، جاء إقرار املسؤولية اجلنائية للشخص املعنوي الطبيعي، إال أنه وتعزيزا ملستجدا

ال الضبطي، هذه و  االقتصادي، واستتبعه يف ذلك التشريع 3يف التشريع اجلنائي اجلزائري منه ا
على عامل التناسب بني اجلزاء  اإلبقاءبشرط  ،ا مسألة حمسومة وأكيدة اإلقرارالعقيدة اليت أضحى 

  .4املوقع وطبيعته القانونية
لذكر أن مبدأ شخصية العقوبة اإلدارية األشخاص الطبيعية كل من ينطبق على   ،وجدير 

 االقتصاديسلطات الضبط النصوص التأسيسية ل وهو ما يتضح من خالل ،واألشخاص املعنوية
لسلطة القمعية،  ن هذه إذ املتمتعة  ت إدارية تستهدف أشخاصا يتبني  السلطات قد توقع عقو

  .5طبيعية، أو أشخاصا معنوية وهذا حبسب احلاالت
شكلها األمر يف غاية الوضوح خبصوص حتديد الشخص الطبيعي املخالف، فإن الصعوبة يفإذا 

توقيع العقوبة على غري ذي مرتكب املخالفة،   اإلنصافأنه من غري  الشخص املعنوي، فكما يبدو
من خالل االستثمار يف  ،التحلل من مسؤوليته هذا األخريا يكون يف املقابل من السهل على كم

لضم أو املزج أو اإل  ،جتعله يف أوضاع قانونية متباينةاليت الثغرات    .6نقسامكحاالت االندماج 
جاءت آراء فقه القضاء اإلداري والعادي يف فرنسا منقسمة  اإلشكالمن أجل حلحلة هذا و 

ريس ومعها حمكمة النقض، إذ قامت ، وهو ما تبنته كل من بني مؤيد لتطبيق املبدأ حمكمة استئناف 
                                                           1- PRALUS-DUOUY (J), « Réflexions sur le pouvoir de sanction disciplinaire reconnu à 

certaine autorités administratives indépendantes », RFDA ? N° 3, 2003, p.567. 2  - ت القسم العام، اجلزء الثاين، اجلزاء اجلنائي، د   . 421، ص1999ج، اجلزائر، .م  .عبد هللا سليمان، شرح قانون العقو
، 07ج، عدد.ج.ر.، ج2004نوفمرب  10، املؤرخ يف 15-04القانون رقم مكرر من  51، 1مكرر  18راجع املواد  - 3

   .مرجع سابق، 156-66يعدل ويتمم األمر رقم ، 2004نوفمرب  10صادر يف 
  .109، مرجع سابق، ص"فكرة االختصاص التنازعي للسلطات اإلدارية املستقلة " ، مزاري صربينة -  4
من  53و 06، املعدل واملتمم، السالف الذكر، املادتني 03-03من األمر  56و 03املادتني : أنظر على سبيل املثال -  5

، املعدل 01-02، من القانون رقم 149، 148، 02، املعدل واملتمم، السابق الذكر، املواد 10-93املرسوم التشريعي رقم 
  .شارة إليه، املعدل واملتمم، سبق اإل11-03من األمر رقم  114واملتمم، سابق اإلشارة إليه، املادة 

، مذكرة لنيل درجة املاجستري يف القانون، فرع القانون العام، "نظام جتميع املؤسسات يف القانون اجلزائري" عدوان مسرية،  -6
 .56 -54، ص ص، 2011مرية، جباية، الرمحن القانون العام لألعمال، كلية احلقوق، جامعة عبد : ختصص
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ريس  لغاء القرار العقايب الصادر عن  قرار أيدته حمكمة النقض، صدارحمكمة استئناف  يقضي 
جتة عن انقسام الشركة األم،  7من خالله قامت مبعاقبة  ،ةجلنة تنظيم عمليات البورص شركات 

سيسا على مبدأ شخصية العقوبة هو ما أكدته كذلك حمكمة النقض إثر الطعن يف قرار و  ،وذلك 
  .احملكمة

يف حني أن نظرة كل من جملس الدولة وخمتلف سلطات الضبط االقتصادي جاءت مغايرة 
مادي، فاللجنة حمل إلغاء القرار الصادر عنها، كانت قد تلقت طلب  -ومبنية على مفهوم اقتصادي

اقتصادي ملبدأ  -مؤسسة موقفها على مفهوم مادي ،ومع ذلك واصلت يف إجرائها العقايب ،االنقسام
نه مادامت املؤسسة  شخصية العقوبة، من خالل تطويعه مبا يتالءم وحتقيق فكرة القمع، حيث أقرت 

ة لالستمرارية االقتصادية للوحدة السابقة، فإن كون الشخص املرتكب لالنتهاك يف جمملها ضامن األم
  .1تعارض متاما مع مبدأ الشخصيةأي ال يشكل فإن ذلك  ،تج عن انقسام املؤسسة األم

ت اإلجرائية يف مواجهة السلطة القمعية لسلطات الضبط االقتصادي: الفرع الثاين   الضما
وما يقتضيه من مقومات  ،حقوق الدفاع احرتامتنويها مبا سبق التطرق إليه خبصوص مبدأ 

إجرائية جوهرية، من الواجب على سلطات الضبط  اعدةذا األخري كقوعلى هذا مت األخذ  ،إجرائية
 اتصافيف خضم ممارستها للصالحية القمعية، خمافة الطعن يف نزاهتها أو ، احرتامهااالقتصادي 

  .قوبة اإلدارية العامة املسلطة بعدم املشروعيةالع
ت كلما استدعتا ال مينع من ذإال أن ه الدراسة ذلك، كما يبقى لنا يف  التطرق هلذه الضما

اللذان طاملا عدا من أهم كل من مبدأي احلياد واالستقاللية، و   هذا السياق التعرض ملدى تكريس
يف مواجهة كل من السلطة التنفيذية واملتعاملني  ،أوجه استقاللية سلطات الضبط االقتصادي

ميكن حتقيقهما إال مبراعاة كل من نظامي التنايف  إذ الاخلاضعني لرقابتها على حد السواء، 
من خالل مظهريها العضوي والوظيفي  وكذا مبدأ االستقاللية لنسبة ملبدأ احلياد، ،)أوال(واالمتناع

السيما سلطة األسواق املالية  ،لفقه القضاء العادي ومتوافقة مع قرارات سلطات الضبطجاءت قرارات جملس الدولة خمالفة  -  1                                                           
AMF  ،ملفهوم االقتصادي للفكرة من خالل تطويع مبدأ الشخصيةوذلك ممثلة يف سلطتها العقابية مبا يتالءم  ،ألخذ 

ت إدارية ذات طبيعة مالية، فإذا كان من غري  ،وأهداف فكرة الضبط االقتصادي وجعله أكثر مرونة من خالل إقرار عقو
ا من وضع قانوين جديد ملقابل استفاد من خالل انصهارها يف  ،املمكن إقرار عقوبة التوبيخ أو النشر على املؤسسة املخالفة، و

ت مالية وذلك تفعيال لفكرة القمعفإن ذلك ال مينع من  ،مؤسسة قائمة أو انقسامها إىل عدة مؤسسات ، أنظر توقيع عقو
   .111- 110ص، ، مرجع سابق، ص "فكرة االختصاص التنازعي للسلطات اإلدارية املستقلة " ،مزاري صربينة :للمزيد
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  .)لثا(ذين املبدأينيت قد متس إىل النقائص الإلضافة  ،)نيا(
  تكريس مبدأ احلياد  مدى/ أوال

سية  ،االقتصاديإذا كانت استقاللية سلطات الضبط  ا عدم خضوعها ال للسلطة الر يقصد 
وال للوصاية اإلدارية، فإن حيادها أثناء أدائها لوظائفها جتاه املؤسسات اليت تتوىل مراقبتها أو اإلشراف 

 .)ب(إجراء االمتناعو  ،)أ(من خالل تكريس نظام التنايفاالستقاللية، لتلك يعترب وجه آخر  ،عليها
  التنايف  نظامتكريس   - أ

يعترب حياد سلطات الضبط االقتصادي يف أدائها لوظائفها جتاه املؤسسات اليت تتولی مراقبتها 
، حيث "مببدأ التنايف"يعرف أو اإلشراف عليها، مبثابة الوجه اآلخر لالستقاللية من خالل تكريس ما 

مع أية وظيفة أخرى سواء كانت عامة أو خاصة، ومع أي  ،تتناىف وظيفة أعضاء هذه السلطات
م مينعون من أن تكون هلم مصاحل لدى مؤسسات  نشاط مهين آخر، وأية عهدة انتخابية، كما أ

  .ملرقابته توضع حتت إشرافهم أو ختضع
رزةكما يعترب نظام التنايف عنصر ذو  تتجلى يف رغبة املشرع لتعزيز االستقاللية  ،خصوصية 

ا هذه السلطات جتاه النشاطات اليت تتولی رقابتها، وذلك مبنعها من أن تكون قاضي  اليت تتمتع 
استقاللية من جهة محاية من جهة و  كليا ملهامهم، فهي  1لتفرغ أعضائها وخصم يف آن واحد، وإلزام

  .2أخری
لعودة إىل  يف يتم تكريس نظام التنايف  أن جند ،النصوص التأسيسية لسلطات الضبطو

كل جملس النقد   لدىاألول  الصورة يسكر ت متفقد ، كلي مطلقأو   جزئيإما بشكل  صورتني،
اليت ختص احملافظ ونوابه املعدل واملتمم،  03/11من األمر رقم  14نص املادة  فباستعادةالقرض، و 

كل وظيفة حكومية أو عمومية، وال ميكنهم تخابية و تنص على تنايف مهامهم مع كل عهدة ان جندها
م، ما ممارسة أي نشاط أو عدا متثيل الدولة لدى املؤسسات العمومية مهنة أو وظيفة أثناء عهد

لس فإن ن عتبارهم أعضاء يف ا ظام الدولية ذات الطابع النقدي أو املايل أو االقتصادي، وعليه و
م لنسبة  ،بهإال أنه مل ينص بصدد األعضاء اآلخرين على األخذ  ،التنايف مكرس بشأ وكذلك احلال 

  .للجنة املصرفية اليت يرأسها احملافظ فهو خيضع لنفس القيود السالفة الذكر
                                                           

1 - ZOUAIMIA Rachid, «Les garanties  du  procès équitable  devant  les  autorités 
administratives indépendantes  », op. cit., p.p. 06-07. 2-Paul Sabourin: les autorités administratives indépendantes, une catégorie nouvelle, Doctrine, 
France, 20 mai 1983, p.283. 
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لس املنافسة اكتفى املشرع بنصه يف املادة  لنسبة  املعدل واملتمم  03-03من األمر  29و
ملنافسة على تنايف وظيفة عضو جملس املنافسة مع أي نشاط مهين آخر، واستثنيت مسألة  ،املتعلق 

شطة يف جمال املنافسة امتالكيف عهده انتخابية، أو ل أحد األعضاء دخو  كما   ،1مصاحل يف مؤسسة 
وظيفة حكومية أو مع أية عهدة انتخابية أو  ،تتناىف مهمة رئيس جلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها

وال  ،ستثناء أنشطة التعليم أو اإلبداع الفين أو الفكري ،ممارسة وظيفة عمومية أو أي نشاط آخر
ية  ،جلميع املستخدمني الدائمني يف اللجنةجيوز له وال  معامالت جتارية حول أسهم مقبولة أن يقوموا 

املعدل واملتمم  10-93التشريعي رقم  و من املرسوم 25و 24يف البورصة، وهذا ما أكدته املادتني 
 .واملتعلق ببورصة القيم املنقولة

ففي  ،أما عن الوكالة الوطنية للممتلكات املنجمية والوكالة الوطنية للجيولوجيا والرقابة املنجمية
تتناىف صفة عضو جملس املعدل واملتمم،  املتعلق بقانون املناجم  10-01من القانون رقم  49املادة 

إلضافة إىل  بعة للقطاع املنجمي،  اإلدارة مع امتالك مصلحة مباشرة أو غري مباشرة يف أي مؤسسة 
لتأمينات ، 04-06من القانون رقم  1مكرر  209جلنة اإلشراف على التأمينات يف مادته  املتعلق 

 .تتناىف وظيفة رئيس اللجنة مع كل العهد االنتخابية أو الوظائف احلكومية أين
وجتدر اإلشارة إىل أن القضاة األعضاء يف سلطات الضبط، وحبكم القانون األساسي للقضاء 

 .2ملمارسة مهامهم مما يسمح بتکريس استقاللية أكثر ،خيضعون لنظام التنايف
يتبني من خالل ما سبق، أن نظام التنايف اجلزئي يطرح مشكلة مدى تكريسه ملبدأ احلياد 

ثريايف ظل اقتصاره على بعض الوظائف واملهام وترك الباقي، واليت تعترب  ،واملوضوعية على  أكثر 
دف إليها السلطات لكن املشرع اجلزائري ويف ظل هذه ، استقاللية األعضاء وعلى املهام اليت 

 ءانتهالسنتني من  امتدادهالفوضى يف تكريس املبدأ من عدمه، عمم نظام التنايف الكلي ووسع فيه مع 
صداره لألمر رقم  ،3املهام ائيا على نظام التنايف اجلزئي  املتعلق حباالت التنايف  01-07وقضى 

لة النقدية للقانون والعلوم السياسية، عدد أول، اجلزائر،  ،"مدى استقاللية وحياد جملس املنافسة"جالل مسعد حمتوت،  - 1                                                            ا
  . 247، ص 2009

، 57ج، عدد.ج.ر.ج، املتضمن القانون األساسي للقضاء، 06/09/2004املؤرخ يف  11-04ي رقمالقانون العضو  -  2
  .08/09/2004صادر بتاريخ 

3- ZOUAIMIA Rachid, Les instruments juridiques de la régulation économique en Algérie , 
op.cit., p.175 ;du même auteur: Droit de la responsabilité disciplinaire des agents 
économiques, op.cit., p. 79; Les autorités de régulation indépendantes face aux exigences de 
la gouvernance, op.cit., p. 161. 
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  .1وااللتزامات اخلاصة ببعض املناصب والوظائف
ممارسة أي وظيفة أو  ،استطاعة أعضاء هذه اهليئاتبه عدم  يقصدفأما نظام التنايف الكلي 

 2مصاحل بصفة مباشرة أو غري مباشرة امتالكنشاط مهين أو جتاري أو مهمة نيابية، وكذا عمل أو 
سلطة يقتصر على كل من فهو  االقتصاديلدى سلطات الضبط  تكريسهأو بعدها، أما  أثناء العهدة

ء والغاز، واملشار إليه ضمن أحكام املادة  ء وتوزيع الغاز بواسطة  121الكهر من قانون الكهر
واليت ميتد فيها نظام التنايف إىل ما بعد انتهاء العهدة، وسلطة ضبط اخلدمات العمومية  ،3القنوات
- 08قبل إلغاء املرسوم التنفيذي رقم  ،إذ ال ميتد فيها نظام التنايف إىل ما بعد انتهاء العهدة ،للمياه
3034.    

 ’empêchement  Le procédé de lإجراء االمتناع  - ب
سدة  ،الذي يعترب بدوره أحد املظاهر األخرى جند إجراء االمتناع ،التنايفإىل جانب نظام  ا

إذ جند أن املشرع کرس إجراء  ،الستقاللية سلطات الضبط االقتصادي وحيادها يف ممارسة وظائفها
به منع بعض  ويقصد ،5االقتصادياالمتناع لدى جملس املنافسة دون غريه من سلطات الضبط 

نظرا لوضعهم الشخصي اجتاه املؤسسة  ،ركة يف املداولة اليت يعقدها جملس املنافسةاألعضاء من املشا
 03-03من األمر رقم  29/1، حيث تنص املادة 6اليت تكون حمل متابعة من طرف جملس املنافسة

يتعلق حباالت التنايف وااللتزامات اخلاصة ببعض املناصب ، 2007مارس  01مؤرخ يف ، 01-07األوىل من األمر رقم ملادة ا - 1                                                           
   .2007مارس 07، صادر يف 16ج، عدد .ج.ر.ج والوظائف،

2- Les autorités de régulation indépendantes face aux exigences de la gouvernance, op.cit., 
p.p. 158-159 3 - 01-02 رقم ن القانو  من 122 ةملادا نصّ  هعلي يؤكد ما ذاوه لالعز  ىلإيعرض  ادةملا هذه  نصّ  مأحكا الفخي عضو كل 

 ماألحكاو  ،هنفس نالقانو  من 124 ادةملا راجع ،األعضاء ممها انتهاء بعد حىتام الّنظ ذاه ميتد كما سابق، جعمر  ،املعدل واملتمم
 ضبط سلطةل لنسبة األعضاء ممها انتهاء بعد التّنايف منظا تدمي ال بينما قات،و احملر  ضبط سلطيت ألعضاء لّنسبة تسري نفسها

   .مثال للمياه العمومية دماتخلا
 سلطةتنظيم  قواعد وكذا صالحيات حيّدد ،2008سبتمرب 27، مؤرخ يف 303-08رقم الّتنفيذي املرسوم من 15 املادة -  4

= ،163-18رقم الّتنفيذي املرسوم مبوجب) ملغى(،2008سبتمرب  28، صادر يف 56عدد ج، .ج.ر.ج عملها،و  املياه ضبط
، صادر يف 36ج، عدد .ج.ر.ج عملها،و  املياه ضبط سلطةتنظيم  قواعد وكذا صالحيات حيّدد ،2018يونيو14مؤرخ يف =

  .2018يونيو  17
مذكرة لنيل درجة املاجستري يف القانون، فرع القانون  ،"اجلزائرياستقاللية سلطات الضبط املستقلة يف القانون " ،ديب نذيرة - 5

  .52، ص 2011/2012مرية، جباية، الرمحن ، كلية احلقوق، جامعة عبد حتوالت الدولة:العام، ختصص
6- ZOUAIMIA RACHID, Droit de la régulation économique, Berti édition, Alger, 2008, p. 79. 
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ملنافسة على أنهاملعدل واملتمم  ي عضو يف جملس املنافسة أن يشارك يف مداولة ألال ميكن : " املتعلق 
تتعلق بقضية له فيها مصلحة أو يكون بينه وبني أحد أطرافها صلة قرابة إىل الدرجة الرابعة، أو يكون 

 ".قد مثل أو ميثل أحد األطراف املعنية
لس املنافسة ، مما 1ونشري يف هذا الصدد أن نظام االمتناع مكرس أيضا يف النظام الداخلي 

ضفاء صفة املوضوعية واحلياد عل لسيسمح لنا  ففي فرنسا مثال مت إلغاء أول  ،ى مداوالت هذا ا
بسبب عدم احرتام مبدأ احلياد الشخصي يف املداولة الصادرة  ،مداولة صادرة من سلطة إدارية مستقلة

اليت  ،أحد األشخاص املتابعنيبب وجود عالقة بني أحد األعضاء و بس ،AMFمن اهليئة العقابية ل 
قرار جملس (الشخص املتابع أسسا مؤسسة غري معلومة و  ، كون العضوال تسمح مبشاركته يف املداولة

 ).276069رقم  2006أكتوبر  27الدولة، 
ن إجراء االمتناع يعد أقل شدة مقارنة بنظام التنايف، والذي ال يهدف إىل منع  خنلص للقول 

خر، آشاط هؤالء األعضاء من اجلمع بني وظيفة العضو ضمن هيئة من هذه اهليئات ووظيفة أو ن
هلم فيها مصلحة أو صلة قرابة مع  ،وإمنا يقتصر على منعهم من املشاركة يف املداوالت املتعلقة بقضا

  .أحد أطرافها
  مبدأ  االستقاللية/  نيا

رية سلمية اتعين من اجلانب القانوين عدم خضوع هذه اهليئات ال لرقابة إد االستقالليةإن فكرة 
لشخصية املعنوية من عدمهال دون مراعاة، عليها وال لرقابة وصائية هذه األخرية عتبار أن  ،تمتعها 

ية أوامر أو تعليمات أل استبعاد تلقيهاإلضافة إىل  ،2معيارا لقياس درجة هذه االستقاللية تعدال 
حتديده ملفهوم  معرضيف  ، BEGER GUYاألستاذ جاء عنما وهو احلكومة،  صادرة عن

أوكل هلا قدرة التصرف والعمل نيابة عن  إدارية سلطاتعتربها أإذ  االقتصادي،سلطات الضبط 
بعة للحكومة ،الدولة  .3بدون أن تكون 

، هدف يراد الوصول إليه لتحقيق هدف آخر وليست نتيجةكجانب من الفقه   أعتربهاوقد 
هذه السلطات التميز واألصالة يف إطار اجلهاز اإلداري للدولة، كما تعد شرطا أساسيا   فهي من متنح

سي رقم  -  1                                                            ،  05عدد  ج،.ج.ر.، جالنظام الداخلي يف جملس املنافسة، حيدد 1996جانفي 17مؤرخ يف  44-96مرسوم ر
  ).ملغى( ،1996جانفي  21صادر يف 

2- ZOUAIMIA RACHID, Les autorités administratives indépendantes et la régulation 
économique en  Algérie, op.cit., p.16.  3- Teitgen-Colly Catherine, Les Autorités Administratives Indépendantes : Histoire d’une 
institution.Paris :Presses Universitaires de France,1988, p. 50. 
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ملصداقية يف إطار غياب مشروعيتها الدميقراطية املباشرة ، إال أن هذه اخلاصية 1لتمتع هذه السلطات 
 تعكس الطابع التزييين للنصوص ،جتعل منها استقاللية نسبية ،غالبا ما تكتنفها بعض القيود

 .« Howard Machin »، وهو كما جاء على حد تعبري الفقيه االجنليزي 2القانونية
على العديد من املؤشرات  استنادا ،وترتيبا على ما سبق، سنحاول تبيان هذه امليزة ومناقشتها

والوظيفية ) أ(العضوية منها الستجالء مداها من الناحيتني  ،اليت تساهم وتلعب الدور الكاشف
  .)ب(
  مؤشرات استقاللية سلطات الضبط االقتصادي من الناحية العضوية  - أ

مل يعتمد املشرع اجلزائري علی معيار عضوي موحد، بل تتباين طبيعة االستقاللية العضوية 
ألخرى، إال أن املتفق عليه هو أنه ولقياس مدى استقالليتها  سلطةمن  سلطات الضبط االقتصاديل

ضمانة كخاصة اإلنشاء بقانون   ،عضو جيب البحث يف مدى توافر العناصر املكونة هلذه االستقاللية
 إلضافة إىل، )2( االقتصادي، ومعيار الرتكيبة البشرية لسلطات الضبط )1(مبدئية لالستقاللية

  ).3(اءالنظام القانوين لألعض
 اإلنشاء بقانون ضمانة مبدئية لالستقاللية  -01

عبارة عن ضمانة مبدئية  ،عن طريق القانونسلطات الضبط االقتصادي يعترب إنشاء 
ها إىل السلطة التنفيذية، إذ ئإنشا اختصاص، على عكس اهليئات العمومية اليت يرجع 3الستقالليتها

يدمج هذه اهليئات  أننح اختصاص إنشائها هلذه األخرية، والذي من شأنه مييكون من التعارض أن 
ائيا ،4ضمن النظام اإلداري التدرجي   .5ما مل يقرر املشرع خالف ذلك ،ولو أن ذلك غري مستبعد 

  .144، مرجع سابق، ص"السلطات اإلدارية املستقلة يف ظل الدولة الضابطة "خرشي إهلام،  -  1                                                           
2- Farida ALLOUI, Le caractère décoratif des autorités de régulation en Algérie,  Actes  du  
colloque  national  sur  les  autorités  de  régulation indépendantes en matière économique et 
financière, université Abderrahmane MIRA, Bejaïa, 23-24 Mai 2007, op.cit., p.p.42-58. 3  - لسجل التجاري" ،عياد حكيمة املاجستري يف القانون، فرع القانون العام،  شهادةمذكرة لنيل  ،"املركز القانوين للهيئة املكلفة 

  .11، ص2013مرية، جباية، الرمحن ، كلية احلقوق، جامعة عبد القانون العام لألعمال:ختصص
وقانون  03-03 رقم األمر خلصوص(املنافسة  قانون مبوجب املنافسة جملس من كل املشرع وضع أن زواميية األستاذ اعترب - 4

  :أنظر .التنفيذية للسلطة التبعية لفكرة آخر مظهر هو لتجارة، املكلف الوزير لدى ) 2008
- ZOUAIMIA RACHID, les autorités de régulation indépendantes face -, Op.Cit, p.p.176-178. 5  -  من قانون املالية لسنة  102بسلطة النقل طبقا لنص املادة  - ضبط املياه، فقد متت اإلحالة فيما يتعلق إلضافة لسلطة

ا لنسبة لكل األحكام ا على التنظيم 2003  =ما خيص التنظيم، العمل والصالحيات، وفيما يتعلق بسلطة ضبط يف ملتعلقة 
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ستقراء النصوص املنشأة لسلطات الضبط االقتصادي يف القانون اجلزائري يستشف  ،غري أنه و
وهو  ،وتوحي بوجود عنصر مشرتك خبصوص طريقة إنشائها ،ال خترج عن هذا املبدأ األخريةأن هذه 

سلطات وهكذا تنشأ  ،2016من دستور  140من املادة  انطالقاالطبيعة التشريعية للنص املنشأ، 
بواسطة قانون صادر عن الربملان، وليس بنص تنظيمي صادر عن  ،يف عمومهاالضبط االقتصادي 

   .السلطة التنفيذية
إذ يعود تنظيم املصاحل اإلدارية مبدئيا للسلطة التنفيذية، حيث ميلك الوزير األول بواسطة 

، وينطبق ذلك سواء يف 1أن يتخذ مجيع التدابري لضمان السري احلسن لإلدارة العمومية ،املراسيم
الس تعريف اهلياكل اإلدارية للمصاحل الوزارية، أو غري املمركزة، عند إنشاء اللجان  االستشارية أو ا

جمرد سلطات الضبط االقتصادي فإذا كانت  ا،أ كانت طبيعتها اليت تساعد احلكومة يف عمله
بعة لإلدارة أو جمرد جلان بسيطة ستكون اآللية التنظيمية هي اليت تنشئها من دون أي  ،هيئات 

ت نشأة بعض ، شك لفعل يف بدا يم هو الوسيلة القانونية كان التنظ ،سلطات الضبط االقتصاديو
سلطات الضبط االقتصادي إنشاء القاعدة العامة، وهي أن  عنإلنشائها، ولكن ذلك بقي استثناءا 

   .2يكون بنص تشريعي يف شكل قانون يف أغلب األحوال
هذه السلطات، إال أن ذلك مل مينع من  إنشاءكان القانون هو الغالب يف إذا   أنه لإلشارة

كمجلس النقد والقرض، اللجنة : أوامر، ممثلة يف سيس البعض منها مبوجب نصوص تشريعية
بل يف ظل قانون املالية  ،أما سلطة ضبط النقل فلم تنشأ بقانون عادي، املصرفية وكذا جملس املنافسة

ومل تر هذه السلطة النور منذ سنة  ،السلطة ال يف القانون وال يف التنظيمتنظيم هذه  سوق التبغ أيضا، لكن مل حتدد تشكيلة وال=                                                                                                                                                                                     
ا لصاحل وزير املالية 2009، إىل غاية صدور قانون املالية التكميلي لسنة 2001  : أنظر. والذي جردها من صالحيا

-ZOUAIMIA RACHID, les autorités de régulation indépendantes face --, Op.Cit., pp.235-238   1  -  كأساس دستوري   عدمبدأ احلياد الذي  من أجل ضمانةوجود السلطات اإلدارية املستقلة الفقه االسباين وااليطايل لمربر جاء
اليت كرست مبدأ  98و 97والدستور اإليطايل يف املادة  103 املادة يف االسباين الدستور عليه ينص إلنشاء هذه اهليئات والذي
   .123خرشي إهلام، مرجع سابق، ص :أنظرللمزيد . الفصل بني السياسة واإلدارة

تبف التشريعية، السلطة عن صادر بقانونإنشاء سلطات الضبط االقتصادي  الدول معظم يطغى على -  2  املتحدة الوال
 بقانون تنشأ أملانيا يفو ، فقرة أخرية -8األوىل، قسم طبقا لنص املادة  الكوجنرس عن صادر بقانون هذه السلطات تنشأ األمريكية

 اليت ومصر التنفيذية، السلطة تنشأ مببادرة حيث بريطانيا ستثناء، للفيدرالية األساسي القانون من  87املادة  لنص طبقا فيدرايل
سي رسوممبوجب م تنشأ العربية،  النهضة دار مقارنة، دراسة املستقلة، اإلدارية السلطات حنفي، هللا عبد :يف ذلك أنظر، ر

  .44-43 ،ص ، ص2000 القاهرة،
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على خلفية أن هذا القطاع  ،اإلعالمعضوي أنشأت سلطيت ضبط قطاع وبقانون  ،20031لسنة 
  .2خمصص للقوانني العضوية

 : االقتصاديالرتكيبة البشرية لسلطات الضبط   -  02
املعايري احلامسة يف معرفة درجة  أبرزمن  ،االقتصادي تعد الرتكيبة البشرية لسلطات الضبط

املختلط لرتكيبة سلطات الضبط يف الطابع اجلماعي و  ، واملتمثلةاهليئاتالعضوي هلذه  االستقالل
   .كذا يف تعدد واختالف اجلهات املقرتحة لألعضاءو  ، االقتصادي

  االقتصادياملختلط لرتكيبة سلطات الضبط لطابع اجلماعي و ا  -1 -02
م ومراكزهم القانونية قامسا  ،سلطات الضبط االقتصادييشكل تعدد أعضاء  وتنوع صفا

حيث اخلربة واالختصاص مشرتكا هلا، مما يربز مسة الطابع اجلماعي لتكوينها، فالتنوع يف التكوين من 
أنشئت لتلبية نشاطات حساسة  األخرية، فهذه سلطات الضبط االقتصادي حيقق أهداف

مما ، 3را من الشفافية والتوازن يف التأثريواخلربات يضفي على أعماهلا قد األفكارومتخصصة، فتعدد 
   .4حيقق ضمانة حقيقية الستقاللية هذه السلطات

 سلطات الضبط االقتصاديومن خالل استقراء النصوص القانونية املنظمة لتكوين  ،ففي اجلزائر
االختالف يف ذلك يربز ، وفضال عن األخريةنلحظ غلبة الطابع اجلماعي يف تركيبة هذه  ،بصورة عامة

مما يضمن قدرا من الشفافية وعدم التحيز أثناء تداول هذه ، 5لألعضاءالصفات واملراكز القانونية 
لكون وظائفها ليست ببعيدة عن  ،من تضم فئة القضاة السلطاتبعض من هذه الف، 6السلطات

على التأمينات، وجلنة تنظيم عمليات  اإلشراف، جلنة 7كاللجنة املصرفية  ،وظائف السلطة القضائية
، صادر يف 86ج ر ج ج، عدد  ،2003يتضمن قانون املالية لسنة ، 2002ديسمرب  24مؤرخ يف ، 11- 02قانون رقم ال -  1                                                           

، املتضمن قانون املالية لسنة 2013ديسمرب  30، مؤرخ يف 08-13، معدل ومتمم مبوجب القانون رقم 2002ديسمرب  25
  .2013ديسمرب  31، صادر يف 68، ج ر ج ج، عدد2014

  .، مرجع سابق2016من دستور  141املادة  -  2
حدري مسري،  ،.45، ص2015، منشورات احلليب احلقوقية، لبنان، 1.طالسلطات اإلدارية املستقلة،  اللحام،ر مسري  -  3
  .47، صمرجع سابق، "وإشكالية االستقالليةالسلطات اإلدارية املستقلة "
مذكرة لنيل درجة املاجستري يف القانون، فرع إدارة ومالية،  كلية ، "الضبط االقتصادي يف قطاع احملروقات"مشون علجية،  -4

  .47، ص2010احلقوق، جامعة جامعة ادمحم بوقرة، بومرداس، 
  .47مرجع سابق، ص ،"االستقالليةالسلطات اإلدارية املستقلة وإشكالية "حدري مسري،  -5
  .148، املرجع السابق، ص"-دراسة مقارنة-النظام القانوين للسلطات اإلدارية املستقلة"زين العابدين بلماحي،  -6
لنقد والقرض،11-03مر رقم من األ 106أنظر املادة  -7   .مرجع سابق ،تممومعدل م ، املتعلق 
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يفتقد   -2008من خالل تعديل -يب يف األمر أن جملس املنافسة، إال أن الغر 1البورصة ومراقبتها
تسجيل إلضافة إىل ، 2يصاص أفقي يعوض فيه القاضي اجلزائرغم ما يتمتع به من اخت ،هلذه الفئة

 السلطاتمن هذه خر اآلالبعض  حيتويكما  ،تهتواجد كل من االختصاص القانوين واملهين يف تشكيل
 األعضاءاجلامعيني، وحىت  واألساتذةكاخلرباء   ،على شخصيات من ذوو الكفاءة واملؤهالت العالية

تمع املدين، و املنتخبني التابعني للقطاع الضبطي   .3السلطاتهلم نصيب يف تشكيل هذه  ممثلي ا
هذه التشكيالت، وال يقتصر ذلك على اجلزائر  إال أن االختالف وعدم التجانس هو ما مييز

القواعد من ل من الصعوبة مبكان انتقاء أمثل جيعالذي  األمر، 4وإمنا يف الدول الغربية كذلك ،فقط
لوصول إىل حتقيق حوكمة شاملة تكرس االستقاللية يف جانبها بغية االناحيتني الكمية والنوعية، 

لتايل  يف مواجهة  ،أي تدخل أو تعليمات صادرة عن  السلطات العمومية استبعادالعضوي، و
  .  االقتصاديسلطات الضبط 

ن استقاللية األساسوعلى هذا  من خالل  ،سلطات الضبط االقتصادي، ميكن القول 
املشكلني هلا مرهون بشرطي التعدد والتخصص، فمبدأ التعدد يضمنه تكريس مبدأ  األعضاءاستقاللية 

أما معيار التخصص فهو من يساهم بشكل واضح  ،5لالستقالليةالتشكيلة اجلماعية كضمانة أساسية 
سيس مصداقية هذه السلطات من جانيب االستقاللية واملشروعية    .يف 

  لألعضاء تعدد واختالف اجلهات املقرتحة  -02-2
يعد أسلوب تعيني األعضاء من أهم املعايري اليت حتدد جانب ما سبق التطرق إليه آنفا،  إىل

، وكلما تعددت جهات التعيني كلما متتعت سلطات االقتصاديسلطات الضبط درجة استقاللية 
الستقاللية، كما أن تعدد اجلهات املسامهة يف االقرتاح والتعيني ق استقاللية يساهم يف حتقي ،الضبط 

الذي ختتلف جهات تعيينه ألعضاء سلطات الضبط  ،، إذ وخالفا للمشرع الفرنسي6السلطاتهذه 
إلضافة إىل الربملان سية، املراسيم التنفيذية، القرارات الوزارية،  فالوضع  ،إما عن طريق املراسيم الر

  .مرجع سابق ،10-93رسوم التشريعي رقم املعدل واملتمم للم 04-03من القانون رقم  12املادة  -1                                                           
ملنافسة،03-03من األمر رقم  24املادة  -  2   .مرجع سابقمعدل ومتمم،  ، يتعلق 
  .149زين العابدين بلماحي، مرجع سابق، ص -  3
  .145خرشي إهلام، مرجع سابق، ص -  4

5- ZOUAIMIA RACHID, les autorités administratives indépendantes et la régulation--, 
Op.Cit., p.p.34-35. 6- ZOUAIMIA RACHID, les Autorités Administratives Indépendantes et la Régulation 
Economique en Algérie, op cit., p. 38. 
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ستثناء أسلوب التعيني االنفرادي الذي  ،املشرع اجلزائريلدى خيتلف  به رئيس  يستأثرالذي و
، ذا الصدد بني التعيني املشروط جند أن أسلوب التعيني مل يرد وفق نسق موحد، إذ منيز ، اجلمهورية

لقانون    .والتعيني املقيد 
 التعيني بناء على اقرتاح  - 02-2-1

ثريا كبريا يف درجة استقاللية  ،أهم املظاهرإن تعدد جهات االقرتاح الوزارية يعترب من  اليت تؤثر 
سلطات الضبط، وكلما تتعدد جهات االقرتاح زادت نسبة درجة االستقاللية والعكس صحيح، وقد 

ء رجح املشرع اجلزائري بني سلطة االقرتاح الواحد، وهذا ما جنده يف كل من جلنة  ضبط الكهر
املنجمية والوكالة الوطنية للجيولوجيا واملراقبة  للممتلكاتة الوطنية والغاز، جلنة ضبط املياه، الوكال

املنجمية، وكذا سلطة ضبط احملروقات، أما سلطة االقرتاح املتعدد فهو مكرس يف كل من سلطة 
، إال أن هذا االقرتاح يبقى غري ملزم 1وجلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها التأميناتعلى  اإلشراف

مارسة مل هر مادام التعيني يعود يف األخري له وحده، وهو ما يكرس مرة أخرى احتكا ،هوريةلرئيس اجلم
  .2السلطةهذه 
لقانون - 02-2-2  التعيني املقيد 

 ، ملا ينص القانون على شروط معينة يف العضو املعنينيتتقيد سلطة رئيس اجلمهورية يف التعي
بكفاءته وخربته أو متثيله لفئة قطاعية معينة، كأن يشرتط القانون يف العضو أن يكون أساسا تتعلق 

اخل، وإن كان يؤخذ على املشرع استعمال مصطلحات فضفاضة وغري ... أو حماسبا قاضيا،خبريا، أو 
   .الضبط سلطات، وهو ما نستشفه يف معظم 3دقيقة كمصطلح الشخصيات املؤهلة

عن مراعاة شروط تعيني  تغاضيهو  الفرنسي عدم إقتدائه بنظرية ،جلزائرياملشرع ا ما يؤاخذ علىو 
مثل ، 4-ستثناء سلطة ضبط الربيد واالتصاالت االلكرتونية-السلطات الضابطة أعضاء بعض

ء والغاز 5سلطيت ضبط املياه املنجميتني، وكاليت ضبط ، الوكالتني والنقل، جلنة ضبط الكهر
  .150ص، مرجع سابق، "ليات القانونية لضبط النشاط االقتصادي يف اجلزائراآل" منصور داود،  -  1                                                           

  .104-103، مرجع سابق، ص ص، "دراسة مقارنة: اهليئات اإلدارية املستقلة" شيبويت راضية،  -  2
3-  Nicole  Decoopman,  Peut on clarifier le désordre ? in : Le désordre des AAI :L’exemple  
du secteur économique et financier, (coll ,s /dir) N.Decoopman,PUF paris 2005, p  .   .، مرجع سابق04-18من القانون رقم  13املادة  من 20/02املادة  -  4 .35

تسري سلطة الضبط " أية شروط يف األعضاء األربعة ) 7(يف مادته السابعة ) ملغى( 303-08مل يشرتط املرسوم التنفيذي  - 5
قرتاح من  5جلنة إدارة تتكون من أربعة أعضاء من بينهم الرئيس يعينون ملدة  سي  سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة مبرسوم ر

ملوارد املائية  ."الوزير املكلف 
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ضمن تشكيلة ) 07(السبعة  األعضاء إىل إلضافة، 2التأميناتعلى  اإلشرافوجلنة 1احملروقات
لنسبة  واألمر، سلطة ضبط الصحافة يف تشكيلة سلطة ضبط ) 09(التسعة  لألعضاءسيان 

لنشاط السمعي البصري 57السمعي البصري طبقا لنص املادة  وهذا ما ال . من القانون املتعلق 
فتلجأ  ،اتساع السلطة التقديرية للهيئة صاحبة التعيني إىلويؤدي  ،دم متاما استقاللية هذه السلطاتخي
ال الضبطي ،تعيينات عبثية وغري مدروسة إىل   .ال تراعى فيها ال للكفاءة وال التخصص يف ا

  لألعضاءالنظام القانوين   -03
 الضبط ة يف االستقاللية العضوية لسلطاتركيزة هام لألعضاءيشكل النظام القانوين 

لنسبة لألعضاء خالل كامل االقتصادي ، تتمثل خاصة يف نظام العهدة، واليت تقرتض وجود حصانة 
إلضافة إىل أن خصوصية وظيفة هذه السلطات تشرتط مقتضيات احلياد واملوضوعية  ،العهدة، 

ملشرع إىل إقرار نظام صارم خبصوص لألعضاءلنسبة   . احلياد مبدأ، مما دفع 
لعهإذ  تلك املدة  3-طابع االستقاللية إلبرازعتبارها أحد أهم الركائز املعتمدة -دة يقصد 

م، دون أن تكون هناك إمكانية  ،القانونية احملددة واليت ميارس خالهلا األعضاء مهامهم وصالحيا
م ألخطاء جسيمة ، وهذا لتجنب وقوعهم حتت طائلة الضغط أو التأثري 4لعزهلم إال يف حالة ارتكا

، صادر 50ج، عدد.ج.ر.، ج احملروقات قانون املتضمن 28/04/2005املؤرخ يف  07-05 رقم القانون من 12 املادة -  1                                                           
، صادر يف    48ج، عدد.ج.ر.، ج2006يوليو 29املؤرخ يف  10-06 رقم ألمر ،واملتمم املعدل، 2005جوان 19يف 
 24، صادر يف11ج، عدد.ج.ر.، ج2013فرباير  20املؤرخ يف  01-13 رقم لقانون واملتمم املعدل، 2006يوليو 30

لقانون2013فرباير  = ،2015، املتضمن قانون املالية لسنة 2014ديسمرب  30املؤرخ يف  10-14 رقم ـ، معدل ومتمم 
ألمر2014ديسمرب  31، صادر يف78ددج، ع.ج.ر.ج= ، 2015يوليو  23املؤرخ يف  01-15 رقم ، معدل ومتمم 

لقانون2015يوليو  23، صادر يف 40ج، عدد.ج.ر.، ج 2015املتضمن قانون املالية التكميلي لسنة   رقم ، معدل ومتمم 
ديسمرب  31، صادر يف72ج، عدد.ج.ر.، ج2016، املتضمن قانون املالية لسنة 2015ديسمرب  30املؤرخ يف  15-18

لقانون ،2015 ج .ج.ر.، ج2017، املتضمن قانون املالية لسنة 2016ديسمرب  28املؤرخ يف  14-16 رقم معدل ومتمم 
لقانون ،2016ديسمرب  29، صادر يف77عدد ، املتضمن قانون 2017ديسمرب  27املؤرخ يف  11-17 رقم معدل ومتمم 

لقانون ،2017ديسمرب  28، صادر يف76ج، عدد.ج.ر.ج، 2018املالية لسنة   11املؤرخ يف  14-19 رقم معدل ومتمم 
، واملادتني 2019ديسمرب  31، صادر يف81ج، عدد.ج.ر.، ج2020، املتضمن قانون املالية لسنة 2019ديسمرب 

  معدل ومتمم، ،01-02من القانون رقم  148،149
  .، مرجع سابق07-95، املعدل واملتمم لألمر رقم20/02/2006املؤرخ يف04-06مرق من قانون التأمينات209/2 املادة-  2

3-  Marie-José GUEDON, Les Autorité Administratives Indépendantes, L.G.D.J, Paris, 1991, 
p. 70. 4 - Gabriel ECKERT, L’indépendance des autorités de régulation économique à l’égard du 
pouvoir politique, R.F.A.P, n° 143, 2012, p.p. 629-643. 
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، وعلى هذا فإن قواعد العهدة 1جانب اجلهة صاحبة التعيني، مما يشكل ضما الستقالليتهممن 
  .، ويف عدم قابلية العهدة للتجديد والقطعكضمانة فعالةعضاء  األتتمثل يف حتديد مدة انتداب 

 ضمانة فعالةك  األعضاءمدة انتداب  -1- 03 
وتكون ضمانة فعالة  ،السلطة التنفيذيةاه جتتشكل مدة العهدة محاية الستقاللية األعضاء 

، كون العهدة ملدة قصرية ميكن أن تشكل أحد العوامل السلبية 2عندما تكون حمددة ملدة معقولة
سبب يف طرح خماطر التسييس يف ت، كما ميكن أن تسلطة الضبطاملؤثرة على استمرارية عمل 

لكل شخصية، فهي تؤثر سار املهين امل ثريها خيتلف حسبالعهدة الطويلة  يف حني أنالتوظيف، 
م املهنيةسلبا على من هو يف بداية مساره املهين اية حيا لعكس ال تضايق الذين هم يف   ، و

مشاطرة  إذ جيد هذا الرأي ،3لالستقالليةأكثر  ةبجمللتايل تعترب ين، و من أي طموح مهلتحررهم التام 
 :يقول الذي MANSAN STEPHANEاألستاذ 

« Le temps constitue l'un des ingrédients essentiels de la sérénité, donc 
de l'indépendance. Sans un minimum de temps, il est impossible à  
l'indépendance de s'affirmer de s'épanouir et de s'imposer. Le mandat 
devra donc offrir à l'agent indépendant le temps nécessaire à cet 
épanouissement, La détermination précise d'un délai idéal est bien 
entendu. Toujours est-il que la brièveté exclut toute stabilité. Très long 
le mandat est indiscutablement favorable à l'indépendance. Mais sur 
un plan technique, il risque de dissuader de nombreux candidats en 
plein accomplissement de leur carrière, et de favoriser l’arrivée de 
candidats âgés »4.   لعهدة ملدة معقولة مدة ستة و  Frison - Rocheسنوات حسب األستاذة ) 6(يقصد 

Marie Anne5 ، األستاذ   قال بههذا ما وPatrice GELARD  التقرير الذي أعده معرض يف
لتجديد، سنوات غري قابلة ل )6(ملدة ستة  العهدة ، حيث تكونسلطات الضبط االقتصادي بشأن

ام، ، فرع القانون العلنيل شهادة املاجستري يف القانون، مذكرة "املركز القانوين للجنة اإلشراف على التأمينات"فارح عائشة ،  -1                                                           
 .44، ص 2009عة عبد الرمحان مرية، جباية، ، جامختصص القانون العام لألعمال

2-  KHELLOUFI  Rachid, «  les institutions de régulation en Droit Algérien » , Revue Idara , 
n°28 ,2004, p.p.88-89. 3- Marie-José GUEDON, op.cit., p. 73.  4- CHARBEL Aoun, L’indépendence de l’autorité de Régulation des communications 
lectroniques et des postes (Arcep) , thèse de doctorat en droit , université de Cergy pontoise 
,2006, www.biblioweb.u-cergy.fr , p.p.98-99. 5- Gélard Patrice, «Rapport sur les autorités adminstratives indépendantes », Tome I: Rapport, 
P 108.,www.Assemblée- Nationale.fr/.  
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يف حالة التوقف أحد األعضاء  وإمكانية استخالف أيثلث أعضاء كل سلطة كل سنتني،  مع جتديد
ملدة املتبقية، حبيث  ،عن ممارسة مهامه مت يف حالة ما إذا  هاديجتد مع فرضيةتكون حمددة 

يعترب مبثابة مؤشر جيسد استقاللية  ،وهلذا فتحديد مدة االنتداب قانو، 1أقل من سنتني االستخالف
حيث لو مت النص على تعيني الرئيس واألعضاء ، 2من الناحية العضوية االقتصاديسلطات الضبط 

نتيجة جعل األعضاء والرئيس  ،فال ميكن اإلشارة إىل أية استقاللية عضوية ،ملدة غري حمددة قانو
  .3عرضة للعزل يف أي وقت من طرف السلطة اليت عينتهم

لسلطات الضبط االقتصادي النصوص القانونية املنشأة  استقراءومن خالل  ،أما يف اجلزائر
جند أن حملددة للعهدة االعهدة احملددة والغري احملددة، فبالنسبة أنتهج املداورة بني أن املشرع  ،يتضح لنا

ة تدوم ييعني الرئيس ملدة نياب 22و  21وحسب نص املادتني  ،راقبتهاأعضاء جلنة تنظيم البورصة وم
المدة ليعني أعضاء اللجنة كما سنوات،   04أربع   ،أما سلطة الربيد واالتصاالت االلكرتونية ،ذا

، وجعل  عهدة األعضاء حمددة ب 04-18فقد أستدرك املشرع هذا الفراغ من خالل القانون رقم 
حسب املادة و أعضاء جملس املنافسة  يف حني أن، 4سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة) 03(ثالثة 

يف حدود نصف أعضاء كل  ،عضاء كل أربعة سنواتاأليتم جتديد عهدة  ،2008من تعديل  25
، ليتضح من خالل هذه املادة أن األعضاء ميارسون مهامهم ملدة 24فئة من الفئات املذكورة يف املادة 

ستثناء النصف األول لألعضاء األوائل الذين يتم تعيينهم ملدة أربعة سنوات  ،سنوات 08مثانية 
 .فقط

ستعادةاللجنة املصرفية خبصوص أما  لنقد  11- 03من األمر  106نص املادة  و املتعلق 
أضافت نفس املادة على كما سنوات،   05والقرض، يعني رئيس اجلمهورية أعضاء اللجنة ملدة مخسة 

اللتزامات الوظيفية من هذا ا 25أن تطبق املادة   ، وهلذاعلى رئيس اللجنة وأعضائها ،ألمرواملتعلقة 
لس النقد والقرض حاصلا هو وهذا م مل يتم حتديد عهدته،فإن رئيس اللجنة  لنسبة  حيث  ،أيضا 

                                                           1-  Gélard Patrice, op.cit., p.110. 2-  ،ال ، من أعمال امللتقى الوطين حول سلطات الضبط املست"فهوم السلطات اإلدارية املستقلةم"راشدي سعيدة قلة يف ا
   . 417، ص 2007ماي  24و 23الرمحان مرية، جباية، يومي  ، كلية احلقوق والعلوم االقتصادية، جامعة عبداالقتصادي واملايل

  :أنظر كذلك ،.49، صمرجع سابق، "السلطات اإلدارية املستقلة وإشكالية االستقاللية"مسري،  حدري -  3
 - Nicole DECOOPMAN, Peut-on clarifier le désordre, in. Nicole DECOOPMAN (s/dir.), Le 

désordre des autorités administratives indépendantes : l’exemple du secteur économique et 
financier, op.cit., p.33  . p.57. 4  -  لربيد واالتصاالت االلكرتونية،مرجع سابق04-18من القانون رقم1املادة  من20/02املادة   .،حيدد القواعد العامة املتعلقة 
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املتعلق  10-90للقانون  امللغي 01-09وذلك بصدور األمر  ،مت إلغاء مدة انتداب احملافظ ونوابه
 .لنقد والقرض

لنسبة للجنة ضبط  هاسيكر مت تهذا خبصوص العهدة احملددة، أما العهدة غري احملددة، فقد 
ء والغاز املنجمية والوكالة الوكالة الوطنية للممتلكات و  ،2سلطة ضبط احملروقاتإلضافة إىل ، 1الكهر

 .الوطنية للجيولوجيا ومراقبتها
 عدم قابلية العهدة للتجديد والقطع -03-2

واليت تعد  ،االقتصاديإىل جانب حتديد مدة انتداب رئيس وأعضاء بعض سلطات الضبط 
ضمانة فعالة إلبراز طابع االستقاللية، جند عدم قابلية العهدة للتجديد وعدم قابليتها للقطع، فالعهدة 

ملعىن الذي يكون فيه أعضاء  ،اليت تكون ملدة واحدة أي غري قابلة للتجديد ضمانة لالستقاللية
، 3مشبوهة هذا من جهةال يسعون للحصول على عهدة أخرى بطرق  ،االقتصاديسلطات الضبط 
ملدة واحدة ال متنح السلطة التقديرية للجهة اليت متلك سلطة التعيني حتديد  فالعهدة ،ومن جهة أخرى

لس األعلى لإلعالم  مبناسبة اإلجراء اأول تكريس هلذوقد مت ، 4مدى قابلية العهدة للتجديد إنشاء ا
مدة العضوية : " على أنهامللغى إلعالم  املتعلق 07-90من القانون رقم  1/ 73حيث تتص املادة 

لس األعلى لإلعالم ست    ".سنوات غري قابلة لإللغاء أو التجديد) 6(يف ا
ستقراء غري  لتكريس أثر أي ال جند  ،االقتصاديالنصوص املنشأة لسلطات الضبط  أغلبأنه 

ا على الرغم  ،هذه القاعدة ت القوية تعد منمن كو سدة لالستقاللية العضوية  ،أهم الضما ا
 05- 12من القانون العضوي رقم  51حيث تنص املادة  ،سلطة ضبط الصحافة املكتوبة ستثناء

إلعالم على أنه  سنوات ) 6(مدة عضوية أعضاء سلطة ضبط الصحافة املكتوبة ست :" املتعلق 
 جتاهاالقتصادي ضبط ، فهذه القاعدة هي من ختفف الضغط على سلطات ال"غري قابلة للتجديد

جتديد لنصف أو ثلث يف حالة وجود عهدة ملدة معقولة و سلطة التعيني، إذ ال ميكن تطبيقها إال 
  .معدل ومتمم، مرجع سابق ،01-02من القانون رقم  148املادة  -  1                                                           

تتكون اللجنة املديرة من رئيس : " على أنه، املعدل واملتمم 26/07/2006، املؤرخ يف 10-06 من األمر 12 ةادتنص امل - 2
م) 5(ومخسة  حملروقات، وعليه مل حيدد مدة عهد سي، بناءا على اقرتاح الوزير املكلف    ."أعضاء يدعون مديرين يعينون مبرسوم ر

3 - Aoun  Charbel,  L'indépendance  de  l'Autorité  de  régulation  des  communications  
électroniques  et  des  postes (Arcep),  Thèse  pour  le  doctorat  en  droit  présentée  et=  
=soutenue  publiquement  le  25  septembre  2006  devant  le jury de l'Université de Cergy-
Pontoise, p. 42. 4 - KHELLOUFI  Rachid, op.cit., p.p. 98-99. 
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   .1األعضاء، وذلك قصد احلفاظ على استقرارها إىل غاية إرساء تقاليد العمل فيها
الستقاللية واحلرية يف اختاذ القرارات يكمن يف إن  قابلية العهدة عدم ما يزيد من الشعور 

م خاللجهة عزهلم بعدم استطاعة أية يقينهم لوهذا ، للقطع ال فيف التشريع اجلزائري  أما، 2مدة عهد
ستثناء اللجنة املصرفية اليت ال ميكن قطع عهدة رئيسها، إال يف حالة هلذه القاعدة أي أثر نسجل  ،

جملس احلكومة، وهذا طبقا لنص  أو لظروف استثنائية تعرض رمسيا يف ،ارتكابه خلطأ مهين جسيم
 .175-94من املرسوم التنفيذي رقم  3املادة 

قابلية بعدم ذلك فسر و  ،حىت يف ظل سکوت املشرعمكرسة القاعدة فالفرنسي  أما يف التشريع
 Arrêt) يئملبداإىل موقف جملس الدولة الفرنسي مبناسبة قراره  استنادا، وهذا للقطع العهدة

Ordonneau) ،اء مهام أعضاء  مبقتضاهأقر  أين قبل  ،االقتصاديسلطات الضبط بعدم إمكانية إ
م حىت وإن بلغوا سن التقاعد القانونية   .3إمتام عهد

 مظاهر استقاللية سلطات الضبط االقتصادي على الصعيد الوظيفي   - ب
تتمتع هذه األخرية  االقتصادي،إىل جانب االستقاللية العضوية املمنوحة للسلطات اإلدارية 

لوسائل  ستقالليتهاجبملة من املؤشرات اليت توحي  وظيفيا، فباإلضافة لتزويد املشرع ألغلبها 
   .)3(االستقالل املايل إىل جانب ، )2(اإلداريالستقالل  األخريةتتميز هذه ) 1(القانونية

لوسائل القانونية -1   " االستقالل القانوين: " تزويد سلطات الضبط االقتصادي 
تتمثل الوسائل القانونية األساسية املكرسة لتجسيد االستقاللية الوظيفية لسلطات الضبط 

لشخصية املعنويةو  يف أهليتها إلعداد نظامها الداخلي، ،االقتصادي  .أيضا يف االعرتاف هلا 
  د النظام الداخليسلطة إعدا -1-1

تتجسد من  ،مهمنظامها الداخلي مؤشر يف وضع االقتصادي سلطات الضبط تعترب صالحية 
لتايل من تبعيتها إزاء السلطة التنفيذيةاألخريةاالستقاللية الوظيفية هلذه  هخالل  ،4، ويقلص 

يف  االقتصاديتتجلى يف حق وحرية سلطات الضبط  ،فاالستقاللية الوظيفية حسب هذا املظهر
مشاركتها مع أي جهة سريها دون من خالهلا تقرر كيفية تنظيمها و  اليت ،اختيار جمموع القواعد

                                                           1 - GELARD Patrice, «  Rapport sur les autorités administratives indépendantes, n°3166. T.I, 
Annexes, senat,Paris, 2006, P.108. www.assemblée- nationale.fr/  2 - Michel Gentot,  op.cit., p.p. 58-59. 3  - مسينة   .52، املرجع السابق، ص شيخ أعمر 
4 - KHELLOUFI  Rachid, Op.cit., p.60. 
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كما تظهر أيضا من خالل عدم خضوع نظامها الداخلي للمصادقة عن طرف السلطة ،  أخرى
  .1وال للنشرالتنفيذية 

،  الضبط االقتصاديسلطات هذا وجند سلطة إعداد النظام الداخلي مكرسة لدى أغلب 
ء والغاز من  26إذ تنص املادة ، 3وجلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها ،2كلجنة ضبط الكهر

لقانون رقم  10-93املرسوم التشريعي رقم  املتعلق ببورصة القيم املنقولة  04-03املعدل واملتمم 
لفعل إذ  ،"ولتصادق اللجنة على نظامها الداخلي خالل اجتماعها األ: " ه على أن وهذا ما مت 

أفريل  20والذي انعقد بتاريخ  ،صادقت اللجنة على نظامها الداخلي خالل أول اجتماع هلا
من خالل توضيح شروط صحة  ،الذي حيدد كيفية سري اللجنة وطريقة عملها األخريهذا  ،19964

ا، والنصاب القانوين املفروض لصحة هذه  ا وكيفية عقد اجتماعا املداوالت، كما حيدد مداوال
 . التنظيم اإلداري للجنة

إلمجاع  ا  يف حالة تعذر كقاعدة عامة، و   (Par Consensus)إذ تتخذ اللجنة قرارا
اإلمجاع تتخذ القرارات من طرف أغلبية األعضاء احلاضرين، ويف حالة تساوي على  احلصول

   .األصوات يرجح صوت الرئيس
 يبني طريقة ملاملشرع اجلزائري  ، فإنخبالف ما أقره املشرع الفرنسيه و أن نلحظ ،السياقويف هذا 

 ،مستوى هذه األخريةنشر النظام الداخلي للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، وبقائه حكرا على 
رجحت النصوص املنظمة له بني منح  دون إمكانية إطالع عامة الناس عليه، أما جملس املنافسة فقد 

يف ظل و املعدل واملتمم،  ،03-03رقم الداخلي ونفيه، فقبل صدور األمر النظام  صالحية وضع
ملنافسة  06-95رقم  األمر لس هو من حيدد نظامه الداخلي بنفسه، حيث امللغى،  املتعلق  كان ا

سي بناءا على :" منه على أنه 2/ 34تنص املادة  لس املنافسة مبرسوم ر حيدد النظام الداخلي 
لساقرتا   ".عليه ح رئيس جملس املنافسة وبعد مصادقة ا

ولذلك فلمجلس املنافسة صالحية وضع نظامه الداخلي واملصادقة عليه، مث عرضه من قبل 
  .65املرجع السابق، ص ،ديب نذيرة -  1                                                           

لكهر  01-02من القانون رقم  126 املادة -  2   .مرجع سابق ،معدل ومتمم، ء وتوزيع الغاز بواسطة القنواتاملتعلق 
  .معدل ومتمم، مرجع سابق ،املتعلق ببورصة القيم املنقولة 10-93من املرسوم التشريعي رقم  26املادة  -  3
، لنيل شهادة املاجستري يف القانون العام، مذكرة "كسلطة إدارية مستقلة   جلنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة "، زوار حفيظة -  4

  .31، ص 203/2004معة اجلزائر، جا، إدارة ومالية، كلية احلقوق بن عكنونفرع 
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سي ،رئيس جملس املنافسة على رئيس اجلمهورية وتطبيقا ملا سبق صدر  ،لنشره مبوجب مرسوم ر
سي رقم  األمر أختلف لكن  ،قبل إلغائه لس املنافسة احملدد للنظام الداخلي 44-96املرسوم الر
ملنافسة 03- 03يف ظل األمر رقم  لس غري معين بوضع نظامه الداخلي، إذ املتعلق   ،أصبح ا

 31املادة  حكامعمال تنفيذي  املشاركة يف وضعه، بل حيدد مبوجب مرسوم يف احلق حىت وليس له 
ملنافسة، و  03-03رقم  من األمر سي رقم  األمرالغريب يف املتعلق   44-96أن املرسوم الر

، والذي ألغى األمر السالف الذكر 03- 03مل يستبدل حىت أثناء تطبيق األمر رقم  ،السالف الذكر
ملنافسة، هذا  06-95رقم  تطبيق بعض النصوص بصفة انتقالية،   الذي استبقى على  األخرياملتعلق 

الوضع كما كان عليه يف ظل  03-03املعدل واملتمم لألمر رقم  ،12-08كما أبقى القانون رقم 
حيدد : " السالفة الذكر  واليت أصبحت تنص على أنه 31هذا األخري، مع إجراء تعديل على املادة 

 ".تنظيم جملس املنافسة وسريه مبوجب مرسوم تنفيذي
 1جملس املنافسة وسريه احملدد لتنظيماملعدل واملتمم،  241-11املرسوم التنفيذي رقم إال أن 

لس نظامه الداخلي ويصادق عليه:"على أنه  15/1 مادتهيف  أعاد الوضع ملا كان عليه ونص  يعد ا
لتجارة   املرسومذات من  2/ 15من خالل املادة ما اشرتط املشرع ك ،"ويرسله إىل الوزير املكلف 

             .النظام الداخلي يف النشرة الرمسية للمنافسةإجراء نشر 
هذا ومل تقتصر سلطة وضع النظام الداخلي على ما سبق من سلطات، بل مشلت كل من   

جملس النقد والقرض، وسلطة ضبط اخلدمات العمومية للمياه، والوكالة الوطنية للمواد الصيدالنية 
وطنية االستشارية املستعملة يف الطب البشري، واهليئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، واللجنة ال

  .2وأخريا السلطة الوطنية للتوقيع االلكرتوين ،ضبط الصحافة املكتوبة، ومحايتها اإلنسانلرتقية حقوق 
لس الدولة اجلزائري الفضل يف االعرتاف للجنة املصرفية بصالحيتها يف   إعدادكما كان 

فقد جاء يف إحدى قراراته األخرية، وذلك على هامش تعرضه للطبيعة القانونية هلذه نظامها الداخلي، 
مت حتديدها عن طريق نظامها الداخلي، وما يفهم من هذا القرار  ،أن أغلبية اإلجراءات املتبعة أمامها

عداد نظامها الداخلي ضمنيا لرغم من أن القانون مل مينح هلا صراحة هذه  ،أن االعرتاف هلا 
، صادر يف 39ج، عدد.ج.ر.احملدد لتنظيم جملس املنافسة، ج 2011يوليو  10املؤرخ يف  241- 11 رقم املرسوم التنفيذي -  1                                                           

، صادر 13ج، عدد .ج.ر.، ج2015مارس  08املؤرخ يف  79-15 رقمملرسوم التنفيذي  ،واملتمم املعدل، 2011يوليو  13
  . 2015مارس11يف 
  .161-160زين العابدين بلماحي، مرجع سابق، ص ص،  -  2
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 .يت تؤكد استقالليتها الوظيفيةالصالحية، وهو ما يعترب نوع من املبادرة ال
يف اختيار نظامها االقتصادي سلطات الضبط وجتدر اإلشارة يف هذا الصدد، إىل أن حرية 

الداخلي، وإن كان يعد مظهرا جمسدا الستقالليتها الوظيفية، إال أنه سالح ذو حدين، فهو من جهة 
ملهام املنوطة الشعور بنوع من االستقاللية، األمر ا السلطاتأعضاء هذه  حمين لذي حيفزهم للقيام 

حكام نظامها لتزام من خالل اال ،السلطاتإال أنه من جهة أخرى يقيد هذه  ،1م بكل حرية
  .الداخلي

تعامل املشرع مع هذه املسألة بشكل من لنظام الداخلي هلذه السلطات فقد أما مسألة نشر ا
ذا  ، كما هو الشأن لدى االختصاصالرتدد، فأحيا يشري يف بعض القوانني املنشئة هلذه السلطات 

مكافحته، حيث ينشر األول يف النشرة الرمسية يئة الوطنية للوقاية من الفساد و واهل ،جملس املنافسة
كما ينشر النظام الداخلي لسلطة ضبط الربيد واالتصاالت ،  للمنافسة والثاين يف اجلريدة الرمسية

  .2االلكرتونية يف النشرة الرمسية لسلطة الضبط
 الضبطسلطات الداخلية ل تبقى القواعد اخلاصة بطرق وضع وإعداد النظم ويف األخري،

ارتباطها اللصيق يف ظل استمرار  ،الستقاللية العضويةال توحي بدرجة واضحة من ا ،االقتصادي
  . لسلطة املنشأة هلا

لشخصية املعنوية  -1-2   االعرتاف 
لشخصية املعنوية واالستقالل املايل ال يعترب  ،رغم كون االعرتاف لسلطات الضبط االقتصادي 

يف إظهار هذه  ،فإنه يف املقابل يساهم ولو بنسبة معينة ،3عامال فعاال للكشف عن مدی استقالليتها
واملتمثلة أساسا يف أهلية التقاضي، التعاقد وحتمل ، 4االستقاللية خاصة من جانبها الوظيفي

، 2014جربي دمحم، السلطات اإلدارية املستقلة والوظيفة االستشارية، أطروحة دكتوراه يف القانون العام، جامعة اجلزائر،  - 1                                                           
  . 149ص
  .، مرجع سابق04-18من القانون رقم  13املادة  من 24/02املادة  -  2

3- ZOUAIMIA RACHID, « Le conseil de la concurrence et la régulation des marchés en droit 
algérien », Revue Idara, n° 36, 2008, p. 24, du même auteur: Droit de la régulation 
économique, Op.cit., p.80. 4- تقول األستاذة Marie-Anne Frison-Roche   الشأنهذا يف :  
 « il ne pas techniquement acquis qu’il faille cette personnalité pour que les autorités 
administratives indépendantes et qu’il n’y a pas d’urgence technique à leur attribuer cette 
personnalités, mais il peut y avoir urgence symbolique si le législateur veut expliciter va 
volonté politique de soutenir l’indépendance la plus grand possible des autorités 
administratives indépendantes » ; GELARD Patrice, op.cit. , p.73. 
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   .1املسؤولية
ذه الشخصيةاالقتصادي سلطات الضبط فإذا كانت  وال ، 2يف التشريع الفرنسي مل يعرتف هلا 

لشخصية املعنوية لكل من  ستقالهلا املايل، إال استثناءا، حيث اعرتف املشرع يف اآلونة األخرية 
سلطة "و  « Autorité des marchés financiers  (AMF) »" سلطة األسواق املالية"

ت  Autorité de contrôle des  assurances et des » " الرقابة على التأمينات واإلعا
mutuelles (ACAM »3  السلطة العليا للصحة"وكذا "« Autorité de  santé ( 

HAS) »4 ،رت جدال حادا يف وسط القانونيني حول طبيعتها القانونية  إىل إلضافة، واليت أ
 Agence Française de lutte contre le dopage »الوكالة الفرنسية ملكافحة التخدير 

(AFLD) »5.  
ضبط االقتصادي اعرتف ملعظم سلطات ال ،خالفا لنظريه الفرنسيو فإن املشرع اجلزائري 

 -وجلنة اإلشراف على التأمينات ،ستثناء جملس النقد والقرض، اللجنة املصرفية-لشخصية املعنوية
لس املنافسة لنسبة  ء، سواء  تنظيم جلنة  سلطة ضبط اخلدمات العمومية للمياه، جلنة ضبط الكهر

واملراقبة  اجمية، الوكالة الوطنية للجيولوجيمراقبتها، الوكالة الوطنية للممتلكات املنعمليات البورصة و 
املنجمية، الوكالة الوطنية للمواد الصيدالنية املستعملة يف الطب البشري، وكاليت احملروقات، هيئة الوقاية 

 ، 6ة وسلطة ضبط السمعي البصريمن الفساد ومكافحته، وأخري سلطة ضبط الصحافة املكتوب
  .7سلطة ضبط الربيد واالتصاالت االلكرتونيةو 

 البالغة اليت من أجلها منح الشخصية املعنوية هلذه السلطات، األمهيةوقد أدرك املشرع اجلزائري 

                                                           1- TRAORE Seydou, « les autorités administratives indépendantes dotée de la personnalité 
morale : vers une réintégration institutionnelle de la catégorie juridique ? » J.C.P, 
Administratif , fascicule 75 , n°8-9, 2004, p.20. 2 - KHELLOUFI  Rachid, op.cit, . pp. 98-99, TRAORE Seydou, op.cit, . p. 16 et s. 3- Article 2 de la loi n°2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, modifiant l’article L. 
621-1 du code monétaire et financier ; article 30 codifié à l’article L.  310-12 du code des 
assurances, www.legifrance.gouv.fr. 4  - مسينة   .53، املرجع السابق، صشيخ أعمر 
5- MARTI Alexa, « les personnes publiques suis generis », séminaire de droit administratif 
général, 2010-2011 , www.dpa.u-paris2.fr/  6  - 69-68 مرجع سابق، ص ص، ،ديب نذيرة.  

  .، مرجع سابق04-18من القانون رقم  11املادة  -  7
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ا جد   .1استقالليتهالوظائفها واستكماال لفرض هذه السلطات  من أجل ممارسةضرورية وهي كو
  اإلدارياالستقالل  -2

الستقالل اإلداري إذ   املستخدمنيرية يف اختيار احل ،لسلطات الضبط االقتصادييقصد 
، السلطةوتصنيفهم وحتديد مهامهم ورواتبهم، على أن يكون اختصاص تعيينهم من طرف رئيس 

سية ينطبق على جلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، إذ ما ، وهذا 2والذي ميارس عليهم سلطة ر
املتضمن تنظيم وسري  2000سبتمرب  28املؤرخ يف  03-2000من النظام رقم  03تنص املادة 

حتدد مهام وصالحيات : " املصاحل اإلدارية والتقنية للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها على أنه
من نفس النظام فتنص على  07أما املادة  ،"قرار من رئيس اللجنة باملصاحل اإلدارية والتقنية للجنة 

وهذا ما جنده  ،3"حتدد رواتب املستخدمني وتصنيفهم بقرار من الرئيس بعد استشارة اللجنة: " أنه
لنسبة  حيدد على اخلصوص قواعد  يعده بنفسهالداخلي الذي  لس سلطة الضبط، فنظامهأيضا 

  .4واملدير العام ئهوواجبات أعضا وحقوق عمله
لنسبة لسلطة ضبط اخلدمات العمومية للمياهو  اليت متنح لرئيسها كل السلطات  ،األمر نفسه 

االت التالية وى توظيف املستخدمني وتوقيفهم، التعيني على مست: الضرورية لتسيريها وخاصة يف ا
لنسبة للجنة ضبط خلإ...اهلياكل وأجور املستخدمني  ء والغاز، فرئيس اللجنة املديرة هو ، أما  الكهر

تعيني وتسريح : ويضطلع جبميع السلطات الضرورية من بينها ،من يتوىل تسيري أشغال جلنة الضبط
لنسبة لسلطة ضبط السمعي البصري فإن ، للعمالمجيع املستخدمني واألعوان ودفع املرتبات  و

لتعيني يف الوظائف  ويقوم هذا األخري ،ئيسهااملصاحل اإلدارية والتقنية هلا توضع حتت سلطة ر 
قرتاح من األمني العام   .5األخرى 

إذا   ،وظائفها بكل استقالليةميكن هلا ممارسة القول أن سلطات الضبط االقتصادي  وخالصة
دراسة حالة جلنة وتنظيم ومراقبة عمليات البورصة : نطاق اختصاص السلطات اإلدارية املستقلة "بن زيطة عبد اهلادي،  - 1                                                           

ال االقتصادي أعمال امللتقى الوطين حو ، "د واملواصالت السلكية والالسلكيةوسلطة الضبط للربي ل سلطات الضبط املستقلة يف ا
  .171ص، 2007ماي  24و 23واملايل، كلية احلقوق والعلوم االقتصادية، جامعة عبد الرمحن مرية، جباية، يومي 

    .147املرجع السابق، ص جربي دمحم، -  2
، املتضمن تنظيم وسري املصاحل اإلدارية والتقنية للجنة تنظيم عمليات 2000سبتمرب  28املؤرخ يف  ،03-2000 رقمالنظام  -  3

  . 2001يناير  01، صادر يف 08ج، عدد .ج.ر.البورصة ومراقبتها، ج
  .، مرجع سابق04-18من القانون رقم  24/1املادة  -  4
  .71سابق، ص، مرجع "سلطات الضبط االقتصادي يف اجلزائر واحلوكمة" عشاش حفيظة، -  5
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  .عينون من طرفهامكانت هلا مطلق احلرية يف انتقاء موظفني مؤهلني و 
  : االستقالل املايل -3

 خاصةيعد االستقالل املايل من بني أهم الركائز الداعمة لالستقالل الوظيفي، فهو ينبين بصفة 
د اخلاصة والذاتية ر كلما كان ذلك يتم عن طريق املوال املتبع، إذ تتعزز االستقاللية  على طبيعة التموي

  .1لسلطات الضبط االقتصادي
من حيث الواقع تکوين مواردها  ،سلطاتهذه الفهو بصورة عامة يكمن يف مدى استطاعة 

إذ ال يكفي احلكم بوجود استقالل مايل ، 2استقالليتها يالءماملالية، ومن مث اختيار األسلوب الذي 
او  ،لسلطات الضبط  يكن ذلك بشكل فعلي ال مل ما ،أن تكون هلا ذمة مالية وسلطة يف إدار

   .شكلي
استقالل املؤسسة العامة الذي يتألف اجلزء  إن: "لقول Vedelالفقيه الفرنسي ذلك ويؤكد 

ت اليت تقدمها السلطة املركزية هو استقالل ظاهري ال فعلي، وبعبارة  األكرب من ميزانيتها من اإلعال
 ."أخرى فإن االستقالل املذكور يكون حتقق يف نطاق القانون أكثر منه يف نطاق الواقع

ت خاصة االقتصادي لسلطات الضبطوأول مظاهر االستقالل املايل    ،أن تكون هلا حسا
ت  خمتلفة ، وكذلك ميزانية منفصلة عن امليزانية العامة  الدولةعن حسا ا عضو أو اهليأت املرتبطة 

جيد تربيره يف مقتضيات االستقالل الذي تتمتع به  االستثناءاستثناء من مبدأ وحدة امليزانية، وهذا 
لشخصية  ،هذه السلطات  .املعنويةومتتعها 

جند أن موازنتها  ،لشخصية املعنويةاالقتصادي سلطات الضبط ففي فرنسا وبسبب عدم متتع 
لوزير األول لس األعلى للسمعي والبصري، وجلنة  الشأنكما هو ،  إما أن تكون مرتبطة  يف ا

لس ،الوصول إىل املستندات اإلدارية لنسبة  حد الوزراء كوزير االقتصاد    .3نافسةامل أو 
الستقالل املايل  االقتصادي سلطات الضبط عظم ملأما يف اجلزائر فقد اعرتف املشرع اجلزائري 

لتايل يبقيان  لشخصية املعنوية،  ما ال يتمتعان  ستثناء جملس النقد والقرض، واللجنة املصرفية مبا أ
                                                           

1- Teitgen-Colly Catherine, « les instances des régulations et la constitutions » R.D.P n°1, 
1990, p.240 . 2 - MARIMBERT Jean, « Les condition de l’indépendance comme facteur de légitimité », In 
FRISON ROCHE Marie-Anne (s.dir.), la régulation économique : légitimité et efficacité, Vol. 
n° 01, presses de science po et Dalloz, Paris, 2004, p.83. 3- Les autorités administratives indépendantes face aux autres institutions politiques et 
administratives-http://www.vie-publique.fr/decouverte institutions/institutions.  
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  .1بعني للسلطة التنفيذية من حيث متويلهما
اليت وبصفة صرحية مبوجب املادة  ،جلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتهاوهذا ما جنده لدى 

لقانون رقم  10-93من املرسوم التشريعي رقم  20 :" تنص على أنه 04-03املعدل واملتمم 
لشخصية املعنوية واالستقالل  تؤسس سلطة ضبط مستقلة لتنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، تتمتع 

يدعم من استقالليتها جتاه السلطة التنفيذية، مما يظهر أن هذه اللجنة تتمتع  األمر الذي ،"املايل
   .ستقاللية أكثر مقارنة مبجلس النقد والقرض، واللجنة املصرفية وجملس املنافسة

الستقالل املايل ء والغاز واليت تتمتع  لنسبة للجنة ضبط الكهر ونفس احلديث ، 2وكذالك 
تنشأ :" على أن 04-18من القانون رقم  11حبيث تنص املادة  ،ضبطلايصدق على كل من سلطة 

لشخصية املعنوية واالستقالل املايل للربيد واالتصاالت االلكرتونية، سلطة ضبط مستقلة  ، "تتمتع 
ال  إىل إلضافة، 3وجملس املنافسة واللتان متوالن من الناتج  ملنجمي،االلجنتني املكلفتني بضبط ا

لسندات   شاطهما،بناملرتبط  ئق املرتبطة  تج حق إعداد الو وة االستخراج أو  كاحلصة الناجتة من إ
ت الدولة سواء بشكل كلي أو جزئي ولإلشارةاملنجمية،  ، 4فإن هاتني اللجنتني ال تستفيدان من إعا

الستقالل املايل مبوجب  من  02املادة وسلطة ضبط اخلدمات العمومية للمياه اليت أقر هلا املشرع 
  .امللغى 303- 08املرسوم التنفيذي رقم 

اجلهة تعيني ، وحتديدا لسلطة الضبطهي مشكلة الفائض املتحقق لكن ما يثار يف هذا الصدد 
ال، ويتوقف األمر  ،؟اليت يؤول إليها فلإلجابة على ذلك نقول أنه ال توجد قاعدة حمددة يف هذا ا

ا يف املرافق العامة للدولةه تنظيم، فقد جيري سلطة الضبطعلى قانون   ،على ذات القواعد املعمول 
بعد تغطية اإليرادات سلطة الضبط فيؤول إىل اخلزينة العامة للدولة، كما قد ينص القانون على قيام 

أو أن حتتفظ به لنفسها كاحتياطي يف إطار  -لفائض املتحصل إىل السنة التاليةبرتحيل ا- لنفقات
  .الذايتسياسة التمويل 

  
ا يف الّناشطة الّضبط سلطات ستثناء -  1                                                             ماليا تنيبع هيئتني صرفيةملا الّلجنةو  القرضو  الّنقد لسجم يعترب حيث البنكي، لا

إلضافة إو العامة للد زانيةمليضع كلية لتمويل اخت هليئتنيُ ا هلاتني اليةملالوسائل ا نتكو  ذاو  ،يركز ملا للبنك ّ  ىللة،  لة همؤ  ريغا أ
  .ا اإلطارهذلتحصيل إيرادات مالية خارج 

ء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، ،01-02من القانون رقم  140املادة  -  2 لكهر   .مرجع سابق معدل ومتمم، يتعلق 
  .، املعدل واملتمم، مرجع سابق03-03من األمر رقم  23املادة  -  3
  .59مشون علجية، املرجع السابق، ص -  4
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   النقائص اليت متس مببدأي االستقاللية واحلياد/  لثا
النظر إىل اهليئة مصدرة القرار،  ،لنقائص اليت متس مببدأي االستقاللية واحليادتتطلب اإلحاطة 

نع تواجد هذه السلطات يف الوضع الذي مي عتبارهوالتحقق من ممارسة الوظائف بكل حيادية، 
ماحكم مسبق  وضعيات ) أ(إجراء التدخل التلقائي: أساسا يف فرضيتان مها ذلك تجسدوي ،متس 

  ).ب(ومشاركة املقرر يف املداولة
   إجراء اإلخطار التلقائي  - أ

مبعىن  ،تتمثل إحدى املسائل اليت متس اجلهة اليت تفصل يف القضية يف إجراء اإلخطار التلقائي
وهو ما يعرب عن إمكانية سلطات الضبط  ،saisine-auto حق التدخل بسلطة اإلخطار الذايت
الشروط األساسية لفعالية السلطة القمعية هلذه ، أين يعد من االقتصادي إخطار نفسها بنفسها

ن  التلقائي متثل أحد إمكانية اإلخطار :" السلطات، كما عرب بعض حمافظي احلكومة الفرنسية 
، "متثل شرطا أساسيا ملمارسة مهامها ، كمااالقتصاديسلطات الضبط املشكلة لقانون  املبادئ

الذي مت نقله لسلطات الضبط  ،»بنزين الوظيفة اإلدارية « ــب وذهب بعض الكتاب لتشبيه ذلك
  .1االقتصادي

وخصوصا يف ظل غياب نيابة عامة لدى قانون  ،فهو يسمح برقابة فعالة للقطاع املراد ضبطه
إلخطارأين مت  ،الضبط إلضافة إىل إخطارها من طرف  العمل  التلقائي لدى هذه السلطات، 

  .هيئات وأشخاص آخرين
ملقابل فهي حتمل أبعادا متس بضمانة احلياد فهي صالحية جندها مكرسة لدى جملس  ،2و

اليت تبعث على  ،3جلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتهابدرجة أقل و  ،اللجنة املصرفيةو  ،املنافسة
لس الدولة الفرنسي اإلقرار يف العديد préjugéافرتاض صدور حکم مسبق  ، يف ذات السياق كان 

كد حق سلطات الضبط يف مج ع يمن القضا أن حق التدخل الذايت ال ميس مببدأ احلياد، وبذلك 
ال االقتصادي" عيساوي عز الدين،  -  1                                                            ، املرجع السابق، "الرقابة القضائية على السلطة القمعية للهيئات اإلدارية املستقلة يف ا

  : ، أنظر يف ذلك أيضا378ص
Seban, concl ,. CE,. Ass . 03/12/1999, DIDIER Rida, 2000, p.584.  
 - (J-J), Menuret, « La saisine d’office du conseil de la concurrence au regard de l’article 6/1 

de la convention européenne de droit de l’homme » , CCC n°01/2002, P.08. 2 -ZOUAIMIA Rachid, «Les garanties du procès équitable devant les autorités administratives 
indépendantes », op.cit., p. 11. 3  -  املعدل واملتمم، مرجع سابق03-03من األمر رقم  44املادة ،. 



الضبط سلطات مواجهة يف القضائي الدور تراجع لقياس كأمناط واإلقصاء املنافسة: األول الباب  
 

130  

 société limited Habib BANK وظائف التحقيق، املتابعة والعقاب، وهو ما أكده يف قضية
للجنة املصرفية، يف قضية يوأ لس يف قرار له يتعلق  بصالحية السلطة ، DUBUS. SAد كذلك ا

خمالفا ملقتضيات املادة كما أعترب أن ذلك التدخل ال يعد ،الذايتيف استخدام حقها يف اإلخطار 
أن يسمح احلياد و احرتام بشرط أن يكون هناك  ،1األوروبية حلقوق اإلنسان االتفاقيةمن  6/1

  .2اإلخطار التلقائي بوجود حماكمة عادلة
أن أبدت موقفا ضد سلطة الضبط، وتنفي دائما و أما حمكمة النقض الفرنسية فلم يسبق هلا 

هذه األخرية وجود أي حكم يفرض على هذه السلطات الضابطة تربير قرار اإلخطار التلقائي، كما  
ا مناسبة الختاذ قرار اإلخطارال يستدعي منها توضيح الظروف اليت رأ الذي يعد حسبها   ،ت 

  .3كقرار حتضريي داخلي ال غري
وهنا يظهر القاضي اإلداري أكثر تشددا مقارنة بنظريه العادي، الذي ورغم موافقته املبدئية على 

إال أنه يتعامل معه بصرامة قياسا بكل هيئة قضائية، من خالل وجوب احرتام مبدأ  ،اإلخطار التلقائي
  .احلياد، وما أشتمل عليه من قرينة الرباءة وحقوق الدفاع

لسهر  هذا ويربر اإلخطار التلقائي من زوا عدة، فمن جهة يربر بصفة سلطة الضبط املكلفة 
لسماح هل آللياتعلى السري احلسن  بوضح حيز لنفاذ سياستها يف جمال  األخريةذه السوق، أو 

إلضافة إىل أنه يسمح لسلطة  ،املمارسة كإجراء متابعة هعلى أن احملكمة ال تعترب هذ ،املنافسة
مكانية امتالك    .4دعوى مستمرةالضبط االقتصادي 

حتليل منطقي ملا توصل إليه فبمجرد أما مسألة اجلمع بني الوظائف وافرتاض قيام حكم مسبق، 
حملكمة األوروبية ا ويف هذا الصدد كانت نظرةال ميكن استبعاده،  االفرتاضهذا الدولة، فإن جملس 

لنص يف إحدى وذلك ، جد دقيقةالسالفة الذكر  DUBUS. SAحلقوق اإلنسان يف قضية 
الذي مل  ،أن احملكمة متوافقة مع حتليل جملس الدولة ،2009جوان 11حيثيات قرارها الصادر يف 

ال االقتصادي" عيساوي عز الدين،  -  1                                                            ، مرجع سابق، "الرقابة القضائية على السلطة القمعية للهيئات اإلدارية املستقلة يف ا
  .378ص
جل ةيمبدأ الشفاف" ة،يلطاش جن -  2 احلقوق،  ةيفرع قانون األعمال، كل ،رياجستامل مذكرة لنيل شهادة، "ئرزايف قانون املنافسة 

  .103ص ، 2004اجلزائر،  ،بن عكنون جامعة
ال االقتصادي" عيساوي عز الدين،  -  3 ، مرجع سابق، "الرقابة القضائية على السلطة القمعية للهيئات اإلدارية املستقلة يف ا

  .379 -378ص ص، 
4- ZOUAIMIA Rachid, «Les garanties du procès équitable devant les autorités administratives 
indépendantes », op.cit., p. 11 . 
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مبدأ احلياد،  احرتام مراعاةقيده بضرورة  وإمنا  ،يناقض حق التدخل التلقائي املخول للجنة املصرفية
طري إدانة املتهم منذ بداية إجراء  عدمعلى حنو يضمن  هذا اإلجراء حيث ترى احملكمة إلزامية 

 Habib BANKحول ضرورة مراجعة فقه  GYOMAR Mattiasفقيه وهو ما أيده ال ،املتابعة
limited1.  

جملس الدولة وحمكمة النقض كل من بني  حول مسألة اجلمع يف الوظائف التباين وهنا يظهر 
من 1 /6ففي الوقت الذي يقر فيه األول أن ال مبدأ عام يف القانون وال أحكام املادة  ،الفرنسية

سلطات الضبط االتفاقية األوروبية تفرض الفصل يف املهام، فإن حمكمة النقض أقرت بتمديده على 
لس الدستوري يتحفظ على مبدأ الفصل يف الوظائف إىل وقت ،2االقتصادي  ،ليس ببعيد كان ا

 02الصادر يف  هيف املسألة مبناسبة قرار  بتطبيقه على اجلهات القضائية دون غريها، إال أنه أعاد النظر 
أين أكد القاضي الدستوري بتجاهل اللجنة املصرفية ملبدأ احلياد جبمعها لوظائف  ،2011ديسمرب 

  .3املتابعة والعقاب
والذي مقتضاه عدم ، 4 2012ديسمرب  07بل ذهب أبعد من ذلك يف قراره الصادر يف 

دستورية أحكام جتمع بني اإلخطار التلقائي واحلكم، األمر الذي دفع املشرع إىل إجراء فصل املهام، 
اهليئة اجلماعية من جهة، وجلنة العقاب من جهة أخرى، فيتميز : وتبين النموذج املزدوج واملتمثل يف

ىل اليت ختطر فيها املرحلة األو ف ،راحللفصل يف امل االقتصاديسلطات الضبط اإلجراء العقايب لدى 
ختطر نفسها تلقائيا، واليت تكون يف غالب األحيان بني يدي التشكيلة اجلماعية  هيئة الضبط أو

لثة وأخرية  ومرحلة ،يف املداولة غري املشاركتحقيق من اختصاص املقرر أخرى للمرحلة و  ،للهيئة
إىل الضبط القطاعية  سلطاتدفع وهو ما  ،الضبط القرار سلطةتتخذ فيها  ، أيناملداولة تتمثل يف

جلنة  ا الفصل على مستوىذه داحلل، وقد جتستكرس هذا متهيدا لأنظمتها الداخلية، إعادة النظر يف 
نشاء الغرفة التحكيمية الغرفة التحكيمية لدى و  ،5والتأديبية تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، وذلك 

  .124، مرجع سابق، ص"فكرة االختصاص التنازعي للسلطات اإلدارية املستقلة " ، مزاري صربينة -  1                                                           
2- PERROUD Thomas,  op.cit.,  p. 745. 3- V. C.const., du 2 décembre 2011, Banque populaire Cote d’azur ( pouvoir disciplinaire de 
la commission bancaire), n°2011-200 QPC, JORF du 3 décembre2011, p.204, en ligne : 
www.légifrance.gouv.fr 4-  C.const. Déc., 2012-286, QPC Société Pyrénées services et autres, JORF, du 08-12-2012, 
p. 19279 ; Voir, (M.-A.) Frison-Roche, « Principe d’impartialité et droit d’auto-saisine de 
celui du juge », D., n° 01/2013, p.p. 28-33. 5  -  يتعلق ببورصة القيم املنقولة، مرجع سابق1993ماي  23، مؤرخ يف 10-93رقم من املرسوم التشريعي  51راجع املادة ،.  
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ء  مهمة العقاب، إال أنه ما يعاب على هذا الفصل يف املهام  تتوليان واللتان والغاز،جلنة ضبط الكهر
قص، على خلفية أن رئيس الغرفة هو نفسه رئيس التشكيلة اجلماعية اليت تتوىل املتابعة، مما  هأن

  .يستدعي تدخال من املشرع لتعديل الوضع مبا يضمن احرتام مبدأ احلياد
ج وهكذا يكون املشرع الفرن السيما حمكمة النقض  ،خطى الفقه القضائيو سي قد سار على 

 جتسد ،وإقرار النموذج لدى عدة سلطات للضبط ،حلاحها على الفصل بني اهليئة اجلماعية والعقابية
  .1للوظائف التنازعيةمن خالله فصال هيكليا 

سلطات الضبط االقتصادي، واالعرتاف هلا بصفة  تكتسيهاكما أن صفة النيابة العامة اليت 
 خيلق ال حمالة حالة من ،يف الدعاوى اجلنائية املقامة ضد الشخص املتابع أمامها ،املدعي املدين

لتايل إىل هدر مقتضيات حقوق الدفاعاإلجراءاتتوازن يف الال لنسبة ،  ، ويؤدي  كما هو احلال 
  .2اللجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبته

 مشاركة املقرر يف املداولة  - أ
خيلق شعورا بوجود حكم  مما ،من مؤثرات املساس بضمانة احلياد، مشاركة املقرر يف املداولة

وهذا ضما ملبدأ توازن  ،بني مهام التحقيق والتقرير، كما يقتضي مبدأ احلياد إعمال الفصل مسبق
 الفرتاض إضرارهكم مسبق يف القضية له عالقة حبعضو أي مشاركة وعليه يقع املنع على  ،القوى

ام،التحقيق يف القضية ومجع أدلة جيمع بني املقرر الذي كما هو الشأن خبصوص ،حد أطرافها  اال
وقد يؤثر يف اختاذ جرائي بني اخلصوم، اإلتوازن الال منخيلق حالة  ، ممايف احلكم املشاركة ىلإإلضافة 
لتصويت، كما هو الشأن عدم رغم اوالت، ناسب مبجرد حضوره يف املدالقرار امل مقرر لدى مشاركته 

انعقاد  كيفياتسلطات الضبط االقتصادي فلم تشر النصوص املنشئة هلا إىل   قيأما  ،جملس املنافسة
ا   .يف الغالب غري منشورةتبقى  ، اليتأنظمتها الداخلية واليت من احملتمل أن تنص عليها ،مداوال

اجلزم على املشاركة، ففي جمال املنافسة جند غموضا يف أحكام األمر رقم ويف األغلب يقع 
 ،أو وجوده كعضو مالحظ بعدم اإلشارة إىل استبعاد املقرر يف املداولة ،املعدل واملتمم 03-03

 وهذا خبالف قانون املنافسة الفرنسي الذي، 3ملبدأ احلياد ديدافسكوت املشرع حول املسألة يشكل 
                                                           1- PERROUD Thomas,  op.cit., p.p. 746-747. 2  -  يتعلق ببورصة القيم املنقولة، مرجع سابق1993ماي  23، مؤرخ يف 10-93من املرسوم التشريعي رقم  40املادة ،.  

، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف القانون، فرع قانون األعمال، "ملنازعات جملس املنافسةالنظام القانوين "عمورة عيسى،  -  3
  .58، ص2006تيزي وزو،  كلية احلقوق، اجلزائر،  -جامعة مولود معمري
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  : على أنه من القانون التجاري  L463-7-4° املادةورد يف 
«Le rapporteur général, ou le rapporteur général adjoint désigné par 
lui et le rapporteur assistent au délibéré, sans voix délibérative sauf 
lorsque l'autorité statue sur des pratiques dont elle a été saisie en 
application de l’article  L462-5.. . »1.                                           لتحقيقات لدى سلطة ضبط االتصاالت لنسبة لل نفس األمر يف  االلكرتونيةمقرر املكلف 

لتحكيم أو التوصيل البيين،   التأثري على بفرضيةيوحي  ، ممااستبعادهالذي مل يتم النزاعات املتعلقة 
 مسألة تقدمي التقرير ية فأقتصر على اإلشارة إىلللجنة املصرفالداخلي  النظامأما  ،2املداولةخمرجات 
حمكمة أشارت فقد أكثر وضوحا، فيبدو يف فرنسا الوضع أما ، فحسبوعرض نقاط النزاع  ،للمداولة
 1986ديسمرب  01من األمر  25نص املادة  بشأن 1992وألول مرة يف تقريرها العام النقض 

ملنافسة، إىل رغبتها يف تعديل هذا  ملقرر احملقق يف ينص على إمكانية مشاركة االذي   ،األخرياملتعلق 
 .املداولة

ن مشاركة املقرر يف جلسة احلكم للجنة  حمكمة النقض الفرنسيةقضت  OURYويف قضية 
األوروبية حلقوق  االتفاقيةمن ) 06(مقتضيات املادة السادسة و  يتوافقال  )COB(عمليات البورصة 

ملشرع الفرنسي إىل  ،اإلنسان لتايل و  ،جراءات العقابية أمام اللجنةإللتعديل  إجراءوهو ما أدى 
 ،2001/  05/ 15املؤرخ يف  420 -2001تكريس مبدأ الفصل بني املهام مبوجب القانون رقم 

ليات الضبط     .3اجلديدة تصاديةاالقاملتعلق 
يعترب جمرد مشاركة املقرر يف املداولة بصوته  ملحيث  ،جملس الدولة الفرنسيعليه سار  هو ماو 

ألن  ،)CMF(ضد جملس األسواق املالية  Didierخرقا ملبدأ احلياد، وهذا يف قراره املتعلق بقضية 
جراء تفتيش أو حجز ،السلطات املمنوحة للمقرر لدى هذه اهليئة أو أي إجراء ، ال تسمح له 

لس من  والذيالتحقيق،  ءقسري أثنا جلنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة  قبلمت تعيينه بعد إخطار ا
 )COB( لنتيجة يف كما جاء  ،إنكارا ملبدأ احلياد يعديف املناقشات والتصويت ال فمشاركته ، و

لس  أختذهنفس املوقف و ، األوروبية حلقوق اإلنسان االتفاقيةمن ) 06(املادة السادسة نص  يف ا
ت له قرار آخر  مت  إلضافة إىل قرار آخر ،)CNIL(بشأن اللجنة الوطنية لإلعالم اآليل واحلر

                                                           1 - Art. L463-7-4° du code de commerce, version consolidée au 16 avril 2014, en  ligne : 
www.légifrance.gouv.fr 2 - Art.3 de la décision 08/SP/PC/ 2002,  relative aux procédures en cas de litige en matière 
d’interconnexion et en cas d’arbitrage,  préc.  3  - ،58املرجع السابق، ص  عمورة عيسى.  
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إلغاء اجلزاء التأدييب الذي اختذته اللجنة املصرفية الفرنسية ضد بنك أجنيب ملخالفته ملبدأ  مبوجبه
 .1احلياد

  دور القاضي اجلزائي يف مواجهة سلطات الضبط االقتصادي احنصار حقيقة: املبحث الثاين
ا التنظيمية واحلدود  إىل جانب تدخالت سلطات الضبط االقتصادي من خالل صالحيا

ا يف إصدار القواعد  ،املرسومة هلا االت، وكذا صالحيا سواء من حيث املضمون أو من حيث ا
ال الواسع يف إعمال سلطتها التقديرية، جند أن  ،وما تتسم به من ليونة يف التدخل املرنة وا

كثر صرامة وحزم،  الصالحيات التنازعية والسيما القمعية منها، مؤسسة على منطق مغاير ميتاز 
  . إلضافة إىل الشمولية يف الصرامة واإلكراه

ت على إ فهذه الصالحية تتيح لسلطات الضبط االقتصادي موع جممكانية فرض العقو
للقطاع حمل الضبط، وعدم املتعاملني واملتدخلني االقتصاديني، حيال خمالفتهم للقواعد الضابطة 

لتايل جتد نفسها حتل حمل القاضي اجلزائي،   التزامهم ا املوجهة إليهم، و وامر هذه السلطات وإعذارا
    .كمظهر إلقصاء هذا األخري

لسلطات الضبط  التساؤل حول اخللفيات اليت تعكس ختويل هذا االختصاص القمعيوهنا يثار 
ختصاص  إليه، كما سبق اإلشارة ، على صعوبة تقبله دستور)املطلب األول( االقتصادي مقارنة 

إلضافة إىل  ،مقبوالأن منح سلطة غري القاضي هذه الصالحية أمرا  اعتبارالفصل يف النزاعات، على 
   ).املطلب الثاين( سلطاتهذه الصاء دور القاضي اجلزائي يف مواجهة حدود إق

  القمعي لسلطات الضبط االقتصادي ختويل االختصاصاخللفيات اليت تعكس : املطلب األول
املخول لسلطات الضبط االقتصادي توجها جديدا للسياسة القمعي  االختصاصيعكس 

وذلك لتحقيق  ،من املنع والتجرمي إىل احلضر والتغرميأين حتول دور الدولة التشريعية واالقتصادية، 
فمحدودية النظرة القضائية ملرونة وتقنية األعمال، هي أسباب تربر خلفيات  الفعالية االقتصادية،

  .ختويل أهم وأخطر سلطة كانت حكرا على القاضي اجلزائي
وترتيبا على ما سبق، جند أنه من أهم اخللفيات اليت ميكن االستناد عليها ملنح االختصاص 

الفرع (عدم ختصص القاضي يف تفسري املخالفة االقتصادية تكمن يفالقمعي هلذه السلطات الضابطة، 

                                                           1 - RIFFAULT (J), «Infractions boursières », RSC, n°3 juillet-septembre, Dalloz, 2001, 
p.p.596- 601. 
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إلضا)الفرع الثاين(، وعدم استجابة املتابعة اجلزائية ملقتضيات الضبط االقتصادي)األول فة إىل ، 
  ). الفرع الثالث(السلطة العامة كأساس للسلطة القمعية  امتيازات

  عدم ختصص القاضي اجلزائي يف تفسري املخالفة االقتصادية :الفرع األول
ال االقتصادي  ،لقد أثبت القضاء اجلزائي عجزه وعدم فعاليته يف ردع املخالفات املتعلقة 

مور الضبط  ،ميثل عدم ختصص هذا األخري اعتباراتوالوقاية منها، وذلك لعدة  وعدم إملامه 
ألساس إىل طبيعة التكوين القانوين البحت  االقتصادي خاصة التقنية منها أمهها، وهو ما يرجع 

بغية تدعيم مبدأ  ،استحداث سلطات الضبط االقتصادي إىل، األمر الذي أفضى 1للقضاة
، ترمجه الطابع 2 القطاعات املضبوطةيف صورة شخصيات متخصصة يف ذلك التخصص، يتجلى

ا البشرية كما مت    .3له سابقا التطرقاجلماعي املختلط لرتكيبا
خاصة ذات الطابع  ،يف الفصل يف الدعاوى املطروحة أمامه لبطءكما يتميز القضاء اجلزائي 

أثناء التعامل مع  ،القرار الصائب اختاذالفين منها، وهو ما يتناقض وأساليب املرونة والسرعة يف 
ال االقتصادي وتضخم  ،إذ متثل ظاهرة التضخم التشريعي يف جمال التجرمي اجلنائي ،املخالفات يف ا

عدد القضا اجلنائية العائق أمام العقوبة اجلنائية، اليت تفقد أثرها الرادع جراء التأخر يف صدور 
ت لضما ، 4القانون اجلزائيالقانونية اليت يكفلها له  األحكام، مما يؤثر ذلك سلبا على متتع املتهم 

ت اجلزائية وحتديدا عقوبة احلبس مع مع طبيعة النشاطات االقتصادية بسبب  ،عدم توافق بعض العقو
على اقتصاد السوق يتعارض والنظام  االنفتاحعدم فعاليتها يف ردع التصرفات غري املشروعة، حبكم أن 

ال االقت ،صاد املوجهاملوروث عن نظام االقت ،العقايب إلضافة املتسم بتضخم التجرمي يف ا صادي، 
  . 5تكييف الكثري من املخالفات كأفعال إجرامية تستحق العقوبةإىل عدم إمكانية 

دف هلا الدولة إلضافة ال  إىل أن القضاء اجلزائي ال ميكنه حتقيق الغاية الوقائية اليت  يف ا
االقتصادي، واليت تتمثل يف ضمان السري احلسن هلذا القطاع، وذلك القتصار هذا األخري على توقيع 

تلجأ إىل اآللية الوقائية بداية، من خالل  االقتصاديسلطات الضبط العقاب فقط، يف حني جند 
  .245، ص"بني التنافس والتكامل: حول العالقة بني هيئات الضبط املستقلة" عيساوي عز الدين،  -  1                                                           

ال املصريف، مذكرة لنيل شهادة -  2 ،  يف القانون، فرع قانون األعمال املاجستري أعراب أمحد، السلطات اإلدارية املستقلة يف ا
  .13 - 12ص،  ، ص2007رة، بومرداس، كلية احلقوق ، جامعة أدمحم بوق

  . عد إىل الفرع الثاين من املطلب الثاين من املبحث األول للفصل األول من الباب األول -  3
  .04غنام دمحم غنام، املرجع السابق، ص  -  4
هي أبو يونس، مر  -  5   .30جع سابق، صدمحم 
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كسلطة إصدار األنظمة، منح   ،االعتماد على مجيع االختصاصات املخولة هلا من قبل املشرع
وغريها من الصالحيات، مث تنتقل إىل األدوات  ،وكذا نظام االعتماد ،التأشريات، منح الرتاخيص

ها املشرع ،الردعية ت أداة مكنها إ جزاء ملن تسول له نفسه ارتكاب أي فعل  ،فتكون هذه العقو
لسري احلسن للسوق   .1من شأنه املساس 

االقتصادي، جند  ساحة احلرية املبسوطة لكل من القضاء وسلطات الضبطتقدير م إىلورجوعا 
تأن األول دائما  ومبدأ التفسري احلريف والضيق للتشريع اجلنائي،  ،ما يقيد مببدأ شرعية اجلرائم والعقو

ال االقتصادي أنيف حني  جاءت على وجه عام  ،النصوص املنشئة للسلطات الضابطة يف ا
امش متسع يف تقدير املخالفات  األخريةهذه من مرنة، األمر الذي جعل  وبعبارات تتمتع 

لتايل فرضية  ت، و   .           العديد من احللول اليت ميكن اختاذها يف صدد ممارستها الضبطية استيعابوالعقو
نو ومؤقتا، يرتبط دائما  ،وعلى هذا األساس يتضح أن القاضي اجلزائي ال يلعب إال دورا 

ملتعاملني حبكم العال ا أعلم  ة املوجودة قبرأي سلطة الضبط املختصة تقنيا يف هذه املسائل، كو
  .2بينهم

  عدم استجابة املتابعة اجلزائية ملقتضيات الضبط االقتصادي :الفرع الثاين
العقوبة اليت توقعها سلطات  نM – A » .  « Frison - Rocheاألستاذةعلى حد تعبري 

جلزاءات اليت يوقعها القاضي،  ،الضبط االقتصادي تتسم بشكل أكثر فعالية ومرونة وسرعة مقارنة 
فعقوبة سحب الرتاخيص أو االعتمادات، أو املنع من دخول أو ممارسة املهنة تكون أكثر وقعا 
وإضرارا من عقوبة فرض الغرامة مهما كان مبلغها، أو عقوبة احلبس مع وقف التنفيذ، وهو ما أعتمده 

املتعلق  1986/  09/ 30املؤرخ يف   1067-86تعديل القانون رقم  إىللفرنسي حني جلأ املشرع ا
لس العايل للسمعي وذلك ب ،التصاالت السمعية البصرية تدعيم الصالحيات العقابية اليت ميلكها ا

أو ختفيض مدته أو سحبه وهي العقوبة  ،البصري، واليت يتعلق معظمها حباالت وقف الرتخيص
 .3ر شدةاألكث

فمقتضيات الضبط االقتصادي تستدعي أن توكل لسلطات الضبط االقتصادي مهمة الرقابة 
ال االقتصادي واملايل"عيساوي عز الدين ،  -  1                                                              . 25، ص، مرجع سابق"السلطة القمعية للهيئات اإلدارية املستقلة يف ا

2 - FRAISON-ROCHE (M-A), « Le juge de marché », RJC, n°spécial (juge d’économie), 
2002, p. 52. 3  - 301خرشي إهلام، مرجع سابق، ص. 
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من أجل التدخل بصفة آنية فورية  ،، بوضع جمموعة من اآلليات والقواعد املرنة1على احلياة االقتصادية
لقطاع الذي  لللتصدي لك ،ودائمة لتايل إعادة التوازن تضبطهخرق ميس  األعوان بني ، و

يف ظل الطابع اخلصوصي للمخالفات  ،االقتصاديني، وهو ما يتعذر على احملاكم اجلزائية حتقيقه
جلرائم العادية، فعامل التعقيد وما يتيحه من فرص  طرق احتيالية متطورة،  إتباعاالقتصادية مقارنة 

ا ا جتعل من املتعذر على القاضي اجلزائي صاحب التكوين القانوين البحت مساير كما أن   ،2وإثبا
ت اجلزائية ر اجلانبية اليت ترتكها العقو قد تؤثر على املسار املهين للمتهم خاصة االقتصادي  ،اآل

لوصمة اإلجرامية بسبب حكم ا ،3منه الذي يسجل يف صحيفة السوابق  ،إلدانةإذ يتعلق األمر 
وعدم جدواها يف ردع  ،أين أصبح مؤخرا يفضل االبتعاد عنها ملساسها حبقوق اإلنسان، 4العدلية

ت القانونية اليت يكفلها  صالنق إىل إلضافة، 5األعوان االقتصاديني املخالفني يف جتسيد الضما
، 6مما أجرب العديد من التشريعات احلديثة على وضع بدائل للعدالة اجلنائية ،القانون اجلنائي للمتهم

من وكيان الدولة وال بوصفها تصرفا جمرماو  ،اجلرائم القليلة اخلطورة ستبعادوذلك   ،الغري ماسة ال 
 .7القانون اجلنائي إىل نطاق القمع اإلداري جمالمن 

لعقوبة من  هذا ويعد إجراء نشر العقوبة من األمهية مبكان يف مواجهة الكل، فإذا كان النطق 

                                                           1 - BOY (L), « Réflexions sur le droit de la régulation, (à propos du texte a M-A FRISON-
ROCHE) », D, n° 37, 2001, p. 3033. 2  - ال االقتصادي"، مزهود حنان يف القانون اخلاص،  ، مذكرة لنيل شهادة املاجستري"التوجه حنو إقصاء القاضي اجلزائي من ا

    .263كتو دمحم الشريف، مرجع سابق، ص،  .123، ص2008جيجل، كلية احلقوق ، جامعة   ،قانون السوق: ختصص
ت الّسالبة ل لي، بدائلالعنت شد اخلدميادمحم ر  مجاس -  3 ت العربية املّتحدة راسة مقارنة يف دولة اإلماادر : حرية قصرية املدةلالعقو

  .82ص ، 2000 رة،هالقا العربية، ضةهالن دار  ومصر وفرنسا،
  .04غنام دمحم غنام، مرجع سابق، ص  -  4
  .123املرجع السابق، ص ،مزهود حنان -  5
، امللتقى الوطين حول أثر التحوالت االقتصادية "ثري التحول االقتصادي على التجرمي يف جمال املنافسة"بوقرين عبد احلكيم،  -  6

  .264، ص2012ديسمرب  01، و نوفمرب 30جيجل، يومي  سية، جامعةعلى املنظومة القانونية ، كلية احلقوق والعلوم السيا
أثر ل تقى الوطين حو ل، امل"ئيةااملصاحلة اجلز  قطري نيدية عليئات إدارية تقهئي لصاحل از اجلاستبعاد القاضي "،نود حناهمز  -  7

 01، ونوفمرب 30 ، يوميلالّسياسّية، جامعة جيج مو للعق واّية احلقو لى املنظومة القانونّية الوطنّية، كلاالقتصادية ع الّتحوالت
  .247، ص2012ديسمرب 
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ت أمام سلطات الضبط االقتصادي1طرف القاضي علنيا لعقو يكون يف جلسات  ،، فإن النطق 
ستثناء جملس املنافسة  06-95كانت اجللسات أمامه علنية يف ظل األمر   ، أينسرية بصفة عامة 

، ولكن يف وجيعلها علنيةاملعدل واملتمم  03-03مبوجب األمر رقم  ، بعدما يرتاجع املشرعامللغى
فمن املالئم جعل  ،الغالب يتم النشر يف مواقع هذه السلطات على االنرتنت أو بواسطة الصحف

لنسبة لكل قرارات سلطات الضبط االقتصادي املوقعة للجزاءات ء ما ستثنا ،النشر إجراء نظامي 
  .على األسواق أو النظام االقتصادي العام ايكون منها مضرا أو فيه خطر 

ذا تكون غاية سلطات الضبط االقتصادي ال تنشد املعاقبة فقط العون انتقاما من  ،و
 اآلخرين نيخالفة، بل تنتظر نتيجة أخرى وهي ردع األعوان االقتصادياملارتكب  الذي االقتصادي

ا تقدم عربة  ،من أفعالتكرار ما اقرتفوه  عن مبنح  ال يقاسنجاح الضبط االقتصادي فلآلخرين، إ
الوقائية للغاية  األخريةمبدی حتقيق هذه  وإمنا ،سلطة توقيع العقاب االقتصاديسلطات الضبط 

  .املرجوة منها
  السلطة العامة كأساس للسلطة القمعية امتيازات  :الفرع الثالث

لسلطة القمعية لسلطات الضبط  االعرتافجبانب ما مت التوصل إليه من اتفاق بشأن 
لتايل عدم  ،حكام الدساتري وكذا القضاء الدستوريمتها ألءمالاالقتصادي، من خالل   مساسهاو

 تتعداه لتشكلبل  ،فحسب ثل وسيلة أساسية للعمل اإلداريفهي ال متبدأ الفصل بني السلطات، مب
  .السلطة العامة امتيازاتمظهرا من مظاهر ممارسة 

سيسه للسلطة القمعية لسلطات الضبط االقتصادي على  لس الدستوري الفرنسي  فقد أكد ا
اخلاص بدستورية اجلزاء اإلداري هلذه السلطات الصادر  هقرار  مبوجب، 2السلطة العامة امتيازاتفكرة 

لس األعلى للوسائل السمعية والبصرية،   ،19893جانفي  17يف  مبناسبة اجلزاءات الصادرة عن ا
املرافعات علنية ما مل يكن يف عالنيتها : " ن، املعدل واملتمم، 155-66من األمر رقم  285/01املادة عليه وهو ما تنص  -  1                                                           

القاضي بعقد اجللسة سرية يف جلسة علنية ، غري خطر على النظام العام واآلداب العامة ، ويف هذه احلالة تصدر احملكمة حكمها 
  ".أن للرئيس أن حيظر على القصر دخول اجللسة ، وإذا تقررت سرية اجللسة تعني صدور احلكم يف املوضوع يف جلسة علنية

سيسه لفكرة السلطة القمعية للهيئات اإلدارية املستقلةفقد  -2 لس الدستوري الفرنسي يف قراراته عند  إىل فكرة امتيازات  أشار ا
 بني الفصل مبدأ مآل املستقلة اإلدارية للهيئات الدستورية املكانة"، عيساوي الدين عز: ، أنظر يف ذلك.السلطة العامة

  .214، مرجع سابق، ص"السلطات
3- Décision du conseil constitutionnel N°88-248 DC du 17 Janvier 1989, Citée par : 85، ص1996ظاهرة احلد من العقاب، دار النهضة العربية، القاهرة، : ، القانون اإلداري اجلزائي ءدمحم سامي الشوا.   
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فيما خيص السلطات املخولة للجنة  ،1989جويلية  28كما أكده أيضا يف قراره الصادر يف 
لسلطة )COB(عمليات البورصة الفرنسية  ن متتع سلطات الضبط االقتصادي  ، حيث أقر 

طاملا  ،ني السلطات، والذي ال يعد سوى قاعدة ذات قيمة دستوريةال ميس مببدأ الفصل ب ،القمعية
ا متارس نشاطها يف إطار    .1السلطة العامة امتيازاتأ

افالسلطة القمعية وعليه،  هي ممارسة المتيازات ، لسلطات الضبط االقتصادي املعهود 
اطبيعة املرفق العام واملهمة اليت  حسب نطاقهاالسلطة العامة من حيث التأسيس، وجتد  ، يضطلع 

هذا القرار ف، Soc varoise de transportجملس الدولة الفرنسي يف قضية  و ما سلكههو 
يهدف إىل املعاقبة على املخالفة للقوانني واألنظمة أو األخطاء  ،جراءا قمعيا حبتاإ يعداإلداري 
قرار تتخذه اإلدارة يف  بصورةالعقوبة اإلدارية ميكن أن تكون ف ،من جهة أخرىو ، من جهة  التأديبية
منها لتحقيق  تطلعا، هلاالتقليدية املمنوحة  االمتيازات ضوءوعلى  ،السري العادي للمرفق العامإطار 

  .2من أجلها وجدتاملهام واألهداف اليت 
  دور القاضي اجلزائي يف مواجهة سلطات الضبط االقتصادي حدود إقصاء: املطلب الثاين

خذ على غرار عن الدول  العديد خالفعلى   أنظمتها القانونية إيطاليا، وأملانيا، والنمسا، اليت 
فإن منظومتنا القانونية ال  ،إدارية وأخرىتقسمها إىل جرائم جنائية إذ يف تقسيم اجلرائم،  لثنائية

ت اإلدارية، فيمتكامال  تعرف نظاما النصوص القانونية ما تضمنته بعض  إالما خيص نظرية العقو
 إقصاء من وما جتسده هذه األخرية ،االقتصادياملتعلقة بسلطات الضبط  تلك السيمااملتفرقة، 

االت اليت كان ،قاضي اجلزائيلل لتايل  تؤول الختصاصه، تعن بعض ا ال أمام هذه و فتح ا
  .ةالقضائي االختصاصاتالعديد من لتحل حمله يف ممارسة السلطات 

اليت تفرض على سلطات الضبط  ،يف جمموعة املخالفات املادية اإلقصاءوتتجلى مظاهر هذا 
دون النظر إىل قصد اجلاين أو الركن املعنوي  ،لتدخل مبجرد وقوع اخلطأ املادي للمخالفةااالقتصادي 

ت اإلدارية كأ، ويف )األول الفرع(للمخالفة املقرتفة  ساس ملمارسة هذا االختصاص سلطة توقيع العقو
خذ إالقمعي، و  ت املالية،: حدى الصورتنياليت  ت غري املالية  العقو   ).الفرع الثاين(والعقو

  :كذلكوأنظر   ،.87دمحم سعد فودة،، املرجع السابق، ص -  1                                                           
SALOMON (R), « La réforme de la procédure de sanction de la COB du 1er Aout 2002 », 
RDP, N°5, 2000, p.312. 2  - ،مذكرة لنيل املاجستري يف القانون، فرع إدارة ومالية، كلية "السلطة التنظيمية للسلطات اإلدارية املستقلة"رضواين نسيمة ،

  .24، ص2010قوق، جامعة أمحد بوقرة، بومرداس، احل
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  الضبطية عن طابعها اجلزائيحتويل املخالفات : األول الفرع
 ،االقتصاديتتمثل املخالفات اليت خول املشرع اجلزائري صالحية قمعها إىل سلطات الضبط 

مبجرد  ،املختصة التدخل االقتصاديسلطات الضبط  ىيف جمموعة املخالفات املادية اليت تفرض عل
الذي يشكل  ،عنوي للمخالفةوقوع اخلطأ املادي للمخالفة دون النظر إىل قصد اجلاين أو الركن امل

حصر وقد  ،1اخلطأوبني الشخص الذي صدر منه هذا  ،الرابطة النفسية اليت توجد بني اخلطأ ونتائجه
ال االقتصادي املشرع املخالفات واليت ختتص بقمعها سلطات الضبط  ،اليت ترتكب يف ا

، وسلطة ضبط )أوال(املنشأة لضبط أكرب املرافق االقتصادية واملتمثلة يف جملس املنافسة  ،االقتصادي
ء والغاز )نيا( واالتصاالت االلكرتونيةالربيد    ).لثا(، وجلنة ضبط الكهر

  جملس املنافسة الختصاص اليت تؤولخالفات امل/ أوال
، سن عدة قواعد قانونية 2حرصا من املشرع على ضمان تنافس صحيح ومشروع يف السوق

من خالهلا مراقبة كل املمارسات املنافية للمنافسة واملعاقبة يتم أساسية لتأطري هذه اللعبة التنافسية، 
   .3ومن أهم االلتزامات امللقاة على عاتق الدولة ،ه املسالة ذات بعد دويلذهعليها، إذ أضحت 

لس املنافسة صالحيهذا وقد  ملنافسةخول املشرع اجلزائري    ،ة قمع خمالفات اإلخالل 
وقد مت ، 4كوظيفة جزائية تشكل ثورة على النظم الكالسيكية، ومبثابة اخرتاع لقانون جزائي لألعمال

ترتكب من واليت  ،5وذلك لصعوبة حصرها يف تشريع املنافسة ،ال احلصر املثالحتديدها على سبيل 
، والتجميعات )ب(، املمارسات التعسفية )أ(ات احملظورة تفاقاالال من وختص كطرف املؤسسات، 

 ).ج(االقتصادية غري املشروعة 
 االتفاقات احملظورة   - أ

أبسط صورها  يظهراالتفاقات احملظورة من أقدم وأخطر املمارسات املقيدة للمنافسة، واليت تعد 
، ونظرا المتداد هذا املفهوم رأى بعض فقهاء يف االتفاقات اليت حتدث إختالالت بقواعد املنافسة

، 2007لعربية، اإلسكندرية،دراسة مقارنة، دار اجلامعة ا: دمحم فاروق عبد الرسول، احلماية اجلنائية لبورصة األوراق املالية -  1                                                           
  .188ص
، منشورات بغدادي للطباعة 04/02وقانون  03/03كتو دمحم الشريف، قانون املنافسة واملمارسات التجارية وفقا لألمر   - 2

  .23، ص2010والنشر والتوزيع، اجلزائر، 
  .186، ص2013اجلزائر، تيورسي دمحم، الضوابط القانونية للحرية التنافسية يف اجلزائر، دار هومة،  -  3
  .70،لبنان،ص2019، 33جملة جيل األحباث القانونية املعمقة، العدد " السلطات اإلدارية املستقلة يف اجلزائر"سلطان عمار،-  4
  .، مرجع سابق، املعدل واملتمم03-03من األمر  7و 6املادتني  -  5
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أن يتم قصر هذا االتفاق على ما يتم بني التجار دون سواهم، بغرض تقييد املنافسة وهو ما  ،القانون
  .1يعد املفهوم الضيق لالتفاق احملظور

يهدف أو ميكن أن يهدف  أتفاقوأعترب أن كل  ،أما املشرع اجلزائري فقد تبىن املفهوم الواسع
أن تكون املمارسة حمصورة  اشرتاطه، مع األطرافحمظورا دون النظر إىل  اتفاقاميثل  ،تقييد املنافسةإىل 

ثة شروط، ابتداء بوجود وقد حدد لذلك ثال ،2أو االسترياد أو التوزيع أو اخلدمات اإلنتاجيف نشاط 
إلضافة إىل توافر )2(، وأن يهدف ذلك إىل تقييد املنافسة )1( اتفاق سببية بني االتفاق الالعالقة ، 

   .)3(احملظور وتقييد املنافسة 
  وجود اتفاق -1

من املعلوم أن االتفاق يف أحكام القانون املدين يقصد به تطابق إرادتني مبنح أو بفعل أو عدم 
 M.C.Boutard-Labarde et G.Canivetأو كما جاء حسب رأي كال من ، 3فعل شيء ما

، واليت متلك القدرة الذاتية 4البعضوهو تطابق إرادتني أو أكثر بني مؤسسات مستقلة عن بعضها 
ا ىعل يف  االخنراطإىل ، مبعىن انصراف إرادة كل مؤسسة معنية تتمتع بسلطة القرار ،بسط سلوكيا

ا  موعة من املؤسسات، مما قد يؤثر على االستقاللية املعرتف  قالب مشرتك يشكل سلوك مجاعي 
  .5لكل منها

شكل على  مكتو ،6ياصرحيا أو ضمنسواء كان طبيعة هذا االتفاق،  وهذا بغض النظر عن
، حقيقيا أو عبارة عن أعمال مدبرة أو ترتيبات، 7اتفاقات عضوية وتفامهات حول عرقلة  ،أو شفو

لس املنافسة بني " برامهي فضيلة،  -  1                                                            ، مذكرة لنيل درجة املاجستري يف "12-08والقانون  03-03األمر املركز القانوين 
   .86، ص 2010القانون، فرع القانون العام لألعمال، كلية احلقوق، جامعة عبد الرمحن مرية، جباية، 

  .، مرجع سابق، املعدل واملتمم03-03من األمر  02املادتني  -  2
  .املرجع السابق،  ومتمم ، معدل58-75من األمر رقم  54ملادة ا -  3

4- FRISON ROCHE Anne-Marie, «Le pouvoir du régulateur de régler des différends : entre 
FRISON- ROCHE Marie Anne et PAYET MARIE- Stéphane, Droit de la concurrence, 2EME 
Dalloz, Paris. 2020, p. 150.  5  -  ،م "املمارسات املقيدة للمنافسةآليات محاية السوق من " صري نبيل ، امللتقى الوطين حول املنافسة ومحاية املستهلك، أ

  .141، جامعة عبد الرمحن مرية، جباية، ص2009نوفمرب 18و 17
  .، مرجع سابق، املعدل واملتمم03-03من األمر  06 ةاملاد -  6
لقانون الفرنسي( اجلزائري املمارسات املنافية للمنافسة يف القانون " كتو دمحم الشريف، ، - 7 ، مرجع سابق، ص )"دراسة مقارنة 

  .140-130ص، 
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كما ال يهم إن كان االتفاق عمود مت إبرامه بني عونني اقتصاديني يتواجدان يف وضعيتني  ،السوق
  .1خمتلفتني يف التوزيع أو اإلنتاج، أو أفقيا، جتسد يف اتفاق مؤسستني من نفس الطبقة االقتصادية

  تقييد املنافسة   -1
هذا األخري على أن يؤثر ستدعي ذلك ي، رظدائرة احلأنه ضمن  االتفاقميكن احلكم على حىت 

لتايل فاألفعال املعاقب بصفة قطعية أو احتمالية، بصفة حقيقية أو افرتاضيةاللعبة التنافسية سواء  ، و
ملنافسة ،عليها يف هذا الصدد ألساس عرقلة أو احلد أو اإلخالل  ومن  ،2هي اليت تستهدف 

، أو اقتسام قاص من عدد املنافسني يف السوق،كاحلد من الدخول فيهتفاق يرمي إىل اإلناصورها كل 
ملساواة يف شروط  مصادر التموين أو اقتسام السوق، أو حيد من استقالليتهم يف اختاذ القرار، أو خيل 

  .3اإلنتاج
  العالقة سببية بني االتفاق احملظور وتقييد املنافسة  -2

تج  للوقوف على حقيقة هذا الشرط اجلوهري، جيب أن يكون الضرر الذي حلق حبرية املنافسة 
عالقة سببية بني عملية التشاور اليت  وهو ما يقتضي وجوداملربم بني األطراف املتواطئة،  االتفاقعن 

ر سلبية ،أطرافعدة جتري بني  على حرية املنافسة واملساس  ،وبني ما ينتج عن هذه العملية من آ
 .4بقواعد حسن سري السوق

  املمارسات التعسفية  -ب
ملنافسة  من قبيل املمارسات  ،ساليب أخرىجبانب االتفاقات احملظورة قد يتم املساس 

أين تتعسف  ،قوة االقتصادية يف سوق معنيال حتوزبعض املؤسسات اليت إليها تلجأ التعسفية اليت 
التعسف يف وضعية  :هيو خذ هذا التعسف ثالثة صور وهذه األخرية يف استغالل هذه القوة، 

 بني مو الذي يرب هالعمودي ف قمؤسسات متنافسة متارس نفس النشاط، أما االتفا بني مالذي يرب  ذلكفقي األ قالتفايقصد  -  1                                                           
ملمارسات مدى "مسعد،  لى نفس مستوى النشاط االقتصادي يف اإلنتاج؛ جاللع مؤسسات ال تقع ثّر املنافسة احلرّة 

م الّسياسّية، جامعة مولود معمري، تيزي علو والق ّية احلقو لك  ،لاألعما ن، فرع قانو نالقانو  ه يفارجة دكتور د ل، رسالة لني"جاريةتّ ال
  :، أنظر كذلك.60، ص2012 وزو،

-FRISON ROCHE Anne-Marie, «Le pouvoir du régulateur de régler des différends : entre 
FRISON- ROCHE Marie Anne et PAYET MARIE- Stéphane, Droit de la concurrence, 2EME 
Dalloz, op.cit., p.152. 2  - 60ص، 2002،اجلزائر،  2 عدد ، دارةإ ةلجم ،"منافسةلل املنافية املمارسات" ،فشري دمحم كتو.   

  .، مرجع سابق، املعدل واملتمم03-03من األمر  06 ةاملاد -  3
  .145، املرجع السابق، ص"آليات محاية السوق من املمارسات املقيدة للمنافسة" صري نبيل،  -  4
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سعار إلضافة إىل ، )2(وضعية التبعية االقتصادية ، التعسف يف ال)1(اهليمنة على السوق البيع 
  ).3(خمفضة تعسفيا

  التعسف يف وضعية اهليمنة على السوق -1
، وكذا املرسوم )ملغی( 06- 95سبق اإلشارة إىل هذه املمارسة من خالل أحكام األمر رقم 

املعدل  03-03النص عليها ضمن األمر  يد أعمث اللذان مت إلغاءمها، 3141-2000 التنفيذي رقم
مل يعط املشرع مفهوما حمددا للتعسف الناتج عن وضعية اهليمنة على السوق، بل واملتمم، إال أنه 

ا الوضعية اليت متكن مؤسسة ما من احلصول على  ىاكتف إلشارة إىل وضعيات اهليمنة، واليت يقصد 
ا الوقوف عائقا أمامركز قوة اقتصادية يف السوق املعين،  م قيام منافسة فعلية ونزيهة فيه، واليت من شأ

ئنها أو إىل حد معترب جتاه منا ،األمر الذي مينحها إمكانية القيام بتصرفات انفرادية فسيها أو ز
املعدل واملتمم إىل بعض احلاالت اليت ميكن أن  03-03من األمر  07ت املادة وقد أشار ، 2ممونيها

  .تنتج تعسف عن هذه الوضعية
أحدمها يتمثل يف نسبة اهليمنة على : وقد أشرتط املشرع إلثبات هذه املمارسة توافر معيارين

العون االقتصادي على نسبة معتربة من السوق  ه، ويتجسد يف الوضع الذي يسيطر فيالسوق
سواء للسلعة أو اخلدمة، حىت وإن تعذر حتديد جمال هذا السوق لعدم استقراره على مفهوم  ،املرجعي

ال اجلغرايف، السلعة أو اخلدمة املتميزة  واضح، إال أنه ميكن استخالص أهم عناصره، من شاكلة ا
ئن والعمالء احملدد لنوعية بقابلية احللول، أو كما وصفها  ألصناف املتجانسة، وعنصر الز املشرع 

  .3الطلب
هليمنة على السوق واستغالهلا، وقد أورد املشرع  اجلزائر  ي جانبا إلضافة إىل متطلب االنفراد 

، وذلك من خالل تصرف العون االقتصادي املهيمن على السوق خبالف من تطبيقات هذه املمارسة
رية التنافسية، كتطبيقه لشروط دون مراعاة لعنصر التكافؤ يف مواجهة الشركاء التجاريني، مقتضيات احل

سواء كانت هذه  ،وإدراج خدمات إضافية ليس هلا أية صلة مبوضوع العقد املربم مع هؤالء الشركاء
 سيساخلدمات على حسب طبيعتها أو مراعاة لألعراف التجارية، فضال عن رفضه البيع بدون أي 

االقتصادي يف وضعية  نالعو  نأ حيدد املقاييس اليت تبني، 14/10/2000، مؤرخ يف 314-2000مرسوم تنفيذي رقم  - 1                                                           
لتعس الاألعم يمنة وكذا مقاييسه   .18/10/2000، مؤرخ يف 61 عدد ،ج.ج.ر.يمنة، جيف وضعية اهل فاملوصوفة 

  .، مرجع سابق، املعدل واملتمم03-03من األمر  فقرة ج/03 ةاملاد -  2
لس املنافسة بني األمر " برامهي فضيلة،  -  3   .97، املرجع السابق، ص"12-08والقانون  03-03املركز القانوين 
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املنصوص عليها يف  ،ضمن اإلعفاءاتاليت تندرج األفعال والتصرفات  بعيدا عن  وهذا دائما، 1قانوين
  .املتممل و املعد 03-03عن األمر رقم  9املادة 

 التعسف يف الوضعية التبعية االقتصادية  -2
املعدل واملتمم، جند أن املشرع  قد عرفها  0-03من األمر  )د(ة الفقر  03ستعادة نص املادة 

ا العالقة اليت ال يكون فيها ملؤسسة ما حل بديل لشروط اليت  ،على أ إذا أرادت رفض التعاقد 
ويتحقق ذلك من خالل تواجد الزبون يف  ،2مؤسسة أخرى، سواء كانت زبو أو ممو اتفرضها عليه

أو حلصته يف  أو التقنيات اليت يستعملها ،حبكم العالقة اليت حيتكرها هذا األخري ،حالة تبعية للممون
إلضافة إىل العقود طويلة املدى اليت يعرضها املمون للزبون حىت ضغط الضائقة  ،السوق املعنية، 

خالل املعاكس، مبعىن املمون جتاه الزبون، من  الجتاهتحول التبعية تكما قد   املالية هلذا األخري،
عتبارا للدور البارز الذي يلعبه الظهور ملراكز الشراء العظمى، واليت متتلك القوة يف شراء املنتوج، ا

هيك عن بعض احلاالت اليت أعتربها املشرع استغالال  ،3منتوج املمونالزبون يف عملية تسويق 
  .لوضعية التبعية

سعار خمفضة تعسفيا  -3   البيع 
ألسعار  12-89ه املمارسة يف ظل كل من القانون ذسبق وأن تناول املشرع ه املتعلق 

خلسارة ،امللغى 06-95والقانون  من  12مبوجب املادة و ، إال أنه 4وعرفت آنذاك مبصطلح البيع 
ملنافسة  03- 03األمر رقم  حيظر عرض األسعار أو : "املعدل واملتمم اليت تنص على أنهاملتعلق 

ممارسة أسعار بيع خمفضة بشكل تعسفي للمستهلكني مقارنة بتكاليف اإلنتاج والتحويل والتسويق إذا 
  .معدل ومتمم، مرجع سابق، 03-03من األمر  07 ةاملاد -  1                                                           

  .املرجع نفسهمن  فقرة د/04 ةملادا -  2
مسينة -  3   .70-69، املرجع السابق، ص ص، شيخ أعمر 
سعار خم -  4 خلسارة، إذ يشكل البيع األوليتميز البيع  ممارسة مقيدة للمنافسة، خيضع ألحكام األمر  فضة تعسفيا عن البيع 

نه ممارسة جتارية غري شرعية ختضع ألحكام القانون رقم  03-03 خلسارة  ملنافسة، بينما يكيف البيع  املتعلق  02- 04املتعلق 
 19خالل نص املادة  لقواعد املطبقة على املمارسات التجارية، كما يقتصر هذا األخري على نشاط إعادة البيع ويتبني ذلك من

لوحدة املكتوب على الفاتورة... مينع إعادة بيع سلعة" إذ استعمل املشرع عبارات  سعار خمفضة ..."سعر الشراء  ، أما البيع 
ألسعار ميكن أن يكون  تعسفيا يتعلق بنشاط اقتصادي واسع، إذ يتضمن عمليات اإلنتاج والتحويل والتسويق، أما فيما يتعلق 

خلسارة يشرتط أن يكون السعر ي سعار خمفضة تعسفيا، بينما يف البيع  لنسبة للبيع  من سعر  أدىنساوي أو أقل من التكاليف 
لس املنافسة للنظر فيها، بينما  سعار خمفضة تعسفيا ممارسة مقيدة للمنافسة، فاالختصاص يؤول  إلضافة إىل أن البيع  التكلفة، 

خلسارة ممارسة جتا   .رية من اختصاص القضاءالبيع 
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دف  مؤسسة أو عرقلة أحد  إبعادميكن أن تؤدي إلی  أوكانت هذه العروض أو املمارسات 
ا من الدخول إىل السوق   ."منتوجا

سعار منخفضة عن سعر تكلفة  ،منه اعتقاداقد يظلل املستهلك  ما  ووه  إلنتاجان البيع 
التحويل والتسويق هي يف صاحلة، ومل يدرك أن ذلك مؤقتا، إمنا اهلدف منه هو استبعاد منافسني و 

آخرين من أجل االستحواذ على السوق، مث العودة إىل السعر العادي هلذه السلع، وعن تطبيقات 
سعار  ملراكز الكربى للتوزيع، أين يتم عرض السلع واملنتوجات  هذه املمارسة، جند أن أغلبها يتم 

ئن يندفعون حنوها، وهو ما أدى ببعض ا لفقه أن يطلق على هذه املمارسة جد مغرية، مما جيعل الز
ح" ب ببطالن كل التزام أو ليس هذا فحسب بل أقر املشرع  ،1"جزيرة من اخلسائر يف حميط من األر

ذه املمارسة   .2اتفاقية أو شرط تعاقدي يتعلق 
، 3جيب أن يكون البيع أو العرض موجها للمستهلك ،واليت يفهم منها أنه لقيام هذه املمارسة

قي املؤسسات واألعوان االقتصاديني، ملا هلا من  مستبعدا بذلك كل عالقات البيع اليت تتم مع 
 ةارسيتم مموأن  فضال عن أن املستهلك هو حمور العملية االقتصادية، ،ملنافسةانعكاسات سلبية على ا

قل من تكلفة املنتوج، وهنا املشرع أحسن ما  من طرف مؤسسة ،لألسعار هذا البيع أو العرض و
وحظر حىت عرض األسعار ومبختلف  ،فعل عندما وسع من نطاق الفعل املادي هلذه املمارسة

السعر بشكل  ختفيض إلضافة إىل، 4أشكاله، وما قد يشكله هذا التصرف من إغراء للمستهلك
ملنافسة ،تعسفي من الدخول إىل  ما ، وهو ما يؤدي إما إىل إبعاد مؤسسة5مما يؤدي إىل املساس 
احتكار، وإما عرقلة دخول منافسة، للتمكن من تشكيل وهي بطبيعة احلال مؤسسة  ،السوق

ا إىل السوق، وهنا مل يشرتط املشرع اجتماع احلالتني   .منتوجا
لس املنافسة بني األمر " صري نبيل، - 1                                                            ، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف القانون، "03-03واألمر  06-95املركز القانوين 

  .98، ص 2004فرع قانون األعمال، كلية احلقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
  .مرجع سابقمعدل ومتمم، ، 03-03من األمر  13 ةملادا -  2
، سلعة أو خدمة لالستعمال النهائي من أجل تلبية  -  3 ملستهلك كل شخص طبيعي أو معنوي يقتين مبقابل أو جما يقصد 

، املؤرخ 03-09من القانون رقم  3املادة : ، أنظر يف ذلك."حاجته الشخصية أو تلبية حاجة شخص آخر أو حيوان متكفل به
  .2009مارس  05، صادر يف 15ج، عدد .ج.ر.ة املستهلك وقمع الغش، ج، يتعلق حبماي2009فيفري  25يف 
  .معدل ومتمم، مرجع سابق، 03-03من األمر  12 ةملادا -  4
سعار منخفضة تعسفيا"آيت منصور كمال،  - 5 ق احلقو  ّيةلك ،هلكاملست ومحاية املنافسة لحو  الوطين تقىلامل مالأع، "البيع 

  .138 -137ص .، ص2009نوفمرب  19و 18 مرية، جباية، يومي ناالقتصادية، جامعة عبد الرمحا مو لوالع
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لإلشارة وأن الفقه أضاف شرط وجوب أن يكون املشروع مسيطر على السوق، وهو ما مل 
  .1الفرنسينظريه خذ به ال املشرع اجلزائري وال 

  التجميعات االقتصادية غري املشروعة  -ج
من خالل قانون املنافسة  ،االقتصادي أبرز احملاور اليت تناوهلا املشرع اجلزائرييشكل التجميع 

جلميع أو جزء جزء من أصول املؤسسة إىل مؤسسة أخرى، وذلك يف شكل شراء  القانتفهو يعرب عن 
  .2من أسهم املؤسسة، وهو ما يتيح وجود وإنشاء تركيز اقتصادي يف السوق

، أو إنشاء مؤسستان أو أكثر كانت مستقلة من قبلاندماج ك: صور عدةجميع تال وقد يتخذ
، أو ممارسة املراقبة على تؤدي وبصفة دائمة مجيع وظائف مؤسسة اقتصادية مستقلة ،مؤسسة مشرتكة

حكم الفعلي يف تمىت أدى إىل ال ،ةمشروعغري المارسة هذا يف حكم امليعد إذ  ،3مؤسسة أو أكثر
  :توفر الشروط التاليةوهو ما يتوقف على املساس حبرية املنافسة، لتايل و  ،السوق

ملنافسة، والسيما بتعزيز وضعية هيمنة مؤسسة ما على  -  أن يكون جتميع من شأنه املساس 
   ؛السوق

ت املنجزة يف السوق املعنية% 40أن يرمي التجميع إىل حتقيق حد يفوق  -    ؛عن املبيعات أو املشرت
   ؛4جملس املنافسةقبل أن ينجز هذا التجميع بدون ترخيص من  -

من خالل اكتفائه بذكر  ،وهنا نستشف أن املشرع اجلزائري قد سار على خطى نظريه الفرنسي
  .ا التجميع االقتصادي، دون التطرق توضيح لعمليات هذه األخريةهاألشكال احملتمل أن يتخذ

االقتصادية تتخذ يف العموم إحدى صور التجميع  تبقى اإلشارة يف األخري أن التجميعات
  .5األفقي، العمودي، أو التنويعي، وهذا بناء على املركز االقتصادي ألطراف املتمركزات االقتصادية

  .284، ص2004دمحم سليمان الغريب، االحتكار واملنافسة غري املشروعة، الطبعة األوىل، دار النهضة العربية، اإلسكندرية،  -  1                                                           
للمنافسة يف ضوء قوانني املنافسة واالتفاقيات الدولية، دار الثقافة للنشر الشناق معني فندي، االحتكار واملمارسات املقيدة  - 2

  .186، ص2011والتوزيع، األردن، 
  .معدل ومتمم، مرجع سابق، 03-03من األمر  15 ةملادا -  3
  املرجع نفسهمن  17،18،61 وادملا -  4
ال االقتصاديمنها التجميع األفقي الذي يتم بني : فلهذه األخرية عدة أنواع -  5 شطتني يف نفس ا ( مؤسستني متنافستني 

ن نفس اخلدمة، كما هو احلال يف جمال اإلعالم، وكذا التجميع العمودي )منتج-منتج ، كما قد يكون أيضا بني مؤسستني تؤد
ت خمتلفة من التطور االقتصادي، كالتجميع بني املنتج واملوزع،  يف حني يقع التجميع أين يعمل أطراف هذا األخري على مستو

التنويعي بني مؤسسات متارس نشاطات خمتلفة، كالتجميع الوارد بني مؤسسة منتجة للمواد الغذائية مع مؤسسة أخرى منتجة 
ت الغازية وتكون هذه املؤسسات ال تربطها أية عالقة من قبل   . للمشرو
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  واالتصاالت االلكرتونيةسلطة ضبط الربيد  الختصاصاليت تعود خالفات امل/ نيا
لرقابة كل تصرف يف  واالتصاالت االلكرتونية،استحدث املشرع اجلزائري سلطة ضبط الربيد 

ال املرفقي الشبكي املعين، إذ ال يتم إعمال سلطتها القمعية خمالفات بعد التحقق من وجود إال  ،ا
لتايل ، وهذا يف حتديدهااليت تلقى مرونة كبرية هذه األخرية  ،فلها هامش متسع يف تقدير املخالفة ،و

تعلى خالف القانون اجلزائي ا   .لذي يتسم بدقة اجلرائم والعقو
يبقى الفعل ل ،يف املخالفات االقتصادية الذي غالبا ما يكون منعدما 1لركن املعنويا فباستبعاد

 ،إال اعتداء على مصلحة أساسيةاملادي يشكل األساس يف املخالفة، واليت ال تعدو أن تكون 
          .تستدعي تدخل سلطة الضبط حلمايتها وجترمي االعتداء عليه

 ،واالتصاالت االلكرتونيةأجاز املشرع اجلزائري لسلطة ضبط الربيد وعلى هذا األساس، 
 ،صاالتاالتأثناء قيامها مبراقبة نشاط سوق  قمع العديد من املخالفات اليت تكتشفهاصالحية 

، واليت تتجسد يف املؤطرة للسوقكدها من مدى احرتام املتعاملني االقتصاديني للقوانني واألنظمة و
االتصاالت االلكرتونية املفتوحة شبكات واستغالل  ،املستفيد من رخصة إنشاءاملتعامل  احرتامعدم 

اليت تتخذها سلطة  ،والقراراتمبوجب النصوص التشريعية والتنظيمية عليه شروط املقررة لل ،للجمهور
املستمر  االلتزامواليت تتمثل يف عدم  ،2مع إمكانية نشره من قبل سلطة الضبط ،عذارهارغم الضبط 

 04- 18القانون رقم ضمن أحكام املنصوص عليها لاللتزامات األساسية  ،واملؤكد لصاحب الرخصة
وعدم دفع احلقوق أو الرسوم أو الضرائب املرتتبة عليه، وعدم كفاءة املتعامل الستغالل الرخصة 

  .4اليت يتطلبها الدفاع الوطين واألمن العموميانتهاكه للمقتضيات إلضافة إىل ، 3بطريقة فعالة
ء والغاز املخالفات/ لثا  ا جلنة ضبط الكهر   اليت ختتص 

ء والغاز، فما اجلدوى من التوصل إىل  تعد سلطة القمع أداة لتفعيل الرقابة يف سوق الكهر
اليت قد  ،األفعالخيول سلطة قمع وهو ما جعل املشرع  ،حتديد املخالفات دون معاقبة مرتكبيها

ء والغاز، وقد حدد  ذلك ضمن املادة املشرع يرتكبها املتعاملون يف قطاع الطاقة للجنة ضبط الكهر
  .وأعطاها وصف املخالفات ،املعدل واملتمم 01-02من القانون رقم  141

  .23-22، ص ص، 2008اب احلديث، القاهرة، عبد العزيز خليفة، ضوابط العقوبة اإلدارية العامة، دار الكت -  1                                                           
  .، مرجع سابق04-18من القانون رقم  2-127/1املادة  -  2
  .من املرجع نفسه 128/1املادة  -  3
  .من املرجع نفسه 129/1املادة  -  4
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ملتابعة يف عدم احرتام القواع شبكات د املتعلقة بهذا ويتلخص الركن املادي للمخالفات املعنية 
ء  ئنويف  ،)أ(الكهر لقواعد التقنية لتموين الز إلضافة إىل التقصري يف قواعد )ب(عدم التقيد   ،

  ).  د(اإلخالل بواجبات املرفق العام كذا ، و )ج(األمن ومحاية البيئة 
ء  -أ   عدم احرتام القواعد املتعلقة بشبكات الكهر

خمالفة القواعد الفنية لإلنتاج والتصميم وتشغيل الربط  ،وتستهدف هذه األخرية أساسا
 81و 57و 50و 40و 32و 28املذكورة على التوايل يف املواد  ،واستخدام شبكات النقل والتوزيع

واليت حتيلنا كلها إىل التنظيم، الذي بدوره صدر منه حلد اآلن ثالثة مراسيم تنفيذية،  ،من هذا القانون
ء واستغالهلا وصيانتها ، والثاين خبص 1جاء إحداها لتحديد القواعد التقنية لتصميم شبكة نقل الكهر

ء والغاز لثهم فل2القواعد التقنية لتصميم واستغالل وصيانة شبكة توزيع الكهر تحديد القواعد ، أما 
لشبكات والنشاطات األخرى ئن  ،االقتصادية ملستحقات الربط  الضرورية لتلبية طلبات متوين الز

ء والغاز   .3لكهر
ئن -ب لقواعد التقنية لتموين الز  عدم التقيد 

د أن هذه املخالفة  جنمن ذات القانون املنوه عنه أعاله،  2فقرة  141ستعادة نص املادة 
ئنختص  اليت حيتويها دفرت شروط  ،خمالفة القواعد احملددة للكيفيات التقنية والتجارية لتموين الز

إلضافة إىل التقصري يف أداء الواجبات اليت يضطلع  77االمتياز احملدد يف املادة  من ذات القانون، 
ء لة قيامه بنشاطاته ن يكون ضامنا طي ،صاحب االمتياز التزامواليت من ضمنها  ،ا منتج الكهر

لتعمري اليت تطبق يف حميط االمتياز ،الحرتام قواعد محاية البيئة    .4وتلك املتعلقة 
  

ء 2006نوفمرب  26، مؤرخ يف 430-06مرسوم تنفيذي رقم  -  1                                                            واستغالهلا ، حيدد القواعد التقنية لتصميم شبكة نقل الكهر
  .2006نوفمرب 29، صادر يف 76ج، عدد .ج.ر.وصيانتها، ج

، حيدد القواعد التقنية لتصميم واستغالل وصيانة شبكة 2010ماي  13، مؤرخ يف نوفمرب 138-10مرسوم تنفيذي رقم  - 2
ء والغاز، ج ، 150-12رقم ، معدل مبوجب املرسوم التنفيذي 2010ماي  16، صادر يف 33ج، عدد .ج.ر.توزيع الكهر

  .2012أفريل 01، صادر يف 19ج، عدد .ج.ر.، ج2012مارس  28مؤرخ يف 
لشبكات 2010مارس  17، مؤرخ يف نوفمرب 95-10مرسوم تنفيذي رقم  -  3 ، حيدد القواعد االقتصادية ملستحقات الربط 

ء والغاز، ج لكهر ئن    .2010مارس  21، صادر يف 19، عددج.ج.ر.والنشاطات األخرى الضرورية لتلبية طلبات متوين الز
ء ، 2008أفريل  09، مؤرخ يف 114-08من املرسوم التنفيذي رقم  14املادة  - 4 احملدد لكيفيات منح امتياز توزيع الكهر

  . 2008أفريل  13، صادر يف 20ج، عدد .ج.ر.، ج والغاز وسحبها ودفرت الشروط املتعلق حبقوق صاحب االمتياز وواجباته
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 التقصري يف قواعد األمن ومحاية البيئة -ج
ت التنمية االقتصادية وضرورة محاية البيئة املشرع  لقد دفعت إشكالية إجياد التوازن بني حتد

ا  ،إىل حتمية إدراج ضمن التشريعات الداخلية ،اجلزائري ، كل االعتبارات البيئية يف كل ما له عالقة 
بصدور القانون  -  la prise de conscience » التسعيناتبعد استفاقة -فظهرت أوىل رد الفعل

واحملوري الذي ميثل املصدر القانوين و ، 1املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة 10-03رقم 
لبيئة ،ملعظم األحكام التشريعية والتنظيمية عززه بشكل مميز القانون  يف جمال الطاقة، وقد ذات الصلة 

لطاقة 09-99رقم  لتحكم  حكام هذه النصوص، 2املتعلق   ،احتقيق مقاصدهبغية  فإلزامية التقيد 
ناهض هذه يتستدعي اقرتان هذه األخرية جبانب ردعي، من خالل توقيع اجلزاء على كل من 

  .األحكام
القانون رقم من  141/3املادة وترتيبا على ذلك، فقد أسند املشرع اجلزائري مبوجب أحكام 

ء والغاز صالحية تقرير اجلزاء 02-01 يف مواجهة مرتكيب  ،املعدل واملتمم، للجنة ضبط الكهر
حكام البيئة، وكذا    .واألمن ومحاية البيئةخمالفة قواعد النظافة األفعال املاسة 

  اإلخالل بواجبات املرفق العام    -د
ء والغاز إحدى نشاطات املرفق العام، يعد قطاع الطاقة  إذ يستهدف  يف جانب توزيع الكهر

ء والغاز عرب   لتوزيع العادل للكهر هذا األخري بلوغ أهداف وجوده، واملتمثلة يف ضمان التكفل 
   .القواعد التقنية والبيئيةوكذا احرتام  ،تراعي معايري اجلودة والسعر شروطكامل القطر الوطين، ويف 

ألساس على مبادئ إن فكرة الرفق العام ت ، 3"روالن" قواعدأطلق عليها تسمية عدة رتكز 
ملبادئ التقليديةيف  واملتمثلة  للمالئمةوقابليته ، استمرارية املرفق، أمام املرفق ملساواةواملعروفة  العموم 

   .مع التطورات احلاصلة
، 43ج، عدد .ج.ر.، يتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة، ج2003جويلية  19، مؤرخ يف 10-03قانون رقم  -  1                                                           

لقانون رقم2003يوليو  20صادر يف  ، يتعلق بتسيري املساحات اخلضراء 2007ماي  13، مؤرخ يف 06- 07 ، معدل ومتمم 
  .2007ماي  13، صادر يف 31ج، عدد .ج.ر.ومحايتها وتنميتها، ج

لة األكادميية للبحث القانوين،  ،"-التجربة اجلزائرية-القانونية حلماية البيئة يف قطاع الطاقة تاآلليا"بودريوة عبد الكرمي،  -  2 ا
لد    . 16، جامعة عبد الرمحن مرية، جباية، ص2013، 01، عدد07ا

ئيةالضبط االقتصادي يف قطاع الطاقة "، ميسوم يسمينة -  3 مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف القانون، فرع القانون، ، "الكهر
  .130، ص2013/2014 اهليئات العمومية واحلوكمة، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرمحن مرية، جباية،:ختصص
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املعدل  02-02من القانون رقم  2فقرة  03فمن خالل استعادتنا لكل من نص املادة 
يت: "... واليت تنص على ما يلي ،واملتمم دف مهمة املرفق العام إىل ما    :و

ئن غري املؤهلني يف أحسن شروط اإلنصاف يف املعاملة واالستمراريةـ واملعادلة يف أسعار   - متوين الز
 .البيع

ء يف إطار املساواة يف  - ضمان الربط بشبكة النقل واستخدامها من طرف املوزعني ومنتجي الكهر
 ....".املعاملة

، جندها جتسد احرتاما فعليا لواجبات السالف الذكر 114- 08املرسوم التنفيذي رقم وكذا 
لتايل ، املرفق العام ء والغاز على املنافسةو جاء يف سياق التكريس هلذه املبادئ،  ،ففتح قطاع الكهر

، ومن ورائها املتعامل هذه األخرية احرتاممبعىن أن حتقق أهداف العملية التنافسية مرهون مبدى 
         .1املرفق العامقتضيات مب

ت  :الفرع الثاين   القمعي ملمارسة االختصاصقررة كأساس املالعقو
ت اليت قد تفرضها سلطات الضبط االقتصادي، على  استبعادا للتقسيمات اليت ترد على العقو

نوياعتبار  ا ذات طابع  واملرتكز على مضمون  ،الفقه على اعتماد التقسيم األساسي اتفق فقد ،2أ
ت العقوبة اإلدارية العامة، والذي    .3اإلدارية العامةيستغرق جممل مظاهر العقو

ت املالية ت  ،)أوال(وعليه، ميكننا التطرق يف هذا الصدد إىل العقو ا جمموع العقو اليت يقصد 
لذمة املالية لألشخاص مرتكيب املخالفات  4واليت تدفع إىل الدولة عن طريق اخلزينة العمومية ،املاسة 

ت غري املالية وكذا   ).نيا(العقو
  
  
  

  .61املرجع نفسه، ص ،ميسوم يسمينة -  1                                                           
  . 113مرجع سابق، ص ودة ،فدمحم سعد  -  2

ت اإلدارية العامة عبد  -  3 ت مشروعية العقو الغرامة، الوقف، اإلزالة، السحب وإلغاء (العزيز عبد املنعم خليفة، ضما
  .15-12، مرجع سابق، ص ص، )الرتاخيص، الغلق اإلداري

 طاتلس لحو  الوطين تقىلامل لأعما ،"الّتأمني عمى افاإلشر  جلنة :الّتأمني لجما يف الّضبط طةلس صالحيات" دية، أوديع - 4
ا ةلاملستق الّضبط  24، 23 مرية، جباية، يومي ناالقتصاديّة، جامعة عبد الرمحا مو لوالع. قّية احلقو لك  االقتصادي،املايل  ليف ا
  .131، ص2007ماي، 
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ت املالية/ أوال   1العقو
ألساس الذمة املالية للشخص املعاقب، وذلك       ت  إلنقاص من قيمتها  تستهدف هذه العقو

   ، فهي نتيجة إخالل3الصورة األساسية هلذه األخرية ، وتعد الغرامة املالية2لفائدة خزينة الدولة
اللتزامات جند أن  إذاملفروضة عليهم ضمن القوانني والتنظيمات،  ـاملتعاملني املتدخلني يف السوق 

ت مالية، تتضمن فرض غرامات خمتلفة املشرع اجلزائري وضمن تشريع املنافسة، يقر بتوقيع عقو
ا ممارسة مقيدة للمنافسة4ومتنوعة حبسب احلاالت         .5، من قبيل املخالفات املكيفة على أ

لس املنافسة أن يصدر يف حق كل شخص طبيعي  بصفةساهم شخصيا و  ،كما ميكن 
ار دين قدرها مليوينغرامة مالية  ،تنفيذهايف و  احتيالية يف تنظيم ممارسة مقيدة للمنافسة

يف حق كل مؤسسة ثبت  جد  000.500ألف دينار  خبمسمائةج، وغرامة د  000.0000.2
ا يف تقدميها، أو مل تقدمها يف اآلجال  او تعمدها يف تقدمي معلومات مضللة، أو غري كاملة أو 

لس يف توقيع بعض الغرامات املالية ،6القانونية املقررة هلا عن كل عملية  ،هيك عن صالحية ا
  .7جتميع خمالفة للتشريع

 يف ختضع األوىل مةالغرا نكو  يف اجلنائّية ماتاالغر  عف ةلاملستق اإلدارية  طاتلالسّ  اهتفرض اليت املالية تو العق ختتلف -  1                                                           
 للذي ميثااملخالفات و  نالّتعويض الناشئ ع نع لفوختت ،قّتحديد املسبّ لمعايري أما الثانية فتخضع ل نفة ملخمت موعة اهحتديد

 اخلزينة إىل تدفع اليت ةلاملستق اإلدارية طاتلالسّ  اهتفرض املالية تو العق عكس املالية هذمت ب إىلهمضرور ويذلحقا خاصا ل
 بريوت، لتوزيع،او  لنشراو  ساترادلل اجلامعية املؤسسة ،زاءاجلاإلجرام و  ملع لأصو  ،ماملنع عبد نيمالس : أنظر يف ذلك ؛.العمومية
  .474، ص 1996

  .44املرجع السابق، ص  ر العطور، -  2
ت اإلدارية املالية إىل جانب  - 3 ، يتمثل يف عقوبة املصادرة اإلدارية اإلداريةالغرامة يشري الفقه إىل نوع آخر من العقو
)confiscation(،   ا القاضي ا نقل مال معني إىل الدولة بدون مقابل، ويف هذا األصل عقوبة جزائية ينطق  واليت يقصد 

نوع من كعقوبة تكميلية، إال أنه وبسبب عدم وجود أي نص قانوين يبيح للسلطات اإلدارية املستقلة إمكانية توقيع هذا ال
ت اإلدارية املالية، مت التجاوز عن احلديث عنه يف هذا البحث : ألكثر تفاصيل حول املصادرة كعقوبة إدارية مالية أنظر. العقو

  . 93-88 ص، ، ص2014، مكتبة الوفاء القانونية، اإلسكندرية، 1.عماد صواحلية، اجلزاءات اإلدارية العامة، ط 
4- ZOUAIMIA Rachid, Le droit de la concurrence, Éditions Belkeïse, Alger, 2012, p.p. 211.  5 -  ملناف03-03املعدل واملتمم لألمر رقم  12-08من القانون  26تنص املادة  :" ..سة، املعدل واملتمم على أنه، املتعلق 

من مبلغ رقم األعمال من غري الرسوم، احملقق يف اجلزائر خالل آخر سنة مالية خمتتمة، أو بغرامة تساوي   %12بغرامة ال تفوق 
على األقل ضعفي الربح احملقق بواسطة هذه املمارسات، على أال تتجاوز هذه الغرامة أربعة أضعاف هذا الربح، وإذا كان 

  .د ج 6.000.000 تتجاوز ستة ماليني دينار مرتكب املخالفة ال ميلك رقم أعمال حمدد، فالغرامة ال
  .مرجع سابقتمم، م، معدل و 03-03من األمر رقم  59واملادة  57املادة  -  6
  .مرجع نفسهتمم، م، معدل و 03-03من األمر رقم  1مكرر  62مكرر،  62، 62، 61ملواد ا -  7
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ديدي، هذا  وقد أجازت أحكام قانون املنافسة سلطة هذا األخري فرض غرامات ذات طابع 
خري) جد  150.000(يف حدود ال تقل عن مائة ومخسني ألف دينار  يف حالة  ،عن كل يوم 

لس   .1تسجيل عدم االمتثال لألوامر واإلجراءات اليت يتخذها ا
ء والغاز فهي بدورها متتلك صالحية فرض غرامات مالية عن   أما لنسبة للجنة ضبط الكهر

  .2كل خمالفة ألحكام التشريع
أجاز  ،127يف حني أن قانون سلطة ضبط الربيد واالتصاالت االلكرتونية وضمن مادته 

ت مالية على كل متعامل مل ميتث مبدأ التناسب يف ل لالعذار املوجه له، مع مراعاة تسليط عقو
          .3ذلك

نه وخالفا للغرامة اليت تصدر عن القاضي اجلزائي، واليت حيدد هلا املشرع حدا  خنلص للقول 
أدىن وآخر أقصى، فإن سلطات الضبط االقتصادي تفرض غرامات مالية مرتفعة نوعا ما، مع متيزها 

  .لطابع املختلف واملتغري حسب كل سلطة على حدا
  ت غري املاليةالعقو  /نيا

مكان سلطات الضبط االقتصادي أن تصدر قرارات إدارية  جبانب ما مت التطرق إليه سابقا، 
ا،  ،فردية ت غري مالية، تصدر يف مواجهة كل خمالف للقوانني والتنظيمات املعمول  تعد مبثابة عقو

  .4االمتيازاتاحلرمان من بعض احلقوق  أو خرية وتستهدف هذه األ
ت سالبة للحقوق  ت بني عقو ت )أ(وعلى هذا األساس، ميكن أن ترتاوح هذه العقو ، وعقو

ت معنوية )ب(مقيدة للحقوق  إلضافة إىل عقو   ).ج(، 
  
  
  

  .مرجع نفسهتمم ، م، معدل و 03-03من األمر رقم  58، 46، 45املواد  -  1                                                           
ء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، املعدل واملتمم على أنه 01-02من القانون رقم  148تنص املادة  -  2 لكهر : "... املتعلق 

من رقم أعمال السنة الفارطة للمتعامل مرتكب املخالفة، دون أن يفوق مبلغ مخسة ماليني )  %3(يف حدود  ثالثة يف املائة 
يف حالة العود، دون أن يفوق عشرة ماليني  ) %5( إىل مخسة يف املائةويرفع  ،)دج 5.000.000(دينار
  ).دج 10.000.000(دينار

  .، مرجع سابق04-18من القانون رقم  127املادة  -  3
  . 134مرجع سابق، ص ودة ،فدمحم سعد  -  4
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ت السالبة للحقوق    - أ  العقو
تتشكل  عتبارها تستهدف قمع  طرها وأشدها وقعا على املخالفني،أخ هذه العقو

ائية عن طريق املخالفات املرتكبة،  اء وجودها من خالل سحب حقوق األشخاص بصفة  وذلك 
اء املهام واألنشطة    ).2(، وسحب االعتماد والرتاخيص )1(إ

اء املهام واألنشطة -1  :من خالل إ
مت جتسيد هذه العقوبة على مستوى كل من الغرفة التأديبية والتحكيمية للجنة تنظيم عمليات 

 جزئهكله أو ر النشاط حمل احملالفة،  حظقوبة خالل صالحيتها يف اختاذ ع البورصة ومراقبتها، من
ائية ا فرض عقوبة اإلغالق النهائي للمؤسسات  ،1وبصفة  مكا ء والغاز اليت  وجلنة ضبط الكهر

إلضافة إىل  اليت ميلكها الشخص املعاقب، يتأرجح ذلك من املؤسسة الواحدة إىل بعضها أو كلها، 
  .عقوبة املنع من ممارسة النشاط املهين أو  اإلمجايل حمل املخالفة

 :سحب االعتماد والرتاخيص -2
لسحب النهائي للرخصة من  ،سلطة ضبط الربيد واالتصاالت االلكرتونيةمكان  أن تقوم 

، على أن يصدر ذلك يف مرسوم 04-18من القانون  127 املعاقب مبوجب املادة املتعامل
بصالحية  ،املعدل واملتمم 01-02من القانون رقم  149كما أقر املشرع مبوجب املادة ،  2تنفيذي

ء والغاز ، 3من فرض عقوبة سحب رخصة االستغالل يف حالة التقصري اخلطري ،جلنة ضبط الكهر
إلضافة   ،إىل جلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتهاعلى أن يسجل ذلك صراحة يف قرار السحب، 

لألحكام  كلما ثبت خمالفتهم  ،اليت أسند هلا سلطة توقيع عقوبة سحب االعتماد على كل الوسطاء
  .4التشريعية والتنظيمية املنظمة هلم

 
  .، معدل ومتمم، مرجع سابق10-93من املرسوم التشريعي رقم  55املادة  -  1                                                           

  .، مرجع سابق04-18من القانون رقم  124املادة  -  2
  .، معدل ومتمم، مرجع سابق01-02من القانون رقم  141املادة  -  3
أنظر  . مرجع سابقاملتعلق ببورصة القيم املنقولة، املعدل واملتمم،  10-93من املرسوم التشريعي رقم  55/2املادة  راجع -  4

، املتعلق بشروط اعتماد الوسطاء يف عمليات البورصة 03/07/1996املؤرخ يف  03- 96نظام رقم المن  47كذلك نص املادة 
م ومراقبتهم ، سابق اإلشارة إليه، واليت تنص على أنه  خمالفة إحدى إجراءات  - : تشكل خمالفة على وجه اخلصوص :"وواجبا

لتزام مت االكتتاب فيه لدى اللجنة -خمالفة إحدى قرارات اللجنة،  -هذا النظام،  عدم التسليم يف األجل احملدد  - ، التقصري 
ا اللجنة،  لتحقيق -وثيقة أو معلومة تطالب   ا اللجنة نفسها أو عن طريق عون كلفته      ."...،رفض تسليم وثيقة طالبت 
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ت املقيدة  للحقوق     - ب  العقو
ا متس حبقوق املخالفني بشكل  وهي العقوبة املصنفة يف املرتبة الثانية مقارنة لسابقتها، حبكم أ

، وسحب الرتاخيص )1(مؤقت، وتتمحور هذه األخرية يف كل من وقف املهام واألنشطة بصفة مؤقتة 
   ).ب(مؤقتة بصفة 

 املنع من ممارسة املهام والنشاط مؤقتا -1
ا، اليت التأميناتعلى  اإلشرافأسند املشرع خبصوص هذه العقوبة لكل من جلنة  فرض  مكا

، 1بتعيني أو دون تعيني وكيل متصرف مؤقت ،عقوبة اإليقاف املؤقت لواحد أو أكثر من املسريين
يف توقيع عقوبة على كل وسيط خمالف لألحكام التشريعية  ،ورصة ومراقبتهاوجلنة تنظيم عمليات الب

لقطاع   .2والتنظيمية املرتبطة 
 سحب الرتاخيص بصفة مؤقتة -2

من  سلطة ضبط الربيد واالتصاالت االلكرتونية،مت تفعيل هذه العقوبة على مستوى كل من 
انتهاك يف حالة  ،خالل سلطتها يف التعليق الفوري لرخصة إنشاء واستغالل الشبكات العمومية

ء والغاز، أين تقوم وجلنة ،3املقتضيات اليت يستدعيها الدفاع الوطين واألمن العمومي  ضبط الكهر
، مع إمكانية اختاذ عقوبة 4بسحب رخصة االستغالل بصفة مؤقتة، ولفرتة ال تتجاوز السنة الواحدة

ق املؤقت هلذه الرخصة ملدة ترتاوح يوما، أو التعلي 30التعليق الكلي أو اجلزئي للرخصة ملدة أقصاها 
  .5سلطة الضبطتخذه ت ةأو ختفيض مدته يف حدود سن ،أشهر) 03(شهر وثالثة ) 01(ني واحدب

ت املعنوية  - ج  العقو
ت، واقتصاره الطابع حبكم على  ااإلصالحي والتحذيري الذي يتسم به هذا الصنف من العقو

م ، فقد تناوهلا املشرع من خالل ثالثة مظاهر تتمثل 6حتذير املتعاملني املخالفني من تكرار خمالفا
  .أساسا يف كل من اإلنذار، التوبيخ، ونشر القرارات

  .، مرجع سابقمعدل ومتمم، 07-95من األمر رقم  241املادة  -  1                                                           
  .، مرجع سابقومتمم، معدل 10-93من املرسوم التشريعي رقم  55/2املادة  -  2
  .، مرجع سابق04-18من القانون رقم  129املادة  -  3
  .، معدل ومتمم، مرجع سابق01-02من القانون رقم  149املادة  -  4
  .، مرجع سابق04-18من القانون رقم  36املادة  - 5
 ختصص ،مو لالع يفه ادكتور  دةهاش للني رسالة ئري،ااجلز  نالقانو  يف املنقولة القي يف املستثمر ادخار محاية فاتح، مولود آيت -  6

 =تسوية منازعات"توايت نصرية،  ،.409ص  ،2012وزو،  الّسياسّية، جامعة مولود معمري، تيزي مو للعق وااحلقو  ّيةلك ،نقانو 
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ت التأديبية يت كدرجة أوىل يف سلم العقو ألساس حتذير  ،فاإلنذار كعقوبة معنوية  يستهدف 
هذا اإلجراء التدبريي على سلطات الضبط املعهود إليها  مت تكريس، وقد 1هاملخالف من تكرار خمالفت

السالف الذكر،  04-18من القانون  118، كما أشارت إليه املادة تنظيم النشاط املايل واملصريف
لتدخل الفوري ملنع النفاذ إىل شبكات و نذار املتعامل    . أو خدمات االتصاالت/واملتعلق 

واملستنكر للمخالفة  االحتقاريوبيخ فهو أكثر حدة وقوة من اإلنذار لطابعه أما فيما خيص الت
املعدل  10- 93من املرسوم التشريعي رقم  55، وقد أقر املشرع هذه العقوبة مبوجب املادة 2املقرتفة
ديبية  07-95من األمر رقم  241واملادة  ،واملتمم املعدل واملتمم، ويبقى نشر القرارات كعقوبة 

مأشدها وفقا ملساسها بسمعة األشخاص وزعزعة  ،صادرة عن سلطات الضبط االقتصادي  ،الثقة 
ال االقتصادي على مستوى سلطتني جملس املنافسة من خالل السماح له : وقد جسدها املشرع يف ا

وكذا ، 3مستخرجات من قراراته وكل املعلومات األخرى، عن طريق أي وسيلة إعالمية أخرى بنشر
ء والغاز، وذلك بنشر على مستوى جلنة   .4وشهر قرارات العقوبة الصادرة عنها ضبط الكهر

   
  

 مرية، جباية، ص ن، جامعة عبد الرمحاقاحلقو  ، كلية2010، 01القانوين، عدد  بحثلة األكادميية لل، جم"املالية اقاألور  قسو =                                                                                                                                                                                     
109 .   

 راسة د :مالعا فملوظاو  الشرطة ضابط ىلع قالتطبي مع التأديبية لعقوبةاو  التأديبية اجلرمية بني تناسب دمحم، محدأ سيد دمحم -  1
  .243 ص ،2008  اإلسكندرية، احلديث، اجلامعي املكتب لفرنسي،او  املصري نالقانو  نم ل ك بني مقارنة

  . 244املرجع السابق، ص دمحم، محدأ سيد دمحم -  2
  .عدل ومتمم، مرجع سابقم، 03-03من األمر رقم  49/2املادة  -  3
  .، معدل ومتمم، مرجع سابق01-02من القانون رقم  155املادة  -  4
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اليت أفصح عنها املشرع اجلزائري، وهو يف  قصاءلتنافس واإلاجبانب ما مت استعراضه من مظاهر 
لسلطة القضائية،   معرض تقدميه للصالحيات التنازعية كرؤية جديدة ملفهوم اإلدارة الفاعلة وعالقتها 
جتسدت من خالل كل من االختصاص التحكيمي والقمعي، واليت كانت مبثابة إظهارا لرغبته اجلاحمة 

 ضبط القطاعات االقتصادية، وكانعكاس حتمي ملا فرضته يف التوجه حنو رفض التدخل القضائي يف
متطلبات وأهداف الضبط االقتصادي، تطفو أوجه أخرى للعالقة جتعل من الرابطة بني سلطات 
خذ منحا أكثر  ليونة ومرونة، يف صورة كل من التكامل والرقابة،   الضبط االقتصادي والقضاء 

  .       األجهزة الفاعلة يف العملية الضبطيةكمشهدين لدعم وتوطيد أواصر الرتابط بني 
الدولة الرقايب على النشاط االقتصادي واألهداف اجلوهرية اليت تسعى جاهدة فانطالقا من دور 

لدرجة األوىل، ومن خالله محاية لتحقيقها لعل أبرزها هو  محاية احلقوق األساسية للمواطنني 
حة الفرصحتقيق متكني احلقوق و على  والعمل  املنافسة   .التوازن يف إ

ال االقتصادي والسيما جملس املنافسة كناظم عام  فباإلضافة إىل السلطات الضابطة يف ا
ملقابل  للمنافسة اليت عهد هلا مهمة السهر على احرتام السري احلسن للنشاط االقتصادي، يتجلى 

نوين للممارسة الضبطية، رغم الدور القضائي يف هذا الصدد، من خالل اضطالعه مبراقبة الشق القا
ا هذه النشاطاتاأل   .1بعاد االقتصادية احملضة اليت تتسم 

وترتيبا على ذلك تتشكل عالقة للتكامل بني هذه األجهزة، سيتم التعامل معها على ضوء 
  إحدامها جيسد الدور التكاملي واآلخر يقف على النقائص املخلة به،  : مظهرين

نفراد جملس فاملظهر األول جيسد هجران  حادية االجتاه التكاملي، القاضي  االعتقاد السائد 
ا يف جمال فض املنافسة يف التدخل ليكمل دور القاضي، السيما  املسامهة اإلجرائية اليت يقوم 

، 2فحسبالقاضي على ممارسة دوره الرقايب الالحق يقتصر  نييف ح النزاعات املعروضة على القاضي،
من خالل رقابته ملشروعية القرارات الصادرة عن جملس املنافسة، إال أن احلقيقة غري ذلك، فبوسع 

الدولة : ، رسالة لنيل شهادة املاجستري يف احلقوق، فرع"يف القانون اجلزائري االقتصاديسلطات الضبط " بومجلني وليد،  -  1                                                           
 .184، ص2006/2007، جامعة اجلزائر، اإلداريةواملؤسسات العمومية، كلية احلقوق والعلوم 

2- Aissaoui Azdine «L’intégration  des  autorités  de  régulation  dans  l’ordre  institutionnel »,  
les  rapports entre instances de régulation et juridiction, in ZOUAIMIA Rachid (s/dir), Le 
droit de la régulation à l’épreuve des impératifs de bonne gouvernance, rapport de recherche 
C. N. E. P. R. U, Université de Bejaia, 2008, p.6.     
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أو بشكل غري مباشر، ولعل أبرزها ، 1القاضي أيضا أن يتدخل بصورة مباشرة كلما طلب منه ذلك
. ية إزالة التجرميقمعه لبعض املخالفات املرتكبة يف بعض القطاعات املضبوطة اليت مل متسها عملحالة 

وهكذا تتضح لنا بعض مالمح التعاون املتبادل، فكلما توقف جهاز عن املتابعة بسبب حدود 
  .كمال دور اجلهاز األولإل  اآلخرتدخل وجب صالحياته واختصاصاته 

فهو ما مت تسجيله على املشرع من إغفال وهو بصدد تعداد نقاط التكامل بني أما الثاين 
ا املساساجلهازين للعديد   بتجانس النظام القانوين،  من املبادئ ذات األمهية البالغة، من شأن غيا

هيك عن نقائص  وإحداث حالة من الفوضى والعشوائية يف توزيع االختصاص ين األجهزة املعنية، 
ذا التكامل تراجع الدور  علىالبعد التكاملي ، وهو ما سيتم التعرض له من خالل أثر أخرى خملة 

           ).      الفصل األول( القضائي
يف حني أن عالقة الرقابة اليت تربط السلطات القضائية جتاه سلطات الضبط االقتصادي، 

، رغم  ت واحلقوق املكفولة دستور  مافيتحكم فيها مبدأ املشروعية وما يستهدفه من صيانة للحر
ا لسلطات الضبط االقتصادي من اعتبارات،  للخصوصية يف النظام القانوين وحساسية املهام املعهود

  . وما تضفيه عليه استقالليتها من حصانة ضد أي رقابة سلمية أو وصائية
ملعاينة لكيفية تطبيق القانون من طرف  فالرقابة القضائية كوسيلة قانونية وقضائية تتصدى 

غري املشروعة إىل الشرعية سلطات الضبط االقتصادي، مما حيفز على رد كل القرارات أو املمارسات 
لتايل املبدأ األساسي الذي يتيح التأطري القانوين لتصرفات هذه  مبا يضمن سيادة القانون، وتشكل 

لدرجة األوىل اهلادفة إىل تطبيق القانون  ،السلطات الضابطة، فهي تبقى حمتفظة بوظيفتها القانونية 
وعلى العموم يتدخل القاضي عند كل  ،حمضحىت وإن كانت الوظيفة الضبطية ذات بعد اقتصادي 

ت ت املوضوعية واإلجرائية السابقة عند توقيعها للعقو ، انتهاك سلطات الضبط االقتصادي للضما
 ).الفصل الثاين(  تراجع الدور القضائيوأثره على الدور الرقايب وهو ما يتم بيانه على ضوء 

 

، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف القانون، فرع قانون "دور اهليئات القضائية العادية يف تطبيق قانون املنافسة" موساوي ضريفة، -1                                                           
  .3، ص2011املسؤولية املهنية، كلية احلقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 



  
  
  األول لفصلا  

  تراجع الدور القضائي علىالبعد التكاملي أثر 
  

 تكريس التعاون بني سلطات الضبط االقتصادي والقضاء: األول املبحث  
 حمدودية الدور التكاملي بني سلطات الضبط االقتصادي : املبحث الثاين

  والقضاء
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يتأكد خيار املشرع اجلزائري يف تبين ، 19961من دستور  37من خالل استعادتنا لنص املادة 
 ،ذا التوجه الليربايل الذي من غري املمكن احلديث عنههلنظام اقتصاد السوق بصورة واضحة وصرحية، 

رزة متكن كل األطراف الفاعلة يف  دون التطرق وربطه مببدأ املنافسة احلرة، ملا هلذا األخري من مكانة 
ال االقتصادي حسن العروض واخلدمات، وإتنهاج أفضل السبل  ،ا من استقطاب املستهلك 

  .ربح ممكن اخليارات، سعيا منه لتحقيق أوفرو 
املنافسة ضمن إطارها القانوين واحملدد، وعدم تركها  إال أنه ويف مقابل ذلك يستوجب وضع هذه

ألساس إىل أخطار قد متس بتوازن السوق، كما عرب عنها ،لالحنراف وال الفوضى  .J »املفضية 
Ibert » 2بقوله :  

« à dose modérée, c’est un excitant, à dose massive, un  poison »  على النشاط االقتصادي متطلعة إىل حتقيق عدة وعلى هذا األساس، متارس الدولة رقابتها
لدرجة األوىل، ومن خالله محاية املنافسة والسهر على  ،أهداف لعل أبرزها هو محاية املواطنني 

  . 3الوصول إىل تكافؤ للفرص
وعلى رأسها جملس املنافسة كنمط مستحدث لضبط  ،فإىل جانب سلطات الضبط االقتصادي

سهر على احرتام السري احلسن للنشاط االقتصادي، يظهر دور السلطة السوق، أوكلت هلا مهمة ال
ال من خالل اضطالع القاضي مبرا هذا النشاط  قبة اجلانب القانوين رغم امتيازالقضائية يف هذا ا

ت العامة املكفولة دستور   .4لبعد االقتصادي احملض، وهذا ما يدخل يف نطاق احلر
فالتسليم بوالية الضبط جلانب سلطات الضبط االقتصادي دون سواها، ينفيه مضمون املادة 

املتعلق بقانون املنافسة املعدل واملتمم، اليت ومن خالل عبارة -03- 03الثالثة الفقرة هـــــــــــــــــ من األمر 
، املعدل 1996ديسمرب  08 صادر يف، 76ج، عدد  .ج.ر  .ج، 1996ديسمرب  07مؤرخ يف ، 1996دستور سنة  -1                                                           

- 08، والقانون رقم 2002أفريل  14 يف، صادر 25ج، عدد .ج.ر.، ج2002أفريل  10، مؤرخ يف 03-02لقانون رقم 
ؤرخ يف م، 01-16، والقانون رقم 2008نوفمرب  16 يف صادر، 63ج، العدد  .ج .ر .، ج2008نوفمرب  15ؤرخ يف م، 19
   .2016مارس  07 يف صادر، 14دد ع ،ج .ج .ر .، ج2016مارس  06

2 - BERT. J,«La gestion paradoxale des relations entre firmes concurrentes»,Rev. Fr. de  
gestion 2004/1, n°148, p. 158.  3- « Une  intervention  publique  pour  protéger  la  concurrence  et  l’égalité  des  chances  est  
a ussi indispensable à la liberté des entreprises que celle de la police pour protéger les 
citoyens  » BRAULT. D, L’Etat et l’esprit de concurrence en France, éd Economica, Paris, 
1987, p. 11.   4  - مذكرة لنيل "املتعلق حبماية املستهلك وقمع الغش 03-09:محاية املستهلك يف ظل القانن اجلديد رقم" ،صياد الصادق ،

  .151، ص2014، 1رية، ختصص قانون االعمال، كلية احلقوق، جامعة قسنطينةشهادة املاجستري يف العلوم القانونية واإلدا
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رع قد أوكل مهمة ضبط تؤكد أن املش..." كل إجراء أ كانت طبيعته صادر عن أية هيئة عمومية" 
لنظام التنافسي إىل أكثر من جهاز، وعليه فإنه ميكن هليئات  السوق وحماربة كل أشكال اإلخالل 

أن تقوم بضبط السوق إىل جانب سلطات الضبط  ،عمومية أخرى كاجلهات القضائية مثال
جهاز التدخل كلما  فهو مبثابة توزيع لألدوار يف إطار تكاملي تباديل، إذ مبقدور كل، 1االقتصادي

  .2توقفت صالحية اجلهاز اآلخر
يت مبوجبها مت فعلى حد عالقة التعاون بني القاضي وجلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، وال

ا -منح رئيس اللجنة يف حالة وقوع تصرف خيالف األحكام التشريعية والتنظيمية، واليت من شأ
إمكانية الطلب من القاضي استصدار أمر للمخالفني  -قولةاملساس حبقوق املستثمرين يف القيم املن

رها ، مل حيدث وأن نص املشرع يف موضع 3المتثال هلذه األحكام، ووضع حد للمخالفة أو إبطال آ
إال خبصوص  ،على هذا اإلجراء التكاملي بني القاضي وسلطات الضبط القطاعية األخرى ،آخر

  .ببعض االجراءات احملدودة  كما سنرى الحقا  دعمه 
فتبدو مسألة توزيع االختصاص ، 4أما يف جمال املنافسة ورغم احلدود اليت تعرتض طبيعة الدورين

املعدل واملتمم  03-03بني جملس املنافسة والقضاء وبشكل واضح، من خالل ما أكد عليه األمر 
  .سة بشكل شبه كليوهو ما سترتكز عليه الدرا، 5يف أكثر من موضع

                                                           1- MARAIS  Bertrand, Droit  public  de  la  régulation  économique,  Presse  de  sciences  PO  
et  Dalloz,  Paris, 2004, 2004, p. 482.   2  -  ،80، ص2003القاهرة، املاحي حسني، تنظيم املنافسة، دار النهضة العربية.  

  .معدل ومتمم، مرجع سابق ،املتعلق ببورصة القيم املنقولة 10-93من املرسوم التشريعي رقم  40املادة  - -  3
4 -DUPUIS-TOUBOL (F),«Le juge en complémentarité du régulateur, la régulation  
économique,»,  in  FRISON  ROCHE   (M-A),  (s/d  de),  les  régulations économiques:  
légitimité  et  efficacité,  PRESSES  DE  SCIENCES  PO/  DALLOZ, Paris, 2004,p.135. 

رتخيص أو رفض اإلقرار بلس املنافسة صالحية  قد منحت من ذات األمر 44/02املادة على سبيل املثال جند إذ  -  5
ملنافسة،  ا املساس  القضائية السلطات  ختصاصمبقضاها املشرع  يعرتفجند مواد أخرى ويف املقابل التجميعات اليت من شأ

جليا تكريس املشرع لتوزيع االختصاص  وهكذا يتضحمن نفس القانون،  63و13،48 من قبيل املواديف تطبيق قانون املنافسة، 
لس والقضاء  لنتيجة يف تطبيق أحكام قانون املنافسة على األشخاص املخالفني لقواعده، بني ا يظل القضاء حمافظا على و

ت أ كان نوعها اختصاصه يف مثل هكذا دعاوى تنافسية لينا حسن  زكي، قانون : ، للمزيد أنظر يف ذلك.عتباره حامي احلر
، 2006، دار النهضة العربية، القاهرة، )قانون املصري والفرنسي واألوريبدراسة مقارنة يف ال( محاية املنافسة ومنع االحتكار، 

   .357ص
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جاء سعيا من املشرع من أجل إجياد حيز للتكامل بني اجلهازين، السيما ما صرحت كل هذا 
من ذات األمر، واليت أكدت على الدور التكاملي املكرس بني جملس املنافسة والقضاء  34به املادة 

ملمارسات املقيدة للمنافسة، حىن وإن كان ا ملشرع قد فصل بصورة صرحية يف معاجلة القضا املرتبطة 
ما ميكن تسجيله من نقائص يف التكامل بني اجلهازين، من  إلضافة إىل، 1بني طبيعة كل منهما
بتجانس النظام جلملة من املبادئ الدستورية والتشريعية، متس ال حمالة  املشرعخالل عدم مراعاة 

ذا التكامل            .      القانوين، فضال عن نقائص أخرى خملة 
غري أن ذلك ال مينع من التسجيل على املشرع وهو بصدد تعداد نقاط التكامل بني اجلهازين 

ا املساس بتجانس النظام  إغفاله  التحكم يف العديد من املبادئ ذات األمهية البالغة، من شأن غيا
هيك عن القانوين، وإحداث حالة من الفوضى والعشوائية يف توزيع االختصاص ين األجهزة  املعنية، 

ذا التكامل            .      نقائص أخرى خملة 
وترتيبا على ذلك، جند أنه من الضروري وحنن يف سياق استيضاح اجلانب التكاملي بني 

املبحث (سلطات الضبط االقتصادي والقضاء أن تنطرق ملدى تكريس هذا اإلجراء من عدمه 
املبحث (والنقائص اليت تكتنف هذا الدور ، ومعاجلة حمدوديته على ضوء جممل اإلشكاالت )األول
  ). الثاين
  والقضاء سلطات الضبط االقتصاديتكريس التعاون بني : األول ثاملبح

ا ملاملشرع اجلزائري تبين من املعلوم  عيار الغاية يف تعريفه لفكرة الضبط، إذ حددها على أ
نشاء توازن بني القوى أ هي غايته األساسيةأسلوب  و احلفاظ على مستوى املنافسة يف السوق 

  .2ةاحلاضر احلفاظ على توازن القوى 
ال ميكن اعتبار استخالف سلطات الضبط االقتصادي للسلطات القضائية فوجتسيدا لذلك 

ائية لدور القاضي ال االقتصادي،  يف العادي سيسا على جممع الصالحيات املخولة هلا، إزالة  ا
ت هذا األخري الذي يظل صاحب الوالية واالختصاص األ  االشخاص،صيل يف محاية حقوق وحر

  .عدل ومتمم، مرجع سابقم، 03-03من األمر رقم  34املادة  -  1                                                           
2- FRISON-ROCHE Marie-Anne,« Définition  du  droit  de  la  régulation  économique »,  
Recueil  Dalloz,  N°  2,Paris, 2004, p. 126. 
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والذي قد يتدخل لضمان حتقيق جزء من األهداف اليت يرمي إىل حتقيقها قانون املنافسة ومن أمهها 
لتايل تبقى فرضية  ،1محاية املنافسة   .2ةجهزة جد قائمتكاملي بني هذه األ جو خلق و

 فقد سبق وأن أشر أن الطابع التكاملي مت التأكيد عليه يف أكثر من موضع منصوص عليه
املتعلق  03-03من األمر رقم  38فقد نصت املادة  املعدل واملتمم، 03-03مر ضمن أحكام األ
ميكن أن تطلب اجلهات القضائية رأي جملس املنافسة فيما خيص معاجلة القضا " :ملنافسة على أنه

ملمارسات املقيدة للمنافسة  بعد إجراء كما هو حمدد مبوجب هذا األمر وال يبدي رأيه إال  ،املتصلة 
لس قد درس القضية املعنية  .اإلستماع احلضوري، إال إذا كان ا

تبلغ اجلهات القضائية جملس املنافسة، بناء على طلبه، احملاضر أو تقارير التحقيق ذات الصلة 
 .".إليه لوقائع املرفوعة

ولتمكيننا من مالمسة عناصر التكامل يف األدوار يستوجب الرجوع بشكل حتليلي ومعمق 
الضافة  ىل االحكام العامة وبعض الشواهد االجنبية اليت أثبتت إلالحكام الناظمة لتشريع املنافسة، 

ا يف هذا امليدان   .خرب
الدراسة بشكل جدي فاالقتصار على جملس املنافسة كضابط أساسي وحيد للمنافسة ال خيدم 

حادية االجتاه التكاملي فهو أمر جمانب للصواب، فليس مبفرده جملس املنافسة  جع، أما االعتقاد  و
، واقتصار هذا االخري على الدور الرقايب الالحق، مبعىن رقابة العادي من يتدخل ليكمل دور القاضي

بناء على إخطار اء بصورة مباشرة مشروعية قرارات جملس املنافسة، بل قد حيدث وأن يتدخل القض
صالحياته لزم اجلهاز  النتهاءتوقف جهاز عن املتابعة ونتيجة هلذا فإنه كلما  سلطات الضبط،من 
  .سد شغورهخل قصد إكمال دور اجلهاز األول و خر التداآل

سامهة سلطات الضبط االقتصادي  ممن خالل  ،وهكذا ميكن أن تتجسد صورة التكامل بشقيه
 دور سلطات الضبط االقتصاديتكملة القضاء لوتدخل ، )املطلب األول( ل لدور القضاء كمكم

  .)املطلب الثاين( يف العمية الضبطية
  
  

، رسالة لنيل درجة دكتوراه دولة يف القانون اخلاص، كلية "دراسة مقارنة: احلماية القانونية للمستهلك يف اجلزائر" بودايل دمحم،  -  1                                                           
  .2، ص2003حلقوقـ جامعة جياليل اليابس، سيدي بلعباس، ا

2- AISSAOUI Azdine, op.cit.,  p.01.  
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  كمكمل لدور القضاء  سلطات الضبط االقتصادي: املطلب االول
ت العامة بصرف  لقضاء كحامي أساسي للحر يف  النظر عن الدور اهلام الذي أصبح يناط 
ال  قلمه مع خصوصيات املنازعة االقتصادية، وإجياده حللول كفيلة بفض ا االقتصادي، من خالل 

ذات  كافيا لالستجابة ملتطلبات العملية الضبطية ال يعدإال أن ذلك ، 1النزاعات املعروضة عليه
لتصدي ملثل هذه القضا تسمح مكانيات إالطابع املعقد واحلركي املتسارع، وما يستدعيه ذلك من 

   .وهو ما ال جنده متاح لدى القضاء ،2طرق خاصة حللهاو ذات الطبيعة والصبغة اخلاصة 
فهو من جهة عاجز عن التدخل يف املنازعة بصفة مباشرة لعدة قيود، من قبيل أنه ال ميكنه 

ا، كما أن مو اليت املسائل يف إخطار نفسه بنفسة واحلكم إال  قعه من العملية يكون قد أخطر 
هيك الضبطية ال يساعده على بناء عالقات حوار وإعالم مباشرة ومتبادلة مع األ عوان االقتصاديني، 

السيما  صعوبة   ،، ومن جهة أخرى تعرتضه معضالت حادة3عدم قدرته على اختاذ قرارات فردية عن
سلطات الضبط تمتع به توهذا خبالف ما  ،إختيار العقوبة اليت تتناسب مع املخالفة املقرتفة

لس أثناء تقديره ابضمان عدم تعسف  تسمح له  ،جملس املنافسة من معايريديدا حتاالقتصادي و 
ت  املعمول به يف املواد " مبدأ التناسب"،كاعتماده على 4املوقعة على مرتكيب هذه املمارساتللعقو

   .املنافسة أمرا ملحا للغايةمما جيعل فرضية استنجاد القاضي مبجلس  ،5اجلنائية يف األصل
لس املنافسة فيكون تدخله مكمل لدور القاضي، سواء تدخل هذا  وهنا يربز الدور التكاملي 

، أو مت الطعن يف قرارات جملس املنافسة )الفرع األول(األخري يف املنازعة التنافسية بصورة مباشرة 
  ).  الفرع الثاين( فتدخل بشكل غري مباشر 

ال الضبطي يف حالة التدخل املباشر : الفرع األول   للقاضي يف ا
 تتأكداملتعلق بقانون املنافسة املعدل واملتمم،  03-03من االمر  48على ضوء نص املادة 

يف أن يرفع دعوى  ،أحقية كل شخص طبيعي أو معنوي يرى نفسه متضررا من ممارسة منافية للمنافسة
لة االكادميية للبحث "بني التنافس والتكامل: حول العالقة بني هيئات الضبط املستقلة والقضاء" عيساوي عز الدين،  -  1                                                            ، ا

  .251القانوين، املرجع السابق، ص 
2- DUPUIS-TOUBOL (F), op.cit., p.138.  3  -  ،187-186بومجلني وليد، املرجع السابق، ص ص.  

  .، معدل ومتمم، مرجع سابق03-03من األمر   63املادة  -  4
  .329-321موكة عبد الكرمي، مرجع سابق، ص ص، -  5
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لتعويض عن الضرر الذي أصابه، ويف الوقت  ،قضائية أمام اجلهات القضائية املختصة ها  مطالبا إ
  .شروعةاملنفسه إبطال تلك املمارسة غري 

عوان من أجل انصاف املتضررين من األ حدى مظاهر التدخل املباشر للقاضيفهذه إ
مكانية جلوء جملس املنافسة ذاته إىل القضاء متأسسا  إمن خالل  هاالقتصاديني، لتتواىل تدخالت

بطال املمارسة املنافية للمنافسة، أين يؤول االختصاص كمدعي، يتوىل حينها رئيسه رفع دعوى إل
عتبارها لس قضاء اجلزائر ممثال يف احملاكم املدنية والتجارية بطال هذه إتنفرد بوالية النظر يف من ، 

    .قا، سواء مت ذلك بشكل جزئي أو كلي كما سنرى الحاملنافية للمنافسة التصرفات
كما ميكن أن يكون التدخل مباشرا يف حالة عدم االستجابة الودية واالختيارية للعون 

لتنفيذ يف وضعية وهنا  ،االقتصادي لتنفيذ القرارات الصادرة عن جملس املنافسة ضده يظهر القائم 
لقاضي لتنفيذ القرار جربا   .املستنجد 

ق يف حالة سلوك املتضرر لطريق االزدواجية خرى لتدخل القاضي املباشر فتتحقأما الصورة األ
بطال املخالفة والتعويض عنها، ويف يف رفع دعواه،  مكانه رفع دعوى أمام القضاء للمطالبة  إذ 

النزاع عتبار أن بدأ ازدواجية اإلجراءات، مل منه  دون خمالفة ،نفس الوقت خيطر جملس املنافسة بذلك
  .1خيتلف أمام اجلهازين مبدئيا

هذا خبصوص القاضي العادي أما نظريه االداري فله كذلك أن يتدخل كضابط مباشر يف جمال 
إ اليت تتيح لكل من له مصلحة وتضرر  .م .إ .من ق 946الصفقات العمومية، وهو ما تؤكده املادة 

لتزامات االشهار واملنافسة ابرام  تقوم عليها عملية اليت تعد من أبرز املبادئ اليت ،بسبب االخالل 
  .العقود والصفقات العمومية، أن يتقدم بعريضة أمام احملكمة االدارية املختصة

مهية الدورترتيبا على ما س احملوري والبارز الذي أضحى ميارسه القاضي  بق، ميكن االعرتاف 
ال الضبطي، إال أن ذلك ال يعكس كل متطلبات العملية الضبطية وهو ما يسرتعي تدخال من ، يف ا

ال التنافسيلس املنافسة لتكملة دور القاضي يف ظل حمدودية صالجم ، كما يرجع )أوال( حياته يف ا
   ).نيا(االقتضاء عند سلطات الضبط االقتصادي القضاء لطلب استشارة 

  
                                                           1- POSY René,«le rôle du conseil de la concurrence et du juge judiciaire en Algérie et en 

France en  droit  des  pratiqu e  anticoncurrentielles,  aspect  procéduraux »,IN  ;l’Algérie  en  
mutation (l’instrument  juridique  de  passage  a  l’économie)  sous  le  direction  de  
ROBERT  charvin  et GUESMI Ammar, l’harmattan, S.L.E, 2001, p.p.161-177.cf. p.168. 
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ال الضبطي/   أوال   نطاق صالحيات القاضي يف ا
تتفاوت درجة تدخل اهليئات القضائية يف العملية الضبطية، فأحيا يظهر القاضي كضابط من 

جديدة يف هذا اإلطار الدرجة االوىل يقف إىل جانب جملس املنافسة مستوا ودرجة، ويكون له وظيفة 
 تعد كما يربز أحيا أخرى يف صورة ضابط من الدرجة الثانية، أين،  1القانون اجلديداالقتصادي و 

قرار املطعون يف مشروعيته إىل حد تعديله ومراجعته، وهو ما ينظوي حتت لللغاء إصالحياته جمرد 
بطال املمارسات املنافية للمنافسة والتعويض إ ةواليبالضافة إىل إنفراده  ،منازعات القضاء الكامل

   .عنها
ال الضبطي يؤكده الواقع ف حنصار صالحيات القضاء يف ا العملي قبل النصوص، فهو القول 

لنمطية يف التفكري والتحليل، األمر  أين ،فهم التقليدي للقوانني والقضاء التقليديلل امازال أسري  ميتاز 
وكذا السهر على  ،تتطلب منه احلرص على حتقيق املنفعة العامة ، اليتالذي ال خيدم الوظيفة الضبطية

 لعب يلزمهمما  ،عميق يف امليدان القضائي حتول يعينمسايرة كل ما هو مستجد يف هذا النطاق، مما 
ال االقتصادي عن دوره الالحق للسوق املعيق له يف  ممارسة اختصاصات  فضال ،دور فعال يف ا

 .2ضبطية حقيقية
ليبقى االختصاص األصيل يف عملية الضبط مكفول لسلطات الضبط االقتصادي، فهي من 

امش كبري يف تقدير  ختصاصات ضبطية 3املخالفة والعقوبةحتضى   غائبة متاما لدى، وتتمتع 
 توقيع غرامات ضد مرتكيب املخالفات التنافسية، وهذا متاشيا معهذا األخري  ليس بوسعفالقاضي، 

قمع التصرفات غري مشروعة، أين ل بديلة أساليبدفعت إىل ظهور فهي من ظاهرة إزالة التجرمي، 
وأداة خلدمة الضبط االقتصادي،  سلطات الضبط االقتصادي تسليط الغرامات من اختصاص  أضحى
، ائيا عن هذه القضاحيق له تسليط هذه الغرامات مت استبعاده كان الذي  اجلنائي القاضي  كما أن

ال التنافسي،  تدخله حمتشماأصبح و   .4نسبية ظاهرة إزالة التحرميل لنظر يف ا
 Redoutableوسيلة مرعبة ك»  « L ‘auto saisineخطار التلقائي إلادون نسيان ميزة 

جلنة تنظيم ىل اللجنة املصرفية، وبدرجة أقل الضافة اللتدخل دون انتظار،  جملس املنافسةيف يد 
                                                           1 -LES ECHOS, Le régulateur de marché et le juge judiciaire, Voir sur le site;  

www.leclubdesjuristes.Com 2-  AISSAOUI Azdine, op.cit, p.6. 3  - ال االقتصادي واملايل" الدين، عيساوي عز   .76، مرجغ سابق، ص"السلطة القمعية للهيئات اإلدارية املستقلة يف ا
4- AISSAOUI Azdine, op.cit, p.p.2 - 7.  
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األشخاص أما القاضي فال حيق له التدخل إال إذا مت إخطاره من طرف  ،1ومراقبتهاعمليات البورصة 
حلكم مبا طلبه اخلصوم، أما ما مل يطلبه اخلصوم فهو ال ، و الذين هلم مصلحة يف القضية هو ملزم 

اف جملس املنافسة مثال أما يعنيه،   .2له صالحية اختاذ تدابري عامة حىت يف مسائل مل خيطر 
 قيام القضاء مبهام استشارية، يف حني خول القانون لبعض األشخاصهو  هما ال ميكن تصور 

ملنافسة ،سواء كانت عامة أو خاصة دون أن تكون  ،حق استشارة جملس املنافسة يف املسائل املتعلقة 
 .3هذه االستشارة إلزامية

أنه  من Frédérique DUPUIS–TOUBOULخالصة القول أنه ورغم ما يراه األستاذ 
فصله يف القضا نفسه بنفسه، وعدم إمكانية لال ميكن التحجج بعدم إمكانية إخطار القاضي 

املعروضة عليه، للقول بعدم اعرتاف املشرع للقاضي بسلطات ضبطية معتربا ذلك تصورا کالسيکيا 
إال أن األمر ، 4يستجيب للممارسات القضائية احلالية ولإلطار االقتصادي اجلديدال  لدور القاضي،

لبساطة املتوفعة، إذ ملا له من سلطات خاصة االستنجاد مبجلس املنافسة،  ذلك ضرورة يقتضي ليس 
الوقوف جبانب يف  جد هام وما يؤديه من دوراملنافسة،  جمالعنه يف  بديلجهاز ال ك تضعهمتميزة، و 

ملنافسة   .القاضي على أداء مهامه يف تطبيق القواعد اخلاصة 
 لسلطات الضبط االقتصادياستشارة القاضي / نيا

وإختالف بني السلطات القضائية وسلطات الضبط االقتصادي أأي تعارض  للوقوع يف تالفيا
وحذوا مبا عرف عن املشرع الفرنسي، كرس املشرع اجلزائري إجراء تقدمي االستشارة  ،يف تطبيق القوانني

ا املنازعات  ،إىل القضاء ولو كان ذلك بشكل نسيب، فالطبيعة االقتصادية والتقنية املعقدة اليت متتاز 

ال االقتصادي" عيساوي عز الدين،  -  1                                                            ، مرجع سابق، "الرقابة القضائية على السلطة القمعية للهيئات اإلدارية املستقلة يف ا
  .378ص
سني،  -  2 ، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف القانون، فرع قانون األعمال،  "قانون املنافسة واالشخاص املعنوية يف اجلزائر" قايد 

  .130، ص2000كلية احلقوق، جامعة اجلزائر، 
، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف القانون، فرع القانون العام، "الرقابة القضائية على أعمال جملس املنافسة" ماتسة المية،  -  3

  .22ص، 2012القانون العام لألعمال، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرمجن مرية، جباية، :ختصص
    .187بومجلني وليد، مرجع سابق، ص -  4
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ال االقتصادي يف رحيية ،ا ، جعلته يستنجد بسلطات الضبط 1وعجز القاضي يف التعامل معها 
  .2هاالقتصادي من خالل طلب رأيها يف القضا املطروحة علي

إذ تعد االستشارة كإجراء يساهم بقدر كبري يف جتسيد إحدى صور التكامل بني اجلهازين من 
لتفاوت بني خالل لغة احلوار اليت جتمع بينهما،  إال أن ذلك مل يكن على إطالقه، بل بشكل ميتاز 

   .   ريح أحيا والضمين أحيا أخرىصالتكريس ال
بصورة صرحية على مستوى ثالث لالستشارة  جلوء القضاءاملشرع اجلزائري إمكانية  قصرفقد 

 11-03رقم  من القانون 140/2فعلى مستوى اللجنة املصرفية جند املادة أجهزة دون سواها، 
ميكن للمحكمة يف مجيع مراحل احملاكمة، أن تطلب من اللجنة :"...واملتمم اليت تنص علی أنه املعدل

ا جاءت  غري أن ما يستشف من نص، "املصرفية كل رأي وكل معلومات مفيدة ، جد خمتصرةاملادة أ
ا من طرف  املتبعة من قبل اللجنةتطرق لإلجراءات تمل  إذ  اجلهات القضائيةعند طلب استشار

 .املختصة
لنسبة ل ون من القان 55/3مبوجب املادة البصري، اليت و سلطة ضبط السمعي ونفس األمر 

البصري قصد أداء مهامها  تتمتع سلطة ضبط السمعي:" اليت ورد فيها أنه 04-14رقم 
 : ..لصالحيات اآلتية

رأيها بطلب من أية جهة قضائية يف كل نزاع يتعلق مبمارسة  تبدي -:.. . يف جمال االستشاري
ا يف ذلك شأن إجراء االستشارة املنصوص عليه يف املادة "النشاط السمعي البصري  2/ 120، شأ

  .املعدل واملتمم 11-03من القانون رقم 
يف ظل األمر فقد متيزت مبرحلتني، فبعد أن كانت القضاء  من قبلجملس املنافسة  أما إستشارة

هيئات القضائية املختصة للميكن : "اليت تنص على أنه 27/2مبوجب املادة ) امللغي( 06-95رقم 
جاء  ، غري حمددة لإلجراءات املتبعة،"طلب استشارة جملس املنافسة ملعاجلة القضا املعروضة عليها

ن تطلب اجلهات ميكن أ: "أنه املعدل واملتمم على 03- 03رقم  يف ظل األمر 38املادة  نص
ملمارسات املقيدة للمنافسة كما هو   ،القضائية رأي جملس املنافسة فيما خيص معاجلة القضا املتصلة 

                                                           1-  « Le juge  est source de justice sans être source exclusive de lumière, il a ses lumières mais 
il a besoin de celle des autres » ;  GODET  Romain,  « La  participation  des  autorités  
administratives  
indépendantes  au  règlement  des  litiges  juridictionnels  de  droit  commun  : l'exemple des 
autorités de marché », RFDA, N°5, Paris, 2002, p.960. 2-  AISSAOUI Azdine, op.cit., p. 5. 
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لس قد درس إحمدد مبوجب هذا األمر وال يبدي رأيه إال بعد إجراء االستماع احلضوري،  ال إذا كان ا
د أن املشرع اجلزائري قد نص من خالهلا إذ جنالتنويه عنه آنفا، ما مت ، على نقيض "القضية املعنية

  .على اإلجراءات املتبعة عند استشارة جملس املنافسة من طرف اهليئات القضائية
لس والقضاء يف  ضبط املمارسات إذ يتضح جليا تكريس املشرع هلذا الدور التكاملي بني ا

نظرا و املنازعة التنافسية على هيئة قضائية للبت فيها، عرض  يف حالة، مبفهوم أنه املنافية للمنافسة
لس ويطالبه مبساعدته يف هذا الشأن   .1للطبيعة اخلاصة هلذه املنازعة، حيق للقاضي أن يستشري ا

الرأي االستشاري للمجلس علقه املشرع على شرط أال وهو هذا ، أن إليه إلشارةجتدر اوما 
لس قد درس املسألة املعنية، وهو   إذ أجاز ،املشرع املغريب شاطرهما السماع احلضوري، إال إذا كان ا

ملمارسات املنافية للمنافسة، وهو  للهيئات القضائية مطالبة رأي جملس املنافسة يف القضا املتعلقة 
لقضية ه ذات داألمر الذي أك لس قد علم  القانون مع شرط السماع احلضوري، إال إذا كان ا

  .2مسبقا
لس على  فال يوجد أدىن شك يف أن املشرع قصد من وراء السماع احلضوري، تيسري عمل ا

هذا ال مينع املشرع من تنظيم ووضع إجراءات و تقدمي الرأي السليم للقضاء يف القضية املعروضة عليه، 
ت املخولة هلم  خاصة لكيفية اليت تضمن سرية التحقيق واحرتام الضما لسماع األطراف، تكون 

لتجارة األ فأحقية ،قانو اإلطالع على امللف واحلصول علی يف طراف املعنية وممثل الوزير املكلف 
لس أو بطلب مننسخة منه،  رفض األطراف املعنية، ب ميكن مواجهتها سواء مببادرة من رئيس ا

ما يفهم منها أن املشرع قد وهو ، "اجلهات القضائية"أن املشرع استعمل عبارة  ،يف نص املادة املنوه عنها أعاله االنتباهما يثري  -  1                                                           
لس، خاصة أن املشرع أضاف عبارة قصد كل  لس قد إال إذا ك"اهليئات القضائية، حىت وإن كان القاضي مراقبا ألعمال ا ان ا

 =غري ذلك، فكيف ميكن للقاضي الذي ينظر يف الطعن املشكل ضد قرار هيئة ضبطية،ب، لكن املنطق يقضى "درس القضية املعنية
، مذكرة "جملس املنافسة وضبط النشاط اإلقتصادي" كحال سلمى، : ضيح أكثر أنظر،  للتو أن يطلب الرأي من هذه األخرية؟=

لنيل شهادة املاجستري يف العلوم القانونية، فرع قانون األعمال، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة أدمحم بوقرة، بومرداس، 
  .54ص، 2009

2- « conformément  à  l'article  15,  alinéa  4,  le  Conseil  de  la  concurrence  est  consulté  
par  les   juridictions compétentes  sur  les  pratiques  anticoncurrentielles  relevées  dans  les  
affaires   dont    elles  sont  saisies. L'article 38 confirme cette possibilité en y ajoutant que le 
Conseil ne peut donner son avis qu'après une procédure contradictoire. Toutefois, s'il dispose 
d'informations déjà recueillies au cours d'une procédure antérieure, il peut émettre son avis 
sans avoir à mettre en œuvre la procédure prévue à la même section », voir LAMNINI 
Azeddine,"notion et régulation de l’abus de puissance économique ", 
www.memoireonline.com 
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ئق اليت متس بسرية املهنة، ويف هذه احلالة، تسحب هذه املستندات أو  تسليم املستندات أو الو
ئق من امللف وال ميكن  ئقللمالو  .1جلس أن يؤسس قراره على هذه املستندات والو

إىل القضاء فقد تلخصت يف سلطتني، الوكالة الوطنية  أما الصورة الضمنية لتقدمي االستشارة
 .اد الصيدالنية املستعملة يف الطب البشري، وسلطة ضبط الصحافة املكتوبةللمو 

جند أن املشرع اجلزائري قد كرس إجراء تقدمي االستشارة إىل القضاء بصفة ضمنية مبوجب إذ 
: " اليت تنص على أنه 4- 173ملادة  05-85املتممة للقانون رقم  13- 08من القانون  7املادة 

يت 3-173مة املنصوص عليها يف املادة إطار املهام العاتكلف الوكالة يف  إبداء  -:...أعاله، مبا 
 ... "ملواد الصيدالنية واملستلزمات الطبية املستعملة يف الطبرأيها حول كل املسائل املرتبطة 

ة مكانية إبداء الوكالة الوطنية للمواد الصيدالنيتوحي الواردة يف النص " كل املسائل"  عبارةف
ملواد الصيدلية واملستلزمات الطبية مبا فيها  املستعملة يف الطب البشري رأيها يف مجيع املسائل املتعلقة 

 .املسائل املعروضة على القضاء
بعة : "اليت ورد فيها 05- 12من القانون العضوي رقم  44املادة  أنيف حني  ميكن كل هيئة 

فة املكتوبة وطلب الرأي املتعلق مبجال للدولة أو جهار صحافة إخطار سلطة ضبط الصحا
بعة للدولة"يستنتج من عبارة  ،"اختصاصها أنه ميكن جلميع اهليئات التابعة للدولة " ميكن كل هيئة 

 .رأي سلطة ضبط الصحافة املكتوبة طلبمبا فيها اهليئات القضائية 
طرف اجلهات يارية طلبها من تفتكمن يف إخ ،أما مسألة القيمة القانونية لتقدمي االستشارة

األخرية ال يسعها أن  ن كانتإفالقضائية، وإلزامية تقدميها من قبل سلطات الضبط االقتصادي، 
البداء رأيها واختاذ موقفا إزاء القضية املعروضة  ،تتدخل من تلقاء نفسها أمام اجلهة القضائية املختصة

تمتع اجلهات القضائية املختصة ل ،يظل اختيار ، إال بطلب من اجلهة القضائية املختصة الذي2عليها
  .3دون أن يرتك أي أثر قانوين عن ذلك ،حلرية املطلقة يف طلب االستشارة أو االمتناع عن طلبها

بتقدمي رأيها والرد  بل يقع عليها اإللتزام ذلك،فإن سلطات الضبط االقتصادي غري خمرية يف 
تفسري وتقدمي  سوىيعدو أن يكون  ال الذيلقضائية، على االستشارات اليت تطلبها اهليئات ا

 املنزوعة منمبظهر اهليئة االستشارية،   يف هذا اإلجراء تبدوإذ قرتاحات ليس هلا أي أثر قانوين، إل
  .، معدل ومتمم، مرجع سابق03-03من األمر رقم  3-1/ 30املادة -  1                                                           

لس املنافسة بني األمر " صري نبيل، -  2   .58-57،، املرجع السابق، ص ص"03-03واألمر  06-95املركز القانوين 
3- GENTOT  Michel,  op.cit.,  p. 441 .    



الضبط سلطات مواجهة يف القضائي الدور تراجع على والرقايب التكاملي البعد أثر: الثاين الباب  
 

171  

يبديها  ، وهذا ما ذهب إليه جملس الدولة الفرنسي حني اعترب اآلراء االستشارية اليت1القوة اإللزامية
مل 1243-86جملس املنافسة الفرنسي يف إطار األمر رقم  نافسة وحرية األسعار املؤرخ يف املتعلق 

ر قانونية 1986 يسمربد1   .2جمرد اقرتاحات غري ملزمة ال تنشئ أية آ
عتبارها  القرارات اإلدارية نظرا الفتقارها خلاصية النفاذ، وافتقادها إلمكانية ال ترقى إىل مرتبة و

ا من األعمال السابقة لصدور  إلنشاء أو التعديل أو إإللغاء، ولكو تغيري املراكز القانونية سواء 
  .موضوعا لرقابة القاضي اإلداري االستشارة ال ميكن أن تكونفالقرار اإلداري، 

ال الضبطييف حالة : الفرع الثاين   التدخل غري املباشر للقاضي يف ا
ومن  ،لتحقيق مبدأ املشروعية يقتضي خضوع كل السلطات اإلدارية يف الدولة لسيادة القانون

، فالقاضي عند 3مصاحل األشخاصثله من ضمانة هامة حلماية حقوق و ، ملا متخالهلا الرقابة القضائية
غري مباشر، ذلك أنه حىت  بشكليكون قد شارك يف وظيفة الضبط ولو  ،تعديله لقرار جملس املنافسة

فإنه ميارس مهاما ضبطية، كونه يراقب مدى قيام جملس  ،وإن كان مراقبا ألعمال جملس املنافسة
لس من العيوبال، و نافسة بتطبيق قانون املنافسة أو امل تعود اليت  ،منه يبحث القاضي يف سالمة قرار ا

ن االقتصادي بشكل مباشر، وعلى املنافسة بشكل غري مباشر، وتظهر هذه املراقبة سلبا على العو 
لنظر يف القضا اليت تدخل يف  أكثر من خالل القرارات اليت يصدرها جملس املنافسة، عندما خيتص 

  .إختصاصه، فهي قابلة للطعن أمام القضاء
لس يكون يف مرتبة أعلى من ه ، فرغم اخلاصية 4ذا األخريفالقاضي وهو يراقب أعمال ا

ا جملس املنافسة كسلطة إدارية مستقلة،  من خالل إفالته من كل رقابة سلمية  اجلوهرية اليت يتميز 
لس خاضعة لرقابة  لتايل تكون أعمال ا ا ال تسري يف مواجهة القاضي، و ووصائية، إال أ

 .املشروعية
، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف القانون العام، فرع حتوالت "عن سلطة جملس املنافسة يف ضبط السوق" مخايلية مسري، -  1                                                           

  . 41، ص2007الدولة، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
لس املنافسة"  عليان مالك، -  2 قانون : ، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف القانون، فرع"دراسة تطبيقية: الدور اإلستشاري 

  .41، ص2003األعمال، كلية احلقوق، جامعة اجلزائر، 
، 3القضائي، العدد، جملة احملضر "حمافظ احلكومة وحمافظ الدولة يف نظام القضاء اإلداري الفرنسي واجلزائري" خلويف جميد،  -  3

  .22، ص2010سنة 
4-  DUPUIS-TOUBOL (F), op.cit.,  p.139. 
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الرقابة ينتج عنها وجود عالقة بني جملس املنافسة كما ميكن اإلشارة يف هذا الصدد إىل أن هذه 
اليت ستجعلنا  ،والقضاء، ال ميكن فهمها إال من خالل الدراسة والتحليل لبعض النصوص القانونية

نستشف بعض مالمح التعاون املتبادل، خاصة يف ضبط املمارسات املنافية للمنافسة، السيما عن 
، والتطرق لدور )أوال(املنازعات املعروضة على القاضي  طريق املسامهة اإلجرائية للمجلس يف فض

، )لثا(، مع حتويل جملس املنافسة للملفات اىل القضاء)نيا(نشر تلك القرارات الصادرة عن القضاء 
  ).  رابعا(خربة سلطات الضبط االقتصادي يف دعوى القضاء الضافة إىل

لس املنافسة يف /  أوال   الفصل يف املنازعة الضبطيةاملسامهة االجرائية 
لنتيجة ملزم مبراقبة مدى تطبيق هذا  ملا يضطلع القاضي مبراقبة أعمال جملس املنافسة، فهو 
األخري لتشريع املنافسة من عدمه، األمر الذي جيعل فرضية التعاون بينهما أمرا جد صعب، وخصوصا 

يكون للمجلس دورا مكمال لدور يف ظل التفاوت يف املراتب بينهما، إال أن هناك حاالت أين 
ملنافسة يتضح وجود عالقة تكامل جتمعهما، فمنظومة  القاضي املراقب، فباستقراء النصوص املتعلقة 

خاصة بني  ،محاية املنافسة ال تكتمل إال بتنظيم املنافسة كخطوة أوىل لضبط السوق التنافسية
ءة الوضع املسيطر خاصة من ذوي املشروعات التجارية، على أن يعقب ذلك حظر إستغالل إسا

 .1السيطرةاألشخاص ذوي 
فال غموض يكتنف الدور املكمل للمجلس يف مواجهة القضاء عندما يكون ضابطا مباشرا،  

مراقبا  الثاينعندما يكون هذا  ذلككون أن كال اجلهازين يف مستوى واحد، لكن كيف ميكن 
   .2األولألعمال 

، هناك مجلة لغرفة التجارية على قضاء اجلزائراملنافسة أمام ا إذ أنه عند الطعن يف قرارات جملس
لس إلحالة امللف أمام القضاء، بشكل يسهل عمل  القاضي يف النظر يف من اإلجراءات يعتمدها ا

لس املنافسة، ذات الطعن، و  لنسبة  لس و كل من القاضي يتبادل   أينهو ما نص عليه املشرع  ا
ئق و   :على الشكل التاليةاملستندات الو

والئحته التنفيذية، املكتبة  2005لسنة  3املاحي حسني، محاية املنافسة، دراسة مقارنة يف ضوء أحكام القانون املصري رقم  -  1                                                           
 .109، ص2007، )ن.م.د( العصرية، 

مذكرة لنيل شهادة املاجستري ، "جملس املنافسة والقضاء يف ضبط املمارسات املنافية للمنافسةالدور التكاملي بني " كرمي ملني،   -  2
  . 19، ص2013كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرمحن مرية، جباية،   القانون العام،: يف القانون، فرع
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رئيس جملس املنافسة، كال من مبجرد إيداع الطعن ضد قرار جملس املنافسة، ترسل نسخة منه إىل   -
لتجارة و  سسه كالوزير املكلف  يرسل رئيس جملس املنافسة كما طرف يف القضية،  يف حالة عدم 

   .1هذا األخري حيددهاجال آيف  العاصمة ملف القضية موضوع الطعن، إىل رئيس جملس قضاء اجلزائر
قضية نسخة من مجيع املستندات اجلديدة املتبادلة بني أطراف الرسال املستشار املقرر حينها يقوم  -

لتجارة كال من إىل   كما   ،ملالحظات احملتملةمن أجل تزويده  ،رئيس جملس املنافسةو الوزير املكلف 
ملنافسة 03-03من األمر رقم  66هو منصوص عليه يف املادة  ال جنده  ، وهو األمر الذياملتعلق 

لس، أو يطعن فيه أمام احملكمة  مثال عندما تعرض القضية أمام احملكمة، مث يستأنف يف احلكم أمام ا
احملكمة مالحظات   تقدمييشري إىلاإلدارية مثال ما جد يف قانون اإلجراءات املدنية و فال يو ، العليا

 .العلياللمحكمة بدوره مالحظات هذا األخري  ميقدتللمجلس، أو 
إلجياب علىحتما  املتبادلالتنسيق هذا إن  أصبح القضاء فمحاية املنافسة يف السوق،  سيعود 

رزة تسهم  دوار  ت مدعوا لالضطالع  عتباره أحد ، قانون الضبط االقتصادييف جتسيد غا
ريخ القانون يعلمنا أن احملاكم سبقت لل الضابطني عالقات بني املتعاملني االقتصاديني، وإذا كان 

التقنيات ووضع قواعد القانون املفصلة، فإن إثبات احلالة يظهر بوضوح يف قانون املنافسة، قانون 
القضاء  قبلا من القاعدة القضائية، والدليل هو نظرية املنافسة غري املشروعة، واليت مت إكتشافه

 .2الفرنسي، يف القرن التاسع عشر من خالل قواعد املسؤولية املدنية
إستبعادها، لكن أو اليت يبديها جملس املنافسة ملالحظات له مطلق اخليار يف األخذ القاضي ف

ا،  خذ  ، وبذلك تهيف تكوين قناع خبري يف جمال املنافسةكجملس املنافسة  دور آراء لغالبا ما 
 .3لعمل القاضي حىت وإن كان مراقبا ألعمالهيتجسد الدور التكميلي للمجلس 

 ،املنافسة واالقتصادمع  يتوافقمت تشريعه بشكل  الذي  هذا القانون خصوصيةوهنا تكمن 
مما  ،للمنافسة املقيدةاملمارسات  قمعيف  ه وبني املصاحل القضائيةبينأوجه التكامل ذلك بتوسيع دائرة و 

  .، معدل ومتمم، مرجع سابق03-03من األمر رقم  65املادة  -  1                                                           
  .395-394تيورسي دمحم، املرجع السابق، ص ص،  -  2
  .20كرمي ملني، املرجع السابق، ص  -  3
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لس املكمل لدور القاضيفكرة يربر  ، أو كما يتموقعان يف مراتب متفاوتة إن كاحىت و ، دور ا
لضابط غري   .1باشرامليعرف عند البعض 

  جملس املنافسة للقرارات الصادرة عن القضاء نشر/ نيا
شفافية  تساهم يف دعموسيلة اجلهات القضائية القرارات الصادرة عن نشر ملية ع شكلت
فإحرتامها ضمانة أكثر للشفافية والنزاهة يف التعامالت التجارية، فبواسطتها يتم ، التنافسيةالسوق 

خلصوص   .2األعوان اإلقتصاديني عن خطورة خمالفة أحكام وقواعد املنافسة إعالم الغري و
فعلى الرغم من الدور البارز الذي يلعبه إجراء نشر القرارات القضائية من أجل جتسيد عالقة 

إقتصره على واجلهات القضائية، إال أن املشرع اجلزائري سلطات الضبط االقتصادي التكامل بني 
: على أنهسالف الذكر  02-08من القانون رقم  23فقد نصت املادة ، فحسب جملس املنافسة

جملس املنافسة القرارات الصادرة عنه، وعن جملس قضاء اجلزائر، وعن احملكمة العليا، وكذا عن ينشر "
ملنافسة يف الن القانون ذات من  32املادة وجاء نص ، "شرة الرمسية للمنافسةجملس الدولة واملتعلقة 

يا وعن جملس ترسل القرارات الصادرة عن جملس قضاء اجلزائر وعن احملكمة العل: "أنه لتؤكد على
لتجارة و  ملنافسة إىل الوزير املكلف   ".ىل رئيس جملس املنافسةإالدولة واملتعلقة 

أن جملس املنافسة ملزم بنشر كل القرارات القضائية  ،أعاله نستشف من خالل ما سبقأين 
ملنافسة سواء صدرت عن جملس قضاء اجلزائر، أو احملكمة العليا، أو جملس الدولة، مىت مت  املتعلقة 

ا وإرساهلا إليه وإىل ا لتجارة من قبلهم،إخطاره  النشرة الرمسية  يتم ذلك على مستوى لوزير املكلف 
املتضمن إنشاء النشرة و يف مادته الرابعة،  242-11املرسوم التنفيذي رقم ه كدما أوهو للمنافسة، 

ا مل احملددالرمسية للمنافسة و  تنشر يف النشرة الرمسية : "اليت تنص على أنهو ، 3كيفية إعدادهاو ضمو
  : ...للمنافسة، على اخلصوص

كمة العليا وجملس الدولة يف القرارات أو مستخرج القرارات الصادرة عن جملس قضاء اجلزائر واحمل -
 ".جمال املنافسة 

                                                           1- ISRAEL Jean Jacques, « La complémentarité face à la diversité des régulateurs et des juges 
» in: les r égulations économiques légitimité et efficacité, sous la direction de marie –Anne 
frison roche, presses de sciences po et D, paris, 2004, p.146.   2  -  ،جية جلزائر" لطاس    قانون األعمال،: مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف القانون، فرع، "مبدأ الشفافبة يف قانون املنافسة 

  . 104، ص2004كلية احلقوق، جامعة بن عكنون، اجلزائر، 
ا وحيدد تضمن إنشاء النشرة الرمسية للمنافسة ي، 2011 جويلية 10مؤرخ يف ، 242-11املرسوم التنفيذي رقم  -  3 مضمو

  .1998 جويلية 13، صادر يف 39ج، عدد.ج.ر.، جكيفية إعدادهاكذا  و 
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يت هذا         لتجارة ضمن األمر رقم إخمول يف السابق هذا األمر بعد أن كان و ىل الوزير املكلف 
مبوجب  قبل تعديله 03- 03وضمن األمر رقم ، منه 03/ 26مبوجب املادة ) امللغى( 95-06

ترسل القرارات الصادرة عن جملس : " أنه علىمن األمر نفسه  70املادة وجاء نص  ،منه 49املادة 
لتجارة وإىل رئيس جملس املنافسة    ."قضاء اجلزائر إىل الوزير املكلف 

، فال ميكن تصور قيام  قي القضا ن هذا اإلجراء ال جنده يف  من خالل نص املادة فإنه يتبني 
لس املصدر للقراررية ماحملكمة العليا يف قضية مدنية أو جتا خطار ا خطار األطراف  ،ثال  بل تقوم 

خطار اهليئة املصدرة للقرار  جند  الذيقانون املنافسة ، وهذا خبالف املطعون فيهدون أن تكون ملزمة 
لقرار القاضي إخطار  بضرورة ،املشرعمن  فيه حرص ات الصادرة عن جملس قضاء لس املنافسة 

إال نشر هذه القرارات  هال ميكن هو ما يبني أن جملس املنافسةو واحملكمة العليا وجملس الدولة،  ،اجلزائر
اعند    .إخطاره 

لذكر القرارات دون األحكام، مبعىن أن النشر ال  وما  جتدر  اإلشارة إليه أن املشرع خص 
جملس و  ،احملكمة العلياو وجملس قضاء اجلزائر،  ،خيص سوى القرارات اليت يصدرها جملس املنافسة

تصدره احملكمة عندما يقدم العون املتضرر من ممارسة منافية للمنافسة دعوى  الذيالدولة، فاحلكم 
 .أمام احملكمة مباشرة ليس ملزما  للمجلس بنشره

يتعدى دوره  فالنشر  ،إعالم األعوان اإلقتصاديني محاية للمنافسة هواإلجراء  هذاغاية إن 
خاصة وأن هذه القرارات تصبح ال حيتج هؤالء جبهل القانون، ف ،وسيلة للردع إىلإعالم  كوسيلة

ا  مبصلحة  وميسشأنه أن يعرقل املنافسة  وكل ما من، مستقالسابقة قضائية ميكن االعتداد 
لتايل  ،املستهلك لس يفو لنفع  األمر الذي جتنب وتفادي هذه القضا مستقبال، يساهم ا يعود 

 .1واملصلحة على املنافسة يف السوق
تتلخص هلما أهدافا مشرتكة، أن جملس املنافسة والقضاء  يتضح جليا ،ما سبق ترتيبا على

قرارات لل همحاية املنافسة سواء من حيث املسامهة اإلجرائية للمجلس أو من خالل نشر  ألساس يف
  .اليت تربط اجلهازينتكامل ال يثبت عالقةوهو ما  ،الصادرة عن القضاء

  للملفات اىل القضاء سلطات الضبط االقتصاديحتويل / لثا
جراء حتويل بعض امللفات اىل سلطات الضبط االقتصادي خص املشرع اجلزائري بعض 

 هذه السلطات واهليئاتبني  ،دورا هاما يف جتسيد عالقة التكامل والتعاون يلعب الذي ،القضاء
  .23كرمي ملني، مرجع سابق، ص  -  1                                                           
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عجز النيابة العامة عن فتح  أين نسجلالقضائية، وتربز هذه العالقة من خالل إجراء حتويل امللفات، 
ا فهي الحتقيق قضائي من تلقاء نفسها،  إال بعد حتويل  ،تستطيع حتريك دعوى جزائية أو مباشر

 بشأن مسألةموقفني تبىن املشرع اجلزائري  ، إذ1املختصةالسلطات الضابطة امللف إليها من طرف 
إىل  ،سلطات الضبط االقتصادياليت حتمل وقائع ذات وصف جنائي من طرف  ،حتويل امللفات

  .النيابة العامة قصد املتابعة القضائية
بني اجلهة اليت تقوم بتحويل امللف  ،أية وساطةعدم وجود يقتضي التحويل املباشر للملفات ف

من السلطة  ةيتم مباشر  ملفللتحويل إجراء الوعليه فإن  أو احملول إليها، لهواجلهة األخرى املستقبلة 
  .                          إىل اجلهة القضائية املختصةالضابطة املعنية 

من  5/ 212مت جتسيد هذا اإلجراء على مستوى جلنة اإلشراف على التأمينات مبوجب املادة و 
ترسل جلنة اإلشراف على التأمينات : " املعدل واملتمم اليت تنص على أنه 07-95القانون رقم 

 يقصدو ، "ذا كانت طبيعة الوقائع الواردة فيها تربر املتابعات اجلزائيةإاحملاضر إلی وكيل اجلمهورية 
قيامهم بعملية التحقيق حول املخالفات املرتكبة  مبناسبة ،رسال احملاضر اليت حيررها مفتشو التأمني

أو إعادة التأمني، وفروع شركات التأمني األجنبية، ووسطاء التأمني /شركات التأمني و قبل كل منعن 
 .جنائي مىت كانت الوقائع الواردة يف هذه احملاضر حتمل وصفوذلك  ،املعتمدين

جراء إو امللغى،  06-95األمر رقم  وهو ما كان وارد يف تحويل الختصاص جملس املنافسة 
حييل جملس املنافسة الدعوى على وكيل : " اليت ورد فيهامنه  15املباشر للملفات مبوجب املادة 

ملنافية أو اجلمهورية املختص إقليميا قصد املتابعات القضائية اذا كان تنظيم وتنفيذ املمارسات ا
من هذا األمر، يتحمل  12و 11و 10و 7و 6التعسف الناتج عن اهليمنة املنصوص عليها يف املواد 

: " أنه اليت ورد فيهامن ذات األمر  24املادة وكذلك ، "يها أي شخص طبيعي مسؤولية شخصيةف
ا من يتخذ جملس املنافسة مقررات عندما يتبني أن العرائض وامللفات املرفوعة إليه أو  در هو  اليت 

 .اختصاصه لوضع حد للممارسات املنافية للمنافسة
حتويل امللف عند االقتضاء إىل وكيل اجلمهورية املختص اقليميا  - ...تتضمن هذه املقررات

  ."قصد املتابعة القضائية 
لة النقدية للقانون والعلوم السياسية، كلية "قانون املنافسةدراسة نقدية لبعض القواعد اإلجرائية يف " خلضاري أعمر،  -  1                                                            ، ا

   .65-63، ص ص، 2007، 02احلقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، العدد
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تحويل امللف إليه من ب مشروطالعمومية دعوى لل وكيل اجلمهورية أن حتريك ليتضح مما سبق،
-03بعد صدور األمر رقم  ء هذا احلكمتم إلغالي، ضروريأمر  هناخطار فاإلطرف جملس املنافسة، 

اختاذ القرارات وتسليط صالحية  ،وحيدة كسلطة ضابطةلس  ا ختويل أين متاملعدل واملتمم،  03
ت على مرتكيب املمارسات املنافية للمنافسة يف  جزائيعقاب عن  الكالم مل يعدوبذلك  ،1العقو

 .جمال املنافسة
 بطبيعة احلال التحويل غري املباشر فإنه يقتضي هذا خبصوص التحويل املباشر للملفات، أما

مت إعماله على مستوى اهليئة الوطنية للوقاية من  ما ، وهذا د واسطة بني اجلهتني احملولة واملستقبلةوجو 
: املعدل واملتمم اليت ورد فيها اآليت 01-06القانون رقم  من 22بموجب املادة ف ،الفساد ومكافحته

عندما تتوصل اهليئة اىل وقائع ذات وصف جنائي حتول امللف إىل وزير العدل، حافظ األختام الذي "
   ."خيطر النائب العام املختص لتحريك الدعوى العمومية عند االقتضاء

  يف دعوى القضاءسلطات الضبط االقتصادي خربة / رابعا
ميكن إرجاعها أين يف الوظيفة القضائية،  االقتصادي الضبط وهي مشاركة حقيقية لسلطات

ة القضا تقني، تربز مسالة االقتصاديةية املختصة يف املسائل التقنية و البشر طبيعة تركيبتها فضال عن 
 .2عدم أهليته للنظر فيهااملعروضة على القاضي و 

ت التحليل االقتصاديعاجزة و بالنظر إىل تركيبتها فإن احملاكم تبدو ف  ،أقل كفاءة ملواجهة صعو
الناجتة عن تطبيق قانون املنافسة، إضافة إىل أن طريقة تفكري القاضي االقتصادي ختتلف عن الطرق 

جمال  ، أما يفsyllogisme juridictionnelاملعتادة والقائمة على أساس االستقراء القضائي 
لنسبة  ،البورصة واالتصاالت ت النامجة عن تقنية القاعدة القانونية تبدو أكثر تعقيدا  فإن الصعو

 .االقتصاديللقاضي، ومن مثة ضرورة اللجوء إىل خربة سلطات الضبط 
بعجز القاضي يف بعض املسائل  CORNU GERARDبرى األستاذ  السياقويف هذا 

 :فيقول صصاإىل رأي أكثر خت املاسة وحباجته
« Le juge est source de justice sans être source exclusive de lumière, 
il a ses lumières mais il a besoin de celle des autres »3.                       .   

  .، معدل ومتمم، مرجع سابق03-03من األمر رقم  57املادة -  1                                                           
  .190بومجلني وليد، مرجع سابق، ص  -  2

3- Cité par, GODMET (R), « La participation des autorités administratives indépendantes au 
règlement des litiges juridictionnels de droit Commun; l’exemple des autorités de marché », 
RFDA, sep-oct, 2002, p. 960. 
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كل من جملس املنافسة، جلنة تنظيم عمليات البورصة، وسلطة لجراء اإل وقد مت ختصيص هذا        
مسامهة سلطة يف هذه احلالة ميكن وصف تدخل و ين يبقى اإلجراء غري رمسي، و أ ،ضبط االتصاالت

، وهو ما خذا حذوه املشرع  Amicus Curiaeالضبط مبا يسمى مبسامهة الصديق الفضويل 
، إذ ميكن دون سواهلس املنافسة جم علىهذا اإلجراء املكمل لعمل القاضي من خالل قصر ري، اجلزائ

لس للجهات ملمارسات املقيدة  ،القضائية املختصة طلب رأي ا فيما خيص معاجلة القضا املتصلة 
لس قد درس  ،رأيه إال بعد إجراءات اإلستماع احلضوريهذا األخري للمنافسة، وال يبدي  إذا كان ا

 .1سابقاكما مت بيانه   القضية املعنية
ال  لنسبة لبقية السلطاتأن املشرع مل ينص على هذا اإلجراء فاملؤكد  الضابطة يف ا

قي السلطاتاالقتصادي جملس املنافسة،  على غرار ،، إال أنه من الناحية العملية ميكن تعميمه على 
 التنسيقعالقة ما يؤدي اىل تعزيز ، وهو الصديق الفضويل هي أيضا حتمل وصف وذلك بصفتها
  .اجلهازيناملوجودة بني 

اضي قلنسبة لل ،إلضافة إىل الدور املكمل لسلطات الضبط االقتصاديو خالصة القول أنه 
رز من  ،ومشاركتها يف فض النزاعات املعروضة عليه واليت ختص جماالت رقابتها، فإن للقاضي دور 

  .خالل مشاركته يف الوظيفة الضبطية
  سلطات الضبط االقتصاديمظاهر تكملة القضاء لدور : املطلب الثاين

اهليئات القضائية يف  جناحاألثر البارز يف  ،سلطات الضبط االقتصاديالستحداث لقد كان 
ا وما تتسم به من مرونة  ،معاجلة النزاعات املعروضة عليها، من خالل الصالحيات اليت جتتمع حبوز

ذات  اليت تصدرها القراراتأو من خالل  ،االجرائيةالناحية الشكلية و وسرعة وفعالية، سواء من 
وإمنا جعل القضائية على اهليئات القضائية، ، فاملشرع اجلزائري مل يقصر الصالحيات 2الطبيعة القضائية

ا دعم شفافية ومصداقية ذلك موزعا بني هذه األخرية وسلطات الضبط االقتصادي،  لغاية من شأ
، مما ءنصر القضاهيك عن الرتكيبة البشرية لبعض من هذه السلطات واملدعمة بع ،العمل الضبطي

ا هيئات قضائية حلكم على أ  .3دفع ببعض الفقهاء 
  . ، املعدل واملتمم، مرجع سابق03-03من األمر رقم  38املادة  -  1                                                           

  .186وليد، مرجع سابق، ص بومجلني  -  2
3- DIB  Saïd, « La nature du contrôle juridictionnel des actes de la commission bancaire en 
Algérie », Revue de conseil d’Etat, N° 3, Alger, 2003,  p.121. 
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أل ،غري أن الصالحيات الشبه القضائية املخولة لسلطات الضبط االقتصادي خص سلطة و
ت و العقاب، ال تعدو أن تكون سوی جمرد استثناء، ذل اإلجراءات ك أنه رغم عملها بنفس الضما

ا تبقى  عودتوأن االختصاص القضائي  ،إدارية ينتفي فيها الطابع القضائي القضائية، إال أن قرارا
 .1يف النهاية للقاضي واليته

ومن هنا تربز حتمية الدور التكميلي للقضاء إجتاه سلطات الضبط االقتصادي، على اعتبار أنه 
ت  ،صاحب االختصاص األصيل والوالية العامة يف فضل النزاعات واحلامي األساسي حلقوق وحر

لتدخل فيها  ، فمىت وجد قضية ما2ااألفراد أ كان نوعه ال يسمح لسلطات الضبط االقتصادي 
   .رجعنا مباشرة إىل اجلهات القضائية املختصة

، ة الضبطية من خالل فرضيتني إثنتنيوعلى هذا األساس، تتجلى مسامهة القضاء يف العملي
منها  أو تدخله بطلب )الفرع األول(االقتصادي  حملدودية صالحيات سلطات الضبطسواء التدخل 

     .)الفرع الثاين(تنفيذ القرارات الصادرة عنهاللعدم امتثال األعوان االقتصاديني 
  سلطات الضبط االقتصاديحتمية تدخل القضاء حملدودية صالحيات : الفرع األول

م اللجوء  تباع الطريق إىل إتتعد اخليارات يف يد ضحا املمارسات املقيد للمنافسة، فبإمكا
ذه املخا لنص لفات، إال أن صالحياته احملدودة اخلاص، من خالل إخطار جملس املنافسة 

المر  جتعله عاجزا عن إستخالف القضاء بشكل كامل،  ،املعدل واملتمم 03-03التشريعي املنظم 
كما يعتربها البعض هيئة شبه  لقضاء، فهذه اهليئة إدارية أو ولن يكون هيئة قضائية، وال ميكن متثيله

ال ميكن اعتبارها هيئة قضائية أو تكريسا لالمركزية النظام القضائي، أو عدالة موازية، أو  ،قضائية
لتايل ، خوصصة للعدالة محاية و  مة يف حفظكصاحب الوالية العا ى القضاء حمتفظا بدورهيبقو

ت ال املدين أو اجلزائي ،احلر   .3سواء يف ا
ال القضائي، األحمدودية صالحيات جملس املنافسة  وهذا ما يربر مر الذي يقود إىل يف ا

يف ممارسة احلق يف  ،اليت بواسطتها يتمكن ضحا املمارسات املقيدة للمنافسة ،استضهار اإلجراءات
لقضاء الستعانة     .)نيا( املدينللجوء إىل القاضي ، أو )أوال( اإلداري اللجوء إىل العدالة، سواء 

  
  

                                                           1-  AISSAOUI Azedine, op.cit., p.1 2-  ZOUAÏMIA Rachid, Le droit de la concurrence, Editions Belkeise, Alger, 2012, p. 203. 3- AISSAOUI Azddine, op.cit., p.1.  
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  داريتدخل القاضي اإلمن خالل / أوال
حملاكم االدارية يسبق التطرق لتدخل القاض للنظر يف املمارسات احملظورة اليت  ،االداري ممثال 

 ،إ .م .إ .من ق 946من خالل استعادة نص املادة  ،دارية والصفقات العموميةختضع هلا العقود اإل
لتزامات االشهار واملنافسة، كأبرز املبادئ اليت  اليت تتيح لكل من له مصلحة وتضرر بسبب االخالل 

  .1تقوم عليها عملية ابرام العقود والصفقات العمومية، أن يتقدم بعريضة أمام احملكمة االدارية املختصة
  العاديتدخل القاضي من خالل  /نيا 

ملنافسة 03-03رقم من األمر  48تنص عليه املادة  ميكن : " على أنه  املعدل واملتمم املتعلق 
كل شخص طبيعي أو معنوي يعترب نفسه متضررا من ممارسة مقيدة للمنافسة، وفق مفهوم أحكام ل

  " .هذا األمر، أن يرفع دعوى أمام اجلهة القضائية املختصة طبقا للتشريع املعمول به
ا قد نصت على ما  03- 03ر من األم 13ستعادة املادة كما أنه  املعدل واملتمم جند أ

حكام املادتني : " يلي أعاله، يبطل كل إلتزام أو اتفاقية أو شرط تعاقدي  09و 08دون اإلخالل 
حدى املمارسات احملظورة، مبوجب املواد     ".أعاله 06،7،10،11،12: يتعلق 

إلإذ  هو االتفاق الغري املشروع، أو  تفاق هنايستشف من نص املادة أعاله أن املقصود 
  .التعسف يف وضعية اهليمنة أو وضعية التبعية االقتصادية، أو البيع خبسارة، أو عقود الشراء االستئثارية

بطال كل من ذات األمر  09ع مبوجب املادة هذا وقد إستثىن املشر  من احلظر وعدم املطالبة 
دف إىل حتقيق املصلحة ا ،ما سبق   .القتصادية والتطور االجتماعيلطاملا كانت 

لتعويض وإصالح األضرار وإختصاص إبطال املخالفاتصالحية  لتتأكد أن ال تعود  ،احلكم 
األمر الذي ، فحسب قتصاديحبماية النظام العام اإل صالحياته احملدودة جملس املنافسةالختصاص 

اتيق لس ،ضي اللجوء إىل القضاء للمطالبة  تارس سلطة مي فا أما مسألة  ،األمر وتوقيع العقو
م جراء هذه  قرار التعويض وإصالح األضرار اليت حلقت  محاية حقوق األفراد، واليت تتجلى 

ا )أ(املمارسات احملظورة  ، فهي من )ب(، وإبطال االلتزامات واالتفاقيات والشروط التعاقدية املتعلقة 
لس من أجل األفعال ال " ا للقاعدة اليت تقول االختصاص املانع للقاضي املدين، وهذا تطبيق خيطر ا

 .2"األشخاص
  .عد إىل الفرع األول من املطلب األول للمبجث االول من هذا الباب -  1                                                           

2- « Le  Conseil  est  saisi  in  rem  et  non  In  personam » ;  GERMAIN  Michel,  VOGEL  
Louis,  Traité  de  droit commercial, 17éme édition, tome 1, LGDJ., Paris, 1998, p. 713.  
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  دعوى التعويض عن األضرار الناجتة عن املمارسات احملظورة  - أ
يشكل التعويض أحد الوسائل يف خلق التوازن بني القوى يف السوق، فاملتضرر حينما يطالب 

وهو  الضابطةإىل جانب السلطات  ،للمنافسة فهو يلعب دورا يف إطار املمارسات املقيدة ،لتعويض
إىل املادة  ،دور ضابط للسوق، إذ يرجع األساس القانوين لدعوى املسؤولية املدنية يف جمال املنافسة

ميكن لكل شخص طبيعي أو : "املعدل واملتمم اليت ورد فيها أنه 03 - 03من األمر رقم  48
فق مفهوم أحكام األمر، أن يرفع دعوى أمام معنوي يعترب نفسه متضررا من ممارسة مقيدة للمنافسة، و 

، واليت حتيلنا إىل املبادئ العامة اليت حتكم املسؤولية " اجلهة القضائية املختصة طبقا للتشريع املعمول به
كل فعل أ كان : "اليت جاء فيها أنه 1من القانون املدين 124املنصوص عليها يف املادة  ،التقصريية

لتعويضيرتكبه الشخص خبطئه   ".ويسبب ضرر للغري يلزم من كان سببا يف حدوثه 
ولتعويض املتضرر من ممارسة منافية للمنافسة، قد يعتمد القاضي على قرار جملس املنافسة وقد 

يف قبول دعاوى التعويض عن  ،وقد تردد القضاء الفرنسي كثريا ولفرتة طويلة، 2الضرر بنفسهيكتشف 
من قبل املؤسسات اليت تتمتع  ،وإساءة استخدام السلطة االقتصادية املمارسات املنافية للمنافسة،

إذ يف بداية األمر كان يرفض دعاوى التعويض عن تقييد التجارة،  ،مبرکز مهيمن ومسيطر على السوق
وذلك مبناسبة الدعاوی  ،خيفف من موقفهرنسي يرتاجع و القضاء الفبدأ  ،إال أنه ويف أوائل التسعينات

لنتيجة  ،3اليت تنظر أمام القاضي اجلنائي يف املخالفات اإلقتصادية رجح فكرة التعويض عن األضرار و
                  .4اليت تنشأ عن تقييد املنافسة يف السوق

لغرامة على العون املخالف ال يكفي، مما قد  وهذا املوقف يستحق كل تشجيع ألن احلكم 
لتعويض على العون املخالف إذ يعد نفس املخالفة، جيعله العادة   ولبقيةعربة له  مبثابةالقضاء 

 .، وهو ما مييل إليه  القضاء املصرياألعوان
، صادر 78ج، عدد .ج  .ر .، جيتضمن القانون املدين، 1975 سبتمرب 26، مؤرخ يف 58-75من األمر رقم  54ملادة ا -  1                                                           

، صادر يف 44ج، عدد .ج.ر  .، ج2005 يونيو 20، مؤرخ يف 10-05رقم  لقانون ومتمم ، معدل1975 سبتمرب 30يف 
  .2005 يونيو 26

2- DUPUIS-TOUBOL (F), op.cit., p.138.    3  -  ،ملنافسة والقانون اجلزائري والقانون املقارن"شفار نبية ، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف القانون اخلاص، "اجلرائم املتعلقة 
  .146، ص 2013احلقوق والعلوم السياسية، جامعة وهران،  املستهلكني، كلية/ عالقات األعوان االقتصاديني: ختصص

  .21موساوي ضريفة، املرجع السابق، ص -  4
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فيحق لكل من أصابه  ،مييل إىل األخذ بدعوى املنافسة الغري املشروعة هفإن ،ويف هذا الصدد
مىت  ،أين يرفع الدعوى بطلب التعويض عما أصابه من جرائها ،ضرر من فعل املنافسة غري املشروعة

وهي اخلطأ والضرر وعالقة السببية، وال يقتصر ذلك على التعويض  ،توافرت شروط تلك الدعوى
زالة الضرر ومنع تكراره يف املستقبل على  ،النقدي مببلغ من املال، وامنا ميكن أن يتخذ صورة األمر 

  .ر بنشر ملخص احلكم يف صحيفة يومية واسعة االنتشارسبيل التعويض وكذلك األم
لتعويض لصاحل ال ميكنه القاضي  لإلشارة أن إال للمنافسة،  منافيةمن ممارسة  من تضرراحلكم 

وجود عالقة سببية مع مرتکب  وقوع الضرر بسبب خطأ منفر شروط املسؤولية، امن تو  كده بعد
 .1املسؤولية التقصريية، لتكتمل بذلك أركان بينهمابني 

لقدرة التنافسية  أما إذ جيد  ،الدقيقةالصعبة و  اجلدهو من األمور فطريقة تقدير الضرر الالحق 
هو احلديث عن موقف األستاذ  ، واألهم من ذلك حتديد قيمة التعويض املقابل لهالقاضي صعوبة يف 

CANIVET Guy لس النقض الذي ذكر الطريقة اليت جيب على القاضي  الرئيس األول 
  .2أخذها بعني االعتبار يف حماولته لتحديد قيمة التعويضاعتمادها و 

لتعويض أمر  ،وما جيب التأكيد عليه أن التوسيع من دائرة األشخاص الذين حيق هلم املطالبة 
يف غاية األمهية، فلو أخذ على سبيل املثال الغري الذي حيق له طلب التعويض من ممارسة منافية 

ب القاضي لطلبه، جند أنه حقق استجتعويض على األضرار اليت تكبدها وأفإذا طلب ال ،للمنافسة
الثاين هو منع استمرار مثل هذه ابه من ضرر، و مت تعويضه عن ما أصيتمثل األول يف أنه  :هدفني

  .املمارسة
حلق يف احلصول على التعويض لطرف كان سببا يف ممارسة مقيدة  أما حول إمكانية االعرتاف 

عتبار  هو ذلك الفعل أو  ،أحد األطراف على علم مبسامهة أو خمالفة قانون املنافسة هللمنافسة، 
تفاق املسألة يف فرنسا، واملفروض ال ميكن ألحد أطراف اال إذ طرحت هذه ،املخالفة حمل احلظر

يف مقابل األضرار اليت تكبدها من جراء االتفاق، وذلك إذا كان طلبه مبنيا على  ،طلب التعويض
  .68، املرجع السابق، ص"دراسة نقدية لبعض القواعد اإلجرائية يف قانون املنافسة" خلضاري أعمر،  -  1                                                           

2- « Le juge s’efforce d’en fixer le montant , non seulement à la mesure du dommage 
directement subi par celle-ci mais en fonction de l’ensemble des préjudices induits, des risque 
pris par l’entreprise dénonciatrice,de sa contribution personnelle a la mise en œuvre d’une 
politique de concurrence et du cout effectif du procès, de sorte que, par son caractère 
exhaustif la réparation civile  participe d’une démarche dissuasive, cette conception large de 
la réparation est elle aussi une composante essentielle de la coopération du juge a une 
politique économique » Voir : DUPUIS–TOUBOUL Frédérique, op.cit, p.p.135-136.  
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من القانون املدين، اليت مفادها أن  1131ألن ذلك يتعارض مع املادة  ،أساس املسؤولية العقدية
لكن ميكن ألحد األطراف الذي  ،ال ميكن أن يكون له أي أثر ، مشروعااللتزام الذي يكون سببه غري

ن كان ضحية للتعسف  ،طلب التعويض على أساس املسؤولية التقصريية انفسه متضرر يعترب  يبني له 
مبقتضى النصوص اليت حتظر  ،خر شروط ممنوعةآيف احلق والذي يتجسد عندما يفرض طرف على 

  .1ات غري املشروعةاالتفاق
محاية املستهك  فإنه حيق جلمعيات ،متد الضرر إىل املصلحة اجلماعة للمستهلكنيأإذا و 

ملصاحل املشرتكة  ،املعمتدة أن ترفع دعوى قضائية لتعويض عن األضرار اليت حلقت  تطالب فيها 
ميكن لكل "جراء املمارسات املنافية للمنافسة، وهذا الذي يستنبط من العبارة  ،للمستهلكني

املتعلق  06-12أعاله، ويستخلص من القانون رقم  48، الواردة يف نص "أو معنوي....شخص
، الذي جاء فيه أن حق التقاضي الذي تتمتع به اجلمعيات املعتمدة ال يقتصر على 2جلمعيات

: منه على أنه 17، وإمنا ميتد أيضا إىل املصاحل اجلماعية، إذ تنص املادة املصلحة الفردية وحسب
سيسها وميكنها حينئذ القيام " تكتسب اجلمعية املعتمدة الشخصية املعنوية و األهلية املدنية مبجرد 

يت    ۰۰۰: مبا 
دف  - التقاضي والقيام بكل اإلجراءات أمام اجلهات القضائية املختصة، بسبب وقائع هلا عالقة 

  ".حلقت ضررا مبصاحل اجلمعية أو املصاحل الفردية أو اجلماعية ألعضائهاأاجلمعية 
نه ال حيق جلمعيات محاية  ،وهذا خبالف املشرع الفرنسي الذي نص يف قانون االستهالك

لنسبة للتعويض الناتج عن الضرر الذي مس املصاحل اجلماعية  ،دعوى مدنية املستهلك رفع إال 
ملنافسة وحرية  1243- 86للمستهلكني جراء خمالفة جنائية، وإذا رجعنا إىل األمر رقم  املتعلق 

جند أن املمارسات املنافية للمنافسة غري جمرمة جنائيا، إال يف  ،1987جويلية  06األسعار املعدل يف 
املنصوص  ،تورط شخص طبيعي يف تدبري أو تنفيذ املمارسات املنافية للمنافسة وهو ،حالة واحدة

لقانون الفرنسي(املمارسات املنافية للمنافسة يف القانون اجلزائري"كتو دمحم الشريف، -  1                                                            ، مرجع سابق، )"دراسة مقارنة 
  .360ص
جلمعيات، 2012 جانفي 12، مؤرخ يف 06-12رقم  القانون -  2 جانفي  15، صادر يف 02، ج ر ج ج، عدد يتعلق 

2012.  
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، ومنه ميكن هلذه اجلمعيات طلب 1986ديسمرب  01الصادر يف من األمر  8و 7عليه يف املادتني 
  .1حق مبصاحلها اجلماعيةالتعويض عن الضرر الذي يل

ستعراض أمهية التعويض املدين ومدى مسامهته يف تطبيق قوانني املنافسة،  خنلص للقول، أنه 
القاضي يعترب ضابطا بدون منازع للمنافسة، فهو وردع املمارسات املنافية للمنافسة، يتضح جليا أن 

ختصاص ذايت يف ضبط السوق، على ضوء  يساهم بشكل فعال يف تطبيق قانون املنافسة، إذ يتمتع 
ال لكون تطبيق قانون  قواعد املنافسة احلرة، حيث يتدخل بصفة مباشرة وغري مباشرة يف هذا ا
املنافسة موزع وبني جملس املنافسة و القضاء، فمجلس املنافسة ليس الوحيد الذي له صالحية التدخل 

 .2هليئات القضائيةلقمع املمارسات املنافية للمنافسة، فنجد إىل جانبه ا
 من خالل دعوى االبطال  - ب

قوى العرض والطلب يسوده تعادل يف يف سوق ال  ميكن حتققهإن التقدم والرقي االقتصادي ال 
رها على الدخل القومي من  ،ملشروعات املتنافسة عن جهةوقد يضر  ،بطريقة تلقائية وتنعكس آ

 .3وعلى مجهور املستهلكني من جهة أخرى ،جهة
حيث خيتص  ،أسند املشرع اجلزائري صالحية النظر يف دعوى البطالن إىل القاضي املدينلذلك 

اقيات أو الشروط التعاقدية املخلة تفكون موضوعها طلب إبطال اإللتزامات أو اإلييف الدعاوى اليت 
دون اإلخالل : "السابق الذكر أنه 03-03ر رقم من األم 13حبرية املنافسة، حبيث تنص املادة 

حدى  9و 8حكام املادتني  من هذا األمر، يبطل کل التزام أو إتفاقية أو شرط تعاقدي يتعلق 
  ".أعاله  12و11, 10, 7, 6احملظورة مبوجب املواد  املمارسات
ال تدخل يف إطاره تلك  ،فهم من نص املادة أن إبطال املمارسات املقيدة للمنافسةيأين 

ا ، األمر السالف الذكرمن  9و 8واد املنصوص عليها يف امل وهي تلك املمارسات اليت من شأ
يف  لكن، وكذا السعي حنو بلوغ الرتقي ،هدفه محاية املنافسةيبقى املشرع ف، إحداث تطور اقتصادي

ظروف معينة، سواء كانت اقتصادية أو ل اعتبارات و ميكن للعون االقتصادي أن يستغ املقابل
لقانون الفرنسي( املمارسات املنافية للمنافسة يف القانون اجلزائري " كتو دمحم الشريف، ، -  1                                                            ، مرجع سابق، )"دراسة مقارنة 

  .361ص
  .32موساوي ضريفة، مرجع سابق، ص -  2
ألسعار ومحاية  -  3 املنافسة ومنه اإلحتكار، دار أمحد دمحم حممود خلف، احلماية اجلنائية للمستهلك يف جمال عدم اإلخالل 

  .208، ص2009، )ن. م. د(اجلامعة اجلديدة، 
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ثري الظروف وحلنكة سبل اجتماعية أو سياسية للضغط على  لس لرتخيصه مبمارسة معينة، وحتت  ا
لس ممارسة تعود ، لذا على السوق التنافسية بضرر معترب اإلقناع اليت يستعملها العون، قد يرخص ا

هيك عن ضرورة جعل هذا الرتخيص حمدود يف الزمن، ليكون للمجلس  يقتضي حصر شروطه بدقة، 
 .موقفه إن كان سلبيا أم الالوقت الكايف للتأكد من 

 هنا قاضيولل نسبيا،كما ميكن أن يكون   مطلقاالبطالن، فيمكن أن يكون أما فيما خيص 
ن االبطال علىإبطال شرط من شروط االتفاق دون  ، ويف هذه احلالة يبحث كامل االتفاق  سر

    .الشرط املتنازع عليه مدى جوهريةالقاضي 
ألنه إذا كان البند املتنازع عليه جوهري وأساسي وعلى أساسه بين كل  ،وهذا األمر منطقي          

البند  يتم أبطال هفإن ،كذلكاالتفاق، فما الفائدة من ترك ما تبقى من االتفاق، أما إذا كان ليس  
لبطالن اجلزئي ما وقع يف  ،ومن أمثلة البطالن اجلزئي ،ويرتك ما تبقى من االتفاق، وهو ما يسمى 

قضية الرباميل، حيث متكن املوزعون من أبطال البنود املتضمنة فرض اسرتجاع تلك الرباميل، وال 
و معروفا لدى كال املتعاقدين، أو أنه اشرتك فيه كل أيشرتط أن يكون االتفاق الذي مت إبطاله معلوما 

بطالهاملتعاقدين، بل يكفي أن  يكون اتفاقا منافيا للمنافسة ليقوم القاض  .1ي 
، 2مطلقبطالن رى بعض الفقه أن البطالن يف جمال املمارسات املقيدة للمنافسة هو يهذا و 

دف ملنافسة، واليت  من خالل  ،إىل حتقيق مصلحة عامة سيسا على طبيعة القواعد املتعلقة 
العام من قواعد النظام  فهي تعترب وعليه ،ضمان منافسة حرة ونزيهة خدمة االقتصاد الوطين

 .3قتصادي، اليت ال جيوز االتفاق على ما خيالفها حتت طائلة البطالناال
عتبار البطالن هذا بطالن مطلق فيمكن أن يقدم الطلب ببطالن العقد، من كل ذي  ،و

طال إ: " املدين اليت تنصمن القانون  102/1ما يتوافق مع املادة وهذا  ،مصلحة ذا كان العقد 
ذا البطالن، بطال مطلقا جاز    . 4..........."لكل ذي مصلحة أن يتمسك 

                                                           1- MALAURIE-VIGNAL Marie, Droit interne de la concurrence interne et communautaire, 
3ème édition, Armand Colin, Paris, 2005, p.223.  2  -  ،ال االقتصاديالرقابة القضائية على السلطة "عيساوي عز الدين ، مرجع سابق، "القمعية للهيئات اإلدارية املستقلة يف ا

  .114ص
، مذكرة لنيل درجة املاجستري يف القانون، فرع قانون االعمال، جامعة "االختصاص يف جمال املنافسة" بوحاليس إهلام،  -  3

  .100، ص2005قسنطينة، 
  .ملرجع السابقمعدل ومتمم، ا ،58-75األمر رقم من  102/1املادة  -  4
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وال يقتصر فقط األمر يف رفع طلب البطالن على أطراف القضية، بل قد ميتد كذلك إىل الوزير 
لتجارة لعکس  عتبار ،1املكلف  أن قواعد قانون املنافسة تعترب جزء من النظام العام االقتصادي، و

لدرجة األوىلاملصلحة العامة معنية  فإن أن هذا ، يف حني يرى آخرون ،بصفة كبرية هنا، بل معنية 
ويربر مصلحته  ،األخري ال ميكنه رفع دعوی لإلبطال ما دام ال يوجد أي نص صريح يسمح له بذلك

  .يف هذا الشأن
كما أن االنشغال املتعلق بتشجيع فضح االنتهاكات واستعادة الشرعية للصاحل العام قاد إىل 
توسيع دائرة أصحاب دعوى البطالن، فإىل جانب الضحية، فإن هذه الدعوى مفتوحة لكل شخص 

 .2ذاتهمن الفاعل  رفعها، ما دام أنه معين، وميكن حىت ذلككطرف أو ليس  سواء 
ا متثل احلق العاموحىت النيابة العامة  طال يطلب املتضررين إبو ، 3حيق هلا متابعة املخالفني أل

لتبعية  عتبار أنه، لكني اليت حيق هلا أن تتأسس کطرف مدينكذا مجعية محاية املستهو  ،املمارسة 
حق مطالبة  أيضالس املنافسة كما  ،4يدخلها املستهلك اليتحبماية املنافسة يتم محاية السوق 

بطال املمارسة املنافية للمنافسة، كون أن صالحية  وميكن من اختصاص هذا األخري، ذلك القضاء 
   .5من تلقاء نفسها ذلك أن تثري احملكمة

ر  لنسبة للغري،  اإن الطابع املطلق للبطالن يرتب آ جزاء، فال  فإذا مت تكييفة على أنههامة 
ب لنقد هذا اإلوهو ما  ،املسؤولني عنه إالأن ميس يتصور  إذ متداد على الكل، يؤدي إىل فتح 

ن تقليديتان   :تواجه التمييز بني األطراف والغري6هناك قاعد
  .2011، ص2013بن وطاس اميان، مسؤولية العون االقتصادي يف ضوء التشريع اجلزائري والفرنسي، دار هومة، اجلزائر،  -  1                                                           

ال االقتصادي" عيساوي عز الدين، -  2 ، مرجع سابق، ص "الرقابة القضائية على السلطة القمعية للهيئات اإلدارية املستقلة يف ا
115 .  

، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف احلقوق، فرع قانون األعمال، كلية احلقوق، "القانون اإلجرائي للمنافسة" عيساوي دمحم، -  3
   .134، ص2005جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

  .75ص، 2002اجلزائر،  ،1 عدد ، دارةإ ةلجم ،"منافسةلل املنافية املمارساتمن   محاية املستهلك" ، فشري دمحم كتو -  4
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف احلقوق، كلية "جرائم البيع يف قانوين املنافسة واملمارسات التجارية" عالل مسيحة ، -  5

   .148، ص2005احلقوق، جامعة منتوري، قسنطينة، 
ال االقتصاديالرقابة القضائية على السلطة القمعية للهيئات " عيساوي عز الدين،  -  6 ، مرجع سابق، "اإلدارية املستقلة يف ا
  .116ص
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Resoluto jure dantis, resolvitur jus accippientis واليت معناها نتيجة حلل ،
 .حق الذي أعطى فإن حق الذي حتصل منحل بقوة القانون

Nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet واليت ،
 .معناها ال ميكن ألحد أن ينقل حقوقا أكثر مما لديه

ففي مثال عقد التوزيع بطالن عقد : فكل حقوق الغري الناجتة عن العمل املبطل سوف تزول
  .هلكاإلطار يلحق بطالن العقود التنفيذية هلذا العقد، ويلحق بطالن بيع الرتاضي للمست

االبتكار  على صفة أن يتوفرعلى القاضي الوظيفة الضبطية تستوجب خالصة القول أن 
ال االقتصادي  من أجل استيعابوالتجديد،    .بكل تعقيداتهو ا

فال يكفي إصدار  ،بني اجلهازين يف األدوارواقعية للتكامل القيقية و احلصورة ال وهكذا تتجسد
ا ر املمارسة حبد ذا لوقف  ،عقوبة مالية ضد العون االقتصادي، بل إىل جانب ذلك جيب حمو أ

الذي يتدخل لوضع حد  القاضي هو الوحيدو  النزيف واالستمرارية يف إيذاء املنافسة واملستهلك،
لتعويضللممارسة، و    .ال يكتفي بذلك فحسب، بل حيكم على املخالفني 
  سلطات الضبط االقتصاديتدخل القضاء بطلب من  : الفرع الثاين

سلطات  دوراليت يتدخل فيها القضاء ليكمل  ،احلاالت جبانب ما مت اإلشارة إليه سابقا من
القضاء قد يتدخل ، ة ممثلة يف جملس املنافسةاألخري  هحملدودية صالحيات هذ ،الضبط االقتصادي

 بني أدوار القاضي اجلزائييف مببادرة من سلطات الضبط االقتصادي، من خالل التفاوت  أيضا
، مع تسجيل املعقولية )نيا(أو طلب الرتخيص من أجل مباشرة التحقيق  ،)أوال(االستبعاد والتكريس

لتقادم املدين   ) لثا(يف التمسك 
  الضبط االقتصادي مواجهة سلطاتيف  قاضي اجلزائيلل  متفاوتة أدوار / أوال

اليت  إزالة جترمي من خالل تقنية ،رغم استبعاد املشرع اجلزائري للقاضي اجلزائي من جمال املنافسة
على والتجاري  ،املدينو  ،وإقتصاره على القضاء اإلداري ،كملحق ضروري لليربالية القانونية أعتربت

، إال أن ذلك ال يعين االستغناء املطلق عن القاضي اجلزائي، ذلك أن مبدأ إزالة التجرمي وجه اخلصوص
لتايل فإن هذا املبدأ مل يشهد نفس مسار التطبيق، حيث جيب التفرقة بني اإلزالة هو مبدأ نسيب،  و

قصة لوصف التجرمي ا إزاحة خالصة لبعض اجلرائم، وإزالة   من خالل الكلية للتجرمي، واليت يقصد 
ت، وإزالة التجرمي  مع مرور الوقت، وهو ما يصدق على املمارسات تدرجييا و التخفيف يف العقو

رب العون جل القاضي اجلزائي كما قد يتدخل جملس املنافسة ويطلب من ،)أ(املنافية للمنافسة
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املخالفات اليت مع إبراز لبعض ، )ب(وتنفيذ القرارات الصادرة ضده االقتصادي املخالف لالمتثال
ل خترج عن نطاق االختصاص  يلاتحتمل أوصافا جزائية وتدخل ضمن اختصاص القاضي اجلزائي، و

  ).ج(القمعي املمنوح لسلطات الضبط االقتصادي 
 اجلزائي يف جمال املنافسة القاضياستبعاد اختصاص التدرج يف    - أ

القضائية يف ضمان حتقيق جزء من األهداف اليت يرمي إىل حتقيقها قانون  السلطات تساهم
املنافسة، ومن أمهها محاية املنافسة ومتابعة كل املخالفات اليت تؤدي إىل عرقلتها من جهة، وبعض 

إال أن املمارسات املنافية للمنافسة مل تعد  ،1املخالفات اليت قد حتد من املنافسة من جهة أخرى
فبعدما كانت تكيف على  ،سابق، من خالل إبتعادها شيئا فشيئا عن التكييفات اجلزائيةتكيف كال

ا خمالفات جزائية صرفة يف ظل قانون األسعار لسنة أصبحت خمالفات إدارية ميكن  ،2)1(1989أ
ملنافسة 1995أن تكيف وبشروط كمخالفة جزانية يف ظل أمر  أخريا مت استبعادها و  ،)2(املتعلق 

 .)3( 2003متاما من إختصاص القاضي اجلزائي يف ظل قانون قانون املنافسة لسنة 
 1989ي ظل قانون األسعار فيإختصاص موسع للقاضي اجلزائي   -1

 علىجندها جاءت كلها  1989من قانون االسعار لسنة  28و 27 ،26ستعادة نص املواد 
تعترب ال شرعية ويعاقب عليها  ":أنه على 26املادة  نصتحيث  ،للمنافسةاملمارسات املقيدة  ذكر 

طبقا ألحكام هذا القانون املمارسات والعمليات املدبرة واملعاهدات واالتفاقيات الصرحية والضمنية 
  :اليت ترمي إىل

منتج عرقلة الدخول الشرعي يف السوق أو عرقلة املمارسات الشرعية للنشاطات التجارية من طرف  -
 أو موزع أخر،

  .التشجيع املصطنع يف رفع األسعار قصد املضاربة  -
  تقليص عرض املنتوجات ومنافذ تسويقها واالستثمارات بصفة إرادية مدبرة ،  -
    . عرقلة التطور التقين -
 ".خلق أسواق مغرية أو مصادر مغرية للتموين  -

األعمال، معهد احلقوق، اجلزائر،  ، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف احلقوق، فرع قانون"جملس املنافسة"قابة صورية،  -  1                                                           
  .193، ص 2001

  .مرجع سابق، )ملغى(، 1989جويلية  05، مؤرخ يف 12-89القانون  -  2
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تج عن هيمنة على سوق أو يعترب ال شرعيا كل : " أنه  على فنصت 27أما املادة  تعسف 
 :جزء منه، كما يعترب ال شرعيا

  رفض البيع بدون مربر شرعي، -
  البيع املشروط أو التمييزي، -

 ...".البيع املشروط بكمية حمدودة -
يعترب ال شرعيا فرض إعادة البيع بسعر أدىن يفرضه : " على أنه  28املادة  جاء نص يف حني

جر  ".منتج أو موزع على 
ا   ،أفعاال جرميةمن خالل هذه النصوص نستشف أن املشرع كيف هذه املمارسات على أ

من قانون  67و  66القاضي اجلزائي وفقا ألحكام املادتني  تستوجب املعاقبة عليها من قبل
 .عاراألس

القتصعتبار املشرع اجلزائري إعلى حد هذه املمارسات ف ملتعاملنيمتس   اد الوطين، وال تتعلق 
لتايل جيب تشديد املعاقبة يف  تشريع مماثل، كما أقر من طرف القاضي اجلزائيعليها  االقتصاديني، و

يف الدعوى  يتأسس كطرف مدينأن الضحية ال ميكن أن يعترب جتهاد القضائي اإلأن ، فرنسا
لتايل ،ملصلحة العامة سوى متسأن املخالفات االقتصادية ال  العتبارة، العمومي دعوى املدنية الف و

ال غري مقبولة ، وهو ما مت نقله كإجتهاد قضائي إىل املمارسات احملظورة کرفض البيع يف هذا ا
ي حال من أن املمارسات املنافية للمنافسة ال ميكن  مفادهاتربيرات  أثريت عدةكما   ،1واالتفاقات
مت السماح لضحا  ،1986بعد سن أمر املنافسة لسنة أن تسبب ضررا لألفراد، لكن األحوال 

 املوجه هلذا االجتهاد، لنقدليف الدعوى العمومية، وهذا نتيجة املمارسات املنافية للمنافسة من التدخل 
  .2العادي القانون هلم حبكم املكفولةاألسلحة  استغالل حرمان األفراد منبسبب 
  
  

                                                           1- Douvreleur, Les droits de la défense et pratiques anticoncurrentielles en droit Français, 
LGDJ, Paris, 2000, Coll., Thèses. p. 200 et s.  

ال االقتصادي" عيساوي عز الدين،  -  2 ، مرجع سابق، "الرقابة القضائية على السلطة القمعية للهيئات اإلدارية املستقلة يف ا
  .119ص
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 06-95ظل األمر رقم إختصاص مشروط للقاضي اجلزائي   -  2
ملنافسة  09-95األمر جاء  ألسعار 1989ليخلف قانون املتعلق  حيث حاول  ،املتعلق 

حيث ، املشرع أن يفصل بني املمارسات املنافية للمنافسة، وشفافية املمارسات التجارية ونزاهنتها
 ملا ،ةاملمارسات واألعمال املدبرة واالتفاقيات واالتفاقات الصرحية أو الضمني 6املشرع يف املادة  تناول

دف إىل عرقلة أو احلد أو اإلخالل حبرية املنافسة يف سوق ما، أما  دف أو  نص املادة ميكن أن 
يف حني ضمن التعسف الناتج عن هيمنة على السوق أو جزء منها أو احتكار أو على جزء منه، فت 7
ملمارسات فقد أشارت إىل االتفاقيات واملمارسات أو الشروط التعاقدية  8املادة  أن املتعلقة 

قل من سعر التكلفة 7و 6املنصوص عليها يف املواد  ، كما مينع على كل عون اقتصادي بيع سلعة 
لنص قواعد املنافسة يف السوق أو ميكن أن حتد منها، وفقا  جانبتإذا كانت املمارسات قد  ،احلقيقي

 .10ملادة ا
 28و 27و 26منصوص بني املواد  بني ما هويف املضمون تشابه من خالل ما سبق، نسجل 

إال أنه يف جانب   ،1995من أمر  10و 8و 7و 6ما هو منصوص يف املواد و من قانون األسعار، 
، طريق أقل شدة مما كان عليه يف ظل قانون األسعارلاملشرع سلوك جند  ،هذه املخالفاتعلى عاقبة امل

حيث يعترب املمارسات املنافية للمنافسة  ن هذه املخالفات، مزالة التجرمي إوكأنه أستهل تكريس تقنية 
لتايل  ،، لكن ميكن أن تكيف جزائيا بشروطمبدئياخمالفات إدارية  يعاقب عليها جملس املنافسة و

حلبس  .لغرامات والقاضي اجلزائي 
لس املنافسةف ي قد جيد القاضي اجلزائإال أن ، رغم أن اختصاص معاقبة هذه املخالفات يعود 

حييل :" نه ، واليت تقضي1995من أمر  15للنظر فيها كذلك؛ فوفقا ألحكام املادة  نفسه خمتصا
جملس املنافسة الدعوى على وكيل اجلمهورية املختص إقليميا قصد املتابعات القضائية إذا كان تنظيم 

، 9، 7وتنفيذ املمارسات املنافية للمنافسة والتعسف الناتج عن اهليمنة املنصوص عليها يف املواد، 
 .يتحمل فيها أي شخص طبيعي مسؤولية شخصية من هذا األمر  12و 11، 10

ت املنصوص عليها يف املادتني  لعقو من هذا األمر، ميكن للقاضي  14و 13دون املساس 
تسببوا يف  طبيعيونواحد إىل سنة واحدة ضد أشخاص  أن حيكم يف هذه احلالة بعقوبة من شهر 

 ".املمارسات املذكورة أعاله أو شاركوا فيها
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شخص طبيعي بصفة فردية أو عن يف الفاعل وهو  ممثلةإذا توافرت شروط الفعل اجلرمي، ف
 .12و 11، 10، 9، 7طريق االشرتاك، والفعل املادي، أي املمارسات املنصوص عليها يف املواد 

 .حييل جملس املنافسة امللف إىل وكيل اجلمهورية املختص إقليميا
ق رفع دعوى أمام احل منحهمضحا هذه املمارسات، فإن القانون أو  بشأن املتضررينأما 

بصفة فردية أو  تدخلهم يف املنازعة ميكن أن يكون أن كما مدين،  القضاء، أو التأسيس كطرف 
املمارسات املنافية للمنافسة هذه ن  مإثبا مع إشرتاطماية املستهلك، حلجمعيات ككتنظيمات، أو  

  .1حتمل ضررا مباشرا أو غري مباشر
  03-03اجلزائي من قانون املنافسة يف ظل أمر اإلنسحاب التام للقاضي   -3

ملنافسة الدور املعدل واملتمم، و  03-03رقم  مبوجب األمراملشرع اجلزائري ألغى  املتعلق 
على عكس ما كان يتمتع به سابقا، ويعود السبب يف إقصاء دور القاضي  ،الفعال للقاضي اجلزائي

وهو إبعاد الطابع ، السابق الذكر 03-03اجلزائي إىل املبدأ الذي تبناه املشرع من خالل األمر رقم 
 .2اإلقتصاديةاجلزائي عن املمارسات املقيدة للمنافسة والتجميعات 

إىل إعادة تنظيم املمارسات املنافية، حيث مت  السالف الذكرإذ عمد املشرع يف ظل األمر 
حتظر املمارسات واألعمال : "منه على أنه 6افسة فتقضي املادة اإلقتصار على املمارسات املقيدة للمن

دف إىل عرقلة حرية  دف أو ميكن أن  املدبرة واالتفاقيات واالتفاقات الصرحية أو الضمنية عندما 
ا يف نفس السوق أو يف جزء جوهري منها، السيما عندما ترمي املنافسة أو احلد منها أو اإل خالل 

 :إىل
  احلد من الدخول يف السوق أو يف ممارسة النشاطات التجارية فيها، -
  تقليص أو مراقبة اإلنتاج أو منافذ التسويق أو اإلستثمارات أو التطور التقين، -
  ،إقتسام األسواق أو مصادر التموين -
لتشجيع املصطنع إلرتفاع األسعار أوإخنفاضها،عرقلة حتديد  -   األسعار حسب قواعد السوق 

ال االقتصادي"عيساوي عز الدين،  -  1                                                            ، مرجع سابق، "الرقابة القضائية على السلطة القمعية للهيئات اإلدارية املستقلة يف ا
  .121ص
ملنافسة 03-03مسؤولية العون االقتصادي يف ضوء األمر "بن وطاس إميان،  -  2 ، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف "املتعلق 

  .145، ص2009يوسف بن خدة، اجلزائر،  قانون األعمال، كلية احلقوق، جامعة بناحلقوق، فرع 
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،  "الشركاء التجاريني، مما حيرمهم من منافع املنافسةتطبيق شروط غري متكافئة لنفس اخلدمات جتاه  -
لنسبة للمواد    .1من قانون املنافسة 12, 11, 10, 7كذلك 

ت املقررة هلذه املمارساتو  ت إدارية حبتة، يوقعها جملس املنافسة ف ،لنسبة للعقو هي عقو
يعاقب على املمارسات املقيدة للمنافسة كما هي :"نهواليت تقضي  56طبقا ألحكام املادة 

ملائة من مبلغ رقم )  % 12(إثنا عشرة أعاله بغرامة ال تفوق  14منصوص عليها يف املادة 
خر سنة مالية خمتتمة، أو بغرامة تساوي على األقل آاألعمال من غري الرسوم، احملقق يف اجلزائر خالل 

وإذا مرتكب  ،دون أن تتجاوز أربعة أضعاف هذا الربح ،ضعفي الربح احملقق بواسطة هذه املمارسات
  ."ة ماليني دينارفالغرامة ال تتجاوز ست، املخالفة ال ميلك رقم أعمال حمدد

ملسؤولية اجلزائية للشخص الطبيعي يف املمارسات 06-95من األمر  15أما املادة  ، واملتعلقة 
ملادة ف ،املنافية للمنافسة يعاقب : "أنه ، واليت تنص على03-03من األمر  57تم استخالفها 

بغرامة قدرها مليوين دينار كل شخص طبيعي مساهم شخصيا بصفة احتيالية يف تنظيم املمارسات 
تعد هذه األفعال تكيف بصفة  فلم ،"األمراملنافية للمنافسة ويف تنفيذها كما هي حمددة يف هذا 

خذ تكييفآمزدوجة يف التشريع اجلديد، أي إدارية وجزائية يف  ا واحدا، وهو ن واحد، بل أصبحت 
ت إدارية، ولو أن الفعل مورس بقصد  احتيايل؛ فاملشرع املخالفة اإلدارية اليت يعاقب عليها بعقو

لنسبة  أي ،اجلزائري ذهب إىل أكثر مما ذهب إليه نظريه الفرنسي يف هذه النقطة إزالة جترمي كلية 
لتايل  ،للممارسات املقيدة للمنافسة   .2لنفسه مكا ضمن قانون املنافسةفالقاضي اجلزائي ال جيد و

إن إزالة املسؤولية الشخصية للشخص الطبيعي قد ال تكون فعالة، فهدف محاية السوق ال 
ت ،يتحقق يف بعض األحيان خصوصا يف  ،للممارسات املقيدة للمنافسة 3إال بوجود قانون عقو

عالقات بني املمونني وكبار املوزعني، فعدم التوازن يف هذا النوع من العالقات ال ميكن معاجلته يف 
ت   .بعض األحيان إال بقانون العقو

  .، معدل ومتمم، مرجع سابق 03-03من األمر رقم  12و  11، 10، 7املواد راجع  -  1                                                           
  .املرجع نفسهمن  57 املادة -  2
ال االقتصاديالرقابة القضائية على السلطة القمعية للهيئات اإلدارية "عيساوي عز الدين،  -  3 ، مرجع سابق، ص "املستقلة يف ا

124.  



الضبط سلطات مواجهة يف القضائي الدور تراجع على والرقايب التكاملي البعد أثر: الثاين الباب  
 

193  

ولكن إذا توافرت شروط  ،النظر يف املمارسات املقيدة للمنافسةإمكانية قاضي اجلزائي لل مع أن
ملضارب ،عنويالركن املادي وامل ااجلرمية مبا فيه املنصوص عليها يف املادة  1ة غري املشروعةويتعلق األمر 

ت 172  .من قانون العقو
ت اليت متسهم هم شخصيا،  ويف جمال مسؤولية مسريي املؤسسات فإن هؤالء خيافون من العقو

واملسؤولون الذين تعاونوا  ،والتجربة احلديثة تبني أنه كلما توبع املسؤلون جزائيا فإن األلسنة تنطق
م ،يكشفون ويبشرون بكل التفاصيل من أجل االستفادة  ،حول املمارسات املنافية للمنافسة ملؤسسا

ت  .من ختفيف العقو
ن املشرع اجلزائري جعل دل منحصرا  يف دعاوى املسؤولية  ور القاضي اجلزائينخلص للقول 

ائي من جمال املنافسة بفعل تقنية إزالة التجرمي، رغم الدور والبطالن، ومت  اهلام إزاحته بشكل شبه 
اجلنائي يلعب دورا هاما لضمان التكامل  فالقاضي ،2املنافسةضمان فعالية قانون الذي يضطلع به يف 

ملشرع تعزيز دوره وليس بني اجلهازين وفعالية قانون املنافسة     . تقويضه، فكان أحرى 
 التنفيذ اجلربي لقرارات جملس املنافسة ضمان   -ب

من  ،يؤدي رفض العون الذي صدر القرار ضده إىل تدخل القاضي وبطلب من جملس املنافسة
  .لقراراتهلذه التنفيذ اجلربي أجل ا

اإلدارية، ألحكام قانون اإلجراءات املدنية و  اطبقعن طريق احملضر القضائي  يتم التنفيذ فإبتداء
لتنفيذ، ن أ يوما املمنوحة للمنفذ ضده  15مهلة  واستنفاذيقوم احملضر بعد تكليف املنفذ ضده 

يواصل احملضر إجراءات التنفيذ ل، تناع املنفذ ضده عن تنفيذ القرارمإحمضر  بتحرير ،للتنفيذ الودي
هذا األخري م يقو فأن موضوع التنفيذ هو دفع مبلغ مايل،  عتباراجلربي أو القهري ضد املنفذ ضده، 

ا أن توفر جرمية املضاربة غري املشروعة يقتضي تواجد ثالثة عناصر  -  1                                                            أكدت الغرفة اجلزائية للمحكمة العليا يف إحدى قرارا
  :وهي

ت 172أن يستعمل الفاعل إحدى املسائل اخلمسة الوارد تعدادها يف الفقرات اخلمسة من املادة  -   .من قانون العقو
وأن يؤدي إستعمال هذه املسائل أو إحداها إىل إحداث بطريق مباشر أو عن طريق وسيط رفعا أو خفظا مصطنعا يف األسعار  -

  .ذلكأو الشروع يف 
، للمزيد راجع، قرار الغرفة اجلزائية الصادر بتاريخ .....أن تكون البضاعة حمل اجلرمية ليست من البضائعذات السعر احملدد - 

  .، غ م132428رقم امللف1999جانفي 27
2 -TOUNAKTI Khalifa, «Le rôle du pouvoir judiciaire dans l’application du droit de la 
concurrence», Voir sur : www.concurrence.com.  
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حلجز التنفيذي على منقوالت املدين ستصدار أمر  على ما برتخيص احلجز ، أو أمر 1حسب احلالة 
على احلجر يقوم احملضر مبطالبة وكيل اجلمهورية بتسخري القوة  حالة إعرتاضهويف  ،2الغريلدى للمدين 

لقوةالالعمومية من أجل   .تنفيذ 
بيع األموال احملجوزة الستيفاء مبلغ الدين املستحق يف  بعد عملية احلجز احملضر القضائييشرع 

حلجز التنفيذي على العقارات واحلقوق العينية العقارية املشهرة للمدين، ويقوم ،  3للدولة كما يلجأ 
ملزاد العلين الست حمضر عن يف حالة عدم وجود األموال املنقولة حيرر احملضر و فاء مبلغ الدين،  يببيعها 

 .ذلك
لتايل لتنفيذ و صاحبة ، جلهات القضائية االستنجادإىل  دائما يسعى الضابط العمومي القائم 

كلما من أجل ضمان التنفيذ اجلربي لقرارات جملس املنافسة،   ،نحه ترخيصمب االختصاصات القصرية
لمن القضاء يعد هذا التدخل ، و رفض العون تنفيذها طواعية إرغام ضمان يف  ،سمکمل لدور ا

 .العون على تنفيذ قرارات جملس املنافسة بكل صرامة
ال االقتصادي   -ج   إختصاص القاضي اجلزائي يف قمع خمالفات ا

إزالة التجرمي،  لتقنيةبقمعها نتيجة  سلطات الضبط االقتصادياملخالفات اليت تنفرد  جبانب
لتايل   تدخل ضمن اختصاص القاضي اجلزائي ،من نطاق اختصاص القاضي اجلزائي خروجهاو

ال وهو ما سنقتصر فيه على جمموع  ،خمالفات حتمل أوصافا جزائية االفعال اليت ترتكب يف ا
ء والغاز )1(واالتصاالت االلكرتونية االقتصادي من خالل كل من جمال الربيد    ).2(، وجمال الكهر

 تصاالت االلكرتونيةواإلال الربيد لنسبة  -1
عدة صور للمخالفات املوجودة ضمن القانون رقم ، 4تدخل ضمن اختصاص القاضي اجلزائي

لتايل سنقصر احلديث عن18-04 خمالفة و  ،حق استعمال التخصيصخمالفة  :اخمالفتني فقط مه ، و
   .نظام الرخصة

  
  

  .تمم، مرجع سابقممعدل و ، 09-08من قانون رقم  720إىل  687املواد  -  1                                                           
  .، املرجع نفسه686إىل  667املواد  -  2
  .تمم، مرجع سابقم، معدل و 03-03من األمر رقم  71املادة  -  3
  .، مرجع سابق04-18من القانون رقم  188إىل  164املواد  -  4
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 جرمية خمالفة حق استعمال التخصيص -1-1
 أين يستشف منها أن، 04- 18من القانون رقم  168ضمن املادة  هذه املخالفة جاء ذكر

شرتط أن خيضع لنظام في، 1بريد اجلزائرمنوح إىل املالركن املادي يرجع إىل خمالفة نظام التخصيص 
اليت ال تتجاوز الوزن احملدد  ،ءات بريد الرسائلاإنشاء واستغالل وتوفري خدمات وأدكل التخصيص  

الربيدية، وكل عالمات التخليص األخرى، واحلواالت الربيدية وخدمة طوابع ال، وكذا يق التنظيمر عن ط
أما العقوبة املطبقة على هذه  ،رميةهذه اجللقيام القصد اجلنائي  يشرتط توفركما ،  2الصكوك الربيدية

حلبس من  مخسني  منترتاوح وبغرامة مالية ، )02(سنتني أشهر إىل) 06( ستةاجلرمية قد حددت 
كل متعامل غري   ىونفس العقوبة تسلط عل ،)دج 100.000( إىل) دج 50.000( ألف دينار 

 ."بريد"بريد اجلزائر يستعمل عبارة 
  جرمية خمالفة نظام الرخصة  -1-2

، يتضح أن الركن املادي هلذه اجلرمية 04-18من القانون رقم  171املادة ستقراء نص 
صاالت تانشاء أو استغالل شبكة  ،3قيام اجلاين سواء كان شخص طبيعي أو معنوي يف يتلخص

، أو واالتصاالت االلكرتونيةدون حصوله على رخصة سلطة ضبط الربيد  ،الكرتونية مفتوحة للجمهور
مواصلة ممارسة النشاط خرقا لقرار التعليق أو خرقا لقرار السحب الصادر من سلطة الضبط نفسها، 

                       .صر التعمد وسوء نية اجلاينال يشرتط فيه عنف احملالفةالركن املعنوي هلذه  أما
 سنوات،) 03( إىل ثالث واحدة )01(ذه اجلرمية عقوبة احلبس من سنة هلاملشرع  حددوقد 

، أو )دج 5.000.000(مخسة مليون إىل )دج 1.000.000(واحد مليون غرامة مالية منبو 
 .العقوبتني هاتنيحدى 

ء والغاز خبصوص  -2   جمال الكهر
ء الغازتدخل القاضي اجلزائي يف جمال الكلمل يسجل املشرع اجلزائري  االت  هر مقارنة 

  .وجرمية املعارضة، جرمية خمالفة نظام الرخصة: مهاو جرميتني سوى من خالل األخرى، 
  
 

   .من القانون نفسه 33/2و 13املادتني  -  1                                                           
  .من القانون نفسه 33/1املادة  -  2
  .من القانون نفسه 123املادة  -  3
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 جرمية خمالفة نظام الرخصة  -2-1
األساس القانوين هلذه املخالفة،  1املعدل واملتمم 01 -02من القانون رقم  151املادة  تعد

ئي أو خط إببناء أو  ،ادي يتمحور حول قيام شخص ماامل هارکنأين  ستغالل منشأة إنتاج كهر
ء أو قناة مباش ء يتبدون رخصة االستغالل ال ،رة للغازمباشر للكهر  تسلمها جلنة ضبط الكهر

علی مرتكبيها عقوبة  وقد قرر املشرععنصر النية اإلجرامية لقيام مثل هذه اجلرمية، مع انتفاء  ،2والغاز
من مخسة ماليني ترتاوح ، وغرامة مالية )01( ةأشهر إىل سنة واحد) 03(ن ثالث ترتاوح ماحلبس 

حدى )دج 10 000.000( عشرة ماليني دينار  إىل )دج5 000.000( رادين  هاتني أو 
  .فقط العقوبتني

  جرمية املعارضة  -2-2
لرقابة لوظائفهم الركن يكمن  ،املادي هلذه اجلرمية يف االعرتاض على ممارسة األعوان املكلفني 

ملعلومات املطلوبة يف إطار الرقابة  ألعوان هنا ويقصد ، 3الدورية واملنتظمةأو االمتناع عن تزويدهم 
أو من قبل رئيس جلنة ضبط  ،لطاقةلفني ومؤهلني قانو من قبل الوزير املكلف حمهم أعوان 

ء، الذين يقومون مبعاينة املخالفات املنصوص عليها يف املادة   مأما ،4من نفس القانون 141الكهر
بني النشاط اإلجرامي  ،توفر رابطة نفسيةها ال يشرتط لقيامكما ،  العنصر املعنوي هلذه اجلرميةإفرتاض 

) 03(املطبقة عليها فتشمل احلبس من ثالثة أما العقوبة هذا النشاط،  صاحبوبني اجلاين وخمرجاته 
إىل مائة ) دج 50.000( أشهر، وغرامة مالية ترتاوح من مخسني ألف دينار ) 06(إىل ستة أشهر 

حدى هاتني العقوبتني)دج100.000 (ألف دينار    .فقط ، أو 
  التحقيقإجراءات طلب الرتخيص من أجل مباشرة / نيا

عالوة على ضباط وأعوان الشرطة القضائية املنصوص عليها يف قانون اإلجراءات اجلزائية، "
لتحقيقات املتعلقة بتطبيق هذا األمر   :ومعاينة خمالفة أحكامها ملوظفون األيت ذكرهم  يؤهل للقيام 

ل - ملراقبة التابعون لإلدارة املكلفة    .تجارةاملستخدمون املنتمون إىل األسالك اخلاصة 
    .األعوان املعنيون التابعون ملصاحل اإلدارة اجلبائية -

  .، معدل ومتمم، مرجع سابق01-02من القانون رقم  151املادة  -  1                                                           
  .من القانون نفسه 10املادة  -  2
  .نفسهمن القانون  152املادة  -  3
  .من القانون نفسه 142، 141 املادتني -  4



الضبط سلطات مواجهة يف القضائي الدور تراجع على والرقايب التكاملي البعد أثر: الثاين الباب  
 

197  

 .........."املقرر العام و املقررون لدى جملس املنافسة -
لقانون  03-03مكرر من األمر رقم  49هكذا جاء نص املادة  ، 12- 08املعدل واملتمم 

لتحقيقات املتعلقة بتطبيق قانون لأل معددا  .املنافسة و معاينة خمالفة أحكامهشخاص املؤهلون للقيام 
ستنتاج إل فاملشرع مل يظهر مالمح الدور التكاملي بني جملس املنافسة والقضاء وهو ما يقود

 .العامةاإلجرائية العودة إىل القواعد من خالل ذلك 
لتحقيقات االقتصادية، خذ بصالحية مطالبة جمفهل ميكن األ لس املنافسة املصاحل املكلفة 

لقضا اليت تندرج ضمن اختصاصه، للقول  ن جراء كل حتقيق أو خربة حول املسائل املتعلقة 
جراء حتقيق يف منازعة تنافسية لس حيق له مطالبة الضبطية القضائية مباشرة  الرجوع دون  kا

 .؟منهالرتخيص للقضاء وطلب 
لس املنافسة مبطالبة الضبطية  ايعط أية إشارة تسمح مبوجبه احلقيقة أن املشرع اجلزائري مل

ملنافسة، القضائية جراء حتقيق يف موضوع خاص  مكرر السالفة الذكر  49املادة ، فبشكل مباشر 
الرجوع  يستوجب عليناواضحة املعىن، فليس هناك نص يف قانون املنافسة يرخص بذلك، األمر الذي 

 .إىل القواعد العامة اإلجرائية يف هذا الشأن
تحقيق مبوجب إذن اليتضح جليا أن مطالبة الضبطية القضائية يتم مبوجب شكوى، وفتح  أين

 .من وكيل اجلمهورية
 مبوجبهايقوم اليت ، ريسحالة التحقيق غري الق: يمكن تقسيمها إىل حالتنيفالتحقيق  طرق أما

مسح قد قانون املنافسة فملراقبة واملعاينات حملالت املؤسسات املعنية، املقررون لدى جملس املنافسة 
لشرطة ا الذي هو من صالحية ،1ير سحالة التحقيق القو للمقرر بفحص كل وثيقة تفيد التحقيق، 

حبثها عن املخالفة، وهنا يكون ألعوان الشرطة سلطة التفتيش واحلجز، معاينتها و  من خاللالقضائية 
خول املبضرورة احلصول على ترخيص من القاضي،  -نظرا خلطورة االجراءات فيها- قيدها املشرعوقد 

ت التحقيق والتفتيش حتت ءاإنبىن عليها الطلب، أين تتم إجرااليت  واملربرات احلجج متحيصله قانو 
ت تكفل  يف القانون الفرنسيعمول به املهو و ، 2اعد ترخيصه رقابته الضيقة ب مع تعزيزه بضما

 .3ذلك
                                                           1 - ZOUAÏMIA Rachid, Les autorités administratives indépendantes et la régulation 

économique en Algérie, op.cit., p.p.92- 93. 2- ZOUAIMIA Rachid, le droit de la concurrence, op.cit., p.p.204-205. 3- Autorité De le concurrence voir sur le site : www.autoritedelaconcurrence.fr  
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لس مسح أن املشرع  ،املعدل واملتمم 03- 03من األمر رقم  51وقد أشار نص املادة 
مل يوقف ذلك على شرط احلصول على ترخيص من فحص املستندات واستالمها وحجزها، و ب املنافسة
ئق يف أي مكان وجدت، ويعد هذا تناقضا مع وهو ما  ،1القضاء لس ميكن له حجز الو يفيد أن ا

  .من النظام العاماملعد جراءات اجلزائية قانون اإل
 لتقادم املدين متسك جملس املنافسة/ لثا 

لقد قيد املشرع حق اللجوء إىل جملس املنافسة من حيث الزمن، وهو األمر الذي أكدته املادة 
ال ميكن أن ترفع إىل جملس  ":نصت على أنه اليت ،املعدل واملتمم 03- 03من األمر رقم  44

ا ثالث سنوات إذا مل حيدث ب ا أي حبث أو معاينة أو املنافسة الدعاوى اليت جتاوزت مد شأ
 ".عقوبة

احملافظة على  ،املشرع ينوي من وراء تقييد حق اللجوء أمام جملس املنافسة من حيث الزمن لعل
 .اإلكراه املستمرمراعاة لطبيعة املعامالت االقتصادية اليت ال تتحمل و مصاحل األعوان االقتصاديني، 

 03أما مسألة تدخل جملس املنافسة كحامي عام للمنافسة إلخطار القاضي، يف حالة مرور 
ومل يتم إخطاره من قبل العون االقتصادي املتضرر ألي سبب من االسباب، وال إخطار  ،سنوات
للمطالبة بوضع حد املنافسة القضاء لس جم ال يوجد أي مانع من أن خيطر إذ ، فهي متاحة القضاء

                                .ين عنهاتعويض املتضرر ائيا، و هلذه املمارسة 
رفع ه يتوىل رئيسحبيث جتدر اإلشارة أن جملس املنافسة يكون يف هذه احلالة يف مركز املدعي، و 

لتجارية هي الوحيدة ااحملاكم املدنية و  عتباردعوى بطالن املمارسة املنافية للمنافسة أمام القضاء، 
 .كما سبق بيانه  ويكون البطالن إما جزئي وإما كلي ،املختصة يف إبطال أي تصرف غري مشروع

لتقادم، لكون أن مدة التقادم يف املادة  يف التمسك العون املخالف يسقط حقيف هذه احلالة 
جاءت   اليت 133هذا ما نص عليه التقنني املدين يف مادته مسة عشر سنة، و املدنية حددها املشرع خب

نقضاء مخسة عشر سنة من يوم وقوع الفعل الضار: " كاأليت   ."تسقط دعوى التعويض 
 ،لقضاء يف حالة تقادم الدعوى أمامه جملس املنافسةاستنجاد ومنطقية  وهنا تبدو معقولية

لس عام فهدف هيك على من خالل محاية املنافسة و  ،ا امي األول نه احلأالنظام العام األقتصادي، 
لسما حيهذا للمنافسة يف السوق، و    .قق دور القاضي املكمل لدور ا

                                                           1 - ZOUAÏMIA Rachid, « Les fonctions répressives des autorités administratives 
indépendantes statuant en matière économique », op. cit., p.140. 
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  حمدودية الدور التكاملي بني سلطات الضبط االقتصادي والقضاء: املبحث الثاين
ا كل مناألاحلدود اليت فرضتها طبيعة  رغم جهازي القضاء وسلطات  دوار اليت يضطلع 

ت تقف حائال د ،الضبط االقتصادي ون حتقيق األهداف املشرتكة وما قد يشكله ذلك من صعو
لية اليت التكاملية والتباد اآللياتمن أجل إجياد مجلة من  ،سعى جاهدا اجلزائري لديهما، إال أن املشرع

بصراحة عرب قانون املنافسة، أين تعمل اهليئات القضائية إىل جانب  هتربط بيهما، وهو ما كرس
، على فرض إحرتام قواعد  ،سلطات الضبط االقتصادي ويف إطار االختصاصات املخولة هلما قانو

       .تلتقي يف جمال ضبط املمارسات املنافية للمنافسةبينهما قانون املنافسة، فاالختصاصات املشرتكة 
ألساس على القدرة على توطي النجاح يفإن  د التعاون بني احلهازين، وهو ظل املنافسة يعتمد 

ا، االقتصادي ال يشكل أبدأ إبتكارا، فمشروعية عمل سلطات الضبط ما  ضرورية ملالءمة تدخال
ن القاضي يساهم يف ممارسة وظيفة الضبط، ويف مقابل ذلك يتجلى الدور  وبذلك حيق القول 

سيسا على مجلة  والبارز يساساأل لسلطات الضبط االقتصادي يف تنظيم العملية الضبطة، 
ه، عن فهم حمتوى كل قطاع وتعقيدات اعجزه، من خالل اهليئات القضائيةاليت تواجه  إالشكاالت

املنازعات " مبعىن جيل جديد من املنازعات العامة،لفهم  اوتقنيا اتكييف منهجهوصعوبة 
ختتلف من حيث األطراف ومن حيث القانون الواجب التطبيق، واحللول اليت  ،"االقتصادية

لتايل والتقنيات،  ا قواعد  اعلهجتو قانون يف مواجهة مباشرة مع قواعد قانونية جديدة ومتميزة، إ
    .الضبط االقتصادي

تعد غري  أن مظاهر التعاون بني اجلهازين فبغض النظر عن كل هذا، يقدر بعض املختصني 
ال للتفكري مركافية، األ تتماشى ومتطلبات الضبط يف وسائل أخرى  الذي يستدعي فتح ا

 قد يغفلهذا التكامل  فاملشرع وهو بصدد تكريس ،االقتصادى هذا من جهة، ومن جهة أخرى
لغة األمهية واحلساسية،  عدة مبادئ  مراعاة كمبدأ الفصل بني السلطات، مبدأ دستورية وتشريعية 

 القواعد القانونية، ومبدأ إزدواجية االختصاص القضائي، ومبادئ أخرى ذات صلة التدرج يف
، )املطلب األول( االشكاالت اليت يطرحها اختصاص اجلهازين نوعا من  أفرزالختصاص، وهو ما 

لدور التكاملي        ).  الثايناملطلب ( املنتظر حتقيقه الضافة إىل مجلة من النقائص املخلة 
  من خالل االشكاالت اليت يطرحها اختصاص اجلهازين: املطلب االول

احلرص من كل االطراف املعنية على  ،يستدعي جناح كل عملية مشرتكة يف إطار هدف تكاملي
والعمل على ضمان حتقيق األهداف املشرتكة اليت جتمعهم وتربر  ،شكاالتجتاوز كل التناقضات واإل
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لتايل سعي كل طرف   ،على سد كل شغور ترتكه حمدودية صالحيات الطرف اآلخرتكتلهم، و
عتبار أن ملتقى 1سيكفل حتما مهمة السهر على محاية املنافسة يف السوق اجلهازينفالتنسيق بني   ،

   .صالحيتهما تكمن يف جمال ضبط املمارسات املنافية للمنافسة
متياز، النهإال أن تقنية التقليد االميائي للتشريع الفرنسي، واليت يتق سيما ا املشرع اجلزائري 

بني اجلهازين، أوقعت هذا االخري يف معظلة ال مناص  دوارقانون املنافسة، والعشوائية يف توزيع األ
تمعية اجلزائرية   .منها، ال ختدم متاما منظومتنا القانونية وال تستجيب للخصوصية ا

ال  وينفالنظام القان االقتصادي وما عهد هلا من جممع من للسلطات الناظمة يف ا
ر الطابع الودي للعالقة اليت جتمع اهليئتني، و من يقود إىل التشكيك يف إستقرااإلختصاصات، ه

لنتيجة  دد  ه من خالل الدراسة نفجار حنو إلو خلق تنافس وتنازع يف االختصاص، فما شهد
جهاز لصفة اجلهاز اآلخر دون مربر السابقة من حاالت التداخل يف االختصاصات وانتحال كل 

  .مقنع، جتعل من دائرة اللبس والغموض تزداد يف االتساع
ت اليت يثريها إختصاص اجلهازين، من الاإلشكا بعضوترتيبا على ما سبق، ميكننا إستقراء 

، )الفرع األول(خالل حماولة اإلحاطة ولو بشكل مقبول بكل من إختصاصات جملس املنافسة 
  ). الفرع الثاين( والقضاء 

  خبصوص إختصاصات جملس املنافسة: الفرع االول
حرية التجارة والصناعة ومبدأ  ا مبدألعل أبرزها مه ،يرتكز نظام االقتصاد احلر على عدة مبادئ

عن طريق مراقبة املمارسات ذات  ،التشريعات تسعى حلماية املنافسة أغلب، إال أن 2حرية املنافسة
عتباره املخول هنا يبدأ  نالطابع اإلقتصادي والتجاري يف السوق، وم الدور احلمائي للمجلس، 

  .3من خالل متابعة املمارسات املنافية للمنافسة واملعاقبة عليها ،ساسي مبهمة ضبط السوقاأل

                                                           1- LAMNINI Azddine, op.cit. 
 2 - ALLOUI Farida, L’impact de l’ouverture du marché sur le Droit de la concurrence, 
Mémoire en vue de l’obtention du Diplôme de Magistère en Droit, Option: Droit des affaires, 
Faculté deDroit, Université Mouloud Mammeri, Tizi Ouzo, 2011, p.10.  3  -  ،مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف احلقوق، فرع قانون "االتفاقات احملظورة يف قانون املنافسة يف اجلزائر" برامهي نوال ،

  .128-127، ص ص،2004األعمال، كلية احلقوق، جامعة اجلزائر، 
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ويف سبيل احملافظة  ،هذه املمارساتوقد مكن املشرع اجلزائري العون االقتصادي املتضرر من 
ملنافسة ،على شفافية املنافسة ونزاهتها ، هذا 1من صالحية إخطار جملس املنافسة بكل ممارسة خملة 

الذي يعترب ، 2المتالكه إختصاص االخطار التلقائي ،ن مل يتم إخطارهإخري الذي قد يتدخل حىت و األ
ختاذ كل 3ارسة دوره الرقايبمن بداية جملس املنافسة يف مم اخلطوة األوىل ، فيقوم هذا األخري 

سواء من خالل تفعيل  ،4من أجل وضع حد هلذه املمارسات احملظورة ،االجراءات والتدابري الالزمة
ت التحقيق هذه التجاوزات املقيدة للمنافسة، أو يصرح بعدم إمكانية كلما أثب ،إختصاصه القمعي

له أن يتخذ تدابري حتفظية وقائية للحد من تفاقم االضرار تدخله ألسباب خارجة عن نطاقه، كما 
  .الصعبة التدارك

نظمة الستشارة أو من خالل األ -كما مت االشارة إليه سابقا-هذا وقد يساهم جملس املنافسة
لفائدة على املنافسة، أو إجراء كل خربة تستهدف  والتعليمات واملناشري اليت يصدرها، واليت تعود 

ملراقبة ، 5هذه املمارسات املقيدة للمنافسةالكشف عن  وكذا التعامل مع التجميعات االقتصادية 
لس إىل إختاذ القرار كلما ثبت خطرها على   ،فيجيزها يف املعتاد أو يرفضها التنافس احلر، ليخلص ا

  . املناسب متاشيا وطبيعة النزاع املرفوع له
أن نستشف مجلة  ،صالحيات جملس املنافسةستعراض إمن خالل ما سبق، ميكن وحنن بصدد 

دون حتقيق التكامل املأمول بني جهازي القضاء وجملس املنافسة، ونظرا حتول اليت  ،من اإلشكاالت
رة الغموض الذي يكتنف الطبيعة القانونية للمجلس ، ومسألة )أوال(لتعددها ميكن االقتصار على إ

أل إل)نيا(والية القضاءساس لإنتحال هذا األخري لصالحيات تعود  شكاالت اليت ضافة إىل اإل، 
   ). لثا(يطرحها اخليار يف اللجوء إىل اجلهازين 

لس املنافسة موضغ/ أوال   الطبيعة القانونية 
قرار مبادئ لبريالية يف إطار اتنهاج على رأسها  ،املشرع اجلزائري لنظام إقتصادي جديد يتميز 

ستحداث جملس املنافسة ينوب عن الدولةألمبدا املنافسة احلرة، قام هذا ا يف مهامها الرقابية  خري 
    .تمم، مرجع سابقم، معدل و 03-03من األمر رقم  48املادة  -  1                                                           

  .122صمخايلية مسري، املرجع السابق،  -  2
  .132ئري والفرنسي، املرجع السابق، صبن وطاس إميان، مسؤولية العون االقتصادي يف ضوء التشريع اجلزا -  3
  .تمم، مرجع سابقم، معدل و 03-03من األمر رقم  37املادة  -  4
لس "برامهي فضيلة،  -  5 ، مذكرة لنيل شهادة املاجستري "12-08والقانون رقم  03-03املنافسة بني األمر رقم املركز القانوين 

   .75ص ،2010، عبد الرمحن مرية، جبايةيف احلقوق، جامعة 
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إذ يتكفل حبماية النظام العام التنافسي بشكل خاص والنظام العام االقتصادي  واملنافسة،للسوق 
عن طريق قمع كل أشكال املمارسات  ،بصورة عامة، وذلك من خالل ضمان الضبط الفعال للسوق

لسري احلسن للسوق ا االخالل    .اليت من شأ
فمن غري املعقول تصور سوق تنافسية من دون قوانني ضابطة للعالقة بني املتنافسني، فإقتصاد 

   .1السوق يقتضي وجود قانون
ملنافسة  06-95وعلى خلفية النقائص اليت تضمنها القانون رقم  ، وخصوصا امللغى املتعلق 

عدم تضمينه ألحكام تتم مبوجبها متابعة املمارسة املقيدة للمنافسة، تدخل املشرع من جديد من 
ال من االقتصاد املنظم إىل إقتصاد السوق نتقإل، رغبة منه يف ااملعدل واملتمم  03 -03مر خالل األ

دة الفعالية االقتصادية وحتسني ظروف معيشة امل سات ستهلكني، ومحايتهم من املمار احلرة، وتطلعا لز
ملنافسة هذا من جهة ، ومن جهة أخرى، حتقيق منافسة فعلية ونزيهة كشرط ضروري إلحداث املخلة 

     ..التوازن االقتصادي العام
ستعادة نص املادة  من ذات األمر جند أن املشرع قد بدأ يف رسم معامل املنافسة احلرة،  23و

لس املنافسة، ليأيت احلسم مبوجب القانون لكنها مل تكن كافية يف   08-12حتديد الطبيعة القانونية 
لسلطة االدارية املستقلةاملعدل واملتمم 03 - 03املعدل واملتمم لألمر  لس    . ، أين مت تكييف ا

كخاصية عن السلطات القضائية،  نفراده خبصائص متيزه إو دارية للمجلس ومراعاة للطبيعة اإل
 ،املميزة للهيئات القضايةو واالستقاللية اليت تعد اخلاصية البارزة  ،االدارية كرسة لدى اهليئاتالتبعية امل

  .2هما أمرا جد منطقينجتعل الفصل بي
ا جملس املنافسة كسلطة إدارية مستقلة، هي إفالته من  فإذا كانت  اخلاصية اجلوهرية اليت يتميز 

الذي يعد من أهم املبادئ  ،ومبدأ التبعية السلمية، فإن ذلك يتعارض 3كل رقابة سلمية ووصائية
ا ال تسري هذه االستقاللية يف مواجهة القاضي، ساملكر  ة لدى االدارة التقليدية، فضال عن ذلك أ

لس خاضعة لرقابة املشروعية، فال ميكن ،دارية الكالسيكيةفعلى غرار السلطات اإل  تكون أعمال ا
  .  التصرف إال يف حدود مصاحلها اهل

                                                           1- FRISON-ROCHE M-A et PAYET Marie Stéphane, Droit de la concurrence, op.cit., p.9. 
 2- AUBY J M, « Autorités administratives et autorités juridictionnelles », AJDA, 1995, p.102.  3- GENTOT Michel, op.cit., p.87.   
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املكونة لنموذج السلطات  ،فرغم أن عنصر االستقاللية يعد من ضمن العناصر القانونية الثالثة
 لسلطة التنفيذية بصالحية تعيني األعضاءكإنفراد ا ،االدارية املستقلة، إال أننا جند فيه بعض من القيود

اء مهامهم ، للمجلسالقانونية  الذي يكتنف الطبيعة  ،دائرة الغموضاألمر الذي قد يوسع من  ،وإ
 :األساتذةأحد يعرب يف هذا الشأن و 

« Le principe de l'indépendance de l'autorité de la régulation signifie 
que les organes des pouvoirs politique et le gouvernement n'impriment 
aucune direction dans le choix et les décisions des régulateurs la mise 
en oeuvere de ce principe suppose que le processus de nomination des 
régulateurs repose sur le mérite et la collegialité »1.                                                                                     ن إضفاء الصفة اإلدارية املستقلة على جملس املنافسة  جتعلنا يف شك من هذا ،خنلص للقول 

لس ألكثر من إختصاص، فله سلطة تنظيمة واسعة وسلطات قضائية جيد الذي  مربره يف امتالك ا
 . ىل جانب سلطات عقابية أخرىإ ،من خالل إجرائه للتحقيقات

  تؤول يف األصل للقضاءانتحال جملس املنافسة إلختصاصات / نيا
 يفعلى غرار أغلب تشريعات الدول  ،سامهت سياسة إزالة التجرمي اليت تبناها املشرع اجلزائري

بصالحيات  خلصوصوجملس املنافسة  ،عرتاف لسلطات الضبط االقتصادي بشكل عاممن اإل امزيد
أل ال رغبته يف اإل اء، مما يفسرختصاص القضساس إلتؤول  نتقاص من دور القاضي يف ا
  .2االقتصادي

للقاعدة القانونية، فإن األمر يتوجه وحسب تصور مبدأ الفصل بني السلطات والتطبيق الشرعي 
عتباره جملس املنافسةبني  دوار إىل إعادة  النظر يف توزيع األ ذات طبيعة إدارية وبني اهليئات سلطة ، 

  . القضائية احلارس الشرعي والوحيد لضمان حتقيق العدالة
لسإن رغبة املشرع يف تطبيق القانون اإلقتصادي هي من دفعته لتغليب كفة  ال  ا يف ا

خرى إدارية، وكأنه بذلك 3كفة القضاءاالقتصادي على   ت اجلنائية  ، من خالل استبدال العقو
  .جتاه القضاء نطباع حبالة الشك والتوجس منه أعطى اإل

                                                           1 -CARANTA Roberto,"Les conditions et modalités juridique  de l'indépendance du 
régulateur",in  Marie Anne  FRISON - ROCHE (S/D  DE), les  régulations  économiques : 
légitimité et efficacité, presses de science po /Dalloz, Paris, p.14.  2  -  ،ال االقتصادي"عيساوي عز الدين ، مرجع سابق، "الرقابة القضائية على السلطة القمعية للهيئات اإلدارية املستقلة يف ا

  .125ص
  .196بومجلني وليد، مرجع سابق، ص  -  3
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ذا املنحى املتبع جتعل، فعدة هي املؤشرات من كيدا على ما سبقو  من قبل املشرع التسليم 
ذات لتضخم التشريعي يف جمال التجرمي اجلنائي، وتراكم القضا مييل للصواب، فاملالحظ لظاهرة ا

جتاه  ،الطابع اجلنائي أمام  القضاء، وما نتج عن ذلك من حالة الضبابية وعدم طمأنينة املتهم
ت القانونية املعهود إللكل من  ،بتكريسها الضما ر يف ىل التأخضافة إالقانون والقضاء اجلنائي، 

التعامل معها  اليت تستدعي ،القمع اجلنائي يف معاجلة بعض املخالفات ءوبط ،الفصل يف الدعاوى
  .1ي قد حيدثه التصرف احملظورذر الثمع حجم األ ،واملتناسبةلسرعة املطلوبة 

ال اإل زاحة القضاء من ا قتصادي لصاحل جملس املنافسة ليس على إطالقة، بل إن القول 
لس يقف عاجزا عن ضمان تنفيذ قراراتهمضامني النصوص، كيف ال حكم ينفيه الواقع قبل   ،وا
لقضاء بطال والتعويض تؤول الختصاص القضاء دون سواه، ، كما أن دعاوى اإلدون إستنجاده 

ال ميكنها وضع حد  ،على العون االقتصادي املخالفة طالضافة إىل أن الغرامة كعقوبة إدارية مسل
يف إقرتاف املزيد  ل يف أغلب األحوال كمطية من أجل االستمرار غ، بل تست2للممارسة غري املشروعة

       .من املمارسات املنافية للمنافسة
ملسؤولية اجلزائية للشخص الطبيعي يف  ،امللغى 06-95من األمر  15أما املادة  واملتعلقة 

ملادة  ،املمارسات املنافية للمنافسة  ، علىاملعدل واملتمم 03۔03من األمر  57فتم استخالفها 
ملسؤولية الشخصية يف مادة املمارسات املنافية خالف بعض  التشريعات اليت مازالت تعمل 

مضطرا أحيا نفسه  جملس املنافسة جيدفقد ي اجلنائي، يعود االختصاص لردعها للقاضفللمنافسة، 
  .أمام وكيل اجلمهورية املختص لردع اجلرمية الشخصية ،شكوىبقدم تألن ي

ن تدعيم الدور التكاملي والتوزيع العقالين لالختصاصات بني  ،وهو ما يشجع للقول 
املنظومة املؤسساتية، ميارس والطبيعية يف ن يرتك للمجلس مكانته القانونية اجلهازين، يقتضي 

ت للمخالفات من  لعقو متياز، يف حني يبقى التصدي  صالحياته كسلطة إدارية إستشارية 
  .ساسيةواجبات القاضي األ

  
 

  .60صكرمي ملني، مرجع سابق،   -  1                                                           
صمودي سليم، املسؤولية اجلزائية للشخص املعنوي، دراسة مقارنة بني التشريع الفرنسي والتشريع اجلزائري، دار اهلدى،  -  2

  .34-29 ،ص ، ص2006اجلزائر، 
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  يف اللجوء إىل اجلهازين مبدأ اخليار / لثا
بشأن توزيع االختصاص بني جملس املنافسة والقضاء،  رعتبار املشرع اجلزائري قد حسم األم

لتايل الفصل بينهما و  لس كصاحب إختصاص عام للمنافسةحتو يضطلع  ،ديد مهام كل منهما، فا
دف إىل ضع حد لكل التصرفات واملمارسات املنافية للمنافسة ،ر القراراتاصد لتايل  ،اليت  و

 le conseil et saisie in rem et non in(العبارة الالتينية القائلة عليه تصدق
personam(،  م املتضررينقوق محاية حلالسهر على ضمان فيما تؤول للقضاء مهمة     .1وحر
خطار لكن  تظهر فرضية سلوك العون املتضرر إلجراء اإلخطار االختياري، فهو ليس ملزم 

، وإمنا  ذه املمارساتجملس املنافسة حصر اليت سببت له  ،ميكنه إبالغ اجلهات القضائية املختصة 
لتايل فله اخليار بني اللجوء 2را مبصاحلهاضر إ ويف نفس الوقت أو  أحد اجلهازين أو  إليهما معاإىل ، و

عتبار أن النزاع خيتلف  ،إىل خمالفة منه  ملبدأ ازدواجية اإلجراءات شك ا قد يؤدي بالمم، 3لتوايل
جلمع بني املتابعة اإلدارية و القضائية وهو ما ،4اجلهازين مبدئياأمام   .يعرف 

رته يف حالة التوافق بني القرار الصادر عن جملس املنافسة وحكم القضاء،  فاإلشكال ال ميكن إ
لس قبل رفع الدعوى أمام اجلهات  حالةيف  ،وهذا ما حيدث غالبا حسب إعتقاد إخطار ا

لس يف تنوير قناعة القضاء لتأسيس حكمه  ا ا القضائية، مع االستثمار يف عناصر اخلربة اليت ميتاز 
فهي من حتدث  -حدوث تناقض بني القرارات واالحكام-دلة مقنعة، إمنا احلالة العكسيةعلى أ

  .للغاية ةإشكاالت عويص
من تشريع قانون املنافسة، أال  ،عتمد على منطق ال يتناقض مع اهلدف املنشودفرغم أن املشرع ا

دة الفعالية اإلقتصادية وحتسني ظروف معيشة  جملس املنافسة دون  فبينما خيتص، 5املستهلكنيوهو ز
دف محاية املنافسة يف  ،سواه، بفرض غرامات مالية ضد مرتكيب املمارسات املنافية للمنافسة

  .53املرجع السابق، ص قابة صورية، -  1                                                           
  .، معدل ومتمم، مرجع سابق03-03من األمر رقم  48املادة  -  2
لضحية أكثر مما ينفعها أن هذا األخري: أبرزهاطابع االختياري لإلخطار ترتتب عنه نتائج هامة فال -  3 وذلك نظرا  ،قد يضر 

أمام لقضية املعروضة ختتلف فاإلجراءات املتبعة يف التعامل مع اإلمكانية حدوث تعارض بني القرارات اليت تصدر بني اجلهتني، 
لس يعتمد على طرح اقتصادي عتبار أن، اجلهازين ا  ،ا يف هذا بينما القضاء حيرص أكثر على تطبيق املبادئ القانونية املعمول 

لقانون ( املمارسات املنافية للمنافسة يف القانون اجلزائري " كتو دمحم الشريف،: ذلكأنظر يف للمزيد ، الشأن دراسة مقارنة 
  . 284-283. ص.، ص، مرجع سابق)"الفرنسي

4- POSY René, op.cit. , p.p.161-177.cf.p.168.  5  -  معدل ومتمم، مرجع سابق03-03املادة األوىل من األمر رقم ،.  
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وكذا التعويض عن  ،ينحصر اختصاص احملاكم العادية يف إبطال االلتزامات والشروط التعاقديةالسوق، 
رته من إشكال جيعل من تدخله لتصحيح األوضاع  ،الضرر الناتج عن تلك املمارسات إال أن ما مت إ

من حرية أمر ملحا للغاية، من خالل إعادة النظر يف تقنية اإلخطار االختياري، رغم أن ذلك قد حيد 
اخلاصة، األمر الذي جيعله حسب رأينا خيتار اللجوء يبحث غالبا عن مصلحته  الذي ،العون املتضرر

ائيا مث يعوض عنها، هأمام القضاء، ألن لنفع، إذ يقضي على املمارسة  إال أن  هو الذي يعود عليه 
قانو بتأجيل احلكم يف القضية لغاية صدور قرار جملس من خالل عدم إلزامه  ،حرية هذا األخري
االختيار ما بني  لهف، 1نتظر أن خيطر جملس املنافسة بنفس الوقائع للفصل يف القضيةياملنافسة، أو أن 

لس  ،2به فهو غري ملزم، وحىت بعد صدور قرار جملس املنافسة أو عدمهانتظار  لتايل يصبح دور ا و
، إال أنه خيلق عدة إشكاالت من الناحية الواقعيةحىت و فاستثنائيا،  من  ،إن كان هذا األمر مباح قانو

جيب  على الدور التكاملي والتباديل الذي اوهذا ما سيشكل خطر خالل ظهور قرارات متناقضة، 
 .القضاءتشجيعه بني جملس املنافسة و 

  خبصوص إختصاصات القضاء: الفرع الثاين
سبق االشارة  إليه، وأن السلطة القضائية وهي بصدد املسامهة يف العملية الضبطية  اتذكريا مب

تكمن يف التدحل املباشر يف املنازعة  ، لتدخلها وهي املعتادةتتدخل بعدة  أوجه، فالصورة األوىل
ضاء املتضرر من املمارسة املنافية للمنافسة، فيقتصر دور الق، وذلك من خالل إخطارها من 3التنافسية

بطال املمارسة والتعويض عنها لصاحل املتضررين منها، وقد يتدخل بشكل غري مباشر  ،يف هذه احلالة
، وهو ما 4ضد القرارات الصادرة عن جملس املنافسة ،سواء من خالل النظر يف الطعون املرفوعة له

لس نفسه، la régulation de deuxième niveau5يسميه البعض  كحالة   أو مببادرة من ا
متثال وتنفيذ القرارات الصادرة ا من أجل جرب العون االقتصادي لإلذجمسدة لعالقة التكامل، وه

  .ضده

                                                           1-  RIPERT G, ROBLOT R, VOGEL Louis, Traité de droit commercial, tome I,LGDI,  
Edition 2001, p. 745. 2- MALAURIE VIGNAL, op.cit., p. 224. 3  -  معدل ومتمم، مرجع سابق03-03من األمر رقم  48إىل  13من املواد ،.  

  .من القانون نفسه 63املادة  -  4
5- DUPUIS-TOUBOL (F), op.cit., p.p.138-139. 
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ختصاص القاضي االداري يف ضد التجميعات االقتصادية تؤؤل إل لالشارة فقط، وأن الطعون
لس قضاء اجلزائر العاصمة يف حالة ا الغرفة التجارية    .1القبول حالة الرفض، يف حني ختتص 

 ،ويف إطار االختصاصات املخولة هلما قانو ،انب جملس املنافسةجبفاألصل أن يسعى القضاء 
على فرض احرتام قواعد قانون املنافسة وضمان التنافس احلر يف السوق، غري أن هذا املتطلب لن 

يف ظل االشكاالت اليت تعرتض حتقيقه، من قبيل  التضييق على سلطات القاضي يف ابطال  ،يتأتى
، واإلشكالية اليت تطرحها صعوبة االثبات يف مادة املمارسات )أوال(املمارسات املنافية للمنافسة 

الضافة إىل)نيا(املنافية للمنافسة      ).لثا(مسألة تقدير التعويض ، 
 بطال املمارسات املنافية للمنافسةإت القاضي يف تضييق سلطا/ أوال

نتيجة حملدودية صالحيات جملس املنافسة، أصبح تدخل القاضي أمرأ حتميا وملزما لردع 
وبصدد احلديث عن القاضي، فصالحيات هذا األخري يف جمال املنافسة  ،املمارسات املنافية للمنافسة

ها بصالحياته يف جماالتإ ،حمصورة بطال دون غريها أخرى، فهو يتمتع فقط بصالحية اإل ذا ما قار
  .وكذا التعويض إن استلزم األمر ذلك

املعدل واملتمم اليت  03-03من االمر  13وهو ما يـتأكد من خالل استعادة نص املادة 
حكام املادتني :" نصت على أنه من هذا األمر، يبطل كل إلتزام أو إتفاقية أو  9و 8دون االخالل 

حدى املمارسات احملظورة مبوجب املواد  ، واليت "أعاله 12و 11و 10و 7و 6شرط تعاقدي يتعلق 
لتعسف  يستشف منها أن البطالن يسري ليشمل كل املمارسات املقيدة للمنافسة، سواء تعلق األمر 

ارسات مالتبعية االقتصادية، على أن ال تكون تللك امليف وضعية اهليمنة على سوق، أو يف وضعية 
عتبارها ممارسات مستثناة من جمال تطبيق البطالنمن نفس األمر 9و 8وجب املادتني ة مبخصمر   ،.  

دون أي  ،2فالقاعدة العامة هي البطالن لكل العقود واالتفاقيات والشروط املضادة للمنافسة
بطال هذه املمارسات، هذا ىل القضاء إلإبقوة القانون، وهنا يستوجب اللجوء  ، أي اإلبطال3قيد

لسلطة التقديرية، فله إمكانية إبطال كل االتفاقات ذات الاألخري الذي ال حيق له الدفع بعدم  تمتع 
  .، معدل ومتمم، مرجع سابق03-03من األمر رقم  19املادة  -  1                                                           

  : ومن أمثلتها نذكر -  2
  .اجلغرايف للسوق أو اللجوء اىل اخلفض من القدرات االنتاجيةعقد يتم مبوجبه االتفاق على إحرتام التوزيع  -
لتموين اإلستئثاري -      .12موساوي ضريفة، مرجع سابق، ص: ، للمزيد أنظر.شرط يتعلق 
لقانون الفرنسي(املمارسات املنافية للمنافسة يف القانون اجلزائري " كتو دمحم الشريف، -  3 ، ، مرجع سابق)"دراسة مقارنة 
   .357ص
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دي أن ذلك يرتاوح بني إبطال كلي للعقد أو جزئي يرتبط بشرط تعاق ، غري1للمنافسةالطابع املنايف 
فيه يما إذا كان هذا الشرط املتنازع فالقاضي مدعوا يف هذه احلالة األخرية  للبحث فعني، وعليه م

كمله لتايل هناك إمكانية البرام عقد جوهر أم ال، فاحلالة األوىل تقود القاضي إلبطال العقد  ، و
لبطالن اجلزئي ،2هجديد يقوم مقام ميكن للقاضي تعديل الشرط ، وهنا 4يف احلالة الثانية 3أو القضاء 

  .للقانون احمل اإلبطال وجعله مطابق
ولو مل يشرتك فيه كل  اتفاق منايف للمنافسة يسري حىت لإلشارة أن احلكم ببطالن كل

  .5املتعاقدين أو مل يكونوا على علم به
لتايلت غري املشروعة يرد عليها إستثناء، اسبق االشارة أن مشولية النطق ببطالن املمارس  و

ل، وهو ما يتضح من خالل مستهل اإلبطا يتطلب األمر متييز التصرفات املستثناة برتخيص من حكم 
حكام املادتني "  السالفة الذكر، اليت جاءت بعبارة 13املادة  من هذا  9و 8دون االخالل 
ميكن أن يالحظ جملس املنافسة بناء على طلب املؤسسات : " تنص على أنه 8، فاملادة ..."األمر

أو إتفاقية أو ممارسة كما هي له، أن إتفاقا ما أو عمال مدبرا املعنية واستنادا إىل املعلومات املقدمة 
  .أعاله، ال تستدعي تدخله 7و 6حمددة يف املادنيم 

، يف حني جاء "طلب االستفادة من أحكام الفقرة السابقة مبوجب مرسومحتدد كيفيات تقدمي 
أعاله االتفاقات واملمارسات الناجتة  7و 6ال ختضع ألحكام املادتني : " كما يلي  9مضمون املادة 

  .عن تطبيق نص تشريعي أو تنظيمي أختذ تطبيقا له
ا  ا أ إلتفاقات واملمارسات اليت ميكن أن يثبت أصحا تؤدي إىل تطور إقتصادي أو يرخص 

ا السماح للمؤسسات الصغرية واملتوسطة بتعزيز  ،تقين أو تساهم يف حتسني التشغيل، أو من شأ
اليت كانت  ،وضعيتها التنافسية يف السوق، ال تستفيد من هذا احلكم سوى االتفاقات واملمارسات

  ".حمل ترخيص من جملس املنافسة 
                                                           1- MALAURIE VIGNAL Marie, op.cit., p.162. 2- Hosni NAGUIB, «Les  sanctions  non  criminelles en matière de délits économiques », 

R.D.E.P, N°2 , Juin 1966, pp121‐131. Cf. p.122.  3- Emmanuelle CLAUDEL, Les ententes anticoncurrentielles et droit des contrats, thèse pour 
le doctorat en droit, Université de Paris X‐ Nanterre, 1994, p.452,  Voir sur : www.glose.org. 4  - مذكرة لنيل شهادة املاجستري"خصوصية اجلرمية االقتصادية يف ضوء قانوين املنافسة واملمارسات التجارية"، سامية آيت مولود ، 

   .195، ص2006قانون األعمال، كلية احلقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، ، فرع يف القانون
5- MALAURIE VIGNAL Marie, op.cit., p.223.  
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لنظر يف مثل هكذا من خالل ما سبق، يتضح أن املش رع يرفض ضمنيا تدخل القضاء 
لتايل تقييد سلطات القضاء يف ممارسة صالحياته الرقابية والقمعية،  ،ممارسات وإقتصاره على إلزامية و

إال أن األمر متوقف على مدى استجابة هذه املمارسات  ،حصوهلا على ترخيص من جملس املنافسة
السلطة التقديرية الكافية الرتخيص، فلمجلس املنافسة ل على احلصو  للمعايري اليت وضعها املشرع نظري

خلصوص معيار حتقيق  ،صدقية هذه املعايري لتقييم  الذي حتدثه هذه ، التطور االقتصاديو
  .1يقع عبء إثباته على مرتكيب هذه املمارسات الذيو املمارسات، 

ىل معيار التقدم االقتصادي الذي يقع عبء إثباته على مرتكيب املمارسات املنافية إلعودة 
ثر االجيايب هلذه املمارسات الثبات األ ،للمنافسة، جند أن املشرع الفرنسي قد أضاف شروط أخرى

التقدم ملموسا وإجيابيا وكافيا، وأن خيصص قسطا من ، كأن يكون هذا التطور االقتصادي ىعل
إلالعائدات  ملمارسات املرتكبة،  تسبب ىل عدم إضافة الناجتة عنه للمستعملني، مع ارتباطه مباشرة 

  .2األثر االجيايب احملقق منهامع  املمارسة يف التقييد املطلق للمنافسة، وتناسب استبعاد املنافسة احلرة 
 االستثناءات الواردة على يف مواجهة  ،اليت وضعها املشرع للقول أنه ورغم كل هذه القيود خنلص

حىت ال يفتح أي جمال لتأويل مضمون النصوص واستغالهلا من طرف املمارسات املنافية للمنافسة، و 
من  ،جملس املنافسةمن ترخيص جمرد أن ال يقتصر على به فاألوىل األعوان االقتصاديني لصاحلهم، 

وإن كان ، واملهددة للمنافسة احلرة ،اخلطرية هذه احلاالتمثل يف شارة  إىل دور القضاء اإلدون 
لس املنافسة فهذا ال  ،فاإلختصاص يعود للقاضي ،املنطق يقتضي أنه إذ مل مينح املشرع اإلختصاص 

  .بني اجلهازين الدور التكاملي بشكل واسع وفعلي يعد كافيا لتعزيز
  صعوبة االثبات يف مادة املمارسات املنافية للمنافسة/ نيا

ال التنافسي الطر تسعى األ ،تنافسية حرة ونزيهةصيانة لسوق  سيما اجلهات اف املرتبطة 
لسري احلسن للمنافسة، وذلك من  ،القضائية ا االضرار  إىل وضع حد لكل التجاوزات اليت من شأ

  .عوان االقتصاديني على املسار الطبيعي للعملية التنافسيةخالل فرض االلتزام وعدم إحنراف األ
ت على مرتكيب لإذ يعكف القضاء ويف سبيل الصالحيات املخولة له قانو  فرض عقو

مهها على اإلطالق ألعل  ،إال أن جتسيد ذلك تعرتضه عدة إشكاالت املمارسات املناهضة للمنافسة،
  .15موساوي ضريفة، مرجع سابق، ص -  1                                                           

لقانون الفرنسي( املمارسات املنافية للمنافسة يف القانون اجلزائري " كتو دمحم الشريف، -  2 ، ص سابق ، مرجع)"دراسة مقارنة 
   .151-141، ص
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ا على املدعي ،مسألة إثبات املمارسة غري املشروعة  ، مما يؤثر سلبا على مسامهة1اليت يقع عبء إثبا
عن رفع دعواهم  ،القاضي يف تقرير األحكام املناسبة، من خالل عزوف املتضررين من هذه املمارسات

  .عدم متكنهم من تقدمي األدلة املقنعة ضد هذه املمارساتخشية  ،أمام القضاء
ا أمر ،ةسفالطبيعة االقتصادية واملعقدة للممارسات املنافية للمناف صعبا  جتعل امكانية إثبا

، فاإلشكال مل يكن ليطرح لو 2فضال عن أن هناك ممارسات مت إستثناؤها من دائرة البطالن  ،للغايةـ
ملا حيوزه هذا األخري من خربة متكنه من تكييف  ،أن دعوى البطالن رفعت من قبل جملس املنافسةـ

ا منافية للمنافسة أم ال ه عن أما املوقف الضعيف للقضاء فيتجلى من خالل عجز  ،املمارسة على أ
عتبار املنازعة االقتصادية إ ذات طابع ثبات أن االلتزام أو الشرط التعاقدي له طابع منايف للمنافسة، 

لبطالن القاضي تدخلي قد ومن جهة أخرى،، هذا من جهة حساس كما   من تلقاء نفسه للحكم 
مبختلف العناصر تدعيمه من أجل  ،لس املنافسة تهاستشار من دون مراعاة ، خول له القانون ذلك

 .  الضرورية لتسبيب حكمه
ملدعي يف اليت أحلقتها  ،ضرارعن األ دعوى التعويض ويبقى عبء اإلثبات دائما لصيقا 

، واعتبار أن اخلطأ مفرتض مبصاحله،املمارسات املنافية للمنافسة  يكفي املدعي إثبات  يف هذه القضا
ريس يف حكم صادر عنها بتاريخ  على ذلك، كما أكدت وجود املمارسة املنافية للمنافسة حمكمة 

من القانون التجاري يشكل  L420-2و  L420-1 خرق املوادجمرد من أن  ،2002جوان  28
 .3تعويضلليربر رفع دعوى مما  ، خطأ تقصري

لتعويض،  ،الضافة إىل إثبات املدعي للضرر الذي حلق به من جراء هذه املمارسة ليقضي له 
لضررهيك عن    .4العالقة السببية اليت تربط اخلطأ 

األسباب  أبرزمن  تعد ،املمارسة املنافية للمنافسةصعوبة اإلثبات يف مادة مما سبق، جند أن 
لتايل حتييد هذا األخري عن ممارسة اإلختصاصات املنوطة  املباشرة لضآلة الدعاوى املرفوعة للقضاء، و

  .39موساوي ضريفة، مرجع سابق، ص -  1                                                           
  .، معدل ومتمم، مرجع سابق03-03من األمر رقم  9و 8املادتني  -  2

3- «La violation…des dispositions des articles L.420‐1 et L.420‐2 du code de commerce 
constitue  des  fautes  délictuelles  justifiant  l’action  en  réparation…  sur  le  fondement  de 
l’article 1382 du code civil », Voir : Aurélie BALLOT‐LENA, La responsabilité civile en 
droit des affaires des régimes spéciaux vers un droit commun, L.G.D.J,  Lextenso  éditions, 
Paris, 2008, p.442.    4  -  ،376-373لينا حسن زكي، املرجع السابق، ص ص.  
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طري سلوك األعوان  وما للدعاوى ،ملنافسةارغم أمهية هذا األخري يف جمال به،  القضائية من أمهية يف 
   .االقتصاديني

  مسألة تقدير التعويض/ لثا
لتبعية لدعوى اإل ،قد حيدث وأن ترفع دعوى التعويض سواء منفردة بطال ضد املمارسات أو 

التأكد من توفر  ، وهنا يظهر القاضي يف صورة قاضي التعويض، أين يتوجب عليهاملنافية للمنافسة
يف القضية التنافسية املعروضة عليه، بغض النظر عما أقره جملس املنافسة حىت  ،أركان املسؤولية املدنية

ن القرارات الصادرة عن جملس املنافسة ليس هلا قوة الشيء املقضي فيهإن   إلدانة، للعلم  يف  ،كان 
لس  ،من الناحية العمليةلقاضي ، رغم أنه يف الغالب يرتكز امواجهة اجلهات القضائية على قرارات ا

 .1للوقائعخبصوص التكييف القانوين 
إذ يلتزم القاضي بتقدير مبلغ التعويض واحلكم به لصاحل املتضرر، كلما توصل إىل إثبات اخلطأ 

مناسبا للضرر الالحق  ،بلغ احملكوم به كتعويضاملوالضرر والعالقة السببية بينهما، على أن يكون 
أساسا يرتبط  ،لقدرة التنافسية للمؤسسة املتضررة، فقياس فعالية هذه الدعوى كآلية لضبط السوق

ألعوان االقتصادينيللمبدى مطابقة التعويض  ، فاإلعتماد على التعويض اجلزايف ال خيدم ضرر الالحق 
لتايل يعد التعويض متاما مصاحل املتضررين، وال يضمن عدم إقرتاف هذه  املمارسات مستقبال، و

من خالل تفضيلها  ،وهو ما أثبتته التجربة الفرنسية ،الفوري والكايف من الناحية املالية هو األنسب
اإلستئناف قضاة املوضوع اللجوء إىل تعيني خبري عن التقدير اجلزايف للتعويض، فقد إنتقدت حمكمة 

فصل يف القصري لل الزمنعامل كما أن  ،2لت تعيني خبريجزافيا وفض ،لتقديرهم مبلغ التعويض
 .للحفاظ على مصاحل ضحا مثل هذه املمارساتأمر  يف غاية األمهية  ،الدعوى

لطريقة  ،له اخليار ويف سبيل حتقيق ذلك، فالقاضي إما بتطبيق قواعد املسؤولية املدنية 
عمال مبدأ التناسب بني و  الكالسيكية املعتادة، لضحية، أو ذلك  مبلغ التعويض والضرر الالحق 

مع األخذ بعني االعتبار جلسامة اخلطأ، وما عاد من فوائد للمؤسسة  ،أن يتوىل بنفسه معاقبة املمارسة
املسؤولة عن املخالفة، وقد أكد االجتهاد القضائي الفرنسي اعتماد القاضي على الطريق األوىل لفض 

لتعويضالنزاعات    .املتعلقة 
  .74كرمي ملني، مرجع سابق، ص  -  1                                                           

  .53موساوي ضريفة، مرجع سابق، ص -  2
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تقدير التعويض املالئم للضرر احلاصل  على القاضي كرجل قانون يصعبتبارات إقتصادية والع
، يقتضي اال ام له امله وترسم ،له مهمة تقدير التعويض تعهدستنجاد خببري قضائي يف مثل هذه القضا

هذا مصلحة املتضرر،  خدمة تراعييف آجال املطلوب منه  بشكل واضح ودقيق، على أن ينجز
له االستعانة بعدة خرباء من  ميكنللقاضي تعيني اخلبري من تلقاء نفسه أو بطلب من اخلصوم، كما و 

كن للقاضي الرجوع إىل جملس املنافسة لطلب رأيه ، كما مي1نفس التخصص أو من ختصصات خمتلفة
ختلف القاضي مب تدعيميف  ،ساهم جملس املنافسة بشكل فعالالذي ملعاجلة القضية املعروضة أمامه، 

 .تسبيب حكمهو لتنوير قناعته العناصر الضرورية 
نظام  ضرورة وضع األمر يف جمال تقدير التعويض، يقتضي ة القواعد العامةفعالي وأمام عدم

  .املمارسات املنافية للمنافسةهذه مرتكيب بشكل يضمن مواجهة  ،األحكامهذه ينظم قانوين خاص 
  لدور التكامليمن خالل النقائض املخلة : ملطلب الثاينا

الل توظيف خمن  ،2اجلزائرإنظمت سلطات الضبط االقتصادي إىل تكوين جهاز الدولة يف 
 macro mimétisme »3 »النموذج الفرنسي بشكل كبري، أو كما يسميه أستاذ زواميية رشيد 

   .« le mimétisme administratif »ب  4يطلق عليه آخرونو 
ا القطاعات فإستحداث هذه السلطات الناظمة  جاء إستجابة للتحوالت الكربى اليت شهد

واملنافسة، فاخلصائص اليت حتوزها هذه  واملتعلقة بدخوهلا عامل االستثمار واخلوصصة ،االقتصادية
متياز النموذج الكالسيكي الغارق يف الفساد  االخرية من حياد وفعالية، جتعلها تستخلف 

     .5والبريوقراطية
عالقة  بناء ،من خالل هذا النموذج اجلديد وجبانب السلطات القضائيةفقد أراد املشرع 

لشكل الذي يضمن  ،تكاملية تبادلية بينهما، من أجل التصدي لكل املمارسات املنافية للمنافسة و
خلصوص، غري أن ما ملسناه من نقائص  ،حتقيق األهداف املرجوة ال االقتصادي واملنافسة  يف ا

  تمم، مرجع سابقم،  معدل و 09-08من قانون رقم  145إىل  125املواد  -  1                                                           
يف امللتقى الوطين حول السلطات ، مداخلة ألقيت "قناعة أم تقليد" الضبط االقتصادي يف اجلزائر" عبد الوهاب مرابط، -  2

، ص 14/11/2012، 13، يومي 1945ماي  8اإلدارية املستقلة يف اجلزائر، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة قاملة 
  .5-3ص

3 - ZOUAÏMIA Rachid, Les autorités administratives indépendantes et la régulation 
économique en Algérie, op.cit., p.17.  4  -  ،3، مرجع سابق، ص"السلطات اإلدارية املستقلة الفاصلة يف املواد االقتصادية واملالية"حدري مسري.  

  .82خرشي إهلام، مرجع سابق، ص  -  5
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لنتيجة إىل حتقيق تلك ال وثغرات على مستوى ، بل املنتظرة تطلعاتتشريع املنافسة، ال يؤدي 
من األمر رقم  38حكام املادة أ، فما عدا بني اجلهازينواالختالف التصادم هوة لعكس يوسع 

املعدل واملتمم، اليت جاء مفهوما جمسدا هلذا الدور التكاملي بصورة واضحة وصرحية، مل  03-03
يف  تكرس لعالقة التبادل والتعاون ،ع وضع نصوص قانونية إجرائية واضحةنسجل وأن املشر 

يتم استنباطها بصفة ضمنية من فحوى  ،االختصاصات، بل معظم مظاهر التكامل يف االختصاصات
ملنافسة   .النصوص املتعلقة 

العشوائي وما ينم عن سوء التوظيف لتقنية التقليد احلريف للتشريع الفرنسي، هو ظاهرة التوزيع 
فمن جهة خيول اإلختصاص  ،دون مراعاة للتخصص داري والقضاء العاديألدوار كل من القضاء اإل

ا من املسائل اإلقتصادية واملعقدة التقنية، واليت  لنظر يف قرارات رفض التجميع، رغم أ لس الدولة 
ا سبق االشارة إليه، ومن كم  ،من الطبيعي أن تؤول للقضاء العادي تكريسا حلسن سري مرفق العدالة

لس رفوعة ضد قرارات جملس املنافسة حييل صالحية النظر يف الطعون امل ،جهة أخرى للغرفة التجارية 
لتايل قضاء اجلزائر،  ضر عرض احلائط لتكييف جملس املنافسة على أنه سلطة إدارية مستقلة، و

لس الدولة    .االختصاص يؤول 
أنه من الضروري إستعراض أبرز  احملطات اليت سجل فيها املشرع تذبذ وأمام  كل هذا،  جند 

حية  السيما ،يف مواقفه حتول دون ) الفرع الثاين( ونقائص أخرى ، )الفرع األول(  التخصصمن 
لشكل املرغوب   .فيه حتقيق الدور التكاملي بني اهليئتني و

  نقائص التخصص: الفرع االول
ىل عامل إليوم عن سياسة الصالح املنظومة القضائية، دون االشارة من غري املعقول احلديث ا

ىل الفكر إنتقال واإل ،التخصص القضائي، فال بد من البحث عن السبل الكفيلة لضمان التخصص
فبمجرد العناية الالزمة،  التخصص القضائيفالظاهر أن املشرع اجلزائري مل يول القضائي النوعي، 

االجرائية واملوضوعية لتشريعنا القانوين، يتم الكشف عن الطبيعة العرضية أغلب النصوص  تفحص
جزة،  ،اإلجيابية ارغم أمهيتها البالغة ومردوديته ،واالستئائية هلذه املسألة يف الوصول إىل عدالة سريعة و
أ الذي يعد أكثر أقره  املبدما وهو  ،أنواع الظلم أشد  العدالة البطيئة  هو أن  فاملبدأ العام يف القضاء 

ن     « Justice Delayed is Justice Denied »عراقة يف فقه القانون االجنليزي القائل 
  . 1"العدالة من حرمان املتأخرة العدالة: "والذي يعين أن

                                                           1- voir sur :  https://en.wikipedia.org › wiki › Justice_delayed_is_justice_denied. 
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لرجوع    وهو بصدد توزيع اإلختصاص بني ،ىل  جمال املنافسة جند أن املشرع اجلزائريإو
خصوصية  يف ضبط املمارسات املنافية للمنافسة، مل يول االهتمام املناسب ملسألة التخصص اجلهازين

ال التنافسي، يف  هلتشريع الفرنسي، إال أنه خالفا حرفيا لنصوص النقل فحىت وإن كان وتقنية هذا ا
  .مقنعله،  وهو ما مل جند له أي مربر  معاكسيف إجتاه  مسألة التخصص وسار 

ال التنافسي علىوعلى هذا األ خالف ما   ،ساس،  نتساءل عن غياب غرف متخصصة يف ا
وملاذا نسجل نقص ، )نيا(، وأي دوافع للتوسع يف دائرة االختصاص؟)أوال(إنتهجه نظريه الفرنسي 

ال التنافسي التخصص يف فئة القضاة    ).لثا(يف ا
ال التنافسيغياب /  أوال   غرف متخصصة يف ا

 عليه أن القضاء يساهم يف العملية الضبطية بطريقتني، مباشرة  وأخرى غري مباشرة،من املتفق 
رة أي  ،يف احلالة االوىلمسألة الغرف املتخصصة ف عتبار أن املشرع خول  ،إشكالال تستدعي إ

املدنية ات ختصاص فرض اجلزاءإ ،جلميع احملاكم املدنية والتجارية املوجودة على مستوى الرتاب الوطين
   .إبطال املمارسات املقيدة للمنافسةو 

يبقى لنا دراسة الطريقة غري املباشرة واليت يتدخل فيها القاضي لتطبيق النصوص املتعلقة بقانون 
املشرع اجلزائري قد منح للغرفة التجارية على كان وهنا تثور مسألة الغرف املتخصصة، فإن  املنافسة، 

للنظر يف الطعون املشكلة ضد كل قرارات جملس املنافسة، تصاص اإلخ، مستوى جملس قضاء اجلزائر
ألساس إىل املشرع الفرنسي الذي ومبوجب املادة  ملنافسة الصادر  12يعود  من القانون املتعلق 

، أعطى والية النظر يف الطعون ضد قرارات جملس املنافسة إىل حمكمة 1987جويلية  6بتاريخ 
ريس فلماذا مل حيذو حذوه املشرع  ،1املنافسةصصة هلذا الغرض وهي غرفة يف غرفة متخ ،استئناف 

اجلزائري وخيصص غرفة تعىن مبنازعات املنافسة، وأقتصر على الغرفة التجارية غري املتخصصة يف جمال 
حجم ملثل هذه القضا مع  ،للتصدي بدقة و إتقان، وال تتمتع بوسائل قانونية كافية ؟املنافسة

دة ، خاصة إذا ما متت مقارنتها بتلك اليت ميتلكها جملس املنافسة ،التجارية املعروضة عليهاالقضا  ز
لتايل يكون  - كما سبق االشارة إليه-ذلك فمجلس املنافسةعلى  هو سلطة إدارية بنص القانون، و

لقانون الفرنسي( املنافية للمنافسة يف القانون اجلزائري املمارسات " كتو دمحم الشريف، -  1                                                            ، ص ، مرجع سابق)"دراسة مقارنة 
   .335ص
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مضمون القانون  بذلك وخالف ،دستور املكرساملشرع اجلزائري قد خرق مبدأ التدرج يف القوانني 
 .1واملتمماملعدل  01-98العضوي رقم 

ال ميكن أن تكون دون  ،إن قبول فرضية مراجعة القاضي العادي لقرارات جملس املنافسة
ت اليت تعرتض هذا األخري أثناء أدائه ملهامه، حيث يعد القاضي العادي  التساؤل عن خمتلف الصعو

شياء يف غاية الصعوبة، فقد قال  يف معرض حديثه عن قضاة   BEZARRE Pierreمطالب 
ييد  نه يصعب عليهم مواكبة التقنيات اجلديدة والصعبة، ولن يكون أمامهم سوى  القضاء العادي 

  .رجال االقتصادحلول املؤسسات اإلدارية وحتاليل 
ضد قرارات  ،يف الطعون املرفوعةاملخول للنظر  ،ونفس األمر يقال عن اختصاص جملس الدولة

جملس املنافسة اخلاصة برفض التجميع، فهو أمر يدعو للدهشة، خصوصا وأن قواعد القانون اإلداري  
  .2والتنافسيكقانون عام، ختتلف متاما عن املبادئ اليت حتكم املسائل ذات الوصف االقتصادي 

ال التنافسي، م ن خالل فاملنطق يستدعي إعادة النظر يف مسألة توزيع االختصاص يف ا
ال التنافسي، تكون مهمتها مقتصرة على منازعات املنافسة دون  استحداث غرفة متخصصة يف ا
لتايل رفعة تسمو قراراته  سواها، األمر الذي يساعد أعضائها على التحكم يف قضا املنافسة، و

الغرفة التجارية لدى بقاء على كل من إذا مت اإلأما املنازعات املعروضة عليها، ويتقلص زمن البت يف 
ال التنافسي ،جملس قضاء اجلزائر العاصمة يؤدي ذلك إىل ، فسوجملس الدولة كالعبان أساسيان يف ا

لوجه الذي يتالءم مع طبيعتها اخلاصةهذه معاجلة االنقاص من فعالية    .  املنازعات 
لس   ،قضاء اجلزائر العاصمةبعيدا عن كل هذا، يبقى ختويل املشرع اجلزائري للغرفة التجارية 

 .3ضمانة هامة حتول دون تعسف اإلدارة ،سلطة النظر يف الطعون املقدمة ضد قرارات جملس املنافسة
   توسع يف دائرة االختصاصدوافع  ال/ نيا

املعدل واملتمم، يتضح جليا أن املشرع  03-03من األمر  رقم  48لرجوع لنص املادة 
مل حيدد بدقة يف تشريع املنافسة اجلهة أو اجلهات القضائية املختصة يف النظر يف املنازعات  ،اجلزائري

ختصاصات جملس الدولة وتنظيمه ، يتعلق 1998 ماي 30، مؤرخ يف 01- 98رقم  القانون العضويمن  09املادة املادة  -  1                                                           
 يوليو 26، مؤرخ يف 13-11رقم  لقانون العضوي متمم ، معدل1998 يونيو 01، صادر يف 37، ج ر ج ج، عدد وعمله

  .2011 أوت 03، صادر يف 43ج، عدد .ج .ر .ج ،2011
2 - ZOUAÏMIA Rachid, Les autorités administratives indépendantes et la régulation 
économique en Algérie, op.cit., p.132.    3 - 80املرجع السابق، ص ،سامية آيت مولود .  
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التنافسية، بل أحالنا إىل التشريع املعمول به لتحديد اجلهة القضائية املختصة، ومن خالل استعادة 
  :    كاآليتإ  اليت جاء نصها  تباعا    .م .إ .من ق 37و 34، 32أحكام  املواد 

احملكمة هي اجلهة القضائية ذات االختصاص العام : " منه تنص على ما يلي 32تنص املادة 
  . و تتشكل من أقسام

 .ميكن كذلك أن تتشكل من أقطاب متخصصة
العقارية وقضا التجارية والبحرية واالجتماعية و تفصل احملكمة يف مجيع القضا السيما املدنية و 

ا   .إقليمياشؤون األسرة اليت ختتص 
 .تتم جدولة القضا أمام األقسام حسب طبيعة النزاع

يبقى القسم املدين هو الذي ينظر يف مجيع  ،غري أنه يف احملاكم اليت مل تنشأ فيها األقسام
ستثناء القضا االجتماعية   ".النزاعات 

لنظر يف استئناف األحكام ا: " أنهعلى  34وتنص املادة  لس القضائي  لصادرة عن خيتص ا
 ."يف مجيع املواد حىت ولو كان وصفها خاطئا اكم يف الدرجة األوىل و احمل

يؤول االختصاص اإلقليمي للجهة القضائية اليت يقع يف " : كاآليت  37كما جاء نص املادة 
إن مل يكن له موطنا معروف فيعود االختصاص للجهة القضائية ئرة اختصاصها موطن املدعي عليه و دا

ختصاص اإلقليمي للجهة القضائية اليت ختيار موطن يؤول اإلإخر موطن له، ويف حالة آفيها اليت يقع 
 ".يقع فيها املوطن املختار، ما مل ينص القانون على خالف ذلك 

يتضح جليا أن املشرع مل حيدد بنص خاص إختصاص قسم أو جهة قضائية معينة للنظر يف 
ال املنافسة، األمر الذي يدفعنا إىل  ملواد العامة اليت حتدد االختصاصا وهي املواد املذكورة  ،العمل 

 .آنفا
الس عرب الرتاب  فاملالحظ أن االختصاص احمللي ال يثري أي إشكال، ذلك أن كل احملاكم وا

أما خبصوص  ،املذكورة أعاله 37عمال بنص املادة  ،الوطين ختتص يف النظر يف املنازعات التنافسية
وعلى  ،القطب أو القسم املختص يف قضا املنافسة؟ بشأناإلختصاص النوعي، فهنا التساؤل يطرح 

  .؟إذا مت إختيارأي أساس 
تتم جدولة القضا أمام األقسام حسب طبيعة " ... :السالفة الذكر أنه 32نص املادة جاء يف 

لتايل فحسب طبيعة النزاع يتم اختيار القسم املختص، فاألمر مفروغ منه إذا كان النزاع  ،.."النزاع و
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لعق لطالق ار يتعلق سواء  ما هو القسم املختص إذا كان تعلق ، لكن ...أو مبمارسة جتاريةـ أو أو 
 .النزاع بقانون املنافسة ؟

ال التنافسي، ال يف تشريع املنافسة وال  فإذا كان املشرع مل يشر إىل إختصاص قسم معني يف ا
  .يف قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية،  وإكتفى بتحديد حدود إختصاص القاضي

نه 32ة يبدو أن الفقرة األخرية من نص املاد غري أنه يف احملاكم "...:واضحة املعىن إذ قررت 
ستثناء القضا اليت مل تنشأ فيها األقسام يبقى القسم املدين هو الذي ينظر يف  مجيع النزاعات 

 ".االجتماعية 
ملنافسة،  لنظر يف املسائل املتعلقة  وعليه يؤول اإلختصاص يف هذه الوضعية للقاضي املدين 
على خلفية عدم وجود ما  يسمى بقسم املنافسة يف التشريع اجلزائري، فاألمر مقبول إىل حد بعيد 

لكن هل خيتص  ،1ص األصيل للنظر يف طلبات التعويضاتاالختصاخصوصا وأن القاضي املدين له 
 .القسم املدين لوحده يف قضا املنافسة ؟

لس قضاء  63مبوجب املادة  من قانون املنافسة، يكون املشرع قد خول للغرفة التجارية 
سلطة النظر يف الطعون الرفوعة ضد قرارات جملس املنافسة، وهذا لدليل على أن القاضي  ـ،اجلزائر

   .التجاري خمتص يف جمال املنافسة، حبكم التقارب بني مبادئ القانونني التجاري واملنافسة
لتوسع يف توزيع االختصاص، نرى أنه كلما كانت الرقابة يف جمال ضيق هلذه اهذا  موأما

املمارسات، كلما حتققت الفعالية يف جمال مكافحة املمارسات املنافية للمنافسة، ويتم ذلك بتحديد 
لتجربة  واألخذ ،2املستهلكيف جمال محاية  إقتداء مبا متالدعاوى، هذه جمموعة من احملاكم للنظر يف 

ال،  املتقدمة فرنسيةال اختصاص  مت منح  ،2001ماي  15بموجب القانون الصادر يف فيف هذا ا
ما  ،قتصادييف امليدان اإلالضرورية ربة من اخلهلا  ،الفصل يف منازعات املنافسة هليئات قضائية خمتصة

 .أمامها املرفوعةالقضا  موقف املتفرغ للنظر يفيف يضعها 
  .معدل ومتمم، مرجع سابق ،58-75األمر رقم   -  1                                                           

لس الوطين حلماية كاملستوى املركزي  جند بعضها على  ،حلماية املستهلكاملختصة اليت أنشئت يئات من بني أهم اهل -  2 ا
وزارة التجارة، املفتشية من قبيل هيئات مركزية ذات االختصاص العام أخرى و  ،املستهلكني، املركز اجلزائري ملراقبة النوعية والرزم

إلضافة إىل املركزية للتحقيقات االقتصادية وقمع الغش جمعية محاية املستهلكني، خمابر حتاليل ك ،هيئات على املستوى احمللي، 
احلقوق، ، حبث لنيل شهادة املاجستري، فرع العقود واملسؤولية، كلية "محاية املستهلك"كامل حبيبة، : ، للتفصيل أكثر راجع.للنوعية

   .86-69 ،ص ، ص2006جامعة اجلزائر، 
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ليسجل بعد صدور التقرير عن نشاط املنافسة سنة حتديد قائمة هلذه اهليئات، فعال وقد مت 
مل  ،من التقنني التجاري الفرنسي 4623L، أن اللجوء إىل جملس املنافسة طبقا لنص املادة 2005

لس و على  مما جعل البعض يؤكد مرتني فقط،يتم سوى  طلب رأيه ملعاجلة القضا أن االستنجاد 
درامل ن جد ملحوظ إسيعرف تراجعا  ،أمام اجلهات القضائيةاملعروضة    .1نقل 

  التخصص يف فئة القضاة تسجيل نقص/ لثا
ال التنافسي إىل  ،د هيئة قضائية تتوفر على قضاةجتواأن و شك  ال يتمتعون مبدارك عالية يف ا

و تنافسي شفاف ونزيه، وهو ما جستقرار السوق احلرة يف ضمانة هامة إليعد جانب جملس املنافسة، 
ألعوان االقتصاديني إىل توخي احلذر يف  مسيدفع  حرتام قواعد املنافسة مكرهني  وإلتزامهم، تصرفا

ن احليل اليت خيططون هلا، ال ميكن أن تنطوي على قاضي متخصص يف  يف السوق، لقناعتهم التامة 
إلجياب على وتبصر، ف فيتصدی هلا بكل ارتياح ،جمال املنافسة التخصص يف فئة القضاة سريجع 

التواصل س املنافسة والقضاء، لسهولة لغة بني جهازي جمل وكذا التكامل يف األدوار ،التعاون والتشاور
ام   .2بينهما دون غموض وال إ

لنظر يف قضا املنافسة  واجيةإزد عمال مببدأموزعة  ،إن تركيبة النظام القضائي اجلزائري املعنية 
لنسبة للقضاة العاديني ف، اإلختصاص القضائي قضاة االستعجال وقضاة فاالختصاص يعود لأما 

لنسبة هلذه الفئة األخرية،  على استثناءات قليلة ،املوضوع، سواء كانوا مدنيني أو جتاريني أو جزائيني
لتايل ل معنية تمع أن كلها ليس  تتيح هلماليت  تللمؤهال يفتقدونتكوين يف جمال املنافسة، و

سبب يال لشكل الذي وذلك ، وإحرتافيةبسرعة بكل املعروضة عليهم  ،التنافسيةللقضا  التصدي
ملقابل السهر على، يف موضع املخالفإن كان و  ،أي إضرار مبصاحل املتعامل االقتصادي محاية  و

أدىن موقف يف  على إختاذقدام اإلقبل فالسوق التنافسية وتعويض املتضررين من هاته املخالفات، 
 ما تتطلبه، وهو نجر عن ذلكاليت ست االحتماالتدراسة كل ما، يستوجب على القاضي قضية 

 .املسائلهذه  خصوصية
هو  ،يبقى أن نذكر يف األخري أن أساس كل سياسة إصالحية للنظومة القانونية والقضائية

ال القضائي إعطاء األولوية للتخصص ينطبق  وهو ما، إحرازهدون بتفوق الحديث عن ، فال يف ا
  .88كرمي ملني، مرجع سابق، ص  -  1                                                           

  .80املاحي حسني، تنظيم املنافسة، املرجع السابق، ص -  2



الضبط سلطات مواجهة يف القضائي الدور تراجع على والرقايب التكاملي البعد أثر: الثاين الباب  
 

219  

الضافة إىل استحداث غرفعقدةمطبيعة خاصة و ملا له من  ،جمال املنافسةعلى  متخصصة يف  ، 
ال التنافسي    .قضاة متخصصني ، مع توفرها علىا

  نقائص أخرى: الفرع الثاين
عالقة إلتقاء وتعاون بني جهازي  تكريسيف  ،يف احلقيقة ال ميكن إنكار جهود املشرع اجلزائري

نوعا من التوازن يف مسامهة كل منهما يف العملية  إلحداثجملس املنافسة والقضاء، سعيا منه 
من خالل عدة مظاهر للتكامل واحملدد يف التصدي لكل املمارسات املنافية للمنافسة، الضبطية، 

جرائية وحىت تسجيل بعض اإلختالالت اإلمت التطرق إليها سابقا، إال أن ذلك ال مينع من  والتشاور
ا اإلضرار مبسار هذا املسعىو املوضوعية،  يف احلقل ، وخلق حالة من الالإستقرار اليت من شأ

  .التنافسي
لواقع تركيبة  عتباررياد نصوص قانونية، دون األخذ بعني اإلتفمن غري املقبول متاما أن يتم اس

تمع اجلزائريخلصوصية وال  ،نظومتنا القانونيةم   .ا
لتخصص يف جمال املنافسة، ف تقف عثرة يف نقائص أخرى نسجل إىل جانب النقائص املتعلقة 

على  ،)أوال(احملافظة على السر املهين  خيالية، من قبيل بني اهليئتني يحتقيق الدور التكامل سبيل
الناظرة يف مسؤولية جملس ، والغموض يف حتديد اجلهة خلفية عالنية جلسات احملاكمة أمام القضاء

لس قضاء اجلزائر العاصمة إىل  إلضافة ،)نيا(املنافسة  إغفال ضمانة الدفاع أمام الغرفة التجارية 
   .)لثا(

  احملافظة على السر املهين خيالية/ أوال
ت اليت  املعدل واملتمم، 03-03األمر من  29و 28 تشكل نصوص املادتني أهم الضما

ا املشرع ن  ،جملس املنافسةإخطار يلجؤون إىل ، وهم ألعوان االقتصادينيلطمأنة ا جاء  واثقني 
ملستقبل  هو احملدد ،أن السر املهين للعون االقتصاديعتبار ، للعلنال خترج و  املهنية حمفوظة أسرارهم

لتايل  فكم من عون اقتصادي ينفرد عن غريه اب، سحيسب له ألف ححياته االقتصادية ورأمساله، و
قد و بصفة حمكمة،  يكتم السركونه يتحكم يف مسألة معينة، واألمر كذلك جتده   ،من األعوان

  .1سره املهين عدم إفشاء نظريدفع غرامات مالية ضخمة  يستدعي األمر
ا الثالثة  28املادة  تنص -  1                                                            ملنافسة معدل ومتمم 03-03من األمر رقم يف فقر جلسات جملس املنافسة :"أنهعلى  املتعلق 

لسر املهين" :أنهمن نفس األمر على  29نصت الفقرة الثانية من املادة ، كما "ليست علنية   ".يلزم أعضاء جملس املنافسة 
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مث عدل املشرع عن موقفه وجعلها سرية، وقد  ،هذا وكانت جلسات جملس املنافسة تتم علنا
فرضية رفع التنازع أمام القضاء،  تنفيها  ،دميومة هذه الضمانةبأحسن املشرع فعل ذلك، غري أن احلكم 

جلأ إىل جملس  ،املتضرر من ممارسة منافية للمنافسة االقتصادي فلنفرتض أن العونكيف ذلك؟، 
املمارسة سارية على ومع بقاء ، املتسبب يف املخالفةاملنافسة وحتصل على قرار بفرض غرامة على 

لس هيك عن  حاهلا،  إىل هذا األخري، األمر الذي يدفع العون املتضرر بتعويضعدم إختصاص ا
ه إبطال ه ،تقدمي دعوى أمام القضاء ا أصابه من ضرر وما حلقه موالتعويض ع ،ه املمارسةذمطالبا إ

، 1مراعاة ملبدأ املواجهة وحقوق الدفاع ،علنيةتتم بصورة جلسات القضاء ، وحبكم أن من خسارة
ال ، وهو ما العاماخلاص و كل أو جزء من أسرار العون إىل اجلمهور يدق من خالل إفشاء   فاألمر

   .عليهم ىأو مدعكانوا خيدم على اإلطالق مصلحة األعوان مدعني  
لسالصادر عن قرار لأن العون ال يرضى قد حيدث و كما  التجارية أمام الغرفة  اطعن فيقدم ،ا

نصطدم هنا و يتعلق برفض التجميع،  إذا كان القرار   ،أمام جملس الدولة لدى جملس قضاء اجلزائر أو 
  .هو عالنية اجللسات أمام اجلهة املطعون يف القرار أمامهاالسابق ، و اإلشكال بنفس 

تبادل من خالل  ،ليس هذا وفقط، بل أن حرص املشرع على جتسيد التعاون بني اجلهازين
لفصل يف بينهماالتفتيش والتحقيق واحلوار  ،املستندات واالستشارات ، كلها إجراءات تساهم 

ىل إالضافة لسر املهين لألعوان االقتصاديني، ويف املقابل تضر املنازعات التنافسية مبهنية وفعالية، 
لتمكني  ،دقيقا يف مضمونه وشکلهبشكل يكون واضحا و  ،مشروطية تسبيب قرارات جملس املنافسة

لقانون و األشخا هيك عن األوامر اليت ص املعنية من اإلحاطة  سس عليها القرار،  الوقائع اليت 
مر بنشر قراره أو  مستخرجا منه أو توزيعه يصدرها يستوجب أن تكون معللة، وميكن للمجلس أن 

 .2أو تعليقه
لتايل ل العون االقتصادي تكبد اخلسارة وهنا تكمن اخلطورة يف تفضي على إفشاء سره املهين، و

لعملية التنافسية  .  التسرت عن املمارسات املنافية للمنافسة واالضرار 
أن سيري وتنظيم عمل جملس املنافسة، يف ت ،وقع فيه وتفاد للتناقض الذيكان على املشرع ف

بصفة عامة  ،ملنازعات االقتصاديةطبيعة او  تتماشى ،عن إجراءات البحثو  يتعامل بشكل من احلذر
  .137مرجع سابق، ص عمورة عيسى، -  1                                                           

  .، معدل ومتمم، مرجع سابق03-03من األمر رقم  45املادة  -  2
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كأن جيعل جلسات القضاء وعدم ترك أي فراغ يف هذه املسألة،  النزاعات التنافسية بشكل خاص، و 
اكتلك   ،القضا حتديداهذه يف  حلياء مثال، اجلرائم يف  املعمول  كسب ثقة من أجل  املخلة 

   .أخرى من جهة للجوء أمام القضاءنحهم مطلق احلرية وم ،هذا من جهة  املتعاملني اإلقتصاديني
  غموض يف حتديد اجلهة الناظرة يف مسؤولية جملس املنافسة/ نيا

إضفاء ملشروعية املمارسة التنافسية، والوصول إىل حالة من الرضا يف حتقيق األهداف املتوخاة 
 يقع على عبء املشرع اجلزائري إعتماد نظرة ذات وعالقته التكاملية مع القضاء،من تشريع املنافسة 

لسوق التنافسية تضمن ،أبعاد واسعة العون  م، مبا فيهبدون إستثناء مصلحة كل من له عالقة 
جتعل من اخلطأ مكلف  ،زائيةاجل فأصل املخالفات وجذورهاللمنافسة،  املناهضةممارسة لل املرتكب

ام ضد عون معني، الضررف، للغاية لك لو  يتحقق مبجرد  توجيه أصبع اإل  .إفرتاء متت إدانتهفما 
 ،االقتصادينيفقد حيدث وأن تصدر من قبل جملس املنافسة قرارات تعسفية يف حق االعوان 

، فهل  مبصاحلهم يتكبدون خسائر كبرية تضرف    .؟أم ال  راع املشرع ذلكماد ومعنو
ملبدأ العام يف التقنني املدين الذي ينص على أنه كل فعل أ كان يرتكبه الشخص : " عمال 

لتعويض لس كهيئة 1"خبطئه ويسبب ضرر للغري يلزم من كان سببا يف حدوثه  إدارية ملزم ، جند أن ا
عليه يف ذلك، لتمتعه  بتعويض األشخاص املتضررين من قراراته غري الصائبة، وليست الدولة من تنوب

وأن يلحق  ،عيب من عيوب املشروعيةإشتمال القرار املطعون فيه على  مع إشرتاط، 2التقاضيهلية 
لعون االقتصادي مع ضرورة إثبات الرابطة السببية بني العيب والضرر ، ويف حالة إعسار الضرر 

ذا التعويض   .3جملس املنافسة عن تعويض العون املتضرر عن قراراته املعيبة، تتكفل الدولة 
ه مل يول هلاتاملشرع  فاملالحظ وكأنأما عن حتديد اجلهة الناظرة يف مسؤولية جملس املنافسة، 

قضا ختصاصات جملس املنافسة والقضاء يف ضبط لكل من إأثناء حتديده املسألة أي اهتمام، ف
للنظر يف دعوى مسؤولية جملس املنافسة ، اجلهة القضائية املختصة ترك التساؤل بشأن حتديد، املنافسة

لنتيجة إىل بدون إج عن أخطائه    :إعتماد فرضيتنيابة، وهو ما يقود 
لس قضاء اجلزائر أن يؤولهو األوىل الفرضية ف ، على العاصمة اإلختصاص للغرفة التجارية 
ا صاحبة الواليةأساس  لس، أما الثانية فتتعلق ضد قرار ات املرفوعةنظر يف الطعون لل أ يف ظل - ا

  .معدل ومتمم، مرجع سابق ،58-75األمر رقم  -  1                                                           
  .، معدل ومتمم، مرجع سابق03-03 من األمر رقم 23املادة  -  2
ال االقتصادي واملايل" عيساوي عز الدين، -  3   .142، مرجغ سابق، ص"السلطة القمعية للهيئات اإلدارية املستقلة يف ا
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بني القضاء العادي  ،القضائي االختصاص توزيع تطبيق القواعد اإلجرائية العامة يفب -سكوت املشرع
هو من يؤول  لقضاء اإلدارياجند أن ختصاص، حتديد اإليف العضوي  فإنطالقا من املعيار ،1اإلداريو 

ئها بني  الذي جيد نفسههذا األخري  ،كاهل املتقاضي  ال حمالة سريهق يذوهو املخرج ال ،إليه ذلك
دون التغاضي من  ،هصاحلمبوآخر للتعويض عن األضرار اليت حلقت بطال املمارسة أحدمها إل ئني،قضا
 من خالل ،يف توحيد االختصاص رغبة املشرعجيانب ما متناقضة، وهذا  احتمال ظهور قراراتعن 

  .2العاديإىل القاضي  االدارينقل االختصاص من القاضي 
ويقلل من حجم القرارات املتناقضة، كما يؤدي  ،ما نراه كحل يضمن توحيد االجتهاد القضائي

الغرفة التجارية - الناظرة يف دعوى االبطالنفس اجلهة ل يعهدأن ، هو 3إىل كفالة حقوق املتقاضني
 .4دعوى التعويضالنظر يف  -لدى جملس قضاء اجلزائر

لس قضاء اجلزائر العاصمة /لثا   إغفال ضمانة الدفاع أمام الغرفة التجارية 
ت  حتسبا لرفع الدعاوى أمام هيئات الطعن املختصة، كان لزاما على املشرع مراعاة ضما

ا تشريع املنافسة، إال إحرتام حقوق الدفاع أسيما مبدال، احملاكمة العادلة ، فرغم اخلصوصية اليت ميتاز 
، 5ن جملس املنافسةأنه أغفل اإلشارة إىل هذه الضمانة أمام اجلهة املطعون أمامها يف القرار الصادر ع

يف االستعانة مبمثل ر، على أحقية األطراف املتنازعة من ذات األم 30وهذا خبالف ما أكدته املادة 
  .6قانوين للدفاع عن حقوقهم أمام جملس املنافسة

لقواعد اإلجرائية العامة، واليت تقضي حيق الطاعن يف االستعانة  مما يدفعنا بضرورة اإلستنجاد 
ملشرع تكريس هذا احلق يف أحرى للدفاع عن حقوقه أمام اجلهة املطعون أمامها، فكان  ،مبحامي

زاعم فم، القضائية املختصةاملراكز القانونية للخصوم أمام اجلهة  يتساو من أجل  ،قانون املنافسة
ومناقشتها عتماد عليها مت اإلاليت  ،احلججكذا وسائل اإلثبات واألسانيد و و  األقوال،الرد على و  اخلصوم

  .128عيساوي عز الدين،املرجع نفسه، ص -  1                                                           
2-  ZOUAIMIA Rachid,« Remarques critiques sur le contentieux des décisions du conseil de 
la concurrence en droit algérien» , Revue du conseil d’Etat, n°7, Alger , 2005, p.48. 3  - 105موساوي ضريفة، مرجع سابق، ص .  

لقانون الفرنسي(املمارسات املنافية للمنافسة يف القانون اجلزائري "كتو دمحم الشريف،-  4 ، مرجع سابق، )"دراسة مقارنة 
  .345ص
  .137مرجع سابق، ص عمورة عيسى، -  5
  . 90موساوي ضريفة، مرجع سابق، ص -  6
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العون فإفتقاد ، للقانونرجل  من محاية ال ميكن أن تتحقق بدون، ألدلة املضادة ومقابلتها
 ل أمامه،ثاملاإقناع القاضي  تتسبب له يف اإلخفاق وعدم قد ،فنية الدفاع على حقوقهلاالقتصادي 

لتايل فرضية  احملامي  فتواجدعلى خالف ذلك، و ، تصبج جد قائمةإصدار قرار خمالف للحقيقة و
العدالة، مدعيا   تظليلافرتاءات العون الذي ينوي  يدخضوقد  ،القاضي حبقيقة املسألةبصرية سينري 

 .كان أو مدعى عليه



  
  الثاين الفصل  

  تراجع الدور القضائي على الدور الرقايب وأثره
  

 تكريس الرقابة القضائية على قرارات سلطات الضبط : األول املبحث
  االقتصادي

 لرقابة القضائية على قرارات سلطات : املبحث الثاين والية االختصاص 
 الضبط االقتصادي
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متارسه سلطات الضبط االقتصادي  ،يف ظل نظام قانوين غري موحد ورصيد وظيفي معترب 
سية وال و  ،متسلحة خباصية االستقاللية اية إدارية، تظهر صاليت تقتضي عدم اخلضوع ألية رقابة ر

من أجل تعزيز  ،2كمطلب ضروري وجوهري لبناء دولة القانون  ،على هذه السلطات 1الرقابة القضائية
كيد شرعية تدخلها   .وجودها و

رة مدى حصانتها ،فقد أدت فكرة استقاللية هذه السلطات الضابطة من الرقابة  إىل إ
 حعتبارها وسيلة قانونية وقضائية، تسم ،سيها هذه األخريةتالقضائية، إال أن األمهية البالغة اليت تك

يف ظل دولة احلق والقانون، وعامل مهم لنجاح كل عملية  ري القانوين لتصرفات هذه السلطاتلتأط
سم دولة القانون،  لتايل فإن االستقاللية ال تسري للضبط، جعل انتفاء هذه احلصانة أمرا حتميا  و

  .تتناقض معهايف مواجهة الرقابة القضائية وال 
لتايل فقد مت االتفاق على   ا سلطات الضبط  ،وجوب إخضاع جممل األعمالو اليت تقوم 

قي التصرفات اإلدارية، وذلك من االقتصادي إىل الرقابة القضائية األنسب هلا ا يف ذلك شأن  ، شأ
متيازأجل احملافظة على جتانس النظام، إذ يعد تدخل القاضي مبثابة الضمانة األساس ضد كل  ،ية 

يضفي شرعية أكرب  ،هذا من جهة، ومن جهة أخرى ،تعسف يف استعمال امتيازات السلطة العامة
طري عملها دون أن  ،لتدخالت هذه السلطات وجيعلها أكثر قبوال وعقالنية، من خالل تقومي و

تكريس هذا املبدأ  من ما قد يعرتي نكران  من غري، 3إضرارا أو انتقاصا من استقالليتهايشكل ذلك 
ا االنتقاص من حقوق املتعامل االقتصادي    .العديد من شوائب، اليت من شأ

إذ تتجلى يف التعقيدات العملية اليت يواجهها القاضي بصفته اجلهاز األكثر كفاءة حلماية مبدأ 
 القضائية املشروعية، ويلمسها املتعاملون عند ممارسة حق التقاضي، السيما من حيث حتديد اجلهة

ول مرة يف فرنسا وحتديدا بشأن وسيط لإلشارة وأن إشكالية الرقابة القضائية على سلطات الضبط االقتصادي طرحت أل -  1                                                           
ال" عيساوي عز الدين،  :،أنظر.Retailاجلمهورية يف قضية   الرقابة القضائية على السلطة القمعية للهيئات اإلدارية املستقلة يف ا

  .30، مرجع سابق، ص"االقتصادي
  : J. L : Autinيف هذا الشأن يقول  -  2

« Comment imaginer en effet dans un Etat de droit ou les institutions sont soigneusement 
agencées les unes par rapport aux autres dans des relations de hiérarchie et de dépendance 
façonnées par l’histoire, ajustées par la tradition et consolidées par les textes, que 
surgissement des autorités dépourvues d’attache et affranchies de toute contrainte ? »     
- Voir J. L : Autin, « Le contrôle des  A.A.I par le conseil d’Etat est-il pertinent ? » R. D. P 
1991, p. 1533.  3  - تنظيم القضاء االداري، الدار اجلامعية  -مبدأ املشروعية -سامي مجال الدين، القضاء اإلداري والرقابة على أعمال االدارة

  .10-09اجلديدة، مصر، ص ص، 
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 . املختصة
أوهلما : ونظرا ألمهية هذا املبدأ الدستوري، ينبغي التعرض إليه من خالل نقطتني أساسيتني

تتمثل يف البحث عن مدى تكريس الرقابة القضائية على قرارات سلطات الضبط االقتصادي 
نيهما )املبحث األول( ديد اجلهة من خالل حت ،عاجلة إشكالية طبيعة االختصاص القضائيم، و

   .)املبحث الثاين(القضائية املختصة برقابتها 
  الرقابة القضائية على قرارات سلطات الضبط االقتصادي تكريس: األول املبحث

، جاء رد 1جتسيدا ملبدأ املشروعية الذي يقضي بسيادة القانون على مجيع السلطات يف الدولة
بشكل صريح على حتمية و  -مسألة الرقابة القضائيةحول رغم تردد الفقه الفرنسي -القضاء الفرنسي

، بغض النظر عن مدى سلطات الضبط االقتصادي ملبدأ الرقابة القضائية خضوع تصرفات
مربرا ذلك بغياب أوجه أخرى للرقابة اجلادة، وإلتساع  ،داري الفرنسيخصوصيتها جتاه اجلهاز اإل

  Autinيف هذا الصدد الفقيه الفرنسي أشار، وقد الصالحيات املوكلة هلذه السلطات الضابطة
Jean Louis  العالقة بني الضبط االقتصادي والرقابة  مسألةإىل ، 19882سنة يف مقال له

من خالل مقاله إىل  األخريتعرض هذا ، إذ حمور اهتمام العديد من الفقهاءاليت كانت  ،القضائية
ا فكرة الضبط  يف ظل عجز االدارة ، إستخالفا  للقاضي لسلطات الضبط االقتصادياملعهود 

االت االقتصادية وخاصة  ،املتسارعة  التقليدية على مسايرة التطورات   .منهايف ا
املتسمة بنوع من الغموض تكريس هذا  ،انبه حاول املشرع اجلزائري وبطريقته اخلاصةجومن 

اليت تربط بني  ،أن يسود القانون خمتلف العالقات ،، مراعيا لغاية واحدة مفادهااملبدأ الدستوري
ال الضبطي واأل ه ناخلاضعني لرقابتها، إنه مظهر ملبدأ ال إستثناء عليه، إفراد السلطات الناشطة يف ا

  .سيادة القانونو مبدأ املشروعية 
لغة يكتسيفمبدأ خضوع سلطات الضبط املستقلة لرقابة القضاء  يقتضي  وعليه ،أمهية 

 للرقابة على سلطات الضبط االقتصاديس القانوين امن خالل البحث عن األس ،تعرض إليهال
 املطلب( وحماولة اإلحاطة حبدود الرقابة القضائية على ممارسة االختصاص الضبطي  ،)األول املطلب(

  .)الثاين
 

  .69-68اجلزائر، ص ص،  ،2006ية سكاكين، دور القاضي اإلداري بني التقاضي واالدارة، دار هومة، الطبعة األوىل،  -  1                                                           
2- Voir  AUTIN (J.L), « Du juge administratif aux autorités administratives indépendantes: 
Un autre mode de régulation, RDP, N°05, 1988, p.p.1213-1227 . 
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  األساس القانوين للرقابة على سلطات الضبط االقتصادي: األول املطلب
من حق التقاضي  ،وجودها اإلقتصاديتستمد الرقابة القضائية على أعمال سلطات الضبط 

الرقابة القضائية مبدأ يتطلب منا البحث أساس، و  لكل مبدأفاملكرس يف خمتلف األنظمة القانونية، 
ويتحقق ذلك من خالل البحث يف النصوص  ،عن أساسه الذي ينبغي أن يتجسد يف التشريع

 االقتصاديومراعاة مدى دستورية الرقابة القضائية على سلطات الضبط  ،)الفرع األول(التشريعية
  ). الفرع الثاين(

  على قرارات سلطات الضبط االقتصاديساس التشريعي للرقابة القضائية األ: الفرع األول
النصوص يف  جتد أساسها ،سلطات الضبط االقتصاديالرقابة القضائية املفروضة على إن 

ف تنالغموض الذي يكأن غري ، )نيا(ة حيصر بصورة الضمانة القضائية تنضوي حتتها القانونية اليت 
 املتعذر إجيادجيعل من  ،التقليديةهيئات الدولة  بني االقتصادي سلطات الضبط املكانة اليت حتتلها

كجهة أصيلة مقومة   ،اهليئات اليت ختضع لرقابة جملس الدولةهذه ضمن  ،هلذه األخرية اضحو موقع 
تسليط الضوء على أحكام القانون  يدفعنا إىل األمر الذيألعمال اجلهات القضائية اإلدارية، 

  .)أوال(إليها هذه السلطات تبعيةمدى للوقوف على  ،املعدل واملتمم 01-98العضوي رقم 
  املعدل واملتمم 01-98مبدأ الرقابة القضائية يف القانون العضوي / أوال

يؤسس جملس الدولة  : "... أنهعلى اليت تنص  1996من دستور  152املادة  من إنطالقا
مبوجب  1998مت جتسيد جملس الدولة سنة  ،..."كهيئة مقومة ألعمال اجلهات القضائية اإلدارية 

كرد عامل اإلزدواجية القضائية،  ليكون التكريس الفعلي مل املعدل واملتمم، 01-98القانون العضوي رقم 
ت العامةالنهج اإلفعل عن   .1صالحي املعلن والوثيق الصلة بفكرة احلر

عتبار أن الطابع  يضفي عليهاما  ،اخلصائص الكافيةمن  حتوز سلطات الضبط االقتصادي و
غري أن القول  ،2جملس الدولة من خاللرقابة القضاء اإلداري  منبدورها ال تفلت اإلداري، فهي 

ختصاصات جملس الدولةإال من خالل تفحص  ،قد ال يستقيمذا  ، ومن مث أحكام القانون املتعلق 
   .ضمن السلطات اليت ختضع لرقابته؟ دراجهلشكل الذي يسمح و  ،وضوحها احلكم على

املعدل  01-98من القانون العضوي رقم  09املادة د أساسها يف نص جت ذلكاإلجابة على ف
  .58مرجع سابق، ص ،"النظام القانوين ملنازعات جملس املنافسة"عمورة عيسى،  -  1                                                           

ال "مفهوم السلطات اإلدارية املستقلة" راشدي سعيدة،  -  2 ، أعمال امللتقى الوطين حول سلطات الضبط املستقلة يف ا
  .415، ص2007ماي  24و 23االقتصادي واملايل، كلية احلقوق والعلوم االقتصادية، جامعة عبد الرمحن مرية، جباية، يومي 
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لفصل يف دعاوى اإللغاء  ،خيتص جملس الدولة كدرجة أوىل وأخرية": أنهواليت نصت على  ،1واملتمم
والتفسري وتقدير املشروعية يف القرارات اإلدارية الصادرة عن السلطات اإلدارية املركزية واهليئات 

  ". العمومية الوطنية واملنظمات املهنية الوطنية
لفصل يف ال   ."ةقضا املخولة له مبوجب نصوص خاصوخيتص أيضا 

لس الدستوري يف رأيه رقم غري أن  نصوص "استعمال عبارة أعترب أن  ،112/م د.ر/02ا
لس الدولةالعتماد " خاصة طابع ومضمون هذه النصوص لدون حتديد  ، مناختصاصات أخرى 
ال اختصاصهيعد  ذه ، وحماولة جتاوزها إغفاال من املشرع العضوي  وبناء على ذلك قيد األخذ 
  :رطني ومهاشب املادة

نفس طابع القانون، موضوع  املستعملة من املشرع تكتسي" نصوص خاصة"أن تكون عبارة  -
  .اإلخطار

ذا القانون العضوي -   .أن يكون موضوعه ذو عالقة 
لعودة  ال تفي قوانني عادية  جندها ،االقتصاديلسلطات الضبط  املنشأةالنصوص إىل و

لتايل ، لشروط املفروضة ا وجعلها أساسا لرقابة جملس الدولة على قرارات و ال ميكن التمسك 
  .اخلاضعة هلاالسلطات 

ا منظمات مهنية وطنيةسلطات الضبط االقتصادي من الواضح أن ف ، 3ال ميكن تكييفها 
ا اإلدارة املركزية للدولة هذه األخريةركزية، ألن املدارية اإلسلطات ال تعد من قبيلوال  املكونة  ،يقصد 

  .4عكس السلطات اإلدارية احملليةبمن جمموعة السلطات اليت تشكل السلطة التنفيذية، 
سلطات  يستغرقلعله  يف مدلوهلا والتمعناهليئات العمومية الوطنية،  قى النظر يف مفهومبليت

أو  )كالدولة والربملان(اهليئة تكون على شكل شخص معنوي من القانون العام الضبط االقتصادي، ف
،  حىت التجمعات بدون شخصية معنوية ،، فاملفهوم جيمع معاين خمتلفة)اجلمعية(من القانون اخلاص 

اهليئات الدستورية اليت تناوهلا  إىل جانب ،أيضا خمتلف األجهزةكما ينضوي حتت هذا املفهوم 
  .معدل ومتمم، املرجع السابق، 01-98رقم  القانون العضويمن  09املادة  -  1                                                           

لي الدستوري رقم -  2 ، يتعلق مبراقبة مطابقة القانون العضوي املعدل 2011جويلية  06ـ مؤرخ يف 11/م د.ر/02 رأي ا
  .ختصاصات جملس الدولة وتنظيمه وعمله، يتعلق 1998 ماي 30، مؤرخ يف 01-98رقم  العضويواملتمم للقانون 

3-  ZOUAIMIA (R), « Le régime contentieux des autoritésadministratives indépendantes en 
droit Algérien », Revue IDARA, N° 29, 2005, p.07. 4-  MAHIOU (A), cours d’institutions administratives, 3 ème édition, OPU, Alger, 1981, p.91. 
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لس الدستوري، جملس الدولة، احملكمة  الدستور کاهليئة التنفيذية، اهليئة التشريعية، اهليئة القضائية، ا
لس األعلى للقضاء وجملس احملاسبة كاهليئات  جمموعة أخرى من اهليئات،، فضال عن العليا، ا

لس الوطين اإلقتصادي واإلجتماعي،اإلدارية واهليئات اإلستشارية   .1كا
 :من القرارات ما خيرج عن رقابة جملس الدولة أمهها جنديف حني 

دارة اخلدمات الربملانيةقرارات جملس األمة  - لس الشعيب الوطين، ما عدا اليت تتعلق   .وا
سية لعدم اثبات املعين مشاركته  - ت الر لس الدستوري املتعلقة برفض الرتشيح لالنتخا قرارات ا

 .1942قبل جويلية يف الثورة التحريرية للمرتشحني املولودين 
لس الدستوريكما رفض جملس الدولة النظر يف القرارات  عند ممارسته  اليت يتخذها ا

  .2من الدستور اليت تدخل يف األعمال الدستورية 163لصالحيته احملددة يف املادة 
 :يف حني ينظر جملس الدولة يف

لس الوطين االقتصادي واالجتماعي ذات الطابع اإلداري -   .قرارات ا
لس  - لس األعلى للقضاء املتعلقة      .التأدييبقرارات ا
 .قرارات جملس احملاسبة ذات الطابع اإلداري -

حتت مفهوم هذه السلطات الضابطة  دة مؤشرات، جند أنه من الصائب إدراجوعلى أساس ع
،  4جملس املنافسة على أنه سلطة إدارية مستقلةاجلزائري يف املشرع ، فقد ك3اهليئات العمومية الوطنية

سي املتضمن تنظيم الصفقات العمومية، إىل مفهوم اهليئات الوطنية املستقلة، كما  أشار املرسوم الر
ات الوطنية حمل مصاريف اإلدارات العمومية واهليئ ،الصفقات هذا املرسوم ال ختضع هلا سوى فأحكام

ت و  ت وغريهااملستقلة، الوال يئات الوطنية املستقلة أن مفهوم اهلإذ يرى االستاذ زواميية رشيد  ،البلد
 .5)االقتصاديضبط السلطة (يقصد به سلطة إدارية مستقلة 

لقواعد  االقتصاديخضوع سلطات الضبط من النصوص التأسيسية إليه أشارت فضال عما 
لنتيجةاحملاسبة،  أل و حكام املتعلقة بتنظيم الصفقات العمومية، فمثال جملس املنافسة مسجل صلتها 

  .335ص ،83، ص1989االستشارية يف االدارة اجلزائرية، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، بوضياف أمحد، اهليئات  -  1                                                           
  .142، ص2002، 1، جملة جملس الدولة اجلزائري، العدد2001نوفمرب  21مؤرخ يف  002871قرار جملس الدولة رقم  -  2

3- ZOUAIMIA (R), « Le régime contentieux des autoritésadministratives indépendantes en 
droit Algérien », op. cit., p. 18. 4  -  ملنافسة 03-03من األمر رقم  من 19املادة    .، معدل ومتمم، مرجع سابقاملتعلق 
5- ZOUAIMIA (R), « Le régime contentieux des autoritésadministratives indépendantes en 
droit Algérien », op. cit., p. 17. 
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ت  لدى جنده األمر وذات  ،ة، وخيضع للقواعد املطبقة على ميزانية الدولةمصاحل وزير التجار يف أولو
ت الدولةاليت تستفيد  ،جلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها ع تسيري و خضضافة إىل إل ،1من إعا

ء والغاز لرقابة   .2الدولةجملس جلنة ضبط الكهر
صراحة على خضوعها لرقابة وبسلطات الضبط املستقلة تنص ل املنشأةجند أن النصوص  كما

 د فكرة اعتبارها منااستبعمع ضمن اهليئات العمومية الوطنية،  هادجموهذا لدليل على جملس الدولة، 
لس الدولة أن أشار  بشأن اللجنة املصرفية  ،السلطات اإلدارية املركزية ضمن    .3كما سبق 

ومن خالل  املعدل واملتمم 01-98ن القانون العضوي رقم  ،مبدئياالتسليم ولو ميكن  وهكذا
لتايل إجياد ،سلطات الضبط االقتصادي منه، ضمن إىل حد بعيد إجياد مفهوم يستوعب 09املادة   و

كضمانة دستورية على مشروعية   ،للرقابة القضائيةومن خالل ذلك خضوعها  ،أساس لتدعيمها
ا  .4قرارا

  النصوص التأسيسية لسلطات الضبط االقتصادي كأساس للرقابة القضائية / نيا
أغلب النصوص التأسيسية لسلطات الضبط االقتصادي إىل صالحية الرقابة القضائية  أشارت

ا، وذلك ب القضاء االداري أو العادي، من ضمنها جند املادة  أمامل حق الطعن فيها يخو تعلى قرارا
لربيد واالتصاالت اال، 04-18من القانون رقم  22 لكرتونية الذي حيدد القواعد العامة املتعلقة 

ميكن أن تكون قرارات جملس سلطة الضبط موضوع طعن غري موقف " :اليت جاء نصها كما يلي
 01-02من القانون  139فقد نصت املادة  ،لطاقةأما قطاع ا، ..."للتنفيذ أمام جملس الدولة

جيب أن تكون قرارات اللجنة مربرة وميكن أن تكون موضوع طعن قضائي :" املعدل واملتمم على أنه
الضافة إىل جمال املنافسة "لدى جملس الدولة يف سنة  06-95رقم إذ ألغى املشرع اجلزائري األمر ، 

ملنافسة املعدل واملتمم، املتع 03 - 03مبوجب األمر رقم  2003 دعم بدوره هذا األخري الذي لق 
 تطرأ مبناسبةاليت  ،املنازعاتو اختصاصه اتساع جمال أدى إىل و مرکز جملس املنافسة وكرس صالحياته، 

    .مرجع سابق يتعلق ببورصة القيم املنقولة، معدل ومتمم، ،10-93من املرسوم التشريعي  28ملادة ا -  1                                                           
  .معدل ومتمم، مرجع سابق ،01-02من القانون رقم  140املادة  -  2

3- Conseil  d’Etat,  08  Mai  2000,  Union  Bank  C/  Gouverneur  de  la  banque  d’Algérie,  
N°2129, www.conseil-etat-dz.org   4  -  ،لس الدستوري يف رقابة القوانني العضوية للدستور" نبايل فضة لة النقدية للقانون والعلوم السياسية، كلية "دور ا ، ا

  .133، ص 2008، 02ة مولود معمري، تيزي وزو، العدداحلقوق، جامع
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لنتيجة ضرورة مما، الصالحيات هممارسته هلذ   .1رقابة القضائيةلل هذه األخرية إخضاع فرض 
سلطات الضبط على قرارات  ،أحيا يف االقرار بضمانة الرقابة القضائيةفرغم أن املشرع تردد 

الستناد اىل القول أن ناكنأنه ميإال ، 2كحال مثال جلنة االشراف على التأمينات  ،االقتصادي ه و
ضوع ه السلطات ونصوصها التطبيقية، أين اعرتف مبوجبها املشرع خذهل أحكام النصوص التأسيسية

ا لرقابة  ،سواء أمام القضاء اإلداري أو العادي ،هذه الرقابة عاململ ئهإرسا من خاللاملشروعية،  قرارا
   .متعددة ا تثريه هذه األخرية عن إشكاالت قانونيةممرغم على ال

  مدى دستورية الرقابة القضائية على سلطات الضبط االقتصادي :الفرع الثاين
سلطات الضبط االقتصادي بدأ خضوع قرارات جبانب ما مت التطرق إليه سابقا من االعرتاف مب

النصوص خلصوص ، و املعدل واملتمم 01-98القانون العضوي رقم  كل من  مبوجبللرقابة القضائية 
ألساس التشريعي ملبدأ هذه الرقابة، إال أنه،  هلذه السلطات املنشأة هنا  منا يقتضي كتسليم منا 

يف النظر ألساس الدستوري إن وجد، أو على األقل وهو ا ،أقوى وأعلى منه درجةالبحث عن أساس 
لس الدستوري  كل من  موقف من خاللذلك و ، دستورية األساس التشريعي ، مث رأي الفقه )أوال(ا

  .)نيا( إن وجد ذلك
لس الدستوري/  أوال   موقف ا

ر   حول مسألة خضوع ،نقاشا قضائيا حمموما اإلقتصاديفكرة استقاللية سلطات الضبط  تأ
لس  ،3يشكله من تناقض مع مبدأ االستقالليةوما للرقابة القضائية،  هذه السلطات غري أن ا

 مبوجبه، أرسى 1986جوان  26و  25صادر يف  له هذه احلصانة يف قرار ألغىالدستوري الفرنسي 
مستمدا و ورية، قيمته الدستمكرسا بذلك  ،سلطات الضبط اإلقتصاديعلى مبدأ الرقابة القضائية 

لتايلمن إعالن  16أحكام املادة من هذا موقفه  أساس حتمية وجود  حقوق اإلنسان واملواطن، و
  .الرقابة القضائيةيضمن فعالية وجدية هذه دستوري 

سلطات الضبط اإلقتصادي السلطة القمعية اليت متارسها من جعل فباإلضافة إىل قراره الذي 
لس األعلى السمعي آخر له خيص قابليتها للطعن القضائي، جاء يف قرار  مع إشرتاط ،مشروعة ا

، مذكرة لنيل درجة املاجستري يف القانون العام، "نظام املنازعات املتعلقة بنشاط سلطات الضبط االقتصادي" بركات جوهرة،  -  1                                                           
  . 17، ص2007فرع حتوالت الدولة، كلية احلقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

  .، مرجع سابقمعدل ومتمم، 07-95من األمر رقم  املعدلة 213املادة  -  2
3 -FOURNIER (J), la régulation des services public en réseaux télécommunication et 
électricité, LGDJ, Paris, 2002, p.p.450. 
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 :يلي ما) CSA(البصري 
 «Toute décision infligeant une sanction peut faire l'objet devant le 
conseil d’Etat d’un recours de pleine juridiction »1                         لس الدستوري اجلزائري   فإن سلطات الضبط مسألة دستورية للفصل يف حىت عاجزا كان ا

لتايل فالبحث 2ضوعها للرقابة القضائيةلنسبة خل، فاألمر ال خيتلف اإلقتصادي عن األساس ، و
لضرورة سوف  ،الدستوري هلذه الرقابة حكام الدستور من جهة، ومن جهة العودة ألإىل يدفعنا 

 .امحكام الدستور ومدى تطابقه السلطاترنة خمتلف النصوص التأسيسية هلذه قامأخرى 
تنص على إختصاص  ،لسلطات الضبط اإلقتصاديرأينا كيف أن أغلب النصوص التأسيسية 

 جند أحكام ذلكمقابل يف لكن  ،هاالصادرة عنجملس الدولة يف ممارسة الرقابة القضائية على القرارات 
حيدد قانون عضوي تنظيم احملكمة العليا وجملس الدولة : "أنهتنص على يف الدستور  153املادة 

م األخرى  ".وحمكمة التنازع، وعملهم، واختصاصا
قانون عضوي، مبوجب إختصاصات جملس الدولة يفرض الدستور حتديدها  وهو ما يؤكد أن

اصات أو إلغائها بواسطة قانون إختص حتديد أو إقرارملشرع إمكانية اوهو ما يقود إىل القول بعدم 
 .خالف ذلكعادي والدستور ينص على 

لنسبة للنصوص التأسيسية اليت هي عبارة عن قوانني عادية، متنح وتؤكد على  وهو احلال 
لس سلطات الضبط اإلقتصاديلنظر يف قرارات  ،إختصاص جملس الدولة ، يف حني أكد ا

مبناسبة نظره يف مطابقة النظام الداخلي  ،الرتتيب القانوينالدستوري على مركز القانون العضوي يف 
   .3للمجلس الشعيب الوطين للدستور

 ، هلا طابع القانون العضوي ، ليسسلطات الضبط اإلقتصاديوطاملا أن النصوص التأسيسية 
فإن هذا ما يؤكد  ،روفظشكل قوانني، أو أوامر أو مراسيم حبسب الفهي نصوص عادية صدرت يف 

 .4لس الدولةعدم دستوريتها ملنحها إختصاصات 
مل يكن لو أن سلطات الضبط اإلقتصادي هلذا فاحلديث عن دستورية الرقابة القضائية على 

                                                           1- FAVOREU  (L)  et   PHILIPE  (L),  Les  grandes  décisions  du conseil constitutionnel, 7e 
Edition, Dalloz, Paris, 1993, p.711. 

 .21بركات جوهرة، املرجع السابق، ص - 2
، 46ج، عدد.ج.ر.، يتعلق مبراقبة النظام الداخلي للمجلس الشعيب الوطين للدستور، ج2000/ م د/ر ن د/10رأي رقم  -  3

  .2000يوليو  30صادر قي 
4- ZOUAIMIA (R), « Le régime contentieux des autoritésadministratives indépendantes en 
droit Algérien », op. cit., p. 11.  
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قوانني عادية، فمبدأ الرقابة القضائية من أساسه ك  النصوص التأسيسيةيف املشرع مل ينص عل ذلك 
ينظر القضاء يف الطعن يف قرارات : "أنهمنه اليت تنص على  143املادة  مبوجب قائم يف الدستور

  ".السلطات اإلدارية
سلطات عمال أذلك فإذا أرد التخلص من مشكل عدم دستورية رقابة القاضي االداري على ل

ا، ما علينا إال الرجوع إىل  ،الضبط اإلقتصادي املبدأ اليت أوقعتنا فيه القوانني العادية اخلاصة 
من القانون العضوي رقم  9/1، واملادة 143يف مادته  1996الدستوري الذي جاء به دستور سنة 

ضمن مفهوم اهليئات  سلطات الضبط اإلقتصادياليت ميكنها احتواء و  ،املعدل واملتمم 98-01
  .1العمومية الوطنية

  االقتصاديموقف الفقه من دستورية الرقابة القضائية على سلطات الضبط  / نيا
لس الدستوري مسامهة يف إثراءرأي الفقه إال  ال يعد خبالف -، غري أن ما نسجلهموقف ا

ذه الفقه اجلزائري لرأي هو الغياب الشبه التام  -الفرنسينظريه   كثرةعلى   النقطة،خبصوص ما تعلق 
ت  ومنها خاصية االستقاللية وتناقضها مع ، 2القانونية اليت تثريها هذه املسألةاإلشكاالت والصعو

، اليت كانت حمور نقاش حاد يف للرقابة القضائيةسلطات الضبط اإلقتصادي  تصرفاتخضوع مبدأ 
فر شرط احلصانة اإال بتو  ،ال ميكن حتققهاأن هذه اخلاصية هذا األخري معتربا  ،3الفقة الفرنسي

تكييفها مبوجب نصوصها و هذا من جهة، عتبارها شرط ضروري لضمان استقالليتها،  ،الربملانية
 ضما، أخرىمن جهة  لرقابة القضاء اإلداري خضوعها يقتضيسلطات إدارية عتبارها  ،املنشأة هلا

  .4ستمرارية دولة القانونال
ال  ،الضبط اإلقتصاديسلطات احلديث عن مسألة دستورية الرقابة على ف ،ويف القانون اجلزائري

ذه الرقابة، فتضمني هذه النصوص   نطرحه إال من زاوية دستورية النصوص التأسيسية اليت تعرتف 
، أعمال امللتقى الوطين حول "خصوصية إجراءات الطعن يف القرارات الصادرة عن السلطات اإلدارية املستقلة"بزغيش بوبكر،  -  1                                                           

ال االقتصادي   23واملايل، كلية احلقوق والعلوم االقتصادية، جامعة عبد الرمحن مرية، جباية، يومي سلطات الضبط املستقلة يف ا
  .311-310، ص ص، 2007ماي  24و

  .25بركات جوهرة، مرجع سابق، ص -  2
، أعمال امللتقى الوطين حول "تكريس الرقابة القضائية على سلطات الضبط املستقلة يف التشريع اجلزائري"ماديو ليلى،  -  3

ال االقتصادي واملايل، كلية احلقوق والعلوم االقتصادية، جامعة عبد الرمحن مرية، جباية، يومي سلطا  23ت الضبط املستقلة يف ا
   .272، ص2007ماي  24و

4 -PAULAIT (H),"Le contrôle du juge administratif sur les décisions des A.A.I de 
l'audiovisuel", RFDA, N°03, 1992, p.256.   
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ملبدأ الدستوري القاضي  ،كقوانني عادية ألحكام تدخل يف جمال القانون العضوي يعترب مساسا 
ر العديد من االعرتاضات ،بتوزيع اإلختصاص بني القانونني واالنتقادات الفقهية للمشرع  وهو ما أ

أن منح : يقول األستاذ زواميية رشيد نفس السياقويف ، 1نتيجة خمالفته ألحكام الدستور ،اجلزائري
لس الدولة للنظر يف منازعات السلطات اإلدارية املستقلة بواسطة قوانني عادية لدليل  ،اإلختصاص 

االت القا نون العضوي والعادي، وملبدأ تدرج القوانني الذي على جتاهل املشرع للتوزيع الدستوري 
  .حيدد مكانة القواعد يف التنظيم القانوين

« Il apparait clairement qu’en attribuant compétence au conseil   d’état  
pour connaitre de contentieux des actes des  autorités   administratives 
indépendantes, le législateur semble avoir méconnu tant la répartition  
constitutionnelle des domaines de la loi organique et de la loi 
ordinaire que le principe de la hiérarchie  des normes qui déterminele 
rang des règles dans l’ordonnancement juridique »2 حدود الرقابة القضائية على ممارسة االختصاص الضبطي: الثاين املطلب  
سيسا على طبيعة سلطات الضبط اإلقتصادي االدارية، ميكن احلكم على أن منازعات هذه 

لطابع االدا لتايل ستؤول كقاعدة عامة االخرية تتسم  ، هذا األخري 3لوالية القضاء االداريري، و
  .اف املنشودة من رفع الدعاوى ضدهادعلى حسب األه، عمال االداريةالذي تتباين رقابته هلذه األ

بقوله أن اختصاص القاضي اإلداري على مستوى جملس الدولة وفق نص املادة " نصر الدين بن طيفور"يعلق األستاذ إذ  -  1                                                           
ون إال مبوجب قانون عضوي، ، ال يدع أي جمال يف أن تنظيم جملس الدولة وعمله واختصاصاته ال يك1996من الدستور  153

لنقصان،  01-98وأنه ال جيوز ألي قانون عادي أن يعدل فيما جاء به القانون العضوي رقم  الضافة وال  املعدل واملتمم ال 
" ،نصر الدين بن طيفور: ، أنظر للمزيد.1996من الدستور سنة  153ال عد هذا العمل غري دستوري ملخالفته للمادة إو 

لة النقدية للقانون والعلوم السياسية، كلية احلقوق  ،"قواعد االختصاص النوعي للمحاكم االدارية وجملس الدولةمالحظات حول  ا
  .111، ص2011، 02والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، العدد 

لس  حجتيز من اليت 09-08من القانون رقم  901على نص املادة " عمار بوضياف" كما جاء تعليق األستاذ  االختصاص 
الدولة مبوجب قوانني خاصة، أنه كان من األفضل وتفاد ألي خمالفة للنصوص الدستورية والقوانني العضوية، وحمافظة على 

عن القانون العضوي رقم  09على إعادة صياغة املادة  09-08حجيتها ومكانتها وقداسيتها، أن يقتصر املشرع يف القانون رقم 
لس الدولة ،عدل واملتممامل 98-01 " بوضياف عمار، : ، راجع يف ذلك.حرفيا دون تغيري وهو يضع قواعد االختصاص النوعي 

، دفرت السياسة والقانون، دورية دولية متخصصة حمكمو يف احلقوق والعلوم السياسية، جامعة "املعيار العضوي واشكاالتنه القانونية
ح، ورقلة، عدد     .13ص، 2011، 5قاصدي مر

2 - ZOUAIMIA (R), « Le régime contentieux des autoritésadministratives indépendantes en 
droit Algérien », op. cit., p 11.   3  - 135، مرجع سابق، ص"فكرة االختصاص التنازعي للسلطات اإلدارية املستقلة " ، مزاري صربينة. 
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بني دعويني أساسيتني تسمحان من  ،إذ يتوزع نطاق االختصاص الرقايب يف هذا الصدد
عطاء فرصة  تأطري عمل هذه السلطات، تتجلى إحدامها يف رقابة مدى شرعية القرارات لخالهلما 

، يف حني جتعل )الفرع األول( 1ن خالل دعوى االلغاءالصادرة عن سلطات الضبط االقتصادي م
 ألضرار الناجتة عن التصرفات املاديةا عن ،لتعويضااالداري يظهر يف صورة قاضي  يالثانية القاض

   ).الفرع الثاين( املتسببني فيهايف مواجهة  و ، القانونية هلذه السلطاتو 
  دعوى اإللغاء خصوصية  :الفرع األول

لطبيعة الطعن  ،املشرع عرب النصوص املنشئة لسلطات الصبط االقتصاديرغم عدم حتديد 
إل ،2واملوجه ضد قرارات هذه السلطات ،املقدم أمام جملس الدولة غاء لإال أن الراجح أنه طعنا 

لتجاوز السلطة، مبعىن أنه طعن يف مشروعية هذه التصرفات الصادرة يف شكل قرارات، وهو طعن 
لصاحل جملس الدولة، هذا األخري الذي املعدل واملتمم  01- 98من القانون  09مفتوح حسب املادة 

إللغاء املرفوعة ضدها ائيا يف الطعون   .يفصل ابتداء و
ا الدعوى القضائية العينية أو املوضوعية ويرفعها  اليت حيركها ،فهي تعرف عموما على أ

لغاء قرار أمام جهة القضاء اإلداري املختص، مطالبني فيها  ،3أصحاب الصفة واملصلحة القانونية
ائي غري مشروع ثر رجعي4إداري  ره القانونية  لتايل هدم آ حكم   لغاءقرار اإلأن العتبار  ،، و

   .5كاشف وليس منشئ
إذ من املالحظ أن القواعد اليت حتكم دعوى إلغاء قرارات السلطات اإلدارية بشكل عام، هي 

ا السلطات اليت ختضع هلا سلطات الضبط االقتصادي، غري أن التطرق لدعوى إلغاء قرارات هذه  ذا
رزتني تتعلق األوىل  يستدعي منا ،الضابطة اللغاء الرتكيز على خصوصيتني  يف مدى امكانية الطعن 

اليت تعرتيها ، وتتحدد الثانية يف اإلجراءات االستثنائية )أوال(ضد قرارات سلطات الضبط االقتصادي 
، أعمال امللتقى الوطين حول سلطات الضبط "الصادرة عن السلطات اإلدارية املستقلةوقف تنفيذ القرارات "فتحي وردية،  -  1                                                           

ال االقتصادي واملايل، كلية احلقوق والعلوم االقتصادية، جامعة عبد الرمحن مرية، جباية، يومي  ماي  24و 23املستقلة يف ا
  .329 -326، ص ص، 2007

  ".دعوى اإلبطال" رض، فقد حدد املشرع طبيعتهستثناء الطعن يف أنظمة جملس النقد والق -  2
  .06ـ، ص2004دار الرحيانة للكتاب، اجلزائر،  - دعوى جتاوزات السلطة -حلسن بن شيخ آث ملو -  3
  .155، ص2007النشاط اإلداري، اجلزء الثاين، الطبعة الرابعة، ديوان املطبوعات اجلامعية،: عوابدي عمار، القانون اإلداري -  4
ت العامة"ين جنية،  عراب -  5 ، جملة العلوم القانونية واإلداريةـ "الرقابة القضائية على أعمال اإلدارة كضمانة حلماية احلقوق واحلر

  .144، ص2008العدد الرابع، سيدي بلعباس، 
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  .)نيا(
 ضد قرارات سلطات الضبط االقتصادي اللغاء امكانية الطعن مدى/ أوال

الدارة التقليدية للدولة بني حاليت التقارب والتباعد، الرغم  تأرجح يف عالقة النموذج الضبطي 
ستقرائنا لعموم1وما تشكله من مظاهر للتماثل يف أسباب وشروط رفع الدعوى النصوص  ، إال أنه 

التباين احلاصل يف  ،القانونية املنشأة لسلطات الضبط االقتصادي، يتأكد مبا ال يدع جماال للشك
ا، فإن كان املشرع مل يعرف له موقف موحدا  ، فإن األمر )أ(مدى إمكانية تقدمي الطعن ضد قرارا

  ). ب(على خالف ذلك لدى جملس الدولة
  موقف املشرع    - أ

لسلطات الضبط  النصوص املنشئة من خالل-الواضح أن موقف املشرع اجلزائري من
، من عدمهالغاء قرارات هذه السلطات  بشأن امكانية الطعنلغموض والرتدد ميتاز  -االقتصادي

أخرى يسكت عن ذلك أو ينص  وأحيا، )1(أو يقيدها على هذه الضمانةينص صراحة  فأحيا
  .)2(مكانيةاإلصراحة على عدم 

  بني االطالق والتقييدإمكانية الطعن   -1
لغاء قراراتإعرتف املشرع يف حاالت عدة   الضبط سلطاتبعض  بصالحية الطعن 

اجلزائر جملس الدولة أو جملس قضاء كان سواء   ،ة القضائية املختصةهجلل همع حتديد ،االقتصادي
 ،جلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتهاإذ نص صراحة على إمكانية الطعن يف قرارات العاصمة، 

ال التأدييب، كما  ،املتعلقة برفض االعتماد أو حتديد جماله وكذا تلك الصادرة عن الغرفة الفاصلة يف ا
 .2حدد جملس الدولة كجهة خمتصة

لعودة إىل جندها تنص على إمكانية الطعن يف  ،04-18رفم قانون المن  22نص املادة  و
 بقأما قطاع الطاقة فقد س، 3، كما خصت جملس الدولة بذلكطسلطة الضب الصادرة عن قراراتال

 اليت أقرت بقابلية قرارات اللجنة ،املعدل واملتمم 01-02من القانون  139نص املادة  إىلاالشارة 
 .قضائي لدى جملس الدولةالطعن لل

وكذا القرارات املتعلقة بتعيني قائم  ،القرارات الصادرة عن جملس النقد والقرض أما فيما خيص
  .83، ص2002، 02، جملة إدارة، عدد"إجراءات رفع دعوى اإللغاء يف اجلزائر"فرجية حسني،  -  1                                                           

    .مرجع سابق يتعلق ببورصة القيم املنقولة، معدل ومتمم، ،10-93من املرسوم التشريعي  57 ،09 املادتني -  2
  .، مرجع سابق04-18من القانون رقم  22املادة  -  3
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ت الصادرة عن اللجنة املصرفية، فاملشرع نص على إمكانية الطعن يف هذه ،إلدارة مؤقتا  والعقو
لقرارات يسري على ا مراأل ذاتوهو ، 1جهة خمتصة بذلككحدد جملس الدولة   كما  ،القرارات

مع اختالف اجلهة  ،يف قراراته إمكانية الطعنالصادرة  عن جملس املنافسة، حيث نص صراحة على 
لس الدولة،  املختصة بذلك، إذ جند القرارات املتعلقة برفض التجميع يعود اختصاص الفصل فيها 

ا جملس قضاء اجلزائر   .2العاصمة أما القرارات األخرى فيختص 
مكانية الطع كما أن املشرع يف مع السكوت عن حتديد اجلهة  نحاالت أخرى يعرتف 

لنسبة للقرارات الفردية الصادرة عن جملس النقد والقرض  ، القضائية املختصة، وهذا ما جنده 
إلبطال  65بالعودة إىل نص املادة ف من قانون النقد والقرض، جندها أشارت إىل قابليتها للطعن 

  .3لكن دون حتديد اجلهة القضائية املختصة بذلك
الوضع ذاته تعرفه القرارات التنظيمية اليت تصدرها جلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، و 

ميكن يف : "تنص على ما يلياملعدل واملتمم  10-93من املرسوم التشريعي  33حيث جند املادة 
مر بتأجيل تنفيذ أحكام الالئحة املطعون فيها إذا كانت هذه  ،حالة حصول طعن قضائي أن 

  ...."االفراطأن تنجر عنه نتائج واضحة الشدة و ام مما ميكن األحك
املادة ختضع للطعن القضائي، لكن ) اللوائح(يفهم من خالل هذه املادة أن القرارات التنظيمية 

كما جاءت ذات املادة عامة، إذ مل حتدد االشخاص  ،مل تبني اجلهة القضائية اليت يطعن أمامها
ال أمام كافة االشخاص ذوو الصفة واملصلحة إىل جانب أصحاب احلق يف رفع الطعن،  مما يفتح ا

ملالية للطعن يف أنظمتها  .4الوزير املكلف 
 ،لرقابة املشروعية كأصل عام ختضع مجيع القرارات الصادرة عن اهليئات اإلدارية املستقلة

ألحرى ، إال أن النصوص القانونية الضبطية أفرزت استثنا5عتبارها أعمال إدارية ءا على القاعدة أو 
  .من خالل منوذج اللجنة املصرفية وجلنة اإلشراف على التأمينات ،تقييدا هلا

  .مرجع سابق، معدل ومتمم، 11-03من األمر رقم  107 ،65املادتني  -  1                                                           
  .، مرجع سابق03-03من األمر رقم  63املادة  -  2
  .مرجع سابق، معدل ومتمم، 11-03من األمر رقم  65راجع املادة  -  3
، أعمال امللتقى الوطين حول "اإلختصاص التنظيمي هليئات الضبط اإلقتصادي بني النصوص القانونية والواقع"فتوس خدجية،  -  4

ال االقتصادي واملايل، كلية احلقوق والعلوم االقتصادية،   23جامعة عبد الرمحن مرية، جباية، يومي سلطات الضبط املستقلة يف ا
  .129، ص2007ماي  24و

  .، يتضمن قانون املناجم، مرجع سابق2014فيفري  24، مؤرخ يف 05-14من القانون  38، 37املادتني  -  5
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  إمكانية الطعن بني السكوت والرفض -2
صراحة على  هعدم إمكانية الطعن، إما لسكوت املشرع عن تبيان ذلك أو لنصفرضية  تتباين

ا تنطبق على القرارات التحكيمية  الغرفة  اليت تصدرهاعدم جوازه، فبالنسبة للحالة األوىل فإ
، فاملشرع سکت متاما عن حتديد جلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها لدى ،والتأديبيةالتحكيمية 

أشكال الطعن ضد مما يفسر على أنه رفض ضمين ألي شكل من إمكانية الطعن القضائي فيها، 
، 1هذه القرارات، خصوصا وأنه نص صراحة على إمكانية الطعن يف القرارات التأديبية لذات الغرفة

لنسبة للقرارات األخرى اليت تصدرها جلنة اإلشراف على التأميناتو  من غري تلك  ،الشيء نفسه 
  .للجنة املصرفيةضافة إىل بعض القرارات الصادرة عن اإل ،املتعلقة بتعيني متصرف مؤقت

حلالة الثانية أين ينص املشرع صراحة على عدم جواز الطعن يف بعض قرارات  ،أما فيما يتعلق 
لنسبة للقرارات التحكيمية الصااالقتصادي سلطات الضبط درة عن جلنة ضبط ، فنجد ذلك 
ء والغاز ء وتوزيع الغاز بواسطة  137حيث تنص املادة ، الكهر القنوات على أنه من قانون الكهر

ذه الصفة، فهي واجبة التنفيذ:"   .2"قرارات غرفة التحكيم غري قابلة للطعن فيها و
، أو االقتصادياملشرع عن مسألة الطعن القضائي ضد قرارات سلطات الضبط  إن سكوت

 ، استنادا إىل نص املادة3النص صراحة على عدم قابليتها للطعن القضائي ال يكسبها حصانة قضائية
، اليت ختضع كل القرارات اإلدارية للرقابة القضائية، وكذلك 1996من الدستور اجلزائري لسنة  143

، اليت تعترب أن جملس 4املعدل واملتمم 01-98من القانون العضوي رقم  09استنادا إىل نص املادة 
إللغاء املقدمةكالدولة ينظر   لصادرة عن اهليئات ضد القرارات الفردية ا ،أول وآخر درجة يف الطعون 

  .العمومية الوطنية
بسكوته عن  ،لكن رغم أن املشرع مل جيعل جممل قرارات سلطات الضبط حمل طعن قضائي

  .ذلك أو بنصه صراحة على عدم إمكانية ذلك، إال أن موقف جملس الدولة استقر على خالف ذلك
  

  موقف جملس الدولة  - ب
هية،  -  1                                                              .101، مرجع سابق، ص"االختصاص التحكيمي للسلطات االدارية املستقلة" خملوف 

  .معدل ومتمم، مرجع سابق ،01-02القانون رقم  -  2
ن هشام،  -  3   .130، مرجع سابق، ص"العالقة بني السلطات اإلدارية املستقلة والقضاء يف القانون اجلزائري" مز
    .معدل ومتمم، مرجع سابق، 01-98رقم  القانون العضويمن  09املادة  -  4
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فيما خيص عدم إمكانية الطعن يف قرارات  ،املشرعاستقر اجتهاد جملس الدولة خالفا ملا جاء به 
أكد على أن كل القرارات ذات الطابع اإلداري قابلة للطعن قد ف ،االقتصادي بعض سلطات الضبط

ا عيب جتاوز السلطة، وذلك مبناسبة نظره يف الطعن  إلبطال، إذا كانت خمالفة للقانون أو يشو فيها 
لس األ من القانون  99على للقضاء، فرغم أن الفقرة الثانية من املادة املقدم ضد إحدى قرارات ا

، إال أن 1تنص على عدم قابلية القرارات الفاصلة يف املواد التأديبية للطعن القضائي ،األساسي للقضاء
لس األعلى للقضاء ن قرارات ا  تعد قرارات صادرة عن سلطة إدارية مركزية ،جملس الدولة أقر 

ن صدرت من هيئات أغفل املشرع حسم إحىت و  ،وال تعد أعماأل قضائية ،ارتكتسي طابعا إد
إلبطال ،2ها القانونيةتطبيع ذه الصفة تكون قابلة للطعن    .3و

لس الدولة فرصة للفصل يف الطعون املقدمة ضد عدة قراراتكما   صادرة عن سلطات  ،كان 
سيس حمامي فرنسي للدفاع  الضبط املستقلة، حيث ألغى مثال قرار اللجنة املصرفية القاضي برفض 

ة املصرفية ضد يف حني رفض الطعن الذي رفعته اللجن ،Union Bank4عن مصاحل يونني بنك 
اجلزائري الدويل كذلك يف طعن البنك  فصلو ، 5القرض القاضي برفع رأمساهلاقرار جملس النقد و 

)AIB ( القاضي بتعيني متصرف إداري  ،طال قرار اللجنةإبضد اللجنة املصرفية، املتعلق بطلب
  .7الطعن الذي قدمه البنك اجلزائري الدويل ضد قرار اللجنة املصرفية املتعلق بوقف التنفيذ، و 6مؤقت
  .7التنفيذ

نظريه الفرنسي يف  كثريا عنال خيتلف   ،موقف جملس الدولة اجلزائري ميكن مالحظته أنما 
حقية الطعن بتجاوز السلطة يف القرار اإلداري، وأن الطعن بتجاوز السلطة طعنا قائما ولو  ،اإلقرار 

، صادر يف 53ج، عدد.ج.ر.األساسي للقضاء، ج، يتضمن القانون 1989ديسمرب 12، مؤرخ يف 21-89القانون رقم  -  1                                                           
ملرسوم التشريعي رقم  ،1989ديسمرب  13 ، 77ج، عدد.ج.ر.، ج1992نوفمرب  21، مؤرخ يف 05-92معدل ومتمم 

لقانون رقم 1992نوفمرب  26صادر يف  ، صادر يف 57ج، عدد.ج.ر.، ج2004سبتمرب 06، مؤرخ يف 11-04، ملغى 
  .2004سبتمرب  08

، قضية وزير العدل ضد الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيني، جملة 24/06/2002، مؤرخ يف 4827جملس الدولة رقم  قرار -  2
  .171، ص2002، 02جملس الدولة، عدد

   .84-83، ص ص، 2002، 01، جملة جملس الدولة، العدد27/07/1998، مؤرخ يف 172994قرار جملس الدولة رقم  - 3
  .68، ص2005، 06، جملة جملس الدولة، العدد08/05/2005، مؤرخ يف 002111رقم قرار جملس الدولة  -  4
  .80ص ـ،2005، 06جملة جملس الدولة، العدد، 27/02/2001، مؤرخ يف 006570قرار جملس الدولة رقم  -  5
  .135، ص2003، 03، جملة جملس الدولة، العدد11/04/2003، مؤرخ يف 012101قرار جملس الدولة رقم  -  6
  .84، ص2005، 06، جملة جملس الدولة، العدد01/04/2003، مؤرخ يف 14489قرار جملس الدولة رقم  -  7
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   .يف غياب النص لكونه يضمن احرتام مبدأ الشرعية
لس يف مقتضاه جد حمتشم ال يرقى إىل تطلعات  ن ،رغم كل هذا خنلص للقول تدخل ا

دون سلطات حقيقية   ة،ال تتعدى حدود إلغائه للقرارات املعيبكانت تدخالته السياسة الضبطية، أين  
  .كالتعديل

  دعوى االلغاء إلجراءات الطابع االستثنائي / نيا
خروجا عن القواعد العامة  ،تشهد الرقابة القضائية على قرارات سلطات الضبط االقتصادي

لنسبة للقرارات اإلدارية الصادرة عن اإلدارة العامة التقليدية، مما جيعل هذه الرقابة  ،املألوفة واملقررة 
، ويف تكريس )أ(اإلداري املسبق  التظلميتحدد يف كل من  ،القضائية تظهر بطابع استثنائي ومتميز

  ). ج( قراراتال وقف تنفيذ مسألة، وكذا يف )ب( القضائي نظام متباين يف حتديد مواعيد الطعن
  التظلم االداري املسبق  - أ

ا املتظلم إىل السلطة اإلدارية  يراد لتظلم اإلداري املسبق، الطلب أو الشكوى اليت يقوم 
تج عن عمل قانوين إداري ،املختصة ال لإلدارة اليت ل عموماهدف التظلم يو  ،لفض نزاع  فسح ا

سية هلا مراجعة  أن ذا تبني هلا إ ،القرار، ومعاجلة عيوبه أو إلغائه أو تعديلهأصدرت القرار أو اجلهة الر
لتقاضي لاجة احلدون  ،القرار معيب أو خمالف للقانون، وبذلك ينتهي النزاع بشأنه بطريق أيسر

  .1وإضاعة الوقت واجلهد وإحراج اإلدارة أمام القضاء
لتظلم املسبق كإجراء القيام فلقد كان قانون اإلجراءات املدنية قبل إلغائه، يشرتط ضرورة 

، وكذا الصادرة عن السلطات املركزية واهليئات الوطنية القرارات يفالطعن القضائي يسبق  ،وجويب
لتايل ، 2املنظمات املهنية سلطات الصادرة عن  ،تظلم إداري ضد القرارات اإلداريةب القيام إلزاميةو

 .ةملعقوبة إدارية عا، مبا فيها تلك املتضمنة الضبط االقتصادي
قبول دعوى بغية  ،التظلم املسبق كشرط وإجراءآنذاك استبعد كان قد إال أن جملس الدولة  

ن ـأبش ،مبناسبة النظر يف قضية البنك اجلزائري الدويل ضد حمافظ البنك املركزيوذلك جتاوز السلطة، 
مذكرة ماجستري فرع اإلدارة واملالية، كلية احلقوق، جامعة " الشروط الشكلية لدعوى اإللغاء يف اجلزائر" قاسي الطاهر،  -  1                                                           

  .147، ص2011/2012اجلزائر، 
ج، .ج.ر.، املتضمن قانون االجراءات املدنية، ج1966جوان  08، مؤرخ يف 154-66 من األمر رقم 275املادة  -  2

، املتضمن قانون االجراءات املدنية 09-08، املعدل واملتمم وامللغى مبوجب القانون رقم 1966حوان  09، صادر يف 47عدد
  .واالدارية، مرجع سابق
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على الرغم ، 1البنك اجلزائرياملصرفية بتعيني متصرف إداري مؤقت لدى طعن مقدم ضد قرار اللجنة 
هذا الطعن يدخل يف : " من تسبيبه كما يلي شطرجاء حيث ، 2من وجود نص صريح يقر بذلك

لنقد و الق 10- 90من القانون  146إطار املادة  أن هذه املادة خترج عما هو و  امللغى، رضاملتعلق 
حبيث ال تنص على طعن مسبق،  ال،اآلجت املدنية، فيما خيص اإلجراءات و مقرر يف قانون اإلجراءا

  ."يوما 60إمنا تشرتط فقط أن يرفع هذا الطعن يف أجل و 
لقبول النظر يف الدعاوی املرفوعة أمام القاضي  ،ليتم جتاوز التظلم املسبق كشرط أساسي

، وعلى هذا ودخوله حيز التنفيذ إ.م.إ.قمبوجب صدور  ،3وهذا كقاعدة عامة ،اإلداري اجلزائري
ن يتجاوزها، وأن أاألساس أصبح التظلم مسألة إختيارية، حيق للشخص املتضرر من أي قرار إداري 

أصبح  ،23- 90غري أنه وبعد تعديل ذات القانون بوجب القانون رقم  ،يلجأ مباشرة إلقامة دعواه
لقرارات املركزية منه  275نصت املادة إذ  ،شرط التظلم واجبا فقط لقبول دعوى اإللغاء املتعلقة 

 ،على إخضاع قرارات السلطات اإلدارية املركزية لقاعدة الطعن اإلداري أو التظلم اإلداري املسبق
 . شرط إجرائي لقبول الدعوى أو الطعن القضائيك

لبسط الرقابة القضائية على القرارات  ،التظلم اإلداري شرطا واجبايبقى لنا معرفة مدى إعتبار 
  .؟سلطات الضبط االقتصادياإلدارية العقابية الصادرة عن 

الوضع أمام سلطات الضبط االقتصادي مل يسلك نفس املنطق، فالنصوص التأسيسية هلذه  أما
 ،ةكشرط لرفع دعوى االلغاء أمام جملس الدول  ،ىل إجراء التظلم االداري املسبقإمل تشر  ،السلطات

بناء على ، و لبعض اهليئات دون األخرى ،بتحديد ميعاد خماصمة القرار العقايب املشرع اكتفى حبيث
هذا، فإن التظلم اإلداري ببقى مسألة اختيارية، ختضع لنفس القواعد العامة املنصوص عليها يف 

  .4 إ.م.إ.ق
ومن خالل تطبيق قواعد االجتهاد القضائي، جند أن الطعون املرفوعة ضد قرارات كل من 

، قرار صادر يف 012101ك اجلزائر ومن معه، امللف رقم وحمافظ بن) AIB(جملس الدولة، الغرفة الثالثة، قضية -  1                                                           
  .، مرجع سابق11/04/2003

ألمر رقم  10-90من القانون رقم  146املادة  -  2 املعدل  26/08/2003، املؤرخ يف 11-03املعدل واملتمم وامللغى 
    .واملتمم، مرجع سابق

وعبد الرمحن عزاوي، تعدد القاعدة االجرائية يف املنازعة  عمار معاشو: ما مل يتم النص على خالف ذلك، راجع يف ذلك -  3
  .33-15، ص ص، 1999، دار األمل للطباعة والنشر والتوزيع، تيزي وزو، 2االدارية يف النظام اجلزائري، ص 

  .، املتضمن قانون االجراءات املدنية واالدارية، مرجع سابق09-08القانون رقم  -  4
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ة املوضوعة يفة التأديبالغر ة و ، جلنة مراقبة عمليات البورصااللكرتونية االتصاالتو سلطة ضبط الربيد 
واملراقبة املنجمية، كلها  اوالوكالة الوطنية للجيوليوجي ،لة الوطنية للممتلكات املنجمية، الوكاإىل جانبها

ء والغاز  التظلممعفاة من اشرتاط  اإلداري املسبق، ومل يبقى من ذلك إال قرارات جلنة ضبط الكهر
ا ال ميكن أن تكون موضوع طعن قضائي   .1اليت نص املشرع على أ

دة على ما سبق، جند أن شرط التظلم االداري املسبق ال ميكن تصوره أمام  سلطات الضب ط ز
لنطر إىل أنواعه ،وهذا راجع ملا يكتنف هذا االجراء من تعقيدات االقتصادي، سي- سواء   -ر

ا  ،أو لطول مدده القانونية، واليت ال تستجيب لعاملي السرعة واملرونة - والئي املنازعة  اليت متتاز 
    .  االقتصادية

حىت وإن  صراحة،  اإلداري املسبق التظلمن املشرع مل يلغ شرط  القولتبقى االشارة فقط إىل 
لس الدولة حيث جاء ،لصحة الدعوى هكان مل يشرتط ضة رفعت حيث أن العار :"ما يلي 2يف قرار 

ملوازاة طعنا مسبقا قبل رفع هذه الدعوىدعوى أمام جملس الدولة و  ولذلك ال يعد التظلم  ،"قدمت 
 .وإمنا إجراء مدعما ملوقف املدعي وفقط ،اإلداري املسبق شرطا لصحة الدعوى

 مواعيد الطعن القضائيحتديد تباين يف نظام م  - ب
ستقرار يف املراكز إملا يتطلبه من  ،شرط اآلجال يف املنازعة اإلدارية من النظام العام يعد

عندما يفصل جملس الدولة كدرجة أوىل ": على أنه إ.م.إ.قمن  907القانونية، إذ تنص املادة 
آلجال املنصوص عليها يف املواد  إال أنه  ،"أعاله 832اىل  829وأخرية، تطبق األحكام املتعلقة 

خذ  ،االقتصادي الضبط لسلطاتختلف النصوص املنشئة مل ئناستقرا مغايرا ملا هو  منحىجندها 
  .مستقر عليه يف القواعد العامة

يف ، )1(إىل التحديد الصريح ملواعيد الطعن معينة املشرع يف حاالت اعتماديتجلى ذلك يف إذ 
حىت يف خضم هذا التباين يف و بل  ،، ليس هذا وحسب)2(ذلك يف حاالت أخرىيسكت عن حني 

حتی بني  أخرى، والغريب أنه هناك اختالفواختالف بني سلطة و  جند فوضى ،حتديد املواعيد
لنسبة لقرارات السلطة الواحدة    .مواعيد الطعن 

  الصريح ملواعيد الطعن القضائيالتحديد  -1
ألشهر يف هذه احلالة إىل إعتماد املشرع أقر مو ، أحيا حساب املواعيد   ،أحيا أخرى أل

                                                           1- ZOUAIMIA Rachid, « Le régime contentieux des autoritésadministratives indépendantes 
en droit Algérien », op. cit., p. 12.    2  -  65، مرجع سابق، ص14489قرار جملس الدولة رقم. 
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سلطة ضبط الربيد  وقرارات ،يف بعض قرارات جلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها وهذا ما نلمسه
 .املنافسة، ويف بعض قرارات جملس االلكرتونيةواالتصاالت 

بعد  ، املعدل واملتمم10-93من املرسوم التشريعي رقم  02الفقرة  9نص املادة  فقد حدد
:"... على أنه ذات املادة تنص إذ ،مدة الطعن يف قرارات رفض االعتماد أو حتديد جماله ،تعديلها

إللغاء ضد قرارات اللجنة أمام جملس الدولة،  ) 1(يف أجل شهر جيوز لطالب االعتماد أن يرفع طعنا 
ريخ تبليغ قرار اللجنة لنسبة للطعن يف قرارات الغرفة ..."واحد من  ، ونفس املدة أقرها املشرع 

ال التأدييب، حيث تنص املادة  الفقرة األوىل من املرسوم نفسه بعد تعديلها على ما  57الفاصلة يف ا
ال التأدييب قا " :يلي إللغاء أمام جملس الدولة خالل تعد قرارات الغرفة الفاصلة يف ا بلة للطعن 

ريخ تبليغ القرار موضوع االحتجاج) 1(أجل شهر    .1"من 
من القانون رقم  22، فنصت املادة سلطة ضبط الربيد واالتصاالت االلكرتونيةأما فيما خيص 

موضوع طعن غري موقف التنفيذ قرارات جملس سلطة الضبط ميكن أن تكون : " على أنه 04 -18
ريخ تبليغها يشكل الذي  لس املنافسةجمليبقى ، 2"أمام جملس الدولة يف أجل شهر واحد ابتداء من 

الطعن يف قراراته  كرسشرع  فإن املفيما خيص والية االختصاص،  ،االستثناء على القاعدة العامة
ات لقرار واحد خبصوص اأجل شهر يف  ،العاصمةلس قضاء اجلزائر العقابية أمام الغرفة التجارية 

ملمارسات املقيدة     .واعيدتباينا يف امل فتشهدالقرارات األخرى  أما، 3للمنافسة فقطاملتعلقة 
أل م، فلقد أقر املشرع ميعاد  تلك احملددةأما شهر، هذا بشأن حتديد املواعيد  يوما  60أل

إلدارة مؤقتالنسبة لقرارات اللجنة املصرفية املتعلقة بتعيني  ت التأديبية، أو املصفي و  ،قائم  العقو
نفسه تعرفه القرارات  مليعاداو ، مواملتماملعدل  ،11-03من األمر رقم 107هذا ما نصت عليه املادة و 

لطعون اليت يقدمها الوزير  ونفس الشيء ،القرضالنقد و الفردية الصادرة عن جملس  فيما يتعلق 
ملالية ضد القرارات التنظيمية   .4لس النقد والقرضاملكلف 

ملناجم، ميعاد  02-01قبل إلغاء القانون رقم و  القطاع املنجميحدد املشرع يف كما  املتعلق 
املتعلق  02- 01يف الفقرة األخرية من القانون رقم  48يوما، حيث تنص املادة  30ب الطعن 

    .مرجع سابق يتعلق ببورصة القيم املنقولة، معدل ومتمم، ،10- 93املرسوم التشريعي  -  1                                                           
  .، مرجع سابق04-18القانون رقم من  22املادة  -  2
ملنافسة، معدل ومتمم، مرجع سابق03-03من األمر رقم  63/1املادة  -  3   .، املتعلق 
  .مرجع سابق، معدل ومتمم، 11-03من األمر رقم  65املادة  -  4
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ميكن الطعن يف قرارات جملس اإلدارة لدى جملس الدولة يف أجل ثالثني : " ملناجم امللغى على أنه
ريخ التبليغ  ."جمرى القرارات ال يوقف الطعن ، و يوما من 

لنسبة للقرارات الصادرة عن جملس کرس املشرع كذلك حساب املواعيهذا وقد   م  أل د 
يوما، وهو ما تنص عليه الفقرة الثانية من  20املنافسة، حيث يطعن يف اإلجراءات املؤقتة يف خالل 

يرفع الطعن يف : "بعد تعديلها حيث جاءت كما يلي 03- 03من األمر رقم  63نص املادة 
  ".يوما) 20(من هذا األمر يف أجل عشرين  46اإلجراءات املؤقتة املنصوص عليها يف املادة 

  السكوت عن حتديد مواعيد الطعن القضائي -2
طعن يف كل الواعيد مل اإلقتصاديسلطات الضبط لالنصوص التأسيسية كل د  يحتديتم مل 

ا، كما هو  لدى جلنة تنظيم عمليات البورصة  ،والتأديبية يةغرفة التحكيمالقرارات للنسبة  بتقرارا
ء والغاز ،ومراقبتها لتكون هذه السلطات قد ، وكذا قرارات غرفة التحكيم لدى جلنة ضبط الكهر

ا إىل  ،ذلكغفلت عن حتديد قد  كما تكون سكتت صراحة عن حتديد هذه املواعيد، رغم إشار
لنسبة للقرارات التنظيمية الصادرة عن جلنة تنظيم عمليا ت إمكانية اللجوء إليه، كما هو احلال 

ء والغاز، القرارات املتعلقة  البورصة ومراقبتها، القرارت غري التحكيمية الصادرة عن جلنة ضبط الكهر
من القانون  213ما نصت عليه املادة ، وكذا 1برفض الرتخيص للتجميع الصادرة عن جملس املنافسة

لقة بتعيني متصرف التأمينات املتعقرارات جلنة اإلشراف على خبصوص  ،املعدل واملتمم 07-95رقم 
الرجوع إىل القواعد العامة الواردة  سوى ال يسعنا ،ميعاد الطعن هذا الغموض يف حتديدأمام و مؤقت، 

  .أشهر) 4(ربعة  حمدد احلالة  يكون الطعن يف هذهل،  إ.م.إ.قيف 
لطعون املوجهة ضد القرارات اإلدارية   ،العقابيةإن تعدد وإختالف اآلجال واملواعيد املرتبطة 

ا، يظهر نوعا من عدم االنسجام سلطات الضبط االقتصاديالصادرة عن  ، وكذا تنوع طريقة حسا
لتايل، السلطاتبني هذه   .2تعدد ال مربر له و

نه كان مبا يتوافق  ،توحيد آجال الطعون إىل يعمدمن الواجب على املشرع أن  خنلص للقول 
تبسيط من أجل ، وذلك  إ.م.إ.قيف  املنصوص عليهاالعامة حكام األمع ما هو مقرر مبوجب 

مكملة لنيل درجة املاجستري يف ، مذكرة "الرقابة القضائية على سلطات الضبط املستقلة يف التشريع اجلزائري" رمحوين موسى،  -  1                                                           
تنة، : ختصص: العلوم القانونية واالدارية قانون اداري وادارة عامة، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة احلاج خلضر، 

  .120، ص2012/2013
2- Rachid ZOUAÏMIA, Les fonctions répressives  des  autorités administratives indépendantes 
statuant en matière économique, Rev. IDARA, n° 28, 2004, p.159. 
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لنسبة  مقارنة حبجم  ،األضعف يف املنازعة اإلدارية اجلانبالذي يبقى  للعون،إجراءات التقاضي 
   .املعهودة لسلطات الضبط االقتصاديالصالحيات 

  وقف تنفيذ الفرارات  مسألة  - ج
إللغاء يف القرارات اإلدارية ال يوقف نفاذها من املعلوم أن إذ جتد هذه ، كقاعدة عامة  الطعن 

ما القرار اإلداري،  القاعدة تربيرا هلا بسبب قرينة املشروعية، وبسبب الطابع التنفيذي اللذان يتصف 
عتبارها سلطة عامة قاعدة األثر غري لكن تطبيق ، 1واللذان يعربان عن امتياز األولوية املمنوح لإلدارة 

وحيول احلكم الذي يصدر  ،الواقف للدعاوى على إطالقها، سيؤدي يف بعض األحيان إىل إلغاءها
ره  . 2إللغاء إىل حكم صوري جمرد من كل آ

مبدأ  تستبعد أغلبها، جند سلطات الضبط اإلقتصادياملؤطرة ملختلف لنصوص ستقراء او
نعكاسات ذلك إو  هذه السلطات، القطاعات اليت تنظمهارغم من حساسية العلی  ،3تنفيذالوقف 

  .4اإلقتصادية واملالية هياكلها  على
املفرتضة الشرعية املسبقة  العتبار ،وقف تنفيذ القرارات اإلدارية يعد استثنائيافإن كان إجراء 

من قانون اإلجراءات  283الفقرة الثانية من املادة  أكدتهقابليتها للتنفيذ الفوري، وهو ما و فيها 
مر بصفة استثنائية وبناء على طلب صريح من ": اليت تنص على أنه املدنية يسوغ لرئيس الغرفة أن 

حلضوريقاف تنفيذ القرار املطعون فيهاملدعي  ذلك إال أن  ،"، حبضور األطراف أو من أبلغ قانو 
لس الدستوري الفرنسي، فقد حكم ة حلقوق الدفاعدستوريال تضمان اليعد م بعدم  يف نظر ا

لس  ،هلذه الضمانةغفاله ذلك معلال  ،دستورية القانون املعدل لقانون املنافسة وبذلك يكون ا
تقد أعطى قيمة دستورية ملبدأ وق ،الفرنسيالدستوري  ه ضمانة  ،اإلدارية ف تنفيذ العقو معتربا إ

املمنوح لألشخاص املتابعني أمام سلطات الضبط اإلقتصادي، وهذا  ،أساسية يفرضها حق الدفاع
  .محايتهمبغرض 

لعودة  - املشرع اجلزائري جند أنيف اجلزائر،  لسلطات الضبط االقتصادي املنشأةإىل النصوص  و
، 2012ائر، ، دار هومة، اجلز 2.، ط)دراسة قانونية تفسريية( شفيقة بن صاولة، إشكالية تنفيذ اإدارة للقرارات القضائيو -1                                                           

  .وما يليها 88ص
  .119-118املرجع السابق، ص ص،  فتوس خدجية، -  2
  .303بزغيش بوبكر، املرجع السابق، ص  -  3
  .337فتحي وردية، ، املرجع السابق، ص  -  4
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: " على أنه، املعدل واملتمم 03-03مر األمن  63ستثناء قرارات جملس املنافسة، أين نصت املادة 
نه ميكن ، غري أأثر موقف لقرارات جملس املنافسة ال يرتتب على الطعن لدى جملس قضاء اجلزائر أي

ت يوما أن يوقف تنفيذ التدابري امل 15، يف أجل ال يتجاوز لرئيس جملس قضاء اجلزائر ؤقتة أو العقو
لس عندما تقتضي ذل األثر املوقف قد أستبعد  -"ك الظروف أو الوقائع اخلطريةاملالية الصادرة عن ا

وإذا كان  ،، وسكت عن البعض اآلخر منهاالسلطاتللطعون ضد القرارات العقابية لبعض من هذه 
إلمكان دائما اللجوء إىل تطبيق القواعد العامة، فإن  سكوت املشرع ال يثري أي إشكال، كون أنه 

لنسبة للطعون  عندما يستبعد تطبيق مبدأ األثر املوقف صراحة، كما ،األمر خبالف ذلك هو الشأن 
حيث أن ":لس الدولةوهو ما أكده جم ،1املصرفيةاملوجهة ضد القرارات العقابية لكل من اللجنة 

الصناعي تبدو راء التأدييب ضد البنك التجاري و املخالفات املعاينة من طرف اللجنة املصرفية يف اإلج
يف امللف تربير وقف تنفيذ جدية وليس من شأن األوجه املثارة على ضوء ما وصل إليه التحقيق احلال 

النصوص القانونية املتعلقة بلجنة ضبط الربيد  خبصوصونفس احلكم ، 2"املطعون فيه القرار
ء وتوزيع الغاز عرب القنواتوجلنة  ،االلكرتونيةواإلتصاالت    .3الكهر

بني نوعني من  لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصةلنسبة لموقف املشرع  متيزيف حني 
ميكن أن يتحصل الطاعن يف أحكام اللوائح اليت  ، إذلوظيفة التنظيمية قيامها األول حني ،القرارات

 ،القمعية بواسطة الغرفة التأديبية سلطتهاتتخذها على وقف التنفيذ، أما عندما متارس اللجنة 
حكام قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية ، وهوذلكمل تبني  النصوص هذه احلالةف  .ما يدفعنا للعمل 

، 4ل انتقاصا ملا هو معمول به كقاعدة عامة من جهةيشكأن  ومن هنا من شأن هذا احلظر
ت العامة املكفولة دستور من جهة أخرى حلقوق واحلر عدم فيما بعد ظهر خاصة إذا  ،5ومساسا 

  .6تدارك ما أحدثته هذه االخرية بعيد املنالاملسلطة ، وأن  العقوبة اإلدارية مشروعية
 والنص على هذا، املتذبذب النظر يف موقفه مدعوا العادة املشرع اجلزائري خالصة القول أن 

  .مرجع سابق، معدل ومتمم، 11-03من األمر رقم  107املادة  -  1                                                           
الصناعي والتجاري اجلزائري ضد اللجنة املصرفية، جملة جملس الدولة،  ، البنك30/12/2001قرار جملس الدولة املؤرخ يف  -  2

  .86، ص2005، 06العدد
  .معدل ومتمم، مرجع سابق ،01-02من القانون رقم  137املادة  -  3

4- ZOUAÏMIA Rachid, Les fonctions répressives  des  autorités administratives indépendantes 
statuant en matière économique, op. cit., p. 161.    5- FAVOREU  (L)  et PHILIPE  (L),  p.p. 733 & s. 6-  ،351-330فتحي وردية، ، مرجع سابق، ص ص.   
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 اليتالقرارات زيد من املشروعية على للمإضفاء األثر املوقف للطعون ضد القرارات اإلدارية العقابية، 
ا، على أن يكون لألمحاية  ،سلطات الضبط اإلقتصاديتصدرها  ك على لذشخاص املخاطبني بقرارا
  .فقطستثناء وجه اإل

  التعويضمن خالل دعوى  : الفرع الثاين
بسلطات العادي يتمتع فيها القاضي  أين ،دعاوى القضاء الكامل أبرزدعوى التعويض من  تعد

لتعويض وجربهذه األخرية دف إذ ، واسعة األضرار املرتتبة على األعمال اإلدارية  إىل املطالبة 
 .1والقانونيةاملادية 

لس وهو ما أكده  أخضع  1989جانفي  17مؤرخ يف  يف قرار له الدستوري الفرنسيا
لس األعلى للسمعي البصري قرارات   :، حيث جاء فيه لرقابة القضاء الكامل  CSAا

« toute décision du conseil supérieur de l'audiovisuel qui interviendrait 
en violation des dispositions législatives ou réglementaires serait 
susceptible d'entrainer la mise en jeu de ma responsabilitéde la 
puissance publique» خضاع هذه السلطات لرقابة القضاء الكامل، فإنه يعود لالجتهاد فإ ذا كان املبدأ يقضي 

ا وذلك انطالقا من حتديد  ،القضائي حتديد طبيعة القواعد املطبقة يف جمال مسؤوليتها على قرارا
  .2هذا القرارطبيعة النشاط الذي يندرج ضمن 

ا وهو م ،ةيف وظيفة الرقاب ألساسينحصر  االقتصادي نشاط معظم سلطات الضبط إن
عموما، فإن القاضي اإلداري أو و ، من النشاط النمطيسمح بتحديد نوع أساس املسؤولية هلذا 

هذا النشاط ال يؤدي لقيام مسؤولية الدولة إال يف حالة اخلطأ العادي كل يف جمال اختصاصه يعترب أن 
مکرسا  ،االقتصادي نطق جملس الدولة الفرنسي ألول مرة حول مسؤولية سلطات الضبطإذ ، 3الفادح

  .40، ص2002الوجيز يف اإلجراءات القضائية اإلدارية، دار العلوم، عنابة، اجلزائر، بعلي دمحم الصغري،  -1                                                           
  .217بومجلني وليد، مرجع سابق، ص -2
أصبح معيار اخلطأ اجلسيم مهجورا من فقه القانون اإلداري، نظرا لتغري دور الدولة من املتدخلة إىل الضابطة، وكذا صعوبة  -3

نية، كما أنه عادة ما يكون املرتفق يف مركز إثبات العالقة السببية بني اخل دىن من أطأ اجلسيم من جهة، والنتيجة الضارة من جهة 
  : ، أنظر.مركز اإلدارة اليت تستعمل امتيازات السلطة العامة

- ZOUAIMIA Rachid et ROUAULT Marie-Christine, Droit administratif,éd BERTI, 2009, 
p.p. 303-304.                                                                                                                                رغم احملاوالت الفقهية واالجتهادات القضائية لتحديد مفهوم اخلطأ اجلسيم، تبقى هذه الفكرة مبهمة، ورمبا يعود ذلك إىل ف

ملطلقة، بل هلا قواعدها اخلاصة اليت" بالنكو"املسؤولية اإلدارية اليت وضعها حكم خصائص  لعامة وال  ا ليست    =تتنوع كو
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  .اخلطأ الفادح كأساس لقيام مسؤوليتها
بشأن االختصاص القضائي  فصالد ق ،نياإلجتهاد القضائي الفرنسياملشرع و كل من إذا كان  ف

ملسؤولية وخصوصا تلك اليت مسها  االقصادي، ضد قرارات سلطات الضبط ،يف جمال الطعون 
ضد  1املسؤوليةبصفة آلية دعوى  وكرس ،العاديالقضائي لصاحل القاضي االختصاص  حتويل

ت اليت توقعها  ال يتعدى دعوى ، فاختصاص جملس الدولة الفرنسي، يف هذا هذه السلطاتالعقو ا
لس الدستوري الفرنس قرارات سلطات الضبط  ،ياإللغاء إىل دعوى التعويض، ولقد أخضع ا

لسلطة القمعية هليئات الضبط، و االقتصادي لرقابة القضاء الكامل ربط هذه  ،يف إطار اعرتافه 
ت األفراد الدستورية، ف ت الكفيلة حبماية حقوق وحر حرتام الضما جعل الطعن فيها أمام السلطة 

  .جملس الدولة بطريق دعوى القضاء الكامل
عرب خمتلف النصوص املنشئة لسلطات الضبط –مل حيصل وأن أشارإال أن املشرع اجلزائري 

ا وال اجلهة القضائيةإىل حتديد  -االقتصادي يؤول إليها  اليت ،طبيعة الطعون املوجهة ضد قرارا
  .يف جمال دعاوى القضاء الكامل االختصاص

، التدقيق يف )أوال(لبحث عن أشخاص املسؤوليةيثري إشكاالت كثرية السيما ما تعلق منها مما 
فالطابع املرن لفكرة اخلطأ اجلسيم جعل القاضي يغري . حبسب حاجات املرفق، وضرورة التوفيق بني حقوق الدولة واحلقوق اخلاصة=                                                                                                                                                                                     

اجلسيم على سلطات الضبط املستقلة مستبعدة ومل تعرف إال مرة واحدة يف فرنسا سنة   موقفه، فجعل تطبيق فكرة اخلطأ 
ال االقتصادي واملايل" عيساوي عز الدين، :، للمزيد أنظر.1964 مرجع سابق، ،"السلطة القمعية للهيئات اإلدارية املستقلة يف ا

 .142ص 
لنسبة لدعاوى   وإذا كان القضاء الفرنسي يعترب أن مسؤولية الدولة على نشاطات اهليئات اإلدارية املستقلة يتطلب اخلطأ اجلسيم 

 التعويض اليت ترفع لدى جملس الدولة، فإن الدعاوى املرفوعة أمام القضاء العادي يظهر فيها القضاء العادي أكثر شدة يف تطبيق
ريس مل تعترب خرق مبدأ قرينة الرباءة خطأ جسيما اخلطأ اجلسيم مقارنة للمزيد  .لقاضي اإلداري، حيث أن حمكمة استئناف 

  .154صاملرجع السابق، رمحوين موسى،  :راجع
صالح الضرر الذي مت إحداثه -1 ا االلتزام  وتعد من أكثر الدعاوى اإلدارية قيمة وتطبيقا ، تعرف دعوى املسؤولية عموما على أ

من أهم دعاوى القضاء الكامل ، و حلماية احلقوق الفردية يف مواجهة أعمال السلطات اإلدارية الضارة، ومن دعاوى قضاء احلقوق
تظهر أمهيتها يف متتع القاضي بسلطة تعديل القرار اإلداري غري املشروع عکس دعوى ، اليت يتمتع فيها القاضي بسلطات كبرية

ا الثالث من خطأ، ضرر و ال بتو اإللغاء، وال تقوم املسؤولية إ صدور قرار إداري خمالف للقانون يشكل ، فبعالقة سببيةفر أركا
دف دعوى التعويض إىل جرب األضرار املرتتب، خطئا مينح للفرد املتضرر احلق يف طلب التعويض جلرب الضرر ة عن األعمال إذ 

ا الدعوى اليت يرفعها املتضرر من قرار غري  الضبط االقتصادي سلطاتميكن تعريفها يف جمال ، و القانونيةاإلدارية املادية و  على أ
  .136-135 ،ص ص، ، مرجع سابقرمحوين موسى: ، أنظر يف ذلك.مشروع اختذته هيئة إدارية مستقلة
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وكذا حتديد نظام املسؤولية الواجب التطبيق على موضوع  ،)نيا(القاضي املختص بنظر الدعوى
   ).لثا(املنازعة 

  لية الضبطيةؤو حتديد أشخاص املس /أوال
 ال تثري أي إشكال، حتديد أشخاص املسؤولية يف املادة الضبطية يف فرنسا مسألةلقد أضحت 

لشخصية املعنوية،  ا ال تتمتع  ، وهذا 1على الدولةسؤولية مما يؤدي بوقوع عبء املفمعظم سلطا
ا  ،اجلزائرخبالف  لشخصية املعنوية للضبط االقتصاديفأغلب سلطا ستثناء جملس النقد  ،تتمتع 

جيعل نقطة التمييز ترتكز على منح وهو ما والقرض، اللجنة املصرفية وجلنة اإلشراف على التأمينات، 
 . إلقرار املسؤولية من انتفائها) أ(من عدمها  ،)ب(الشخصية املعنوية 

  حالة افتقاد سلطات الضبط االقتصادي للشخصية املعنوية  - أ
ا لشخصية املعنوية على يقصد جمموعات من األشخاص واألموال، اليت نظرا خلصوصية " :أ

أهدافها ومصاحلها ميكنها القيام بنشاط مستقل أي متميز من األفراد الذين يكونون هذه 
موعات تتمتع سلطات الضبط االقتصادي فعلى من ترفع دعوی املسؤولية يف حالة انتفاء ، 2"ا

 .لشخصية املعنوي؟
لرقابة  السلطات الضبط االقتصادي ختضع قرارا النصوص التأسيسية أغلب من املعلوم أن

ال مسؤولية األشخاص اإلداريةفاألالقاضي اإلداري،   ،مر يقتضي العودة إىل القواعد العامة املنظمة 
  .األمر بقرار مسؤولية بعض هذه السلطات كلما تعلق

ا تؤكد على 1996من دستور  49ستعادة نص املادة  يرتتب عن اخلطأ ":أنه، جند أ
أكد قانون اإلجراءات اجلزائية كما ،  "القضائي تعويض الدولة، وحيدد القانون شروط التعويض وكيفياته

لرباءة لعامة تثري هذه األحكام ا، إذ 3لزامية التعويض عن األضرار املادية واملعنوية بعد احلكم 
نية جند ، االقتصاديسلطات الضبط ل امفهوم يتضمنال  ،إ .م .إ.قجهة  فمن ،إشكاال ومن جهة 

لتحديدمل ، أن االجتهاد القضائي القواعد الواجبة التطبيق على مسؤولية هذه السلطات،  يتناول 
 .االدارة يف جانب هو معمول به خبالف ما

                                                           1-  MASSOT  Jean,  «La  répartition  du  contentieux  entre  les  deux  ordres »,  actes  du 
colloque :  Les  autorités  administratives  indépendantes : une  rationalisation  impossible ?, 
RFDA,  n°5,  septembre-octobre 2010,  p. 910. 2  - صر، الوجيز يف   . 83، ص2007 القانون اإلداري، الطبعة الثانية، لباد للنشر والتوزيع، سطيف، اجلزائر، لباد 

  .، مرجع سابق66يونيو  08، مؤرخ يف 155-66رقم  من األمر 1مكرر 531،531املادتني  -  3
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لنسبة للجنة  هجند أن ،االقتصاديالنصوص التأسيسية لسلطات الضبط من خالل دائما 
مل تنص القوانني املنشئة هلا على  ،اللجنة املصرفيةالتأمينات، جملس النقد والقرض و  اإلشراف على

لشخصية املعنوية، ومل ختالف  ففي قطاع التأمينات تتمتع جلنة  ،ية هلالتطبيقاذلك النصوص يف متتعها 
رادة السلطة  ،على التأمينات اإلشراف ا تبقى مقيدة  بسلطات واسعة لتنظيم سوق التأمني، إال أ

وزير املكلف تعود صالحية منحه للو إعادة التأمني أ/عتماد مؤسسات التأمني وإقرار ية، فالتنفيذ
ا ملالية، على خالف قرار اعتماد مساسرة التأمني الذي متنحه اللجنة الوزير يتخذ ذات ، كما ذا

لس الوطين للتأمني  ت املتعلقة قرتاح من جلنة اإلشراف على التأمينات، بعد استشارة ا العقو
   .1أو إعادة التأمني/الختالالت اليت ترتكبها شركات التأمني و
لنسبة هليئتا القطاع املصريف ف ال تتمتعان  مااعتبار أعلى  ،قرر مسؤولية الدولةتتأما 

ت على البنوك واملؤسسات املالية مما  ،لشخصية املعنوية، فاللجنة املصرفية تتمتع بسلطة توقيع العقو
ضرار ما حلقها من أميكن تعويض املؤسسة املصرفية على أساس  وعليه قد يشكل مساسا مبصاحلها،

يقع  فهنا، وما ينعكس ذلك على صمعتها املصرفية إلغاء قرار سحب االعتمادك،  معنويةأو  مادية
ملصرف أو املؤسسة ا فهي من تتحملاملسؤولية على الدولة،  عبء ملالية، جرب األضرار اليت حلقت 

 تهاقيامها برقابة كافية أو عدم ممارسثبات عدم إإال يف حالة  ،وال ميكن التمسك مبسؤولية اللجنة
الدقة والسرعة يف املعامالت، إضافة إىل محاية الة من يتميز حب النظام املصريفالعتبار أن ، أصال

االقتصادي من جهة يف احلفاظ على التوازن املايل و  مصلحة املودعني من جهة، ومصلحة الدولة
 .2أخرى

لشخصية املعنوية  ،املوقف الذي تبنته اللجنة املصرفية الفرنسية ذاتوهو  اليت كانت ال تتمتع 
يف حالة اخلطأ  إال ،، مما جعل جملس الدولة الفرنسي يقرتح عدم رفع الدعوى1982يف ظل قانون 

، 3، إال أن القضاء أخذ يف كثري من احلاالت بقاعدة اخلطأ البسيط)faute lourde La(اجلسيم 
ريسمثلما  ألغي من قبل  والذي، 2000جانفي 25الصادر يف  ايف قراره أقرت به حمكمة إستئناف 

اللغاء ،2001نوفمرب 30جملس الدولة مبوجب القرار الصادر يف  وكان وجه  ،بعد الطعن فيه 
املاجستري يف القانون العام، فرع ، مذكرة لنيل درجة "إختصاص منح اإلعتماد لدى السلطات اإدارية املستقلة " عبديش ليلة،  -  1                                                           

  .64، ص2007حتوالت الدولة، كلية احلقوق، جامعة تيزي وزو، 
  .65عبديش ليلة، املرجع نفسه، ص -  2

3-  Racine (J), «Le contrôle juridictionnel de l’action des Organes de l’Etat dans les secteurs 
bancaire  et des assurances », Revue du conseil d’Etat, n°6, 2005, p.35. 
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خلطأ يف   .1تطبيق القانونااللغاء فيه يتعلق أساسا 
ودعوى التعويض، فإن كانت  املشرع اجلزائري ميز بني االختصاص يف دعوى اإللغاءيف حني أن 

لس الدولة األوىل املمارسة لسلطتها  االقتصاديضد قرار سلطات الضبط  ،يؤول االختصاص فيها 
لتايل ، كما سبق بيانه  لسلطاتهلذه ادعوى التعويض مل تشر إليها النصوص املنشئة  فإن، القمعية و

ا تن، إ .م .إ.قمن  809ة حيث جند أن املاد ،أحكام القواعد العامةفاحلل يف إعمال  ص يف فقر
عندما ختطر احملكمة االدارية بطلبات مبناسبة النظر يف الدعوى تدخل يف ":الثانية على ما يلي

اختصاصها وتكون يف نفس الوقت مرتبطة بطلبات مقدمة يف دعوى أخرى مرفوعة أمام جملس 
يس مبعىن لرئ ،"وتدخل يف اختصاصه، حييل رئيس احملكمة تلك الطلبات أمام جملس الدولة ،الدولة

 .احملكمة إحالة دعوى التعويض إىل جملس الدولة بسبب ارتباط العريضتني
لشخصية املعنويةحالة   - ب   متتع سلطات الضبط االقتصادي 

لتحمل  مؤهلةلشخصية املعنوية، جيعلها  سلطات الضبط االقتصاديمتتع  من املتفق عليه أن
لتايل ، داريةمسؤوليتها اإل األضرار  طات خبصوصضد هذه السل فدعوى التعويض ترفع مباشرةو

النامجة عن أعماهلا، إال أن األمر يدق يف حتديد مكانة هيئات الضبط ضمن أشخاص املسؤولية 
الطابع اإلداري ال ميكن أن حيوي  ة العامة ذات، فمفهوم املؤسسإ .م .إ.قمن  800الواردة يف املادة 

ا هذا  - 08فإغفال إدراجها يف القانون اإلجرائي  ،2حمررة من كل أنواع الرقابةمستقلة و الصنف كو
طلح كما يص   « Le critère énumératif » ، ما جيعل املعيار العضوي املعتمد تعدادي09

مما  ،4كهذه  ميكنه تقبل أشكال إدارية مستحدثة  حقيقته اليف ،3"واميية رشيدز " عليه األستاذ 
الذي مل يستدرك حىت و ، نوين الناتج عن تبين هذا املعياريستدعي ضرورة تفطن املشرع حلجم الفراغ القا

يقوم على فكرة الشخص  ،فعال إىل إقرار معيار  امللحة تظهر احلاجةبعد إصالح املنظومة اإلجرائية، ل
   .املعنوي مبدلوله العام

 
                                                           

1 - Ibid, p. 36. 2  - 67عبديش ليلة، مرجع سابق، ص.  
3-  ZOUAIMIA Rachid, « Les agences de régulation dans le secteur des hydrocarbures ou les  
mutations institutionnelles en matière de régulation économique », Revue Idara, n°39, 2010,  
p.92.  4- ZOUAIMIA Rachid,   « Le régime contentieux des autorités administratives indépendante  
en droit algérien », op.cit., p. 19.   
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 أوجه القصور يف حتديد القاضي املختص/ نيا
ملسؤولية ضد  الفرنسي قد فصلإذا كان املشرع  يف مسألة االختصاص القضائي يف الطعون 

فإن الوضع  ،دعاوى التعويضوكرس امتداد اختصاص جملس الدولة إىل قرارات سلطات الضبط، 
 تسببهالنسبة لألضرار اليت  ،االقتصاديسلطات الضبط أن إدارة مسؤولية إذ ، 1يف اجلزائرخيتلف 
إذ  ،لدعوىهلذه النسبة صريح موقف فلم يكن للمشرع وظيفتها الضبطية ليس واضحا، ل ئهاأثناء أدا
  .اجلهة القضائية املختصة مل حيدد
ستناد إىل اللكن  كقاعدة عامة،  دخل ضمن اختصاص احملاكم اإلداريةدعاوى التعويض تف

ال ، إ .م .إ.قمن  809/2نص املادة  لس الدولة التصدي لطلبات التعويض يف ا يتقرر بداهة 
لطلب األصلي سواء كان ذلك يف عريضة واحدة أو منفصلة، أما إذا أراد املتضرر  ،الضبطي املرتبطة 

لس ليتجه إىل احملكمة اإلداري ،له ذلكفرفعها مستقلة  ة لرفع الطلب، فيقابله بعد صدور قرار ا
   .سلطات الضبط االقتصاديلفئة  800،801إشكال عدم ضم املواد 

ت من الضروري دائما إعادة النظر يف صياغة املادة  ، مع تكريس  إ .م .إ.قمن  800لذلك 
 ،البلدية ،الوالية ،غري الدولة ،قائم على مفهوم الشخص املعنوي العام ،معيار عضوي حقيقي

سلطات الضبط على مل تواملؤسسة العمومية ذات الصبغة اإلدارية، وهو املفهوم الذي يش
 .2االقتصادي

  لنظام القانوين الواجب التطبيق تذبذب يف املوقف إزاء ا / لثا
لفصل يف دعوى التعويض يةإشكال جبانب فإن كل الغموض يطرح  ،حتديد القاضي املختص 

أين استقر  ،عكس القانون الفرنسيف ،النظام القانوين الواجب التطبيقلى حتديد أخرى ع زاويةمن 
 ،على أساس اخلطأ اجلسيم سلطات الضبط االقتصاديعلى أعمال  ،املبدأ العام على مسؤولية الدولة

رة رة يلجأ إىل القواعد اخلاصة يف القانون العامإذ  يكتنفه الغموض،ال يزال القانون اجلزائري  جند ، و
، وهذا ما نلمسه من خالل موقف احملكمة العليا اخلاصأخرى يؤسس قراراته على أحكام القانون 

  ). ب(، وجملس الدولة )أ(
  

دية،  -  1                                                            ، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف القانون، فرع القانون العام، "النظام القانوين لسلطات الضبط املستقلة" رابح 
 .147ص، 2012القانون العام لألعمال، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرمجن مرية، جباية، :ختصص

2-  ZOUAÏMIA Rachid, Les instruments juridiques de la régulation économique en Algérie, 
op . cit., p.233.   
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  اجتهادات احملكمة العليا  - أ
دئ األمرالغرفة اإلدارية  أخذت مبا توصل إليه قضاء جملس الدولة  ،حملكمة العليا يف 

كما ،  1965جوان  03بدون خطأ يف قرارها الصادر يف  حىتسؤولية اإلدارة مبأقرت  إذالفرنسي، 
ألفرادعمبسؤولية اإلدارة يف قضية أخرى أقرت  دون اعتبار لقواعد القانون  ،ن األضرار الالحقة 

بصفة قطعية مبسؤولية اإلدارة على  حكمت، 1982أفريل  17صادر عنها يف املدين، لكن يف قرار 
 ،مسؤوليتها، وأن هذه املسؤولية خاصة وختضع لقواعد غري مألوفةعدم بعد سيادة مبدأ  ،أساس اخلطأ

  .1وأن أحكام القانون املدين غري قابلة للتطبيق
 ،2حمكمة التنازع الفرنسية يف حكم بالنكو الشهريةبني موقفي القضاء اجلزائري و توافقا لنجد 

جانفي  12حكم هلا يف يف حيث قضت  ،العكسغري أن الغرفة اإلدارية يف قرارات الحقة أقرت 
من القانون املدين اخلاص مبسؤولية املتبوع على أعمال  136أسسته على أحكام املادة  ،1985

يف حتديد املعيار املناسب املطبق على  ،ما يظهر عدم استقرار موقف احملكمة العلياوهو ، بعه
  .مسؤولية اإلدارة

لس قضاء وهرانالغر يف قرار  جليا وهو ما يظهر   19883جويلية  16صادر يف ال ،فة اإلدارية 
كل من جيب عليه قانون أو اتفاق ":أنهمن القانون املدين، اليت تنص على  134على املادة املبين و 

رقابة شخص يف حاجة اىل الرقابة بسبب قصره أو بسبب حالته العقلية أو اجلسدية، يكون ملزما 
  ...".ذلك الشخص للغري بفعله الضاربتعويض الضرر الذي حيدثه 

من  127قرارها على أحكام املادة  ،1989سنة أسست الغرفة اإلدارية للمحكمة العليا كما 
هلا على أساس املسؤولية  يف قرار ،1990سنة الغرفة اإلدارية لدى احملكمة العليا و  ،4القانون املدين

املستشفى ونفس احلكم تلقته  ،5من القانون املدين 138الناشئة عن األشياء الواردة يف أحكام املادة 
                                                           1-ZOUAIMIA Rachid, «Le  régime  contentieux  des  autorités  administratives  indépendante  

en  droit algérien », Revue Idara,  n° 29,  2005, p.p. 40-41. 2-  Ibid, p. 40. 3  -  لة القضائية، احملكمة العليا، 16/07/1988مؤرخ يف ، 52852قرار جملس الدولة رقم ، 01العدد - الغرفة اإلداية-، ا
 .120، ص1991

لة القضائية، احملكمة العليا، 25/02/1989، مؤرخ يف 56392قرار جملس الدولة رقم  -  4 ، 04العدد - الغرفة اإلداية-، ا
 .193، ص1990

لة القضائية، احملكمة العليا، 05/05/1990، مؤرخ يف 65983قرار جملس الدولة رقم  -  5 ، 01العدد - الغرفة اإلداية-، ا
 .171، ص1994
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  .1من القانون املدين 124مسؤولية تعويض ذوي حقوق الضحية بناء على املادة يف 
  وقف جملس الدولة م  - ب

عتربها مسؤولية أمبسؤولية اإلدارة، و يف أول قضية عرضت على جملس الدولة اجلزائري قضى 
الذي ينظم العالقات اخلاصة، ومسؤولية  ،ال ميكن تنظيمها مبوجب أحكام القانون املدين ،خاصة

 وضرورة، 2فقاملر ليت تتغري حسب الظروف وحاجة بل هلا قواعدها اخلاصة ا ،املرافق العامة ليست عامة
سرعان ما تراجع جملس هذا املوقف مل يدم طويال، و  أن ، غري3األفرادالتوفيق بني حقوق الدولة و 

، بشأن تقرير مسؤولية املتبوع عن أعمال 4الدولة عن موقفه وتبىن نفس موقف احملكمة العليا سابقا
لة القضائية، احملكمة العليا، 13/01/1991، مؤرخ يف 65463قرار جملس الدولة رقم  -  1                                                            ، 02العدد - الغرفة اإلداية-، ا

 .127، ص1996
، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف "أديبيبة الصادرة ضد املوظف العامالرقابة القضائية على القرارات الت" ، مرابط خدجية - 2

  .98-97ص ص،، 2012القانون العام، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة أبوبكر بلقايد، تلمسان، : القانون، ختصص
3 - ZOUAÏMIA Rachid, Droit de la régulation économique, op.cit., p.185. 4  -  التطبيقات الصادرة عن جملس الدولة نذكرومن: 

لس قراره على املادة  1999فيفري  01أنه يف  من القانون املدين، اليت تقضي أن املتبوع مسؤول عن الضرر الذي  136أسس ا
بعه بفعله الضار م دية وظيفته أو مبناسبتها، وعلى هذا األساس تكون مديرية الصحة الوطنية   ىتحيدثه  كان واقعا منه يف حالة 

 :، راجعمن القانون املدين مسؤولة عن العمل غري املشروع لتابعها 136اليت هلا صفة املتبوع مبفهوم املادة 
- C.Etat du 1er Février 1999, direction générale de la sureté nationale C/Lichani et autres,                                                                                   dz.org-www.ConseilEtat  القانون املدين يف قضية القطاع من  182، و131، 124طبق القاضي األحكام الواردة يف املواد  1999أفريل  19ويف

يقدر القاضي مدى التعويض :"من القانون املدين تنص على ما يلي 131إذ جند أن املادة  ،)ر.ز(الصحي لبلدية أدرار ضد 
مكرر، مع مراعاة الظروف املالبسة،  فإن مل يتيسر له وقت احلكم أن  182و  182الذي حلق املصاب طبقا ألحكام املادتني 

ائية يقدر مدى لنظر من جديد يف التقدير. التعويض بصفة  حلق يف أن يطالب خالل مدة معينة  ، ".فله أن حيفظ للمضرور 
 :أنظر للمزيد

- C. Etat du 19 Avril 1999, secteur d’Adrar C/ ZaafaRokia, www.Conseil-Etat-dz.org   نه 182املادة يف حني أن إذا مل يكن التعويض مقدرا يف العقد أو  يف القانون، فالقاضي هو الذي : " من نفس القانون أقرت 
لتزام أو  يقدره، ويشمل التعويض ما حلقه من خسارة وما فاته من کسب، بشرط أن يكون هذا تنيجة طبيعية لعدم الوفاء 

 ...".عية إذا مل يكن يف استطاعة الدائن أن يتوخاه بذل جهد معقولالتأخر يف الوفاء به، ويعترب الضرر نتيجة طبي
 ، مبقتضى أحكام القانون املدين) 1999ماي  31يف ( ليس هذا وفقط قفد قضى جملس الدولة لثالث مرة خالل هذه السنة -

ن   138حيث استند إىل املادة   كل شخص يتوىل حراسة شيئمن هذا القانون بشأن املسؤولية الناشئة عن األشياء والقاضية 
 : ، للتفصيل أكثر راجع.وكانت له قدرة االستعمال والتسيري والرقابة يعترب مسؤوال عن الضرر الذي حيدثه ذلك الشيء

، يتعلق بقضية حول مسؤولية بلدية عن موت طفل نتيجة سقوطة يف يئر 1999ماي  31، صادر يف 160017قرار رقم ال -
  .99، ص2002جملس الدولة اجلزائري، العدد األول،  متتلكه هذه األخرية، جملة
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 .من التقنني املدين 138و  136بعه، وكذا مسؤولية حارس الشيء استنادا إىل املواد 
القضاء، فإن األمر ليس كذلك يف ظل فإذا كانت هذه احللول مقبولة يف ظل وحدوية 

، بل جيب 1االزدواجية القضائية، فليس من املنطقي إلزام القاضي اإلداري بتطبيق قواعد غريبة عنه
خر إلقامة مسؤولية سلطات الضبط االقتصادي، والتخلي عن تطبيق أحكام القانون آحتديد معيار 

يف احلصول على التعويض املناسب، فمثال  دينياليت غالبا ما ال تنصف املتعاملني االقتصا ،املدين
اخلاصة مبسؤولية املتبوع عن أعمال  ،عوض جلوء القاضي يف دعوى املسؤولية إىل أحكام القانون املدين

رة مسؤولية اإلدارة على أساس اخلطأ املرفقي  ،بعه   .2كان من األفضل إ
، يبقى -كما سبق االشارة إليه-العامويف ظل اعتماد معيار عضوي تعدادي ألشخاص القانون 

ا، إذ تقتصر معظم القضا  غائبا غياب ،الضبط االقتصادي نظام مسؤولية سلطات املنازعات بشأ
يف مقابل ذلك جند نظرة قرينه  ،3املعروضة على جملس الدولة على دعاوى اإللغاء دون التعويض

ستقرار فقه جملس الدولة على إقرار مسؤولية الدولة على أخطاء سلطات  ،الفرنسي جد متقدمة
  ..على أساس اخلطأ اجلسيم يف العديد من قراراته ،الضبط

االجتهاد القضائي اخلاص بنظام املسؤولية املطبق على اإلدارات التقليدية، بعض خيص ما هذا 
الضبط االقتصادي، رغم  بسلطاتنظام املسؤولية اخلاص خبصوص  ،ال نسجل أي أثر لذلكيف حني 

ال الضبطيللتجربة اجلزائرية  ما يقارب عن ربع قرن مرور    .يف ا
يتم والبحث عن قانون مالئم  ،موقفه احلايل العادة النظر يف مدعوا القاضي اإلداريف وعليه،

بشكل عام ومسؤولية سلطات الضبط االقتصادي بصفة  ،املسؤولية اإلداريةمبوجبه التعامل مع 
سؤولية بعض األجهزة العامة  مب للحكم ،وعدم الوقوع يف صعوبة إسقاط قواعد القانون املدينخاصة، 

ا من حتمل كسلطات الضبط االقتصادي، خمافة لتايل  إفال قوق املتعاملني املساس حبمسؤوليتها، و
 .على التعويض وحصوهلماالقتصاديني 

لرقابة القضائية على: الثاين املبحث   سلطات الضبط االقتصادي قرارات والية االختصاص 
يت جتسيد الرقابة  ت القانونية،  إىل جانب واجب خضوع سلطات الضبط االقتصادي للضما

على القرارات اليت تصدرها سلطات ضبط االقتصادي،  ،القضائية كإعادة هيكلة ضبطية
                                                           1 - ZOUAIMIA  (R),  « Le  régime  contentieux  des  autorités  administratives  indépendantes  

en  droit Algériens », op.cit., p.p. 44-46. 2 - Ibid., p.3-4. 3  - 72عبديش ليلة، مرجع سابق، ص.  
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ثريها على املتعاملني االقتصاديني جد  هلينة، كما أن  فالصالحيات املعهودة هلذه األخرية ليست 
وذلك من أجل تقوميها على القضائية، ا للرقابة امعترب، ومن هذا املنطلق توجب أن ختضع كل تصرف

 .حنو يتوافق واهلدف من وجودها
اليت متنح اجلهات  ،الوسيلة الضروريةإذ تعترب عملية حتديد االختصاص القضائي مبثابة 

لنظر  ،اإلدارية أو العادية الرؤية الواضحة للوقوف على درجة ومدی اختصاصهاسواء  ،القضائية
لتايل االستفادة من عامل الوقت وكذا تاليف إهدار اجلهود  ،والفصل يف املنازعات املعروضة أمامها، و

  .بدون طائل
إلقتصادية، أقدم املشرع اجلزائري على توزيع اإلختصاص القضائي هذا ومن أجل بلوغ الفعالية ا

ل حق رقايب يف املنازعات املتعلقة بنشاط سلطات ضبط االقتصادي إىل جهتني، من خالل ختوي
غة اإلدارية اليت تكتسي معظم هذه السلطات بإستنادا إىل الص -اإلداري- أصيل لقاضيه الطبيعي

ال اإلداري)األول املطلب( خراج طائفة من املنازعات  ،، مع استحداث رقابة قضائية عادية يف ا
، أدى وبتأكيد اإلجتهاد الدستوري إىل انفجار )الثاين املطلب(من دائرة اختصاص القضاء اإلداري

وعدم توحيده  éclatement de la compétence juridictionnelleاإلختصاص القضائي
، حيمل من 1صاصات موحد، وهو ما قاد يف النهاية إىل خلق حالة من االزدواج الرقايبيف جممع اخت

القضائية عن حتييد املنازعات اإلدارية من اختصاص القضاء العادي، من خالل إستحدات قضاء إداري تعرب االزدواجية  -1                                                           
مستقل وخمتص يف املسائل املرتبطة بعمل اإلدارة، إذ  ال تعد املنازعات االقتصادية يف األصل من اختصاص القضاء اإلداري، غري 

نشاء سلطات الضبط االقتصادي تغريت املعادلة  :أنظر، أنه و
« Le  juge  administratif  reprend  petit  à  petit  sa  place  dans  le  système.  Doit-on  par  
logique  en conclure que l’on revient à un esprit de régulation définie comme une police 
administrative et à une économie administrée par l’Etat ? »; FRISON-ROCHE (M-A), Les 
100 mots de la régulation, PUF, Paris, 2011.p. 25.  فعکس نظريه الفرنسي الذي جيعل من القضاء اإلداري جزء من السلطة التنفيذية، عمد املؤسس الدستوري اجلزائري إىل تكريس

من الدستور يف الفصل الثالث  152نص املادة داخل السلطة القضائية، فرغم أن املؤسس الدستوري قد أدرج " ازدواجية قضائية"
لسلطة القضائية، إال أن هذا األمر يعين كذلك إرادة املؤسس الدستوري يف خلق نظام قضائي إداري متميز عن نظام  املتعلق 

نص فحص المن و ، القضاء العادي، فإدخال األحكام املتعلقة مبجلس الدولة يف الفصل الثالث ما هو إال ذو طابع شكلي
، وهذا الواجب يقع على كال النظامني القضائيني "إرساء العدالة" أستعمل ضمن معىن " قضائية"أن مصطلح  يتبنيالدستوري 
كيده من طرف املشرع. املختلفني وجود مرفق عام يسمى اإلدارة، له أهداف ، أما ومن طرف السلطة السياسية وهذا التفسري مت 

متيازات غري مألوفة جتعله خيتلف عن الفرد من حيث القاضي والقانونغري أهداف األفراد، ينظمه قانو  وأن  ن غري عادي، ويتمتع 
من القانون العضوي املتعلق مبجلس الدولة، ال يشكل إال إخراجا للغرفة اإلدارية السابقة  2يف إطار املادة  1998ما جاء يف 

حملكمة العليا ووضعها يف صورة جملس الدولة د  =الرقابة"الدين، عيساوي عز: ، أنظر يف ذلك.ون تغيري آخر يذكراملوجودة 
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  .املربرات ما يصعب استنتاجها بسبب غياب نقاش عام حقيقي حول هذه املسألة
  صلي للقضاء اإلدارياالختصاص األ: األول  املطلب

االقتصادي، فإن نظرا للطابع اإلداري الذي أضفاء املشرع اجلزائري على سلطات الضبط 
ا كأصل عام يكون أمام القضاء اإلداري عتباره القاضي الطبيعي واملتخصص 1الطعن يف قرارا ، وهذا 

مما يعد جزاء ملبدأ املشروعية  ،يف كل ما تتخذه من تصرفات يف إطار ممارسة نشاطها الضبطي ،لإلدارة
 .والضمانة الفعالة لتطبيق القانون

ت اليت قد تتخذها  ال ميكن أن تكون سالبة  ،سلطات الضبط االقتصاديفرغم كون العقو
ت األفراد املضمونة دستور ا قد تشكل خطورة على حقوق وحر  .للحرية، إال أ

بسط رقابته على تلك  بواسطة ،لذلك أصبح القاضي اإلداري حامي هذه احلقوق واملدافع عنها
الرقابة على درجتني، أين تتم هذه ة اإلدارة يف إختاذها مقيدة أو تقديرية، مهما كانت سلط ،اجلزاءات

  ).الفرع الثاين( واحملاكم اإلدارية كدرجة أوىل ،)الفرع األول(جملس الدولة كأعلى درجة 
 إختصاص جملس الدولة: الفرع األول

خذ مببدأ  على  ،االزدواجية القضائيةتؤكد التجربة املكرسة يف خمتلف األنظمة القانونية اليت 
اخلاصة بقرارات السلطات  ،إختصاص جملس الدولة يف النظر يف دعاوى اإللغاء لتجاوز السلطة

سواء كانت أحكام القانون واضحة أو  ،وغريها من السلطات اإلدارية األخرى ،اإلدارية الكالسيكية
  .2والقضاءعليه الفقه استقر الذي مستخلصة ضمنيا، وذلك استنادا إىل التكييف اإلداري 

من القانون العضوي  9يف نص املادة  ،إذ جيد هذا املبدأ أساسه القانوين يف التشريع اجلزائري
لفصل :" اليت تنص على أنهو  ،املعدل واملتمم 01-98رقم  خيتص جملس الدولة كدرجة أوىل وأخرية، 

دارية الصادرة عن السلطات االدارية يف دعاوی اإللغاء والتفسري وتقدير املشروعية يف القرارات اإل
  ...."املركزية واهليئات العمومية الوطنية واملنظمات املهنية الوطنية

عنصر يسمح لنا  ،الضبط اإلقتصادي خل جملس الدولة يف منازعات سلطاتفالتعرض لتد
أن تدخالت  على خلفية ،هذه الفعالية يراها الفقه الفرنسي نسبية ،لتساؤل عن فعالية هذه الرقابة

ال االقتصادي=                                                                                                                                                                                        .29-27 ص، ، مرجع سابق، ص"القضائية على السلطة القمعية للهيئات اإلدارية املستقلة يف ا
، مذكرة لنيل درجة املاجستري يف القانون العام، "نظام املنازعات املتعلقة بنشاط سلطات الضبط االقتصادي" يل نبيل دمحم، -  1

  . 17، ص2007فرع حتوالت الدولة، كلية احلقوق، جامعة تيزي وزو، 
  .96محادي نوال، مرجع سابق، ص -  2
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ا غالبا ما ترتكز على عيوب الشكل كالعيب يف إتباع اإلجراءات أو   ،جملس الدولة حمدودة، أو أ
 .1اخلطأ يف تطبيق القانون

الوضع خيتلف كثريا على األقل من الناحية النظرية، فالدستور يؤكد فالقانون اجلزائري أما يف 
لرقابة على قرارات  عتباره أعلى قمة يف إو  ،سلطات الضبط اإلقتصاديعلى إختصاص جملس الدولة 

 .2هرم التنظيم القضائي اإلداري
على  ،املشرع يف العديد من النصوص التأسيسية لسلطات الضبط اإلقتصاديولقد أكد 

لقرارات الصادرة عن جملس النقد والقرض، ، خضوع هذه األخرية لرقابة جملس الدولة ويتعلق األمر 
تدارك املشرع املوقف حني عدل  وهذا بعد أن ،نة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتهااللجنة املصرفية، جل

، فقد أخضع القرارات الصادرة عن 2003يف سنة  10-93من املرسوم التشريعي رقم  57املادة 
وذلك وفقا لقانون اإلجراءات  ،الغرفة التأديبية للطعن أمام الغرفة اإلدارية التابعة للمجلس القضائي

إللغاء أو التعويض أو التفسري ،دون أن حيدد طبيعة هذا الطعن، املدنية هذا من جهة،  ،إن كان 
لطعن للغرفة اإلدارية للمجلس القضائي ،ومن جهة أخرى وهذا يدفعنا إىل  ،حينما عقد اإلختصاص 

من قانون اإلجراءات  07ا من أشخاص املادة وكأن املشرع يعتربه ،الشك يف الطبيعة القانونية للجنة
 .كثر دقة يعتربها مؤسسة عمومية ذات صبغة إداريةو ،املدنية

لنظر يف الطعون املرفوعة ضد قرارات جلنة تنظيم عمليات  وما يؤكد إختصاص جملس الدولة 
-03قانون رقم املعدلة واملتممة مبوجب ال 10-93من املرسوم التشريعي رقم  9نص املادة  ،البورصة

حيث أعطى املشرع  ،فيما خيص قرارات اللجنة اخلاصة برفض منح اإلعتماد أو حتديد جماله ،04
ريخ  ،احلق لطالب اإلعتماد يف رفع طعن أمام جملس الدولة يف ميعاد شهر واحد يبدأ حسابه منذ 

 .تبليغ القرار
لنسبة لسلطة ضبط الربيد ألوهو ا الوطنية  الوكالة ،3االلكرتونية واالتصاالتمر نفسه 

ء والغازو والوكالة الوطنية للجيولوجيا واملراقبة املنجمية،  ،للممتلكات املنجمية ، 4جلنة ضبط الكهر
                                                           1- PAULIAT Hélène, « Le contrôle du juge administratif sur les Décisions des autorités  

administratives indépendantes compétentes en matière audiovisuelle », RFDA, n°3, 
1992,p.p.257-268. 2  -  مرجع سابق2016من دستور  171املادة ،.  

  .، مرجع سابق04-18من القانون رقم  22املادة  -  3
  .مرجع سابق ،معدل ومتمم، 01-02من القانون رقم  139 املادة -  4
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  .الدولة جملس لرقابة ختضعكلها ف ،التأميناتجلنة اإلشراف على 
القانونية، فرغم أن إال أن  ذلك ال مينع من وجود نصوص أخرى تثري الكثري من االشكاالت 

ء وتوزيع الغاز 139املادة  لنظر يف قرارات  ،من قانون الكهر تنص على اخنصاص جملس الدولة 
جلنة الضبط، إال أن الغموض يف حتديد اجلهة القضائية املختصة بنظر الطعن يبقى على حاله، 

نه 150وخصوصا عندما تقضي املادة  ت مربرة، وميكن : " من ذات القانون  جيب أن تكون العقو
       ."أن تكون موضوع طعن قضائي

ويالفتوظيف مصط يدفعنا إىل التساؤل عن اجلهة القضائية  ،لح الطعن القضائي هنا حيمل 
 .املختصة، هل هو جملس الدولة أم احملاكم اإلدارية؟

 .م .إ.قمن  800إىل القاعدة العامة يف اإلختصاص النوعي، وحتديدا املادة  من خالل العودة
إللغاء ا، جند أ1 إ لطعن   ،غرفة اإلدارية مبجلس القضاءلل يؤول ختصاصاإلأن  ،تؤكد فيما يتعلق 

إللغاء املوجهة ضد القرارات الصادر وذلك  املؤسسات ة عن الدولة، الوالية، البلدية، بنظر الطعون 
هذه  من ال تندرج ضمن أي ،سلطات الضبط االقتصاديالعمومية ذات الطابع اإلداري، وعليه فإن 

نص املادة  أما ،ا يقتضي الرجوع إىل إختصاص جملس الدولةمم ،اإلستقالليةخباصية  هامتعلتاهليئات 
اليت منحت جملس الدولة احلق يف نظر  ،املعدل واملتمم 01-98من القانون العضوي رقم  09

إللغاء دراج واليت  ،املوجهة ضد القرارات الصادرة عن اهليئات العمومية الوطنية ،الطعون   مت التسليم 
 .فئتها يف تصادي ولو ضمنيامفهوم سلطات الضبط اإلق

لس الدولة مر خيتلف نوعا ما، فاألقانون املنافسة لنسبة لأما  لوالية الكاملة  فهو ال يعرتف 
على منازعاته، بل أخضع جزء منها لرقابة القضاء العادي، وكذا كل من قانون احملروقات وقانون 

تكييف وذلك على أساس أن  ،اللذان استبعد فيهما املشرع كليا اختصاص جملس الدولة ،املناجم
خضاع ك ،وكاليت احملروقات والوكالتني املنجمني سلطات جتارية وليست إدارية، وفيهما قام املشرع 

خضاع جزء من منازعات وكاليت احملروقات لرقابة ال ما لرقابة القضاء العادي، كما قام  تحكيم منازعا
التجاري الدويل، لكن كون أغلب هذه النصوص تؤكد على اختصاص جملس الدولة، ال يعين خلو 

ا عن تبيان اجلهة املختصة بذلك ،بعض النصوص األخرى من إشكاالت قانونية  .فيما خيص سكو
سلطات الضبط يف فحص مشروعية قرارات  ،جملس الدولة اجلزائري أداء دورههذا وقد حاول 

  .، املتضمن قانون االجراءات املدنية واالدارية، مرجع سابق09-08القانون رقم من  800املادة  -  1                                                           
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لخاصة يف منازعات البنوك، حيث  ،دياإلقتصا  املقدمة من قبلفصل يف خمتلف الطعون تدخل 
، فألغى قرار اللجنة املصرفية القاضي برفض ضد حمافظ بنك اجلزائر»  Union Bank« يونني بنك 

سيس طعنه املقدم ضد قرار اللجنة ، و سيس حمامي فرنسي للدفاع عن مصاحل البنك قضى بعدم 
ضد قرار جملس النقد  رفض أيضا طعنا لهكما  ،بسحب صفة الوسيط من يونني بنك ،املصرفية

 .رفع رأس ماله خبصوصوالقرض 
سواء  ،ضد اللجنة املصرفية) AIB(يف طعون البنك اجلزائري الدويل  كان للمجلس دوراكما  

هود، إال  هتسجيل هذمع ، لكن 1أو املتعلقة بوقف التنفيذ، املتعلقة بطلب إبطال قرار اللجنة أن ا
فغالبا ما الفرنسي، نظريه تدخل بمقارنة  ،يف جمال منازعات الضبط اإلقتصادي اإجيابي ه مل يكنتدخل

اإلشارة إىل املرجع أو األساس القانوين تكاد ختتفي بينما  ،قصر قراراته على الوقائع واإلجراءاتي
  .2املستند إليه وتربيره

 ،3سلطات الضبط االقتصاديالتسلسلي لإلدارة العامة لتضمني اهلرم عدم أن  خنلص للقول
يقرتح تصنيف هذه " زواميية رشيد"، األمر الذي جعل األستاذ سبق بيانهداري كما اإل هارغم طابع

إختصاص النظر يف الطعون املوجهة ضد  أين يؤول ،"اهليئات العمومية الوطنية"السلطات يف إطار فئة 
ا إىل جملس الدولة تتميز بنوع من العمومية كتسمية  ،"اهليئات العمومية الوطنية"عتيار أن ، 4قرارا

األكثر استجابة هلذه اهليئات اجلديدة،  وهو ما يعد املخرج ،مفهوما واسعاالستغراقها والتجريد 
الرقابة تربير اختصاص جملس الدولة للتايل  ليسمح   .تصرفا

 اختصاص احملاكم اإلدارية : الفرع الثاين
حسب مقتضى املادة ، 5احملاكم اإلدارية صاحبة الوالية العامة للفصل يف املنازعات اإلدارية تعد

حملاكم اإلدارية 02-98، إذ مت إنشاؤها مبوجب القانون  إ .م .إ.قمن  800 ، حيث جاء 6املتعلق 
  .98-97مادي نوال، مرجع سابق، ص ص،  -  1                                                           

  .26ص ،9، املرجع السابق، ص"الواقع واآلفاق: اجلزائرالقضاء االداري يف " بودريوة عبد الكرمي،  -  2
  .88صمرجع سابق، ماتسة المية،  -  3

4- ZOUAÏMIA  Rachid, Les  instruments  juridiques  de  la  régulation  économique  en 
Algérie,  op.cit. , p.p. 219-221. 5  - ،أطروحة لنيل شهادة دكتوراه يف القانون، كلية احلقوق، جامعة مولود  ،"إختصتص القضاء اإلداري يف اجلزائر"  بوجادي عمار

  .10، ص2011معمري، تيزي وزو، 
حملاكم االدارية، 1998 ماي 30مؤرخ يف ، 02-98القانون رقم  -  6 حوان  01، صادر يف 37ج، عدد.ج.ر.، جيتعلق 

1998.  
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املادة االدارية، تنشأ حماكم إدارية كجهات قضائية للقانون العام يف :"ص املادة األوىل منه على أنهنيف 
أين حلت هذه األخرية  حمل الغرف اإلدارية ، 1"حيدد عددها واختصاصها اإلقليمي عن طريق التنظيم

الس القضائية يف التنظيم القضائي املوحد فاملبدأ هنا أن ختتص احملاكم اإلدارية على مستوى ، يف ا
ا طرف يف النزاع،  ،الدرجة األوىل يف مجيع القضا اليت تكون الدولة أو البلدية أو أحد مؤسسا

عتبار سلطات الضبط االقتصادي ال تدخل ضمن األشخاص الواردة يف املادة  ، فبالتايل ال 800و
ا   .ميكن أن نتصور اختصاص احملاكم اإلدارية يف منازعا

لنظر يف دعاوی القضاء الكامل،  هي املختصة إذ يستشف من هذا املبدأ أن احملاكم اإلدارية
مبا فيها دعاوى التعويض عن األضرار اليت تتسبب فيها األشخاص املعنوية ذات الطابع اإلداري، يف 
حني أن اختصاص جملس الدولة ال يتجاوز اختصاصه دعاوى التعويض، إال يف حال معاجلته هلذه 

عتبار أن جملس الدولة يعد مبثابة للقرارات الصادرة  ،2األخرية کجهة استئناف عن احملاكم اإلدارية، 
نية لرد عن كل املدفوع والفصل يف  ،درجة قضائية  تنظر يف النزاع من حيث الوقائع والقانون، وجمرب 

ا أطراف الدعوى ،مجيع الطلبات إللغاء أو التعويض ،اليت يتقدم    .سواء أكانت 
يف القانون  ،منازعات سلطات الضبط االقتصادي اإلدارية يففإذا كان اختصاص احملاكم 

لديها على أساس أن هذه السلطات ليس  ،يف املنازعات املتعلقة مبسؤولية الدولةرتكز أساسا املقارن ي
 تستأنف أمام حمكمة االستئناف مثشخصية معنوية، فرتفع القضية كأول درجة أمام احملكمة اإلدارية، 

ا أمام جملس الدولةاإلدارية، مث يطعن   .3لنقض يف قرارا
أين يتطلب منا الرجوع إىل القواعد العامة لتحديد اجلهة  ،فإن األمر خيتلف يف اجلانب اجلزائري

القضائية املختصة، وأمام ما نلحظه من خالل النصوص القانونية التأسيسية لسلطات الضبط 
لنظر يف دعاوی القضاء الكامل، اليت  ،االقتصادي أن املشرع مل يشر إىل اجلهة القضائية اليت ختتص 

تكون كمخرجات للقرارات اليت تصدرها هذه السلطات، كما هو احلال يف قانون املياه وقانون 
ء وتوزيع الغاز لنسبة لقانون املنافسة، 4الكهر بدأ فيما يتعلق بتكريس م ،أو مثلما هو حاصل أيضا 

، 02- 98حيدد كيفيات تطبيق أحكام القانون ، 1998 نوفمرب 14مؤرخ يف ، 356-98املرسوم التنفيذي رقم  -  1                                                           
 ماي 22مؤرخ يف ، 195-11ملرسوم التنفيذي رقم  ، معدل ومتمم1998 نوفمرب 15، صادر يف 85ج، عدد.ج.ر.ج

  .2011 ماي 22، صادر يف 29ج، عدد.ج.ر.، ج2011
  .، معدل ومتمم، مرجع سابق01-98من القانون العضوي رقم  10املادة  -  2

3- Racine (J), op.cit. , p.29. 4  - مرجع سابق ،معدل ومتمم، 01-02من القانون رقم  150 املادة.  
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لتعويض عن الضرر، وذلك حتديدا يف نص املادة  ميكن كل :" منه، أين تقضي ب  48حق املطالبة 
شخص طبيعي أو معنوي يعترب نفسه متضررا من ممارسة مقيدة للمنافسة، وفق مفهوم أحكام هذا 

    ."األمر، أن يرفع دعوى أمام اجلهة القضائية املتخصصة طبقا للتشريع املعمول به
هنا يتعلق بدعوى التعويض عن أضرار ترجع هليئات إدارية املسؤولية عنها، واليت هي يف  فاألمر

،  إ .م .إ.قمن  801و 800، احملدد مبوجب نصوص املواد 1األصل من اختصاص احملاكم اإلدارية
  .أين ال يشمل تلك القرارات الصادرة عن سلطات الضبط االقتصادي

لنظر يف  إ .م .إ.قلـــــ امة إال أنه واستنادا إىل القواعد الع ، قد يؤول اختصاص احملاكم اإلدارية 
دعاوى مسؤولية سلطات الضبط االقتصادي، وذلك برفع دعوى مستقلة أمام احملاكم اإلدارية، لكن 

  : هذا يتطلب التمييز بني حالتني
لشخصية املعنوية، کمجلس ة القرار املطعون فيه ال تتمتع إذا كانت السلطة مصدر : لة األوىلاحلا -

النقد والقرض، اللجنة املصرفية، وجلنة اإلشراف على التأمينات، فهنا دعاوى املسؤولية توجه ضد 
 ،لعون االقتصادي إذا كان الضرر الالحقو ، إ .م .إ.من ق 800وذلك حسب املادة  ،الدولة

إللغاء  .اإلدارية يؤول االختصاص للمحكمة ،بسبب صدور قرار إداري حمل طعن 
لعون  ،احلالة الثانية إذا كانت السلطة اإلدارية مصدرة القرار املطعون فيه -  والذي أحلق ضررا 

لشخصية املعنوية، ففي هذه احلالة دعوى املسؤولية أو التعويض يتم رفعها  االقتصادي، تتمتع 
، أين يستخلص من  إ .م .إ.قمن  1فقرة 809وذلك حسب املادة  ،مستقلة أمام احملكمة اإلدارية

ا اليت  ،خالل هذه املادة أن دعوى التعويض املرفوعة ضد سلطات الضبط االقتصادي بسبب قرارا
لغري   .تكون أمام احملكمة اإلدارية مبوجب دعوی مستقلة ،أحلق ضررا 

ئ نه ورغم كل هذه احللول تبقى األطراف املتنازعة  هة بني النصوص التأسيسة ختلص للقول 
تدي إىل اجلهة القضائية املختصة لرفع دعواه ،العامة قواعدوال وهو ما ال خيدم إطالقا ، لعلها 

  .اليت تتطلب السرعة واملرونة والفعالية ،مقتضيات احلياة االقتصادية
  : أكد على ذلك جملس الدولة من خالل -  1                                                           

، جملة جملس الدولة، العدد األول، )م.ب(ضد ) م.م(، قضية 25/05/2002، مؤرخ يف 283058قرار جملس الدولة رقم  -
  .239، ص2002

  .88، ص2002، جملة جملس الدولة، العدد األول، 01/02/1999، مؤرخ يف 145995الدولة رقم قرار جملس  -
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  للقضاء العادي االستثنائياالختصاص :  الثاين  املطلب
أن تستأثر اإلدارة بقاض خاص  ،يقتضي مبدأ الفصل بني السلطات االدارية والقضاء العادي

ا، تكون له الوالية الكاملة بنظر مدى مشروعية القرارات الناشئة عنها، األمر الذي من شأنه أن 
االزدواجية القضائية، وهو ما تؤكده مضامني أغلب سلطات الضبط االقتصادي، إال أنه  أيعزز مبد

طري وتنظيم النشاط ا اقتداء  -صادي احلر، جعلته ودون تردد يقررالقتورغبة من املشرع اجلزائري يف 
 La bonne administration" بنظريه الفرنسي الذي أسس ذلك على حسن سري إدارة العدالة 

de la justice"1 -  ،لس قضاء اجلزائر العاصمة لضبط الغرفة التجارية  منح القضاء العادي و
لس املنافسة، واملتخذه مبناسبة قمع املمارسات صالحية النظر يف املنازعات الناشئة عن قرارات جم

رزا2املقيدة للمنافسة لتأكيد التعايش بني  ،، ليشكل االختصاص املستحدث للقاضي العادي منوذجا 
     .)الفرع األول(النظامني القضائيني

مع تسجيل جتارب أخرى يف التعامل مع الرقابة املستحدثة للقاضي العادي من خالل التجربة 
اليت مل تتعدى حىت حدود البعد  ،مقارنة مبثيلتها يف اجلزائر ،الفرنسية، وما أحرزته من تقدم عملي

ال األخرى كانت أكثر إستبعادا لوالية القاضي االداري،  افة إىل بعض اإلستثناءاتضالنظري، 
الصادرة عن كل من وكاليت احملروقات ، منح االختصاص على رقابة القراراتتتلخص يف التنوع يف 

خر للرقابة املستحدثة لرقابة آوالوكالتني املنجميتني كسلطات ذات طابع جتاري، مما يعد ذلك مظهرا 
   .)الفرع الثاين(القاضي العادي

لس قضاء اجلزائرالرقابة املستحدثة للغرفة التجا :الفرع األول   يف جمال املنافسة رية 
لنظر يف منازعات قرارات جملس املنافسة إال إستنثناءاال ميثل اختصاص  عن  3القاضي العادي 

 ى، ويف هذا ير 4القاعدة العامة، وخروجا للمشرع عن القواعد التقليدية يف توزيع االختصاص القضائي
لس املنافسة،  ،أحد الفقهاء اجلزائريني هيئة املكيف كن هذا االستثناء ال ينفي الطابع اإلداري 
من طرف املشرع  املنتهج ،لتقليد اإلميائيلمظهرا آخر  هنا ما هي إالاملسألة فإدارية بصريح النص، 

                                                           1- C.cons., n°86-224 DC du 23 janvier 1987, www.legifrance.gouv.fr/   2  -  مرجع سابق03-03من األمر رقم  63املادة ،.  
  .120ماتسة المية، املرجع السابق، ص -  3
  .120املرجع السابق، صحنفي عبد هللا،  -  4
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وبصفة آلية دون أن  ،أين ال ميكن قبوله بسهولة يف القانون اجلزائري ،1الفرنسينظريه جتاه اجلزائري 
لتايل ضرورة البحث عن األسس اليت أعتم2حيدث مشاكل قانونية صعبة دت يف تربير هذا النقل ، و

   ).أوال(يف االختصاص 
ء اإلداري، تدخل فبعدما كانت املنازعات اليت ختص قرارات جملس املنافسة ترفع إىل القضا

ألحكام واحللول اليت اعتمدها نظريه الفرنسي، مبا يف ذلك تكريس رقابة  املشرع اجلزائري آخذا 
ونقل اختصاص النظر يف هذه القضا  ،جملس املنافسة القاضي العادي يف املنازعات اخلاصة بقرارات

من القاضي اإلداري إىل القاضي العادي، مما يدفعنا إىل التساؤل عن مدى تويل هذا األخري للمهام 
  ).نيا(املعهودة إليه 

  ىل القضاء العاديإمربرات نقل االحتصاص من القضاء االداري /  أوال
 املختصمن خالل جملس الدولة  ،على والية القاضي االداري إذا كان املشرع اجلزائري قد أورد

 ،لفصل يف املنازعات اإلدارية استثناءا، أجاز مبقتضاه أن يعهد يف جزء من منازعات جملس املنافسة
لس قضاء اجلزائر العاصمة مما يؤدي بال شك إىل اختالف  ،إلختصاص قاضي الغرفة التجارية 

  .القضائيتنيجلهتني الرقابة املمارسة من قبل ا
مية غري أن غياب ما يربر هذا النقل يف االختصاص يف ظل القانون اجلزائري، يدفعنا إىل حت

لنظر إىل أن املشرع اجلزاري )أ(ملعرفة خلفيات ودواعي هذا املسلكالعودة اىل القانون الفرنسي  مل ، 
  .)ب(مبمارسة لعبة التقليد ملا جاء به نظريه الفرنسييقم سوى 

 خلفيات تكريس االستثناء الرقايب للقضاء العادي يف التشريع الفرنسي  - أ
، 3سابقا استئثار القاضي االداري برقابة قرارات جملس املنافسة من الثابت يف القانون الفرنسي

القتصاد، رفع طعن قضائي أمام جملس  لس والوزير املكلف  مكان كل من املخاطبني بقرارات ا إذ 

                                                           1- « Une  tel  compétence  ne  peut  signifier  que  le  Conseil  de  la  concurrence  n’est  pas  
un  organe administratif puisque la loi lui attribue une telle qualification de manière expresse. 
Elle rend  simplement  compte  d’un  phénomène  répandu,  celui  du  mimétisme… ».  cf.,  
Rachid  ZOUAÏMIA, Les fonctions répressives des autorités administratives indépendantes 
statuant en  matière économique, op.cit., p. 155.   2 - RACHID ZOUAIMIA, « Remarques critiques sur le contentieux des décisions du conseil 
de la concurrence en Algérie» op.cit. ,p.62. 3  - 146، مرجع سابق، ص"فكرة االختصاص التنازعي للسلطات اإلدارية املستقلة " ، مزاري صربينة. 
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ريخ تبليغهما) 02(أجل شهرين الدولة خالل  لنسبة لكل األ1من  وامر ، كما هو الشأن كذلك 
ا  مر    .لساوالتدابري التحفظية اليت 

املتعلق  1986ديسمرب  01مر الصادر يف من األ 15إال أنه وخالفا ملا قضت به املادة 
ن يكون جملس الدولة صاحب الوالية ملنافسة واأل لنظر يف الطعون املقدمة ضد سعار الفرنسي، 

ن يكون االختصاص  ة احلكومة الفرنسية معاكسة لذلك،، جاءت إراداملنافسةقرارات جملس 
للقاضي العادي وليس اإلداري، رغبة منها يف توحيد قواعد االختصاص القضائي يف نظام واحد، 

منازعات جملس املنافسة هذا نظرا لكون و  ،دةعلتفادي تشتت املنازعة الواحدة بني جهات قضائية 
لتايل فإن القضاء املعين أكثر هو القضاء ، و مدنية، جنائية، جتارية و إدارية: تنشأ عنها عدة منازعات

ما يستوجب بذلك توحيدا يف االجتهاد  ،ذلك بغض النظر عن الوصف اإلداري للمجلس، و العادي
ال تتناسب مع  ،ارسها القاضي اإلداريالسيما وأن الرقابة اليت مي، 2األخريالقضائي ملنازعات هذا 

لسطبيعة منازعات  ييد أو إلغاء القرارا ا تنحصر يف  لس دون إمكانية ا ،، نظرا لكو حللول حمل ا
الذي يتمتع جبميع هذه  ،هذا خالفا للقاضي العادي، و اختاذ قرار مغاير له بتعديل قراره أو

 .الصالحيات
ختصاص القاضي العادي يعترب قرارات جملس املنافسة إلهلذا فإن إسناد مهمة النظر يف 

العاديني  عكس القضاة ،، إلعتبار أن القضاة اإلداريني ليس هلم تكوين اقتصادي كاف3األنسب
 .الذين عادة ما تعرض عليهم قضا ختص اجلانب االقتصادي

ضد قرارات جملس  ،أهم احلجج املقدمة لتربير ضرورة حتويل اختصاص النظر يف الطعون لعلو 
د مربر وضع قانون املنافسة حتت السلطة جتاملنافسة من جملس الدولة الفرنسي إىل القاضي العادي، 

املؤرخ يف  499-87لقانون رقم  86-1243وقد مت تعديل األمر رقم ، لقاضيه الطبيعيالكاملة 
املنافسة من القضاء والذي مبوجبه مت حتويل اختصاص الفصل يف قرارات جملس  ،1987جويلية  6

ريس(اإلداري إىل القاضي العادي   .4)حمكمة استئناف 
ال االقتصادي منازعات سلطات الضبط" دمحمي مسرية، -  1                                                            : ، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف القانون، فرع"اإلدارية يف ا

  .10، ص2014املنازعات اإلدارية، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
هي أبو يونس، مرجع سابق، ص  -  2   .228دمحم 
هي أبو يونس، املرجع نفسه، ص ص -  3   .230- 229، دمحم 
  .85دمحمي مسرية، املرجع السابق، ص -  4
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والستيضاح حقيقة هذا النقل، نستعرض ما ورد من آراء للمجلس الدستوري يف قراره املتعلق 
ستيعاب التخويل الرقايب، حيث كان جلماعة من النواب موقف ، لقانون املانح لالختصاص تسمح 

السيما عدم توافقه مع مبدأ الفصل بني السلطات  ،على أساس عدم دستوريتهيدحض مسألة النقل، 
وأحكام القانون  ،1789من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان واملواطن لعام  16املعلن عنه يف املادة 

لس  1790أوت  16-24 بني مبدأي الفصل بني  مميزاحول التنظيم القضائي، أين جاء رد ا
فأقر بعدم دستورية هذا األخري وثبوت قيمته ،  اهليئات القضائية واإلداريةالسلطات والفصل بني

ذا الطرح يوجه دعوة للمشرع للعمل مببدأ حسن سري جهاز العدالة ، من خالل 1التشريعية، وكأنه 
والذي مفاده أن  ،والعادياالداري  ءتوطيد جسور التبادل يف نقل االختصاص بني جهيت القضا

ا جهة قضائية واحدة  الدقيقجهة قضائية واحدة، مع التحديد  ، ختضع إلشراف2ختتص 
أن يتم ، و 3اليت مت نقلها من جهات القضاء اإلداري إىل جهات القضاء العادي ،لالختصاصات

لس  ،Précis et limitéضمن إطار حمدد حمصور  ال فهو  ،الدستوري الفرنسيمثلما أكد عليه ا
قراره مل يعدإمنا ميس البتة مببدأ الفصل بني السلطات،  األثر املوقف  بدأضمانة هامة للمتقاضني، 

الستئناف ريس،  ،للطعن  ريس كقاعدة عامة، حيث قضی جملس استئناف  أمام حمكمة استئناف 
لس الدستوري   ،بوقف تنفيذ قرار جملس املنافسة ، وذلك 4الفرنسيوهو ما يتوافق مع ما نص عليه ا

يؤخذ مببدأ حسن سري مرفق العدالة يف احلاالت اليت ميكن أن ينتج عن تطبيق نص تشريعي أو نص تنظيمي خاص منازعات  -  1                                                           
العدالة القضاء العادي، ولكن من أجل حسن سري اص املبدئي بني القضاء اإلداري و قضائية شىت، اليت تتوزع وفقا لقواعد االختص

،  ميكن للمشرع استبعاد تطبيق هذا التوزيع التقليدي، وذلك بتوحيد قواعد االختصاص القضائي أمام اجلهة القضائية املعنية أصال
ضفاء املشروعية على حالة  كما تشكل فكرة حسن سري العدالة هي بذلك مفهوم بشكل أساسا ألسلوب قانوين، فهي تسمح 

، واليت جيب أن ينظر إليها كهدف على أساسه ميكن القبول بوجود   « Légitimité une mesure dérogatoire »استثنائية
أي أن مبدأ حسن سري العدالة يعترب مبثابة ترخيص مت به تربير اختصاص القضاء العادي  ، بعض االستثناءات عن املبادئ التقليدية

، و ك بتفضيله على مبدأ الفصلفصل يف املنازعات املرتتبة عن قرارات جملس املنافسة، وذل الذي ل بني السلطات املكرس دستور
النظام القانوين "عمورة عيسى، : ، ألكثر تفصيل طالع.القضاء اإلداريختصاص بني جهات القضاء العادي و يقضي بتوزيع اال

  .96مرجع سابق، ص ،"ملنازعات جملس املنافسة
  .121ماتسة المية، مرجع سابق، ص -  2

3- BABALY(Sall), Contribution à l’étude des autorités administratives indépendantes,thèse  
pour  le  doctorat  en  droit,  Faculté  de  droit  et  des  sciences sociales, université de Poitiers, 
France, 1990, p.306. 4  - ،امللتقى الوطين حول آليات "لقضائية على قرارات جملس املنافسة يف التشريع اجلزائريتكريس الرقابة ا"إقلويل ولد رابح صافية ،

تنة، يومي  ماي  16و 15تفعيل مبدأ املنافسة يف التشريع اجلزائري، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة حلاج خلضر، 
  . 103 -95، ص ص، 2013
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  .بسبب خرق جملس املنافسة ملبدأ حق الدفاع، بفرضه غرامة ضد مؤسسة مالية مبوجب قرار غيايب
 مدى استقبال التشريع اجلزائري لفكرة نقل االختصاص القضائي  - ب

للقاضي العادي املمثل يف الغرفة  ،مت منح اختصاص الفصل يف بعض منازعات جملس املنافسة
سوى تقليد  ،التجارية لدى جملس قضاء اجلزائر، حيث جند غياب تربير هلذا املنح يف االختصاص

يهتم  واملشرع اجلزائري لنظريه الفرنسي، دون أن يهتم مبدى تناسبه مع املنظومة القانونية اجلزائرية، أ
 .ساس شرعيته

ملمارسات املقيدة للمنافسة، واإلجراءات املؤقتة حيث مت منح الفصل يف املنازعا ت املتعلقة 
ا جملس املنافسة لس قضاء اجلزائر مبو  ،اليت يتعلق  من األمر  63جب املادة للحد هذه املمارسات 

ملنافسة، 03-03رقم  تكون قرارات جملس املنافسة ":لى مايلي، واليت تنص عاملعدل واملتمم املتعلق 
مل يفصل يف املواد  مارسات املقيدة للمنافسة قابلة للطعن أمام جملس قضاء اجلزائر الذياملتعلقة 
أعاله يف أجل مثانية  46ويرفع الطعن يف اإلجراءات املؤقتة املنصوص عليها يف املادة  ،"،..التجارية 

م) 8(  .."...أ
لسلطة اإلدارية،  وهذا رغم لس  يؤول االختصاص بشأن  أينتكييف املشرع اجلزائري هلذا ا

، صاحب الوالية العامة مبنازعات أعمال السلطات جملس الدولةمنازعات قرارات هذه اهليئة إىل 
 .بصفة عامةاإلدارية 

ذلك أن املشرع  ،للقانون الفرنسي ما يربره يف القانون اجلزائري احلريفالنقل  فلم جند هلذا
ريس ملمارسات املقيدة مهم ،الفرنسي قد أسند إىل حمكمة استئناف  ة النظر يف القرارات املتعلقة 

لس الدولة اختصاص الفصل يف مشروعية القرارات املتخذة بشأن و للمنافسة، يف حني خ ل 
القتصاد، أن هذه األخرية تصدر عن سلطة وزار  عتباراالتجميعات، على  ية ممثلة يف الوزير املكلف 

تعديل قواعد املنافسة مبوجب قانون عصرنة االقتصاد بعد  ،حت تصدر من قبل سلطة املنافسةمث أصب
 .20081يف سنة 

بصفة آلية دون أن يثري  تقبلهال ميكن ، 2بعض الفقه اجلزائريأن هذا االستقبال حسب إال 
جتة عن زاد يف قد  ،االختصاص املستحدثهذا حسبه أن ف، عدةمشاكل  خلق إشكاالت دستورية 

حمدد  -جملس الدولة-اختصاص القاضي اإلداريفكما هو معلوم أن عدم حل األصلية منها، 
  .وما يليها 92صماتسة المية، مرجع سابق، : للتوضيح أكثرأنظر -  1                                                           

2-ZOUAIMIA Rachid,« Les fonctions répressives des autorités administratives  indépendantes 
statuant en matière économique  »,  op.cit.,  p. 20. 
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نظر بالتخويل االستثنائي للغرفة التجارية يف حني أن  ،املعدل واملتمم 01-98لقانون العضوي رقم 
بدأ وهذا ما يدل على جتاهل من املشرع ملقانون عادي، مبوجب مت حتديدها  ،قرارات جملس املنافسة

، لسلطات الضبط االقتصادي املؤطرةعدم دستورية أغلب النصوص ب يعينونية، مما تدرج القواعد القان
 غري أن، 1فإن تقرير االستثناء على اختصاص جملس الدولة ال ميكن أن يتم إال بذات الشكل القانوين

عتبار حسن سري العدالة، إتتماشى و تبقى  ،رفض التجميع جملس الدولة حبق النظر يف قرارات والية
إال أنه يستحسن ختصيص غرفة على مستوى جملس وقصد توحيد تفسري وتطبيق قانون املنافسة، 

 .هذا مثلما هو سائد يف فرنساختتص بقضا املنافسة و  ،قضاء اجلزائر
يف كون القاعدة التشريعية مل تعد متثل وسيلة  ،وقد جيد فقدان مبدأ تدرج القوانني لقداسته سببه

السيما رئيس اجلمهورية على  ،التعبري الوحيدة عن إرادة اجلماعة، نظرا الستالء السلطة التنفيذية
االت احلساسة، و  سلطة التشريع عن طريق خلصوص يف جمال املنافسة بسبب سرعة األوامر يف ا

 .2تستدعي التدخل السريع لضبطها اليت ،تطور وتغري األوضاع االقتصادية
انطالقا مما تقدم، فإن السياسة املتأرجحة للمشرع اجلزائري تكشف عن عدم ثبات اجتاهه 

لنظر يف املنازعات الناشئة عن قرارات جملس  ،فيما خيص مسألة حتديد القاضي املختص ،وموقفه
ا للقضاء العاديناملنافسة، حيث ي مث يعود فيعهد به يف حاالت أخرى  ،عقد مرة االختصاص بشأ

إىل القضاء اإلداري، وليست الغرابة هنا سببها عدم توحيد االختصاص يف الطعون املوجهة ضد 
قرارات جملس املنافسة، وإمنا مرجعها خروج املشرع اجلزائري عن القواعد العامة يف حتديد اجلهة 

ذه الطعون من األمر رقم  63نص املادة  عدم دستوريةولعل هذا ما أفضى إىل  ،القضائية املختصة 
ملنافسة املعدل و املتمم 03-03   .الذي يعترب النص السالب الختصاص جملس الدولةو  ،املتعلق 

سيسا على ما سبق، يتضح أن النقل اآليل لقانون الفرنسي يف املنظومة القانونية اجلزائرية و
 ،أن يؤدي إىل املساس مببدأ ازدواجية القضاءيرتتب عنه عدة إشكاالت قانونية، إذ من شأن هذا 

تعدد يف الكذا إىل رة الفصل بني السلطات اإلدارية والسلطات القضائية، و الذي يقوم على أساس فك
   .جهات الطعن ضد قرارات جملس املنافسة

، امللتقى الوطين حول السلطات االدارية املستقلة "القمعية ورقابة القضاءالسلطات اإلدارية املستقة بني السلطة " زايدي محيد، -  1                                                           
  . 10، ص2012نوفمرب  14و 13، قاملة، يومي 1945ماي 08يف اجلزائر، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة 

  .204آيت مولود سامية، املرجع السابق، ص -  2
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 العاصمة يف جمال منازعات قرارات جملس املنافسةوالية جملس قضاء اجلزائر / نيا
 يف رقابة قرارات جملس املنافسة ،االختصاص من القضاء اإلداري إىل القضاء العاديبعد نقل 

كان سائدا، األمر الذي يضطر القاضي العادي للتكيف مع أساليب أصبح الوضع مغاير متام ملا  
اليت تقوم أساسا على تقنيات ومنهج القانون اإلداري، وذلك من خالل انتحاله  ،القضاء اإلداري

  ).أ(ضي اإلداري لصفة القا
ال اإلداري الوقوف  ،كما يفرض االختصاص الرقايب املستحدث جلهة القضاء العادي يف ا

هلذا جلزائرية ومدى فعالية استقباهلا من خالل تقدير التجربة ا ،على خلفيات ودواعي تغيري املنحى
  .)ب(التدخل يف االختصاص 

 انتحال القاضي العادي لصفة القاضي االداري  - أ
يش يف ظل التعا - ظهر القاضي االداريأبرز اخللفيات اليت تسمح بظهور القاضي العادي مبمن 

واستخدامه  ،)1(ىل قاضي املشروعيةإتتلخص يف حتول هذا األخري  -الرقايب بني االنظمة القضائية
إلضافة إىل حتوله إىل قاض للتعويض )2(لضمانة وقف تنفيذ القرار إستثناءا عن املبدأ العام عن ، 

 .    )3(األضرار املرتتبة عن قراراته
 ول قاضي الغرفة التجارية إىل قاضي املشروعيةحت -1

إذا كان القاضي اإلداري يعترب صاحب االختصاص األصيل يف رقابة مدى احرتام قرارات 
قرارات أيضا ميكنه ممارسة رقابة املشروعية جتاه ملشروعية، فإن القاضي العادي هو لس املنافسة ملبدأ اجم

لس رات جملس وهو بصدد نظره يف الطعون املقدمة ضد قرا ،، مما جيعل قاضي الغرفة التجارية1هذا ا
معتمدا يف ذلك علی  ،حبيث ينظر يف الدعوى كقاضي إلغاء ،إداري اضياملنافسة يتحول إىل ق

نافسة من طائفة التقنيات اليت يستعملها القاضي اإلداري، إذ تعترب القرارات الصادرة عن جملس امل
واليت تشكل إحدى جماالت املمارسة  ،هي اإلدارةو األعمال القانونية الصادرة من جانب واحد 

، من خالل مراقبة مدى احرتامه لإلجراءات اليت يفرضها قانونه 2الرقابية بتفحص مشروعيتها اخلارجية

صر، الوجيز يف القانون اإلداري،  -  1                                                              .177املرجع السابق، صلباد 
، مذكرة لنيل شهادة "مسؤولية العون اإلقتصادي عن املمارسات املقيدة للمنافسة يف القانون اجلزائري" بومجيل عادل،  -  2

، 2012املاجستري يف القانون، فرع قانون املسؤولية املهنية، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
  .165ص
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لس ،التأسيسي وخمتلف اإلجراءات الشكلية اليت ، 1وكذا املرسوم التنفيذي احملدد لتنظيم وسري ا
لس ملبدأ املواجهة عالم  ،يتطلبها صدور القرار اإلداري، إذ يتحقق القاضي من مدى احرتام ا

لوقائع املنسوبة يف آجال معقولة، والتأكد من استنفاذ املتعامل حلقه يف تقدمي  صاحب الشأن 
إلضافة إىل التأكد ، 2االستعانة مبدافعمالحظاته قصد تنظيم دفاعه، ومدى تكريس حق االستماع و 

ستبعاد الشبهات وإضفاء نزاهة هذه ، إذ تسمح "تسييب القرار"من أوىل القواعد الشكلية  الضمانة 
ستعراض جل العناصر املادية والقانونية املربرة لصدوره، فيكون من خالل إ ،ومصداقية للقرار الصادر

   .يع العقوبةالتسبيب فرصة للقاضي لتقييم أساس توق
من  -حمل الدراسة سابقا-د املوضوعيةكما يتوىل رقابة املشروعية الداخلية برقابة خمتلف القواع

خالل احرتام صحة التكييف الوارد من طرف جملس املنافسة، فإذا كان املشرع قد ترك للمجلس حرية 
ملقابل خيضع لرقابة املالءمة إىل جانب حتققه من احرتام  ،القاضيمن قبل  إيالء العقوبة، فإن تكييفه 

 .املسؤوليةرجعية و املبادئ األخرى كمبدأ الشرعية، عدم ال
وهكذا يكون للقاضي العادي مراقبة مدى احرتام املبادىء املوضوعية واإلجرائية، أبعد من ذلك 
يكون له تعديل القرار، يف ذلك نتساءل عن حدود صالحية التعديل؟ هل يكون للقاضي تعديل 

لتشديد؟ لس الدستوري الفرنسي بعدم التشديد كأصل، وذات األمر ف ،العقوبة  حول املسألة أقر ا
لس قضاء اجلزائر   .3جنده مقررا أمام الغرفة التجارية 

لفصل يف مشروعية قرارات  لس قضاء اجلزائر  ومع ذلك، يبقى أن اختصاص الغرفة التجارية 
يف إطار املمارسات املقيدة للمنافسة  ،ألحكام قانون املنافسة جملس املنافسة، املتخذة تطبيقا

فهي  ،، وهذا نظرا ألن طبيعة قرارات جملس املنافسة ال تتغري بتغري القاضي4اختصاص استثنائي
، صادر يف 39ج، عدد.ج.ر.ج حيدد تنظيم جملس املنافسة،، 2011 أوت 10مؤرخ يف ، 241-11املرسوم التنفيذي رقم  -  1                                                           

، صادر 13ج، عدد.ج.ر.، ج2015 مارس 08مؤرخ يف ، 97-15ملرسوم التنفيذي رقم  ، معدل ومتمم2011 يوليو 13
  .2015 مارس 11يف 
، مذكرة لنيل )"دراسة مقارنة( املمارسات املنافية للمنافسة يف القانونني اجلزائري والفرنسي إجراءات قمع "خلضاري أعمر،  -  2

، 2004شهادة املاجستري يف القانون، فرع قانون األعمال، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
  .144ص
ال "املنافسةإجراءات الطعن يف قرارات جملس "خلضاري أعمر،  -  3 ، أعمال امللتقى الوطين حول سلطات الضبط املستقلة يف ا

  .265، ص2007ماي  24و 23االقتصادي واملايل، كلية احلقوق والعلوم االقتصادية، جامعة عبد الرمحن مرية، جباية، يومي 
4- ZOUAIMIA Rachid et ROUAULT Marie-Christine, Droit administratif, op.cit, p.p. 236-
237.  
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 .1تشكل أعماال إدارية ذات منازعات عادية
القيام بذلك وفقا  ،غري أنه يتعني على اجلهة القضائية اليت تفصل يف مشروعية األعمال اإلدارية

بتعبري  ،ذلك أنه من املسلم أن القضاء اإلداري خيضع للقانون اإلداريو ، لقواعد القانون اإلداري
لنظر يف ،آخر مناهج أن جياري ويساير أساليب و  ، مشروعية قرار إداريجيب على القاضي املختص 

 .الذي يعد املرجع األساسي للقاضي اإلداري ،القانون اإلداري
القاضي الفاصل يف املواد اإلدارية بقاضي إداري خمتص ال يعد جتدر اإلشارة إىل أنه يف اجلزائر، و 

على أساس أن التفكري الذي ينطلق  ،يف املسائل اإلدارية، وإمنا هو قاضي عادي يفصل يف مواد إدارية
 .2منه هو تفسري القاضي العادي

لرجوع إىل القواعد العامة، جند أن  املشرع اجلزائري قد خول للقاضي اجلنائي كما أنه و
ت اجلزائري 459اختصاص تقدير املشروعية، وهو ما نستنتجه من مضمون املادة   ،من تقنني العقو

كل من خالف املراسيم أو القرارات املتخذة قانو من .. يعاقب بغرامة : "حيث تنص على ما يلي
ا معاقبا عليها بنصوص خاصةطرف السلطة اإلدارية إذا مل تكن اجلرائم الوار   ".دة 

مشروعة واليت معناها املتخذة بطريقة  - دة أعالهالواردة يف نص املا" املتخذة قانو"تفسر عبارة ف
لذات سلطة تقدير مشروعية القرار الذي يشكل و  - ا تعطي للقاضي اجلزائي  أساسا للمتابعة كأ

 .3اجلنائية
لس قضاء اجلزائربناء على سبق، يتجلى لنا أن قاضي  من خالل تصرفه  ،الغرفة التجارية 

ألساليب والطرق اليت يعتمد عليها هذا األخري تهبصف يف  ،القاضي اإلداري، يكون بذلك قد أخذ 
عند فصله  ،ن اإلداري، مما يعين بذلك إمكانية تطبيقه لقواعد القانو تقديره ملشروعية القرارات اإلدارية

عن قرارات جملس املنافسة، أي أن القاضي العادي يف هذه احلالة يلجأ إىل الناشئة  يف املنازعات
  . تطبيق تقنيات القاضي اإلداري

 ختويل ضمانة وقف التنفيذ كإستثناء -2
 التنفيذمت استبعاد األثر غري املوقف  غري أنه، عامكأصل   قرارات اإلدارية امتياز التنفيذ الفوريلل

                                                           1  - AREZKI Nabila, Contentieux de la concurrence, Mémoire en vue de l’obtention du 
diplôme de Magister en droit, option Droit public, Université de Bejaia, 2011. p.p.144-145. 
2- BOUABDELLAH  Mokhtar, L’expérience algérienne  du  contentieux administratif  (Etude  
critique),  thèse  pour  le  doctorat  d’Etat  en  droit, université de Constantine, 2005, p.186. 3  -  ،2008حميو أمحد، املنازعات اإلدارية، ترمجة فائز أجنق وبيوض خالد، الطبعة السابعة، ديون املطبوعات اجلامعية، اجلزائر ،

  .123ص
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املعدل  03-03من األمر رقم  63/2، إذ تنص املادة لنسبة لقرارات جملس املنافسة إستثناء
ال يرتتب على الطعن لدى جملس قضاء اجلزائر أي أثر موقف لقرارات جملس املنافسة، غري : " واملتمم

يوما، أن يوقف تنفيذ ) 15(أنه ميكن لرئيس جملس قضاء اجلزائر يف أجل ال يتجاوز مخسة عشر 
ضي ذلك تأعاله الصادرة عن جملس املنافسة عندما تق 46و 45ابري املنصوص عليها يف املادة التد

  " .الظروف والوقائع اخلطرية
 أين اته، قرار إحدى للمجلس الدستوري الفرنسي يف  جتسيد هذه الضمانة فيعودالفضل يف  أما

أقر بعدم دستورية النص القانوين لعدم منح إمكانية وقف تنفيذ القرار املطعون فيه كضمانة أساسية 
القبول، ليأيت هو عدم األساس فستثناء، إ" وقف التنفيذ"ختويل ضمانة  وهكذا مت، حلقوق الدفاع

، مما يظهر أن 46و 45االستثناء الصريح بتكريس املبدأ املوقف للتنفيذ على تدابري وأحكام املواد 
  .املشرع قد أوكل القاضي العادي بتقنيات القاضي اإلداري

 حتول القاضي العادي إىل قاضي التعويض -3
ختصاص القضاء االداري يف نظر دعوى التعويض، جيد أساسه يف ظل  من املؤكد أن التسليم 

عماله، مما  لشخصية القانونية وصالحيته للقيام  لس املنافسة  را قد تعود االعرتاف  قد تنتج آ
لتايل أحقية هذا األخري يف املطالبة يف إطار دعوى  ،لتعويض لسلب على املتعامل االقتصادي، و

  .املسؤولية اإلدارية
القضاء العادي  إجياد رابطة بني مفهومي -يف ظل ازدواجية قضائية-فقد يبدو من غري املنطقي

الصادرة  ،طرحها مبناسبة ختويل حق النظر يف القرارات القمعيةودعوى املسؤولية اإلدارية، فاملسألة مت 
لس قضاء اجلزائر العاصمة، فاإلشكال يكمن يف حالة رفع  عن جملس املنافسة للغرفة التجارية 
ملوازاة مع طلب الطرف املتضرر التعويض عن األضرار  دعوى إلغاء القرار املعيب بعدم املشروعية، 

لنظر يف طلب التعويض حبكم اقرتانه فلس قضاء اجلزائر هنا؟ موقف  فأيالالحقة،  هل خيتص 
 .؟1بطلب إلغاء القرار

لس املنافسة  ،فإن كانت متابعة املمارسات املقيدة للمنافسة تدخل يف االختصاص األصلي 
تج عن ممارسة مقيدة للمنافسة، خلفية على  ،على إطالقهفإن هذا ليس  أنه يف حالة حدوث ضرر 

لس  سة، فهذه الصالحية ميلكها طرف املتضرر من هذه املمار للتعويض  ليس بوسعه إقرارفإن ا
                                                           1-  ZOUAIMIA Rachid, « Remarques critiques  sur le contentieux des décisions du Conseil  

de la concurrence en droit algérien », op.cit., p.61. 
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 من التقنني املدين 124ين، وذلك استنادا إىل املادة دامل لتعويض للنطقالذي يتدخل  القاضي
يسبب ضررا للغري يلزم ل أ كان يرتكبه الشخص خبطئه، و كل فع" :اجلزائري اليت تنص على ما يلي

لتعريض  ."من كان سببا يف حدوثه 
فبغض النظر عن هذه املادة اليت تعترب مبثابة املبدأ العام للمطالبة حبق التعويض، وما تشكله من 

ملنافسة ا 03-03أساس لنظرية املسؤولية املدنية، جند ذات املبدأ مكرس يف إطار األمر رقم  ملتعلق 
ميكن لكل شخص طبيعي أو معنوي يعترب نفسه : "منه 48هو ما نصت عليه املادة املعدل واملتمم، و 

متضررا من ممارسة مقيدة للمنافسة وفق مفهوم أحكام هذا األمر، أن يرفع دعوى أمام اجلهة القضائية 
 ".املختصة طبقا للتشريع املعمول به

إلشارة إىل دعوی التعويض ضد املؤسسات املسؤولة  ليتبني لنا أن املشرع اجلزائري قد اكتفى 
 بهوقياسا على ما استقر غري أنه عن املمارسات املقيدة للمنافسة، دون حتديده للقضاء املختص، 

 كمحلصدرة املاجلهة  نفسأمام  ،يؤول االختصاص يف نظر دعوى التعريضأين  ،يف فرنسا العمل
ريسممثال يف  ،اإللغاء اليت  ،حمكمة التنازع الفرنسيةمن خالل قرار  ما يتضحوهو ، حمكمة استئناف 

 على إثر املرفوعة ضد جلنة عمليات البورصة ،دعوى املسؤوليةيف لنظر لأيدت اختصاص احملكمة 
  .1 1992 جوان 22إخطارها بتنازع سليب يف 

رتك ويله بالضافة إىل أن سکوت قانون املنافسة عن حتديد اجلهة القضائية املختصة، ميكن 
لس قضاء اجلزائر،  إىل اختصاص  -ولو بشكل ضمين- أشار أن املشرع خصوصا و االختصاص 

  .القضاء العادي للفصل يف دعاوى التعويض عن املمارسات املقيدة للمنافسة
ن املادة وعلى هذا األساس ميكن الت ختول   ،املعدل واملتمم 03-03من األمر رقم  48سليم 

ختصاص الغرفة  إمكانية التعويض لكل شخص طبيعي أو معنوي من ممارسة مقيدة للمنافسة، 
لفصل فيها، األمر الذي يسمح بتوحيد االجتهاد القضائي يف رحاب أعلى هرم القضاء  ،التجارية 

 ".احملكمة العليا"العادي 
لفصل  ،خالصة القول جند أن احلل األمثل واألنسب ملعاجلة مسألة حتديد جهة االختصاص

لتعويض عن األضرار املؤسسات، هو ألشخاص و اليت تلحقها هذه القرارات  ،يف الطلبات اخلاصة 
لتأكيد حقوق املتقاض أن تتوالها ذات اجلهة الناظرة يف قرارات جملس املنافسة، فهو  نيما سيضمن 

 .152، مرجع سابق، ص"فكرة االختصاص التنازعي للسلطات اإلدارية املستقلة " ، مزاري صربينة -  1                                                           
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الضافة تتاليف تشتت املنازعة الواحدة أمام جهتني قضائيو  من جهة، تدعيم هدف توحيد لني، 
ملنافسة من جهة أخری  .االجتهاد القضائي يف جمال املنازعات املتعلقة 

 تقدير التجربة اجلزائرية  يف نقل االختصاص اىل القاضي العادي   - ب
واسعة عن تلك املخولة لنظريه اإلداري، إذ من الواضح أن القاضي العادي يتمتع بصالحيات 

من األجدر به وهو يفصل يف الدعاوى املرفوعة إليه ضد قرارات جملس املنافسة، أي بصدد النظر يف 
لغاء قرار جملس املنافسة املعيب، بل يتعني أن يسويه  ،منازعات ذات طبيعة اقتصادية، أال يكتفي 

ا يساهم يف نشاط الضبط مم، هتعديلعلى األقل ، أو نافسةمن خالل حلول قراراه حمل قرار جملس امل
 .غري مباشرةولو بصفة االقتصادي 

نه ميارس صالحية ضابط من  وترتيبا على ذلك، فهو ميتلك صالحيات حقيقية ميكن اجلزم 
ت أكرب أمامه)1(الدرجة الثانية  من خالل ختويله حق  ،، كما حيوز املتقاضي يف هذا السياق ضما

  ). 2(اضي على درجتني التق
 صالحيات القاضي كضابط من الدرجة الثانية  -1

لس قضاء اجلزائر لفصل يف املنازعات  ،حبكم أن قاضي الغرفة التجارية  صاحب االختصاص 
الناشئة عن القرارات، اليت يتخذها جملس املنافسة يف إطار قمع املمارسات املقيدة للمنافسة، وبصرف 
النظر عن الوصف االداري هلذه السلطة، فإنه جيب توضيح ما إذا كان هذا األخري ال يعدو أن يكون 

قتصار صالحياته على إلغاء القرارات غري املشروعة، أم ، من خالل إ؟إال جمرد خلف للقاضي اإلداري
ا تتعدى ذلك  كدت ، ؟ليتمتع بسلطة كاملة يف تعديلهاأ ييدها إذا ما  إلضافة إىل صالحيته يف 

  .مشروعيتها
 ييد قرار جملس املنافسة -1-1

وعية، إذا كان األصل أن سلطات الضبط االقتصادي متارس أعماهلا وفقا ملقتضيات مبدأ املشر 
ا  حتمال تصرف هذه السلطات على نقيض إخاضعة حلكم القانون يف كافة جماالت تدخلها، فإن وأ

لقرارات هو ما وارد، و جد هذه القواعد  قد يؤدي إىل املساس حبقوق ومصاحل األشخاص املعنية 
 .1الصادرة عنها

لس قضاء اجلزائر أن القرار الذي أختذه جملس املنافسة قد  ،فإذا تبني لقاضي الغرفة التجارية 
، جملة جملس "درجات البطالن يف القرارات اإلدارية: جزاء خمالفة القرارات االدارية لقواعد املشروعية" بودريوة عبد الكرمي،  -  1                                                           

  .106، 2004،  5الدولة، العدد 
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ملوضوعية املنصوص مبعىن مستوفيا جلميع الشروط اإلجرائية وا صدر وفقا لالوضاع القانونية السليمة،
 ، لشكل الذي تتحقق معه مشروعية القرار، وأنه مل يشبه أي عيب جيعله قابال عليها قانو وذلك 

ييد قرار جملس املنافسة، وذلك اضي يف هذه احلالة لإللغاء أو التعديل، فإنه ال ميكن للق سوى 
 .تثبيتهلتـأكيد عليه و 

كيد لقرار جملس املنافسة، تشديد العقوبة املتخذة مبوجب  هوال جيوز للقاضي املختص أثناء 
ضافة عقوبة أخرى ،القرار املطعون فيه أو يرفع من قيمة  ،ي شكل من األشكال، كأن يقوم مثال 

لس ال يضر الطاعن "وهذا إعماال للقاعدة العامة اليت تقضي  ،الغرامة املالية املقررة من قبل ا
ا يف مجيع الطعون سواء كانت مدنية  ،"بطعنه وما على العون  ،1ةو جزائية أو إداريأواليت يؤخذ 

لنقض أمام   .2احملكمة العليااالقتصادي الطاعن، إال تنفيذه أو الطعن فيه 
تطبيق لالشارة أن قانون املنافسة مل حيدد اإلجراءات املتبعة يف الطعن، مما يعين الرجوع إىل 

ن هذا الطعن ينظر فيه أمام الغرفة التجارية لدى احملكمة إ.م.إ.قالقواعد العامة يف  ، واليت تقضي 
 .3العليا

عتبار احملكمة العليا حمكمة قانون، فهي ال تنظر يف املوضوع، لذا يف حالة قبوهلا الطعن  و
لنقض، حتيل القضية إىل الغرفة التجارية لدى جملس قضاء اجلزائر مشكلة تشكيلة جديدة، وهو ما 

ويرفع  : "..أنه، واليت تنص على املعدل واملتمم 03 -03من األمر رقم ) 64(يفهم من خالل املادة 
جملس املنافسة من قبل أطراف القضية طبقا ألحكام الطعن أمام جملس قضاء اجلزائر ضد قرارات 

لغاء هذا األخري نطبق أحكام "قانون اإلجراءات املدنية  منه ) 349(، حيث جند املادة إ.م.إ.ق، و
لنقض، األحكام والقرارات الفاصلة يف موضوع النزاع، : "يلي تنص على ما تكون قابلة للطعن 
  .4"الس القضائيةخر درجة عن احملاكم واآوالصادرة يف 

 تعديل قرار جملس املنافسة -1-2
تتعدى سلطة قاضي الغرفة التجارية جمرد إلغاء القرار املتخذ من طرف جملس املنافسة، حيث 

هي أبو يونس، مرجع سابق، ص ص، -  1                                                              .236-235دمحم 
  .46بركات جوهرة، مرجع سابق، ص -  2
ال االقتصادي واملايلالسلطة القمعية للهيئات " عيساوي عز الدين، -  3   .130مرجع سابق، ص  ،"اإلدارية املستقلة يف ا
  .، املتضمن قانون االجراءات املدنية واالدارية، مرجع سابق09-08القانون رقم  -  4
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إذ تتجلى ، 2وهذا ما يعرب عنه قانو مبنازعات القضاء الكامل ،1ميارس سلطاته حىت بعد إلغاء القرار
، ويف هذا السياق يظهر 3من خالل تعديل القرار حمل الطعن مبراجعته أو تغيريه ،يف صالحيات أوسع

مقارنة بنظريه اجلزائري يف حتديد  ،أن موقف املشرع الفرنسي يف التقنني التجاري الفرنسي أكثر دقة
 على املعدل واملتمم 03-03فقرة أوىل من األمر رقم /63رقابة الالحقة، يف حني تنص املادة طبيعة ال

 ... ".تكون قرارات جملس املنافسة قابلة للطعن: " أنه
إللغاء، أم أن  ،إن عدم حتديد طبيعة الطعن الرقايب املمارس عتباره طعنا  يفتح الباب للتأويل 

ويل الختصاص وصالحيات 4األمر يتجاوزه إىل صالحية التعديل يف جوهر القرار ، لتفادي كل 
من خالل إقرار  ،ام هذا األخري يف العملية الضبطية بشكل فعالقاضي الغرفة التجارية، وقصد إقح

ن م 63سلطة تعديل القرارات بصفة صرحية، جيب إعادة النظر بصفة جادة يف صياغة نص املادة 
  .األمر السالف الذكر

، عتباره قاضيا عاد لفصل يف منازعات قرارات جملس املنافسة  فإنه ينظر  فهو حينما يقوم 
 ، حبيث ميكن له أن يغري من قرار جملس املنافسة كليا أو جزئيا ،املسائل القانونيةمن جديد يف الوقائع و 

يف جمال األوامر واجراءات النشر، وكذا اإلجراءات  ،له إمكانية احللول بقراره حمل قرار جملس املنافسةو 
ت املالية، إن كانت عناصر امللف تس ت التحفظية والعقو مح له بذلك، مع إمكانية ختفيف العقو

ا جملس املنافسة دون أن يتعدى إىل تشديدها، إال يف  ،مراعاة ملدى تناسب اجلزاء معها ،اليت نطق 
لتجارة لنظر إىل نوع 5حالة الطعن املقدم من الطرف املخطر للمجلس أو الوزير املكلف  ، وذلك 

 .االقتصاديالوقائع املرتكبة من طرف العون 
ا جملس املنافسة، كأن كما  ميكن له أن يعدل أيضا من اإلجراءات التحفظية، اليت قد أمر 

إلجراءات املؤقتة اليت سبق وأن ر  لس أو يستبعدها متاما، يقبل  ديد يف وله أن ينظر من جفضها ا
جراء حتقيق، مما يعين بذ مر  قيام بتحقيقات كل قضية تستوجب ال لك أنه يفالنزاع بعدما 

  .269، املرجع السابق، ص"إجراءات الطعن يف قرارات جملس املنافسة"خلضاري أعمر،  -  1                                                           
2- ZOUAIMIA Rachid et ROUAULT Marie-Christine, Droit administratif, op.cit, p. 262.   3  - 93دمحمي مسرية، مرجع سابق، ص.  

يف القانون،  ، مذكرة لنيل شهادة املاجستري"الرقابة القضائية على أعمال سلطات الضبط اإلدارية املستقلة"خاللف خالد،  -  4
  .141، ص2012جيجل، ، كلية احلقوق ، جامعة فرع القانون العام لألعمال

5-DECOOPMAN Nicole, le contrôle juridictionnel des autorités administrative indépendantes  
http//www.upicardie.fr/labo/curapp/revues/root/31/nicole_decoop man.pdf_4a07e02582e00/ 
nicole_decoopman.pdf. 
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لتايل  ،وإجراءات جديدة، فإن القاضي يعيدها إىل جملس املنافسة حىت يتخذها مطابقة للقانون وهذا 
ت اليت ميكن أن يواجهها القاضي يف حالة متتعه بسلطة التعديل  .1ما يربز حجم الصعو

لعمل الذي يدخل  ولكن ضمن كأصل مينع القضاء من احللول حمل اإلدارة يف القيام 
ا يتمثل يف أن القاضي يقضي وال يدير، حبيث تتوقف  ،، وذلك كنتيجة منطقية ملبدأ عام2اختصاصا

الذي يعرض عليه  ،أو العمل حمل الطعن القضائي ،سلطته عند حد بيان موقف القانون من التصرف
وما  ،نونحمل السلطة اإلدارية، عن طريق استخالص النتائج اليت ترتتب عن حكم القادون أن حيول 

 .3يقتضيه من قرارات
وهكذا جيب على الغرفة التجارية أن تتقيد حبدود السلطات املمنوحة هلا، ففي حال عدم قدرة 

دراسة القضية ألي سبب كان، كعدم استيعاب موضوع القرار، يكون له إحالة القضية على القاضي 
ريس، وهو األمر الذي اختذته 4لس املنافسة للفصل فيها من جديد يف تعديل  ،حمكمة استئناف 

ال وجه للمتابعة، واملتخذ دون تبليغ األطراف أين أحالته هذه األخرية  ،قرار جملس املنافسة املتعلق 
  .5إىل جملس املنافسة للفصل فيه من جديد

أن سلطة التعديل يف هذه احلالة تنحصر يف العيوب الداخلية دون  ،لالشارة يف هذا الصدد
اإللغاء، إذ ال ميكن للقاضي أن يعدل القرار املشوب ، حيث تستوجب هذه األخرية اخلارجية منها

  .بعيب اإلجراءات أو الشكل
 إلغاء قرار جملس املنافسة -1-3

ممثال يف قاضي الغرفة  ،ديسبقت االشارة أنه من تقنيات التعايش الرقايب ظهور القاضي العا
لس قضاء اجلزائر مبظهر قاضي املشروعية، من خالل صالحيته يف تفحص القرار حمل  التجارية 
الطعن ومن مثة احلكم عليه، فإىل جانب سلطته يف تعديل قرارات جملس املنافسة، فإنه خمول أيضا 

ن عدمها، شأنه شأن القاضي اإلداري خالل إبراز أوجه املشروعية مقانو إلعدام قراراته، وذلك من 
                                                           1- ZOUAIMIA Rachid, «Remarques critiques sur le contentieux des décisions du Conseil de 

la concurrence en droit algérien », op.cit., p.61. 2  -  ،جامعة مولود 2006، رسالة لنيل درجة الدولة يف القانون، "عن إنتفاء السلطة القضائية يف اجلزائر"بوبشري حمند أمقران ،
  .301وزو، صمعمري، تيزي 

  .296بوبشري حمند أمقران، الرجع نفسه، ص -  3
  .282ماديو ليلى، املرجع السابق، ص -  4
لقانون الفرنسي( املمارسات املنافية للمنافسة يف القانون اجلزائري " كتو دمحم الشريف، ، -  5 ، مرجع سابق، )"دراسة مقارنة 
  .345ص
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ذه السلطة كأصل، وإن كانت ال متتد يده إىل تعديل القرارات اإلدارية لتايل فإن 1الذي يتمتع  ، و
يؤدي إىل مهامجة وحماصرة قرارات جملس املنافسة غري املشروعة، وميكن  ،استعمال دعوى اإللغاء

لغائها  .2األطراف املعنية من اللجوء للقضاء للمطالبة 
أين يلجا القاضي عند فصله يف منازعات جملس املنافسة، إىل البحث يف الوقائع املنسوبة للعون 

اليت أصدرها ضد  ،لقرارات جملس املنافسةاالقتصادي، حيث يراقب املشروعية اخلارجية والداخلية 
هذا العون، فيقوم بفحص مدى مشروعية القرارات من كل اجلوانب، إنطالقا من التأكد من قواعد 

، ومن اتباعه لإلجراءات املنصوص املعدل واملتمم 03- 03االختصاص املنظمة مبوجب األمر رقم 
ت التأديبي ، السيما عند إقراره للعقو لنظر إىل  ،، وكذا مدى صحة تكييف الوقائع3ةعليها قانو

  . النصوص القانونية املستند إليها
، وإن رأى 4إىل مدى مالئمة القرار من العقوبة مع اخلطأ املنسوب للعون االقتصاديالضافة 

أنه ليس بوسعه إصالح أو تعديل القرار، فإنه يقضي  ،قاضي الغرفة التجارية لدى جملس قضاء اجلزائر
فهي ال ختلق وضعا جديدا  ،عتبار قرار اإللغاء من القرارت الكاشفة ال املنشئة ،ثر رجعيو 5لغائه

 .6كان واقعا سلفا إمنا تثبت أمرا و 
 تكريس ضمانة التقاضي على درجتني -2

لس قضاء اجلزائر  ييد القرار الصادر عن جملس  ،العاصمةتتمكن الغرفة التجارية  من 
وأنه خال من عيوب املشروعية، ذلك ما يفتح  ،قا للقانون الساريبنافسة، إذا اتضح هلا أنه اختذ طامل

ضمانة الطعن ية لدى احملكمة العليا، يف إطار الباب للطاعن بطلب نقض القرار أمام الغرفة التجار 
لن متيازات تيجة يستفيد املتقاضي أمام جملس قضاء املكفولة يف القواعد العامة، و اجلزائر العاصمة 

ملتقاضي، أكثر نية من التقاضي، ألن  مقارنة  الستفادة من درجة  أمام جملس الدولة، وذلك 
وهو ما يعد   ،D'un double controle احملكمة العليا هي حمكمة قانون، ولكن من رقابة مزدوجة

، جسور للنشر )دراسة تشريعية وقضائية وفقهية( اإلجراءات املدنية واالدارية ، دعوى اإللغاء يف قانون عمار بوضياف -  1                                                           
  .61، ص2009والتوزيع، اجلزائر، 

  .67، املرجع نفسه، صعمار بوضياف -  2
  .141مرجع سابق، ص ،"النظام القانوين ملنازعات جملس املنافسة"عمورة عيسى،  -  3
ثّر املنافسة احلرّة "مسعد،  لجال -  4   .442صاملرجع السابق،  ،"جاريةتّ ملمارسات المدى 

5-  AREZKI Nabila, op.cit., p.147. 6  - ،هي أبو يونس، مرجع سابق   .243ص دمحم 



 الضبط سلطات مواجهة يف القضائي الدور تراجع على والرقايب التكاملي البعد أثر: الثاين الباب
 

278  

لنقض ضد القرارات الصادرة عن   ،هذه اجلهة القضائيةكضمانة للمتقاضي أمام  كما أن إقرار الطعن 
لس قضاء اجلزائر، هو مبثابة أكرب ضمان لتوحيد القضا املتعلقة مبنازعات قرارات  الغرفة التجارية 

  .1جملس املنافسة
لقضائية املصدرة إما أمام اجلهة ا ،ففي حال نقض القرار املطعون فيه حتيل احملكمة العليا القضية

لعودة إىل أحكام قانون  للحكم بتشكيلة جديدة، وإما أمام جهة أخرى من نفس النوع والدرجة، و
لس القضائي ،املنافسة هي الوحيدة املختصة بنظر الطعون، فيستوجب  جند أن الغرفة التجارية لدى ا

 أما خبصوص، 2إعادة القضية لنفس الغرفة مشكلة بتشكيلة جديدة ،على احملكمة العليا يف هذه احلالة
مسألة تنفيذ القرارات الصادرة عن الغرفة التجارية للمجلس القضائي أو احملكمة العليا، فلم يتعرض هلا 

ملنافسة، مما  70املشرع بصريح العبارة، وإمنا نستخلص ضمنيا من نص املادة  من األمر املتعلق 
ملوازاة مع ذلك ستفاد منه أني لتجارة،  فإن نشر القرارات  ،مهمة التنفيذ تؤول للوزير املكلف 

ملنافسة كانت من  ،الصادرة عن جملس املنافسة لس القضائي واحملكمة العليا، واملتعلقة  وعن ا
لس املنافسة عن طريق النشرة الرمسية  لتجارة، فأصبحت معهودة  صالحيات الوزير املكلف 

  .افسةللمن
  نظرة أخرى يف االختصاص االستثنائي للقاضي العادي : الفرع الثاين

، وحتديدا الرقابة املستحدثة اليت مت تجربة اجلزائريةللتقدير عطفا عما مت التطرق إليه من عملية 
ا للقاضي العادي عتبارها و ال ترقى حىت احلدود النظرية،  وما أتسمت به من حمدودية ،العهد 

لقاضي التقليدي"للنموذج الفرنسي القائم على شعار إسقاطا  سيتم عرض أبعاد  ،"الثقة املفرطة 
 الضافة إىل، )أوال(والوقوف على مدى فعلية التخويل من عدمه ،التدخل الرقايب يف فرنسا

لكل من الكلي إالستبعاد شبه  ، من خاللاختصاصات أخرى  للقضاء العادي يف القانون اجلزائري
  ).        نيا(رقابة القضاء االداري من نجميتني كسلطات ذات طابع جتاري،والوكالتني امل ،احملروقاتوكاليت 

 التجرية الفرنسية يف جمال االختصاص املستحدث/ أوال
القاضي الداعم للخربة املفرتضة يف ، للنموذج الفرنسي كتقليد مباشر التجربة اجلزائريةمن خالل 

مدى  ورصدالتدخل الرقايب يف فرنسا  هذا العنصر الوقوف على حدود سنحاول من خاللالعادي، 
، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف القانون، فرع قانون االعمال، "قمع االتفاقات يف قانون املنافسة"توايت حمند الشريف،  -  1                                                           

  .136ص، 2006جامعة بومرداس، 
  .143خاللف خالد، املرجع السابق، ص -  2
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 يف ما أتيح لنا من بعض الشواهدتحليلية القراءات ال بناء على بعضالتخويل من عدمه، هذا فعلية 
ا ،القضائية ريس على ضوء الصالحيات املعهود  القرارات الصادرة  يف مواجهة ،حملكمة استئناف 

صالحيتها على خلفية كامل،  قضاءك فقد عدها املشرع الفرنسي، االقتصادي عن سلطات الضبط
  Hélène LEأكدت األستاذة ويف هذا الشأنتعديل القرار حمل الطعن،  أو إلغاءالواسعة يف 

PETIT- COLLIN  
« Le pouvoir de réformation place le juge du plein contentieux 
objectif dans un rapport exigeant avec le principe de légalité… le juge 
ne peut il se contenter d’exercer un contrôle « minimum » une telle 
abstention paralyserait l’exercice du pouvoir de réformation ».1                                                                       إال أن الشاهد ، هلا القانوين تكييفالالوقائع و  مكتملة من حيثأن تكون  لرقابةافاملفرتض يف

هذه  رقابةت رت قصإما حمدودية رقابتها، فغالبا  إذ أثبتت هذه احملكمة يف األمر يدل خالف ذلك،
تأسيس يف غري للحاالت كما سجلت عدة  ،"خلطأ الواضح يف التقدير "ما يسمى  علىاألخرية 

صالحيات يف حني نسجل ة، يدودحمل تتسمإرساء رقابة  دائما ما بنم عن، فاخلطأ الواضح نطاقه
 .2أحيا أخرى تنتقل إىل التعسفموسعة لسلطات الضبط االقنصادي، قد 

يف مقابل ، فجانب من الفقه حكم على عجز هذه احملكمة يف االستجابة لطلبات أطراف النزاع
ال الرقايب من  فرض من خالل الصعوبة يفأمامها،  املتنازعنيعلى طلبات  حتمية ردها فقهها يف ا

ردخالل إعادة تكييف الوقائع،  متاثل ما يقوم  ،رقابة حمدودة وهو ما يؤكد حقيقة مفادها ممارستها 
 .آلخر كإنطباع سائد من قرارالقاضي اإلداري  به 

لتايل ف إقتصارها على اجلوانب م فكرة التعديل، من خالل األحكام الصادرة عنها ال ختدو
الفصل املقيد يف طلبات األطراف، كذا و  ،حقوق الدفاع تطلباتمبدأ املواجهة وم االجرائية من قبيل

 هاحرتاما املفرتض ،ألهداف واملساعي التشريعيةتبحث يف ادراسة معمقة ذلك بالتوسع يف من غري 
ذا ميكن احلكم على هذه الرقابة سلطات الضبط،  قبلمن  ، والغري متطلعة ملساعي لسطحيةو

 .الضبطيةالعملية 
يف  ه احملكمةضعف خرب  فقد أثبتمن النقد، ال ميكن أن خيلو االستحداث الرقايب هذا  كما أن

االت التقنية،  الشواهد القضائية  ، إال أنجلانب اخلربايت وغالبا االستنجاد عليها منطقياما حيتم ا
                                                           1- PERROUD Thomas,  op.cit.,  p. 959. 

2-  Ibid, p.p. 959-960 . 
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  .1بل انعدامها يف حاالت أخرىضعف اللجوء إىل هذه الوسيلة، برت أق
القرارات الصادرة عن  معظمف، يتهفعال عدمالنموذج الرقايب يف فرنسا ثبت ، يوعلى هذا األساس

وإمنا يف  مقامها،من  ، وال يعد ذلك إنتقاصااملبادىء املوضوعية واإلجرائية ال تتعدى فحص احملكمة،
  .طريقة الناجعةلليف كل قطاع وإرساء  املتوخاةلألهداف  هاجتاهل

 Competitionمن خالل إقرار سلطة قضاء خاص كحال  االجنليزي يكون بذلك املثالل
Appeal Tribunal،  النموذج املثايل يف إرساء رقابة جد معمقة لقرارات سلطة ضبط اإلتصاالت

Ofcom، رقابة  تقر يظهر أن سلطة القضاء االجنليزي مما متها مع السياسة الضبطية، ءبتقدير مال
ملا  ،واضحة للسلطةجادة و شارات ببعث وهو ما كاملة للقانون والوقائع أكثر تقدما وتفهما، 

ت ،أن يكون عليه تدخلها يستوجب     .2الوطين أو األورويب سواء على مستوى التشريع حتقيقا لغا
   اختصاصات أخرى  للقضاء العادي يف القانون اجلزائري / نيا

 ،اصات واسعةختص لقد مت ختويل الوكاالت املعنية بضبط كل من قطاعي احملروقات واملناجم
النيتؤهلها  على فتح ألساس  ةالقائم ،ةاحلالي ةاالقتصادي األوضاع جماراةمن أجل  لتأطري هذين ا

  .اخلاصة واملنافسة احلرةجممل القطاعات للمبادرة 
على  ،ميزة خاصة يف جتربة سلطات الضبط اإلقتصادي منها جعل التجاري هاطابعغري أن 

لرقابة على أعمال وكاليت احملروقات والوکالتني املنجميتني، ملا هو خلفية مغايرة اجل هة املختصة 
لنسبة لسلطات الضبط  ما ما فاألخرى، االقتصادي معروف  القضاء لوالية النظر فيه  يؤولمن قرارا

من  28و 12املادتني يوكده نص التحكيم التجاري الدويل، وهذا ما  يضطلع بهالعادي، ومنها ما 
 .من قانون املناجم 76و 38املادتني كذا قانون احملروقات املعدل واملتمم، و 

حملروقامن القانون املت 12نص املادة ل فبإستعادتنا على ، جندها تنص ت املعدلة واملتممةعلق 
ال ختضع وكالتا احملروقات للقواعد املطبقة على اإلدارة، السيما ما يتعلق بتنظيمهما وسريمها " :أنه 

ما  من  38نص املادة  لفقرة األوىل منما جاءت به ا، وهو "والقانون األساسي للعمال املشتغلني 
 12من نص املادة  05الفقرة  وإن كانتخضوعهما لقواعد القانون اخلاص،  ما يعين،  قانون املناجم

لغري : "نه تقرالسالفة الذكر  مت النص  ذاته فاألمر، ."للقواعد التجاريةختضع الوكالتني مع عالقتهما 
                                                           1 - voir : PIETRINI Silvia,  L’action  collective en  droit  des  pratiques  anticoncurrentielles  :  

perspectives  nationale, européenne et internationale, Bruylant Edition, Bruxelles, 2012, 
p.560. 2-  PERROUD Thomas,  op.cit., p.p. 363-365. 
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 .من قانون املناجم 33املادة  عليه مبوجب
ا مع الغري الرقابة على قرارات وكاليت احملروقات و وهكذا يتأكد أن  الوكالتني املنجميتني يف عالقا

مع تتم أمام القسم اجلاري على مستوى احملاكم االبتدائية، أن ألرجح فاللقاضي العادي،  تعود
لس القضائي،إلمكانية االستئناف أمام اخضوعها   فيها لنقضلطعن ايتم كما  لغرفة التجارية 

على خالف سلطات الضبط خضوعها للرقابة أمام عدة درجات،  ، مبعىن1احملكمة العلياأمام 
ستثناء بعض من صالحية يكون اختصاص الرقابة  أين االقتصادي، جملس الدولة كأول وآخر درجة، 

 .2جملس املنافسةالصادرة عن قرارات 
 متقدم عن موقع يف  الوكاالت،لرقابة على قرارات هذه طراف املطالبني لأليكون امليزة ذه 
لرقابة على قرارات  أمثاهلم من  غري أنه من هذا من زاوية، ،الضابطة السلطاتما تبقى من املطالبني 

من  ذوات االختصاص الوطين، هذه الوكاالت أمهية  قد يفسر األمر يف كونه إنقاص من ،زاوية أخرى
 .لرقابة القسم التجاري على مستوى احملكمة االبتدائية خالل إخضاعهما

تسوية النزاعات اليت قد  ، فإنالشروط احملددة يف دفرت األعباءه وحسب جتدر اإلشارة إىل أن
أي مؤسسة وبني املؤسسة العمومية االقتصادية أو  ،بني الوكالة الوطنية للنشاطات املنجمية تنشأ

ويل و ،عمومية طريق التطبيقية، تكون عن أو نصوصه /أو تنفيذ أحكام قانون املناجم و/بسبب 
عرض النزاع على اجلهة القضائية املختصة إقليميا،  ، يتميف حالة عدم التوصل إىل حلأما ، الرتاضي

ا 76هذا ما تؤكد عليه املادة و   .من قانون املناجماألوىل  يف فقر
ا استثناءا عن املعدلة 07-05من القانون رقم  58نص املادة يف حني جند أن  ، حتمل يف طيا

 تعذر ، يف حالةاللجوء إىل التحكيم التجاري الدويلورأت احلل يف  ،قضاء العادياللجوء إىل ال
يسوی كل خالف بني الوكالة الوطنية لتثمني موارد احملروقات ":أنه تنص على أين ،التسوية الودية

أو النصوص /أو تنفيذ العقد أو عن طريق تطبيق هذا القانون و/، واملتعاقد ينجم عن تفسري و)النفط(
 "....املتخذة لتطبيقه، عن طريق إجراء تسوية ودية وفق الشروط املتفق عليها يف العقد

يتم عرضه على  ،نص هذه املادة أن نطاق اخلالف بني سلطة النفط واملتعاقدإذ يستشف من 
وال  ،الشروط املتفق عليها يف العقدمبراعاة جممل التسوية الودية،  فشلالتحكيم التجاري الدويل بعد 

 .شركة ذات أسهمكخيص ذلك املؤسسة الوطنية سونطراك،  
  .155دية، املرجع السابق، صرابح  -  1                                                           

ملنافسة 03-03من األمر رقم  من 63املادة  -  2   .، معدل ومتمم، مرجع سابقاملتعلق 
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على رقابة اليف  ،التحكيم التجاري الدويل دخول آليةأن  ،عليه يف هذا املقامجيب التنويه ما 
الرقابة القضائية،  عن سلوب بديلاأل هذاكان   فحىت وإنسلطة الضبط فيه نوع من التعقيد،  قرارات

لسرعة يف حل النزاع، املتسمة االقتصادية  العجلةعقبة يف طريق  األخريفال ميكن إنكار وقوف هذا 
 رقابتها على سلطة الضبط ممارسةيف من خالل قاضيها الوطين،  فيه إبعاد لسلطة الدولةملا إلضافة 

  .االقتصادي
إلجياب على اللعبة التنافسية ومن  ومن جانبنا نرى أن هذا التوجه يف التحكيم، قد يعود 
ت اليت يكفلها هذا األخري للعون  لعملية االقتصادية، وذلك من خالل الضما خالهلا الدفع 
اإلقتصادي وخصوصا املستثمر األجنيب ومتكينه من حقوقه، إال أن ذلك يبقى مرهون مبدى توافر 

ات الضبط االقتصادي على اإلستعدادات اخلرباتية والقانونية، كطرف مهم يف عملية التسوية سلط
  . للنزاع

 يكون هو منالقاضي اإلداري  أن هلذه الوكاالت، إالرغم الطابع التجاري و نه  نخلص للقولل
ما متيازات السلطة  ،صاحب اختصاص النظر يف قرارا سم متتعهما   مبعىن ،العامةيف حالة تصرفهما 

  .القانوين لتكييفهماطبيعة نشاطهما وليس ل اإلستناد
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سلطات الضبط االقتصادي إحالة قانونية ومؤسساتية لظاهرة العوملة االقتصادية  تشكل
دور جديد للدولة ك،  يتجه حنو اقتصاد السوقواستجابة قانونية هامة لسياق اقتصادي  ،واالجتماعية

ت بتبىن وانعكاسا واضحا ملرحلة معينة من ، التقليدية أدوات ضبط فعالة وتفضيلها عن أوجه املقار
ضمن مفهوم مبدأ  االندماجورغم ذلك استطاعت  ،احلاصل يف وظائف الدولة وهياكلهاالتطور 

بعة له يف املقابل ومع أن الربملان هو الذي ينشئها فهي، الفصل بني السلطات تتمركز  إذ ،ليست 
بعة من شكل قاعدي للسلطات كو فهي خارج اهلرم الربملاين، وليست هلا الصفة القضائية،  ا  أ

   .اإلدارية التقليدية
مبا يسمح  ،لقد جاءت هذه السلطات لتعكس بوضوح موضوع إعادة توجيه التدخل العموميو 

لتايل إنكار املصلحة العامة وحرية املنافسةحرتام التوازن بني املصاحل، وإجياد صيغ التوافق بني  ، و
 ،املوجهة لكل من اإلدارة والقضاء االنتقاداتجتاوز  كذلك  ق، ولتضمنفكرة حمو الدولة وانتصار السو 

  J. CHEVALLIERواحلياد يف ممارسة النشاط االقتصادي، كما قال األستاذ   الشفافية وضمان
لكن  ،هي هيئات بفضل خصائصها تلعب دورا وسطا بني اإلدارة والقضاء وال حتل حمل أي منهما" :

طري    . 1"االقتصادجاءت لتكمل ضرورة 
لعودة للتجربة اجلزائرية فقد مت جتسيد هذه اإلرادة، ولكن ولألسف دون اخلروج عن اإلطار  و

مع وحلد كبري املتمثل يف نقل آليات ليربالية وإفراغها من حمتواها، فإذا كانت النصوص تتشابه  ،العام
، وهو ما يعاب جد متباينةفإن احملتوى أو البيئة اليت تطبق فيها  ،النظام القانوين الفرنسييف مثيلتها 

لسلب على أداء القطاعات املضبوطة وتقويض  ،يف هذا اإلطارعلى التجربة اجلزائرية  ملا قد ينعكس 
اال   .دور املنوط 

ألساس وامل ،فرعية تساؤالتومن منطلق إشكالية البحث الرئيسية وما نتج عنها من  تمحورة 
احنصار الدور القضائي يف مواجهة سلطات الضبط االقتصادي يف سياق حقيقة  يفحول البحث 

جند أنفسنا مضطرين  ،ذلك؟ أسهمت يفوأي مربرات وعوامل  نظام ضبطي متطور وغري متجانس؟
  ،والقضاءسلطات البني هذه  مظاهر املواجهةأهم ما متيزت به يف بيان التدرج من خالل  ،ذلك لبيان

لتايل الوقوف على أهم املربرات والعوامل  كمحطات لقياس مدى هذا الرتاجع يف الدور القضائي، و
                                                           1 - J.Chevallier, Autorités administratives indépendantes et la régulation des marchés,Justices 

(Janvier-Juin) 1995,p 90.  
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، هذه الدراسةمسرية لبحث والتحليل خالل  قر طمت الت ويف هذا الصدد اليت أدت إىل هذه الوضعية،
كل من تسع   خلروج بنتائج لنا تسمح ،نقص واختالالتغموض و كتنف ذلك من أقد ما على 

ختامية تسهم يف جتاوزها ، علها تكون مرتكزا يف إعداد مقرتحات اجلانب الشكلي واملوضوعي
رة هذا البحث     . وتصحيحها، مبا يتوافق واملسعى من إ

إعادة ضرورة  ،سلطات الضبط االقتصادي به إىلاملعهود اقتضى االختصاص القمعي لقد ف
سس  ،التقليدي للسلطةيف التوزيع دية جوبشكل أكثر نظر ال كل بعيدة عن  و  واضحةوفهمه 

أن فكرة سلطات  غرية، األصيل اتهيف جمال اختصاصاجلزائي قاضي لل ءاقصواإلزامحة املاعتبارات 
من خالل تثبيت قاعدة عدم  ،الضبط االقتصادي أدت إىل نفي كل تقارب بني اإلدارة والقضاء

ة حقيقية للقاضي اجلزائي، رغم ما وجه حنو مزامحينبئ عن ت، األمر الذي استئثار القضاء بفكرة اجلزاء
، على القضاءمن معارضة من قبل بعض الفقه على غرار  - ولو من وجهة نظرية -القى هذا التوجه

ت القضائية ل تضمينها وعدمأساس عدم توفرها على متطلبات االستقاللية املنوطة للقاضي،  لضما
لس الدستوري ،الكافية ذا االختصاص، ورأى فيه من متطلبات فعالية وظيفة  إال أن ا الفرنسي قبل 
فهي عدالة خارج القضاء، وهو ما عرب عنه األستاذ  -كما سبق بيانه  -وذلك العتبارات عدة ،الضبط

ننا نشهد إعادة قراءة لنظرية الفصل بني السلطات واليت تقوم على حتويل  ،زواميية رشيد بقوله 
    .ة إلمتام مهامهاضرور كاختصاصات القاضي هلذه السلطات الضابطة،  

وردعه، السيما اللجوء للقضاء لالستفادة من حزمه إال أن ذلك ال مينع يف أحوال أخرى من 
القضاء االستعجايل من خالل الغرامات التهديدية، أين تعجز هذه السلطات على توقيعها، كما 

ن القمع أمام سلطات الضبط االقتصادي له من اخلصوص ،األمر كذلكيقتضي  يات، ما اإلقرار 
متدرجة من و حيث مكنها املشرع من قمع املخالفات بطرق شىت  يستدعي إضفاء مرونة أكثر،

ا إلجراءات امل ،شد ت املالية، و ، مهدة كالتحذير واالعذاربدءا  أن دراسة هذه  غريصوال إىل العقو
  : نذكر منها  النتائجالعديد من مسحت لنا بتسجيل العالقة 

ميثل طريقا بديال للدعوى القضائية بوجه العقاب اإلداري أصبح أين بعض الدول  على خالف .1
لقدر جند عام وللدعوى اجلزائية بوجه خاص،  أن املشرع اجلزائري يف هذا املقام مل يتوسع يف ذلك 

مهية هذا ا   .لنوع من اجلزاءالكايف الذي يليق 
كلما تعلق األمر جبرائم   ،مت حتويل االختصاصات اليت كانت تؤول للقاضي اجلزائي لفائدة اإلدارة .2

إدراكا من املشرع أن القاضي اجلزائي ال ميكنه إثبات املخالفات االقتصادية اليت  ،ذات طابع اقتصادي
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لط مل يعد  ،للمسؤولية اجلزائية لألعوان االقتصادينيأن النظام القانوين إىل إلضافة  ابع التقين،تتسم 
ن العقوبة اجلزائية أضحت ال تلعب أو  ،الضابطةدولة الإىل  املتدخلةمتالئم مع االنتقال من الدولة 

  . دورها الردعي
يعرف تطبيق مبدأ شرعية املخالفة نصوصا فضفاضة ومرنة، ومعظمها تشكل أخطاء مهنية  .3

ديبية أو مالية،   .ووفق مبدأ تدرجيلقواعد سري املهنة، تستحق عليها عقوبة 
ت .4 طري مسألة اجلمع بني العقو رغم مبادرته يف إقرار فادح لنظام  ،سکوت املشرع اجلزائري عن 

ملوازاة مع اجلزائيةالسيما أمام ، اجلمع ت اإلدارية املالية احملتمل فرضها    .شدة العقو
وكذا ، الضبطي جد هشة من خالل جتسيد حمتشم إلجراء االمتناع تبقى ضمانة حياد اجلهاز .5

  .مشاركة املقرر يف املداولةو املتمثلة يف حق التدخل التلقائي  ،ياده العضويحلعوامل مهددة 
ط االقتصادي من خالل استقاللية األعضاء املشكلني هلا مرهون استقاللية سلطات الضب نأ .6

بشرطي التعدد والتخصص، فمبدأ التعدد يضمنه تكريس مبدأ التشكيلة اجلماعية كضمانة أساسية 
سيس مصداقية هذه السلطات ستقاللية، أما معيار التخصص فهو لال من يساهم بشكل واضح يف 

    .من جانيب االستقاللية واملشروعية
نو ومؤقتا، .7 رأي على  غالبا يتوقف حكمهإذ  يتضح أن القاضي اجلزائي ال يلعب إال دورا 

   .سلطة الضبط املختصة تقنيا يف هذه املسائل
رز تسوية "يكتسح جمال الضبط هو أزامحة القاضي يف حقل اختصاصه بدلقياس م وجه آخر 

الهتمام كوظيفة مستلهمة   ،"النزاعات  فهذا االختصاصالكايف من قبل املشرع اجلزائري، مل حتظ 
ة، تتجاوز جمرد تسوية حياء ديناميكية حقيقية للعملية الضبطيهلذه الوظيفة منح وجها مستحد 

جتسد فعال ميالد منازعة بدون قضاء، فهي و إىل التأطري القطاعي على املدى البعيد،  خالف قائم
دف المتصاص ضغوطات القطاع  : وحل إشكاالته، لكن هذه املرة عن طريق االتفاقصالحيات 

ا الصالحيات البديلة عن العقاب ت   ،إ كالتحكيم واملصاحلة وتسوية اخلالفات، حفاظا على التواز
لنظر ألمهيته يف النظام االقتصادي احلر فهو  ،األساسية داخل القطاع، يظهر التحكيم أكثرها شيوعا 

ى املرونة والسرعة والفعالية، لذلك ميكن القول أنه أصبح من متطلبات يتوافق ومنطق الضبط القائم عل
  .قانون الضبط االقتصادي، السيما يف قطاعات حمددة دون غريها

ألساس على إرادة اخلصوم  ر مسألة مشروعية هذا االختصاص، املرتكزة  وهو األمر الذي أ
برام عقد وتنتهي حبكم، فقد وجدت لس الدستوري  وإقرار املشرع، تبدأ  اإلجابة عن ذلك لدى ا
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حتديد هذا  :توفر عاملنيالفرنسي، هذا األخري الذي أكد على هذه الصالحية من خالل اشرتاطه 
إلضافة إىل إحاطة ذلك االختصاص مبوجب قواعد قانونية خاصة ت اإلجرائية ،  جبملة من الضما

   .الضرورية
تتقاسم إىل جانب القضاء  هلذا االختصاصاملمارسة  السلطات الضابطةأضحت وعليه، فقد 

 احلسم فيه أين، وكأننا نشهد حالة من التنافس بني اجلهازين، لعادي، صالحية الفصل يف النزاعاتا
كال اجلهازين، وهو ما مت الوقوف على حقيقته املزا املقدمة من  وكذا  ،املتنازعةرادة األطراف  رتبطم

  :ليةاملواعلى ضوء النتائج 
أن سلطات الضبط االقتصادي هي حبكم نوع من القضاء املتخصص، األمر الذي أقنع حمكمة   .1

ذا النوع من النزاعات، مع أنه  ريس، ورأت فيها اعتبارات كافية لعدم اختصاص القاضي  استئناف 
 ،فإن اعتبار هذا االختصاص مبثابة نظام حتكيمي M.A- Frison Rocheوحسب األستاذة 

  .مسألة تثري الشك من منطلق انعدام أي اتفاق بني طريف النزاع حيدد وينظم اإلجراءات
حبدود القواعد املفروضة يف االتفاقية  االلتزامالذي جيد نفسه جمربا على خبالف القاضي العادي   .2

لول، وفق ا ميكنها من إجياد أنسب احلمبسلطة التقدير املمارسة التحكيمية املربمة بني األطراف، متلك 
حكام القاعدة القانونية، وإمنا جتاوزه  ،اإلنصافإعمال مبدأ  الذي يقتضي بدوره عدم التقيد 

  .لوضعيات ال يكون بوسع هذه األخرية التحكم فيها
بني التحكيم وفق  املزجأن التحكيم وفق أسلوب الضابط هو تكريس للشرعية والعدالة، مبعىن  .3

ارات التحكيمية وبني متطلبات مبدأ اإلنصاف، مما جيعل من القر  ،تطبيق القواعد العامة للقانون
   .الوظيفة الفقهية الصادرة  مبنزلة

لنسبة لغالبية األجهزة التحكيمية  إجراءاتة حتديد أليعرتي مس ل نقص فادحيسجت .4 التحكيم 
 .ستثناء سلطة ضبط الربيد واالتصاالت االلكرتونية

، العامأخرى للتحكيم أمام سلطات الضبط االقتصادي عن التحكيم يف القانون  ميزةنسجل  .5
ا اخلاصة،  جراءا قرارات غري قابلة للطعن القضائي والحيث تنفرد كل سلطة متلك هذه الصالحية 

     .والنقضالستئناف سواء 
ر أن هذا عتبا ،قابلة للمعارضة دون االستئنافمنازعات سلطات الضبط االقتصادي  أن .6

يف  لدرجة الواحدة يف التقاضي،امن تلك اليت أصدرته، على خلفية درجة األخري يرفع إىل جهة أعلى 
 .القضائية العادية تتم وفق درجتنياإلجراءات ذلك جند مقابل 
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ا جبتطورا قانونيا مسح للقاضي أبرز املشرع الفرنسي  .7  أمراعل ممارسة سلطات الضبط لصالحيا
 .املشرع الوطينعنه األمر الذي شذ  ،عاد ال خيرج عن متطلبات دولة القانون

بني كل من جهازي سلطات الضبط االقتصادي  مظاهر املواجهةجبانب ما مت التطرق إليه من 
جند مظهرا آخر للتكامل بينهما، إذ ينبين  ،والتفاوت يف درجات تراجع دور هذا األخري ،والقضاء

املعدل  03-03الذي تبناه املشرع اجلزائري من خالل اآلمر  ،على مفهوم الضبط هأساس هذا االجتا
أن تقوم بضبط السوق إىل جانب  ،واملتمم، والذي جييز هليئات عمومية أخرى كاجلهات القضائية مثال

  : صورتني لتجسيد هذا التكاملي وقد حدد املشرع اجلزائر  ،سلطات الضبط االقتصادي
من خالل  ،فتتمثل يف تكملة سلطات الضبط االقتصادي لعمل القاضي األوىلأما الصورة ف

متثلت يف إجراء  من أجل فض النزاعات املعروضة عليه، ،دعمه ببعض اإلجراءات اليت حيتاج إليها
إلضافة إىل، وإجراء حتويل امللفات إىل القضاءتقدمي االستشارة  . إجراء نشر القرارات القضائية ، 

وهنا يربز  ، للغاية ةملح ضرورةفرضية استنجاد القاضي مبجلس املنافسة من جيعل  األمر الذي
لس املنافسة يت ،الدور التكاملي    :وهو ما مسحت الدراسة بتسجيله من خالل ما 

ال الضبطي يؤكده الواقع العملي قبل النصوص، فهو  .1 حنصار صالحيات القضاء يف ا أن القول 
لنمطية يف التفكري والتحليل، األمر الذي ال  نأي، للقوانني والقضاءالفهم التقليدي مازال أسري  ميتاز 

على حتقيق املنفعة العامة، وكذا السهر على مسايرة كل  وما تتطلبه من حرص ،خيدم الوظيفة الضبطية
  .ما هو مستجد يف هذا النطاق، مما يعين حتول عميق يف امليدان القضائي

من فهي ، مكفول لسلطات الضبط االقتصادييبقى االختصاص األصيل يف عملية الضبط أن  .2
ختصاصات ضبطية غائبة متاما لدى القاضي،  توقيع غرامات ضد  هذا األخري بوسع ليس إذتتمتع 

متاشيا مع ظاهرة إزالة التجرمي، كما أن القاضي اجلنائي الذي كان حيق  ،مرتكيب املخالفات التنافسية
ائيا عن هذه القضاله ت   .سليط هذه الغرامات مت استبعاده 
 قاضي على جملس املنافسة دون سواه، وال يبدي هذا األخري للربة اخلإجراء تقدمي املشرع  قصر .3

لس قد درس القضية املعنية ،احلضوري االستماعرأيه إال بعد إجراءات   .إذا كان ا
لنسبة  عطفا علىو  ومشاركتها يف فض  ،للقاضيالدور املكمل لسلطات الضبط االقتصادي 

يف تكملة القاضي تتجسد  الثانيةالصورة واليت ختص جماالت رقابتها، فإن  ،النزاعات املعروضة عليه
ودعوى  ،عن طريق دعوى إبطال املمارسات املنافية للمنافسة ،لعمل سلطات الضبط االقتصادي
إلضافة إىلالتعويض عن األضرار الناجتة عنها اليت ترفع ضد  ،ذات الوصف اجلزائيالدعاوى  ، 
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على حقيقته ضمن  سنقفوهو ما  ،العديد من املخالفات املرتكبة يف بعض القطاعات املضبوطة
 : اآلتيةالنتائج 

أل  .1 خص سلطة العقاب، أن الصالحيات الشبه القضائية املخولة لسلطات الضبط االقتصادي و
ا تبقى إدارية ينتفي فال تعدو أن تكون سوی جمرد استثناء،  وأن  ،الطابع القضائي عنهاقرارا

للسلطات فمىت وجد قضية ال يسمح ، االختصاص القضائي تعود واليته يف النهاية للقاضي
   .املختص القضاءمباشرة إىل  أرجعناهالتدخل فيها  الضابطة

ممارسة منافية للمنافسة، سواء كانت التزام أو اتفاق أو عقد  للقاضي رفض إبطالحيق ه ال أن  .2
 أين، كونه يتمتع بسلطة إبطال كل االتفاقيات اليت طابعها منافيا للمنافسةل خمتص،حبجة أنه غري 

كمله، ويف هذه احلالة يبحث القاضي إذ كان  بطال شرط من شروط االتفاق دون إبطاله  يقوم 
  .الشرط املتنازع عليه جوهر أم ال

صفة االبتكار والتجديد، من أجل  يتوفر علىأن الوظيفة الضبطية تستوجب على القاضي أن   .3
ال االقتصادي وبكل تعقيداته   .استيعاب ا

الذين تعاونوا وأولئك لون جزائيا فإن األلسنة تنطق، و ديثة تبني أنه كلما توبع املسؤ التجربة احلأن   .4
م، من أجل االستفادة  ،يكشفون ويبشرون بكل التفاصيل حول املمارسات املنافية للمنافسة ملؤسسا

ت  .من ختفيف العقو
ت صرحية للمتعاملني يف مواجهة سلطة التحقيق، السيما ا  .5 لقسرية منها،  نسجل غياب لضما

ا إجراءات  ممهدة ملرحلة املتابعة واحتمال العقاب، أكيد واألمر كذلك عند ممارسة خطرية و كو
ت ،التدابري التحفظية   .مما جيعل املشرع ينقل اآلليات بدون ضما

تشريع املنافسة أشار  ،خبالف املشرع الفرنسي الذي رفض منح صالحيات حتقيق هلذه اهليئات .6
احلصول على  اشرتاط مع عدمفحص املستندات واستالمها وحجزها، لجملس املنافسة بصالحية 

ئق يف أي مكان وجدت،  ترخيص من القضاء،  لس ميكن له حجز الو ما هذا و وهو ما يفيد أن ا
  .تناقضا مع قانون اإلجراءات اجلزائية املعد من النظام العاميعد 

لتق .7 ادم، لكون أن مدة التقادم يف املادة املدنية حددها يسقط حق العون املخالف يف التمسك 
لقضاء يف حالة  ،املشرع خبمسة عشر سنة، وهنا تبدو معقولية ومنطقية استنجاد جملس املنافسة 

  .تقادم الدعوى أمامه
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الذي تعد غري كافية، األمر زين يقدر بعض املختصني أن مظاهر التعاون بني اجلهاهذا و 
ال للتفكري  هذا من جهة،  االقتصادييف وسائل أخرى تتماشى ومتطلبات الضبط يستدعي فتح ا

قد يغفل مراعاة عدة مبادئ دستورية  ،هذا التكاملة أخرى، فاملشرع وهو بصدد تكريس ومن جه
لغة األمهية واحلساسية ا وتشريعية  الدور من  تقوضاليت  اإلشكاالت، وهو ما أفرز نوعا من سبق بيا

  : نذكر بعضها يف اآليت حتقيقه املأمولالتكاملي 
ال أ  .1 زاحة القضاء من ا ، بل حكم إطالقهلصاحل جملس املنافسة ليس على  االقتصادين القول 

لس يقف عاجزا عن ضمان تنفيذ قراراته  ه الواقع قبل مضامني النصوص، كيفينفي دون من ال وا
الغرامة كعقوبة إدارية مسلطة على العون االقتصادي املخالف ال ميكنها وضع فلقضاء،  استنجاده

 اقرتافيف  من أجل االستمرار كوسيلةحد للممارسة غري املشروعة، بل تستغل يف أغلب األحوال  
  .     املزيد من املمارسات املنافية للمنافسة

، وهذا ما حيدث غالبا يف ال يثري أي إشكال اجلهازينعن واحلكم الصادرين التوافق بني القرار أن  .2
لس قبل رفع الدعوى أمام  ا القضاءحالة إخطار ا ، مع االستثمار يف عناصر اخلربة اليت ميتاز 

ل   .هي من حتدث إشكاالت عويصة للغايةف احلالة العكسية أما، س يف تنوير قناعة القضاءا
سة  املمارسات املنافية للمنافلنظر يف  أن املشرع يرفض ضمنيا تدخل القضاء من الواضح .3

ا لس املنافسة، إال أن األمر إلزامية حصوهلا على ترخيص من جم فرض على واقتصاره، املرخص 
على مدى استجابة هذه املمارسات للمعايري اليت وضعها املشرع نظري احلصول على  متوقف

خلصوص معيار الرتخيص، فلمجلس املنافسة السلطة التقديرية الكافية  لتقييم صدقية هذه املعايري، و
حتقيق التطور االقتصادي الذي حتدثه هذه  املمارسات، والذي يقع عبء إثباته على مرتكيب هذه 

   .املمارسات
على املدعي، مما يؤثر سلبا على مسامهة القاضي يف تقرير إثبات املمارسة غري املشروعة يقع عبء   .4

خشية  ،هعزوف املتضررين من هذه املمارسات عن رفع دعواهم أماماألحكام املناسبة، من خالل 
   .عدم متكنهم من تقدمي األدلة املقنعة

نسجل نقائص أخرى تقف عثرة يف سبيل حتقيق الدور التكاملي بني اهليئتني، من قبيل خيالية   .5
والغموض يف حتديد على خلفية عالنية جلسات احملاكمة أمام القضاء، لسر املهين، احملافظة على ا

إلضافة إىل إغفال ضمانة الدفاع أمام الغرفة التجارية  اجلهة الناظرة يف مسؤولية جملس املنافسة، 
   .لس قضاء اجلزائر العاصمة
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ا تشريع املنافسة، إال أنه أغفل اإلشارة إىل ضمانة  .6 االستعانة مبمثل  رغم اخلصوصية اليت ميتاز 
وهذا خبالف ما أكدته املادة  ،ن أمامها يف القرار الصادر عن جملس املنافسةأمام اجلهة املطعو  ،قانوين
 دائما لضرورة االستنجادمما يدفعنا ، أمام جملس املنافسة ذلكمن ذات األمر، على أحقية  30

 .لقواعد اإلجرائية العامة
ألية رقابة لطاملا عدت فكرة استقاللية سلطات الضبط االقتصادي، اليت تقتضي عدم اخلضوع و 

رة يف مدى حصانتها من الرقابة القضائية، غري أن األمهية البالغة  سية وال وصاية إدارية، نقطة اإل ر
لتأطري القانوين  عتباره وسيلة قانونية وقضائية، تسمح له  اليت يكتسيها هذا املبدأ الدستوري، 

ح كل عملية ضبطية، جعل انتفاء لتصرفات هذه السلطات يف ظل احرتام القانون، وعامل مهم لنجا 
لتايل فإن االستقاللية ال تسري يف مواجهة الرق سم دولة القانون، و ابة هذه احلصانة أمرا حتميا 

من غري نكران ما قد يعرتي تكريس هذا املبدأ العديد من  ،تناقضها القضائية وال تتقاطع معها أو
ا االنتقاص من حقوق املتع امل االقتصادي، ويف هذا السياق نستحضر مقولة الشوائب، اليت من شأ

     1GUY CANIVET : األستاذ
« Une Régulation Efficace Impose Une Réduction Des  Garanties » ت يف القانون الضبطي  ،وعلى هذا األساس، ميكن الوقوف على حقيقة استقبال الضما

  : السيما خلفية الضمانة القضائية يف شقها الرقايب املستحدث كأبرز ما مسحت به الدراسة
لس الدستوري اجلزائري عاجزا حىت للفصل يف مسألة دستورية سلطات الضبط أنه   .1 إذا كان ا

لتايل فالبحث عن األساس  لنسبة خلضوعها للرقابة القضائية، و االقتصادي، فاألمر ال خيتلف 
لضرورة إىل العودة ألحكام الدستور من جهة، ومن جهة أخرى الد ستوري هلذه الرقابة سوف يدفعنا 

حكام الدستور ومدى تطابقهما  .مقارنة خمتلف النصوص التأسيسية هلذه السلطات 
عطاء فرصة  ،يتوزع نطاق االختصاص الرقايب بني دعويني أساسيتني  .2 تسمحان من خالهلما 

سلطات، تتجلى إحدامها يف رقابة مدى شرعية القرارات الصادرة عن سلطات لتأطري عمل هذه ال
من خالل دعوى اإللغاء، يف حني جتعل الثانية القاضي اإلداري يظهر يف صورة  ،الضبط االقتصادي

                                                           1 - CANIVET  Guy,  « Propos  généraux  sur  les  régulateurs  et  les  juges »,  in  Marie-  
Anne FRISON-ROCHE(s/dir.), Les régulations économiques: légitimité et efficacité,  Presses 
de sciences Po et Dalloz, Paris, 2004,  p. 188. 
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عن األضرار الناجتة عن التصرفات املادية والقانونية هلذه السلطات يف مواجهة   ،قاضي للتعويض
  .املتسببني فيها

إلدارة التقليدية للدولة بني حاليت التقارب والتباعد،   .3 رغم التأرجح يف عالقة النموذج الضبطي 
ستقرائنا لعموم نصوصها القانونية  وما تشكله من متاثل يف أسباب وشروط رفع الدعوى، إال أنه 

ا، فإن كان التباين احلاصل يف مدى إمكانية تقدمي الطعن ضد قر  ،يتأكد مبا ال يدع جماال للشك ارا
  . املشرع مل يعرف له موقف موحدا، فإن األمر على خالف ذلك لدى جملس الدولة

تشهد الرقابة القضائية على قرارات سلطات الضبط االقتصادي، خروجا عن القواعد العامة   .4
عل هذه الرقابة لنسبة للقرارات اإلدارية الصادرة عن اإلدارة العامة التقليدية، مما جي ،املألوفة واملقررة

ويف تكريس نظام   كل من التظلم اإلداري املسبق،يتحدد يف ،القضائية تظهر بطابع استثنائي ومتميز
  . متباين يف حتديد مواعيد الطعن القضائي، وكذا يف مسألة وقف تنفيذ القرارات

ت الضبط  حيصل وأن أشار املشرع اجلزائري إىل حتديد طبيعة الطعون املوجهة ضد قرارات سلطامل .5
االقتصادي، وال اجلهة القضائية اليت يؤول إليها االختصاص يف جمال دعاوى القضاء الكامل، مما يثري 

لبحث عن أشخاص املسؤولية، التدقيق يف القاضي املختص  ،إشكاالت كثرية السيما ما تعلق منها 
 .بنظر الدعوى،  وكذا حتديد نظام املسؤولية الواجب التطبيق

طري وتنظيم النشاط االقتصادي احلر، جعلته ودون تردد يقرر اقتداء رغبة من املش .6 رع اجلزائري يف 
لس قضاء  ،س ذلك على حسن سري إدارة العدالةالذي أس ،بنظريه الفرنسي منح الغرفة التجارية 

اجلزائر العاصمة، صالحية النظر يف املنازعات الناشئة عن قرارات جملس املنافسة، ليشكل االختصاص 
رزا لتأكيد التعايش بني األقطاب القضائية ،املستحدث للقاضي العادي  .منوذجا 

حيتم ة قرارات جملس املنافسة، أن نقل االختصاص من القضاء اإلداري إىل القضاء العادي يف رقاب .7
أساسا على تقنيات ومنهج القانون  املبنية ،لتكيف مع أساليب القضاء اإلدارياهذا األخري  على

  . اإلداري
ن الغرفة إعتبار النموذج اجلزائري قائم على التخويل الرقايب اإلميائي للنموذج الفرنسي، ف .8

لس قضاء اجلزائر على رقابة  هااقتصار  يفلن تتخط حدود عيب احملكمة الفرنسية،  ،التجارية 
 .فحسبسلطة التعديل على املبادئ اإلجرائية  قصركذا حمدودة ال تتجاوز تقدير اخلطأ الواضح، و 

فيه نوع من  ،أن دخول آلية التحكيم التجاري الدويل يف الرقابة على قرارات سلطة الضبط  .9
ملقابل يقف عقبة يف طريق  التعقيد، فحىت وإن كان التحكيم أسلوب بديل عن الرقابة القضائية، فهو 
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إلضافة ملا فيه   -القاضي الوطين-إبعاد لسلطة الدولةمن العجلة االقتصادية والسرعة يف حل النزاع، 
 .يةالضبط هذه السلطاتعلى  هيف ممارسة رقابت

ملظاهر املواجهة املتعددة بني عملية تقييم سة وما مسحت به من رامسرية الد أنفيه الشك مما و 
ومدى الرتاجع يف الدور القضائي سلطات الضبط االقتصادي والقضاء، ومن مث الوقوف على حقيقة 

لعديد من السلبيات أو اإلشكاليات ذات الطبيعة اخلروج مكنتنا من ، يف مواجهة هذه السلطات
   : ، وقد جاءت كاآليتجتاوزهاعلها تسهم يف ، وخلصنا إىل إعداد مقرتحات املتخصصةو العامة 

مشكل عدم دستورية رقابة القاضي اإلداري على أعمال سلطات الضبط االقتصادي،  تاليفأن   .1
  .143يف مادته  1996ال يتم إال عرب الرجوع إىل املبدأ الدستوري الذي جاء به دستور سنة 

ما هو مقرر مبوجب و مبا يتوافق  ،أن يعمد إىل توحيد آجال الطعون ملشرع األجدران ك  .2
لنسبة العامةاألحكام   كجانبللعون االقتصادي،  ، وذلك من أجل تبسيط إجراءات التقاضي 

  . لسلطات الضبط االقتصاديمقارنة حبجم الصالحيات املعهودة  ،أضعف يف املنازعة اإلدارية
التعدادي املعتمد، والذي مل لقانوين الناتج عن تبين املعيار الفراغ اضرورة تفطن املشرع حلجم   .3

فعال يقوم على  احلاجة امللحة إىل إقرار معيار يستدرك حىت بعد إصالح املنظومة اإلجرائية، لتظهر
   .فكرة الشخص املعنوي مبدلوله العام

يتم مبوجبه  ،قانون مالئم دعوا إلعادة النظر يف موقفه احلايل والبحث عنم املشرع اجلزائريأن   .4
ومسؤولية سلطات الضبط االقتصادي بصفة خاصة، وعدم  ،التعامل مع املسؤولية اإلدارية بشكل عام

ا من سؤولية هذه األجهزة العامةللحكم مب ،الوقوع يف صعوبة إسقاط قواعد القانون املدين ، خمافة إفال
لتايل املساس حبقوق املتعاملني  .االقتصاديني وحصوهلم على التعويض حتمل مسؤوليتها، و

لفصل يف الطلبات اخلاصة  ،أن احلل األمثل واألنسب ملعاجلة مسألة حتديد جهة االختصاص  .5
ألشخاص واملؤسسات، هو أن تتوالها قرارات جملس املنافسة اليت تلحقها  ،لتعويض عن األضرار

لتأكيد حقوق املتقاضيني من جهة، ذات اجلهة الناظرة يف قرارات جملس املنافسة، فهو ما  سيضمن 
  .وتاليف تشتت املنازعة الواحدة أمام جهتني قضائيني

طري خاص  ،أبعادهاكل كان على املشرع اتقاء الطريق اإلميائي والنظر إىل الوسائل ب  .6 من ضمان 
ال االقتصادي على حد نظرة بعض  خرى  ، واالستئناس بتجارب الدول األاألساتذةللقضاء يف ا

ال الضبطيمن خالل  إلجنليزية،كا  Compétitionعلى صورة  ،إنشاء سلطة قضاء متخصصة يف ا
Appeal Tribunal، تضمن استمرارية ال متناهية للعملية الضبطية.  
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أين تفتقد النصوص لتحديد املخالفة  ،على املشرع مراعاة الغياب الواضح يف الركن الشرعي  .7
لتعسف املقارب  ركة السلطة التقديرية لسلطة الضبط لتحديدها، وهو ما قد يوصف  بشكل دقيق، 

 .يلتعسف القاض
حلقوق اإلنسان واملواطن ملبدأ التناسب، يستوجب على  متاشيا مع إقرار اإلعالن العاملي .8

ت، وال من خالل االلتزام  ،املبدأالسلطات الضابطة أن تراعي احرتام هذا  ملعقولية يف توقيعها للعقو
ت كمبدأ مضاد للتناسب   .ختضع من جهة أخرى ملبدأ آلية العقو

 هميلك ملامن األسلم لو مت التنصيص على استبعاد مشاركة املقرر على األقل يف إحدى املرحلتني،  .9
 .دار القرارل لعون على حساب آخر يف إصيقدرة املمن هذا األخري 

ملشرع اجلزائري أخذ مسألة ختتكريسا ملبدأ حسن سري  .10 ويل النظر يف مرفق العدالة، جيدر 
الصادرة عن سلطات الضبط االقتصادي للقضاء العادي، ممثال يف جملس قضاء  ،القرارات التحكيمية

  .اجلزائر العاصمة
التحكيمي تسبيب  املعهود هلا ممارسة االختصاص ،جيب على سلطات الضبط االقتصادي .11

ا، رغم سکوت النصوص عن فرضه، لتمكني اجلهة القضائية من فرض رقابتها على مدى  قرارا
 . األخريةمشروعية هذه 

ملسألة قابلية قرارات سلطات الضبط االقتصادي  ،أن املشرع اجلزائري مدعو ملراجعة جدية .12
عند حرفية النص وتغليب مبادئ  ملزم بعدم الوقوف -منهالسيما اإلداري - للطعن، كما أن القاضي

 .من خالل تقدمي نقائص النص القانوين ،مسامهة منه لبناء دولة القانون ،العدالة
قي سلطات الضبط  ،ربةاخلمن الناحية العملية حيبذ لو يتم تعميم إجراء تقدمي  .13 على 

 .كذلك  االقتصادي على غرار جملس املنافسة، وذلك بصفتها حتمل وصف الصديق الفضويل
، ومت املسؤوليةالبطالن و منحصرا  يف دعاوى جلزائري جعل دور القاضي اجلزائي أن املشرع ا .14

ملشرع تعزيز دوره  ائيإزاحته بشكل شبه  من جمال املنافسة بفعل تقنية إزالة التجرمي، فكان أحرى 
  .  تقويضهوليس 

 املنافسة لسن يرتك دور التكاملي والتوزيع العقالين لالختصاصات، يقتضي لل اتدعيم .15
متياز،  ة يف املنظومة املؤسساتية، ميارسوالطبيعيمكانته القانونية  صالحياته كسلطة إدارية استشارية 

ت للمخالفات من واجبات القاضي األساسية لعقو  .يف حني يبقى التصدي 
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ذه املمارسات،  أمام التوسع يف توزيع االختصاص، نرى أنه كلما كانت الرقابة يف جمال ضيق هل .16
كلما حتققت الفعالية يف جمال مكافحة املمارسات املنافية للمنافسة، ويتم ذلك بتحديد جمموعة من 
لتجربة الفرنسية  احملاكم للنظر يف هذه الدعاوى، إقتداء مبا مت يف جمال محاية املستهلك، واألخذ 

ال    .املتقدمة يف هذا ا
 وتنظيم عمل جملس املنافسة يف تسيري ،ي وقع فيه للتناقض الذكان على املشرع وتفاد .17

كأن جيعل جلسات القضاء يف هذه   ،أن يتعامل مع ذلك بشكل من احلذر ،خبصوص سرية اجللسات
حلياء مثال، لكسب ثقة املتعاملني االقتصاديني ،القضا ا يف اجلرائم املخلة   ،حتديدا كتلك املعمول 

لتايل    .أمام القضاء للجوءمنحهم مطلق احلرية و
يؤدي ويقلل من حجم القرارات املتناقضة، كما  ،ما نراه كحل يضمن توحيد االجتهاد القضائي .18

 إبطال قرارات جملس املنافسةهو أن يعهد لنفس اجلهة الناظرة يف دعوى  ،إىل كفالة حقوق املتقاضني
 .النظر يف دعوى التعويضصالحية 

ملشرع  .19 ، من أجل تساوي املراكز القانونية للخصوم االستعانة مبدافعاحلق يف  تعميمكان أحرى 
أمام اجلهة القضائية املختصة، فمزاعم اخلصوم والرد على األقوال، وكذا وسائل اإلثبات واألسانيد 

ألدلة املضادة، ال ميكن أن تتحقق بدون محاية  االعتمادواحلجج، اليت مت  عليها ومناقشتها ومقابلتها 
 .نمن رجل للقانو 

هو تسجيل حضور الدور القضائي   أن الثابت يف األمر ،م ميكن القولتقدما على ضوء كل 
كانت اإلدارة التقليدية فإن  قبل وبعد استحداث سلطات الضبط االقتصادي،  ،كضمانة دستورية

السلطة هلا السلطة املطلقة يف اختاذ كل القرارات اإلدارية الضابطة، إعماال ملبدأ امتيازات رخييا 
ا يف العامة، وليس للقضاء سو  دون إنزال سلطانه على  ، منإطار مبدأ املشروعيةى مطابقة تصرفا

أكثر  متميزأصبحت هذه األخرية تتسم مبنظور جديد و و بعدها فاألمر تغري املسألة املعروضة عليه، 
 كمتغري أساسي  طةهذه السلطات الضاب ا تثبا وعزما، أسهم يف تطوره الشكل والبنية اليت جاء

 ،من االختصاصاتقتطع جزءا ت، أن ابفضل االستقاللية واحلياد اليت منحت هل ت، استطاعوجديد
فيه كل  جتتمعاإلدارة والقضاء، كل من ألمس القريب جزءا ال يتجزأ من وظائف   تكاناليت  

  .بطيةالض اهالتنظيمية والرقابية والتنازعية، كمقتضى ضروري ملمارسة مهام الصالحيات
واملنهجية  من التعامل ،اجلديد األسلوبفاملؤكد أن طبيعة العمل الضبطي هي من فرضت هذا 

حنصار الدور، فهذا األكثر حكامة واحرتافية، صادفها تفهم من قبل القضاء لطبيعة  الدور القول 
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لشكل الذي ةملموسحقيقة  تن كانإو  الرقايب للقاضي املبدأ  امسامهة هذ يقوض من، فليس 
العمل هم يف دمقرطة ويسمبا يضمن رقابة واسعة للمشروعية وحيفظ سيادة القانون،  ،الدستوري

  .واالقتصاديةتنمية احلقوقية لل تدعيما يالضبط
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    المصادر -أوال
  /Iالقرآن الكرمي   
  النصوص القانونية/ نيا
  /I الدساتري:    

 08 صادر يف، 76ج ر ج ج، عدد ، 1996ديسمرب  07مؤرخ يف ، 1996دستور سنة  .1
لقانون رقم 1996ديسمرب  ، ج ر ج ج، 2002أفريل  10، مؤرخ يف 03-02، املعدل 

نوفمرب  15ؤرخ يف م، 19-08، والقانون رقم 2002أفريل  14 يف، صادر 25عدد 
، 01-16، والقانون رقم 2008نوفمرب  16 يف، صادر 63، ج ر ج ج، العدد 2008

  .2016مارس  07 يف، صادر 14دد ع ،، ج ر ج ج2016مارس  06ؤرخ يف م
  1978الدستور اإلسباين لسنة  .2
  1976الدستور الربتغايل لسنة  .3
  الدستور اإليطايل .4

  /II القوانني:  
ختصاصات جملس الدولة 1998ماي  30، مؤرخ يف 01-98رقم  القانون العضوي  .1 ، يتعلق 

لقانون 1998يونيو  01، صادر يف 37وتنظيمه وعمله، ج ر ج ج، عدد  ، معدل متمم 
أوت  03، صادر يف 43،ج ر ج ج، عدد2011يوليو  26، مؤرخ يف 13- 11العضوي رقم 

2011.  
، املتضمن القانون األساسي للقضاء، 06/09/2004املؤرخ يف  11- 04القانون العضوي رقم  .2

  .08/09/2004، صادر بتاريخ 57ج، عدد.ج.ر.ج
إلعالم، ج ر ج ج، 2012جانفي  12، مؤرخ يف  05-12القانون العضوي رقم   .3 ، يتعلق 

 .2012جانفي  15، صادر يف 02عدد 
ألسعار، ج ر ج ج، عدد 1989جويلية  05، مؤرخ يف 12-89القانون   .4 ، 29، يتعلق 

    ). ملغى( 1989جويلية  19ادر يف ص
، يتضمن القانون األساسي للقضاء، 1989ديسمرب 12، مؤرخ يف 21-89القانون رقم   .5

ملرسوم التشريعي رقم 1989ديسمرب  13، صادر يف 53ج، عدد.ج.ر.ج ، معدل ومتمم 
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، 1992نوفمرب  26، صادر يف 77ج، عدد.ج.ر.، ج1992نوفمرب  21، مؤرخ يف 92-05
، صادر يف 57ج، عدد.ج.ر.، ج2004سبتمرب 06، مؤرخ يف 11-04لقانون رقم ملغى 

 .2004سبتمرب  08
حملاكم اإلدارية، ج1998ماي  30، مؤرخ يف 02- 98قانون رقم ال .6 ج، .ج.ر.، يتعلق 

 .1998جوان  01، صادر يف 37عدد
ء2002فيفري  05، معدل ومتمم، مؤرخ يف 01-02القانون رقم   .7 لكهر وتوزيع  ، يتعلق 

، معدل ومتمم 2002فيفري  06، صادر يف 08الغاز بواسطة القنوات، ج ر ج ج، عدد 
 31، صادر يف 78، ج ر ج ج، عدد2014ديسمرب  30مؤرخ يف  10-14لقانون رقم 

ألمر رقم 2014ديسمرب  ، ج ر ج ج، 2015يوليو  23، مؤرخ يف 01- 15، معدل ومتمم 
  .2015يوليو  23، صادر يف 40عدد

، ج ر 2003يتضمن قانون املالية لسنة ، 2002ديسمرب  24مؤرخ يف ، 11-02قانون رقم ال  .8
، 08-13، معدل ومتمم مبوجب القانون رقم 2002ديسمرب  25، صادر يف 86ج ج، عدد 

، صادر 68،ج ر ج ج، عدد2014، املتضمن قانون املالية لسنة 2013ديسمرب  30مؤرخ يف 
  .2013ديسمرب  31يف 

، ج ر 2003يتضمن قانون املالية لسنة ، 2002ديسمرب  24مؤرخ يف ، 11-02قانون رقم ال  .9
، 08-13، معدل ومتمم مبوجب القانون رقم 2002ديسمرب  25، صادر يف 86ج ج، عدد 

، صادر 68،ج ر ج ج، عدد2014، املتضمن قانون املالية لسنة 2013ديسمرب  30مؤرخ يف 
  .2013ديسمرب  31يف 

لقواعد العامة املطبقة على عمليات 2003يوليو  19، مؤرخ يف 04-03القانون  .10 ، يتعلق 
 .2003يوليو  20، صادر يف 43استرياد البضائع وتصديرها، ج ر ج ج، عدد 

، يتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية 2003جويلية  19، مؤرخ يف 10-03قانون رقم ال .11
لقانون رقم 2003و يولي 20، صادر يف 43ج، عدد .ج.ر.املستدامة، ج ، معدل ومتمم 

، يتعلق بتسيري املساحات اخلضراء ومحايتها وتنميتها، 2007ماي  13، مؤرخ يف 07-06
  .2007ماي  13، صادر يف 31ج، عدد .ج.ر.ج
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 10، صادر يف 07ج، عدد.ج.ر.، ج2004نوفمرب  10، املؤرخ يف 15-04القانون رقم  .12
، املتضمن 1966جوان  08، املؤرخ يف 156-66يعدل ويتمم األمر رقم ، 2004نوفمرب 

ت   .قانون العقو
ج، .ج.ر.، ج احملروقات قانون املتضمن 2005أبريل 28املؤرخ يف  07-05 رقم القانون .13

ألمرواملتمم املعدل، 2005جوان 19، صادر يف 50عدد  29املؤرخ يف  10- 06 رقم ، 
 رقملقانون  واملتمم املعدل، 2006يوليو  30، صادر يف48ج، عدد.ج.ر.، ج2006يوليو
ـ، 2013فرباير  24، صادر يف11ج، عدد.ج.ر.، ج2013فرباير  20املؤرخ يف  13-01

لقانون  ، املتضمن قانون املالية لسنة 2014ديسمرب  30املؤرخ يف  10-14 رقممعدل ومتمم 
ألمر 2014ديسمرب  31، صادر يف78ج، عدد.ج.ر.، ج2015 - 15 رقم، معدل ومتمم 

ج، .ج.ر.، ج 2015، املتضمن قانون املالية التكميلي لسنة 2015يوليو  23املؤرخ يف  01
لقانون 2015يوليو  23، صادر يف 40عدد  30املؤرخ يف  18- 15 رقم، معدل ومتمم 

 31، صادر يف72ج، عدد.ج.ر.، ج2016، املتضمن قانون املالية لسنة 2015ديسمرب 
لقانون 2015ديسمرب  ، املتضمن 2016ديسمرب  28املؤرخ يف  14-16 قمر ، معدل ومتمم 

، معدل ومتمم 2016ديسمرب  29، صادر يف77ج، عدد.ج.ر.، ج2017قانون املالية لسنة 
، 2018، املتضمن قانون املالية لسنة 2017ديسمرب  27املؤرخ يف  11-17 رقملقانون 

لقانون 2017ديسمرب  28، صادر يف76ج، عدد.ج.ر.ج  14- 19 قمر ، معدل ومتمم 
، 81ج، عدد.ج.ر.، ج2020، املتضمن قانون املالية لسنة 2019ديسمرب  11املؤرخ يف 
 .2019ديسمرب  31صادر يف

، يتضمن قانون اإلجراءات املدنية 2008فرباير  25، مؤرخ يف 09- 08القانون رقم  .14
 .2008أفريل  23، مؤرخ يف 21واإلدارية، ج ر ج ج، عدد

، يتعلق حبماية املستهلك وقمع الغش، 2009فيفري  25يف ، املؤرخ 03- 09القانون رقم  .15
 .2009مارس  05، صادر يف 15ج، عدد .ج.ر.ج
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جلمعيات، ج ر ج ج، عدد 2012جانفي  12، مؤرخ يف 06-12القانون رقم  .16 ، يتعلق 
  ،2012جانفي  15، صادر يف 02

لنشاط السمعي 2014فيفري  24مؤرخ يف  04-14القانون رقم  .17 البصري، ج ر ج ، يتعلق 
 .2014مارس  23، صادر يف 16ج، عدد 

، يتضمن قانون املناجم، ج ر ج ج، عدد 2014فيفري  24، مؤرخ يف 05-14القانون  .18
ألمر رقم 2014مارس  30، صادر يف 18 ، 2007مارس  01، مؤرخ يف 02-07، معدل 

لقانون موافق . 2007مارس  07، صادر يف 16يتضمن قانون املناجم، ج ر ج ج، عدد  عليه 
، صادر يف 26، يتضمن قانون املناجم، ج ر ج ج، عدد 2007أفريل  17، مؤرخ يف 07-04
  .  2007أفريل  22

لتوقيع 2015فرباير  01، مؤرخ يف 04-15القانون رقم  .19 ، حيدد القواعد العامة املتعلقة 
  .2015فرباير  10، مؤرخ يف 06والتصديق االلكرتونيني، ج ر ج ج، عدد

لربيد 2018ماي  10مؤرخ يف  04-18ون رقم القان .20 ، حيدد القواعد العامة املتعلقة 
 .2018ماي  13، صادر يف 27واالتصاالت االلكرتونية، ج ر ج ج، عدد 

، املتضمن قانون اإلجراءات املدنية، 1966جوان  08، مؤرخ يف 154- 66األمر رقم  .21
مم وامللغى مبوجب القانون رقم ، املعدل واملت1966جوان  09، صادر يف 47ج، عدد.ج.ر.ج

 .، املتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، مرجع سابق08-09
ت، ج ر ج ج، عدد 66يونيو  08، مؤرخ يف 156- 66األمر رقم  .22 ، يتضمن قانون العقو

  . ، معدل ومتمم1966يونيو  11، صادر يف 49
إلجراءات اجلزائية، ج ر ج ، يتضمن قانون ا66يونيو  08، مؤرخ يف 155- 66األمر رقم  .23

 .، معدل ومتمم1966يونيو  10، صادر يف 48ج، عدد 
، يتضمن القانون املدين، ج ر ج ج، عدد 1975سبتمرب  26، مؤرخ يف 58- 75األمر رقم  .24

لقانون رقم 1975سبتمرب  30، صادر يف 78 يونيو  20، مؤرخ يف 10-05، معدل ومتمم 
 .2005يونيو  26، صادر يف 44، ج ر ج ج، عدد2005

، يتضمن القانون التجاري، معدل ومتمم، 1975سبتمرب  26، مؤرخ يف 59-75األمر رقم  .25
 .1975ديسمرب  19، صادر يف 101ج ر ج ج، عدد
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، يتضمن قانون الربيد واملواصالت السلكية 1975ديسمرب  03، مؤرخ يف 89-75أمر رقم  .26
 ).ملغى( 1975ديسمرب  29، مؤرخ يف 29والالسلكية، ج ر ج ج، عدد

لتأمينات، ج ر ج ج، عدد 1995يناير  25، مؤرخ يف 07- 95األمر رقم  .27 ، 13، يتعلق 
 .، معدل ومتمم1995مارس  08صادر يف 

ملنافسة، ج ر ج ج، عدد 2003يوليو  19، مؤرخ يف 03- 03األمر  .28 ، صادر 43، يتعلق 
لقانون رقم 2003يوليو  20يف  ، ج ر 2003وبر أكت 25، مؤرخ يف 12-03، معدل ومتمم 

لقانون رقم 2003أكتوبر  26، صادر يف 64ج ج، عدد ، مؤرخ يف 12-08، معدل ومتمم 
 .2008يوليو  02، صادر يف 36، ج ر ج ج، عدد2008يونيو  25

لنقد والقرض، ج ر ج ج، عدد 2003أوت  26، مؤرخ يف 11-03األمر رقم  .29 ، يتعلق 
ألمر رقم 2003أوت  27، صادر يف 52 ، 2009جويلية  22، مؤرخ يف 01-09، معدل 

جويلية  26، صادر يف 44،ج ر ج ج، عدد2009املتضمن قانون املالية التكميلي لسنة 
ألمر رقم 2009 ، 50، ج ر ج ج، عدد2010أوت  26، مؤرخ يف 04- 10، معدل ومتمم 

لقانون رقم 2010سبتمرب   01صادر يف  ، 2013ديسمرب  30، مؤرخ يف 08-13، معدل 
ديسمرب  31، صادر يف 68،ج ر ج ج، عدد2014ضمن قانون املالية التكميلي لسنة املت

لقانون رقم . 2013 ، املتضمن قانون املالية 2016ديسمرب  28، مؤرخ يف 14-16معدل 
لقانون 2016ديسمرب  29، صادر يف 77، ج ر ج ج، عدد2017التكميلي لسنة  ، متمم 

أكتوبر  12، صادر يف 57،ج ر ج ج، عدد ،2017أكتوبر  11، مؤرخ يف 10-17رقم 
2017 .   

يتعلق حباالت التنايف وااللتزامات اخلاصة ، 2007مارس  01مؤرخ يف ، 01- 07األمر رقم  .30
   .2007مارس 07، صادر يف 16ج، عدد .ج.ر.ج ببعض املناصب والوظائف،

املؤرخ ، 11-03املعدل واملتمم لألمر رقم  26/08/2010، املؤرخ يف 04-10األمر رقم  .31
لنقد والقرض، ج ر ج ج، عدد  26/08/2003يف  ، صادر يف 50املعدل واملتمم، املتعلق 
01/09/2010. 

، يتعلق ببورصة القيم املنقولة، ج 1993ماي  23، مؤرخ يف 10-93املرسوم التشريعي رقم  .32
ألمر رقم 1993ماي  23، صادر يف 34ر ج ج، عدد  مؤرخ يف  10-96، معدل ومتمم 
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لقانون 1996جانفي  14، صادر يف 03، ج ر ج ج، عدد1996جانفي10 ، معدل ومتمم 
فيفري   19، صادر يف 11، ج ر ج ج، عدد2003فيفري  17، مؤرخ يف 04-03رقم 

 ).2003ماي  07، صادر يف 32استدراك ج ر ج ج، عدد(  2003
  /III املراسيم:  

سي رقم  .1 النظام الداخلي يف جملس ، حيدد 1996جانفي 17مؤرخ يف  44-96مرسوم ر
  ).ملغى( 1996جانفي  21، صادر يف  05عدد  ج،.ج.ر.املنافسة، ج

سي رقم  .2 ، يتضمن القانون األساسي للشركة 2002، مؤرخ يف أول جوان 095-02مرسوم ر
ء والغاز املسماة اجلز  جوان  02، مؤرخ يف 39، ج ر ج ج، عدد"سونلغاز"ائرية للكهر

2002. 
، حيدد كيفيات تطبيق أحكام 1998نوفمرب  14، مؤرخ يف 356-98رقم  املرسوم التنفيذي .3

ملرسوم 1998نوفمرب  15، صادر يف 85ج، عدد.ج.ر.، ج02-98القانون  ، معدل ومتمم 
 22، صادر يف 29ج، عدد.ج.ر.، ج2011ماي  22، مؤرخ يف 195-11التنفيذي رقم 

  .2011ماي 
 نأ حيدد املقاييس اليت تبني، 14/10/2000، مؤرخ يف 314-2000مرسوم تنفيذي رقم  .4

لتعس الاألعم يمنة وكذا مقاييسهاالقتصادي يف وضعية  نالعو  يمنة، يف وضعية اهل فاملوصوفة 
   .18/10/2000، مؤرخ يف 61 عدد ،ج.ج.ر.ج

، حيدد شروط التوصيل البيين 2002ماي  9، مؤرخ يف 156-02املرسوم التنفيذي رقم  .5
ا، ج ر ج ج، عددلشبكات املواصالت السلكية  ماي  15، مؤرخ يف 35والالسلكية وخدما

2002.  
، يتضمن دفرت الشروط املتعلق 2002ماي  28، مؤرخ يف 194-02املرسوم التنفيذي رقم  .6

ء والغاز بواسطة القنوات، ج ر ج ج، عدد لكهر جوان  02، مؤرخ يف 39بشروط التموين 
2002.   

، يتضمن النظام الداخلي للوكالة 2004أفريل  01مؤرخ يف  93-04املرسوم التنفيذي رقم  .7
  .2004أفريل  04، صادر يف 20الوطنية للممتلكات املنجمية، ج ر ج ج، عدد 
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، حيدد دفرت الشروط املتعلق 2006نوفمرب  26، مؤرخ يف 429-06املرسوم التنفيذي رقم  .8
ء، ج ر ج ج، عدد  .2006نوفمرب  29، مؤرخ يف 76حبقوق وواجبات منتج الكهر

، حيدد القواعد التقنية لتصميم 2006نوفمرب  26، مؤرخ يف 430-06مرسوم تنفيذي رقم  .9
ء واستغالهلا وصيانتها، ج  29، صادر يف 76ج، عدد .ج.ر.شبكة نقل الكهر

  .2006نوفمرب
، حيدد دفرت الشروط املتعلق 2006نوفمرب  26، مؤرخ يف 432-06املرسوم التنفيذي رقم  .10

 .2006نوفمرب  29، مؤرخ يف 76ري شبكة نقل الغاز، ج ر ج ج، عددحبقوق وواجبات مس
احملدد لكيفيات منح امتياز ، 2008أفريل  09، مؤرخ يف 114-08املرسوم التنفيذي رقم  .11

ء والغاز وسحبها ودفرت الشروط املتعلق حبقوق صاحب االمتياز وواجباته ،  توزيع الكهر
  .2008أفريل 13، صادر يف 20ج، عدد .ج.ر.ج

 قواعد وكذا صالحيات حيّدد ،2008سبتمرب 27، مؤرخ يف 303-08رقم الّتنفيذي املرسوم .12
، 2008سبتمرب  28، صادر يف 56ج، عدد .ج.ر.ج عملها،و  املياه ضبط سلطةتنظيم 

 صالحيات حيّدد ،2018يونيو14، مؤرخ يف 163-18رقم التّنفيذي املرسوم مبوجب) ملغى(
يونيو  17، صادر يف 36ج، عدد .ج.ر.ج عملها،و  املياه ضبط سلطةتنظيم  قواعد وكذا

2018.  
، حيدد القواعد االقتصادية 2010مارس  17، مؤرخ يف نوفمرب 95- 10مرسوم تنفيذي رقم  .13

ء  لكهر ئن  لشبكات والنشاطات األخرى الضرورية لتلبية طلبات متوين الز ملستحقات الربط 
  .2010ارس م 21، صادر يف 19ج، عدد.ج.ر.والغاز، ج

، حيدد القواعد التقنية 2010ماي  13، مؤرخ يف نوفمرب 138-10مرسوم تنفيذي رقم  .14
ء والغاز، ج  16، صادر يف 33ج، عدد .ج.ر.لتصميم واستغالل وصيانة شبكة توزيع الكهر

، 2012مارس  28، مؤرخ يف 150-12، معدل مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 2010ماي 
 .2012أفريل 01يف  ، صادر19ج، عدد .ج.ر.ج

احملدد لتنظيم جملس املنافسة،  2011يوليو  10املؤرخ يف  241-11 رقم املرسوم التنفيذي .15
ملرسوم التنفيذي واملتمم املعدل، 2011يوليو  13، صادر يف 39ج، عدد.ج.ر.ج  رقم، 

 .2015مارس11، صادر يف 13ج، عدد .ج.ر.، ج2015مارس  08املؤرخ يف  15-79
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تضمن إنشاء النشرة ، ي2011جويلية  10، مؤرخ يف 242-11التنفيذي رقم املرسوم  .16
ا وحيدد الرمسية للمنافسة   13، صادر يف 39ج، عدد.ج.ر.، ج كيفية إعدادهاوكذا  مضمو

 .1998جويلية 
، حيدد تنظيم جملس املنافسة، 2011أوت  10، مؤرخ يف 241-11املرسوم التنفيذي رقم  .17

ملرسوم التنفيذي رقم 2011يوليو  13، صادر يف 39ج، عدد.ج.ر.ج -15، معدل ومتمم 
  .2015مارس  11، صادر يف 13ج، عدد.ج.ر.، ج2015مارس  08، مؤرخ يف 97

، يتضمن املوافقة على 2013ديسمرب  02، مؤرخ يف 407-13املرسوم التنفيذي رقم  .18
توفري خدمات رخصة إقامة واستغالل شبكة عمومية للمواصالت الالسلكية من اجليل الثالث و 

، ج ر ج ج، "أوراسكوم تيلكوم اجلزائر" املواصالت الالسلكية للجمهور املمنوحة لشركة
  .2013ديسمرب  02، مؤرخ يف 60عدد

، يتعلق بتنصيب سلطة 2009أكتوبر  14مؤرخ يف  09/م.م.و/295املنشور الوزاري رقم  .19
  ).غري منشور (ضبط اخلدمات العمومية للمياه، صادر عن وزارة املوارد املالية

  /IVالقرارات والتنظيمات:  
، يتعلق 1996جوان  03، مؤرخ يف 03-96نظام جلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم   .1

م ومراقبتهم، ج ر ج ج، عدد ، صادر يف 36بشروط اعتماد الوسطاء يف عمليات البورصة وواجبا
  .1997جوان  01

، املتضمن تنظيم وسري املصاحل اإلدارية 2000سبتمرب  28، املؤرخ يف 03-2000 رقمالنظام   .2
  . 2001يناير  01، صادر يف 08ج، عدد .ج.ر.والتقنية للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، ج

  املؤلفات/ لثا
/I  املؤلفات العامة:  
ن عالء، الوسائل البديلة حلل النزاعات التجارية .1 ر مقارنة، منشورات احلليب احلقوقية، دراسة : آ

  .53، ص2008بريوت، 
  .1988أبو الوفاء أمحد، التحكيم االختياري واإلجباري، منشأة املعارف، اإلسكندرية،  .2
أحسن بوسقيعة، املصاحلة يف املواد اجلزائية بوجه عام ويف املواد اجلمركية بوجه خاص، الطبعة  .3

 .2001ل الرتبوية، األوىل، اجلزائر، الديوان الوطين لألشغا
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    .2004أمحد  سالمة بدر، التحقيق اإلداري واحملكمة التأديبية، دار النهضة العربية، القاهرة،  .4
أمحد إبراهيم عبد التواب، اتفاق التحكيم والدفوع املتعلقة به، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية،  .5

2009.  
اإلجراءات اجلنائية، طبعة معدلة، دار  أمحد فتحي سرور، الشرعية الدستورية وحقوق اإلنسان يف .6

  .2005النهضة العربية، القاهرة، 
ألسعار ومحاية  .7 أمحد دمحم حممود خلف، احلماية اجلنائية للمستهلك يف جمال عدم اإلخالل 

  .2009، )د م ن(املنافسة ومنه االحتكار، دار اجلامعة اجلديدة، 
ره القانونية، دراسة مقارنة، دار الفكر أشرف دمحم خليل محاد، التحكيم يف املنازعات اإل .8 دارية وآ

  .2010اجلامعي، اإلسكندرية، 
الشناق معني فندي، االحتكار واملمارسات املقيدة للمنافسة يف ضوء قوانني املنافسة واالتفاقيات  .9

  .2011الدولية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن، 
، دار "دراسة مقارنة"قضاء التأديب: الطماوي دمحم سليمان، القضاء اإلداري، الكتاب الثالث .10

 . 1987الفكر العريب، القاهرة، 
ت التقاضي .11 ، منشأة )حماولة للتنظري العلمي( دراسة حتليلية مقارنة : الفزايري أمال، ضما

  .1990املعرف، اإلسكندرية، 
  .2003النهضة العربية، القاهرة،  املاحي حسني، تنظيم املنافسة، دار .12
لسنة  3املاحي حسني، محاية املنافسة، دراسة مقارنة يف ضوء أحكام القانون املصري رقم  .13

 .2007، )ن.م.ذ( والئحته التنفيذية، املكتبة العصرية،  2005
ت اإلداري .14 احلد من العقاب، دار  ظاهرة: أمني مصطفى دمحم، النظرية العامة لقانون العقو

  . 1997امعة اجلديدة للنشر، اإلسكندرية، اجل
ط،  .15  .2009أودجيا بنسامل، الوساطة كوسيلة من وسائل البديلة لفض املنتزعات، دار القلم، الر
صيلية مقارنة، املؤسسة اجلامعية : احلسني الساملي، التحكيم وقضاء الدولة .16 دراسة علمية و

  .2008للدراسات والنشر والتوزيع، بريوت، 
اإلداري بني التقاضي واإلدارة، دار هومة، الطبعة األوىل، اجلزائر،  ياكين، دور القاضية سك .17

2006.  
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رة عبد الرمحن، شرح قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية .18  23مؤرخ يف  09-08قانون رقم ( بر
  .2009، منشورات بغدادي، اجلزائر، )2008فيفري

  .2002القضائية اإلدارية، دار العلوم، عنابة، اجلزائر، بعلي دمحم الصغري، الوجيز يف اإلجراءات  .19
 .2009، اجلزائر،بعلي دمحم الصغري، الوسيط يف املنازعات اإلدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع .20
بوضياف أمحد، اهليئات االستشارية يف اإلدارة اجلزائرية، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر،  .21

1989. 
نية، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، بوبشري حمند أمقران، ا .22 لنظام القضائي اجلزائري، طبعة 

1994.  
نظرية الدعوى، نظرية اخلصومة، اإلجراءات : بوبشري حمند أمقران، قانون اإلجراءات املدنية .23

 .2008االستثنائية، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 
ضوء التشريع اجلزائري والفرنسي، دار هومة،  بن وطاس إميان، مسؤولية العون االقتصادي يف .24

  .2013اجلزائر، 
  .2013تيورسي دمحم، الضوابط القانونية للحرية التنافسية يف اجلزائر، دار هومة، اجلزائر،  .25
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  .، مصر)د س ن(اإلداري، الدار اجلامعية اجلديدة، 
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دراسة مقارنة، جملة : سيف إبراهيم املصاروة، حق االستعانة مبحام يف مرحلة التحقيق االبتدائي .32
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  .2003الدولة ، الطبعة األوىل، توزيع منشأة املعارف، اإلسكندرية، 
يف الدعوى اإلدارية، توزيع منشأة عبد العزيز عبد املنعم خليفة، إجراءات التقاضي واإلثبات  .37
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دراسة تشريعية وقضائية ( ، دعوى اإللغاء يف قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية عمار بوضياف .46

  .2009، جسور للنشر والتوزيع، اجلزائر، )وفقهية
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، رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم "دراسة مقارنة: اهليئات اإلدارية املستقلة"شيبويت راضية،  .10
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  .2005مولود معمري، تيزي وزو، 
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دكتوراه يف العلوم، ختصص القانون، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي 

  .2018ماي  14وزو، 
مقدمة لنيل ، أطروحة "ليات القانونية لضبط النشاط االقتصادي يف اجلزائراآل"منصور داود،  .15

قانون األعمال، كلية احلقوق والعلوم السياسية قسم : شهادة دكتوراه العلوم يف احلقوق، ختصص
 .2015/2016احلقوق، جامعة دمحم خيضر، بسكرة، 

 رسائل املاجستري  
ال املصريف، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف  .1 أعراب أمحد، السلطات اإلدارية املستقلة يف ا

  .2007قانون األعمال، كلية احلقوق ، جامعة أدمحم بوقرة، بومرداس،  القانون ، فرع
، "خصوصية اجلرمية االقتصادية يف ضوء قانوين املنافسة واملمارسات التجارية"آيت مولود سامية،  .2

مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف القانون، فرع قانون األعمال، كلية احلقوق، جامعة مولود 
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لس املنافسة بني األمر "برامهي فضيلة،  .3 ، مذكرة "12-08والقانون  03-03املركز القانوين 
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  .2010مرية، جباية، 
، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف "راالتفاقات احملظورة يف قانون املنافسة يف اجلزائ" برامهي نوال، .4

 .2004احلقوق، فرع قانون األعمال، كلية احلقوق، جامعة اجلزائر، 
، مذكرة لنيل درجة "نظام املنازعات املتعلقة بنشاط سلطات الضبط االقتصادي" بركات جوهرة،  .5

ي، تيزي وزو، املاجستري يف القانون العام، فرع حتوالت الدولة، كلية احلقوق، جامعة مولود معمر 
2007.  

، مذكرة لنيل شهادة "السلطة القمعية للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها" بن شعالل كرمية،  .6
القانون العام لألعمال، كلية احلقوق والعلوم :املاجستري يف القانون، فرع القانون العام، ختصص

  .25/06/2012السياسية، جامعة عبد الرمحن مرية، جباية، 
ملنافسة 03-03مسؤولية العون االقتصادي يف ضوء األمر "إميان،  بن وطاس .7 ، مذكرة "املتعلق 
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  .2009خدة، اجلزائر، 

ملاجستري ، رسالة لنيل شهادة ا"سلطات الضبط االقتصادي يف القانون اجلزائري"بومجلني وليد،  .8
الدولة واملؤسسات العمومية، كلية احلقوق والعلوم اإلدارية، جامعة اجلزائر، : يف احلقوق، فرع

2006/2007. 
، "مسؤولية العون االقتصادي عن املمارسات املقيدة للمنافسة يف القانون اجلزائري"بومجيل عادل،  .9

املهنية، كلية احلقوق والعلوم  مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف القانون، فرع قانون املسؤولية
  .2012السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

، مذكرة لنيل درجة املاجستري يف القانون، فرع "االختصاص يف جمال املنافسة"بوحاليس إهلام، .10
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، مذكرة لنيل شهادة "املركز القانوين للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها"توايت نصرية،  .12
ماجستري يف القانون، فرع القانون العام، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، 

  .2005 تيزي وزو،
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املاجستري يف القانون، فرع قانون األعمال،  كلية احلقوق والعلوم التجارية، جامعة جامعة أدمحم 
 .2006بوقرة، بومرداس، 

التحول من القمع اجلزائي إىل ( الضبط املستقلة اجلزاء اإلداري يف إطار سلطات " حراش فوزي،  .14
، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف القانون، فرع القانون العام، كلية احلقوق )"القمع اإلداري

  .ـ2015/2016والعلوم السياسية، جامعة عبد الرمحن مرية، جباية، 
ت األساسية يف مادة القمع اإلداري "محادي نوال، .15 ، )"ات اإلدارية املستقلةالسلط: مثال(الضما

القانون العام لألعمال، كلية : مذكرة لنيل درجة املاجستري يف القانون، فرع القانون العام، ختصص
  .ـ2011ديسمرب  13احلقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرمحن مرية، جباية، 

، مذكرة لنيل "الرقابة القضائية على أعمال سلطات الضبط اإلدارية املستقلة"خاللف خالد، .16
شهادة املاجستري يف القانون، فرع القانون العام لألعمال، كلية احلقوق ، جامعة جيجل، 

2012.  
، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف "عن سلطة جملس املنافسة يف ضبط السوق"مخايلية مسري، .17

معمري، تيزي  القانون العام، فرع حتوالت الدولة، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود
  .2007وزو، 

مذكرة لنيل درجة  ،"استقاللية سلطات الضبط املستقلة يف القانون اجلزائري"ديب نذيرة، .18
حتوالت الدولة، كلية احلقوق، جامعة عبد :املاجستري يف القانون، فرع القانون العام، ختصص

  .2011/2012الرمحن مرية، جباية، 
دية، .19 ، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف القانون، "الضبط املستقلةالنظام القانوين لسلطات "رابح 

القانون العام لألعمال، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد :فرع القانون العام، ختصص
 .2012الرمحن مرية، جباية، 
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، مذكرة "الرقابة القضائية على سلطات الضبط املستقلة يف التشريع اجلزائري"رمحوين موسى، .20
قانون إداري وإدارة عامة،  : ختصص: ة لنيل درجة املاجستري يف العلوم القانونية واإلداريةمكمل

تنة،    .120، ص2012/2013كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة احلاج خلضر، 
، مذكرة لنيل املاجستري يف القانون، "السلطة التنظيمية للسلطات اإلدارية املستقلة"رضواين نسيمة، .21

  .2010ة ومالية، كلية احلقوق، جامعة أمحد بوقرة، بومرداس، فرع إدار 
، مذكرة لنيل شهادة "جلنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة كسلطة إدارية مستقلة  "زوار حفيظة،  .22

املاجستري يف القانون العام، فرع إدارة ومالية، كلية احلقوق بن عكنون، جامعة اجلزائر، 
2003/2004. 

ملنافسة والقانون اجلزائري والقانون املقارناجلرائ"شفار نبية،  .23 ، مذكرة لنيل شهادة "م املتعلقة 
املستهلكني، كلية احلقوق / عالقات األعوان االقتصاديني: املاجستري يف القانون اخلاص، ختصص

  .2013والعلوم السياسية، جامعة وهران، 
ل درجة املاجستري يف القانون، مذكرة لني، "الضبط االقتصادي يف قطاع احملروقات"مشون علجية،  .24

  .2010كلية احلقوق، جامعة جامعة ادمحم بوقرة، بومرداس،  فرع إدارة ومالية،
مسينة، .25 توزيع االختصاص بني جملس املنافسة وسلطات الضبط القطاعية يف القانون " شيخ أعمر 

القانون العام :مذكرة لنيل درجة املاجستري يف القانون، فرع القانون العام، ختصص ،"اجلزائري
  .2008/2009لألعمال، كلية احلقوق، جامعة عبد الرمحن مرية، جباية، 

توزيع االختصاص ما بني جملس املنافسة وسلطات الضبط القطاعية يف "شيخ أعمر يسمينة،  .26
القانون : اجستري يف القانون، فرع القانون العام، ختصصمذكرة لنيل درجة امل ،"القانون اجلزائري

 .2009العام لألعمال، كلية احلقوق، جامعة عبد الرمحن مرية، جباية، 
املتعلق حبماية املستهلك  03- 09:محاية املستهلك يف ظل القانون اجلديد رقم" ،صياد الصادق .27

نية واإلدارية، ختصص قانون األعمال،  ، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم القانو "وقمع الغش
  .2014، 1كلية احلقوق، جامعة قسنطينة

، مذكرة لنيل درجة "املستقلة  ةاختصاص منح االعتماد لدى السلطات اإلداري" عبديش ليلة،  .28
  .2007املاجستري يف القانون العام، فرع حتوالت الدولة، كلية احلقوق، جامعة تيزي وزو، 
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، مذكرة لنيل درجة املاجستري يف "ميع املؤسسات يف القانون اجلزائرينظام جت" عدوان مسرية، .29
 الرمحنالقانون العام لألعمال، كلية احلقوق، جامعة عبد : القانون، فرع القانون العام، ختصص

 .2011مرية، جباية، 
 الصلح والوساطة القضائية، طبقا: الطرق البديلة يف حل النزاعات القضائية" عروي عبد الكرمي، .30

، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري، فرع العقود "لقانون اإلجراءات املدنية واإلدارية
  .2012، 1واملسؤولية،كلية احلقوق، جامعة اجلزائر

، مذكرة للحصول على "سلطات الضبط االقتصادي يف اجلزائر واحلوكمة" عشاش حفيظة، .31
اهليئات العمومية واحلوكمة،  : ، ختصصشهادة املاجستري يف القانون، فرع القانون العام لألعمال

  .2013/2014كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرمحن مرية، جباية، 
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة "جرائم البيع يف قانوين املنافسة واملمارسات التجارية" عالل مسيحة ، .32

  .2005املاجستري يف احلقوق، كلية احلقوق، جامعة منتوري، قسنطينة، 
لس املنافسة" عليان مالك، .33 ، مذكرة لنيل شهادة املاجستري "دراسة تطبيقية: الدور االستشاري 

  .2003قانون األعمال، كلية احلقوق، جامعة اجلزائر، : يف القانون، فرع
، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف "النظام القانوين ملنازعات جملس املنافسة "عمورة عيسى، .34

  .2006تيزي وزو،  كلية احلقوق، اجلزائر،  -نون األعمال، جامعة مولود معمريالقانون، فرع قا
لسجل التجاري" عياد حكيمة، .35 مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف  ،"املركز القانوين للهيئة املكلفة 

القانون العام لألعمال، كلية احلقوق، جامعة عبد الرمحن :القانون، فرع القانون العام، ختصص
  .2013اية، مرية، جب

، مذكرة لنيل شهادة املاجستري، "االختصاص التأدييب للسلطات اإلدارية املستقلة"عيدن رزيقة،  .36
اهليئات العمومية واحلوكمة، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد :فرع القانون، ختصص

  .2014الرمحن مرية، جباية، 
ال االقتصادي واملايلالسلطة القمعية للهيئات " عيساوي عز الدين، .37 ، "اإلدارية املستقلة يف ا

مذكرة لنيل درجة املاجستري يف القانون، فرع قانون األعمال، كلية احلقوق والعلوم السياسية، 
  .2005جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
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نون ، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف احلقوق، فرع قا"القانون اإلجرائي للمنافسة" عيساوي دمحم، .38
  .2005األعمال، كلية احلقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف "املركز القانوين للجنة اإلشراف على التأمينات"فارح عائشة ،  .39
القانون، فرع القانون العام، ختصص القانون العام لألعمال، جامعة عبد الرمحان مرية، 

 .2009جباية،
، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف احلقوق، فرع قانون األعمال، "جملس املنافسة"قابة صورية،  .40

  .2001معهد احلقوق، اجلزائر، 
سني،  .41 ، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف "قانون املنافسة واألشخاص املعنوية يف اجلزائر" قايد 

  .2000القانون، فرع قانون األعمال، كلية احلقوق، جامعة اجلزائر، 
، حبث لنيل شهادة املاجستري، فرع العقود واملسؤولية، كلية "محاية املستهلك" حبيبة، كامل .42

  .2006احلقوق، جامعة اجلزائر، 
، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف "جملس املنافسة وضبط النشاط االقتصادي" كحال سلمى،  .43

السياسية، جامعة أدمحم بوقرة، بومرداس، العلوم القانونية، فرع قانون األعمال، كلية احلقوق والعلوم 
2009.  

، "الدور التكاملي بني جملس املنافسة والقضاء يف ضبط املمارسات املنافية للمنافسة" كرمي ملني،  .44
كلية احلقوق والعلوم السياسية،   القانون العام،: مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف القانون، فرع

  .2013جامعة عبد الرمحن مرية، جباية، 
( إجراءات قمع املمارسات املنافية للمنافسة يف القانونني اجلزائري والفرنسي "خلضاري أعمر،  .45

، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف القانون، فرع قانون األعمال، كلية احلقوق )"دراسة مقارنة
   .2004والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

جية،  .46 جلزائرمبدأ الشفافب"لطاس  مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف ، "ة يف قانون املنافسة 
  .2004كلية احلقوق، جامعة بن عكنون، اجلزائر،   قانون األعمال،: القانون، فرع

جل ةيمبدأ الشفاف" ة،يلطاش جن .47 فرع قانون  ،رياجستامل مذكرة لنيل شهادة، "ئرزايف قانون املنافسة 
  .2004بن عكنون، اجلزائر،  احلقوق، جامعة ةياألعمال، كل
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، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف "الرقابة القضائية على أعمال جملس املنافسة" ماتسة المية،  .48
القانون العام لألعمال، كلية احلقوق والعلوم السياسية، :القانون، فرع القانون العام، ختصص

  .22ص، 2012جامعة عبد الرمحن مرية، جباية، 
ال االقتصاديم"دمحمي مسرية،  .49 ، مذكرة لنيل شهادة "نازعات سلطات الضبط اإلدارية يف ا

املنازعات اإلدارية، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود : املاجستري يف القانون، فرع
  .2014معمري، تيزي وزو، 

هية،  .50 ملاجستري ، مذكرة لنيل درجة ا"االختصاص التحكيمي للسلطات اإلدارية املستقلة"خملوف 
  .ـ2010يف القانون، فرع القانون العام لألعمال، كلية احلقوق، جامعة عبد الرمحن مرية، جباية، 

، مذكرة لنيل "الرقابة القضائية على القرارات التأديبية الصادرة ضد املوظف العام" ، مرابط خدجية .51
وم السياسية، جامعة القانون العام، كلية احلقوق والعل: شهادة املاجستري يف القانون، ختصص

  .2012أبوبكر بلقايد، تلمسان، 
، مذكرة للحصول على "فكرة االختصاص التنازعي للسلطات اإلدارية املستقلة "، مزاري صربينة .52

شهادة املاجستري يف القانون، فرع القانون العام، كلية احلقوق، جامعة عبد الرمحن مرية، جباية، 
2013/2014.  

ال االقتصادي التوجه حنو"مزهود حنان،  .53 ، مذكرة لنيل شهادة "إقصاء القاضي اجلزائي من ا
  .2008قانون السوق، كلية احلقوق ، جامعة جيجل، : املاجستري يف القانون اخلاص، ختصص

ن هشام،  .54 ، مذكرة "العالقة بني السلطات اإلدارية املستقلة والقضاء يف القانون اجلزائري" مز
 القانون، فرع القانون، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة للحصول على شهادة املاجستري يف

  .2014/2015عبد الرمحن مرية، جباية، 
، مذكرة لنيل شهادة "دور اهليئات القضائية العادية يف تطبيق قانون املنافسة" موساوي ضريفة، .55

د معمري، تيزي وزو، املاجستري يف القانون، فرع قانون املسؤولية املهنية، كلية احلقوق، جامعة مولو 
2011.  

ئية"ميسوم يسمينة،  .56 مذكرة لنيل شهادة املاجستري ، "الضبط االقتصادي يف قطاع الطاقة الكهر
اهليئات العمومية واحلوكمة، كلية احلقوق والعلوم السياسية، :يف القانون، فرع القانون، ختصص

  .2013/2014 جامعة عبد الرمحن مرية، جباية،
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لس املنافسة بني األمر " صري نبيل، .57 ، مذكرة لنيل "03-03واألمر  06-95املركز القانوين 
شهادة املاجستري يف القانون، فرع قانون األعمال، كلية احلقوق، جامعة مولود معمري، تيزي 

  .2004وزو، 
، مذكرة لنيل درجة "نظام املنازعات املتعلقة بنشاط سلطات الضبط االقتصادي" يل نبيل دمحم، .58

  .2007ملاجستري يف القانون العام، فرع حتوالت الدولة، كلية احلقوق، جامعة تيزي وزو، ا
 املقاالت:  
يد،  .1 االستثناءات الواردة على التسبيب الوجويب للقرارات اإلدارية الفردية يف " أنيس فوزي عبد ا

، 50املتحدة، عدد، جملة الشريعة والقانون، كلية القانون، جامعة اإلمارات العربية "فرنسا
2012. 

، منشور "التحكيم وطرق التقاضي البديلة لتسوية النزاعات"الشبكة القانونية للنهضة العربية،  .2
 WWW.ARAB LAW.NET :على املوقع

ال املصريف" بن لطرش مىن،  .3 ، جملة "وجه جديد لدور الدولة: السلطات اإلدارية املستقلة يف ا
  . 2002، 02إدارة، العدد 

، 06، جملة جملس الدولة، عدد"الواقع واآلفاق: القضاء اإلداري يف اجلزائر" ة عبد الكرمي، بودريو  .4
2005.  

جزاء خمالفة القرارات اإلدارية لقواعد املشروعية، درجات البطالن يف " بودريوة عبد الكرمي،  .5
  .2004، 5، جملة جملس الدولة، عدد "القرارات اإلدارية

درجات البطالن البطالن : خمالفة القرارات اإلدارية لقواعد املشروعيةجزاء " بودريوة عبد الكرمي،  .6
 .2004،  5، جملة جملس الدولة، العدد "يف القرارات اإلدارية

لة "-التجربة اجلزائرية- القانونية حلماية البيئة يف قطاع الطاقة تاآلليا"بودريوة عبد الكرمي،  .7 ، ا
لد    .، جامعة عبد الرمحن مرية، جباية2013، 01، عدد07األكادميية للبحث القانوين، ا

، دفرت السياسة والقانون، دورية دولية "املعيار العضوي وإشكاالته القانونية" بوضياف عمار، .8
ح، ورقلة، عدد متخصصة حمكمة يف  ، 5احلقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مر

2011. 
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لة األكادميية للبحث "دور القاضي يف حتقيق فعالية التحكيم التجاري الدويل"تعويلت كرمي،  .9 ، ا
لد    .، جامعة عبد الرمحن مرية، جباية2010، 01، عدد15القانوين، ا

لة األكادميية "أمام السلطات اإلدارية املستقلةمدى حتقيق حماكمة عادلة " توايت نصرية،  .10 ، ا
لد    .، جامعة عبد الرمحن مرية، جباية2012، 02، عدد06للبحث القانوين، ا

القانوين، عدد  بحثلة األكادميية للا، "املالية اقاألور  قتسوية منازعات سو "توايت نصرية،  .11
   . 109 جباية، صمرية،  ن، جامعة عبد الرمحاقاحلقو  ، كلية2010، 01

لة النقدية للقانون والعلوم  ،"مدى استقاللية وحياد جملس املنافسة"جالل مسعد حمتوت،  .12 ا
  .2009السياسية، عدد أول، اجلزائر، 

، جملة "حمافظ احلكومة وحمافظ الدولة يف نظام القضاء اإلداري الفرنسي واجلزائري" خلويف جميد،  .13
  .2010، سنة 3احملضر القضائي، العدد

، جملة علوم تكنولوجيا وتنمية، العدد "جلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها" ديدن بوعزة،  .14
  .2007األول، 

الشفافية يف الطرق البديلة يف املقاضاة لتسوية النزاعات التعاقدية من خالل قانون "الراي مجال،  .15
أطلع  www.maktoobbog.com : متوفر على املوقع ،"التحكيم اجلديد والوساطة االتفاقية

   23/02/2020: عليه بتاريخ
، جملة الباحث "النظام القانوين لسلطات الضبط االقتصادي يف القانون اجلزائري" زيبار الشاذيل،  .16

  .سعيدة - ، جامعة الطاهر موالي2014للدراسات األكادميية، العدد الرابع، ديسمرب 
جملة جيل األحباث القانونية املعمقة، " السلطات اإلدارية املستقلة يف اجلزائر" سلطان عمار، .17

  . 2019، لبنان، مايو 33العدد
ال االقتصادي يف ظل اقتصاد السوق" صباحيي ربيعة،  .18 لة "حدود تدخل الدولة يف ا ، ا

  .2010، 02، جامعة اجلزائر، عدداجلزائرية للعلوم القانونية االقتصادية والسياسية، كلية احلقوق
ين جنية،  .19 ت العامة"عراب  ، "الرقابة القضائية على أعمال اإلدارة كضمانة حلماية احلقوق واحلر

  .2008العدد الرابع، سيدي بلعباس،  جملة العلوم القانونية واإلدارية، 
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 بني الفصل مبدأ مآل املستقلة اإلدارية للهيئات الدستورية املكانة"، عيساوي الدين عز .20
، جملة االجتهاد القضائي، العدد الرابع، طلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة دمحم "السلطات

  .2008خيضر، بسكرة، مارس 
بني التنافس : حول العالقة بني هيئات الضبط املستقلة والقضاء" الدين، عيساوي عز .21

لد "والتكامل لة األكادميية للبحث القانوين، ا ، كلية احلقوق 2013، 01، عدد07، ا
  .243جامعة عبد الرمحن مرية، جباية، صوالعلوم السياسية، 

على املوقع غناي رمضان، منافع العقاب اإلداري كطريق بديل للدعوى اجلزائية، مقال منشور  .22
على  24/02/2020: مت االطالع عليه بتاريخ http//www.droit-dz.com :اآليت

         . ليال 02.52: الساعة
 .2002، 02، جملة إدارة، عدد"إجراءات رفع دعوى اإللغاء يف اجلزائر"فرجية حسني،  .23
ت املقررة حلماية مبدأ قرينة الرباءة من خالل تعديل قانون اإلجراءات "كابوية رشيدة،  .24 الضما

لد "اجلزائية اجلزائري   .2014 ، جامعة دمحم خيضر، بسكرة،11، عدد 9، جملة الفكر، ا
، 1 عدد ، دارةإ ةلجم ،"منافسةلل املنافية املمارساتمن   محاية املستهلك" ف، شري دمحم كتو .25

  .2002اجلزائر، 
  .2002،اجلزائر،  2 عدد ، دارةإ ةلجم ،"منافسةلل املنافية املمارسات" ،فشري دمحم كتو .26
لة "دراسة نقدية لبعض القواعد اإلجرائية يف قانون املنافسة" خلضاري أعمر،  .27 النقدية للقانون ، ا

  .2007، 02والعلوم السياسية، كلية احلقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، العدد
جي،  .28 لقضاء"دمحم أنور  ، متوفر على "مدى فعالية الوسائل البديلة حلل املنازعات وعالقتها 

  Droitcivil-over-blog.com/article-7211899.html:التايل املوقع
  . 23.15على الساعة  21/02/2020اطلع عليه    
، "االختصاص التنازعي للسلطات اإلدارية املستقلة: بني قضاء وإدارة قاضية" مزاري صربينة، .29

لد لة األكادميية للبحث القانوين، ا   . ، جامعة عبد الرمحن مرية، جباية2010، 01، عدد01ا
لس الدستوري يف رقابة القوانني العض" نبايل فضة، .30 لة النقدية للقانون "وية للدستوردور ا ، ا

  .2008، 02والعلوم السياسية، كلية احلقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، العدد
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مالحظات حول قواعد االختصاص النوعي للمحاكم اإلدارية وجملس " ،ورفنصر الدين بن طي .31
لة النقدية للقانون والعلوم السياسية، كلية احلقوق والع ،"الدولة لوم السياسية، جامعة مولود ا

  .2011، 02معمري، تيزي وزو، العدد 
 لتقياتامل:  
تكريس الرقابة القضائية على قرارات جملس املنافسة يف التشريع " إقلويل ولد رابح صافية، .1

، امللتقى الوطين حول آليات تفعيل مبدأ املنافسة يف التشريع اجلزائري، كلية احلقوق "اجلزائري
تنة، يومي والعلوم    .2013ماي  16و 15السياسية، جامعة حلاج خلضر، 

 لأعما ،"الّتأمني عمى افاإلشر  جلنة :الّتأمني لجما يف الّضبط طةلس صالحيات" دية، أوديع .2
ا ةلاملستق الّضبط طاتلس لحو  الوطين تقىلامل  مو لوالع. قّية احلقو لك  االقتصادي،املايل  ليف ا

  .2007ماي،  24، 23 مرية، جباية، يومي ناالقتصاديّة، جامعة عبد الرمحا
سعار منخفضة تعسفيا"آيت منصور كمال،  .3  املنافسة لحو  الوطين تقىلامل مالأع، "البيع 

 18 مرية، جباية، يومي ناالقتصادية، جامعة عبد الرمحا مو لوالعق احلقو  ّيةلك ،هلكاملست ومحاية
  .2009نوفمرب  19و

خصوصية إجراءات الطعن يف القرارات الصادرة عن السلطات اإلدارية "بزغيش بوبكر،  .4
ال االقتصادي واملايل، كلية "املستقلة ، أعمال امللتقى الوطين حول سلطات الضبط املستقلة يف ا

  .2007ماي  24و 23احلقوق والعلوم االقتصادية، جامعة عبد الرمحن مرية، جباية، يومي 
دراسة حالة جلنة تنظيم : نطاق اختصاص السلطات اإلدارية املستقلة" اهلادي،  بن زيطة عبد .5

، امللتقى الوطين حول "ومراقبة عمليات البورصة وسلطة الربيد واملواصالت السلكية والالسلكية
ال االقتصادي واملايل، جامعة عبد الرمحن مرية، كلية احلقوق  سلطات الضبط املستقلة يف ا

  .2007ماي  23/24تصادية، بتاريخ والعلوم االق
دراسة حالة جلنة وتنظيم : نطاق اختصاص السلطات اإلدارية املستقلة "بن زيطة عبد اهلادي،  .6

، أعمال امللتقى "ومراقبة عمليات البورصة وسلطة الضبط للربيد واملواصالت السلكية والالسلكية
ال االقتصادي و  املايل، كلية احلقوق والعلوم الوطين حول سلطات الضبط املستقلة يف ا

 .2007ماي  24و 23االقتصادية، جامعة عبد الرمحن مرية، جباية، يومي 



 واملراجع املصادر
 

323  

، دراسة حالة جلنة تنظيم "نطاق اختصاص السلطات اإلدارية املستقلة" طة عبد اهلادي،زيبن  .7
الدراسات جملة . ومراقبة عمليات البورصة وسلطة ضبط الربيد واملواصالت السلكية والالسلكية 

  .2008، ردار اخللدونية للنشر، اجلزائ، 01القانونية، العدد
، امللتقى الوطين "ثري التحول االقتصادي على التجرمي يف جمال املنافسة"بوقرين عبد احلكيم،  .8

حول أثر التحوالت االقتصادية على املنظومة القانونية ، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة 
  .2012ديسمرب  01نوفمرب، و  30جيجل، يومي 

، امللتقى الوطين حول سلطات " السلطات اإلدارية املستقلة وإشكالية االستقاللية"حدري مسري،  .9
ال االقتصادي واملايل، جامعة عبد الرمحن مرية، كلية احلقوق والعلوم  الضبط املستقلة يف ا

  .2007ماي  23/24االقتصادية، بتاريخ 
، من "عقوبة التأديبية املطبقة على األعوان االقتصاديني يف القطاع املايلخصوصية ال" خن ملني،  .10

أعمال امللتقى الوطين حول أثر التحوالت االقتصادية على املنظومة القانونية الوطنية، جامعة 
  .2011ديسمرب  01نوفمرب و 30جيجل، يوم 

الوطين حول سلطات  ، أعمال امللتقى"مفهوم السلطات اإلدارية املستقلة" راشدي سعيدة،  .11
ال االقتصادي واملايل، كلية احلقوق والعلوم االقتصادية، جامعة عبد الرمحن  الضبط املستقلة يف ا

  .2007ماي  24و 23مرية، جباية، يومي 
، من أعمال امللتقى الوطين حول سلطات "مفهوم السلطات اإلدارية املستقلة"راشدي سعيدة،  .12

ال اال قتصادي واملايل، كلية احلقوق والعلوم االقتصادية، جامعة عبد الضبط املستقلة يف ا
   .2007ماي  24و 23الرمحان مرية، جباية، يومي 

، امللتقى الوطين "السلطات اإلدارية املستقلة بني السلطة القمعية ورقابة القضاء" زايدي محيد، .13
 08ياسية، جامعة حول السلطات اإلدارية املستقلة يف اجلزائر، كلية احلقوق والعلوم الس

  .2012نوفمرب  14و 13، قاملة، يومي 1945ماي
إجراء التحكيم أمام سلطات : الطرق البديلة حلل النزاعات يف جمال االستثمار"زواميية رشيد،  .14

، مداخلة ألقيت يف إطار أعمال امللتقى الوطين حول املصاحلة آلية لتسوية "الضبط املستقلة
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يومي  ،نون الوطين، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة تيزي وزواملنازعات، خمرب العوملة والقا
  .2013أفريل  26و 25

، أعمال امللتقى الوطين "السلطات اإلدارية املستقلة: أدوات الضبط االقتصادي" زواميية رشيد، .15
السابع حول ضبط النشاط االقتصادي يف اجلزائر بني التشريع واملمارسة، جامعة الطاهر موالي، 

   .2013ديسمرب  10- 9عيدة، يومي س
، مداخلة ألقيت يف امللتقى "قناعة أم تقليد" الضبط االقتصادي يف اجلزائر" عبد الوهاب مرابط، .16

الوطين حول السلطات اإلدارية املستقلة يف اجلزائر، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة قاملة 
  ، 14/11/2012، 13، يومي 1945ماي  8

، أعمال امللتقى الوطين حول "اهليئات اإلدارية املستقلة يف مواجهة الدستور" ين، عيساوي عز الد .17
ال االقتصادي واملايل، كلية احلقوق والعلوم االقتصادية، جامعة  سلطات الضبط املستقلة يف ا

  . 2007ماي  24و 23عبد الرمحن مرية، جباية، يومي 
، مداخلة ألقيت عل "لة أفضلية إدارية متخصصةإشكالية السلطات اإلدارية املستق" فارة مساح،  .18

هامش امللتقى الوطين حول السلطات اإلدارية املستقلة، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة 
  .2012نوفمري  14-13، يومي 1945ماي  8قاملة 

، أعمال امللتقى "وقف تنفيذ القرارات الصادرة عن السلطات اإلدارية املستقلة"فتحي وردية،  .19
ال االقتصادي واملايل، كلية احلقوق والعلوم  الوطين حول سلطات الضبط املستقلة يف ا

  .2007ماي  24و 23االقتصادية، جامعة عبد الرمحن مرية، جباية، يومي 
االختصاص التنظيمي هليئات الضبط االقتصادي بني النصوص القانونية "فتوس خدجية،  .20

ال االقتصادي واملايل، كلية ، أعمال امللتقى الوطين حول س"والواقع لطات الضبط املستقلة يف ا
  ..2007ماي  24و 23احلقوق والعلوم االقتصادية، جامعة عبد الرمحن مرية، جباية، يومي 

، أعمال امللتقى الوطين حول "إجراءات الطعن يف قرارات جملس املنافسة"خلضاري أعمر،  .21
ال االقتصادي  واملايل، كلية احلقوق والعلوم االقتصادية، جامعة سلطات الضبط املستقلة يف ا

  . 2007ماي  24و 23عبد الرمحن مرية، جباية، يومي 
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، "تكريس الرقابة القضائية على سلطات الضبط املستقلة يف التشريع اجلزائري"ماديو ليلى،  .22
ال االقتصادي واملايل، كلي ة احلقوق أعمال امللتقى الوطين حول سلطات الضبط املستقلة يف ا

  .2007ماي  24و 23والعلوم االقتصادية، جامعة عبد الرمحن مرية، جباية، يومي 
هية،  .23 ، "سلطات الضبط االقتصادي كوسيلة لرقابة احلقل االقتصادي مالتحكيم أما" خملوف 

من أعمال امللتقى الوطين حول أثر التحوالت االقتصادية على املنظومة القانونية الوطنية، جامعة 
  .2011ديسمرب  01نوفمرب و 30ل، يوم جيج

، "ئيةااملصاحلة اجلز  قطري نيدية عليئات إدارية تقهئي لصاحل از اجلاستبعاد القاضي "،نود حناهمز  .24
ق ّية احلقو لى املنظومة القانونّية الوطنّية، كلاالقتصادية ع أثر الّتحوالتل تقى الوطين حو لامل
  .2012ديسمرب  01نوفمرب، و 30 ، يوميلالّسياسّية، جامعة جيج مو للعوا

أعمال امللتقى " مبدأ التناسب ضمانة أمام السلطة القمعية لسلطات الضبط " موكة عبد الكرمي،  .25
ال االقتصادي واملايل، كلية احلقوق والعلوم  الوطين حول سلطات الضبط املستقلة يف ا

  .2007ماي  24و 23االقتصادية، جامعة عبد الرمحن مرية، جباية، يومي 
، امللتقى الوطين حول "آليات محاية السوق من املمارسات املقيدة للمنافسة" صري نبيل،  .26

م    .، جامعة عبد الرمحن مرية، جباية2009نوفمرب 18و 17املنافسة ومحاية املستهلك، أ
 حماضرات:  
وىل ، ألقيت على طلبة السنة األ"حماضرات يف مادة التحكيم التجاري الدويل" تعويلت كرمي، .1

  .، طبعة غري منشورة204/2015ماسرت، كلية عبد الرمحن مرية، 
زواميية رشيد، قانون املسؤولية التأديبية لألعوان االقتصاديني، حماضرات ألقيت على طلبة  .2

  .2014-2013املاجستري، كلية احلقوق والعلوم االقتصادية، جامعة عبد الرمحن مرية، جباية، 
 تقارير:  
  .2010عمليات البورصة ومراقبتها، لسنة تقرير جلنة تنظيم  .1
 لس الدستوري   :رأي ا
لس الدستوري رقم .1 ، يتعلق مبراقبة مطابقة 2011جويلية  06ـ مؤرخ يف 11/م د.ر/02 رأي ا

، 1998ماي  30، مؤرخ يف 01-98رقم  العضويالقانون العضوي املعدل واملتمم للقانون 
ختصاصات جملس الدولة وتنظيمه وعمله  .يتعلق 
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، يتعلق مبراقبة النظام الداخلي للمجلس الشعيب الوطين 2000/ م د/ ر ن د/10رأي رقم  .2
  .2000يوليو  30، صادر قي 46ج، عدد.ج.ر.للدستور، ج

 قرارات جملس الدولة:  
نعمان ضد حمافظ بنك .، بني ب15/03/2005 مؤرخ يف 19598قرار جملس الدولة رقم  .1

   .)غري منشور( اجلزائر، 
بونني ( ، قضية احتاد البنك املؤسسة املالية 1999فيفري  09، صادر بتاريخ 13القرار رقم  .2

 .   dz.org-etat-www.conseilضد حمافظ بنك اجلزائر ) بنك
، جملة جملس الدولة اجلزائري، 2001نوفمرب  21مؤرخ يف  002871الدولة رقم قرار جملس  .3

 .2002، 1العدد
، قضية وزير العدل ضد الغرفة 24/06/2002، مؤرخ يف 4827قرار جملس الدولة رقم  .4

  .2002، 02الوطنية للمحضرين القضائيني، جملة جملس الدولة، عدد
، 01، جملة جملس الدولة، العدد27/07/1998، مؤرخ يف 172994قرار جملس الدولة رقم  .5

2002.  
، 06، جملة جملس الدولة، العدد08/05/2005، مؤرخ يف 002111قرار جملس الدولة رقم  .6

2005.  
، 06، جملة جملس الدولة، العدد27/02/2001، مؤرخ يف 006570قرار جملس الدولة رقم  .7

2005.  
، 03لة جملس الدولة، العدد، جم11/04/2003، مؤرخ يف 012101قرار جملس الدولة رقم  .8

2003 ،  
، 06، جملة جملس الدولة، العدد01/04/2003، مؤرخ يف 14489قرار جملس الدولة رقم  .9

  .84، ص2005
مذكرة ماجستري فرع اإلدارة واملالية،  " الشروط الشكلية لدعوى اإللغاء يف اجلزائر" قاسي الطاهر،  .10

  .2011/2012كلية احلقوق، جامعة اجلزائر، 
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