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 :مقامة

 فالقر  كٙتانينات سبعيناتيف ثبلثينات ك  اقتصادية أزمات إُف العاَف الكثَت من دكؿ تعرض إف
اٟتد  إُف تدعو حركات كظهرت االقتصاد يف الدكلة نةاكمك إعادة تعزيز دكر رةك إُف ضر  لأد ا١تاضي

 ظيمطريق فكرة إزالة التن عن االقتصادية الشؤكف تسيَت من الدكلة كانسحاهبا من تدخل
(déréglementation)  كمبادئو. اللرباِف التنظيم من كا١تستوحاة 

ا١تفهـو الواسع لفكرة إزالة التنظيم يدعو إُف إلغاء كل ما ٯتس ْترية ٦تارسة النشاط  كما أف
االقتصادم كحقوؽ ا١تتعاملُت االقتصاديُت كشكل يعكس تراجع الدكلة عن دكرىا كمسَت لشؤكف 

من خبلؿ اٟتد من القوانُت اليت ٖتد من حرية األفراد كإعادة ضبطها  االقتصادية كاالجتماعية
        الدكؿ  ٔتمارسة النشاط االقتصادم كلقد ساد ىذا ا١تفهـو يفمنها كتنظيمها خاصة ا١تتعلقة 

دعوا إُف إلغاء التنظيم ككل بل يعن ا١تفهـو ا١تضيق لفكرة إزالة التنظيم فهو ال  ااال٧تلوسكسونية، أم
كمركنة مع ٦تارسة اٟترية االقتصادية  اغيَت أسلوب كخصائص القانوف ا١توجود كجعلو أكثر تكيفإُف ت

ة للنظاـ العاـ يلتأطَت القانوين لبلقتصاد مراعلإصدار أحكاـ أخرل تستجيب لتحوالت الدكلة ك مع ك 
يس للدكلة الضابطة دكف أف يكوف ذلك عائقا للتطور االقتصادم كإُف تكر  ااالقتصادم كٕتسيد

 الفاعلية فيو.
كأماـ ىذا شهدت كثَت من الدكؿ كمن بينها اٞتزائر حركية متسارعة يف ٣تاؿ ٖتوالت الدكلة 
يف ا١تيادين االقتصادية كا١تالية سواء كانت ىذه الدكؿ متدخلة يف شكلها الواسع كاالشًتاكية أك يف 

بطة، كالذم  برز معو مؤشر إطار تدخل ٤تدكد يف إطار اللربالية الكبلسيكية بإتاه الدكلة الضا
ٖتوالت مهمة يف كظائف الدكلة فيما يتعلق ٔتسألة تنظيم اجملاالت االقتصادية كا١تالية، كالذم مرده إُف 
التطور اٟتاصل يف العبلقة بُت التشريع ٔتعناه الواسع كاالقتصاد، أين أصبحت كاسعة جدا منذ 

كوف اقتصاد السوؽ ال يعٍت غياب القانوف كترؾ أصبحت  الدكلة تتدخل كثَتا يف اجملاؿ االقتصادم،   
السوؽ يعمل لوحده دكف ضوابط, علما أف السوؽ نظاـ تبادؿ ليس عمودم بل ُكلد مع القانوف 
الذم ٬تب أف يؤطره بأدكاتو لدل فإف ىذا االرتباط الوثيق بينهما يلـز خلق كحدة جديدة يف القانوف 

رع اٞتزائرم قد انتهجو خاصة مع التحوؿ اٟتاصل بعد تعٍت بالضبط االقتصادم، كىذا ما ٧تد ا١تش
، حيث أنشئت كحدات جديدة تسمى بسلطات الضبط االقتصادم شاركت كظائف الدكلة 1989

الكبلسيكية تنظم ٣تاؿ الضبط االقتصادم كوظيفة مستحدثة للدكلة لتنظيم ىذا اجملاؿ كتأطَت 
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ادية  كٖتقيق فاعلية تدخبلت الدكلة يف ىذا القطاعات احملررة، من أجل االستجابة للحركية االقتص
 اجملاؿ.

حيث أنو مع بداية الثمانينات ظهرت يف اٞتزائر بوادر أزمة اقتصادية يف األفق انعكست على 
اٟتياة االقتصادية كاالجتماعية فيما بعد، دفعت ا١تشرع اٞتزائرم إُف ٤تاكلة إعادة ىيكلة االقتصاد 

ات إلصبلحات اقتصادية ٘تس مبادئ كانت تعترب خطا أٛتر ال صالوطٍت كباردة تلوح لبداية ارىا
 ٯتكن ٕتاكزه.

بادرت اٞتزائر يف تغيَت ٤تيطها القانوين يف تعاطيها مع االقتصاد من  1988كبالفعل مع بداية 
خبلؿ بديات إصبلحية أكلية فرضتها بيئتها الداخلية كأيضا للتأقلم مع البيئة ا٠تارجية كتداعيات 

امة االقتصادية حىت يف دك٢تا األصلية، باالٕتاه ٨تو تبٍت مبادئ اللربالية القائمة على اٟترية ا١تلكية الع
االقتصادم كا١تنافسة اٟترة، حيث جعلت يف ٣تاؿ القانوف من العقود )االلتزامات اإلرادية( بديبل 

ية ا١تركزية للتدخل يف تنظيم قواعد اللعبة االقتصادية كمعو تراجع القرارات اإلدار ا١تنفردة يف دة رائلل
كأعطاىا صبغتها الرٝتية، كما عززىا  1989 توجيو الشرياف االقتصادم كالذم ٘تخض عنو دستور

 بتعديبلتو كحاكؿ إعطائها بعضا من صورتو الواقعية.  1996 أيضا دستور اكرسخه
على إثر ٖتوالت الدكلة الواضح)أثره( على طبيعة النظاـ السياسي اٞتزائرم كمعو على 
السلطات الكبلسيكية كعلى ككظائفها كالذم انعكس بدكره على اٞتوانب القانونية كاالقتصادية يف 

  االقتصادم ضبط٣تاؿ الالذم ٕتلى يف التطور الكمي كالنوعي لسلطات  ،إتاىها ٨تو الدكلة الضابطة
سوؽ كبُت كبُت الدكلة كالكالذم يعرب عن كجود رابط جديد يف العبلقة بُت القانوف كاالقتصاد 

 .الوظائف الكبلسيكية كالوظيفة ا١تستحدثة
الوظيفة التشريعية للرب١تاف كسلطة للتشريع العادم كالعضوم من خبلؿ سن  جانب إذ أنو إُف
كالدكر الرقايب على أعماؿ اٟتكومة  يف ىذا اجملاؿ من خبلؿ  ذات طبيعة إقتصادية القواعد القانونية

ها كما ىو يف بعض النظم الدستورية، ا٢تيئات اإلدارية ا١تستقلة استخداـ العديد من الوسائل من بين
ا١ترتبطة باٞتوانب االقتصادية كا١تالية ١تا ٘تتلكو من فنية كٗتصص ٕتسيدا لفكرة التعاكف بُت السلطات 

 .اصغرة يف ٣تاؿ ٗتصصهالكبلسيكية كتبادؿ الرقابة بينها، بل إف البعض يعترب بعضها كرب١تانات م
ال يستهاف بو يف إ٬تاد ككضع قواعد قانونية عامة  لسلطة التنفيذية دكرنواؿ ٧تد لعلى نفس ا١ت

اليت تصدر يف شكل  يف ىذا اجملاؿ، ك٣تردة ضابطة لعمل ا١تؤسسات يف الدكلة كٓتاصة التنفيذية منها
تفويض تشريعي عن طريق اإلحالة أك بدكهنا أك يف شكل لوائح ذات كظيفة إنشائية قاعدية تضيف 
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ما جديدة للقانوف الذم تصدر لتطبيقو أك ما يعرؼ بتنظيمات أك لوائح اإلدارة العامة اليت ال أحكا
تصدر إال بإحالة خاصة من ا١تشرع كما أف ىناؾ تنظيمات أك لوائح مستقلة إنشائية قاعدية ال 
تصدر بناءا على القانوف أك تشريع أصلي سابق، بل تأيت لتنظيم أم موضوع من ا١توضوعات غَت 
٤تجوزة للمشرع لينظمها بقانوف، كىي تعد من ىذا ا١تنطلق سلطة منافسة للمشرع يف كضع القوانُت 

كىي ٔتثابة تشريع فرعي من خبل٢تا يثبت للسلطة التنفيذية دكرىا يف صناعة ا١تنظومة  ،1با١تعٌت العاـ
 .ةجنبا إُف جنب مع السلطة التشريعي ذات الطبيعة االقتصاديةخاصة منها  القانونية

كما أنو كبالنظر إُف تطور التقنية القانونية كاليت أصبحت ترتكز على آليات كطرؽ جديدة يف 
من قانوف آمر ك صنع القانوف، ٖتوؿ ىذه األخَت من قانوف كحيد الطرؼ إُف قانوف متعدد األطراؼ 

 إُف قانوف مرف كمن قانوف عقبلين إُف قانوف براغمايت.
ة كمعو مؤسسات الدكلة ككظائفها، يصب يف تفعيل القواعد ىذا التطور يف التقنية القانوني

خاصة االقتصادم -ا١ترنة جنبا إُف جنب مع القواعد اآلمرة كإُف التعاكف كا١تسا٫تة يف صناعة التشريع 
لمستجدات أكجد معو كظيفة جديدة للدكلة تسمى كظيفة الضبط االقتصادم ٣تسدة لمواكبة  -منو

عض إُف اعتبارىا كسلطة رابعة جانبا إُف جنب مع السلطات يف سلطات الضبط اليت راح الب
بينها أك بقاء التبعية فيما يتعلق بإعادة توزيع فيما فك االرتباط بناء على درجة الكبلسيكية )
تعترب تكريس فعلي لتحقيق الفاعلية كالنجاعة يف ا١تنظومة االقتصادية كصوال حيث  ها(معاالختصاص 

ىذه  إٙتار كٖتديثو يف نسق تطور كظائف الدكلة يف عبلقتها باالقتصاد ك إُف تطوير االقتصاد الوطٍت
 .فيما بينها مقابل بعض التنازالت كٖترير األسواؽ يةقتصاداعو١تة  ٕتسيدالوظائف 

ففي اٞتزائر رفعت الدكلة شعارات االٕتاه ٨تو الدكلة الضابطة كحاكلت تكيف كظائفها مع 
عية يف خلق قواعد قانونية موضوعية كإجرائية يدكاهتا التشر سعت إُف تكييف أأين ىذه التحوالت 

 االقتصادم كا١تاِف كمراقبتو كجعلو االٕتاه ك٤تولة تكريسو من خبلؿ آلية ضبط النشاطىذا لدعم 
إعادة ىيكلة البناء ا١تؤسسايت ١تا يستجيب مع ىذه الوظيفة  من خبلؿكأكلوية كطنية حقيقية 

كلة انظومة القانونية كالتنظيمية ٔتا يتماشى مع ىذا التوجو ك٤تا١تستحدثة كالعمل على تأىيل ا١ت
 .١تشركعيتوالتمكُت الدستورل كغطاء 

                                                           
دار الغرب للنشر كالتوزيع، جامعة أيب بكر  عبد الرٛتاف، ضوابط توزيع االختصاص بُت السلطة التشريعية كالسلطة التنفيذية، اٞتزء األكؿ، عزاكم - 1

 .07،  ص2009اٞتزائر بلقايد تلمساف، 
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إف ىذه الوظيفة ا١تستحدثة تقتضي ٕتنيد موارد بشرية كمالية كالتمكُت ألجهزة عضوية مستقلة 
نلمسو ما ذا للقياـ هبذه الوظيفة كتزكيدىا كظيفيا باختصاصات حقيقية تتماشى مع ىذه التوجو كى

من خبلؿ  اٞتزائريف مسار تكييف اإلطار التشريعي كالتنظيمي مع التحوالت االقتصادية اٞتارية يف 
التعديبلت ا١تتواصلة لؤلحكاـ التشريعية ذات الصلة هبذا ا١تسار كتوسيع نطاؽ القطاعات ا١تؤطرة 

 بسلطات ضبط اجملاؿ االقتصادم.
ة ٕتميع العديد من االختصاصات بُت أيدم ا٢تيأة إف فكرة الضبط االقتصادم تعرب عن ظاىر 

يعرب عن قانوف ما بعد  إذ تعد من أحد ا١تفاىيم القانونية اٟتديثة يف نظرية القانوفا الضابطة كما أهن
كوظيفة مستحدثة للدكلة   االقتصادم البحث يف سبل التمكُت لوظيفة الضبط ، كبذلك فإفاٟتداثة

كل كا١توارد كاآلليات ا إحاطتها ّتميع ا٢تييكمن يف بلسيكية كٖتريرىا من تدخبلت السلطات الك
كاليتأىن ذلك إُف  يف إطار تنظيمها القانونية بغية أدائها ١تهامها كضماف استقبلليتها العضوية كالوظيفية

 .من خبلؿ كجود ضوابط ٖتدد ٣تاؿ كل جهة كاختصاصاهتا خاصة ا١تتعلقة ٔتسألة تنظيم ىذا اجملاؿ
نهاية تعرب عن ترٚتة حرفية ١تبادئ أساسية أنتجتها فكرة اٟتوكمة يف شكل كما أهنا يف ال

فصل بُت الفنيات االستبدادية كالتشاكر كا١تشاركة التصور جديد للعبلقة بُت الدكلة كالسوؽ كعدـ 
للفواعل االقتصادية كاالجتماعية كيف ٕتسيد الفاعلية كما تقتضيو من ٖتسُت أداء ا١تصاٌف ا١تتناقضة  

لحة العامة كا١تصلحة االقتصادية دكف فرض ا١تعايَت كالقواعد من جهات معينة بل إشراؾ كا١تص
ا١تخاطبُت بالقواعد القانونية يف عملية كضعها من أجل فرض مشركعية جديدة غَت اليت كانت قائمة 

 هتادار إمن أجل تبليف العيوب اليت ٗتللت الدكلة السياسية ا١تتمثلة يف كظائفها الكبلسيكية ك 
االقتصادية الكبلسيكية إضافة إُف ا٠تصائص القانونية الكبلسيكية يف تعاطيها مع اٞتوانب 
االقتصادية كا١تالية نظرا لضعف أداء السلطات الكبلسيكية يف تعاطيها مع التطورات االقتصادية 

 كا١تخاطر احمليطة هبا.
للتطورات السريعة اليت تعرفها التقليدية يف عدـ مسَتهتا  إف إزالة العيوب اليت تتصف هبا اإلدارة

جوانب اٟتياة ا١تدنية كاالقتصادية نظرا للتطور السريع للعلـو كمرافقتها ٞتوانب اٟتياة ا١تعيشية تطورات 
التقنيات كأساليب التسيَت كاألدكات ا١تالية، كوف التنظيم ا١تؤسسايت التقليدم ال يتماشى مع التطورات 

فات اليت تفصل بُت جهات إصدار القرار االقتصادم كبُت اٟتاصلة كالسريعة نظرا لبعد ا١تسا
تكييفو مع ا١تستجدات كالطوارئ ا٠تاصة كعدـ تقديره للمخاطر ا١تتوقعة، نظرا  ـا١تخاطبُت هبا كعد

ا١تصداقية كغياب الشفافية كتشتت مراكز القرار  كبذلك عدـللبَتكقراطية اإلدارية  كعدـ حياد اإلدارة 
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ية كعدـ التماسك كاالنسجاـ بُت ٥تتلف مراكز  القرار ْتسب اختبلؼ بُت السلطات الكبلسيك
 مستوياتو.

كل ىذا من أجل الوصوؿ إُف الفاعلية كالتفاعل مع ا١تستجدات كالنوازؿ كاٟتقائق العلمية 
لتسلح باألدكات كاآلليات لتطوير االقتصاد الوطٍت اكالتقنية ك٤تولة مسَتة البيئة االقتصادية العا١تية، ك 

تنا أتا ٮتدـ مكتسب ة فيهااال٬تابيباٞتوانب تخفيف من قوة تأثَت العو١تة االقتصادية ك٤تاكلة التأثر كال
 كقيمنا كالقدرة على التكيف مع أدكاهتا ا١ترتبطة بفكرة التأثَت كالتأثر ٔتا ٮتدـ مصاٟتنا الداخلية.

 أىداؼ الدراسة:
صادم يف خضم ٖتوالت الدكلة ٨تو ٤تاكلة تسليط الضوء عن مسألة تنظيم ٣تاؿ الضبط االقت

الدكلة الضابطة بعد أف كانت الدكلة من خبلؿ كظائفها الكبلسيكية ا١تختصة ىي ا١تراقب كا١تنظم 
للسوؽ كىي التاجر، كمع ىذا التحوؿ الذم يعٍت نظريا تنازؿ ىذا االختصاص لسلطات ٣تاؿ الضبط 

 ورل ٔتا أف فكرة الضبط تتعدد مستوياتمن جهة أخك االقتصادم ١تمارسة ىذه الوظيفة ىذا من جهة، 
فإف  لذل كحجم ٦تارستو من دكلة ألخرل ْتسب حجم التنازؿ يف االختصاص كاٞتهة ا١تعنية بالضبط

معرفة مدل ٕتسيد مقتضيات الضبط خاصة يف يتعلق ٔتسألة تنظيم ٣تالو ٗتتلف حسب تعاطي 
كف فك االرتباط أك أهنا أككلت ٞتهات الوظائف الكبلسيكية مع ىذه الفكرة فيما يتعلق با١تمارسة د

كمقياس يعكس مدل الفاعلية االقتصادية كتطبيق مقتضيات   ٥تتصة مستقلة استحدثت ٢تذا الغرض
 .اٟتوكمة

 أىمية الدراسة:
إف حداثة التجربة اٞتزائرية يف ىذا اجملاؿ من خبلؿ ٖتوالت الدكلة كاالٕتاه هبا ٨تو الدكلة 

ا١تواضيع كوهنا تبلمس حراؾ سياسي كقانوين كمؤسسايت هبذا االٕتاه  الضابطة يقتضي دراسة مثل ىذه
من خبلؿ أ٫تية ا١ترحلة نفسها كمرحلة انتقاؿ مازلنا فيها يف ىذا الشأف حىت ترسوه بنا إُف بر األماف، 
إضافة إُف أف التطور اٟتاصل يف التقنية القانونية كيف اٞتوانب االقتصادية يقتضي تسليط الضوء على 

ىذه ا١توضوعات اليت فيها مزاكجة بُت أمرين يؤطر أحد٫تا اآلخر )القانوف كاالقتصاد( كيتكيف مثل 
معو ١تواكبتو كمع خصائصو، ٖتقيقا للفاعلية يف ىذا اجملاؿ كالتفاعلية معو كللفاعلُت يف ٣تالو، كما أف 

٢تيكلي سلطات ٣تاؿ الضبط االقتصادم أضحت ٔتكاف كمكانة كأ٫تية داخل فسيفساء النظاـ ا
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كا١تؤسسايت داخل الدكلة تنافس مؤسسات كسلطات احتكرت ىذا ١تشهد لسنيُت طويلة كأصبح 
 ، كما أننا نلمس ىذه األ٫تية على أصعدة عدة منها:1يعًتؼ ٢تا كوظيفة مستحدثة داخل الدكلة

 تتجلى يف اإلحاطة ٔتجاؿ الضبط االقتصادم على الصعيد التنظيمي منمن الناحية القانونية: -1
خبلؿ تأطَت سلطاتو كموارده كاختصاصاتو لتحقيق الفاعلية فيو عضويا ككظيفيا، ألف دراسة مسألة 
جهة االختصاص يف كضع القواعد القانونية ا١تنظمة ٢تذا اجملاؿ يتجلى من خبللو مدل نية كعزٯتة ىذه 

ل القواعد كما أنو من خبللو ٯتكن تقييم جدك   -الدكلة الضابطة–اٞتهات يف تكريس ىذا التحوؿ 
ا١تنظمة ٢تذا اجملاؿ للوصوؿ إُف ٖترير االقتصاد كفق قواعد السوؽ، باإلضافة إُف تقييم القواعد ا٠تاصة 
ا١تؤطرة لسلطات ٣تاؿ الضبط االقتصادم كمدل فك االرتباط مع اإليديولوجية التقليدية يف تنظيمها 

 ٢تذا اجملاؿ.
كضع القواعد القانونية  يف م باعهاسلطات ٣تاؿ الضبط االقتصادل أصبح بعد أفأنو كما 

هات اٞتكجود  إضافة إُف ما ٯتثلو من مساكئكعدـ ٕتانسها ك ىذه السلطات  م ٣تا٢تا رغم تعدديتنظل
دكلة متعددة ا١تراكز يف صنع لجديد  معو مشهد شكليت كالذماألصلية يف صناعة القواعد القانونية 

 القرارات.
من خبلؿ دراسة كظائف الدكلة ا١تختصة بوضع  أل٫تيةىذه ا تتجلىمن الناحية االقتصادية:-2

القواعد القانونية يف عبلقتها باجملاؿ االقتصادم كا١تاِف كوظائف كبلسيكية كسلطات ٣تاؿ الضبط 
 .كمدل انعكسها على اٞتوانب االقتصادم االقتصادم كوظيفة مستحدثة متخصصة يف ىذا اجملاؿ

عن تطور التقنية القانونية كتكييفها مع اٞتوانب  إف ىذه الدراسة ذات صبغة قانونية تنوء  
يرة تطورىا كخصائصها أك من حيث تنظيم عبلقات الفاعلُت فيها سواء  ااالقتصادية سواء يف مس

الضبط االقتصادم كصوؿ إُف ٣تاؿ كانوف اقتصاديُت أك مؤطرين لفكرة الضبط االقتصادم كسلطات 
الضبطية كٖتقيق األمن القانوين كاالقتصادم كصوال إُف  الوظائفمن خبلؿ التمكُت للحقوؽ كااللتزاـ 

 التوقع القانوين لتبليف ا١تخاطر كاألزمات احمليطة باالقتصاد كمن بعده الدكلة ككل.
 
 
 

                                                           
،  19/07/1989، الصادرة يف 29، يتعلق باألسعار، ج ر عدد 05/07/1989، ا١تؤرخ يف 89/12من القانوف رقم  01أنظر ا١تادة  - 1
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 أسباب اختيار الموضوع:
إف الدكافع الذاتية الختيار ا١توضوع تنبع من الرغبة يف إبراز كدراسة أىم األحكاـ ا١تتعلقة 

اٞتزائرم كبالتاِف  لقانوينصة بتنظيم ٣تاؿ الضبط االقتصادم يف النظم ا١تقارنة كالنظاـ ااٞتهات ا١تختب
القواعد القانونية اليت تؤطر كضع كظائف الدكلة الكبلسيكية كا١تستحدثة يف  الوقوؼ على مسا٫تات

أرل فيها دراسة  ىذا اجملاؿ كالعبلقة ا١تتبادلة بينها يف رفع كتطوير القيمة ا١تعيارية يف ىذا الشأف كما
تكميلية ١توضوع مشابو سبق أف أجريت الدراسة فيو يتعلق بضوابط توزيع االختصاص يف ٣تاؿ 

 الضبط اإلدارم.
إف االٕتاه ٨تو ٖتوالت الدكلة يف اجملاؿ االقتصادم كالذم بدأ بإصبلحات أكلية تلتها    

ة من اٟتقل االقتصادم يف مرحلة إصبلحات معمقة كاليت الزلنا فيها بغية االنسحاب التدر٬تي للدكل
انتقالية مطولة نسبيا من شأنو خلق مشكبلت خاصة على صعيد االنتقاؿ كٕتسيد التصورات النظرية 

على أرض الواقع كفكرة ا١تزاكجة بُت ٣تاِف القانوف كاالقتصاد يف فكرة كاحدة ىي -للدكلة الضابطة–
ا١تؤسساتية ك ينة ك٥تتلفة عن ا١تنظومة ا٢تيكلية الضبط االقتصادم، إضافة إُف إدراج فئة مؤسساتية ىج

الكبلسيكية يف الدكلة خاصة أماـ افًتاض من الناحية النظرية تزكيدىا بآليات قانونية كانت حكرا 
معو  كما أف  ٦تارسة الضبط تقتضي  ا١تتعلقة بسن القواعد القانونيةعلى السلطات الكبلسيكية خاصة 
لتنازؿ عنو ٢تا كاالنتقاؿ من الدكلة الكل احملتكرة ٞتميع الوظائف انسحاب الدكلة الكبلسيكية منو كا

، أما عن فعلية ىذا التنازؿ كحقيقة ىذه اإلصبلحات كالفراغات -الدكلة الضابطة-إُف الدكلة األقل
ح يف القواعد اليت ٖتكمها كاإلجراءات ا١تتبعة فيها كإمكانية و وضالالقانونية اليت تركتها كالتباين كعدـ 

ب موضوعية كافيا االتصورات ٯتكن أف تكوف كلها أسب هأماـ ىذك ع االختصاص يف ىذا التوزيع تناز 
 تقتضي الدراسة. 
 حدود الدراسة:

الضوابط اليت ٗتضع ٢تا ٥تتلف نتناكؿ بالدراسة مسألة تنظيم ٣تاؿ الضبط االقتصادم ك 
 عن نركز الدراسة زمنيا كمكانيا ، حيتعن كضع القواعد القانونية ا١تؤطرة ٢تذا اجملاؿ ةا١تسؤكلاٞتهات 

يف خضم االصبلحات االقتصادم اليت ىي ك ٖتوالت الدكلة يف اجملاؿ االقتصادم  معالتجربة اٞتزائرية 
ز أكثر على الوظيفة يكالًت  مع )األكلية( أك ا١تعمقة كاليت ال تزاؿ فيها بدايتها معسواء كانت  بصددىا

 ٫تات كمشاركة ىذه األخَتةامس ، إضافة إُفالقتصادميف تنظيم ٣تاؿ الضبط اللدكلة ا١تستحدثة 
يف الوظائف الكبلسيكية يف  دكف التعمق أكثر ،للدكلة يف تنظيم ىذا اجملاؿلوظائف الكبلسيكية ا
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ٗترج عن البيئة الدكلية يف ٥تتلف النظم القانونية سواء   أف الدراسة ال كٔتا ،عبلقتها بتنظيم ىذا اجملاؿ
ٕتب  ي تعترب شواىد كخلفيات ٢تذه الدراسةهف العربية منها كأ سكسونيةا٧تلو كانت التينية أك 

 .االشارة إليها
 إشكالية الدراسة:

٫تية الدراسة كالدكافع احمليطة هبا كمن أجل ٖتقيق األىداؼ ا١ترجوة منها ٖتت عنواف أل انظر 
 كالية التالية:أخذنا البحث لطرح اإلشيضوابط توزيع االختصاص يف تنظيم ٣تاؿ الضبط االقتصادم 

تنظيم مجاؿ الضبط بين وظائف الدولة المختصة بما مدى خضوع توزيع االختصاص     
االقتصادي إلى ضوابط تضمن استجابتو للفاعلية االقتصادية والتفاعل مع خصوصيتو ولقواعد 

 الحوكمة؟
تحدد حجم ونطاؽ ودور كل جهة )سلطات  فيما ىي القواعد والضوابط المعتمد  أي   
فاعلية المعنية بتنظيم مجاؿ الضبط االقتصادي؟ وإلى أي مدى يخدـ ىذا التوزيع  دولة(ال

 ؟يةاالقتصاد
 تضعنا ىذه اإلشكالية أماـ احتمالين متناقضين مفادىما:

االحتماؿ األكؿ: أف ضوابط توزيع االختصاص يف تنظيم ٣تاؿ الضبط االقتصادم ال ٗتدـ الفاعلية 
 صيتو كنوازلو )٥تاطره( ك مع قواعد كضوابط اٟتوكمة.االقتصادية كالتفاعل مع خصو 

االحتماؿ الثاين: أف ضوابط توزيع االختصاص اليت ٖتكم تنظيم ٣تاؿ الضبط االقتصادم ٗتدـ إُف 
 حد ما فاعلية االقتصاد كالتفاعل مع خصوصيتو ك تضمن ترٚتة لقواعد اٟتوكمة.

تها ٣تموعة من التساؤالت الفرعية إف ىذه اإلشكالية اليت نؤسس عليها دراستنا تندرج ٖت
 ا١تتمثلة أساسا يف:

ما مدل مسا٫تة سلطات ٣تاؿ الضبط االقتصادم ا١تشرع تنظيم ٣تاؿ الضبط االقتصادم ٘تاشيا مع -
 ٖتوالت الدكلة االقتصادية كخدمة لتطوير التقنية القانونية كما مظاىر ىذه العبلقة كحدكدىا؟

بط االقتصادم السلطة التنفيذية تنظيم ٣تاؿ الضبط إُف أم مدل تشارؾ سلطات ٣تاؿ الض-
 االقتصادم؟

 فيما تتمثل ضوابط توزيع االختصاص بُت السلطة التنفيذية كسلطات ٣تاؿ الضبط االقتصادم ؟-
 تساىم كبأم شكل باالختصاص التنظيمي؟سلطات ٣تاؿ الضبط االقتصادم  تتمتع إُف أم مدل-

 ؟كظيفة سن القواعد القانونية ك٘تارس
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 منهج الدراسة:
 لئلحاطة كاإل١تاـ ٔتثل ىذه الدراسات ٬تب إتباع مناىج تساعد على تقصي اٟتقائق كٖتليلها

 كما أنو من خبل٢تا ٯتكن أخذ نظرة شاملة على ا١توضوع كعلى الغوص يف تفصيبلتو، كاليت من بينها:   
جوانب موضوع  الذم نسعى من خبللو إُف تشخيص ككصف ٥تتلفالمنهج الوصفي التحليلي : -

توزيع االختصاص يف تنظيم ٣تاؿ الضبط االقتصادم كإبراز العبلقة بُت ٥تتلف اٞتهات ا١تعنية بفكرة 
 تنظيم ٣تاؿ الضبط االقتصادم كمشكلة العبلقة كتبادؿ األدكار من خبلؿ فكرة التأطَت القانوين

لة يف تنظيم ٣تاؿ الضبط كالتنظيمي للمجاؿ االقتصادم كا١تاِف من خبلؿ الوظيفة ا١تستحدثة للدك 
االقتصادم كٖتليل ا١تعطيات عنها خاصة منها النصوص القانونية ا١تؤطرة ٢تذا اجملاؿ، باإلضافة إُف 

  االجتهادات القضائية كاآلراء الفقهية ا١تتعلقة بالدراسة.
رب من خبلؿ ا١تنهج ا١تقارف ٯتكن استقراء ك مقارنة ٕتاالمنهج المقارف والتاريخي بدرجة أقل: -

نظم قانونية ٥تتلفة يف ىذا اجملاؿ كمن خبللو ٯتكن مبلمسة كٖتديد النقاط اال٬تابية كالسلبية فيها  
كوهنا سباقة يف تعاطيها مع مثل ىذه ا١تشكبلت كالتجربة اٞتزائرية حديثة نوعا ما، ٢تذا تساعدنا 

ٟترص على اال٬تابيات دراسة ٥تتلف التجارب السابقة إُف أخذ العرب منها كتبليف السلبيات فيها كا
لديها. أما ا١تنهج التارٮتي فالدراسة تقتضي تسليط الضوء كتتبع ٥تتلف تطورات األحكاـ القانونية 
اليت ترتبط بتنظيم ٥تتلف جوانب النشاط االقتصادم كا١تاِف خبلؿ فًتات زمنية متتابعة من ا١تنظومة 

الدكلة االقتصادية كعن السوؽ اٞتزائرية القانونية اٞتزائرية من أجل إعطاء تصور عاـ حوؿ ٖتوالت 
 .كعن كيفية تنظيمها كاستنباط ٥تتلف ا١تعطيات عنها كٖتليلها كتفسَتىا

 الدراسات السابقة:
أل٫تية ٣تاؿ الضبط االقتصادم كدكره يف تكريس الفاعلية االقتصادية داخل الدكلة، فبل شك 

الباحثُت كالدارسُت يف ٥تتلف أ٨تاء العاـ  أف مسألة تنظيمو تعد ضمن اىتمامات كأكلويات الكثَت من
تناكؿ ا١توضوع من جهات عدة منها "االختصاص مت كداخل اٞتزائر رغم حداثة ا١توضوع، كقد 

التنظيمي لسلطات الضبط االقتصادم" لؤلستاذة فتوس خدكج ك"السلطة التنظيمية للسلطات 
راؼ الربكفسور زٯتية رشيد الذم يعد اإلدارية ا١تستقلة" لؤلستاذة رضواين نسيمة ككبل٫تا ٖتت إش



 مقدمة 

  ر
 

مرجعا يف ىذا اجملاؿ يف اٞتزائر يف العديد من مؤلفاتو، إضافة إُف الدراسات اليت قاـ هبا الدكتور كليد 
 توبوٚتلُت يف أطركحتو" قانوف الضبط االقتصادم يف اٞتزائر" كالدكتور منصور داكد يف أطركح

خرشي إ٢تاـ كالدكتور زين العابدين  ةم يف اٞتزائر" كالدكتور "اآلليات القانونية لضبط النشاط االقتصاد
من أساتذيت كأستاذايت الكراـ يف اٞتزائر، أما يف ا٠تارج فهم كثر كأخص بالذكر  مبلماحي كغَتى

الدكتور ىشاـ ٚتيل كماؿ أرحيم يف أطركحتو "ا٢تيئات ا١تستقلة كعبلقتها بالسلطة التشريعية يف 
 Marie-Anneكاألستاذة  Jacques Chevalierميدة التخصص األستاذ ، باإلضافة إُف عالعراؽ"

Frison-Roche ...؛كغَتىم  

 خطة الدراسة:
 من أجل معاٞتة اإلشكالية ارتأينا تقسيم الدراسة إُف بابُت:

سلطات الضبط االقتصادم سلطات الدكلة الكبلسيكية  سا٫تاتالباب األكؿ موسـو ٔت
ة مسا٫تة سلطات الضبط سلط لذم يندرج ٖتتو فصلُت، األكؿ حوؿكا تنظيم ٣تاؿ الضبط االقتصادم

االختصاص ، الذم بدكره ينقسم إُف مبحثُت األكؿ يتعلق ب١تشرع تنظيم ٣تاؿ الضبط االقتصادما
مدل رقابة السلطة التشريعية على سلطات  كالثاين حوؿ التشريعي لسلطات الضبط االقتصادم

مشاركة السلطة التنفيذية سلطات الضبط فَتتبط بفكرة ، أما الفصل الثاين الضبط االقتصادم
الضوابط العامة يف كالذم ٭توم مبحثُت أك٢تما يتعلق ب االقتصادم تنظيم اجملاؿ الضبط االقتصادم

ضوابط توزيع االقتصادم كالثاين ب توزيع االختصاص بُت السلطة التنفيذية كسلطات الضبط
 .كسلطات الضبط االقتصادم االختصاص ا١تعيارم بُت السلطة التنفيذية

 ضبط النشاط يفصاص التنظيمي للسلطات ا١تستحدثة أما الباب الثاين فيتعلق ٔتعاٞتة االخت
االختصاص التنظيمي لسلطات ٣تاؿ  كالذم يظم فصلُت أك٢تما يتعلق بضوابط مشركعية االقتصادم

ص التنظيمي لسلطات الضبط االقتصادم كالذم بدكره ينقسم إُف مبحثُت األكؿ يتعلق باالختصا
الضبط االقتصادم من مقاربة دستورية كالثاين عن رقابة مشركعية االختصاص التنظيمي لسلطات 

طرؽ مباشرة سلطات الضبط الضبط االقتصادم، أما الفصل الثاين من ىذا الباب فيتعلق ب
مسا٫تات سلطات الضبط  الذم ٭تمل مبحثو األكؿ عنواف االقتصادم لبلختصاص التنظيمي

صور سلطات الضبط االقتصادم ا١تمارسة  ، أما الثاين عنيف االختصاص التنظيمي االقتصادم
 .لبلختصاص التنظيمي
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سلطات الدولة الكالسيكية تنظيم مجاؿ  سلطات الضبط الباب األوؿ: مساىمات
 .الضبط االقتصادي

هور فواعل جدد بالنظر ١تا مس صناعة القاعدة القانونية ٖتوؿ كتطور كبَتين نظرا لظ
شهده العاَف من ٖتوالت كتطور سريع حاصل يف كثَت من ا١تيادين خاصة منها اٟتقوقية 
كاالقتصادية كا١تالية كالتكنولوجية، ٕتلى من خبلؿ تبٍت تقنيات كآليات جديدة ٥تتلفة عن 

انونية كأهنا األساليب الكبلسيكية القائمة على دكر الدكلة كطرؼ كحيد يف صنع القاعدة الق
حكرا على السلطة التشريعية كالتنفيذية كالقضائية فقط، ليتسع اجملاؿ إُف ىيئات أخرل مستقلة 
كحىت لؤلفراد من خبلؿ ٣تموع التنظيمات اليت ٘تثلو ٖتمل تشاركية يف كضع ىذه القواعد 

 القانونية بغيت تطورىا كٛتاية للحقوؽ فيها.
لة قد أثر قببل على ٣تاؿ توزيع االختصاص حىت أف التطور اٟتاصل يف كظائف الدك  كما

العامة أين قلب الوضع التقليدم عكسيا من منطلق ٖتديد ٣تاؿ كل جهة )٣تاؿ  يةيف النظر 
 كيفوقو التشريع مقارنة بالتنظيم( حيث أصبح اجملاؿ التنظيمي يزاحم ٣تاؿ السلطة التشريعية

لذم يصب أيضا يف تطور التقنية من حيث كا كالذم لو مربراتو كاليت تعود لعدة عوامل كأسباب
 .التكييف كيف العبلقة اليت كانت ٖتكم ىذه الوظائف)السلطات(

من مظاىر تطور التقنية القانونية تصنيعا كإنتاجا على ا١تستول اإلجرائي كعلى مستول 
مضموف القانوف نفسو ا١ترتكز على تقنيات كطرؽ جديدة يف كضع قواعد قانونية أكثر مركنة 

ىذا  يتجلىأين االعتماد فقط على القواعد اآلمرة منها فقط ٘تاشيا مع التطور اٟتاصل،  دكف
عنيت بعدة اختصاصات  اليت التوجو فعليا من خبلؿ استحداث سلطات الضبط االقتصادم

خاصة ما يتعلق بوضع القواعد القانونية من شأهنا مسا٫تة السلطة التشريعية يف تطوير ضبطية، 
نية كتفعيل رقابتها ١تا ٘تتلكو من قدرة علمية فنية يف فحص كتأمل أعماؿ السلطة القاعدة القانو 

التنفيذية كالبحث يف أركقتها ك٤تاكلة إظهار النقص كالقصور يف أعما٢تا ذات العبلقة بتخصصها 
 الدقيق، )الفصل األكؿ(.

بعد التنازؿ ال يتأتى ىذا األمر إال من خبلؿ فتح اجملاؿ ٢تذه التشاركية يف شكل مسا٫تة 
عن بعض االختصاص من السلطات الكبلسيكية يف شكل إعادة توزيع لبلختصاص كما ىو 
حاصل يف ٣تاؿ الضبط االقتصادم بعيدا عن الطابع التقليدم لو يف إطار النظرية العامة من 
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خبلؿ إنشاء ىذه األجهزة التنظيمية ا١تستقلة كالنص عليها تكرسا لفكرة التعاكف كالتكامل بُت 
 ز الرقابة ا١تتبادلة.يذه السلطات الكبلسيكية كتعز ى

ال ينكر أحد كجود مشاكل تعاين منها معظم الدكؿ يعود السبب فيو إُف طبيعة العبلقة 
بُت سلطات الدكلة كمنها ا٢تيئات ا١تستقلة كفق نظاـ الفصل بُت السلطات كما تثَته من 

 و فعليا.إشكاالت خاصة فيما يتعلق بنسبة ىذا الفصل كمدل تكريس
إعادة النظر يف دكر الدكلة يف البعد االقتصادم من كظيفة مسَتة ك٤تتكرة إُف دكلة إف 

 التنظيمي اهتا كمنهاتنازؿ السلطة التنفيذية على بعض من اختصاص يقتضي ضابطة كضامنة
بُت األجهزة اإلدارية للدكلة التابعة للسلطة  ٢تذا االختصاصتوزيع  الذم يضفي إُف إعادة

يذية كالسلطات اإلدارية ا١تستقلة العاملة يف ٣تاؿ الضبط االقتصادم من منطلق التسليم التنف
بأف السلطة التنفيذية َف تنسحب كلية من ضبط اجملالُت االقتصادم ك ا١تاِف بل يتأكد 

 ىذهحسن توزيع مدل ك  أما عنذه ا١تهمة، ٢تسلطات ا١تستحدث ىذه الحضورىا إُف جانب 
يف ىذا اجملاؿ ىذا ما نشملو بالدراسة،  الفاعليةكمدل تكريسو بينهما الصبلحيات التنظيمية 

 )الفصل الثاين(.



 

 
 

 
 االقتصادي الضبط سلطات الفصل األوؿ: مساىمات

 االقتصادي. الضبط مجاؿ تنظيم لمشرعا
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 الضبط مجاؿ تنظيم المشرع االقتصادي الضبط سلطات الفصل األوؿ: مساىمات
 .االقتصادي

يشبو الكثَت من الباحثُت بعض سلطات الضبط االقتصادم كرب١تانات مصغرة يف ٣تاؿ 
كوهنا األكثر اختصاصا ١تا ٘تتلكو من قدرة  ليت تتمتع بسلطة تنظيمية،اختصاصها خاصة منها ا
طابعها االستقبلِف فهي تبدك كإطار للتشكيلة العضوية ا١تتخصصة ٢تا ك علمية كفنية كتقنية نظرا 

قانوين كتنظيمي فعاؿ قادر على تنظيم جيد ٢تذا اجملاؿ ٔتا يكفل التنظيم كالتأطَت لقطاعات  
طوير التقنية القانونية ١تا ٘تتلكو ىذه السلطات من آليات تتبلءـ مع كظيفة كثَتة فيو كمظهر لت

 الضبط قادرة على ا١تسا٫تة يف الوظيفة التشريعية.

كما أف للعبلقة ا١تتبادلة بُت سلطات الضبط كالسلطة التشريعية كما ٘تتلكو من كظيفة 
ق التشريع الفرعي التطبيقي تشريعية غَت مباشرة يف شكل مسا٫تة يف التشريع أك مباشر عن طري

ا٠تاص يف ٣تا٢تا، ٧تد ٢تا كجو ثاف معاكس يف ىذه العبلقة ا١تشار إليها سابقا يتمثل يف أف 
جهات السلطة التشريعية ٢تا كظيفة رقابية عليها ٗتتلف جهتها حسب طبيعة النظاـ السياسي 

 القائم.

يقصد بو الرب١تاف صاحب  ىنا أف ا١تشرع يف ىذا العنصر من الدراسة ال اإلشارةٕتدر  
الوالية يف ىذا االختصاص كحده بل حىت رأس السلطة التنفيذية ١تا يتمتع بو من اختصاصات 

 تشريعية عادية كاستثنائية كالذم يعتربه البعض كأصل أيضا.
 سنتطرؽ بداية لسلطات الضبط االقتصادم يف آليات تطوير صناعة القانوف من خبلؿ

مدل مسا٫تتها يف ىذه الوظيفة، )ا١تبحث األكؿ(، يلي ذلك مظاىر االختصاص التشريعي ٢تا ك 
العبلقة كمدل تأثَتىا بُت سلطات الضبط االقتصادم كالسلطة التشريعية من حيث مدل رقابة 

 السلطة التشريعية على سلطات الضبط االقتصادم كحدكد ىذه العبلقة، )ا١تبحث الثاين(.
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 .يعي لسلطات الضبط االقتصاديالمبحث األوؿ:  االختصاص التشر 
للوىلة األكُف يستنكر الدارس يف النظرية العامة ىذا العنواف هبذه الصياغة غَت أف ىذا 
الربط يعرب عن أف االختصاص الذم تقـو بو ىذه ا٢تيئات لو بعد من الناحية القانونية كالفنية 

سع ال ٯتكن نكراهنا، كما أهنا ترتبط بالتشريع ٔتفهومو الوا إجرائيةكالذم يعد مسألة قانونية 
تستدعي الدراسة يف جوانب عديدة خاصة ما يتعلق هبا كفق نظاـ الفصل بُت السلطات 
كمدل تكريس ا١تركنة كالتعاكف فيو كمن ناحية تطور التقنية القانونية خاصة فيما يتعلق بالتأطَت 

ؾ ا١تباشر أك غَت ا١تباشر يف أكجو التعاكف كالتشار  إبرازالقانوين للجوانب االقتصادية من خبلؿ 
 ىذه الوظيفة من خبلؿ ما منحها ا١تشرع من آليات خاصة.

انطبلقا من فكرة أف كثَت من القوانُت يف ىذا اجملاؿ يف حقيقتها تشريعات اقتصادية ْتثو 
ٖتاكؿ مواكبة الواقع االقتصادم كخصائصو كتنافسيتو كبذلك تكفل استقرار يف ا١تناخ التشريعي 

ا١تختلفة، تستدعي مرافقة رؤيا اقتصادية من طرؼ ا١تشرع يواكب فيها تطور التقنية لؤلنشطة 
يف تنظيم  خاصة أماـ الًتاجع الواضع للتشريع العادم أماـ التنظيم القانونية يف ىذا اجملاؿ

، )ا١تطلب األكؿ(، كما أف ىذه ا١تسا٫تة التشريعية النشاط االقتصادم كا١تاِف كالذم لو مربراتو
ه السلطات قد تأيت يف عدة مظاىر  كآليات من خبلؿ عبلقة التأثَت على ا١تشرع، من ىذ

 )ا١تطلب الثاين(.
  .ها في مجاؿ الضبط االقتصاديتالمطلب األوؿ: تطوير التقنية القانونية وانعكاس

٦تا الشك فيو أف فهم حركة التطور االقتصادم كمعو شفافية األىداؼ ا١تسطرة ا١ترجوة 
كضع تشريعات اقتصادية تقوده كتنظمو كٖتميو على ٨تو سليم يراعى فيها منو تقود إُف 

استحداث قواعد اجرائية كموضوعية متطور تواكب ا١تتطلبات كالطموحات يف ىذا اجملاؿ من 
 خبلؿ اٞتمع بُت ا١تعرفة القانونية كا١تعرفة االقتصادية ١تواجهات ا١تتغَتات الطارئة.

انونية ليس ٤تتول القواعد القانونية أك األنظمة القانونية فا١تقصود ىنا بتطور التقنية الق
فحسب بل يتسع ليشمل التطور يف كيفية توجيو السلوكات كالتصرفات كتنظيمها من طرؼ 
السلطة العمومية بواسطة قواعد القانوف يف مواجهة األزمات ا١تتبلحقة اليت مست دكلة الرفاه 

كليا ككظيفيا كالذم انسحب على كيفية صنع القانوف باإلضافة إُف ٖتوالت الدكلة تنظيميا كىي
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كحىت يف مضمونو كطبيعتو، أين تعترب سلطات الضبط كمن خبلؿ كظيفة الضبط كآلياتو أحسن 
 .1كسيلة لتجسيد ىذا التطور كالتحوؿ

أصاب الرب١تاف من عجز يف مواجهة ا١تشاكل السياسية فإف ما  لكن قبل ذلك      
ة ا٠تطَت يف اٞتزائر أك اليت عرفتها الشعوب األكركبية قببل من خبلؿ كاالقتصادية كاالجتماعي

عدـ مسايرة التشريع للتطور السريع ككثرة ا١تطالب أدل إُف تراجع االىتماـ لصاٌف السلطة 
يف النظاـ السياسي ٦تا يتطلب  -كلو عمليا  -التنفيذية كالتسليم يف األخَت باحتبل٢تا الصدارة 

كها الوسائل خاصة للتدخل من أجل مواجهة متطلبات كمقتضيات االعًتاؼ بضركرة ٘تل
ينعكس على ٦تارسة التنظيم على نطاؽ كاسع كدكف ٖتديد كبذلك فهو داللة . ٦تا 2العصر

كاضحة على تطور السلطة التنفيذية كالذم بدكره يعود إُف عدة عوامل كأسباب تربر مزاٛتة 
 . كالذم ال نستطيع انكاره كاقعيا كا١تاِفالتنظيم للتشريع خاصة يف اجملاؿ االقتصادم 

إف اضطبلع السلطة التنفيذية بسلطة التنظيم من حيث ا١تمارسة حديث العهد نسبيا 
مقارنة باالختصاص التشريعي للمشرع يف األنظمة ا١تعاصرة نتيجة تراجع الرب١تاف كاحتبلؿ 

اليت تعرضت ٢تا الدكؿ   السلطة التنفيذية الصدارة بسبب عجز الرب١تاف عن مواجهة األزمات
األكؿ( لفرع ، )اكأحد مربرات مزاٛتة التنظيم للتشريع خاصة يف القطاعات االقتصادية كا١تالية

ٖتوالت الدكلة إُف دكلة ضابطة كمعو إزالة التنظيم عن  أف غَت أنو َف يبقى عند ىذا اٟتد، إذ
السلطة التنفيذية عن جزء  القطاعات االقتصادية كا١تالية، أين كجدت مربرات بدكرىا لتتنازؿ

لعجزىا  3من االختصاص التنظيمي )كتنظيم فرعي خاص( لسلطات ٣تاؿ الضبط االقتصادم
 كىذا ما يأيت تفصيلو الحقا. ىي األخرل عن مسايرة ىذا التطور كالتحوؿ

إف ىذا التطور تبٌت آليات جديدة إجرائية يف عملية صنع القانوف باعتناؽ ٪توذج جديد 
بكي من خبلؿ التحوؿ من قانوف حديث مبٍت على ٪توذج ىرمي تعترب فيو الدكلة للقانوف الش

ىي ا١ترتكز الوحيد لصنع القانوف إُف قانوف ناتج عن ٣تموعة من األنظمة تتداخل يف عبلقتها 

                                                           
، 2ف ظل الدكلة الضابطة، أطركحة دكتوراه يف القانوف العاـ، ؾ ح كع س، جامعة سطيخرشي إ٢تاـ، السلطات اإلدارية ا١تستقلة يف  -1

 .35، ص2014/2015 :السنة اٞتامعية
، د ـ 2، ط3، السلطة التنفيذية، ج96بو شعَت سعيد، النظاـ السياسي اٞتزائرم، دراسة ٖتليلية لطبيعة نظاـ اٟتكم على ضوء دستور - 2

 .84، ص 2013ج، اٞتزائر 
 القانوف العاـ، ٗتصص ا٢تيئات العمومية كاٟتوكمة، سلطات الضبط االقتصادم يف اٞتزائر كاٟتوكمة، مذكرة ماجستَت يفعشاش حفيظة،  - 3

 .11، ص 30/11/2014: يف ؾ ح ع س، جامعة عبد الرٛتاف مَتة ّتاية، تاريخ ا١تناقشة
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مع بعضها كفق مبادئ كقواعد ترتكز على ا١تركنة، التعدد، التكييف، االستمرارية، النسبية 
 . 1العتماد على آلية التفاكض كالتعاقد يف صناعة القانوفكالتجديد من خبلؿ ا

السابقة ا١تبنية على التشاكر كاٟتوار كاإلقناع مع ا١تعنيُت بالقانوف   اإلجراءاتإدخاؿ إف 
كتجسيد للدٯتقراطية التشاركية انعكس كأثر على طبيعة ىذا القانوف من خبلؿ تراجع خاصية 

. حينما ٖتوؿ من قانوف صاـر إُف 2القانوف اٟتديث اإللزاـ فيو كاليت تعد من أبرز خصائص
كالتصرفات إُف  للسلوكياتمن قواعد تندرج ضمن تقنية التنظيم القانوين اآلمر  قانوف مرف

، خاصة لدل 3كالتصرفات للسلوكياتقواعد تندرج ضمن إطار التنظيم القانوين غَت اآلمر 
 .(ثاينال لفرع، )اسلطات الضبط االقتصادم

 .وؿ: مبررات مزاحمة التنظيم للتشريع في تنظيم النشاط االقتصادي والماليالفرع األ
ا١تسلم بو أف كظيفة الدكلة األكُف ىي العمل على سيادة القانوف كإذا كاف للسلطة  من فإ     

العامة يف الدكلة أىداؼ متنوعة يف ٣تاالت سياسية كاقتصادية كاجتماعية فبلبد أف يتم ٖتقيق 
، حيث ٧تد أف السلطة التشريعية تعٌت بوضع القانوف ٤4تيط فكرة القانوف ىذه األىداؼ يف

بشرط توافقها مع أحكاـ الدستور كما تعٌت السلطة التنفيذية ، لتنظم عاـ للمجبلت السابقة
 بوضع لوائح تنظيمية بشرط أف تكوف ٤تددة بنصوص الدستور كالقانوف.

قد قلب ىذا الوضع التقليدم عكسيا من  إال أف التطور اٟتاصل يف كظيفة الدكلة        
منطلق ٖتديد ٣تاؿ كل جهة حيث أصبح ٣تاؿ التشريع على سبيل اٟتصر ضمن أحكاـ 

                                                           
1 -  Voir: Martin Collet, « Le contrôle juridictionnel des actes des autorités administratives 
indépendante, LGDJ, Paris,  2003, p 74. 
2  -  Jacques Chevallier, «Vers un droit post-moderne ? les transformations  de la régulation 
juridique », RDP, no 3/1998, p 663/664. 

واف ، ج18/2014ة، عدد ٣تلة العلـو االجتماعيخرشي إ٢تاـ، "دكر التوصيات كاآلراء" يف تفعيل تدخبلت السلطات اإلدارية ا١تستقلة،  - 3
 .229ص، 2014

، دار 2014لسنة  1ٛتداف ٤تمد الغفلى، مظاىر استقبلؿ كتوزف السلطتُت التنفيذية كالتشريعية يف الواليات ا١تتحدة األمريكية، ط - 4
 .14، ص 2014النهضة العربية، القاىرة، 



 .االقتصادي الضبط مجاؿ تنظيم لمشرعا االقتصادي الضبط سلطات مساىمات :األوؿ الفصل

27 
 

أف السلطة التنفيذية " 1الدستور بعكس البلئحة الذم أصبح على اإلطبلؽ على حد قوؿ الفقو
 .2"ىي ا١تشرع العادم، كأصبح الرب١تاف ا١تشرع االستثنائي

التطور اٟتاصل للسلطة التنفيذية يف اجملاؿ التنظيمي حيث أصبحت تزاحم بو  إف ىذا       
السلطة التشريعية لو مربراتو كالذم يعود لعدة عوامل كأسباب، منها ما ترجع العتبارات كاقعية 
كعملية كأخرل ترتبط بفكرة توسع النظاـ العاـ يف أكلوية ٖتقيق ا٢تدؼ، كبعضها يرجع إُف 

اجملاؿ االقتصادم من النظاـ ا١توجو إُف ٖترير السوؽ، كبالتاِف كل ىذه  ٖتوالت الدكلة يف
، كبا١تقابل تراجع ا١تعاصرة ا١تربرات تظهر مدل تفوؽ كتعاظم دكر السلطة التنفيذية يف األنظمة

نظرا ١تشكبلت تدىور ا١تعيار التشريعي خاصة يف تطبيقات  كظيفة الرب١تاف نفسو كانسحابو
 زائرم.النظاـ القانوين اٞت

 .مبررات واقعية وعملية أوال:
إف التجمعات اإلنسانية ا١تتنوعة كخاصة بعد اٗتاذىا شكل الدكلة يف عصرنا اٟتديث،         

شهدت ٖتوالت كثَتة، كمن ابرز تلك التحوالت كأبلغها أثرا تلك ا١تتصلة بالنظم االقتصادية 
ية كالرأٝتالية كاالشًتاكية كالشيوعية كفق اليت تراكحت يف اٟتقب التارٮتية ا١تتتابعة بُت اإلقطاع

، ٖتتاج إُف كجود جهة داخل الدكلة 3نظريات ٥تتلفة األبعاد كتطبيقات متباينة األطر كاٟتدكد
تتمتع بوظيفة تتحسس الواقع االقتصادم القائم لتنظمو على أحسن كجو كمن منطلق كاقعي 

 عملي أقرب منو للحقائق النظرية.
اإلدارية أكثر كاقرب مؤسسات الدكلة احتكاكا بالواقع ا١تعيشي ألفراد  تعترب السلطة       

اجملتمع كتفاعبل معو، كىي أكثر قدرة من السلطة التشريعية على معرفة ككضع تفاصيل للقواعد 
موضع التنفيذ بصورة  -كاليت يف ا١تادة االقتصادية كا١تالية -العامة ككضع األحكاـ القانونية 

ة عملها، ٦تا يستلـز ا١تنطق معو منح السلطات اإلدارية سلطة إصدار القرارات مبلئمة نظرا ٟتيوي

                                                           
سس الدستورم يف توزيع االختصاص بُت السلطتُت ينظر للتفصيل إُف ا٠تيار السابع ا١تقًتح ضمن ا٠تيارات كاٟتلوؿ ا١تطركحة على ا١تؤ  - 1

عبد الرٛتاف، ضوابط توزيع االختصاص بُت السلطتُت التشريعية كالتنفيذية )دراسة مقارنة يف ٖتديد ٣تاؿ كل من  عزاكمالتشريعية كالتنفيذية؛ 
 .261القانوف كالبلئحة(، اٞتزء األكؿ، مرجع سابق، ص 

فرع اإلدارة العامة كا١تالية، ؾ ح ع إ، جامعة مذكرة ماجستَت يف القانوف، لطة التنظيمية يف اٞتزائر، مركنة نطاؽ السبن ٪تلة صليحة،  - 2
 .10، ص 2001/2002اٞتزائر، السنة اٞتامعية: 

عايَت الدكلية )ا١تعايَت اٟتاكمة للتشريع كقواعد الصياغة التشريعية كا١تواءمة الوطنية مع ا١ت 1سرم ٤تمود صياـ، صناعة التشريع، الكتاب - 3
 .17، ص 2015للقانوف الدكِف اإلنساين كمكافحة الفساد كاالٕتار بالبشر كٛتاية البيئة (، دار النهضة العربية، القاىرة 
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، 1اإلدارية العامة، التنظيمية كالتنفيذية البلزمة لتحديد شركط كظركؼ كسائل تنفيذ القانوف
خاصة يف ىذا اجملاؿ الذم يتمتع ّتملة من ا١تميزات ا١تتعلقة بالسرعة كالتطور السريع كالتقنية 

خاصة مع ظهور كانتشار االقتصاديات الرقمية نتيجة للتقدـ التكنولوجي ا٢تائل  كا١تخاطر،
كاالنفتاح االقتصادم، فضبل عن تضخم ا١تشاكل كاألزمات االقتصادية كظهور جرائم 
مستحدث يف ىذه ا١تيادين تزعزع كقد تنسف اقتصاديات دكؿ بكاملها، كأماـ قصور الضبط 

 التشريعي يف ىذا اجملاؿ.
كما أف كاقع ضركرة اال٩تراط يف العو١تة يف شقها االقتصادم أصبح كاقعا حتميا، كال         

ريب يف أف ما شهده العاَف منذ كقت قريب من أزمة اقتصادية كمالية طاحنة تنامت تداعياهتا 
كتعددت آثارىا ا١تباشرة كغَت ا١تباشرة، كاتسعت مساحتها لتطاؿ عددا من الدكؿ على مستول 

تقدمة كنامية كمتخلفة كما أعقبها من أزمة اقتصادية يف الواليات ا١تتحدة األمريكية يف ا١تعمورة م
، يستدعي إطبلؽ يد 2طالت آثارىا عددا غَت قليل من األسواؽ العا١تية ا١تالية 2008عاـ 

 ألدرل باألمور التقنية.االسلطة التنفيذية ١تواجهة مثل ىذا الوضع كوهنا 
سابقا ٯتثل اإلرادة العامة للشعب، من حيث كاليتو يف سن القوانُت ف كاف الرب١تاف إك        

ذات الصلة، إال أف تطور كظائف الدكلة كما اشرنا كتزايد مشكبلت اٟتياة، خاصة منها 
ا١ترتبطة باٟتياة االقتصادية كا١تالية لؤلفراد كللدكلة ككل، ٦تا تتطلب السرعة يف معاٞتتها من 

ريع تتميز بتعقيدات العملية التشريعية عرب مراحل اإلنتاج جهة كما أف آلية صناعة التش
التشريعي، قد أفضيا إُف ضركرة ٖتديد ٣تاالت التشريع حصرا يف بياف ا١تبادئ العامة كإطبلؽ يد 
السلطة التنفيذية خاصة منها التنظيمية يف ٚتيع اجملاالت غَت احملجوزة للتشريع، من منطلق 

خرل كلكن بشكل آخر مغاير انطبلقا من ٘تثيلها للدكلة ككل اليت ٘تثيلها لئلرادة العامة ىي األ
٘تثل اٞتماعة الوطنية يف كل شيء يتعلق با١تصلحة العامة كصيانة النظاـ العاـ االقتصادم 
كٛتايتو، كألهنا مكلفة بتدبَت كتسيَت الشأف العاـ نظرا ١تا ٘تلكو من كسائل سريعة للتسيَت كاليت 

القانونية  كاليت يف مقدمتها القواعد القانونية اليت يتعُت عليها إ٬تادىا من بينها حىت األدكات 
إذا َف يوجدىا ا١تشرع أك َف يكن ٥تتص هبا ابتداء كحصَتيا ضمن مفهـو االنفراد النسيب 

                                                           
فتوس خدكجة، االختصاص التنظيمي لسلطات الضبط االقتصادم، مذكرة ماجستَت يف القانوف العاـ، كلية اٟتقوؽ جامعة عبد الرٛتاف  - 1

؛ قارش أٛتد، عملية الرقابة على السلطة التنظيمية لرئيس اٞتمهورية، مذكرة ماجستَت 25، ص 28/06/2010ة، تاريخ ا١تناقشة مَتة، ّتاي
 .17، ص 2002/2003يف القانوف، فرع اإلدارة كا١تالية، كلية اٟتقوؽ، جامعة اٞتزائر، 

 .33مرجع سابق، ص سرم ٤تمود صياـ، سرم ٤تمود صياـ،  - 2
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، رغم أف التصور النظرم ١تبدأ الفصل بُت السلطات، كأحد دالالت الركح 1للمشرع بالتشريع
، قد أثبت الواقع العملي نسبيتو يف ظل حتمية التعاكف بُت 2دستورالعامة ا١تهيمنة على ال

، رغم أف حتمية التعاكف ىذه كاليت تصب 3السلطات، كٖتديدا بُت السلطة التشريعية كالتنفيذية
إٚتاال يف التطبيق العملي ا١ترف ٢تذا ا١تبدأ، قد أكجدت كاقعا آخر ٮتتلف حسب طبيعة النظاـ 

 وؽ السلطة التنفيذية على حساب السلطة التشريعية. السياسي، أين عزز فيو تف
إف عجز الرب١تاف عن مواجهة الكثَت من ا١تشاكل كعلى رأسها االقتصادية كا١تالية ا٠تطَتة        

اليت عرفتها الشعوب األكركبية ٓتاصة، كعدـ قدرهتا على مسايرة التطور السريع يف ىذا اجملاؿ 
سلطة التنفيذية، كالتسليم يف األخَت باحتبل٢تا الصدارة كاقعيا ككثرة ا١تطالب، كتراجعو لصاٌف ال

كعمليا يف النظاـ السياسي، ٦تا يتطلب االعًتاؼ ٢تا بضركرة ٚتع ك٘تلك الوسائل ا٠تاصة 
للتدخل من أجل مواجهة متطلبات كمقتضيات العصر الشيء الذم أدل بأغلبية الدساتَت 

يف رئيس اٞتمهورية أك اٟتكومة صبلحيات يف الظركؼ اٟتديثة إُف منح السلطة التنفيذية ٦تثلة 
العادية كأيضا يف الظركؼ االستثنائية، أف تعدؿ القوانُت أك أف تشرع بأكامر ٢تا قوة القانوف 
١تواجهة ا١تشاكل اليت تعاين منها شعوهبا يف ىذه اجملاالت، فتجمعت يف يدىا ىذه التقنيات من 

 .4الوضع اٗتاذ القرارات السريعة ١تواجهة ىذا
كما أف الواقع العملي ٯتكن ا٢تيئة التنفيذية من التدخل يف نطاؽ كاسع يف دائرة سلطة       

ا٢تيئة التشريعية، كاف َف يقر ٢تا الدستور القياـ بتلك التصرفات، لكنها ٘تنح لنفسها اٟتجة 

                                                           
)دراسة مقارنة يف ٖتديد ٣تاؿ كل من بد الرٛتاف، ضوابط توزيع االختصاص بُت السلطتُت التشريعية كالتنفيذية يف النظرية العامة، ع عزاكم - 1

 .251مرجع سابق، ص القانوف كالبلئحة(، 
الصادر بتاريخ  12/2001أقر اجمللس الدستورم صراحة أف ركح الدستور ىو " مبدأ الفصل بُت السلطات "، جاء ذلك يف رأيو رقم  - 2

منو ١تخافتو ركح 12ٔتناسبة رقابتو على دستورية القانوف األساسي لعضو الرب١تاف، كالذم قضى بعدـ دستورية ا١تادة  13/01/2001
.كما سبق للمجلس الدستورم أف أكد على مبدأ الفصل بُت السلطات ٔتناسبة رأيو 04/02/2001ا١تؤرخ يف  9الدستور، ج.ر.ج.ج عدد

من األمر ا١تتعلق بالتقسيم القضائي ا١تصادؽ عليو من طرؼ اجمللس الوطٍت  02حوؿ دستورية ا١تادة  19/02/1997ا١تؤرخ يف  04رقم 
؛ حبيشي لزرؽ، أثر سلطة التشريع على 29، ص19/03/1997الصادر يف  15ج.ر.ج.ج، العدد 06/01/1997االنتقاِف بتاريخ 

ه يف القانوف العاـ، كلية اٟتقوؽ كالعلـو السياسية، جامعة أيب بكر بلقايد تلمساف، اٟتريات العامة كضماناهتا، أطركحة دكتورا
 .171، ص 2012/2013

من الدستور، النظاـ القانوين لؤلكامر، ٣تلة ا١تدرسة الوطنية  124مراد بدراف، االختصاص التشريعي لرئيس اٞتمهورية ٔتقتضى ا١تادة  - 3
 .09 ، ص2000، اٞتزائر 02لئلدارة، العدد

، مذكرة ماجستَت يف القانوف العاـ، فرع 1996ردادة نور الدين، التشريع عن طريق األكامر كأثره على السلطة التشريعية يف ظل دستور - 4
 .13، ص 2005/2006ا١تؤسسات السياسية كاإلدارية، كلية اٟتقوؽ، جامعة اإلخوة منتورم قسنطينة، السنة اٞتامعية 
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، 1الرب١تاف للنهوض هبذا التصرؼ أك ذلك اإلجراء يف اجملاؿ التشريعي، كتدخلها يف إعداد نظم
 .كضع جدكؿ األعماؿ كفق مقياس تنفيذم، دعوة الرب١تاف لبلنعقاد

ف إنشاء كإدارة ىذه ا١ترافق، إإف ا١ترافق العامة تعترب من بُت أىم أكجو النشاط اإلدارم، ف       
تتطلب قدر كبَت من ا١تركنة كالسهولة كىو ما ال ٧تده إال يف نظاـ اللوائح.كما أف الضبط 

و كجو آخر للنشاط اإلدارم، يعٌت باحملافظة على النظاـ العاـ كالذم ىو جوىر ىذا اإلدارم ى
النشاط، فمعظم الدساتَت منحت اإلدارة كضع لوائح الضبط كأىم كسائل اإلدارة يف أدائها ٢تذا 

 .2النشاط
 .أولوية تحقيق الهدؼ ثانيا:

تو، إال أف التطور اٟتاصل لقد كانت اجملتمعات تعيش يف ظل ىيمنة القانوف أك سياد       
كتعقد اٟتياة اٟتديثة كزيادة مشاكلها، أدت إُف القوؿ هبيمنة ا٢تدؼ كأكلويتو، حىت أصبح من 
بُت عوامل تطور السلطة التنظيمية، ىو رؤيتها ألكلوية ٖتقيق ىذا ا٢تدؼ ا١تتمثل يف اٟتفاظ 

 ها النظاـ العاـ االقتصادم.  ،  ّتميع عناصره التقليدية كاٟتديثة، خاصة من3على النظاـ العاـ
ظهر ىذا االٕتاه بعد فشل السلطة التشريعية نظرا لثقل إجراءات اإلنتاج التشريعي يف        

مواجهة الوضع ا١تتأـز بعد كيبلت اٟترب العا١تية الثانية، ٦تا أدل إُف تدخل السلطة التنظيمية 
ة، كىنا يتضح دكر سلطة اإلدارة يف ١تواجهة الوضع عن طريق لوائح الضركرة كاللوائح ا١تستقل

التصدم للحاالت غَت العادية ١تواجهة ا١تخاطر احملدقة بكياف اجملتمع كالدكلة بسرعة كفاعلية، 
 ألف القانوف مهيأ للتصدم للحاالت العادية.

كما أف الفقو ٬تمع على تعريف الضبط اإلدارم من خبلؿ أغراضو كىي احملافظة على        
يف اجملتمع عن طريق ىيئات الضبط، سوء ا١تركزية منها أك احمللية، حُت ٘تنح ٢تا النظاـ العاـ 

، أال 4تلك الوسائل ا١تتنوعة، كال يكوف ذلك إال من أجل ىدؼ كحيد يعد قيدا على تدخلها

                                                           
دار ليب ٦تارسة السلطة يف النظاـ السياسي اٞتزائرم ) دراسة مقارنة (، العبلقة الوظيفية بُت الرب١تاف كا٢تيئة التنفيذية، عبد اهلل بوقفة، أسا - 1

 .24، ص 2009ىومة، اٞتزائر، 
 .25مرجع سابق، ص  فتوس خدكجة، - 2
 .26ا١ترجع السابق، ص  - 3
ط اإلدارم، اجمللة اٞتزائرية للعلـو القانونية كاالقتصادية كالسياسية، دكرية تصدر سليماين السعيد، النظاـ العاـ كهدؼ قيد على نشاط الضب - 4

 .91، ص 2012سبتمرب  03عن كلية اٟتقوؽ، جامعة اٞتزائر، عدد
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كىو ٛتاية النظاـ العاـ ّتميع عناصره كعلى رأسها النظاـ العاـ االقتصادم، كليس ٢تا حق 
 ات يف غَت ىذا ا٢تدؼ.استعماؿ تلك السلط

كعليو ففي خضم ا١تعطيات االقتصادية اليت بدأت تتشكل كتفرض نفسها، تصعب         
 مهمة البحث عن نقطة توازف  بُت أمرين ال مناص منهما: ك٫تا مبدأ " حرية التجارة كالصناعة"

س من جهة، كأىم مبدأ تقـو عليو الدساتَت اٟتالية، كالذم من أبرز ٕتسيدا تو حرية التناف
كضركرة ضبط حركة السوؽ ٔتا يكفل الصاٌف العاـ من ناحية أخرل، كىو ما ٬ترم اٟتديث 

 من بُت األىداؼ ا١تتوخى ٖتقيقها كأكلوية 1ٖتت تسميات ٥تتلفة أ٫تها النظاـ العاـ االقتصادم
يف ظركؼ تتمثل يف مشكبلت اقتصادية كاجتماعية كفنية، ففي ظل ىذا التطور اتسم نشاط 

كلة بطابع فٍت متخصص يتطلب كجود خرباء كفنيُت متخصصُت يف كافة الشؤكف كمن بينها الد
اجملاالت االقتصادية كا١تالية سهل امتبلؾ السلطة التنفيذية ١توظفُت هبذه ا١تعايَت بعكس 

 .2الرب١تاف
 .انسحاب الدولة من الحقل االقتصادي وتبني نظاـ اقتصاد السوؽ ثالثا:

ىر تزايد دكر السلطة التنفيذية كمزاٛتتها للمؤسسة التشريعية يف األنظمة إف إحدل مظا        
جو عن ا١تغزل السياسي ا١تتمثل ْتماية اٟتقوؽ ك ا١تعاصرة ىو تغيَت ا١تفهـو الدٯتقراطي كخر 

كاٟتريات الفردية إُف مغزل اقتصادم كاجتماعي، كمنو ا٨تصار الدٯتقراطية الكبلسيكية بعد 
رت بو اجملتمعات الصناعية ا١تتقدمة، ا١تتمثل بتدخل الدكلة يف ٖتقيق عجزىا عن مسايرة ما م

الرفاىية كتوفَت مستول معيشة للمواطنُت، كما أدل إُف تأصيل ىذه النتيجة إُف تطور دكر 
الدكلة بعد اٟترب العا١تية األكُف كيف أعقاب اٟترب العا١تية الثانية كتوسيع مهامها كانتقا٢تا من 

 .3ُف الدكلة ا١تتدخلةالدكلة اٟتارسة إ
كما أنو ٦تا ال شك فيو ىو أف دكر الدكلة يف االقتصاد ٮتتلف يف النظاـ االشًتاكي عما        

ىو يف النظاـ الرأٝتاِف، كما ٗتتلف اآلثار كالنتائج ا١تًتتبة عن ذلك يف كبل النظامُت، 

                                                           
 .263، ص 2013تيورسي ٤تمد، الضوابط القانونية للحرية التنافسية يف اٞتزائر، دار ىومة للطباعة كالنشر كالتوزيع، اٞتزائر  - 1
دراسة  -ضعف األداء التشريعي كالرقايب للرب١تاف كىيمنة السلطة التنفيذية-دانا عبد الكرًن سعيد، دكر الرب١تاف يف األنظمة الرب١تانية ا١تعاصرة - 2

 .293، منشورات اٟتليب اٟتقوقية، لبناف، ص 2013لسنة  1ٖتليلية مقارنة، ط
 . 293ا١ترجع السابق، ص  - 3
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ت متعددة، دفعتها إُف فالتدخبلت ا١تتزايدة للدكلة يف اجملاؿ االقتصادم أدل إُف كقوع أزما
 .1التفكَت يف كضع قواعد جديدة ذات طابع ليرباِف ٗتتلف عّما ىو قائم يف النظاـ االشًتاكي

كعليو بعد فًتة طويلة من اٟتمائية، َف يكن بوسع االقتصاد اٞتزائرم النجاة أك الفرار من        
كإتاىها ٨تو العو١تة، كتنامي التنافس الدكِف، فاالتساع ا١تذىل لرقعة كنطاؽ السوؽ ا١تشًتكة 

الشركات الكربل ) متعددة اٞتنسيات خاصة ( كتطورىا خارج دك٢تا األصلية سواء عن طريق 
االستثمار ا١تباشر أك باالستحواذ على مشركعات أجنبية ٬تعل أم تراجع إُف الوراء غَت ٦تكن،   

ا ا١تسار العا١تي كٗتطو لذلك كمن مث كاف على السوؽ اٞتزائرية أف تؤىل نفسها لبلندماج يف ىذ
 .2خطوات على غرار معظم الدكؿ األخرل

٦تا استلـز ضركرة إضفاء تغَتات يف السياسة االقتصادية اٞتزائرية، حيث بدأت        
إصبلحات االقتصادية أكلية يف بدايات يف الثمانينات، كانت متعلقة بإعادة ا٢تيكلة العضوية 

تشجيع االستثمار ا٠تاص، كالًتكيز على إشباع الطلب ا٠تاص كا١تالية للمؤسسات العمومية، ك 
ا١تتنامي عن طريق االستَتاد ا١تفرط الستهبلؾ السلع االستهبلكية من طرؼ الدكلة، كفرض رقابة 
صارمة على التجارة ا٠تارجية، فهذه اإلصبلحات األكلية، اليت من بينها كضع تشريعات كاملة 

، َف تكن يف ا١تستول ا١تطلوب 1986ندماج الفرنسي لسنة كٕتسيدىا فعليا كمن ذلك مثبل اال
ككانت سببا مباشرا على تفاقم الوضع االقتصادم كاالجتماعي، لذلك ٞتأت الدكلة إُف تطبيق 

، من خبلؿ تبٍت سياسات التصحيح االقتصادم كما 3إصبلحات جذرية يف بداية التسعينات
أين ٕتسدت مظاىرىا يف العديد من  ا٧تر عنها من تدىور الوضع االقتصادم االجتماعي،

اٞتوانب، كًتاجع التنمية االقتصادية، كا٩تفاض قيمة العملة النقدية بسبب سياسة ا٠تصخصة 
، كما أف احتضاف ىذا النوع من 4كالذم يرجع بالدرجة األكُف كوف اٞتزائر من الدكؿ الريعية

                                                           
الضبط ا١تستقلة: آلية االنتقاؿ من الدكلة ا١تتدخلة إُف الدكلة الضابطة، ا١تلتقى الوطٍت حوؿ سلطات الضبط  نزليوم صليحة، سلطات - 1

 . 05، ص 2007مام  23/24ا١تستقلة يف اجملاؿ االقتصادم كا١تاِف، كلية اٟتقوؽ كالعلـو االقتصادية، جامعة عبد الرٛتاف مَتة ّتاية، أياـ 
 .13ص   تيورسي ٤تمد، مرجع سابق، - 2
؛ بن دعية عبد اهلل، التجربة اٞتزائرية يف اإلصبلحات االقتصادية، مركز دراسات الوحدة العربية، 27مرجع سابق، ص  فتوس خدكجة، - 3

 .359، ص 1999، لبناف 1العدد
من إٚتاِف اإليرادات كقد  %40الدكلة الريعية: ىي اليت تعتمد على مصادر خارجية يف اٟتصوؿ على نسبة يعتد هبا يف إيراداهتا تتجاكز - 4

لنظم برزت ظاىرة الدكلة الريعية بشكل جلي يف الدكؿ العربية النفطية كخاصة يف منطقة ا٠تليج العريب؛ مصطفى بلعور، التحوؿ الدٯتقراطي يف ا
ة، فرع التنظيم السياسي ، أطركحة دكتوراه يف العلـو السياسي (2008/2009السياسية العربية، دراسة حالة النظاـ السياسي اٞتزائرم )

 .77، ص 2009/2010كاإلدارم، قسم العلـو السياسية كالعبلقات الدكلية، جامعة بن يوسف بن خدة اٞتزائر، 
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و من بينها اٞتزائر كاف ٖتت السياسات الذم شرعت بو  كثَت من الدكؿ السائرة يف طريق النم
 .1ضغط ا١تنظمات الدكلية، أك يف إطار مسار االندماج اٞتهوم أك العا١تي

إف ا١تغزل من ىذه اإلصبلحات اٞتذرية يندرج ضمن اىتمامات الدكلة اٞتزائرية بربنامج         
تخلي عن اإلصبلح االقتصادم، كبالًتكيز على التوازنات ا١تالية كالنقدية للببلد كذلك بال

 2التخطيط ا١تركزم، كونو يشكل أسلوبا معقدا يف التسيَت إُف جانب صرامة اإلدارة كتعقيداهتا
 كانتشار الفساد اإلدارم.

كلقد نتج عن سياسات االنفتاح االقتصادم اليت عرفتها اٞتزائر، إُف خبلؿ اعتناؽ         
كما مشلتو من ٖترير للتجارة   -ابقكاليت مت اإلشارة إليها  يف الباب الس -مبادئ اللربالية، 

الدكلية نسبيا كتوسيع لنشاط الشركات متعددة اٞتنسيات، كما ترتب عن ذلك من زيادات يف 
العديد من ا١تكاسب كالزيادات يف معدالت النمو، إُف  ؛تدفقات رؤكس األمواؿ عرب اٟتدكد...

 .3مارثخلق فرص جديدة لبلرتقاء بالتجارة ، التطور التكنولوجي، اإلست
كعليو فإف إعادة النظر يف دكر الدكلة بعد االنتقاؿ إُف اقتصاد السوؽ، أصبحت الدكلة        

مدعوة للحفاظ على مهامها التقليدية، كعدـ التدخل إال لضبط األمور فقط، ىذا الضبط ال 
م يعٍت اٟتد من نشاط األفراد أك رقابتهم، بل يعٍت توفَت الظركؼ الضركرية، عن طريق تنظي

، كأىم ٖتدم توجهو الدكلة بدءا ٔتسألة التوفيق بُت ضركرة 4قواعد اللعبة كتنمية مناخ تنافسي
تفعيل ا١تنافسة كٖترير األسواؽ كتدخل الدكلة ٟتماية اقتصادياهتا كتوجيو مسار التنمية من جهة 

ع أخرل، كلتجسيد ىذا الغرض من خبلؿ إدخاؿ آليات جديدة يف النظم القانونية للتأقلم م
، من بُت ىذه اآلليات ضركرة استحداث سلطات ضبط 5التغَتات الصناعية كالتجارية الدكلية

اقتصادم كمدىا بسلطة تنظيم يكوف فعاال كيفر ٛتاية ناجعة للمتعامل االقتصادم مع 

                                                           
 .23مرجع سابق، ص  تيورسي ٤تمد، - 1
يف القانوف،  فرع قانوف ، ا١تظاىر القانونية لئلصبلح ا١تصريف يف اٞتزائر، مذكرة ماجستَت ؛ عدة مرًن27مرجع سابق، ص  فتوس خدكجة، - 2

 .245، ص 2000/2001أعماؿ، كلية اٟتقوؽ، بن عكنوف، جامعة اٞتزائر، 
 .23تيورسي ٤تمد، مرجع سابق، ص  3 - 

بو عيسى ٝتَت، العبلقات التنظيمية بُت سياسة السوؽ كا١تؤسسات العامة االقتصادية يف اٞتزائر،  ؛27مرجع سابق، ص  فتوس خدكجة، - 4
يف القانوف، فرع التنظيم السياسي كاإلدارم، قسم العلـو السياسية كالعبلقات الدكلية، كلية العلـو السياسية كاإلعبلـ، جامعة  مذكرة ماجستَت

 .113، ص 2001/2002اٞتزائر 
 .25مرجع سابق، ص  تيورسي ٤تمد، 5 -
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االختبلؼ يف اٞتهة اليت ٗتضع ٢تا ىذه ا٢تيئات يف آلية الرقابة، أىي السلطة التنفيذية أـ 
 التشريعية كىذا ما ٗتتلف تطبيقاتو باختبلؼ الدكؿ. القضائية أـ 

والذي قابلو تراجع وظيفة  المعاصرة تعاظم دور السلطة التنفيذية في األنظمة رابعا:
 .البرلماف وانسحابو

تًتاجع معو  ا١تعاصرة، كيف ا١تقابل تعاظم دكر السلطة التنفيذية يف األنظمةتتعدد أسباب         
 تعود ١تشكبلت تدىور ا١تعيار التشريعي. كظيفة الرب١تاف اليت

 : المعاصرة تزايد دور السلطة التنفيذية في األنظمة -1
كاف لتزايد دكر السلطة التنفيذية أثر بالغ يف تقليص دكر الرب١تاف يف عبلقتو بالسلطة         

٣تموعة من التنفيذية، كىذا التزايد أدل إُف اختبلؿ التوازف لصاٌف ىذه األخَتة، كقد تضافرت 
إُف إدارة  األسباب كراء ىذه الظاىرة لعل أ٫تها انتقاؿ الدكلة من مراحل إدارة ا١ترافق التقليدية

ا١ترافق االقتصادية كاالجتماعية. كبالنتيجة ٧تم عنو تراجع الدكر التشريعي كالرقابة الرب١تانية حىت 
يب ا١تتبع يف الدكلة دكر كبَت أصبح يف مركز تبعي للسلطة التنفيذية. ىذا فضبل أف للنظاـ اٟتز 

بإتاه تقوية دكر السلطة التنفيذية كيؤدم باألخَت إُف ٖتقيق االزدكاج الوظيفي بُت السلطتُت 
 تتنوع أسباب تعاظم دكر السلطة التنفيذية يف األنظمة ا١تعاصرة إُف: ، 1التشريعية كالتنفيذية

لطة ٚتهورية، يف كثَت من الدكؿ ا٨تصار نظاـ ا١تلكية يف رمزية شخص ا١تلك كأصبحت الس -
األكركبية كيتم انتخاب رئيس الدكلة من طرؼ الشعب كالذم ٭تظى بدكر مهم. بينما يف 

، فيما يتعلق ٔتركز رئيس 19893احتفظ بأىم مبلمح دستور 19962اٞتزائر ٧تد دستور
ت قوية مع اٞتمهورية على رأس السلطة التنفيذية الذم يبقى غَت معٍت بالتسيَت كيتمتع بسلطا

، بعكس قاعدة " أينما تكوف السلطة 5بأم شكل من األشكاؿ 4عدـ مسؤكليتو السياسية
 تكوف ا١تسؤكلية ". 

                                                           

 .297دانا عبد الكرًن سعيد، مرجع سابق، ص 1 - 
 .1996، الصادرة يف 76، ج ر عدد 08/12/1996، ا١تؤرخ يف 1996قراطية الشعبية لسنة دستور اٞتمهورية اٞتزائرية الدٯت2 -
 .1989، الصادرة يف 09، ج ر عدد 23/02/1989، ا١تؤرخ يف 1989دستور اٞتمهورية اٞتزائرية الدٯتقراطية الشعبية لسنة 3 -
بتعاد عن السلطة، ذلك أف كل سلطة ٘تارسها أية مؤسسة من يقصد بعدـ ا١تسؤكلية السياسية: " التنحي أك التخلي عن السلطة أك اال4-

 مؤسسات الدكلة العليا تفًتض كبا١تقابل كجود مسؤكلية سياسية عنها خارج ىذا اإلطار فإف النظاـ الدستورم يكوف غَت دٯتقراطي "، األمُت
، 2003، جواف 03الرب١تاين، نشريات ٣تلس األمة، العددشريط، عن حقيقة ككاقع ا١تسؤكلية السياسية يف أنظمة اٟتكم ا١تقارنة ، ٣تلة الفكر 

 .77ص 
 .28، ص 1998، اٞتزائر 1إدريس بوكرا، ا١تراجعة الدستورية يف اٞتزائر بُت الثبات كالتغيَت، ٣تلة اإلدارة، العدد -5
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دكر التقدـ كالتطور التكنولوجي، حيث ظهرت عدة ٣تاالت ال يستطيع األفراد كال غَتىم  -
 من ا٢تيئات أف تطرقها فأصبحت رىنا بالدكلة.

ٗتاذ قرارات يف ا١تشاكل ا١تعقدة من منطلق الدراية بتفاصيل ىذه قدرة السلطة التنفيذية على ا -
 ا١تشكبلت من بينها القرارات االقتصادية كا١تالية اليت ال ٖتتمل التأخَت.

امتبلؾ السلطة التنفيذية آللية إصدار اللوائح اليت ٘تتاز بسرعتها مقارنة بالقوانُت الصادرة عن  -
إمكانية التصرؼ بسرعة كبشكل مبلئم فيما يتعلق بالقواعد  الرب١تاف، كما أف للسلطة التنفيذية

 القانونية ا١تطلوبة للتعامل يف الظركؼ ا١تلحة كغَت ا١تتوقعة.
تقدـ كسائل اإلعبلـ ٔتختلف أشكا٢تا ككسائلها كوهنا لساف حاؿ للسلطة التنفيذية، حيت  -

كا١تالية اليت ٢تا تأثَت  سعت من كراء ذلك يف كسب الرأم العاـ يف القضايا خاصة االقتصادية
 .1مباشر على حياة الناس

 .نظرا لمشكالت تدىور المعيار التشريعي تراجع وظيفة البرلماف وانسحابو-2
، نظرا ١تشكبلت تدىور ا١تعيار تراجع كظيفة الرب١تاف كانسحابومن أسباب كمضاىر         

 التشريعي ٧تد:
ى الرب١تاف التصدم لو إذ ال يتوفر اتساـ نشاط الدكلة بطابع فٍت متخصص يصعب عل -

ألعضائو التخصص الفٍت البلـز الذم ال ٯتكنهم من تفهم ا١تشكبلت الفنية ا١تعقدة ككضع 
 اٟتلوؿ ٢تا.

عدـ إمكانية الرب١تاف بأعضائو الكثَتين كمناقشاتو الطويلة القياـ بتقدًن حلوؿ عاجلة  -
كالقضايا، كما أف عدـ امتبلؾ أعضاء كا٧تازات حاٝتة لكافة أك حىت ألغلبية ىذه ا١تشاكل 

الرب١تاف للخربة ا١تطلوبة ليشرع بفاعلية يف العديد من ا١تسائل ا١تعقدة كالتقنية، اليت ٖتتاج يف 
 تنظيمها إُف دراية كخربة عالية، كاجملبلت االقتصادية كا١تالية.

١تقابل تزايد عدد عزكؼ التكتبلت الرب١تانية عن تقدًن مشركعات قوانُت يف ىذه ا١تيادين با -
مشركعات القوانُت ا١تقدمة من السلطة التنفيذية كبذلك أصبحت األغلبية الساحقة من القوانُت 
الصادرة من الرب١تاف ىي ذات ا١تصدر اٟتكومي، كأصبح أعضاء الرب١تاف يناقشوف الصياغات 

                                                           
 .297دانا عبد الكرًن سعيد، مرجع سابق، ص  - 1
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شريعية من طرؼ ، ففي اٞتزائر مثبل بالعودة إُف إحصاء ا١تبادرات الت1القانونية ا١تقدمة فقط
اٟتكومة يف شكل مشاريع القوانُت، ٧تد أف ىذه ا١تبادرات قد شكلت معظم اإلنتاج التشريعي 

، كيضاؼ إُف ىذا 2002إُف غاية  1997الذم صدر عن الرب١تاف خبلؿ الفًتة التشريعية من 
يف  ،1996ما بادر بو رئيس اٞتمهورية يف حدكد سلطتو التنظيمية اليت أقرهتا أحكاـ دستور 

حُت ال نكاد ٧تد أثرا ألية نصوص قانونية جاءت هبا ا١تبادرة من طرؼ النواب كاالستثناء 
الوحيد ىنا ىو القانوف األساسي لعضو الرب١تاف، كالذم مت التحفظ على ٣تموعة من مواده كاليت 

 .2على مستول ٣تلس األمة 11عددىا 
ى الصاٌف العاـ، سواء يف نظاـ اٟتزبُت تغليب ا١تصاٌف اٟتزبية كالشخصية ألعضاء الرب١تاف عل -

 .3أك التعددية اٟتزبية
من مبلمح تراجع دكر الرب١تاف ٧تد تزايد الدكر التشريعي للسلطة التنفيذية كعلى رأسها رئيس  -

من  142، ا١تادة 1996من دستور  124حسب ا١تادة 4اٞتمهورية عن طريق التشريع باألكامر
 .16/01التعديل الدستورم رقم 

تدىور ا١تعيار التشريعي عرب ٥تتلف الدساتَت اٞتزائرية، أين نلمسو يف ا٠تصوصية الناشئة عن  -
طبيعة النظاـ السياسي اٞتزائرم السائد عرب ا١تراحل اليت مرت هبا اٞتزائر من خبلؿ تغليب 

حد ا١تعيار السياسي على ١تعيار القانوين تارة كتارة أخرل سيطرة مبدأ كحدة السلطة كاٟتزب الوا
احملتكر للسلطة كالنظاـ االشًتاكي، حىت يف مرحلة تطبيق مبادئ الدٯتقراطية كالتعددية اٟتزبية، 
دخلت اٞتزائر يف مرحلة انتقالية كظهور مؤسسات انتقالية مؤقتة لتسيَت شؤكف الببلد، أما يف 

على كقتنا الراىن تدىور ا١تعيار التشريعي كاضح كجلي على مستول ا١تمارسة كالتطبيق أك 
 مستول التشكيلة.

                                                           
ناصف أف: " الرب١تاف ال يضع القانوف كإ٪تا يصوت يف عجالة على نصوص حررهتا سلفا يف ىذا الصدد يقوؿ الدكتور عبد اهلل إبراىيم  - 1

ٞتاف فنية حكومية "، عبد اهلل إبراىيم ناصف، مدل توازف السلطة السياسية مع ا١تسؤكلية يف الدكلة اٟتديثة، دار النهضة العربية، 
 .223، ص 1981القاىرة

، مذكرة ماجستَت يف اٟتقوؽ، فرع الدكلة كا١تؤسسات العمومية، كلية ١1997تاف اٞتزائرم منذ لونيس بوٚتعة، اإلنتاج التشريعي للرب  - 2
 .137، ص 2005/2006اٟتقوؽ بن عكنوف، جامعة بن يوسف بن خدة اٞتزائر، 

 .302دانا عبد الكرًن سعيد، مرجع سابق، ص  - 3
، ص 16/01، معدؿ كمتمم بالقانوف رقم 1996لة( من دستور معد124) 142يعطي التشريع بأكامر لرئيس اٞتمهورية حسب ا١تادة  - 4

 ، بصفة صر٭تة كمباشرة اختصاصا مكتفا ١تمارسة الوظيفة التشريعية اليت تعود أصبل للرب١تاف يف حالة شغور اجمللس الشعيب الوطٍت أك بُت28
دة القانونية إلصدار قانوف ا١تاِف )ا١تيزانية ( كىو هبذا الشكل دكريت الرب١تاف أك يف ا١تدة اليت تقتضيها اٟتالة االستثنائية، أك بعد انقضاء ا١ت

 . 86صاحب االختصاص التشريعي الكامل؛ ردادة نور الدين، مرجع سابق، ص 
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ثر تعاظم السلطة التنفيذية كيف ظل تضخم كظائف الدكلة، نتيجة أكأماـ ىذا الوضع        
التطور التكنولوجي كالتحوالت االقتصادية كاتساع ٣تاالت تدخل الدكلة كما نتج عن ذلك من 

نية كتفعيلها خاصة ىيمنة يف دكر السلطة التنفيذية، فقد تطلب ىذا الوضع اتساع الرقابة الرب١تا
 .1يف ٣تاؿ التطبيق العملي

 .تطوير التقنية القانونية في جانبها اإلجرائي والموضوعي الفرع الثاني:
إشراؾ   إدخاؿ طرؽ كأساليب جديدة يف كضع القانوف بصفة عامة، ارتكزت علىإف        

كاالستشارة  الفرد يف عملية سن ىذا األخَت من خبلؿ عديد الوسائل من أ٫تها التفاكض 
كيف اٞتانب الثاين من خبلؿ التحوؿ الذم  )أكال( ،تطوير التقنية القانونية يف جانبها اإلجرائيك

 كصورة عن التطوير التقنية القانونية يف جانبها  طاؿ طبيعة القانوف يف حد ذاتو كمضمونو
 .(ثانيا)ا١توضوعي، 

 .: تطوير التقنية القانونية في جانبها اإلجرائيالأو 
داية الثمانينات ظهرت بوادر تتعلق بإدخاؿ أساليب كطرؽ جديدة يف صناعة مع ب

ا١تعنيُت يف عملية صنع ىذا األخَت أين يتم إدخاؿ  إشراؾالقانوف. ارتكزت يف ٣تملها على 
العديد من الفواعل يف ىذا اجملاؿ باالعتماد على عنصرين أساسُت يرتبط األكؿ من خبلؿ 

إُف قانوف تفاكضي بإدخاؿ آلية التفاكض يف العملية ك الثاين  التحوؿ من قانوف كحيد الطرؼ
  Jacquesك٫تا أسلوباف أدرجهما األستاذ، التعاقد يف صناعتو أسلوبباالٕتاه ٨تو 

Chevallier كبذلك 2ضمن ا١تؤشرات اليت تساىم يف إبراز تركيب قانوف ما بعد اٟتداثة ،
القائم على أف الدكلة ىي الطرؼ الوحيد يف  يبعد٫تا عن األساليب الكبلسيكية يف ىذا اجملاؿ

صناعة القاعدة القانونية. كلعل أسباب كعوامل ىذا التحوؿ يعود باألساس إُف الزيادة يف كعي 
بطريقة مباشرة يف اٟتكم سواء على ا١تستول ا١تركزم أك احمللي كاقتناع  إشراكهماألفراد بضركرة 

ما يسمى بالدٯتقراطية التشاركية جنبا إُف جنب السلطة السياسية بذلك، كىو ما ساىم بظهور 
 .   3مع الدٯتقراطية التمثيلية النيابية كمثاؿ

                                                           
 .308دانا عبد الكرًن سعيد، مرجع سابق، ص  - 1

2  - Jacques Chevallier, «L’état post- moderne, les transformations de la régulation juridique», 
RDP,  3/199, 16/09/1998, p 164/668. 
3  - Paul Amselek, «l’évolution général de la technique juridique dans les sociétés occidentales»,     
RDP, 1982, p 191/192. 
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)آلية التفاوض في صناعة  .من االنفرادية إلى التفاوضية إلحداث القواعد القانونية -1
 القانوف(

 كمظهر من مظاىر تطور التقنية القانونية كالذم يرتبط مباشرة بضركرة التحوؿ ٨تو تبٍت
كآليات جديدة مغايرة لتلك الكبلسيكية يف صناعة القانوف كمعو اشراؾ فواعل جدد  إجراءات

يف تلك العملية نتجوا عن التغَت يف ىندسة البناء ا١تؤسسايت للدكلة كما صاحبو من إعادة تقييم 
 لدكرىا ككظائفها التدخلية لصاٌف تلك الفواعل خاصة منهم ا٢تيئات اإلدارية ا١تستقلة خدمة

 للفرد ا١تعٍت بالقواعد القانونية.

الفرد الذم تغَتت معو فكرة اٟتقوؽ كاٟتريات ا١ترتبطة بو حيث استبدلت الفكرة 
 -التقليدية )اٟتقوؽ كاٟتريات( ا١تعًتؼ هبا لؤلفراد اليت ليس للدكلة التدخل فيها ب) حقوؽ

الدكلة لتحقيقها يف مواجهة الدكلة من خبلؿ كساطة  إلزاـديوف( كمعها ٖتولت إُف سلطة 
كالذم يرجع إُف تراجع الفكر الفرداين بسبب االنتقادات اليت كجهت لنظرية اٟتقوؽ اليت 
تأسس عليها القانوف كمعو تنزيل الفرد من ا١تكانة الذم ٭تلها يف الساحة القانونية نظرا العتناؽ 

القانوف الطبيعي  اآلراء الفقهية ا١توضوعية كبذلك حلت مدرسة القانوف االجتماعي ٤تل مدرسة
ا١تهيمنة كقتها كاليت كانت تركج إُف فكرة أف الفرد مع حقوقو اللصيقة كجد قبل الدكلة تكريسا 
لفكرة العقد االجتماعي كأف القوانُت الوضعية ما ىي إال كسيلة لضماف اٟتماية البلزمة لتلك 

 .1اٟتقوؽ

ياب التمثيل كضعف األداء( كمع أزمة دكلة الرفاه بالنظر ١تسببتها سواء كانت سياسية )غ
أك اقتصادية )ضعف يف موجهة األزمات( أك اجتماعية )غياب الثقة( كالذم أدل إُف تداعياهتا 
على ا١تستول السياسي ) االٕتاه ٨تو الدٯتقراطية ا١توسعة من خبلؿ توسيع آلياهتا( ك ا١تدين )من 

 إطار التحوؿ من الدكلة خبلؿ ٖتوؿ يف مفهـو ا١تواطنة كٕتاكز حدكد الدكلة القومية( يف
 ا١تتدخلة إُف الدكلة الضابطة كمعو تعديل يف كظائف الدكلة الكبلسيكية ١تسايرة ىذا التحوؿ.

كمع فتح اجملاؿ للهيئات اإلدارية ا١تستقلة كعلى رأسها سلطات الضبط االقتصادم من 
قطاعات القواعد التنظيمية العامة لتعويض اختصاصات السلطة العامة يف  إصدارخبلؿ 

ك٣تاالت حساسة كىي هبذه الصفة تعترب انعكاس مباشر لنقل االختصاص التنظيمي من الدكلة 
٢تذه السلطات يف شكل انفجار لصاٌف تعدد ا١تراكز لصناعة القانوف بتقليص حصة القانوف 

                                                           
 .18خرشي إ٢تاـ، السلطات اإلدارية ا١تستقلة يف ظل الدكلة الضابطة، مرجع سابق، ص - 1
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، من خبلؿ آلية التفاكض يستمد فيها القانوف 1لصاٌف قواعد جديدة أكثر قبوال كانتشارا
من ا١تشركعية ا١تستمدة من فاعلية القانوف يف الواقع بدؿ العقل، ٖتولت السلطة اليت   مشركعيتو

كاف يتمتع هبا القانوف إلخضاع ا١تعنيُت بو لو إُف سلطة كقوة مستمدة من موافقة ا١تخاطبُت بو 
 .2عليو

من خبلؿ العديد من الوسائل االستشارية سواء الرٝتية من  يتم ىذا التفاكضعموما ك 
ا٢تيئات كاألجهزة الرٝتية اليت ٘تثل فئات معينة من ا١تواطنُت كالتنظيمات ا١تهنية ك٥تتلف خبلؿ 

، أـ كىي تقنية قدٯتة حديثة تنتشر يف اجملاؿ التنظيمي أكثر تنشأ أجهزة خصيصة ٢تا اٞتمعيات
 نتاإلنًت غَت الرٝتية من خبلؿ استشارة ا١تعنيُت بالقانوف مباشرة، كيتم ذلك اليـو عرب كسائل 

أك من خبلؿ عقد ا١تؤ٘ترات كاللقاءات ا١تباشرة مع ا١تواطنُت لطرح مشركع قانوف معُت للنقاش 
 .كتطبق ىذه التقنية أكثر يف اجملاؿ التشريعي كأخذ اآلراء

الدكؿ الغربية ٢تذه التقنيات كفرنسا، أ١تانيا،  وءٞتكرس ىذا األمر فعليا من خبلؿ 
دا كاسًتاليا. كتتم ىذه اآللية بالتشاكر كالتحاكر سواء على بريطانيا كاسبانيا كسويسرا ككذلك كن

مستول السلطة السياسية أـ على مستول العديد من ا٢تيئات األخرل كالسلطات اإلدارية 
ا١تستقلة خصوصا يف فرنسا. كما كسعت الواليات ا١تتحدة األمريكية من تطبيق ىذه الوسائل 

 كالذم يلـز ىذه األخَتة على إتباع 2724 ة لسنةمن خبلؿ إصدارىا قانوف اإلجراءات اإلداري
 .3كسيلة التفاكض مع ا١تعنيُت بالقواعد اليت تصدرىا

كترجع أسباب اللجوء إُف آلية التفاكض إُف تطور كعي األفراد كما أشرنا سابقا كخاصة 
ة لدل اجملتمعات الغربية، بضركرة ا١تشاركة يف ٖتديد مصَتىم كعدـ تركو بيد السلطة السياسي

لوحدىا لتتحكم يف حياهتم )االجتماعية، االقتصادية كالسياسية( للمشاركة يف كضع القواعد 
، مسا٫تة يف ٖتسُت فاعلية اٗتاذ القرار من جهة ك عقلنة صنعو 4القانونية ا١توجهة لتنظيم حياهتم

 من جهة أخرل.
)الفرد( أك  عموما يكتسي التفاكض ىذه األ٫تية كآلية مبنية على أخد رأم الطرؼ اآلخر 

كتنظيم )خرباء اجتماعيُت( أك خرباء )سلطات الضبط االقتصادم خرباء فنيُت( كلما تعلق 
                                                           

 .32خرشي إ٢تاـ، السلطات اإلدارية ا١تستقلة يف ظل الدكلة الضابطة، مرجع سابق، ص - 1
 .38ا١ترجع السابق، ص - 2
 .228خرشي إ٢تاـ، "دكر التوصيات كاآلراء" يف تفعيل تدخبلت السلطات اإلدارية ا١تستقلة، مرجع سابق، ص - 3
 .113، ص09/2010قلة" النموذج الفرنسي"، ٣تلة دراسات قانونية، عدد خرشي إ٢تاـ، ٘تكُت اٟتقوؽ يف ظل السلطات اإلدارية ا١تست - 4
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األمر بصناعة قواعد قانونية ٛتائية أك تنظيمية ١تختلف نواحي اٟتياة السياسية كاالقتصادية 
كاالجتماعية تلجأ إليها الدكلة عندما تواجو حاالت معقدة أك صعبة ٕتعل من موضوع أك 
مضموف القانوف أك التنظيم غَت كاضح إليها، كما أف بلجوئها إُف ىذه التقنية فيو تأسيس قوم 
١تشركعية كصحة ىذا القانوف، كما ساعد يف األخذ هبذه التقنية ىو توسع يف فكرة النظاـ 
الدٯتقراطي، بعد أف أصبح ينظر إُف أف الدٯتقراطية النيابية َف تعد تكفي رغم أنو نظاـ ٯتثل 

غلبية، غَت أنو ينظر إليو أنو هتميش سياسي للمواطنُت كأف يف ىذه الفئة إدارة لشؤكف األ
ا١تواطنُت باستقبللية عنهم، رغم ما كاف يعترب يف أف النظاـ التمثيلي أسس تنظيما مستقبل 

Amselek  Paul  للسلوكيات كالتصرفات، كما كصفو األستاذ
1
. 

ن اإلرادة العامة كاليت ٘تثل الشعب يف ٣تملو على اعتبار أف القانوف يعرب ع كما أنو
بالنسبة لؤلفراد لكن اٟتقيقة أف ا١تمثلُت ا١تنتخبوف يتحدثوف باسم األمة كىذا ما يفقد 
الدٯتقراطية التمثيلية غَت ا١تباشرة كثَتا من مصداقيتها ٦تا أصبح يلجأ إُف الدٯتقراطية ا١تباشر من 

اطنُت يف اٟتكم خاصة ١تا ساعد يف ىذه العملية لدل ا١تو  إشراؾخبلؿ آلية التفاكض عن طريق 
 .2الغرب تطور الوعي لدل مواطنيهم

ا١تتعاملُت كاألعواف االقتصاديُت  إشراؾأما عند اللجوء إُف آلية التفاكض عند 
كالتفاكض معهم بشكل مباشر  إشراكهماالجتماعيُت من خبلؿ ٞتوء السلطة العمومية إُف 

اعد قانونية أكثر كاقعية كتلقى قبوال كاقتناعا منهم كبالتاِف تليب كدكرم من شأنو استحداث قو 
 حاجياهتم كقادرة على حل مشاكلهم.

من بُت أساليب كإجراءات آلية التفاكض ٧تد اآلراء كالتوصيات اليت سنًتؾ تفصيلها 
اليت  الحق خاصة فيما يتعلق ٔتسا٫تات سلطات الضبط االقتصادم يف االختصاص التنظيمي

وسائل تدخل معركفة يف القانوف اإلدارم الكبلسيكي با٠تصوص كوسائل استشارية كتعترب  
هي كمجلس الدكلة، فمنها  تتمتع هبا العديد من ا٢تيئات اإلدارية الكبلسيكية كحىت القضائية 

بل حىت إف َف ٯتنحها  سلطات الضبط االقتصادمكسائل تدخل ٯتنحها ا١تشرع ١تعظم  أيضا
ا١تيزة البارزة ٢تذه اآلليات يف اإلطار الكبلسيكي  ، رغم أففيها ضركرةرأت  مىتإياىا تصدرىا 

                                                           
1  - Paul Amselek, Op, Cit, p 291. 

 .38خرشي إ٢تاـ، السلطات اإلدارية ا١تستقلة يف ظل الدكلة الضابطة، مرجع سابق، ص - 2
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الضبط يف ٣تاؿ  هاىي كوهنا غَت منتجة آلثار قانونية، على اعتبار أهنا غَت ملزمة، فإف تدخل
 .1تصبح ضركرة لتبلؤمها مع الوظيفة ا١توكولة إليهااالقتصادم 

، أك الوسائل شبو القانونية، أك ١2تسّمىتندرج يف إطار ما يعرؼ بالقانوف غَت اكما أهنا 
، ْتكم عدـ كجود نظاـ قانوين ٤تكم كدقيق ٭تكمها ك٭تدد 3الوسائل غَت الرٝتية للقانوف

و غياب ع٣تردة من عنصر اإللزاـ كمما دامت  ايعتقد العديد من الفقهاء أهن ، على ىذاطبيعتها
رد أعماؿ تدخل يف إطار اإلجراءات ٣ت تعترب اٞتزاء الذم ٯتكن أف يًتتب على عدـ احًتامها،

التحضَتية للقانوف، مثل تلك ا١تعركفة يف اجملاؿ الكبلسيكي، كىي األعماؿ اليت تندرج ضمن 
إجراءات االستشارة اليت تعتمد عليها با٠تصوص السلطة التنفيذية أثناء عملية كضع القواعد 

  .4سواء كانت مشاريع قوانُت أك تنظيمات
آلية  رعلى ىذا الرأم يف أنو مع تطور التقنية القانونية كرغم افتقاغَت أنو ٯتكن الرد 
خاصة يف ٣تاؿ الضبط  اإللزاـاآلراء كالتوصيات لعنصر  إجراءالتفاكض كمن خبل٢تا 

ا٢تيئات اليت تتمتع هبا  ةمباشرة عن ا٠تصوصي ةاالقتصادم، لكنها تتمتع با١تصداقية كالقوة النإت
اليت حولتها إُف ىيئات أصيلة كمتميزة عن أجهزة الدكلة ، ك ا١تستحدثة يف ىذا اجملاؿ

اإلجراءات ، إضافة إُف الكبلسيكية، من حيث تشكيلتها الضامنة لعنصرم التخصص كا٠تربة
عند إصدارىا ٢تذه ٞتوئها للتفاكض ك  يف اليت تعتمدىا ىذه السلطات يف غالب األحياف

اعلُت كا١تتدخلُت كا١تعنيُت بتلك القواعد على يف إشراؾ الف أساسااآلراء، كا١تتمثلة  التوصيات أك
العمـو يف عملية كضعها، من خبلؿ استشارهتم كالتفاكض معهم. كذلك يعّد تطورا ٨تو إدارة 
جديدة تفاكضية كتداكلية للتصرفات كالسلوكات، ينتج لنا قانونا آخر يوصف بقانوف ما بعد 

 .5اٟتداثة
 
 

                                                           
 .229ة، مرجع سابق، صخرشي إ٢تاـ، "دكر التوصيات كاآلراء" يف تفعيل تدخبلت السلطات اإلدارية ا١تستقل - 1

2  - Bertanddu Marais, droit public de la régulation économique, p.s.p/Dalloz, Paris, 2004, p 525. 
3  - Laurence Calandri, recherche sur la notion de la régulation en droit administratif Français, 
préface de Serge Relourde, L.G.D.J, Paris, 2008,  p 146/149.  

 .229خرشي إ٢تاـ، "دكر التوصيات كاآلراء" يف تفعيل تدخبلت السلطات اإلدارية ا١تستقلة، مرجع سابق، ص - 4
 .233ا١ترجع السابق، ص - 5
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)االتجاه نحو  .إلحداث القواعد القانونية رادتيناإلمن اإلرادة المنفردة إلى توافق  -2
 أسلوب التعاقد لصناعة القانوف(

إف تراجع دكلة الرفاه كما أشرنا لصاٌف الدكلة الضابطة قد أدل إُف ٖتوؿ ٨تو النموذج 
التفاكضي كالتعاقدم خاصة يف القطاعات االقتصادية اليت مشلها نظاـ ا٠توصصة، حيث 

، كأصبحت 1تفاكض مباشرة مع الشركاء االقتصاديُت كاالجتماعيُتالدكلة تلجأ إُف ال أصبحت
االتفاقيات أك العقود غَت الرٝتية كا١تواثيق كتأخذ ىذه العقود يف صياغتها شكل العقود الرٝتية  

يف ٣تاالت أخرل، كا١تيثاؽ اإلدارم كا١تواطن، ميثاؽ مكلف بالضريبة، ميثاؽ ا١تستهلك، من 
، ا١تتعلق بالعبلقات بُت اإلدارة كا١توطن كالذم 12/04/2000 أمثل ذلك القانوف ا١تؤرخ يف

عرض على النقاش فيما يتعلق بو يف الكثَت من ا١تؤ٘ترات كاللقاءات أ٫تها ا١تؤ٘تر الدكِف للعلـو 
 .2بفرنسا 11/09/1998اإلدارية ا١تتعلق بو يف 

فهـو التقليدين كقد ساىم ىذا االىتماـ كالتحوؿ بتقنية التعاقد يف تغيَت الطبيعة كا١ت
للعقد، حيث أصبحت ٔتوجب ذلك اٟتدكد اليت كانت مرسومة بوضوح بُت العقد كالقرار 
اإلنفرادم من جهة، كبُت العقد كتقنيات الضبط األكثر مركنة كسبلسة من جهة أخرل 

 .3غامضة
كهبذا أدت كل من آلييت التفاكض كالتعاقد إُف ٖتوؿ القانوف اآلمر ا١تفركض من جانب 

إُف قانوف تتفق فيو إرادتُت ٫تا إرادة الدكلة كإرادة األفراد كالفواعل فيها، كال نقصد ىنا  كاحد
 العقود الكبلسيكية يف ميادين ا١تعامبلت ا١تدنية كالتجارية أك اإلدارية اليت تربمها ىيئات الدكلة.

ىت يف إطار تفسَت العقد الذم مفاده أنو ح كذلك كما ٕتدر اإلشارة ىنا أننا ال نقصد        
الدكلة اللربالية الكبلسيكية حينما كاف القانوف يتصف بتوجيهاتو الشكلية، أين الدكلة تلعب 

دكر "حارس الليل"، كامتداد القانوف يكوف من أجل منح  Smith  Adam دكر كما يوصفها 
تماعية إطار أدىن لضماف اٟترية كاستقبللية األفراد كالفواعل ا١تؤسساتية كلضبط العبلقات االج

)كخاصة االقتصادية(، أين كاف الشكل األساسي للقانوف كاف ىو "العقد"، كالدكلة تقـو فقط 
بتوفَت الوسائل لتنفيذ العقود، كال هتتم أساسا ٔتحتواىا، كىذا ا١تفهـو الربجوازم للقانوف كاف 

                                                           
 .114خرشي إ٢تاـ، ٘تكُت اٟتقوؽ يف ظل السلطات اإلدارية ا١تستقلة" النمودج الفرنسي"، مرجع سابق، ص - 1

2  - http://www. Iiasiisa/ fiparis/fipathm/htm, 02/06/2017.  
3  - J- B Auby,  « La bataille de  san romano,  Réflexion sur les évolutions récentes   des 
droits  administratif », AJDA,  NO 11, 20/11/2001, p 918/919. 
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اٟترة غَت ا١تقيدة  بالطبع متزامنا مع العقبلنية االقتصادية اللربالية اليت تفرض أساسا على العملية
 كإسهاماتوللسوؽ تضمن توزيعا عقبلنيا للسلع كا٠تدمات كىي تربير لصيغة القانوف الشكلي 

يف الفردانية، غَت أف ىذا ا١تفهـو َف يدـ بتطور النظاـ االجتماعي كمعو الفواعل فيو كانتشار 
الية الكبلسيكية الوعي، حيث كعلى عكس الفكر السائد للضبط القانوين البلـز للدكلة اللرب 

ا١تشار إليو أعبله، فقد عرت دكلة الرفاه مادية كجوىرية للقانوف بعد اكتشاؼ اآلثار السلبية 
للسوؽ كمعو فشل السوؽ، أدل إُف االعًتاؼ باٟتاجة إُف قانوف دك توجو مادم كجوىرم 

لتزكيد الطرؼ اآلخر  ذافعاؿ، يعتمد يف ٧تاعتو إُف قدر من العلـو ك إُف قدر من الذكاء ل
السياسة بتفسَتات كافية للمشكبلت االجتماعية كاالقتصادية، من خبلؿ الوسائل منها 

 .1التفاكض كالتعاقد كتقنيات قانونية اجرائية مبلءمة ٟتل ىذه االشكاليات
كعلى نفس ا١تنواؿ كيف ٣تاؿ الضبط االقتصادم يرل األستاذ زكاٯتية رشيد أف غياب أم 

يدية بُت ٥تتلف األجهزة اليت تتكفل على التواِف بالنطق با١تعايَت ربط عضوم يف اإلدارة التقل
كتطبيقها كحل ا١تشاكل الناشئة عن ذلك، ٬تعل من الصعب تقدًن تكييف ثابت كفعاؿ 
للتدخل، رغم أف مثل ىذه ا١تتطلبات تشكل ا١تعطيات كالبيانات األساسية للقانوف 

كا١تشاركة يف عملية تأطَت الفاعلُت  االقتصادم، ٦تا يؤدم إُف تنوع األجهزة ا١تتدخلة
. كبالتاِف االبتعاد عن التنظيم ا١تؤسسايت التقليدم الذم يتميز ببعد ا١تسافة اليت 2االقتصاديُت

تفصل بُت اإلدارة ا١تختصة بصنع القرارات ذات الصلة باالقتصاد كبُت ا١تخاطبُت هبذه القرارات 
مة ا١تؤسساتية التقليدية كعدـ مشاركة الفاعلُت كمعو تشتت مراكز صنع القرار على صعيد ا١تنظو 

كا١تعنيُت هبا، غَت أف مقتضيات االتصاؿ ا١تباشر باحمليط كا١تشاركة تفرض ٦تارسة ىذه 
االختصاصات من قبل ىياكل مرتبطة ارتباطا كثيقا بالقطاع اليت تسهر على ضبطو، كما أف 

جب ضبطو كاتصاالت كثيقة كمشاركة مع عملية الضبط تتطلب أيضا ا١تعرفة الوثيقة بالقطاع الوا

                                                           
 -السنة ا٠تامسة  ،دراسات كأْتاث دكرية علمية دكلية ٤تكمة ربع سنوية ،مراد بن سعيد، االٕتاىات ا١تعاصرة ١تفهـو الضبط القانوين - 1

، القانوف كالدكلة القومية: مراد بن سعيد ؛65/66، صىػ1434شعباف  ا١توافق ،ـ2013جواف ) حزيراف(  -( 11العدد اٟتادم عشر )
 .203ص  ،2016، اٞتامعة األردنية، 1، عدد43، اجمللد تطور نظرية القانوف يف عصر ا٠تصخصة كالعو١تة، دراسات، علـو الشريعة كالقانوف

2  - ZOUAÏMIA Rachid, « Les Autorités de régulation  indépendants fac aux exigences de la  
gouvernance », Edition  Belkeise, Alger, p, 17. 
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، كال يتسٌت ىذا األمر إال من خبلؿ التشاركية يف كضع ىذه القواعد يف ىذا اجملاؿ ٦1تثليها
آخذين بعُت االعتبار النظاـ العاـ االقتصادم كيكوف ذلك بوجود إرادات متقابلة بدؿ إرادة 

 .منفرد مشكلة للقانوف تعاقدم
العقد لضبط السوؽ، تتجلى ىذه القواعد خاصة يف األسواؽ غَت  أين يلتجأ إُف قانوف      

ا١تنظمة كاليت ال ٗتضع للضبط من طرؼ ىيئة عمومية مكلفة بذلك، فيمكن تصور ضبط يقـو 
بو أعواف القطاع أنفسهم كالتنظيمات ا١تهنية أين يتفق أعواف القطاع على كضع أنظمة خاصة 

كل قواعد قطاعية ملزمة حىت بالنسبة لؤلعواف هبم تكوف عقد ٚتاعي ٞتميع األطراؼ، فتش
 .2الذين سيدخلوف السوؽ يف ا١تستقبل

يف األخَت ٯتكن القوؿ أف الدكلة يف دكلة اٟتداثة " كمؤسسة ا١تؤسسات" عملت على       
قواعد معيارية خاصة كقامت بفرضها على ا١تنظمات ا١تعيارية ١تختلف فعليات اجملتمع   إحداث

أف دكلة ما بعد اٟتداثة نظرا للتطور اٟتاصل أصبحت ليس الفاعل الوحيد كفاعل كحيد، غَت 
خاصة يف كضع القواعد القانونية بل ىي فاعل من الفواعل، ليتأكد كجود أشكاؿ يكمن أف 
تكوف بديبل للمشرع الدكاليت ٦تا يدؿ على أننا يف مواجهة صيغ جديدة للقانوف الشكلي كما 

ر التقنية القانونية كمعو كظائف الدكلة كالبنية ا١تؤسساتية ، ناتج عن تطو Weber  Max حدده
فيها من خبلؿ تغيَت مبلمح الشكل ا٢تندسي ٢تيكلها التقليدم، كالذم ٕتسد يف إطار ٖتوالت 

 الدكلة كمعو تنوع الفواعل كانتشار الوعي لدل األفراد.
قانوف الضبط كالذم مشل  معو أصبحت آلية التعاقد يف صناعة القانوف الركيزة األساسية ل      

كل القطاعات يف اٟتياة االجتماعية قد تلجأ ىذه السلطات عند التفاكض للوصوؿ إُف التعاقد 
 .3سواء باالتصاؿ ا١تباشر با١تعنيُت أك االعتماد على ٦تثلي ىؤالء ا١تعتمدين يف تشكيلها

 (يعة القانوفتأثيرىا على طب ). : تطوير التقنية القانونية في جانبها الموضوعياثاني
يعترب دافع طاعة األفراد كا١تتعاملُت االقتصاديُت للقواعد القانونية ا١ترنة، كوهنم يعتقدكف        

أهنا كاجبة من خبلؿ اقتناعهم هبا كمبادئ سلطوية للفعل رغم عدـ ٘تتع ىذه القواعد لعنصر 
                                                           

1 -  Voir: Pierre de MONTALIVET, « Gouvernance et participation: Propos  introductifs », in 
Pierre de MONTALIVET (s. dir.), Gouvernance et participation, Bruylant, Bruxelles,  2011, p 
1/20. 

 .210/211، ص، جامعة ٤تمد خيضر بسكرة، بدكف سنة النشر٣3تلة الفكر، عدد ،العقد كوسيلة لضبط السوؽ، عز الدين عيساكم - 2
3 -  Voir: Martin Collet, « Le contrôle juridictionnel des actes des autorités administratives 
indépendante, L.G.D.J, Paris,  2003, p74. 
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٢تا. نتج ىذا عن  االلزاـ فيها، كوهنا أصبحت تضفي عليهم صفتهم الذاتية عن طريق قبو٢تم
إدخاؿ اجراءات التشاكر كاٟتوار يف صنعها كاليت أصبحت من أبرز خصائص القانوف 

 .1اٟتديث
تعتَت العملية التحولية من قانوف صاـر إُف قانوف مرف كناتج عن تطور التقنية القانونية، 

اقعية كمدل باإلضافة إُف التغَت يف مشركعية ىذا القانوف من مشركعية عقلية إُف مشركعية ك 
 الفاعلية فيو كقانوف برغمايت متكيف أىم ا٠تصائص ا١تميزة ٢تذا التطور يف جانبو ا١توضوعي. 

 .خاصية المرونة لقانوف ما بعد الحداثة -1
إف حاالت الفشل ك األزمات اليت عانت منها دكلة الرفاه يف أكاخر القرف العشرين كمعو 

زع العبء الضبطي عن الدكلة كمعو ضركرة  تبٍت توجهت معظم الدكؿ لتبٍت سياسة ٖتريرية لن
أ٪تاط حوكمة الفعل اٞتماعي على مستول الًتتيبات ا١تؤسساتية كمستول الفواعل فيها، كمعو 

يتبٌت بنية داخلية ليست ٤تددة بنظاـ صاـر للقواعد كال  2يتحوؿ القانوف إُف قانوف انعكاسي
على معايَت إجرائية تقـو بضبط العمليات بتوجو ىديف من خبلؿ معايَت جوىرية كإ٪تا يعتمد 

، كهبذا يعترب القانوف االنعكاسي مرحل أخَتة لتطور التصورات 3كتوزيع اٟتقوؽ كالقدرات
 القانونية اليت تقدـ فهما بناءا لقانوف ما بعد اٟتداثة.

 إف االقًتاف البنيوم بُت االستقبللية ا١تطلقة لليد ا٠تفية يف السوؽ كحالة التحكم لدكلة
الرفاه، ٬تب أف يتماشى كذلك مع قدرة األنساؽ االجتماعية كالبناء ا١تؤسسايت ا١تستقل على 

ا١تعيارم يف مرحلة ما بعد دكلة الرفاه، فبعدما كاف القانوف صاـر يف مضمونو، ككانت  اإلنتاج
مرة القواعد العامة كاآل إصدارالوسيلة األساس يف يد السلطات العمومية لتنظيم أمور الدكلة ىي 

اليت ٖتمل يف مضموهنا أكامر ٤تددة ألداء عمل كالتزاـ معُت أصبح قانونا مرنا يفتقر ٠تاصية 
 االلزاـ من خبلؿ االعتماد على آلية التحفيز كاإلقناع ٖتت مضلة اٟتوار.

تندرج  كانت  أعماؿالصورة األساسية اليت تعكس القانوف ا١ترف ك الّتوصياتحيث تعترب       
إجراءات االستشارة اليت تعتمد عليها السلطة التنفيذية با٠تصوص أثناء عملية ضمن يف األصل 

                                                           
 .229خرشي إ٢تاـ، "دكر التوصيات كاآلراء" يف تفعيل تدخبلت السلطات اإلدارية ا١تستقلة، ا١ترجع السابق، ص - 1
١تاين ْتث يف ٣تاؿ النظرية القانونية عرؼ يف صورة " ضبط ذايت مضبوط" كىنا ٯتثل مفهـو القانوف االنعكاسي: ىو مفهـو أ مفهـو - 2

 ، يف التضامن كاالندماج العقبلينHegel، للحرية كاالستقبللية كتشريع ذايت بينما " ا١تضبوط" ٯتثل أمل Kant"الضبط الذايت" فهم  
 للمجتمع يف إطار الدكلة.

 .205ص  ،دكلة القومية: تطور نظرية القانوف يف عصر ا٠تصخصة كالعو١تة، مرجع سابق، القانوف كالمراد بن سعيد - 3
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بُت  كثَتا من الفقهاء ٯتيزكف، غَت أف  1كضع القواعد سواء كانت مشاريع قوانُت أك تنظيمات
التوصيات اليت تصدرىا السلطات اإلدارية ا١تستقلة كنظَتهتا يف اجملاؿ الكبلسيكي من خبلؿ 

م يسمح بإقصائها من الفئة الكبلسيكية كإعطائها قيمة يف ذاهتا.كقد اعتربىا البعد الفعلي الذ
حيث ٯتكن التمييز بُت  استشاريوأهنا أبعد من كوهنا ٣ترد كظيفة   J.Chevallierاألستاذ 

 كمثيلتها يف ٣تاؿ الضبط االقتصادم، رغماالستشارة الكبلسيكية اليت تصدرىا ا٢تيئات اإلدارية 
 .2اإللزاـ كتأسيسها على عنصر التحفيز كالدعوة ٠تاصية رىاافتقا

كمن أىم ميزات القانوف ا١ترف أنو قانوف غامض، فخاصية ا١تركنة اليت أضفت عنو نوع        
من الغموض مقارنة بالقانوف اآلمر، حيث أف ا٠تصوصية ىي ما كانت ٘تيز القاعدة القانونية 

خر أف عنصر االختبلؼ الذم كاف ٯتيز مقارنة بقواعد أخرل، أصبحت أقل كضوحا، ٔتعٌت آ
العبلقة اليت كانت تربط بُت القواعد التقنية مثبل كالقواعد القانونية األخرل كا١تتمثلة يف عدـ 
إلزامية األكُف تراجع شيئا فشيئا لصاٌف حلوؿ عبلقة تكاملية بينهما، كبذلك أصبحت القواعد 

صادر اٞتديدة للقانوف ا١ترف كالذم ٕتد أصولو التقنية كالتوصيات كدليل التعامل اٞتيد إحدل ا١ت
سكسوين أخذت بو ا١تؤسسات األكركبية كنظاـ ٖتفيز ٞتأت إليو لتشجيع  يف النظاـ األ٧تلو

التطبيق اإلدارم للتعليمات كالقرارات كالتوجيهات األكركبية كللتقريب بُت التشريعات الوطنية 
 .3كاألكركبية

 .ف برغماتيخاصية التكيف مع الواقع كقانو  -2
 إقرارهٯتيز علماء فلسفة القانوف بُت كجود التشريع كفعاليتو، فوجود التشريع يتمثل يف 

كفقا ألحكاـ الدستور  اإلصدارمن السلطة التشريعية مت صدكره عن السلطة اليت ٘تلك ىذا 
بيقو كللقواعد كاإلجراءات اليت كضعها لصناعة التشريع، أما فعالية التشريع فبل تكوف إال بتط

كإنفاذ أحكامو، كالضامن ٢تذه الفعالية ىو التغلغل االجتماعي ألحكامو يف نسيج حياة 
بإقناع أفراد اٞتماعة بعدالة التشريع كاستقامة  إالسبيل إُف ذلك  كعبلقات اجملتمع، كال

                                                           
 .43خرشي إ٢تاـ، السلطات اإلدارية ا١تستقلة يف ظل الدكلة الضابطة، مرجع سابق، ص - 1
 .229خرشي إ٢تاـ، "دكر التوصيات كاآلراء" يف تفعيل تدخبلت السلطات اإلدارية ا١تستقلة، مرجع سابق، ص - 2
 .44خرشي إ٢تاـ، السلطات اإلدارية ا١تستقلة يف ظل الدكلة الضابطة، مرجع سابق، ص - 3
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أحكامو، كلزكمو كجدكاه، كعلى كجو ا٠تصوص ا١تخاطبُت بأحكامو، كالقائمُت بإنفذىا 
 على القواعد اآلمر فيو. ينطبق، كىذا األمر 1اكسلطات تطبيقه

كللًتكيب ا١تتزايد الذم شهدتو كتشهده العبلقات  ألسباب سبق ذكرىا، كعليو نظرا
كالظواىر االجتماعية الناجم عن التطور العلمي كالتقٍت ككذلك تطور آليات ككسائل االتصاؿ 

حكم يف ىذا الواقع ا١تتطور كا١تركب بُت األفراد، ٦تا أدل إُف عدـ ٘تكن الدكلة لوحدىا من الت
، أصبح من الضركرم 2بواسطة آليات التدخل التقليدية من خبلؿ فرض القواعد العامة كاجملردة

االعتماد على مصادر كمراكز قانونية جديدة مستقلة عن أجهزة الدكلة منها السلطات اإلدارية 
َف تعد يف ظل النموذج متعدد ا١تستقلة، حيث ٖتولت لوحدىا قطب مستقل لصناعة القانوف. 

ا١تراكز مرتبطة ببعضها البعض عن طريق عبلقات التبعية، لكن من خبلؿ عبلقات أفقية مبنية 
على أساس التفاعل كالًتابط بينها الشيء الذم أدل إُف تراجع النموذج ا٢ترمي لصاٌف النموذج 

 .3الشبكي
ؿ اآلليات اليت ٘تتلكلها كا١تتمثلة يف تتمتع ىذه السلطات بصبلحياهتا التدخلية من خبل       

التنظيمات العامة التطبيقية اليت يأيت ذكرىا الحقا باإلضافة إُف القواعد ا١ترنة ا١تشار  إصدار
، ىذه األخَتة ىيمنت على قانوف ما بعد اٟتداثة خاصة عندما جعلت القانوف إليها أعبله

كاف تعبَتا عن العقل، ككاف من غَت   متكيفا كمتبلئما مع الواقع كتطورات معطياتو، بعد أف
ا١تمكن التشكيك يف مدل صحتو فقد كاف كسيلة لعقلنة اٟتياة االجتماعية ككاف يتميز 
بالفاعلية من حيث ا١تبدأ، ىذا ا١تنطق أصبح قاصرا اليـو حيث َف يعد القانوف يتمتع بتلك 

انوف كاآلثار اليت ٮتلفها سواء ا١تشركعية، بل مشركعية أخرل مرتبطة بالنتائج اليت ٭تدثها ىذا الق
 .4على ا١تستول السياسي، االقتصادم أك االجتماعي

                                                           
: ا١تعايَت اٟتاكمة للتشريع كقواعد الصياغة التشريعية....(، دار النهضة العربية، القاىرة، 1سرم ٤تمود صياـ، صناعة التشريع) الكتاب  - 1

 .127، ص2015
2  - Jacques Chevallier, «les enjeux de la déréglementation juridique», RDP, 1/1987, pp. 
290/296, Pauline Mainsani Florence Weiner «Réflexion Autour de la conception  poste-
moderne du droit, droit et société  », 27/94, dans le site web, http: //www. Reds.msh-
paris .fr, / publication/revue /pdf,  p 446. 
3  - Jacques Chevallier, «régulation et polycentrisme dans l’administration Française», la 
revue administrative, 301/1998, 23/04/1998, p 51 . 

ؽ يف ظل السلطات خرشي إ٢تاـ، ٘تكُت اٟتقو  ؛44خرشي إ٢تاـ، السلطات اإلدارية ا١تستقلة يف ظل الدكلة الضابطة، مرجع سابق، ص - 4
 .112اإلدارية ا١تستقلة" النمودج الفرنسي"، مرجع سابق، ص
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ىذه ا١تشركعية مكنت الفرد كالفواعل يف الدكلة من تغَت دكرىا يف اجملتمع كالدكلة  
كمتلقي للقواعد إُف مسا٫تُت يف كضعها من خبلؿ ا١تشاركة يف تنظيم اٟتياة السياسية 

ن طريق ٚتيع الطرؽ كالوسائل ا١تتاحة أمامهم كبفاعلية أكثر، كاالقتصادية كاالجتماعية ع
باإلضافة إُف االستجابة يف تطبيق ىذه القواعد كالرضوخ ٢تا كالرضا هبا كاإلٯتاف هبا كوف عملية 
صناعة ىذه القواعد أصبحت تأخذ ٣ترل أسلوب اجرائي ىم طرؼ فيها بعيد عن األسلوب 

 عقبلين كاألكامر ا١تباشرة.الكبلسيكي ا١تبٍت على فرض ا١تنطق ال
كلضماف ٖتقيق ذلك اإلٯتاف كهتيئة ا١تناخ لنجاعة التشريع بصفة عامة )الصاـر منو 
كا١ترف( يف ٖتقيق غاياتو اليت سلف بياهنا كيف إطار الفلسفة اليت يدكر يف فلكها يتعُت على 

من ا١تعايَت اٟتاكمة ىي  ا١تشتغلُت بصناعة التشريع كا١تتصلُت هبا يف كافة مراحلها مراعاة ٣تموعة
 .1السبيل يف ٖتقيق النجاح ا١تأموؿ كاألىداؼ ا١تتوخاة

 .االقتصادي في الوظيفة التشريعية سلطات الضبط المطلب الثاني: مظاىر مساىمات
تتجسد مظاىر الوظيفة التشريعية للهيئات اإلدارية ا١تستقلة إٚتاال كسلطات الضبط يف 

يف مراحل سن التشريع اليت تعترب يف األصل من ٣تاؿ الضبط االقتصادم با٠تصوص 
اختصاصات السلطة التشريعية حيث ٯتر التشريع يف ٣تملو كاالقتصادم منو بعدة مراحل كىي 
اإلقًتاح كا١تناقشة كالتصويت كاإلصدار كالنشر، كي يولد القانوف إُف اٟتياة، كتشارؾ ىذه 

بعض ا١تراحل، كأ٫تها حق اقًتاح القوانُت، ا٢تيئات ا١تستقلة باعتبارىا إحدل أجهزة الدكلة يف 
 سواء بطريقة مباشرة أك غَت مباشرة حسب طبيعة النظاـ السياسي السائد.

تكمن ىذه األ٫تية خاصة كتزداد ١تا كانت ىذه األجهزة ضركرية ٟتل ا١تشاكل اليت 
قراطية، كما صاحبت التطورات ا٢تائلة يف اٟتياة العصرية كأدت إُف تغَت ا١تفهـو التقليدم للدٯت

سا٫تت ىذه ا١تتغَتات يف تفعيل الدكر التشريعي لتلك ا٢تيئات ا١تستقلة على حساب السلطة 
التشريعية صاحبة االختصاص نظرا ١تا تتمتع بو من خربة كدراية يف تفهم طبيعة ا١تشاكل 

كلة يف التصا٢تا ا١تباشر ْتياة ا١تواطنُت كالنواحي االقتصادية على ٨تو جعلها إحدل ىيئات الد
، ٦تا أدل إُف منحها ىذه الوظيفة كمزاٛتتها للتشريعات الصادرة عن 2مواجهة ا١تشكبلت

السلطة التشريعية كأحد مظاىر ىذه العبلقة من خبلؿ أكجو التعاكف مع اللجاف الرب١تانية يف 
                                                           

 كما بعدىا. 129لئلطبلع أكثر على ىذه ا١تعايَت أنظر:سرم ٤تمود صياـ، مرجع سابق، ص - 1
كتوراه، ؾ ؽ، جامعة ىشاـ ٚتيل كماؿ أرحيم، ا٢تيئات ا١تستقلة كعبلقتها بالسلطة التشريعية يف العراؽ )دراسة مقارنة(، أطركحة د  - 2

 .146، ص2012تكريت، العراؽ، 
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ر ىذا الشأف كآليات أخرل يكمن من خبل٢تا التأثَت هبا على ىذه الوظيفة كاليت يتضمنها التقري
 السنوم من توصيات كآراء.

 .الفرع األوؿ:دور اللجاف البرلمانية وعالقتها بسلطات الضبط
تنص أغلب الدساتَت العربية على أف اقًتاح مشركعات القوانُت ىو من حق السلطة        

التنفيذية كالتشريعية يف آف كاحد، كما قد يقًتحو رئيس الدكلة كقد تقًتحو اٟتكومة كقد يقـو بو 
ثناف معا، كقد يتم االقًتاح من الرب١تاف كمن كبل اجمللسُت أك قد يكوف اٟتق ٤تصور بأحد٫تا، اال

كإذا كاف الرب١تاف ىو ا١تتقدـ باالقًتاح فقد تقـو بالطلب ٞتنة من ٞتانو أك قد يقـو بو األعضاء 
ا عن ذلك ، كرغم1مباشرة، كما ٗتتلف الدساتَت يف العدد البلـز بأحقية التقدـ ٔتشركع القانوف

  .3أك عمل إدارم 2يبقى اٞتدؿ الفقهي قائما يف طبيعة اقًتاح القوانُت كعمل تشريعي
إذ ٘تارس اللجاف الرب١تانية دكرا كبَتا يف اٟتياة السياسية لذا فمن الصعب على السلطة        

الرب١تاف كاملة ّتميع القوانُت كالقضايا من خبلؿ ٚتيع دكرات انعقاد   إحاطةالتشريعية أف ٖتيط 
كجلساتو كما يدكر يف اجتماعاهتا نظرا الختبلؼ االختصاصات كتعدد اآلراء اليت يطرحها 
األعضاء، لذا مت تقسيم العمل داخل السلطة التشريعية على عدد من اللجاف ا١تسا٫تة يف تسَت 

اين من أعماؿ اجمللس التشريعي كا١تسا٫تة يف حل اإلشكاالت اليت قد تطرح، كلًتكيز العمل الرب١ت
خبلؿ السعي الدائم إُف االىتماـ باالختصاصات احملددة حسب طبيعة العمل ا١توكل للجاف 
داخل الرب١تاف خاصة كأهنا تعطي الفرصة ا١تناسبة للتفاعل بُت أعضاء السلطة التشريعية كأجهزة 

 .4الدكلة
القوانُت تعرؼ اللجاف بأهنا ىيأة تنبثق عن الرب١تاف ٗتتص بفحص كدراسة مشركعات       

كالرقابة على أعماؿ السلطة التنفيذية كإعداد توصيات بشأهنا تقدـ إُف السلطة التشريعية، 
                                                           

، دار رسبلف للطباعة كالنشر كالتوزيع، 2007أنظر أكثر تفصيل: نعماف عطاهلل ا٢تييت، تشريع القوانُت" دراسة دستورية مقارنة"، ط  - 1
 .21سوريا، ص

إ٪تا يستند إُف فكرة جوىرية كماىيتو يطورىا حىت يصل "، )إُف أف العمل التشريعي ال يبدأ من الفراغ ك Moreauذىب الفقيو" ماكريو  - 2
هبا إُف درجة االكتماؿ كهبذا فهو عمل تشريعي ٤تض(،  أشار إليو: سليماف الطماكم، الدستور ا١تصرم كاالٖتادم، دار الفكر العريب، 

رة، )ضعف األداء التشريعي كالرقايب للرب١تاف ؛ دانا عبد الكرًن سعيد، دكر الرب١تاف يف األنظمة الرب١تانية ا١تعاص341، ص 1958القاىرة، 
 .42، منشورات اٟتليب اٟتقوقية، سوريا، ص 2013، 1كىيمنة السلطة التنفيذية(، دراسة ٖتليلية مقارنة، ط

ف العمل "، )إال أف االقًتاح ليس لو طبيعة تشريعية بل عملية ٖتضَتية للقانوف إذ أEsmeinذىب جانب من الفقو كمنهم الفقيو "اٝتا  - 3
 التشريعي ىو الذم يدخل يف تكوين عناصر القرار الذم يتولد منو القانوف حاال كمباشرة، لذلك فإف االقًتاح يعد عمبل من أعماؿ اإلدارة،

 .43أشار إليو: دانا عبد الكرًن سعيد، ا١ترجع السابق، ص  ألنو ال يشمل بشكل من األشكاؿ على صفة األمر(،
 .156م، مرجع سابق، صىشاـ ٚتيل كماؿ أرحي - 4
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كٗتتلف األنظمة الرب١تانية يف تشكيل اللجاف من حيث الدكر ا١تمنوح ٢تا كحدكده كأنواع ىذه 
١تانية، اللجاف كاأل٫تية اليت توكل إليها، كاألدكات ا١تسموح العمل هبا من خبلؿ اللجاف الرب 

 .1حيث تنشئها الرب١تانات كفق أحكاـ دساتَتىا
كما أف اللجاف التابعة للسلطة التشريعية ٗتضع شأهنا شأف باقي السلطات 
كالصبلحيات ا١تمنوحة للسلطات يف الدكلة جملموعة من القواعد اليت تنظيم كيفية ٦تارستها كتبُت 

. كقد نشأت ىذه القواعد 2همتهاحدكدىا كتوضح السلطات اليت ٘تلكها اللجاف ال٧تاز م
نتيجة اعتياد السلطة التشريعية يف بريطانيا كيف الواليات ا١تتحدة األمريكية على إتباعها على مر 
السنُت لتصبح ٢تا قوة من القدسية كاالحًتاـ كقد عزز ا١تشرع ىذه القواعد العرفية ببعض 

أما يف معظم الدكؿ العربية التشريعات ٔتا مكن اللجاف من أداء عملها على أحسن كجو، 
فوجدت ىذه لقواعد كاألحكاـ بناءا على نصوص تشريعية كإف كانت أغلب ىذه النصوص قد 
نظمت عمل اللجاف يف السلطة التشريعية بصورة عامة ككل ما يتعلق هبا من تشكيل 

لطات كاختصاصات لتلك اللجاف، كٮتتلف دكر اللجاف الرب١تانية تبعا لدكر مبدأ الفصل بُت الس
لكونو األساس يف كل نظاـ سياسي، فدكر اللجاف قد يتعاظم يف ظل نظاـ معُت إُف حد القياـ 
بصياغة تشريعات القوانُت، كما ىو اٟتاؿ يف الواليات ا١تتحدة األمريكية كقد يكوف دكرىا 

 .3ٖتضَتيا ١تشركعات القوانُت قبل أف تعرض على الرب١تاف كما ىو اٟتاؿ يف بريطانيا
ب اللوائح الداخلية للرب١تانات العربية على تشكيل ٞتنة قانونية دائمة ٗتتلف تنص أغل

، كرغم أف اللجاف الدائمة األخرل قد تنظر يف مشاريع 4تسميتها كاختصاصها من بلد ألخر
القوانُت الداخلية يف ميداف اختصاصها إال أهنا غالبا ما تعود إُف اللجنة القانونية يف هناية 

من األ٫تية اللجنة ا١تالية أك اللجنة االقتصادية كا١تالية كما ىو يف اٞتزائر كوف  ، كبدرجة5األمر
دكرىا يشبو دكر كزير ا١تالية يف اٞتهاز التنفيذم ك٘تثل الدكر ا١تقابل للحكومة يف عملية دراسة 

                                                           
من التعديل  117، ا١تادة 1996من دستور ، ا١تادة  117، ا١تادة 1989من دستور  111على سبيل ا١تثاؿ يف اٞتزائر: نظمتها ا١تادة  - 1

 .20، ص 03/02/2016، الصادرة يف 6، ج ر عدد 28/01/2016، ا١تؤرخ يف 16/01الدستورم رقم 
٣تلس األمة  ، ٭تدد تنظيم اجمللس الشعيب الوطٍت ك25/08/2016، ا١تؤرخ يف 16/12ف العضوم رقم على سبيل ا١تثاؿ أنظر: القانو  - 2

 .28/08/2016، الصادرة يف 2016لسنة  50كعملهما، ككذا العبلقة الوظيفية بينهما كبُت اٟتكومة، ج ر، عدد 
 .157ىشاـ ٚتيل كماؿ أرحيم، مرجع سابق، ص - 3
، كالنظاـ 2000يوليو 30، الصادرة يف 46نوين اٞتزائرم: النظاـ الداخلي للمجلس الشعيب الوطٍت، ج ر عدد أنظر بالنسبة للنظاـ القا - 4

 .2000ديسمرب  17، الصادرة يف 77الداخلي جمللس األمة، ج ر عدد 
 .21نعماف عطاهلل ا٢تييت، مرجع سابق، ص - 5
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إلعطاء  مشاريع قوانُت ا١تالية كا١تيزانية كطبع كتوزيع التقرير التمهيدم لقانوف ا١تالية على النواب
  .1رأيهم فيو

، كفقا للدستور 2فقد تعٌت اللجاف الرب١تانية ْتق اقًتاح القوانُت كما ىو اٟتاؿ يف العراؽ   
، ٘تارسو إحدل ٞتانو ا١تختصة جنبا إُف جنب عشرة من أعضاء ٣تلس 1223الصادر سنة 

قًتاح حق ا 3إُف مقًتحات رئيس اٞتمهورية، حيث أف لكل ٞتنة دائمة باإلضافةالنواب، 
القوانُت ذات العبلقة باختصاصاهتا كتقدٯتها إُف رئيس اجمللس الذم ٭تيلها بدكره إُف اللجنة 
ا١تختصة كبعد دراستها ٭تيل اجمللس مشركع القانوف إُف اٞتنة القانونية ١تراجعة صياغتو كتدقيقو 

 .4كتطلب عرضو على ٣تلس النواب
مثل للنشاطات األساسية للعمل داخل يتسم عمل اللجاف الرب١تانية باأل٫تية ألهنا ا١ت

الرب١تاف كاٞتهاز العملي يف ٣تاؿ الرقابة الرب١تانية كاجملاؿ التشريعي أك أم ٣تاؿ آخر ٭تتم االىتماـ 
، كألجل صيانة ىذه العبلقة كاالىتماـ هبا 5بعمل ىذه اللجاف كأ٫تها عبلقتها با٢تيئات ا١تستقلة

كيد التعاكف بُت ا٢تيئات ا١تستقلة على اختبلؼ أنواعها من خبلؿ توفَت كافة السبل القاضية بتأ
كٗتصصاهتا مع اللجاف الرب١تانية حفاظا على مبدأ ا١تشركعية كضمانا ٟترية األفراد كحقوقهم 

 .6كتدعيم عمل السلطة التشريعية يف الببلد
إف ا١تصداقية اليت تتمتع هبا ا٢تيئات اإلدارية ا١تستقلة )خاصة يف فرنسا( نظرا 

صيتها، )نذكر ىنا على سبيل ا١تثاؿ: ٞتنة ضماف أمن ا١تستهلكُت، ٞتنة االعبلـ اآلِف ٠تصو 
كاٟتريات، اجمللس العاِف لبلتصاالت السمعية البصرية...( كاليت جعلت من آرائها كتوصياهتا 
ا١تطلب الدائم ٢تيئات الدكلة من بر١تاف كحكومة، كذلك نظرا لفعاليتها العالية بسبب تأسيسها 

لتحقيقات، التفتيشات، إستطبلع اآلراء، إقامة نقاشات كموائد مستديرة كلقاءات مع على ا
، حيث ٧تد أف ٞتنة ضماف أمن 7ا١تواطنُت سواء بطريقة مباشرة أك غَت مباشرة أك عرب االنًتنيت

                                                           
، مذرة ماجستَت يف اٟتقوؽ، فرع الدكلة كا١تؤسسات العمومية، ؾ ح بن 1997لونيس بوٚتعة، االنتاج التشريعي للرب١تاف اٞتزائرم منذ  - 1

 .54، ص2005/2006عكنوف، جامعة  يوسف بن خدة اٞتزائر، السنة اٞتامعية: 
  .27نعماف عطاهلل ا٢تييت، مرجع سابق، ص  - 2
 من النظاـ الداخلي جمللس النواب العراقي. 111إُف  88أنظلر ا١تواد من  - 3
 .48عبد الكرًن سعيد، مرجع سابق، ص  دانا - 4
مراقبة كمتابعة عمل  -، كاليت نصها " ثانيا2007من النظاـ الداخلي جمللس النواب العراقي لسنة  92أشارة الفقرة ثنيا كثالثا من ا١تادة  - 5

 ا٢تيئات ا١تستقلة(.ىيئات كمؤسسات النزاىة ) ىيأة النزاىة، دائرة ا١تفتش العاـ، ديواف الرقابة ا١تالية كغَتىا من 
 .161ىشاـ ٚتيل كماؿ أرحيم، مرجع سابق، ص  - 6
 .118خرشي إ٢تاـ، ٘تكُت اٟتقوؽ يف ظل السلطات اإلدارية ا١تستقلة" النموذج الفرنسي"، مرجع سابق، ص  - 7
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ا١تستهلكُت اليت تقًتح على الرب١تاف كاٟتكومة دكريا من خبلؿ توصياهتا التدابَت كاإلجراءات 
اٗتاذىا للتصدم للمخاطر اليت هتدد حقوؽ الفرد يف ٛتاية صحتو كأمنو ضد ا١تنتجات  الواجب

 .1كا٠تدمات ا٠تطَتة
إف سبل تدعيم عمل اللجاف الرب١تانية إلدامة عبلقاهتا مع ا٢تيئات ا١تستقلة يقتضي 

 تسليط الضوء على اٞتوانب التالية:
ميد مشاريع القوانُت يف اللجاف إعادة النظر يف التشريعات كتطويرىا بشكل ٭توؿ دكف ٕت-

لفًتات طويلة متابعة التقيد باآلجاؿ احملددة مع الًتكيز على دكر ا٢تيئات ا١تستقلة يف تزيد 
اللجاف الرب١تانية با١تعلومات ْتكم ٗتصصها الدقيق للمسا٫تة يف تطوير صناعة التشريع تراعى 

 فيها الدقة كترتيب األكليات كاالستعداد لكل طارئ.
 رة توثيق كل اجتماعات اللجاف الرب١تانية كا٢تيئات ا١تستقلة لؤل٫تية البالغة.ضرك -
ات ا١تستقلة يف جلسات االستماع العامة تعزيزا كتفعيبل لدكرىا الرقايب كالعمل على ئا٢تي إشراؾ-

تشكيل آلية عمل مشًتكة ١تتابعة ا١تواضيع كالقضايا اليت ٖتتاج إُف جلسات االستماع داخل 
 الرب١تاف.

تفويض صبلحيات أكسع للجاف يف متابعة مؤسسات الدكلة كاالستعانة با٢تيئات ا١تستقلة ١تا -
 .2٘تتلكو من دراية قطاعية ٥تتلفة

االعتماد على سلطات الضبط االقتصادم كمرجعية يف كل تقنُت اقتصادم من خبلؿ تطوير -
رقابة على ا١تاؿ العاـ كترشيد التعامل بينها كبُت اللجاف الرب١تانية يف ىذا الشأف كيف تفعيل ال

 .اإلنفاؽ
فتح اٟتوار ا١تتبادؿ بُت ا٢تيئات ا١تستقلة كاٞتهات ا١تؤىلة اقًتاح مشاريع القوانُت كتزكيد ىذه -

اٞتهات سواء كانت ٞتاف أك تكتبلت نيابية مؤىلة لتقدًن مثل ىذه ا١تشاريع دكف االحتجاج 
٢تا القانوف اإلطبلع على تقارير سلطات كالتكتم ٖتت مضلة السر ا١تهٍت كوهنا جهات خوؿ 

 الضبط االقتصادم.

                                                           
1-Nicolas Dupont, «le droit mou professionnel initiative privée intérêt pour les consommateurs?», 
http://mineco.fagov.be/protection consumer/, concils/consumption/pdf, p 4 . 

، إضافة سوؽ ثانية إُف جانب السوؽ الرٝتية، ْتيث مت تنفيذ ىذا 1981من ا١تقًتحات اليت جاءت يف تقرير ٞتنة البورصة الفرنسية لسنة  - 2
 .1982قًتح بإنشائها سنة ا١ت

http://mineco.fagov.be/protection


 .االقتصادي الضبط مجاؿ تنظيم لمشرعا االقتصادي الضبط سلطات مساىمات :األوؿ الفصل

23 
 

 .الفرع الثاني: التقرير السنوي لسلطات الضبط االقتصادي
٘تتلك سلطات الضبط االقتصادم آليات من شأهنا التأثَت يف الوظيفة التشريعة سواء          

التشريع يف الظركؼ كانت موجهة للهيئة التشريعية أك لرئيس الدكلة الذم بدكر ٯتتلك آلية 
العادية أك االستثنائية، ككما تأكد لنا من خبلؿ العنصر السابق كجود عبلقة تأثَت على ىذه 
الوظيفة للهيئة التشريعية بواسطة اللجاف الرب١تانية يف عبلقتها مع ا٢تيئات ا١تستقلة سواء كنت 

أف حىت لؤلعضاء ٯتكن ٢تم  ، كما1منبثقة يف نظاـ اجمللس أك اجمللسُت كما ىو الشأف يف اٞتزائر
يف تقدًن مشركع قانوين ٯتكن ٢تم لبلستعانة بأم جهة تزكيدىم   2يف شكل تكتل نيايب

ٔتعلومات حوؿ موضوع كأبعاد ا١تشركع القانوين ا١تقًتح، فسلطات الضبط االقتصادم الوجهة 
 الصحيحة كالفعالة يف ىذا الشأف يف ٣تا٢تا.

ية أخرل يف التأثَت يف ىذه الوظيفة التشريعية، تتمثل يف كما أف ىذا العنصر يتضمن آل      
، إذ أكجبت القوانُت ا١تؤطرة 3التقرير السنوم كما يتضمنو من آراء كتوصيات كمقًتحات

لسلطات الضبط يف ٣تاؿ الضبط االقتصادم على ىذه السلطات االلتزاـ بعرض تقرير على 
لغالب أك ألم لسلطة سياسية أخرل ٖتدد يف ا  السلطة التشريعية يف آجاؿ ٤تدد ٢تذا الغرض

 .4كجهتو حسب القانوف ا١تنشئ ٢تا كحسب الدكؿ
كما أف تقارير النشاطات ٘تثل كجو آخر كإحدل الطرؽ ا٢تامة كاٞتوىرية اليت يتم من       

خبل٢تا توضيح كيفية سَت النشاطات داخل السلطات اإلدارية ا١تستقلة، ٔتعٌت تفصيل األمور 
علقة بأدائها ١تهامها من جهة، ككضع السلطات العمومية كالرأم العاـ يف الصورة كا١تسائل ا١تت

حوؿ كضعية القطاعات االقتصادم كاالجتماعية بصفة عامة، كىي كسيلة إلضفاء ا١تشركعية 
                                                           

 .22، مرجع سابق، ص 16/01من التعديل الدستورم  112ا١تادة  - 1
 .25، ا١ترجع السابق، ص 136ا١تادة  - 2
 .22، مرجع سابق، ص 16/01من التعديل الدستورم  112ا١تادة  - 3
فقرهتا األخَتة من  30رئيس اٞتمهورية مثبل يف ا١تادة يف اٞتزائر: بعض سلطات الضبط االقتصادم اليت كجهتها  االختبلؼ كجهة التقرير - 4

، ، ا١تتعلق بلجنة 02/01من القانوف رقم  33/فقرة 115، ا١تتضمن ٞتنة تنظيم كمراقبة عمليات البورصة، ككذلك ا١تادة 03/04القانوف رقم 
، احملدد للقواعد العامة للربيد 2000/03يف القانوف رقم  11فقرة  /13ضبط الكهرباء كالغاز، أما غموض ٭تيط بالوجهة يف ا١تادة 

، ا١تتعلق با١تنافسة فهي 03/03من األمر  2ك1/ فقرة 27كا١تواصبلت السلكية كالبلسلكية، أما ٣تلس ا١تنافسة فوجهة تقريره حسب ا١تادة 
من القانوف رقم  43يف ا١تادة  الرب١تاف كرئيس اٞتمهورية كالوزير ا١تكلف بالتجارة كنفس الوجهة بالنسبة سلطة ضبط الصحافة ا١تكتوبة

، ا١تتعلق باإلعبلـ، يرسل تقرير إُف رئيس اٞتمهورية كرئيس اجمللس الشعيب الوطٍت كرئيس 07 /90من القانوف رقم  63، ك يف ا١تادة 12/05
بياف يقدـ للمجلس الشعيب يفضي إُف  30يرسل لرئيس اٞتمهورية ك ا١تادة  29كأيضا تقرير ٣تلس النقد كالقرض يف  ا١تادة  اٟتكومة كقتها،

، ا١تتعلق ٔتجلس النقد 03/11ترسل إُف الوزير ا١تكلف با١تالية كضعية حساباتو ا١تقفلة، من األمر رقم  31الوطٍت يكوف متبوعا بنقاش كا١تادة 
 .6/7كالقرض، مرجع سابق، ص 
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، أجابت الدكتورة خرشي إ٢تاـ على السؤاؿ يف ىذا الشأف عن ما ا٢تدؼ من ىذا 1على أعما٢تا
سة يف ىذا اٞتانب كونو يتعلق كوسيلة رقابة من السلطة ا١تخوؿ ٢تا رقابتها، كىذه الدرا 2التقرير؟

 سنتناك٢تا يف ا١تطلب البلحق يف ما يتعلق بالرقابة عليها. 
أما يف ىذا العنصر تقتضي الدراسة على معرفة ىذه التقارير من خبلؿ تعريفها ك٦تيزاهتا      

قـو عليها كٖتكمها، كما تتضمنو يف شأف خاصية كأنواعها كمضموهنا كمقوماهتا كا١تبادئ اليت ت
 التأثَت على الوظيفة التشريعية.

، كحسب 3يعرؼ التقرير يف ىذا اجملاؿ بوجو عاـ أنو:" توضيح لعملها بصفة الحقة "      
جهة اإلصدار بأنو:"الشخص ا١تؤىل الذم يتمتع باستقبلؿ ذايت، كيقـو بفحص كتشخيص 

ت الصلة بالتنظيم كالوسائل، كٮتلص من ذلك إُف توصية مبلئمة كٖتديد ا١تشاكل اإلدارية ذا
، كىو حسب مضمونو"العمل الرٝتي الذم ٔتوجبو ٖتيل ا٢تيئات 4ترفع إُف اٞتهة احملددة قانونا"

 Eugene الفرنسي ا١تستقلة إُف السلطة التشريعية نتيجة فحصها كمراجعتها"، كما يعرفو الفقيو 

Pierreو ا٢تيئات ا١تستقلة نتيجة فحصها كدراستها اليت توصلت إليو "كمستند رٝتي تعرض في
من خبلؿ ٦تارسة عملها ضمن ا١تدة احملددة إُف اٞتهة ا١تعنية كمنها السلطة التشريعية" كذىب 
البعض اآلخر بأهنا "حجة ا٢تيئات ا١تستقلة كدليلها على ا٧تاز مهمتها من خبلؿ ما توصلت 

للسلبيات فهو إببلغ من ا٢تيئات ا١تستقلة ٔتا قامت بو  إليو من معلومات كما تقًتحو كعبلج
 .5من عمل كما انتهت إليو خبلؿ فًتة زمنية ٤تددة ٢تا عرب التقارير ا١ترفوعة"

بأهنا  6كما أهنا ٘تتاز يف ىذا اجملاؿ إضافة على ا٠تصائص اليت ٘تيزىا كعمل إدارم    
يث ٯتكن للهيئة التشريعية أك رئيس كالًتكيز يف عباراهتا ْت 7تتصف باإل٬تاز حسب الضركرة
                                                           

 .187ص خرشي إ٢تاـ، السلطات اإلدارية ا١تستقلة يف ظل الدكلة الضابطة، مرجع سابق،  - 1
 .187اإلجابة جاءت من عند خرشي إ٢تاـ: ا١ترجع السابق، ص  - 2
رضواين نسيمة، السلطة التنظيمية للسلطات اإلدارية ا١تستقلة، مذكرة ماجستَت يف القانوف، فرع إدارة كمالية، ؾ ح، جامعة أٛتد بوقرة  - 3

 .122 ، ص12/10/2011، تاريخ ا١تناقشة 2009/210بومرداس، السنة اٞتامعية: 
كليد ٤تمد الشناكم، الدكر التنظيمي لئلدارة يف اجملاؿ االقتصادم )دراسة مقارنة(، أطركحة دكتوراه، ؾ ح، جامعة ا١تنصورة، السنة  - 4

 كما بعدىا. 58، ص 2008اٞتامعية، 
ريكية كحملة عنو يف بعض الدكؿ العربية فارس ٤تمد عبد الباقي، التحقيق الرب١تاين )ٞتاف تقصي اٟتقائق( يف مصر كالواليات ا١تتحدة األم - 5

 .164ىشاـ ٚتيل كماؿ أرحيم، مرجع سابق، ص  ،161،ص 1999كاألجنبية األخرل،  ب د ف، القاىرة، 
 .72/73، ص 2013أنظر لشركط كضوابط التقرير اإلدارم: كىيبة غرارمي، دليل التحرير اإلدارم، د ـ ج، اٞتزائر،   - 6
لتقارير السنوية الصادرة عن السلطات اإلدارية ا١تستقلة متشاهبة فيما بينها، فتعدد كتنوع ا٢تيئات كتعدد ا١تهاـ من البديهي ال تكوف ا  - 7

كطبيعة كاختبلؼ القطاعات ا٠تاضعة للضبط تنعكس بدكرىا على مضموف تلك التقارير لعدـ كجود قاعدة عامة يف ذلك بل ٮتضع غالبا 
تقريها بسيط يف بضع  CCA دـ كجود نص قانوين ٭تدد ذلك، فمثبل: تقرير ٞتنة الشؤكف التعسفية للسلطة التقديرية ٢تذه السلطات يف ع
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الدكلة أف يتوصل منو إُف كثَت من ا١تعلومات الغزيرة من البيانات بأقل الكلمات مع مراعاة 
كالغموض يف التقارير، لغتو سهلة ميسرة، كيرشد حقا إُف ٙترة ْتث متأين  اإلهباـالوضوح كعدـ 

 .1كتشرؼ عليو كمناقشة ىادئة كعميقة عن ىيئات متخصصة تؤطر ٣تاؿ معُت
إذا فالتقرير ىو عنواف ىذه ا٢تيئات كمؤشر على قيامها ٔتهامها كىو أمانة يف عنق     

األخطاء  إصبلح٬تب أف يتضمن كصفا دقيقا للداء كيضع لو الدكاء كطريقة  لذاأعضائها 
تخذ كالثغرات القانونية كالتنظيمية اليت تتخلل ٣تا٢تا فهو عمل بناء ال ىدـ ألنو بناء عليو ت

 اٞتهات ا١توجو ٢تا قراراهتا بناءا على ما جاء فيو.
تتخذه سلطات الضبط دكف ترتيب كمي أك   إجراءأما شكبل فهو ملخص عن كل     

كيفي فقد تشَت إليو إٚتاال أك مقسما يف شكل أبواب كفصوؿ كأقساـ كيعتمد ذلك على 
ىائبل من ا١تعلومات  طبيعة اختصاصاهتا كا١توضوع ا١تطركح أمامها، كما يرد  فيو كما

كا١تستندات كالبيانات كاستطبلع ١تناقشاهتا كمنتج يًتجم شاىد أعضائها عن العمليات 
كصوال إُف إعطائو قالبو الشكلي النهائي باللغة الرٝتية كقد يرفق بنسخة من لغة  اإلجرائية

دكرية أخرل، كما أهنا من حيث شكلها  أيضا قد تكوف كتابة أك شفاىة كمن حيث دكريتها 
 كاستثنائية كمن حيث آجا٢تا غالبا يف ىذا اجملاؿ سنوية أك نصف سنوية.

أما عن طبيعتو ٔتا أف ا٢تيئات ا١تستقلة كمن بينها العاملة يف الضبط االقتصادم ىي      
جزء ال يتجزأ من الدكلة كوهنا تعمل باٝتها كٟتساهبا كتتمتع بصبلحيات متنوعة، الضباط العاـ 

ة أعماؿ ىذه السلطات على عمومها حسب تنوعها كالتقارير ٤تل الدراسة من الذم ٭تدد طبيع
بينها ىو جهة الرقابة صاحبة االختصاص، كما قد يلجأ إُف ضابط آخر يف بعض األحياف  

 .2كمعيار إضايف كىو قاعدة تدرج القواعد القانونية يف شكلها ا٢ترمي
ية فاٞتهات القضائية ىي ا١تخولة للنظر ٔتا أف طبيعة أعما٢تا بوجو عاـ ىي أعماؿ إدار      

يف ىذه األعماؿ كىذا ما سنشَت إليو بالنسبة لبلختصاص التنظيمي ٢تا يف الفصل البلحق، أما 

                                                                                                                                                                          

فمثبل تقرير ٞتنة  CSAكاجمللس العاِف للسمعي البصرم  CCصفحات، أما بعض التقارير تكوف مفصلة كمعمقة كتقارير ٣تلس ا١تنافسة  
كتقرير اللجنة الوطنية للمعلوماتية  ،/www.cosob.org أنظرفصوؿ  09 ، تضمنCOSOBتنظيم البورصة كعمليات مراقبتها اٞتزائرية 

خرشي إ٢تاـ، السلطات اإلدارية ا١تستقلة يف ظل الدكلة الضابطة، مرجع ، frnilwww.c. .أنظرصفحة  97كاٟتريات الفرنسية تضمن 
 .186سابق، ص 

 .164ع سابق، ص ىشاـ ٚتيل كماؿ أرحيم، مرج -1
 .76رنا ٝتَت اللحاـ، مرجع سابق، ص  - 2

http://www.cosob.org/
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اليت تقـو هبا ىذه ا٢تيئات كترفعو إُف ا٢تيأة  1عن التقارير فهي تدرج ضمن األعماؿ التحضَتية
٢تا أف تقدمها إُف جهات أخرل  كمجلس التشريعية أك إُف رئيس اٞتمهورية يف الغالب كما 

، أما عن اٞتهات ا١تعنية بتقدًن مشاريع 2الوزراء أك أم ىيأة مستقلة  إذا نص القانوف على ذلك
اليت ٭تتاجو التشريع  اإلشكاالتالقوانُت فهي من خبللو تستطيع صياغتها ككضع اليد على 

لة ىذه ا٢تيئات يلعب دكرا فيو. خاصة إذا علمنا أف فريق مهٍت تقٍت متخصص ضمن تشكي
  تتخذ قراراهتا على ما كرد فيها.يتىاما على صعيد ٖتضَت ا١تلفات كعرضها على ىيأة التقرير ال

 إعطاءيتضمن التقرير يف ىذا اجملاؿ بيانا لئلجراءات ا١تتخذة كاألسباب ا١ترتكز عليها يف       
توصيات كا١تقًتحات اليت أخطرت هبا،  رأيها ك٣تمل اآلراء اليت أبديت يف اجتماعات ٣تالسها كال

كما قد ترفق ىذه التقارير ا١تذكرات اإليضاحية اليت عملت هبا سلطات الضبط االقتصادم 
ك٣تمل األسباب اليت استندت إليها ىذه اآلراء كا١تقًتحات كمشاريع القوانُت ا١تقًتحة لكي 

 ليها ىذه ا٢تيئات.تصل اٟتقائق إُف السلطة التشريعية بصورة كاملة كاليت توصلت إ
على العمـو التقارير يف ٣تاؿ الضبط االقتصادم ىي من بُت األعماؿ ا١تهمة ا١تنجزة من     

القواعد  إتباعكاإلصدار بشرط  اإلعدادطرؼ سلطات الضبط كىي ملك ٢تا كوهنا صاحبة 
١تعنية للنظر ٔتا القانونية ا١تنظمة ٢تذا الشأف، كبالتاِف فهي مسؤكلة عليها بعد رفعها إُف اٞتهات ا

٬تب أف يبٌت على ٚتلة من ا١تبادئ اليت تؤسس عليها حىت يكوف يف أحسن  اجاء فيو لذ
 كالتخصص، احًتاـ القواعد القانونية كا١تبادئ كاألعراؼ، االلتزاـ 3، منها مبدأ السريةإخراج

                                                           
األعماؿ التحضَتية: ىي من األعماؿ اليت تقـو هبا السلطات اإلدارية ا١تستقلة بإعطاء كجهة نظرىا حوؿ موضوع معُت، كما كأهنا تقًتح  - 1

قـو التذكَت هبا ْتالة قانونية قائمة إ٪تا تأيت بأمر جديد، ألهنا اٗتاذ إجراءات ٤تددة أك تلتمس التعهد باٗتاذىا ، كىي من بُت األعماؿ  اليت ال ت
قبل ىنا ال تقـو بإبداء الرأم بل تطرح موقفا قد تؤدم إُف نتائج ٢تا قوة قانونية، إذا ما مت اعتمادىا كأساس الٗتاذ قرار إدارم الحق من 

 .١83ترجع السابق، صسلطات إدارية أخرل أك كمسودة مشركع قانوين لدل السلطة التشريعية، ا
، كسلطة ضبط اقتصادم مستقلة ترفع تقريرىا السنوم إُف ٣تلس 2002مثبل يف لبناف ا٢تيئة ا١تنظمة لبلتصاالت اليت تأسست سنة  - 2

جو للحكومة ٦تثلة الوزراء، كأما ٞتنة إدارة حصر التبغ كالتنباؾ كسلطة إدارية مستقلة، ترفع تقريرا سنويا إُف مفوض اٟتكومة،أما يف بريطانيا فيو 
١تفوضية العليا يف رئيسها أك الوزير األكؿ أك الوزير، أما يف العراؽ تقـو ا٢تيئات ا١تستقلة بإرساؿ تقاريرىا السنوية إُف ا٢تيئة التشريعية كمنها ا

ا يف اٞتزائر ترسل جل سلطات الضبط للنزاىة يف ٣تاؿ مكافحة الفساد اإلدارم كا١تاِف، نفس األمر يف الواليات ا١تتحدة األمريكية للرب١تاف، أم
 ا١تستقلة تقريرىا السنوم إُف رئيس اٞتمهورية كما أشرنا سابقا.

مبدأ اٟتفاظ على سرية ا١تعلومات: ٔتا أف سلطا الضبط االقتصادم تضطلع ْتكم كظيفتها على أسرار فيما تتضمنو الوثائق السرية من  - 3
ية كشخصية، تقتضي اٟتفظ عليها كعدـ نشرىا حفاظا على ا١تصاٌف العامة اليت تقتضيها فحواىا على جوانب موضوعية اقتصادية كتنظيم

من  117الوظيفة ا١توكل هبا ٢تا تنسحب على كل عضوم فيها، كما ال يتم تسليمها إُف للجهات ا١تخوؿ ٢تا القانوف ذلك، كمثاؿ أنظر ا١تادة 
 .19ص ، ا١تتعلق ٔتجلس النقد كالقرض، مرجع سابق، 03/11األمر 
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 أم.، حق اٟترية يف إبداء الر 1بالنزاىة كاٟتياد كعدـ التحيز، مبدأ العمل ا١تتكامل 
كما ىو معموؿ بو يف بعض الدكؿ يتم تبلكة التقرير على رئيس ا٢تيأة أك أحد أعضائها      

على ا٢تيئة الرب١تانية، ك٬توز ٢تذه األخَتة استدعاء رئيسها أك أحد األعضاء لتوضيح أمر غامض 
 .2يف التقرير

صَت ىذه التقارير أما السؤاؿ األخَت ا١تطركح يف ىذا الشأف خاصة قي اٞتزائر ىو عن م      
بعد عرضها على السلطة ا١تختصة خاصة أماـ ٕتاىل ا١تشرع إلجراءات النشر كاإلشهار اليت 

)علما أف حىت  3تعترب ضمانة ىامة لتحقيق الشفافية، خاصة أنو اعتمد ذلك يف قانوف ا١تنافسة
إذا تضمنت  (، با٠تصوص٣1996تلس ا١تنافسة َف ينشر تقريره السنوم يف اٞتريدة الرٝتية منذ 

مقًتحات مشاريع قوانُت تنظيمية ألحد اجملاالت القطاعية ال يستدعي التأخَت فيو خاصة إذا  
كاف لضركرات اقتصادية. كلذا كاف لزاما أف تتوُف السلطات العليا يف الدكلة االىتماـ بالتقارير 

عمل بتلك ا١ترفوعة من قبل سلطات الضبط االقتصادم كأف تنفذ كتليب طلباهتا عن طريق ال
كا١تخالفات ا١توضحة يف التقارير خاص منها ا١تتعلقة بإعادة النظر يف  األخطاءالتقارير ١تعاٞتة 

القوانُت ٔتا يكفل حسن سَت العمل كاحملافظة على ا١تاؿ العاـ كيساعد على عمل ا١ترافق العامة 
 .4بانتظاـ

 
 
 
 
 
 

                                                           
العمل الكامل ألعضاء ا٢تيئات ا١تستقلة يتمثل بدراسة ا١تشاكل اليت ٖتيط ّتوانب عملهم كتقدًن اٟتلوؿ ك الرأم إُف اٞتهة التشريعية ،   - 1

ال ٯتكن  كما يقتضي الًتكيز الكامل ٢تذه ا٢تيئات على عملها ، ْتيث ال يؤخذ بالعمل اٞتزئي أك العمل غَت ا١تتكامل  ألف الفكرة أك ا١تقًتح
ليت تتطلب إعداده إذا كاف ىناؾ نقص يف ا١تعلومات كالعمل ا١تطلوب أدائو من ا٢تيئة ا١تستقلة، كما أف التقارير يتطلب فيها التفاصيل ا١تتكاملة ا

، سلسلة ا١تلفات العلمية، دراسة التقارير ا١ترفوعة، ٤تمد عبد الرٛتاف، دكر االستشاريُت يف التنظيم، مركز البحوث اإلدارية، جامعة الدكؿ العربية
 .65، ص 1978، لسنة 1عدد 

 .161ىشاـ ٚتيل كماؿ أرحيم، مرجع سابق، ص - 2
 .123رضواين نسيمة، مرجع سابق، ص - 3
 .30ىشاـ ٚتيل كماؿ أرحيم، مرجع سابق، ص - 4
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التشريعية وسلطات الضبط ن السلطة المبحث الثاني: مظاىر العالقة ومدى تأثيرىا بي
 .االقتصادي

مع ثبوت عبلقة التأثَت من سلطات الضبط يف اجملاؿ االقتصادم على السلطة التشريعية       
يف صناعة التشريع يف مراحلو التحضَتية على األقل، سنتطرؽ إُف أمر بالغ األ٫تية كالذم 

في أيضا كالوجو اآلخر ينعكس على االعًتاؼ لسلطات الضبط باالستقبلؿ العضوم كالوظي
 للعبلقة.

إف ٖتليل مظاىر استقبللية سلطات الضبط االقتصادم يف ٣تملو خاصة مع انتفاء جهة      
الرقابة اإلدارية كالوصائية، ٧تد نوع آخر من الرقابة على ىذه السلطات يف عبلقتها مع السلطة 

هيئة التشريعية أك لرئيس اٞتمهورية التشريعية من جهة الوجو اآلخر للتقرير السنوم، ا١تلزمة بو لل
كحق مناقشتو كما يتضمنو التقرير السنوم كأداة رقابة أك يف صور رقابة أخرل يف بعض الدكؿ  
كحق السؤاؿ كاالستجواب ا١توجهة ٢تا من ا٢تيأة التشريعية، )ا١تطلب األكؿ( يلي ذلك حدكد 

كوهنا ىي ا١تنشأة ٢تا يف من خبلؿ   1عبلقة سلطات الضبط االقتصادم بالسلطة التشريعية
تعديلو أك إلغائو أك تعُت رئيسها أك  إمكانيةغالبها )من خبلؿ النص القانوين ا١تنشأ ٢تا( أم 

 أعضائها كإقالتهم كوسيلة ضغط عليها ٘تس باستقبلليتها أيضا، )ا١تطلب الثاين(.
 .المطلب األوؿ: مدى رقابة السلطة التشريعية على سلطات الضبط االقتصادي

منحت النظم الدستورية يف الدكؿ اٟتديثة العديد من الوسائل الرقابية ا١تمنوحة للسلطة       
التشريعية سواء كانت من ا٢تيأة التشريعية أك من جهة رئيس اٞتمهورية على أجهزة الدكلة 
األخرل كذلك للتأكد من قيامها ٔتهامها كاختصاصاهتا ا١توكلة إليها على أحسن كجو حسب 

ج يف الدساتَت، كتندرج ىذه الرقابة ضمن عملية الرقابة على أعاؿ السلطة بصورة ما ىو مدر 
السياسية كاالقتصادية  األعماؿعلى  اإلشراؼعامة حيث تدخل ضمن العملية اليت تتضمن 

كاالجتماعية كالقانونية كالقضائية ٛتاية للمصلحة العامة على اختبلؼ مشارهبا يف الدكلة، من 
السابقة كأ٫تها ا١توكلة للهيأة التشريعية )تكريسا للدٯتقراطية( كاليت تعٍت: الرقابة بُت أكجو الرقابة 

الرب١تانية ا١تتخصصة اليت تضطلع هبا ا٢تيئات الرب١تانية ا١تختصة دستوريا بواسطة الوسائل القانونية 
                                                           

سواء كاف الرب١تاف بغرفة كاحد أك غرفتُت يستعمل مصطلح السلطة التشريعية يف ىذه الدراسة ليدؿ على مدلولُت ٫تا ا٢تيأة التشريعية  - 1
أف حىت حسب النظاـ السياسي ا١تعتمد باإلضافة إُف رئيس اٞتمهورية ١تا يتمتع بو من سلطة تشريعية أيضا يف اٟتالة العادية كاالستثنائية، كما 

ينهما كما ىو اٟتاؿ يف الكويت كمصر على سبيل كظيفة الرقابة يف بعض النظم الدستورية يستأثر هبا الرب١تاف ك يف البعض اآلخر ىي مقاٝتة ب
 ا١تثاؿ.
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اٌف ا١تقدرة فيو، ٤تددة يف شكل ضوابط موضوعية كإجرائية مقررة كسارية ا١تفعوؿ ٛتاية للمص
كا١تواطن من كافة أسباب ك٥تاطر  اإلنسافالعليا كاٟتيوية للمجتمع كالدكلة كحقوؽ كحريات 

 كٛتاية االقتصاد الوطٍت. 1كمظاىر البَتكقراطية كالفساد السياسي كاإلدارم
كرغم اختبلؼ األنظمة الدٯتقراطية من النظاـ الرئاسي ) من خبلؿ الكونغرس ك٣تلس       

ا١تتحدة األمريكية( إُف نظاـ اٞتمعية )سويسرا( أك النظاـ الرب١تاين ) ٣تلس  الشيوخ يف الواليات
العمـو كاللوردات يف بريطانيا( تبقى الرقابة الرب١تانية نفسها تزيد ضيقا كاتساعا حسب طبيعة 

 النظاـ.
ٗتضع بعض الدكؿ سلطات الضبط كهيئات إدارية مستقلة لرقابة ا٢تيئة التشريعي      

س اٞتمهورية كدكؿ آخر للرقابة القضائية كالبعض ٬تمع بُت اثنُت منهما كالبعض كالبعض لرئي
 هبا ٚتيعا.

كا١تواطن الصادر يف  اإلنسافحقوؽ  إعبلفكما أنو كفقا للمادة ا٠تامسة عشر من       
الذم جاء فيو" إف اجملتمع لو اٟتق يف ٤تاسبة شخص عاـ يف إدارتو"، ٦تا يدؿ أف ٢تذه  2567

كل من نواب الرب١تاف كرئيس - 2ف ٗتضع لرقابة اجملتمع ا١تتمثل بالرقابة الرب١تانيةالسلطات أ
اٞتمهورية منتخبوف من طرؼ الشعب يف جل الدكؿ خاصة كأنو ٣تسد يف العديد من الدكؿ يف 
شكل مناقشة ضركرية ١تيزانيتها يؤسس من على تقرير تفصيلي سنوم تراقبها بو، أك عن طريق 

 ستجواب ألعضائها ا١تنتهجة يف بعض الدكؿ.آلية السؤاؿ كاال
إف الرقابة الرب١تانية على ٣تاؿ الضبط االقتصادم يف الدكؿ الرب١تانية تتمحور حوؿ      

تقدًن تقرير سنوم إُف الرب١تاف الذم تلـز بو ىذه السلطات يتضمن ك مناقشة ا١تيزانية ا٠تاصة هبا 
ا )الفرع األكؿ(، كما ٢تا حق السؤاؿ ك ملخصا عن أعما٢تا يف إطار رقابة الرب١تاف عليه

 االستجواب من الرب١تاف عليها ا١تعموؿ بو يف بعض النظم الرب١تانية )الفرع الثاين( .
 
 
 

                                                           
 .51، اٞتزائر، ص 2002،  ديسمرب 1عمار عوابدم، دكر الرقابة الرب١تانية يف ترقية حقوؽ ا١تواطن كاإلنساف، ٣تلة الفكر الرب١تاين، عدد - 1
  .87رنا ٝتَت اللحاـ، مرجع سابق، ص  - 2
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 .األوؿ: عن طريق مناقشة الميزانية الخاصة بها وبما يتضمنو التقرير السنويالفرع 
تتمتع بالوسائل  ال ٯتكن أف تكوف سلطات ٣تاؿ الضبط االقتصادم مستقلة ما َف    

ا١تالية كالبشرية لقيامها ٔتهامها، فهي تستفيد من استقبللية كاسعة النطاؽ يف إدارة موازنتها كفقا 
ٟتاجات ا٢تيأة، ْتيث يكوف الرئيس ىو ا١تنظم األساسي إلنفاقاهتا، كما تشكل إدارة ا١توازنة 

 ذاتيا، كما أهنا ضمانة أساسية للممارسة نشاطها.
ه االستقبللية ليست مطلقة بل نسبية كعلى ىذا تتجلى آلية الرقابة الرب١تانية إال أف ىذ     

ث يعود للرب١تاف أف يعن طريق مناقشة ا١تيزانية ا٠تاصة هبا، ْتعليها يف بعض النظم القانونية 
 .1يقرر منح ىذه السلطات السلفات ا١تالية ضمن إطار مشركع قانوف ا١تالية العامة، )أكال(

ات ٣تاؿ الضبط االقتصادم تلتـز أما الرب١تاف بتقدًن تقرير سنوم مفصل يتضمن كما أف سلط   
 كالنشاطات ا١تمارسة خبلؿ السنة، )ثانيا(. اإلنفاؽ

 .أوال:عن طريق مناقشة الميزانية الخاصة بها
انطبلؽ من التعريف القائل بأف "الرقابة ا١تالية بأهنا حق دستورم ٮتوؿ ألجهزة معينة يف      

سلطة ٖتديد أىداؼ ا١تشركعات العامة كالتحقق من أف تلك ا١تشركعات تعمل لتحقيق  الدكلة
، حيث تعترب ا٢تيأة الرب١تانية أحد أىم 2ىذه األىداؼ كإزالة أسباب أم ا٨تراؼ يعيق ذلك"

ىذه األجهزة ألهنا ٘تارسو باسم الشعب كعلى مستويات عليا يف الدكلة كعلى سلطات عمومية 
أف االختصاص ا١تاِف للرب١تاف يعترب سابق يف النشأة عن االختصاص  منافسة ٢تا، كٔتا

 .3التشريعي
أككلت للهيأة التشريعية مناقشة ا١تيزانية ا٠تاصة با٢تيئات ا١تستقلة اليت تندرج ضمن       

ميزانية بعض الوزارات اليت يقًتب نشاطها منها، حيث ٧تد تطبيقاهتا يف العراؽ كالواليات 
كية كبريطانيا كغَتىا، كبذلك يتم التصويت عليها يف الرب١تاف، خاصة أهنا البد أف ا١تتحدة األمري

تتوافر على موارد مالية من جهات مستقلة لقيامها ٔتهامها، حيث تستفيد ىذه السلطات من 

                                                           
   .50رنا ٝتَت اللحاـ، مرجع سابق، ص  - 1
ميلود دبيح، فاعلية الرقابة على أعماؿ اٟتكومة يف اٞتزائر، أطركحة دكتوراه يف العلـو القانونية، ٩تصص قانوف دستورم، ؾ ح ع س، ،  - 2

 .  243/ 239،ص 2012/2013جامعة اٟتاج ٠تضر باتنة، السنة اٞتامعية: 
، ؾ 16، السنة 51، عدد 14تشريع العراقي، ٣تلة الرافدين للحقوؽ، اجمللد سهاد عبد اٞتماؿ عبد الكرًن، الرقابة ا١تالية ا١تستقلة يف ال - 3

 .245ح، جامعة ا١توصل، ص 
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استقبللية كاسعة النطاؽ لناحية إدارة ميزانيتها ْتيث يكوف الرئيس ىو اآلمر بالصرؼ فيها فلو 
 مواؿ ا١توضوعة بُت يديو كيقرر استعما٢تا كفقا ٟتاجة ا٢تيأة اليت يتوُف تسيَتىا.أف يدير األ

نظرا ألف الدكلة ىي من منحتها بعضا من سلطاهتا فإنو من الضركرم أف تؤمن ٢تا      
التمويل البلـز لتستطيع القياـ ٔتهامها، كإف َف تفعل ذلك فسيكوف تناقضا كاضحا يف 

نواؿ ما ٭تصل يف بريطانيا حيث قبل أف تبدأ ىيئات الضبط عملها يف ، كعلى نفس ا١ت1مواقفها
، ْتيث ٭تضر Regulatory Impact Assesmenالسنة اٞتديدة تقـو بوضع ما يسمى ب 

رئيس ا٢تيأة أماـ الرب١تاف ١تناقشة تفاصيل التقرير عند اٟتاجة، كما ٯتكن أف يشمل النقاش 
اء على ٥تطط اسًتاتيجي تضعو ا٢تيأة يف كثيقة العمل احملاكر الكربل لنشاط السنة ا١تقبلة بن

ا٠تاص بالسنة البلحقة، ىذه ا١تقًتحات ٯتكن أف تفضي على رقابة )سابقة ك الحقة(، سابقة 
 .2على نشاط سنة مقبلة كالحقة على نشاط السنة ا١تاضية

 إف ىذه االستقبللية يف مواردىا ليست مطلقة بل نسبية كوهنا ٗتضع ١تفاكضات     
للحصوؿ عليها، ْتيث يعود للرب١تاف أف يقرر منح ىذه السلطات السلفيات ا١تالية ضمن إطار 

.ففي اٞتزائر مثبل يعترب االستقبلؿ ا١تاِف ركيزة من ركائز السلطات 3مشركع قانوف ا١تالية السنوم
بط اإلدارية ا١تستقلة ا١تبٍت عليها االستقبلؿ الوظيفي كىي مكرسة يف معظم سلطات ٣تاؿ الض

باستثناء ٣تلس النقد كالقرض كاللجنة ا١تصرفية كوهنما ال يتمتعاف بالشخصية  4االقتصادم
ا١تعنوية كبالتاِف يبقياف تابعُت للسلطة التنفيذية من حيث ٘تويلهما، كتعترب سلطة ضبط تنظيم 

 .5عمليات البورصة كمراقبتها األكثر استقبللية مقارنة بالسلطات األخرل
يعاب على ىذه الرقابة الرب١تانية ا١تالية سواء ا١توجو للهيئات ا١تستقلة أك على غَت أنو ما      

أجهزة أخرل يف الدكلة أهنا غَت كافية )كالسيما إذا كانت الحقة على التنفيذ( ١تراقبة أعماؿ 

                                                           
1 -  P-GELARD, Op,Cit, p.92. 
2-Delzangles–Hubert, «L’Independence des autorités de régulations sectorielles, communications 
électroniques, énergie et postes», thèse doctorat en droit, école doctorale de droit  pour obtenir, 
(E.D.41), université Montesquieu-Bordeaux 4, soutenue le 30/06/2008, p 456/457. 

 .50رنا ٝتَت اللحاـ، مرجع سابق، ص  - 3
عمليات البورصة كمراقبتها، تتمتع بالشخصية  " تؤسس سلطة ضبط مستقلة لتنظيمأنو:إذ تنص على  20أنظر على سبيل ا١تثاؿ ا١تادة  - 4

 .03/04، معدؿ كمتمم بالقانوف رقم 93/10ا١تعنوية كاالستقبلؿ ا١تاِف"، ا١ترسـو التشريعي رؽ 
 .76قورارم ٣تدكب، مرجع سابق، ص  - 5
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التنفيذ إذ ال تستطيع ىذه السلطة أف تعرؼ تفاصيل تنفيذ ا١تيزانية العامة كالعمليات ا١تختلطة 
 .1تبطة بعملية التنفيذ من ٣ترد فحص اٟتساب ا٠تتاميا١تر 

 .ثانيا: عن طريق ما يتضمنو التقرير سنوي إلى البرلماف
أما عن تقدًن التقرير سنوم إُف الرب١تاف حيث تلـز بو ىذه السلطات يتضمن ملخصا      

قًتحات عن أعما٢تا الذم قامت بو طيلة عاـ كامل إضافة إُف جدكؿ ْتسابتها، فضبل على ا١ت
اليت ٕتدىا ضركرية ٟتسن القياـ بنشاطها، تقدـ ىذا التقرير إُف كل من رئيس اٞتمهورية  

، كبذلك تكوف السلطات اإلدارية ا١تستقلة كمنها العاملة 2كالرب١تاف كيتم مناقشتو يف جلسة عامة
 . 3يف ٣تاؿ الضبط االقتصادم ٗتضع لرقابة الرب١تاف من خبلؿ التقرير السنوم

ث يعترب ىذا التقرير السنوم من كجو آخر كإجراء يقيد السلطات اإلدارية ا١تستقلة حي     
، باعتباره كرقابة الحقة ٘تارسها اٞتهات ا١تلـز بإيداعو لديها 4كينقص من استقبل٢تا الوظيفي

 سواء كنت السلطة التشريعية أك من جهة السلطة التنفيذية.
حوؿ كاقع القطاع ا٠تاضع للضبط كسيلة تربر تعد التقارير ٔتا تتضمنو من تفاصيل      

نشاط ا٢تيأة ا١توجو إليها، ككسيلة تربير نشاط ا٢تيأة من أجل الوصوؿ إُف تدعيم مشركعيتها، أك 
ٔتعٌت آخر من أجل التأسيس القانوين لتدخبلهتا من خبلؿ بناء عبلقة مسؤكلية سياسية بعدية 

 .5أماـ الرب١تاف
 .السؤاؿ واالستجوابآلية  طريق الفرع الثاني: عن

كحق ٘تارسو بر١تانات بعض الدكؿ ذات النظاـ السياسي الرب١تاين على أعضاء ا٢تيئات      
اإلدارية ا١تستقلة ضمانا ٟتقوؽ كحريات األفراد، حيث تقرر القواعد الدستورية ٢تذه الدكؿ 

اؿ ىذه حقوؽ معينية ٘تارسها يف مواجهة ا٢تيئات ا١تستقلة اليت تتحقق من خبلؿ استعم
 الوسائل الفعالة كاليت ىي من بينها.

من بُت الوسائل الرقابية اليت تستخدمها معظم الدكؿ  6يعترب حق السؤاؿ كاالستجواب     
اٟتديثة ك٫تا أداتاف ٘تنحاف للمجالس النيابية يف الدكؿ، كأسلويب رقابة على السلطة التنفيذية 

                                                           
 .246سهاد عبد اٞتماؿ عبد الكرًن، مرجع سابق، ص  - 1

2 -  P-GELARD, Op,Cit, p.121. 
 .88اللحاـ، مرجع سابق، ص رنا ٝتَت  - 3
 .87ا١ترجع السابق، ص  - 4
 .187خرشي إ٢تاـ، السلطات اإلدارية ا١تستقلة يف ظل الدكلة الضابطة، مرجع سابق، ص  - 5
 .29، مرجع سابق، ص 16/01من التعديل الدستورم  152ك 151أنظر ا١تادة  - 6
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رب من ا١تبادئ الدستورية، كٔتا أف السلطات ١تهامها حيث تعت بادئهاللتأكد لقياـ اٟتكومة 
اإلدارية ا١تستقل تعترب من التطبيقات اٟتديث يف عاَف اليـو فاألجدر كالفعاؿ أف تشمل هبذا 
النوع من الرقابة كوف ٢تذه السلطات خطوط ٘تاس مع حقوؽ كحريات فئات كاسعة من 

اٟتقيقي للشعب، كٔتا أف األشخاص كفواعل اقتصاديُت با٠تصوص كوف الرب١تاف ىو ا١تمثل 
أصل الفكرة نشأت يف النظرية العامة يف توزيع االختصاص مت اتسعت لتشمل ٣تاؿ الضبط 
االقتصادم فإف الدراسة تقتضي ا١تزاكجة بينهما كوف ىذه األخَتة فكرة متطورة عن األكُف، كٔتا 

امة ليس كنظَته العراقي أف ا١تشرع اٞتزائرم نص على ىذا اٞتانب من الرقابة يف إطار النظرية الع
 أك بعض النظم األخرل فهذه األخَتة ىي ما نركز عليها أكثر. 

يف بريطانيا كالواليات ا١تتحدة األمريكية كدكؿ عربية أخرل كالعراؽ مثبل يتأكد كجود    
االرتباط كا٠تضوع لرقابة ا٢تيأة التشريعية على ا٢تيئات ا١تستقلة من خبلؿ أىم الوسائل الرقابية 

  .1يت يستعملها ٣تلس النواب عن طريق حق السؤاؿ كاالستجوابال

  :أوال:حق السؤاؿ
يعد السؤاؿ األكثر شيوعا ١تباشرة الرب١تاف لوظيفتو الرقابية من قبل أعضاء ٣تلس النواب       

نوعا ما من خبللو  2،   كما تعد ىذه اآللية قدٯتةإلمكانية ٦تارسة ىذا اٟتق من أم عضو فيو
نائب توجيو أسئلة إُف أعضاء ا٢تيئات ا١تستقلة )خاصة منها العاملة يف ٣تاؿ الضبط يستطيع ال

االقتصادم( يف ما يتعلق بنشاطها كاختصاصها كما ٘تارسو من أعماؿ ككظائف بقصد اٟتصوؿ 
 حوؿ أمر يرتبط بنشاطها.  إجاباتعلى 
ٔتقتضاه يستطيع يعترب حق السؤاؿ ٦تنوحا لكل عضو من أعضاء ٣تلس النواب ك ْتيث       

 ا٢تيئاتا١تستقلة يف كل ما يتعلق بنشاط كاختصاص كأعماؿ  ا٢تيئاتيوجو أسئلة إُف أعضاء 
ا١تستقلة كالقصد من كراء حق السؤاؿ ىو اٟتصوؿ على إجابة حوؿ أمر من األمور ا١تتعلقة 

                                                           
، دستور اٞتمهورية 3من الباب  4من الفصل  108إُف  102ك ا١تواد  1ل من الفص 1الفرع  61أنظر ق من الفقرة ثامنا من ا١تادة  - 1

 ،25، ص 2007من النظاـ الداخلي جمللس النواب العراقي لسنة  50، مرجع سابق، أنظر أيضا ا١تادة 2005العراقية لسنة 
www.parliament.iq   

لنظاـ النيايب، فهي أكؿ من استعمل حق السؤاؿ الرب١تاين كآلية رقابة كالذم  األصوؿ التارٮتية للسؤاؿ الرب١تاين: ٔتا أف بريطانيا كانت مهد ل - 2
من قبل ٣تلس اللوردات اال٧تليزم حينما كجو" ايرؿ كاكبر" سؤاال للوزير األكؿ كقتها، تبل استخدامو بعد  09/02/1721كاف يف ا٧تلًتا 

ف بُت السلطة التشريعية كالتنفيذية، دار النهضة العربية، القاىرة، ، مريد أٛتد عبد الرٛتاف، التواز 1783ذلك من قبل ٣تلس العمـو سنة 
؛ إيهاب زكي سبلـ، الرقابة السياسية على أعماؿ السلطة التنفيذية يف 176؛ ىشاـ ٚتيل كماؿ أرحيم، مرجع سابق، ص 371، ص 2007

ابة التشريعية يف النظاـ السياسي اٞتزائرم، مذكرة ماجستَت ليلى بن بغلية، آليات الرق ؛26، ص 1983النظاـ الرب١تاين، عاَف الكتب، القاىرة، 
 .25إُف  22، ص 2003/2004يف القانوف الدستورم، ؾ ح ع س، جامعة اٟتاج ٠تضر باتنة، السنة اٞتامعية:
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على ا١تستقلة كحق السؤاؿ يقتصر على طلب العلم بواقعة معينة كليس اٟتكم  ا٢تيئاتبنشاط 
بل ىو مقيد بالنصوص كاألعراؼ الرب١تاين  إطبلقو، كما أف ىذا اٟتق ال يرد على 1تلك الواقعة

 اليت تنظم ٦تارستو.
للسؤاؿ الرب١تاين حسب اجملاؿ ا١تستخدـ بو نوردىا بعضها تباعا  يفر اكردت عدة تع      

يريد السائل حيث يعرؼ السؤاؿ بوجو عاـ بأنو: "طلب بيانات أك استفهاـ عن أمر ٤تدد 
الوقوؼ على حقيقتو أك استفهاـ عن مسألة معينة أك موضوع معُت أك استيضاح عن أمر 

"  ٣2تهوؿ أك توجيو النظر إُف أمر من األمور أك ٖتذير لتصرؼ ما لدرأ ا٠تطر قد يتوقع حصولو
 ٥تتص أك من رئيس اٟتكومة أما يف النظرية العامة فيعرؼ بأنو"تقصي عضو الرب١تاف من كزير

عن حقيقة أمر معُت خاصة بأعماؿ الوزارة أك اٟتكومة ككل الحظو خبلؿ أدائو ١تهامو 
كما عرفو الفقيو بَتدكا أنو" التصرؼ الذم ٔتوجبو يطلب نائب توضيحات حوؿ نقطة   3النيابية"
، كما أنو" استفهاـ عضو الرب١تاف عن أمر ٬تهلو أك رغبتو يف التحقيق من حصوؿ كاقعة 4معينة"

ها إليو أك استعبلمو عن نية اٟتكومة يف أمر من األمور كىو استيضاح ال ينطوم على كصل علم
، أما يف ٣تاؿ الضبط االقتصادم فيعرؼ بأنو" تقصي عضو ٣تلس النواب من قبل 5اهتاـ"

 .6ا١تستقلة عن حقيقة أمر معُت خاص بأعماؿ ا٢تيئات ا١تستقلة" ا٢تيئاتأعضاء 
ة سواء يف النظرية العامة أك ٣تاؿ الضبط االقتصادم من خبلؿ التعريفات السابق      

نستشف ا٠تصائص اليت ٘تيزه من منطلق أنو حق للرب١تاين ٯتارسو ضمن الوسائل األكثر شيوعا 
يف مباشرتو ٟتق الرقابة على أعماؿ ا٢تيئات العمومية كباألخص ا١تستقلة منها العاملة يف ٣تاؿ 

ثلة يف أف السؤاؿ مقرر لكل عضو من أعضاء الرب١تاف الضبط االقتصادم موضوع الدراسة كا١تتم
ٔتوجب الدستور كما ٯتتاز يف ٣تاؿ الضبط االقتصادم بأنو يوجو إُف أعضاء كرؤساء ا٢تيئات 
ا١تستقلة كمنها سلطات الضبط االقتصادم، أما عن نطاؽ اختصاصو فهو ينصب على موضوع 

                                                           
 .176؛ ىشاـ ٚتيل كماؿ أرحيم، مرجع سابق، ص 370/371مريد أٛتد عبد الرٛتاف، مرجع سابق، ص  - 1
 .09، ص 1991دين، السؤاؿ كوسيلة من كسائل  الرقابة الرب١تانية، دار النهضة العربية، القاىرة، زين بدر فرج ال - 2
 .19ليلى بن بغلية، مرجع سابق، ص  - 3

4 - Gérard Burdeau, «le contrôle parlementaire, documentation d’étude de droit constitutionnel 
et institution politique», no 14/1970, p 25. 

 .619، ص 1996،  دار ا١تطبوعات اٞتامعية، مصر 9مصطفى أبو زيد فهمي، الدستور ا١تصرم فقها كقضاء، ط - 5
؛ إيهاب زكي سبلـ، الرقابة على أعماؿ السلطة التنفيذية يف النظاـ الرب١تاين، أطركحة 177ىشاـ ٚتيل كماؿ أرحيم، مرجع سابق، ص  - 6

 .37، ص 1983ة، دكتوراه، ؾ ح، جامعة القاىر 
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ا اجملاؿ ك إال فيجوز لعضو ا٢تيأة معُت يدخل ضمن اختصاصات من يوجو إليو السؤاؿ يف ىذ
غَت ا١تختص االمتناع عن اإلجابة، أما ٤تلو فهو يتعلق ببحث شأف من الشؤكف العامة ٢تذه 
ا٢تيئات، ٦تارسة حق السؤاؿ ىو حق شخصي من آثاره أنو يتعلق بالسائل كحده كبالتاِف يثبت 

 .1ؿ عنو يف أم كقت يشاءالعضو اجملو لو كما حقو يف سحبو أك التناز  إجابةحقو يف تعقب 
تنقسم األسئلة الرب١تانية إُف نوعُت األسئلة ا١تكتوبة كاألسئلة الشفوية كٮتتلف النوعاف      

. فا١تكتوبة تكوف مهلة الرد فيها طويلة نسبيا كما تعد مصدر 2يف أسلوب التقدًن كآجاؿ الرد
ليهم من قبل ناخبيهم كىي ٙتُت من ا١تعلومات اليت من أجل حل ا١تسائل العديدة ا١تعركضة ع

ٔتثابة آلية اٟتصوؿ على استشارة قانونية ٣تانية نظرا ألف ا١توظفُت اجمليبُت على ىذه األسئلة 
تكوف نفس شكل السؤاؿ فالسؤاؿ  اإلجابة، كما 3يتمتعوف بالكفاءة كالتخصص غالبا

ا١تقًتف  مشافهة أيضا كالذم بدكر ينقسم إُف نوعُت الشفاىي البسيط ك إجابتوالشفاىي 
النائب صاحب  إعطاءمع  اإلجابةٔتناقشة، ٮتتلفاف يف أف األكؿ العضو ا١توجو لو السؤاؿ 

السؤاؿ حق التعقيب يف شكل مناظرة بعد أف يعطى السائل فرصة السؤاؿ كاجمليب فرصة 
بعد ذلك  4مث يقفل باب ا١تناقشة مباشرة اآلخراٞتواب كيعطى كل منهما فرصة ليعقب على 

باب ١تناقشة عامة، أما الشكل الثاين يفتح فيو باب ا١تناقشة يف األسئلة اٟتساسة دكف فتح ال
فقط.نظر ٢تذه األنواع تبقى صعوبة يف ٘تيز أعضاء الرب١تاف بُت السؤاؿ الشفوم كالكتايب كوف 

 .5من طرؼ النظاـ الداخلي للغرفتُت أغفلتا١تسألة 
: يعترب بنوعيو الكتايب كالشفوم اختصاص ٦تا سبق تظهر أ٫تية السؤاؿ الرب١تاين يف أنو     

دستورم ٥توؿ للرب١تاف كالذم بات من ا١تبادئ األصلية يف القانوف الدستورم  ٔتوجبة يطرح 
الرب١تاف على الوزير ا١تختص با١توضوع، كتكوف النظر الكامنة كراء ىذا الطرح كالذم مؤداه أف 

                                                           
 .  177ىشاـ ٚتيل كماؿ أرحيم، مرجع سابق، ص  - 1
، من القانوف العضوم رقم  75إُف  68نظم ا١تشرع اٞتزائر آلية السؤاؿ الرب١تاين بنوعيو الشفوم كالكتايب يف القسم العاشر يف ا١تواد من  - 2

لس األمة، كعملهما، ككذا العبلقات الوظيفية بينهما كبُت ، ٬تدد تنظيم اجمللس الشعيب الوطٍت ك٣ت08/03/1999، ا١تؤرخ يف 99/02
 .   19، ص 09/03/1999، الصادرة يف 15اٟتكومة، ج ر عدد 

3 - Amelle Michel, «Les questions ustrument des contrôles parlementaire», L.G.D.J , Paris, 1964, 
p 239.    

سؤاال، ليلى بن بغلية، مرجع  70سؤاال بينما يف اٞتزائر  300ة السؤاؿ الشفوم البسيط بلغ معدؿ العدد السنوم الستعماؿ ىذه آلي - 4
 .21سابق، ص 

ت العيد عاشورم، مداخلة حوؿ األسئلة الشفوية كالكتابية يف النظاـ القانوين اٞتزائرم، ندكة حوؿ السؤاؿ الشفوم كالكتابة كآلية من آليا - 5
 .24/25، ص 2006، ديسمرب ١03تؤسسات الصادرة عن كزارة العبلقات مع الرب١تاف، عدد الرقابة الرب١تانية، دكرية ملتقى ا
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، انتقلت ىذه 1يتبع ٔتناقشة عامة ٬تيب الرب١تاف السائل عن فحول السؤاؿ، كما ٯتكن أف
الفكرة من النظرية العامة إُف ٣تاؿ الضبط االقتصادم الناتج عن ٖتوالت الدكلة. بذلك أصبح 

ا١تستقلة كغالبا ما يكوف اٟتوار ٤تددا بُت السائل  كا١تهيآتالسؤاؿ كسيلة حوار بُت الرب١تاف 
كما أنو كسيلة إلظهار ا١تهارات    ،2كا١توجو إيو السؤاؿ ضمن ا١توضوع ا١تطركح للتأكد منو

الرب١تانية كيشًتط يف ىذا األمر أف يتمتع عضو الرب١تاف ٔتهارة كقدرة كبَتة من الفصاحة كاٞترأة 
ألف الرب١تاين ا١تتمرس ليس الذم ٭تًـت التقاليد الرب١تانية بل الذم يستعمل الوسائل الرب١تانية، 

 يل لرضا كثقة الناخبُت.، كما أنو كس3استعماال لتحقيق مزايا السؤاؿ
كىو طريق للوصوؿ للحقيقة يف ٣تاؿ الضبط االقتصادم كوف ا١تادة االقتصادية كا١تالية     

منحت ىذه اآللية  اأمر معقد كسريع التطور كبالغ األ٫تية لؤلفراد كالستمرارية الدكلة نفسها، لذ
ة يف القطاعات االقتصادية للعضو الرب١تاين من أجل االستيضاح عن األمور الداخلية كا١تتشعب

لبلستفسار عنها، خاصة اليت تدخل ضمن اختصاصات سلطات الضبط االقتصادم. من 
كوف   4خبلؿ االستفسار عن أمر ٬تهلو العضو أك للتأكد من كاقعة معينة كصل علمو إليها،
ساطة ىذه السلطات أدرل با٠تبايا االقتصادية كمآالهتا. كبوجو عاـ تعترب ىذه اآللية نظرا لب

كيسر شركطها كما يأيت كأفضل كسائل تثمُت كتوطيد العبلقة بُت الرب١تاف من جهة  إجراءاهتا
كمن خلفو الشعوب كإدارات الدكلة )اٟتكومة كا٢تيئات ا١تستقلة( من جهة ثانية دعما للتعاكف 

 بينها. 
ما ىي  إف ٦تارسة حق السؤاؿ الرب١تاين ترد عليو شركط قبولو، منها ما ىي شكلية ك     

موضوعية، باإلضافة إُف شركط أخرل ترتبط بأطراؼ العبلقة )مقدـ السؤاؿ كاجمليب عنو(، 
كأخَتا شركط تتعلق باٞتدكلة، يف األكُف فغالبا ما يؤكد ا١تشرع الدستورم على أف تكوف الكتابة 

من بوضح كإ٬تاز يف األسئلة ا١تكتوبة كالقصد من ذلك ىو ٖتديد إجابة ا١توجو إليو السؤاؿ 
الغموض الذم يعًتم السؤاؿ كموضوعو كىذا  إجبلءرؤساء كأعضاء ا٢تيئات ا١تستقلة من أجل 

كوف ىذا األخَت قد ال يكوف من قبل السائل أك   اإلضافيةالشرط يرد على األسئلة األصلة دكف 
                                                           

 عبد اهلل بوقفة، النظم الدستورية للسلطة التنفيذية بُت التعسف كالقيد)دراسة مقارنة نظرية كتطبيقية الدكؿ كاٟتكومات، دار دار ا٢تدل - 1
 .361/362، ص 2010عُت مليلة، اٞتزائر، 

، ص 1981ناصف، مدل توازف السلطة السياسية مع ا١تسؤكلية يف الدكؿ اٟتديثة، مطبعة جامعة القاىرة ك الكتاب اٞتامعي،  عبد اهلل - 2
80. 

 .38زين بدر فرج الدين، مرجع سابق، ص  - 3
  .25ص  مرجع سابق،، 2007من النظاـ الداخلي جمللس النواب العراقي لسنة  50أنظر ا١تادة  - 4
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، كتكوف 1رئيس ا٢تيأة ا١تستقلة ٦تا ال ٯتكن أف تشًتط بو الكتابة إجابةقد يطرح فجأة عقب 
شفاىة لذلك أكجب ا١تشرع العراقي يف ىذه اٟتالة على أف تقـو ىيأة الرئاسة بإدراج  جابةاإل

األجوبة الشفوية يف جدكؿ أعما٢تا ١تناقشتو يف أقرب جلسة مناسبة كال ٬توز التأخَت ألكثر من 
، أك كما ىو يف اٞتزائر كانت ٗتصص ٢تذه اآللية خبلؿ الدكرات العادية جلسة كل 2أسبوعُت
عشرة يـو بالنسبة لؤلسئلة الشفوية ا١تطركح على اٟتكومة أـ اآلف أصبحت ٗتصص ٜتسة 

جلسات ٢تذا الغرض ال تتعدل الشهر من تبليغ السؤاؿ كحد أقصى بينما يف الغالب ٗتصص 
، 3جلسة كل أسبوع بالتداكؿ بُت غرفيت الرب١تاف ليجيب أعضاء اٟتكومة عن السؤاؿ الشفوم

، أما عن شرط الصياغة فاإل٬تاز 4ر ا١تكلف بالعبلقات مع الرب١تافيتم ذلك بالتنسيق مع الوزي
٤تبذ قدر ا١تستطاع عن األمور اليت يراد االستفهاـ عنها بدكف تعليق عليها كيقع على عاتق 

      .                                          5رغم أف غالب النصوص ال تشَت لذاؾ اإل٬تازالرب١تاف التأكد من ٖتقق ىذا 
كتتمثل الشركط ا١توضوعية لقبوؿ السؤاؿ الرب١تاف يف أنو ٬تب أف ال يتضمن السؤاؿ       

أك فيها مساس بكرامة ا١توجو لو السؤاؿ أك ا٢تيأة ا١تستقلة ا١تنتمي  6ا١تطركح عبارات غَت الئقة
بُت  إليها أك أحد  العاملُت فيها بعيد عن أم دكافع كحسابات شخصية أك انتقاـ كىنا نفرؽ

 7خلو السؤاؿ من الوصف السابق كبُت خلوه من األلفاظ النابية بالسؤاؿ فحسب يف الطرح
ْتيث يتجنب السائل التشخيص الذايت ك ا١تصلحي للموجو لو السؤاؿ متحل باألخبلؽ اليت 
من ا١تفًتض أف يتصف هبا النائب الرب١تاين تتعاُف فيها صفات االحًتاـ كالوقار كاآلداب ألهنا 

                                                           
، عادؿ الطبطاين، األسئلة الرب١تانية )نشأهتا، أنواعها، كظائفها(، دراسة تطبيقية على 179ماؿ أرحيم، مرجع سابق، ص ىشاـ ٚتيل ك - 1

 .  50، ص ٣،1987تلة اٟتقوؽ، 1دكلة الكويت، ط
   www.parliament.iq، 25، ص 2007من النظاـ الداخلي جمللس النواب العراقي لسنة  51أنظر أيضا ا١تادة  -2 

، ٬تدد تنظيم اجمللس الشعيب الوطٍت ك٣تلس األمة، 08/03/1999، ا١تؤرخ يف 99/02من القانوف العضوم رقم  71ك 70أنظر ا١تادة  - 3
، نفس ا١تواد يف القانوف 19، ص 09/03/1999، الصادرة يف 15كعملهما، ككدا العبلقات الوظيفية بينهما كبُت اٟتكومة، ج ر عدد 

، ٬تدد تنظيم اجمللس الشعيب الوطٍت ك٣تلس األمة، كعملهما، ككدا 25/08/2016كا١تتمم لسابقو ا١تؤرخ يف ، ا١تعدؿ 16/12العضوم رقم 
 .62، ص 2016/ 28/08، الصادرة يف 50العبلقات الوظيفية بينهما كبُت اٟتكومة، ج ر عدد 

حيات الوزير ا١تكلف بالعبلقات مع الرب١تاف، ، ٭تدد صبل17/01/1998، ا١تؤرخ يف 98/04من ا١ترسـو التنفيذم رقم  03أنظر ا١تادة  - 4
 .08، ص 28/01/1998، الصادرة يف 04ج ر عدد 

على:" ٬تب أف يكتب كل  10/09/1963من دستور  38من النظاـ الداخلي للمجلس الوطٍت تطبيقا للمادة  125تنص ا١تادة  - 5
  سؤاؿ باختصار كال يتضمن أم انتقاد إتاه الغَت بذكر أٝتائهم"،  . 

   النظاـ الداخلي اٟتاِف للرب١تاف اٞتزائرم َف يتطرؽ إُف ىذه النقطة ليس كنظَت الفرنسي الذم أشار إليها، أنظر: - 6
-Lavroff, «le système politique Français », Dalloz ,Paris 1970, P 749. 
«… Ne contenir aucune imputation d’ordre personnel à l’égard de tiers nommément désignés…».  

 .  179ىشاـ ٚتيل كماؿ أرحيم، مرجع سابق، ص  - 7
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، رغم أف ىذه االلتزامات)أخبلقيات ا١تهنة( تكاد تغيب يف كثَت 1من مسببات إختياره  تعترب
من الرب١تانات فكثَت من الرب١تانُت ينتهكوف ىذه الضوابط ٖتث ستار اٟتصانة ك٘تثيل الشعب 
كانتخاهبم لو كما أف إغفاؿ النصوص الداخلية ىذا األمر ساعد يف تفشي ىذه الظواىر من 

رع َف يتصدل إُف ىذه األمور يف حق السؤاؿ كإ٪تا أشار إليو يف حق منطلق أف ا١تش
االستجواب يف بعض النظم الداخلية، ككاف األجدر أف يؤخذ هبذه األمور يف ٚتيع الوسائل 

 .2الرقابية ا١تمنوحة للرب١تانُت إتاه ىيئات الدكلة كمنها سلطات الضبط االقتصادم
عبارة من شأهنا ا١تساس با١تصلحة العامة  كما ٬تب أف ال يتضمن موضوع السؤاؿ أم

، آلف أصل ا١تسألة ىنا أف الرب١تاين من منطلق 3كأسرار الدكلة دكف ترخيص قانوين يف ذلك
با١تصلحة  اإلضرار٦تارستو ٢تذا اٟتق فمؤداه مراعاة ما تقتضيو ا١تصلحة العامة يف الببلد دكف 

ابات مقنعة بعيدا عن اٟتجج كا١تسوغات العليا للببلد يف نفس الوقت على ا٢تيئات إعداد إج
الواىية اليت تستند فيها إُف ا١تصلحة العامة بغيت حجب ا١تعلومات كالبيانات عن الرقابة 
الرب١تانية. كىناؾ من يضيف شرط أف يكوف موضوع السؤاؿ أف يتعلق باألمور ذات األ٫تية 

 .4أهنا تنصب على مسائل ٤تلية كينصب على ا١تصلحة العامة رغم ا١تبلحظ يف أسئلة الرب١تانيُت
أما عن شركط العبلقة بُت ا١تراقب العضو الرب١تاين كبُت من تقع عليو الرقابة من جهة      

ا٢تيئات ا١تستقلة فيما يتعلق بشركط جدكلة ىذه اآللية بالنسبة ١تقدـ السؤاؿ الرقايب ال ٬توز أف 
، كردت 5ضوع يف مصر كالعراؽيتقدـ بالسؤاؿ الواحد ألكثر من عضو كاحد حوؿ نفس ا١تو 

بينما التجربة الرب١تانية يف بريطانيا  1924الداخلية الصادرة منذ  اللوائحىذه القاعدة يف كافة 
عندما يوجو سؤاؿ كاحد لوزيرين أك عضوين يف نفس ا٢تيأة فإف ذلك السؤاؿ يتم توجيهو للوزير 

إُف  1909أخذت أعواـ من أك العضو األقرب إُف السؤاؿ بينما ىذه الوضعية يف فرنسا 
ككاف يف كل مرة ٬تيب كل كزير على الشق الذم ٮتصو، كما ال ٯتكن لعضو الرب١تاف أف  1960

يطرح أكثر من سؤاؿ يف كل جلسة كيتم ضبط عدد األسئلة اليت يتعُت على ا٢تيئة ا١توجو ٢تا 
ستقلة أك جهة الرب٣تة عليها بإتفاؽ بُت  مكتب كل غرفة كاٟتكومة أك ا٢تيئة ا١ت اإلجابةالسؤاؿ 

                                                           
 . 24؛  ليلى بن بغلية، مرجع سابق، ص 52إيهاب زكي سبلـ، مرجع سابق، ص  - 1
 .27، مرجع سابق، ص 2007من النظاـ الداخلي جمللس النواب العراقي لسنة  58أنظر ا١تادة  - 2
 .  180ابق، ص ىشاـ ٚتيل كماؿ أرحيم، مرجع س - 3
 .23ليلى بن بغلية، مرجع سابق، ص  - 4
 .24، مرجع سابق، ص 2007من النظاـ الداخلي جمللس النواب العراقي لسنة  52أنظر ا١تادة  - 5
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، من منطلق احًتاـ إرادة ا١تشرع الدستورم كوف السؤاؿ ذك طابع فردم 1حسب بر١تانات الدكؿ
مؤداه أف ال يقدـ إال من قبل عضو كاحد كمنع التحايل على كسائل الرقابة ألف إثارة السؤاؿ 

ا١تسؤكلية السياسية اٞتماعي للمناقشة ىو التفاؼ حوؿ السؤاؿ لتحويلو إُف استجواب ٦تا يثَت 
ا١ترسومة لذلك، كلقد كرد رأم من الفقو  اإلجراءات إتباعضد رئيس ا٢تيأة ا١تستقلة دكف 

، أـ من جهة أعضاء كرؤساء ا٢تيئات ا١تستقلة فلكل عضو من 2الدستورم يف ىذه ا١تسألة
١تستقلة أعضا ا٢تيأة التشريعية حق توجيو السؤاؿ إُف أحد أعضاء اٟتكومة أك رؤساء ا٢تيئات ا

، أم أنو من يوجو ٢تم السؤاؿ ٬تب أف 3حسب نطاؽ نشاطهم  كالقطاع الذم يشرفوف عليو
تتوافر فيو التخصص حسب موضوع السؤاؿ باإلضافة إُف أف كجهة السؤاؿ طرؼ كاحد ألف 
انتفاء شرط التخصص ك تعدد الوجهات إُف عدد من األعضاء فهو ٖتت طائلة رفض من 

عنو ما َف يرفضو الرئيس قبلو  اإلجابةللعضو غَت ا١تختص االمتناع عن رئيس اجمللس، كما ٬توز 
كىذا ما اعتادت عليو التقاليد الرب١تانية، ك٬تب أف يوجو السؤاؿ إُف الرئيس كشرط كيؤدم ىذا 
الشرط إُف تبليف ٖتوؿ السؤاؿ إُف استجواب لذلك ٬تب أف يرتبط حق السؤاؿ بوظيفة ا٢تيئات 

و بالسؤاؿ الذم يكوف مطابقا يف حقيقتو كظركفو للمصلحة العامة كأف ا١تستقلة. كلو أف يتوج
 . 4يكوف قد مت طرحها لتعلقها كارتباطها بعمل ا٢تيئات ا١تستقلة

يضاؼ إُف شركط أطراؼ العبلقة يف ىذه اآللية ىناؾ شركط ترتبط ّتدكؿ األعماؿ، 
ة ّتدكؿ األعماؿ التالية السؤاؿ ا١تقدـ ضد رئيس أحد ا٢تيئات ا١تستقل إدراجغالبا ما يتم 

، كبعد إدراج السؤاؿ يف جدكؿ األعماؿ فيقـو رئيس ا٢تيأة ا١توجو إليو السؤاؿ باإلجابة 5للجلسة
حسب ما ىو معموؿ بو يف األنظمة الرب١تانية سواء كاف العضو كزيرا أك عضو ىيأة مستقلة 

                                                           
 .  19، ص 99/02من القانوف العضوم رقم  70أنظر بالنسبة للجزائر ا١تادة  - 1
بقية األعضاء من تقدًن األسئلة يف ذات ا١توضوع  ٤تل سؤاؿ السائل أك حىت التقدًن  طرح الفقو الدستورم رأيا يف مدل ا٠تطر من منع  - 2

بذات السؤاؿ الذم قدمو، حيث خلص ىذا الرأم إُف حق األعضاء يف تقدًن السؤاؿ من قبلهم بشكل مستقل على اآلخر، كعندىا ٯتكن 
عنها يف جلسة كاحدة فاحملظور ىو االٖتاد العضوم لذات السؤاؿ، ىشاـ  ضم األسئلة ا١تتماثلة موضوعا كا١ترتبطة معا ارتباطا كثيقا لئلجابة

 ، أنظر أيضا:181ٚتيل كماؿ أرحيم، مرجع سابق، ص 
  Amelle Michel, «Les heurs des questions au palais», Bourdon , Paris, 1997, p 54.    

ف طرح أحد أعضاء ٣تلس األمة لكل من كزير التعليم العاِف ككزير العدؿ ، أما يف اٞتزائر سبق ك أ50عادؿ الطبطباين، مرجع سابق، ص  - 3
حوؿ شهادة الكفاءة ا١تهنية للمحاماة، كيف الواقع كحسب طبيعة ا١توضوع ا١ترغوب االستفسار عنو، فإنو إذا كاف األمر يتعلق بكيفيات 

ٟتالة يدخل يف نطاؽ االختصاص لوزير التعليم العاِف، أما إذا كاف كإجراءات ٖتضَت كتسليم الشهادة  كتنظيم التكوين فإف األمر يف مثل ىذه ا
 األمر يتعلق ٔتمارسة حاملي ىذه الشهادة ١تهنة احملاماة، فإف ىذا األمر يندرج يف إطار اختصاصات كزير العدؿ دكف غَته.

  . 181ىشاـ ٚتيل كماؿ أرحيم، مرجع سابق، ص  - 4
 .24، مرجع سابق، ص 2007جمللس النواب العراقي لسنة  من النظاـ الداخلي 15أنظر ا١تادة  - 5
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انية عدـ الرد يف توافر تعطى للذم كجو لو السؤاؿ الرد على السؤاؿ الشفوم كما ٘تنح لو إمك
طبقا ١تبدأ ا١تسؤكلية التضامنية ك  اإلجابةكحق اإلنابة على  1سبب منطقي للرفض كالتأجيل

التعقيب  إمكانيةفتح مناقشة عامة إثر الرد على السؤاؿ الشفوم كأيضا  إمكانيةأدرجت كذلك 
، فإذا 2رئيس اجمللسعليو.غَت أنو يف مصر مثبل تشرط يف أف يقدـ السؤاؿ الشفوم مكتوبا إُف 

يف اٞتلسة التالية كعلى ىذا مت إدراج التقاليد  إدراجهاعليها يتم  اإلجابةبقيت أسئلة َف يتم 
،  السلطة ا١تختصة بإدراج األسئلة  يف جدكؿ األعماؿ ٗتتلف من نظاـ آلخر الرب١تانية علما أف

اسة كي يستطيع بشكل مكتوب يف ٣تلس الرئ اإلجابةكما يستطيع رئيس ا٢تيأة أف يودع 
االطبلع عليو من قبل أعضاء الرب١تاف كيثبت ذلك يف ٤تضر جلسة، ك٭تق ١توجو السؤاؿ 

ك٬تب أف يكوف التعقيب موجزا كضمن ا١توضوع ا١تطركح للسؤاؿ، كما  اإلجابةالتعقيب على 
أف لرئيس اٞتلسة اٟتق بالسماع ألحد رؤساء اللجنة ا١تختصة أف يأذف بتقدًن تعلق موجز أك 

حظة حوؿ موضوع، كىذا يدؿ على كجود تعاكف بُت ا٢تيئات ا١تستقلة كاللجاف الرب١تاين كما مبل
أشرنا إليو يف العنصر السابق فيما ما يتعلق بصناعة القانوف، كمع العلم أف ىذا األمر ٮترج 

 السؤاؿ من صفتو الشخصية كحينها ٬تب االلتزاـ بو ٟتصر السؤاؿ بُت مقدمو كا١تقدـ ضده.
إٚتاال إف القصد من الشركط الضابطة لتوجيو السؤاؿ الرب١تاين ىي أف تنأل بقيمة       

ا١تسؤكلية الوظيفية لطارح السؤاؿ كالقيمة ا١تصلحية ١توضوعو كقيمة ا٢تيأة اليت ٖتت قبتها 
ٖتتضنو. ٢تذا كجب أف يكوف نقيا خاؿ من الشوائب عند تقدٯتو يليق بعضو الرب١تاف كمكانتو. 

 كل ىذا ال تكمن يف التنصيص عليو كوجو من أكجو الرقابة بقدر ما ىي تتجلى ألف القيمة يف
، خاصة إذا اقًتنت ىذه الفاعلية بالرقابة يف ٣تاؿ الضبط االقتصادم، بشرط 3يف مدل فاعليتو

 .4أف تتم إجاباهتا كفق الضوابط ا١تنظمة ٢تا
ب طبيعة النظاـ أما عن ا١تبادئ ا١تنظمة على السؤاؿ حيث ٗتتلف ىذه ا١تبادئ حس

 مبادئ ىي: ثبلثةالسياسي القائم كأهنا يف الغالب تتمحور حوؿ 

                                                           
من النظاـ  101من ٣تلس الشيوخ الفرنسي كا١تادة  78من البلئحة الداخلية للجمعية الوطنية الفرنسية  كا١تادة  137أنظر ا١تادة  - 1

 الداخلي للمجلس الشعيب الوطٍت.
 .1972صرم لسنة من البلئحة الداخلية جمللس الشعب ا١ت 247أنظر ا١تادة  - 2
عبد اهلل بوقفة، القانوف الدستورم كا١تؤسسات الدستورية )أساليب ٦تارسة السلطة يف النظاـ السياسي اٞتزائرم( دراسة مقارنة )العبلقة  - 3

 .  378، ص 2009الوظيفية بُت الرب١تاف كا٢تيئة التنفيذية(، دار ىومة، اٞتزائر، 
 .  243/ 239لود دبيح، فاعلية الرقابة على أعماؿ اٟتكومة يف اٞتزائر، مرجع سابق،ص أنظر أكثر تفصل ٢تذه الضوابط: مي - 4
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الـز  إجراءكىو يف شكل  مبدأ التالـز بين إدراج السؤاؿ بجدوؿ األعماؿ واإلجابة عنو: -
ال تتم اإلجابة عنو بدكنو كال طا١تا كاف ىذا التبلـز سببا الستقبلؿ ا٢تيئات ا١تستقلة ما ٢تا من 

 ى أعماؿ الرب١تاف.أكلوية عل
البد أف ٗتتلف مدة اإلجابة عن مدة حق السؤاؿ للموجو  مبدأ تخصيص وقت اإلجابة: -

إليو حسب الدكؿ بل إف بعض الدكؿ ٘تيز يف ا١تدد حىت بُت األسئلة الكتابية كالشفوية، كقد 
اٞتلسة لو حددت النظم الرب١تانية ٗتصيص كقت لئلجابة عن األسئلة الرب١تانية كيف الغالب رئيس 

يف ذلك مع شرط التبليغ لرئيس ا٢تيأة ا١تستقلة ا١توجو لو السؤاؿ يف اآلجاؿ  1السلطة التقديرية
  .2احملددة

٬تب أف يكوف السؤاؿ ا١توجو إُف رئيس أحد ا٢تيئات ا١تستقلة نابع  مبدأ شخصية السؤاؿ:-
 3ٟتق يف التعقبمن عضو كاحد كأف يكوف مكتوبا كموقعا عليو من قبل صاحبو كي يكوف لو ا

، كما أنو ٦تا يثَته تطبيق ىذا ا١تبدأ من 4ا١تقدمة للسؤاؿ حسب ا١تدد احملدد لذلك اإلجابةعلى 
آثار الناشئة عن العبلقة بُت السائل كا١توجو إليو السؤاؿ كحقو يف سحبو كالتنازؿ عنو كىو أمر 

ئل الوظيفية اليت تتجلى يف على ا١تظاىر الوظيفة لطارح السؤاؿ كللدال اإلبقاء، مع 5أكده الفقو
استعماؿ السلطة، إذا  إساءةالرب١تاف دكف تقييد للعضو يف ٦تارستو ٟتقو كدكف ا٨تراؼ يف 

فالسلطة التشريعية منوطة بتحصُت السؤاؿ من اال٨تراؼ كفقا للمعايَت كالضوابط اليت مت 
 .6إدراجها ضمن النظم الداخلية

ؤاؿ يف اٞتلسة احملددة، عقب االنتهاء من ا١تواضيع عن الس اإلجابةتتم  عن السؤاؿ: اإلجابة-
ضمن جلسة الرب١تاف ا١تنعقدة كإذا َف يكفي كقت اٞتلسة لئلجابة  األعماؿاحملددة يف جدكؿ 

                                                           
، 46(، من النظاـ الداخلي للمجلس الشعيب الوطٍت، ج ر عدد 99/02من القانوف العضوم رقم  71)كتطبيق للمادة  68أنظر ا١تادة  - 1

 .20، ص 2000يوليو  30الصادرة يف 
 .  183مرجع سابق، ص ىشاـ ٚتيل كماؿ أرحيم،  - 2
حق التعقب: يعٍت تعليق النائب على إجابة عضو اٟتكومة أك ا٢تيأة ا١تستقلة بقبوؿ اإلجابة أك رفضها ، كإجراء يلجأ إليو مقدـ السؤاؿ  - 3

رة، كيشًتط فيو خلوه للرد على إجابة من كجو لو السؤاؿ يف عدـ اقتناعو هبا أك َف تكن كافية لو أك غَت كاضحة، على أف يعقب اإلجابة مباش
 من النقد كاالهتاـ كالتجريح، كأف يكوف موجزا ، كأف يكوف غايتو االستيضاح. 

من النظاـ الداخلي جمللس األمة، ج ر  2/ 76، كأيضا ا١تادة 19، مرجع سابق، ص99/02من القانوف العضوم رقم  71أنظر ا١تادة  - 4
من النظاـ الداخلي جمللس النواب العراقي لسنة  53للمجلس الشعيب الوطٍت، ا١تادة  من النظاـ الداخلي 101، ا١تادة 2000لسنة  77عدد 

 من الئحة ٣تلس الشعب ا١تصرم.   118/1، مرجع سابق، ص ، ا١تادة 2007
رسة، مرجع سابق ص ١تزيد من التفاصيل الرجوع إُف العيد عاشورم، األسئلة الشفوية كالكتابية يف النظاـ القانوف اٞتزائرم بُت النص كا١تما - 5

 .238، ميلود دبيح، مرجع سابق، ص 18
 .  ٤68تمد باىي أبو يونس، مرجع سابق، ص  - 6



 .االقتصادي الضبط مجاؿ تنظيم لمشرعا االقتصادي الضبط سلطات مساىمات :األوؿ الفصل

42 
 

عنها، كما ٬تب أف ال يتضمن  اإلجابةعن السؤاؿ يتم تأجيلها للجلسة القادمة إلكماؿ 
تور كأف ال ينسب مقدـ السؤاؿ اهتاما موجها اٞتلسة اهتاما موجها للهيأة ا١تستقلة ٔتخافة الدس

ا١تنصوص  اإلجراءاتلرئيس ا٢تيأة آلف ىذا اٟتق ال يتم استعمالو إال يف حالة االستجواب كفق 
عليها يف الدستور، علما أف كثَت من النظم الدستورية تساكم بُت االستجواب لكل من الوزراء 

السؤاؿ على اهتامات صر٭تة أثناء توجيو السؤاؿ كا٢تيئات ا١تستقلة، ٔتعٌت أف ال تنطوم عبارات 
، كالواقع أف الوقت ا١تخصص للهيأة ا١تستقلة، كيف ىذه اٟتالة نكوف أماـ استجواب مقنع

لؤلسئلة يف ٣تلس النواب قد ٖتوؿ بفعل النظاـ ا١تتبع فيو إُف ٣ترد تعقيب للعضو عن أجوبة 
ؿ ا١تطركح، كما أنو غالبا ما تكوف األسئلة الرئيس ٢تيأة مستقلة من أجل الوصوؿ إُف مراد السؤا

يف اٞتلسة  إ٘تامهاعلى السؤاؿ يف حالة عدـ  اإلجابةكاإلجابة مكتوبة، كيتحوؿ التعقيب على 
 احملددة إُف اٞتلسة اليت تليها لئلجابة عليها.

قد تعًتم السؤاؿ الرب١تاين عوارض قد تصادؼ حق السؤاؿ تتمثل يف السقوط التلقائي 
ق التنازؿ عن ىذا اٟتق من قبل مقدمو: فسقوط السؤاؿ فهي الغالب كتنتج عن أك عن طري

انتهاء عضوية مقدمو ألم سبب من األسباب ك٭تق آلم نائب من بعده تبٍت ىذا السؤاؿ 
فيتابع النظر فيو، كهناية العضوية قد تكوف بإرادة العضو عن طريق تقدًن استقالتو أك ٓتلو ا١تقعد 

األسباب مثل فقداف شركط العضوية ا١تنصوص عليها يف قانوف النيايب ألم سبب من 
 .1كسقوط العضوية لغيابات متكررة غَت مربرة  االنتخابات

 .ثانيا: االستجواب
إُف جانب السؤاؿ الرب١تاين الذم سبق التطرؽ إليو، سواء كاف كآلية رقابة بر١تانية يف       

لية رقابة بر١تانية على"٣تاؿ الضبط "النظرية العامة يف توزيع االختصاص" كأصل أك كآ
االقتصادم" الذم انسحبت تطبيقاتو عليو يف النظم الرب١تانية، كالذم تعود أصولو إُف بريطانيا،  
كمنافس لو سنتطرؽ أيضا لآللية الثانية كا١تتمثلة يف االستجواب الرب١تاين كبنفس طريقة انتقاؿ 

 األخَت. األكُف مت تكريس اآللية الثانية يف ىذا اجملاؿ
كالذم توسع انتشاره كأداة من أدكات الرقابة  2تعترب فرنسا مهد االستجواب الرب١تاين     

، 1الرب١تانية غَت أف جل األنظمة ا١تقارنة تكاد ٗتتلف من حيت تعريفو خاصة من حيث اٞتوىر
                                                           

 .  84/92؛ ٤تمد باىي أبو يونس، مرجع سابق، ص 186/188أنظر أكثر تفصيل: ىشاـ ٚتيل كماؿ أرحيم، مرجع سابق، ص  - 1
بة الرب١تانية على السلطة التنفيذية ككاف أك ؿ ظهور لو فيها مع بداية دستور يعترب االستجواب فرنسي األصل كإجراء من إجراءات الرقا - 2

، غَت أنو ما لبث أف اختفى بعد ذلك يف دستور السنة الثالثة من الثورة ألف الوزراء َف يسمح ٢تم بالدخوؿ إُف 1791الثورة الفرنسية لسنة 
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ما ٦تا انعكس على ٖتديد قيمتو كمدل العمل بو من قبلهم فهو يتأرجح بُت أف يفقد قيمتو ك
. حينما أفرغ نظريا من مضمونو حيث ليس ىناؾ أشد كضوحا كجبلء يف 2ىو يف بلد ا١تنشأ

، سنتناكؿ بالدراسة 3ىذا من قلب ا١تؤسس اٞتزائرم مدلوؿ مفهـو االستجواب رأس على عقب
ا١تفاىيم ٢تذه اآللية، إضافة إُف ٣تمل الضوابط ا١توضوعية كاإلجرائية اليت ٮتضع ٢تا  اإلطاربداية 

 الًتكيز على استعماالهتا يف ٣تاؿ الضبط االقتصادم.    مع
االستجواب كآلية رقابة بر١تانية يف النظرية العامة ىو "حق للعضو الرب١تاين ٔتقتضاه أف        

  ، 4يطلب من الوزير بيانات عن السياسة العامة للدكلة أك عن سياسة الوزير يف شؤكف كزارتو"
لعماؿ الذم يكلف بو عضو الرب١تاف رٝتيا كزيرا لتوضيح السياسة كما يعرفو بعض الفقو بأنو " ا

النموذجي  اإلجراءبأنو " G.Vedel، كعرفو فيدؿ 5العامة للحكومة أك توضيح نقطة معينة"
للحصوؿ على ا١تعلومات كمراقبة اٟتكومة حيث يتيح الفرصة إلجراء مناقشة عامة داخل 

 .6ختلفة أك يف ٣تملها"الرب١تاف حوؿ سياسة اٟتكومة يف مناحيها ا١ت
إذا كاف أسلوب اٟتوار يف السؤاؿ ىو استفهاـ عن عضو يقابلو رد من الوزير فإف      

االستجواب ىو أسئلة حوؿ موضوع أك كضع معُت من قبل عضو بر١تاين أك بعض األعضاء 
تقابلو ردكد من جهة العضو الوزير أك من ا٢تيأة ا١تستقلة، حيث ٗتتلف اآلليتاف يف أف 
االستجواب ىو اشًتاؾ بعض األعضاء يف ا١تناقشة ألف من طبيعتو أف ال ٭تصر ا١تناقشة بُت من 
يقدـ االستجواب كالعضو ا١تستجوب، بل يف إثارة مناقشة عامة يتدخل فيها كل من يرغب من 
أعضاء اجمللس النيايب كقد تنتهي إُف طرح الثقة باٟتكومة كلها أك بوزير معُت أك برئيس ا٢تيأة 

                                                                                                                                                                          

هبم، كاف مؤسس يف أصلو على العرؼ كتطور ليصبح قاعدة عرفية متعارؼ عليها  اجمللس التشريعي كبذلك َف يكن باإلمكاف سؤا٢تم كال استجوا
حيث أخذت كحق بر١تاين تكوف نتيجتو ٖتريك ا١تسؤكلية الوزارية يف األنظمة الرب١تاين أما بالنسبة ظهوره يف النظاـ اٞتزائرم كاف متأخر نوعا ما 

 .  89كي سبلـ، مرجع سابق، ص ، إيهاب ز 1963بو كل الدساتَت ا١تتبلحقة باستثناء دستور 
 .  29ليلى بن بغلية، مرجع سابق، ص  - 1
يرجع البعض سبب تراجع العمل باالستجواب الرب١تاين كأفوؿ ٧تمو إُف فاعلية ا١تؤسسات السياسية كمعو عظم تأثَت الرأم العاـ يف فرنسا،  - 2

أتى بتصرؼ شخصي معيب يؤثر على مركزه الوظيفي ٦تا أدل إُف ظهور حىت صار ا١تسؤكؿ يستقيل طوعا إذا أخطأ يف ٦تارسة السلطة أك إذا 
 .189مبدأ االستقالة الطوعية ا١تعموؿ هبا يف األنظمة الدٯتقراطية اٟتديثة، ىشاـ ٚتيل كماؿ أرحيم، مرجع سابق، ص 

السياسي اٞتزائرم(، مرجع سابق، ص  عبد اهلل بوقفة، القانوف الدستورم كا١تؤسسات الدستورية )أساليب ٦تارسة السلطة يف النظاـ  - 3
402  . 

4 -Lavroff, Op, cit, P517. 
 .  85إيهاب زكي سبلـ، مرجع سابق، ص  - 5

6- G.Vedel, Op, cit, P517. 
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. ذالك أنو إذا كانت اٟتقوؽ السابقة ٖتمل معٌت التعاكف أك طلب ا١تعرفة أك تبادؿ ١1تستقلةا
الرأم أك الوصوؿ إُف اٟتقيقة، فإف ىذا اٟتق يتضمن اهتاما موجو إُف عضو من اٟتكومة كما 
 موجو إُف ا٢تيئات ا١تستقلة أك رئيسهما ١تا قامتا بو أثناء عملهما كمن مث ىذا اٟتق يعقبو شكر

 .2يقدـ إُف عضو ا٢تيئتُت أك إقالة ْتسب االستجواب
ىنا أنو رغم أف االستجواب يف حقيقتو يعترب من أىم كأخطر الوسائل  اإلشارةٕتدر      

اليت ٯتارس هبا الرب١تاف كظيفتو الرقابية على أعماؿ اٟتكومة كشكبل متقدما من أدكات احملاسبة 
، أك من رئيس ا٢تيأة 3الثقة من اٟتكومة أك من الوزراءيف العمل الرب١تاين إذ قد يؤدم إُف سحب 

ا١تستقلة غَت أف ىناؾ ما ىو أىم بكثَت من إيراد اٟتقيقة البينة كىو القوؿ بأنو يف إمكاف الرب١تاف 
اٞتزائرم استجواب اٟتكومة حوؿ مسألة تعترب موضوع الساعة على الوجو ا١تبُت يف الدستور 

دساتَت للجمهورية على األقل عمليا، ٢تذا تكاد تكوف شواىدنا  ، أك يف ما جاء قبلو من4اٟتاِف
يف ا١تشهد اٞتزائرم عن االستجواب إال  أف كونو ال يعدكا أف " ٯتكن أعضاء الرب١تاف استجواب 

 فقط. 5اٟتكومة يف قضايا الساعة"
إذا االستجواب كآلية بر١تانية ١تراقب ا٢تيئات ا١تستقلة بوجو عاـ ك٣تاؿ الضبط       

االقتصادم بوجو خاص، كما أشرنا انتقلت ىذه ا٠تاصية كانسحبت على أعضاء ا٢تيئات 
ا١تستقلة خاصة مع تركيبتها اٞتماعية كخاصية ا١تسؤكلية التضامنية فيها كمن منطلق أف كل 
رئيس فيها يعد مسؤكال عن أعما٢تا أثناء توليو ا١تنصب فهو من يوجو لو االستجواب ٦تثبل ٢تا 

ثقة كمصداقية عمل  إسناداره أك ٯتكن أف ٖتصل مناقشة كاسعة يًتتب عليها كمن يتحمل آث
 ىيئات الضبط االقتصادم. 

                                                           
؛ عقيلة 70الرجوع: دانا عبد الكرًن سعيد، مرجع سابق، ص  ١تزيد من التفاصيل حوؿ ا١تقارنة بُت السؤاؿ كاالستجواب الرب١تاين - 1
اشي، مركز ٣تلس األمة يف النظاـ الدستورم اٞتزائرم، أطركحة دكتوراه يف العلـو القانونية، ؾ ح ع س، جامعة اٟتاج ٠تضر باتنة، تاريخ خرب

 .337، ص 23/05/2010ا١تناقشة يف 
زائرم( دراسة مقارنة )العبلقة عبد اهلل بوقفة، القانوف الدستورم كا١تؤسسات الدستورية )أساليب ٦تارسة السلطة يف النظاـ السياسي اٞت - 2

 .  402الوظيفية بُت الرب١تاف كا٢تيئة التنفيذية(، مرجع سابق، ص 
 .  188؛ ىشاـ ٚتيل كماؿ أرحيم، مرجع سابق، ص 596سليماف الطماكم، النظاـ السياسي كالقانوف الدستورم، مرجع سابق، ص  - 3
تورية )أساليب ٦تارسة السلطة يف النظاـ السياسي اٞتزائرم( دراسة مقارنة )العبلقة عبد اهلل بوقفة، القانوف الدستورم كا١تؤسسات الدس - 4

 .  402الوظيفية بُت الرب١تاف كا٢تيئة التنفيذية(، مرجع سابق، ص 
رنة )العبلقة عبد اهلل بوقفة، القانوف الدستورم كا١تؤسسات الدستورية )أساليب ٦تارسة السلطة يف النظاـ السياسي اٞتزائرم( دراسة مقا - 5

 .  404الوظيفية بُت الرب١تاف كا٢تيئة التنفيذية(، مرجع سابق، ص 
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إف ٦تارسة السلطة التشريعية حقها الدستورم يف االستجواب لتفعيل الدكر الرقايب      
ذه ٢تذا تربز أ٫تية ى 2أك على أعضاء ا٢تيئات ا١تستقلة 1ا١تمنوح ٢تا سواء على أعضاء اٟتكومة

اآللية ليس فقط بفضل استخداماهتا بل يف اآلثار ا١تًتتبة عنها، ْتيث ٮتتلف عنو يف األنظمة 
. ك١تا كاف أثرىا يف اٞتزائر يفرض إدراجها ضمن األدكات اليت ال 3الرب١تانية عنو يف ا١تختلطة

 4رقابةترتب ا١تسؤكلية السياسية، بالنظر إُف تبٍت النظاـ السياسي اٞتزائرم آللية ملتمس ال
، فهي 5لتحريك مسؤكلية اٟتكومة على غرار ا١تشرع الفرنسي كمن ٨تى ٨توه من الدكؿ ا١تغاربية

فيها ال تعدكا أف تكوف توفَت الفرصة للنواب كللرأم العاـ مناقشة السياسة العامة للحكومة 
على  ك٘تكينهم من مراقبتها بشأف قضايا الساعة ا٢تامة كا١تصَتية، فتتيح ٢تم بذلك التأثَت

على مراعاة مواقفهم كتربير اختياراهتا السياسية، فيحصل من خبلؿ  إجبارىاتصرفاهتا على 
يف تصرفاهتا  إخبلؿمن خبلؿ تتبع كل  ،6تكرار ىذه اآللية االقتناع بوجود آلية تراقب اٟتكومة

٦تا ٬تعل أدائها مقركنا باٟتذر كاٟترص الدائب على عدـ الوقوع يف األخطاء اليت تربكها 
يف حالة  8، أك اللجوء إُف تشكيل ٞتنة ٖتقيق7كٖترجها أماـ النواب عرب استجواهبا ك مناقشتها

 عدـ اقتناع النواب باإلجابة.

                                                           
من تطبيقات آلية االستجواب يف النظاـ اٞتزارم كتطبيق للنظرية العامة ٧تد: استجواب حوؿ غلق ٣تاؿ اإلعبلـ العمومي، الدكرة ا٠تريفية  - 1

 .2002/2007امسة: ، حصيلة أعماؿ الرب١تاف للدكرة التشريعِت ا٠ت2000لسنة 
من تطبيقات آلية االستجواب يف النظاـ العراقي على ٣تاؿ الضبط االقتصادم ٧تد: استجواب رئيس ىيأة النزاىة راضي الراضي، اٞتلسة  - 2

 .  191، ىشاـ ٚتيل كماؿ أرحيم، مرجع سابق، ص 30/04/2007، يف 22رقم 
ة مركزا قويا كخطَتا كمغلظا، إذ ٭تمل يف طياتو لـو اٟتكومة  كٕتريح سياستها أك ٤تاسبة ٖتتل آلية االستجواب يف النظم الرب١تانية العريق - 3

ب أحد أعضائها، فهي صحيفة اهتاـ تستند إُف أدلة كقرائن تنتهي بفتح مناقشة أماـ اجمللس لتحريك مسؤكلية اٟتكومة أك الوزير ٦تا يرتب سح
 .247حالة االدانة، ميلود دبيح، مرجع سابق، ص الثقة منها متضامنة أك من الوزير أك الوزراء يف 

ملتمس الرقابة: كسيلة دستورية منحها للرب١تاف من أجل ٦تارسة دكر رقايب من خبللو يتم كضع حد لنشاط اٟتكومة القائمة كيتم لقبولو  - 4
من  57ثبلثة أياـ من إيداعو، أنظر ا١تادة من النواب كيكوف بعد  2/3من عدد النواب على األقل كللموافقة علية بأغلبية  1/7توقيع نصاب 

 ، مرجع سابق.99/02القانوف العضوم 
 .247ميلود دبيح، مرجع سابق، ص  - 5
سمرب السعيد بوشعَت، عبلقة ا١تؤسسة التشريعية با١تؤسسة التنفيذية يف النظاـ القانوين اٞتزائرم، أطركحة دكتوراه، ؾ ح، جامعة اٞتزائر، دي - 6

 .335، ص 1984
ص  ١تزيد من التفاصيل الرجوع إُف العيد عاشورم، األسئلة الشفوية كالكتابية يف النظاـ القانوف اٞتزائرم بُت النص كا١تمارسة، مرجع سابق - 7

 .238؛ ميلود دبيح، مرجع سابق، ص 18
ريعي من أجل إلقاء الضوء على " بأهنا" تلك اللجنة اليت يشكلها اجمللس التش  Ph- Ardantٞتنة التحقيق: عرفو الفقيو "اردانت - 8

راه، ؾ بعض اٟتقائق"، حسن مصطفى البحرم، الرقابة ا١تتبادلة بُت السلطة التشريعية كالتنفيذية كضمانة لنفاذ القاعدة الدستورية، أطركحة دكتو 
 . 172، ص 2009ح، جامعة عُت مشس، 
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كٔتا أف السلطة التشريعية يف الدكؿ الرب١تانية من مهامها الدستورية مراقبة ا٢تيئات     
 يف ٣تاؿ الضبط االقتصادم الا١تستقلة كاإلشراؼ على سَت أعملها، فإف استخداـ ىذه اآللية 

ينقص من األ٫تية عن اليت يكتسيها يف النظرية العامة رغم ما تنطويو ىذه اآللية كما أشرنا كما 
ٖتملو يف طياهتا من آثار كىو هبذا ا١تعٌت كيف ىذا اجملاؿ ٔتثابة سؤاؿ مغلظ يهدؼ إُف كشف 

ه اآللية بضوابط منها ، ٢تذا كجب تقيد ىذ1حسن تصرؼ رئيس ا٢تيأة يف موضوع مسألتو
 ا١تشركعية باإلضافة إُف الشركط ا١توضوعية كالشكلية اليت تنظم االستجواب كمناقشتو. 

إف الضوابط ا١تتمثلة يف الشركط اليت ٮتضع ٢تا االستجواب الرب١تاين يف مراقبة ٣تاؿ      
ة الرب١تانية الضبط االقتصادم ال تعترب خاصة بو فقط كإ٪تا تشًتؾ فيها ٚتيع كسائل الرقاب

األخرل، غَت أف اٞتدؿ القائم يف ٦تارسة ىذه اآللية ىو يف معرفة مدل إفضاء ىذه الشركط 
الضابطة يف إقامة التوازف بُت حق االستجواب الرب١تاين كحق دستورم كبُت مطالبة األعضاء 

 ا١تستجوبوف يف اٟتكومة أك ا٢تيئات ا١تستقلة بضركرة موضوعية ٦تارستو.
شرطا يف االستجواب الرب١تاين حيث أٚتعت عليو أغلب التشريعات  2كتابةتعترب ال    

الرب١تانية، تفرغ فيها ا١توضوعات كالوقائع اليت يقـو عليها. جاء ىذا الشرط للتسهيل تدكلو يف 
، كما ٬تب أف تتضمن ا١تذكرة شرحا للنقاط الرئيسية كاألسباب اليت استند إليها 3الرب١تاف

خالفات ا١تنسوبة إُف اٟتكومة أك إُف رئيس ا٢تيأة ا١تستقلة، ك٬تب أف االستجواب ك أكجو ا١ت
تكوف ىذه ا١تذكرة بعيدة عن التشبهات كخالية من ا١تخالفات الدستورية كإال استبعد 
االستجواب لذلك إذا شابو عيب دستورم، كبنفس شركط السؤاؿ ٬تب أف ال يتضمن 

ؼ إُف مصلحة عامة بعيدا عن ا١تصاٌف ، كما ٬تب أف يهد4االستجواب عبارات غَت الئقة
الشخصية كا١تادية كيأيت ىذا من حسن استخداـ النائب ٟتقو فيو بأدائو بشفافية كمصداقية 
ليقع على حقيقتو بياف مدل اال٨تراؼ الذم قامت بو ا٢تيئات ا١تستقلة كمنها سلطات الضبط 

ا١تقصر ألجل ضماف  االقتصادم ألجل ردعها كمنعها من التمادم يف ىذا اٟتق ك٤تاسبة
                                                           

 . 11، جامعة الكويت، ص 2002، لسنة 03يت، ٣تلة اٟتقوؽ، عدد عبد احملسن ا١تقاطع، االستجواب الرب١تاين للوزارة يف الكو  ٤تمد - 1
من النظاـ الداخلي للمجلس الشعيب  90،  كأيضا ا١تادة 29، مرجع سابق، ص 16/01من التعديل الدستورم  151أنظر ا١تادة  - 2

من القانوف العضوم رقم  66/2، معدلة كمتممة با١تادة 18، مرجع سابق، ص99/02من القانوف العضوم رقم  65/2الوطٍت كا١تادة 
من النظاـ  58، ا١تكرسة يف ا١تادة 2005فقرة ج سابعا من الدستور العراقي لسنة  16، أنظر أيضا ا١تادة 62، مرجع سابق، ص 16/12

 .27، مرجع سابق، 2007الداخلي جمللس النواب العراقي لسنة 
 .10جابر جاد ناصر، مرجع سابق،  - 3
 .32/33ع سابق،ص ليلى بن بغلية، مرج - 4
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حقوؽ كحريات األفراد كا١تتعاملُت االقتصاديُت يف اجملاالت اليت تشرؼ عليها، خاصة القرارات 
اليت تصدر عنها يف ىذا الشأف كاليت ىي مع التماس ٟتقوؽ ىؤالء، كهبذا تعد ضمانة ثانية إُف 

 جانب الضمانة القضائية للحقوؽ كاٟتريات.
واب إُف رئيس ا٢تيأة ا١تستقلة مع ٖتديد موضوع معُت كما ٬تب أف يوجو االستج    

لبلستجواب من منطلق أنو ىو ا١تسؤكؿ عنها كعن إدارهتا ك من ٯتارس اختصاصاتو كسلطتو 
. لكن ليكوف االستجواب 1عليها كما أنو اآلمر بالصرؼ فيها ٔتوجب التشريع ا١تعموؿ بو

كاين كالزماين كالشخصي كالنوعي مشركعا ٬تب أف يكوف ا١توضوع ا١تطركح ضمن النطاؽ ا١ت
للهيأة ا١تستقلة كيقع على دائرة اختصاصها على أساس التبلـز بُت السلطة كا١تسؤكلية، فسلطة 

، كما يقابلو من 2ببل مسؤكلية تشكل استبدادا ٤تققا كمسؤكلية ببل سلطة تشكل ظلما ٤تققا
حيث أف ٦تارسة النائب ٟتقو منع إلساءت استعماؿ السلطة من جهة الرب١تاين يف ٦تارسة حقو، 

الدستورم بعيد عن الشركط الغائية كا١تتمثلة يف أف القصد من االستجواب منها ليس تنزيل 
للنائب كاالرتقاء بو باعتباره ٦تثبل للشعب كأف ال تكوف الرقابة كسيلة بأف يسلك هبا سبيل 

 الغاكين.
اؿ الضبط االقتصادم بالنسبة ١تناقشة االستجواب على ٣ت اإلجرائيةضوابط الأما عن      

للجهة ا١تبادرة بو رغم أف التقاليد الرب١تانية تثبت أحقية النائب الواحد يف ا١تبادرة باالستجواب 
، غَت أف ا١تشرع اٞتزائرم اشًتط ثبلثوف عضو من ٣تلس األمة أك نائب يوقعونو  3كأصل عاـ

ك يف دكؿ  5نواب العراقي، كٔتوافقة ٜتسة كعشركف عضو من ٣تلس ال4كنصاب ٢تذه اآللية
أخرل كاستثناء عن األصل، بعدىا يتم تقدًن االستجواب إُف رئيس اجمللس التشريعي كإجراء 
ضركرم مطلوب ١تمارسة كل أنواع الرقابة الرب١تانية مستويف شركطو الشكلية كا١توضوعية، بعد 

                                                           
، حيث مت اهتامو بالتقصَت يف أداء كاجبو الرقايب 09/08/2011، يف 17مت استجواب ا١تدير التنفيذم ٢تيأة اإلعبلـ العراقية باٞتلسة رقم  - 1

شر٭تة  5000قو ؿكٗتليو عن قيامو بدكره يف اٟتفاظ على إيرادات الدكلة العامة من خبلؿ عدـ ٤تاسبتو لشركة "زين العراؽ"، خاصة بعد إطبل
 .  195دكف موافقة ىيأة اإلعبلـ العراقية، ىشاـ ٚتيل كماؿ أرحيم، مرجع سابق، ص 

؛ ىشاـ ٚتيل كماؿ أرحيم، مرجع سابق، ص 87، ص 1980سعد عصفور، القانوف الدستورم كالنظم السياسية، منشأة ا١تعارؼ،  - 2
191  . 

من الدستور الكوييت، ككذلك  100منو كيف ا١تادة  125كالدستور ا١تصرم النافذ يف ا١تادة  37كل من الدستور اللبناين النافذ يف ا١تادة   - 3
 يف فرنسا، تشًتؾ يف إمكانية مبادرة نائب كاحد ٔتباشرة االستجواب. 

 .62، مرجع سابق، ص 16/01/ فقرة أخَتة من التعديل الدستورم رقم 66أنظر ا١تادة  - 4
 .27، مرجع سابق، ص 2007ي جمللس النواب العراقي لسنة من النظاـ الداخل 58ا١تادة  - 5
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ة ا١تستقلة ا١توجو إليو بشركطو أك يبلغ لرئيس ا٢تيأ اإلخبلؿدراسة نصو إما ينهى االستجواب مع 
 يف ا١تدد احملددة لذلك.  اإلجابةليعد 

كما أف االستجواب الرب١تاين ٮتضع لعوارض تعًتم مساره، تلتقي باليت درسناىا يف آلية      
السؤاؿ كالتنازؿ عنو سواء كاف صراحة أك ضمنا كغياب غَت مربر من مقدمو يف جلسة 

قدمو أك ا١توجو لو أك بانتهاء الفصل التشريعي مناقشتو، أك بسقوطو من خبلؿ زكاؿ صفة م
 دكف البت فيو.

مع ٗتطي الشد كاٞتدب الذم يسبق يـو اٞتلسة ١تا يرتبط ٔتوضوع االستجواب بُت       
لسبعة  2كا١تصرم 1مؤيدة لو ك رافض كجدؿ التأجيل كالتعجيل، حيث ٯتتد لدل ا١تشرع العراقي

مشرع اٞتزائرم يكوف ٖتديد جلسة الدراسة بالتشاكر مع أياـ على األقل من تقدٯتو ك بالنسبة لل
 إيداعاٟتكومة على أف تكوف ىذه اٞتلسة خبلؿ ثبلثوف يـو على األكثر ا١توالية لتاريخ 

كىي مدة إذا كاف الدكتور عبد اهلل بوقفة علق عليها على أهنا طويلة نسبيا بالنظر  3االستجواب
 .4ة يـو فما بل شهر اآلفإُف مسألة االستعجاؿ عندما كنت ٜتسة عشر 

أما عن ضوابط جلسة ا١تناقشة حددىا ا١تشرع الدستورم فبمجرد أف يأيت ميعادىا     
كاألسئلة كيأخذ بعُت االعتبار يف تنظيمها  اإلحاطةتكوف لبلستجواب األكلوية بعد طلبات 

مر من أ٫تية، صورة التوازف بُت مقدـ االستجواب كبُت رئيس ا٢تيأة ا١تستقلة ا١تستجوب ١تا لؤل
 أسانيدىاحيث يقـو ا١تستجوب بشرح استجوابو ليبدك موضوعو كاضحا ك٤تددا بوقائع ٖتصر 

١تواضيع أخرل فيو كيف ا١تدة احملددة لو،  كما أف تقدٯتو يف األصل يكوف من  إقحاـدكف 
 فيو. اإلنابةصاحبو كونو أعلم بوقائعو كاهتاماتو غَت أنو ٬توز 

لسة الذم يلتـز باٟتياد ك عدـ مقاطعة أطراؼ االستجواب إال ما ٖتت إدارة رئيس اٞت     
يتعلق ْتسن سَت اٞتلسة الذم ٬تب أف يكوف حازما فيو، حيث يقـو رئيس ا٢تيأة ا١تستقلة 
ا١تستجوب كا١تنسوبة لو الوقائع كالتهم ا١تداف هبا بالرد ك لو حق ا١تواجهة كتفنيد ٤تاكر 

وضوعية يف الرد ك التقيد بأخبلقيات ا١تهنة كسابقو مقدـ االستجواب ا١تقدمة ضده، ملتزما با١ت

                                                           
 .26، مرجع سابق، ص 2007من النظاـ الداخلي جمللس النواب العراقي لسنة  56ا١تادة  - 1
 من الئحة اجمللس الشعب ا١تصرم، مرجع سابق. 201/2ا١تادة  - 2
 .62، مرجع سابق، ص 16/12من القانوف العضوم رقم  67ا١تادة  - 3
د اهلل بوقفة، القانوف الدستورم كا١تؤسسات الدستورية )أساليب ٦تارسة السلطة يف النظاـ السياسي اٞتزائرم( دراسة مقارنة )العبلقة عب - 4

 . 407الوظيفية بُت الرب١تاف كا٢تيئة التنفيذية(، مرجع سابق، ص 
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السؤاؿ، رغم أنو من خبلؿ ا١تمارسة يف الرد غالبا ما يربر األعضاء ا١تستجوبوف سواء كانوا يف 
اٟتكومة أك ا٢تيئات ا١تستقلة على أف موضوع االستجواب شخصي إتاىهم، دكف اللجوء غلى 

ية مدعم باٟتجج كالدالئل لدفع ا١تسؤكلية كنفي ا٠تطأ،   تفنيد ٤تاكره كفق أسس قانونية كسياس
 يف الرد أيضا. اإلنابةأف لرئيس ا٢تيأة ا١تستجوبة حق  اإلشارةكما ٕتدر 

بعد أف يستويف االستجواب شركطو كيتجاكز مراحلو تقف تلك اآللية الرقابية      
، فبعد انتهاء 1يهاللممنوحة جمللس النواب عند النقطة الفاصلة كاآلثار اليت تًتتب عل

االستجواب يعرض رئيس اٞتلسة كجهات نظر ا٢تيأة ا١تستقلة ا١تستجوبة كاالقًتاحات ا١تقدمة 
بإ٬تاز أك ٖتاؿ تلك االقًتاحات إُف اللجاف ا١تختصة لتقدًن تقرير موجز عنها أك تشكيل ٞتاف 

انتهاء ا١تناقشة يعلنها ٖتقيق، إٚتاال ا١تنأل الذم يؤؿ لو النقاش يأخذ احتمالُت يف األخَت، إما 
رئيس اجمللس يف عد كجود اقًتاحات كاالقتناع بوجو نظر رئيس ا٢تيأة ا١تستجوب لعم صحة 

جدكؿ األعماؿ أك إقالتو رئيس ا٢تيأة بالتصويت عليو من قبل  ؿاهتامو كالعودة إُف استكما
 اإلجراءاتو كفق أعضاء الرب١تاف كوهنم ىم من عينوه يف ىذه النظاـ الرب١تاين بسحب الثقة من

 .2ا١تنصوص عليها يف الدستور كالنظاـ الداخلي
 .المطلب الثاني:حدود عالقة سلطات الضبط االقتصادي بالسلطة التشريعية

من ا١تؤكد أف ىيئات الضبط ا١تستقلة ٔتختلف تسمياهتا كتكييفاهتا ك٣تاالهتا ال تنتمي        
حىت كلو   3ة أك الوظيفية يف مواجهة الرب١تافإُف السلطة التشريعية بسبب استقبلليتها العضوي

كانت عناصر نظامها األساسي تقرهبا منو مثل تعيُت بعض أعضائها من الرب١تاف، التقارير 
 .4السنوية اليت تقدمها لو كاٟتصانة اليت يتمتع هبا ىؤالء األعضاء كاليت تشبو اٟتصانة الرب١تانية

                                                           
تتعلق بسَت العمل يف اجمللس، مرجع سابق،  ،2007ي لسنة من الفصل السابع، النظاـ الداخلي جمللس النواب العراق 46إُف  37ا١تادة  - 1
 .62، ص 16/12من القانوف العضوم رقم  68، ا١تادة 21/23ص
ىشاـ  ،2011لسنة  36مت إقالة رئيس ا٢تيأة ا١تستقلة ٢تيأة اإلعبلـ العراقية " راضي الراضي " بعد جلسة االستجواب ، اٞتلسة رقم  - 2

 .  197ص  ٚتيل كماؿ أرحيم، مرجع سابق،
 كصفت الوكاالت ا١تستقلة يف الواليات ا١تتحدة األمريكية بالنسبة ١تدل انتمائها للسلطة التشريعية ب" نظرية سبلح الكو٧ترس - 3

 Arm of Congress Theory"،  كلكن يبدك أهنا تتعارض مع فقو عدـ التفويض الذم  يكيفها بغَت التشريعية ألهنا مستقلة عن
اإلضافة إُف عدـ دستورية الفيتو التشريعي كقد دعمت ىذه النظرية من طرؼ القضاء كالفقو األمريكي على السواء كحىت الكو٧ترس عضويا ب

الذين نفوا انتماء  G-Millerأعضاء من الكنغرس، لكنها سرعاف ما أصدمت بردكد فعل مربرة من طرؼ رجاؿ القانوف كمن أبرزىم 
 .112ـ، السلطات اإلدارية ا١تستقلة يف ظل الدكلة الضابطة، مرجع سابق، ص الوكاالت للسلطة التشريعية، خرشي إ٢تا

4 - C.Teitgen-Colly, Op, Cit, p 50. 
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ا٢تا ينبغي على سلطات الدكلة كما أف تتمتع ىذه ىيئات بسلطات ٤تددة يف ٣ت
الكبلسيكية احًتامها كعدـ التدخل يف شؤكهنا، ألف حسن أداء الدكلة لوظائفها )الكبلسيكية 
كا١تستحدثة( يعتمد على شعور األفراد بوجود تلك ا٢تيئات ا١تستقلة كىو ما يفرض على اٞتميع 

 كجوب احًتامها.
احمليط ا١تؤسسايت مع احًتاـ أصالتها ا١تؤكدة ىيئات الضبط ا١تستقلة ضمن  إدراجإذ أف       

ا١تستخلصة من عناصر نظامها األساسي ك٘تيزىا، لكنها يف نفس الوقت تبقى تابعة للدكلة 
كليس سلطة سياسية، كذلك يندرج يف إطار عدـ تسييس  1بوصفها شخص قانوين عاـ

كالوصائية عنها،  الرقابة اإلدارية إزاحةتدخبلت ىذه ا٢تيئات كىو األمر الذم يستدعي 
باإلضافة إُف إعادة توزيع االختصاص بُت السلطة السياسية كالسلطة اإلدارية، فإذا كانت 
السلطة التنفيذية تتمتع بسلطة آمرة يف مواجهة اإلدارة الكبلسيكية فإهنا تتمتع باألساس بسلطة 

جديد للهيكلة  ، أم أف ىذه األخَتة كشكل2التنسيق يف مواجهة السلطات اإلدارية ا١تستقلة
القانونية إلدارة الدكلة كما تتميز بو من خصوصية قانونية ىامة تتمثل يف عدـ انتمائها للهياكل 

، لكن ىذا ال يعٍت عدـ كجود ركابط قائمة بينها 3اإلدارية التقليدية كما تتمتع بو من استقبللية
٢تيأة التشريعية أك رئيس كبُت أجهزة الدكلة األخرل خاصة منها السلطة التشريعية ٣تسدة يف ا

اٞتمهورية ألف ا٢تيئات ا١تستقلة كخاصة منها العاملة يف ٣تاؿ الضبط االقتصادم ليست حرة يف 
٦تارسة أعما٢تا كإ٪تا عليها تصنيف القواعد القانونية اليت يضعها ا١تشرع يف ٦تارسة أعما٢تا اليومية 

 .4يها كىذه مهمة السلطة التشريعيةك٦تارسة اختصاصاهتا كالقواعد القانونية اليت تنطبق عل
كما أشرنا سابقا فإف سلطات الضبط يف الغالب يتقاسم تنظيمها يف اٞتزائر بُت ا٢تيأة        

التشريعية كرئيس اٞتمهورية يف شكل قوانُت أك أكامر رئاسية أك مراسيم تشريعية ) رئاسية(، 
على حقوؽ كحريات األفراد خاصة منهم كبالتاِف فإف ىذه ا٢تيئات أثناء قيامها بعملها قد تؤثر 

ا١تتعاملُت االقتصاديُت، ٦تا يضطر بالسلطة لتشريعية إُف تعديل قوانينها أك إلغؤىا كل على حد 
)الفرع  من أجل إعادة التوازف بُت ٦تارسة السلطة كمتطلبات اٟترية أك ١تواكبة تطورات حاصلة

ة من اساءت استعما٢تا لسلطة تنظيمها ، كما أف السلطة التشريعية نفسها ليست ٤تصناألكؿ(
                                                           

 .104خرشي إ٢تاـ، السلطات اإلدارية ا١تستقلة يف ظل الدكلة الضابطة، مرجع سابق، ص  - 1
2 -  C.Teitgen-Colly, Op, Cit, p 41. 

 .183/184قتصادم يف اٞتزائر، مرجع سابق، ص كليد بوٚتلُت، قانوف الضبط اال - 3
 .  154ىشاـ ٚتيل كماؿ أرحيم، مرجع سابق، ص  - 4
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، ناىيك على أهنا نفس اٞتهات ٥تولة بتعيُت ٢1تذا اجملاؿ ما َف تفعل الضمانات يف ذلك
أعضائها كإقالتهم ٦تا يؤثر بدكره على استقبلليتها العضوية كحىت الوظيفية، كهبذا ترسم حدكد 

 .ين(، )الفرع الثاالعبلقة بُت ىذه السلطات كالسلطة التشريعية
  .الفرع األوؿ: حدود العالقة مع السلطة التشريعية من خالؿ النصوص المنظمة لها

تنص الدساتَت عادة على القواعد العامة اليت تنظم عمل كل سلطة من سلطات الدكلة       
من حيث تكوينها كبياف اختصاصاهتا كبياف كيفية ٦تارسة تلك االختصاصات، كتقـو السلطة 

التشريعات لتكفل حسن أداء كل سلطة لوظيفتها يف اٟتدكد الواردة يف التشريعية بوضع 
 الدستور كاختصاص تأطَتم عاـ. 

من اللزـك أف يكوف ىناؾ تنظيم توجد يف ظلو ا٢تيئات ا١تستقلة العاملة يف ٣تاؿ الضبط     
جود االقتصادم ألف العربة بتكريس ٖتوالت الدكلة يف اجملاؿ االقتصادم دستوريا إذ يفًتض ك 

هبذه الوظيفة فهو  2ىذا التنظيم كوظيفة مستحدثة للدكلة ألنو حىت كلو اعًتؼ النص الدستورم
يبقى ٣ترد كعد غَت قابل للتطبيق العملي ما َف تتدخل السلطة التشريعية عن طريق ا١تشرع 

 العادم أك رئيس اٞتمهورية ليضع ىذا الوعد حيز التنفيذ.
قلة أحد أجهزة الدكلة اليت نص عليها بعض الدساتَت ك١تا كانت ىيئات الضبط ا١تست     

لتكريس كظيفة الضبط االقتصادم، فإف ا١تشرع يتدخل يف كضع قواعد تنظيمها كفقا للنظاـ 
السياسي الذم تتبناه الدكلة كلذلك ٧تد أف األحكاـ التشريعية لتنظيم ىيئات الضبط ا١تستقلة 

سلطة التشريعية سواء كاف بواسطة القانوف تتعلق بوضع نصوص تأسيسية ٢تا تنشأ من طرؼ ال
أم أف ا٢تيأة التشريعية ىي صاحبة االختصاص بتنظيم ىذه ا٢تيئات أك من خبلؿ أكامر 

كوجو لتضخم النفوذ التشريعي   -تشريع منافس-أك مراسيم رئاسية  -تشريع موازم-3رئاسية

                                                           
 .  09، مرجع سابق، ص 16/01، التعديل الدستورم 24أنظر ا١تادة  - 1
ر أيضا ، أنظ27/35/ 11، مرجع سابق، ص 16/01التعديل الدستورم اٞتزائرم  202، ا١تادة 140/28كا١تادة  43أنظر ا١تادة  - 2

 . 23، ص 2014، الدستور التونسي لسنة 130ك ا١تادة  127ا١تادة 
منتظمة رغم أف ا١تواد التشريعية احملجوزة للرب١تاف ال ٯتكن التنازؿ عنها أك تفويضها لسلطة أخرل، بيد أف استمرارية النشاط الرب١تاين بصفة  - 3

نتيجة العطل أك الشغور أك بسبب اٟتالة االستثنائية كمن أجل تفادم  -ة الرب١تافغيب-ٯتثل أمرا مستحيبل ك٢تذا يتعطل العمل التشريعي بسبب 
العطل استخدمت تقنية األكامر لتعويض ا١تعيار القانوين خبلؿ ىذه األكقات يتوُف إصدارىا رئيس اٞتمهورية كتشريع منافس مع مراعاة بعض 

يَت القانونية يف النظاـ القانوين اٞتزائرم، أطركحة دكتوراه يف القانوف، ؾ ح ع إ، الشركط ا١توضوعية كاإلجرائية، راْتي أحسن، مبدأ تدرج ا١تعا
 .  313، ص 2005/2006جامعة اٞتزائر، السنة اٞتامعية: 



 .االقتصادي الضبط مجاؿ تنظيم لمشرعا االقتصادي الضبط سلطات مساىمات :األوؿ الفصل

52 
 

رة دستوريا على ٖتديد ، كبذلك يكوف التشريع ىو األداة الوحيدة القاد1للسلطة التنفيذية
أحكاـ كقواعد االختصاص ا١تتعلقة هبيئات ٣تاؿ الضبط االقتصادم، كبذلك فإف الوظيفة 
ا١تمنوحة ٢تا كفقا للمعيار ا١توضوعي يرجع إُف السلطة التشريعية ألهنا ىي من تنشئها كال ٬توز 

ضي إُف معرفة ىذه ا٢تيئات يف إنشاءتلك ا٢تيئات، كما أف البحث يف طريقة  إنشاءلغَتىا 
درجة  كمدل استقبلليتها إتاه السلطة أك اٞتهة ا١تنشأة ٢تا من خبلؿ التعرؼ على القيمة 

 .2ا١تعيارية ٢تذا النص التأسيسي كمدل كوهنا من اختصاص التشريع أك التنظيم 
إعماال للمعيار ا١توضوعي فإف النصوص ا١تنشأة ٢تيئات الضبط االقتصادم كٖتديد      

بقواعد عامة ٣تردة يف شكل معايَت قانونية الذم ىو عبارة عن قواعد عاـ ٣تردة  اختصاصاهتا
لتنظيم عبلقات اجملتمع خاصة منها يف ا١تادة االقتصادية، كما ٬تب أف يتعُت على األفراد 
االطبلع على الضوابط العامة اجملردة ا١تنشأة للهيئات ا١تستقلة كاختصاصاهتا كتشكيبلهتا كيف 

عترب ىذه ا١تعايَت القانونية يف حقيقتها صورة ينظر إليها ١تعرفة ىذه ا٢تيئات يف ىذا ىذه اٟتالة ت
اجملاؿ كما يتعلق هبا كاٟتدكد الزمانية كا١تكانية كالشخصية على اعتبارات حسن تنظيم العدالة، 
كبذلك ٬تب مراعاة قواعد االختصاص ضمن معيار الغاية ا١تشركعة اليت يستند كل معيار 

 .3يها إُف ٖتقيق ا١تصلحة العامةقانوين ف
إف من ٦تيزات ا١تعايَت القانونية أنو ٬توز تعديلها بقوانُت أخرل جديد أك إلغائها إذا      

شبها عيب اال٨تراؼ يف استعماؿ السلطة طا١تا فقد طابع التجريد كىذا أمر يتعارض مع 
كالقواعد ا١تنظمة  جرائيةاإلاستقبلؿ ا٢تيئات ا١تستقلة كنرل من الضركرم أف تكوف ا١تسائل 

لبلختصاص قائمة على أساس العمومية كالتجريد بعيدا عن التخصيص كالعنصرية كا١تصاٌف 
 .4الشخصية ٛتاية للحريات

أما إذا صدر قانوف بتعديل اختصاصات ىيئات ٣تاؿ الضبط االقتصادم فيجب العمل     
ديل كىذا األثر ال ٯتس هبذه ا٢تيئات بو من تاريخ نفاده ٖتقيقا للمصلحة الكامنة كراء ىذا التع

                                                           
يتحكم بشكل شبو مطلق بالوظيفة التشريعية فيشرع يف اجملاالت احملجوزة  -أم رئيس اٞتمهورية -أصبح ا١تسؤكؿ األكؿ للسلطة التنفيذية - 1

 .  312للرب١تاف ٔتقتضى األكامر كما يشرع خارج اإلطار ْترية كبَتة ٔتقتضى ا١تراسيم الرئاسية، راْتي أحسن، ا١ترجع السابق، ص 
، ا١تتضمن ٖتليل شكلي للنصوص القانونية ا١تتعلقة بسلطات الضبط االقتصادم، كليد بوٚتلُت، قانوف الضبط 01أنظر للجدكؿ رقم  - 2

 .42ئر، مرجع سابق، ص االقتصادم يف اٞتزا
 .  326أٛتد فتحي سركر، مرجع سابق، ص  - 3
 .  156ىشاـ ٚتيل كماؿ أرحيم، مرجع سابق، ص  - 4
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ا١تستقلة كإ٪تا قد يكوف مراعيا ١تبدأ تفعيل االختصاصات ا١تطلوبة كمواجهة ا١تشاكل ا١تستجدة 
 كالناشئة عن حاجات اجملتمع ككل ىذه األمور أساسها القانوف.

دكف  إذا كانت ىيئات الضبط االقتصادم ىي مرافق عمومية ٬تب مراعاة الدٯتومة فيها      
أف يكوف مؤقتة ألف التحديد الزمٍت كالظريف ال يراعى فيو مبدأ سَتكرة ا١ترفق العمومي بدٯتومة 
كإطراد كثبات ْتيث ٬تب أف يراعى يف تنظيمها أف يكوف عملها دائم كمستمر عمبل با١تبدأ، 

، ك٦تا كبذلك االبتعاد عن ا١تظاىر السلبية النإتة عن تأقيت عمل ىيئات ىذا اجملاؿ أك كجوده
يدفع ىذه ا٢تيئات إُف العمل بصفة دائمة ىو كجود اتفاقيات دكلية منظمة الختصاصات 

كالتشريعات الرقابية باٟتفاظ  1بعض من ىذه السلطات كاتفاقية األمم ا١تتحدة ١تكافحة الفساد
على ا١تاؿ العاـ، ناىيك عن األخذ بدكر الدكلة خبلؿ اإلطار الفلسفي ٢تا أثناء فًتة اٟتكم 

الدكاعي اليت أنشأت ٔتوجبها ىذه ا٢تيئات كالغاية ا١ترجوة منها أيا كانت سياسية كاقتصادية ك 
 .2كاجتماعية أك غَتىا

ففي اٞتزائر الدكلة ىي من ٘تلك اختصاص كضع اختصاصات ا٢تيئات ا١تستقلة يف ٣تاؿ        
 تكريسها يف الضبط االقتصادم، على أهنا تنشأ بقانوف من ا١تشرع كتنتهي بو رغم أنو مت

كلو أنو كاف حصرا على ا٢تيأة الوطنية للوقاية من  24/22التعديل الدستورم األخَت رقم 
، رغم أهنا أدرجت ٖتث الفصل الثالث للمؤسسات 3الفساد كمكافحتو كسلطة إدارية مستقلة

االستشارية أم ليس كما ىو بالنسبة للجارة تونس على األقل اليت أدرجتها كهيئات دستورية 
 . 4مستقلة

حدود العالقة مع السلطة التشريعية كونها جهة تعيين وإقالة أعضائها :الفرع الثاني
 .رؤسائها

يف كثَت من الدكؿ أسند مشرعوىا سلطة تعُت ىيئات الضبط االقتصادم إُف أعلى 
كالفرنسي كيف الواليات ا١تتحدة  5السلطات يف الدكلة كمن ذلك ا١تشرع اٞتزائرم كالعراقي

                                                           
، يتضمن التصديق بتحفظ على اتفاقية األمم ا١تتحدة 19/04/2004، ا١تؤرخ يف 04/128يف اٞتزائر أقرىا ا١ترسـو الرئاسي رقم  - 1

 .  2004لسنة  26، ج ر عدد 31/10/2003اٞتمعية العامة بنيويورؾ يف ١تكافحة الفساد، ا١تعتمدة من قبل 
 .  155ىشاـ ٚتيل كماؿ أرحيم، مرجع سابق، ص  - 2
 .35، مرجع سابق، ص 16/01من التعديل الدستورم اٞتزائرم  203ك  202أنظر ا١تادة  - 3
 . 23/ 22، مرجع سابق، ص 2014نة من الدستور التونسي لس 130إُف  125أنظر الباب السادس يف ا١تواد من  - 4
يف العراؽ على سبيل ا١تثاؿ بالنسبة لرئيس ىيأة النزاىة كمسئوؿ أكؿ يتم اختياره عن طريق ترشيحو من طرؼ ٣تلس اٟتكم كيتم تعينو من  - 5

ء من بُت ثبلثة مرشحُت يرشحهم قبل ا١تدير اإلدارم لسلطة اإلتبلؼ ا١تؤقتة أما رئيس النزاىة الذم من بعده مت تعينو من قبل رئيس الوزرا
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... ، غَت أهنا ٗتتلف يف اٞتهة ا١تخولة لذلك باإلضافة إُف القواعد النظامية ا١تتعلقة 1يةاألمريك
، 2بالعهدة كمدة االنتداب كإمكانية ٕتديدىا كقطعها كحىت شركط كفاءة توِف ا١تنصب فيها

رغم أف كل منها تعد ضابط يتحدد من خبل٢تا كتقاس مدل تكريس استقبللية ىذه ا٢تيئات 
الوقت تعترب كسائل رقابة على ىذا اجملاؿ من خبلؿ التأكد من توافر الشركط  ألهنا يف نفس

الوالية كآلية  إهناءالبلزمة يف مسألة توليهم ىذه ا١تناصب ك بياف األسباب اليت تؤدم إُف 
 إقالتهم من مناصبهم.

رغم أف قاعدة تعدد جهات تعيُت أعضاء ا٢تيئات الضبط ا١تستقلة يشكل إحدل       
، كوف سلطة التعيُت تشكل أداة رقابية 3ات األساسية لتجسيد استقبللية ىذه ا٢تيئاتالدعام

فعالة ١تا يًتتب على ىذه التعيينات من أثار مهمة بالنسبة للسياسات كالتوجيهات التنظيمية 
، عمليا رغم أ٫تية قاعدة تعدد 4اليت ٯتكن أف يتبناىا رؤساء ىيئات ٣تاؿ الضبط االقتصادم

ه إال أهنا ال ٧تده معموؿ بو يف التشريع اٞتزائر باستثناء ٞتنة تنظيم عمليات البورصة التعيُت أعبل
                                                                                                                                                                          

من قانوف النزاىة رقم  05ك  ٣04تلس القضاء األعلى لكن بعد إقراره كا١توافقة عليو بواسطة أغلبية األعضاء جمللس النواب، أنظر ا١تادة 
30/2011. 

س أما سلطة التعيُت من طرؼ رئيس الدكلة يف الواليات ا١تتحدة األمريكية يتم إنشاء الوكاالت ا١تستقلة كأجهزة تنظيمية عن طريق الكو٧تر  - 1
لكن الواقع الدستورم الختيار أعضاء ىذه الوكاالت يتم من خبلؿ الكو٧ترس لعدة أسباب من بينها: أكال قياـ الكو٧ترس بًتشيح أعضاء 

تنظيمية اليت تصدرىا ىده الوكاالت اجملالس اليت تتكوف منها الوكاالت ا١تستقلة كالتصويت عليهم، ثانيا يستطيع الكو٧ترس تعديل القرارات ال
يف حالة عدـ مشركعيتها كعدـ مواءمتها للقانوف، ثالثا حق االعًتاض التشريعي للمنوح للكو٧ترس الذم يسمح لو بالرقابة على التفويض 

الوكاالت ا١تستقلة أثناء قيامها  للمنوح ٢تا، أما رابعا استخداـ اللجاف التابعة للكو٧ترس للتأكد من صحة القرارات كاألعماؿ اليت تتخذىا تلك
 أنظر: بواجبها ا١توكل إليها، كخامسا كأخَتا اختصاص بتصديق ا١توازنات ا٠تاصة بالوكاالت كالتصويت عليها،

Francik-MODERNE, la modèle estrangers :études compares, in : Les autorités administratives 
indépendants, P .U.F, 1988, p203. 

باإلضافة إُف العديد من الشركط لتوِف مناصب عضوية ا٢تيئات ا١تستقلة يف ٣تاؿ الضبط االقتصادم كاليت ٗتتلف حسب الدكؿ، ٩تص  - 2
طية بالذكر شرط استقبللية العضو  كعدـ انتمائو ٞتهة حزبية ٦تثلة يف كتلة نيابية يف الرب١تاف، حيث يكاد ٬تمع على اشًتاط شخصية تكنوكقرا

قبللية عن األنشطة اٟتزبية كالكيانات السياسية كالسلطات العمومية الكبلسيكية، للسماح ٢تم بأداء اختصاصاهتم كفق ا١تعايَت الفنية ٢تا است
ضمن كالعلمية احملددة لعمل كل ىيأة ضمن أىدافها احملددة لتبليف أم ضغوط حزبية أك سياسية أك كظيفية بغية الوصوؿ لبلستقبللية كاٟتيادية 

 الشفافية ٖتقيقا لتطبيق القانوف كفق معايَت الشرعية كا١تشركعية. نطاؽ
3 – « Le principe de l’indépendance de l’autorité de la régulation signifie que les organes des 
pouvoirs politiques et le gouvernement n’impriment aucune direction dans le choix et les 
décisions des régulateurs. La mise en œuvre de ce principe suppose que le processus de nomination 
des régulateurs repose sur le mérite et la collégialité » . 
CARANTA Roberto, Les conditions et modalités juridiques de l’indépendance du régulateur, in 
FRISON ROCHE Marie-Anne (s/dir.), Les régulations économiques : légitimité et efficacité, 
Volume 1, Presses de sciences po et Dalloz, Paris, 2004, p 74.  

 .  198ىشاـ ٚتيل كماؿ أرحيم، مرجع سابق، ص  - 4
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ى التأمينات رغم اختبلؼ جهات اقًتاح أعضائها تبقى سلطة اإلشراؼ علكمراقبتها كٞتنة 
 .1تعينهم من طرؼ رئيس اٞتمهورية

حدد الوظائف العليا يف  الذم يتميز بأنو  89/442بالرجوع إُف ا١ترسـو الرئاسي رقم         
الدكلة اليت ٗتضع لرئيس اٞتمهورية ٔتوجبو، كما حدد طرؽ التعيُت يف ىذه ا١تناصب كيف ىذا 
السياؽ ٯتكن تصنيف ىذه التعيينات ضمن طائفتُت: األكُف تشمل التعيينات اليت ٮتتص هبا 

تقديرية مطلقة يف  رئيس اٞتمهورية دكف استشارة رئيس اٟتكومة كقتها كالذم يتمتع فيها بسلطة
تقدير القدرة على ٖتمل ا١تسؤليات، كتتعلق بتعيُت األمُت العاـ للحكومة ك٤تافظ البنك ا١تركزم 
ككدا ا١تديرين الوطنيُت ١تصاٌف األمن خارج إطار ٣تلس الوزارة...، أما الطائفة الثانية تشمل 

ة كا١تدير العاـ للوظيفة العامة، التعيينات اليت يستشَت فيها رئيس اٞتمهورية رئيس اٟتكومة كالوال
مديرم اٞتامعات  كمدير العاـ ألمبلؾ الوطنية...، غَت أنو على ضوء اعتماد أدكات أقرب منها 
للنظاـ الرئاسي كتتمثل يف اعتماد أحادية السلطة التنفيذية مت إلغاء ا١ترسـو الرئاسي رقم 

ا١تتعلق  99/2404اسي رقم كاستبداؿ با١ترسـو الرئ 99/2393با١ترسـو الرئاسي  89/44
بالتعيُت يف الوظائف ا١تدنية كالعسكرية للدكلة، حينها أصبح رئيس اٞتمهورية ٭تتكر سلطة 

قتصادم كهبذا فإف ىذه الطريق ال تدعم  تعُت أعضاء ىيئات ٣تاؿ الضبط االتعيُت كانفراد يف
ار أعضاء ىيئات ىذا استقبلليتها كىذا لغياب التمثيل الشعيب ا١تتمثل يف الرب١تاف يف اختي

 .5اجملاؿ
باستقراء النصوص ا١تنشئة للهيئات الضبط ا١تستقلة يف اٞتزائر ٧تد أف أعضاءىا يتم       

كتارة أخرل باستشارة جهات أخرل يف  6تعينهم ٔترسـو رئاسي دكف تدخل من جهات أخرل
                                                           

د بوٚتلُت، قانوف الضبط االقتصادم يف اٞتزائر، مرجع ، ا١تتعلق بطريقة تعُت سلطات الضبط االقتصادم، كلي08أنظر للجدكؿ رقم  - 1
 .76سابق، ص 

الصادرة يف  15، ا١تتعلق بالتعيُت يف الوظائف ا١تدنية كالعسكرية، ج ر عدد 10/04/1989ا١تؤرخ يف  ،89/44ا١ترسـو الرئاسي رقم  - 2
12/04/1989. 

الصادرة يف  76، ج ر عدد 89/44رقم  ن إلغاء الرسـو الرئاسيا١تتضم، 27/10/1999ا١تؤرخ يف  ،99/239ا١ترسـو الرئاسي رقم  - 3
31/10/1999. 

الصادرة يف  76، ا١تتعلق بالتعيُت يف الوظائف ا١تدنية كالعسكرية، ج ر عدد 27/10/1999ا١تؤرخ يف ،99/240ا١ترسـو الرئاسي رقم  - 4
31/10/1999. 

5 - ZOUAÏMIA Rachid, «Les autorités de régulation indépendantes dans le secteur financier en 
Algérie », édition Houma, Alger, 2005, p130. 

خوؿ ا١تشرع سلطة تعُت مباشرة من رئيس اٞتمهورية دكف تدخل من جهة أخرل بالنسبة لكل من أعضاء ٣تلس النقد كالقرض ك٣تلس  - 6
كاللجنة ا١تصرفية، أما بالنسبة للذين يعينهم رئيس اٞتمهورية ٔترسـو رئاسي مع ا١تنافسة، سلطة ضبط الربيد كا١تواصبلت السلكية كالبلسلكية 
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باستثناء  ،1تعيُت بعض األعضاء ك ىو ما يدؿ على تركيز السلطة يف يد رئيس اٞتمهورية
إعتمد عدة طرؽ لتعيُت أعضاء ىيئات  ، خبلفا للمشرع الفرنسي الذم2اجمللس األعلى لئلعبلـ

تتوزع بُت احتكار جهة كاحدة للتعيُت كبُت التزاـ جهة التعيُت باحًتاـ شكلية  الضبط ا١تستقلة
 .3معينة كتوزيع سلطة التعيُت بُت عدة جهات

عدة عدـ قطعها ككذلك منع جهة التعيُت أعضاء كما أنو من خبلؿ نظاـ العهد كقا    
َف يكن كجود مانع أك خطأ جسيم، إذ تعترب  ىيئات ىذا اجملاؿ عز٢تم طيلة مدة عهدهتم ما

ضوابط تقاس هبا مدل استقبلليتها كتصنع حدكد عبلقتها مع السلطات العمومية الكبلسيكية، 
بعكس ا١تشرع الفرنسي الذم كرس  4نالذم اتسم فيها ا١تشرع اٞتزائرم بعدـ التحديد كالتباي

ىذه الضمانة ١تعظم ا٢تيئات ا١تستقلة يف ٣تاؿ الضبط االقتصادم لتًتاكح بُت ثبلثة إُف ستة 
 سنوات.

                                                                                                                                                                          

تدخل جهات أخرل مقًتحة لؤلعضاء فهذا  ينطبق على كل من ٞتنة ضبط الكهرباء كالغاز، سلطة ضبط ا٠تدمات العمومية للمياه، الوكالة 
 بة ا١تنجمية.  الوطنية للممتلكات ا١تنجمية كالوكالة الوطنية للجيولوجيا كا١تراق

ديب نذيرة، استقبللية سلطات الضبط االقتصادم يف القانوف اٞتزائرم، مذكرة ماجستَت يف القانوف، فرع قانوف عاـ ٗتصص ٖتوالت  - 1
 .40/45، ص 2011/2012الدكلة، ؾ ح ع س، جامعة مولود معمرم تيزم كزك، السنة اٞتامعية: 

اٞتمهورية سلطة التعيُت يف ٣تاؿ الضبط االقتصادم بالنسبة للمجلس األعلى لئلعبلـ حيث  كسر ا١تشرع اٞتزائر قاعدة احتكار رئيس - 2
ثبلثة أعضاء بالنسبة للمجلس الشعيب الوطٍت، الستة  يتشارؾ تعُت األعضاء الثٍت عشر كل من ريس اٞتمهور بثبلثة أعضاء من بينهم الرئيس ك

 ُت احملًتفيُت يف قطاعات التلفزيوف كاإلذاعة كالصحافة ا١تكتوبة.الباقوف ينتخبوف باألغلبية ا١تطلقة من بُت الصحفي
كما ىو اٟتاؿ بالنسبة لسلطة ضبط الكهرباء جهة كاحدة   ة منتكر احمل تعيُت أعضاء ىيئات الضبط ا١تستقلة ةقي١تشرع الفرنسي طر اعتمد ا - 3

ة معينة أك تعينهم بعد انتقاء أكِف كاليت متبعة يف تعُت أعضاء من خبلؿ ضركرة أخذ رأم جه كبُت التزاـ جهة التعيُت باحًتاـ شكلية معينة
٧تدىا معتمدة يف اجمللس األعلى للسمعي البصرم حيث يعينوف ٔترسـو رئاسي يتقاٝتو  ، توزيع سلطة التعيُت بُت عدة جهات٣تلس ا١تنافسة

األمة كرئيس اجمللس الوطٍت، أما بالنسبة للجنة عمليات رئيس اٞتمهورية بتعُت ثبلثة أعضاء من بينهم رئيس ا٢تيأة كستة أعضاء من ٣تلس 
ئيس البورصة الفرنسية يتشارؾ نعيُت أعضاؤىا بُت نائب رئيس ٣تلس الدكلة كالرئيس األكؿ حملكمة النقض، الرئيس األكؿ لديواف احملاسبات، كر 

 نك ا١تركزم،٣تلس الشيوخ رئيس اجمللس الوطٍت كرئيس اجمللس االقتصادم كاالجتماعي ك٤تافظ الب
 GUEDON Marie-José, « L’hétérogénéité des données organiques », in DECOOPMAN Nicole 
(s/dir.), Le désordre des autorités administratives indépendantes : l’exemple du secteur 
économique et financier, PUF, Coll. CEPRISCA, Paris, 2002, p 65 67/66/ .  

َف ٭تضى ٚتيع أعضاء ىيئات الضبط يف اجملاؿ االقتصادم بضمانة العهدة حيث َف يكرس نظاـ مدة انتداب العهدة يف بعضها كىذا ما  - 4
ك كذلك بالنسبة للجنة ضبط  2000/03من القانوف رقم  ٧15تده يف سلطة ضبط الربيد كا١تواصبلت السلكية كالبلسلكية يف ا١تادة 

ا١تعدؿ كا١تتمم ك يف  01/10من القانوف رقم  48، كالوكالتُت ا١تنجميتُت يف ا١تادة 02/01من القانوف رقم  117ا١تادة الكهرباء كالغاز يف 
من  22سنوات يف ا١تادة  06، خبلفا جمللس النقد كالقرض اليت مدهتا 06/04من القانوف رقم  27ٞتنة اإلشراؼ على التأمينات يف ا١تادة 

ا١تتعلق بالنقد كالقرض، أما بالنسبة للجنة  03/11كأبقى على اإللغاء يف األمر  01/01أف ألغاىا يف األمر الٍت ما فتئ  90/10األمر 
 سنوات. 05ا١تصرفية يف 
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ٕتمع التشريعات التنظيمية ا١تقارنة على عدـ جواز عزؿ أك إقالة أك إعفاء أعضاء       
يس من شك يف أف ٕتريد اٟتكومة من األجهزة التنظيمية ا١تستقلة من قبل اٟتكومة كما أنو ل

ىذه السلطة يرسخ استقبلؿ ا٢تيئات ا١تستقلة كنزاىتها، أما عن طريق اإلقالة ٗتتلف عنها يف 
أين تتم عن طريق السلطة التشريعية يف الغالب ك  2كيف الواليات ا١تتحدة1اٞتزائر عنو يف العراؽ

 معينة. إجراءاتكفق 
النفوذ السياسي للرب١تاف يف النظاـ الرب١تاين كشبو بر١تاين يف األخَت ٯتكن القوؿ بأف       

ٮتتلف عنو يف النظاـ الرئاسي كشبو الرئاسي كبنفس الوصف ينطبق على النفوذ السياسي لرئيس 
اٞتمهورية، كأف كل منهما يستعمل نفوذه يف التأثَت على ٣تاؿ الضبط االقتصادم خاصة فيما 

كإنشاء فئات ا١تؤسسات أك كمرافق عمومي كفق ا١تعايَت  يتعلق بسلطة التعيُت كنظاـ العهدة
القانونية ا١تخولة لكل جهة إصدارىا أك تعديلها أك إلغاؤىا كاليت ترتبط هبذا اجملاؿ ٦تا يؤثر على 
االستقبلؿ العضوم كالوظيفي ٢تيئات ٣تاؿ الضبط االقتصادم، رٔتا ٬تد تربيراتو لذا ا١تدافعوف 

أف كل من  رئيس اٞتمهورية كأعضاء الرب١تاف منتخبوف من طرؼ  على ىذا التوجو أك ذاؾ، يف
الشعب مباشرة، ٦تا ترسم حدكد ىذه العبلقة كتأثَت ىذه اٞتهات على استقبلليتها، لكن لو  

كأداتو  كتكييفها كمدل كونو  إنشائهاكاف ىناؾ تنصيص دستورم كاضح يفصل يف جهة 
١تا كقع اللبس ك١تا اقًتب ىذا األمر من  اختصاص تشريعي أك تنظيمي على األقل يف ٣تملها

 حدكد استقبلليتها.

                                                           
من أعضاء ٣تلس النواب، كيقاؿ الرئيس من منصبو بسبب عدـ  ٬2/3توز إقالة رئيس ا٢تيأة ا١تستقلة يف العراؽ على سبيل ا١تثل ٔتوافقة  - 1

أك إساءة استعماؿ السلطة على ٨تو خطَت، سواء كاف ذلك بصفتو الرٝتية أك الشخصية كبسبب تقصَته يف أدائو مهامو أك بسبب الكفاءة، 
 .55/2004، من األمر 05من القسم  01اساءتو الستخداـ منصبو، أنظر: الفقرة 

ن طريق الكو٧ترس ألف ىذه السلطة ٬تب أف ٘تارس من قبل يتم إقالة كعزؿ رؤساء الوكاالت ا١تستقلة ع يف الواليات ا١تتحدة األمريكية - 2
٦تثلي الشعب كال ٬توز استخداـ حق اإلقالة أك العزؿ إال لسبب معقوؿ كالغاية من ذلك أف ىذه الوكاالت تقـو بأعماؿ على درجة كبَتة من 

ة السلطة التنفيذية ألم نفوذ عليها كالسيما فيما األ٫تية ك٢تذا ٬تب أف يتمتع رؤساء الوكاالت ا١تستقلة بضمانات ضركرية ٖتوؿ دكف مباشر 
ية  يتعلق بأعضاء الوكاالت ا١تستقلة كعلى ىذا رفضت احملكمة العليا األمريكية قرار الرئيس "رزفلت" عزؿ أحد أعضاء ٞتنة التجارة الفيدرال

FTC  الستقبلؿ ىذه ا٢تيأة يف مواجهة أم ضغوط من كاستند القرار أف القانوف ٭تظر عليو عزؿ األعضاء كانتهت احملكمة إُف أنو ضمانا
جانب السلطة التنفيذية فإف الرئيس ال ٬توز لو عزؿ أعضائها إال ٔتوافقة الكو٧ترس بناءا على أسباب معقولة، عبد اهلل حنفي، السطات 

 .56، ص 2000اإلدارية ا١تستقلة) دراسة مقارنة(، دار النهضة العربية، القاىرة، 
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االقتصادي تنظيم مجاؿ الضبط  سلطات الضبطالسلطة التنفيذية  الفصل الثاني: مشاركة
 .االقتصادي

مع بداية تشكل ا١تشهد اٞتديد على ضوء مسار ٖتوالت الدكلة يف اجملاؿ االقتصادم 
ات بُت السلطات الكبلسيكية كىيئات توزيع االختصاص بإتاه الدكلة الضابطة كمعو إعادة

مرحلة االحتكار العمومي اليت تتميز بتنظيم األنشطة الضبط االقتصادم، بعد أف كانت 
االقتصادية من طرؼ الدكلة على أهنا ىي من تتمتع بصبلحيات تدخلية  كتلك الرقابية على 

 اقب يف نفس الوقت ٢تذه األنشطة.  ا١تتعامل العمومي على أهنا ىي ا١تالك ك ا١تنظم كا١تر 
ا١تركر إُف الدكلة الضابطة يقتضي نفي أم تدخل مباشر للدكلة خاصة ا١تتمثل يف  أم أف

السلطة التنفيذية يف التسيَت االقتصادم كترؾ كظيفة ضبط السوؽ ٢تيئات حيادية تتمتع بنظاـ 
مؤسسات عمومية  قانوين خاص كذلك من خبلؿ ٖتويل صبلحيات االستغبلؿ العمومي إُف

اقتصادية قابلة للخوصصة أك التحويل إُف ىيأة عمومية ذات طابع صناعي كٕتارم كٖتويل 
صبلحيات الضبط كرقابة السوؽ إُف ىيئات الضبط ٦تا يؤدم إُف تقليص كمي كنوعي يف 

، ٦تا يعٍت أف حركة ٖترر ىذه القطاعات االقتصادية 1صبلحيات ك٣تاؿ تدخل اإلدارة ا١تركزية
د السلطة التنفيذية ٞتزء من صبلحياهتا لصاٌف سلطات ٣تاؿ الضبط االقتصادم ضماف تفق

يتلخص دكر ىذه األخَتة يف كوهنا ىيأة كسيطة بُت الدكلة  الحًتاـ قواعد ا١تنافسة، كبذلك
حيث أف ا١تعطى اٞتديد لوظيفة الضبط كما ٯتتلكو من خصائص نظرية، أدت معو  ،2كالسوؽ

ت كحدة ا٢تياكل اإلدارية التقليدية كإنتاج مراكز جديدة للقرار داخل ىذه الوظيفة إُف تفتي
مت تعويض  ، أين3ال ٗتضع للسلطة السلمية التقليدية  L’État Polycentriqueالدكلة 

لقمة كتأسيسو على عقبلنية كاحدة االنموذج الوحدكم ا١تؤسس على تركيز سلطة أخذ القرار يف 
٪توذج متعدد ا١تراكز يتضمن أقطاب ٥تتلفة ألخذ القرار،  إُف شكل جديد لئلدارة يرتكز على

                                                           
 .  258قانوف الضبط االقتصادم يف اٞتزائر، دار بلقيس للنشر، اٞتزائر، بدكف سنة النشر، ص  كليد بوٚتلُت، - 1

2 - « La régulation est conçue un intermédiaire entre la puissance publique et les acteurs du 
marchées». 
Braconnier Stéphane, «la régulation des services publics» , RFDA, 17 janvier- février 2001. 
3-« l’ordre bureaucratique, fonde sur hiérarchie est déstabilisé par la prolifération de structures 
d’un type nouveau, placées en dehors de appareil de gestion calcique et échappent a l’emprise de la 
hiérarchie ». 
 j-chevalier, L’État post- moderne Op, Cit, p 76. 
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٭تمكو منطق االستقبللية عوض التبعية كعدـ التجانس كالتناسق بُت عقبلنيات متباعدة 
 .1كأحيانا متعارضة كمتنافسة

سلطات الضبط بًتاجع التقنيات التقليدية ا١تستعملة من طرؼ  إنشاءترتبط حركة      
٦تا اصطدـ مع طبيعة الدكلة ا١تركزية  ،2ئمة على أدكات التدخل االنفراديةالدكلة ا١تتدخلة كالقا

يف شكلها التقليدم القائم على فكريت الوحدة كالسلمية، الذم يعٍت امتبلؾ اإلدارة التقليدية 
٦تا  كحدىا المتيازات السلطة العامة كيف النموذج ا٢ترمي للدكلة التنظيمي يف التسيَت اإلدارم،

سك الدكلة ا١تركزية باألشكاؿ التقليدية للتدخل العمومي يف اجملاؿ االقتصادم أنعكس إُف ٘ت
 كا١تاِف كٖتفظها كعدـ ٗتليها على صبلحياهتا التقليدية.

بالضركرة غياهبا التاـ عن  غَت أف مفهـو حصر مهاـ الدكلة مقارنة بالسوؽ ال يعٍت    
زيع ثاف لؤلدكار داخل الدكلة ذاهتا بُت مراقبة اجملاؿ االقتصادم كا١تاِف كىو حصر يرافقو تو 

يعرب ال ٤تالة  ،٥3تتلف ا٢تيئات التقليدية كا٢تيئات اٞتديدة يهدؼ ضماف فعلية كظيفة الضبط
 .4عن ضركرة تكيف مهاـ الدكلة بالنظر إُف دكرىا اٞتديد يف ظل سياؽ اقتصادم جديد

ضبط ال٣تاؿ  تتبدم السلطة التنفيذية معو مقاكمة ك٘تسك يف مواجو سلطا     
يرتبط بفكرة إعادة توزيع االختصاص كالصبلحيات معها إذ يبقى ٢تا  االقتصادم

االختصاصات ذات الطابع السياسي كاكتفائها بوضع السياسات العمومية كالتوجيو 
االسًتاتيجي ك٘تنح سلطات الضبط باالختصاصات ذات الطابع التقٍت كاالقتصادم بإتاه 

 .ىذه األخَتةكاستجابة ١تقتضيات   ف فكرة الضبط االقتصادموكمة كو اٟتضوابط ٕتسيد 

                                                           
1 - Jacques Chevallie, «régulation et polycentrisme dans l’administration française» , revue 
administrative, n°301, janvier- février, 1998, p 43/44, et Jacques Chevallie, l’Etat post- moderne, 
2 ème édition, droit et société, L.G.D.J, Paris, 2004, p 74/75. 
2 - « La régulation est conçue un intermédiaire entre la puissance publique et les acteurs du 
marchées». 
Zouaïmia Rachid, «droit de la régulation économique, édition BERTI, Alger», 2008,p 203/204. 
3- « Au première partage de rôle entre l’État et la marchée s’ajoute un deuxième, celui de la 
répartition, par l’État de ses prérogative entre les institutions des statuts déférents pour garantir 
l’effectivité et efficacité de l’action politique». 
 Belmihoub Mohamed Cherif, « les autorités de regulation, nouveau acteurs de marché en 
Algérie» , revue Noor, n°4/2006, p52. 

كليد بوٚتلُت، سلطات الضبط االقتصادم يف القانوف اٞتزائر، مذكرة ماجستَت يف اٟتقوؽ، فرع الدكلة كا١تؤسسات العمومية،  ؾ ح ع إ،  - 4
 .  119، ص 2006/2007جامعة اٞتزائر، السنة اٞتامعية: 
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من ىنا يًتاء لنا كذلك أف موضوع توزيع االختصاص بُت السلطة التنفيذية كسلطات     
الضبط االقتصادم ال نعٍت بو انسحاب السلطة التنفيذية من ضبط اجمللُت االقتصادم كا١تاِف  

يئات ا١تستقلة لتوِف مهمة الضبط، كما أف كلية بل يتأكد حضورىا جنبا إُف جنب مع ا٢ت
حسن توزيع ىذه االختصاصات فيما بينهما غايتو تكريس للتدرجية يف مسار ٖتوالت الدكلة  

 كي ال ٗترج عن مسارىا كصوال للفاعلية كبعيد عن ا١تخاطر كالعشوائية.  
لطة إف من بُت االختصاصات اليت مشلها إعادة التوزيع يف نطاؽ اختصاص الس      

التنفيذية ٧تد االختصاص ا١تعيارم سواء كاف تنظيمي أك شبو التنظيمي كما يشملو من 
اختصاص رقايب للمجاؿ االقتصادم كا١تاِف حيث أصبحت تتشارؾ فيها مع السلطة التنفيذية 

 بعد أف كاف حكرا ٢تذه األخَتة فقط.
لسلطة ا اتختصاصيع اإلعادة توز  الضوابط العامة كعليو يأخذنا اٟتديث بداية إُف      

ٕتسيدا ٢تذه التحوالت كاألسس اليت يقـو عليها ٖتقيقا ٟتسن توزيع االختصاص التنفيذية 
للسلطة التنفيذية بوصفها صاحبة  ا١تمنوحةكما أف توقع تداخل نفس الصبلحيات بينهما،  

االختصاص األصيل ك ا١تمنوح صراحة لسلطات الضبط االقتصادم من خبلؿ تنازؿ غَت 
ا١تعاَف كاٟتدكد يستدعي كجود ضوابط تؤطر العملية كٖتدد ىذه العبلقة كترسم ٣تاؿ كل  كاضح

قد يصدـ ٔتشكل تنازع االختصاص بينهما كحىت جهة، رغم أف ىذا التوزيع يف االختصاص 
 (. األكؿ ١تبحث) ا البيٍت لذات اجملاؿ

ا١تعيارم كي ال إف التداخل كاالزدكاجية يف بعض األحياف يف ٦تارسة االختصاص      
يكوف عرقلة ٖتوؿ دكف ٖتقيق األىداؼ كالسياسات ا١تسطرة، يفرض على ا١تشرع التدخل 
باإلسراع بضبط عملية توزيع االختصاص التنظيمي كشبو تنظيمي بينهما ليستند إُف نظاـ 

خبلؿ تقنينو لؤلحكاـ ا١تنظمة لسلطات الضبط معيارم ٬تعل من العملية تكاملية تعاكنية، من 
قتصادم دكف إفراط أك تفريط، ٗترج عن فكرة احملدكدية يف ٦تارسة االختصاص كالتبعية اال

 (. الثاين ١تبحث) اما يتناىف مع فكرة االستقبللية  للسلطة التنفيذية كىو
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االختصاص بين السلطة التنفيذية وسلطات ضوابط العامة في توزيع المبحث األوؿ:ال
 .الضبط

أف الدكلة ا١تتدخلة بعدما كانت  RAINAUD Jean-Marieاذ على حد قوؿ األست     
تلعب دكر كاتب السيناريو كا١تخرج كا١تمثل يف آف كاحد يف مسرحية التنمية، بات من الضركرم 
استبداؿ أدكات التسيَت االقتصاد ا١توجو بأساليب كتقنيات اقتصاد السوؽ ا١تألوفة يف األنظمة 

لسوؽ غياب أم تدخل للدكلة كترؾ اجملاالت آلليات السوؽ يقتضي اقتصاد ا ، كعليو1اللربالية
القائمة على اٟترية االقتصادية لضماف توازنو لكن ىذا الغياب ال يعٍت غياب كلي ٢تا كترؾ 

، حيث تبقى الدكلة الضامن الوحيد للمصلحة العامة كالنظاـ 2مهاـ الضبط لليد ا٠تفي للسوؽ
ا إال تغيَتا يف طبيعة ك٤تتول دكره االقتصادم كالذم ، كاليت َف يكن انسحاهب3العاـ االقتصادم

، كشكل جديد لتدخل الدكلة 4تكييف كظائفها مع السوؽ التنافسي اٞتديد  إعادةاستدعى 
 .5خبلؼ آلليات السوؽ التقليدية

أين مت انتقاؿ ا١ترافق العمومية من االحتكار العمومي إُف ا١تنافسة حيت عرفت الدكلة     
 كظائفها كمن مت يف ىياكلها كأدكاهتا الضبطية يف عبلقتها مع االقتصاد من ٖتوال جذريا يف

االستغبللية كظهور مهاـ جديدة تتعلق بدكرىا كمنظم  اإلنتاجيةخبلؿ إعادة النظر يف كظيفتها 
كحكم كليس كفاعل اقتصادم كىي مهاـ أدت على ا١تستول التنظيمي إُف ظهور توزيع جديد 

 .٢6تيئات اٞتديدة ا١تكلفة بضبط النشاطات االقتصاديةلؤلدكار بُت الدكلة كا

                                                           
زكاٯتية رشيد، أدكات الضبط االقتصادم )السلطات اإلدارية ا١تستقلة (، ا١تلتقى الوطٍت السابع حوؿ ضبط النشاط االقتصادم يف اٞتزائر  - 1

 .  04، ؾ ح ع س، جامعة سعيدة، ص 10/12/2013ك09بُت التشريع كا١تمارسة، يومي 
2 - Essaïd-TAIB, La réforme de l’administration en Algérie, Annuaire de l’Afrique du nord, tome 
XXXV , p 347.  

 .  120كليد بوٚتلُت، سلطات الضبط االقتصادم يف القانوف اٞتزائر، مرجع سابق، ص  - 3
4 - « La régulation signifier que  l’État reste présent dans l’économie, mais de manière différent: son 
rôle consiste a superviser le jeu économique, en établissant certains règles et en intervenant de 
manière permanente pour amortir les tensions, règle les conflits, assure le maintient d’un équilibre 
d’ensemble: par la régulation, l’État ne se pose pas donc plus en acteur mais en arbitre  du jeu 
économique». 
j-chevalier, « l’État  régulateur», Op, Cit, p 478. 

 .  247/248كليد بوٚتلُت، قانوف الضبط االقتصادم يف اٞتزائر، مرجع سابق، ص  - 5
 .  250ا١ترجع السابق، ص  - 6
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كبذلك فإف ىيئات الضبط تعرب عن تصور جديد لئلدارة، إدارة ٥تتلفة عن النمط       
، تسمح ٢تا بتحقيق 1البَتكقراطي، إدارة متعددة مراكز القرارات تتمتع بقدرة تدخل مستقلة

على التسيَت ا١تباشر كهتدؼ إُف ٖتسُت متطلبات التحديث اإلدارم القائم على الضبط كليس 
 .2ا١تستمر لؤلداء اإلدارم، مركنة قواعد التسيَت كٗتفيف أ٪تاط الرقابة

حيث يرل ٣تلس الدكلة الفرنسي أف الضبط يندرج يف إطار نظرية التسَت العمومي      
رنة اٞتديد كالذم يقتضي تفويض جزء من مهاـ الدكلة  ا١تركزية لصاٌف ىيئات مستقلة مقا

، كىو ما يربر أكال أف تكوف نظرية التسيَت اٞتديدة ْتيث 3بالنمط اإلدارم التقليدم الفيبَتم
تعيد النظر يف عقبلنية كحيادية التنظيم اإلدارم الكبلسيكي من خبلؿ ٕتاكز تسييس اإلدارة 
كثانيها الفصل بُت كظائف التصور كالتنفيذ ٦تا يسمح للدكلة بتحقيق الفعالية للنشاط 

عمومي، أما يف تقريره حوؿ الوكاالت، أين يربط إنشاء ككاالت الضبط بنظرية التسيَت اٞتديد ال
كاليت تقتضي تفويض مهاـ تنفيذ مهاـ السياسات العمومية يف ٣تاؿ الضبط لصاٌف ىيئات 

 .4اإلسًتإتيةالضبط ا١تستقلة كاكتفاء اإلدارة ا١تركزية با١تهاـ 

انونا مفوضا حيث ال تستفيد سلطات الضبط من ٦تا سبق يعترب قانوف الضبط ق    
صبلحياهتا إال عن طريق تقليص اختصاصات السلطة التنفيذية يف ٣تاؿ تنظيم كضبط 

 ، أم عن طريق نقل جزء من اختصاصات السلطة العامة لصاٟتها.5السوؽ

                                                           
1- « Les agences peuvent paraitre comme la préfiguration et la symbolisation d’une administration 
nouvelle émancipée du carcan bureaucratique, elle annoncent la naissance d’une administration  
polycentrique, formée  de cellules déférences, solidement ancrée dans leur milieu d’intervention et 
dotée dune capacité  d’action autonome». 
j-chevalier, « la configuration de l’administration  centrale  », RFAP, n°111/2004, p52. 

 .  251كليد بوٚتلُت، قانوف الضبط االقتصادم يف اٞتزائر، مرجع سابق، ص  - 2
3- « la délégation de la mise en œuvre des politiques publique à des agences autonome et lune des 
idées forces de la nouvelle gestion publique, Elle s’oppose au modèle traditionnel et hiérarchique 
de l’administration, qualifie de wébérien ». 
Conseil d'Etat français, « les  agences;  une nouvelle gestion  publique », 2012. 
4 - Conseil d'Etat français, « les  agences;  une nouvelle gestion  publique », op, cit, p13. 
 « selon la théorbes de la nouvelle gestion  publique, la délégation de la mise en œuvre des politique à la 
agence permit aux administrations centrales de la concentrer sur un rôle de stratège».  
5 -« Le droit de la régulation et formellement un droit délégué par l’État un régulateur, 
généralement non personnalisé, mais doté vis-à vis de l’État dune complète autonomie 
fonctionnelle». 
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نظرية التفويض يف ٣تاؿ الضبط االقتصادم تعٍت الفصل بُت االختصاصات ذات 
سي كاليت تبقى من اختصاص السلطة التنفيذية بينما االختصاصات ذات الطابع الطابع السيا

التقٍت كاالقتصادم يتم ٖتويلها لصبلح ا٢تيئات ا١تستحدثة ا١تفوض ٢تا كظيفة الضبط كوظيفة 
مستحثة داخل الدكلة كبذلك تصنع اٟتدكد يف ىذا اجملاؿ بُت الضبط السياسي كالضبط 

)ا١تطلب  لكن كفق أسس كضوابط تؤطر العملية اٟتوكمة كاستجابة ١تقتضياتاالقتصادم  
 األكؿ(.  

مع تفكيك النظاـ االحتكارم كاالنتقاؿ إُف ا١تنافسة اٟترة كمعو توزيع جديد لؤلدكار       
ال يزاؿ كظهور فاعلُت جدد يف النظاـ ا١تؤسسايت ٔتا يتوافق كالوظيفة ا١تستحدثة للدكلة، غَت أنو 

ئرم يعًتؼ ٔتجاؿ تدخل كاسع للدكلة يف تنظيم كتأطَت النشاط االقتصادم  النظاـ القانوين اٞتزا
كتعبَت عن ٘تسك الدكلة بصبلحيات التقليدية كمقاكمة حركة فك التنظيم ألنو بعيدا عن 
اإلطار النظرم لفكرة الضبط االقتصادم كما ٯتنحو من خصائص، خاصة تراكم السلطات 

ة الضبط االقتصادم يف السوؽ ككيفيات عملها لديها، إال أف البحث يف نظاـ تدخل سلط
كإجراءات اٗتاذ القرار كالتداكؿ يوحي بتواجد السلطة التنفيذية كبتدخلها غَت ا١تباشر يف ضبط 
السوؽ عن طريق اآلليات التقليدية للقانوف اإلدارم كا١تصادقة، الًتخيص بل كحىت الرقابة 

لفعلي لوظيفة الضبط لصاٌف ىيئات الضبط السلمية أحيانا ٦تا ال يدعي بشك بعدـ التحوؿ ا
 1االقتصادم

رغم أنو نظريا كحىت شكليا كرغم التجسيد الفعلي يف استحداث ىيئات الضبط 
االقتصادم كما ٖتيط بو من مهاـ جديدة يف ٣تاؿ الضبط االقتصادم، األصل أف تؤيت أكلها 

ديُت كعلى فاعلية االقتصاد على حركية كتنافسية السوؽ ك بتمكُت اٟتقوؽ للمتعاملُت االقتصا
ككل  إال أف الدكلة عمليا كحىت مكرسة يف النصوص القانونية إذ ٧تد الدكلة ال تزاؿ تتواجد يف 

، كىو 2فراط يف التنظيم الكبلسيكي عرب آليات القانوف اإلدارمشكلها التقليدم عن طريق اإل
ال يزاؿ توجد السلطة ما ينفي أم ٕتديد لنمط دكرىا  كطبيعة عبلقتها باالقتصاد حيث 

التنفيذية يف السوؽ من خبلؿ ضبط اجملاؿ االقتصادم ا١تفتوح على ا١تنافسة كمن خبلؿ 
                                                                                                                                                                          

Gaudemet Yves, «La concurrence des modes et les niveaux de régulation», RFAP, n°1/ 2004, 
P15. 
 

 .  253كليد بوٚتلُت، قانوف الضبط االقتصادم يف اٞتزائر، مرجع سابق، ص  - 1
 .  253ا١ترجع السابق، ص  - 2
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التمسك بسياسة اتساع التنظيم كالغموض كالضبابية يف فكرة توزيع االختصاص بينها كسلطات 
ا بل ٣تاؿ الضبط االقتصادم، كما يزيد الطُت بلو تداخل االختصاص يف بعض األحياف بينهم

كحىت تداخل االختصاص البيٍت بُت سلطة الضبط االقتصادم ذات االختصاص العاـ 
 كالقطاعية )ا١تطلب الثاين(.  

 .السلطة التنفيذية وسلطات الضبط االختصاص بين أسس توزيعاألوؿ:مطلب ال
 .)االنتقاؿ من الدولة الكل إلى الدولة األقل في مجاؿ الضبط االقتصادي( 

ضبط من الناحية التنظيمية بعدة أنواع ك مستويات، بالنسبة ألنواعو تتنوع يتميز ال       
حسب سلطة ا١تمارسة  ك٣تا٢تا كالضبط السياسي ك القانوين ك اإلدارم كالقضائي 
كاالقتصادم، أما حسب مستوياتو ٧تده يف نفس النوع، يتحدد ْتسب نطاؽ االختصاص أك 

ٟتاؿ يف ٣تاؿ الضبط االقتصادم إذ ٧تد ضبط ذك حجم ا١تمارسة كمدل االستقبللية، كما ىو ا
اختصاص عاـ ك آخر قطاعي. كما ٧تده ْتسب حجم ٦تارستو كمدل استقبلليتو من ذلك 
النموذج ا١تعموؿ بو يف النركيج، إذ فيها معظم كظائف الضبط ٗتتص هبا ىيئاهتا اٟتكومية عن 

صة فيها تابعة لئلدارة كغَت طريق الوزارات كممارسة مباشرة منها أك عن طريق دكاكين ٥تت
مستقلة، كيف دكؿ أخرل ٘تارس فيها عن طريق تفويض جزئي لصاٌف ىيئات مستقلة يعرب عن 
النسبية يف استقبللية ا١تمارسة كما ىو اٟتاؿ يف فرنسا كاٞتزائر، كمعو فكرة التقاسم يف 

ثالث يتميز بأنو أكثر االختصاص كما يشوبو من تداخل كإنفراد يف ٦تارسة ا١تهاـ، أما النموذج ال
استقبللية أين ٧تد ٦تارسة سلطات الضبط الختصاصاهتا يأيت من تفويض معمق ٢تذه ا٢تيئات 
يقًتب أكثر يف استقبلليتها فيو من كونو ٯتثل سلطة رابعة تتمتع بًتاكم السلطات لديها تقًتب 

اؿ إال اٞتوانب من التصور النظرم ١تفهـو الضبط االقتصادم كما يبقى للحكومة يف ىذا اجمل
 .1اإلسًتإتية كاإلستشرافية من خبلؿ كضعها للسياسات العمومية

كاليت أعلنت على  19882 درىا يف اٞتزائر مع قوانُتااليت ظهرت بو  اإلرىاصاتإف من      
بداية التحوؿ كدخو٢تا يف برنامج إعادة ا٢تيكلة كما أشرنا لذلك يف الباب األكؿ كالذم يوحي 

                                                           
 .  256كليد بوٚتلُت، قانوف الضبط االقتصادم يف اٞتزائر، مرجع سابق، ص  - 1
،  ا١تتضمن القانوف التوجيهي للمؤسسات العمومية االقتصادية، 12/01/1988، ا١تؤرخ يف 88/01ا١تثاؿ القانوف رقم أنظر على سبيل  - 2

،  يتضمن إلغاء ٚتيع األحكاـ التنظيمية 18/10/1988، ا١تؤرخ يف 88/201، كا١ترسـو قم 13/01/1988، الصادرة يف 02ج ر عدد 
، الصادرة يف 42ع االقتصادم التفرد بأم نشاط اقتصادم أك احتكار للتجارة، ج ر عدد اليت ٗتوؿ ا١تؤسسات االشًتاكية ذات الطاب

19/10/1988  . 
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تقليص نوعي يف مهاـ اإلدارة ا١تركزية من خبلؿ تكييفها مع السياؽ التنافسي باالٕتاه ٨تو 
االقتصادم كالقانوف اٞتديد القاضي بفصل بُت مهاـ السلطة العامة كمهاـ الدكلة كمتعامل 
اقتصادم يف السوؽ كبُت دكرىا يف االستغبلؿ كالذم تتواله ا٢تيئات العمومية أك ا١تؤسسات 

كضع السياسات العمومية القطاعية الذم تتواله اإلدارة التقليدية كدكر  االقتصادية كدكرىا يف
كانت بداية دخوؿ القوانُت السابقة   1989 كمع دستور ،1الضبط الذم تتواله سلطات الضبط

 حيز النفاذ. 
يقتضي دراسة فعلية توزيع االختصاصات يف ٣تاؿ الضبط االقتصادم بُت السلطة 

واقع الضبط على مستول ا١تمارسة كالتطبيق على لفة فعلية التنفيذية كسلطات الضبط معر 
ا١تستول الوظيفي فبمعرفة حجم كطبيعة االختصاصات ا١تمنوحة لسلطات ا١تستقلة يف ٣تاؿ 
الضبط االقتصادم مقارنة بالسلطة التنفيذية الضابطة ٢تذا للمجاؿ يف التصور التقليدم أين  

ية إعادة التوزيع يف الصبلحيات كطبيعة التوزيع كانت ضابط كمراقب لو، كمنو ١تعرفة مدل فعل
األسس ا١تعتمد يف ذلك تتضح ا٢تالة حوؿ موضوع الضبط  اٞتديد لؤلدكار بينهما كعن

االقتصادم يف أنو ٣ترد ٖتوؿ ١تمارسة كبلسيكية المتيازات السلطة العامة أك أنو اعًتاؼ لو 
يف ا١تمارسة حسب النماذج السابقة باألصالة كا٠تصوصية ٦تا ٧تد لو انعكاسا على االختبلؼ 

بُت االقًتاب من ا١تفهـو النظرم لوظيفة الضبط كاالبتعاد عنها كمعو معرفة ا١تفهومو ا١توسع 
 كا١تضيق لو حسب كاقع ا١تمارسة.

كمبدأ عاـ يفصل بُت اختصاصات السلطة السياسية ذات ا١تشركعية الدٯتقراطية كاليت 
الضبط ا١تختصة با١تسائل ذات الطبيعة التقنية ٗتتص ٔتهاـ الضبط السياسي كسلطات 

، كأما عن التصور النظرم ٢تذا الفصل يف ا١تهاـ يظهر يف 2كاالقتصادية كاليت تتطلب خربة قانونية
انشاء سلطات الضبط الذم يعترب عن تراجع الدكلة التقليدية كاكتفائها بوظيفة كضع 

ألكؿ(، ألف ىذا التحوؿ يف هناية األمر ما ىو )الفرع ا ،السياسات العمومية كالتوجيو االسًتإتي
يرل فيها الفقو اللرباِف على أهنا تقليص جملاؿ  إال انتقاؿ من الدكلة الكل إُف الدكلة األقل اليت

 كىو مفهـو l’État minimal   تدخل الدكلة يف النشاط االقتصادم كىو ما يًتجم يف مفهـو

الطبيعية ا١تتعلقة  ٭تصر كظائف الدكلة يف مهامهايعًتؼ باستقبللية الفاعلُت االقتصاديُت ك 

                                                           
 .  259كليد بوٚتلُت، قانوف الضبط االقتصادم يف اٞتزائر، مرجع سابق، ص  - 1
 .  255ا١ترجع السابق، ص  - 2
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بينما  ،1بتحقيق كٛتاية النظاـ العاـ االقتصادم كعدـ التدخل ا١تباشر يف سَت السوؽ كا١تنافسة
كىذا الفصل يف  )الفرع الثاين( ،ا١تهاـ االقتصادية كالتقنية االقتصادميبقى لسلطات الضبط 

، استجابة ١تقتضيات اٟتوكمةك تكريس كقتصادم  فكرة الضبط االيف مربراتو  االختصاص ٬تد
غَت أف الواقع أثبت يف الدكلة ذات التقاليد اإلدارية على غرار فرنسا كاٞتزائر أف  (لث)الفرع الثا

اٟتكومة الزالت ٖتتفظ  باختصاصات ىامة بإمكاهنا منازعة سلطات الضبط يف ٣تاؿ 
 . 2اختصاصها

توزيع تنظيمي أوؿ في  ساسكأ  السلطة التنفيذيةالطابع السياسي الختصاص  الفرع األوؿ:
  .في مجاؿ الضبط االقتصادياالختصاص 

لعبلقة التفاعلية لكالقانونية اٟتديثة الكثَتة ك ا١تتداخلة ك  االقتصاديةنتيجة للتفاعبلت 
، كيف على مستول الدكلة كاالقتصادية االجتماعيةكظيفة التنظيم للحياة  و منيؤديان كما همابين

، يضاؼ يف قالب قانوين اقتصادمٕتمع بُت موضوع سياسي كموضوع  الوقت كدراسةنفس 
يف السنوات األخَتة أصبحت مفاىيم اٟتوكمة، اٟتكم الراشد أك اٟتكومة ا١تنفتحة أك  إُف ذلك أنو

 اٟتكامة، اٟتكمائية أكثر تدكال ٖتديدا ك كضوحا، حيث تعترب اٟتوكمة " التقاليد كا١تؤسسات اليت يتم على
 .4، كاليت ترتبط بتحقيق عناصرىا3أساسها ٦تارسة السلطات يف الدكلة"

                                                           
1 -« l’État  de droit est indissociable de la représentation d’un l’État minimal, respectueux de 
autonomie du social et ne sortants pas du cadre de ses attributions légitimes; le principe de la 
liberté de la commerce et de l’industrie apparait comme un élément constitutif de l’État de droit, 
en traduisant en terme juridique de dogme de caractère subsidiaire de intervention étatique». 
 j-chevalier, « l’État de droit» , Montchrestien, 2iem édition, Paris, 1994, p63.  

 .  255كليد بوٚتلُت، قانوف الضبط االقتصادم يف اٞتزائر، مرجع سابق، ص  - 2
، اٟتكومة ا١تنفتحة...مفهـو جيد حوؿ اٟتكم 01ن معهم، مفهـو اٟتكم الراشد كأركانو، القسم هناؿ سرحاف، مركة عبد ا١تعطي كم - 3

 .؛04، ص 2011، أغسطس 05، السنة 56الراشد، تقرير معلومايت شهرية، ٣تلس الوزراء ا١تصرم مركز ا١تعلومات كاٗتاذ القرار،  عدد 
idsc.gov.eg  www   

الذم يرتكز على التغيَت يف دكر الدكلة كيدعو إُف ا٠توصصة كإُف دكلة أصغر ٘تكن صالح القطاع العاـ إتتمثل عناصر اٟتكم الراشد يف:  - 4
كاليت تنبع من مفهـو التمثيل الشعيب كىو مفهـو ٯتتد إُف زمن ا٠تلفاء الراشدين يعٍت من اختَتكا للحكم المساءلة القطاع ا٠تاص من النمو، 

م ك للمكافئة عن ٧تاحاهتم، كىناؾ مساءلة داخلية كخارجية، ا٠تارجية يقـو هبا الشعب ٔتساءلة باسم الشعب ٮتضعوا للمساءلة عن فشله
حكوماتو، أما الداخلية فتقـو اٟتكومة بغية ٛتاية ا١تصلحة العامة بإرساء أنظمة كحوافز متعددة ٖتكم سلوؾ ا١تؤسسات ا١تتعددة ضمن 

كتعٍت ٕتميع كتوفَت كإشادة البيانات ا١تبلءمة عن السياسات كعن أداء ا١تنظمات  حيث يرتبط ىذا العنصر با١تساءلة لشفافيةاٟتكومة، ا
يتمثل يف اصدار قوانُت جديدة خاصة بالنشاط االقتصادم باإلضافة للتدريب القانوين، رميدم عبد الوىاب  االطار القانوني للتنميةاٟتاكمة، 

جل التنمية يف الدكؿ النامية ا١تلتقى الوطٍت األكؿ حوؿ اإلصبلح اإلدارم كالتنمية ك ٝتام علي، اٟتكمانية اٞتيدة كمكافحة الفساد أداتاف أل
 .9/10، ص 04/12/2006ك03االقتصادية، ا١تركز اٞتامعي ٜتيس مليانة، يومي 
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ىذه الوكاالت أيضا ضمن نظاـ اٟتكامة كالذم يقـو على فصل  إنشاءيندرج كما 
اليت تبقى من اختصاص اإلدارة ا١تركزية عن الوظائف العملية كاليت يتم  اإلسًتإتيةالوظائف 

من ىذه التفرقة تعزيز قدرة النشاط االسًتاتيجي تفويضها ٢تياكل كظيفية جديدة، حيث تض
 .1للدكلة، ٗتفيف كظائف التنفيذ كحصر مهاـ اإلدارة ا١تركزية

إعادة ٖتديد دكر الدكلة ٔتا يؤىلها للقياـ بوظيفتها الكربل ا١تتمثلة يف التحكم كمع      
ة النشاط كاالنضباط كاإلشراؼ كالرقابة بعد أف شغلت عن ىذه الوظيفة األكُف، ٔتمارس

فالدكلة خلقت للسلطة كاٟتكم كالقيادة كَف ٗتلق  -الذم ال يتواءـ كطبيعتها -االقتصادم
 .2لتمارس األنشطة االقتصادية مع ا١تمارسُت ٢تا من األفراد، كإال خلت الساحة من اٟتكم

تتمثل يف أساسية  كاليت أككلت ٢تا كظيفة سلطات الضبط االقتصادم مت استحداث      
يعاد النظر يف التقسيم التقليدم للسلطة حيث  إنشائهاكمع  ١تمارسات االقتصاديةتأطَت ا

الكبلسيكية  اإلدارةتستفيد ىذه ا٢تيئات اٞتيدة من نظاـ قانوين خاص يتميز باستقبلليتها عن 
 ليةبلباالستق االعًتاؼ ٢تا ىذا، 3كباختصاصها بصبلحيات كاسعة يف ٣تاؿ رقابة كضبط السوؽ

 دارةلئل كا١تفرط ألف التسييس ا١تتزايد ،السلطة السياسية عن فصلها حتمية تكرس اليتا١تيزة  ىو
 هاتاٞت و٨ت كا١تصداقية ةىالّنزا يضمن ال كومةٟتا على مباشر بشكل تعتمد اليت سيكيةبلالك

السلطة  إزاء تبعيتها ُفإ بالّنظر يتجسد الّتقليدية اإلدارة ف ٖتيزأ كما السوؽ، يف الفاعلة
 إتاه حيادية َتغ ضعيةك  يف علها٬ت ٦تا الّضيقة، السياسيةك  زبيةاٟت بالّنزاعات كتأثرىا ةالّتنفيذي
 .العمومية ؤسساهتأت ثلة٦ت لةك الدّ  فيها تتواجد اليت الّنشاطات يف السيما ف االقتصادية،األعوا
 كٖتوالت الدكلة كمعو االنتقاؿ من الدكلة الكل كمحتكر كحيد اإلصبلحاتيف إطار        

أسلوب  إقحاـقيد التنفيذ مت  اإلصبلحاتٞتل الوظائف إُف الدكلة األقل كمع كضع ىذه 
٦تارسة "سلطات اإلدارة الراشدة " أك "اٟتوكمة" كرغم تعدد التعريفات ٢تا إال أهنا تتفق على أف  
كوهنا "النمط اٞتديد ١تعاٞتة كتدارؾ عدـ شرعية كفعالية أداء السلطات العمومية، كالذم شكل 

، فبهذا ىي تشكل طرح جديد للعبلقة القائمة بُت الدكلة 4جزا كشفت عنو أزمة دكلة الرفاه"ع
                                                           

 .  258كليد بوٚتلُت، قانوف الضبط االقتصادم يف اٞتزائر، مرجع سابق، ص  - 1
لبلقتصاد اإلسبلمي، جامعة أـ القرل،  03اع العاـ موقف االقتصاد اإلسبلمي، ا١تؤ٘تر العا١تي شوقي دنيا، ا٠تصخصة كتقليص دكر القط - 2

 .10، ص 2003مكة ا١تكرمة، مارس 
 .  250كليد بوٚتلُت، قانوف الضبط االقتصادم يف اٞتزائر، مرجع سابق، ص  - 3
 ح ع ؾٗتصص ا٢تيئات اٟتكومية كاٟتوكمة،  القانوف العاـ، يف مذكرة ماجستَت عشاش حفيظة، سلطات الضبط االقتصادم يف اٞتزائر، - 4

 .03 ص ،30/11/2014عبد الرٛتاف مَتة ّتاية، نوقشت يف  جامعة س،
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كالسوؽ ْتيث تعرب عن تعويض التقنيات التقليدية بأخرل جديدة تعتمد على التنسيق بُت 
اٟتقل السياسي، االقتصادم كاالجتماعي، كما أهنا تشتمل على أسلوب اٗتاذ القرار الذم 

 .1واجد التعددية على مستول مراكز السلطةيتيح الفرصة لت
إف فتح ا١ترافق العمومية على ا١تنافسة من شأنو إظهار فاعلُت جدد كمصاٌف متعددة 
كمتضاربة يف السوؽ كمن مث فإف دكر الدكلة يف ىذا السياؽ اٞتديد يتمثل يف خلق شركط 

ل بعض امتيازات كظركؼ حكم راشد للنظاـ الذم أصبح متعدد الفاعلُت كذلك عن طريق نق
، حيث أصبحت مهمة تنظيم كمراقبة 2السلطة العامة إُف سلطات ضبط كإُف السلطة القضائية

ا١تنافسة كأكؿ مهمة ضبط يف إطار تنظيم كتأطَت ا٠تركج من الوضعية االحتكارية يف السوؽ 
عن طريق ا٠توصصة أك ٖتويلو إُف ىيئات عمومية ذات طابع صناعي كٕتارم، كما تشكل 

سسات العمومية االقتصادية األداة الفعالة للقياـ بعملية التنمية يف القطاع االقتصادم العاـ ا١تؤ 
كتعرب عن تطور كظائف الدكلة يف اجملاؿ االقتصادم، استجابة لتلبية حاجات اجملتمع كمتطلباتو 

مها كتعترب الوسيلة الفعالة لتنفيذ السياسات االقتصادية ا١تتبعة مهما اختلفت أساليب تنظي
كقواعد تسيَتىا كرقابتها. ككنتيجة لذلك أصبحت األشخاص العمومية ملزمة بقواعد ا١تنافسة 

 .3إال ما استثٍت بنص قانوين كبررتو مقتضيات ا١تصلحة العامة االقتصادية
 .أوال: المهاـ الجديدة لإلدارة المركزي في ظل السياؽ االقتصادي الجديد

يصها يف التوجو االقتصادم فقط، بل ىو دكر إف اإلدارة االقتصادية ال ٯتكن تلخ
ككاالت  إنشاءتقليدم مت ٕتاكزه إُف مهاـ جديدة تتعلق بالتحفيز، التأثَت كالرقابة، كما أف 

-الضبط ا١تستقلة يعكس التحوؿ اٟتاصل للدكلة من شكلها التقليدم القائم على "الدكلة
سسة" كاليت هتدؼ إُف إشباع رغبات ا١تؤ -" كالذم يعرب عن دكلة اٟتداثة إُف "الدكلةالوزارة

 . 4مرفقيها

                                                           
1- « La notion de gouvernance recouvre le monde de prise de décisions, dans le cadre d’une 
société, où est censé exister et être reconnue une multiplicité de lieux de pouvoirs »  
CASTAING François, « La gouvernance : défi d’une approche non normative », Idara, n◦30, 
2005, p10. 

 .  123كليد بوٚتلُت، سلطات الضبط االقتصادم يف القانوف اٞتزائرم، مرجع سابق، ص  - 2
 .359/360 ص ،2013اٞتزائر،  دار ىومة، ة التنافسية يف اٞتزائر،تيورسي ٤تمد، الضوابط القانونية للحري - 3
 .  250كليد بوٚتلُت، قانوف الضبط االقتصادم يف اٞتزائر، مرجع سابق، ص  - 4
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كمع ٖتوؿ كظائف االستغبلؿ ككظائف الضبط حيث أصبحت لئلدارة ا١تركزية مهاـ      
جديدة تنحصر يف مهاـ التصور كالتخطيط االسًتاتيجي للقطاع كاستشراؼ ا٠تيارات 

عادة تكييف كمبلءمة الكربل للقطاع يف ظل السياسة العامة للحكومة من خبلؿ إ اإلسًتاتيجية
، كمعو إدخاؿ ا١تنطق االقتصادم يف اشكالية 1النصوص القانونية ا١تتعلقة ٔتهاـ اإلدارة ا١تركزية

التسيَت العمومي من خبلؿ منطق ا١تؤسسة بشكل ٭تصر مهاـ اإلدارة ا١تركزية يف ٖتديد اإلطار 
 شر يف التسيَت.العاـ للضبط من خبلؿ مهاـ التصور كالتقييس كالرقابة دكف تدخل مبا

 اإلصبلحاتنظرا أل٫تية القطاع العاـ االقتصادم بالنسبة للجزائر فقد أحدثت       
االقتصادية كالسياسية مع هناية الثمانينات أثرىا البالغ على ا١تبادئ كالقواعد اليت كانت ٖتكم 

ادم من ، ٕتسدت كًتٚتة قانونية للمشركع السياسي االقتص2ا١تؤسسات العمومية االقتصادية
، الذم أدل إُف مراجعة مهاـ 88/01خبلؿ القانوف التوجيهي للمؤسسات العمومية رقم 

اإلدارات ا١تركزية من خبلؿ الفصل بُت مهاـ السلطة العامة كمهاـ الدكلة ا١تسا٫تة بإرساء قواعد 
عدـ التدخل يف تسيَت كمراقبة ا١تؤسسات العمومية االقتصادية، التشاكر يف ٣تاؿ التخطيط، 
مبدأ البلتسيَت أك المركزية التسيَت كالفعالية كالعقبلنية اإلدارية حيث مث حصر مهاـ اإلدارة 

كيتعلق األمر ٔتهاـ التخطيط، التنظيم  3ا١تركزية يف أربعة ٣تموعات ٢تا امتيازات السلطة العامة
قية النشاطات كالًتتيب القانوين، مهاـ التنظيم كالتقييس القانوين كالتقٍت، ا١تهاـ ا١تتعلقة بًت 

 .  4كا١تهاـ ا١تتعلقة بتنظيم الرقابة ك٦تارستها
كما أنو من بُت أىم الوظائف ا١تسندة لئلدارة ا١تركزية ٧تد مهاـ احملافظة على النظاـ 
العاـ كاليت تتصل بتحديد مضموف ا٠تدمة العامة ككذا الضمانات الكافية ْتماية ا١تستهلك 

                                                           
 .  125كليد بوٚتلُت، سلطات الضبط االقتصادم يف القانوف اٞتزائرم، مرجع سابق، ص  - 1
يتمثل يف الشركات  األوؿيف ظل القانوف التوجيهي للمؤسسات العمومية االقتصادية  أخذت ا١تؤسسات العمومية االقتصادية شكلُت - 2

٥تصص للشركات ذات ا١تسؤكلية احملدكدة اليت تتوجو يف أكؿ األمر  الثانيذات األسهم ا١تخصصة للشركات ذات األ٫تية الوطنية ك الشكل 
؛ بن زبادة أـ السعيد، ا١تؤسسات العمومية االقتصادية يف ظل القانوف 88/01من القانوف رقم  05للمؤسسات العمومية احمللية طبقا للمادة 

 .  21، ص 2001/2002، مذكرة ماجستَت يف قانوف ا١تؤسسات،ؾ ح، جامعة بن عكنوف اٞتزائر، السنة اٞتامعية: 88/01التوجيهي رقم 
فتوحة على كقواعد اللعبة ا١تؤطرة للقطاعات ا١ت مطار ا١تعيار كامتياز سيادم ٤تتكر للدكلة من خبلؿ ٖتديد اإل  التشريع والتنظيمأم مهاـ  - 3

بتنظيم ومراقبة كا١تتعلقة ٔتهاـ اٟتكم الراشد للنظاـ، ا١تهاـ ا١تتعلقة بًتقية النشاطات كا١تهاـ ا١تتعلقة التقييس القانوني والتقني ا١تنافسة ك
كمن يرتبط  المحافظة على النظاـ العاـ االقتصاديالسوؽ ككظيفة  يف إطار ضبط كتنظيم كتأطَت ا٠تركج من كضعية االحتكار يفالمنافسة 

، بوٚتلُت، سلطات الضبط االقتصادم يف القانوف اٞتزائرم، مرجع سابق، ص بعناصره من مهاـ كحماية ا١تستهلك كهتيئة اإلقليم كٛتاية البيئة
122/124    . 

 .262سابق، ص  كليد بوٚتلُت، قانوف الضبط االقتصادم يف اٞتزائر، مرجع - 4
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، باإلضافة إُف مهمة 1ريق الوزارات القطاعية حسب اجملاؿكاليت أككلها أيضا ا١تشرع ٢تا عن ط
احملافظة على النظاـ العاـ االقتصادم يف جانبو اٟتمائي كاختصاص ٘تارسو مع سلطات الضبط 

 .2ٛتاية للحرية التنافسية
 3كمن دالئل ىذا التحوؿ ما أكدت عليو ٞتنة إصبلح مهاـ كىياكل الدكلة يف تقريرىا

 ا١تهاـ بُت االختصاصات ذات الطابع السياسي كالطابع العملي فيما يتعلق بالفصل يف
ككتجسيد لذلك ٧تد يف كثَت من النصوص التنظيمية ا١تتعلقة بالوزراء ما تنص على كظيفة 

جنبا إُف جنب مع الوظيفة التشريعية  4التخطيط القطاعي كيف نطاؽ السياسات الوطنية
كاالسًتإتيات ا١تؤطرة ١تختلف القطاعات كالنشاطات كالتنظيمية يف إطار اقًتاح القواعد العامة 

 . 5الوزارية 
الخدمة العامة مفهـو متكيف مع المنطق ).ثانيا: تحديد مضموف الخدمة العامة

 (االقتصادي
مع إدخاؿ ا١تنطق االقتصادم الناتج عن قواعد ا١تنافسة كمعو ٕتديد مفهـو ا١ترفق 

رفق العاـ بطبيعتو كاليت تعترب أف كل النشاطات العمومي من طرح تقليدم قائم على فكرة ا١ت
اليت ترتبط بالوظائف الطبيعية للدكلة ىي مرافق عمومية تتميز باستعماؿ امتيازات السلطة 
العمومية كٗتضع لنظاـ القانوف العاـ إُف مفهـو حديث للمرفق العاـ يتماشى مع تصور قائم 

                                                           
أنظر اٞتدكؿ ا١تتعلق با١تهاـ اٞتديدة لئلدارة ا١تركزية، كليد بوٚتلُت، سلطات الضبط االقتصادم يف القانوف اٞتزائرم، مرجع سابق، ص  - 1

128  . 
ن القيم ا١ترتبطة هبا عادة ، نظرا لسيطرة مبدأ تقديس اٟترية كاليت من بينها اٟترية التنافسية كجعلها يف مركز الصدارة بالنسبة ١تا عدىا م - 2

ف كباعتبارىا األصل األكؿ الذم تقـو عليو األنظمة الدٯتقراطية اٟتالية، كجب إخضاع ىذه األخَتة كتسخَتىا ٠تدمة ىذه القيمة كأف ال تكو 
ا إلمكانية ٦تارستها من الناحية مهمة الضبط بأم حاؿ من األحواؿ أمرا معاديا أك مقاببل ٢تذه األخَتة) أم اٟترية التنافسية( كإ٪تا تنظيما ٢ت

 .  267ص مرجع سابق،   تيورسي ٤تمد، الضوابط القانونية للحرية التنافسية يف اٞتزائر،العملية ، 
3- «En dehors des activités de conception des politiques et stratégie et de certaines activistes de 
régulation et de contrôle qui peuvent être assure par l’administration centrale, les autres activistes a 
caractère opérationnel devraient être confiées à des établissements publics et, dans certains cas, au 
secteur prive  lorsqu’il s’agite notamment des services relevant de la sphère marchande ». 
BOUSSOUMAH, ECONOMICA, «les privatisations en question, annales de L’MEDF», 1994, p 
211. 

، ٭تدد صبلحيات كزير 21/12/2002، ا١تؤرخ يف02/453من ا١ترسـو التنفيذ رقم  01أنظر على سبيل ا١تثاؿ يف قطاع التجارة: ا١تادة - 4
 .  11 ، ص2002/ 22/12، الصادرة يف 85التجارة، ج ر عدد 

، يتضمن 21/12/2002، ا١تؤرخ يف 02/454من ا١ترسـو التنفيذ رقم  1/ 02ا١تادة  أنظر على سبيل ا١تثاؿ يف نفس القطاع أعبله:  - 5
 .  13 ، ص2002/ 22/12الصادرة يف  ،85تنظيم اإلدارة ا١تركزية يف كزير التجارة، ج ر عدد 



 االقتصادي تنظيم مجاؿ الضبط االقتصادي سلطات الضبطالسلطة التنفيذية  مشاركة : الثاني الفصل

72 
 

يفرضها منطق السوؽ على غرار النوعية  على عبلقة الدكلة بالسوؽ، تدرج فيو مبادئ جديدة
كالتنمية ا١تستدامة مع  مراعاة مبدأ التوزيع  اإلقليمكالتسعَت إضافة إُف مبادئ أخرل تتعلق بتهيئة 

، جنبا إُف جنب مع ا١تبادئ التقليدية للمرفق العمومي كاالستمرارية كالقابلية اإلقليمي
 .1للتكييف

للمرافق العمومية إُف تسيَت خاص يتبلءـ مع  أدل االنتقاؿ من تسَت عمومي احتكارم
طبيعة االقتصاد كتعدد الفاعلُت يف السوؽ كيليب حاجات اجملتمع ا١تتنوعة كا١تتجددة كمستهلك 
٢تذه اٟتاجات. كما أصبح معو ا١ترفق العاـ يعد مهمة دائمة للدكلة كذلك مهما كاف شكل 

عطى أساسي يف التدخل العمومي كيبقى تسيَته) تسيَت مباشر، تسيَت مفوض أك امتياز( كىو م
من مسؤكلية الدكلة نظرا للمبادئ اليت ٖتكمو )دٯتومة مساكاة كقابلية للتكييف( كمن ىنا فإف 
تعريف ا١ترفق العاـ ك٣تاؿ تدخلو يبقى من مهاـ الدكلة خصوصا كأف تعميم مفهـو ا٠تدمة 

 .2العامة يطرح مشاكل يف ٖتديد ىذه ا٠تدمة كشركط توريدىا
ا أف نشاط سلطات ضبط النشاطات االقتصادم يهدؼ إُف السهر إُف تطبيق ٔت

، كٔتا أف ىذا ا٢تدؼ يعترب خاصية من خصائص اإلدارة كاليت 3القانوف يف اجملاؿ ا١تخصص ٢تا
٘تارس اختصاصاهتا هبدؼ ٖتقيق ا٠تدمة العامة، كاليت تتغَت من كقت آلخر كحسب األشكاؿ 

لوجية كالتقنيات إال أنو كإذا كاف ا١تضموف يتغَت إال أف ا٢تدؼ االجتماعية كا١تعطيات السوسيو 
 يبقى نفسو. 

كٔتا أف الدكلة من مهامها ٖتديد مفهـو ا٠تدمة العامة كتكييفو مع الطابع االقتصادم 
ا١تستجد كيتم ذلك من خبلؿ كضع ضوابط موضوعية نابعة من قيم اجتماعية ثقافية ) تضامن 

يتحدد مفهـو كطبيعة ك٣تاؿ ا٠تدمة العامة، إذ تعترب آلية دفاتر كطٍت كاجتماعي( على إثرىا 
الشركط كأداة يف ٖتقيق مهمة ٖتديد حاجات اجملتمع االستهبلكية من خبلؿ الشركط التنظيمية 

 .4كاليت من خبل٢تا تتمكن الدكلة من فرض شركط كمواصفات ا٠تدمة العامة

                                                           
؛ كليد بوٚتلُت، قانوف الضبط االقتصادم يف 124 /122القانوف اٞتزائرم، مرجع سابق، ص  بوٚتلُت، سلطات الضبط االقتصادم يف - 1

 .    260/266اٞتزائر، مرجع سابق، ص 
 .  122كليد بوٚتلُت، سلطات الضبط االقتصادم يف القانوف اٞتزائرم، مرجع سابق، ص  - 2

3 - Zouaïmia Rachid, «Les instruments juridiques de la régulation économique en Algérie», 
Maison d’édition Belkeis, 2012, Alger, p 25. 

 .  122كليد بوٚتلُت، سلطات الضبط االقتصادم يف القانوف اٞتزائرم، مرجع سابق، ص  - 4
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العاـ إُف ظهور مفهـو جديد ىو لقد أدل إدخاؿ ا١تنافسة على أ٪تاط تسيَت ا١ترفق 
ا٠تدمة الشاملة كمبدأ ذك طبيعة اجتماعية يهدؼ إُف ٖتقيق أىداؼ ا١تصلحة العامة يف سياؽ 

نفاذه على كافة  إمكانيةا١تنافسة، حيث تتميز ىذه الشمولية بطابعها اٞتغرايف من خبلؿ 
 .1مواطٍت الدكلة عرب تراهبا الوطٍت للخدامات العمومية دكف ٘تييز

ىنا يفرؽ ا١تشرع بُت اختصاصات تناط بالسلطة التنفيذية ذات طبيعة سياسية عن ك 
طريق ٖتديد أىدافها ا١ترتبطة با١تصلحة العامة، كبُت اختصاصات تقنية تعٌت هبا سلطات 
الضبط االقتصادم كا١تتعلقة أساسا بكيفيات ٘تويلها من خبلؿ دكرىا بتنفيذ برامج تطوير 

١توارد ا١توجهة لتمويلها من خبلؿ ضبط ا١تيزانية السنوية لعمليات ا٠تدمات العامة كتسيَت ا
ا٠تدمة العامة كبرا٣تو، الًتاخيص بالتزاـ النفقات بعنواف ا٠تدمة العامة كإعداد احملاسبة ا١تتعلقة 

 .2هبا
كيف إطار تقدًن خدمة من أمثلة اختصاصات السلطة التنفيذية ذات الطبيعة السياسية 

يف أنو الواليات ا١تتحدة األمريكية تبنت اٟتكومة مبادرة ٖتت  ٧تداجملتمع شاملة لكافة أطياؼ 
شعار "حكومة منفتحة" من بُت أىدافها ٖتقق مزيد من مشاركة ا١تواطنُت لتعزيز فاعلية اٟتكم 
كزيادة التعاكف بُت األجهزة اٟتكومية كعلى ٚتيع ا١تستويات بينها كبُت القطاع ا٠تاص 

كاألساليب ا١تبتكرة خدمة لتحقيق ا١تصلحة الشاملة، كاليت من عوائدىا لبلستفادة من األدكات 
أما يف ا١تملكة ا١تتحدة ،  تقدًن خدمات أفضل للمواطنُت كتفعيل مشاركتهم يف صنع القرارات

قامت بتبٍت شعار"حكومة أكثر ذكاء" كاليت تعرؼ على أهنا اٟتكومة اليت تعطي ا١تواطنُت 
ير ا٠تدمات العامة كفقا لرغباهتم كجعل اٟتكومة يف موقع ٯتكن األدكات اليت ٘تكنهم من تطو 

ا١تواطنُت من ٤تاسبتها، كاليت من بُت أىدافها تقدًن خدمات حكومية ذات جودة عالية 
 .3كبتكلفة أقل

أما يف اٞتزائر فإف ا١تشرع ىو من ٭تدد مفهـو ا٠تدمة العامة لكنو ٭تيل على السلطة 
يات ٘تويلها، حيث يؤىل ا١تشرع اإلدارة ا١تركزية لبلضطبلع ٔتهاـ التنفيذية ٖتديد مضموهنا ككيف

                                                           
 .263كليد بوٚتلُت، سلطات الضبط االقتصادم يف القانوف اٞتزائرم، مرجع سابق،  ص  -1
 .264وف الضبط االقتصادم يف اٞتزائر، مرجع سابق، ص كليد بوٚتلُت، قان -2
   idsc.gov.eg  www .،05هناؿ سرحاف، مركة عبد ا١تعطي كمن معهم، مرجع سابق، ص  -3



 االقتصادي تنظيم مجاؿ الضبط االقتصادي سلطات الضبطالسلطة التنفيذية  مشاركة : الثاني الفصل

74 
 

الدكلة يف ٣تاؿ تعريفها حيث توضع للجميع كبالقدر األدىن من ا٠تدمة حسب اجملاالت 
 .1القطاعية كالنوعية كاحملتول

 .سلطات الضبط الختصاصات: الطابع االقتصادي والتقني الفرع الثاني
ادية التغيَت النوعي يف فنيات تدخل الدكلة يف االقتصاد يرافق ٖترير القطاعات االقتص

"ال يكفي اإلعبلف عن ا١تنافسة  « FRISON-ROCHE »ألنو حسب ما تؤكد عليو األستاذة 
من خبلؿ كظيفة الضبط يف طابعها االقتصادم كما ٖتققو من أىداؼ  ،2"إنشاؤىابل ٬تب 

مي من خبلؿ ٖترير السوؽ يف بعض اقتصادية تتعلق بتكوين ا١تنافسة كفك االحتكار العمو 
القطاعات من خبلؿ ضماف تطبيق قانوف ا١تنافسة كٛتايتها من ا١تمارسات ا١تنافية إُف جانب 
ذلك تتميز بتحقيق أىدافها غَت االقتصادية كاليت تتعلق با١تصلحة العامة كا١ترفق العاـ كاليت 

 ترتبط أساسا بضماف ٛتاية النظاـ العاـ االقتصادم.
من افتقار ا٢تياكل اإلدارية التقليدية يف ظل التطورات االقتصادية إُف ا٠تربة  انطبلقا

كا١تؤىبلت مع ظهور التكنولوجيات اٟتديثة كتطور أساليب التسيَت كمعو أصبحت البينية 
ا١تؤسساتية التقليدية ٕتهل حقا ما ٭تصل يف ٣تمل القطاعات االقتصادية، كعدـ قدرهتا على 

٬تب كمتطلب من أجل تدخبلهتا، بل أكثر من ذلك فعدـ ٗتصصها  استيعاب ما ٬ترم كما
ساىم يف عدـ تكيفها مع الوقع االقتصادم كا١تاِف ا١تتسارع ٦تا نتج عنو فجوة كبَتة بُت 
األسواؽ الدكلية كاألسواؽ الداخلية كعدـ كجود نقطة التقاء كتفاىم بُت الفاعلُت االقتصاديُت 

، ٦تا يستدعي ٖتويل جزء من االختصاصات 3من جهةكاالجتماعيُت من جهة ك اإلدارة 
إُف حد تقليص  4االقتصادية لصاٌف ىيئات الضبط قد تصل حسب ٣تلس الدكلة الفرنسي

 .5الصبلحيات السيادية كالسياسية لئلدارة ا١تركزية

                                                           
٭تدد مضموف ا٠تدمة العامة للربيد ، 24/06/2003، ا١تؤرخ يف 03/232ا١ترسـو التنفيذ رقم  من 02أنظر على سبيل ا١تثاؿ ا١تادة  - 1

 .04، ص 2003/ 29/06يف الصادرة  ،39، ج ر عدد ت السلكية كالبلسلكية كالتعريفات ا١تطبقة عليها ككيفية ٘تويلهاكا١تواصبل
2- « Il ne suffit pas de déclarer la concurrence, il faut la construire » 
FRISON-ROCHE Marie-Anne, « Les nouveaux champs de régulation », RFDA, 2004, p, 59. 

منصور داكد، اآلليات القانونية لضبط لنشاط االقتصادم يف اٞتزائر، أطركحة دكتوراه العلـو يف اٟتقوؽ، ٗتصص قانوف األعماؿ، ؾ ح ع  - 3
 .75، ص 2015/2016س، جامعة ٤تمد خيضرة بسكرة، السنة اٞتامعية: 

4- « La multiplication  d’agence accompagne d’un accroissement de transfert de compétences 
économiques, allant même parfois jusqu’a la limite de régalien ou du politique». 
Conseil d'Etat français, « les  agences; une nouvelle gestion  publique », op, cit, p 225. 

 .267ابق، ص كليد بوٚتلُت، قانوف الضبط االقتصادم يف اٞتزائر، مرجع س - 5
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انطبلقا من فكرة أف الضبط االقتصادم حاجة فرضتها ٚتلة من العوامل اليت سا٫تت 
ورهتا كاليت جاءت استجابة لطبيعة الدكر االقتصادم اٞتديد للدكلة، خاصة كبشكل كبَت يف بل

١تا ٯتيز ىذه الفكرة من أهنا كليدة العلـو االقتصادم، كبالنظر إُف حساسية مهامها ككظائفها ٦تا 
أدل إُف االعًتاؼ ٢تا ٓتصوصية معينة. خبلفا ١تهاـ الضبط السياسي اليت تتو٢تا السلطة 

 .1لطات الضبط ا١تستقلة تكلف ٔتهاـ ذات طابع تقٍت كاقتصادمالتنفيذية، فإف س
 .أوال:المهاـ ذات البعد االقتصادي

إف من ا١تهاـ ذات البعد االقتصادم ما يتعلق بإدخاؿ ا١تنافسة يف القطاع االحتكارم 
كضماف حسن سَتىا يف مرحلة الحقة بضبط ا١تنافسة عن طريق تطبيق قانوف ا١تنافسة كرقابة 

، فا٢تدؼ من سلطات الضبط القطاعية ىو خلق 2ا١تمارسات ا١تنافية للمنافسة السوؽ من
الشيء الذم ٯتيزىا عن ٣تلس ا١تنافسة الذم يكمن دكره يف ضبط ىذه  3ا١تنافسة يف سوؽ ما

 . 4األخَتة من خبلؿ مبلحقتو ٢تذه ا١تمارسات ا١تنافية للمنافسة
 :تصاديةصور عن تلبية الحاجات العامة تحقيقا لغايات اق-1

 طرفُت متقابلة بُت التزامات توزيع نقطة يشكل ال اإلدارم العقد جوىر بأف جليايظهر        
 اإلطار بُت ٯتزج تعاقديا ٥تتلطا صنفا يشكل بل ا٠تاصة العقود يف الشأف ىو كما فحسب
 الواسع با١تدلوؿ عقد كمجرد التحضَتم جانبو يف فيظهر ةالتعاقدي كاٟترية العاـ التنظيمي

ىذه  من فهو التنظيمية الطبيعة ذات القانونية اآلثار بعض على يشمل أف موضوعو ٯتكنو كلكن
 اٟتاؿ بالنسبة ىو كما ٘تاما يلغيها أك يعد٢تا أك جديدة قانونية مراكز إنشاء يتوُف الزاكية

                                                           
1- « Les missions de la régulation politique appartiennent principalement aux représentants 
démocratiques des lors qu’il s’agit  de mettre en œuvre une nouvelle réglementation ou de traite 
des problèmes intérêt générale. parallèlement, l’agence de régulation indépendante et bien 
responsable des questions nécessitant une forte expertise juridique, technique et économique». 
BREVEILLE-Sébastien, « Autorité indépendante et gouvernement , la régulation bicéphale du 
marches Français de télécommunications», thèse, université Paris1, Panthéon, Sorbonne, 2006, p 
66. 

 ، أنظر أيضا:268كليد بوٚتلُت، قانوف الضبط االقتصادم يف اٞتزائر، مرجع سابق، ص  - 2
نافسة كالفعاؿ ٞتعل ا١ت من خبلؿ تشجيعها ا١تؤسسات لدخوؿ السوؽ لتكوف بذلك صاحبة الدكر الرئيسيخلق ا١تنافسة يف سوؽ ما:  - 3

 تتفشى يف القطاع ا١تعٍت.
ضبط ا١تنافسة كاٟتفاظ على توازف السوؽ: تتم عن طريق تطبيق قانوف ا١تنافسة كرقابة السوؽ من ا١تمارسات ا١تنافية لو، باإلضافة إُف  - 4

نسبة لؤلسواؽ ا١تفتوحة جزئيا اٟتفاظ على التوازف بُت مبدأ ا١تنافسة ككاجبات ا١ترفق العاـ من خبلؿ اٟتفاظ على توازف السوؽ خصوصا بال
 للمنافسة. 
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 ٨تو تدر٬تيا يتجو اإلدارم القانوف لتطور ا١تستحدث ا١تسار بأف يتجلى اإلدارية كىكذا للقرارات
 طريق التنظيمي عن ٤تتواه تعميم كبا١تقابل اإلدارية للعقود "ا١تغلق" التعاقدم اإلطار عن التخلي
كمنها ٖتقيق ا٠تدمة العامة تلبية للحاجات  العامة بالسلطة ا١تتعلقة التقليدية القواعد تكريس
 .1العامة

 التدخل من هاٯتكن كذلك مألوفة بامتيازات غَت تتمتع عمومية سلطةك  اإلدارةحيث أف 
 معها ا١تتعاقد للطرؼ يكوف أف دكف بإرادهتا ا١تنفردة قانونية أكضاع كتنظيم ٖتديد طريق عن

 أماـ بأننا بالقوؿ كهبذا ٯتكن القوؿ السلطة ىذه يف مشاركتها التدابَت أك ىذه مناقشة يف اٟتق
 .2بذلك يوحي ال ا٠تارجي شكلها أف رغم تنظيمية قرارات إدارية

ا١تؤسسات العامة ذات الطابع اإلدارم أف تلجأ إُف التعاقد يف إطار عقود كبذلك ٯتكن 
إدارية كعقود االمتياز كالصفقات العمومية كغَتىا من العقود اإلدارية يف إطار القانوف العاـ مع 

تلبيات للحاجات العامة ٖتقيقا ٠تدمة عامة كاليت جاء  3متعاملُت متعاقدين )متعامل اقتصادم(
، ا١تتضمن تنظيم الصفقات العمومية كتفويضات ا١ترفق 15/247الرئاسي رقم  هبا ا١ترسـو

 .4العاـ
كعليو ٘تارس ا١تؤسسات العامة ذات الطابع اإلدارم كمرافق عمومية نشاطها يف       

االختصاص التنظيمي يف إطار القرارات اإلدارية أك العقود اإلدارية سواء كانت تقليدية أك 
 ستجدات اٟتداثة، حيث ٩تص ىذه األخَتة بنوع من التفصيل.إلكًتكنية ١تواكبة م

                                                           
ة راْتي أحسن، مبدأ تدرج ا١تعايَت القانونية يف النظاـ القانوين اٞتزائرم، أطركحة دكتوراه يف القانوف، ؾ ح ع إ، جامعة اٞتزائر، السن -1

 .539، ص 2005/2006اٞتامعية: 
2 - Voir:Dé laubadére (A), Venzia (G.CL) et Gaudemet (Y), traité de droit administratif, T1, 
15ème édition, LGDJ, Paris, 1999, p 44. 

أما صفة الطرؼ  ،ا١تعيار العضوم الذم ال ٮترج عن طرفاف ا١تصلحة ا١تتعاقدة كىو الطرؼ ا١تعنوم كا١تتمثل يف الدكلة.....اٍف جاء يف  -  3
قتصادم كغالبا ما يكوف شخصا من أشخاص القانوف ا٠تاص كما ّتدر ال كمتعام  (أك األشخاص)األخر أم الثاين يف الصفقة كىو الشخص 

الك بغية توحيد ا١تصطلح مع قانوف ا١تنافسة ذإُف "ا١تتعامل االقتصادم" ك  "ا١تتعامل ا١تتعاقد"اإلشارة إليو أف ا١تشرع عمد إُف تغيَت اٝتو من 
 .كالتوجو ٨تو اقتصاد تنافسي

، ا١تتضمن تنظيم الصفقات العمومية  كتفويضات ا١ترفق العاـ، ج ر عدد 16/09/2015ؤرخ يف ، ا١ت١15/247ترسـو الرئاسي رقم ا - 4
 .20/09/2015، الصادرة يف 50
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 :إبراـ العقود اإلدارية االلكترونية نشاط ذو طابع تنظيمي-2  
يشهد العاَف ثورة يف ٣تاؿ التكنولوجيا كظهور كسائل حديثة لبلتصاؿ كعلى رأسها 

يف نقل  أالنًتنيت فبفضل ما كفرتو االنًتنيت من خدمات متنوعة ذات إمكانيات متميزة
البيانات كجدت كسائل كآليات حديثة للتعبَت عن اإلرادة كإبراـ العقود اإلدارية كفقا إلجراءات 
كأساليب جديدة تبنتها ٥تتلف اٞتهات اإلدارية العامة رغبة منها يف مواكبة التطور اٟتاصل يف 

ة منها اإلدارية ٣تاؿ ا١تعلومات ٔتا ٮتدـ ا١تصلحة العامة كيضمن سَت كتطوير ا١ترفق العاـ خاص
مع احتفاظ اإلدارة بسلطات ٕتعلها يف مركز أقول من مركز ا١تتعاقد معها من جهة كمن جهة 
أخرل أف تضل حقوؽ ا١تتعاقد إتاه اإلدارة قائمة كإف تغَتت التقنيات كالوسائل اليت ٖتكم 

د تلك العبلقة كاستحداث آليات جديدة للدفع ٗتتلف عن تلك الوسائل القدٯتة كالنقو 
 .1اإللكًتكنية كالشيكات اإللكًتكنية

باإلضافة إُف ذلك فإف األطراؼ ا١تتعاقدة ٯتكنهم إثبات معامبلهتا بوسائل جديدة ال 
تعتمد على دعائم أك كسائط كرقية كإ٪تا على دعائم الكًتكنية حيث قامت ٥تتلف التشريعات 

يفي أم التكافؤ بُت الكتابة بإصدار قوانُت تقـو على مبدأ التنظَت الوظيفي أك ا١تعادؿ الوظ
كاحملررات اإللكًتكنية كالكتابة كاحملررات الورقية من حيث الوظائف كاالعًتاؼ ْتجية كبياف 
الشركط كا١تتطلبات البلزمة لذلك األمر الذم يستوجب إعادة النظر يف كثَت من ا١تفاىيم 

 ماـ إبراـ ىذه العقود.كالقواعد القانونية اليت أصبحت تعترب تقليدية لكن ال تشكل عائق أ
كعليو فإف انتشار القواعد التنظيمية داخل العقود اإلدارية التقليدية منها كاإللكًتكنية يف 
بدايتها قد شكلت " ثورة " حقيقة على مستول ا١تفاىيم كقادت الفقهاء إُف البحث يف 

بسبب ىذا العجز التصنيف النهائي للعقود اإلدارية بشكليها التقليدم كااللكًتكين دكف جدكل 
كاحملتول  2 الذم يكمن يف صعوبة التوفيق بُت قاعديت اٟترية التعاقدية )العقد شريعة ا١تتعاقدين(

اليت تضعها كاليت ٯتكن أف تعد٢تا  3-يف إطار دفًت شركط -التنظيمي) الشركط غَت ا١تألوفة
                                                           

، جامعة 2015، اجمللد الثاين، جواف 23بن رمضاف عبد الكرًن، ابراـ العقد اإلدارم اإللكًتكين ٣تلة اٟتقوؽ كالعلـو اإلنسانية، عدد  - 1
 .99ص  زياف عاشور باٞتلفة،

، ا١تتعلق بالقانوف ا١تدين، 20/06/2005، ا١تؤرخ يف 05/10، معدؿ كمتمم بالقانوف رقم 75/58من األمر رقم  106أنظر ا١تادة  - 2
 .955مرجع سابق، ص 

 دفًت الشركط: يعرؼ بعض الفقهاء يف مؤلفاهتم : - 3
رة عن كثائق إدارية كمكتوبة كمعدة مقدما تشتمل على شركط فحسب األستاذ عمار عوابدم: دفاتر الشركط اإلدارية ىذه ىي:"عبا      

من  العقود اإلدارية، شركط اإلبراـ ك االنعقاد كشركط التنفيذ"، أما حسب األستاذ ناصر لباد:"دفًت الشركط ىو دفًت ٭تتوم على التزامات كل
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ا لنظرية فعل اإلدارة دكف الرجوع للطرؼ ا١تتعاقد معها الذم يبقى لو طلب التعويض طبق
 األمَت(.

غَت أف ا١تشرع اٞتزائرم ٧تده  ٧تح يف مسايرة  كمواكبة ىذا التطور بوتَتة سريعة حيث 
حصر يف البداية اٞتوانب التنظيمية " االستثنائية " ضمن سياؽ أشكاؿ معينة من العقود 

غَت أنو  اإلدارية لكن نطاؽ تطبيقها كاف ٤تدكدا جدا كاعتربت ىذه القاعدة  كمبدأ تقليدم
سرعاف ما ٦تدده بسبب تدخل اإلدارة يف اٟتياة العامة كىو الطابع العاـ ا١تنتهج من 
االيديولوجية اإلدارية اٞتزائرية اٟتديثة اليت تتجو تدر٬تيا ٨تو البحث عن كسائل تنظيمية جديدة 

دم لئلدارة من أجل تقليص اللجوء التلقائي للقرارات اإلدارية ككدا تعزيز الدكر السلطوم كالقيا
، باإلضافة إُف االٕتاه إُف تكريس اٟتكومة االلكًتكنية كالتعامل االلكًتكين 1العامة من جهة

كالذم ٧تحت فيو نوعا ما من خبلؿ ا١تزج بُت األحكاـ التعاقدية كاألحكاـ التنظيمية 
د يعدال اذكا١تعامبلت االلكًتكنية خاصة منها ذات البعد االقتصادم كاليت ٭تتاج لتنفيذىا إُف اٗت
 .من القرارات اليت تؤدم إُف تغيَت يف التشريعات القائمة على مستول القوانُت كاللوائح

من جهة أخرل يف ٣تاؿ الضبط االقتصادم فإف ضبط ٣تاؿ القطاعات االقتصادية 
يكوف بطرؽ ٥تتلفة تظهر أ٫تية العقد يف أنو الوسيلة للدخوؿ إُف السوؽ من أجل خلق سوؽ 

ىت كلو كاف ذلك السوؽ يقـو أصبل على مبدأ التوازف بُت ا١تنافسة اٟترة كمبدأ تنافسية حرة ح
، ١تا ٘تتلك العقود من قيمة تنظيمية يف 2آخر فيمكن أف يكوف العقد كسيلة لتحقيق ىذا التوازف

ىذا اجملاؿ حيث أصبحت السلطة التنظيمية نابعة من العقد ذاتو كىذا ما يؤدم بنا إُف القوؿ 
عقد بدأت تتبلشى حيث أف ا١تسائل التنظيمية أصبحت ىي األصل كالتعاقد ىي بأف فكرة ال

 .3استثناء ٔتعٌت أف أساس ٦تارسة السلطة التنظيمية ىي العقد

                                                                                                                                                                          

لمناقشة" ك دفًت الشركط ىو من كسائل القانوف العاـ اليت الطرفُت كحقوؽ كل منهما كىو يعترب نصوص الئحة، ٤تددة بقرار إدارم غَت قابل ل
دارم، تعتمدىا اإلدارة يف إبراـ عقودىا كما أهنا من الشركط االستثنائية كغَت ا١تألوفة يف عقود القانوف ا٠تاص"، عمار عوابدم، القانوف اإل

"دفاتر الشركط بأهنا ٣تموعة من الوثائق ٭تاؿ  (Vedel)يل، كما عرفو الفقيو فود215، ص 1990ديواف ا١تطبوعات اٞتامعية، اٞتزائر، سنة 
تقنية إليها من جانب اإلدارة )حالة دفاتر الشركط العامة( أك ٖترر من جانبها  )حالة دفاتر الشركط ا٠تاصة( كٖتتوم االلتزامات اإلدارية كال

مهند  ،يغة ا١تكتوبة اليت تطلبها ا١تشرع يف نطاؽ الشراء العاـ"يف تكوين الص -كفقا لصريح النص القانوين -ألطراؼ العقد، كىذه الوثائق تساىم
 .431، ص 2005سوريا، اٟتليب اٟتقوقية،  ة، جامع٥01تتار نوح، اإل٬تاب كالقبوؿ يف العقود اإلدارية، ط

 .541راْتي أحسن، مرجع سابق، ص - 1
 .211ح ع س، جامعة ٤تمد خيضرة بسكرة، ص، ؾ 03عساكم عز الدين، العقد كوسيلة لضبط السوؽ، ٣تلة ا١تفكر، عدد  - 2
 .72مرجع سابق، صبن ٪تلة صليحة،  - 3
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 ٨تو - تدر٬تيا -تتجو اٟتديثة اٞتزائرية اإلدارية اإليديولوجية" بأف لقوؿكأخَتا ٯتكن ا
 ككذا ،"اإلدارية التلقائي للقرارات اللجوء تقليص أجل من جديدة تنظيمية كسائل عن البحث

تتجلى يف العقود اإلدارية الكبلسيكية كاٟتديثة  العامة لئلدارة كالقيادم السلطوم الدكر تعزيز
 1 كا١تستحدثة )االلكًتكنية(

 .ثانيا:المهاـ ذات الطابع التقني
ٔتا أف سلطات ٣تاؿ الضبط االقتصادم تندرج ضمن "سلطات اإلدارة الراشدة " أك 

 آلياتتفعيل  إُف كالتحوؿ االقتصادم التحرر ركائز من أساسية ركيزة اٟتوكمة"، كاليت تعترب"
السبلمة  لتحقيق ككسيلة أداة كوهنا عن فضبل كالطلب العرض عبلقات كترشيد السوؽ

، ٦تا يستدعي كجود ضبط يف طابعو التقٍت جنبا إُف جنب 2كالشركات كا١تنظمات للمشركعات
 دم لو. مع الطابع االقتصا

كبذلك يعرؼ الضبط التقٍت على أنو" ٣تموعة القواعد ا١تنظمة لقطاع اقتصادم معُت 
تسهر سلطة الضبط ا١تختص على احًتاـ تطبيقها، بأخذىا بعُت االعتبار اٟتياة ا٠تاصة لؤلفراد 

كمن أمثلة األىداؼ اليت تكتسي طابعا تقنيا حسب التعريف كاليت  كسبلمتهم كٛتاية البيئة"،
ى سلطات ضبط القطاعية لتحقيقها كاليت ٧تدىا يف اجملاؿ ا١تصريف، حيث تتوُف سلطة تسع

لؤلحكاـ  ضبطو على احًتاـ حسن سَت ا١تهنة، ٔتراقبة مدل احًتاـ البنوؾ كا١تؤسسات ا١تالية 
 إمكانيةالتشريعية كالتنظيمية ا١تطبقة عليها، كفحص استغبلؿ البنوؾ كا١تؤسسات ا١تالية مع 

يف ٣تاؿ الربيد  معلومة أك توضيح أك تربير تراه ضركريا يف سبيل أدائها ١تهامها، أما طلبها ألية
كا١تواصبلت تتوُف سلطة ضبطو منح ترخيصات االستغبلؿ كاعتماد ٕتهيزات الربيد كا١تواصبلت 

، كاليت تتعلق بتخطيط 3السلكية كالبلسلكية كٖتديد ا١تواصفات كا١تقاييس الواجب توفرىا فيها
، إعداد ا١تخطط الوطٍت للًتقيم كدراسة  كتسيَت كٗتصيص كمراقبة استعماؿ الذبذبات من اٟتـز

 .4طلبات األرقاـ كمنحها للمتعاملُت
                                                           

 .541راْتي أحسن، مرجع سابق، ص - 1
 الدار، ا١تعاصرة كالدكلية العربية األعماؿ بيئة يف الشركات كحوكمة اٟتسابات مراجعة شحاتة، السيد شحاتة،على عبد الوىاب نصر - 2

 .99ص ،2007/2006، سكندريةاإل جامعة التجارة، ؾ اٞتامعية،
شيخ أعمر يسمينة، توزيع االختصاص بُت ٣تلس ا١تنافسة كسلطات الضبط القطاعية يف القانوف اٞتزائرم، مذكرة ماجستَت يف القانوف،  - 3

 .29/ 27، ص 2008/2009فرع القانوف العاـ، ٗتصص القانوف العاـ لؤلعماؿ، ؾ ح، جامعة عبد الرٛتاف مَتة ّتاية، السنة اٞتامعية: 
احملدد لقواعد األمن ا١تطبقة على النشاطات ا١تنصبة على التجهيزات ، 10/12/2009، ا١تؤرخ يف 09/410ا١ترسـو التنفيذ رقم  - 4

 .2009 الصادرة لسنة ،73، ج ر عدد اٟتساسة



 االقتصادي تنظيم مجاؿ الضبط االقتصادي سلطات الضبطالسلطة التنفيذية  مشاركة : الثاني الفصل

221 
 

كاٞتدير بالذكر أف معظم سلطات ٣تاؿ الضبط االقتصادم عندما تقـو ٔتراقبة ا١تتعاملُت 
و احملافظة على البيئة االقتصاديُت كمساعدىم كتوجههم تقنيا بصفة دائمة ٖتاكؿ يف الغالب مع

 من أم ضرر قد يلحق هبا جراء ٦تارسة نشاط اقتصادم معُت.
 الحوكمة: ضوابط تكريس فكرة الضبط االقتصادي استجابة لمقتضيات :لثالثاالفرع 
إف النقلة النوعية اليت عرفها االقتصاد اٞتزائرم من اقتصاد موجو تسيطر فيو الدكلة على        

ج إُف اقتصاد حر من كل مظاىر التسيَت اإلدارم قريب من قانوف السوؽ،  ٥تتلف كسائل اإلنتا 
كتوجو مت ترٚتتو على ا١تستول ا١تؤسسايت من خبلؿ نقل جانب من امتيازات السلطة العامة 

 إُف سلطات جديدة مكلفة بضبط النشاطات االقتصادية.
 بوظيفتها الضبطية، سلطات ضبط اجملاؿ االقتصادم من مهاـ ترتبط إف ما تتمتع بو       

 الّدكلة ىياكل تأىيل كإعادة باإلصبلح أساسا تعلقها عن أف ينفصل ٯتكن ال ٬تعل من ظهورىا
كعليو فإف  الّليرباِف الّنظاـ تطور مع بالتكّيف يسمح ٔتا للحوكمة، ا٠تاصة استجابة للمقتضيات

 طلباهتا.قانونية ١تت استجابة كوهّنا للحوكمة ٘تثل الوجو اٞتديد ىذه السلطات
كما أنو يف كقت أصبح فيو من الضركرم إعادة النظر يف كظائف الدكلة كتكييفها        

بصورة جديدة تتأقلم مع التطورات الداخلية كا٠تارجية، ليربز دكر الدكلة من الدكلة ا١تسيطرة إُف 
ادية الدكلة الضامنة، كأصبحت بذلك السلطات اإلدارية ا١تستقلة الفاصلة يف ا١تواد االقتص

، كما زاد من فعاليتها اٟتوكمة 1كا١تالية العمود الفقرم للضبط االقتصادم يف ٥تتلف القطاعات
 كأداة إلنعاش االقتصاد.

فمع هناية الثمانينات شاع استعماؿ مصطلح اٟتكم الراشد يف الوقت الذم أصبح فيو      
ن الصعوبات، مت تشخيصها تطبيق برنامج التعديل ا٢تيكلي يف العديد من الدكؿ يطرح العديد م

آنذاؾ من طرؼ ا٠ترباء على أهنا اخطاء يف تسيَت الشؤكف العامة، بسبب غياب الشفافية يف 
  .2تسيَت أمور الدكلة، كالذم تزامن مع فشل برنامج التعديل ا٢تيكلي يف العديد من الدكؿ

                                                           
 .01عجركد كفاء، دكر اللجنة ا١تصرفية يف ضبط النشاط البنكي يف اٞتزائر، مرجع سابق، ص - 1
بن ٟتسن ا٢توارم، التنمية من خبلؿ اٟتكم الراشد ك٤تاربة الفساد، ا١تلتقى الوطٍت حوؿ االصبلح اإلدارم كالتنمية االقتصادية يومي  - 2

 .03، ا١تركز اٞتامعي ٜتيس مليانة، ص03/04/12/2006
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 سعرف التامن مصطلحات اٟتكم الراشد الذم ظهر يف فرنسا يف الق تعترب اٟتوكمة      
OCDEعشر كمرادؼ ١تصطلح اٟتكومة حسب تعريف منظمة التعاكف كالتنمية االقتصادية 

1 ،
، أصبح مرادؼ للتسيَت اٞتيد أك األسلوب الذم يتم بو 2كقد تعددت تعريفات اٟتكم الراشد

 إدارة موارد الدكلة االقتصادية كاالجتماعية هبدؼ ٖتقيق التنمية.
يديولوجية اللربالية اٞتديدة ىي يف األصل استجابة جملموعة كعليو من منطلق أف اال     

الذم يشكل مقومات  3معينة من قواعد التنظيم اإلدارم، أك باألحرل االصبلح اإلدارم
                                                           

ة ا١تستدامة يف الوطن العريب من خبلؿ ، كماؿ رزيق، التنمي12عشاش حفيظة، سلطات الضبط االقتصادم يف اٞتزائر، مرجع سابق، ص  - 1
 ، أنظر أيضا:http.www.ulum.38htm  ،10/05/2007اٟتكم الصاٌف كالدٯتقراطية، بتاريخ 

«Rapport de synthèse», in OCDE, Les autres visages de la gouvernance publique : Agences, 
autorités administratives et établissements publics, Paris, OCDE, 2002, p. 30, PILICHOWSKI 
Elsa, «Le choix d’une forme différenciée d’organisation pour l’action des pouvoir publics-dont les 
autorités administratives indépendantes sont l’expression, est un instrument de gestion et 
d’amélioration de la gouvernance». 

يف دراسة لو عن األزمة االقتصادية حيث عرفو بأنو "٦تارسة  1989أكرد البنك الدكِف مصطلح "اٟتكم الراشد" كألكؿ مرة يف أدبياتو عاـ  - 2
كباختيار  بأنو "عملية التسيَت كاإلصبلح ا١تؤسسايت ا١تتعلق باإلدارة 1992السلطة  السياسية إلدارة الشؤكف ا٠تاصة بالدكلة"،كما عرفو سنة 

ُف السياسات كٖتسُت مستول التنسيق كتقدًن ا٠تدمات يف ا١ترافق العمومية، باستخداـ األساليب السلمية كركح ا١تسؤكلية كالشفافية للوصوؿ إ
كالتطبيق، مذكرة بلخَت أسيا، إدارة اٟتكمانية كدكرىا يف ٖتسُت األداء التنموم بن النظرم  نتائج األىداؼ ا١تسطرة كٖتقيق التنمية ا١تستدامة"،

، كما عرفو 36، ص2009اٞتزائر، ماجستَت يف العلـو السياسية، فرع رسم السياسات العامة، كلية العلـو السياسية كاإلعبلـ، جامعة 
لة يف التسيَت صندكؽ النقد الدكِف "بأنو الطريقة اليت تسيَت هبا السلطة ا١توارد االقتصادية كاإلجتماعية ٠تدمة التنمية كذلك بإستخداـ طرؽ فعا

تعريف ىيئة األمم ا١تتحدة بأنو "٦تارسة السلطات االقتصادية كالسياسية كاإلدارية إلدارة شؤكف  يف أقل التكاليف كٖتقيق أكرب ا١تنافع، كما جاء
عن مصاٟتهم ك٦تارسة  اجملتمع على كافة ا١تستويات، كيضم اآلليات كا١تؤسسات كالعمليات اليت من خبل٢تا يستطيع األفراد كاٞتماعات التعبَت

، أما ا١تشرع اٞتزائرم لقد أكرد تعريف اٟتكم الراشد يف القانوف رقم 38حقوقهم القانونية كالوفاء بالتزاماهتم كحل خبلفاهتم، ا١ترجع السابق، ص
توبة كاليت أصبحت ا١توضوع أنو: "٣تموعة القواعد ا١تكتوبة كغَت ا١تكا١تتضمن القانوف التوجيهي للمدينة  2006فيفرم  20ا١تؤرخ يف  06/06

يف ا١تادة الثانية فهو اٟتكم الذم ٔتوجبو ،  أما احملبذ كاحملفز يف الكثَت من اللقاءات الوطنية كا١تؤ٘ترات كالورشات العلمية إضافة إُف الرأم العاـ"
 اٟتديثة الدكلة مفهـو أف ظهور إال ،43، صا١ترجع السابقتكوف اإلدارة مهتمة بانشغاالت ا١تواطن كتعمل للمصلحة العامة يف إطار الشفافية، 

 اٟتوكمة كلمة كانت ىذا اإلطار كيف مفهـو اٟتكم الراشد، عن مفهـو اٟتوكمة استقبلؿ أدل إُف السلطة، حوؿ الفكرية كتطور للتصورات
الشأف العاـ  لتسيَت ا١تناسبة الطريقة نع كمصطلح يعرب الراشد اٟتكم كيف ا١تقابل اعترب ا٢ترمي، ا١تركزم النظاـ ذات السلطة بفكرة أكثر ترتبط
 العلـو السياسية، يف ماجستَت مذكرة اٞتزائر، يف اٟتكم لًتشيد النظاـ االنتخايب إصبلح الرزاؽ، عبد مسألة السلطة، سويقات عن بعيدا

 .16ص ، 2010 قسنطينة، اٞتزائر، رشادة كدٯتقراطية جامعة ٗتصص
ا١تصطلح على أف اٞتهاز اإلدارم كحدة كاحدة كمتكاملة، كفكرة االصبلح فيها مشولية نظرا الرتباطها  االصبلح اإلدارم:"يدلل الفهم هبذا - 3

رل بكلية اٞتهاز اإلدارم كبا٠تطط التنموية الشاملة، كما أف للمصطلح مضامُت تلقائية تشمل اٞتوانب السلوكية كالًتاكم كاالستمرارية، كأخ
جراءات كا٢تياكل التنظيمية، كما يشمل أيضا ضمن ما يشمل عملية التطوير كالتحديث كالتنمية  كليس كصفية تشمل القوانيُت كاألنظمة  كاإل

ت العكس، حيث يعٍت ا١تدلوؿ اللفظي كالضمٍت لئلصبلح هبذا الفهم اصبلحا كتقوٯتا كٖتسينا لؤلكضاع الراىنة كتطويرا ٢تا، كارتباطا بطموحا
جودة يف النظاـ اإلدارم لتحسينها كتطويرىا معتمدا ا١تنظور ا١تستقبلي للجهاز ك٤تافظا على األصل مستقبلية فهو يقـو على قواعد كسلوكات مو 

، 1986، ا١تنظمة العربية للعلـو اإلدارية، 01ك٣تددا كمطورا لو"، ناصر ٤تمد الصائغ، اإلدارة العامة كاالصبلح اإلدارم يف الوطن العريب، ط
 .786ص
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كمقتضيات اٟتوكمة، كصوال إُف ٖتقيق ما يسمى "اإلدارة العامة اٞتديدة"، نظرا لتغَت يف 
طور علم اإلدارة من جهة أخرل، ْتيث َف تعد كظائف الدكلة كبنيتها ا١تؤسساتية من جهة كت

الدكلة كحدىا الفاعل الرئيسي يف صنع كتنفيذ السياسات العامة بل أصبح ىناؾ فاعلوف 
آخركف، أم أف مرتكز اٟتوكمة يقـو على ا٠تضوع يف نطاؽ كاسع لضوابط ينبغي االعتماد 

 الدكلة.عليها يف خضم االصبلحات الشاملة عضويا ككظيفيا يف إطار ٖتوال 
تتعدد ىذه الضوابط كأ٫تها متطلبات الكفاءة كالفاعلية، االتصاؿ ا١تباشر باحمليط 

 كا١تشاركة، عدـ ٖتيز اإلدارة كالشفافية.
 l’efficacité .أوال:الكفاءة والفاعلية

كتعٍت أف تكوف ا٠تطط كالربامج قادرة على ٖتقيق أىداؼ التنمية بالتوظيف األمثل 
يت تتجلى من خبلؿ تسيَت اإلدارة العامة بكفاءة كفاعلية، كىي من ، كال1للموارد ا١تتاحة

ا١تتطلبات الضركرية كاألساسية للحوكمة على اعتبارىا أهنا احملرؾ التنمية االقتصادية كاالجتماعية 
من خبلؿ تبسيط الشكليات اإلدارية للتخفيف من البَتكقراطية كخلق جو مشجع لبلستثمار 

ح الشامل للمبادئ التقليدية للتنظيم كاٞتهاز اإلدارم القائم على كىذا ال يؤتى إال باإلصبل
منطق البَتكقراطية. اليت تنزع إُف معارضة التغيَت كتتجو ٨تو االلتزاـ باألعراؼ كاأل٪تاط اليت 

 .2درجت عليها
كما أف ٤تاكلة الدكؿ النامية لنقل األطر كا١تفاىيم كاألساليب االدارية من الدكؿ 

يعتمد على التقليد كيتجاىل العوامل االجتماعية كالسياسية كاالقتصادية ذات  ا١تتقدمة نقبل
التأثَت العميق يف اإلدارة، كما يتجاىل ا٠تصائص ا١تتعلقة بالنظاـ اإلدارم السائد ال ٯتكن أف 

، ماَف تتم يف إطار ٖتوالت الدكلة ككل كاالستجابة ١تتطلبات احمليط 3تكوف ٤تولة ناجحة
ئتها، غَت أنو كمع بداية التسعينات بدأت ىذه ا١تفاىيم تتغَت، ْتيث برزت آراء كالتكييف مع بي

تنادم كتدعو إُف إعادة أداء الدكلة لوظائفها بكفاءة كفاعلية أعلى كاألخذ بعُت االعتبار 

                                                           
، ص 2001، مصر،  أكت 05، السنة 56عن مركز ا١تعلومات كدعم اٗتاذ القرار، ٣تلس الوزراء، عدد التقرير الشهرم الذم يصدر  - 1

04. 
جعفر ا١تفيت، النماذج البَتكقراطية كاإلصبلح اإلدارم، ا١تؤٙتر العلمي السنوم األكؿ للمنظمة العربية للعلـو اإلدارية عن التنمية  ؿكما  - 2

 .187، ص 1978ديسمرب  19إُف  16دارة العامة، الرياض، من اإلدارية يف الوطن العريب، معهد اإل
لس أسامة عبد الرٛتاف، البَتكقراطية النفطية كمعضلة التنمية، مدخل إُف دراسة إدارة التنمية يف دكؿ اٞتزيرة العربية ا١تنتجة للنفط، اجمل - 3

 .149، ص 1982الوطٍت للثقافة كالفنوف كاألدب، الكويت، 
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كّتدية األدكار اٞتديدة للدكلة الضابطة اليت يكوف تقدًن ا٠تدمات فيها كفق آليات اقتصاد 
 السوؽ.

السريعة  الّتطورات مواكبة تقتضي العامة اإلدارة يف كالفعالية الكفاءة متطلبات أف كما
 لبلستقبللية ضمانات أكرب إعطاء يف ساىم باعث أىم كىذا كالقانوف، اٟتقّ  ١تتطلبات دكلة

العامة من خبلؿ  اإلدارة على ٘تارسها اليت التأثَتات عن لفصلها يف ٤تاكلة السلطة السياسية عن
ف كسيادتو كأحد خصائص اٟتكم الراشد بأسلوب علمي كمتخصص، كما أف حكم القانو 

 جديدة مؤسساتية آليات على االعتماد يقتضي الّضابطة إُف الدكلة الدكلة ا١تتدخلة من االنتقاؿ
للّضبط تضمن استمرارية للتقدـ كاالزدىار كالتطلع الدائم إُف تعزيز مفهـو التنمية كالتنمية 

عمل على االلتزاـ بتوظيف ا١توارد الوطنية بالصورة السليمة كالواضحة لكل ا١تستدامة كىي اليت ت
 االحتياجات لتلبية كايف غَت الّتقليدية اإلدارة تعتمده الذم خضم أف األساس يف أفراد اجملتمع،

كٛتاية اٟتريات. نظرا عدـ قدرة مؤسسات الدكلة التقليدية على مسايرة ىذا التطور من  اٞتديدة
 .1بلءـ تدخبلهتا يف كثَت من القطاعات كاجملاالت اليت تعد ٣تاالت حساسةخبلؿ عدـ ت

كالّسرعة  الكفاءة يليب ال العامة لئلدارة الكبلسيكي الّتنظيم فإف ذلك على كعبلكة
 البناء ا١تؤسسايت آخر فإف كبتعبَت كا١تالية، االقتصادية األنشطة على اإلشراؼ يتطلبها اليت

 مواجهة يف كالّسرعة الفعالية ا١تركنة تتطلب لتدخبلت االستجابة ىعل قادر يعد التقليدم َف
ا١تالية، نظرا  كاألدكات الّتسيَت كأساليب كالّتقنيات األسواؽ كالعلـو تعرفها اليت الّتطورات السريعة

لتخلف القواعد الرٝتية اٞتامدة بطبيعتها عن مبلحقة التطورات ا١تتتالية، خاصة منها االقتصادية 
 2 ة.كالتقني

غَت أف اإلدارة اٟتكومية االقتصادية مثل القطاع ا٠تاص، قادرة على التكيف مع ركح       
العصر كإعادة اخًتاعها نفسها من حُت ألخر، كأف العاملُت يف اٟتكومة ليسوا ىم أساس 
ا١تشكلة ا١تتمثلة يف تراجع االنتاج كا٠تدمات، كلكن النظاـ اإلدارم ىو السبب الرئيسي يف 

فمعظم ا١تشاكل اإلدارية اليت تواجو اإلدارية يف العصر اٟتديث ليس بسبب اإلدارة ذلك، 
 .3اللربالية أك اإلدارة احملافظة، كإ٪تا بسبب افتقاد تلك اإلدارة إُف الفاعلية كالكفاءة

                                                           
 .48السلطات اإلدارية ا١تستقلة يف الدكلة الضابطة، مرجع سابق، ص  خرشي إ٢تاـ، - 1
 .13عشاش حفيظة، سلطات الضبط االقتصادم يف اٞتزائر، مرجع سابق، ص  - 2
ذىبية اٞتوزم، اٟتكم الراشد كجودة مؤسسات التعليم العاِف يف اٞتزائر، أطركحة دكتوراه يف علـو التسيَت، ؾ ع إ ك ع ت كع ت،  - 3

 .95، ص 2012/2013، السنو اٞتامعية: 03اٞتزائر  جامعة
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التنفيذية  السلطة كبا٠تصوص عموما الكبلسيكية الدكلة أجهزة تدخل بنمط فمقارنة      
 خبلؿ السرعة اليت من كذلك معتربة بفعالية ا١تستقلة اإلدارية السلطات تدخل يتميز كالقضاء،

 اليت كاإلجراءات االلتزامات كل من ٕتردىا بسبب السلطات، ىذه ظل يف تواجو هبا ا١تسائل
ا١تستقلة  السلطات مهاـ يف األخَتة ىذه تدخل كعدـ ا٢تيئات الكبلسيكية تدخل طرؽ تثقل

 تتضح عندما تتدخل ا١تستقلة السلطات أف إُف ا القانوف، باإلضافةإال يف اٟتدكد اليت حددى
 النزاعات يف تفصل كما بسيطة، قواعد سَت ذلك يف متبعة مباشرة الكايف بالشكل ا١تسائل ٢تا

 .1القضاء أماـ األمر عليو ىو ٦تا أكرب كمركنة بسرعة اٞتزاءات كتوقع
 دائرة من الّتقليدية اإلدارة إقصاء يقتضي كالفعالية الكفاءة فعامل األساس كعلى ىذا      

 للخربة إُف افتقارىا بالّنظر الّضبطية بالوظائف للقياـ مؤىلة لكوهّنا ليست الّضبط االقتصادم،
ك ا١تؤىبلت، يف مواجهة معطيات تقنية أكثر تعقيدا، فاإلدارة التقليدية ٕترم يف كل مرة تفويضا 

ر نشاطها خصوصا من خبلؿ بعض ا١تعايَت اليت ال للسلطات ٣تاؿ الضبط االقتصادم، كاليت ٯت
ٗتضع للتصنيفات التقليدية لئلدارات إضافة إُف أف إنشائها مرتبط أساسا باٟتاجة إُف 

، لذا فقد غَت الضبط من لباسو التقليدم القدًن كأصبح يعرب عن رؤيا 2التخصص كا٠ترباتية
 .3يف التطورات اٟتاصلة فيوجديدة لدكر الدكلة تتكيف أشكاؿ تدخبلهتا يف اجملتمع 

 ٘تكُت أداء يفرض ، العامة اإلدارة العاـ أك الّتسيَت كفعالية كفاءة فإف كعلى ىذا      
أف  جهة، كما من الشأف ىذا خصوصية ا١تهمة يف بسبب الّدكلة يف جهاز الوظيفة الّضبطية

 سريعة ٖتوالت هدتش اليت القطاعات يف تتطلب ا٠تربة فهي عادية إدارية ليس ٔتهمة الّضبط
، ١تواجهة 4أخرل جهة من على ا١تستول العا١تي اليت ٖتدث يف األسواؽ ا١تالية للتغَتات كالحقة

قصور التنمية االقتصادية عن ٖتقيق الفاعلية كعجزىا عن ٖتقيق ا١تستول ا١تناسب من الكفاية، 
جمهور كيتحقق ذالك من خبلؿ قدرة سلطات الضبط على االشراؼ على تقدًن خدمات لل

ذات جودة عالية مع إدارة رشيدة للموارد. ألف اإلدارة الفعالة تستطيع أف تساىم يف النمو 
 . 5ك٤تاربة الفقر كتقدًن ا٠تدمات كاستغبلؿ ا١توارد بأقل تكاليف

                                                           
 .70خرشي إ٢تاـ، السلطات اإلدارية ا١تستقلة يف الدكلة الضابطة، مرجع سابق، ص  - 1
 .09، ص 2001لسنة  01السلطات اإلدارية ا١تستقلة، ٣تلة إدارة، عدد  ،لباد ناصر - 2
 .49ضابطة، مرجع سابق، ص خرشي إ٢تاـ، السلطات اإلدارية ا١تستقلة يف الدكلة ال - 3
 .13عشاش حفيظة، سلطات الضبط االقتصادم يف اٞتزائر، مرجع سابق، ص  - 4
 .82ذىبية اٞتوزم، مرجع سابق، ص  - 5
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 مستول ٖتسُت القائم على فكرة الضبط، على العمومي للتسيَت اٞتديد ا١تفهـو كيقـو     
 استغبلؿ ا١توارد ترشيد ككذا فيها التسيَت إصبلح أ٪تاط خبلؿ من ميةالعمو  ا١تؤسسات يف األداء

 تسيَت قواعد ٤تاكاة على طياتو يقـو يف اٞتديد االٕتاه الذم ٭تملو ىذا فالتغيَت العمومية،
 العمومي التسيَت يف مفهـو الواقع السوؽ، رغم أف كآليات ا٠تاصة االقتصادية ا١تؤسسات

 أك ٭تتوم بدايتو منذ كاف بل متناسق، بط، َف يكن ٯتثل مذىباٞتديد القائم على فكرة الض
 يأخذ كما ٥تتلف الدكؿ يف اإلصبلحات يطبع للتوجو الذم كفقا يشمل عناصر متغَتة

  .٥1تتلفة مضامُت
  Proximité et participation .ثانيا:االتصاؿ المباشر بالمحيط والمشاركة

 كل من الدكلة كالسوؽ جدال كاسعا يف الدكؿ تربز أ٫تية استجبلء طبيعة العبلقة بُت     
النامية خاصة فيما يتعلق باٟتدكد الفاصلة بُت اإلدارة االقتصادية التقليدية كبُت القرارات 

 الّتقليدم ا١تؤسسايت الّتنظيم حيث يتميز ،االقتصادية كبُت الفواعل االقتصادية داخل الدكلة
كبُت  باالقتصاد الّصلة القرارات ذات باٗتاذ تصةاإلدارة ا١تخ تفصل بُت  اليت ببعد ا١تسافة

 جهة. من بالقرار ىذا ا١تخاطبُت
ا١تنظومة  صعيد على القرار صنع مراكز ىو تشتت ثانية جهة أف ا١تبلحظ من كما        

 القواعد لوضع يتدخل ا١تشرّع حيث الفاعلُت كا١تعنيُت هبا، مشاركة كعدـ الّتقليدية ا١تؤسساتية
 العمومية اإلدارة كتتدخل للّنص التشريعي، التطبيقية الّنصوص الّتنفيذية السلطة كتضع العامة،
 القاعدة كضع يف تساىم القضائية اليت تدخل اٞتهات باإلضافة إُف القانونية، النصوص لتطبيق

 الّنصوص. تأكيل طريق عن القانونية
يا التميز بُت ٣تاؿ كل بينها، كمع مركر الوقت أصبح ضركر  ربط أك تواصل أم دكف ىذا      

منها، كالسيما أف األمر انتقل من اٟتديث عن ٣ترد كظيفة إُف اٟتديث عن اختصاص 
كعدـ  التشّتت يؤدم إُف ، ٦تا2كصبلحيات ٘تلكها سلطة مقابل سلطة أخرل مستقلة عنها

 على سلبا عن ٥تػتلف ىذه ا١تؤسسات ٦تا يؤثر الصادرة القرارات كاالنسجاـ بُت التماسك
االقتصادية. خاصة كأف ىذه القواعد تصاغ يف شكل قواعد صارمة،  للمنظومة سار الصحيحا١ت
 على اٞتديدة الّلربالية أنصار يؤكدّ  ْتيث تتطلب االتصاؿ ا١تباشر كا١تشاركة، حُت أف اٟتوكمة يف

                                                           
 يف ماجستَت مذكرة بسكرة، خيضر ٤تمد جامعة حالة دراسة العاِف، ميلالتع قطاع يف اٞتديد ميو العم التسيَت ية٫تأ ى،للي عيسى نب - 1

 .49/50ص ،2005/2006السنة اٞتامعية:  بسكرة،جامعة  مي،و العم التسيَت
 .11ىريش سهاـ، ، مرجع سابق، ص  - 2
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 ذهإليهم ى توجو من ا١تعايَت كبُت اٞتهات ٓتلق تتكفل بُت ا٢تيئات اليت كالّتنسيق الرّبط أ٫تية
 ، من خبلؿ قواعد تشاركية مرنة.1األخَتة

فإذا كانت اٟتكومة تشَت إُف ا١تؤسسات الرٝتية للدكلة كاليت يف ظلها تتخذ القرارات       
يف إطار إدارم كقانوين ٤تدد كتستخدـ ا١توارد بطريقة ٗتضع للمساءلة ا١تالية، فإف اٟتوكمة 

خرل عامة كخاصة كمستقلة لتحقيق نتائج تشتمل يف ذلك على اٟتكومة باإلضافة إُف ىيئات أ
     .مرغوبة

على  تتكفل اليت األجهزة ببُت ٥تتلف الّتقليدية اإلدارة يف رابط عضوم كوف غياب       
 الّصعب من بالتاِف ٬تعل ذلك، عن للمشاكل الّناشئة كتطبيقها كحل بالّنطق با١تعايَت التواِف

 كالبيانات ا١تعطيات تشكل ا١تتطلبات ىذه ثلم رغم أف للتّدخل، كفعاؿ ثابت تقدًن تكييف
 تأطَت عملية يف التدخلية كا١تشاركة تنوع األجهزة يؤدم إُف ما االقتصادم للقانوف األساسية
 .2االقتصاديُت الفاعلُت

 ىذه مثل ٦تارسة االتصاؿ ا١تباشر باحمليط كا١تشاركة الفعالة، كاليت تفرض مقتضيات لكن
 أف كما ضبطو، على تسهر الذم بالقطاع كثيقا ارتباطا رتبطةم ىياكل من قبل االختصاصات

 مع كمشاركة كثيقة كاتصاالت ضبطو الواجب بالقطاع الوثيقة أيضا ا١تعرفة يتطلب الّضبط
كبُت الوسط كا١تخاطبُت  ما بُت ا٢تياكل كالّتنسيق ا١تشاركة إُف عملية ٭تتاج الذم األمر ٦تثليها،

بسَت  الصّلة ذات القرارات كتصادـ انفجار عمليات الناتج عنا٠تلل  يؤدم إُف ٕتاكز ما فيو،
 .3السوؽ

إدارة  يف ا٠تاص القطاع إشراؾ اٟتاِف الوقت يف أصبح كمن أمثلة تطبيقات ا١تشاركة أف     
 جهة، من االقتصادم كالنمو أنشطتو بُت كالقوية اال٬تابية العبلقة نتيجة ضركرينا أمرنا اٟتكم
 الدكؿ بعض يف العاـ القطاع استثمارات كإنتاجية كفاية على ة استثماراتوكفاية كإنتاجي كلتفوؽ

 .4أخرل جهة من

                                                           
 .14عشاش حفيظة، سلطات الضبط االقتصادم يف اٞتزائر، مرجع سابق، ص  - 1

2 - ZOUAÏMIA Rachid, «Les autorités de régulation indépendantes face aux exigences de la 
gouvernance », op, cit, p 17 

 .14عشاش حفيظة، سلطات الضبط االقتصادم يف اٞتزائر، مرجع سابق، ص  - 3
(، أطركحة دكتوراه 2000/2010شعباف فرج، اٟتكم الراشد كمدخل حديث لًتشيد االنفاؽ العاـ كاٟتد من الفقر، دراسة حالة اٞتزائر ) -4

 .24، ص 2011/2012، السنة اٞتامعية:  03ع ت، جامعة اٞتزائر يف العلـو االقتصادية، ٗتصص نقود كمالية، ؾ ع إ ك 
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 l’impartialité.ثالثا: عدـ التحيز
أداء  أثناء العمومية اإلدارة يف اٟتوكمة لقياس خاصا معيارا ماإلدار  الّتحيز عدـ يعترب

 على يفرض األخَتة ىذه مارسةالّضبطية، فم الوظيفة ٔتا فيها العامة ا١تهاـ كٖتقيق ا١تصلحة
 أف للحريات الفردية، كما هتديد مصدر يشكل فالّتحيز ،1عدـ الّتحيز الكيانات العامة

 يضمن ال اٟتكومة على مباشر بشكل تعتمد اليت ا١تتزايد كا١تفرط لئلدارة الكبلسيكية الّتسييس
 بالّنظر يتجسد الّتقليدية دارةاإل ٖتيز أف كما كا١تصداقية ٨تو اٞتهات الفاعلة يف السوؽ الّنزاىة

 يف ٬تعلها الّضيقة، ٦تا كالسياسية اٟتزبية بالّنزاعات كتأثرىا السلطة الّتنفيذية إزاء تبعيتها إُف
 الّدكلة فيها تتواجد اليت الّنشاطات يف السيما غَت حيادية إتاه األعواف االقتصاديُت كضعية

ـ دٯتقراطي حقيقي مرتبط بوجود ٣تتمع مشبع ، خاصة مع غياب نظا2العمومية ٔتؤسساهتا ٦تثلة
بالوعي كالشعور الدٯتقراطي كتوافر آليات نظاـ حكم دٯتقراطي تصنع اٟتدكد ما بُت ىو مدين 
كمصاٌف اقتصادية عامة كبُت أىداؼ سياسية ٕتعل ا١تواقف كاالنتماءات كالتحالفات السياسية 

 تتغَت على ٨تو سريع ٨تو ا١تصلحية.
 اٟتكومة، أعضاء هبا يتمتع اليت احملدكدة نظاـ العهدة يف ٧تد التحّيزأخرل  زاكية كمن
 أف من ا١تفركض ْتيث التزاماهتم، استمرارية كال مصداقية ال بضماف يسمح ٢تم كىو ما ال

 مع ا١تنتهجة تغيَت السياسة على تشجعهم انتخايب طابع ذات يسعى ىؤالء إُف ٖتقيق أىداؼ
 كاالجتماعية اٞتديدة، مث ٯتيل ىؤالء لصاٌف االقتصادية اتمع السياس للتكيف الّزمن مركر

 إتاه احملسوبية كسياسية االنتخابية الضغوط ذات ا١تدل القصَت كذلك بسبب السياسات
 .3العمومي القطاع مؤسسات

 فيكوف الزمنية، الّتناقضات مصدر ىذه أيضا السياسية الّتغَتات تكوف أف ٭تدث كما     
 من االقتصاد ٖترير بعملية يتعّلق فيما كرسم أىداؼ ٥تتلفة السلطة قاليد١ت جديدة تلقي حكومة
 منتهى يف األعواف ضمنو الذم ينشط القانوين اإلطار كجعل العملية استمرارية شأنّو تدمَت

 .4للببلد العليا للمصاٌف كا١تهدد لبلستثمار اإلهباـ كعدـ االستقرار ا١تعيق

                                                           
 .09، مرجع سابق، ص 1996، ا١تتضمن تعديل دستور 16/01القانوف"، القانوف رقم  يضمنو اإلدارة ٖتّيز "عدـ 25 تنص ا١تادة - 1
 .15عشاش حفيظة، سلطات الضبط االقتصادم يف اٞتزائر، مرجع سابق، ص  - 2

3  - SATAWORNSEELPORN Jait, «L’administration et son impartialité: Question sur le 
fondement », 2010, En linge : www.admincourt.go.th/ 

 .15عشاش حفيظة، سلطات الضبط االقتصادم يف اٞتزائر، مرجع سابق، ص   - 4
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انونية كتنظيمية مستقرة تصنع أمن قانوين يكرس كىذا يأيت من خبلؿ خلق أطر ق     
العدالة كعدـ التحيز كيتضمن أنظمة تتمتع بوجود آليات الرقابة كالشفافية يف أعما٢تا ال تكوف 
عرضة لًتكيز السلطة كال لتحيزىا، كلن يتم حدكث تغَتات قانونية كتنظيمية متكررة هبا، كىو ما 

ة كتنفيذ القوانُت كاللوائح السياسية بشكل سريع يؤدم إُف زيادة قدرة اٟتكومة على إدار 
 . 1كمتسق، كبالتاِف خلق مناخ جذاب لبلستثمار

 تدخبلت كعدـ التحيز يف  اٟتياد ضماف عن البحث كيف األخَت ٯتكن القوؿ أف      
الكبلسيكية،  الدكلة غَت أجهزة أخرل ىيئات عن البحث يف اٞتوىرم السبب كاف الدكلة
 كالسلطة اإلدارية، السياسية السلطة مواجهة يف الشديد اٟتذر عن نإتا لكذ يكوف أف كٯتكن
 ىذه كتعسف ٖتكم ضد الشخص ٛتاية فكرة إُف سببو كيرجع باٞتديد اٟتذر ليس كىذا

 .2األخَتة
 la transparence.رابعا: الشفافية

 هتمةا١ت اٞتهات استمالتها اليت اٟتديثة ا١تصطلحات من كاحدة الشفافية تعترب      
 منهج كإطبلعو كعلى للمجمهور اإلفصاح ضركرة تعبَتا عن العاَف يف الفساد ٔتكافحة

 اٟتد بغية كحوكمات، القائمُت عليها من رؤساء قبل من الدكلة إدارة ككيفية العامة، السياسات
 .3بالغموض كيتم معلن غَت من كل

 ا١تبادئ من العامة الشؤكف إدارة يف  -كاإلدارية السياسية- الشفافية"  أضحى"مبدأ      
 ٤تدكد ك٤تصور استثناء ٣ترد السرية كأصبحت أنظمة الدكؿ، كافة عليها اليت تقـو األساسية

 ككظائف أنشطة كافة كيسود الذم ٬تب أف ٭تكم عاـ، كمبدأ لصاٌف الشفافية يـو بعد يوما
 ىرية للتنميةاٞتو  كا١تقومات الشركط تكوف أحد فهي كجهازىا اإلدارم، اٟتكومة ك أعماؿ
 لبناء السبيل لكوهّنا للحوكمة أساسي اجملاالت التنموية، كعنصر كافة يف كا١تستدامة الشاملة

 يعزز ما الّنظم، كتطبيق القوانُت احًتاـ دائرة ٠تارجها بتوسيع التوجو قبل اإلدارة داخل الثقة
ما  اإلدارية ا١تعامبلت ةكصح الذىنيات نتيجة لعقبلنية تتشكل فالشفافية الّشرعية، ك٭تقق الثّقة
 ، ألف اٟتصوؿ على ا١تعلومات يعترب إحدل ا٠تطوات ا٢تامة يف طريق الوصوؿ إُف4للقناعة ٬تر

                                                           
 .05لوزراء ا١تصرم، مرجع سابق، ص التقرير الشهرم الذم يصدر عن مركز ا١تعلومات كدعم اٗتاذ القرار، ٣تلس ا - 1
 .68خرشي إ٢تاـ، السلطات اإلدارية ا١تستقلة يف الدكلة الضابطة، مرجع سابق، ص - 2
 .79ذىبية اٞتوزم، مرجع سابق، ص  - 3
 .16عشاش حفيظة، سلطات الضبط االقتصادم يف اٞتزائر، مرجع سابق، ص  - 4
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اٟتوكمة كوف ىذه ا١تعلومات تغذم الشفافية كاحملاسبة كباليت تؤدم إُف اٟتوكمة اٞتيدة يف 
 ٥تتلف اجملاالت.

التعامل كالًتابط كالتفاكض بشكل من فإذا كانت الشفافية ىي الطريقة اليت يتم هبا      
أشكاؿ التنظيم كالقانوف كا١تمارسة النزيهة كاألداء ا١تخلص كفق قواعد مضبوطة مسبقا، كبذلك 
فإف التحديد من البداية ٞتو تنظيمي كقانوين ١تختلف ا٢تيئات كا١تصاٌف كاألشخاص من شأنو 

ن خلق أداة تشريعية تنظم أف يساعد على ٧تاح الشفافية، كلتحقيق ىذا ا١تسعى البد م
 عمليات تداكؿ ا١تعلومات ككيفية الوصوؿ إليها.

 تقود كأهنا خاصة  ترسخ اٟتوكمة ١تدل اٟتقيقي ا١تقياس يعتربىا البعض ما ٬تعل ىذا     
لكافة  متاحة تكوف بأف لئلطبلع كقابلة للفحص مفتوحة كاألعماؿ القرارات ٞتعل ٥تتلف

 كأف مباشرة، بصورة متاحة العامة اٟتسابات تكوف كأف نية،األطراؼ ا١تع ا١تؤسسات كٞتميع
 رقابتها يسهل لكي كأدائها ا١تؤسسات عمل عن كمنظمة كافية كشاملة معلومات تتوفر

 كالسياسية الثقافية االجتماعية، االقتصادية، للمعلومات فالشفافية ىي تدفق كمتابعتها، لذلك
 اليت الّشرعية تفعيل إُف يؤدم ٔتا عليها، عتماداال كبطريقة ٯتكن ا١تناسب الوقت يف الشاملة

 يف ا٢تيئات القرار صنع عملية يف أساسي الشفافية شرط ٢تذا أصبحت القانوف، سيادة ٖتقق
 ْتماية ا١تتعّلقة كحىت كا١تالية، األنشطة االقتصادية كتنظيم بضبط اا١تتعّلقة تلك فيها العامة، ٔتا

 .1األساسية اٟتريات
نو من خبلؿ تدفق ىذه ا١تعلومات يستطيع كافة ا١تعنيُت التعرؼ بشكل مباشر كما أ          

على العمليات كا١تؤسسات اليت هتمهم، ككفاية ا١تعلومات ا١تتاحة ١تتابعة أعماؿ كافة مؤسسات 
، كما يزيد من تطبيق ىذا ا١تبدأ توافر تكنولوجيا ا١تعلومات كاالتصاؿ ا١تتطورة ١تا تقدمو 2الدكلة

ة لتحسُت شفافية اٟتكومة، ٦تا يزيد من ثقة ا١تواطنُت كا١تتعاملُت االقتصاديُت كيزيد من إمكاني
من مشاركتهم، كتقاس ٔتدل توافرىا لدل العامة كصعوبة التوصل إُف ا١تعلومة ا١تطلوبة إما 

 بسبب قلتها أك صعوبة الوصل إليها. 
                                                           

1 - « La transparence devient ainsi une exigence incontournable dans le processus de décision des 
entités publiques, notamment celles en charge de régulation des activités économiques et 
financières ou encore celles chargées de la protection des libertés fondamentales ». 
ZOUAÏMIA Rachid, Les autorités de régulation indépendantes face aux exigences de la 
gouvernance , op,cit, p 19.  

 .04التقرير الشهرم الذم يصدر عن مركز ا١تعلومات كدعم اٗتاذ القرار، ٣تلس الوزراء ا١تصرم، مرجع سابق، ص  - 2
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١تتعلقة با١تشركعات العامة تعترب الشفافية يف اإلدارة من بُت عناصر اٟتوكمة خاصة ا     
ككيفية تسيَتىا، كمع ىذا ٧تد أف الشفافية ال تتوقف عند ىذا اٟتد، بل تشمل كل ا١تؤسسات 
اليت ٯتكن أف تساىم يف التنمية االقتصادية، أضف إُف ذلك أف الشفافية يف االدارة تتقاطع مع 

بُت ا١تساءلة كالشفافية ا١تتطلبات األخرل للحكم الراشد إُف درجة ال ٯتكن معها التفرقة 
كأماـ ىذه األ٫تية كجدت ىيئات دكلية ٢تذا الغرض تدعى   ،كمكافحة الفساد كالشفافية

 ، كىي منظمة غَت حكومية كمقرىا برلُت.1993ىيئات الشفافية الدكلية اليت أنشأت يف 
 إرادة من نابعة تكوف أف بدا ال ٣تتمع أم يف الشفافية لتعزيز أنو القوؿ ٯتكن كعليو     

 كالوضوح فإهنا تسعى الشفافية يسوده مناخ يف تعمل األخَتة ىذه فعندما تكوف عليا، سياسية
 .1ا١تناخ نفس تعمل يف األخرل ا١تستويات كل تكوف ألف
مبادئ  طياتو كل يف تدخل كعاـ شامل مفهـو اٟتوكمة أف إُف اإلشارة ٬تب األخَت يف     

 اٟتكامة إُف كيدعو ،الّتنمية الّتطوير يهدؼ إُف اإلصبلح، ما فكل كالتوجيو، القيادة الّنجاعة
  .2كمن مقتضياهتا كمقومات اٟتوكمة متطلبات من يعترب  اٞتّيدة كالّرشاد

  .إمكانية تنازع االختصاصالمطلب الثاني: 
إذا كانت ا٢تيئات اإلدارية ا١تستقلة ٘تثل الدكلة لكن بوصفها شخص معنوم من       

يس بوصفها سلطة سياسية، أم الدكلة با١تفهـو اإلدارم ال الدستورم كالدكِف، القانوف العاـ كل
كالذم ا٧تر عنو تفكك يف كظائف الدكلة، فا١تهاـ السياسية احملضة منحت للسلطة التنفيذية، 

، كىذا األمر استدعى 3٘تثل الدكلة منزكع منها السياسة ا٢تيئات اإلدارية ا١تستقلةيف حُت أف 
طة الرئاسية كالوصاية اإلدارية عنها، كمعو إعادة توزيع لبلختصاص بُت الدكلة معو إزاحة السل

ا١تركزية كضبطها السياسي كسلطات ٣تاؿ الضبط االقتصادم كما أشرنا أعبله، غَت أف ىذا 
التنازؿ ال يعٍت فكرة انسحاب الدكلة ا١تركزية من ضبط النشاط االقتصادم كا١تاِف مطلقا، بل 

 إُف جنب مع سلطات الضبط.  يتأكد حضورىا جنبا
إذا كانت السلطة التنفيذية سلطة آمرة إتاه اإلدارة التقليدية فهي منسقة يف علما أنو       

حالة سلطات ٣تاؿ الضبط االقتصادم ألف ىذه األخَتة ٘تثل االٕتاه الثاين يف التحديد الذايت 

                                                           
 .20، ص شعباف فرج، مرجع سابق - 1
 .16م يف اٞتزائر، مرجع سابق، ص عشاش حفيظة، سلطات الضبط االقتصاد - 2

3 - Catherine.TEITGEN-COLLY, «Les autorités administrative indépendante, histoire d’une 
institution in: Les A AI, PUF », 1988, p41. 
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 كالتنظيم الدكلة دكر يف كجامزد ٖتوال تكرس ألهنا، 1لسلطات الدكلة إُف جانب البلمركزية
 من كما تشكل الضبط، بواسطة الدكلة لتدخل جديد دكر جهة تشكل من ْتيث ،2اإلدارم
 .3اإلدارم التنظيم ٖتكم ا١تبادئ اليت يف تطور ك ٖتوؿ أخرل كجهة

من جهة أخرل فإف ٣تاؿ الضبط االقتصادم ذاتو ٮتضع للرقابة كللضبط من جهتُت    
٫تا أفقي ٯتارسو ٣تلس ا١تنافسة، كآخر عمودم ٘تارسو سلطات الضبط أك على مستويُت، أحد

القطاعية، األمر الذم قد يفضي إُف اصطداـ كتبلقي االختصاصات يف نفس اجملاؿ إذا َف يكن 
 كاضح ا١تعاَف.

كأماـ ىذا التقاسم يف االختصاصات كإعادة التوزيع ٢تا ٯتكن أف يتشكل تداخبل يف 
تنازعا يف االختصاص سواء بُت الدكلة ا١تركزية كضبط السياسي الصبلحيات ٦تا ينجر عنو 

كسلطات الضبط االقتصادم، كما أنو قد يتشكل ىذا التنازع يف االختصاص، حىت بينيا يف 
نفس اجملاؿ كالذم يكوف بُت االختصاصات الضبطية العامة كالقطاعية يف ٣تاؿ الضبط 

 االقتصادم ذاتو.
 .مجاؿ الضبط االقتصادي وسلطات الدولة المركزيةبين : تنازع االختصاص الفرع األوؿ

 كضع الذم القانوف أماـ ا١تساكاة قدـ على ٚتيعها تقف الدكلة سلطات األصل أف
 مراكزىا ذلك أف.األغراض ىذه لتحقيق بالعمل قيامها عند كتلتـز بأحكامو اجملتمع، ٠تدمة
، كما أف االعًتاؼ 4الوجو ىذا على بينها ا١تفاضلة كال ٬توز لذلك تبعا متوازنة تكوف أف ٬تب

القانوين لسلطات ٣تاؿ الضبط االقتصادم باالستقبللية كٔتا أككل ٢تا من صبلحيات يفرض 
على السلطات األخرل احًتامها يف حدكد الشرعية كا١تشركعية فيما ٢تا كما عليها. كما أنو بغية 

القتصادم لدل البد من خلق بيئة تناسق العبلقات بُت اإلدارة ا١تركزية كسلطات ٣تاؿ الضبط ا

                                                           
طات الضبط ا١تستقلة يف اجملاؿ ا١تاِف ك أعماؿ ا١تلتقى الوطٍت حوؿ سل ،عيساكم عز الدين، ا٢تيئات اإلدارية ا١تستقلة يف مواجهة الدستور - 1

 .31ص، 2007، ؾ ح، جامعة ّتاية، 23/24أياـ  االقتصادم،
قورارم ٣تدكب، سلطات الضبط يف اجملاؿ االقتصادم)ٞتنة تنظيم عمليات البورصة كسلطة الربيد كا١تواصبلت، مذكرة ماجستَت يف  - 2

 .43، ص 2009/2010، السنة اٞتامعية: القانوف العاـ، ؾ ح، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمساف
3- J-CHEVALLIER, « Régulation et polycentrisme dans l’administration française », Revue 
Administrative, 1998, n°301, p 43.  

 ا١تصرية الشعبة عن صادرة ة،اإلداري العلـو ٣تلة يف الدكلة، العامة السلطات بُت كمكاهنا اإلدارية السلطة الصبحي، مصطفى السيد  4-
 .87 ص ،1985 جويلية اإلدارية،العدد األكؿ، للعلـو الدكِف للمعهد
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عمل تساعد على ٖتقيق التعايش فيما بينها كبالتاِف ٘تكُت ٚتيع ا١تتعاملُت االقتصاديُت من 
 الوصوؿ إُف السوؽ كاالستفادة منها.

القانونية كالوظيفية، حيث يثار  اإلشكاالتفا١تناخ ا١تؤسسايت اٞتديد صادفو ٚتلة من   
ناتج عن توزيع لبلختصاص بُت اإلدارة ا١تركزية الكبلسيكية أحيانا تنازعا يف االختصاص 

 comité de"كسلطات ٣تاؿ الضبط االقتصادم ا١تستحدثة كىذا ما يؤكده تقرير ٞتنة 

réforme des missions et structure de l’État"
، كما أف االجتهاد القضائي الفرنسي 1 

بط السياسي كجهات الضبط أظهر كجود تنازعا كاضحا يف االختصاص بُت جهات الض
االقتصادم، يعرب التداخل فيها عن سطحية اٟتدكد ا١توجود بُت اٞتهتُت ككذا عن إرادة الدكلة 

 .2يف عدـ التخلي عن صبلحياهتا التقليدية
يتجلى ىذا التنازع كالذم ينتج عن التنظيم ا٢تيكلي لئلدارات ا١تركزية كاليت ال زالت 

الضبط االقتصادم أين تتم ٦تارسة اختصاصات سلطات  ٖتتفظ باختصاصات ىامة يف ٣تاؿ
يف اٞتزائر على سبيل ا١تثاؿ الدكر  الضبط يف معظم القطاعات ٖتث إشراؼ الوزراء القطاعيُت،

التقليدم تتم ٟتماية ا١تستهلك  يتم من خبلؿ أجهزة الدكلة ا١تركزية كا١توضوعة إما ٖتت كصاية 
باعتباره دكرا تقليديا للدكلة من أجل مراقبة النشاط  السلطة التنفيذية أك السلطة القضائية،

االقتصادم يف إطار ٛتاية النظاـ العاـ االقتصادم، رغم أف ىذه ا١تهمة أككلت لسلطات ٣تاؿ 
َف تسلب ذلك الدكر ا١تنوط بأجهزهتا من  الضبط االقتصادم إال أف كاقع اٟتاؿ ٧تد الدكلة

ا جنبا إُف جنب، مربرة من جهتها على أنو بغية أجل ٛتاية ا١تستهلك بل ٧تد٫تا يتماشيا مع
أين ٧تد الوزراء  ،3توفَت ٛتاية أكرب للطرؼ الضعيف يف النشاط االقتصادم كىو ا١تستهلك

كاألجهزة اإلدارية ا١تركزية ا١تتواجدة على مستول كزاراهتم يف شكل مديرات تابعة ٢تم معدة ٢تذا 

                                                           
1- « Des problèmes de compétences sur certaines fonction risquent de se poser entre les 
administrations centrales traditionnelles et les nouvelles autorités de  Régulation sectorielles à 
l’occasion  du partage des mission de régulation». 
Rapport du comité de réforme des missions et structure de l’État, p 117. 

 .271كليد بوٚتلُت، قانوف الضبط االقتصادم يف اٞتزائر، مرجع سابق، ص  - 2
أعماؿ ا١تلتقى الوطٍت حوؿ سلطات الضبط ا١تستقلة يف اجملاؿ ا١تاِف ك  ،تقلة يف مواجهة الدستورعيساكم عز الدين، ا٢تيئات اإلدارية ا١تس - 3

 .56صمرجع سابق، ، 23/24أياـ  االقتصادم،
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، ككذلك ينطبق 4، كزارة الفبلحة3ارة الصحةككز  2كاليت على مستول كزارة التجارة  1الغرض
 ، كغَتىا.5األمر على كزارة الربيد كتكنولوجيات اإلعبلـ كاالتصاؿ

كما أف استقبللية سلطات الضبط االقتصادم كما تعٍت بو من غياب الرقابة اإلدارية      
ات كالوصائية إال أف ا١تشرع عادة ما يلحق بعض سلطات الضبط االقتصادم بإحدل السلط

اإلدارية ا١تركزية )كرئيس اٞتمهورية أك الوزير األكؿ أك أحد الوزراء( عن طريق ما يسمى بتقنية 
، كاليت تدلل 6الربط أك اإلٟتاؽ كاليت تشكل يف اٟتقيقة فخا للوقوع ٖتت طائلة الرقابة اإلدارية

أهنا  ، حيث يرل البعض يف ىذه التقنية7عليها النصوص التأسيسية لبعض من ىذه السلطات
ربط لسلطات ٣تاؿ الضبط االقتصادم بإحدل السلطات اإلدارية ا١تركزية فيو مساسا كانتقاصا 
لبلستقبللية العضوية ٢تا، ذلك أهنا ٘تكن السلطة التنفيذية من مراقبة كتوجيو أعماؿ ىذه 

آلية توزيع ا٢تيئات بعيدا عن القواعد كاإلجراءات التقليدية للسلطة الرئاسية كالرقابة اإلدارية كعن 
 االختصاص بينهما.

                                                           
، عبلقة اإلدارة ا١تركزية بسلطات الضبط، كليد بوٚتلُت، سلطات الضبط االقتصادم يف القانوف اٞتزائرم، مرجع 12أنظر اٞتدكؿ رقم  - 1

 .132ص  سابق،
: أنظر ا١تادة  مديريات تكوف ٖتت كصايتو 05لوزير التجارة التدخل يف ٣تاؿ اٞتودة كقمع الغش ٔتا يراه مناسبا، كما يعهد ذلك إُف يعهد - 2

، الصادرة يف 85 ا١تتعلق بصبلحيات كزير التجارة، ج ر عدد، 21/12/2002ا١تؤرخ يف ،02/453من ا١ترسـو التنفيذم رقم  05ك 02
ا١تؤرخ يف  ،08/266، معدؿ كمتمم با١ترسـو التنفيذم رقم 02/454 ا١ترسـو التنفيذم رقممن  03، ك ا١تادة 22/12/2002
، معدلل كمتمم من ا١ترسـو 24/08/2008، الصادرة يف 48 التجارة، ج ر عدد ةر اكز يف  ضمن تنظيم اإلدارة ا١تركزيةا١تت، 19/08/2008

 .12/11/2011، الصادرة يف 02 التجارة، ج ر عدد ةر اكز يف  إلدارة ا١تركزيةضمن تنظيم اا١تت، 11/04التنفيذم رقم 
من ا١ترسـو التنفيذم  04ٛتاية صحة ا١تستهلك، أنظر ا١تادة  لتدخل يف ٣تاؿعلى مستول كزارتو ل صحةلوزير الإُف مديريات تابع   يعهد - 3

، الصادرة يف 08 ، ج ر عددالصحة كالسكاف ةر اكز يف  يةضمن تنظيم اإلدارة ا١تركز ا١تت، 27/01/1996، ا١تؤرخ يف 96/67رقم 
الصحة كالسكاف  ةر اكز يف  ضمن أنشاء ا١تفتشية العامةا١تت، 27/01/1996، ا١تؤرخ يف 96/68، ا١ترسـو التنفيذم رقم 31/01/1996

 .31/01/1996، الصادرة يف 08 ، ج ر عددك٭تدد مهامها كتنظيمها كعملها
ٛتاية صحة ا١تستهلك، أنظر ا١ترسـو التنفيذم رقم  لتدخل يف ٣تاؿعلى مستول كزارتو ل الفبلحةلوزير مة التابعة  إُف ا١تفتشية العا يعهد - 4

 .22/05/1991، الصادرة يف 23 ، ج ر عددالفبلحة ةر اكز يف  ضمن إحداث مفتشية عامةا١تت، 11/05/1991، ا١تؤرخ يف 91/133
 مراقبة ٦تارسة كمشركعية كفعلية ا١تنافسة بُت متعاملي الربيد كا١تواصبلتالتدخل يف ٣تاؿ االتصاؿ لربيد كتكنولوجيات اإلعبلـ ك لوزير ا يعهد - 5

لربيد كتكنولوجيات ا١تتعلق بصبلحيات كزير ا، 21/12/2002ا١تؤرخ يف ،12/12من ا١ترسـو التنفيذم رقم  02ٔتا يراه مناسبا: أنظر ا١تادة 
 .2012لسنة ، 06 ج ر عدد اإلعبلـ كاالتصاؿ

6- Zouaïmia Rachid, « Les autorités de régulation indépendantes face aux exigences de la 
gouvernance», édition Belkeïse, Alger, 2013, p176 . 

ج ر و،علق بالوقاية من الفساد كمكافحتا١تت، 20/02/2006، ا١تؤرخ يف 06/01من القانوف رقم  18أنظر على سبيل ا١تثاؿ: ا١تادة  - 7
، احملدد 22/11/2006، ا١تؤرخ يف 06/413من ا١ترسـو الرئاسي رقم  02، أنظر أيضا ا١تادة 08/03/2006، الصادرة يف 14 عدد

 .2006، الصادرة يف 74لتشكيلة ا٢تيأة الوطنية للوقاية من الفساد كمكافحتو كتنظيمها ككيفيات تسيَتىا، جر عدد 
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يف فرنسا مثبل لتبليف الوقوع يف ىذا التنازع اقًتح ٣تلس الدكلة الفرنسي يف تقريره لسنة 
توضيح الصبلحيات كتوزيع األدكار بُت اٟتكومة كسلطات ٣تاؿ الضبط االقتصادم،  2001

مع ٖتديد  كحصر ىذه العبلقة يف التشاكر كالتنسيق كالتعاكف بعيدا عن أم شكل تدخلي
، ألف أثار ىذا لتنازع قد ينجر عنها انعكاسات سلبية 1القنوات التنظيمية ٢تذه العبلقات

تتعدل للصعيد ا٠تارجي ٔتا تثَته من فوضى قانونية من شأهنا استبعاد ا١تستثمر األجنيب كعدـ 
 .2معاتشجيعو على الرغبة يف استثمار أموالو سواء يف اجملاؿ االقتصادم أك ا١تاِف أك ٫تا 

 .البيني في مجاؿ الضبط االقتصادي: تنازع االختصاص الفرع الثاني
ٯتيز ٣تاؿ الضبط االقتصادم بُت نوعُت أك مستويُت من الوظيفة الضبطية، أك٢تا تتعلق 
بالضبط العاـ أك ما يسمى بالضبط األفقي )٣تلس ا١تنافسة( كثانيها الضبط القطاعي كىو 

سلطات القطاعية(، زكدت كل منهما بصبلحيات عمودم ما يسمى بالضبط ا٠تاص )ال
 كاختصاصات ترتبط بضبط القطاعات االقتصادية كا١تالية ا١تفتوحة على ا١تنافسة. 

عرؼ ٣تلس ا١تنافسة كجوده مع أكؿ قانوف يكرس صراحة مبدأ حرية ا١تنافسة كإرساء 
كٛتايتها ٦تا قد ، حيث أنيط بو مهمة السهر على مدل احًتاـ تطبيقها 3القواعد اليت ٖتكمها

يلحق هبا من تعد يف بيئة النشاطات االقتصادية ا١تالية، كبذلك زكد ّتملة من الصبلحيات 
 أ٫تها ذات الطبيعة الردعية.

كما أف ىذا اجملاؿ تشاركو مع سابقو أجهزة ضبط قطاعية، يعد ظهورىا بشكل تدر٬تي 
ج سياسة إزالة االحتكارات العمومية ٘تاشيا مع ٖتوالت الدكلة بإتاه الدكلة الضابطة كمعو انتها 

كفتح معظم النشاطات اليت كانت ٤تتكرة من طرؼ الدكلة على القطاع ا٠تاص، كبذالك 
أككلت لسلطات الضبط القطاعية مهمة ضبطها تقنيا كاقتصاديا سواء بصورة استباقية أك الحقة 

 فيها.
ات ا١تفتوحة على غَت أف تشارؾ اٞتهتُت كعلى مستويُت كظيفة رقابة كضبط القطاع

ا١تنافسة من شأنو أف يفضي إُف اصطداـ أك تبلقي اختصاصات ىذه السلطات خاصة إذا كاف 

                                                           
1- Conseil d’État Français, «Les autorités administrative indépendantes», Rapport public, Études et 
Documents, no 52/ 2001, p 335. 

دحاس صونية، توزيع االختصاص بُت السلطة التنفيذية كسلطات الضبط االقتصادم، مذكرة ماجستَت يف القانوف العاـ، ٗتصص القانوف  - 2
 .271، ص 2010/2011َتة، ّتاية، السنة اٞتامعية: العاـ لؤلعماؿ، ؾ ح، جامعة عبد الرٛتاف م

 ، )ملغى(.22/02/1995، الصادرة يف 09، يتعلق با١تنافسة، ج ر عدد 25/01/1995، ا١تؤرخ يف 95/06األمر رقم  - 3
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رغم أنو على ا١تستول العملي ٯتكن أف تعاًف القضايا ا١تتعلقة با١تنافسة من  غَت كاضح ا١تعاَف
على   أحد ىاتُت النوعُت من السلطات، ك١تا كانت اختصاصاهتما ليست يف الغالب حصرية

كل منهما، إذ يتقاٝتاف البعض منها أحينا كتكوف نفسها حينا أخرل، كمع كجود ىذا التداخل 
، أك إصدار قرارات 1فقد يكوف سببا كافيا لتنازع االختصاص بينهما سواء كاف إ٬تابيا أك سلبيا

 متعارضة يف نفس ا١توضوع.
 .لعاـ والخاصأوال: تنازع االختصاص اإليجابي بين مستوي الضبط االقتصادي ا

إف القوؿ بأف ٣تلس ا١تنافسة ىو صاحب االختصاص اٟتصرم يف ٣تاِف ا١تمارسات 
ا١تقيدة للمنافسة ك التجمعات االقتصادية قوؿ تنفيو مضامُت النصوص القانونية النشأة 

 .2لسلطات الضبط القطاعية كما تؤكده أعماؿ بعضها يف ٣تاؿ ا١تنافسة
ية يف نفس االختصاص مع ٣تلس ا١تنافسة خاصة يتأكد تشارؾ سلطات الضبط القطاع

فيما يتعلق با١تمارسات ا١تقيدة للمنافسة كعلى التجمعات االقتصادية، خاصة كأهنا األدرل  
كوهنا ا٠تبَت التقٍت كاالقتصادم بكل شؤكف القطاع الذم تشرؼ عليو ٔتا يف ذلك ا١تتعلقة 

 5، قطاع الكهرباء كالغاز4يف قطاع التأمُتك  3با١تنافسة كاليت ٧تدىا يف قطاع الربيد كا١تواصبلت
كىي نفس االختصاصات ا١تمنوحة جمللس ا١تنافسة كهبذا نستطيع القوؿ أف قطاعات النشاط 

 االقتصادم كا١تاِف ا٠تاضعة لضبط ا١تنافسة كالضبط القطاعي ىي نفسها.
يف كجود ماَف يتم إبراز اٟتدكد الفاصلة بُت قانوف ا١تنافسة ك قانوف الضبط القطاعي ك 

التداخل الواضح يعٍت الوقوع يف حاالت التنازع يف االختصاص كأمر كارد بينهما، ٦تا يؤثر على 
حقوؽ أطراؼ العبلقة يف ٣تاؿ الضبط االقتصادم كما يزيد األمر تفشيا كاتساعا االختبلؼ 

 كالتباين يف كسائل التدخل كاإلجراءات ا١تعموؿ هبا أماـ كل جهة منهما.

                                                           
٠تاص، فرع ؛ بوحبليس إ٢تاـ، االختصاص يف ٣تلس ا١تنافسة، مذكرة ماجستَت يف القانوف ا138شيخ أعمر يسمينة، مرجع سابق، ص  - 1

 .127، ص 2004/2005قانوف األعماؿ، ؾ ح، جامعة منتورم، قسنطينة، السنة اٞتامعية: 
 .08شيخ أعمر يسمينة، مرجع سابق، ص  - 2
، ٭تدد القواعد العامة ا١تتعلقة بالربيد كا١تواصبلت السلكية 05/08/2002، ا١تؤرخ يف 2000/03من القانوف رقم  13/2ا١تادة  - 3

 .06/08/2000، الصادرة يف 48 ر عددج كالبلسلكية،
، 08/03/1995، الصادرة يف 13 ج ر عدد ، ا١تتعلق بالتأمينات،25/01/1995، ا١تؤرخ يف 95/07من األمر رقم  228ا١تادة  - 4

 .26/04/2006، الصادرة يف 27 ج ر عدد، 20/02/2006، ا١تؤرخ يف 06/04معدؿ كمتمم بالقانوف رقم 
، الصادرة 08 ج ر عدد، ٭تدد بالكهرباء كتوزيع الغاز بواسطة القنوات،05/02/2002، ا١تؤرخ يف 02/01ف رقم من القانو  13ا١تادة  - 5
 .06/02/2002يف 



 االقتصادي تنظيم مجاؿ الضبط االقتصادي سلطات الضبطالسلطة التنفيذية  مشاركة : الثاني الفصل

226 
 

ٞتهازم الضبط العاـ كا٠تاص كاليت  ا١تتباينةقة األمر األىداؼ كا١تهاـ تستبعد يف حقي
تتحدد كفقا ٢تا اختصاصات ٣تلس ا١تنافسة كسلطات الضبط القطاعية، فمن جهة ترمي قواعد 
ا١تنافسة إُف ٛتايتها من كل األضرار اليت تعيق سَتىا الطبيعي، كما تسعى سلطات الضبط 

سواؽ اليت تشرؼ عليها على ا١تنافسة كتأطَت القطاع ا١تعٍت من القطاعي من جهتها إُف فتح األ
 .1الناحية التقنية كاالقتصادية من جهة أخرل

كمع ٘تسك كل من ٣تلس ا١تنافسة كسلطات الضبط القطاعية ا١تعنية باختصاصهما يف 
لكل شخص طبيعي أك معنوم متضررا  3من قانوف ا١تنافسة 48، فحسب ا١تادة 2نفس النزاع

رسة مقيد للمنافسة من أف ٮتطر ٣تلس ا١تنافسة اختياريا برفع دعول أمامو لطلب من ٦تا
التعويض عن الضرر الذم ٟتق بو، كما لو أف ٮتطر سلطة الضبط القطاعية ا١تختصة للفصل يف 
النزاع كفقا لصبلحيتها، كحىت لو ابتدأ ا١تتضرر بإخطار سلطة الضبط القطاعية للنظر يف 

من تدخل ٣تلس ا١تنافسة للنظر يف نفس القضية من خبلؿ امتبلكو آللية ا١توضوع فهذا ال ٭تد 
 .4من قانوف ا١تنافسة 44االخطار التلقائية حسب ا١تادة 

ٕتدر اإلشارة ىنا أنو حىت إذا مت إخطار ٣تلس ا١تنافسة من قبل جهة معينة، مث قامت 
ر نفسو تلقائيا، بعد ذلك نفس اٞتهة بسحب إخطارىا فإف اجمللس ٯتكنو مع ذلك من إخطا

، علما اف ٣تلس 5كمواصلة التحقيق كالنظر يف القضية إذا ما كانت ذات أ٫تية كخطورة معتربتُت
ا١تنافسة اٞتزائرم َف ٯتارس ىذا اإلخطار التلقائي  كما قد ينجر عنو من تنازع إ٬تايب منذ أف 

 .6بلأنشئ، رغم ارتفاع احتمالية كقوعها للتطور اٟتاصل يف ىذا اجملاؿ مستقب

                                                           
 .138شيخ أعمر يسمينة، مرجع سابق، ص  - 1
ذا العمل قد يكيف قد ٘تنع إحدل ا١تؤسسات منافسُت ٢تا يف السوؽ من الدخوؿ إُف منشأة قاعدية لديها على السبيل االحتكارم، فه - 2

ىذا على أنو ٥تالفة للقواعد كالتشريع ا١تعموؿ بو يف تنظيم نشاط اقتصادم معُت كمعو تقر السلطة القطاعية ا١تعنية باالختصاص ٢تا للبث يف 
ا١توضوع على  التعدم، كيف نفس الوقت يعترب ىذا السلوؾ ٥تالفة كاضحة لقانوف ا١تنافسة فيقر بدكره ٣تلس ا١تنافسة باختصاصو النظر يف

 أساسو ينشأ تنزع يف االختصاص اال٬تايب.
، معدؿ 20/07/2003، الصادرة يف 43 ج ر عدد، يتعلق با١تنافسة،19/07/2003، ا١تؤرخ يف 03/03من األمر رقم  48ا١تادة  - 3

، ا١تؤرخ 10/05رقم ، كبالقانوف 19/07/2008، الصادرة يف 36 ج ر عدد ،25/06/2008، ا١تؤرخ يف 08/12كمتمم بالقانوف رقم 
 .31، ص 18/08/2010، الصادرة يف 46، ج ر عدد 15/08/2010يف 
 .30، ا١ترجع السابق، ص 03//03من األمر رقم  44ا١تادة  - 4
ف، فرع ٤تمد الشريف كتو، ا١تمارسات ا١تنافية للمنافسة يف القانوف اٞتزائرم) دراسة مقارنة بالقانوف الفرنسي(، أطركحة دكتوراء يف القانو  - 5

 .115، ص  2004/2005القانوف العاـ، جامعة مولود معمرم، تيزم كزك، السنة اٞتامعية: 
 .138شيخ أعمر يسمينة، مرجع سابق، ص  - 6
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 .ثانيا: تنازع االختصاص السلبي بين مستوي الضبط االقتصادي العاـ والخاص
تنازع االختصاص السليب يعٍت نكراف كل من ٣تلس ا١تنافسة كسلطات الضبط القطاعية 

،  1اختصاصهما النظر يف نفس القضية أك ا١توضوع ْتجة خركج األمر عن نطاؽ اختصاصهما
١تمارسة أكحت بأف العبلقة بُت ٣تلس ا١تنافسة كسلطات كما أنو على صعيد الواقع، فإف ا

الضبط القطاعية ٖتتاج إُف ضبط، إذ ٘تت يف بعض األحياف يف إحالة كل منهما لآلخر بعض 
، ٦تا كىي صورة أخرل عن 2القضايا ْتجة أف كل منهما تدخل ضمن نطاؽ اختصاص اآلخر

 تنازع السليب يف االختصاص.
يف اف  3تنازع االختصاص بوجهيو تقرير ٣تلس ا١تنافسة كما أكد إمكانية الوقوع يف

، كمن أ٫تها تلك 95/06ا١تمارسة العملية قد كشفت عن النقائص اليت تضمنها األمر رقم 
 ا١تتعلقة بعدـ ضبط دكر ىذه ا٢تيئات كعبلقتها مع ٣تلس ا١تنافسة بكل دقة. 

 .اـ والخاصثالثا: إصدار قرارات متعارضة بين مستوي الضبط االقتصادي الع
يف عدـ كضوح توزيع االختصاص بُت ٪توذجي الضبط العاـ كا٠تاص،٦تا قد يؤدم إُف 
ظهور قرارات متعارضة صادرة عن ٣تلس ا١تنافسة كسلطة الضبط القطاعية تتعلق بنفس ا١توضوع 
كنفس األطراؼ كىذا قد يأيت من االختبلؼ يف األىداؼ اليت تتوخاىا كل جهة، كاليت يستعاف 

كتتعلق القرارات بسلوكات  ،4قيقها باالستعانة بالوسائل ا٠تاصة كا١تتباينة من جهة أخرلإُف ٖت
 ٥تالفة للمنافسة أك عن رقابة التجمعات االقتصادية.

من شاف ىذه القرارات ا١تتعارضة يف ٣تاؿ الضبط االقتصادم ا١تساس باألمن  
د يساعد على زعزعة ثقتهم بالذرع كاالستقرار القانوين يف كسط ا١تتعاملُت االقتصاديُت، ٦تا ق

                                                           
مثاؿ عن تنازع يف االختصاص السليب: لو أبلغ ٣تلس ا١تنافسة بشكول من أحد ا١تتعاملُت االقتصاديُت ضد متعامل تارٮتي مهيمن  - 1

ؿ معُت ْتجة تعسفو يف كضعيتو ا١تهيمنة، كمعو َف يقبل اجمللس الشكول لوجود سلطة ٥تتصة يف ضبط قطاع ا١تعٍت، لعدـ ك٤تتكر  جملا
اختصاصو تفاديا ألم تنازع ٤تتمل يف االختصاص بينها كبُت سلطة الضبط القطاعية فلو تصورنا أف ىذه األخَتة رفضت االختصاص لوقع 

 حتما التنازع السليب.
 .127يس إ٢تاـ، االختصاص يف ٣تلس ا١تنافسة، مرجع سابق، ص بوحبل - 2
 . 27/05/2001، الصادر عن ا١تداكلة ا١تؤرخ يف 2000التقرير  السنوم جمللس ا١تنافسة لسنة  - 3
ل ا١تؤسسات مثاؿ عن إصدار قرارات متعارضة تتعلق بالسلوكات ا١تخالفة للمنافسة: يف ٣تاؿ ا١تمارسات ا١تقيدة للمنافسة، ٯتكن إلحد - 4

 بأف تتقدـ بطلب إُف ٣تلس ا١تنافسة من أجل اٟتصوؿ على تصريح منو بعدـ التدخل لوضع حد لبلتفاؽ أك لوضعية ا٢تيمنة اليت تثبت أهنما ال
، كيف من قانوف ا١تنافسة على إثرىا ٯتنحو اجمللس "الشهادة السلبية" 08يعطبلف كال يقيداف ا١تنافسة يف السوؽ حسب ما جاءت بو ا١تادة 

نفس الوقت يكوف النزاع ٤تل شكول من أحد ا١تتعامليُت يتقدـ هبا أماـ سلطة الضبط القطاعية ا١تختصة، حيث تفصل يف النزاع على أف 
 يتها،السلوكات ا١تقًتفة من ا١تؤسسة ا١تدعى عليها فيو ٥تالفة تشريعية كتنظيمية للمعموؿ هبا بالرغم من صدكر عن ٣تلس ا١تنافسة قرار ٔتشركع

 .140/141شيخ أعمر يسمينة، مرجع سابق، ص 
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القانوين ا١توجود الذم يفًتض أنو يضفي ٛتاية كيشجع على ا١تبادرة اٟترة يف ٥تتلف النشاطات 
 .1االقتصادية كا١تضي قدما با١تنافسة كتطويرىا بشكل عاـ

ٕتدر اإلشارة أف ا١تشرع اٞتزائرم َف يشر يف النصوص القانونية ا١تؤسسة لسلطات ٣تاؿ 
القتصادم أنو أتى ْتل قانوين إلشكالية التنازع لبلختصاص بُت ٣تلس ا١تنافسة الضبط ا

كسلطات الضبط القطاعية كبذلك تتحدد اٞتهة ا١تختصة يف حالة كقوعو، لتبليف الوقوع يف 
الفراغ القانوين من جهة، كيتسٌت ذلك من خبلؿ التنصيص التوقعي ٢تا كىي تقنية قانونية 

القانوين"، خدمة لؤلمن القانوين، أك عن طرؽ اإلحالة للقواعد مستحدثة تعرؼ ب" التوقع 
 العامة كاختصاص قضائي من جهة ثانية. 

إٚتاال تتعدد طرؽ تبليف ا١تساكئ الناٚتة عن تداخل االختصاص بُت مستوم الضبط 
العاـ كا٠تاص يف ٣تاؿ الضبط االقتصادم من خبلؿ بعث تنظيم قانوين )يف طابعو النظرم أك 

٤تكم يكرس كيؤطر العبلقة الوظيفية بُت اٞتهتُت من خبلؿ التنصيص القانوين يف  العملي(
إُف إجراء اإلخطار ا١تتبادؿ إلبداء  اللجوءالنصوص التأسيسة لسلطات ىذا اجملاؿ أك عن طريق 

الرأم، ٯتيزه طابع تشاركي كتعاكين يف االختصاص يف كل مراحل القضية كيكوف معمق دكف أف 
 رية فقط.يأخذ صفة استشا

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .142شيخ أعمر يسمينة، مرجع سابق، ص  - 1
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المبحث الثاني: ضوابط توزيع االختصاص المعياري بين السلطة التنفيذية وسلطات 
 .الضبط االقتصادي

كأصل يف صورهتا كإدارة كبلسيكية   سواء الختصاص التنظيميالسلطة التنفيذية ا ٘تارس
واكبتها تنظيم لتنظيم اجملالُت االقتصادم كا١تاِف أك مع تطور ٦تارستها لذات االختصاص يف م

٣تاؿ الضبط القطاع االقتصادم يف إطار ٖتوالت الدكلة كوظيفة كبلسيكية من كظائف ىذه 
 األخَتة.

ذات مع استحداث سلطات ٣تاؿ الضبط االقتصادم كما تعٌت بو من كظيفة الضبط ك 
، أين تشكل كاقع كجود توزيع النشاط االقتصادم كا١تاِف كرقابة همة تنظيمٔت العبلقة

يف ٣تاؿ الضبط االقتصادم ٦تا أثار نوع من الغموض  كشبو التنظيمي اص التنظيمياالختص
لسلطات  اتللسلطة التنفيذية كذات االختصاص كالرقايب كالتداخل بُت االختصاص التنظيمي

من جهة  ذك الطابع ا١تعيارم عموما ىذا التخلي ٞتزء من االختصاص .الضبط االقتصادم
ىذا القطاع ١تا كمراقبة دـ قدرة ىذه األخَت عن مواكبة تنظيم السلطة التنفيذية ناتج عن ع

يتميز بو من خصائص كبذلك خصت بو ىذه ا٢تيئات رغم أف ٦تارستها ٢تذا االختصاص بصفة 
 .فعلية يبقى نسبيا

كعليو ١تعرفة مدل انسحاب السلطة التنفيذية من النشاطات اليت ٗتضع إلشراؼ 
ار تناز٢تا عنو يف عملية إعادة توزيع لبلختصاصات سلطات ٣تاؿ الضبط االقتصادم يف إط

بينهما، كاليت ٘تارسها يف شكل قرارات إدارية )تنظيمية كفردية(، سنتناكؿ بالدراسة بداية ضوابط 
توزيع االختصاص التنظيمي بينهما كما ٭تيط بو من تداخل كحدكد )ا١تطلب األكؿ(، يليها 

يف إطار إعادة توزيع األدكار الرقابية ٢تذا اجملاؿ   دراسة ضوابط توزيع االختصاص شبو التنظيمي
 كثاين ٣تاؿ تتشاركاف فيو )ا١تطلب الثاين(.

المطلب األوؿ: ضوابط توزيع االختصاص التنظيمي بين السلطة التنفيذية وسلطات 
  .الضبط االقتصادي

ف توقع تداخل نفس الصبلحيات التنظيمية للسلطة التنفيذية بوصفها صاحبة إ
ص األصيل كا١تمنوح صراحة لسلطات الضبط االقتصادم من خبلؿ تنازؿ غَت كاضح االختصا

ا١تعاَف كاٟتدكد يستدعي كجود ضوابط تؤطر العملية كٖتدد ىذه العبلقة كترسم ٣تاؿ كل جهة. 
مشكل نإتة عن إدخاؿ سلطات ٣تاؿ رغم أف ىذا التوزيع يف االختصاص التنظيمي يثَت 



 االقتصادي تنظيم مجاؿ الضبط االقتصادي سلطات الضبطالسلطة التنفيذية  مشاركة : الثاني الفصل

211 
 

اإلدارم الذم ال يقبل بسهولة اٟتلوؿ ا١تكرسة يف النظاـ الفرنسي الضبط االقتصادم يف النظاـ 
٢تذه ا٢تيئات من القانوف الفرنسي، إذ ىناؾ اختبلؼ كبَت بُت  ةرغم نقل النصوص ا١تنظم

النظامُت اإلداريُت الفرنسي كاٞتزائرم، فالسمة األساسية للنظاـ اإلدارم اٞتزائرم ىي ٘تركز 
يذية، اليت ال تقبل التنازؿ عن االختصاصات إال برقابة شديدة السلطة بُت أيدم ا٢تيئة التنف

 .1على ا٢تيئات ا١تتنازؿ ٢تا
تباشر سلطات ٣تاؿ الضبط االقتصادم االختصاص التنظيمي يف شكل مسا٫تة أك 
٦تارسة لو كما سيأيت تفصيلو يف الفصل الثاين من ىذا الباب، لكن ٧تد يف ٣تاؿ الضبط 

٢تا باع يف ىذه ا١تسا٫تة كال ا١تمارسة فيو، ْتيث احتفظت بو  االقتصادم أيضا سلطات ليس
السلطة التنفيذية لنفسها يف ٦تارستها ٢تذا االختصاص التنظيمي كأف تقـو مقامها سواء كاف 
عن تداخل االختصاص بينهما أك إنفراد بو من السلطة التنفيذية )الفرع األكؿ(، كما أف يف 

حدكد العبلقة يف توزيع االختصاص التنظيمي كوظيفة ٣تاؿ الضبط االقتصادم أيضا تصنع 
تنظيمية كبلسيكية ككظيفة تنظيمية مستحدثة أم تربز معاَف تدخل السلطة التنفيذية فيها كاليت 
يعتربىا الكثَت على أهنا عرقلة يف كجو ٦تارستو بشكل مستقل من طرؼ سلطات ٣تاؿ الضبط 

 االقتصادم )الفرع الثاين(. 
قة توزيع االختصاص التنظيمي بين السلطة التنفيذية وسلطات الضبط حقيالفرع األوؿ:

 .االقتصادي
إف الفكر التقليدم السائد يف كوف السلطة التنفيذية عند كضعها اللوائح أك التنظيم ٬تب       

أف تكوف ٤تدد بنصوص الدستور أك القانوف قد كُف خاصة مع ظهور عوامل جديدة ألقت 
الدكلة ككل كتطور دكر السلطة التنفيذية با٠تصوص كٕتلى ىذا بعد بظبل٢تا على تطور دكر 

منو حيث جعلت  37ك 34خاصة ما جاءت بو ا١تادة  1958صدكر الدستور الفرنسي لسنة 
ا١تشرع ٥تتصا ٔتواد ٤تددة على سبيل اٟتصر أما ما عداىا جعلتو من اختصاص السلطة 

التنظيمية العامة ك السلطة التنظيمية التنفيذية كىذا يصب إٚتاال يف فكرة تطور السلطة 
 ، الذم يعود لعدت أسباب ذكرناىا سابقا، ىذا يتعلق بقياـ الدكلة2التطبيقية الثانوية كالفرعية

                                                           
1 -ZOUAÏMIA Rachid, « L’introuvable pouvoir local », Insaniat (Revue Algérienne 
d’Anthropologie et des Sciences Sociales), n°16/2002, p 31. 

 ،مصر، دار النشر للجامعات ا١تصرية، دار الفكر اٞتامعي، 01د أبو ا٠تَت، البوليس اإلدارم، طأنظر يف ىذا الشأف: عادؿ السعيد ٤تم -2
؛ عزاكم عبد الرٛتاف، ضوابط توزيع االختصاص بُت السلطتُت التشريعية كالتنفيذية، )دراسة مقارنة يف ٖتديد ٣تاؿ كل من 214، ص2008
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  بأحد كظائفها الكبلسيكية ا١تتمثلة يف السلطة التنظيمية كمنها تنظيم ٣تاؿ الضبط االقتصادم
أك عن  ٣تاؿ الضبط االقتصادم تؤطر سلطات كإدارة كبلسيكية عن طريق نصوص أصلية

غَت أف حقيقة توزيع  طريق نصوص مشتقة عن طريق االحالة عليها من السلطة التشريعية
االختصاص بُت السلطة التنفيذية كسلطات ٣تاؿ الضبط االقتصادم تظهر حظور االدارة 

قيق الكبلسيكية جنبا إُف جنب مع سلطات الضبط لتوُف ىذه ا١تهمة ٦تا يؤثر سلبا على ٖت
 منظومة اقتصادية ناجعة بسبب سوء التوزيع يف االختصاص.

 .أوال:تنظيم السلطة التنفيذية مجاؿ الضبط االقتصادي كإدارة كالسيكية
تعترب طبيعة النص ا١تنشأ لسلطات ٣تاؿ الضبط االقتصادم، معيارا حاٝتا يف ٖتديد 

ة القيمة ا١تعيارية للنص ا١تنشئ، مدل استقبلليتها إتاه السلطة أك اٞتهة ا١تنشأة من خبلؿ معرف
كمدل كوهنا من اختصاص  1ففي ظل غياب النص الدستورم الذم يفصل يف طريقة االنشاء

التشريع  أك عن طريق التنظيم من خبلؿ معرفة مدل حجم ك٤تتول اجملاالت ا١تخصصة ٢تذا 
راسة اٟتالية(، كما األخَتة )كاليت يرل فيها البعض كإعاقة ٢تذه االستقبللية كىو ما ٩تصو بالد

أف إفراط استخداـ ا١تشرع آللية اإلحالة على التنظيم كتفرد السلطة التنفيذية يف كضع األنظمة 
 الداخلية لبعض سلطات ىذا اجملاؿ، يعترب دليل آخر على ىذه التدخبلت.

 :نصوص تنظيمية تؤطر سلطات مجاؿ الضبط االقتصادي-1
يف العادة يندرج ضمن Établissement Publics األصل أف إنشاء ا٢تيئات العمومية 

 ، كا٢تيئات2اختصاصات السلطة التنفيذية، كا٢تيئات العمومية ذات الطابع الصناعي كالتجارم

                                                                                                                                                                          

مسعود أٛتد، أحكاـ السلطة التنظيمية يف األنظمة الدستورية ا١تقارنة، أطركحة ؛ بن 264/265، مرجع سابق، ص 01القانوف كالبلئحة، ج
 .324/325، ص 2016/2017دكتوراه يف القانوف العاـ، ؾ ح ع س، جامعة تلمساف، السنة اٞتامعية: 

هم من يرل أنو اعتمد يف أختلف يف التفسَت الذم تبناه ا١تشرع فيما ٮتص إنشاء سلطات ٣تاؿ الضبط االقتصادم يف اٞتزائر، فمن - 1
، أما ككاليت ا١تناجم كسلطة ضبط احملركقات 15فقرة  122تأسيسو يف إنشاء كل من ٣تلس النقد كالقرض، اللجنة ا١تصرفية على أحكاـ ا١تادة 

ـ العاـ للمياه حسب ا٠تاصة بالنظاـ العاـ للمناجم كاحملركقات، أما ما ٮتص سلطة ا١تياه على فقرة النظا 24فقرة  122اعتمد على ا١تادة 
دكف أم ٖتديد لكل من ٞتنة  122دكف ذكرىا يف التأشَتات للنص ا١تنشئ، أما سلطات أخرل أعتمد نص ا١تادة  23فقرة  122ا١تادة 

ال يسمح بإدماج إلنشائها ضمن أم  122تنظيم عمليات البورصة كمراقبتها ك٣تلس ا١تنافسة كسلطة الربيد كا١تواصبلت غَت أف نص ا١تادة 
٣تاؿ من ٣تاالهتا ا١تذكورة على سبيل التحديد، رغم كجود استثناءات تتعلق باإلنشاء ٔتوجب أمر أك مرسـو تشريعي أك مرسـو تنفيذم، كما 

، كنفس 194، أسس ا٢تياة العليا لبلنتخابات كسلطة إدارية مستقلة ٔتوجب نص تأسيسي يف ا١تادة 16/01أنو يف التعديل الدستورم رقم 
 منو. 202بة لسلطة ٣تاؿ الضبط االقتصادم ا١تتعلقة با٢تيأة الوطنية للوقاية من الفساد كمكافحتو يف ا١تادة األمر بالنس

، الصادرة 04ج ر عدد ، ، يتعلق بإنشاء بريد اٞتزائر14/02/2002، ا١تؤرخ يف 02/43أنظر على سبيل ا١تثاؿ: ا١ترسـو التنفيذم رقم - 2
 .16/01/2002يف 
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من القانوف رقم  47إُف  44، الذم يعود يف تأشَتاتو إُف ا١تواد 1العمومية ذات الطابع اإلدارم
من  143/02كا١تادة  99/04 ، كفئات مؤسسات عمومية، إضافة إُف ا١تادتُت88/012

، ا١تتعلق بالتعديل الدستورم، نظر لبلختبلؼ الواضح بينها كبُت سلطات 16/013 القانوف
 سلطةل٣تاؿ الضبط االقتصادم، اليت يعود إنشاؤىا كأصل للسلطة التشريعية غَت أنو بالنسبة 

كأصل كبدكف إحالة   ةالتبغية فإف تنظيمها يأيت من السلطة التنفيذي ا١تواد ك التبغ سوؽ ضبط
من السلطة التشريعية، بينما سلطيت ضبط ا١تياه كالنقل خرج عن ىذه قاعدة تنظيم السلطتُت 
التشريعية كالتنفيذية مباشرة إال أهنا تنظمها ىذه األخَت من خبلؿ اإلحالة عليها من السلطة 

الحاالت يف ا١تواد ا١تدرجة التشريعية لتنظمها السلطة التنفيذية أخَتا، باإلضافة أيضا إُف  كثرة ا
 حىت بالنسبة لسلطات الضبط ا١تنشأة بنص تشريعي على التنظيم.

 :التبغية المواد و التبغ سوؽ ضبط سلطةلتنظيم السلطة التنفيذية  -1-1
 السلطة تولت اليت كالتجارية الصناعية األنشطة بُت من التبغ صناعة نشاط يعترب

رقم  التنفيذم ا١ترسـو ٔتوجب كذلك لة من السلطة التشريعيةالتنفيذية تنظيمها مباشرة كدكف إحا
 ذلك من فواضح، 4كتوزيعها كاستَتادىا التبغية ا١تواد صنع نشاطات تنظيم ، ا١تتضمن04/331

 كاقف كشرط ا١تسبق اإلدارم الًتخيص لنظاـ كالصناعي النشاط التجارم ىذا ٦تارسة إخضاع
 كابتدائها اٟتكومة صنع من نظاـ كىو الفردم، النشاط سة٦تار  الرقابة الوقائية على نظاـ إطار يف

 َف األخَت ىذا أف بل ا١تشرع من إحالة كبدكف سابق تشريعي أم نص عن مستقل بشكل
 .5ا١تالية قانوف يف الضرييب اٞتانب ماعدا أصبل لتنظيمو يسبقها

 تشكيلة ٮتص كفيما التبغية، كا١تواد التبغ سوؽ ضبط سلطة بصبلحيات يتعلق فيما ىذا
 44 ا١تادة نص يف جاء ما حسب التنظيم صدكر انتظار يف نبقى القانوين السلطة كنظامها ىذه

                                                           
ج ر ، ، يتضمن  إنشاء مدرسة كطنية للضرائب25/10/1994، ا١تؤرخ يف 94/339ا١تثاؿ: ا١ترسـو التنفيذم رقم أنظر على سبيل  - 1

 .06/11/1994، الصادرة يف 72عدد 
، يتضمن القانوف التوجيهي للمؤسسات العمومية 1204/01/1988، ا١تؤرخ يف88/01من القانوف رقم  47ُف إ 44ا١تواد أنظر  - 2

 . 37، ص 13/01/1988، الصادرة يف 02ج ر عدد ، كمتمم معدؿ االقتصادية،
 .28ك19مرجع سابق، ص  ،1996ا١تتعلق بتعديل دستور ، 16/01رقم  لقانوفامن  143/02ك  99أنظر ا١تواد  - 3
، ج ر زيعهاكتو  كاستَتادىا التبغية ا١تواد صنع نشاطات تنظيم ا١تتضمن ،10/2004/ 18يف ، ا١تؤرخ04/331رقم  التنفيذم ا١ترسـو - 4

 .20/10/2004، الصادرة يف 66عدد 
 .141/142عزاكم عبد الرٛتاف، الرخص اإلدارية يف التشريع اٞتزائرم، مرجع سابق، ص  - 5
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 كاستَتادىا التبغية ا١تواد صنع نشاطات تنظيم ، ا١تتضمن04/331رقم  التنفيذم ا١ترسـو من
 .كتوزيعها

 :تنظيم السلطة التنفيذية لسلطة ضبط المياه -1-2
لذم شهدتو ا١تنظومة القانونية كا١تؤسساتية اٞتزائرية، قد إف تيار االصبلح االقتصادم ا

 ا١تائية ا١توارد قطاع ، حيث تعزز1مس كذلك قطاع ا١تياه الذم يعترب نشاطا للمرفق العاـ
 ضبط أين أسس لسلطة ،20052سنة  ا١تياه قانوف الضبط ٔتقتضى بنظاـ ذلك مع بالتوازم

٣تاؿ   سلطات شاكلة اٞتديد على ا١تؤسسايت را١تظه ٘تثل ، كاليت3للمياه العمومية ا٠تدمات
 ا٠تدمات يف االقتصادية ا١تبادالت عن النإتة العبلقات ٟتماية هتدؼ كاليت االقتصادم، الضبط

 ، حيث يبقى أدائها ١تهامها على الواقع أمر مأموؿ بو إُف حد اآلف.4العمومية للمياه
 على التنظيم استصدار النص ا١تؤطر لسلطة، ا١تتعلق با١تياه 05/12أين أحاؿ القانوف رقم      
، رغم 5للمياه فيما يتعلق بتحديد صبلحياهتا كقواعد تنظيمها كعملها العمومية ا٠تدمات ضبط

، جاءت ٖتت مصطلح النظاـ العاـ 19966يف دستور  122من ا١تادة  23أف نص الفقرة 
بل اكتفى بالنص على ا١تادة للمياه كأف ا١تشرع َف يذكر ىذه الفقرة يف تأشَتات النص ا١تنشئ 

 على الوجو العمـو دكف ٖتديد. 122
 لصبلحياهتا ، احملدد08/3037كبذلك خصت السلطة التنفيذية من خبلؿ ا١ترسـو رقم     
من التعديل  140رغم أنو بالرجوع إُف ا١تادة  تنظيمها بوضع قواعد عملها كتسَتىا، قواعد ككذا

ختصاص ا١تشرع بالنظاـ العاـ للمياه كىو ما يندرج ، ٧تده يوحي با16/018الدستورم رقم 
ٖتت النظاـ العاـ االقتصادم كالذم يدخل يف ٣تاؿ الضبط االقتصادم كىذه األخَتة األصل 

 أهنا اختصاص تشريعي بتنظيمها.
                                                           

 .35، صمرجع سابق، شيخ أعمر يسمينة -1
 .04/09/2005، الصادرة يف 60ج ر عدد ، ، يتعلق با١تياه04/08/2005، ا١تؤرخ يف 05/12القانوف رقم  -2
 .11، ا١ترجع السابق، ص 05/12من القانوف رقم  65أنظر ا١تادة  -3
 .04، صمرجع سابق، برم إفريقيا -4
 .11، مرجع سابق، ص 05/12/ فقرة أخَتة من القانوف رقم 65أنظر ا١تادة  -5
 عديل الدستور السابق،، ا١تتعلق بت16/01من القانوف رقم  140/22، معدلة كمتممة با١تادة 1996يف دستور  122/23 أنظر ا١تادة -6

 . 26مرجع سابق، ص 
 العمومية ا٠تدمات ضبط سلطة تنظيم قواعد ككذا لصبلحيات احملدد ، 09/2008/ 27 يف ، ا١تؤرخ08/303ا١ترسـو التنفيذم رقم  -7

 .28/09/2008، الصادرة يف  56عدد ج ر ، للمياه
 .26مرجع سابق، ص  ،1996دستور  ، ا١تتعلق بتعديل16/01من القانوف رقم  140/22أنظر ا١تادة  -8
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 :تنظيم السلطة التنفيذية لسلطة ضبط النقل-1-3
لسنة  02/11ة رقم من قانوف ا١تالي 102نصت على إنشاء سلطة ضبط النقل ا١تادة 

، يف ظل موجة االنفتاحات اليت شهدهتا بعض أنشطة ا١ترفق العاـ، فأحدثت ىذه 20021
السلطة لتجسيد االنفتاح يف ٣تاؿ النقل كاقعيا، رغم عدـ أدائها ٢تذه ا١تهمة إُف الوقت 

 .2الراىن
 هبدؼ مقابلة كاف اللجنة ىذه إنشاء أف "رشيد خلويف" األستاذ حيث يرل فيو

 lesالعاصمة، كىو إجراء للجزائر الدكِف ا١تطار تشييد يف الدكلة تعانيها اليت عوباتالص

cavaliers budgétaires  على نفس رأم ٣تلس الدكلة الفرنسي كوف مثل ىذه السلطات ال
 .3ٯتكن أف تنشأ إال استجابة ١تشاكل معينة يف فًتات معينة يف ظل سياؽ معُت

وكالة الوطنية للمواد الصيدالنية المستعملة في الطب تنظيم السلطة التنفيذية لل-1-4
 :البشري

عامة  الصحة سلك يف العاملُت كل حياة أسلوب تسهيل إُف الصيدلة تصنيع أدل       
 ماِف ٖتقيق ربح إُف باإلضافة جهة من الوقت يكسب الصيدِف أصبح ْتيث خاصة، كا١ترضى

 يف ا١تريض إُف صيدليتو لتوصيلها يف بيعها ضبغر  ك٥تابر ا١تصانع من جاىزة األدكية شراء عند
 حدد ْتيث الوطنية السلطات من ٤تدد كبسعر ٦تكنة مدة اقل كيف بيع نقطة مكاف اقرب
 األدكية أسعار بتحديد ، متعلق05/1993/ 12 يف ا١تؤرخ ،115/93رقم  التنفيذم ا١ترسـو
 بفوائد ، ا١تتعلق1996/ 15/01 ، ا١تؤرخ9641/رقم  التنفيذم ، كا١ترسـو4البيطرية كا١تواد

 .5لطب البشرم ا١توجهة األدكية كتوزيع بإنتاج ا١تتعلقة

                                                           
، الصادرة 86ج ر عدد ، 2003، يتعلق بقانوف ا١تالية لسنة 24/12/2002، ا١تؤرخ يف 02/11القانوف ا١تالية رقم  102أنظر ا١تادة  - 1

 .38، ص 25/12/2002يف 
 .35، مرجع سابق، صشيخ أعمر يسمينة -2
 ؛ أنظر أيضا:35؛ قورارم ٣تدكب، مرجع سابق، 40، صمرجع سابق، وف اٞتزائرمكليد بوٚتلُت، سلطات الضبط االقتصادم يف القان - 3

KHELLOUFI Rachid, « les institutions de régulation »,Revue Algérienne des sciences juridiques 
économiques, V41, no  02/2003, p 104. 

عدد  ج ر البيطرية، كا١تواد األدكية أسعار بكيفيات ٖتديد ىياكل تعلق، ي05/1993/ 12يف ا١تؤرخ ،115/93رقم  التنفيذم ا١ترسـو -4
 .16/05/1993، الصادرة يف 32

اليت تطبق على  األدكية االنتاج كالتوزيع ْتدكد الربح القصول عند ، يتعلق1996/ 15/01  ، ا١تؤرخ9641/رقم  التنفيذم ا١ترسـو -5
 .17/01/1996، الصادرة يف 04عدد  ج ر األدكية ا١تستعملة يف الطب البشرم،
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ا١تشركعة  غَت كا١تنافسة الغش من الصيدالنية للمواد مباشرة ٛتاية ا١تنافسة قانوف ٯتنح       
 التابع كقمع الغش كنوعية اٞتودة رقابة ٥ترب بإنشاء كذلك ا١تواد، ىذه صانعي بعض ٯتارسها اليت
 ا١تادة حسب مواد صيدالنية تعد اليت الغذائية للمواد بالنسبة ا١تخربم لتحليل ، التجارة زارةلو 

التنفيذم  ا١ترسـو الصدد ىذا يف كقد صدر ،08/13 العمومية رقم الصحة قانوف من 171
 .1كالنوعية اٞتودة كمراقبة التحاليل ٥تابر كظائف كتنظيم بإنشاء ، ا١تتعلق355/96

 ، ينظم140/932رقم  التنفيذم ا١ترسـو طريق عن األدكية مراقبة ٥ترب اءإنش كما مت     
 يتم كما الصحة، لوزارة التابع ا١تواد الصيدالنية ١تراقبة الوطٍت ا١تخرب صبلحيات ا١ترسـو ىذا

 كمهامهم الصحة لوزارة تابعُت أعواف طرؼ كا٠تاصة من العمومية لصيدليات ا١تيدانية معاينة
 . ا١تستهلك صحة ٛتاية لسهر على التجارة زارةك  أعواف مهاـ تشبو

 من السوؽ ١تتطلبات ذلك لًتؾ السعر ٖتديد الصيدالنية ا١تواد صانعي يقبل رغم أنو ال
  4ا١تادة عليو نصت األخرل كما ا١تنتوجات كسائر تعامل منتوجات باعتبارىا العرض كالطلب

 األسعار ٟترية العاـ ىذا ا١تبدأ  قييدت لدكلة ٯتكن با١تنافسة، لكن ،  ا١تتعلق03/033من األمر
 من نفس القانوف. 02 فقرة 4 ا١تادة يف احملددة الشركط كفق

 مواده بتسجيل منتج كل أعبله ا١تذكور ، معدؿ كمتمم ك85/05القانوف رقم  ألـز كما
 تأشَتة يعد الذم الوطنية ا١تدكنة سجل يف171 ك170،  169ا١تواد حددتو كما الصيدالنية

 مديرية من السوؽ يف الوضع رخصة منح إُف باإلضافة الًتاب الوطٍت داخل ألدكيةا لتسويق
 . لوزارة الصحة التابعة الصيدلة

للمواد  كقانوف الصحة العمومية ْتماية ا١تنافسة كعليو خص مباشر كل من قانوف
، 4الصيدالنية ا١تستعملة يف الطب البشرم يف غياب كجود سلطة ضبط تتكفل هبذا االختصاص

 الوطنية الوكالة إنشاء ، ا١تتعلق بالصحة، مت النص على08/13مع التعديل القانوين رقم  إال أنو

                                                           
 ج ر النوعية كتنظيمها كسَتىا، كٖتاليل ٥تابر التجارب شبكة إنشاء يتضمن ،10/1996/ 19 يف ا١تؤرخ355/96 التنفيذم  ا١ترسـو -1

 .20/10/1996، الصادرة يف 62عدد 
ج  كتنظيمو كعملو، ا١تنتوجات الصيدالنية بة١تراق كطٍت يتضمن إنشاء ٥ترب ،05/1993/ 14 يف ، ا١تؤرخ140/93رقم  التنفيذم ا١ترسـو -2
 .20/05/1993، الصادرة يف41عدد ر
 ، مرجع سابق، ص... .03/03من األمر  4أنظر ا١تادة -3
، ، مذكرة ماجستَت يف القانوفناجم شريفة، ٛتاية ا١تواد الصيدالنية بقوانُت ا١تلكية الصناعية يف ظل التشريعات الوطنية كاالتفاقيات الدكلية - 4

 .14/15/16، ص22/04/2009ؾ ح، جامعة اٞتزائر، نوقشت يف 



 االقتصادي تنظيم مجاؿ الضبط االقتصادي سلطات الضبطالسلطة التنفيذية  مشاركة : الثاني الفصل

216 
 

 مستقلة إدارية ، كسلطة173/011ا١تادة  عليو نصت الصيدالنية كىذا ما نصت عليو ما للمواد
ف ا١تاِف، حيث ٭تدد تنظيم الوكالة كسَتىا ككذا القانو  كاالستقبلؿ ا١تعنوية بالشخصية تتمتع

 .15/3082األساسي ١تستخدميها عن طريق التنظيم من خبلؿ ا١ترسـو التنفيذم رقم 
 :تنظيم السلطة التنفيذية لجنة اإلشراؼ على التأمينات-1-5

ىذا اجملاؿ  على ا١تاِف كا٠تاص، لذا تعترب الرقابة طابعها ٢تا صناعة التأمُت نظرا العتبار
 قواعد فيها كتلعب لدكرة االقتصاديةا فيها تتقلب صناعة يف األماف صمامات إحدل

 التكلفة اٟتقيقية، لذا تتطلب معرفة قبل ا١تنتجات أسعار ٖتديد يف أساسيا دكرا االحتماالت
 .  3كا١تراقبُت من ٦تارسُت عليها القائمُت يف خاصة مواصفات

من  26 ا١تادة ٔتقتضى التأمُت على اإلشراؼ ٞتنة اٞتزائرم ا١تشرع أنشأ الغرض ٢تذا
، 08/113الحقا ا١ترسـو التنفيذم رقم  ، يتعلق بالتأمينات، حيث صدر06/044انوف رقم الق

، ٭تدد 09/233ك ا١ترسـو التنفيذم رقم 5ليحدد مهاـ تنظيم ٞتنة االشراؼ على التأمينات
 .6مبالغ تعويض ا١تنح ألعضائها

 : يآلية االحالة على التنظيم والنظم الداخلية لسلطات مجاؿ الضبط االقتصاد-2
إف ٖتليل الشكلي للنصوص القانونية ا١تنشأة لسلطات الضبط كخاصة ما يتعلق منو        

بعدد ا١تواد ا١تخصصة ٢تا كعدد ك٤تتول تلك اليت ٖتيل على التنظيم يسمح من دكف شك ٔتعرفة 
 . 7درجة االستقبللية اليت أراد ا١تشرع منحها ٢تذه السلطة أك تلك

                                                           
، الصادرة 86ج ر عدد ، 2003، يتعلق بقانوف ا١تالية لسنة 24/12/2002، ا١تؤرخ يف 02/11القانوف ا١تالية رقم  102أنظر ا١تادة  - 1

 .38، ص 25/12/2002يف 
لوكالة الوطنية للمواد الصيدالنية ا١تستعملة يف الطب البشرم ، ٭تدد ا06/12/2015، ا١تؤرخ يف 15/308ا١ترسـو التنفيذم رقم  -2

 .20/12/2015، الصادرة يف 67ج ر عدد كتنظيمها كسَتىا ككدا القانوف األساسي ١تستخدميها، 
 .36قورارم ٣تدكب، مرجع سابق، ص  -3
، 95/07  رقم لؤلمر معدؿ كمتمم ،01/1995/ 25 يف ا١تؤرخ 06/04من القانوف رقم  (  205 للمادة )ا١تعدلة26 أنظر ا١تادة  -4

 .06يتعلق بالتأمينات، مرجع سابق، 
ج ، ٭تدد ٭تدد مبالغ تعويض ا١تنح ألعضاء ٞتنة االشراؼ على التأمينات، 14/07/2009، ا١تؤرخ يف 09/233ا١ترسـو التنفيذم رقم  -5

  .15/07/2009، الصادرة يف 41ر عدد 
، الصادرة 20ج ر عدد ، ٭تدد مهاـ تنظيم ٞتنة االشراؼ على التأمينات، 09/04/2008رخ يف ، ا١تؤ 08/113ا١ترسـو التنفيذم رقم  -6

  .13/04/2008يف 
، 85/05، يعدؿ كيتمم القانوف رقم 20/07/2008، ا١تؤرخ يف 08/13من القانوف رقم  07ا١تدرجة يف ا١تادة  173/01أنظر ا١تادة  - 7

 .05، ص03/08/2008، الصادرة يف 44حة العمومية كترقيتها، ج ر عدد ، ا١تتعلق ْتماية الص16/04/1985ا١تؤرخ يف 
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القتصادم بوسائل قانونية  العديد من سلطات ٣تاؿ الضبط ا رغم أف ا١تشرع قد خوؿ      
أىلية إعداد كمصادقة ألنظمها الداخلية غَت أنو سلب فيأت أخرل ٦تارسة ىذا ك  كصبلحية

 اٟتق ك٘تسكت بو السلطة التنفيذية كىو ما ٯتس من استقبلليتها الوظيفية.
 : آلية االحالة على التنظيم -2-1

ؿ بُت آلية االحالة على السلطة التنظيمية العامة ا١تسندة نفرؽ من خبلؿ ٖتليل اٞتدك 
للسلطة التنفيذية فيما يتعلق بتأطَت سلطة الضبط االقتصادم ككضع قواعد تسيَتىا ك عملها 
عضويا ك كظيفيا كأيضا من حيث اإلحالة على السلطة التنظيمية العامة فيما ٮتص سلطة 

ظيمية الفرعية ا١تمارسة من طرؼ سلطات ٣تاؿ الضبط، كبُت آلية اإلحالة على السلطة التن
 الضبط االقتصادم نفسها.

من حيث اإلحالة على السلطة التنظيم العامة فيما يخص نص تأطير سلطة الضبط  -أ
 :كامال

مادة من القانوف  183إذ ٧تد من خبلؿ ٖتليل اٞتدكؿ أف سلطة ضبط ا١تياه من أصل       
، كأيضا نفس الشيء 651ا مادة كاحدة ىي ا١تادة ، ا١تتعلق با١تياه ٗتصص ٢ت05/12 رقم

، 2 102يف ا١تادة 02/11بالنسبة لسلطة ضبط النقل ٗتصص مادة كاحد من قانوف ا١تالية رقم 
ٖتتل ا١ترتبة األخَتة من كل منهما  هبذاك  النقل ضبط ٞتنة أنشأ الذم الوحيد النص ىذا كيعترب

 . ئحيث اٟتجم الشكلي ا١تخصص ٢تا ضمن النص ا١تنش
بالنسبة لسلطيت الضبط السابقتُت موجهة على   3آلية االحالة كما نستنتج أيضا أف     

 ، فيما يتعلق بسلطة ضبط النقل فيو، با١ترتبة02/11، ْتيث ٭تتل قانوف ا١تالية رقم كامل النص

                                                           
 .11مرجع سابق، ص ، ، يتعلق با١تياه05/12من القانوف رقم  65أنظر ا١تادة  - 1
، الصادرة 86ج ر عدد ، 2003، يتعلق بقانوف ا١تالية لسنة 24/12/2002، ا١تؤرخ يف 02/11القانوف ا١تالية رقم  102أنظر ا١تادة  - 2

 .38، ص 25/12/2002يف 
آلية االحالة: تعٍت أنو قد ٭تدث أف تتداخل العديد من النصوص القانونية يف تنظيم نفس اجملاالت، كباألخص ١تا يتعلق األمر بتنظيم  - 3

لنظاـ القانوين يف أم موضوع معُت تشعب اٞتهات ا١تعنية بو ك٘تتد آثاره القانونية لتخرج من نطاؽ ىذا القانوف إُف قوانُت أخرل، ك١تا كاف ا
نظاـ قانوين، يتوقف على حجم كنوعية النصوص القانونية اليت تصدر من ٥تتلف اٞتهات ا١تشاركة يف كضعها، فإف أم نص قانوين جديد البد 

آللية اإلحالة عليو من أف يأخذ بعُت االعتبار النصوص االخرل اليت صدرت قبلو كيستفيد منها حىت ال يكوف ىناؾ تعارض بينها، ٢تذا يلجأ 
دم لتسمح للجهات ا١تسؤكلة عن إعداد النصوص القانونية بتحديد ٣تاؿ تطبيق القاعدة با١تقارنة مع القواعد ا١توجودة من قبل، كما تسمح بتفا

، أنظر الغموض القانوين الذم يكتنف األحكاـ القانونية اٞتديدة كالذم ٯتكن أف ٭تدث عند صدكر نصوص قانونية تعاًف كضعيات متماثلة
، ا١تتضمن جدكؿ أشكاؿ آلية اإلحالة ا١تعتمدة لتحرير النصوص القانونية يف اٞتزائر، ىريش سهاـ، مرجع سابق، ص 01أيضا الشكل رقم 

134/136/137. 
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 ٣135تاال على التنظيم من أصل  41األكُف يف حجم ا١تساحة ا١تخصصة للتنظيم، إذ مت إحالة 
، ا١ترتبة الثانية يف حجم ا١تساحة ا١تخصصة للتنظيم، أما 05/12 ، بينما ٭تتل القانوف رقممادة

 .1مادة ٣183تاال على التنظيم من أصل  25إذ مت إحالة 
يف حُت عرفت كما أشرنا من سلطيت ا١تياه كالنقل االحالة على التنظيم يف نفس ا١تادة       

ها ٞتنة تنظيم عمليات البورصة كمراقبتها ، فهي أصغر الوحيدة ا١تخصصة ٢تما، مقارنة بسابقتي
، كأيضا ٣تلس ا١تنافسة ب ٣65تاالت فقط من أصل  03مساحة يف االحالة على التنظيم ب 

 .٣100تاالت فقط من أصل  03
 :من حيث اإلحالة على السلطة التنظيمية العامة فيما يخص سلطة الضبط -ب
ة ضبط ا١تياه كسلطة ضبط النقل ا١ترتبة األكُف من أشرنا سابقا أهنا ٖتتل كل من سلط    

 حيث عدد حاالت اإلحالة على التنظيم يف األحكاـ ا١تتعلقة بتنظيم كسَت سلطتيهما. 
على السلطة التنظيمية العامة فيما ٮتص  استقراء آلية االحالة إضافة إُف ذلك كمع

ركقات ٖتتل ا١ترتبة الثانية سلطة ضبط احمل سلطة الضبط من خبلؿ ٖتليل اٞتدكؿ يسفر على أف
بثبلثة ٣تاالت يتم إعماؿ آلية اإلحالة على السلطة التنظيمية العامة فيها، فيما يتعلق بتأطَت 

، أما ٞتنة تنظيم عمليات البورصة كمراقبتها ٖتتل ا١ترتبة 05/072سلطة ضبطها يف القانوف رقم 
، مت اإلحالة على التنظيم 93/103قم مادة يف ا١ترسـو التشريعي ر  37ما قبل االخَتة فمن أصل 

َف يتم فيها إعماؿ  90/10بينما ٧تد يف اللجنة ا١تصرفية يف القانوف رقم  مواد منها فقط 03يف 
 .15آلية اإلحالة من من ٣تموع ا١تواد 

 :من حيث اإلحالة على السلطة التنظيمية الثانوية في مجاؿ الضبط-ج
٫تا الوحيداف يف ٣تاؿ الضبط االقتصادم  COSOBك CMCمن ا١تعلـو أف كل من        

أعًتؼ ٢تما بذلك ا١تشرع الفرنسي يف  ا١تعًتؼ ٢تما ٔتمارسة سلطة تنظيمية فعلية كبصفة مباشر
 .4العديد من ا١ترات كسلك ا١تشرع اٞتزائرم نفس ا١تنهج ٔتنحهما االختصاص التنظيمي

كمراقبتها  مليات البورصةحيث أنو يف كل من ٣تلس النقد كالقرض كٞتنة تنظيم ع      
 أحاؿ ا١تشرع على سلطتيهما التنظيمية، حيث ٘تت اإلحالة على السلطة التنظيمية جمللس النقد

                                                           
 .43، صمرجع سابق، كليد بوٚتلُت، سلطات الضبط االقتصادم يف القانوف اٞتزائرم - 1
 .19/07/2005، الصادرة يف 50، ج ر عدد ، يتعلق باحملركقات28/04/2005، ا١تؤرخ يف 05/07القانوف رقم  - 2
 ، مرجع سابق.، يتعلق بلجنة تنظيم عمليات البورصة كمراقبتها03/04، معدؿ كمتمم بالقانوف رقم 93/10اا١ترسـو التشريعي رقم  - 3
 .53مرجع سابق، صفتوس خدكجة،  - 4
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كالقرض مرتُت، يف حُت ٘تت اإلحالة على السلطة التنظيمية للجنة تنظيم عمليات البورصة 
لتاف تتمتعاف بسلطة مرات، كىذا األمر يدؿ على أف ىذاف السلطتاف الوحيداف ال 09كمراقبتها 

 معيارية كما سيأيت تفصيلو يف الباب الثاين.
 :من حيث مجاالت اإلحالة على التنظيم في مجاؿ الضبط -د
من خبلؿ اٞتدكؿ يتضح أف سلطيت ا١تياه كالنقل ٘تت اإلحالة على التنظيم يف نصيهما على  - 

 ات(؛كل األحكاـ ا١تتعلقة هبما فيما يتعلق )التنظيم، العمل كالصبلحي
أما فيما يتعلق ٔتجاؿ ٖتديد ككضع النظاـ الداخلي فيما ٮتص كل من ٣تلس ا١تنافسة -

 كسلطيت ضبط ا١تناجم يتم إعماؿ آلية االحالة؛
أما ما يتعلق باإلحاالت ا١تتعلقة بنظاـ األجور ٧تدىا يف كل من  ٣تلس النقد كالقرض  -

 احملركقات؛ك٣تلس ا١تنافسة، ٞتنة ضبط الغاز الكهرباء كسلطة ضبط 
أما ما يتعلق ٔتجاؿ ٖتديد شركط التعيُت لرئيس اللجنة كإهناء مهامو ككضعو القانوين، -

باإلضافة إُف شركط إهناء مهاـ أعضائو كقواعد حساب األتاكل كٖتصيلها اليت يتم بشأهنا 
 . 1اإلحالة على التنظيم، تنفرد بو ٞتنة  تنظيم عمليات البورصة كمراقبتها

إُف سلطة التبغ  باإلضافةٯتكن القوؿ أف كل من سلطيت ضبط ا١تياه كالنقل  يف االخَت    
كالصيدلة أقل استقبللية على اعتبار أف السلطة التنفيذية ىي من تضع نظامها القانوين بعد أف 

 أحاؿ ا١تشرع عليها كضع قواعد تنظيمهما كتسيَت٫تا كقواعد عملهما.
م الداخلية لسلطات مجاؿ الضبط تدخل السلطة التنفيذية في وضع النظ -2-2

 :االقتصادي
من مظاىر االستقبللية الوظيفية لسلطات ٣تاؿ الضبط االقتصادم حرية اختيار        

كإعداد ٣تموعة قواعد تنظيمية تسيَتية دكف مشاركة السلطة التنفيذية بصورة مباشرة أك غَت 
ات الضبط االقتصادم بسلطة مباشرة يف ذلك )كا١تصادقة كالنشر( كبالتاِف تتمتع بعض سلط

 كضع نظامها الداخلي دكف األخرل كامتياز ٢تا.
، معدؿ كمتمم 03/112من األمر رقم  60يف ٣تلس النقد كالقرض نصت ا١تادة        

 ، يتعلق بالنقد كالقرض، ٧تدىا نصت صراحة على ىذه الصبلحية اليت َف09/01باألمر رقم 

                                                           
 .45، مرجع سابق، صانوف اٞتزائرمكليد بوٚتلُت، سلطات الضبط االقتصادم يف الق - 1
 .10مرجع سابق، ص  يتعلق بالنقد كالقرض،، 03/11من األمر رقم  60أنظر ا١تادة  - 2
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من ا١ترسـو  26كبالرجوع إُف أحكاـ ا١تادة  1990يتضمنها قانوف النقد كالقرض لسنة 
، ا١تتعلق ببورصة القيم ا١تنقولة كاليت تنص على أف اللجنة تصادؽ على 93/101التشريعي رقم 

 نظامها الداخلي خبلؿ اجتماعها األكؿ.
، 12/05من القانوف العضوم رقم  45يف ٣تاؿ االعبلـ من خبلؿ ظاىر نص ا١تادة       

من نفس القانوف اليت ٖتيل فيما يتعلق بتحديد مهاـ  653كمن خبلؿ ا١تادة  2ـا١تتعلق باالعبل
 كصبلحيات كتشكيلة كسَت سلطة ضبط السمعي البصرم. 

  ، الذم حدد4البصرم السمعي بالنشاط ، ا١تتعلق14/04كمع خركج القانوف رقم       
، أما 5ا باٞتزائر العاصمةأيضا مقرى  كسَتىا ا١تنشأة، أين حدد  كتشكيلها  كصبلحياهتا  مهاـ

من نفس القانوف، عُت أعضاؤىا  56، 55ك 54عن مهامها كصبلحياهتا فقد حددهتا ا١تادة 
، احملدد ١تبالغ 15/137، كما حدد ا١ترسـو التنفيذم رقم 16/1876با١ترسـو الرئاسي رقم 

 .7التعويضات ا١تمنوحة لرئيس كأعشاء سلطة السمعي البصرم
ستقراء قانوف السمعي البصرم فإنو ال توجد إشارة بوضع ىذه السلطة باالضافة إُف ا     

، كيتضح أيا أف الطابع التنظيمي من السلطة التنفيذية يطغوا على تأطَتىا 8لنظامها الداخلي
 كبالتاِف ينقص من استقبلليتها.

، 9سة، ا١تتعلق با١تناف95/06من األمر رقم  34أما يف ٣تاؿ ا١تنافسة فقد نصت ا١تادة      
على صبلحية اجمللس الكاملة يف إعداد كمصادقة القواعد ا١تتعلقة بسَته، حقوؽ كالتزامات 
 األعضاء كقواعد التنايف مت تقدٯتو كمقًتح من طرؼ رئسي اجمللس إُف رئيس اٞتمهورية الصداره

                                                           
 .06، يتعلق ببورصة القيم ا١تنقولة، مرجع سابق، ص 93/10من ا١ترسـو التشريعي رقم  26أنظر ا١تادة  - 1
، الصادرة يف 02، ج ر عدد ، يتعلق باإلعبلـ12/01/2012رخ يف ، ا١تؤ 12/05من القانوف العضوم رقم  45أنظر ا١تادة  - 2

 .26، ص 15/01/2012
 .28، مرجع سابق، ص ، يتعلق باإلعبلـ12/05من القانوف العضوم رقم  65أنظر ا١تادة  - 3
 .23/03/2014، الصادرة يف 16البصرم، ج ر عدد   السمعي  بالنشاط  ، يتعلق24/02/2014، ا١تؤرخ يف 14/04القانوف رقم  - 4
 .14، ا١ترجع السابق، ص 53أنظر ا١تادة  - 5
، 36، يتضمن تعيُت أعضاء سلطة ضبط السمعي البصرم، ج ر عدد 19/06/2016، ا١تؤرخ يف 16/187ا١ترسـو الرئاسي رقم  - 6

 .19/06/2016الصادرة يف 
ضات ا١تمنوحة لرئيس كأعشاء سلطة السمعي البصرم، ، ٭تدد مبالغ التعوي23/05/2005، ا١تؤرخ يف 15/137ا١ترسـو التنفيذم رقم  - 7

 .03/06/2015، الصادرة يف 30ج ر عدد 
، مذكرة ماجستَت يف إطار مدرسة الدكتوراه، ٗتصص دكلة كمؤسسات تيشوش فاطمة الزىراء، سلطات الضبط ا١تستقلة يف ٣تاؿ اإلعبلـ- 8

 .128، ص2013/2014، السنة اٞتامعية: 01عمومية، ؾ ح بن عكنوف، جامعة اٞتزائر 
 .18، ا١تتعلق با١تنافسة، معدؿ كمتمم، مرجع سابق، ص 95/06من األمر رقم  34أنظر ا١تادة  - 9
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مت سحب ىذه الصبلحية  03/03ٔتوجب مرسـو رئاسي إال أنو كٔتوجب تعديل األمر رقم 
، كفعبل صدر ا١ترسـو 1ر تنظيم ٣تلس ا١تنافسة كسَته ٭تدد ٔتوجب مرسـو تنفيذمكأصبح أم

، كما صدر ا١ترسـو رقم 2، ٭تدد تنظيم ٣تلس ا١تنافسة كسَته11/241التنفيذم رقم 
 .3، الذم ٭تدد نظاـ أجور أعضاء ٣تلس ا١تنافسة كاألمُت العاـ كا١تقرر العاـ كا١تقرركف12/240

نافسة من امتياز كضع النظاـ الداخلي أثر كثَتا كوف ىذا الًتدد غَت إف ٕتريد ٣تلس ا١ت 
من ا١تشرع  فيما يتعلق التعديل كالتجريد، ٯتس باستقبللية اجمللس الوظيفية كفيو داللة على اف 
السلطة التنفيذية ٖتاكؿ كل مرة على سلطات ٣تاؿ الضبط االقتصادم كل مرة كل ما رأت 

 السلطات ٢تذه األعماؿ ٟترية مباشرة ٣تاؿ أم تًتؾ ، كالأ٫تيتها على ا١تستول االقتصادم
 السلطة تركيز ما أثبتو ىذا ا١تؤسسات، على كل ا٢تيمنة عقلية كثبات ٢تا ٔتلكيتها منها اعتقادا

 ىي ا١تهيمنة لتبقى تاثَت أم ٢تا ليس كاليت القيمة الناقصة االمتيازات منح على التنفيذية
 . 4االقتصادم اجملاؿ على كالوصية

كينطبق األمر نفسو فيما يتعلق بتدخل السلطة التنفيذية يف كضع أحكاـ النظاـ 
الداخلي بالنسبة للسلطة اٟتكومية للتصديق االلكًتكين حيث ٖتدد طبيعة ىذه السلطة 

كخلية معاٞتة االستعبلـ ا١تاِف كاليت بدكرىا  5كتشكيلها كتنظيمها كسَتىا عن طريق التنظيم
 .6ا كسَتىا عن طريق التنظيمٖتدد مهامها كتنظيمه

                                                           
 .29، ا١تتعلق با١تنافسة، معدؿ كمتمم ، مرجع سابق، ص 03/03من األمر رقم  32ك 31أنظر ا١تادة  - 1
، الصادرة يف 39تنظيم ٣تلس ا١تنافسة كسَته، ج ر عدد ، ٭تدد 10/07/2011، ا١تؤرخ يف 11/241ا١ترسـو التنفيذم رقم  - 2

13/07/2011. 
، ٭تدد نظاـ أجور أعضاء ٣تلس ا١تنافسة كاألمُت العاـ كا١تقرر العاـ كا١تقرركف، ج ر 06/05/2012، ا١تؤرخ يف 12/240ا١ترسـو رقم  - 3

 .13/05/2012، الصادرة يف 29عدد 
 .178مرجع سابق، صمنصور داكد،  - 4
، احملدد للقواع العامة ا١تتعلقة بالتوقيع كالتصديق اإللكًتكين، ج ر 01/02/2015، ا١تؤرخ يف 15/04من القانوف رقم  27ظر ا١تادة أن - 5

 .2015، لسنة 06عدد 
، ١تتعلق بالوقاية من تبيض 13/02/2002، ا١تؤرخ يف 05/01، معدؿ كمتمم للقانوف رقم 12/02من األمر رقم  03أنظر ا١تادة  - 6
، ا١تؤرخ يف 02/127، كانظر أيضا: ا١ترسـو التنفيذم رقم 2012، لسنة 08ألمواؿ ك٘تويل االرىاب كمكافحتها، ج ر عدد ا

 .2002، لسنة 23، ا١تتضمن إنشاء خلية معاٞتة االستعبلـ ا١تاِف كتنظيمها كعملها، ج ر عدد 07/04/2002
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 كا١تراقبة للجيولوجيا الوكالة الوطنية ك ا١تنجمية للممتلكات الوطنية أما ما ٮتص الوكالة    
 تنص حيث التنفيذية السلطة من طرؼ يوضع نظامها الداخلي فهو فيما يتعلق بوضع ا١تنجمية

 أنو يتخذ ٔترسـو تنفيذم. ، على1ا١تناجم قانوف ، ا١تتضمن10/ 01رقم القانوف من 51 ا١تادة
 الداخلي للوكالة النظّاـ ، يتضمن04/93التنفيذم رقم  صدر ا١ترسـو لذلك قايكتطب    

الداخلي  النظّاـ ، يتضمن04/94التنفيذم رقم  ا١ترسـو ككذا2 ا١تنجمية للممتلكات الوطنية
  .3ا١تنجمية للجيولوجيا كا١تراقبة الوطنية للوكالة

 على اإلشراؼ ٞتنة إُف بالنسبة أنو نو يف ٣تاؿ التأمينات،كٕتدر االشارة أيضا أ
 27 ا١تادة يف ا١تدرجة3 مكرر 209 ا١تادة من ا١تادة نص 02الفقرة  كضوح نص عدـ التأمينات

 ا١تادة ىذه ، فقراءة4بالتأمينات ، ا١تتعلق95/07، ا١تعدؿ كا١تتمم لؤلمر 06/04رقم  القانوف من
 ىذه أف أـ نظامها الداخلي لوضع قانونان  مؤىلة اللجنة كانت إذا ما فيو الشك حوؿ ٭تـو

، 5ُتالتأم لقانوف النّصوص التطبيقية بوضع ا١تختصة كوهنا التّنفيذية السلطة إُف تعود الصبلحية
أم غياب النص احملدد للجهة ا١تختصة بوضع النظاـ الداخلي كما تركو من فراغ أثر كثَتا على 

٢تا الوظيفي بشكل كبَت ٢تذا الغموض ٯتكن للسلطة التنفيذية استقرار ىذه اللجنة كعلى استقبل
  . 6يف أم ٟتظة من استغبللو ككضعها لنظامها الداخلي

يف األخَت ٯتكن القوؿ أف الطابع العاـ الذم انتهجو ا١تشرع يف إعماؿ آلية اإلحالة على 
ضع أحكاـ النظاـ التنظيم يف ٣تاؿ الضبط االقتصادم كأيضا اعتماد السلطة التنفيذية على ك 

الداخلي لسلطات الضبط االقتصادم يف يد السلطة التنفيذية يسوده التذبذب كالتباين من 
 ا١تشرع يف ٖتديد ىذه القواعد كا١تنح الناقص لبلمتياز كإف كاف يدؿ على شيء فهو يدؿ على

                                                           
، ج ر عدد ، يتضمن قانوف ا١تناجم03/07/2001ا١تناجم، ا١تؤرخ يف قانوف ن، ا١تتضم10/ 01رقم القانوف من 51 أنظر ا١تادة ا١تادة - 1

 .12، ص 04/07/2001، الصادرة يف 35
ا١تنجمية،  للممتلكات الوطنية الداخلي للوكالة النظّاـ ، يتضمن01/04/2004، ا١تؤرخ يف 04/93التنفيذم رقم  ا١ترسـو رقم ا١ترسـو - 2

 .04/04/2004، الصادرة يف 20ج ر عدد 
 للجيولوجيا كا١تراقبة الوطنية الداخلي للوكالة النظّاـ ، يتضمن01/04/2004، ا١تؤرخ يف 04/94التنفيذم رقم  ا١ترسـو رقم ا١ترسـو - 3

 .04/04/2004، الصادرة يف 20ا١تنجمية، ج ر عدد 
 ، ا١تتعلق95/07 عدؿ كا١تتمم لؤلمر، ا١ت06/04رقم  القانوف من 27 ا١تادة يف ، ا١تدرجة02/ فقرة  3مكرر 209 أنظر ا١تادة - 4

 .07بالتأمينات مرجع سابق، ص 
5  - ZOUAÏMIA Rachid, «Le statut juridique de la commission de supervision des 
assurances»,Revue Idara, n° 31, 2006,( pp 09/31), p21.  

 .177، صمرجع سابقمنصور داكد،  - 6
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ليتها الفوضى التشريعية، اليت تؤثر على استقرار سلطات ٣تاؿ الضبط االقتصادم كعلى استقبل
 إزاء السلطة التنفيذية كقد يؤثر حىت على األمن القانوين يف النظاـ القانوين اٞتزائرم.

با١تقابل يعزز سيطرة السلطة التنفيذية على سلطات ٣تاؿ الضبط االقتصادم كإبقاء       
 ا٢تيمنة كالوصاية عليها كعدـ ترؾ أم ٣تاؿ للحرية االقتصادم لتتجسد كفق آلية الضبط كقواعد

 ة النظاـ العاـ االقتصادم.السوؽ كالنافسة كفكر 

 .مجاالت احتفاظ السلطة التنفيذية باالختصاص التنظيميثانيا:
نفرؽ يف ٣تاؿ الضبط االقتصادم بُت االعًتاؼ بالسلطة التنظيمية كاليت ٘تارس من 

ُت ك ب1سلطيت ٣تلس النقد كالقرض كٞتنة تنظيم عمليات البورصة كمراقبتها يف شكل ٦تارسة
االختصاص التنظيمي كمسا٫تة ٞتل سلطات ىذا اجملاؿ ٔتا فيو السلطتُت السابقتُت، كما أف 
ىناؾ من السلطات ال تدخل يف أم الدكرين السابقُت )ا١تسا٫تة كا١تمارسة(، كتنوب عنهما 
السلطة التنفيذية يف ىذه الوظيفة التنظيمية، كيف نفس الوقت ٧تد بعض االختصاصات 

َف يتم التنازؿ عنها من السلطة التنفيذية كاليت من ا١تفًتض أف تندرج ضمن  التنظيمية أصبل
 ٣تاؿ الضبط االقتصادم كاليت َف تنشأ يف ٣تاالهتا سلطة ضبط مثبل. 

بالرغم من كثرة اٟتديث عن ضركرة تزكيد سلطات الضبط االقتصادم بكامل 
يذية، ال تزاؿ ٖتتفظ ٔتمارسة الصبلحيات كالوسائل البلزمة لتحقيق ذلك إال أف السلطة التنف

السلطة التنظيمية، إما بصورة مشًتكة كذلك يف اجملاالت ا١تسند ٢تيئات الضبط اليت ٘تنح ٢تا 
قانونا حق ا١تسا٫تة يف االختصاص التنظيمي، كإما بصورة انفرادية كىو ما ٧تده يف باقي 

ظيمي كذلك القطاعات القطاعات األخرل ا١تسندة ٢تيئات الضبط ا١تقصاة من االختصاص التن
 اليت َف يستحدث ٢تا سلطة إدارية تتوُف ضبطو بعد.

                                                           
الصادرة يف ، 16ا١تتعلق بالنقد كالقرض، ج.ر عدد  ، 1990 /30/04 ، ا١تؤرخ يف90/10ف القانو من  44أنظر ا١تادة  - 1
، مث ألغي 2001، لسنة 14، ج.ر عدد27/02/2001، ا١تؤرخ يف 01/01األمركاستبدؿ ب )ملغى(، 525، ص 18/04/1990

معدؿ كمتمم  ٔتوجب األمر ، 27/08/2003الصادرة يف ، 52، ج.ر عدد 26/08/2003ا١تؤرخ يف 03/11كاستبدؿ ٔتوجب األمر 
، 26/07/2009، الصادرة يف 44ر عدد  ، ج2009، ا١تتضمن قانوف ا١تالية التكميلي لسنة  22/07/2009ا١تؤرخ يف  09/01

 .2010، لسنة 50ر عدد ، ج26/08/2010، ا١تؤرخ يف 10/04كمعدؿ كمتتم باألمر 
، الصادرة يف  34، ج ر عدد ببورصة القيم ا١تنقولة، ا١تتعلق 23/05/1993، ا١تؤرخ يف 93/10ا١ترسـو التشريعي رقم من  31ا١تادة
، الصادرة يف 03، ج ر عدد 10/01/1996، ا١تؤرخ يف96/10، معدؿ كمتمم با١ترسـو التشريعي رقم 23/05/1993
 ، الصادرة يف11، ج ر عدد 17/02/2003، ا١تؤرخ يف03/04معدؿ كمتمم با١ترسـو التشريعي رقم  ،14/01/1996
 .07، ص19/02/2003
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رغم االعًتاؼ لبعض سلطات ٣تاؿ الضبط االقتصادم بوضع قواعد مرنة أك ذات 
طبيعة استشارية، غَت أنو حىت ىذا االعًتاؼ ككممارسة يبقى نظريا ألف السلطة التنفيذية ال 

بط االقتصادم ٦تارسة من أجل ا١تمارسة فقط أم تلتـز هبا كوهنا تبقى من جهة سلطات الض
تعدكا أف تكوف ٣ترد نصوص نظرية ٗترج للوجود دكف أف يكوف ٢تا أثر، كما ٧تد يف ٣تاؿ 
الضبط االقتصادم أيضا يف بعض القطاعات ما ٖتتكر السلطة التنفيذية كتنفرد كحدىا 

 ادم إنفرادا كاستحوذا.باالختصاص التنظيمي دكف أف تشاركو مع سلطة ٣تاؿ الضبط االقتص
 :تداخل االختصاص التنظيمي بين السلطة التنفيذية وسلطات الضبط االقتصادي -1

تتعدد سلطات الضبط االقتصادم اليت ٢تا مسا٫تة ك٦تارسة يف االختصاص التنظيمي 
كىذا ما سيأيت تفصيلو الحقا، حيث تتعدد الوسائل القانونية التنظيمية اليت ٘تارسها كتقدًن 

ستشارات ذات طابع إجبارم أك اختيارم ك كذلك التوصيات كتقدًن اآلراء كاالقًتاحات اال
ْتسب االختصاص ا١توكل ٢تا، إال أنو يعاب على ىذه ا١تمارسة تقريبا عدـ كجودىا أصبل 
بالنظر لعدـ التزاـ اٟتكومة أك الوزارة باآلراء اليت تقًتحها سلطات الضبط االقتصادم ا١تسا٫تة 

كاألمثلة  كثَتة اليت يتداخل فيها االختصاص التنظيمي لسلطات الضبط  ،1يف التنظيم
 االقتصادم مع السلطة التنفيذية كَف يعمل بإنتاجها التنظيمي.

 يف البشرم الطب يف ا١تستعملة الصيدالنية للمواد الوطنية الوكالة تبدم الطيب اجملاؿ فيف       
 الصيدالنية كا١تواد الصيدلة ٣تاؿ يسَت تنظيمي أك تشريعي طابع ذم نص كل مشركع
 األحكاـ ٖتسُت إُف يرمي اقًتاح كل كتقدًن البشرم الطب يف الطبية ا١تستعملة كا١تستلزمات

 .2اجملاؿ ىذا يف هبا ا١تعموؿ ا١تعيارية
رغم اتساع الصبلحيات ا١تمارسة يف ىذا االختصاص على مستول أما يف ٣تاؿ ا١تنافسة 

ار اجمللس كيبدم رأيو يف كل مسألة ترتبط با١تنافسة ك٭تق طلب النصوص النظرية، حيث يستش
، اٞتمعيات احمللية كا٢تيئات االقتصادية كا١تالية كاٞتمعيات 3االستشارة لذيو لكل من اٟتكومة

                                                           
 .57دحاس صونية، مرجع سابق، ص - 1
، ا١تتعلق ْتماية الصحة كترقيتها، ج ر عدد 20/07/2008ا١تؤرخ يف  08/03، من القانوف رقم 173/04ا١تتضمنة للمادة  ،7 ١تادةا - 2

، الصادرة يف 08ر عدد  ، ج16/04/1985، ا١تؤرخ يف 85/05،يعدؿ كيتمم القانوف رقم  06، ص03/08/2008، الصادرة يف 44
17/04/1985 . 

، معدلة كمتمم 08/12من القانوف رقم  19ا١تتضمنة للمادة  36، ا١تادة 30، مرجع سابق، ص 03/03من األمر رقم  35أنظر ا١تادة  - 3
 .13، مرجع سابق، ص 03/03لؤلمر 
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ككذا ٚتعيات ٛتاية ا١تستهلكُت يف ا١تواضيع اليت تتصل با١تنافسة فيما يتعلق  1ا١تهنية كالنقابية
، إال أنو 3كيقدـ اجمللس استشارات اختيارية 2ْتمايتها كاٞتهات القضائيةبا١تصاٌف اليت كلفت 

با١تقارنة مع السلطة التنظيمية األصلية من جهة اٟتكومة كمدل اعتماد ىذه االستشارات من 
جهتها، فإف الواقع ٮتالف ذلك كٮتتلف ٘تاما فنجده قلما ما يستشار حىت يف ا١تسائل ا١تشار 

ر من ذلك أنو َف يتم استشارتو إال يف مناسبة كاحدة، تتعلق باستشارة عن إليها يف القانوف كأكث
، كمن ىذا ا١تنطلق ٧تد رغم توسيع 4مشركع قانوف احملركقات الذم كضعو كزير الطاقة كا١تناجم

صبلحياتو كسلطة ضبط اقتصادم، فأىم من ذلك ىو مدل إلزامية قراراتو اليت ىي يف شكل 
يتأكد انعداـ اإللزامية قراراتو االستشارية كعدـ كجوب أخد استشارات تصدر عنو، كاليت 

 اٟتكومة هبذه اآلراء اليت يقدمها كوهنا قواعد مرنة فقط. 
علما أف ٣تلس ا١تنافسة ىيئة استشارية دكره تقدًن آراء حوؿ كل مسألة تتعلق 

ًتاح مشركع با١تنافسة، كما أنو على اٟتكومة أف تلتـز بطلب االستشارة منو يف كل مناسبة اق
، إال أف ىذه اإللزامية ال تطل اآلراء اليت يبادر 5نص تشريعي أك تنظيمي ذات الصلة با١تنافسة

، ألهنا  تبقى ٣ترد آراء تفتقد 6هبا اجمللس، فهي تندرج يف إطار اجملاؿ االستشارم الكبلسيكي
مسؤكلية ٢تا عن ذلك،  إُف طابع اإللزامية كال تلـز اٟتكومة هبا، ٢تا أف تأخذ هبا أـ ال، كما ال

أما اإللزامية تكمن يف إجراء طلب االستشارة ْتد ذاتو كإجراء كجويب يف حق اجمللس أم  أنو 
ال ٯتكن للحكومة أف تبادر بعرض مشركع على ٣تلس الوزراء دكف أخد رأم ٣تلس ا١تنافسة  

                                                           
 .30/26، ا١ترجع السابق، ص08/12رقم بالقانوف  معدؿ كمتمم 03/03من األمر رقم  03كا١تادة  2/ 35أنظر ا١تادة  - 1
 .30مرجع سابق، ص ، 08/12بالقانوف رقم  معدؿ كمتمم 03/03، من األمر رقم 1/ 38أنظر ا١تادة  - 2
، َف يعد ٣تلس ا١تنافسة  ا١تنافسةب كا١تتعلق 03/03رقم  األمر كيتمم يعدؿ 10/05 رقم قانوف اؿمن 5 ك 4 ا١تادتُت نص من انطبلقا - 3

 ا١تعنية، األخرل مثل القطاعات مثلو باقًتاحو التقدـ فقط بإمكانو بل األسعار كٖتديد الربح ىوامش ٖتديد مسألة يف كذلك وبياكج يستشار
 كعدـ القرار بسلطة االحتفاظ يف التنفيذية رغبة السلطة على يدؿ فهو أخرل جهة كمن جهة من ىذا ا١تنافسة ٣تلس دكر من يقلص أمر كىذا

 فرع القانوف يف دكتوراهأطركحة  التجارية، با١تمارسات ا١تنافسة تأثر مدل مسعد جبلؿ ،السوؽ ضبط ٣تاؿ يف ٥تتصة سلطة ٌفلصا عنها التنازؿ
منصور داكد، اآلليات  ،274 ص ،2012/12/06يف ةقشا١تنا تاريخ ،، تيزم كزكمعمرم مولود اٟتقوؽ، ّتامعة قانوف األعماؿ، كلية

 .108م يف اٞتزائر، مرجع سابق، ص القانونية لضبط النشاط االقتصاد
4 -saisi par lettre  nO 994 du Aout 2001, le conseil a émis ses appréciations par avis nO 04/2001 du 29 octobre 
2001, voir ZOUAÏMIA Rachid, les autorités administratives indépendantes et la régulation économique, 
Imprimer 2005,  Edition Houma , ALGER , 2005, P74. 

 .13، مرجع سابق، ص 08/12بالقانوف رقم  ، معدؿ كمتمم03/03من األمر رقم  36أنظر ا١تادة  - 5
 .253خرشي إ٢تاـ، السلطات اإلدارية ا١تستقلة يف ظل الدكلة الضابطة، مرجع سابق، ص - 6
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سس اٞتديدة كإجراء مسبق كإلزامي، كالغاية من ىذا كلو ىو جعل اجمللس يشًتؾ يف إرساء األ
 للنظاـ التنافسي كالسهر على ٛتاية قواعد ا١تنافسة ال غَت.

أما يف ٣تاؿ الطاقة فإف ٞتنة ضبط الغاز كالكهرباء تضطلع ٔتهمة استشارية كشكل شبو 
، كىي تعد من 1تنظيمي، تبادر بو لدل السلطة العمومية يف إطار تنظيم سوقها كسَتىا

يذية، لكنها ذات طابع غَت رٝتي ٣تردة من أم قوة إلزامية الوسائل  ا١تسا٫تة يف السلطة التنف
الغرض منها تفسَت النصوص التشريعية كالتنفيذية أك توضيح غموض يشوب نص معُت ال تلـز 
اٟتكومة هبا، كما تساىم يف إعداد التنظيمات التطبيقية ا١تنصوص عليها كالنصوص التطبيقية 

  .2ا١ترتبطة هبا
واصبلت فإف سلطة ضبط ىذا اجملاؿ ٗتتلف عن سابقيها يف أف أما يف سوؽ الربيد كا١ت

االستشارة اليت تصدر عنها ذات طابع إلزامي للوزير يف مسائل ٖتضَت مشاريع النصوص 
 . 3التنظيمية أك دفاتر الشركط

من جهة سلطات  إنتاجىنا أف ما سبق يرتبط بفكرة القواعد ا١ترنة من  اإلشارةٕتدر 
٫تة منها يف االختصاص التنظيمي، كوجو آخر للعملية ٧تد السلطة الضبط االقتصادم كمسا

التنفيذية تتدخل يف عمليات ذات طابع تنظيمي يف شكل ٦تارسة رغم أهنا من ا١تفركض تكوف 
اختصاص سلطات ٣تاؿ الضبط االقتصادم كما ىو اٟتاؿ بالنسبة األحكاـ ا١تتعلقة بعقد 

لجنة ا١تصرفية بإعتبار أف ٖتويل الفاتورة عمل ٕتارم الفاتورة كاختصاص جمللس النقد كالقرض كال
كقرض، فهو من العمليات ا١تصرفية فمن ا١تفركض أف تقـو بو البنوؾ كا١تؤسسات ا١تالية، كيعود 

، على 4جمللس النقد كالقرض كحده اختصاص كضع األنظمة تطبيقا لؤلحكاـ القانوف التجارم
ط تأىيل الشركات اليت ٘تارس ٖتويل الفاتورة عن الفاتورات ألجل كشرك  إصدارأف ٖتديد ٤تتول 

 طريق التنظيم.

                                                           
 ، 08 عدد ج ر القنوات، بواسطة الغاز كتوزيع بالكهرباء يتعلق ، 2002فرباير 5 ؤرخ يفا١ت ،02/01رقم قانوف من ، 114ا١تادةأنظر  - 1
 .17ص ، 2002 فرباير 6 يف ةصادر ال

 .17ص ، مرجع سابق القنوات، بواسطة الغاز كتوزيع بالكهرباء يتعلق ، 02/01رقم قانوف ، 115 ا١تادةأنظر  - 2
، 29/06/1993، الصادرة يف عدد 43، ج ر 25/04/1993، ا١تؤرخ يف 93/08من ا١ترسـو التشريعي رقم  543/18 ا١تادةأنظر  - 3

، ا١تتضمن للقانوف 19/12/1975، الصادرة يف 101، ج ر عدد 1975/ 26/09، ا١تؤرخ يف 75/59معدؿ كمتمم لؤلمر رقم 
 .05التجارم، ص

د العامة ا١تتعلقة بالربيد كا١تواصبلت السلكية ، ٭تدد القواع05/08/2000، ا١تؤرخ يف 2000/03من القانوف رقم  13 ا١تادةأنظر  - 4
 .09، ص 06/08/2000، الصادرة يف 48كالبلسلكية، ج ر عدد 
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فرغم أف ا١تشرع َف ٭تدد ذلك كَف ٮتصص ىذا اجملاؿ للحكومة، نستطيع القوؿ أنو أراد 
ٗتصيص ىذه الصبلحيات جمللس القرض كالنقد، كونو ٯتارس ىذه السلطة التنظيمية يف ٣تاؿ 

، كىنا 1عليها كمتابعتها كتقييمها كاإلشراؼقدية القرض كأنو ا١تسؤكؿ عن ٖتديد السياسة الن
تدخل كاضح من جهة السلطة التنفيذية يف كضع أنظمة من اختصاص سلطات ٣تاؿ الضبط 

 االقتصادم.
 :انفراد السلطة التنفيذية باالختصاص التنظيمي -2

فيئة من سلطات الضبط االقتصادم غَت ٦تارسة كال مسا٫تة بالنسبة للسلطة التنظيمية 
 النشاط التنظيمي، فهي تعترب ىيئات تتمتع ٔتجموعة من الصبلحيات الضبطية كسلطة يف

إصدار قرارات إدارية فردية كسلطة الرقابة كا١تراقبة كسلطة العقاب كالتحكيم، دكف أف تتمتع 
ٔتمارسة االختصاص التنظيمي حيث ٧تد السلطة التنفيذية ىي من تتوُف سن األنظمة ا١تتعلقة 

، أك أف األنشطة االقتصادية غَت منشأ ٢تا 2وص التشريعية ا١تتعلقة هبذه القطاعاتبتطبيق النص
 سلطات ضبط قطاعية تربط هبا كبذلك ىي ٗتضع لضبط كبلسيكي.

يف حقيقة األمر أف ٣تلس النقد كالقرض كٞتنة تنظيم عمليات البورصة ٫تا من ٯتارسا 
الضبط االقتصادم ٢تا مسا٫تة ٤تدكدة السلطة التنظيمية الفعلية كما عد٫تا من سلطات ٣تاؿ 

كاألمثلة عديدة عنها  3كتبقى السلطة التنفيذية ٖتتكر سن القواعد القانونية ا١تنظمة جملاالهتا
 سيأيت تفصيلها الحقا يف اٞتزائر كيف القانوف ا١تقارف.

فمثبل ا٢تيئات األكركبية اليت درست االختصاص التنظيمي القاعدم لسلطات ىيئات 
قتصادم ذكرت أنو جد ضيق بسبب أف ىذا االختصاص يبدكا أنو ٬تب أف يبقى يف الضبط اال

، ليبقى بذلك االختصاص 4أيدم ا٢تيئات اليت تنتخب بطريقة مباشرة كالرب١تاف أك اٟتكومة
التنظيمي ٤تدد ك٤تصور يف ىذا اجملاؿ يف حدكد القانوف. ألنو بالرغم من استقبللية سلطات 

                                                           
 .121رضواين نسيمة، مرجع سابق، ص - 1
 .60دحاس صونية، مرجع سابق، ص - 2
 .10فتوس خدكجة، مرجع سابق، ص - 3

4 -MARCOU G . MODERNE F, Droit de la régulation : service public et intégration régionale, 
tome1, L’harmattan Edition, Paris, 2006, P 44. 
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ال أهنا استقبللية مؤطرة، ٓتضوع ىذه ا٢تيئات للقانوف كٖتديد ٣تاؿ الضبط االقتصادم إ
 .1االختصاصات التنظيمية لبعض ا٢تيئات ٖتافظ فيها على السلطة التنظيمية العامة للحكومة

الفرع الثاني: حدود العالقة في توزيع االختصاص التنظيمي بين السلطة التنفيذية 
  .وسلطات مجاؿ الضبط

تحليل يبُت أف السلطة التنفيذية تستورد فئات قانونية من الدكؿ الليربالية يف اٞتزائر ال       
كتفرغها من جوىرىا، فإذا كاف القانوف يكرس استقبللية ىذه ا٢تيئات إال أف السياسة تعمل 

 .        2لتدمَت معناىا، فتصبح عدـ جدكل القواعد القانونية ٦تارسة شائعة

يف النظاـ اإلدارم ال يقبل بسهولة  ية ا١تستقلةا٢تيئات اإلدار كبذلك مشكل إدخاؿ 
٢تذه ا٢تيئات من الفانوف  ةاٟتلوؿ ا١تكرسة يف النظاـ الفرنسي رغم نقل النصوص ا١تنظم

الفرنسي، إذ ىناؾ اختبلؼ كبَت بُت النظامُت اإلداريُت الفرنسي كاٞتزائرم، فالسمة األساسية 
أيدم ا٢تيئة التنفيذية، اليت ال تقبل التنازؿ عن للنظاـ اإلدارم اٞتزائرم ىي ٘تركز السلطة بُت 

 .3االختصاصات إال برقابة شديدة على ا٢تيئات ا١تتنازؿ ٢تا
 قواعد كضع ٬تب بل السلطوم ا١تصدر ذات النصوص هناية يعٍت ال التنظيم فإزالة كمنو

 كترد 4نسبية بل مطلقة بعملية ليس فهو االقتصادية كعلى ىذا للنشاطات العاـ اإلطار ٖتدد
 تنظيمية ثانوية بسلطة تتمتع باعتبارىا ا١تستقلة الضبط ٢تيئات تطبيقها كيفية يف التفصيل عملية
 النشاط االقتصادم تنظيم يف أكثر كسرعة فعالية ٖتّقق ك٤تصورة تقنية سلطة كىي كتقنية

 اسعك  التنفيذية ٣تاؿ للسلطة يبقى أّنو غَت السياسية، الضغوطات عن بعيدا حركيتو كمسايرة

                                                           
1 - ZOUAÏMIA Rachid, « Les autorités administratives indépendantes et la …. », Revue Idara, 
n°2/3003, Op, cit, P 21. 
2 - ZOUAÏMIA Rachid, « Déréglementation et ineffectivité des normes en droit économique 
algérien », Revue Idara, n°, 2001, p 125. 
أنظر أيضا: عيساكم عز الدين، ا٢تيئات اإلدارية ا١تستقلة يف مواجهة الدستور، ا١تلتقى الوطٍت حوؿ سلطات الضبط ا١تستقلة يف اجملاؿ 

 .31قتصادية، جامعة عبد الرٛتاف مَتة ّتاية، ص،  كلية اٟتقوؽ كالعلـو اال2007مام 24-23االقتصادم كا١تاِف، أياـ 
3 - ZOUAÏMIA Rachid, « L’introuvable pouvoir local », Insaniat (Revue Algérienne 
d’Anthropologie et des Sciences Sociales) », n°16/2002, p 31. 
4 - ABDELADIM (L) : «Les privatisations des entreprises publiques dans les pays du Maghreb, 
Maroc, Algérie, Tunisie»; Etude juridique, LES EDITIONS INTERNATIONALES, Paris, 
1998, p52. 
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 1 .فعاليتها ك٧تاعتها من جزءا يفقدىا ٦تا القطاعية، الضبط ىيئات نشاط على للتأثَت
إذ إف ٘تتع بعض سلطات الضبط االقتصادم بالنشاط التنظيمي، لكن بنوع من       

، رغم ما يقاؿ عنها يف خاصية استقبلليتها عن السلطة التنفيذية اليت تتفاكت 2اٟتيطة كاٟتذر
خرل كحىت فيما بينها، فاٟتالة اٞتزائرية خضوع سلطات ٣تاؿ الضبط فيها من دكلة أل

االقتصادم للسلطة التنفيذية يربز كمن خبلؿ عدة كسائل، خاصة عند ٦تارستها للنشاط 
التنظيمي، من بُت ىذه الوسائل إجراء القراءة الثانية كذلك ا١توافقة على األنظمة الصادرة عن 

سلطة اٟتلوؿ كحق ٕتاكز للسلطة التنفيذية من خبلؿ  ا٠تضوع ىذه السلطات أك عن طريق
 .القرارات

 .أوال:الخضوع للسلطة التنفيذية من خالؿ إجراء القراءة الثانية
ٔترحلة الرقابة الداخلية أك الرقابة السابقة عن إصدار القرار،   اإلجراءٯتكن تسمية ىذا       

نفيذية، فهو ما زاؿ يف طوره األكؿ كمشركع شكلو النهائي كحيازتو قوتو الت اٗتاذكوهنا تتم قبل 
 .3إبتدائي فقط

كبالنظر إُف ٣تلس النقد كالقرض ٧تد أنو يقع خارج السلم اإلدارم، كيستفيد من     
، ككونو 4اختصاص خاص ٤تدد قانونا كمعبأ بامتيازات السلطة، كسلطة اٗتاذ القرارات اإلدارية

تنفيذ من يـو صدكرىا من اجمللس بعد ا١توافقة يصدر أنظمة مصرفية كما أهنا ليست قابلة لل
عليو يف تشكيلتو، بل تعترب ٣ترد مشاريع أنظمة تبلغ لوزير ا١تالية الذم لو حق تعديلها بعد 

 .5إجراء ما يسمى القراءة الثانية قبل إصدارىا

                                                           

عبديش ليلة، اختصاص منح االعتماد لدل السلطات اإلدارية ا١تستقلة، مذكرة ماجستَت يف القانوف، فرع ٖتوالت الدكلة، ؾ ح، جامعة 1-
 .41، ص 28/10/2010، تاريخ ا١تناقشة: مولود معمرم، تيزم كزك

 .107فتوس خدكجة، مرجع سابق، ص ؛60دحاس صونية، مرجع سابق، ص - 2
٣تلس النقد كالقرض، مذكرة ماجستَت يف القانوف، فرع قانوف األعماؿ، ؾ ح ع إ، جامعة بن عكنوف، اٞتزائر، تاريخ  ،مغريب رضواف - 3

؛ ذيب نذيرة، استقبللية سلطات الضبط ا١تستقلة يف القانوف 107مرجع سابق، صفتوس خدكجة،  ؛42، ص 204ا١تناقشة: جواف 
اٞتزائرم، مذكرة ماجستَت يف القانوف العاـ، ٗتصص ٖتوالت الدكلة، ؾ ح ع س، جامعة مولود معمرم تيزم كزك، السنة اٞتامعية: 

 . 96، ص 2011/2012
4 - ZOUAÏMIA Rachid, « Les Autorités de Régulation Indépendantes dans le Secteur Financier 
en Algérie», Editions Houma, Algrer, 2005, p13.   

 ؛ أنظر أيضا:96، ذيب نذيرة، مرجع سابق، ص 61دحاس صونية، مرجع سابق، ص -5
ZOUAÏMIA Rachid, « Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique en 
Algérie», op, cit, p 55.   
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ا١تتعلق بالنقد كالقرض  90/10 يف ظل القانوف 44 تتم ىذه العملية حسب ا١تادة         
بأف تبلغ مشاريع األنظمة للوزير ا١تكلف با١تالية خبلؿ يومُت من موافقة اجمللس عليها  ،1لغىا١ت

، بينما ٧تد اآلجاؿ تتغَت 2ك ٭تق للوزير أف يطلب تعديلها كيبلغ ذلك احملافظ خبلؿ ثبلثة أياـ
، كما أف لوزير ا١تالية طلب التعديل الذم يقابل بالقبوؿ أك الرفض أك 3حسب التعديبلت

السكوت، ىذا يدؿ على أف إجراء القراءة الثانية ال يعٍت تبعية اجمللس للسلطة التنفيذية اليت 
يقتصر حقها يف طلب إجراء القراءة الثانية فقط، أم أف السلطة التنفيذية ليس ٢تا حق تعديل 
األنظمة الصادرة عن ٣تلس النقد كالقرض، بل يقتصر حقها يف طلب اإلجراء الرقايب فقط  

 .4اء إلزاميكإجر 
من جهة ينظر إُف إجراء القراءة الثانية أنو ٔتثابة تقييد لوزير ا١تالية للمجلس دكف أف          

يعارض االقًتاحات اليت يبادر هبا ىذا األخَت، كعمليا َف يعارض ٣تلس النقد كالقرض 
لس اقًتاحات كزير ا١تالية، كما أنو من جهة أخرل ال ٯتكن تصور معارضة أك ٕتاىل اجمل

لبلقًتاحات اليت يبادر هبا كزير ا١تالية بعد القراءة الثانية،  رغم أف رقابة الوزير ىي شكلية رغم 
أنو ٭تق لو حق تعديلها كما أشرنا إال أف طلبو اليلـز اجمللس كيكوف القرار الذم يتخذه ىذا 

ارسة ضغوطات األخَت نافذا مهما كاف مضمونو كمع ذلك فإنو ٯتكن للوزير ا١تكلف با١تالية ٦ت
، علما أف أعضاء اجمللس معينوف من طرؼ السلطة التنفيذية ٔتوجب 5على أعضاء اجمللس

، رغم أف ىذا يتناىف مع استقبللية سلطات ٣تاؿ الضبط االقتصادم ك كظيفة 6مرسـو رئاسي
، كأخَتا تكوف قد ٘تت القراءة الثانية من طرؼ الوزير لتحوز 7الضبط كضركرة ٖتوالت الدكلة

                                                           
 . 525، ا١تتعلق بالنقد كالقرض، مرجع سابق، ص 90/10من القانوف رقم  44 ا١تادةأنظر  - 1
 ، ا١ترجع السابق، الصفحة نفسها.46 ا١تادةأنظر  - 2
يلياف موفقاف اجمللس عليها ٧تد أف ىذه األنظمة يبلغها احملافظ للمزير ا١تكلف با١تالية يف شكل مشاريع أنظمة خبلؿ اليوماف اللذاف  - 3

 63 ا١تادةكللوزير مدة عشرة أياـ لطلب تعديلها قبل إصدارىا كعلى احملافظ أف يستدعي حينئذ اجمللس لبلجتماع يف أجل ٜتسة أياـ، أنظر 
 .11، ا١تتعلق بالنقد كالقرض، مرجع سابق، ص 03/11من األمر رقم 

 .117رضواين نسيمة، مرجع سابق، ص  - 4
 .97يرة، مرجع سابق، ص ذيب نذ -5
 .62/63دحاس صونية، مرجع سابق، ص -6

ة يرل األستاذ ٤تفوظ لعشب فيما ما يتعلق باإلجراءات ا١تتعلقة بالتعديل من طرؼ كزير ا١تالية أهنا " نظرا لقصر ا١تدة كاستبعاد ا١تناقش - 7
ترسى قواعد إجرائية لتفعيل تلك العبلقة حىت يتمكن الوزير ضمنيا، لكن قد تكوف مصدر نزاع جدم بينو كبُت اجمللس، كأنو من ا١تفيد أف 

صريف ا١تكلف با١تالية من ا١تسا٫تة اٟتقيقية يف إنشاء النصوص التنظيمية ٢تذا القطاع كذلك كلو بغية ٖتسُت التسيَت"، الوجيز يف القانوف ا١ت
مة "على أف من أسباب تنزؿ السلطة التنفيذية عن بعض ، كقد ردت عليو األستاذة رضواين نسي64، ص 2001اٞتزائرم، د ـ ج، اٞتزائر، 
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 إجراءات، بعد استكماؿ 1ه األنظمة على القوة التنفيذية، كبالتاِف تنشر يف اٞتريدة الرٝتيةىذ
 .2إعداد األنظمة ا١تتعلقة ٔتجلس النقد كالقرض
 .إجراء الموافقةثانيا:الخضوع للسلطة التنفيذية من خالؿ 

بإجراء ٮتتلف اإلجراء الذم ٗتضع لو أنظمة ٞتنة تنظيم البورصة كمراقبتها الذم يعرؼ 
ا١توافقة عن إجراء القراءة الثانية الذم ٮتضع لو اجمللس سالف الذكر ٧تد أف ٞتنة البورصة 

لكن بعد موافقة كزير ا١تالية عليها  3اٞتزائرية ٘تارس السلطة التنظيمية عن طريق إصدار األنظمة
ليها كىنا ٧تد أف تنشر بعدىا يف اٞتريدة الرٝتية مشفوعة بقرار كزير ا١تالية ا١تتضمن ا١توافقة ع

بالفرنسية الذم   homologationمرادؼ ١تصطلح ا١تصادقةapprobation مصطلح ا١توافقة 
أخد بو ا١تشرع الفرنسي، كيف ىذه اٟتالة ال يعترب قرار كزير ا١تالية سببا إلضفاء الطابع التنظيمي 

 .5صطلحُت، رغم أف جانب من الفقو يصر على ضركرة التفرقة بُت ا١ت4على قرارات اللجنة
ما ىي إال إجراء لدخوؿ األنظمة حيز النفاذ عن   homologationكما أف ا١تصادقة

طريق النشر يف اٞتريدة الرٝتية، خبلفا للموافقة اليت فضل ا١تشرع تسميتها بدال من ا١تصادقة 
 .6كاليت ٕتعل النص غَت ا١تصادؽ عليو ٣ترد مشركع فقط كال يرقى إُف درجة النظاـ

يف مرسـو تنفيذم رقم  approbationالشرع مصطلح ا١توافقة كقد استعمل 
منو  01، يف ا١تادة 93/10من ا١ترسـو التشريعي  32، كالذم جاء تطبيقا للمادة 96/1027

                                                                                                                                                                          

من االختصاصات كمنها التنظيمي ما ىو إال عن عجزىا عن مسايرة التطورات اٟتاصلة يف ىذا اجملاؿ كاالبتعاد عن كل ما ٯتس باستقبللية 
 .٣117تلس النقد كالقرض يف ٦تارستو ١تهامو"، رضواين نسيمة، مرجع سابق، ص 

 .11، ا١تتعلق بالنقد كالقرض، مرجع سابق، ص 03/11من األمر رقم  64 ةا١تادأنظر  - 1
كظائف الضبط االقتصادم، مذكرة ماجستَت يف إطار مدرسة ، ٣تامعية زىرة :إجراءات إعداد األنظمةأنظر اٞتدكؿ الذم يتضمن  -2

 .31/32، ص 2013/2014عية: ، السنة اٞتام01الدكتوراه، ٗتصص الدكلة كا١تؤسسات العمومية، ؾ ح، جامعة اٞتزائر 
، لسنة 34، ا١تتعلق ببورصة القيم ا١تنقولة ، ج.ر عدد23/05/1993، ا١تؤرخ يف  93/10من ا١ترسـو التشريعي رقم  32ا١تادة - 3

، ا١تؤرخ يف 03/04كالقانوف رقم  1996، لسنة 03، ج.ر عدد10/01/1996، ا١تؤرخ يف 96/10، ا١تعدؿ كا١تتمم باألمر رقم 1993
 .   2003، لسنة 11، ج.ر عدد17/02/2003

 .118؛ رضواين نسيمة، مرجع سابق، ص 109؛ فتوس خدكجة، مرجع سابق، ص 63دحاس صونية، مرجع سابق، ص -4
5- ZOUAÏMIA Rachid, « Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique 
en Algérie », Editions HUOMA, Algérer, 2005, p .56  
6 - ZOUAÏMIA Rachid, « Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique 
», Revue Idara, n°26, Algérer, 2003, p 24/25. 

، ا١تتعلق 93/10 ا١ترسـو التشريعي رقم من 32، يتضمن تطبيق ا١تادة 11/03/1996، ا١تؤرخ يف 96/102ا١ترسـو التنفيذم رقم  - 7
 .20/05/1996، الصادرة يف 18ببورصة القيم ا١تنقولة، ج.ر عدد 
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يتضح أف األنظمة اليت يوافق عليها كزير ا١تالية لتنشر بعد ذلك يف اٞتريدة الرٝتية مشفوعة بقرار 
  الوزير ا١تتضمن ا١توافقة عليها. 

تعترب ا١توافقة ضمنية إذا سكت الوزير ا١تكلف با١تالية عنها كَف يقدـ موافقتو كال رفضو 
يـو كاملة يبدأ حساهبا من تاريخ إيداع التنظيم، الذم يوجو مباشرة 15لبلئحة ضمن أجل يف 

 ؿ، كىذا بغرض استكما1باالستبلـ من كزير ا١تالية باإلشعارإُف األمانة العامة للحكومة مرفقا 
 .  2نشره يف اٞتريدة الرٝتية إجراءات

أف اللجنة ال ٘تتع بالسلطة التنظيمية با١تعٌت اٟتقيقي إال بعد  كمن ما سبق ٯتكن القوؿ
تدخل السلطة التنفيذية يف ذلك ٦تا يؤكد تبعيتها يف ٦تارستها ٢تذا النشاط حُت يقيد ٔتوقف 

ضربا من الرقابة الوصائية فالوزير ٯتلك كزير ا١تالية، كأف مصادقة ىذا األخَت ٢تا ٯتكن اعتباره 
، أم أف االختصاص 3النظاـ للنشر، كما أنو ٯتلك سلطة الرفض كإحالةسلطة ا١تصادقة 

يف ىذا القطاع يعترب تابع للسلطة التنفيذية، كمعو الطابع التنفيذم ألنظمتها  للجنةالتنظيمي 
تعها هبذا االختصاص كبذلك الشك يف فعلية ٘ت يثَتيتحدد حسب موقف كزير ا١تالية، ٦تا 

 يضاؼ إُف ٚتلة العراقيل اليت يعاين منها ىذا اجملاؿ ٦تا ٭تد من الفاعلية.
 .سلطة الحلوؿثالثا: الخضوع للسلطة التنفيذية من خالؿ 

خوؿ ا١تشرع اٞتزائرم للسلطة التنفيذية ٤تل سلطات ٣تاؿ الضبط االقتصادم للقياـ 
٤تل ٞتنة تنظيم عمليات البورصة  5ؼ بسلطة اٟتلوؿ، حيث إعًت 4بالصبلحيات ا١تخولة ٢تا

دخل لئلدارة  كسلطة اٟتلوؿ يلجأ ٢تا ألسباب قهرية كمؤقتة ال  ،كمراقبتها يف حاالت ٤تددة
فإف  ا، لذاختصاصوفيها كا١ترض كالغياب، أك أم مانع آخر ٭توؿ دكف قياـ األصيل مباشرة 

                                                           
  ٞتنة تنظيم عمليات البورصة كمراقبتها.من النظاـ الداخلي  28ك 27ا١تادة  أنظر - 1
 .33، ص سابق مرجع، ٣تامعية زىرة ٞتنة تنظيم عمليات البورصة كمراقبتها: إجراءات إعداد األنظمةأنظر اٞتدكؿ الذم يتضمن  -2
بن عكنوف،  زكار حفيظة، ٞتنة تنظيم عمليات البورصة كسلطة إدارية مستقلة، مذكرة ماجستَت يف القانوف العاـ، فرع اإلدارة كا١تالية، ؾ ح -3

 .82، ص 2003/2004جامعة اٞتزائر، السنة اٞتامعية: 
 .119رضواين نسيمة، مرجع سابق، ص  -4
 :تعرؼ سلطة اٟتلوؿ -5
حل با١تكاف ٭تل ، كنقوؿ 208، ص1986، دار ا١تشرؽ، لبناف، 03حل ٤تل، يعٍت أخذ مكانو، ناب منابو، ا١تنجد اإلعدادم، ط لغة     

م حلوال ك٤تبل كحبل كحلبل بفك التضعيف نادر كذلك نزكؿ القـو ٔتحلة ... اٟتل اٟتلوؿ كالنزكؿ قاؿ األزىرم حل ٭تل حبل قاؿ ا١تثقب العبد
 . www.lesanarab.com/kalima/..حلل. أما أكل الدىر حل كارٖتاؿ

تعٍت ٭تل موظف عاـ أك جهة إدارية ٤تل أخرل يف حالة غياب ا١توظف األصيل، أك قياـ سبب ٭توؿ بينو كبُت  المعنى القانونيأما       
تفويض يف االختصاصات اإلدارية القياـ بعملو، فحُت إذف ٭تل ٤تلو فيمارس اختصاصو، الذم عينو ا١تشرع لذلك، ٤تمد فتوح ٤تمد عثماف، ال

 .23، دار ا١تنار للنشر كالتوزيع، ص01، دراسة مقارنة، ط
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ة القانوف ٔتجرد أف يصبح صاحب اٟتلوؿ يتحقق ٔتجرد سبب من أسبابو، فهو يتم بقو 
االختصاص األصيل عاجزا عن ٦تارسة اختصاصاتو، كذلك لضماف سَت ا١ترافق العامة، كينتهي 
مباشرة بقوة القانوف بعودة األصيل إُف مقر عملو كمباشرتو ١تهامو كاختصاصو بنفسو، كتبقى 

من األصيل كذلك الحتبللو القرارات اليت يصدرىا احملاؿ إليو تتمتع بدرجة القرارات الصادرة 
 .1األصيلنفس مرتبة 

أما حلوؿ السلطة التنفيذية ٤تل سلطة ٣تاؿ الضبط االقتصادم فقد خوؿ ا١تشرع 
اٞتزائرم ٦تارسة ىذه الصبلحية يف حاالت ٤تددة نص عليها يف ا١ترسـو التشريعي رقم 

ع إذا ما حدث ، يتعلق السبب األكؿ ْتادث) تعجز فيو اللجنة السيطرة على الوض93/102
عنو عنو اختبلؿ يف سَت البورصة أك حركات غَت منتظمة لؤلسعار البورصة(  حادث كبَت ينجر

يتطلب تعليقا ١تدة تتجاكز ٜتسة أياـ كاملة فيصَت الوزير ا١تكلف با١تالية صحب االختصاص 
لية إذا ثبت القانوف، كنفس السلطة ٘تنح لوزير ا١تا ةدكف غَته كفق سلطة اٟتلوؿ ا١تمنوحة لو بقو 

 .3للجنة عجز أك قصور
كل من اٟتاالت السابقة ا١تنصوص عليها للسلطة التنفيذية ٣تسدة يف كزير ا١تالية 
كٔتبادرة منو أف ٖتل ٤تل اللجنة كىذه اٟتاالت تتعلق بالعجز الظاىر أك قصور اللجنة عن أداء 

ى ٛتاية سوؽ البورصة كٖتديد مهامها يف إٗتذ النظاـ ا١تبلءـ، ألهنا مؤىلة من ا١تشرع بالسهر عل
، كمع انتهاء ىذه اٟتاالت كاليت تعد ٔتثابة 4قواعد أخبلقيات ا١تهنة الواجب مرعاهتا باللوائح

إنذار للجنة كي تقـو بعملية التنظيم على أحسن كجو كىي يف نفس الوقت عامبل من عوامل 
 .5ها التنظيميإنقاص االستقبللية الوظيفية للجنة فيما يتعلق ٔتمارستها الختصاص

عاجزة عن أداء مهامها، كمىت ٯتكن إعتبارىا  اللجنةكعليو نتساءؿ مىت ٯتكن إعتبار 
مقصرة فمن العبارات ا١تستعملة نستشف أف ا١تشرع يوسع السلطة التقديرية ٢تا يف ىذا األمر 

                                                           
، دار 01؛ عبد العظيم عبد السبلـ، التفويض يف االختصاصات اإلدارية )دراسة مقارنة(، ط111فتوس خدكجة، مرجع سابق، ص  -1

 .222/223، ص 1996النهضة العربية، القاىرة، 
 .09، مرجع سابق، ص 93/10من الرسـو التشريعي رقم  50ك 48/2أنظر ا١تادة  -2
 .111فتوس خدكجة، مرجع سابق، ص  ؛100ذيب نذيرة، مرجع سابق، ص -3
 .09، مرجع سابق، ص 93/10من الرسـو التشريعي رقم  49أنظر ا١تادة  -4
 .111فتوس خدكجة، مرجع سابق، ص  -5
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ذ ما أك أنو يشكك يف قدرة اللجنة على مواجهة ا١تواقف أك اٗتا 1كىو ما يقلل من استقبلليتها
 .2االستثنائية الظركؼيلـز من تدابَت يف 

 .حق تجاوز القراراترابعا: الخضوع للسلطة التنفيذية من خالؿ 
ٔتوجب بعض  عند تدخل السلطة التنفيذية نلمس ىذا النوع من التبعية الوظيفية

عدـ قابلية القرارات الصادرة من سلطات الّضبط ف اليت تعيق سلطات الضبط اإلجراءات
 ضمانة غَت مكرسة عند معظم سلطاتكلة لئللغاء أك التعديل من قبل السلطة الّتنفيذية  ا١تستق

ل على ذلك ٧تده يف ٣تلس ا١تنافسة، إذ ٘تلك اٟتكومة حق ي، ك الدل٣3تاؿ الضبط االقتصادم
نص  كما ىو يفإُف رفض منح الًتخيص لعمليات التجميػػع االقتصادم،   اإللزاميةٕتاكز قراراتو 

الذم   ، أم تدخلها يف تراخيص التجميع4ا١تتعلق با١تنافسة 03 /03 من األمر رقم 21ا١تادة 
كاف ٤تل رفض من ٣تلس ا١تنافسة، ٦تا يدؿ على ىيمنة السلطة التنفيذية على أعماؿ ٣تلس 

 ا١تنافسة.
 ا١تادة فطبقا لنص با١تنافسة، ا١تتعلق 95/06رقم القانوف ظل يف مكرس ٧تده ال ما ىذا

 تدخل رفضو دكف أك بالتجميع الًتخيص منح بسلطة يتمتع ا١تنافسة لس٣ت فإف منو 115
 من القرارات الصادرة إلغاء أك ٕتاكز أك تعديل سلطة اٟتكومة ٘تلك فبل التّنفيذية، السّلطة
 سول ا١تعنية أماـ ا١تؤسسة يكوف فبل اقتصادم لتجميع الًتّخيص رفض فإذا ا١تنافسة، ٣تلس
  .6القضاء أماـ ميعالتج رفض قرار يف الطعن حق

المطلب الثاني: ضوابط توزيع االختصاص الرقابي عبر القرارات الفردية  بين السلطة 
 (-غير الردعية-)عبر القرار الفردي التنظيمي  .التنفيذية وسلطات الضبط

يصنف الفقو التقليدم من الناحية النظرية اختصاصات سلطات الضبط على مستويُت، 
القبلي كالذم يتعلق بالتدخل على مستول بنية السوؽ كسلوؾ  األكؿ ما يسمى بالضبط

ا١تتعاملُت االقتصاديُت كالذم يتم بتحديد القواعد التقنية كمرافقة االنتقاؿ من النظاـ 
                                                           

 .100ذيب نذيرة، مرجع سابق، ص  -1
 .119ة، مرجع سابق، ص رضواين نسيم -2
سلطات الضبط االقتصادم يف اٞتزائر كاٟتوكمة، مذكرة ماجستَت يف القانوف العاـ، ٗتصص ا٢تيئات ، عشاش حفيظة -3

 .92، ص 30/11/2014العمومية كاٟتوكمة، ؾ ح ع س، جامعة عبد الرٛتاف مَتة ّتاية، تاريخ ا١تناقشة: 
 .28، ص تعلق با١تنافسةا١ت 03 /03 رقممن األمر  21ا١تادة أنظر  -4
  .15)ملغى(، ص  ا١تتعلق با١تنافسة 95/06 رقممػػن األمػػر  11ا١تادة أنظر  -5
 .101ذيب نذيرة، مرجع سابق، ص  -6
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االحتكارم إُف نظاـ تنافسي، أما ا١تستول الثاين فيتعلق بالتدخل البعدم عن طريق ا١تمارسات 
اـ القواعد احملددة مسبقا، كىو ما يصدـ من ناحية ا١تمارسة ا١تنافية ا١تنافسة كالسهر على احًت 

الفعلية مع التصور التقليدم للدكلة كالقائم على مبدئي ا١تركزية كالسلمية ٦تا يعطل ٦تارسة 
، كمن بينها ىذه االختصاصات الضبطية ٧تد 1سلطات الضبط االقتصادم لوظائفها الضبطية

١تمارسة  3 أك االعتماد 2ة ترتبط أكثر ٔتنح الًتخيصشكلُت السابق تأخذسلطة الرقابة اليت 
 ا١تهنة كما تتدخل الحق ١تراقبة مدل إحًتاـ التشريع كالتنظيم ا١تعموؿ بو.  

كبذلك منحت سلطات ٣تاؿ الضبط االقتصادم ٣تموعة من الصبلحيات كالسلطات 
قبللية يف ىذه السلطات بنوع من االست معهاٖتقيقا لفاعلية مهمة الضبط. ْتيث تتمتع 

من ، 4أصبل عن السلطة التنفيذية كرثتهاالقرارات كىي سلطات  اٗتاذصبلحياهتا الواسعة يف 
إعادة توزيع االختصاص التنظيمي كما رأينا أعبله ١تا لو من أ٫تية، ككثاين اختصاص  خبلؿ

٫تية يقل أ متنازؿ عنو من جهتها ٧تد اختصاص الرقابة كا١تراقبة يف شكل قرارات فردية كىو ال
عن األكؿ، فإذا كاف األكؿ يسن القوانُت فإف الثاين يسهر على مدل احًتامها كتطبيقها.األمر 

 . 5الذم ٬تعلها متمكنة من رقابة النشاط االقتصادم كمدل ضبطو

                                                           
 .  256كليد بوٚتلُت، قانوف الضبط االقتصادم يف اٞتزائر، مرجع سابق، ص  - 1
صادم، كالذم يأخذ شكل تقنية التأىيل أك تدعيم لنظاـ ٦تتاز، فهو يعرؼ على منح اإلعتماد:ىو أسلوب لتدخل اإلدارة يف اجملاؿ االقت - 2

ماِف أك أنو " ا١توافقة ا١تسبقة اليت يتحصل عليها من اإلدارة، كاليت ٔتوجبها ٯتكن لؤلشخاص ٖتقيق ا١تشاريع االقتصادية، كاستفادهتم من نظاـ 
االستثمار يف اٞتزائر، مذكرة ماجستَت يف القانوف، ٗتصص قانوف اإلصبلحات  ضرييب ٦تتاز"، بن مدخن ليلية، تأثَت النظاـ ا١تصريف على

، عبديش ليلة، مذكرة ماجستَت يف القانوف، فرع ٖتوالت الدكلة، ؾ ح، جامعة مولود 34/35، ص 2007االقتصادية، جامعة جيجل، 
 .14، ص 28/10/2010معمرم تيزم كزك، تاريخ ا١تناقشة: 

اء الذم ٯتكن لئلدارة من خبللو أف ٘تارس رقابة صارمة على بعض األنشطة، حيث ٗتضع ىذه األخَتة إُف دراسة منح الرخص:ىو "االجر  - 3
،  كما يعرؼ أيضا إنطبلقا من إحدل خصائصو بأنو: " مستند إدارم قانوين ٯتنح 15مدققة كمفصلة "، عبديش ليلة، ا١ترجع السابق، ص 

، كمن جانب آخر يشكل ضمانة للجهة اإلدارية ما٨تة الًتخيص أف تراقب استخدامو، كضمانة ا١ترخص لو حق أك أىلية ٦تارسة نشاط معُت
اه للمرخص لو يف مواجهة العدكؿ غَت القانوين من جانب اإلدارة"، عزاكم عبد الرٛتاف، الرخص اإلدارية يف التشريع اٞتزائرم، أطركحة دكتور 

 .173، ص 02/06/2007يخ ا١تناقشة: دكلة  يف القانوف العاـ، ؾ ح، جامعة اٞتزائر، تار 
4- « une diffraction du pouvoir Étatique, qui consiste à déchargé le pouvoir exécutif d’un 
ensemble de tâches et en la mise en œuvre d’une politique de transfairet de telles compétences en 
matière de régulation du marché au profit de ces nouvelles structures ». 
ZOUAÏMIA Rachid, « Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique en 
Algérie », op cit, p 18.  

، ص 2002، لسنة 02زائر، عددبلطرش مٌت ، السلطات اإلدارية ا١تستقلة يف اجملاؿ ا١تصريف كجو جديد لدكر الدكلة، ٣تلة اإلدارة، اٞت - 5
58  . 
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نقصد بالقرارات الفردية أك الذاتية، تلك القرارات اليت تصدر بشأف شخص قانوين 
اهتا، أك بشأف حاالت أك أشخاص معينُت بذكاهتم، كىذا معُت بذاتو، أك بشأف حالة معينة بذ

 . 1النوع من القرارات الفردية ٘تتاز بكوهنا تستنفذ أك تستهلك فحواىا كمضموهنا ٔتجرد تطبيقها
نقصد بالدراسة ىنا القرارات الفردية غَت القمعية كآلية فعالة يف مهمة الضبط خاصة يف 

اطات االقتصادية كا١تالية، لدل سنتطرؽ للصبلحيات الرقابية إطار ٦تارستها الرقابة كا١تراقبة للنش
عرب القرارات الفردية ا١تمارسة من طرؼ السلطة التنفيذية يف اجملالُت ا١تاِف كاالقتصادم )الفرع 
األكؿ(، كمن بعدىا الصبلحيات الرقابية عرب القرارات الفردية غَت الردعية لسلطات ٣تاؿ 

 لُت السابقُت )الفرع الثاين(.الضبط االقتصادم يف نفس اجمل
الفرع األوؿ: الصالحيات الرقابية المقرر للسلطة التنفيذية على النشاطات المالية 

  .واالقتصادية
األصل أف السلطة التنفيذية ٘تارس رقابة ٞتميع اجملاالت عن طريق الضبط اإلدارم  

بعد استحداث سلطات كنشاط إدارم كبلسيكي من خبلؿ آلية القرارات اإلدارية الفردية، ك 
٣تاؿ الضبط االقتصادم القطاعية فإف ىذه ا١تهمة أككلت ٢تا لضبط القطاعات االقتصادية 

 كا١تالية.
غَت أنو بالرغم من انسحاب الدكلة من اٟتقل االقتصادم كإعادة توزيع اختصاص يف 

ُت السلطة التنفيذية ا١تهاـ الرقابية )نظريا(، إال أنو )عمليا( سلطة الرقابة ال تزاؿ ٣تاؿ مشًتؾ ب
كسلطات ٣تاؿ الضبط االقتصادم حيث ٖتتفظ فيو السلطة التنفيذية بالعديد من الصبلحيات 

 طات الضبط االقتصادم.لتعترب ٣تاال ٥تصصا لس
من الصبلحيات الرقابية الواسعة اليت ال تزاؿ السلطة التنفيذية َف تنسحب منها كاليت 

نة تنظيم عمليات البورصة، ٣تاؿ التأمينات يف تدخل ضمن نطاؽ ٣تلس النقد كالقرض كٞت
تزاؿ تتمسك هبا السلطة  القطاع ا١تاِف، أما يف القطاع االقتصادم فالصبلحيات الرقابية اليت ال

التنفيذية تتعلق بالرقابة ا١تخصصة جمللس ا١تنافسة كالقطاعية كالربيد كا١تواصبلت كاجملاؿ ا١تنجمي 
 .2لتأمُتكيف اٞتانب االقتصادم من قطاع ا

                                                           
 .  142، ص 2007، دـ ج، اٞتزائر، 04عوابدم عمار ، القانوف اإلدارم، النشاط اإلدارم، ط - 1
 .89دحاس صونية، مرجع سابق، ص -2
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  .أوال: ممارسة السلطة التنفيذية للرقابية في القطاع المالي
يشمل القطاع ا١تاِف كل من النشاطات ا١تتعلقة بالنقد كالقرض كسوؽ القيم ا١تنقولة 
كبدرجة أقل قطاع التأمينات، ك١تا تتمتع بو ىذه القطاعات الزالت السلطة التنفيذية تتخذ 

٦تارسة الرقابة عليها رغم انسحاهبا منها تاركة لسلطات ٣تاؿ بعض القرارات الفردية يف إطار 
 الضبط االقتصادم ىذه الصبلحيات.

موضوع ٖتويل الفاتورة نشاط يتبع اختصاص ٣تلس النقد كالقرض الرقايب، كنفس إف 
األمر يتعلق بًتخيص شركة الرأٝتاؿ االستثمارم كالذم يعترب ٣تاؿ رقايب ٥تصص للجنة تنظيم 

إُف ٣تاالت الرقابة يف التأمينات، إال أف السلطة التنفيذية ٢تا باع يف  باإلضافةورصة كمراقبة الب
 رقابتها. 

كعمل ٕتارم يف ا١ترسـو   1حدد ا١تشرع اٞتزائرم النظاـ القانوين لنشاط ٖتويل الفاتورة
، كمثل ىذا 2، حيث أكدىا ضمن األحكاـ ا١تتعلقة بالسندات التجارية71/26التشريعي رقم 

تعترب من األكراؽ التجارية بل تعد من  تيب ليس يف ٤تلو ألف عمليات ٖتويل الفاتورة الالًت 
، كبالتاِف يفًتض أف تدرج يف اجملاؿ الرقاب 3العمليات ا١تصرفية ٗتتص هبا ا١تؤسسات ا١تالية

 جمللس النقد كالقرض.
ٞتانبُت كيفو ا١تشرع اٞتزائرم نشاط ٖتويل الفاتورة على أنو عقد مستمر بعوض ملـز 

من التقنُت التجارم، كبذلك فإنو أخضعو  321/22يقـو على اإلعتبار الشخصي يف ا١تادة 

                                                           
بعد ترٚتتو من  «l’affacturage»نشاط ٖتويل الفاتورة: يصطلح عليو يف اللغة العربية بػ"عقد ٖتويل الفاتورة، أما بالغة الفرنسية  - 1

، كىو يعرؼ كعملية مالية تسمى بشراء أك خصم الديوف باٞتملة كأداة من أدكات ٘تويل التجارة الدكلية كذلك عن  factoring» «اإل٧تليزية
أك الدعم أك إحدل البنوؾ التجارية بشراء حساب القبض ، «factor»طريق قياـ إحدل ا١تؤسسات ا١تالية ا١تتخصصة يف ىذا اجملاؿ كتسمى 

يـو كاليت تتوقع  120إل  30ا١تدنية )كمبياالت، سندات إدنية، فواتَت...إٍف( للمؤسسات الصناعية أك التجارية كاليت تًتاكح مدهتا ما بُت 
بات ىذه ا١تؤسسات ٖتصيلها من مدينها خبلؿ السنة ا١تالية، للحصوؿ على السيولة النقدية ٢تذه ا١تؤسسات قبل تاريخ استحقاؽ ىذه اٟتسا
الية ا١تدنية، كقد نشأ ىذا النظاـ يف ا٧تلًتا مت امتد إُف صناعة اٞتلود كالصناعات االستهبلكية األخرل، مفتاح صاٌف، مطبوعة يف مقياس ا١ت

 . 116/117، ص 2005/2006الدكلية، ؾ ح ع إ، جامعة بسكرة، السنة اٞتامعية: 
 06، ا١تؤرخ يف 05/02القانوف  18مكرر  543إُف  14مكرر543، ا١تواد من 03، الفصل 03، الباب 04أنظر الكتاب  - 2

، معدؿ كمتمم لؤلمر رقم 93/08، معدؿ كمتمم للمرسـو التشريعي رقم 2005فيرباير  09، الصادرة يف 11، ج ر عدد 2005فيرباير
 ، مرجع سابق.75/59

 .90دحاس صونية، مرجع سابق، ص -3
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كعقد ٕتارم يقـو على الثقة ا١تتبادلة بُت   1ألحكاـ القانوف ا٠تاص، حيث عرفو يف نفس ا١تادة
 أطراؼ العبلقة، ك٫تا طرفاف يتدخبلف يف عملية ٖتويل الفاتورة "ا١تنتمي" )يف الغالب يكوف

شكل شركة ٥تتصة مؤىلة  يأخذتاجر سواء كاف شخصا طبيعيا أك معنويا( ك"الوسيط" كالذم 
، 3، أما عن شركط التأىيل ا٠تاصة بالشركات اليت ٘تارس نشاط الفواتَت321/252حسب ا١تادة

 . 73/1124فقد نظمها ا١ترسـو التنفيذم رقم
ين أف تكوف شركة مسا٫تة أك الشركة ا١تختصة ٤تولة الفواتَت إشرط ا١تشرع شكلها القانو 

، أما عن 5شركة ذات مسؤكلية ٤تدكدة، ٗتضع لنفس القواعد ا١تطبقة على الشركات التجارية
 .6طرقة تأىيلها يكوف بطلب مكتوب إُف الوزير ا١تكلف با١تالية يرفق ٔتلف

الية ىنا أف ا١تشرع أعطى تأىيل شركة ٤تولة الفواتَت للوزير ا١تكلف با١ت اإلشارةكىنا ٕتدر 
ىذا األخَت، ألهنا من  اختصاصبدال ٣تلس النقد كالقرض كوهنا يفًتض أف تدخل يف نطاؽ 

١تمارستها البنوؾ كا١تؤسسات ا١تالية فقط كونو من  مؤىلةالعمليات ا١تصرفية كىي نشاطات 
يعطي تراخيص مثل ىذه النشاطات، كىذا ما جسده ا١تشرع الفرنسي عندما منح ىذا اٟتق يف 

، كما ينطبق األمر على منح CNCالفواتَت إُف اجمللس الوطٍت الفرنسي للقرض  نشاط ٖتويل
االعتماد الذم ىو من صبلحيات ٣تلس النقد كالقرض بقانوف كأعطاه للوزير ا١تكلف با١تالية 

 .7ٔترسـو تنفيذم، كيف ىذا ٥تالفة ١تبدأ تدرج القواعد القانونية
ق بالرقابة على نشاط الرأٝتاؿ االستثمارم لعأما يف نطاؽ رقابة ٞتنة البورصة فيما ما يت

الذم تؤطره شركة حدد ا١تشرع شكلها القانوين كشركة مسا٫تة ٗتضع للتشريع كالتنظيم ا١تعموؿ 

                                                           
شركة متخصصة، تسمى"كسيط" ٤تل زبوهنا ا١تسمى " ا١تنتمي"، عندما تسدد فورا ٢تذا األخَت "عقد ٖتويل الفاتورة ىو عقد ٖتل ٔتقتضاه  -1

،  05/02من القانوف  14مكرر 543ا١تادة  ا١تبلغ التاـ لفاتورة ألجل ٤تدد ناتج عن عقد، كتتكفل بتبعية عدـ التسديد، كذلك مقابل أجر"،
 ، مرجع سابق.75/59لؤلمر رقم  ، معدؿ كمتمم93/08معدؿ كمتمم للمرسـو التشريعي رقم 

 543ا١تادة  "ينظم الوسيط كا١تنتمي بكل حرية، كعن طريق االتفاؽ، الكيفيات العملية لتحوالت الدفعات ا١تطابقة ٟتوصل التنازؿ"، -2
 ، ا١ترجع السابق.17مكرر

 ، ا١ترجع نفسو.18مكرر 543ا١تادة  -3
، يتعلق بشركط تأىيل ا١تؤسسات اليت ٘تارس ٖتويل الفواتَت، ج ر عدد 25/10/1995، ا١تؤرخ يف 95/331ا١ترسـو التنفيذم رقم  -4

 .29/10/1995، الصادرة يف 64
 .19مرجع سابق، ص ، 95/331ا١ترسـو التنفيذم رقم من  02ا١تادة  -5
 نفس ا١ترجع السابق، نفس الصفحة.، 95/331ا١ترسـو التنفيذم رقم من  04ك 03ا١تادة  -6
 .91ع سابق، صدحاس صونية، مرج -7
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إُف ا١تشاركة يف رأٝتاؿ الشركة كيف كل عملية تتمثل يف تقدًن حصص   الشركة ىذه ، هتدؼ1بو
سيس أك النمو أك التحويل أك من أمواؿ خاصة أك شبو خاصة ١تؤسسات يف طور التأ

 .2ا٠توصصة، من خبل٢تا تسَت القيم ا١تنقولة ٟتساهبا ا٠تاص أك للغَت

يفًتض أف ٦تارسة مثل ىذا النشاط ٮتضع لًتخيص ٞتنة تنظيم كمراقبة عمليات 
، أال أف 3(SICAV)البورصة، كما ىو اٟتاؿ بالنسبة للشركات االستثمار ذات الرأٝتاؿ ا١تتغَت

ىذا النشاط لرقابة الوزير ا١تكلف با١تالية من خبلؿ رخصة يسلمها بعد استشارة  ا١تشرع أخضع
ٞتنة تنظيم كمراقبة عمليات البورصة كبنك اٞتزائر كعليهما إببلغ رأيهما ككل ا١تعلومات اِف 

 .4يـو 23يرياهنا ضركرية يف 
ا إال أف رغم ٘تتع سلطة ضبط التأمُت بصبلحيات كاسعة ٖتسب ٢تا يف ٣تاؿ رقابة ٣تا٢ت

ىذه الرقابة ىي بعدية كليست سابقة ال ترتبط بقرارات منح اإلعتماد كالًتاخيص ١تمارسة ىذا 
النشاط، إذ ٖتتكرىا السلطة التنفيذية يف سلطة الوزير ا١تكلف با١تالية بالنسبة إلعتماد شركات 

، كنفس األمر 6ر مربر بقرار قابل للطعنا، كلو رفضو بقر 5التأمُت ك/أك إعادة التأمُت الوطنية
بالنسبة للًتاخيص ا١تسبقة لفتح فركع للشركات األجنبية كمكاتب ٘تثل شركات التأمُت ك/ أك 

 .7إعادة الػتأمُت يف اٞتزائر

                                                           
، الصادرة يف 42، ج ر عدد بشركة رأٝتاؿ االستثمارم، يتعلق 15/07/2006، ا١تؤرخ يف 06/11رقم  من القانوف 07ا١تادة  -1

 .04، ص25/06/2006
 ، ا١ترجع السابق، نفس الصفحة.03ك  02ا١تادة  -2

3- «C'est pourquoi on pouvait s'attendre à ce que l'exercice d'une telle activité soit soumis à 
autorisation de la Commission d'organisation et de Surveillance des opérations de Bourse et ce, au 
même titre que les sociétés d'investissement à capital variable (SICAV)». 
ZOUAÏMIA Rachid, « Droit de la régulation économique», op cit, p 36.  

، بشركط ٦تارسة نشاط شركة رأٝتاؿ االستثمارم، يتعلق 11/02/2008، ا١تؤرخ يف 08/56رقم  من ا١ترسـو التنفيذم 10ك 08ا١تادة  -4
 .08، ص24/02/2008، الصادرة يف 09ج ر عدد 

، 08/03/1995، الصادرة يف 13، ج ر عدد بالتأمينات، يتعلق 25/01/1995، ا١تؤرخ يف 95/07رقم  من األمر 204ا١تادة  -5
 .27، ص 26/04/2006، الصادرة يف 27، ج ر عدد 20/02/2006، ا١تؤرخ يف 06/04معدؿ كمتمم بالقانوف رقم 

 .09ا١ترجع السابق، ص ، 95/07رقم  ، معدؿ كمتمم لؤلمر06/04من القانوف رقم  36ا١تادة  -6
 .06ا١ترجع السابق، ص ، 2مكرر   204ا١تادة  -7
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رغم االقتباس ا١تشرع اٞتزائرم ١تعظم أحكاـ قانوف للتأمينات اٞتزائرم من نظَته 
سلطة االعتماد ٢تيأة الرقابة  الفرنسي نستغرب عدـ تقليده فيما يتعلق باألحكاـ اليت ٘تنح

 .1الفرنسية بدال من منحها للوزير ا١تكلف با١تالية ACAMللتأمينات للتعاضدية 
  .ثانيا: ممارسة السلطة التنفيذية للرقابية في المجاؿ االقتصادي

تقتضي  الوظيفة  الضابطة أف ٘تنح سلطات ٣تاؿ الضبط االقتصادم مهامها الرقابية 
تصادية اليت تشرؼ عليها بدؿ السلطات الكبلسيكية، غَت أف ا١تشرع على القطاعات االق

اٞتزائرم َف يسلك ىذا االٕتاه ٓتبلؼ نظَته الفرنسي الذم ساير ىذا التحوؿ كمكن سلطات 
الضبط االقتصادم سلطة اٗتاذ قرارات فردية رقابية يف قطاعاهتا، إذ أف ا١تشرع اٞتزائرم مكن 

ها قطاع الربيد كمنالقطاعات االقتصادية  على بعض رسة الرقابةتتدخل السلطة التنفيذية ١تمال
 كا١تواصبلت، اجملاؿ ا١تنجمي ك ا١تنافسة.

ٔتنح   ا١تسبقالرقايبضبطها دكرىا ٘تارس سلطة يفًتض أف  يف قطاع الربيد كا١تواصبلت
إنشاء أف ا١تشرع أخضع عملية  إال ،١تمارسة ا١تهنة ةسبقا١تريح اتصالخيص، ك اًت الك  اتعتماداال

ك/ أك توفَت استغبلؿ شبكات عمومية للمواصبلت السلكية كالبلسلكية ك/ أك توفَت خدمات 
، إُف اٟتصوؿ على رخصة ٘تنح ٔتوجب االنًتنتىاتفية ٔتا فيها خدمات ٖتويل الصوت على 

 .2مرسـو تنفيذم أم من صبلحيات السلطة التنفيذية بواسطة الوزير
يف قانوف ا١تناجم القطاعات ا١تنجمية اليت ٗتضع  ا١تشرع القطاع ا١تنجمي فقد حدد يف      

حيث يقع يف نطاؽ الوكالتُت رقابة األنشطة ا١تنجمية ا١تفتوحة على ا١تنافسة  ،3ألحكامو
كأنشطة استغبلؿ ا١تواد  التنقيب كاالستكشاؼ ا١تنجمي أنشطة البحث ا١تنجميكا١تتمثلة يف 

                                                           
1- «Dans la mesure où le législateur algérien s'est manifestement inspiré de la loi française relative 
aux assurances, on peut s'étonner qu'il n'en ait pas reproduit les dispositions qui attribuent le 
pouvoir d'autorisation au profit de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles  )ACAM 
(». 
ZOUAÏMIA Rachid, « Droit de la régulation économique», op cit, p 37. 

 .93أنظر أيضا: فتوس خدكجة، مرجع سابق، ص 
وع من أنواع بتحديد نظاـ االستغبلؿ ا١تطبق على كلن، يتعلق 09/05/2001، ا١تؤرخ يف 01/123رقم  من ا١ترسـو التنفيذم 02ا١تادة  -2

، الصادرة يف 27، ج ر عدد الشبكات ٔتا فيها السلكية الكهربائية، كعلى ٥تتلف خدمات ا١تواصبلت السلكية كالبلسلكية القابلة لبلستغبلؿ
 .14، ص 13/05/2001

 04صادرة يف ، ال35، ج ر عدد ا١تتضمن قانوف ا١تناجم، 2001يوليو  03، ا١تؤرخ يف 01/10القانوف رقم من  02ك 01ا١تادة  -3
 .05، ص 2001يوليو
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د تقدًن الطلبات ٢تا مع مراعاة الًتتيبات الزمنية من خبلؿ آلية الرخص كالًتاخيص بع ا١تعدنية
 يف تسجيل الطلبات.

ا١تنجمية با١تراقبة كالًتخيص بالتنقيب  للممتلكاتحيث ٗتتص الوكالة الوطنية 
 كالبحثكاالستغبلؿ، كمراقبة كل األنشطة كأشغاؿ ا١تنشآت اٞتيولوجيا  1االستكشاؼ

اد االمتياز ا١تنجمي سلطة منح االعتماد الذم كاالستغبلؿ ا١تنجمي، بينما ٮترج عن سلطة إعتم
ٯتنو ا١تشرع ٔتوجب مرسـو تنفيذم بناءا على اقًتح الوزير ا١تكلف با١تناجم إُف صاحب 

 .2االستكشاؼ الذم قاـ باستكشاؼ ما
على ا١تمارسات اليت تؤدم إُف  ٣تلس ا١تنافسة سلطة الرقابة وارسٯتيف ٣تاؿ ا١تنافسة 
بعد  ٮتتص بًتخيص التجميع أك رفضو ٔتقرر معل حيث، ب مراقبتهاتقييد ا١تنافسة لدل أكج

أنو يف حالة الرفض ٯتكن أف تتدخل السلطة التنفيذية  إال ،3أخذ رأم الوزير ا١تكلف بالتجارة
٦تا ٭تد من ، 03/034من األمر  21حسب  لًتخيص التجميع ٤تل رفض ٣تلس ا١تنافسة

لسلطة التنفيذية، كما ٯتكن تفسَت ىذا التدخل بعدـ استقبللية اجمللس كتقييده بالتبعية إزاء ا
 ا١تصلحة ١تقتضيات مراعاة، رغم أف اٟتكومة تربره من جهتها على أف فعالية قرارات اجمللس

 حوؿ ٖتديد مفهومها. التساؤؿالعامة اليت يثار 
  .الفرع الثاني:الصالحيات الرقابية المقررة لسلطات مجاؿ الضبط االقتصادي

التقٍت ا١تتخصص لسلطات ٣تاؿ الضبط االقتصادم كقرهبا كاحتكاكها  نظرا للطابع
ا١تباشر مع ا١تتعاملُت االقتصاديُت يف اجملاالت اليت ىي ٖتث إشرافها، كٟتسن سَت السوؽ 
كضبطو كفق معايَت إنتقائية تنافسية هتدؼ إُف تشجيع ا١تتعاملُت كتثمُت شركط االستثمار 

للنشاطات االقتصادية  1كا١تراقبة 5صادم ٔتهاـ الرقابةكالنمو، زكدت سلطات الضبط االقت
                                                           

 .19ا١ترجع السابق، ص ، 104ا١تادة  -1
 .20ا١ترجع السابق، ص ، 119ا١تادة  -2
 .28ص  ، مرجع سابق،ا١تتعلق با١تنافسة  03/03من األمر  19ا١تادة أنظر  -3
ك، أك بناء على طلب من األطراؼ ا١تعنية، : "ٯتكن أف ترخص اٟتكومة تلقائيا، إذا اقتضت ا١تصلحة العامة ذل على أنو 21ا١تادة تنص  -4

"، ذم يتبعو القطاع ا١تعٍت باجملتمعبالتجمع الذم كاف ٤تل رفض من ٣تلس ا١تنافسة، كذلك بناء على تقرير الوزير ا١تكلف بالتجارة كالوزير ال
 .28ص  ا١ترجع السابق،

 تسَت عليها أك تتخذىا السلطات ا١توكلة إليها مهمة الرقابة، هبدؼ ٣تموعة القواعد كاإلجراءات كاألساليب اليت :نقصد بالرقابة بوجو عاـ -5
كلة كالثقة اٟتفاظ على سبلمة ا١تراكز ا١تالية ك ا١تسا٫تة يف التنمية االقتصادية كاٟتفاظ على حقوؽ ا١تودعُت كا١تستثمرين كبالتاِف على قدرة الد

القمعية للجنة ا١تصرفية عند إخبلؿ البنوؾ إلجراءات التصدم لتبيض  ، تومي نبيلة، السلطات70دحاس صونية، مرجع سابق، ص، بأدائها
 .230األمواؿ، ا١تلتقى الوطٍت األكؿ حوؿ سلطات الضبط االقتصادم يف اجملاؿ االقتصادم كا١تاِف، مرجع سابق، ص 
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. كضمانة من أجل ٛتاية أكثر فعالية ٟتقوؽ األفراد 2كا١تالية، كاليت تتميز باتساع نطاؽ ٦تارستها
 .3اليت تواجو يف ىذه اجملاالت اٟتساسة هتديدات خطَتة

لسابقة كا١تتمثلة يف ٪تيز بُت نوعُت من الرقابة يف ىذا اجملاؿ، ٩تص بالدراسة الرقابة ا
رقابة الدخوؿ إُف السوؽ، كرقابة الحقة تأيت على السوؽ يف كل من ا١تيادين ا١تالية كاالقتصادية 

 يف ٣تاؿ سلطات الضبط االقتصادم.
  )الرقابة السابقة( .أوال:رقابة سلطات مجاؿ الضبط االقتصادي الدخوؿ إلى السوؽ 

على  5بصبلحيات الرقابة السابقة 4معظم سلطات ٣تاؿ الضبط االقتصادمتتمتع 
 تاستخدامافيها ىذه السلطات، كاليت نعرج على  استحدثتيف كل القطاعات اليت السوؽ 

ىذه الصبلحية، كاليت تعٍت بإخضاع بعض األنشطة لنظاـ الرخصة أك االعتماد أك ٣ترد التصريح 
بلحقة يف تشريع كىي كلها أشكاؿ تسيَت بإٕتاه ترقية كتشجيع االستثمار كاليت كردت مت

ة أك على ا١تالي القطاعات مسلطة على على رقابة سابقة اتطبيقاهتسواء كانت  ،6االستثمار
ة من أجل معرفة مدل تكريس ىذه الرقابة السابقة يف ٣تاؿ الضبط االقتصادي القطاعات

  االقتصادم.

                                                                                                                                                                          
اليت ال تقل أ٫تية عنها إف َف نقل أهنا  ىي ٘تلك سلطات ٣تاؿ الضبط االقتصادم إُف جانب سلطة الرقابة سلطة ا١تراقبة، :با١تراقبةنقصد  -1

صلب موضوع الضبط، كونو ٬تعل السلطات على دراية تامة كمتابعة لكل صغَتة ككبَتة للسوؽ، كاليت هتدؼ إُف تفادم أم ٕتاكزات 
، مرجع منصور داكد، م ٢تاك٥تالفات يف مراحلها األكُف كإُف احملافظة على استقرار ا١تؤسسات كذلك بإرشادىا إُف الطريق القانوين الذم رس

  .275/276سابق، ص
 .97مرجع سابق، ص ، عشاش حفيظة -2
 .107مرجع سابق، ص ، خرشي إ٢تماـ، ٘تكُت اٟتقوؽ يف ظل السلطات اإلدارية ا١تستقلة "النموذج الفرنسي" -3
 ية كاليت تتمتع بنظاـ تدخلي رقايب الحق.باستثناء اللجنة ا١تصرفية، ٣تلس ا١تنافسة كالوكالة الوطنية للجيولوجيا كالرقابة ا١تنجم-4
يف التأكد كالتحقق من  خاصةا١تقصود بالرقابة السابقة بوجو خاص، مراقبة الراغبُت يف االنضماـ إُف ا١تهنة، كتربز مظاىر ىذه الرقابة -5

، حدرم ، قصد السماح ٢تم باالنضماـ إُف ا١تهنةاستيفاء الشركط ا١تطلوبة قانونا لدل الراغبُت يف االستثمار سواء يف اجملاؿ االقتصادم أك ا١تاِف
 .70دحاس صونية، مرجع سابق، ص ،99ٝتَت، مرجع سابق، ص 

، ا١تتعلق باالستثمار االقتصادم 21/08/1982، ا١تؤرخ يف 82/12من القانوف رقم 13يف ا١تادة إعتمد ا١تشرع اٞتزائرم نظاـ اإلعتماد -6
، ا١تتعلق بًتقية االستثمار، ر ج 05/10/1993، ا١تؤرخ يف 93/12من ا١ترسـو التشريعي رقم 04ك 03ا٠تاص، كنظاـ التصريح يف ا١تادة 

، ا١تتعلق بتطوير االستثمار، ج ر عدد 20/08/2001، ا١تؤرخ يف 01/03من األمر رقم  04كيف ا١تادة 1993، الصادرة يف 64عدد 
، الصادرة يف 47، ج ر عدد 15/07/2006يف  ، ا١تؤرخ06/08، معدؿ كمتمم ٔتوجب األمر رقم2001، الصادرة يف 47
19/07/2006. 
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  :سلطات الضبط االقتصادي الممارسة للرقابة السابقة في القطاع المالي-1
سلطتاف يف  ٣تلس النقد ك القرض ك ٞتنة تنظيم عمليات البورصة كمراقبتهاكل من  ديع

على مراقبة مدل توفر الشركط البلزمة يف الراغبُت االستثمار تعمبلف  ٣تاؿ الضبط االقتصادم
 يف ىذين القطاعُت. 

 ففي اجملاؿ ا١تصريف أكجب التشريع ا١تصريف ٣تموعة من القيود كالشركط ا٠تاصة تتمثل
 توارس ٣تلس النقد ك القرض رقاب، كما ٯت1ىذه القيود أساسا يف قرار الًتخيص كاالعتماد

فإف نشأة بنك أك مؤسسة مالية أك تعاكنيات كبذلك سابقة لشركط ٦تارسة ا١تهنة ا١تصرفية، ال
قبلو اجمللس،  الدخوؿ إُف ىذه ا١تهنة ك٦تارستها إلعتماد مسبق منضع ٮتاالدخار ك القرض 

عتماد كاال 2الشركة أك التعاكنية اليت مت إنشاؤىا عليها ٬تب أف ٖتصلاليت لى الرخصة اٟتصوؿ ع
الشركط على فر ا١تعٍت امدل تو  ىو اآلخر على بدكره بو ٯتنحو ٤تافظ بنك اٞتزائر الذم يراقب

مالية أك تعاكنية  نشاء بنك أك مؤسسةإل، أك 3البلزمة ك الضركرية ١تمارسة ا١تهنة ا١تصرفية
ر ك القرض. ك ينظر كذلك يف الشركط اليت مت فيها منح الًتخيص من طرؼ ٣تلس االدخا

 النقد ك القرض.
، كإقرار دستورم 4بدأ حرية التجارة كالصناعة١ت األصل أف ٦تارسة ىذه النشاطات ٗتضع

أف ىذا  الإ ١تمارسة ىذه اٟترية، فهذه األخَتة ٕتد يف كنف النصوص الدستورية أٝتى ضماناهتا
)كالنصوص ا١تؤطرة لسلطات ٣تاؿ الضبط االقتصادم(، الذم  ٯتارس يف إطار القانوفا١تبدأ 

، يلي ذلك تنظيم ىذه 5ترؾ لو مهمة تنظيم ٦تارسة اٟترية ا١تنصوص عليها يف ىذا ا١تبدأ
ا١تمارسة عن طريق السلطة التنفيذية، حيث قد يوكل إُف كثَت من ىذه الشؤكف إليها ٔتوجب 

ضبطية )ينظر إليها البعض اآلخر أهنا تقييد ال تنظيم ٢تذه الشؤكف(، ال القوانُتنصوص بعض 
كمنها توِف مهمة منح أك منع تراخيص لؤلكضاع كالقيود كالشركط ا١ترسومة للقوانُت كإجراءات 
ضبطية فردية، كاليت تنتهي ىذه ا١تهاـ األخَت جراء تنازؿ لبلختصاص فيما يتعلق هبا إُف 

                                                           
 نفس الصفحة. ، ا١ترجع السبق، 09ا١تادة   -1
، الصادرة يف 15، ج ر عدد27/02/2007،  بتعونيات االدخار كالقرضا١تتعلق ب 07/01 القانوف رقممن  07ا١تادة تنص   -2

 .04ص  ،28/02/2007
 ، ا١تتعلق ٔتجلس النقد كالقرض، مرجع سابق.03/11من األمر رقم  92ا١تادة أنظر   -3
 .12ص  ، مرجع سابق، 1996 من الدستور 37ا١تادة  أنظر  -4
 .221ص  ، مرجع سابق،خرشي إ٢تاـ  -5
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م. ىذا اجملاؿ الذم أناطت العديد من النصوص التشريعية سلطات ٣تاؿ الضبط االقتصاد
 .1فيو للًتخيص ا١تسبق أك االعتماد، رخص أك حىت تصريح بسيط األنشطة ٦تارسةكربطت 

إذ ٮتتص ٣تلس النقد كالقرض ٔتنح الًتاخيص ا١تسبقة النشاء البنوؾ كا١تؤسسات ا١تالية 
٬تب تقدًن  خيصاًت ال ىذه وؿ علىمن أجل اٟتص، ك 2كفتح مكاتب ٘تثيل البنوؾ األجنبية

برنامج النشاط ك اإلمكانات ا١تالية ك التقنية اليت يعتزموف استخدامها ك كذا صفة األشخاص 
من ىذه الشركط ا١تشرع  قصد ،3باإلضافة إُف تربير مصدر األمواؿ ،الذين يقدموف األمواؿ

مع قضية فرضها  تزامن يت، كالإثبات مصدر األمواؿ ا١تقًتحة لبلستثمار يف اجملاؿ ا١تصريف
 ."ا٠تليفة بنك"

بعدىا  كأحدثتحيث أنو حىت يف حالة منح ٣تلس النقد كالقرض الًتخيص ا١تنوطة بو، 
بعض التعديبلت ٘تس البنوؾ أك ا١تؤسسات ا١تالية من شأهنا تغيَت العناصر اليت تأسس عليها 

 .4بنك اٞتزائر الًتخيص، ٬تب أف يتكيف طلب الًتخيص بالتعديل الذم ٯتنحو ٤تافظ
ٯتكن للشركة أف تطلب  كخطوة أكُف  لسمن اجملح منو ا١تالًتخيص من جهة أخرل فإف 

الذم يكوف يف شكل  الذم ٮتتص ٔتنحو ٤تافظ بنك اٞتزائرك اعتمادىا كبنك أك مؤسسة مالية 
 .مقرر يكوف موضوع نشر يف اٞتريدة الرٝتية

همة الرقابة ٔتنح االعتماد أك إذا كانت بعض سلطات ٣تاؿ الضبط االقتصادم ٘تارس م
، تتمثل 5ترخيص ١تمارسة مهنة معينة فإف ٞتنة تنظيم البورصة كمراقبتها ٘تارس كظيفة مزدكجة

األكُف يف مهمة مراقبة الدخوؿ إُف السوؽ، كالثانية يف مراقبة الدخوؿ إُف مهنة الوسطاء يف 

                                                           
 .98ص عشاش حفيظة، مرجع سابق،   -1
 .11ص  ، .مرجع سابق، معدؿ ك متمم ا١تعدؿ القانوف النقد ك القرض 11/03ألمر ا من 62ا١تادة  أنظر  -2
اليت ٘تنح  10، ككتطبيق ٢تا أنظر أيضا ا١تادة 14ص  ، ا١ترجع السابق،ا١تعدؿ القانوف النقد ك القرض 11/03ألمر ا من 91ا١تادة  أنظر  -3

، 93/10، ، معدؿ كمتمم للنظاـ رقم02/04/2000، ا١تؤرخ يف 2000/02صبلحية منح الًتخيص بالتعديل للمجلس، النظاـ رقم 
، يتعلق بتحديد شركط تأسيس البنك كا١تؤسسات ا١تالية، كإقامة فركع لبنك كمؤسسات أجنبية، ا١تلغى بالنظاـ 03/01/1993ا١تؤرخ يف  

، ٭تدد شركط تأسيس بنك كمؤسسة مالية كشركط إقامة فرع بنك ك مؤسسة مالية أجنبية، ج ر عدد 24/09/2006، ا١تؤرخ يف 06/02
 .02/12/2006، الصادرة يف 77

 .15ص  ، ا١ترجع السابق، 94ا١تادة  أنظر  -4
5- «En matière boursière, la COSOB exerce deux types de contrôles, le premier vise l'accès au 
marché boursier tandis que le second s'exerce sur l'accès à la profession d'intermédiaire en 
opérations boursières». 
ZOUAÏMIA Rachid, « Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique en 
Algérie », op cit, p 65. 
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دره يف مواجهة الشخص ا١تصدر عمليات البورصة، الرقابة، أم ترتبط األكؿ بالتأشَت الذم تص
، كالثانية بقرار االعتماد الذم تصدره إزاء فيئة الوسطاء كىيئات التوظيف 1للقيم ا١تنقولة

 .2اٞتماعي للقيم
بداية إف رقابة اللجنة لنشاطات سوؽ البورصة عن طريق قرارات إدارية غَت قمعية غي 

وجبها تسمح لشخص معُت أك ( ٔت4أك االعتماد 3شكل تراخيص إدارية ) بواسطة التأشَت
تستند اللجنة  أف٣تموعة معُت  من األشخاص من مزاكلة نشاط ٤تدد أك معُت، إال أنو ٬تب 

يف إصدارىا ١تثل ىذه القرارات على قواعد تنظيمية عامة )قانوف أك نظاـ عاـ( ك إال اعتربت 
 .5غَت مشركعة

صوص مسألة منح أك رفض كنشَت يف ىذا اإلطار أف اللجنة تتمتع بسلطة تقديرية ٓت
بالنسبة الٗتاذ قرار االعتماد إذ ٯتكن ٢تا ا١توافقة على طلب االعتماد  نفسوقرار التأشَت، الشيء 

مىت توافرت ٚتيع الشركط القانونية، أك رفضو يف حالة عدـ استفاء الشركط ا١تطلوبة ، أك اٟتد 
 .6من ٣تالو، ٔتعٌت أف يكوف إعتمادا جزئيا

اللجنة عن طريق التأكد من صحة  ٘تارسهاؽ بسوؽ القيم ا١تنقولة ااإللتح١تراقبة  بالنسبة
كدقة ا١تعلومات ا١تقدمة للجمهور كاليت تلعب دكرا ىاما يف سبيل ٛتاية ا١تستثمرين يف األكراؽ 
ا١تالية كضماف الشفافية كالسَت اٟتسن السوؽ كركس األمواؿ، كعلى ضوء ا١تعلومات ا١تقدمة 

قرارات قبوؿ إصدار القيم ا١تنقولة كقبوؿ تداك٢تا يف البورصة عن طريق التأشَت  اٗتاذتتوُف اللجنة 
 على ا١تذكرة اإلعبلمية ا١تقدمة على مستواىا.

                                                           
 ، .مرجع سابق. معدؿ ك متمم يتعلق ببورصة القيم ا١تنقولة ،93/10 ا١ترسـو التشريعي من 42ا١تادة  أنظر  -1
، يتعلق بشركط إعتماد الوسطاء  03/07/1996، ا١تؤرخ يف 96/03رقم  ، أنظر أيضا النظاـ، .ا١ترجع السابق 09ك 06ا١تادة  أنظر  -2

 .01/06/1997، الصادرة يف 36يف عمليات البورصة،ك كجباهتم كمراقبتهم، ج ر عدد 
 اذكرة لذالتأشَتة: حيث يقع على كل مصدر للقيم ا١تنقولة قبل نشر ا١تذكرة اإلعبلمية ا١تتعلقة بإعبلـ اٞتمهور، أف يودع مشركع ىذه ا١ت -3

بح ٞتنة تنظيم كمراقبة عمليات البورصة للتأشَت عليها، حىت يتسٌت لو توزيعها كسط اٞتمهور، إذ ٬تب أف تضع اللجنة تأشَتهتا عليها حىت تص
   ، مرجع سابق.93/10من ا١ترسـو التشريعي رقم  41/03، أنظر ا١تادة قابلة للنشر

طة ا١تتعلقة بسوؽ القيم ا١تنقولة إال بعد اٟتصوؿ على إعتماد مسبق من قبل ٞتنة تنظيم االعتماد:إذ أنو ال ييمكن ٦تارسة بعض األنش -4
 عمليات الربكرصة كمراقبتها كمن ذلك:

 .(I O Bضركرة إعتماد الوسطاء يف عمليات البورصة )-
 ضركرة إعتماد اللجنة للقوانُت األساسية كمشاريع أنظمة ىيئات التوظيف اٞتماعي للقيم ا١تنقولة. -
 .104ص قورارم ٣تدكب، مرجع سابق،   -5
 .99ص عشاش حفيظة، مرجع سابق،   -6
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أما بالنسبة للرقابة على االلتحاؽ با١تهنة كاليت تتوالىا اللجنة على الراغبُت يف االنضماـ 
لتحقق من مدل استفاء الشركط إُف ا١تهنة، كتربز مظاىر ىذه الرقاب خاصة يف التأكد كا

ا١تطلوبة قانونا لدل ىؤالء األشخاص، قصد السماح ٢تم باالنضماـ إُف ا١تهنة، كاليت تتجسد 
، كالتوظيف اٞتماعي 1الرقابة فيها يف قرار االعتماد الذم تتخذه اللجنة إزاء الوسطاء من جهة

 .2من جهة أخرل
  :ابقة في القطاع االقتصاديسلطات الضبط االقتصادي الممارسة للرقابة الس-2

، ٧تد ٣تلس من بُت سلطات ٣تاؿ الضبط االقتصادم اليت تنشط يف ىذا القطاع
سلطة ضبط الربيد ك ا١تواصبلت السلكية كالبلسلكية، ٞتنة الكهرباء كالغاز، اللجنة  ،ا١تنافسة

 الوطنية للممتلكات ا١تنجمية. 
قابية مهمة ترتبط بالضبط العاـ للنشاط أما يف ٣تاؿ ا١تنافسة ألف اجمللس يتمتع ٔتهاـ ر 

االقتصادم كاليت رأيناىا تتعلق بًتخيص التجميع، الذم يعد كنشاط غَت موجود يف السوؽ،  
كونو البد للعوف االقتصادم أف يتقدـ إُف ٣تلس ا١تنافسة للحصوؿ على ترخيص ٠تلق ىذا 

يرخص للتجميع  ، كبذلك ىذا األخَت لكي3إتباعهاالتجمع حسب الشكليات اليت ٬تب 
يتأكد أكال من مدل توافر الشركط البلزمة ١تمارسة ىذا التجمع كىذا كإجراء يتم قبل الدخوؿ 
إُف السوؽ ١تمارسة نشاطو، كمع ٖتقق ذلك ٯتنح اجمللس الًتخيص بعد استفاء الشركط احملدد 

وؽ ١تزاكلة يف قانوف ا١تنافسة، أما يف عدـ توافر الشركط يرفض اجمللس دخوؿ ىذا التجمع الس
نشاطو. تظهر أ٫تية ىذه ا١ترحلة يف كوهنا تسمح للمؤسسات ا١تكونة لعمليات التجميع أك 
التجميعات من ا٠تركج يف حالة الشك كالقلق على العمليات اليت ٗتيم على عملياهتم كا٠توؼ 

                                                           
يقـو الراغب يف االنضماـ إُف مهنة الوسطاء بإيداع طلب االعتماد لدل اللجنة الذم تبدم فيو رأيها  يف أجل أقصاه شهرين إبتداءا من  -1

موافقة مؤقتة كال يصبح االعتماد فعليا إال إذا أكتتب أك إشًتل الوسيط حصة تاريخ استبلـ الطلب، يف حالة ا١توافقة عليو ٘تنح للطرؼ ا١تعٍت 
ئي من رأٝتاؿ شركة تسيَت بورصة القيم ا١تنقولة، مث يعلم الوسيط اللجنة بذلك، لتجعل اإلعتماد هنائيا، أما يف حالة الرفض أك الرفض اٞتز 

عتماد عدـ إمكانية الوسيط ٦تارسة ٚتيع النشاطات الواردة يف طلب االعتماد )الذم فيو موافقة جزئية من اللجنة عندما يتضح ٢تا من ملف اإل
 .بصفة مبلءمة ككاملة لبلعتماد مع التعليل ٯتكن للمعٍت أف يتقدـ بطعنا أماـ ٣تلس الدكلة بالنظر فيو يف آجالو

رفض االعتماد ١تشاريع القوانُت األساسية أك  يقـو ا١تؤسسُت بإيدع ملف لدل اللجنة اليت ٘تنح ٢تم كصل بذلكوٗتربىم بعدىا ٔتنح أك -2
مشاريع األنظمة )كما ىو مشار أعبله( كيتم عن طريق رسالة مسجلة مع كصل التسليم يف مهلة ال تتجاكز الشهرينمن تاريخ إيداع ا١تلف 

يتعلق هبيئات التوظيف  ،25/11/1997، ا١تؤرخ يف 97/04من النظاـ  رقم  05الكامل لطلب اإلعتماد، أنظر أكثر تفضيل: ا١تادة 
 .29/12/1997، الصادرة يف 87اٞتماعي يف القيم ا١تنقولة، ج ر عدد 

، ا١تتعلق 2005يوليو 22، ا١تؤرخ يف 05/219، أنظر ا١ترسـو التنفيذم رقم 28ص ، مرجع سابق، 03/03من األمر  22ا١تادة  أنظر -3
 .2005يوليو 22يف  ، الصادرة43بالًتخيص بعمليات التجميع االقتصادم، ج ر عدد 
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من العواقب الوخيمة اليت قد تنجر على عدـ الًتخيص بو، كونو ليس من السهل إنشاء ٕتميع 
 .1اقتصادم كرفضو فيما بعد

غَت أنو يف ىذه اٟتالة األخَتة كما أشرنا سابقا فيما يتعلق بالرقابة على القطاع ا١تاِف، 
٭تق لطالب الًتخيص اللجوء إُف الوزير ا١تكلف بالتجارة كيستصدر منو الًتخيص ١تمارسة 

الختصاص بُت التجميع ٤تل الرفض من ٣تلس ا١تنافسة، كىو كجو آخر للتداخل يف توزيع ا
 سلطات ٣تاؿ الضبط االقتصادم كالسلطة التنفيذية.   

سلطة ضبط الربيد ك أما يف فيما يتعلق بقطاع االتصاالت فلقد خوؿ ا١تشرع 
حينما  ،2إختصاص الرقابة على االلتحاؽ بسوؽ االتصاالت ا١تواصبلت السلكية كالبلسلكية

أف  إذ ، الت كمراحل النشاط أك التعاملزكدت بصبلحيات رقابية كاسعة كىامة، تتعلق بكل ٣تا
ىذه السلطة تتوُف السهر على كجود منافسة فعلية كمشركعة يف سوقي الربيد كا١تواصبلت 

الضركرية لًتقية أك استعادة ا١تنافسة يف ىذين السوقُت،  السلكية كالبلسلكية باٗتاذ كل التدابَت
مشركعة يف سوقي الربيد كا١تواصبلت فعلية ك كبذلك خوؿ ٢تا ا١تشرع الرقابة على االلتحاؽ 

الضركرية لًتقية أك استعادة ا١تنافسة يف ىاذين السوقُت،  السلكية كالبلسلكية باٗتاذ كل التدابَت
ٗتطيط كتسيَت كٗتصيص كمراقبة استعماؿ الذبذبات من اٟتـز اليت منحت ٢تا مع احًتاـ مبدأ 

ات الربيد كا١توصبلت السلكية منح ترخيصات االستغبلؿ كاعتماد ٕتهيز  ،عدـ التمييز
 .3كالبلسلكية كٖتديد ا١تواصفات كا١تقاييس الواجب توفرىا فيها

القرارات الفردية الصادرة عن ىذه السلطة يف شأف مراقبة الدخوؿ إُف  كعلى ىذا تتعدد
لكل شخص طبيعي أك معنوم يلتـز باحًتاـ الشركط  هاٗتتص ٔتنح بالنسبة للًتخيص :السوؽ

 .4احملددة يف ذلك اإلجراءاتكفق  اـ الًتخيصا٠تاضعة لنظ

                                                           
 .272ص منصور داكد، مرجع سابق،  -1
، معدؿ كمتمم، الربيد كا١توصبلت السلكية كالبلسلكية، ٭تدد القواعد العامة ا١تتعلقة 2000/03من القانوف رقم  40إُف  28أنظر ا١تواد  -2

االستغبلؿ ا١تطبق على كل نوع من أنواع  بنظاـ، يتعلق 09/05/2001، ا١تؤرخ يف 01/123أنظر ا١ترسـو التنفيذم رقم مرجع سابق، 
، الصادرة يف 27الشبكات ٔتا فيها البلسلكية الكهربائية كعلى ٥تتلف خدمات ا١تواصبلت السلكية كالبلسلكية، ج ر عدد 

 20/03/2005، الصادرة يف 20، ج ر، عدد 20/03/0/2005، ا١تؤرخ يف 05/89، معدؿ كمتمم با١ترسـو رقم 13/05/2001
 .07/06/2007، الصادرة يف 37، ج ر عدد 30/05/2007، ا١تؤرخ يف 07/162ـ التنفيذم رقم كبا١ترسو 

 .08/09،  معدؿ كمتمم، ا١ترجع السابق، ص 2000/03من القانوف رقم  13ا١تادة  أنظر ا  -3
لب ا١تثبت بوصل إشعار جل أقصاه شهرين ابتداء من تاريخ استبلـ الطأ٬تب تبليغ الًتخيص ا١تمنوح من طرؼ سلطة الضبط يف "  -4

     .13، ا١ترجع السابق، ص  04ك 39/03ا١تادة  أنظر ا "،كيف حالة رفض سلطة الضبط منح الًتخيص ٬تب تسييب قرار الرفض ،باالستبلـ
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كذلك ٗتتصر ٔتنح التصريح البسيط لكل متعامل يريد استغبلؿ خدمة ا١توصبلت 
السلكية كالبلسلكية بعد إيداع تصريح برغبة يف اإلستغبلؿ التجارم ٢تذه ا٠تدمة لدل سلطة 

ا١تثبت بوصل إشعار  ة ك٢تذه األخَتة أجل شهرين ابتداء من تاريخ استبلـ التصريحيالضبط
  .1باالستبلـ، من أجل التحقق من خضوع ىذه ا٠تدمة لنظاـ التصريح البسيط

االعتماد الذم ٗتتص ٔتنحو سلطة الضبط أك  أما عن الرقابة عن طرؽ منح أك رفض
من قبل ٥ترب التجارب كقياسات معتمدة قانونا من طرؼ ىذه السلطة كفق شركط ٤تددة عن 

الذم ٭تدد نظاـ ، 01/123خاضع كل ىذا للمرسـو التنفيذم إ مت، حيث 2طريق التنظيم
 . 3االستغبلؿ ا١تطبق على كل نوع من أنواع الشبكات ٔتا فيها البلسلكية الكهربائية

صبلحية إٗتاذ القرارات الفردية  الكهرباء ك الغاز ضبط ٞتنةأما يف ٣تاؿ الطاقة ٘تتلك 
كلت ٢تا يف ٣تاؿ مراقبة كتنظيم سوؽ الكهرباء كالسوؽ كالقياـ بكل مبادرة يف إطار ا١تهاـ اليت أك 

ا١تتعلق بالكهرباء كتوزيع الغاز بواسطة القنوات،  02/01قد حدد القانوف ، ف4الوطنية للغاز
القواعد ا١تطبقة على النشاطات ا١تتعلقة بإنتاج الكهرباء كنقلها كتوزيعها كتسويقها كنقل الغاز 

كيقـو هبذه النشاطات أشخاص طبيعيوف أك معنويوف  كتوزيعو كتسويقو بواسطة القنوات،
، كبذلك فإف ا١تشرع أخضع خاضعوف للقانوف العاـ أك ا٠تاص، كٯتارسوهنا يف إطار القانوف العاـ

للمصادقة  كالغازالقواعد كاإلجراءات ا١تتعلقة بنشاط كل األطراؼ الفاعلة يف قطاع الكهرباء 
مر ٔتسَتم ا١تنظومة، كمسَتم السوؽ كمسَتم شبكة ا١تسبقة من طرؼ ٞتنة الضبط، كيتعلق األ

 .5النقل

                                                           
ض ٬تب على يف حالة الرف  ،يف حالة قبوؿ سلطة الضبط التصريح ٘تنح شهادة تسجيل التصريح للتعامل مقابل دفع األتاكل ا١تتعلقة هبا" -1

   نفس الصفحة.ا١ترجع السابق، نفس ،  40ا١تادة  أنظر ا "، سلطة الضبط تسبيب رفض تسجيل التصريح
أما يف حالة ، يف حالة قبوؿ منح االعتماد يُبلغ يف أجل أقصاه شهراف ابتداء من تاريخ إيداع الطلب ا١تثبت بوصل إشعار باالستبلـ"  -2

رجع سابق، ص م،  معدؿ كمتمم، 2000/03من القانوف رقم  41ا١تادة  أنظر ا االعتماد"،ض الرفض على سلطة الضبط أف تسبب رف
13. 

ٗتتص سلطة الضبط ٔتنح ترخيص اإلنشاء كاستغبلؿ الشبكات ا٠تاصة اليت ال تستعمل إال طاقات مستأجرة من متعاملُت حاصلُت على  " -3
تكوف خدمات التليكس كا٠تدمات ذات القيمة ا١تضافة ا١تعرفة ككل خدمات  ،رخص، باإلضافة إُف خدمات توفَت النفاذ إُف األنًتنات

ٯتكن إنشاء كاستغبلؿ كل شبكة أك خدمة  ،ا١تواصبلت السلكية كالبلسلكية ا١تقدمة للجمهور، ٤تل تصريح بسيط مسبق لدل سلطة الضبط
من  03أنظر ا١تادة  ،"يطة اعتماد التجهيزات ا١تطرفيةللموصبلت السلكية كالبلسلكية اليت ال ٗتضع لنظاـ الًتخيص كالتصريح البسيط شر 

 .14مرجع سابق، ص ، 01/123ا١ترسـو التنفيذم رقم 
 .17/18يتعلق بالكهرباء كالغاز بواسطة القنوات، مرجع سابق، ص ، 02/01رقم  من القانوف 115أنظر ا١تادة  -4
 .05/06، ا١ترجع السابق، ص 02أنظر ا١تادة  -5
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أنو كإلنشاء  إاليُفتح نشاط إنتاج الكهرباء على ا١تنافسة طبقا للتشريع ا١تعموؿ بو 
كاستغبلؿ منشئات جديدة، اشًتط القانوف اٟتصوؿ على رخصة، تعود صبلحية منح ىذه 

ا نص ا١تادة األكُف من قانوف الكهرباء ، كعليو فإف النشاطات اليت جاء هبالرخصة للجنة الضبط
كتوزيع الغاز بواسطة القنوات ال ٯتكن أف ٘تارس إال بًتخيص أك إمتياز ٘تنحو ٞتنة ضبط 

 .1الكهرباء كالغاز
حُت منحها للرخصة على عدة مقاييس، تتمثل يف القدرات التقنية اللجنة تستند 

إضافة إُف شركط تتعلق بقواعد ٛتاية  ،لًتخيصكاالقتصادية كا١تالية، ككذا ا٠تربة ا١تهنية لطالب ا
كمقياس  ،البيئة، كضماف سبلمة كأمن شبكات الكهرباء كا١تنشآت ك التجهيزات ا١تشًتكة

الفعالية الطاقوية، طبيعة مصادر الطاقة األكلية، اختيار ا١تواقع كحيازة األراضي كاستخداـ 
انتظاـ التموين بالكهرباء  فيما يتعلق ،ق العاـاألمبلؾ العمومية، إضافة إُف االلتزاـ بواجبات ا١ترف

، أف للجنة صبلحية 2كنوعيتو ككذا يف ٣تاؿ ٘توين الزبائن الذين ال يتمتعوف بصفة الزبوف ا١تؤىل
 .3ٖتديد مصَت قبوؿ أك رفض الطلب

كما أخضع القانوف نشاط الوكيل التجارم للغاز كالكهرباء بالًتخيص با١تمارسة ٘تنحو 
تمثل مقاييس منح الًتخيص، يف ٝتعة ا١تًتشح كٕتربتو كمؤىبلتو ا١تهنية، القدرات ٞتنة الضبط كت

التقنية كا١تالية كجودة التنظيم، ككاجبات ا١ترفق العاـ من انتظاـ التموين بالكهرباء كالغاز 
  .ا١تتعلق بالكهرباء كالغاز 02/01من القانوف  82كجودتو، كفقا للمادة 

ا١تنجمي مثل سابقيو من القطاعات، فإف تأسيس الدخوؿ فيو إُف أما فيما ٮتص القطاع       
يتم بعد اٟتصوؿ على الًتخيص كلكن ما ٯتيز ىذا القطاع عن غَته يف ٣تاؿ الًتخيص  السوؽ

ا١تسبق أنو قطاع تتعدد كٗتتلف فيو األنشطة، إذ تتواجد أنشطة البحث كأنشطة االستغبلؿ 
 .4اخيصا١تنجميُت كاليت تتعدد فيها أشكاؿ الًت 

                                                           
، ٭تدد إجراءات منح الرخص الستغبلؿ منشآت إنتاج الكهرباء، ج ر عدد 26/11/2006، ا١تؤرخ يف 06/428رقم  ا١ترسـو تنفيذم -1

 ..19/11/2006، الصادرة يف 76
 .08يتعلق بالكهرباء كالغاز بواسطة القنوات، مرجع سابق، ص ، 02/01رقم  من القانوف 13أنظر ا١تادة  -2
صَت ىذه الرخصة يف حالة ٖتويل ا١تنشأة أك يف حالة ٖتويل التحكم فيها أك اندماج صاحب الرخصة يف حالة منح الرخصة تقرر اللجنة م -3

أك انفصالو، كٖتدد إذا اقتضى األمر الشركط الواجب توفرىا كاإلجراءات الواجب إتباعها لئلبقاء على رخصة االستغبلؿ أك تسليم رخصة 
يف حالة رفض اللجنة منح رخصة االستغبلؿ البد من تربير ىذا الرفض كتصريح  ،08ص ، ا١ترجع السابق، 18أنظر ا١تادة  ،استغبلؿ جديدة

 ا١ترجع السابق، نفس الصفحة. ،17أنظر ا١تادة  ،بو علنا إذا َف تتوفر يف الطالب مقاييس منح ىذه الرخصة
 .15، يتضمن قانوف ا١تناجم، مرجع سابق، ص 14/05من القانوف رقم  62أنظر ا١تادة  -4
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، سلطتاف إداريتاف مستقلتاف مكلفة 1ا١تتضمن قانوف ا١تناجم 01/10أنشأ القانوف رقم 
بالضبط يف اجملاؿ ا١تنجمي ك٫تا الوكالة الوطنية للممتلكات ا١تنجمية كالوكالة الوطنية للجيولوجية 

 44ادتُت بالنسبة للوكالة الوطنية للممتلكات ا١تنجمية حددت ا١ت حيث أنو ،كا١تراقبة ا١تنجمية
فيما يتعلق بالرقابة عن طريق القرارات الفردية غَت الردعية من ىذا القانوف مهاـ اللجنتاف  45ك

تسلم السندات ا١تنجمية كالرخص ٔتا يف ذلك ٖتضَت االتفاقيات كدفاتر األعباء كاليت تتعلق ب
تسيَت كمتابعة تنفيذ  ،ا١ترفقة هبذه السندات كالرخص ا١تنجمية ٖتت رقابة الوزير ا١تكلف با١تناجم

 السندات كالرخص ا١تنجمية.
  )الرقابة الالحقة( .ثانيا: رقابية سلطات مجاؿ الضبط االقتصادي على السوؽ

جنبا إُف جنب مع الرقابة السابقة ا١تستعرضة يف ٣تاؿ الضبط االقتصادم اليت ٘تارس 
ع ىذه السلطات بوسيلة تتمت ا١تاِف أك االقتصادم، القطاععلى األعواف ا١تستثمرين سواء يف 

بالسوؽ يف  اإلضرارالرقابة على السوقُت عن طريق الرقابة ا١تيدانية ْتثا عن كل فعل من شأنو 
، كإذا أسفرت ىذه 2التحقيقات إجراءالقطاعات ا١تعنية كعرقلة السَت اٟتسن ٢تا مرتكزة على 

رص على مدل باٟت ،3تدابَت كقائية باٗتاذاألخَتة عن أم إخبلؿ تقـو سلطات الضبط 
احًتامهم للنصوص التشريعية كالتنظيمية الصادرة يف شأف ا١تهنة كا١تستثمر فيها، كالسهر على 

 .4السَت التنافسي للسوؽ لفائدة ا١تستهلكُت كا١تتعاملُت
تتداخل مصطلحات "الرقابة البلحقة" ك"ا١تراقبة" ك"التدابَت الوقائية" يف ىذا العنصر يف 

ردعية يغلب عليها الطابع الشبو التنظيمي، ككلها تصب يف فكرة شكل قرارات فردية غَت ال

                                                           
 .10، يتضمن قانوف ا١تناجم، مرجع سابق، ص 01/10من القانوف رقم  41ر ا١تادة أنظ -1
سلطة التحقيق ا١تعًتؼ هبا لسلطات ٣تاؿ الضبط االقتصادم: تشكل الصبلحية الثانية يف تدرج ىـر صبلحيات ىذه السلطات كىي  -2

فسة كحسن احًتاـ القاعدة القانونية عن طريق مفتشُت مؤىلُت سلطة حقيقية تكرس الغاية من تواجدىا، كذلك ٔتراقبة حسن سَت السوؽ كا١تنا
٢تذه ا١تهاـ، حيث أىل ا١تشرع معظم ىذه السلطات هبذه السلطة، كليد بوٚتلُت، سلطات الضبط االقتصادم يف القانوف اٞتزائرم، مرجع 

 .161/162سابق، ص 
ية يف إطار قيامها ٔتهمة الضبط البلحق تدابَت مؤقتة هتدؼ الوقاية من فرد تالتدابَت الوقائية:تتخذ سلطات ٣تاؿ الضبط االقتصادم قرارا -3

 كضعية ال ٯتكن الرجوع عنها أك إصبلحها، كىذه التدابَت ٔتا ٢تا من مضموف كقائي حقيقي ٗتتلف عن العقوبات اليت هتدؼ ردع كقمع األعواف
ا٠تاص بالعقوبات، بلغاِف صربينة، نظاـ التدابَت الوقائية ا١تتخذة من قبل ا١تعنيُت هبا، كما أف ىذه التدابَت تقتضي نظاـ قانوف متميز عن ذلك 

رٛتاف السلطات اإلدارية ا١تستقلة يف اجملاؿ االقتصادم كا١تاِف، مذكرة ماجستَت يف القانوف، فرع القانوف العاـ لؤلعماؿ، ؾ ح ،جامعة عبد ال
 .175، ص 13/03/2011مَتة ّتاية، تاريخ ا١تناقشة: 

 .83صونية، مرجع سابق، ص دحاس  -4
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يف مراحلها األكُف قبل اللجوء  التحقيقاٟتوكمة كتفادم أم ٕتاكزات ك٥تالفات تكشفها سلطة 
 إُف آلية الردع يف ٣تاؿ الضبط االقتصادم.

 :سلطات الضبط االقتصادي الممارسة للرقابة الالحقة في القطاع المالي-1
بعد اٟتصوؿ على الًتخيص من ٣تلس النقد ك ، الثبلث القطاعات ا١تالية تقتضي يف

ٗتتص اللجنة ا١تصرفية ٔتراقبة مدل احًتاـ البنوؾ كا١تؤسسات ا١تالية لؤلحكاـ  إذ القرض
التشريعية كالتنظيمية ا١تطبقة عليها، كما تتوُف ٞتنة تنظيم عمليات البورصة مراقبة سوؽ القيم 

، إُف ٞتنة اإلشراؼ على التأمينات اليت تتوُف مراقبة السوؽ يف قطاع التأمُتا١تنقولة، باإلضافة 
كبذلك مكن ا١تشرع ىذه السلطات يف القطاع ا١تاِف كجانب من سلطات ٣تاؿ الضبط 
االقتصادم من نظاـ رقايب دائم ليشمل من الناحية ا١تادية مدل احًتاـ القوانُت كالتنظيمات 

العضوية كل الفاعلُت يف السوؽ من متعاملُت كمستهلكُت كالعبلقة  السارية ا١تفعوؿ كمن الناحية
  البينية اليت ٕتمعهم.

يف إطار مهمة مراقبة مدل احًتاـ البنوؾ  اللجنة ا١تصرفيةيف القطاع ا١تصريف ٧تد 
 قبل صدكر قانوفحيث أنو  كا١تؤسسات ا١تالية ألحكاـ التشريعات كالتنظيمات ا١تطبقة عليها،

ا١تتعلقُت بالنقد كالقرض كانت الرقابة ا١تصرفية موكلة للجنة  03/11 رقم مركاأل 90/10 رقم
السلطة التنفيذية حيث كانت  ،التقنية للمؤسسات ا١تصرفية اليت كانت ٖتت سلطة كزير ا١تالية

  .1ا١تتمثلة يف كزير ا١تالية تسيطر بصورة كلية على أعماؿ ىذه اللجنة

اء السلطة التنفيذية من رقابة البنوؾ إقصمت  90/11 رقم صدكر القانوفكمع 
٘تارس ىذه األخَتة صبلحياهتا قي  أين أضحتكا١تؤسسات ا١تالية لفائدة اللجنة ا١تصرفية، 

، خاصة بعد ٖتديد نظاـ مراقبة الدخوؿ إُف اجملاؿ ا١تصريف دكف أم تدخل من السلطة التنفيذية
 .19922 جويلية 14يف  الصادرةسَتىا يف الرسالة ا١تشًتكة لبنك اٞتزائر 

ا١تصرفية على أسس ىامة حيث تعترب رقابة دائمة، أم للجنة  يرتكز االختصاص الرقايب
، تقـو مارسها من طرؼ 3)الرقابة ا١تيدانية( بناء على الوثائق كا١تستندات كيف عُت ا١تكاف

                                                           
، 71/191ا١ترسـو  ،"إف جدكؿ أعماؿ كل اجتماع ٭تدده ٤تافظ البنك ا١تركزم اٞتزائرم بعد أف يعلم بو كزير ا١تالية" :على 6تنص ا١تادة  -1

 .16/07/1971، الصادرة يف 55، يتعلق بتشكيل كتسيَت اللجنة التقنية للمؤسسات  ا١تصرفية، ج ر عدد 30/06/1971ا١تؤرخ يف 
2- Banque d’Algérie , Lettre commune no 317, du 08/12/2004. 

 كا١تؤّسسات للبنوؾ اإلٚتاؿ الّرقابة برنامج إطار بنك كمؤسسة مالية إُف الرقابة ا١تيدانية يف 13تعرض  2001/2002خبلؿ السنتُت  -3
العاّمة  ٢تيأة التفتيش العاّمة ا١تديرية(رئاٞتزا لبنك ا١تؤىلة ا١تصاٌف ، 2001 سنةمن  ابتدءا ا١تدخل ، كما أنو يف إطار برنامج الرقابة اإلٚتاِفا١تالية

 سنوم برنامج إطار يف خليدأف  الّرقابة ٯتهكن من الّنوع ىذاْتيث إٚتالية يف عُت ا١تكاف،  رقابة بعمليات بانتظاـ للصرؼ( تقـو العاّمة كا١تديرية
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مفتشي البنك كالنقد، كتكوف شاملة ٞتميع نشاطات ا١تؤسسة أك ٗتص مهاـ أك أجزاء معينة 
ك٢تا  ،كما ٖتدد قائمة التقدًن كصيغتو كآجاؿ تبليغ الوثائق كا١تعلومات اليت تراىا مفيدة  ،1فيها

أف تطلب من البنوؾ كا١تؤسسات ا١تالية كل ا١تعلومات اليت ٖتتاجها، كال ٯتكن االحتجاج بالسر 
 . 2ا١تهٍت إتاه اللجنة

هبدؼ ٖتقيق االستقرار يف  كألجل ٦تارسة دكرىا الرقايب على البنوؾ كا١تؤسسات ا١تالية
من األمر رقم  105ا١تادة  النظاـ ا١تاِف كالصفي زكدت اللجنة بصبلحيات ىامة حسب

كما كسع نطاؽ اختصاصها الرقايب ليشمل تعاكنيات   ،3ا١تتعلق بالنقد كالقرض 03/11
 . 07/014االدخار كالقرض يف ظل القانوف رقم 

تها م عمليات البورصة ك مراقبتها يف إطار ٦تارسٞتنة تنظيأما يف ٣تاؿ النشاط ا١تاِف فإف 
همة ٛتاية االدخار، تسهر على ضماف الشفافية على السوؽ كٖتقيق ا١تساكاة يف ا١تعاملة بُت ١ت

 ا١تسا٫تُت، كما تتوُف فحص صحة كدقة ا١تعلومات ا١تقدمة ٢تا من طرؼ ا١تؤسسات ا١تعنية.
لسَت اٟتسن للمعلومات القائمة على حيث تراقب اللجنة سوؽ القيم ا١تنقولة لتحقيق ا

التشريعي  ا١ترسـو من 35 ككدا ٛتاية ا١تستثمرين يف القيم ا١تنقولة، كما جاء يف ا١تادة مستواىا
 مداكلة طريق ٕترم عنٯتكن أف   اأهن ، باإلضافة إُف5ا١تنقولةالقيم  ببورصة ا١تتعلق93 /10رقم

 اليت ٖتقيقات لدل الشركات ،كالرقابة ا١تراقبة ٣تاؿ يف مهمتها تنفيذ ضماف كقصد خاصة
كلدل  البورصة عمليات يف كالوسطاء ا١تالية كا١تؤسسات كالبنوؾ علنا التوفَت إُف تلتجئ

 ا١تنقولة بالقيم ا٠تاصة العمليات يف مسا٫تاهتم ا١تهٍت، لنشاطهم نظرا يقدموف، الذين األشخاص
   .6مالية سندات داتمستن إدارة يتولوف أك ا١تسعرة ا١تالية يف ا١تنتوجات أك

                                                                                                                                                                          

عجركد معُت،  بنك بقسم ٤تّددا يكوفك النشاط،  من ّتزء ك٤تّددا مضمونا وفيك أفك منتظما،  وفيك كماا١تصرفية،   طرؼ الّلجنة من مقّرر
 .96، مرجع سابق، ص كفاء

1- Jean-LOUIS FORT, « L’organisation du contrôle bancaire», Reuvue Consil d’État, no 06/ 
2005, p 06. 

 .84سابق، ص ؛ دحاس صونية، مرجع 276مرجع سابق، ص  داكد، منصور -2
 .18، مرجع سابق، ص ا١تتعلق بالنقد كالقرض، 03/11األمر رقم من  105أنظر ا١تادة  -3
 ، مرجع سابق.كالقرض بتعاكنيات االدخارا١تتعلق ، 07/01رقم  القانوف -4
 التشريعية باألحكاـ تتقيد ا١تنقولة القيم بورصة يف قيمها تداكؿ ا١تقبوؿ الشركات أف من اللجنة تتأكد :" أنو على35  ا١تادة نصت -5

 ا١ترسـو "، القانونية كعمليات النشر اإلدارة أجهزة كتشكيلة العامة، اٞتمعيات كعقد ا١تنقولة القيم ٣تاؿ يف كالسيما عليها السارية كالتنظيمية
  .07/08، مرجع سابق، ص ا١تنقولة القيم ببورصة ا١تتعلق 93/10رقم التشريعي

 .08ا١ترجع السابق، ص  ، 37ا١تادةأنظر ا١تادة  -6
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، من خبلؿ التأكد من 1كما أف شركات الرأٝتاؿ االستثمارم ٗتضع لرقابة اللجنة
ْتيث  عمليات البورصة ك مراقبتها،، 2التشريعية كالتنظيمية ا١تعموؿ هبا لؤلحكاـمطابقة الشركة 

ئق تقريرا عن النشاط السداسي مرفقا بوضعية حافظة السندات الوثا ترفع ىذه الشركات 
احملاسبية ك ا١تالية لنهاية السنة ا١تالية ا١تعنية، تقارير ٤تافظي اٟتسابات، ك أية كثيقة أخرل 

 .3إُف كل من الوزارة ا١تكلفة با١تالية كإُف اللجنة ضركرية ١تمارسة الرقابة
لقد رأينا فيما سبق أف سلطة الرقابة تنقسم إُف رقابة سابقة أما يف قطاع التأمينات 

كانت بعض السلطات اإلدارية ا١تستقلة تتمتع ْتق ٦تارسة الرقابة السابقة، أم ٔتنح   كالحقة فإذا
االعتماد أك الًتخيص ١تمارسة ا١تهنة، لتتدخل بعد ذلك ١تراقبة مدل احًتاـ النصوص التشريعية 

فاف ٞتنة اإلشراؼ على التأمينات مزكدة بسلطة الرقابة، إال أهنا تقتصر على النوع  ،كالتنظيمية
ثاين فقط أال كىو الرقابة البلحقة يف حُت ٖتتفظ السلطة التنفيذية بسلطة منح االعتماد ال

التامُت  مبادئأثناء ٦تارستها لسلطة الرقابة، هتدؼ إُف ٖتقيق فهي  ، كبذلك4 )الرقابة السابقة(
كضبط السوؽ دكف الدكر الرقايب السابق لنشاط التأمُت ا١تتمثل يف كضع الشركط البلزمة 

 تحاؽ با١تهنة.لبلل
 اإلشراؼ، ا١تتعلق بالتأمينات أف ٞتنة 06/045حيث اعترب ا١تشرع يف ظل القانوف رقم 

على التأمينات تتصرؼ كإدارة رقابة بواسطة ا٢تيكل ا١تكلف بالتأمينات لدل كزارة ا١تالية، فهي 
التأمُت هبذا الشكل جهاز رقايب ْتث، حيث ٘تارس الدكلة رقابتها على نشاط التأمُت كإعادة 

  .6بواسطتها
تشمل ىذه الرقابة اليت تؤذيها ٞتنة ضبط سوؽ التأمُت من خبلؿ، مراقبة شركات أين 

التأمُت كإعادة التأمُت ككسطاء التأمُت لؤلحكاـ التشريعّية كالتنظيمية ا١تتعلقة بالتأمُت كإعادة 
  ،ار عقود التأمُت كالسّيماالتأمُت، مدل تنفيذ ىذه ا٢تيئات التأمينّية اللتزاماهتا ا١تربمة يف إط

                                                           
 .06، يتعلق بشركة الرأٝتاؿ االستثمارم، مرجع سابق، ص 06/11من القانوف رقم  24ا١تادةأنظر ا١تادة  -1
 ، ا١ترجع السابق، نفس الصفحة. 25ا١تادةأنظر ا١تادة  -2
 ، نفس ا١ترجع السابق، نفس الصفحة.26 ا١تادةأنظر ا١تادة  -3
 .86دحاس صونية، مرجع سابق، ص  -4
، ج ا١تتعلق بالتأمينات ،25/01/1995، ا١تؤرخ يف 95/07، يعدؿ كيتمم األمر رقم 20/02/2006ا١تؤرخ يف  ،06/04القانوف رقم  -5

 .12/03/2006، الصادرة يف 15ر عدد 
 .307/308داكد منصور، مرجع سابق، ص  -6



 االقتصادي تنظيم مجاؿ الضبط االقتصادي سلطات الضبطالسلطة التنفيذية  مشاركة : الثاني الفصل

244 
 

القدرة على الوفاء، كاحًتاـ التزاماهتا ٕتاه ا١تؤمن ٢تم، التحقق من ا١تعلومات حوؿ مصدر 
 .1األمواؿ اليت أنشئت هبا شركة التأمُت أك إعادة التأمُت، ككذا تلك اليت زادت من أرباحها

  االقتصادي:سلطات الضبط االقتصادي الممارسة للرقابة الالحقة في القطاع -2
على القطاع  يف الرقابة البلحقةتساىم العديد من سلطات ٣تاؿ الضبط االقتصادم 

٧تد سلطة ضبط الربيد ك ا١تواصبلت السلكية كالبلسلكية تعمل على اٗتاذ كل  إذ ،االقتصادم
ٔتهمة التدبَت الضركرية لًتقية ك استعادة ا١تنافسة يف ىاتُت السوقُت، تقـو ٞتنة الكهرباء ك الغاز 

السهر على السَت التنافسي كالشفاؼ السوؽ الكهرباء كالغاز، لفائدة ا١تستهلكُت كفائدة 
 ا١تتعاملُت. ك يتدخل ٣تلس ا١تنافسة ١تراقبة السوؽ بصفة عامة.

٢تا سلطة ضبط الربيد ك ا١تواصبلت  يف نشاط االتصاالت السلكية كالبلسلكية ٧تد
 إُف ما٘تتد اليت  ، ككما أشرنا  م قبل الدخوؿ إُف السوؽسابقة أالرقابة مسا٫تتها الفعالة يف ال

بعد ٦تارسة ا١تهنة، إذ تتوُف ىذه السلطة السهر على كجود منافسة فعلية كمشركعة يف سوقي 
الربيد كا١تواصبلت السلكية كالبلسلكية باٗتاذ كل التدابَت الضركرية لًتقية أك استعادة ا١تنافسة 

قياـ بكل ا١تراقبات اليت تدخل يف إطار صبلحياهتا طبقا لدفًت ، ك ذلك بال2يف ىاتُت السوقُت
كلتسهيل ىذه ا١تهمة فرض  الشركط، باإلضافة إُف إمكانية إجراء ٖتقيقات لدل ا١تتعاملُت،

ا١تشرع على ا١تتعاملُت ا١ترخصُت تقدًن ا١تعلومات كالوثائق اليت تؤكد احًتامهم لبللتزامات 
. كما ال تكتفي سلطة ضبط الربيد كا١تواصبلت التنظيما١تفركضة عليهم ٔتوجب التشريع ك 

 .3بصبلحية التحقيق، كإ٪تا تصل إُف حد التفتيش
يف إطار مراقبة السوؽ، ٔتهمة  ضبط الكهرباء كالغاز تقـو اللجنةأما يف ٣تاؿ الطاقة 

  ،4السهر على السَت التنافسي كالشفاؼ لسوؽ الكهرباء كالغاز، لفائدة ا١تستهلكُت كا١تتعاملُت
كما تتوُف مهمة ٖتقيق ا١ترفق العاـ للكهرباء كتوزيع الغاز بواسطة القنوات كمراقبة، باإلضافة إُف 

 . 5توِف مهمة عامة يف السهر على احًتاـ القوانُت كالتنظيمات ا١تتعلقة هبا كرقابتها

                                                           
 . 07، مرجع سابق، ص بالتأمينات، ا١تتعلق 06/04القانوف رقم ( من 210)معدؿ للمادة  28أنظر ا١تادة  -1
 . 08بالربيد كا١تواصبلت، مرجع سابق، ص تعلق ي، 2000/03القانوف رقم من  13أنظر ا١تادة  -2
 .124قورارم ٣تدكب، مرجع سابق، ص  -3
 بالكهرباء كتوزيع الغاز...، مرجع سابق. تعلق ي، 2000/01القانوف رقم من  113أنظر ا١تادة  -4
 ، ا١ترجع السابق، نفس الصفحة. 114أنظر ا١تادة  -5
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التنافسي لسوؽ الكهرباء كالغاز، فإف  التسيَتكيف إطار ٦تارسة سلطاهتا يف السهر على 
القانوف منح ٞتنة الضبط إمكانية التعاكف مع ا١تؤسسات ا١تعنية السيما مع ٣تلس ا١تنافسة، من 

 .اجل احًتاـ قواعد ا١تنافسة يف إطار القوانُت كالتنظيمات
مكلف ٔتهمة ضبط عاـ للنشاطات االقتصادية اإلنتاجية  ا١تنافسةأما يف ٣تاؿ 

اية أساسية، تتمثل يف القياـ ٔتهمة ضبط إف إنشاء ٣تلس ا١تنافسة لو غ ، حيث1كالتوزيعية
ا١تنافسة اٟترة حىت ال تؤدم ٦تارسة ا١تؤسسات ا١تتنافسة إُف القضاء عليها، باستعماؿ كسائل 
غَت مشركعة لبلستحواذ على العمبلء بالطرؽ غَت ا١تشركعة لذلك كيتدخل ٣تلس ا١تنافسة 

كما يتدخل الحقا باٟترص ،  2حتياطأحيانا قبل كقوع ا١تمارسة ك ذلك على سبيل االحًتاز كاال
من خبلؿ مراقبة السوؽ، سواء تعلق األمر ٔتراقبة  على احًتاـ النصوص التشريعية ك التنظيمية

التجمعات االقتصادية أك با١تمارسة ا١تقيدة للمنافسة، كإُف جانب كل ىذا ٯتتلك سلطة 
 التحقيق.

امتبلؾ سلطة الضبط يتدخل ٣تلس ا١تنافسة ١تراقبة السوؽ، يف حالة عدـ كما 
الصبلحيات يف ٣تاؿ ا١تنافسة أك أهنا تدخلت لكنها فشلت يف ضماف احًتاـ قواعد ا١تنافسة، 
أك كاف تصرفها مناؼ للمنافسة، كعندىا ٯتكنو أف يطلب ا١تعلومات ا١تفصلة من طرؼ السلطة 

نافسة على نفس القطاعية فيما ٮتص ىيكلة السوؽ ا١تعٍت، كرأيها يف اثر ا١تمارسات ا١تقيدة للم
السوؽ، كا١تبلحظ أف أىم ا١تمارسات اليت ٯتكن أف تشكل خطرا على ا١تنافسة يف ىذه ا١ترحلة 

 . 3االنتقالية ىي ىيمنة مؤسسة على السوؽ كتعسفها يف ذلك
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .300داكد منصور، مرجع سابق، ص  -1
 .264كتو ٤تمد الشريف، مرجع سابق، ص  -2
 . 27، مرجع سابق، ص 03/03من األمر رقم  07أنظر ا١تادة  -3
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 :الفصل الصةخ
عن استجابتها أنو من ا١تسلم بو يف كقتنا اٟتاضر ثبوت عجز ا١تعيارية الكبلسيكية  رغم       

لتعقيدات الظواىر القانونية لدكلة ما بعد اٟتداثة خاصة يف شقها االقتصادم، رغم ظهور 
سلطات ٣تاؿ الضبط االقتصادم للتكفل هبذه اآللية من خبلؿ ما زكدت بو من سلطتها 

كالذم ٮتضع  ية التصور النظرم النسحاب الدكلة من اٟتقل االقتصادمعا١تعيارية بغية ٖتقيق كاق
رغم تشكل  إال أننا نلحظ تردد للدكلة يف انسحاهبا من اجملاؿ االقتصادم لضوابط تنظمو

 ا١تشهد الفسيفسائي ا١تؤسسايت جملاؿ الضبط االقتصادم يف جانبو الكمي.
رغم أنو ينظر لو - ةغَت أنو من حيث جانبو الكيفي يف فعلية ا١تمارسة التنظيمية كالرقابي

رغم كجود توزيع االختصاص بُت سلطات ٣تاؿ الضبط  -البعض على أنو توغل تدر٬تي
سوء تنظيمها من ا١تشرع فيما يتعلق  االقتصادم كالسلطة التنفيذية إال أنو يعاب عنها

تقليد االٯتائي من ا١تشرع لنظَته الفرنسي دكف أخذه االعتبار للهندسة يف شكل  بالصبلحيات
 .ا١تؤسساتية ا٠تاصة يف اٞتزائر

طة التنفيذية يف معظم لسلل ٧تده حكراصاص التنظيمي حيث على صعيد االخت
لنشاطات اليت تشرؼ عليها سلطات ٣تاؿ الضبط االقتصادم باستثناء سلطيت ٣تلس النقد ا

 ٞتنة تنظيم عمليات البورصة كمراقبتها ك٣تلس ا١تنافسة بتحفظ.كالقرض كبدرجة أقل أك صورية 
نظيمية العامة تستغرؽ ٣تاؿ سلطات أف السلطة التنفيذية يف ٦تارستها السلطة الت إذ

أف السلطة التنفيذية تستحوذ على  يعرب الضبط االقتصادم أيضا كىذا إف دؿ على شيء فهو
تتجلى يف التدخل كاليت  ىذه الصبلحية يف كجود العراقيل كالتعقيدات اليت كضعها ا١تشرع

٣تاؿ الضبط ألدائها سلطات  تعرب عن نية ابقاء السيطرة كاليت ٖتوؿ أماـ، حيث كالتداخل 
كبذلك ٯتس باالستقبللية العضوية كالوظيفية اليت يفًتض ٘تتع   ٖتقيق أىداؼ الضبطيف  مهامها

كىذا األمر ينعكس أيضا على توزيع الصبلحيات الرقابية كالرقابة على  سلطات الضبط هبا
اعد ا١تعيارية من إذ ٯتكن القوؿ أف الصبلحيات التنظيمة كالرقابية ا١تتنازؿ عليها كقو  ،السوؽ

السلطة التنفيذية ما ىي يف النهاية إال صورية كشكلية فقط نظرا جململ العراقيل كالشكليات 
كالتعقيدات اليت ٖتوؿ دكف ٦تارستها، ٦تا ينعكس سلبيا على كظيفة الضبط كعلى فاعليتو كعلى 

 التطور ٘تكُت اٟتقوؽ للمتعاملُت االقتصاديُت كحىت على اٟترية االقتصادية كمن إُف
 االقتصادم.
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 :الباب الصةخ
 بطةاالضبإتاه تكريس الدكلة  اإلقتصادميف إطار مواكبة ٖتوالت الدكلة يف اجملاؿ      

للنشاطات االقتصادية كا١تالية أستحدتث كظيفة داخل الدكلة ٢تذا الغرض جنبا إُف جنب مع 
سلطات ٣تاؿ الضبط الوظائف الكبلسيكية ا١تعنية بتنظيم ىذه اجملاالت، أين أصبح ل

 االقتصادم مسا٫تة يف الوظيفة التشريعية كمشاركة يف الوظيفة التنظيمية الكبلسيكية.
 التشريعية سلطات ٣تاؿ الضبط االقتصادم مع السلطة حيث تقتضي معرفة عبلقة     

 هاعلي القائمة الضوابط كمعرفة النظم ا١تقارنة كمسا٫تتها يف الوظيفة التشريعية يف كتطبيقاهتا

 من مبلءمتها كصحتها كمدل هبا عبلقتها ٖتديد يف الرب١تانات ٘تارسو الذم الدكر كللتعرؼ على

 كالشكلية كاٟتدكد ا١ترسـو ٢تا.  ا١توضوعية الناحيتُت
كما أف تدخل ا١تشرع يف إطار ٖتقيق مهمة الضبط االقتصادم أيضا بتزكيده سلطات ٣تاؿ     

ص معيارم يف شكل قرارات تنظيمية أك فردية رقابية ة )إختصايالضبط االقتصادم ٔتهاـ ضبط
كسلطات الضبط، غَت أف  السلطة التنفيذيةغَت ردعية( من خبلؿ إعادة توزيع االختصاص بُت 

ىذا التوزيع جاء بنوع من الغموض كالتناقض من شأنو عرقلة االقتصاد الوطٍت بدؿ تكريس 
ومة َف ٗتضع إُف ضوابط ٤تكمة مبنية على الفاعلية فيو، ألف ىذه العملية كنظر للحدكد ا١ترس

إرادة سياسية فعلية كال على طرؽ علمية، بل مبنية على اسًتاد أدكات من نظم قانونية غَت  
كاملة بل ْتسب ىول السلطة، يلتمس ٢تا البعض من عدر التدرج يف ٖتوالت الدكلة كالبعض 

 اٞتزائرية. ٠تصوصية الًتكيبة االقتصادية كالقانونية كاٟتذريف اٟتيطة 
إضافة إُف أف ا١تشرع يف تنظيمو جملاؿ الضبط االقتصادم فيما يتعلق بالسلطة التنظيمية        

كىذا يزيد -خرل امتناعا ألبعضها صراحة كألخرل شكبل ك مع أخرل أظهر ترددا كيف  إذ منحو
القانوين أصبل تأخذ شكل فسيفساء غَت متجانسة يف نظامها  كما أهنا -الطُت بلو  كما يقاؿ

مع ٘تكُت السلطة التنفيذية ؟، ا١تنظم ٢تا فكيف إذا زاده التباين كالًتدد الذم ٭تيط بوظائفها
خضعها يف ىذه الصبلحيات لرقابة السلطة التنفيذية بدؿ التشريعية كما ىو معموؿ بو با منها

 يف الكثَت من الدكؿ.
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ي ضبط النشاط فاالختصاص التنظيمي للسلطات المستحدثة : نيثاالباب ال
 االقتصادي.

 
 ضوابط مشروعية االختصاص التنظيمي لسلطات الضبط لفصل األوؿ: ا

 .االقتصادي
 لالختصاص االقتصادي الضبط سلطات مباشرة الفصل الثاني: طرؽ 

 التنظيمي.
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 .لتنظيمي للسلطات المستحدثة قي ضبط النشاط االقتصادياالختصاص ا الباب الثاني:
منحت سلطات الضبط االقتصادم ٣تموعة من الصبلحيات كالسلطات ٗتتلف من 
ىيئة ألخرل آخذة بذلك أشكاال ٥تتلفة، بعضها يتعلق بصبلحيات الرقابة كأخرل ردعية كمنها 

ظيمي، كمن ىذه السلطات ما تتمتع باختصاص التحكيم كالبعض منها يتمتع باالختصاص التن
، كيأيت ىذا من أجل تكريس الفاعلية  لوظيفة الضبط 1ما ٕتمع بُت ٚتيع ىذه االختصاصات

من خبلؿ ٘تكُت ىذه السلطات ّتملة من االختصاصات اليت تعد من بُت أساليب الضبط 
االقتصادم، كبذلك كأماـ ٘تتع سلطات الضبط االقتصادم هبذه الصبلحيات ا١تنصوص عليها 
قانونيا يف شكل تراكم للسلطات فهي بذلك تعد منافسا للوظائف التقليدية للدكلة مثل ما 

 . 2ينطوم على ٦تارستها لبلختصاص التنظيمي ا١تمنوح دستوريا للسلطة التنفيذية
إذ تكمل أ٫تية االختصاص التنظيمي ٖتديدا ا١تمنوح لسلطات الضبط يف إطار ٖتويل 

، يف ٘تتع 3ة ك٫تا التنظيم كالتنفيذ يف ٣تاؿ الضبط االقتصادمألحد اختصاصي السلطة التنفيذي
اجملاالت االقتصادية كا١تالية بالسرعة كالتطور السريع، ٦تا يقتضي صبلحية ىذه السلطات كضع 
قواعد عامة ك٣تردة تطبق على األعواف االقتصاديُت ا١تتدخلُت يف ىذا القطاع الذم تشرؼ 

السلطات ا١تستحدثة باالختصاص التنظيمي كمدل عليو، كللوقوؼ على مدل ٘تتع ىذه 
تكريسو فعليا يف إطار فكرة تنظيم ٣تاؿ الضبط االقتصادم  خاصة أماـ ا١تشكبلت كالعراقيل 
اليت تعًتضو. ٢تذا نأيت على دراسة ضوابط ٦تارسة سلطات الضبط االقتصادم الختصاصها 

تواجهو من مشكبلت كاٟتلوؿ ٢تا،  التنظيمي كأ٫تها ا١تشركعية الدستورية ٢تذا االختصاص كما
ككذا آليات رقابة مشركعية ىذا النشاط التنظيمي كأعماؿ تصدر عن ىذه السلطات، )الفصل 

                                                           
 .7فتوس خدكجة، مرجع سابق، ص  - 1
شأف مدل معارضتو للمبدأ التقليدم للفصل بُت السلطات، فهذه يطرح ىذا الًتاكم للسلطات لدل ىيئة كاحدة عند الفقو جدال فقهيا ب - 2

ا٢تيئات ٯتكن اعتبارىا ىيئات حكومية، ىيئات تشريعية كقضائية يف نفس الوقت، كليد بوٚتلُت، قانوف الضبط االقتصادم يف اٞتزائر، مرجع 
 .46سابق، ص 

م، الحظ أف ا٢تيئات اإلدارية ا١تستقلة تستخلف السلطة حوؿ رىانات إزالة التنظي CHEVALLIER (J)دراسة قاـ هبا الفقيو  - 3
أك تكسَت التنفيذية يف ٚتلة من اجملاالت اٟتساسة. إننا ٨تظر لظاىرة نقل مركز ٦تارسة السلطة التنظيمية، فاللجوء إُف ىذه ا٢تيئات يظهر توزيع 

ساكم عز الدين، ا٢تيئات اإلدارية ا١تستقلة يف مواجهة ، عي Polycentriqueكيكرس تعّدد مركز القرار كا١تسؤكلية déffractionالسلطة 
، كلية اٟتقوؽ كالعلـو 2007مام 23/24الدستور، ا١تلتقى الوطٍت حوؿ سلطات الضبط ا١تستقلة يف اجملاؿ االقتصادم كا١تاِف، أياـ 

 .25ص جامعة عبد الرٛتاف مَتة ّتاية ،  االقتصادية،
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األكؿ(، أما طرؽ مباشرة سلطات الضبط االقتصادم لبلختصاص التنظيمي سواء يف شكل 
 )الفصل الثاين(.مسا٫تات أك ٦تارسة فعلية لو، مع دراسة بعض ٪تاذج ىذه ا١تمارسة  فيكوف يف 

 



 

 
 

 
 
 

 
 

الضبط  ضوابط مشروعية االختصاص التنظيمي لسلطاتالفصل األوؿ: 
 .االقتصادي
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 .ضوابط مشروعية االختصاص التنظيمي لسلطات الضبط االقتصاديالفصل األوؿ: 
يف النظرية العامة يعهد توزيع االختصاص يف ٦تارسة كظائف الدكلة الكبلسيكية إُف 

، مع ضركرة الفصل فيما بينها أثناء ٦تارسة اختصاصها كتوفَت قدر من 1عدة ىيئات مستقلة
لكل سلطة إتاه األخرل للحد من إساءة استعماؿ السلطة، كالذم ٬تد اعًتافا دستورا  الرقابة

يعطيها مشركعية ا١تمارسة، كما أف كاقع اٟتاؿ يظهر كثَتا من التداخل كا١تركنة يف ٦تارسة ىذه 
السلطات ألدكرىا خاصة بُت السلطة التنفيذية إتاه السلطة التشريعية، كيف نفس االٕتاه نظرا  

ركنة االختصاص التنظيمي للسلطة التنفيذية يوسع االعًتاؼ هبذا االختصاص إُف جهات ١ت
 .2أخرل، كلكن بدكف اعًتاؼ الدستور ٢تا باالختصاص

أما يف ٣تاؿ الضبط االقتصادم، تواجو سلطات الضبط جدال فقهيا يف طبيعتها        
و الشك أف االعًتاؼ لسلطات القانونية كحوؿ مدل استقبلليتها عن السلطة التنفيذية، كعلي

الضبط االقتصادم باالختصاص التنظيمي ٭تتاج إُف مشركعية دستورية يف ظل بناء مؤسسايت 
دستورم كالذم كاجو جدال كبَتا يف القانوف ا١تقارف كالذم امتد أثره للنظاـ القانوين اٞتزائرم، 

التنظيمي ا٠تاص ٔتجاؿ  كمع ٕتاكز تربير ا١تشركعية الدستورية لبلختصاص ،)ا١تبحث األكؿ(
النشاط التنظيمي الذم تشرؼ عليو ىذه السلطات كاليت من بينها القرارات التنظيمية اليت ٢تا 
٘تاس مع حقوؽ الفاعلُت االقتصاديُت كوهنا طرفا يف ىذه العبلقة القانونية، ٧تد ىذه السلطات 

ر الختبلؼ تكييف طبيعتها ٗتضع لسلطة الرقابة القضائية كاليت بدكرىا  لقيت خبلفا فقهيا نظ
القانونية لتميزىا عن السلطات الكبلسيكية الثبلث، خاصة كأف ما كانت تصدر عنها من 
تنظيمات يف األصل حكرا يف السابق على السلطة التنفيذية، رغم التسليم بأف ىذه التنظيمات 

الضبط من  اليت تصدر عنها كأصل ٗتضع  لرقابة قاضي ا١تشركعية كرقابة الحقة كوف كظيفة
 مهاـ اإلدارة بشكل عاـ مثلها مثل باقي السلطات اإلدارية الكبلسيكية، )ا١تبحث الثاين(.

                                                           
الفصل بُت السلطات كوظائف ثبلثة للدكلة يف مؤلفو ركح القوا نيُت، كمن مث أصبح ىذا ا١تبدأ كضع ا١تفكر الفرنسي مونتيسيكو مبدأ  -1

 الطابع ا١تميز للحكم يف الدكؿ اٟتديثة.
عترب السلطة التنظيمية اختصاص خاص بالسلطة التنفيذية كىذا االختصاص يزداد تضخما مع ازدياد كتضخم شؤكف اإلدارة ك اٟتكم، ت -2

هات ٥توؿ ٢تا ٦تارسة ىذا االختصاص يف ا٢تيئة التنفيذية، كما أف األصل أف يستند ىذا االختصاص إُف ا١تشركعية الدستورية يعهد بو إُف ج
من حيث ا١تمارسة، لكن السلطة التنفيذية عند ٦تارستها لو فهي تتمتع ٔتركنة من الناحية العضوية ْتيث أهنا تتسع إُف جهات َف ٮتو٢تا 

كمن ىذا ا١تنطلق ٧تد النشاط التنظيمي يتعدل  ،ة ىذا االختصاص كلكن ضركرات الفاعلية جعلت منها مؤىلة ١تمارستهاالدستور صراحة ٦تارس
كاليت تشمل السلطة التنظيمية للواِف كرئيس اجمللس  اجملاؿ الدستورم إُف اجملاؿ القانوين من حيث توسيع دائرة اٞتهات ا١تؤىلة بعيدا عن الدستور

 كبعض ا١تؤسسات العمومية يف غياب تأصيل دستورم كقانوين. للوزير هبا ا يعًتؼالشعيب البلدم كم
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 .المبحث األوؿ: االختصاص التنظيمي لسلطات الضبط االقتصادي من مقاربة دستورية
يعترب االعًتاؼ الدستورم بالسلطة التنظيمية لسلطات الضبط اٟتكم يف تأىيلها       

كباقي السلطات الكبلسيكية أك أهنا امتداد للسلطة التنفيذية مع بعض كسلطة رابعة  
ا٠تصوصية. كإذا سلمنا بأف سلطات الضبط تتمتع بالسلطة التنظيمية ا١تستقلة كالتطبيقية على 

كما تدؿ  تطبق على األعواف االقتصاديُت ا١تتدخلُت يف القطاع اليت تشرؼ عليو، 1حد سواء
ألغلب سلطات الضبط سواء يف اٞتزائر أك يف دكؿ أخرل يف على ذلك النصوص التشريعية 

شكل ٦تارسة مباشرة كصر٭تة على سبيل اٟتصر لبعض منها أك كمسا٫تة للكثَت منها يف شكل 
 ٦تارسة غَت مباشرة ك غَت صر٭تة كشريك فعاؿ يف ىذا االختصاص.

الغريب يف ىذا  كٔتا أف ما ٬ترم يف اٞتزائر يف النهاية ما ىو إال استنساخ عن النموذج
ف منح سلطات الضبط ىذا االختصاص أثار ضجة كبَتة حوؿ إاجملاؿ كخاصة الفرنسي منو، ف

ا١تشركعية الدستورية يف ظل بناء مؤسسايت دستورم ٬تهل ٘تاما ىذا النوع من السلطات كال 
 .2أف السلطة التنظيمية ىي ملك ٞتهة تنفيذيةإال يعرؼ 

نظم فا حوؿ ا١تشركعية الدستورية ٢تا نصيب يف الىذه اإلشكاالت ا١تثارة سل بداية
ا١تقارنة، )ا١تطلب األكؿ(  كما أف النظاـ الدستورم اٞتزائرم َف يسلم من ىذا اٞتدؿ لذات 

 االختصاص، )ا١تطلب الثاين(.
المطلب األوؿ: المشروعية الدستورية لالختصاص التنظيمي لسلطات الضبط في النظم 

 .المقارنة
كمزاٛتة سلطات الضبط االقتصادم السلطة التنفيذية يف التشريع إف استخبلؼ      

الفرعي ا١تعهود دستوريا ٢تذه األخَتة، البد أف ٬تد تربيرا حىت نعرؼ مدل انسجاـ ىذه 
االختصاص ا١تتنازؿ عنو مع ا١تشركعية الدستورية. أماـ إسناد دساتَت الكثَت من الدكلة ك منها 

لسلطة التنفيذية، يثار عند البحث يف النظم ا١تقارنة مشكلة ىذا النوع من االختصاص ل 3فرنسا

                                                           
، أطركحة دكتوراه يف القانوف العاـ، كلية اٟتقوؽ كالعلـو -دراسة مقارنة-زين العابدين بلماحي، النظاـ القانوين للسلطات اإلدارية ا١تستقلة -1

 .321، ص 2016-2015معية السياسية، جامعة أيب بكر بلقايد  تلمساف، السنة اٞتا
، منصور داكد، اآلليات القانونية لضبط النشاط االقتصادم يف اٞتزائر، أطركحة دكتوراه يف قانوف األعماؿ، كلية اٟتقوؽ كالعلـو السياسية -2

 .83، ص 2016-2015جامعة ٤تمد خضرم بسكرة، السنة اٞتامعية 
للوزير األكؿ مهمة السهر على تنفيذ القوانُت، كٯتارس السلطة التنظيمية إُف جانب يسند  1958من الدستور الفرنسي لسنة  21ا١تادة  - 3

ٯتنح للحكومة كحدىا السلطة التنظيمية األصلية كبنفس ا١تنحى سار  1978من الدستور االسباين لسنة  97رئيس اٞتمهورية، كما ٧تد ا١تادة 
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مدل دستورية االختصاص التنظيمي ا١تمنوح لسلطات الضبط االقتصادم يف القطاع اليت 
تشرؼ عليو، دكف أم أساس دستورم كخارج إجراءات التفويض يف االختصاص كما ىو 

 معموؿ بو يف النظرية العامة.
ىذه السلطات ٘تارس لبلختصاص التنظيمي من خبلؿ حيث أصبح من ا١تسلم بو أف 

سنها قواعد عامة ك٣تردة تتعلق بوضعها التفصيبلت البلزمة لتنفيذ القوانُت كتنظيم بعض 
القطاعات احملررة اليت تشرؼ عليها يف ٣تاؿ الضبط االقتصادم لكن بدكف اعًتاؼ دستورم 

 ٢تا.
ختصاص يسند للوزير األكؿ مهمة كأماـ ىذا اإلشكاؿ ٧تد يف فرنسا مثبل أف ىذا اال

، كبالتاِف َف 1تنفيذ القوانُت، كٯتارس السلطة التنظيمية إُف جانب رئيس اٞتمهورية السهر على
، كىذا ما أثار جدال حادا 2٭تدد ا١تشرع الفرنسي أية ىيئة أخرل تتمتع باالختصاص التنظيمي

)الفرع ، دستورم أك من ٣تلس الدكلةك بُت القضاء باجتهاداتو سواء ال )الفرع األكؿ( ،يف الفقو
فيما ٮتص مدل دستورية ىذا االختصاص التنظيمي ا١توكل ٢تا، كبل ٤تاكال تربيره كإ٬تاد   (ثاينال

كما اف مزاٛتة التنظيم الفرعي ا٠تاص للتنظيم الفرعي العاـ ىذا اجملاؿ لو   اٟتلوؿ ١تشركعيتو
 .   (ثالث)الفرع المربراتو، 

التي جاء بها الفقو في النظم المقارنة.)المالءمة بين المشروعية  الفرع األوؿ: الحلوؿ
 لسلطات الضبط من منظور فقهي( التنظيميالدستورية واالختصاص 

أماـ إشكالية مدل تقبل الدستور لبلختصاص التنظيمي لسلطات الضبط االقتصادم 
عًتاؼ ٢تذه كبذلك إعطاؤه مشركعية ا١تمارسة يف ظل بنية مؤسساتية من شأهنا عند اال

السلطات ٔتمارسة السلطة التنظيمية تشكل انتهاكا على مبدأ الفصل بُت السلطات التقليدية 
كىذا ما جعل الفقو يدخل يف جدؿ يف البحث عن أسس تربير كجود ا١تشركعية الدستورية من 
عدمها يف إتاىُت متعاكسُت يف الرؤل يف ىذا الشأف، كىذا ما سنحوؿ تتبعو من خبلؿ أراء 

 ركاد كل إتاه.

                                                                                                                                                                          

 1952مثبل ٬توز للسلطة التنفيذية إصدار أنظمة تنفيذية كمن ذلك ما جاء يف دستور الدستور االيطاِف، أما يف الدساتَت العربية  ففي األردف 
 . 31يف ا١تادة

 .2003ا١تعدؿ يف سنة  1958من دستور اٞتمهورية الفرنسية لسنة  21ا١تادة  - 1
2 - TEITGEN-COLLY C, « les instances de régulation et la constitution  » , RDP, no1/1990, P 
153/261, P 170. 
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 .أوال:مآخذ الفقو حوؿ ممارسة االختصاص التنظيمي في مجاؿ الضبط االقتصادي

من منطلق أف أصل ا١تسألة يف نظرية توزيع االختصاص يف النظرية العامة يف ٣تاؿ كضع 
القواعد القانونية ىو مبدأ اختصاص ا١تشرع الدستورم بضبط ىذه ا١تسائل أك تلك كتنظيمها 

مها كانعكاس مباشر لتطبيق مبدأ الفصل بُت السلطات با١تفهـو الذم عرؼ بو كإعادة تنظي
، كبا١تقابل فإف االعًتاؼ بالسلطة التنظيمية 1منذ اعتماده مبدأ دستوريا على ا١تستول العا١تي

لسلطات الضبط يف ٣تاؿ الضبط االقتصادم أثار جدال فقهيا عن عدـ انسجامو مع ا١تشركعية 
 أصبل للسلطة التنفيذية. الدستورية ا١تمنوحة

نو البد إيف فرنسا ٔتا أف الدستور الفرنسي ٭تتل قمة ا٢تـر التسلسلي للقواعد القانونية، ف
من تطابق ٚتيع القواعد القانونية اليت تليو مع نصوصو، كٔتا أف السلطة التنظيمية تعد  

 2736ي من الدستور الفرنس 12كاختصاص أصيل للسلطة التنفيذية، حيث نصت ا١تادة 
منو السلطة التنظيمية للوزير األكؿ  12 على أف" اٟتكومة تتوُف اإلدارة "،  كما خولت ا١تادة

مع مراعاة ما يتمتع بو رئيس اٞتمهورية  من توقيع لؤلكامر كا١تراسيم اليت يتم التداكؿ فيها يف 
ة قانونية ، كبا١تقابل كجود سلطات الضبط االقتصادم كما تتمتع بو من طبيع٣2تلس الوزراء

كىذا ما أثار ردة فعل يف أكساط الفقو منهم من يربر ذالك إُف  خاصة،  كأ٫تها االستقبللية، 
فكرة انتهاؾ التقاليد ا١تعموؿ هبا يف القانوف الفرنسي كأف ىذه الفكرة يف حد ذاهتا أجنبية نابعة 

ذا االعًتاؼ ٬ترد من نظاـ ا٧تلوا سكسوين أجنيب عن التقاليد الفرنسية البلتينية، كما أف ى
 .4، بعيدا عن إجراءات التفويض ا١تعموؿ هبا3اٟتكومة يف جزء من سلطتها التنظيمية

ف آلية الضبط بأ، 1994يف تقريره لسنة  Franck BOROTRAأكرد الفقيو  كأماـ ذلك
ىي فهم أ٧تلو سكسوين أجنيب عن ثقافتنا فالقياـ ٔتنح سلطة مهمة ٢تيئات غَت مسؤكلة أماـ 

 . 5ع العاـ يطرح مشكل بالنظر ١تبدأ الدٯتقراطيةاالقًتا 

                                                           
 .146، ص 1عزاكم عبد الرٛتاف، ضوابط توزيع االختصاص بُت السلطتُت التشريعية كالتنفيذية، ج -1
 .1958من الدستور الفرنسي لستة  13 ا١تادة  -2
 .214زين العابدين بلماحي، مرجع سابق، ص  -3

4 -ZOUAÏMIA Rachid, « Les instruments juridiques de la régulation économique en Algérie », 
maison  d’édition belkeise, nO1/ 2008, p105. 
5 - Ibid , in Borotra, F, Rapport d’information de L’ AN, nO 2260, « Faut-il défendre le service 
public? », p350.  
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يف تقريره حوؿ " ا١ترافق ، يف نفس السياؽ Denoix de ST Marc كما أكرد الفقيو
، بأنو أماـ ظهور بعض العراقيل فاالٖتاد األكركيب حاكؿ إلزاـ الدكؿ 1991العامة " لسنة 

أم اليت تصدر قرارات فردية ال  األعضاء بالنوع أل٧تلو سكسوين للهيئات اإلدارية ا١تستقلة
قرارات أنظمة عامة، ألف ىذا عكس التقاليد ا١توجودة  يف القانوف الفرنسي، كما أضاؼ يف 
خا٘تة تقريره أنو ٯتكن ٢تذه ا٢تيئات أف تعرؼ سلطة االقًتاح، اليت تضاؼ لسلطتها يف إصدار 

 .1القرارات الفردية كسلطة العقاب
أنو ال ٯتكن تربير ىذه الصبلحيات ٔتا   BERGEL Jean-Louisكما يرل الكاتب 

يسمى "منح االمتياز" أك "التنازؿ"، لدل يبقى ىذا اإلسناد يشكل مساسا بالقانوف 
  . 2األساسي

، أثناء عضويتو يف ٣تلس الدكلة، 1999يف سنداتو لسنة   Tinguj du Pouet أما الفقيو
وسيع السلطة التنظيمية لبعض ا٢تيئات فقد أكرد عدـ قبوؿ اقًتاح القانوف الذم يهدؼ إُف ت

للوزير األكؿ، لدل  21احمللية خاصة كأهنا اختصاص أصيل منحو الدستور الفرنسي يف ا١تادة 
 .3فبل يسمح للرب١تاف بتغَت الًتتيبات الدستورية ٔتنح السلطة التنظيمية لشخص آخر

ءؿ عن حُت تسا  SABORIN-Pبل ذىب البعض إُف أبعد من ذلك كمنهم األستاذ 
، فما بالك 4أم نظرية من نظريات الدكلة ٯتكنها استيعاب فكرة ا٢تيئات اإلدارية ا١تستقلة؟

باالختصاص التنظيمي ٢تا، خاصة كأهنا غَت مصنفة يف ا٢تـر اإلدارم الكبلسيكي كال يف اإلدارة 

                                                           
1 -  «Qu’ il est possible de créer une autorité indépendant, a la condition quelle n étai pas 
compétence pour édicter des règles générales, En revanche, il serait possible de luit reconnaitre en 
se domaine un pouvoir de proposition qui s’ajouterait a son pouvoir de décision individuelle  et de 
sanction», 
IAGET-ANNAMAYER  A, « la règlementation des services publics en réseaux», L.G.D.J, Paris, 
2002, in  Denoix de ST Marc, Rapport  le service public, p350.  

عشاش حفيظة، سلطات الضبط االقتصادم كاٟتوكمة، ماجستَت يف القانوف العاـ، ؾ ح ع س، جامعة ّتاية، السنة اٞتامعية  -2
 ، نقبل عن:27،  ص 2013/2014

BERGEL Jean-Louis,  pouvoir règlementaire et délégation de compétence normatives, RDP, nO 
spécial, 2001, p2374.  

 ؛ أنظر أيضا:88عشاش حفيظة، مرجع سابق، ص  -3
IAGET-ANNAMAYER A, Op.cit , p351.  

 .10، ص 2006صريف، مذكرة ماجستَت قانوف أعماؿ، جامعة أٛتد بوقرة بومرداس، أعراب أٛتد، السلطات اإلدارية ا١تستقلة يف اجملاؿ ا١ت -4
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حُت أنكر ٢تذه السلطات صفتها   René CHapus على نفس ا١تنواؿ يرل األستاذ ،العمومية
  .1كسلطة لعدـ قدرهتا على اٗتاذ القرارات النافذة 

ىي قواعد تكميلية فقط ١تا  CRE يرل بأف قواعد  RICHET Leurent أما األستاذ
ىذا ينفي عدـ ٘تتعها بالسلطة التنظيمية األصلية، كإف منح ٢تا القانوف ىذا   ،2تنظمو ا١تراسيم

 االختصاص فهو غَت دستورم.

أف جانب الفقو ا١تعارض خاصة الفرنسي منو ١تنح سلطات كيف األخَت ٯتكن القوؿ 
الضبط االقتصادم كضع قواعد عامة ك٣تردة  ٗتص ٣تاؿ ما للقانوف، أسسو على أف ال كجود 
لنص دستورم يعد مصدرا أك مرجعا ١تنح ا١تشرع ىذا االختصاص ٢تذه السلطات يف عدـ كجود 

١تمنوح أصبل للسلطة التنفيذية أك تفويض دستورم يسمح للمشرع بتعديل ىذا االختصاص ا
،  كليس للرب١تاف أف يعدؿ منها ٔتنح السلطة التنظيمية ٢تيئات 3بتفويض منو ٢تذه األخَتة

جعل أحد األساتذة يرل أنو ال ٯتكن تربير االختصاص التنظيمي للسلطات  ، كىذا ما4أخرل
 .5اإلدارية ا١تستقلة إال باسًتجاع فكرة التنازؿ عن السلطة

يؤكد البعض القوؿ أف ٘تتع سلطات الضبط باختصاص أصيل من اختصاصات  كعليو
السلطة التنفيذية ٬تعل من ٦تارستها لسلطة التنظيم يتناقض كأحكاـ الدستور، كيربز ىذا 
التناقض أكثر عندما ال ٗتضع تنظيمات السلطات اإلدارية ا١تستقلة لتصديق السلطات 

 . 6التنفيذية ا١تختصة

                                                           

1-René CHapus, Droit administratif général, tome1, 15eme édition, monchrestien 2001, p296.  
 ؛ أنظر أيضا:88فتوس خد٬تة، مرجع سابق، ص  -2

RICHET L, « la loi du 10 février 2000 sur l’ électricité…», p356.  
الدستور اٞتزائرم ال يسمح للرب١تاف ٔتثل ىذا التفويض التشريعي، بينما الدستور الفرنسي يسمح للرب١تاف بتقويض بعض من اختصاصو  -3

ا١تؤرخ يف  46/ 71منو كىذا ما أكده اجمللس الدستورم الفرنسي يف قراره رقم 38للحكومة كليس لغَتىا يف اجملاؿ التشريعي طبقا لنص ا١تادة 
مع توافر شرط صحة ىذا التفويض منها كجود نص دستورم ٬تيز ذلك، من منطلق أف ىذا ا١تبدأ يعد ضمانة للمواطنُت  20/01/1972

ضد التعسف كالفوضى، خرشي إ٢تاـ، السلطات اإلدارية ا١تستقلة يف ظل الدكلة الضابطة، أطركحة دكتوراه يف القانوف العاـ، ؾ ح كع س، 
 .197، ص  2014/2015، السنة اٞتامعية 2 جامعة سطيف

 .42رضواين نسيمة، مرجع سابق، ص  -4
، ٥ترب أثر 4عيساكم عز الدين، ا١تكانة الدستورية للهيئات اإلدارية ا١تستقلة مآؿ الفصل بُت السلطات، ٣تلة االجتهاد القضائي، العدد  -5

 .2008ص،  االجتهاد القضائي على حركة التشريع، جامعة ٤تمد خيضر بسكرة
مداخلة حوؿ" ا١تكانة الدستورية للسلطات اإلدارية ا١تستقلة"، جامعة باتنة، ا١تلتقى الوطٍت حوؿ السلطات اإلدارية ا١تستقلة  عباسي سهاـ، -6

 .9، ؾ ح ع س، جامعة قا١تة، ص 13/14/11/2012يف النظاـ القانوين اٞتزائرم، يومي 
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الفقو للمشروعية الدستورية لالختصاص التنظيمي في مجاؿ الضبط ثانيا: تبريرات 
 )المدافعوف(  .االقتصادي

ٔتا أف ا١تشككوف يف دستورية االختصاص التنظيمي لسلطات الضبط االقتصادم 
ينطلقوف من استبعاد فكرة التفويض عنو، فإف ا١تدافعوف عن دستورية ىذا االختصاص يربركنو 

ل التشريعي، أك أف ىذه الشرعية ٢تذا االختصاص تسندىا نصوص استنادا على فكرة التأىي
 دستورية مباشرة كصر٭تة.

 :تبريرات تسند على فكرة التأىيل التشريعي -1
أف السلطة التنظيمية اليت ظهرت يف القواعد  Thierry  BONNEAUيرل الفقيو

يمية، كتعد كذلك تشكل معايَت عامة ذات قيمة تنظ CMF ا١تنشورة غالبا يف النظاـ العاـ ؿ
ألف ىذه ا٢تيئات استفادت من موافقة أك أىلية تشريعية ألجل إصدار ٪تاذج عامة ك٣تردة تنص 
على االلتزامات  اليت تتحملها األجهزة ا١تختلفة لكي تتحصل على حقوقها، ىذا التفويض يف 

ف ىذه األنظمة السلطة التنظيمية يعد إذف من امتيازات السلطة العامة، إال أهنا ليست تامة، أل
٬تب أف يصادؽ عليها عن طريق مرسـو كزارم، ٦تا يثَت مشكل الدستورية، لكنها دستورية 

 .1جائزة، بشرط أف يكوف التفويض إما ٤تدد أك تابع
فَتل أف ا٢تيئات اإلدارية ا١تستقلة ىي أكؿ  IAGET-ANNAMAYER Aأما الفقيو 

اء أك ىيئات عدـ الًتكيز أك ا٢تيئات ا١تؤسسات اليت تعرؼ السلطة التنظيمية غَت الوزر 
الصفة التنظيمية،   حاليا، تضفي على نفسها  AMF – LA COB ، فقرارات2البلمركزية

ا١تيزة ا٠تاضعة للتفويض يف ىذا اجملاؿ، ْتيث ال تستطيع ٦تارستو إال يف حدكد  كالذم يًتجم
األنظمة ا٠تالصة اليت احًتاـ ا١تبادئ ا١تطركحة من طرؼ ا١تشرع الذم يؤىلها لذلك، فهذه 

تصدرىا ٗتضع لرقابة كزير االقتصاد كا١تالية، فقراراهتا البد أف تبلغ بادئ ذم بدء لو قبل 
 .3نشرىا

                                                           
 ضا:؛ أنظر أي89فتوس خد٬تة، مرجع سابق، ص  -1

BONNEAU Th et DRUMMOND F, Droit des marchés financiers, 2éme édition, Économica, 
Paris 2002, p263.  
2 -  IAGET-ANNAMAYER A, Op, cit, p351 . 
3 - BONNEAU Th  , Op, cit, p265  
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تّم اللجوء إليها لتلبية حاجيات مؤىلة يكسيلة  سلطات الضبطكعليو ٯتكن القوؿ أف 
يت تتدّخل فيها ىذه ا٢تيئات جديدة ال تصلح لتلبيتها ا١ترافق اإلدارية التقليديّة ١تا للمجاالت ال

من تعقيد كخصوصّية. فهي تقـو بوظيفة التنظيم ا١تلقاة أصبلن على عاتق الدكلة، كذلك عن 
طريق إصدار قرارات نعتربىا إداريّة كوف ىذه السلطات تندرج ضمن من ٭توزكف السلطة 

ية شائكة، كيف كبذلك فامتياز السلطة التنظيمية ا١تمنوحة ٢تا يطرح مشاكل سياس ،1البلئحية
نفس الوقت فانو من ا١تؤكد أف استقبللية ىذه ا٢تيئات يضمن استقبل٢تا الذايت إزاء السياسة 

دكف ٘تتع ىذه ا٢تيئات بالسلطة التنظيمية، حىت كاف   العامة، لكن تبقى االستقبللية غَت ٣تدية
إلضفاء كانت ٤تدكدة، لتبقى سلطتها خالصة يف إطار صبلحيات خاصة، كاليت ىي ضركرية 

 .2الشرعية عليها
 :تبريرات من خالؿ نصوص دستورية صريحة -2

تسند دساتَت بعض الدكؿ صراحة كمن خبلؿ نصوصها ىذا االختصاص لسلطات 
 التنظيمية. الضبط، بينما أخرل تنص صراحة على آلية اإلحالة عن طريق تفويض السلطة
غَت اٟتكومة كمن الدستور اليوناين يسند ىذا االختصاص صراحة لسلطات أخرل 

منو أقرت  80يف ا١تادة  1999بينها سلطات الضبط االقتصادم، أما دستور فرلندا لعاـ 
بإمكانية تفويض السلطة التنظيمية، كاليت ٬تب أف تكوف مربر حسب موضوعها ك٤تددة 

منو بأف القانوف ٯتكن أف ينشئ ىيئات عامة   134اآلجاؿ، أما الدستور ا٢تولندم تنص ا١تادة 
 .3بط تنظيمها كاختصاصها كىيئاهتايض

أما يف أ١تانيا فلها مفهـو آخر حوؿ السلطة التنظيمية إٚتاال ْتيث ال ٯتكن أف تكوف 
، كىي سلطة مت تفويضها بشكل ٤تدد لصاٌف اٟتكومة كلصلح 4سول سلطة لتنفيذ القانوف

 .1ىيئات أخرل تعرؼ باسم ىيئات التنظيم ا١تستقلة
                                                           

ا١تلتقى الوطٍت حوؿ ت الضبط االقتصادم"،  آية كازك زاينة، مداخلة حوؿ "دراسة نقدية يف سلطات الضبط ا١تستقلة: يف شرعية سلطا -1
جامعة عبد الرٛتاف مَتة  ،  كلية اٟتقوؽ كالعلـو االقتصادية،2007مام 24-23سلطات الضبط ا١تستقلة يف اجملاؿ االقتصادم كا١تاِف، أياـ 

 .358ص  ّتاية،
 ؛ كأنظر أيضا:90فتوس خد٬تة، مرجع سابق، ص  -2

IAGET-ANNAMAYER A, Op, cit, p351.  
3 - MARCOU  G et  MODERNE  F, Droit de la  régulation : service public et intégration 
régionale, tome1, Edition  l’Harmattan, Paris, 2006, p44 .      90  

لتعديل ا١تؤرخ يف  من القانوف األساسي ٞتمهورية أ١تانيا االٖتادية، ٖتث عنواف: استمرار صبلحيات التفويض، يف ا 129ا١تادة  -4
 :، ترٚتة26/07/2002
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نطاؽ االختصاص التنظيمي عندىم نظرا لضركرات عملية يف  أما يف فرنسا ٧تد مركنة 
٦تارسة ىذا االختصاص دكف التقيد بالنصوص الدستورية كأساس ٢تا كمسا٫تة يف توسيع 
االختصاص التنظيمي خارج آلية التفويض التشريعي، بل عماده التأىيل القانوين ا١تمنوح من 

ن الدستور الفرنسي َف تنفي ٘تتع ىيئة أخرل م 12 ا١تشرع، كما أف الفقهاء يركف أف نص ا١تادة
 Pierre ك  Georges Vedel اعترب الفقيهاف هبذا االختصاص، ىذا من جهة. من جهة أخرل

Delvolvé  13أف النظاـ الدستورم الفرنسي يشكل ازدكاجية إدارية بناءا على نص ا١تادتُت 
الدكلة كالوزير األكؿ، كلكن بالرغم من الدستور اللتاف توزعاف السلطة التنظيمية بُت رئيس  21ك

من ىذا االحتكار إال أنو ال ٬تب إ٫تاؿ عدد آخر من ا٢تيئات اإلدارية اليت تتمتع يف إطار 
 2نشاطها بسلطة إصدار التنظيمات.

كأخَت ٦تا سبق ٯتكن القوؿ أف أغلب الفقو خاصة يف فرنسا يرل أف سلطات الضبط 
كتطبيقية على األقل ال ٗتضع سول للقانوف، فمثبل  االقتصادم ٘تارس سلطة تنظيمية مستقلة

يف مؤلفو" القانوف اإلدارم"، السلطات اإلدارية ا١تستقلة  MOYRAND Alain أدرج الفقيو
أّف السلطات  يرل Main Moyrand  ذاألستاأما  ضمن حائزم السلطة البلئحية ا٠تاصة،

ُف جانب أصحاب السلطة البلئحّية اإلدارية ا١تستقّلة تندرج ضمن حائزم السلطة البلئحّية إ
العاّمة ) رئيس اٞتمهوريّة كالوزير األّكؿ( ككذا أصحاب السلطة البلئحّية ا٠تاّصة ) الوزراء، ك 

 .3السلطات احمللّية(، بل ىي ٘تلك سلطة الئحّية ذات مدل عاـ
يف مؤلفو" القانوف اإلدارم العاـ" يعرض ٦تارسة  XAVIER Philippe أما األستاذ

طة البلئحية معتمدا بذلك على مبدأ التدرج اإلدارم، كأدرج ىيئات الضبط ضمن من السل
٭توزكف السلطة البلئحية األخرل كاليت ٘تلك سلطة الئحية  ١تمارسة اختصاصها فقط، فمجاؿ 

 .4سلطتها البلئحية مقصور على ٣تاؿ عملها فقط

                                                                                                                                                                          

disponible sur  le site internet : www.fes. de, August 2005 FRIEDRICH EBERT STIFTUNG  
 .90فتوس خد٬تة، مرجع سابق، ص  -1
 .202ص  مرجع سابق،خرشي سهاـ، السلطات اإلدارية ا١تستقلة يف ظل الدكلة الضابطة،  -2
 .358ص  مرجع سابق،اسة نقدية يف سلطات الضبط ا١تستقلة: يف شرعية سلطات الضبط االقتصادم، آية كازك زاينة، در  -3
 .91فتوس خد٬تة، مرجع سابق، ص  -4
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 .الفرع الثاني: الحلوؿ التي جاء بها القضاء 

دستورية االختصاص التنظيمي لسلطات الضبط استنادا لضوابط بعد تقدير مدل 
فقهية، اليت ٧تدىا يف النهاية تتميز بطابع ٖتفظي ترددم بُت الرفض كالقبوؿ، سنتطرؽ إُف 
مسألة ىذه ا١تشركعية من منظور قضائي، الذم أبدل نوع من اٟتسم فيها يف النهاية رغم 

 ءا.اختبلؼ اآلراء حو٢تا يف تفسَت النصوص ابتد
بالنظر الجتهادات كل من اجمللس الدستورم ك٣تلس الدكلة الفرنسي حوؿ مدل 
ا١تشركعية الدستورية ٢تذا االختصاص التنظيمي، ٧تد آراؤ٫تا تتأرجح بُت التفسَت الصاـر للنص 

من الدستور الفرنسي كالواقع اإلدارم خاصة أماـ تطور الدكلة كٖتوالهتا  12الدستورم للمادة 
القتصادم ككدا التطور اٟتاصل يف القانوف كاستمرارية التفاعل بُت القانوف كالفعل من يف اجملاؿ ا

أجل الػتأطَت القانوين الفعاؿ ١تختلف مناحي اٟتياة من اجل إرساء معاَف الضبط القانوين يف 
مرحلة ما بعد دكلة الرفاه كفق الشركط اٞتديدة ١تواكبة ٥تتلف التطورات باألخص منها 

 القتصادية، ككذا االٕتاه إُف ٕتسيد البلمركزية الواقعية.السياسية كا
 .أوال:حلوؿ المجلس الدستوري الفرنسي

من الدستور الفرنسي اختبلفا يف الرؤل انقسم بُت صرامة  12شكل تفسَت نص ا١تادة 
التفسَت كبالتاِف عدـ ٘تتع سلطات الضبط باالختصاص التنظيمي انطبلقا من احتكار الوزير 

ا االختصاص كبُت تبٍت تفسَت أكثر مركنة ٘تاشيا مع الواقع كاعتماد ا١تعٌت الذم أراده األكؿ ٢تذ
ا١تؤسس الدستورم يف ا١تادة سالفة الذكر كىو ٖتديده لصاحب السلطة التنظيمية العامة 

 .1كليست السلطة التنظيمية ا٠تاصة

ت الضبط من تتبع ٥تتلف آراء اجمللس الدستورم الفرنسي حوؿ مسألة ٦تارسة سلطا
االقتصادم الختصاصها التنظيمي ٧تد أهنا تتعدد ىذه األحكاـ تأسيسا على اختبلؼ أساس 
ا١تشركعية، فمن جهة سلطات الضبط االقتصادم تستند على مشركعية قانونية للممارسة بينما 
٧تده اختصاص أصيل للسلطة التنفيذية بًتخيص دستورم للممارسة ٮتتص بو الوزير األكؿ، 

شكل انتقد الفقو الفرنسي ىذا اإلسناد القانوين ا١تانح ٢تذا االختصاص يف شكل دفوع كهبذا ال
 مثارة حوؿ تفسَت ا١تادة السابقة، على إثرىا جاءت أحكاـ اجمللس الدستورم كالتاِف: 

                                                           
 .203ص  مرجع سابق،خرشي سهاـ، السلطات اإلدارية ا١تستقلة يف ظل الدكلة الضابطة،  -1
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 ٔتناسبة منح  سبتمرب 26ا١تؤرخ يف  64/152اجمللس الدستورم يف حكمو رقم  قدر        
CNCLال يشكل عائقا بأف ٯتنح ا١تشرع ىيئة أخرل  12بأف تفسَت ا١تادة ، 1ةالسلطة التنظيمي

غَت األصلية السلطة التنظيمية، لكن يف ٣تاؿ ٤تدد كإطار معركؼ من طرؼ القوانُت كاألنظمة 
يف ىذا اٟتكم  ، كهبذا فإف اجمللس الدستورم الفرنسي2كاليت تسمح بوضع قانوف ما حيز التنفيذ

ة ال يشكل عائقا أماـ اعًتاؼ ا١تشرع ٢تيئات أخرل غَت األصلية على قضى أف تفسَت ىذه ا١تاد
 .4، ك أف توضع حيز التنفيذ فيما يتعلق هبا3أف ٖتدد معايَت تسمح بتطبيق القانوف

أم أف اجمللس الدستورم هبذا، حقق حُت رجح بُت التحليل الصعب بُت الطابع           
تتمتع هبا يف مواجهة السلطة التنفيذية، ْتيث أف ىذه  اإلدارم ٢تذه السلطات كاالستقبللية اليت

االستقبللية تكوف يف إطار قانوين، كما ٬تب ٖتديد االختصاصات التنظيمية ٢تذه السلطات 
، أم أنو هبذا أعطى إجازة للجنة الوطنية 5حفاظا على السلطة التنظيمية العامة للحكومة

طة التنظيمية لكن بشرط تطبيقها يف ٣تاؿ لبلتصاالت كاٟتريات سابقة الذكر، ٦تارسة السل
 .7كيف إطار ٤تدد بالقوانُت كاألنظمة، ٤6تدكد

بتحليل ىذا االجتهاد للمجلس الدستورم يتضح أف أنو فسر مدل مركنة االختصاص 
التنظيمي من الناحية العضوية إٚتاال، أم ٣تاؿ اإلجازة ليس حكرا على السلطات اإلدارية 

 de l’Etatكل سلطة يف الدكلة يف استخدامو عبارة "ىيئات الدكلة " " ا١تستقلة بل يتعدل إُف  

Autorités كما أعلن يف "، أم ٔتا فيها األصلية للوزير األكؿ كٯتكن توزيعها بُت عدة ىيئات .
نفس اٟتكم عدـ دستورية كل تنظيم قانوين ٮتضع النماذج ا١تقًتحة عن طريق مرسـو للقاعدة 

                                                           
1- Cons Const, nO 86/217 DC du 18 nov 1989, Rec, p 141, cite par GELARD P, « Rapport sur 
Les Autorités administratives indépendantes », Accueil documents parlementaires, nO 3166/ 2006, 
p41, disponible sur le site internet: www .assemblée – national. fr ; LAGET- ANNAMYER A, 
Op cit, p 352. 

 . 43رضواين نسيمة، مرجع سابق، ص  ؛92ص فتوس خد٬تة، مرجع سابق،  -2
 .42؛ رضواين نسيمة، مرجع سابق، ص 32صعيساكم عز الدين، ا٢تيئات اإلدارية ا١تستقلة يف مواجهة الدستور، مرجع سابق،  -3

4- GENTOT  M, « Les Autorités administratives indépendantes », Montchrestien, Paris, 1991, p 
49/50 .  

 .43ضواين نسيمة، مرجع سابق، ص ر  -5
 .92فتوس خد٬تة، مرجع سابق، ص  -6
 .86منصور داكد، مرجع سابق، ص  -7



 .ضوابط مشروعية االختصاص التنظيمي لسلطات الضبط االقتصادي :األوؿ الفصل

265 
 

، أم استنكار حق تصرؼ السلطات اإلدارية ا١تستقلة يف CNCLالعامة احملددة من طرؼ 
 ، أم نفي الطابع التشريعي ١تثل ىذه السلطات.1اجملاؿ احملدد للقانوف

 25الصادر يف  66/126القرار رقم ، 2صدر اجمللس الدستورم الفرنسي اجتهاد آخرأ
ت  من ا١تمارسة بعدما ثب CSA ٔتناسبة إنشاء اجمللس األعلى للسمعي البصرم 2767جانفي 

 أف القرارات الصادرة عن الوزير األكؿ كىيئات الضبط متوازية، أين اعترب اجمللس ما أقرتو ا١تادة
من الدستور ال تعيق أف يعهد إُف سلطة أخرل غَت الوزير األكؿ تأىيل تعيُت القواعد اليت  21

، 3ا كاستمراريتهاٝتح القانوف بوضعها بشرط أف تكوف يف مقاييس ٤تدكدة حسب ٣تاؿ تطبيقه
 .ك٤تتواىا

ر ما جاء يف اٟتكم السابق كطوره، أم أف السلطة أقر كعليو فإف ىذا اٟتكم قد 
التنظيمية الوطنية بعد تعريفها العناصر األساسية يف ٣تاؿ الضبط االقتصادم، يبقي لسلطات 

، تتمثل يف اختصاص تنظيمي تكميلي لتطبيق 4الضبط اختصاص تنظيمي تابع كثانوم
ألنو  6، كىو هبذا الشكل مقارنة بالسلطة التنظيمية ا١تمنوحة للحكومة ليس بالغ األ٫تية5انوفالق

 .7ال يتعلق باألمور األساسية

                                                           
1- FAVOREU L et PHILIP L, « Les grandes décisions du conseil constitutionnel », 9eme édition, 
Dalloz , Paris, 1997, p 732 .  
2- Décision, nO 88/248 DC du 17 janvier 1989, Relative au conseil supérieur de l’audio visuel, rec 
p 18(LEFBVRE Jose) « Un pouvoir réglementaire a géomètre variable » , in N. Decoopman, 
s/dir, le désordre des autorités administratives indépendantes l’exemple du secteur économique et 
financier, PUF, coll. CEPRISCA, Paris, 2002, p 97/110, p102. 

 .93فتوس خد٬تة، مرجع سابق، ص  -3
4-GERARD  P, « Rapport sur Les Autorités administratives indépendantes », Accueil document 
parlementaires, no 3166, 2006,disponible sur  le site internet : www .assemlee- nationale .fr, p41.  
5- LEFBVRE Jose,  « Un pouvoir réglementaire a géomètre variable » , in N. Decoopman, s/dir, 
le désordre des autorités administratives indépendantes l’exemple du secteur économique et 
financier, op, cite, p102. 

عن طريق التنظيم، فيما يتعلق القواعد األخبلقية ا١تتعلقة باإلشهار  CSAعن اجمللس لدستورم َف يقبل أف ٭تدد  كذلك أنو يف نفس القرار -6
مرجع كحىت ٣تموعة القواعد ا١تتعلقة با١تؤسساتية كالرعاية كٚتيع ا١تمارسات الشبيهة، على أهنا تعترب أمور كبَتة على اجمللس، منصور داكد، 

 .86سابق، ص 
 .86لسابق، ص ا١ترجع ا -7
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، أقر يف الشركط الواجب 2771جانفي  23كيف حكم الحق للمجلس الدستورم يف 
أصدر  االٕتاه ، كيف نفس1مراعاهتا عند نقل االختصاص البلئحي إُف ا٢تيئات اإلدارية ا١تستقلة

اآلف، أين اشًتط أف ٘تارس سلطة تنظيمية ٤تددة  ARCEPأم   ART حكم يتعلق ب
إذ أهنا ا١تسؤكلة عن ، CPTا١تتعلق بالربيد كا١تواصبلت 24/14حسب ما نص عليو القانوف 

 .2كضع القواعد اليت تتعلق باجملاالت التقنية، كاليت تتعلق بالتوصيل البيٍت

ؿ أف اجمللس الدستورم الفرنسي أقر فكرة االحتكار العاـ للسلطة كيف األخَت ٯتكن القو 
التنظيمية من طرؼ الوزير األكؿ كأقر بإمكانية توزيعها بُت عدة ىيئات بشرط احًتاـ تسلسل 

كأف ال يكوف ىذا االختصاص التنظيمي غَت مرتبط بالسلطة التنظيمية للحكومة ، 3الصبلحيات
ا، مع ضركرة احًتامها اإلطار احملدد بواسطة القوانُت كاللوائح أك كاسعة بسبب ٣تا٢تا أك ٤تتواى

، أم 5، احًتاما ١تبدأ تدرج القوانُت  ككاختصاص تكميلي لتطبيق القوانُت4دكف ا٠تركج عنها
ٝتو التنظيمات الصادرة عن الوزير األكؿ عن تنظيمات مثل ىذه ا٢تيئات، أم أف ٦تارسة ىذه 

كوف مشركطة، بأف تكوف ٤تددة كمقيدة اجملاؿ ك يف النطاؽ االختصاصات التنظيمية ٬تب أف ت
، تتعلق ٔتسائل تقنية كإجرائية للقطاعات اليت تشرؼ عليها، ذات طابع تنظيمي 6احملدد قانونا

 .7تطبيقي كما أشرنا سابقا، دكف أف تتمتع بسلطة تنظيمية مستقلة كعامة
، لعبت دكرا كبَتا يف ك٦تا سبق ٯتكن القوؿ أف حلوؿ اجمللس الدستورم الفرنسي

التصدم لبلنتقادات ا١توجهة للمشرع الفرنسي كبذلك إهناء اٞتدؿ الفقهي ا٠تبليف فيما يتعلق 
ٔتدل دستورية االختصاص التنظيمي كالذم قيد ٔتدل احًتاـ سلطات الضبط لشركط ٦تارسة 

ختصاص ىذا االختصاص ٖتت طائلة رقابة ا١تشركعية، كمن جهة أخرل أرسى ضابط توزيع اال
التنظيمي بُت السلطة التنفيذية كسلطات الضبط ْتيث جعل من أ٫تية ا١توضوع ضابطا، على 

                                                           
1- KHALLOUFI  Rachid, «Les institutions de régulation en droit Algérien », Revue Idara, 
volume 14, no 2/2004, p 78.  

 .93فتوس خد٬تة، مرجع سابق، ص  -2
 .420ص  مرجع سابق، ،"راشدم سعيدة،  مداخلة حوؿ "مفهـو السلطات اإلدارية ا١تستقلة -3
 .43مة، مرجع سابق، ص رضواين نسي -4

5-LEFBVRE Jose,  « Un pouvoir réglementaire a géomètre variable », in N. Decoopman, s/dir, le 
désordre des autorités administratives indépendantes l’exemple du secteur économique et 
financier, op, cit, p 102. 
6- FAVOREU L et PHILIP L, Op, cit, p 732.  
7- Décision, no 96/378  DC du 23 juillet 1996, Relative, cité par, coll. CEPRISCA, Paris, 2002, 
p97/110/102. 
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أما ما  ،1أف ٖتديد ا١تبادئ العامة كاألساسية ىو اختصاص السلطة األصلية ك احملدد دستوريا
يتعلق بالتدابَت كالعناصر كالقواعد التفصيلية ٢تا فقط، فهو اختصاص تنظيمي تابع كثانوم 

 .3، دكف أف يكوف اختصاص أصلي كمنافس2ارسو سلطات الضبط٘ت
 .ثانيا:حلوؿ مجلس الدولة الفرنسي

ا١تتتبع لرأم ٣تلس الدكلة الفرنسي يلحظ عليو بداية الطابع التحفظي كالًتددم فيما 
يتعلق بتوسع نطاؽ االختصاص التنظيمي خارج حدكد اختصاص الوزير األكؿ إُف جهات 

لتحوالت السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية أين ظهرت فآت ، لكن مع ا4أخرل غَته
مؤسساتية جديدة كالسلطات اإلدارية ا١تستقلة كاتساع انتشارىا، ٧تد ٣تلس الدكلة  أبدل 
مركنة  يف االعًتاؼ باالختصاص التنظيمي بشأف جهات أخرل بغيت مبلحقة التطورات 

 سابقة الذكر.
رسة السلطة التنظيمية، الذم ينبع كما أشرنا من بداية ٝتح ٣تلس الدكلة للوزراء ٔتما

الضركرات العملية اليت فرضت التأىيل القانوين كوسيلة ٞتعل الوزير أىبل ١تمارستها، كيكوف 
عادة يف شكل تفويض أك ما يعرؼ باإلحالة الفرعية أين فيها ٭تيل القانوف على مرسـو تنفيذم 

ارات كزارية، كما قد ٭تدث أف ٭تيل القانوف ككل مرسـو تنفيذم بدكره ٯتكن أف ٭تيل عل قر 
، كقد تكوف ٦تارسة الوزير الختصاصو التنظيمي ا١تعًتؼ هبا لو من طرؼ 5مباشرة إُف قرار كزارم

 .6القضاء كرئيس مصلحة
كمع مركر الوقت طور ٣تلس الدكلة اجتهاده بشأف السماح ٔتمارسة االختصاص 

يئات اإلدارية ا١تستقلة كظاىرة جديدة نسبيا بالقدر التنظيمي ٞتهات ثانوية كاليت من بينها ا٢ت

                                                           
ال ا إكىذا يعٍت أف السلطة السياسية ال تريد أف توسع ٣تاؿ السلطة التنظيمية أم أهنا ٖتاكؿ التمسك هبا كاحملافظة عليها كعدـ التنازؿ عليه -1

يف أضيق اٟتدكد  كيف القطاعات اليت تفرض ضركرة ترؾ ىذه ا١تسائل من اختصاص السلطات اإلدارية ا١تستقلة  كعلى رأسها سلطات الضبط 
 .194االقتصادم يف اجملاالت ا١تالية  كاالتصاالت، خرشي ا٢تاـ، مرجع سابق، ص 

 .87منصور داكد، مرجع سابق، ص  -2
 .196 خرشي ا٢تاـ، مرجع سابق، ص -3
إبداء رأيو  ٔتناسبة ، 1968 سبتمرب 18الصادر يف  821/300القرار رقم أنظر يف ذلك: رأم اٞتمعية العامة جمللس الدكلة الفرنسي يف  -4

؛ أنظر 216التحفظي إزاء مشركع قانوف ٯتنح السلطة التنظيمية للمجلس الوطٍت للتعليم العاِف،  زين العابدين با١تاحي، مرجع سابق، ص 
 ا:أيض

  IAGET-ANNAMAYER A, Op, cit, p351. 
 .78ىريش سهاـ، مرجع سابق، ص  -5
 .79؛ ىريش سهاـ، مرجع سابق، ص 46بن ٪تلة صليحة، مرجع سابق، ص  -6
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. كيف اجتهاد آخر يتعلق 1الذم حدده القانوف، تكريسا فيما يتعلق بالبلمركزية اإلدارية
، حصر كحدد ىذا االختصاص 2بسلطات الضبط االقتصادم يف ٦تارستها ىذا االختصاص

قى حصرا على ٣تاؿ ٗتصصها فقط دكف تعميمو على ٣تمل ا٢تيئات اإلدارية ا١تستقلة، أين يب
كيف مقاييس ضيقة ك٤تدكدة دكف أف يتعرض لبلختصاص األصلي كاألساسي للحكومة كيف 

 حدد القانوف.
حوؿ اجتهادات ٣تلس الدكلة الفرنسي أهنا جاءت متوافقة كمؤكدة بل  ا١تبلحظ

وح لسلطات كمنسجمة  ١تا قرره اجمللس الدستورم يف شأف دستورية االختصاص التنظيمي ا١تمن
، كىذا ما يربز أ٫تية ىذا االختصاص ا١تمنوح ٢تا من أجل تكريس الفاعلية  3الضبط ا١تستقلة

 .كأحد آليات ٦تارسة مهمة الضبط االقتصادم رغم أنو ليس بالقدر الكايف
مبررات مزاحمة التنظيم الفرعي الخاص للتنظيم األصلي في تنظيم النشاط  الفرع الثالث:

 .االقتصادي والمالي
تعترب السلطة اإلدارية الكبلسيكية أكثر   سباب كاقعية كعمليةنظرا لؤلأنو أشرنا سابقا        

مؤسسات الدكلة احتكاكا بالواقع ا١تعيشي ألفراد اجملتمع، كىي أكثر قدرة من السلطة  كأقرب
ذ التشريعية على معرفة ككضع تفاصيل للقواعد العامة ككضع األحكاـ القانونية موضع التنفي

بصورة مبلئمة، ٦تا يستلـز ا١تنطق معو منح السلطات اإلدارية سلطة إصدار القرارات اإلدارية 
 .4العامة، التنظيمية كالتنفيذية البلزمة لتحديد شركط كظركؼ ككسائل تنفيذ القانوف

غَت أنو لنفس األسباب ا١تذكورة سابقا كيف ٣تاؿ أكثر تعقيدا، كسرعة تطور كٗتصص        
كلتعقد اٟتياة اٟتديثة كزيادة مشاكلها خاصة يف جوانبها االقتصادية، كمع التوجو ٨تو كتقنية، 

إعادة النظر يف دكر الدكلة بإتاه الدكلة الضابطة كمعو االنتقاؿ من فكرة الضبط االقتصادم 
 . 5كالتنظيم إُف فكرة الضبط االقتصادم ك إزالة التنظيم

                                                           
 . 95؛ فتوس خد٬تة، مرجع سابق، ص 216زين العابدين بلماحي، مرجع سابق، ص  -1

2 - Conseil d’Etat, «Réflexion sur les autorités administratives indépendantes», Rapport public, 
E.D.C.E, no 52/2001, http://ww. La documentationsfrancaise.fr/rapport–publics 064000245/ 
indxe.shtml. , 05/11/2009.  

 . 95؛ فتوس خد٬تة، مرجع سابق، ص 216زين العابدين بلماحي، مرجع سابق، ص  -3
 .25فتوس خدكجة، مرجع سابق، ص  - 4
الفرنسية  باللغة تعٍت الضبط أما réglementation يعٍت الذم التنظيم مصطلحفكرة الضبط االقتصادم كالتنظيم تعٍت: أف  - 5

regulatation  من  ٚتلة رهإلصدا اإلدارة تدخل أم لو، كالتنفيذية التنظيمية بالنصوص يتعلق ما كل يضم الواسع فالتنظيم ٔتفهومو
، أما فكرة الضبط االقتصادم كإعادة التنظيم:  القانونية النصوص تطبيق كيفية كتوضيح االقتصادية اٟتياة تسَت أجل من التنظيمية القواعد

http://ww/
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يف االستجابة ١تتطلبات السوؽ ككضع القواعد البلزمة فشل اإلدارة الكبلسيكية  كما أف       
لذلك بصورة فعالة تستجيب للمستجدات االقتصادية كا١تركنة اليت يتطلبها القطاع ٞتانب 

 ، كوهنا ال ٘تتاز بالسرعة يف التدخل خاصة أماـ1ٖتقيق التوازف بُت مصاٌف األطراؼ ا١تتدخلة
ن طابعا بَتكقراطيا كنتيجة الرتباطها باٟتياة السياسية، كجود السلطة الرئاسية كالوصائية، ١تا ٢تا م

٦تا ٬تعل االقتصاد عرضة للخطر، إُف جانب التشتت كعدـ التنسيق، كاف البد من البحث عن 
 . 2آلية قانونية جديدة لضبط السوؽ كمنحها ىذه السلطة

خاصة  إف مقتضيات ٘تكُت سلطات ٣تاؿ الضبط االقتصادم من الوظائف الضبطية        
منها التنظيمية تندرج ٖتت مربرات عامة قانونية سياسية كاقتصادية ٘تثل غائية كجودىا يف حد 

 ذاهتا ككل، كالعراقيل اليت ٖتيط هبا. 
 .أوال: المبررالقانوني

كمربر قانوين إذ ٧تد أف تنفيذ القانوف ٭تتاج لشركط تفصيلية، األصل تضعها السلطة         
ال أصبح تنفيذىا مستحيبل بدكهنا، كيبقى معلقا ٟتُت صدكرىا خاصة إف التنفيذية بلوائح، كإ

أككل القانوف نفسو للسلطة ا١تختصة بإصدار النظاـ، أف تضع شركط التنفيذ أك تشكل ىيئات 
 .3معينة ٥تتصة بذلك أم أف ىذا النظاـ سيوفر دعائم التنفيذ كأدكاتو

دم نشأت يف القانوف ا١تقارف، كاليت فرضتها كانطبلقا أيضا من أف فكرة الضبط االقتصا        
حتمية عو١تة االقتصاد كالقانوف غَت أهنا سا٫تت يف ََف التناقضات من خبلؿ الفصل بُت مهاـ 
ا١تتعامل كالضابط، كما ٢تا دكر كبَت يف تقريب ا١تصطلحات كتكييفها كالتوفيق بُت القانوف 

                                                                                                                                                                          

 "لمةالك ىذه فتعٍت العربية كباللغة مصطلحات اقتصادية من مستخلصة مستحدثة كلمة بل قانونيا، مصطلحا التنظيمزالة إ يعترب ال بداية
 تنظيمها بإعادة النصوص القانونية حجم تقليص ىو كمعناه االقتصادية اٟتياة يف الدكلة بدكر مرتبط التنظيمزالة إ إذف االختبلؿ"، إصبلح
 إذا الضبط إعادة إُف تؤدم ال التنظيمزالة فإ عنو، اإلستغناء أك ك التنظيم األفراد حرية من ٖتد اليت القانونية، النصوص إلغاء بو كيعٌت كضبطها

كالرقابة  التسيَت سلطة انتقاؿ حالة يف الضبط، إعادة إُف التنظيمزالة إ يؤدم اٟتاالت بعض يف لكن ،القانوين تعميق اإلطار ىي العملية كانت
 دةا١تتح الواليات يف ىذه العملية ظهرت التنظيمي، اإلطار من الدكلة انسحاب درجة يف يكمن األمر ألف أخرل، جهات ك أجهزة إُف

 للسلطة تابعة مستقلة كٞتاف ككاالت إُف السلطة نقل ىي طريقة خاصة، فابتكرت كالرقابة التسيَت يف كطرؽ ٪تاذج من طبقتو كما األمريكية
، مركاف فوزية، كظائف الضبط )دراسة حالة الديواف الوطٍت ا١تهٍت للحليب كمشتقاتو(، مذكرة ماجستَت يف إطار مدرسة الدكتوراه، التنفيذية

 .24/25، ص 2013/2014، السنة اٞتامعية: 01صص دكلة كمؤسسات عمومية، ؾ ح جامعة اٞتزائر ٗت
1- ZOUAÏMIA Rachid, « les autorités administratives indépendantes et la régulation 
économique en Algérie », op, cit, p 62. 

 .21رضواين نسيمة، مرجع سابق، ص  - 2
 .21؛ رضواين نسيمة، مرجع سابق، ص 60د الطاىر، مرجع سابق، ص أدحيمُت ٤تم - 3
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 التنظيمات بفعل جامدة التقليدية القدٯتة ا١تيكانيزمات تبقى فيو الذم الوقت كاالقتصاد يف
 اإلطار من الدكلة انسحاب درجة يف فالضبط يكمن لئلقتصاد، السريع كالتطور تتبلءـ ال كىي

، كترؾ اجملاؿ ألجهزة تقـو بنفس كظيفة ضبط اإلدارة التقليدية ١تا ٢تا من سلطات 1التنظيمي
 ٍف. .إ.كاسعة  كسلطة التنظيم، إصدار الًتاخيص اإلدارية.

 .ثانيا: المبرر السياسي
أما كمربر سياسي فإف األصل يف ظهور سلطات اإلدارية ا١تستقلة يف الواليات ا١تتحدة        

 ، حيث يربره الفقهاء يف ىذا اٞتانب2األمريكية مرده إُف خلفية سياسية أكثر منها اقتصادية
قرار ا٢تيئات ا١توضوعة ٖتث كونو استجابة حملوالت التحديد السياسي لئلدارة كإُف ضماف است

 سلطة الكونغرس، أما يف النموذج الفرنسي كاف لضركريات اقتصادية.
كعليو فإف الدكلة على مر تطوراهتا السياسية َف تفلح يف كضع تصور مستقبلي يكوف ٢تا         

فيها دكر فعاؿ يف العبلقة اليت تربطها بالسوؽ من جهة كاجملتمع من جهة أخرل، كوف ىذه 
لعبلقة اتسمت منذ بدايتها بغياب تاـ للمصداقية كالشفافية كاٟتياد، ٦تا أدل بًتسيخ شعور ا

عدـ الثقة ٔتؤسسات الدكلة كوف ىذه األخَت ىي أصبل تابعة للسلطة التنفيذية ٦تا تكرس 
التحيز كعدـ اٟتياد إتاه األعواف االقتصاديُت خاصة إذا تعلق األمر ٔتؤسساهتا العمومية، ٦تا 

، خاصة إذا تعلق األمر بوضعها 3ت أمر عدـ األماف اليت تسود ا١تستثمرين كاجملتمع ككليثب
 للقواعد القانونية اليت تؤطره.

 .ثالثا: المبرر االقتصادي
أما ما يتلق بالتربيرات االقتصادية إف تعقد ا١تشكل كاكتساهبا طابعا فنيا متزايدا بسبب         

قدرة اٟتكومة على تنظيم كل ا١توضوعات بسبب كثرة  التطور العلمي كالتكنولوجي كعدـ
مشاغلها كاختصاصاهتا من جهة كأ٫تية الوقت يف اجملاؿ االقتصادم من جهة أخرل، أدل 
ٗتليها عن جانب من اختصاصاهتا  يف الضبط لسلطات ٣تاؿ الضبط االقتصادم السيما ما 

وضع االقتصادم كا١تاِف الذم يتعلق بالسلطة التنظيمية،  كنظاـ مرف كمتطور يتبلءـ مع ال
يتطلب ا٠تربة التخصص، فا١تختصُت كا٠ترباء كحدىم ٯتلكوف القدرات الكافية لوضع أنظمة 

                                                           
 ؾ حوين، نالقا للبحث األكادٯتية اجمللة ، ا١تياه مرفق ٪توذج ، العامة ا١ترافق ضبط، الدين عز عيساكم ؛26مركاف فوزية، مرجع سابق، ص  - 1

 .101، ص 2010، 12ّتاية، عدد  مَتة الرٛتاف عبد جامعة
 . 26؛ مركاف فوزية، مرجع سابق، ص 24سلطات الضبط االقتصادم يف القانوف اٞتزائرم، مرجع سابق، ص  كليد بوٚتلُت، - 2
 . 73منصور داكد، مرجع سابق، ص  - 3



 .ضوابط مشروعية االختصاص التنظيمي لسلطات الضبط االقتصادي :األوؿ الفصل

271 
 

دقيقة كمناسبة، فتكوف األنظمة اليت تضعها سلطة الضبط أكثر فاعلية مقارنة باألنظمة اليت قد 
 .1تضعها السلطة التنفيذية

اؿ باختصاصات ضبطية كمن بينها االختصاص إف غائية تزكيد سلطات ىذا اجمل        
التنظيمي يف إطار  ىذه الصبلحيات اليت هتدؼ إُف تطبيق نصوص تشريعية كتنظيمية سابقة، 

أك التنظيم الفرعي الثانوم ١تا لو من أ٫تية،  2لذا يسميها البعض بالسلطة التنظيمية التطبيقية
لة االحتكار العمومي كقبلو تكريس خاصة بعد خوصصة القطاعات العمومية االقتصادية كإزا

 مبادئ اللربالية.
من خبلؿ ما سبق يتجلى تفوؽ التنظيم الفرعي ا٠تاص على التنظيم العاـ يف ىذا اجملاؿ          

كوف األساليب التقليدية ال ٘تتاز بالسرعة يف التدخل لتنظيم اجملاؿ االقتصادم الذم يتطلب 
ر فاعلية ٦تا كانت عليو من أجل تنظيمات فعالة كٛتاية سرعة اكثر كدقة يف اٗتاذ اجراءات أكث

أ٧تع للمتعامل االقتصادم، كما أف ا١تؤسسات التقليدية للدكلة ال ٯتكن ٢تا أف تنظم كل صغَتة 
، رغم بقائها 3ككبَتة يف اجملاؿ االقتصادم، الذم يتسم بشساعة عبلقتو ٔتختلف اجملاالت

 خاضعة لرقابة السلطة التنفيذية. 
 .الختصاص التنظيمي لسلطات الضبط في التشريع الوطنياب الثاني: مشروعية المطل

من ا١تسلم بو مدل أ٫تية ٘تتع سلطات الضبط االقتصادم باالختصاص التنظيمي 
١تا ثبت أف ىذه السلطات ىي عكس  خاصة ،خاص أماـ السلطة التنفيذية يف ىذا اجملاؿ

األخَتة، اليت ال تسمح بردة فعل آنية  السلطة التنفيذية من حيث سعة ٣تاؿ اختصاص ىذه
عند تدبدب مقتضيات السوؽ، فاالعًتاؼ بالسلطة التنظيمية اليت تتمتع هبا يسمح ٢تا بتبٍت 

كوف تدخل السلطة التنفيذية لوضع أنظمة يف ٣تاؿ    4السلطة التنظيمية يف الوقت ا١تناسب

                                                           
 .21رضواين نسيمة، مرجع سابق، ص  - 1
صص الدكلة كا١تؤسسات ، ٣تامعية زىرة، مذكرة ماجستَت يف القانوف يف إطار مدرسة دكتوراه، ٗت84 ص سابق، مرجع ٝتَت، مدر ح - 2

  .16، ص 2012/2013، السنة اٞتامعية: 01العمومية، ؾ ح جامعة اٞتزائر
 .28فتوس خدكجة، مرجع سابق، ص  - 3

ZOUAÏMIA Rachid, « Déréglementation et ineffectivité des normes en droit économique 
Algérien », Revue Idara, n°1/2001, p 129. 
4 - ZOUAÏMIA Rachid, « De l’état interventionniste à l’état régulateur :l’exemple Algérienne » , 
Revue critique de droit et sciences politiques, no1/2008, p3. 
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ا هبذا ه، كما أف ٘تتع1ادممعُت بطيء ال يتماشى ك السرعة اليت يتطلبها القطاع االقتص
االختصاص ا١تعيارم يف كضع قواعد قانونية أكثر مبلئمة كمركنة ك ٘تتعها با٠تصوصية كالتقنية  

 كالطابع السلطوم ىو تكريس للفاعلية حسب مقتضيات السوؽ.

بطبيعة اٟتاؿ فإف إطار مشركعية منح السلطة التنظيمية لسلطات الضبط يف اٞتزائرم 
سكسونية من حيت االختبلؼ  الفرنسي أك ما ىو موجود يف الدكؿ األ٧تلوٮتتلف عن نظَته 

  .يف مصدر ا١تنح  كأساس يؤكد مشركعيتها أك يف اٞتهات اليت تتمتع ٔتثل ىذا االختصاص
ا١تعموؿ بو أف ا١تشرع اٞتزائرم خوؿ ىذا االختصاص لبعض من سلطات الضبط 

فعليا ، كٕتسدا ٢تذا 2ازا لطابعها السلطوماالقتصادم تكريسا لفاعليتها يف ىذا اجملاؿ كإبر 
كٞتنة تنظيم عمليات البورصة  CMCكصراحة اعًتاؼ تشريعيا لكل من ٣تلس النقد كالقرض 

يف نفس الوقت ال ٧تد يف الدستور اعًتافا صر٭تا بو، ك ، هبذا االختصاص COSOBكمراقبتها 
اٟتديث عن أسس تربير أماـ سكوت ا١تؤسس كالقاضي الدستورم حوؿ ىذا األمر، يأخذنا 

(، من جهة أخرل ٧تد ىناؾ من يشكك يف ذلك الفرع األكؿمشركعية ىذا االختصاص )
 (.الفرع الثاينكيدفع بعدـ ا١تشركعية الدستورية عنو مع إصباغو بعدة تربيرات )
 .الفرع األوؿ: أسس تبرير االختصاص التنظيمي الممنوح لها

يمي لسلطات الضبط االقتصادم كما أشرنا إذا كاف تربير مشركعية االختصاص التنظ
سابقا يف القانوف ا١تقارف خاصة يف فرنسا، قد استند على ما أكجده الفقو من حلوؿ لذلك أك 
على اٟتلوؿ اليت جاء هبا القاضي الدستورم كاإلدارم، أما يف اٞتزائر كبنفس اإلشكاؿ، فإف 

مهورية صبلحية سلطة تنظيمية أناط رئيس اٞت 24/22أصل ا١تسألة أف التعديل الدستورم 
بصبلحية  77/14أما الوزير األكؿ خصو  يف ا١تادة  221/23مستقلة أصلية من خبلؿ ا١تادة 

تنفيذية أصلية، دكف أف تتعديا لسلطات الضبط، أين ٧تد الفقو يتفرد يف حل إشكالية تربير 
، حيث أف جانبا منو ىذه ا١تشركعية يف غياب حلوؿ تأيت من اجمللس الدستورم أك ٣تلس الدكلة

                                                           
 .9، ص رضواين نسيمة، مرجع سابق - 1
 .40، ص دحاس صونية، مرجع سابق - 2
تنص على أف " ٯتارس رئيس اٞتمهورية السلطة التنظيمية يف ا١تسائل غَت ا١تخصص   16/01من  التعديل الدستورم 143ا١تادة  - 3

 للقانوف.   يندرج تطبيق القوانُت يف اجملاؿ التنظيمي الذم يعود للوزير األكؿ."
 يسهر على تنفيذ القوانُت كالتنظيمات، -2تنص على أف "  16/01من  التعديل الدستورم  99/2ا١تادة  - 4

 يوقع ا١تراسيم التنفيذية، " -4                                                                      
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يؤسسو على فكرة التفويض أيضا كالبعض عن فكرة التنازؿ عن االختصاص كالبعض اآلخر 
 .على فكرة الضبط االقتصادم كأساس ٢تا

 .أوال:فكرة التفويض
، يرل جانب من الفقو أف مربرات إسناد 1نعٍت بالتفويض نوعاف التشريعي كاإلدارم

يعود إُف فكرة التفويض من جهة السلطة  COSOBك CMC االختصاص التنظيمي لكل من
 التشريعية كالبعض اآلخر أنو نابع من تفويض من جهة السلطة التنفيذية. 

 :المشروعية بتفويض تشريعي-1
يف التطبيق اٞتزائرم استعمل ا١تؤسس الدستورم مصطلح "القواعد العامة" للتعريف 

ي ٤تجوزة لو من خبلؿ ٖتديد أطرىا با١توضوعات اليت ٮتتص ا١تشرع بتنظيمها بقوانُت، فه
، باستقراء اجملاؿ احملصور يف الدساتَت اٞتزائرية كمقارنة ٔتجاؿ سلطيت الضبط السابقتُت 2العامة

 ٧تد أنو:
اليت تنص على: " يشرع الرب١تاف  1989دستور  من 16 الفقرة 115بالرجوع إُف ا١تادة    

 يف اجملاالت التالية:)...(
 "؛ض كالتأميناتنظاـ البنوؾ كالقرك  -16

اليت تقبلها بالنص:" يشرع الرب١تاف يف  1996من دستور  29ك 15الفقرة  122أما ا١تادة        
 ا١تيادين اليت ٮتصصها لو الدستور، ككذا يف اجملاالت اآلتية:)...(

 "؛نظاـ إصدار النقود، كنظاـ البنوؾ كالقرض كالتأمينات -15
                                                           

 كيقصد بالتفويض ىنا: - 1
" تنازؿ السلطة التشريعية عن جانب من اختصاصاهتا التشريعية يف موضوعات ٤تددة ك١تدة ٤تددة للسلطة التفوبض التشريعي الذم يعٍت  -

يس الدكلة ٔتوجب قانوف يسمى قانوف التفويض، لكي تباشرىا عن طريق قرارات ٢تا قوة القانوف، كفق شركط معينة، ردادة التنفيذية ٦تثلة يف رئ
، مذكرة ماجستَت يف القانوف العاـ، ؾ ح، جامعة 1996نور الدين، التشريع عن طريق األكامر كأثره على السلطة التشريعية يف ظل دستور 

  .27، ص2005/2006قسنظينة، السنة اٞتامعية 
،  كما يقصد بو التفويض اإلدارم أم إمكانية تفويض السلطة التنظيمية التطبيقية من الوزير األكؿ ٢تذه ا٢تيئات كالذم ٮتضع لشركط بدكره  -

قتضاه صاحب من منطلق نسبية استقبللية ىذه السلطات عن السلطة التنفيذية. كقد عرفو الدكتور سليماف ٤تمد الطماكم بأنو"إجراء يعهد ٔت
اص نقل جانبا من االختصاص أك  بعضا من اختصاصو، سواء يف مسألة معينة أك يف نوع من ا١تسائل، إُف فرد آخر أك سلطة أخرل"، االختص

 ، خليفي ٤تمد، النظاـ القانوين97، ص 1977سليماف ٤تمد الطماكم، مبادئ القانوف اإلدارم، الكتاب األكؿ، دار الفكر العريب، القاىرة، 
، 2007/2008للتفويض اإلدارم يف اٞتزائر، مذكرة ماجستَت يف القانوف العاـ،  ؾ ح، جامعة أيب بكر بلقاسم تلمساف، السنة اٞتامعية: 

 .14ص
عزاكم عبد الرٛتاف، ضوابط توزيع االختصاص بُت السلطتُت التشريعية كالتنفيذية )دراسة مقارنة يف ٖتديد ٣تاؿ كل من القانوف  - 2

 .73، ص ، مرجع سابق1ة(، جكالبلئح
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 ك الفقرة  من نفس ا١تادة على:
 "؛ت ا١تؤسساتإنشاء فئا  -25

من  28ك  14فقرة  140ك 14فقرة  122، كا١تادة 08/19كنفس ا١تادة من التعديل الدستورم 
 .16/01التعديل الدستورم 

ما يلفت االنتباه ىنا أف ىذه ا١تيادين ىي اختصاصا أصيبل للمشرع لينظمها القانوف، 
خص إُف ٣تلس النقد بينما ٧تد أف  الصبلحيات يف ىذا اجملاؿ فوضت للبنك ا١تركزم كباأل

كالقرض كسلطة نقدية لتنظمها، كعليو يدفعنا التفكَت ىنا إُف أف السلطة التشريعية قد فوضت 
من  5 ، يف نفس الوقت ٧تد مثبل ا١تادة1صبلحياهتا التشريعية يف ىذا اجملاؿ للسلطة النقدية

ى ىذا يفًتض أف " ٭تدد البنك ا١تركزم عن طريق التنظيم ما يأيت:...،" عل 90/10القانوف 
السلطة التشريعية ىنا كىي مالكة الصبلحية يف ىذا اجملاؿ قد فوضت على البنك ا١تركزم 

 . 2كباألخص إُف ٣تلس النقد كالقرض أف تشرع يف ىذه اجملاالت
األصل أف الرب١تاف ال ٯتلك حق التنازؿ عن اختصاصاتو ألم سلطة أخرل، "ألنو ال 

 يستطيع التصرؼ فيو، بل ىو ذاتو مفوض من قبل األمة ٯتلك حقا أك امتيازا خاصا بو حىت
حُت ذىب  Deveaux p، كما يدعم ىذا الرأم الذم يتزعمو الفقيو 3صاحبة اٟتق يف التشريع

إُف أبعد من ذلك" باف التفويض ا١تمنوح لرئيس الدكلة من أجل اٗتاذ تدابَت ذات صبغة 
ستورية اليت تنظم السلطات العامة يف الدكلة، تشريعية، تعترب يف األصل أهنا ٥تالفة لؤلحكاـ الد

" ... 4. 
على الرغم انو ال ٯتكن بأم حاؿ نفي آلية التفويض التشريعي نظرا للظركؼ العملية  
اليت قد أكجدت يف ىذه ا١تعايَت اٟتاجة ا١تاسة ٢تا، بينما ال ٯتكن تقبلها يف ٣تاؿ الضبط 

التفويض التشريعي يكوف للسلطة  االقتصادم الختبلؼ ٣تاالت عملهما، كما أف أصل
التنفيذية فقط يف تنظيم ٣تاؿ معُت كونو استثناء على مبدأ الفصل بُت السلطات. الذم بدكر 
يلقى انتقادا كاسعا يف حالة اإلفراط يف توسيعو، فمثبل يف بريطانيا  يعترب من أىم األسباب اليت 

                                                           
 .74فتوس خد٬تة، مرجع سابق، ص  -1
؛ 34، ص 2004مغريب رضواف، ٣تلس النقد كالقرض ، مذكرة ماجستَت، فرع قانوف أعماؿ، ـ ح ع إ بن عكنوف، جامعة اٞتزائر، جواف  -2

 .74فتوس خد٬تة، مرجع سابق، ص  
 .338اـ القانوين اٞتزائرم، مرجع سابق، ص راْتي أحسن، مبدأ تدرج ا١تعايَت القانونية يف النظ -3
 .340ا١ترجع السابق، ص  -4
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بُت السلطتُت التشريعية  تؤدم إُف إىدار مبدأ اٟتفاظ على ضوابط توزيع االختصاص
كالتنفيذية، فعلى الرغم من صحة كجدية الظركؼ كا١تربرات يف استخدامو، إال أف اٟتكومة قد 

 . 1تسيء استخدامو باإلفراط ٦تا ٯتيل ميزاف القول يف الدكؿ الدٯتقراطية
كأخَتا ٯتكن القوؿ يف انعدـ كجود نص دستورم كال يف القانوف ينص على إمكانية 

ذا االختصاص من خبلؿ ىذه اآللية ال يف النظرية العامة ك ال يف ٣تاؿ الضبط إسناد ى
االقتصادم، باإلضافة إُف أف الدستور اٞتزائرم ال يأخذ بالتفويض التشريعي كأصل ٓتبلؼ 

 .2الدستور الفرنسي كا١تصرم
 :المشروعية بتفويض إداري -2  

م يؤسسونو على نصوص أم أف صاحب التفويض ىو جهة تنفيذية، أصحاب ىذا الرأ
اليت تنص على  26/27من التعديل الدستور  63دستورية أيضا، حيث بالرجوع إُف ا١تادة 

أنو:" ٯتارس الوزير األكؿ، زيادة على السلطات اليت ٗتولو إياه صراحة أحكاـ أخرل يف 
 الدستور، الصبلحيات اآلتية: )...(

 يسهر على تنفيذ القوانُت كالتنظيمات، -1      
 يسهر على حسن سَت اإلدارات العمومية،-3      

 .فجاءت بنفس الصياغة 16/01من التعديل الدستورم  6ك 77/1أما ا١تادة 
من منطلق نسبية استقبللية السلطات اإلدارية ا١تستقلة عن السلطة التنفيذية اليت اشرنا    

زيع االختصاص إليها سابقا خاصة فيما يتعلق بالغموض كالتناقض الذم يشوب عملية تو 
بينهما، كما يشوب العملية من عيوب من شاهنا إنقاص استقبلليتها يف تنظيم ٣تاؿ الضبط 
االقتصادم تكريسا للفاعلية االقتصادية، اليت توحي بتبعيتها ٢تذه السلطة الكبلسيكية. ٦تا 

 . 3يتبادر لؤلذىاف باف ىذا نوع من التفويض اإلدارم باالختصاص
األستاذ زكاٯتية رشيد فيما يتعلق بتبعية ىذه ا٢تيئات للسلطة  ففي ىذا الصدد يرل  

التنفيذية حىت يف عدـ خضوعها للسلطة الرئاسية كال الوصاية، بل توجد يف كضعية تبعية اليت 

                                                           
، ص 2009، الوراؽ للنشر كالتوزيع، األردف، 1مهند صاٌف الطراكنة، العبلقة بُت السلطتُت التنفيذية كالتشريعية يف النظاـ الرب١تاين، ط -1

208. 
 .74خليفي ٤تمد، مرجع سابق، ص  -2
 .221رجع سابق، ص زين العابدين بلماحي، م -3
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. كيضيف أنو اعًتؼ ٢تيئة الضبط باالختصاصات التنظيمية ذات الطابع 1يصعب الفصل فيها
ال تطرح حينما ٧تده اختصاص تنظيمي حقيقي مثل حالة  التقٍت فمسألة دستورية ىذه األىلية

CMC ، فكل القواعد التطبيقية للقانوف تؤخذ من االختصاص التنظيمي للمجلس، ىذه
السلطة اليت أخذت من منطق التفويض العادم ا١تمنوح من السلطة التنفيذية كاليت كضعت ىيئة 

يقارب الفقيو زكاٯتية رشيد بُت اتساع كيف نفس الصدد   ،2الضبط يف مركز معاٞتة ىذه األخَتة
كمركنة االختصاص التنظيمي داخل السلطة التنفيذية نفسها حُت يرل أف السلطة التنظيمية 
للسلطات اإلدارية ا١تستقلة ال تتعارض مع الدستور، معلبل بذلك بالواقع العملي الذم يثبت 

. كمثاؿ ذلك السلطة 3زير األكؿكجود أشكاال متعددة للسلطة التنظيمية كاليت يتمتع هبا الو 
، كاليت تتم عن طريق تفويض يف 4التنظيمية اليت يتمتع هبا الوزراء يف قطاعاهتم الوزارية

 االختصاص.
٦تا سبق يظهر أف االختصاص التنظيمي لسلطات الضبط ىو ليس باختصاص أصيل  

اص ىو نتيجة بل ىو ثانوم كتابع، أم أف السلطة التنفيذية يف تناز٢تا عن ىذا االختص
ضركرات عملية كٗتفيفا لؤلعباء ا١تناط هبا، كبذلك فوضتها يف ىذا االختصاص حسب ٣تا٢تا، 
خاصة كأف ىذه السلطة ا١تعيارية  كما أشرنا سابقا أهنا تبقى تثَت يف غالبية األحياف تنازعا 

 .5كاضحا يف االختصاص مع اٟتكومة
اإلدارم تضع شرطُت أساسي لصحة  غَت أف التفويض اإلدارم من خبلؿ قواعد القانوف

التفويض: األكؿ يتعلق بضركرة كجود نص صريح يبيح التفويض يف االختصاص، أما الثاين 
فيتعلق  يف ضركرة أف يكوف النص الذم ٬تيز التفويض من مرتبة النص الذم يقرر اختصاصات 

 . 6األصيل أك أعلى منو درجة

                                                           
1 - ZOUAÏMIA Rachid, «Les Autorités administratives indépendantes et régulation économique 
en Algérie  », Op, cit, p26. 

 . 72فتوس خد٬تة، مرجع سابق، ص  -2
 .210زين العابدين بلماحي، مرجع سابق، ص  -3

4 - ZOUAÏMIA Rachid, «Le pouvoir réglementaire des Autorités administratives indépendantes 
en Algérie  », Op, cit, p12. 

 .54كليد بو ٚتلُت، قانوف الضبط االقتصادم، مرجع سابق، ص  -5
6-ZOUAÏMIA Rachid, «Les Autorités administratives indépendantes dans le secteur  financier en 
Algérie  », Op, cit, p36. 
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د نص صريح يدؿ على إمكانية تفويض ٦تا سبق كباستقراء النصوص الدستورية ال ٧ت
السلطة التنظيمية التطبيقية من طرؼ الوزير األكؿ إُف ىذه ا٢تيئات، ٦تا يؤدم إُف استبعاد فكرة 
التفويض اإلدارم للسلطة التنظيمية من األساس، خاصة يف عدـ كضع ىذه اٞتهة شركط لتنظم 

رض سلطة تنظيمية حقيقية، كا١تتمعن يف ىذه اآللية يف ىذا اجملاؿ، كما أف ٘تتع ٣تلس النقد كالق
ىذه األخَتة ٬تد أهنا ال تشكل تفويضا ٥توال من السلطة التنفيذية، ٦تا ٬تعلها غَت تابعة ٢تا، 

 .1خاصة كأف ٘تتع اجمللس هبذه السلطة كاف باعًتاؼ كٗتويل قانوين
أك تنفيذم ال  يف األخَت ٯتكن القوؿ أف آلية التفويض يف االختصاص سواء كاف تشريعي      

يعتد بو كأساس ١تشركعية االختصاص التنظيمي يف ٣تاؿ الضبط االقتصادم يف اٞتزائر، بل 
 يستند إُف فكرة أخرل تربره كالتنازؿ عن االختصاص.

 .ثانيا:فكرة التنازؿ عن االختصاص من جهة السلطتين الكالسيكيتين
األخَتة قد تنازلت عن بعض  ىذه الفكرة من جهة السلطة التنفيذية تقـو على أف ىذه-2 

من اختصاصاهتا يف كضع القواعد القانونية كاليت تتعلق بتنظيم اجملاؿ النقدم كالبورصة لسلطات 
ضبط متخصصة. يف إطار تقليص ٣تاؿ تدخل الدكلة يف النشاط االقتصادم تكريسا ١تفهـو 

صر كظائف الدكلة كىو مفهـو يعًتؼ باستقبلؿ الفاعلُت ك٭ت، L’Etat minimalالدكلة األقل 
يف مهامها الطبيعية ا١تتعلقة بتحقيق كٛتاية النظاـ العاـ االقتصادم كعدـ التدخل ا١تباشر يف 
سَت السوؽ كا١تنافسة، غَت أف السلطات الكبلسيكية خاصة السلطة التنفيذية ال يزاؿ ٢تا 

ٮتتلف ىذا ك  2تدخل كاسع يف تأطَت كتنظيم النشاط االقتصادم كمقاكمة حركة فك التنظيم
اإلجراء عن سابقو ا١تتعلق بفكرة التفويض، كما أنو يتميز بطابع الدٯتومة للهيئة ا١تنقوؿ إليها 

 االختصاص أم ٘تارسو بشكل دائم كمطلق دكف ٖتديد.
غَت أف ىذه الفكرة لقيت انتقادا يتعلق بتدخل السلطة التنفيذية كما أشرنا سابقا يف 

دم جملا٢تا كمراقبة ىذا االختصاص لديها، كما ىو اٟتاؿ ٣تاؿ  تنظيم سلطات الضبط االقتصا
، فالسلطة التنفيذية ٦تثلة يف الوزير ا١تكلف با١تالية تلعب 1كالبورصة 3بالنسبة للمجاؿ النقدم

                                                           
 .204ين العابدين بلماحي، مرجع سابق، ص ز  -1
 .27عشاش حفيظة، سلطات الضبط االقتصادم يف اٞتزائر كاٟتوكمة، مرجع سابق، ص  -2
، ص 2003لسنة  52، ج ر عدد  2003غشت  26، ا١تتعلق ٔتجلس النقد كالقرض ا١تؤرخ يف 03/11رقم  من األمر 62ا١تادة  -3

 .2010سبتمرب  20، الصادرة يف 50، ج ر عدد 2010غشت  26ؤرخ يف ، ا١ت10/04، ا١تعدؿ كا١تتمم باألمر 10
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دكرا يف ٖتديد األنظمة اليت تصدرىا السلطة النقدية، أين ٧تد ا١تشرع فرض على اجمللس بصفتو 
كضع القواعد اليت تدخل يف إطار صبلحيتو كعرضها مسبقا سلطة نقدية قبل قيامو بإصدار ك 

على كزير ا١تالية حىت يتسٌت لو تقدًن رأيو بشأهنا قبل أف تصبح نافذة كبنفس اإلجراء  ينطبق 
على ٞتنة تنظيم عمليات البورصة أم موافق كزير ا١تالية على األنظمة اليت تصدرىا كاٟتلوؿ 

 .٤2تلها إذا اقتضت الضركرة
يكوف التنازؿ من جهة السلطة التشريعية، رغم ثبوت االعًتاؼ بوظيفة تشريعية  أما أف-1

معيارية لبعض ىذه السلطات ٘تكن من تقليل التضخم التشريعي الواضح يف نصوص القانوف 
االقتصادم كإرساء قواعد جديدة أكثر مركنة كقابلة للتكييف مع مستجدات السوؽ من خبلؿ 

ختبلؼ كاضح بُت العمل اإلدارم أك القرار التنظيمي عن العمل ، لكن يبقى اال3سلطة تنظيمية
التشريعي خاصة ما يتعلق ّتهة رقابة ا١تشركعية، فالعمل اإلدارم قابل للطعن عن طريق دعول 
ٕتاكز السلطة، كىو ما ال ٧تده يف العمل التشريعي الذم ٮتضع لرقابة اجمللس الدستورم، 

 تشريعية على بعض من اختصاىا يف تنظيم ىذا اجملاؿ.كبذلك يستبعد فكرة تنازؿ السلطة ال
 ثالثا: فكرة الضبط االقتصادي كأساس للسلطة التنظيمية.

تقليديا يرتكز تدخل الدكلة يف اجملاؿ االقتصادم على فكرة الشرطة االقتصادية كاليت 
هتدؼ إُف ضماف النظاـ العاـ االقتصادم كتقـو على استعماؿ كسائل السلطة العمومية 

، أما اآلف 4التقليدية كالقرار اإلدارم، اإلشراؼ، ا١تراقبة كالتوجيو لسلك ا١تتعاملُت االقتصاديُت
إتهت الدكلة اٞتزائرية إُف إعادة النظر يف طبيعة عبلقتها باالقتصاد كحجم ك٣تاؿ تدخلها كتبٍت 

١تسمى بالضبط مبادئ لربالية ٦تا يقتضي ٖتوؿ يف كظائفها االقتصادية، تكريسا للدكر اٞتديد ا
االقتصادم معو أصبحت مبادئ نظاـ اقتصاد السوؽ كا١تنافسة ال تتماشى كالطرؽ الكبلسيكية 
للتدخل اليت كانت تقـو على التسيَت ا١تباشر للنشاطات االقتصادية كفق قواعد كتنظيمات آمرة 

ؿ ٖتكمية كصارمة، بل تطلب فيها إتباع السلطات العمومية شكبل جديدا للتدخل من خبل

                                                                                                                                                                          
، 1993لسنة  34، ج ر عدد 1993مايو  23، ا١تتعلق ببورصة القيم ا١تنقولة ا١تؤرخ يف 93/10من ا١ترسـو التشريعي رقم  31ا١تادة  -1

 .2003فرباير  19صادرة يف ، ال11، ج ر عدد 2003فرباير  17، ا١تؤرخ يف 03/04، ا١تعدؿ كا١تتمم بالقانوف 7ص 
 . 78فتوس خد٬تة، مرجع سابق، ص  -2
 .02كليد بوٚتلُت، سلطات الضبط االقتصادم يف القانوف اٞتزائرم، مرجع سابق، ص  -3
 .32كليد بوٚتلُت، قانوف الضبط االقتصادم يف اٞتزائر، مرجع سابق، ص  -4
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، ٔتشاركة سلطات الضبط بواسطة قواعد جديدة مغايرة للقواعد الكبلسيكية 1كظيفة الضبط
شكبل كمضمونا، بل كأصبحت مشركعية ىذه التدخبلت مرتبطة أساسا بفكرة الضبط كحرية 

. الذم يرل فيو أغلب الفقو أنو فكرة لتربير السلطة التنظيمية يف ىذا 2ا١تنافسة كقواعد ٛتايتها
قيقا للفاعلية يف تأطَت قطاعات النشاط االقتصادم كا١تاِف، كشكل تنظيمي جديد  اجملاؿ ٖت

 ينوب عن الدكلة يف مهامها الرقابية للسوؽ كا١تنافسة.
أف ىذه ا٢تيئات تشكل نوعا جديدا  هبذا ا٠تصوص CH BELMIHOUBيرل األستاذ 

ـ من جانب كاحد، من ا١تؤسسات اإلدارية كمركزىا، مثل نوع تدخلها ا١تؤسس على االلتزا
، 3فيجب أف تتمتع ْترية كبَتة يف إصدار األحكاـ كالقرارات با١تقارنة مع اإلدارة الكبلسيكية

أم أف سلطات الضبط تقـو ٔتهمة مرفق عاـ، من خبلؿ اٟتفاظ على ا١تصلحة العامة 
لن يأيت كمصلحة كافة ا١تستعملُت، كبالتاِف أخد كافة التدابَت لتشجيع أك استعادة ا١تنافسة، ك 

 .4ذلك إال من خبلؿ منح سلطة الضبط صبلحية إصدار التنظيمات
كما يرل األستاذ كليد بوٚتلُت أف االختصاص ا١تعيارم الذم ٘تتلكو يعرب عادة عن 
٦تارسة حقيقية لوظيفة الضبط خاصة إذا كانت سلطات الضبط تتوافر على سلطة تنظيمية 

، كتكريسا 5ليت ٖتكم السوؽ كقطاعات نشاطهاحقيقية يف إعداد ككضع القواعد القانونية ا
لذلك فقد منح ا١تشرع  بعضا من ىذه السلطات كظيفة التشريع كاليت يف اجملاؿ النقدم 
كا١تصريف ٕتنبا للوقوع يف فراغ قانوين يف ىذا اجملاؿ، مواكبة للتطور السريع  كميزة ٢تذا النشاط 

قرض صبلحية إصدار األنظمة كالقواعد االقتصادم، أين معو ضركرة امتبلؾ ٣تلس النقد كال
 .6يهدؼ إُف تدكين كتقنُت النشاط ا١تصريف كسد الفراغات التشريعية يف ىذا اجملاؿ

 
 
 

                                                           
 .60ضابطة، مرجع سابق، ص خرشي ا٢تاـ، السلطات اإلدارية ا١تستقلة يف الدكلة ال -1
 .59خرشي ا٢تاـ، السلطات اإلدارية ا١تستقلة يف الدكلة الضابطة، ا١ترجع السابق، ص  -2

3 - BELMIHOUB- M CH, « Nouvelle régulation  économique dans les services publics  de 
réseaux :fonction et institution » , Revue Idara, nO2/2004, p15. 
4- ARMAND  M- PREVOST, « Rapport introductif: le juge de l’économie», Revue de 
jurisprudence commerciale, n o spécial, colloque de la baule , 2002, p 08.  
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 تقدير تبرير مشروعية االختصاص التنظيمي في مجاؿ الضبط االقتصادي:-
٧تد ا١تدافعوف عن منح االختصاص التنظيمي لسلطات الضبط االقتصادم ٤تقوف يف         

مهما كانت أفكار تربيراتو سواء يف فكرة تفويض االختصاص أك التنازؿ عنو أك يف فكرة  ذلك
الضبط نفسو كتربير مشركعيتو كالذم تسانده االعتبارات العملية كأمر الواقع يف ىذا اجملاؿ 

مسايرة لتحوالت الدكلة اٞتزائرية االقتصادية،  كضركرات تكريس الفاعلية للنشاط االقتصادم
ء أف كاقع اٟتاؿ فيما يتعلق بانسحاب السلطة التنفيذية من تنظيم ىذا اجملاؿ ال ٯتكن باستثنا

نفيو، ألنو عمليا ال ٯتكن استبعاد ما يتعلق بدكر كزير ا١تالية يف ىذا اجملاؿ. كما أنو يف نفس 
الوقت كمع تطور فكرة الضبط االقتصادم يف اٞتزائر تطور معو توغل تدر٬تي لسلطات الضبط 

عية يف السلطة التنظيمية ا١تمنوحة أصبل للسلطة التنفيذية، كىذه ا١تفارقة تصب كلها يف القطا
، كما أف إضفاء الطابع ٤1تاكلة إ٬تاد توازف بُت السلطتُت التنفيذية كسلطات الضبط االقتصادم

  اإلدارم على ىذه األخَت يقتضي بقائها يف كضع التبعية يف ىذا االختصاص.
طابقة االختصاص التنظيمي للدستور.)مبررات عدـ مشروعية الفرع الثاني:مدى م

 .االختصاص التنظيمي لسلطات الضبط االقتصادي(
رأينا أف ا١تدافعوف ١تنح سلطات الضبط االختصاص التنظيمي برركه بعدة أفكار، يف 

أنو كرس خاصة ك  COSOBك CMC نفس الوقت  ىناؾ من يرل أف االعًتاؼ بو لكل من
من شأنو أف يثَت إشكاالت مدل دستوريتو، مع العلم أف ٣تاؿ  ،سلطوم فيوفعبل طابعهما ال

اٟتركة الذم تتمتع بو سلطيت الضبط االقتصادم السابقتُت يف تنظيميهما ٣تا٢تما بعيدا عن 
االعًتاؼ الدستورم الصريح، يقابلو ٘تتعهما مع ٣تمل سلطات الضبط بنظاـ قانوين يبعد٫تا 

لعمومية الكبلسيكية، ىذه اٟتركية ٕتعل ٢تما ٦تارسة كاضحة يف عن التبعية ألحد السلطات ا
كضع القواعد القانونية، برره الرأم ا١تشكك أنو تعديا على فكرة تدرج القوانُت يف الدكلة كأف 

 فيو اعتداء على صبلحيات الوزير األكؿ من جهة أخرل. 
 .أوال:فكرة تدرج القوانين

 ٚتيع مظاىر نشاطها،  سواء من حيث إف دكلة القانوف ىي خضوعها للقانوف يف
األعماؿ اإلدارية أك القضائية أك التشريعية.أم يف كل ما تأتيو من أعماؿ كتتخذ من إجراءات 
كتصرفات كما تتمتع بو من امتيازات. ٖتت ضمانة أكجدىا ا١تشرع ٢تذه العملية تسمى "مبدأ 
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ية يف الدكلة عند اٗتاذىا أم قرار الشرعية " ٮتضع لو اٞتميع ٔتا فيها أعماؿ السلطات اإلدار 
" الذم أكد على ىرمية  Hans Kelsen تلتـز بالقانوف كفق نظاما متدرجا جاء بو الفقيو "

كا١تسماة  1"مبدأ تدرج القواعد القانونية  القواعد القانونية على مستول الدكلة ٖتت مصطلح "
فقيو أف االختبلؼ كالتدرج يف " كاليت مفادىا حسب ذات ال عملية التوالد القانوين أيضا "

ٖتديد التصنيف ا١تعيارم إ٪تا يرجع أل٫تية كمصدر كل معيار قانوين على حدل، كمدل تأثَته 
، كما أف كل من القانوف كالتنظيم معنياف ىنا هبذه ا٢ترمية 2يف كل الرزنامة القانونية بشكل عاـ

 كىذا التدرج الذم تشكلو ا١تنظومة القانونية يف الدكلة.
منطلق التسليم أف ا١تشرع ىو صاحب الوالية العامة يف التشريع كصنع القانوف  من

كبالدكر التكميلي للسلطة التنفيذية يف ٣تاؿ الوظيفة التشريعية ٔتوجب السلطة التنظيمية اليت 
ٖتوزىا، إما بالنسبة لتنفيذ القوانُت عن طريق اللوائح التنفيذية أك بالنسبة للوائح التنظيمية 

من منطلق أف السلطة التنظيمية ا١تستقلة ىي اختصاص أصيل لرئيس اٞتمهورية ك  3لةا١تستق
ك تنفيذ القوانُت كالتنظيمات  16/01من التعديل الدستورم 143حسب ما جاءت بو ا١تادة 

، كما يسهر ىذا األخَت على حسن سَت 99/2ىو اختصاص أصيل للوزير األكؿ حسب ا١تادة 
، التبعية 4كاليت تعٍت تبعية اإلدارة العامة للحكومة 99/6 ليو ا١تادةاإلدارة العمومية كما نصت ع

ىنا يقصد هبا كل إدارات الدكلة من ىيئات مركزية )كالوزارات اليت تتمتع باختصاص تنظيمي 
 خاص ( كالبلمركزية كا٢تيئات احمللية )اليت تتمتع باختصاص تنظيمي يف ٣تا٢تا اإلقليمي(.

لضبط االقتصادم يعًتؼ ٢تا باالستقبللية عن السلطة من جهة أخرل أف سلطات ا  
 .5التنفيذية كوهنا ال ٗتضع للرقابة اإلدارية كال الوصائية. كبالتاِف فهي تعمل حسب منطقها

٦تا سبق كيف ٯتكن لنا أف نقوؿ أف سلطات الضبط االقتصادم إٚتاال ٘تارس سلطة 
كلة من منطلق أنو ال يعًتؼ ٢تا كسلطة تنظيمية عامة غَت مدرجة يف النظاـ القانوين داخل الد

عمومية معًتؼ ٢تا بذات االختصاص التنظيمي العاـ كال ىيئة تنتمي للتسلسل اإلدارم داخل 
السلطة التنفيذية، كعليو فاإلقرار بالسلطة التنظيمية العامة جمللس النقد كالقرض، فهي سلطة 
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افقة الوزير األكؿ من جهة كمن جهة ٘تس "مبدأ تدرج القواعد القانونية "كوهنا ال ٗتضع ١تو 
، كإ٪تا أقر هبا بتأىيل 1أخرل اجمللس غَت ملـز بالتعديل الذم يقًتحو عليو الوزير يف ىذا الصدد

تشريعي مباشر منصوص عليها يف قوانُت إنشائها  دكف النص عليها يف الدستور، كبذلك فيو 
 ٥تالفة ألحكامو  كأعلى قاعدة  يف ا٢تـر القانوين.

 تقدير عدـ مشروعيتو استنادا لفكرة تدرج القواعد القانونية: -  
بطبيعة اٟتاؿ ٯتكن للنص الدستورم أف يكوف ضابطا لتحديد اٞتهات ا١تمارسة للسلطة 
التنظيمية السيما كأنو أعلى قاعدة قانونية يف ا٢تـر القانوين للدكلة كمن خبلؿ تتبع ا١تواد 

ا١تستقلة استعمل ا١تؤسس الدستورم ا١تعيار العضوم يف الدستورية يف إسناد السلطة التنظيمية 
، بينما ٣تاؿ تطبيق القانوف 2التحديد أم أهنا مرتبطة بشخص رئيس اٞتمهورية دكف غَته

كالتنظيمات الذم يعود للوزير األكؿ استعمل ا١تعيار ا١تادم، أم ىذا اجملاؿ ليس مطلقا للوزير 
 األكؿ.

على أف النشاط التنظيمي يتعدل اجملاؿ  من جهة أخرل أف الواقع العملي يدؿ
، من 4كالواِف 3الدستورم إُف اجملاؿ القانوين كما ىو اٟتاؿ بالنسبة لرئيس اجمللس الشعيب البلدم

خبلؿ توسيع دائرة اٞتهات ا١تؤىلة بعيدا عن الدستور ١تمارسة السلطة التنظيمية أك ٖتت عنواف 
أف ا١تشرع أقر باالختصاص التنظيمي لسلطات ، كٔتا 5رئيس ا١تصلحة كاليت ٯتارسها الوزير

الضبط أم مثلها مثل رئيس اجمللس الشعيب البلدم كالواِف فإهنا بذلك ٘تارس سلطة تنظيمية 
 خاصة ٦تاثلة لسابقيها، لكن يف إطار ٤تدد من قبل القوانُت كالتنظيمات.

                                                           
قابلة للتنفيذ من يـو ٧تد أف ٣تلس النقد كالقرض أثناء إصداره لؤلنظمة يتبع ٣تموعة من ا٠تطوات حيث أف األنظمة اليت يصدرىا ال تكوف  -1

أياـ لطلب تعديلها، كيكوف  10ا١توافقة عليها من طرؼ اجمللس، بل البد أف تبلغ خبلؿ يومُت إُف الوزير ا١تكلف با١تالية كالذم يكوف لو مهلة 
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اجمللس نافذا مهما كاف مضمونو سواء أخذ باقًتاح الوزير أـ ال كال يكوف ٢تذا األخَت سول الطعن قضائيا، منصور داكد، مرجع سابق، ص 
92. 
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لمنا بعدـ كىذا ما أكده األستاذ زكاٯتية رشيد حينما يرل أنو على افًتاض إذا س  
تعارض دستورم بالنسبة ١تنح السلطة التنظيمية لسلطات ضبط النشاط االقتصادم، لكن ىذه 
السلطة ليست عامة بل ىي ذات طبيعة تقنية كوف موضوعها يتعلق بتوضيح بعض االلتزامات 
أك بعض اٟتقوؽ احملددة مسبقا من طرؼ القانوف، ْتيث تعترب ىذه السلطة يف ىذه اٟتالة  

، كما أهنا ٤تدكدة النطاؽ يف بعض سلطات 1قـو بصياغة مقاييس أك قواعد تقنيةكخبَت ي
الضبط فقط باإلضافة إُف أف ىذا ا١تنح يعد ضركرة يف إطار البحث عن طريقة لتنظيم كسيط 
بُت السلطة السياسية مصدرة القواعد كالواقع، كألقلمة كتكييف األنظمة مع التطور التقٍت، 

 .2حقيقية بتمكينها من كضع قواعد قانونية لضماف السرعة كالفاعليةكالذم ٯتنحها فاعلية 
كهبذا ليس ىناؾ تعد على مبدأ تدرج القواعد القانونية، خاصة كأف آلية اإلحالة من نص آلخر 
ىي ٦تارسة لبد منها أيضا كتجسيد فعلي للعبلقة بُت ٥تتلف اٞتهات على مستول الدكلة، اليت 

 ، كيساىم يف تطبيقو.3قانوين ٭تًـت النص الذم يعلوه درجة تساىم كل منها يف كضع إطار
  .ثانيا:فكرة االعتداء على اختصاصات الوزير األوؿ

صبلحية تنفيذ القوانُت ، 24/22من دستور  77/1كما أشرنا سابقا كحسب ا١تادة 
 كالتنظيمات ىي اختصاص تنظيمي تطبيقي أصيل للوزير األكؿ، كأماـ التحقيقات السابقة اليت

تثبت ٦تارسة سلطات الضبط االقتصادم سلطة تنظيمية تطبيقية، خاصة اليت يتمتع هبا ٣تلس 
النقد كالقرض اليت يظهر فيها طابعو السلطوم، فا١تقارف للوىلة األكُف بُت ىاذين االختصاصُت 

 يظهر لو كللوىلة األكُف، اعتداء ٣تلس النقد ك القرض على صبلحيات الوزير األكؿ.
٧تد ٣تلس النقد كالقرض تعدل على صبلحيات كزير ا١تالية كعضو يف  من جهة أخرل

اجمللس الوزارم ا١تفوض بتنفيذ تنظيمات اجمللس كالوزير األكؿ) رئيس اٟتكومة سابقا ( يف ىذا 
الشأف كتطبيقها،  كوف كزير ا١تالية اعتاد أف يكوف الوصي على القطاع ا١تاِف كا١تصريف إُف أف 

 .4ين مت نقل صبلحياتو إُف السلطة النقدية اٞتديدة، أ72/22صدر القانوف 
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2- ZOUAÏMIA Rachid, « Les Autorités de régulation  indépendants fac aux exigences  de la  
gouvernance », Edition  Belkeise, Alger, 2013, p 22.  
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أماـ ىذه ا١تقاربة بُت اختصاص ٣تلس النقد كالقرض كاختصاص الوزير األكؿ أك رئيس 
اٟتكومة سابقا من خبلؿ أف كبل منهما ٯتارس اختصاص تنظيميا تطبيقيا يف نفس اجملاؿ، 

 .1جملاؿخاصة بالنظر إُف الصبلحيات ا١توسعة لدل اجمللس يف ىذا ا
 تقدير عدـ مشروعيتو استنادا لفكرة االعتداء على اختصاص الوزير األوؿ:-

بطبيعة اٟتاؿ النص الدستورم على االختصاص التنظيمي للوزير األكؿ فهو ذك طبيعة  
عامة من خبل٢تا يتمتع الوزير األكؿ بصبلحيات ترتبط بكل القطاعات كاجملاالت بتعدد مشارهبا 

السهر على تنفيذ القوانُت كاألنظمة ا١تتعلقة هبا، با١تقابل سلطات الضبط الوزارية، من خبلؿ 
إٚتاال تتمتع باختصاص تنظيمي تطبيقي تابع، كلما تعارض مع االختصاص التنظيمي العاـ 
يدفع بعدـ ا١تشركعية، بل أف ىذه السلطة يف ٦تارسة االختصاص التنظيمي ٤تدد ك٤تصور اجملاؿ  

، من خبل٢تا ٯتكن كصفها بأهنا سلطة تنظيمية 2لذم تشرؼ عليةكوهنا قاصر على القطاع ا
 .3خاصة 

كأخَتا كانطبلقا من مقاربة النماذج األجنبية للقانوف ا١تقارف سابقة الذكر فيما يتعلق 
با١تشركعية الدستورم لبلختصاص التنظيمي مع النظاـ القانوين اٞتزائرم يف نفس اجملاؿ ك٤تولة 

دل دستورية ٘تتع ىذه السلطات باالختصاص ا١تعيارم يف كضع قواعد إسقاطها عليو ، ١تعرفة م
قانونية أكثر مبلئمة كمركنة ك تتمتع با٠تصوصية كالتقنية استجابة ١تقتضيات السوؽ، ٯتكن 
القوؿ أنو يف الواقع القانوف نفسو قد قاـ بإسناد السلطة التنظيمية جمللس النقد كالقرض 

انت تضارب األفكار  يف تربيو كأحسن تربير لو بالرجوع كلسلطات الضبط من بعده،  مهما ك
، ك٦تا سبق ٯتكن أف ٩تلص إُف 4إُف ما يطلق عليو االمتياز، ا١تعرب عنها يف القانوف الفرنسي

دستورية السلطة التنظيمية للهيئات اإلدارية ا١تستقلة يف اجملاؿ االقتصادم كا١تاِف، ْتكم أف 
 يف أغلبها. 5ما زالت من احتكار السلطة التنفيذية سلطة إصدار أنظمة يف حقيقة األمر

 

                                                           
، الصادرة 52، ا١تتعلق بالنقد كالقرض، ج ر عدد 2003غشت  26، ا١تؤرخ يف 03/11من ا١ترسـو التشريعي رقم  62أنظر ا١تادة  -1

 .10، ص   2003غشت  27يف
 .62حنفي عبد اهلل، السلطات اإلدارية ا١تستقلة، مرجع سابق، ص  -2
 .86تقلة الفاصلة يف ا١تواد االقتصادية كا١تالية، مرجع سابق، ص حدرم ٝتَت، السلطات اإلدارية ا١تس -3
 . 92منصور داكد، مرجع سابق، ص -4
 .86حدرم ٝتَت، السلطات اإلدارية ا١تستقلة الفاصلة يف ا١تواد االقتصادية كا١تالية، مرجع سابق، ص  -5
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  .االختصاص التنظيمي لسلطات الضبط االقتصادي رقابة مشروعيةالمبحث الثاني: 
األصل أف سلطات الضبط االقتصادم، ال ٗتضع ألم نوع من الرقابة مهما كاف نوعها 

، لكن ىذا 1مهامها من جهة أخرلكذلك نظرا ٠تصوصية نظامها القانوين من جهة، كحساسية 
، الرقابة 3كالتشريعية 2ال يعٍت أهنا تفلت مطلقا من أكجو الرقابة األخرل كالرقابة ا١تالية

، أين تظهر أ٫تية ىذه األخَتة كمبدأ رئيسي يسمح بضماف التأطَت القانوين لعمل 4القضائية
، كما أف كظيفة 5القانوف ىذه السلطات كإخضاعها للقانوف ك١تكانزمات الرقابة يف ظل دكلة

الضبط ذات البعد اقتصادم كما تتمتع بو من أ٫تية تبقى كظيفة قانونية بالدرجة األكُف هتدؼ 
، ٘تارسها سلطات الضبط االقتصادم كسلطات إدارية ٗتضع لنفس القواعد 6إُف تطبيق القانوف

مع  8ستور الفرنسي، كما أكده اجمللس الد7العامة ١تنازعات السلطات اإلدارية الكبلسيكية
 بعض ا٠تصوصية. 

                                                           
 . 143عشاش حفيظة، مرجع سابق، ص -1
لضبط االقتصادم إُف خضوعها لقواعد احملاسبة، كبالتاِف ألحكاـ ا١تتعلقة بتنظيم الصفقات أشارت النصوص التأسيسية لسلطات ا -2

، 93/10ا١ترسـو التشريعي رقم  من 28، ا١تادة العمومية، كمثاؿ ذلك ٧تد ٞتنة تنظيم عمليات البورصة كمراقبتها تستفيد من إعانات الدكلة
، 96/10، معدؿ كمتمم باألمر رقم 23/05/1993، الصادرة يف 34ة، ج ر عدد ، يتعلق بربصة القيم ا١تنقول23/05/1993ا١تؤرخ يف 
، ج ر 17/02/2003، ا١تؤرخ يف 03/04ك بالقانوف رقم 14/01/1996، الصادرة يف 03، ج ر عدد 10/01/1996ا١تؤرخ يف 

  .07، مرجع سابق، 19/02/2003، الصادرة يف 11عدد
لعديد من الوسائل الرقابية اليت ٘تارسها الرب١تانات على أجهزة الدكلة كذلك للتأكد من قياىا منحت النظم الدستورية الدكؿ اٟتديثة، ا -3

جبها ٔتهامها كاختصاصاهتا اليت أككلت إليها ٔتوجب الدستور على كجو ا١تثاؿ، كقد كردت ىذه الوسائل الرقابية يف الدستور العراقي كاليت ٔتو 
يئات ا١تستقلة، من خبلؿ ٣تموعة كسائل رقابية متعددة كمتنوعة، كتتدرج عن طريق استخداـ السؤاؿ ٘تنح ٣تلس النواب حق متابعة كمراقبة ا٢ت

م، كاالستجواب كتعيُت كإقالة رؤساء ا٢تيئات ا١تستقلة كفق النصوص الدستورية ا١تنظمة ٢تذا األمر، أنظر أكثر تفصيل: ىاشم ٚتيل كماؿ أرحي
 .175يعية يف العراؽ،مرجع سابق، صا٢تيئات ا١تستقلة كعبلقتها بالسلطة التشر 

مارس  26،  ا١تتضمن التعديل الدستورم للجمهورية اٞتزائرية الدٯتقراطية الشعبية، ا١تؤرخ يف 16/01من القانوف رقم  157تنص ا١تادة   -4
 كتضمن، القضائية اجملتمع كاٟتريات ٖتمي السلطة ، "29، مرجع سابق، ص2016مارس  07، الصادرة يف 14، ج ر عدد 2016

 ".األساسية  هماحملافظة على حقوق للجميع كلكل كاحد
؛ منصور داكد، الرقابة القضائية على منازعات 184كليد بوٚتلُت، سلطات الضبط االقتصادم يف القانوف اٞتزائرم، مرجع سابق، ص  -5

نونية كاإلدارية ا١تركز اٞتامعي تسمسيلت، ص شرعية سلطات ضبط النشاط االقتصادم، ٣تلة الفكر، العدد الثاين عشر، معهد العلـو القا
564  . 

 . 184؛ كليد بوٚتلُت، سلطات الضبط االقتصادم يف القانوف اٞتزائرم، مرجع سابق، ص 143عشاش حفيظة، مرجع سابق، ص -6
 الطعن يف قرارات ينظر القضاء يف ، "30،  ا١تتضمن التعديل الدستورم، مرجع سابق، ص16/01من القانوف رقم  161تنص ا١تادة   -7

 ". السلطات اإلدارية
8 - C.Cons, no 86/224, «les autorités administratives indépendantes», DC, du 23/01/1987, 
http://www Conseil. constitutionnel.fr/.  

http://www/
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على اعتبار سلطات الضبط االقتصادم طرفا يف العبلقة القانونية مع الفاعلُت 
االقتصاديُت كالقلق ٦تا قد يشوهبا من مساس ٟتقوقهم فيها، كمن أجل إضفاء ٛتاية على ىذه 

ذه السلطات اٟتقوؽ، كوهنم معنيُت بالتنظيم يف ىذا اجملاؿ، يستوجب إخضاع ما يصدر عن ى
من أعماؿ كمنها القرارات التنظيمية لرقابة القضاء كضمانة ٟتقوؽ ىؤالء أماـ ما تتمتع بو من 

 .1سلطات كامتيازات، بغيت تقوٯتها على ٨تو يتوافق مع ا٢تدؼ من إنشائها
ك١تعرفة طبيعة الرقابة القضائية ا١تسلطة على مشركعية االختصاص التنظيمي يف ٣تاؿ 

م كمداىا كمدل تشاهبا مع رقابة القضاء على السلطات اإلدارية الضبط االقتصاد
الكبلسيكية، ٨تاكؿ التطرؽ إُف الضوابط العامة اليت ٖتكم منازعات مشركعية األنظمة الصادرة 
يف ىذا اجملاؿ، )ا١تطلب األكؿ( يليها إبراز الطابع ا٠تصوصي ٢تذه ا١تنازعات يف ىذا اجملاؿ، 

 )ا١تطلب الثاين(.
ألوؿ:الضوابط العامة لمنازعات مشروعية األنظمة في مجاؿ الضبط المطلب ا

 .االقتصادي
بالنظر ١تا تتمتع بو سلطات الضبط االقتصادم، كتأطَت قانوين كتنظيمي فعاؿ، قادر 
على ضماف تنظيم ضبطي جيد للقطاعات االقتصادية كا١تالية، ٔتا يسمح احًتاـ التوازف بُت 

، كىكذا مت ٘تكُت أغلبها هبذا 2قوؽ الفاعلُت كا١تصلحة العامةا١تصاٌف كإ٬تاد التوافق بُت ح
االختصاص، ٗتتلف ٦تارستو من سلطة ألخرل، أين يعًتؼ لبعضها بسلطة تنظيمية عامة  

 . COSOBك CMC فعلية  كاليت يتمتع هبا، كل من
من جهة أخرل يعًتؼ ١تعظم ىذه السلطات بالطابع اإلدارم كالبعض اآلخر بالطابع 

م، يف ىذا اجملاؿ. فاألصل أنو باالعتماد على ا١تعيار العضوم كا١تادم ٖتدد اٞتهة التجار 
القضائية ا١تختصة، إذ تسند منازعات اٞتهة اليت تعترب كإدارة كتتمتع بالسلطة كاليت ٢تا األعماؿ 

خرج ذات الطبيعة اإلدارية كتتمتع بالصيغة التنفيذية للقضاء اإلدارم، إال أف ا١تشرع اٞتزائرم قد 
على ىذه القاعدة كمنح القضاء العادم سلطة ٦تارسة الرقابة عليها، بل أف ا١تشرع يف حاالت 
أخرل أخضع سلطة كاحدة لرقبة مزدكجة بُت القضاء اإلدارم تارة كالعادم تارة أخرل. على 

                                                           
ادم كإرساء قواعد ا١تنافسة يشكل ضمانة رئيسية بالنسبة للمتعاملُت إف تشارؾ القضاء بشقيو اإلدارم كالعادم يف عملية التحوؿ االقتص -1

كللمًتفقُت كا١تستهلكُت على السواء كيتدخل القاضي يف ىذا السياؽ اٞتديد ٔتراقبة سلطات الضبط خصوصا ليحل ٤تل الرقابة اإلدارية 
 كليحقق ا١تشركعية. 

 . 186منصور داكد، مرجع سابق، ص -2
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ىذا كيف ىذا الشأف ا١تصطلح األكثر الدقة كمشولية لوصف ىذه السلطات ىو "سلطات 
 دم"، بدال من " السلطات اإلدارية ا١تستقلة يف ٣تاؿ الضبط االقتصادم".   الضبط االقتصا

أماـ ىذا التبدب الواضح يأخذنا للتساؤؿ حوؿ ضوابط توزيع االختصاص القضائي 
 العضوماحملددة للجهة اليت تنظر يف مشركعية منازعات األنظمة يف ىذا اجملاؿ استنادا للمعيار 

يو نطاؽ ىذه الرقابة القضائية استنادا على ا١تعيار ا١تادم يف ىذا كا١توضوعي، )الفرع األكؿ( يل
 اجملاؿ، )الفرع الثاين(.

الفرع األوؿ: ضوابط توزيع االختصاص القضائي للنظر في مشروعية األنظمة في مجاؿ 
 .الضبط االقتصادي

إف مسألة توزيع االختصاص القضائي ال تطرح يف الدكؿ األ٧تلوسكسونية، كوف      
زعات ٣تاؿ الضبط االقتصادم تعود ٞتهة قضائية كاحد، نظرا للوحدة القضائية ا١تكرسة منا

فيها، بعكس الدكؿ اليت تأخذ بازدكاجية القضاء كما اٟتاؿ يف اٞتزائر، فقد أدل إنشاء 
 Eclatement de la سلطات الضبط االقتصادم إُف انفجار االختصاص القضائي

compétence juridictionnelle  1دـ توحيد اٞتهات القضائية يف ىذا اجملاؿكع  . 
إف الطابع التدبديب الذم انتهجو ا١تشرع اٞتزائرم يف ٖتديد التكييف القانوين لسلطات 

كعدـ الثبوت كالوضوح ٢تذا التحديد يف النصوص ا١تنشأة ٢تا، انعكس 2الضبط االقتصادم
عية أعما٢تا، فاألصل أف القضاء بدكره على ٖتديد اٞتهة القضائية ا١تختصة يف النظر يف مشرك 

، بينما ٧تد االستثناء على ىذه القاعدة قد كرد 3اإلدارم ىو صاحب الوالية يف ىذا اجملاؿ
 .، كتكريس الزدكاجية القضاء يف ىذا اجملاؿأيضا

 
 
 

                                                           
ابة القضائية على سلطات الضبط ا١تستقلة يف التشريع اٞتزائرم، مذكرة ماجستَت، ؾ ح ع س، جامعة باتنة، السنة الرق، رٛتوين موسى -1

  .110، ص2012/2013اٞتامعية 
٧تد ا١تشرع اٞتزائرم يف تكييفو القانوين لسلطات الضبط االقتصادم اتسم  بالطابع ا١تتدبدب يف ذلك، نظر للتباين كالغموض يف ىذا  -2

ف، حيث ٧تده أقر لبعضها بالطابع اإلدارم كسكت عن البعض، بينما أضفى الطابع التجارم للبعض اآلخر، باالعتماد على معيارين الشأ
، ٦تا انعكس بدكر على اٞتهة ا١تختص ٔتراقبة مشركعية أعماؿ ىذه السلطات، عشاش حفيظة،  مرجع األكؿ يتعلق بنشاطها كالثاين ٔتنازعاهتا

  .38سابق، ص
 . 108ين العابدين بلماحي، مرجع سابق، صز  -3
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أوال: المعيار العضوي كضابط لوالية القضائي اإلداري  بالنظر في مشروعية األنظمة في 
 .تصاديمجاؿ الضبط االق

من ا١تعلـو أف سلطات الضبط االقتصادم ٘تارس ٣تموعة من األعماؿ كاالختصاصات 
، يف شكل قرارات تنظيمية أك فردية تصل حد النطق 1ا١تمنوحة ٢تا لتأكيد كظيفتها الضبطية

، كباعتبارىا من األعماؿ اإلدارية فهي ٗتضع من حيت األصل لرقابة القضاء 2بعقوبة إدارية
أف ىذا األخَت ال يعترب صاحب االختصاص تقليديا للمجاؿ االقتصادم كا١تاِف  اإلدارم، رغم

إال أف ا١تشرع خولو مهمة النظر يف الطعوف ا١ترفوعة ضد القرارات يف ىذا اجملاؿ يتقاٝتها ٣تلس 
 الدكلة كأكؿ كآخر درجة كاحملاكم اإلدارية كدرجة أكُف. 

 :اختصاص مجلس الدولة في ىذا المجاؿ-1

تقراء األسس القانونية اليت استند إليها ا١تشرع يف منح االختصاص ٞتهة القضاء باس    
 اإلدارم، كبتحليل ىذه النصوص ٧تد أنو:

ا١تتضمن ، 16/01 من القانوف رقم 171/2بالعودة إُف أحكاـ الدستور خاصة ا١تادة -   
،  لقضائية اإلدارية"كهيئة مقومة ألعماؿ اٞتهات ا  التعديل الدستورم، حيث" ٯتثل ٣تلس الدكلة

منو ا١تتعلق بتحديد القانوف العضوم لتنظيم ك ٖتديد اختصاص كل من احملكمة  172كا١تادة 
العليا، ك٣تلس الدكلة كعملهم، أين مت ٕتسيد ٖتديد قواعد االختصاص النوعي جمللس الدكلة 

بأحكاـ منو، ا١تعدؿ كا١تتمم  093 ، كٖتديدا حسب ا١تادة98/01 ٔتوجب القانوف العضوم
  قانوف االجراءات ا١تدنية كاإلداريةمنو،  كما نص  024يف ا١تادة  11/13 القانوف العضوم رقم

                                                           
1 - FREDERIK C, «Droit public économique( source et principe, secteur public, régulation) », 
GUALINA Editeur, Paris 2005, p73. 

  .39، صمرجع سابق، رٛتوين موسى -2
سابقة الذكر:" نستنتج أف ا١تشرع فرض عرض منازعات السلطات  09يرل يف ىذا الشأف األستاذ عمار بوضياؼ حوؿ تفسَت ا١تادة  -3

ن ا٢تيئات ا١تركزية للدكلة، كالوزارات، كا٢تيئات العمومية الوطنية كاجمللس الشعيب الوطٍت ك٣تلس األمة كاجمللس االقتصادم كاالجتماعي كغَتىا م
الغرفة الوطنية للموثقُت كالغرفة الوطنية للمحضرين كغَتىا من ا٢تيئات الوطنية، كا١تنظمات ا١تهنية الوطنية مثل ا١تنظمة الوطنية للمحامُت ك 

جهة العمومية ذات الطابع الوطٍت، على أف ٣تلس الدكلة باعتباره جهة للقضاء االبتدائي كالنهائي كأكؿ كآخر درجة سواء بدعاكل اإللغاء ا١تو 
بة للقرارات الصادرة عن ذات اٞتهات ا١تذكورة أك دعاكل التفسَت"، عمار ضد القرارات الفردية كالتنظيمية، أك دعاكل فحص ا١تشركعية بالنس

ة بوضياؼ، ا١تعيار العضوم كإشكاالتو القانونية، دفاتر السياسة كالقانوف، دكرية دكلية متخصصة ٤تكمة يف القانوف كالعلـو السياسة، جامع
 .2011لسنة  05قاصدم مرباح كرقلة، عدد 

الصادرة يف  ،2011لسنة  43، ج ر عدد يف 2011جويلية  26ا١تؤرخ يف  11/13وف العضوم رقم من القان 02نصت ا١تادة  -4
، ا١تتعلق باختصاص 1998مام  30، ا١تؤرخ يف 98/01من القانوف العضوم  09كا١تتممة للمادة  ، ا١تعدلة08ص ،03/08/2011

الدكلة كدرجة أكُف كأخَتة، بالفصل يف دعاكل اإللغاء " ٮتتص ٣تلس  :03ص  ،1998لسنة  ٣37تلس الدكلة كتنظيمو كعملو، ج ر عدد
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على ٣تلس الدكلة ٮتتص يف القضايا اليت ٗتوؿ لو ٔتوجب نصوص  901/2كلو ضمنيا يف ا١تادة 
 خاصة .

لكن اإلشكاؿ الفعلي يف تكييف سلطات الضبط االقتصادم ضمن ىذه ا٢تيئات 
، كلو أف الفقو الغالب يضعها ضمن خانة ا٢تيئات العمومية الوطنية. 02 ة يف ا١تادةا١تذكور 

حيث يرل األستاذ زكاٯتية رشيد يف ىذا الشأف  أنو ال ٯتكن أف تدرج ىذه ا٢تيئات يف 
السلطات اإلدارية ا١تركزية كوف ىذه األخَتة عبارة عن ٣تموعة من ا٢تيئات اليت ٘تارس السلطة 

لغريب يف األمر ىو ا١توقف الذم اٗتذه ٣تلس الدكلة من خبلؿ تكييفو للجنة ، كا1التنفيذية
، ْتيث ال يقبل منح ىذه السلطات ىذه الصفة 2ا١تصرفية على أهنا ٔتثابة سلطة إدارية مركزية

، كإ٪تا 3لتعارضها مع طبيعتها.كما أنو ال ٯتكن تكييفها على أهنا من ا١تنظمات ا١تهنية ا٠تاصة
 .4يئات العمومية الوطنية كىي هبذا التكييف ٗتضع لرقابة ٣تلس الدكلةأدرجها ضمن ا٢ت

سابقة الذكر: " الفصل يف  02 كما ٕتدر اإلشارة أف مستجد الفقرة الثانية من للمادة
الدعاكل ا١تخولة لو ٔتوجب نصوص خاصة "، زاد تعقيدا كغموضا عندما ما كسعت ٣تاؿ 

لح " نصوص خاصة " كاليت يقصد هبا حىت اختصاص ٣تلس الدكلة من خبلؿ استعماؿ مصط
النصوص العادية، كهبذا تدخل سلطات الضبط نطاؽ اختصاص رقابة ٣تلس الدكلة على اعتبار 
أف النصوص ا١تنشئة ٢تذه السلطات ىي نصوص عادية، غَت أف قرار اجمللس الدستور قد أزاؿ 

عدـ التعارض مع  ، حُت فسر طبيعة النصوص ا٠تاصة شريطة5بعض الغموض يف ىذا الشأف
من الدستور اٟتاِف على اعتبار أف ا١تؤسس الدستورم قد حدد كيفية  172 ا١تادة ،153ا١تادة 

أم طبيعة القانوف الذم من خبللو  -منح االختصاص جمللس الدكلة دكف أف ٭تدد اختصاصاتو
                                                                                                                                                                          

الوطنية. كٮتتص كالتفسَت كتقدير ا١تشركعية يف القرارات اإلدارية الصادرة عن سلطات اإلدارية ا١تركزية كا٢تيئات العمومية الوطنية كا١تنظمة ا١تهنية 
  ." أيضا بالفصل يف القضايا ا١تخولة لو ٔتوجب نصوص خاصة

1 - ZOUAÏMIA Rachid, «Droit de la régulation économique», Op, cit, p163. 
"...إف الطعن اٟتاِف ا١توجو ضد مؤسسة إدارية مركزية، رفع أماـ ٣تلس الدكلة بسبب ٖتويل بعض الصبلحيات ا٠تاصة باحملكمة العليا  -2

 .2002مام  08، الصادر يف002129سابقا إُف ٣تلس الدكلة..."، أنظر قرار ٣تلس الدكلة رقم 
3 - ZOUAÏMIA Rachid, «Le régime contentieux des autorités administratives indépendantes en 
droit Algérien», Op, cit, p11. 

ماديو ليلى، تكريس الرقابة القضائية على سلطات الضبط ا١تستقلة يف التشريع اٞتزائرم، أعماؿ ا١تلتقى الوطٍت حوؿ سلطات الضبط  -4
 . 147؛ عشاش حفيظة، مرجع سابق، ص 273، ص2007، ؾ ح ، جامعة ّتاية، 23/24أياـ  تقلة يف اجملاؿ ا١تاِف ك االقتصادم،ا١تس

، ا١تتعلق ٔتراقبة مطابقة القانوف العضوم 2001جويلية  06، ا١تؤرخ يف 11ر.ـ د / 02أنظر أكثر تفصيل قرار ٣تلس الدكلة، الرأم رقم  -5
الصادرة يف  ،2011لسنة  43ج ر عدد يف ، 11/13العدؿ كا١تتمم بالقانوف العضوم رقم  98/01العضوم رقم  ا١تعدؿ كا١تتمم للقانوف

 .7إُف 4، ص 03/08/2011
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صوص ، كحىت يتم ٖتديد طبيعة ىذه الن-ٯتنح االختصاص جمللس الدكلة كفق القانوف العضوم
ا٠تاصة حىت تتبلءـ مع أحكاـ الدستور، يراعى شرطُت ٫تا: تطابق الطبيعة القانوين ٢تذه 
النصوص ا٠تاصة مع القانوف األصلي، ك أف يندرج موضوعو يف اختصاصات القانوف العضوم، 
ك٦تا سبق يتضح أف اجتهاد ٣تلس الدكلة يف ىذا الشأف يرل أف القوانُت ا١تؤسسة لسلطات 

ادم ليست مؤىلة ١تنح االختصاص جمللس الدكلة، ٢تذا كاف على ا١تشرع اٞتزائرم الضبط االقتص
 ٖتديد طبيعة تلك النصوص ا٠تاصة لتبليف الغموض السابق كاجتناب التعرض لبلنتقاد.

بالرجوع إُف معظم النصوص التأسيسية ا١تنشئة لسلطات الضبط  من جهة أخرل -     
د قرارات ىذه السلطات من اختصاص قاضي ٣تلس االقتصادم ٧تد بأف الطعوف ا١توجهة ض

كأكؿ كآخر درجة، لذا كاف لزاما حىت ٯتكن ادخلها ضمن نطاؽ اختصاص ىذا األخَت  الدكلة
أف تدمج ضمن ا٢تيئات العمومية الوطنية ، ١تعرفة مدل ٘تكنها من احتواء ىذا الصنف من 

طات اإلدارية ا١تركزية، كما ىو ، كمعو استبعاد كما أشرنا سابقا اعتبارىا من السل1السلطات
 .2الشأف يف رأيو السابق بشأف اللجنة ا١تصرفية

من منطلق التسليم بأف سلطات الضبط االقتصادم تقـو بوظيفة التنظيم ا١تلقاة أصبل 
على عاتق الدكلة، كذلك عن طريق إصدار القرارات نعتربىا إدارية كوف ىذه السلطات تندرج 

، فهي هبذه الصفة كما ٖتملو من ٦تيزات تكسيها الطابع 3ئحيةضمن من ٭توزكف السلطة البل
كألدؿ على  4اإلدارم يف أغلبها، ٬تعلها ٗتضع لرقابة القضاء اإلدارم عن طريق ٣تلس الدكلة

، ا١تتعلق بالنقد كالقرض كأحكاـ ا١ترسـو 03/115ذلك ما جاءت بو أحكاـ األمر رقم 
، ا١تتعلق ببورصة القيم ا١تنقولة يف أف 03/046 نوفا١تعدؿ كا١تتمم بالقا 93/10التشريعي رقم 

                                                           
1 - ZOUAÏMIA Rachid, «Le régime contentieux des autorités administratives indépendantes en 
droit Algérien», Revue Idara, nO 01/2005, p19. 
2-Conseil d’Etat, nO 2129, «Union Bank C/ Gouverneur de la banque d’Algérie », du 08/05/2000, 
www Conseil –état dz .org  

حوؿ زاينة آيت كازك،  دراسة نقدية يف سلطات الضبط االقتصادم) يف شرعية سلطات الضبط االقتصادم(، أعماؿ ا١تلتقى الوطٍت  -3
 . 352، ص2007، ؾ ح ، جامعة ّتاية، 23/24سلطات الضبط ا١تستقلة يف اجملاؿ ا١تاِف ك االقتصادم،أياـ 

 ، أعماؿ ا١تلتقى الوطٍت حوؿ سلطات الضبط ا١تستقلة يف اجملاؿ ا١تاِف ك االقتصادم،مفهـو السلطات اإلدارية ا١تستقلة، راشدم سعيدة -4
 . 415، ص2007، ؾ ح ، جامعة ّتاية، 23/24أياـ 

أعبله موضوع طعن  64، على ما يلي: " يكوف النظاـ الصادر كا١تنشور كما ىو مبُت يف ا١تادة 03/11من األمر رقم  65نصت ا١تادة  -5
 . باإلبطاؿ...أماـ ٣تلس الدكلة"

، على ما يلي: 2003ير فيربا17، ا١تؤرخ يف93/10، ا١تعدؿ كا١تتمم للمرسـو التشريعي رقم 04/03من القانوف  09نصت ا١تادة  -6
 ."...٬توز لطلب االعتماد أف يرفع طعنا باإللغاء ضد قرار اللجنة أماـ ٣تلس الدكلة، ...."

http://www/
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  COSOB   ك CMC اٞتهة القضائية اإلدارية ا١تختصة بالنظر يف الطعوف ا١تقدمة ضد أنظمة

 .1ىي ٣تلس الدكلة

عدة قرارات صادرة عن   كما كاف جمللس الدكلة فرصة للفصل يف الطعوف ا١تقدمة ضد
ره يف قضية ٤تافظ بنك اٞتزائر ضد يونُت بنك سلطات الضبط االقتصادم، كمثاؿ ذلك قرا

Union Bank  كما فصل يف طعن البنك اٞتزائرم الدكِف08/05/20002يف ،AIB   ضد
، كما 3اللجنة ا١تصرفية، ا١تتعلق بطلب إبطاؿ قرار اللجنة القاضي بتعُت متصرؼ إدارم مؤقت

 .4ضبط االقتصادمأف جمللس الدكلة العديد من القرارات الفصل يف قرارات سلطات ال
 :اختصاص المحاكم اإلدارية في ىذا المجاؿ-2

على أف ا١تعيار العضوم ىو الضابط يف  5إ ؽ إ ـ ك 800من حيث ا١تبدأ نصت ا١تادة 
ٖتديد اختصاص احملاكم اإلدارم كجهة للنظر يف مشركعية القرارات اإلدارية اليت تصدر عن 

كأكؿ درجة، مع بعض االستثناء الوارد يف ا١تادة أحدل ا٢تيئات ا١تذكورة فيها كطرؼ يف النزاع  
من نفس القانوف دكف النص على سلطات الضبط االقتصادم ضمن ىذا التحديد، ٦تا  802

                                                           
 . 113 ، صمرجع سابق،  فتوس خدكجة -1
بة ، ا١تتعلق ٔتراق23/12/1995، ا١تؤرخ يف95/07من النظاـ رقم  15...حيث أف ا١تدعية تلتمس التصريح بعدـ قانونية ا١تادة "  -2

 .الصرؼ، اليت ٗتوؿ لبنك اٞتزائر سحب صفة الوسيط ا١تعتمد لعمليات الصرؼ
لمادة ل حيث أف ا١تدعية تتمسك بأف ا١تقرر ا١تطعوف فيو يشكل عقوبة تأديبية  ٯتكن إصدارىا إال من طرؼ اللجنة ا١تصرفية كذلك تطبيقا 

 ..ب بعيب من عيوب ا١تشركعية..كبالتاِف مشو  ، ا١تتعلق بالنقد كالقرض،90/10من القانوف رقم  156
حيث أف ٣تلس النقد كالقرض يتمتع بصبلحيات من بينها إعداد األنظمة يف مسائل الصرؼ كاٗتاذ قرارات بتفويض السلطة يف مسائل تطبيق 

 تنظيم الصرؼ اليت يصدرىا كينظمها احملافظ.
نظيم الصرؼ، لكنو ملـز بتنفيذ القرارات ا١تتخذة من ٣تلس النقد حيث أنو يستخلص من ذلك أنو ال ٯتكن للمحافظ اٗتاذ قرارات يف مسائل ت

كالقرض حيث أف احملافظ كباٗتاذه مقرر السحب ا١تؤقت لصفة الوسيط ا١تمنوحة للمدعية فإنو ٕتاكز سلطتو كبالتاِف فإف مقرره مشوب بعيب 
 البطبلف".

، ففصل ٣تلس الدكلة بعدـ شرعية النظاـ يف قضية اٟتاؿ،  من كزير ا١تالية...لكن ا١تدعى عليو يتمسك بأف إبطاؿ نظاـ ال ٯتكن ا١تطالبة بو إال
، يونُت بنك ضد ٤تافظ بنك اٞتزائر، ٣تلة ٣تلس الدكلة 2000/ 05/ 08، مؤرخ يف 002138قرار رقم  مع بقائو ساريا دكف الغاء،

 .79-75، ص 2000، 06اٞتزائرم، عدد 
، 03ضد ٤تافظ بنك اٞتزائر، ٣تلة ٣تلس الدكلة اٞتزائرم، عدد  البنك اٞتزائرم الدكِف، 2003أفريل  11، مؤرخ يف 012101قرار رقم  -3

 . 135، ص 2003
 . 116 ، صمرجع سابق،  رٛتوين موسى -4
 من ؽ إ ـ إ على: " احملاكم اإلدارية ىي جهات الوالية العامة يف ا١تنازعات اإلدارية. 800نصت ا١تادة  -5
ْتكم قابل لبلستئناؼ يف ٚتيع القضايا ، اليت تكوف الدكلة أك الوالية أك البلدية أك إحدل ا١تؤسسات العمومية  ٗتتص بالفصل كأكؿ درجة،   

 23، الصادرة يف 21، يتضمن ؽ إ ـ إ، ج ر عدد 2008فرباير  25، ا١تؤرخ يف 08/09ذات الصبغة اإلدارية طرفا فيها."، القانوف رقم 
  .75، ص2008أبريل 
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يفسر عدـ إدراجها ضمن أشخاص القانوف العاـ، لكن الغرض من إنشاء احملاكم اإلدارية أهنا  
 .98/021ٔتوجب القانوف كجهات قضائية إدارية للقانوف العاـ يف ا١تادة اإلدارية 

بداية بادر ا١تشرع باٟتل بتعديل بعض النصوص التأسيسية لبعض سلطات الضبط يف 
ؽ إ ـ ك إ، بعدما كانت تنص على إمكانية الطعن يف  08/09ىذا الشأف مع صدكر القانوف 

اـ قراراهتا أماـ الغرفة اإلدارية على مستول اجملالس القضائية، إذ أصبحت تنص على الطعن أم
 . ٣04/03تلس الدكلة، كالبورصة القيم ا١تنقولة مع تعديل 

كما ٧تد سكوت بعض النصوص التأسيسية لسلطات الضبط االقتصادم عن ٖتديد 
أك أف ا١تصطلحات ا١تستعملة لتحديد اٞتهة  اٞتهة ا١تختص يف النظر يف الطعوف ضد قراراهتا

يل الزالت الغموض عنو، كما ٧تد يف ٭تتاج إُف تفسَت كٖتل 2ا١تختصة يشوهبا نوع من الغموض
 حاالت أخرل أحالة إُف القواعد العامة.

إف سكوت بعض النصوص ا١تنشئة عن ٖتديد اٞتهة القضائية ا١تختصة، كما ىو اٟتاؿ يف  - 
، ٬تعل ا١تتنازع يتوه بُت النصوص التأسيسية 3قانوف الكهرباء كتوزيع الغاز بواسطة القنوات

عن اٞتهة اليت يتوجو إليها يف حالة النزاع ٦تا يؤثر على مصلحة كالقواعد العامة للبحث 
، كىذا 4ا١تتعاملُت االقتصاديُت كيتناىف مع خصوصية ىذا اجملاؿ ٖتقيقا للفاعلية االقتصادية

بعكس النصوص اليت أحالت مباشرة إُف ٣تلس الدكلة ىذا االختصاص ٦تا سهلت على 
كعلى ىذا فإف ٤تاكلة االستئناس ٔتا جاءت بو القواعد  ا١تتقاضي معرفة اٞتهة القضائية ا١تختصة،

العامة يف قانوف اإلجراءات ا١تدنية كاإلدارية من أجل استنباط السند القانوين الذم من خبللو 
استجبلء اٞتهة القضائية ا١تختصة يف مواجهة سكوت ا١تشرع يف ىذا الشأف يف النصوص 

ؽ إ ـ ك إ اليت نصت على أف احملاكم اإلدارية  801/2ا١تنشئة لسلطات الضبط. ٖتديدا ا١تادة 
ٗتتص بدعاكل القضاء الكامل )دعاكل التعويض( اليت ترفع ضد الدكلة بالنسبة للتصرفات اليت 
تصدر عن بعض السلطات كسلطات الضبط االقتصادم، اليت ال تتمتع بالشخصية ا١تعنوية، 

                                                           
 .1998جويلية  01، الصادرة يف 37، يتعلق باحملاكم اإلدارية، ج ر عدد 1998مام  30، ا١تؤرخ يف 98/02القانوف رقم  -1
٧تد فيئو من سلطات الضبط االقتصادم أحكاـ النصوص التأسيسية ٢تا أشارت إُف قابلية الطعن يف قراراهتا التنظيمية مع السكوت عن  -2

 ، ا١تتعلق بالنقد كالقرض.03/11من األمر  65ا١تادة  اٞتهة ا١تختصة بذلك كمن ذلك ما أشارت اليو
 06، الصادرة يف 08، ج ر عدد  الكهرباء كتوزيع الغاز بواسطة القنوات، ا١تتعلق ب2002فيفرم  20، ا١تؤرخ يف 02/01القانوف رقم  -3

 .2002فرباير 
 . 51 ، صمرجع سابق،  رٛتوين موسى -4
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ؿ حوؿ تصنيفها ضمن أشخاص عكس اليت تتمتع هبا كاليت ترفع ضدىا، كالذم يثَت إشكا
 .1القانوف العاـ

أما الفقرة اليت تليها يف نفس ا١تادة سابقة الذكر تنص على أف احملاكم اإلدارية صاحبة 
االختصاص يف "القضايا ا١تخوؿ ٢تا ٔتوجب نصوص خاصة"، كعلى ىذا ٬تب إعادة النظر يف 

١تختصة بدعاكل التعويض يف أحكاـ النصوص التأسيسية للنص على أف احملاكم اإلدارية ىي ا
 قرارات سلطات الضبط االقتصادم اليت ينجر عنها ضرر با١تتعاملُت االقتصاديُت.

كأماـ ٤تاكلة تفسَت سكوت النصوص التأسيسية يف ٖتديد االختصاص، خاصة ما 
يتعلق منو بتكريس مبدأ حق ا١تطالبة بالتعويض عن الضرر الناٚتة عن قرارات تصدر عن مثل 

طات، كما ىو اٟتاؿ بالنسبة ١تا جاء يف قانوف ا١تياه كقانوف الكهرباء كتوزيع الغاز أك ىذه السل
بالنسبة لقانوف ا١تنافسة، فيما ما يتعلق باألضرار الناٚتة عن ىيئات إدارية كأصل عاـ ىو من 

 .2اختصاص احملاكم اإلدارية
األنظمة في مجاؿ للنظر في مشروعية ) العادي( االستثنائي : االختصاص القضائياثاني

 .الضبط االقتصادي
يقضي ا١تبدأ العاـ بأف القضاء اإلدارم ىو صاحب الوالية يف ا١تنازعات اإلدارية، فهو 
يستأثر هبذا االختصاص. لكن قد يرد استثناء على ىذا ا١تبدأ كىو الذم استلهمو ا١تشرع 

القضاء  بدؿباريس  اٞتزائرم من ا١تشرع الفرنسي حُت أعطى ىذا االختصاص حملكمة استئناؼ
، أين أقر ٣تلس الدكلة الفرنسي خركج ا١تشرع عن القاعدة التقليدية يف توزيع 3اإلدارم

. تربير ذلك أف القضاء العادم يف 4من أجل حسن تسَت إدارة العدالة االختصاص القضائي
صن فرنسا ٮتتص ببعض ا١تنازعات اإلدارية كفقا للفكرة التقليدية بأف القضاء العادم ىو ح

، كمعو خرج ا١تشرع 1، كألجل توحيد االجتهاد القضائي يف ٣تاؿ ا١تنافسة5اٟتريات الفردية

                                                           
نة تنظيم عمليات البورصة كمراقبتها، مذكرة ماجستَت، فرع القانوف العاـ، ٗتصص القانوف  العاـ السلطة القمعية للج، بن شعبلؿ كرٯتة -1

 . 129 ، ص2012لؤلعماؿ، ؾ ح، جامعة ّتاية 
 . 148عشاش حفيظة، مرجع سابق، ص  -2
بط الربيد كا١تواصبلت، مذكرة قورارم ٣تدكب، سلطات الضبط يف اجملاؿ االقتصادم) ٞتنة تنظيم كمراقبة عمليات البورصة كسلطة الض -3

 . 166، ص 2009/2010ماجستَت، ؾ ح، جامعة تلمساف، السنة اٞتامعية 
4 - C cons., no 86/224 DC du 23 février 1987, « la bonne administration de la Justice », 
www.legifrance.gouv.fr/ 

 . 120حنفي عبد اهلل، مرجع سابق، ص  -5
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كقانوف عادم رقابة القضاء العادم   03/03، حينما أقر األمر 2اٞتزائرم بدكره عن ا١تألوؼ
٦تثبل يف الغرفة التجارية جمللس قضاء اٞتزائر العاصمة، عندما أخضع قرارات ٣تلس ا١تنافسة  

يف ٣تاؿ الضبط االقتصادم أماـ جهة قضائية تنتمي للقانوف ا٠تاص كليس  3ة إداريةكسلط
للقانوف العاـ، رغم أف ا١تادة االقتصادية من جهة تعترب ضابط يف توزيع االختصاص بُت القضاء 
اإلدارم كالقضاء العادم. كما أهنا من جهة أخرل تعترب معيارا لفتح اجملاؿ أماـ جهات أخرل 

، كهبذا الشكل ال ٯتكن اعتبار ا١تعيار االقتصادم حاٝتا يف ة للمصلحة االقتصاديةذلك مراعا
، كعلى ىذا التقليد الذم أخذ بو ا١تشرع اٞتزائرم أكجدت استثناءا 4توزيع االختصاص القضائي

ؽ إ ـ إ، َف يبدم اجمللس الدستورم رأيا يف ىذا الشأف رغم  802ك  801جديدا لنص ا١تادة 
فًتض أف يعود جمللس الدكلة حسب أحكاـ القانوف العضوم الذم ٭تدد أف االختصاص ي

اختصاص ىذا األخَت كأصل، كيف ذلك تعديا على مبدأ تدرج القواعد القانونية ىذا من جهة 
كمن جهة أخرل ٧تد ا١تشرع اٞتزائرم يف النصوص ا١تنظمة جملاؿ ا١تنافسة، زاكج االختصاص 

يث جعل اٞتهة القضائية للنظر يف قرارات ٣تلس ا١تنافسة القضائي لنفس اٞتهة مصدرة القرار ح
فيما يتعلق ٔتجاؿ ا١تمارسات ا١تقيدة للمنافسة يكوف الطعن ضدىا أماـ الغرفة التجارية جمللس 

كهبذا  ،6، بينما القرارات ا١تتعلقة برفض التجميع ينظر فيها ٣تلس الدكلة5قضاء اٞتزائر العاصمة
زائرم أف قرارات رفض للتجميع اليت ٮتتص ٣تلس الدكلة الفرنسي يف التقليد َف ينتبو ا١تشرع اٞت

                                                                                                                                                                          
1  - Considérant 17 : «que, si le conseil de la concurrence, organisme administratif , est appelé a 
jouer un rôle important dans l’application de certains règles relatives au droit de la concurrence, il 
n’en demeure pas moins que le juge pénale participe également a la répression des pratiques 
anticoncurrentielles …des titres divers le juge civile ou commerciale est appelé a connaitre 
d’action en responsabilité ou en nullité fondée sur le droit de la concurrence ; que la loi présente 
examiné tend a unifier sous autorité de la cour de cassation  ensemble de ce contentieux spécifique 
a supprimer des divergences que pourraient apparaitre dans l’application et dans interprétation du 
droit de la concurrence », C cons., n0 86/224 DC du 23 février 1987, Op, cit.  

١تعرفة مربرات منح اختصاص القضاء العادم بدؿ اإلدارم يف منازعات قرارات ٣تلس ا١تنافسة، موساكم ظريفة، مرجع أنظر أكثر تفصيل  -2
 . 64سابق، ص 

، ا١تتعلق با١تنافسة ، ا١تؤرخ 03/03من األمر رقم  23كيف ا١تشرع اٞتزائرم صراحة ٣تلس ا١تنافسة بأنو: سلطة إدارية من خبلؿ ا١تادة  -3
 36، ج ر عدد 2008يونيو  25، ا١تؤرخ يف 08/12ٔتوجب القانوف  .ا١تعدؿ كا١تتمم2003لسنة  43، ج ر عدد  2003جويلية  19يف

  .2008لسنة 
4- - ZOUAÏMIA Rachid  «le régime contentieux……  », op,cite, p 35/36. 

  ، ا١تتعلق با١تنافسة، مرجع سابق.03/03من األمر رقم  63أنظر ا١تادة  -5
، ا١تتعلق با١تنافسة، ا١ترجع 03/03الفقرة األخَتة" ٯتكن الطعن يف قرار رفض التجميع أما ٣تلس الدكلة " ، األمر رقم  ١19تادة تنص ا -6

  السابق.
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النظر يف الطعوف ضدىا ىي قرارات تصدر عن الوزير ا١تكلف باالقتصاد ال على ٣تلس ا١تنافسة  
 .1كما ىو اٟتاؿ يف التشريع اٞتزائرم

 الفرع الثاني:نطاؽ الرقابة القضائية على منازعات مشروعية األنظمة في مجاؿ الضبط
 .االقتصادي

يف إطار أداء سلطات الضبط االقتصادم للوظيفة الضبطية تصدر عنها قرارات، ال 
، على ٬2تب أف تكوف مشوبة بعيب عدـ الشرعية، تبلفيا لتعسف استعماؿ السلطة منها

ضوئها يتحدد نطاؽ رقابة مشركعيتها يف ٣تاؿ الضبط االقتصادم ْتسب طبيعة كنوعية الطعن 
لى ىذه القرارات، اليت تتوزع بُت التماس الطاعن إلغاء القرار كيكوف القاضي القضائي ا١تسلط ع

ىنا ٔتثابة قاضي ا١تشركعية )دعول اإللغاء( أك التماسو التعويض عن األضرار الناٚتة التصرفات 
 ا١تادية كالقانونية ٢تذه السلطات كيكوف القاضي ىنا قاضي القضاء الكامل، )دعول ا١تسؤكلية(.

  .الؿ دعوى اإللغاءأوال:من خ
دعول اإللغاء ىي دعول ضد قرار إدارم، يدعي صدكره مشوبا بعيب من عيوب عدـ 
ا١تشركعية، فهي هتدؼ إُف ٥تاصمة قرار إدارم معيب، بقصد التوصل إُف إلغائو كينحصر دكر 
القاضي يف التحقق من عدـ ا١تشركعية كمىت ثبت لو كجود ىذا العيب، قضى بإلغاء القرار 

، كما 3وف فيو، ْتكم ال يقتصر أثره على رافع الدعول، كلكنو يسرم يف مواجهة الكافةا١تطع
أف ىذه القرارات اإلدارية تتخذ ٔتناسبة ٦تارسة امتيازات السلطات العامة ا١تعًتؼ هبا لئلدارات 

، كمن مت فإف الطعوف ا١تقدمة ضد ىذه القرارات يف ىذا اجملاؿ ىي طعوف باإللغاء 4التقليدية
اكز السلطة ٗتضع للقواعد العامة حيث ينظر فيها قاضي الشرعية من جهتُت، أك٢تما لتج

 .5الشرعية ا٠تارجية للقرار كثانيها الشرعية الداخلية للقرار
فمجلس النقد كالقرض يصدر أنظمة لوضع نصوص قانونية موضع التطبيق مثل الوزير 

وف، فتكوف األعماؿ اليت يقـو هبا اجمللس األكؿ ٘تاما عند ٦تارسة صبلحياتو يف ٣تاؿ تطبيق القان
                                                           

 . 131رٛتوين موسى، مرجع سابق، ص  -1
، ، رجع سابقبالتعديل الدستورم، ا١تتعلق 16/01رقم  القانوف" ،  يعاقب القانوف على التعسف يف استعماؿ السلطة"  24تنص ا١تادة  -2

  .09ص 
خالد خبلؼ، الرقابة القضائية على أعماؿ سلطات الضبط ا١تستقلة، مذكرة ماجستَت يف القانوف العاـ، ٗتصص القانوف العاـ لؤلعماؿ،  -3

 . 95، ص 2012جامعة ٤تمد الصديق بن ٭تي، جيجل، 
 . 128رضواين نسيمة، مرجع سابق، ص  -4
 . 216سلطات الضبط االقتصادم يف القانوف اٞتزائرم، مرجع سابق، ص  بوٚتلُت كليد، -5
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، كعليو 1تعبَتا عن ٦تارسة صبلحيات السلطة العامة ا١تعًتؼ هبا للسلطات اإلدارية التقليدية
يتحدد نطاؽ اختصاص القضاء اإلدارم فيما ٮتص أنظمة اجمللس بإلغاء ىذه األنظمة، عندما 

القرار اإلدارم ال يكوف مشركعا  ألنو من ا١تعركؼ أف ،2يتنب لو عدـ مشركعية نظاـ معُت
كمنتجا آلثاره، إال ْتضور كافة أركانو كَف يشبها عيب فيها كإال يكوف باطبل. أما فيما يتعلق 
نطاؽ رقابة القضاء اإلدارم على أنظمة ٞتنة البورصة، فأحكاـ النصوص التأسيسية أشارت إُف 

لدل فهي ٖتتمل ٥تتلف الطعوف، الطعن القضائي دكف ٖتديد نوع ىذا الطعن، هبذه الصياغة، 
 .3لتشمل رقابة القاضي على إلغاء القرار كتفسَته كفحص مشركعيتو

على سبيل ا١تثاؿ تناط سلطات الضبط االقتصادم ّتملة من االختصاصات ألجل 
٦تارسة مهامها تبٌت على قواعد موضوعية كإجرائية شكلية ٤تددة ٬تب عليها احًتامها  كإال 

ختصاص، عمليا قاـ ٣تلس الدكلة يف إطار ٦تارستو للرقابة يف ىذا خوصمت لعيب عدـ اال
اجملاؿ، بإلغاء بعض القرارات ا١تتعلقة ٔتجلس النقد كالقرض، ككذلك بعض القرارات الصادرة 

،   08/125من األمر  14، ككذلك ٥تالفة ٣تلس ا١تنافسة ألحكاـ ا١تادة 4عن اللجنة ا١تصرفية
من ٞتنة اإلشراؼ على التأمينات، كالوزير ا١تكلف با١تالية ّتملة كما أناط قانوف التأمينات كل 

من االختصاصات بشأف توقيع عقوبات على شركات التامُت أك إعادة التأمُت كفركع شركات 
التأمُت األجنبية، ككل تعد على االختصاص يعترب عيب عدـ االختصاص، كبالتاِف يكوف ٤تل 

 .6دعول اإللغاء على ىذا األساس

                                                           
عبد اٟتق قرٯتس، مراقبة القضاء اإلدارم ١تشركعية عمل السلطات اإلدارية ا١تستقلة: حالة ٣تلس النقد كالقرض، تعليق على القرار رقم  -1

 . 234، ص 3006، مارس 03"، ٣تلة االجتهاد القضائي، عدد 08/05/2003، الصادر يف 2138
ينعقد نطاؽ اختصاص ٣تلس الدكلة يف النظر يف الدعاكل ا١ترفوعة ضد قرارات سلطات الضبط االقتصادم كمنها ٣تلس النقد كالقرض،  -2

لتقى أعماؿ ا١تليلى، تكريس الرقابة القضائية على سلطات الضبط ا١تستقلة يف التشريع اٞتزائرم،  كال ٯتلك القاضي إال باٟتكم بإلغائو، ماديو
 . 278، مرجع سابق، ص 23/24الوطٍت حوؿ سلطات الضبط ا١تستقلة يف اجملاؿ ا١تاِف ك االقتصادم،أياـ 

 . 116فتوس خدكجة، مرجع سابق، ص  -3
، يونُت بنك ضد ٤تافظ بنك 27/02/2001كالثاين يف  08/05/2000أنظر  تطبيق ذلك يف قرارا  جمللس الدكلة، األكؿ ا١تؤرخ يف  -4

  اٞتزائر.
قرارات ٣تلس ا١تنافسة ال تصح إال باكتماؿ النصاب القانوين احملدد بثمانية أعضاء على األقل، ك٥تالفة ىذه اإلجراءات يستدعى إلغاء  -5

  القرار الصادر لعدـ ا١تشركعية.
 25، ا١تؤرخ يف 95/07مر ، من األ241، معدلة كمتممة للمادة 2006فرباير  20، ا١تؤرخ يف 06/04من القانوف رقم  47أنظر ا١تادة  -6

 ،  ا١تتعلق بالتأمينات. 12/03/2006، الصادرة يف15، ج ر عدد1995يناير 
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 .:من خالؿ دعوى المسؤوليةثانيا
تقـو دعول ا١تسؤكلية على ثبلثة أركاف ىي ا٠تطأ كالضرر كالعبلقة السببية بينهما، 
فصدكر قرارا إدارم ٥تالفا للقانوف عن طريق ا٠تطأ، ٯتنح للشخص للمتضرر من خبللو حق 

لقاضي سلطة ا١تطالبة بالتعويض ٞترب الضرر. كهبذا تعترب دعول التعويض كسيلة قانونية ٘تنح ل
تعديل القرار اإلدارم غَت ا١تشركع عكس دعول اإللغاء اليت تنصب على إبطاؿ القرار اإلدارم 

. مع تشاهبهما يف تكريسهما معا للقواعد العامة ا١توضوعية كاإلجرائية ا١تتعلقة با١تنازعات 1فقط
 .2اإلدارية للسلطات اإلدارية

يأخذ ٔتبدأ ازدكاجية القضاء للنظر يف  من منطلق أف ا١تشرع يف كل من فرنسا كاٞتزائر
الدعول يف ٣تاؿ الضبط االقتصادم، ففي نطاؽ اختصاص دعول ا١تسؤكلية إمكانية رفع 
دعول ا١تسؤكلية أماـ القضاء اإلدارم أك القضاء العادم، لكن ا١تفارقة بينهما أف سلطات 

ا١تشرع اٞتزائرم يعًتؼ  الضبط االقتصادم يف فرنسا ال يعًتؼ ٢تا بالشخصية ا١تعنوية، بينما
لبعضها بذلك، كعلى ضوء ذلك تتحدد اٞتهة اليت تتحمل ا١تسؤكلية عن األخطاء ا١ترتكبة يف 
ىذا اجملاؿ، كبالتاِف فدعاكل ا١تسؤكلية توجو ضد الدكلة يف فرنسا على خبلؼ ا١تشرع اٞتزائرم 

د كل من ا١تشرع ك ، كما يشرط جسامة ا٠تطأ لقياـ ا١تسؤكلية يف فرنسا، كما ٧ت3يف أغلبها
اجتهاد القضائي يف ىذه األخَتة فصل بشأف نطاؽ االختصاص القضائي يف ٣تاؿ الطعوف 
با١تسؤكلية ضد قرارات سلطات الضبط االقتصادم كخصوصا تلك اليت مسها ٖتويل 
االختصاص القضائي لصاٌف القضاء العادم، إال أف ا١تشرع اٞتزائرم عرب ٥تتلف النصوص 

الضبط َف ٭تدد ال طبيعة الطعوف ا١توجهة ضد قراراهتا كال اٞتهة ا١تختصة يف  ا١تنشئة لسلطات
 .٣4تاؿ دعول القضاء الكامل

األصل أف دعاكل ا١تسؤكلية تعترب جزءا من دعاكل القضاء الكامل اليت تدخل ضمن 
ـ من ؽ إ ـ إ، أين ترفع دعول التعويض أما 801اختصاص احملاكم اإلدارية، بالرجوع إُف ا١تادة 

احملكمة اإلدارية باٞتزائر العاصمة كمحل إقامة ىذه السلطات، على أساس أف دعول التعويض 

                                                           
أعماؿ ا١تلتقى الوطٍت حوؿ سلطات الضبط ليلى، تكريس الرقابة القضائية على سلطات الضبط ا١تستقلة يف التشريع اٞتزائرم،  ماديو -1

 . 278، مرجع سابق، ص 23/24أياـ  ا١تستقلة يف اجملاؿ ا١تاِف ك االقتصادم،
 . 217بوٚتلُت كليد، سلطات الضبط االقتصادم يف القانوف اٞتزائرم، مرجع سابق، ص  -2
 . ٣تلس النقد كالقرض ال يتمتع بالشخصية ا١تعنوية، فما يسببو من أضرار، فإف الدكلة ىي من ٘تثلو -3
 . 218، مرجع سابق، صبوٚتلُت كليد، سلطات الضبط االقتصادم يف القانوف اٞتزائرم -4
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٘تارس بصفة مستقلة عن دعول اإللغاء اليت ترفع أماـ ٣تلس الدكلة، ك لتبليف ما يثار يف ىذا 
الشأف من مشاكل فإنو من الضركرم مواكبة ا١تشرع ١تا ٭تدث يف احمليط ا١تؤسسايت للدكلة من 

بلؿ سد الفراغات القانونية يف ىذا الشأف كتكريس معيار عضوم حقيقي يدرج ىذه خ
 السلطات ضمنو.

يف نطاؽ اختصاص القضاء العادم، للوىلة األكُف يتبادر للدىن فيما يتعلق بدعول 
ا١تسؤكلية اإلدارية التسليم أهنا ٣تاؿ ٤تجوز للقضاء اإلدارم كحده، اعتبارا بأف اٟتكم بالتعويض 

ضرار الناٚتة عن تصرفات سلطات الضبط االقتصادم من اختصاص القضاء اإلدارم عن األ
من حيث األصل، كال ٮتتص ٣تلس قضاء اٞتزائر العاصمة سوا بإلغاء أك تعديل قرارات ٣تلس 

 ، إعماال لضوابط توزيع االختصاص القضائي التقليدية.1ا١تنافسة على سبيل االستثناء
افسة قرارا كيتم إلغاؤه من طرؼ الغرفة التجارية جمللس فمثبل حينما يصدر ٣تلس ا١تن

قضاء اٞتزائر العاصمة لتجاكز السلطة، فإف الطرؼ ا١تتضرر من إلغاء ىذا القرار لو رفع دعول 
تعويض ضد ٣تلس ا١تنافسة لتمتعو بالشخصية القانونية، لكن َف  ٭تسم ا١تشرع  يف ٖتديد جهة 

١تنافسة، ٦تا ٬تعل ا١تتضرر يرفع دعول إلغاء أماـ ٣تلس النظر يف دعاكل ا١تسؤكلية ضد ٣تلس ا
قضاء اٞتزائر بداية، يليها رفع  دعول تعويض أماـ احملكمة اإلدارية. ٦تا قد يفضي إُف تناقض 
يف القرارات القضائية يف نفس القضية كمن األحسن لتبليف ىذا التناقض تتوُف اٞتهة ا١تختصة 

، 2نافسة اٟتكم يف طلبات التعويض عن األضرار الناٚتة عنهايف دعول اإللغاء لقرارات ٣تلس ا١ت
توحيدا لبلختصاص كضمانا ٟتقوؽ ا١تتقاضُت كمعو توحيد االجتهاد القضائي يف ىذا اجملاؿ، 

، غَت أف األستاذ 3كىذا ما كرسو ا١تشرع اٞتزائرم يف التشريع كالتنظيم ا١تعموؿ بو يف ىذا اجملاؿ
ة امتناع ٣تلس ا١تنافسة عن إصدار قرارات تتعلق  با١تمارسات زكاٯتة رشيد أثار إشكالية حال

ا١تقيدة للمنافسة من شأهنا أف تشكل ضرر من ىذه ا١تمارسات، كوف اجمللس َف يتدخل 
بإصدار قرارات يف ا١توضوع تؤسس عليها ا١تطالبة بالتعويض، خبلفا ١تا ىو معموؿ بو يف 

 .4القضاء يف فرنسا

                                                           
 . ٤344تمد الشريف كتو، مرجع سابق، ص -1
 . 345ا١ترجع السابق، ص -2
 . ، ا١تتعلق با١تنافسة03/03من األمر  48أنظر ا١تادة  -3
 . 133خالد خبلؼ، مرجع سابق، ص -4
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 .ية والتباين للمنازعات في مجاؿ الضبط االقتصاديالمطلب الثاني:طابع الخصوص
تكتسي ا١تنازعات يف ٣تاؿ الضبط االقتصادم خصوصية، ٕتعلها ٗتتلف عن تلك 
ا١تتبعة أماـ ا٢تيئات اإلدارية األخرل، سواء تعلق األمر بالطابع االستثنائي كا١تتباين لئلجراءات 

التأسيسية ٢تا، )الفرع األكؿ(، كما  القضائية من سلطة ألخرل أين نلتمسو من خبلؿ النصوص
أف الطابع االستثنائي كا١تتذبذب يسرل على اآلثار ا١تًتتبة على رفع الدعاكل يف ىذا اجملاؿ، 

 )الفرع الثاين(.
 .الفرع األوؿ: من ناحية اإلجراءات المتبعة في مجاؿ الضبط االقتصادي

٣تاؿ الضبط االقتصادم ٗتتلف اإلجراءات القضائية ا١تتبعة أماـ سلطات الضبط يف 
عن ىو معموؿ بو أماـ ا٢تيئات اإلدارية الكبلسيكية، حيث َف يتبٌت ا١تشرع اٞتزائرم موقفا 
موحدا يف ىذا الشأف، كيتجلى تتباين األنظمة اإلجرائية كخصوصية طابعها فيما يتعلق 

 ل.باألحكاـ ا١تعموؿ هبا يف التظلم اإلدارم ا١تسبق، كمن ناحية مواعيد رفع الدعو 
 .أوال:من ناحية التظلم اإلداري المسبق

، الشخص ا١تتضرر 08/091خَت ا١تشرع اٞتزائرم يف  قانوف اإلجراءات ا١تدنية كاإلدارية   
من عدمو إال إذا نص القانوف على  2من القرار اإلدارم بُت ٦تارسة حقو يف التظلم اإلدارم

ِف أصبح التظلم شرطا غَت جوىرم خبلؼ ذلك قبل رفع الدعول أماـ القضاء اإلدارم، كبالتا
طبقا للقواعد العامة، لكن ا١تبلحظ أف سلطات الضبط االقتصادم أنشئت بعضها يف ضل 

 كبعضها اآلخر يف ضل القانوف اٞتديد. 3قانوف اإلجراءات ا١تدنية القدًن

                                                           
بالقرار اإلدارم، تقدًن تظلم إُف اٞتهة  ، ا١تتعلق ؽ إ ـ إ، مرجع سابق، " ٬توز للشخص ا١تعٍت08/09من القانوف رقم  830نصت ا١تادة  -1

 اإلدارية مصدرة القرار....".
أماـ جهة إدارية يطلب فيها من ىذه األخَتة مراجعة عملها ٤تل  -ا١تتظلم -ىو إجراء كرسو القانوف، يقـو بو صاحبو التظلم اإلداري: -2

ة إجراء أكِف سابق ينصب على قرارا إدارم أك تصرؼ منها التظلم أك اٟتصوؿ على تعويض بسبب ضرر ناتج عن نشاطها، كىو هبذه الصف
ة، كحىت يف قبل الشركع يف مقاضاهتا. تربز أ٫تيتو يف انو ٯتنح األشخاص ا١تعنية إمكانية التوضيح يف إطار إجراء منظم، كٯتكن ا١تساكاة يف ا١تعاٞت

ر اللجوء إُف القاضي أمر هنائي كضركرم فإف ا١تنازعات تصبح أكثر حالة التأكيد على القرار األكؿ يكونوف أكثر علما باألسباب، كإذا كاف أم
اؿ صفاء كبساطة كسهولة للمعاٞتة أماـ القاضي، عيساكم عز الدين، الرقابة القضائية على السلطة القمعية للهيئات اإلدارية ا١تستقلة يف اجمل

، ٗتصص القانوف، ؾ ح ع س، جامعة  .315، ص 18/03/2015تيزم كزك،  االقتصادم، أطركحة دكتوراه يف العلـو
، 08/07/1966، ا١تؤرخ يف 66/154من األمر رقم  275التظلم اإلدارم إجبارم كشرط جوىرم لقبوؿ الدعول يف ظل حسب ا١تادة  -3

ء عوض التظلم بإجرا 90/23ك يف القانوف  86/01، معدؿ كمتمم بالقانوف 1966لسنة  47يتضمن قانوف اإلجراءات ا١تدنية، ج ر عدد
 ، ) ا١تلغى(.01/05معدؿ كمتمم بالقانوف القانوف  الصلح يف دعاكل اإللغاء أماـ الغرؼ اإلدارية باجملالس القضائية، ىذا األخَت
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تطبيقا إلجراء التظلم اإلدارم ا١تسبق يف الطعوف باإللغاء يف ٣تاؿ الضبط االقتصادم 
ا١تشرع َف يشر لو صراحة يف النصوص ا٠تاصة ا١تنشئة ٢تا كسكت عنو، خبلفا ١تا ىو ٧تد 

معموؿ بو يف القواعد العامة. ٦تا يدؿ على أف ليس ىناؾ خركجا عن ىذه القواعد فيما يتعلق 
، غَت أف إتاه ٣تلس الدكلة جاء ٥تالفا يف قراره 1بالتظلم عمبل بقاعدة " ال استثناءا إال بنص"

ضد ٤تافظ بنك اٞتزائر بشأف طعن  AIB، ا١تتعلق بقضية بنك اٞتزائر ا٠تارجي0121012رقم 
مقدـ ضد قرار اللجنة ا١تصرفية، بتعُت متصرؼ إدارم مؤقت لدل البنك اٞتزائرم، حُت خرؽ 

من ؽ إ ـ القدًن،  كوف ىذا الطعن يدخل يف إطار ا١تادة  ٣275تلس الدكلة أحكاـ ا١تادة 
ا١تتعلق ٔتجلس النقد كالقرض كقتها، كوهنا َف تنص عن إجراء التظلم ، 90/10 من القانوف146

يـو ٦تا ٬تعلها ٗترج عن  60اإلدارم ا١تسبق، كأهنا تشرط فقط أف يرفع ىذا الطعن يف أجل
القواعد ا١تعموؿ هبا يف اإلجراءات كاآلجاؿ، فا١تشرع ىنا كضع استثناء على اآلجاؿ، الذم ىو 

النص عليو صراحة، دكف استبعاد صريح للتظلم اإلدارم، لدل ىنا ، ب3شهراف من تاريخ التبليغ
ٯتكن إعماؿ مبدأ " ا٠تاص يقيد العاـ" فيما يتعلق باآلجاؿ، بينما ما يتعلق ب التظلم نلجأ 

 إُف إعماؿ آلية اإلحالة على القواعد العامة لعدـ كجود نص.
سبق أف التسبيب  حكم ٣تلس الدكلة  يف ىذا الشأف جاء بغَت ذلك، حيث يفهم ٦تا 

ا١تعتمد يف اٟتكم ربط اآلجاؿ بالتظلم، ْتيث كلما كضع استثناء على القواعد العامة ا١تتعلقة 
ٔتواعيد الطعن فإف شرط التظلم اإلدارم ا١تسبق ال ٯتكن تطبيقو كيستبعد، أما إذا نص ا١تشرع 

 . 4ا على نفس ا١تواعيد ا١تنصوص عليها يف ؽ إ ـ، فالتظلم اإلدارم يكوف كجوبي
منو  830أحالت إُف تطبيق ا١تادة  اليت 907لكن مع أحكاـ ؽ إ ـ إ اٞتديد يف ا١تادة 

غَت أنو كمع التعديل  5يف ىذا الشأف، أزالت ىذا اإلشكاؿ مع اإلشارة للتظلم الوالئي فقط

                                                           
ا١تلتقى الوطٍت حوؿ سلطات الضبط ا١تستقلة يف ، ليلى، تكريس الرقابة القضائية على سلطات الضبط ا١تستقلة يف التشريع اٞتزائرم،  ماديو -1

، فتوس 142، رضواين نسيمة، مرجع سابق، ص 274، مرجع سابق، ص 2007مام  23/24ّتاية أياـ  ،االقتصادم كا١تاِف اجملاؿ
 . 117خدكجة، مرجع سابق، ص 

ضد ٤تافظ  AIBاٞتزائر ا٠تارجي ، بنك01/05/2003ا١تؤرخ يف  ،012101رقم القضية  أنظر  تطبيق ذلك يف قرارا  جمللس الدكلة -2
  .135/138، ص 2003، لسنة 03من معو، ٣تلة ٣تلس الدكلة، عددك  بنك اٞتزائر

 . ، معدؿ كمتمم، ا١تتعلق ؽ إ ـ66/154من األمر  280أنظر ا١تادة  -3
 . 143رضواين نسيمة، مرجع سابق، ص  -4
القرار ا١تعيب: إما بسحبو، أك : "التظلم الذم يقدـ إُف اٞتهة مصدرة القرار مطالبا إياىا أف تعيد حساباهتا بالنظر يف التظلم الوالئي -5

ٛتد تعديلو، أك إلغاؤه، كٔتعٌت آخر: ىو التماس يقدـ إُف من صدر عنو القرار ا١تشكو منو، كيطالب فيو اإلدارة بدراسة فرارىا كمراجعتو"، أ
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، برز إشكاؿ آخر حُت يفهم منو أف ا١تشرع اشًتاط التظلم 03/11الذم جاء بو األمر 
يف اشًتاطها أنو ال ٯتكن الطعن أماـ ٣تلس الدكلة يف القرارات  87يف ا١تادة  اإلدارم ضمنيا

" إال بعد قرارين بالرفض" كال  85، 84ك 82اليت يتخذىا ٣تلس النقد كالقرض، ٔتوجب ا١تواد 
٬توز تقدًن الطلب الثاين إال بعد مضي أكثر من عشرة أشهر من تبليغ رفض الطلب األكؿ، 

لة رفض الًتخيص بإنشاء بنك أك أم مؤسسة مالية ٭تكمها القانوف كيعٍت ذلك أنو يف حا
اٞتزائرم، أك بفتح مكاتب ٘تثيل للبنوؾ األجنبية أك بفتح فركع يف اٞتزائر للبنوؾ كا١تؤسسات 

ك٦تا سبق  1ا١تالية األجنبية، ٬تب أف يقدـ تظلم للمجلس بطلب ثاف بعد مضي عشرة أشهر
 ،0066142سبق كٕتسد ىذا يف قرار جمللس الدكلة رقم ككأف ا١تشرع يستوجب تظلم إدارم م
حُت فتح النص الباب أماـ  3من قانوف ا١تنافسة 21 كعلى نفس ا١تنواؿ ما جاء يف ا١تادة

أصحاب التجمعات اليت مت رفضها من قبل ٣تلس ا١تنافسة بتقدًن طلب الًتخيص هبا إُف 
ة قرار ٣تلس ا١تنافسة كبالتاِف منح اٟتكومة، كاليت تعد ٔتثابة تظلم إدارم للحكومة ٔتخالف

 .4الًتخيص
ا١تبلحظة العامة فيما يتعلق ٓتصوصية التظلم اإلدارية ا١تسبق يف ٣تاؿ الضبط 

صادر يف ىذا اجملاؿ أك القرارات الفردية خاصة  -األقل خطورة -االقتصادم سواء كاف تنظيم
يقتضي السرعة كالفاعلية كاٟتياد نظر العقابية منها،  فهو ال يتبلءـ مع ىذا اجملاؿ الذم بطبيعتو 

                                                                                                                                                                          

الطماكم، النظرية ؛ سليماف 104، ص 2011يوسف ٤تمد علي، التظلم اإلدارم يف ضوء الفقو كالقضاء، دار اٞتامعة اٞتديدة، مصر، 
 .19ص 1991، دراسة مقارنة، دار الفكر اٞتامعي، 06العامة للقرارات اإلدارية، ط

، ـ 2016، لسنة 12منصور داكد، الرقابة القضائية على منازعات شرعية قرارات سلطات ضبط النشاط االقتصادم، ٣تلة ا١تفكر، عدد  -1
؛ منصور داكد، اآلليات القانونية لضبط النشاط 172دكب، مرجع سابق، ص ، قورارم ٣ت568ع ؽ إ، ا١تركز اٞتامعي تسمسيلت، ص 

 . 348االقتصادم يف اٞتزائر، مرجع سابق ص 
، لسنة ٣06تلة ٣تلس الدكلة، عدد، 12/10/2001ا١تؤرخ يف  ،006614رقم القضية  أنظر تطبيق ذلك يف قرارا  جمللس الدكلة -2

  ، منشورات الساحل، اٞتزائر.2004
، ا١تتعلق با١تنافسة: " ٯتكن أف ترخص اٟتكومة تلقائيا، إذا اقتضت ا١تصلحة العامة ذلك، أك 03/03رقم  من القانوف  21ا١تادة  نصت -3

زير بناءا على طلب من األطراؼ ا١تعنية، بالتجميع الذم كاف ٤تل رفض من ٣تلس ا١تنافسة، كذلك بناء على تقرير الوزير ا١تكلف بالتجارة كالو 
 و القطاع ا١تعٍت بالتجميع".الذم يتبع

ا١تلتقى الوطٍت حوؿ سلطات الضبط ا١تستقلة يف اجملاؿ ، أكباية مليكة، تكريس اختصاص منح االعتماد لدل السلطات اإلدارية ا١تستقلة -4
 .211، مرجع سابق، ص 2007مام  23/24ّتاية أياـ  االقتصادم كا١تاِف،
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، ٢تذا أظم كجهة 1ٟتساسية اجملاؿ كأ٫تيتو كارتفاع ا١تخاطر فيو خبلفا لتربيراتو يف النظرية العامة
 .2نظرم يف ىذا الشأف ألستاذم عيساكم عز الدين

 .ثانيا:من ناحية ميعاد رفع الدعوى
قتصادم عما ىو معموؿ بو يف يظهر جليا تدبدب ا١تواعيد القضائية يف ٣تاؿ الضبط اال

القواعد العامة، أين ٭تدد يف ىذه األخَتة بأربعة أشهر من تاريخ تبليغ القرار الفردم أك نشر 
، كللمدعي أف يقـو بإجراء التظلم الوالئي أماـ اٞتهة مصدرة القرار يف نفس 3القرار التنظيمي

ظلم أمامها عن الرد خبلؿ كما يعد سكوت اٞتهة ا١تت  ،4اآلجاؿ ا١تطبقة على رفع الدعول
كبنفس األمر يف حالة رد اإلدارة برفض التظلم يف اآلجاؿ  5شهرين، ٔتثابة قرار بالرفض

، 6، كمن تاريخ انتهاء الشهرين يكوف للمتظلم شهراف آخراف لرفع الدعول القضائيةا١تمنوحة
ٯتيزه توحده  ،شهركعليو فإف حساب ا١تواعيد الوارد يف القواعد العامة يف ؽ إ ـ إ، ٭تسب باأل
 .7يف ٣تاؿ القضاء اإلدارم كالطوؿ نوعا ما كىذا ٭تسب لصلح ا١تدعي ال اإلدارة

إف الطابع ا١تميز ١تا كرد يف النصوص ا١تنشئة لسلطات الضبط يف ٣تاؿ الضبط 
االقتصادم، يغلب عليها الغموض كحىت عدـ التجانس يف كحدة حساب ا١تواعيد، فنجد 

ساب ا١تيعاد باألشهر كأحيانا أخرل باألياـ، كيف حاالت أخرل يفضل ا١تشرع أحيانا يقضي ْت
، ٦تا يفضي إُف أف تصبح ا١تواعيد ا١تعتمد يف ىذا اجملاؿ مصدر التباس كمغالطة 8السكوت

 .1، كبالنتيجة ٧تد تعدد يف اآلجاؿ ال تربير لو يف الواقع9لؤلشخاص ا١تعنيُت
                                                           

العامة إذا ما أحسن استغبللو، كتحقيق ا١تصلحة العامة كألصحاب الشأف، فمن جهة اإلدارة تتاح تتجلى فائدة التظلم اإلدارم يف النظرية  -1
٢تا مرة أخرل فرصت النظر يف قرارىا ا١تعيب للًتاجع عنها كالتثبت من شرعية تصرفها قبل ٥تاصمتها أماـ القضاء، أما من جهة أصحاب 

ق إليهم ، كٕتنيبهم مشقة التقاضي، أٛتد يوسف ٤تمد علي، التظلم اإلدارم يف ضوء الشأف تتاح ٢تم فرصة إ٬تاد قنوات متعددة لوصوؿ اٟت
 .96الفقو كالقضاء، مرجع سابق، ص 

ق، أنظر أكثر تفصيل: عيساكم عز الدين، الرقابة القضائية على السلطة القمعية للهيئات اإلدارية ا١تستقلة يف اجملاؿ االقتصادم، مرجع ساب -2
 .318ص 

( أشهر، يسرم من 4، ا١تتعلق بق إ ـ إ: " ٭تدد أجاؿ الطعن أماـ احملكمة اإلدارية بأربعة )08/09رقم  من القانوف  829دة نصت ا١تا -3
 .78تاريخ التبليغ الشخصي بنسخة من القرار اإلدارم الفردم أك من تاريخ نشر القرار اٞتماعي أك التنظيمي"، مرجع سابق،  ص 

 . 350ونية لضبط النشاط االقتصادم يف اٞتزائر، مرجع سابق ص منصور داكد، اآلليات القان -4
 .78، ا١تتعلق بق إ ـ إ، ا١ترجع السابق،  ص08/09رقم  من القانوف  830راجع  ا١تادة  -5
 . 569منصور داكد، الرقابة القضائية على شرعية قرارات السلطات اإلدارية ا١تستقلة، مرجع سابق ص  -6
 . 144ابق، ص رضواين نسيمة، مرجع س -7
 . 118فتوس خدكجة، مرجع سابق، ص  -8

9- ZOUAÏMIA Rachid, « Les instruments juridiques de la régulation économique en Algérie », 
maison  d’édition belkeis, 2012, p 227.  
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س النقد كالقرض كقراراتو الفردية، ، ٭تدد ففي اجملاؿ ا١تصريف ٧تد الطعن يف أنظمة ٣تل
، 2يـو ابتداء من تاريخ نشرىا أك تبليغها، ٖتت طائلة رفضها شكبل 60ميعاد الطعن فيها ب 

٦تا يظهر الطابع االستثنائي ١تواعيد الطعن يف االنتقاؿ من اٟتساب باألشهر ا١تعموؿ بو يف 
ف تعداد الشهر باألياـ ٗتتلف من شهر ، خاصة كأ3القواعد العامة إُف معيار اٟتساب اليومي

 آلخر.
، ا١تتعلق ببورصة القيم 93/10أما بالنسبة للجنة تنظيم البورصة، فاكتفى القانوف رقم 

ا١تنقولة بالنص على أهنا تكوف ٤تل طعن يف قراراهتا التنظيمية دكف ٖتديد ا١تيعاد، ٦تا يستلـز 
د أربعة أشهر، كهبذا ال يعد خركجا عن ىذه الرجوع إُف القواعد العامة يف ؽ إ ـ إ، كىو ميعا

فقد  5. نفس الشيء بالنسبة لرفض اعتماد ىيئات التوظيف اٞتماعي للقيم ا١تنقولة4األخَتة
ا١تعدؿ كا١تتمم، فيما يتعلق بقرارات  03/04، أما يف القانوف رقم 6أحا٢تا على القواعد العامة

عن باإللغاء يف أجل شهر كاحد من تاريخ رفض اعتماد الوسطاء يف عمليات البورصة فَتفع الط
، 8، كىو نفس ميعاد الطعن ٓتصوص قرارات الغرفة التأديبية أماـ ٣تلس الدكلة7تبليغ قرار اللجنة

كنفسو ا١تعتمد يف الطعن يف قرارات ٣تلس سلطة الضبط للربيد كا١تواصبلت السلكية 
ات القمعية ا٠تاضعة للطعن أماـ ٣تلس ك بالنسبة جمللس ا١تنافسة فيما يتعلق بالقرار  9كالبلسلكية

                                                                                                                                                                          
1- ZOUAÏMIA Rachid, «le régime contentieux……  », op,cite, p 29, ZOUAÏMIA Rachid, «les 
fonctions répressives des autorités administratives indépendantes statuant en matière économique 
 », op,cite, p 19. 

 .11، ا١تتعلق بالنقد كالقرض، مرجع سابق،  ص03/11رقم من القانوف  65/2راجع  ا١تادة  -2
ا١تلتقى الوطٍت حوؿ سلطات الضبط ، ت الصادرة عن السلطات اإلدارية ا١تستقلةبوزغيش بوبكر، خصوصية إجراءات الطعن يف القرارا -3

زايدم ٛتيد، السلطات اإلدارية  ؛316، مرجع سابق، ص  2007، ّتاية ، جامعةمام 23/24أياـ  ا١تستقلة يف اجملاؿ االقتصادم كا١تاِف،
جامعة قا١تة،  نوفمرب، 13/14أياـ  ،لسلطات اإلدارية ا١تستقلة يف اٞتزائرا١تلتقى الوطٍت حوؿ ا، ا١تستقلة بُت السلطة القمعية كمراقبة القضاء

 .6، مرجع سابق، ص 2012
 . 118فتوس خدكجة، مرجع سابق، مرجع سابق ص  -4
، ٗت-دراسة مقارنة–أنظر أكثر تفصيل حوؿ ا١توضوع: توايت نصَتة، ضبط سوؽ القيم ا١تنقولة اٞتزائرم  -5 صص ، أطركحة دكتوراه يف العلـو

 . 246، ص 05/10/2013القانوف، ؾ ح ع س، جامعة تيزم كزك،  
، ا١تتعلق هبيئات التوظيف اٞتماعي للقيم ا١تنقولة ) 1996يناير  10،ا١تؤرخ يف96/08رقم من القانوف  8ك  6أنظر  ا١تادة -6

 .20/21، ص 1996يناير  14، الصادرة يف 33لسنة  03ق.ت.ج.ؽ.ـ(، )ش.إ.ر.ـ.ـ( ك)ص.ـ.ت(،ج ر عدد 
 .21، ا١تتعلق ببورصة القيم ا١تنقولة ا١تعدؿ كا١تتمم، مرجع سابق،  ص03/04رقم من القانوف  09أنظر ا١تادة  -7
 .24، ا١ترجع السابق،  ص03/04رقم من القانوف  57أنظر ا١تادة  -8
بالربيد كا١تواصبلت السلكية ، ٭تدد القواعد العامة ا١تتعلقة 2000غشت  05،ا١تؤرخ يف00/03رقم من القانوف 17أنظر ا١تادة -9

 .09، ص 2000غشت  06، الصادرة يف 37لسنة  48كالبلسلكيىة،ج ر عدد 
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كالذم قلص إُف ٙتانية أياـ بالنسبة لقرارات اإلجراءات التحفظية كاليت  1قضاء اٞتزائر العاصمة
  . 2ا١تعدؿ كا١تتمم لسابقو بالنسبة لئلجراءات ا١تؤقتة 08/12أصبحت عشركف يوما يف القانوف 

دكلة لقرارات كل من الوكالة الوطنية أما يف اجملاؿ ا١تنجمي ميعاد الطعن أماـ ٣تلس ال
للممتلكات ا١تنجمية كالوكالة الوطنية للجيولوجيا كالرقابة ا١تنجمية ٭تسب باألياـ كىو ثبلثوف 

، بينما ٧تد ا١تشرع بالنسبة للقرارات يف كل من ٣تاؿ الكهرباء 3يوما ابتداء من تاريخ تبليغها
يد ا١تيعاد، كأماـ ىذا التباين الواضح بُت مواعيد تركها دكف ٖتد 5ك٣تاؿ التأمينات 4كتوزيع الغاز

الطعن يف ٣تاؿ النظرية العامة عما ىو يف ٣تاؿ الضبط االقتصادم، كاف األجدل توحيده، 
 تراعى فيو مصلحة ا١تدعي أماـ اإلدارة ك٦تيزات اجملاؿ االقتصادم كا١تاِف.

 .جاؿ الضبط االقتصاديالفرع الثاني: من ناحية اآلثار المترتبة على رفع الدعوى في م
، ا١تتعلق ؽ إ ـ إ، فإف األصل يف دعاكل اإلبطاؿ 26/27يف القانوف  6باستقراء مواد

، كسبب ذلك تربره قرينة ا١تشركعية 7لتجاكز السلطة ال توقف تنفيذ القرار اإلدارم ا١تطعوف فيو
تياز األكلوية ا١تمنوح كالطابع التنفيذم اللذاف يتصف هبما القرار اإلدارم، كاللذاف يعرباف عن ام

، كحىت يثبت القاضي اإلدارم عدـ ا١تشركعية، فهو يف نظر 8لئلدارة باعتبارىا سلطة عامة
اٞتميع مطابق للقانوف ٔتفهومو الواسع، كىذا راجع إُف عدـ السماح بعدـ شل حركة اإلدارة 

                                                           
 .32،  ص، ا١تتعلق با١تنافسة، مرجع سابق03/03من األمر رقم  63ا١تادة  أنظر -1
لسنة  36 ج ر عدد لق با١تنافسة،، ا١تتع03/03ألمر رقم ا من 31، ا١تعدلة كا١تتممة للمادة 08/12القانوف رقم  من 63ا١تادة   أنظر -2

 .15،  ص2008يوليو  02، الصادرة يف 45
،  2001يوليو  04، الصادرة يف 2001لسنة  35 ج ر عدد ،بقانوف ا١تناجما١تتعلق  ،01/10القانوف رقم  من 48/4ا١تادة  أنظر -3

 .12ص
 .21،  ص، مرجع سابقز بواسطة القنواتبالكهرباء كتوزيع الغا، ا١تتعلق 02/01رقم  القانوفمن  139ا١تادة  أنظر -4
 .8،  صمرجع سابق بالتأمينات،، ا١تتعلق 95/07ا١تعدؿ كا١تتمم لبلمر ،06/04من األمر رقم  31ا١تادة  أنظر -5
 .، مرجع سابقؽ إ ـ إ، ا١تتعلق 08/09رقم  القانوفمن  912ك 910، 833ا١تادة   أنظر -6
عن بإلغاء القرار اإلدارم،كما أف األخذ هبذا ا١تبدأ على إطبلقو فيو تضحية با١تصلحة ا٠تاصة ١تن األصل تأكيد مبدأ األثر غَت ا١توقف للط -7

، ص 2008عبد العزيز خليفة، دار الكتاب اٟتديث، األسس العامة للقرارات اإلدارية يف الفقو كالقضاء، مصر، ، صدر بشأهنم ىذا القرار
275. 

؛ زايدم ٛتيد، 315؛ زين العابدين بلماحي، مرجع سابق، ص 112جع سابق، ص عبديش ليلة، اختصاص منح االعتماد، مر  -8
 13/14أياـ  ،ا١تلتقى الوطٍت حوؿ السلطات اإلدارية ا١تستقلة يف اٞتزائر، السلطات اإلدارية ا١تستقلة بُت السلطة القمعية كمراقبة القضاء

شكالية  تنفيذا إلدارة للفرارات القضائية اإلدارية )دراسة مقارنة (، ؛ شفيقة بن صاكلة، إ7، مرجع سابق، ص 2012جامعة قا١تة،  نوفمرب،
 .88، ص 2012، دار ىومة، اٞتزائر، 02ط
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، ٖتديدا 1ؤكليتهاككقف نشاطها ا٢تادؼ إُف ٖتقيق ا١تصلحة العامة كهبذا تنفذ قراراهتا على مس
فهو إمكانية  3، أما االستثناء عن ىذا األصل2يف ىذا اجملاؿ ٛتاية للنظاـ العاـ االقتصادم

كقف تنفيذه بطلب من ا١تدعي أماـ القضاء اإلدارم كوف إعماؿ القاعدة السابقة قد يرتب  
دارم ٤تل كثَتا من األضرار اليت تصيب األفراد كاليت يستحيل جربىا حاؿ تنفيذ القرار اإل

ألف التسليم بقاعدة األثر غَت ا١توقف لدعول  4الطعن باإللغاء، خاصة إذا أنيط على عقوبات
 ، ) الصورية(.5اإللغاء ٕتعلها تتمتع بالصورة ا٠تيالية من أم أثر

كضمانة ٛتائية يف ٣تاؿ الضبط االقتصادم من خبلؿ تكريس ىذا ا١تبدأ كإجراء الحق 
هبذه الصفة من اإلجراءات الوقتية التحفظية كا١تستعجلة السابقة على رفع دعول اإللغاء، كىو 

للفصل يف ا١توضوع. إذا كاف مقبوال فإنو ٬تنب أخطار جسيمة كآثار يسببها استمرار تنفيذىا، 
، ىذه األضرار السلبية اليت من 6قد ال ٯتكن تداركها يف حالة اٟتكم بإلغاء القرار ٤تل الطعن

قتصادية كا١تالية لؤلعواف االقتصاديُت، كا١تتعلقة بقرارات تنظيمية كوف شأهنا ا١تساس با١تصاٌف اال
نفاذىا يكوف مباشر من يـو نشرىا ككذلك من اجل ٣تاهبة السلطة القمعية اليت ٢تا أثر فورم 
من يـو تبليغها. كبذلك يكوف كقف التنفيذ يف ىذا اجملاؿ ليس ٣ترد قاعدة إجرائية كإ٪تا ٭تقق 

كسدا للثغرة اليت  ،مالية معتربة، كىي خركجا عن األصل كضمانة دستوريةفوائد اقتصادية ك 
تفتحها كىي استحالة إعادة اٟتاؿ إُف ما كانت عليو، كما يعنيو ذلك من حكم الواقع 

، رغم أف للمشرع موقف فيو ازدكاجية ا١تعيار يف تطبيقاتو للمبدأ يف ىذا اجملاؿ، كما أف 7للقانوف
يتجلى يف حاالتو السكوت عن ٖتديد األثر ا١توقف عن تطبيق ىذا  لو موقف مًتدد يف الشأف

 ا١تبدأ.
                                                           

، ؾ ح ع 07، ٣تلة ا١تنتدل القانوين، عدد 08/09دعول إيقاؼ القرارات اإلدارية " الشركط كاآلثار " يف ظل قانوف  عادؿ مستارم، -1
 .1جامعة ٤تمد خيضر بسكرة، ص س، قسم الكفاءة ا١تهنية للمحاماة،  

إف فكريت النظاـ العاـ كا١تصلحة العامة تصوراف معاف مشًتكة تدكر يف فلك كاحد ىو ٖتقيق الصاٌف العاـ للدكلة كاجملتمع يف إطار من  -2
كبل الفكرتُت أمر كاضح التنظيم، إُف اٟتد الذم جعل البعض ٬تـز أنو ال يوجد اختبلؼ حقيقي بُت الفكرتُت، كينتهي إُف ربط بُت دكافع  

 .214كجلي خاصة عندما يتعلق األمر باألمر باألمبلؾ العامة، تيورسي ٤تمد، مرجع سابق، ص 
 غيها.أخذ ا١تشرع اٞتزائرم بقاعدة كقف تنفيذ القرار اإلدارم كاستثناء عن األصل استنادا إُف إعماؿ مبدأ أف االستثناء يدعم القاعدة كال يل -3
 .148ن، السلطة القمعية للهيئات اإلدارية ا١تستقلة يف اجملاؿ االقتصادم كا١تاِف، مرجع سابق، ص عيساكم عز الدي -4
 .09عبد الغٍت بسيوين عبد اهلل، كقف تنفيذ القرار اإلدارم يف أحكاـ القضاء اإلدارم، منشأة ا١تعارؼ، مصر، دكف سنة النشر،  ص  -5

6- ZOUAÏMIA Rachid, «le régime contentieux des autorités administratives indépendantes en 
droit Algérien », op, cite, p 30. 

عبد الغٍت بسيوين عبد اهلل، كقف تنفيذ القرار اإلدارم يف أحكاـ القضاء اإلدارم، مرجع  ؛174قورارم ٣تدكب، مرجع سابق،  ص  -7
 .22سابق، ص 
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 .أوال:ازدواجية المعيار في تطبيق مبدأ وقف تنفيذ القرارات في مجاؿ الضبط االقتصادي
، كما أكُف لو أ٫تية 2مبدأ " كقف تنفيذ القرار اإلدارم " 1كرس ٣تلس الدكلة الفرنسي  

يف ٣تاؿ الضبط االقتصادم كعلى نفس ا١تنواؿ أيد ٣تلس كضمانية أساسية ٟتقوؽ الدفاع 
ا١تؤرخ يف  09بوقف تنفيذ القرار رقم 3ىذا ا١تبدأ يف العديد من قراراتو، كقراره  الدكلة اٞتزائرم

، الصادر عن اللجنة ا١تصرفية، ا١تتضمن تعيُت السيد أ.ب مصفيا للشركة كونو 21/08/2003
ائرم، الذم ىو يف نزاع مع البنك التجارم كالصناعي ٤تافظ اٟتسابات للبنك ا٠تارجي اٞتز 

 اٞتزائرم، كىذا من شأنو أف ٬تعل العارضُت يشكوف يف حياد ا١تصفي.
كعليو بالرجوع إُف النصوص ا١تؤطرة لسلطات الضبط يف ٣تاؿ الضبط االقتصادم ، ٧تد 

لضبط صراحة.  أف ا١تشرع اٞتزائرم قد استبعد األثر ا١توقف للطعوف ضد قرارات بعض سلطات ا
كما أف أعماؿ سلطات الضبط كمبدأ عاـ كلها مشمولة بالنفاد ا١تعجل، باستثناء أعماؿ ٞتنة 

، اليت كرس 5، فيما يتعلق بالطعوف ضد قرارات منح االعتماد4تنظيم كمراقبة عمليات البورصة
 تنفيذ فيها. الا١تشرع  مبدأ كقف 

، ا١تتعلق با١تنافسة، كقف تنفيذ 03/03 أما بالنسبة جمللس ا١تنافسة فقد أجاز األمر رقم
كاستثناء عن األصل يف توافر ظركؼ ككقائع خطَتة، فوقف التنفيذ ىنا 6قرارات ٣تلس ا١تنافسة

، كما ٯتكن أف يكوف من طالب الطعن الرئيسي أك من الوزير 7ٮتضع للسلطة التقديرية للقاضي

                                                           
مبدأ كقف التنفيذ: أف يؤدم القرار إُف تعديل أك تغَت مركز قانوين أك مادم، كأف يكوف يف فرنسا ٣تلس الدكلة الفرنسي يشًتط إلعماؿ  -1

الضرر البلحق غَت ٯتكن إصبلحو،أف تكوف األسباب ا١تعتمد عليو جدية بأف يشك القاضي يف مشركعيتو قبل فحصو إذا كاف القرار ٤تل 
 .113، عبديش ليلة، مرجع سابق، ص 276ابق، ص ماديو ليلى، مرجع س الطعن مشوبا بعيب عدـ ا١تشركعية الظاىر،

2 - C.Cons., no 86/224, DC, du 23/01/1987, cite par DEBBASCH CH , RICCI C- JEAN, 
contentieux administratif, 6eme éditions, Dalloz, Paris, 1994, P.374. 

، قضية مسا٫تي البنك التجارم الصناعي 30/12/2003، الصادر يف 19081أنظر على سبيل ا١تثاؿ: قرار ٣تلس الدكلة رقم  -3
 .72/74، ص 2005لسنة  06ضد اللجنة ا١تصرفية، ٣تلة ٣تلس الدكلة، عدد  (B C I Aاٞتزائرم)

 .149رضواين نسيمة، مرجع سابق، ص   -4
، ا١تتعلق ببورصة القيم ا١تنقولة ، 93/10من ا١ترسـو التشريعي رقم  09، تعدؿ كتتمم ا١تادة 04/ 03من القانوف قم  06أنظر  ا١تادة   -5

 . 21مرجع سابق،  ص 
: " ال يًتتب على الطعن لدل ٣تلس قضاء ، مرجع سابقبا١تنافسةا١تتعلق  يعدؿ كيتمم،، 03/03قم األمر من  63/2ا١تادة نصت  -6

يـو أف يوقف التدابَت ا١تنصوص عليها  15جاكز اٞتزائر أم أثر موقف لقرارات ٣تلس ا١تنافسة، غَت أنو ٯتكن جمللس قضاء اٞتزائر، يف أجل ال يت
 أعبله، الصادرة عن ٣تلس ا١تنافسة، عندما تقتضي ذلك الظركؼ كالوقائع ا٠تطَتة ".46ك 45يف ا١تادتُت 

 ،يف اٞتزائرا١تلتقى الوطٍت حوؿ السلطات اإلدارية ا١تستقلة ، ىديلي أٛتد، سلطات القضاء يف شل القوة التنفيذية لقرارات ٣تلس ا١تنافسة  -7
 .287، مرجع سابق، ص 2012جامعة قا١تة،  نوفمرب، 13/14أياـ 
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صل أم ليس ٢تا أثر موقف، كا١توقف ، أم أنو يف عدـ توافرىا يرجع إُف األ1ا١تكلف بالتجارة
  ىنا هبذه الصورة يشبو ما ىو معموؿ بو يف القواعد العامة.

من بُت النصوص ا١تؤطرة لسلطات الضبط اليت قد نصت صراحة على عدـ خضوع  
جمللس النقد كالقرض فيما ٮتص قراراتو  كما ىو اٟتاؿ بالنسبةقراراهتا ١تبدأ كقف التنفيذ،  

لطعن فيها يستبعد صراحة تطبيق ا١تبدأ، يربر انفراد الوزير ا١تكلف با١تالية هبذا التنظيمية، ألف ا
يسرم األمر  أيضا على سلطات الضبط اليت تصدر قراراهتا ٔتناسبة أداء كظائف  ،  ك2الطعن

، كأيضا عند الطعن يف قرارات ٣تلس سلطة الربيد 3ردعية كما ىو اٟتاؿ للوكالتُت ا١تنجميتُت
 . 4لسلكلية كالبلسلكية أماـ ٣تلس الدكلةكا١تواصبلت ا

٦تا سبق تتجلى ىذه االزدكاجية حسب طبيعة أعماؿ سلطات الضبط يف ىذا اجملاؿ 
 من خبلؿ األخذ صراحة ٔتبدأ كقف التنفيذ، كبُت النص على عكس ذلك. 

 .ثانيا:إغفاؿ المشرع الجزائري عن تحديد األثر الموقف لتنفيذ القرارات في ىذا المجاؿ
سكوت النصوص ا١تؤطرة عن ٖتديد ا١توقف حوؿ األثر ا١توقف خبلؼ للنص  إف

الصريح باألخذ بو من عدمو أك تعليقو على شرط، يظهر التباين الواضح كالغموض كما ىو 
، رغم 5اٟتاؿ بالنسبة لقرارات الفردية اليت يتخذىا ٣تلس النقد كالقرض ا١تتعلقة بالنشاط ا١تصريف

غاء صراحة فيها، إال أف ا١تشرع َف ٭تدد موقفا حوؿ إمكانية كقف تنفيذىا أهنا قابلة للطعن باإلل
من  65 ، كما أف ا١توقف نفسو للمشرع حُت سكت يف ا١تادة6ٟتُت الفصل يف الطعن فيها
سكت ا١تشرع عن مسألة األثر ا١توقف ضد قرارات اٞتنة ا١تصرفية  نفس األمر من جهة أخرل

 .7الفاصلة يف اجملاؿ التأدييب
ظهر أيضا الغموض يف قبوؿ كقف أنظمة ٞتنة تنظيم عمليات البورصة كمراقبتها،  كي

كونو موقوؼ على شرطُت، كبذلك فإف السلطة التقديرية للقاضي ا١تختص ىي من ٖتدد قبوؿ 

                                                           
1- ZOUAÏMIA Rachid, «le droit  de la concurrence », op, cite, p 240. 

 .11، ا١تتعلق ٣تلس النقد كالقرض، مرجع سابق، ص 03/11من األمر قم  65ك 63ا١تادة  أنظر -2
 .12، ا١تتضمن لقانوف ا١تناجم، مرجع سابق، ص 01/10من القانوف قم  48ا١تادة  أنظر -3
 . 09، احملدد للقواعد ا١تتعلقة بالربيد كا١تواصبلت، مرجع سابق، ص 2000/03من القانوف قم  17ا١تادة  أنظر -4
 .11، مرجع سابق، ص  ا١تتعلق ٣تلس النقد كالقرضمعدؿ كمتمم،  ،03/11األمر قم  من 62ا١تادة  أنظر -5
 .11سابق، ص الرجع ا١ت ،65/4 دةا١تا  أنظر -6
 .10، مرجع سابق، صا١تتعلق ٣تلس النقد كالقرضمعدؿ كمتمم،  ،03/11رقم من األمر  57أنظر  ا١تادة:  -7



 .ضوابط مشروعية االختصاص التنظيمي لسلطات الضبط االقتصادي :األوؿ الفصل

112 
 

، أما ٞتنة اإلشراؼ على التأمينات بدكرىا سكت ا١تشرع عن ٖتديد 1أك كقف طلب تنفيذ
، ٦تا ٬تعلنا ٨تاؿ إُف األحكاـ ا١تنصوص عليها 2الطعن ضد قراراهتا ا١توقف يف تطبيق ا١تبدأ  إتاه

 .4، كىو نفسو ما يسرم على  سلطة ضبط قطاع الكهرباء كالغاز3يف القواعد العامة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .07مرجع سابق، ص  ا١تعدؿ كا١تتمم،  ،  ا١تتعلق ببورصة القيم ا١تنقولة93/10من  ا١ترسـو التشريعي رقم  33ا١تادة   أنظر -1
 .317/318، زين العابدين بلماحي، مرجع سابق، ص 186إُف 184،  مرجع سابق، ص قورارم ٣تدكب صيل:أكثر تف أنظر -2
 .29، مرجع سابق، صبالتأميناتا١تتعلق معدؿ كمتمم،  ،95/07رقم األمر  من 213أنظر  ا١تادة:  -3
 .21، مرجع سابق، صة القنواتبالكهرباء كتوزيع الغاز بواسطا١تتعلق  ،02/01رقم من القانوف  139أنظر  ا١تادة:  -4
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 :الفصل الصةخ
الضبط  لسلطات ٣تاؿ االختصاص التنظيمي ركعيةشيف غياب سند فعاؿ تستند إليو م        
رغم اآلراء الفقهية كاالجتهادات  كهيئات دستورية بوضوحأصبل  بل إُف كجودىا  قتصادماال

عًتاؼ ااألخَت مت  الدستورم التعديل رغم أنو بالنظر إُف  القضائية يف ا١توضوع يف النظم ا١تقارنة
لكن ٖتت مضلة  ،1بذلك الدستورم للهيأة الوطنية للوقاية من الفساد كمكافحةا١تؤسس 
 .2للمبادئ الدستورية ذاتنفي الضبطيةليتسٌت ٢تا بتأدية الوظيفة  الستشاريةا٢تيئات ا

تتميز  فهي الرقابة القضائية على مشركعية سلطات الضبط االقتصادمب أما فيما يتعلق       
بطابعها النسيب من حيث الفاعلية كالذم يرجع إُف تذبذب ا١تشرع اٞتزائرم كسلوكو مسلك 

و ضوابط توزيع االختصاص القضائي يف ٣تاؿ الضبط االقتصادم، ٦تا الغموض كالًتدد يف كضع
يؤثر على حقوؽ ا١تتقاضُت من جهة كعدـ توحيد االجتهاد القضائي كمعو إمكانية الوقوع يف 
الفراغ القانوين لتباين اإلجراءات كخركجها عن القواعد العامة ا١تعموؿ هبا كاليت تؤسس ٟتالة 

لك الفوضى يف ٣تاؿ الضبط االقتصادم، كالذم ينعكس بكل عدـ االستقرار القانوين كبذ
كضوح على اإلجراءات ا٠تاصة كاالستثنائية ا١تعموؿ هبا سواء تعلق األمر بالتظلم اإلدارم 
ا١تسبق أك مواعيد رفع الدعول كعلى تطبيق مبدأ كقف تنفيذ الفرارات يف ىذا اجملاؿ اليت تتميز 

وحد، من خبلؿ تبٍت ازدكاجية ا١توقف ليس فقط بُت إٚتاال بطابع متذبذب متباين ك غَت م
 سلطة كأخرل بل كيف مواقف السلطة الواحدة حوؿ نفس ا١توضوع.

٢تذا كاف لزاما إعادة النظر يف النصوص التأسيسية يف ىذا اجملاؿ كتكييفها مع كاقعو 
١تشرع يف كخصوصيتو ٘تاشيا مع الفاعلية كالنص الصريح إلزالة لتدبدب كالغموض الواقع فيو ا

لتبليف التباين الواضح يف النظاـ القانوين لسلطات الضبط االقتصادم خدمة  ىذا اجملاؿ
، فمثبل فيما يتعلق بالطعن يف قراراهتا كٖتديد اٞتهة القضائية ا١تختصة. كاف 3لبلستقرار القانوين

ات باٟتل الذم أعتمد ا١تشرع الفرنسي يف ىذا الشأف، حُت حوؿ ٚتيع منازع أكُف األخذ

                                                           
 .35، مرجع سابق، ص1996التضمن تعديل دستور  ،16/01رقم من القانوف  202أنظر  ا١تادة:  -1
 .11سابق، صالرجع ا١ت ،43أنظر  ا١تادة:  -2
 .151مرجع سابق، ص رضواين نسيمة، -3
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القرارات القمعية اليت تتخذىا سلطات الضبط االقتصادم، لصلح قاضي ٤تكمة استئناؼ 
 .1باريس، كترؾ مهمة مراقبة اٞتانب التنظيمي جمللس الدكلة

 

                                                           
1 - ZOUAÏMIA Rachid, «Le régime contentieux des autorités administratives 
indépendantes en droit Algérien», OP, cit, p11. 
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 .التنظيمي لالختصاص االقتصادي الضبط سلطات مباشرة الفصل الثاني: طرؽ
بتكييف السلطة يعرب عن أف االعًتاؼ ٢تيئات الضبط  C.Champaudيرل األستاذ     

تفويض السلطات من قبل الدكلة كىو ما ٯتنحها نظاـ أساسي كاختصاصات قانونية للسلطة 
، تضفي عليها خصوصية كقطيعة مع التنظيم التقليدم للدكلة، خاصة من خبلؿ 1العمومية

       ةاذتراكم السلطات لديها كمن بينها السلطة ا١تعيارية. كىي هبذه الوظيفة هتدؼ حسب األست

M-A .Frison Roche ُف ٖتقيق التوازف كاٟتفاظ عليو داخل بعض القطاعات ٦تا يتطلب من إ
  .2سلطة الضبط كضع القواعد ا١تنظمة لسَت السوؽ

إف اضطبلع سلطات الضبط بوظيفة الضبط القطاعي كالذم ٘تارسو عن طريق      
ية تسمح بتكييف القاعدة االختصاص التنظيمي من خبلؿ كضع قواعد عامة ك٣تردة حقيق

، كما ٢تا أيضا سلطة إصدار القرارات اإلدارية الفردية كتكملة 3القانونية مع معطيات السوؽ
لسلطتها التقريرية، باإلضافة إُف ٘تتعها بصبلحيات توصف بأهنا أكثر مركنة من ىذه السلطة 

اآلراء كا٠تطوط األخَتة لكنها ٣تردة من اإللزاـ، تتمثل يف سلطة إصدارىا للتوصيات ك 
 التوجيهية.

كعليو يثبت ٢تذه السلطات يف ٣تاؿ الضبط االقتصادم باعها يف ٣تاؿ إنتاج القواعد     
القانونية كاختصاص تنظيمي غَت مباشرة يف شكل مسا٫تة يف ىذا االختصاص، )ا١تطلب 

الثاين(.  األكؿ( أك يف شكلها ا١تباشر عن طريق ا١تمارسة، ا١تمنوح إُف بعضها فقط، )ا١تطلب
،  4كىنا تربز أ٫تية ا١تفارقة الواضحة بُت األسلوبُت يف آليات التدخل كمن حيث الطبيعة اإللزامية

ككذلك أماـ التباين الواضح يف مدل التمتع هبذا االختصاص بالقدر نفسو لدل ىذه 
 . السلطات كىذا يصب إٚتاال يف فكرة التكامل بُت األسلوبُت لتفعيل ا١تهاـ ٢تذه السلطات

                                                           
1- «Le terme autorité appel   l’attention sur une délégation régalienne de pouvoir qui donne a 
lorgane de régulation un statut,  des prérogatives juridique et une puissance publique qui fondent 
l’autorité dont elles tirent leur appellation générique ». 
 C.Champaud, op, cit, p  .53  
2- «L’autorités de la régulation a pour office de construire et de maintenir des équilibre  dans les 
secteur qui le requièrent. Pour cela  il fout poser  des règles de jeu ou plus ou moins précises, plus 
ou moins évolutives». 
 M-A .Frison Roche, , «Droit de la régulation économique», OP, cit, p613. 

 .47مرجع سابق، ص كليد بوٚتلُت، قانوف الضبط االقتصادم يف اٞتزائر، -3
 .192مرجع سابق، ص خرشي ا٢تاـ، -4
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  .في االختصاص التنظيمي المبحث األوؿ: مساىمات سلطات الضبط االقتصادي
لكافة السلطات العاملة فيو  يف ٣تاؿ الضبط االقتصادم َف يعًتؼ ا١تشرع اٞتزائرم     

با١تمارسة القانونية لضبط النشاط االقتصادم عن طريق ٦تارسة االختصاص التنظيمي.إال أنو 
، كممارسة غَت مباشرة 1وحة ٢تا قانونا، يتأكد أهنا تشًتؾ نوعا ما فيوكبالنظر للصبلحيات ا١تمن

من خبلؿ إصدار القواعد ا١ترنة يف إطار حاجة ىذه السلطات إُف كسائل تدخل قد تعوض 
النقص الذم ٯتيز ٘تتعها بالصبلحيات الصارمة الفتقارىا لعنصر اإللزاـ، رغم أهنا يف ظاىراىا 

وع بُت إبداء ا١تبلحظات، اآلراء كالتوصيات، ٖتديد توجيهات يف تعترب صبلحيات استشارية تتن
، لكنها 2ا١تسلك بطريقة مرنة كغَت شكلية، فتساىم بذلك كبطريقة أصلية يف إعداد القانوف

. كوف سلطات الضبط ٘تلك سلطة اٗتاذ القرار كل يف 3بعيدة عن أف ٕتعلها أجهزة استشارية
ا بعدما كاف للدكلة خاصية ذلك يف ٣تاؿ النشاط قطاعو كتكرس بذلك الطابع السلطوم ٢ت

 .4االقتصادم
يأخذنا اٟتديث بداية يف ىذا ا١توضوع  عن طبيعة السلطات ا١تسا٫تة يف االختصاص      

يرد على سبيل اٟتصر من خبلؿ التعرؼ عليها كعلى مدل ال التنظيمي رغم أف ذكرىا 
ألكؿ(، يلي ذلك اٟتديث عن اآلليات التكييف القانوين ٢تا من خبلؿ خصائصها، )ا١تطلب ا

 ا١تزكدة هبا، للمسا٫تة كتدخل غَت مباشر يف االختصاص التنظيمي، ) ا١تطلب الثاين(.
 
 

                                                           
 أيضا:، انظر 38مرجع سابق، ص فتوس خدكجة، -1

-ZOUAÏMIA Rachid, «Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique 
en Algérie», OP, cit, p74. 

دراسة حالة ٞتنة تنظيم كمراقبة عمليات البورصة كسلطة الضبط للربيد  -بن زيطة عبد ا٢تادم، نطاؽ اختصاص السلطات اإلدارية ا١تستقلة -2
، مرجع  2007، ّتاية ، جامعةمام 23/24أياـ ا١تلتقى الوطٍت حوؿ سلطات الضبط ا١تستقلة يف اجملاؿ االقتصادم كا١تاِف، ، صبلتكا١توا

 .172سابق، ص 
لس دفعت أ٫تية العمل االستشارم للسلطة التنفيذية يف اٞتزائرم إُف إنشاء العديد من اجملالس االستشارية ، كاجمللس األعلى للًتبية ك اجمل -3

لس األعلى للشباب، اجمللس االقتصادم االجتماعي، اللجنة الوطنية االستشارية لًتقية حقوؽ اإلنساف كٛتايتها، اجمللس األعلى للمحاسبة، اجمل
دة الوطٍت للمرأة...، تقدـ ىذه ا٢تيئات االستشارة، على ضوئها تتمكن اإلدارة من االستفادة من خدمات األخصائيُت دكف التأثَت على كح

، جسور للنشر 02التنظيم اإلدارم يف اٞتزائر بُت النظرم كالتطبيق، ط  عمار بوضياؼ،القيادة اإلدارية،  بآرائها اليت تفتقد إُف عنصر اإللزاـ، 
 .117، ص2014كالتوزيع، اٞتزائر، 

 .110مرجع سابق، ص منصور دكد، -4
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  .المطلب األوؿ: طبيعة سلطات الضبط االقتصادي المساىمة في االختصاص التنظيمي
١تسا٫تة يف خوؿ ا١تشرع اٞتزائرم بعض السلطات يف ٣تاؿ الضبط االقتصادم صبلحية ا     

االختصاص التنظيمي كذلك ٔتوجب صبلحيات استشارية، تتقاطعها مع أجهزة استشارية 
أصلية، لدل يثور غموض بشاف طبيعتها الذم على ضوئها يتحدد مدل اعتبارىا كسلطة 
إدارية مستقلة مصنفة يف ىذا اجملاؿ، كبالتاِف يبعدىا عن ا٢تيئات االستشارية الوطنية، كيتحدد 

ييف من خبلؿ تعريف ىذه ا٢تيئات، )الفرع األكؿ(، كعلى مدل توافرىا على معايَت ىذا التك
 سلطات الضبط ا١تستقلة، ) الفرع الثاين(.

 .الفرع األوؿ: تعريف سلطات الضبط المساىمة في االختصاص التنظيمي
زكد ا١تشرع بعض ىيئات الضبط االقتصادم بصبلحيات استشارية من شأهنا ا١تسا٫تة     

على سبيل اٟتصر كمنها ٣تلس ا١تنافسة، سلطة ضبط الربيد  االختصاص التنظيمي، أكردىيف ا
كا١تواصبلت السلكية كالبلسلكية، باإلضافة إُف ٞتنة اإلشراؼ على التأمينات كالوكالة الوطنية 
للموارد الصيدالنية ا١تستعملة يف الطب البشرم، كىذه ا٢تيئات الوارد ذكرىا تعرؼ كل منها 

 ع نشاطها.حسب قطا 
  .أوال:مجلس المنافسة

كخيار انتهجتو اٞتزائر يف إطار ٖتوالت الدكلة، أف فتحت بعض ا١ترافق اليت كانت      
٤تل احتكار من طرفها إُف ا١تنافسة. أدل إُف ٤تاكلة إ٬تاد بعض ا١تيكانزمات اليت تسهر على 

، أين مث 1سلوب الضبطشفافية العملية التنافسية، كحيث أف ا١تيكانيـز األنسب لذلك ىو أ
من خبللو تتجسد سلطتو الضبطية يف ضبط السوؽ ، 19952استحداث ٣تلس ا١تنافسة سنة 

باعتباره آلية تكريس فكرة الضبط االقتصادم تعويضا النسحاب الدكلة من اٟتقل 
 .3االقتصادم

يعترب ٣تلس ا١تنافسة سلطة الضبط العاـ للمنافسة كسلطة ضبط مستقلة كىو هبذه 
٪توذجا حديثا لتنظيم النشاط االقتصادم عن طريق تدخل افقي يشمل كل القطاعات  الصفة

ذلك أف قانوف ا١تنافسة يطبق على ٚتيع النشاطات االقتصادية من خبلؿ اعتماد ا١تشرع على 
                                                           

 .111مرجع سابق، ص شيخ عمر يسمينة، -1
 . 16مرجع سابق،  ص ، ، ا١تتعلق با١تنافسة95/06ن األمر رقم م 16أنظر  ا١تادة   -2
عن سلطة ٣تلس ا١تنافسة يف ضبط السوؽ، مذكرة ماجستَت يف القانوف، فرع ٖتوالت دكلة، ؾ.ح.ع .س، جامعة مولود  ٜتايلية ٝتَت، -3

 .12 ، ص2013معمرم تيزم كزك، 
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، حيث يتمتع بسلطة حقيقية لضبط ا١تنافسة يف السوؽ 1ا١تعيار ا١تادم يف ٖتديد نطاؽ تطبيقو
ا١تتعلق ، 10/05من القانوف رقم  02لى كل القطاعات كىذا ما أكدتو ا١تادة ٘تتاز بشموليتها ع

، تنبع من كونو سلطة إدارية 2با١تنافسة على ىذا زكدت ىذه السلطة ٔتجموعة من الصبلحيات
كيتكوف من  1996مستقلة تتمتع بالشخصية ا١تعنوية كاالستقبلؿ ا١تاِف، حيث مت تنصيبو يف 

ن طرؼ رئيس الدكلة بناء على اقًتاح مشًتؾ بُت الوزير ا١تكلف اثنا عشر عضوا، يعينوف م
 بالعدؿ كالوزير ا١تكلف بالتجارة.

 .ثانيا:سلطة ضبط البريد والمواصالت
، الذم ٭تدد القواعد العامة ا١تتعلق 2000/033استحدثها ا١تشرع ٔتوجب القانوف    

ع األحكاـ التشريعية اليت تسبقو بالربيد كا١تواصبلت السلكية كالبلسلكية، على ضوئو ألغى ٚتي
، ا١تتضمن لقانوف الربيد كا١تواصبلت، كقتها كانت الدكلة ٖتتكر 75/89يف ىذا اجملاؿ كاألمر 

االقتصادية القائمة من  اإلصبلحاتىذا اجملاؿ، ىدؼ ا١تشرع من خبلؿ ىذا القانوف مسايرة 
سلطة ضبط  أنشئتحيث مؤسسايت لضبط ىذا اجملاؿ،  إطارخبلؿ ٖترير ىذا اجملاؿ ككضع 

تعٌت هبذا األمر، ىدفها ىو كجود منافسة فعلية كمشركعة يف سوقي الربيد كا١تواصبلت  4مستقلة
السلكية كالبلسلكية، باٗتاذ كل التدابَت الضركرية لًتقية أك استعادة ا١تنافسة يف ىذين 

 .5السوقُت
 اضطبلعهاأل٫تية، كوف ٫تية ىذا اجملاؿ فقد أكليت لسلطة الضبط قدرا من األنظر      

ا١تشرع ٔتجموعة من الصبلحيات من أجل ٖتقيق  يزكدىأتهمة ضبط ىذا اجملاؿ ٖتتاج أف 

                                                           
، من القانوف 23، ا١تعدلة كا١تتممة للمادة 09نوف اٞتزائرم، من خبلؿ ا١تادةيتضح كصف ٣تلس ا١تنافسة كسلطة ضبط االقتصادم يف القا -1

 .12، ص، مرجع سابق03/03، ا١تتعلق با١تنافسة، ا١تعدؿ كا١تتمم لؤلمر 08/12
لدل تنقسم الصبلحيات ا١تمنوحة جمللس ا١تنافسة بُت صبلحيات تنازعية كالصبلحيات االستشارية كما كسعت صبلحياتو االستشارية   -2

، 08/12السلطة التنفيذية فيما ٮتص ٖتضَت مشاريع النصوص القانونية كالتنظيمية ذات العبلقة ٔتجاؿ ا١تنافسة، كىذا ما جاء بو القانوف 
 يسا١تتعلق با١تنافسة، كما ٮتوؿ اجمللس صبلحية ا١تسا٫تة يف االختصاص التنظيمي، لتفصيل الصبلحيات ا١تمنوحة جمللس ا١تنافسة أنظر: بوحبل

إ٢تاـ، االختصاص يف ٣تلس ا١تنافسة، مذكرة ماجستَت يف القانوف ا٠تاص، ٗتصص قانوف أعماؿ، ؾ.ح، جامعة قسنطينة منتورم، السنة 
 كما بعدىا. 08، ص2004/2005اٞتامعية، 

 48سلكية، ج.ر عدد ، ٭تدد القواعد العامة ا١تتعلق بالربيد كبا١تواصبلت السلكية كالبل05/08/2000، ا١تؤرخ يف 200/03القانوف  -3
 .2000لسنة 

 .08، ا١ترجع السابق، ص 200/03القانوف ، من 10أنظر ا١تادة  -4
، مذكرة ماجستَت يف القانوف العاـ، فرع القانوف العاـ دحاس صونية، توزيع االختصاص بُت السلطة التنفيذية كسلطات الضبط االقتصادم -5

 . 125؛ شيخ أعمر يسمينة، مرجع سابق، ص 21، ص 2010/2011السنة اٞتامعية  لؤلعماؿ، ؾ.ح، جامعة عبد الرٛتاف مَتة ّتاية،
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تأطَت كتنظيم كمراقبة ىذا اجملاؿ اٟتساس، أين ٧تد  إطار، يف 1األىداؼ اليت سطرىا القانوف
بالربيد  ، كما أف الوزير ا١تكلف٢2تذه السلطة باعها يف ا١تسا٫تة يف السلطة التنظيمية

نص تنظيمي متعلق هبذا القطاع، كما أهنا  مشركعكا١تواصبلت يستشَتىا ىذه اللجنة يف كل 
 مستشارة حوؿ موضوع ضركرة اعتماد تنظيم معُت متعلق هبذا اجملاؿ.

رغم تأخر ميبلد ىذه السلطة، ىناؾ من يرل من أهنا تعترب النموذج األمثل لسلطات   
، من خبلؿ فتحها 3رنة بسلطات الضبط األقدـ منهاار نشاطا مقالضبط يف اٞتزائر كوهنا األكث

 سوؽ ىذا اجملاؿ إلدخاؿ أكرب عدد ٦تكن من ا١تتعاملُت إليها.
 .على التأمينات اإلشراؼثالثا:لجنة 

، كىي بدكرىا 4على التأمينات اإلشراؼيف قطاع التأمُت انشأ ا١تشرع اٞتزائرم ٞتنة      
لسلطة ضبط حىت سنة  إخضاعوىذا القطاع أ٫تل ا١تشرع  متأخرة الظهور نسبيا حيث ٧تد

٘تارس رقابة الدكلة على نشاط التأمُت كإعادة التأمُت، كرثت ٣تموعة من الصبلحيات   ،1224
، تشكيلتها العضوية تتكوف من ٜتسة أعضاء من بينهم الرئيس، 5كانت سابقا لوزير ا١تالية

، يغلب عليها الطابع شبو 6كزير ا١تالية يعينوف ٔتوجب مرسـو رئاسي بناء على اقًتاح من
يستهاف بو،  كونو التأمُت ذك يلعب دكر ال  القضائي نظرا لعضوية قاضيُت، كبذلك يكوف قطاع

كسيلة لدرء ا١تخاطر، كما أف لرؤكس األمواؿ الضخمة اليت ٕتمعها شركات التأمُت من أقساط 
فاعا كبَتا دكف أف ننسى دكرىا الفعاؿ يف التأمُت تبلغ حدا ٬تعل االقتصاد الوطٍت ينتفع هبا انت

يسمح  إذٖتقيق التنمية االقتصادية للببلد، كما يعد عامبل مشجعا يف ٣تاؿ ا١تعامبلت الدكلية 
 .7قيامو با١تعامبلت العابر للحدكد دكف خوؼ األجنيبللمستثمر 

                                                           
دراسة حالة ٞتنة تنظيم كمراقبة عمليات البورصة كسلطة الضبط للربيد  -بن زيطة عبد ا٢تادم، نطاؽ اختصاص السلطات اإلدارية ا١تستقلة -1

، مرجع  2007، ّتاية ، جامعةمام 23/24أياـ  ،االقتصادم كا١تاِف ا١تلتقى الوطٍت حوؿ سلطات الضبط ا١تستقلة يف اجملاؿ، كا١تواصبلت
 .179سابق، ص 

 .08، مرجع سابق، ص 200/03القانوف ، من 13أنظر ا١تادة  -2
 .40مرجع سابق، ص فتوس خدكجة، -3
ا١تعدلة ، 6،  ص 43 ، لسنة15، ج.ر عدد 20/02/2006ا١تؤرخ يف ، ا١تتعلق بالتأمُت، 06/04من القانوف رقم  26أنظر ا١تادة  -4

 .95/07األمر ، من 209للمادة 
 .07رجع السابق، ص ، ا١تتعلق بالتأمُت، ا١ت06/04من القانوف رقم  28أنظر ا١تادة  -5
 .07، مرجع سابق، ص 1مكرر209، 209، ا١تعدلة للمادة  مكرر 27أنظر ا١تادة  -6
أياـ  ا١تلتقى الوطٍت حوؿ سلطات الضبط ا١تستقلة يف اٞتزائر،، التأمُتتياب نادية، دكر ٞتنة اإلشراؼ على التأمينات يف ضبط قطاع  -7

 .04، مرجع سابق، ص  2012قا١تة،  نوفمرب، ؾ ح ع.س، جامعة 13/14
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التنفيذم نظرا أل٫تية اللجنة كسلطة ضبط  جملاؿ التأمُت، فقد زكدت ٔتوجب ا١ترسـو     
، صبلحية ا١تسا٫تة يف االختصاص التنظيمي، بأف تعرض على الوزير ا١تكلف 08/1131رقم 

 .   2با١تالية كل اقًتاح تعديل للتشريع كالتنظيم ا١تعموؿ بو
 .رابعا:الوكالة الوطنية للمواد الصيدالنية المستعملة في الطب البشري

الدكلة نوعا ما خاصة يف اجملاؿ ٣تاؿ الصحة أحد اجملاالت اليت انسحبت منها     
، 3الوكالة الوطنية للمواد الصيدالنية ا١تستعملة يف الطب البشرم أنشئتالصيدالين، حيث 

فأصبحت الوكالة كسلطة إدارية مستقلة تشارؾ كزارة الصحة يف تسيَت ىذا القطاع، ١تا لصحة 
 كالقوانُت الدكلية. 4من ٛتاية يف الدستور اإلنساف

سلطة ضبط لسوؽ ا١تواد الصيدالنية كا١تستلزمات الطبية ا١تستعملة يف الطب الوكالة ك    
ٔتا فيها  5البشرم، تنشأ لديها أربعة ٞتاف متخصصة أككلت ٢تا مهمة ضبط ىذا اجملاؿ

مسا٫تتها يف لبلختصاص التنظيمي حيث تقـو السلطة التنفيذية باستشارهتا يف كل مناسبة 
نظيمية تتعلق ٔتجاؿ الصيدلة ا١تستعملة يف الطب البشرم،  مشاريع نصوص تشريعية أك ت إعداد

تنمية كتطوير ىذا القطاع. تنسجم ىذه ا١تهاـ  إطاركما ٢تا تقدًن االستشارة يف ىذا اجملاؿ يف 
ا١توكلة ٢تا مع ركح الضبط االقتصادم الذم يقتضي تزكيد الضابط بكل اآلليات كالوسائل 

 .6الوجو ا١تطلوب القانونية ا١تمكنة ١تمارسة مهامو على
 .خامسا:لجنة ضبط الكهرباء و توزيع الغاز بواسطة القنوات

ٖتوالت  إطاريعترب قطاع الكهرباء كالغاز من أىم القطاعات الذم عرؼ ٖتررا يف     
كهيئة   20027الدكلة يف اجملاؿ االقتصادم، ٕتسد يف إنشاء ٞتنة ضبط الكهرباء كالغاز سنة 

ة بسلطات ضبط أخرل. كوف ىذا القطاع كاف حكرا للدكلة مستقلة متأخرة نسبيا مقارن
                                                           

، الصادرة يف 20، يوضح مهاـ ٞتنة االشراؼ على التأمينات، ج.ر عدد 09/04/2008ا١تؤرخ يف  ،08/113ا١ترسـو التنفيذم رقم  -1
 .6،  ص 13/04/2008

 . 05ا١ترجع السابق، ص ، 13أنظر ا١تادة  -2
، الصادرة يف 44، ج.ر عدد 20/07/2008ا١تؤرخ يف ، ا١تتعلق ْتماية الصحة كترقيتها، 08/13من القانوف رقم  07/01أنظر ا١تادة  -3

 .16/02/1985، ا١تؤرخ يف 85/05 من للقانوف 173/1للمادة  ا١تعدلة  كا١تتمم، 05،  ص 03/08/2008
 . 14مرجع سابق، ص ، يتضمن التعديل الدستورم، 16/01، القانوف رقم 66نظر ا١تادة أ -4
 ، 05/06،  ص ،  مرجع سابق08/13من القانوف رقم  05إُف  01/ 07أنظر ا١تادة  -5
 . 24، مرجع سابق، ص دحاس صونية،  -6
، ج.ر عدد 05/02/2002ا١تؤرخ يف ، بواسطة القنوات الكهرباء ك توزيع الغاز، ا١تتعلق 02/01من القانوف رقم  111أنظر ا١تادة  -7

 .17،  ص 39، لسنة 08
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، ا١تكرس لفكر عدـ تنافسية ىذا 85/07ككاف ٮتضع ألحكاـ القانوف رقم  1بواسطة سونلغاز
 القطاع.

كمع فتح قطاع الكهرباء كالغاز للمنافسة أنيط هبذه اللجنة مهاـ مزدكجة تتمثل يف     
 بتنظيم كظيفة السوؽ الوطنية للكهرباء كالغاز كمهمة تضمنها ٣تلسا قريب من ا٢تيئة العامة يعٌت

مهمة،  35، باإلضافة إُف العديد من ا١تهاـ تصل إُف 2عامة تتعلق باحًتاـ القوانُت كالتنظيمات
٦تا يدؿ على ٘تتع اللجنة ٔتهاـ كاسعة يف ٣تاؿ قطاعها غَت أف نصيبها يف االختصاص التنظيمي 

، رغم عدـ كفايتها إلعادة 4قدًن اآلراء كاقًتاحات غَت ملزمةٔتوجب ت 3يقتصر على ا١تسا٫تة فيو
 تسَت ٪تط ىذا القطاع استجابة للفاعلية كللتطور كتلبية حاجيات السوؽ يف ىذا اجملاؿ. 

ٞتنة ضبط ىذا اجملاؿ يديرىا ٞتنة مديرة كبدكرىا تستعُت ٔتديريات متخصصة للقياـ    
يرة من رئيس كثبلث مديرين، يتم تعيينهم ٔترسـو ٔتهامها على أكمل كجو، تتكوف اللجنة ا١تد

كىي هبذه التشكيلة كالصبلحيات  ٯتكن  5رئاسي بناءا على اقًتاح من الوزير ا١تكلف بالطاقة
القوؿ أنو مهما كانت النتائج اليت حققتها يف ٣تاؿ ضبط ىذا القطاع إال أنو ال ٯتكن اٟتكم 

يات ىذا القطاع. كونو ال يزاؿ يعيش االحتكار عليها على األقل يف الوقت الراىن نظرا ٠تصوص
، أم منذ بداية 2002الطبيعي من طرؼ شركة سونلغاز، إذ أف الوحدات اليت ظهرت منذ 

 .6ٖترير القطاع تعترب سونلغاز ا١تالكة ألغلبية األسهم فيها
كأخَتا ٯتكن القوؿ من تعريف السلطات ا١تسا٫تة يف االختصاص التنظيمي عضويا     

اصاهتا الوظيفية العامة، أف ا١تشرع حـر ىذه السلطات من سن أنظمة تتعلق بنشاط كاختص
القطاع الذم تضبطو، كيتعلق األمر ٔتمارسة تنظيمية فعلية كما ىو اٟتاؿ بالنسبة للتنظيمات 
اليت تصدرىا ٞتنة تنظيم عمليات البورصة ك٣تلس النقد كالقرض، با١تقابل اكتفى بالنص على 

                                                           
ا١تلتقى الوطٍت حوؿ سلطات الضبط ا١تستقلة ، ، عساِف عبد الكرًن، ٞتنة ضبط قطاع الكهرباء كالغاز40مرجع سابق، ص فتوس خدكجة، -1

 أنظر أيضا:، 152سابق، ص  ، مرجع 2007، ّتاية ، جامعةمام 23/24أياـ  ،يف اجملاؿ االقتصادم كا١تاِف
-BOURAS  A – BENDAACE M, «Service public et économie de marché : cas de la distribution 
de électricité et du gaze », Revue Idara , no 1/1998, p161. 

 .17مرجع سابق،  ص ، واتالكهرباء ك توزيع الغاز بواسطة القن، ا١تتعلق 02/01من القانوف رقم  115أنظر ا١تادة  -2
 .17،  ص ، ا١ترجع السابق02/01من القانوف رقم  114أنظر ا١تادة   -3
 . 20مرجع سابق، ص  دحاس صونية،  -4
 .18،  ص ، مرجع سابق02/01من القانوف رقم  117ك 116أنظر ا١تواد  -5
أياـ  ،سلطات الضبط ا١تستقلة يف اجملاؿ االقتصادم كا١تاِفا١تلتقى الوطٍت حوؿ ، عساِف عبد الكرًن، ٞتنة ضبط قطاع الكهرباء كالغاز -6

 .167، مرجع سابق، ص  2007، ّتاية ، جامعةمام 23/24
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 إصدارا يف ىذا اجملاؿ إذا عزمت الوزارة ا١تكلفة بإحدل ىذه القطاعات على ضركرة استشارهت
 .1نص تشريعي أك تنظيمي

الفرع الثاني: ضوابط تميز سلطات الضبط المساىمة في االختصاص التنظيمي عن 
 .األجهزة االستشارية

نظيمي  نعٍت ىنا ا١تعايَت اليت تتوافر يف ىذه ا٢تيئات ا١تسا٫تة يف االختصاص الت     
كسلطات إدارية مستقلة تبعدىا عن األجهزة االستشارية ك٘تيزىا عنها من خبلؿ مدل توافرىا 
فيها، علما أف االختبلفات يف اجملاالت ٤تل الضبط القطاعي انعكس بدكره على كحدة النظاـ 
القانوين الذم ٭تكم ىذه السلطات من حيث عدـ ٕتانسها كتباينها الواضح عن بعضها أين 

أكثر يف اآلليات ا١تمنوحة ٢تا يف قيامها ٔتهامها الضبطية أك يف العبلقة اليت تربطها  يتجلى
بالسلطة التنفيذية. كحىت على مدل ٘تتعها باختصاصات كمزايا السلطة العامة ا١تمنوحة للسلطة 

. إال أف عدـ التجانس ىنا ال يعٍت عدـ كجود عناصر مشًتكة كاف  2التنفيذية تتمتع باالستقبللية
 .4، كلو على تسمية كصف شكلها القانوين3كاف ا١تشرع مًتدد يف إضفائها

بالرجوع إُف النصوص ا١تنشئة كاليت تؤطر ىذه ا٢تيئات ا١تسا٫تة يف االختصاص       
التنظيمي ٧تد ا١تشرع جسد ىذا التباين كعدـ التجانس كالدم ينعكس بدكره على التكييف 

ة االستشارية كأهنا ٤تسوبة على ا٢تيئات اإلدارية ا١تستقلة، يف القانوين ٢تا رغم اشًتاكها يف العملي
نفس الوقت ٧تد جهات أخرل ٤تسوبة على مصاٌف اإلدارات ا١تركزية أنيطت بذات 
االختصاص كىي األجهزة االستشارية ذات الطابع ا١تركزم التابعة للسلطة التنفيذية، لدل 

االستقبللية( يف تكييف سلطات ضبط النشاط نستعُت ٔتعايَت )فكرة السلطة، الطابع اإلدارم ك 
االقتصادم ٢تا من خبلؿ ىذه العناصر السابقة، ٬تعلها تتميز عن باقي مؤسسات الدكلة 

اليت تشاركها االختصاص  -5كهيئات عمومية كطنية-التقليدية كمن بينها األجهزة االستشارية 
 ٤تل الدراسة.

                                                           
 . 25مرجع سابق، ص  دحاس صونية،  -1
  .268كتو ٤تمد الشريف، مرجع سابق، ص -2
 . 102مرجع سابق، ص  منصور داكد،  -3
 كليد، سلطات الضبط االقتصادم يف القانوف اٞتزائرم، مرجع سابق، ص بوٚتلُت(، 3ك 2، 1تتضح أكثر من خبلؿ اٞتدكؿ ) -4

 ، على الًتتيب.42/49/52
ا٢تيئات العمومية الوطنية: ىي عبارة عن تنظيم اجتماعي ينشأ من طرؼ سلطة عامة، أين تكوف مدتو كسلطاتو قائمة على إدراؾ كقبوؿ  -5

د على توازف القول أك الفصل بُت السلطات، كينطوم ٖتث ىذا ا١تفهـو ٥تتلف التنظيمات غالبية أعضاء اجملموعة لفكرتو األساسية اليت تستن
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 :يأوال: الهيئات المساىمة في االختصاص التنظيم
سنتطرؽ تباعا ألىم سلطات ٣تاؿ الضبط االقتصادم ا١تسا٫تة يف االختصاص 

 التنظيمي كىي:
  :مجلس المنافسة-1

، ا١تتعلق با١تنافسة على أنو ىيئة تتمتع 06/951 جاء كصفو حسب األمر رقم     
 جاء أكثر 20032باالستقبلؿ اإلدارم كا١تاِف دكف ٖتديد لطبيعة ىذه ا٢تيئة غَت أف تعديل 

 3كيف ا١تشرع اٞتزائرم ٣تلس ا١تنافسة على أنو سلطة  كبذلك كضوحا بشأف الشكل القانوين
، باستثناء إضافة عبارة " تنشأ لدل رئيس اٟتكومة " يف نفس ا١تادة أم يلحق 5مستقلة 4إدارية

مباشرة برئيس اٟتكومة تفهم على أهنا ليست سلطة إدارية مستقلة. كعليو أخذا بالتكيف فيما 
، ىذا ا١تسار يشبو ما كقع 6هبذا الشكل فهو يبعده أيضا عن الطابع القضائي 23 ا١تادة جاء يف

دكف  7فيو ا١تشرع الفرنسي الذم َف يفصل بدكره يف ٖتديد الطبيعة القانونية لو بدقة حُت أنشأه
، كيف نفس السياؽ كصف 8الرجوع إُف فصل ٣تلس الدكلة يف قرار تكييفو كهيئة إدارية مستقلة

 .    9نفسوا١تنافسة  ٣تلس
                                                                                                                                                                          

أك العامة يف الدكلة كا١تؤسسات االستشارية بتكريس دستورم كا٢تيئات االستشارية ا١تنشأة عن طريق التنظيم  سواء استحدثت ٔتراسيم رئاسية 
، عمار بوضياؼ، التنظيم اإلدارم يف اٞتزائر، 131/132ماحي، مرجع سابق، ص ٔتراسيم تنفيذية، أنظر أكثر تفصيل: زين العابدين بل

 .65/66كما بعدىا، بوٚتلُت كليد، سلطات الضبط االقتصادم يف القانوف اٞتزائرم، مرجع سابق، ص  117مرجع سابق، ص 
 .16مرجع سابق،  ص ، با١تنافسة، ا١تتعلق 95/06من األمر رقم  16/2أنظر ا١تادة  -1
 .28مرجع سابق،  ص ، با١تنافسة، ا١تتعلق 03/03من األمر رقم  23ظر ا١تادة أن -2
، 52؛ بلماحي، مرجع سابق، ص 42مرجع سابق، ص  فتوس خدكجة، ؛12، مرجع سابق، ص 03/03من األمر رقم  23أنظر ا١تادة  -3

 .42يلية ٝتَت، مرجع سابق، ص ؛ ٜتا54بوٚتلُت كليد، سلطات الضبط االقتصادم يف القانوف اٞتزائرم، مرجع سابق، ص 
 ؛  أنظر أيضا:25/26؛ قورارم ٣تدكب، مرجع سابق، ص 38مرجع سابق، ص فتوس خدكجة، ؛59بلماحي، مرجع سابق، ص -4

-ZOUAÏMIA Rachid, «Remarques sur le contentieux des décisions du conseil de la concurrence 
Algérien », Revue des Avocats de la region de Tizi-Ouzou, no 2/2004, p 165. 

بوٚتلُت كليد، سلطات الضبط االقتصادم يف القانوف  ؛262عزاكم عبد الرٛتاف، الرخص اإلدارية يف التشريع اٞتزائرم ، مرجع سابق، ص -5
 .  54اٞتزائرم، مرجع سابق، ص 

ا١تنافسة أثار نقاشا ىو ٖتديد الطبيعة القانونية اٟتقيقية ٢تذه ا٢تيئة  ، عن ٖتيد الطبيعة القانوين جمللس95/06صمت ا١تشرع يف األمر رقم  -6
أك القضائي السيما بالنظر إؿ تركيبتو العضوية كطبيعة االجراءات ا١تتبعة أمامو، جهة النظر يف الطعوف ضد قرارتو  حوؿ طابعها اإلدارم

 كالصبلحيات القضائية ا١تمنوحة لو.
 ، 01/12/1986 ا١تؤرخ يفعلق ْترية األسعار كا١تنافسة، ا١تت ، 86/1243 القانوف رقم -7

8 - C cons., no 86/224 DC du 23 février 1987, « la bonne administration de la Justice », 
www.legifrance.gouv.fr/ , OP, cit 

 ؛  أنظر أيضا:43فتوس خدكجة، مرجع سابق، ص  -9
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 :سلطة ضبط البريد والمواصالت-2
ترٚتت السياسة اٞتديدة اليت انتهجتها اٞتزائر يف إطار فتح سوؽ الربيد كا١تواصبلت، 
١تواكبة كضعية ىذا القطاع كما كصلت إليو كثَتا من الدكؿ، استحداث ىيئة تعٌت بضبط ىذا 

، عندما سكت عن ٖتديد 1بع اإلدارمالقطاع، رغم أف ا١تشرع َف يكييفها صراحة بالطا
ا١تصطلح الذم يشَت إُف ىذا التكييف كبذلك أضفى نوعا من الغموض عليو. يف نفس الوقت  

، غَت أف كل من يلمسها ٭تمل داللة على اتصافها بالطابع  كيفها بأهنا سلطة ضبط مستقلة
ا كمن خبلؿ اإلدارم ذلك من خبلؿ ٘تتعها بامتيازات السلطة العامة من حيث شرعيته

، فطابعها السلطوم يتجلى يف 2األضرار للغَت، كخضوعها لرقابة القاضي اإلدارم إحداث
ٖتوؿ لبعض  إطارقيامها باختصاصات كانت موكلة سابقا لوزارة الربيد كا١تواصبلت يف 

الصبلحيات من ىذه األخَت كإصدار قرارات إدارية فردية ضبطية، ٦تا ٗتالف بو سلطة الربيد ك 
طابعها االستقبلِف يتجلى من  أما، 3صبلت يف فرنسا اليت تتمتع ٔتمارسة سلطة تنظيميةا١توا

 ٘تتعها بالشخصية ا١تعنوية خاصة ا١تالية منها.
  :على التأمينات اإلشراؼلجنة -3

، لكن يف طابعها 95/074 بدأ الرقابة على نشاط التأمُت جاء مع صدكر األمر رقم
يذية كأحد اختصاصات الوزير ا١تكلف با١تالية، لكن مع صدكر الكبلسيكي التابع للسلطة التنف

، ا١تعدؿ كا١تتمم لسابقو. أين أصبحت معو رقابة الدكلة على نشاط الػتأمُت 06/04القانوف رقم 
، استحدث ىذه اللجنة دكف أف 5على التأمينات اإلشراؼكإعادة التأمُت من اختصاص ٞتنة 

، 209بذكر اختصاصاهتا  فقط يف ا١تادة  كاكتفىمستقلة  فها ا١تشرع على أهنا سلطة إدارية يكي
                                                                                                                                                                          

-KERINON  J, «Droit public économique» , Montchrestien, Paris, 1999, p 16. 
 .08مرجع سابق،  ص ، بالربيد كا١تواصبلت السلكية كالبلسلكية، ا١تتعلق 2000/03من األمر رقم  10أنظر ا١تادة  -1
ؾ ح، جامعة  نشادم عائشة، إعادة ىيكلة قطاع الربيد كا١تواصبلت السلكية كالبلسلكية ، مذكرة ماجستَت يف اٟتقوؽ، فرع إدارة كمالية، -2

 .43مرجع سابق،  ص ؛ فتوس خدكجة، 178، ص 2004/2005اٞتزائر، السنة اٞتامعية: 
جليل مونية، سلطة ضبط الربيد كا١تواصبلت السلكية كالبلسلكية كسلطة إدارية مستقلة، مذكرة ماجستَت يف اٟتقوؽ، فرع إدارة كمالية، ؾ  -3

 .43مرجع سابق،  ص ؛ فتوس خدكجة، 80ص  ،2002/2003ح، جامعة اٞتزائر، السنة اٞتامعية: 
، 06/04، معدؿ كمتمم بالقانوف رقم 1995، لسنة 13، ج ر عدد 25/01/1995ا١تؤرخ يف ، بالتأمُت، ا١تتعلق 95/07األمر رقم  -4

، 2010ة لسن 49، ج ر عدد 26/08/2010، ا١تتضمن لقانوف ا١تالية التكميلي، ا١تؤرخ يف 01/10مرجع سابق، متمم بالقانوف رقم 
 .2011لسنة  40ج ر عدد  ،18/07/2011لقانوف ا١تالية التكميلي، ا١تؤرخ يف  ، ا١تتضمن11/11معدؿ كمتمم بالقانوف رقم 

ا١تركز القانوف للجنة اإلشراؼ على التأمينات، مذكرة ماجستَت يف القانوف، فرع القانوف العاـ لؤلعماؿ، جامعة عبد الرٛتاف عائشة فارح،  -5
ا١تلتقى الوطٍت حوؿ سلطات الضبط ، ؛ تياب نادية، دكر ٞتنة اإلشراؼ على التأمينات يف ضبط قطاع التأمُت64، ص 2009، مَتة ّتاية

 .05، مرجع سابق، ص  2012قا١تة،  نوفمرب، ؾ ح ع.س، جامعة 13/14أياـ  ،ا١تستقلة يف اٞتزائر
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. فطابعها السلطوم اإلدارية ٯتكن أف 1إال أف ىذا ليس معناه ال ٯتكن اعتبارىا هبذا التكييف
نستنتجو من خبلؿ نص ا١تشرع على أهنا تتصرؼ كإدارة رقابة ٘تارس من خبل٢تا  الدكلة رقابة 

با١تالية يف ىذا االختصاص مع إمكانية الطعن يف نشاط التأمُت حلت ٤تل الوزير ا١تكلف 
، تصدر قرارات إدارية هتدؼ إُف ٖتقيق ا١تصلحة العامة كٖتدث 2أماـ ٣تلس الدكلة اقراراهت

، أما من حيث االستقبللية فإف األستاذ "زكاٯتية رشيد" ال يرل مانعا يف إعطاء 3مراكز قانونية 
شرع بشخصية معنوية طا١تا ال ٮتضع ىذا اٞتهاز صفة االستقبللية ألم جهاز ضبط َف ٮتصو ا١ت

، كتتجسد ىنا أيضا من اٞتانبُت العضوم كالوظيفي لكنها 4ألم رقابة سلمية أك كصائية
 .5نسبية
 :الوكالة الوطنية للمواد الصيدالنية المستعملة في الطب البشري-4

الشخصية كيف ا١تشرع ىذه الوكالة صراحة على أهنا سلطة إدارية مستقلة تتمتع ب
، كبالتاِف ىنا ا١تشرع 7، باإلضافة إُف معايَت أخرل تؤكد ىذا التكييف6ا١تعنوية كاالستقبلؿ ا١تاِف

نفى أم لبس يف تكييفها خاص من حيث انتقائو للمصطلحات عند التكييف رغم اف كصفها 
 جاء كوكالة.

 :لجنة ضبط الكهرباء و توزيع الغاز بواسطة القنوات-5
، لكن كوهنا إدارية 8لى أهنا سلطة إدارية بل على أهنا ىيئة مستقلةَف تكيف صراحة ع  

أم تتمتع بالطابع السلطوم من خبلؿ امتياز السلطة العامة كإصدار القرارات اإلدارية كطابع 

                                                           
ا١تلتقى الوطٍت حوؿ سلطات الضبط ا١تستقلة يف اجملاؿ ، لتأمُت، دكر ٞتنة اإلشراؼ على التأمينات يف ضبط سوؽ اإرزيل الكاىنة -1

 .110، مرجع سابق، ص  2017، عبد الرٛتاف مَتة ّتاية ، جامعة إ ، ؾ ح عمام 23/24، أياـ االقتصادم كا١تاِف
 .08مرجع سابق،  ص ، بالتأمينات، ا١تتعلق 06/04من القانوف رقم  31أنظر ا١تادة  -2
ا١تلتقى الوطٍت ، ) سلطة الرقابة للجنة اإلشراؼ على التأمينات( نة اإلشراؼ على التأمينات يف اكتشاؼ ا١تخالفاتحابت أماؿ، دكر ٞت -3

، مرجع  2017، عبد الرٛتاف مَتة ّتاية ، جامعة إ ، ؾ ح عمام 23/24، أياـ حوؿ سلطات الضبط ا١تستقلة يف اجملاؿ االقتصادم كا١تاِف
 .137، ص  سابق

4 - ZOUAÏMIA Rachid, «les autorités de régulation indépendantes dans le secteur financier en 
Algérie», OP, cit, p17. 

 .45فتوس خدكجة، مرجع سابق، ص  -5
 . 05مرجع سابق، ص، ْتماية الصحة كترقيتها، ا١تتعلق 08/13من القانوف رقم  07أنظر ا١تادة  -6
 .43فتوس خدكجة، مرجع سابق، ص  -7
 . 17مرجع سابق، ص، بالكهرباء كتوزيع الغاز بواسطة القنوات، ا١تتعلق 02/01من القانوف رقم  112أنظر ا١تادة  -8
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ك أف قراراهتا تكوف ٤تل 1إدارم. يستنتج من خبلؿ توليها العديد من صبلحيات كزير الطاقة
دليل على أف أعما٢تا ذات طابع إدارم كمعيار ٭تدد ذلك، ، كىو 2طعن لدل ٣تلس الدكلة

ع االستقبللية بالنص الصريح أهنا ىيئة مستقلة كما نستشف ذلك يف معايَت ببينما يظهر طا
إُف خضوع  إضافة، ٦تا ٬تعلها مسؤكلة عن أعملها، 3أخرل كتمتعها بالشخصية ا١تعنوية

، أما عن 5اللجنة لنظامها الداخلي عدادكإ 4أعضائها لنظاـ التنايف ا١تطلق كنظاـ العهدة
 .6ا١تاِف فيتجلى من تنوع مواردىا استقبلىا

إٚتاال ٯتكن القوؿ عن التكييف القانوين ٢تيئات الضبط االقتصادم ا١تسا٫تة يف 
االختصاص التنظيمي استعمل ا١تشرع تكييف السلطة اإلدارية ا١تستقلة صراحة بالنسبة لسلطة 

السلكية كالبلسلكية ك الوكالة الوطنية للمواد الصيدالنية ا١تستعملة يف ضبط الربيد كا١تواصبلت 
الطب البشرم أما ٣تلس ا١تنافسة  كيفو كسلطة إدارية، بينما ٞتنة ضبط الكهرباء كتوزيع الغاز 

على التأمينات لكن رغما  اإلشراؼبواسطة القنوات كهيئة مستقلة كسكت عن تكييف ٞتنة 
حىت بالنسبة للهيئات اليت َف ينص ا١تشرع على تكييفها صراحة  من ذلك كما أشرنا سابقا 

كسلطات إدارية مستقبلة فهي كذلك من خبلؿ ا٠تصائص اليت تتمتع هبا. كالذم نستشفو من 
 . 7التكييف اخبلؿ إعماؿ ضوابط ٖتدد ىذ

  .ثانيا: األجهزة االستشارية المركزية
العديد من  إنشاءاٞتزائر إُف  دفعت أ٫تية العمل االستشارم السلطة التنفيذية يف

اجملالس االستشارية منذ االستقبلؿ كاليت استحدثت سواء ٔتوجب مراسيم رئاسية أك ٔتوجب 

                                                           
أياـ  ،ا١تلتقى الوطٍت حوؿ سلطات الضبط ا١تستقلة يف اجملاؿ االقتصادم كا١تاِف، عساِف عبد الكرًن، ٞتنة ضبط قطاع الكهرباء كالغاز -1

 .156، مرجع سابق، ص  2007، ّتاية ، جامعةمام 23/24
 . 21مرجع سابق، ص، بالكهرباء كتوزيع الغاز بواسطة القنوات، ا١تتعلق 02/01من القانوف رقم  139أنظر ا١تادة  -2
 . 17مرجع سابق، ص، بالكهرباء كتوزيع الغاز بواسطة القنوات، ا١تتعلق 02/01من القانوف رقم  112أنظر ا١تادة  -3
 . 19رجع السابق، ص، ا١ت123، 122ك 121أنظر ا١تواد  -4
 .20رجع السابق، ص، ا١ت126أنظر ا١تادة  -5
 على التواِف. 15،17،20رجع السابق، ص ، ا١ت127، 105ك  94أنظر ا١تواد  -6
 .61إُف  50قورارم ٣تدكب، مرجع سابق،  من ص أنظر إُف الضوابط اليت ٖتدد التكييف القانوف لسلطات الضبط االقتصادم،  -7
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، رغم أف بعضها 19891مراسيم تنفيذية، فمن بُت ىذه ا٢تيئات خاصة ا١تستحدثة بعد دستور 
 .2أنشئ كمت حلو

 من بُت األجهزة االستشارية القائمة حاليا ٧تد:
 :تحدثة بمرسـو رئاسيمس -1
 .1968اجمللس االقتصادم كاالجتماعي-
 .2001كٛتايتها اإلنسافاللجنة الوطنية االستشارية لًتقية حقوؽ -
 .1998العربية  للغةاجمللس األعلى -
 :مستحدثة بمرـو تنفيذي-2
  .1996اجمللس الوطٍت للمحاسبة -
  .1997اجمللس الوطٍت للمرأة -

تشارية تتشارؾ سلطات الضبط السابقة الوظيفة االستشارية رغم أف ىذه األجهزة االس
ة تابعة للسلطة التنفيذية ال تتمتع باالستقبللية، كما ال ٯتكن ٢تذه ز ىذه األجهزة ىي أجه إال

األجهزة اٗتاذ القرارات يف نطاؽ اختصاصها على خبلؼ ا٢تيئة الفنية كسلطة الضبط. بينما 
شارة من خبل٢تا يستعاف بأىل ا٠تربة كا١تهارة كاالستفادة تتشاهباف يف أف كبل منهما تقدـ است

، كما أف  3من مهارات أصحاب ا١تعرفة الفنية، كىو عمل تكميلي تًتتب عنو أثار غَت مباشرة
ما يف ٣تاؿ الضبط نبي 4أسباب ظهور األجهزة االستشارية يرجع لتعقد ا١تشاكل اإلدارية

أف كل منهما ٯتكن أف يطلق عليها إدارة  االقتصادم إُف ٖتوالت الدكلة، كٯتكن القوؿ
 استشارية سواء كنت تابعة أك مستقلة.

                                                           
 . .118وضياؼ، التنظيم اإلدارم يف اٞتزائر، مرجع سابق، ص عمار ب -1
، لكن َف 1996لسنة  18، ج ر عدد 11/03/1996، ا١تؤرخ يف 96/101اجمللس األعلى للًتبية أنشأ ٔتوجب ا١ترسـو الرئاسي رقم  -2

، 2000لسنة  28، ج ر عدد 11/05/2000، ا١تؤرخ يف 200/112تدـ حياتو طويبل أين مسو اٟتل يف ٔتوجب ا١ترسـو الرئاسي رقم 
 كعلى نفس ا١تنواؿ بالنسبة اجمللس األعلى للشباب.

 .103منصور داكد، مرجع سابق، ص  -3
فيذية من بُت ا١تشكبلت اإلدارية اليت أدت إُف ظهور األجهزة االسنشارية ٧تد: غلبة الطابع الفٍت يف الوقت  اٟتاضر، ٦تا يدفع با٢تيئات التن -4

ل ىذه ا٢تيئات هبدؼ معرفة اٞتوانب الغامضة يف موضوع ما أك العبلقة مع مواضيع أخرل، باإلضافة إُف مشكلة الوقت أك إُف االستشارة ١تث
منصور اٟتجم الساعي بسبب كثرة ا١توضوعات كتعقيداهتا، توسع نشاط الدكلة إُف اجملاالت ا١تختلفة كعدـ اقتصارىا على تقدًن ا٠تدمات، 

 .104داكد، مرجع سابق، ص 
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 .مساىمة سلطات الضبط في االختصاص التنظيمي آليات المطلب الثاني:
كظيفة الضبط ا١تسندة لسلطات الضبط االقتصادم  إطاريقتضي تكريس الفاعلية يف 

ا آلليات من خبل٢تا تتجسد كيفيات عن طريق مسا٫تتها يف االختصاص التنظيمي إُف امتبلكه
اليت ٗتتلف كقوة  أدائهاالت كصور ا٦تارسة ىذه الوظيفة عن طريق االستشارة ك التعرؼ إُف ح

للسلطة صاحبة االخطار االستشارم، كما ٯتكن أف تكوف ا١تسا٫تة عن طريق مشاركة  إلزامها
 ؿ(. التنظيمات التطبيقية، )الفرع األك  إعدادسلطات الضبط يف عملية 

نظرا لطبيعة ا١تسا٫تة يف االختصاص التنظيمي يف ٣تاؿ النشاط االقتصادم كإضفاء 
الفاعلية عليها تقتضي تقييم كتقدير ىذه الوظيفة يف ىذا اجملاؿ كأسلوب فعاؿ كمرف ك كدعامة 
تضمن حياة ضبط النشاط االقتصادم كتقنية قانونية متطورة، ْتيث على السلطات اإلدارية 

 اإلقناعخبل٢تا الًتكيز أكثر على طرؽ جديدة أكثر مركنة، ترتكز على كسائل  ا١تستقلة من
 ّتانب اآلليات الكبلسيكية الصارمة، )الفرع الثاين(.  كاإللزاـ اإلكراهكالدعوة كالتحفيز بدؿ 

 .الفرع األوؿ: عن طريق االستشارة
ىذا  عن طريق االستشارة يقتضي التعرؼ على التنظيميا١تسا٫تة يف االختصاص 

سابق على صدكر بعض القرارات من جانب كاحد، فقد تكوف ثابتة بنص  كإجراء األسلوب
كتعد ٔتثابة اقًتاح خاؿ من األثر القانوين، كما أف مصدر القرار ىو من يطلبها، كليس ٢تذا 

تنقسم إُف  اإللزامية. كما أف االستشارة من حيث درجتها 1أثر يف توزيع االختصاص اإلجراء
 كأختيارية. كجوبيواستشارة 

 .أوال:تعريف االستشارة وتقسيماتها حسب القوة القانونية لها وطبيعتها
:"...كإذا كانت االستشارة يف نظر الكثَت من الفقهاء تعٍت تعرؼ االستشارة على أهنا

شرحا منظما ٭توم ٣تموعة من ا١تبادئ الفقهية، فإنو ٯتكن القوؿ أف االستشارة ٣تموعة اآلراء 
اليت تصدرىا ا٢تيئات االستشارية كفقا لقواعد علمية، فهي كاٟتالة ىذه ىي أقل من الفقهية 

 .2مستول القانوف"
العمل االستشارم يف جوىره يتمحور حوؿ ٚتع اٟتقائق، كالتخطيط، كالتنظيم، كنشر 

منها، كىي من أكُف كاجبات  لئلفادةاٟتقائق، كترتيب البيانات، ككضعها يف الصيغة ا١تبلئمة 

                                                           
 .45/46فتوس خدكجة، مرجع سابق، ص  -1
 .13، ص 1989عمار بوضياؼ، ا٢تيئات االستشارية يف اإلدارة اٞتزائرية، مؤسسة الكتاب الوطنية، اٞتزائر،  -2
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، كمن زاكية أخرل كمن 1يف شىت صورىا كاإلحصاءة ا١تشورة اليت هتتم بأعماؿ التسجيل أجهز 
حيث طبيعتها فهي أعماؿ تفسَتية كتأكيدية ليس من شأهنا أف ٗتلق قاعدة قانونية جديدة، 

 .2ينحصر مفعو٢تا يف عرض حالة قانونية معينة أك تفسَتىا أك التذكَت هبا إ٪تا
لطات الضبط االقتصادم بوظيفة استشارية كاسعة، اال أف ا١تشرع ال رغم ما تتمتع هبذه س     

يلـز السلطة التنفيذية األخذ هبذه االستشارة، كأل٫تية الوظيفة االستشارية اليت يتمتع هبا يف ٣تاؿ 
بُت استشارات إجبارية  اإللزاميةالضبط االقتصادم، لذا يفرؽ الفقو بينها من حيث مدل قوهتا 

 كأخرل اختيارية.
يف ىذه اٟتالة تكوف ا٢تيئة ا١تستشَتة ملزمة ك٣تربة على طلب  :اإلجباريةاالستشارات -1

االستشارة بقوة القانوف، ألنو ينص على ذلك، كبالتاِف إذا َف ٭تًـت  ىذا اإلجراء يكوف باطبل 
كمشوبا بعدـ االختصاص كلكن إذا احًتمت النص القانوين، كطلبت االستشارة يكوف عملها 

. أم ضركرة كجود نص قانوين يلـز اإلدارة 3لو َف تأخذ بالرأم االستشارم كَف تلتـز بوصحيحا ك 
أف تستشَت جهة ما، قبل اٗتاذ القرار دكف أف تكوف تلك االستشارة ملزمة هبا ك٢تا مطلق اٟترية 
يف األخذ بالرأم من عدمو، أما عملية طلب االستشارة يف ىذه اٟتالة اجراء جوىرم يف القرار 

 .4م عدـ احًتامو إُف البطبلفيؤد
ٕتدر االشارة ىنا أف تصنيف االستشارة من حيث الطبيعة القانونية ينتج عنو صنف 

كىي حالة مشاهبة لئلجبارية من حيث إلزامية طلبها بل أكثر من  باالستشارة المطابقةيسمى 
كريس ، ٢تذا كمن أجل ت5يعد عملها باطبل شكبل كموضوعا كإالذلك ملزمة باألخذ هبا 

الفاعلية يف عملية التنسيق بُت الوظائف الكبلسيكية كبلوغ الكفاية اإلدارية ا١توجودة يف دكلة 
اٞتمع بُت الفاعلية من حيث القوة القانونية كطبيعتها القانونية، ٬تعلنا نتبٌت  إطارالقانوف كيف 

الستشارم يف شكل الرأم ا األحواؿكندعم كنطالب أف تكوف الوظيفة االستشارية يف ٚتيع 
ا١تطابق الذم يلـز ا٢تيئات التنفيذية بأف تلجأ إُف االستشارة ٣تربة قانونا كبوجود نص قانوين 

                                                           
 .85، عمار بوضياؼ، ا٢تيئات االستشارية يف اإلدارة اٞتزائرية، مرجع سابق، ص 103منصور داكد، مرجع سابق، ص  -1
 .74، مرجع سابق، ص رنا ٝتَت اللحاـ -2
بن جلوؿ مصطفى، الوظيفة االستشارية جمللس الدكلة يف اٞتزائر، مذكرة ماجستَت يف القانوف ، فرع اإلدارة كا١تالية، ؾ ح ع إ، جامعة  -3

 .12، ص 2000/2001اٞتزائر، السنة اٞتامعية 
، عنابة، ٤تمد الصغَت بعلي، القانوف اإلدارم) التنظيم اإلدارم، النشاط اإلدارم( -4 منصور داكد، مرجع  ؛119، ص 2004، دار العلـو

 .105سابق، ص 
 .307أنظر أكثر تفصيل حوؿ الرأم ا١تطابق: كليد بوٚتلُت، قانوف الضبط االقتصادم يف اٞتزائر، مرجع سابق، ص  -5
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، كىذا ٮتدـ 1صريح كأف تلتـز باحًتاـ مضموف الرأم االستشارم كاألخذ بو يف نفس الوقت
مسا٫تة سلطات الضبط يف االختصاص التنظيمي حىت لو َف ٘تتلك اختصاص تنظيم عاـ 

 .كفعلي
أما عن نطاؽ تكريس االستشارة الوجوبية يف ٣تاؿ الضبط االقتصادم، كأف تكوف 
اٞتهة ا١تعنية ملزمة كجوبا باستشارة ٣تلس ا١تنافسة كذلك بغض النظر عن مدل األخذ برأم 

يف خركج الدكلة عن مبدأ حرية  03/03 ٣تلس ا١تنافسة، ك٧تد تطبيق ذلك حسب األمر
خبلفا ١تا كاف سائدا يف  3ادة على حالة التجمعات االقتصاديةزي 2 )تقنُت األسعار(األسعار

، بالنسبة ٟتالة السلع 5دكف نطاؽ االستثناءات اليت ال تلـز االستشارة كجوبا ،95/064 األمر
كا٠تدمات ذات الطابع االسًتاتيجي إال أنو ال يوجد معيار دقيق ٯتيز السلع اليت تعد ذات طابع 

القواعد  بإنتاج، أما اٟتالة اليت ترتبط 6دكلة السلطة التقديرية يف ذلكاسًتاتيجي كبالتاِف فإف لل
القانونية فإف ٣تلس ا١تنافسة يستشار كجوبا يف كل مشركع نص تشريعي أك تنظيمي لو صلة 

، كىو هبذه الوظيفة األخَتة يلعب دكر ىيئة استشارية فيما ٮتص ٖتضَت مشاريع 7با١تنافسة
 95/06ة ذات العبلقة ٔتجاؿ ا١تنافسة غَت أنو  كل من األمر النصوص التشريعية كالتنظيمي

ا٢تيئات اليت ٯتكن أف تستشَت اجمللس لوركد كلمة)اٟتكومة(، كبديهيا  8َف ٭تددا03/03كاألمر 
أف تكوف كثَت من الوزارات معنية بذلك إُف جانب الوزير األكؿ، لكن عند تفحص النصوص 

طرؼ كزارة التجارة فقط، غَت أف ا١تشرع تدارؾ األمر يف التنظيمية تبُت أنو أستشَت كجوبا من 
 .9كربط طلب الرأم من طرؼ ىذا األخَت 08/12تعديل 

                                                           
 .12/13بن جلوؿ مصطفى، مرجع سابق، ص  -1
 .26ق،  ص مرجع ساب، 03/03رقم  من األمر 05أنظر إُف ا١تادة  -2
 .28رجع السابق،  ص ، ا١ت17أنظر إُف ا١تادة  -3
 .17ك 16مرجع سابق،  ص ، 95/06رقم  من األمر 22/2ك 20أنظر إُف ا١تادة  -4
 .11مرجع سابق ،  ص ، 08/12رقم  من األمر 04أنظر إُف ا١تادة  -5
، مذكرة ماجستَت يف القانوف، فرع قانوف أعماؿ، ؾ ح، 03/03ر ك األم95/06ناصر نبيل، ا١تركز القانوين جمللس ا١تنافسة بُت األمر رقم  -6

 .40؛ ٜتايلية ٝتَت، مرجع سابق، ص 46؛ فتوس خدكجة، مرجع سابق، ص 52، ص 2004جامعة مولود معمرم، تيزم كزك، 
ص االتفاقات ، ٭تدد كيفيات اٟتصوؿ على التصريح بعدـ التدخل ٓتصو 12/05/2005، ا١تؤرخ يف 05/175مرسـو تنفيذم  رقم  -7

 .18/05/2005، الصادرة يف 2005، لسنة 35ككضعية ا٢تيمنة على السوؽ، ج ر عدد 
من األمر 19تمم ، كا١تادة ، ا١تعدؿ كا١ت03/03من األمر  35كا١تادة ا١تعدؿ كا١تتمم  95/06من األمر رقم  20أنظر إُف ا١تادة  -8

08/12. 
 . 13ع سابق، ص ، مرج12/ 08 رقم من األمر 18أنظر إُف ا١تادة  -9
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السلكية كالبلسلكية فإف  كا١تواصبلتأما بالنسبة لبلستشارة الوجوبية يف قطاع الربيد 
طاع موضوع االستشارة لدل سلطة ضبطها يتعلق بتحضَت أية مشاريع تنظيمية تتعلق هبذا الق

، كىي مفركضة على الوزير ا١تكلف هبذا القطاع الرتباط كتعلق ىذه 1كغَتىا من اٟتاالت
ا١تواضيع بصميم نشاط أك اختصاص ىذه السلطة كما أنو ا٠تبَت الوحيد يف ىذا ا١تيداف الذم 

، كقد صدرت مراسيم تنفيذية تؤكد ٞتوء كزير ىذا 2يتميز بطابعو التقٍت، كلصبلحياتو الواسعة
الرأم  إلبداءع الستشارة اللجنة ٓتصوص مشاريع النصوص التنظيمية اليت عرضها عليها القطا 
جوىرم ال ٯتكن  إجراءاستشارة الوزارة للجنة ضبط ىذا القطاع كأنو  إلزامية، كما تتأكد 3فيها

 سابقة الذكر. 12فقرة 13 الًتاجع عنو لوركد عبارة "...ٓتصوص ما يأيت..." يف ا١تادة
: يف ىذه اٟتالة تكوف ا٢تيئة اإلدارية التنفيذية ٢تا اٟترية الكاملة يف االختيارية االستشارات-2

، كىي بذلك حرة يف طلبها من عدمها، 4سواء يف طلب االستشارة أك اإللتزاـ هبا قراراهتاإصدار 
فعندما يصدر الرأم ا١تطلوب فاإلدارة غَت مقيدة بو، كٖتتفظ بكامل حريتها ٞتهة القرار الذم 

 .5خذهستت
تطبيقات االستشارة االختيار تتسجد يف ٣تاؿ ا١تنافسة، حينما ترؾ ا١تشرع اٞتزائرم 

 إمكانيةٞتهات معينة اجملاؿ مفتوحا يف استشارة ٣تلس ا١تنافسة، كمنحها حرية االختيار يف 
،  03/037، حينما نص على ىذا النوع من االستشارة يف األمر 6القياـ بذلك أك االمتناع عنو

و عدد األشخاص كاٞتهات اليت ٢تا حق استشارة اجمللس اختياريا، كما أف السلطة كما أن

                                                           
 . 09، مرجع سابق، ص 03/ 2000 رقم من القانوف 13أنظر إُف ا١تادة  -1
 48فتوس خدكجة، مرجع سابق، ص  -2
، يتعلق بتنظيم االستغبلؿ ا١تطبق على كل نوع من أنواع الشبكات ٔتا فيها 09/05/2001، ا١تؤرخ يف 01/123مرسـو تنفيذم  رقم  -3

، 13/05/2001، الصادرة يف 2001، لسنة ٥27تتلف خدمات ا١تواصبلت السلكية كالبلسلكية، ج ر عدد البلسلكية الكهربائية، كىال 
؛ 07/06/2007، الصادرة يف 2007، لسنة 37، ج ر عدد 30/05/2007، ا١تؤرخ يف 07/162معدؿ كمتمم ٔترسـو تنفيذم رقم 

، ا١تتضمن 26/05/2002،  ا١تؤرخ يف 02/186التنفيذم رقم  ، يتمم ا١ترسـو13/01/2003،  ا١تؤرخ يف 03/36ا١ترسـو التنفيذم رقم 
، كاستغبل٢تا  كتوفَت خدمات GMCا١توافقة على سبيل التسوية على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصبلت البلسلكية ا٠تلوية من نوع 

 .22/01/2003، الصادرة يف 2003، لسنة 04ا١تواصبلت البلسلكية للجمهور ، ج ر عدد 
 .12ؿ مصطفى، مرجع سابق، ص بن جلو  -4
 . 118قورارم ٣تدكب، مرجع سابق، ص  -5
 . 51كحاؿ سلمى، مرجع سابق، ص  -6
 . 30، مرجع سابق، ص 03/ 03من األمر رقم  38ك 35أنظر إُف ا١تادة  -7
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اإلدارية ٥تتارة يف طلب االستشارة من عدمها لذل سلطة الربيد كا١تواصبلت السلكية 
 .1كالبلسلكية يف ا١تيادين ا١تتعلقة هبذا القطاع

نة ضبط أف ىناؾ سلطات ضبط أخرل ٘تتلك آلية االستشارة كلج اإلشارةٕتدر 
الكهرباء كالغاز، ٞتنة تنظيم عمليات البورصة كمراقبتها كالوكالة الوطنية للمواد الصيدالنية 
ا١تستعملة يف  الطب البشرم كغَتىا...، اال أف تقاطع ا١توضوع مع حاالت كصور االستشارة  

 كإبداء الرأم، لدل ارتأينا اف نتوسع يف ا١توضوع الحقا يف ىذا الصدد.
 ) حاالت وصور االستشارة(.صات ذات الطابع االستشاريثانيا:االختصا

كمسا٫تتها يف االختصاص التنظيمي يف ٣تاؿ الضبط  االستشاريةمن ا١تعلـو أف الوظيفة 
حىت ٦تارسة  تنافسينهااالقتصادم تبلغ من األ٫تية ٔتكانة خاصة لو مت تفعيلها أكثر لبلغت 

يفة يف ىذا اجملاؿ ذركة فاعليتها، كال االختصاص التنظيمي نفسو، لدل حىت تبلغ ىذه الوظ
من خبلؿ ما يرٝتو ا١تشرع ٢تذه الوظيفة االستشارية اتساعا أك  إالتتحقق قوهتا كضعفها 

 من حيث تنوعها: االستشارةتصنيفا، لدل نتعرؼ على صور كحاالت ىذه 
 :اآلراء-1

ى تسمح اآلراء لسلطات الضبط بتقدًن كجهة نظرىا حوؿ ا١تسائل ا١تطركحة عل
مستواىا، ىذه اآلراء ٯتكن أف تكوف كتفسَت كتوضيح ألحكاـ التشريعية أك التنظيمية، أك تعبَت 
عن رأم سلطة السوؽ حوؿ ا١تواضيع أك التساؤالت اليت َف تنظم بصورة صر٭تة من خبلؿ 
النصوص القانونية، كما تعترب ىذه اآلراء ٣تردة من أية قيمة قانونية، لكن تؤثر بصورة أكيدة 

، كىي هبذه الصفة قاعدة الوظيفة االستشارية، كما 2تصرفات كسلوكات ا١تعنيُت باألمر على
 كما أشرنا سابقا.  3أهنا قد تكوف من األعماؿ التفسَتية كالتأكيدية

                                                           
 . 08/09، مرجع سابق، ص 03/ 2000من القانوف رقم  13أنظر إُف ا١تادة  -1
،  ٗتصص القانوف، ؾ ح ع س، جامعة مولود  توايت نصَتة، ضبط سوؽ القيم -2 ا١تنقولة اٞتزائرم )دراسة مفارنة(، أطركحة دكتواره يف العلـو

 . 188، ص 05/10/2013معمرم، تيزم كزك، تاريخ ا١تناقشة 
شكل عاـ، أك األعماؿ التفسَتة: تتخذ ا١تنحٌت التوضيحي فقد تضيء على الغموض الذم يشوب بعض القرارات اإلدارية ْتيث تفسره ب -3

تعطي رأيا بشأنو، كيف بعض األحياف يتم طرحها على سبيل اإلعبلـ كتكوف على شكل استشارة  كيف ىذه اٟتالة تكوف ذات صيغة آمرة 
تل ٖتكقانونية، أما التأكيدية: ىي اليت تكوف من شأهنا أف تعيد أك تكرر قاعدة قانونية سابقة، لذلك فإهنا ال تثَت أم نوع من ا١تشاكل كىي 

 الدرجة األدىن يف سلم القواعد التفسَتية كىي تصدر بناء على طلب استشارم أك توضيحيا ألمر ما أك تذكَتا ْتالة قانوين معينة، رنا ٝتَت
 . 75اللحاـ، مرجع سابق، ص 
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نظر أل٫تيتها مكن ا١تشرع كل سلطات الضبط من اختصاص استشارم لدل السلطات 
النصوص التشريعية كالتنظيمية ا١تتعلقة ٔتجاؿ  إعدادالعمومية ٘تارس عن طريق تقدًن اآلراء ٗتص 

، تلك ا١تسا٫تة كاختصاص شبو تنظيمي يزيد من قيمة ككفاءة ىذه النصوص القانونية 1تدخلها
النوعية كالشكلية، لكي تتماشى كتساير متطلبات كظركؼ اٟتياة السياسية  كاالقتصادية 

 كاالجتماعية للمواطن.
قتصادم، ٧تدىا يف اجملاؿ ا١تصريف تعترب كوسيلة كتكريس لآلراء يف ٣تاؿ الضبط اال

تسمح للجنة بتفسَت بعض النصوص التشريعية كالتنظيمية بناءا على طلب ذم الصفة 
خولت اللجنة  إذ، كمثاؿ على ذلك 4أك ٖتضَتم 3، فقد تكوف ذات طابع توجيهي2كا١تصلحة

تتعلق باألحكاـ ا١تطبقة على  الرأم لوزير ا١تالية إبداءتنظيم كمراقبة عمليات البورصة سلطة 
شركة تسيَت بورصة القيم ا١تنقولة من جهة ك ا١تؤ٘تن ا١تركزم على السندات من جهة أخرل، أما 

 كإصداراؿ الصريف دكرا ىاما جدا يف ٣تاؿ تفسَت النصوص يف فرنسا فقد لعبت اآلراء يف اجمل
، كعن 5د باالكتتاب العاـأكثر من فتول بينت فيها ا١تقصو  بإصدارالفتول، حيث قامت مثبل 

 إعدادآراء سلطة ضبط الربيد كاالتصاالت السلكية كالبلسلكية كمشاركة للحكومة يف 
النصوص التنظيمية ا١تتعلقة بالقطاع، من خبلؿ إبداء الرأم عند استشارهتا الوزير ا١تكلف 

، كىو اختصاص إمتد إُف النصوص 6بالقطاع عند إعداد كل نص تنظيمي خاص بالقطاع
فتعد سلطة إبداء الرأم ذات طابع ٖتضَتم كتوجيهي كتقـو  اإلعبلـ، أما يف ٣تاؿ 7لتشريعيةا

، حيث ٝتح لكل 8هبذا الدكر سواء بتلقائية أك عن طريق اللجوء إليها كطلب ا١تشورة منها
، 9أجهزة كىيئات الدكلة بطلب االستشارة كطلب الرأم من سلطة ضبط الصحافة ا١تكتوبة

                                                           
 .303كليد بوٚتلُت، قانوف الضبط االقتصادم يف اٞتزائر، مرجع سابق، ص  -1
 .106قورارم ٣تدكب، مرجع سابق، ص  -2
 من النظاـ الداخلي للجنة تنظيم عمليات البورصة كمراقبتها . 34أنظر إُف ا١تادة  -3
 . 22، مرجع سابق، ص 04/ 03من ا١ترسـو التشريعي رقم  01مكرر  19ك 19أنظر إُف ا١تادة  -4
 . 189توايت نصَتة ، ضبط سوؽ القيم ا١تنقولة اٞتزائرم )دراسة مقارنة(، مرجع سابق، ص  -5
 .106يد بوٚتلُت، سلطات الضبط االقتصادم يف القانوف اٞتزائرم، مرجع سابق، ص كل -6
 .303كليد بوٚتلُت، قانوف الضبط االقتصادم يف اٞتزائر، مرجع سابق، ص  -7
، لسنة 02، ا١تتضمن قانوف اإلعبلـ، ج ر عدد 12/01/2012، ا١تؤرخ يف 05/ 12من القانوف العضوم رقم  44أنظر ا١تادة  -8

 .25/26، ص  15/01/2012، الصادرة يف 2012
تيشوش فاطمة الزىراء، سلطات الضبط ا١تستقلة يف ٣تاؿ اإلعبلـ، مذكرة ماجستَت يف إطار مدرسة دكتوراه، فرع دكلة كمؤسسات عمومية،  -9

 .172، ص 22/01/2014، بن يوسف بن خدة، نوقشت يف: 01ؾ ح، جامعة اٞتزائر 
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ا١تشرع منح ىذا االختصاص بصورة مبهمة ك كاسعة دكف أف ٭تدد ا١تسائل  كا١تبلحظ ىنا أف
اليت ٯتكن للسلطة أف تستشار فيها مكتفيا بتحديد اجملاؿ الذم تستشار فيو كا١تتعلق بالصحافة 

، أـ يف ٣تاؿ ضبط السوؽ الصيدالنية كذلك ٯتكن ا١تشرع ككالة الضبط فيها من إبداء 1ا١تكتوبة
 .2تشريعي أك تنظيمي ٮتص ىذا اجملاؿ رأيها حوؿ مشركع نص

 اإلقتراحات:-2
أف التقارير السنوية اليت تقـو بتقدٯتها ٚتيع السلطات اإلدارية ا١تستقلة  اإلشارةٕتدر 

كمنها سلطات ٣تاؿ الضبط االقتصادم كاليت قد تتضمن مقًتحات من شأهنا أف ٖتسن 
بداء مقًتحات نصوص تشريعية أك بالقوانُت السارية، كما أف ٘تتع ىذه السلطات بسلطة بإ

تنظيمية، أك تعديل نصوص سابقة ضمن ٣تاؿ نشاطها، كمبدأيا ىي خالية من أية قيمة 
، كما قد تأيت هبدؼ تقدًن تفسَت كتوضيح ١تختلف النصوص التشريعية كالتنظيمية 3إلزامية

بسلطة إٗتاذ قرارات  تتمتع هبا سلطات الضبط كالتعليق عليها، كما أهنا تأيت يف اجملاالت اليت ال
فردية، خبلفا للتعليمات، كلقد نص ا١تشرع الفرنسي من خبلؿ التقنُت النقدم كا١تاِف على ىذه 

 . 4التقنية، ّتانب التعليمات، كأكد كأعًتؼ بطابعها التفسَت
أما يف اٞتزائر فسلطة التوصيات اليت تتمتع هبا ٞتنة تنظيم عمليات البورصة كمراقبتها 

أك  إتباعهاٖتمل أم قوة إلزامية، كما أف األشخاص الذين توجو إليهم أحرار يف رغم أهنا ال 
أف القوة ا١تعنوية ٢تذه السلطات ٕتربىم على أخذىا بعُت االعتبار يف غالب  إال، إتباعهاعدـ 

، كما الداخليمن قانوهنا  32، من أمثلة التوصيات يف ىذا اجملاؿ ما جاءات بو ا١تادة 5األحياف
ضبط الغاز كالكهربا تضطلع ٔتهمة استشارية لدل السلطات العمومية فيما يتعلق أف ٞتنة 

 إطارآراء مربرة كتقدًن اقًتاحات يف  إبداءبتنظيم سوؽ الكهرباء كالغاز كسَت٫تا من خبلؿ 
، أما عن ٣تلس ا١تنافسة فيمكن لو أف يبدم كيقًتح آراءه عند إعداد 6القوانُت ا١تعموؿ هبا

                                                           
، مذكرة ماجستَت يف إطار مدرسة دكتوراه، فرع دكلة كمؤسسات -الصحافة ا١تكتوبة–لضبط يف ٣تاؿ اإلعبلـ تيميزار مناؿ، سلطة الضبط ا -1

 .84، ص 2012/2013عمومية، ؾ ح بن عكنوف، جامعة اٞتزائر، السنة اٞتامعية
ا١تتعلق ْتماية الصحة ، 2008يوليو  20ا١تؤرخ يف ، 13/ 08من القانوف رقم  173/4، ا١تعدلة كا١تتممة للمادة 07أنظر ا١تادة  -2

 .06، ص مرجع سابق، كترقيتها
3 - GENTOT M, «les autorités administratives indépendantes», OP, cit, p 72/73. 

 . 187توايت نصَتة ، ضبط سوؽ القيم ا١تنقولة اٞتزائرم )دراسة مقارنة(، مرجع سابق، ص  -4
 .105قورارم ٣تدكب، مرجع سابق، ص  -5
١تياء، سلطات الضبط لقطاع احملركقات يف اٞتزائر، مذكرة ماجستَت يف القانوف العاـ، فرع التنظيم االقتصادم، ؾ ح، جامعة  شعوة -6

 .303كليد بوٚتلُت، قانوف الضبط االقتصادم يف اٞتزائر، مرجع سابق، ص ؛ 80، ص 2012/2013، السنة اٞتامعية 01قسنطينة 
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من طرؼ اٟتكومة لو عبلقة با١تنافسة، لكن االختبلؼ ىتا أف اجمللس مشركع نص تنظيمي 
يف شكل نظاـ  أك تعليمة أك منشور ينشر يف  اإلجراءيتدخل ٔتبادرتو ا٠تاصة، كٯتكنو اٗتاذ ىذا 

، كما تتشارؾ سلكة تقدًن االقًتاح سلطات ضبط أخرل يف قطاع 1اٞتريدة الرٝتية للمنافسة
 .    4جملاؿ الصيدالينكا 3كالتأمينات 2االتصاالت

 :التوصيات-3
ٗتتلف التوصيات عن التعليمات يف كوف ىذه األخَتة تتخذ خاصة يف ٣تاؿ القرارات 
الفردية تسمح بتحديد الشركط العامة اليت على أساسها تتخذ السلطة اإلدارية ا١تستقلة قرارا 

يات اليت ال تتمتع فرديا معينا، لذلك فهي تعترب كنصوص تطبيقية أم ىي ليست مثل التوص
بقوة إلزامية، لكن باعتبارىا تساعد على اٗتاذ القرارات الفردية فهي كاجبة االحًتاـ كملزمة 

 .5ا١تعنية، كما ٗتتلف عن األنظمة من حيث قوهتا القانونية األشخاصمن طرؼ  اإلتباع
 إلداريةاأما عن أكجو التشابو بُت التوصيات كالتعليمات يف تشاهبما مع ا١تنشورات     

، كعليو ٯتكن تشبيهها 7، اليت جردىا ٣تلس الدكلة الفرنسي من أية قيمة قانونية6التفسَتية
 .8بالتوصيات اليت تصدرىا ك ككاليت تصدرىا ا٢تيئات كا١تنضمات الدكلية

من  26تطبيقا التوصيات يف ٣تاؿ الضبط االقتصادم متعددة منها ما جاءت بو ا١تادة 
 عمليات البورصة كاليت موضوعها يتعلق ب: كمراقبةنظيم النظاـ الداخلي للجنة ت

 جيد عن كل األعواف الفاعلُت يف سوؽ القيم ا١تنقولة. إعبلـ-
 احًتاـ ا١تساكاة بُت ا١تستثمرين.-
 التطبيق األمثل للنصوص التشريعية كالتنظيمية. -

                                                           
 .51فتوس خدكجة، مرجع سابق، ص  -1
 . 09، مرجع سابق، ص 03/ 2000من القانوف رقم  16ك 13/11أنظر ا١تادة  -2
 . 05، مرجع سابق، ص 113/ 08من ا١ترسـو التنفيذم رقم  13أنظر ا١تادة  -3
 . 06، مرجع سابق، ص 13/ 08من القانوف رقم  01 17ك 174/4أنظر ا١تادة  -4
 .84سابق، ص  ؛ زكار حفيظة، مرجع87تيميزار مناؿ، مرجع سابق، ص  -5
 . 188توايت نصَتة ، ضبط سوؽ القيم ا١تنقولة اٞتزائرم )دراسة مفارنة(، مرجع سابق، ص  -6

7 - C.d’Etat, no 34/773, DC, du 27/04/1983, Epoux Déplace, «l’avis favorable ou défavorable 
donne par la commission d’accès aux documents administratifs sur la communication d’un 
document " ne constitue pas une  décision susceptible de faire l’objet d un recoure pour excès de 
pouvoir", car, doit-on penser, il n emporte aucune contrainte juridique. » 

 .79، ص ابقٛتليل نوراة، النظاـ القانونية للسوؽ ا١تالية اٞتزائرية، مرجع س -8
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  .لفاعليةتنظيمي )االستشاري( بين التوسع ومحدودية االاالختصاص شبو الفرع الثاني: 
على نطاؽ شكلي كما أشرنا يف العناصر السابقة، تتمتع سلطات الضبط بصور 
كأشكاؿ متعددة كمتنوعة يف ضبط السوؽ عن طريق ا١تسا٫تة يف االختصاص ا١تعيارم، ىذه 

معاير لقياس ذلك، تتعلق با١تعيار  أعماؿا١تسا٫تة لتقييم مدل اتساعها من ٤تددهتا يقتضي 
 اإلجرائي.العضوية كا١تادية، 

من الناحية العضوية ٯتكن مبلحظة تعميم ىذا االختصاص على جل سلطات الضبط 
 ٔتا فيها تلك اليت تتمتع باختصاص تنظيمي باستثناء ككاليت ا١تناجم كسلطة ضبط ا١تياه اللتاف ال

 .1تتمتعاف باختصاص استشارم
ية كالتنظيمية من الناحية ا١تادية فإف ىذه االستشارات ٗتص عادة النصوص التشريع

ا١تنظمة للقطاع ا١تختصة بو، إضافة إُف توسعها ١تواضيع متعددة ترتبط باالختصاص القطاعي 
السوؽ كما تتميز بو  ضبط٢تا، نظرا لتمتع ىذه السلطات بقدرة تقنية عالية ٘تنحها مشركعية 

غياب ىذه الوظيفة االستشارية من مركنة ٯتكنها منافسة االختصاص التنظيمي كتعويضو يف 
 ىذا االختصاص األخَت لذل جل سلطات الضبط.

عماال للمعيار ا١تادم ك مع مقارنة االختصاص التنظيمي التطبيقي احملصور يف ٦تارسة إ
مراقبة عمليات البورصة ك٣تلس ىذا االختصاص بالنسبة لسلطيت الضبط لكل من ٞتنة تنظيم ك 

النقد كالقرض، إذ ٧تد أف مسا٫تة سلطات الضبط يف االختصاص التنظيمي موسع تكاد 
تشملها كلها حىت سلطات الضبط ا١تمارسة لبلختصاص التنظيمي نفسها، رغم أنو حىت داخل 

تصاص سلطات الضبط ا١تسا٫تة يف االختصاص التنظيمي نفسها فإف طابع ا١تسا٫تة لذات االخ
ٮتتلف اتساعا كحصرا من سلطة ألخرل يف القانوف اٞتزائرم كا١تقارف، كألدؿ على ذلك الطابع 

، كحىت إذا قورنت 2اٟتصرم ١تسا٫تة اللجنة يف ٣تاؿ الكهرباء كالغاز، مقارنة بنظَتهتا يف فرنسا
عداد باالختصاص العقايب كالردعي لديها، كما أف ا١تشرع يقصرىا أحيانا على ا١تسا٫تة يف ا

 النصوص التنظيمية كما ىو اٟتاؿ بالنسبة للوكالة الوطنية لتثمُت موارد احملركقات.

                                                           
 .302كليد بوٚتلُت، قانوف الضبط االقتصادم يف اٞتزائر، مرجع سابق، ص  -1

2-«C’est par éffes de miméstiime que la commission s’est arrogée ce pouvoir réglementaire en 
sinspirant des compétences  dévolues a la commission Francaise de régulation de l’énrgie». 
ZOUAÏMIA Rachid, «les instruments juridiques de la régulation économique en Algerie», OP, 
cit, p 114.  
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رغم ٘تتع سلطات الضبط كما أشرنا سابقا  بسلطة استشارية  اإلجرائيةأما من الناحية 
، اإلجرائيةكاسعة فإهنا ال تعرؼ تفعيبل حقيقيا ٢تذا االختصاص  بالنظر إُف قصوره من الناحية 

يلـز ا١تشرع السلطة التنفيذية يف طلب استشارهتا، كما ال يلزمها  باألخذ هبذه  حيث ال
 .1االستشارة

كيف األخَت ٯتكن القوؿ أف ٘تتع سلطات الضبط االقتصادم بسلطة استشارية كاسعة  
رغم تأكيد  اإللزاميةكسلطة تنظيمية غَت مباشرة،  لكنها ذات طابع غَت رٝتي كخالية من قوهتا 

ى سلوؾ ا١تخطبُت هبا، بل إف البعض يرل يف اآلراء كالفتول مثبل يف ىذا اجملاؿ أهنا تأثَتىا عل
سول بياف لذكم القرارات، ليس ٢تا قوة اإللزاـ، حىت أف البعض قارهنا بالفتاكل اليت تصدرىا 

، ٢تذا كاف 2بعض الوزارات بناء على طلب أعضاء الرب١تاف يف تفسَتىا لنص معُت من القانوف
رع أماـ الطابع اٟتصرم يف نطاؽ ٦تارسة االختصاص التنظيمي ٢تا رغم توسيعو على ا١تش

طلب االستشارة من جهة كمن جهة  إلزاـلبلختصاص االستشارم نوعا ما أف ٭تيطة بقوة 
باالستشارة، أم أف تكوف استشارة مطابقة كما أشرنا سابقا تكريسا  األخذأخرل إلزامية 

 لفاعليتها يف ىذا اجملاؿ.
 . ث الثاني:صور سلطات الضبط االقتصادي الممارسة لالختصاص التنظيميالمبح

نتطرؽ اآلف  التنظيميبعد التطرؽ إُف مدل مسا٫تة سلطات الضبط يف االختصاص 
ا١تمنوحة من ا١تشرع  التنظيميةإُف مدل ٦تارسة ىذا االختصاص بصفة مباشرة عن طريق السلطة 

 ي ا١تثارة حو٢تا كاليت سبق التطرؽ ٢تا.٢تا بعيدا عن النقاشات القانونية كالفقه
طة التنظيمية يف ٣تاؿ لانطبلؽ من التسليم بوجود كاقعي كعملي يكرس ٦تارسة الس

ط اكما ٭تيط هبا من خصوصية كآية ضركرية يف ىذا اجملاؿ، بغية تأطَت النش االقتصادمالضبط 
د قانونية تقنية تؤطر الضبط ا١تسبق للسوؽ عن طريق كضع قواع إطاراالقتصادم كا١تاِف يف 

عملو كإ٬تاد نوع من التوازف بُت حقوؽ كالتزامات األطراؼ ا١تتدخلة فيو، سلك  فيو ا١تشرع 
اٞتزائرم مسلك ا١تشرع الفرنسي يف االعًتاؼ هبذا االختصاص لبعض سلطات الضبط 
 االقتصادم كما ٯتيزه كالطابع اٟتصرم لو، حيث حضي كل من ٣تلس النقد كالقرض، )ا١تطلب
األكؿ( كٞتنة تنظيم كمراقبة عمليات البورصة ،)ا١تطلب الثاين( هبذا االختصاص من حيث 

                                                           
 .306كليد بوٚتلُت، قانوف الضبط االقتصادم يف اٞتزائر، مرجع سابق، ص  -1
 .104ابق، ص خدرم ٝتَت، السلطات اإلدارية ا١تستقلة الفاصلة يف ا١تواد االقتصادية، مرجع س -2
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، كذلك بأصدار أنظمة ٖتوز القوة اإللزامية ْتيث ترافقها عقوبات يف حالة ا١تمارسة ا١تباشرة لو
 .هبا ، كما أهنا تكوف موضع نشر يف اٞتريدة الرٝتية اإلخبلؿ

ذين السلطتُت تباعا فيما يتعلق مدل ٦تارستهما آللية كبالتاِف سنركز بالدراسة على ى
كضع القواعد القانونية التطبيقية لتنظيم ٣تا٢تما بعيدا عن تدخبلت السلطة التنفيذية يف ىذا 

 االختصاص.
 .المطلب األوؿ: االختصاص التنظيمي لمجلس النقد والقرض

، 90/10كر القانوف ا١تصريف يف اٞتزائر كالذم ٕتلى مع صد اإلصبلحيف إطار سياسة 
االقتصادية كسياؽ التحرير االقتصادم كا١تصريف بغية تعميق مسار  اإلصبلحاتضمن سياؽ 

الٕتاه إُف ٕتسيد كاالىتماـ يف عصرنة ىذا القطاع با، 1التحوؿ االقتصادم مع مطلع التسعينات
االقتصادية يف  اإلصبلحاتأنشأ ٣تلس النقد كالقرض يف اٞتزائر كالذم يعترب معلما بارزا ٬تسد 

 .2اٞتزائر
انطبلقا من الدكر ا٢تاـ الذم يلعبو النظاـ ا١تصريف يف أم اقتصاد كخاصة فيما يتعلق 
بتعبئة ا١توارد ا١تالية كحسن توجيهها ٨تو القطاعات كاألنشطة االستثمارية كوف ٧تاح ىذه 

 3ر ا١تصريف،ا١تصرفية كسياسة التحري اإلصبلحاتمرىوف إُف حد بعيد ٔتدل ٧تاح  اإلصبلحات
مكنة ىذا اجمللس بأداء كظيفتُت كظيفة ٣تلس إدارة بنك اٞتزائر كوظيفة إدارية كاليت انتزعت منو 
كخولت جمللس إدارة بنك اٞتزائر كجهاز مستقل الحقا، ككظيفة السلطة النقدية يف الببلد يف 

اإلدارية مع أحكاـ  ، غَت أنو حاليا أصبح ينفرد بالسلطة النقدية دكف الوظيفة4ظل قانوف ا١تنشأ
يف ظلو أصبح اجمللس يتمتع  03/11، أين تأكد ىذا الفصل ٔتوجب األمر 01/01األمر 

 ، تعرب عن طابعو السلطوم.5أنظمة كقرارات فردية فقط إصداربسلطة 

                                                           
لعلـو بريش عبد القادر، التحرير ا١تصريف كمتطلبات تطور ا٠تدمات ا١تصرفية كزيادة القدرة التنافسية للبنوؾ اٞتزائرية، أطركحة دكتوراه يف ا -1

 .42، ص 2005/2006 االقتصادية، فرع نقود كمالية، ؾ ع إ ك ع ت، جامعة اٞتزائر، السنة اٞتامعية:
، مذكرة ماجستَت يف العلـو االقتصادية، فرع التسيَت، ؾ ع إ ك ع ت، جامعة اٞتزائر، -كاقع كأفاؽ -ز ا١تصريف اٞتزائرممراد راْتي، اٞتها -2

 .130، ص 2002
 .42بريش عبد القادر، مرجع سابق، ص  -3
 .42رضواين نسمة، مرجع سابق، ص  -4
 .55فتوس خدكجة، مرجع سابق، ص  -5
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٣تلس النقد كالقرض ٔتهاـ استشارية كونو يستطيع أف  يف نفس االٕتاه إُف جانب ٘تتع    
، كما أنو ٬تسد جهاز الدكلة لتسيَت سياسة القرض، 1انا استشاريةيشكل من بُت أعضائو ٞت

، كىو هبذه الصفة يعد 2ألف قانوف النقد كالقرض قد فوض لو إمكانية تقنُت ٣تاالت جد ىامة
، حيث أنو باستقراء 3ْتق سلطة نقدية منحها القانوف حق سن أنظمة يف ٣تاؿ النقد كالقرض

تقسيم االختصاص التنظيمي الذم يعٌت بإصدارىا إُف ، ٯتكن 03/11من األمر  62ا١تادة 
أنظمة تتعلق بتنظيم ا١تهنة ا١تصرفية كتأطَتىا كسلطة نقدية )الفرع األكؿ(، كأخرل تتعلق بوضع 

 قواعد ٦تارسة ا١تهنة ا١تصرفية يف إطار تنفيذ السياسة النقدية )الفرع الثاين(.
 .لطة نقديةالفرع األوؿ: تنظيم المهنة المصرفية وتأطيرىا كس

، أكؿ نص تشريعي طالب بإعادة ىيكلة كلية للنظاـ ا١تصريف 90/10يعترب القانوف 
، بذلك عوض ٣تلس 4اٞتزائرم، أين أنشأ ٣تلس النقد كالقرض كوريث للمجلس الوطٍت للقرض

، الذم كاف على مستول البنك ا١تركزم كقتها كمع منشئو األكؿ، حيث كانت كقتها 5القرض
مشتتة على عدة مستويات بُت كل من كزارة ا١تالية كا٠تزينة العمومية كالبنك  السلطة النقدية

السلطة التنفيذية، كاليت أصبحت من  كإشراؼ، بينما السياسة النقدية كنت ٤تل تنظيم 6ا١تركزم
 الضبطية ٢تذا اجملاؿ.  اختصاصاتوإُف  باإلضافةاختصاص ٣تلس النقد كالقرض 

                                                           
كا١تالية كآثارىا على اٞتهاز ا١تصريف اٞتزائرم، ماجستَت يف العلـو االقتصادية، فرع النقود كا١تالية، ؾ ع إ ع قانة زكي، االصبلحات النقدية  -1

 .123، 2002/2003ت، جامعة اٞتزائر، السنة اٞتامعية 
، 2002، اٞتزائر، 24العدد  بن لطرش مٌت، السلطات اإلدارية ا١تستقلة الفاصلة يف اجملاؿ ا١تصريف: كجو جديد لدكر الدكلة، ٣تلة إدارة، -2

 .59ص 
أقرشاح فاطمة، ا١تركز القانوين جمللس النقد كالقرض، مذكرة ماجستَت يف القانوف، فرع قانوف األعماؿ، ؾ ح، جامعة مولود معمرم، تيزم  -3

 .41، ص 2003كز، 
 /20/08، الصادرة يف 1986، لسنة 34، يتعلق بنظاـ البنوؾ كالقركض، ج ر عدد 19/08/1986، ا١تؤرخ يف 86/12القانوف رقم  -4

، الصادرة يف 1988، لسنة 02، ج ر عدد 12/01/1988، ا١تؤرخ يف 88/06، معدؿ كمتمم ٔتوجب القانوف 1986
13/01/1988. 

، الصادرة يف 1971، لسنة 55، يتضمن تنظيم مؤسسات القركض، ج ر عدد 30/06/1971، ا١تؤرخ يف 71/47األمر رقم  -5
06/07/ 1971. 

، 202/204، ص 2005، لسنة 02ٛتادم زكبَت، استقبللية البنك ا١تركزم، ٣تلة العلـو القانونية كاإلدارية، عدد أنظر أكثر تفصيل:  -6
(، 1997/2007دراسة حلة بنك اٞتزائر خبلؿ الفًتة )-عجبلف صباح، استقبللية البنك ا١تركزم كدكرىا يف ٖتقيق االستقرار االقتصادم

 .119/120، ص 2007/2008لعلـو االقتصادية، ٗتصص نقود ك٘تويل، جامعة ٤تمد خيضر بسكرة، السنة اٞتامعة: مذكرة ماجستَت يف ا
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لس النقد كالقرض من صبلحيات ىامة ذات تأثَت مكنة ٣ت، 03/11مع صدكر األمر 
، من أجل الوصوؿ لتطبيق 1مباشر على النظاـ ا١تصريف باعتباره يصدر أنظمة كيرعى تنفيذىا

جيد للقوانُت ا١توجهة للقطاع ا١تصريف كبذلك خوؿ بصبلحية تنظيم ا١تهنة ا١تصرفية من خبلؿ 
األطر العامة للنشاط ا١تصريف كمن  تنظيم عمليات بنك اٞتزائر كسلطة نقدية من خبلؿ كضع

بعده عمليات البنوؾ كا١تؤسسات ا١تالية يف إطار كضع السياسة النقدية كرب١تاف مصغر ٭تويها 
 .2من خبللو يقـو بتقنُت ٣تاالت ىامة تتعلق بالقطاع ا١تصريف

 .أوال:تنظيم عمليات بنك الجزائر
البنك ا١تركزم ك٘تتعو مع القانوف ا١تنشئ جمللس النقد كالقرض أعاد صبلحيات 

باالستقبللية يف تنفيذ السياسة النقدية. غَت أف استقبللية البنك ا١تركزم ال تعٍت االنفصاؿ التاـ 
عن اٟتكومة يف أم شيء، سواء من الناحية اإلدارة يف السياسة النقدية كاالئتمانية أك من 

خضوعو لؤلكامر كتوجيهات الناحية التنظيمية، كإ٪تا تعٍت عزلو من الضغوط السياسية كعدـ 
، يرأسو 3السلطة التنفيذية من خبلؿ منحو اٟترية الكاملة يف كضع كتنفيذ السياسة النقدية

٤تافظ البنك الذم بدكره مكن ٔتهاـ كصبلحيات كاسعة كإدارة شؤكف البنك ا١تركزم كاٗتاذ 
ّتميع األعماؿ يف  ، كما يقـو4 ٚتيع اإلجراءات التنفيذية كضبط اللوائح ا١تطبقة يف البنك...

 القانوف.  إطار
، يف إطار مراجعة األمرين السابقُت للنقد كالقرض بسبب 03/11كما أف األمر 

األكضاع االقتصادية كا١تالية اليت عرفتها اٞتزائر كتزايد ا١تتعاملُت االقتصاديُت احملليُت كاألجانب 
ة، ارتفاع ا١تديونية ا٠تارجية كتنوع اجملالُت البنكي كا١تاِف بظهور عدة بنوؾ كمؤسسات مالي

كضركرة تسيَتىا باإلضافة إُف األكضاع االقتصادية كا١تالية كاليت نتج عنها ضعف األداء البنكي 
مقارنة بالتحوالت االقتصادية السريعة خاصة مع فضيحة بنك ا٠تليفة ك البنك التجارم 

، استجابة 5ركزمكالصناعي الذم كشف ضعف آليات ا١تراقبة اليت يستعملها البنك ا١ت

                                                           
 .57؛ فتوس خدكجة، مرجع سابق، ص 56، ص 2004لعشب ٤تفوظ، الوجيز يف القانوف ا١تصريف اٞتزائرم، د ـ ج، اٞتزائر،  -1
؛ رضواين نسيمة، 59اجملاؿ ا١تصريف: كجو جديد لدكر الدكلة، مرجع سابق، ص  بن لطرش مٌت، السلطات اإلدارية ا١تستقلة الفاصلة يف -2

 .31؛ دحاس صونية، مرجع سابق، ص 53مرجع سابق، ص 
 .108عجبلف صباح، مرجع سابق، ص  -3
 .05، مرجع سابق، ص 03/11من األمر  17أنظر ا١تواد  -4
 .80بق، ص عجبلف صباح، مرجع سا؛ 70بريش عبد القادر، مرجع سابق، ص  -5
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يف تقرير اجمللس  إتباعهااليت يتعُت على السلطة  اإلصبلحاتللتوصيات حوؿ طبيعة 
، كالذم أكد فكرة 20001االقتصادم كاالجتماعي حوؿ طبيعة النظاـ البنكي كا١تاِف لسنة 

البنك كمؤسسة كبُت ٣تلس النقد كالقرض الذم ٯتارس  بتسيَتالفصل بُت ٣تلس اإلدارة ا١تكلفة 
أحسن  باستخداـختصاصات جوىرية يف ٣تاؿ سياسة النقد كالقرض يف إطار السماح لبنك اٞتزائر ا

 .2صبلحياتو
أعبله تعريفا جديدا كمؤسسة عمومية كطنية  اإلصبلحاتأعطي بنك اٞتزائر يف نطاؽ 

كاـ يتمتع بالشخصية ا١تعنوية كاالستقبلؿ ا١تاِف، كيعترب تاجرا يف عبلقتو مع الغَت، يسَت كفق أح
، يصدر 3التشريع التجارم كال ٮتضع ألحكاـ القانونية كالتنظيمية ا١تتعلقة باحملاسبة العمومية

العملة النقدية ضمن شركط التغطية احملددة عن طريق التنظيم ا١تتخذ كفق الفقرة أ من ا١تادة 
ر ، كأحد أىم صبلحيات بنك اٞتزائر، كما أنو مسؤكؿ على كضع األط4، من األمر السابق62

 إُف مهاـ أخرل: باإلضافةالعامة للعمليات يف إطار أداء النشاط ا١تصريف على ا١تستول ا١تركزم 
 : ففي مجاؿ إصدار النقود-1

، يف 5يصدر بنك اٞتزائر العملة النقدية، ضمن شركط التغطية احملددة عن طريق التنظيم
دية كيوجهها كيراقبها، حيث إطار السياسة النقدية جمللس النقد كالقرض، كم يكلف باٟتركة النق

٘تارس سلطة ٣تلس النقد كالقرض كسلطة نقد عن طريق بنك اٞتزائر يف ا١تيادين ا١تتعلقة 
 من ىذا األمر ككذا تغطيتو. 5ك 4النقد كما ىو منصوص عليو يف ا١تادتُت  بإصدار

سالفة الذكر  62كمن بُت األنظمة اليت تناكلت تأطَت ىذه العملية، تطبيقا للفقرة ج من ا١تادة  
 حوؿ كيفيات تطبيقها ٧تد: اٗتذتكاليت 

، حيث تنص ا١تادة األكُف منو على أنو: 30/12/19906، ا١تؤرخ يف 90/05النظاـ رقم -  
"يهدؼ ىذا النظاـ إُف اقامة ٖتويل جزئي للدينار عن طريق االدخار ألجل، على شكل 

 توظيفات يف شكل سندات"

                                                           
 .20/11/2000اجمللس االقتصادم كاالجتماعي، تقرير حوؿ طبيعة النظاـ البنكي كا١تاِف، الصادر يف  -1
 .152عجبلف صباح، مرجع سابق، ص  -2
 .522، مرجع سابق، ص 90/10من األمر  13ك 12، 11أنظر ا١تواد  -3
 .10، مرجع سابق، ص 03/11من األمر  62أنظر ا١تادة  -4
 .07، ا١ترجع السابق، ص ١38تادة أنظر ا -5
، 39، ج ر عدد 30/12/1990، بتنظيم اقامة قابلية التحويل اٞتزئي للدينار عن طريق توظيفات سندية، ا١تؤرخ يف 90/05النظاـ رقم  -6

 .21/08/1991، الصادرة يف 1991لسنة 
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منو على أنو:  02، حيث تنص ا١تادة 30/12/19901 ، ا١تؤرخ يف90/06النظاـ رقم -  
"يتمثل ىدؼ" صندكؽ تثبيت الصرؼ" يف ٚتيع الوسائل الضركرية من العمبلت األجنبية 
كالدينار اليت يستعملها بنك اٞتزائر لتثبيت قيمة الدينار كالتخفيف من أثر ٘توجات الصرؼ 

 على االقتصاد الوطٍت".
النظاـ رقم ، صدر 03/11من األمر  45ا للمادة كما أنو كيف نفس اإلطار كتطبيق

منو على: "يضمن بنك اٞتزائر  02، حيث تنص ا١تادة 2، ا١تتعلق بتنظيم السوؽ النقدية91/08
سَت السوؽ النقدية، كيقـو انتقائيا بدكر الوسيط"، كم أف لبنك اٞتزائر التدخل عن طريق 

 .3نقديةساعة، حسب أىدافو ال 24عمليات األخذ أك الرىن مدة 
كعليو فإف البنك ا١تركزم ىو الوحيد ا١تخوؿ لو صبلحية إعداد السياسة النقدية 

، كم لو الكلمة األخَتة يف 4كاإلشراؼ عليها كمتابعتها، كبالتاِف فهو ا١تشرؼ على صياغتها
، كىذا ما تؤكده 5حل التعارض كونو السيد يف القرار حىت كإف منح لوزير ا١تالية حق الطعن

، لكن يف إطار قانوف النقد كالقرض كٖتت 6ييميو كفق معايَت مدل استقبللية البنكدراسة تق
 سلطتو.

 : في تحديد شروط وقواعد االستثمار في المجاؿ المصرفي-2
العامة ا٠تاصة با١تهنة ا١تصرفية كضع قانوف النقد كالقرض تنظيما  األطركضع  إطاريف 

توافرىا لتأسيس البنوؾ كا١تؤسسات ا١تالية  للنشاط ا١تصريف من خبلؿ ٖتديد الشركط الواجب

                                                           
، الصادرة يف 1992، لسنة 23، ج ر عدد 30/12/1990، بتضمن إنشاء" صندكؽ لتثبيت الصرؼ"، ا١تؤرخ يف 90/06النظاـ رقم  -1

25/03/1992. 
، الصادرة يف 1992، لسنة 24، ج ر عدد 14/08/1991، ا١تتعلق بتنظيم السوؽ النقدية، ا١تؤرخ يف 91/08النظاـ رقم  -2

درة يف ، الصا2002، لسنة 07، ج ر عدد 09/01/2002، ا١تؤرخ  يف 02/04، ا١تعدؿ كا١تتمم بالنظاـ رقم 25/03/1992
02/02/2003. 

، مربكؾ حسُت، ا١تدكنة النقدية اٞتزائرية) بنك اٞتزائر، ٞتنة تنظيم كمراقبة عمليات البورصة، ا٠تزينة العمومية، التأمينات(، 11أنظر ا١تادة  -3
 .18، ص  2004، دار ىومة،  اٞتزائر يناير 01/2004ط
 .10، 07ص ، مرجع سابق، 03/11/ ج، من األمر 62ك 36أنظر ا١تادة  -4
 .11/ د، ا١ترجع السابق، ص 63أنظر ا١تادة  -5
 .154/155عجبلف صباح، مرجع سابق، ص  -6
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، سواء تتعلق بالشكل القانوين للمؤسسة كاٟتد األدىن ١تنح 1كالقرض االدخاركتعاكنيات 
 تراخيص االعتماد أك ا١تتعلقة با١تسَتين:

 :الشكل القانوني للمؤسسة-أ
ؽ ٝتح قانوف النقد كالقرض بتحرير القطاع ا١تصريف كفتحو أماـ ا١تنافسة من خبل

تشجيع االستثمارات يف ىذا اجملاؿ، رغم أف تعامل السلطة العمومية مع ىذا األمر كاف يعاب 
عليو عدـ توافر ا١تركنة مع القطاع ا١تصريف اٞتزائرم ا٠تاص لعدـ تفهم ٕتربتو الفتية يف اٞتزائر 

ح هبيمنة كمشاكلو كمشاغلو كتربير ذلك هبدؼ احملافظة على ا١تنافسة يف السوؽ ا١تصرفية ٦تا ٝت
البنوؾ العمومية كالبنوؾ األجنبية كبالتاِف ضعف التنافسية يف السوؽ ا١تصرفية اٞتزائرية األمر 
الذم ينعكس سلبا على تطور ا٠تدمات ا١تصرفية كمواكبة أحدث التطورات اليت عرفتها 

 .2الصناعة ا١تصرفية يف العاَف
صفة البنوؾ أك ا١تؤسسات كبالتاِف ٝتح ا١تشرع لنوع كاحد من الشركات اليت تكتسب 

، كاليت أخضعها للقواعد العامة للشركات يف القانوف التجارم 3ا١تالية يف شكل شركات مسا٫تة
 ،4كلؤلحكاـ ا٠تاصة ا١توجودة يف قانوف النقد كالقرض كاليت ٭تددىا اجمللس يف شكل أنظمة

، غَت أف 5ك أجنبيةا١تالية كفركعها سواء كانت كطنية أ تالبنوؾ كا١تؤسسا إقامةٖتدد شركط 
، ك يربز ىنا دكر 6ٖتديد يف شكل شركة ا١تسا٫تة خالف بو ا١تشرع اٞتزائرم كثَتا من الدكؿ

                                                           
، الصادرة يف 15ا١تتعلق بتعاكنيات اإلدخار كالقرض، ج ر عدد 27/02/2007، ا١تؤرخ يف 07/01أنظر القانوف رقم  -1

28/02/2007. 
ا٠تدمات ا١تصرفية كزيادة القدرات التنافسية للبنوؾ اٞتزائرية، أطركحة دكتوراه يف العلـو التحرير ا١تصريف كمتطلبات تطوير  بريش عبد القادر،-2

 .83ص ، 2005/2006االقتصادية، فرع نقود كمالية، ؾ ع إ كع ت، جامعة اٞتزائر، السنة اٞتامعية: 
 .14، مرجع سابق، ص 03/11من األمر  83أنظر ا١تادة  -3
، ٭تدد شركط تأسيس بنك كمؤسسة مالية كشركط إقامة فرع بنك كمؤسسة مالية 03/01/1993، ا١تؤرخ يف 93/01النظاـ رقم  -4

، ج ر، عدد 02/04/2000، ا١تؤرخ يف 2000/02، ا١تعدؿ كا١تتمم بالنظاـ رقم 14/03/1993، الصادرة يف 17أجنبية، جر عدد 
، الصادرة يف 77، ج ر عدد 24/12/2006، ا١تؤرخ يف 06/02، ا١تلغى ٔتوجب النظاـ رقم 10/05/2000الصادرة يف  27
02/12/2006. 

 .54رضواين نسيمة مرجع سابق، ص  -5
ا١تشرع الفرنسي أجاز عدة اشكاؿ قانونية لتأسيس بنك أك مؤسسة مالية، سواء كانت شركة تضامن أك توصية بسيطة أك شركة مسا٫تة  -6

تكوف شركات مسا٫تة أك توصية باألسهم، أما ا١تشرع البناين فأجازة أف تكوف برأٝتاؿ ٤تدكد، أما يف سويسرا الشكل القانوين لتأسيسها ىو أف 
، قاشي عبلؿ، رقابة البنك ا١تركزم على البنوؾ التجارية يف القانوف اٞتزائرم، ٣تلة 54شراكات مقفلة، رضواين نسيمة، مرجع سابق، ص 

 .34، ص 2005، لسنة 04العلـو القانونية كاإلدارية، عدد 
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، كم 1اٞتنة ا١تصرفية يف مراقبة مدل احًتاـ البنوؾ كا١تؤسسات ا١تالية ألحكاـ القانوف التجارم
كاهتا تطبيقا شب إقامةحدد شركط فتح مكاتب التمثيل لؤلجنبية منها يف اٞتزائر كشركط 

، حددت شركط كإجراءات 1995كمنذ  و، حيث أن62من ا١تادة  ك)ز( 2 للفقرات )ك(
 .3الًتخيص كاالعتماد للبنوؾ كا١تؤسسات ا١تالية بطريقة كاضحة كمت العمل هبا بشكل كاسع

 :بالحد األدنى المتعلقةالقواعد -ب
١تؤسسة ا١تالية ا١تستثمرة يف البنك أك ا4أما ما يتعلق يف ٖتديد شرط اٟتد األدىن لرأٝتاؿ 

، كونو 6الذم ٭تدده اجمللس األدىنيكوف يوازم على األقل الرأٝتاؿ  أف، ٬تب 5ىذا اجملاؿ
، حيث جاء ضبط اٟتد 7يدخل ضمن صبلحيات ٣تلس النقد كالقرض يف إطار سلطتو النقدية

 .8األدىن لرأٝتاؿ الذم يعد كشرط جوىرم لقبوؿ إعتماد أم بنك أك مؤسسة مالية
با شًتط كجو يا١تشرع اٞتزائرم أف  03/11 من األمر 88 يعترب يف مضموف نص ا١تادة

ا١تستثمرة يف ىذا اجملاؿ كعمل اجمللس على  رأٝتاؿ البنوؾ كا١تؤسسات ا١تالية يفتوافر اٟتد األدىن 
ىذه الصبلحية جمللس النقد  ٥توال كليا كنقدا دكف أف ٭تدد قيمتو  راف يكوف مرب أك  .9تكريسو

                                                           
اء، دكر اللجنة ا١تصرفية يف ضبط النشاط البنكي يف اٞتزائر، مذكرة ماجستَت فرع القانوف ا٠تاص) قانوف ألعماؿ(، ؾ ح ، عجركد كف -1

 .51، ص 2008/2009جامعة منتورم قسنطينة، السنة اٞتامعية 
، الصادرة يف 73ج ر عدد  ، يتعلق بشركط إقامة شبكة البنوؾ كا١تؤسسة ا١تالية ،06/04/1997، ا١تؤرخ يف 97/02النظاـ رقم  -2

 .09/04/2003الصادرة يف  25، ج ر، عدد 31/12/2002، ا١تؤرخ يف 02/05، ا١تعدؿ كا١تتمم بالنظاـ رقم 15/11/1997
 .49عجركد كفاء، دكر اللجنة ا١تصرفية يف ضبط النشاط البنكي يف اٞتزائر، مرجع سابق، ص  -3
، الذم ٭تدد قواعد اٟتذر يف تسيَت ا١تصارؼ كا١تؤسسات ا١تالية،  ٧تد أف 95/04ظاـ رقمك الن 03/11األمر  من 89بالنظر إُف ا١تادة  -4

ك اٟتد األدىن يعرب عن: العبلقة بُت تطور نشاط البنوؾ كا١تؤسسات ا١تالية كبُت مستول ا١تخاطر ا١تتكبدة، على ىذا األساس ٬تب على كل بن
ومو اليت ىو ملـز هبا إتاه الغَت ٔتبلغ يعادؿ على األقل رأٝتاؿ األدىن، منصور بن كمؤسسة مالية أف يثبت كل حُت أف أصولو تفوؽ فعبل خص

 .190داكد، مرجع سابق، ص 
، الصادرة يف 27، ٭تدد شركط تكوين اٟتد األدىن لبلحتياط اإللزامي ، ج ر عدد 04/03/2004، ا١تؤرخ يف 04/02النظاـ رقم  -5

 ، )ملغى(.2004
6 - ZOUAÏMIA Rachid, «Les Autorités administratives indépendantes et régulation économique 
en Algérie  », Op, cit, p27. 

 ، مرجع سابق.97/02من النظاـ رقم 04ك03، 02أنظر ا١تواد  -7
ة الدكتوراه،  ٗتصص ، مذكرة ماجستَت يف إطار مدرس-دراسة حالة الديواف الوطٍت ا١تهٍت للحليب كمشتقاتو -مركاف فوزية، كظائف الضبط -8

 .47، ص 2013/2014، السنة اٞتامعية: 01دكلة كمؤسسات،  ؾ ح، جامعة اٞتزائر 
-04ألغي كعوض بنظاـ رقم  ،93/03، معدؿ كمتمم بالنظاـ رقم 90/01تمثل يف النظاـ رقم ا١تقاـ اجمللس بإصدار أكؿ نص تطبيقي  -9

( بالنسبة للبنوؾ ا١تنصوص 10.000.000.000عشرة مبليَت دينار ) ):دىن إُفالذم قاـ برفع اٟتد األ 08/04نظاـ رقم جاء المث ، 01
( بالنسبة للمؤسسات ا١تالية احملددة يف 3.500.000.000ثبلثة مبليَت كٜتسمائة مليوف دينار ) ك03/11من أمر  70عليها يف ا١تادة 

، يتعلق باٟتد األدىن لرأٝتاؿ البنوؾ كا١تؤسسات ا١تالية يف 23/12/2008، ا١تؤلرخ يف 08/04من النظاـ رقم  02، أنظر ا١تادة 71 ا١تادة
 .24/03/2008، الصادرة يف 72اٞتزائر، ج ر عدد
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قرض عكس ا١تشرع الفرنسي الذم أعطى ىذا االختصاص للوزير ا١تكلف با١تالية ٭تدده كال
 .1بقرار

احملافظة ا١تشًتط لبلستثمار يف اجملاؿ ا١تصريف يرتبط بلرأٝتاؿ علما أف رفع  اٟتد األدىن 
على النظاـ االقتصادم كأمواؿ ا١تودعُت فالبنوؾ ملزمة بالتكيف مع القوانُت كقواعد اٟتذر 

، كما يعود ذلك إُف طبيعة مؤسسة القرض اليت ٗتتلف عن 2تمدة من قبل البنوؾ العا١تيةا١تع
باقي ا١تؤسسات التجارية، إذ أف دكرىا استقباؿ الودائع كمنح القركض، لذا ينبغي ٖتقيق التوازف 

 .3بُت الرأٝتاؿ األدىن كأمواؿ ا١تودعُت
ا ْتيث يساكم على لرأٝتا٢تكما مشل تعاكنيات اإلدخار كالقرض ٖتديد اٟتد األدىن 

دج( كأف يكوف ٤تررا كليا كنقدا كأنو ال 500.000.000األقل ٜتسمائة مليوف دينار جزائرم )
ٯتكنها ٦تارسة العمليات ا١تصرفية إال كفق الشركط الشكلية كا١توضوعية احملددة يف أنظمة ٣تلس 

 .4النقد كالقرض
 :القواعد المتعلقة بالمسيرين–ج
منو تعريف ا١تؤسسُت كا١تسَتين للمجاؿ ا١تصريف،   02يف ا١تادة 92/055حدد النظاـ     

، 03/11 من األمر 80 كم حدد ىذا النظاـ الشركط الواجب توافرىا فيهم تطبيقا للمادة
، 90/106من األمر  125 باإلضافة إُف استفاءىم الشركط القانونية ا١تنصوص عليها يف ا١تادة

القانوف التجارم فيما يتعلق با١تؤسسُت كا١تستخدمُت ا١تسَتين ككذا الشركط الواجب توافرىا يف 
من النظاـ سالف الذكر،  06ك 05للشركات زيادة على الشركط ا١تنصوص عليها يف ا١تادة 

                                                           
، 2006دموش حكيمة، ا١تركز القانوين للجنة ا١تصرقية، مذكرة ماجستَت يف اٟتقوؽ، فرع قانوف األعماؿ، جامعة مولود معمرم تيزم كزك،  -1

 .74ص 
من النظاـ  04ؤسسات ا١تلية سنتُت لرفع رأٝتا٢تا ٖتت طائلة سحب اإلعتماد يف حالة عدـ االستجابة، أنظر ا١تادة ٯتهل اجمللس البنوؾ كا١ت -2

، الصادرة 27، يتعلق باٟتد األدىن لرأٝتاؿ البنوؾ كا١تؤسسات ا١تالية العاملة يف اٞتزائر، ج ر عدد 40/03/2004، ا١تؤرخ يف 04/01رقم 
ك قاـ اجمللس بسحب إعتماد بنك "أركو بنك" لعدـ قدرتو على رفع اٟتد األدىن لرأٝتا٢تما رغم دفعهما ،  ككتطبيق لذل28/04/204يف 

، الصادرة يف 02، ا١تتضمن سحب إعتماد بنك "أركو بنك"، ج ر عدد 28/12/2005، ا١تؤرخ يف 05/01بعدـ كفاية ا١تدة، مقرر رقم 
15/1/2006 . 

 .56 نسيمة، مرجع سابق، ص ؛ رضواين51أعراب أٛتد، مرجع سابق، ص  -3
، ج ر باٟتد األدىن لرأٝتاؿ تعاكنيات اإلدخار كالقرض، يتعلق 2008/يوليو/21، ا١تؤرخ يف 08/02رقم من النظاـ 02حددت ا١تادة  -4

  .26، ص 08/03/2009 ، الصادرة يف15عدد 
فر يف مؤسسي البنوؾ كا١تؤسسة ا١تالية كمسيَتيها ، يتعلق بالشركط اليت ٬تب أف تتوا22/03/1992، ا١تؤرخ يف 92/05النظاـ رقم  -5

 .07/02/1993، الصادرة يف 8ك٦تثليها، ج ر عدد 
 .534، مرجع سابق، ص 90/10من األمر  125أنظر ا١تادة  -6
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باإلضافة إُف احًتاـ القواعد ا١تتعلق باٟتذر يف تسيَت ا١تصارؼ كا١تؤسسات ا١تالية احملددة يف 
الفردية السنوية للبنوؾ كا١تؤسسات ا١تالية  كنشرىا يف ، كإعداد اٟتسابات 91/091النظاـ 

 .92/092جريدة اإلعبلنات القانونية حسب النظاـ 
مؤسسُت  أك  ايتعلق اىتماـ ا١تشرع ٔتؤطرم البنوؾ كا١تؤسسات ا١تالية سواء كانو      

ٮتوؿ  مسَتين أك ٦تثلُت ٢تا أك أعضاء يف ٣تالس إدارهتا بطرقة مباشرة أك غَت مباشرة ككل من
 80حق التوقيع عنها، أك أف يكوف حكم عليو بإحدل العقوبات ا١تنصوص عليها يف ا١تادة 

يف اٞتزائر أك  تنشأسالفة الذكر، ككذلك يسرم األمر على مستخدمي مسَتم البنوؾ اليت 
٦تثليها  كفركعها كللمؤسسات األجنبية كينطبق األمر على مسيَتم ا١تؤسسات اٞتزائرية أك 

 ا٠تارج.فركعها يف 
يضيف ا١تشرع الفرنسي شرط اٟتاجة االقتصادية من خبللو يرتبط قبوؿ أك رفض أك 
شطب تسجيل أك إقامة أم مؤسسة مالية أك مصرفية يف مكاف فيو عدد كبَت منها ٔتا يكفي 
تلبية حاجيات ألزبائن أما يف حالة عدـ االستجابة ١تعايَت ٖتديد ىذه اٟتاجة االقتصادية 

لغلق الفرع العامل يف كجود تضخم مصريف على اعتبار أف ىذه ا١تمارسة منافية  يتعرض ٥تالفوىا
 . 3لبلستثمار

 .ثانيا:في إطار تقوية االتصاؿ والتشاور بين الحكومة وبنك الجزائر
تعزيز التشاكر بُت اٟتكومة كبنك اٞتزائر يف اجملاؿ ا١تاِف من خبلؿ ٤تتول التقارير 

ا١تتصلة بالتسيَت اليت يرفعها البنك إُف ٥تتلف مؤسسات الدكلة،  االقتصادية كا١تالية كالتقارير
كاليت تساىم يف عمليات ٖتديث التنظيم الصادر عن السلطة التنفيذية كاقًتاح القوانُت من أجل 
إثراء العملية التنظيمية كالتشريعية كتطويرىا ١تسايرات ا١تستجدات يف ىذا اجملاؿ كمن أجل سد 

 ١توجودة.الفراغات القانونية ا

                                                           
رة يف ، الصاد24، ٭تدد قواعد اٟتذر يف تسيَت ا١تصارؼ كا١تؤسسات ا١تالية، ج ر عدد 14/08/1991، ا١تؤرخ يف 91/09رقم النظاـ  -1

 .23/07/1995، الصادرة يف 39، ج ر عدد  20/04/1995، ا١تؤرخ يف 95/04،  ا١تعدؿ كا١تتمم ٔتوجب النظاـ 25/03/1992
، ج ر عدد بإعداد اٟتسابات الفردية السنوية للبنوؾ كا١تؤسسات ا١تالية كنشرىا، يتعلق 20/11/1992، ا١تؤرخ يف 92/09 رقم النظاـ -2

 .1993، الصادرة يف 15
 .58؛ رضواين نسيمة، مرجع سابق، ص 53أقرشاح فاطمة، ا١تركز القانوين جمللس النقد كالقرض، مرجع سابق، ص  -3
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 اإليراداتإنشاء ٞتنة مشًتكة بُت بنك اٞتزائر ككزارة ا١تالية لؤلشراؼ على تسيَت 
ا١ترتبط  اإلعمار إعادةا٠تارجية كا١تديونية ا٠تارجية، كما أف التشاكر كالتعاكف يأيت يف ٘تويل 

 .1باٟتوادث ا١تأساكية داخل الببلد إضافة إُف تبادؿ ا١تعلومات ا١تالية
لس النقد كالقرض مهمة ٛتاية زبائن البنوؾ كا١تؤسسات ا١تالية يف ٣تاؿ كىكذا أككلت جمل

ا١تعامبلت ا١تصرفية كتدعيم التشاكر كالتنسيق ما بُت بنك اٞتزائر كاٟتكومة فيما ٮتص اٞتانب 
 إثراء التقارير االقتصادية كا١تالية.–ا١تاِف كذلك من خبلؿ 

 الية لتسيَت اٟتقوؽ كالدين ا٠تارجي.إنشاء ٞتنة مشًتكة بُت بنك اٞتزائر ككزارة ا١ت-
 ٘تويل إعادة البناء الناٚتة عن الكوارث الطبيعية اليت تقع يف الببلد-
 العمل على انسياب أفضل للمعلومات ا١تالية.-

كيف ىذا اإلطار نستطيع القوؿ أف قانوف النقد كالقرض األخَت قد حدد بوضوح عبلقة 
الستقبللية اليت ٘تكنو من رسم السياسة النقدية ا١تناسبة بنك اٞتزائر مع اٟتكومة فمنح البنك ا

كتنفيذىا يف إطار الرقابة اليت ٘تارسها كزارة ا١تالية التابعة للحكومة كمنح اٟتكومة با١تقابل 
السلطة ا١تضادة اليت ٘تكنها من أف تعدؿ ما ٮتص صبلحيات البنك فيما يتعلق بالسياسة 

 .2النقدية
 .ن حماية للبنوؾ ولالدخارثالثا:في إطار توفير أحس

حدد اجمللس األسس كالقواعد اليت تطبق على البنوؾ كا١تؤسسات ا١تالية خاصة  اليت 
تعتمدىا يف ٣تاؿ تقسيم ا١تخاطر كتغطيتها كتقسيم الديوف حسب درجة ا١تخاطر كما ٬تب 
 عليها احًتامو كالنسب القصول بُت ٣تموع ا١تخاطر كالنسب الدنيا بُت مبلغ صايف ىذه

كيف ىذا اإلطار يسَت  3األمواؿ ا٠تاصة كمبلغ ٣تموع ا١تخاطر اليت يتعرض ٢تا بسبب عملياتو
 62، تطبيقا ألحكاـ ا١تواد 90/014 البنك ا١تركزم مصلحة ١تركزية ا١تخاطر كفق النظاـ رقم

الوضع اٞتديد يف انتهاج اٞتزائر القتصاد  إطاركيأيت ىذا يف  03/11من األمر رقم  98ك

                                                           
 .152عجبلف صباح، مرجع سابق، ص  -1
تصادية، بطاىر علي، إصبلحات النظاـ ا١تصريف اٞتزائرم كأثارىا على تعبئة ا١تدخرات ك٘تويل التنمية، أطركحة دكتوراه دكلة يف العلـو االق -2

 .51، ص 2005/2006فرع ٖتليل اقتصادم، ؾ ع إ ك ع ت، جامعة اٞتزائر، السنة اٞتامعية: 
 مرجع سابق.، 92/09النظاـ من  02ك 01أنظر ا١تادة  -3
، الصادرة يف 08، ج ر عدد يتضمن تنظيم مركزية األخطار كعملها، 22/03/1992، ا١تؤرخ يف 92/01 رقم النظاـ -4

07/02/1993. 
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زايد ا١تخاطر ا١ترتبطة بالقركض حيث يعترب مركز ا١تخاطر ٔتثابة ىيئة للمعلومات على السوؽ كت
، تتكفل ّتميع أٝتاء ا١تستفدين من القركض كطبيعة كسقف القركض مستول بنك اٞتزائر

 . 1ا١تمنوحة كا١تبالغ ا١تسحوبة كالضمانات ا١تعطاة لكل قرض من ٚتيع البنوؾ كا١تؤسسات ا١تالية
مركزية ا١تخاطر عند عملية ٚتع ا١تعلومات فحسب بل ٯتتد إُف ا١تسا٫تة  ال يتوقف دكر

يف اٟتصوؿ على إحصائيات شاملة كعامة خاصة بالقركض على مستول الًتاب الوطٍت 
كاالستعانة هبذه ا١تعلومات من أجل كضع برامج كتسطَت أىداؼ تساعد على توجيو السياسة 

ظيم عملية منح القرض كتوزيعها من الناحية اٞتغرافية النقدية التوجيو األ٧تع باإلضافة إُف تن
 .ككذا ٖتديد اجملاؿ الواجب االستثمار فيو

الفرع الثاني: اختصاص المجلس بوضع قواعد ممارسة المهنة المصرفية في إطار تنفيذ   
 .سياستو النقدية

من منطلق تكوين نظاـ مصريف متوازف كمستقل، تبلفيا الوقوع يف أخطاء التسيَت 
ا٢تيكلي الذم ينجر عنو مشكبلت يف طرؽ التسيَت كنظرا لكثرة ا١تخاطر احمليطة ٔتمارسة ا١تهن 
يف ىذا اجملاؿ يقتضي توافر ٣تموعة من القواعد االحًتازية كاألسس كالشركط الواجب توفرىا 

 من أجل تنظيم ٦تارسة ا١تهنة ا١تصرفية.
خاصة بالعمليات ا١تصرفية كأخرل يرتكز تنظيم ٦تارسة ا١تهن ا١تصرفية على تبٍت قواعد 

كاليت ترتبط باحًتاـ مقاييس  2تشكل ضمانة ١تمارسة ا١تهنة ا١تصرفية كصوال ٟتوكمة ىذا القطاع
الشفافية كالتسيَت كما يعترب تنظيم حركة رؤكس األمواؿ من الداخل إُف ا٠تارج ككذا العكس 

اليت منح ٢تا قانوف النقد كعملية التدخل لتنظيم سوؽ الصرؼ من أىم العمليات ا١تعقدة 
 كالقرض الوسائل لتنظيمها كتسهيل عملياهتا من طرؼ اجمللس.

٢تذا كاف لزاما على ا١تستثمرين يف اجملاؿ ا١تصريف احًتاـ ىذه القواعد كاألسس كالشركط 
إُف  باإلضافة، باليقظةمزاكلة ا١تهنة ا١تصرفية كااللتزاـ بالتحلي  إطاريف شكل التزامات تراعى يف 

                                                           
 .62مرجع سابق، ص ، يش عبد القادربر  -1
حوكمة شركات القطاعات ا١تالية: "ىي ٣تموعة من اآلليات اإلجراءات كالقوانُت كالنظم كالقرارات اليت تضمن كل من االنضباط كالشفافية  -2

يما يتعلق باستغبلؿ ا١توارد االقتصادية كالعدالة كبالتاِف هتدؼ اٟتوكمة إُف ٖتقيق التميز كاٞتودة يف األداء عن طريق تفعيل تصرفات اإلدارة، ف
مراجعة  عبد الوىاب نصر علي، شحاتة السيد شحاتة، ،ا١تتاحة لديها ٔتا ٭تقق أفضل منافع لكافة األطراؼ ذكم ا١تصلحة كللمجتمع ككل"

،  2006/2007امعة اإلسكندرية، اٟتسابات كحوكمة الشركات يف بيئة األعماؿ العربية كالدكلية ا١تعاصرة، الدار اٞتامعة، كلية التجارة، ج
 .17ص 
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لقواعد اليت ترتبط باحًتاـ اٟتذر يف مقاييس التسيَت كا١توجهة لضماف السيولة كا١تبلءة ا١تالية ا
ا١تصريف تنفذا للسياسات  اإلصبلحيف فكرة  إٚتاؿكتوازف الًتكيبة ا١تالية كاليت تصب 1كخطرىا

 خاصة مع اكتساح الصَتفة االلكًتكنية. 2النقدية داخل الدكلة
 .عمليات المصرفيةأوال:القواعد الخاصة بال

تنقسم العمليات ا١تالية البنكية إُف عمليات مصرفية رئيسية كأخرل ثانوية أك تابعة كما 
أساسية للبنوؾ كىي تندرج  كوظائفأف كل منهما تنطوم ضمن العمليات ا١ترخصة تشريعيا  

يت ضمن ا٠تدمات ا١تصرفية التقليدية. كىي تعرب كأحد عناصر ا١تزيج التسويقي ا١تصريف كال
 .3عرفت تطور كبَت بفضل التكنولوجيا اٟتديثة اليت تبنتها البنوؾ

 :العمليات المصرفية الرئيسية-1
العمليات  10/04 ا١تعدؿ كا١تتمم  باألمر رقم 03/11رقم يف مفهـو األمر  تتضمن

ا١تصرفية ا١تتعلقة بتلقي األمواؿ من اٞتمهور كعمليات القرض باإلضافة إُف كضع كسائل الدفع 
تلك النشاطات احملتكرة من هبذا الشكل  فهي  ،4تصرؼ الزبائن كإدارة ىذه الوسائل ٖتت

 . 5طرؼ البنوؾ كا١تؤسسات ا١تالية ك٘تارسها بشكل اعتيادم كمستمر
 :تلقي األمواؿ من الجمهور) الغير(-أ

مع  ،اليت تًتؾ لدل البنوؾ يف شكل كدائع خاصة منها اليت اٟتساباتتتمثل يف ٥تتلف 
ما٢تا ٟتساب من تلقاىا بشرط إعادهتا، كىذه العملية تتميز هبا البنوؾ عن ا١تؤسسات حق استع

.كما أف قبوؿ الودائع ٯتكن أف يكوف يف شكل الودائع  اٞتارية )اٟتسابات اٞتارية أك ا١تالية

                                                           
: "الفرؽ بُت قيمة استعماالتو كإلتزاماتو، فنقوؿ أف البنك لو مبلءة مالية يف حالة تفوؽ استعماالتو ا١تبلءة ا١تالية بالرصيد الصايف كخطرىا -1

من القيمة السوقية اللتزاماتو. كيعترب خطر )موارده( على التزاماتو ك٭تدث ذلك عندما تنخفض القيمة السوقية ألصوؿ البنك إُف مستول أقل 
اطر ا١تبلءة كنتيجة ١تختلف ا١تخاطر اليت يتعرض إليها البنك ٔتا يف ذلك ٥تاطر القرض اليت تنجم عن فشل البنك يف اسًتداد اموالو، كأما ٥ت

 .209الفائدة اليت ٕتعل تكلفة موارده أكرب من عوائد استخدماتو"، بريش عبد القادر، مرجع سابق، ص
السياسة النقدية:أهنا "تشمل ٚتيع القرارات كاإلجراءات النقدية بصرؼ النظر عما كانت أىدافها نقدية أك   Einzigعرؼ االقتصادم -2

ة لبلزمغَت نقدية، ككذلك ٚتيع اإلجراءات غَت النقدية اليت هتدؼ إُف التأثَت يف النظاـ النقدم"، مفتاح صاٌف، السياسة النقدية كا١تعلومات ا
لوضعها كعبلقتها بالسياسات النقدية األخرل، مداخلة ا١تلتقى الدكِف حوؿ السياسات االقتصادية كاقع كأفاؽ، جامعة أبو بكر بالقايد 

 .01، ص2004تلمساف، ديسمرب 
 .231مرجع سابق، ص ، بريش عبد القادر -3
 .11مرجع سابق، ص ، 03/11 من األمر رقم 66أنظر ا١تادة  -4
 .58مرجع سابق، ص ، مةرضواين نسي -5
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اٟتسابات ٖتت الطلب(، كما ٯتكن أف تكوف يف شكل كدائع اإلدخار) كىي كدائع ألجل 
 . 1 َت، شهادات اإليداع(٤تدد، كدائع التوف

 :منح القروض-ب
تنتج عن تقدًن التسهيبلت اإلئتمانية كتتمثل يف القركض ٔتختلف أنواعها قصَتة 

إُف خطابات الضماف كفتح  باإلضافة)كقركض االستغبلؿ( كمتوسطة كطويلة األجل، 
 اإلعتمادات ا١تستندية.

كل عمل لقاء عوض يضع م،  ا١تعدؿ كا١تتم 03/11 أين تعترب القركض يف مفهـو األمر
بوضع أمواؿ ٖتت تصرؼ شخص آخر أك يأخذ ٔتوجبو لصاٌف يعد ٔتوجبو شخص ما أك 

أك الكفالة، أك الضماف ، ككذا عمليات  2الشخص األخر التزاما بالتوقيع كالضماف االحتياطي
 .3اإل٬تار ا١تقركنة ْتق خيار بالشراء السيما عمليات القركض اإل٬تارم

 أنواع من القركض حسب اتاحة البنك ٢تا: ثبلثة٪تيز بُت  كعليو ٯتكن أف
٘تويل أنشطة من خبلؿ تسهيبلت الصندكؽ، أك عن  إطارقركض االستغبلؿ: يف -        

 طريق اٟتساب ا١تكشوؼ، القركض ا١توٝتية، ا٠تصم التجارم.
 وؿ.أشكاؿ، الضماف االحتياطي كالكفالة، القب ثبلثةالقركض بالتوقيع: كىي -        
قركض االستثمار: تشمل القركض متوسطة كطويلة األجل كاليت هتدؼ اٟتصوؿ على -        
 . 4كمعداتو أك تتعلق بعقارات اإلنتاجكسائل 

 :تسيير وسائل الدفع وإدارتها في الداخل-ج
أم كل األدكات اليت ٘تكن كل شخص من ٖتويل أمواؿ مهما كاف السند أك األسلوب 

، 5ا ٯتكن ١تؤسسات القرض أف تقًتح على زبائنها خدمات مصرفية خاصةكم  ،التقٍت ا١تستعمل

                                                           
 .235مرجع سابق، ص ، بريش عبد القادر -1
الضماف االحتياطي: ىو تعهد لضماف القركض الناٚتة عن خصم األكراؽ التجارية كقد يكوف ىذا الضماف شرطيا عندما ٭تدد مانح  -2

 الضماف شركطا معينة لتنفيذ االلتزاـ كقد ال يكوف شرطيا يف انتفاء الشرط.
 .11مرجع سابق، ص ، ا١تعدؿ كا١تتمم 03/11 من األمر رقم 68ادة أنظر ا١ت -3
 .196/197مرجع سابق، ص ، منصور داكد -4
 .11ا١ترجع السابق، ص ، 03/11 من األمر رقم 69أنظر ا١تادة  -5
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، ديد كلضماف االنسجاـ بُت األدكاتلكن من أجل التقدير اٞتيد للمخاطر ا١تتعلقة با١تنتوج اٞت
 . ٬1تب اٟتصوؿ على ترخيص مسبق من بنك اٞتزائر

  :العمليات المصرفية الثانوية )تابعة(-2
٤تتكرة من طرؼ البنوؾ كا١تؤسسات رغم أهنا  رئيسيىي نشطات تابعة للنشاط ال

ا١تتعلق بالنشاطات التابعة للبنوؾ  95/06، كالنظاـ رقم 03/113األمر رقم ذكرت يف، 2ا١تالية
، كتتمثل يف عمليات 5ٞتانب القوانُت األساسية للبنك أك ا١تؤسسة ا١تالية 4كا١تؤسسات ا١تالية

ينة كالقطع ا١تعدنية الثمينة، توظيف القيم ا١تنقولة الصرؼ، عمليات على الذىب كا١تعادف الثم
ككل منتوج ماِف كاكتتاهبا كشرائها كتسيَتىا كحفظها كبيعها، االستشارة كا١تساعدة يف ٣تاؿ 
تسيَت ا١تمتلكات كاالستشارة كالتسيَت ا١تاِف ك ا٢تندسة ا١تالية كبشكل عاـ كل ا٠تدمات ا١توجهة 

 .6زات كإ٪تائهالتسهيل إنشاء ا١تؤسسات أك التجهي
٬تب أف تكوف أ٫تية ىذه النشاطات ٤تدكدة بالنسبة جململ نشاطات البنوؾ 
كا١تؤسسات ا١تالية باعتبار أهنا نشاطات مكملة كأف ال تطغى يف ٦تارستها على حساب 

، أم عند القياـ هبذه العمليات 7كإال اعترب ذلك خركجا عن مبدأ التخصص العمليات األصلية
 كمتطلبات ا١تهنة ا١تصرفية خاصة فيما يتعلق ٔتصاٌف ا١تودعُت كأف ٗتضع يف ٬تب أف ال تتناىف

 .8كالنظم ا١تعموؿ هبا كاليت تتعلق با١تنتجات كا٠تدمات ا١تقدمة كعقود التأمُت للقوانُتقيامها 
تدخل ٣تلس الدكلة يف قضية بُت "يونُت  التحفظ يف ٦تارسة مثل ىذه األعماؿ يف شأف

يونُت بنك أمواال من اٞتمهور معتربة ذلك من النشاطات  تلقيعن  9ر"اٞتزائبنك ضد"بنك " 
 .1اجمللس أنو باعتبار أهنا مؤسسة مالية فبل ٯتكن ٢تا ذلك خبلفا للبنوؾ ىالتابعة لنشاطها كقض

                                                           
ؾ ا١تطبقة على العمليات ٭تدد القواعد العامة ا١تتعلقة بشركط البنو ، 26/06/2009، ا١تؤرخ يف 09/03 رقم النظاـمن  03أنظر ا١تادة  -1

 .13/09/2009، الصادرة يف 53، ج ر عدد ا١تصرفية
 .54؛ أعراب أٛتد، مرجع سابق، ص 59رضواين نسيمة، مرجع سابق، ص  -2
 .12مرجع سابق، ص ، ا١تعدؿ كا١تتمم 03/11 من األمر رقم 75أنظر ا١تادة  -3
، الصادرة يف 81، ج ر عدد ا١تالية شاطات التابعة للبنوؾ كا١تؤسساتا١تتعلق بالن، 19/11/1995، ا١تؤرخ يف 95/06 رقم النظاـ -4

27/12/1995. 
 ، ا١ترجع السابق.02/2أنظر ا١تادة  -5
 .12مرجع سابق، ص ، ا١تعدؿ كا١تتمم 03/11 من األمر رقم 72أنظر ا١تادة  -6
 مرجع سابق.، 95/06 رقم النظاـمن  03أنظر ا١تادة  -7
 .12مرجع سابق، ص ، 06/04 نوف رقممن القا 53أنظر ا١تادة  -8
 ، مرجع سابق."بنك اٞتزائرضد ""يونُت بنك " ، 2138، قضية رقم ٣08/05/2000تلس الدكلة، القرار ا١تؤرخ يف  -9
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  .ثانيا:ضمانات ممارسة المهنة المصرفية
اييس التسيَت ا١تعدؿ كا١تتمم قواعد احًتاـ مق ،03/11 من األمر رقم 97تضمنت ا١تادة 

موجهة لضماف سيولتها كقدرهتا على الوفاء إتاه ا١تودعُت كالغَت ككدا توازف بنيتها ا١تالية ٦تا 
 تقتضي احًتاـ مقاييس الشفافية كالتزامات.

كما أف اعتماد قواعد كمعايَت يف شكل مقاييس اٟتذر يف التسيَت ا١تصريف، يؤدم 
سيَت ا٢تيكلي الناتج عن العجز يف طرؽ التسيَت احًتامها كالعمل هبا إُف تبليف أخطاء الت

 للوصوؿ إُف حسن ٦تارسة ا١تهنة ا١تصرفية.
  :قواعد احتراـ مقاييس الشفافية كالتزامات-1

٬تب على البنوؾ كا١تؤسسات ا١تالية االلتزاـ ٔتقاييس الشفافية أثناء مزاكلة ا١تهنة ا١تصرفية 
 هنة ا١تصرفية ككذا االلتزامات احملاسبية.كا١تتمثلة يف االلتزامات ا١تنوط ٔتزاكلة ا١ت

 :االلتزامات في مجاؿ مزاولة المهنة المصرفية-أ
تتعدد االلتزامات يف ٣تاؿ ٦تارسة ا١تهنة ا١تصرفية كاليت منها ما يتعلق بااللتزاـ با١تراقبة 

 الداخلية كما يتعلق بااللتزاـ باإلعبلـ كأخرل تتعلق بالتزامات التحلي باليقظة.
 يتعلق بااللتزاـ بالمراقبة الداخلية:فيما  -

ا١تراقبة الداخلية كالتزامات مفركضة على البنوؾ كا١تؤسسات  02/03فرض النظاـ رقم 
ا١تالية كالذم يهدؼ إُف ٖتديد مضموف الرقابة الداخلية، تتضمن نظاـ مراقبة العمليات 

ها ىذه ا١تؤسسات لتلبية الداخلية كتنظيم احملاسبة كطرؽ معاٞتة ا١تعلومات لتتبع كاإلجراءات
 .2منو 05ا١تذكورة يف ا١تادة  كاإلجرائيةااللتزامات القانونية كالتنظيمية 

كما فرض ىذا النظاـ  على البنوؾ كا١تؤسسات ا١تالية مرة كاحدة على األقل يف السنة 
ن كما يتضمنو م 45تقرير حوؿ الشركط اليت تتم يف إطار ا١تراقبة الداخلية حسب ا١تادة  إعداد

كالذم يتم  ٤46تتويات يف التقرير كآخر خاص بتقدير ا١تخاطر اليت تتعرض ٢تا يف ا١تادة 
٢تيئة التداكؿ اليت بدكرىا عند االقتضاء أف تبليغهما للجنة ا١تصرفية ككضعهما ٖتت  إرسا٢تما

 تصرؼ مندكيب اٟتسابات.

                                                                                                                                                                          
 .60رضواين نسيمة، مرجع سابق، ص  -1
، الصادرة يف 84، ج ر عدد ليةيتضمن ا١تراقبة الداخلية للبنوؾ كا١تؤسسات ا١تا، 14/11/2002، ا١تؤرخ يف 02/03 رقم النظاـ -2

18/12/2002. 
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 فيما يتعلق بااللتزاـ باإلعالـ:  -
ما نصت علية أنظمة ٣تلس النقد كالقرض إُف  حسب اإلعبلميةتتمثل االلتزامات 
مركزية ا١تخاطر كمركزية  بإعبلـ، كيتعلق 1ا١تعدؿ كا١تتمم ،03/11ا١تصاٌف احملددة يف األمر 
 ا١تستحقات غَت ا١تدفوعة.

الذم ينظمها كعملها كأهنا  92/01سبق التعرؼ على مركزية ا١تخاطر كعلى النظاـ رقم   
خطار ا١تصرفية كعمليات القرض اإل٬تارم اليت تتدخل يف أجهزة تضطلع ٔتهمة التعرؼ على األ

 .2القرض كٕتمعها كتبلغها
الذم  92/02أما بالنسبة إلعبلـ مركزية ا١تستحقات غَت ا١تدفوعة فقد فرض النظاـ رقم 

كل من البنوؾ كا١تؤسسات ا١تالية   انضماـ 3يتضمن تنظيم مركزية للمبالغ غَت ا١تدفوعة كعملها
لعامة باإلضافة إُف مصاٌف الربيد كا١تواصبلت، كأة مؤسسة أخرل تضع ٖتت تصرؼ كا٠تزينة ا

، كما أنو على ىذه ا١تؤسسات أف تبلغها بعوائق الدفع اليت 4الزبوف كسائل الدفع كتتوُف تسيَتىا
 .5تطرأ على القركض اليت منحوىا ك/أك على كسائل الدفع ا١توضوعة ٖتت تصرؼ زبائنهم

 زامات التحلي باليقظة)إعماال لمبدأ اعرؼ زبونك(:فيما يتعلق بالت - 
، كالذم يهدؼ إُف منع باليقظةاعرؼ زبونك" يتعُت االلتزاـ بالتحلي " إعماال ١تبدأ

استغبلؿ كاستخداـ البنوؾ كغَتىا من ا١تؤسسات ا١تالية من جانب بعض العمبلء كقنوات 
ا١تالية السيما البنوؾ بتطوير  ، كىذا يقتضي قياـ ا١تؤسساتاإلرىابلتبيض األمواؿ ك٘تويل 

 .6معايَت كطرؽ اٟتصوؿ على ا١تعلومات من العمبلء
بأف تتوفر على برنامج  باليقظةكهبذا الصدد ٬تب على البنوؾ كا١تؤسسات ا١تالية التحلي 

كمكافحتها ىذا  اإلرىابمكتوب من أجل الوقاية  كالكشف عن تبيض األمواؿ ك٘تويل 
اإلنذار حسب  كأنظمةئن كالعمليات، حفظ الوثائق، البنوؾ ا١تراسلة الربنامج يشمل معرفة الزبا

                                                           
 .04مرجع سابق، ص ، ا١تعدؿ كا١تتمم 03/11 من األمر رقم 08أنظر ا١تادة  -1
 .12مرجع سابق، ص ، 92/01 رقم النظاـمن  02أنظر ا١تادة  -2
، الصادرة يف 08، ج ر عدد ، يتضمن تنظيم مركزية للمبالغ  غَت ا١تدفوعة كعملها22/03/1992ا١تؤرخ يف ، 92/02 رقم النظاـ -3

07/02/1993. 
 . 13ا١ترجع السابق، ص  02أنظر ا١تادة  -4
 نفس ا١ترجع السابق، نفس الصفحة.،  04أنظر ا١تادة  -5
 .75عجود كفاء، دكر اللجنة ا١تصرفية يف ضبط النشاط البنكي يف اٞتزائر، مرجع سابق، ص -6
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كبذلك  ٗتضع البنوؾ كا١تؤسسات ا١تالية قانونا لواجب  ، 05/051ما جاء يف النظاـ رقم 
، كينطبق األمر عن التحويبلت االلكًتكنية مهما كانت 2بالشبهة يف الشكل التنظيمي األخطار

ضع األمواؿ ٖتص التصرؼ، أف تتحقق بدقة من ىوية األمر الوسيلة ا١تستعملة أف تتحقق، كك 
 .3بالعملية كا١تستفيد باإلضافة إُف عنواهنما

 :فيما يتعلق بااللتزامات المحاسبية -ب
احملاسبية احملدد يف ٣تالس النقد كالقرض كىو ا١تختص بوضع  بااللتزاماتتعمل البنوؾ 

مراعاة التطور اٟتاصل على الصعيد الدكِف ككدا  ا١تقاييس كالقواعد احملاسبية اليت تطبق عليها مع
كالوضعيات لكل ذكم اٟتقوؽ،  اإلحصائيةكيفيات كأجاؿ تبليغ اٟتسابات كالبيانات احملاسبية 

 .4خاصة منها لبك اٞتزائر
تلعب قواعد احملاسبة دكرا ىاما يف ا١تنافسة بُت البنوؾ كا١تؤسسات ا١تالية كذلك من أين 

كما تعترب من كسائل التسيَت الداخلي كالرقابة ك٘تثل ٛتاية    ا١تالية،خبلؿ مقارنة كضعيتها 
، فهي نوع من الرقابة الوقائية، تكمل قواعد اٟتذر يف التسيَت نظرا لفعاليتها، 5للدائنُت

 . 6كاىتمامها بالتسيَت الداخلي للمؤسسة
ؤسسات قواعد ٤تاسبية خاصة بالبنوؾ كا١ت 7لذا فرض ا١تشرع يف قانوف النقد كالقرض

( 06) ا١تالية كألزمها بنشر حساباهتا سنويا يف النشرة الرٝتية لئلعبلنات القانونية خبلؿ الستة
فق أشهر ا١توالية لنهاية السنة احملاسبة ا١تالية، على أف تكوف ا١تعلومات ا١تصرح هبا كا٠تاصة ك 

 . 8، ك٦تكن أف يطلب منها نشر معلومات أخرلجمللسا الشركط اليت ٭تددىا

                                                           
، 26علق بالوقاية من تبيض األمواؿ ك٘تويل اإلرىاب كمكافحتهما، ج ر عدد ، يت15/12/2005ا١تؤرخ يف ، 05/05 رقم النظاـ -1

 .23/04/2006الصادرة يف 
 .22ا١ترجع السابق، ص ،  11أنظر ا١تادة  -2
 .22ا١ترجع السابق، ص ،  16أنظر ا١تادة  -3
 .65عجود كفاء، مرجع سابق، ص -4
، 2006ماجستَت يف اٟتقوؽ، فرع قانوف األعماؿ، جامعة مولود معمرم تيزم كزك، دموش حكيمة، ا١تركز القانوين للجنة ا١تصرفية، مذكرة  -5

 .101ص 
 .55أعراب أٛتد، مرجع سابق، ص  -6
 .10مرجع سابق، ص ، ا١تعدؿ كا١تتمم 03/11 /م من األمر رقم62أنظر ا١تادة  -7
 .16 مرجع سابق، ص، ا١تعدؿ كا١تتمم 03/11 من األمر رقم 02ك 103/01أنظر ا١تادة  -8
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 عدة أنظمة يف ىذا اجملاؿ منها ما يتعلقأصدر ٣تلس النقد كالقرض  ى ما سبقء علبنا
يتعلق بإعداد  ما، ك 1يتعلق با١تبادئ األساسية ا٠تاصة باحملاسبة البنكية كمابالقواعد احملاسبية 

بقيد ، كما أصدر نظاما يتعلق 2اٟتسابات الفردية السنوية للبنوؾ كا١تؤسسات ا١تالية كنشرىا
كنظاـ يتعلق با١تراقبة  4كآخر بقيد العمليات ا٠تاصة باألكراؽ ا١تالية 3ات بالعملة الصعبةالعملي

 .5الداخلية
تلـز البنوؾ كا١تؤسسات ا١تالية ككذا فركعها كفركع البنك األجنيب بتعُت ٤تافظي كما 

 ،همامهامهم إعبلـ احملافظ بكل ٥تالفة ترتكبها ا١تؤسسة ا٠تاضعة ١تراقبت، حسابات على األقل
كتقدًن تقرير سنوم حوؿ ا١تراقبة اليت قاموا هبا يف اجل أربعة  أشهر ا١توالية لقفل كل سنة 

  .6مالية
 :قواعد احتراـ مقاييس الحذر في التسيير-2

يتحلى هبا أصحاب البنوؾ  كالتزاماتإُف جانب قواعد احًتاـ مقاييس الشفافية  
٧تد قواعد احًتاـ مقاييس اٟتذر يف التسيَت كا١تؤسسات ا١تالية ٟتسن تسيَت اجملاؿ ا١تصريف، 

معايَت سبلمة للبنوؾ كا١تؤسسات  ٔتثابةا١تصريف كىي  اإلصبلح إطارا١تدخلة كقواعد احًتازية يف 
اليت تدؿ على مصدر مستقر يف متناكؿ  7ا١تالية كاليت تعتمد على مفهـو األمواؿ ا٠تاصة

 دية كاألمواؿ ا٠تاصة التكميلية.مؤسسات القرض، كىي تنشأ من األمواؿ ا٠تاصة القاع

                                                           
، يتضمن ٥تطط اٟتسابات البنكية كالقواعد احملاسبية ا١تطبقة على البنوؾ كا١تؤسسات 17/11/1992ا١تؤرخ يف ، 92/08 رقم النظاـ -1

 .1992/ 28/02، الصادرة يف24ا١تالية، ج ر عدد 
ا١تؤسسات ا١تالية كنشرىا، ج ر عدد ، يتضمن إعداد اٟتسابات الفردية السنوية للبنوؾ ك 17/11/1992ا١تؤرخ يف ، 92/09 رقم النظاـ -2

 .28، ص07/03/1993الصادرة يف ، 15
/ 26/02، الصادرة يف 10، يتضمن قيد العمليات بالعملة الصعبة، ج ر عدد 25/12/1994ا١تؤرخ يف ، 94/18 رقم النظاـ -3

1995. 
، الصادرة يف 68ا١تالية، ج ر عدد  ، يتضمن قيد العمليات ا٠تاصة باألكراؽ08/01/1997ا١تؤرخ يف ، 97/01 رقم النظاـ -4

، يتعلق بقواعد التقييم كالتسجيل احملاسيب لؤلدكات ا١تالية من طرؼ البنك كا١تؤسسات 09/08، ألغي ٔتوجب النظاـ رقم 15/10/1997
 .25/01/2010، الصادرة يف 14ج ر عدد  ا١تالية

 مرجع سابق.، 02/03 رقم النظاـ -5
 .16/17مرجع سابق، ص، ا١تعدؿ كا١تتمم 03/11 ن األمر رقمم 103/104/ 100أنظر ا١تواد  -6
األمواؿ ا٠تاصة: تسمح باستمرار نشاط مؤسسات القرض كٛتاية االدخار فهي هبذا الشكل تعتمد المتصاص ا٠تسائر اليت ال تغطى من  -7

رقابة اٟتذر يف ا١تمارسة من سلطات الرقابة ٦تا األرباح ٢تذا على مؤسسات القرض احًتاـ ا١تتطلبات العامة ٢تا كاستعما٢تا كعنصر مرجعي يف 
تسمح ْتساب النسب ا١تنصوص عليها يف التنظيم اٟتذر الذم تفرضو السلطة النقدية، عجركد كفاء، دكر اللجنة ا١تصرفية يف ضبط النشاط 

 .56البنكي يف اٞتزائر، مرجع سابق، ص 
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يف شكل  "بازؿ السويسرية" تبنت السلطة النقدية يف اٞتزائر ٚتلة من توصيات اتفاقية
ا١تخاطر يف ىذا اجملاؿ من حيث  إنقاصكاليت ٢تا مسا٫تة فعالة يف  1قواعد تسمى "قواعد بازؿ"

مقاييس هتدؼ إُف  دعم ثقة ا١تسا٫تُت كالزبائن يف ا١تؤسسات ا١تصرفية، كىي عبارة عن
االستقرار ا١تاِف ١تؤسسة القرض كضماف سيولتها كمبلءمتها كقدرهتا على الدفع كالذم ينتج عنو 
اٟتفاظ على التوازف ا١تاِف كأمواؿ ا١تودعُت بالنسبة للبنوؾ، ككتطبيق لتنظيم ٣تلس النقد كالقرض 

كالنسب  03/11مر من األ 62القرض كونو سلطة نقدية مكلفة بوضع ا١تقاييس حسب ا١تادة 
، احملدد لقواعد اٟتذر يف تسيَت ا١تصارؼ كا١تؤسسات ا١تالية، 91/092أصدر النظاـ رقم 

كالغَت ككدا توازف  ا١تودعُتعلى الوفاء إتاه  كقدراهتاكمقاييس التسيَت ا١توجهة لضماف سيولتها 
حسب ما  4ائع ا١تصرفية، كااللتزاـ بنظاـ الود94/123 رقم النظاـبنيتها ا١تالية احملددة ٔتوجب 

، 5، إُف جانب ترتيبات إصدار شاؾ بدكف رصيد03/11 من األمر 118نصت عليو ا١تادة  
 من بُت قواعد احًتاـ اٟتذر يف مقاييس التسيَت ٧تد: 

 :النسب االحترازية-أ
ٔتا أف السلطة النقدية ىي ا١تخولة صبلحية ٖتديد ا١تقاييس كالنسب اليت تطبق على 

يتعلق بتغطية ا١تخاطر كتوزيعها كالسيولة كالقدرة على  سات ا١تالية خاصة منها ماالبنوؾ كا١تؤس
احملدد لقواعد ، أعبله 91/09الوفاء كا١تخاطر بوجو عاـ فقد أصدرت يف ىذا اإلطار النظاـ رقم 

 94/74 اٟتذر يف تسيَت ا١تصارؼ كا١تؤسسات ا١تالية كأىم ما جاء يف ىذا الصدد التعليمة
 .6ديد القواعد اٟتمائيةا١تتعلقة بتح

                                                           
، 1974ة أنشئت ٔتقتضى قرار من ٤تافظي البنوؾ ا١تركزية للدكؿ الصناعية سنة ، اعتمدهتا ٞتنة بازؿ كلجنة استشارية فني"قواعد بازؿ" -1

 .1988ٖتت إشراؼ بنك التسويات الدكلية ٔتدينة بازؿ السويسرية، أين تبنتها السلطة النقدية يف اٞتزائر يف اتفاقيتها األكُف سنة 
الصادرة يف ، 24سيَت ا١تصارؼ كا١تؤسسات ا١تالية، ج ر عدد ، ٭تدد قواعد اٟتذر يف ت14/08/1991ا١تؤرخ يف ، 91/09 رقم النظاـ -2

 .23/07/1995الصادرة يف ، 39، ج ر عدد 1992 /04/ 20، ا١تؤرخ يف 95/04، معدؿ كمتمم ٔتوجب النظاـ رقم 1992
الصادرة ، 72 ، يتضمن مبادئ تسيَت ككضع مقاييس خاصة بالقطاع ا١تاِف، ج ر عدد02/06/1992ا١تؤرخ يف ، 94/12 رقم النظاـ -3

 .06/11/1994يف 
، 25/03/1998الصادرة يف ، 17،  يتعلق بنظاـ ضماف الودائع ا١تصرفية، ج ر عدد 31/12/1997ا١تؤرخ يف ، 97/04 رقم النظاـ -4

الصادرة يف ، 35ج ر عدد  ، يتعلق بنظاـ ضماف الودائع ا١تصرفية04/03/2004، ا١تؤرخ يف 04/03ألغي ك أتبدؿ بالنظاـ رقم 
02/06/2004. 

 .12مرجع سابق، ص ، ا١تعدؿ كا١تتمم 03/11 من األمر رقم 70أنظر ا١تادة  -5
6 -  Instruction no 74/94 du 29/11/1994, relative a la fixation des règles prudentielles de gestion des 
banques et établissements  financiers, disponible sur : www.bank-of-algeria.dz. 
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كاليت ٗتضع لرقابة اللجنة  %08كاليت تقدر ب 1كتتعلق النسب االحًتازية بنسبة ا١تبلءمة
كالىت ٢تا نفس األساس القانوين السابق، 2األخطار كتوزيعها تقسيمإُف نسبة  باإلضافة ا١تصرفية،

، كنسبة 3سبة السيولة، أك الكربل، ن1995سنة  % 25كىذه النسبة إما تكوف فردية احملددة ب
، 4، نسبة حيازة ا١تسا٫تات03/11من األمر  104كا١تدنيُت كاف نصت عليو  ا١تسَتين٘تويل 

  إُف نسب أخرل. باإلضافةنسبة االلتزامات ا٠تارجية 
 :التأمين على الودائع-ب

من القواعد الوقائية، تأكد كجوده مع األزمات اليت تعرض ٢تا النظاـ  اإلجراءيعد ىذا 
صريف اٞتزائرم مع قضية ا٠تليفة كالبك التجارم كالصناعي، ْتيث حدده النظاـ رقم ا١ت

، حيث أنيط تسيَت نظاـ ضماف الودائع يف شكل شركة مسا٫تة" شركة ضماف الودائع 04/035
، على أف 6من اٚتاِف كدائع هناية كل سنة %01البنكية "، ْتيث تساىم فيها البنوؾ ٔتا نسبتو 

ىذا النظاـ إال يف حالة توقف بنك مؤمن عن الدفع، كإجراء أنيط التصريح ال ٯتكن استخداـ 
حاليت كجود إجراء تسوية قضائية أك  باستثناءبو  التثبتبو من طرؼ اللجنة ا١تصرفية بعد 

 .7إفبلس
يهدؼ ىذا النظاـ الذم يفرض على أم بنك تأمُت كدائعو ١تواجهة ا١تخاطر اليت ٯتكن 

أمواؿ ا١تودعُت كاٟتفاظ على مبدأ األماف الذم يعترب من ا١تيزات ا٢تامة أف يتعرض ٢تا إُف ٛتاية 
 . 8للنشاط البنكي

                                                           
 ، مرجع سابق.94/74من التعليمة  02، ا١تادة 737ص مرجع سابق، ،91/09 /ج من النظاـ رقم02أنظر ا١تادة  -1
نسبة تقسيم األخطار: ىي العبلقة بُت مبلغ األمواؿ ا٠تاصة للبنك كااللتزامات ا٧تاه نفس الزبوف، نسبة أخرل ألخطار تتعلق ٔتجموع  -2

 تفوؽ نسبة معينة من األمواؿ ا٠تاصة للبنك كتسمى بالرقابة على األخطار الكربل، عجركد كفاء، دكر اللجنة ا١تستفيدين من االلتزامات اليت
 .58ا١تصرفية يف ضبط النشاط البنكي يف اٞتزائر، مرجع سابق، ص 

التحويل إُف نقود كذلك نسبة السيولة: تفرض كنسبة على مؤسسات القرض مؤداىا االحتفاظ بقدر كايف من األصوؿ السائلة أك سهلة  -3
 .207الستحالة مواجهة، يف مدة قصَتة، طلبات سحب األمواؿ كتسمى أيضا بنسبة ا١تعامل األدىن للسيولة، منصور داكد، مرجع سابق، ص 

 ، 19، مرجع سابق، ص 03/11من األمر  118، مرجع سابق ك ا١تادة 92/05من النظاـ رقم   13أنظر ا١تادة  -4
 .02/06/2004الصادرة يف ، 35،  يتعلق بنظاـ ضماف الودائع ا١تصرفية، ج ر عدد 04/03/2004ا١تؤرخ يف ، 04/03 رقم النظاـ -5
 ا١ترجع السابق. ، 04/03 رقم النظاـمن  07أنظر ا١تادة  -6
 .207بق، ص ، منصور داكد، مرجع سا63عجركد كفاء، دكر اللجنة ا١تصرفية يف ضبط النشاط البنكي يف اٞتزائر، مرجع سابق، ص  -7
 .28ا١ترجع السابق، ص  ،03أنظر ا١تادة  -8
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 :قواعد االحتياطي إلزامي-ج 
نسبة االحتياطي اإللزامي كأداة للسياسات  اعتمدتبعد هناية اٟترب العا١تية الثانية، 

َت نسبة االحتياطي النقدية على ضوئو أعطت الكثَت من الدكلة السلطات النقدية لديها تغي
 . 1كاستخدامها كأسلوب ١تراقبة كتوجيو االئتماف

تلـز البنوؾ بإنشاء احتياطي إلزامي أم االلتزاـ باالحتفاظ يف حساباهتا ها ممن يو 
، كىذا 2التجارية بنسبة معينة يف شكل نقود قانونية متناسبة مع الودائع أك القركض اليت تقدمها

، ضمانا ٟتقوؽ ا١تودعُت بتوفَت السيولة البلزمة ١تواجهة 3ةيلرئيسبالنسبة للعمليات ا١تصرفية ا
التزامات البنوؾ إتاىهم من جهة كضماف سبلمة تنفيذ البنك ا١تركزم للسياسة النقدية اليت 

 شرؼ عليها.ي
، 4تتغَت نسبة االحتياطي اإللزامي كفقا للتغَتات اليت تطرأ على األكضاع االقتصادية

حدد قواعدىا ٣تلس النقد كالقرض رت اٞتزائر كفق ىذا النهج حيث سا، كلقد ككفق الدكؿ
يف مفهـو ا١تادة  ، كقد خصت بو البنوؾ دكف ا١تؤسسات ا١تالية04/025بعدة أنظمة منها نظاـ رقم 

 .من ىذا النظاـ 02
كعليو كفق ىذا اإلجراء يلتـز ٔتوجبو كل بنك ٕتارم باالحتفاظ ّتزء أك نسبة معينة من 

 %15ية ك كدائعو يف شكل رصيد دائم لدل البنك ا١تركزم كالذم يًتاكح ما نسبة أصولو النقد
حسب  02يف ا١تادة  ا١تذكورةمن ٣تموع العناصر بنسب متذبذبة ك 6كحد أقصى حسب ىذا النظاـ

، كلعل تذبذب ىذه النسب يرجع إُف شعور 7اإللزامي االحتياطينسبة  التعليمات ا١ترتبط بتحديد

                                                           
ٖتليل علي بطاىر، إصبلحات النظاـ ا١تصريف اٞتزائرم كأثرىا يف تعبئة ا١تدخرات ك٘تويل التنمية، أطركحة دكتوراه يف العلـو االقتصادية، فرع  -1

 .72، ص 2005/2006إقتصادم، جامعة اٞتزائر، 
 .56ين جمللس النقد كالقرض، مرجع سابق، ص ا١تركز القانو  أقرشاح فاطمة، -2
 .12مرجع سابق، ص ، ، ا١تعدؿ كا١تتمم03/11 من األمر رقم 70أنظر ا١تادة  -3
 .90ا١تركز القانوين للجنة ا١تصرفية، مرجع سابق، ص ، دموش حكيمة -4
الصادرة يف ، 27اإللزامي، ج ر عدد ،  ٭تدد شركط تكوين اٟتد األدىن لبلحتياط 04/03/2004ا١تؤرخ يف ، 04/02 رقم النظاـ -5

28/04/2004. 
 مرجع سابق.، 04/02 رقم النظاـمن  05أنظر ا١تادة  -6
، بنسبة 01/01يف التعليمة رقم  %4مرجع سابق، كبنسبة ، 94/74 يف التعليمة رقم %2.5 حددت نسبة اإلحتياطي اإللزامي بنسبة  -7

، 05/01يف التعليمة رقم  %1، أين أعاد البك ا١تركزم خفضها إُف 11/12/2002، ا١تؤرخة يف 02/06يف التعليمة رقم  6.25%
   :algeria.dz-of-www.bank. ، 13/01/2005ا١تؤرخة يف 

http://www.bank-of-algeria.dz/
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مادم البنوؾ التجارية يف منح التسهيبلت اإلئتمانية مع التدرج يف رفع ىذه البنك ا١تركزم بت
 .النسبة

 .ثالثا:تنظيم حركة رؤوس األمواؿ وسوؽ الصرؼ
يكتسي تنظيم حركة رؤكس األمواؿ من كإُف اٞتزائر كعملية الصرؼ كسوؽ الصرؼ 

قانوف النقد كالقرض  أ٫تية بالغة تظهر يف أف ىذه العمليات حساسة كمعقدة ٢تذا أك٢تا كمنحها
الوسائل لتنظيمها كتسهيل عملياهتا، خاصة ك أف دعم كترقية ىذه العمليات يف إطار ٖتسُت 
ا٠تدمات ا١تصرفية بغية ضماف الكفاءة كتقليل ا١تخاطر فيها كتوفَت الدعم لتحويل األمواؿ 

و للنظاـ االقتصادم  الدكلية كٖتسُت األداء ا١تاِف خدمة للحركية االستثمارية يف ىذا القطاع كمن
 ككل.
 :تنظيم حركة رؤوس األمواؿ من وإلى الخارج-1

إف ىذه العملية ال تكوف نشطة إال إذا مت تشجيع االستثمار األجنيب ذلك عن طريق 
الًتخيص للمقيمُت يف اٞتزائر بتحويل رؤكس األمواؿ إُف ا٠تارج لضماف ٘تويل نشاطات مكملة 

، فكاف البد من التنظيم احملكم ٢تذه 1كا٠تدمات يف اٞتزائر لنشاطاهتم ا١تتعلقة بإنتاج السلع
، كاليت تصب إٚتاال يف فكرة ٖترير 2العمليات كٚتيع التدفقات ا١تالية كضمانة كٖتفيز لبلستثمار

النظاـ ا١تاِف كالذم يرتبط بتحرير حسابات رأٝتاؿ كٗتفيف القيود عليها من أجل زيادة 
موارد البنوؾ كمنو ا١توارد ا١تالية الكافية لتمويل العملية تدفقات رؤكس األمواؿ بغية زيادة 

 االستثمارية.
، 05/033فيتدخل اجمللس لتحديد شركط ىذه العملية كذلك بإصداره النظاـ رقم 

للمطالب ا١تلحة  ٤تاكال بذلك التكييف مع ا١تستجدات الوطنية كالدكلية كما أنو جاء استجابة
، ا١تتعلق بتطوير 01/034االستثمار ا٠تاص بعد صدكر األمر للمستثمرين األجانب الراغبُت يف 

                                                           
 .20، مرجع سابق، ص 03/11من األمر  126أنظر ا١تادة  -1
؛ أعراب أٛتد، السلطات اإلدارية 63؛ رضواين نسيمة، مرجع سابق، ص 60ابق، ص أنظر فتوس خدكجة، مرجع س١تزيد من التفصيل  -2

؛ سفياف غريب، أثر االستثمار األجنيب ا١تباشر على تنمية سوؽ الغاز الطبيعي، )دراسة مقارنة 58ا١تستقلة يف اجملاؿ ا١تصريف، مرجع سابق، ص 
(، مذكرة ماجستَت يف علـو التسيَت، ٗتصص إدارة األعماؿ كالتسويق، ؾ ع إ ك 2002/2011بُت اٞتزائر كا١تملكة العربية السعودية للفًتة: 

 .31/32، ص 2012/2013ع ت ك ع ت، جامعة ا١تدية، السنة اٞتامعية: 
 .31/07/2005الصادرة يف ، 53،  يتعلق باالستثمارات األجنبية، ج ر عدد 06/06/2005ا١تؤرخ يف ، 05/03 رقم النظاـ -3
، معدؿ كمتمم باألمر رقم 2001، لسنة 47، يتعلق بتطوير االستثمار، ج ر عدد 20/08/2001، ا١تؤرخ يف 01/03األمر رقم  -4

 .19/07/2006، الصادرة يف 2006، لسنة 47، يتعلق بتطوير االستثمار، ج ر عدد 20/07/2006، ا١تؤرخ يف 06/08
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االستثمار، ا١توحد للمعاملة بُت األشخاص اٞتزائريُت كاألجانب يف اٟتقوؽ كالواجبات ذات 
، مقركف بشرط تصريح البنوؾ كا١تؤسسات ا١تالية كتعاكنيات االدخار 1الصلة ٔتجاؿ االستثمار

  2كذلك حسب ٪توذج ستحدده تعليمة من بنك اٞتزائركالقرض لبنك اٞتزائر هبذه التحويبلت 
كما أف تسيَت حساب العمبلت يبدكا من الضركرم تنظيمو فلهذا صدر من ٣تلس نظاـ 
يسمح لؤلشخاص ا١تعنوية أك الطبيعية ذم اٞتنسية األجنبية أك ا١تقيمُت بفتح حساب بالعملة 

كما جاء يف النظاـ رقم أم بنك جزائرم كبأم عملة ٮتتارىا كتشغيل ىذا اٟتساب   الذ
09/013. 

، صدرت يف إطار صبلحيات ٣تلس النقد كالقرض 4كما أف ىناؾ كثَت من األنظمة
يف تنظيم كضبط ىذا اجملاؿ تكيفا مع الوقع االقتصادم اٞتديد ككتطبيق لقوانُت أخرل ترتبط 

 .5بتحويل الرأٝتاؿ كاالستثمارات األجنبية يف اٞتزائر
 :تنظيم سوؽ الصرؼ-2

ؼ الصرؼ بأنو تلك العملية اليت تظهر عندما يتم تبادؿ ٥تتلف العمبلت فيما بينها يعر 
ألف كل دكلة ٢تا عملتها ا٠تاصة تستعملها يف عملية الدفع الداخلية كتظهر الضركرة الستعماؿ 
العمبلت ا٠تارجية عندما تقـو عبلقات ٕتارية أك مالية بُت شركات تعمل خارج كتتم عمليات 

، كىذا األخَت ال يقصد منو مكاف ٤تدد ْتيز جغرايف كإ٪تا 6يسمى بسوؽ الصرؼالصرؼ فيما 

                                                           
 .ا١ترجع السابق، 01/03األمر رقم من  14أنظر ا١تادة  -1
 .ا١ترجع السابق، ١05تادة أنظر ا -2
، يتعلق ْتسابات العملة الصعبة ا٠تاصة باألشخاص الطبيعيُت 17/02/2009، ا١تؤرخ يف 09/01النظاـ رقم من  01أنظر ا١تادة  -3

 .29/04/2009، الصادرة يف 25كاألشخاص ا١تعنويُت غَت ا١تقيمُت، ج ر عدد 
 من األنظمة ٧تد: -4
، 45، ٭تدد شركط فتح كسَت اٟتسابات بالعملة الصعبة لؤلشخاص ا١تعنويُت، ج ر عدد 08/11/1990، ا١تؤرخ يف 90/02النظاـ رقم -

 ، ا١ترجع السابق.09/01، ألغي كاستبدؿ بالنظاـ رقم 1990الصادرة يف 
ادة ٖتويلها إُف ، ٭تدد شركط ٖتويل األمواؿ إُف ا٠تارج لتمويل النشاطات اإلقتصادية كإع08/11/1990، ا١تؤرخ يف 90/03النظاـ رقم -

 .24/10/1990، الصادرة يف 45ا٠تارج كمدخليها، ج ر عدد 
، الصادرة يف 45، يتعلق باعتماد الوكبلء كٕتار اٞتملة باٞتزائر كتنصيبهم، ج ر عدد 06/06/2005، ا١تؤرخ يف 90/04النظاـ رقم  -

24/10/1990. 
، يتعلق بقمع ٥تالفة التشريع كالتنظيم ا٠تاصُت بالصرؼ كحركة رؤكس 09/06/1996، ا١تؤرخ يف 96/22رقم  على سبيل ا١تثاؿ: األمر -5

 .10/07/1996، الصادرة يف 43األمواؿ من كإُف ا٠تارج، جر عدد 
أعراب أٛتد،  ؛61فتوس خدكجة، مرجع سابق، ص  ؛59أقرشاح فاطمة، ا١تركز القانوين جمللس النقد كالقرض، مرجع سابق، ص  -6

 .64رضواين نسيمة، مرجع سابق، ص  ؛60ة يف اجملاؿ ا١تصريف، مرجع سابق، ص السلطات اإلدارية ا١تستقل
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اٟتواجز اٞتغرافية أماـ نشاط البنوؾ كا١تؤسسات ا١تالية، خاصة مع  زالتاشبكات العمبلت أم 
ما صاحبها من تقدـ تكنولوجي متسارع كمعو توظيف التكنولوجيا يف الصناعة ا١تصرفية معو 

ؾ إُف ا١تعامبلت ا١تصرفية اإللكًتكنية لذا صدر نظاـ يعٌت هبذا اجملاؿ كىو ٖتوؿ العديد من البنو 
 .07/011النظاـ رقم 

فالصرؼ ٯتكن أف يكوف نقدا ٔتعٌت شراء كبيع العملة الصعبة مقابل الدينار بسعر ٤تدد 
يسمى السعر نقدا كٯتكن أف يكوف ألجل يتم فيو تسليم إحدل العمليتُت ا١تتبادلتُت أك كليهما 

، أم أنو تلك النسبة 2م الدينار كالعملة الصعبة يف تاريخ الحق يسمى أجل االستحقاؽأ
 النإتة عن تبادؿ العملة اليت ٭تدده سوؽ الصرؼ يف حينها.

كيف األخَت ٯتكن القوؿ أف ٣تلس النقد كالقرض لو تدخبلت كسلطة تنظيمية ٘تس 
مواكبة التطورات اٟتاصلة يف الصناعة  بالتقريب كل ا١تواضيع ا١تتعلقة بالنظاـ ا١تصريف ٤تاكال

كما أنو يساىم أيضا يف ىذا  ا١تصرفية تنفيذا لسياسة نقدية أكثر مركنة يف شكل ٦تارسة
االختصاص بإٗتاذ التعليمات كتوصيات كأراء كعلى الرغم من أ٫تيتها إال أهنا ال ٘تثل تصرفات 

 رنا سالفا.، كما أش3ذات طابع تنظيمي لكن ال تتمتع بالقوة اإللزامية
 .المطلب الثاني: االختصاص التنظيمي للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها

اليت أىتزت معها أسواؽ ا١تاؿ  -أزمة أكتوبر األسود-1929مع تداعيات األزمة العا١تية        
صة العا١تية، أين تدخلت السلطة العمومية يف أمريكا جملاهبة أثار األزمة، كمعو صدر قانوف البور 

( SEC 4أعاد معو تنظيم األسواؽ ا١تالية عن طريق استحداث ىيئة عليا)أمن البورصة 1934
تسهر على ٛتاية السوؽ كا١تستثمرين يف ىذه األسواؽ، حيث زكدىا الكونغرس بصبلحيات 
تنظيم السوؽ عن طريق سن ما تراه مناسبا لتسيَت نشاطها كمراقبة ا١تتعاملُت يف مدل إمتثا٢تم 

 كاللوائح.للقوانُت 

                                                           
، يتعلق بالقواعد ا١تطبقة على ا١تعامبلت اٞتارية مع ا٠تارج كاٟتسابات بالعملة الصعبة، 03/02/2007، ا١تؤرخ يف 07/01النظاـ رقم  -1

 .13/05/2007، الصادرة يف 31ج ر عدد 
، الصادرة 24، يتعلق بالقواعد الصرؼ كشركطو، ج ر عدد 14/08/1991، ا١تؤرخ يف 91/07ظاـ رقم النمن  16ك 08أنظر ا١تادة  -2

 .29/03/1992يف 
شاكي عبد القادر، التنظيم البنكي اٞتزائرم يف ظل اقتصاد السوؽ، مذكرة ماجستَت، يف العلـو القانونية، قانوف األعماؿ، ؾ ح ك ع س،   -3

 .42، ص ص2003جامعة اٞتزائر ، 
4 - SEC :Securities exchange commission. 
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أما يف اٞتزائر مع ٖتوالت الدكلة يف اجملاؿ اإلقتصادم ٨تو الدكلة ضابطة، ففي ٣تاؿ 
تنظيم السوؽ ا١تالية، إٕتهت الدكلة إُف إنشاء سوؽ مالية متينة حيث أصدرت ا١ترسـو 

أين أنشئت ٞتنة تتكفل ٔتهمة تنظيم كمراقبة البورصة كعملياهتا كمنح  ،93/101التشريعي رقم 
كما خوؿ ٢تا ا١تشرع صبلحيات عامة منها االختصاص   2عدة صبلحيات٢تا 

معيارم ٘تارسو عن طريق كضع قواعد تتعلق ٔتؤطرم سوؽ القيم ا١تنقولة  كاختصاص3التنظيمي
كأطراؼ العبلقة يف البورصة يف شكل قواعد تنظيمية كمهنية ترتبط هبا) تطبق على   ماهتماكالتز 

أخرل تعترب ا١تؤ٘تن ا٠تاص كوهنما يعتمداف من طرؼ شركة إدارة بورصة القيم ك شركة 
COSOB  ك كقواعد تطبق على األشخاص ا١تتدخلُت كمستثمرين يف السوؽ ا١تاؿ، )الفرع

األكؿ(، قواعد تتعلق بتأطَت العمليات يف سوؽ القيم ا١تنقولة ذات العبلقة بسَت عملياهتا بعد 
 التعرؼ على ىذه القيم ا١تنقولة، )الفرع الثاين(.

تتعلق بمؤطري سوؽ القيم المنقولة والتزاماتهم كأطراؼ  الفرع األوؿ: إصدار األنظمة
 .العالقة في البورصة

يعترب جهاز إدارة البورصة كا١تؤ٘تن ا١تركزم كأطراؼ مهمة يف أسواؽ ا١تاؿ على أهنما 
ذات  4أشخاص العبلقة فيها، أين تدار من خبللو البورصة يف شكل شركات خاصة إحدل
كخربة عالية يف ىذا اجملاؿ، حيث تعهد إدارة أسواؽ ا١تاؿ العا١تية إُف شركات خاصة  كفاءة

خاضعة للقانوف ا٠تاص إُف جانب شركة أخرل خاصة ىي ا١تؤ٘تن ا١تركزم على السندات ، كىو 
النهج الذم اتبعو ا١تشرع اٞتزائرم مع شركة إدارة بورصة القيم ا١تنشأ ٔتوجب ا١ترسـو التشريعي 

، تربز مكانتهما  معا مع 03/046كا١تؤ٘تن ا١تركزم ا١تنشأ ٔتوجب القانوف رقم 93/105رقم 
 حصر حق الدخوؿ إُف البورصة كاالستثمار فيها بضركرة التعامل معهما إبتداءا.

                                                           
، 23/05/1993، الصادرة يف 34، يتعلق بربصة القيم ا١تنقولة، ج ر عدد 23/05/1993، ا١تؤرخ يف 93/10ا١ترسـو التشريعي رقم  -1

، 03/04ك بالقانوف رقم 14/01/1996، الصادرة يف 03، ج ر عدد 10/01/1996، ا١تؤرخ يف 96/10معدؿ كمتمم باألمر رقم 
  .19/02/2003، الصادرة يف 11، ج ر عدد17/02/2003ا١تؤرخ يف 

 .45/46، ص 2005اٞتزائر ، ، 04عدد ، ٣تلة أفاؽ، اإلصبلحات ا١تالية يف اٞتزائر،  ا١تهدم ناصر -2
، مرجع 93/10م ا١ترسـو التشريعي رقمن  31للمادة   ، معدؿ كمتمم 23، مرجع سابق، ص03/04القانوف رقم من  15أنظر ا١تادة  -3

 . 07سابق، ص 
من القانوف ا١تدين، ؼ.شبلي، القانوف ا١تعموؿ بو )القانوف ا١تدين، 49يعًتؼ للشركات أشخاص معنوية كفق التشريع اٞتزائرم: أنظر ا١تادة  -4

 .28، ص 2009(، قصر الكتاب، البليدة 26/09/1975ا١تعدؿ كا١تتمم، ا١تؤرخ يف  75/58األمر رقم 
  .5، مرجع سابق، ص93/10ا١ترسـو التشريعي رقم من  15ة أنظر ا١تاد -5
 .21، مرجع سابق، ص 03/04القانوف رقم من  07أنظر ا١تادة. -6
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ة ئأما األطراؼ األخرل تتمثل يف ا١تتدخلُت كمستثمرين يف سوؽ ا١تاؿ الذين ىم من ف
ا١تالية مهما كانت صفتهم إُف جانب ا١تستثمرين  األكراؽيع ا١تصدرين للقيم ا١تنقولة كعارضي ب

 الذين يتقدموف لشرائها كفئة الوسطاء بينهما.
٩تص بالدراسة تنظيم كالقواعد ا١تطبقة على األشخاص سابقة الذكر كمؤطرين لسوؽ 

 ا١تاؿ البورصة: 
 .أوال:تنظيم وقواعد تسيير البورصة

القيم ا١تنقولة إداريا من خبلؿ شركة إدارة  كجهاز كحيد أسندت لو مهمة تسيَت بورصة
البورصة عهد لو تسيَت عمليات البورصة من بدايتها إُف تنفيذىا كتسويتها هنائيا إُف غاية تعديل 

ٔتهاـ تسوية  أنفرد، أين أستحدث جهاز ثاف ىو ا١تؤ٘تن ا١تركزم للسندات كالذم 2003
دارم كمهاـ إدارية عن التسوية كمهاـ العمليات إُف غاية تنفيذىا كبذلك فصل التسيَت اإل

 .تقنية
 :شركة إدارة البورصة-1

تعترب شركة تسَت بورصة القيم اليت ٝتاىا ا١تشرع بشركة إدارة بورصة القيم ا١تنقولة احملرؾ 
األساسي لعمليات البورصة كوهنا تسهر على حسن سَتىا من بدايتها إُف تنفيذىا كتسويتها 

د ٢تذا تقتضي التخصص كالتفرغ  لتنفيذ العمليات اٟتاصلة داخل هنائيا، كىي ٘تتاز بالتعقي
. ىذا التنظيم تكاد 1ا١تقصورة، ٘تارس مهامها ا١تنوط هبا ٖتت رقابة السلطة العليا للسوؽ ا١تالية

، من 93/102تأخذ بو أغلب التشريعات كمنها اٞتزائرم أين نظمها ا١ترسـو التشريعي رقم 
ا كما دعم تنظيمها بنصوص تطبيقية تنظيمية كتعليمات حيث عضويتها كمهامها كرأٝتا٢ت

 صادرة عن اللجنة كحىت بقرارات كنظم داخلية صادرة عن الشركة نفسها.
، 4من خبلؿ شكلها القانوين كشركة ٕتارية ذات أسهم 3تظهر خصوصية ىذه الشركة    

 02 حسب ا١تادة ا١تسا٫تُت فيها ىم الوسطاء يف عمليات البورصة ا١تعتمدين من قبل اللجنة

                                                           
ص النظاـ القانوين للسوؽ ا١تالية اٞتزائرية، أطركحة دكتوراه يف العلـو ، ٗتصص القانوف، ؾ ح ع س، جامعة تيزم كزك، ، ٛتليل نوارة -1

130. 
  .5/6، مرجع سابق، ص93/10ا١ترسـو التشريعي رقم من  19إُف  15اين يف ا١تواد من  أنظر الباب الث -2
 .ا١تكونة من  21/05/1997، بعد إنعقاد ٚتعيتها التأسيسية بتاريخ 25/05/1997أنشئت شركة تسيَت بورصة القيم ا١تنقولة بتاريخ  -3
  .5 ابق، ص، مرجع س93/10ا١ترسـو التشريعي رقم من  15أنظر ا١تادة من   -4
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، ا١تتعلق ٔتسا٫تة كسطاء عمليات البورصة يف رأٝتاؿ شركة إدارة بورصة 97/011 من النظاـ رقم
 القيم ا١تنقولة. 

 ،93/102ٕتدر اإلشارة ىنا أف ٪تيز عضويا بُت الشركة يف ظل ا١ترسـو التشريعي رقم     
أين كاف التأطَت عن  ،03/04م ٝتاىا ا١تشرع كمرحة انتقالية مقارنة بالتعديل يف القانوف رق

طريق كسطاء كأشخاص معنويُت ٔتجرد أف يكونوا مكتتبُت يف أسهم ىذه الشركة ١تدة ال 
ىذه ا١تدة كمرحلة انتقالية إُف غاية هتيئة ا١تناخ  اعتمادسنوات أراد ا١تشرع فيها  05 تتجاكز

إُف غاية تأسيس  االنتظار ا١ترافق لنشأت السوؽ ا١تالية اٞتزائرية الفتية كمباشرة مهامها دكف
، علما أنو من جهة أخرل ىذا األمر مرىوف 3من طرؼ اللجنة اعتمادىاالوسطاء مع ضركرة 

أك على سبيل التحديد كأشخاص  طبيعيُتا١تستثمرين هبذا اجملاؿ، سواء كانوا  كاىتماـبقناعة 
كشركات التأمُت معنويُت حسب صفاهتم دكف ٖتديد ٢توياهتم كىم البنوؾ كا١تؤسسات ا١تالية 

 ، رغم اللبس الذم يظهر   94/1674من ا١ترسـو  02كصناديق ا١تسا٫تة مثل ما جاء يف ا١تادة 
ىذه الشركة فيعهد جمللس إدارة يتكوف من العشرة األكائل من  بتسيَتأما فيما يتعلق 

أشخاص ا١تادة سالفة الذكر، برأٝتاؿ تأسيسي قدره أربعة كعشركف مليوف دينار جزائرم 
 . 5دج( ْتصص متساكية بُت الوسطاء اإلثٌت عشر 24.000.000.00)

أما ما يتعلق باٞتانب الوظيفي لشركة تسيَت بورصة القيم فهي تؤدم دكر مرفق عاـ 
، تسعى من خبلؿ ٦تارستها إُف ٛتاية السوؽ كضماف سبلمتها كنزاىة 6تتعدد فيو ا١تهاـ

للسوؽ ا١تالية، يتميز با٠تصوصية كالتخصص العمليات كشفافيتها يف إطار ٛتاية النظاـ العاـ 
                                                           

ٔتسا٫تة كسطاء عمليات البورصة يف رأٝتاؿ شركة إدارة تعلق ا١ت، 18/11/1997، ا١تؤرخ يف 97/01النظاـ رقم من  02أنظر ا١تادة  -1
، ج ر 18/11/2003، ا١تؤرخ يف 03/04، معدؿ كمتمم بالنظاـ رقم 29/12/1997، الصادرة يف 87بورصة القيم ا١تنقولة، ج ر عدد 

 .30/11/2003رة يف ، الصاد87عدد 
  .11، مرجع سابق، ص93/10ا١ترسـو التشريعي رقم من  61أنظر ا١تادة من   -2
، ك ) التعليمة رقم COSOBمن، ا١ترجع السابق(، فيما يتعلق بشرط ضركرة إعتماد  61يظهر لبس من خبلؿ فهم معٌت )ا١تادة  -3

، ا١تؤرخ يف 96/03النظاـ رقم من  06ك مع ما جاء يف )ا١تادة  وسطاء(، ا١تتعلقة بكيفية إعتماد ال30/11/1997، ا١تؤرخة يف 97/01
(، 01/06/1997، الصادرة يف 36بشركط إعتماد الوسطاء عمليات البورصة ككاجباهتم كمراقبتهم، ج ر عدد تعلق ا١ت، 03/07/1996

مرجع سابق(،  من طلب اإلعتماد   ،97/01م النظاـ رقمن  ١02تادة ، إستثناة أشخاص )ا96/03النظاـ رقم من  06حيث أف ىذه ا١تادة 
 ا١توقوؼ عليو شرط ٦تارسة الوساطة.

من ا١ترسـو التشريعي  61، يتضمن تطبيق ا١تادة 13/06/1994ا١تؤرخ يف ، 94/167رقم نفيذم ا١ترسـو التمن  02أنظر ا١تادة من   -4
 .26/06/1994ة يف ، الصادر 41، ا١تتعلق بربصة القيم ا١تنقولة، مرجع سابق، ج ر عدد 93/10

 مرجع سابق، ص ، 97/01النظاـ رقم من  03أنظر ا١تادة  -5
  .06، مرجع سابق، ص93/10ا١ترسـو التشريعي رقم من  19أنظر ا١تادة من   -6
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بعيدا عن ٖتقيق النفع ا٠تاص ٦تا يطرح الكثَت من التساؤؿ يف فكرة اٞتمع بُت ٖتقيق الصاٌف 
عن ىذا  لئلجابةالعاـ كمرفق عمومي كبُت ٖتقيق الرْتية كوهنا شركة، ٢تذا أكجد الفقو معايَت 

 .1التساؤؿ
يتعلق بكيفية  اختصاصهاقررات يف ٣تاؿ كما منح ا١تشرع ٢تا صبلحية إصدار م   

تطبيق النظاـ العاـ مع تدابَت ذات طابع داخلي أك ببلغات، ترتبط تبعيتها للجنة فيها من 
، كىي هبذه الصفة تساىم يف 2خبلؿ إجراء ا١تصادقة كهبذا تبقى بدكف أثر ما َف يصادؽ عليها

قيم ا١تنقولة داخل البورصة، إجراءات إدخاؿ ال بقراراتاإلختصاص التنظيمي فيما يتعلق 
، قواعد 4، قواعد توزيع حصص التداكؿ داخل بورصة القيم ا١تنقولة3اإلعبلـ الواجب نشره

، قواعد تعليق أك قطع حصص التداكؿ كالشطب من 5ا١تقاصة كتسوية العمليات داخل البورصة
يف عمليات البورصة  ، قواعد تتعلق بتدخل الوسطاء6التسعَتة الرٝتية للقيم ا١تقيدة يف البورصة

 .8، كقواعد ٖتديد التسجيل يف التسعَتة الرٝتية كمصاريف أخرل خاصة7يف إطار عقد السيولة

                                                           
سسات كما بعدىا،  كايس شريف، النظاـ القانوين ألمواؿ ا١تؤ  144مرجع سابق، ص ، أنظر اأكثر تفصيل يف ىذا ا١توضوع: ٛتليل نوارة -1

 .50/51، ص 1992العمة اإلقتصادية يف اٞتزائر، مذكرة ماجستَت يف قانوف التنمية الوطنية، جامعة مولود معمرم تيزم كزك، 
، الصادرة 87، ج ر عدد 18/11/1997يتعلق بالنظاـ العاـ لبورصة القيم ا١تنقولة، ا١تؤرخ يف ، 97/03النظاـ رقم من  01أنظر ا١تادة  -2

، ا١تتعلق بالنظاـ العاـ للمؤ٘تن ا١تركزم على السندات، 18/03/2003، ا١تؤرخ يف 03/01معدؿ كمتمم بالنظاـ رقم ، 29/12/1997يف 
، الصادرة 41، ج ر عدد 12/01/2012، ا١تؤرخ يف 12/01، معدؿ كمتمم بالنظاـ رقم 30/11/2003، الصادرة يف 73ج ر عدد 

 . 15/07/2012يف 
يتضمن ٖتديد إجراءات إدخاؿ القيم  صادر عن شركة إدارة بورصة القيم ا١تنقولة، ،22/03/1998 ، ا١تؤرخ يف98/01رقم  لقرارا -3

 .22/07/1999ا١تؤرخة يف  ،99/05رقم  لقرارمعدؿ كمتمم باا١تنقولة يف البورصة كنشر ا١تعلومات، 
كتسيَت حصص التسعَتة يف  تنظيميتضمن  ة،صادر عن شركة إدارة بورصة القيم ا١تنقول ،22/03/1998 ، ا١تؤرخ يف98/02رقم  لقرارا -4

 .02/10رقم  لقراراكمتمم ب معدؿ، 22/07/1999 ا١تؤرخ، ،99/06رقم  لقرارابكمتمم  معدؿ بورصة القيم ا١تنقولة
بورصة، يتضمن قواعد تسوية ا١تعامبلت يف ال صادر عن شركة إدارة بورصة القيم ا١تنقولة، ،22/03/1998ا١تؤرخ يف  ،98/03رقم  لقرارا -5

 .02/11رقم  لقرارابمعدؿ كمتمم ، 22/07/1999 ا١تؤرخ،، 99/07رقم  قرارمعدؿ كمتمم بال
قواعد تعليق أك قطع حصص التداكؿ كالشطب من التسعَتة الرٝتية للقيم  يتضمن ،22/03/1998ا١تؤرخ يف  ،98/04رقم  لقرارا -6

 ا١تقيدة يف البورصة.
 لقواعد العامة إلجراءات شركة إدارة البورصة يف إطار عقد السيولة.ا  يتضمن ،22/03/1998ا١تؤرخ يف  ،99/08رقم  لقرارا -7
ٖتديد مبلغ مصاريف التسجيل كإلغاء التسجيل كالتسعَتة الرٝتية للقيم ا١تنقولة  يتضمن ،22/03/1998ا١تؤرخ يف  ،99/09رقم  لقرارا -8

 كمصاريف أخرل خاصة.
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 :المؤتمن المركزي على السندات الجزائرية-2
ٔتوجب  أستحدثويعترب ثالث جهاز يف ىذا اجملاؿ بعد اللجنة كشركة إدارة البورصة، مت 

هاـ تابعة لشركة إدارة سوؽ القيم ا١تنقولة كانت تقـو ، أنيط بو بعض ا١ت03/041القانوف رقم 
هبا بطريقة تقليدية تتمثل يف ٚتع الوسطاء ا١تتعاملُت يف حصة التداكؿ للتأكيد على العمليات 

ا١تباعة، باإلضافة إُف يليها ضبط اٟتسابات الدائنة كا١تدينة فيما بينهم كٖتويل ملكية السندات 
ا١تنجزة داخل البورصة كضماف تسليم كدفع حقوؽ القيم ا١تنقولة اـ تتعلق بتسوية العمليات مه

 ا١تتداكلة.
ىذه ا٢تيئة يأيت ٘تاشيا مع تطور أنظمة التسوية يف األسواؽ ا١تالية الدكلية  استحداث

بعيدا عن الوسائل التقليدية ا١تنتهجة سابقا كما ٭تيط هبا من ٥تاطر ٯتكن الوقوع فيها كضياع أك 
ة أك عدـ ا١تبلءمة، إفبلس ا١تشًتم، ىذا التطور اٟتاصل ٯتيزه إزالة الطابع تلف القيم ا١تنقول

 ا١تادم لؤلكراؽ ا١تالية ك إحاطة العملية ٔتزيد من الضمانات.
٨تو  كاالٕتاههبذا أراد ا١تشرع اٞتزائر ٗتفيف العبء على شركة إدارة القيم ا١تنقولة 

تقنية باإلستعانة ٓترباء ك٥تتصُت يف ىذا التخصص من خبلؿ الفصل بُت الوظيفتُت اإلدارية كال
اجملاؿ كالتقليل من ا١تخطر بغية تسوية ىذه العمليات بأماف كبتقنية. أم الوصوؿ إُف اٟتيازة 
ا١تركزية لؤلكراؽ ا١تالية كٖتويل التعامل على األكراؽ بدعاماهتا ا١تادية إُف قيود دفًتية تسهل 

رعة دكراف األكراؽ ا١تالية يف السوؽ، كزيادة معدؿ . ٦تا ينتج عليو س2إجراءات البيع كالشراء
 .3السيولة كاستقطاب االستثمارات األجنبية

، تأثر هبذا الشكل ٓتصوصيتو 4بالنسبة للشكل القانوين للجهاز فهو شركة أسهم
كالغموض  باالزدكاجيةكمهامو التقنية ا١تعقدة ٦تا إنعكس على طبيعتو القانونية اليت اتسمت 

و يف تشكيلتو العضوية بُت أشخاص عامة تتمتع بإمتيازات السلطة العامة تتجلى يف ٚتع
التصرفات الوظيفية بُت ما ٭تكمها القانوف  ازدكاجيةكأشخاص من القانوف ا٠تاص، إضافة إُف 

 ا٠تاص ك أخرل القانوف العاـ كما ينعكس على ذلك يف جهة الرقابة. 

                                                           
 .22مرجع سابق، ص ، 93/10ا١تعدؿ كا١تتمم للمرسـو التشريعي ، 03/04القانوف رقم من  10أنظر ا١تادة. -1
 .157مرجع سابق، ص ، ٛتليل نوارة -2
، أطركحة دكتوراه يف اٟتقوؽ، ؾ ح ، جامعة 2000لسنة  93اإللتزاـ باإليداع كالقيد ا١تركزم كفقا للقانوف ، ىالة كماؿ ٤تمد اٝتاعيل -3

 .241، ص 2008القاىرة، 
 .22مرجع سابق، ص  ،93/10ا١تعدؿ كا١تتمم للمرسـو التشريعي  ،03/04القانوف رقم من  2مكرر  19أنظر ا١تادة. -4
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، أما رأٝتالو 1تُتأيلتو من فعضويا حدد ا١تشرع ا١تسا٫تُت يف ىذا اٞتهاز تشك
دج(  65.000.000.00التأسيسي يقدر ٓتمس كستُت مليوف دينار جزائرم ) االجتماعي

، الذم جعل ا١تسا٫تة الدنيا يف 03/052ْتسب ما جاء يف النظاـ رقم  ا١تسا٫تُتعلى  يوزع
 .3 دج( 2.000.000الرأٝتاؿ االجتماعي للمؤ٘تن تقدر ٔتليوين دينار جزائرم ) 

ا كظيفيا ٖتدد ىذه ا١تهاـ ا١توكلة لو حسب طبيعة العبلقة مع الغَت سواء كانوا أم
األجنبية أك اإلدارة، فهي ذات عبلقة  لؤلسواؽنات أخرل مكونة امتدخلُت كمستثمرين أك كي

الذين يف سردىم من ا١تشرع يدؿ  5يف إطار القانوف ا٠تاص مثل ما ىي مع ا١تنخرطُت 4تعاقدية
ى األشخاص ا١تعنوية دكف الطبيعية أك عبلقة إتفاقية يف إطار القانوف ا٠تاص على أنو قصرىم عل

طة لأك عبلقة يف إطار القانوف العاـ مع التمتع بامتيازات الس 6مع الكيانات ا١تكونة لؤلسواؽ
 .7العامة كبقوة القانوف كما ىو اٟتاؿ بالنسبة للخزينة العمومية أك بنك اٞتزائر

يت ترتبط بوظيفة ا١تؤ٘تن ا١تركزم ٧تد القواعد ا١تتعلقة ْتفظ كمن بُت أىم القواعد ال
السندات كتسيَت كإدارة اٟتسابات اٞتارية للسندات، ٧تد ٞتنة تنظيم عمليات البورصة كمراقبتها 

، ٣تموع السندات اليت ٯتكن أف يقبلها ا١تؤ٘تن ا١تركزم، 03/01قد حددت يف نظامها رقم 
، كما أف قبو٢تا بقوة القانوف عندما تكوف مسجلة يف 8رةكاليت تكوف ٤تل حفظ كتسيَت كإدا

تكوف قابلة للتحصيل إال عن طريق التسجيل يف اٟتسابات بقوة  كال  سوؽ مقننة جزائرية
 .9القانوف أك األحكاـ القانونية األساسية أك عقد اإلصدار

                                                           
، 93/10ا١تعدؿ كا١تتمم للمرسـو التشريعي ، 03/04القانوف رقم من  3مكرر  19ا١تادة. مكرر ك الفيئة الثانية 19الفيئة األكُف، ا١تادة. -1

 .22مرجع سابق، ص 
، 73با١تسا٫تة يف رأٝتاؿ االجتماعي للمؤ٘تن ا١تركزم على السندات، ج ر عدد تعلق ا١ت، 18/03/2003ؤرخ يف ، ا١ت03/05النظاـ رقم  -2

 .30/11/3002الصادرة يف 
 ، ا١ترجع السابق.03/05النظاـ رقم من  02أنظر ا١تادة  -3
 .13، ص، مرجع سابق03/01النظاـ رقم من  03أنظر ا١تادة  -4
 .13، ص، ا١ترجع السابق03/01اـ رقم النظمن  06أنظر ا١تادة  -5
الكيانات ا١تكونة لؤلسوؽ: ٯتكن أف تكوف  سلطات الضبط أك ما يقابلها، شركة إدارة السوؽ أك ما يقابلها، غرفة ا١تقاصة، ا١تؤ٘تنُت  -6

  ، ا١ترجع السابق.03/01رقم  النظاـمن  06، أنظر ا١تادة ا١تركزيُت أك ما يقابلهم، أم كياف قانوين آخر موجود يف اٞتزائر أك لو نظَت
ا١تعدؿ كا١تتمم للمرسـو التشريعي ، 03/04القانوف رقم من  3مكرر  19ا١تادة. ك بنك اٞتزائر: 3/02مكرر 19ا٠تزينة العمومية: ا١تادة. -7

 .22مرجع سابق، ص ، 93/10
 .14، ص ، مرجع سابق03/01النظاـ رقم من  12أنظر ا١تادة  -8
 .رجع السابق، نفس الصفحة، ا١ت13أنظر ا١تادة  -9
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أف  اطهاا٩تر أما بالنسبة لقواعد تسيَت كإدارة اٟتسابات اٞتارية على كل مؤسسة قبل 
٘تتلك حسابا جاريا أك أكثر يفتحو ٢تا ا١تؤ٘تن ا١تركزم كيرمز لكل كاحد منها برمز ا١تنخرط 

 .1اٟتساب اٞتارم للمنخرط إُف عدة حسابات فرعية متمايزة تٕتزأا١تخصص لو كيفرض 
داخل ا١تؤ٘تن ا١تركزم فتتم عن طريق التحويبلت بُت اٟتسابات  باإلجراءاتأما يتعلق   
من النظاـ السابق، أما ما يتعلق  24لق  بنقل السندات بُت ا١تتعاملُت حسب ا١تادة فيما يتع

من نفس النظاـ تتوج  34إُف  31بإدارة اٟتسابات اٞتارية للسندات فقد فصلت فيو ا١تواد من 
ىذه االجراءات بإمكانية إصدار ا١تؤ٘تن ا١تركزم لشهادات مرقمة ٘تثل اٟتقوؽ ا١تتصلة بالسندات 

ة يف حساب جار، ٘تثل ىذه الشهادات قيمة استظهار السندات أك القسيمات كيًتتب ا١تدفوع
عنها إعداد قائمة تلخيصية إٚتالية موجهة إُف ا١تصدر أك إُف ككيلو قصد الكتابة على ا٢تامش 

 عند اٟتاجة.
أما عن القواعد ا١تتعلقة ٔتسك اٟتسابات كحفظها، تطبيقا ١تا تتمتع هبا ٞتنة تنظيم 

 04/03 رقم من القانوف 31تنظيمي حسب ا١تادة  اختصاصمن  كمراقبتهاالبوصة عمليات 
، ا١تتعلق ٔتسك اٟتسابات 03/022، أصدرت اللجنة النظاـ رقم ا١تتعلق بربصة القيم ا١تنقولة

كحفظ السندات، الذم مت فيو ٖتديد شركط التأىيل ك٦تارسة نشاط حفظ كإدارة السندات 
صاحبها يف اٟتساب كىو ٔتثابة إقرار ْتقوؽ  باسمجيل السندات كالذم يتمثل يف اٟتفظ يف تس

صاحب السندات على ىذه السندات يليها حفظ األرصدة بالسندات ا١تطابقة حسب كيفيات 
 .3خاصة بكل إصدار للسندات

فهي تتنوع بُت  ا١تركزمعلى تعدد جهات الرقابة اليت ٮتضع ٢تا ا١تؤ٘تن  انعكس٦تا سبق 
افة إُف الرقابة ا٠تارجية بصفتو شركة ٕتارية من طرؼ ٣تلس ا١تراقبة ك رقابة ذاتية داخلية باإلض

أك  4سلطة الضبط من طرؼ ٞتنة تنظيم عمليات البورصة كمراقبتها سواء السابقة منها
 كرقابة السلطة العمومية عن طريق كزير ا١تالية كأخَتا الرقابة القضائية. 5البلحقة

                                                           
 .14، ص ، مرجع سابق03/01النظاـ رقم من  19أنظر ا١تادة  -1
، الصادرة يف 73، ا١تتعلق ٔتسك اٟتسابات كحفظ السندات، ج ر عدد 18/03/2003ا١تؤرخ يف ، 03/02النظاـ رقم  -2

30/11/2003. 
 .20ص ، مرجع سابق، 03/02النظاـ رقم من  02أنظر ا١تادة  -3
بالنظاـ العاـ للمؤ٘تن ا١تركزم، ج ، ا١تتعلق 03/02النظاـ رقم من  08ك07، مرجع سابق، ا١تادة 03/01النظاـ رقم من  05ر ا١تادة أنظ -4

 .30/11/2003، الصادرة يف 73ر عدد 
 .23مرجع سابق، ص ، 93/10ا١تعدؿ كا١تتمم للمرسـو التشريعي رقم ، 03/04القانوف رقم من  4مكرر  19ا١تادة. أنظر -5
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ؤ٘تن ا١تركزم كمن خبلؿ ما أنيط بو من مهاـ فهو أخَتا ٯتكن القوؿ أف استحداث ا١ت
التسوية كنقل ملكية األكراؽ ا١تالية ا١تتداكلة عن طريق إزالة كياهنا  إجراءاتيسعى إُف تبسيط 

ا١تادم من خبلؿ إلغاء دعاماهتا احملسوسة ا١تتمثلة يف الصك الذم يعرب عن اٟتقوؽ اليت ٖتويها 
اٟتقوؽ يف حسابات دفًتية كمسكها، إضافة إُف األنشطة  هبقيد ىذ كاالكتفاءالورقة ا١تالية 

ا١تتعلقة بتسوية العمليات كإجراء أخَت ىو عمل ٤تورم كىاـ يتسم بالتعقيد يف إطار أسواؽ 
 ا١تاؿ للقيم ا١تنقولة.

 .ثانيا: القواعد المنظمة لألشخاص المتدخلين كمستثمرين في البورصة
ا١تنظمة لطرح كتداكؿ  كاإلجراءات كاللوائح ينظم العمل يف البورصة ٚتلة من القوانُت

ظيم ناألكراؽ ا١تالية كالتعامل عليها من طرؼ ٥تتلف ا١تتدخلُت فيها، على ىذا قامت ٞتنة ت
عليات البورصة كمراقبتها ٔتمارسة سلطتها التنظيمية التطبيقية يف كضع ىذه القواعد على 

للقيم ا١تنقولة كىم  المصدريننوا من فئة الفئات ا١تتمثلة يف عدة أطراؼ متدخلة فيها سواء كا
الذين يعرضوف الورقة للبيع ألكؿ مرة مهما تكن صفتهم أم ىدؼ تدخلهم إصدار كتداكؿ 

، أك مدخراهتمىذه القيم قصد ٘تويل مشاريع استثمارية أك قصد استعماؿ كاستثمار 
اليت  الوسطاءفئة  الذين يتقدموف لشراء تلك األكراؽ ا١تعركضة للبيع، ك أخَتا المستثمرين
رسوهنا كوظيفة، كبذلك يتعدد األشخاص ا١تتدخلُت ما ٯتلكوف خربة ككفاءة مالية ٯتاتتوسط بينه

 على مستول سوؽ القيم ا١تنقولة كٗتتلف مراكزىم القانونية ْتسب اختبلؼ ىدفهم أعبله.
كف يعترب شرط ضركرم لتطويرىا كتطلعها على األفاؽ ا١ترجوة منها، فا١تتدخلُت يعترب 

، كمن ا١تتدخلُت 1العنصر احملرؾ كاألساسي للمعامبلت كٟتيوية البورصة بتباد٢تم األكراؽ ا١تالية
 كالقواعد اليت ٖتكمهم ٧تد:

 :وضع القواعد المطبقة على المصدرين للقيم المنقولة-1
، بالنسبة 03/042بالقانوف رقم  كا١تتمم، ا١تعدؿ 93/10حدد ا١ترسـو التشريعي رقم    

ا١تنقولة اليت تصدر سواء من الدكلة  أك ٚتاعات ٤تلية أك ىيئة عمومية أك شركة ذات للقيم 

                                                           
اإلستثمار يف بورصة القيم ا١تنقولة: دراسة لواقع البورصات العربية كآفاقها ا١تستقبلية، مذكرة ماجستَت يف العلـو ٮتلف عبد الرزاؽ،  -1

 .23، ص 2001االقتصادية، ٗتصص نقود كمالية، ؾ ع إ ك ع ت، جامعة اٞتزائر، 
 .22مرجع سابق، ص ، 93/10ا١تتمم للمرسـو التشريعي رقم ا١تعدؿ ك ، 03/04القانوف رقم من  1مكرر  19ا١تادة  أنظر -2
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، إضافة إُف ىيئات 96/022، كالنظاـ رقم 97/031أسهم، كافقو يف ىذا التحديد النظاـ رقم 
 التوظيف اٞتماعي.

كهبذا تعد الدكلة كا٢تيئات احمللية أك من ٝتح ٢تا ا١تشرع أف تصدر قيما منقولة رغم 
سالف الذكر حُت حصر فئة ا١تصدرين يف  75/033 الذم كقع فيو التنظيم رقم لتدبدب

 .4شركات األسهم حُت حول نصُت متناقضُت
أما شركات األسهم سواء كانت خاصة أك عمومية أنشئت طبقا للقانوف التجارم     

ا للشركط اٞتزائرم، تعترب من مصدرم القيم ا١تنقولة يف حدكد ما يسمح بو القانوف ك كفق
، يف ىذا اإلطار 6أك يف النظم قصد قيد قيمها ا١تنقولة 5احملددة يف القانوف التجارم كاإلجراءات

٧تد ا١تشرع اٞتزائرم قد صنف ا١تؤسسات اإلقتصادية اليت تصدر األسهم ضمن فئة ا٢تيئات 
سيع عمومية كمصدرة للقيم ا١تنقولة يف السوؽ األكلية كذلك من أجل رفع رأٝتا٢تا أك لتو 

 العمومي. االدخارنشاطها من خبلؿ جلب 
م ا١تنقولة" كما ٝتاىا ا١تشرع اٞتزائرم يف األمر لقيأما عن "ىيئات التوظيف اٞتماعي ل

من النظاـ الفرنسي بينما تسمى يف أغلب التشريعات العربية  مستوحاة، ىي 96/087رقم 
تسمياهتا ك أشكا٢تا إال أهنا ، رغم اختبلؼ 8"بتنظيمات االستثمار ا١تشًتؾ للقيم ا١تنقولة"

تلتقي يف ا٢تدؼ الرئيسي لوجودىا ا١تتمثل يف ٚتع ا١تدخرات كتوظيفها ٟتساب زبائنها، ١تا 
٘تتلكو من خربات كاحًتافية اختيار األسهم كالسندات كاألكراؽ ا١تالية األخرل الواجب 

                                                           
 . ، مرجع سابق97/03النظاـ رقم من  57أنظر ا١تادة  -1
، يتعلق باإلعبلـ الواجب نشره من طرؼ الشركات كا٢تيئات 22/06/1996ا١تؤرخ يف ، 96/02النظاـ رقم من  08ك 03أنظر ا١تادة  -2

، 04/01، معدؿ كمتمم بالنظاـ رقم 01/06/1997، الصادرة يف 36ارىا قيما منقولة، ج ر عدد إُف االدخار عند إصد اليت تلجأ عبلىنية
 . 27/03/2005، الصادرة يف 22، ج ر عدد 08/07/2004ا١تؤرخ يف 

 . ، مرجع سابق97/03النظاـ رقم من  30أنظر ا١تادة  -3
 . ، 81؛ رضواين نسيمة، مرجع سابق، ص 18ص توايت نصَتة، مرجع سابق،  -4
، الصادرة يف 101القانوف التجارم، ج ر عدد  ،  يتضمن26/09/1975ا١تؤرخ  ،75/59رقم  مراألمن  687ا١تادة  أنظر -5

، الصادرة يف 27، ج ر عدد 04/1993/ 25، ا١تؤرخ يف 93/08، معدؿ كمتمم با١ترسـو التشريعي رقم 19/12/1975
 .09/02/2005، الصادرة يف 11، ج ر عدد 06/02/2005يف  ، ا١تؤرخ05/02، معدؿ كمتمم بالقانوف رقم 27/04/1993

  ، مرجع سابق.97/03النظاـ رقم من  43ا١تادة  كيف  36إُف  30الشركط يف ا١تواد من  أنظر -6
، يتعلق هبيئات التوظيف اٞتماعي للقيم ا١تنقولة،) ق.ت.ج.ؽ.ـ(، )ش.إ.ر.ـ.ـ( 10/01/1996ا١تؤرخ يف ، 96/08رقم  مراأل -7

  .14/01/1996، الصادرة يف 03(، ج ر عدد ك)ص.ـ.ت
، 2004هناؿ فتحي أٛتد عبد اهلل، تنظيمات اإلستثمار ا١تشًتؾ يف القيم ا١تنقولة، أطركحة دكتوراه يف اٟتقوؽ، ؾ ح، جامعة حلواف،  -8

 . 217ص ٛتليل نوارة، مرجع سابق، ، 09ص
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وقعات ا١تخاطر لديها استثمارىا كعمليات إدارهتا ْتسب أىدافها االستثمارية ا١تسطرة كفق لت
كحسب سياستها يف توزيع ا١تخاطر، كاليت تعتمد على خربهتا يف ٕتميع ا١تعلومات كتكوين 

 احملافظ كتنويعها.  
كتتكوف ىيئات التوظيف اٞتماعي لؤلكراؽ ا١تالية عموما من شركات االستثمار ذات 

اٞتماعية للتوظيف، نوادم  رأس ا١تاؿ الثابت، كذات رأس ا١تاؿ ا١تتغَت باإلضافة إُف الصناديق
 .1اإلستثمار

 :وضع القواعد المطبقة على الوسطاء-2
عن طريق  2تقـو أعماؿ البورصة على تداكؿ األكراؽ ا١تالية بواسطة السماسرة كالوسطاء

من خبلؿ ا٠تدمات اليت يقدموهنا  واليت تدخل يف صميم عملها، تتجلى أ٫تيت 3عقد السمسرة
القرار  الٗتاذليت ٘تكنهم من اٟتد من تكاليف ا١تعلومات ا١تفيدة للعمبلء )ا١تستثمرين(، كا

 كتكاليف الصفقات. االستثمارم
، ٯتكن أف يكوف ألم شخص طبيعي أك معنوم يف توافر الشركط 20034مع تعديل 

، بعد 93/105القانونية ٦تارسة مهنة الوسيط خبلفا ١تا كاف عليو اٟتاؿ يف ا١ترسـو التشريعي 
، كما ٯتكن للوسيط أف يسعى إُف تقدًن خدمات أخرل كتسيَت 6داعتماالاٟتصوؿ على 

 ، كما يتمتع السمسار ْتقوؽ يضمنها7حافظات القيم ا١تنقولة ٔتوجب توكيل أك عقد تفويض

                                                           
  .134ص حريزم رابح، مرجع سابق، ١تزيد التفصيل فيها أنظر:  -1
السمسار كوسبط يف البورصة: ىو كل شخص طبيعي أك معنوم ذك علم كدراية يف شؤكف األكراؽ ا١تالية يستويف الشركط القانونية، يقـو  -2

بعقد عمليات بيع كشراء األكراؽ ا١تالية من خبلؿ البورصة يف ا١تواعيد الرٝتية مقابل عمولة، كيعترب السمسار ضامنا لصحة كل عملية مث 
 بيعا أك شراء، كىم هبذه الصفة كحلقة كصل بُت جهود ا١تستثمرين يف األكراؽ ا١تالية كاٞتهات ا١تصدرة األكراؽ ا١تالية أم بُت ا١تقًتضُت تنفيذىا

 النهائيُت كا١تقرضُت. 
ا التعاقد، أك عفد السمسرة: ىو عقد معاكضة يلتـز ٔتقتضاه بأف يرشد الطرؼ اآلخر إُف فرصة التعاقد، سواء بإحضار طرؼ يقبل ىذ -3

 با١تفاكضة لتوفيق بُت الطرفُت، كذلك مقابل تعهد ا١تتعاقد مع السمسار بدفع األجرة. 
 .مرجع سابق، 93/10ا١تعدؿ كا١تتمم للمرسـو التشريعي رقم ، 03/04القانوف رقم من  06ا١تادة  أنظر -4
 .مرجع سابق، 96/03ا١ترسـو التشريعي رقم من  06ك 04ا١تادة  أنظر -5
مرجع ، يتعلق بشركط اعتماد الوسطاء يف عمليات البورصة ك كاجباهتم كمراقبتهم، 03/07/1996، ا١تؤرخ يف 96/03رقم  لنظاـا -6

 .سابق
، ا١تؤرخ يف 97/05، كالنظاـ رقم مرجع سابق، 93/10ا١تعدؿ كا١تتمم للمرسـو التشريعي رقم ، 03/04القانوف رقم من  13ا١تادة  أنظر -7

، 29/12/1997، الصادرة يف 87ن إتفاقية فتح اٟتسابات بُت الوسطاء يف عمليات البورصة كزبائنهم، ج ر عدد ، يتضم25/11/1997
 ، تتضمن ٪توذج إتفاقية اٟتساب ا١تربمة بُت الوسيط يف عمليات البورصة كزبائنو.98/02كالتعليمة رقم 
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 .    2، مقابل إلتزامات يؤديها1القانوف 
 :وضع القواعد المطبقة على المستثمرين-3

ا١تتقدـ للشراء، يعد  باعتبارهلقيم ا١تنقولة يعترب الطرؼ الثاين يف العبلقة يف سوؽ ا
يف ىذه القيم عند  باالكتتابمستثمرا يف ىذا اجملاؿ أم شخص أك ىيأة عامة أك خاصة قامت 

، كٯتكن للوسيط أف يكوف مستثمرا حينما يقـو 3إصدارىا أك شرائها يف البورصة كقت تداك٢تا
راء، كما ٯتكن اعتبار البنوؾ كا١تؤسسات بعمليات ذات مقابل ٟتسابو ا٠تاص ترتبط بالبيع كالش
 ا١تالية مستثمرا عند تدخلها لشراء أكراؽ مالية متداكلة.

 .الفرع الثاني: قواعد تتعلق بتأطير سير عمليات سوؽ القيم المنقولة
بداية تعترب القيم ا١تنقولة ٤تل العمليات القائمة بُت أطراؼ العبلقة داخل البورصة ٔتثابة 

يها لدل نتعرؼ عليها بداية مث عمليات تداك٢تا من خبلؿ التعرؼ على القواعد عملة التداكؿ ف
اليت ٖتكم الطرؽ اليت تسلكها ىذه القيم كالشركط ا١تتعلقة هبا من بداية إصدارىا، قبوؿ تداك٢تا 

 مث شطبها.
 .أوال:القيم المنقولة محل التداوؿ

١تنقولة ٤تل التداكؿ كىذا ينبع ىنا أنو ال يوجد تعريف جامع مانع للقيم ا اإلشارةٕتدر 
من طبيعتها على أهنا ٣تاؿ سريع التطور كالتغَت كونو يرتبط بنشاط حيوم ال يعرؼ الثبات كال 
االستقرار حيث تشَت ٥تتلف التشريعات كحىت ا١تراجع كالقواميس االقتصادية العربية على 

 ". األدكات ٤تل التداكؿ ٖتمل مصطلح "األكراؽ ا١تالية
ا١تشرع اٞتزائرم استعمل مصطلح " القيم ا١تنقولة" كأدكات ٤تل تداكؿ حيث ٧تد 

، يرل بعض ا١تختصُت أف الًتٚتة Valeurs mobilieres "4 البورصة ترٚتة عن النص الفرنسي"
 .5" األكراؽ ا١تالية"اٟترفية ىنا َف تفضي إُف نفس ا١تعٌت بل األصح ىو

                                                           
من  48إُف  46، مرجع سابق، كا١تواد من 93/10لتشريعي رقم ، ا١تعدؿ كا١تتمم للمرسـو ا03/04القانوف رقم من  55أنظر ا١تادة  -1

 ، يتضمن إتفاقية فتح اٟتسابات بُت الوسطاء يف عمليات البورصة كزبائنهم، مرجع سابق.25/11/1997، ا١تؤرخ يف 96/03النظاـ رقم 
، ٭تدد قواعد 15/10/1998ؤرخ يف ، ا١ت98/01، باإلضافة إُف النظاـ رقم ، مرجع سابق97/03النظاـ رقم االلتزامات يف  أنظر -2

، التعليمة 13/12/1998، الصادرة يف 93حساب العمبلت اليت ٖتصلها شركة تسيَت بورصة القيم ا١تنقولة يف عمليات البورصة، ج ر عدد 
  .، تتعلق بالسجبلت الواجب مسكها من طرؼ الوسطاء يف عمليات البورصة03/03/1999، ا١تؤرخة يف 99/02رقم 

 .83، ص  مرجع سابق؛ رضواين نسيمة، 67؛ فتوس خدكجة، مرجع سابق، ص 63نوارة، مرجع سابق، ص  ٛتليل -3
4-   RABUT Albert, « Le droit des bourses de valeur», Edition Litec, Paris, 1983, p 02: « Les 
Valeurs mobilieres émises par les scociété par action sont les actions et les obligations »,  

 .75حريزم رابح، مرجع سابق، ص  -5
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  األكراؽ ا١تالية كل من:كتشمل الصكوؾ القابلة للتداكؿ ا١تتمثلة يف    
 أك ا١تلكية يف شركة ما، كىي األسهم؛ الرأٝتاؿصكوؾ ٘تثل  -        
 صكوؾ دين متوسطة كطويلة األجل، كىي سندات الدين؛-        

أنواع القيم ا١تنقولة الصادرة عن  أما يتعلق أنواع ىذه القيم فقد حددىا ا١تشرع اٞتزائرم
، حيث ذكر ثبلثة أنواع منها 1من القانوف التجارم 33مكرر  715شركات ا١تسا٫تة يف ا١تادة 

على سبيل ا١تثاؿ ال اٟتصر كىي األسهم اليت ٝتاىا بسندات كتمثيل لرأٝتاؿ الشركة، السندات 
بعبارة سندات لتمثيل رسـو الديوف اليت على دمة الشركة كثالثا استعمل ا١تشرع عبارة من شأهنا 

 .2ل تارة لؤلسهم كتارة أخرل للسنداتاحتواء قيم منقولة ىجينة ٘تي
ك١تا كانت األكراؽ ا١تالية اجملسدة يف األسهم كالسندات السلعة اليت يتم التداكؿ عليها 
كاالستثمار فيها يف البورصة، فإف زيادة حجم كنشاط ك كفاءة أم سوؽ لؤلكراؽ ا١تالية يتطلب 

 اىات ا١تستحدثة منها.إت ضخ ا١تزيد منها كتنويعها سنتناكؿ التقليدية هنا ٘تاؿ
 :القيم المنقولة المتداولة تقليديا-1

تعترب األسهم بأنواعها كالسندات بأنواعها أىم األكراؽ ا١تالية الكبلسيكية كىي األكثر 
٤تافظ األكراؽ  الفتقارشيوعا كتداكال يف التشريعات العربية خبلفا للتشريعات األكركبية كالغربية 

 ية لؤلنواع األخرل اليت ٟتقها التطور. ا١تالية يف أسواقها ا١تال
 :األسهم-أ

تعترب صكوكا لتمثيل رأٝتاؿ الشركات، كٗتضع ألحكاـ خاصة هبا كاردة عادة ضمن 
القوانُت التجارية، كىي أكؿ األكراؽ ا١تالية كأقدمها، كأكثرىا أ٫تية إُف يومنا ىذا، كما أهنا 

من حيث أنواعها ك٢تا قيم لكل منها، كما األكثر تداكال خاصة يف الدكؿ العربية، كىي تعدد 
 ٢تا خصائص ٘تيزىا.

يعرؼ السهم بأنو: "ىو حق ا١تساىم يف شركة األمواؿ، كما يطلق على الصك الذم 
يثبت ىذا اٟتق، كذلك ألنو توجد عبلقة كطيدة بُت ا١تعنيُت، فالتمثيل ا١تادم للحق ٯتارس تأثَتا 

 شركط تداكلو، فالتمثيل ا١تادم يعطي للحق نفسو  إف َف يكن يف مضموف اٟتق، فعلى األقل يف

                                                           
 تمم ، مرجع سابق.م عدؿ كم، 75/59رقم  مراألمن  33مكرر  715ا١تادة  -1
 .263ٛتليل نوارة، مرجع سابق، ص  -2
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 .1طابعا خاصا كيعد أمرا جوىريا، كنعٍت بو قابلية الصك للتداكؿ"
أما التعريفات التشريعية لؤلسهم فا١تشرع الفرنسي كا١تصرم َف يضعا تعريفا لو كأكتفى    

، أما ا١تصرم بذكر من القانوف التجارم للشركات 267األكؿ بالتميز بنوعُت منها يف ا١تادة 
، 159/1981من قانوف الشركات التجارم رقم  31/1نسبتها لرأٝتاؿ الشركات يف ا١تادة 

، أما بالنسبة للمشرع اٞتزائرم فقد عرفو من خبلؿ 03/19982معدؿ كمتمم  بالقانوف رقم 
 .3خاصية القابلية للتداكؿ لديو أك من خبلؿ تبياف أىم األنواع ا١تألوفة منها

 :تالسندا-ب
يطلق عليها أيضا سندات الدين أك سندات القرض، فهي صكوؾ قابلة للتداكؿ، ٘تثل 
قرضا يعقد عادة بواسطة االكتتاب العاـ، كتقـو بإصداره اٟتكومة أك الشركات، كما يعترب 

يعد شريكا فيها كىو ما ٗتتلف  حامل السند دائما دائنا للشركة، لو حق دائنية يف مواجهتها كال
هم، فهو يتعلق بقرض طويل األجل تلجأ لو الشركات عندما ٖتتاج لرؤكس األمواؿ فيو مع الس

بسبب عجز طارئ يف ا١تيزانية أك بقصد توسيع ا١تشاريع، فهو هبذا الشكل يعد إلتزاـ تعاقدم 
 تتعدد تقسيماتو.

، بعد أف  93/084 ٝتح ا١تشرع اٞتزائرم بإصدار السندات يف ظل ا١ترسـو التشريعي رقم
شركات ا١تسا٫تة، خبلفا للمشرع  كحصر إصدارىا على ،75/595وعا يف ظل األمر رقم كاف ٦تن

 الفرنسي الذم كسع من دائرة األشخاص ا١تصدرة ٢تا.
 :اتجاىات مستحدثة في القيم المنقولة المتداولة -2

إُف جانب األدكات ا١تالية الكبلسيكية ٤تل التداكؿ يف أسواؽ ا١تاؿ كبغية إ٬تاد حلوؿ 
يدية ١تشاكل التمويل ظهرت فئات مستحدثة من األدكات ا١تالية بعضها امتدادا ١تا كاف غَت تقل

موجودا من أسهم كسندات كالبعض اآلخر ىي أدكات ىجينة من أصناؼ ٥تتلفة باإلضافة إُف 
 أشكاؿ جديدة كليا كالتوريق كاألكراؽ ا١تالية القابلة للتحويل.

                                                           
، ص 1982اىرة، ، األسهم كتداك٢تا يف شركات ا١تسا٫تة يف القانوف الكوييت، أطركحة دكتوراه، ؾ ح، جامعة القيعقوب يوسف صرخوه -1

 .98؛ توايت نصَتة، مرجع سابق، ص 88
، مؤسسة البياف للطباعة كالنشر كالتوزيع، دكف 1، دكر شركات السمسرة يف بورصة األكراؽ ا١تالية )دراسة قانونية(، طاٟتمراين صاٌف راشد -2

 .235، ص 2004ذكر بلد النشر، 
 ، مرجع سابق. 93/08با١ترسـو التشريعي تمم م عدؿ كم، 75/59رقم  رماألمن  42ك 41كما يليها مكرر  40مكرر  715ا١تادة  -3
 سابق.الرجع ا١ت، ، النتعلق بالقانوف التجارم93/08با١ترسـو التشريعي  تمم م عدؿ كم، 75/59رقم  مراألمن  33مكرر  715ا١تادة  -4
 ، مرجع سابق. ا١تتعلق بالقانوف التجارم، 75/59رقم  مراألمن   699ا١تادة  -5
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ربية متباينة من حيث التطور كالشركات أف درجة تطور البورصات الع اإلشارةٕتدر 
، رغم ا١تعوقات اليت تعًتيها اليت 1ا١تدرجة فيها من دكلة ألخرل رغم اٞتهود ا١تبذكلة لتطويرىا

 .2تسبب حالة اٞتمود كما ىو اٟتاؿ يف اٞتزائر
كلعل ظهور ىذا االٕتاه اٞتديد يف األدكات ا١تالية ٤تل التداكؿ ىو ما جعل ىذه األدكات      

 ١تستحدثة أكثر مبلءمة للمستثمرين كا١تؤسسات كاليت من بينها ٧تد: ا
يف فئة األسهم ظهرت خاصة يف الواليات ا١تتحدة األمريكية إضافة إُف األسهم العادية 
أنواع أخرل كاألسهم العادية لؤلقساـ اإلنتاجية، كاألسهم العادية ذات التوزيعات اليت ٗتصم 

ادية مضمونة القيمة؛... كما ظهرت إتاىات جديدة بشأف قبل حساب الضريبة، األسهم الع
إصدار أسهم ٦تتازة منها ذات التوزيعات ا١تتغَتة أك اليت تعطي ٟتاملها التصويت يف ٣تلس إدارة 

 ا١تنشأة؛...
إُف جانب السندات التقليدية ظهرت أنواع أخرل: السندات اليت ال ٖتمل "معدؿ  

كة كأخرل ذات الدخل، السندات الرديئة )متواضعة كوبوف"، سندات ذات معدؿ فائدة متحر 
 .3اٞتودة(، ك أخرل تتعلق با١تشاركة؛...

أما بالنسبة موقع أدكات ا١تالية ٤تل التداكؿ يف البورصة اٞتزائرم سواء كانت تقليدية أك 
منها، حاكؿ ا١تشرع مواكبة ىذه التطورات حينما أقحمت السلطة العمومية قيم  ا١تستحدثة

حُت تعدت على اختصاصات اللجنة من خبلؿ 4زينة العمومية داخل السوؽ ا١تاليةكسندات ا٠ت
كسندات  6ةنكىذه القيم تتعلق بقيم ا٠تزي 5انتزاع ىذا االختصاص منها كمنحو لبنك اٞتزائر

 1، كما أنو كنظرا حملدكدية األدكات التقليدية ٤تل التداكؿ احملصورة يف األسهم كالسندات7ا٠تزينة
                                                           

،  للربع الثاين 54تقرير صندكؽ النقد العريب، قاعدة بيانات سوؽ األكراؽ ا١تالية العربية، عدد ١تزيد من التفصيل يف ىذا ا١توضوع أنظر: -1
 .81، ص 2008

 ا.كما بعدى 186ٮتلف عبد الرزاؽ، مرجع سابق، ص ١تزيد من التفصيل يف ىذا موضوع ا١تعوقات كٖتديات البورصات العربية أنظر: -2
، 183إُف  167حريزم رابح، مرجع سابق، ص ١تزيد من التفصيل يف موضوع االٕتاىات اٞتديد يف األدكات ا١تالية ٤تل التداكؿ أنظر: -3

 كما بعدىا . 269ٛتليل توارة ، مرجع سايق، ص 
، الصادرة يف 15، ج ر عدد كسَتىا، يتضمن تأطَت سوؽ قيم ا٠تزينة يف اٟتساب اٞتارم 21/01/1998قرار كزير ا١تالية ، ا١تؤرخ يف  -4

، ك كتطبيق لذلك صدر 12/08/2001، الصادرة يف 45، ج ر عدد 22/07/2001، معدؿ كمتمم بالقرار ا١تؤرخ يف 18/03/1998
 ، ا١تتعلق بقاعة سوؽ القيم ا١تنقولة.1998، من ا١تديرية العامة للخزينة العمومية، ا١تؤرخ يف 07ا١تقرر رقم 

 مرجع سابق. ، معل كمتمم،١93/10ترسـو التشريعي رقم امن   30/3ا١تادة أنظر  -5
 مرجع سابق. ، 22/07/2001ا١تؤرخ يف  من القرار 02ا١تادة أنظر  -6
، 23، ج ر عدد 20/04/2000، الصادر عن كزير ا١تالية، معدؿ كمتمم بالقرار ا١تؤرخ يف 09/06/1999رخص هبا القرار، ا١تؤرخ يف  -7

 .23/04/2000الصادرة يف 
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توحيد كمواكبة األدكات ا١تالية ا١تستحدثة يف القانوف التجارم ا١تتعلقة بقبوؿ   اهكبإتأقحمت 
، هبذا أعًتؼ بأخرل كالذم أكده 2كل القيم الصادرة عن شركات األسهم كالقابلة للتداكؿ

 .3التنظيم أيضا
 .ثانيا:القواعد المتعلقة بتداوؿ القيم المنقولة

بإصدار القيم ا١تنقولة من خبلؿ  اىتماماقبتها أكلت ٞتنة تنظيم عمليات البورصة كمرا  
إصدار عدة أنظمة يف ىذا اجملاؿ تتعلق بالطرؽ اليت تسلكها ىذه القيم كالقواعد ا١تتعلقة 

 بشركط إصدارىا كقبو٢تا كأحكاـ خاصة بشطبها.
 :وضع قواعد تتعلق بإصدار القيم المنقولة-1

يم ا١تنقولة يف سوؽ اإلصدار كا١تسماة أما ما يتعلق بالقواعد ا١تنظمة لعملية إصدار الق
أكؿ مرة من خبلؿ أسلوبُت ٫تا: اإلصدار  لبلكتتابأيضا بالسوؽ األكلية أين تعرض للجمهور 

احملدد جهات اللجوء إليو  كىم ا١تسا٫توف القدامى )خاصة(،  كما  4العلٍت لئلصدار باللجوء
أك تعديل قانوهنا األساسي مراعاة ما أنو أسلوب تلجأ إليو الشركات ٔتمارسة نشاطاهتا العادية 

 5كاألسلوب الثاين ىو غَت العلٍت لئلصدار ا١توجو للجمهور العريض 2003طرأ عليو يف تعديل 
، ىذاف األسلوباف يعطياف الفرصة ألصحاب األعماؿ يف اجملاؿ ا١تاِف توجيو مدخراهتم )عامة(

 .٨6تو ىذه السوؽ لبلستثمار فيها
طة ضبط ىذا اجملاؿ صبلحية سن أنظمة ترتبط بعملية إصدار يف ىذا اإلطار ٘تتلك سل

األنظمة خاصة ما يتعلق منها بتحديد حجم إصدار مثل ىذه األدكات ا١تالية ٤تل التداكؿ 
بغيت التحكم فيها لتبليف إغراؽ السوؽ ا١تالية كما ينجر عنو من أثر على القيمة السوقية للورقة 

، عندما حدد 97/037يق لذلك ما جاء بو النظاـ رقم كمعو فاعلية عمليات البورصة، ككتطب
اٟتد األدىن كأحد الشركط الضركرية لتوزيع كضماف انتشار أسهم الشركة بُت اٞتمهور، كقواعد 

                                                                                                                                                                          
 مرجع سابق.، 97/03النظاـ  رقم من   77ا١تادة أنظر  -1
 ، مرجع سابق.، النتعلق بالقانوف التجارم93/08با١ترسـو التشريعي  تمم م عدؿ كم، 75/59رقم  مراألمن  30مكرر  715ا١تادة  -2
 مرجع سابق.، 12/01النظاـ  رقم من   10ا١تادة أنظر  -3
 .8ص ، مرجع سابق،93/10لتشريعي رقم ١ترسـو اامن   43ا١تادة أنظر  -4
 .24ص ، مرجع سابق،03/04القانوف رقم بعدؿ كمتمم م ١93/10ترسـو التشريعي رقم امن    41ا١تادة أنظر  -5
 .121، حريز رابح، مرجع سابق، ص 308ص،  ، مرجع سابق،أنظر أكثر تفصل: ٛتليل نوارة -6
 سابق.مرجع ، 97/03النظاـ  رقم  من  44أنظر ا١تادة -7
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الواجب نشرىا للجمهور كقواعد مهنية خاصة مثل ما جاء يف النظاـ رقم  باإلجراءاتتتعلق 
 .04/012، ا١تعدؿ كا١تتمم ٔتوجب النظاـ رقم 96/021
 :وضع قواعد تتعلق بقبوؿ القيم المنقولة-2

تعترب السوؽ الثانوية مرحلة الحقة بعد السوؽ األكلية يف الصناعات ا١تالية، يتداكؿ فيها 
إصدار القيم ا١تنقولة من سابقتها، من خبلؿ آلية العرض كالطلب داخل البورصة ا١تنظمة 

ح للشركات ا١تصدرة أف تستفيد من مزايا ىذا )التداكؿ( بعد إجراء قيد األكراؽ ا١تالية ٦تا يسم
التداكؿ من خبلؿ كضع أكراقها ا١تالية ٖتت تصرؼ ا١تستثمرين. كبالتاِف فإف فارؽ اٟتصيلة 
النقدية الناتج عن انتقاؿ ملكية األكراؽ ا١تالية يف السوؽ الثانوية ال يذىب للشركة ا١تصدرة كإ٪تا 

كدكف أف تتأثر الشركة ا١تصدرة  كشراءبيعا  ٕتاىُتبابُت مستثمر ماِف كآخر  باستمراريتحرؾ 
 .3لؤلكراؽ ا١تالية

ىذه العملية  أحاطت١تنع أم لبس يف تداكؿ القيم ا١تنقولة كاف حرم بسلطة الضبط 
بشركط قبوؿ ىذه القيم يف السوؽ من خبلؿ إجراء قيدىا سابق الذكر، يلتـز بو ا١تتدخلُت 

 ية ١تصاٟتهم من جهة كلتنظيم السوؽ من جهة أخرل.فيها، كما أف مع احًتامهم ٢تا فيو ٛتا
أخذ ا١تشرع اٞتزائرم ٔتبدأ كحدة اٞتدكؿ تقيد فيو كافة األكراؽ ا١تقبولة للتداكؿ يف     

كعلى  أعبله 97/03من النظاـ رقم  77البورصة كاليت تعترب السوؽ الرٝتية كما جاء يف ا١تادة 
 .4كاإلجراءاتواء من ناحية الشركط ا١تؤسسات أف تستجيب للقواعد اليت ٖتكمها س

االستباقية لقبوؿ القيم ا١تنقولة بصدكر قرار قبو٢تا كقيدىا، حينما  اإلجراءاتتتوج    
، 5تفصل اللجنة يف أجل شهرين من استبلـ ملف طلب القيد ا١تودع لديها من قبل الشركة

وبة، كما أنو من صبلحيات يتضمن القرار مدل استفاء ملفها الشركط القانونية كالتنظيمية ا١تطل
 .6اللجنة رفض طلب القيد يف البورصة عند ٥تافتو ١تصلحة السوؽ كا١تدخرين

                                                           
 مرجع سابق.، 96/02النظاـ  رقم  -1
 مرجع سابق.، 04/02النظاـ  رقم  -2
 .123ص،  ، مرجع سابق،توايت نصَتة -3
، نقبل عن: آيت منصور كماؿ، "خصخصة البنوؾ العمومية عن طريق بورصة القيم ا١تنقولة"، ٣تلة 78ص  ، مرجع سابق،رضواين نسيمة -4

 .184، ص 2005، 02 العلـو القانونية كاإلدارية، عدد
 مرجع سابق.، 97/03النظاـ  رقم  من  22ا١تادة  -5
 سابق.الرجع ، ا١ت29ا١تادة  -6
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 :وضع قواعد بشطب القيم المنقولة-3
عملية شطب القيم ا١تنقولة من جدكؿ األسعار يكوف بصفة مؤقة أك هنائية كإجراء  

كوف بصفة تلقائية أك برغبة من يلجا لو ٛتاية للمستثمر كبغية تنظيم معامبلت البورصة، كما ي
 .1ا١تصدر

بداية شطب القيم ا١تنقولة من قبل ىيئات البورصة كٖتديدا شركة إدارهتا، تأيت بعد 
من النظاـ  71دراسة كٖتليل السوؽ ا١تالية، تراعى يف ذلك ا١تعايَت اليت جاءت هبا ا١تادة 

 االعتبارتقديرية اليت تؤخذ بعُت ال االتفاقيةسالف الذكر، ٔتا فيها حدكد القيم الدنيا  97/03
، كاليت على ضوئها مع ا١تعايَت 2الذم يكوف ٤تل إعبلف ينشر اإلجراءأيضا يف تقدير ىذا 

 األخرل أف توصي شركة إدارة القيم ا١تنقولة بشطب قيمة ما.
ٕتدر اإلشارة ىنا أنو كأصل عاـ شطب سند رأٝتاؿ من جدكؿ األسعار يسحب على  

القابلة للتحويل إُف  االستحقاؽة هبا أك اليت ترجع إليو مثل سندات كل السندات ا١ترتبط
سندات رأٝتاؿ ك أيضا القسائم كاٟتقوؽ ا١تتعلقة هبذه السندات ٤تل الشطب، غَت أنو ٯتكن 

،  3لشركة إدارة البورصة أف توصي ْتصر الشطب يف بعض خطوط التسعَتة فقط دكف غَتىا
 .4إُف غاية سدادىا كما أف سندات الديوف تبقى يف اٞتدكؿ

عن طريق عرض  طوعياأما عن الشطب الذم يكوف بطلب من الشركة مصدرتو، يتم 
عمومي للسحب أين تتقدـ ىذه األخَت بطلب لشركة إدارة بورصة القيم ا١تنقولة ألجل التحقيق 
كطلب لسلطة الضبط من أجل التأشَت عليو مسبقا، ينشر ببلغ بفتح العرض العمومي 

إعبلف الشطب جملموع السندات ك األسهم كغَتىا من جدكؿ األسعار للشركة للسحب كبعده 
، أين يتوج يف األخَت بشطب من 5احملددة يف ذلك اآلجاؿا١تعنية كالذم ينشر بدكره مع احًتاـ 

جدكؿ األسعار يف شكل مقرر تصدره اللجنة يتضمن تاريخ دخولو حيز التنفيذ لنشره الحقا 
 .6التسعَتةيف النشرة الرٝتية ٞتدكؿ 
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بوجو عاـ رغم الًتسانة القانونية كالتنظيمية يف ىذا اجملاؿ يف اٞتزائر، إال أف الركود ىو 
السمة الطابعة لعمل البورصة ٦تا تستدعي إعادة النظر يف تقييم عملها من أجل ْتث سبل 

القائمة  تفعيلها، ٢تذا كاف ينبغي على اٞتهات ذات القرار كضع اٟتلوؿ ٢تا بغية تطوير البورصة
 أخرل متخصصة. بورصاتك١تا ال إقامة 
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 :الفصل الصةخ
رغم أف ا١تشرع اٞتزائرم يف الدساتَت ا١تتعاقبة قد اعًتؼ بالسلطة التنظيمية للسلطة       

نظرا أيضا التنفيذية أسوة با١تشرع الفرنسي غَت أنو َف يتوقف عند ىذا اٟتد بل تغَت موقفو 
صادية كتقنية ، ليتنازؿ على بعضا من ىذه األخَتة يف صورة سلطة تنظيمية ثانوية لضركرات اقت

كتقليد إٯتائي آخر منو لنظَته الفرنسي الذم   .تطبيقية لصاٌف سلطات ٣تاؿ الضبط االقتصادم
منح االختصاص التنظيمي لبعض ىيئات الضبط دكف األخذ بعُت االعتبار بأف ا٢تندسة 

 . ٥1تتلفة ١تا عليو يف فرنساا١تؤسساتية يف اٞتزائر 
تباشر سلطات الضبط ىذا االختصاص ٔتوجب نصوص قانونية، غَت أف طرؽ مباشرهتا     

لو َف تكن بنفس ا١تستول، حيث منح ٣تلس النقد كالقرض كممارسة اختصاصا تنظيميا 
كن القوؿ حقيقيا ك أيضا ٞتنة تنظيم عمليات البورصة كمراقبتها لكن بنوع من الصورية، كهبذا ٯت

 أف كليهما يزاٛتاف السلطة التنفيذية ىذه السلطة رغم ٤تدكديتها كتبعيتها. 
ما عدا٫تا من سلطات الضبط يف ٣تاؿ الضبط االقتصادم مكنهم ا١تشرع من 

النشاط التنظيمي فقط، رغم أ٫تية ىذا االختصاص يف ىذا اجملاؿ ْتيث أف  إطارمسا٫تات يف 
كثر تأقلما مع ا١تستجدات كالتطورات السريعة اليت تشهدىا سلطاتو يف كجوده كتسلحها بو، أ

 الساحة االقتصادية كا١تالية.
من ٦تارسة السلطة  مقصاةاالقتصادم على عمومها  الضبطكبذلك تبقى سلطات ٣تاؿ 

التنظيمية، رغم إعادة توزيع االختصاص بُت السلطة التنفيذية كىذا يف معظم النشاطات اليت 
 . التحفظاتأعبله رغم  ا١تذكورةالضبط، باستثناء سلطيت اجملاؿ ا١تاِف سلطات  إلشراؼٗتضع 

 
 

                                                           
1 - ZOUAÏMIA Rachid, «Les Autorités administratives indépendantes et régulation économique», 
no 02/2003,Op, cit, p21. 
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 :الباب الثانيالصة خ
إف انسحاب الدكلة من اجملاؿ االقتصادم كمعو بات من الضركرم نقل بعض 
االختصاصات ا١تنوطة هبا من خبلؿ إعادة توزيع االختصاص بينها كبُت سلطات ٣تاؿ الضبط 

ٗتصصا  أكثرقة بالسلطة التنظيمية، كىذا يرجع أف ىذه األخَت االقتصادم، خاصة ا١تتعل
١تمارسة ىذه السلطة يف ٣تا٢تا الذم تشرؼ عليو ١تا يكتنفو من تعقيد كسرعة تطور كتقنية 

 كٗتصص كىو ينطبق كما على اجملاؿ ا١تاِف اٞتانب االقتصادم.
تكيف مع إف الطابع الذم تتميز بو سلطات ىذا اجملاؿ من ٗتصص كقدرة على ال

ا١تستجدات كتأقلم مع التطورات يف الساحة االقتصادية كا١تالية، ١تا ٘تتلكو من كسائل مادية 
كبشرية متخصصة ٭تتم تسليحها بالسلطة التنظيمية كاالعًتاؼ ٢تا خاصة با١تشركعية الدستورية، 

 كريسا للفاعلية. ٦تا يسدد رجاحة قراراهتا االقتصادية التنظيمية ١تا تتميز بو من مركنة كمبلءمة ت
ففي اجملاؿ ا١تاِف على سبيل ا١تثاؿ يعكس ٘تتع سلطات القطاعية ٢تذا اجملاؿ بالسلطة      

التنظيمية عن توجيو اٞتهاز ا١تصريف من خبل٢تا ٨تو االستثمار بغية جلب رأٝتاؿ من األفراد 
أجل دفع  كالشركات كا١تؤسسات العمومية كتوجيهها ٨تو منح تسهيبلت إئتمانية كقركض من
 .كثَتة االقتصاد الوطٍت كٖتقيق السياسة االقتصادية ا١توضوعة من طرؼ الدكلة ا١تركزية

كعليو تباشر سلطات الضبط السلطة التنظيمية ٔتوجب نصوص قانونية، غَت أف طرؽ 
مباشرهتا لو َف تكن بنفس ا١تستول، حيث منح ٣تلس النقد كالقرض كممارسة اختصاصا 

ضا ٞتنة تنظيم عمليات البورصة كمراقبتها لكن بنوع من الصورية، كهبذا تنظيميا حقيقيا ك أي
 ٯتكن القوؿ أف كليهما يزاٛتاف السلطة التنفيذية ىذه السلطة رغم ٤تدكديتها كتبعيتها. 

ما عدا٫تا من سلطات الضبط يف ٣تاؿ الضبط االقتصادم مكنهم ا١تشرع من 
ية ىذا االختصاص يف ىذا اجملاؿ ْتيث أف النشاط التنظيمي فقط، رغم أ٫ت إطارمسا٫تات يف 

سلطاتو يف كجوده كتسلحها بو، أكثر تأقلما مع ا١تستجدات كالتطورات السريعة اليت تشهدىا 
 الساحة االقتصادية كا١تالية.

من ٦تارسة السلطة  مقصاةاالقتصادم على عمومها  الضبطكبذلك تبقى سلطات ٣تاؿ 
بُت السلطة التنفيذية كىذا يف معظم النشاطات اليت  التنظيمية رغم إعادة توزيع االختصاص

 التحفظاتأعبله رغم  ا١تذكورةسلطات الضبط، باستثناء سلطيت اجملاؿ ا١تاِف  إلشراؼٗتضع 
 كىذا ما يؤثر سلبا على الفاعلية يف اجملاؿ االقتصادم.
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 خاتمةال
ات من الضركرم نقل بعض كمعو ب انسحاب الدكلة من اجملاؿ االقتصادماالٕتاه ٨تو إف       

االختصاصات ا١تنوطة هبا من خبلؿ إعادة توزيع االختصاص بينها كبُت سلطات ٣تاؿ الضبط 
أين استحدث فيئات ، ٦تا يعرب أيضا عن إعادة تقاسم الوظائف داخل الدكلة االقتصادم

ط الوظيفة ا١تستحدثة ا١تتمثل يف الضبىذه مؤسساتية كسلطات إدارية مستقلة أنيطت هبا 
 االقتصادم كالذم مرده إُف ٖتوالت الدكلة يف اجملاؿ االقتصادم كا١تاِف.

إف ىذا التحوؿ كما يقتضيو من إعادة تشكيل يف ا٢تيكل ا١تؤسسايت داخل الدكلة كيف 
الوظائف كقبلو انسحاب الدكلة من اٟتقل االقتصادم كا١تاِف كالتنازؿ عن كظيفة الضبط 

ها تنظيمو بعد أف كانت السلطات الكبلسيكية ا١تختصة االقتصادم لسلطات ىذا اجملاؿ كمن
 . هاـ تنظيمو١ت ٤تتكرة

كبلسيكية الكما أف إعادة التوزيع يف االختصاص بسن القواعد القانونية بُت الوظائف 
كسلطات ٣تاؿ الضبط االقتصادم من خبلؿ تنازؿ عن بعض االختصاصات اليت كانت 

صادم كا١تاِف كالسلطة ا١تعيارية كالتقريرية يف إطار ٘تارسها الدكلة كمتدخلة يف الشأف االقت
 .كإطار نظرمٕتسيد فكرة الضبط للوصوؿ إُف تكريس الدكلة الضابطة كما يعنيو ىذا التصور  

التنازؿ  ىذايندرج ٖتث كظيفة الضبط االختصاص التنظيمي الذم يشملو  حيث
أكثر ٗتصصا ١تمارسة صغرة كرب١تانات م  سلطات ٣تاؿ الضبط االقتصادم كوف كإعادة التوزيع

يف ٣تا٢تا الذم تشرؼ عليو ١تا يكتنفو من تعقيد كسرعة تطور  ا االختصاص كىذه السلطةىذ
 .كا١تاِف االقتصادم ُتكتقنية كٗتصص كىو ينطبق على اجملال

إف الطابع الذم تتميز بو سلطات ىذا اجملاؿ ك٘تيزىا عن باقي اإلدارات العمومية 
ما أف ما ٘تتلكو من ٗتصص كقدرة على التكيف مع ا١تستجدات كتأقلم ا١توجودة يف الدكلة، ك

٘تتلكو من كسائل مادية كبشرية متخصصة  كمامع التطورات يف الساحة االقتصادية كا١تالية، 
٭تتم تسليحها بالسلطة التنظيمية كاالعًتاؼ ٢تا خاصة با١تشركعية الدستورية، ٦تا يسدد رجاحة 

 . كللحوكمة يمية ١تا تتميز بو من مركنة كمبلءمة تكريسا للفاعليةقراراهتا االقتصادية التنظ
جملاؿ الضبط  -كسلطة كبلسيكية- غَت أف الطابع العاـ الذم ٯتيز تنظيم ا١تشرع

االقتصادم يف معظم النصوص القانونية ا١تنشئة لسلطات ٣تاؿ الضبط االقتصادم يكتنفو كثَت 
 تردد الدكلة يف انسحاهبا من اٟتقل االقتصادم.  من التباين كالغموض ككثرة االحاالت يًتجم
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كما أف لسلطات ىذا اجملاؿ مسا٫تتها يف الصناعة التشريعية كتجسيد لتطور التقنية 

 دمو من أراء كتوصياتقالقانونية ٔتا ٘تتلكو من معرفة متخصصة يف ىذا اجملاؿ من خبلؿ ما ت
التأثَت من إضافة إُف ، كما ٖتتويو مهوريةأك لرئيس ٞت من خبلؿ التقارير ا١تقدمة إُف الرب١تاف

سلطات ٣تاؿ الضبط االقتصادم  يف ىذا الشأف، كما أف عبلقتها مع اللجاف الرب١تانية خبلؿ
بينها  للتعاكف كالتكامل اكتكريسالكبلسيكية ركنة مبدأ الفصل بُت السلطات ١تتعرب عن ٕتسيد 

 كصوال للحكم الراشد كاٟتوكمة.
ؿ الضبط االقتصادم مشاركاهتا السلطة التنفيذية من خبلؿ كما يثبت لسلطات ٣تا

إعادة توزيع االختصاص بينهما كما ٮتضع إليو من ضوابط سواء تعلق األمر باالختصاص 
 لمجاؿ االقتصادم كا١تاِف.لقبة ار التنظيمي كالرقايب أك ما يتعلق با١ت

لطة التنظيمية للسلطة بالس وفااعًت رغم أف ا١تشرع اٞتزائرم يف الدساتَت ا١تتعاقبة إذ 
نظرا لضركرات كَف يتوقف عند ىذا اٟتد تغَت أف موقفو التنفيذية أسوة با١تشرع الفرنسي غَت 

كتقنية، ليتنازؿ على بعضا من ىذه األخَتة يف صورة سلطة تنظيمية ثانوية تطبيقية  اقتصادية
فرنسي الذم منح لصاٌف سلطات ٣تاؿ الضبط االقتصادم. كتقليد إٯتائي آخر منو لنظَته ال

االختصاص التنظيمي لبعض ىيئات الضبط دكف األخذ بعُت االعتبار بأف ا٢تندسة ا١تؤسساتية 
 .1يف اٞتزائر ٥تتلفة ١تا عليو يف فرنسا

سواء تعلق األمر  االقتصادم الضبط ٣تاؿ سلطاتقرارات  شرعيةم موضوع فّ كما أ          
ية عن طريق االختصاص التنظيمي أك ٔتناسبة الرقابة ا١تتخذة منها أثناء ٦تارستها كظائفها الضبط

اليت  ا١تواضيع منتعترب يف ىذا اجملاؿ  يها، كبذلك فهيعل القضائية الرقابةكا١تراقبة من خبلؿ آلية 
 ذهى على الرقابة ٘تارس اليت القضائية اتهاٞت تعدد خبلؿ من كتعقيدا تشابكا تعرؼ

 العامة السلطة بامتيازاتك  دارمها اإلطابعيما يتعلق بف اقراراهت، رغم كضوح الرؤيا عن السلطات
 غَت أف ا،ىضد فيها لطعن اإلدارم لقضاءفإف األصل يف النظر يف قراراهتا ٥توؿ ل لديها كبذلك

 قراراتبعض  ضد ا١ترفوعة الطعوف يف لفصلللقضاء العادم أيضا خاصة ل اختصاص ذات منح
 ا١تتعلقةنو ك ع الصادرة إذ أف با١تنافسة، يتعلق ما كل يف ونلمس الغَت أننا   ا١تنافسة ٣تلس

                                                           
1 - ZOUAÏMIA Rachid, «Les Autorités administratives indépendantes et régulation 
économique», …no 02/ 2003,Op, cit, p21. 
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 الصادرة القرارات مثل ما ىو اٟتاؿ يف اإلدارم القضاء أماـفيها طعن ي االقتصادية بالتجمعات
 .ادات القضائيةهاالجت يف تناقض إُف يؤدم قد ٦تا القطاعية سلطات الضبط عن

 من الكثَت يوف نلمساجملاؿ  غَت أف الطابع العاـ يف النظر يف مشركعية قرارات ىذا   
وف ك ،للخطر عرضة٘تكُت اٟتقوؽ كا١تصاٌف  ٬تعل ٦تااإلجراءات  اهتعرف اليت الفوضىك  الغموض

رقابة  ، إذ تعدكالسرعة التقٍت بالطابع ٘تتاز قطاعات حساسة على تنصبىذه القرارات 
 من العديد دلكنها تشه ،األعواف االقتصاديُت حقوؽ على التعدم لعدـ ضمانا ا١تشركعية

 أثقلت ٦تا االجتهادات القضائية يف تناقض إُف تؤدم أك قد القانونية اإلشكاالت ك الصعوبات
 .االقتصادم ا١تتعامل لىكا

توحيد االختصاص يف النظر يف مشركعية  اٞتزائرم ا١تشرع على األفضل من كاف لذلك
 تعرفها اليت الفوضىك  الغموض من اجملاؿ الكثَت ىذا يف نلمس كما قرارات ىذا اجملاؿ،

 على للخطر، كوف ىذه القرارات تنصب ٘تكُت اٟتقوؽ كا١تصاٌف عرضة ٬تعل اإلجراءات ٦تا
 السرعة. ك التقٍت بالطابع ٘تتاز قطاعات حساسة

 األعواف االقتصاديُت، حقوؽ على التعدم لعدـ رغم أف رقابة ا١تشركعية تعد ضمانا
 االقتصادم. ا١تتعامل كاىل أثقلت القانونية تاإلشكاال ك الصعوبات من العديد لكنها تشهد

كعليو تباشر سلطات الضبط السلطة التنظيمية ٔتوجب نصوص قانونية، غَت أف طرؽ 
مباشرهتا لو َف تكن بنفس ا١تستول حيث منح ٣تلس النقد كالقرض كممارسة اختصاصا 

 من الصورية، كهبذاتنظيميا حقيقيا كأيضا ٞتنة تنظيم عمليات البورصة كمراقبتها لكن بنوع 
 ٯتكن القوؿ أف كليهما يزاٛتاف السلطة التنفيذية ىذه السلطة رغم ٤تدكديتها كتبعيتها. 

ففي اجملاؿ ا١تاِف على سبيل ا١تثاؿ يعكس ٘تتع السلطات القطاعية ٢تذا اجملاؿ بالسلطة 
ن األفراد التنظيمية عن توجيو اٞتهاز ا١تصريف من خبل٢تا ٨تو االستثمار بغية جلب رأٝتاؿ م

كالشركات كا١تؤسسات العمومية كتوجيهها ٨تو منح تسهيبلت إئتمانية كقركض من أجل دفع 
 كثَتة االقتصاد الوطٍت كٖتقيق السياسة االقتصادية ا١توضوعة من طرؼ الدكلة ا١تركزية

ما عدا٫تا من سلطات الضبط يف ٣تاؿ الضبط االقتصادم مكنهم ا١تشرع من 
رغم أ٫تية ىذا االختصاص يف ىذا اجملاؿ ْتيث أف  التنظيمي فقط مسا٫تات يف اطار النشاط

سلطاتو يف كجوده كتسلحها بو أكثر تأقلما مع ا١تستجدات كالتطورات السريعة اليت تشهدىا 
 الساحة االقتصادية كا١تالية.
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٦تارسة  كبذلك تبقى سلطات ٣تاؿ الصبط االقتصادم على عمومها مقصات من
عادة توزيع االختصاص بُت السلطة التنفيذية كىذا يف معظم النشاطات السلطة التنظيمية رغم إ

اليت ٗتضع الشراؼ سلطات الضبط باستثناء سلطيت اجملاؿ ا١تاِف ا١تذكوة أعبله رغم 
 . كىذا الٮتدـ الفاعلية يف اجملاؿ االقتصادم كا١تاِف ك التطوره التحفوظات

 من النتائج المتحصل عليها نجد:
تصادم ضابطا يف توزيع االختصاص بُت السلطات الكبلسيكية كسلطات يعترب الضبط ااق-

٣تاؿ الضبط االقتصادم من خبللو تتحدد اختصاصات كل جهة فيما يتعلق بتنظيم النشاط 
 االقتصادم كا١تاِف.

ىذا اجملاؿ يعترب كل من الطابع السياسي كالتقٍت كاالقتصادم ضوابط يف توزيع االختصاص يف -
ك ٦تارسة اٟترية االقتصادية  أ٫تية ا١توضوعكما تعترب كل من االقتصادية  ٟتوكمة قواعد الٖتقيقا 

 توزيع االختصاص يف ىذا اجملاؿ. عامة يف ابطو ض
سلطات ٣تاؿ الضبط االقتصادم يف النظاـ القانوين اٞتزائرم كإُف  عند التطرؽ إُف مفهـو-

دىا يف اٟتقيقة امتداد ٢تذه حقيقة عبلقتها مع السلطات األخرل خاصة السلطة التنفيذية ٧ت
األخَتة كإلدارهتا ا١تركزية خاصة يف استقبلليتها العضوية عنها ١تا ٘تتلكو من تأثَت عليها يف 
الشأف، كما أهنا ال ٗتضع لضوابط تكيفها فعليا كسلطات إدارية مستقلة ك٘تنح ٔتقابلها 

ضمانة رقابة الرب١تاف بدؿ لوسكسونية إذ ٗتضع ل٧تضمانات عليها كما ىو اٟتاؿ يف الدكؿ األ
 السلطة التنفيذية.

إف الغوص يف حقيقة تنازؿ االختصاص كتوزيعو بُت السلطة التنفيذية كسلطات ىذا اجملاؿ -
سواء تعلق ٔتمارستها االختصاص التنظيمي أك  لديها تتضح صورة نسبية االستقبللية الوظيفية

بعدـ كجود نية حقيقية يف تفعيل دكر  الرقابة كا١تراقبة على السوؽ، كوف كل الدالئل تنبئ
هامها الضبطية اليت أنيطت هبا كاليت ١تسلطات ٣تاؿ الضبط االقتصادم ٦تا يبعدىا عن أدائها 

ٖتوؿ دكف ٖتقيق الفاعلية، خاصة كأف ىذه السلطات تفتقر إُف اليت من بينها ٚتلة العراقيل 
 اصات ا١توكلة ٢تا.مزيد من اضفاء الشرعية عنها خاصة الدستورية كعن االختص

أما عن مشركعية أعماؿ سلطات ٣تاؿ الضبط االقتصادم خاصة منها ا١تتعلقة باالختصاص -
االجراءات  فوضىالتنظيمي كالرقابة كا١تراقبة فإف تعدد اٞتهات يف النظر يف منازعاهتا إضافة إُف 

نصوص ال بُتعثرة ىذه اٞتهات مب اـكا١تواعيد اليت ينبغي اتباعها يف الطعن أما قراراهتا أم
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طابعها العاـ الغموض كالتباين كالفوضى، ٦تا قد يؤدم إُف التناقض   تأسيسية كالقواعد العامةال
يف االجتهادات القضائية كالتعارض حىت مع أحكاـ الدستور يف االختصاصات ا١تمنوحة جمللس 

حقوؽ يف خدمة لة النظر يف الطعوف ضدىا ٦تا ٬تعل ضمانة القضاء غَت فعا توالدكلة يف امكاني
 .كال ٘تكن ٢تا ا١تتعاملُت االقتصاديُت حىت كلو مست ٔتراكزىم القانونية

بط االقتصادم  ا١تعًتؼ ٢تا باالختصاص التنظيمي سواء يف ضإف ٕتربة سلطات ٣تاؿ ال-
الفعلية كالفاعلية نظرا للتدخبلت  عن شكل مسامة أك ٦تارسة ما ىي إال شكلية بعيدة

من السلطة التنفيذية يعرب عن الًتدد الواضح من السلطة التنفيذية  كالتداخبلت الواضحة
نظرا لكثرة االحاالت منها  كعن ضعف أداء ا١تشرع يف تنظيمها النسحاهبا من تنظيم ىذا اجملاؿ

 .على السلطة التنفيذية حىت يف نظمها الداخلية
٭تيط بو من مشكبلت إف الطابع العاـ الذم ٯتيز أداء سلطات ٣تاؿ الضبط االقتصادم كما -

ال يعرب عن التسريع يف ٖتوالت الدكلة ٨تو الدكلة الضابطة كال ٮتدـ االقتصاد الوطٍت كال 
الفاعلية فيو رغم التربيرات القائلة بالتدرج يف توغل سلطات ٣تاؿ الضبط االقتصادم ككوننا 

 الزلنا ٖتت مضلة االصبلحات االقتصادم.
 من بينها:  تاقتراحاكقد أفضت ىذه الدراسة إُف 

األكاف لتعديل دستورم ٯتس اإلطار القانوين لسلطات ٣تاؿ الضبط االقتصادم لَتقى هبا  آف-
١ترتبة كظيفة الدكلة للضبط االقتصادم تنافس الوظائف الكبلسيكية ٢تا كٯتدىا بكل ما من 

 شأهنا إضفاء االستقبللية العضوية كالوظيفية يف أدائها ١تهامها.
كاالبتعاد عن الغموض كالًتدد  كاإلجرائيةيف قواعده ا١توضوعية  ظاـ القانوين٤تاكلة توحيد الن-

كالتباين الواقع فيو ا١تشرع الذم ٗتضع لو سلطات ٣تاؿ الضبط االقتصادم كألعما٢تا تكريسا 
للفاعلية االقتصادم كتسريعا لتحوالت الدكلة يف ىذا اجملاؿ كبذلك انسحاب الدكلة من اٟتقل 

 االقتصادم.
 ّإال  ىيتأت الكالذم  االقتصادم للمتعامل بالنسبة ناسبم تشريعي إطار ضماف إُف عيالس-

كاستقراره  شريعيالت ( من خبلؿ ٤تولة الثباتSécurité juridique) القانوين مناأل بتوفَت
كالتباين الواضح كالغموض الذم ٯتيز التنظيم التشريعي  اجعاتكالًت  عديبلتالت كثرة بتجنب

اٟتاصل كالذم ٧تد أثره يف الغموض يف  ًتددكال لرؤيةيف ا وضوحال بغيث تبليف عدـ٢تذا اجملاؿ 
ضع قواعد ك يف تنظيم ىذا اجملاؿ من خبلؿ  الفضفاضة صوصالن بعض األحياف  كالتباين ككثرة
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من خبلؿ  ا١تركنة القانونية قواعدة نظرا ٠تصوصية ىذا اجملاؿ ك٤تولة اللجوء إُف الدققانونية أكثر 
  .الفاعلُت يف انشئها مشاركة

التمكُت للسلطة التشريعية يف مراقبة ىذه ا٢تيئات بدؿ السلطة التنفيذية كوف سلطات الضبط -
ما ىي يف النهاية إال أداة تكرس مركنة الفصل بُت السلطات الكبلسيكية كفاعليتو، كما يكمن 

ظيمي خدمة للتقنية يف تطوير االنتاج التشريعي كالتنكمشاركتها ٢تذه السلطات اسهاماهتا 
أخرل جديدة تعتمد على التنسيق بُت بلدكلة ما بعد ٟتداثة تعويضا للتقنيات التقليدية  القانونية

ا١تشاركة مع الفاعلُت من ك اٟتقل السياسي كاالقتصادم كاالجتماعي تعرب عن أسلوب التشاكر 
 .كمةخبلؿ تواجد التعددية يف مراكز اٗتاذ القرار كا١تركنة كفق قواعد اٟتو 

إخضاع توزيع االختصاص بُت السلطات الكبلسيكية كسلطات ٣تاؿ الضبط االقتصادم إُف -
خصوصية البناء ا١تؤسسايت يف الدكلة كٖتقيق  مراعاةضوابط موضوعية فعلية كعلمية من شأهنا 

 قواعد اٟتوكمة كالفاعلية االقتصادية كتضمن حقوؽ ا١تتعاملُت االقتصاديُت كتبعث الثقة فيهم
 عن اسًتاد تقنيات قانونية ناقصة ال ابعيد  األداء القومي كللتقدـ االقتصادمُت إُف ٖتسكصوال

 .يف الدكلة تراعى فيها البيئة ا١تؤسساتية كاالقتصادية كاالجتماعية القائمة
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 إنتهت بحمد اهلل وتوفيقو
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تعلق ْتماية الصحة كترقيتها، ج ر ، ا١ت20/07/2008ا١تؤرخ يف  ،08/03القانوف رقم  -33

، ا١تؤرخ يف 85/05، يعدؿ كيتمم القانوف رقم 03/08/2008، الصادرة يف 44عدد 
 . 17/04/1985، الصادرة يف 08، ج ر عدد 16/04/1985
انوف االجراءات ا١تدنية ، يتضمن ق2008فرباير  25، ا١تؤرخ يف 08/09القانوف رقم  -34

 .2008أبريل  23ة يف ، الصادر 21، ج ر عدد كاإلدارية
 36، ا١تتعلق با١تنافسة، ج ر عدد 03/03، ا١تعدلة كا١تتمم لؤلمر رقم 08/12القانوف رقم  -35

 .2008يوليو  02، الصادرة يف 45لسنة 
، ج.ر 20/07/2008ا١تؤرخ يف ، ا١تتعلق ْتماية الصحة كترقيتها، 08/13القانوف رقم  -36

، ا١تؤرخ يف 85/05 تمم للقانوفا١تعدؿ  كا١ت، 03/08/2008، الصادرة يف 44عدد 
16/02/1985. 
الصادرة  37، ا١تتعلق بالبلدية، ج ر عدد 2011يونيو  22ا١تؤرخ يف  ،11/10القانوف رقم  -37

 .2011يوليو  03يف 
الصادرة  12، ا١تتعلق بالوالية، ج ر عدد 2012فرباير  21ا١تؤرخ يف  ،12/07القانوف رقم  -38
 .2012فرباير  29يف
، الصادرة يف عدد 43، ج ر 25/04/1993، ا١تؤرخ يف 93/08رقم  ا١ترسـو التشريعي -39

، ج ر عدد 26/09/1975، ا١تؤرخ يف 75/59، معدؿ كمتمم لؤلمر رقم 29/06/1993
 ، ا١تتضمن للقانوف التجارم.19/12/1975، الصادرة يف 101

، ولةببورصة القيم ا١تنق، ا١تتعلق 23/05/1993، ا١تؤرخ يف 93/10ا١ترسـو التشريعي رقم  -40
، 96/10، معدؿ كمتمم با١ترسـو التشريعي رقم 23/05/1993، الصادرة يف 34ج ر عدد 

، معدؿ كمتمم با١ترسـو 14/01/1996، الصادرة يف 03، ج ر عدد 10/01/1996ا١تؤرخ يف
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، الصادرة يف 11، ج ر عدد 17/02/2003، ا١تؤرخ يف03/04التشريعي رقم 
19/02/2003. 
، ا١تتعلق بالنقد كالقرض، ج ر 2003غشت  26، ا١تؤرخ يف 03/11ا١ترسـو التشريعي رقم  -41

  .2003غشت  27، الصادرة يف52عدد 
 التنظيمات:-ج
، ا١تتعلق بالتعيُت يف الوظائف 10/04/1989، ا١تؤرخ يف 89/44ا١ترسـو الرئاسي رقم  -1

 .12/04/1989الصادرة يف  15ا١تدنية كالعسكرية، ج ر عدد 
، ا١تتضمن إلغاء الرسـو 27/10/1999ا١تؤرخ يف  ،99/239ا١ترسـو الرئاسي رقم  -2

 .31/10/1999الصادرة يف  76، ج ر عدد 89/44الرئاسي رقم 
، ا١تتعلق بالتعيُت يف الوظائف 27/10/1999، ا١تؤرخ يف99/240ا١ترسـو الرئاسي رقم  -3

 .31/10/1999الصادرة يف  76ا١تدنية كالعسكرية، ج ر عدد 
، يتضمن التصديق بتحفظ ١19/04/2004تؤرخ يف ، ا04/128ا١ترسـو الرئاسي رقم  -4

على اتفاقية األمم ا١تتحدة ١تكافحة الفساد، ا١تعتمدة من قبل اٞتمعية العامة بنيويورؾ يف 
 .  2004لسنة  26، ج ر عدد 31/10/2003

، احملدد لتشكيلة ا٢تيأة الوطنية 22/11/2006، ا١تؤرخ يف 06/413ا١ترسـو الرئاسي رقم  -5
 .2006، الصادرة يف 74ساد كمكافحتو كتنظيمها ككيفيات تسيَتىا، جر عدد للوقاية من الف

، يتضمن إلغاء ٚتيع األحكاـ 18/10/1988، ا١تؤرخ يف 88/201كا١ترسـو قم  -6
التنظيمية اليت ٗتوؿ ا١تؤسسات االشًتاكية ذات الطابع االقتصادم التفرد بأم نشاط اقتصادم 

 .  19/10/1988ة يف ، الصادر 42أك احتكار للتجارة، ج ر عدد 
، ا١تتضمن إحداث مفتشية 11/05/1991، ا١تؤرخ يف 91/133ا١ترسـو التنفيذم رقم  -7

 .22/05/1991، الصادرة يف 23عامة يف كزارة الفبلحة، ج ر عدد 
 61، يتضمن تطبيق ا١تادة 13/06/1994، ا١تؤرخ يف 94/167ا١ترسـو التنفيذم رقم  -8

، 41بربصة القيم ا١تنقولة، مرجع سابق، ج ر عدد  ، ا١تتعلق93/10من ا١ترسـو التشريعي 
 .26/06/1994الصادرة يف 

يتعلق بشركط تأىيل  ،25/10/1995، ا١تؤرخ يف 95/331ا١ترسـو التنفيذم رقم  -9
 .29/10/1995، الصادرة يف 64ا١تؤسسات اليت ٘تارس ٖتويل الفواتَت، ج ر عدد 
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، ا١تتضمن تنظيم اإلدارة ا١تركزية 27/01/1996، ا١تؤرخ يف 96/67ا١ترسـو التنفيذم رقم  -10
 .31/01/1996، الصادرة يف 08يف كزارة الصحة كالسكاف، ج ر عدد 

، ا١تتضمن أنشاء ا١تفتشية 27/01/1996، ا١تؤرخ يف 96/68ا١ترسـو التنفيذم رقم   -11
، الصادرة يف 08العامة يف كزارة الصحة كالسكاف ك٭تدد مهامها كتنظيمها كعملها، ج ر عدد 

31/01/1996. 
 32، يتضمن تطبيق ا١تادة 11/03/1996، ا١تؤرخ يف 96/102ا١ترسـو التنفيذم رقم  -12

، الصادرة يف 18، ا١تتعلق ببورصة القيم ا١تنقولة، ج.ر عدد 93/10من ا١ترسـو التشريعي رقم 
20/05/1996. 
، ٭تدد صبلحيات الوزير 17/01/1998، ا١تؤرخ يف 98/04ا١ترسـو التنفيذم رقم  -13

 .28/01/1998، الصادرة يف 04عبلقات مع الرب١تاف، ج ر عدد ا١تكلف بال
، يتعلق بتنظيم االستغبلؿ 09/05/2001، ا١تؤرخ يف 01/123مرسـو تنفيذم  رقم  -14

ا١تطبق على كل نوع من أنواع الشبكات ٔتا فيها البلسلكية الكهربائية، كىال ٥تتلف خدمات 
، 13/05/2001، الصادرة يف 2001، لسنة 27ا١تواصبلت السلكية كالبلسلكية، ج ر عدد 

، لسنة 37، ج ر عدد 30/05/2007 ، ا١تؤرخ يف07/162 معدؿ كمتمم ٔترسـو تنفيذم رقم
 .07/06/2007الصادرة يف ، 2007

، ٭تدد صبلحيات كزير التجارة، 21/12/2002، ا١تؤرخ يف02/453ا١ترسـو التنفيذ رقم  -15
 .22/12/2002، الصادرة يف 85ج ر عدد 

، ا١تؤرخ 08/266، معدؿ كمتمم با١ترسـو التنفيذم رقم 02/454نفيذم رقم ا١ترسـو الت -16
، الصادرة 48، ا١تتضمن تنظيم اإلدارة ا١تركزية يف كزارة التجارة، ج ر عدد 19/08/2008يف 
، ا١تتضمن تنظيم اإلدارة 11/04، معدؿ كمتمم من ا١ترسـو التنفيذم رقم 24/08/2008يف 

 .12/11/2011، الصادرة يف 02ج ر عدد ا١تركزية يف كزارة التجارة، 
، يتمم ا١ترسـو التنفيذم رقم 13/01/2003،  ا١تؤرخ يف 03/36ا١ترسـو التنفيذم رقم  -17
إقامة  ، ا١تتضمن ا١توافقة على سبيل التسوية على رخصة26/05/2002 ا١تؤرخ يف،  02/186

كتوفَت خدمات ، كاستغبل٢تا  GMCعمومية للمواصبلت البلسلكية ا٠تلوية من نوع  شبكة
 .22/01/2003، الصادرة يف 2003، لسنة 04ا١تواصبلت البلسلكية للجمهور ، ج ر عدد 
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، ٭تدد مضموف ا٠تدمة العامة 24/06/2003، ا١تؤرخ يف 03/232ا١ترسـو التنفيذ رقم  -18
للربيد كا١تواصبلت السلكية كالبلسلكية كالتعريفات ا١تطبقة عليها ككيفية ٘تويلها، ج ر عدد 

 .2003/ 29/06صادرة يف ، ال39
، ٭تدد كيفيات اٟتصوؿ على 12/05/2005، ا١تؤرخ يف 05/175رسـو تنفيذم  رقم ا١ت -19

، لسنة 35التصريح بعدـ التدخل ٓتصوص االتفاقات ككضعية ا٢تيمنة على السوؽ، ج ر عدد 
 .18/05/2005، الصادرة يف 2005

إجراءات منح الرخص  ، ٭تدد26/11/2006، ا١تؤرخ يف 06/428ا١ترسـو تنفيذم رقم  -20
 .19/11/2006، الصادرة يف 76الستغبلؿ منشآت إنتاج الكهرباء، ج ر عدد 

، يتعلق بشركط ٦تارسة نشاط 11/02/2008، ا١تؤرخ يف 08/56ا١ترسـو التنفيذم رقم  -21
 .24/02/2008، الصادرة يف 09شركة رأٝتاؿ االستثمارم، ج ر عدد 

، يوضح مهاـ ٞتنة االشراؼ 09/04/2008 ، ا١تؤرخ يف08/113ا١ترسـو التنفيذم رقم  -22
 .13/04/2008، الصادرة يف 20على التأمينات، ج.ر عدد 

، احملدد لقواعد األمن ا١تطبقة 10/12/2009، ا١تؤرخ يف 09/410رقم  ما١ترسـو التنفيذ -23
 .2009، الصادرة يف 73على النشاطات ا١تنصبة على التجهيزات اٟتساسة، ج ر عدد 

، ا١تتعلق بصبلحيات كزير الربيد 21/12/2002، ا١تؤرخ يف12/12قم ا١ترسـو التنفيذم ر  -24
 .2012، لسنة 06كتكنولوجيات اإلعبلـ كاالتصاؿ ج ر عدد 

 النظم والقرارات:-د
، ٭تدد شركط ٖتويل األمواؿ إُف ا٠تارج 08/11/1990، ا١تؤرخ يف 90/03رقم  ـالنظا -1

، الصادرة 45، ج ر عدد كمداخيلهارج لتمويل النشاطات اإلقتصادية كإعادة ٖتويلها إُف ا٠تا
 .24/10/1990يف 
، يتعلق بإعتماد الوكبلء كٕتار اٞتملة 06/06/2005، ا١تؤرخ يف 90/04النظاـ رقم  -2

 .24/10/1990، الصادرة يف 45باٞتزائر كتنصيبهم، ج ر عدد 
، بتنظيم إقامة قابلية التحويل اٞتزئي للدينار عن طريق توظيفات 90/05النظاـ رقم  -3
، الصادرة يف 1991، لسنة 39، ج ر عدد 30/12/1990ندية، ا١تؤرخ يف س

21/08/1991. 
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، بتضمن إنشاء" صندكؽ لتثبيت الصرؼ"، ا١تؤرخ يف 90/06النظاـ رقم  -4
 .25/03/1992، الصادرة يف 1992، لسنة 23، ج ر عدد 30/12/1990

، ج ر عدد 14/08/1991، ا١تتعلق بتنظيم السوؽ النقدية، ا١تؤرخ يف 91/08النظاـ رقم  -5
، ا١تؤرخ  02/04، ا١تعدؿ كا١تتمم بالنظاـ رقم 25/03/1992، الصادرة يف 1992، لسنة 24
 .02/02/2003، الصادرة يف 2002، لسنة 07، ج ر عدد 09/01/2002يف 
، يتعلق بالقواعد الصرؼ كشركطو، ج ر 14/08/1991 ، ا١تؤرخ يف91/07النظاـ رقم  -6

 .29/03/1992، الصادرة يف 24عدد 
، ٭تدد قواعد اٟتذر يف تسيَت ا١تصارؼ 14/08/1991، ا١تؤرخ يف 91/09النظاـ رقم  -7

،  ا١تعدؿ كا١تتمم ٔتوجب النظاـ 25/03/1992، الصادرة يف 24كا١تؤسسات ا١تالية، ج ر عدد 
 .23/07/1995، الصادرة يف 39، ج ر عدد 20/04/1995، ا١تؤرخ يف 95/04

، يتضمن تنظيم مركزية األخطار كعملها، 22/03/1992، ا١تؤرخ يف 92/01النظاـ رقم  -8
 .07/02/1993، الصادرة يف 08ج ر عدد 

، يتضمن تنظيم مركزية للمبالغ غَت 22/03/1992 ، ا١تؤرخ يف92/02النظاـ رقم  -9
 .07/02/1993، الصادرة يف 08ا١تدفوعة كعملها، ج ر عدد 

اليت ٬تب أف تتوافر يف  ، يتعلق بالشركط22/03/1992، ا١تؤرخ يف 92/05النظاـ رقم  -10
، الصادرة يف 8مؤسسي البنوؾ كا١تؤسسة ا١تالية كمسيَتيها ك٦تثليها، ج ر عدد 

07/02/1993. 
، يتضمن ٥تطط اٟتسابات البنكية 17/11/1992، ا١تؤرخ يف 92/08النظاـ رقم  -11

/ 28/02يف، الصادرة 24كالقواعد احملاسبية ا١تطبقة على البنوؾ كا١تؤسسات ا١تالية، ج ر عدد 
1992. 

، يتضمن إعداد اٟتسابات الفردية السنوية 17/11/1992، ا١تؤرخ يف 92/09النظاـ رقم  -12
 .07/03/1993، الصادرة يف 15للبنوؾ كا١تؤسسات ا١تالية كنشرىا، ج ر عدد 

، ٭تدد شركط تأسيس بنك كمؤسسة 03/01/1993، ا١تؤرخ يف 93/01النظاـ رقم  -13
، الصادرة يف 17مالية أجنبية، جر عدد مالية كشركط إقامة فرع بنك كمؤسسة 

، ج ر، 02/04/2000، ا١تؤرخ يف 2000/02، ا١تعدؿ كا١تتمم بالنظاـ رقم 14/03/1993
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، ا١تؤرخ يف 06/02، ا١تلغى ٔتوجب النظاـ رقم 10/05/2000 الصادرة يف 27عدد 
 .02/12/2006، الصادرة يف 77 ، ج ر عدد24/12/2006
، يتضمن مبادئ تسيَت ككضع مقاييس 02/06/1992 ، ا١تؤرخ يف94/12النظاـ رقم  -14

 .06/11/1994، الصادرة يف 72خاصة بالقطاع ا١تاِف، ج ر عدد 
، يتضمن قيد العمليات بالعملة الصعبة، 25/12/1994، ا١تؤرخ يف 94/18النظاـ رقم  -15

 .1995/ 26/02، الصادرة يف 10ج ر عدد 
ق بالنشاطات التابعة للبنوؾ ، ا١تتعل19/11/1995، ا١تؤرخ يف 95/06النظاـ رقم  -16

 .27/12/1995، الصادرة يف 81ا١تالية، ج ر عدد  كا١تؤسسات
، يتعلق باإلعبلـ الواجب نشره من طرؼ 22/06/1996، ا١تؤرخ يف 96/02النظاـ رقم  -17

، 36الشركات كا٢تيئات اليت تلجأ عبلنية إُف االدخار عند إصدارىا قيما منقولة، ج ر عدد 
، 08/07/2004، ا١تؤرخ يف 04/01، معدؿ كمتمم بالنظاـ رقم 01/06/1997الصادرة يف 

 . 27/03/2005 ، الصادرة يف22 ج ر عدد
، يتضمن قيد العمليات ا٠تاصة باألكراؽ 08/01/1997، ا١تؤرخ يف 97/01النظاـ رقم  -18

، يتعلق 09/08، ألغي ٔتوجب النظاـ رقم 15/10/1997، الصادرة يف 68ا١تالية، ج ر عدد 
تقييم كالتسجيل احملاسيب لؤلدكات ا١تالية من طرؼ البنك كا١تؤسسات ا١تالية ج ر عدد بقواعد ال

ا١تؤرخ يف  ،03/04معدؿ كمتمم بالنظاـ رقم  ،25/01/2010، الصادرة يف 14
 .30/11/2003 ، الصادرة يف87 ، ج ر عدد18/11/2003
البنوؾ ، يتعلق بشركط إقامة شبكة 06/04/1997، ا١تؤرخ يف 97/02النظاـ رقم  -19

، ا١تعدؿ كا١تتمم بالنظاـ رقم 15/11/1997، الصادرة يف 73كا١تؤسسة ا١تالية ، ج ر عدد 
 .09/04/2003الصادرة يف  25، ج ر عدد 31/12/2002، ا١تؤرخ يف 02/05
، يتعلق بالنظاـ العاـ لبورصة القيم ا١تنقولة، ا١تؤرخ يف 97/03النظاـ رقم  -20
، معدؿ كمتمم بالنظاـ رقم 29/12/1997 ، الصادرة يف87، ج ر عدد 18/11/1997
، ا١تتعلق بالنظاـ العاـ للمؤ٘تن ا١تركزم على السندات، ج ر 18/03/2003، ا١تؤرخ يف 03/01

، ا١تؤرخ يف 12/01، معدؿ كمتمم بالنظاـ رقم 30/11/2003، الصادرة يف 73عدد 
 . 15/07/2012، الصادرة يف 41، ج ر عدد 12/01/2012
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،  يتعلق بنظاـ ضماف الودائع ا١تصرفية، 31/12/1997ا١تؤرخ يف  ،97/04النظاـ رقم  -21
  .تبدؿس، ألغي ك أ25/03/1998، الصادرة يف 17ج ر عدد 

، يتضمن إتفاقية فتح اٟتسابات بُت 25/11/1997، ا١تؤرخ يف 97/05النظاـ رقم  -22
 .29/12/1997، الصادرة يف 87الوسطاء يف عمليات البورصة كزبائنهم، ج ر عدد 

، ٭تدد قواعد حساب العمبلت اليت 15/10/1998، ا١تؤرخ يف 98/01اـ رقم النظ -23
، الصادرة يف 93ٖتصلها شركة تسيَت بورصة القيم ا١تنقولة يف عمليات البورصة، ج ر عدد 

، تتعلق بالسجبلت 03/03/1999ا١تؤرخة يف  ،99/02التعليمة رقم  ،13/12/1998
 بورصة. الواجب مسكها من طرؼ الوسطاء يف عمليات ال

، يتضمن ا١تراقبة الداخلية للبنوؾ 14/11/2002، ا١تؤرخ يف 02/03النظاـ رقم  -24
 .18/12/2002، الصادرة يف 84كا١تؤسسات ا١تالية، ج ر عدد 

، ا١تتعلق با١تسا٫تة يف رأٝتاؿ االجتماعي 18/03/2003، ا١تؤرخ يف 03/05النظاـ رقم  -25
 .30/11/3002درة يف ، الصا73للمؤ٘تن ا١تركزم على السندات، ج ر عدد 

، ا١تتعلق ٔتسك اٟتسابات كحفظ 18/03/2003، ا١تؤرخ يف 03/02النظاـ رقم  -26
 .30/11/2003، الصادرة يف 73السندات، ج ر عدد 

، يتعلق باٟتد األدىن لرأٝتاؿ البنوؾ 40/03/2004ا١تؤرخ يف  ،04/01النظاـ رقم  -27
 .28/04/2004صادرة يف ، ال27كا١تؤسسات ا١تالية العاملة يف اٞتزائر، ج ر عدد 

،  ٭تدد شركط تكوين اٟتد األدىن 04/03/2004، ا١تؤرخ يف 04/02النظاـ رقم  -28
 .28/04/2004، الصادرة يف 27لبلحتياط اإللزامي، ج ر عدد 

، يتعلق بنظاـ ضماف الودائع ا١تصرفية ج 04/03/2004، ا١تؤرخ يف 04/03النظاـ رقم  -29
 .02/06/2004، الصادرة يف 35ر عدد 

،  يتعلق باالستثمارات األجنبية، ج ر 06/06/2005، ا١تؤرخ يف 05/03ظاـ رقم الن -30
 .31/07/2005، الصادرة يف 53عدد 

، يتعلق بالوقاية من تبيض األمواؿ ك٘تويل 15/12/2005، ا١تؤرخ يف 05/05النظاـ رقم  -31
 .23/04/2006، الصادرة يف 26اإلرىاب كمكافحتهما، ج ر عدد 

، يتعلق بالقواعد ا١تطبقة على ا١تعامبلات 03/02/2007ؤرخ يف ، ا١ت07/01النظاـ رقم  -32
 .13/05/2007، الصادرة يف 31اٞتارية مع ا٠تارج كاٟتسابات بالعملة الصعبة، ج ر عدد 



 قائمة المراجع

112 
 

، يتعلق باٟتد األدىن لرأٝتاؿ البنوؾ 23/12/2008، ا١تؤرخ يف 08/04النظاـ رقم  -33
 .24/03/2008رة يف ، الصاد72عددكا١تؤسسات ا١تالية يف اٞتزائر، ج ر 

، يتعلق باٟتد األدىن لرأٝتاؿ تعاكنيات 2008يوليو21، ا١تؤرخ يف 08/02النظاـ رقم -34
 .08/03/2009، الصادرة يف 15اإلدخار كالقرض، ج ر عدد 

، يتعلق ْتسابات العملة الصعبة ا٠تاصة 17/02/2009، ا١تؤرخ يف 09/01النظاـ رقم  -35
، الصادرة يف 25 غَت ا١تقيمُت، ج ر عدد باألشخاص الطبيعيُت كاألشخاص ا١تعنويُت

29/04/2009. 
، ٭تدد القواعد العامة ا١تتعلقة بشركط 26/06/2009، ا١تؤرخ يف 09/03 النظاـ رقم -36

 .13/09/2009، الصادرة يف 53البنوؾ ا١تطبقة على العمليات ا١تصرفية، ج ر عدد 
ة بورصة القيم ، صادر عن شركة إدار 22/03/1998، ا١تؤرخ يف 98/01القرار رقم  -37

ا١تنقولة، يتضمن ٖتديد إجراءات إدخاؿ القيم ا١تنقولة يف البورصة كنشر ا١تعلومات، معدؿ 
 .22/07/1999، ا١تؤرخة يف 99/05كمتمم بالقرار رقم 

، صادر عن شركة إدارة بورصة القيم 22/03/1998 ، ا١تؤرخ يف98/02القرار رقم  -38
ة يف بورصة القيم ا١تنقولة معدؿ كمتمم بالقرار ا١تنقولة، يتضمن تنظيم كتسيَت حصص التسعَت 

 .02/10 رقم ، معدؿ كمتمم بالقرار22/07/1999 ، ا١تؤرخ،99/06رقم 
، يتضمن تأطَت سوؽ قيم ا٠تزينة يف اٟتساب 21/01/1998قرار كزير ا١تالية، ا١تؤرخ يف  -39

ؤرخ يف ، معدؿ كمتمم بالقرار ا١ت18/03/1998، الصادرة يف 15اٞتارم كسَتىا، ج ر عدد 
، ك كتطبيق لذلك صدر ا١تقرر 12/08/2001، الصادرة يف 45، ج ر عدد 22/07/2001

، ا١تتعلق بقاعة سوؽ القيم 1998، من ا١تديرية العامة للخزينة العمومية، ا١تؤرخ يف 07رقم 
 ا١تنقولة.

، صادر عن شركة إدارة بورصة القيم 22/03/1998، ا١تؤرخ يف 98/03القرار رقم  -40
، 99/07يتضمن قواعد تسوية ا١تعامبلت يف البورصة، معدؿ كمتمم بالقرار رقم ا١تنقولة، 
 .02/11، معدؿ كمتمم بالقرار رقم 22/07/1999ا١تؤرخ، 

، يتضمن قواعد تعليق أك قطع حصص 22/03/1998، ا١تؤرخ يف 98/04القرار رقم  -41
 التداكؿ كالشطب من التسعَتة الرٝتية للقيم ا١تقيدة يف البورصة.
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، احملدد لدفًت الشركط ا١تتعلق 1999فرباير  17زير الطاقة كا١تناجم، ا١تؤرخ يف قرار ك  -42
 .1999الصادرة يف 36برخص البحث عن ا١تواد ا١تعدنية كاستغبل٢تا، ج ر عدد 

القواعد العامة إلجراءات شركة   ، يتضمن22/03/1998، ا١تؤرخ يف 99/08القرار رقم  -43
 إدارة البورصة يف إطار عقد السيولة.

، يتضمن ٖتديد مبلغ مصاريف التسجيل 22/03/1998، ا١تؤرخ يف 99/09لقرار رقم ا -44
 كإلغاء التسجيل كالتسعَتة الرٝتية للقيم ا١تنقولة كمصاريف أخرل خاصة.

 ، الصادر عن كزير ا١تالية، معدؿ كمتمم بالقرار ا١تؤرخ يف09/06/1999القرار، ا١تؤرخ يف  -45
 .23/04/2000 ، الصادرة يف23، ج ر عدد 20/04/2000
 القرارات القضائية والدولية:-و
، ٣تلة ٣تلس الدكلة، 12/10/2001 ا١تؤرخ يف ،006614رقم القضية  قرار ٣تلس الدكلة -1

  .2004، لسنة 06عدد
ضد ٤تافظ بنك  ، البنك اٞتزائرم الدكِف2003أفريل  11، مؤرخ يف 012101قرار رقم  -2

 .2003 لسنة، 03اٞتزائر، ٣تلة ٣تلس الدكلة اٞتزائرم، عدد 
، بنك اٞتزائر 01/05/2003ا١تؤرخ يف  ،012101رقم القضية  قرارا  جمللس الدكلة -3

، لسنة 03ضد ٤تافظ بنك اٞتزائر كمن معو، ٣تلة ٣تلس الدكلة، عدد AIBا٠تارجي
2003. 

 النظم الداخلية:-ي
 .2007النظاـ الداخلي جمللس النواب العراقي لسنة  -1
 .2014تونسي لسنة النظاـ الداخلي جمللس الشعب ال  -2

 قائمة المراجع باللغة العربية-2
 :العامةالكتب ا-أ

أٛتد بوضياؼ، ا٢تيئات االستشارية يف اإلدارة اٞتزائرية، مؤسسة الكتاب الوطنية، اٞتزائر،  -1
1989. 

أٛتد يوسف ٤تمد علي، التظلم اإلدارم يف ضوء الفقو كالقضاء، دار اٞتامعة اٞتديدة،  -2
 .2011مصر، 
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، دكر شركات السمسرة يف بورصة األكراؽ ا١تالية )دراسة قانونية(، ٌف راشداٟتمراين صا -3
 .2004، مؤسسة البياف للطباعة كالنشر كالتوزيع، دكف ذكر بلد النشر، 1ط
 .2013اٞتزائر،  دار ىومة، تيورسي ٤تمد، الضوابط القانونية للحرية التنافسية يف اٞتزائر، -4
، لسنة 02م، ٣تلة العلـو القانونية كاإلدارية، عدد ٛتادم زكبَت، استقبللية البنك ا١تركز  -5

2005. 
ٛتداف ٤تمد الغفلى، مظاىر استقبلؿ كتوزف السلطتُت التنفيذية كالتشريعية يف الواليات  -6

 .2014، دار النهضة العربية، القاىرة 2014لسنة  1ا١تتحدة األمريكية، ط
نية ا١تعاصرة، )ضعف األداء التشريعي دانا عبد الكرًن سعيد، دكر الرب١تاف يف األنظمة الرب١تا -7

، منشورات 2013، 1كالرقايب للرب١تاف كىيمنة السلطة التنفيذية(، دراسة ٖتليلية مقارنة، ط
 اٟتليب اٟتقوقية.

زين بدر فرج الدين، السؤاؿ كوسيلة من كسائل  الرقابة الرب١تانية، دار النهضة العربية،  -8
 .1991القاىرة، 

ا١تعايَت اٟتاكمة للتشريع كقواع الصياغة  ،1الكتاب ، التشريعسرم ٤تمود صياـ، صناعة  -9
 .2015التشريعية....(، دار النهضة العربية، القاىرة، 

 .1958سليماف الطماكم، الدستور ا١تصرم كاالٖتادم، دار الفكر العريب، القاىرة،  -10
، دراسة مقارنة، دار الفكر 06اإلدارية، ط النظرية العامة للقرارات ، )ػػػػػػػػػػػػػػػػ،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ(  -11

 .1991اٞتامعي، 
، مبادئ القانوف اإلدارم، الكتاب األكؿ، دار الفكر العريب، القاىرة،  )ػػػػػػػػػػػػػػػػ،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ( -12

1977. 
شفيقة بن صاكلة، إشكالية  تنفيذا إلدارة للفرارات القضائية اإلدارية )دراسة مقارنة (،  -13
 .2012، دار ىومة، اٞتزائر، 02ط

، دار النشر دار الفكر اٞتامعي، 01عادؿ السعيد ٤تمد أبو ا٠تَت، البوليس اإلدارم، ط -14
 .2008 ،مصرللجامعات ا١تصرية، 

عادؿ الطبطاين، األسئلة الرب١تانية )نشأهتا، أنواعها، كظائفها(، دراسة تطبيقية على دكلة  -15
 .٣،1987تلة اٟتقوؽ، 1الكويت، ط
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اهلل إبراىيم ناصف، مدل توازف السلطة السياسية مع ا١تسؤكلية يف الدكلة اٟتديثة،  عبد -16
 .1981، دار النهضة العربية، القاىرة

عبد العزيز خليفة، دار الكتاب اٟتديث، األسس العامة للقرارات اإلدارية يف الفقو  -17
 .275، ص 2008كالقضاء، مصر، 

، 01صاصات اإلدارية )دراسة مقارنة(، طعبد العظيم عبد السبلـ، التفويض يف االخت -18
 .1996دار النهضة العربية، القاىرة، 

عبد الغٍت بسيوين عبد اهلل، كقف تنفيذ القرار اإلدارم يف أحكاـ القضاء اإلدارم، منشأة  -19
 ا١تعارؼ، مصر، دكف سنة النشر.

 ،قارنة (عبد اهلل بوقفة، أساليب ٦تارسة السلطة يف النظاـ السياسي اٞتزائرم ) دراسة م -20
 .2009دار ىومة، اٞتزائر،  العبلقة الوظيفية بُت الرب١تاف كا٢تيئة التنفيذية،

القانوف الدستورم كا١تؤسسات الدستورية )أساليب ٦تارسة السلطة يف )ػػػػػػػػػػػػػػػػ،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ(،  -21
١تاف كا٢تيئة التنفيذية(، دار النظاـ السياسي اٞتزائرم( دراسة مقارنة )العبلقة الوظيفية بُت الرب 

 .2009ىومة، اٞتزائر، 
)ػػػػػػػػػػػػػػػػ،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ(، النظم الدستورية للسلطة التنفيذية بُت التعسف كالقيد)دراسة مقارنة نظرية  -22

 .2010كتطبيقية الدكؿ كاٟتكومات، دار ا٢تدل عُت مليلة، اٞتزائر، 
ارية ا١تستقلة) دراسة مقارنة(، دار النهضة العربية، القاىرة، عبد اهلل حنفي، السلطات اإلد -23

2000. 
عبد اهلل ناصف، مدل توازف السلطة السياسية مع ا١تسؤكلية يف الدكؿ اٟتديثة، مطبعة  -24

 .1981جامعة القاىرة ك الكتاب اٞتامعي، 
عبد الوىاب نصر علي، شحاتة السيد شحاتة، مراجعة اٟتسابات كحوكمة الشركات يف  -25

ئة األعماؿ العربية كالدكلية ا١تعاصرة، الدار اٞتامعة، كلية التجارة، جامعة اإلسكندرية، بي
2006/2007 . 

يف  عزاكم عبد الرٛتاف، ضوابط توزيع االختصاص بُت السلطتُت التشريعية كالتنفيذية -26
 ، دار الغرب1ج)دراسة مقارنة يف ٖتديد ٣تاؿ كل من القانوف كالبلئحة(، ، النظرية العامة
 .2009كىراف ، اٞتزائر،  للنشر كالتوزيع
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)دراسة )ػػػػػػػػػػػػػػػػ،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ(، ضوابط توزيع االختصاص بُت السلطتُت التشريعية كالتنفيذية،  -27
دار الغرب ، يف النظاـ الدستورم اٞتزائرم 2جمقارنة يف ٖتديد ٣تاؿ كل من القانوف كالبلئحة(، 

 .2011ف ، اٞتزائر، كىرا للنشر كالتوزيع
، جسور للنشر 02عمار بوضياؼ، التنظيم اإلدارم يف اٞتزائر بُت النظرم كالتطبيق، ط  -28

 .2014كالتوزيع، اٞتزائر، 
 .2007، دـ ج، اٞتزائر، 04ط، القانوف اإلدارم، النشاط اإلدارم، عوابدم عمار  -29
 .1990م، ديواف ا١تطبوعات اٞتامعية، اٞتزائر، سنة القانوف اإلدار )ػػػػػػػػػػػػػػػػ،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ(،  -30
فارس ٤تمد عبد الباقي، التحقيق الرب١تاين )ٞتاف تقصي اٟتقائق( يف مصر كالواليات  -31

ا١تتحدة األمريكية كحملة عنو يف بعض الدكؿ العربية كاألجنبية األخرل،  ب د ف، القاىرة، 
1999. 

١تعايَت اٟتاكمة للتشريع كقواعد الصياغة )ا 1سرم ٤تمود صياـ، صناعة التشريع، الكتاب -32
التشريعية كا١تواءمة الوطنية مع ا١تعايَت الدكلية للقانوف الدكِف اإلنساين كمكافحة الفساد كاالٕتار 

 .2015 ،بالبشر كٛتاية البيئة (، دار النهضة العربية، القاىرة
كمراقبة عمليات  مربكؾ حسُت، ا١تدكنة النقدية اٞتزائرية) بنك اٞتزائر، ٞتنة تنظيم -33

 .2004، دار ىومة،  اٞتزائر يناير 01/2004البورصة، ا٠تزينة العمومية، التأمينات(، ط
 .٤2001تفوظ لعشب، الوجيز يف القانوف ا١تصريف اٞتزائرم، د ـ ج، اٞتزائر،  -34
35-  ، ٤تمد الصغَت بعلي، القانوف اإلدارم) التنظيم اإلدارم، النشاط اإلدارم(، دار العلـو

 .2004عنابة، 
، 01ط٤تمد فتوح ٤تمد عثماف، التفويض يف االختصاصات اإلدارية ، دراسة مقارنة،  -36

 دار ا١تنار للنشر كالتوزيع.
: تطور نظرية القانوف يف عصر ا٠تصخصة مراد بن سعيد، القانوف كالدكلة القومية -37

 . 2016، اٞتامعة األردنية، 1، عدد43كالعو١تة، دراسات، علـو الشريعة كالقانوف، اجمللد 
،  دار ا١تطبوعات اٞتامعية، 9مصطفى أبو زيد فهمي، الدستور ا١تصرم فقها كقضاء، ط -38

 .1996مصر 
مفتاح صاٌف، مطبوعة يف مقياس ا١تالية الدكلية، ؾ ح ع إ، جامعة بسكرة، السنة  -39

 .2005/2006اٞتامعية: 
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، 1الرب١تاين، ط مهند صاٌف الطراكنة، العبلقة بُت السلطتُت التنفيذية كالتشريعية يف النظاـ -40
 .2009الوراؽ للنشر كالتوزيع، األردف، 

، منشورات 1طمهند ٥تتار نوح، اإل٬تاب كالقبوؿ يف العقد اإلدارم)دراسة مقارنة(،  -41
 .2005اٟتليب اٟتقوقية، سوريا 

، ا١تنظمة 01ناصر ٤تمد الصائغ، اإلدارة العامة كاالصبلح اإلدارم يف الوطن العريب، ط -42
 .1986دارية، العربية للعلـو اإل

 يف الشركات كحوكمة اٟتسابات شحاتة، مراجعة السيد نصر عبد الوىاب على،شحاتة -43
اإلسكندرية،  ا١تعاصرة، الدار اٞتامعية، ؾ التجارة، جامعة كالدكلية العربية بيئة األعماؿ

2007/2006. 
ف ، دار رسبل2007نعماف عطاهلل ا٢تييت، تشريع القوانُت" دراسة دستورية مقارنة"، ط  -44
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ماجستَت يف القانوف العاـ، شعوة ١تياء، سلطات الضبط لقطاع احملركقات يف اٞتزائر، مذكرة  -31

 .2012/2013 :، السنة اٞتامعية01فرع التنظيم االقتصادم، ؾ ح، جامعة قسنطينة 
شيخ أعمر يسمينة، توزيع االختصاص بُت ٣تلس ا١تنافسة كسلطات الضبط القطاعية يف  -32

القانوف اٞتزائرم، مذكرة ماجستَت يف القانوف، فرع القانوف العاـ، ٗتصص القانوف العاـ 
 .2008/2009لؤلعماؿ، ؾ ح، جامعة عبد الرٛتاف مَتة ّتاية، السنة اٞتامعية: 

ا١تركز القانوف للجنة اإلشراؼ على التأمينات، مذكرة ماجستَت يف القانوف، عائشة فارح،  -33
 .2009فرع القانوف العاـ لؤلعماؿ، جامعة عبد الرٛتاف مَتة ّتاية، 

طات اإلدارية ا١تستقلة، مذكرة ماجستَت عبديش ليلة، اختصاص منح االعتماد لدل السل -34
: يف يف القانوف، فرع ٖتوالت الدكلة، ؾ ح، جامعة مولود معمرم، تيزم كزك، تاريخ ا١تناقشة

28/10/2010. 
عجركد كفاء، دكر اللجنة ا١تصرفية يف ضبط النشاط البنكي يف اٞتزائر، مذكرة ماجستَت  -35

ة منتورم قسنطينة، السنة اٞتامعية فرع القانوف ا٠تاص) قانوف ألعماؿ(، ؾ ح ، جامع
2008/2009. 

دراسة -عجبلف صباح، استقبللية البنك ا١تركزم كدكرىا يف ٖتقيق االستقرار االقتصادم -36
(، مذكرة ماجستَت يف العلـو االقتصادية، 1997/2007حلة بنك اٞتزائر خبلؿ الفًتة )

 .2007/2008ٗتصص نقود ك٘تويل، جامعة ٤تمد خيضر بسكرة، السنة اٞتامعة: 
عدة مرًن، ا١تظاىر القانونية لئلصبلح ا١تصريف يف اٞتزائر، مذكرة ماجستَت يف القانوف،  فرع  -37

 .2000/2001 السنة اٞتامعة: قانوف أعماؿ،  كلية اٟتقوؽ، بن عكنوف، جامعة اٞتزائر،
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عشاش حفيظة، سلطات الضبط االقتصادم يف اٞتزائر كاٟتوكمة، مذكرة ماجستَت يف  -38
لعاـ، ٗتصص ا٢تيئات العمومية كاٟتوكمة، ؾ ح ع س، جامعة عبد الرٛتاف مَتة ّتاية، القانوف ا

 .30/11/2014: يف تاريخ ا١تناقشة
قانة زكي، االصبلحات النقدية كا١تالية كآثارىا على اٞتهاز ا١تصريف اٞتزائرم، ماجستَت يف  -39

 :ر، السنة اٞتامعيةالعلـو االقتصادية، فرع النقود كا١تالية، ؾ ع إ ع ت، جامعة اٞتزائ
2002/2003. 

قورارم ٣تدكب، سلطات الضبط يف اجملاؿ االقتصادم) ٞتنة تنظيم كمراقبة عمليات  -40
البورصة كسلطة الضبط الربيد كا١تواصبلت، مذكرة ماجستَت، ؾ ح، جامعة تلمساف، السنة 

 .2009/2010 :اٞتامعية
تصادية يف اٞتزائر، مذكرة كايس شريف، النظاـ القانوين ألمواؿ ا١تؤسسات العمة اإلق -41

 .1992ماجستَت يف قانوف التنمية الوطنية، جامعة مولود معمرم تيزم كزك، 
، مذكرة ماجستَت يف 1997لونيس بوٚتعة، اإلنتاج التشريعي للرب١تاف اٞتزائرم منذ  -42

اٟتقوؽ، فرع الدكلة كا١تؤسسات العمومية، ؾ ح بن عكنوف، جامعة  يوسف بن خدة اٞتزائر، 
 .2005/2006اٞتامعية: السنة 

٣تامعية زىرة، كظائف الضبط االقتصادم، مذكرة ماجستَت يف إطار مدرسة الدكتوراه،  -43
، السنة اٞتامعية: 01ٗتصص الدكلة كا١تؤسسات العمومية، ؾ ح، جامعة اٞتزائر 

2013/2014. 
قتصادية، ، مذكرة ماجستَت يف العلـو اال-كاقع كأفاؽ -مراد راْتي، اٞتهاز ا١تصريف اٞتزائرم -44

 .2002فرع التسيَت، ؾ ع إ ك ع ت، جامعة اٞتزائر، 
، (دراسة حالة الديواف الوطٍت ا١تهٍت للحليب كمشتقاتو )مركاف فوزية، كظائف الضبط -45

مذكرة ماجستَت يف إطار مدرسة الدكتوراه، ٗتصص دكلة كمؤسسات، ؾ ح، جامعة اٞتزائر 
 .2013/2014، السنة اٞتامعية: 01
لس النقد كالقرض، مذكرة ماجستَت يف القانوف، فرع قانوف األعماؿ، ؾ ٣ت ،مغريب رضواف -46

 .2004: جواف يف ح ع إ، جامعة بن عكنوف، اٞتزائر، تاريخ ا١تناقشة
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ناجم شريفة، ٛتاية ا١تواد الصيدالنية بقوانُت ا١تلكية الصناعية يف ظل التشريعات الوطنية  -47
 :، ؾ ح، جامعة اٞتزائر، نوقشت يفمذكرة ماجستَت يف القانوف، كاالتفاقيات الدكلية

22/04/2009. 
، مذكرة 03/03كاألمر  95/06ناصر نبيل، ا١تركز القانوين جمللس ا١تنافسة بُت األمر رقم  -48

 .2004ماجستَت يف القانوف، فرع قانوف أعماؿ، ؾ ح، جامعة مولود معمرم، تيزم كزك، 
ية كالبلسلكية، مذكرة نشادم عائشة، إعادة ىيكلة قطاع الربيد كا١تواصبلت السلك -49

 .2004/2005ماجستَت يف اٟتقوؽ، فرع إدارة كمالية، ؾ ح، جامعة اٞتزائر، السنة اٞتامعية: 
كليد بوٚتلُت، سلطات الضبط االقتصادم يف القانوف اٞتزائر، مذكرة ماجستَت يف اٟتقوؽ،  -50

 .2006/2007: فرع الدكلة كا١تؤسسات العمومية،  ؾ ح ع إ، جامعة اٞتزائر، السنة اٞتامعية
ٮتلف عبد الرزاؽ، اإلستثمار يف بورصة القيم ا١تنقولة: دراسة لواقع البورصات العربية  -51

كآفاقها ا١تستقبلية، مذكرة ماجستَت يف العلـو االقتصادية، ٗتصص نقود كمالية، ؾ ع إ ك ع 
 .2001ت، جامعة اٞتزائر، 

 المجالت:
، اٞتزائر 1 الثبات كالتغيَت، ٣تلة اإلدارة، العددإدريس بوكرا، ا١تراجعة الدستورية يف اٞتزائر بُت -1

1998. 
أسامة عبد الرٛتاف، البَتكقراطية النفطية كمعضلة التنمية، مدخل إُف دراسة إدارة التنمية يف دكؿ  -2

 .1982اٞتزيرة العربية ا١تنتجة للنفط، اجمللس الوطٍت للثقافة كالفنوف كاألدب، الكويت، 
نوؾ العمومية عن طريق بورصة القيم ا١تنقولة"، ٣تلة العلـو آيت منصور كماؿ، "خصخصة الب -3

 .02/2005القانونية كاإلدارية، عدد 
األمُت شريط، عن حقيقة ككاقع ا١تسؤكلية السياسية يف أنظمة اٟتكم ا١تقارنة ، ٣تلة الفكر  -4

 .2003، جواف 03العددالرب١تاين، نشريات ٣تلس األمة، 
 ،٣تلة"يف الدكلة العامة السلطات بُت كمكاهنا اريةاإلد السلطة "الصبحي، مصطفى السيد -5

جويلية  اإلدارية،العدد األكؿ، للعلـو الدكِف للمعهد ا١تصرية الشعبة عن صادرة اإلدارية، العلـو
1985. 

 .2005، اٞتزائر ، 04ا١تهدم ناصر، اإلصبلحات ا١تالية يف اٞتزائر، ٣تلة أفاؽ، عدد  -6
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قلة يف اجملاؿ ا١تصريف كجو جديد لدكر الدكلة، ٣تلة اإلدارة، بلطرش مٌت، السلطات اإلدارية ا١تست -7
 .2002، لسنة 02 اٞتزائر، عدد

بن دعية عبد اهلل، التجربة اٞتزائرية يف اإلصبلحات االقتصادية، مركز دراسات الوحدة العربية،  -8
 .1999، لبناف 1العدد

قوؽ كالعلـو اإلنسانية، عدد ٣تلة اٟت ،بن رمضاف عبد الكرًن، ابراـ العقد اإلدارم اإللكًتكين -9
   .، جامعة زياف عاشور باٞتلفة2015، اجمللد الثاين، جواف 23

بن لطرش مٌت، السلطات اإلدارية ا١تستقلة الفاصلة يف اجملاؿ ا١تصريف: كجو جديد لدكر  -10
 .2002، اٞتزائر، 24الدكلة، ٣تلة إدارة، عدد 

ا١تستقلة" النموذج الفرنسي"، ٣تلة خرشي إ٢تاـ، ٘تكُت اٟتقوؽ يف ظل السلطات اإلدارية  -11
 .09/2010دراسات قانونية، عدد 

 ، "دكر التوصيات كاآلراء" يف تفعيل تدخبلت السلطات اإلدارية ا١تستقلة)ػػػػػػػػػػػػػػػػ،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ(،  -12
   .236إُف  227ص، من 2014، جواف 18/2014ة، عدد ٣تلة العلـو االجتماعي

اؿ عبد الكرًن، الرقابة ا١تالية ا١تستقلة يف التشريع العراقي، ٣تلة الرافدين سهاد عبد اٞتم -13
 ، ؾ ح، جامعة ا١توصل.16، السنة 51، عدد 14للحقوؽ، اجمللد 

سليماين السعيد، النظاـ العاـ كهدؼ قيد على نشاط الضبط اإلدارم، اجمللة اٞتزائرية للعلـو  -14
،  03عددصدر عن كلية اٟتقوؽ، جامعة اٞتزائر، القانونية كاالقتصادية كالسياسية، دكرية ت

 .2012سبتمرب 
، 08/09عادؿ مستارم، دعول إيقاؼ القرارات اإلدارية " الشركط كاآلثار " يف ظل قانوف  -15

، ؾ ح ع س، قسم الكفاءة ا١تهنية للمحاماة،  جامعة ٤تمد ٣07تلة ا١تنتدل القانوين، عدد 
 خيضر بسكرة.

ضاء اإلدارم ١تشركعية عمل السلطات اإلدارية ا١تستقلة: حالة عبد اٟتق قرٯتس، مراقبة الق -16
، ٣تلة 08/05/2003، الصادر يف ٣2138تلس النقد كالقرض، تعليق على القرار رقم 

 .2006، مارس 03االجتهاد القضائي، عدد 
 عمار عوابدم، دكر الرقابة الرب١تانية يف ترقية حقوؽ ا١تواطن كاإلنساف، ٣تلة الفكر الرب١تاين، -17

 ، اٞتزائر.2002،  ديسمرب 1عدد
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عيساكم عز الدين، ا١تكانة الدستورية للهيئات اإلدارية ا١تستقلة مآؿ الفصل بُت السلطات،  -18
، ٥ترب أثر االجتهاد القضائي على حركة التشريع، جامعة ٣4تلة االجتهاد القضائي، العدد 

 .٤2008تمد خيضر بسكرة، 
، جامعة ٤تمد خيضر 3ػػػػػػػ(، العقد كوسيلة لضبط السوؽ، ٣تلة الفكر، عدد)ػػػػػػػػػػػػػػػػ،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -19

 بسكرة، بدكف سنة النشر.
ؾ وين، نالقا للبحث األكادٯتية اجمللة ، ا١تياه مرفق ٪توذج ، العامة ا١ترافق ضبط)ػػػػػػػػػػػػػػػػ،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ(،  -20

 .2010لسنة ، 12ّتاية، عدد  مَتة الرٛتاف عبد جامعة ح
قاشي عبلؿ، رقابة البنك ا١تركزم على البنوؾ التجارية يف القانوف اٞتزائرم، ٣تلة العلـو  -21

 .2005، لسنة 04القانونية كاإلدارية، عدد 
 .2001لسنة  ،01السلطات اإلدارية ا١تستقلة، ٣تلة إدارة، عدد  ،لباد ناصر -22
لبحوث اإلدارية، جامعة الدكؿ ٤تمد عبد الرٛتاف، دكر االستشاريُت يف التنظيم، مركز ا -23

 .1978، لسنة 1العربية، سلسلة ا١تلفات العلمية، عدد 
، ٤03تمد عبد احملسن ا١تقاطع، االستجواب الرب١تاين للوزارة يف الكويت، ٣تلة اٟتقوؽ، عدد  -24

 ، جامعة الكويت.2002لسنة 
لدستور، من ا 124مراد بدراف، االختصاص التشريعي لرئيس اٞتمهورية ٔتقتضى ا١تادة  -25

 .2000، اٞتزائر 02العددالنظاـ القانوين لؤلكامر، ٣تلة ا١تدرسة الوطنية لئلدارة، 
دراسات كأْتاث دكرية علمية  مراد بن سعيد، االٕتاىات ا١تعاصرة ١تفهـو الضبط القانوين، -26

 .2013جواف  ،11عدد ، السنة ا٠تامسة ،دكلية ٤تكمة ربع سنوية
القانوف كالدكلة القومية: تطور نظرية القانوف يف عصر ا٠تصخصة كالعو١تة، ػػػػػػػػػػػػػ(، )ػػػػػػػػػػػػػػػػ،ػػػػػػػػػػػػػ -27

 .2016، اٞتامعة األردنية، 1، عدد43دراسات، علـو الشريعة كالقانوف، اجمللد 
منصور داكد، الرقابة القضائية على منازعات شرعية قرارات سلطات ضبط النشاط  -28

 .، ـ ع ؽ إ ، ا١تركز اٞتامعي تسمسيلت2016، لسنة 12االقتصادم، ٣تلة ا١تفكر، عدد 
، 01هناؿ سرحاف، مركة عبد ا١تعطي كمن معهم، مفهـو اٟتكم الراشد كأركانو، القسم  -29

اٟتكومة ا١تنفتحة...مفهـو جيد حوؿ اٟتكم الراشد، تقرير معلومايت شهرية، ٣تلس الوزراء 
 .2011، أغسطس 05نة ، الس56ا١تصرم مركز ا١تعلومات كاٗتاذ القرار،  عدد 
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 المداخالت:
آية كازك زاينة، مداخلة حوؿ "دراسة نقدية يف سلطات الضبط ا١تستقلة: يف شرعية سلطات  -1

ا١تلتقى الوطٍت حوؿ سلطات الضبط ا١تستقلة يف اجملاؿ االقتصادم الضبط االقتصادم"، 
عبد الرٛتاف مَتة  ،  كلية اٟتقوؽ كالعلـو االقتصادية، جامعة2007مام 23/24كا١تاِف، أياـ 

 ّتاية.
العيد عاشورم، مداخلة حوؿ األسئلة الشفوية كالكتابية يف النظاـ القانوين اٞتزائرم، ندكة  -2

حوؿ السؤاؿ الشفوم كالكتابة كآلية من آليات الرقابة الرب١تانية، دكرية ملتقى ا١تؤسسات 
 .2006، ديسمرب 03الصادرة عن كزارة العبلقات مع الرب١تاف، عدد 

ٟتسن ا٢توارم، التنمية من خبلؿ اٟتكم الراشد ك٤تاربة الفساد، ا١تلتقى الوطٍت حوؿ بن  -3
، ا١تركز اٞتامعي ٜتيس 2006ديسمرب  03/04االصبلح اإلدارم كالتنمية االقتصادية يومي 

 .مليانة
راشدم سعيدة، مفهـو السلطات اإلدارية ا١تستقلة، أعماؿ ا١تلتقى الوطٍت حوؿ سلطات  -4

 .2007، ؾ ح ، جامعة ّتاية، 23/24ة يف اجملاؿ ا١تاِف ك االقتصادم،أياـ الضبط ا١تستقل
رميدم عبد الوىاب كٝتام علي، اٟتكمانية اٞتيدة كمكافحة الفساد أداتاف ألجل التنمية  -5

يف الدكؿ النامية ا١تلتقى الوطٍت األكؿ حوؿ اإلصبلح اإلدارم كالتنمية االقتصادية، ا١تركز 
 .2006 ديسمرب 03/04ومي اٞتامعي ٜتيس مليانة، ي

زاينة آيت كازك،  دراسة نقدية يف سلطات الضبط االقتصادم) يف شرعية سلطات الضبط  -6
االقتصادم(، أعماؿ ا١تلتقى الوطٍت حوؿ سلطات الضبط ا١تستقلة يف اجملاؿ ا١تاِف ك 

 .2007، ؾ ح، جامعة ّتاية، 23/24االقتصادم،أياـ 
م )السلطات اإلدارية ا١تستقلة (، ا١تلتقى الوطٍت زكاٯتية رشيد، أدكات الضبط االقتصاد -7

السابع حوؿ ضبط النشاط االقتصادم يف اٞتزائر بُت التشريع كا١تمارسة، يومي 
 ، ؾ ح ع س، جامعة سعيدة.2013ديسمرب10ك09
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 ملخص األطروحة:

شهدت كثَت من الدكؿ كمن بينها اٞتزائر حركية متسارعة يف ٣تاؿ ٖتوالت الدكلة يف       
ا١تيادين االقتصادية كا١تالية بإتاه الدكلة الضابطة، كالذم  برز معو مؤشر ٖتوالت مهمة يف 

ده إُف التطور اٟتاصل يف كظائف الدكلة فيما يتعلق ٔتسألة تنظيم ىذه اجملاالت، كالذم مر 
العبلقة بُت التشريع ٔتعناه الواسع كاالقتصاد، أين أصبحت كاسعة جدا منذ أصبحت  الدكلة 

اقتصاد السوؽ ال يعٍت غياب القانوف كترؾ السوؽ يعمل  إذ أفتتدخل كثَتا يف ىذه اجملاالت،  
بأدكاتو لدل فإف ىذا  لوحده دكف ضوابط, كوف االقتصاد ُكلد مع القانوف الذم ٬تب أف يؤطره

االرتباط الوثيق بينهما يلـز خلق كحدة جديدة يف القانوف تعٍت بالضبط االقتصادم، كبذلك 
مشاركة كظائف الدكلة مسا٫تة ك الضبط االقتصادم من أجل ٣تاؿ أنشئت سلطات 

كفق  الكبلسيكية تنظم ٣تاؿ الضبط االقتصادم كوظيفة مستحدثة للدكلة لتنظيمو كتأطَته
من أجل االستجابة للحركية االقتصادية   يف توزيع ىذا االختصاص بُت ىذه السلطات ضوابط

 .كلقواعد اٟتوكمة كٖتقيق فاعلية تدخبلت الدكلة يف ىذا اجملاؿ
، ٣تاؿ الضبط االقتصادم، تنظيم، كظائف الدكلة، ٖتوالت الدكلةالكلمات المفتاحية:

 .ضوابط
Résumé de la thèse:  

De nombreux pays, permet de ces pays l’Algérie y a comprit la 

mobilité accélérée changements dans les domaines économique et financier 

vers l'État de la régulation, qui a vu le jour avec des changements 

importants dans les fonctions de l'État en ce qui concerne la situation de 

l'organisation de ces domaines , qui est due à l'évolution de la relation entre 

la législation dans un sens large et l'économie, où est devenu très large 

depuis que l'État intervient trop dans ces domaines, comme l'économie de 

marché ne signifie pas l'absence de droit, et laissé le travailler  seul, sans 

normalisations, que l'économie est née avec la loi, qui doit encadré ses 

outils ;qui ont  liés étroitement  entre eux  ont besoin de créer une nouvelle 

unité dans le droit. signifie exactement la régulation économique, et donc 

dans la domaine des autorités de la régulation économique, établi pour la 

contribution et la participation des fonctions classiques de l'État pour le 

règlement de ce  domaine  en fonction de l'état pour l’organisé  et l’encadré 

conformément à des nouvelles normalisations dans la distribution de cette 

spécialité entre ces autorités afin de répondre à la mobilité économique et 



 

 
 

d'atteindre l'efficacité des interventions de l'État dans ce domaine et les 

règles de Gouvernance. 

Mots clés: 

Régulation économique, Organisation, Fonctions de l'État, Transformations 

de l'État, normalisations. 

 


