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 ملخص:

اؿ االقتصػادم كآػارل املػعرفت اِزائر مطلع تسػعينات القػرف آاضػي مػيبلد سػلطات ضػب  يف        
يف إطػػار آنافسػػة اّػػرة، نتيجػػة لواجػػع الدكلػػة علػػى  االقتصػػاديةسػػند إليهػػا اإلشػػراؼ علػػى القطاعػػات أ

 سػلطة إنشػاء ؽ منهػالضػب  السػو  االختصاصػاتٌلة من  آشرع ٔا ٘ارسة النشاط االقتصادم، كأقر
 تنظيمػػػات، شػػكل يف االقتصػػادية ألنشػػػطتها آنظمػػة  -كالتجريػػد بالعموميػػػة يتػػاز – القانونيػػة القواعػػد
 لكػػن األكؿ، كالػػوزير اِمهوريػػة رئػػيس سػػيما التنفيذيػػة للسػػلطة أصػػيبلن  اختصاصػػا األصػػل يف يعػػد الػػذم
 اسػػػػتجابة التنظػػػػيم اختصػػػػاص ٔػػػػا مػػػػنح هبػػػػا آخػػػػت  للقطػػػػاع آسػػػػتقلة السػػػػلطات تلػػػػ  لقػػػػرب نتيجػػػػة

 العامػة السػلطة لػمظهر ثانية جهة كمن جهة، من كآركنة السرعة تتطلب اليت االقتصادية للمستجدات
حبػيس العراقيػل الػيت تقػ  سناد ىذا االختصاص ٔػا إكمع ذل  يبقى  ،السلطات تل  بو تتمتع الذم

 .حاجزا أماـ تكريسو الفعلي

 قانونية؛ اختصاص تنظيمي. قاعدة االقتصادم؛ سلطة الضب  الكلمات المفتاحية:

Abstract: 

       Algeria knew at the beginning of the last century, the birth of control 

authorities in the economic and financial field, which was assigned to 

supervise economic sectors within the framework of free competition due 

to the state’s decline in the practice of economic activity. The legislator 

approved a set of specializations to control the market, including the 

authority to establish legal rules - characterized by generalization and 

abstraction - The organization for its economic activities in the form of 

organizations, which was originally an inherent jurisdiction of the authority 

of In particular, the President and Prime Minister. However, as a result of 

the proximity of those independent authorities to the concerned sector, it 

was granted the responsibility of the organization in response to economic 

developments that require speed and flexibility on the one hand, and due to 

the authority appearance that these authorities hold. However, the 

attribution of this competence to them remains trapped in obstacles that 

stands in front of their actual dedication. 

Key words: economic control authority; legal rule; regulatory jurisdiction. 
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 لموضوع:مدخل إلى ا

بعد استقبلؿ اِزائر قامت الدكلة بتنظيم النشاط االقتصادم كأصدرت  العديػد مػن النصػوص         
حتكػػار الدكلػػة ىا مبػػادئ االشػػواكية القػػائم علػػى إغلػػب قواعػػدونيػػة كالتنظيميػػة الػػيت كانػػت ومػػل أالقان

 القطػاع اْػاص، ىػذا علػىت تفاضػلية للقطػاع العػاـ متيػازاجوانبػو ننحهػا إ كػل علػى للسوؽ كسػيطراا
كمػػا  6431كانػػت نتائجػػو كخيمػػة علػػى االقتصػػاد سػػيما بعػػد االزمػػة آاليػػة لسػػنة  خلياالتػػد األسػػلوب

 عرفتو من احداث بعدىا.

مػػع التوجػػو الليػػ ارل  النظػػر يف منظومتهػػا القانونيػػة االقتصػػادية لتتػػ قلم ذل إعػػادةالدكلػػة إ اضػػطرت        
، لتنظيم اّيػاة االقتصػادية أساسيمبدأ آنافسة اّرة كمبدأ ، القائم على 6434جاء هبا دستور اليت 
للقطػاع تحريػر النشػاط االقتصػادم ب التسػيري اإلدارم آركػزم للسػوؽالتنظػيم آباشػر ك  عن فكػرة كىلت
حػل ضػب  االقتصػادم كالبسػلطات  تعػرؼالذم تشرؼ على ضبطو كيانات مستقلة جديدة  اْاص،

 بديل النسحاب الدكلة.

 عػػػناِزائػػػر ىتلػػػ   يف الدكلػػػة مؤسسػػػات مػػػن جديػػػدة فئػػػة االقتصػػػادم الضػػػب  سػػػلطات تعػػػد        
ىضع للرقابة الرئاسية كللرقابة كال  ، األجهزة االستشارية تتمتع بنوع من االستقبللية العضوية كالوظيفية

حيػػا اف  طابعهػػا، كػػاف القتصػػادية مهمػػاا النشػػاطات ٌيػػع يف الضػػب  نػػي  ٔػػا مهمػػةأ ذإالوصػػائية، 
سػنة  آصػرفية كاللجنػة كالقػرضٕلس النقد نشاء بإالقطاع آارل  على ذل الوكيزآشرع بادر يف البداية إ

 ،6441، ٕلس آنافسة سنة 6441يف  كمراقبتها، مث أنشئت ِنة تنظيم عمليات البورصة 6441
  .األخرلذل غريه من القطاعات االقتصادية لينسحب إ

داريػػة ىػػذه أيئػػات ٕموعػػة مػػن االختصاصػػات سػػواء منهػػا اإل ٓشػػرع امػػنح عػػبلكة علػػى ذلػػ  ك        
ؽ أك االختصاصػات الردعيػة يف حػاؿ إنتهػاؾ القواعػد آعمػوؿ هبػا، متمثلة يف الرقابػة علػى دخػوؿ السػو 

خػبلؿ كضػع قواعػد قر ٔا بتنظيم بعض القطاعات من ا تنظيميا، حيا أيضا اختصاصإال أنو منحها أ
 قانونية تؤطر ىذا املاؿ.

ف القواعػػد القانونيػػة الػػيت تضػػعها سػػلطات الضػػب  االقتصػػادم باعتبػػاره موضػػوع دراسػػتنا كػػاف إك        
ال مػا يتعلػب بوصػ  كوديػد التدخل يف تنظيم النشاط االقتصػادم إنتيجة فكرة تراجع دكر الدكلة عن 
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جعها ال يعػين ا، كتر 1عد اللعبة" باسم النظاـ االقتصادم اِديداّد األدسل من آعايري اليت تشكل "قوا
القتصػػػػادية يف يػػػػد سػػػػلطة تنػػػػازؿ هنػػػػائي عػػػػن تنظػػػػيم النشػػػػاط كىليهػػػػا عػػػػن القطاعػػػػات اك ىليهػػػػا الكلػػػػي 
ياديػػػة اّا االمػػػر يتطلػػػب ضػػػب  السػػػوؽ كفػػػب ضػػػواب  كمعػػػايري أساسػػػية تتعلػػػب بالشػػػفافية ك مسػػػتقلة، كإٜػػػ

 ال بتوفري ضمانات تقدمها الدكلة.   إكال يتحقب ذل رية،الفعالية تتوالىا ىذه األخك 

طػػػابع الضػػػب  االقتصػػػادم يػػػارس سػػػلطة كضػػػع القواعػػػد القانونيػػػة ذات الف سػػػلطات أاّقيقيػػػة        
ف االختصاص التنظيمي تشرؼ عليو نقتضى القوانني اليت أنش اا، كاألصل أتنظيمي يف القطاع الذم 

لػػػوزير األكؿ فهػػػو آكلػػػ  بتنفيػػػذ التطبيقػػػي ل ئػػػيس اِمهوريػػػة كاملػػػاؿٖصػػػور النطػػػاؽ دسػػػتوريا يف يػػػد ر 
السػػػلطة التنظيميػػػة  دسػػػوةكبالتػػػارل إسػػػتبعاد فكػػػرة القػػػوانني كحسػػػن سػػػري اإلدارات العموميػػػة يف الػػػببلد، 

الفقهػػػاء كالبػػػاحثني ٖػػػل جػػػدؿ فقهػػػي لػػػدل  كإف كانػػػت ىػػػذه الوضػػػعية  ،لسػػػطات الضػػػب  االقتصػػػادم
ضركرة كاقعية  الضب  االقتصادممنح السلطة التنظيمية للسلطات  فمفادىا أ نا نق  أماـ حقيقةنإالأ

 يف سػػػلطتني آختصػػػتني " االختصػػػاص التنظيمػػػي سػػػيما كأف آشػػػرع حصػػػر أكثػػػر منهػػػا مطلبػػػا دسػػػتوريا
نة تنظيم عمليات البورصة   كمراقبتها دكف باقي السلطات."القطاع آارل ٕلس النقد كالقرض ِك

 أىمية الدراسة: 

السلطة  ىم ٕاالت القانوف يتمثل يفىذا البحا يف أنو يعاجل ٕاال من أ دراسة أٝية تتجلى        
التنظيميػػػػة الػػػػيت   االعػػػػواؼ هبػػػػا لػػػػبعض سػػػػلطات الضػػػػب  االقتصػػػػادم بسػػػػن قواعػػػػد تنظيميػػػػة حػػػػوؿ 

اكلػة اقتصػادية صػبلحاتإ القطاعات اليت تشرؼ عليها سػيما بعػد قيػاـ الدكلػة بفػتح كرشػة  عمػيمت ٖك
تعػػػػديبلت الدسػػػػتورية الػػػػيت تقػػػػر  ريػػػػة الالقطاعػػػػات االقتصػػػػادية كآاليػػػػة يف ظػػػػل  كػػػػل علػػػػى آنافسػػػػة

 االستثمار كمنع االحتكار كآنافسة غري النزيهة.

                                                                 
1
 - "L'Etat n'intervient plus pour régenter l'activité économique, l'orienter, l'encadrer, la 

contrôler au moyen de réglementations tatillonnes et détaillées. Il n'intervient plus que pour 

édicter des normes minimales qui constituent les « règles du jeu » et ce, au nom du nouvel 

ordre public économique." 

 - ZOUAÏMIA Rachid, Les autorités de régulation indépendantes face aux exigences de la 

gouvernance, Editions Belkeise, Alger, 2013, p. 14. 
 
. 
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ضب  االقتصادم السلطة التنظيمية اليت ىت  هبا سلطات الكما تنبع قيمة البحا من كوف          
 تاركػان شػراؼ علػى آشػهد االقتصػادم، مػن اإل -لطة التنفيذيػة السػ –دكلة نسحاب الت نتيجة إجاء
 فراد كحرياام.مقررة ٔا قانونا ٍاية ّقوؽ األضب  السوؽ كفب آليات للسلطات آستقلة املاؿ 

كمػػن جهػػة أخػػرل تكمػػن أٝيػػة البحػػا يف كونػػو يسػػل  الضػػوء علػػى فئػػة جديػػدة مػػن ومػػل          
لسػػػلطات اال ىضػػػع ألحػػدل  الػػيت  لوفػػة ىتلػػػ  عػػن تلػػػ  التقليديػػةم أيئػػات اإلداريػػة آسػػػتقلة غػػري

لفعالية مهمػة  صبلحيات كالوظائ  وقيقان ال، يف ما منحها آشرع ٌلة من أك كصائيان  الثبلث رئاسيان 
 الضب  الذم أنشئت من أجلو.  

 :ىداؼ الدراسةأ

ذل التعمب يف مس لة ية يقودنا إ كضع القواعد القانونضب  االقتصادم يفالف البحا يف سلطة إ      
تنظيم السوؽ لسلطات ضب  مستقلة يف قتصادم يف ظل ىلي الدكلة عن تنظيم ٕاؿ الضب  اال

مل الوحيد تعت  آتعا ك بعد أف كانت الدكلة متدخلة يف مرحلة النظاـ االشواكي ،االقتصادم املاؿ
عداد قواعد تنظيمية ، كتتوذل بنفسها إتنميةتسيري االقتصاد وقيقا للالقادر على القيادة بتوجيو ك 

لضب  السوؽ اذل دكلة ضابطة يف مرحلة النظاـ اللي ارل بالتنازؿ ىذا االختصاص لسلطات ٕاؿ 
  .الضب  االقتصادم ٓمارسة ىذه الوظيفة

تل         كمن جانب آخر وديد آفاىيم كالتفسريات كآواق  اليت استقر عليها الفقو كالقضاء ٗك
وديد قتصادم، ك النظم القانونية حوؿ مس لة تكريس االختصاص التنظيمي لسلطات الضب  اال

مدل ارتباط االختصاص التنظيمي ك اإلطار القانوشل كالدستورم إلسناد ىذه الوظيفة لتل  السلطات، 
 ه األخرية عضويا ككظيفيا. ستقبللية ىذلسلطات الضب  االقتصادم با

ذل آليات كضواب  ٘ارسة سلطات الضب  االقتصادم مة للدراسة التطرؽ إاألىداؼ العا كمن       
ِهات آخولة ايف كضع القواعد القانونية آنظمة للسوؽ، من خبلؿ تبياف نطاؽ ٘ارستو كوديد 

ناحية آوضوعية كاالجرائية كالقيود الشكلية اليت فرضتها النصوص آنظمة البوضعو، سواء من 
سائل الرقابية اليت فرضها القانوف على األنظمة اليت آذل جانب تبياف قتصادم، إلسلطات الضب  اال
 تضعها تل  أيئات.
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 أسباب اختيار الموضوع:

 ختبلفػولعل من األسباب الرئيسية الختيارنا ىذا آوضوع ىو حداثػة موضػوع الضػب  االقتصػادم كا      
 ٔػػػا كمػػػنح التنفيذيػػػة، السػػػلطة عػػػن سػػػتقبلليةاإل مػػػن بنػػػوع تمتػػػعي باعتبػػػاره التقليديػػػة، اإلداريػػػة أيئػػػات عػػػن

ردة كملزمة  عامة التنظيمية القواعد كضع ختصاصبينهم ا كمن قطاعو، حسب كبلن  عدة اختصاصات ٕك
غػػري آرتبطػػة هبػػذا االختصػػاص  ذل ٌيػػع اِزئيػػاتإ التطػػرؽ سػػنحاكؿ يف ىػػذا الصػػدد علػػى آخػػاطبني هبػػا،

 .جوانبو ٗتل  يف لتعمبكا آ لوؼ يف القواعد العامة

ٓػارل كالقواعػد الػيت طبيعػة سػلطات الضػب  يف ٕػارل االقتصػادم كا علىلتعرؼ لكما كانت لنا رغبة        
أمػاـ ىػذا التنػوع الكمػي كالنػوعي  يف السػاحة االقتصػادية تداكلػةآقػرارات ال تضعها كمدل إلزاميتها سػيما 

مػػن القيػػود آفركضػػة  يػػـو مػػع وػػرر القطاعػػات االقتصػػاديةالػػيت تتزايػػد يومػػا بعػػد  ة كلسػػلطات االقتصػػاديل
 عليها.

  إشكالية البحث:

نظػػرا ألٝيػػة م يف ٕػػاؿ كضػػع القواعػػد القانونيػػة ك ضػػب  االقتصػػادالمػػن أجػػل توضػػيح دكر سػػلطات 
 الدراسة كالدكافع احمليطة هبا كمن أجل وقيب األىداؼ آرجوة ي خذنا البحا لطرح اإلشكالية التالية:

مػػػػنط سػػػػلطات الضػػػػبط كفػػػػ  فػػػػي ف المشػػػػرع الجزائػػػػرم أم مػػػػدل يمكػػػػن القػػػػوؿ أإلػػػػى 
قتصػػػادم الجديػػػد تنظيميػػة إسػػػتجابة للػػدكر االالانونيػػػة قالقواعػػػد الختصػػػاص كضػػع قتصػػادم ااال

 للدكلة؟
إف ىذه اإلشكالية اليت نؤسس عليهػا دراسػتنا تنػدرج وتهػا ٕموعػة مػن التسػاؤالت الفرعيػة آتمثلػة 

 أساسا يف:
 طبيعة القواعد التنظيمية الذم تضعها سلطات الضب  االقتصادم؟ىي  ما -
اسػػتقبللية  كمػػا ضػػمانات االقتصػػادم. الضػػب  ٔيئػػات التنظيمػػي سػػناد االختصػػاصإ دسػػتورية مػػدل مػػا -

 ٘ارستها؟
ذل أم حػػػػد تتمتػػػػع سػػػػلطات الضػػػػب  االقتصػػػػادم يف كضػػػػع القواعػػػػد القانونيػػػػة؟ كبػػػػ م شػػػػكل يػػػػارس إ -

 القانونية؟كتساىم يف سن القواعد 
 الضب  االقتصادم؟ سلطاتالقواعد التنظيمية اليت تضعها  آفركضة على الرقابة آليات ما ىي حدكد -
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 الدراسات السابقة: 
 ىم الدراسات السابقة اليت تطرقت ٔذا املاؿ:سنحاكؿ عرض أ

: بعنػػػػواف خرشػػػػي آوسػػػػومة اّقػػػػوؽ الباحثػػػػة إٔػػػػاـ يف العلػػػػـو دكتػػػػوراه شػػػػهادة لنيػػػػل أطركحػػػػة مقدمػػػػة -
 اّقػػوؽ، قسػػم السياسػػية، كالعلػػـو اّقػػوؽ كليػػة الضػػابطة، الدكلػػة ظػػل يف آسػػتقلة اإلداريػػة السػػلطات
 خػػبلؿ مػػن آوضػػوع الدراسػػة ىػػذه تناكلػػت كقػػد. 2161 جػػواف 3 آناقشػػة تػػاري  ،2 سػػطي  جامعػػة
 يف كآؤسسػػػايت وشلالقػػػان النظػػػاـ مواجهػػػة يف آسػػػتقلة اإلداريػػػة السػػػلطات نشػػػركعية يتعلػػػب األكؿ: بػػػابني
 كتنػػػػػوع تعػػػػػدد ظػػػػػل يف آسػػػػػتقلة اإلداريػػػػػة السػػػػػلطات تػػػػػدخل عنػػػػػواف وػػػػػت جػػػػػاء الثػػػػػاشل بينمػػػػػا الدكلػػػػػة،

شارت ملموع الصبلحيات الػيت مكنػت منهػا كيف ىذا الصدد أ ".كالفعالية آشركعية بني" الصبلحيات
لصػػبلحيات آرنػػة آتعلقػػة لفرديػػة كاىػػذه أيئػػات كآتمثلػػة يف الصػػبلحيات التقريريػػة نػػا فيهػػا التنظيميػػة كا

صػػػػبلحيات أخػػػػرل كصػػػػبلحية التنازعيػػػػة دكف بسػػػلطة إصػػػػدار التوصػػػػيات كااراء، إال أهنػػػػا تطرقػػػت إذل 
 اْصوصػػػيات إبػػػراز علػػػى رتكػػػزتاسػػػتها إبلختصػػػاص التنظيمػػػي ، فدر لِوانػػػب األخػػػرل االتفصػػػيل يف 

 مػن اسػتجد مػا بالدراسة تتناكؿ دل كما لية،كالفعا آشركعية جانيب من السلطات ىذه ييز اليت احملورية
 التعػػػديل بػػػو جػػػاء مػػػا ككػػػذل  2161 سػػػنة بعػػػد التنظيميػػػة النصػػػوص كبعػػػض مسػػػتقلة إداريػػػة سػػػلطات
 .2161 لسنة اِزائرم الدستورم

اّقوؽ الباحا عبد الكرصل بن رمضاف، كليػة اّقػوؽ  يف العلـو دكتوراه شهادة لنيل أطركحة مقدمة -
"ضواب  توزيع االختصاص يف تنظػيم : آوسومة بعنواف 2162ي  آناقشة ديسم  جامعة غرداية، تار 

 سػػػاٝاتن األكؿ: بػػػابني خػػػبلؿ مػػػن آوضػػػوع الدراسػػػة ىػػػذه تناكلػػػت ٕػػػاؿ الضػػػب  االقتصػػػادم". كقػػػد
 الثػاشل بينمػا االقتصػادم،سلطات الضب  االقتصادم سلطات الدكلة الكبلسيكية تنظيم ٕاؿ الضػب  

كيف ىػػذا   ضػػب  النشػػاط االقتصػػادميفصػػاص التنظيمػػي للسػػلطات آسػػتحدثة االخت عنػػواف وػػت جػػاء
، دكف التفصػػػيل يف مباشػػػرة سػػػلطات الضػػب  االقتصػػػادم لبلختصػػػاص التنظيمػػػي الصػػدد أشػػػار لكيفيػػػة

 إبػػراز علػػى سػػتو ارتكػػزتاضػػب  االقتصػػادم، فدر الآليػػات الرقابػػة، مػػدل دسػػتورية كاسػػتقبللية سػػلطات 
 سلطة التنفيذية كالتشريعية مع سلطات الضب  االقتصادم.البني  ضواب  توزيع االختصاص

: اّقػػوؽ الباحثػػة نشػػادم عائشػػة، آوسػػومة بعنػػواف يف العلػػـو دكتػػوراه شػػهادة لنيػػل أطركحػػة مقدمػػة -
 آناقشػػة تػػاري  (،6اِزائػػر   جامعػػة اّقػػوؽ، كليػػة السػػلطة التنظيميػػة يف النظػػاـ االقتصػػادم اِزائػػرم،
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 القانونيػػػةاألكؿ بعنػػػواف االشػػػخاص : بػػػابني خػػػبلؿ مػػػن آوضػػػوع الدراسػػػة ىػػػذه لػػػتتناك  كقػػػد. 2162
السلطة  عنواف وت جاء الثاشل بينما آكلفة نمارسة السلطة التنظيمية يف النظاـ االقتصادم اِزائرم،

شػارت كيف ىػذا الصػدد أ .صوصػية آػنح كضػاب  التقييػدة لسلطات الضب  االقتصادم بػني خالتنظيمي
ع الصبلحيات اليت مكنت منها ىذه أيئات كآتمثلة يف الصبلحيات التنظيمية كأيئات آخولػة ملمو 
طبيعػػػػة السػػػػلطة  إبػػػػراز علػػػػى سػػػػتها ارتكػػػػزتاتلػػػػ  أيئػػػػات، فدر  وضػػػػعها، دكف التفصػػػػيل يف اسػػػػتقبلليةب

 التنظيمية آمنوحة لسلطات االقتصادية يف إطار دكلة لي الية.

النظػاـ : بعنػوافاّقوؽ الباحثػة ٍليػل نػوارة، آوسػومة  يف العلـو دكتوراه ادةشه لنيل أطركحة مقدمة -
 كقػد. مولػود معمػرم تيػزم كزك جامعػة اّقػوؽ كالعلػـو السياسػية، كلية القانوشل للسوؽ آالية اِزائرية،

 ٓاليػة،األكؿ بعنػواف التنظػيم القػانوشل ألجهػزة السػوؽ ا: بػابني خػبلؿ مػن آوضػوع الدراسػة ىذه تناكلت
شػػػارت ملمػػػوع أكيف ىػػػذا الصػػػدد  .سػػػوؽ آاليػػػة اِزائػػػرمتنظػػػيم نشػػػاط  عنػػػواف وػػػت جػػػاء الثػػػاشل بينمػػػا

الصػػبلحيات الػػيت ىػػت  هبػػا ِنػػة تنظػػيم عمليػػات البورصػػة كمراقبتهػػا بصػػفتها جهػػة ٗولػػة قانونػػا بوضػػع 
ف ونيػػػة للجنػػػػة، إال أة للقطػػػػاع الػػػذم تشػػػرؼ عليػػػو كأشػػػػارت إذل الطبيعػػػة القانالقواعػػػد القانونيػػػة آنظمػػػ

ة سػػتها جػػاءت قاصػػرة علػػى ِنػػة البورصػػة دكف سػػلطات الضػػب  االقتصػػادية كآاليػػة األخػػرل آختصػػادر 
 ك آساٝة. أيضا بالتنظيم سواء بآمارسة أ

 :طركحةالمنهج المعتمد في األ

 نػػػاى آ بعػػػض توظيػػػ  بنػػػا يقتضػػػي آوضػػػوع كطبيعػػػة تتماشػػػى قانونيػػػة دارسػػػة آوضػػػوع لدارسػػػة      
الغػػوص فيػػو، حيػػا اعتمػػد الباحػػا علػػى مػػنه   ك وضػػوعآحاطػػة بتسػػاعد علػػى تقصػػي اّقػػائب كاإل

ٗتلػ  جوانػب ذل تشػخي  ككصػ  ي التحليلػي، الػذم نسػعى مػن خبللػو إأساسي ىو آنه  الوصػف
عػد التنظيميػة كىػي أكثػر آواضػيع سطات الضب  االقتصادم يف كضع القواآوضوع بإبراز  اختصاص 

كجػػػو ة للجػػػدؿ بػػػني الفقهػػػاء كالبػػػاحثني يف ٕػػػاؿ القػػػانوف عمومػػػا كالقػػػانوف العػػػاـ االقتصػػػادم علػػػى ثػػػار إ
آ لوفػة كال حػا اجتهػادات امللػس الدسػتورم غػري الدسػتور دل يقػر بػو ٔػذه الفئػة  فاْصوص، سػيما أ

وانػب اِلػ  اماـ ىذه الوظيفة آستحدثة يف الدكلة الػيت تتطلػب كصػفها بنػوع مػن الدقػة مػع وليػل ٗت
ا.  اليت تثار حٔو
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نػػو   االعتمػػاد بشػػكل عرضػػي علػػى بعػػض آنػػاى ، منهػػا آػػنه  التػػار٠ي كمػػع ذلػػ  نشػػري إذل أ       
صػادم يف نفػس قارنػة بػني سػلطات الضػب  االقتآكآنه  آقارف حيا اعتمدت الدراسة أحيانا علػى 

ة بػني التشػريع ٗتلفتػني كمػا ىػو اّػاؿ يف آقارنػني بني منظومتأك  آنظومة القانونية يف القانوف اِزائرم
ب السػػػلبية كاالٞابيػػػة، كمػػػا   قارنػػػة تسػػػاعدنا يف معرفػػػة جوانػػػاِزائػػػرم كغريىػػػا مػػػن التشػػػريعات ىػػػذه آ

 ٓنه  النقدم.       اإلستعانة بدرجة أقل أيضا على ا

 حدكد الدراسة: 

ٓنظومػة القانونيػة اِزائريػة، كإف كػاف ىنػاؾ ااف نطاؽ الدراسة مكانيا سوؼ يكػوف باألسػاس حػوؿ     
ذل تقليػػػػده سػػػػيما القػػػػانوف العػػػػاـ رع اِزائػػػػرم ١يػػػػل إف آشػػػػبعػػػػض اإلشػػػػارة إذل القػػػػانوف الفرنسػػػػي كػػػػوف أ

أم  اللي ارلالنه   اِزائرم نتهاج آؤسس الدستورمما زمانيا فالبحا يكوف من تاري  إاالقتصادم، أ
قواعػػد القانونيػػة التنظيميػػة الدكد آوضػػوعية يرتكػػز علػػى اّػػمػػا أ ،اليػػـوذل إ 6434بعػػد صػػدكر دسػػتور 
 ضب  االقتصادم نختل  جوانبها. الالصادرة عن سلطات 

 صعوبات الدراسة:  

خػتبلؼ الػرؤل حػوؿ بعػض لة الصعوبات اليت كاجهت الباحػا أثنػاء إعػداده للبحػا: إمن ٌ        
حيػػػا نلمػػػس اخػػػتبلؼ كػػػل ىيئػػػة عػػػن  ،القتصػػػادمسػػػلطات الضػػػب  الآفػػػاىيم سػػػيما النظػػػاـ القػػػانوشل 

ليهػػا سػػلطة كثػػارة ككالػػة أك ِنػػة، أك ىيئػػة، أيضػػا يف التكييػػ  ان بالتسػػمية فآشػػرع يشػػري إاألخػػرل بػػداء
ذل طبيعتيها اإلدارية كتارة ال يتعرض ٔا كما اّاؿ بالنسبة للجنة تنظيم للسلطات فتارة يشري إالقانوشل 

باالختصػػاص التنظيمػػي رغػػم اإلشػػارة قػػرار مػػا نلمػػس تػػردد آشػػرع يف اإلقبتهػػا، كعمليػػات البورصػػة كمرا
 ليها كما ىو اّاؿ بالنسبة مللس آنافسة.إ

عوضػػت الباحػػا عػػدـ اسػػتقرار بعػػض النصػػوص القانونيػػة يف ظػػل تػػ خر اكمػػن الصػػعوبات الػػيت        
صػػفقات العموميػػة سػػلطة ضػػب  اللمػػر بالنسػػبة السػػلطات كمػػا ىػػو االصػػدكر النصػػوص القانونيػػة لػػبعض 

ذل افة إإضػ سلطة ضب  النقػل كسػلطة ضػب  آيػاه،مر بالنسبة لب العاـ، كإلغاء بعضها كما ىو األكآرف
 نق  آراجع آتخصصة يف ٕاؿ القانوف العاـ االقتصادم عموما كالتنظيم االقتصادم خصوصا. 

    



 مقدمػة:

 ح 

 :البحثخطة 

 ؼ الدراسػػػة آثرنػػػا تقسػػػيم آوضػػػوع إذلب أىػػػدامػػن أجػػػل معاِػػػة اإلشػػػكالية كالوصػػػوؿ إذل وقيػػػ       
 سػلطات الختصػاص آفػاىيمي اإلطػار الختصػاص آفػاىيمي اإلطار األكؿ الباببابني: نتناكؿ يف 

مفهػػـو ، حيػػا نباشػػر البػػاب بفصػػل أكؿ نعػػاجل فيػػو  التنظيميػػة القواعػػد كضػػع يف االقتصػػادم الضػػب 
صػػادم، مث ٛلػ  إذل الفصػػل الثػاشل الػػذم االقت الضػب  لسػػلطات التنظيميػة القواعػػد كضػع ختصػاصا

 االقتصػػػادم الضػػػب  لسػػػلطات التنظيميػػػة القواعػػػد كضػػػع إسػػػناد فكػػػرة دسػػػتورية(  شػػػركعيةٓٛصصػػػو 
 استقبلليتها. كمدل

 اتسػػػلطآليػػػات ٘ارسػػػة : فسيخصػػػ  للجانػػػب اإلجرائػػػي أك نعػػػ  آخػػػر البػػػاب اليػػػانيأمػػػا         
خػػبلؿ فصػػلني أيضػػا ظيميػػة كىػػو مػػا سيتجسػػد مػػن التن القواعػػد كضػػع ختصػػاصال االقتصػػادم الضػػب 

مػػا نشػػري إذل   القواعػػد كضػػع يف االقتصػػادم الضػػب  سػػلطات اختصػػاص حػػدكد أك نطػػاؽٛصػػ  أٔك
 الضػػػػب  سػػػػلطات اختصػػػػاص علػػػػىآفركضػػػػة  الرقابػػػػة آليػػػػاتيميػػػػة. أمػػػػا الفصػػػػل الثػػػػاشل فيتنػػػػاكؿ التنظ

 التنظيمية.  القواعد كضع يف االقتصادم
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مػع بدايػػة الثمانينػػات مػػن القػػرف آاضػػي شػػهد العػػادل وػػوالت علػػى آسػػتول القػػانوشل بعػػدما أصػػبح      
يػػة، نتيجػػة لتوجػػو الػػدكؿ يف صػػناعة القواعػػد القانون فعػػاالن  ان بإمكػػاف بعػػض أيئػػات اإلداريػػة آسػػتقلة دكر 

اللي اليػػة اهػػػاه االقتصػػاد آفتػػػوح كوريػػر آنافسػػػة، هبػػدؼ إعطػػػاء ضػػمانات بػػػني آتعػػاملني االقتصػػػادين 
كضب  السوؽ، ىذه آيزة دل تكن تتحقب لوال ظهور مؤسسات قطاعية مسػتقلة شػرعية تػدعى هبيئػات 

القطػػاع آوكػػل ٔػػا كاالختصػػاص ضػػب  االقتصػػادم كآػػارل، منحػػت ٔػػا اختصاصػػات عديػػدة لضػػب  ال
االختصاصػػػػػات كانػػػػػت حكػػػػػران علػػػػػى أجهػػػػػزة الدكلػػػػػة  ه، الرقػػػػػايب، الردعػػػػػي، التنظيمػػػػػي، ىػػػػػذالتحكيمػػػػػي
 التقليدية.

ك صػػل  فوضػػع القواعػػد القانونيػػة علػػى آسػػتول الػػوظيفي يعػػد مػػن اختصاصػػات السػػلطة التشػػريعية     
شػػػهداا فكػػػرة تػػػدخل الدكلػػػة مػػػن خػػػبلؿ إزالػػػة ، كمػػػع التحػػػوالت الػػػيت اسػػػتثناءان التنفيذيػػػة  عػػػاـ كالسػػػلطة

ذل منحهػػػا إآشػػػرع  كاهػػػوالتنظػػػيم النسػػػحاهبا مػػػن اّقػػػل االقتصػػػادم ظهػػػرت ىيئػػػات اخػػػرل للضػػػب  
  6.2االختصاص التنظيمي لسد الفراغ يف ٕاؿ كضع قواعد قانونية تنظيمية

 كتنػوع مػنلدكلة، كتطػور يعت  من أساليب ٘ارسة العمل اإلدارم يف ا التنظيميإف االختصاص        
حيا األنظمة الصادرة عنها كطبيعتها القانونية كاِهات اليت ىت  بإصدارىا، كليس غريبا نػنح ىػذه 

ضػعفها يف بعػض  أظهرتالسلطة ٔيئات جديدة يف الضب  االقتصادم، سيما اف األساليب التقليدية 
لتنفيذيػة يف ىػذا املػاؿ، فرد السلطة ااستثناءا على ت ككضعالقطاعات اّساسة، من ىنا تدخل آشرع 

ىػػػت  بوضػػػع القواعػػػد التنظيميػػػة  كبالتػػػارلالضػػػب  االقتصػػػادم كآػػػارل  ذل سػػػلطاتإجػػػزء منهػػػا بإسػػػناد 
 لدرايتها بالقطاعات اليت تشرؼ على تسيريىا كتنظيمها.

 لتنظيميػػة لسػػلطات الضػػب  االقتصػػادماختصػػاص كضػػع القواعػػد ا تكػػريسذل إسػػنتطرؽ يف ىػػذا البػػاب 
سػػػناد كضػػػع إنركػػػز بعػػػد ذلػػػ  علػػػى مشػػػركعية فكػػػرة  بينمػػػا (، فصػػػل اكؿالقطاعيػػػة آنظمػػػة ألنشػػػطتها 

 (.  تصادم كمدل استقبلليتها  فصل ثافالقواعد التنظيمية لسلطات الضب  االق
 

                                                                 
1
 - ZOUAIMIA R, Dérèglementation et ineffectivité des normes en droit économique 

Algérien, Revue Idara, n°01, 2001, p. p. 127 - 128. 
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 تمهيد:

نفػػراد إموعػػة مػػن التحػػوالت مػػن بينهػػا عػػدـ نػػت  ٕأ تفسػػري مبػػدأ الفصػػل بػػني السػػلطات حػػوؿ يفف التإ      
ف التحػػوالت الػػيت أالتنفيذيػػة عػػن طريػػب التنظػػيم، غػػري السػػلطة التشػػريعية بالتشػػريع  حيػػا شػػاركتها السػػلطة 

ا تٝا صػػاحبحيػػا دل  تعػػد السػػلطة التشػػريعية كالتنفيذيػػة لوحػػد كثػػر تشػػابكان أ نتجػػت كضػػعان أالعػػادل  شػػهدىا
االختصػػاص يف إنتػػاج القواعػػد العامػػة كاملػػردة  الػػيت تػػنظم املػػاالت يف قطػػاع التجػػارة كالصػػناعة، بػػل أصػػبح 

لػػبعض أيئػػات اإلداريػػة آسػػتقلة، كىػػذا بػػآوازاة مػػع التغػػريات اِذريػػة الػػيت عرفتهػػا ايضػػان  ان االختصػػاص ٘نوحػػ
مراحل كتطورات سايرت  ةواعد التنظيمية آستقلة مرت بعدف فكرة كضع القأالواقع يثبت ك التقنية القانونية، 

، اليت كاف ٔا تػ ثري جػدرم عنػدما منحػت للسػلطة التنفيذيػة 1التعديبلت اليت شهداا معظم الدساتري الغربية
، 2عػػػن القػػػانوف، اذ دل يعػػػد دكره مقتصػػػرا ضػػػمن حػػػدكد تنفيػػػذ القواعػػػد القانونيػػػة مسػػػتقبلن  ان تنظيميػػػ ان اختصاصػػػ
 انتاج قواعد القانونية. ذلإليتطور 

لسػػلطة  ان يػػن شػػهدت تطػػور أ الدسػػاتري،تبنػػاه آشػػرع اِزائػػرم كأقػػره عػػ  ٗتلػػ   الػػذم كىػػو نفػػس الطػػرح     
 داريػة مسػتقلة بػذاااإذل منحػو ٔيئػات إلتتعػدل  ، كما تعددت السلطات آمارسة ٔذا االختصػاص3التنظيم
 قواعػػػدالسػػػناد اختصػػػاص كضػػػع إنسػػػتعرض ماىيػػػة فكػػرة حػػوؿ آوضػػػوع  لتفصػػػيل أكثػػػرل، ك قػػػواننيالنقتضػػى 
نشػػػاء القواعػػػد إلدراسػػػة وػػػوؿ فكػػػرة  كمػػػا نتعػػػرض أكؿ(،مبحػػػا   الضػػػب  االقتصػػػادم لسػػػلطاتالتنظيميػػػة 
(ثػػػػػػاف مبحػػػػػػا  االقتصػػػػػػادم الضػػػػػػب ذل سػػػػػػلطة إسػػػػػػلطة التنفيذيػػػػػػة كالتشػػػػػػريعية القطاعيػػػػػػة مػػػػػػن الالقانونيػػػػػػة 

                                                                 
ػاشل  الفقهاءيرم بعض  - 1 منحهػا للسػلطة التنفيذيػة سػيما بعػد الثػورة الػيت أحػدثها   اف ووؿ كضع القواعد القانونيػة الػيت ىػي اختصػاص بٓر

، رسالة ماجستري، كليػة اّقػوؽ، جامعػة قّلةالسلطة التنظيمية للسلطات اإلداريّة المست/ رضواشل نسيمة،  .6413 لسنةالدستور الفرنسي 
 .64-63 ص ، ص2114/2161أٖمد بوقرة بومرداس، السنة اِامعّية 

الػػدكتوراه يف القػػانوف  ، أطركحػةالسػلطة التنظيميػػة المسػػتقلة كمليػػة مدعمػة لمركػػز رئػػيس الجمهوريػة فػػي الجزائػػربػن دحػػو نػور الػػدين،  - 2
 .61، ص 2161/2161جامعة تلمساف،  العاـ، كلية اّقوؽ كالعلـو السياسية،

ػاؿ التشػريع ىػو اإل - 3 وضػوعات آ أصػبحتسػتثناء، بعػدما ىذا التطور قلب آوازين حيا اصبحت القاعدة أف ٕاؿ التنظيم ىو األصل ٕك
شػػرّع : »6421 دسػػتور الجزائػػرمػػن  616انظػػر آػػادة  ت  هبػػا ال ٓػػاف معػػدكدة علػػى سػػبيل اّصػػر يف فحػػول الدسػػتور اِزائػػرم.٠ػػالػػيت 

 المجلس الشعبي الوطني في المجاالت التي خولها لو الدستور. 

 تدخل كذلك في مجاؿ القانوف:       

الحقوؽ كالواجبات األساسية لألفراد، كبخاصة نظاـ الحريػات العموميػة كحمايػة الحريػات الفرديػة ككاجبػات المػواطنين فػي  -2
  .إطار متطلبات الدفاع الوطني

 22مػؤرخ يف  24-21/ أمػر رقػم » …المتعلقة بقانوف األحواؿ الشخصية كقانوف األسػرة، كبخاصػة الػزكاج القواعد العامة  -2
نػػوفم   21، الصػػادر يف 41، ج.ر.ج، عدسػػتور الجمهوريػػة الجزائريػػة الديمقراطيػػة الشػػعبيةآتضػػمن اصػػدار  6421نػػوفم  
 .6164، ص 6421
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 اعد التنظيمية لسلطات الضبط االقتصادمقو الالمبحث االكؿ: مفهـو إسناد اختصاص كضع 

ختبلفنا كبرينا عن تل  آعموؿ هبػا منػذ أربعػني عامنػا، كالواقػع ينطبػب بشػكل إىتل  النظم القانونية اّالية        
. فػالتحوالت اْارجيػة العميقػة اِاريػة 1خاص على املاالت االقتصػادية الػيت تقػع وػت مػا يعػرؼ باسػم التنظػيم

ة آبنية على االقتصاد اّر كآنافسة، ككذا ووالت الدكلة الداخلية من ع  العادل  نتيجة لعدة عوامل أبرزىا العٓو
حارسػػػػة اذل متدخلػػػػة، ىػػػػذه العوامػػػػل أدت اذل تعػػػػاظم دكر السػػػػلطة التنفيذيػػػػة كالكيانػػػػات آسػػػػتقلة يف األنظمػػػػة 

 الدستورية اّالية. 

األزمػات  معاِػةومي بػاألفراد ك كػم كفاءاػا كقػدراا السػريعة علػى فالسلطة التنفيذية  كم احتكاكهػا اليػ      
ىتمػػاـ بدراسػػة ، لػػذا زاد اإل 2االجتماعيػػة كاالقتصػػادية فػػرض الواقػػع منحهػػا سػػلطة كضػػع قواعػػد تنظيميػػة مسػػتقلة

كؿ(، بالتارل كصلت إذل ما كصلت إليػو أطلب مك  مكانتها، ككذا البحا عن مضموهنا   ألٝيتهاىذه السلطة 
ذل تبػػين فكػػرة عػػدـ اقتصػػارىا فقػػ  علػػى أيئػػات التقليديػػة إر نتيجػػة عوامػػل كأسػػباب عديػػدة أدت اف مػػن تطػػو ا

ذل سلطات الضب  االقتصادم فصار ٔا إسناد جزء منها إيس اِمهورية ك الوزير األكؿ بل آتمثلة يف كل من رئ
ت آخولة لسن القواعد القانونية التنظيمية، دكر يف كضع القواعد التنظيمية، ك ىذا أدل إذل تنوع كتعدد السلطا

 (.طلب ثافم 

 المطلب االكؿ: مضموف اختصاص كضع القواعد القانونية التنظيمية

ف كضع القواعد التنظيمية يعت  من أساليب العمل اإلدارم اليت ىي حب دستورم تنفػرد بػو أمن آسلم بو       
ف آشرع منح بعض أذل إورات كتعددت أنواعها، كما أشرنا من التط السلطة التنفيذية، كاليت طرأت عليها الكثري

كمػػػا ىػػػػو اّػػػاؿ بالنسػػػػبة   يئػػػات ككيانػػػػات أخػػػرل يف الدكلػػػػة،مػػػن ىػػػذه األنظمػػػػة الػػػيت يتػػػػاز بػػػالعمـو كالتجريػػػػد ٔ
 الختصاص كضع القواعد القانونية آمنوحة لسلطات الضب  االقتصادم كآارل.

ة قتضي الدراسة البحػا يف إعطػاء مػدلوؿ اختصػاص القواعػد القانونيػة التنظيميػبراز مضموهنا تإكمن أجل       
ضب  النشاء القواعد القانونية التنظيمية لسلطات إسناد إ إيضاح مضموف فكرة مثيف القواعد العامة  فرع أكؿ(، 

 (.تاز هبا  فرع ثافاالقتصادم، كتبياف خصائصها اليت ي

                                                                 
1
 - Lusitania VILLABLANCA, Nouvelles formes de régulation et marchés financiers. Étude 

de droit Comparé, Thèse de doctorat en droit privé soutenue, Université Panthéon-Assas école 

doctorale de droit privé, 17 décembre 2013, p.4. 
 اإللغػاء.ك أك التعػديل أنشػاء ثناء اإلأ ان ية طوؿ كب ء إجراءااا سواءسلطة التشريعية ٚو القواعد القانونالعمل من اىم االنتقادات اليت كجهت ل - 2
، مؤسسة الػوراؽ للنشػر كالتوزيػع، 6ط.، العالقة بين السلطتين التنفيذية كالتشريعية في النظاـ البرلماني )دراسة مقارنة( صاحل،الطركانة مهند / 

 .  614، ص 2114األردف، 
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 نية التنظيميةكؿ: تعريف القاعدة القانو الفرع األ

، يف إطػار مبػدأ التػدرج الرئاسػي التنظػيم اإلدارم  مهػاـ يعػد جػزءان مػنالسػلطة التنفيذيػة ف أ١كن القػوؿ          
يكػػني ىػػذه الوحػػدات الصػػغرية مػػن تطبيػػب  ذلكىػػو يهػػدؼ إ ،1داريػػة ة أركػػاف للمركزيػػة اإلثبلثػػ أحػػدالػػذم يعتػػ  

عػض تنظيميػة مػن بالتشػريعية أك ال ان ل النصػوص القانونيػة سػواءكتتشػك اختصاصػااا، إطػارالنصوص التنظيميػة يف 
ف تصػاغ ىػذه آػادة األكليػة يف شػكل قواعػد أة للقاعػدة القانونيػة، كعليػو ٞػب كليػآعطيات اليت تشكل آػادة األ
 .2قانونية قابلة للتطبيب العملي

يف شكل  إداريةحداث تدابري إذل إحياف لحة العامة تعمد يف بعض األفاإلدارة العامة كهبدؼ وقيب آص        
. كلػوائح إداريػة تنظيميػة ذل لػوائح إداريػة فرديػةإكرىا إذل قسمني مػن حيػا عموميتهػا تنقسم بد لوائح إدارية، اليت

ها اإلدارم الواسػع، ستنا، العتبارىا الوسيلة الرئيسية لقياـ اإلدارة نباشػرة نشػاطاىذه األخرية اليت تعد موضوع در 
داريػػػة أك األكامػػػر اإلداريػػػة التنظيميػػػة كالػػػبعض بػػػالقرارات اإل يصػػػطلح عليهػػػاصػػػطبلحات فػػػالبعض ت اإللػػػذا تعػػػدد

دة القانونية، كإلثراء أكثر نعرج على مدلوؿ القاعااخر يطلب عليها التشريعات اّكومية أك التشريعات الفرعية، 
  .القواعد التنظيمية العامة ذل خصائ إف ٛل  أذل إمث تعري  النظاـ، 

 أكال: مدلوؿ القاعدة القانونية 

طرؽ ٔمػا تف نأ ك١كن ١يزىا عن غريىا، ٖدد كنضموفف القاعدة القانونية يتاز بشكل معني أمن آعلـو       
 اايت:على النحو 

ف القػػانوف ىػػو ٕمػػوع القواعػػد ألدراسػػات القانونيػػة غلػػب اأهمػػع  :القاعػػدة القانونيػػة مػػن الزاكيػػة الشػػكلية -أ
 مصػػادرانونيػػة آلزمػػة الػػيت تػػنظم عبلقػػة معينػػة يف املتمػػع، فالقاعػػدة القانونيػػة عمومػػا ىتلػػ  أنواعهػػا كتتعػػدد الق

 سػػػلطةم أالختصػػػاص األصػػػيل يف إنشػػػاءاىا، أك إنشػػػاءىا، فقػػػد تضػػػعها السػػػلطة التشػػػريعية الػػػيت تعتػػػ  صػػػاحبة ا
يف شػكل سػلطة  3مػن جهػات فرضػها القػانوفيعت ىا الدستور يف منزلتها، كقد ت يت من ضمري اِماعة كقد ت يت 

ػػن يف دراسػػتنا نقصػػد القواعػػد القانون يػػة بػػآفهـو الواسػػع الضػػب  االقتصػػادم، الػػيت تعػػد اسػػتثناءا عػػن األصػػل، ٚك
 : من التنظيمات ب نواعها كىو ما نتناكلو تباعان  متمثلة يف كل

                                                                 
كخضػػوع ىػػذه اِهػػات الػػدنيا لسػػلطة  ئلدارة آركزيػػة،تركيػػز سػػلطة اصػػدار القػػرار االدارم لػػ: داريػػة آركزيػػة اال ىػػم األركػػاف الػػيت تقػػـو عليهػػاامػػن  - 1

 .الرئاسية كفب التدرج أرمي
 .61، ص6431، منش ة آعارؼ، اِمهورية مصر العربية، تدرج القواعد القانونيةسامي ٌاؿ الدين،  - 2
، 2113-2112قػوؽ جامعػة نبهػػا، ، سلسػلة الدراسػػات القانونيػة، كليػة اّلػػـو القانونيػة: نظريػة القػانوفالمػدخل للعأٍػد ٖمػد الرفػاعي،  - 3

 66ص 
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 السػلطة التشػريعيةد آلزمػة الػيت تصػدرىا يػراد هبػا ٕموعػة القواعػ القاعدة القانونية في المنظور الضػي : -01
فهػذا التعريػ  يقتصػر  ،1ك عبلقاام بالدكلة يف أحد ٕاالت اّياة االجتماعيةألتنظيم عبلقات األفراد ببعضهم 

انيػػة ضػػمن كظيفتهػػا التشػػريعية آقػػررة دسػػتوريا، كبالتػػارل تكػػوف  علػػى القواعػػد الػػيت تسػػنها كتصػػدرىا املػػالس الٓ 
عػد الػيت يكػوف د يف سلوكهم مع بعضهم أك سلوكهم هاه الدكلة، فهذا التعري  ٠رج من نطاقػو القواملزمة لؤلفرا

خػرل غػري السػلطة التشػريعية، كغالبػا مػا ىنػاؾ قواعػد قانونيػة تصػدر مػن جهػة أف ، حيػا أمصدرىا غػري التشػريع
 ليني.ك ٕلسني يضم ٕموعة من آنتخبني احملشكلة من ٕلس اتكوف السلطة التشريعية م

م عبلقػتهم فػراد ك تػنظا تل  القواعد اليت وكػم سػلوؾ األيراد هب: منظور الواسعالالقاعدة القانونية من  - 02
يب ، كىذا التعري  يشمل القانوف بآع  الض2ك غري مكتوبةأكانت مكتوبة   ان حوامها سواءإيف املتمع، كيلزموف ب

الػػدين  أك العػرؼعمػوؿ هبػػا يف املتمػع حػا لػػو كانػت مػن قبيػػل أيضػػا القواعػد آ  معػو كىػو التشػريع، كمػػا يشػمل
 أكالفقو أك القضاء.

بػػني التعػػريفني فػػالتعري  األكؿ  الضػػيب( يقصػػد بػػو القواعػػد الػػيت تصػػدرىا  ان كاضػػح ان ٘ػػا سػػبب نبلحػػ  فارقػػ      
ل، خبػبلؼ سػس دسػتورية ك كػم اختصاصػها األصػيأندة علػى السلطة التشريعية بدكف غريىا من السلطات مسػت

ذل القواعد آت تية من السلطة التشريعية، ككذا إضافة إفاصطبلح القاعدة القانونية تضم  التعري  الثاشل  الواسع(
القواعد اليت ودثها السلطة التنفيذية، كالقواعد اليت وػدثها أيئػات آخولػة ٔػا  كػم القػانوف مثػل ىيئػة الضػب  

 االقتصادم  كم طابعها القطاعي.

مػػدلوؿ القاعػػدة القانونيػػة ٟػػدد ايضػػا مػػن جانبهػػا  إف :مػػدلوؿ القاعػػدة القانونيػػة مػػن الزاكيػػة الموضػػوعية -ب
ف نبحا يف ما يراد هبػا عنػد ذكرىػا ك منػو سػنحاكؿ إعطػاء معػ  لغػوم كاصػطبلحي للقاعػدة أ آوضوعي، نع 

 القانونية من منظورىا آادم على النحو التارل:

 اثنني:فكلمة القاعدة القانونية مكونة من مصطلحني  اعدة القانونية:المعنى اللغوم للق -01
ىي من  قواعدٌعها  قعدمصطلح " قاعدة " فمفردة قاعدة كردت يف معجم لغة الفقهاء مشتقة من فعل      

 ي أساسو َكالضَّاِب  أَك اأْلَمر اْلُكل   اْلبناء، كما كردت يف معجم الوسي  نع  3الشيء ما يرتكز عليو

 .الشيءساس الذم يب  عليو فهي تفيد األ. 4ينطبب على جزئيات مثل  كل أذكف كلود ككل صموخ بيوض(

                                                                 
 .11، ص 2112،، اِزائر2، ط.د.ـ.ج، القانوف كالح : كتطبيقاتهما في القوانين الجزائرية نظريتاإسحاؽ إبراىيم منصور،  - 1

 .24، ص 2111، اِزائر، 61ر ىومو، الطبعة ، دامدخل للعلـو القانونيةجعفور ٖمد سعيد.  - 2
 211، ص 6433، دار النفائس، لبناف، 2، ط معجم لغة الفقهاء: عربي انكليزمحامد صادؽ قنييب،  ركاس،قلعو جي ٖمد  - 3
 .213، ص 2111، مكتبة الشركؽ الدكلية، مصر، 1، ط المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية - 4
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 كالقػػوانني« طريقػػو كمقياسػػو»فقػػانوف كػػل شػػيء  الطريػػ  كالمقيػػاسبينمػػا مصػػطلح" قػػانوف "، لغػػة تعػػين         
يػػة مػػن اللغػػة الفارسػػية، كتسػػتعمل . كانتقلػػت إذل اللغػػة العرب1ان كأصػػلها لػػيس عربيػػ« قػػانوف»كمفردىػػا « األصػػوؿ»

خركف أهنػا انتقلػت إذل اللغػة العربيػة مػن الكلمػة اليونانيػة آستقامة كعدـ االعوجاج. فيما يرم لوص  الشيء باال
KANUN 2كتعين العصا آستقيمة. 

تػػػػ  القاعػػػػدة القانونيػػػػة الوحػػػػدة مػػػػن الناحيػػػػة االصػػػػطبلحية تع المعنػػػػى االصػػػػطالحي للقاعػػػػدة القانونيػػػػة: -02
مثػػل النظػػاـ القػػانوشل اِزائػػرم، كعلػػى اعتبػػار القاعػػدة القانونيػػة ىػػي  3م نظػػاـ قػػانوشلأساسػػية الػػيت يتػػ ل  منهػػا ألا

 ٙػػد، فػػإف تعريػػ  القػػانوف يعتػػ  تعريفػػا للقاعػػدة أك ملمػػوع قواعػػده فلػػو عػػدنا لػػرأم فقهػػاء القػػانوف 4نػػواة القػػانوف
عػن إرادة الدكلػة، كتػنظم  واعػد العامػة اِ يػة، الػيت تصػدرنو:" ٕموعة الق ري عبد السيد تناغو بتعري  دكتور ُ

 .5ك الداخلني يف تكوينها" أشخاص اْاضعني ٔذه الدكلة سلوؾ األ

ك "إذا حػدث  أ"إذا حدث ىذا، يكػوف اّكػم ىكػذا" كتصاغ القاعدة القانونية عموما ٚو الشكل التارل:       
آتعلػب بالقواعػد آطبقػة علػى آعػامبلت  11-61اـ رقػم مػن نظػ 16كذا، ٟصل كذا" مثل ما تضػمنتو آػادة 

أف يبػػػـر عقػػػد التصػػػدير خػػػارج المحركقػػػات نقػػػدا  يمكػػػن»اِاريػػػة مػػػع اْػػػارج كاّسػػػابات بالعملػػػة الصػػػعبة. 
أكألجل...يجب على المصدر أف يرحل اإليرادات الناجمة عن التصدير في أجل محػدد بيالممائػة كسػتين 

 6.«ريخ اإلرساؿ بالنسبة للسلع أك تاريخ اإلنجاز بالنسبة للخدمات( يوما، اعتبارا من تا113)

ساسني، ٝا الفرض أك شركط التطبيب من جهػة كمػن جهػة ألقانونية عموما تتشكل من عنصرين فالقاعدة ا     
د العنصرين أعبله يف أغ7ثانية اّكم أك اّل أك آنطوؽ كاِهة ، 1مصدرىا لبية القواعد القانونية مهما كاف، ٙك

 ـ التنفيذية نختل  مستويااا.أسلطة التشريعية ال ان سواء ،اليت قامت بإصدارىا

                                                                 
 114، امللد الثالا عشر، دار صادر، لبناف، د.ت، صلساف العربن ٖمد بن مكـر ابن منظور، ايب الفضل ٌاؿ الدي - 1
، مركػز الدراسػات العربيػة للنشػر كالتوزيػع، أمر النهضة العلمية الحديية على الفكر القانوني: دراسػة فػي فلسػفة القػانوففيصل ٖمد  ريم،  - 2

 .26، ص 2161مصر، 
 .21، ص 2161، بريت للنشر، اِزائر، ث العلمي فلسفة القانوفمناىج البحتومي أكلي،  - 3
 آكتػػب اِػػػامعي، القػػانوف بػػين القاعػػػدة كالمعيػػار: دراسػػة فػػي المػػنهج القػػػانوني )سػػلطة القاضػػي التقديريػػة(كائػػل حسػػن عبػػد الشػػايف،   - 4

 .61، ص 2161اّديا، جامعة االسكندرية، مصر، 
 .2، ص6431، منش ة آعارؼ، مصر، لعامة للقانوفالنظرية اُري عبد السيد تناغو،  - 5
 61آػػؤرخ يف  16-12، يعػػدؿ كيػػتمم النظػػاـ رقػػم 2161نػػوفم  سػػنة  62آوافػػب  6113صػػفر عػػاـ  62مػػؤرخ يف  11-61نظػػاـ رقػػم  - 6

، الحسػابات بالعملػة الصػعبةكالمتعل  بالقواعد المطبقة على المعامالت الجارية مع الخػارج ك  2112ف اير سنة  1آوافب  6123ٖـر عاـ 
 .2161ديسم   61، 22 عج ،ج ر 

كآقصػػود بػػػالفرض ىػػػو السػػلوؾ أك الواقعػػػة الػػػذم يػػػنجم عنػػو تطبيػػػب اّػػػل أك اّكػػم الػػػذم تتضػػػمنو القاعػػػدة القانونيػػة، يف حػػػني يقصػػػد باّػػػل  - 7
، دار مػدخل الػى دراسػة القػانوف: النظريػة العامػة للقػانوفآث ملويا ّسػني بػن شػي ،  / الفرض.أكاّكم األثر أك النتيجة اليت توتب على وقيب 

 .21، ص 2162ىومو للطباعة كالنشر كالتوزيع، اِزائر، 
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 مانيا: تعريف النظاـ )الالئحة(:

كمػػا اىػػتم   القانونيػػة،ذل آفهػػـو اإلصػػطبلحي للتنظػػيم يف بعػػض النصػػوص إآشػػرع تطػػرؽ  فالقػػوؿ أ١كػػن        
ثنػػاء ٘ارسػػتها بإصػػدار قػػرارات تنظيميػػة هبػػدؼ تسػػيري أقػػـو فػػاإلدارة تبدراسػػتو بعػػض فقهػػاء القػػانوف كمػػا سػػنرل، 
 مػػػدلوؿ التنظػػػيم يف النصػػػوص القانونيػػػة، كبعػػػدىا موقػػػ  مث معنػػػاه،آرفػػػب العمػػػومي، بصػػػدد ذلػػػ  نقػػػـو بتحديػػػد 

ين عرفتو أثناء أجتهادىا إة بعض اِهات القضائية يف إبداء ذل مساٝإالذين أبدكا آراءىم حولو، إضافة  اءالفقه
 يف بعض القضايا آعركضة أمامها. الفصل 

يوجػػػد اخػػػتبلؼ متبػػػاين يف بعػػػض آصػػػطلحات القانونيػػػة عنػػػد العػػػرب علػػػى خػػػبلؼ   التنظػػػيم لغػػػة:تعريػػػف  -أ
، فمصطلح التنظيم عند آغاربة كالػذم يقابلػو 2مانشاىده بالنسبة للغرب، فهناؾ نوع من التقارب بشكل موحد

ػة  ، كيعود أصػل3س آغزلإصطبلح البلئحة عند آشارقة ٟققاف نف ػة إذل عػدـ توافػب الٌو اإلخػتبلؼ يف الٌو
ذل أكثػر دقػة، فػالتنظيم يعػين الوتيػب إٓصطلحات القانونية، اليت وتػاج الفعلية بني اللغة العربية كالفرنسية سيما ا

 .Règlement)4التنظيم   ا( أما البلئحة فيقصد هبOrganiserمصطلح   وليقابأك التسوية 

ينظمػو نظػم  نظمػو"ذل إظور كجدنا أنو أعطى مصطلح التنظػيم من البنكبالرجوع إذل معجم لساف العرب        
كنظاما كنظمو فانتظم كتنظم كنظمت اللؤلؤ أم ٌعتو يف السل ، كالتنظيم مثلػو، كمنػو نظمػت الشػعر كنظمتػو، 

 "ينما يرجع اصطبلح البلئحة: ، ب5"كنظم األمر على آثل، ككل شيء قرنتو ب خر أك ضممت بعضو إذل بعض 
 .6"الئحة الح يلوح لوحة كلؤكحان، كالح رل أمره كتلوح أم باف ككضح، كالح الرجل يلوح لؤكحان أم برز كظهر

 

 

                                                                                                                                                                                                                
 .  .. اخلالئحة، عرؼ... ،ان تشريعكوف مصدرىا يدد مصادر القاعدة القانونية فقد تتع -  1
تيػزم كزك،  -اه ىصػ  القػانوف الوضػعي، جامعػة مولػود معمػرم، أطركحػة دكتػور مكانة الالئحة في النظػاـ القػانوني الجزائػرمّوؿ دراجي،  - 2

 .  61، ص.2162/2163اِزائر، 
بعػػػض فقهػػػاء العػػػرب يطلػػػب عليهػػػا األكامػػػػر اإلداريػػػة التنظيميػػػة أك القػػػرارات اإلداريػػػة التنظيميػػػػة، كيطلػػػب عليهػػػا الػػػبعض التشػػػريعات الفرعيػػػػة أك  - 3

 ؛61ص، 2111، منشػ ة آعػارؼ باإلسػكندرية، مصػر، اإلداريػة كضػمانة الرقابػة القضػائيةاللوائط سامي ٌاؿ الدين، /  اّكومية،التشريعات 
 116، صمرجع ساب  السيد،ايضا تناغو ُري عبد  انظر

 612، ص مرجع ساب  سعيد،جعفور ٖمد  - 4

Voir. Larousse, Librairie Larousse, Paris,1980, p.785 
 .  123.ص سابب،، مرجع لساف العربابن منظور،  - 5
 .131، ص.  والمرجع نفس - 6
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 آػػراد مػػن البلئحػػة معنػػاه التبيػػاف كالتوضػػيح، كىػػو مػػا ينطػػوم علػػى لػػوائح السػػلطة إف٘ػػا سػػبب ١كػػن القػػوؿ      
ذل تبيني كتوضػيح كػل مػا ىػو غػامض يف النصػوص التشػريعية كدل تػذكره، بينمػا إا التنفيذية، اليت ادؼ من كضعه

 السػػلطة التنفيذيػػة   منهػػاالتنظػػيم يف األصػػل ىػػو تسػػوية األشػػياء كترتيبهػػا فالتنظيمػػات الػػيت تضػػعها اِهػػات آعنيػػة 
عػض آسػائل ستثناء(، فإف الغػرض مػن كضػعها جػاءت لتسػوية كترتيػب باسلطات اإلدارية آستقلة كالك صل، ك 

 .1كفب ن  قانوشل كاضح آعادل كجعلها تبدك أكثر تناسقان كتوافقان 

آتتبع ألغلب النصوص القانونية يبلح  أف جل التشػريعات كمنهػا آشػرع   :التشريعالتنظيم في تعريف  -ب
القػانوف لسػنة الػذم عرفػو مػن خػبلؿ  2اِزائرم دل يعطي تعريفا دقيقا للتنظيم، خببلؼ ذل  ٙد آشرع الكندم

منػو،  12حصاءىا سػيما يف آػادة إبتعدد أنواع النصوص التنظيمية ك  آتعلب 6422آعدؿ كآتمم يف  6411
يتضمن النظاـ الػداخلي أمػران أك نظامػان أك نظامػان داخليػان أك أمػران داخليػان » كاليت عرفت كلمة التنظيم نا يلي: 

التكاليف أك الرسـو أك خطابات براءة االختػراع أكالعمولػة  أك قاعدة أك قاعدة محكمة أك صيغة أك معدؿ
)أ( فػي ممارسػة   أك أمر قضائي، إعالف أك كضع إدارم أك قرار أك صػك تػم إطالقػو أك صػنعو أكإنشػاؤه: 

)ب( مػن قبػل الحكومػػة فػي المجلػس أك تحػػت   السػلطة الممنوحػة بموجػػب أك تحػت سػلطة القػػانوف، أك
 . 3. «سلطتها

  مػن التعريػ  القػػانوشل آػذكور أعػبله، اف آشػػرع الكنػدم عمػد اذل ٌػع كػػل اللػوائح مػن أكامػػر، آبلحػ        
ٕلػػػس  كقػػػراراتمراسػػػيم، تعليمػػػات، كغريىػػػا وػػػت رايػػػة مصػػػطلح التنظػػػيم، كأقػػػر علػػػى أف تكػػػوف لتنفيػػػذ القػػػانوف 

 .4اّكومة

، ىػذا 5ف التنظػيم عبػارة عػن قػرار إدارمأالتنظيم صػراحة، لكػن ١كػن القػوؿ  أما آشرع اِزائرم دل يعرؼ       
 أصبحف آشرع أال إ ،مركؿ األأدارية يف وديد ٖل الطعن يف آنازعة اإل ليو نناسبةإ آشرع أشارف أري ٙد األخ

                                                                 
 .61، ص مرجع ساب ّوؿ دراجي،  - 1
 .61، ص.2161، دار ىومو، اِزائر،1، ط.تحرير النصوص القانونيةم كؾ حسني،  - 2

3
 - « le règlement comprend une ordonnance, un règlement, un décret du conseil, un ordre 

prescrivant des règlements, une règle, une règle de cour, une formule, un tarif de dépens ou de 

droit, des lettres patentes, une commission, un mandat, une proclamation, un statut administratif, 

une résolution ou un instrument lancé, fait ou établi :  a) dans l'exécution d'un pouvoir conféré par 

une loi ou sous son régime, ou, b) par le gouvernement en conseil ou sous son autorité » 

 - Michel Sparer, Wallace Shwab, Rédaction des lois : rendez-vous du droit et de la culture, 

Conseil de la langue française, 1980 . cite web: http://www.cslf.gouv.qc.ca/bibliotheque-

virtuelle/publication-html date voir 20/06/2019  00h45 
 .62، ص. مرجع ساب ّوؿ دراجي،  - 4
( يوسػػ  بػػن خػػدة، 6 اِزائػػر ، رسػػالة دكتػػوراه ىصػػ  قػػانوف عػػاـ، جامعػػة ائػػرفػػي دسػػاتير الجز  كالتنظػػيم مجػػالي القػػانوفمػػاىر، صػػحراكم  - 5

 .  22، ص.2163-2162اِزائر، 

http://www.cslf.gouv.qc.ca/bibliotheque-virtuelle/publication-html
http://www.cslf.gouv.qc.ca/bibliotheque-virtuelle/publication-html
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 مثلة ذل  مػاأ كمننظمة بعد التحوؿ االقتصادم مع بداية تسعينيات القرف آاضي ين  صراحة على كجود األ
يحػدد عػن طريػ  أنظمػة تتخػذ طبقػا ألحكػاـ ىػذا األمػر مػا ...»: كالقػرضمن قػانوف النقػد  11كرد يف آادة 

إشػػػارات تعريػػػف األكراؽ النقديػػػة كالقطػػػع  - النقديػػػة كالقطػػػع النقديػػػة المعدنيػػػةإصػػػدار األكراؽ  - يػػػ:تي:
 1«.كأنماطها كمواصفاتها األخرل.  النقدية المعدنية، السيما قيمتها الوجهية كمقاساتها

تنظػر الغرفػة اإلداريػة »القػدصل كالػيت نصػت علػى أنػو:  اِزائرية من قانوف اإلجراءات آدنية 221آادة  كيف      
 .2«باحملكمة العليا ابتدائيا كهنائيا: الطعوف يف القرارات التنظيمية أك الفردية الصادرة عن السلطة التنفيذية..

قػرارات تنظيميػة كقػرارات  شػرع عػرؼ القػرارات اإلداريػة يف كوهنػانفا بػ ف آآما يفهم من ن  آادة آذكورة      
علػى آعيػار العضػوم، كأٝػل آعيػار  ارتكػزنو أ، ما يبلح  من ىذا التعري  3صادرة عن السلطة التنفيذيةفردية 
منػو،  14مػن مادتػو  43/16ذل آعيػار آػادم نناسػبة إصػداره قػانوف عضػومإ، كمع ذل  أشار آشرع 4آادم

 كنهائيا في: ابتدائيان يفصل مجلس الدكلة »كاليت نصت على أنو: 

طعػػػوف بالغػػػاء المرفوعػػػة ضػػػد القػػػرارات التنظيميػػػة كالفرديػػػة الصػػػادرة عػػػن السػػػلطات اإلدارم المركزيػػػة  -
 5...«كالهيئات العمومية الوطنية كالمنظمات المهنية الوطنية 

آتعلػب بػػاإلجراءات آدنيػة كاإلداريػػة،  2113-12-21آػؤرخ يف  13/14قػػانوف  316ككػذل  آػادة       
 تختص المحاكم اإلدارية كذلك بالفصل في: »كاليت نصت على أنو: 

 :فحص المشركعية للقرارات الصادرة عن لدارية كالدعاكل التفسيريةكدعاك اإل دعول إلغاءالقرارات -

 الوالية كالمصالط غير المركزة للدكلة على مستول الوالية. - 

 لبلدية كالمصالط األخرل للبلدية.ا - 

 . 6«المؤسسات العمومية المحلية ذات الصبغة االدارية - 
 

                                                                 
غشت  22، الصادر يف 12، ج. رج، عيتعل  بالنقد كالقرض، 2111غشت  21آوافب لػ  6121ٌادل الثانية  22مؤرخ يف  66-11أمر  -1

 .1، ص 2111
 ، ص.6411جػواف 61الصػادر يف  ،13، ع. ج.ر ج، المتضمن قانوف اإلجراءات المدنيػة المعػدؿ 6411جواف3آؤرخ يف  611-11رقم  أمر - 2

6614. 
3
 -Fawzia Benbadis, La saisine de juge administrative, O.P.U, Alger, 1985, p.5. 

 .21، ص. ساب  مرجعصحراكم ماىر،  - 4
، 6443جػػواف16يف  ، الصػػادر12، ج.ر.ج، ع مجلػػس الدكلػػة باختصاصػػاتلمتعلػػ  ا؛ 6443مػػام11آػػؤرخ يف  16-43القػػانوف العضػػوم رقػػم - 5

 .11ص 
، ص.ص 2113أفريػػل21، الصػػادر يف26ع ج،، ج ر المتعلػػ  بقػػانوف اإلجػػراءات المدنيػػة كاإلداريػػة، 2113ف ايػػر 21آػػؤرخ يف  13/14قػػانوف - 6

21-21. 
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ذل التنظػػيم كالقػػرارات اإلداريػػة دل إلػػ  النصػػوص القانونيػػة الػػيت تطرقػػت خػػبلؿ ٗت اِزائػػرم كمػػنعمومػػا فآشػػرع ك 
 جتهادات القضاء كالفقو.ؿ تعريفها ال، تاركا ٕا1باإلشارة إليها فق  أا، مكتفي ان مانع ان جامع ان ٟدد تعريف

ذل إعطػػػاء مػػػدلوؿ إراسػػات علػػػى سػػػعي الفقهػػاء الغػػػربيني أكػػػدت بعػػػض الد التنظػػيم عنػػػد فقهػػػاء القػػػانوف: -ج
موقػ   معرفػة( السابع عشر حينما كانوا يبحثػوف يف آسػائل القانونيػة، لػذا مػن الواجػب 62التنظيم منذ القرف  

 قهاء العرب.الفقو اإلدارم الغريب مث آراء الف

الدارس للقانوف العاـ سيما القانوف اإلدارم لػدل الغػرب ٞػد العديػد مػن  إف  :الغربيالتنظيم عند الفقو  -01
 الفقهاء الذين أشاركا ٓفهـو التنظيم كنذكر:

نو أحكاـ مكتوبة من طرؼ السلطات ب عرؼ التنظيم  (Maurice Hauriouفقيو القانوف "موريس ىوريو"  -
 .2ليت ٔا حب ٘ارسة السلطة التنظيميةاإلدارية ا

دارم صػادر بػإرادة منفػردة عػن إ( الػذم عػرؼ التنظػيم ب نػو قػرار Pierre Pactetمػا الفقيػو "بيػار باكتػات"  أ -
حكاـ  أف التنظيم ي يت بشكل إلزامي كب السلطة التنفيذية، أك أم سلطة مرتبطة هبا، كفقا للمعيار العضوم، كما

ردة  .3عامة ٕك

( يرل ب ف التنظيم يعد نثابة قوانني كفب النظرة آاديػة كاسػتبعد خبلٔػا Duguitما الفقيو الفرنسي دكجي  بين -
4آعيار الشكلي، فالتنظيم ٕرد تصرؼ أك عمل منظم كمنضب 

. 

طبقػا  إداريػا، فمن جهتو يعد عمبل ( يرل التنظيم ب نو تشريع حكومي ٖضlavrovبينما الفقيو "الفركؼ"   -
عيار أيكلي  العضوم(، كمن جهة ثانية يعد عمبل تشريعيا طبقا للمعيػار آػادم  آوضػوعي(، كوهنػا وتػوم للم

ردةعلى قواعد عامة  أحد مصادر  تعدمثلها مثل القوانني العادية اليت ودثها السلطة التشريعية، كبالتارل فهي  ٕك
 .5البناء القانوشل يف الدكلة

 :للتنظيم تعريفات الفقهية العربية التعددت : عرب الالتنظيم عند فقهاء  -02

: "البلئحػػػة اإلداريػػػة قػػػرار يصػػػدر عػػػن سػػػلطة التنفيذيػػػة كيتضػػػمن قاعػػػدة عامػػػة ف عرفهػػػا ماجػػػد راغػػػب اّلػػػو بػػػ -
ردة، كعن طريقها تشارؾ اّكومة يف ٘ارسة الوظيفة التشريعية"  .6ٕك

                                                                 
 .21، ص. مرجع ساب صحراكم ماىر، - 1

2
 - Hauriou Maurice, Précis de droit administratif et droit public général, 4ᶱᵐᶱ édition, librairie 

de la société du recueil général des lois et des arrête, Paris, 1900, p.42. Voir: www.gallica.bnf.FR, 

12/mars/2018, H 23:20. 
 .612، ص.2161دار بلقيس، اِزائر،، 1331مركز رئيس الجمهورية في تعديل بن سرية سعاد،  - 3

4
 - Duguit Léon, Traité de droit constitutionnel, Tome 2, La théorie générale de l'état, 3ᶱᵐᶱ 

édition, ancien fontemoing &C, Paris, 1928, P.209. Voir : www.gallica.bnf.FR, 13/mars/2018 H 00 :35   
 .611ص. ،، مرجع ساب بن سرية سعاد - 5
 .211، ص. 6442، آطبوعات اِامعية اإلسكندرية، مصر،القانوف الدستورمماجد راغب اّلو،  - 6
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بػػالنظر إذل موضػػوعو، كأنػػو يعػػاجل آسػػ لة بطريقػػة عامػػة  : النظػػاـ أك البلئحػػة لػػو صػػفة القػػانوفبقولػػو كعرفػػو آخػػر -
ردة، ككذا من ناحية ااثار اليت يولدىا يف مواجهة آخػاطبني بػو، ك١كػن القػوؿ ب نػو قػرار عػاـ كغػري شخصػي  ٕك
ينطبب على فئة غري ٖدكدة مػن األشػخاص سػواءنا عنػد النشػوء أك التطبيػب، خبلفػا للقػرار اإلدارم الفػردم الػذم 

 .1ان لشخ  معني بالذات أك أشخاص معينني، فآعيار ىنا نوعي كليس كمي يتوجو

كبينمػػػا يػػػرل آخػػػر أيضػػػا: بػػػ ف التنظػػػيم ىػػػو تشػػػريعات فرعيػػػة أك ثانويػػػة كالػػػيت تصػػػدر عػػػن السػػػلطات التنفيذيػػػة  -
 مػػنأكجهػػات تابعػػة ٔػػا عػػن طريػػب آراسػػيم أك القػػرارات بصػػفة مسػػتقلة يف مسػػائل معينػػة، أك يف شػػكل تفػػويض 

 .2ة صاحبة االختصاص أك يف صورة تنفيذ للقوانني الصادرة عن سلطة تشريعيةسلط

عػػن قػػرارات عمػػار عوابػػدم أف يعطػػي تعريفػػا شػػامبل، إذ يػػرل بػػ ف التنظػػيم عبػػارة  الػػدكتور كمػػا حػػاكؿ األسػػتاذ  -
ردة تعمل على وديد ٌلة منميتاز بقواعد عامة ك  غري آخاطبني د فرااّاالت كآراكز القانونية كاأل وضوعية ٕك

بػػذكاام، ككظيفتهػػا إمػػا بإنشػػاء أك تعػػديل أك إلغػػاء اّػػاالت كآراكػػز القانونيػػة، كمػػا أف مػػن خصائصػػها الثبػػات 
كاِمود النسيب، كال يػتم اسػتنفاذ مضػموهنا كأثرىػا نجػرد تطبيقهػا يف البدايػة بػل تبقػى قابلػة للتطبيػب مػا تزامنػت 

 .3ظركؼ كشركط تطبيقها

حػػوؿ األخػػذ نػػدلوؿ الػػرأم الضػػيب للتنظػػيم الػػذم يقتصػػر علػػى  ان ذات األسػػتاذ بػػ ف ىنػػاؾ خبلفػػ كمػػا يػػرل        
دلوؿ الػػرأم الواسػػع للتنظػػيم لغػػاء، أك الػػذين ي خػػذكف نػػنشػػاء كالتعػػديل كاإلوتيػػب كالتسػػيري دكف اإلالتوصػػي  كال

نشػػػاء أيضػػػا اإل يشػػػملإذ الػػػذم يضػػػم إضػػػافة إذل التوصػػػي ، الوتيػػػب، التنسػػػيب، التصػػػني  كتسػػػيري آرفػػػب العػػػاـ 
يعػػد مػػن الناحيػػة العلميػػة  الواسػػع فكلمػػة التنظػػيم نفهومػػو  ،كالتعػػديل كاإللغػػاء. ىػػذا األخػػري يعػػد الػػرأم الػػراجح

 مع كلمة التنظيم.  ان كالقانونية متفق

٘ػػا سػػبب نبلحػػ  أف جػػل التعريفػػات عمػػدت إلعطػػاء تعريػػ  كاضػػح ٓعػػ  تنظػػيم، مػػع ذلػػ  اختلفػػت يف       
 يفااػا بػني مضػيب كموسػع فالتوسػيع يف مػدلوؿ التنظػيم يتفػب عليػو أغلػب الفقهػاء، كىػو الػذم نػراه مػنإعطاء تعر 

داريػة التنظيميػة أقػل درجػة مػن التشػريع، التنظػيم ب نػو ٕموعػة القػرارات اإلف نوجز تعريفػا ٓفهػـو أجانبنا، ك١كننا 
ػردة مػن أجػل إحػداث أثػر علػى الصادرة عن سلطة عامة يف الدكلة أك جهة تابعة ٔػا، يف شػكل قواعػ د عامػة ٕك

حالة كمراكز قانونية، إما بإنشاء أك تعديل أك إلغاء، كيستث  منها القرارات الفردية اليت ىاطػب الفػرد  ػد ذاتػو، 
 دارم لفح  مشركعيتها.أف تكوف خاضعة لرقابة القاضي اإل ك١كن لتل  القرارات

                                                                 
 .16، ص. 2111، منشورات اّليب اّقوقي، بريكت، لبناف، دكلة القانوف: مفاىيم أكليةجورج سعد،  - 1
 ،6جامعػػة اِزائػػراِزائريػػة للعلػػـو القانونيػػة االقتصػػادية السياسػػية،  ، امللػػةالحػػدكد الدسػػتورية بػػين مجػػاؿ القػػانوف التنظيمػػينعيمػػة عميمػػر،  - 2
 .11، اِزائر، ص. 2113، 6.ع
 .666، ص.2114، دار ىومو، اِزائر،1، ط.نظرية القرارات اإلدارية بين علم اإلدارة كالقانوف اإلدارمعوابدم عمار،  - 3
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لقصور دكر آشرع يف وديد تعريفا دقيقا للتنظيم، فقد كاف علينا  نظران  التنظيم في االجتهادات القضائية: -د
االسػػػتعانة دهػػػود كاجتهػػػادات القضػػػاء اإلدارم مػػػن أجػػػل معرفػػػة موقفػػػو مػػػن التنظػػػيم، فبالنسػػػبة للقضػػػاء اإلدارم 
اِزائػػرم دل نطلػػع علػػى أم إجتهػػاد، خبػػبلؼ القضػػاء آصػػرم فقػػد حػػاكؿ ٕلػػس الدكلػػة آصػػرم إعطػػاء تعريػػ  

ػا ب نػو" ىػو 6411ف ايػر 11  بتػاري 411اإلدارم يف القضية رقػم  للقرار فصػاح اإلدارة يف الشػكل الػذم إبقٔو
ٟدده القانوف عن إراداػا آلزمػة نػا ٔػا مػن سػلطة عامػة نقتضػى القػوانني كاللػوائح، كذلػ  بقصػد إحػداث مركػز 

 .1اء مصلحة عامة"بتغإائزا قانونيا، ككاف الباعا عليو قانوشل معني، ما كاف ٘كنا كج

دل 6411.2لكن ىذا التعري  القضائي الذم أخذ بو ٕلس الدكلة آصرم كاستقر عليو منذ نش اا سنة       
 يسلم من النقد على األكجو التالية بياهنا:

ف إاليف ىذا التعري  أكرد فيو عبػارة إفصػاح اإلدارة، كىػذا االفصػاح عنػد أغلػب فقهػاء القػانوف اإلدارم ال يكػو -
ة، حيػػا  بػػداء رأيهػػا يف بعػػض إحػػاؿ سػػكوت اإلدارة كامتناعهػػا عػػن  ف القػػرار قػػد يكػػوف ضػػمنياإالقػػرارات الصػػٟر

 .3رادااإاعتباره ب نو إفصاح اإلدارة عن  اّاالت بشكل صريح، فهذا السكوت ال ١كن

لو ١كن وشل، يف حنيحداث مركز قانإصاره يف أثر القرار اإلدارم على قتامن ٘يزات ىذا التعري   -  أف أثره ٖك
 .4ذل تعديل أك إلغاء آراكز القانونيةإف يشمل أ

اشوط تعري  احملكمة اإلدارية على مطابقة القرار اإلدارم الذم تصدره السلطة العامة مػع القػوانني كاللػوائح،  -
لة عنػػد مػػع ضػػركرة اسػػتهداؼ ٖلػػو للمصػػلحة العامػػة، كىػػذه الشػػركط متصػػلة بصػػحة القػػرار اإلدارم، فهػػي مسػػ 

 .5بعض فقهاء القانوف اإلدارم ىرج عن ٕاؿ تعريفو كطبيعتو

ما يؤخذ عن ىذا التعري  أيضا عدـ اقتصاره على وديد آقصود بالقرار اإلدارم، بل تعداه اذل تعرض شرط  -
ئللغػاء، كإف  معرضػا ل ٞعلػوإمكانية التنفيذ، مع أف القرار يُعد موجودان من الناحية القانونية حا كإف شػابو عيػب 

 .6كاف تنفيذه غري ٘كن

 

 
                                                                 

 .6411يناير11، بتاري 1ئية، السنة القضا411قرار ٕلس الدكلة آصرم، قضية رقم - 1
 .21مرجع سابب، ص.  ماىر،صحراكم  - 2
 .61، ص. 2112، جسور للنشر كالتوزيع، اِزائر،6، ط.القرار اإلدارم: دراسة تشريعية قضائية فقهية عمار،بوضياؼ  - 3
، مرجػػػػع سػػػػابب عمػػػػار،ياؼ بوضػػػػ ؛.61، ص.2161، دار الكتػػػػاب اّػػػػديا، مصػػػػر،6، ط.االعمػػػػاؿ القانونيػػػػة اإلداريػػػػة، أحسػػػػنرا ػػػػي  - 4

 .61ص.
 .  61ص. مرجع ساب ، أحسن،را ي - 5
 .21، ص.مرجع ساببىر، اصحراكم م - 6
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  قواعد التنظيمية العامة:ال: خصائص ماليان 

٘ا سبب ذكره من التعريفات اليت تعرضت ٓدلوؿ التنظيم كاللوائح نختل  توجهااا  التشريعية، القضائية،       
واعػدىا بالعموميػة كالتجريػد تػؤثر الفقهية(، كاليت اتفقت يف كوهنا قرارات إدارية تصدر عن سلطة تنفيذية، يتػاز ق

 يت ذكرىا:ة عموما يتاز باْصائ  ااعلى حاالت كمراكز قانونية. ما نستخلصو أف القواعد التنظيمي

 بشػػػ فدانػػػب القػػػرارات اإلداريػػػة الفرديػػػة الػػػيت تصػػػدرىا السػػػلطة التنفيذيػػػة  التنظػػػيم قواعػػػده عامػػػة كمجػػػردة: -أ
كىػػذه ىػػي الػػيت يطلػػب عليهػػا  ٕػػردة.نػػا قػػرارات تتضػػمن قواعػػد عامػػة تصػػدر أحيا فإهنػػا بالػػذات،شػػخاص معينػػني أ

تسػػتمده مػػن  الشػػ فصػػيل يف ىػػذا أطة التنفيذيػػة نػػا ٔػػا مػػن اختصػػاـ كىػػذه القػػرارات تصػػدرىا السػػل اللػػوائح.اسػػم 
يف  صك اللػوائح قواعػد قانونيػة باعتبارىػا خطابػان موجهػان إذل األشػخاأالقواعػد التنظيميػة  كتعت . 1الدستور مباشرة
لكونػػو  عضػػوميف كصػػ  القاعػػدة التنظيميػػة ٔػػا معػػ   فالعموميػػة، يتػػاز بػػالعمـو كالتجريػػد، 2املتمػػع السياسػػي

يتجػدد  كظيفػيخطاب موجػو لكافػة األشػخاص آقيمػني يف تػراب الدكلػة الػيت أصػدرتو دكف يييػز بيػنهم، كمعػ  
 .3نطباقهاالعمل هبذه القواعد على كل كاقعة توفرت على الشركط البلزمة ال

كقد تطبب نصوص القواعد التنظيمية على ٌيع االفراد دكف إستثناء، كما أهنا ال تفقد طابعها العمومي لو        
.......إخل، كالينتهػػي هػػار، كفئػػة آتعػػاملني االقتصػػاديني، أك آسػػتثمرين، 4كػػاف تطبيقهػػا ٖػػدكدا علػػى فئػػة معينػػة

ك شخ  معني بػل يتكػرر كيسػتمر تطبيػب القاعػدة التنظيميػة علػى كػل العمل بو ٕرد تطبيقها على كاقعة معينة أ
 .5ا كاف يف اّاضر أكيف آستقبلاّاالت اليت تتحقب فيها شركط احملددة سواءن 

القواعػػػػد التنظيميػػػة أف تكػػػوف ىػػػػذه األخػػػرية كضػػػعت ٕػػػردة مػػػػن وديػػػد شػػػخ   ػػػػد  تجريػػػدكيػػػراد نيػػػزة       
أم دكف التنبػػؤ مسػػبقان نػػن تطبػػب عليػػو تلػػ  القواعػػد، كهبػػذه آيػػزة تكػػوف  ،كمػػا يف حػػاؿ القػػرارات الفرديػػة،6ذاتػػو

 القواعد التنظيمية ىاطب ٌيع االفراد دكف يييز كما وققت فيهم شركط تطبيقها.

 

                                                                 
 116، صمرجع ساب  السيد،تناغو ُري عبد  - 1
 .12ص. ،ساب مرجع إسحاؽ إبراىيم منصور،  - 2

3
 -George Burbeau, La démocratie édition seuil, Paris, 2005, P.53. 

 .  46، دار اْلدكنية للنشر كالتوزيع، د.ت، اِزائر، ص.مدخل العلـو القانونية: نظرية القانوف بين التقليد كالحدامةعجة اِيبلرل، انظر أيضا: 
 .11، ص.2161، موفم للنشر، اِزائر، مقدمة في القانوف علي،فيبلرل  - 4
 .31، ص.2112قاىرة،، دار اِامعة اِديدة للنشر، النظرية القانوف حسني،منصور ٖمد  - 5
 .11، ص.مرجع ساب إسحاؽ إبراىيم منصور،  - 6
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خببلؼ القانوف الذم يضعو ال ٓاف بواسطة ٘ثلني  التنظيم عمل قانوني يصدر انفراديا عن سلطة عامة: -ب
ٗتصػػػة يف اىػػػاذ القػػػرارات  1لقواعػػػد التنظيميػػػة تصػػػدر عػػػن جهػػػة يتػػػاز نظهػػػر السػػػلطة العامػػػةعػػػن الشػػػعب فػػػإف ا

كبشكل إرادم كانفػرادم، ىػذه القواعػد ينػت  عنهػا حقػوؽ كيوتػب عنهػا كاجبػات لصػاحل آخػاطبني هبػا  2البلزمة
 أجهزة تابعة ٔا.، أك بواسطة 3أكعليهم كبدكف رضاىم، كما تقـو السلطة العامة بتنفيذ قرارااا بنفسها

تعػػػد السػػػلطة التنفيذيػػػة اإلداريػػػة بشػػػكل عػػػاـ اِهػػػػة آختصػػػة باستصػػػدار قواعػػػد التنظيميػػػة ففػػػي اِزائػػػػر،       
، 21614مػػػن الدسػػػتور آعػػػدؿ سػػػنة  611يتقاُهمػػػا كػػػبل مػػػن رئػػػيس اِمهوريػػػة كالػػػوزير األكؿ نوجػػػب آػػػادة 

انبها فق ، ىذا القوؿ ليس داا آنفردة، أم الصادرة من جفالسلطة التنفيذية تقـو بوضع قواعدىا التنظيمية بإرا
ف تتفرد السلطة العامة بإىػاذ قرارىػا، بػل قػد يفػرض القػانوف يف حػاالت ٖػددة أف تشػارؾ السػلطة العامػة أمعناه 

 ستشارة جهة إدارية مستقلة. إ يف اؿىواّ، كما  5معها جهة أخرل

                                                                 
بدأ القاضي بضركرة الفصػل بػني السػلطات الثبلثػة التشػريعية التنفيذيػة القضػائية يف آب ايعد الفيلسوؼ الفرنسي مونتسكيو من أكائل الذين نادك  - 1

ػت الكثػري مػن الػدكؿ بتجسػيده يف نصوصػها ـ(، ىذا آبدأ أحدث ثورة كبرية بػني فبل6213مؤلفو  ركح القوانني سػفة كساسػة كعلمػاء القػانوف. ٝك
ـ، كدسػػتور الواليػػات آتحػػدة االمريكيػػة القائمػػة علػػى 6246الدسػػتورية، بػػني مطبقػػا ٓبػػدأ الفصػػل آطلػػب الػػذم تبنػػاه كػػبل مػػن دسػػتور الفرنسػػي لعػػاـ

زف كالرقابػػة بػػني السػػلطات، كبػػني متبنيػػا ٓبػػدأ الفصػػل بػػني السػػلطات آػػرف تعػػد أفكػػار إذل يومنػػا اّػػارل مػػع اسػػتثناءات ٖػػدكدة وكمهػػا نظريتػػا التػػوا
 بريطانيا متزعمة ىذا الطرح، رغم ذل  فبعض فقهػاء ينكػركف كجػود مبػدأ فصػل بػني السػلطات كيعتػ كف أف ىػذا آبػدأ اسػتمد كجػوده مػن اعتبػارات

، كاف 64يف القػػركف الوسػػطى حػػا اذل بدايػػة العصػػر اّػػديا منتصػػ  القػػرف تار٠يػػة هبػػدؼ ٖاربػػة السػػلطات آطلقػػة للملػػوؾ الػػذم كػػاف متجػػذرا 
 6413مسػ لة معقػدة يصػعب هسػيدىا كاقعيػا سػيما بعػد صػدكر دسػتور الفرنسػي لسػنة -فصل بني السلطات -مس لة تطبيب الفعلي ٔذه النظرية 

ني كعرضػها علػى سػلطة التشػريعية تتعػداه اذل انشػاءه   بعػض اّػاالت كبعض دساتري الغربية كالعربية اليت منحت سلطة التنفيذية سػلطة اقػواح القػوان
 أك استحداثو يف شكل قواعد تنظيمية.

إذ تعمػل  االصل اف مهمة السلطة التنفيذية تتمثل يف تنفيذ القواعد القانونية الصادرة عن السلطة التشػريعية، إعمػاال نبػدأ الفصػل بػني السػلطات،   
ري أف الفصػػل لػػيس بفصػػل جامػػد بػػل كفػػب مقتضػػيات الدكلػػة آعاصػػرة الػػيت ييػػل إذل آركنػػة كاالنػػدماج ٘ػػا ١كػػن كػػل سػػلطة بتوقػػ  سػػلطة أخػػرل، غػػ

 لسلطة التنفيذية بالقياـ االعماؿ ذات طابع تشريعي.

- PHLIPE Jean, La séparation des pouvoirs et la constitutionnalisme, Mythes et rélités d'une doctrine et 

de ses critiques, R.F.D.C.n:83, Paris,2010, p92. 

دار بلقػػيس، اِزائػػر،  ،مباحػػث فػػي القػػانوف الدسػػتورم كالػػنظم السياسػػية مولػػود،ديػػداف  .؛141ص.، مرجػػع سػػاب عجػػة اِػػيبلرل،  ايضػػان:أنظػػر 
عبػػد العظػػيم  ؛.11.11.، ص6441، دار أػػدل، اِزائػػر،2، ط.النظػػاـ السياسػػي الجزائػػرم سػػعيد،بوالشػػعري  ؛.24-22ص  ، ص.2111

 .216، ص.2111، دار النهضة العربية، مصر، تطور األنظمة الدستورية: التطور الدستورم في فرنساعبد السبلـ عبد اّميد، 
 .21، مرجع سابب، ص.نظرية القرارات اإلدارية بين علم اإلدارة العامة كالقانوف اإلدارم عمار،عوابدم  - 2
 .64ص.  ،مرجع ساب م كؾ حسني،  - 3
يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيميػة فػي المسػائل غيػر مخصصػة للقػانوف، »بػ ف:  من تعديل الدستورم اّارل 611جاء يف آادة  - 4

ىػػ آوافػب لػػ 6112ٌػادل األكذل  21مػؤرخ يف  16-61قػانوف رقػم «. يندرج تطبي  القوانين في المجاؿ التنظيمػي الػذم يعػود للػوزير األكؿ
 .23، ص.12/11/2111، 61 دد، ج ر عيتضمن تعديل دستورم، 2161ارسم 11

 .11، ص.مرجع ساب  عمار،بوضياؼ  - 5
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مػػن أىػػم اْصػػائ  الػػيت يتػػاز هبػػا القواعػػد التنظيميػػة يف كوهنػػا  إف التنظػػيم قواعػػد تمتػػاز باليبػػات النسػػبي:-ج
ف ىػػػذه اْاصػػػية وػػػوز قواعػػػدىا علػػػى إ، حيػػػا 1تتمتػػػع بالثبػػػات كاِمػػػود النسػػػيب ٔػػػا نفػػػس شػػػ ف قواعػػػد القػػػانوف

ضواب  اجتماعية كثقافيػة تقيػده كتصػبل عليػو ميػزة اِمػود، أضػ  إذل أف قواعػده تػتحكم فيػو بعػض اإلجػراءات 
ف قواعػدىا التسػتنفذ أ، ناىيػ  علػى 2ئومراحل معينة قبل تعديلو أك إلغاأين يتطلب األمر كاجب اتباع القانونية 

مضموهنا كآثارىا فور تطبيقها يف آرة األكذل، بل تبقػى قابلػة للتطبيػب كلمػا تػوفرت ظػركؼ كشػركط تطبيقهػا كمػا 
 .3ىو اّاؿ يف التنظيمات الفردية

تضػػػطلع اإلدارة العامػػػة يف أداء مهامهػػػا  تهػػػدؼ إلػػػى حمايػػػة النظػػػاـ العػػػاـ:القواعػػػد التنظيمية)الالئحيػػػة(  -د
ا نظػػػػاىره التقليديػػػػة: االمػػػػن العػػػػاـ كالصػػػػحة العموميػػػػة، السػػػػكينة، كااداب العامػػػػة،  مايػػػػة النظػػػػاـ العػػػػاـ، سػػػػواءن 

 أكنظاىره اّديثة آتعددة، كحماية البيئة، كالركنب كاِمالية العمرانية......إخل.

كافة آخاطر بشكل مستمر كانتظػاـ،   ءيف اّفاظ على النظاـ العاـ بدر  وق  مبدأ فعالية اإلدارة العامةكيت      
اية النظاـ أاصدار قرارات الئحية بوليسية من كمقدراا على ومل آسؤكلية بضركرة يتعها بسلطة  جل تنظيم ٍك

اّريػػات كاّقػػوؽ  بعػػضا قػػد ٟػػـر أك يقيػػد مػػن ، كهبػػدؼ تنظػػيم املتمػػع كفػػب حػػدكد قانونيػػة ٘ػػ4العػػاـ يف الدكلػػة
 آعوؼ لو هبا.

التشػريعية  السػلطةف قواعد القانوف دستوريا من اختصاص أآسلم بو من  بسيطة: التنظيم نشاءإإجراءات  -ىػ
يف أغلب الدساتري آقارنة، فإجراءات إعػداده طويلػة كمعقػدة كبطيئػة، لكػن مػع الضػغوط كالتشػعبات الػيت تتزايػد 

لحػة لى السلطة التشريعية ك كم تعدد ٕاالت تدخل السلطة التنفيذية كتعدد أنشطتها ناىي  عن الضركرة آع
، كمػػا اسػػتوجب ّػػل 5التطػػورات اّاصػػلة يف السػػاحة السياسػػية كالشػػؤكف االجتماعيػػة كاالقتصػػادية قتضػػتهااالػػيت 

ذل سلطة إمن اختصاص السلطة التشريعية جزء ذل تفويض إتعجالية ، أج  آشرع الدستورم بعض آسائل االس
التحػديات بػ كثر دقػة كسػرعة فكانػت  مواجهػةالتنفيذية  كم بساطة كمركنة إجراءات اعداد التنظيم، من أجػل 

 التنظيمات األداة آناسبة لتحقيب ىذا آسعى.

                                                                 
 .662، مرجع سابب، ص. نظرية القرارات اإلدارية بين علم اإلدارة العامة كالقانوف اإلدارمعوابدم عمار،  - 1
 .  661، ص.مرجع ساب  ّوؿ،دراجي  - 2
 عمػػار،عوابػػدم  ؛.22-21ت(، ص.ص.-، مصػػر،  دت االداريػػة كمبػػدأ الشػػرعية، مكتبػػة القػػاىرة الحدييػػةتػػدرج القػػراراثػػركت بػػدكم،  - 3

 .662مرجع سابب، ص. نظرية القرارات اإلدارية بين علم اإلدارة العامة كالقانوف اإلدارم
، دار الفكػر اِػامعي، مصػر، ارات اإلداريػةأصوؿ القانوف اإلدارم: التنظيم اإلدارم الضبط اإلدارم العقود اإلداريػة، القػر  حساـ،مرسي  - 4

 .621، ص. 2162
يػػدة عطػػػاهلل،  - 5 ، ص. مرجػػػع سػػػاب ، أحسػػػنرا ػػي ؛ .22، ص.2162، د.ـ.ج، 2، ط.النصػػػوص القانونيػػة مػػػن االعػػػداد إلػػػى التنفيػػػذبٍو

   .226، ص.مرجع ساب  ي،عل فيبلرل ؛.661
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 الضبط االقتصادم: الصادرة عن سلطاتالفرع الياني: مدلوؿ القواعد التنظيمية 

، مفهػـو ضػيب قواعػد ىػت  هبػا السػلطة التشػريعية فقػ  لكوهنػا نيبقان أف للقاعدة القانونية مفهومشرنا ساأ      
ذ تشػػمل إضػػافة للقواعػػد الػػيت تضػػعها السػػلطة إكمفهػػـو كاسػػع القواعػػد القانونيػػة  صػػاحبة االختصػػاص األصػػيل،

ؼ ٔػػا القػػانوف نػػا فيهػػا بعػػض أيئػػات التشػػريعية القواعػػد الػػيت تقررىػػا السػػلطة التنفيذيػػة، ىػػذه األخػػرية الػػيت اعػػو 
بالعمومية  يتاز تقيناإلدارية آستقلة، حيا منح ٔا آشرع سلطة استصدار قواعد قانونية يف شكل نظاـ قانوشل 

بػػػراز القواعػػػد القانونيػػػة إلطات الضػػػب  االقتصػػػادم  أكالن(، ك لسػػػيف ىػػػذا الصػػػدد نقػػػـو بإعطػػػاء مفهػػػـو كالتجريػػد، 
 ا  ثانيان(، مع وديد اْصائ  اليت يتاز هبا تل  القواعد ذات الطابع التقين  ثالثان(.التقنية اليت تضعه

 الضبط االقتصادم: سلطاتمفهـو  -أكال

اّقػػػل االقتصػػػادم أكاخػػػر القػػػرف آاضػػػي صػػػفحة جديػػػدة ٚػػػو التوجػػػو اِزائريػػػة مػػػن الدكلػػػة  تراجػػػعشػػػكل       
تقلة تػػدعى بسػػلطات الضػػب  االقتصػػادم، الػػيت مػػنح لػػبعض منهػػا يئػػات إداريػػة مسػػٔلبلقتصػػاد اّػػر تاركػػان املػػاؿ 

اختصاص كضع قواعد تنظيمية من أجل تنظيم السوؽ هبدؼ ٍاية مصاحل آرتفقني كالزبائن كمراعاة مقتضيات 
ف ىػذا آصػطلح مركػب مػن كلمتػني أسلطة الضب  االقتصػادم، كآبلحػ  آرفب العاـ، لذا ينبغي وديد مفهـو 

 اقتصادم ٚاكؿ وديدٝا قبل إعطاء آراء الفقهاء يف مفهومو. ضبطك سلطة

، فهػي قػد  1معاف متعددة، ىتل  معانيها كداللتهػا بػاختبلؼ موضػع اسػتخدامها للسلطةتعريف السلطة:  -أ
. كػ ف يكػوف بالضػركرةتسري إذل سلطة شخصية فردية( ومل مع  مػا ١تلكػو الفػرد مػن صػبلحيات كىػي مطلقػة 

، كما قد يتم استخدامها للتعبري عن كظائ  معينة يف الدكلػة 2ك حركة اجتماعية أك تنظيم سياسيزعيما لدكلة أ
(، كرنػػا تسػػتخدـ عنػػد القضػػائيةخصوصػػان عنػػد اّػػديا عػػن السػػلطات الثبلثػػة التقليديػػة  التشػػريعية، التنفيذيػػة، 

 التحدث عن اختصاصات ىيئات ٖددة.

سػلطات ثبلثػة التقليديػة ال كجػود لسػلطة رابعػة  دكلػة للف أقػوا علػى تفإف جل فقهػاء القػانوف الدسػتورم إ       
ت يػػر ذلػػ  تبيػػاف الطبيعػػة  كيكػػوفضػػفاء آشػػرع كصػػ  السػػلطة علػػى ىيئػػة أك منظمػػة. إفبعضػػهم رفػػض  بيػػنهم،

ف آشػػرع أارم علػػى ىاتػػو السػػلطات، كاّقيقػػة يؤكػػد رغبػػة آشػػرع يف إضػػفاء الطػػابع اإلدمػػا  كىػػذااْاصػػة ٔػػا، 
رم دل يقدـ أم تعري  لكلمة السػلطة أثنػاء عرضػو للنصػوص القانونيػة آنشػ ة ٔيئػات الضػب  االقتصػادم،  اِزائ

                                                                 
 .111، ص.6441، دار الكتب العلمية، بريكت، لبناف، القاموس المحيطأبادم،  يراد هبا يف اللغة التسل  كالتحكم كالسيطرة/ الفريكز - 1
، مركػػػز الدراسػػػات 12، ٕلػػػة دراسػػػات دكليػػػة، ع.مفهػػػـو السػػػلطة السياسػػػية: مسػػػاىمة فػػػي دراسػػػة النظريػػػة السياسػػػيةرعػػػد عبػػػد اِليػػػل،  - 2

 .626، ص.2113االسواتيجية كالدكلية، جامعة بغداد، 
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كما أف ٕلس الدكلة دل يتعرض لبياف آراد بعبارة السلطة، رغم أنو اعوؼ بالسلطات اإلدارية آستقلة يف قضية 
 ، تاركني وديده للفقو.1بن  يونني

ة فقػػد ذىػػب بعػػض الكتػػاب يف تعريػػ  للسػػلطة: "أنػػو ١كػػن كصػػفها كعمليػػة ييػػل إذل كفقػػا للقواعػػد العامػػك       
. يبػػػدكا أف ىػػػذا التعريػػػ  حصػػػر ىػػػدؼ العمليػػػة علػػػى جانبهػػػا الشػػػكلي دكف االىتمػػػاـ 2احػػػداث تػػػ ثري مقصػػػود"

 . 3بالغاية أك أدؼ

رماف التهديد، الضغ  كاّفيما يرم بعض الفقهاء السلطة ب هنا "عملية الت ثري على سلوؾ ااخرين بفرض       
كآبطنة آعلنة أ  زاءاتاِف فرض أا الطرح ة ٖددة التنفيذ". ما يفهم من أنصار ىذكاِزاءات بغية وقيب سياس
خػػرل  خػػرين ٔػا باعتبارىػػا أسػاس السػػلطة لكػن مػػا يعػاب علػػى أنصػارىا هاىػػل جوانػب أتعػد شػػرطان السػتجابة األ

، رغػػم ذلػػ  أيػػد أغلػػب فقهػػاء القػػانوف فكػػرة ارتبػػاط 4ت شػػرعية السػػلطةنتاجػػاإكعنصػػر الرضػػا، كالػػيت تعػػد أىػػم 
ني بالتنظيم االدارم من أجل ستمرار، على اعتبار أف للسلطة سيطرة تستعيد من أجل اإلالسلطة باإلكراه كالتهد

كونػػو باإلجبػػار آػػادم الشػػرعي أك بوسػػيلة التهديػػد بػػو، كحجػػتهم أف ارتبػػاط السػػلطة بػػاإلكراه ل إمػػاراداػػا إبسػػ  
ف إ١كػن القػوؿ  كعملياشرعي فقد تكوف كفقا لتقاليد كأعراؼ ٕتمع ما، أك ارتباطها بقواعد دستورية أكقانونية. 

ليػػ  كطاعتػػ ، كلػػو بػػاإلكراه إسػػتماع يهػػدؼ لئل للمخػػاطبنيالتسػػل  ىػػو اّػػب يف إعطػػاء األكامػػر كالتوجيهػػات 
 .5ظلم كاستبدادكالقوة لكوف السلطة تستلـز القوة، غري أف القوة ببل سلطة 

يف  سػػػم طػػػرحهم بػػػني مضػػػيب كموسػػػعالواقػػػع أف الفقهػػػاء حػػػاكلوا جاىػػػدين يف وديػػػد مػػػدلوؿ السػػػلطة، كاقت     
أف  إذىػاذ القػػرار أك إصػػداره، إوؿ مسػػ لة جوىريػة مبنيػػة علػى سػػلطة حػػ 6مفهومػو، حيػػا ارتكػز أنصػػار آضػيقني

رارات تنفيذم منشورة مصادؽ عليها، أم يػؤثر صدار قإتعت  سلطة ٞب أف تتمتع بسلطة  أم ىيئة أك مؤسسة
 .7راكز القانونيةآيف مركز القانونية، كتستث  القرارات اليت ال تؤثر على 

                                                                 
 بني يونني بن  كالسيد ٖاف  بن  اِزائر. 2111مام13بتاري   112624رقم:قرار ٕلس الدكلة  - 1

2
- " in its widest sense, is the desire to be able to produce intended effects "  

Russell bertrand, Power a new social Analyses, by gerge allen, London, 2004, p 215.   
 .622، ص.ساب  رجعمرعد عبد اِليل، - 3
 .621، صآرجع نفسو - 4
، مػػذكرة ماجسػػتري قػػانوف أعمػػاؿ، جامعػػة ٖمػػد بػػوقرة السػػلطات اإلداريػػة المسػػتقلة الفاصػػلة فػػي المػػواد االقتصػػادية كالماليػػةحػػدرم ُػػري،  - 5

 .11، ص.2111بومرداس، اِزائر، 
 (،lafrriere Edoward(، لفرير ادكارد  Jillas Darcy( جبلس دارسي  Maurice Hauriouبزعامة كبل من موريس ىوريو   - 6
، 2161، اِزائػر، 2، أطركحة دكتوراه يف القانوف العاـ، جامعػة سػطي السلطات اإلدارية المستقلة في ظل الدكلة الضابطةخرشي إٔاـ،  - 7

 .42ص.
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يػا ٞػب علػى أيئػات ذل تغليػب فكػرة كظيفيػة،  إف مفهػـو السػلطة مػرده أ 1يف حني يرل أنصار آوسعني    
ا علػػى إإضػػافة قنػػاع، ف تتمتػػع ب ىليػػة التػػ ثري كاإلأأك آؤسسػػات  ثقػػة كالػػدعم مػػن آعنيػػني يف القطػػاع، الذل حصػػٔو

كذلػػػ  أثنػػػاء تػػػدخلها بواسػػػطة كسػػػائل كأدكات يف شػػػكل توصػػػيات أك آراء عامػػػة، أك استشػػػارات تقنيػػػة أك تقريػػػر 
سػػنادىا إف ىػػذه األدكات كالوسػػائل الػػيت   إ، 2سػػنوم حػػوؿ نشػػاطها الػػذم توجهػػو لػػئلدارة العامػػة كالػػرأم العػػاـ

ضػػب  االقتصػػادم  كػػم أهنػػا سػػلطة ضػػب  مسػػتقلة، تعػػد مظهػػرا مػػن مظػػاىر تطػػور التقنيػػة القانونيػػة لسػػلطات ال
، 3ذل قػػانوف مػػرفإقػػانوف، الػػذم وػػوؿ مػػن قػػانوف جامػػد سػػواءا مػػن الناحيػػة اإلجرائيػػة أك آوضػػوعية يف صػػناعة ال

 ماـ آتعاملني االقتصاديني معها.أقناع كآصداقية لزاـ، إال أهنا تتمتع بقوة اإلفبالرغم من افتقادىا ْاصية اإل

ف تنػػػوع أدكات ككسػػػائل التػػػدخل السػػػالفة الػػػذكر كآمنوحػػػة أالصػػػدد تػػػرل األسػػػتاذة أػػػاـ خرشػػػي  كيف ىػػػذا      
لسلطات اإلدارية آستقلة قرينة على كجود ىذه أيئػات، بنػاءان علػى الوظيفػة آوكلػة إلػيهم كالػيت ال تقتصػر علػى 

، فسلطتها ترتب  بآكانة آميزة يف جهاز الدكلة. كضع القواعد القانونية  4يف شكل قرارات تنظيمية بشكل ملـز

سػػلطات الذل جانػػب إآشػػرع دل يقػػم بوضػػع سػػلطة رابعػػة  مػػا ١كػػن استخبلصػػو أف الفقػػو متفػػب علػػى أف        
تبيػػاف الطبيعػػة  ٜػػا إطػػبلؽ تسػػمية سػػلطة عليهػػا كػػاف بغػػرضإذل كجودىػػا بػػن  دسػػتورم ، إالتقليديػػة، إذ دل يشػػر 
ف كظيفػػػة إسػػػلطة ضػػػب  اقتصػػػادم، ، فهػػػي 5طػػػار السػػػلطات اإلداريػػػة التقليديػػػةإخراجهػػػا مػػػن إاْاصػػػة كآميػػػزة ك 

الضب  تستلـز التدخل آستمر كالدائم ٓواجهة معطيات تتطور يف العديد من القطاعات االقتصادية يف الدكلػة، 
سػػػلطة التنفيذيػػػة( دل يعػػػد يػػػتبلءـ مػػػع طبيعػػػة الطة التشػػػريعية ك سػػػلالطريقػػػة التقليديػػػة  الفوضػػػع القواعػػػد القانونيػػػة ب

آشػػاكل آطركحػػة، األمػػر الػػذم اسػػتلـز ظهػػور سػػلطات غػػري تقليديػػة ٔػػا القػػدرة علػػى اىػػاذ قػػرارات يكنهػػا مػػن 
قنػاع ا الػيت وػدثها مبنيػة علػى أسػاس اإلجلهػا، علػى أف تكػوف قراراػأشرة االختصاصات اليت اسػتحدثت مػن مبا

 .6راهكبدؿ اإل 

                                                                 
 (Jacques chevallier(، جاؾ شوفيلي  Marie-josé Guedonمارم جوزم قودين  بزعامة كبل من: - 1
 .42سابب، ص.  مرجعخرشي إٔاـ،  - 2
، أطركحػػػة دكتػػػوراه يف القػػػانوف العػػػاـ، جامعػػػة بلقايػػػد النظػػػاـ القػػػانوني للسػػػلطات اإلداريػػػة المسػػػتقلة: دراسػػػة مقارنػػػةبلمػػػاحي زيػػػن الػػػدين،  - 3

، ٕلػػة ات اإلداريػػة المسػػتقلةفػػي تفعيػػل تػػدخالت السػػلط كاآلراءدكر التوصػػيات خرشػػي إٔػػاـ، ؛ .13، ص.2161/2161تلمسػػاف، اِزائػػر،
 .223-222، ص.2161، جواف63ع ،العلـو االجتماعية، جامعة سطي 

 .42، مرجع سابب، السلطات اإلدارية المستقلة في ظل الدكلة الضابطةخرشي إٔاـ،  - 4
صػ  إدارة كماليػة، جامعػة بػومرداس، ، مػذكرة ماجسػتري ىالمركز القانوني لسلطة البريد كالمواصالت السػلكية كالالسػلكيةزعاترم كر١ة،  - 5

، مػذكرة ماجسػتري، ىصػ  أيئػات العموميػة سػلطات الضػبط االقتصػادم فػي الجزائػر كالحوكمػةعشػاش حفيظػة، ؛ .11، ص.2162اِزائر 
اف مرية داية، اِزائر،  .21، ص.2161-66-11نوقشت بتاري   كاّوكمة، جامعة عبد الٍر

6
 - Guédon Marie-josé., les autorités administratives indépendantes, L.G.D.J, paris,1998, p.20. 

 .42، مرجع سابب، السلطات اإلدارية المستقلة في ظل الدكلة الضابطةآرجع إشارة اليو: خرشي أاـ،  -
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كتعػػػدد تعريفاتػػػػو  1صػػػطبلح الضػػػب إنتيجػػػة ّداثػػػة  تعريػػػف الضػػػبط مػػػن منظػػػور القػػػانوف االقتصػػػادم: -ب
، استحدث بعد اّػرب العآيػة الثانيػة 2كاختبلؼ الفقهاء يف وديده، فالضب  االقتصادم مفهـو حديا العهد

يف ىشاشػػة البنيػػة االقتصػػادية  كمػػا ترتػػب عنهػػا مػػن ٗلفػػات، الػػيت ألقػػت بظبلٔػػا علػػى احملػػي  االقتصػػادم تسػػبب
للعديػػد مػػن الػػدكؿ، فجػػيء بػػو هبػػدؼ إحػػداث تػػوازف يف السػػوؽ كمػػا ترتػػب عنػػو انسػػحاب الدكلػػة مػػن التنظػػيم 

اّديثػة  التطػورات، ففي العلـو القانونية يػوحي إذل 3كأككلتها ٔيئات قطاعية، االمر الذم رافقو اصطبلح الضب 
 .4القطاعاتاليت ودد كيفيات تدخل الدكلة يف شا 

يػػة الػػيت وكػػم مػػا يفعلػػو  Régulationيعػػود أصػػل كلمػػة ضػػب  إذل اللغػػة اإلٙليزيػػة        يػػراد هبػػا القاعػػدة الُر
Réglementationالناس، يقابلها باللغة الفرنسية 

يعػود أسػاس  اصػطبلح الضػب  ك ، 6الذم يػراد بػو التنظػيم 5

                                                                 
فيقػاؿ  وديػد دقػة نيفػاىيم ومػل معنيػم يف القواعد العامة إرتب  اصطبلح الضب  يف القػانوف اإلدارم بالضػب  اإلدارم، للضػب  يف اللغػة عػدة - 1

ػرم البحػا عنػو فيقػاؿ ضػب  الشػيء  ضب  األمر أم حدده على كجو الدقػة، كىػي تعػين كقػوع العينػني مث إلقػاء اليػدين علػى شػخ  كػاف خافيػا ٞك
ػػا معػػ   حفظػػو بػػاّـز كبابػػو ضػػب  كرجػػل ضػػب ، كىػػي تعػػين يف قػػاموس لسػػاف العػػرب إلبػػن منظػػور، لػػزـك الشػػيء كحبسػػو ال يفارقػػو يف كػػل شػػيء، ٔك

 آخػػر فهػػي تعػػين التػػدكين الكتػػايب آشػػتمل علػػى معػػادل ٠شػػى لػػو تػػرؾ أمرىػػا دكف تسػػجيل ٔػػا أف تبػػدد معآهػػا كيػػزكؿ اثرىػػا مػػن ذاكػػرة مػػن عاينهػػا
" الػػذم عػػرؼ Hauriouكشػػهدىا، لػػذا يقػػاؿ قانونػػا اف ضػػب  الواقعػػة يعػػين وريػػر ٖضػػر ٔػػا، امػػا اصػػطبلحا ٙػػد تعريػػ  للفقيػػو الفرنسػػي ىوريػػو " 

 الضب  ب نو: " كل ما يستهدؼ بو احملافظة على النظاـ العاـ يف الدكلة " / 
 .261، صمرجع ساب لساف عرب، البن منظور،  -

- Maurice Hauriou, op. cit, p.208  
 الػػيتالػػدكؿ بػػ ف "الضػػب  االقتصػػادم مفهػػـو حػػديا نسػػبيان، سػػيما يف  CLAUDE CHAMPAUDيف ىػػذا الصػػدد يقػػوؿ األسػػتاذ  - 2

 "؛تعتمد على القانوف الركماشل، يع  عن كيفيات جديدة يتم اىاذىا هبدؼ كضع كاحملافظة على التوازف االقتصادم
" du droit de la régulation. En effet, la " régulation économique > est une notion relativement 

récente, au moins dans les pays de droit romain. Elle exprime une nouvelle manière de mener une 

action publique pour créer et maintenir des équilibres économiques." 

- voir : Marie-Anne Frison-roche, Arbitrage et droit de la Régulation, Presses de sciences PO 

(P.F.N.S.P) Hors collection, 2005, p.225.  
، مػػػذكرة ماجسػػػتري ىصػػػ  دكلػػػة كمؤسسػػػات كظػػػائف الضػػػبط: دراسػػػة حالػػػة الػػػديواف الػػػوطني المهنػػػي للحليػػػب كمشػػػتقاتو فوزيػػػة،مػػػركاف  - 3

 .61، ص.2161-2161، 6جامعة اِزائر العمومية،
قػوؽ كالعلػـو االقتصػػادية، ، السػػنة الثانيػة ماسػو ىصػػ  قػانوف االعمػاؿ كليػػة اّمحاضػػرات فػي قػػانوف الضػبط االقتصػادمنػور الػدين، بػرم  - 4

اف مرية داية، اِزائر،   .11 ، ص2161-2161جامعة عبد الٍر
لني كليد،  - 5  .61، ص.2161، دار بلقيس للنشر، اِزائر،في الجزائر قانوف الضبط االقتصادمبٌو
اْػاط  للمصػطلح كونػو خلػي  مػن  كاالسػتخداـآاضػية يرجع سبب اْل  بني اصطبلحي "الضب " ك" التنظػيم "إذل التطػور الػيت عرفتػو السػنوات العشػر  - 6

 بعض الدكؿ األٙلوسكسونية مثل: إلغاء االحتكار، اْوصصة،  يا كاف االقتصاد ال "يضب " بل "ينظم" كيوجو كيدار، عرفتها الظواىر اليت 
"La confusion entre régulation et réglementation s’est développée depuis une dizaine d’années. Elle a été 

portée par l’usage du mot dérégulation pour désigner un ensemble de phénomènes disparates telles les 

privatisations, la suppression de monopoles dits « publics », l’ouverture des frontières aux échanges 

internationaux, etc. concernant, le plus souvent, des secteurs où l’économie n’était pas « régulée » mais 

réglementée, dirigée et/ou administrée ".  Voir : Claude Champaud, Régulation et droit économique, 

revue Française de sciences politique, 49ᶱ année, n:2,1999, p.31. 
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و تػػػػدخل اإلدارة العامػػػػة سػػػػيما الفدراليػػػػة ٓراقبػػػػة اّيػػػػاة دكؿ االٙلوسكسػػػػونية، يػػػػراد بػػػػالػػػػيف ٕػػػػاؿ االقتصػػػػاد إذل 
حتكػارات يف الواليػات ن أم اختبلالت بداية باّد من اإلاالقتصادية هبدؼ تصحيح كإقامة توازف يف السوؽ م

إسػناد مهمػة آتحدة األمريكية، لتمتد فكرة الضب  إذل بريطانيا يف ظػل مشػركعات اْوصصػة كآنافسػة، أيػن   
سػػلطات الضػػابطة آسػػتقلة الػػيت أعطػػى ٔػػا امتيػػازات ىامػػة تسػػاعدىا يف أداء كظيفػػة الضػػب  الذل إوؽ ضػػب  السػػ
 .1على أ  كجو

، فعلى ان نشاط أك كظيفةرتكزت أغلبها يف كوهنا إيعات إعطاء تعري  ٓفهـو الضب ، حاكلت بعض التشر        
تقلة كظيفة الضػب  مسػ»لكوكنية: تصاالت اإليد كاإليف قانوف ال   كظيفةسبيل آثاؿ عرفو التشريع الفرنسي ب نو 
الدكلػػػة مػػػن طػػػرؼ الػػػوزير آكلػػػ  لكوكنيػػػة كىػػػي ٘ارسػػػة بإسػػػم تصػػػاالت اإلإلسػػػتغبلؿ شػػػبكات اْػػػدمات كاإل

 .ART»)2تصاالت  تصاالت اإللكوكنية كسلطة ضب  اإلباإل

تصػػػاالت الصػػػادر يف ( مػػػن قػػػانوف اإل12آػػػادة الثانيػػػة  يف  نشػػػاطعلػػػى أنػػػو التشػػػريع األٓػػػاشل عرفػػػو بينمػػػا       
تحقي  أىػداؼ  إلىعمومية الفدرالية يهدؼ الضبط مهمة السلطة ال» اليت عرفتو كما يلي: 2111جواف22

محددة بالقانوف كيتعل  األمر بالتوفي  بين فرص منافسة فعالة كمشركعة كتحقي  بعض اىداؼ المصػلحة 
مػػػن قػػػانوف  11نناسػػػبة تعريفػػػو للضػػػب  يف آػػػادة  إجػػػراءب نػػػو ، خبػػػبلؼ ذلػػػ  اعتػػػ ه آشػػػرع اِزائػػػرم «العامػػػة
كػػل إجػػراء أيػػا كانػػت طبيعتػػو صػػادر عػػن أيػػة ىيئػػة عموميػػة يهػػدؼ بالخصػػوص إلػػى »ب نػػو:  623-13رقػػم

تػػدعيم كضػػماف تػػوازف قػػول المنافسػػة، كحريػػة المنافسػػة، كرفػػع القيػػود التػػي بامكانهػػا عرقلػػة الػػدخوؿ إليهػػا 
بالتوزيع االقتصادم األميل فموارد السوؽ بػين مختلػف أعوانهػا كذلػك طبقػا كسيرىا المرف، ككذا السماح 

كرد ىػػذا التعريػػ  ليزيػػل اللػػبس الػػذم كػػاف قائمػػا حػػوؿ تعريػػ  أفعػػل آشػػرع حػػني كمػػا ك  4«ألحكػػاـ ىػػذا األمػػر
نهمػة  جموعػة مػن العناصػر آتعلقػةنقػر أقػل نو علػى األأال إكثر بآنافسة أف ىذا التعري  يتعلب أكمع  الضب ،
 الضب .

                                                                 
دراسػػػات قانونيػػػة، مركػػػز البصػػػرية للبحػػػوث  تمكػػػين الحقػػػوؽ فػػػي ظػػػل السػػػلطات اإلداريػػػة المسػػػتقلة  النمػػػوذج الفرنسػػػي ،خرشػػػي إٔػػػاـ،  - 1

 .621.626، ص.2161، نوفم 14ع.، كاالستشارات كاْدمات التعليمية، اِزائر
2
 -loi n :2005-516 du20-05-2005 relatif a la régulation des activité postales. 

https://beta.legifrance.gouv.fr   
آتعلػب بآنافسػة، مػع ذلػ  تداركػو يف القػانوف  2111يوليػو64آػؤرخ يف  11-11ضب  يف ن  االمرتعري  اللئلشارة اف آشرع دل يتعرض ل- 3

، أطركحػة اـ االقتصػادمسلطة اإلدارة في حماية النظػاـ العػ/ انظر: سويلم ٖمد، 2113يونيو  21آؤرخ يف  62-13آعدؿ كآتمم لو وت 
 .611، ص.2163- 2162آوسم اِامعي غرداية، العاـ، جامعةلنيل شهادة الدكتوراه يف القانوف 

-11رقػم يعػدؿ كيػتمم األمػر ، 2113يونيػو سػنة  21آوافػب  6124ٌادل الثانية عػاـ  26مؤرخ يف  62-13انوف رقم قمن  11آادة  - 4
، 2113يوليػػو 2، الصػػادر يف 11 ج، ع ر ج ،يتعلػػ  بالمنافسػػة 2111يوليػػو عػػاـ  64آوافػػب  6121ٌػػادل األكذل عػػاـ  64مػؤرخ يف  11
 66ص 
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ف سػلطة إادم، ١كػن القػوؿ " االقتصػضػبط" ك"سػلطة"اصػطبلحي من  ا سبب اإلشارة إليو يف وديد كل٘     
اإلداريػػة التقليديػػة الضػػب  االقتصػػادم تعػػد مؤسسػػة جديػػدة مػػن مؤسسػػات الدكلػػة، ىتلػػ  يامػػا عػػن السػػلطات 

لية، كوهنػػا ال ىضػػع للرقابػػة اإلداريػػة كالٓبػػدأ سػػتقبل، يتػػاز بنػػوع مػػن اإل1ستشػػارية كال مرفػػب عػػاـاكليسػػت بلجنػػة 
التػػدرج أرمػػي، أككلػػت إليهػػا مهمػػة كظيفػػة ضػػب  االقتصػػاد للسػػوؽ يف إطػػار وقيػػب منافسػػة حػػرة، بػػني آتعػػاملني 

كصػػبلحية الفصػػل يف   2االقتصػػاديني، كفػػب آليػػات أك صػػبلحيات ٖػػددة قانونػػا ٓختلػػ  ىيئػػات ضػػب  القطاعيػػة
 ض اِزاءات الردعية  كاستصدار القرارات الفردية ك التنظيمية.النزاعات كالتحكيم كفر 

 األنظمة التقنية:-مانيان 

ف كػػػػػاف ىػػػػػذا إ  االقتصػػػػػادم االختصػػػػػاص التنظيمػػػػػي ك مػػػػػن بػػػػػني آهػػػػػاـ الػػػػػيت أككلػػػػػت إذل سػػػػػلطات ضػػػػػب       
د، فػريل بػالعمـو كالتجريػ تضػعهااالختصاص مقتصرا على بعض السلطات دكف غريىا، يتاز تلػ  األنظمػة الػيت 

تتػواله السػلطة  ف فكػرة صػناعة القاعػدة القانونيػة دل تعػد حكػرا علػى التشػريع كالتنظػيم الػذمأ اءجانب من الفقه
.كيف ىػػػذا 3ذل بعػػػض السػػلطات القطاعيػػة الػػػيت أصػػبحت مركػػزا لصػػناعة القػػػانوف داخػػل الدكلػػةإالعامػػة بػػل تعػػداه 

وسائلو آرنة يهدؼ إذل ل اِديد للقانوف فبأف الضب  ىو الشك Jean-Charles Jobartالصدد يرل األستاذ 
 .4سػػتقراراإلمػػن ٞػػب التوفيػػب بػني مصػػاحل متعارضػػة لضػػماف نػػوع  ك السػػلوؾ االجتمػػاعي كتوجيهػػو ءمػػةحػا مبل

االجتمػػػاعي  الواقػػػع الفقهػػػي يػػػرل أف القواعػػػد القانونيػػػة يف العصػػػر اّػػػديا دل تعػػػد ٕػػػرد أدكات لتنظػػػيم السػػػلوؾك 
كات لتنظيم آعارؼ التقنية آعاصػرة، إذ كراء كػل عػدة قانونيػة متطلبػات تقنيػة، أد تفحسب، بل تعداه كأصبح

ف القواعػػد القانونيػػة دل تعػػد يف كاقػػع أو القػػانوف ينمػػو بنمػػو التقنيػػات ك كىػػو مػػا دفػػع بػػالبعض للقػػوؿ بػػ ف النزعػػة ٚػػ
 .5األمر سول أداة للتكي  مع القواعد التقنية

ػػة االقتصػػادية كالتجاريػػة سػػاىم  ارل كمػػا يخػػضنظػػاـ اللػػ  لللػػب الػػدكؿ إف تبػػين أغ      عنػػو مػػن انفتػػاح ٚػػو العٓو
، الػذم أدل إذل ظهػور مفهػـو جديػد لتنظػيم ضػابطةإذل  متدخلػةإذل  حارسػةكبشكل بارز يف وػوؿ الدكلػة مػن 

 العبلقػػة بػػني الدكلػػة كالسػػوؽ يتمثػػل يف الضػػب  االقتصػػادم، كنتيجػػة لتشػػعب القطاعػػات آاليػػة كاالقتصػػادية ذات

                                                                 
 .3-2.ص ، ص2116، سنة 6، ٕلة اإلدارة، ع.السلطات اإلدارية المستقلةلباد ناصر،  - 1

2 -  Zouaimia rachid, les instruments juridiques de la régulation économique, Algérie, maison 

d'édition belkeis, Alger ,2012, p 09 
 .622، ص.مرجع ساب ٖمد،  سويلم؛ 621، مرجع سابب، ص.تمكين الحقوؽ في ظل السلطات اإلدارية المركزيةخرشي إٔاـ،  - 3

4
 - « La régulation est une nouvelle forme du droit visant, entre par des procédés souples de 

négociation incitation et adaptation, a 'orienter es comportements sociaux dons un domaine ou il 

faut concilier des intérêts contradictoires afin d'assurer une certaine stabilité » 

Voir : JOBART. Jean-Charles, Essai de définition du concept de régulation : de l'histoire des 

sciences aux usages du droit, Revue de la recherche juridique, N° :1, 2004, p.33.  
 .611، ص.مرجع ساب عجة اِيبلرل،  - 5
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الطػػابع التقػػين كجػػدت السػػلطة العامػػة نفسػػها ملزمػػة بتقلػػي  دكرىػػا يف التػػدخل كأحالػػت مهامهػػا التقليديػػػة إذل 
 ان قائمػػف الضػػب  يعػػد كظيفػػة تقنيػػة أ، انطبلقػػا مػػن فكػػرة 1ىيئػػات تتعلػػب بػػالتحكيم بػػني ٗتلػػ  آصػػاحل يف السػػوؽ

 . 2على ورير السوؽ كانفتاحو على آنافسة

طات الضػػب  االقتصػػادم اختصػػاص سػػن قواعػػد تنظيميػػة أك آشػػاركة يف سػػنو كالػػذم لقػػد شػػكل مػػنح سػػل      
وكيبػة اليعود باألساس إذل خاصيتني، التخص  التقين للسلطة يف القطاع، ككذا اْ ة التقنية العالية، إضافة اذل 

 .3ية متطورةالبشرية الذين يتم اختيارىم كفب معايري تتطلب معارؼ علمية كقانونية اقتصادية كاجتماع

" لتنظػػيم التقنػػي" ك"اضػػبط االقتصػػادمالسػػلطة ت سيسػػا علػػى مػػا سػػبب يف وديػػد كػػل مػػن اصػػطبلحي "        
ضب  االقتصادم يف كضع القواعد القانونية ب نو ذل  العمل القانوشل ال١كن القوؿ ب ف آراد بفكرة اسناد سلطة 

غػري آ لوفػة يتػاز قواعػدىا بالعموميػة كالتجريػد كآركنػة  طات الضب  االقتصػادية كآاليػةالصادر بإرادة إحدل سل
ا طابع تنفيذم،  يا ودث حالة أك أثر قػانوشل النظػاـ العػاـ  ٍايػة، هبػدؼ ئػوأمػا بإنشػائو أك تعديلػو أك إلغا ٔك

 االقتصادم كوقيب مبدأ آنافسة بني آتعاملني االقتصاديني.

قواعػػد سػػلطات الضػػب   يتػػاز: االقتصػػادمطات الضػػبط خصػػائص التنظيمػػات الصػػادرة عػػن سػػل -ماليػػان 
 غري آ لوفة يف القواعد العامة نوجزىا يف اايت:ميزات آاالقتصادم ببعض 

تعػػػػد سػػػػلطات الضػػػػب  آسػػػػتقلة إدارة مػػػػن نػػػػوع جديػػػػد ضػػػػمن   قواعػػػػدىا إداريػػػػة مسػػػػتقلة قابلػػػػة للطعػػػػن: -أ
هنا شػ ف اإلدارة التقليديػة للدكلػة  زات ٞعلهػا إدارة شػٌلػة مػن آيػ ، وػوز علػى4آؤسسات آكونة ِهػاز الدكلػة

 5كصػػػائية سػػػلطة التنفيذيػػػة تبعيػػػة خاصػػػة ليسػػػت بتبعيػػػة رئاسػػػية أكلاكتتبػػػع  يتػػػاز بنػػػوع مػػػن االسػػػتقبللية النسػػػبية،
فيها  آعتمدة يف نظاـ آركزية اإلدارية، فقراراا التنظيمية اليت تصدرىا تعد ذات طبيعة إدارية ٖضة قابلة للطعنك 

                                                                 
1
 - Zouaimia Rachid, Droit de la régulation économique, Berti édition, Alger, 2006, p.13. 

2
- " La régulation est une fonction technique, économique, voire sociale, d’adaptation permanente 

d’un secteur d’activité économique, dans cette phase critique et mouvementée où deux notions 

indissociables interviennent : la libéralisation d’un marché et son ouverture à la concurrence " 

 HUBERT Jean-Michel, le cas de régulation des télécommunications, RFAP, n:109,2004, p.100. 

-
3
 .  11، مرجع سابب، ص.دكر التوصيات كاآلراء في تفعيل تدخالت السلطات اإلدارية المستقلةخرشي إٔاـ،   
، مػػذكرة ماجسػػتري قػػانوف آنازعػػػات : دراسػػة نظريػػةاختصػػاص القاضػػي اإلدارم بمنازعػػات سػػلطات الضػػػبط المسػػتقلةنايػػل نبيػػل ٖمػػد،  - 4

 .14، ص.2161 اِزائر، اإلدارية، جامعة مولود معمر تيزم كزك،
: دراسػػة مقارنػػة، أطركحػػة دكتػػوراه الطػػور الثالػػا يف اّقػػوؽ، ىصػػ  كالمغػػربسػػلطات الضػػبط المسػػتقلة فػػي الجزائػػر مػػزردم عبػػد اّػػب،  - 5

 .61، ص.2163-2162، جامعة العريب تبسي تبسة، اِزائر،اإلدارية كآسؤكليةالنشاط اإلدارم 
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أمػػػاـ القضػػػاء اإلدارم، الػػػذم بػػػدكره يشػػػكل حػػػدا وِصػػػن ىػػػذه السػػػلطات اإلداريػػػة آسػػػتقلة مػػػن جهػػػة كومػػػي 
 .1آتعاملني ذكم آصلحة من أم ياٍد قد يصدر يف غري صاّها

قواعد القانونية التنظيمية آستحدثة من قبل سلطات اللعل أىم ميزة يتاز هبا  قواعدىا ذات طابع تقني: -ب
، ضم ٖػلضب  االقتصادم عن باقي أنواع القواعد القانونية يف كوهنا أكثر ىص ، كذات طابع تقين كاقتصادا

ف متػ ثرا بنظػريه الفرنسػي يف كػا  فكإتنظمػو، فآشػرع اِزائػرم  ذمبطبيعة القطػاع الػ 2مقيدة هناألكن ١كن القوؿ 
 كأفضػلدقػة  أكثػركػوف سػلطتها التنظيميػة نو حاكؿ تفعيل مبدأ ىص  ىيئات الضػب  االقتصػادم لتأال إذل  
 صياغة.

فقرات  حدلإفعندما يقـو ٕلس النقد كالقرض بإصدار قواعد تنظيمية فإهنا تكوف ٖصورة، كفب ما أقرتو        
صػػبلحيات آمنوحػػة تعػػد ذات الف كػػل أ، كآبلحػػ  3آتعلقػػة بالنقػػد كالقػػرض 66-11مػػن قػػانوف  12آػػادة 

مارسػػػة كأداء كظيفتػػػو الضػػػبطية الػػػيت ننكيػػػة كآاليػػػة، ٘ػػػا يسػػػمح للمجلػػػس أعمأػػػا الب طبيعػػػة تقنيػػػة تػػػدخل ضػػػمن
 .4بغرض وقيب التوازف بني مصاحل األطراؼ آتداخلة أكجدت من أجلها

يتػػاز بآركنػػة،  اعػػدضػػعها سػػلطات الضػػب  االقتصػػادم قو نظمػػة الػػيت تاأل تعتػػ  بالمركنػػة:قواعػػدىا تمتػػاز  -ج
قتصػػادم، فآشػػرع تػػرؾ ٔاتػػو األجهػػزة آسػػتقلة ىامشػػان مػػن اّريػػة للمتػػدخلني يف القطػػاع مػػع الواقػػع اال كتتكيػػ 

ػػػن.5تنسػػػيب بػػػني ٗتلػػػ  تػػػدخبلام كفػػػب مػػػا تقتضػػػيو قواعػػػد آنافسػػػةالك  ف مركنػػػة ىػػػذه القواعػػػد مػػػا ىػػػي أنػػػرل  ٚك
 عضاء ىذه أيئات بوجود العنصر آتخص  فيها.أالانعكاس لتجانس إ

شػػراؼ علػػى اف هبػػدؼ إعطائهػػا مهمػػة التػػدخل كاإلداريػػة آسػػتقلة كػػاإلؤلجهػػزة لة الضػػب  ف إسػػناد كظيفػػإ      
سػتحداث بعػض القواعػد كتنفيػذىا بكيفيػات ٗتلفػة يتػاز امكانيػة إكآالية، كمنح لبعضها  القطاعات االقتصادية

انوف التقليػدم الصػاـر بػرز أنػو بػآوازاة مػع القػ 6بآركنة كالسرعة كالفعالية، يف ىذا الصدد يػرل جانػب مػن فقهػاء
التنظػيم قانوف آخػر ينبػذ األكامػر القائمػة علػى الػدعوة لئلقنػاع كيلجػ  إذل تقنيػات أكثػر مركنػة ينطػوم وػت إطػار 

                                                                 
   12، ص.2161 ،6ط لبناف، بريكت، اّقوقية، اّليب منشورات، السلطات اإلدارية المستقلة رنا،ُري اللحاـ  - 1
، االغػػػواط، مدرسػػػة دكتػػػوراه، جامعػػػة عمػػػار ثلجػػػي إطػػػار، مػػػذكرة ماجسػػػتري يف سػػػلطة ضػػػبط المحركقػػػات فػػػي الجزائػػػر، ىجػػػريهصػػػحراكم  - 2

 .11، ص.2161اِزائر،
 .66-61ص.ص ، السابب ذكره، المتعل  بالنقد كالقرض 66-11 رقم قانوف - 3
، مداخلػػة ألقيػػت يف آلتقػػى الػػوطين السػػابع حػػوؿ ضػػب  النشػػاط أدكات الضػػبط االقتصػػادم: السػػلطات اإلداريػػة المسػػتقلة رشػػيد،زكا١يػػة  - 4

 .  11السياسية، جامعة سعيدة، اِزائر، ص كالعلـو، كلية اّقوؽ 2161-61-14مارسة،االقتصادم يف اِزائر بني التشريع كآ
 .11، مرجع سابب، ص.السلطات اإلدارية المستقلة في ظل الدكلة الضابطةخرشي إٔاـ،  - 5
وكلػة ٔػا، بػل تتعػداه مػن الذم يرل أف الضب  االقتصػادم ال ينحصػر يف مهمػة آ " Gérard Timsit" جريارد تيمسيت األستاذمن بينهم  - 6

وؾ املػػػاؿ خػػػبلؿ التػػػ ثري علػػػى القاعػػػدة القانونيػػػة يف حػػػد ذااػػػا، الػػػيت انتقلػػػت مػػػن القواعػػػد العامػػػة كاملػػػردة اِامػػػدة إذل قواعػػػد مرنػػػة متطػػػورة، يتػػػاز بػػػ
 .نفسو المرجع/  للمخاطني بو يف إعدادىا.
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قابػػل للتغيػػري  كيكػػوفغػػري التسػػلطي للسػػلوكيات كالتصػػرفات، كمػػن ٘يزاتػػو التػػ قلم كالتكيػػ  مػػع كاقػػع القطاعػػات 
 .1كالتطور

مػن أف كظيفػة الضػب  تسػتلـز التػدخل الػدائم  نطبلقان إ المتعاملين االقتصاديين:ل لد تلقى قبوؿقواعدىا  -د
كآسػػتمر ٓواجهػػة  آعطيػػات كاّػػاالت أكثػػر تطػػورا كوركػػان يف القطاعػػات الػػيت اسػػتندت إليهػػا سػػلطات الضػػب  

ة علػى مبػدأ االقنػاع االقتصادم، فالقواعد القانونيػة الػيت تضػعها ىػذه األخػرية كتواجػو الفػاعلني االقتصػاديني قائمػ
باالمتثاؿ بدؿ اإللػزاـ هبػدؼ ٍايػة حقػوقهم كمواجهػة آسػائل الػيت تعوضػها بصػفة كقائيػة، نتيجػة ٔاتػو اْاصػية 
استطاعت ىذه القواعد التقنية أف تضع موضع قػدـ ٔػا أمػاـ آتعػاملني االقتصػاديني كآتػدخلني نظػرا ٓصػداقيتها 

ياداا كشفافيتها اثناء اىاذىا القراركالثقة اليت تتمتع هبا ٚو ىذه ال  .2سلطات أماـ الرأم العاـ ّك

ضػب  االقتصػادم البعػض سػلطات  ىاتنشػؤ تتمتػع القواعػد التنظيميػة الػيت  قواعدىا قابلة للنشر كالتنفيذ: -ىػ 
ية لكل  جراء النشر يف اِريدةإا، فنجد القانوف الفرنسي قد كرس بالصيغة التنفيذية يف مواجهة آخاطبني هب الُر

 .3األنظمة كجعلها حجة يف مواجهة كل شخ  معين هبا

ضػػب  االقتصػػادم، دل يكػػن بشػػكل الفآشػػرع اِزائػػرم عنػػدما أعطػػى اختصػػاص كضػػع قواعػػد لسػػلطات         
ا قبل نشرىا كتنفيذىا، أين أخضعها إلجراء موافقة كمصادقة الوزير آخت  يف القطاع من ، بل فرض قيودن مطلب

لدخوؿ األنظمة حيز التنفيػذ عػن طريػب  ان اء الطابع التنظيمي على قواعدىا، فآصادقة عليها تعد شرطأجل إضف
يػػػة يوافػػػ  علػػػى : »61-41مػػػن آرسػػػـو التشػػػريعي  12. كىػػػو مػػػا نصػػػت عليػػػو آػػػادة 4النشػػػر يف اِريػػػدة الُر

وريػػػػة الجزائريػػػػة اللػػػػوائط التػػػػي تسػػػػنها اللجنػػػػة عػػػػن طريػػػػ  التنظػػػػيم، كتنشػػػػر فػػػػي الجريػػػػدة الرسػػػػمية للجمه
ٓوافقػػة ٕػػرد مشػػركع ، نتيجػػة لػػذل  يعػػد عػػدـ القيػػاـ بػػإجراء ا«الديمقراطيػػة الشػػعبية مشػػفوعة بػػنص الموافقػػة

 .5ذل درجة نظاـإاليرقى 
                                                                 

1
 - Paul Amselek, l'évolution générale de la technique juridique dans les sociétés 

occidentales, RDP,1982, pp.291-292. 

 
، أطركحػػة دكتػػوراه قػػانوف االعمػػاؿ، جامعػػة ٖمػػد خيضػػر بسػػكرة، اآلليػػات القانونيػػة لضػػبط النشػػاط االقتصػػادم فػػي الجزائػػر داكد،منصػػور  - 2

 622، ص 2161/2161 اِامعي وسمآاِزائر، 
 .261، مرجع سابب، ص.المستقلة في ظل الدكلة الضابطة السلطات اإلدارية ،خرشي إٔاـ- 3
 6411اكت21، جامعػة 66، ٕلػة البحػوث كالدراسػات اإلنسػانية، عنسبية استقاللية الوظيفة لسلطات اإلدارية المسػتقلة ،أحسػن غريب - 4

 .212، ص2161سكيكدة، اِزائر،
Voir- Zouamia Rachid, les autorités administratives indépendante et le régulation 

économique, édition Houma, 2005, pp.24-25.  
5
 - " l'approbation est simplement considérée comme une condition de Icur entrée en vigueur dans 

la mesure où elle se traduit par leur publication au journal officiel. A ce titre, l'approbation peut 

être considérée comme un acte perfectif. Toutefois, dans la mesure où le texte non approuvé reste 
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 حديث في كضع القواعد التنظيميةال ىادكر ك الضبط االقتصادم  سلطاتلمطلب الياني: ا

ن السلطة التنفيذية، من ناحية أخرل ىي تعت  من صميم تعت  األنظمة أعماال إدارية من حيا صدكرىا ع    
ردة،األعماؿ التشريعية كوهنا تتضمن قواعد قانونية عامة  كذل  ملزمػة كغػري شخصػية ىػذا ألهنػا تنطبػب   تعت  ٕك

ف السػلطة التنظيميػة للهيئػات اإلداريػة آسػتقلة يف أالقػوؿ  ك١كػن 1على عدد غػري ٖػدد مػن اّػاالت أك األفػراد.
دستورية،  كػم أف سػلطة إصػدار أنظمػة يف حقيقػة األمػر مػا  -كما يرل بعض الفقو-اؿ االقتصادم كآارل امل

  2زالت من احتكار السلطة التنفيذية يف أغلبها.

ختصاصػػات كآهػػاـ الػػيت  أسػػاس إعػػادة توزيػػع اال جػػاء علػػىفػػإذا كػػاف ظهػػور السػػلطات اإلداريػػة آسػػتقلة        
يف ٕػاالت ٖػددة  مهمػةإداريػة جػد  ذل ىػذه أيئػات ٘ارسػة أعمػاؿإ كأككػلة التقليدية، كانت حكرا على اإلدار 

يف حدكد مػا  خرل،األدارية آركزية ص التنظيمي كغريىا من أيئات اإلفوجب ىنا يكينها من االختصا 3كدقيقة
 ا من القياـ نهامها.ه١كن

بػػو  كاعػػوؼبػػوؿ ىػػذا الػػنم  اِديػػد مػػن السػػلطة التنظيميػػة ذل قإينػػا سػػابقا اهػػو آشػػرع اِزائػػرم أر  ككمػػا       
ىذا  على أفنق   الضب  االقتصادمذل النصوص آنشئة لسلطات إكف البعض ااخر، فإذا ما اههنا لبعضها د

 يشػري إذلعػواؼ كرد يف صػور متباينػة، فيمػا ١ػنح آشػرع لػبعض ىػذه أيئػات سػلطة تنظيميػة بػاعواؼ صػريح اال
 أمػػاـ سػػلطةبػػذل   كنكػػوفنػػو يتػػ رجح يف الػػبعض ااخػػر أيف حػػني ٙػػد  االستشػػارة،ض عػػن طريػػب مسػػاٝة الػػبع

 4تنظيمية يشوهبا الش  كالغموض.

  فرع أكؿ(، ذل م رات تطور التقنية القانونية ٔيئات الضب  االقتصادمإسنتطرؽ من خبلؿ ىذا آطلب        
 .( فرع ثاف االقتصادم على عوامل ظهور التنظيم لدل ىيئات الضب  مث نعرج
 

                                                                                                                                                                                                                

à l'état de projet, on saisit l'importance réelle de l'acte d'approbation qui conditionne en définitive 

l'existence même de tels règlements." / Zouaimia rachid, les instruments juridiques de la 

régulation économique, op. cit. , p.57. 
، ٕلػػة كليػػة بغػػداد للعلػػـو أمػػر تحديػػد الطبيعػػة القانونيػػة لألنظمػػة المسػػتقلة علػػى الرقابػػة القضػػائية علػػى مشػػركعيتها علػػي،الػػدبس عصػػاـ  - 1

 244ص  ،2161االقتصادية اِامعة العدد اْامس كالعشركف 
 .31، ص مرجع ساب حدرم ُري،  -2
آوسػػم  اِزائػػر، اّقػػوؽ، جامعػةيف القػػانوف العػاـ، كليػػة  أطركحػػة دكتػوراه، االستشػػارية كالوظيفػػةالسػػلطات اإلداريػة المسػػتقلة  ،جػ م ٖمػػد - 3

 14، ص2161-2161اِامعي 
 661، صمرجع ساب عشاش حفيظة،  - 4
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 الضبط االقتصادم الموكلة لهيئاتالفرع األكؿ: مبررات تطور التقنية القانونية 

مػن مهمػة  ٔػاف منح السلطة التنظيمية ٔيئات الضب  االقتصادم كاف هبدؼ يكينها من القياـ نا أككل إ      
رأينا، فالفراغ الذم ٙم  تشريع فرعي كما سبب كتشريع فهو ضب  السوؽ، ك التنظيم ي يت بالدرجة الثانية بعد ال
نػػو قػػد عمػػل علػػى ترقيػػة ىػػذه اللػػوائح إذل أة ال يُعػػين مطلقػػا عػػن عػػدـ كجػػود  القػػانوف يف ميػػداف اللػػوائح آسػػتقل

ن القػػانوف توزيػػع االختصػاص بػػني كػل مػػيف متػو القانونيػػة، لقػد تػػدخل آشػرع كانػػو كقينمسػتول القػػانوف لتسػت ثر 
ف اللػػوائح تعتػػ  أ سػػيما ك نيك اختصاصػػو فليسػػا متسػػاكينػػو قػػد حػػدد لكػػل منهمػػا ٕالػػو أذا يعػػين كالبلئحػػة، ك ىػػ

 .1ف كانا من حيا آوضوع يتشاهبافإنما القوانني ىي نصوص تشريعية ك دارية بياإلقرارات للشكبل 

 ليات جديدة في عملية صنع القواعد القانونيةآدخاؿ إكال: االتجاه نحو أ

ٙلوسكسػػوشل، كقػػد  بػػرزت التوصػػيات ك سػػلوب آػػرف يسػػتمد أصػػولو مػػن النظػػاـ األ القػػانوفف مصػػطلح إ      
ف الدكلػة تكػوف طرفػا فيهػا ككػذا أنية كالقانوف الػدكرل العػاـ  كػم جديد يف التدخل من خبلؿ عدة ٕاالت قانو 

التشػريعية كالتنفيذيػة  سػلطتنيالوظيفػة التشػريعية توزعػت  بػني  فأرأينػا يف مػا سػبب  2يف عبلقات القػانوف اْػاص.
وائح ف اللػػػأد مػػػن أٝهػػػا؛ ف ينشػػػ  عػػػن ىػػػذا التوزيػػػع عػػػدة نتػػػائ  ٙػػػأالقػػػانوف كالبلئحػػػة، ك كػػػاف ال بػػػد  عػػػن طريػػػب

طػػػار التشػػػريع كىػػػي ياثػػػل القػػػوانني، لػػػيس يف يتػػػع كػػػل منهمػػػا خبصػػػائ  القاعػػػدة إآسػػػتقلة موضػػػوعيا تنػػػدرج يف 
وضػوعااما كآبػادئ الػيت حريػة هديػد أىػدافهما كالقواعػد آنظمػة ٓ إذلمن عمومية كهريد ، بػل تتعػداه  القانونية
 .3منهما يف وقيقها ترغب كل

ٝهػػا إشػػراؾ ذكم االختصػػاص أخػػرل مػػن أرتكػػز علػػى مبػػادئ يصػػبح أف عمليػػة صػػنع القواعػػد القانونيػػة إ       
ػة كاقعيػة ٓػا ىػو سوؼ تكػوف القاعػدة القانون كهبذاالطبلعهم خببايا آوضوع يف الواقع كإفرازاتو  يػة كالتنظيميػة تٌر

السػػوؽ  ٓتطلبػػاتفشػػل اإلدارة الكبلسػػيكية يف االسػػتجابة  كػاف نتيجػػةٜػػا  إالتوجػػو  كىػػذا، 4عليػو اّػػاؿ يف آيػػداف

                                                                 
حاجػػػة البتػػػة لوجػػػود قػػػوانني يف ميػػػداف إصػػػدار ىػػػذه اللػػػوائح، كىػػػو أمػػػر ال يعمػػػل علػػػى تغيػػػري طبيعتهػػػا القانونيػػػة  ف الدسػػػتور قػػػد ارتػػػ ل ب نػػػو الإ" - 1

ػا كانػت  كاليُرتب ٔا أم مرتبة تعلو على آرتبة السابقة اليت كانت اللػوائح عامػة يف ظػل الوضػع التقليػدم تتمتػع هبػا قبػل صػدكر الدسػتور اِديػد، ٓك
ٕرد قرارات إدارية، فإهنا ما زالت يف مرتبة أدسل من القػانوف مػن ناحيػة قواػا القانونيػة كإف وػرر نطاقهػا عػن ىػذا األخػري، كمػن اللوائح آستقلة تعت  

اعػػد  مرتبػػة القو مث لسػػنا  اجػػة إذل مػػنح آبػػادئ القانونيػػة العامػػة الػػيت ىضػػع ٔػػا ىػػذه اللػػوائح قػػوة قانونيػػة تعلػػو عػػن مرتبػػة ا لقػػانوف كرفعهػػا بالتػػارل إذل
 121، ص مرجع ساب علي الدبس،  الدستورية". عصاـ

 .216، ص مرجع سابب، السلطات االدارية المستقلة في ظل الدكلة الضابطةخرشي إٔاـ،  - 2
ػاف ، مػذكرة ماجسػتري ىصػ  قػانوف االختصاص التنظيمي لسػلطات الضػبط االقتصػادم خدكجػة،فتوس   - 3 عػاـ لؤلعمػاؿ، جامعػة عبػد الٍر

 .61، ص 2161جواف 23، اِزائر، مرية داية
 242، صمرجع ساب ج م ٖمد،  - 4
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مػع آركنػة الػيت يتطلبهػا  تػتبلءـ كالآسػتجدات االقتصػادية  تسػتطع مواكبػةككضع القواعد البلزمة لذل  فهي دل 
 . 1التوازف بني مصاحل األطراؼ آتدخلة القطاع ِانب وقيب

سبيل آثاؿ أصبح التحكم يف القواعػد كأدكات العمػل البنكيػة كأدكات التػدخل يف األسػواؽ آاليػة  كعلى        
يػة الػيت القانون النصػوصضركرة أكيدة لتجنب آخاطر اليت قد تنجم عن عمػل ىػذه األسػواؽ ذااػا فػبل تسػتطيع 

يف صػنع القواعػػد آنظمػػة  اعلنيشػػراؾ الفػػإب ّركيػػة السػوؽ لػػذا كػػاف اّػل ف تسػػتجيأريعي مصػدرىا امللػػس التشػ
كالطػػرؽ األكثػػر فعاليػػة مػػن أجػػل  التقنيػػاتللسػػوؽ كذلػػ  باسػػتخداـ كسػػائل التػػدخل آناسػػبة مػػن أجػػل ضػػب  
 .2التحكم كالضب  يف السياسة النقدية اليت ىدـ النظاـ االقتصادم

ليات جديدة يف عملية صنع القواعد القانونيػة عػن طريػب ىػذه السػلطة التنظيميػة آخاؿ دإف االهاه ٚو إ        
دخاؿ فكرة التفاكض يف صنع القاعدة القانونية من جهة مث من خبلؿ ترسي  فكػرة إمن خبلؿ  أكثربرز بصورة 

 التعاقد يف صنع القانوف كما يلي:

ف يتػع سػلطات الضػب  باالختصػاص أالقػوؿ  ١كػن: تفاكضػيلى قانوف إالتحوؿ من قانوف كحيد الطرؼ  -أ
مركنة  أكثررساء سياسة تنظيمية إعنية حيا ساىم يف لو ت ثري كبري على القطاعات االقتصادية آ التنظيمي كاف

القانونيػة رسػاء القواعػد إسػاىم يف  كالقػرضفمجلس النقد  االقتصادم،تتماشى مع التحوؿ الذم يسود اِانب 
مػن الصػبلحيات  كىػيليات التفاكضية يف صناعة القاعدة القانونيػة ريف، من خبلؿ تفعيل االنظاـ آصبا آتعلقة

 خرل.ٌيع سلطات الضب  األ علىكانت ال تعمم   فكإ 3الواسعة اليت يتمتع هبا امللس يف ٕاؿ النقد كالقرض
آف كاحػد كمػا ىػو اّػاؿ من آبلح  كجود ىيئػات تتمتػع بصػبلحية إصػدار القواعػد الصػارمة كآرنػة يف         

 .4ف القواعد آرنة ىي مكملة للقواعد الصارمةأذل القوؿ إالبعض  ما دفع كىوبالنسبة مللس آنافسة، 

ف طريقػة ضػب  السػوؽ أصػبحت ال تػتبلءـ مػع الواقػع إ: التحوؿ نحو أسلوب التعاقد فػي صػنع القػانوف -ب
 كىػػػذاة أمػػػاـ كجػػػود السػػػلطة الرئاسػػػية كالوصػػػائية، اِديػػػد مػػػن حيػػػا كوهنػػػا ال يتػػػاز بالسػػػرعة يف التػػػدخل خاصػػػ

ف اإلدارة الكبلسػػيكية تتػػ ثر بالعوامػػل البريكقراطيػػة كفكػػرة أك ماسػػوؼ يػػؤثر علػػى حركيػػة اِانػػب االقتصػػادم سػػيما 
جػل ىػذا كػاف البػد مػن البحػا عػن آليػة أمػن  كقتهػا،صدكر القرارات السليمة يف  يعيب ذل  التسلسل أرمي ف

                                                                 
1
- ZOUAÏMIA Rachid, les autorités administratives indépendantes et la régulation 

économique en Algérie, op, cit, p 62. 
 241، صمرجع ساب ج م ٖمد،  - 2
 .661، صمرجع ساب  حفيظة، عشاش -3

4  -  Collet Martin, préface de Truchet Didier, le contrôle juridictionnel des actes des autorités 

administratives indépendantes, L.G.D.J, Paris, 2003, pp.209-211 

 211، ص مرجع سابب، السلطات االدارية المستقلة في ظل الدكلة الضابطةخرشي إٔاـ،  :قبل عنن
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 االختصاصػات علػى ٕمػلف وػوز االيػة اِديػدة أ.ك ٞب 1  السوؽ كمنحها ىذه السلطةقانونية جديدة لضب
 يف ضب  السوؽ. آتمثلةساسية همة األاليت تساىم يف آ

نتػاج قواعػد قانونيػة متوافقػة إ بعض القطاعات ٓا تسػاىم بػو مػن يف يةف السلطة التنظيمية ضركر ألقد رأينا        
نتػاج القاعػدة إسػلوب اِديػد يف ف األنػرل أيف شػب آخػر  أمػا القطػاع،ل آختصػني يف مػن تفاعػ كتنبػعمع الواقػع 

 بعػضكػاف ىنػاؾ   فكإرادة منفػردة للسػلطة التشػريعية إف كاف آعموؿ بػو ىػو أتعاقد بعد ذل فكرة الإالقانونية اهو 
 االستشارات قبل ظهور الن . 

دة القانونيػػة مباشػػرة فنػػرل نتػػاج القاعػػإ يف القطػػاع يف شػػراؾ الفػػاعلنيإسػػلوب اِديػػد مػػن لقػػد ييػػز ىػػذا األ      
دارة ذل جانػب ٘ثلػي اإلإلػس تشػريعي مصػغر يضػم ٜا ىػو تشػكيل ملإعضاء ىيئات الضب  االقتصادم أهانس 

خػػػرل كالسػػػلطة التشػػػريعية أيضػػػا بعػػػض آمثلػػػني لسػػػطات أيضػػػم  كرنػػػا٘ثلػػػني للفػػػاعلني االقتصػػػاديني يف القطػػػاع 
ثػراء النقػاش عنػد إذل إكلػو سػوؼ يفضػي   كىذا، 2قطاعينيالك أف ننسى اْ اء سواء القانونني أ كدكفكالقضائية أ
 هبدؼ ٍاية حقوؽ كل طرؼ.  طراؼ،األعداد القواعد آنظمة للقطاع نا ١ثل نوعا من التعاقد بني إ

 مانيا: التحوؿ في مضموف القواعد القانونية

كػػاف   كرنػػالػػزاـ كاإل كالتجريػػدالعموميػػة  ركػػاف:أكانػػت تقػػـو علػػى ثػػبلث ف القاعػػدة القانونيػػة الكبلسػػيكية  إ       
 مرحلػػػةيف  ،هػػػاءالفقىػػػم مػػػا يضػػػمن تطبيػػػب القاعػػػدة عنػػػد جانػػػب كبػػػري مػػػن أذ ىػػػو إقػػػع الػػػزاـ ذلػػػ  الو لعنصػػػر اإل

يف سػبيل  يػ يت ٜػاإالتحوالت اِديدة كاف ىناؾ ووؿ حا يف مضموف القاعػدة القانونيػة كىػذا كمػا سػبب الػذكر 
الضػػػػب   أىػػػػداؼذل إف الوصػػػػوؿ إخػػػػرل. التحػػػػوالت يف املػػػػاالت األ كمواكبػػػػةكضػػػػاع اِديػػػػدة تكيػػػػ  مػػػػع األال

 كىػػػواالقتصػػػادية رنػػػا سػػػوؼ يفػػػرض آزيػػػد مػػػن آركنػػػة  كغػػػرياالقتصػػػادية  ىػػػداؼاألاالقتصػػػادم يف آوازنػػػة بػػػني 
يفرض تكي  ىذه القواعد مع  ف سرعة تطور اّياة االقتصاديةأ القانونية، كماماسينطبب على مضموف القاعدة 

 الواقع كما سي يت تفصيلو.

تشػارؾ ىيئػات ـ الضػب  االقتصػادم تفػرض  ف مهػاإ: لػى قواعػد مرنػةإالتحوؿ من قواعد قانونية صػارمة  -أ 
تؤكػد  ف معظػم النصػوص الت سيسػية ٔػاإنظيمػي مػع السػلطة التنفيذيػة، حيػا الضب  االقتصادم االختصاص الت

ني السػػلطة التنفيذيػػة علػػى مشػػركعات القػػوانني كاللػػوائح التنظيميػػة الػػيت ٔػػا الصػػلة بالقطػػاع علػػى التشػػاكر بينهػػا كبػػ
 3آعين هبا

                                                                 
 .26، ص ساب  مرجعرضواشل نسيمة،  - 1
2

 .16، ص مرجع سابب، السلطات االدارية المستقلة في ظل الدكلة الضابطةخرشي إٔاـ،  -
 .13/12 .صص ،مرجع ساب  خدكجة، ايضا: فتوسانظر  ؛661، صمرجع ساب  حفيظة،عشاش  -3
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مباشػػػػرة مػػػػن ىيئػػػػات الضػػػػب   انونيػػػػةكضػػػػع القاعػػػػدة الق أف ١كػػػػن مػػػػنالتشػػػػارؾ سػػػػيكوف مػػػػن شػػػػ نو  كىػػػػذا      
ت الضػب  االقتصػادم تتميػز القانونيػة الػيت يكػوف منشػ ىا ىيئػا كالقاعػدة خػرل.أيف ذل  من جهة  باستشارااك أ

ذل إىػذا  كيرجػعالفقػو إذل إبػراز ٘يزااػا كخصوصػيااا  كاهػو آرنػة،ف ىناؾ من يصفها بالقواعػد إ آركنة بلببعض 
"، كالػذم يقػـو علػى اسػتبعاد عنصػر اإللػزاـ كقيامػو Soft Lawأصػوؿ مصػطلح القػانوف آػرف االٙلوسكسػوشل "

 ك ٕموعػػػػة مػػػػن التوجيهػػػػات بإصػػػػدارسػػػػلطات الضػػػػب  آسػػػػتقلة تقػػػػـو ف إ.  1علػػػػى عنصػػػػرم الػػػػدعوة كاإلقنػػػػاع
مػات كقواعػد أخػرل يمػن إصػدار تنظ ان ، عوضػNormes mollesشػكل "قواعػد لينػة "  كىػي ت خػذالتوصػيات، 

آخػاطبني  مث بإشػراؾذل اّوار الذم يسود ىػذه أيئػات بوجػود آتخصصػني إيعود  كىذاأمرة مقونة باِزاءات. 
 .2يف بلوراا هبذه القواعد

منهػا االختصػاص الرقػايب  ، اختصاصػاتىم خصائ  سلطات الضب  آستقلة ىي اجتمػاع عػدة أف من إ     
أكثػر  الػبعض ب هنػاهنا يتع بصبلحيات يصفها أ تنظيمية، كماجانب ذل  ٔا سلطة  ذلكإ كاالستشارمكالقمعي 

. كىػو 3ىػ  جانػب إصػدارىا للتوصػيات كااراء ىػيك مركنة مقارنة بسلطتها التنظيمية لكنها ٕردة مػن اإللػزاـ، 
نشػاء القواعػػد إلػزاـ عػن تػدخلها يف عنصػػر اإلدارة التقليديػة حيػا ال يغيػب ١يػز ىػذه أيئػات اّديثػػة عػن اإل مػا

كجػػود لقاعػػدة قانونيػػة دكف فػػبل  القانونيػػة،نشػػاء القاعػػدة إآبػػادئ العامػػة الػػيت يقػػـو عليهػػا ذل إسػػتنادا إالقانونيػػة 
 .4كتفعيلهايقها بلزاـ الذم يضمن تطإلعنصر ا

مػر متعػارؼ عليػو أيػة مػع الواقػع ف تكيػ  القواعػد القانونإ :لى قواعد قانونية متكيفة مع الواقػعإالتحوؿ  -ب
فػػإذا كػػاف يف مرحلػػة تػػورل السػػلطة التنفيذيػػة ضػػب  القطػػاع االقتصػػادم غػػري بػػارز  كػػم تػػراكم التعػػديبلت علػػى 

ف ىػذه السػلطات تتمتػع باختصػاص أكثػر كضػوحا، سػيما ك ألضب  آستقلة يف مرحلة سلطات ا النصوص فهو
ه السػلطة  أف تضػع ذاالقتصادية، كما  أككل آشػرع ٔػتؤطر ك تراقب اّياة  تنظيماتتنظيمي ١كنها من كضع 

دعػػائم  سػػيوفرشػػركط تنفيػػذ ىػػذه النصػػوص ك رنػػا تشػػكيل ىيئػػات معينػػة ٗتصػػة بػػذل  ك ىػػو مػػن ىػػذا آنطلػػب 

                                                                 
 .211ص  ،مرجع سابب، السلطات االدارية المستقلة في ظل الدكلة الضابطةخرشي إٔاـ،  - 1
، ىصػػ ، القػػانوف، كليػػة الدكلػػة مػػن الحقػػل اإلقتصػػادم فػػي الجزائػػر انسػػحابمػػدل  ،لكحػػل صػػاحل - 2 ، رسػػالة لنيػػل درجػػة دكتػػوراه يف العلػػـو

   643، ص2163-2162 اِزائر، موسم اِامعي اّقوؽ كالعلـو السياسية، جامعة مولد معمرم، تيزم كزك،
قػانوف عػاـ اقتصػادم،  دكتػوراه ىصػ أطركحػة  ،االقتصػادمتنظػيم مجػاؿ الضػبط  ضوابط توزيع االختصاص في الكرصل،بن رمضاف عبد   - 3

 .211، ص 2163-2162جامعة غرداية، اِزائر، 
ػػي كخاليػػة مػػن  مباشػػرة، لكنهػػاف يتػػع سػػلطات الضػػب  االقتصػػادم بسػػلطة استشػػارية كاسػػعة كسػػلطة تنظيميػػة غػػري إ" -4  قواػػاذات طػػابع غػػري ُر

طبني هبػػا، بػػل إف الػػبعض يػػرل يف ااراء كالفتػػول مػػثبل يف ىػذا املػػاؿ أهنػػا سػػول بيػػاف لػػذكم القػػرارات، اا علػػى سػػلوؾ آخػاإللزاميػة رغػػم ت كيػػد ت ثريىػػ
 لػػيس ٔػػا قػػوة اإللػػزاـ، حػػا أف الػػبعض قارهنػػا بالفتػػاكل الػػيت تصػػدرىا بعػػض الػػوزارات بنػػاء علػػى طلػػب أعضػػاء ال ٓػػاف يف تفسػػريىا لػػن  معػػني مػػن

 .611، ص مرجع ساب ، حدرم ُري/ القانوف..."
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.ك ىػذا مػػا دل تكػن وػػوزه النصػوص التشػػريعية حيػػا ىنػاؾ فصػػل بػني سػػلطة تشػرع كسػػلطة تنفػػذ 1ذ كأدكاتػػوالتنفيػ
التشريع ك على رأم الفقو لو اجتمعت سلطة التشريع كسلطة التنفيذ يف ىيئة كاحدة، ألذل ذلػ  إذل أف يكػوف 

يػة بعػػد مػنح سػػلطات الضػػب  ف التحػػوؿ يف مضػموف القاعػػدة القانونإ. 2منفػذ القػػانوف ىػو نفسػػو الػذم قػػاـ بسػنو
ػردة حقيقيػة ُػح بتكييػ  القاعػدة القانونيػة يف  القطاعي االختصاص التنظيمي من خبلؿ كضع قواعػد عامػة ٕك

الفػػاعلني االقتصػػاديني  شػػراؾإمػػا جػػاء مػػن خػػبلؿ  كىػػو، 3مػػع معطيػػات السػػوؽ كاقتصػػاديةعػػدة قطاعػػات ماليػػة 
 ستغبلؿ ىذه اْ ات.إذل حركية السوؽ عن طريب إ أكثرذل االستجابة إآشرع كاف يرنو  كلعل4 كآتخصصني

كسائل التدخل اليت ووزىا السلطات اإلدارية آستقلة تتميز عن تل  اْاصة باإلدارة الكبلسيكية يف كوهنا      
تقػد لعنصػر اإللػزاـ تف كىػيلتوصػيات كاْطػوط التوجيهيػة كااراء، اآخر غري اِانب الردعػي يتمثػل يف ووز نوعا 

ك ىػي ٖاكلػة للتكيػ  مػع الواقػع مػن خػبلؿ  5ناع آعنيني يف القطاع كوفيزىم كدعوام التباعها،كتعتمد على اق
القانونيػة آرتبطػة بالقطاعػات الػيت يتبعوهنػا، ك  القواعػدعملية إشراؾ آتعاملني االقتصاديني ك ىذا من أجل بلورة 

دارة ذل جانػب ٘ثلػي اإلإئات اإلداريػة آسػتقلة الػيت تضػم لهي١كن أف نلمس ىذا التكي  يف  الوكيبة اِماعية ل
 6خرل ٘ثلني عن القطاعات آعنية.ك السلطات األ

 الفرع الياني: عوامل ظهور التنظيم لدل ىيئات الضبط االقتصادم 

 تصدل ٔا جانب من الفقػو يف البدايػة كقدف فكرة التنظيم ظهرت مع ظهور سلطات الضب  االقتصادم إ     
بدأ الفصل بني السلطات كاليت ىػي مع م ان فوجود سلطة تنظيمية مستقلة، يشكل تعارضعدـ دستوريتها  ب كيركف
ذل ظهػور إسػنتطرؽ  ٔػا.قػر بضػركراا ٓمارسػة آهػاـ آوكػل أآخػر  ان ف ىنػاؾ جانبػأبيد  7حدل آبادئ الدستوريةإ

 الغربية مث العربية.فكرة السلطة التنظيمية لدل ىيئات ضب  االقتصادم يف الدكؿ 
 
 

                                                                 
 .26، ص مرجع ساب رضواشل نسيمة،  - 1
 .61ص  ،مرجع ساب  خدكجة،فتوس   - 2
لني  -3  .12، صمرجع ساب  كليد،بٌو
ن "إف آشػػرع يظهػػر كك نػػو ٟتػػاج إذل جهػػات أكثػػر ىصصػػا كأكثػػر معرفػػة نثػػل ىػػذه املػػاالت ٔػػذا أقػػرف آشػػاركة كاالقواحػػات كااراء لنػػوعني مػػ - 4
عمػػػاؿ التشػػػريعية كالتنظيميػػػة أم املػػػاؿ التشػػػريعي الػػػذم يتضػػػمن القواعػػػد كاألحكػػػاـ العامػػػة كاملػػػاؿ التنظيمػػػي الػػػذم يتضػػػمن الطػػػرؽ كالكيفيػػػات األ

 241، صمرجع ساب ج م ٖمد، / كاإلجراءات اليت يتم بواسطتها تطبيب القانوف أك الن  التشريعي العاـ." 
 .211ص  سابب،، مرجع مستقلة في ظل الدكلة الضابطةالسلطات االدارية الخرشي إٔاـ،  - 5
   643ص ،مرجع ساب صاحل، لكحل  - 6
 .61ص  ،مرجع ساب  خدكجة،فتوس   - 7



 التنظيمية القواعد كضع في االقتصادم الضبط سلطات الختصاص المفاىيمي اإلطارالباب األكؿ: 

12 

 كال: فكرة التنظيم لدل ىيئات الضبط االقتصادم في الدكؿ الغربيةأ

للدكؿ  ٜاذجف فكرة ىيئات الضب  االقتصادم يف اِزائر عموما كانت استريادا عن أ ذلإ أشرنا فكأسبب        
ة عػض االخػتبلؼ مراعػاة ْصوصػيكػاف ىنػاؾ ب  كاف االقتصػادم،ٍايػة النظػاـ العػاـ  هبػدؼاسػتريادىا  ك الغربيػة 

يضػػػا ٔػػػذه أنحهػػػا الػػػيت   م االختصاصػػاتىػػػم أف السػػلطة التنظيميػػػة كانػػػت مػػػن أالدكلػػة اِزائريػػػة. ١كػػػن القػػػوؿ 
ىيئات الضب  االقتصادم  لدلذل فكرة التنظيم إسوؼ نتطرؽ تباعا  كعليوبالنموذج االكركيب  ان اقتداءالسلطات 

 سا. يف الدكؿ االٙلوسكسونية مث يف فرن

الواليات آتحدة يف ستقلة كانت دارية آالنواة األكذل لفكرة السلطات اإل فإ: في الدكؿ االنجلوسكسونية -أ
بػرز  دكقػاالٙلوسكسػونية، الػنظم  أبػرزىػذين النظػامني ٝػا مػن  كلعػلذل بريطانيػا إكية مث انتقل ىػذا النظػاـ مرياأل

 (Mme Thatcher) .تاتشػريو بزمن رئيسػة الػوزراء مػارغرت دخلت علأال يطاشل بعد التحسينات اليت  النموذج
ا إبعػد كصػ 6424سػنة  قيامها باْوصصػةثر على أ كػاف عليهػا التفكػري يف انسػحاب الدكلػة   ذل سػدة السػلطةٔو

ة، كالػيت قابلهػا من املػاؿ االقتصػادم كإعػادة يوقعهػا ٓواجهػة الركػود االقتصػادم الػذم كػاف سػائدان يف تلػ  الفػو 
من   ، ك 1ثمانيناتالمريكية يف لد ريغاف يف الواليات آتحدة األذه الرئيس األمريكي السابب ركناابو اىنظاـ مش

إذل البلػػداف الػػيت عرفػػت مرحلػػة نتقلػػت إ 6441ف اللي اليػػة كقبػػل هنايػػة اانتشػػرت حركػػة اْوصصػػة يف ٕمػػل البلػػد
بوضػوح معػادل انسػحاب يكػاد أف يكػوف كليػا نتقالية كتل  اليت يف طريب النمػو، كيف خضػم ىػذا التطػور، تظهػر إ

 .شراؼ عليهااإل رية آستقلة لتوذلادلسلطات اإللكتاركني املاؿ  2للدكلة من حقل النشاطات االنتاجية

( كػاف مػن  التنظػيمكالبلئحػة ف فكػرة توزيػع االختصػاص بػني القػانوف أالبدايػة كجػب القػوؿ  يف :فرنسافي  -ب
يف  ال ٓػػافمنػػو اختصػػاص  11ي للجمهوريػػة اْامسػػة قػػد حػػدد نقتضػػى آػػادة بػػو الدسػػتور الفرنسػػ مػػا جػػاءىػػم أ

ذلػ   كيكػوفمنػو  12يضػا اختصػاص السػلطة التنفيذيػة بالتشػريع يف آػادة أ كتكػرسالتشريع علػى سػبيل اّصػر 
 كمنهػػاالعديػػد مػػن االختصاصػػات  كمنحهػػاظهػػور سػػلطات الضػػب  آسػػتقلة  كمػػعفيمػػا ٠ػػرج عػػن ٕػػاؿ القػػانوف. 

تصاص التنظيمي كاف البد من تدخل امللس الدسػتورم الفرنسػي للنظػر يف دسػتورية ىػذا االختصػاص كمػا االخ
يػػرل جانػػب مػػن الفقػػو فػػإف آفػػاىيم الفرنسػػية للضػػب  كػػاف ٔػػا تػػ ثر بػػارز بتلػػ  اّلػػوؿ  ككمػػا ،أشػػرنا فكأسػػبب 

قػػانوف آػػرف يف تعػػريفهم لنشػػاط ذل مفهػػـو الإهم ئالػػدكرل، حيػػا ١يػػل الكثػػري مػػن فقهػػاآكرسػػة يف ٕػػاؿ القػػانوف 
 .3الضب 

                                                                 
1 -

 Hubert DELZANGLES, l'indépendance des autorités de régulation sectorielles, Thèse pour 

le Doctorat en Droit, Université MONTESQUIEU - BORDEAUX IV, FRANCE, 2008, p 95 
2
 - CHEVALLIER Jacques, L’Etat régulateur, RFAP, n° 111, 2004/3, p. 478 

 .216ص  سابب،، مرجع السلطات االدارية المستقلة في ظل الدكلة الضابطةخرشي إٔاـ،  - 3
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كاحدة متمثلػة يف ٕلػس آنافسػة، ١تػد  ةك يقـو نظاـ الضب  االقتصادم يف فرنسا على ٕالني سلطة ضب  عام
مث سػػػلطات ضػػػب   1اختصاصػػػو إذل كافػػػة  قطاعػػػات النشػػػاط االقتصػػػادم، فهػػػو كصػػػي النظػػػاـ العػػػاـ االقتصػػػادم

آاليػػػة ك تظهػػػر السػػػلطة التنظيميػػػة يف بعػػػض أيئػػػات مثػػػل ِنػػػة الطاقػػػة قطاعيػػػة حسػػػب املػػػاالت االقتصػػػادية ك 
مث ٕػػػػاؿ  (CMF) ، ك مػػػػن آعلػػػػـو أف آشػػػػرع الفرنسػػػػي عنػػػػد تنظػػػػيم ٕػػػػاؿ القػػػػرض ك النقػػػػدCRE)2الفرنسػػػػية  
 ةمباشػػر  كبصػػفةقػػر لسػػلطيت الضػػب  االقتصػػادم يف ىػػذا املػػاؿ نمارسػػة سػػلطة تنظيميػػة فعليػػة أ (COB)البورصػػة
 .3شرع اِزائرم نفس آنه  ننحهما االختصاص التنظيميكسل  آ

 تطور فكرة التنظيم في التشريع الجزائرم -مانيا

م مػػن سػػلطات الضػػب  سػػيمنحها ىػػاما كضػػع القواعػػد القانونيػػة الػػيت ز االختصػػاص التنظيمػػي أليعػػاإف إ     
ب  القطػاع خصوصػا مػع مشػاركة ف يساىم يف يكينهػا مػن ضػأما من ش نو  كىوتنظم القطاع االقتصادم آعين 

جد مت ثرا بنظريه الفرنسي عنػد اسػواد النمػاذج مػن  نا أف آشرع اِزائرميرأ القواعد. لقدالفاعلني يف كضع ىذه 
االقتصػػػادية  ككػػػذا كالقانونيػػػةنصػػػوص سػػػلطات الضػػػب  كمػػػا كػػػاف لػػػو نفػػػس النظػػػرة بالنسػػػبة للمػػػ رات السياسػػػية 

 سلطات الضب  االقتصادم. العتماد سلطة تنظيمية ضمن اختصاصات

ف كجػود الػدكؿ كفاعػل اقتصػادم بػارز يف السػاحة االقتصػادية عػن طريػب إ : لمبررات السياسػية كالقانونيػةا -أ
ذل ىػػذه آؤسسػػات عنػػد مػػا تكػػوف تباشػػر عمليػػة ضػػب  إشػػكاال الٚيازىػػا إؤسسػػات العموميػػة سػػيثري ٕموعػػة آ

 تػػػؤطرمػػػر بوضػػع القواعػػد القانونيػػػة الػػيت ذا تعلػػب األإلني سػػػيما ك آتعػػام آسػػتثمرينالسػػوؽ ك ىػػو مػػػا يػػؤثر علػػػى 
تطبيػػب آبػػادئ السػػوؽ، لػػذا فػػإف كجػػود ىيئػػات الضػػب  آسػػتقلة سػػوؼ ٟػػوؿ دكف اٚيػػاز الدكلػػة ك سيسػػاىم يف 

بوكيػػز السػػلطة  يػػوحيف كػػاف اّػػاؿ يف اِزائػػر إبػػني آؤسسػػات العامػػة ك اْاصػػة ك  ةآسػػاكا أالعامػػة ك منهػػا مبػػد
ىذا االختصاص يف صورة امتيازات ناقصة القيمة ال تسمح باستقبللية سلطة الضب   لتبقى  نفيذية على منحالت

 .4ىي آهيمنة كالوصية على املاؿ االقتصادم

                                                                 
آاجسػتري يف القػانوف، فػرع: وػوالت الدكلػة، كليػة  ، مػذكرة لنيػل شػهادةعػن سػلطة مجلػس المنافسػة فػي ضػبط السػوؽُػري،  راجع: َايليػة -1

بػين دكر  االقتصػادم:مقتضػيات النظػاـ العػاـ بوخػارم لطيفػة،  كأنظػر:؛ 63ص ، 2161اِزائػر، اّقوؽ كالعلـو السياسية، جامعػة تيػزم كزك، 
لنشػػاط االقتصػػادم يف اِزائػػر بػػني التشػػريع ، مداخلػػة ألقيػػت يف إطػػار أعمػػاؿ آلتقػػى الػػوطين السػػابع حػػوؿ ضػػب  االدكلػػة كدكر مجلػػس المنافسػػة

 .61-6، كلية اّقوؽ كالعلـو السياسية، جامعة سعيدة، ص. ص. 2161ديسم   61ك 14كآمارسة، يومي 
 .663، ص مرجع ساب حفيظة عشاش،  - 2

- Voir: ZOUAÏMIA Rachid, Réflexions sur le pouvoir réglementaire des autorités 

administratives indépendantes en Algérie, op. cit., pp. 31-33. 
 .11، صمرجع ساب فتوس خدكجة،  - 3
 .623، صمرجع ساب منصور داكد،  - 4
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زمػػػة ألها ك اٙػػػر عنهػػػا كقػػػوع الدكلػػػة يف فشػػػ تتػػػثبأف مهمػػػة ضػػػب  السػػػوؽ مػػػن طػػػرؼ السػػػلطة التنفيذيػػػة إ       
ذل التحػرر السياسػي الػذم يهػػدؼ إذل مرحلػة جديػدة تسػتند إذل التفكػري يف التحػوؿ إدل أتصػادية خانقػة، ٘ػا إق
ذل يكػني زيػادة مشػاركة اِهػات إادم، كما يرمي بعاد السلطة السياسية عن اإلدارة آباشرة للنشاط االقتصإذل إ

تعزيػػز  جػػل أك ىػػذا مػػن  ،االقتصػػادية كاالجتماعيػػة آعنيػػة يف عمليػػة كضػػع آعػػايري عػػن طريػػب آسػػاٝة يف التقعيػػد
جانػػب الػػوطنيني كاأل آسػػتثمرينوقعهػػا علػػى نفػػس آسػػافة مػػن كيبػػراز عػػدـ اٚيازىػػا إ، ك 1شػػرعية السػػلطة العامػػة

 أكآؤسسات العامة ك اْاصة.

 اقتصػػادية،خػػرل أٝيػػة عػػن أال تقػػل  كالسياسػػيةالقانونيػػة  آػػ راتف أ١كػػن القػػوؿ  :المبػػررات االقتصػػادية -ب
ف فكػػرة سػػلطات الضػػػب  إ صػػل.األعامػػل االقتصػػادم يعتػػ  حاُػػا يف كجػػود سػػػلطات الضػػب  مػػن ف الأحيػػا 

تطمػػح  ككانػػتاالقتصػادم كجػػدت هبػػدؼ ضػماف وقيػػب األىػػداؼ االقتصػادية الػػيت كضػػعتها السػػلطة السياسػية، 
ي مػن اّقػػل االقتصػػادم إذل إ ة علػػى النشػػاط بػػدكر الدكلػػة يف الرقابػ كاالحتفػاظرسػاء التػػوازف مػػا بػني انسػػحاب تػػدٞر

 .2يف السوؽِميع الفعاليات  كالتزاماتاّقوؽ  يف ضمافسوؼ يكوف ٔا دكر كبري  كبذل  االقتصادم.

نػػة تنظػػيم عمليػػات البورصػػة ٝػػا مػػن ١ارسػػا كعلػػى       فسػػبيل آثػػاؿ ١كػػن القػػوؿ أف ٕلػػس النقػػد كالقػػرض ِك
بالنسػػػبة  مػػػاللسػػػوؽ، أضػػػب  القواعػػػد آنظمػػػة السػػػلطة التنظيميػػػة الفعليػػػة ك ىػػػي ىػػػدـ القطػػػاع آػػػارل مػػػن حيػػػا 

خرل فلها مساٝة ٖدكدة عن طريب االستشارة ك آالية األ املاالت االقتصاديةلسلطات الضب  االقتصادم يف 
 .3ملاالاا آنظمةعند كضع القواعد القانونية كتبقى السلطة التنفيذية وتكر سن القواعد القانونية 

 الضبط االقتصادم. لسلطاتغير التنظيمية صات الفرع اليالث: االختصا

 ويػػزضػػماف عػػدـ  ٙػػد؛مػػن االحتياجػػات األساسػػية الػػيت تقػػـو السػػلطات اإلداريػػة آسػػتقلة علػػى وقيقهػػا       
يف القطاعػػػػػػات  آختلفػػػػػػة االختصاصػػػػػػاتمسػػػػػػاٝة ذكم  ككػػػػػػذاالعبلقػػػػػػة االقتصػػػػػػادية،  أطػػػػػػراؼ أحػػػػػػدذل إاإلدارة 
ذل ضػماف التػدخل السػريع للدكلػة إضػافة إستفادة من خ ة ىػؤالء، يئات هبدؼ اإلة يف قرارات ىذه أاالقتصادي

ف التػػدخل يف ضػػب  السػػوؽ مػػن خػػبلؿ الػػدكر اِديػػد للدكلػػة بعػػد وريػػر إ. 4ٓسػػايرة تطػػور اّاجيػػات كاألسػػواؽ
التسػيري  السوؽ كإدخاؿ متعاملني جدد يف آيػداف االقتصػادم ال ١كػن أف يػنجح بالوسػائل كالطػرؽ التقليديػة يف

                                                                 
كػػن  كػػػم تواجػػد بعػػػض آؤسسػػات العموميػػػة االقتصػػادية يف اّقػػػل تصػػػادية لف تكػػوف الدكلػػػة طرفػػا ٖايػػػدا بػػني ٌيػػػع الفعاليػػات االقأيفػػوض  - 1

السياسػػية  السػػلطة  حػػوؿ ىػػذا اّيػػاد كمنػػو فػػإف كجػػود سػػلطات الضػػب  االقتصػػادم سػػيعزز ثقػػة آتعػػاملني يف عػػدـ تػػدخل االقتصػػادم سػػيثار شػػ
 كانت ىذه أيئات تتمتع بإستقبللية عضوية ككظيفية بارزة.  إذاخصوصا 

 61، ص مرجع ساب  ،ٖمدسويلم  - 2
 .61، صمرجع ساب فتوس خدكجة،  - 3

-
يف آلتقػى الػوطين حػوؿ السػلطات  ، مداخلػةالجزائػرمدسػتورية للسػلطات اإلداريػة المسػتقلة فػي النظػاـ القػانوني المكانة ال ،عباسي سػهاـ 4

 .11، ص قآة 6411مام  13جامعة  بوليس، ، ىيليو2162نوفم  61ك61يومي  ،اّقوؽ  اِزائر، كليةاإلدارية آستقلة يف 
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فاعلية من آليات جديدة ١كنها االضطبلع  أكثرعلى ضوء السلطة السلمية، من ىنا كجب التفكري يف كسائل 
 1.هبذا الدكر كتوفري آناخ آناسب بقواعد قانونية كاضحة كمبلئمة ٓقتضيات اّاؿ

يل  اختصاصات غري ىي  ٜاكإف سلطات الضب  االقتصادم ال تقتصر على االختصاص التنظيمي فق  إ     
آراقبػػة الػػيت  كسػػلطة كالوخػػي عتمػػاد ك سػػلطة اإلأ سػػلطيت الرقابػػة علػػى دخػػوؿ السػػوؽ تنظيميػػة تتمثػػل أساسػػا يف

ىػػاتني  آؤقتػػة،ك فػػرض التػػدابري أكامػػر توجيػػو االككػػذا  ،2تحقيقػػات الشػػرطة القضػػائيةشػػبيو ب التحقيػػبيكنهػػا مػػن 
التنظيميػػة فهػػي تعتػػ اف سػػدا لفػػراغ كبػػري تركتػػو مؤسسػػات الدكلػػة السػػلطتني تعتػػ اف مهمتػػني علػػى غػػرار السػػلطة 

 خبلؿ بالنظاـ العاـ االقتصادم.إوز السلطة القمعية يف مواجهة كل ذل جانب ذل  ىي وإ.3التقليدية

 الضبط االقتصادم لسلطاتكال: االختصاص الرقابي أ

السوؽ يف ٕاؿ اختصاصها،  على بقةالساف معظم سلطات الضب  االقتصادم تتمتع بصبلحيات الرقابة إ     
تطبيقااػا علػى شػكل رقابػة سػابقة  كتكػوف االعتمػاد،حيا تقـو على إخضاع بعض األنشطة لنظاـ الرخصػة أك 
 ساسػػػػيا بالنسػػػػبةأ مركػػػػزافسػػػػلطة الرقابػػػػة آسػػػػبقة، وتػػػػل  4موجهػػػػة علػػػػى ٌيػػػػع القطاعػػػػات آاليػػػػة أك االقتصػػػػادية،

تسػاعها كت ثريىػا آباشػر علػى املػاؿ ٖػل الضػب  آسػتقلة، كذلػ  إل ىا سلطات الضب اليت ووز  لبلختصاصات
ف نػوجز أ ك١كػنمن جهة، كبسبب تنوع الوسائل آمنوحة ٔذه أيئات ٓمارسة ىػذه السػلطة مػن جهػة أخػرل. 

 ما يلي:ىم ىذه الوسائل يف أ

نػو"... كسػيلة  ب دارم إلالوخػي  الطيب عبد اللطي  الدكتور ٖمد ايعرؼ  االعتماد:سلطة الترخيص ك -1
من كسائل تدخل الدكلة يف ٘ارسػة النشػاط الفػردم للوقايػة ٘ػا قػد ينشػ  عنػو مػن ضػرر، كذلػ  بتمكػني أيئػات 

اط مبلئما من االحتياطات اليت من ش هنا منع ىػذا الضػرر، أك رفػض اإلذف نمارسػة النشػراه اإلدارية بفرض ما ت
 5حتياطػػات آػػذكورة أك كػػاف غػػري مسػػتوؼ للشػػركط الػػيت قررىػػا آشػػرع."ىػػاذ االإإذا كػػاف ال يكفػػي للوقايػػة منػػو 

أكنشػػاركة السػػػلطة  مسػػتقلةبصػػفة  ان فسػػلطة الضػػب  تقػػـو نػػنح الوخػػػي  ٓزاكلػػة النشػػاط يف القطػػاع آعػػين سػػػواء
سػلطة خػرية علػى عػداد آلػ  لتسػتحوذ ىػذه األإف يكػوف ٔػا مهمػة أيف كزير القطاع ، كما ١كن  ٘ثلةالتنفيذية 

                                                                 
 242، صمرجع ساب ج م ٖمد،  - 1

2
 - Farida ALLOUI. L’impact de l’ouverture du marché sur le droit de la concurrence, 

Mémoire en vue d’obtention du diplôme de Magistère en Droit Option : Droit des affaires, 

Faculté de Droit, Université Mouloud Mammeri Tizi- ouzou, 2010 -2011, p 83 ; ZOUAÏMIA 

Rachid, Droit de la régulation économique, Op. Cit. p 70. 
 211، ص مرجع ساب منصور داكد،  - 3
 .611ص  سابب،مرجع  الكرصل،بن رمضاف عبد   - 4
اطركحػػة لنيػػل شػػهادة الػػدكتوراه يف القػػانوف  ،الحريػػات العامػػة كضػػماف لػػوائط الضػػبط اإلدارم بػػين الحفػػاظ علػػى النظػػاـ العػػاـ ،ابػػراىيميامػة  - 5
 612، ص2161-2161ابو بكر بلقايد تلمساف ، ـ، جامعةالعا
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الوخػػػي  بػػػالتجميع  يف ٕػػػاؿ آنافسػػػة آمنوحػػػة نسػػػجل كاالعتمػػػادمثلػػػة الواخػػػي  أ كمػػػن. 1البػػػا يف الطلػػػب
 . 2االقتصادم من طرؼ ٕلس آنافسة

 .3كالقرضكأم مؤسسة مالية من طرؼ ٕلس النقد  بإنشاء بن الوخي   البنوؾ:يف ٕاؿ 

 .4ظيم عمليات البورصة كمراقبتها  يف ٕاؿ البورصة: اعتماد الوسطاء من قبل ِنة تن

 .5كالغاز: رخصة استغبلؿ من طرؼ ِنة ضب  الكهرباء كالغازيف ٕاؿ الكهرباء 

 سلطة التحقي :  -2
ك ذلػػػػ  التحقيػػػػب الػػػػذم تقػػػػـو بػػػػو سػػػػلطات الضػػػػب  أد بالتحريػػػػات ذات الطػػػػابع القسػػػػرم، قصػػػػي         

التحقيقػات  كتشػبو 6إمكانيػة إجػراء التفتػيا كاّجػزآستقلة يف إطار  ثها عن آخالفات، كالذم يتميػز ب
 ة ػػػػػػػػػػػل ٗالفػػػػػػػػػػػاليت ال تكتفي فق  بآعاينة، كإٜا بالبحا عن ك 7اليت يقـو هبا أعواف الشرطة القضائية

                                                                 
بالنسػػبة ِميػػع سػػلطات الضػػب ، ذلػػ  انػػو إذا كػػاف ١ػػنح لػػبعض أيئػػات سػػلطة مباشػػرة  كاالعتمػػاد"آشػػرع اِزائػػرم دل يوحػػد نظػػاـ الوخػػي   - 1

/ طة التنفيذية ٘ثلة يف الوزير األكؿ أك كزيػر القطػاع" اذل السل كتقد١وختصاص دراسة آل  ا، ىو يف أخرل ١نحها كاالعتمادكحقيقية يف الوخي  
 241 ، صساب مرجع  ٖمد،سويلم 

مػن  1ك 6" يقدـ طلب الوخي  لعملية التجميع آتعلب بانػدماج مؤسسػتني أك أكثػر أك بإنشػاء مؤسسػة مشػوكة يف مفهػـو أحكػاـ الفقػرتني  - 2
االشػػواؾ بػػني األطػػراؼ آعنيػػة بػػالتجميع. يف حالػػة مػػا إذا كانػػت عمليػػة التجميػػع ترمػػي إذل ب ،آتعلػػب بآنافسػػة 11-11مػػن األمػػر رقػػم  61آػػادة 

، يقػػػدـ طلػػػب الوخػػػي  الشػػػخ  آتعلػػػب بآنافسػػػة 11-11مػػػن األمػػػر رقػػػم  61مػػػن آػػػادة  2اّصػػػوؿ علػػػى آراقبػػػة يف مفهػػػـو أحكػػػاـ الفقػػػرة 
 أكاألشخاص الذين يقوموف بعملية التجميع". 

يتعلػػػ  بػػػالترخيص  2111جػػػواف  22آوافػػػب  6121ٌػػػادل األكؿ عػػػاـ  61مػػػؤرخ يف  264-11مػػػن مرسػػػـو تنفيػػػذم رقػػػم  1آػػػادة انظػػػر  -
 .1، ص2111يونيو  22، الصادر يف 11 ج، عج ر  ،التجميعلعمليات 

   .  61السابب ذكره، ص، يتعل  بالنقد كالقرض 66-11رقم  من أمر 32آادة   - 3
يتعلػػػػ  ببورصػػػػة القػػػػيم  6441 مػػػػام 21آوافػػػػب  6161ذم اّجػػػػة عػػػػاـ  12مػػػػؤرخ يف  61-41عي رقػػػػم مػػػػن مرسػػػػـو تشػػػػري 11آػػػػادة  - 4

آػؤرخ  16-61كمراقبتهػا رقػم ِنػة تنظػيم عمليػات البورصػة  ايضػا نظػاـ انظر.؛ 1، ص6441مايو  21الصادر يف  ،63 ج، ع، ج ر المنقولة
، الصػادر يف 11، ج.ر.ج، ع  عمليػات البورصػة  ككاجبػاتهم  كمػراقبتهمالوسػطاء فػي   بشػركط اعتمػادكالمتعل   2161سنة أبريل  61 يف

 .64، ص 2161اكتوبر  26
يحػػدد إجػػراء مػػنط رخػػص اسػػتغالؿ  2111نػػوفم   21آوافػػب  6122ذم القعػػدة عػػاـ  1مػػؤرّخ يف  123 - 11مرسػػـو تنفيػػذم رقػػم  - 5

 .12ص، 2111نوفم  24، الصادر يف 21ج ر عدد  ،الكهرباءالمنشمت إلنتاج 
6
 « - Les enquêtes à caractère coercitif, effectuées dans le cadre de la recherche d'infractions, se 

caractérisent par des possibilités de perquisition et de saisi... ». cf., Marie-José GUEDON, Les 

autorités administratives indépendantes, op.cit., p.110. 
آلتقػى الػوطين حػوؿ سػلطات الضػب  آسػتقلة يف املػاؿ االقتصػادم  ،الهيئػات اإلداريػة المسػتقلة فػي مواجهػة الدسػتورعيساكم عز الدين، -  7

انظػػر ايضػػا :  ؛111-112، ص مرجػػع سػػاب انظػػر ايضػػا منصػػور داكد،  ؛ 11-11 . صص ،2112مػػام  21/21، جامعػػة دايػػة، كآػػارل
، مػػػػذكرة لنيػػػػػل شػػػػهادة آاجستػػػػػري يف القانػػػػػوف، ىصػػػػػ  :الدكلػػػػة كآؤسسػػػػات العموميػػػػة، جامعػػػػػة الضػػػػػبط االقتصػػػػادم كظػػػػائف ٕامعيػػػػة زىػػػػرة،

 16، ص 2161-2161،.6اِزائر
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 .1موجودة

 11-11مػن امػػر  11آػادة  ب حكػػاـخطػاره إىػػو ٕلػس آنافسػة فبعػػد حصػر جهػات بػرز مثػاؿ ىنػا أك        
ف أ، ك يشوط آشػرع 11بن  آادة  ذل  آقرر العاـ ك آقرركفإختصاص نافسة، منح آشرع ىذا االمتعلب بآ

ٟػػوز آقػػرر العػػاـ كآقػػرركف علػػى األقػػل شػػهادة الليسػػانس أك شػػهادة جامعيػػة ٘اثلػػة، ك خػػ ة مهنيػػة مػػدة َػػس 
٘ػػا يسػػاىم يف تسػػهيل مهػػاـ التحقيػػب آكلفػػوف هبػػا  ك ىػػي األقػػل تػػتبلءـ مػػع آهػػاـ آخولػػة ( سػػنوات علػػى11 
ػػػا طبقػػػا 2 حيػػا ١كػػػن ٔػػػم التحقيػػػب يف القضػػػايا الػػيت يسػػػندىا إلػػػيهم رئػػػيس ٕلػػػس آنافسػػة، كمػػػا ٔػػػم عػػػدـ قبٔو

 ف يعلموا رئيس امللس برأم معلل. أمن قانوف آنافسة، شرط  11ادة ألحكاـ آ

 الػػػذمٕلػػػس آنافسػػػة،  كمنهػػػاختصػػػاص لعػػػدة ىيئػػػات ضػػػب  نح آشػػػرع ىػػػذا االمػػػكامػػػر: سػػػلطة توجيػػػو اال -3
توجيو أكامر معللة إذل كل شخ  ارتكب ٘ارسة مقيدة للمنافسة، هبدؼ الك  عن ىذه  بإمكانو كبعد آعاينة

، حيا يتخذ امللس أكامر معللة ترمي إذل كضع حد للممارسات آعاينػة  3التصرفات آخالفة للقواعد القانونية
حيػا ١كػن  ،اختصاصػو مػن فوعة إليػو أك الػيت يبػادر ىػو هبػامنافسة عندما تكوف العرائض كآلفات آر آقيدة لل

التػػدخل لتعػػديل بنػػود العقػػد، خبلفػػا للقاضػػي  ةآػػدعي أك مػػن الػػوزير آكلػػ  بالتجػػار  مللػػس آنافسػػة بطلػػب مػػن
 آنقولػػةقطػػاع سػػوؽ القػػيم  يفقبتهػػا . كمػػا تتمتػػع ِنػػة تنظػػيم عمليػػات البورصػػة كمرا4الػػذم ال ١كنػػو سػػول إلغائػػو

للشركات آقبوؿ تداكؿ قيمها آنقولة بنشػر اسػتدراكات، عنػدما تبلحػ  كجػود سػهو يف  5توجيو األكامر بسلطة
 .6الوثائب أك آنشورات آقدمة من طرؼ ىذه األخرية

                                                                                                                                                                                                                

ALLOUI Farida. L’impact de l’ouverture du marché sur le droit de la concurrence, Mémoire 

en vue d’obtention du diplôme de Magistère en Droit Option : Droit des affaires, Faculté de 

Droit, Université Mouloud Mammeri Tizi- ouzou, 2010 -2011, p 83 
1
 - ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation indépendantes dans le secteur financier 

en Algérie, édition Houma, Alger, 2005, p.128. 

-
2
أطركحػة لنيػل درجػة دكتػوراه دكلػة يف القػانوف، فػرع  ، الفرنسػي(، الممارسات المنافيػة للمنافسػة )دراسػة مقارنػة بالقػانوف ٖمد الشػري  كتو  

 211، ص 2111القانوف العاـ، كلية اّقوؽ، جامعة تيزم كزك، 
   16-11السابب ذكره، ص. ص ، ممبالمنافسة المعدؿ كالمت المتعل آؤرخ يف  11-11من األمر رقم  11أنظر آادة  - 3

4
لني  -    211، ص مرجع ساب  كليد،بٌو
 .3-2السابب ذكره، ص ص ، المتعل  ببورصة القيم المنقولة، المعدؿ كالمتمم 61-41من آرسـو التشريعي رقم  11انظر آادة  - 5
 .216، ص مرجع ساببزين العابدين،  بلماحي - 6
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لوقايػة مػن كضػعية ال١كػن مؤقتػة، هبػدؼ ا الضب  بصفةىي قرارات فردية تّتخذىا سلطة   الوقائية:التدابير -4
مػن  .  حيػا ١كػن مللػس آنافسػة بطلػب مػن آػدعي أك1الرجوع عنهػا، يف إطػار قيامهػا نهمػة الضػب  البّلحػب

تدابري مؤقتة للحد من آمارسات آقيدة للمنافسة موضػوع التحقيػب، إذا اقتضػت  اىاذالوزير آكل  بالتجارة، 
ضػػػرر ٖػػػدؽ غػػػري ٘كػػػن إصػػػبلحو، لفائػػػدة آؤسسػػػات الػػػيت تػػػ ثرت  ذل  الظػػػركؼ آسػػػتعجلة، لتفػػػادم كقػػػوعلػػػ

 .2مصاّها من جراء ىذه آمارسات أك عند اإلضرار بآصلحة االقتصادية العامة

 الضبط االقتصادم لسلطاتمانيا: االختصاص التحكيمي 

فػض النزاعػات  سػلطة - اختصاصػهاكػل يف ٕػاؿ   -قر آشرع اِزائرم لبعض سػلطات الضػب  آسػتقلة أ      
كذلػػ  هبػػدؼ ضػػماف مصػػاحل األطػػراؼ الفاعلػػة يف السػػوؽ، كمػػن مث حفػػ   التحكػػيم،بػػني آتعػػاملني عػػن طريػػب 

كوسيلة بديلة لتسػوية النزاعػات بعيػدا عػن اِهػات   ف التحكيمإ ،3التوازنات الضركرية لعمل كحسن سري آنافسة
يػػػة،  كػػػاف التحكػػػيم أمػػػاـ أيئػػػات   فكإعيػػػني جهػػػة التحكػػػيم، إرادة األطػػػراؼ يف ت يتميػػػز باسػػػتقبلليةالقضػػائية الُر

 كترل. 4اإلدارية آستقلة ذك طبيعة خاصة، كذل  من حيا غياب إرادة األطراؼ لطرح النزاع أماـ ىذه أيئات
كػاف يتمػايز   االقتصػادية كإفمػع طريقػة وكػيم القطاعػات  للضػب  يتوافػبقانوف القطاعات اْاضعة  فاالستاذة أ
خر كىذا ينطبب بشكل خاص على صناعات الشبكات مثل النقل كالطاقة كاالتصاالت السلكية آ ذلإمن قطاع 

قػرار بضػركرة ىػذا االختصػاص يف بعػض القطاعػات الػيت غالبػا مػا يثػور فيهػا نػوع مػن اإل كىو، 5كالبلسلكية البا
 نزاع بني آتعاملني مثل قطاع االتصاالت أك الكهرباء.

أيئػات، تتمتػع ثبلثػة منهػا فقػ  بسػلطة التحكػيم الػيت يكنهػا مػن فػض النزاعػات على أنػو كمػن طائفػة ىػذه     
 كىي: 6باىاذ قرارات إدارية تتمتع بالقوة التنفيذية

                                                                 

-
، مداخلػػة يف  دابير الوقائيػة المتخػذة مػن قبػل السػػلطات اإلداريػة المسػتقلة فػي المجػاؿ االقتصػادم كالمػاليالتعريػف بالتػبلغػزرل صػ ينة،  1

 ىيليو بػوليس ،جامعػة ،2162نوفم  61ك61السياسية ، يومي  كالعلـو اّقوؽ اِزائر ،كلية يف آستقلة اإلدارية حوؿ السلطات الوطين آلتقى

 11قآة ، ص  1945 مام 08
ج،  ، ج ريتعلػ  بالمنافسػة معػدؿ كمػتمم 2111يوليػو  64آوافب  6121ٌادل األكذل  64مؤرخ يف  11-11أمر رقم  من 11ٓادة ا - 2
   16-11ص  ، ص.2111يوليو21الصادر يف  ،11ع
لني  - 3  622، ص. مرجع ساب  كليد،بٌو
   164ص ،مرجع ساب ، لكحل صاحل - 4

5
 - " Le droit des secteurs régulés correspond à une façon de gouvemer des secteurs économiques en faisant une 

place, certes variable et de fait et de droit, au principe de concurrence. Cela est surtout exact pour les industries de 

réseaux, comme les transports, l'énergie, l'audiovisuel ou les télécommunications " 

Voir : Marie-Anne Frison-Roche, Arbitrage et droit de la régulation, op cit, p.227 
6
- ZOUAIMIA Rachid, Les fonctions arbitrales des autorités administratives indépendantes, 

op cit, p. 543. 



 التنظيمية القواعد كضع في االقتصادم الضبط سلطات الختصاص المفاىيمي اإلطارالباب األكؿ: 

11 

ىت  اللجنة بالنظر يف كل نزاع تقين ينت  عػن ت كيػل القػوانني  :لجنة تنظيم عمليات البورصة كمراقبتها -أ
 لذم يقع:كاألنظمة اليت وكم عمل سوؽ البورصة كا

 بني الوسطاء يف عمليات البورصة، -

 تسيري بورصة القيم آنقولة، كشركةبني الوسطاء يف عمليات البورصة  -

 هم،نئابني الوسطاء يف عمليات البورصة كزب -
  1بني الوسطاء يف عمليات البورصة كالشركات آصدرة. -

آتعػاملني  بػنييف النزاعػات الػيت تنشػ   لالفصػىػت  ب االتصػاالت االلكتركنيػة: ك سلطة ضبط البريػد -ب
تسػػوية النزاعػػات الػػيت  ككػػذاعنػػدما يتعلػػب األمػػر بالتوصػػيل البيػػين كالنفػػاذ كتػقػػػاسم آنشػػينت كالتجػػواؿ الػػوطين؛ 

 . 2بني آتعاملني كآشوكني  تنش
صػل  الفتتػوذل التحكػيم،لدل اِنة مصػلحة تػدعى غرفػة ين   ت سيس : أكالغازكلجنة ضبط الكهرباء  -ج

 آتعلقػػةبػػني آتعػػاملني بنػػاء عػػل طلػػب أحػػد األطػػراؼ، باسػػتثناء اْبلفػػات   يف اْبلفػػات الػػيت ١كػػن أف تنشػػ
 .  3باّقوؽ كالواجبات التعاقدية.

 الضبط االقتصادم لسلطات العقابيماليا: االختصاص 

بيعػػة آخالفػػات آرتكبػػة فيهػػا ف طأليػػة تتميػػز بنػػوع مػػن اْصوصػػية كمػػا كآا االقتصػػادية ف القطاعػػاتإ        
، كنظػػػرا لعػػدـ مبلءمػػػة نظػػػاـ العقػػػاب اِنػػائي التقليػػػدم مػػػع ىػػػذه لؤلفػػػرادالياثػػل مػػػا يرتكػػػب يف اّيػػاة العامػػػة 

الضػػػب  آسػػػتقلة سػػػلطة قمعيػػػة  آشػػػرع ىيئػػػاتجػػػل التكيػػػ  مػػػع ىػػػذه اْصوصػػػية مػػػنح أ مػػػنك القطاعػػػات، 
قتصػادم كآػارل بواسػطة السػلطة العقابيػة ٔػذه أيئػات مستقلة، كلكن ٙاح مثل ىذا الضب  يف القطػاعني اال

 .4يتطلب أف تكوف القواعد اليت وكمها مرنة من ناحية عناصر السلطة العقابية

                                                                 
 السابب ذكرهصة القيم آنقولة، آعدؿ كآتمم، آتعلب ببور  61-41آرسـو التشريعي رقم  - 1
 بالبريػػػػد المتعلقػػػػةيحػػػػدد القواعػػػػد العامػػػػة ، 2113مػػػػايو  61آوافػػػػب لػػػػػ  6114شػػػػعباف  21آػػػػؤرخ يف  11-63قػػػػانوف مػػػػن  61آػػػػادة  - 2

 61ص  ،2163مايو  61، الصادر يف 22ج.ر.ج، ع  كاالتصاالت االلكتركنية،

، المتعلػػ  بالكهربػػاء كتوزيػػع الغػػاز بواسػػطة القنػػوات 2112آوافػػب لػػػ ف ايػػر سػػنة  6122ذم القعػػدة عػػاـ  22آػػؤرخ يف  16-12قػػانوف  - 3
 .2112ف اير  11، الصادرة يف 13ج. ر.ج، ع 

 -
4
 ص، 2161 ،12 ع، 61 لػػدٕآنػػارة،  ،تسػػاع دائػػرة التجػػريماكدكرىػػا فػػي  اإلداريػػة المسػػتقلة العقابيػػة للهيئػػات السػػلطات ،رنػػا العطػور 

13. 
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ال ىضع للسلطة  جهة، حياستقبلليتها عن اإلدارة من اتميز بو ىذه أيئات اّديثة ىو ف أىم ما تإ      
سػػػلطات  كتتمتػػػع، 2، مث فكػػػرة التفػػػويض بالعقػػػاب1 اإلدارة التقليديػػػة ك الوصػػػاية كمػػػا ىػػػو اّػػػاؿ يفأالرئاسػػػية 
ٔػػا بتوقيػػع العقوبػػات كالػػيت فرضػػتها مهمػػة الضػػب  لػػديها،  القمعػػي سيسػػمحباالختصػػاص  االقتصػػادمالضػػب  

يف توقيػػع  اّػػبفػػإف حصػػل كدل ١تثػػل العػػوف االقتصػػادم للقواعػػد القانونيػػة آطبقػػة يف املػػاؿ االقتصػػادم، فلهػػا 
 .3وبات اليت تراىا ضركرية، كاليت تنازلت عنها الدكلة لتمكينها من ٘ارسة نشاطها بشكل فعاؿالعق

دارم يػػوفر ضػػمانات أكثػػر ّسػػن سػػري النشػػاطات االقتصػػادية آضػػبوطة، علػػى اإل ف  العقػػابأشػػ  ال     
ادية ، حيػػا وميػػة االقتصػػذل التػػ ثري علػػى مسػػريم آؤسسػػات العمإؼ العقػػاب اِزائػػي الػػذم رنػػا يصػػل خػػبل

تفػػادم  جػػلأرتقػػاء نؤسسػػاام يف الكثػػري مػػن األحيػػاف ك ىػػذا مػػن يضػػطرىم  إذل عػػدـ آبػػادرة الشخصػػية لئل
ك ىػو مػا انعكػس علػى القطػاع  ارتكاب أخطاء مهنية تعرضهم ٓتابعات جزائية تناؿ من حريػاام الشخصػية،

 1تعديل آادة ذل تقدصل مشركع إكومة ، ك قد بادرت ا4ّالعمومي االقتصادم، األمر الذم أدل إذل تقهقره
 خرل يف تفشي الفساد.أذل كوارث إل دأجل ذل  ك لكنو أمن  5جراءات اِزائيةمكرر من قانوف اإل

ف سػلطات أبلؿ ٕموعػة مػن النصػوص اسػتقر علػى ف امللس الدسػتورم الفرنسػي كمػن خػأ١كن القوؿ       
ػػػا حػػب ف ىويلهػػػا احيػػػا  6اإلدارم(  القمػػػعتوقيػػػع العقػػػاب  الضػػب  آسػػػتقلة يلػػػ  االختصػػػاص القضػػػائي ٔك

بسرعتو كونو يصدر من سلطة  كيتميزسلطة فرض عقوبات تسمح ٔا بتدخل يف مواجهة انتهاؾ النظاـ العاـ 
ذف فهػػػػذا إ بالعقػػػػاب،فاعليتػػػػو  كػػػػم اختصػػػػاص أيئػػػػة آكلفػػػػة  ككػػػػذاالضػػػػب  مباشػػػػرة دكف اللجػػػػوء للقضػػػػاء 

                                                                 
 القضػائي، تصػػدر، ٕلػة االجتهػػاد المكانػة الدسػػتورية للهيئػػات اإلداريػة المسػػتقلة: مػمؿ مبػػدأ الفصػػل بػين السػػلطات ،عيسػاكم عػز الػػدين  -1

 211ص ،2113مارس  ،11عبسكرة، عن كلية اّقوؽ كالعلـو السياسية جامعة ٖمد خيضر 
ركرات العمػػػل اإلدارم كحسػػػن سػػػري آرافػػػب العامػػػة أف يفػػػوض بعػػػض آػػػوظفني اف فكػػػرة التفػػػويض عمومػػػا ذات منشػػػ  إدارم حيػػػا تسػػػتلـز ضػػػ - 2

كيقصػػد بػػالتفويض أف يعهػػد صػػاحب االختصػػاص نمارسػػة  ٔػػم.آختصػػني بعػػض أعمػػأم إذل مػػوظفني آخػػرين غالبػػان مػػا يكونػػوف مرؤكسػػني بالنسػػبة 
ويض كأف تكػوف ٘ارسػة االختصػاص آفػوض وػت رقابػة الػرئيس بشرط أف يسمح القػانوف بػإجراء ىػذا التفػ مرؤكسيو،جزء من اختصاصاتو إذل أحد 
 611ص ،2114 ،األردف، عماف، دار الثقافة ،القانوف اإلدارم ،الطهراكم ىاشل علي انظر/ األصيل. اإلدارم صاحب االختصاص 

آنازعػات االداريػة، جامعػة مولػود ، مذكرة شػهاد ماجسػتري يف قػانوف منازعات سلطات الضبط االدارية في مجاؿ االقتصادم ُرية،ٖمدم  -3
 .12، ص 2161معمرم تيزم كزك، اِزائر، 

   122ص مرجع ساب ،، لكحل صاحل - 4
، 11 .ج، عرج. 2161،يوليػػػو سػػػنة  21آػػػؤرخ يف  12 - 61 تعػػػديل االمػػػر رقػػػم  قػػػانوف اإلجػػػراءات الجزائيػػػةمكػػػرر مػػػن  11آػػػادة  - 5

 2161يوليو  21بتاري   صادرة
لني كل - 6  جامعػػة العموميػػة، كآؤسسػػات الدكلػػة فػػرع اّقػػوؽ، يف ماجسػػتري مػػذكرة ،الجزائػػر القػػانوف فػػي االقتصػػادم الضػػبط سػػلطات يػػد،بػػٌو

 11 ص ،.2111/2112: اِامعية السنة اِزائر،



 التنظيمية القواعد كضع في االقتصادم الضبط سلطات الختصاص المفاىيمي اإلطارالباب األكؿ: 

13 

اِنائيػػػة بعقوبػػػات  العقوبػػػاتخػػػبلؿ سياسػػػة إزاحػػػة التجػػػرصل، كاسػػػتبداؿ  يتػػػ تى ذلػػػ  إال مػػػن االختصػػػاص ال
1إدارية.

 

يوقػػػع سػػػحب  كالقػػػرضٕلػػػس النقػػػد : مثلػػػة العقوبػػػات الػػػيت تقرىػػػا سػػػلطات الضػػػب  االقتصػػػادم نػػػذكرأمػػػن   
آتعلػػب بالنقػػد  66-11مػػر مػػن األ 41ساسػػو بػػن  آػػادة اآاليػػة الػػذم ٞػػد  كأيئػػاتالبنػػوؾ  االعتمػػاد مػػن

2رضكالق
 

حػدل العقوبػات بإآقػرر  باألحكػاـف تسل  علػى كػل متعامػل ٠ػل ا١كن  لجنة ضبط الكهرباء كالغاز: -أ
 التالية:

 اإلغبلؽ آؤقت أك النهائي إلحدل آؤسسات اليت ١لكها. -

 ٓنع من ٘ارسة النشاط آهين أك االجتماعي موضوع آخالفة.ا -

3.هر القرار الصادر كنشرهش -
 

ف يعاقػب علػى آمارسػات آقيػدة للمنافسػة كمػا ىػو منصػوص عليهػا يف آػادة أ لػو المنافسػة: مجلس -ب
، احملقب يف اِزائر خبلؿ آخر سنة مالية  62بغرامة ال تفوؽ  ،61 % من مبلل رقم األعماؿ من غري الرسـو

ىػػذه  تتجػػاكزأال  علػػى األقػػل ضػػعفي الػػربح احملقػػب بواسػػطة ىػػذه آمارسػػات، علػػى تسػػاكمٗتتمػػة، أك بغرامػػة 
 تتجػػاكزالغرامػػة أربعػػة أضػػعاؼ ىػػذا الػػربح، كإذا كػػاف مرتكػػب آخالفػػة ال ١لػػ  رقػػم أعمػػاؿ ٖػػدد، فالغرامػػة ال

 .4تعويضا للمتضررين الغرامات( دج ،ك ال تعت  ىذه  1.111.111 دينار. ستة مبليني 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 

-
1
 111ص ،، مرجع ساببمنصور داكد 

-
2
 .61، ص السابب ذكره، المتعل  بالنقد كالقرض، 66-11األمر   
 .22، السابب ذكره، ص آتعلب بالكهرباء كتوزيع الغاز بواسطة القنوات 16-12ن قانوف م 611آادة  - 3

 -
وشل موسى،4 رسالة لنيل شهادة آاجسػتري، كليػة اّقػوؽ كالعلػـو السياسػية، جامعػة اّػاج ، الرقابة القضائية على سلطات الضبط المستقلة ٍر

 32، ص 2162/2161ْضر باتنة، السنة اِامعية 
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لػى إسػلطة التنفيذيػة كالتشػريعية المػن قطاعية النشاء القواعد القانونية إالمبحث الياني: تحوؿ فكرة 
 الضبط االقتصادم  سلطة

ة متبلزمػػػة مػػػن منطلػػػب أينمػػػا كجػػػد القػػػانوف كجػػػد اّػػػب كأنػػػو ال يتصػػػور اّػػػب بػػػدكف القػػػانوف يف عبلقػػػ      
قابلػػػو كاجػػػب، كبػػػذل  تتضػػػح الصػػػلة بػػػني اّػػػب كالواجػػػب مػػػن جهػػػة كبينهمػػػا يبينهمػػػا، كمػػػا أف كػػػل حػػػب 

كجػػػد  -تػػػدرج فيػػػو اّقػػػوؽ كالواجبػػػات-جتماعيػػػة إعػػػد ىػػػذا األخػػػري ضػػػركرة ة أخػػػرل إذ يكالقػػػانوف مػػػن جهػػػ
ف ىذا القانوف جػاؼ يف حػب املتمػع لػدل دفػع آشػرع أىذا املتمع. غري  لضب  إيقاع حركة العبلقات يف

ستهبلؾ ٞب أف تتميز ىػذه اإلة كص  السلعة آوجهة للجمهور كاسعلتحسينو كهويده ب ف أضفى عليو 
شباع حاجاام إ أجلآنت  كالتطور حا يقبل عليها زبائنها آخاطبني هبا لرضاىم عنها من  السلعة دودة

ئمػػة علػػى كمػػا أف القػػانوف كليػػد اّاجػػة متػػ ثر بتطػػور املتمػػع ك رضػػية تطبيقػػو كبتحػػوالت الدكلػػة القا  ،1هبػػا
م كالتقػػين كالتطػػور االقتصػػاد الطػػابع طياتػػويف  ٟمػػلنتػػاج النصػػوص القانونيػػة إترسػػيمو كفرضػػو، كمػػا أصػػبح 

درج يف عمليػػػة نػػػالتكنولػػػوجي، حيػػػا انتقلػػػت نقتضػػػاه بعػػػض آفػػػاىيم االقتصػػػادية كالتقنيػػػة كالتكنولوجيػػػة لت
 انتاجو.

 تنػػػػازؿ لوجػػػػودسػػػلطات الضػػػػب  االقتصػػػادم -علػػػى ىػػػػذا أصػػػبح آشػػػػرع كآػػػنظم كمػػػػن يف حكمهمػػػػا      
در عػػنهم، كلتتبػػع ذلػػ  كتقصػػي العبلقػػة بػػني معنيػػني دػػودة ىػػذا آنتػػوج القػػانوشل الػػيت يصػػ -االختصػػاص ٔػػا

ىػػذه األطػػراؼ الػػيت تسػػن القواعػػد القانونيػػة خاصػػة منهػػا آرتبطػػة بآػػادة االقتصػػادية كآاليػػة لسػػرعة تطورىػػا 
 .كمكانتها داخل الدكلة

 يليهػػاطلػػب أكؿ(، م  العبلقػػة بػػني السػػلطة التشػػريعية كسػػلطات الضػػب  االقتصػػادم ابتػػداءسػػنتناكؿ       
 (.يف االختصاص التنظيمي،  مطلب ثافضب  االقتصادم الة بني السلطة التنفيذية كسلطة العبلق

 

 

 

                                                                 
أطركحػػة دكتػػوراه يف القػػانوف العػػاـ، ؾ ح ع س، جامعػػة جػػيبلرل ليػػابس، سػػيدم  ضػػوابط جػػودة القاعػػدة القانونيػػة،دكيػػين ٗتػػار،  - 1

 . 61، ص 2161/2161بلعباس، السنة اِامعية 
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 المطلب االكؿ: العالقة بين السلطة التشريعية كسلطات الضبط االقتصادم.

 السػػػلطةيعتػػػ  ال ٓػػػاف صػػػاحب االختصػػػاص األصػػػيل لسػػػن القواعػػػد القانونيػػػة نعنػػػاه الضػػػيب غػػػري أف      
كتقيػد آشػرع  التنظػيمتفوقت يف ىذا االختصاص من خػبلؿ إطػبلؽ االختصػاص ٔػا يف ك  زاٍتالتنفيذية 
 يف التشريع.

وػوالت الدكلػة كتنػازؿ عػن  إطػاربيد أنو يف املاالت االقتصادية كآالية كتكريسا للدكلػة الضػابطة يف       
  االقتصػػادم الػػيت ٔػػا اختصػػاص سػػن القواعػػد القانونيػػة ٔػػذه املػػاالت اّساسػػة كتنظيمهػػا لسػػلطات الضػػب

جودة عليهػا  ضفاءكإ وسيناك أنتاجا إلقواعد القانونية سواءا كاف ذل  مساٝات كمشاركة يف كضع ىذه ا
 .يف شكل مساٝة

االقتصػادم،  الضب مر يتضح من خبلؿ العبلقة كمظاىرىا بني السلطة التشريعية كسلطات ىذا األ       
القانونيػة لكليهمػا،  من القواعػدكجو آقارنة بني آنتوج ا( ك ثاف فرع ( كأيضا حدكد ىذه العبلقة، أكؿ  فرع
 ثالا(.فرع  

 ضبط االقتصادم.الالفرع االكؿ: مظاىر العالقة بين السلطة التشريعية كسلطة 

ضػػػب  االقتصػػػادم الرقابػػػة ال ٓانيػػػة علػػػى ىػػػذه المػػػن مظػػػاىر العبلقػػػة بػػػني السػػػلطة التشػػػريعية كسػػػلطة       
تلكو مػن كسػائل ماليػة كبشػرية لقيامهػا نهامهػا، فهػي تسػتفيد مػن اسػتقبللية كاسػعة النطػاؽ السلطات ٓا ي
،  يػػا يكػػوف الػػرئيس ىػػو آػػنظم األساسػػي لنفقااػػا مػػن منطلػػب أف ئػػةنتهػػا كفقػػا ّاجػػات أييف إدارة مواز 

ليػة، إذ تعػد ضػمانة ف يتضػمن ضػمانة اسػتقبللية آاأضوية كالوظيفية آمنوح ٔا ٞب طابع االستقبللية الع
 .أساسية ٓمارسة نشاطها كىي بذل  تقـو بإدارة موازنتها ذاتيا

إف ىػذه العبلقػة يف اِزائػر تتمحػػور حػوؿ مناقشػة ال ٓػػاف للميزانيػة اْاصػة هبػػا كالتزامهػا بتقػدصل تقريػػر       
انية عليها.   سنوم إليو يتضمن ملخصا عن أعمأا تكريسا لرقابة بٓر

 موازنات سلطات الضبط االقتصادم في البرلماف. أكال: مناقشة

نظرا لؤلٝية اليت توليها الدكلة ٔذه السلطات فقػد منحتهػا بعضػا مػن سػلطااا لػذا مػن الضػركرم أف تػؤمن       
 .1ٔا التمويل البلـز لتستطيع القياـ نهامها، كإف دل تفعل ذل  فسيكوف تناقضا كاضحا يف مواقفها

                                                                 
1- GELARD P, Rapport sur Les Autorités administratives indépendantes, Accueil documents 

parlementaires, n
O
 3166/ 2006, p.92. 
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ل تعػػد "الرقابػػة آاليػػة حػػب دسػػتورم ٠ػػوؿ ألجهػػزة معينػػة يف الدكلػػة سػػلطة كمػػا أنػػو مػػن جهػػة أخػػر  
وديػػد أىػػداؼ آشػػركعات العامػػة كالتحقػػب مػػن أف تلػػ  آشػػركعات تعمػػل لتحقيػػب ىػػذه األىػػداؼ كإزالػػة 

سػػم إأىػػم ىػػذه األجهػػزة ألهنػػا يارسػػو ب ، حيػػا تعتػػ  أيػػ ة ال ٓانيػػة أحػػد1أسػػباب أم اٚػػراؼ يعيػػب ذلػػ "
لػػى مسػػتويات عليػػا يف الدكلػػة كعلػػى سػػلطات عموميػػة منافسػػة ٔػػا، كنػػا أف االختصػػاص آػػارل الشػػعب كع

لتشػػريعية مناقشػػة آيزانيػػة ئػػة ال أككلػػت للهيدلػػ .2لل ٓػػاف يعتػػ  سػػابب يف النشػػ ة عػػن االختصػػاص التشػػريعي
، حيػػا ٙػػد اْاصػػة هبػػذه السػػلطات كوهنػػا تنػػدرج ضػػمن ميزانيػػة بعػػض الػػوزارات الػػيت يقػػوب نشػػاطها منهػػا

اف، تطبيقااا يف العراؽ كالواليات آتحدة األمريكية كبريطانيا كغريىا، كبذل  يتم التصويت عليهػا يف ال ٓػ
فر علػػػى مػػػوارد ماليػػػة مػػػن جهػػػات مسػػػتقلة لقيامهػػػا نهامهػػػا، حيػػػا تسػػػتفيد ىػػػذه خاصػػػة أهنػػػا البػػػد أف تتػػػو 

بالصػرؼ فيهػا  اامػرىػو  الػرئيس يا يكػوف  السلطات من استقبللية كاسعة النطاؽ لناحية إدارة ميزانيتها
 .3اليت يتوذل تسيريىا ئةفقا ّاجة أيفلو أف يدير األمواؿ آوضوعة بني يديو كيقرر استعمأا ك 

غػػػري أف ىػػػذه االسػػػتقبللية يف مواردىػػػا ليسػػػت مطلقػػػة بػػػل نسػػػبية كوهنػػػا ىضػػػع ٓفاكضػػػات للحصػػػوؿ       
ىذه السلطات السلفيات آاليػة ضػمن إطػار مشػركع قػانوف آاليػة  عليها،  يا يعود لل ٓاف أف يقرر منح

.ففػي اِزائػر مػثبل يعتػ  االسػتقبلؿ آػارل ركيػزة مػن ركػائز السػلطات اإلداريػة آسػتقلة آبػين عليهػا 4السنوم
باسػػػتثناء ٕلػػػس النقػػػد  5االقتصػػػادماالسػػػتقبلؿ الػػػوظيفي كىػػػي مكرسػػػة يف معظػػػم سػػػلطات ٕػػػاؿ الضػػػب  

جنػػة آصػػرفية كوهنمػػا ال يتمتعػػاف بالشخصػػية آعنويػػة كبالتػػارل يبقيػػاف تػػابعني للسػػلطة التنفيذيػػة كالقػػرض كالل
األكثػػػر اسػػػتقبللية مقارنػػػػة  كمراقبتهػػػامػػػن حيػػػا يويلهمػػػا، كتعتػػػ  سػػػلطة ضػػػب  تنظػػػػيم عمليػػػات البورصػػػة 

 .6بالسلطات األخرل

                                                                 
 ، أطركحػػة دكتػػوراه يف العلػػـو القانونيػػة، ٛصػػ  قػػانوف دسػػتورم،فاعليػػة الرقابػػة علػػى أعمػػاؿ الحكومػػة فػػي الجزائػػر ميلػػود،بػػيح ذ - 1

 .  211/ 214.ص ، ص2162/2161جامعة اّاج ْضر باتنة، السنة اِامعية: 
، السنة 16 ع، 61، ٕلة الرافدين للحقوؽ، امللد قلة في التشريع العراقيالرقابة المالية المستسهاد عبد اِماؿ عبد الكرصل،  - 2

 . 211، جامعة آوصل، ص 61

-
3
 .12، ص مرجع سابب، ضوابط توزيع االختصاص في تنظيم مجاؿ الضبط االقتصادمبن رمضاف عبد الكرصل،   

 .11، ص مرجع ساب  ُري،اللحاـ رنا  - 4
سلطة ضػبط مسػتقلة لتنظػيم عمليػات البورصػة كمراقبتهػا، تتمتػع  تؤسس» إذ تن  على أنو: 21دة أنظر على سبيل آثاؿ آا - 5

، السػاب  ذكػره، 11-11، معػدؿ كمػتمم بالقػانوف رقػم 61-41 مآرسـو التشريعي رقػ /« الماليبالشخصية المعنوية كاالستقالؿ 
 . 21ص

تنظػػيم كمراقبػػة عمليػػات البورصػػة كسػػلطة الضػػبط للبريػػد سػػلطات الضػػبط فػػي المجػػاؿ االقتصػػادم: لجنػػة قػػورارم ٕػػدكب،  - 6
 .21، ص 2161-2114، مذكرة ماجستري يف القانوف العاـ، جامعة ابوبكر بلقايد تلمساف، اِزائر، كالمواصالت أنموذجين
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١كن  كماناقشة تفاصيل التقرير عند اّاجة،  أماـ ال ٓاف ٓ ئةكيفيااا فتتم  ضور رئيس أي  أما عن      
يف كثيقػػة  ئػػةء علػػى ٗطػػ  اسػػواتيجي تضػػعو أيأف يشػػمل النقػػاش احملػػاكر الكػػ ل لنشػػاط السػػنة آقبلػػة بنػػا

العمل اْاص بالسنة البلحقة، ىذه آقوحات ١كن أف تفضي علػى رقابػة  سػابقة كالحقػة(، سػابقة علػى 
 .1اط السنة آاضيةنشاط سنة مقبلة كالحقة على نش

آوجػػو للهيئػػات آسػػتقلة أك علػػى أجهػػزة  إمػػاالرقابػػة ال ٓانيػػة آاليػػة  مػػا يعػػاب علػػى ىػػذه غػػري أف     
إذ التسػتطيع  التنفيذأخرل يف الدكلة أهنا غري كافية  كالسيما إذا كانت الحقة على التنفيذ( ٓراقبة أعماؿ 

ة العامػة كالعمليػات آختلطػة آرتبطػػة بعمليػة التنفيػذ مػن ٕػػرد ىػذه السػلطة أف تعػرؼ تفاصػيل تنفيػػذ آيزانيػ
 .2فح  اّساب اْتامي

 لقػػاء اإلتػػاكةم تتنػػوع بػػني مػػا تتلقاىػػا مػػن ٘ػػا سػػبب فػػإف مصػػادر موازنػػات سػػلطات الضػػب  االقتصػػاد       
تتمتػع خدمات كنشاطااا أك من ت عات من ميزانية الدكلػة علمػا أف جػل سػلطات الضػب  االقتصػادم ال 
 بالشخصية آعنوية كاالستقبلؿ آارل كىذا ٞعلها تابعة مباشرة يف العملية التمويلية للسلطة التنفيذية.

 اإلتاكة:-أ

نسػػبة ماليػػة يػػدفعها آتعامػػل االقتصػػادم لسػػلطة ضػػب  معينػػة مقابػػل خدمػػة أك عمػػل تؤديهػػا اليػػو ىػػي     
ثػػرية عػػن مثػػل ىػػذه آػػورد كلجنػػة تنظػػيم كمراقبػػة كتعتػػ  مصػػدر أساسػػي مػػن مصػػادر التمػػوين ٔػػا، األمثلػػة ك

جػػاؿ كجهػػة وصػػيلها فقػػد حػػدده قػػرار كزيػػر آاليػػة آػػؤرخ يف آ، أمػػا عػػن وديػػد نسػػبتها ك 3عمليػػات البورصػػة
 رقػػػػم، كنفػػػػس األمػػػػر لسػػػػلطة ضػػػػب  ال يػػػػد كآواصػػػػبلت مػػػػا جػػػػاء يف آرسػػػػـو التنفيػػػػذم 64434أكت12

                                                                                                                                                                                                                

Voir : ZOUAÏMIA Rachid, Les autorités de régulation indépendantes face aux exigences de 

la gouvernance, op. cit, p 41. 
1-Delzangles–Hubert, L’Independence des autorités de régulations sectorielles, commun-

ications 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. 
 .211، ص مرجع ساب سهاد عبد اِماؿ عبد الكرصل،  - 2
 .11، ص السابب ذكره، 31-31معدؿ كمتمم بالقانوف رقم ، 61-41من آرسـو التشريعي رؽ  22أنظر آادة  - 3
آػػػػػػؤرخ يف  ،213-11مرسػػػػػػـو التنفيػػػػػػذم المػػػػػػن  11، يتضػػػػػػمن تطبيػػػػػػب آػػػػػػادة 6443اكت12قػػػػػػرار كزيػػػػػػر آاليػػػػػػة، آػػػػػػؤرخ يف  - 4

 . 6443سبتم 21، الصادرة يف 21، آتعلب باألتاكل اليت وصلها ِنة تنظيم كمراقبة عمليات البورصة، ج ر 6443مايو21



 التنظيمية القواعد كضع في االقتصادم الضبط سلطات الختصاص المفاىيمي اإلطارالباب األكؿ: 

11 

، آتعلػػػب بتوزيػػػع الكهربػػػاء 12/16ز فقػػػد حػػػدد القػػػانوف ، أمػػػا عػػػن ِنػػػة ضػػػب  الكهربػػػاء كالغػػػا41/161
 .2كالغاز بواسطة القنوات

كآخولػة  ٔػا آوكلةقصد يكن سلطات الضب  االقتصادم من ٘ارسة مهماىا كالوظائ   :عاناتاإل-ب
يف اختصاصػػو  كػػلفػػو  اىدأنهمػػة الضػػب  كالفاعليػػة يف ويػػب  جػػل السػػري اّسػػن للقيػػاـأٔػػا قانونػػا كىػػذا مػػن 

حسب القطاعات، ٔذا استوجب أف تكوف ٔذه السلطات ميزانية تستمد مصادر يويلها منها كمن ذلػ  
ف الدكلػة ينحهػا أا ىػذه السػلطات يف ٕاالاػا، كمػا عماؿ كاْدمات الػيت تؤديهػعن األ ما ي يت من اإلتاكة

 عانات الدكلة.إ كجود تقبلليتها النسبية خاصة يفعانات فيها تعبري عن مدل اسإعانات تسيري يف شكل إ

عانػات تسػيري مػن إنظيم كمراقبة عمليات البورصػة مػن عانات حيا يوؿ ِنة تإلدل تتحد قيمة ىذه ا     
مػػػػن القػػػػانوف  622آػػػػادة يف ، أمػػػػا ِنػػػػة ضػػػػب  الكهربػػػػاء كالغػػػػاز فقػػػػد أشػػػػارت إذل ذلػػػػ  3ميزانيػػػػة الدكلػػػػة

 .4االلكوكنية ، نفس األمر بالنسبة لسلطة ضب  ال يد كاالتصاالت12/16

 :تقديم تقرير سنوم من سلطات الضبط االقتصادم إلى البرلماف -مانيا

تعد التقارير الػيت تعػدىا سػلطات الضػب  االقتصػادم آسػتقلة كالػيت ترسػلها إذل اّكومػة أك ال ٓػاف        
 ها السػنوم خاصػة مػنمارسػة علػى نشػاطنثابة مظهر تقييد يف حريتها يف القياـ بنشاطااا نتيجػة الرقابػة آ

 .5جهة اّكومة

                                                                 
، آػػػػػػؤرخ يف 11-31، يػػػػػػتمم آرسػػػػػـو رقػػػػػػم 6441جػػػػػػانفي16، آػػػػػؤرخ يف 16-41مػػػػػن آرسػػػػػػـو التنفيػػػػػػذم  16أنظػػػػػر آػػػػػػادة  - 1

يحػػدد تعريفػػػات خدمػػة المواصػػػالت فػػػي ، 6432جػػػانفي22، آػػؤرخ يف 32/12، معػػدؿ كمػػتمم بآرسػػػـو رقػػم 16/16/6431
 . 6441جانفي61، الصادرة يف 12، ج ر النظاـ الداخلي

، المتعلػ  بتوزيػع الكهربػاء كالغػاز بواسػطة القنػوات، 11/12/2112، آؤرخ يف 16-12من القانوف  21ك 14أنظر آادة  - 2
 .61ه، ص السابب ذكر 

 .12، مرجع سابب، ص 23آادة  - 3
، يحدد القواعد العامة بالبريد كاالتصػاالت االلكتركنيػة، 2163مايو61، آؤرخ يف 11-63من القانوف رقم  23أنظر آادة  - 4

 . 62، ص 2163مايو61، الصادرة يف 22ج ر 
 آرسػػـومػػن  61/6مم، مرجػػع سػػابب، انظػػر أيضػػا آػػادة ، معػػدؿ كمػػت11/11مػػن األمػػر  16-22أنظػػر علػػى سػػبيل آثػػاؿ آػػادة  - 5

-41، معػػدؿ كمػػتمم للمرسػػـو التشػػريعي رقػػم 11-11فقػػر أخػػرية مػػن القػػانوف  61، مرجػػع سػػابب، كآػػادة 216-66التنفيػػذم رقػػم 
 .السابب ذكره، آتعلب ب صة القيم آنقولة، 61
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نصػت القػػوانني آؤسسػة ٔػػذه السػلطات علػػى تقػػدصل تقريػر سػػنوم إذل ال ٓػاف كإذل رئػػيس اِمهوريػػة        
يتضػػػمن ملخصػػػا عػػػن أعمأػػػا كمػػػا قامػػػت بػػػو طيلػػػة عػػػاـ كامػػػل إضػػػافة إذل جػػػدكؿ  سػػػابتها، فضػػػبل علػػػى 

اِمهوريػػػة  رئػػػيسمػػن  كػػػل ا، تقػػدـ ىػػػذا التقريػػر إذل  آقوحػػات الػػػيت هػػدىا ضػػػركرية ّسػػن القيػػػاـ بنشػػػاطه
، كبػذل  تكػوف السػلطات اإلداريػة آسػتقلة كمنهػا العاملػة يف ٕػاؿ 1كال ٓاف كيتم مناقشتو يف جلسة عامػة

 . 2الضب  االقتصادم ىضع لرقابة ال ٓاف من خبلؿ التقرير السنوم

ة ئػػاضػػع للضػػب  كسػػيلة تػػ ر نشػػاط أيلقطػػاع اْتعػػد التقػػارير نػػا تتضػػمنو مػػن تفاصػػيل حػػوؿ كاقػػع ا      
ة مػػن أجػػل الوصػػوؿ إذل تػػدعيم مشػػركعيتها، أك نعػػ  آخػػر مػػن أجػػل ئػػجػػو إليهػػا ككسػػيلة ت يػػر نشػػاط أيآو 

 .3الت سيس القانوشل لتدخبلاا من خبلؿ بناء عبلقة مسؤكلية سياسية بعدية أماـ ال ٓاف

جػػو آخػػر كػػإجراء يقيػػد السػػلطات اإلداريػػة آسػػتقلة كيػػنق  حيػػا يعتػػ  ىػػذا التقريػػر السػػنوم مػػن ك      
 مػػن نػػتاك  اءسػػوا، باعتبػػاره كرقابػػة الحقػػة يارسػػها اِهػػات آلػػـز بإيداعػػو لػػديها 4مػػن اسػػتقبلٔا الػػوظيفي

يف اِريػػدة السػػلطة التشػػريعية أك مػػن جهػػة السػػلطة التنفيذيػػة، كمػػا أشػػارت النصػػوص علػػى ضػػركرة نشػػرىا 
يػػػػة أك أم كسػػػػيلة  جهػػػػة النشػػػػر يعػػػػد مسػػػػاس بالضػػػػمانة  عبلميػػػػة أخػػػػرل، علمػػػػا أف عػػػػدـ التحديػػػػد يفإالُر

كمػػػن أمثلػػة ذلػػ  التسػػػاؤؿ آطػػركح حػػوؿ تقػػارير ٕلػػػس آنافسػػة آغيبػػة بعػػػد  ،ساسػػية لتحقيػػب الشػػفافيةاأل
  .5عرضها على السلطة آختصة

 

 

 

 

                                                                 
1 -  Gelard Patrice, rapport sur la autorités adminstrative indépendantes, n° 3166,TI 
Annexessenat, paris, 2006,P121. Site web: www.assemblée-nationale.fr, date :10/10/2018 ,12 :24 
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 مدضبط االقتصاالالفرع الياني: حدكد العالقة بين السلطة التشريعية كسلطة 

مػػن منطلػػب أف سػػلطات الضػػب  االقتصػػادم ىػػي تكػػريس حقيقػػي ٓركنػػة الفصػػل بػػني السػػلطات ىػػذا       
يعين كجود ركاب  قائمة بينها كبني أجهزة الدكلة األخرل خاصة منها السلطة التشػريعية، كمػا أف سػلطات 

يضػعها آشػرع  الػيتنية الضب  االقتصادم ليست حرة يف ٘ارسة أعمأا كإٜا عليها تصني  القواعد القانو 
ارسػػة اختصاصػػااا كالقواعػػد القانونيػػة الػػيت تنطبػػب عليهػػا كىػػذه مهمػػة السػػلطة  يف ٘ارسػػة أعمأػػا اليوميػػة ٘ك

 .1التشريعية

لػتمعن يف تقاسػم تنظيمهػا بػني يظهػر علػى سػلطات الضػب  االقتصػادم يف اِزائػر األثػر الواضػح عنػد ا    
قيامهػػػػػا  أثنػػػػػاء نتمػػػػػاءاإلة بنصػػػػػوص قانونيػػػػػة ت سيسػػػػػية  يعكػػػػػس جهػػػػػة ة التشػػػػػريعية كالسػػػػػلطة التنفيذيػػػػػئػػػػػأي

باختصاصااا كما قد يكوف لو انعكاس على حقوؽ كحريات آتعاملني االقتصػاديني، ٘ػا يضػطر بالسػلطة 
كمتطلبػات اّريػة  آخولػة السلطةها من أجل إعادة التوازف بني ٘ارسة ئيعية إذل تعديل قوانينها أك إلغالتشر 
سػتعمأا لسػلطة إ سػاءةإالتشػريعية نفسػها ليسػت ٖصػنة مػن  كبة تطورات حاصػلة، كمػا أف السػلطةأك ٓوا 

، ناىيػػػ  علػػػى أهنػػػا نفػػػس اِهػػػات ٗولػػػة بتعيػػػني 2تنظيمهػػػا ٔػػػذا املػػػاؿ مػػػا دل تفعػػػل الضػػػمانات يف ذلػػػ 
كد العبلقػة بػني أعضائها كإقالتهم ٘ا يؤثر بدكره على استقبلليتها العضوية كحا الوظيفية، كهبذا ترسػم حػد

 .3ىذه السلطات كالسلطة التشريعية

 أكال: حدكد العالقة مع السلطة التشريعية من خالؿ النصوص المنظمة لها. 

تػػن  الدسػػاتري عػػادة علػػى القواعػػد العامػػة الػػيت تػػنظم عمػػل كػػل سػػلطة مػػن سػػلطات الدكلػػة مػػن       
صاصات، كتقـو السلطة التشريعية بوضع حيا تكوينها كبياف اختصاصااا كبياف كيفية ٘ارسة تل  االخت

 التشريعات لتكفل حسن أداء كل سلطة لوظيفتها يف اّدكد الواردة يف الدستور. 

اللزـك أف يكوف ىناؾ تنظيم توجد يف ظلػو سػلطات الضػب  االقتصػادم ألف العػ ة بتكػريس  كمن    
تنظػيم كوظيفػة مسػتحدثة للدكلػة ألنػو ووالت الدكلة يف املاؿ االقتصادم دستوريا إذ يفوض كجػود ىػذا ال

                                                                 
 جامعػة القػانوف كليػة،  دكتػوراه أطركحػة .العػراؽ فػي التشػريعية بالسػلطة كعالقتهػا المسػتقلة الهيئػات كماؿ، ٌيل أرحيم ىشاـ - 1

 .  611ص  ،2162،تكريت
 .  14، مرجع سابب، ص 32-21التعديل الدستورم ، 21أنظر آادة  - 2

-
 .21، ص مرجع ساب بن ر مضاف عبد الكرصل،  3
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هبػػذه الوظيفػػة فهػػو يبقػػى ٕػػرد كعػػد غػػري قابػػل للتطبيػػب العملػػي مػػا دل  1حػػا كلػػو اعػػوؼ الػػن  الدسػػتورم
 تتدخل السلطة التشريعية عن طريب آشرع العادم أك رئيس اِمهورية ليضع ىذا الوعد حيز التنفيذ.

االقتصػادم كوديػد اختصاصػااا بقواعػد عامػة ٕػردة  من خبلؿ النصوص آنش ة لسلطات الضػب        
لتنظػػيم املػػاالت االقتصػػادية كآاليػػة ٔػػا خصوصػػية موضػػوعية، غػػري أنػػو ٞػػوز تعػػديلها بقػػوانني أخػػرل جديػػد 

ابع التجريػػد كىػػذا أمػػر يتعػػارض مػػع ٚػػراؼ يف اسػػتعماؿ السػػلطة طآػػا فقػػد طػػهبا عيػػب اإلاأكإلغائهػػا إذا شػػ
نػػرل مػػن الضػػركرم أف تكػػوف آسػػائل اإلجرائيػػة كالقواعػػد آنظمػػة لبلختصػػاص سػػتقبلؿ ىػػذه السػػلطات ك إ

قائمػػػػػة علػػػػػى أسػػػػػاس العموميػػػػػة كالتجريػػػػػد بعيػػػػػدا عػػػػػن التخصػػػػػي  كالعنصػػػػػرية كآصػػػػػاحل الشخصػػػػػية ٍايػػػػػة 
 .2للحريات

حواـ األخرل كعدـ التدخل يف شؤكهنا، غري إل بني السلطات يوجب على كل سلطة إف مبدأ الفص      
ايػػة للحقػػوؽ كاّريػػات لػػدل األفػػراد كضػػماف  أف ىػػذا ال ١نػػع كجػػود تعػػوف بينهػػا ضػػمانا ٓبػػدأ آشػػركعية ٍك

 آصلحة العامة هبذا فإف ىذا آبدأ يقـو على ركيزتني لتطبيقو:

مصػلحة عامػة يف  كجودال وققت فكرة ص عليها دستورم ال ١كن أف توجد ف اّريات العامة آنصو إ -
منػػو االقتصػػادم تنطػػوم وتػػو كمػػا أف ىػػذه السػػلطة ىػػي مػػن تػػنظم اختصاصػػات  شػػكل نظػػاـ عػػاـ خاصػػة

 آرافب العامة آوجودة يف الدكلة كباألخ  سلطات الضب  االقتصادم.

 معينػػػةاف السػػػلطة كاالختصاصػػػات آمنوحػػػة ٔػػػذه السػػػلطات رغػػػم ٖػػػدكديتها كىصصػػػها يف قطاعػػػات  -
كهنا كػػوف حسػػن أداء الدكلػػة لوظائفهػػا ينسػػحب علػػى ينبغػػي علػػى اِميػػع احوامهػػا كعػػدـ التػػدخل يف شػػؤ 

 .3شعور األفراد بوجود ىذه السلطات آستقلة كعلى اِميع كجوب احوامها

حػػداىا فيجػػب العمػػل بػػو مػػن تػػاري  نفػػاده وقيقػػا و إذا صػػدر قػػانوف معػػدؿ الختصاصػػات مػػا أنػػك        
سػلطات كإٜػا قػد يكػوف مراعيػا ٓبػدأ تفعيػل للمصلحة الكامنة كراء ىذا التعديل كىذا األثر ال ١ػس هبػذه ال

االختصاصػػػات آطلوبػػػة كمواجهػػػة آشػػػاكل آسػػػتجدة كالناشػػػئة عػػػن حاجػػػات املتمػػػع ككػػػل ىػػػذه األمػػػور 
 أساسها القانوف.

                                                                 
، 11-22- 66، مرجػع سػابب، ص 16-61 التعػديل الدسػتورم الجزائػرم 212، آػادة 611/23كآادة  11أنظر آادة  - 1

 . 21، ص 2161لسنة  الدستور التونسي، 611كآادة  622أنظر أيضا آادة 
 .  21، ص مرجع ساب ، بن ر مضاف عبد الكرصل، 611، ص مرجع ساب  كماؿ،أرحيم ىشاـ ٌيل   - 2
 .  611، ص ع ساب مرج كماؿ،أرحيم ىشاـ ٌيل   - 3
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إذا كانػػػت سػػػلطات الضػػػب  االقتصػػػادم ىػػػي مرافػػػب عموميػػػة ٞػػػب مراعػػػاة الد١ومػػػة فيهػػػا دكف أف       
كالظػريف ال يراعػى فيػو مبػدأ سػريكرة آرفػب العمػومي بد١ومػة كإطػراد كثبػات يكوف مؤقتة ألف التحديد الزمين 

 يػػػا ٞػػػب أف يراعػػػى يف تنظيمهػػػا أف يكػػػوف عملهػػػا دائػػػم كمسػػػتمر عمػػػبل بآبػػػدأ، كبػػػذل  االبتعػػػاد عػػػن 
ػا يػدفع ىػذه أيئػات إذل العمػل  آظاىر السلبية الناهػة عػن ت قيػت عمػل ىيئػات ىػذا املػاؿ أك كجػوده، ٘ك

دائمػػة ىػػو كجػػود اتفاقيػػات دكليػػة منظمػػة الختصاصػػات بعػػض مػػن ىػػذه السػػلطات كاتفاقيػػة األمػػم  بصػػفة
كالتشػػريعات الرقابيػػة باّفػػاظ علػػى آػػاؿ العػػاـ، ناىيػػ  عػػن األخػػذ بػػدكر الدكلػػة  1آتحػػدة ٓكافحػػة الفسػػاد

كالغايػػة آرجػػوة  خػػبلؿ اإلطػػار الفلسػػفي ٔػػا أثنػػاء فػػوة اّكػػم كالػػدكاعي الػػيت أنشػػ ت نوجبهػػا ىػػذه أيئػػات
 .2منها أيا كانت سياسية كاقتصادية كاجتماعية أك غريىا

ففػػي اِزائػػر الدكلػػة ىػػي مػػن يلػػ  اختصػػاص كضػػع اختصاصػػات أيئػػات آسػػتقلة يف ٕػػاؿ الضػػب         
االقتصػػػادم، علػػػى أهنػػػا تنشػػػ  بقػػػانوف مػػػن آشػػػرع كتنتهػػػي بػػػو رغػػػم أنػػػو   تكريسػػػها يف التعػػػديل الدسػػػتورم 

كسػلطة إداريػة   كمكافحتػوة الوطنيػة للوقايػة مػن الفسػاد ئػا علػى أيكلو أنو كػاف حصػرن  11/16قم األخري ر 
لنسػبة للجػارة ، رغم أهنا أدرجت وا الفصل الثالا للمؤسسػات االستشػارية أم لػيس كمػا ىوبا3مستقلة
 . 4أدرجتها كهيئات دستورية مستقلة على األقل اليت تونس

 رؤسائها. ك ة التشريعية كونها جهة تعيين كإقالة أعضائهامانيا: حدكد العالقة مع السلط

كثري مػن الػدكؿ سػلطة تعػني ىيئػات الضػب  االقتصػادم إذل أعلػى السػلطات يف الدكلػة   فأسند مشرعو     
كمن ذل  آشرع اِزائرم كالفرنسي كيف الواليات آتحدة األمريكية يتم إنشاء الوكػاالت آسػتقلة كػ جهزة 

رس أمػػا سػػلطة التعيػػني مػػن طػػرؼ رئػػيس الدكلػػة لكػػن الواقػػع الدسػػتورم الختيػػار تنظيميػػة عػػن طريػػ ب الكػػٙو
رس بوشػػػيح  رس لعػػػدة أسػػػباب مػػػن بينهػػػا: أكال قيػػػاـ الكػػػٙو أعضػػػاء ىػػػذه الوكػػػاالت يػػػتم مػػػن خػػػبلؿ الكػػػٙو
رس تعػػديل  أعضػػاء املػػالس الػػيت تتكػػوف منهػػا الوكػػاالت آسػػتقلة كالتصػػويت علػػيهم، ثانيػػا يسػػتطيع الكػػٙو

ـ مواءمتهػػا للقػػانوف، ثالثػػا ه الوكػػاالت يف حالػػة عػػدـ مشػػركعيتها كعػػدذقػػرارات التنظيميػػة الػػيت تصػػدرىا ىػػلا

                                                                 
يتضػػمن التصػػدي  بػػتحفا علػػى اتفاقيػػة األمػػم ، 2111ابريػػل64، آػػؤرخ يف 623-11يف اِزائػػر أقرىػػا آرسػػـو الرئاسػػي رقػػم  - 1

الصػػػادر يف  ،21 ج، ع، ج ر 2111اكتػػػوبر16يف  المتحػػػدة لمكافحػػػة الفسػػػاد، المعتمػػػدة مػػػن قبػػػل الجمعيػػػة العامػػػة بنيويػػػورؾ
   14.-62، ص ص 2111 ابريل21

 .  611، ص مرجع ساب  كماؿ،أرحيم ىشاـ ٌيل   - 2
 .11، ص مرجع ساب ، 16-61من التعديل الدستورم اِزائرم  211ك 212أنظر آادة  - 3
 . 21 -22 ص ، صالسابب ذكره، 2161لسنة  الدستور التونسيمن  611إذل  621أنظر الباب السادس يف آواد من  - 4
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رس الػذم يسػمح لػو حب اإل التفػويض آمنػوح ٔػا، أمػا رابعػا علػى  بالرقابػةعػواض التشػريعي آمنػوح للكػٙو
رس للت كػػد مػػن إ تتخػػذىا تلػػ  الوكػػػاالت  القػػرارات كاألعمػػاؿ الػػػيت صػػػحةسػػتخداـ اللجػػاف التابعػػة للكػػػٙو

آستقلة أثناء قيامها بواجبها آوكل إليها، كخامسا كأخريا اختصاص بتصديب آوازنػات اْاصػة بالوكػاالت 
 .1كالتصويت عليها

كؿ أكؿ يػػتم اختيػػاره عػػن طريػػب ترشػػيحو مػػن طػػرؼ ؤ ة النزاىػػة كمسػػئػػأمػػا يف العػػراؽ بالنسػػبة لػػرئيس ىي     
آدير اإلدارم لسلطة اإلتبلؼ آؤقتة أما رئيس النزاىة الذم مػن بعػده    ٕلس اّكم كيتم تعينو من قبل

تعينو من قبل رئيس الوزراء من بني ثبلثة مرشحني يرشحهم ٕلس القضاء األعلى لكن بعد إقراره كآوافقة 
 .2166-11رقم  النزاىةمن قانوف  11ك 11عليو بواسطة أغلبية األعضاء مللس النواب، أنظر آادة 

غري أف االختبلؼ يكمن يف اِهة آخولة لوضع قواعػد تنظيمهػا باإلضػافة إذل األحكػاـ آتعلقػة بالعهػدة  
، رغػم أف كػل منهػا تعػد 2كمدة االنتداب كإمكانية هديدىا كقطعها كحا شركط كفاءة تورل آنصب فيهػا

كسػائل  تعت يف نفس الوقت ستقبللية ىذه أيئات ألهنا إتحدد من خبلٔا كتقاس مدل تكريس ي ةضابط
رقابة علػى ىػذا املػاؿ مػن خػبلؿ الت كػد مػن تػوافر الشػركط البلزمػة يف مسػ لة تػوليهم ىػذه آناصػب كبيػاف 

 األسباب اليت تؤدم إذل إهناء الوالية كآلية إقالتهم من مناصبهم.

 عاماتالػػدىيئػػات الضػػب  آسػػتقلة يشػػكل إحػػدل ف قاعػػدة تعػػدد جهػػات تعيػػني أعضػػاء كمػػا أ      
، كػػوف سػػلطة التعيػػني تشػػكل أداة رقابيػػة فعالػػة ٓػػا يوتػػب علػػى 3سػػتقبللية ىػػذه أيئػػاتإاألساسػػية لتجسػػيد 

ىػػػذه التعيينػػػات مػػػن أثػػػار مهمػػػة بالنسػػػبة للسياسػػػات كالتوجيهػػػات التنظيميػػػة الػػػيت ١كػػػن أف يتبناىػػػا رؤسػػػاء 

                                                                 
1
 - Francik-MODERNE, la modèle estrangers: études compares, in: Les autorités 

administratives indépendants, P .U.F, 1988, p203. 
باإلضافة إذل العديد من الشركط لتورل مناصب عضوية أيئات آستقلة يف ٕاؿ الضػب  االقتصػادم كالػيت ىتلػ  حسػب الػدكؿ،  - 2

تمائو ِهة حزبية ٘ثلة يف كتلة نيابية يف ال ٓاف، حيا يكاد ٞمع على اشػواط شخصػية ٛ  بالذكر شرط استقبللية العضو  كعدـ ان
تكنوكقراطية ٔا استقبللية عن األنشطة اّزبية كالكيانات السياسية كالسػلطات العموميػة الكبلسػيكية، للسػماح ٔػم بػ داء اختصاصػاام 

أك سياسػػية أككظيفيػػة بغيػػة الوصػػوؿ  حزبيػػة ضػػغوطن أىػدافها احملػػددة لػػتبليف أم كفػب آعػػايري الفنيػػة كالعلميػػة احملػػددة لعمػػل كػػل ىيػػ ة ضػػم
 لبلستقبللية كاّيادية ضمن نطاؽ الشفافية وقيقا لتطبيب القانوف كفب معايري الشرعية كآشركعية.

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.  
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ا ال ٙػده معمػوؿ بػو نػأعػبله إال أنقاعػدة تعػدد التعيػني ، عمليا رغم أٝية 1ىيئات ٕاؿ الضب  االقتصادم
نػػة اإلشػػراؼ علػػى الت مينػػات رغػػم  يف التشػػريع اِزائػػر باسػػتثناء ِنػػة تنظػػيم عمليػػات البورصػػة كمراقبتهػػا ِك

 اختبلؼ جهات اقواح أعضائها تبقى سلطة تعينهم من طرؼ رئيس اِمهورية.
وظػائ  العليػا يف الدكلػة الػيت ىضػع الػذم يتميػز ب نػو حػدد ال  112-34إف آرسـو الرئاسي رقم         

لػرئيس اِمهوريػػة نوجبػػو، كمػػا حػػدد طػػرؽ التعيػػني يف ىػػذه آناصػػب كيف ىػػذا السػػياؽ ١كػػن تصػػني  ىػػذه 
التعيينػػات ضػػمن طػػائفتني: األكذل تشػػمل التعيينػػات الػػيت ٠ػػت  هبػػا رئػػيس اِمهوريػػة دكف استشػػارة رئػػيس 

، كتتعلػب آسػؤكلياتة مطلقػة يف تقػدير القػدرة علػى ومػل اّكومة كقتها كالذم يتمتع فيهػا بسػلطة تقديريػ
ػػػاف  البنػػػ  آركػػػزم ككػػػدا آػػػديرين الػػػوطنيني ٓصػػػاحل األمػػػن خػػػارج إطػػػار  بتعيػػػني األمػػػني العػػػاـ للحكومػػػة ٖك

رئػػيس اّكومػػة   اِمهوريػػةٕلػػس الػػوزارة...، أمػػا الطائفػػة الثانيػػة تشػػمل التعيينػػات الػػيت يستشػػري فيهػػا رئػػيس 
 ؤلمبلؾ الوطنية...، لدير العاـ آدير العاـ للوظيفة العامة، مديرم اِامعات  ك كالوالة كآ
غػػري أنػػو علػػى ضػػوء اعتمػػاد أدكات أقػػرب منهػػا للنظػػاـ الرئاسػػي كتتمثػػل يف اعتمػػاد أحاديػػة السػػلطة        

ـ بآرسػػػػو  وكاسػػػػتبدال 2143-44بآرسػػػػـو الرئاسػػػػي  11-34التنفيذيػػػػة   إلغػػػػاء آرسػػػػـو الرئاسػػػػي رقػػػػم 
آتعلػػػب بػػػالتعيني يف الوظػػػائ  آدنيػػػة كالعسػػػكرية للدكلػػػة، حينهػػػا أصػػػبح رئػػػيس  2114-44الرئاسػػػي رقػػػم 

د يف تعػػػني أعضػػػاء ىيئػػػات ٕػػػاؿ الضػػػب  اقتصػػػادم كهبػػػذا فػػػإف ىػػػذه كانفػػػر اِمهوريػػػة ٟتكػػػر سػػػلطة التعيػػػني 
اختيػار أعضػاء ىيئػات ىػذا  الطريب ال تدعم استقبلليتها كىذا لغياب التمثيل الشعيب آتمثل يف ال ٓػاف يف

 .5املاؿ

                                                                 
 .  643، ص مرجع ساب  كماؿ،يل  أرحيم ىشاـ ٌ - 1
 .ج، ع، ج ر المتعل  بالتعيين فػي الوظػائف المدنيػة كالعسػكرية، 61/11/6434، آؤرخ يف 34/11آرسـو الرئاسي رقم  - 2

  ملغى(.6434ابريل62الصادرة يف  61
 21 ج،ع، ج ر 34/11رقػم  المتضمن إلغاء الرسـو الرئاسػي، 22/61/6444، آؤرخ يف 44/214آرسـو الرئاسي رقم  - 3

 .6444اكتوبر16الصادرة يف 
 ج،ع، ج ر المتعلػ  بػالتعيين فػي الوظػائف المدنيػة كالعسػكرية، 22/61/6444، آػؤرخ يف44/211آرسـو الرئاسػي رقػم  - 4

 .6444اكتوبر16الصادرة يف  21
5
 - ZOUAÏMIA Rachid, Les autorités de régulation indépendantes dans le secteur financier 

en Algérie, op.cit, p130. 
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ة لسػػػػلطات الضػػػػب  االقتصػػػػادم علػػػػى أنػػػػو يػػػػتم تعػػػػني  ِزائػػػػر أنػػػػو نػػػػ  يف القػػػػوانني آنشػػػػٙػػػد يف ا     
باستشػػارة جهػات أخػػرل يف تعيػػني بعػػض  كتػػارة  1ىا نرسػػـو رئاسػػي دكف تػدخل مػػن جهػػات أخػرلؤ أعضػا

األعلػػػى لئلعػػػبلـ،  امللػػػس، باسػػػتثناء 2ريػػةاألعضػػاء كىػػػو مػػػا يػػػدؿ علػػى تركيػػػز السػػػلطة يف يػػػد رئػػػيس اِمهو 
خبلفا للمشرع الفرنسي الذم اعتمد عدة طرؽ لتعيني أعضاء ىيئػات الضػب  آسػتقلة تتػوزع بػني احتكػار 
 جهة كاحدة للتعيني كبني التزاـ جهة التعيني باحواـ شكلية معينة كتوزيع سلطة التعيني بني عدة جهات.

م كقاعدة عدـ  ةكما نظاـ العهد     قطعها ككػذل  منػع جهػة التعيػني أعضػاء ىيئػات ىػذا املػاؿ عػٔز
طيلة مػدة عهػدام مػا دل يكػن كجػود مػانع أك خطػ  جسػيم، إذ تعتػ  ضػواب  تقػاس هبػا مػدل اسػتقبلليتها 

 عػػػدـكتصػػػنع حػػػدكد عبلقتهػػػا مػػػع السػػػلطات العموميػػػة الكبلسػػػيكية، الػػػذم اتسػػػم فيهػػػا آشػػػرع اِزائػػػرم 
 التحديد كالتباين.

غػػػري أف آفارقػػػة يف أنػػػو تكػػػاد همػػػع التشػػػريعات التنظيميػػػة آقارنػػػة علػػػى عػػػدـ جػػػواز عػػػزؿ أك إقالػػػة       
كما أنو ليس من ش  يف أف هريػد اّكومػة   ،أكإعفاء أعضاء األجهزة التنظيمية آستقلة من قبل اّكومة

 ايف اِزائػر عنهػتختلػ  ف ما عن طريػب اإلقالػةأبلؿ أيئات آستقلة كنزاىتها، من ىذه السلطة يرس  استق
كلبناف أين تتم عن طريب السلطة التشػريعية يف الغالػب ككفػب  اكيف بريطاني 4كيف الواليات آتحدة3يف العراؽ

 إجراءات معينة.

                                                                 
خوؿ آشرع سلطة تعني مباشػرة مػن رئػيس اِمهوريػة دكف تػدخل مػن جهػة أخػرل بالنسػبة لكػل مػن أعضػاء ٕلػس النقػد كالقػرض  - 1

لػػس آنافسػػة، سػػلطة ضػػب  ال يػػد كآواصػػبلت السػػلكية كالبلسػػلكية كاللجنػػة آصػػرفية، أمػػا بالنسػػبة للػػذين يعيػػنهم رئػػيس اِمهوريػػة  ٕك
نرسـو رئاسي مع تدخل جهات أخرل مقوحة لؤلعضاء فهذا ينطبب على كل من ِنة ضػب  الكهربػاء كالغػاز، سػلطة ضػب  اْػدمات 

 العمومية للمياه، الوكالة الوطنية للممتلكات آنجمية كالوكالة الوطنية للجيولوجيا كآراقبة آنجمية.  
 .11/11، ص مرجع ساب ديب نذيرة،  - 2
من أعضاء ٕلس النواب، كيقاؿ الرئيس من منصبو بسػبب  2/1ة آستقلة يف العراؽ على سبيل آثل نوافقة ئٞوز إقالة رئيس أي - 3

ية أك الشخصية كبسبب  يف أدائو مهامو  تقصريهعدـ الكفاءة، أك إساءة استعماؿ السلطة على ٚو خطري، سواء كاف ذل  بصفتو الُر
 .11/2111، من األمر 11من القسم  16اءتو الستخداـ منصبو، أنظر: الفقرة أك بسبب اس

رس ألف ىذه السلطة ٞػب أف يػارس مػن  - 4 يف الواليات آتحدة األمريكية يتم إقالة كعزؿ رؤساء الوكاالت آستقلة عن طريب الكٙو
كالغايػػة مػػن ذلػػ  أف ىػػذه الوكػػاالت تقػػـو ب عمػػاؿ علػػى  قبػػل ٘ثلػػي الشػػعب كال ٞػػوز اسػػتخداـ حػػب اإلقالػػة أك العػػزؿ إال لسػػبب معقػػوؿ

ذا ٞب أف يتمتع رؤساء الوكاالت آستقلة بضمانات ضػركرية وػوؿ دكف مباشػرة السػلطة التنفيذيػة ألم نفػوذ  درجة كبرية من األٝية ٔك
ية قرار الرئيس "رزفلت" عزؿ أحد أعضاء عليها كالسيما فيما يتعلب ب عضاء الوكاالت آستقلة كعلى ىذا رفضت احملكمة العليا األمريك

 أيئػةكاستند القرار أف القانوف ٟظر عليو عػزؿ األعضػاء كانتهػت احملكمػة إذل أنػو ضػمانا السػتقبلؿ ىػذه  FTCِنة التجارة الفيدرالية  
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ضػػبط ال اتقاعػػدة القانونيػػة لسػػلطالقاعػػدة القانونيػػة التشػػريعية ك الكجػػو المقارنػػة بػػين أالفػػرع اليالػػث: 
 االقتصادم.

ردة غػري أف كل من ىذه النصوص القانونية كفب آعيار آوضوع ىي قوارغم أف          عد قانونية عامة ٕك
من جهة اإلصدار أك القوة أك آخػاطبني بالقاعػدة أكجهػة الرقابػة  ان ختبلؼ كاضح كفب عدة معايري سواءاإل

لها.  على ىذه النصوص أك نطاؽ مواضيعها أك حا طبيعتها ٖك

.  أكال: من حيث المفهـو

القػػػانوف نعنػػػاه الواسػػػع يتضػػػمن ٕموعػػػة القواعػػػد الػػػيت تقرىػػػا الدكلػػػة لػػػتحكم هبػػػا سػػػلوؾ األفػػػراد ف إ       
عػن السػلطة التشػريعية ختبلؼ مع التشػريع يف كػوف القػانوف الصػادر ل  اإلكتلزمهم هبا عند االقتضاء، كبذ

ة الػيت تػنظم سػلوؾ األفػراد يف ٌاال مصطلح تشػريعات أمػا القػانوف فهػو تلػ  القواعػد القانونيػإيطلب عليها 
املتمػػع بغػػض النظػػر عػػن مصػػدرىا سػػواء كانػػت مكتوبػػة أك ال كبػػذل  كػػل تشػػريع يعتػػ  قانونػػا كلػػيس كػػل 

الدكلػة اّديثػة القائمػة  ، كىنا يعت  ىذا األخري أم التشريع األداة الفعالة لتنظػيم شػؤكف1قانوف يعد تشريعا
تشريعات الصادر عن السلطة التشريعية قانونا أما ما يصػدر الفصل بني السلطات فبذل  تعد ال أعلى مبد

 عن السلطة التنفيذية يسمى تنظيما أك الئحة.

 داػػاار إفصػػاح اإلدارة عػػن الشػػكل الػػذم ٟػػدده القػػانوف عػػن إدارم يتمثػػل يف إأمػػا التنظػػيم ىػػو قػػرار       
 ان ٘كنػا كجػائز  كػافانوشل معػني مػا  حػداث مركػز قػإنقتضى القػوانني كاللػوائح بقصػد  آلزمة نا ٔا من سلطة

، كنقصػػد ىنػػا بػػالتنظيم سػػواء بآعيػػار العضػػوم أكآػػادم 2نتقػػاء مصػػلحة عامػػةإ، ككػػاف الباعػػا عليػػو قانونػػان 
ك التنظيمػػات آسػػتقلة يف أدر عػػن السػػلطة التنفيذيػػة نراسػػيم ىػػو" التشػػريعات الفرعيػػة أك الثانويػػة، الػػيت تصػػ

القػػوانني العاديػػة  تنفيػػذأك عػػن طريػػب  -ال ٓػػاف-مػػن السػػلطة األصػػلية مسػػائل معينػػة أك عػػن طريػػب التفػػويض
، أك الصػػػػادرة عػػػػن سػػػػلطات الضػػػػب  االقتصػػػػادم آتنػػػػازؿ ٔػػػػا عػػػػن بعػػػػض مػػػػن ىػػػػذ 3الصػػػػادرة مػػػػن ال ٓػػػػاف

 االختصاص.

                                                                                                                                                                                                                

رس بنػػاءا علػػى أسػػباب يف مواجهػػة أم ضػػغوط مػػن جانػػب السػػلطة التنفيذيػػة فػػإف الػػرئيس ال ٞػػوز لػػو عػػزؿ أعضػػائها إال نوافقػػة الكػػٙو
 .11، ص2111دار النهضة العربية، القاىرة،  السطات اإلدارية المستقلة) دراسة مقارنة(، ،حنفي عبد اهلل / .معقولة

- 
   .2، ص 6431 ،، د ـ جأصوؿ القانوف الوضعي الجزائرمالوارل ٖمد إبراىيم ،  1

 -
، منشػػػ ة مقارنػػػة األسػػػس كمبػػػادئ القػػػانوف اإلدارم كتطبيقػػػو فػػػي مصػػػر القػػػانوف االدارم، دراسػػػةالبسػػػيوشل عبػػػد الغػػػين عبػػػد اهلل، 2

   .112، صت د.، آعارؼ، اإلسكندرية

-
   .61، ص  مرجع ساب عميمر نعيمة،  3



 التنظيمية القواعد كضع في االقتصادم الضبط سلطات الختصاص المفاىيمي اإلطارالباب األكؿ: 

11 

الضػب   سػلطات بػونقصد ىنا بالسلطة التنظيمية الصادر يف ٕاؿ الضب  االقتصادم كتنظيم تسػػتقل        
ألهنػػا نثابػػة تشػػريع  آستقلة باللوائح ُيت كلذاذل تشريع قػائم إتناد سصادم آسػتقلة بإصػدارىا دكف اإلاالقت

 .1ثػانوم تتػواله ىذه السلطات دكف مشاركة أيئات التشريعية

 مانيا: جهة اإلصدار كاالجراءات.

سػتقبلالن إقلة  ػب إصػدار لوائح الضب  سػتعتػراؼ للهيئػات آذل عدـ جػواز اإلإذىب جانب من الفقو       
عػػن القػػانوف مػػ ران ذلػػ  بضػػركرة اّفػػاظ علػػى اّريػػػات الفرديػػة ك صػػػل عػػػاـ كفػػػب القػػػانوف، كمػػػن ىػػذا آنطلػػب 

إصػػػدار لػػػوائح  يفػػػػ لػػػو يتعػػػني ضػػػركرة تػػػدخل السػػػلطة التشػػػػريعية فػػػػي إصػػػػدار القػػػػوانني آنظمػػػة لتنظػػػيم السػػػلطة
 .2إلصدار لوائح تنفيذية آستقلةه القوانني للهيئات الضب  كي يبيح كجود ىذ

أمػػا عػػن القواعػػد اإلجرائيػػة الػػيت وكػػم آليػػة اإلصػػدار ىتلػػ  مػػن كوهنػػا تشػػريع عضػػوم أك عػػادم عػػن        
جرائيػة الػيت وكمػو  ادم، حيػا ٙػد بػالقوانني العاديػة القواعػد اإلالتنظيم الصادر عن سلطات الضػب  االقتصػ

جراءاتػػو ىتلػػ  عػػن التشػػريع العػػادم فالتصػػويت فيػػو فإأمػػا بالنسػػبة للتشػػريع العضػػوم  ،كمػػا ىػػي معمػػوؿ هبػػا
مػن دسػتور  621ٕلػس األمػة طبقػا للمػادة ¾ يشوط فيو أغلبية نواب امللس الشعيب الوطين ككػدا مصػادقة 

6441. 

منػػػػو علػػػػى أف  616/2حيػػػػا نصػػػػت آػػػػادة  2161كمػػػػا اسػػػػتدرؾ آؤسػػػػس الدسػػػػتورم يف تعػػػػديل         
كمػػا ٠ضػػع ىػػذا النػػوع مػػن القػػوانني للرقابػػة   ،صػػادقة تكػػوف باألغلبيػػة آطلقػػة للنػػواب كأعضػػاء ٕلػػس األمػػةآ

 .ت كيدصدار التنظيمات يف ٕاؿ الضب  االقتصادم بكل إراءات الدستورية البعدية كىي ىتل  عن إج

 ماليا: من حيث القوة

أم إرادة األمة كمػا وملػو صػفة ىػذه اإلرادة مػن سػيادة  إذا كانت القوانني ىي تعبري عن اإلرادة العامة       
و كقوة كمشوؿ، فهو األمر الناىي يف كل ٕاؿ، فالقانوف كمظهػر لػئلرادة العامػة يعػد أعلػى درجػات التعبػري  ُك

                                                                 
أرحيم ىشاـ ٌيل كماؿ، ؛ انظر ايضا: 221، صد.ت، ب ف، نظاـ الحكم اإلسالمي مقارنو بالنظم المعاصرةحلمي ٖمود ،  -1

   .612، ص مرجع ساب 
2
أرحػيم  ؛ انظػر ايضػا:16، ص 6441، راد اِامعػة اِديدة، االسكندرية، القانوف الدستورم كالدساتير المصريةٖسن خليل،  - 

  .612، ص مرجع ساب ىشاـ ٌيل كماؿ، 
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بالرقابػة علػى دسػتورية  ذت خػعنها يسبقو يف ذل  الدستور كىذه األسبقية مؤكدة نظريا كعمليا يف الػدكؿ الػيت 
 .1القوانني

مرتبػة يف التػدرج  أعلػىإف مقارنة القوة القانونية بني التشريع كالتنظيم بصفة عامػة ٞعػل مػن التشػريع        
القػػػانوشل مػػػن التنظػػػيم قػػػوة كدرجػػػة، كىػػػذا يػػػنعكس أيضػػػا علػػػى بديهيػػػة علويػػػة كقػػػوة القػػػانوف علػػػى التنظػػػيم 

الشيء آشرع" بػو كمػا  بقوة يتمتع "التنفيذم كوف ىذه األخري ىضع ياما للقانوف كلية، كوف ىذا األخري
 يقاؿ.

تشػػكل ىػػذه التنظيمػػات الثانويػػة التطبيقيػػة أٝيػػة بالغػػة يف ٕػػاؿ عمػػل كىصػػ  ىػػذه السػػلطات ٓػػا        
ائية للنظاـ العاـ االقتصادم يف وقيب آصلحة العامة كضمانا ٓبدأ آشركعية كما  ادؼ لو من تنظيم ٍك

السلطة التشريعية كىذه السلطة ك ٓانات مصغرة تع  بسن قواعػد قانونيػة يف  أشرنا سابقا كوجو تعوف بني
 ٕأا.

أف تػػدرج القواعػػد القانونيػػة كترتيبهػػا يضػػع النصػػوص التطبيقيػػة ٔػػذه السػػلطات يف درجػػة أقػػل  ال شػػ       
اْبػػري زكا١يػػة  كوهنػػا نصػػوص ثانويػػة تطبيقيػػة كمػػا أشػػار إذل ذلػػ   2عػػن القواعػػد العامػػة يف القػػوانني التشػػريعية

 رشيد بيد أف النصوص التشريعية ىي قوانني عادية.

يع ٠اطػػب املتمػػع دميػػع أطيافػػو كالضػػاب  يف ر كػػاف التشػػ  إذا  :رابعػػا: مػػن حيػػث المخػػاطبين بالقاعػػدة. 
ذلػػ  ىػػو آواطنػػة كاِنسػػية فػػإف التنظػػيم الثػػانوم التطبيقػػي الػػذم يصػػدر عػػن سػػلطات الضػػب  االقتصػػادم 

 آػارلحسػب طبيعػة النشػاط  نيداخل الدكلػة آتمثلػني يف آتعػاملني االقتصػادي  الفواعلىم فآخاطبوف بو 
 قطاع سلطة الضب  االقتصادم آختصة.آمارس ك  كاالقتصادم

 :من حيث الرقابة على ىذه النصوص الصادرة عنها -خامسا

ف اّكومػة تتصػرؼ أكرغػم  3ٔػا اليت تصدرىا السلطة التنظيمية يف آسائل آخصصػة ف التنظيماتإ      
للرقابػػة القضػػائية ف عملهػػا يبقػػى عمػػبل تنفيػػذيا ٠ضػػع إاحملجػػوز ٔػػا كمػػع ذلػػ  فػػ اإلطػػاركفقػػا للدسػػتور يف 

                                                                 

-
1
  .232، مرجع سابب، صأصوؿ القانوف مبادئ القانوف اإلدارمليلة ٖمد كامل،    

-
2 

 .642 ، صمرجع ساب را ي احسن،   
3
 حسب الدساتري آتعاقبة 611ك 621ك 661ك 612على أساس آواد  - 
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، كػػوف القػػانوف عمػػل سػػيادم عكػػس التنظػػيم الػػذم ال ٟمػػل ىػػذا الوصػػ  1مشػػركعيتو عػػدـلغػػاؤه لإك١كػػن 
 ها٠ضػػع رات اإلداريػػة، بيػػد أف التشػػريع ن القػػرايعػػد أف يكػػوف نوعػػا مػػ حػػا يف املػػاؿ آخصػػ  لػػو كىػػو ال

 للرقابة الدستورية.

 سادسا: نطاؽ مواضيعها كمحلها كطبيعتها.

 يشػػػرععلػػػى خػػػبلؼ النظريػػػة التقليديػػػة الػػػيت جعلػػػت ٕػػػاؿ القػػػانوف مفتوحػػػا كحجزتػػػو لل ٓػػػاف فقػػػ  إذ       
وانني حصػر مػن خبلٔػا ٕػاؿ بقوانني دكف قيػد أك شػرط لكػن آؤسػس الدسػتورم أكجػد آليػات للتشػريع بقػ

القانوف كبذل  تراجع دكر آشرع ككاد القانوف أف يفقد قوتو اهاه التنظيم يف ظػل التجديػد الػذم جػاء بػو 
كعلػػى ىػػذا سػػار آشػػرع اِزائػػرم حيػػت حجػػز ٕػػاؿ تشػػريع ال ٓػػاف كجعلػػو ٕػػاال  الفرنسػػي 6413دسػػتور 

توسػيع ٕػاؿ التشػريع أمػػاـ  علػىم اِزائػرم عمػل علمػا أف آؤسػس الدسػتور  2حصػرا كعلػى سػبيل التحديػد
 .  3آشرع حرصا منو على إٞاد الضمانات البلزمة ّقوؽ األفراد كاّريات العامة

تػ طريا كترتيبػا كتنسػيب  القطاعيػةتصدر سلطات الضب  االقتصادم تنظيمات بغرض تنظيم ٕاالاا        
ة ٔػػا دكف اللجػػوء إذل تنظػػيم أك تشػػريع سػػابب بنػػاء عليػػو ألعمأػػا كتكريسػػا كتطبيقػػا لبلختصاصػػات آمنوحػػ

فهو مستقل تقين تطبيقي متخص  كتسػتمد أيئات آسػتقلة كفػب القػانوف آنظم ٔا الذم   تنظيمو من 
 ، مثل ما ىو يف العراؽ كتونس كبعض الدكؿ االٙلوسكسونية.4قبل الدستور الذم أنش ىا كطبيعة اللوائح

ات فػبل ٞػوز مػذل السػلطة آمنوحػة ٔػا يف إصػدار التنظيإسػتنادان إال ٞوز للهيئػات آسػتقلة  ا أنوعلم      
أالّ تتضػػمن البلئحػة تعطػػيبل أك تعػديبل أك إلغػػاء ٔػذه اإلحكػػاـ كفػػب ٞػػب اْػركج عػػن ىػذه األمػػور كمػن مث 

سػػػتقلة علػػػى األثػػػر ر أثػػػر البلئحػػػة الصػػػادرة مػػػػن السػػػلطات الضػػػب  االقتصػػػادم آصػػػ، إذ يقت5ىػػػذا القػػػػانوف

                                                                 

 -
1
   .16، ص مرجع ساب ىر، اصحراكم م 

-
2
من دستور  622فقرة يف آادة  11، ك6434من دستور  661يف آادة  21، كالفقرات 6421من دستور  616أنظر آادة   

من  621، إضافة إذل املاؿ آخص  للقانوف العضوم يف آادة 61/16 ورممن التعديل الدست 611فقرة يف آادة  24، 6441
 .من التعديل الدستورم 616، آادة 6441دستور 

-
3
ٓني زركاؿ،  الرئيس عهدالصادرة عن مصاحل رئاسة اِمهورية يف  6441تفصيل للمذكرة اإليضاحية آتعلقة بدستور  أنظر أكثر  

 .61ص 
 .  612، ص مرجع ساب  ماؿ،كأرحيم ىشاـ ٌيل   - 4

-
5
 .122، ص6426مصر،، دار الفكر العريب، القانوف الدستورمليلة ٖمد كامل ،   
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عتػداء علػى السػلطة إال اعتػ  ذلػ  إتضي  لن  القانوف قواعػد جديػدة ك  الكاش  ال آنش  للقانوف فبل
 .1ةالتشريعي

كعليو فإف ٕاؿ التشػريع غػري ٖػدكد كيشػمل ٌيػع آواضػيع احملجػوزة، بينمػا ٕػاؿ التنظػيم لسػلطات        
يتناكؿ إال تل  آسائل اليت تتعلب بالتفاصػيل كاِزئيػات الضب  االقتصادم ٖدكد كضيب جدا ليس لو أف 

 كالقواعد التقنية التطبيقية حسب القطاعات تنفيذا لقانوف سابب. 

ضػػػبط االقتصػػػادم فػػػي االختصػػػاص ال اتالمطلػػػب اليػػػاني: العالقػػػة بػػػين السػػػلطة التنفيذيػػػة كسػػػلط
 التنظيمي.

كمػن    السػوؽتجابة ٓتطلبػات نظػاـ اقتصػاد سػإحاب الدكلة من اّقل االقتصػادم، بالرغم من انس      
ٖػػػل السػػػلطة التنفيذيػػػة يف ضػػػب  املػػػالني االقتصػػػادم  اّلػػػوؿخلػػػب آليػػػات اقتصػػػادية جديػػػدة، ىػػػدفها ىػػػو 

كآػػػارل، كبػػػالرغم مػػػن كثػػػرة اّػػػديا عػػػن ضػػػركرة تزكيػػػد سػػػلطات الضػػػب  االقتصػػػادم بكامػػػل الصػػػبلحيات 
 .لطة التنظيميةكالوسائل البلزمة لتحقيب ذل  نا يف ذل  الس

للبحػا يف العبلقػة مػن التنػػازؿ عػن االختصػاص التنظيمػي لسػػلطات الضػب  االقتصػادم يف تنظػػيم         
دكر السػػلطة التنفيذيػػة اِديػػد يف ظػػل إزالػػة التنظػػيم ىػػذه املػػبلت كفػػب عبلقػػة التنػػازؿ سػػنبحا بدايػػة علػػى 

يعػػة القواعػػد التنظيميػػة العامػػة كالثانويػػة  فػػرع أكؿ(   أكجػػو آقارنػػة بػػني طب ،كمنحهػػا لسػػلطة ضػػب  قطاعيػػة
 (.لني االقتصادم كآارل،  فرع ثافالتطبيقية للمجا

 الفرع االكؿ: تراجع دكر السلطة التنفيذية الجديد في التنظيم كمنحها لسلطة ضبط قطاعية

ت يمػا، كإصػدارىا تنظاالقتصػادم النشػاطىيمنت السلطة التنفيذية كلعقود من الػزمن علػى ضػبطية        
سػػػيطر علػػػى النشػػػاط االقتصػػػادم كامػػػيا ذات طػػػابع احتكػػػارم، يف فػػػوة كػػػاف القطػػػاع العػػػاـ ىػػػو الػػػذم ي

ػة ، إف ىذه اّالة دل تصمد أ2القطاع اْاص فالدكلػة دل ماـ التحوالت الداخلية كاْارجيػة النػات  عػن العٓو
ت أيضػا تػدخلها نوجػب ، بل فقػدمن ىطي  كتنفيذ تدخلها االقتصادم دكاتأتفقد سيطراا فق  على 

 ةاألكركبيػ هػاتاِمػن  خصوصػاإذل جانب الضغوطات اليت تبلػورت، ، نتيجة 3نشاط االقتصادمالالتنظيم 
                                                                 

-
1
 112، ص6414 مصر، ، آطبعة العآية،11، ط مبادئ القانوف الدستورمالسيد ص م،   
 .11ص ، مرجع سابب،اآلليات القانونية لضبط النشاط االقتصادم في الجزائرمنصور داكد،  - 2
 .216ص  مرجع ساب ،لكحل صاحل،  - 3
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عائقػػا أمػػاـ التبػػادؿ التجػػارم كالػػيت مػػن شػػ هنا أف  تعػػدمػن أجػػل اّصػػوؿ علػػى رفػػع التنظيمػػات الوطنيػػة الػػيت 
  .1اّرة تعرقل قواعد آنافسة

لسػػلطة التنفيذيػػة عػػن ضػػب  اقتصػػاد السػػوؽ تقلػػ  دكرىػػا يف تنظػػيم النشػػاط فهػػي ككنتيجػػة لتخلػػي ا       
تػدخلها قاصػػر علػػى حػػاالت اسػػتثنائية ٖصػػورة يف حالػػة  (، لكػػنكظيفػة موكلػػة ِهػػات إداريػػة مسػػتقلة  أكالن 

 عجز السوؽ أك حالة االحتكار الطبيعي  ثانيان(.

 عية مستقلةسلطة التنفيذية عن ضبط النشاط لسلطات قطاالتخلي  -أكال

ذل غايػػػة مطلػػػع تسػػػعينيات نظػػػرا اإلسػػػتقبلؿ إمنػػػذ  ان كثيقػػػ ان باالقتصػػػاد ارتباطػػػ ةارتبطػػػت الدكلػػػة اِزائريػػػ       
 الدكلػػػػة-لظػػػركؼ تار٠يػػػة كاقتصػػػادية انتهجػػػػت الػػػنه  االشػػػواكي القػػػائم علػػػػى االحتكػػػار كملكيػػػة الدكلػػػة 

تسػيري آباشػر للنشػاط االقتصػادم، البوظيفػة  ، انطبلقا يف ما يعػرؼ بالدكلػة آتدخلػة كالػيت تضػلع-آقاكلة
فتدخلها كاف كضركرة لضػماف تػوازف العػاـ للسػوؽ عػن طريػب كضػع بعػض القواعػد كبالتػدخل بصػفة دائمػة 

ػػة 2كفػػض النزاعػػات  كظهػػورشػػواكي الػػيت نػػادل هبػػا الػػنه  الرأُػػارل، كبعػػد اهنيػػار النظػػاـ اإل كمواجهػػة العٓو
آنافسػة كقػد سػبقها كالتنصػي  علػى مبػادئ  حريػة  3آباشرلتدخل عن اىليها الذم أقر  6434دستور 

                                                                 
1 - " l’ouverture des frontières et l’interpénétration croissante des économies ont poussé au 

desserrement des contraintes pesant sur les activités économiques et des pressions se sont 

exercées, notamment au niveau européen, pour obtenir la levée de réglementations 

nationales faisant obstacle aux échanges et faussant le jeu de la concurrence. " 

 Voir : CHEVALLIER Jacques, L’Etat régulateur, op. cit., p. 478;Voir : COLSON Jean-

Philippe et IDOUX Pascale, Droit public économique, 6ème édition, L.G.D.J, Paris, 2012, p. 17. 

ٕلة القانوف  ،للدكلةالتجربة الجزائرية إلحداث سلطات ضبط االقتصادم: في إطار الدكر الجديد  انظر أيضا: عجايب عماد، - 
 .661ص ، 2161، ديسم  1كاملتمع، جامعة أدرار، ع 

2
- CHEVALLIER Jacques, La régulation juridique en question, Droit et Société, n° 49, 

2001, p316. 
دل ين  صراحة على تب  مبدأ حرية التجارة كالصناعة رغم ظهور إرادة السلطات العمومية يف تب  ادكات  6434اّقيقة دستور  - 3

الملكية الخاصة »: 14الية، اذ تن  آادة اللي الية بالتوجو ٚو اقتصاد السوؽ من خبلؿ حرية التمل  اليت تعد قاعدة اقتصادية لي  
 /  «مضمونة....

سػنة ...يتعل  بنشػر نػص تعػديل الدسػتور، 6434ف اير  23آوافب لػ  6114رجب  22مؤرخ يف  63-34مرسـو رئاسي رقم  -
 .211، ص 6434مارس  16، الصادر يف 14، ج.ر ج، ع 6434

"… le fonctionnement de l'économie est assis sur la propriété et la liberté d'entreprendre 

et poursuit, à travers le jeu loyal de la loi de l'offre et de la demande, un double objectif: 

de bien être de la population…" 

- TEMMAR M hamid, Les fondements théoriques du liberalisme, OPU, Alger, 2005 p 

25.  
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فصػل كظيفيػان بػني كظػائ  ال، حيػا   1صدار قػوانني تتعلػب باسػتقبللية آؤسسػات العموميػةقياـ السلطة إ
كاإلنتػػاج، إف ىػػذا التحػػوؿ تولػػد عنػػو مػػيبلد  2كمالكػػة لؤلمػػواؿ التجاريػػةاعتبارىػػا  الدكلػػة كسػػلطة عامػػة كبػػني 

تقلة مكلفػػػػة بضػػػػب  األنشػػػػطة االقتصػػػػادية تكمػػػػن كظيفػػػػتهم يف إعطػػػػاء ضػػػػمانات يف وقيػػػػب سػػػػلطات مسػػػػ
ايػة اّريػات كاّقػوؽ يف بعػض القطاعػات اّساسػة نػت  عنػو وػوؿ الدكلػة  ف ىػذا التصػور، إ3آنافسػة  ٍك

لػػى حتكاريػػة عالقطاعػػات اإل كوريػػر كالتوجيػػوكظيفػة التنظػػيم مػن متدخلػػة إذل ضػػابطة، كبالتػػارل تتخلػػى عػػن 
 .5االجتماعية كاالقتصادية كالتوزانات، على أف تقتصر مهامها على إعطاء الضمانات 4آنافسة

ضػب  االقتصػادم مسػ لة السػلطة التنفيذيػة كضػع القواعػد التنظيميػة ضػب  السػوؽ ٔيئػات الإف تػرؾ        
التنظيم، بػػػػة ٔػػػا ضػػػب  آسػػػتقلة آخولػػػالبالغػػػة التعقيػػػد، فػػػاألمر يتطلػػػب وقػػػب ضػػػمانات تتػػػػوفر يف سػػػلطة 

 كضمانات خاصة بالسلطة التنفيذية بعدـ التنظيم

 : ضبط االقتصادماللسلطات  يسناد االختصاص التنظيمضمانات إ -أ 
 قواعػػدالػػيت قػػررت ٔػػا سػػيما اختصػػاص كضػػع  ك نشػػاء أم سػػلطة ضػػب  مسػػتقلة لت ديػػة مهامهػػاإف إ        

ك الوظيفيػة يف خضػم الناحية العضوية أمن  ان خ سواءذات طابع تنظيمي ال يكفي لوحده مادل يتم توفري منا 
  :يستوجب منحها الضمانات التالية اإصبلحات كووالت الدكلة لذ

 ضماف الكفاءة كفعالية سلطة الضبط: -2

 جديدة مؤسساتية آليات على االعتماد يتطلب الّضابطة إذل الدكلة الدكلة آتدخلة من نتقاؿإف اال       
ايػة للحقػػوؽ كاّريػات مػػن أجػل وقيػػب  كالتقػدـتمرارية سػػاإلللّضػب  تضػمن  كمواكبػػة التطػورات السػػريعة ٍك
 –سرعة التدخل عالية يف التدخل من خبلؿ توفري ال بتوفري ضماف الفكال يتحقب ذل  إ ،التنمية آستدامة

                                                                 
آتضػػػمن القػػػانوف التػػػوجيهي للمؤسسػػػات  6433ينػػػاير  62آوافػػػب  6113ٌػػػادم األكذل  22 آػػػؤرخ يف 16-33اٝهػػا قػػػانوف - 1

   .6433يناير  61، 12العمومية االقتصادية، ج.ر.ج، ع
لني كليد،  - 2  .616، ص 2161، ، دار بلقيس، اِزائرقانوف الضبط االقتصادم في الجزائربٌو

3 - " Le besoin de régulation est né de deux préoccupations essentielles : d'une part, du 

souci d'assurer une protection plus efficace des libertés individuelles dans certains 

secteurs sensibles ; d'autre part, de la nécessité de garantir le jeu de la concurrence dans la 

vie économique. " . 

-CHEVALLIER Jacques, régulation et polycentrisme dans l’administration française, 

revue administrative, no301, janvier- février, 1998, p46 
4 - CHEVALLIER Jacques, L’Etat régulateur, op. cit., p. 478 

لني كليد،   - 5  .612، مرجع سابب، ص قتصادمقانوف الضبط االبٌو
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كذلػ   حتياجػات آتجػددة،مػع مسػتجدات السػوؽ كاال ـبوضػع قواعػد تنظيميػة نػا يػتبلء –فورية التدخل 
دؼ السػماح ٔػا بالقيػاـ بوظيفػة صػبلحيات متنوعػة، هبػ ىذه اّػاالت  عطاء آشرع يف كثري منما يفسر إ

 .1شراؼ عليواإلضب  القطاع اليت تتوذل 

ف التنظػػيم التقليػػدم للسػػلطة التنفيذيػػة ال يلػػيب الكفػػاءة كالسػػرعة الػػيت تقتضػػيها كعػػبلكة علػػى ذلػػ  فػػإ       
 إقصػاء يقتضػي كالفعاليػة، الكفػاءة فعامػل األسػاس ىػذا كعلػى ليػة كاالقتصػادية،نشػطة آاعلى األ شراؼلئل

عػػدـ قػػدرة مؤسسػػات الدكلػػة التقليديػػة علػػى مسػػايرة لنظػػرا  ،2االقتصػػادم الضػػب  دائػػرة مػػن التقليديػػة اإلدارة
ؿ مػػن خػػبل 3كآػػؤىبلت للخػػ ة افتقارىػػا إذل بػػالنظر الضػػبطية بالوظػػائ  للقيػػاـ مؤىلػػة كليسػػتىػػذا التطػػور 
معظػم ف ك١كن القوؿ أ  ،ـ تدخبلاا يف كثري من القطاعات كاملاالت اليت تعد ٕاالت حساسةؤ عدـ تبل

ك اإلدارة احملافظة، كإٜػا ة يف العصر اّديا ليس بسبب اإلدارة الل الية أجو اإلدار آشاكل اإلدارية اليت توا
 .4فتقاد تل  اإلدارة إذل الفاعلية كالكفاءةإبسبب 

 عدـ التحيز: ضماف -1

الػيت نصػت:  2161دسػتورم التعديل المن  21نصت عليو آادة  دستوريان  يعد عدـ التحييز مبدأن        
 .5«عدـ تحيز اإلدارة يضمنو القانوف»

داء آهػػاـ كوقيػػب آصػػلحة العامػػة نػػا فيهػػا تحيػػز اإلدارم يعػػد معيػػارا لنزاىػػة ام إدارة أثنػػاء أفعػػدـ ال      
خػػػرية يفػػػوض فيهػػػا عػػػدـ التحييػػػز، فػػػالتحييز يشػػػكل مصػػػدر اديػػػد ة، فممارسػػػة ىػػػذه األالوظيفػػػة الضػػػبطي
آتزايػػػد كآفػػػرط لػػػئلدارة التقليديػػػة الػػػيت تعتمػػػد بشػػػكل مباشػػػر علػػػى  سالتسػػػيف ،  كمػػػا أ6للحريػػػات الفرديػػػة

ت اّكومػة، ال يضػمن وقيػب الشػفافية كآصػداقية ٚػو اِهػات الفاعلػة يف السػوؽ، فتػدخبلت الدكلػة كانػ

                                                                 
1
 .21، مرجع سابب، ص السلطات اإلدارية المستقلة في الدكلة الضابطةخرشي إٔاـ،  - 
 .11، ص مرجع ساب زكا١ية رشيد،  - 2
 .61 ص ،مرجع ساب  حفيظة، عشاش - 3
ه يف علـو التسيري، جامعة اِزائر ، أطركحة دكتوراالحكم الراشد كجودة مؤسسات التعليم العالي في الجزائرذىبية اِوزم،  -4

 .41، ص 2162/2161، 11
 .14، السابب ذكره، ص المتضمن تعديل دستورم، 16-61قانوف  - 5
 61، ص مرجع ساب عشاش حفيظة،  - 6
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 السياسػيةواجهػة آر الشػديد يف ذغػري الدكلػة التقليديػة كرنػا كػاف ناهػا عػن اّػيف سبب مباشر يف البحػا 
 .1دارةإذل فكرة ٍاية الفرد من تعس  اإل كالسلطة اإلدارية الذم يعود

سػػلطات السػػلطة التنفيذيػػة كبعػػض التشػػتبو  ،لتحيػػزعػػدـ افاسػػتقبللية سػػلطات ضػػب  شػػرط كاجػػب ل        
البحػػػا عػػػن األغػػػراض  بهة يف يػػػادل السػػػلطة التنفيذيػػػة يفكتظهػػػر ىػػػذه الشػػػ ،ريػػػة الػػػيت ٔػػػا ارتبػػػاط هبػػػااإلدا
ف اإلدارة ٔػػػػػا أشػػػػػخاص بػػػػػدؿ السػػػػػعي ٚػػػػػو وقيػػػػػب الصػػػػػاحل العػػػػػاـ سػػػػػيما ك األك حػػػػػا أتعلقػػػػػة بػػػػػاألحزاب آ

 ا يضػػػػر٘ػػػػ 2يف ذات الوقػػػػت رفػػػػان طك  صػػػػبلحيات القطاعػػػػات بواسػػػػطة التنظػػػػيم كالرقابػػػػة ٘ػػػػا ٞعلهػػػػا حكمػػػػان 
 االستثمار الداخلي كمصاحل الببلد.       

 ضبط: الشراؾ المتخصصين في تركيبتها البشرية لسلطات ضماف إ -1

خر يف وقيػػػب ينك بػػػأوكيبػػػة البشػػػرية كاسػػػتقبللية أم ىيئػػػة إداريػػػة مسػػػتقلة تسػػػاىم بشػػػكل الف تعػػػدد إ       
ألخػرية ك كػم ىصػ  كجػو، ىػذه اسػلطة ضػب  القطػاع الػذم تتػوذل تسػيريه علػى أكمػل  يػةكحيادشفافية 

ذل مهنيني متخصصني، خ اء، قضاة، قانونني، يف بعػض اّػاالت أعػواف اقتصػاديني ٌعيػات ٕأا وتاج إ
ف يسػاىم يف اىػػاذ قػػرارات نو أ مػن شػػ املػاالت آصػػرفية كالبورصػة فإشػػراؾ آهنيػػنياخل. فمػػثبل يف  ..نيػة.هم

بكافػػػة التفاصػػػيل التقنيػػػة كمػػػا يكفػػػل وقيػػػب الػػػتبلـؤ بػػػني الوقػػػائع نظػػػرا إلٓػػػامهم  ،تنظيميػػػة سػػػليمة كدقيقػػػة
يػتم بشػكل ٌػاعي كبنػوع مػن آركنػة يف  الػذم عػن القػرار ، فضبلن 3كآشاكل آطركحة كاإلجراءات آتخذة

 ، ٘ا يعزز الطم نينة كثقة آخاطبني بالقرار.4التدخل مع التطورات اّاصلة

 ة بعدـ التنظيمضمانات خاصة بالسلطة التنفيذي -ب

حتفػػاظ بآقابػػل باإل كاكتفاءىػػاقتصػػاد السػػوؽ ة التنفيذيػػة علػػى اختصاصػػها كضػػب  اف ىلػػي السػػلطإ       
، علػػى حػػد قػػوؿ األسػػتاذ 5باختصػػاص كضػػع السياسػػة القطاعيػػة علػػى غػػرار وديػػد مضػػموف اْدمػػة العامػػة

                                                                 
1 - Chevallier Jacques, réflexions sur l’institution des autorités administratives 

indépendantes, JCP, n°23, 04jun1986, p 41. 
 .111لكحل صاحل، مرجع سابب، ص  - 2

Voir : SATAWORNSEELPORN Jait, L’administration et son impartialité : Question 

sur le fondement, 2010, En linge : www.admincourt.go.th/ 
 .111، ص مرجع ساب لكحل صاحل،  - 3
 26، ص ، مرجع ساببفي الدكلة الضابطة السلطات اإلدارية المستقلةخرشي إٔاـ،  - 4
لني كليد،  - 5  .212، مرجع سابب، قانوف الضبط االقتصادم في الجزائربٌو
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 عػن قطيعػةض حػدكث إف فكرة الدكلة كضابطة للحقل االقتصادم يفػو    CHEVALLIERجاؾ شوفيلي
مػػن ناحيػػة  1االقتصػػادية للسػػلع منتجػػة دكلػػة الضػػابطة الدكلػػة تكػػوف أف ١كػػن كال ناحيػػة، دكلػػة الرفاىيػػة مػػن

 ثانية. 

 جهة النشاط االقتصادم:اضماف عدـ التدخل لمو  -2

 ٌيػػػػعخليػػػػة للدكلػػػػة كيف اتسػػػػعينيات كػػػػاف النظػػػػاـ االقتصػػػػادم اِزائػػػػرم يتصػػػػ  بالتدالقبػػػػل بدايػػػػة        
شػػػراؼ اشػػػر لبلقتصػػػاد كقامػػػت بػػػالتنظيم كاإل، حيػػػا انفػػػردت بوظيفػػػة التسػػػيري آب2قطاعػػػات االقتصػػػاديةال
ضػب  االقتصػادم لئلشػراؼ علػى التنفيذ، لتتخلى عنو فيما بعد بنقل جزء من صػبلحيااا إذل سػلطات الك 

 جػػلأمػػن  عػػداد القواعػػد القانونيػػة ذات طػػابع تنظيمػػي،إك أتنظػػيم السػػوؽ بإعطػػاء بعضػػها صػػبلحية كضػػع 
وجػود ضػمانات فعليػة بب ذلػ  إال الذم تشرؼ عليو، كال ١كػن تصػور أف يتحقػ التدخل يف ضب  القطاع

 .عملية الضبطيةالدكلة بالتنازؿ عن تدخلها يف المن 

التسػيري يعد مفهـو مرتب  بتغري دكر الدكلػة يف اّقػل االقتصػادم بعػد انسػحاهبا مػن  3فإزالة التنظيم       
عػواف االقتصػاديني لصػاحل سػلطات الضػب  االقتصػادم، كبالتػارل يػتم التوسػع مػن نطػاؽ األشراؼ على كاإل

عػواف لقيػود علػى األحرية الفاعلني االجتماعيني كتساىم يف تقوية القواعد آتعلقة بآنافسة، ككػذا ىفيػ  ا
 .4ف وّد من مزاكلة نشاطاام بكل حريةاالقتصاديني، كاليت من ش هنا أ نيياالجتماع

دسػتورم التعػديل المػن  11فالدستور اِزائرم كرس دستوريا الوظيفة الضبطية يف السوؽ يف آادة         
تعمػػل الدكلػػة علػػى تحسػػين منػػاخ األعمػػاؿ، »٘ػػا يقػػر بعػػدـ تدخلػػو آباشػػر اذ نػػ  علػػى أف:  2161

                                                                 
1 - " … La conception de l’État comme régulateur du jeu économique implique une 

double rupture avec la logique de l’État-providence. D’une part, l’État régulateur ne 

saurait être un État producteur de biens économiques…" / CHEVALLIER Jacques, 

L’Etat régulateur, op. cit., p. 478 
لني كليد،  - 2  .661ص ، مرجع سابب، قانوف الضبط االقتصادم في الجزائربٌو
القواعد التنظيمية، كما يراد بو اىاذ أك إدراج كل اجراء من ش نو ٟمل ىذا آصطلح عدة دالالت اذ يراد بو ىفي  كتبسي  من  - 3

 التقليل من ىيمنة الدكلة على اّياة االجتماعية كاالقتصادية 

  - CHEVALLIER Jacques, Les enjeux de la déréglementation, op. cit., p. 282 
 .641، صمرجع ساب لكحل صاحل،  - 4
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 تكفػػػل الدكلػػػة ضػػػبط السػػػوؽ.... يمنػػػع القػػػانوف.... كتشػػػجع علػػػى ازدىػػػار المؤسسػػػات دكف تمييػػػز
  .1«االحتكار كالمنافسة غير النزيهة

طػػػرؼ الوحيػػػد الػػػذم يقػػػـو نختلػػػ  الوظػػػائ  البنػػػاءان علػػػى مػػػا تقػػػدـ يتضػػػح لنػػػا أف الدكلػػػة دل تعػػػد        
ذل األشخاص الطبيعيني كالفاعلني االقتصاديني العمػوميني كاْػواص نشطة االقتصادية، بل   إسنادىا إكاأل

 فحسب.  مراقب لنشاطاامككيكوف دكر الدكلة  

 التخلي عن كصف الدكلة المنتجة -1

تحػػوؿ الػػذم انتهجتػػو اِزائػػر تغيػػري شػػكل تػػدخل الدكلػػة يف اّقػػل االقتصػػادم فبعػػدما  اليوتػػب عػػن       
كانػػػػت مسػػػػؤكلة عػػػػن االسػػػػواتيجية االقتصػػػػادية، ضػػػػابطة لؤلسػػػػعار مراقبػػػػة لؤلعػػػػواف االقتصػػػػاديني ضػػػػابطة 

 ،2ذل دكلػػة منتجػػة للقواعػػد العامػػةة منتجػػة للسػػلع كاْػػدمات إت مػػن دكلػػللمشػػاريع االسػػتثمارية فقػػد انتقلػػ
يتػػوذل مهمػػة السػػهر  ان كصػػي فػػدكر السػػلطة التنفيذيػػة يقتصػػر كجودىػػا يف اّيػػاة االقتصػػادية باعتبارىػػا ىػػيكبلن 

 .3على ت مني كوقيب التوازنات الك ل يف الدكلة

، حيػا 4باْوصصػةيف إطػار مػا يعػرؼ  فالدكلة ىلت عن تسيري القطاعات االسواتيجية لبلقتصػاد،      
بإقراره خبضوع آؤسسات العمومية  بدءان تخلي عن فكرة االحتكار للمجاؿ االقتصادم، الذل بادر آشرع إ

                                                                 
   .66، مرجع سابب، ص عديل دستورمالمتعل  بت 16-61قانوف  - 1
 .61-61، ص ص مرجع ساب برم نور الدين،  - 2

3 - "… l’État régulateur est aussi un État présent dans l’économie, en tant qu’instance 

tutélaire chargée d’assurer le maintien des grands équilibres…"  

- CHEVALLIER Jacques, La régulation juridique en question, op. cit., p. 829. 
اكؿ نظػػاـ تطبيقػػي لنظػػاـ اْوصصػػة يف التشػػريع اِزائػػرم، اذ اقػػر بإمكانيػػة فػػتح رأُػػاؿ آؤسسػػات العموميػػة  13-41يعػػد آرسػػـو التشػػريعي  - 4

طبيعيػة أك معنويػة تابعػة للقػانوف العػاـ اكالخػاص  ...تػتم المسػاىمة»منػو الػيت جػاء فيهػا علػى أف:  1الفقػرة  21للمساٝني اْواص بػن  آػادة 
آتعلػب خبوصصػة آؤسسػات العموميػة االقتصػادية، كالػذم نوجبػو آػادة  22-41، يليػو االمػر «في رأسماؿ المؤسسػة العموميػة االقتصػادية....

فػػي مؤسسػػة عموميػػة أك جػػزء منهػػا، اك كػػل تحويػػل الدكلػػة لملكيػػة كػػل االصػػوؿ الماديػػة اك المعنويػػة ...»االكذل منػػو اقػػرت صػػراحة بتنػػازؿ ك
 .«.... رأسمالها أك جزء من، لصالط أشخاص طبيعيين اك معنويين تابعين للقانوف الخاص

، 2111يتضػمن قػانوف الماليػة التكميلػي لسػنة ، 6441مايو  21آوافب لػ  6161ذك اّجة  61مؤرخ يف  13-41مرسـو تشريعي رقم  -
 .61، ص 6441مايو  23، الصادر يف 11ج. ر.ج، ع 

المتعلػػػػ  بخوصصػػػػة المؤسسػػػػات العموميػػػػػة  6441غشػػػػػت  21آوافػػػػب لػػػػػ  6161ربيػػػػع االكؿ  24آػػػػؤرخ يف  22-41أمػػػػر  -
 .11، ص 6441سبتم  11، الصادر يف 13، ج.ر.ج، ع االقتصادية
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، كوريػػػر 1االقتصػػػادية لقواعػػػد القػػػانوف اْػػػاص حػػػا ال تظهػػػر آؤسسػػػات العموميػػػة نظهػػػر السػػػلطة العامػػػة
 .  2التجارة اْارجية

يهة عواف االقتصاديني باإلنتاج، يف إطار منافسة حرة كنز رير الدكلة لبلقتصاد أف يتوذل األيتطلب و        
كحالػػػػة   اسػػػػتثنائيةبتجنيػػػػب الدكلػػػػة مػػػن عمليػػػػة اإلنتػػػػاج، إال يف حػػػػاالت  فيمػػػا بيػػػػنهم كال يتحقػػػػب ذلػػػػ  إال

، 3عةيقػػدـ خدمػػة أك ينػػت  سػػل اقتصػػادمك الػػدخوؿ كمتعامػػل الطبيعػػي أك حالػػة عجػػز السػػوؽ أ الحتكػػارا
سػػوؽ ألداء دكره بػػ كثر فاعليػػة، كإزالػػة لفػػدكرىا مقتصػػر علػػى كضػػع القواعػػد كااليػػات الػػيت تفسػػح املػػاؿ ل

 ٌيع العراقيل اليت ووؿ دكف ذل .  

 سلطة التنفيذية لضبط النشاط االقتصادمالاستيناءات تدخل  -مانيا

لطات الضػب  االقتصػادم تعبػري صػبلحيات الضػب  مػن الدكلػة لفائػدة سػل إحالػة السػلطة تعد مسالة      
ذل دكرىػػا اِديػػد القػػائم علػػى ضػػركرة حيادىػػا عػػن التػػدخل يف ركرة تكييػػ  كظػػائ  الدكلػػة بػػالنظر إعػػن ضػػ
 القائم على آنافسة اّرة بني آتعاملني االقتصاديني.  4السوؽ

يػن أبلػداف الناميػة، نفػي كلػي لتػدخل الدكلػة خاصػة بالنسػبة لل ي ر ال السوؽ اقتصاد ٚو التوجو إف       
 حػاالت اسػتثنائية كفػبيػتم  االقتصػادية اّيػاة ، فتدخلها يف5يعد تواجد الدكلة ليس ضركريا فق  بل ٖبذا

 كاإلشػراؼ الرقابػة عػن آسػؤكلة ىػي ف الدكلػةكمنتجػة، مػن منطلػب أ مالكػة باعتبارىا كليس سلطة باعتبارىا

                                                                 
 611سويلم ٖمد، مرجع سابب، ص  - 1
 يشػمل»علػى:  منػو 61احتكار للتجارة اْارجيػة كهػارة اِملػة بػن  آػادة  يف ظل دكلة الرفاه كاف آشرع اِزائرم كرس دستوريان  - 2

كاعوؼ نبدأ حرية  6441كىلى عن ىذا آبدأ يف دستور  «.الجملة كتجارة الخارجية التجارة فيها، رجعة ال بصفة الدكلة احتكار
الػذم  6434ارة يف إطار القانوف كىو نفس هنػ  دسػتور ، اال اف آؤسس الدستورم جعلو مقيدا بعب12التجارة كالصناعة بن  آادة 

آتعلػب بشػركط التػدخل  12-46ن  على اف تنظيم التجارة اْارجية من اختصاص الدكلة، كعلى أثرىػا صػدر آرسػـو التنفيػذم رقػم 
يػة منػو، كمػا مكػن التجػار الطبيعيػني ( الثان2يف ٕاؿ التجارة اْارجية الذم اقر االشخاص الطبيعيني نزكالو التجػارة اْارجيػة يف مػادة  

آوافػب لػػ  6166رجب  23آؤرخ يف  12-46رقم  نمارسة التجارة باِملة بعدما كانت ٖتكرة على الدكلة فق  /  مرسـو تنفيذم
، ص 6446مػػػارس  21، الصػػػادر يف 62، ج.رج، ع يتعلػػػ  بشػػػرط التػػػدخل فػػػي مجػػػاؿ التجػػػارة الخارجيػػػة، 6446ف ايػػػر  61

164.   
 .211، ص مرجع ساب لكحل صاحل،  - 3
لني كليد،  - 4  .223، مرجع سابب، ص نوف الضبط االقتصادماقبٌو
 .222، ص مرجع ساب لكحل صاحل،  - 5
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ف يكػػوف كعليػػو ١كػػن أ ،السػػوؽ فاعليػػة بسػػبلمة كفيلػػة فهػػي ٓصػػاحل العامػػة علػػى آصػػاحل اْاصػػة،كتراعػػي ا
 .ىداؼ غري اقتصاديةأتدخلها تفاديا لقصور السوؽ، أك لتحقيب 

 تدخل الدكلة لتفادم قصور السوؽ -أ

هبػدؼ مواجهػة اّػػاالت الػيت قػػد تطػرأ يف اّيػػاة االقتصػادية الػيت تعػػرؼ عػدة تقلبػػات نتيجػة للتطػػور        
ػػة ، زيػػادة علػػى عػػدـ كجػػود تنسػػيب بػػني اّاصػػل يف ٌيػػع القطاعػػات االقتصػػادية التكنولػػوجي كظػػاىرة العٓو

، فالدكلػة يف ىػذه اّػاالت هػد 1سواتيجيات االنتاج اليت يعتمدىا كل عوف اقتصادم للتدخل يف السوؽإ
، كمػػػا 2ضػػػع قواعػػػد السػػػوؽ كالسػػػهر علػػػى احوامهػػػابو للمسػػػتهل ، بالقيػػػاـ  نفسػػػها مضػػػطرة للتػػػدخل ٍايػػػةن 

   .يد االسعارتتدخل لتحد
 وضع قواعد السوؽ: تدخل ل -2

 11آػادة  بػن  ألعػواف االقتصػادينياالقتصػادية لصػاحل ا اّريػةدستور اِزائػرم أقػر مبػدأ ال فرغم أ       
 «..حرية االستيمار كالتجارة معترؼ بها، كتمارس في إطار القانوف.»كاليت جاء فيها أف:  .6فقرة 

ٔػػا قيػػودا فػػرض بػػل علػػى حريػػة اّيػػاة االقتصػػادية  دل يطلػػب العنػػافآشػػرع  أفب نػػو يفهػػم ٘ػػا سػػبإال أ        
 :3ضابطني رئيسينياستهدؼ وقيب 

 ؛أف يكوف النشاط االقتصادم مشركعا من كجهة نظر القانوف ٞب -
االقتصػػادم لؤلعػػواف االقتصػػاديني  كالػػذم يكػػوف عػػ  مراقبػػة النشػػاطالتػػدخل  ىػػذا يف ف تكفػػل الدكلػػةإ -
  باشرة أكجو النشاط االقتصادم اليت يعجز عنها األعواف االقتصاديني.ميمو أك تنظبأك 
 تدخل الدكلة لتحديد األسعار:  -1

سػػعار مػػن طػػرؼ آتعػػاملني القػػرار بوجػػود منافسػػة حػػرة بػػدكف اإلعػػواؼ  ريػػة وديػػد األال ١كػػن ا         
دأبت التشػريعات الرأُاليػة علػى الػن  االقتصاديني، فاألصل أهنا ودد بدكف تدخل طرؼ أجنيب كىو ما 

                                                                 
كالسياسية،  القانونية للعلـو اِزائرية ، امللةحدكد تدخل الدكلة في المجاؿ االقتصادم في ظل اقتصاد السوؽصباٟي ربيعة،  - 1

 .661-614، ص ص 2161، جواف 2، ع 12امللد  جامعة اِزائر
2 - COLSON Jean-Philippe et IDOUX Pascale, op. cit., p. 649. 

، ٕلػة معػادل 1321مػن دسػتور  1فقػرة  11رقابة كضبط نشاطات العػوف االقتصػادم فػي ظػل احكػاـ المػادة قاضي فريدة،  - 3
 .231، ص 2163، جواف 1ؼ، ع للدراسات القانونية كالسياسية، آركز اِامعي تندك 
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، إال أف الدكلػػة قػػد تتػػدخل بوضػػع قواعػػد 2كىػػو مبػػدأ تبنػػاه آشػػرع اِزائػػرم يف العديػػد مػػن القػػوانني 1عليػػو
كتفػػرض قانونيػة تعمػػل علػى تقييػػدىا هبػدؼ القضػػاء علػى آضػػاربة كاّفػاظ علػػى القػدرة الشػػرائية ٓسػتهل  

 .3جزاءات إدارية على كل من خال  ذل 
عن آبدأ العاـ الذم ين  ب ف أسعار السػلع كاْػدمات ٟػددىا السػوؽ فإنػو ١كػن للدكلػة  ان فاستثناء      

أف تتػػػدخل بصػػػفة مباشػػػرة لتحديػػػد أسػػػعار بعػػػض السػػػلع كاْػػػدمات كتعطػػػي أمثلػػػة عػػػن بعػػػض النصػػػوص 
 القانونية اليت ودد أسعار بعض السلع كاْدمات.

 ككذا االستهبلؾ عند األقصى السعر ٟدد ،2166 سنة مارس 1 يف مؤرخ 613-66 رقم تنفيذم مرسـو -
 العػادم آكرر الغذائي الزيت ٓاديت كالتجزئة باِملة التوزيع كعند كاالسترياد اإلنتاج عند القصول الربح ىواما
 4األبيض كالسكر

-16 رقػم مالتنفيػذ آرسػـو كيػتمم يعػدؿ ،2161 سػنة ف ايػر 61 يف مػؤرخ 11-61 رقػم تنفيذم مرسـو -
 عنػػػد األكيػػػاس يف كآوضػػػب آبسػػػو اّليػػػب أسػػػعار وديػػػد كآتضػػػمن ،2116 سػػػنة ف ايػػػر 62 يف آػػػؤرخ 11
 .5التوزيع مراحل ٗتل  كيف اإلنتاج

                                                                 
، آركػز جػامعي اٍػد زبانػة تػدخل الدكلػة فػي تحديػد االسػعار كاسػتيناء علػى مبػدأ حريػة االسػعار، مجلػة القػانوفطالب ٖمد كرصل،  - 1

 .216، ص 2161، ديسم  12بغليزاف، ع 
.. يمكػػن أف تحػػدد .»تمم كالػػيت نصػػت علػػى: آتعلػػب بآنافسػػة آعػػدؿ كآػػ 11-11مػػن قػػانوف  1مػػن ذلػػ  مػػا كرد يف نػػ  آػػادة  - 2

  السلع كالخدمات أك األصناؼ المتجانسة من السلع كالخدمات أك تسقيفها أك التصدي  عليهػا عػن طريػ  التنظػيم. كأسعارىوامش 
ت المعنية السلع كالخدمات أك تسقيفها أك التصدي  عليها على أساس اقتراحات القطاعا كأسعارتتخذ تدابير تحديد ىوامش الربط 

تيبيػت اسػتقرار مسػتويات أسػعار السػلع كالخػدمات الضػركرية، أك ذات االسػتهالؾ الواسػع، فػي  - اآلتيػة:كذلك لألسػباب الرئيسػية 
، كأيضػا مػا كرد «.مكافحة المضاربة بجميع أشكالها كالحفاظ على القػدرة الشػرائية للمسػتهلك - حالة اضطراب محسوس للسوؽ،

يجب على كل عوف تطبي  »آعدلة.  آتعلب بتحديد القواعد آطبقة على آمارسات التجارية 12-11نوف رقم من القا 22يف ن  آادة 
 « ىوامش الربط كاالسعار المحددة أك المسقفة أك المصّدؽ عليها للتشريع كالتنظيم المعموؿ بهما

، آعػػدؿ 2161أكت  61آوافػب لػػػ 6116رمضػػاف  1يف  آػػؤرخ 11-61مػن القػػانوف رقػم  11آعدلػة نوجػػب آػػادة  11أنظػر آػػادة  -
 .66صالسابب ذكره، ، المتعل  بالمنافسة المعدؿ كالمتمم 31-31لألمر رقم كآتمم 

المتعلػ   2161أكت  61آوافػب لػػ 6116رمضػاف  1آػؤرخ يف  12-11القػانوف رقػم مػن  11آعدلػة نوجػب آػادة  22انظر آادة  -
 .66، ص2161أكت  63، الصادر يف 11ج ر ج، ع ، المعدلة طبقة على الممارسات التجاريةبتحديد القواعد الم

 .226، ص مرجع ساب .؛ طالب ٖمد كرصل، 236، ص مرجع ساب قاضي فريدة،  - 3
 .2166 مارس 14 ، الصادر يف61 ج.ر ج، ع - 4
 .2161ف اير 62، الصادر يف 14 ر.ج، ع.ج - 5
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 تدخل الدكلة لتحقي  حماية المستهلك  -ب
اة آسػتهلكني ل اقتصاد السوؽ اّر القائم على آنافسة بني االعػواف االقتصػاديني تتوقػ  حيػظيف        
آنػت  أك مػن  ليػة الػيت تلحػب ضػرر هبػم إمػا بسػبب طبيعػةٖجنبيػة ك لى احمل ، سيما مع تزاحم منتجػات أع

ذل الغػا كاْػداع، كىػو الوضػع الػذم ميػز السػوؽ اِزائػرم يف التسػعينات الػيت تػداكلت خبلؿ ِوء آنت  إ
، ف صػػبح تػػدخل الدكلػػة 1صػػفات اِزائريػػةافيػػو سػػلع فاسػػدة كملوثػػة أك منتهيػػة الصػػبلحية غػػري مطابقػػة للمو 

، كذلػػ  مػػػن خػػبلؿ التػػػدخل يف العقػػد مػػن ٗػػػاطر السػػوؽيف أكثػػر مػػن ضػػػركرم ّمايػػة الطػػرؼ الضػػػعي  
 . 2آتعلب  ماية آستهل  كقمع الغا 11-14ذل القانوف السوؽ إستنادا إ

لتػػزاـ العػػوف ، مػػن خػػبلؿ إعػػوف االقتصػػادم آتػػدخل بالتزامػػو إهػػاه آسػػتهلكنيتقيػػد الالػػن  تضػػمن       
علومػػػات آتعلقػػػة عػػػبلـ الزبػػػوف بكافػػػة آإنطابقػػػة آنتوجػػػات، كضػػػماف العيػػػوب اْفيػػػة، كسػػػبلمة آنتػػػوج، ك 

ردعيػػػة للعػػػوف االقتصػػػادم  تاءار عطػػػى القػػػانوف للدكلػػػة سػػػلطة فػػػرض عقوبػػػات جزائيػػػة كإجػػػبػػػآنتوج، كمػػػا أ
 ل  اللتزاماتو اهاه الزبوف آستهل .  اآخ

 قاعدة القانونية التنظيمية الكالسيكية كالقاعدة القانونية القطاعيةالكجو المقارنة بين أالياني: الفرع 

در مػن رئػيس كتصػ القػانوف نػ تعد اللوائح التنفيذية أك التنظيمات التنفيذية التػي تصػدر بنػػاء علػػى       
سػلطات الضػب  جلهػا تػم إعطػػاء أ من اليتة سلطة الضب  آسػتقلة لتنفيذ قػانوف معني، كىػذه اّكمة ئىي

 .3سػتقلة سلطة إصدار اللوائحماالقتصادم كهيئات 
التنفيذيػة كسػلطات  بالسػلطةعواؼ لبعض سلطػات الدكلة آمػػثلة حرصت معظم الدساتري على اإل       

ة ئػػػأي ئح أك التنظيمػػػات، كقػػػد تػػػػدعوالضػػػب  آسػػػتقلة أك مػػػن تفوضػػػها السػػػلطة التشػػػريعية يف إصػػػدار اللػػػوا
عػػػن طريػػػب  أيئػػػات آسػػػتقلة إلصػػػدار البلئحػػػة التنفيذيػػػة التطبيقيػػػة البلزمػػػة لتنفيػػػذ قػػػانوف معػػػني التشػػػريعية

  تنظيمي.الن  الذل اإلحالة من الن  التشريعي إ

دل قػػػد لػػنح أيئػػات آسػػتقلة اختصاصػػان جديػػدان بإصػػدار تلػػ  التنظيمػػات الثانويػػة، ١ػػ ف آشػػرعإ        
ػػا البلئحػػة الصػػادرة مػػن أيئػػات آسػػأب علػػػى آوضػػوعات ذات الصػػلة الػػيت ٞػػيػػن  القػػانوف  تقلة ف تتنأك

                                                                 
 .666-661ب، ص ص مرجع ساب صباٟي ربيعة، - 1
، ج. ، يتعل  بحماية المستهلك كقمع الغش2114ف اير  21آوافب لػ  6111صفر  24مؤرخ يف  11-14قانوف رقم  - 2

 .2114مارس  3، 61ر.ج، ع 
 .61، ص 2111، مكتبة اِبلء اّديثة آنصورة، القرار اإلدارم بين النظرية كالتطبي  مدحت،النهرم ٕدم  -3
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ها ٔا القانوف، أماأففي ىذه اّالة يوجب عليها  يف حالػة  ف ال ىرج البلئحة عن اّدكد آرسومة اليت ُر
ػا فقػد  الػدكؿ بصػػدد  عػضب اختلفػتعػدـ الػن  علػى صػدكر البلئحػػة كعػػدـ وديػد آوضػوعات الػيت تنأك

ليشػػمل  عػض سػػلطات الضػػب  آسػػتقلة فػػبعض الػدكؿ تعطػػي معػػ  كاسػػعابتفسػري آعػػ  التنفيػػذم مػػن قبػػل 
تتضػمن البلئحػة  وليل النصوص القانونية كتدعيم القانوف ذاتو فبل يقتصر دكرىا علػى تنفػذ النصػوص فقػد

انوف صػػػراحة أك ضػػػمنان كىػػػذا ذىا شػػػرط اتفػػػاؽ ىػػذه اإلحكػػػاـ مػػػع ركح القػػػيػػػأحكامػػان جديػػػدة يف سػػػبيل تنف
كىنالػػ  بعػػض الػػدكؿ  للػػوائح كاسػػعان ا أعطػػت ٕػػاالن يػػاالهػػاه عملػػت بػػػو الواليػػات آتحػػػدة األمريكيػػة ح

تعطي مع  ضيب إذ يقتصر دكر البلئحة على تنفيذ القانوف دكف إضافة أحكاـ جديدة كما ىػو اّػاؿ يف 
 .1مصر

ضػػيات عمػػل اِهػػاز التنظيمػػي اْػػاص بأيئػػات آسػػػتقلة صػػدارىا مػػن مقتإف اللػػوائح ك أكمػػا ٙػػد         
دارة شػػػؤكهنا آختلفػػػة إة ك ئػػػى اإلعمػػػاؿ آرتبطػػػة باختصػػػاص أيحيػػػػا يسػػػػمح لػػػػو بالتنسػػػيب كاإلشػػػراؼ علػػػ

 . 2كتنظيم عمػل الدكلػة 

كفكػػػػرة نظريػػػػة يثػػػػري موضػػػػوع تنػػػػازؿ كتوزيػػػػع االختصػػػػاص بػػػػني السػػػػلطة التنفيذيػػػػة كسػػػػلطات الضػػػػب        
ما يتعلب باالختصاص التنظيمي مشكبلت تتعلب  دكد كل جهة ٘ا ي خذنا إذل كضع  ةصادم خاصاالقت

ضػػواب  تفرقػػة بػػني السػػلطة التنظيميػػة العامػػة آمنوحػػة للسػػلطة التنفيذيػػة كالسػػلطة التنظيميػػة الثانويػػة آنشػػقة 
الختصػػػػاص لسػػػلطات الضػػػب  االقتصػػػادم كتتمثػػػل ىػػػذه الضػػػػواب  يف التعػػػرؼ بكػػػل نػػػوع منهمػػػا كجهػػػة ا

 .كموضوع التنظيمات كقواا كآخاطبني هبا كنطاؽ كل جهة

 أكال: من حيث مفهـو كل نوع من ىذه التنظيمات.

السػػلطة التنظيميػػة للسػػلطة التنفيذيػػة نقصػػد هبػػا ذلػػ  االختصػػاص آنػػوط ٔيئػػات السػػلطة التنفيذيػػة         
ػػردة ت  لكثػػرة تػػدخل السػػلطة التنفيذيػػة ٘ػػا جعػػل ، كىػػذا نػػا3 اإلدارة العامػػة( بسػػن قواعػػد قانونيػػة عامػػة ٕك

مهامها تتطور يف ٕاؿ التنظيم كدل يكػن يقتصػر علػى التنفيػذ نفهومػو التقليػدم بػل آشػاركة يف سػن قواعػد 
ذات طبيعة تشريعية بواسطة لوائح مستقلة قائمػة بػذااا يف املػاالت غػري آخصصػة للقػانوف أيػن أصػبحت 

                                                                 
 .  616، ص مرجع ساب  كماؿ،اـ ٌيل  أرحيم ىش - 1
 نفسو آرجع - 2
، 2111، دار العلـو للنشر كالتوزيع، عنابة، 16، ط النشاط اإلدارم -القانوف اإلدارم، التنظيم اإلدارمبعلي ٖمد الصغري،  - 3

 .  616ص 



 التنظيمية القواعد كضع في االقتصادم الضبط سلطات الختصاص المفاىيمي اإلطارالباب األكؿ: 

11 

ذ أصػػػبح ٕػػػاؿ إنظمػػػة، األصػػػدار إئػػػيس اِمهوريػػػة كالػػػوزير األكؿ يف ر تعػػػوؼ أغلػػػب دسػػػاتري الػػػدكؿ  ػػػب 
 .  1طار السلطة التنظيميةإٖددا دستوريا كما ٠رج عنو يف  القانوف

بظهػػػور سػػػلطات الضػػػب  االقتصػػػادم   السػػػماح بوجػػػود نػػػوع مػػػن الفاصػػػل بػػػني السػػػلطة التنفيذيػػػة        
، بػػذل  منحػػت سػػلطة سػػن قواعػػد قانونيػػة 2لدكلػػةكالقطػػاع آػػراد ضػػبطو ٘ػػا يعطػػي شػػعورا بػػنق  تػػدخل ا

دخػاؿ نظػاـ مػرف كمتطػور إغايػة آشػرع اِزائػر مػن ذلػ  ىػو  بشكل ٖدد ال يتعدل تنفيذ القػوانني، إذ أف
يػػػػتبلءـ مػػػػع الوضػػػػع االقتصػػػػادم كآػػػػارل الػػػػذم يتطلػػػػب اْػػػػ ة كالتخصػػػػ  لتكػػػػريس الفاعليػػػػة يف القاعػػػػدة 

 .3القانونية

 ر.مانيا: من حيث جهة االصدا

تتمثػػل جهػػات أيػػ ة التنفيػػذم آخولػػة اصػػدار تنظيمػػات يف رئػػيس اِمهوريػػة كالػػوزير األكؿ كمػػا           
ػػا ، 4ٙػػد الػػوزارات كاِماعػػات اإلقليميػػة  الواليػػة كالبلديػػة(، إضػػافة إذل السػػلطات اإلداريػػة آسػػتقلة إذ خٔو

ارسػػػػة السػػػػلطة التنظيميػػػػة نوجػػػػب الدسػػػػتور صػػػػراحة ٘ارسػػػػة السػػػػلطة التنظيميػػػػة كىػػػػي جهػػػػات أصػػػػلية يف ٘
معيػارا لتحديػد  الدسػتورمالدستور كىي تسند إذل كل مػن رئػيس اِمهوريػة كالػوزير األكؿ أيػن يعتػ  الػن  

اِهات آمارسة ٔذا االختصػاص كونػو أعلػى قاعػدة قانونيػة يف أػـر القػانوشل للدكلػة، حيػا ١ػارس رئػيس 
تقلة يف آسائل غػري آخصصػة للقػانوف بواسػطة مراسػيم رئاسػية، اِمهورية نوجبو السلطات التنظيمية آس

أما تنفيذ القوانني يف املاؿ لتنظيمي فيعود للوزير األكؿ الذم ١ارسو عن طريب آراسيم التنفيذية كيسػاعده 
ة آػػادفطبقػػا لػػن  ، 5يف ىػػذا الشػػ ف يف ذلػػ  آصػػاحل التابعػػة لػػو ككػػذا ٗتلػػ  الػػوزارات الػػيت تقػػدـ تقاريرىػػا

6216
، ٙػػد أنػػو قػػد نػػ  علػػى السػػلطات األصػػلية آمارسػػة للعمػػل 6441مػػن الدسػػتور اِزائػػرم لسػػنة  

                                                                 
 .61، ص مرجع ساببرضواشل نسيمة،  - 1

2
 -. TEITGENCOLLY C, les autorité administratives indépendantes : histoire d’une 

institution, in C.A.Colliard et G.Timist, (s/dir.), les autorités administratives 

indépendantes, op. cit, p 39. 
 22، ص مرجع ساب رضواشل نسيمة،  - 3
 .  13ص  ،ساب مرجع م كؾ حسني،  - 4

-
ٕلػػة ، االختصػػاص التنظيمػػي بػػين المبػػدأ كاالسػػتيناء فػػي مجػػاؿ الضػػبط االقتصػػادم بػػن مسػػعود أٍػػد، بػػن رمضػػاف عبػػد الكػػرصل، 5

 .641، ص 2163، اِزائر، سبتم  66العلـو القانونية كاالجتماعية، جامعة زياف عاشور باِلفة، ع 
 للقانوف.يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة »6441من دستور  2ك621/6آادة  - 6
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التنظيمي كما أشرنا سابقا إذ يضػطلع هبػا كػل مػن رئػيس اِمهوريػة كالػوزير األكؿ كقبلهػا أشػارت إذل ذلػ  
 القػػانوف منػػو يف 611الدسػػتورم يف آػػادة  التعػػديلكىػػي نفسػػها حسػػب  6434مػػن دسػػتور  661آػادة 
61-16. 

آبلح  ىنػا أف رئػيس اِمهوريػة يف كػل الدسػاتري اِزائريػة حضػي بتوسػيع ملمػوس يف السػلطات     
األمػة ك١ثػل الػببلد  كحػدةكالصبلحيات باعتباره رئيس الدكلة كحامي الدستور كاّريات، كىو الػذم ٞسػد 

أ عػاـ ال يسػتند إذل قػانوف يػ يت لتنفػذه يف الداخل كاْارج، فاالختصػاص التنظيمػي لػرئيس اِمهوريػة كمبػد
لدل تسمى بالتنظيمات آستقلة أك اللوائح القائمة بػذااا ألهنػا تتضػمن أحكامػا تسػتمد مصػدرىا مباشػرة 

 .1من الدستور

تسػػمية رئػػيس اّكومػػة إذل الػػوزير األكؿ مػػع إضػػفاء تعػػديبلت  64-13عػػدؿ التعػػديل الدسػػتورم        
ط الدستور يف ىػذا ديد لبلختصاص التنظيمي، إذ اشو شكل تقييد أم و على صبلحيات ىذا األخري يف

، ٘ػا هعػل ٘ارسػة الػوزير 2ا الػوزير األكؿهػالتعديل موافقػة رئػيس اِمهوريػة علػى آراسػيم التنفيذيػة الػيت يوقع
 األكؿ للسػػلطة التنظيميػػة ٖػػل شػػ  كػػوف الػػن  غػػري آوافػػب عليػػو بعػػد يعػػد ٕػػرد مشػػركع فقػػ  كاليرقػػى إذل
درجة آرسـو كىذا كلو فيو داللة على احتكار رئيس اِمهورية من جهة كإّاؽ الوزير األكؿ بفئة أيئات 
اإلدارية آستقلة آساٝة يف االختصاص التنظيمي بعدما كاف ١ارس السػلطة التنظيميػة بصػورة فعليػة دػوار 

األخري كمػا أشػرنا سػابقا قػد  16-61م ر ، غري أف آشرع الدستورم يف التعديل الدستو 3رئيس اِمهورية
 . 4عدؿ يف التسمية ك كسع رفع التقييد عن طريب موافقة رئيس اِمهورية

                                                                                                                                                                                                                

، 16-61مػػن القػػانوف 611، كآعػػدؿ نوجػػب آػػادة «ينػػدرج تطبيػػ  القػػوانين فػػي المجػػاؿ التنظيمػػي الػػذم يعػػود لػػرئيس الحكومػػة
تطبيػػػ   .. ينػػػدرج...»، مػػع تغػػػري 23، صالسػػابب ذكػػػره، 6441، يتضػػػمن التعػػديل الدسػػػتورم لدسػػػتور 11/11/2161آػػؤرخ يف 

 ، بدؿ رئيس اّكومة.«د للوزير األكؿالقوانين في المجاؿ التنظيمي الذم يعو 
، ديسػم  13 ع، ٕلػة األسػتاذ الباحػا للدراسػات القانونيػة كالسياسػية، التنظػيم التنفيػذم كمسػ:لة األمػن القػانوني، سهامىريا  -1

 .22، ص2162
 .12ص ،2111دستور من  31، تعدؿ آادة 64/13من القانوف  14أنظر آادة  - 2
، مرجػع االختصاص التنظيمي بػين المبػدأ كاالسػتيناء فػي مجػاؿ الضػبط االقتصػادمرمضاف عبد الكرصل،  بن مسعود أٍد، بن - 3

 .11سابب، ص 
 .64، صالساب  ذكره، 61/16من القانوف  44أنظر آادة  - 4
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كمػػا يعتػػ  رئػػيس اّكومػػة سػػابقا أك الػػوزير األكؿ حاليػػا مسػػؤكال عػػن تنفيػػذ السياسػػة العامػػة للحكومػػة ٓػػا 
. كمػا هػدر اإلشػارة أف 1ـ ال ٓػافمػاكمسػؤكال أمػاـ رئػيس اِمهوريػة كأ ١تلكو من صبلحيات لقيامو بذل 

، 6434دسػػتور  قبػػلمنصػػب رئػػيس اّكومػػة أك الػػوزير األكؿ كصػػبلحياتو يف اِزائػػر كانػػت شػػبو منعدمػػة 
 .6441علما أنو رغم ت ثر دستور 

أما من جهة سلطات الضب  االقتصادم فهي أيضا ٗولػة كتشػارؾ السػلطة التنفيذيػة صػاحبة االختصػاص 
ولػػة دسػتور  ، إذ تتمتػػع بعضػها نمارسػػة ىػذا االختصػػاص أمػػا 2يا فػػإف ىػذا الػػدكر ٗػوؿ ٔػػا قانونػااألصػيل ٗك

 .جلها فبل تعدكا أف تكوف مساٝة فق  يف ىذا االختصاص

 ماليا: من حيث النطاؽ.

ٜػػػا إدم نثابػػػة سػػػلطة رابعػػػة يف الدكلػػػة يف اِزائػػػر ال تعتػػػ  السػػػلطات آسػػػتحدثة يف الضػػػب  االقتصػػػا       
يتمثل يف تل  الصبلحيات آقدمة ٔػا كذلػ  هبػدؼ ضػب  السػوؽ، الػذم يعػد أصػبل مػن  أساس كجودىا

تصػػادم كبػػذل  اختصػػاص السػػلطة التنفيذيػػة. غػػري أف مػػنح السػػلطة التنظيميػػة لػػبعض سػػلطات الضػػب  االق
القطاعػات احملػررة،  ىػذهصدار أنظمة تعبريا عن رفض تػدخل السػلطة التنفيذيػة يف إفإف منح بعضها سلطة 

 .  3أف ىذه السلطات تقنية يف الغالب خاصة

حقيقة عن رغبة الدكلة يف تغيري طرؽ  ةف منح السلطة التنظيمية لسلطات الضب  االقتصادم ع  إ        
ذ إشراؼ على القطاعػات احملػرر، ت تتوذل اإلالتسيري كاالبتعاد عن طرؽ التسيري آباشر للسوؽ ككضع ىيئا

نة تنظيم عمليػات البورصػة ٙد بعض السلطات تتمتع بسلطة تن ظيمية حقيقية كمجلس النقد كالقرض ِك
 كمراقبتها كلقد حدد القانوف املاالت اليت تتدخل فيها بوضع ىذه االنظمة.  

كاالخػتبلؼ كاضػػح مػع السػػلطة آمنوحػة للػػوزير األكؿ كنطاقهػػا  يػا يسػػهر ىػذا األخػػري علػى حسػػن سػػري 
السػػيادة ٘ػػا يفسػػر تبعيػػػة ة انطبلقػػا مػػن فكػػرة الد١قراطيػػة كمبػػدأ اإلدارات العموميػػة  كػػم تبعيتهػػا للحكومػػ

 .4ذل اّكومةإاإلدارة 

                                                                 
 .661، ص 2116 د.ـ.ج، اِزائر، ،1 اِزء ،الدستورم القانوف شرح في الوافي ،فوزم اكصديب  - 1
، مػذكرة ماجسػتري يف القػانوف العػاـ فػرع توزيع االختصاص بين السػلطة التنفيذيػة كسػلطات الضػبط االقتصػادمية، دحاس صون - 2

اف مرية داية، السنة اِامعية  .61، ص2161/2166القانوف العاـ لؤلعماؿ، جامعة عبد الٍر
 .62، ص مرجع ساب رضواشل نسيمة،  - 3

4
. -TEITGEN Colly. Catherine, les instances de régulation et la constitution, RDP, 

N°01, 1990, pp212-216 
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  رابعا: من حيث موضوعاتها:

، ٙػػد أنػػو قػػد نػػ  علػػى السػػلطات 6441مػػن الدسػػتور اِزائػػرم لسػػنة  6211طبقػػا لػػن  آػػادة         
األكؿ  كالػوزيرمػن رئػيس اِمهوريػة  األصلية آمارسة للعمل التنظيمي كمػا أشػرنا سػابقا إذ يضػطلع هبػا كػل

كىي نفسها حسب التعديل الدستورم يف آػادة  6434من دستور  661كقبلها أشارت إذل ذل  آادة 
 .16-61منو يف القانوف  611

صػدار أنظمػة تتمثػل يف إفقد خػوؿ آشػرع بعضػها سػلطة أما من جهة سلطات الضب  االقتصادم        
 2ة كاملردة لتطبيب نصوص تشريعية كتنظيمية سابقةٕموعة من القواعد العام

 خامسا: من حيث القوة كالتسلسل الهرمي.

يعت  التنظيم الصادر عن سلطات الضب  االقتصادم أدسل درجة مػن التنظػيم العػاـ آنصػوص عليػو        
مػػػن منطلػػػب أهنػػػا يف الدسػػػتور آقػػػرر لػػػرئيس اِمهوريػػػة كالػػػوزير األكؿ، حيػػػا يعتػػػ  تنظػػػيم ثػػػانوم تطبيقػػػي، 

التشكل عائقا يتع السلطات اإلدارية آستقلة بالسلطة التنظيمية لوضع معايري تسمح بوضع القانوف حيز 
 .3التنفيذ شرط أف تكوف ٖددة املاؿ كاحملتول كما أقر ذل  ٕلس الدكلة الفرنسي

 ف بهذه القواعد.و سادسا: من حيث المخاطب

ن السػػػلطة التنفيذيػػة ٠اطػػػب ٌيػػع األفػػػراد داخػػػل الدكلػػة بقواعػػػد عامػػػة إف التنظػػيم العػػػاـ الصػػادر عػػػ       
ػػػػردة يف ٌيػػػػع املػػػػبلت نػػػػا فيهػػػػا االقتصػػػػادية كآاليػػػػة بينمػػػػا ٙػػػػد ىػػػػذا النطػػػػاؽ حصػػػػرا يف ٕػػػػاؿ الضػػػػب   ٕك
االقتصػػادم كىػػذه األنظمػػة موجهػػة للمتعػػاملني االقتصػػاديني حسػػب طبيعػػة نشػػاط كػػل سػػلطة سػػواء كانػػت 

 ت العبلقة بفكرة الت طري القانوشل لبلقتصاد ككضع قواعد السوؽ.عامة اك قطاعية ذا

 

                                                                 
 "١ارس رئيس اِمهورية السلطة التنظيمية يف آسائل غري آخصصة للقانوف.6441من دستور  2ك621/6آادة  - 1

، آػػؤرخ يف 16-61مػػن القػػانوف 611ينػػدرج تطبيػػب القػػوانني يف املػػاؿ التنظيمػػي الػػذم يعػػود لػػرئيس اّكومػػة"، كآعػػدؿ نوجػػب آػػادة 
، مػػع تغػػري 23، ص2161مػػارس12، الصػػادرة يف 61، ج ر عػػدد 6441، يتضػػمن التعػػديل الدسػػتورم لدسػػتور 2161مػػارس11
 بدؿ رئيس اّكومة. ،«تطبي  القوانين في المجاؿ التنظيمي الذم يعود للوزير األكؿ .. يندرج...»
 .31، مرجع سابب، ص ة الفاصلة في المواد االقتصادية كالماليةالسلطات اإلدارية المستقلحدرم ُري،  - 2
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 :الفصل خالصة

لػرئيس اِمهوريػة إذا يتػوذل كضػع  ف اختصاص كضع القواعد التنظيمية آستقلة حب معهود دستوريان إ      
شػػريعية، وضػػوعات خارجػػة عػػن ٕػػاؿ القػػانوف الػػيت ىػػت  هبػػا اِهػػة التمقواعػػد يتػػاز بػػالعمـو كالتجريػػد يف 

أصبحت موزعة بني السلطتني التشريعية  كضع القواعد القانونيةأم أف الوظيفة كاليتقيد ب حكاـ الدستور، 
 .كالتنفيذية عن طريب القانوف كالبلئحة

لكػػن مػػع تطػػور التقنيػػة صػػناعة القػػانوف يف السػػاحة التشػػريعات العآيػػة الػػذم أصػػبح يسػػرل كفػػب أطػػر       
بواسػػطة اجػػراءات التشػػاكر كاّػػوار مػػع الفػػاعلني السػػيما يف القطػػاع االقتصػػادم جػػراءات غػػري م لوفػػة أم إك 

دارة العامػة ات الضػب  مسػتقلة نتيجػة لتحويػل اإلكآارل، ىذه االخرية أضحت تشػرؼ علػى تسػيريىا سػلط
 رئاسية.  أك ف ىضع ٔا لرقابة كصائيةليها دكف اإ ااختصاصاا
دكافع التار٠يػة سػاٝت يف كجػوده  الػف كػاف لػو العديػد مػن كإ االقتصػادمف إنشاء سلطات الضب  إ       

جلهػػا كضػػع تلػػ  أكتزايػد كظػػائ  الدكلػػة كتعاظمهػػا كرغبػػة منهػػا االبتعػػاد عػن التسػػيري آباشػػر للسػػوؽ، مػػن 
قر ٔػا العديػد مػن أك  االقتصادمنوع جديد من آؤسسات تقـو ب داء مهمة الضب   أيئات اليت تعد نثابة
تمتػػع ف بعضػػها يبػػل إمػػن جانػػب كاحػػد كعليػػو  االلتػػزاـعلػػى أسػػاس  مسػػتندايكػػوف  دخلهاالصػػبلحيات، فتػػ
١كنهػػا مػػن  الػػذم تشػػرؼ عليػػو كبقػػدر مػػا قواعػػد تنظيميػػة ىػػ  ٕػػاؿ قطاعهػػاريػػة يف إصػػدار بقػػدر مػػن اّ

 جلها.أنشئت من أوقيب آهاـ كاالىداؼ اليت 
 



 

 

 
 
 
 

سناد إفكرة  الياني: مشركعيةالفصل 
 لسلطاتلتنظيمية كضع القواعد ا

 ستقالليتهاا الضبط االقتصادم كمدل
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 :تمهيد
ف مس لة مزاٍػة سػلطات ضػب  االقتصػادم سػلطيت التشػريعية عمومػا كالسػلطة التنفيذيػة علػى كجػو إ        

فكػبل  ا يسػتند عليهػا إلعطائهػا ىػذا اّػب،اْصوص يف كضع القاعدة القانونية، حقيقة البد مػن كجػود ت يػر 
غلػػػػب مػػػػا دأبػػػػت كاسػػػػتقرت عليػػػػو أ لتشػػػػريعية كالتنفيذيػػػػة اعوافػػػػا ٔمػػػػا دسػػػػتوريا نمارسػػػػتو كىػػػػومػػػػن السػػػػلطة ا

 .1الدساتري
سػناد االختصػاص رح عنػد البحػا يف الػنظم آقارنػة إشػكالية مػدل دسػتورية إيطػلكن التساؤؿ الذم        

 كخػػػارجورم التنظيمػػػي لسػػػلطات الضػػػب  االقتصػػػادم يف القطػػػاع الػػػيت تشػػػرؼ عليػػػو، دكف أم أسػػػاس دسػػػت
  .2إجراءات التفويض يف االختصاص كما ىو معموؿ بو يف النظرية العامة

ف ىذه أيئات تتوذل كضع قواعد تتص  بالعمـو كالتجريد يف مسائل تتعلب بتنفيذ قوانني، سيما كأ
شراؼ عليها لكن بدكف كجود ن  دستورم يقر هبا كما يف ٕاالت قطاعية ىت  باإلبل تتعدل لتنظيمها 

عماال نبدأ باستقبللية كل سلطة عن األخرل إو الش ف للسلطات التقليدية السال  الذكر اللتاف يتازاف ى
 الفصل بني السلطات.

يف  الضب  االقتصادمذل التكلم عن مدل استقبللية سلطات يقودنا إ ةستقبللياال عن ّدياف اإ 
عن مدل هسيد إستقبلليتها ذل اْوض إ يؤدم بنا كاالختصاص التنظيمي خصوصان  ا عمومان ه٘ارسة مهام

كفاءام كطبيعية   عضاءىا كمدلأ ليهااِهات اليت ينتموف إك اليت تظهر من خبلؿ من ناحية العضوية، 
من كاِهات اليت تتوذل اقواحهم كتعيينهم كمدة عضوياام ناىي  كغريىا  ها،وكيبة اِماعية ملالسال

م من ناحية الوظيفية اليت تنعكس إٞابا أكسلبا ذل مدل استقبلليتهإالضمانات، كما يقودنا اّديا ايضا 
  .هامو بشكل مستقل كحيادم لضماف منافسة نزيهة بني آتعاملني االقتصادينيعلى ٘ارسة م

 الضب  سلطات اختصاص دستورية كأماـ ىذا اإلشكالني ٙد أنفسنا ملزمني بدراسة كمعرفة مدل
 االقتصادم الضب  ىيئات استقبللية مبحا أكؿ( كمعرفة مدل  تنظيميةال القواعد كضع يف االقتصادم
 ( مبحا ثاف القطاعية تنظيمية قواعد لوضع آخولة

                                                                 
1
ػػاف سػػن القػوانني نوجػػب مػواد مػػثبل دسػتور الفرنسػػي اقػر ل -  كالػيت نصػػت علػػى اف  26آػػادة كاّكومػػة  6-12، 12، 11لٓ 

 ك١ارس السلطة التنظيمية إذل جانب رئيس اِمهورية،يسند للوزير األكؿ مهمة السهر على تنفيذ القوانني، 
- Constitution du 4 octobre 1958 en vigueur à jour de la révision constitutionnelle du 23 

juillet 2008, www.conseil-constitutionnel.fr 22/11/2018 ,12h42 
  .623، مرجع سابب، ص يم مجاؿ االختصاص التنظيميضوابط توزيع االختصاص في التنظعبد الكرصل،  بن رمضاف - 2
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 تصادم في كضع القواعد التنظيمية قالضبط اال سلطاتل دستورية اختصاص لمبحث األكؿ: مدا

-6111لفػػوة آمتػػدة لقػػد ظهػػر مصػػطلح التنظػػيم يف فرنسػػا يف عهػػد آلػػ  شػػارؿ التاسػػع يف ا      
باعتباره تعبريا عن اإلرادة آلكية، كحفاظا على أمبلؾ آل ، فكاف بذل  ال يشػغل أم رتبػة  6121

، مث اتسػػػع نطػػػاؽ اسػػػتعماؿ ىػػػذا آصػػػطلح بعػػػد ذلػػػ  قبيػػػل الثػػػورة 1يف أػػػـر القػػػانوشل يف تلػػػ  آرحلػػػة
كػػػذل  كجػػػدت العديػػػد مػػػن الفرنسػػػية، إذ كيفػػػت بعػػػض أعمػػػاؿ لػػػويس السػػػادس عشػػػر هبػػػذه الصػػػبغة، ك 

 التنظيمات اْاصة بتنفيذ القانوف العسكرم يف ىذه آرحلة.

كبعػػد الثػػورة الفرنسػػية تعػػززت مكانػػة ال ٓػػاف كجهػػة كحيػػدة للتشػػريع، تطبيقػػا ٓبػػدأ الفصػػل بػػني         
ا السػػلطات يف صػػورتو آطلقػػة، غػػري أف التطػػورات الػػيت طػػرأت علػػى ىػػذا آبػػدأ الحقػػا جعلتػػو يصػػري مرنػػ
كنسبيا يرتكز على التعاكف كالرقابة آتبادلة بني السلطات، ٘ا جعل السلطة التنفيذية تباشػر اختصاصػا 
موازيػػػا الختصػػػاص السػػػلطة التشػػػريعية بإصػػػدار تشػػػريعات منافسػػػة للتشػػػريعات ال ٓانيػػػة كفػػػب مػػػا يعػػػرؼ 

 .2بالتنظيم

بتنفيػذ القػػوانني، فقػد صػػار ٔػا ابتػػداء إف السػلطة التنفيذيػة مكلفػػة يف ٌيػع األنظمػػة السياسػية          
ذل  آتعلػب بآسػائل غػري آخصصػة للقػانوف، أكذلػ   ان االختصاص األصيل يف املاؿ التنظيمي، سواء

آػػػرتب  بتطبيػػػب القػػػانوف، كيرتكػػػز مػػػنح ىػػػذا االختصػػػاص علػػػى الدسػػػتور أكال  مطلػػػب األكؿ(، غػػػري أف 
علت سػلطات الضػب  آكلفػة بتحقيػب ىػذه الفكػرة ظهور فكرة الضب  االقتصادم يف غالبية الدكؿ ج

لت يػػر ىػػذا  يػػارس االختصػػاص التنظيمػػي اسػػتثناء، مػػا يسػػتدعي مناقشػػة قبػػوؿ ىػػذه آمارسػػة أمػػرا ٖتمػػان 
(، باعتبارىا يس نبدأ دستورم رصني ىو الفصػل يئات الضب  االقتصادم  مطلب ثافاالختصاص ٔ

 منو. 61ستورم اِزائرم اّارل، ككذا آادة بني السلطات آنصوص عليو يف ديباجة الد

                                                                 

-
1
 .616، ص مرجع ساب بن سرية سعاد ،   

-
2
، ص 2111، أطركحة دكتوراه يف القانوف، جامعة اِزائر، مبدا تدرج المعايير القانونية في التشريع الجزائرمرا ي احسن،  

161. 
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كضػػع القواعػػد التنظيميػػة  ختصػػاص االتنفيذيػػة لمطلػػب األكؿ: الدسػػتور أسػػاس لتخويػػل السػػلطة ا
 العامة

يشػػػػكل الدسػػػػتور القػػػػانوف األُػػػػى يف الػػػػببلد، فيتضػػػػمن القواعػػػػد القانونيػػػػة الػػػػيت تػػػػنظم الدكلػػػػة، 
 نظػػاـ اّكػػم مػػن خػػبلؿ كيفيػػة تشػػكيل السػػلطات كتصػػوف اّقػػوؽ كاّريػػات، كتقػػرر الواجبػػات، كتبػػني

الػػثبلث، كاختصاصػػات كػػل منهػػا، ككػػذا العبلقػػة بينهػػا، كإذ تتشػػكل السػػلطة التنفيذيػػة يف اِزائػػر كفػػب 
آعدؿ كآػتمم مػن قطبػني اثنػني، ٝػا رئػيس اِمهوريػة كالػوزير األكؿ، فقػد أقػرت آػادة  6441دستور 
 نباشػػػػػػرة السػػػػػػلطة التنظيميػػػػػػة ضػػػػػػمن نظػػػػػػاـ توزيػػػػػػع مػػػػػػن الدسػػػػػػتور اختصػػػػػػاص ىػػػػػػذين القطبػػػػػػني 6111

االختصػاص بينهمػا، إذ ١ػارس رئػيس اِمهوريػة حسػػب نػ  ىػذه آػادة السػلطة التنظيميػة يف آسػػائل 
(، بينمػػا ينػػدرج اختصػػاص الػػوزير األكؿ يف إصػػدار اللػػوائح التنظيميػػة أكؿغػػري آخصصػػة للقػػانوف  فػػرع 

 (.فثا فرعألجل تنفيذ القانوف  

 ألكؿ: اختصاص رئيس الجمهورية في كضع القواعد التنظيميةلفرع اا

ٟتػػػػل رئػػػػيس اِمهوريػػػػة مركػػػػزا جوىريػػػػا يف النظػػػػاـ السياسػػػػي اِزائػػػػرم منػػػػذ االسػػػػتقبلؿ، فطآػػػػا 
شػػكلت كجهػػة نظػػره خريطػػة الطريػػب ٓختلػػ  السياسػػات االقتصػػادية كاالجتماعيػػة يف الػػببلد، باعتبػػار 

مػن الوسػائل  الكثػريإذ ١لػ  رئػيس اِمهوريػة آؤسسػة التشػريعية، لو نسػبة إذل آركز آمتػاز الػذم يشػغ
مػػػا تعلػػػب هبيمنتػػو علػػػى املػػاؿ التشػػػريعي مباشػػرة مػػػن خػػػبلؿ  ان الػػيت يكػػػرس هبػػا ىػػػذا آركػػز آمتػػػاز، سػػواء

طرؼ ال ٓػاف، كبصػفة  منمشاريع القوانني، كالتشريع باألكامر أك إصدار قانوف آالية اذا تعذر إصداره 
سلطة إصدار التشريع  ٞوزشرة من خبلؿ آلية اإلصدار كاالعواض، بل كاالستفتاء، فهو أيضا غري مبا

آػػوازم، كآقػػرر مػػن خػػبلؿ إصػػداره مراسػػيما رئاسػػية ذات طبيعيػػة تنظيميػػة يف آسػػائل غػػري آخصصػػة 
 للقانوف.

                                                                 
1
يس الجمهورية السلطة التنظيمية في المسائل غير يمارس رئ»من تعديل دستورم على انو:  611نصت آادة  - 

 المخصصة للقانوف.
، السابب يتضمن تعديل دستورم 16-61 / قانوف «يندرج تطبي  القوانين في المجاؿ التنظيمي الذم يعود للوزير االكؿ

 .23ذكره، ص 
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نقػػاط، يعػػوم مناقشػػة فكػػرة إصػػدار التنظػػيم آسػػتقل مػػن طػػرؼ رئػػيس اِمهوريػػة الكثػػري مػػن ال
ا يتعلب ن رات حيازة رئيس اِمهورية ىذا االختصاص، كثانيها يتعلب بضواب  توزيػع االختصػاص  أٔك

 بني ٕارل القانوف كآرسـو الرئاسي، كثالثها يتعلب باّماية القانونية ٔذه آراسيم الرئاسية. 

 كال: مبررات اختصاص رئيس الجمهورية باصدار التنظيم المستقلأ

توجهػػا جديػدا الختصػاص السػلطة التنفيذيػة بالتشػػريع  6413دسػتور فرنسػا لسػنة  لقػد أسػس
، كإذ يشػػكل ىػػذا الدسػػتور كغػػريه مػػن 1علػػى اإلطػػبلؽ نقابػػل تقييػػد ال ٓػػاف يف ٕػػاالت ٖػػددة للتشػػريع

التشػػػػريعات الفرنسػػػػية الكثػػػػرية األخػػػػرل ٜػػػػوذج التقليػػػػد بالنسػػػػبة للمشػػػػرع اِزائػػػػرم فقػػػػد تبػػػػ  آؤسػػػػس 
، لكنػػو قبػػل ىػػذا الدسػػتور، كػػاف للمجلػػس 6421ىػػذه النظريػػة بوضػػوح مػػن خػػبلؿ دسػػتور الدسػػتورم 

االختصػػػاص العػػػاـ يف التشػػػريع، دكف وديػػػد ملاالتػػػو، بينمػػػا ١ػػػارس رئػػػيس  6411الػػػوطين يف دسػػػتور 
، كىػػذه الطريقػػة التقليديػػة لتوزيػػع االختصػػاص بػػني البلئحػػة كالقػػانوف كفػػب 2اِمهوريػػة السػػلطة النظاميػػة

 .3وع التنظيم للقانوف، كعدـ وديد نطاؽ القانوفمبدأم خض

حصػػػػػر آؤسػػػػػس الدسػػػػػتورم اِزائػػػػػرم ٕػػػػػاالت  6421مػػػػػن دسػػػػػتور اِزائػػػػػر لسػػػػػنة  ان كابتػػػػػداء
، كأطلػػػب اختصػػػاص 6413، اقتػػػداء بدسػػػتور 4اختصػػػاص ال ٓػػػاف، لتصػػػري ٖػػػددة علػػػى سػػػبيل اّجػػػز

ريػػة اّديثػػة يف توزيػػع االختصػػاص التنظػػيم إذل مػػا دكف ذلػػ  مػػن ٕػػاالت، كبقػػي ذات التوجػػو كفػػب النظ
كمػا ّقػو مػن تعػديبلت، فآػادة  6441، ك6434بني البلئحة كالقانوف يف الدساتري البلحقة، لسنة 

مػػػن الدسػػػتور اّػػػارل تقػػػرر صػػػراحة اختصػػػاص رئػػػيس اِمهوريػػػة نمارسػػػة السػػػلطة التنظيميػػػة يف  611
 من ذات الدستور. 611، ك611آسائل غري آخصصة للقانوف كاحملددة يف آادتني 

                                                                 
 .31مرجع سابب، ص ،ستورمالد القانوف شرح في الوافي ،فوزم اكصديب؛ 61، ص مرجع ساب بن دحو نور الدين،  - 1

 .6411 اِزائرم من دستور 11آادة  - 2

، مػذكرة ماجيسػتري يف القػانوف العػاـ، جامعػة 2111السلطة التنظيمية في الدستور الجزائرم لعػاـ دحيمن ٖمد الطاىر، أ - 3
 .661، ص 2112اِزائر، 

 .121، ص مرجع سابب رم،الجزائمبدا تدرج المعايير القانونية في التشريع ، أحسنرا ي  - 4
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بالرجوع إذل م رات منح اختصاص التنظػيم آسػتقل لػرئيس اِمهوريػة، فهػي تتعػدد كفػب ٌلػة 
، كيف ىيكػل السػلطة عمومان من االعتبارات آرتبطة نكانة رئيس اِمهورية يف النظاـ السياسي ِزائرم 

الدسػػتور الػػتحكم الكامػػل يف جوانبهػػا التنفيذيػة علػػى كجػػو ْصػػوص، باعتبػػاره قائػػدا فعليػػا ٔػػا، يتػػيح لػػو 
مػػػػن الػػػػوزير األكؿ إذل غايػػػػة أدشل درجػػػػة يف اإلدارة العموميػػػػة، كلػػػػذل  تظهػػػػر ٌلػػػػة مػػػػن آػػػػ رات  ان بػػػػدء

 اِمهورية، سنوردىا كما يلي: رئيس٘ثلة يف  1آفوضة إلعماؿ البلئحة لدل السلطة التنفيذية

  المبررات العلمية كالعملية: -32
الفصل بني السلطات اليـو أحد األركاف األساسية لؤلنظمة السياسية الرشيدة، إذ  أمبديشكل         

، بعػػدما  منػػو 61يقػػره صػػراحة مػػن خػػبلؿ ديباجتػػو كآػػادة  2161صػػار الدسػػتور اِزائػػرم كفػػب تعػػديل 
كػػاف مبػػدأ فقهيػػا يػػتم الرجػػوع اليػػو مػػن طػػرؼ امللػػس الدسػػتورم يف بعػػض آػػرات القليلػػة لػػدل مباشػػرتو 

باختصاصااا كفب ما  سلطة كل استئثار فعلياصاصو يف الرقابة الدستورية، كىو آبدأ الذم ٟقب الخت
 يقرره الدستور، كامللس الدستورم يظل الرقيب على ذل .

بداية تظهر آ رات العلمية يف تورل السلطة التنفيذية مهمة التنظيم بواسطة رئيس اِمهورية مػن       
ٓخالفػػػة عنػػػدما يتعلػػػب األمػػػر بػػػب ء كتعقيػػػد إجػػػراءات التشػػػريعات الصػػػادرة مػػػن خػػػبلؿ تطبيػػػب مفهػػػـو ا

ال ٓػػاف، فاألكيػػد أف التشػػريع ال ٓػػاشل ٠ضػػع ألجػػل إصػػداره يف صػػورتو النهائيػػة لعػػدة مراحػػل قػػد يتػػد 
، سػواء بسػبب آناقشػات آاراثونيػة يف بعػض األحيػاف، أك بسػبب كجػوب 2لسنوات يف بعػض األحيػاف

اِزائػػرم  ال ٓػاشلالقػانوف  كفػباؿ آقػررة إلصػدار القػانوف، إذ ١كػن أف تصػػل ىػذه ااجػاؿ احػواـ ااجػ
إذل غايػة إصػداره يف  القػانوفكفب اْريطة الزمنية آتضػمنة بدايػة اقػواح مشػركع  3إذل شهرين على األقل

يػة مػن طػرؼ رئػيس اِمهوريػة، دكف افػواض ّػدكث اْلػ  بػني غػرفيت ال   ٓػاف، ٘ػا ٞعػػل اِريػدة الُر
الرئاسػية أمػرا ٖتمػا، بػالنظر يف  آراسػيممنطقية تورل رئيس اِمهورية تنظػيم بعػض املػاالت مػن خػبلؿ 

، خاصػة اذا تعلػب األمػر بػبعض املػاالت الرئاسػيةاالعتبار سهولة كبساطة كسرعة إصػدار ىػذه آراسػيم 
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مثالػو قػانوف الصػفقات العموميػة الػذم يصػدر ، اليت يعويها التغيري كالتحػوؿ الػدائم، ك 1اّيوية اّساسة
 بواسطة مرسـو رئاسي العتبارات حيوية ىذا املاؿ افواضا.

يتعلب آػ ر العلمػي الثػاشل بسػلطة رئػيس اِمهوريػة يف الػتحكم يف اإلدارة العموميػة بشػكل تػاـ،        
وميػػػة إدارتػػػو مػػػن ذات إذ يفػػػوض لسػػػريكرة آرفػػػب العمػػػومي الػػػذم يشػػػكل جػػػزءا ىامػػػا مػػػن اإلدارة العم

، 2العموميػػة آرافػػبالسػػلطة آكلفػػة بتسػػيريه، لػػذل  يشػػكل التنظػػيم بشػػكل عػػاـ الوسػػيلة األمثػػل لتػػ طري 
كفب ما تراه السلطة التنفيذيػة مناسػبا باعتبارىػا افواضػا األقػرب لبلحتكػاؾ بػآرتفقني، سػواء مػن خػبلؿ 

العمػومي، أك مػن خػبلؿ  آرفػبلضػركرية لسػريكرة توفرىا على آعلومات كاإلحصاءات العلمية الدقيقة كا
الكفاءة آفوضة لعناصر السلطة التنفيذية على ىػذا آسػتول، كبالتػارل وقيػب متطلبػات اّكػم الراشػد 

 . 3القائم على السرعة كالفاعلية

اؿ أمػػا خبصػػوص آػػ رات العمليػػة لتػػورل رئػػيس اِمهوريػػة مهمػػة إصػػدار التنظػػيم آسػػتقل يف ٕػػ        
أكسع من القانوف، فاألمر يتعلب بداية من قرب السلطة التنفيذية من آواطن يف الغالب، ذل  أف ىػذا 
األخري يف احتكاؾ دائم مع اإلدارة لقضاء مصاّو، كبالتارل يتحقب فعليا اقواب السلطة التنفيذيػة مػن 

ّاجػػات آعيشػػية، ال ١كػػن الواقػػع اليػػومي للمػػواطنني، الػػذم يتطلػػب أيضػػا سػػرعة كدقػػة يف طػػرؽ تلبيػػة ا
لل ٓاف من خػبلؿ بػ ء إجػراءات عملػو، كال تعػدد ااراء آشػكلة لػو معاِػة ىػذه اّاجػات يف الوقػت 

 آناسب.
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 : المبررات الدستورية كالسياسية -1

ينتخػب رئػيس اِمهوريػة مػن خػبلؿ االقػواع العػاـ آباشػر كالسػرم لكافػة أيئػة االنتخابيػة عػػ           
، ٘ػػا ٞعلػو ٟػػوز توليػػة شػػعبية تعطيػػو الشػػرعية كآكانػػة 1كامػل الػػدكائر االنتخابيػػة داخػػل الػػوطن كخارجػػو

االختصاصػات آمنوحػة  ٗتلػ  مباشرةمن  يكنوالسامية الرفيعة عن باقي آؤسسات يف الدكلة، كىي 
 وف.غري آقررة للقان الواسعةلو، نا فيها إصدار التنظيم آستقل يف املاالت 

اِمهوريػػة الختصػػاص  رئػػيسيف  ٘ثلػػة التنفيذيػػةتػػ ز آػػ رات الدسػػتورية الداعمػػة لتػػورل السػػلطة 
إصدار التنظيم آستقل من خػبلؿ مكانتػو كقائػد للسػلطة التنفيذيػة يف النظػاـ السياسػي اِزائػرم، كفػب 

قيقػػػة الكثػػػري مػػػن حػػػـز مػػػا دأبػػػت تقػػػرره ٗتلػػػ  الوثػػػائب الدسػػػتورية يف اِزائػػػر، إذ ١نحػػػو الدسػػػتور يف اّ
ذات أبعػػػاد تنفيذيػػػة، تشػػػريعية،  اختصاصػػػاتاالختصاصػػػات، يف اّالػػػة العاديػػػة أك غػػػري العاديػػػة، كىػػػي 

، كدكره أيضػػا يف الػػدعوة الدسػػتوريةكقضػػائية، باإلضػػافة إذل دكره يف تشػػكيل كتسػػيري ٗتلػػ  آؤسسػػات 
، 3الىضػع ألم أنػواع مػن الرقابػة لػيتا االسػتفتاء، أك ٗاطبة الشعب مباشرة ع  آليػة 2لتعديل الدستور

إذف فبل ش  أف ىذا الكػم أائػل مػن االختصاصػات نػابع مػن مكانتػو الرفيعػة الػيت تتعػدل يف اّقيقػة 
مكانة السلطة التشريعية آختصة بإصدار القػانوف، ٘ػا ٞعػل إصػدار رئػيس اِمهوريػة للتنظػيم آسػتقل 

 م خولو تل  االختصاصات الكثرية.أمرا منطقيا كم را، ضمن نطاؽ الدستور الذ

كيف ذات االهػػاه آتعلػػب بػػآ رات الدسػػتورية يف اختصػػاص السػػلطة التنفيذيػػة بإصػػدار التنظػػيم، 
فاألكيػد أف اّكومػػة كمػن كرائهػػا الػوزير األكؿ كرئػػيس اِمهوريػػة ملزمػوف بتطبيػػب ٗطػ  عمػػل اّكومػػة 

ع أيضػا مػن تصػور نػات  عػن برنػام  انتخػايب ، ىػذا آخطػ  ينبػ4الذم تضعو كفػب تصػور ٕلػس الػوزراء

                                                                 
ينتخػػػػب رئػػػػيس الجمهوريػػػػة، عػػػػن طريػػػػ  االقتػػػػراع العػػػػاـ المبػػػػار »كالػػػػيت نصػػػػت:  2161مػػػػن تعػػػػديل دسػػػػتور  31آػػػػادة  -1

 .61، ص السابب ذكره، المتضمن التعديل الدستورم 32-21قانوف رقم  «.كالسرم....
 .11، ص المرجع نفسومن  266 ةآاد -2
 .63، ص المرجع نفسو. من 3/ؼ 46آادة  -3
 . 41، سابب ذكره، ص 1321يل الدستورتعدمن  41آادة  -4



 التنظيمية القواعد كضع في االقتصادم الضبط سلطات الختصاص المفاىيمي اإلطارالباب األكؿ: 

11 

 

لزاما من إصػدار إ، كألجل تطبيب ىذا آخط  البد قدمو رئيس اِمهورية ألجل إقناع أيئة الناخبة بو
بشكل  1ٌلة من آراسيم الرئاسية كالتنفيذية اليت يثل اإلطار القانوشل األمثل لتنفيذ سياسات اّكومة

 ليو سابقا. إدقيب كسريع كفب ما تطرقنا 

أما خبصوص آ رات السياسية اليت تعزز دكر السلطة التنفيذية يف إصدار التنظيم، فهػي تظهػر 
دػػبلء ضػػمن اْريطػػة السياسػػية الػػيت طآػػا كانػػت تعكػػس ىيمنػػة بعػػض األحػػزاب السياسػػية علػػى تركيبػػة 

رم، ٘ػػا ينػػت  االسػػتقرار السػػلطتني التشػػريعية كالتنفيذيػػة لفػػوات طويلػػة يف حيػػاة النظػػاـ السياسػػي اِزائػػ
لوكيبػػة السػػلطة التنفيذيػػة، كيضػػفي عليهػػا القػػوة كالتجػػانس، الػػذم يعػػزز ثقػػة األفػػراد فيهػػا، كالػػيت  2الػػدائم

تفػػوؽ يف كثػػري مػػن األحيػػاف ثقػػتهم يف ال ٓػػاف، الػػذم قػػد يشػػهد بعػػض الطفػػرات كأػػزات السياسػػية مػػن 
التنفيذية يف إصدار تل  التنظيمات آنظمة لشػا مرحلة إذل أخرل، ٘ا ي ر يف اّقيقة أحقية السلطة 

 مناحي اّياة اليومية ٔؤالء األفراد. 

 انيا: ضوابط توزيع االختصاص بين مجالي القانوف كالمرسـو الرئاسيم

مػػا يتعلػػب بػػالتنظيم  تتعلػػب السػػلطة التنظيميػػة يف النظػػاـ القػػانوشل اِزائػػرم بشػػقني أساسػػيني، أٔك
اِمهورية يف آسائل غري آخصصة للقػانوف، كالثػاشل مػرتب  بتنفيػذ القػوانني مػن  آستقل آنعقد لرئيس

صػػػدر عػػػن رئػػػيس ٓسػػػتقل آاخػػػبلؿ آراسػػػيم التنفيذيػػػة الصػػػادرة عػػػن الػػػوزير األكؿ، كإذ يظهػػػر التنظػػػيم 
اِمهورية بصفتو موازيا للقانوف يف تنظيم بعض املاالت غري آخصصة للقانوف، البػد مػن خػبلؿ ىػذا 

  ٕارل القانوف كآرسـو الرئاسي.نيالعنصر من الوقوؼ على ضواب  توزيع االختصاص ب

خبصػػوص ضػػواب  توزيػػع االختصػػاص بػػني ٕػػارل القػػانوف كالتنظػػيم آسػػتقل، فقػػد حػػاكؿ الفقػػو 
للقػوؿ بوجػوب  ىوريػوالدستورم كاإلدارم إٞاد بعض آعايري اليت وػدد نطػاؽ املػالني، فػذىب الفقيػو 

اصل بني القانوف كالتنظيم، فكل ما من ش نو آساس  قوؽ األفراد كحرياام أك بػ موأم، كضع حد ف
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سػػواء بتحديػػػد ىػػػذه اّقػػػوؽ كاّريػػات، أك كيفيػػػة ٘ارسػػػتها، كضػػػمانات ٍايتهػػا، فهػػػو مػػػن اختصػػػاص 
 بػني السػلطات، أيػػن الفصػلالقػانوف، كيبقػى للتنظػيم اختصػاص تنفيػذ ىػذا القػانوف، كىػذا تطبيقػا ٓبػدأ 

ىت  السلطة التشريعية بالتشريع بينما ىت  التنفيذية بالتنفيذ، كىذا ألجػل ٍايػة األفػراد مػن طغيػاف 
ف القػػػانوف يتعلػػػب بتحديػػػد آراكػػػز القانونيػػػة ل ٓػػػاف ضػػػمانة ضػػػد ىػػػذا الطغيػػػاف، ألاّكػػػاـ، باعتبػػػار أف ا

مػة باعتبػاره عمػبل  يتعلػب بػاإلدارة لؤلفراد، بينما يبقى للسلطة التنفيذية مهمػة إنشػاء كتسػيري آرافػب العا
 .1العامة كتنفيذ القانوف ليس إال

باعتبػاره حػد مػن تػدخل السػلطة  دكجػيكتعرض ىذا التوجو للنقد الشديد، خاصػة مػن الفقيػو 
التنفيذية يف ٕاؿ القػانوف، لكنػو دل ٟػد ال ٓػاف مػن إمكانيػة التػدخل يف عمليػة التنفيػذ، كذلػ  يف ظػل 

الني مػػػن األسػػػاس، باإلضػػػافة إذل أف موضػػػوع آرافػػػب العموميػػػة يػػػدخل لزامػػػا ضػػػمن هاىلػػػو لتحديػػػد املػػػ
يف ىػػػذه  االخػػػتبلؿ، بػػػل ١كػػػن أف يتعلػػػب  قػػػوؽ كاألفػػػراد كحريػػػاام، ٘ػػػا ينػػػت  بعػػػض 2نطػػػاؽ القػػػانوف

النظرية، كاألكثر من ذل  أف مبػدا الفصػل بػني السػلطات ال يػ ر عػدـ التعػاكف التػاـ بينهػا، خاصػة اذا 
ف كانػػػت تتعلػػػب  قػػػوؽ األفػػػراد إة كآركنػػػة ٓعاِػػة بعػػػض آػػػينزؽ ك تيػػػاج بعػػػض املػػػاالت للسػػػرععلمنػػا اح

 رئػػيسكحريػػاام، باإلضػػافة إذل كوننػػا نػػتكلم يف العصػػر اّػػارل عػػن التنظػػيم آسػػتقل الػػذم يصػػدر مػػن 
يكتفػػي اِمهوريػة اّػػائز افواضػػا علػػى شػػرعية شػػعبية تفػػوؽ تلػػ  الػػيت يتمتػػع هبػػا ال ٓػػاف، فكيػػ  لػػو أف 

 نهمة التنفيذ فق ؟ 

 بػػػنيالتوجػػػو الثػػػاشل يف وديػػػد ٕػػػارل القػػػانوف كالتنظػػػيم آسػػػتقل يقػػػـو علػػػى مبػػػدأ ىػػػدـ اّػػػواجز 
 القػػػانوف، الػػػذم يعتػػػ  أف ال اخػػػتبلؼ بػػػني مػػػالبرغالقػػػانوف كالتنظػػػيم، كمػػػن أنصػػػار ىػػػذا التوجػػػو الفقيػػػو 

ا ، كبالتػػػارل االعػػػواؼ بسػػػمو كالتنظػػػيم مػػػن حيػػػا آضػػػموف، بػػػل االخػػػتبلؼ نػػػابع مػػػن حيػػػا مصػػػدٝر
 مصػػػدرهالقػػػانوف علػػػى التنظػػػيم، فػػػاألكؿ مصػػػدره ال ٓػػػاف الػػػذم يعػػػ  عػػػن اإلرادة العامػػػة لبلمػػػة، كالثػػػاشل 

                                                                 

، مػػذكرة ماجيسػػو يف القػػانوف، جامعػػة 1331السػػلطة التنظيميػػة فػػي التعػػديل الدسػػتورم الجزائػػرم لسػػنة كيػػواشل قػػدصل،  - 1
 .21، 2162اِزائر، 
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 تطبيػػػبالسػػػلطة التنفيذيػػػة الػػػيت تتػػػوذل التنفيػػػذ، كبالتػػػارل فالقػػػانوف كفػػػب ىػػػذا آنطلػػػب ىػػػو مػػػن ٟػػػدد ٕػػػاؿ 
ذل  لػػػيس ىنػػػاؾ ٕػػػاؿ لتحديػػػد نطػػػاؽ القػػػانوف التنظػػػيم، بػػػل قػػػد يعدلػػػو أك يلغيػػػو، فهػػػو تػػػابع لػػػو، كبػػػ

كاللتحديد التنظيم كفب ىذا الرام، غري انو البد من احػواـ ُػو القػانوف علػى التنظػيم، كىػو مػا يوتػب 
، للنقػػد. كقػػد تعرضػػت ىػػذه النظريػػة أيضػػا 1عليػػو عػػدـ قػػدرة التنظػػيم آسػػاس بالقػػانوف الغػػاء أك تعػػديبل

بػػذااا، كالػػيت ال وتػػاج للقػػانوف إلصػػدارىا، فهػػي تشػػكل تشػػريعا  فهػػي دل تػػ ر لوجػػود اللػػوائح آسػػتقلة
مبتدأ، خاصة عندما نتكلم عػن تطػور األنظمػة السياسػية كاالجتماعيػة كاالقتصػادية أيػن ٟتػاج التشػريع 
للػػوائح التنظيميػػة آسػػتقلة لتنظػػيم بعػػض املػػاالت اّساسػػة الػػيت دل يتطػػرؽ اليهػػا، مثػػل لػػوائح الضػػركرة، 

 .2ضكلوائح التفوي

كالتوجػو الثالػا مبػػين علػى ٓػػا يتبنػاه القػػانوف الوضػعي مػن خػػبلؿ وديػد ٕػػارل القػانوف كالتنظػػيم 
آسػػػتقل وديػػػدا قانونيػػػا أك دسػػػتوريا ٖػػػددا، فقػػػد سػػػعى الفقػػػو الدسػػػتورم كاإلدارم إذل إٞػػػاد أسػػػلوب 

 لقػػػػانوفابسػػػػي  يف توزيػػػػع االختصػػػػاص بػػػػني املػػػػالني مػػػػن خػػػػبلؿ وديػػػػد آوضػػػػوعات الػػػػيت يشػػػػرع فيهػػػػا 
 كالتنظيم، ككاف ذل  كفب نظريتني إحداٝا تقليدية كاألخرل حديثة.

، األكذل كبلسػػيكية اثنػػنييتنػػازع فكػػرة توزيػػع االختصػػاص بػػني ٕػػارل البلئحػػة كالقػػانوف نظػػريتني 
تقليديػػػة يػػػتم فيهػػػا حصػػػر اختصػػػاص السػػػلطة التنفيذيػػػة ٘ثلػػػة يف آراسػػػيم الرئاسػػػية نهمػػػة التنفيػػػذ فقػػػ ، 

اإلرادة  عػػػنة التشػػػريعية ٗتلػػػ  املػػػاالت لتنظيمهػػػا بواسػػطة القػػػانوف الػػػذم يعػػػ  افواضػػػا كيطلػػب للسػػػلط
التنظػيم كفػب  يصػبح كبالتػارل، كذل  تطبيقا ٓبدأ الفصػل بػني السػلطات نفهومػو الضػيب، 3مةؤلالعامة ل

 .  4ىذه النظرية تابعا للقانوف غري مستقل عنو، باعتباره يصدر تنفيذا للقانوف ليس إال
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لنظريػػة الثانيػػة حديثػػة، كىػػي تقػػـو علػػى أسػػاس االسػػتقبلؿ كاالنفصػػاؿ كالتػػوازم بػػني القػػانوف كا
كالتنظػػػيم آسػػػتقل، باعتبػػػاره عمػػػبل قانونيػػػا يصػػػدر لتنظػػػيم ٕػػػاالت موزايػػػة لتلػػػ  الػػػيت يعاِهػػػا القػػػانوف، 

ػذا باعتبار انفصاؿ التنظيم آستقل الصػادر عػن رئػيس اِمهوريػة عػن ذلػ  آتعلػب بتنفيػذ القػو  انني، ٔك
فقد انقسمت املاالت آعاِة الحتياجات األفػراد اليوميػة إذل قسػمني، أحػدٝا ٠ػت  بػو ال ٓػاف عػ  
القػانوف، كىػػو ٖػػدد نجػاالت معينػػة تعيينػػا كاضػحا، كفػػب مسػػمى االختصػاص احملجػػوز لل ٓػػاف، كالثػػاشل 

سػػائل تػوازم تلػػ  آقػػررة للقػػانوف، ٠ػت  بػػو رئػػيس اِمهوريػة ال يتعلػػب بتنفيػػذ القػػانوف، بػل يشػػرع يف م
كلكنهػػا ليسػػت ضػػمن نطػػاؽ مػػا ىػػو ٖجػػوز لل ٓػػاف، غػػري أهنػػا يف كافػػة األحػػواؿ وتػػل مرتبػػة دنيػػا عػػن 

الصػػدد يقػػوؿ األسػػتاذ  كيف ىػػذا، بػػالرغم مػػن كوهنػػا موازيػػة لػػو، 1القػػانوف ضػػمن ىػػـر تػػدرج قػػوة القػػوانني
اّػديا عػػن ُػو مطلػب للقػػانوف علػى التنظػػيم  13: "إنػو دل يعػػد مػن آمكػػن بعػد دسػتور سػػنة  فػالين

"البلئحػػة"، كحقيقػػة القػػوؿ ىػػي أف كػػبل مػػػن القػػانوف كالتنظػػيم "البلئحػػة" أصػػبحا سػػيدين يف ٕاليهمػػػا 
احملػػدد ٔمػػا يف الدسػػتور، كمػػع ذلػػ  فػػإف ُػػو القػػانوف علػػى التنظػػيم، يبقػػى قائمػػا كمػػا كػػاف يف آاضػػي 

لمسػػائل الػػيت ال ٞػػوز تنظيمهػػا إال بقػػانوف كالػػيت تركػػت ّمايػػة بالنسػػبة للتنظيمػػات التنفيذيػػة، كبالنسػػبة ل
 .2القانوف كحده دكف غريه من التصرفات القانونية

األثػر السػابب البػالل يف تبػين ىػذا األسػلوب، باعتبػار تراجػع  6413ككاف لدستور فرنسػا لسػنة 
مكانػػة رئػػيس  تعػػزز دكر ال ٓػاف كعجػػزه عػػن مواجهػة اّػػركب كاألزمػػات مػػن جهػة، كمػػن جهػػة ثانيػػة إثػر

اِمهورية الذم صار ينتخب عن طريب االقواع العاـ آباشر، كىو ما جعل لػرئيس اِمهوريػة الشػرعية 
رسػػػى قاعػػػدة أالبػػػد مػػػن التمويػػػو أف ىػػػذا الدسػػػتور ، غػػػري انػػػو 3الشػػػعبية الػػػيت كػػػاف ٟوزىػػػا ال ٓػػػاف سػػػابقا

                                                                 

 .13، ص مرجع ساب ، مهارصحراكم  - 1
 .13، ص المرجع نفسو - 2
 .41-32، ص ص مرجع ساب بن دحو نورالدين،  - 3
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، كيتبػ  آؤسػس الدسػتورم اِزائػرم 1كؿلة التنظيم بني رئيس اِمهوريػة كالػوزير األ مفادىا تقاسم مس
 آعدؿ كآتمم. 6441من دستور  611، 616، 611ىذه النظرية من خبلؿ مقتضيات آواد 

هػػدر اإلشػػارة أخػػريا أف أسػػلوب وديػػد ٕػػاالت تػػدخل التشػػريع يف الدسػػتور اِزائػػرم يسػػتدعي 
يف تنػػػازع االختصػػػاص بػػػني  يف الكثػػػري مػػػن األحػػػواؿ تػػػدخل امللػػػس الدسػػػتورم للوقػػػوؼ علػػػى الفصػػػل

العبػػارات الفضفاضػػة الػػيت وتمػػل  بعػػضاملػػالني، خاصػػة عنػػدما نػػرل وديػػد ٕػػاؿ تػػدخل ال ٓػػاف كفػػب 
االتسػػاع كالتضػػييب مػػن ىػػذا املػػاؿ، ليتحمػػل يف األخػػري امللػػس الدسػػتورم مسػػؤكلية وديػػد ىػػذا املػػاؿ، 

 616، 611ٓقػػررة يف آػػػادتني بتلػػ  ا يكتفػػيكالػػذم يتوجػػب عليػػو فحػػ  ٌيػػع مػػػواد الدسػػتور كال 
حا ٟدد ٕاؿ القانوف، إذ يبلح  يف كثري من آواد األخرل تنظيم بعض آسػائل بالقػانوف أكالقػانوف 

 العضوين فهي بذل  ال تدخل يف ٕاؿ التنظيم آستقل. 

 اليا: الحماية القانونية للمراسيم الرئاسيةم

دميع  2برئيس اِمهورية، ٘ا ٞعلها سلطة شخصية بداية تعت  آراسيم الرئاسية سلطة لصيقة
، كىػػػي سػػػلطة قائمػػػة بػػػذااا كأصػػػيلة كغػػػري 3آقػػػاييس، ال ١كػػػن لصػػػاحبها تفويضػػػها أك التنػػػازؿ عليهػػػا

لل ٓػػػاف عػػػ  القػػػانوف، أم  احملجػػػوزمشػػػركطة، كىػػػي تشػػػرع يف املػػػاالت الػػػيت ال تػػػدخل ضػػػمن النطػػػاؽ 
الدسػػتور، فتتسػػع دائراػػا اتسػػاعا كبػػريا جػػدا ذلػػ  أهنػػا تصػػري آسػػكوت عنهػػا تنظيمػػا بواسػػطة قػػانوف يف 

غري ٖصورة نكاف أك زماف إال بالتحديد آقرر يف الدستور للقػانوف، كذلػ  يف ٗتلػ  املػاالت، فهػي 
 .4يف هناية آطاؼ قوانني بآع  آادم

                                                                 

، 66 ع، ٕلة العلـو القانونية كاالجتماعيػة، تطور مكانة المراسيم الرئاسية في النظاـ الدستورم الجزائرمّوؿ دراجي،  - 1
 .162، ص 2163جامعة اِلفة، اِزائر، 

، ماالختصػاص التنظيمػي بػين المبػدأ كاالسػتيناء فػي مجػاؿ الضػبط االقتصػادعبد الكرصل،  اٍد ، بن رمضاف بن مسعود - 2
 .641، ص رجع ساببم
 .124، ص مرجع سابب ،الجزائرممبدا تدرج المعايير القانونية في التشريع ، أحسنرا ي  - 3
 .44، ص مرجع ساب ، هارمصحراكم  - 4
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تفػوؽ مسػالة  لهػاٞعإف اختصاص التنظيم آستقل نجاالت موازية للمجػاالت آقػررة للقػانوف 
التنظيم الذم يظل تابعا يف اّقيقة إذل التشريع، إذف، فآراسػيم التنظيميػة آسػتقلة ىػي سػلطة إنشػائية 
١كن لرئيس اِمهورية من خبلٔا إنشاء قواعد قانونية مستقلة تعػاجل موضػوعا مػن املػاالت آقػررة لػو، 

القػػػػػػوانني  دسػػػػػػتوريةئػػػػػػرم بالرقابػػػػػػة علػػػػػػى كيسػػػػػػاىم يف ىػػػػػػذه الرؤيػػػػػػة اختصػػػػػػاص امللػػػػػػس الدسػػػػػػتورم اِزا
 . 1كالتنظيمات، ٘ا ٞعلهما يف كفة متوازية وقيقا

، كالتشػػريع آػػزاحم العضػػومكعلػػى عكػػس التشػػريع بشػػقيو األصػػلي آتمثػػل يف القػػانوف كالقػػانوف 
ائػر، آتمثل يف األكامر التشريعية، يكتن  الكثري من الغموض إجراءات إصدار آرسػـو الرئاسػي يف اِز 

 ككيفية وضريىا، كآجاؿ مراحل إصدارىا، كالرقابة آطبقة عليها.

إذف، فالنسػػبة إلجػػراءات وضػػري آراسػػيم الرئاسػػية فػػبل يظهػػر أم إطػػار قػػانوشل كاضػػح كمسػػتقل 
مػػن الدسػػتور، باعتبػػار أف رئػػيس اِمهوريػػة  46مػػن آػػادة  1 الفقػػرةيبػػني ىػػذه آسػػ لة، فنصػػت عليهػػا 

من الدستور، باعتبارىا ودد ٕاؿ إصدارىا، غري انػو 611سية، كنصت عليها آادة يوقع آراسيم الرئا
بػػاالطبلع علػػى موقػػع األمانػػة العامػػة للحكومػػة يظهػػر أهنػػا تلعػػب دكرا ٖوريػػا يف إعػػداد مشػػاريع آراسػػيم 

الػذم ٟػدد  642-16باعتبارىا صارت تابعة لرئاسة اِمهورية، حيا ينظمها آرسػـو الرئاسػي رقػم 
، كذل  باالعتبار أف األمانة العامػة للحكومػة أصػبحت 2بلحيات مصاحل رئاسة اِمهورية كتنظيمهاص

جهػػػازا مػػػن أجهػػػزة رئاسػػػة اِمهوريػػػة، يكلػػػ  بتنسػػػيب النشػػػاط اّكػػػومي كتعمػػػل علػػػى إعػػػداد ٗتلػػػ  
بالقطػاع، ، كفب ٌلة من آراحل اليت يظهر أيضا فيها دكر الوزير آعين 3النصوص التشريعية كالتنظيمية

                                                                 

 لعلػػـوكا، ٕلػػة اّقػػوؽ موقػػع الالئحػػة فػػي النظػػاـ القػػانوني الجزائػػرم بػػين سػػلطة التشػػريع كسػػلطة التنظػػيمّػػوؿ دراجػػي،  - 1
 .111، ، ص 2164، العدد األكؿ، 66امللد  ،ة، جامعة اِلفةاإلنساني

، 11 ع، ، ج ر ج ج الػػػذم يحػػػدد صػػػالحيات مصػػػالط رئاسػػػة الجمهوريػػػة كتنظيمهػػػا 642-16مرسػػػـو رئاسػػػي رقػػػم  - 2
 .2116يوليو21ة يف صادر ال
 .161، ص ، مرجع ساببتطور مكانة المراسيم الرئاسية في النظاـ الدستورم الجزائرمّوؿ دراجي،  - 3
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لينتهي األمر بالن  على مستول األمانة العامة للحكومة ألجل التدقيب يف الصياغة كالت كد من ٌيع 
 .1الضواب  كالتوقيعات كآبلحظات البلزمة لذل 

يػة كفػب إجػراءات اإلصػدار  إذف يوقع رئيس اِمهورية آراسيم الرئاسػية، كتنشػر يف اِريػدة الُر
وص، كىي ال ىضع ألم نوع مػن أنػواع االستشػارة أك التقييػد غػري تلػ  آتعلقػة آقررة لغريىا من النص

باحواـ توزيع االختصاص بينها كبني القانوف، كاليت يف اّقيقة سيق  عليها امللس الدستورم الحقا، 
من الدستور أقػرت للمجلػس الدسػتورم الفصػل يف دسػتورية التنظيمػات بػرأم،  631باعتبار أف آادة 

رقابػػة اختياريػػة ىضػػع اليػػة اإلخطػػار عكػػس تلػػ  الوجوبيػػة آقػػررة للقػػوانني العضػػوية، بػػالرغم مػػن كىػػي 
 إمكانية معاِة ىذه آراسيم الرئاسية ٓواضيع خطرية نسبيا.

خر ىذا العنصػر أف آراسػيم الرئاسػية تعػ  يف اّقيقػة قػرارات إداريػة بتطبيػب آكهدر اإلشارة يف 
اإلدارم ٘ػثبل  القضػاء لرقابػةلػى جهػة إصػدارىا، فهػي كفػب ىػذا آنطلػب خاضػعة آعيار العضوم بناء ع

يف ٕلس الدكلة ما اتسمت بعدـ آشركعية سواء تعلب األمػر بػالظركؼ العاديػة أكغػري العاديػة، لكنهػا 
 .3٘ا يعفيها من ىذه الرقابة 2قد تصطدـ يف حاالت كثرية باّصانة آقررة ألعماؿ السيادة

 ياني: اختصاص الوزير األكؿ في كضع القواعد التنظيميةلفرع الا

آعػػدؿ كآػػتمم السػػلطة التنفيذيػػة بػػني قطبػػني أساسػػيني،  6441كزع الدسػػتور اِزائػػرم لسػػنة 
مػػػا رئػػػيس اِمهوريػػػة، كالثػػػاشل ىػػػو اّكومػػػة ٘ثلػػػة بػػػالوزير األكؿ، كبعػػػد التطػػػرؽ ٓقتضػػػيات السػػػلطة  أٔك

مػػن الدسػػتور يف فقراػػا  611صػػا لػػرئيس اِمهوريػػة، تضػػمنت آػػادة التنظيميػػة آسػػتقلة آقػػررة اختصا
الثانية تقرير اختصاص الػوزير األكؿ يف املػاؿ التنظيمػي آػرتب  بتطبيػب القػانوف، أم السػهر علػى تنفيػذ 

 القوانني كالتنظيمات، من خبلؿ التوقيع على آراسيم التنفيذية، كىي الصبلحيات اليت أقراا

                                                                 

، متػػػػػػػػػػػػػػػػاح علػػػػػػػػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػػػػػػػػراب : 61511، 2164أكت23موقػػػػػػػػػػػػػػػػع األمانػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػة للحكومػػػػػػػػػػػػػػػػة، تػػػػػػػػػػػػػػػػاري  االطػػػػػػػػػػػػػػػػبلع،  - 1
https://www.joradp.dz/HAR/Sgg.htm 
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 .1من الدستور اّارل 44آادة  من 1ك 2 فقرتني 

تذبػػذبا يف إقػػرار الثنائيػػة اّقيقيػػة يف  6441لقػػد شػػهد النظػػاـ الدسػػتورم اِزائػػرم يف دسػػتور 
ػػػػا يتعلػػػػب بػػػػاالختبلؿ يف ٘ارسػػػػة  السػػػػلطة التنفيذيػػػػة، ٘ػػػػا أنػػػػت  ٌلػػػػة مػػػػن النقػػػػاط الواجبػػػػة التحقيػػػػب، أٔك

للػػػػوزير األكؿ يف ذلػػػػ ، أك مشػػػػاركة رئػػػػيس  صػػػػبلحية إصػػػػدار اللػػػػوائح التنفيذيػػػػة، بػػػػني اسػػػػتقبلبية تامػػػػة
كثريا مػاينت    -آعتمد افواضا يف ىذه آرحلة-اِمهورية يف ىذه آس لة، كما أف النظاـ شبو الرئاسي 

التنفيذيػة ١كػن  فالسػلطة كأخريان قطيب السلطة التنفيذية، حاالت حدكث التنازع يف االختصاصات بني 
ناصػػػر السػػػلم اإلدارم، الػػػذين ٔػػػم صػػػبلحية إصػػػدار قػػػرارات إداريػػػة أف تتوسػػػع تركيبتهػػػا لتشػػػمل بػػػاقي ع

 تنظيمية ذات طبيعة تنفيذية.

 2111أكال: التطور الدستورم الختصاص إصدار المراسيم التنفيذية في دستور 

نػػػػو فئػػػػة مػػػػن القػػػػرارات اإلداريػػػػة العامػػػػة آتضػػػػمنة لؤلحكػػػػاـ اِزئيػػػػة  يعػػػػرؼ آرسػػػػـو التنفيػػػػذم ب
تػػوفري الشػػركط اإلداريػػة آوضػػوعية كاإلجرائيػػة الكفيلػػة بتطبيػػب القػػانوف بشػػكل سػػليم التفصػػيلية البلزمػػة ل

مػػا أهنػػا تػػرتب  ارتباطػػا مشػػركطا بصػػدكر القػػانوف 2كفعػػاؿ ، فهػػي تتسػػم كفػػب ىػػذا آنطلػػب خباصػػيتني أٔك
كالتنظػػػيم آسػػػتقل، فهػػػي ليسػػػت عمػػػػبل مسػػػتقبل قائمػػػا بذاتػػػو، بػػػل تابعػػػػا للتشػػػريع غػػػري منفصػػػل عنػػػػو، 

 التنفيذيػػػةة الثانيػػػة أف ٕأػػػا ٖػػػدد عكػػػس آراسػػػيم الرئاسػػػية، إذ ينحصػػػر ٕػػػاؿ تطبيػػػب آراسػػػيم كاْاصػػي
 .3التنظيمية على مضموف التشريع آقونة بو

، لكػن ثبلثػةمر آرسـو التنفيذم نراحػل  6441من خبلؿ مقتضيات صدكر كتعديل دستور 
كػػاف بيػد رئػيس اِمهوريػػة سػواء مػػن   6434 قبػل ذلػ  البػػد مػن التنويػػو أف تنفيػذ القػانوف قبػػل دسػتور

                                                                 
1
يمارس الوزير األكؿ، زيادة على السلطات التي تخولها إياه صراحة أحكاـ أخرل في »على اف:  44نصت آادة  - 

 .«يوقع المراسيم التنفيذية،... -1يسهر على تنفيذ القوانين كالتنظيمات، ....  -1الدستور، الصالحيات اآلتية:... 
  .64السابب ذكره، ص  المتضمن تعديل دستورم، 16-61انوف ق

 .11، ص 2166، رجع ساب ماس صونية، دح - 2
 .611، ص مرجع ساب دحيمن ٖمد الطاىر، أ  - 3
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، مػػن 6421آقػػررة يف دسػػتور  2، أك مػػن خػػبلؿ آراسػػيم6411يف دسػػتور  1خػػبلؿ مراسػػيم التطبيػػب
الػػذم شػػهد منصػػب رئػػيس اّكومػػة   6434، غػػري أف دسػػتور 3خػػبلؿ اضػػطبلعو بالسػػلطة التنظيميػػة

اّكومػة صػبلحية التوقيػع علػى  ، أيػن اقػر لػرئيس6433كقطب ثاف يف السلطة التنفيذية بعػد تعػديل 
آراسػػػيم التنفيذيػػػة ذات الطبيعػػػة التنظيميػػػة آقػػػررة تنفيػػػذا للقػػػانوف الصػػػادر عػػػن امللػػػس الشػػػعيب الػػػوطين 

 باعتبار أف صبلحية األكامر التشريعية كانت منعدمة يف ىذا الدستور.

ئػػيس ، شػػهد الػػن  األصػػلي ٔػػذا الدسػػتور اختصػػاص ر  2161م دسػػتور التعػػديل للبػػالرجوع 
اّكومة بتوقيع آراسيم التنفيذية التنظيمية باعتباره ٗتصا باملاؿ التنظيمي اْاص بتطبيب القانوف، ٘ػا 
يعين استقبلليتو الكاملة آفوضة يف ىذا املػاؿ دكف اِػوع فيػو لػرئيس اِمهوريػة، غػري انػو بتعػديل ىػذا 

 لػوزير األكؿ، كظػل كفػب نػ  آػادة، استبدلت تسػمية رئػيس اّكومػة نصػطلح ا2113الدستور سنة 
أف توقيعػػو للمراسػػيم  غػػريمكلفػػا بتطبيػػب القػػانوف،  6441،4قبػػل تعػػديل دسػػتور  621 ، آػػادة611

التنفيذيػػػة صػػػار مرتبطػػػا نوافقػػػة رئػػػيس اِمهوريػػػة، ضػػػمن توجػػػو جديػػػد لتقلػػػي  عديػػػد االختصاصػػػات 
رئيس اِمهوريػة باملػاؿ التنظيمػي  موكآنوطة بالوزير األكؿ يف ىذا التعديل، كيظهر من خبلؿ ذل  

بشػػكل كامػػل، آسػػتقل منػػو كآشػػتب، كيعػػزز بػػذل  ىيمنتػػو الكاملػػة علػػى ٗرجػػات السػػلطة التشػػريعية 
كمنهػػػا علػػػى النظػػػاـ السياسػػػي، سػػػواء مػػػن خػػػبلؿ تكييػػػ  التشػػػريع الصػػػادر عػػػن ال ٓػػػاف كفػػػب نصػػػوص 

إصػػدار تلػػ  آراسػػيم، ليجعػػل المتنػػاع عػػن تنفيذيػػة متوافقػػة يامػػا مػػع برنإػػو الشخصػػي، أك التػػ خر أك ا
الوزير األكؿ يف مواجهة أخرل مع ال ٓاف غري تل  الناهة عن آسؤكلية السياسية للحكومة، ٟػدد رئػيس 

 2161التعػػػديل الدسػػػتورم لسػػػنة كبصػػػدكر  اِمهوريػػػة فعليػػػا ٗطػػػ  عملهػػػا لتنفيػػػذ برنإػػػو السياسػػػي.

                                                                 

 .211، السابب ذكره، ص 6434آتعلب بدستور  21-11سـو رئاسي رقم مر من 36آادة  - 1
 .634مرجع سابب، ص  قانوني الجزائرم،مكانة الالئحة في النظاـ الّوؿ دراجي،  - 2
دستور  اصدار يتضمن  ،6421نػوفم   22آوافب لػ  6141ذم القعدة  11مؤرخ يف  42-21ألمر امن  666آادة  - 3

 .6162، ص 6421نوفم   21، الصادر يف 41، ج.ر.ج، ع 2111...سنة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
يتعلػػػ  ، 6441ديسػػػم   2آوافػػػب لػػػػ  6162رجػػػب  21مػػػؤرخ يف  113-41رسػػػـو رئاسػػػي رقػػػم ممػػػن  621/2آػػػادة  - 4

 .21، ص 6441ديسم   3، الصادر يف 21، ج.ر.ج، ع 2111باصدار نص تعديل الدستور، المصادؽ عليو ...سنة 
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قػػانوف مػػن خػػبلؿ آراسػػيم التنفيذيػػة دكف آوافقػػة آسػػبقة مػػن اسػػوجع الػػوزير األكؿ اختصاصػػو بتنفيػػذ ال
ٌلػة االختصاصػات األخػرل آسػوجعة مػن خػبلؿ ىػذا  مػنرئيس اِمهوريػة، كىػو االختصػاص آهػم 

، ليضػػطلع الػػوزير األكؿ نهمتػػو األصػػيلة يف تنفيػػذ القػػوانني كفػػب مػػا تعػػده اّكومػػة يف ٗطػػ  1التعػػديل
نػػت ىػػذه اف كإباستشػػارة األغلبيػػة ال ٓانيػػة ك   الػػوزير األكؿ صػػار مرتبطػػاعملهػػا، مػػع اإلشػػارة أف تعيػػني

كثر ٘ن كوهنا فعلية، باعتبار سلطة رئيس اِمهورية الكاملػة يف اإلبقػاء علػى نفػس أاالستشارة شكلية 
امللػػس نفسػػو  الػػوزير األكؿ بػػالرغم مػػن رفػػض ٗطػػ  عمػػل حكومتػػو أمػػاـ امللػػس الشػػعيب الػػوطين، ليجػػد

 . 2ذا ما   رفض ٗط  عمل اّكومة للمرة الثانيةإل الوجويب أماـ اّ

مػػا يتعلػػب  إف إصػػدار آراسػػيم التنفيذيػػة آرتبطػػة بالتشػػريع يتنازعػػو ىػػو ااخػػر اهػػاىني اثنػػني، أٔك
ة  بكفاية الن  الدستورم ك ساس إلصػدار ىػذه آراسػيم تنفيػذا للقػانوف، دكف اّاجػة إذل إحالػة صػٟر

ظر يف االعتبػار أف الدسػتور قػد قػػرر ىػذه السػلطة للػوزير األكؿ باعتبػاره مكلفػا بتطبيػػب مػن ال ٓػاف، بػالن
القانوف، كالثاشل يصػر علػى كجػوب الػن  الصػريح مػن القػانوف لئلحالػة علػى التنظػيم التنفيػذم، كيػدلل 

تتضػمنها القػوانني نناسػبة  على ذل  سكوت امللس الدستورم اِزائرم على عدد من اإلحػاالت الػيت
، بػػػالرغم مػػػن ااراء الفقهيػػػة الػػػيت تػػػتهم كثػػػرة 3رقابػػػة آطابقػػػة الػػػيت ١ارسػػػها عليهػػػا، كإثارتػػػو لػػػبعض منهػػػا

 .4اإلحاالت على التنظيم باهنا تشكل عدـ اختصاص سليب من ال ٓاف

 

 

                                                                 

 ، كرئاسة اجتماعات اّكومة.تضمن التعديل الدستورم اسوجاع الوزير األكؿ الختصاصي التوقيع على آراسيم التنفيذية - 1

 .64ص ص  الساب  دكره،، 2161ديل دستورم تعمن  41، 41، 41آواد  - 2
يتعلػػ  ، 2111يونيو سنػة  62آوافػب  6121ٌادل األكلػى عػاـ  61مؤرخ فػػي  11 –ـ د  –ر.ؽ.ع  – 16رأم رقم  - 3

 .2111يويول21يف  صادرال 16، ع، ج ر ج ج ئي  للدستػوربمراقبػة مطابقػة القانوف العضوم  المتعل  بالتنظيػم القضا
 معػػةجا، أطركحػػة دكتػػوراه يف القػػانوف العػػاـ، أحكػػاـ السػػلطة التنظيميػػة فػػي األنظمػػة الدسػػتورية المقارنػػةبػػن مسػػعود اٍػػد،  - 4

 .641، ص 2162تلمساف، اِزائر، 
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 انيا: تنازع االختصاص التنظيمي بين رئيس الجمهورية كالوزير األكؿم

 رئػػػيسيػػػة عضػػػوية ككظيفيػػػة يف السػػػلطة التنفيذيػػػة، ١ثلهػػػا يرتكػػػز النظػػػاـ شػػػبو الرئاسػػػي علػػػى ثنائ
اِمهورية كرئيس اّكومة، من خبلؿ يتع القطبني دملة من الصبلحيات كاالختصاصات اليت يارس 
افواضا باستقبللية تامػة بينهمػا، كإذ تعػرؼ ىػذه الػنظم يف أمثلتهػا الشػائعة اختصػاص رئػيس اِمهوريػة 

ما تعلب لغري ذل  من آسائل، فيعود التنظيم فيو لرئيس اّكومة، كىذا مػا نجارل اْارجية كالدفاع، ف
 . 21612، ككذل  النظاـ السياسي التونسي كفب دستور 1ىو معتمد يف النظاـ السياسي اِزائرم

أف التفرقة بني آراسيم التنظيمية آستقلة كآراسيم التنظيميػة التنفيذيػة يف  باكتيتيرل األستاذ 
ا ٠ضعاف لنفس النظاـ القانوشل، 3أصبحت ااف غري معموؿ هبا يف القانوف الدستورمفرنسا  ، باعتباٝر

ػػافكبلٝػػا يصػػدراف مػػن جهػػة تنفيذيػػة ذات طبيعػػة إداريػػة،  املػػاؿ التنظيمػػي للسػػلطة  ضػػمن يػػدخبلف ٝك
أمػػػا يف  التنفيذيػػػة، كدليػػػل ذلػػػ  أف كبلٝػػػا ٠ضػػػع لرقابػػػة ٕلػػػس الدكلػػػة يف النظػػػاـ الدسػػػتورم الفرنسػػػي،

النظػػاـ الدسػػتورم اِزائػػرم فهمػػا ٠تلفػػاف يف التػػدرج القػػانوشل، إذ يسػػمو آرسػػـو الرئاسػػي علػػى آرسػػـو 
التنفيػذم، ٘ػا يعػزز إمكانيػة التنػػازع بينهمػا تنظػيم بعػض آسػائل آرتبطػػة بتنفيػذ القػوانني، كتشػهد علػػى 

مة التنظيم آستقل، ليخػت  بػالتنظيم ذل  بعض التجارب العملية اليت هاكز فيها آرسـو الرئاسي مه
 التنفيذم، كمثاؿ ذل :

اْػػػاص باسػػػتخداـ اِػػػيا يف إطػػػار  2166-12-21آػػػؤرخ يف  41-66آرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػم  -
 2166-12-21آػؤرخ يف  16-66مكافحة اإلرىاب كالتخريب، كالذم صدر تنفيذا لؤلمػر رقػم 

 .4آتضمن رفع حالة الطوارئ

                                                                 

 .62، السابب ذكره، ص 1321م دستور تعديل من  46آادة  - 1
 .1321دستور تونس لسنة من  41، 41، 22وؿالفص - 2
 .116، مرجع سابب، ص ، موقع الالئحة في النظاـ القانوني الجزائرم بين سلطة التشريع كسلطة التنظيمّوؿ دراجي - 3
 .2166فيفرم21يف  صادرال،  62 ع ،ج ر  ج - 4
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احملػػػدد لصػػػبلحيات كزارة الشػػػؤكف  2112-66-21آػػػؤرخ يف  111-12ي رقػػػم آرسػػػـو الرئاسػػػ -
 ، بينما ٟدد الدستور لرئيس اّكومة مسالة توزيع الصبلحيات يف الوزارات.1اْارجية

لقػػد أكجػػد األسػػتاذ سػػعيد بوالشػػعري بعػػض الت يػػر لصػػدكر مراسػػيم رئاسػػية تنفيذيػػة يف املػػاالت 
الدسػتور يف  كػافف  إ، ك أسلفناـ الدستورية آباشرة لرئيس اِمهورية كما السابقة، باعتبارىا ترتب  بآها

ا ال اسػػػتثناء عنػػػو خبصػػػوص اختصػػػاص الػػػوزير األكؿ يف تنفيػػػذ القػػػوانني،  اّقيقػػػة يتضػػػمن حكمػػػا صػػػٟر
كليس رئيس اِمهورية، غػري أف األمػر دل يتوقػ  علػى ىػذه املػاالت فحسػب، بػل تعػداىا إذل ٕػاالت 

آيزانية، أين يتم توزيع أك وويل كنقل اعتمادات آيزانيات القطاعة بواسطة مراسػيم أخرل، مثل قانوف 
رئاسية يف كل مرة، كالعديد من املاالت أخرل اليت تثبت أيضا تنظيمها بواسطة ىذه آراسيم الرئاسية 

 .2ذات الطبيعة التنفيذية

يم الرئاسػػػػية ذات الطبيعػػػػة لقػػػػد أكجػػػػد أيضػػػػا الػػػػدكتور ّػػػػوؿ دراجػػػػي ت يػػػػرا اخػػػػر لصػػػػدكر آراسػػػػ
التنفيذية مكاف آراسيم التنفيذية، باعتبػار أف رئػيس اِمهوريػة ١كنػو اّلػوؿ ٖػل الػوزير األكؿ باعتبػاره 
مرؤكسػا لػػو، بػػل األمػر قػػد يكػػوف قانونيػػا دسػتوريا باعتبػػار أف الػػوزير األكؿ قبػل التعػػديل الدسػػتورم لسػػنة 

ة مػػػن رئػػػيس اِمهوريػػػةكػػػاف ال يوقػػػع آراسػػػيم التنفيذيػػػة إال  2161 ري أف التعػػػديل ، غػػػ3 نوافقػػػة صػػػٟر
قػر للػوزير األكؿ ىػذا االختصػاص منفػردا، ٘ػا يعػين كجػوب حصػر اختصػاص تنفيػذ أالدستورم آػذكور 

القػػػوانني بيػػػد الػػػوزير األكؿ، كيقػػػدـ آؤسػػػس الدسػػػتورم التونسػػػي حػػػبل دسػػػتوريا معقػػػوال إلمكانيػػػة تنػػػازع 
كمة الدستورية اليت تبا فيو يف كرئيس اّكومة من خبلؿ تدخل احملاالختصاص بني رئيس اِمهورية 

 .4حرص الطرفنيألطلب آقدـ أمامها من جل أقصاه أسبوع من تاري  رفع اأ
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ذ ٚػراؼ آراسػيم التنفيذيػة عػن مغزاىػا يف تنفيػإخػر ىػذا العنصػر إذل إمكانيػة أهدر اإلشػارة يف 
ا يعطػػػل فعليػػػا تطبيػػػب القػػػانوف، باعتبػػػار أف اّكومػػػة غػػػري نعدامػػػو، ٘ػػػإالقػػػوانني، أك تػػػ خر صػػػدكرىا، أك 

مقيػدة بػزمن ٖػػدد إلصػدار التنظػػيم التنفيػذم آقػػرر لتطبيػب ىػػذا القػانوف أك ذاؾ، خاصػػة عنػدما تكػػوف 
ة من القانوف لتنظيم مسػىناؾ إح كومػة مػن ، ٘ػا قػد يقػيم آسػؤكلية علػى ا1ّة ٖػددة بػذااا لالة صٟر

لغاء تل  آراسيم، أك تعويض الضرر آوجب لعدـ إصدارىا، باإلضافة إذل إ خبلؿ القضاء اإلدارم يف
 من الدستور اّارل. 631الرقابة الدستورية آفوضة على ىذه التنظيمات كفب أحكاـ آادة 

 اليا: التنظيم الصادر عن اإلدارة بدكف تكريس دستورمم

لطة التنظيميػػػػة لقطػػػػيب السػػػػلطة لقػػػػد سػػػػبب البيػػػػاف أف الدسػػػػتور اِزائػػػػرم يقػػػػرر اختصػػػػاص السػػػػ
التنفيذيػػػػة مػػػػن خػػػػبلؿ رئػػػػيس اِمهوريػػػػة بواسػػػػطة التنظػػػػيم آسػػػػتقل، كالػػػػوزير األكؿ مػػػػن خػػػػبلؿ التنظػػػػيم 
التنفيػػذم، كلكػػن بػػتفح  ٔػػـر تػػدرج القػػوانني تظهػػر لنػػا بعػػض العناصػػر األخػػرل الػػيت ومػػل ٌلػػة مػػن 

إلداريػػػػػػة التنظيميػػػػػػة، فيتعػػػػػػدل بػػػػػػذل  القواعػػػػػػد ذات الطبيعيػػػػػػة التنفيذيػػػػػػة التنظيميػػػػػػة، كىػػػػػػي القػػػػػػرارات ا
االختصػػاص التنظيمػػي املػػاؿ الدسػػتورم إذل املػػاؿ القػػانوشل، كذلػػ  ألجػػل ت ىيػػل جهػػات إداريػػة أخػػرل 

، لتظهػػػػػر مركنػػػػػة نطػػػػػاؽ االختصػػػػػاص التنظيمػػػػػي آنصػػػػػوص عليهػػػػػا يف 2ٓباشػػػػرة االختصػػػػػاص التنظيمػػػػػي
تنفيذيػػة كفػػب الدسػػتور ٖصػػورة بيػػد الػػوزير الدسػػتور، إذ مػػن آؤكػػد أف السػػلطة التنظيميػػة التطبيقيػػة أك ال

األكؿ، إال أف عدـ قدرتو على ذل ، نصت القوانني على جهات إدارية أخرل تتمتع هبػذه السػلطة يف 
 .3ٕاالت ٖددة، كما ىم اّاؿ بالنسبة للوزراء، الوالة، رؤساء املالس الشعبية البلدية

داريػػة تنقسػػم مػػن حيػػا مػػداىا إذل قػػرارات اداريػػة يف البدايػػة البػػد مػػن اإلشػػارة إذل أف القػػرارات اإل
فرديػػة ذاتيػػة ىاطػػب شخصػػا قانونيػػا معينػػا بذاتػػو أك حالػػة ٖػػددة بعينهػػا، مثػػل القػػرارات اإلداريػػة الت ديبيػػة، 
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ػػردة تنطبػػب علػػى حػػ الت متعػػددة اكقػػرارات إداريػػة تنظيميػػة أك الئحيػػة تتضػػمن قواعػػد موضػػوعية عامػػة ٕك
بتػػة قابلػػة للتطبيػػب كلمػػا تػػوفرت شػػركط تطبيقهػػا، كمػػن أمثلتهػػا اللػػوائح نشػػوؾ يف مضػػموهنا كىػػي تظػػل ثا
 .1اإلدارية التنظيمية نختل  أنواعها

 علػػػىكبػػالرجوع إذل الػػػوزراء، مبػػػدئيا ىػػػم ال يتمتعػػػوف بسػػػلطة تنظيميػػػة إال عنػػػدما يػػػن  القػػػانوف 
قررىػػػا لػػػو جػػػل كضػػػعو موضػػػع التطبيػػػب، ذلػػػ  أف الػػػوزير ال يتمتػػػع بسػػػلطة تنظيميػػػة أصػػػيلة أذلػػػ ، مػػػن 

ة مػن آشػرع يف قػانوف مػا، كذلػ  يف  الدستور، إٜا ١كنو إصدار قرار تنظيمػي بتفػويض أك إحالػة صػٟر
نو ١ل  من آعطيات ما ٞعلو أقدر على كضع تفاصػيل دقيقػة لتنفيػذ القػانوف، باإلضػافة إذل أاالعتبار 

فػػػب العمػػػومي الػػػذم يراسػػػو، دكف ذلػػػ  يتمتػػػع الػػػوزير بسػػػلطة إصػػػدار قػػػرارات إداريػػػة تنظيميػػػة لتنظػػػيم آر 
إحالػػػة مػػػن القػػػانوف، ذلػػػ  أف الػػػرئيس األعلػػػى يف اإلدارة الػػػيت يشػػػرؼ عليهػػػا كفػػػب مقتضػػػيات السياسػػػة 

 أقػػر، الػذم 6411سػػنة  جامػػاراّكوميػة، ىػذا مػػا يعػززه حكػػم ٕلػس الدكلػػة الفرنسػي خبصػػوص قػرار 
كثػػر مػػن أركرات العمػػل، بػػل ك ذل ، أك بسػػبب ضػػللػػوزير سػػلطة إصػػدار التنظػػيم اذا ُػػح لػػو القػػانوف بػػ

يف  عليػػػو الػػػن ذلػػػ  اعػػػوؼ امللػػػس الدسػػػتورم الفرنسػػػي للػػػوزراء هبػػػذا االختصػػػاص بػػػالرغم مػػػن عػػػدـ 
 .2الدستور

يف اِزائػػػر دل يظهػػػر يف أم دسػػػتور اختصػػػاص الػػػوزير بإصػػػدار التنظػػػيم التطبيقػػػي، كيف الدسػػػتور 
علػى سػري اإلدارة العموميػة، غػري أننػا ١كػن أف اّارل يعت  الوزير األكؿ مكلفا بتنفيذ القػوانني، كالسػهر 

نلمس دكر الوزراء بداية يف إصدار آراسيم التنظيمية بشقيها آستقل كالتنفيذم من خبلؿ اإلجػراءات 
الػػيت تسػػبب عمليػػة اإلصػػدار كفػػب الدارسػػات كآعطيػػات كااراء الػػيت يقػػدمها الػػوزير لتنظػػيم ٕػػاؿ معػػني 

كزراء  علػػى باإلحالػػةبعػػة للعمليػػة التشػػريعية نصػػطدـ بػػالكثري مػػن األحيػػاف ، مث نتا3أكتنفيػػذ قػػانوف ٖػػدد
القطاعات ٕتمعني أك فرادل لتنظيم مسائل معينة ين  عليها القػانوف، أك آرسػـو الرئاسػي، أكآرسػـو 
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التنفيػػػػذم يف بعػػػػض األحيػػػػاف، كلػػػػذل  فاألمانػػػػة العامػػػػة للحكومػػػػة ال تبػػػػادر إلصػػػػدار أم قػػػػرار كزارم 
ة كدقيقة من تشريع اعلى، ٘ا يثبت الت ىيل القانوشل للوزيرإالبوجود إح  .1الة صٟر

أمػػا خبصػػوص السػػلطات احملليػػة، ٘ثلػػة يف الػػوالة، كرؤسػػاء املػػالس الشػػعبية البلديػػة، فهػػم أيضػػا 
من ٕاؿ اختصاصهم، ر القرارات اإلدارية التنظيمية ض١ارسوف سلطة تنظيمية خاصة من خبلؿ إصدا

يتطلػب تنظيمػو إصػدار  عموميػان يعية دقيقة ككاضحة، أك  كم اهنم يرأسوف مرفقػا كنقتضى أحكاـ تشر 
الصػػػادرة لتنفيػػػذ مػػػداكالت  القػػػراراتقػػػرارات إداريػػػة تنظيميػػػة، ك١ارسػػػوف سػػػلطة تنظيميػػػة عامػػػة نقتضػػػى 

املػالس الشػػعبية احملليػػة، أك نوجػػب مهمػػتهم يف ٕػػاؿ الضػب  اإلدارم للحفػػاظ علػػى النظػػاـ العػػاـ علػػى 
 .  2ل الوحدات اليت يشغلوهنامستو 

فيسهر على تنفيػذ ، ١3ارس رئيس امللس الشعيب البلدية اختصاصو كفب ما يقرره قانوف البلدية
آداكالت باعتباره ٘ثبل للبلدية، كباعتباره ٘ثبل للدكلة، يسهر على احواـ كتطبيب القوانني كالتنظيمات 

لنظافػػػة العموميػػة، كىػػػو يصػػػدر يف سػػػبيل ذلػػػ  ٍلػػػة مػػػن يف البلديػػة، كيسػػػهر أيضػػػا النظػػػاـ كالسػػػكينة كا
القرارات اإلدارية التنظيمية، ككذل  األمر بالنسبة للوارل، الذم يعت  ٘ثبل للدكلػة علػى مسػتول الواليػة 
كمفوضا للحكومة، فهو يصدر قرارات إدارية تنظيميػة كفػب مػا يقػرره قػانوف الواليػة، سػواء تلػ  آتعلقػة 

 .4الضب  اإلدارم ٕاؿلس الشعيب الوالئي، كتل  آتعلقة باختصاصو يف بتنفيذ مداكالت امل

ة اإلداريػػػة تضػػمن اختصػػاص القاضػػػي نػػمػػن جهػػة أخػػرل كباالعتبػػػار أف قػػانوف اإلجػػراءات آدي
اإلدارم للنظػػر يف القػػػرارات اإلداريػػة الصػػػادرة عػػن الدكلػػػة، الواليػػة، البلديػػػة، آؤسسػػات العموميػػػة ذات 
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 .21، ص 2116ة ماجستري يف القانوف، جامعة اِزائر، ، مذكر مركنة نطاؽ السلطة التنظيمية في الجزائربن ٜلة صليحة،  -2
 .2166جواف11يف  الصادر 12 ع ،.رج.ج ،بالبلدية المتعل  61-66 رقم قانوف من 41 33 31 31 آواد - 3
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إدارية  قرارف ىذه اِهات تصدر أيضا كفب ىذا آنطلب إتطبيقا للمعيار العضوم، ف ،1ةالصبغة اإلداري
ذات طبيعيػػة تنظيميػػة قػػد تشػػكل أيضػػا صػػورة أخػػرل للتنظػػيم التطبيقػػي، بػػل قػػد تػػ ر اختصػػاص ىػػذه 

        اِهات نماسة ىذه السلطة أيضا.

 الضبط االقتصادم سلطاتلمطلب الياني: قبوؿ األساس التشريعي لالختصاص التنظيمي ا

يهػػدؼ إدمػػاج سػػلطات الضػػب  االقتصػػادم يف النظػػاـ القػػانوشل إذل ضػػب  املػػاؿ االقتصػػادم مػػن 
 آصػػػػاحلخػػػبلؿ التقليػػػػل مػػػن نزاعػػػػات آتعػػػػاملني االقتصػػػاديني ككضػػػػع قواعػػػد السػػػػوؽ كإقامػػػػة التػػػوزاف بػػػػني 

يكمػن الطػابع الػرئيس لعمليػة  آتناقضة، ٘ا ٞعػل تزكيػدىا بكػل الصػبلحيات البلزمػة أمػرا ال مفػر منػو، إذ
الضب  يف هميع تل  الصبلحيات بيد السلطة اإلدارية آعنية، كىػو مػا جعػل الفقػو القػانوشل ٟػاكؿ إٞػاد 
مكانػة ٔػػا ضػمن النسػػي  الدسػػتورم للمؤسسػات، باعتبارىػػا همػع عػػدد مػػن االختصاصػات الػػيت تنػػاط يف 

م يفػػوض عية، القضػػائية، كاالختصػػاص التنظيمػػي الػػذاّقيقػػة بسػػلطات الدكلػػة الػػثبلث، التنفيذيػػة، التشػػري
ينػػا للسػػلطة التنفيذيػػة كفػػب الت صػػيل النظػػرم لتوزيػػع االختصػػاص بػػني السػػلطات أمنهػػا ٘ارسػػتو يعػػود كمػػا ر 

 الثبلث.

بداية البد من اإلشارة أف مباشرة االختصػاص التنظيمػي مػن طػرؼ سػلطات الضػب  االقتصػادم 
ما غري مباشر يػتم كفػب ٕموعػة مػن االيػات الػيت يسػتعاف فيهػا هبػذه السػلطات  ١ر ع  طريقني اثنني، أٔك

 ألجل آساٝة يف إصدار التنظيم، كالثاشل مباشر، يت سس من خبلؿ إصدار ىذه السلطات للتنظيم.

إف مساٝة سلطات الضب  االقتصادم يف إصدار التنظيم تنبع من عػدة طػرؽ، سػواء مػن خػبلؿ 
ىذه السػلطات  لتميز، االقواح، التعليمات، كالتوصيات، كذل  بالنظر 2ياريةاالستشارة، الوجوبية كاالخت

، اليت توفر اّلوؿ آناسبة ٓشاكل القطاعات اليت تتوذل ضبطها، من خبلؿ التشػكيلة 3نيزة التخص 
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آتجانسػػة الػػيت يثلهػػا، ككػػذا سػػرعة تػػدخلها، كاسػػتقبلليتها يف ٘ارسػػة ىػػذه آهمػػة باعتبارىػػا ال ىضػػػع 
 .  1لسلطة الرئاسية اليت ييز ىيئات السلطة التنفيذيةل

يتنازع ت ير منح االختصاص التنظيمي آباشر لسلطات الضػب  االقتصػادم العديػد مػن ااراء 
االختصػػاص، مػػع  ٔػػذاكاّلػػوؿ، الػػيت وػػاكؿ إٞػػاد ٗػػارج قانونيػػة كأسػػانيد منطقيػػة ٓباشػػرة ىػػذه أيئػػات 

القاضػػػي بالفصػػػل بػػػني السػػػلطات، كاحػػػواـ توزيػػػع االختصػػػاص، الػػػذم  احملافظػػػة علػػػى آبػػػدأ الدسػػػتورم
يسػػػهر امللػػػس الدسػػػتورم يف كػػػل األحػػػواؿ للمحافظػػػة عليهمػػػا، لػػػذل  توجهػػػت األ ػػػاث كالنظريػػػات 

التنظيمي، كىو مػا سػنراه يف  باملاؿالفقهية إلٞاد أساس موضوعي معني يؤيد اختصاص ىذه أيئات 
 . البد لنا من تفح  رأم القضاء يف ىذه آس لة ضمن الفرع الثاشلالفرع األكؿ من ىذا آطلب، مث

 لفرع األكؿ: الحلوؿ الفقهية إلسناد االختصاص التنظيمي لسلطات الضبط االقتصادما

يارس السلطة التنفيذية يف األصل اختصاص تنظيم ٌيع املاالت كفب ما ين  عليو القانوف، 
، كفػػب النظػػرة الكبلسػػيكية ٔػػذه العمليػػة، كبػػالرغم مػػن اإلرادة آتجهػػة نػػا فيهػػا املػػاؿ االقتصػػادم كآػػارل

النسػػػحاب الدكلػػػة مػػػػن ىػػػذا املػػػػاؿ، كإعطػػػاء ىػػػػذه الصػػػبلحية لسػػػػلطات الضػػػب  االقتصػػػػادم، إال أف 
السلطة التنفيذية مازالت وتف  نمارسة السلطة التنظيمية يف بعض املاالت االقتصادية، سواء بصػورة 

 .2الضب  االقتصادم، أك بصورة انفرادية تامةمشوكة مع سلطات 

يارس السلطة التنفيذية االختصاص التنفيذم يف ٕاالت االقتصادية نشاركة سػلطات الضػب  
االقتصػػادم مػػن خػػبلؿ ٕمػػوع االيػػات آػػذكورة سػػابقا كفػػب مسػػاٝة ىػػذه األخػػرية يف املػػاؿ التنظيمػػي، 

، الكهربػػػاء كالغػػػاز، آنافسػػػةمػػػات، كآقػػػررة يف ٕػػػاالت كىػػػي االستشػػػارة، االقػػػواح، التوصػػػيات، كالتعلي
 ...3ال يد كآواصبلت، الت مينات

                                                                 

 .21رضواشل نسيمة، مرجع سابب، ص  - 1
 .12، ص مرجع ساب دحاس صونية،  - 2
، االختصػاص التنظيمػي بػين المبػدأ كاالسػتيناء فػي مجػاؿ الضػبط االقتصػػادمبػن مسػعود اٍػد، بػن رمضػاف عبػد الكػرصل،  - 3

 .644، ص  مرجع سابب



 التنظيمية القواعد كضع في االقتصادم الضبط سلطات الختصاص المفاىيمي اإلطارالباب األكؿ: 

231 

 

أمػػػا خبصػػػوص املػػػاالت الػػػيت مازالػػػت ىضػػػع فيهػػػا السػػػلطة التنظيميػػػة للسػػػلطة التنفيذيػػػة حصػػػرا 
ن ، كمػكالقػرضفتكوف ع  إجراء القراءة الثانية مػن طػرؼ كزيػر آاليػة لؤلنظمػة الػواردة مػن ٕلػس النقػد 
، باإلضػافة إذل 1خبلؿ إجراء آوافقة على األنظمة الصادرة من ِنػة تنظػيم عمليػات البورصػة كمراقبتهػا

 دكر الوزير يف تنظيم القطاع الذم ١ثلو ما دل تنش  سلطة إدارية مستقلة لتنظيمو.

التنظيمػػػػػػي لسػػػػػػلطات الضػػػػػػػب   االختصػػػػػػػاصبػػػػػػالعودة إذل اّلػػػػػػوؿ الفقهيػػػػػػة الػػػػػػػيت تػػػػػػ ر قبػػػػػػوؿ 
مػا يعتمػد علػى فكػرة التفػويض، كالثػاشل يعتمػد  االقتصادم، فالغالب أهنا تنقسم إذل اهػاىني اثنػني، أٔك

ما بالدراسة تباعا.  على فكرة االختصاص، ستنأك

الضػػػبط االقتصػػػادم فػػػي كضػػػع  سػػػلطاتكال: فكػػػرة تفػػػويض االختصػػػاص ك:سػػػاس الختصػػػاص أ
 القواعد التنظيمية

 مػػػػػن جػػػػػزءل احملػػػػػدد قانونػػػػػا نمارسػػػػػة يعػػػػػين التفػػػػػويض أف يعهػػػػػد صػػػػػاحب االختصػػػػػاص األصػػػػػي
، إذ البػػد أف 2صػبلحياتو إذل شػخ  أك ىيئػة أخػػرل، ضػمن مػا يسػمح بػػو القػانوف، كيف مسػ لة ٖػددة

إلٙػاز  يسػتخدـ، كىػو أسػلوب 3يكوف التفويض جزئيا، كيكوف التفويض تشريعيا كما قػد يكػوف إداريػا
يعػػػود  ع عمليػػػة الضػػػب  االقتصػػػادم، إذاألعمػػػاؿ اإلداريػػػة بسػػػرعة ككفػػػاءة عاليػػػة، لػػػذل  فهػػػو يػػػتبلءـ مػػػ

للهيئػػات اإلداريػػة آسػػتقلة كفػػب ىػػذا األسػػلوب اختصػػاص إصػػدار األنظمػػة الػػيت يعػػود االختصػػاص فيهػػا 
 .4ت صيبل للوزير األكؿ

يػػػ ر األسػػػتاذ رشػػػيد زكا١يػػػة مسػػػ لة االختصػػػاص التنظيمػػػي لسػػػلطات الضػػػب  االقتصػػػادم مػػػن 
ف كانت الىضع إتبعيتها للسلطة التنفيذية حا ك  باعتبارخبلؿ تفويضها من طرؼ السلطة التنفيذية، 
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ال يتعػارض ت ىيلهػا لػو مػع  تقنيان ، كال الوصاية، كبالتارل فهي يارس اختصاصا تنظيميا الرئاسيةللسلطة 
الدستور، مثل ذل  آقرر مللس النقد كالقرض مثبل، فكل القواعد التطبيقية للقانوف يصػدرىا امللػس، 

سػػػلطة التنفيذيػػػة ىػػػذا االختصػػػاص عػػػن طريػػػب التفػػػويض كمػػػا ىػػػو اّػػػاؿ للػػػوزراء الػػػذم الػػػذم منحتػػػو ال
 . 1يفوضوف من قبل الوزير األكؿ لتنظيم آسائل القطاعية اليت ١ثلوهنا

يقػػرر القػػانوف اإلدارم صػػحة التفػػويض بتػػوفر شػػريطني اثنػػني، األكؿ يتعلػػب بوجػػود نػػ  صػػريح 
يقػػرر الػػن  الػػذم يبػػيح التفػػويض مػػن مرتبػػة الػػن  الػػذم يبػػيح التفػػويض، كالشػػرط الثػػاشل ىػػو أف يكػػوف 

علػػى درجػػة منػػو، لكننػػا بػػتفح  النصػػوص الدسػػتور ال نعثػػر علػػى أم أاختصاصػػات اِهػػة األصػػيلة أك 
تصػادم لسػلطات الضػب  حكم صريح ١كػن الػوزير األكؿ مػن تفػويض اختصاصػو يف تنظػيم املػاؿ االق

ف اختصػػػاص ىػػػذه أيئػػػات بػػػالتنظيم  يػػػرل بػػػ طػػػةعبػػػد الهػػػادم بػػػن زيف كػػػاف األسػػػتاذ إاالقتصػػػادم، ك 
، لكػػن ىػػذا الطػرح قػػد يصػػطدـ أيضػػا 2اليتعػارض مػػع الدسػػتور باعتبارىػا تعمػػل ّسػػاب الدكلػػة كباُهػا

يػػػػؤثر علػػػػى  ٘ػػػػابإمكانيػػػػة أف تكػػػػوف الدكلػػػػة يف طػػػػرؼ نػػػػزاع وكػػػػم فيػػػػو سػػػػلطات الضػػػػب  االقتصػػػػادم، 
 استقبلليتها يف ٘ارستها الضبطية هبذه الصورة.

صػػوص التفػػويض التشػػريعي فػػريل أنصػػاره أف ال ٓػػاف كمػػن خػػبلؿ إصػػداره للقػػانوف الػػذم أمػػا خب
ينشػػػ  سػػػلطات الضػػػب  االقتصػػػادم يكػػػوف قػػػد قػػػاـ بتفػػػويض االختصػػػاص التنظيمػػػي ٔػػػذه السػػػلطات، 

، كيسػػتدؿ يف ذلػػ  3كبالتػػارل ىنػػاؾ ت ىيػػل مباشػػر مػػن آشػػرع ٔػػذه السػػلطات للقيػػاـ هبػػذا االختصػػاص
، الػػذم ٟػػدد ٕػػاالت اختصػػاص ال ٓػػاف بانػػو 611الدسػػتورم آقػػرر يف آػػادة  علػػى مػػا تضػػمنو الػػن 

 4.«..كالت:ميناتنظاـ إصدار النقود، كنظاـ البنوؾ كالقرض -14..». يشرع يف:
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 المجلػػػػس يخػػػػوؿ» انػػػػو:آعػػػػدؿ كآػػػػتمم  66-11مػػػػن األمػػػػر رقػػػػم  12مث يتقػػػػرر يف آػػػػادة 
علقػة بمػا يػػ:تي: ... يمػارس المجلػس سػػلطاتو، صػالحيات بصػفتو سػػلطة نقديػة فػي الميػػادين المت

، ٘ا يعين أف ال ٓاف قد أىل امللس للقياـ بآهمة اليت  1«...في إطار ىذا األمر، عن طري  األنظمة
 كل  هبا بداية كىي كضع األنظمة، أك فوضو للقياـ هبا.

شػرع اختصػاص كضػع ككذل  األمر بالنسبة للعديد من أيئات اإلدارية آستقلة اليت منحها آ
قواعػػػد قانونيػػػة تنظيميػػػة للقطػػػاع الػػػذم تنظمػػػو، بينمػػػا يف األسػػػاس انػػػو ىػػػو مكلػػػ  للقيػػػاـ هبػػػا، غػػػري أف 
مصطلح تفويض ال ٓاف قد ٞرنا إذل اّديا حوؿ قانوف التفويض، الذم تن  عليو بعض الدساتري، 

ئيس اِمهورية تفويض إصػدار ، أين ١كن أف ١نح امللس الوطين لر 6411كمنها دستور اِزائر لسنة 
مللػس نػواب الشػػعب  ١كػػن، إذ 2161، كػػذل  الدسػتور التونسػي لسػنة 2تػدابري ذات صػبغة تشػريعية

 . 3التفويض لرئيس اّكومة إصدار مراسيم تدخل يف ٕاؿ القانوف

إذف، فبػػالرغم أف ال ٓػػاف يقػػر لػػبعض أيئػػات اإلداريػػة آسػػتقلة مسػػ لة تنظػػيم بعػػض القطاعػػات 
، باعتبػار 4جب ما تتضمنو القوانني آنش ة ٔػا، إال فكػرة التفػويض التشػريعي لقيػت بعػض االعػواضنو 

أهنػػا تػػرتب  بتفػػويض للسػػلطة التنفيذيػػة إلصػػدار التشػػريعات يف مػػدد كحػػاالت معينػػة، كاف ال ٓػػاف ١كنػػو 
اختصػػػاص  اإلحالػػػة للتنظػػػيم مسػػػالة تنظػػػيم تلػػػ  القطاعػػػات باعتبػػػار أف تطبيػػػب القػػػانوف ينػػػدرج ضػػػمن

 آراسيم التنفيذية عموما. 

مػػن خػػبلؿ مػػا تقػػدـ، يظهػػر عػػدـ االقتنػػاع كثػػريا بفكػػرة التفػػويض بصػػورتيو التنفيػػذم كالتشػػريعي  
ك سػاس ٓػػنح االختصػػاص التنظيمػي لسػػلطات الضػػب  االقتصػادم يف اِزائػػر، مػػا يوجػب البحػػا عػػن 

 فكرة أخرل ٔذا األساس. 
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الضػبط االقتصػادم فػي كضػع  سػلطاتسػاس الختصػاص انيا: فكرة التنػازؿ عػن االختصػاص ك:م
 القواعد التنظيمية

يع  مصطلح التنازؿ عن إسناد اختصاص التنظيم كلية لسلطات الضب  االقتصادم، من قبل 
السػػلطة التنفيذيػػة، باعتبػػار أف مسػػ لة التنظػػيم مقػػررة للػػوزير األكؿ كفػػب مػػا يػػن  عليػػو الدسػػتور، كذلػػ  

لػػة يف املػػاؿ االقتصػػادم، كعػػدـ التػػدخل آباشػػر يف ىػػذا املػػاؿ، كقػػد كفػػب متطلبػػات تقلػػي  دكر الدك 
اليشػػكل اختصػػاص السػػلطة التنظيميػػة إشػػكاال كبػػريا إذا كانػػت األنظمػػة الصػػادرة عػػن بعػػض سػػلطات 

، لكن األمر غري ذل  عندما يتعلب نجلس النقد كالقرض، الػذم ٟػوز 1الضب  ذات طبيعة تقنية  ثة
توذل من خبلٔا إصدار األنظمة اْاصة نجاؿ األمػواؿ، كلػو السػلطة الكاملػة سلطة تنظيمية حقيقية، ي

إال إجػػػراء القػػػراءة الثانيػػػة، أك الطعػػػن  ١لػػػ يف إصػػػدارىا، دكف الرجػػػوع ٓصػػػادقة كزيػػػر آاليػػػة، الػػػذم ال 
 .2باإلبطاؿ أماـ ٕلس الدكلة يف ذل  النظاـ

ػػػا ينسػػػب التنػػػازؿ يف اّقيقػػػة يتنػػػازع أيضػػػا فكػػػرة التنػػػازؿ عػػػن االختصػػػاص اه اىػػػاف اثنػػػاف، أٔك
للسػلطة التنفيذيػة، كااخػر يقػرره للسػلطة التشػريعية، كيػرل االهػاه األكؿ أف انسػحب الدكلػة مػن املػاؿ 
االقتصػػادم يتطلػػب شػػغل الفػػراغ الػػذم شػػكلو ذلػػ  االنسػػحاب، ٘ػػا يعػػين السػػلطات اإلداريػػة آسػػتقلة 

ىػذه السػلطة  يقػراملػاالت، باعتبػار أف الدسػتور ال  قد استخلفت السلطة التنفيذية يف تنظيم ٌلة مػن
١كػن ت يػػر  ظػػل إصػدار ٕلػػس النقػد كالقػػرض ألنظمتػو بكػػل اسػتقبللية، فػػبل إال للػوزير األكؿ، لكػن يف

، غػري أف ىػذا االهػاه 3االختصاص التنظيمي لسلطات الضب  االقتصادم إال مػن خػبلؿ فكػرة التنػازؿ
لطة التنفيذية يف ٕاؿ تنظيم املاؿ آارل كالبنكػي الػذم ٠ػت  بػو لقي انتقادا كاسعا بسبب تدخل الس

 .4ٕلس النقد كالقرض، من خبلؿ إجراء القراءة الثانية
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إذل فكػرة  يستندأما االهاه الثاشل، الذم يرل أف التنازؿ يكوف من قبل السلطة التشريعية، فهو 
تشػريعات بػآفهـو آوضػوعي، بػل  عػنة يندىا أف األنظمة اليت يصدر ٕلس النقد كالقرض ىػي عبػار فم

، بينمػػػا 1ىنػػػاؾ مػػػن األسػػػاتذة مػػػن يػػػرل اغتصػػػاب ٕلػػػس النقػػػد كالقػػػرض ٔػػػذا االختصػػػاص مػػػن ال ٓػػػاف
اليبلحػػػػ  يف اّقيقػػػػة انػػػػو اغتصػػػػاب بقػػػػدر مػػػػا ىػػػػو تنػػػػازؿ إرادم مػػػػن ال ٓػػػػاف للمجلػػػػس للقيػػػػاـ هبػػػػذا 

لعمػل التشػريعي ال ١كػن الطعػن فيػو أمػاـ االختصاص، غري أف ىذا االهاه أيضا تلقػى نقػدا مفػاده أف ا
 القضاء اإلدارم، ٘ا ٞعل األنظمة الصادرة عن ٕلس النقد القرض تكتسي الطابع اإلدارم البحا.

يف ٖاكلػػة أخػػرل لت يػػر ٘ارسػػة الختصػػاص التنظيمػػي مػػن طػػرؼ سػػلطات الضػػب  االقتصػػادم 
ات اإلداريػػة آسػػتقلة يف سػػياؽ الػػدكر ظهػػر اهػػاه اخػػر يػػرل أف مهمػػة الضػػب  االقتصػػادم آوكلػػة للهيئػػ

ا آهمة الضبطية، سواء تل   الضبطي اِديد للدكلة البد أف تتمتع دملة من االختصاصات اليت ىٔو
، كىذه أيئات تشكل نوعا كحيدا من أيئات كفب 2آتعلقة بالتنظيم أك العقاب أك التحكيم أك غريىا

مػن أف تتمتػع باّريػة الكاملػة يف إصػدار القػرارات باسػتقبللية عػن ما يراه األستاذ بلميهػوب، كالبػد ٔػا 
السػػلطة التنفيذيػػة، ألجػػل تنظػػيم املػػاالت االقتصػػادية بشػػكل دقيػػب كعلػػى مسػػافة متسػػاكية مػػن ٌيػػع 
آتعػػاملني اْػػواص كالعمػػوميني، كقػػػد القػػت ىػػذه الفكػػػرة ركاجػػا نسػػبيا غػػري انػػػو البػػد يف هنايػػة آطػػػاؼ 

 .3الدستور يقررهالتنظيم يبقى منوطا بالسلطة التنفيذية كفب ما االعواؼ أف اختصاص 

 بعػػػػدـإف قبػػػػوؿ فكػػػػرة االختصػػػػاص التنظيمػػػػي لسػػػػلطات الضػػػػب  االقتصػػػػادم تظػػػػل مصػػػػطدمة 
الدستورية ضمن النظػرة العامػة ٔػذه آسػ لة، باعتبػار انػو اختصػاص أصػيل للسػلطة التنفيذيػة، أك للػوزير 

ـ إدراج األنظمػػة الصػػادرة ضػػمن أػػـر القػػانوشل النػػات  عػػن فكػػرة األكؿ حصػػرا، كيعػػزز ىػػذا االهػػاه عػػد
سػػها القػػانوف األساسػػي يف أواعػػد القانونيػػة يف الدكلػػة يشػػغل ر تػػدرج القػػوانني الػػيت تقػػرر ترتيبػػا ٖػػددا للق

 الدسػػػتورية عػػػدـ مسػػػ لةالدكلػػػة، مث القػػػانوف، مث التنظػػػيم الصػػػادر عػػػن السػػػلطة التنفيذيػػػة، كيعػػػزز أيضػػػا 
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 - Claude CHAMPAUD, Régulation et droit économique, op.cit, p.61, et ZOUAMIA 

Rachid, droit de la régulation économique, op.cit, p.16. 
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اختصػػػػ  الػػػػوزير األكؿ بتنفيػػػػذ القػػػػوانني، أك بػػػػاألحرل باالختصػػػػاص باإلحػػػػاالت الػػػػيت االعتػػػػداء علػػػػى 
 .1يتضمنها القانوف ألجل تطبيب أحكامو

مػػن كجهػػة نظرنػػا، ككفقػػا ٓػػا تقػػدـ، ال ١كػػن قانونػػا إٞػػاد ت يػػر كػػاؼ كشػػاؼ ألحقيػػة سػػلطات 
، كىذا بالرغم الدستورقتضى الضب  االقتصادم باملاؿ التنظيمي التطبيقي، الذم يعود للوزير األكؿ ن

مػػػػن كػػػػل االمتيػػػػازات الػػػػيت تقػػػػدمها ىػػػػذه أيئػػػػات يف ٕػػػػاؿ الضػػػػب  االقتصػػػػادم، خاصػػػػة أهنػػػػا تتمتػػػػع 
باالسػتقبللية آفوضػة يف ٘ارسػة ىػذه آهمػة، بعيػدا عػن السػلطة التنفيذيػة، كأيضػا ىػي تتمتػع باِانػب 

ادم كآػارل، كمهمػا يكػن مػن إسػقاط لػبعض التقين الفين الذم تتطلبو عديػد اِوانػب يف املػاؿ االقتصػ
أكالتنػػػازؿ،  األحكػػػاـ ألجػػػل ت يػػػر ىػػػذا االختصػػػاص، فػػػيمكن نقػػػدىا، سػػػواء تلػػػ  آتعلقػػػة بػػػالتفويض

أكالضب ، أك حا  كم أهنا ىيئات إدارية ٔا سلطة إصدار قرارات إداريػة تنظيميػة، علػى غػرار الػوزير، 
أك حػػػا أيئػػػات العموميػػػة ذات الطػػػابع اإلدارم، فهػػػذا أك الػػػوارل، أك رئػػػيس امللػػػس الشػػػعيب البلػػػدم، 

الرأم يصطدـ بعدـ تبعية سلطات الضب  للسلطة التنفيذية، عكس أيئات اإلدارية اليت ىضػع لرقابػة 
 لسلطة الرئاسة أك الوصاية اإلدارية من طرؼ السلطة التنفيذية، كبالتارل يفند ىذا اإلسقاط.  
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 القضاء في إسناد االختصاص التنظيمي لسلطات الضبط االقتصادملفرع الياني: موقف ا

بعد آناقشة الفقهية إلٞاد ت ير إلسناد االختصاص التنظيمػي لسػلطات الضػب  االقتصػادم، 
البػػػد مػػػن النظػػػر يف مناقشػػػة القضػػػاء ٔػػػذه آسػػػ لة، ك١كػػػن متابعػػػة ىػػػذا النقػػػاش مػػػن خػػػبلؿ أراء امللػػػس 

 الدكلة الفرنسي.الدستورم أكال، مث رام ٕلس 

أصػػػدر امللػػػس الدسػػػتورم الفرنسػػػي عديػػػد األحكػػػاـ  :يكال: موقػػػف المجلػػػس الدسػػػتورم الفرنسػػػأ
نناسبة اختصاص سلطات الضب  االقتصادم باملاؿ التنظيمي، كمن ٌلة ما تضمنتو تل  األحكاـ، 

فهػػو ١نحػػو لػػو  يػػرل امللػػس أف آؤسػػس الدسػػتورم إذ ١ػػنح اختصػػاص التنظيمػػي التطبيقػػي للػػوزير األكؿ
بصفة عمة تطبيقا للقوانني، كال ١كن أف ١نحػو هبػذا الشػكل ٔيئػة أخػرل، إال نقػدار عملهػا كنقػاييس 

 .1ٖدكدة بالقدر اليت تتصرؼ كتستمر فيو

ال تشػػػكل عائقػػػا  6413مػػػن دسػػػتور  26لقػػػد قضػػػى امللػػػس الدسػػػتورم الفرنسػػػي أف آػػػادة 
األكؿ أف وػدد معػايري تسػمح بتطبيػب القػانوف، ككضػعو حيػز العواؼ آشرع ٔيئػات أخػرل غػري الػوزير 

العامػة،  التنظيميػةالتنفيذ، شرط أف تكوف ٖدكدة املاؿ كاحملتول، باعتبار أف اّكومة وػتف  بالسػلطة 
السػػلطة التنفيذيػػة،  نهػػاـكبالتػػارل فالسػػلطة التنظيميػػة آمنوحػػة لسػػلطات الضػػب  االقتصػػادم ال تتعلػػب 

الدسػػتور، بػػل ىػػو اختصػػاص تكميلػػي لتطبيػػب القػػانوف، لػػذل  عليهػػا أال تتجػػاكز  آنصػػوص عليهػػا يف
 ٕاؿ ىذا التطبيب التكميلي كمضمونو، فهي بذل  سلطة تنظيمية خاصة

2pouvoir règlementaire spécial. 

إذف، اسػتخل  موقػ  امللػس الدسػتورم الفرنسػي بنػاء علػى أحكامػو آتعلقػة بػاحواـ أحكػػاـ 
، آتعلقػػػػة نػػػػنح الختصػػػػاص التنظيمػػػػي للػػػػوزير األكؿ، فػػػػاّكم األكؿ 6413سػػػػتور مػػػػن د 26آػػػػادة 

كآػػػػػػػرتب  باالختصػػػػػػػاص التنظيمػػػػػػػي للجنػػػػػػػة الوطنيػػػػػػػة لبلتصػػػػػػػاالت كاّريػػػػػػػات  6431الصػػػػػػػادر سػػػػػػػنة 
CNCL اْػػػػػاص بػػػػػامللس األعلػػػػػى للسػػػػػمعي البصػػػػػرم  6434، مث قػػػػػرار امللػػػػػس الدسػػػػػتورم سػػػػػنة

                                                                 

 .42، ص مرجع ساب فتوس خدكجة،  - 1
 .11، ص مرجع ساب نسيمة رضواشل،  - 2
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CSA ئػػة ضػػب  ال يػػد كاالتصػػاالت السػػلكية كالبلسػػلكية بشػػ ف ىي 6442، مث حكمػػو الصػػادر سػػنة
، فجميػػػػع ىػػػػذه ARCEP 1 ىيئػػػػة ضػػػػب  االتصػػػػاالت اإللكوكنيػػػػة كال يػػػػد كفػػػػب آسػػػػمى اِديػػػػد( 

الضػواب   مػناألحكاـ أقرت إمكانية منح االختصاص التنظيمي ٔيئات الضب  االقتصادم كفػب ٌلػة 
تنظػيم العػاـ،  فهػور عػن الػوزير األكؿ يسػمو عليهػا، آتعلقة باحواـ تػدرج القػوانني باعتبػار أف مػا يصػد

كما يصدر عنها تنظيم خاص، كجػب أف يكػوف أيضػا مطابقػا للتشػريع، كأف يكػوف يف املػاالت التقنيػة 
 .2احملدكدة، كآقيدة املاؿ

إف اّلػػوؿ الػػيت أقرىػػا امللػػس الدسػػتورم الفرنسػػي، كبػػالرغم مػػن ٘ػػا تقدمػػو مػػن اعػػواؼ إلسػػناد 
االنتقػػادات  مػػن أائػػلنظيميػػة لسػػلطات الضػػب  االقتصػػادم، باعتبارىػػا توقػػ  ذلػػ  الكػػم السػػلطة الت

تتعػرض  آوجهة للمشرع الفرنسي خبصوص منح ىػذا االختصػاص ٔػذه أيئػات، إال أهنػا يف اّقيقػة دل
ِػػػػوىر اإلشػػػػكاؿ الدسػػػػتورم الػػػػذم يطرحػػػػو اسػػػػتحواذ تلػػػػ  أيئػػػػات علػػػػى اختصػػػػاص أصػػػػيل للسػػػػلطة 

فضػػاء دسػػتورم كاضػػح تتقسػػم فيهػػا سػػلطات الدكلػػة إذل ثػػبلث، تنفيذيػػة، تشػػريعية،  التنفيذيػػة، ضػػمن
الكيانػات الدخيلػة علػى  هبػذهكقضائية، يارس كل منها اختصاصها كفب ما يقرره الدستور، كاالستعانة 

ىػػػذا الفضػػػاء يشػػػكل جػػػوىر ذلػػػ  اإلشػػػكاؿ الدسػػػتورم، باعتبارىػػػا مسػػػتقلة عػػػن كػػػل منهػػػا، فمنحهػػػا 
 ي كإف كػػػػػػاف يسػػػػػػتند علػػػػػػى ٌلػػػػػػة الت يػػػػػػرات آنطقيػػػػػػة اْاصػػػػػػة باملػػػػػػاؿ احملػػػػػػدكد،االختصػػػػػػاص التنظيمػػػػػػ

                                                                 
1
 يئػػة ضػػب  لل يػػد كاالتصػػاالت السػػلكية كالبلسػػلكيةنناسػػبة النظػػر يف قػػانوف آنشػػ  ٔامللػػس الدسػػتورم الفرنسػػي جػػاء يف قػػرار  - 

 اختصاصػهايقتصػر علػى نطػاؽ  L. 11-1كبالنظر إذل أف السلطة التنظيمية آخولة أيئػة ضػب  االتصػاالت يف آػادة   "..بقولو
ب أف ١ارس يف إطار ىذه آػادة، كفقػا ألحكػاـ قػانوف ال يػد كاالتصػاالت كلوائحػو التنظيميػة بالتػارل ال يعتػ  خرقػا للمػادة   26ٞك

 "من الدستور 
“Considérant que la compétence réglementaire reconnue à l'Autorité de régulation des 

télécommunications par l'article L. 36-6 précité est limitée dans son champ d'application et 

doit s'exercer, en vertu dudit article, dans le respect des dispositions du code des postes et 

télécommunications et de ses règlements d'application ; qu'en particulier l'article L. 33-1, 

auquel renvoie sur ce point l'article L. 34-1, confie à un décret pris après avis de la 

Commission supérieure du service public des postes et télécommunications le soin de définir 

les clauses types devant figurer dans les cahiers des charges dont les règles s'imposent aux 

opérateurs ; que la compétence réglementaire dévolue à l'Autorité s'exerce sous le contrôle du 

ministre chargé des télécommunications, que par suite le moyen tiré de la méconnaissance de 

l'article 21 de la Constitution ne peut qu'être écarté..” ;  

- CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision no 96-378 DC du 23 juillet 1996 Loi de 

réglementation des télécommunications 
 .633ص مرجع سابب،  لتنظيم في مجاؿ الضبط االقتصادم،ضوابط توزيع اختصاص اعبد الكرصل بن رمضاف،  - 2
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، إال انػػػو يصػػػطدـ باسػػػتقبللية ىػػػذه أيئػػػات عػػػن السػػػلطة التنفيذيػػػة، بػػػل 1كاالختصػػػاص الفػػػين التطبيقػػػي
يف الدستور، فهو يهدـ  السل آؤسسايت آبين على ثبلثية يصطدـ نكانة ىذه أيئات ضمن النسي  

، باعتبػػار أف التعػػاكف بػػػني كبػػػريان   خطػػران ل بػػني السػػػلطات، كيف اّقيقػػة ال يشػػكل ىػػػذا أػػدـ مبػػدأ الفصػػ
اختصاصػػا تنظيميػػا عنػػدما  يػػارسالسػػلطات قػػائم ال ٖالػػة، بػػل إف السػػلطات التشػػريعية كالقضػػائية قػػد 

اء علػى يتعلب األمر بتنظيم داخلي بسي  لل ٓاف أك مرفب القضػاء، لكنػو يتعلػب بتهديػد مػرتب  باالعتػد
االختصػػػػػاص األصػػػػػيل لتلػػػػػ  السػػػػػلطات، دكف كجػػػػػود األسػػػػػاس الدسػػػػػتورم لػػػػػذل  االعتػػػػػداء، خاصػػػػػة 

 االقتصادية.  اّرياتاالختصاص التنظيمي الذم يقرر القواعد القانونية ٓمارسة 

كخبصػػػوص اجتهػػػاد امللػػػس الدسػػػتورم اِزائػػػرم يف ىػػػذا الشػػػ ف، فلػػػم يظهػػػر لػػػو أثػػػر سػػػابب يف 
يغلب على تدخلو يف ٕػاؿ الرقابػة الدسػتورية، رقابػة آطابقػة الوجوبيػة الػيت تػرتب  آس لة، باعتباره كاف 

بالقوانني العضوية، كاليت ال تتعلػب غالبػا هبيئػات الضػب  االقتصػادم، إال تلػ  آتعلقػة نجػاؿ اإلعػبلـ، 
بقػػة ، يتعلػػب نراقبػػة مطا2162ينػػاير سػػنة  13آػػؤرخ يف  62/ ر. ـ . د /  12فجػػاء يف الػػرأم رقػػم 

 القانوف العضوم آتعلب باإلعبلـ، للدستور، ما يلي: 

سػػير  ُيحػػّدد» :مػػن القػػانوف العضػػوم، موضػػوع اإلخطػػار، كاحملػػررة كالتػػارل 11فيمػػا ٠ػػّ  آػػادة  -2
سػػلطة ضػػبط الصػػحافة المكتوبػػة كتنظيمهػػا بموجػػب أحكػػاـ داخليػػة تنشػػر فػػي الجريػػدة الرسػػمية 

 2«بيةالشعللجمهورية الجزائرية الديمقراطية 

اعتبارا أف آشرّع العضوم حػّدد صػبلحيات سػلطة ضػب  الصػحافة آكتوبػة كسػلطة مسػتقلة تتمتػع  -
 من ىذا القانوف العضوم، 11بالشخصية آعنوية كفب أحكاـ آادة 

يػة، دكف توضػيح كاعتبارا أنو خّوؿ ٔػا اّػب يف وديػد قواعػد سػريىا كتنظيمهػا نوجػب أحكػاـ داخل  -
 .حكاـطبيعة ىذه األ

                                                                 
1
-634 ص صب، ػمرجع ساب ضوابط توزيع اختصاص التنظيم في مجاؿ الضبط االقتصادم،بن رمضاف عبد الكرصل،  - 

633. 
2
، بػاإلعبلـ ، يتعلػب نراقبػة مطابقػة القػانوف العضػوم آتعلػب2162ينػاير سػنة  13آؤرخ يف  62د /  ـ./ ر.  12الرأم رقم  - 

 64، ص 2162يناير  61، الصادر يف 12للدستور، ج. ر.ج، ع 
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كاعتبارا أنو إذا كاف آشرّع يقصد بذل  وديد قواعد سري كتنظيم سلطة ضب  الصػحافة آكتوبػة    -
أخػػرل،  سػػلطاتيف نظػػاـ داخلػػي، ال يتضػػمن عنػػد إعػػداده أحكامػػا يػػّس بصػػبلحيات مؤسسػػات أك 

لدسػػػتورم إذل آبػػػدأ ا كبػػػالنظر اّالػػػةكاليتطلػػػب تطبيقػػػو إقحػػػاـ ىػػػذه األخػػػرية أك تػػػدخلها، ففػػػي ىػػػذه 
 . 1للدستور، شريطة مراعاة ىذا التحف  القاضي بتوزيع االختصاصات، تُعػّد ىذه آادة مطابقة

يسػػجل امللػػس الدسػػتورم وفظػػو علػػى اختصػػاص سػػلطة الضػػب  يف إصػػدار نظامهػػا الػػداخلي، 
 آتعلب بػاإلعبلـ، لكنػو دل 11-62باعتبار أف الن  على ىذه السلطة جاء يف القانوف العضوم رقم 

مػػػن نفػػػس القػػػانوف العضػػػوم، القاضػػػية بتحديػػػد قواعػػػد  11يشػػػر كدل يػػػتحف  علػػػى مػػػا تضػػػمنتو آػػػادة 
كشػػركط اإلعانػػات الػػيت ينحهػػا الدكلػػة ألجهػػزة اإلعػػبلـ كالسػػهر علػػى توزيعهػػا، كإذ ىػػي سػػلطة تنظيميػػة 

يتقػرر للهيئػات  مثلمػاٖدكدة أك رمزية يف مضموهنا، إال أهنا ال ىضػع للرقابػة البعديػة للسػلطة التنفيذيػة 
التابعػػة ٔػػا كآنطويػػة هػػت الرقابػػة اإلداريػػة عليهػػا، أثنػػاء إصػػدارىا القػػرارات اإلداريػػة التنظيميػػة، كدل  يشػػر  

مػػػن ذات القػػػانوف العضػػػوم آتعلقػػػة بإمكانيػػػة  12كػػػذل  يف ذات االختصػػػاص التنظيمػػػي إذل آػػػادة 
ردة ودد شركط كآجاؿ التكفل ب  آخالفات آرتكبة من أجهزة اإلعبلـ.أيئة صياغة قواعد عامة ٕك

 ٘ا تقدـ تسجل موافقة امللس الدستورم اِزائرم لرأم امللس الدستورم الفرنسي يف
نجػػػػاؿ  مرتبطػػػػةاختصػػػػاص أيئػػػػات اإلداريػػػػة آسػػػػتقلة كضػػػػع قوعػػػػد ذات طبيعػػػػة تنظيميػػػػة، باعتبارىػػػػا  

وزيػع االختصػاص بػني السػلطات عنػد ىص  ىذه أيئػات، إٜػا وفظػو نػابع مػن ضػركرة احػواـ مبػدأ ت
كضػع النظػػاـ الػداخلي الػػذم قػد ٠ػػل ب حكػػاـ تشػريعية تضػػمنها القػانوف العضػػوم آنشػ  للهيئػػة، لكػػن 
ىػػذا االهػػاه الػػذم سػػلكو امللػػس الدسػػتورم دل يصػػدر بنػػاء علػػى إخطػػار بعػػدـ الدسػػتورية الػػذم ١كػػن 

الضػػب  االقتصػػادم، يف ظػػل التحػػوؿ الػػذم إثارتػػو بشػػ ف القػػوانني كالتنظيمػػات آتضػػمنة إنشػػاء ىيئػػات 
، خاصة ذل  آتعلب بالػدفع عػدـ 2161شهده تنظيم امللس الدستورم يف التعديل الدستورم لسنة 

 الدستورية.

أخػػريا، ١كػػن أف يبلحػػ  توجػػو آشػػرع اِزائػػرم يف حصػػر مػػنح االختصػػاص التنظيمػػي آسػػتقل 
ا بعػػدـ الدسػػتورية، فقػػد قػػرر ربػػ  مباشػػرة ىػػذا ٔيئػػات الضػػب  االقتصػػادم، باعتبػػاره ٠شػػى اصػػطدامه

                                                                 

يػتعػػػل  بمراقبػػػة مطػػػابقة القػػانوف العضػػوم المتعلػػ  بػػاإلعالـ  2162/ 13/16مػػؤرخ يف  62ر.ـ. د / 12رأم رقػػم /  -  1
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 األقػػػلاالختصػػػاص للعديػػػد مػػػن أيئػػػات نصػػػادقة كزيػػػر القطػػػاع علػػػى األنظمػػػة الصػػػادرة عنهػػػا أك علػػػى 
 .  1إمكانية االعواض عليو من خبلؿ القراءة الثانية

 مانيا: موقف مجلس الدكلة الفرنسي

ختصػػػاص التنظيمػػػي ٓختلػػػ  أيئػػػات دل يتوجػػػو ٕلػػػس الدكلػػػة الفرنسػػػي سػػػريعا لبلعػػػواؼ باال
اإلدارية، باعتباره كاف يراه اختصاصا أصػيبل للػوزير األكؿ، ال ٠ػت  غػريه بػو، كيظهػر ذلػ  مػن خػبلؿ 

، الػػذم أصػدر وفظػا حػػوؿ آبلءمػة الدسػتورية ٓشػػركع 6413رأم اِمعيػة العامػة مللػػس الدكلػة سػنة 
 .2يم العارلقانوف ١نح السلطة التنظيمية للمجلس الوطين للتعل

إف تػػردد ٕلػػس الدكلػػة الفرنسػػي يف االعػػواؼ بالسػػلطة التنظيميػػة للهيئػػات اإلداريػػة آسػػتقلة دل 
يؤثر على اعوافو هبذا االختصاص للوزراء، بالنظر يف االعتبار تبعيػتهم للػوزير األكؿ، كاعتمػاد التفػويض 

وف مباشػرة، أك مػن آرسػـو التنفيػذم آقرر ٔم مػن قبلػو، أك مػن خػبلؿ اإلحػاالت آقػررة ٔػم مػن القػان
 . 3للقرار الوزارم، أك من خبلؿ ٘ارسة الوزير الختصاصو كرئيس للقطاع أكآرفب العمومي الذم ١ثلو

تطورت بعد ذل  رؤية ٕلػس الدكلػة الفرنسػي خبصػوص مػنح االختصػاص التنظيمػي لسػلطات 
نسػػي  آؤسسػػايت للدكلػػة، كباالعتبػػار الضػػب  االقتصػػادم، باعتبارىػػا كيانػػات إداريػػة جديػػدة دخلػػت ال

االهاه ٚو منح االختصاص التنظيمي للعديد من أيئات اليت يثل عدـ الوكيز اإلدارم، أك البلمركزية 
خبصػوص ىػذه آسػ لة  2116اإلدارية، كفب ما يقرره ٔا القانوف من اختصاصات، كيف اجتهاده سػنة 

س االختصػػػػاص التنظيمػػػػي ألنػػػػو ضػػػػركرم يف ٕػػػػاؿ قػػػػاؿ، أف بعػػػػض سػػػػلطات الضػػػػب  االقتصػػػػادم يػػػػار 
عملها، الذم يتميز بالتقنية مثل ٕاؿ البورصة، فالقانوف منح االختصاص التنظيمي ٔذه أيئػات مثػل 
نة ضب  الطاقة، الف ىذه أيئات تضمن التفاعل  ِنة عمليات البورصة، ىيئة ضب  االتصاالت، ِك

جػػل االسػػتمرار اّسػػن لتطػػور كػػل األعمػػاؿ يف ىػػذه القطاعػػات، بػػني القػػانوف كالواقػػع العملػػي، كىػػذا األ
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لػػػذل  البػػػد للسػػػلطة التنظيميػػػة آمنوحػػػػة ٔػػػذه أيئػػػات أف تػػػؤطر بدقػػػػة كتكػػػوف ٖػػػددة نسػػػائل تقنيػػػػة 
 . 1كاقتصادية فق 

يف هناية آطاؼ حاكؿ ٕلس الدكلة الفرنسي التوافب مػع امللػس الدسػتورم خبصػوص اجتهػاده 
ظيمػػي لسػػلطات الضػػب  االقتصػػادم، باعتبارىػػا ىيئػػات إداريػػة مسػػتقلة ضػػركرية حػػوؿ االختصػػاص التن

ىػذه أيئػات يف النظػاـ  مكانػةلضب  املاؿ، كتدخلها التنظيمي ٖػدكد كفػين بالدرجػة األكذل، ٘ػا يعػزز 
 القانوشل كآؤسسايت يف الدكلة الضابطة.

ىػػذا االختصػػاص يف اّقيقػػة  غػػري انػػو كبػػالرغم مػػن ىػػذا التوافػػب الدسػػتورم اإلدارم الزاؿ مػػنح
يشػػػكل نوعػػػا مػػػن عػػػدـ االقتنػػػاع لػػػدل الػػػبعض، باعتبػػػار مسػػػالة عػػػدـ كضػػػوح مكانػػػة ىيئػػػات الضػػػب  
االقتصادم يف اإلطار العاـ للمؤسسات الدستورية يف الدكلة، ٘ا يؤكد حاجتها إلٞاد تلػ  آكانػة يف 

 الدستورية. الدستور، حا ال تصطدـ يف كل مرة أثناء ٘ارستها ٓهامها بعدـ
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قواعػػد الالضػػبط االقتصػػادم المخولػػة لوضػػع  سػػلطاتاسػػتقاللية مػػدل المبحػػث اليػػاني: 
 تنظيمية القطاعيةال

من الوظائ  اليت أككلت هبا سلطات ضب  االقتصادم سػلطة انتػاج قواعػد تنظيميػة كمػا تسػعى إذل       
مارسة ىذا اال ختصاص البد من تػوفري منػاخ يسػاعد رقابة مدل احوامها كالتقييد آخاطني ألحكامها، ٓك

يف ت ديػػػة مهامهػػػا، كيهػػػدؼ وقيػػػب ىػػػو التنافسػػػي يف السػػػوؽ االقتصػػػادم للدكلػػػة وػػػرص التشػػػريعات علػػػى 
، 1مسػػػ لة اّيػػػاء كاالسػػػتقبللية كالػػػذم ال ١كػػػن هسػػػيده اال بإتبػػػاع بعػػػض آعيػػػار الػػػيت ترسػػػ  ىػػػذه الفكػػػرة

ٍايتهػا مػن أيػة ضػغوطات تػ يت مػن مصػاحل خارجيػة، ٔػا تعد ركيزة ىامة ألم ىيئة فمػن شػ هنا  فاستقبللية
، آشػػػرع اِزائػػػػرم كغػػػريه مػػػن الػػػنظم القانونيػػػة حػػػرص علػػػػى ادراج 2لتحسػػػني الشػػػفافية كاْػػػ ة فعػػػاؿتػػػ ثري 

 .3إستقبللية كحياد سلطات ضب  االقتصادم يف نصوص آنش ة ٔا

لعامػػػػة كىلصػػػػها مػػػػن الرقابػػػػة الرئاسػػػػية لكػػػػن رغػػػػم يتػػػػع سػػػػلطات الضػػػػابطة بإسػػػػتقبللية اهػػػػاه اإلدارة ا     
هنػا وػوز علػى اسػتقبللية نسػبية فقػ  أتنت  اإلدارية، إال أف آبلح  ململ القوانني آنشاة ٔا يس أكالوصاية
 .4اطبلقها، سيما يف تزكيتها أيكلية أك من ناحية اختصاصها الوظيفي علىليست 

اسػػػتقبللية العضػػػوية لسػػػلطات ضػػػب  االقتصػػػػادم مػػػدل معرفػػػة ىػػػذا آبحػػػا سػػػنحاكؿ يف  كعليػػػو        
قيمػة اسػتقبللية الوظيفيػة لسػلطات ضػػب     معرفػة،  مطلػػب أكؿ( آخػت  بػالتنظيم عػن اِهػاز التنفيػذم

 .( مطلب ثاف االقتصادم آخت  بالتنظيم اهاه السلطة التنفيذية

 
                                                                 

 .211، ص.مرجع ساب سويلم ٖمد،  .؛614، ص مرجع ساب  ،دعماعجايب  - 1
2
 -OCDE Politique de régulation dans les pays de L'OCDE, 2002, p.100. / site web : 

https://read.oecd-ilibrary.org/governance/politiques-de-regulation-dans-les-pays-de-l-

ocde_9789264277434-fr#page97  

عمليػات البورصػة طبقػا لػن   كمراقبػةكإف كاف إعواؼ القانوف صػراحة باسػتقبللية بعػض السػلطات اإلداريػة آسػتقلة كلجنػة تنظػيم  - 3
سػػلطة ضػػبط مسػػتقلة، لتنظػػيم عمليػػات  تؤسػػس» 11 - 11آعدلػػة بالقػػانوف رقػػم  61-41مػػن آرسػػـو التشػػريعي رقػػم  21آػػادة 

فػػإف الوضػػع علػػى خبلفػػو بالنسػػبة لػػبعض سػػلطات الضػػب  االقتصػػادم فمجلػػس آنافسػػة مػػثبلن، إذ دل يعػػوؼ «. البورصػػة كمراقبتهػػا...
مػن آػادة  6لػس بالشخصػية القانونيػة كفقػا الفقػرة آشرع اِزائرم صراحة يف قانوف آنافسة بإستقبلليتو، كإف كاف قد ن  على يتع امل

 . فإنو ال ١كن االعتماد عليها كعامل أساسي يف وديد كقياس درجة حيادتيو كاستقبلليتو ،11 - 11من األمر 21
 .12، مرجع سابب، ص.السلطات اإلدارية المستقلة في ظل الدكلة الضابطة إٔاـ،خرشي  - 4
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لتنظيم بػػػين النسػػػبية ضػػػبط االقتصػػػادم المخػػػتص بػػػاالاسػػػتقاللية العضػػػوية لسػػػلطات  المطلػػػب األكؿ:
 كالتبعية.

ال يكػوف ألعضػاء السػلطة التنفيذيػة كالسياسػية أم تػ ثري يف توجيػو أكاختيػار  اف يراد باالستقبللية العضوية       
، من ىذا آنطلب ١كن قياس مػدل اسػتقبللية سػلطات الضػب  مػن ناحيػة العضػوية عػن 1أعضاء سلطات ضب 

التعيػني،  كأسػلوبٔا عبلقة بتشكيلتها من خبلؿ وديد تركيبتهػا البشػرية،  طريب دراسة ٕموعة من العناصر اليت
كاِهػػات الػػيت يعػػود اليهػػا اّػػب يف التعيػػني، كػػذا نظػػاـ التعػػارض الػػذم ٠ضػػع لػػو كظيفػػة رئػػيس كأعضػػاء السػػلطة 

للقطػػع  ، كمػػدل قابليتهػػا ضػػب ، كالقواعػػد النظاميػػة آتعلقػػة بالعهػػدة، مػػدة العهػػدة، كهديػػد العهػػدة مػػن عػػدمها
م خػبلؿ فػوام النيابيػة كػل ،  2فاألعضاء ٞب اف علم اف اِهة الػيت قامػت بتعيػنهم علػى يقػني انػو ال ١كػن عػٔز

ىذه العوامل نستشفها من خبلؿ دراسة مدل استقبللية العضوية لكبل من سلطات الضػب  الػيت أقػر ٔػا آشػرع 
( أكؿنػة تنظػيم كمراقبػة عمليػات البورصػة  فػرع اِزائرم اختصاص التنظيمي، يف شػكل ٕلػس النقػد كالقػرض ِك

ختصػػاص كضػػع القواعػػد القانونيػػة ايف  مػػع اسػػتقبللية العضػػوية لسػػلطات الضػػب  االقتصػػادم آسػػاٝةكمقارنتهػػا 
  .(فرع ثاف 

 استقاللية العضوية لسلطات الضبط االقتصادم الممارسة لالختصاص التنظيميالفرع األكؿ: 

على النشاط االقتصادم كآارل يف ضب  السوؽ بواسطة كضع قواعػد  كأثرهة التنظيم ليآبالنظر ْصوصية        
قانونية تقنية تعمل على خلػب نػوع مػن التػوازف بػني اّقػوؽ كااللتزامػات األطػراؼ آتدخلػة اقػرت الػنظم القانونيػة 

 ىدا االختصاص لبعض السلطات اإلدارية آستقلة.

علػى  اقتصػرهؼ آشػرع اِزائػرم نمارسػتو لوجػدنا ضػب  آسػتقلة الػيت اعػو لسػلطات الا بإحصاءكلو قمنا        
نة تنظيم عمليػات البورصػة كمراقبتهػا  CMCٝا ٕلس النقد كالقرض  3سلطتني فق  ، مػا يهمنػا COSOBِك

 .عضاءٝاأة العضوية السلطتني كمدل حيادية معرفة موق  القانوف اِزائرم من استقبللي

                                                                 
1
 - « ...Le principe de l’indépendance de l’autorité de régulation signifie que les organes des 

pouvoirs politiques et le gouvernement n’impriment aucune direction dans les 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 »  

- voir : CARANTA Roberto, Les conditions et modalités juridiques de l’indépendance du 

régulateur, op. cit, p. 74  
2
 - Gentot michel, les autorités administratives indépendontes,2

éme
 édition, moncherstiem, 

paris, 1994, pp. 58- 59. 
 يبدكا اف آشرع اِزائرم ت ثر بآشرع الفرنسي كانته  بنهجو الذم حصرىا يف عدد ٖدكد من السلطات  - 3
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نػة تنظػيم عمليػات  تتعدد مظاىر        كمراقبتهػا  البورصػةاالستقبللية العضوية لسلطيت ٕلس النقد كالقػرض ِك
صػػفاام كمراكػػزىم  ثانيػػا( تعػػدد  كاخػػتبلؼكال( أعضػػاء  كثػػر تعقيػػدا مػػع ذلػػ  ١كػػن حصػػرىا يف تعػدد األأتبػدك 

وة االنتػػداب كاهنائهػػا اِهػػات آوكلػػة بػػاقواحهم  ثالثػػا(، سػػلطة تعييػػنهم  رابعػػا(، اشػػكالية غمػػوض فػػ كاخػػتبلؼ
   . خامسا( اشكالية النظاـ القانوشل آطبب على بعض موظفي سادسا(

  سلطات الضبط االقتصادم المختصة بوضع القواعد التنظيميةلالبشرية  التركيبةتعدد  -كالأ

ذ إفاام عضاء كاختبلؼ مراكزىم كصأم ىيئة مستقلة تتجسد يف تعدد من مظاىر استقبللية العضوية أل        
ذكم خػػػ ة يف املػػػاؿ  مهنيػػػنيف تركيبتهػػػا البشػػػرية تتكػػػوف مػػػن قضػػػاة، ٖاسػػػبني، أذل بعػػػض منهػػػا ٙػػػد إبػػػالرجوع 

 . 1االقتصادم كآارل كبل حسب قطاعو

 تنظػػيمف آليػػة كضػػع القواعػػد القانونيػػة التقنيػػة الػػيت تقػػـو هبػػا كػػبل مػػن ٕلػػس النقػػد كالقػػرض ِنػػة أاّقيقػػة       
كمراقبتهػػا تتطلػػب اشػػراؾ الفػػاعلني مػػن السػػلطات التقليديػػة كآهنيػػة لػػيس هبػػدؼ اّصػػوؿ علػػى عمليػػات البورصػػة 

ذل وقيػب فعاليػة التػدخل كالت كيػػد إتعػاملني االقتصػاديني بػل تتعػػداه فعاليػة كمصػداقية تػدخبلاا يف السػوؽ بػػني آ
 ٓبين على الثقة.على احالة ىذا النموذج من السلطات، مع ضماف أكثر شفافية يف السوؽ آارل ا

ف أأم سلطة من لسلطات الضب  آستقلة باختبلؼ كظػائفهم كمراكػزىم،  2عضاءأف من ٘يزات تعدد إ       
يساىم يف جعل تبادؿ ااراء يف خلب كجهات نظر ٗتلفة كيتم على أثرىا اْػركج باتفػاؽ ٌػاعي يرضػى اِميػع 

 دارة التقليديػة يف وقيػب متطلبػات اّيػادنتيجػة لعجػز اإللسطات اّديثة كاف ، فوجود ىذه ا3االطراؼ الفاعلني
 4دارة اِماعيةاإل هبا يتاز قرارااا اليت ذل مصداقية كمركنة إكالشفافية كالتخص  التقين، أض  

نػػة أكآبلحػػ          تنظػػيم عمليػػات ف آشػػرع جسػػده يف النصػػوص آنشػػ ة لسػػلطيت ٕلػػس النقػػد كالقػػرض ِك
عضػػاء نبينهمػػا يف اِػػدكؿ أب سػػلطات الضػػب  االقتصػػادم مػػن عػػدة ذ ٙػػدٝا يت لفػػاف ك غلػػإالبورصػػة كمراقبتهػػا 

 التارل:

                                                                 
 .11، ص مرجع ساب حدرم ُري،  - 1
البشػػرية   ٌاعيػػة ( كمػػا ىػػو اّػػاؿ يف  داريػػة آسػػتقلة يتػػاز بتنػػوع تركيبتهػػاف معظػػم سػػلطات اإلأذل الػػنظم آقارنػػة ٙػػد إفبػػالعودة   - 2

الواليات آتحدة االمريكية الذم يعت  الطابع اِماعي شرط البد من تػوفره يف أم سػلطة اداريػة مسػتقلة، خبػبلؼ بعػض الػدكؿ الػيت ال 
ف يػتم الواجػع اذل أل ف بالنسػبة لبلجيكػا كإٙلػوا قبػتعت ه شرطا اين أسندت تسيري سلطة ادرية مستقلة اذل شخ  كاحد كما ىػو الشػ 

 التوجو ٚو انشاء سلطات ذات تركيبة ٌاعية يف أعضاءىا

- Gelard Patrice, op. cit, ,P107 .  
3
 - GENTOT Michel, op.cit., p53. 

لني،  - 4  .11مرجع سابب، ص  ،سلطات الضبط االقتصادم في القانوف الجزائرمكليد بٌو
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سلطة الضبط المختصة 
 بالتنظيم

 عدد االعضاء المادة القانونية نص المنش:

 مجلس النقد كالقرض
 اعضاء 12 12آادة   آلغى( 61-41قانوف رقم 
 اعضاء 61 مكرر 11آادة   آلغى( 16-16االمر 

 أعضاء 14 13آادة   66-11االمر 
لجنة التنظيم كمراقبة 
 عمليات البورصة 

 اعضاء 12 21آادة   61-41آرسـو التشريعي رقم 
 اعضاء 12 22، 21آادتني   11-11قانوف 

 يوضط عدد األعضاء سلطات ضبط االقتصادم كالمالي المختصة بالتنظيم 32جدكؿ رقم 

من النصوص القانونية آنش ة لكبل السلطتني آذكورين يف اِدكؿ اعػبله، اعتػداد آشػرع بفكػرة  آبلح        
 تركيبتهػاحتػوت إ 61-41يػات البورصػة ففػي ضػل مرسػـو ٌاعية اعضاءٝا، فالنسػبة للجنػة تنظػيم كمراقبػة عمل

، خبػبلؼ ذلػػ  21111عضػاء كىػػو نفػس العػػدد الػذم اسػتقر عليػػو يف تعػديل سػػنة أ( 12البشػرية علػى سػػبعة  
( 12نتقلت من سبعة  ( سنة اذ ا61قل من ثبلثة عشر  أنقد كالقرض عرفت عدـ استقرار يف فالنسبة مللس ال

آلغػى، ليػتقل   2116مر عضاء يف تعديل األأ( 61اذل عشرة   61-41من قانوف  12عضاء كفب آادة  أ
ذل غيػػاب إيرجعػػو الػػبعض  التذبػػذب، ىػػذا  66-11مػػن االمػػر  13عضػػاء كفػػب آػػادة أ( 14ذل تسػػعة  إالعػػدد 

. ٘ػا قػد يػؤثر 2كموقفػو آػودد منهػا كالقػرض النقػداالسواتيجية الواضحة لدل آشػرع حػوؿ البنيػة البشػرية مللػس 
 سلبان على استقرارىا كاستقبلليتها. 

نوعػا مػن نظيميػة ىضػعاف لسػلطتني آختصػتني بوضػع القواعػد التلتعدد البشرم الف أليو إشارة كما ينبغي اإل     
ف سػلطات أبلؼ ذلػ  ٙػد طبيعة صبلحيااما آوكلة لكليهما، خبػ ك عضاءه مع حجمأالتوازف يف توافب تعداد 

 ربعة أاقتصرت على  163-12من قانوف  662خرل كلجنة ضب  الكهرباء كالغاز فوفب آادة أ
                                                                 

  سػػلطةلضػػب  االقتصػػادم كآػػارل كانػػت ٖػػل نقػػاش يف الػػنظم القانونيػػة آقارنػػة، فإسػػناد أم اف مسػػ لة ٌاعيػػة اك فرديػػة سػػلطات ا - 1
لعضو فرد يساىم يف اىاذ قرارات بصورة سهلة كسريعة ، خببلؼ اسناده اذل تشكيلة ٌاعية الذم ي خذ بعني االعتبار اختبلؼ آصاحل 

ىػذا ضػد مػا تتطلبػو آعػامبلت االقتصػادية يف سػرعة اىػاذ الفػرار، كقػد افضػت كااراء، ٘ا قد يسبب نوع من تعطل عملية اىاذ القػرار ك 
علػػى يف بعػػض  ٕسػػداالػػنظم آقارنػػة اذل اقػػواح حػػل كسػػ ، باسػػتحداث سػػلطة ضػػب  ٌاعيػػة مػػع تػػرجيح صػػوت الػػرئيس، كىػػو مػػا ٙػػده 

دكر لجنػػة تنظػػيم هػػا / بػػن عػػزكز فتيحػػة ، سػػلطات ضػػب   االقتصػػادم مثػػل مػػا ىػػو عليػػو اّػػاؿ يف ِنػػة تنظػػيم عمليػػات البورصػػة كمراقبت
، أطركحػة دكتػػوراه علػػـو ىصػػ  قػانوف خػػاص، جامعػػة ابػػوبكر كمراقبػػة عمليػػات البورصػػة فػػي حمايػػة المسػػاىم فػػي شػػركة المسػػاىمة

 . 11، ص2161/2161تلمساف، اِزائر، موسم  -بلقايد
لني كليد،  - 2  .14، مرجع سابب، صسلطات الضبط االقتصادم في الجزائربٌو
 . 64، ص السابب ذكره ،المتعل  بالكهرباء كتوزيع الغاز بواسطة القنوات 16-12قانوف  - 3
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 .  1مهمة 11عضاء فق  مقابل صبلحيات كمهاـ عديدة فاقت أ( 11 

 كفاءة أعضاء سلطات ضبط االقتصادم المختصة بوضع القواعد التنظيمية  بذبتذمانيا: 

يعد كبل مػن عنصػرم التخصػ  كتعدديػة النوعيػة لوكيبػة البشػرية أعضػاء أم سػلطة ضػب  اقتصػادم عامػل      
منهػػا،  عضللػػبإٞػايب للنهػػوض بالقطػػاع الػذم اككلػػت اليػػو، فاالختصػػاص التنظيمػي الػػذم منحػػو آشػرع اِزائػػرم 

يستلـز توفر نوعية كفاءة من جهػات ٗتلفػة تضػم خػ اء، مهنيػني، مسػتهلكني، أسػاتذة، قضػاة، إطػارات سػامية 
يف الدكلػػة غػػريىم مػػن شخصػػيات كفػػاءة. كػػل ىػػؤالء األطػػراؼ الفعالػػة ١كنهػػا اف تسػػاىم كمػػن خػػبلؿ أفكػػارىم 

مباشػرة رغػم اهنػا  غػريطيهػا مشػركعية د١قراطيػة كأراءىم يف خلب نوع مػن القػرارات كقواعػد توافقيػة كمتوازنػة ٘ػا يع
 .2غري مكرسة دستوريا

نػة التنظػيم كمراقبػة إبالرجوع        ذل تشكيلة نوعية آقررة يف النصوص آنش ة كبل من ٕلػس النقػد كالقػرض ِك
 عمليات البورصة آختصتني يف كضع القواعد التنظيمية. ٙد اهنما تضماف التشكيلة التالية:

الضبط  سلطة
المختصة 
 بالتنظيم

 تركيبة البشرية عدد االعضاء المادة القانونية نص المنش:

مجلس النقد 
 كالقرض 

  61-41قانوف رقم  
  آلغى( 

 اعضاء 12 12آادة 
 احملاف  بن  اِزائر

 ( نواب ٖاف  11ثبلثة  
 ( موظفوف ساموف 11ثبلثة   

  16-16االمر 
  آلغى(

 اعضاء 61 مكرر 11آادة 

 احملاف  بن  اِزائر
 ( نواب ٖاف  11ثبلثة  
 ( موظفوف ساموف دك كفاءة يف الشؤكف آالية11ثبلثة  
( شخصيات متخصصة يف آسائل 11ثبلثة  

 االقتصادية كالنقدية   

 أعضاء 14  13آادة   66-11االمر 

 احملاف  بن  اِزائر  
 نواب ٖاف   (11ثبلثة  
( موظفوف ساموف دك كفاءة يف الشؤكف 11ثبلثة  

 آالية كاالقتصادية
( ىتاراف  كم كفاءاما يف آسائل 12شخصيتاف  

 االقتصادية كالنقدية.

                                                                 
 . 64-63ص ص  سابب،مرجع ، المتعل  بالكهرباء كتوزيع الغاز بواسطة القنوات 32-31قانوف من  661انظر آادة  - 1
لني،  - 2  .14، مرجع سابب، صسلطات الضبط االقتصادم في الجزائركليد بٌو
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لجنة التنظيم 
كمراقبة عمليات 

 البورصة 

 مرسـو تشريعي 
  61-41رقم 

 اعضاء 12 21آادة 

 رئيس اللجنة
 ( كاحد16 قاض 
 ( كاحد يقوحو ٖاف  بن  اِزائر16عضو  
( ٠تاراف من بني مسؤكرل االشخاص 12عضواف  

 آعنويني آصدرين للقيم آنقولة

( عضواف ذك خ ة يف املاؿ آارل أك آصريف أك 12 
 البورصي 

معدؿ  11-11قانوف 
 كمتمم

 61-41لؤلمر  

 آادتني
 21 ،22 

 اعضاء 12

 رئيس اللجنة
 ( كاحد16قاض  

 ( يقوحو كزير آالية16عضو كاحد  
 ( كاحد16استاذ جامعي  

( ٠تاراف من بني مسريين لؤلشخاص 12عضوين  
 آعنويني آصدرة للقيم آنقولة

( يقوحو آص  الوطين للخ اء احملاسبني 16عضو  
افظي اّسابات  كاحملاسبني آعتمدين. ٖك

 ( يوضط تشكيلة النوعية ألعضاء سلطات الضبط االقتصادم المختصة بالتنظيم31جدكؿ رقم )
بآقارنػػة بػػني السػػلطتني آػػذكورتني يف اِػػدكؿ أعػػبله نلمػػس كجػػود فػػرؽ كاضػػح مػػن حيػػا ٖتػػول النػػوعي       

 12همػا. فمجلػس النقػد كالقػرض بعػدما كػاف يضػم آتعلقة بتمثيل ٗتل  جهات داخل تركيبة البشرية لكبل من
( مػوظفني 11يػن   تعيػني ثبلثػة  أ( أعضػاء 11ثبلثة   أشرؾالسابب ٙد انو  61-41أعضاء يف ظل القانوف 

( شخصيات متخصصة يف آسائل االقتصادية النقدية، أم ستو 11ثبلثة   2116سامني، ليضي  يف تعديل 
عطػػاء إذل إهػػدؼ باألسػػاس يف آشػػرع مػػن خػػبلؿ ىػػذا التعػػديل أدك (، يبػػ61عشػػرة   أصػػل( أعضػػاء مػػن 11 
لػس النقػد كالقػرض، حيػا بن  االدارة إفصل بني ٕلس ين   الأكثر مصداقية مللس النقد كالقرض أ ٓركػزم ٕك
 . 1خرلصبح كل جهة مستقلة عن األأ

 ذلإارل مللس النقد كالقرض اء اإلٌين قل  عدد األعضأآعموؿ بو حاليا  66-11مر لكن بصدكر األ      
( موظفػػوف سػػامني ذك كفػػاءة 11( أعضػػاء، ثبلثػػة  11شػػراؾ َسػػة  إ( أعضػػاء، حيػػا عمػػل علػػى 14تسػػعة  
االقتصػػػادية  آسػػػائلكفاءامػػػا يف    كػػػم( ىتػػػاراف 12ذل شخصػػػيتاف  إؤكف آاليػػػة كاالقتصػػػادية، إضػػػافة يف الشػػػ

                                                                 
مػػد أٖ، مػػذكرة شػػهادة ماجسػػتري يف قػػانوف االعمػػاؿ، جامعػػة السػػلطات اإلداريػػة المسػػتقلة فػػي المجػػاؿ المصػػرفي اٍػػد،اعػراب  - 1

 .61، ص2111/2112بوقرة بومرداس اِزائر، 
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خػرين كالقضػاة، ٘ثلػي كمهػين القطػاع آعضػاء أرض نوعيػة ح  خلػو ٕلػس النقػد كالقػ، ماعدا ذل  نبل1كالنقدية
جهػػػزة كىياكػػػل الدكلػػػة، ٘ػػػا قػػػد يػػػؤثر علػػػى أٓنحػػػدرين مػػػن آصػػػريف. كاكتفاءىػػػا بالكفػػػاءة آصػػػرفية كاالقتصػػػادية ا

 استقبللية امللس كحيادتو. 

ذ يضػم علػى ٖػاف  رئيسػا إ جدنا تنوع يف الوكيبة البشػرية،كبآقارنة مع ٕلس السياسة النقدية الفرنسي لو       
عضػػاء آقػػرر رات عػػدد األُيػة تعػػد كتسػػاكم ثػػبلث مػػختيػػارىم مػػن بػػني القائمػػة اإلإخػػرين يػػتم عضػػاء األبينمػا األ

ف يتم تعد القائمة باتفاؽ مشوؾ من طرؼ كبل من ٕلس الشيوخ كامللس الوطين كرئيس امللػس أتعينهم، على 
ف تتم ايئة القائمػة أعداد القائمة بنصاب متساكم، على التفاؽ يتم ااالقتصادم كاالجتماعي، كيف حالة عدـ ا

. هبػدؼ تعزيػز اسػتقبللية 2بناءا على كجوب توفر عنصر التجربة كآؤىبلت العلمية بآيادين النقدية كاالقتصػادية
 ٕلس السياسة النقدية الفرنسي.  

تضػػم ذ إنظػػيم عمليػػات البورصػػة كمراقبتهػػا، نػػة تخبػػبلؼ ذلػػ  ٙػػد نػػوع مػػن التعدديػػة متوازنػػة يتػػاز بػػو ِ       
طراؼ من ٘ثلني عن كزير آالية، استاذ جػامعي، قاضػي، شخصػيات مؤىلػة يف تشكيلتها على فئات متعددة األ

عضػاء اللجنػة أسػبة، ىػذا االخػتبلؼ كالتبػاين بػني شؤكف البورصة كالقػيم آنقولػة، شخصػيات خبػرية يف ٕػاؿ احملا
 .3عضاء اللجنة كحيادامأكفاءام ٘ا يساىم يف استقبللية تماءىم ك سواء من حيا تنوع ان

عضػػاء سػػلطات الضػػبط االقتصػػادم المختصػػة أميػػزة اقتػػراح ماليػػا: اسػػتحواذ السػػلطة التنفيذيػػة علػػى 
 بوضع القواعد التنظيمية  

نهم باقواح ذ يتم تعييإذل شكليات ٖددة، إضب  االقتصادم الاخضع آشرع تعيني بعض أعضاء سلطات      
نػة تنظػيم عمليػات إ، كعليو ف4من جهات معينة ا القانوف لكػل مػن ٕلػس النقػد كالقػرض ِك ف اِهات اليت خٔو

 كؿ التارل:دالبورصة كمراقبتها  كم طبيعة اختصاصهما التنظيمي، نوضحو بالتفصيل كفب اِ

 
 
 

                                                                 
 .14ص  مرجع سابب،، المتعل  بالنقد كالقرض المعدؿ كالمتمم 22-31مر ألامن  13آادة  11ك 12الفقرة  - 1
 .16، ص 2111اِزائر،  ،د.ـ.ج، الوجيز في القانوف المصرفي الجزائرم ٖفوظ،عب لش - 2
 .621، صمرجع ساب دكاد منصور،  - 3
 .64، ص مرجع ساب  نذيرة، ذيب - 4
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سلطة الضبط 
 المختصة بالتنظيم

 تراحسلطة االق تركيبة البشرية نص المنش:

مجلس النقد 
 كالقرض 

 61-41قانوف رقم  
  آلغى(  

 تعيين مباشر احملاف  بن  اِزائر
 تعيين مباشر ( نواب ٖاف  11ثبلثة  

 تعيين مباشر ( موظفوف ساموف 11ثبلثة   

  16-16االمر 
  آلغى(

 تعيين مباشر احملاف  بن  اِزائر
 رتعيين مباش ( نواب ٖاف  11ثبلثة  
 تعيين مباشر ( موظفوف ساموف دك كفاءة يف الشؤكف آالية11ثبلثة  
 تعيين مباشر ( شخصيات متخصصة يف آسائل االقتصادية كالنقدية   11ثبلثة  

  66-11االمر 

 تعيين مباشر احملاف  بن  اِزائر  
 تعيين مباشر ( نواب ٖاف  11ثبلثة  
 تعيين مباشر دك كفاءة يف الشؤكف آالية كاالقتصادية( موظفوف ساموف 11ثبلثة  

 تعيين مباشر ( ىتاراف  كم كفاءاما يف آسائل االقتصادية كالنقدية.12شخصيتاف  

لجنة التنظيم 
كمراقبة عمليات 

 البورصة 

 مرسـو تشريعي 
  61-41رقم 

مرسـو  31كزير المكلف بالمالية )ـ رئيس اللجنة
 (211-11تنفيذم 

 كزير العدؿ ( كاحد16قاض  
 محافا بنك الجزائر ( كاحد يقوحو ٖاف  بن  اِزائر16عضو  
 ( ٠تاراف من بني مسؤكرل االشخاص آعنويني آصدرين 12عضواف  

 للقيم آنقولة
يختاراف من بين مسؤكلي االشخاص 
 المعنويين المصدرين للقيم المنقولة

 تعيين مباشر املاؿ آارل اك آصريف اك البورصي ( ذك خ ة يف 12عضواف   

 11-11قانوف 
 معدؿ كمتمم

 41-61لؤلمر  

مرسـو  31كزير المكلف بالمالية )ـ رئيس اللجنة
 (211-11تنفيذم 

 كزير العدؿ ( كاحد16قاض  

 كزير المكلف بالمالية ( 16عضو كاحد  

 التعليم العاليكزير المكلف ب ( كاحد16استاذ جامعي  

 محافا بنك الجزائر ( 16عضو  

 ( 16عضو  
يختار من بين مسيرين لألشخاص 
 المعنويين المصدرة للقيم المنقولة

 ( 16عضو  
المصف الوطني للخبراء المحاسبين 
كمحافظي الحسابات كالمحاسبين 

 المعتمدين.

 الضبط االقتصادم المختصة بالتنظيم( يوضط جهات المخولة باقتراح اعضاء سلطات 31جدكؿ رقم )
 

 سػػػػلطتنيآبلحػػػػ  مػػػػن ىػػػػذه آعطيػػػػات كجػػػػود تنػػػػاقض يف تعػػػػدد كاخػػػػتبلؼ اِهػػػػات آقوحػػػػة ألعضػػػػاء       
يػتم  61-41آختصتني بوضع االنظمػة كفػب التشػريع اِزائػرم، فنجػد اف ٕلػس النقػد كالقػرض يف ضػل قػانوف 

آنحػى اىػذ  نفػسة التنفيذية مباشرة بدكف اْضوع لشػكلية االقػواح، تعيني احملاف  كنوابو الثبلثة من قبل السلط
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آعموؿ بو حاليا ٘ا يدؿ على احتكػار سػلطة التعيػني  رئػيس  66-11ككذا االمر  2116نناسبة تعديل سنة 
 اِمهورية( على اىم ميزة قد تدعم استقبللية أم سلطة ادرية مستقلة يف األخذ نقوح اختيار 

 أم طرؼ اخرل. االعضاء من

خبػػبلؼ ذلػػ  ٙػػد اف ِنػػة تنظػػيم عميػػات البورصػػػة كمراقبتهػػا الػػـز آشػػرع يف مرسػػـو التشػػريعي السػػػلطة         
التنفيذيػػة  كزيػػر آاليػػة ( قبػػل تعيػػني اعضػػاءىا بضػػركرة االخػػذ باقواحػػات ٗتلػػ  اِهػػات، القاضػػي الفػػرد يقوحػػو 

ػا مػن بػني االشػخاص  كزير العدؿ، ٖاف  بن  اِزائر يقػوح عضػو فػرد، آصػدرين  آعنػوينيعضػواف يػتم اختياٝر
، كيضػػي  اسػػتاذ جػػامعي يقوحػػو كزيػػر  11-11، ليػػتم تعػػديل تشػػكيلة اللجنػػة نوجػػب القػػانوف 1للقػػيم آنقولػػة

ػافظي اّسػابات كاحملاسػبني  التعليم العارل كعضو فرد يتم اقواحو من طرؼ آص  الػوطين للخػ اء احملاسػبني ٖك
، 2آصػدرين للقػيم آنقولػة  آعنػوينيمدين كيقل  من عضوين اذل عضو كاحد آختػار مػن بػني االشػخاص آعت

اما رئيس اللجنة فيتم اقواحو من طرؼ كزير آالية كيعني نرسػـو تنفيػذم يتخػذ يف ٕلػس اّكومػة طبقػا للمػادة 
، كمػػع ذلػػ  فػػإف اقػػواح أم تبعيػػة مػػناألمػػر الػػذم يعفػػي رئػػيس اللجنػػة ،  621-41الثانيػػة مػػن مرسػػـو تنفيػػذم 

، كػاف االجػدر اف يػتم تعيينػو 3الوزير آكل  بآالية بتعيينو قد ٠لب يف نفسية رئيس اللجنة شػعور بالفضػل اهػاه
 من جهات عليا كرئيس اِمهورية اك الوزير االكؿ.

يعػد ٜوذجػػا  كمراقبتهػػالبورصػة عمليػػات ا اف تعػدد كاخػتبلؼ كجهػػات اقػواح الوكيبػػة البشػرية للجنػػة تنظػيم       
ٟتذل بو يف تعدد جهات آقوحة ألعضائها، ىذه اْاصية تساىم بشكل غري مباشػر يف حياديػة اللجنػة، كمػا 

سػتقبلليتها لػن نكػوف امػاـ إلتعد مظهران تؤثر على درجػة اسػتقبلليتها فكلمػا زادت جهػات آقوحػة عػدة ضػمانا 
بالنسػبة مللػس النقػد  اّػاؿ. كمػا 4تصػرة علػى جهػة اقػواح كتعيػني كاحػدةنفس الدرجة االستقبللية إذا كانػت مق

 كالقرض   

 االقتصادم المختصة بالتنظيم طرابعا: انفراد سلطة التنفيذية في تعيين اعضاء سلطة ضب

ال ١كػػن تصػػور ىلػػي السػػلطة التنفيذيػػة عػػن االختصػػاص التنظيمػػي لصػػاحل سػػلطات الضػػب  االقتصػػادم        
، فالسػػلطة التنفيذيػة تتػػدخل بطريقػة اك بػػ خرل، مػن منطلػب اهنػػا يف اعلػى ىػػـر االدارة العامػة كتقػػـو بصػفة مطلقػة

                                                                 
 . 11، صذكره الساب المتعل  ببورصة القيم المنقولة،  23-11المرسـو التشريعي من  22آادة  - 1
آرسػػـو  كيػػتمميعػػدؿ  2111ف ايػػر سػػنة  62آوافػػب لػػػ  6121ذم اّجػػة عػػاـ  61مػػؤرخ يف  11-11مػػن القػػانوف  61آػػادة  - 2

 .21، ص 2111ف اير  64، الصادر بتاري  66كآتعلب ببورصة القيم آنقولة، ج. ر. ج، ع  61-41التشريعي 
ماجسػتري يف القػانوف العػاـ، جامعػة اِزائػر،  ، مػذكرةلجنة تنظيم كمراقبة عمليات البورصة كسػلطة اداريػة مسػتقلة حفيظة،زكار  - 3

 .21، ص2111-2111
 .26ص  مرجع ساب ،نذيرة ذيب،  - 4
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بتعيػػني يف الوظػػائ  السػػامية يف الدكلػػة، كبػػالعودة قػػوانني آنشػػ ة لسػػلطات الضػػب  االقتصػػادم آختصػػة بوضػػع 
 ما ىو مبني يف اِدكؿ التارل:االنظمة ٙد اف اِهات آخولة بتعينهم ٖصورة على سلطة التنفيذية، كفب 

  
سلطة الضبط 
 المختصة بالتنظيم

 سلطة التعيين تركيبة البشرية نص المنش:

مجلس النقد 
 كالقرض 

 61-41قانوف رقم  
  آلغى(  

 ( نواب ٖاف  11ثبلثة   مرسـو رئاسي احملاف  بن  اِزائر

 مرسـو تنفيذم ( موظفوف ساموف 11ثبلثة   

  16-16االمر 
  آلغى(

 احملاف  بن  اِزائر

 ( نواب ٖاف  11ثبلثة   مرسـو رئاسي
 ( موظفوف ساموف دك كفاءة يف الشؤكف آالية11ثبلثة  
 ( شخصيات متخصصة يف آسائل االقتصادية كالنقدية   11ثبلثة  

  66-11االمر 

 احملاف  بن  اِزائر  

 اب ٖاف  ( نو 11ثبلثة   مرسـو رئاسي
 ( موظفوف ساموف دك كفاءة يف الشؤكف آالية كاالقتصادية11ثبلثة  

 ( ىتاراف  كم كفاءاما يف آسائل االقتصادية كالنقدية.12شخصيتاف  

لجنة التنظيم 
كمراقبة عمليات 

 البورصة 

 مرسـو تشريعي 
  61-41رقم 

 مرسـو تنفيذم رئيس اللجنة
 ( كاحد16قاض  

 ار كزير الماليةقر 
 

 

 ( كاحد يقوحو ٖاف  بن  اِزائر16عضو  
 ( ٠تاراف من بني مسؤكرل االشخاص آعنويني آصدرين 12عضواف  

 للقيم آنقولة

 ( ذك خ ة يف املاؿ آارل اك آصريف اك البورصي 12عضواف   

 11-11قانوف 
 معدؿ كمتمم

 41-61لؤلمر  

 رسـو تنفيذمم رئيس اللجنة
 ( كاحد16قاض  

 قرار كزير المالية
 
 

 

 ( 16عضو كاحد  

 ( كاحد16استاذ جامعي  

 ( 16عضو  
 ( 16عضو  
 ( 16عضو  

 ( يوضط جهات المخولة بتعيين اعضاء سلطات الضبط االقتصادم المختصة بالتنظيم31جدكؿ رقم )

 الضػػػػب ذكورة يف اِػػػػدكؿ اعػػػػبله اف اختصػػػػاص تعيػػػػني اعضػػػػاء سػػػػلطة لعػػػػل آبلحػػػػ  مػػػػن آعطيػػػػات آػػػػ       
االقتصادم آختصة بوضع االنظمة حصرىا آشػرع علػى السػلطة التنفيذيػة فقػ . فالنسػبة مللػس النقػد كالقػرض 

( اعضاء، ٖاف  بن  12( اعضاء من اصل سبعة  11يعني رئيس اِمهورية اربعة   61-41يف ظل القانوف 
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مػن مرسػـو رئاسػي رقػم  12/ ؼ  16، كآػادة 1مػن دسػتور 12/ ؼ  42ـو رئاسػي طبقػا للمػادة اِزائر نرسػ
( فيػػػتم 11، امػػػا نػػػواب احملػػػاف  الثبلثػػػة  2آتعلػػػب بػػػالتعيني يف الوظػػػائ  آدنيػػػة كالعسػػػكرية للدكلػػػة 44-211

مرسـو رئاسي، اما من ذات  66/ ؼ 12تعيينهم ايضا نرسـو رئاسي يصدر يف ٕلس الوزراء بناءا على آادة 
اّكومػة ٠تػارىم نظػرا لقػدرام يف  رئػيس طػرؼ( آوظفني سػامني فيػتم تعييػنهم نرسػـو تنفيػذم مػن 11ثبلثة   

 .     3الشؤكف االقتصادية كآالية

( أعضػػػاء 11، أضػػػي  إذل ىػػػذه التشػػػكيلة ثبلثػػػة  2116كنناسػػػبة تعػػػديل قػػػانوف النقػػػد كالقػػػرض لسػػػنة        
س اِمهورية ٠تػارىم نظػرا ْػ ام ككفػاءام يف املػاؿ آػارل كاالقتصػادم، لكػن بصػدكر األمػر آخرين يعينهم رئي

، اِديػد يف ىػذا األمػر ايضػا ىػو انفػراد رئػيس 61أعضاء بدال من  4مث انتق  منهم عضو ام  66-11رقم 
 اِمهورية على صبلحية تعيني ٌيع أعضاء امللس. 

راقبػػة عمليػػات البورصػػة ِنػػة تنفػػرد السػػلطة التنفيذيػػة بتعػػني الػػرئيس كأعضػػاءه، بينمػػا أعضػػاء ِنػػة تنظػػيم كم      
مػن  12( سنوات نوجب آادة 11ٓدة اربعة   4فالرئيس اللجنة يعيني نرسـو تنفيذم يتخذ يف ٕلس اّكومة

ٓاليػػة خػػرين يػػتم تعييػػنهم نوجػب قػػرار مػػن كزيػػر ا( األ11عضػاء سػػتو  مػػا األأ، 6215-41مرسػـو تنفيػػذم رقػػم 
 من مرسـو تنفيذم السال  ذكره.  11كفقا للمادة 

                                                                 
 .63، ص السابب ذكره، المتضمن التعديل الدستورم 32-21قانوف رقم انظر  - 1
فػي الوظػائف  المتعل  بالتعيين، 6444أكتػوبر  22آوافب لػ  6121رجب عاـ  62آؤرخ يف  211-44مرسـو رئاسي رقم  - 2

 .11، ص 21، ج.ر.ج، ع المدنية كالعسكرية للدكلة المعدؿ كالمتمم
ثبلثػة  اّكومػةآتعلب بالنقد كالقرض السػابب ذكػره، يعػني رئػيس  61-41من القانوف رقم  11ك 12كلئلشارة كفقا طبقا للمادة  - 3
ل آستخلفوف الثبلثة ٖل 1   آوظفني يف حالة تغيبهم أك شغور منصبهم   ( مستخلفني مسبقا نوجب مرسـو تنفيذم، ٟك
ك يف ىذا الش ف ىناؾ تشريعات مقارنة من أسند مشرعها سلطة تعيني رئيس اللجنة إذل أعلى السلطات يف الدكلة ك من ذل  مػا  - 4

الػوزراء ك األمػر  ن  عليو آشرع الفرنسي الذم جعل تعيني رئيس ِنة عمليات البورصة يتم نوجب مرسػـو يتخػذ علػى مسػتول ٕلػس
آاليػة ك ىػذا مػا  كزيرنفسو بالنسبة لرئيس ِنة البورصة اللبنانية إذ يتم تعيينو نوجب مرسـو يتخذ يف ٕلس الوزراء بناء على اقواح من 

 حفيظة، يف الدكلة / زكار ىيئة١كن أف يعطى أكثر ضمانات الستقبللية للجنة لكوف رئيسها يعني نوجب مرسـو موقع من قبل أعلى 
 .64ص ، مرجع ساب 

 11ك 11ك  12يتضمن تطبيػ  المػواد ، 6441يونيػو  61آوافب لػ 6161ٖـر  1مؤرخ يف  621-41مرسـو تنفيذم رقم  - 5
 21، 16.، ج. ر. ج. ، ع كالمتعل  ببورصة القػيم المنقولػة 2111مايو  11المؤرخ في  23-11من المرسـو تشريعي رقم 

 .14، ص 6441يونيو 
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إف طريقة التعيني اللجنة اليت اقرىا آشرع بقرار كزارم من الوزير آكل  بآالية من ش هنا أف تفرغ مصطلح      
صػة، ر علػى حياديػة ِنػة البور ف يػوثأأف التعيػني بقػرار كزارم مػن شػ نو اللجنة بصفتها جهة ضب  مػن ٖتػواه، اذ 

 . 1ف طريقة قد ىلب نوع من العبلقة التبعية السلمية آباشرة هاه كزير آاليةأحيا 

ا، ٖصورة بصفة مطلقة للسلطة التنفيذية ٘ا أ٘ا سبب يتضح       ف تعيني سلطتني ٗتصتني التنظيم اانفا ذكٝر
اِزائػػرم يػػرم أف تركيػػز سػػلطة  ف كػػاف بعػػض الفقػػو قػػانوف االقتصػػادمإيػػوثر بشػػكل مباشػػر علػػى حيادامػػا، ك قػػد 

. 2التعيني يف يد رئيس اِمهورية ما ىو إال مظهر من مظاىر تركيز السلطة الذم يتسم بو النظاـ القػانوشل اّػارل
خػرل أقػواح كالتعيػني علػى أطػراؼ كجهػات ف أٙع آلية لتحقيب اسػتقبللية فعلػي، ٞػب توزيػع سػلطة لبلإكعليو ف

كىػػو مػػا . 3لس الشػػعيب الػوطين، ٕلػػس األمػػة، كاِمعيػة آهنيػػة للمصػػرفني اِزائػرينيضػافة لػػرئيس اِمهوريػة كػػاملإ
( أعضػاء يعيػنهم  11: ثبلثة  آاليةلقانوف الفرنسي، أين ينوع يف جهات تعيني سلطة األسواؽ ٙده مكرسا يف ا

 . 4كل من رئيس اِمعية الوطنية، ٕلس الشيوخ كرئيس امللس االقتصادم كاالجتماعي

 سلطات الضبط االقتصادم المختصة بالتنظيم ء اعضاءغموض فترة مدة االنتداب كإنها -سان خام

ف وديػد فػوة انتػداب كانتهػاء أعضػػاء آشػكلني ألم سػلطة ضػب  اقتصػادم، يعػػد معيػار ثابتػة يػتّم علػػى إ       
مػػن مهػػامهم  . سػػيما كإذ كانػػت أعضػػاء ىػػذه السػػلطات5أساسػػها وديػػد مػػدل حياديػػة أم سػػلطة كاسػػتقبلليتها

 :كضع القواعد التنظيمية القطاعية، كىذا ما نستعرضو بالتفصيل يف اِدكؿ التارل

  
                                                                 

لني كليد، ب - 1  .14، مرجع سابب، صسلطات الضبط االقتصادم في الجزائرٌو
2
 -  vue : ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation indépendantes dans le secteur 

financier en Algérie, op.cit, pp 23 – 24. 
 كالعلػػػـوكتػػػوراه يف العلػػػـو التخصػػػ  القػػػانوف، كليػػػة اّقػػػوؽ ، اطركحػػػة د النظػػػاـ القػػػانوني للسػػػوؽ الماليػػػة الجزائريػػػة نػػػورة،ٍليػػػل  - 3

 .11، ص د.تجامعة مولود معمرم تيزم كزك،  السياسية،
4
   - « L'Autorité des marchés financiers comprend un collège, une commission des sanctions 

et, le cas échéant, des commissions spécialisées et des commissions consultatives. 

Sauf disposition contraire, les attributions confiées à l'Autorité des marchés financiers sont 

exercées par le collège. 

II. - Le collège est composé de seize membres :……… 7° Trois membres désignés, à raison 

de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur expérience en matière d'appel 

public à l'épargne et d'investissement de l'épargne dans des instruments financiers, 

respectivement par le Président du Sénat, le Président de l'Assemblée nationale et le 

président du Conseil économique et social......» Article L621-2 À partir de loi n° 2003-706 du 

01 aout 2003  de Code monétaire et financier, site web:   https://www.legifrance.gouv.fr, 04-

07-2019,23h27. 
5
 - ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation indépendantes dans le secteur financier 

en Algérie, op. cit, p 104. 
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سلطة الضبط 
 المختصة بالتنظيم

 تركيبة البشرية نص المنش:
 مدة التعيين 
 بالسنوات

 قابلية العزؿ قابلية التجديد

مجلس النقد 
 كالقرض 

 قانوف رقم 
 41-61 

  آلغى( 

ئربن  اِزا احملاف  في حالة العجز  (11 ـ) كاحدة مرة (11سنوات) ـ  1 
الصحي الميبت 
قانونا أك الخط:ء 

 (11الفادح )المادة
( نواب ٖاف 11ثبلثة    

  
 (11مرة كاحدة )ـ  (11)ـ  1       

( موظفوف11ثبلثة     غير محدد غير محدد غير محدد  ساموف 

  16-16االمر 
  آلغى(

ربن  اِزائ احملاف  غير محدد كفقا  
منو التي 21للمادة 

 11ألغت المادة 
 23-13قانوف 

غير محدد كفقا 
منو التي 21للمادة 

 11ألغت المادة 
 22-13قانوف 

غير محدد كفقا للمادة 
منو التي ألغت 21

قانوف  11المادة 
13-21 

( نواب ٖاف 11ثبلثة     

الية( موظفوف ساموف دك كفاءة يف الشؤكف ا11ٓثبلثة    

( شخصيات متخصصة يف آسائل االقتصادية11ثبلثة    غير محدد غير محدد غير محدد    كالنقدية 

  66-11االمر 

 غير محدد غير محدد غير محدد احملاف  بن  اِزائر  
( نواب ٖاف 11ثبلثة     

 غير محدد غير محدد غير محدد
شؤكف آالية( موظفوف ساموف دك كفاءة يف ال11ثبلثة    كاالقتصادية 
( ىتاراف  كم كفاءاما يف آسائل 12شخصيتاف    

 .كالنقدية االقتصادية

لجنة التنظيم 
كمراقبة عمليات 

 البورصة 

آرسـو التشريعي 
  61-41رقم 

سنوات  31 رئيس اللجنة
 (12)المادة

 غير محدد

فػػي حالػػة ارتكػػاب خطػػ: 
جسػػػػػػػػػػػػػػػػيم أك ظػػػػػػػػػػػػػػػػرؼ 

رسـو م 31استينائي )ـ 
 (211-11تنفيذم 

 ( كاحد16قاض  

سنوات  31
 (11)المادة

تجديد نصفي 
بعد سنتين  لألعضاء

للعهدة األكلى فقط 
 (11)المادة

 غير محدد
 ( كاحد يقوحو ٖاف  بن  اِزائر16عضو  
( ٠تاراف من بني مسؤكرل االشخاص 12عضواف  

 للقيم آنقولة آعنويني آصدرين
  أكالبورصي أك آصريفذك خ ة يف املاؿ آارل (02)اف عضو 

  11-11قانوف 
 معدؿ كمتمم

 41-61أمر 

 لم يعدؿ لم يعدؿ لم يعدؿ اللجنة رئيس
( كاحد16قاض    

 لم يعدؿ لم يعدؿ لم يعدؿ

( باقواح كزير آكل  بآالية16عضو كاحد    
( كاحد16استاذ جامعي    

( ٖاف  بن  اِزائر16 عضو   

( ٠تار من بني مسريين لؤلشخاص آعنويني 16عضو  
 للقيم آنقولة آصدرة

افظي 16عضو   ( آص  الوطين للخ اء احملاسبني ٖك
 .كاحملاسبني آعتمدين اّسابات

 تصة بالتنظيم( يوضط فترة انتداب كانهاء اعضاء سلطات الضبط االقتصادم المخ31جدكؿ رقم )

كنة بػاإلرادة ف مس لة وديد آدة كاهناءىا مقر إٓعطيات آذكورة يف ىذا اِدكؿ أكؿ ١كن مبلحظتو من ا       
مطلػع ىػذا  آعدلػةغلب سلطات آنش ة يف فوة التسعينيات ٖددة آدة، بينما سلطات آنشػ ة اك  السياسية، ف

سػلطة التنفيذيػة، ٘ػا قػد يػؤثر بشػكل مباشػر علػى اسػتقبللية أم سػلطة مػن  القرف غري ٖػددة آػدة، فإهناؤىػا بيػد
 سلطات الضب  االقتصادم.
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بالنسػبة حملػاف   سػنوات( 11عضاء ٕلس النقد كالقرض لفوة ستو  أ  تعيني  61-41ف ففي ظل قانو        
سػػة   م ( سػػنوات بالنسػػبة لنػػواب احملػػاف ، مػػع قابليػػة هديػػدٝا مػػ11بنػػ  اِزائػػر، َك رة كاحػػدة، كال ١كػػن عػػٔز

 2116، لكػػن مػػع تعػػديل 1االيف حالػة العجػػز الصػػحي آثبػت قانونػػان اك قيػػامهم خبطػ  فػػادح يسػػتوجب تنحيػتهم
آعمػوؿ بػو  66-11مػر جراء ابقي عليو نناسبة صدكر األؿ احملاف  كنوابو يف كقت، نفس اإلأصبح بإمكاف عز 

أم  ليتو العضػػوية ألعضػػاء امللػػس، فتحديػػد مػػدة انتػػداب أعضػػاءحاليػػا. ىػػذا الوضػػع قػػد يػػؤثر سػػلبان علػػى اسػػتقبل
يعرضهم للعػزؿ يف أم كقػت  ٘اىم ركائز آعتمدة كمؤشر ٞسد استقبلليتها، اسلطة ضب  مستقلة يعد من بني 

 .3ضب  آستقلة يف املاؿ آارل كاالقتصادمال، ك٠لب فوضي يف استقرار سلطات 2من طرؼ سلطة تعيينهم

خػر نلمػس كجػود مظهػر مػن مظػػاىر الداعمػة السػتقبللية يف وديػد فػوة انتػداب أعضػاء ِنػػة آجانػب مػن       
، نفػػس 4( سػػنوات11تنظػػيم كمراقبػػة عمليػػات البورصػػة، فالقػػانوف حػػدد مػػدة انتػػداب رئػػيس اللجنػػة لفػػوة أربعػػة  

، كذلػػ  بإهنػػاء بالتجديػػد النصػػفي 61-41مػػن مرسػػـو تشػػريعي  21الفػػوة ألعضػػاء اللجنػػة، فقػػد نصػػت آػػادة 
( من تعيينهم كيتم استخلفهم ب عضاء جػدد بينمػا بػاقي األعضػاء يواصػلوف مػدة 12نص  أعضاء بعد سنتني  

( سػػنوات فقػػ  غػػري قابلػػة للتجديػػد. لعػػل أػػدؼ الػػذم سػػعى آشػػرع اتبػػاع طريقػػة التجديػػد 11انتػػداهبم ألربعػػة  
مواصػلة العمػػل مػع الطػاقم القػدصل كاالسػػتفادة النصػفي ألعضػاء اللجنػة تكمػن يف مسػػاعدة األعضػاء اِػدد علػى 

مػػػن قػػػانوف  L2-126ف آػػػادة أٙػػػد . كبآقارنػػػة مػػػع التشػػػريعي الفرنسػػػي مػػػثبلن 5مػػػن خػػػ اام يف ٕػػػاؿ البورصػػػة
( collageبعهػدة رئػيس املمػع  أقػرالسوؽ آاليػة،  بسلطةآتعلب  2111اكت  16آؤرخ يف  2111-211
( سنوات قابلة لتجديد 11َسة   اللجنة أيضاديد، بينما مدة انتداب أعضاء سنوات غري قابلة للتج 11 ٓدة

شػهر( باسػتثناء ٘ثػل بنػ  فرنسػا  11يكوف كل سػنتني كنصػ    ألعضائومرة كاحدة على اف التجديد النصفي 
 .6كرئيس امللس الوطين للمحاسبة

                                                                 
 .121 ، صالسابب ذكرهآتعلب بالنقد كالقرض،  61-41من قانوف  22آادة  - 1
مفهػػـو السػػلطات اإلداريػػة المسػػتقلة، مػػن أعمػػاؿ الملتقػػى الػػوطني حػػوؿ سػػلطات الضػػبط المسػػتقلة فػػي دة، يراشػػدم سػػع  -2

ػػاف مػػة اّقػػوؽ كايػػ، كلالمجػػاؿ االقتصػػادم كالمػػالي ، 2112مػػام  21ك 21، اِزائػػر، يػػةة داري لعلػػـو االقتصػػادية، جامعػػة عبػػد الٍر
 .16ص

 .21، ص مرجع ساب حدرم ُري،  - 3
 .11، ص السابب ذكره، المتعل  ببورصة القيم المنقولة 23-11مرسـو تشريعي من  22آادة  - 4
 .24، ص مرجع ساب ٍليل نوارة،  - 5

6
 - « …La durée du mandat du président est de cinq ans à compter de sa nomination. Ce 

mandat n'est pas renouvelable. 

La durée du mandat des autres membres, à l'exception de ceux mentionnés aux 5° et 6°, est 

de cinq ans. 

Ce mandat est renouvelable une fois, sous réserve des onzième et douzième alinéa du 

présent II. Après l'expiration de la période de cinq ans, les membres restent en fonction 
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زائػػرم مليػػات البورصػػة كفػػب التشػػريع اِكأيضػػا مػػن مظػػاىر اسػػتقبللية يتمتػػع أعضػػاء ِنػػة التنظػػيم كمراقبػػة ع     
م  حالػة حػدكث  مهػين جسػيم أك  صػورة قانونػا يف حػاليت ارتكػاب خطػيف حاالت ٖ الإبضمانة عدـ قابلية عٔز

 1ظركؼ استثنائية ٞب عرضها على ٕلس اّكومة

 تحقي  مبدأ حيادية أعضاء سلطات الضبط االقتصادم المختصة بالتنظيم: مدلسادسا: 

دؼ إعطػاء أكثػر ضػماف السػتقبللية أم سػلطة مػن سػلطات الضػب  االقتصػادم، ٞػب تػوفري منظومػة هب       
كىػي  هبػاقانونية ّماية أعضاءىا وميهم من ت ثري أم جهة يف كظائفهم، مع فػرض نػوع مػن الواجبػات المتثػاؿ 

 األعضػاء أحػدض مصاحل جراء االمتناع يف حاؿ تعار إ، يف توفري نظاـ مبدأ التنايف، ك متعددة ١كن حصر بعضها
ننػا بصػدد دراسػة اسػتقبللية العضػوية لسػطلة أء كبعد هناية فوة انتدابػو، نػا ثناأّطة اىاذ قرار، ككاجب التحف  

قػػره آشػػرع لسػػلطيت ٕلػػس النقػػد كالقػػرض ك ِنػػة التنظػػيم كمراقبػػة أقتصػػادم آختصػػة بػػالتنظيم كالػػذم ضػػب  اال
  كجود مبدأ اّيادية يف اِدكؿ التارل: عمليات البورصة، ٚاكؿ كضع مقارنة يف

 

سلطة الضبط 
المختصة 
 بالتنظيم

 تطبي  مبدأ التنافي على األعضاء  نص المنش:
اجراء االمتناع 
العضو حاؿ 
 تعارض المصالط

 كاجب التحفا

مجلس النقد 
 كالقرض 

 23-13قانوف رقم  
 )الملغى(  

تتنافى مع كل نيابة تشريعية اك مهمة حكومية أك 
( باستيناء التمييل 11ضيفة عمومية )المادة ك 

الدكلة لدل مؤسسات العمومية الدكلية ذات 
 طابع مالي نقدم أك اقتصادم  

 غير محدد
ملزموف بالتحفا 

 (12)ـ

  32-32االمر 
 )الملغى(

األعضاء ملزموف  غير محدد (  11 )المادةنفس المبدأ 
 (12بالتحفا )المادة 

 غير محدد (21نفس المبدأ )المادة   22-31االمر 
األعضاء ملزموف 
 (11بالتحفا )المادة 

                                                                                                                                                                                                                

jusqu'à la première réunion du collège dans sa nouvelle composition…… » voir Article 

L621-2 À partir de loi n° 2003-706 du 01 aout 2003 de Code monétaire et financier, site web :   

https://www.legifrance.gouv.fr, 05-07-2019,00h10.   
المتعل   22-11من مرسـو تشريعي رقم  11 11ك 12المتضمن تطبي  المواد  211-11مرسـو تنفيذم من  11آادة  - 1

 .14، مرجع سابب، ص ببورصة القيم المنقولة
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لجنة التنظيم 
كمراقبة عمليات 

 البورصة 

مرسـو تشريعي رقم 
11-23  

رئيس اللجنة: فترة انتدابو تتنافى مع اية أنابة 
اك ممارسة كظيفة  انتخابية أك كظيفة حكومية

( باستيناء 11ر )المادة عمومية اك أم نشاط اخ
األعضاء ملزموف  غير محدد أنشطة التعليم اك االبداع الفني أك الفكرم

( 11بالتحفا )المادة 
كايضا النظاـ الداخلي 

( 12للجنة المادتين )
 ( 11ك)

 لم يشر الى حاالت التنافي ألعضاء اللجنة 
 

  31-31قانوف 
 يعدؿ كمتمم 

 11-23لألمر 
 دغير محد لم يعدؿ

 ( يوضط مبدأ حيادية اعضاء سلطات الضبط االقتصادم المختصة بالتنظيم31جدكؿ رقم )

كالقرض يف ٌيع نصوص آنظمة ذل حالة التنايف مللس النقد إف آشرع أشار اتقراء ىذه آعطيات ٙد باس     
 أيئػػة مػػع منصػػب نيابػػة تشػػريعية مهامػػو كعضػػو يفذل عػػدـ اِمػػع بػػني إلػػـز ٖػػاف  كاألعضػػاء آشػػكلني أن يػػألػػو 
سػػات عموميػػة دكليػػة ذات جػػاز لػػو اسػػتثناء التمثيػػل الدكلػػة لػػدل مؤسأيػػة كظيفػػة عموميػػة. ك أك أة حكوميػػة كمهمػػأ

 ، 1ك اقتصادمأطابع نقدم 

ِمػع بػني ا ـزمػو بعػدأليػن أالتنظػيم كمراقبػة عمليػات البورصػة قره آشرع بالنسبة لػرئيس ِنػة أنفس آوق        
و خػر لػآك أم نشػاط أك ٘ارسػة كظيفػة عموميػة أك كظيفػة حكوميػة أيػة نيابػة انتخابيػة أمهامػو كػرئيس اللجنػة مػع 

 ك الفكرم. أبداع الفين ك اإلأحياده باستثناء ٘ارستو التعليم ثر على ؤ ي

 مػػػراألعػػػنهم ذل حػػػاالت التنػػػايف إ 11-11كال يف حػػػا تعػػػديل  61-41ف مػػػا أعضػػػاء اللجنػػػة دل يشػػػر القػػػانو أ
 ك قبوؿ اِمع بني الوظيفتني أبالنهي ال

ليها يف نصوص إف آشرع دل يشر أة نبلح  لة التنايف عند تعارض مصاحل أم عضو من أعضاء ىيئ ما مسأ    
نػة التنظػػيم كمراقبػة  ذل إعمليػػات البورصػة، لكػػن عنػد الرجػػوع آنظمػة لكػل مػػن سػلطيت ٕلػػس  النقػد كالقػػرض ِك

 16-12ف آشػػرع اِزائػػرم كػػرس إجػػراءات صػػارمة للنظػػاـ التنػػايف، نناسػػبة إصػػداره لؤلمػػر أٙػػد  القواعػػد العامػػة
آتعلػػب  ػػاالت التنػػايف ليشػػمل ٕػػاؿ تطبيقػػو ٌيػػع أعضػػاء سػػلطات الضػػب  كفقػػا  2112مػػارس  16آػػؤرخ يف 

لتزامػػات الخاصػػة كاال التنػػافيلػػى تحديػػد حػػاالت إمػػر يهػػدؼ ىػػذا األ»للمػػادة األكذل منػػو، كالػػيت جػػاء فيهػػا: 

                                                                 
 .11، مرجع سابب، ص المتعل  بالنقد كالقرض المعدؿ كالمتمم 22-31االمر من  61آادة  - 1
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ة عموميػػة آخػػرل تتػػولى مهػػاـ الضػػبط ك كػػل ىيئػػألمنصػػب كالوظػػائف..... سػػلطة الضػػبط المتصػػلة بػػبعض ا
   1.«ك التحكيم..أراقبة كالمأ

ضػػب  االقتصػػادم يف حػػد ذااػػا كظيفػػة عموميػػة فهػػي الف كظيفػػة العضػػو يف أم سػػلطة مػػن سػػلطات أكنػػا        
ك أجػػاز لػػو القػػانوف، ف عضػػاء كػػل مػػن أكرد اسػػتثناء  ال مػػاإ. 2انتخابيػػة تتنػػام مػػع الوظػػائ  الدكلػػة مػػع أم عهػػدة

نػػة البورصػػة آختصػػني بػػال  نشػػاطهمف تكػػوف ٔػػم خػػبلؿ فػػوة  تنظيم، ١ػػنعهم القػػانوف بػػٕلػػس النقػػد كالقػػرض ِك
ك مؤسسػػات الػػيت يشػػرفوف أخارجهػػا، مصػاحل شخصػػية لػػدل ىيئػػات  كأك بواسػػطة الغػػري داخػػل الػػببلد أب نفسػهم 
 هبدؼ إعطاء نزاىة أعضاءىا كحيادام. 3ك مراقبتهاأ عليها

ػدة سػنتني آرسوا نشاطا مهنيا أك تقدصل ف ال ١ا قانوف عند هناية فوة انتداهبم بمهم اللز أكما        راء استشارية ٓك
( 12سػنتني   ، كبعػد انقضػاء مػدة4(، مهما كانت طبيعتهػا سػواء كانػت ٔػم مصػاحل مباشػر أك غػري مباشػر12 

( سػنوات لكػػل مػن ىيئػػة الوطنيػة للوقايػػة مػن الفسػػاد 11ف يقػدـ طلػػب كتػايب لفػػوة ثبلثػة  أالقػانوف العضػػو يلػـز 
 . 5ذل سلطة ضب  اليت كاف تابعان ٔاإيقدـ طلبو أيضا كمكافحتو، كما 

باشػر يف مصػداقيتهم، كىػو مػا أشػار إف كاجب التحف  ألعضاء سلطات الضب  االقتصادم يعزز بشػكل م    
امللػس  كأعضػاء احملػاف يػن ألػـز كػل مػن أآتعلػب بالنقػد كالقػرض  61-41وف مػن قػان 21شرع يف آػادة ليو آإ

ثنػاء أداء مهػامهم، ماعػدا اّػاالت أك معلومػات اطلعػوا عليهػا أك غري مباشػرة، كقػائع أمباشرة فشاء بصفة إبعدـ 
 . 6اليت يدعوف فيها لئلدالء بشهادة يف دعول جزائية

 61-41ـ التشػريعي رقػم مػن آوسػو  14ليػو آػادة إ تشػار أيػن أء ١ػس أعضػاء ِنػة البورصػة جػرانفس اإل     
ف يلتػػـز أعضػػاء اللجنػػة كأعواهنػػا بالّسػػر آهػين فيمػػا ٠ػػّ  الوقػػائع كاألعمػػاؿ كآعلومػػات الػػيت اطلعػػوا أعلػى ضػػركرة 

 نفػػسداخلي للجنػػة علػػى عليهػػا  كػػم كظيفػػتهم وػػت طائلػػة فػػرض عقوبػػات حػػاؿ ٗالفتهػػا، كمػػا نػػّ  النظػػاـ الػػ
و يل١إذ يتّعني على ٌيع أعضاء اللجنة اْضوع لواجب التحف  الذم  12ك 16االلتزامات من خبلؿ آادتني 

ب علػى ٌيػع أعضػاء اللجنػة اْضػوع لواجػب اّفػاظ علػى ٞػهػا، كمػا ياّفاظ على شرؼ أيئة اليت ينتموف إل
 الّسر آهين.

                                                                 
المتعلػػػ  بحػػػاالت التنػػػافي كااللتزامػػػات الخاصػػػة بػػػبعض المناصػػػب ، 2112مػػػارس  16آوافػػػب لػػػػ  6163صػػػفر  66مػػػؤرخ يف  16-12مػػػر رقػػػم أ - 1

 .11، ص 2112مارس12 الصادر يف، 61، ج. ر. ج، عكالوظائف
2
 - Guédon Marie-josé, op.cit, p21 

لني  -  .31، مرجع سابب، ص سلطات الضبط االقتصادم في القانوف الجزائرم كليد،بٌو
 .1 ، مرجع سابب، ص، المتعل  بحاالت التنافي كااللتزامات الخاصة ببعض المناصب كالوظائف32-31مر األمن  12آادة  - 3
 ، نفس آرجع.11آادة  - 4
 ، نفس آرجع.11آادة  - 5
 .11آتعلب بالنقد كالقرض، مرجع سابب، ص  66-11مر األمن  21ادة آ - 6
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 ية لسلطات الضبط االقتصادم المساىمة في االختصاص التنظيمياستقاللية العضو : اليانيالفرع 

 آراءىػػػابػػػداء إسػػػلطات الضػػػب  االقتصػػػادم كظيفػػػة  مػػػن الوظػػػائ  الػػػيت أككػػػل هبػػػا آشػػػرع اِزائػػػرم لػػػبعض     
طابعهػػا لاالستشػػارية يف مشػػاريع النصػػوص القانونيػػة لسػػلطة التنفيذيػػة صػػاحبة االختصػػاص يف استصػػدارىا، نظػػرا 

 خ ة ككفاءة كتنوع أعضاءىا.التقين  كم 

ف آشػػرع دل يقػػـو بتوحيػػد طريقػػة تعيػػني تركيبػػة البشػػرية لسػػلطات الضػػب  االقتصػػادم الضػػب ، أانطبلقػػا مػػن      
 ضػػب ذلػػ  اػػدؼ ىػػذه آقارنػػة مػػدم اسػػتقبللية العضػػوية لسػػلطات آختصػػة بػػالتنظيم بنظرياػػا مػػن السػػلطات 

منحت لسلطات نوع من  إذاال إتشارية ال ١كن هسيدىا ميدانيا السف ااراء اأاالقتصادم االستشارية، سيما ك 
نػػة ضػػب  الكهربػػاء  أكال( بعػػض مػػن مظػػاىر اسػػتقبللية لكػػل مػػن ٕلػػس آنافسػػة 1االسػػتقبللية. ٚػػاكؿ اٞػػاز ، ِك

 . رابعا( ، سلطة ضب  السمعي كالبصرم ثالثا(، بسلطة ضب  ال يد كآواصبلت ثانيا( كالغاز

 ية أعضاء مجلس المنافسة استقالل -أكال

جػػل وقيػػب ركح آنافسػػة بػػني آتعػػاملني أسػػلطة ضػػب  مسػػتقلة اّػػل األمثػػل مػػن يعػػد ضػػب  السػػوؽ عػػ         
، تقتضػي تزكيػدىا 2االقتصاديني، كاقع فػرض علػى آشػرع باسػتحداث ٕلػس آنافسػة كهيئػة تعػ   مايػة السػوؽ

. كهبػدؼ وقيػب 3فعػاؿ كلمػا تعرضػت آنافسػة للتقييػد كالعرقلػةبنظاـ قانوشل خاص كمتميز يسمح لػو بالتػدخل ال
بدايػػة بػػاألمر رقػػم  4ىػػذه الفعاليػػة   تشػػكيل امللػػس كتنظيمػػو علػػى ٚػػو خػػاص، ك  اعطاءىػػا صػػبلحيات كاسػػعة

عشر عضػوا يعيػنهم رئػيس اِمهوريػة بنػاء علػى اقػواح  62. كاف امللس يتكوف من 5آتعلب بآنافسة 41-11
، جػاءت ىػذه التشػكيلة 7ٓدة َػس سػنوات قابلػة للتجديػد 6آكل  بالعدؿ كالوزير آكل  بالتجارةمن الوزير 

( عضػوا مػن 62يتكوف ٕلس آنافسة من اثين عشػر  »...  من ذات األمر كىي كما يلي:  24يف ن  آادة 
 األصناؼ التالية:

                                                                 

.163(، ص 16 آلحب رقم  أنظر  -
1
  

، أكتوبر 16، ٕلة القانوف الدستورم كالعلـو اإلدارية، ع ت:مير استقاللية مجلس المنافسة الجزائرم على فعاليتوشليحي كر١ة،  - 2
 .16ا، ص، آركز الد١قراطي العريب، آاني2163

 .211، ص مرجع ساب كتو ٖمد الشري ،   - 3
4
 - ZOUAÏMIA Rachid, Le droit de la concurrence, Editions Belkeisse, Alger, 2012, p.41. 

 يفالصػػادر  ،4 ع ،ج.ر.ج، المتعلػػ  بالمنافسػػة 6441ينػػاير  21 آوافػػب لػػػ6161شػػعباف  21 آػػؤرخ يف 11-41رقػػم  أمػػر - 5
 .  ملغی(.6441ف اير  22

 .63، ص نفس آرجعمن  24آادة  - 6
 .آرجع نفسو 11آادة  - 7
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 جهػات قضػائية أخػرل أك يف ٕلػس احملاسػبة ( أعضاء عملػوا أك يعملػوف يف احملكمػة العليػا أك يف1َسة   - 6 
 بصفة قاضي أك عضو.

 ( أعضاء ٠تاركف من بني الشخصيات آعركفة بكفاءاا يف آيداف االقتصادم أك ميداف1ثبلثة   - 2 

 آنافسة كاالستهبلؾ.

اج أك التوزيػع أكيف ( أعضاء ٠تاركف من بني آهنيني الذين اشتغلوا أك يشتغلوف يف قطاعػات اإلنتػ1أربعة   - 1 
، كقػد يػتم تعيػني رئػيس امللػس مػن بػني القضػاة الػذين مارسػوا أك «النشاطات اّرفية أك اْػدمات أك آهػن اّػرة
 .1احملاسبة أك ىيئة قضائية أخرل ٕلس١ارسوف كظائفهم إما يف احملكمة العليا أك 

 2111جويلية  64آؤرخ يف  11-11 نوجب األمر رقم 11-41لكن بعد الغاء أحكاـ األمر رقم         
 عضػواف -2»...: ( أعضػاء14الذم جاء بتشكيلة جديد فصػار امللػس يتكػوف مػن تسػعة   ،آتعلب بآنافسة

( يعمالف أك عمال في مجلػس الدكلػة، أك فػي المحكمػة العليػا أك فػي مجلػس المحاسػبة بصػفة قاضػي 1)
خصػػػػيات المعركفػػػػػة بكفاءتهػػػػػا القانونيػػػػػة ( أعضػػػػػاء يختػػػػاركف مػػػػػن ضػػػػػمن الش1سػػػػػبعة ) -1أكمستشػػػػار. 

أكاالقتصػػادية أك فػػي مجػػاؿ المنافسػػة كالتوزيػػع كاالسػػتهالؾ، مػػن ضػػمنهم عضػػو يختػػار بنػػاء علػػى اقتػػراح 
سػنوات قابلػة للتجديػد نوجػب مرسػـو  1. أمػا عػن فػوة األعضػاء فيكػوف ٓػدة 2«الوزير المكلف بالداخلية...

 ، 3رئاسي

جػػػواف  21آػػػؤرخ يف  62-13نوجػػػب القػػػانوف رقػػػم  11-11األمػػػر رقػػػم ف عػػػدؿ آشػػػرع ألكػػػن بعػػػد        
منػػػو، اعت ىػػػا الػػػبعض بكوهنػػػا  61 يػػػن كيػػػ  امللػػػس ألكؿ مػػػرة بسػػػلطة إداريػػػة مسػػػتقلة كفػػػب آػػػادةأ، 21134

( أعضػػاء 31سػػتة ) -2...». كصػػارت التشػػكيلة تضػػم: 5اسػػتقبللية مظهريػػة ىفػػي تبعيػػة امللػػس للػػوزير التجػػارة
ن الشخصػػيات كالخبػػراء الحػػائزين علػػى األقػػل علػػى شػػهادة الليسػػانس أك شػػهادة جامعيػػة يختػػاركف مػػن ضػػم

( سنوات على األقل في المجاؿ القانوني ك/أك االقتصادم، كالتي لها 1مماملة، أك خبرة مهنية لمدة مماني )
اء أربعػػػة أعضػػػ -1مػػػؤىالت فػػػي مجػػػاالت المنافسػػػة كالتوزيػػػع كاالسػػػتهالؾ كفػػػي مجػػػاؿ الملكيػػػة الفكريػػػة. 

يختاركف ضمن المهنيين المؤىلين الممارسين أك الذين مارسوا نشػاطات ذات مسػؤكلية كالحػائزين شػهادات 

                                                                 
 63صالسابب ذكره، ، المتعل  بالمنافسة 31-11األمر رقم من  16آادة  - 1
 .23ص السابب ذكره، ،المتعل  بالمنافسة المعدؿ كالتمم 31-31األمر رقم من  21آادة  - 2
 .24آتعلب بآنافسة، ص ، 11-11، من االمر 21آادة  - 3
السػػابب  المتعلػػ  بالمنافسػػة، 1331جويليػػة  21المػػؤرخ فػػي  31-31المعػػدؿ كالمػػتمم لألمػػر رقػػم  62-13القػػانوف رقػػم  -4

 ذكره.
 .11، ص مرجع ساب  نورة،ٍليل  - 5
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( سنوات على األقل في مجاؿ اإلنتاج كالتوزيع كالحرؼ كالخدمات 1جامعية كلهم خبرة مهنية مدة خمس )
 كالمهن الحرة.

 . 1.«...( مؤىالف يميالف جمعيات حماية المستهلكين.1عضواف ) -1 

ضمن تشكيلة ٕلس آنافسػة مهنيػني اال عػددىم يبقػى  أشرؾما نلمسو من فحول ىذه آادة اف آشرع        
ضئيبلن نظرا لطابع أيئة، كمن مظاىر استقبللية ٕلس آنافسة اليت اقرىػا آشػرع اِزائػرم نلمسػها يف كػبل قابليػة 

، 3، كمػا أقػر ٔػم ٘ارسػة عضػوية يف امللػس بصػفة دائمػة2لػسهديد العهدة العضوية بالنسػبة لػرئيس كأعضػاء امل
لزاـ ٌيػع االعضػاء بواجػب الػتحف ، كمػنعهم مػن مزاكلػة أم نشػاط مهػين آخػر، كمنػع أم عضػو يف إذل إض  أ

ٕلس آنافسة من آشاركة يف مداكلة تتعلب بقضية بو أك ب حد أقاربو حا الدرجة الرابعة لو فيها مصلحة، يبدكا 
يضػا لكػوف رئػيس اِمهوريػة ىػو مػن يعػني رئيسػو كأعضػائو، إال أف أامللس حظي بنوع مػن االسػتقبللية أف جليا 

اشػػكالية  تركيػػز سػػلطة االقػػواح كالتعيػػني يف يػػد سػػلطة رئػػيس اِمهوريػػة يف آف كاحػػد، لػػيس مػػن شػػ نو أف يضػػمن 
 . 4تل  االستقبللية آرجوة

 كالغاز: لجنة ضبط الكهرباءعضاء استقاللية أ -مانيان 

كؿ ، آتعلب بالكهرباء كتوزيػع الغػاز بواسػطة القنػوات، أ2112فيفرم  1آؤرخ يف  16-12يعد القانوف       
 ،5االقتصػػادية القطاعػػاتف ىلػػت اِزائػػر عػػن الػػنه  االشػػواكي آبػػين علػػى احتكػػار الدكلػػة ِميػػع أقػػانوف بعػػد 

آػػادة االكذل أصػػبح ، فوفػػب 6فػػتح علػػى آنافسػػة اّػػرةكحػػرر قطػػاع الكهربػػاء كالغػػاز مػػن احتكػػار شػػركة سػػونلغاز ك 

                                                                 
جويليػػة  21المػػؤرخ فػػي  31-31المعػػدؿ كالمػػتمم لألمػػر رقػػم  21-31رقػػم  القػػانوفمػػن  61آعدلػػة نوجػػب آػػادة  21آػػادة - 1

 .62السابب ذكره، ص  ،المتعل  بالمنافسة 1331
 .24، مرجع سابب، المتعل  بالمنافسة 31-31أمر من  21آادة  - 2
السػػابب ، المتعلػػ  بالمنافسػػة 31-31المعػػدؿ كالمػػتمم لألمػػر رقػػم  ،31-23القػػانوف رقػػم مػػن  21يف آػػادة  11أضػػفها آشػػرع فقػػرة  - 3

 .66، صذكره
4
 - ZOUAIMIA Rachid, Droit de la régulation économique, op.cit, p 77  

كالمتعلػ  بانتػاج الطاقػة الكهربائيػة كنقلهػا  6431أكت  11آػؤرخ يف  12-31كاف قطاع الكهربػاء كالغػاز يف اِزائػر ٟكمػو القػانوف رقػم   - 5
 .6431أكت  2، الصادر يف 11 ج. ر ج، ع، كالتوزيع العمومي الغاز

"، مداخلة ملقاة يف آلتقى الوطين حوؿ سلطات الضب  آستقلة يف املاؿ لجنة ضبط قطاع الكهرباء كالغازعسارل عبد الكرصل،  - 6
ػػاف مػػرية ببجايػػة، أيػػاـ  ، 2112مػػام  21 - 21االقتصػػادم كآػػارل الػػذم نظمتػػو كليػػة اّقػػوؽ كالعلػػـو االقتصػػادية دامعػػة عبػػد الٍر

 .611ى، ص آطبوعة يف أعماؿ آلتق
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ب مكن األشخاص طبيعيني أك آعنويني خاضعني للقػانوف العػاـ أك اْػاص مػن ٘ارسػة النشػاطات آتعلقػة بإنتػاج 
 .1الكهرباء كنقلها كتوزيعها كتسويقها كنقل الغاز كتوزيعو كتسويقو بواسطة القنوات

 القانونيػػةضػػب  تػػدعى ِنػػة ضػػب  قطػػاع الكهربػػاء كالغػػاز، تتمتػػع بالشخصػػية سػػس ىػػذا القػػانوف سػػلطة أ        
التقػين أكاالقتصػادم  شػقهاحػواـ قواعػد آرتبطػة نجػاؿ الغػاز كالكهربػاء يف إ، كلفػت بضػماف 2كاالستقبلؿ آػارل

، تقػػـو بػػإدارة 3شػػفافية إبػػراـ الصػػفقات كعػػدـ التمييػػز بػػني آتعػػاملنيكالبيئػػي، كهبػػدؼ ٍايػػة آسػػتهلكني، كوقيػػب 
، تتشػكل اللجنػة آػديرة مػن 4اللجنػة اِنػة مػديرة، تسػتعني نػديريات متخصصػة للقيػاـ نهامهػا علػى أكمػل كجػو

، عموما يبدك أف مظاىر 5رئيس كثبلثة مديرين يتم تعيينهم نرسـو رئاسي بناء على اقواح الوزير آكل  بالطاقة
الطاقػػػة  كزيػػػره نظػػػرا لتػػػدخل اّكومػػػة يف ىػػػذا التعيػػػني كآمثلػػػة يف االسػػػتقبللية العضػػػوية اللجنػػػة كال دليػػػل لوجػػػود

م يف كقػت 6آكل  باقواح األعضػاء تػابعني لػو بشػكل أك بػينخر ذل مػدة إسػيما كأف آشػرع دل يشػر . ١كػن عػٔز
م نشػاط مهػين، أ مػعالعضوية كقابلية التجديد من عدمها، كإف كاف أشار إذل تنام كظيفػة عضػو اللجنػة آػديرة 

ذل االمتناع يف حاؿ تعارض إعضاء اللجنة، ككذا أذل كاجب التحف  إف القانوف دل يشر أال إأك عهدة انتخابية، 
 .   بعيدة كل البعد عن مظهر االستقبلليةمصلحة العضو مع مداكالت اللجنة، كل ذل  يوحي باهنا 

 تركنيةكاالتصاالت اإللكلبريد المستقلة لضبط السلطة استقاللية أعضاء  -ماليان 

، نا فيها البا التلفزم كاالذاعي يف كاالتصاالت االلكوكنيةأقر آشرع اِزائرم القواعد آتعلقة بال يد       
 اإللكوكنية، اإلعبلـ ككسائل البصرية النشاطات السمعية ٖتول باستثناء ٕاؿ االرساؿ كالبا كاالستقباؿ

جعل ىذا النشاط خاضعا لرقابة الدكلة  أين، 2163 مام 61يف  آؤرخ 11-63 صداره قانوف رقمإنناسبة 
 . 7منو الثالثةكفقا للمادة 

                                                                 
 .12، صمرجع ساب ٍليل نوارة،  - 1
 .62مرجع سابب، ص ،المتعل  بالكهرباء كتوزيع الغاز بواسطة القنوات 32-31القانوف من  662آادة  - 2
 من نفس آرجع. 661آادة  - 3
 .64، صمن نفس آرجع 661آادة  - 4
 .64نفس آرجع، صمن  662آادة  - 5

6
 أعضاء ستة من تتكوف فرنسا يف للطاقة الضب  ِنة أما - 

- L AGET-ANNAMAYER A, La réglementation des services publics en réseaux, L.G. D. J, 

Paris, 2002, p. 319. 
حدد الم 11-63القانوف رقم . .«ِ لرقابة الدكلة كاالتصاالت االلكتركنيةتخضع نشاطات البريد »على اف:  11نصت آادة  - 7
 .1، السابب ذكره، ص كاالتصاالت االلكتركنيةقواعد العامة المتعلقة بالبريد ال
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جل التكفل كالسهر علػى إنشػاء كاسػتغبلؿ ٗتلػ  خػدمات ال يػد كآواصػبلت، لضػماف اسػتمرارية أكمن        
نشػاء إ،   1آػرتفقني اهكهػكانتظاـ اْدمات آقدمة للجمهور مع احواـ قواعد آنافسة آشػركعة بػني آتعػاملني 

تتمتػػػع بالشخصػػػية آعنويػػػة كاالسػػػتقبلؿ  كاالتصػػػاالت االلكوكنيػػػةسػػػلطة ضػػػب  مسػػػتقلة خاصػػػة بقطػػػاعي ال يػػػد 
( أعضػػاء مػػن 12، كيتشػػكل امللػػس مػػن سػػبعة  3، تشػػكل أجهػػزة سػػلطة الضػػب  مػػن ٕلػػس كمػػدير عػػاـ2آػػارل

اح الػػوزير األكؿ يػػتم اختيػػاراىم نػػا فػػيهم الػػرئيس كفقػػا بنػػاءا علػػى اقػػو  بيػػنهم رئػػيس يعػػني مػػن قبػػل رئػػيس اِمهوريػػة
، مػػػا 4( سػػػنوات قابلػػػة للتجديػػػد مػػػرة كاحػػػدة1لكفػػػاءاام التقنيػػػة كالقانونيػػػة كاالقتصػػػادية  لعهػػػدة مػػػداا ثػػػبلث  

الػذم  5آلغػى 11-2111قػانوف  مػن 61القانوف اِديد عدؿ االشكاؿ الذم   طرحة يف آػادة  فأيبلح  
عضاء السلطة كطبيعة تكوينهم، كما ىو اّاؿ تعيػني االعػواف ألى شركط اليت ٞب توفرىا يف حة عدل ين  صرا

آػػؤىلني للبحػػا عػػن ٗالفػػات التشػػريع آتعلقػػة بال يػػد كآواصػػبلت السػػلكية كالبلسػػلكية كمعاينتهػػا ايػػن اشػػوط 
وين قػػػانوشل كتكػػػوين ، كجػػػب تػػوفر يف االعػػػواف تكػػػ6 2112ابريػػػل 61آػػػؤرخ يف  612-12آرسػػـو التنفيػػػذم 
ذا إيما العهدة كقابلية هديد من عدمو س كمدةيضا الذكر دل ودد أ السالفةف آادة ، كما أ7متخص  يف املاؿ

طػػػػوؿ مػػػػدة كاليػػػػة لتػػػػورل كظػػػػائ  علػػػػى رأس أم سػػػػلطة ضػػػػب  مسػػػػتقلة ضػػػػماف أف أف بعػػػػض الفقهػػػػاء يعتػػػػ كف أ
 . آشرع يف القانوف اِديد تداركوكىو ما  8الستقبللية أيئة من الناحية العضوية

 تعيػػػنيف السػػػلطة   أضػػػب  ال يػػػد كآواصػػػبلت فبػػػالرغم  ف اسػػػتقبللية العضػػػوية ألعضػػػاء ِنػػػةأيبلحػػػ          
 االاننػا ،عضاء آشكلني السلطة كمدة العهدة كقابلية هديدوديد طبيعة األك أعضائها من قبل رئيس اِمهورية، 
منػػو أيػػن  62، 2، 1، 1آػػواد ذيػػة يف سػػلطة بشػػكل معػػوؼ لػػو قانونػػا يف نبلحػػ  كجػػود تػػدخل السػػلطة التنفي

                                                                 
نػوارة،  ٍليػل/  11-63مػن القػانوف رقػم  2، 1، 1تتمثل خصوصية ىذا القانوف يف تكػريس احتكػار الدكلػة للقطػاع كفقػا آػواد  - 1

 .13، ص مرجع ساب 
 .14ص ، مرجع سابب، 11-63من القانوف رقم  66آادة  - 2
 . 62، ص آرجع نفسو 64آادة  - 3
 آرجع نفسو. 21آادة  - 4
يحػدد القواعػد العامػة المتعلقػة بالبريػد  2111أكت  1 آوافػب لػػ 6126ٌػادل االكذل  1 آػؤرخ يف 11-2111القانوف رقم  -5

 .4، ص2111أكت  1، الصادر يف 13 ج.رج، ع، كالمواصالت السلكية كالالسلكية
المحػدد لكيفيػات تعيػين االعػواف المػؤىلين ، 2112ابريػل  61آػؤرخ يف  612-12من مرسـو تنفيذم رقم  12دة انظر آا - 6

ابريل  26الصادر  ،23، ج ر ج، ع للبحث عن مخالفات التشريع المتعل  بالبريد كالمواصالت السلكية كالالسلكية كمعاينتها
  .21-64، ص ص 2112

 .12ص ،مرجع ساب قورارم ٕدكب،  - 7
8
 - DELZANGLES Hubert, op.cit. p 295. 
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من ذات القػانوف،  66اعوؼ صراحة خبضوعها لرقابة الدكلة، كىو ما يتنام مع االستقبللية اليت أقرىا يف آادة 
   كيرجع سبب ذل  الحتكار الدكلة للقطاع.

 ضبط السمعي كالبصرمالسلطة استقاللية أعضاء  –رابعان 

هبدؼ وديػد القواعػد آتعلقػة نمارسػة النشػاط السػمعي البصػرم كتنظيمػو، كهبػدؼ دعػم كمواكبػة االنفتػاح      
 ف ايػػػػر 61يف  11-61،  صػػػػدر القػػػػانوف رقػػػػم 1العػػػػآي كالػػػػداخلي لبلسػػػػتثمار القطػػػػاع اْػػػػاص يف ىػػػػذا املػػػػاؿ

-62ن القػػانوف العضػػوم رقػػم مػػ2 11يتعلػػب بالنشػػاط السػػمعي البصػػرم، كالػػذم جػػاء بنػػاءا عػػن آػػادة  2161
تؤسػػس سػػلطة ضػػب  السػػمعي البصػػرم، كىػػي سػػلطة »منػػو علػػى  11قػػر يف آػػادة أكأيػػن آتعلػػب بػػاإلعبلـ  11

، فػػزكد آشػػرع 4، يػػارس السػػلطة مهامهػا باسػػتقبللية تامػػة3«مسػتقلة تتمتػػع بالشخصػػية آعنويػػة كاالسػتقبلؿ آػػارل
رئػيس  طػرؼ مػن( أعضػاء يعينػوف نوسػـو رئاسػي 14عة  سلطة ضب  السمعي البصرم ب عضاء تتكوف مػن تسػ

( أعضػػاء مػػن بيػػنهم رئػػيس ٠تػػارىم 11كتضػػم: َسػػة  5( سػػنوات غػػري قابلػػة للتجديػػد11اِمهوريػػة ٓػػدة سػػتة  
انيني بإقواح  غري( 12مة، عضواف  ٓانيني بإقواح من رئيس ٕلس األ( غري بر 12رئيس اِمهورية، عضواف   بٓر

. كمػا اشػوط آشػرع علػى اف يػتم اختيػار اعضػاءه بنػاء علػى كفػاءام كخػػ ام 6عيب الػوطينمػن رئػيس ٕلػس الشػ
ف آشػػػرع اِزائػػػرم هنػػػ  آشػػػرع الفرنسػػػي الػػػذم كػػػرس عنصػػػر أ، يبػػػدك 7كاىتمػػػامهم بالنشػػػاط السػػػمعي البصػػػرم

ٓتعلػػب ا 6112-31( مػػن قػػانوف رقػػم 11التخصػػ  يف ٕػػاؿ االتصػػاؿ كاالعػػبلـ كاْصػػوص يف آػػادة الرابعػػة  
، أيػػػػن اشػػػػوط 2161نػػػػوفم  61يف  آػػػػؤرخ 6123-2161رقػػػػم  القػػػػانوف ريػػػػة االتصػػػػاؿ آعدلػػػػة نوجػػػػب 

ف ال يتجػاكز أجػاؿ كالنسػاء، كحػدد سػق  السػن علػى التخص  كاضاؼ شرط وقيب التمثيػل آتسػاكم بػني الر 
 .8سنة 11العضو 

                                                                 
ػاف مػرية دايػة، اِزائػر، سلطة ضبط السمعي البصػرميا ٌيلة،  - 1 جػواف  62، مػذكرة ماجسػتري يف القػانوف العػاـ، جامعػة عبػد الٍر

 .14، ص 2163
السمعي كالبصػرم،  تحدد مهاـ كصالحيات سلطة ضبط »... علػى اف: 11-62من القانوف العضوم رقم  11نصت آادة  - 2

صػفر  63آػؤرخ يف  11-62القػانوف العضػوم رقػم  «البصػرمبموجب القانوف المتعل  بالنشػاط السػمعي  تشكيلتها كسيرىاككذا 
 .23، ص 2162يناير  61، الصادر يف 12ج ر ج، ع  يتعل  باإلعالـ،، 2162يناير  62، آوافب لػ 6111

 . المرجع نفسو، 11آادة   - 3

 .22، صالمرجع نفسو، 13ة آاد - 4
 .المرجع نفسو، 11آادة  - 5
 .المرجع نفسو، 12آادة  - 6
 .المرجع نفسو، 14آادة - 7

8
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 العضػويةي البصػرم بدايػة بتحديػد فػوة عمومان تتعدد مظاىر استقبللية العضوية لسػلطة ضػب  السػمع      
 يف  ذتتخف ت ثر عليهم حياؿ بعض القرارات اليت أية األعضاء من الضغوط اليت ١كن الذم من ش نو ٍا

يف  اليهػػا، كأيضػػا هسػػيد مبػػدأ عػػدـ الغػػاء العهػػدة الػػذم يشػػكل ضػػمانة قويػػة لبلسػػتقبللية، حيػػا أشػػار 1السػػلطة
يفصػل أم عضػو مػن أعضػاء سػلطة السػمعي البصػرم إال يف حػاالت  ال: »... 11-61من قانوف  11آادة 

 كىي اّاالت آشار اليها آشرع يف ذات القانوف كآتمثلة يف كبل من:« آنصوص عليها يف ىذا القانوف.

 .2م سبب كافألحالة شغور منصب عضو السلطة  -

مػن ذات القػانوف ماعػدا آهػاـ  16يف آػادة عدـ ازدكاجية الوظيفيػة آشػار اليهػا  أحالة ٗالفة أم عضو مبد -
 .3آؤقتة يف التعليم العارل كاالشراؼ يف البحا العلمي

لة بالشرؼ -  . 4حالة صدكر حكم هنائي ضد عضو سلطة ضب  السمعي البصرم بعقوبة مشينة ٗك

 .5( أشهر متتالية قبل انقضائها11م سبب كاف ٓدة تفوؽ ستة  حالة انقطاع عهدة العضو أل -

بنػوع مػن االسػتقبللية  تتمتػع الػيتما ينبغي اإلشارة اليو اف سلطة ضب  السمعي البصرم تعد أيئة الوحيدة      
 ال اف ىذه االستقبللية مرىونة باستقبلليتها من الناحية الوظيفية. إالفعلية هاه السلطة التنفيذية، العضوية 

 ضبط االقتصادم المختصة بالتنظيم ال لسلطاتاالستقاللية الوظيفية  مدلالمطلب الياني: 

ذل حجم آهمة اليت اككلت ٔا فإف ضب  السػلطات اإلداريػة آسػتقلة للقطػاع االقتصػادم كآػارل إبالنظر         
ال ١كن أف يكوف فعاال إال إذا كانت تتمتع بوسائل تسمح ٔا بالوصوؿ إذل األىداؼ الػيت أنشػئت مػن أجلهػا. 

نظيميػة لسػري القطػاع بػل الرقابة على دخوؿ السػوؽ كمػا ١كػن اف تضػع القواعػد الت صاصباختفهي تتدخل تارة 
يف ٌيػع االحػوؿ  هبما، كتػدخبلااآعموؿ  كالتنظيميضا اف تصدر عقوبات على من ال ٟـو التشريع أ١كن ٔا 

 .ليست ٕرد تدابري إدارية بل ىي قرارات نافذة

                                                                 
 .14ص مرجع ساب ،يا ٌيلة،  - 1
 12آػذكورة آنفػان / انظػر: آػادة  12يتم استخبلفو بتعيني عضو جديػد للمػدة آتبقيػة مػن العهػدة كفػب الكيفيػات احملػدد يف آػادة  - 2

 .61، ص مرجع ساب ، 11-61من قانوف 
 61، ص مرجع ساب ، 11-61من قانوف  13ظر: آادة كذل  يتم استخبلؼ العضو بعضو جديد. / ان  - 3
  61، ص مرجع ساب ، 11-61من قانوف  14أيضا يتم استخبلؼ العضو / انظر: آادة  - 4
يقـو رئػيس السػلطة ضػب  السػمعي البصػرم بتبليػل السػلطة آخولػة بػالتعيني بغػرض تعيػني مسػتخل  لػو، كفػب الشػركط كالكيفيػات  - 5

 61، ص مرجع ساب ، 11-61من قانوف  21من ذات القانوف/ انظر: آادة  12ادة آنصوص عليها يف آ
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مػن  ٕموعػةلسلطات الضب  الػيت وػوز اختصاصػا تنظيميػا نقػ  علػى  ٗتل  النصوص آنش ة كبتقصي        
يف ىػػذا آطلػػب اذل ٖدكديػػة االسػػتقبللية  كسػػنتطرؽاالحكػػاـ الػػيت وػػدد عبلقػػة ىػػذه أيئػػات بالسػػلطة التنفيذيػػة 

الوظيفيػػة ٔيئػػات ضػػب  االقتصػػادم آختصػػة بػػالتنظيم هػػاه السػػلطة التنفيذيػػة، مػػن خػػبلؿ مػػدل خضػػوع ىيئػػات 
 تنظيمهػػػا اسػػػتقبلليةمث مػػػدل  أكؿ(،االقتصػػػادم آخولػػػة بػػػالتنظيم للسػػػلطة السػػػلمية أك الوصػػػائية  فػػػرع  الضػػػب 

 .(ثاف  فرع االدارم كتسيريىا

الضػػػػبط االقتصػػػػادم المخولػػػػة بػػػػالتنظيم للسػػػػلطة السػػػػلمية  سػػػػلطاتالفػػػػرع االكؿ: مػػػػدل خضػػػػوع 
 أكالوصائية

القػػرارات الصػػادرة عػػن سػػلطات الضػػب   بػػو أف كيػػراد كجهػػي االسػػتقبللية أحػػداالسػػتقبلؿ الػػوظيفي ىػػو          
مػػن طػػرؼ سػػلطة عليػػا، سػػواء كانػػت رئاسػػية أك كصػػائية. فتمييػػز أيئػػات االداريػػة ك ال١كػػن تعػػديلها أك إلغاؤىػػا 

 .آستقلة عن االدارة التقليدية ينطلب من ىذا االساس

 مدل خضوع ىيئة الضبط المستقلة للسلطة الرئاسية -كالأ

ىػػم آعػػايري الػػيت ييػػز السػػلطات االداريػػة آسػػتقلة عػػن أف االسػػتقبللية تعتػػ  أاٌػػاع مػػن الفقػػو علػػى  ىنػػاؾ        
ىيئات االدارة التقليدية، كنعين بػو غيػاب الوصػاية االداريػة اك السػلطة التسلسػلية عػن ىػذه السػلطات حيػا اهنػا 

عػػن اكتسػػاهبا شخصػػية اعتباريػػة مػػن  بغػػض النظػػر كىػػذه أيئػػات 1اّكومػػة.ام اكامػػر اك تعليمػػات مػػن  التتلقػػى
سػػاب الدكلػػة  عدمػػو؛ فهػػي ال تػػرتب  بأيكػػل أرمػػي للحكومػػة آركزيػػة، لكنهػػا يف نفػػس الوقػػت تعمػػل باسػػم ّك

2مسؤكليتها كوت
 :يليكسنتطرؽ اذل ذل  كما  .

فهػػػذه  ،CH. BELMIHOUB حسػػب األسػػػتاذ   :مػػػن حيػػػث سػػػلطة الػػػرئيس علػػػى الشػػػخص المػػػرؤكس -أ
نوعػا جديػدا مػن آؤسسػات اإلداريػة، مػن حيػا نػوع تػدخلها آؤسػس علػى االلتػزاـ مػن جانػب أيئات تشػكل 

ام خضػوع منهػا  كاف. 3كاحد، فيجب أف تتمتع  رية كبرية يف إصدار القرارات بآقارنة مع اإلدارة الكبلسػيكية
 دارية الكبلسيكية. أيئات اال أحد كتصبحاذل سلطة رئاسية متمثلة يف كزارة القطاع سيقوض ذل  التميز 

                                                                 
 11 ، صساب  مرجعُري، رنا  اللحاـ - 1
 212ص ،ساب مرجع  ٖمد،سويلم  - 2
 24، ص مرجع ساب خدكجة فتوس،  - 3
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اف  نبلحػػ آشػػرع حػػرص علػػى اف يتمتػػع اعضػػاء ىػػذه أيئػػات باسػػتقبللية عػػن السػػلطة التنفيذيػػة اال اننػػا        
 رئػػػيساف تعيػػػني االعضػػػاء كاهنػػػاء مهػػػامهم يػػػدخل ضػػػمن سػػػلطة  1موكػػػل اذل رئػػػيس اِمهوريػػػة  األعضػػػاءتعيػػػني 

ال بد اف من لو صبلحية التعيني لو صبلحية العزؿ ايضا،  اِمهورية يف التعيني، ك يكوف ذل  نرسـو رئاسي، ك
اإلدارية، فيتم عزؿ منتسيب ىذه أيئات حا قبل انقضاء االجػل القػانوشل ك تتداخل ىنا االعتبارات السياسية ك 

اشػراؾ سػلطات اخػرل  باإلمكػافللعهدة النيابية، ك ىو ما من ش نو اف يضع  الثقة يف االستقبللية ، ٔذا كاف 
  التعيني كالسلطة التشريعية.يف

  من حيث سلطة الرئيس على أعماؿ مرؤكسو -ب

مػػن آبلحػػ  اف سػػلطات الضػػب  كمػػا يصػػفها الػػبعض ىػػي أجهػػزة إداريػػة عموميػػة مركزيػػة غػػري قضػػائية،          
، أػػتتمتػػع بالشخصػػية آعنويػػة، اػػدؼ إذل تليػػني سػػلطوية اإلدارة، تعمػػل ّسػػاب الدكلػػة دكف أف تكػػوف تابعػػة 

 ٓػػاككإضػػافة  2تتميػػز بصػػبلحيات كاسػػعة، كال تكػػوف أعمأػػا خاضػػعة ألم توجيػػو أك رقابػػة إال مػػن قبػػل القاضػػي.
سبب يف العنصر السابب ٞب اف ال ىضع اعماؿ أيئػة اذل االيػات الكبلسػيكية يف سػلطة الػرئيس علػى اعمػاؿ 

 كػم عػدـ كجػود سػلطة رئاسػية ظػاىرة  ظهػريىػذا ال  كرنػاآرؤكس مػن حيػا التوقيػع كآصػادقة اذل غػري ذلػ ، 
  للعياف.

 مدل خضوع الهيئة للسلطة الوصائية -انيام

اف كجػػػود اسػػػتقبلؿ كظيفػػػي نعػػػين بػػػو أف القػػػرارات الصػػػادرة عػػػن سػػػلطات الضػػػب  ال ١كػػػن تعػػػديلها        
 آتعلقػةة النصػوص القانونيػ باسػتقراءكػن لأكإلغاؤىا من طرؼ سلطة عليا، سواء كانت رئاسية أك كصائية. 

 :آبلحظاتنق  على ٌلة من 

١كػن تسػميتو نرحلػػة الرقابػة الداخليػة أك الرقابػة السػابقة عػن إصػدار القػػرار،   كالػذماجػراء القػراءة الثانيػة  -
كوهنػػا تػػتم قبػػل اىػػاذ القػػرار شػػكلو النهػػائي كحيازتػػو القػػوة التنفيذيػػة، فهػػو مػػا زاؿ يف طػػوره األكؿ كمشػػركع 

يبلػػل احملػػاف  مشػػاريع األنظمػػة إذل الػػوزير آكلػػ  بآاليػػة  كالقػػرضنسػػبة مللػػس النقػػد ، فبال3 ابتػػدائي فقػػ 
( أيػاـ لطلػب تعػديلها، قبػل إصػدارىا خػبلؿ اليػومني اللػذين يليػاف موافقػة امللػس 61الذم يتػاح لػو أجػل  

                                                                 
 السابب ذكره ،للدكلةكالمتعل  بالتعيين في الوظائف المدنية كالعسكرية  211 - 44مرسـو رئاسي رقم  - 1
 22، ص رجع ساب مقورارم ٕدكب،  - 2
 ،2111 جػػػواف اِزائػػػر، عكنػػوف، بػػػن جامعػػة األعمػػػاؿ، قػػانوف فػػػرع القػػانوف، يف ماجسػػػتري مػػذكرة ،كالقػػػرض النقػػػد مجلػػس رضػػػواف، مغػػريب - 3
 .12ص
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ب على احملاف  أف يسػتدعي حينئػذ امللػس لبلجتمػاع يف أجػل  لتعػديل ( أيػاـ كيعػرض عليػو ا1 عليها. ٞك
 . 1آقوح

ة للسلطة التنفيذية ٘ثلة يف كزير القطاع كشرط على نفاذ  - ىو اّاؿ بالنسبة للجنة  التنظيم، كماآوافقة الصٟر
مسػتول اللجنػة  علػى للمػداكالت، فبعػد اجػراءات وضػري مشػركع النظػاـ يػ م  2عمليات البورصة كمراقبةتنظيم 

ية من مث يبلل لوزير آالية الذم يصدر قرا  النفاذ. اجلرا بآصادقة على اف ينشر يف اِريدة الُر

  .مكانة الهيئة في التنظيم اإلدارم التقليدم -اليام

إف الطبيعػػػة االداريػػػة لسػػػلطات الضػػػب  آسػػػتقلة يف القػػػانوف آقػػػارف تظهػػػر مػػػن خػػػبلؿ كوهنػػػا كليػػػدة ارادة         
ىا اال ازل ىػذا ال يعػين اهنػا تابعػة لل ٓػاف حػا كلػو كانػت سػيد مصػري  chevalier.J آشرع كالػذم يعتػ ه الفقيػو

العقوبػة فهػذه الصػبلحية  صػبلحية فػرضاهنا ىػي ليسػت هبيئػات قضػائية كاف كػاف ٔػا  سنويا، كماتقدـ لو تقريرا 
ػػدكدة  جهػػة اخػػرل ىػػي ال ىضػػع لسػػلطاف اّكومػػة بسػػبب االسػػتقبللية الػػيت تتمتػػع هبػػا  كمػػن قانونػػا.مشػػركطة ٖك

ساهبا  ضعال ىحيا  لرقابة السلطة التسلسلية كال لسلطة الوصاية كعلى الرغم من ذال  تعمل باسم الدكلة ّك
االمر الذم يضفي عليها الطبيعة االدارية خاصة كاف آشرع كي  العديد منها صػراحة علػى اهنػا سػلطات اداريػة 

.مستقلة
3 

عنو اخػتبلؼ  تقليدا نت ع اِزائرم، بل كاف اف استرياد النموذج الفرنسي دل يراعي خصوصية الواق         
 آسػتقلة،فاملالس كانػت أكؿ تكييػ  اقػره آشػرّع اِزائػرم للهيئػات اإلداريػة  ،ٔذه أيئاتالنظم القانونية 

ا 1، مث ٕلس آنافسة5 فمجلس النقد كالقرض ،4امللس األعلى لئلعبلـ كأٔك
أما النوع الثاشل فكػاف عبػارة  .

                                                                 
، السػػػابب ذكػػػره، 11-61رقػػػم  كمػػػتمم بػػػ مرمعػػػدؿ  12، ج ر عػػػدد يتعلػػػ  بالنقػػػد كالقػػػرض 66-11مػػػن أمػػػر رقػػػم  11آػػػادة  - 1
 .66ص

صػػدرت عنهػػا العديػػد مػػن  كقػػد .آعػػدؿ كآػػتمم، المنقولػػةالمتعلػػ  ببورصػػة القػػيم  61-41مػػن مرسػػـو تشػػريعي رقػػم  12آػػادة  - 2
ة من كزير آاليػة كمنهػا علػى سػبيل  يتضػمن  2161يونيػو  12قػرار كزيػر آاليػة ٘ضػي يف  آثػاؿ:االنظمة اليت خضعت للموافقة الصٟر

أبريػػل سػػنة  61آػػؤرخ يف  16-61رقػػم نظػػاـ ِنػػة تنظػػيم البورصػػة كمراقبتهػػا افقػة علػػى نظػػاـ ِنػػة تنظػػيم عمليػػات البورصػػة كمراقبتهػػا آو 
 السابب ذكره  ،كالمتعل  بشركط اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة ككاجباتهم كمراقبتهم 2161

 13، صساب  مرجعاللحاـ، رنا ُري  - 3
، آػؤرخ يف 61 ع، ج ، ج ريتعل  بػاإلعالـ، 6441أفريل  1فب الموا 6161ـ عاف مضار 3في رخ مؤ 12-41قانوف رقم  - 4
 ملغى(.،  6441ابريل1
 (.ملغى  ، السابب ذكرهيتعل  بالنقد كالقرض 61-41قانوف رقم  - 5
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نػػةالػػيت كانػػت ثػػاشل ىيئػػة مسػػتقلة يف القطػػاع آػػارل،  آصػػرفية، مقػػدمتها اللجنػػةيف  عػػن ِػػاف تػػ يت تنظػػيم  ِك
2كمراقبة عمليات البورصة

فيمػا تػرؾ بػاقي  كالطاقػةكانػت خاصػة بقطػاعي آنػاجم   كاليتمث ىناؾ الوكاالت  .
الضػب  الػيت وػوز  اف دراستنا تركز على سلطات ك كميشار اليها بالسلطة.  ككانتأيئات دكف تكيي  

  .فق سلطة تنظيمية ٔذا ركزنا على املالس مث اللجاف 

  لفرع الياني: استقاللية التنظيم كالتسييرا

الضػػػػب  فرضػػػػت متطلبػػػػات لبلسػػػػتقبللية بسػػػػبب كجػػػػود متعػػػػاملني  التار٠يػػػػة مهػػػػاـمػػػػن الناحيػػػػة             
ضب   ككسلطةجهة  السوؽ منعامل يف فاف االعواؼ بإزدكاجية الدكر كمت كلذل ،عموميني يف السوؽ. 

إذل تكػػػػافؤ الفػػػػرص بػػػػني  تقػػػػدير،اقػػػل  علػػػػىسػػػيؤدم إذل عػػػػدـ آسػػػػاكاة يف آعاملػػػػة  اخػػػػرل كػػػػافمػػػن جهػػػػة 
3آتعاملني يف السوؽ ذات الصلة كلذل  فاف االستقبللية شرط ّياد سلطة الضب 

. 

داء أا بػػػػبعض آظػػػػاىر تسػػػػاعدىا يف يتعهػػػػف آػػػػراد باالسػػػػتقبلؿ الػػػػوظيفي ألم ىيئػػػػة إداريػػػػة يعػػػػين إ        
كمنحهػػا  4اسػػتقبللية، كمػػن بػػني ىػػذه آظػػاىر يتػػع أيئػػة بالشخصػػية آعنويػػة كأكثػػركظيفتهػػا بشػػكل فعػػاؿ 

اسػػػتقبلال ماليػػػا، كإعطاءىػػػا حػػػب إنشػػػاء قانوهنػػػا الػػػداخلي كامكانيػػػة تعديلػػػو نفردىػػػا، كغريىػػػا مػػػن آظػػػاىر، 
 معادل استقبلليتو كظيفيا تبقى نسبية. بالرجوع إذل ٕلس النقد كالقرض مثبل ٙد

                                                                                                                                                                                                                
 . (ملغى  السابب ذكره، بالمنافسة المتعل  11-41أمر رقم  - 1
 السابب ذكره.، يتعل  ببورصة القيم المنقولة، 6441مام  21مؤرخ يف  61-41مرسـو تشريعي رقم  - 2

3
 -"Historiquement, l’exigence d’indépendance du régulateur s’est imposée en raison de la 

présence sur le marché d’opérateurs publics. Dès lors, admettre le cumul des fonctions de 

régulateur et d’opérateur aurait conduit à remettre en cause l’égalité de traitement ou, tout au 

moins, l’égalité des chances entre les opérateurs sur le marché concerné. L’indépendance est 

donc la condition de l’impartialité du régulateur" 

 - Rapport du C E F 2001. 
مػن شػ نو أف يعيػد مراجعػة  2111يف رأم األستاذ خلويف، إف اعواؼ آشرع ٔذه أيئات بالشخصية آعنوية كخصوصا بعد سػنة  -4

قانونيا مفهـو السلطات اإلدارية آستقلة يف اِزائر، بينما يرم األستاذ زكا١ية أف منح آشرع اِزائرم الشخصية آعنوية قد يثري إشكاال 
تحديد التكيي  أك التصني  القانوشل ٔذه السلطات يف مواجهة نظرية األشخاص العمومية، إذ أف القانوف االدارم الكبلسيكي يتعلب ب

السػلطات مػن بػني ىػذه الفئػات،  ىػذه موقػع ىػويصن  األشخاص العمومية إذل الدكلة، املموعات احمللية كآؤسسػات العموميػة. فػ ين 
  " sui generisلب بفئة قانونية خاصة "إال إذا كاف مقصد آشرع يتع
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يتػػع ىيئػػات ضػػب   ككػػذامث اسػػتقبللية التسػػيري آػػارل،  التنظػػيم،يف ىػػذا الفػػرع اسػػتقبللية  كسػػنتناكؿ        
 االقتصادم آختصة التنظيم بالشخصية آعنوية.

 استقاللية التنظيم -أكال

دارم مػن حيػا اسػػتقبلليتها يف نػب تنظيمهػػا اإلف تراعػي جاأم ىيئػة ضػب  البػػد أف اسػتقبللية إ           
 :كضع نظامها الداخلي الذم تسري عليو بكل حرية مث استقبللية التسيري آارل ٔذه أيئة كما يلي

 استقاللية الهيئة في كضع نظامها الداخلي -أ

خلي دكف الػػػدا ضػػػب  لنظامهػػػاحريػػػة اختيػػػار كػػػل ىيئػػػة  ايضػػػا يفف االسػػػتقبلؿ الػػػوظيفي يتجلػػػى إ          
خضػػػػوع ىػػػػذا الّنظػػػػاـ  ذل عػػػػدـإالّسػػػػلطة التنفيذيػػػػة، باإلضػػػػافة  كباْصػػػػوصمشػػػاركة مػػػػع أّم جهػػػػة أخػػػػرل، 

1الػػّداخلي ٓصػػادقة الّسػػلطة التنفيذيػػة
فكلمػػا كانػػت  الكبلسػػيكية.اذ ىػػو ال يعػػدك آليػػة مػػن آليػػات االدارة  

مث آصػادقة عليػو  كمػنليهػا استقبلال تاما يف وضري نظامها الداخلي الػذم يسػرم ع مستقلةسلطة الضب  
ػػػا تػػػدخل مػػػن ام جهػػػة  الػػػوزارة اك اّكومػػػة كػػػاف ٔػػػا  كباْصػػػوصبكػػػل شػػػفافية مػػػن طػػػرؼ االعضػػػاء دٜك

2استقبلؿ كظيفي يساىم يف حياد قراراا
. 

مػػن مظػػاىر االسػػتقبللية الوظيفيػػة لسػػلطات ٕػػاؿ الضػػب  االقتصػػادم حريػػة اختيػػار كإعػػداد ٕموعػػة        
اؿ التسػػػيري دكف مشػػاركة السػػػلطة التنفيذيػػػة بصػػورة مباشػػػرة أك غػػري مباشػػػرة يف ذلػػػ ،  قواعػػد تنظيميػػػة يف ٕػػ

كآصادقة كالنشر. كبالتارل تتمتع بعض سػلطات الضػب  االقتصػادم بسػلطة كضػع نظامهػا الػداخلي دكف 
 ،11-66مػػن األمػػر رقػػم  6ؼ  11. فبالنسػػبة مللػػس النقػػد كالقػػرض نصػػت آػػادة 3األخػػرل كامتيػػاز ٔػػا

يػػرأس المجلػػس محػػافا بنػػك الجزائػػر الػػذم يسػػتدعيو » الصػػبلحية:نصػػت صػػراحة علػػى ىػػذه ٙػػدىا 
اعػػوؼ لػػو آشػػرع بسػػلطة  «... لالجتمػػاع كيحػػدد جػػدكؿ أعمالػػو، كيحػػدد المجلػػس نظامػػو الػػداخلي

متمثػل يف اختيػار ٕمػوع القواعػد الػيت مػػن  كاالجرائػي، آوضػػوعيإعػداد نظامػو الػداخلي ببعديػو آوضػوعي 
تنظيمهػا كسػريىا، اإلجرائػي متعلػب بعػدـ خضػوعو للمصػادقة مػن قبػل السػلطة التنفيذيػة  كيفيػةقػرر  خبلٔا ت

كعػػػدـ قابليتػػػو للنشػػػر. كىػػػذا علػػػى خػػػبلؼ سػػػلطات ضػػػب  النشػػػاط االقتصػػػادم األخػػػرل الػػػيت يػػػتم إعػػػداد 
                                                                 

 12، ص مرجع ساب حدرم ُري،  - 1
2
 .211 -211صص ، مرجع ساب غريب أحسن،  - 
 611، ص مرجع ساب عبد الكرصل بن رمضاف،  -3
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ه ، كبػػالرغم مػػن اف ٕلػػس النقػػد كالقػػرض ىػػو الػػذم ٟػػدد تسػػيري 1نظامهػػا الػػداخلي نوجػػب مراسػػيم تنفيذيػػة
كتنظػػػيم مصػػػاّو بواسػػػطة النظػػػاـ الػػػداخلي الػػػذم يصػػػدره، مػػػع ذلػػػ  ف نػػػو كنظرياتػػػو مػػػن سػػػلطات الضػػػب  

 .2االقتصادم كآارل تبقى حريتها ٖدكدة إزاء النظاـ الداخلي

  :اإلدارماستقاللية الهيئة في تنظيمها  -ب

الػػبعض منهػػا ىػػي الػػيت تقػػـو يضػػا يف كػػوف ألطات الضػػب  يف املػػاؿ االقتصػػادم تتجسػػد اسػػتقبللية أم سػػ       
بتعيػػني كوديػػد مهػػاـ آسػػتخدمني كتصػػنيفهم كوديػػد ركاتػػبهم، كمػػا أف تنشػػي  كتنسػػيب آصػػاحل اإلداريػػة كالتقنيػػة 

جػػػل أدائػػو ٓهامػػػو ٟتػػػاج أ، فمجلػػػس النقػػد كالقػػػرض مػػن 3يكػػوف وػػػت سػػلطة رئػػػيس ىيئػػة مػػػن أيئػػات آسػػػتقلة
 66-11ٓستخدمني كآوظفني كالعماؿ، مع ذلػ  ٙػد اف االمػر لوسائل بشرية كافية كمتبلئمة كتتضمن طقم ا

غموض يف استقبللية ٕلس النقد كالقرض تعيني موظفي ترقيتهم  كتصنيفهم بصفة مباشرة ماعد ذل  فبالرجوع 
ر من ذات االمر آتعلقة بصبلحية احملاف  بصفتو ٘ثل السلطة التنفيذية يف تسيري ادارة بن  اِزائػ 61اذل آادة 

٠ػػت  بػػػ توظيػػ  أعػػواف بنػػ  اِزائػػر كفقػػا للشػػركط آنصػػوص عليهػػا يف  2ك 1 بنػػ  آركػػزم( ٙػػد اف الفقػػرة 
م ك يفصػلهم. كيعػني ٘ثلػي بنػ  اِزائػر  القانوف األساسػي للمسػتخدمني كيعيػنهم يف مناصػبهم ك يػرقيهم ك يعػٔز

 يف ٕالس آؤسسات األخرل، عندما يكوف مثل ىذا التمثيل مقررا. 

بػػو أيكػػل االدارم الػػذم يشػػكل ىػػذه أيئػػة عػػادة مػػا يلجػػ  آشػػرع اذل وديػػد ذلػػ  يف الػػن   كيقصػػد        
تنظػيم ىيئػات الضػب  حسػب نوعهػا  ك٠تلػ آنش  اك ٟيػل علػى التنظػيم اك النظػاـ الػداخلي للهيئػة يف ذلػ . 

حل اداريػػة حسػػب القطػػػاع. ذل مصػػػاإ، تقسػػػم ىػػي األخػػرل شػػكل مػػديرياتفبالنسػػبة للمجػػالس تػػنظم اغلبهػػػا يف 
ػػددلبلجتمػػاع  اسػػتدعاءهلػػو سػػلطة  ٖػػاف  بنػػ  اِزائػػر، الػػذم كالقػػرض ٕلػػس النقػػد كيػػرأس . أعمالػػوجػػدكؿ  ٟك
أف  ك١كػػن األقػػل،يعقػػد أربػػع دكرات عاديػػة يف السػػنة علػػى  كىػػوختصػػاص وديػػد نظامػػو الػػداخلي الػػو  كامللػػس

بػادرة مػن رئيسػو أك مػن عضػوين منػو، كيقوحػوف يف ىػذه يستدعى إذل االنعقاد كلما دعت الضػركرة إذل ذلػ ، ن
   .اّالة، جدكؿ أعماؿ امللس

                                                                 
1 - Zouaimia Rachid, les Autorités de Régulation Indépendantes dans le Secteur Financier en 

Algérie, op cit, p17 
2  - GUERLIN GAETAN, Regard sur la dépendance fonctionnelle des autorités 

administratives indépendantes, in DECOOPMAN N., (S/dir), Le désordre des autorités 

administratives indépendantes : l’exemple du secteur économique et financier CEPRISCA, PUF, 

2002, p. 83. 
 .22، ص مرجع ساب قواررم ٕدكب،  -3
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١كػن أم مستشػار أف  كال( مػن أعضػائو علػى األقػل، 1 عقد اجتماعات امللس حضور سػتة  كيستلـز         
وجبهػػػا ١ػػػنح تفويضػػػا لتمثيلػػػو يف اجتمػػػاع امللػػػس. ٟػػػدد امللػػػس بػػػدؿ حضػػػور أعضػػػائو كالشػػػركط الػػػيت تسػػػدد ن
ػػػددآصػػػاري  احملتملػػػة الػػػيت قػػػد يقػػػـو هبػػػا أعضػػػاؤه. كمػػػا ١كػػػن للمجلػػػس أف يشػػػكل ضػػػمنو ِانػػػا استشػػػارية   ٟك

 .1.هامهام

نفسػهم  ىػم ٕلسػوة، ف عضاء يقية حقية مستقلة إستقبلليتمتع ب جهزة إدار يال  كالقرض ٕلس النقدإف   
 .2فسو ٖاف  بن  اِزائرس امللس ىو نيأعضاء ٕلس إدارة بن  اِزائر، كما أّف رئ

ّهػزة          ُٕ إداريػة  نصػاحلعلى العكس من ذلػ  ِنػة تنظػيم عمليػات تنظػيم البورصػة كمراقبتهػا ُزّكدت ب مانػة 
 :أجل القياـ بعملها، كتتكوف من كتقنية، من

 .أمني عاـ، كتُلحب بو خلية االتصاؿ كالعبلقات العامة -

 .مستشارين يوضعوف لدل الرئيس -

3ث مديريات الشؤكف القانونية كاإلدارية، العمليات كآعلومات آالية، تطوير السوؽ كمراقبتهاثبل -
.  

فرصػػة  ١ػػنح آتعػػاملنيفهػػي يلػػ  تنظيمػػا اداريػػا مسػػتقبل يسػػاىم يف قيامهػػا نهامهػػا علػػى الوجػػو آطلػػوب مث     
 .الوصوؿ اذل آصاحل آعنية بسهولة

 لياستقاللية التسيير الما -مانيا

اىػػػػم معػػػػايري االسػػػػتقبلؿ العضػػػػوم للسػػػػلطات الضػػػػب  آسػػػػتقلة يف املػػػػاؿ  أحػػػػديعتػػػػ  االسػػػػتقبلؿ آػػػػارل        
القوؿ اف ٕلس الدكلة الفرنسػي اقػر بوجػوب يتػع أيئػات  ك١كن، 4ىذه أيئات ألغلباالقتصادم اقره آشرع 

                                                                 
 .61، ص ، آعدؿ كآتممكالمتعل  بالنقد كالقرض 66-11من األمر رقم  11آادة   - 1
، 6، رسػػػالة دكتػػػوراه فػػػرع القػػػانوف العػػػاـ، جامعػػػة اِزائػػػر السػػػلطة التنظيميػػػة فػػػي النظػػػاـ االقتصػػػادم الجزائػػػرم، عائشػػػةنشػػػادم  - 2

 .112، ص 2161-2162
 11آاليػة ٘ضػي يف  بقػرار كزيػرمصػادؽ عليػو  11-2111من نظاـ ِنة تنظيم عمليات البورصة كمراقبتهػا رقػم  12انظر آادة  - 3

ٌػادل الثانيػة عػاـ  24آػؤرخ يف  11-2111تضػمن آصػادقة علػى نظػاـ ِنػة تنظػيم عمليػات البورصػة كمراقبتهػا رقػم  2116يناير 
البورصػػػة  عمليػػػاتكالمتضػػػمن تنظػػػيم كسػػػير المصػػػالط اإلداريػػػة كالتقنيػػػة للجنػػػة تنظػػػيم  2111سػػػبتم  سػػػنة  23آوافػػػب  6126
 .61، ص2111 مارس6 ،3 ع ج، ر ج، .كمراقبتها

، مرجػػع سػػاب ذيػػب نػػذيرة،  .؛621، مرجػػع سػػابب، ص ، السػػلطات اإلداريػػة المسػػتقلة فػػي ظػػل الدكلػػة الضػػابطةخرشػػي إٔػػاـ - 4
 46ص
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آتعلقػػة بالنشػػاط الػػذم يػػوخ  لػػو كالػػيت تقػػـو ىػػي  االداريػػة آسػػتقلة نػػوارد ماليػػة خاصػػة ٓيزانيتهػػا، مثػػل الرسػػـو
 دكف تدخل من السلطة التنفيذية. 1بتحديد مبالغها

م أف تتمتػػع أنػػة لبلسػػتقبلؿ الػػوظيفي، فػػبل ١كػػن يعتػػ  االسػػتقبلؿ آػػارل مػػن بػػني أىػػم الركػػائز األساسػػية آبي     
، لكػػوف ىػػذه االخػػرية مػػن إحػػدل 2ليػػة اْاصػػة هبػػاداريػػة باالسػػتقبللية اّقيقيػػة مػػادل تكػػن يلػػ  آصػػادر آاإىيئػػة 

، 3الطرؽ أك الكيفيات آهمة ّماية حيادتيها، كاالستقبلؿ آارل مكّرس عند معظم السلطات اإلداريػة آسػتقلة
لس النقد كالقرض، نا أهنما ال يتمتعاف بالّشخصية آعنوية  ، بالّتارل تبقى تابعة إزاء4باستثناء اللجنة آصرفية ٕك

السلطة التنفيذية من حيا التمويل. فمجلس النقد كالقػرض لػيس لػو ميزانيػة خاصػة بػو كأعبػاؤه يتكفػل هبػا بنػ  
اِزائػػر، ٘ػػا يعػػين أف اّكومػػة تتػػػدخل كتضػػع ميزانيػػة امللػػس كيف ذلػػ  تقيػػػد االسػػتقبلليتو. خبػػبلؼ ِنػػة تنظػػػيم 

ة مػػن  2111باالسػػتقبلؿ آػػارل يف تعػػديل  عمليػػات البورصػػة كمراقبتهػػا ٙػػد اف آشػػرع اعػػوؼ ٔػػا بصػػفة صػػٟر
، كىػػي بػػذل  أكثػػر اسػػتقبللية مػػن ٕلػػس النقػػد كالقػػرض، إذ تتمتػػع بعػػدة مصػػادر 615-41آرسػػـو التشػػريعي 

 .6ة اْاصة هبايوتب عنو أف األمواؿ اليت تعود ٔا تشكل ذمتها آاليالتمويل نفقااا. اذف فاالستقبلؿ آارل 

الدكلػة  ينحهػاعن األعماؿ كاْػدمات الػيت تقػدمها أيئػة، مث مػا  األتاكلنصرين ٝا نركز على ع كسوؼ        
باالسػتقبلؿ آػارل  يتمتػعال  فهػو 7 كػم انػو ال ٟػوز شخصػية قانونيػة كالقرضٕلس النقد  كسنستثينمن ميزانية 

 .8ئرتكفل هبا بن  اِزاي كأعباءهخاصة بو  ميزانيةس لو يل كالقرضاصبل إّف ٕلس النقد 

بالنسػػبة للجنػػة تنظػػيم عمليػػات البورصػػة اقػػر ٔػػا    :عػػن األعمػػاؿ كالخػػدمات التػػي تقػػدمها الهيئػػة األتػػاكل -أ
،فهػي ت خػذ أتػاكل عػن األعمػاؿ كاْػدمات 9 2111آػارل بعػد تعػديل  كاالسػتقبلؿآشرع بالشخصػية آعنويػة 

                                                                 
1
 - Conseil d’etat, Rapport public, les autorités administratives indépendantes, EDCE 2001, 

n°52, p. 292. 
2
 - ZOUAÏMIA Rachid, Le droit de la concurrence, op. cit, p 48. 

ؿ االقتصػػادم ، ملتقػى الػوطين آوسػـو بػػػ سػلطات الضػب  آسػتقلة يف املػاالسػلطات اإلداريػة المسػػتقلة كإشػكالية االسػتقالليةحػدرم ُػري،  -3
اف مرية داية،   .  11، ص 2112مام  21/21كآارل، جامعة عبد الٍر

 .211، ص مرجع ساب غريب أحسن،  - 4
مػػن آرسػػـو التشػػريعي  22فاللجنػػة تسػػتمد حقهػػا يف قػػبض األتػػاكل عػػن األعمػػاؿ كاْػػدمات الػػيت تقػػدمها للمتعػػاملني معهػػا نوجػػب نػػ  آػػادة  -5

 .  السابب ذكره المتعل  ببورصة القيم المنقولة )المعدؿ كالمتمم(،، 6441م ما 21آؤرخ يف  61-41رقم 
 623، ص مرجع ساب عائشة، نشادم  - 6
 11، ص مرجع ساب ، خدكجة فتوس - 7
 161، ص مرجع ساب ، عائشةنشادم  - 8
، 11-11رقػػم  آعػدؿ كآػتمم بالقػانوفقولػة، يتعلػب ببورصػة القػػيم آن 61-41مػن مرسػػـو تشػريعي رقػم  21آعدلػة للمػادة  62 انظػر آػادة - 9

 21، ص الساب  ذكره
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كحسب ن   621 -43التنفيذم رقم  كقد حددت قواعد أساس ىذه األتاكل عن طريب آرسـو تؤديها، اليت
 :يفمند فإف موارد اللجنة تتمثل  2آادة 

إتاكة على الت شريات آمنوحة عند إصدار القيم آنقولة عن طريب اللجوء العين لبلدخار أك عند العرض العاـ  -
 .لبيع القيم آنقولة أك شرائها أك تبادٔا

يف  نفاكضػػات بورصػػة ككػػذا عنػػد تسػػجيل عػػوف مؤىػػل للقيػػاـإتػػاكة عنػػد طلػػب اعتمػػاد كسػػي  يف عمليػػات ال -
 .البورصة

 .( للقيم آنقولة2 اِماعي إتاكة عند طلب اعتماد ىيئة للتوظي   -

 .إتاكة عند قياـ اللجنة بالتحقيب لدل كسطاء عمليات البورصة -

 .يمية اليت ودد سري البورصةإتاكة عند دراسة النزاعات التقنية الناهة عن تفسري النصوص التشريعية كالتنظ -

1إتاكة وصل على شركة تسيري بورصة القيم -
. 

مقدار أك نسب األتاكل، ككذا الكيفيات اليت  بآالية ٠ت  بتحديداإلشارة اذل اف الوزير آكل   كهدر       
64432غشػػت  12مػػا هسػػد بػػالقرار الػػوزارم ٘ضػػي يف  كىػػووصػػلها هبػػا اللجنػػة 

ة عػػدـ كىػػو مػػا يػػدعم فكػػر .
.االستقبللية آالية

3 

عػن  آنقولػةف يكوف للجنة مصػادر اخػرل مثػل العمػوالت الػيت تتلقاىػا شػركة تسػيري بورصػة القػيم أ١كن         
 ودد نسبتها كما ي يت:  كاليتالعمليات اليت هرم يف البورصة، 

 % من مبلل العملية  1.61 آاؿ:سندات رأس  -

                                                                 
يتعلػ  باألتػاكل التػي تحصػلها لجنػة تنظػيم  6443مايو  21آوافب لػ 6164ٖـر  21مؤرخ يف 621-43مرسـو تنفيذم رقم -1

 .12، ص6443مايو  21، الصادرة يف 11، ج رج، ع عمليات البورصة كمراقبتها
ٖػـر  21آػؤرخ يف  621-43مػن آرسػـو التنفيػذم رقػم  1يتضػمن تطبيػب آػادة  6443غشت  12يف  ٘ضيآالية قرار كزير  - 2

، ج.ر.ج، كمراقبتهػػاالتػي تحصػلها لجنػػة تنظػيم عمليػػات البورصػة  باألتػػاكلكالمتعلػ   6443مػايو سػػنة  21آوافػب  6164عػاـ 
 .11ص ،6443سبتم  21، 21ع
يارس  بذل  كك هناحكومة، سواء تعلب األمر باألتاكل أك اإلعانات. فإف اّكومة ىي اليت وددىا "فكل آعطيات هعلها تابعة لل - 3

رقابة فعلية على أمواؿ اللجنة، بل كأكثر من ذل  فإف اّكومة يارس نوعا آخر مػن الرقابػة علػى أمػواؿ اللجنػة كىػو الرقابػة البعديػة، إذ 
 11، ص مرجع ساب ، ٍليل نوارة؛ / بني فيو نشاط السوؽ"أف اللجنة ملزمة بعرض تقرير سنوم للحكومة ت
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يف  آتداكلػػػة السػػػنداتبلػػػل العمليػػػة تػػػدفع العمولػػػة مػػػن مشػػػوم كمػػػن بػػػائع مػػػن م % 1.61 الػػػدين:سػػػندات  -
 البورصة عن طريب الوسطاء يف عمليات البورصة.

 

 .1دينار 611 111يتجاكز دنانري أك  61ال ١كن أف يقل مبلل العمولة عن 

 : تقبضها الهيئة من الدكلةالتي تسيير الإعانة  -ب

يفيػػد يتػػع سػػلطات الضػػب  االقتصػػادم باعتمػػادات  آيزانيػػة العامػػة للدكلػػة كػػاف التمويػػل عػػن طريػػب  كإذا         
يؤىلها صبلحية  كدلمالية مباشرة من ميزانية الدكلة، حيا أخضعها آشرع لتمويل كلي من آيزانية العامة للدكلة 

الػذم  كالقػرضنقػد ما يقيد استقبلليتها خصوصا بالنسبة مللس ال كىو 2وصيل إيرادات مالية خارج ىذا اإلطار
 .ماليةدل ١نحو آشرع استقبلال 

مسػتقلة  ماليػةفحني ترتب  بعض ىذه أيئػات يف يويلهػا بػالوزير األكؿ أك كزيػر القطػاع فهػي ال يلػ  ذمػة       
ا.  كىي كاف من آيزانية العامة   كافالتفكري يف مورد مارل  باإلمكاف ككافبذل  تكوف وت سلطة أيئة اليت ئو

مثاؿ على ذل  ٕلس النقػد  كأبرز3مباشر بالسلطة التنفيذية بارتباطاال انو ال ٞعل ىذه أيئات آعت ة مستقلة 
 الذكر. أسلفناكما   كالقرض

  بالشخصية المعنوية ضبط االقتصادم المختصة ال سلطاتتمتع  -ماليا

: عػدـ خضػوعها أليػة رقابػة رئاسػية كانػت االستاذ زكا١ية يرل أف آقصود باستقبللية سلطات الضػب  ىػو       
ػػػػاأك كصػػػػائية،  ، ذلػػػػ  انػػػػو لػػػػيس معيػػػػارا حاُػػػػا لقيػػػػاس درجػػػػة ىػػػػذا 4اعتبػػػػار لتمتعهػػػػا بالشخصػػػػية آعنويػػػػة كدٜك
1االستقبللية

  سبابوكأفآعلـو اف آشرع اِزائرم استورد ىذه التجربة من آشرع الفرنسي كلكل منطلقاتو  .

                                                                 
 2114نػػوفم   63آوافػػب  6111مػػؤرخ يف أكؿ ذم اّجػػة عػػاـ  11-14رقػػم  كمراقبتهػػانظػػاـ ِنػػة تنظػػيم عمليػػات البورصػػة  - 1

، ج ر.ج، يف البورصػػة. الػػذم ٟػػدد قواعػػد حسػػاب العمػػوالت الػػيت تتلقاىػػا شػػركة تسػػيري بورصػػة القػػيم آنقولػػة مػػن العمليػػات الػػيت هػػرم
 .61، ص 2161غشت  13، الصادرة يف 11ع
 .213ص ،ساب مرجع  ٖمد،سويلم  - 2
 226ص ،المرجع نفسو - 3

4
-"…La notion d'indépendance au sens juridique signifie que ces organes ne sont soumis ni à un 

contrôle hiérarchique, ni à un contrôle de tutelle, peu importe que l'organe jouit ou non de la 

personnalité juridique dans la mesure où un tel élément n'est point un critère déterminant pour 

mesurer le degré d'une telle indépendance". 
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 فس آشكلةفليس بالضركرة نفس اّل لن
2
. 

منحهػا  فيمػاداريػة آسػتقلة الشخصػية آعنويػة علػى أيئػات اإلضػفاء إآشرع اِزائػرم كػاف متذبػذبا يف ف إ       
بعػض  كمػنحنو تراجع عند تعػديل بعػض النصػوص أرا ٔا بالنسبة للبعض ااخر كما ل منكظذل البعض إصراحة 

 .رشيد زكا١يةنا ذذل رأم استاإ ما ٞعلنا ٜيل كىو آعنوية،أيئات الشخصية 

إذا كاف آشرع الفرنسي قػد خػرج عػن اْاصػية العامػة الػيت ييػز فئػة السػلطات اإلداريػة آسػتقلة اسػتثناء          
، فإف آشػرع اِزائػرم قػد حػوؿ االسػتثناء إذل قاعػدة، فقػد أّػب خاصػية 3فق  فيما ٠  بعض ىذه السلطات

لس النقد كالقرض 4الضب  االقتصادم الشخصية آعنوية بكل سلطات كل   كعلى، 5ما عدا اللجنة آصرفية ٕك
ٝهػػا يف ىػػذا أنتنػػاكؿ  القانونيػػة الػػيتفػإف يتػػع ىيئػػة مسػػتقلة بالشخصػػية آعنويػػة سػػوؼ ١نحهػػا ٕموعػة مػػن ااثػػار 

 االحكاـ. كونو ال ٟوز الشخصية القانونية من ىذه  كالقرضننا نستثين ٕلس النقد أالفرع مع التذكري 

يتمتع الشخ  آعنوم باألىليػة القانونيػة يف : ضبط االقتصادم ب:ىلية التصرؼ كالتعاقدال سلطاتتمتع  -أ
ها لو القانوف، كاليت يكنو من اكتساب اّقوؽ كومل االلتزامات كىي مقيدة نمارسة التصرفات  اّدكد اليت ُر

دل يعػوؼ مللػس النقػد كالقػرض بآعػػدؿ  11/66مر رقػم القانونيػة الػيت تػدخل يف نشػاط ميدانػو كىصصػو. فػػاأل
                                                                                                                                                                                                                

- ZOUAÏMIA. rachid, les Les autorités administratives indépendantes et la régulation 

économique en Algérie, op.cit, p 25. 
 261ص ،ساب مرجع  ٖمد،سويلم   - 1

2
 - «… En Algérie, il n'est pas sûr que le même problème reçoive la même solution qu'en France 

dans la mesure où le mimétisme du législateur se heurte à architecture des institutions politiques 

différente de celle de la France. En effet l'un des traits caractéristiques du système politique 

algérien réside dans centralisation du pouvoir au niveau de l'instance exécutive qui n'accepte de 

se décharger de ses attributions que moyennant un contrôle plus ou moins étroit sur les structures 

qui héritent de telles compétences »  

- ZOUAÏMIA Rachid., les autorités administratives indépendante et le régulation 

économique op cit, p 31 
نسي يف عدـ منح التشػريع الفرنسػي الشخصػية آعنويػة ألغلػب ىيئػات الضػب  كمن آ رات اليت استقر عليو اغلب فقهاء الفقو الفر  -3

على  خاصةبنسبة معينة،  كيؤثراِانب ليس عامبل حاُا لقياس االستقبللية، اال اف البعض يرم ب نو يساعد  اف ىذااالقتصادم لكوف 
لية التعاقد، أىلية التقاضػي بصػفتها مػدعيا أك مػدعيا عليػو، بالنظر لآلثار اليت توتب سيما يف االعواؼ ٔا ب ى كذل اِانب الوظيفي، 

 نتيجة األضرار الناٌة عن األخطاء اِسيمة. كالقدرة على ومل آسؤكلية
٘ا جعل البعض ي ر اف القصد الذم جعل آشرع اِزائرم اعطاء شخصية آعنوية هبدؼ مػنح تلػ  أيئػات حريػة أكػ  سػواء مػن  -4

السػػػلطات االداريػػػة  أػػػاـ،انظػػػر: خرشػػػي  أكثػػػرأك اإلداريػػػة أك مػػػن ناحيػػػة وملهػػػا للمسػػػؤكلية عػػػن أعمأػػػا. / للتفصػػػيل الناحيػػػة آاليػػػة 
 .636ص مرجع سابب، ، المستقلة في ظل الدكلة الضابطة

5 - ZOUAMAIA RACHID, Les autorités de régulation indépendantes dans le secteur 

financier en Algérie, op.cit, p 27. 



 التنظيمية القواعد كضع في االقتصادم الضبط سلطات الختصاص المفاىيمي اإلطارالباب األكؿ: 

211 

 

 إطػاربراـ اتفاقيػات يف اكآتمم بالشخصية آعنوية، كعليو يوتب على عدـ االعواؼ لو هبا اف ال ٟب للمجلس 
 .كاْارجيأالتعاكف الداخلي  إطارالتعاكف مع مثيلتها يف 

بالشخصػػية آعنويػػة  تتمتػػعسػػلطة ضػػب  مسػػتقلة، ف ِنػػة تنظػػيم عمليػػات البورصػػة كمراقبتهػػا ىػػي إ        
 ،1ببورصػة القػيم آنقولػة كآتعلبآعدؿ كآتمم  من آرسـو التشريعي 21كاالستقبلؿ آارل. نوجب آادة 

 ى: بالسهر عل كمراقبتهااللجنة مهمة تنظيم سوؽ القيم آنقولة  كتتوذل

 ٍاية آستثمرين يف القيم آنقولة؛  –

 .كشفافيتهاسري سوؽ القيم آنقولة  حسن  –

التشػػريعية  النصػػوصقػػره آشػػرع يف أ حسػػب مػػا كالتعاقػػدىليػػة التصػػرؼ أف ىػػذه االسػػتقبللية ينحهػػا إ       
 آتعلقة هبا. كالتنظيمية

كوهنػػا ذات اختصػػاص تنظيمػػي تقػػين ىػػي كػػذل    كمػػنسػػلطة ضػػب  ال يػػد كاالتصػػاالت اإللكوكنيػػة        
مػن  66نشػ ت ىػذه أيئػة بػن  آػادة  كقػدالقانونية يف اّدكد اليت يعينهػا عقػد إنشػاءىا، تتمتع باألىلية 

سػػػلطة ضػػػبط مسػػػتقلة للبريػػػد كاالتصػػػاالت اإللكتركنيػػػة تتمتػػػع بالشخصػػػية  تنشػػػ:: »11-63قػػػانوف 
 2 «المعنوية كاالستقالؿ المالي تدعى في صلب النص سلطة الضبط

هنػػا تتصػػرؼ باسػػتقبللية أإمكانيػػة إبرامهػػا للعقػػود كاالتفاقيػػات، كمػػا  فيكػػوف ٔػػا اّػػب يف التعاقػػد أم        
 آعين.عن الوزارة آعنية اذ ١كنها ابراـ عقودىا بكل استقبللية عن الوزير 

 ضبط االقتصادم ب:ىلية التقاضيال سلطاتتمتع  -ب 

 كوهناي بنفسها سواء  ىلية التقاضأم ىيئة سوؼ ٟرمها من أة على يآعنو  ضفاء الشخصيةإف عدـ إ     
حيػػا ، كالقػػرضة النعػػداـ اّػػب يف التقاضػػي كمػػا ىػػو اّػػاؿ بالنسػػبة مللػػس النقػػد يػػهػػا أك مدعيمػػدعى عل

بنػ  بصػفتو رئػيس ٕلػس النقػد كالقػرض( اللجػوء للجهػات القضػائية باُػو   ٖػاف ١كنو ٓمثلو القػانوشل ال
فوعػة ضػد قراراتػو كأنظمتػو ترفػع ضػد الدكلػػة بصػفتو مػدعيا أك مػدعى عليػو، علػى ىػذا األسػاس فػالطعوف آر 

 آالية( اليت ١ثلها ٖاف  بن  اِزائر.  كزير

                                                                 
  .21، ص السابب ذكره، كالمتعل  ببورصة القيم المنقولة 31-31القانوف من  61آادة  -1
 .14السابب ذكره، ص  ،اإللكتركنية كاالتصاالت، المحدد للقواعد للبريد 31-21القانوف من  66آادة  - 2
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ة مقاضػػااا دكف يػوتػب علػػى ذلػ  إمكاني كمنػومػا اللجنػة آصػرفية فقػػد منحهػا آشػرع شخصػػية معنويػة أ        
يف  عليهػػا خػػذ صػػفة آػػدعي كنهػػا التصػػدم للػػدعاكل الػػيت ترفػػع ضػػدىا فت١اّاجػػة إذل مقاضػػاة الدكلػػة كبالتػػارل 

   .1ةيجة آطالبة  قوقها لتظهر بصفة آدعيع بالنتيكما أهنا تستط الدعول،

لقػػػد خػػػوؿ آشػػػرع كػػػذل  لػػػرئيس السػػػلطة مػػػا بالنسػػػبة لسػػػلطة ضػػػب  ال يػػػد كاالتصػػػاالت اإللكوكنيػػػة أ         
 .2ة آدنيةالتصرؼ باسم سلطة الضب  كيثيلها أماـ القضاء كيف كافة تصرفات اّيا

يلػػب نػػا  أثػػرٕػاؿ قػػدرة ىيئػػات ضػػب  االقتصػادم علػػى ومػػل آسػػؤكلية عػن أعمأػػا ٞػػب القػػوؿ انػو  كيف         
 ك١كػػنب مػػن آثػػار حيػػا اف كػػل ىيئػػة مسػػتقلة وػػوز الشخصػػية آعنويػػة تتحمػػل آسػػؤكلية عػػن ٌيػػع قرارااػػا بسػػ

عكػػس  كالقػرضالدكلػة، كبالنسػػبة مللػس النقػد  مػاـ القضػاء حسػب االختصػػاص كوهنػا تتصػرؼ باسػمأمقاضػااا 
ػ  الضػرر فػإف  ِنة تنظيم عمليات البورصة ال يتحمل آسؤكلية نتيجة األضرار الناٌة عن األخطاء اِسيمة ِك

   .للدكلة تبعيةالدكلة من يتحمل تبعة األضرار اليت ٟدثها للغري كالتعويضات آستحقة، ٘ا ٞعلو يف كضعية 

أيئػػػػات اإلداريػػػة آسػػػػتقلة تسػػػتخل  السػػػػلطة  فػػػ ف CHEVALLIERجػػػاؾ شػػػػوفيلي أم الفقيػػػػو ر  كعلػػػى    
فوجود ىكذا  كمنوالتنفيذية يف ٌلة من املاالت اّساسة، فهو تفويض بل نقل مركز ٘ارسة السلطة التنظيمية، 

 مركز القرار كآسؤكلية. كتعّددذل توزيع السلطة إىيئات يقود حتما 

                                                                 
 623، ص مرجع ساب عائشة، نشادم  - 1
يسير سلطة الضبط مدير عاـ يعينو رئيس الجمهورية.... كفي ىذا الصدد يقـو »يت تن : ، كال11-63من قانوف  21آادة  - 2

 ..«.التصرؼ باسم سلطة الضبط كتمييلها اما القضاء كفي كافة تصرفات الحياة المدنية. -بما يلي.... 
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 الصة الفصل:خ
 

 جػػػدالف إعطػػػاء سػػػلطات الضػػػب  االقتصػػػادم اختصػػػاص كضػػػع القواعػػػد القانونيػػػة ثػػػار حولػػػو إ        
فقهػػي كقػػانوشل ككانػػت ٖػػل االجتهػػادات القضػػائية، نتيجػػة لعػػدـ خضػػوعها للوصػػاية اإلداريػػة كالللرقابػػة 

ػػػا العديػػػد مػػػن االجتهػػػادات سػػػاٝت كثػػػريا يف تأالسػػػلمية ، فالقضػػػاء اإلدارم الفرنسػػػي   يػػػر صػػػدر حٔو
كجودىػػا، اال اف الوضػػع يف اِزائػػر يبقػػى غػػري كاضػػح كيكتنفػػو الكثػػري مػػن الغمػػوض النعػػداـ سػػند لت يػػر 

ا، كجود ىذا النوع من السلطات النعداـ ن  الدستورم الواضح الوطنية للوقاية ئة للهياستثناءا    حٔو
ٕلػس  كػل مػن  اداتاجتهػمػع غيػاب لكن وت رايػة الػدكر االستشػارم الغػري، ك من الفساد كمكافحة 

لتبقػػػى اجتهػػػادات بعػػػض الفقهػػػاء غػػػري كافيػػػة يف ىػػػذا الشػػػ ف، حيػػػا أف  الدكلػػػة ك ٕلػػػس الدسػػػتورم 
ىػػػػذه السػػػػلطات يبػػػػين علػػػػى أسػػػػاس مػػػػدل اسػػػػتقبلليتها عػػػػن السػػػػلطات الػػػػثبلث آعركفػػػػة يف  اسػػػػتقبللية
  .الدستور

دكر ىػاـ  تلعػبدم كالػيت ما خبصوص استقبللية العضوية كالوظيفيػة لسػلطات الضػب  االقتصػاأ        
قرارااػا بعيػدا كبشكل مباشر على مدل اسػتقبللية أم ىيئػة اداريػة مسػتقلة يف اداء مهامهػا سػيما اىػاد 

عن ضغوطات اِهات خارجية السيما التنفيذية اليت ٔا دكر مباشر يف تعينػيهم، فآشػرع اِزائػرم اقػر 
 رئػيس اِمهوريػة السػلطة التعيػني مهوريػة احتكػارتعيني اغلبها لسلطة التنفيذيػة دكف سػواىا، فػرئيس اِ

كىػو مػا يػوجم نيػة السػلطة اغلبها اال اذا استثنينا ِنة تنظػيم علميػات البورصػة الػيت تػؤكؿ للػوزير االكؿ 
دػػزء ىػػاـ مػػن السػػلطة التنظيميػػة، عػػن طريػػب التػػدخل آباشػػر يف أجهػػزة الضػػب   االحتفػػاظالتنفيذيػػة يف 
الػػيت تتطلػػب نوعػػان مػػن  ٔػػذه أيئػػات ىامػػةالػػيت تشػػكل الضػػمانة  االسػػتقبللية٘ػػا يتنػػام مػػع  االقتصػػادم

 اّيادية يف مهمة ضب  السوؽ.
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 خالصة الباب االكؿ
 

ػػاف سػػلطة آختصػػة صػػاحب االختصػػاص األصػػيل بوضػػع القواعػػد القانونيػػة، اال اف         يعػػد الٓ 
للجهػػػػاز اّكػػػػومي باستصػػػػداره بشػػػػكل  الدسػػػػاتري بػػػػاختبلؼ توجهااػػػػا السياسػػػػية كاالداريػػػػة اعوفػػػػت

اِزائريػػة آتعاقبػػة اعوفػػت لػػرئيس اِمهوريػػة باستصػػداره بػػل كسػػعت مػػن سػػلطتو  فالدسػػاتريمسػػتقل، 
يف ىذا املاؿ، كما اف كزير االكؿ كاّكومة سابقا ٗوؿ لػو دسػتوريا بوضػع القواعػد التنظيميػة، ىػذه 

كتسػيري بعػض  باألشػراؼيػة آسػتقلة سػيما آخولػة االخري اقرىا آشرع اِزائرم لبعض ىيئات اإلدار 
 القطاعات االقتصادية كآالية.     

ػػػػا أثػػػػار  لتلػػػػ  السػػػػلطاتالتنظيمػػػػي  االختصػػػػاصإف مػػػػنح         كقضػػػػائيان سػػػػواء  جػػػػدال فقهيػػػػان حٔو
كضػع القواعػد التنظيميػة الػيت يتػاز بػالعمـو  بالوظائ  آعهودة اليها السيما اختصاص بوجودىا اك 

جريػػد ، فآشػػرع اِزائػػرم تبناىػػا بشػػكل ا١ػػائي مػػن النمػػوذج الفرنسػػي الػػذم ىػػو نفسػػو دل يعػػوؼ الت
ع اِزائػػػػػرم مػػػػػنح ىػػػػػذا ر آشػػػػػ ٙػػػػػد خبػػػػػبلؼ ذلػػػػػ ، هبػػػػػا  القضػػػػػاء الفرنسػػػػػي دسػػػػػتوريا رغػػػػػم اعػػػػػواؼ 

كاقتصػرىا علػى ٕلػس النقػد كالقػرض  لبعض السلطات كتردده يف منحو للبعض ااخػر،  االختصاص
نػػػػة تنظػػػػيم حيػػػػا أقصػػػػى منػػػػو أغلػػػػب السػػػػلطات اإلداريػػػػة آسػػػػتقلة عمليػػػػات البورصػػػػة كمراقبتهػػػػا  ِك
كمػػػا اف مسػػػ لة التنظػػػيم ٔػػا ارتبػػػاط كتيػػػب نػػػدم حيادتيهػػا عػػػن السػػػلطات االخػػػرل عمومػػػا األخػػرل،  

كسػلطة التنفيذيػػة باْصػوص فباسػػتقراء جػل نصػػوص آنشػػ ة لتلػ  السػػلطات نلمػس كجػػود تدبػػدب 
العضوية مػن عػدة نػواحي فهػم لػيس اغلػبهم ننػ ل عػن العػزؿ ناىيػ  عػن  يف االعواؼ باستقبلليتها

نػوع مػن التػوزاف  خلػباحتكار سلطة التنفيذية يف تعيينهم كاقػواح اغلػبهم دكف االخػذ بعػني االعتبػار 
كىذا إف دؿ علػى شػيء إٜػا يػدؿ علػى تػردد الدكلػة يف انسػحاهبا عػن التنظػيم بني سلطات الثبلث، 

 صة كأهنا ىي اليت تكفل ضب  السوؽ.خا االقتصادمللقطاع 
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 تمهيد:
يف ضػػػػب  القطػػػػاع االقتصػػػػادم، إذل ضػػػػركرة إعػػػػادة النظػػػػر يف آنظومػػػػة  دارة التقليديػػػػةاإلدل فشػػػػل أ        

انسػحاب الدكلػة مػن اّقػل مػن نتائجهػا زائرم بعػدة إصػبلحات كػاف القانونية اليت وكمو، حيا آشرع اِ
داريػػة إذل  سػػلطات إ كأككػػل تسػػيريىا، 1االقتصػػادم كتعػػويض القػػرارات اإلداريػػة بػػ دكات الضػػب  االقتصػػادم

، سػيما 2لػو ٕػاؿ للتػدخل تاركػان علػى إطبلقػو لػيس ك غري أف انسحاب الدكلة من اّقل االقتصػادم مستقلة، 
غػػرار سػػلطة كضػػع  علػػىهبػػا، ه أيئػػات بعػػدة صػػبلحيات مػػن أجػػل القيػػاـ بآهػػاـ آنوطػػة ذىػػ زكدكأف آشػػرع 

 القواعد التنظيمية يف شكل أنظمة. 
إف سػلطة كضػع القواعػد التنظيميػة يعػد حػب معهػود باألسػاس إذل للسػلطة التنفيذيػة، لكػن مػن أجػػل         

تنحصػػر  أالكػػاف لزامػػا شػػرافها  للقطاعػػات وػػت إآتابعػػة آسػػتمرة السػػماح ٔيئػػات ضػػب  بالتػػدخل الػػدائم ك 
 ىػػػذه أيئػػػات مػػػن سػػػلطة إصػػػدار القػػػرارات نيكإٜػػػا كػػػاف مػػػن الضػػػركرم يكػػػ التقريريػػػة عليهػػػا،الصػػػبلحيات 

احوامهػا  دلمػ بدايػة مػن فػرض القواعػد مث اإلشػراؼ علػى ،3تستخدمهما من أجػل ضػب  السػوؽتنظيمية ال
  .يف السوؽكتطبيقها من طرؼ آتعاملني كآتدخلني 

سػػلطات كباْصػػوص ٕلػػس  مػػن ٖػػدكد لعػػدد إال آشػػرع ١نحهػػا دل سػػن األنظمػػة أف آبلحػػ  لكػػن        
نة تنظيم البورصة كمراقبتها،  األنظمػة ٔػذه إصػدارىا يف خضػوعها مػع ٖصػورة، ٕاالت يف النقد كالقرض ِك

 ىػػذه علػى القطػاع يف آعػين الػوزير موافقػة أك مصػادقة خػػبلؿ مػن التنفيذيػة السػلطة رقابػة الرقابػة، مػن لنػوعني
 ف فرض الرقابة يثري اشكاالت عدة سيما كأهنا تتمتع بنوع من االستقبللية. إ عليها، القاضي كرقابة األخرية
الضب  االقتصادم يف كضع القواعد  سلطات اختصاصنطاؽ ٘ا سبب سنتعرض يف الشب األكؿ إذل        
 القانونيػػػة القواعػػػد علػػػى الرقابػػػة سػػػتنا يف الشػػػب الثػػػاشل حػػػوؿ آليػػػاتاصػػػب در تنبينمػػػا  األكؿ(فصػػػل  القانونيػػػة 
 (.ثاف االقتصادم  فصل ضب ال سلطات آنش ة عن

                                                                 
، 12قانونية كسياسية، ع ، ٕلة أ اث االختصاص االستشارم كالتحكيمي للسلطات اإلدارية المستقلةبن خبمة ٌاؿ،  - 1

 .611، جامعة ٖمد الصديب بن ٟي، جيجل، اِزائر، ص 2163فيفرم 
عملية الضب  قد تبلورت يف ظل اقتصاد السوؽ لتجسيد كتكريس مبادئو كتقوية اإلشراؼ كالرقابة فيو، ٓا تتميز فالواقع اثبت  - 2

لضماف   ر من الناحية العملية استمرارية الدكلة يف التدخل نسبيان بو من حرية تنقصها آلية الضب  اارل أك الذايت، كىذا ما ي
 .االقتصادماستمرارية اْدمة العمومية يف ظل النظاـ العاـ 

- FRISON ROCGE, ANNE MARIE, le droit de régulation, Dalloz, n7,2001, p p126-127. 
 .634 ص السابب، آرجع ،لضابطةا الدكلة ظل في المستقلة اإلدارية السلطات أاـ، خرشي - 3
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 تمهيد:

لػػػبعض نظمػػػة مػػػة كاملػػػرد يف شػػػكل أالقواعػػػد العا حػػػب سػػػنآشػػػرع اِزائػػػرم مػػػنح سػػػبب القػػػوؿ أف         
نػػػة تنظػػػيم ك  ضػػػب  الفاصػػػلة يف آػػػواد االقتصػػػادية كآاليػػػةسػػػلطات  يتعلػػػب األمػػػر نجلػػػس النقػػػد كالقػػػرض ِك

لعامػػل التقليػػد اإل١ػػائي كيرجعػػو بعػػض العػػارفني بشػػ ف قػػانوف العػػاـ االقتصػػادم  ،كمراقبػػة عمليػػات البورصػػة
 .1نظيمية على بعض السلطات اإلدارية آستقلة فق قتصر منحو للسلطة التأللمشرع الفرنسي الذم 

، 2113سػنة  آنافسػة قػانوفعػديل نناسػبة ت لس آنافسةيف منح ىذه السلطة مل كما وف  آشرع       
كيفيػػػة ٘ارسػػػة ىػػػذه   كالفيهػػػا أنظمػػػة،  كيسػػػنن  علػػػى آيػػػادين الػػػيت ١كػػػن للمجلػػػس أف يتػػػدخل اذ دل يػػػ

. ليبقػى 3الشػ فيف ىػذا إذل يومنػا ىػذا أم نظػاـ ٕلػس آنافسػة يصػدر دل  ، كمن جانبػو2السلطة التنظيمية
  . رادة السياسيةحبيس اإل

 قبػػل مػن استشػارة سػبقتو إذا العامػة السػلطة تصػدره الػذم النصػوص التنظيميػة كفعاليػة ٙاعػة تتوقػ       
 ٔذا كالثقة، كالقوة صداقيةآ من نوعا آتخذ للقرار يعطي األمر ىذا أف حيا ٗتصة، تقنية جهة أك ىيئة
 االستشػػػارة نبػػػدأ فيػػػو كأعملػػػت إال االقتصػػػادم آيػػػداف يف الدكلػػػة تػػػدخل ٕػػػاالت مػػػن اليػػػـو ٕػػػاال ٙػػػد ال

                                                                 
 :بػ األمر كيتعلب التقريرية السلطة الفرنسي حصر منح آشرع - 1

La Comite de Réglementation Bancaire et Financiere(c. mon. et fin, art.L518-1), Commission 

des Opérations de Bourse(c. mon. et fin, art.L621-6), Conseil Supérieure De L'audiovisuel (L., 

n°86-1067 du 30.09.1986, art. 16, 16-1), Autorité de Régulation de Télécommunications(СРТ, 

art. L. 36-6). 

Voir : tableau n°1 Qualification des dispositions de portée, référence: Jose Lefebvre, Un pouvoir 

règlementaire à géométrie variable in Le désordre des autorités administrative 

indépendantes, l’exemple du secteur économique et financier, Colloque sous la direction de 

Nicole Decoopman , PUF, 2002, p 97 
 كاالقتراح القرار اتخاذ بسلطة سةالمناف مجلس يتمتع»على:  1-11من قانوف آنافسة  11آعدلة للمادة  63نصت آادة  - 2

 الفعاؿ الضبط كضماف تشجيع بهدؼ معني، أخر طرؼ كل أك بالتجارة المكلف الوزير من بطلب أك منو بمبادرة الرأم كإبداء
 فػػي كترقيتهػػا للمنافسػػة الحسػػن السػػير ضػػماف شػػ:نو مػػن تػػدبير أك عمػػل كػػل فػػي القػػرار اتخػػاذ أك مالئمػػة، كسػػيلة ب:يػػة للسػػوؽ،
 .الكفاية فيو بما متطورة غير أكتكوف المنافسة فيها تنعدـ التي النشاط قطاعات أك الجغرافية المناط 

 الرسػػمية النشػػرة فػػي ينشػػر منشػػور أك تعليمػػة أك نظػػاـ شػػكل فػػي تػػدبير كػػل اتخػػاذ المنافسػػة مجلػػس يمكػػن اإلطػػار، ىػػذا فػػي
آتعلػب بآنافسػة،  11-11يعػدؿ كيػتمم االمػر  62-13قػانوف رقػم .« األمػر ىػذا من 11 المادة في عليها المنصوص للمنافسة

  61السابب ذكره، ص 
مجػػػاؿ الضػػػبط  تنظػػػيمضػػػوابط توزيػػػع االختصػػػاص فػػػي رمضػػػاف عبػػػد الكػػػرصل،  بػػػن؛ .12ص، ، مرجػػػع سػػػاب رضػػػواشل نسػػػيمة - 3
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 اإلدارم العمػل عمػب يف يتجػذر كيكػاد عليػو، متعػارؼ تقليػدا أصػبح العمػل ىػذا أف حيػا الػرأم، كطلب
 1آشورة طلب من ٠لو ال الذم اّديا
كمػػن اجػػل صػػناعة قاعػػدة كالتحػػوالت االقتصػػادية  التطػػور اّاصػػل يف ٕػػاؿ التكنولػػوجيىػػذا كأمػػاـ        
فػػاعلني يف ىػػذا املػػاؿ مػػن خػػبلؿ استشػػاراام مػػن  أطػػراؼشػػراؾ سػػليمة بػػات أكثػػر مػػن الضػػركرم إ قانونيػػة

 ١انػػػا منػػػو ب ٝيػػػة العمػػػل االستشػػػارم نػػػ  يف أغلػػػب النصػػػوصإدكف التقييػػػد بػػػرأيهم، فآشػػػرع اِزائػػػرم ك 
آنظمػػة لسػػلطات الضػػب  االقتصػػادم علػػى ىػػذه الوظيفػػة كحػػدد طػػرؽ ككيفيػػات ٘ارسػػتو كرتػػب ٔػػا آثػػار 

 لؤلخذ بو من عدمو. 
 ٘ا سبب طرحو كلتفصيل أكثر يف آوضوع سنحاكؿ تقسيم كدراسة ىذا الفصل يف آبحثني التالني:      
 (.كؿأمبحا  آمارسة ب يةتنظيمالقواعد للضب  االقتصادم السلطات كضع  -
 (.ثاف بآساٝة  مبحا تنظيميةال قواعدلل االقتصادم ضب ال سلطات كضع -
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 الممارسة.ب يةالتنظيملقواعد لضبط االقتصادم السلطات كؿ: كضع المبحث األ

مػع آخػوؿ  التنفيذيػةيتفب الفقو على كجود تشابو بني االختصاص التنظيمي الذم تتمتع بو السلطة      
 كضب  آختصػة يف قطػاع آػارل كاالقتصػادم بػالرغم مػن اسػتقبلليتها فهػي ال تعػدالانونا لبعض سلطات ق

لتنظيم السوؽ الذم تشػرؼ  2، تتمتع بسلطة قاعدية1إال أف تكوف ىيئات ذات طابع إدارم تابعة للدكلة
 عليو.

عػػدـ  ٘ثلتػػا يف ضػػمافية أساسػػركػػائز  ضػػب  كهبػػدؼ وقيػػب احتياجااػػا تقػػـو علػػى ثبلثػػةالسػػلطات ف       
 راقبػةآ القطاعػاتيف  آختلفػةذكم االختصاصػات  راؾتدخل اإلدارة نع  ضماف حيادىا، كالسماح بإشػ

هبدؼ االستفادة من خ ة ىؤالء، كضماف التدخل السريع للدكلة ٓسايرة تطور اّاجيػات كاألسػواؽ بغيػة 
يتػاز قواعػدىا بعمػـو اىػاذ القػرار يف سػلطة مػن نػوع تتمتػع ب.، فهيئػات ضػب  3النهوض باالقتصاد الػوطين

كالتجريد، تكوف يف قالب يعرؼ بالنظاـ ىذه القواعد تصاغ بصيغة قانونية كاجب احوامها كتكػوف نفػادة 
 كمتعاملني كآؤسسات كاالفراد متدخلني من هبا آعنيني يف مواجهة آخاطبني من قبل

نػػػة تنظػػػيم عمليػػػات البورصػػػة  ؼ لكػػػلفآشػػػرع اِزائػػػرم حينمػػػا اعػػػو         مػػػن ٕلػػػس النقػػػد كالقػػػرض ِك
 القػػػراراتكمراقبتهػػػا سػػػلطة ٘ارسػػػة سػػػن قواعػػػد القانونيػػػة، كػػػاف هبػػػدؼ ضػػػب  السػػػوؽ آػػػارل كسػػػرعة اىػػػاذ 

ف ذلػػ  كفػػب ضػػواب  موضػػوعية ٖصػػورة كضػػواب  إجرائيػػة كشػػكلية كجػػب االمتثػػاؿ ٔػػا قبػػل آناسػػبة، إال أ
آبحػػػا يف شػػػقني، الشػػػب األكؿ يػػػتم وديػػػد الضػػػواب  آوضػػػوعية  اصػػػدار أم نظػػػاـ، كعليػػػو ١كػػػن حصػػػر
 ضػػػب  االقتصػػػادم  مطلػػػب أكؿ(، الشػػػب الثػػػاشل يػػػتم التطػػػرؽ لضػػػواب الكاالجرائيػػػة لسػػػن أنظمػػػة سػػػلطات 

 (. مطلب ثاف االقتصادم ضب ال سلطات أنظمة لصياغة شكلية

 

 
                                                                 

 .644، ص.مرجع ساب بلماحي زين الدين  - 1
تلػػك الصػػالحية أك المكنػػة لوضػػع قواعػػد قانونيػػة فػػي الدكلػػة، كالتػػي تمػػس بطبيعتهػػا المراكػػز "باالختصػػاص القاعػػدم بصػػورة عامػػة،  يػػراد - 2

 ."القانونية لألفراد إما بانشائها، أك تعديلها، أك إلغائها
Serge GUINCHARD, Thierry DEBARD, (s/dir.) Lexique des termes juridiques, 19ème éd., Dalloz, Paris, 

2017-2018, p583. 
-
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   ضبط االقتصادم لاجرائية لسن أنظمة سلطات الضوابط الموضوعية كاإل :االكؿ المطلب

ىػػو أصػػبل للسػػلطة التنفيذيػػة، ٘ثلػػة يف رئػػيس اِمهوريػػة عػػداد القواعػػد التنظيميػػة سػػلطة إ إفسػػبب أف قلنػػا       
ف بسػػلطة التنظػػيم الدائمػػة،  يػػا يتػػوذل كػػل كاحػػد منهمػػا إصػػدار قػػرارات تصػػاكرئػػيس اّكومػػة، فهمػػا اللػػذاف ٠

ىيئػػػػات القطاعيػػػػة  يتػػػػع ينفػػػػيحل العامػػػػة، لكػػػػن ىػػػػذا ال ذات طػػػػابع تنظيمػػػػي مػػػػن أجػػػػل تنظػػػػيم آرافػػػػب كآصػػػػا
كلعػػػل  ف الدسػػػتور دل يقػػػر هبػػػا، يػػػارس اختصاصػػػها نقتضػػػى النصػػػوص آنشػػػ  ،رغػػػم أ باالختصػػػاص التنظيمػػػي،

قػػراره  خػػبلؿامللػػس الدسػػتورم الفرنسػػي كػػاف السػػباؽ اذل االعػػواؼ بسػػلطة التنظػػيم ٔػػذا النػػوع مػػن أيئػػات مػػن 
غػري السػلطة التنفيذيػة لكػن  مكانية منح السلطة التنظيميػة لسػلطةإقر بأف أف سبب لو ف كاإك  213الشهري رقم 
 .1ف تتوافب مع القوانني كاالنظمةأك  ف يتم وديد اطارىاأبشرط 

 قواعػػػدال سػػػن، إال أنػػػو حصػػػر صػػػبلحية 2العديػػػد مػػػن أيئػػػات اإلداريػػػة آسػػػتقلة فالقػػػانوف اِزائػػػرم انشػػػ       
نػة تنظػيم عمليػات التنظيمية على سػلطيت ضػب   ٗتصػتني يف املػاؿ آػارل كاالقتصػادم ٕلػس النقػد كالقػرض ِك

لوضػع القواعػد القانونيػة يف شػكل أنظمػة،   البورصة كمراقبتهػا، كحػدد ٔمػا ٕػاالت كآيػادين الػيت ٠تصػاف فيهمػا
 لػػبعضآشػػرع أقػػر  فييػػد هبػػا، كمػػا هػػدر اإلشػػارة إليػػو أف القػػانوف حػػدد ٔمػػا ضػػواب  إجرائيػػة كاجػػب التقكمػػا أ

آوضػوعية  اِوانػب معرفػةيف  درسػتنا تنحصػرأيئات سلطة إحػداث قػرارات تنظيميػة ومػل طابعػان تقنيػان، كعليػو 
 كاالجرائيػة الختصػػاص كػػبل مػػن ٕلػػس النقػػد كالقػػرض يف كضػػع القواعػػد التنظيميػػة  فػػرع أكؿ(، ككػػذا سػػلطة ِنػػة

 يف االقتصػادم الضػب  سػلطات بعضلػآخولة  لسلطةلالتطرؽ  (،   فرع ثاف كمراقبتها البورصة عمليات تنظيم
 التقين  فرع ثالا(.  قرارات التنظيمية ذات الطابعال كضع

 الفرع االكؿ: سلطة مجلس النقد كالقرض في كضع القواعد التنظيمية

دخل يف إطػػار كضػػع القواعػد آصػػرفية كآاليػػة الػيت تػػنقديػة تتػػوذل الػدكؿ ىيئػػات كأجهػػزة غلػػب يتوجػد يف أ       
نبلح  عػدـ كجػود شػكل موحػد لتنظػيم مثػل ىػذه  كمع ذل على حسن تنفيذىا،  تشرؼإقامة تشريع بنكي ك 

أيئػات أك حػا مػن حيػا الصػبلحيات آمنوحػة ٔػا كالػػيت يكنهػا مػن التػدخل، فهػي ىتلػ  بػاختبلؼ الػػدكؿ 
فيمػػا دكؿ اخػػرل منحتهػػا نوعػػا مػػن  يػػذم،كالتنفعػػن اِهػػاز اّكػػومي  يتهاإسػػتقبللاقػػر ٔػػا بكتقاليػػدىا فمنهػػا مػػن 

 . قرىا مللس النقد كالقرض باعتباره سلطة نقديةمن بينها آشرع اِزائرم الذم أ ،3النسبية االستقبللية

                                                                 

-
1
 12،ص  مرجع ساب  اللحاـ رنا ُري،  
 6116ٖػـر  61مػؤرخ يف  12-64( الثانيػة مػن قػانوف العضػوم رقػم 12كلعل أخرىا السلطة الوطنية آستقلة لبلنتخابات آستحدثة نقتضػى آػادة   - 2

 .1، ص2164سبتم   61، الصادر يف 11، ج. رج، ع المتعل  بالسلطة الوطنية المستقلة لالنتخابات، 2164سبتم   61آوافب لػ 
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قواعػػػػػد  سػػػػػنسػػػػػلطة  ٔػػػػػاف تكػػػػػوف أالتنظيميػػػػػة ٞػػػػػب  االختصاصػػػػػاتيتػػػػػع ىػػػػػذه أيئػػػػػات نمارسػػػػػة كمػػػػػا       
ػػاالت اختصاصػػها التنظيمػػي  ثانيػػا(، االجػػراءات ةالقانونيػػطبيعتهػػا ذل إىنػػا  كنتطػػرؽ1ٕػػردة يف  آتبعػػة  أكال(، ٕك
 التنظيمية  ثالثا(. القواعد إلرساء كالقرض النقد ٕلس

 طبيعة القانونية لمجلس النقد كالقرضالأكال: 

يػػة ذل غاإ 2إذل البنػػ  آركػػزم اىػػاد قػػرارات يف ٕػػاؿ البنكػػي معهػػودةمهمػػة  غػػداة اسػػتقبلؿ اِزائػػر كانػػت     
 منػػو األكذل مادتػػو يف نػػ  كالػػذم القػػرض مؤسسػػات تنظػػيم آتضػػمن 12-26األمػػر نناسػػبة صػػدكر ،6426
 كالتوصػػيات اآلراء تقػػديم فػػي دكره يػػتلخص قػػرض مجلػػس الماليػػة كزيػػر سػػلطة تحػػت يحػػدث: »أف علػػى

ىػػاذ  صػػبح كزيػػر آاليػػة ١ػػارس بصػػفة مباشػػرة اختصػػاص، كعليػػو أ3«كالقػػرض النقػػود مسػػائل فػػي كالمالحظػػات
ف الػػػوزير يػػػوأس ٕلػػػس كلػػػو كانػػػت ىػػػي سػػػلطة نقديػػػة، سػػػيما كأ القػػػرار متعلقػػػة بالنشػػػاط البنكػػػي كتتصػػػرؼ كمػػػا

مػن قػانوف  24، ليبقى الوضع على حالو كذل  نناسػبة احػداث امللػس الػوطين للقػرض نوجػب آػادة 4القرض
كآبلحظػات  كتوصػياتصل آراء كػاف مقتصػر علػى تقػد  ة، فػدكر األجهػز 5آتعلب بنظاـ البنػوؾ كالقػرض 31-62

 .6يف القضايا القرض كالنقد دكف التنظيم الذم كاف بيد السلطة التنفيذية
، لتشػػمل حػػا القطػػاع آصػػريف، عديػػدةتبنػػت اِزائػػر اإلصػػبلحات االقتصػػادية  6433كمػػع مطلػػع عػػاـ       

( أكباْلية سابقالبن  آركزم   يا أدخلت تعديبلت مهمة على ىيكل النظاـ آصريف، سواء آتعلقة هبيكل ا
، كتتمثػػػػل يف ٕلػػػػس النقػػػػد 61-41آكلفػػػػة بالسػػػػلطة النقديػػػػة، ىػػػػذه األخػػػػرية أنشػػػػ ىا قػػػػانوف النقػػػػد كالقػػػػرض 

                                                                 
يس سهيلة،  - 1 ، حوليات جامعػة قآػة للعلػـو االجتماعيػة زائرضبط قطاع المياه في الجدكر سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه في بَو

مػػػدم؛ .112ص  ،2161، ديسػػػم  61كاالنسػػػانية، ع  رضػػػواشل؛ 12، ص مرجػػػع سػػػاب فتػػػوس خدٞػػػة، ؛ 11، ص مرجػػػع سػػػاب ُػػػرية،  ٖك
 .21، صمرجع ساب نسيمة، 

ليمارسها  ريػة بسػبب تػدخبلت  دل يكنرغم ذل  ، 6412-62-23 بتاري  الصادر 612-12 رقم آرسـو بصدكر مؤقتة بصفة كذل  - 2
 القطاع، كطبيعة النظاـ االشواكي السائد يف تل  الفوة.كزارة آالية كجهة كصية على 

 - Zerguine Ramande, le régime des banques en Algérie , thèse de doctorat, faculté d'Alger, 1974, p 139. 
 . 61 ص مرجع ساب ، رضواف، مغريب نقبل عن: -
 .61، ص6426جويلية  11، الصادر يف 11ج. رج، ع  ،مؤسسات تنظيم المتضمن، 6426 جواف 11 يف آؤرخ 12-26أمر -3
  61، ص مرجع ساب مغريب رضواف،  .؛221، صمرجع ساب نشادم عائشة،  - 4
 .6431أكت  21ادر يف الص ،11، ج.ر ج، ع كالقرض البنوؾ بنظاـ المتعل  6431 أكت 64يف  آؤرخ 62-31 رقم القانوف - 5

 ففي تل  الفوة صدرت العديد من ألنظمة عن السلطة التنفيذية متعلقة ببنوؾ نذكر منها آقررين الصادرين عن كزير آالية:  - 6
 يف الصػػػػػػػادرة ،11 ع ج.رج، ،المصػػػػػػػرفية الشػػػػػػػركط المحػػػػػػػدد 6431سػػػػػػػبتم   22آوافػػػػػػػب لػػػػػػػػ  6112ٖػػػػػػػـر  2163آػػػػػػػؤرخ يف  قػػػػػػػرار -

 .6112، ص 6431اكتوبر16
 ،المقيمػين للمػواطنين الصػعبة بالعملػة الحسػابات يتضمن تحديد شركط تسػيير 6432مػارس  1آوافب لػ  6112رجب  1مؤرخ يف  قرر -

 .6432مام21، الصادر يف 26 ج.ر ج، ع
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، الػػذم كػػاف ٟتكػػر كظيفػػة إدارة البنػػ  آركػػزم  سػػابقا( كالسػػلطة النقديػػة، لكػػن حاليػػا أصػػبح ينفػػرد 1كالقػػرض
ليت خولت مللس إدارة البن  آركزم  سابقا(، استنادان إذل أحكاـ األمػر بالسلطة النقدية دكف الوظيفة اإلدارية ا

  663-11من  االمر  61، كحاليا آادة 2 16-16رقم 
ألٝيتػو يف االقتصػاد الػوطين ىػذا مػن جهػة، كمػن جاء نتيجة  اِزائرم باملاؿ بآصريف إف اىتماـ آشرع        

آتعلػػػب  66-11، لػػػذا أصػػدر أمػػػر 4لظػػركؼ االقتصػػػادية يف الدكلػػةجهػػة أخػػػرل كػػاف لزامػػػا عليهػػا أف تواكػػػب ا
 مػن كشكبل جديدا حقيقية سلطة األساس ىذا على كأحدث ٕلس النقد كالقرض الذم يعت بالنقد كالقرض، 

 يف كمنشػورة نافػذة يف شػكل انظمػة تصػبح تنفيذيػة إداريػة قرارات يتخذ أنو ذل  العامة، السلطة ٘ارسة أشكاؿ
يػةال اِريدة سػوء متػدخلني  األشػخاص ٌيػع علػى تسػرم أم عامػة قانونيػة مراكػز يػس حيػا اف قواعػدىا ،5ُر

 .اكمتعاملني، افراد مؤسسات كغريىم
 النقػػداِزائػػرم قػػد حصػػر السػػلطة النقديػػة يف جهػػاز كاحػػد ىػػو ٕلػػس  آشػػرعأف ليػػو مػػا هػػدر اإلشػػارة إك       

الفرنسػي جعػل السػلطة النقديػة مشػتتة يف  ل  ٙد آشػرعذ على خبلؼ تها،فعالي يضمنكالقرض، األمر الذم 
مػػن ١ػػس باسػػتقبلليتها، أغلبهػػا يوأسػػها الػػوزير آكلػػ  بآاليػػة كاالقتصػػاد، األمػػر الػػذم ف سػػيما كأعػػدة أجهػػزة، 

ػػا: ِنػػة  بينهػػا امللػػس الػػوطين للقػػرض الػػذم تفرعػػت عنػػو ِنتػػني أككػػل ٔمػػا القػػانوف البنكػػي آهػػاـ التنظيميػػة ٝك
نة مؤسسات القرض، (CRB) ظيم البنكيالتن  .CEC)6  ِك

 رساء القواعد التنظيميةإفي مانيا: مجاالت اختصاص مجلس النقد كالقرض 

لو امكانيػة  ف قريعت  ٕلس النقد القرض جهاز الدكلة يشرؼ على تسيري سياسة القرض فآشرع 
مػػن  62 آػػادةذل نػػ  إاسػػتنادا كذلػػ  ، 7تقنػػني يف ٕػػاالت ىامػػة تتعلػػب بالقطػػاع آصػػريف كيرعػػى تنفيػػذىا

ٕػاؿ تدخلػو يف  حصػرىاك١كػن ٠8وؿ امللس صبلحيات تنظيمية عن طريب االنظمػة كالقرضقانوف النقد 
                                                                 

   .61، ص مرجع سابب السلطات اإلدارية المستقلة الفاصلة في المواد االقتصادية كالمالية،حدرم ُري،   - 1

 .1، السابب ذكره، ص كالقرضالمتعل  بالنقد  16-16األمر رقم  من 2آادة  بعد تعديلها نوجب 61-41من قانوف رقم  64ٓادة ا  - 2

 22-31أمػر  «.يتػوذل إدارة بنػ  اِزائػر ٖػاف  يسػاعده ثبلثػة نػواب ٖػاف ، يعػني ٌػيعهم نرسػـو مػن رئػيس اِمهوريػة: »كاليت تػن  علػى - 3
 11، السابب ذكره، ص بالنقد كالقرضالمتعل  

 .61، ص مرجع ساب مغريب رضواف،  - 4

 .  222، ص مرجع ساب نشادم عائشة،  - 5

 .11، ص مرجع ساب خدكجة فتوس،  - 6

 جامعة منتورم قسنطينة، اِزائر، ، ٕلة العلـو اإلنسانية،السلطة التنظيمية لمجلس النقد كالقرض كالدستور م ،بن لطرش  -7
 .16، ص مرجع ساب ؛ دحاس صونية، 11، ص ، مرجع ساب ؛ رضواشل نسيمة14، ص 2161جواف ، 16ع،ب  ٕلد

يف  " تعت  األنظمة االية األكثر استعماال مػن طػرؼ سػلطات الضػب  االقتصػادم، كذلػ  هبػدؼ تنظػيم كضػب  السػوؽ كآنافسػة، كتتمثػل ىػذه األنظمػة - 8
منصػوص عليهػا  أحكػاـتشريعية كتنظيمية سابقة، البعض يسميها بالسلطة التنظيمية التطبيقية "، ألهنا ت يت لتجسد ٕموعة القواعد اليت ت يت لتطبيب نصوص 
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صػبلحية التنظيميػة لوضػع قواعػػد كشػركط االلتحػاؽ بآهنػة آصػػرفية كصػبلحية التنظيميػة يف قواعػد ٘ارسػػة 
 آهنة آصرفية.

إذ ٟػػدد امللػػس النقػػد  وضػػع قواعػػد كشػػركط االلتحػػاؽ بالمهنػػة المصػػرفية:صػػالحية التنظيميػػة لال -أ
كالقرض الشركط الواجب توافرىا لت سيس البنوؾ كاالستثمار فيها من حيا اّد األدسل للرأُاؿ الواجب توافره 
يت ككػػػذل  الشػػػركط الواجػػػب توافرىػػػا يف ٘ثليهػػػا، بعػػػدىا أخضػػػع البنػػػوؾ كآؤسسػػػات آاليػػػة لقواعػػػد خاصػػػة كالػػػ

، كذلػ  هبػدؼ ٍايػة آػودعني 1نوجبها تنفرد على الشركات التجاريػة األخػرل كآتمثلػة يف القواعػد غػري آ لوفػة
 بعد فضيحة اْليفة.

 القطػػاع بتحريػػر كالقػػرض النقػػد قػػانوف ُػػح قواعػػد المحػػددة للشػػكل القػػانوني للمؤسسػػة المصػػرفية: ال -2
حػػدد نػػوع كاحػػد مػػن ، فآشػػرع 2املػػاؿ ىػػذا يف االسػػتثمارات تشػػجيع خػػبلؽ مػػن آنافسػػة أمػػاـ كفتحػػو آصػػريف

مػن األمػر  31كفػب آػادة  3الشركات اليت تكتسب صفة البنوؾ أك آؤسسات آاليػة يف شػكل شػركات مسػاٝة
، كالػػيت أخضػػعها للقواعػػد العامػػة للشػػركات يف القػػانوف التجػػارم كلؤلحكػػاـ اْاصػػة آوجػػودة يف قػػانوف 11/66

، ٟػػدد شػػركط ت سػػيس بنػػ  كمؤسسػػة ماليػػة 12-11 رقػػم النقػػد يف النظػػاـكالػػيت أقرىػػا ٕلػػس النقػػد كالقػػرض 
 ،12مػػن آػػادة  ك ز( كمػػا حػػدد أيضػػان تطبيقػػان للفقػػرات  ك(  ،4كشػػركط إقامػػة فػػرع بنػػ  كمؤسسػػة ماليػػة أجنبيػػة

 .5اليةالبنوؾ كآؤسسة آ شبكة، يتعلب بشركط إقامة 6442افريل 11، آؤرخ يف 12-42النظاـ رقم 
لقػد أخضػع قػانوف النقػد كالقػرض البنػوؾ سماؿ المؤسسػات الماليػة: أر القواعد المتعلقة بالحد األدنى ل -1

 66-11األمػػر  33كآؤسسػػات آاليػػة إذل قواعػػد خاصػػة مػػن حيػػا اّػػد األدسل الرأُػػاؿ، كفقػػا لػػن  آػػادة 
علػى األقػل الرأُػاؿ األدسل الػذم ٟػدده  السال  الذكر ٞب أف يكوف رأُاؿ البنػوؾ كآؤسسػات آاليػة يػوازم

                                                                                                                                                                                                               

انظػر ايضػػا  ؛64يف قػوانني صػادرة سػابقا، لكنهػا وتػاج إذل نػوع مػن التفصػيل كالدقػة لتكػوف األنظمػة الوسػيلة آناسػبة لػذل " ٕامعيػة زىػرة، مرجػع سػابب، ص
 21، صرجع ساب م نسيمة،رضواشل 

 آستقلة، اإلدارية السلطات حوؿ األكؿ الوطين آلتقى ،المصرفي القطاع كت:طير تنظيم في كالقرض النقد مجلس اختصاصات فاطمة، اقرشاح - 1
 .632 ص ،2112 مام 21-21 داية، جامعة

 .211 ص السابب، آرجع ،االقتصادم الضبط مجاؿ تنظيم في االختصاص توزيع ضوابطبن رمضاف عبد الكرصل،  - 2
اذ أجاز ت سيس بن  أك مؤسسة مالية بعدة اشكاؿ قانونية، سواء كانت شركة تضامن أك توصية بسيطة أك شركة  اقر خببلؼ ذل آشرع الفرنسي  - 3

 .11، ص مرجع ساب مساٝة برأُاؿ ٖدكد.  رضواشل نسيمة، 

من يحدد شركط ت:سيس بنك كمؤسسة مالية كشركط إقامة فرع بنك كمؤسسة مالية المتض 2111ديسم  21 يف آؤرخ ،12-11 رقم النظاـ -4
 .11، ص2111ديسم 12 يف الصادرة ،22، ج. رج، عاجنبية

، الصادرة يف 21 ج، ع، ج ر يتعل  بشركط إقامة شبكة البنوؾ كالمؤسسة المالية، 6442افريل11، آؤرخ يف 12-42النظاـ رقم  -5
 .2111افريل14الصادرة يف  21 ع، ج ر، 2112ديسم 16، آؤرخ يف 11-12آتمم بالنظاـ رقم ، آعدؿ ك 6442نوفم 61
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، نظػاـ 66-11مػن قػانوف 12يف ىذا الصدد أصدر ٕلس النقد كالقرض طبقا للفقرة  ك( مػن آػادة  1امللس
 ، إذ   وديد مبلل اّد األدسل للرأُاؿ نوجب 2111مارس  11آؤرخ يف  16-11رقم 
ؾ كالمؤسسات المالية، المؤسسػة فػي شػكل مسػاىمة يجب على البنو »منو اليت تن  على أنو:  12آادة 

 خاضعة للقانوف الجزائرم أف تمتلك، عند ت:سيسها، رأسماال محرران كليا كىذا يساكم على األقل: 
 13دج( بالنسبة للبنوؾ المنصوص عليها في المادة  151335333533أ( مليارين كخمسمائة مليوف دينار )

 ....    22-31من األمر 
دج( فيما يتعل  بالمؤسسات المالية المحددة فػي  13353335333ئة مليوف دينار جزائرم )ب( كخمسما

 .2 .....«22-31من  12المادة 

 66-11مػػن أمػػر  31حػػددت آػػادة القواعػػد المتعلقػػة بالمسػػيرين لمؤسسػػات المصػػرفية كمميليهػػا:  -1
وػت طائلػة توقيػع عقوبػات ردعيػة  على موانع آتعلقػة ب خبلقيػات الػيت ٞػب علػى مسػريم مؤسسػات آصػرفية،

شػػفافية كمصػػداقية ٓهػػامهم، كىػػذا مػػن دكف االخػػبلؿ بالشػػركط الػػيت  أكثػػراالمتثػػاؿ اليهػػا هبػػدؼ إعطػػاء  لعػػدـ
 بالشركطآتعلب  11-42امللس النظاـ رقم  أصدر، كيف ىذا 3حددىا ٕلس النقد القرض عن طريب األنظمة
ثلي منػو علػى  1ك 1البنوؾ كآؤسسات آصػرفية، اذ حػددت آػادتني  الواجب توافرىا يف مؤسسي، كمديرم ٘ك

 :   4اف
، ال سػػػيما ائنهػػػاكزبوا بطريقػػػة سػػػليمة كأف ال يرتكبػػػوا أخطػػػاء مهنيػػػة تتسػػػبب يف خسػػػائر للمؤسسػػػة فاف يتصػػػر  -

 آودعوف لديها، أك تعرضهم ألخطار غري اعتيادية أك غري م لوفة،

 لكفاءة التقنية كالقدرة على التسيريأف تتوفر فيهم صفات كافية من حيا ا -
 ٞب أف تتوفر يف آسري، دائما متطلبات الشرؼ كاالخبلؽ، سواء قبل تعيينو أك يف أثناء ٘ارسة كظائفو -

 القطػػػػاع مػػػػن جهػػػػة  ةكلعػػػػل تشػػػػدد ٕلػػػػس النقػػػػد كالقػػػػرض يف وديػػػػد ىػػػػذه الشػػػػركط أكال ٍايػػػػة إلسػػػػواتيجي     
 .5تشعب اِرائم آاليةكمن جهة ثانية ٍاية آودعني من 

                                                                 
1 -  Zouaïmia Rachid, les autorités administratives indépendantes et la régulation économique en 

Algérie, op. cit, p 27. 
ج  ،د األدنػػى لرأسػػماؿ البنػػوؾ كالمؤسسػػات الماليػػة العاملػػة فػػي الجزائػػريتعلػػ  بالحػػ، 2111مػػارس  11آػػؤرخ يف  16-11نظػػاـ رقػػم  -2

 .      12، ص 2111افريل 23، الصادر 22ر.ج، ع 
 .11، ص مرجع ساب اعراب اٍد،  - 3

  الماليػػػةيتعلػػػ  بالشػػػركط التػػػي يجػػػب أف تتػػػوفر فػػػي مؤسسػػػي البنػػػوؾ كالمؤسسػػػات ، 6442مػػػارس  22آػػػؤرخ يف  11-42نظػػػاـ رقػػػم  -4
 .61، ص 6441ف اير  2، الصادر يف 13، ج ر.ج، ع كمسيريها كمميليها       

 .633، ص مرجع ساب فاطمة،  اقرشاح - 5
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 12يتػوذل ٕلػس النقػد كالقػرض كفػب مػادة  المصػرفية: المهنػة ممارسػة قواعػد فػي التنظيمية صالحيةال -ب
آصػرفية، صػبلحية  بآهنػة االلتحػاؽ آتعلقػة قواعػد التنظػيم يف ، مهػاـ اذل جانػب صػبلحية66-11من االمر 

 صرىا آشرع يف:تنظيم يف قواعد ٘ارسة آهنة آصرفية كاليت ح
كيراد هبا تل  العمليات اليت تقـو هبا آؤسسات البنكيػة مػع  تنظيم القواعد المتعلقة بالعميات البنكية: -32

، ك١كػػن حصػػر ىػػذه 1زبائنهػػا، كىػػي تػػدخل ضػػمن نطػػاؽ التنظػػيم البنكػػي، كوهنػػا ىػػي آعنيػػة هبػػا بالدرجػػة االكذل
 ت بنكية التبعية.القواعد بالعمليات آصرفية الرئيسية، كعمليا

كىػػػي  21اذل  11مػػػن مػػػواد  66-11كىػػػي الػػػيت نػػػ  آشػػػرع أمػػػر  العمليػػػات البنكيػػػة الرئيسػػػية: -32-2
 أنواع ٘ثلة يف: 11نشاطات يارسها بشكل اعتيادم كمستمر كىي تتضمن 

ا كتكػوف يف شػكل كدائػع، كمػع حػب اسػتعمأ 12: نظمتنها آادة النوع األكؿ تلقي األمواؿ من الجمهور -
 .2ّساب من تلقاىا بشرط اعاداا

عمػل لقػاء عػوض يضػع نوجبػو تقػدصل  فػي شػكلكتكػوف  13: الػيت نظمتهػا آػادة النوع الياني منط قػركض -
نوجبػػو لصػػاحل الشػػخ  ااخػػر التزامػػا  ي خػػذشػػخ  مػػا أك يعػػد بوضػػع أمػػواؿ وػػت تصػػرؼ شػػخ  آخػػر، أك 

3الضماف بالتوقيع كالضماف االحتياطي أك الكفالة أك
 . 

كػػل األدكات الػػيت يكػػن كػػل   كيػػراد هبػػا 14نظمتهػػا آػػادة : كإدارتهػػاتسػػيير كسػػائل الػػدفع النػػوع اليالػػث  - 
كما ١كن ٓؤسسات القرض أف تقوح   ،شخ  من وويل أمواؿ مهما كاف السند أك األسلوب التقين آستعمل

آتعلقػة بػآنتوج اِديػد كلضػماف  ، لكن من أجل التقدير اِيد للمخاطر4على زبائنها خدمات مصرفية خاصة
 يف آػػػػػػؤرخ 11-14فػػػػػػامللس النقػػػػػػد كالقػػػػػػرض قػػػػػػاـ يف ىػػػػػػذا الشػػػػػػ ف بإصػػػػػػدار نظػػػػػػاـ االنسػػػػػػجاـ بػػػػػػني األدكات، 

آصػػرفية أيػػن نػػ  يف  العمليػػات علػػى آطبقػػة البنػػوؾ بشػػركط آتعلقػػة العامػػة القواعػػد ٟػػدد ،21/11/2114
 . 5ن بن  اِزائراّصوؿ على ترخي  مسبب معلى كجوب  11مادتو 

تابعػة للنشػاط الرئيسػي رغػم أهنػا ٖتكػرة مػن طػرؼ يػراد هبػا تلػ  االنشػطة  :التبعية البنكية العمليات -32-1
كمػػا نضػػمها ٕلػػس النقػػد كالقػػرض ،  66-11األمػػر  21نضػػمها آشػػرع يف آػػادة ، 6البنػػوؾ كآؤسسػػات آاليػػة

 .عة للبنوؾ كآؤسسات آاليةآتعلب بالنشاطات التاب 11-41النظاـ رقم من خبلؿ 

                                                                 
 .41-34، مرجع سابب، ص ص مجلس النقد كالقرضمغريب رضواف،  - 1

 .66، السابب ذكره، ص 22-31أمر من  12نظر آادة  - 2
 ، آرجع نفسو.13آادة  - 3
 .66آرجع السابب، ص  ،31/22األمر رقم  من 14أنظر آادة  -4
 .2114سبتم 61، الصادرة يف 11 ج، عج ر  -5
 .11، ص مرجع ساب أعراب أٍد،  ؛.14، ص مرجع ساب رضواشل نسيمة،  -6
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عمليػػػات الصػػػرؼ، عمليػػػات علػػػى الػػػذىب حصػػػرىا يف  66-11مػػػن أمػػػر 22فآشػػػرع مػػػن خػػػبلؿ آػػػادة     
كآعػػادف الثمينػػػة كالقطػػع آعدنيػػػة الثمينػػة، توظيػػػ  القػػيم آنقولػػػة ككػػل منتػػػوج مػػارل كاكتتاهبػػػا كشػػرائها كتسػػػيريىا 

اؿ تسػػيري آمتلكػػات كاالستشػػارة كالتسػػيري آػػارل ك أندسػػة آاليػػة كحفظهػػا كبيعهػػا، االستشػػارة كآسػػاعدة يف ٕػػ
، فمجلس الػـز البنػوؾ مػن 1كبشكل عاـ كل اْدمات آوجهة لتسهيل إنشاء آؤسسات أك التجهيزات كإٜائها

البنػػوؾ  نشػػاطاتىػػذه النشػػاطات ٖػػدكدة بالنسػػبة ملمػػل علػػى اف تكػػوف  11-41مػػن النظػػاـ  1خػػبلؿ آػػادة 
سات آالية باعتبار أهنا نشاطات مكملة كأف ال تطغى يف ٘ارستها على حساب العمليػات األصػلية كإال كآؤس

  .2اعت  ذل  خركجا عن مبدأ التخص 
 تنظيم القواعد المتعلقة بالعميات المحاسبية: -31
تػػنظم  أفكالمؤسسػػات الماليػػة علػػى البنػػوؾ  يتعػػين»علػػى انػػو:  66-11مػػن األمػػر  611نصػػت آػػادة      

أصػدر ٕلػس النقػد كعليػو  ،» ....حسػاباتها الماليػة بشػكل مجمػع كفقػا للشػركط التػي يحػددىا المجلػس
، 6442نػوفم   62آػؤرخ يف  13-42رقػم االكؿ وػت النظػاـ ، كالقرض نظامني يتعلقاف بالقواعػد احملاسػبية

 بآبػػػادئكآؤسسػػػات آاليػػػة يتعلػػػب آتضػػمن ٗطػػػ  اّسػػػابات البنكيػػػة كالقواعػػػد احملاسػػػبية آطبقػػػة علػػػى البنػػػوؾ 
، 6442نػػوفم   62، آػػؤرخ يف 14-42، أمػػا النظػػاـ الثػػاشل النظػػاـ رقػػم 3األساسػػية اْاصػػة باحملاسػػبة البنكيػػة

بػػإلزاـ البنػػوؾ كآؤسسػػات  الػػذم آتضػػمن إعػػداد اّسػػابات الفرديػػة السػػنوية للبنػػوؾ كآؤسسػػات آاليػػة كنشػػرىا 
سنويا يف نشرة اإلعبلنات القانونية على أف تكوف آعلومات آصرح هبا تعطي الصػورة  آالية أف تنشر حسابااا

ٞػب ، كمػا 4اّقيقية للوضعية آالية ٓؤسسة القرض كأمبلكها ككذا النتػائ  الػيت حققتهػا خػبلؿ السػنة آنصػرمة
العمليػػات البنكيػػة، علػػى آؤسسػػة أف يسػػ  حسػػابااا كتسػػجيل عمليااػػا، كذلػػ  قصػػد إضػػفاء الشػػفافية علػػى 

حا يتس  لؤلجهزة آكلفة بالرقابة من الت كد من صحة ىذه آعلومات آقدمة مقارنة بالوثائب آرفقة اْاصػة 
 .5هبذه العناصر

كىػػػي عبػػػارة عػػػن مقػػػاييس اػػػدؼ إذل االسػػػتقرار آػػػارل تنظػػػيم القواعػػػد المتعلقػػػة بالحػػػذر فػػػي التسػػػيير:  -31
كمبلءمتهػػا كقػػدراا علػػى الػػدفع كالػػذم ينػػت  عنػػو اّفػػاظ علػػى التػػوازف آػػارل  ٓؤسسػػة القػػرض كضػػماف سػػيولتها
قػػاـ ٕلػس النقػػد كالقػػرض القػرض كونػػو ٗػػت  مكلفػة بوضػػع آقػػاييس  عليػػو، ك 6كأمػواؿ آػػودعني بالنسػػبة للبنػوؾ

                                                                 
 .62، ص الساب  ذكرهآعدؿ كآتمم،  11/66من األمر رقم  22أنظر آادة  -1
 الصػادرة ،36ع ج،.ر ج ،الماليػة كالمؤسسػات للبنػوؾ التابعػة بالنشػاطات المتعلػ  ،6441نػوفم 64 يف آػؤرخ ،11-41 رقػم النظاـ - 2
 .63 ص ،6441ديسم 22 يف

 63، ص 6441 فيفرم 23 الصادرة ،61 ع ر ج، ج - 3
 .11، ص المرجع نفسومن  61انظر آادة  - 4

 .المرجع نفسومن  61انظر آادة  - 5
 .222رجع سابب، ص م، االقتصادميع االختصاص في تنظيم مجاؿ الضبط ضوابط توز بن رمضاف عبد الكرصل،  - 6
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يف تسػيري  اّػذر، احملػدد لقواعػد 141-46كالنسػب أصػدر النظػاـ رقػم  66-11من األمر  12حسب آادة 
آصارؼ كآؤسسات آالية، كمقاييس التسيري آوجهة لضماف سيولتها كقدرااا على الوفاء اهاه آودعني كالغري 

 . 3، كااللتزاـ بنظاـ الودائع آصرفية622-41ككدا توازف بنيتها آالية احملددة نوجب النظاـ رقم 
بإعػػداد قواعػػد االحتياطػػات لػػس النقػػد كالقػػرض ٕ يتػػوذلالحتيػػاط االلزامػػي: القواعػػد المتعلػػ  باتنظػػيم  -31

يف مفهػػـو آػػادة  ، كقػػد خصػػت بػػو البنػػوؾ دكف آؤسسػػات آاليػػة11/124نظػػاـ رقػػم االلزاميػػة كقػػاـ بإصػػدار بال
منػػو يلتػػـز نوجبػػو كػػل بنػػ  هػػارم باالحتفػػاظ دػػزء أك نسػػبة معينػػة مػػن  11، كمػػا اف آػػادة مػػن ىػػذا النظػػاـ 12

كحػػد أقصػػى  %61يف شػػكل رصػػيد دائػػم لػػدل البنػػ  آركػػزم كالػػذم يػػواكح مػػا نسػػبة أصػػولو النقديػػة ككدائعػػو 
 . 5حسب ىذا النظاـ

يعتػػػ  مسػػػ لة تنظػػػيم حركػػػة رؤكس مػػػواؿ كسػػػوؽ الصػػػرؼ: ركػػػة رؤكس األقواعػػػد المتعلقػػػة بحالتنظػػػيم  -31
ظػػرا الرتبػػاط ىػػذه ذل اِزائػػر عمليػػة بالغػػة التعقيػػد كحساسػػة، كنظمهػػا يف قػػانوف النقػػد كالقػػرض، ناألمػػواؿ مػػن كإ

، حيػا خػوؿ مللػس النقػد كالقػرض صػبلحية كضػب  ىػذا حركة امواؿ الموطنينالعملية باالستثمار اْارجي ك
 املاؿ كسن قواعد تنظيمية نذكر منها:

 لؤلشػػػخاص الصػػػعبة بالعملػػػة حسػػػابات كسػػػري فػػػتح شػػػركط ٟػػػدد 6441 سػػػبتم  3 يف مػػػؤرخ 12-41 رقػػػم نظػػػاـ -
 .6 آلغى( آعنويني،

 مػن الطبيعيني باألشخاص اْاصة الصعبة العملة  سابات يتعلب 2114 فيفرم 62 يف مؤرخ 16-14 رقم نظاـ -
   .7آقيمني غري آعنويني كاألشخاص آقيمني كغري آقيمني أجنبية جنسية
 النشػػػػػاطات لتمويػػػػػل اْػػػػػارج إذل األمػػػػػواؿ وويػػػػػل شػػػػػركط ٟػػػػػدد 6441 سػػػػػبتم  3 يف مػػػػػؤرخ 11-41 رقػػػػػم نظػػػػاـ -
   .8كمداخيلها اْارج إذل وويلها كإعادة القتصاديةا
  .1كتنصيبهم باِزائر اِملة كهار الوكبلء باعتماد يتعلب 6441 سبتم  3 يف مؤرخ 11 -41 رقم نظاـ -

                                                                 
، 21ج، ع، ج ر يحػػػدد قواعػػػد الحػػػذر فػػػي تسػػػيير المصػػػارؼ كالمؤسسػػػات الماليػػػة، 6446اكت61، آػػػؤرخ يف 14-46النظػػػاـ رقػػػم  -1

 .6441جويلية 21صادرة يف ، ال14ج، ع، ج ر 6442افريل 21، آؤرخ يف 41/11، معدؿ كمتمم نوجب النظاـ رقم 6442الصادرة يف 
، الصػادرة 22 ج،ع، ج ر يتضمن مبادئ تسيير ككضع مقػاييس خاصػة بالقطػاع المػالي، 6442جواف12، آؤرخ يف 62-41النظاـ رقم  -2
 .6441نوفم 11يف 

 .2111وافج12، الصادرة يف 11ج، عج ر  يتعل  بنظاـ ضماف الودائع المصرفية، 2111مارس11، آؤرخ يف 11-11النظاـ رقم  -3
، الصادرة يف 22ج، ع، ج ر يحدد شركط تكوين الحد األدنى لالحتياط اإللزامي، 11/11/2111، آؤرخ يف 12-11النظاـ رقم  -4

 .2111ابريل23
 ، مرجع سابب.12-11من النظاـ رقم  11أنظر آادة  -5
 .6441اكتوبر  21، الصادر يف 11ج، ع .ر.ج - 6
 .2114 أفريل 24 ، الصادر يف21 ج، ع ر.ج - 7
 .6441 أكتوبر 21، الصادر يف 11 ج، ع ر.ج - 8
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 .2األجنبية باالستثمارات يتعلب 2111 جواف 1 يف مؤرخ 11-11 رقم نظاـ -
سػػػوؽ  قواعػػػد متعلقػػػة حية ٕلػػػس النقػػػد كالقػػػرض سػػػنكمػػػا نػػػ  قػػػانوف النقػػػد كالقػػػرض ايضػػػا علػػػى صػػػبل       

كيف ىذا صدد أصدر عن امللس العديد من االنظمة يف ىذا املػاؿ فقرة  ؿ( ك  ف(،  12، نوجب آادة 3الصرؼ
 نذكر:
، ٟػػػػدد شػػػػركط تقػػػػدصل مػػػػنح بالعملػػػػة الصػػػػعبة نناسػػػػبة استشػػػػفاء 6446مػػػػام  61مػػػػؤرخ يف  11 -46نظػػػػاـ رقػػػػم  -

6442نوفم   62مؤرخ يف  61-42نوجب نظاـ رقم  كمتمم آعدؿ ،4اام يف اْارجآواطنني ك / أك كف
5. 

  .6كشركطو، يتعلب بقواعد الصرؼ 6446أكت  61مؤرخ يف  12-46نظاـ رقم  -
   .7، يتضمن تنظيم السوؽ النقدية6446أكت  61مؤرخ يف  13-46نظاـ رقم  -
  .8يتعلب نراقبة الصرؼ 6441ديسم   21مؤرخ يف مؤرخ يف  12-41نظاـ رقم  -
   .9يتعلب بسوؽ الصرؼ 6441ديسم   21مؤرخ يف  13-41نظاـ رقم  -
   .10يتضمن قيد العمليات اْاصة باألكراؽ آالية 6442جانفي  3مؤرخ يف  16-42نظاـ رقم  -

 القواعد التنظيمية لوضعمجلس النقد كالقرض في : االجراءات المتبعة ماليا

  القوانني اليت نظمت النقد كالقرض دل تشري عن مراحل الػيت يػر هبػا قػرارات امللػس قبػل اف اّقيقة ٗتل      
تصػػبح نفػػاذة، بػػل اكتفػػى بػػذكر بعػػض االجػػراءات العامػػة تاركػػا للمجلػػس اختيػػار طريقػػة اختيارىػػا بواسػػطة نظامػػو 

 ، كمن اإلجراءات العامة اليت أشار اليها آشرع نعددىا فيما يلي11الداخلي
 يف عاديػػة دكرات فمجلػػس النقػد كالقػػرض ٞتمػع أصػػبل يف أربػع دعاء أعضػػاء مجلػس النقػػد كالقػرض:اسػت -أ

 ذلػ ، إذل الضػركرة دعػت استدعاه لبلجتمػاع كلمػا بناءان على استدعاء من رئيسو، كما ١كن األقل على السنة

                                                                                                                                                                                                               
 .6441 أكتوبر 21، الصادر يف 11 ج، ع ر.ج - 1
 .2111 جويلية 16 يف الصادر ،11 ر ج، ع.ج - 2
 .11السابب، صيراد بعملية الصرؼ ىي النسبة اليت يتم نوجبها اّصوؿ مبادلة النقد االجنيب بالنقد الوطين. رضواشل نسيمة، آرجع  - 3
 .6442 مارس 24 ، الصادر يف21 ج، ع.ر.ج - 4
 .6441.مارس 2، الصادر يف 61ج، ع .ر.ج - 5
 .6442 مارس 24 يف الصادر ،21 ج، ع.ر.ج - 6
 آرجع نفسو. - 7
 .6441فيفرم  66يف ، الصادر 66 .ج، عج.ر - 8
 .6441 جانفي 26، الصادر يف 11 ج، ع.ر.ج - 9

 .6442 أكتوبر 61 ادر يف، الص13 ج، ع.ر.ج - 10
 .21، ص مرجع ساب مغرايب رضواف،  - 11
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وديد موضوع  يتمأين  1كالرئيس ىو كحده ينفرد بإعداد جدكؿ االعماؿ منو، عضوين من أك رئيسو من نبادرة
 .مشركع النظاـ آراد إنشاءه

توجيػو االسػتدعاء ككيفياتػو، متلمػا  أجاؿ ٟدد آشرع دل يوضح آراد  الة الضركرة، كما انوأف آبلح         
دد جدكؿ  احملاف بالقوؿ أف االستدعاء يوجهو من ذات األمر، اذ أكتفى  11ن  عليو يف آادة  لؤلعضاء ٟك

 للمجلس  غري منشور(. داخليو فعدـ وديده يعد قصور يف الن  اال اذا اشار اليو نظاـ أعمال

 آػػذكوربعػػد اسػػتدعاء أعضػػاء امللػػس لبلنعقػػاد كفػػب االجػػراء  مػػداكالت المجلػػس علػػى مشػػركع النظػػاـ: -ب
م أل ٟػبكال ة حا تكوف اجتماعاتو قانوني 2(، ستو أعضاء على األقل1آنفان، فقد اشوط آشرع حد أدسل بػ  

، باسػػػتثناء االعضػػاء آسػػتخلفني كػػوف تعييػػنهم   ٓثػػل ىػػػذه أف ١ػػنح تفويضػػا لتمثيلػػو يف اجتمػػاع امللػػس عضػػو
 .التحضري ٓشاريع االنظمة قيد الدراسة١كن امللس أف يشكل ضمنو ِانا استشارية ، 3اّالة

آواضػػيع آػػراد مناقشػػتها خػػبلؿ اِلسػػة، احملػػاف  بصػػفتو رئيسػػا للمجلػػس بتحديػػد جػػدكؿ العمػػل ك  يتػػوذل       
 .اقواحات قبل عرضها على التصويت كتقدصلحوؿ النقاط آعركضة لؤلعضاء للتداكؿ بعد ذل  النقاش  كيوؾ
 علػػػىبعػػػد التػػػداكؿ كآناقشػػػة يعػػػرض رئػػػيس مشػػػركع النظػػػاـ للتصػػػويت  التصػػػويت علػػػى مشػػػركع النظػػػاـ: -ج

 كعنػدل عضو يتمتع بصوت كاحد، كتتخذ القرارات باألغلبيػة البسػيطة مع اإلشارة إذل أف كاالعضاء اّاضرين 
، كبعػد تصػويت علػى نػ  مشػركع النظػاـ يػتم عرضػو علػى كزيػر آاليػة 4تساكم األصػوات يػرجح صػوت الػرئيس

ية 5سنحاكؿ شرحها الحقا  قبل نشرىا يف اِريدة الُر

 كضع القواعد التنظيمية الفرع الياني: سلطة لجنة تنظيم عمليات البورصة كمراقبتها في
تزايػػد االىتمػػػاـ بسػػوؽ األكراؽ آاليػػػة سػػيما بعػػػد احتػػل مركػػػزا حيويػػان يف الػػػنظم االقتصػػادية آعاصػػػرة الػػػيت        

تعتمػػػد اثنػػػاء قيامهػػػا علػػػى نشػػػاطات القطػػػاعي العػػػاـ كاْػػػاص، كذلػػػ  علػػػى اعتبػػػاره مػػػن آؤسسػػػات االقتصػػػادية 
 .6تيجية التنمية االقتصادية الم دكلةالقائمة على ٌع آدخرات لتمويل اسوا

                                                                 
 .61، السابب ذكره، ص 66-11من األمر  11آادة  - 1

2
يفسر إرادة آشع يف إبقاء ىيمنة أعضاء امللس على ٕلس النقد كالقرض، كما اف  فاالجتماع ١كن اف ينعقد ب عضاء ٕلس اإلدارة فق ، ىذا ما - 

، أطركحة دكتوراه قانوف اْاص، المركز القانوني للبنك المركزمضريفي ٖمد،  /ٕلس النقد كالقرض كاف ٕرد فصل شكلي ال غري. مس لة فصل بني 
 .622، ص 2161-6،216جامعة اِزائر

 .22، ص مرجع ساب مغريب رضواف،  - 3
 61السابب ذكره، ص  ،22-31من أمر  11انظر آادة  - 4
 ذه االطركحة. من ى 213انظر صفحة  - 5
 .3-2، ص ص 2161، دار اِامعة اِديدة، مصر، اإلطار القانوني لعمليات التداكؿ في البورصةشعراكم خالد أٍد سي ،  - 6
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ضمن إصبلحاتو االقتصادية كالقانونية هبػدؼ إعطائػو  وفآشرع اِزائرم ا١انا منو ب ٝيتو سعى اذل إدراج       
، كتشػػػػجيع االسػػػػتثمار الػػػػداخلي ؿدفعػػػػا جديػػػػدا، مػػػػن خػػػػبلؿ ادخػػػػاؿ أسػػػػاليب جديػػػػدة يف حركػػػػة رؤكس األمػػػػوا

نيػػػة كحػػػدد جهػػػاز مسػػػتقل يػػػدعى ِنػػػة تنظػػػيم البورصػػػة كمراقبتهػػػا لتتػػػوذل كاْػػػارجي، فػػػتم كضػػػع نصػػػوص القانو 
طبيعتهػا ىنػا اذل  كنتطػرؽ، كاقر لو صبلحيات تنظيم السوؽ آالية عن طريب اصدار أنظمػة، االشراؼ عليها

ػػػػاالت اختصاصػػػػها التنظيمػػػػي  ثانيػػػػا(، االجػػػػراءاتالقانونيػػػػ يف ِنػػػػة تنظػػػػيم عمليػػػػا البورصػػػػة  آتبعػػػػة ة  أكال(، ٕك
    التنظيمية  ثالثا(. القواعد مراقبتها يف إرساءك 

  جنة تنظيم عمليات البورصة كمراقبتهالطبيعة القانونية لالأكال: 
، حيػػا   2اِزائػػر حديثػػة آنشػػ  مقارنػػة بالتشػػريعات الغربيػػة كالعربيػػة أم بورصػػة 1آاليػػةتعػػد سػػوؽ األكراؽ      

دل البداية  ففيسريه ِنة تنظيم عمليات البورصة كمراقبتها، كتتوذل ت 61-41ت سيسو بصدكر مرسـو التشريعي 
كتفػى بوصػفها " أٟدد الن  القػانوشل آنشػ  للجنػة تنظػيم عمليػات البورصػة كمراقبتهػا، طبيعتهػا القانونيػة، بػل 

بعد تعديلها نوجب القػانوف  61-41من آرسـو التشريعي رقػم  21آادة يف ".  سلطة سوؽ القيم المنقولة
، تتمتػع بالشخصػية كمراقبتهػاتؤسس سلطة ضبط مستقلة لتنظيم عمليات البورصة »تن :  11-11قم ر 

يتضػػح ىػػذا التعػػديل اف اللجنػػة سػػلطة ضػػابطة مسػػتقلة يف املػػاؿ االقتصػػادم  .«المعنويػػة كاالسػػتقالؿ المػػالي
الية كضػماف النزىػة السػري اّسػن ، هبدؼ ٍاية آستثمرين يف االكراؽ ا3ٓتتوذل تنظيم مراقبة امواؿ القيم آنقولة

طابعهػػا اإلدارم صػػراحة،  يػػن دل  لكػػنكاسػػتقبلليتها آاليػػة  5، اعػػوؼ ٔػػا بشخصػػيتها القانونيػػة4رؤكس االمػػواؿ

                                                                 
 الػػذين لػػديهم قػػدرات يويليػػة، يبحثػػوف عػػن االقتصػػادينيآكػػاف الػػذم يػػتم فيػػو االلتقػػاء بػػني األعػػواف " هنػػا ب١كػػن تعريػػ  سػػوؽ األكراؽ آاليػػة  - 1

يويػل  أكعجػزىمهػا، كذلػ  مػع األعػواف ااخػرين الػذين ٟتػاجوف ٓثػل ىػذه األمػواؿ لتمويػل توسػعهم ئمػن كراك عوائد  أرباححسن توظيفها كوقيب 
مػػا السػػوؽ األكليػػة أك سػػوؽ اإلصػػدارات اِديػػدة للقػػيم آتداكلػػة ألكؿ مػػرة، أمػػا الثانيػػة فتػػدعى  ،طويػػل األجػػل كىػػذه السػػوؽ تتكػػوف مػػن سػػوقني أٔك

ٖمػد كمػن معػو،  / بػراؽ." بالسوؽ الثانوية أك بورصة القيم آتداكلة اليت يتم فيها التفاكض على األسواؽ آالية اليت   إصدارىا يف األسواؽ األكليػة
، 2114م مػػا1ك1 يػػومي ٜوذجػػا، آلتقػػى الػدكرل حػػوؿ النظػػاـ آصػػرفية االسػػبلمية بورصػػة القػػيم المتداكلػػة كدكرىػػا فػػي تطػػوير انشػػطة اسػػالمية

 .222، ص المرجع الساب نشادم عائشة،  ؛1معهد العلـو االقتصادية كعلـو التسيري آركز اِامعي َيس مليانة، ص
  ت سػػيس سػػوؽ ، كبعػػدىا van boursاالكؿ اشػػتهرت تسػػمية البورصػػة اذل مؤسسػػها  6116ظهػػرت أكؿ بورصػػة القػػيم يف بلجيكػػا عػػاـ  - 2

يا ع يف ككؿ سػويت، كبورصػة فرنسػا  button woodاين اجتمع ٕموعػة مػن السماسػرة االكاؽ آاليػة شػجرة  6241اـ نيويورؾ االكراؽ آالية ُر
ي عاـ 6412سنة  كآخػتل  رقمػي األىلػي بصدكر تعديل لقانوشل التجػارة  6461، بينما عربيا فكاف اكؿ تنظيم أعماؿ بورصة مصرم بشكل ُر
 . 16-61، ص مرجع ساب  شعركم خالد أٍد سي ،؛ 11، ص  مرجع سابفتوس خدكجة،  / .6414لسنة21ك 21

، فيفػػرم 12، ٕلػػة أ ػػاث قانونيػػة كسياسػػية، ع الوظيفػػة التنظيميػػة للجنػػة تنظػػيم عمليػػات البورصػػة كمراقبتهػػالكحػػل ٗلػػوؼ،  - 3
 .12 ص ،، مرجع ساب ناصر لباد. ايضا: 616، ص، جامعة ٖمد الصديب بن ٟي، جيجل، اِزائر2163

 .1، صمرجع ساب ؽ ٖمد كمن معو، كرا -4

لكػػن ال يتػػع بالشخصػػية  ب هنػػا ىيئػػة إداريػػة مسػػتقلة اعػػوؼ القػػانوف الفرنسػػي  سػػب LA COBِنػػة عمليػػات البورصػػة  خبػػبلؼ ذلػػ  فػػاف - 5
 .12، ص مرجع ساب فتوس خدكجة،  / القانونية.
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 اللجنة إعطاء البديهي من فإنو اإلدارية، أيئات قبل من عادة يارس كالتنظيم الضب  سلطات أف باعتبار لكن
 .1آستقلة اإلدارية السلطات طائفة ضمن دراجهابإ يسمح ٘ا اإلدارية الصفة
 إذ تشػكيلة اللجنػة من اإلدارم طابعها استخبلص ١كن 61-41ذل نصوص مرسـو تشريعي بالرجوع إ       
مػػن  24 آػػادة أف كمػػا ،2إداريػػة طػػابع ذات لتبقػػى للجنػػة، القضػػائي الطػػابع يسػػتبعد ٘ػػا كاحػػد قاضػػي ىنػػاؾ أف

كضػماف حسػن سػريىا ككػذا  تنظيمهػا ؼهبػد كتقنيػة، إداريػة نصاحل اللجنة تزكيد ضركرة على تن  ذات آرسـو
 نظػػاـ بصػػدكر ذلػػ  فعػػبل ك  اللجنػػة، تصػػدرىا الئحػػة طريػػب عػػنكذلػػ   سػػتخدميهآ وديػػد الوضػػعية القانونيػػة

 ٕلػػس أمػاـ بإلغػاء للطعػن قابلػة اللجنػة قػرارات جعػل حيػا مػن ككػذا ،3 11-2111 رقػم ـ. ب. ع. ت.ؿ
. 11كفب آادة  الدكلة   من ذات آرسـو

 رساء القواعد التنظيميةإيم عمليات البورصة كمراقبتها في مانيا: مجاالت اختصاص لجنة تنظ

تعت  ِنة تنظيم عمليات البورصة كمراقبتها سلطة ثانية بعد ٕلس النقد كالقرض ٗتصة يف اصدار اللػوائح      
 61-41مػن مرسػـو تشػريعي  16نقولة فآشرع اىلهػا كفػب للمػادة ضمن ٕاؿ كاسع السيما يف ٕاؿ القيم آ

آعدؿ بوضع القواعد اليت تشكل اإلطار التنظيمي العاـ للبورصة كالوسطاء، عليو ١كن حصر ٕاؿ تنظيمها يف 
  البورصة.كانظمة ى  آتدخلني يف  ،االنظمة آتعلقة بالقيم آنقولة

 :قولةنظمة المتعلقة بالقيم المناأل -أ

ٍاية  هبدؼتتوذل ِنة تنظيم عمليات البورصة كمراقبتها مهمة السهر كتنظيم سوؽ القيم آنقولة مراقبتها       
ػا 4آستثمرين يف ٕاؿ القيم آنقولة ككذا حسن سري سوؽ القػيم آنقولػة كنزاىتهػا ، كمػن اجػل وقيػب ذلػ  خٔو

ا كشطبهاة ك القانوف بسن تقنيات كيفية اصدار القيم آنقول  قبٔو

 11مكػػرر  221يف بورصػػة اِزائػػر كفػػب آػػادة  5تتشػػكل القػػيم آنقولػػة : صػػدار القػػيم المنقولػػة قواعػػد إ -2
ذ يػػػتم لقػػػيم آنقولػػة يف السػػػوؽ األكليػػػة إ، كيػػػتم عػػرض ىػػػذه ا1سػػػهم كالسػػػنداتقػػانوف التجػػػارم اِزائػػػرم مػػن األ

                                                                 
 .62، ص مرجع ساب زكار حفيظة،  - 1
، رسالة دكتوراه ىص  قانوف، جامعػة مولػود معمػرم ر المستيمر في القيم المنقولة في القانوف الجزائرمحماية االدخاآيت مولود فاتح،  - 2

 .11فتوس خدكجة، مرجع سابب ص؛ 621، ص 2162تيزم كزك، جويلية 
 تنظػيم نػةللج كالتقنيػة اإلداريػة المصػالط كسػير تنظيم يتضمن ،2111 سبتم  23 يف مؤرخ 11 -2111 رقم ـ. ب. ع. ت.ؿ نظاـ - 3

 .2116ديسم 16 يف الصادر ،13 رج، ع.ج ،كمراقبتها المعدؿ البورصة عمليات

 2، ص الساب  ذكره، 61-41من مرسـو تشريعي  11انظر آادة  - 4
اىمة كتكػػوف ..سػػندات قابلػػة للتػػداكؿ تصػػدرىا شػػركات المسػػ».عرفهػػا آشػػرع اِزائػػرم القػػيم آنقولػػة نناسػػبة تعػػديل قػػانوف التجػػارم علػػى اهنػػا: - 5

مسعرة في البورصة أك يمكن اف تسػعر كتمػنط حقوقػا مماملػة حسػب الصػنف، كتسػمط بالػدخوؿ بصػورة مباشػرة اك غيػر مباشػرة فػي حصػة معينػة مػن 
يتضػػح مػػن ىػػذا التعريػػ  اف آشػػرع حصػػرىا يف شػػركات آسػػاٝة دكف الشػػركات  5«رأسػػماؿ الشػػركة المصػػدرة اك حػػ  مديونيػػة عػػاـ علػػى اموالهػػا
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ما عن طريػب اإلصػدار بػاللجوء العلػين لئلصػدار ، إبنيسلو للجمهور لبلكتتاب ألكؿ مرة كفب إحدل األ السماح
كىو احملدد للمسػاٝني القػدامى،  ك تلجػ  إليػو الشػركات ايضػان نمارسػة نشػاطااا العاديػة أك عػن طػرؽ اإلصػدار 

ىػػذاف طريقػػاف ١نحػػاف  ،مػػن ذات آرسػػـو 16الغػػري العلػػين آوجػػو للجمهػػور العػػريض كفػػب مػػا نصػػت عليػػو آػػادة 
 .2لبلستثمار فيها األعماؿ يف املاؿ آارل توجيو مدخراام ٚو ىذه السوؽ الفرص ألصحاب

كللتنظػػيم ىػػذا املػػاؿ قامػػت ِنػػة البورصػػة بسػػن انظمػػة تػػرتب  بتحديػػد حجػػم إصػػدار مثػػل ىػػذه األدكات       
 11تني ، فقػد حػدد يف مػاد11-42آالية ٖل التداكؿ بغيت السيطرة عليها كىو ما   تنظيمو يف النظػاـ رقػم 

اّػػد األدسل ك حػػد الشػػركط الضػػركرية رأُػػاؿ الشػػركة لقبػػوؿ قيمهػػا آنقولػػة ككيفيػػات توزيػػع سػػندات  3منػػو 11ك
الػػػذم حػػػدد فيػػػو ، 41/124النظػػػاـ رقػػػم كضػػػماف انتشػػػار أسػػػهم الشػػػركة بػػػني اِمهػػػور، كمػػػا اصػػػدرت اللجنػػػة 
 مهنية يف ىذا املاؿ. القواعد آتعلقة باإلجراءات الواجب نشرىا للجمهور كاعت ىا كقواعد 

ا يف قواعد قبوؿ القيم المنقولة:  -1 تعت  ِنة ٗتصة يف اعداد قواعد قبوؿ القيم آنقولة كحددت ٕاؿ قبٔو
آعػػػدؿ يف  6442نػػػوفم   63آػػػؤرخ يف  11-42نظامهػػػا العػػػاـ شػػػركط قبػػػوؿ االكراؽ آاليػػػة يف نظػػػاـ رقػػػم 

 ، اذ نػ  صػراحة علػى عػدـ قبػوؿ التػداكؿ يف البورصػة اال القػيم11ة اذل آػاد 11الفصل الثاشل منػو مػن آػادة 
سػػهم ٖػػل قبػػوؿ التػػداكؿ مدفوعػػة بكاملهػػا مػػع كجػػوب الصػػادرة عػػن شػػركات باألسػػهم، كمػػا ألػػـز أف تكػػوف األ

ا آػػػادتني  ، كغريىػػػا مػػػن شػػػركط كاالجػػػراءات علػػػى اف تتػػػوج اإلجػػػراءات 11ك12تقػػػدصل تقريػػػر تقييمػػػي إلصػػػٔو
ػػا كقيػػدىا، حينمػػا تفصػػل اللجنػػة يف االسػػتباقية لقبػػو   أجػػلؿ القػػيم آنقولػػة للتػػداكؿ يف البوصػػة صػػدكر قػػرار قبٔو

 .5شهرين من استبلـ مل  طلب القيد آودع لديها من قبل الشركة
                                                                                                                                                                                                               

مرسػػـو تشػػريعي مػػن  11مكػػرر  261/ انظػػر آػػادة  614-46ل كبالتػػارل أقصػػى شػػركة التوصػػية آنصػػوص الػػيت ذكػػرت يف آرسػػـو تنفيػػذم االخػػر 
 .12، ص 6441افريل21، الصادر يف 22، ج.ر.ج، ع المتضمن تعديل قانوف تجارم 6441أفريل  21آؤرخ يف  41-13

ىػي صػكوؾ ذات قيمػة  فالسػنداتمػن قػانوف التجػارم آعػدؿ،  36مكػرر  261ك 11مكرر  261نظم آشرع السهم كالسند يف آادتني  - 1
ائػد اُية قابلة للتداكؿ كغري قابلة للتجزئة، تثبت حب حاملها فيمػا قدمػو مػن مػاؿ علػى سػبيل القػرض للشػركة آصػدرة كحقػو يف اّصػوؿ علػى الفو 

ما ىي اّصة الػيت يقػدمها الشػري  يف شػركات االمػواؿ كالػيت ا السهمآقررة، كاقتضاء دينو يف آيعاد احملدد، بينما  ٌع الفقو اف للسهم معنيني أك
 ؛221، ص مرجػػع سػػاب يثػػل جػػزءا معينػػا يف رأس مػػاؿ الشػػركة، كثانيهمػػا ىػػو الصػػ  آعػػد ألثبػػات حػػب الشػػري  كىػػو قابػػل.  / ٍليػػل نػػوارة، 

 .  11، صمرجع ساب م خالد أٍد سي ، اشعرك 
 21، صمرجع ساب مة، رضواشل نسي -2
، الصادرة يف 32، ج ر.ج، ع 6442نوفم 63، يتعلب بالنظاـ العاـ لبورصة القيم آنقولة آعدؿ، آؤرخ يف 11-42نظاـ رقم  -3

 .61، ص6442ديسم 24
دخار عند إصدارىا يتعل  باإلعالـ الواجب نشره من طرؼ الشركات كالهيئات التي تلج: عالنية إلى اال، 6441جواف22آؤرخ يف  - 4

، ج ر 2111جويلية13، آؤرخ يف 16-11، معدؿ كمتمم بالنظاـ رقم 6442جواف16، الصادرة يف 11، ج ر عدد قيما منقولة
 .2111مارس22، الصادرة يف 22ج،ع

 .3، ص ساب  ذكرهال، 11-42رقم  من النظاـ 22آادة  -5
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اىتمت ِنة تنظيم عمليات البورصػة كمراقبتهػا بتنظػيم قواعػد شػطب القػيم  قواعد شطب القيم المنقولة: -1
،  1آسػػػتثمرين ٍايػػػةالسػػػعار بصػػػفة مؤقتػػػة أك دائمػػػة اذا مػػػا اسػػػتدعى االمػػػر ذلػػػ  بغػػػرض آنقولػػػة مػػػن جػػػدكؿ ا

كيفيػػة تضػػمنت ىػػذه القواعػػد   21اذل  14قسػػم كػػامبل مػػن آػػادة  11-42كخصصػػت ٔػػذا االجػػراء يف نظػػاـ 
تطبيػػب عمليػػة الشػػطب سػػواء بطلػػب مػػن الشػػركة مصػػدرتو، يػػتم طوعيػػا عػػن طريػػب عػػرض عمػػومي للسػػحب كمػػا 

مػن أجػل الت شػري عليػو ك ءاتو أين يتم توجيو طلب لشركة إدارة بورصة القيم آنقولػة ألجػل التحقيػب حددت اجرا
مسبقا، ينشر بػبلغ بفػتح العػرض العمػومي للسػحب كبعػده إعػبلف الشػطب ملمػوع السػندات كاألسػهم كغريىػا 

قػػيم  يػػتم شػػطب اكمػػ،  2ااجػػاؿ احملػػددة يف ذلػػ  ضػػمن نشػػره يػػتم مػػن جػػدكؿ األسػػعار للشػػركة آعنيػػة كالػػذم
ن جػػدكؿ األسػػعار نوجػػب مقػػرر تصػػدره اللجنػػة يتضػػمن تػػاري  دخولػػو حيػػز التنفيػػذ لنشػػره الحقػػا يف آنقولػػة مػػ

ية ِدكؿ التسعرية  .3النشرة الُر

 نظمة تخص المتدخلين في البورصة:: أب

تبطة تقـو ِنة تنظيم عليات البورصة كمراقبتها نقتضى سلطتها التنظيمية بوضع القواعد آر 
االت عمأم، ك١كن حصر  باألطراؼ آتدخلة يف نشاطات البورصة كمن خبلؿ وديد اختصاصاام ٕك

 ىؤالء األطراؼ آتداخلة بآصدرين، كآستثمرين كالوسطاء.   

من القانوف  6مكرر 64حدد آشرع من خبلؿ آادة : 4كضع قواعد المتعقلة بمصدرم القيم المنقولة -2
األطػػراؼ الػػذين يسػػمح ٔػػم بإصػػدار القػػيم آنقولػػة كحصػػرىا يف الدكلػػة  61-41ديل مرسػػـومػػن تعػػ 11-11

 11-42. كافقػػو يف ىػػذا التحديػػد النظػػاـ رقػػم 5ىيئػػات التوظيػػ  اِمػػاعي ك كأيئػػات احملليػػة كشػػركة األسػػهم
                                                                 

ىص  القانوف، جامعة مولود معمرم تيزم كزك،  ،أطركحة دكتوراه راسة مقارنة(،ضبط سوؽ القيم المنقولة الجزائرم )دتوايت نصرية،  - 1
 .261ص ،11/61/2161اِزائر، تاري  آناقشة 

 62، صساب  ذكرهال، 11-42 رقم النظاـمن ، 21آادة من  -2
 .المرجع نفسومن ، 14/2آادة من  -3
فيظهػػر تػػدخل  مشػػوم،مػػن يعػػرض الورقػػة للبيػػع أكؿ مػػرة، لكػػن ١كػػن أف يتحػػوؿ إذل مصػػدر القػػيم آنقولػػة ىػػو الطػػرؼ األكؿ يف العقػػد فهػػو  - 4

شل مػن آصدر ضمن سوؽ القيم ابتداء من السوؽ األكذل عند إصداره للقيم آنقولػة، إال أنػو قػد يتػدخل يف السػوؽ الثانيػة، فيكػوف ىػو الطػرؼ الثػا
مرجػػع ؛ رضػػواشل نسػػيمة، 621، ص مرجػػع سػػاب  ،تػػوايت نصػػرية/  إدخػػاؿ القػػيم. اتفاقيػػة التسػػجيل الػػيت تػػـ  مػػع شػػركة تسػػيري البورصػػة، مػػن أجػػل

 .36، ص ساب 
 11-42منػػو بتنظيمػػو بإصػػدار النظػػاـ رقػػم  13كيف ىػػذا الصػػدد قامػػت ِنػػة البورصػػة تطبيقػػان للمػػادة  13-41نظمهػػا آشػػرع يف األمػػر رقػػم -5

كاحوافيػػة  خػػ ات مػػنٌػػع آػػدخرات كتوظيفهػػا ّسػػاب زبائنهػػا، ٓػػا يتلكػػو  "ىيئػػة تتػػوذل، ك١كػػن تعريفهػػا علػػى اهنػػا 6442نػػوفم   21آػػؤرخ يف 
آخػاطر اختيار األسهم كالسندات كاألكراؽ آالية األخرل الواجب استثمارىا كعمليات إداراا  سب أىدافها االستثمارية آسػطرة كفػب لتوقعػات 

انظػػر: بػػن رمضػػاف عبػػد .  "خ اػػا يف هميػػع آعلومػػات كتكػػوين احملػػاف  كتنويعهػػالػػديها كحسػػب سياسػػتها يف توزيػػع آخػػاطر، كالػػيت تعتمػػد علػػى 
 .242 سابب، ص ، مرجعاالقتصادمضوابط توزيع االختصاص في تنظيم مجاؿ الضبط الكرصل، 
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اعػػات إذل الدكلػػة كاِمحيػػا اشػػار  1منػػو 61رغػػم اف اللجنػػة عػػدلت آػػادة  16-62الػػذم عػػدؿ كيػػم بنظػػاـ 
سال  الذكر حني حصػر فئػة آصػدرين يف  11أهنا دل تقـو برفع لبس كالغموض الذم يكتن  آادة  احمللية إال

 . 2شركات األسهم من دكف اإلشارة اذل األطراؼ االخرين
تتوذل ِنة تنظيم عمليات البورصة كضع القواعد آنظمة  كضع قواعد خاصة بمستيمرم القيم المنقولة: -1

يف ىػذا املػاؿ شػخ  طبيعػي أكشخصػية معنويػة  3آستثمرين يف ٕاؿ قيم آنقولة، سواء كػاف آسػتثمربوضعية 
ا ، كمػا ١كػن 4عامة أك خاصة قامت باالكتتاب يف ىذه القيم عند إصدارىا أك شػرائها يف البورصػة كقػت تػدأك

 27متداكلة كفب ما نصت عليو آػادة  اعتبار البنوؾ كآؤسسات آالية مستثمرا عند تدخلها لشراء أكراؽ مالية
، الوسػػػي  ١كنػػػو ايضػػػان أف يكػػػوف يف كضػػػع مسػػػتثمرا حينمػػػا يقػػػـو بعمليػػػات ذات مقابػػػل 11-30مػػػن األمػػػر 

 ّسابو اْاص ترتب  بالبيع كالشراء. 

تلعػب الوسػاطة آاليػة دكرا كبػري ضػمن النظػاـ قواعد المتعلقػة بالوسػطاء فػي عمليػات البورصػة: الكضع  -1
( مػػن مرسػػـو تشػػريعي 1كمػػا نػػ  آشػػرع يف آػػادة الرابعػػة   5رل لكػػل دكلػػة اذ تعتػػ  احملػػرؾ الرئيسػػي لعملياتػػوآػػا

، كلتنظػػػيم ىػػػذه 7، ف عمػػػاؿ البورصػػػة علػػػى تػػػداكؿ األكراؽ آاليػػػة تقػػػـو بواسػػػطة السماسػػػرة كالوسػػػطاء41-616
يف أنظمػة  عمبلئػوجباتػو ٚػو البورصػة امػاـ آهنة يف اّياة العملية للبورصة أصدرت ِنة قواعػد تتعلػب  قوقػو كك 

 عديدة نذكر: 

                                                                                                                                                                                                               

ـ.ـ( ق.ت.ج.ؽ.ـ(، )ش.إ.ر. )يتعلػػ  بهيئػػات التوظيػػف الجمػػاعي للقػػيم المنقولػػة، ، 6441جػػانفي61، آػػؤرخ يف 13-41مػػر رقػػم أ -
 .64، ص 6441جانفي61، الصادرة يف 11، ج ر.ج، ع ك)ص.ـ.ت(

 24، صػػػػادر يف 32، يتعلػػػػب هبيئػػػػات التوظيػػػػ  اِمػػػػاعي يف القػػػػيم آنقولػػػػة، ج ر.ج، ع6442نػػػػوفم  21آػػػػؤرخ يف  11-42نظػػػػاـ رقػػػػم  -
 .6442ديسم  

   .2162جويلية1، الصادرة يف 16 .ج، عر ، ج31-11المعدؿ كالمتمم لنظاـ ، 2162جانفي62، آؤرخ يف 16-62نظاـ رقم  - 1
 .36، ص مرجع ساب رضواشل نسيمة،  -2
كمػا ١كػػن لػػو القيػػاـ   ،األكراؽ آاليػػة باعتبػاره آتقػػدـ للشػػراء بعػػد الشػػخ  آصػػدر سػػوؽ القػػيم آنقولػةقػػد الطػػرؼ الثػاشل يف العآسػػتثمر يعتػ   - 3

 ؛ .211ص  ،مرجع ساب توايت نصرية، . / بعملييت البيع كالشراء

 .31، ص مرجع ساب ؛ رضواشل نسيمة، 12، ص ، مرجع ساب ؛ فتوس خدكجة11، ص مرجع ساب ٍليل نوارة،  -4
، ٕلة االجتهاد القضائي، جامعة ٖمد المركز القانوني للوسيط في عمليات تداكؿ القيم المنقولة في بورصة الجزائرالعمرم صاّة،  - 5

 221، ص2161رس ، ما66، ع 3خيدر بسكرة، امللد
 .«يقـو بالمفوضات كالمعامالت داخل البورصة كسطاء في عمليات البورصة»كاليت نصت على انو:  -6
ية بإبراـ عقد البيع كالشراء ّساب عمبلئو، - 7  الوسي  يف البورصة: "شخ  ذك دراية ككفاءة يف سوؽ االكراؽ آالية، كيكوف على مواعيد ُر

فمهمة الوسي  تقريب بني شخصني يرغباف يف التعاقد فهو يبحا عن بائع مشوم مؤجر ضى مقابل ذل  عمولة" كيعد ضامنا للعملية كيتقا
-644، ص مرجع ساب ؛ آيت مولود فاتح، .222/ العمرم صاّة، مرجع سابب، ص مست جر كيتفاكض معو ألقناعو بالتعاقد مع عميلو

211. 
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، يتعلب بشركط اعتماد الوسطاء يف عمليات البورصة ككاجباام 6441جويلية11، آؤرخ يف 11-41رقم  النظاـ -
 .1كمراقبتهم

إدارة  ، يتعلب نساٝة كسطاء عمليات البورة يف رأس ماؿ شركة6442نوفم 63، آؤرخ يف 16-42النظاـ رقم  -
 . 2بورصة القيم آنقولة

، يتضمن إتفاقية فتح اّسابات بني الوسطاء يف عمليات 6442نوفم 21، آؤرخ يف 11-42النظاـ رقم  -
 . 3البورصة كزبائنهم

، ٟدد قواعد حساب العمبلت اليت وصلها شركة تسيري بورصة 6443اكتوبر61، آؤرخ يف 16-43النظاـ رقم  -
 .4يف عمليات البورصةالقيم آنقولة 

، 612، 44، 64، 63، 62على العديد من االلتزامات الوسي  آواد  11-42 رقم نصت مواد النظاـ -
661 ،664 ،621 ،622 ،622 ،612 ،611 ،611 ،611 ،611. 

 جنة تنظيم عمليات البورصة كمراقبتها إلرساء القواعد التنظيميةلجراءات المتبعة لماليا: اإل
دد القواعد آنش ة للجنة تنظػيم عمليػات البورصػة كتقييمهػا ٓراحػل اىػاذ القػرارات ِنػة ككمػا دل تتعػرض دل و      

اإلجػػراءات التػػداكؿ كمػػا ىػػو معتػػاد يف اغلػػب سػػلطات االداريػػة آسػػتقلة، فآشػػرع تػػرؾ وديػػدىا للجنػػة يف نظامهػػا 
. 5ببورصػػة القػػيم آنقولػػة ب. آتعلػػ61-41مػػن مرسػػـو تشػػريعي  21الػػداخلي خػػبلؿ اجتماعهػػا االكؿ كفػػب آػػادة 

طبيقػػػػا ٓػػػػا سػػػػبب قامػػػػت اللجنػػػػة بإعػػػػداد نظامهػػػػا الػػػػداخلي حػػػػددت إجػػػػراءات كيفيػػػػة كاجػػػػراءات اىػػػػاذ قرارااػػػػا يف ت
 :6جلسااا

 ؛مرة كاحدة على األقل يف الشهريكوف اجتماع اللجنة  -
مػػن أعضػػائها علػػى األقػػل مرفقػػا دػػدكؿ علػػى اسػػتدعاء مػػن رئيسػػها أك بطلػػب يودعػػو ثبلثػػة  ابنػػاءيػػتم االجتمػػاع  -

 ؛أعماؿ اِلسة
١كػن تقليصػها لكل عضو قبل التاري  احملدد النعقادىا خبمسة أياـ على األقل،  توجيو كتسليم االستدعاءٞب  -

 اليت يقدرىا رئيس اللجنة؛ يف حالة االستعجاؿ أك الضركرة
ضائها، كيف حالة عدـ توفر النصػاب يؤجػل الػرئيس اِلسػة تتداكؿ اللجنة يف قراراا  ضور األغلبية آطلقة ألع  -

  .ٓدة أسبوع كامل
                                                                 

 .6442جواف16، الصادرة يف 11ج ر ج، ع  - 1
 .6442ديسم 24، الصادرة يف 32ج ر ج، ع - 2
  آرجع نفسو. - 3
 .6443ديسم 61 يف الصادرة ،41 ج، ع ر ج - 4
، كيفيػة اسػتدعاء أعضػاء اللجنػة كنصػاب 22، 26، 21، ك64آتعلػب بلجنػة البورصػة قػد حػدد يف مػواده  6446مػام  23مؤرخ يف  626-46سابقا كاف مرسـو  -5

/ ذكػره إلغاء ٌيع االحكاـ السابقة نا فيهػا آرسػـو السػاببن  على منو  11الذم ن  يف آادة  61-41اال انو كبعد صدكر مرسـو التشريعياّاضرين ككيفية التداكؿ، 
 آلغى(  . 411، ص 6441جواف  6، الصادر يف 21، ج.ر.ج، ع المتعل  بلجنة البورصة 6446مام  23مؤرخ يف  626-46مرسـو 

6  – Article 7 et 8 et 9 du règlement intérieur de la COSOB.,28 /02/1999, p. 03. 
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يئػػػات الضػػػػبط االقتصػػػادم فػػػي كضػػػػع القواعػػػد التنظيميػػػػة ىسػػػلطة ممارسػػػػة بعػػػض الفػػػرع اليالػػػث: 
 التقنيطابع المحدكدة ذات ال

ح لػػػبعض آشػػػرع اِزائػػػرم مػػػن فظمػػػة لسػػػلطات الضػػػب  االقتصػػػادم ٙػػػد أباسػػػتقراء بعػػػض النصػػػوص آن       
ىيئػػات سػػػلطة تنظيميػػػة تتعلػػػب بوضػػػع قواعػػػد تقنيػػػة مػػػن حيػػػا آضػػػموف كيف نطػػػاؽ ٖصػػػورة تتخػػػذىا يف شػػػكل 
قرارات تنظيمية يتاز بالعمـو كالتجريد، لكن مهما تكن صبلحيات ىذه السلطات كاسعة يف ىذا املػاؿ، ف هنػا 

 . 1ةال تتعدل عند الفقهاء يف كوهنا تنظيمات تطبيقية للقانوف ال تنفيذي
ف ىػذا االختصػاص حصػػره القػانوف لكػػل مػن ِنػػة ضػب  الكهربػػاء كالغػاز  أكال(، سػػلطة آسػتقلة لل يػػد إ       

 كاالتصاالت االلكوكنية  ثانيا(، سلطة السمعي البصرم  ثالثا(.  

 لجنة ضبط الكهرباء كالغاز:  -أكال

الكهربػاء كالغػاز بواسػطة القنػوات حيػا خوؿ القػانوف للجنػة ضػب  الكهربػاء كالغػاز سػلطة ضػب  قطػاعي       
اعطػػػػى لػػػػو صػػػػبلحيات الرقابػػػػة كالتحقيػػػػب كآسػػػػاٝة يف اعػػػػداد النصػػػػوص التطبيقيػػػػة آنصػػػػوص عليهػػػػا يف قػػػػانوف 

، كما اقر ٔا يف ىػذا اإلطػار صػبلحية 2كالنصوص التطبيقية آرتبطة هبا 2112ف اير 1آؤرخ يف  16-12رقم
 .3دد كيفية سريهكضع قواعد نظامها الداخلي الذم ٟ

تعػادؿ على الرغم اعطاء صبلحيات اعداد التنظيمات التطبيقية للجنة الكهرباء كالغاز فإهنا ال ترقػى اف         
أف ىػذا  إال ،4ِنػة التنظػيم كمراقبػة عمليػات البورصػةك ٕلػس النقػد كالقػرض الصبلحيات آعطاة لكل مػن تل  

يػتم كضػعها نوجػب قػرارات كىػي عديػدة ١كػن حصػرىا  5نية ٖدكدةتق الينفي يتع ىذه اللجنة بسلطة تنظيمية
 يف املاالت آقررة قانونا على النحو االيت:

                                                                 
الذم معناه اف القانوف أصبح قاببل للتنفيذ كيعود اختصاص كضعو دستوريان للوزير االكؿ،  للقانوف ميز الفقو بني اصطبلح القواعد التنفيذية - 1

 الواقع كتتوذل اصدراىا سلطات االدارية كاصطبلح القواعد التطبيقية للقانوف اليت تسمح بتطبيب القانوف يف 
- Voir : Hacquet Arnaud, le pouvoir réglementaire des autorités administratives indépendantes 

réflexions sur son objet et sa légitimité, RDP, n°2, 2008, P.P  

 .266، مرجع سابب، ص السلطات اإلدارية المستقلة في ظل الدكلة الضابطة، خرشي أاـ -

 .62، السابب ذكره، ص 32-31قانوف، 661/6آادة  - 2
 .21، ص الساب  ذكره، 621آادة  - 3

4 - Zouaimia Rachid, les Autorités administratives indépendantes et la régulation économique en 

Algérie, op. cit, p.71-72. 

، مػػذكرة شػػهادة ماجسػػتري يف القػػانوف اإلدارم، فػػرع اإلدارة العامػػة ني للجنػػة ضػػبط الكهربػػاء كالغػػاز فػػي الجزائػػرالمركػػز القػػانو نوبػػاؿ لزىػػر،  - 5
 .12، ص2162-2166كإقليمية القانوف، جامعة منتورم قسنطينة، 
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 (621كضع قواعد النظاـ الداخلي للجنة  ـ  -
 (.11 ـ  1قواعد احملددة لكيفيات التموين كاستخدـ الشبكات -
 (.661/61 ـ 2آصادقة على ٗططات تطوير شبكة نقل الكهرباء كالغاز  -
 .(661/1، ـ11ـ   3آصادقة آسبقة على قواعد اجراءات سري مسري آنظومة كمسري شبكة نقل الغاز -
طلبػات التمػػوين  لتلبيػةاعػداد قواعػد االقتصػادية ٓسػتحقات الػرب  بالشػبكات كالنشػاطات االخػرل الضػركرية  -

 ( 41 ـ 4الزبائن
 (.12 ـ 5 الغاز نقل شبكة يف التحكم كقواعد ازالغ نقل بشبكة للرب  التقنية القواعد عدادإ -
 (42 ـ  آؤىلني غري الزبائن على الضريبة خارج كالغاز الكهرباء اسعار عداد قواعد وديدإ -
 .6قواعد ودد أسعار الكهرباء كالغازإعداد  -
 سلطة المستقلة للبريد كاالتصاالت االلكتركنية:ال-مانيا 

دت السػػػاحة االقتصػػػادية تعػػػديل يف قطػػػاع ال يػػػد كاالتصػػػاالت بصػػػدكر شػػػه 2163مػػػع منتصػػػ  عػػػاـ         
، كعدؿ يف تسمية من سلطة ضب  آستقلة لل يد كآواصبلت السلكية 2163مام  61يف  11-63قانوف 

كالبلسػػلكية اذل سػػلطة آسػػتقلة لل يػػد كاالتصػػاالت االلكوكنيػػة، كػػاف ذلػػ  نتيجػػة حتميػػة بػػالنظر اذل التطػػورات 
اّاصػػلة يف القطػػاع، كعليػػو   مػػنح للهيئػػة سػػلطة اعػػداد القواعػػد التقنيػػة تطبيقيػػة تعػػ  بقطاعهػػا مػػن اجػػل التقنيػػة 

،  كباسػتقراء ٕمػل مػواد 7توفري الظركؼ آبلئمػة ٓمارسػة النشػاط كآنافسػة النزيهػة كتػوفري املػاؿ التقػين للنشػاط
 يمي نذكر منها:آنش ة لسلطة، ١كن تعداد بعض الصبلحيات ذات الطابع التنظ

عػػداد قواعػػد النظػػاـ الػػداخلي لسػػلطة الضػػب  الػػذم ٟػػدد علػػى اْصػػوص، قواعػػد عملػػو كحقػػوؽ ككاجبػػات إ -
 (.21أعضائو كآدير العاـ  ـ 

 عداد كويني كضعية الذبذبات اليت ىصصها للمتعاملنيإ -

                                                                 

1
- Décision D/03-19/CD du 24 juillet 2019 portant approbation de la procédure d'accès et de raccordement 

au réseau de transport du gaz 
2 - Décision D/04-19/CD du 24 juillet 2019 portant validation du plan de reconstitution du système 

production-transport de l'électricité, 
3 - Décision D/25-18/CD du 02 juillet 2018 portant approbation de la procédure de planification du 

réseau de transport de l'électricité, 
4  - Décision D/10-18/CD du 22 mars 2018 modifiant et complétant la décision D/01-10/CD du 6 

décembre 2010 fixant les modalités d'octroi au gestionnaire du réseau, de l'autorisation de livraison 

du gaz pour les clients haute pression à une pression supérieure à la pression maximale de 21 bars absolus, 
5 - Décision D/03-17/CD du 15 février 2017 portant approbation de la procédure de conduite du 

réseau de transport du gaz., 
6 - Décision D/06-05/CD du 30 mai 2005 portant fixation des tarifs de l'électricité et du gaz. 

نطػػاؽ اختصػػاص السػػلطات االداريػػة المسػػتقلة: دراسػػة حالػػة تنظػػيم كمراقبػػة عمليػػات البورصػػة كسػػلطة الضػػبط بػػن زيطػػة عبػػد أػػادم،  - 7
   .11، ص2113، جانفي 6، ٕلة دراسات قانونية، عريد كالمواصالت السلكية كالالسلكيةللب

https://www.creg.dz/D%C3%A9cisions/D03-19CD.pdf
https://www.creg.dz/D%C3%A9cisions/D03-19CD.pdf
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 عداد ٗط  كطين للوقيم كدراسة طلبات االرقاـ كمنحها للمتعاملنيإ -
 ادقة على ههيزات ال يد كاالتصاالت االلكوكنية طبقا للمواصفات كآعايري احملددة عن طريب التنظيمآص -
 .1كضع اجراء ٟدد كيفية معاِة شكاكل آشوكني -
 2ال يد كمرتفقي اإللكوكنية خدمات االتصاالت يف آشوكني حقوؽ ٍاية على السهر -
ك اسػػتغبلؿ شػػبكات االتصػػاالت االلكوكنيػػة كتػػوفري خػػدمات االتصػػاالت إلنشػػاء ك/أ العامػػةمػػنح الواخػػي   -

 ، ككذا تراخي  تقدصل خدمات كأداءات ال يد.3االلكوكنية كتراخي  الشبكات اْاصة
 سلطة السمعي البصرم -ماليان 
 يف كىػػو يف ٕأػػا القطػػاعيف سػػلطة ضػػب  السػػمعي البصػػرم يلػػ  ايضػػا سػػلطة تنظيميػػة يف مسػػائل تقنيػػة إ    

ىػاذ القػرارات الػيت تسػتجيب يف يلة الالوسىذه ٞب أف ينح ٔا اذ ركنتها يف التدخل ٓنتيجة الواقع امر طبيعي 
١نحهػػا فعاليػػة حقيقيػػة بتمكينهػػا مػػن كضػػع قواعػػد قانونيػػة ٘ػػا  ،الوقػػت آناسػػب ّاجػػات آتعػػاملني يف السػػوؽ

ا يف 11-61القانوف رقم ، كبالعودة اذل 4لضماف السرعة كالفعالية  : 5ٙد اف آشرع حصٝر
وديػد الشػركط الػػيت تسػمح لػػ ام  االتصػاؿ السػػمعي البصػرم باسػػتخداـ اإلشػهار آقنػػع للمنتجػات أك بػػا  -

 حص  االقتناء ع  التلفزيوف.

 وديد القواعد آتعلقة ببا البيانات ذات آنفعة العامة الصادرة عن السلطة العمومية. -
ٕػالني اثنػني يف مسػائل تقنيػة يف  اِزائرم ضيب من ٕاؿ تنظيمي لسلطة السػمعي البصػرمآشرع يبدك أف      

يتمتع بو امللس األعلى للسمعي البصرم يف فرنسػا طبقػا لػن  آػادة فق ، إذا ما قارهنا بالسلطة التنظيمية اليت 
اذ ٠ػت   كمضػمونا ٕاالأكسع  تنظيميةسلطة ٙد اف ١تل  على  6آعدؿ 6112-31القانوف رقم من  61
 بػ:

                                                                 
 المشػػػتركين الزبػػػائن ىويػػػة تحديػػػد ككيفيػػػات لشػػػركط المحػػػدد: 2161/ 61/ 23 يف آػػػؤرخ 2161/ـ ب ض س/ـ ر/ أخ/ 26 رقػػػم مػػػثبل: قػػػرار - 1

 الدفع المسبقة SIM/USIM بطاقات على كالحائزين
 للحقػػػػػػوؿ الجمهػػػػػػور لتعػػػػػػرض الحّديػػػػػػة القػػػػػػيم تحديػػػػػػد الُمتضػػػػػػمن: 2161/ 62/ 14 يف آػػػػػػؤرخ 2161/ـ ب ض س/ـ ر/ خأ/ 32 رقػػػػػػم قػػػػػػرار -

 .الكهركمغناطيسية

 العػػػركض علػػػى المطبقػػػة كالكيفيػػػات للشػػػركط المحػػػدد، 12/16/2164 يف آػػػؤرخ 2164/إ إ ب ض س/ـر/ أخ/ 12 رقػػػم امللػػػس مػػػثبل: قػػػرار - 2
 كالنقاؿ يابتال الهاتف لمتعاملي التركيجية

 الرابػع الجيل لخدمات التجارم التسوي  بترخيص المتعل ، 16/61/2164 يف آؤرخ 2164/إ إ ب ض س/ـر/ أخ/ 24 رقم امللس مثبلن: قرار - 3
 الجزائر تليكـو أكبتيمـو للمتعامل اليالية للسنة اإلضافية الواليات في

4 - ZOUAIMIA Rachid, Le pouvoir réglementaire des autorités administratives indépendantes, in 

actes de colloque national sur les autorités administratives indépendantes en Algérie, Le 13 et 14 

novembre 2012, faculté de Droit et sciences politiques, université de Guelma, 2012. p.19.  

 .61-61ٓتعلب بالنشاط السمعي البصرم، السابب ذكره، ص ص ، ا11-61 قانوف رقم -5
6 - Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication / 

https://www.legifrance.gouv.fr/ date 30/01/2019, 00h :45 

https://www.legifrance.gouv.fr/
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  661طبقا لن  آادة  وديد الشركط اليت تسمح ل ام  االتصاؿ السمعي البصرم استخداـ اإلشهار -
مػػن القػػانوف  1ك 6يف فقرتيهػػا  11وديػػد القواعػػد آتعلقػػة ببػػا الشػػركات الوطنيػػة الػػ ام  احملػػددة يف آػػادة  -

 الصحة.  كزير يقررىااليت لرسائل آتعلقة بالطوارئ الصحية من كمصاحل التلفزيوف اليت تبا عن طريب أرتز ا
وديد القواعد آتعلقة بشركط اإلنتاج كال ٕة كبا اّص  آتعلقة باّص  االنتخابية كاْدمات آقدمػة  -

 .1موضوع األحكاـ آدٕة ضمن دفاتر الشركط
 

 ضبط االقتصادمالالياني: الضوابط الشكلية لصياغة أنظمة سلطات  المطلب

م سلطة بدرجة كبػرية لكيفيػات وضػري كاعػداد القواعػد القانونيػة نختلػ  ترتكز جودة النظاـ القانوشل أل       
ٚػو يفهمهػا ٌيػع  علػى، لػذا ٞػب صػياغتها 2جانبو الشكلية كآوضػوعية، فالقاعػدة القانونيػة ذات طػابع شػعيب

  .كاجبات كالتزامات منتنفيذ احكامها، بامتثاؿ ٓا اقرتو آخاطبني هبا، لكي يتس  معرفة فحول نصوصها ك 

يػػػػتم صػػػػياغة القاعػػػػدة القانونيػػػػة كفػػػػب تقنيػػػػات دقيقػػػػة كصػػػػارمة، كىػػػػو مػػػػا أدل اذل كصػػػػفو بعلػػػػم التشػػػػريع        
"science de la législation  فهػو علػم يعػ  اف تكػوف القاعػدة القانونيػة مبوبػان كمرقمػان كفػب منهجيػة  "

، فالقواعػد الػيت وػػداا سػلطة الضػب  االقتصػػادم 3باألحكػاـ العامػػة كتنتهػي باألحكػاـ اْاصػػةمضػبوطة تبتػدئ 
نػػة التنظػػيم كمراقبػػة عمليػػات البورصػػة يف شػػكل أنظمػػة،   منهجيػػة اعػػدادىافمػػن قبػػل ٕلػػس النقػػد كالقػػرض، ِك

احػػػواـ اِوانػػػب ك   الفػػػرع األكؿ(، اضػػػركرة احػػػواـ اْطػػػوات آتعلقػػػة باِوانػػػب شػػػكلية الػػػيت تصػػػدر فيهػػػ تتطلػػػب
 اف كمػاضركرة إصدارىا ك نشػرىا ٓواجهػة آخػاطبني هبػا  الفػرع الثالػا(،  مع الداخلية ٓضموهنا  الفرع الثاشل(، 

احػواـ ىػػذ االجػراءات مػػن شػ نو اف يسػػاىم يف وقيػب األمػػن كاالسػتقرار القػػانوشل لؤلنظمػة القانونيػػة الػيت تضػػعها 
 سلطات الضب   الفرع الرابع(.

 االكؿ: احتراـ الجوانب الشكلية لألنظمةالفرع 

يتطلب صياغة نصوص القانونية كضعها يف شكل أك قالب خارجي ٖدد قبػل نشػرىا، كفػب نسػب يضػمن       
يػة  نشػرىاتوافقها كتقارهبا لبعضها البعض، كعليو فاف النصوص القانونية نختل  مستويااا عنػد  يف اِريػدة الُر

قػػد يكػػوف العتبػػارات تار٠يػػة كإمتػػداد للنصػػوص القانونيػػة الفرنسػػية الػػيت   تطبيقهػػا يف تتخػػذ قالبػػان ثابتػػا نسػػبيا، 

                                                                 
1
 - Voir : Dumont Clémence, LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL, UNE AUTORITÉ DE 

RÉGULATION INDÉPENDANTE, CRISP, 2010/9 n° 2054-2055, p 46. 
 .661، ص مرجع ساب دكيين ٗتار،  - 2

 .111، ص مرجع ساب  ،عجة اِيبلرل - 3
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، أك نتيجػة لتػدخل األمانػة العموميػة للحكومػة عنػدما 1اِزائر اباف االستعمار كاستمر العمل هبا بعد االستقبلؿ
، تطبيقػػػان ألحكػػػاـ األمػػػر  لػػػب بتطبيػػػب بعػػػض آتع 16-12قػػػدمت ٜػػػاذج مناشػػػري عػػػن مشػػػركع القػػػانوف كمرسػػػـو

نػػة  كالقػػرض النقػػد. ىػػذا النسػػب نلمػػس كجػػوده يف األنظمػػة الػػيت تنشػػئها كػػبل مػػن سػػلطيت ٕلػػس 2النصػػوص ِك
 التنظيم كمراقبة عمليات البورصة، فمن خبلؿ تتبعنا ِانبها الشكلي 

      : ، اين ١كن تقدصل ىيكلها العاـ كاايت3نرل كجود مقاربات شكلية بينها كبني القانوف كآراسيم

 لنظاـاالعنواف الكامل لنص  -أكالن 

تتطلػػب الصػػياغة اِديػػة لعنػػواف أم نػػ  القػػانوشل كجػػود بيانػػات وػػدد نوعػػو، مقركنػػان برقمػػو،   تػػاري           
يف معرفػػة  القػػارئ، اف عنػواف النظػػاـ يسػػاعد 4اصػداره كموضػػوعو، لكػػي يسػػهل معرفتػو كتطبيقػػو مػػن طػػرؼ متلقيػػو

س النقػد كالقػرض أك ِنػة التنظػيم كمراقبػة عمليػات البورصػة(، كطبيعػة موضػوعو، ككيفيػة اِهة اليت أصدرتو  ٕل
 تعديلو أك الغاءه احواما لقاعدة التوازم االشكاؿ.

نػػة التنظػػيم كمراقبػػة         عمومػػان فعنػػواف النظػػاـ كفػػب مػػا ىػػو معمػػوؿ بػػو لػػدل سػػلطيت ٕلػػس النقػػد كالقػػرض ِك
 يانات العنواف نصوص القانونية األخرل، أين ٙد: عمليات البورصة، تشوؾ بنفس نسب ب

بذكر عبارة النظاـ، كىذا لتمييزىا عن النصوص القانونية األخرل، فبالنسبة ألنظمة بن  اِزائػرم  التسمية: -أ
" فق ، خببلؼ أنظمة ِنة التنظيم كمراقبة عمليات البورصة يتم تسػميتها  Règlement"نظاـيتم ذكر عبارة "

، كذلػػ  هبػػدؼ يييزىػػا عػػن أنظمػػة  Règlement COSOB" تنظػػيم عمليػػات البورصػػة كمراقبتهػػا نظػػاـ لجنػػة"
 ٕلس النقد كالقرض اليت يعود ٔا السبب يف استصداره.

يت ل  الرقم من جزأين، اِزء األكؿ يع  عن السنة اليت صدر فيها النظاـ، كاِزء الثاشل  رقم النظاـ:ذكر  -ب
 لنظاـيع  عن الرقم التسلسلي ل

                                                                 
يدة عطاء اهلل، النصوص القانونية من اإلعداد اذل التن - 1  .  11، ص 2162، ديواف مطبوعات اِامعية، 2فيذ، ط.بٍو

2-  voir Ordonnance N° 62/401 du 18 Septembre 1962 relative à l’application de certains textes, J.O. du 

18.SEP.62, p202. 
ان يف اِوانػػب اإلجرائيػػة. كنسػػجل فػػاالختبلؼ يف يكػػوف يف العنػػواف ىتلػػ  مػػن نػػ  اذل اخػػر، أيضػػا حسػػب طبيعػػة الػػن ، كمػػا ىتلػػ  ايضػػ - 3

، دار جسػػور 12، ط.المرجػػع فػػي تحريػػر النصػػوص القانونيػػة كالومػػائ  اإلداريػػة عمػػار،اخػػتبلؼ بينهػػا يف اِهػػة آختصػػة بآصػػادقة / بوضػػياؼ 
 .  16للنشر كالتوزيع، اِزائر، ص

، الفػاّني للطباعػة كالنشػر، 16، ط ملكػة العربيػة السػعوديةدليل صياغة األنظمة كاللوائط فػي المخالد بن عبد الرزاؽ بن صاحل الصفي،  - 4
 .614، ص 2161الرياض، 
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يػة، كمػا يسػهل يف يييػز الػن  عػن غػريه      تكمن أٝية الوقيم يف مساعدة عملية البحػا عنػو يف اِريػدة الُر
، كمػػا ١كػػن مػػن خبللػػو معرفػػة عػػدد األنظمػػة الػػيت أصػػدراا سػػلطة خػػبلؿ سػػنة، 1مػػن النصػػوص مػػن نفػػس النػػوع

( أنظمػة كانػت مرتبػة 11وارل َسػة  حػ 2111مثبل: أصدرت ِنة تنظيم عمليات البورصة كمراقبتها يف سنة 
 :2تار٠ان كرقميان على النحو التارل

، 2111مػػارس سػػنة  63آوافػػب لػػػ  6121ٖػػـر عػػاـ  61آػػؤرخ يف  16-11نظػػاـ ِنػػة تنظػػيم عمليػػات البورصػػة كمراقبتهػػا رقػػم  -
 يتعلب بالنظاـ العاـ للمؤين آركزم على السندات.

، 2111مػػارس سػػنة  63آوافػػب لػػػ  6121ٖػػـر عػػاـ  61آػػؤرخ يف  12-11ة كمراقبتهػػا رقػػم نظػػاـ ِنػػة تنظػػيم عمليػػات البورصػػ -
 كآتعلب نس  اّسابات كحف  السندات. 

، 2111مػػارس سػػنة  63آوافػػب لػػػ  6121ٖػػـر عػػاـ  61آػػؤرخ يف  12-11نظػػاـ ِنػػة تنظػػيم عمليػػات البورصػػة كمراقبتهػػا رقػػم  -
 ساٝة يف رأُاؿ الشركات آتداكلة أسهمها يف البورصة.آتعلب بالتصريح بتجاكز حدكد آ

، 2111مػػارس سػػنة  63آوافػػب لػػػ  6121ٖػػـر عػػاـ  61آػػؤرخ يف  11-11نظػػاـ ِنػػة تنظػػيم عمليػػات البورصػػة كمراقبتهػػا رقػػم  -
يف رأُػػاؿ شػػركة  صػػةالبور كآتعلػػب نسػػاٝة كسػػطاء عمليػػات  6442نػػوفم  سػػنة 63آػػؤرخ  16-42يعػػدؿ كيػػتمم نظػػاـ اللجنػػة رقػػم 
 تسيري بورصة القيم آنقولة. 

، 2111مػػارس سػػنة  63آوافػػب لػػػ  6121ٖػػـر عػػاـ  61آػػؤرخ يف  11-11نظػػاـ ِنػػة تنظػػيم عمليػػات البورصػػة كمراقبتهػػا رقػػم  -
 .يتعلب بآساٝة يف الرأُاؿ االجتماعي للمؤين آركزم على السندات

ف التػػاري  يسػػاىم يف معرفػػة الفػػوة الػػيت صػػدر فيهػػا، كيػػدكف التػػاري   ال شػػ  اذكػػر تػػاريخ صػػدكر النظػػاـ:  -ج
كػػػامبل بعػػػد رقػػػم الػػػن  بدايػػػة بػػػالتقوصل أجػػػرم   يليػػػو التػػػاري  آػػػيبلدم، علػػػى اف تكتػػػب األشػػػهر بػػػاألحرؼ، 

 : مثبل باألشهر الفبلحية  يناير، ف اير، مارس، ابريل، مايو، يونيو، يوليو، غشت...اخل(

 .7101ديسمبر سنة 6المواف   0301ربيع االكؿ عاـ  01مؤرخ في  10-01النظاـ رقم 

Règlement n° 17-03 du 17 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 6 décembre 2017 

نػػػة التنظػػػيم         كهػػدر آبلحظػػػة اف كضػػػع تػػػاري  األنظمػػة فتػػػؤرخ مػػػن قبػػػل سػػػلطيت ٕلػػس النقػػػد كالقػػػرض ِك
يػػة، خبػػبلؼ النصػػوص كمراقبػػة عمليػػات البورصػػة ق بػػل ارسػػأما لؤلمانػػة العامػػة للحكومػػة لنشػػرىا يف اِريػػدة الُر

 .3القانونية األخرل  القوانني كآراسيم( تتوذل األمانة للحكومة بوضعها

                                                                 
يدة عطاء اهلل،  - 1  .14، صمرجع ساب بٍو

 22-62، ص.ص. 2111نوفم   11، الصادرة بتاري  21  نشرىا يف ج ر ج، ع. - 2
3 - Ordonnance N° 62/401 du 18 Septembre 1962 relative à l’application de certains textes, J.O. du 

18.SEP.62, p202. 
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باإلضافة اف تاري  التحرير ٟرر مرة أخرل أسفل النظاـ يف ماتو األخرية للنشر كتاري  وريره، حيا يتم         
 . 6172نوفمبر سنة  71المواف   7341صفر عاـ  71  حرر بػالجزائر في  ارة:كتابة عب

ٟمل الن  القانوشل عنوانػا يػدؿ بصػفة مقتصػرة علػى فحػول آوضػوع الػذم يعاِػو ذكر موضوع النظاـ:   -د
شارة اليو أكعند ذل  الن ، أين يُػَعْنوف بو كيعرؼ الن  بو هنائيان كال ١كن تعديلو كال تغيريه، كال وريفو عند اإل

ػػي ، ٘ػػا الشػػ  فيػػو اف موضػػوعات األنظمػػة الػػيت تصػػدرىا كػػل مػػن سػػلطيت الضػػب  ٕلػػس 1اعتمػػاده كمرجػػع ُر
نة التنظيم كمراقبة عمليات البورصة اػتم نجػاالت  ضػمن اختصاصػااا الػيت احملػددة يف  تػدخلالنقد كالقرض ِك

-11مػػن األمػػر  12كد آوضػػوعات آقػػررة يف آػػادة القػػوانني آنشػػ ة ٔػػا، فبالنسػػبة مللػػس النقػػد تكػػوف يف حػػد
مػن مرسػـو  16، بينما ِنػة التنظػيم كمراقبػة عمليػات البورصػة تكػوف ضػمن آوضػوعات احملػددة يف آػادة 662

 .  613-41التشريعي رقم 

 علػى عموما فموضوع النظاـ يعد نثابة آظهر الشكلي كآوضػوعي، يػتم ذكػره بشػكل ٗتصػر دقيػب كداالن       
،  4موضوعو، فيكفي قراءة أك ُاع موضوع النظاـ ٓعرفة ٕاؿ قواعػده كيييػزه عػن نصػوص كموضػوعات األخػرل

" أك يتعلػػػػ أك "   يحػػػػدد  كمػػػػا يػػػػتم ارفػػػػاؽ موضػػػػوع النظػػػػاـ ب حػػػػد األفعػػػػاؿ ااتيػػػػة يف صػػػػيغة فعػػػػل آضػػػػارع: 
 يعػػدؿ  أك يػػتمم   أك يعػػدؿ  : اؿكإذا كػػاف النظػػاـ يتعلػػب بتعػػديل اك تتمػػيم نػػ  سػػابب يػػتم اسػػتعم يتضػػمن ، 

 كيتمم  

، كمػػا 6نثابػػة مقدمػة أك مػػدخل للموضػوع لغػػرض وسػني فهمػػو 5تعػد الديباجػػة النظػاـ :ديباجػػة النظػػاـ -مانيػان 
يساىم يف معرفة نوايا اِهة آختصػة ايػن يػتم مػن خبللػو شػرح أسػباب الػيت دعػت اذل إجازتػو، وتػوم الديباجػة 

 ة:النظاـ على العناصر التالي

كىو اكؿ بياف يشار اليو بعد العنواف، اذ ي يت يف رأس الديباجػة، ذكر السلطة المختصة المصدرة للنظاـ:  -أ
 القانونيػػػةفالدسػػػتور كالقػػػانوف ٟػػػدد اِهػػػات آختصػػػة بوضػػػع القواعػػػد القانونيػػػة لكػػػل نػػػوع مػػػن أنػػػواع النصػػػوص 
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يدة عطاء اهلل، آرجع السابب، صاحب النص ليبرر اختصاصو كيضفى الشرعية على عملو القانونيص    11". / بٍو

 .221، ص مرجع ساب م كؾ حسني،  - 6



 ختصاص كضع القواعد التنظيميةالالضبط االقتصادم  اتآليات ممارسة سلط الباب الياني:

211 

ت  بإصػداره شخصػيان غػري قابلػة للتفػويض كبصفتو الشخصية، فالنظاـ الذم يندرج ضػمن آنظومػة القانونيػة ٠ػ
لكػػبل مػػن ٖػػاف  بنػػ  بالنسػػبة ألنظمػػة ٕلػػس النقػػد كالقػػرض، كرئػػيس ِنػػة تنظػػيم عمليػػات البورصػػة كمراقبتهػػا 
خبصػػوص أنظمػػة ِنػػة تنظػػيم عمليػػات البورصػػة كمراقبتهػػا، كيػػتم كتابػػة السػػلطة آختصػػة بالنظػػاـ دكف ذكػػر كلمػػة 

 :عبارة "السيد" على النحو التارل

 Le Gouverneur de la Banque                                                 الجزائر،  إّف محافا بنك    

d'Algérie, 

 إّف رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة كمراقبتها )ؿ.ت.ع.ب.ـ(،    
 Le président de la commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse (COSOB( 

يعتمػػد شػػكل النظػػاـ علػػى قواعػػد قانونيػػة تػػدعى بآقتضػػيات كيعػػ  عنهػػا أيضػػان  النظػػاـ:ذكػػر مقتضػػيات  -ب
، ىذه األخرية تدؿ على ذكر كػل النصػوص السػابقة الػيت ٔػا صػلة بالنظػاـ قيػد االعػداد، كالػيت تعػد 1بالت شريات

، فبل يصػح 2ض ذكر ٌيع النصوص القانونية كمراجع يعتمد عليهاقاعدتو القانونية، فمنهجية اعداد النظاـ تفر 
كما ينبغي اإلشػارة اليػو عنػد سػرد النصػوص القانونيػة الػيت تػ يت عقػب  ابدان عرض مواد النظاـ دكف البدء بذكرىا،
 اِهة آصدرة للنظاـ يتم مراعات ما يلي:

لػػى اذل األدسل  قػػانوف عضػػوم، قػػانوف، أمػػر، يػػتم ترتيػػب النصػػوص القانونيػػة حسػػب قواػػا القانونيػػة مػػن األع -1
 .قانوشل ن  مرجع" عند بداية كل Vu" "بمقتضى.( مع كتابة عبارة "نظاـ..مرسـو رئاسي، مرسـو تنفيذم، 

يتم عرض النصوص القانونية حسػب التػدرج الػزمين بػذكر الػن  القػدصل مث اّػديا فاألحػدث، مثػاؿ نػذكر  -2
 :مقتضيات 

كآتضػػمن القػػانوف التجػػارم،  6421سػػبتم  سػػنة  21آوافػػب  6141رمضػػاف عػػاـ  21آػػؤرخ يف  14-21نقتضػػى األمػػر رقػػم  -
 آعدؿ كآتمم،

كآتعلب بالنقد كالقػرض، آعػدؿ  6441أبريل سنة  61آوافب  6161رمضاف عاـ 63آؤرخ يف  61-41كنقتضى القانوف رقم  -
 كآتمم،

آتعلب ببورصة القػيم  6441مايو سنة  21آوافب  6161ذم اّجة عاـ  2آؤرخ يف  61-41كنقتضى آرسـو التشريعي رقم  -
 آنقولة آعدؿ كآتمم،

آتعلػػػػب كهبيئػػػات التوظيػػػػ   6441ينػػػػاير سػػػنة  61آوافػػػب  6161شػػػعباف عػػػػاـ  64آػػػػؤرخ يف  13-41ك نقتضػػػى األمػػػػر رقػػػم  -
 .ـ( ك  ص. ـ.ت(،اِماعي للقيم آنقولة  ىػ.ت.ج . ؽ.ـ(،  ش.إ.ر.ـ
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القانونيػػة،  آقتضػػياتتػػ يت بعػػد عػػرض  ذكػػر االستشػػارات كمصػػادقة الجهػػات المعنيػػة باصػػدار النظػػاـ: -ج
رأيػا  تقػدـفالقانوف قد يفرض قبل اعتماد أم ن  قانوشل ما استشارة كأخذ موافقػة جهػة معينػة، ىػذه اِهػة قػد 

نة   ، فاألنظمة اليت تضعها1ىتل  طبيعتو من بسي  اذل مطابب كبل من سلطيت الضب  ٕلس النقد كالقرض ِك
 التنظيم كمراقبة عمليات البورصة، يلزمهما القانوف قبل اصدار أم ن  للنظاـ ما يلي:

 66-11مػػن أمػػر 12، 11اف يكػػوف مشػػركع النظػػاـ   عرضػػو امػػاـ أعضػػاء سػػلطااما كموفقتهمػػا عليػػو، طبقػػان للمػػواد  -
 بالنسبة ببورصة القيم آنقولة. 61-41من مرسـو التشريعي  16 بالنسبة مللس النقد كالقرض، للمادة

، 11اف يكوف النظاـ مستويف إجراءات التبليل الوزير آالية بالنسبة ٓشركع نظاـ ٕلس النقد كالقرض آادة  -
 كموافقة كزير آالية ٓشركع نظاـ ِنة التنظيم كمراقبة عمليات البورصة.

 م التنويو للعبارات التالية:كعليو ففي ىذا العنصر يت

 بالنسبة للنظاـ للجنة البورصة نذكر، مثبلن:  -

 13315مارس  21 المواف  2111 عاـمحـر  21كبعد مصادقة لجنة تنظيم عمليات البورصة كمراقبتها بتاريخ   

Après adoption par la Commission d'organisation et de surveillance des opérations de 

bourse (COSOB) en date du 15 Moharram 1424 correspondant au 18 mars 2003 ; 

 بالنسبة لنظاـ ٕلس النقد كالقرض نذكر، مثبلن  -

 13215ديسمبر  1كبعد االطالع على مداكالت مجلس النقد كالقرض بتاريخ  -

-Vu les délibérations du Conseil de la monnaie et du crédit en date du 6 décembre 2017; 

 ذكر عبارة الربط للنظاـ:  -د

تساىم عبارة الرب  يف االنتقاؿ من الشب األكؿ للن  النظاـ  عنواف كديباجة( اذل الشب الثاشل  أحكاـ       
 النظاـ( فيتم الرب  بذكر العبارة التالية:

 : Edicte le règlement dont la teneur suit                     نصو:  يصدر النظاـ اآلتي 

        توقيع النظاـ:سلطة المختصة بالماليان: 

يعتػػػ  التوقيػػػع تسػػػجيبلن يضػػػعو الػػػرئيس بإُػػػو الشخصػػػي كالػػػوظيفي يف قالػػػب خػػػاص كثابػػػت لُيِقػػػر صػػػحة        
 كشػرط آدكنػة الوثيقػةمضموف الن  القانوشل كسبلمتو كيتحمل مسؤكليتو، كىو أحد العناصر األساسية لصػحة 

 ، كما التوقيع يفيد عنصر السلطة كاالختصاص معان فالن  القانوشل ال يوقع عليو اال آوظ 2لقبولو
 . 1الذم لو اختصاص يف ذل  كىذا ما ٞب اظهاره يف آقتضيات بذكر مرسـو التعيني 
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نػػػػة التنظػػػيم كمراقبػػػة عمليػػػ        ات البورصػػػػة بػػػالرجوع اذل القواعػػػد آنشػػػ ة لسػػػػلطيت ٕلػػػس النقػػػد كالقػػػرض ِك
آختصػػتني بوضػػع األنظمػػة القانونيػػة، ٙػػد اف ٖػػاف  بنػػػ  يف اِزائػػر خػػوؿ لػػو قػػانوف النقػػد كالقػػرض صػػػبلحية 

يصػدر المحػافا »الػيت نصػت علػى اف:  11التوقيع كإصدار النظاـ آتعلقة نجلس النقػد كالقػرض كفػب آػادة 
. 2«يػػة الجزائريػػة الديمقراطيػػة الشػػػعبيةالنظػػاـ الػػذم يصػػبط نافػػدا كينشػػر فػػي الجريػػدة الرسػػمية للجمهور 

خببلؼ ذل  ٙد اف قانوف ِنة التنظيم كمراقبة عمليات البورصة دل تع  صػراحة علػى توقيػع رئػيس اللجنػة كمػا 
يواف  على اللوائط التي تسػنها اللجنػة عػن طريػ  »منو نصت علػى اف:  12بالنسبة للمحاف ، فآادة  ش ف

رسػػػػمية للجمهوريػػػػػة الجزائريػػػػة الديمقراطيػػػػػة الشػػػػعبية مشػػػػػفوعة بػػػػػنص التنظػػػػيم، كتنشػػػػػر فػػػػي الجريػػػػػدة ال
، مػػا يفهػػم مػػن فحػػول آػػادة اف اِهػػة آصػػدرة للتنظػػيم يكػػوف مػػن ظػػرؼ للجنػػة التنظػػيم كمراقبػػة 3«الموافقػػة.

  .4عمليات البورصة اليت يوأسها رئيس اللجنة الذم ١ارس سلطتو بصفتو إطار سامي يف الدكلة

 اـ الجوانب الداخلية لألنظمةالفرع الياني: احتر 

علػػػى اعتبػػػار اف علػػػم القػػػانوف كاللغػػػة يتقاطعػػػاف يف صػػػياغة خطػػػاب آشػػػرع، اذ انػػػو مػػػن السػػػهل القػػػوؿ اف       
، اال اف الػػن  القػػانوشل ال يعػػ  عنػػو بػػنفس 5الدراسػػات القانونيػػة كاللسػػانيات ٞمعهمػػا تػػاري  مشػػوؾ منػػذ القػػدـ

 تعػ  عػن احكامػو عػدة ٘يػزات تتصػ  بالتقنيػة كالطػابع العلمػي ، فجملهػا اللغة العادية، حيا همع اللغة الػيت
تتص  عادة بالتعقيد، يرجع سبب ذل  لعدة عوامل منها اختبلؼ كتنػوع آخػاطبني باللغػة القانونيػة، كصػعوبة 

لػػى العمػػل ع خػػبلؿالقضػػايا الػػيت يتعامػػل معهػػا الػػن  القػػانوشل، االمػػر الػػذم يتحػػتم علػػى الصػػائل اف يػػدركها مػػن 
 استعماؿ احسن لوكيبة للجملة القانونية

فقواعد النظاـ اليت تعده سلطات الضب  االقتصادم آختصة بالتنظيم صلب موضوعها يت ل  عادة مػن       
ٕموعة القواعد القانونية آكونة للن ، كاليت بدكرىا تضم ٕموعة من أفكار متنوعػة ىتلػ  بػاختبلؼ القطػاع 

نػةألفكار كالقواعد اليت تضػعها كػل مػن سػلطيت ٕلػس النقػد كالقػرض الذم يتم معاِتو، فا البورصػة مصػادر  ِك
ية استمدىا من صبلحياتو آعوؼ لو هبا، يتم هسيدىا يف الن  الذم يعاِو، كأخرل مادية تستمد  قانونية ُر

 منها القاعدة القانونية ىذه األخرية يتم كضعها كفب تبويب ٖدد بشكل مفصل كمنظم  
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ىيكلتو منهجيا أم تقسيمو إلى أجزاء متسلسلة كيراد بتبويب الن  القانوشل " :تبويب قواعد النظاـ -أكال
متكاملة، أك بعبارة أخرل تقديمو كفقا لخطػة محكمػة، إف ىػذه الخطػة تتوقػف علػى الجهػد المبػذكؿ فػي 

ب أفكارىػا، مػع أنػو لػيس إعداد النص انطالقا من النصوص القانونية المعتمدة فػي األسػانيد، فرزىػا كترتيػ
 . 1"ىناؾ خطة نموذجية معتمدة في التبويب 

نػػة البورصػػة يػػتم افراغػػو يف قالػػب بتفػػرع  تضػػعو كػػبل مػػنفالنظػػاـ الػػذم         سػػلطيت ٕلػػس النقػػد كالقػػرض ِك
 . 2نصوصو اذل مواد مراقمة بدءان من آادة األكذل اذل أخر مادة يف ن  النظاـ

علػى حجػم الػػن  مػن حيػا قصػػره أك طولػو، فالنظػاـ عػػادة فيػ يت يف شػكل مػػواد  فالتبويػب عػادة متوقػػ       
كمػا اّػاؿ بالنظػاـ ِنػة تنظػيم عمليػات البورصػة   3مباشرة، كيقسم يف بعض اّاالت إذل أبواب كأجزاء كفصوؿ

  *.،   تبويبو كتقسيمو4آتعلب بالنظاـ العاـ لبورصة القيم آنقولة 11-42كمراقبتها رقم 

شكل النظاـ عادة ما يتخذ الشكل اايت: مقدمة وتوم على تعري  موضوع النظاـ كأدؼ منػو  عموما      
كوػػدد أطرافػػو، آػػادة األكذل كتكتػػب بػػاألحرؼ كال تػػرقم، مث يػػ يت آػػم كىػػو أسػػاس النظػػاـ مػػن حيػػا األحكػػاـ 

...، كقػد يتصػػادؼ 11، آػػادة  12ٓػادة آتعلقػة بالوقػػائع آاديػة كالقانونيػػة كتػرقم نصوصػػو مػثبل آػػادة األكذل، ا
آتعلػب بنظػاـ ضػماف  11-11مكػرر مػن النظػاـ  62مكػرر ك  61األمر اف ٙد رقػم آػادة مكػرر مػثبل آػادة 

آػػذكور آنفػػان كالػػذم  11-42كمػػا ىػػو اّػػاؿ بالنسػػبة تعػػديل النظػػاـ    6-، أك بطريقػػة آػػادة5الودائػػع آصػػرفية
 11، ايػن   اسػتعماؿ يػيم آػادة 2162ينػاير  62آػؤرخ يف  16-62ِنػة   تعديلو كتتميمػو نوجػب النظػاـ

، مث تػػ يت اْايػػة لتػػن  علػػى إلغػػاء النظػػاـ سػػابب أك جػػزء مػػن 46-11اذل غايػػة  2-11، 6-11منػػو بطريقػػة 
 أحكامو، أك ودد تاري  سريانو.
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عنػاه كمقاصػده بالشػكل الػذم عموما فاف التبويب يهدؼ إذل جعل الن  القانوشل كاضحا مػن حيػا م        
، بينما ترقيم آواد يفيد يف تسهيل مهمة البحا يف النصػوص 1يساعد آخاطب بو على فهمو بصورة صحيحة

 القانونية متعلقة نس لة ٖددة كاالسناد عليها عند القياـ بام اجراء أك تصرؼ قانوشل.  

 صياغة النظاـ:مانيا: تقنيات 

يػػراد هبػػا عمليػػة وويػػل األفكػػار كالوقػػائع االجتماعيػػة كاالقتصػػادية كاإلداريػػة كالقػػيم اذل الصػػياغة القانونيػػة        
مػػػػن األدكات  ٕموعػػػػةقواعػػػػد قانونيػػػػة مكتوبػػػػة، كمنسػػػػقة كمتسلسػػػػلة كمبوبػػػػة ب سػػػػلوب عملػػػػي دقيػػػػب باسػػػػتخداـ 

وا اليػػػو اِهػػػة ، لتكػػػوف صػػػاّة للتطبيػػػب يف العمػػػل كفػػػب مػػػا تصػػػب2كالوسػػػائل كالقواعػػػد اللغويػػػة كاللفظيػػػة كالعلميػػػة
 .   آختصة قانونان بوضعو

نػػػة تنظػػػيم عمليػػػات البورصػػػة كمراقبتهػػػا،         فالنظػػػاـ الػػػيت تضػػػعو كػػػبل مػػػن سػػػلطيت ٕلػػػس النقػػػد كالقػػػرض ِك
 الىتل  قواعدىا عن غريىا من النصوص القانونية فإنشاءىا يكوف كفب اطر كتقنيات نوجزىا يف االيت:

لغة كآصطلحات اليت تدكف هبا النظاـ آتضمنة للقواعد القانونية آتعددة ل التشك أسلوب صياغة النظاـ: -أ
تلػ  ألفكػار كاّقػائب 3أحد األدكات كالوسػائل اامنػة يف الصػياغة القانونيػة ، فهػي باألسػاس ومػل دالالت ٗك

 االقتصػاديني اِوىريػة الػيت تريػد سػلطة الضػب  آختصػة بػالتنظيم صػياغتها يف قالػب نظػاـ يطبػب علػى آتعػاملني
ظػػى مػػنهم بػػاالحواـ كالنفػػاذ الػػبلـز يف مػػواجهتهم، كمػػا اهنػػا ومػػل عنصػػر اإللػػزاـ كمػػا يقابػػل فػػرض  كآػػرتفقني ٟك

 جزاء نتيجة ٓخالفة أحكامها.

 قانونيػػةإف سػػلطة ضػػب  االقتصػػادم آختصػػة بػػالتنظيم عنػػدما تريػػد القيػػاـ بصػػياغة النظػػاـ ب سػػلوب لغػػة        
ض توجيهات ش نو ش ف باقي النصوص القانونية منها ميزة الدقة الصرامة كالوضوح يف اختيار ٞب اف تتقيد ببع

،  لػػذا ٞػػب تفػػادم 4آصػػطلحات آناسػػبة لكػػي يفهمهػػا آخػػاطبني هبػػا، فلكػػل مصػػطلح معػػ  ٖػػدد كأثػػر ٖػػدد
رجػاؿ القػػانوف الػػذين كىػػي لغػة ٠ػػت  هبػا الفقهػػاء ك  5آصػطلحات الغامضػػة أكاملػاز اك الصػػيل الغامضػة كآبهمػػة

اللغػػات األدبيػػة كالسياسػػية  ٗتلػػ لػػديهم القػػدرة كاالختصػػاص يف كضػػع قواعػػدىا كمصػػطلحااا الػػيت ييزىػػا عػػن 
كاالجتماعية، كاف كاف يف بعض األحياف يتم االستعانة اْ اء االقتصاديني كآاليني اثناء الصياغة القانونيػة نظػرا 

 بو بعض القواعد القانونية. للطابع التقين كالقطاعي اليت يتاز
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كلقد اسػتقر فقهػاء القػانوف آختصػني يف صػياغة النصػوص كالقواعػد القانونيػة اسػتخداـ بعػض األسػاليب        
كهنػػب بعػػض آصػػطلحات كآفػػردات الػػيت ١كػػن اف وػػرؼ الػػن  القػػانوشل عػػن آعنػػاه اّقيقػػي، كبالتػػارل يكمػػن 

 التالية: الن  السليم يف اتباع أساليب كالضواب 

ضػػركرة التقيػػد بالبسػػاطة يف أسػػلوب تركيػػب اِمػػل دكف تفخيمهػػا كااللتػػزاـ بصػػرامة القواعػػد النحويػػة بتجنػػب  - 
 ورير آواد عن الوص  كالنعت كالعط .

اسػػتعماؿ اِمػػل الفعليػػة أفضػػل مػػن اِمػػل االُيػػة يف بدايػػة نػػ  القػػانوشل، كمػػا يستحسػػن اسػػتعماؿ الصػػيغة  -
 .1آبين للمجهوؿ آبين للمعلـو بدؿ

" مػثبل كلمػة س"  2استخداـ الفعل آضارع الذم يدؿ على اّاضر كآسػتقبل، مػع تفػادل حػرؼ التسػوي  -
، ستتخذ"  ".سوؼ، سينشر، سيقـو

يف لغػػة  3اسػػتخداـ آعػػ  االصػػطبلحي بػػدؿ آعػػ  اللغػػوم، أم اسػػتعماؿ آصػػطلح آتعػػارؼ عليػػو كآتػػداكؿ -
 اف يتم تدكينو عند تكرار يف نصوص القانونية.القانوف اإلدارم، على 

 ".أدناه" أك"أعالهعند اإلشارة اذل مادة سبب اإلشارة اليها اك الحقة، يتم كتابة رقم آادة متبوعا نفردة " -

عند اإلشارة اذل ن  قانوشل   ذكره يف آقتضيات ن  قيد االعداد، يتم كتابة النظاـ كرقمو كتار٠و   عبارة  -
 " دكف ذكر موضوعو، ألنو   اإلشارة اليها يف آقتضيات كامبلن.مذكور أعالهال"

 من الصيل الشائعة االستعماؿ بشكل متكرر يف النظاـ ش هنا ش ف ٗتل  أنواع النصوص القانونية ٙد: 

 12-11نظػاـ رقػم  مػن 14: الدالة عن إمكانية منح اك إعطاء مثل ما قضت بػو آػادة عبارات الترخيص -
يمػػنط االعتمػػاد : »احملػػدد لشػػركط ت سػػيس بنػػ  مؤسسػػة ماليػػة كشػػركط إقامػػة فػػرع بنػػ  كمؤسسػػة ماليػػة أجنبيػػة

بمقػػرر مػػن محػػافا بنػػك الجزائػػر إذا اسػػتوفي الطالػػب كػػل شػػركط الت:سػػيس أك اإلقامػػة، حسػػب الحالػػة، ميلمػػا 
 ها الترخيص.حددىا التشريع كالتنظيم المعموؿ بهما ككذا الشركط الخاصة المحتملة التي يتضمن

يمكػػن أف يقتصػػر االعتمػػاد كىػػذا، طبقػػا للتػػرخيص الصػػادر عػػن مجلػػس النقػػد كالقػػرض، علػػى القيػػاـ بػػبعض     
 .4« العمليات المصرفية
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 11-61مػػن نظػػاـ رقػػم  26كالػػيت قػػد تفييػػد اإللغػػاء نظػػاـ معػػني مػػثبلن مػػا جػػاء يف آػػادة  عبػػارات الت:كيػػد: -
بالتوقيع للبنوؾ كآؤسسات آالية كتكوين آؤكنات عليها كالػيت نصػت  آتعلب بتصني  آستحقات كااللتزامات

 .1«تلغى كل االحكاـ المخالفة لهذا النظاـ»على اف: 

اف  علػػىتفيػػد ىػػذه العبػػارة  دكف المسػػاس: كغريىػػا مػػن العبػػارات نػػذكر علػػى سػػبيل آثػػاؿ ال للحصػػر عبػػارة    
 عند االقتضاء، على غرار.... اخل.  على حكم آخر، عبارة بغض النظر، ال يتجاكزاّكم 

القاعػػدة القانونيػػة عمومػػا تتشػػكل مػػن عنصػػرين اساسػػني، ٝػػا الفػػرض أك شػػركط : عناصػػر قواعػػد النظػػاـ -ب
د العنصرين أعبله يف أغلبية القواعد القانونيػة 2التطبيب من جهة كمن جهة ثانية اّكم أك اّل أك آنطوؽ ، ٙك

قامػػت بإصػػدارىا نػػا فيهػػا قواعػػد النظػػاـ آتخػػذ مػػن ظػػرؼ سػػلطات الضػػب   كاِهػػة الػػيت 3مهمػػا كانػػت مصػػدرىا
االقتصادم، فػالن  القػانوشل يف عمومػا تصػاغ علػى ٚػو التػارل: "إذا حػدث ىػذا، يكػوف اّكػم ىكػذا" اك "إذا 

آتعلػػب بالقواعػػد آطبقػػة علػػى  12-63مػػن نظػػاـ رقػػم  12حػػدث كػػذا، ٟصػػل كػػذا" مثػػل مػػا تضػػمنتو آػػادة 
في حالة تعدد  شباؾ الماليػة التشػاركية  ضػمن » :ت اِارية مع اْارج كاّسابات بالعملة الصػعبة. آعامبل

نفػػػس المصػػػرؼ المعتمػػػد أك نفػػػس المؤسسػػػة الماليػػػة المعتمػػػدة، يجػػػب التعامػػػل مػػػع  شػػػبابيك الماليػػػة 
 التشاركية  ىذه ككياف كاحد.

التػػي تنشػػر مػػن طػػرؼ المصػػرؼ المعتمػػد يػػتم إعػػداد بيػػاف مػػالي مجمػػع كيػػدرج كملحػػ  بالبيانػػات الماليػػة 
 4.«أكالمؤسسة المالية المعنية.

تعػػػدد "شػػػباؾ آاليػػػة التشػػػاركية" ضػػػمن نفػػػس آؤسسػػػة آاليػػػة  حػػػدثفالقاعػػػدة ىنػػػا تػػػن  يف حالػػػة إذا       
ىػو كجػوب التعامػل مػع "شػبابي  آاليػة التشػاركية" ىػذه   الحػلأكآصرؼ آعتمدة، القاعدة ىنا تلػـز اف يكػوف 

 ياف كاحد.كك

 

                                                                 
، ص السػػابب ذكػػرهيتعلػػب بتصػػني  آسػػتحقات كااللتزامػػات بػػالتوقيع للبنػوؾ كآؤسسػػات آاليػػة كتكػػوين آؤكنػػات عليهػػا،  11-61نظػاـ رقػػم  - 1
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لفرض ىػػو السػػلوؾ أك الواقعػػة الػػذم يػػنجم عنػػو تطبيػػب اّػػل أك اّكػػم الػػذم تتضػػمنو القاعػػدة القانونيػػة، يف حػػني يقصػػد باّػػل كآقصػػود بػػا - 2
 .21، ص مرجع ساب أكاّكم األثر أك النتيجة اليت توتب على وقيب الفرض / آث ملويا ّسني بن شي ، 

 ريع، الئحة، عرؼ..... اخل. تتعدد مصادر القاعدة القانونية فقد تكوف مصدرىا تش -  3

قواعػػػد ممارسػػػة العمليػػػات المصػػػرفية المتعلقػػػة بالصػػػيرفة التشػػػاركية مػػػن طػػػرؼ المصػػػارؼ كالمؤسسػػػات  يتضػػػمن 12-63نظػػػاـ رقػػػم  - 4
 .22، صالسابب ذكره، المالية
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 يكوف يف إحدل الصور التالية: مضموف خطاب النظاـ: -ج

نكػوف يف صػدد أمػر للقيػاـ بسػلوؾ يتمثػل يف تصػرؼ قػانوشل كمػا ىػو  خطاب في صػيغة أمػر:القد يكوف  -1
ػػا  62منصػػوص عليػػو يف آػػادة   عمليػػاتيجػػب علػػى أم شػػركة تطلػػب قبػػوؿ سػػنداتها فػػي »مػػن النظػػاـ بقٔو
  1«تعين كسيطا في عمليات البورصة يكلف بمتابعة إجراءات القبوؿ كاالدخاؿ التداكؿ في البورصة أف

فػػالن  القػػانوشل أعػػبله يػػ مر أم الشػػركة الػػيت تقػػدـ طلػػب للمشػػاركة للتػػداكؿ بسػػندااا يف البورصػػة بتعيػػني      
 كسيطان يف عمليات البورصة مهمتو نتابعة إجراءات القبوؿ كاالدخاؿ لصاّها. 

 3: كبآقابل نكوف بصدد هني عن القياـ بتصػرؼ معػني، كمػا يف آػادة طاب بصيغة النهيخالقد يكوف  -2
آتعلػػػب بشػػػركط تسػػػجيل األعػػػواف آػػػؤىلني للقيػػػاـ بتػػػداكؿ القػػػيم آنقولػػػة يف البورصػػػة  12-42مػػػن النظػػػاـ رقػػػم 

ا:   يجب على المتداكؿ أف يوقف نشاطو في الحاالت اآلتية:»بقٔو

 الذم يعمل لصالحو،عندما يغادر الوسيط  -

 2«في حالة توقيف أك شطب الوسيط...... -

فػػػالن  القػػػانوشل أعػػػبله ينهػػػى آتػػػداكؿ يف البورصػػػة مػػػن مزكالػػػو نشػػػاطو يف حػػػاؿ مغػػػادرة أك توقيػػػ  اك شػػػطب  
 الوسي  الذم يعمل لصاّو.

معػػني ك تصػػرؼ أنكػػوف بصػػدد االباحػػة للقيػػاـ بسػػلوؾ  :(إباحػػة) اإلجػػازةخطػػاب فػػي صػػيغة القػػد يكػػوف  -3
يجوز »آذكور آنفان اليت جاء فيها:  11-42من النظاـ رقم  622النهي عنو، كما يف آادة  دكف االمر بو أك

، أف تػػرخص لوسػػيط فػػي عمليػػات البورصػػة التػػدخل فػػي إطػػار عقػػد السػػيولة مػػع الشػػركة (ش.ا.ب. ؽ)لػػػ 
 .3«البيع لحسابورة عن عمليات الشراء أك يالمصدرة لتنظيم سعر األسهم المقبولة في التسع

فالن  القانوشل ىنا نكوف بصدد ٕرد رخصة أك تصػرؼ اختيػارم، كلشػركة إدارة بورصػة القػيم اف يسػتعمل      
 . 4تل  الرخصة اك يتخلى عنها بعد استعماؿ

كبالقابل قد ال تكوف القاعدة القانونية خطاب موجػو اذل آخاطػب  خطاب في صيغ أخرل:القد يكوف  -4
مر اك هني بصفة مباشرة اك اباحة كاٜا نكوف بصدد وديد ٓواصفات مركز قانوشل، يف على سػبيل هبا يف صيغة أ

                                                                 
 .13، مرجع سابب، ص نقولةالمتعل  بالنظاـ العاـ لبورصة القيم الم 11-42نظاـ ِنة تنظيم عمليات البورصة كمراقبتها رقم  - 1

، البورصػةالمتعل  بشركط تسجيل األعواف المػؤىلين للقيػاـ بتػداكؿ القػيم المنقولػة فػي  ،12-42نظاـ ِنة تنظيم عمليات البورصة كمراقبتها رقم  - 2
 .11ص  السابب ذكره،

 .62، ص السابب ذكره، ورصة القيم المنقولةالمتعل  بالنظاـ العاـ لب 11-42نظاـ ِنة تنظيم عمليات البورصة كمراقبتها رقم  - 3

 . 11، ص مرجع ساب  شي ،آث ملويا ّسني بن  - 4



 ختصاص كضع القواعد التنظيميةالالضبط االقتصادم  اتآليات ممارسة سلط الباب الياني:

211 

فػػػي حالػػػة تخلػػػف أحػػػد الطػػػرفين تفسػػػخ »آػػػذكور آنفػػػا:  11-42مػػػن نظػػػاـ  111كرد يف آػػػادة  آثػػػاؿ مػػػا
 1«معاملة الكتل (ش.ا.ب.ؽ)

ين للطرفني  بني الوسي  يف عمليات البورصة آشػوم فالن  القانوشل ىنا ال يتضمن أمران كال هنيان مباشر         
مػع مقتضػيات العقػد،  متنافيػان كالوسي  يف عمليات البورصة البائع(، بل ىو انذار علػى ىلػ  كالػذم قػد يكػوف 

كاالثػػر الػػذم ترتبػػو الػػن  آشػػار اليػػو أعػػبله ىػػو أبطػػاؿ االتفػػاؽ بػػني الطػػرفني مػػن قبػػل شػػركة إدارة بورصػػة القػػيم 
مػن ذات  611حوؿ معاملة الكتلة آنصبة على كمية معينة من السندات آشار اليها يف آػادة (  ش.ا.ب.ؽ
 النظاـ. 

 المصادر القانونية لقواعد النظاـ: -ليان ما

تتمثػل يف ٕمػػل النصػوص الػػيت سػػبب اإلشػارة اليهػػا يف آقتضػيات لتكػػوف حجػػة يف مواجهػة آخػػاطبني هبػػا،      
آتعلػب بالنقػد  66-11مػن أمػر  12د اختصاصو القانوشل بالتنظيم نقتضى آػادة فسلطة النقد كالقرض يستم

: قواعػد إصػدار النقػد، قواعػد 2( ٕػاالن نوجزىػا يف آواضػيع التاليػة61كالقرض، حصػرىا آشػرع يف أربعػة عشػر  
اعػػد سػػػري كضػػع مقػػاييس كشػػركط عمليػػات البنكيػػػة، قواعػػد وديػػد السياسػػة النقديػػة، قواعػػػد غػػرؼ آقاصػػة، قو 

كسػػائل الػػدفع كسػػبلمتها، قواعػػد شػػركط اعتمػػاد النبػػوؾ كآؤسسػػات آاليػػة، قواعػػد شػػركط فػػتح مكاتػػب التمثيػػل 
البنكي األجنيب، كضع آقاييس كالنسب، قواعد ٍاية زبػائن البنػوؾ، قواعػد آقػاييس كالقواعػد احملاسػبية، قواعػد 

، قواعػػد تنظػػيم القػػانوشل الصػػرؼالصػػرؼ ككيفيػػات ضػػب   شػػركط التقنيػػة ٓمارسػػة آهنػػة آصػػرفية، قواعػػد وديػػد
 للصرؼ كتنظيم سوؽ الصرؼ، قواعد تسيري احتياطات الصرؼ.

-41 تشريعينفس األمر بالنسبة للجنة البورصة استمدت اختصاصو التنظيمي نوجب احكاـ مرسـو         
: 3( ٕػػاالن التاليػػة62اثنػػا عشػػر  منػػو يف  16ايػػن اعػػواؼ آشػػرع لػػو هبػػا يف موضػػوعات حصػػرىا يف آػػادة  61

كقواعػػدىم  الوسػػطاءقواعػػد رؤكس األمػػواؿ الػػيت ١كػػن اسػػتثمارىا يف عمليػػات البورصػػة، قواعػػد اْاصػػة باعتمػػاد 
آهنية اليت وكمهم، قواعد نطػاؽ مسػؤكلية الوسػطاء كضػمانات زبػائنهم، قواعػد آتعلقػة بشػركط أىليػة االعػواف 

مليات البورصة، قواعد إصدارات يف أكساط اِمهور، قواعد آتعلقػة بػالقيم آرخ  ٔم بإجراء مفوضات يف ع
آنقولة للتفاكض بش هنا كشطبها كتعليب وديد أسعارىا، قواعد عمليات آقاصة، قواعد الشػركط الػيت يتفػاكض 

آقبولة يف البورصة،  ضمنها حوؿ القيم آنقولة يف البورصة كتسليمها، قواعد تسيري أكراؽ القيم آنقولة كسندااا

                                                                 
 .61، ص السابب ذكره، المتعل  بالنظاـ العاـ لبورصة القيم المنقولة 11-42نظاـ ِنة تنظيم عمليات البورصة كمراقبتها رقم  - 1

 .  61، ص السابب ذكره، لمعدؿ كالمتممالمتعل  بالنقد كالقرض ا 66-11من قانوف  12آادة  - 2

 .2، صالسابب ذكره، المتعل  ببورصة القيم المنقولة، 61-41من مرسـو تشريعي  16آادة  - 3
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قواعد آتعلقة نحتول الشركط اإللزامية الواجب ادراجها يف عقد التفويضات بني الوسطاء يف عمليات البورصة 
كزبائنهم، قواعد اْاصة بعركض العمومية لشراء قيم آنقولة، قواعد متعلقة بنشر الدكرم للمعلومات اليت ى  

 الشركات احملددة اسعر قيمها.  

 لفرع اليالث: نشر النظاـ كسريانوا

إذا   سػػن النظػػاـ بواسػػطة سػػلطة الضػػب  االقتصػػادم آختصػػة وقػػب لػػو الوجػػود القػػانوشل، كال يعػػين ىػػذا       
 الوجود دخوؿ النظاـ حيز السرياف، بل يتوق  على إصداره اكالن   نشره ثانيا.

نػػة البورصػػة يػػتم بواسػػطة كػػبل مػػن قػػد رأينػػا اف اصػػدار النظػػاـ الػػذم تعػػده كػػبل ٕلػػس الن        قػػد كالقػػرض ِك
احملاف  كرئيس اللجنة، كيعين ذل  تسػجيل الوجػود القػانوشل للنظػاـ كتكليػ  اِهػات آخاطبػة بالقيػاـ بتنفيػذه، 

 كنعرض فيما يلي لنشر النظاـ مث لسريانو.

ك١كن أ، 1علم اِمهور بالقرار"يعرؼ النشر على انو "إتباع اإلدارة لشكليات آقررة لكي ي :أكالن: نشر النظاـ
ية اليت فرضها آشرع على سلطات الضب  االقتصادم مصدرة النظاـ إلعػبلـ آخػاطبني  القوؿ اهنا الوسيلة الُر

 هبا. 

ػردة، أكاالصل        ف النشر ٠  القوانني كآراسيم التنظيمية ّيازاما  رئاسية كتنفيذية( على قواعد عامة ٕك
يػة2فراد لتطبيب فحواهكهبدؼ علم اال كاالمتثػاؿ إليػو،  القػانوفلئلعػبلـ بصػدكر  3،  فتم اىاذ كسػيلة اِريػدة الُر

ػا كػاف النظػاـ أيضػػا ٟتػوم علػى قواعػػد عامػة كجػردة كمػػا كلػو تعلػب االمػػر بنظػاـ يػنظم قطػػاع ٠ػ  فئػة معينػػة   ٓك
هػػػور كآتعػػػاملني بػػػو مػػػن آعنيػػػني كالغػػػري كآتعػػػاملني االقتصػػػاديني كآػػػاليني، فػػػاف النظػػػاـ ينبغػػػي نشػػػره لػػػيعلم اِم

 آعنيني.

نة تنظيم عملياتإرجوعا        البورصة كمراقبتها،  ذل النصوص آنش ة كبل من سلطيت ٕلس النقد كالقرض ِك
مػػن  11 آػػادةكفػػب  .بضػػركرة نشػػر النظػػاـ اللػػذاف تضػػعهما ٘ػػا يعػػزز مصػػداقية قواعػػدٝا ألػػزمهمف آشػػرع أٙػػد 
آتعلػب بقػانوف بورصػة القػيم  61-41من مرسػـو التشػريعي  12آادة ك ، 4تعلب بالنقد كالقرضآ 66-11أمر

                                                                 
 .631، ص مرجع سابب، ، القرار االدارم: دراسة تشريعية قضائية فقهيةبوضياؼ عمار - 1

 .636نفس آرجع، ص  - 2

ية للجمهورية - 3 اِزائرية" كسيلة النشر الوحيدة اليت اقرىا آشرع اِزائرم لكل النصوص القانونية  سػب منطػوؽ آػادة الرابعػة  تعد "اِريدة الُر
 ( من قانوف آدشل اِزائرم  11 

4
ية، على ٟت  باألنظمػة هػاه يف اِريدة الُرالنظاـ : حالة العادية يتم نشر تنيٙد اف آشرع قيد اجراء نشر النظاـ حسب اّال 11باستقراء ن  آادة  - 

رد إياـ اجراء النشر يف الغري نجرد نشرىا، كحالة االستعجاؿ يتم نشر األنظمة يف يوميتني تصدراف يف مدينة اِزائر ك١كن حينئذ االحتجاج هبا هاه الغري نج
 .634، ص مرجع ساب / ضريفي ٖمد، اليوميتني
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مرىػػوف نوافقػػة الػػوزير آكلػػ  بآاليػػة، خبػػبلؼ ذلػػ  ٙػػد آشػػرع الفرنسػػي ه اجػػراء نشػػر ىػػذا األخػػري يعػػد آنقولػػة 
ية لكل األنظمة ٘ا     1 مواجهة آخاطبني هباحجة يف ٞعلهاالذم كرس إجراءات النشر يف اِريدة الُر

نػػة إيػػتم اإلشػػارة        ذل صػػيغة النشػػر يف كػػل األنظمػػة الػػيت تضػػعها كػػبل مػػن سػػلطيت ٕلػػس النقػػد كالقػػرض ِك
كتابػة تػػاري    كتعػادالبورصػة، كالػيت عػادة مػا ىصػ  الفقػرة األكذل مػن آػػادة األخػرية مػن النظػاـ للنشػر كالسػرياف 

 ن آادة األخري، كذل  على النحو التارل:تدكين النظاـ يف الفقرة الثانية م

 ينشر ىذا النظاـ في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

Le présent règlement sera publié au journal officiel de la République 

Algérienne Démocratique et Populaire 

ية عادة يف آخر اِريدة بعنواف ف انظمة ٕلس النكآبلح  أ        قد كالقرض يتم نشرىا يف اِريدة الُر
كملزمػػة ردة ٕػػتضػػم قواعػػد عامػػة ك  كأهنػػاجحافػػا لقيمتهػػا القانونيػػة سػػيما إ" كىػػذا يعػػد إعالنػػات كبالغػػات"

  .2للمخاطبني هبا فبل ىي إعبلنات كال ببلغات ألف احكامها موضع تطبيب

لعامػة اف النصػوص القانونيػة تصػبح نافػذة كسػارية آفعػوؿ منػذ تػاري  صػدكرىا لقاعدة اا :النظاـسرياف  -مانيان 
، مػػادل يػػن  القػػانوف خبػػبلؼ ذلػػ ، كللحػػديا عػػن سػػرياف قوعػػد 3مػػن السػػلطات اإلداريػػة آختصػػة بإصػػدارىا

 النظاـ كفب القانوف اِزائرم يفرض علينا التفصيل يف نفاذ النظاـ،   تنفيذه.

يػة، ليػتم تطبيقهػا نقتضػى  مالنظػاـ: يػتنفاذ قواعػد  -أ نفػاذ قواعػد القانونيػة للنظػاـ بعػد نشػرىا يف اِريػدة الُر
يػػة علػػى اف تكػػوف  4مػػن القػػانوف آػػدشل 11آػػادة  يف كامػػل تػػراب الدكلػػة ابتػػداء مػػن يػػـو نشػػرىا يف اِريػػدة الُر

الػببلد  دكائػر نطػاؽ كػل نافذة باِزائر العاصمة بعد مضي يـو كامػل مػن تػاري  النشػر، كيف النػواحي األخػرل يف
يػة اذل مقػر الػدائرة كيػتم االشػهاد علػى تػاري  الوصػوؿ الػذم  بعد مضي يـو كامل من تاري  كصػوؿ اِريػدة الُر

 يتم كضعو يف اِريدة آعنية.

يستث  من ىذه القاعدة األنظمة اليت تعيني صراحة أجبل لنفاذىا، ك ف يتضمن النظاـ بندا ين  على اف       
-61مػن نظػاـ رقػم 21حيز التنفيذ يف اجل ٖدد، اك تاري  معلـو لبدأ سريانو مثل ما جاء يف آػادة سيدخل 

، آتعلػػػب بتصػػػني  آسػػػتحقات كااللتزامػػػات بػػػالتوقيع للبنػػػوؾ كآؤسسػػػات آاليػػػة 2161ف ايػػػر  61مػػؤرخ  11
مػػػػن أكؿ أكتػػػػوبر سػػػػنة  تطبػػػػ  احكػػػػاـ ىػػػػذا النظػػػػاـ، ابتػػػػداء»كتكػػػػوين آؤكنػػػػات عليهػػػػا، كالػػػػيت نصػػػػت علػػػػى اف: 

                                                                 
 .  2161-261، مرجع سابب، ص. ص.قلة في الدكلة ظل الضابطةالسلطات اإلدارية المست أاـ،خرشي  - 1

2
 .641، مرجع سابب، ص ضريفي محمد - 
 .163، ص د.ت، دار الفكر العريب، مصر، النظرية العامة للقرارات االدارية سليماف،الطماكم  -3

 ج.ر.ج،، آعػػػدؿ كآػػػتمم، المػػػدني المتضػػػمن القػػػانوف، 6421سػػػبتم   21آوافػػػب  6141رمضػػػاف  21آػػػؤرخ يف  13-21أمػػػر رقػػػم  - 4
 .441 ، ص6421سبتم 11، الصادرة بتاري  23ع
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. كقػػد تشػػوط قواعػػد النظػػاـ لتنفيػػذىا صػػدكر تعليمػػة لتنفيػػذىا ال يكػػوف النظػػاـ سػػارم رغػػم نشػػره يف 1«1321
يػػة، مػػثبل: نصػػت عليػػو آػػادة  تحػػدد كيفيػػات تطبيػػ  ىػػذا »مػػن النظػػاـ رقػػم كالػػيت قضػػت بػػاف:  26اِريػػدة الُر

 .2«من بنك الجزائر. بتعليموالنظاـ، كلما اقتضى األمر، 

عاـ تتمتع اإلدارة باعتبارىا سلطة عامة بسلطة اسػتثنائية كامتيػازات يف تنفيػذ  ك صل  النظاـ:تنفيذ قواعد  -ب
قرارااػػا يف حػػب آخػػاطبني هبػػا، علػػى اف يظػػل القػػرار سػػاريا يف حقػػو أف يبػػدل اعواضػػان بشػػ هنا، مػػادل تقبػػل اِهػػة 

 .3سحبواإلدارية بنفسها أك جهة أعلى منها بإلغاء قرارىا أك 

نة         عمليات البورصة  تنظيمكآبلح  اف قواعد النظاـ اليت تضعو كبل من سلطيت ٕلس النقد كالقرض ِك
كمراقبتها ال يشػار اذل الصػيغة النهائيػة يف آػادة االخػرية، كمػا ىػو اّػاؿ بالنسػبة للنصػوص التنظيميػة كالػيت وػرر 

رسػػػـو الػػػذم ينشػػػر فػػػي الجريػػػدة الرسػػػمية للجمهوريػػػة يكلػػػف كزيػػػر .... بتنفيػػػذ ىػػػذا المعػػػادة كمػػػا يلػػػي: 
، بػل يػتم 4، فقواعد النظاـ شاهنا ش ف قواعد القػوانني ال ومػل الصػيغة التنفيذيػةالجزائرية الديمقراطية الشعبية

ية.    تطبيب قواعدىا نجرد النشر يف اِريدة الُر

تعػػػ  بالضػػػب  االقتصػػػادم كآػػػارل، فػػػاف  انطبلقػػػان مػػػن اف قواعػػػد النظػػػاـ يصػػػدر عػػػن سػػػلطة إداريػػػة مسػػػتقلة      
قواعػػػدىا تتمتػػػع منػػػذ ّظػػػة صػػػدكرىا بػػػالقوة التنفيذيػػػة، ألنػػػو يفػػػوض فيػػػو اف سػػػلطة حينمػػػا أصػػػدرتو كػػػاف تنفيػػػذا 

 ، فيتحوؿ مشركع ن  اذل ن  قانوشل تنفيذيان نجرد توقيعو كنشره.5لقانوف

 مواجهػػة القد١ػػة منهػػا نقػػ  امػػاـ حػػاالت نصػػت ثػػار آوتبػػة علػػى سػػرياف قواعػػد النظػػاـ اِديػػدة يفمػػن اا      
ال يسػػرم القػػانوف إال علػػى مػػا يقػػع فػػي المسػػتقبل »( مػػن القػػانوف آػػدشل علػػى انػػو: 2علػػيهم آػػادة الثانيػػة  

 كاليكوف لو أمر رجعي. كال يجوز إلغاء القانوف إال بقانوف الح  ينص صراحة على ىذا اإللغاء

ضػمن القػانوف الجديػد نصػا يتعػارض مػع نػص القػانوف القػديم أك نظػم كقد يكػوف اإللغػاء ضػمنيا إذا ت     
 «     من جديد موضوعا سب  أف قرر قواعده ذلك القانوف القديم

 فآادة آذكورة أعبله إشارة اذل حالتني اثناف يتم تطبيقهما على النصوص القانونية نتخل  مستويااا ٝا:

يػػب تتعػػارض مػػع النظػػاـ القػػدصل، فيػػتم ىنػػا الغػػاء االحكػػاـ السػػابقة حالػػة كجػػود قواعػػد نظػػاـ جديػػدة حيػػز التطب -
 ضمنان.

                                                                 
 .11، ص السابب ذكر ،المتعل  بتصنيف المستحقات كااللتزامات بالتوقيع للبنوؾ كالمؤسسات المالية 11-61نظاـ رقم  - 1

للبنػػوؾ  كالقػػركضت الخاصػػة كالتسػػبيقات المتعلػػ  بعمليػػات خصػػم السػػندات العموميػػة كإعػػادة خصػػم السػػندا ،16-61نظػػاـ رقػػم  - 2
 .12، ص السابب ذكره، كالمؤسسات المالية

 .212، مرجع سابب، ص : دراسة تشريعية قضائية فقهيةاالدارم القرار بوضياؼ عمار،  3 -
 .111، ص المرجع الساب م كؾ حسني،  - 4

 .211سابب، ص  ، مرجعالقرار االدارم: دراسة تشريعية قضائية فقهيةبوضياؼ عمار،  - 5
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 حالة كجود تنظيم موضوع سبب كاف نظم بواسطة نظاـ قدصل، فيتم أيضا الغاء االحكاـ السابقة ضمنان. -

اذل  تشػػريأيضػػان قػػد يشػػري الػػن  أنظمػػة سػػلطات الضػػب  االقتصػػادم، صػػرحة اذل بعػػض آػػواد آلغػػاة، كمػػا قػػد 
 وص آلغاة بالكامل، كمن امثلة ذل  نذكر:النص

احملدد لقواعد حساب العموالت اليت تتلقاىا شركة تسػيري بورصػة القػيم  11-14من نظاـ رقم  1ن  آادة -
ا جاء فيها: آ يُلغى نظاـ ِنة تنظيم عمليات البورصة كمراقبتها »نقولة عن العمليات اليت هرم يف البورصة، ٘ك
الػذم ٟػدد قواعػد  6443سػنة أكتػوبر 61آوافب لػػ  6164ٌادل الثانية عاـ  21خ يف آؤر  16-43رقم 

 .1«حساب العموالت اليت تتلقاىا شركة تسيري بورصة القيم آنقولة عن العمليات اليت هرم يف البورصة

 من القانونيقواعد النظاـ عامل لتحقي  األ صياغة الفرع الرابع: جودة

القانونيػػة الػػيت تضػػعها سػػلطات الضػػب  االقتصػػادم علػػى ٌلػػة مػػن القواعػػد القانونيػػة الػػيت وتػػوم األنظمػػة       
اػػدؼ تنظػػيم كضػػب  السػػوؽ كوقيػػب االسػػتقرار آعػػامبلت االقتصػػادية كإعطػػاء اكثػػر ضػػمانة ّقػػوؽ آتعػػاملني 

ة كالسياسػػية االقتصػػاديني، فمسػػ لة اسػػتقرار قػػد تتعػػارض مػػع بعػػض آتغػػريات الػػيت تشػػهدىا السػػاحة االقتصػػادي
كاالجتماعية ٘ا قد يتسبب يف زعزعة استقرار آعامبلت االقتصادية اليت تكلفهػا سػلطات الضػب  آسػتقلة الػيت 
كجدت من اجل ٍايتها، انطبلقان ٘ا سبب ٚاكؿ ابراز أٝية مس لة االمن القانوشل كاىم آرتكزات القائمة عليها 

تعوض قواعد األنظمة اليت ودثها سلطات الضػب  االقتصػادم يف ظػل   أكالن(،   نعرج على اإلشكاالت اليت 
   عدـ استقرار قواعد النظاـ العاـ االقتصادم  ثانيان(.

 من القانوني:أكال: مفهـو األ

قارنػػة للمحكمػػة الدسػػتورية الفدراليػػة ب ٓانيػػا يعػػود الفضػػل يف إثػػارة مبػػدأ األمػػن القػػانوشل يف الػػنظم آ       
  االعواؼ بدستورية آبػدأ، ك  االعػواؼ بػو دكليػان مػن قبػل ٖكمػة العػدؿ للمجموعػة أين  6416سنة 

 .64122األكربية إين أقر هبا سنة 
 

                                                                 
قواعػػػد حسػػػاب العمػػػوالت التػػػي تتلقاىػػػا شػػػركة بورصػػػة القػػػيم المنقولػػػة عػػػن عمليػػػات التػػػي تجػػػرل فػػػي  المحػػػدد 11-14نظػػػاـ رقػػػم  - 1

 .  61، ص السابب ذكره.، البورصة

يان ضػمن القػوانني الداخليػة األكركبيػة منهػا آشػرع الفرنسػي، فػرغم ذلػ  ٕلػس ال - 2 بػو قضػائيان  يعػوؼدكلػة الفرنسػي دل ليتم تنفيذ ىذا آبدأ تدٞر
األمػن القػانوني كقيمػة جاذبػة لالسػتيمار فػي . / آيػت عوديػة بلخػري، شػوؿ بػن شػهرة، Société KPMGيف قضػية  2111إال يف مطلػع سػنة 

 .  12، ص 2163، ديسم  12، ع11، ٕلة دراسات يف الوظيفة العامة، امللد الجزائر
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يف  حقػػػو وشل، إال أف ىػػػذا آبػػػدأ دل يسػػػتوؼرغػػػم كثػػػرة التػػػداكؿ نبػػػدأ األمػػػن القػػػانمػػػدلوؿ األمػػػن القػػػانوني:  -أ
كآبػادئ  اّقػوؽ مػنـ قػانوشل أك يف إطػار عػاـ ملموعػة كبػرية الدراسات الفقهية، بل قدـ كغاية ٖورية لكػل نظػا

، إف مفهـو األمن القانوشل غري كاضح كوديده يعد أمرا صعبا، فمفهـو األمن القانوشل يع  عنػو مػن 1آتعلقة هبا
، تتصػػ  بالدقػػة القانونيػػةخػػبلؿ التطػػرؽ للمفػػاىيم آختلفػػة الػػيت تػػدكر أساسػػا حػػوؿ صػػياغة سػػليمة للنصػػوص 

 لتحديد يف الصياغة كآضمونة.كا

كعليػػو ١كػػن وديػػده علػػى انػػو: "ٕموعػػة التػػدابري كالقػػوانني الػػيت يضػػعها اإلنسػػاف لتحقيػػب اّمايػػة لنفسػػو        
تلكاتػو كلتحقيػب األمػن كالسػكينة كالطم نينػة يف املتمػع؛ كمػا يقصػد بػو كجػود نػوع مػن الثبػات  كعرضو كمالػو ٘ك

حػػد أدسل مػػن االسػػتقرار للمراكػػز القانونيػػة، بغػػض النظػػر عمػػا إذا كانػػت أشخاصػػا النسػػيب للعبلقػػات القانونيػػة ك 
ب أكضاعها كفقا للقواعػد القانونيػة القائمػة كقػت مباشػرة أعمأػا، كدكف أف يقانونية عامة أك خاصة تستطيع ترت

هنا تتعػػرض ٓفاجػػينت أك أعمػػاؿ دل تكػػن باّسػػباف صػػادرة عػػن إحػػدل سػػلطات الدكلػػة الػػثبلث، كتكػػوف مػػن شػػ 
، بينمػػا يػػرل اخػػركف اف  فكػػرة األمػػن 2ىػػدـ ركػػن االسػػتقرار أك زعزعػػة ركح الثقػػة كاالطمئنػػاف بالدكلػػة كقوانينهػػا" 

القػػػانوشل: "تعػػػ  ضػػػركرة التػػػزاـ السػػػلطات العامػػػة قػػػدر مػػػن الثبػػػات النسػػػيب للعبلقػػػات القانونيػػػة كحػػػد أدسل مػػػن 
الطم نينة بني أطراؼ العبلقات القانونية من أشخاص االستقرار للمراكز القانونية آختلفة هبدؼ إشاعة األمن ك 

 .3التشريعات" سنقانونية عامة كخاصة فجوىر فكرة األمن القانوشل ىو عدـ آباغتة يف 

مػن اجػل  كظيفػة ضػركرية للدكلػة كضػركرة ملحػة للمجتمػع كعليو ١كن القوؿ ب ف كوقيب األمػن القػانوشل        
ِميػػع  االطمئنػػافمػػن االسػػتقرار للقواعػػد القانونيػػة مػػن شػػانو اف ١ػػنح  حفػػ  حقوقػػو مػػن الضػػياع، فوجػػود نػػوع

آتعػػػاملني االقتصػػػاديني كآػػػرتفقني، كال يقصػػػد نصػػػطلح االسػػػتقرار عػػػدـ التغيػػػري أك التعػػػديل كلكػػػن علػػػى االقػػػل 
ة ضػركرة نػػوع مػن الثابػػت يكػػوف نسػبيان كىػػو الػػذم يعطػى ذلػػ  القػدر مػػن الرضػػا كالطم نينػة للمخػػاطبني بالقاعػػد

 القانونية. 

تقػػـو فكػػرة األمػػن القػػانوشل علػػى ٕموعػػة مػػن آبػػادئ الػػيت ٞػػب علػػى  مرتكػػزات األمػػن القػػانوني: -ب
اِهػػػات آصػػػدرة للقاعػػػدة القانونيػػػة يف ٗتلػػػ  آسػػػتويات هسػػػيدىا كااللتػػػزاـ هبػػػا، دأب الفقػػػو كالقضػػػاء 

 حصرىا يف: 

                                                                 
، عػرض مقػدـ يف إطػار النػدكة آنظمػة مػن طػرؼ الوداديػة اّسػنية للقضػاة القانوني كضػركرة األمػن القضػائي مبدأ األمنعبد امليد غميجة،  - 1

 .12، ص2113مارس  23نناسبة آؤير الثالا عشر للمجموعة االفريقية لبلواد العآي للقضاة، الدار البيضاء آغرب، 

، 11ٕلػػة الشػػهاب، جامعػػة الػػوادم اِزائػػر، ٕلػػد ي كاألمػػن القضػػائي: عالقػػة تكامػػل،األمػػن القػػانونعبػػد امليػػد ْػػذارم، فطيمػػة بػػن جػػدك،  - 2
 .134، ص 2163، جواف 12

 .http://www.nazaha 1، دائرة الشؤكف القانونية، ص دراسة بعنواف مبادئ الصياغة القانونيةحيدر سعدكف آؤمن،  - 3
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 عدـ رجعية القواعد القانونية؛  -

 تفاقات االطراؼ؛ثار آلزمة الاا -

 الت كيل يف اضيب ٕاؿ للنصوص اِزائية؛ -

 احواـ آجاؿ الطعوف كالتقادـ؛ -

 آقضي؛ الشيءاحواـ حجية  -

 الصياغة الواضحة للقاعدة القانونية اليت ٞب أف تساير الوضع االقتصادم كالسياسي للمجتمع؛ -

 ٍاية مبدأ الثقة آشركعة.   -

صوص القانونية كاالجتهادات القضائية لوجدنا اهنا دل تشري صراحة ٓبػدأ االمػن القػانوشل بالعودة ألغلب الن     
نا يقتضي وديده كتعريفو، اٜا اكتفت باإلشارة اذل مبادئها، كىو نفس آوق  اىاذه القضاء الفرنسي يف عدـ 

. فمجلػػػس الدسػػػتورم 1سػػػيةاالسػػػتعماؿ الصػػػريح العبػػػارة األمػػػن القػػػانوشل يف بعػػػض قػػػرارات ٖكمػػػة الػػػنقض الفرن
 . 2الفرنسي ٟمي مبدأ األمن القانوشل دكف االشارة اليو صراحة

كمػػا ١كػػن القػػوؿ يف ىػػذا الصػػدد اف مبػػادئ االمػػن القػػانوشل اػػدؼ باألسػػاس اذل وقيػػب قػػدر مػػن الثبػػات        
كالطم نينػة ِميػع أطػراؼ للعبلقات القانونية كحد أدسل من االستقرار للمراكز القانونية، كمػن اجػل تػوفري األمػن 

 .العقد القانوشل كذل  ياشيا مع دكلة اّب كالقانوف

 ضبط االقتصادم في ظل إصالحات الدكلةالسلطات  أنظمةمانيا: إشكالية عدـ استقرار 

كرثت اِزائر قبيل قيامها باإلصػبلحات االقتصػادية مطلػع التسػعينيات العديػد مػن القواعػد القانونيػة الػيت         
قواعػد  بإنتػاجتتسم بطابعها االستبدادم كاالنفرادم نتيجة الحتكارىا ِميع القطاعات اّيوية كتفردىػا  كانت

ايػػة اّريػػات كتلبيػػة لضػػغوطات اْارجيػػة، شػػرعت 3آنظمػػة القتصػػاد السػػوؽ ، فلمحاربػػة البريكقراطيػػة اإلداريػػة ٍك
ة إذل ضابطة ٓسايرة التحػوالت اِديػدة ، لتتحوؿ من دكلة متدخل4الدكلة يف االنسحاب من اّقل االقتصادم

                                                                 
1 - Jean-Guy Huglo, CAHIERS DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL N° 11 (DOSSIER : LE PRINCIPE DE 

SÉCURITÉ JURIDIQUE) , La Cour de cassation et le principe de la sécurité juridique - DÉCEMBRE 

2001 http:// https://www.conseil-constitutionnel.fr/nouveaux-cahiers-du-conseil-constitutionnel/la-cour-

de-cassation-et-le-principe-de-la-securite-juridique / date Voir: 15/09/2019 , 21h54. 
2 - Bertrand Mathieu, Le principe de sécurité juridique, Études réunies 

 .   11، ص مرجع ساب عبد امليد غميجة،  :نقبل عن

آعػايري  تلغػي لي اليػةة الرأُاليػة، ايػن   إرسػاء معػايري قانونيػة تبين آشرع نصوص قانونيػة جديػدة تتماشػى مػع آفػاىيم االقتصػادية كاالجتماعيػ - 3
فعاليػػػة عمليػػػة التقنػػػين فػػػي محاربػػػة التضػػػخم القػػػانوني فػػػي المجػػػالين االقتصػػػادم القد١ػػػة ذات الطػػػابع االشػػػواكي. / انظػػػر حسػػػاف ناديػػػة، 

 21ك 21سػػػػػية، جامعػػػػػة قاصػػػػػدم مربػػػػػاح كرقلػػػػػة، يػػػػػومي ، آلتقػػػػػى الػػػػػوطين حػػػػػوؿ: األمػػػػػن القػػػػػانوشل، كليػػػػػة اّقػػػػػوؽ كالعلػػػػػـو السياكاالجتمػػػػػاعي
 .12، ص 2161فيفرم

 .16، صمرجع ساب برم نور الدين،  - 4
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وريػػر االقتصػػاد كتكييػػ  القواعػػد القانونيػػة مػػع اقتصػػاد السػػوؽ، القائمػػة علػػى اسػػناد بعػػض السػػلطات الضػػب  
االقتصػػػػادم اختصػػػػاص كضػػػػع قواعػػػػد القانونيػػػػة قطاعيػػػػة يف عآػػػػان دل تعػػػػد الدكلػػػػة وتكػػػػر عمليػػػػة إنتػػػػاج القواعػػػػد 

خم التشػػريعي يف نصػػوص القػػانوف االقتصػػادم، كإرسػػاء قواعػػد جديػػدة قابلػػة ، يكنهػػا مػػن تقليػػل التضػػ1القانونيػػة
 للتكي  مع مستجدات السوؽ.

 لصػػػاحللكػػػن بػػػالرغم أف الدكلػػػة الضػػػابطة تقتضػػػي تفػػػويض جػػػزء مػػػن صػػػبلحية كضػػػع القواعػػػد التنظيميػػػة         
وؽ، إال أف الواقػػع يثبػػت ىيئػػات الضػػب  اِديػػدة كاكتفائهػػا رسػػم اإلطػػار العػػاـ كالقواعػػد العامػػة الػػيت وكػػم السػػ

، كػاف مػن نتائجػو ظهػور مشػكلة 2العكس ياما، إذ الزالت السلطة العامة ٖتكرة لعملية إنتاج القواعد القانونية
 طرة للسوؽ كآنافسة.  يد آلحوظ للنصوص القانونية آالتضخم آتزا

مػن ناحيػة 3ان علػى جػودة القواعػد القانونيػةإف التضخم القانوشل اليت تشهده القواعد القانونية انعكس سػلب       
كمن ناحية أخرل على عدـ االستقرار النصوص القانونية كمبادئها العامة حيػا أف كثػرة القواعػد القانونيػة تقتػل 

آتكػػرر  لتغيػػريه، فكثػػريا مػػا يػػتم توجيػػو النقػػد لؤلنظمػػة القانونيػػة نتيجػػة 4القاعػػدة فالتضػػخم يفقػػد لقاعػػدة قيمتهػػا
 . 5النظاـ العاـ االقتصادم الذم يعاب عنو غياب األمن القانوشل فيو جة مقتضيات 

كمػػػا كانػػػت نتيجػػػة ىػػػذا العمػػػل إال ظهػػػور قواعػػػد قانونيػػػة كثػػػرية كمبعثػػػرة يصػػػعب آخػػػاطبني هبػػػا بػػػل علػػػى        
 نظػػػػاـ تطبيػػػػب . فػػػػاِزائر حسػػػػب آتتبعػػػػني كانػػػػت دائمػػػػا مائلػػػػة إذل 6آختصػػػػني الػػػػتحكم يف مواكبػػػػة تعديبلتػػػػو

                                                                 
1- Arnaud André-Jean, De la régulation par le droit à l'heure de la globalisation. Quelques 

observations critiques, In: Droit et société, n°35, 1997. Globalisation des échanges et espaces juridiques. 

p. 11 
لني كليد ،  - 2  .622، آرجع السابب، ص سلطات الضبط االقتصادم في القانوف الجزائرمبٌو
ياغة الصػ ضػع ظاىرة التضخم القواعد القانونية تعد من اىم آشاكل اليت تواجػو القػائمني يف املػاؿ القػانوشل كعللػو الػبعض ىػذه الظػاىرة اذل  - 3

الػػيت هػػ  اِهػػات الػػيت اصػػدرتو علػػى التعػػديل لنصػػوص قانونيػػة قائمػػة ٘ػػا يزيػػد مػػن عػػدد النصػػوص آوجػػودة ضػػمن اِسػػد القػػانوشل / انظػػر: حيػػدر 
 1صمرجع ساب ، سعدكف آؤمن، 

تبػػني أف القاعػػدة  6446رنسػػي لسػػنة فالنصػػوص القانونيػػة عنػػدما يثرثػػر فػػإف آػػواطن ال يعػػريه اىتمامػػا يف السػػمع، كيف تقريػػر ٕلػػس الدكلػػة الف - 4
ضعها، فمػا الفائػدة القانونية تصبح غري ٖومة ألف آواطن دل يعد قادرا على مسايرة ٗتل  تغيريااا، كاإلدارة العامة ليس ٔا اىتماـ بالقواعد اليت ت

 من اتناج قواعد أخرل مادامت ليست قادرة على تنفيذه 

- Catherine Bergeal, Savoir rédiger un texte normatif, Berger Levrault, Paris 2001.p33. 

، 11، ع. 11، امللػػة اِزائريػػة للعلػػـو القانونيػػة كاالقتصػػادية كالسياسػػية، امللػػد الصػػياغة الخاصػػة للقػػوانين األساسػػية ناصػػر،: بوغزالػػة نقػػبل عػػن
 .23-22جامعة اِزائر بن يوس  بن خدة، اِزائر، ص 

 .16، ص رجع ساب م ،امليدغميجة عبد  - 5

إف تضخم النصوص يف بعض االحياف يصعب عملية اسػتيعاهبا سػواء مػن طػرؼ اْاضػعني ٔػا أك آعنيػني نػا أك مػن طػرؼ آكلفػني بتطبيقهػا  - 6
دفع بالسػلطة صعبة، ففي العديد مػن اّػاالت تبقػى تلػ  النصػوص مػن دكف تطبيػب يف حالػة مػا إذا كانػت صػعبة التنفيػذ اك شػديدة التعقيػد، ٘ػا يػ

العامػػة هميػػد احيانػػا بعضػػها كاإلبقػػاء عليهػػا ميتػػة. أضػػ  إذل أف التضػػخم القػػانوشل يولػػد غمػػوض الكثػػري مػػن تلػػ  النصػػوص ٘ػػا يػػؤدم إذل خلػػب 
 .11بب، ص ، آرجع الساالسلطات اإلدارية المستقلة في ظل الدكلة الضابطةأنظر خرشي أاـ، / السلبية. النزاعات بش هنا، كذل  بعد من آثاره 
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ظػاىرة  كانػت، كاف  1بلحات، اليـو فهنػاؾ مػا أُػاه بػػ " اِنػوف التشػريعي كالتنظيمػي الػذم أخػذ يف الزيػادةاإلص
كتظهػػر يف شػػكل اإلفػػراط يف  2التضػػخم القواعػػد القانونيػػة ليسػػت حكػػرا عليهػػا فحسػػب، فهػػي معركفػػة يف العػػادل

طر يف العديد من آرات اذ يرل . االمر الدم جعل ٕلس الدستورم الفرنسي يدؽ نقوس ا3ْالتشريع كالتنظيم
 4ّصػره " -كصػعب متػ خر بشػكل-اف " فوضى القاعد القانونية كاضحة للعياف فبلبد من السعي بكل جهد 

 لكوهنا ادد األمن القانوشل.

                                                                 
 .12، ص مرجع ساب حساف نادية،  - 1

 La régulationتؤكػد الدراسػات الفقهيػة الغربيػة اف ىنػاؾ تبػدؿ يف العػادل اذ اضػحى ال ٠ضػع إٌػاال لنظػاـ أك مراقبػة. فتنظػيم االقتصػاد   - 2

de' économicػ هػارة  فقػانوفة، أم مرسػى ٔػا علػى األرض. ( أمر غري كارد، فسلطة الدكؿ صامتة أك عاجزة عن الفعل، ألهنػا فقػدت، مػع العٓو
زكدت بسػػلطة، كػػاف علػػى ىػػؤالء أنفسػػهم احوامهػػا فيمػػا بعػػد. أمػػا اليػػـو فلػػم يعػػد  بػػ عراؼ. لكونػػو توطػػد أنفسػػهمالػػذم   كضػػعو مػػن قبػػل التجػػار 

 Les opérateurs  ىنػػػػػاؾ، بػػػػػالعكس، أم تعبػػػػػري عػػػػػن أيػػػػػة سػػػػػلطة مهمػػػػػا كانػػػػػت. كدل يبػػػػػب ااف إال اسػػػػػتقبلؿ آتعػػػػػاملني االقتصػػػػػاديني

économiques كمػا يرافقػػو مػن نتػػائ  خطػرية، تتجلػػى بعبػارات التقلػػب كعػدـ االسػػتقرار. إف الشػركات،  سػػب ىػذا التفسػػري، ىػي الػػيت ىتلػػب ،)
يني، الػذين الػدكل احملػامنيالتنظيمات، حالة  الة، كفقا ألفضل مػا يناسػبها يف صػفقااا. ضػمن ىػذا اإلطػار سػتكوف أساسػية مسػاٝة مكاتػب كبػار 

العصػػور  هػػاراذ يػػرل بعػػض آػػؤلفني بػػ ف شػػركات اليػػـو تبػػين مثػػل  قػػانوف،يقػػدموف " للشػػركات " القػػانوف بنػػاء علػػى الطلػػب "، كيتصػػرفوف كتجػػار 
( اْػػاص، الػػذم يتوطػػد فيمػػا بعػػد بػػ عراؼ وػػدد شػػركطا لكػػل فئػػة منهػػا، علػػى حػػدكد سػػياقات اقتصػػادية corporatifالوسػػطى قانوهنػػا الطػػائفي  

، ٕلػػة القػػانوف العػػاـ التنظػػيم االقتصػػادم فػػي حالػػة تبػػدؿتقنيػة لكونػػو قػػانوف مػػرف يتغػري كفػػب آعطيػػات الػػيت تطػرأ علػػيهم / انظػػر: مػػاركو دالبػرييت، ك 
 .211، ص 2111، 6،ع L.G.D.Jكعلم السياسية، 

ت، ٘ػػا أدل إذل تػػػراكم النصػػػوص كمنػػػو فقػػػداهنا لفعاليػػػة يعتقػػد الكثػػػري البػػػاحثني أف التضػػػخم آتزايػػػد للتنظػػيم سػػػبيو الوكيػػػب آتزايػػػد للمجتمعػػػا - 3
 تطبيقها كمن مث لقيمتها. 

Voir : E. Cohen, l'ordre économique mondial, essai sur les autorités de régulation, Fayard, Paris, 

2001 p.224. 
 11، ص2111، 6،ع L.G.D.J، ، ٕلة القانوف العاـ كعلم السياسيةفوضى القاعد القانونيةإي  غودميو،  - 4
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 .بالمساىمة ظيميةنالت لقواعدل االقتصادم ضبطال سلطات كضعالمبحث الياني: 

ضػػػػػب  ال سػػػػػلطاتي مفػػػػػاىيم جديػػػػػدة كيف ظلهػػػػػا ظهػػػػػرت شػػػػػهد النظػػػػػاـ االقتصػػػػػادم كاالجتمػػػػػاع     
 الضػػابطة،الدكلػػة  آقاكلػػة كظهػػوراالقتصػػادم كآػػارل كاتسػػعت اختصاصػػااا، بعػػد اٚصػػار دكر الدكلػػة 

سػػيما االختصػػاص االستشػػارم الػػذم يعػػد مػػن مقتضػػيات اإلدارة اّديثػػة كوهنػػا تضػػمن فعاليػػة النشػػاط 
 القرارات السليمة.اإلدارم، كتساعد اإلدارة العامة يف اىاذ 

ا آفهػػـو ٞػػد آشػػرع صػػعوبة يف هسػػيد صػػياغة قانونيػػة سػػليمة بػػالنظر للطػػابع ذمػػن ىػػ كانطبلقػػا       
فالصياغة القانونيػة ٞػب اف تكػوف خاليػة مػن  كآالية،التقين كالفين لبعض القطاعات سيما االقتصادية 

هيئػػة القطاعيػػة آتخصصػػة صػػار أكثػػر مػػن األخطػػاء كنقيػػو مػػن الشػػوائب، فػػالوجود القػػانوشل كالفعلػػي لل
، كىو ما يعطى أكثػر ضػمانة إلنشػاء قواعػد قانونيػة 1ضركرم الستشاراا كإشراكها يف صناعة القرارات
 ميسورة الفهم، سهلة التطبيب يف أرض الواقع.

 قبػػلمػػن  ٝيػػة العمػػل االستشػػارم يف ارسػػاء قواعػػد القانونيػػةأذل مػػدل إسػػنتطرؽ يف ىػػذا آبحػػا      
 سػلطات مسػاٝة لنطاؽ فسنخصصوما آطلب الثاشل أ ،الضب  االقتصادم يف آطلب االكؿ لطاتس

  القانونية القواعد إرساء يف الضب 

 رساء القواعد القانونيةإفي  االستشارمىمية العمل أكؿ: مدل المطلب األ

 مػػػنحشػػػرع اِزائػػػرم انطبلقػػػا مػػػن ٕمػػػوع النصػػػوص آنظمػػػة ملػػػاؿ الضػػػب  االقتصػػػادم نبلحػػػ  اف آ       
ألغلػػب ىػػذه أيئػػات شػػرعية إبػػداء آراء استشػػارية، سػػواء يف املػػاؿ التنظيمػػي أك الغػػري التنظيمػػي كػػبل حسػػب 
لػػس النقػػد كالقػػرض، ٕلػػس  طبيعػػة ىصصػػو كالقطػػاع الػػذم تشػػرؼ عليػػو كهيئػػة ضػػب  السػػمعي البصػػرم، ٕك

سػنوية  تقػارير بوجوب إعػدادلـز ىذه أيئات آنافسة كغريىم..، بل ٙد اف آشرع يف العديد من اّاالت أ
ف اغلب آراءىم االستشػارية ال تكػوف اإلدارة العامػة مقيػدة أترفع اذل السلطة التنفيذية، لكن ما يؤخذ عليها 

 باألخذ هبا.

تعريػػ   ذلإكنبػػادر  كقبػػل اْػػوض يف االعمػػاؿ االستشػػارية الػػيت تقػػـو هبػػا سػػلطات ضػػب  االقتصػػادم       
ضػػػب   الػػػيت تقػػػـو بػػػو سػػػلطات الضػػػب  االقتصػػػادم  الفػػػرع األكؿ(،   إحصػػػاء سػػػلطات ارماالستشػػػالعمػػػل 

 (اِزائرم  الفرع الثاشلالتنظيمية يف القانوف  القواعد كضع يف االقتصادم آساٝة
                                                                 

 .613 ص ،مرجع ساب  ج م، ٖمد - 1
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 ضبط االقتصادمالالفرع االكؿ: تعريف العمل االستشارم لهيئات 

 ٝيتػوأ نػ زمث االستشػارم كتبيػاف خصائصػو ك صػل عػاـ، ٚاكؿ يف ىذا الفرع ايضػاح آقصػود بالعمػل       
 يف اّياة اإلدارية، كتبياف األركاف اليت يقـو هبا العمل االستشارم يف القواعد العامة. 

 :المقصود بالعمل االستشارم كخصائصو -كالأ

ادم ضػػركرة ستشػػارية الػػيت تقػػـو هبػػا ىيئػػات ضػػب  االقتصػػدراسػػة اِانػػب النظػػرم للوظيفػػة اإل تتطلػػب       
معرفة مضمونو، ككذا التطػرؽ ٓوضػعو يف التشػريعات آقارنػة، كموقػ  آشػرع اِزائػرم منػو، كعلػى ذلػ  يػتم 

 دراستو يف احملاكر التالية:

 ضبط االقتصادم:الالمقصود بالوظيفة االستشارية لهيئات  -أ

ػا عػدة 1كػذا  ىػي كلمػة مشػتقة مػن  شػور(، يقػاؿ: أشػار عليػو بػ مر االستشارة فػي اللغػة: -01  معػاشل، ٔك
 ، تفيػػػد2القضػػػايافػػػرياد هبػػػا طلػػػب آشػػػورة، تبػػػني كاتضػػػح، فيقػػػاؿ طلػػػب رأم أك نصػػػيحة ٖػػػاـ يف قضػػػية مػػػن 

االستشػػارة آستشػػري عقػػبل يزيػػده إذل عقلػػو، كىدايػػة ٞمعهػػا مػػع ىدايتػػو، كمػػا يزيػػد النهػػر مػػاء نػػاء ١ػػده مػػن 
 .  3برأيو أهنار. كيقوؿ اّكماء يف ىذا الصدد خاطر من استغ 

  اصطالحا:االستشارة  -02

اختلفػػت آراء فقهػػاء القػػانوف العػػاـ حػػوؿ موضػػوع الوظيفػػة االستشػػارية، حيػػا بػػرزت عػػدة تعريفػػات        
 االستشػػػارم  ب:نهػػػا ذلػػػك التنظػػػيم كذلػػػ  حسػػػب كجهػػػة نظػػػرام، فالفقيػػػو مارشػػػاؿ ادكارد د١ػػػوؾ عرفهػػػا 
مجػػػػاالت القػػػانوف كالماليػػػة كاألفػػػػراد  المخصػػػص للت:مػػػل كالتفكيػػػر، كيقػػػػدـ خػػػدمات متخصصػػػة فػػػي

 .4"كالتخطيط كالعالقات العامة كالبحوث

األجهزة التي بحكم تخصصها بهذه األمور تعتبر أقدر أجهزة الدكلة تلػ : "  اهن بينما عرفو أخر ب      
 الناحيػػةمػػن  سػػواءعلػػى تزكيػػد كحػػدات اإلدارة العامػػة بػػالرأم كالمشػػورة فػػي الشػػؤكف الوظيفيػػة العامػػة، 

                                                                 
،بن منظور ٖمد بن  - 1  .41، ص.مرجع سابب، لساف العرب مكـر
 .14، ص 6442، بريكت، 12، دار العلم للمبليني، طبعة معجم لغوم عصرممسعود، الرائد،  ج اف - 2
، الطبعػػة االكذل، دار الكتػػب العلميػػة، ستشػػارة فػػي تػػدبير اإلمػػارةالسياسػػة أك االأيب بكػػر ٖمػػد اّسػػن آػػرادم اّضػػرمي،  - 3

 .26، ص 2111لبناف، 
ػػة ابػػراىيم علػػي ال لسػػي، مراجعػػة كتقػػدصل د.  ،مارشػػاؿ ادكارد د١ػػوؾ، كجبلديػػز اكجػػدف ديػػوؾ، كلػػويس.  ػػوين  -4 توفيػػب  ٖمػػدتٌر

 .621- 621، ص 6412ىرة، ف اير ، مؤسسة اّليب كشركاه للنشر كالتوزيع، القا ،االدارة العامة رمزم،
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القانونيػػة أك الفنيػػة، الهيئػػات االستشػػارية ىػػي ىيئػػات متخصصػػة تتكػػوف مػػن فنيػػين ذكم خبػػرة كاسػػعة، 
حرفية، أكنقابػات  يميلوف أطراؼ معينة من سلطات كمؤسسات عامة أك خاصة، أك تنظيمات مهنية أك

ضػػػػمانا لمبػػػػدأ تمييػػػػل المصػػػػالط. حيػػػػث تكػػػػوف مجػػػػاال أك فضػػػػاء للحػػػػوار كالتشػػػػاكر كتبػػػػادؿ األفكػػػػار 
 .1" ناقشتهاكم

ب:نهػا إفصػاح جهػة مػن الضػب  االقتصػادم:  لسػلطات٘ا سبب ١كن القوؿ ب ف الوظيفة االستشػارية        
سلطات ضبط ذات الطابع االقتصادم أك المالي بعد المداكلة كالتصويت، عن رأيها االستشارم بنػاء 

فػردم يتعلػ  بقطاعهػا التػي  على طلب من السلطة اإلداريػة التقليديػة، قبػل استصػدار قػرار تنظيمػي أك
ا لهػػا أك لػػم  تخػتص بػػو، سػواء ألزمهػػا القػانوف بػػذلك الطلػب أك لػػم يلزمهػػا كسػواء كػػاف ىػذا الػػرأم مقيػدن

 .يكن كذلك

 ضبط االقتصادم:ال لسلطاتاالستشارم  خصائص العمل -ب

يفة االستشارية هبا الوظ يتاز اليتمن خبلؿ التعاري  السالفة ١كن استخبلص ٌلة من اْصائ           
ٔيئات الضب  االقتصادية ال ىتل  عن اْصائ  آتعارؼ عليها االستشارات اإلدارية نوجزىا يف العناصر 

 التالية:

تكفلهػا ىيئػة الضػب  االقتصػادم، فاْدمػة االستشػارية الػيت يقػدمها يتػاز  2االستشارة ىي خدمة مستقلة -
 بالتجريد كاستقبلليو بالرأم.

ات الضب  االقتصادم ىي خدمة ذات طبيعة استشارية فحسب، فموضػوع االستشػارة الػيت استشارة ىيئ -
يبدكف رأيهم فيها تنحصػر مسػئوليتهم يف نوعيػة كنزاىػة استشػارام، كيتحمػل اإلدارة العامػة ٌيػع آسػئوليات 

 اليت نت  عن تبين االستشارات

تضػمن تقػدصل معلومػات فنيػة كمهػارات  االستشارة آقدمة من قبل ىيئات الضب  االقتصػادم ىػي خدمػة -
تتعلػػػب بطبيعػػػة ٕػػػاؿ القطػػػاعي الػػػيت ىػػػت  بػػػو كػػػل ىيئػػػة، فهيئػػػة الضػػػب  اْاصػػػة بالقطػػػاع السػػػمعي البصػػػرم 

 أعضاءىا االستشارية تتكوف من ٗتصني يف املاؿ.

ضبط االقتصادم ليس بحكم تخصصها فحسػب، بػل لتسػهيل عمػل الالغرض من استشارة ىيئات  -
 ها بكل فعالية.تقرارا اتخاذة العامة في أداء مهامها في مهمة اإلدار 

                                                                 
 .44، ص مرجع ساب ، بعلي ٖمد الصغري -1
 ،6432، دار الشػركؽ للنشػر كالتوزيػع كالطباعػة، الطبعػة السػابعة، الريػاض، ، أصوؿ التنظيم كاألسػاليبعصفور ٖمد شػاكر -2
 .31ص
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 ضبط االقتصادمال سلطاتمانيا: أىمية استشارة 

كلو أردنا وليل أٝيػة استشػارة سػلطة التنفيذيػة ٔيئػة ضػب  االقتصػادم لوجػدنا أهنػا وقػب فوائػد كثػرية،       
 ١كن حصر بعضها يف النواحي األتية:

 ناحية الواقعية:المن  -أ

تعد أيئات االستشارية من مقتضيات كجود اإلدارة اّديثة كوف ىذه أيئات تضمن فعالية النشاط          
 .1اإلدارم، كتفتح الباب أماـ اِماعة يف اىاذ القرارات، كيعد ىذا أُى صور تطبيب النظاـ الد١قراطي

 ناحية العملية: المن  -ب

 العمػػػلكأف  خاصػػػةبػػػينراء أىػػػل اْػػػ ة كأصػػػحاب آعرفػػػة الفنيػػػة، تسػػػاعد االستشػػػارة علػػػى االسػػػتعانة        
االستشارم يف جوىره يتمحور حػوؿ ٌػع اّقػائب، كالتخطػي ، كالتنظػيم، كنشػر ّقػائب، كترتيػب البيانػات، 

ب عمػاؿ التسػجيل  اػتمككضعها يف الصيغة آبلئمة لئلفادة منها، كىي من أكذل كاجبات أجهزة آشورة الػيت 
 . 2 شا صورىاكاإلحصاء يف

إف ىيئات الضب  االقتصادم تعد ىيئات استشارية إدارية، أدؼ من إنشػاءىا ناحية القانونية: المن  -ج
إضػػافة اذل الوظػػائ  األخػػرل القيػػاـ علػػى معاكنػػة أيئػػات التنفيذيػػة الرئيسػػية. فهػػي شػػبيهة بأيئػػات الفنيػػة يف 

ألساسػػية تتمثػػل يف اإلعػػداد كالتحضػػري كالبحػػا، مث ىػػذا اِانػػب، غػػري أهنػػا ىتلػػ  عنهػػا يف كػػوف مهمتهػػا ا
تقدصل النصح للجهاز التنفيذم آالػ  ّػب اىػاذ القػرار، كال ٟػب ٔػا اىػاذ قػرارات خػارج نطػاؽ اختصاصػها 

 .3على خبلؼ أيئات الفنية
 الضبط االقتصادم لسلطاتركاف العمل االستشارم أماليا: 

خبلص اف العمل االستشارم ٔيئات الضػب  االقتصػادم كآػارل ىػو من التعاري  السالفة ١كن است        
الوظيفة االستشارية ووم على ٌلة مػن األركػاف فمشاركة أيئات التنفيذية يف ٕاؿ كضع القواعد القانونية، 

تمحػور باألسػاس تك  ،أٝيتها  سب ٗتلفةكما أهنا تتخذ ب شكاؿ   االستشارية،ٞب توفرىا لسبلمة العملية 

                                                                 
 .611سابب، ص ال رجعآ، اآلليات القانونية لضبط النشاط االقتصادم في الجزائرمنصور داكد،  -1
 .31ص ،6434 اِزائر، الوطنية، الكتاب مؤسسة ،الهيئات االستشارية في االدارة الجزائرية أٍد،بوضياؼ  -2
 611، ص 2111. القاىرة: دار الفكر العريب، 2، ط الوجيز في اإلدارة العامة ٖمد،الطماكم سليماف  -3
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ضػػػب  االقتصػػػادم(  ىيئػػػةوجػػود سػػػلطة عامػػػة صػػػاحبة طلػػب استشػػػارة  ىيئػػػة التنفيذيػػػة(، كجهػػة مستشػػػارة  ب
 كموضوع االستشارة نوجز ىذه العناصر فيما يلي:

 : صاحب االستشارة -أ

 كاىػػػاذكنعػػػين هبػػػا اإلدارة أك السػػػلطة التنفيذيػػػة أك آسػػػؤكلني الػػػذين يشػػػغلوف كظيفػػػة رسػػػم السياسػػػات        
القدرة علػى رؤيػة أنشػطة كأعمػاؿ اإلدارة بشػكل عػاـ، فالسػلطة التنفيذيػة ىػي آسػؤكلة عػن وقيػب القرارات ك 

لبلستشارة تؤدم  التجاءىا عندالنتائ  كاألىداؼ النهائية لئلدارة بكفاءة كفعالية من عدمها، فاإلدارة العامة 
جهػػة آستشػػارة(. كانتهػػاء   أخػػرلاذل خلػػب سلسػػة مػػن ااثػػار بػػدأ بالتنسػػيب كترتيػػب العبلقػػات مػػع أطػػراؼ 

بضركرة إدخاؿ تعديبلت يف ارتباطات مالية كالتشريعية مع جهات االختصاص، فاإلدارة العامػة ٞػب عليهػا 
التصػػدم لبلستشػػارة كفػػب مػػا يتلكػػو مػػن صػػبلحيات ٓتابعػػة آثػػار االستشػػارة اذل أم موقػػع يتطلػػب الوصػػوؿ 

 .1اليو

 : موضوع االستشارة -ب

ل  الطلب أك الدعوة الػيت تقػـو بػو صػاحب االستشػارة ذات صػبلحية  سػلطة التنفيذيػة( كآراد بو ذ        
اذل جهة خارجية مستقلة  سػلطة ضػب  اقتصػادم( بغػرض معاِػة مشػكلة حادثػة أك إحػداث تغيػري كتطػوير 
يساعد صاحب االستشارة على وقيب أىدافو بكفاءة كفاعلية، ىنال  ضواب  وكم عملية التػدخل ٓعاِػة 

ضركرة كجود مشكلة أك موقػ  يسػتوجب التػدخل. اذل جانػب خلػو االستشػارة   ،2ضوع االستشارة منهامو 
آسػػػػاعدة.  مهمتػػػػو، فآستشػػػػار 3مػػػػن مبػػػػدأ اإللػػػػزاـ لكوهنػػػػا ٕػػػػرد توصػػػػيات كمقوحػػػػات غػػػػري ملزمػػػػة لطالبهػػػػا

 .اذل اف االستشارة ٞب اف يكوف عمبل ٖايدا بعيدا عن الضغوط كاألغراض اْاصة باإلضافة

يػػراد هبػػا أيئػػة أك الشػػخ  آعنيػػة بتقػػدصل آقوحػػات كالتوصػػيات كااراء كاّلػػوؿ   الجهػػة المستشػػارة:-ج
ػػػػب علػػػػى ىيئػػػػة  سػػػػلطة  االقتصػػػػادم( مقدمػػػػة  ضػػػػب للمشػػػػاكل الػػػػيت تواجػػػػو اإلدارة طالبػػػػة االستشػػػػارة، ٞك

 االستشارة يتعها السمات التالية:

                                                                 
، آػػؤير العػػريب الثػػاشل لبلستشػػارات كالتػػدريب، ريػػة فػػي الػػوطن العربػػيإشػػكاليات االستشػػارات اإلداالػػدكرم حسػػني ٖمػػد ،  -1

 .14، ص 2111أبريل  21-26الشارقة ف 

 
 
  .22، ٕلة اإلدارم، عماف، ص اإلدارة العليا كفاعلية العمل االستشارمعبوش أٍد الطيب ،  -2
ا لدم اىاذ قرارىا ، كىنا اإلدارة ملزمة بطلب الرأم فاالستشارة اليت يفرضها الن  دكف اف تكوف اإلدارة ملزمة بالتقيد هب - 3

 .612، ص المرجع الساب كلكنها غري مقيدة بو / بن خبمة ٖمد، 
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 : مجاؿ االستشارمالاختصاص الهيئة في  -16

يلـز القانوف على السلطة التنفيذية توجيو موضوع االستشارة اذل جهة آعنية باالختصاص كل حسػب       
 قطاعو.   

 : متع الهيئة بنوع من االستقالليةت -12

، منهػا صػريحقر آشرع اِزائرم لبعض سػلطات الضػب  يف املػاؿ االقتصػادم، باالسػتقبللية بشػكل أ       
مػػن القػػانوف العضػػوم رقػػم  11، سػػلطة ضػػب  السػػمعي البصػػرم نوجػػب آػػادة1الغػػازِنػػة ضػػب  الكهربػػاء ك 

، على خبلؼ بعض السلطات اإلداريػة آسػتقلة 2آتعلب باإلعبلـ 2162جانفي  62آؤرخ يف  62-11
 .3األخرل اليت دل يضي  عليها آشرع طابع االستقبللية صراحة، كمجلس النقد كالقرض

 ط المستشارة: خبرة أعضاء ىيئة ضب -31

ووز ىيئات ضػب  االقتصػادم  كػم ىصصػها القطػاعي ٓػا يتلكػو مػن خػ ة عاليػة يف ٕأػا، بسػبب       
 مػػؤىبلتتشػػكيلتها الػػيت تضػػم أشخاصػػا متخصصػػني حسػػب القطػػاع الػػذم تشػػرؼ عليػػو، كالػػذين ١لكػػوف 

ٓاليػػة. كػػذا كجػػود شخصػػّيات مػػن علميػػة سػػواء يف ٕػػاؿ آعلوماتيػػة أك االتصػػاالت أك املػػاالت االقتصػػادية كا
وفني كغريىم. ىذا التنوع يف التشكيلة منح ىذه أيئات القدرة على  ذكم اْ ات كالتجارب من مهنيني ٖك
ػح ٔػؤالء بػالتحكم يف آعلومػة كمنػو إصػدار قواعػد  التحكم يف تل  القطاعات كالتطورات اليت تشهدىا، ُك

حػددىا آشػرع بتسػعة أعضػاء مػثبل اء سلطة ضب  السمعي البصػرم ، ف عض4تقنية متبلئمة مع كاقع القطاع
تتشػكل سػلطة ضػبط السػمعي البصػرم مػن »كالػيت نصػت علػى اف  11-61من قانوف  12طبقا للمادة 

 ( أعضاء يعينوف بموجب مرسـو رئاسي على النحو التالي:31تسعة )

                                                                 
 .62، ص ، مرجع ساببالمتعل  بالكهرباء كتوزيع الغاز بواسطة القنوات 16-12من القانوف رقم  662انظر آادة  -1
ي البصػػػرم كىػػػي سػػػلطة مسػػػتقلة تتمتػػػع بالشخصػػػية المعنويػػػة سػػػلطة ضػػػبط السػػػمع تؤسػػػس: »حيػػػا نصػػػت علػػػى مػػػا يلػػػي -2

 .23، ص 2162 /12/ 61، صادرة 12، ع ج.ر ج، «الماليكاالستقالؿ 
آتعلػب بالنقػد  61 - 41آعػدؿ كآػتمم لقػانوف  16 - 16تعد استقبللية العضوية ألعضائو موضوع نقاش منذ صدكر أمػر  -3

ن قػػانوف النقػػد كالقػػرض الػػيت كانػػت تعػػني مػػدة نيابػػة للمحػػاف  كمسػػاعديو الثبلثػػة: مػػدة مػػ 22كالقػػرض: األمػػر يتعلػػب بإلغػػاء آػػادة 
ال١كػػن فيهػػا ِهػػة التعيػػني إقالػػة أم مػػنهم إال يف حالػػة العجػػز أك اْطػػ  الفػػادح، مػػادة كانػػت تضػػع ىػػؤالء يف مػػ من مػػن الكثػػري مػػن 

 .112، ص مرجع ساب بن لطرش م  ، الضغوطات كيشكل إلغائها مساسا كاضحا باستقبللية ٕلس النقد كالقرض/ 
، 63ٕلة العلـو االجتماعية، ع  دكر  الّتوصيات كاآلراء  في تفعيل تدّخالت الّسلطات اإلداريّة المستقّلة،خرشي أاـ،  -4

 .211، جامعة ٖمد ٓني دباغني سطي ، ص 2161جواف 
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 خمسة أعضاء من بينهم الرئيس، يختارىم رئيس الجمهورية. -

 غير برلمانيين يقترحهما رئيس مجلس األمة. عضواف -

 .«عضواف غير برلمانيين يقترحهما رئيس المجلس الشعبي الوطني.  -

مػػػن ذات القػػػانوف اف يػػػتم اختيػػػارىم بنػػػاء علػػػى كفػػػاءام  14كمػػػا اشػػػوطت آشػػػرع يف نػػػ  آػػػادة         
تسػعة  مػنالنقػد كالقػرض يتكػوف  كخ ام كاىتمامهم بالنشاط السمعي البصرم، نفػس اّػاؿ بالنسػبة مللػس

أعضاء ٘ثلني يف كبل مػن ٖػاف  بنػ  اِزائػر، ثبلثػة نػواب للمحػاف  كثبلثػة مػوظفني متخصصػني يف ٕػالني 
فمن ش ف التخص   ،كالنقديةشخصيتني ىتاراف  كم كفاءاما يف آسائل االقتصادية  ،كاالقتصادمآارل 

تػػ ثري علػػى األعضػػاء كتعطػػيهم نػػوع مػػن اّصػػانة ضػػد أم تبعيػػة  العلمػػي كاْػػ ة يف القطػػاع اف يضػػع سػػلطة ال
   .1كانت كتساىم يف وقيب مصداقية أيئة

  ضبط عند استشارتها:الحيادية سلطة  -11

 ىػػذهبػػالنظر إذل االسػػتقبللية الػػيت تتمتػػع هبػػا مثػػل  2يعتػػ  اّيػػاد مػػن ٘يػػزات السػػلطات اإلداريػػة آسػػتقلة      
، كىػػػو العامػػػل الػػػذم يسػػػمح بعػػػدـ االنسػػػياؽ كراء أىػػػواء كمزاجيػػػة طػػػاليب 3نفيذيػػػةالسػػػلطات هػػػاه السػػػلطة الت

ضػػب  االقتصػػادم( مشػػاكراا يف آوضػػوع  سػػلطاتاالستشػػارة  السػػلطة التنفيذيػػة( كتقػػدصل جهػػة آستشػػارة  
 بكل نزاىة كشفافية.

ٙػػد اف آشػػرع اِزائػػرم  كبػػالعودة اذل القواعػػد القانونيػػة آنظمػػة ٓختلػػ  ىيئػػات الضػػب  االقتصػػادية        
كرس نظاـ التنايف الوظيفي ألعضاء سلطة الضب  فيما يتعلب بالتعارض مع أم كظيفػة أخػرل، سػواء كانػت 

، كذلػػ  يف مػػنعهم مػػن ٘ارسػػة نشػػاطات أخػػرل 4عموميػػة أك خاصػػة، أك مػػع نشػػاط مهػػين أك عهػػدة انتخابيػػة
اسػتث  تقليػديا  الفرنسػيا العلمي، بينمػا آشػرع استثناء التدريس يف قطاع التعليم العارل كاإلشراؼ يف البح

                                                                 
، :  بين مقتضيات الضػبط كمحدكديػة الػنص 31-21سلطة ضبط السمعي البصرم في ظل القانوف رقم خرشي أاـ،  -1

 .13، جامعة ٖمد ٓني دباغني سطي ، ص 2161، جواف 22ٕلة العلـو االجتماعية، ع 
باعتبار السلطات اإلدارية آستقلة إدارة، يستدعي األمر امتثأػا ٓبػدأ اّيػاد كعػدـ التحيػز الػذم يعتػ  مبػدأ دسػتورم تلتػـز بػو  - 2

 اإلدارة
، آلتقػػى الػػوطين دكر مجلػػس المنافسػػة الجزائػػرم فػػي ضػػبط السػػوؽ كتوجيػػو سػػلوؾ األعػػواف االقتصػػاديين ؿ،جػػبلمسػػعد  -3

، ص 2161 مػارس 62ك61 يػوميقآة، اِزائر،  6411مام  3قانوف آنافسة بني ورير آبادرة كضب  السوؽ، جامعة  حوؿ
3 . 

4  - Zouaimia R., les autorités administratives indépendantes et la régulation 

économique en Algérie, éd. Houma, Alger, 2005, pp.99-102. 
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ا الوظائ  اِامعيػة كالوظػائ  آرتبطػة بال ٓػاف  ١كػن لؤلسػاتذة اِػامعيني كال ٓػانيني مػن  حيػاكظيفتني ٝك
 . 1٘ارسة مهامهم يف نفس الوقت مع مهامهم يف سلطة الضب 

آتعلػػب  1-61مػػن قػػانوف  113ك 162دتني كىػػو مػػا اقػػر بػػو آشػػرع اِزائػػرم مػػن خػػبلؿ نػػ  آػػا         
من ذات ، 264بالنشاط السمعي البصرم بالنسبة ألعضاء ىيئة الضب  السمعي البصرم، بل الزمت آادة 

القانوف أعضاءه اّياد حا بعد انتهاء مدة عهدام ٓدة سنتني، كل ذل  من اجػل مػنح ىيئػة الضػب  اكػ  
لنظػػػػاـ التنػػػػايف  66-11كالقػػػػرض دل يتعػػػػرض آشػػػػرع يف مػػػػواد األمػػػػر اسػػػػتقبللية، أمػػػػا بالنسػػػػبة مللػػػػس النقػػػػد 

، آتعلػب  ػاالت التنػػايف 2112آػؤرخ يف أكؿ مػارس  16-12الػوظيفي تاركػا لؤلمػر للقواعػد العامػة لؤلمػػر 
كثػػر شػػفافية ألعضػػاء أيئػػات الضػػب  أجػػل إعطػػاء أ، مػػن 5كااللتزامػػات اْاصػػة بػػبعض آناصػػب كالوظػػائ 

 آتعاملني االقتصاديني. ككذا السلطة التنفيذية صاحبة االستشارة. االقتصادم أماـ 

كظهرت أيئات االستشارية نظرا لتعقد آشاكل اإلدارية كلغلبة الطابع الفين ٔػا يف الوقػت اّاضػر، ٘ػا      
ا يػػػدفع بأيئػػػات التنفيذيػػػة إذل استشػػػارة مثػػػل ىػػػذه أيئػػػات هبػػػدؼ معرفػػػة اِوانػػػب الغامضػػػة يف موضػػػوع مػػػ

 أكعبلقتو نواضيع أخرل.

 ضبط االقتصادم المساىمة في كضع القواعد التنظيميةال إحصاء سلطاتالفرع الياني: 

تتوقػػػ  ٙاعػػػة كفعاليػػػة القػػػرار اإلدارم الػػػذم تصػػػدره السػػػلطة العامػػػة إذا سػػػبقتو ك صػػػل عػػػاـ يتوقػػػ        
لقػرار آتخػذ نوعػا مػن آصػػداقية استشػارة مػن قبػل ىيئػة أك جهػة تقنيػة ٗتصػة،  يػػا أف ىػذا األمػر يعطػي ل

كالقوة كالثقة، ٔذا ال ٙد ٕاال اليـو من ٕاالت تدخل الدكلة يف آيداف االقتصػادم إال كأعملػت فيػو نبػدأ 
االستشارة كطلب الػرأم، حيػا أف ىػذا العمػل أصػبح تقليػدا متعػارؼ عليػو، كيكػاد يتجػذر يف عمػب العمػل 

                                                                 
1  - GELARD Patrice, op. cit , p50. 

العضوية فػي سػلطة ضػبط السػمعي البصػرم مػع كػل عهػدة انتخابيػة ككػل كظيفػة عموميػة  تتنافى: »اليت نصت على ما يلػي -2
في حزب سياسي، ما عدا المهاـ المؤقتة في التعليم العالي كاإلشراؼ في البحث ككل نشاط مهني اك كل مسؤكلية تنفيذية 

 «العلمي
3
ال يمكن عضو سلطة ضبط السمعي البصػرم أف يمتلػك بصػفة مباشػرة أك غيػر مباشػرة مصػالط  »: يلياليت نصت على ما - 

 » ك لالتصاالتفي مؤسسة سمعية بصرية أك سينمائية أك في مؤسسة للنشر أك للصحافة أك لإلشهار أ

 .61، صمرجع سابب، المتعل  بالنشاط السمعي البصرم 31-21قانوف من  26انظر آادة  -4
يهدؼ ىذا األمػر إلػى تحديػد حػاالت التنػافي كااللتزامػات الخاصػة المتصػلة بػبعض المناصػب كالوظػائف »كنصت آادة االكذل:  -5

ارسونها ضمن الهيئات كاإلدارات العمومية ... ككذا على مسػتول سػلطات كيطب  على شاغلي منصب ت:طير أك كظيفة عليا للدكلة يم
 .11،ص السابب ذكره« التحكيمالضبط أك كل ىيئة عمومية أخرل مماملة تتولى مهاـ الضبط أك المراقبة أك 
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االىػداؼ الػيت انشػئت مػن اجلهػا سػلطات الضػب  مػن  ،1ب آشػورةاإلدارم اّديا الذم ال ٠لػو مػن طلػ
النصػػػوص كىػػػو مػػػا نلمسػػػو يف ، كػػػل حسػػػب قطاعػػػو  االقتصػػػادم اضػػػافة للوظيفػػػة الضػػػب  السػػػوؽ استشػػػاراا

 ك١كن حصر ىذه السلطات يف اايت:، القانونية آنش ة

 المجلس االستشارم للجنة الكهرباء كالغاز -أكالن 

 كاالسػتقبلؿ قانونية شخصية مستقلة ذات إدارية ىيئة CREG كالغاز الكهرباء ضب  ِنة تعت  كما        
 الوطنيػة السػوؽ كظيفػة بتنظيم تعتين اليت العامة السلطة من القريب امللس منها مزدكجة مهاـ ، يارس2آارل

  فتحػػو  كالغػػاز كهربػػاءال فقطػػاع ،3كالتنظيمػػات القػػوانني احػػواـ لرقابػػة العامػػة آهمػػة كأيضػػا كالغػػاز، للكهربػػاء
 ٖتكػرا كػاف بعػدما بالكهرباء كتوزيع الغػاز بواسػطة القنػواتآتعلب  16-12للمنافسة نناسبة ظهور قانوف 

 الػيت ،16-12 قػانوف مػن 666 آػادة ف نشئت ىيئػة ضػب  تػدعى ِنػة نوجػب سونلغاز، شركة طرؼ من
السػوؽ، كتعػد الوظيفػة االستشػارية مػن أىػم  اقتصػاد متطلبػات مع ليستجيب القطاع ىذا تسيري ٜ  أعادت

حيػا نصػت ىػذه  ذات القانوف، 621آادة  الوظائ  اليت أككلها آشرع مللس االستشارم آنش  نوجب
 .4«تؤسس لدل لجنة الضبط ىيئة استشارية تدعى المجلس االستشارم»آادة على ما يلي: 

ىيئة استشارية خاصة بلجنة ضب  الكهرباء كالغػاز يػدرل إف امللس االستشارم ىو ١كن القوؿ كعليو       
 ،5بػػػينراء يف نشػػػاطات اللجنػػػة كأىػػػداؼ كإسػػػواتيجيات السياسػػػة الطاقويػػػة يف قطػػػاع الكهربػػػاء كتوزيػػػع الغػػػاز

مميلػين ...» من 2/ؼ621بحسب المادة كتتكوف ٕلس االستشارم لضب  الكهرباء الغاز من تشكيلة 
كالعمػػاؿ(،  كالمسػػتهلكوف )المتعػػاملوفيػػة كمػػن جميػػع األطػػراؼ المعنيػػة ( عػػن الػػدكائر الوزاريػػة المعن1)

 االستشارم، المجلس أشغاؿ المديرة اللجنة ر.... تحضكينتدب كل طرؼ من يميلو.
 6.«التنظيم طري  عن كسيره االستشارم المجلس تشكيلة تحدد

                                                                 
 .214، ص مرجع ساب ج م ٖمد،  -1
 .62، السابب ذكره، ص واسطة القنواتيتعل  بالكهرباء كتوزيع الغاز ب 16-12من قانوف  662انظر آادة  - 2

3 - TERGA M, Le régime juridique de l'électricité et de la distribution publique de 

gaz, mémoire de magistère en droit administration et finances publiques, faculté de 

droit et des sciences administratives université D'Alger, 2001, P. 96. 

 .11، ص مرجع ساب : فتوس خدكجة، نقبل عن -
 .64 ص ذكره، السابب ،القنوات بواسطة الغاز كتوزيع بالكهرباء يتعل  16-12 قانوف - 4
 .111 ص ،مرجع ساب  ج م ٖمد، - 5
 .21 ص ذكره، السابب ،القنوات بواسطة الغاز كتوزيع المتعل  بالكهرباء 16-12قانوف  - 6
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كآتعلقػػػػة  111-11كبعػػػػد طػػػػوؿ انتظػػػػار شػػػػكلت امللػػػػس االستشػػػػارم بعػػػػد صػػػػدكر مرسػػػػـو تنفيػػػػذم      
( منػػو حػػددت 12بتشػػكيلة امللػػس االستشػػارم للجنػػة الضػػب  الكهربػػاء كالغػػاز كسػػريه، ففػػي آػػادة الثانيػػة  

الػػوزير آكلػػ   عػنعضػػو، يػتم تعيػػنهم نوجػب مقػػرر  12٘ثلػي ٗتلػػ  اِهػات الوزاريػػة كاالطػراؼ آعنيػػة بػػ 
  اقواح من آؤسسات ك/أك االطراؼ( سنوات قابلة للتجديد بناءان على 11بالطاقة ٓدة ثبلث  

، بينمػػا رئػػيس رئاسػػة امللػػس االستشػػارم كيسػػاعده نائػػب 1التػػابعني ٔػػا، يضػػاؼ إلػػيهم اعضػػاء اللجنػػة آػػديرة
 .2الرئيس اللذاف يتم تعينهم نوجب مقرر من كزير آكل  بالطاقة

 ملزمػػػةفهػػػي  ار مهامهػػػايف إطػػػ ضػػػب  الكهربػػػاء كالغػػػازفآشػػػرع حػػػدد االختصػػػاص االستشػػػارم للجنػػػة      
  .3بالتشاكر مع ٕلس آنافسة يف كل النزاعات ذات الصلة بقواعد آنافسة

 كاسػػػواتيجيات كأىػػػداؼٕلسػػػها االستشػػػارم اإلدالء بػػػينراء حػػػوؿ نشػػػاطات اللجنػػػة آػػػديرة كمػػػا الػػػـز       
، بنػػاء علػػى تني يف السػػنةمػػر فػػامللس االستشػػارم ٞتمػػع ، 4الغػػاز توزيػػعك السياسػػة الطاقويػػة يف قطػػاع الكهربػػاء 

رئػيس اللجنػة آػديرة  علػى طلػب ان بنػاء رأل ضركرة يف ذل  الصػاحل ِنػة الضػب  أك استدعاء من رئيسو، ما
 .5من ثلا أعضاء امللس االستشارم على األقلبطلب أك  ،للجنة الضب  اليت وضر أشغالو

مػػػداكالت  كتصػػػح ،6فيػػػده يف أشػػػغالوبػػػ م خػػػ ة أك دراسػػػة ت االسػػػتعانةللمجلػػػس االستشػػػارم ١كػػػن ك       
ٞتمػع امللػس بقػوة  حػاؿ عػدـ اكتمػاؿ النصػاب كيفامللػس  ضػور األغلبيػة البسػيطة ألعضػائو علػى األقػل، 

حينئػػذ مداكالتػػو مهمػػا يكػػن عػػدد  كتصػػح( أيػػاـ مػػن التػػاري  األصػػلي احملػدد االجتمػػاع، 3القػانوف بعػػد ثانيػػة  
 .7األعضاء اّاضرين

امللس بإٌػاع أعضػائو، تسػجل ٗتلػ  النقػاط  كتوصيات آراءعلى لس االستشارم عضاء املأيصادؽ      
يػػتم نشػػر آراء امللػػس االستشػػارم يف نفػػس الػػدعائم االعػػبلـ الػػيت اف علػػى  كالتوصػػيات،آعػػ  عنهػػا يف ااراء 

                                                                 
المحػدد ، 2111نػوفم  21آوافػب لػػ  6122ذم القعػدة  11آػؤرخ يف  111-11مػن مرسػـو تنفيػذم  12انظر آادة  - 1

، ص ص 24/66/2111، الصادر يف 21، ج.ر ج، ع لتشكيلة المجلس االستشارم للجنة ضبط الكهرباء كالغاز كسيره
11-16. 

 .16، السابب ذكره، ص 11آادة  - 2
 .63السابب ذكره، ص  ،16 -12 رقم القانوف نم 1ؼ/661 آادة - 3
 .21السابب ذكره، ص  ،16-12 رقم ، القانوف1/ؼ621آادة  - 4
 11 ص ذكره، السابب ،111-11 مرسـو ، من11آادة  - 5
 آرجع نفسو.، 11آادة  - 6
 ، آرجع نفسو.12آادة  - 7
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 وقع االلكػوكشلكيف ىذا الش ف يتم نشر تقرير كاعمأا يف م1تنشر فيها مقررات اللجنة آديرة كللجنة الضب 
 .2لجنة ضب  الكهرباء كالغازاْاص ب

 سلطة ضبط السمعي البصرم -مانيان 

 مػػػػنبعػػػػد فػػػػوة مػػػػن احتكػػػػار اْدمػػػػة العموميػػػػة آتعلقػػػػة بقطػػػػاع السػػػػمعي البصػػػػرم، كبعػػػػد سلسػػػػلة         
، 3عامػةاإلصبلحات اليت بادراا السلطة جراء التطورات اّاصلة علػى مسػتول اإلقليمػي يف ٕػاؿ اّريػات ال

العامػة اذل فػتح  السلطةكالتقدـ التكنولوجي الذم عرفو قطاع السمعي البصرم على مستول العآي، بادرت 
 سػلطة ايػن   احػداث أكؿ  6441، يف اّقيقػة تعػود بػوادر اذل سػنة 4املاؿ للقطػاع اْػاص االسػتثمار فيػو

بػو نظػرا للظػركؼ السياسػية الػيت مػرت  ، كاكقػ  العمػل5آتعلػب بػاإلعبلـ  12-41قانوف  يف مستقلة إدارية
الػذم اعػوؼ  بػاإلعبلـ آتعلػب 11 - 62 رقػم العضػوم ، ليحػل مكانػو  القػانوف6هبا اِزائر يف تلػ  الفػوة

 .8آكفوؿ دستوريا 7اإلعبلـ نشاط ٘ارسة حرية نبدأ

تتمتػػػػع  مسػػػػتقلةكىػػػػي سػػػػلطة  منػػػػو، 11آػػػػادة نوجػػػػب  سػػػػلطة ضػػػػب  السػػػػمعي البصػػػػرم ليػػػػتم إنشػػػػاء      
 بالنشػػػاط يتعلػػػب 11 - 61 رقػػػم قػػػانوف أصػػػدر كبعػػػد سػػػنتني مث. 9 بالشخصػػػية آعنويػػػة كاالسػػػتقبلؿ آػػػارل

حدد مهاـ سلطة السمعي البصرم كلعػل أبرزىػا اختصاصػها االستشػارم الػيت اقرىػا  الذم البصرم، السمعي
 ، كحصرىا يف آواضيع التالية: 10منو 11ٔا آشرع يف آادة 

                                                                 
 ، آرجع نفسو.13آادة  - 1

2 - web site: https://www.creg.dz/index.php/arabic/ date12/02/2018, 10h30. 
 .11، ص مرجع ساب يا ٌيلة،  - 3

4
 ضػبط سػلطة قرارات على القضائية اإلدارم )الرقابة القاضي على االقتصادية العولمة ت:ميركبلش خلود، بوكماش ٖمد،  - 

 675ص، 0902، جواف 90، ع 90ٕلد الوادم، ، ٕلة العلـو القانونية كالسياسية، جامعة (-أنموذجا– صرمالب السمعي

Voir : Dumont Clémence, LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL, UNE 

AUTORITÉ DE RÉGULATION INDÉPENDANTE, op.cit, p 06. 
 (.ملغی  ب ذكرهالساب ،باإلعالـ يتعل  ،12 - 41 رقم قانوف - 5
 .11، ص مرجع ساب ياٌيلة،  - 6
 .22السابب ذكره، ص  ،باإلعالـ يتعل  11 - 62 رقم عضوم قانوف من 2 آادة - 7
حريػػة الصػػحافة المكتوبػػة كالسػػمعية البصػػرية كعلػػى الشػػبكات «بػػ ف:  2161تعػػديل الدسػػتورم  مػػن 11آػػادة نصػػت  - 8

 الغيػر بكرامػة للمسػاس الحريػة ىػذه اسػتعماؿ يمكػن   ال القبليػة. الرقابػة أشػكاؿ نمػ شػكل   اإلعالمية مضػمونة كال تُقيػد بػ:م
 .62-66 ، السابب ذكره، ص صالمتضمن تعديل الدستورم 16-61قانوف رقم / انظر «.. .  . كحقوقهم كحرياتهم

 .23السابب ذكره، ص  ،باإلعالـ المتعل  11 - 62 رقم عضوم قانوف - 9
 .61السابب ذكره، ص  ،البصرم السمعي بالنشاط المتعل  11 - 61 رقم قانوف - 10

https://www.creg.dz/index.php/arabic/
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 البصرم؛ السمعي النشاط لتنمية الوطنية االسواتيجية يف أراء تبدم -
 البصرم؛ السمعي بالنشاط يتعلب تنظيمي أك تشريعي ن  مشركع كل يف رأيها تبدم -
 البصرية؛ السمعية األنشطة ٕاؿ يف آنافسة ترقية أجل من توصيات تقدـ -
 البا خدمات حوؿ الدكلية آفاكضات يف اِزائر موق  وديد يف الوطنية، االستشارات إطار يف تشارؾ -

 الوددات؛ ٓنح العامة بالقواعد خاصة آتعلقة كالتلفزيوشل اإلذاعي
 املاؿ؛ نفس يف تنش  اليت األجنبية، أك الوطنية أيئات أك السلطات مع تتعاكف -
 آمنوحػػة زمػػاتاّ يف الراديويػػة، الػػوددات اسػػتخداـ أتػػاكات وديػػد حػػوؿ اقواحػػات تقػػدـ أك أراء تبػػدم -

 اإلذاعي؛ البا ْدمة
 .البصرم السمعي النشاط نمارسة يتعلب نزاع كل يف قضائية، جهة أية من بطلب رأيها تبدم -

 مجلس المنافسة  -ماليان 

 علػػى صػػراحة لػػو اعػػوؼ آنافسػػة ٓراقبػػة الصػػبلحية كامػػل أعطاىػػا سػػلطة إداريػػة مسػػتقلة أكجػػد آشػػرع       
 مػػا علػػى نصػػت الػػيت 21 مادتػػو نػػ  يف بآنافسػػة آتعلػػب 11-11 رقػػم األمػػر نوجػػب إداريػػة ىيئػػة اعتبػػاره
تنشػػػ: سػػػلطة إداريػػػة مسػػػتقلة تػػػدعي فػػػي صػػػلب الػػػنص  مجلػػػس المنافسػػػة  تتمتػػػع بالشخصػػػية »يلػػػي: 

 القانونية كاالستقالؿ المالي، توضع لدل الوزير المكلف بالتجارة.

 .1«يكوف مقر مجلس المنافسة في مدينة الجزائر
كااليػػػات مػػػن بينهػػػا الوظيفػػػة االستشػػػارية  الوسػػػائل آنافسػػػة نختلػػػ  ٕلػػػس ف آشػػػرع زكدكمػػػا أ      

يستشار كيبدم رأيو يف  مجلس آنافسةف( من ذات القانوف، 11ك   2(11آنظمة نقتضى آادتني  
  3كل مس لة ترتب  بآنافسة

                                                                 
 السابب ذكره، المتعل  بالمنافسة 62-13قانوف رقم  - 1
يبدم مجلس المنافسة رأيو في كػل مسػ:لة تػرتبط بالمنافسػة إذا طلبػت الحكومػة منػو ذلػك، كيبػدم  : »11تن  آادة  - 2

 كل اقتراح في مجاالت المنافسة.
أيضػػػا فػػػي المواضػػػيع نفسػػػها الجماعػػػات المحليػػػة كالهيئػػػات االقتصػػػادية كالماليػػػة كالمؤسسػػػات  كيمكػػػن أف تستشػػػيره     

 .11السابب ذكره، ص آتعلب بآنافسة، 11-11االمر رقم ، .«كالجمعيات المهنية كالنقابية ككذا جمعيات المستهلكين
فسػػة الفرنسػػي اذ أنػػو ملػػـز بتقػػدصل آراءه حػػوؿ كػػل مسػػ لة يتمتػػع ٕلػػس آنافسػػة يف اِزائػػر بػػنفس آهػػاـ آلقػػاة علػػى ٕلػػس آنا - 3

مػن التقنػني التجػارم الفرنسػي يعتػ   112مرتبطة بآنافسة ما طلبت منو اّكومة أك آعوفني أك آسػتهلكني تطبيقػا لػن  آػادة 
السػلع كاْػدمات، كنػا وققػو مػن خفػض  آستهل  آعين بالدرجة األكذل بالعملية التنافسية نا توفر لو من االختيار اّر بػني عػدد

ي عبد اهلل،  نناسبة  ألقيت، آداخلة اختصاصات مجلس المنافسة الجزائرملؤلسعار تساعده على رفع قدراتو الشرائية. / لعٞو
 .21، ص 2161افريل -1-1اِزائر، يومي  قآة،مام  13ملتقى حرية آنافسة يف التشريع اِزائرم، جامعة 
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ة كآاليػػػة كاِمعيػػػات آهنيػػػة كالنقابيػػػة ككػػػذل  اِماعػػػات احملليػػػة كأيئػػػات االقتصػػػادي ،1اّكومػػػةلكػػػل مػػػن 
ػػب  تتصػػل بآنافسػػة فيمػػا يتعلػػب  الػػيتطلػػب االستشػػارة لديػػو يف آواضػػيع ٔػػم ٌعيػػات ٍايػػة آسػػتهلكني ٟك

 .بآصاحل اليت كلفت  مايتها
 يعػدؿ 11-61 قػانوف من2(1( ك  1  آادتني ن  من انطبلقا كيقدـ امللس استشارات اختيارية        

 وديػد مسػ لة يف كذلػ  كجوبيا يستشار آنافسة ٕلس يعد دل بآنافسة كآتعلب 11-11 رقم األمر كيتمم
١كن ك  ،3آعنية األخرل القطاعات مثل مثلو باقواحو التقدـ فق  بإمكانو بل األسعار كوديد الربح ىواما

النصػػػػوص ك مشػػػاريع النصػػػػوص التشػػػػريعية  أف تستشػػػري ٕلػػػػس آنافسػػػػة حػػػػوؿللسػػػلطة التنفيذيػػػػة كالتشػػػػريعية ك 
 فػػي المنافسػػة مجلػػس يستشػػار »آعدلػػة مػن ذات األمػػر:  11بػػن  آػػادة  التنظيميػة الػػيت تػػرتب  بآنافسػػة

 :السيما ش:نها من تدابير يدرج أك بالمنافسة صلة لو تشريعي كتنظيمي نص مشركع كل
 الكم، ناحية من قيود إلى ما، سوؽ دخوؿ أك ما، نشاط أك ما مهنة ممارسة إخضاع -
 النشاطات، أك المناط  بعض في حصرية رسـو كضع -
 كالخدمات، كالتوزيع اإلنتاج نشاطات لممارسة خاصة شركط فرض -
 4.«البيع شركط ميداف في موحدة ممارسات تحديد -

                                                                 
 العبلقػة ذات كالتنظيميػة القانونيػة النصػوص مشػاريع وضػري ٠ػ  فيمػا التنفيذيػة السػلطة االستشارية لدل صبلحيات كسعت - 1

 االختصػػػاص يف آسػػػاٝة صػػػبلحية امللػػػس ٠ػػػوؿ كمػػػا بآنافسػػػة، آتعلػػػب ،62-13 القػػػانوف بػػػو جػػػاء مػػػا كىػػػذا آنافسػػػة، نجػػػاؿ
 أعمػػاؿ، قػػانوف ىصػػ  اْػػاص، القػػانوف يف ماجسػػتري مػػذكرة ،لمنافسػػةا مجلػػس فػػي االختصػػاص إٔػػاـ، / بػػوحبليس التنظيمػػي،
 .14- 13صص  ،2111/2111 اِامعية، السنة منتورم، قسنطينة جامعة

، يمكن أف تحدد ىوامش كأسعار السلع كالخدمات أك األصناؼ المتجانسة من السلع ….»آعدلة:  11تن  آادة  - 2
 ها عن طري  التنظيم.كالخدمات أك تسقيفها أك التصدي  علي

تتخػػذ تػػدابير تحديػػد ىػػوامش الػػربط كأسػػعار السػػلع كالخػػدمات أك تسػػقيفها أك التصػػدي  عليهػػا علػػى أسػػاس اقتراحػػات      
 القطاعات المعنية كذلك لألسباب الرئيسية اآلتية:

ة اضػطراب محسػوس تيبيت استقرار مستويات أسعار السلع كالخدمات الضركرية، أك ذات االستهالؾ الواسع، في حالػ -
 للسوؽ،

 مكافحة المضاربة بجميع أشكالها كالحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك. -
كما يمكن اتخاذ تدابير مؤقتة لتحديد ىوامش الربط كأسعار السلع كالخدمات أك تسقيفها، حسب األشػكاؿ نفسػها،       

يػر للسػوؽ أك كارمػة أك صػعوبات مزمنػة فػي التمػوين في حالة ارتفاعهػا المفػرط كغيػر المبػرر، ال سػيما بسػبب اضػطراب خط
آعػػدؿ كآػػتم  11-61قػػانوف ، » داخػػل قطػػاع نشػػاط معػػين أك فػػي منطقػػة جغرافيػػة معينػػة أك فػػي حػػاالت االحتكػػار الطبيعيػػة

 .66، السابب ذكره، صالمتعل  بالمنافسة 11-11االمر 
 613، ص مرجع ساب داكد منصور،  - 3
 .61ص السابب ذكره،، كالمتعل  بالمنافسة، 62-13رقم  ، من قانوف64آادة   - 4
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 لغػػى(آ  11-41األمػػر  إطػػاريف  1حػػوؿ النصػػوص القانونيػػة كانػػت ملزمػػة االستشػػارةف إ كلئلشػػارة        
يستشار مجلس المنافسة كجوبا حوؿ كػل مشػركع نػص تنظيمػي لػو »: تن منو  21كانت آادة حيا  

"كجوبػا" مػن نػ  آػادة اّارل، حيا   حذؼ عبارة  11-11، كىذا خبلؼ األمر 2«ارتباط بالمنافسة
 نفان. آشار إليها آ 11

  

 مجلس النقد كالقرض:  -رابعان 

 كالػػيت كآصػػريف آػػارل القطػػاع بتنظػػيم تتكفػػل مسػػتقلة ضػػب  سػػلطة بإنشػػاء ريفآصػػ القطػػاع تعػػزز كقػػد       
كالقػرض الػذم حػل مكانػو  النقد آتعلب 61-41 رقم القانوف لصدكر كالقرض، كاف النقد ٕلس يف تتمثل
كمػػنح آشػػرع للمجلػػس إضػػافة  ،3السػػوؽ ٓنطػػب تبعػػان  آصػػريف القطػػاع وريػػر يف البػػالل األثػػر ،66-11االمػػر 

الختصػاص كضػع القواعػد القانونيػة يف املػاؿ آصػريف كآػػارل اختصػاص االستشػارم كفقػا لفقػرة األخػرية مػػن ا
 اذا طلب منو من قبل الوزير آكل  بآالية، كاّكومة ملزمة أيضا باستشاراا  12آادة 
  .4النقدم الوضع على تنعكس أف ١كن مسائل أك أك القرض بالنقد تتعلب مسائل يف تداكلت كلما

 لجنة عمليات البورصة كتقييمها -خامسان 

للجنػة تنظػيم عمليػات البورصػة كمراقبتهػا، الػيت أنشػئت  يف اِزائػر 5أككلت مهمة ضػب  السػوؽ آاليػة       
تنظػيم  11-11أعػاد القػانوف رقػم ك  آتعلػب بقػيم البورصػة آنقولػة، 61-41نوجب آرسـو التشريعي رقػم 

                                                                 
1
 .12ص، مرجع ساب ُري،  َايليةبن  - 

2
 .61آتعلب بآنافسة  آلغى(، السابب ذكره، ص  11-41األمر  - 
 ، رسالة دكتوراهمسؤكلية البنك المركزم في مواجهة االخطار المصرفية في ظل القانوف الجزائرمآيت كازك زاينة،  - 3

 .11، ص 2162سبتم   21ىص  القانوف، جامعة مولود معمرم تيزم كزك، اِزائر، 
 من طلب على بناء بالمالية المكلف الوزير إلى المجلس .... يستمع»الفقرة االخرية على ما يلي:  12نصت آادة  - 4

 تنعكس أف يمكن مسائل أك رضأك الق بالنقد تتعل  مسائل في تداكلت كلما المجلس كتستشير الحكومة. األخير ىذا
 .66، آتعلب بالنقد كالقرض، السابب ذكره، ص 66-11/ االمر  «النقدم. الوضع على

 أكقػات يف ككػذا ٖػدد مكػاف يف تنعقػد منظمػة سػوؽ ىي» ب هنا:١كن اعطاء تعري  بورصة القيم آنقولة يف التشريع اِزائرم  - 5
 يف كآتمثلة ٔا تابعة أجهزة كرقابة كإدارة إشراؼ كوت معتمدين كسطاء طريب عن قولة،آن القيم كبيع شراء أجل من كذل  دكرية
 آركػػزم علػػى كآػػؤين آنقولػػة القػػيم بورصػػة تسػػيري شػػركة .COSOB كمراقبتهػػا البورصػػة عمليػػات تنظػػيم ِنػػة يف اِزائػػرم التشػػريع
 .11، ص مرجع ساب / بن عزكز فتيحة،  «السندات
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، 1منػو 21يف آػادة  مسػتقلة ضػب تنظػيم عمليػات البورصػة كمراقبتهػا كاعتبارىػا سػلطة السوؽ تكيي  اِنػة 
آشػػرع اِزائػػرم ٔػػا  اعػػواؼ صػػبلحية سػػن القاعػػدة القانونيػػة كتنظػػيم السػػوؽ بقواعػػد مهنيػػة،اضػػافة اذل ٔػػا 
 صبلحيات استشارية.ب

نصػوص تشػريعية كتنظيميػة ىػ   للحكومة مقوحاتفلجنة عمليات البورصة كتقييمها ١كنها تقدصل        
إعبلـ حاملي القػيم آنقولػة كاِمهػور، كتنظػيم بورصػة القػيم آنقولػة كسػريىا كالوضػعية القانونيػة للوسػطاء يف 

.عمليات البورصةٗتل  
2  

 آنقولػة القػيم بورصػة تسػيري بشركة األمر تعلب كلما كىذا الرأم اعطى آشرع أيضا للجنة سلطة إبداء      
 آوافقػة للشػركة الرئيسػيني كآسػريين العػاـ آػدير تعيػني ككذا كتعديبلتو، األساسي القانوف كضع ٠ضع حيا
 يجػب»: مكػرر 64كمراقبتها كفقا للمادة  البورصة عمليات تنظيم ِنة رأم أخذ بعد بآالية آكل  الوزير
 لشػػركة الرئيسػػيين كالمسػػيرين العػػاـ المػػدير تعيػػين ككػػذا كتعديالتػػو، األساسػػي القػػانوف كضػػع يخضػػع أف

 عمليػات تنظػيم لجنػة رأم أخػذ بعػد بالمالية، المكلف الوزير موافقة إلى المنقولة، القيم بورصة تسيير
.    .«....كمراقبتها البورصة

3   

 سلطة ضبط مستقلة للبريد كاالتصاالت االلكتركنية:  -سادسان 
ككانػت حكػران علػى  اإلداريػة كاالقتصػاد يف أم دكلػة،يشكل قطاع ال يد كآواصبلت عصػب اّيػاة          
يف إطار ووالت الدكلػة   توجيػو جانػب مػن القطػاع االتصػاالت السػلكية كالبلسػلكية سػابقا  ، لكن4الدكلة

 كآواصػبلت ال يػد بقطػاع آكلفػة الػوزارة امتيػازات مػن االتصاالت االلكوكنية حاليػا يف اِزائػر بنقػل جانػب
  أنشت نقتضػى  سلطة ضب  مستقلة لل يد كاالتصاالت االلكوكنية اليتتدعى ،5ة مستقلةاداري سلطة إذل

 عليها كأضفى ،6كاالتصاالت االلكوكنية بال يد آتعلقة للقواعد احملدد 11-63 رقم من القانوف 66آادة 

                                                                 
 المعنويػة بالشخصػية تتمتػع كمراقبتهػا، البورصػة عمليػات لتنظػيم مسػتقلة ضػبط سػلطة تؤسس»آعدلة:  21نصت آاد  - 1

كالمتعلػ  ببورصػة القػيم  61-41آعػدؿ كآػتمم للمرسػـو التشػريعي رقػم  11-11من قانوف  62/آادة » المالي كاالستقالؿ
 .21، السابب ذكره، صالمنقولة

 .12، السابب ذكره، ص المتعل  ببورصة القيم المنقولة 61-41 من مرسـو تشريعي 11آادة  - 2
 المتعلػ ك 6441 يوليػو 21 آوافػب 61-41 رقػم التشػريعي آرسػـو كيػتمم يعػدؿ ،2111 ف ايػر 62 آوافػب 11-11 رقػم قػانوف من 4 آادة - 3

 .22 ص ،السابب ذكره ،كالمتمم المعدؿ المنقولة القيم ببورصة
4 - Wael el Zein, les aspects juridiques de la libéralisation des télécommunications. 

(Étude comparée), L.G.D.L et édition Alpha, Paris, 2012, p 35. 
 .12، ص مرجع ساب قورارم ٕدكب،  - 5
 . 14ص ه،السابب ذكر دد القواعد العامة آتعلقة بال يد كاالتصاالت االلكوكنية، احمل 11-63قانوف  - 6
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 كمشػػركعة عليػػةف منافسػػة كجػػود علػػى السػػهر إطػػار يف تنػػدرج كاسػػعة صػػبلحيات كاعطهػػا آعنويػػة الشخصػػية
 . 1آرتفقني كبني كبينهم أنفسهم، آتعاملني بني التمييز كعدـ آساكاة أساس على تقـو
 فػػػإف ،2اّديثػػػة الدكلػػػة يف اّيويػػػة القطاعػػػات أىػػػم مػػػن االلكوكنيػػػة االتصػػػاالت ٕػػػاؿ أف اعتبػػػار كعلػػػى

 نظػػػرا القطػػػاع هبػػػذا استشػػػارية كاسػػعة مرتبطػػػة صػػػبلحية كآواصػػػبلت لل يػػد الضػػػب  سػػػلطة آشػػرع خػػػوؿ
 آكلػ  الػوزير املػاؿ فآشػرع اقػر بإجباريػة استشػارة ىػذا يف االختصػاص صاحبة باعتبارىا بو، ٓعرفتها

 :3خصوصان  الضب  بال يد كاالتصاالت االلكوكنية سلطة
 اإللكوكنية؛ كاالتصاالت ال يد بقطاعي متعلب تنظيمي ن  مشركع كل اثناء وضري -
 شركط؛ ال دفاتر وضري -
 اإللكوكنية؛  االتصاالت رخ  الستغبلؿ آوشحني انتقاء إجراء وضري -
  اإللكوكنية؛ كباالتصاالت بال يد يتعلب تنظيمي ن  اعتماد ضركرة أك مبلءمة -
  هديدىا؛ أك سحبها أك تعليقها أك الرخ  منح قبل آختصة للسلطة توصية كل تقدصل -
 اإللكوكنية؛ كاالتصاالت ال يد ٕارل يف الدكلية آفاكضات يف اِزائرم آوق  وضري -
 .اإللكوكنية كاالتصاالت ال يد بقطاعي تتعلب أخرل مس لة كل يف -

 المطلب الياني: نطاؽ مساىمة سلطات الضبط في إرساء القواعد القانونية
 متطلبػػػػات رتػػػػوفحػػػػا يكػػػػوف العمػػػػل االستشػػػػارم لسػػػػلطات ضػػػػب  االقتصػػػػادم فعػػػػاال البػػػػد مػػػػن       

كؿ(، كتبيػػػاف طػػػرؽ ألنجاحػػػو، كذلػػػ  بتحديػػػد حػػػدكد اختصػػػاص االستشػػػارم ٔيئػػػات الضػػػابطة  فػػػرع 
ذلػ  اال بتػوفري ادكاتػو الػيت تػ ز العمػل االستشػارم  فػرع  ب٘ارسة ىذه االستشارة  فػرع ثػاشل( ال يتحقػ

 ثالا(.

 
                                                                 

 . 61من ذات القانوف، آرجع نفسو، ص  61انظر آهاـ آدرجة يف آادة  - 1
 األكثػر أهنػا إال نشػ اا، حداثػة فرغم اِزائر، يف الضب  لسلطات األمثل النموذج االلكوكنية كاالتصاالت ال يد سلطة كتعت  - 2

 بلوغ إذل النقاؿ للهات  الثابت أات  بآتعاملني اْاصة اإلحصائيات كتشري أخرل، اقتصادية قطاعات يف نثيبلاا مقارنة نشاطا
 ال يػػد ضػػب  سػػلطة ٕلػػس رئػػيس تصػػريح حسػػب االنونػػت، يف مليػػوف 11.2 مػػن كازيػػد مشػػوؾ مليػػوف 14.342 سػػق  اِزائػػر

/   كآواصػػػبلت ال يػػػد ؽسػػػو  حصػػػيلة عرضػػػو اثنػػػاء اِزائػػػر إلذاعػػػة صػػػحفية نػػػدكة خػػػبلؿ ناصػػػر اٍػػػد ٖمػػػد االلكوكنيػػػة كآواصػػػبلت
 www.radioalgerie.dz ,date 23/04/2018,17h31: اِزائرية الوطنية االذاعة موقع من م خوذة االحصائية

 61، صالسابب ذكره، 11-63من قانوف  61آادة  - 3
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 الفرع األكؿ: حدكد االختصاص االستشارم لسلطات الضبط االقتصادم

ضػػػػػب  السػػػػػوؽ،  االقتصػػػػػادم الضػػػػػب  اتىيئػػػػػالػػػػػيت مػػػػػن أجلهػػػػػا انشػػػػػئت  األىػػػػػداؼ مػػػػػن            
 بدراسػػة تقػػـو فسػػلطة ضػػب  عنػػدما قطاعػػو، حسػػب كػػلمػػن قبػػل جهػػات حكوميػػة ككزاريػػة   استشػػارااك 

 اقػػػواح أك توصػػػيات، أك آراء تقػػػدصلاىػػػاذ قػػػرارات استشػػػارية أك  قيامهػػػا صػػػدد يف أك استشػػػارة، موضػػػوع
 :   االيت يف نوجزىا موضوعيةكأخرل  شكلية كفقان لقواعد عامة بضواب  قيدةم تكوف قانوشل ن 

  لسلطات الضبط االقتصادمحدكد الشكلية للعمل االستشارم  -أكال

أثنػاء إعػداد عمػل استشػارم علػى إٞػاد اّلػوؿ العمليػة بػينراء  ات الضػب  االقتصػادمتعمل سلط      
 التقييد باْطوات التالية ٔيئاتبغي على كاقعية، كلتجسيد استشارة ناجعة كفعالة ين

 :مرحلة تقديم الرأم االستشارم -أ

، مادل يػن  قػانوف 1من آبادئ اليت وكم العمل االستشارم ىو اف االستشارة تطلب كال تعرض     
قطػاع  م بػ متعلػبعلى خبلؼ ذل ، فالسلطة التنفيذية عند إعدادىا ٓشػركع نػ  قػانوشل أك تنظيمػي 

ات ضػػػػػب  ليسػػػػػت ملزمػػػػػة يف كػػػػػل اّػػػػػاالت بإحالتهػػػػػا اذل سػػػػػلط ات االقتصػػػػػادية كآاليػػػػػة،مػػػػػن القطاعػػػػػ
، لكػػن يف حالػػة إحالتػػو اذل أيئػػة لبلستشػػارة فهػػي 2االقتصػػادم اال اذ كجػػد يػػن  علػػى خػػبلؼ ذلػػ 

آتعلػػػب بالنشػػػاط  11-61 قػػػانوفمػػػن  12ؼ  32آػػػادة مػػػثبلن ملزمػػػة بػػػالنظر يف موضػػػوع االستشػػػارة 
... تبلػػغ سػػلطة ضػػبط السػػمعي البصػػرم، كػػل معلومػػة يطلبهػػا الػػوزير »ى اف: السػػمعي البصػػرم علػػ
 . 3«المكلف باالتصاؿ

فهيئػػػة ضػػػب  السػػػمعي البصػػػرم هػػػد نفسػػػها ملزمػػػة قانونػػػا بػػػالرد علػػػى كػػػل الطلبػػػات االستشػػػارية       
آوجهػة ٔػا مهمػا كانػت صػوره يف حػدكد اختصاصػػها. مػن ناحيػة العمليػة فقػد قػدمت سػلطة السػػمعي 

 آراسيم التالية: سيمارم بإبداء رأيها يف عدة مشاريع نصوص تنظيمية عرضتها عليها اّكومة، البص

                                                                 
 .13، ص مرجع ساب حسني ٖمد الدكرم،  - 1
 بقطػاع آكلػ  لػوزير بالنسػبة اّػاؿ ىػو كمػا ع إجػراءات االستشػارة،كجػب اتبػا  باالستشػارة باألخػذ قد ين  القانوف بضركرة - 2

 .61، صمرجع ساب ، 11-63قانوف من 61 للمادة طبقا االلكوكنية كاالتصاالت ال يد
 .61ص ،السابب ذكره ،البصرم السمعي بالنشاط المتعل  11-61 قانوف - 3
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 سػػػػنةغشػػػػت  66آوافػػػػب  6112ذم القعػػػػدة عػػػػاـ  3مػػػػؤرخ  221-61آرسػػػػـو التنفيػػػػذم رقػػػػم  -
، ٟػػدد شػػركط ككيفيػػات تنفيػػذ اإلعػػبلف عػػن الوشػػح ٓػػنح رخصػػة إنشػػاء خدمػػة اتصػػاؿ ُعػػي 2161

 .1بصرم موضوعايت

غشػػػت سػػػنة  66آوافػػػب  6112ذم القعػػػدة عػػػاـ  3مػػػؤرخ  226-61آرسػػػـو التنفيػػػذم رقػػػم  -
، ٟدد مبلػل ككيفيػات دفػع آقابػل آػارل آػرتب  برخصػة إنشػاء خدمػة اتصػاؿ ُعػي بصػرم 2161
 .2موضوعايت

غشػػػت سػػػنة  66آوافػػػب  6112ذم القعػػػدة عػػػاـ  3مػػػؤرخ  222-61آرسػػػـو التنفيػػػذم رقػػػم  -
التلفزيػوشل  للباضمن دفو الشركط العامة الذم ٟدد القواعد آفركضة على كل خدمة ، يت2161

 .3أك البا اإلذاعي

، فهيئػات ضػب  4ف مهمػة االستشػارة ىػو وقيػب التنسػيبإ االستشػارة:مرحلة التحليل موضػوع  -ب
لكوكنيػػػة أك سػػػلطة ال يػػػد كاالتصػػػاالت اال ، كىيئػػػة ضػػػب  السػػػمعي البصػػػرماالقتصػػػادم كآػػػارل عمومػػػان 

لس آنافسة السػلطات لطلػب االستشػارة مػن  مبعد تلقػيهأك املالس االستشارم للغاز كالكهرباء،  إٔك
بشػػػكل دقيػػػب كمنسػػػجم  مإلٙػػػاز أعمػػػأيتبعنػػػو  نعلػػػى كضػػػع األسػػػلوب األٙػػػع الػػػذي يعملػػػوف التنفيذيػػػة
مشػػػكلة آوضػػػوع  كافػػػة الوسػػػائل البشػػػرية كالقانونيػػػة كالفنيػػػة ّػػػلل ىم، مػػػن خػػػبلؿ تسػػػخري 5كمتماسػػػ 

على مستول جلسات آػداكالت سػلطات . قبل عرضو 6آستشار فيو كوليلها ككضع تصور أكرل عنها
 كللموافقة عليو. الضب  للمناقشة

بعػػد الدراسػػة التحليليػػة األكليػػة الػػيت يقػػـو هبػػا فريػػب  :مرحلػػة المداكلػػة كإبػػداء الػػرأم االستشػػارم -ج
اعضػاء ِػاف يتم عرض موضوع االستشػارة للتػداكؿ أمػاـ  م،سلطات الضب  االقتصادٗت  يف إدارة 

                                                                 
 .11، ص 2161غشت  62، الصادر 13، عج.ر ج -1
 .11 ، ص2161غشت  62، الصادر 13، عج.ر ج -2
 .12، ص المرجع نفسو -3
 .611، ص مرجع ساب بوضياؼ أٍد،  -4
 .221، ص مرجع ساب ٖمد ج م،  - 5
 .41ص  مرجع ساب ، شاكر،عصفور ٖمد  -6
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الس ىيئات ضب  االقتصادم كبل حسب قطاعو،  ،1ٖددة حسػب كػل ىيئػةأعضاء نسبة ضور   ٕك
لؤلعضػػاء  آطلقػػةتتخػػذ قرارىػػا يف موضػػوع االستشػػارة باألغلبيػػة  فسػػلطة ضػػب  السػػمعي البصػػرم مػػثبلن 

ف يػتم تبليػل جهػػة أ، علػى 2وف صػػوت الػرئيس مرجحػااّاضػرين، كيف حالػة تسػاكم عػدد األصػوات يكػ
 الطالبة االستشارة نتائ  آتواصل اليها يف موضوع االستشارة. 

 ات الضبط االقتصادمالحدكد الموضوعية للعمل االستشارم لسلط -مانيا
آشػرع  أككػلالتشريع اِزائرم  سلطات الضب  االقتصادم يفباستقراء لنصوص آنظمة لنشاط        
 نوجزه يف خرليف ٕاالت استشارية أتنظيمي أك اليف املاؿ  ان سواء ان استشاري ان يئات اختصاصأألغلب 

 اِدكؿ التارل: 

                                                                 
 11-61 قػػػانوفمػػػن  36آػػػادة ( اعضػػػاء علػػػى االقػػػل كفػػػب 11مػػػثبل تشػػػوط ىيئػػػة ضػػػب  السػػػمعي البصػػػرم حضػػػور َسػػػة   –1

 .62، ص ذكره ، الساببل  بالنشاط السمعي البصرمالمتع
 62، السابب ذكره، ص المتعل  بالنشاط السمعي البصرم 11-61من قانوف  31آادة  -2
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سلطة الضبط 
 االقتصادم

 

 السند االستشارم
 

 االستشارات في مجاؿ التنظيمي
طبيعة االستشارة 
في مجاؿ 
 التنظيمي 

 

 االستشارات في مجاالت اآلخرل
 

 رةأدكات االستشا

 
ىيئة ضبط 

 السمعي البصرم
ARAV 

-62قانوف  11آادة 
 آتعلب باإلعبلـ 11

  
 
 
 (11-61ؽ. 11 ـ

 
 نػػػػػػػ  مشػػػػػػػركع كػػػػػػػل يف رأيهػػػػػػػا تبػػػػػػػدم
 بالنشػػػػػػاط يتعلػػػػػػب تنظيمػػػػػػي أك تشػػػػػػريعي
 البصرم؛  السمعي

 
 
 

 إختيارم

 البصرم؛ السمعي النشاط لتنمية الوطنية االسواتيجية يف أراء تبدم  -
 البصرية؛ السمعية األنشطة ٕاؿ يف آنافسة ترقية أجل نم توصيات تقدـ -
 الػػػػوددات اسػػػػتخداـ أتػػػػاكات وديػػػػد حػػػػوؿ اقتراحػػػػات تقػػػػدـ أك أراء تبػػػػدم -

 اإلذاعي؛ البا ْدمة آمنوحة اّزمات يف الراديوية،
 النشػاط نمارسػة يتعلػب نػزاع كل يف قضائية، جهة أية من بطلب رأيها تبدم -

 .البصرم السمعي

 
 
 ااراء -
 التوصيات -
 االقواح -
 

 

 المنافسة مجلس
C C  

-11من األمر  21آادة 
 آتعلب بآنافسة 11

 
 11،11،11 مواد 

 (11-61من قانوف.

 مشػركع كػل يف آنافسػة ٕلس يستشار
 صػػػػػػػػػلة لػػػػػػػػػو كتنظيمػػػػػػػػػي تشػػػػػػػػػريعي نػػػػػػػػػ 
      ش هنا  من تدابري يدرج أك بآنافسة

 (91-01ق.65)م

 

 
 

 إجبارم

 اّكومػة طلبػت إذا بآنافسػة تػرتب  مسػ لة كػل يف رأيو آنافسػة سٕل يبدم -
 آنافسة ٕاالت يف اقتراح كل كيبدم ذل ، منو
 كأيئػػػػات احملليػػػػة اِماعػػػػات نفسػػػػها آواضػػػػيع يف أيضػػػػا تستشػػػػيره أف ك١كػػػػن -

 ٌعيػػػػػات ككػػػػػذا كالنقابيػػػػػة آهنيػػػػػة كاِمعيػػػػػات كآؤسسػػػػػات كآاليػػػػػة االقتصػػػػػادية
 (11-61.ؽ11ـ آستهلكني 

 تعليمة -
 منشور -
 نظاـ -
 اقواح -
 (91-01.ؽ11ـ 

 
 االستشارم المجلس
 كالغاز الكهرباء للجنة

CREG 
من  621ك 666آادة 
آتعلب  16-12قانوف 
 الغاز كتوزيع بالكهرباء يتعلب

 القنوات بواسطة

 
 
 
 661، 661مادتني  

 (16-12.قانوف

 

يف اعػػػػػػػػػػػػداد التنظيمػػػػػػػػػػػػات  المسػػػػػػػػػػػػاىمة
ة آنصػػػػػػػػػوص عليهػػػػػػػػػا يف ىػػػػػػػػػذا التطبيقيػػػػػػػػػ

 القانوف كالنصوص التطبيقية آرتبطة هبا
 (90-90.ؽ 001 ـ 

 
 

 
 إختيارم

سػػوؽ  بتنظػػيملػػدل السػػلطات العموميػػة فيمػػا يتعلػػب  استشػػاريةيتػػوذل مهمػػة  -
ا.  الكهرباء كالسوؽ الوطنية للغاز كسرٝي

 م رة كتقدصل اقواحات يف اطار القوانني آعموؿ هبا آراءابداء  -
معايري عامػة كخاصػة تتعلػب بنوعيػة العػرض كخدمػة الزبػوف ككػذا تػدابري  اقتراح -

 الرقابة
االبقػػػاء علػػػى مسػػػتول التعريفػػػات أك تغيػػػريه، علػػػى آؤسسػػػات آعنيػػػة  اقتػػػراح -

 سنويا اك عندما تقتضيو ظركؼ خاصة، بعد استشارة آتعاملني
 نشر آعلومات آفيدة للدفاع عن مصاحل آستهل  -

 (90-90.ق 001 م)

 
 ااراء -
 توصيات -
 تعليمة  -
 الرسائل االخبارية -
 اقوح -
 آنشورات -
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 كالقرض النقد مجلس

CMC 
-11من االمر  13آادة 

 ، آتعلب بالنقد كالقرض66
 

 
 22ؼ  12 آادة 

 (66-11من األمر 

 بنػاء بآاليػة آكلػ  الوزير إذل امللس يستمع
 كتستشػػػػػػير .األخػػػػػػري ىػػػػػػذا مػػػػػػن طلػػػػػػب علػػػػػػى

 مسػػػػػائل يف تػػػػػداكلت كلمػػػػػا امللػػػػػس اّكومػػػػػة
 أف ١كػػن مسػػائل أك أك القػػرض بالنقػػد تتعلػػب
 .النقدم الوضع على تنعكس

 
 

 إجبارم

  
 ااراء -
 التعليمات -

 البورصة عمليات لجنة
 كتقييمها
COSOB 

من مرسـو  21آادة 
آتعلب  61-41التشريعي

 ببورصة القيم آنقولة

 
 مرسـو 11 آادة 

 (61-41تشريعي 

 

 مقترحػػات للحكومػػة تقػػدـ أف اللجنػػة يمكػػن
 إعػػػػػػػبلـ ىػػػػػػػ  كتنظيميػػػػػػػة تشػػػػػػػريعية نصػػػػػػػوص
 كتنظػػػػػػيم كاِمهػػػػػػور، آنقولػػػػػػة القػػػػػػيم حػػػػػػاملي
 كالوضػػػػػػػػعية كسػػػػػػػػريىا آنقولػػػػػػػػة القػػػػػػػػيم بورصػػػػػػػػة
 .البورصة عمليات يف للوسطاء القانونية

 

 
 إختيارم

  
 ااراء -
 االقواح -
 تعليمات -

 
 مستقلة ضبط سلطة
 كاالتصاالت للبريد

 االلكتركنية
 ARPCE 
 رقم القانوف من 66 آادة
 للقواعد احملدد 63-11
كاالتصاالت  بال يد آتعلقة

 االلكوكنية

 
 
 
 
 من القانوف 61 آادة 

63-11) 

 
 

 كاالتصػػاالت بال يػػد آكلػػ  الػػوزير استشػػارة
 كػػل تحضػػير اثنػػاء الضػػب  سػػلطة االلكوكنيػػة
 ال يػػػد بقطػػاعي لػػبمتع تنظيمػػي نػػ  مشػػركع

 اإللكوكنية؛ كاالتصاالت

 
 

 إجبارم

 يستشار سلطة الضبط أيضا:
  الشركط؛ دفاتر تحضير -
  اإللكوكنية؛ االتصاالت رخ  الستغبلؿ آوشحني انتقاء إجراء وضري -
  اإللكوكنية؛ كباالتصاالت بال يد يتعلب تنظيمي نص اعتماد ضركرة أك مالءمة -
 أك سػػحبها أك تعليقهػا أك الػرخ  مػنح قبػل آختصػة للسػلطة توصػية كػل تقػدصل -

  هديدىا؛
 كاالتصػػػاالت ال يػػػد ٕػػػارل يف الدكليػػػة آفاكضػػػات يف اِزائػػػرم الموقػػػف وضػػػري -

 اإللكوكنية؛
 .اإللكوكنية كاالتصاالت ال يد بقطاعي تتعلب أخرل مس:لة كل يف -

 
 
 
 ااراء -
 االقواحات -
 توصية -
 تعليمات -

 ( يتعل  باحصاء سلطات الضبط االقتصادم المخولة بوضع القواعد القانونية بالمساىمة8دكؿ رقم )ج
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ضػب  االقتصػادم العطيات آػذكورة أعػبله أف آشػرع اِزائػرم أقػر لػبعض ىيئػات آما ١كن وليلو من      
ة التشريعية كالتنظيمية ضمن مػا بسلطة االشواؾ مع السلطة التنفيذية كالتشريعية يف صناعة النصوص القانوني

نظػرم ألف السػلطة التنفيذيػة ال تلتػـز هبػا كوهنػا ٕرد يبقى  االعواؼىذا رغم ، 1يعرؼ بالد١قراطية التشاركية
٘ارسػػة مػػن أجػل آمارسػػة ىػػرج للوجػػود دكف أف ال تعػػد سػول تبقػى مػػن جهػػة سػلطات الضػػب  االقتصػػادم 

 .2يكوف ٔا أثر

رغم اتساع صبلحيات آمارسة االستشارية على مستول النصوص النظرية، حيا  فمجلس آنافسة        
ػػب طلػػب االستشػػارة لديػػو لكػػل  اّكومػػة  مػػنيستشػػار امللػػس كيبػػدم رأيػػو يف كػػل مسػػ لة تػػرتب  بآنافسػػة ٟك
سػتهلكني يف اِمعيات احمللية كأيئات االقتصادية كآالية كاِمعيات آهنيػة كالنقابيػة ككػذا ٌعيػات ٍايػة آ

آواضيع اليت تتصػل بآنافسػة فيمػا يتعلػب بآصػاحل الػيت كلفػت  مايتهػا كاِهػات القضػائية، إال أنػو بآقارنػة 
ما يستشار حػا  مع االستشارات اليت قدمتها للحكومة يف العديد من آسائل فإف الواقع ٠تل  ياما فنادران 

م استشػػارتو إال يف مناسػػبة كاحػػدة، تتعلػػب باستشػػارة عػػن مشػػركع يف آسػػائل آشػػار إليهػػا يف القػػانوف، دل يػػت
 ، 3قانوف احملركقات الذم كضعو كزير الطاقة كآناجم

كعليػػو يطػػرح تسػػاؤؿ مػػا فحػػول مػػن توسػػيع صػػبلحياتو كجهػػة استشػػارية للعديػػد مػػن اِهػػات مػػاداـ        
لسنة  11-61يو نناسبة صدكر قانوف قراراتو غري ملزمة للمخاطبني هبا سيما بعد التعديبلت اليت طرأت عل

استشػارة  اّكومػةمنو، اللتػاف كانػت تلػـز  11ك 11سيما آادتني  11-11آعدؿ كآتمم لؤلمر  2161
 الوضػعية كىػذا ،حولػو اك تقػدصل اقػواح األسػعار كوديػد الربح ىواما وديد مس لة يف كذل  ٕلس كجوبيان.
 االحتفػاظ يف التنفيذيػة السػلطة رغبػة علػى يػدؿ ناحية أخػرلمن من ناحية ك  آنافسة ٕلس دكر قلصت من
 .4السوؽ ضب  ٕاؿ يف ٗتصة سلطة لصاحل عنها التنازؿ كعدـ القرار بسلطة

مػػا ٕلػػس االستشػػارم التػػابع ِنػػة ضػػب  الغػػاز كالكهربػػاء تضػػطلع أيضػػا نهمػػة استشػػارية تسػػاىم يف أ      
ػػي ٕػػردة مػػن أم قػػوة إلزاميػػة اعػػداد النصػػوص التطبيقيػػة خدمػػة لسػػلطة التنفي ذيػػة، لكنهػػا ذات طػػابع غػػري ُر

                                                                 
1 - Paul Amselek, op. cit, pp 191-192. 

 .611ص  رجع سابب،م، ضوابط توزيع االختصاص في تنظيم مجاؿ الضبط االقتصادمبن رمضاف عبد الكرصل،  - 2
3
 -saisi par lettre n° 994 du Aout 2001, le conseil a émis ses appréciations par avis n

O
 

04/2001 du 29 octobre 2001, 

 Voir : ZOUAÏMIA Rachid, les autorités administratives indépendantes et la 

régulation économique, op. cit, P74. 
 اّقوؽ، كلية األعماؿ، قانوف فرع القانوف يف دكتوراه أطركحة ،التجارية بالممارسات نافسةالم ت:مر مدل مسعد جبلؿ، - 4

 221 ص ،2162/62/11يف آناقشة تاري  كزك، تيزم معمرم، مولود دامعة
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الغػػرض منهػػا تفسػػري النصػػوص التشػػريعية كالتنفيذيػػة أك توضػػيح غمػػوض يشػػوب نػػ  معػػني ال تلػػـز اّكومػػة 
 ، كما تساىم يف إعداد التنظيمات التطبيقية آنصوص عليها كالنصوص التطبيقية آرتبطة هبا. 1هبا

 رأيها ضب  السمعي كالبصرم، حيا ىذه األخرية ك كم طابعها التقين، تبدم نفس الوضع بالنسبة لسلطة
البصػرم كويلهػا اذل اِهػة آعنيػة  السػلطة  السمعي بالنشاط يتعلب تنظيمي أك تشريعي ن  مشركع كل يف

التنفيذيػة  التنفيذية أك التشريعية(، كالوقع يثبت أف آراءىا عموما يتعها نصداقية كبػرية كمطلبػا مهمػا للسػلطة
   2كالقضائية نظرا لتخصصها، ألهنا تفتقد لعنصر اإللزاـ

 كاالتصػػاالت لل يػػد مسػػتقلة ضػػب  أمػػا يف سػػوؽ ال يػػد كآواصػػبلت االلكوكنيػػة فػػإف مسػػاٝة سػػلطة       
االلكوكنية ىتل  عن سابقيها يف أف االستشارة اليت تصدر عنها ذات طابع إلزامي للوزير يف مسائل وضري 

 . 11-63كغريىا من املاالت احملدد يف القانوف  شاريع النصوص التنظيمية أك دفاتر الشركطم
نػػػػة تنظػػػػيم البورصػػػػة كتقييمهػػػػا أضػػػػ  ٔمػػػػا آشػػػػرع إضػػػػافة  امػػػػا بالنسػػػػبة لسػػػػلطيت ٕلػػػػس النقػػػػد كالقػػػػرض ِك

كلػػ  الختصاصػػهما يف سػػن القواعػػد القانونيػػة يف شػػكل نظػػاـ، اختصػػاص استشػػارم فالقػػانوف ألػػـز كزيػػر آ
إذل ٖػاف  بنػ  بصػفتو رئػيس ٕلػس النقػد كالقػرض يف مسػائل آتعلقػة  كاإلنصػاتبآالية بوجوب االسػتماع 

تعلػب  بالنقد كالقرض بطلب منو، كما ٞػب علػى اّكومػة استشػارة ٕلػس النقػد كالقػرض ٕلػس النقػد كلمػا
 .النقدم لوضعا على تنعكس أف ١كن يف قضايا أك القرض أك بالنقد تتعلب االمر بقضايا

 أكىػ  تشػريعيةنقػوح نصػوص سػواء كما ١كن للجنة البورصة كبطلػب منهػا ايضػان التػدخل لػدل اّكومػة 
 يف للوسػطاء القانونيػة كالوضػعية كسػريىا آنقولػة القػيم بورصػة كتنظػيم كاِمهػور، آنقولػة القػيم حاملي إعبلـ
 .البورصة عمليات

ضػب  االقتصػادم يف ٕػاؿ الختصاص االستشػارم آمنػوح لسػلطات ف اجراء االآمكن القوؿ أكمن        
التنظيمػػػػي كآوجػػػػو لسػػػػلطة التنفيذيػػػػة اك التشػػػػريعية قػػػػد يكػػػػوف اختيػػػػارم كإجبػػػػارم، فهيئػػػػات الضػػػػب   كػػػػم 
ىصصػػها يف القطػػاع الػػذم يػػتم تسػػريه، كطبيعػػة تركيبػػة البشػػرية الفنيػػة كالتقنيػػة آختصػػة ٘ػػا ١كنهػػا مػػن إٞػػاد 

ػػا حػػب آبػػادرة بآسػػاٝة يف اعػػداد قواعػػد حلػػوؿ مناسػػبة  ألغلبيػػة آشػػاكل كالقضػػايا آعركضػػة امامػػو، ٘ػػا ٠ٔو
كاقواحاام يف العمـو يتع  آراءىم أف يثبت قانونية ذات طبيعة اقتصادية كمالية ٖضة، كبالرغم من اف الوقع
 سلطة التنفيذية عدـ االخذ بو.١كن لل بنوع من آصداقية، اال اهنا تفتقر األىم عنصر كىو االلزاـ 

                                                                 
 . 612ص  مرجع سابب، ،ضوابط توزيع االختصاص في تنظيم مجاؿ الضبط االقتصادمبن رمضاف عبد الكرصل،  - 1
، : بين مقتضيات الضبط كمحدكدية النص31-21سلطة ضبط السمعي البصرم في ظل القانوف رقم ٔاـ، خرشي ا - 2
 .11-11رجع سابب، ص ص م
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 القانونية القواعد ارساء سلطات الضبط االقتصادم فيل المساىمة طرؽ: الياني الفرع

 القواعػد القانونيػة كضػعيف أك آشػاركة  آسػاٝة سلطات ضب  االقتصادمتبديها تتنوع االستشارة اليت      
 اختيارية إستشارة ك  جوبية،ك ستشارة إ مع سلطة التنفيذية أك السلطة التشريعية إذل

 )االجبارية(: عن طري  االستشارة اإللزاميةفي إرساء القواعد القانونية المساىمة  -أكال

كتكوف يف حالػة كجػود نػ  قػانوشل تلػـز السػلطة العامػة عنػدما تزمػع اىػاذ قػرار معػني ضػركرة أخػذ رأم       
ارة تكوف ملزمة باللجوء إذل طلب ىذه االستشارة ، كمن مث فاإلد1جهة استشارية معينة قبل أف تصدر قرارىا

 .2كاليت تعت  إجراء جوىريا يف القرار يؤدم عدـ احوامو إذل البطبلف

 ٕلػػػس إستشػػػارةاجباريػػػة  علػػػى( c.c بآنافسػػػة آتعلػػػب  11-11األمػػػر رقػػػم مػػػن  11نصػػػت فمػػػثبل        
 السػػػػيماشػػػػ هنا  مػػػػن تػػػػدابري يػػػػدرج كأ بآنافسػػػػة صػػػػلة لػػػػو كتنظيمػػػػي تشػػػػريعي نػػػػ  مشػػػػركع كػػػػل يف آنافسػػػػة
 :3باْصوص

 إخضاع ٘ارسة مهنة ما أك نشاط ما، أك دخوؿ سوؽ ما، إذل قيود من ناحية الكم، -
 كضع رسـو حصرية يف بعض آناطب أك النشاطات، -
 ،كاْدماتفرض شركط خاصة ٓمارسة نشاطات اإلنتاج كالتوزيع  -
  .البيعوديد ٘ارسات موحدة يف ميداف شركط    -

 بال يػػػػد آتعلقػػػػة للقواعػػػػد احملػػػػدد 11-63 رقػػػػم القػػػػانوف مػػػػن 61نفػػػػس اّالػػػػة اشػػػػارت اليهػػػػا آػػػػادة       
 مسػتقلة ضب  االلكوكنية فالوزير آكل  بال يد كاالتصاالت االلكوكنية ملـز باستشارة سلطة كاالتصاالت

 ال يػػد بقطػػاعي متعلػػب تنظيمػػي نػػ  عمشػػرك  كػػل وضػػري اثنػػاء (ARPCE  االلكوكنيػػة كاالتصػػاالت لل يػػد
 اإللكوكنية. كاالتصاالت

 أكمسػػائل القػػرض أك بالنقػػد آتعلقػػة ككػػذل  االمػػر بالنسػػبة ٓشػػاريع القػػوانني كالتنظيمػػات يف آسػػائل       
 ،66-11 من األمر 12النقدم اليت وضرىا اّكومة، فآشرع كفقان للمادة  الوضع على تنعكس أف ١كن
 .(CMC  كالقرض ألـز اّكومة بضركرة استشارة ٕلس النقد القرض النقدب آتعلب

                                                                 
، دار رصل، 6، ط اإلدارة االستشػػػػػػارية كدكر القضػػػػػػاء فػػػػػػي الرقابػػػػػػة عليهػػػػػػا، دراسػػػػػػة مقارنػػػػػػةعػػػػػػويس ٍػػػػػػدم ابػػػػػػو النػػػػػػور،  -1

 .663، ص2166بريكت،
 66، ص ب مرجع سا الصغري،بعلي ٖمد  -2
 .66ص السابب ذكره،، كالمتعل  بالمنافسة 62-13من قانوف رقم  11بعد تعديلها نوجب آادة  11/6آادة  -3
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ضػب   سلطاتيف ٕاؿ التنظيمي اليت تقـو هبا اإلستشارات اإللزامية من الناحية العملية ١كن اعتبار        
اإلختياريػة تكػوف ٖػل آراء ال تعػدك أف تكػوف ٕػرد  االستشػاراتشػ هنا شػ ف االقتصادم كل حسب قطاعػو 

دكر أيئػػػػػة  وف١ارسػػػػػ االستشػػػػارةيف ىػػػػذا النػػػػػوع مػػػػػن  سػػػػػلطاتقواحػػػػات لػػػػػيس ٔػػػػػا أم أثػػػػر قػػػػػانوشل. إذ أف إ
خػػذ األملزمػػة ب االستشػػارةطالبػػة جهػػات القػػوة اإللزاميػػة كال تكػػوف  مفػػبل تكػػوف ارائهػػ فحسػػب،اإلستشػػارية 

كإجراء كجويب عليهػا، ىػو   كيعد، غري أنو ما ىو إلزامي ٔا 1كال يوتب عليها حياؿ ذل  أية مسؤكلية مرأيهب
 .فق  كجوبا سلطة ضب  االقتصادمقيامها بطلب إستشارة 

بطلػػػب فحينمػػػا يلػػػـز القػػػانوف سػػػلطة صػػػاحب اّػػػب يف اصػػػدار قاعػػػدة قانونيػػػة تشػػػريعية اك تنظيميػػػة         
كإٜا ، اختصاصهايف  لبلشواؾمنها طلب ىذه األخرية ال يعد ٚو  التوجوإستشارة جهة أك ىيئة معينة، فإف 

. إال أف مباشػرة اختصاصػها، كقيامها بعمل يف نطػاؽ الختصاصهامنها آباشرة أيئة اإلستشارية  طلبيعد 
 استشػارااكمػن مث فإنػو عنػدما تصػدر  االستشػارة،مػن السػلطة طالبػة  بطلب مقػدـمشركط  االختصاصىذا 

 كذكعمػػل مسػػتقل عػػن ااخػػر  اِهتػػنيتكػػوف بػػذل  قػػد قامػػت بعمػػل ألزمهػػا القػػانوف القيػػاـ بػػو. فلكػػبل مػػن 
 .2طبيعية خاصة

 عن طري  االستشارة االختيارية في إرساء القواعد القانونية المساىمة  -مانيا

تكوف يف حالة عدـ كجود ن  قانوشل توجب على اإلدارة األخذ باستشػارة ىيئػة الضػب  االقتصػادم        
 كاألخذ برأيها من عدمها.  باالستشارةبش ف القياـ ، بل لو السلطة التقديرية 3كآارل قبل استصدار أم قرار

 :4احدل اّالتنييف القواعد العامة كت خذ االستشارة االختيارية 

 للسلطة العامة اْيار بني أف تطلبها أك ال تطلبها. االستشارات اليت يقررىا ن  قانوشل معني تاركان  -

السػػلطة آختصػػة بإراداػػا اّػػرة، فػػيمكن للسػػلطة  االستشػػارات الػػيت ال يػػن  عليهػػا القػػانوف كإٜػػا هريهػػا -
اإلداريػة طلػب الػرأم مػػن اِهػة االستشػارية آختصػة بشػػ ف مشػركع قػرار إدارم تزمػع إصػػداره، كتػرل أنػو مػػن 
األنسب االسوشاد بش نو كاالستفادة بػاْ ات الػيت ١تلكهػا أعضػاؤىا، كذلػ  رغػم عػدـ كجػود نػ  قػانوشل 

 جانبها إذل القرار آبلئم كآستند برأم أىل اْ ةيسمح ٔا بذل ، كصوال من 

                                                                 
 قػػػانوف فػػػرع القانونيػػػة العلػػػـو يف ماجسػػػتري شػػػهادة مػػػذكرة ،االقتصػػػادم النشػػػاط كضػػػبط المنافسػػػة مجلػػػسكحػػػاؿ سػػػلمى،   - 1

 .13، ص 2114نوفم 11 اِزائر، بومرداس، بوقرة اٖمد جامعة االعماؿ،
، اِزائػػرجامعػػة  ،، مػػذكرة ماجسػػتري يف قػػانوف األعمػػاؿالػػدكر اإلستشػػارم لمجلػػس المنافسػػة دراسػػة تطبيقيػػةعليػػاف مالػػ ،  - 2

 .12.، ص2111 اِزائر،
 221، دار الثقافة للنشر كالتوزيع، عماف، ص12، اِزء الثاشل، طبعة موسوعة القضاء اإلدارم خطار،شطناكم علي  -3
 .664، ص مرجع ساب  صغري،بعلي ٖمد  -4
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 الػػيتاسػػتثناء ككػػاليت آنػػاجم بيػػارس اغلػػب سػػلطات ضػػب  االقتصػػادم االختصػػاص االستشػػارم      
للجنػػػػة ضػػػػػب  االختيػػػػػارم  فمػػػػػثبل يظهػػػػر االختصػػػػػاص االستشػػػػارم، 1التتمتػػػػع باختصػػػػػاص استشػػػػارم

آتعلب بالكهربػاء كتوزيػع الغػاز بواسػطة  16-12قانوف فقرة الثانية من  661الكهرباء كالغاز يف آادة
استشارية لدل السلطات العمومية فيما يتعلب بتنظيم ابداء اراء همة نتضطلع اللجنة  على اف القنوات

ا  التطبيقية، للتنظيمات إعدادىا أثناء اذا طلب منها ذل  سوؽ الكهرباء كالسوؽ الوطنية للغاز كسرٝي
 غػػري إجػػراء اللجنػػة رأم لطلػػب اّكومػػة فلجػػوء ،2ذلػػ  إذل آػػواد تشػػر فلػػم نونيػػةالقا طبيعتهػػا عػػن أمػػا

  كجويب كغري ملزمة باألخذ بو يف كل األحواؿ.
آتعلػػب بآنافسػػة اذ نصػػت علػػى اف يبػػدم  11-11مػػن األمػػر  11كىػػي نفػػس اّالػػة يف آػػادة       

اّكومة منهػا ذلػ ، كػم يبػدم كػل اقػواح ٕلس آنافسة رأيو يف كل مس لة ترتب  بآنافسة إذا طلبت 
 يف ٕاالت آنافسة.

بش ف عدـ إلزامية اللجػوء إذل ٕلػس آنافسػة لطلػب إستشػارتو يف كاف كاضحا آشرع اِزائرم  ف       
عػػػدـ إستشػػػارة ىاتػػػو األخػػػرية للمجلػػػس  كأفٔػػػا صػػػلة بآنافسػػػة،  االستشػػػارةمسػػػائل تراىػػػا أيئػػػة طالبػػػة 

يف حالػػة  آنافسػػة ٕلػػس، كعليػػو فػػاف اراء 3لكوهنػػا ٕػػرد استشػػارة اختياريػػة ثػػر قػػانوشلاليوتػػب عليػػو أم أ
االستشػػارة االختياريػػة تعػػد غػػري ملزمػػة، فينراءىػػا كاقواحااػػا الػػيت يقػػدمها للجهػػة للحكومػػة ال تعػػدك اف 

 .،  كم اطبلعو آيداف4آنافسةتعرقل عمليات اِوانب اليت حوؿ ٕرد إقواحات تكوف 

 ا: المساىمة عن طري  االستشارة المرفقة برأم كاجب األخذ بو: مالي

كيف ىذه اّالة ٞب على اإلدارة أف تطلب االستشػارة مػن أيئػات آختصػة مث تتقيػد بعػد ذلػ        
نا تسفر عنو ىذه االستشارة من رأم كال يكوف إال بن  قانوشل يقرره، كإذا خالفت اإلدارة ذلػ  فػإف 

، كوهنػػا خالفػػت شػػػرطا إجرائيػػا، كيعػػد مػػن آسػػػاس 5ااػػا قػػد تقػػع وػػػت طائلػػة الػػبطبلفنشػػاطها أك قرار 
 6بالنظاـ العاـ كال ٞوز االتفاؽ على ٗالفتو.

                                                                 
لني  -1  .112مرجع سابب، ص ، قانوف الضبط االقتصادم في الجزائر كليد،بٌو
 .11، ص مرجع ساب فتوس خدكجة،  - 2
 .12، ص مرجع ساب كحاؿ سلمى،   - 3
 .11، ص مرجع ساب مال ،  علياف - 4

5  - Yan.laidie, la fonction consultative de tribunance adminstration, Curapp, 2000, 261. 
 611، مرجع سابب، ص اآلليات القانونية لضبط النشاط االقتصادم في الجزائرمنصور داكد،  -6



 التنظيمية القواعد كضع تصاصالخ االقتصادم الضبط سلطات ممارسة آليات الباب الياني:

111 

رغػػم توسػػيع ٕػػاؿ اختصػػاص االستشػػارم ٔيئػػة ضػػب  االقتصػػادم إال أنػػو ٖػػدكد مػػن الناحيػػة اإلجرائيػػة       
ت خذ يف معظػم األحيػاف شػكل الػرأم آطػابب، كىػو مػا يتجلػى  بالنظر إذل القوة القانونية لبلستشارة كاليت ال

إضػافة إذل ذلػ  فػإف عػدـ وديػد مسػتول الت ىيػل  ،1من خبلؿ عدـ إلػزاـ اّكومػة باألخػذ هبػذه االستشػارة
كاْ ة التقنية آطلوبة لتعيني أعضاء سلطات الضب  ٟوؿ دكف وقيب فعلية ىذه االستشػارة، خصوصػا كأف 

 .2قليلة حاالتسلطة التعيني باختيار األعضاء من األكساط آهنية ماعدا يف  آشرع ال يلـز

 دكات االستشارية المستعملة في اعداد القواعد القانونيةاأل: الفرع اليالث

 علػىمهامهػا،  ةبتحرير استشارات أثناء مزكال يف قطاعي آارل كاالقتصادمضب  ال ىيئاتغلب أقـو ت      
للحكومػة  اقواحػاتت فتكػوف يف شػكل توصػيات كتعليمػات كتقػدصل آراء استشػارية أك قالب يشػبو التنظيمػا

 . القطاعية ب نشطتها ةتعلقم
يف إطار ما يعرؼ بالقانوف غري آسمى أك الوسائل شبو القانونية،  كم أدرجها البعض ىذه احملررات         

دد طبيعتها ١كن  االدكات اإلستشارية ىذه أنواع تعددت، ك 3عدـ كجود نظاـ قانوشل ٖكم كدقيب ٟكمها ٟك
  حصرىا يف التارل:

 أكال: استصدار تعليمات 

معاِػة  اػدؼتعت  كثيقة إداريػة  االقتصادمضب  ات الاليت وررىا ىيئ 4بداية ينبغي اإلشارة اف تعليمة     
 ضيحات ك١كن توجيهيها إذل سلطة رئاسية أعلى كذل  عند طلب تو  قطاعتها،جارية يف  اياقض

 

                                                                 
فيمػػا يؤيػػد بعػػض فقهػػاء القػػانوف تػػرؾ سػػلطة التنفيذيػػة اّريػػة يف األخػػذ بػػالرأم االستشػػارم مػػن عدمػػو الف اجبارىػػا باألخػػذ يعػػد  -1

دارة بصفة عامة، ألف سلطة التنفيذية لو نظرة شاملة، كطبيعة عملو تتطلػب منػو أف يقػـو بتنسػيب اِهػود نثابة قيد على تصرؼ اال
غػري رشػيدة  اْػ اءألنو ي خذ يف اعتباره النواحي السياسػية كاالجتماعيػة ٘ػا ٞعلهػا أحيانػا يف نظػر  معينة،كتوجيهها إذل وقيب غاية 
االستشػارية مػػن  جهػاتمػػا تواجػو مػن تبعػات كمسػؤكليات جسػاـ تضػػيب ذرعػا نػا تبديػو كاالدارة  كػم  أمثػل،كغػري ىادفػة إذل حػل 

 اٍػػد،/ بوضػػياؼ كاالدارة. قػػرارات لسػػبب أك اخػػر. كمػػن ىنػػا تكػػوف ىػػذه ااراء كىػػذه القػػرارات نثابػػة قيػػد علػػى تصػػرؼ اّكػػاـ 
 .11، ص مرجع ساب 

لني،  -2  .112-116ص  سابب، صمرجع ، قانوف الضبط االقتصادم في الجزائركليد بٌو
 .11، مرجع سابب، ص دكر التوصيات كاآلراء في تفعيل تدخالت السلطات اإلدارية المستقلة أاـ،خرشي  -3
ة ىو التعليمة كلمة  - 4  أف إذ الرئاسػية، السلطة ٘ارسة عن كاضحة بصفة التعبري كيراد هبا instruction الفرنسي آصطلح تٌر

 السلطة. هبذه اإلدارم الرئيس يتع عن آباشر التعبري إهنا بل الرئاسية، للسلطة ياما مبلزمة ىي التعليمات إصدار سلطة
- BOISSARD SOPHIE, le pouvoir hierarchique au sein de l'administration 

française in c.f.p, les cahiers de la fonction publique, n 223, paris, 2003, p 5. 
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 .2، أك ترسلها إذل جهة معنية يف القطاعماستشارا بعد ،1منها
 كمضػموف قواعػد بواسطتها ودد البورصة على اهنا أعماؿ للجنة الداخلي النظاـ من 21 آادة كتعرفها     

 3اللجنة قرارات إصدارىا يف تطبب اليت كالشركط كاجراءات
 تسمح فهي ،فردية قرارات اىاذ على تساعد ألنظمة تطبيقية صكنصو  تعت  اّقيقة يف كالتعليمات        
 ٕمػػػوع ايضػػػا وػػػدد كمػػػا 4الفػػػردم الطػػػابع ذات القػػػرارات سػػػلطة الضػػػب  الىػػػاذ العامػػػة الشػػػركط بتحديػػػد
 5اإلعبلمية الوثائب وتويها أف ٞب اليت آعلومات
نػػة البورصػػة اللتػػاف  نػػراه متجسػػدا يف تعليمػػات الػػيت تضػػعها كػػل مػػن ٕلػػس النقػػد كىػػو مػػا        كالقػػرض ِك

اصػػدرتا عػػدد معتػػ ان منػػذ تنصػػيبهما هبػػدؼ شػػرح القواعػػد آوضػػوعية كاالجرائيػػة الػػيت ٞػػب علػػى آتػػدخلني يف 
 السوؽ احومها كاتباعها، ك١كن احصاء عددىا كفب اِدكؿ آوارل:

 

 

        
 

التعليمػػات ىػل وػػوز علػى نفػػس القػػوة  ويتهػا ىاتػػالتسػاؤؿ الػػذم يثػار يف ىػػذا الصػػدد حػوؿ مػػدل إلزام       
 االسػػتعانةاإللزاميػػة االنظمػػة؟ ىػػل ١كػػن لصػػاحب آصػػلحة االعتػػداد هبػػا امػػاـ القضػػاء؟ ىػػل ٟػػب للقاضػػي 

 هبا؟  سيما كأهنا تصدر يف شكل تبويبات كالقرارات التنظيمية  ؿأكاالستدال
                                                                 

يدة ع - 1  .626، ص.مرجع ساب طا اهلل، بٍو
مػػن قػػانوف  11كيف ىػػذا الصػػدد ٞػػب علػػى أيئػػة توجيػػو تعليمػػات اذل الفػػاعلني يف القطػػاع السػػمعي البصػػرم سػػيما اف آػػادة  - 2

ألزمتها بضركرة السهر على ٍاية حرية ٘ارسة النشاط السمعي البصرم ضمن شركط القانونيػة، كتسػهر علػى عػدـ ويػز  61-11
ٓعنويػػة الػػيت تسػػتغل خػػدمات االتصػػاؿ السػػمعي البصػػرم التابعػػة للقطػػاع العػػاـ، كمػػا تعمػػل كتسػػهر علػػى ترقيػػة اللغتػػني األشػػخاص ا

الوطنيتني، السهر على ضػماف آوضػوعية كالشػفافية، السػهر علػى احػواـ التعػددم لتيػارات الفكريػة السياسػية كالػرأم بكػل الوسػائل 
 التلفزيوشل سيما خبلؿ حص  اإلعبلـ السياسي كالعاـ...اخل .    آبلئمة يف برام  خدمات البا اإلذاعي ك 

3 - Art 25 du règlement intérieur de la COSOB. « Les instructions sont des actes qui 

précisent, par des règles de fond et de procédures, les conditions dans lesquelles 

les décisions de la commission sont appliquées ». / règlement intérieur de la COSOB., op. 

cit. ,p 06. 
 .23ٍليل نوارة، مرجع سابب، ص  - 4

5 - Hubert vauplane et Jean pierre bornet, droit des marches financiers, (ouvrage 

précité), P.P 136 -137. 
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ػػا أأجابػػت الباحثػػ          تنػػدرجضػػب  االقتصػػادم الالصػػادرة عػػن ىيئػػات  ف التعليمػػاتة ٍليػػل نػػوارة بقٔو
 نظمتهػػػاأك يف أ ٔػػػاضػػػمن اعمأػػػا تكتسػػػي قػػػوة قانونيػػػة نوجػػػب اختصاصػػػااا آعطػػػاة ٔػػػا يف قػػػوانني آنشػػػ ة 

الداخلية كال اختبلؼ مػن حيػا القيمػة القانونيػة عػن التعليمػات الصػادرة عػن أم ىيئػة أخػرل، فالتعليمػات 
ػػب للجهػػات آصػػدرة للتعليمػػة اىػػاذ اجػػراءات 1تلػػـز األفػػراد آخػػاطبني هبػػالػػوائح تنظيميػػة داخليػػة نثابػػة  ، ٟك

 نتيجة ٓخالفتها. 
هيئػػة أك بيػػاف ك 2و يف بعػػض االحيػػاف تقػػـو بعػػض ىيئػػات اصػػدار مػػذكرات تعليميػػةلكػػن مػػا يبلحػػ  انػػ       

ت موجهػػػة اذل السػػػمعي البصػػػرم يف الكثػػػري مػػػن اّػػػاالت تكتفػػػي بإعػػػداد بيانػػػات إعبلميػػػة يف شػػػكل تعليمػػػا
 :3من البيانات اإلعبلمية اليت أصدراا ىيئة نذكر، آعنني بقطاع السمعي البصرم

االمتناع  على البصريةكاليت وا فيو أيئة كل مسؤكرل كسائل اإلعبلـ السمعية  2162-11-11بياف  -
ة أك التغطية السياسية،  خبلؿ األياـ الثبلثة آتبقية للحملة االنتخابية من با: كل شكل من أشكاؿ الدعاي
 مكتب لبلقواع. آخركل با للتعبري آباشر، كل عملية لص  ااراء، كل با لنتائ  االنتخابات قبل غلب 

بيػػاف شػػهر رمضػػاف أيػػن قامػػت سػػلطة ضػػب  السػػمعي البصػػرم بتػػذكري القنػػوات التلفزيونيػػة ضػػركرة االلتػػزاـ  -
 بآبادئ ذات آنفعة العامة

 ات مانيا: تقديم توصي 

 التشػػػػريعيةتعتػػػػ  التوصػػػػيات ىيئػػػػات الضػػػػب  االقتصػػػػادم كآػػػػارل أداة لشػػػػرح كتفسػػػػري النصػػػػوص        
كالتنظيميػػة يف املػػاالت الػػيت ال تتمتػػع إال برقابػػة بعديػػة عامػػة، إذ ٙػػدىا خاصػػة يف املػػاالت الػػيت تتمتػػع 

شػخاص الػذم توجػو إلػيهم فيها بعض أيئات بسلطة القرار. فالتوصيات ال ومل أم قوة إلزامية، كاأل
ٔيئػػػات الضػػػب  آختصػػػة يف قطػػػاعي آػػػارل إال أف القػػػوة آعنويػػػة  ،4أحػػػرار يف إتباعهػػػا أك عػػػدـ إتباعهػػػا

                                                                 
 .24-23، ص.ص مرجع ساب كللتفصيل أكثر راجع: ٍليل نوارة،  - 1
 من بينها مذكرات اليت اصدراا ِنة البورصة نذكر: - 2
بالكتػل الصػادرة  للمعاملػة العػادم اّجم من أك مساكم أك  حجمها يكوف اليت كاألكامر بالكتل آعامبلت معاِة: 2 مذكرة -
 21/61/2162يف 

- Note : Obligation d'exécution des ordres des clients aux meilleures conditions du 

marché., 28 juin 2018 
، 61/62/2163تػػاري  االطػػبلع:  /http:// www arav.dz/ar البصػػرم:منشػػورة يف موقػػع ىيئػػة ضػػب  السػػمعي  - 3

h3062. 
 .611، صمرجع ساب ٕدكب،  قورارم -4
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ػػذا ١كننػػا تشػػبيهها 1هػػ  األشػػخاص علػػى أخػػذىا بعػػني االعتبػػار يف غالػػب األحيػػاف كاالقتصػػادم ، ٔك
2بالتوصيات اليت تصدرىا أيئات أك آنظمات الدكلية

.  
بػػالعودة اذل نصػػوص آنظمػػة للسػػلطات ضػػب  االقتصػػادم ٙػػد اف آشػػرع اشػػار اذل صػػبلحية ىاتػػو          

  االخرية يف استصدار توصيات نذكر:
 الػيت التوصػيات من النظاـ الداخلي للجنة تنظيم كمراقبة عمليات البورصة ب ف 21ما كرد يف آادة          
 :3ما يلي وقيب ادؼ إذل األخرية ىاتو تصدرىا

 إعبلـ جيد عن كل األعواف الفاعلني يف سوؽ القيم آنقولة.-
 احواـ آساكاة بني آستثمرين.-
 التطبيب األمثل للنصوص التشريعية كالتنظيمية. -

 كاالتصػػاالت بال يػػد آتعلقػػة للقواعػػد احملػػدد 11-63 رقػػم مػػن قػػانوف 61آػػادة مػػا نصػػت عليػػو          
 كػل تقػدصل االلكوكنيػة كاالتصػاالت لل يػد مستقلة ضب  سلطةعلى إمكانية قياـ ل (ARPCEااللكوكنية  

 هديدىا. أك سحبها أك تعليقها أك الرخ  منح قبل آختصة للسلطة توصية
ىيئػة  البصرم على تقػدـ السمعي بالنشاط آتعلب 11-61 قانوف من 11 كأيضا ما جاء يف آادة        

 ينبغػػيكمػػا  البصػػرية، السػػمعية األنشػػطة ٕػػاؿ يف آنافسػػة ترقيػػة أجػػل مػػن صػػياتضػػب  السػػمعي البصػػرم تو 
اإلشارة اليو اف ٕاؿ التوصيات ٔيئة ضب  السمعي البصرم يعد ضيقا، حيا دل ١نح آشرع سلطة الضب  

ذل لى خبلؼ آشرع الفرنسي الػذم أك ع، آشارة اليها سابقا صبلحية إصدار التوصيات إال يف حالة كاحدة
يتعلػب بآسػائل  فيمػااىتماما نجاؿ إصدار امللس للتوصيات، حيا إذل جانب تقدصل التوصيات للحكومػة 

، 4آتعلػب  ريػة االتصػاؿ آعػدؿ 6112-31من القػانوف رقػم  62آرتبطة بوقية آنافسة طبقا لن  آادة 
خػػػدمات االتصػػػاؿ السػػػمعي  مػػػنح امللػػػس سػػػلطة كاسػػػعة لتوجيػػػو التوصػػػيات البلزمػػػة لكػػػل منتجػػػي كمػػػوزعي

ية،   البصرم حوؿ احواـ آبادئ آنصوص عليها يف القانوف كاليت تنشر يف اِريدة الُر
 .5٘ا يكسبها صفة اإللزاـ

                                                                 
 .31 ص مرجع ساب ، حفيظة، زكار - 1

2
- Hubert de Vauplane et Jean Pierre Bornet, Droit des marches financiers, op.cit, P 137. 

3
- Article 26 du règlement intérieur de la COSOB.,op. cit. p 06. 

4 - Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 Liberté de communication - art. 34 

JORF 10 juillet 2004 
،  بين مقتضيات الضػبط كمحدكديػة الػنص  :31-21سلطة ضبط السمعي البصرم في ظل القانوف رقم  أاـ،خرشي  -5

 .11مرجع سابب، ص
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  ماليا: إبداء اآلراء االستشارية

 التنظيميػػة أك التشػػريعية النصػػوص بعػػض ٔيئػػات ضػػب  االقتصػػادم بتفسػػري تسػػمح تعتػػ  ااراء كسػػيلة       
  ،1وضريم أك توجيهي طابع ذات فهي طلب من جهات ٖددة قانونان، على ناءب

قػل تػ ثري كمػا أهنػا تسػمح لسػلطة الضػب  بإبػداء موقفهػا أمن الناحية القانونية تعت  إبػداء االستشػارية        
 حيػػػػا مكػػػػن آشػػػػرع كػػػػل سػػػػلطات الضػػػػب  مػػػػن ،كإمكانيػػػػة التػػػػ ثري علػػػػى القػػػػرار النهػػػػائي يف آسػػػػائل أامػػػػة

إعػداد النصػوص التشػريعية  ىػ اختصاص استشارم لدل السلطات العمومية يارسو عن طريػب تقػدصل آراء 
 .2كالتنظيمية آتعلقة نجاؿ تدخلها

خػػوؿ آشػػرع للػػوزير الطاقػػة اك اّكومػػة مػػن  CREGكالغػػاز  الكهربػػاء للجنػػة االستشػػارم فػػامللس         
ٕػػاؿ الكهربػػاء كتوزيػػع الغػػاز بواسػػطة  يف مػػ رة آراء إلبػػداء توجيهػػو 16-12 قػػانوف مػػن 661 خػػبلؿ آػػادة
 القنوات.

من قانوف النشاط السمعي البصرم كوت عنواف املػاؿ االستشػارم، ٙػد  11باستقراء آادة ايضان ك         
اف آشرع منح لسلطة ضب  السمعي البصػرم النصػيب الػوافر مػن ااراء الػيت تبػدم فيهػا سػلطة الضػب  رأيػا 

 :3تمثلة فيما يليآ

 تبدم آراء يف االسواتيجية الوطنية لتنمية النشاط السمعي البصرم، -

 تبدم رأيها يف كل مشركع ن  تشريعي أك تنظيمي يتعلب بالنشاط السمعي البصرم، -

تشػػػارؾ يف إطػػػار االستشػػػارات الوطنيػػػة، يف وديػػػد موقػػػ  اِزائػػػر يف آفاكضػػػات الدكليػػػة حػػػوؿ خػػػدمات البػػػا  -
 عي كالتلفزيوشل آتعلقة خاصة بالقواعد العامة ٓنح الوددات،اإلذا

 تبدم آراء حوؿ وديد إتاكات استخداـ الوددات الراديوية، يف اّزمات آمنوحة ْدمة البا اإلذاعي. -

 تبدم رأيها بطلب من أية جهة قضائية، يف كل نزاع يتعلب نمارسة النشاط السمعي البصرم. -

من إبداء ااراء االستشارية عموما تفتقد لعنصر اإللػزاـ بالنسػبة ٓخػاطبني هبػا، لكػن يف ٕػاؿ كبالرغم        
تتطلبػػو  ٓػػاعمػػل السػػلطات اإلداريػػة آسػػتقلة يف إطػػار ضػػب  القطاعػػات، تتمتػػع بنػػوع مػػن آصػػداقية بػػالنظر 

 مهمػػػػان  مطلبػػػػان وصػػػػيات كظيفػػػػة الضػػػػب  مػػػػن مركنػػػػة يف التػػػػدخل، كاعتبػػػػار ىػػػػذه القواعػػػػد آتمثلػػػػة يف ااراء كالت
 للحكومة كالسلطة القضائية بالنظر لطبيعة التخص  ىذه أيئات كييزىا بالتقنية العالية، كتدعم ىذه 

                                                                 
 .31 ص ،مرجع ساب  حفيظة، زكار - 1
 .612-611، ص مرجع ساب ٕدكب قورارم،  - 2
 .61، السابب ذكره، ص بالنشاط السمعي البصرم المتعل  11-61قانوف  -3
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 .1آصداقية بواسطة إجراء نشر ىذه القواعد للرأم العاـ

 رابعا: االقتراحات االستشارية 

ضػػػػمن  داخلػػػػةحػػػػوؿ مسػػػػ لة معينػػػػة  يػػػػراد هبػػػػا تقػػػػدصل ىيئػػػػة آختصػػػػة بالضػػػػب  اذل سػػػػلطة عليػػػػا عػػػػرض      
 اختصاصاتو ١كن ٔذا األخري االخذ باقواحو كليا اك جزئيا اك يقابلو بالرفض. 

 تقػػػدصل البورصػػػة علػػػى امكانيػػػة قيػػػاـ ِنػػػة 61-41 رقػػػم التشػػػريعي مػػػن مرسػػػـو 11فآشػػػرع نػػػ  يف آػػػادة 
 آنقولة القيم بورصة كتنظيم وركاِمه آنقولة القيم حاملي إعبلـ ى  كتنظيمية تشريعية نصوص مقوحات
 اّكومة. إذل البورصة، عمليات يف للوسطاء القانونية كالوضعية كسريىا

 باالقواحػػػػػاتالسػػػػػمعي مهمػػػػػة القيػػػػػاـ  ضػػػػػب  سػػػػػابب الػػػػػذكر ٔيئػػػػػة 11-61قػػػػػانوف رقػػػػػم  كمػػػػػا أككػػػػػل      
 االستشارية سيما يف االيت:

داـ الػػوددات الراديويػػة، يف اّزمػػات آمنوحػػة تبػػدم آراء أك تقػػدـ اقواحػػات حػػوؿ وديػػد إتػػاكات اسػػتخ -
 . 2ْدمة البا اإلذاعي، كتقدـ ىذه االقواحات إذل اّكومة

كمػا أنػػاط آشػػرع لػػرئيس ىيئػػة الضػػب  سػػلطة اقػػواح األمػني العػػاـ للهيئػػة الػػذم يػػتم تعيينػػو نوجػػب مرسػػـو  -
 ..3رئاسي

 .4 تقيد يف آيزانية العامة للدكلةسلطة اقواح االعتمادات الضركرية لت دية مهامها كاليت -

ملزمة سنويا بإعداد تقريرا خاصا بوضعية تطبيب  ضب  االقتصادمسلطة اغلب ما ٞب التنويو اليو اف       
، ك١كػػن أف 5السػػلطة التنفيذيػػة كيف بعػػض األحيػػاف اذل سػػلطة التشػػريعيةرسػػل إذل ب نشػػطتها تالقػػانوف آتعلػػب 

تنػػػوير سػػػلطة التنفيذيػػػة عنػػػد اىػػػاذ آبػػػادرة بإعػػػداد مشػػػاريع القػػػوانني كالتنظيمػػػات ىػػػذا التقريػػػر كسػػػيلة ل اعتبػػػار
، بػػػػػل يعتػػػػػ  أحػػػػػد آصػػػػػادر آاديػػػػػة أامػػػػػة ٓشػػػػػاريع القػػػػػوانني كالتنظيمػػػػػات لصػػػػػدكره مػػػػػن ب نشػػػػػطتهاآتعلقػػػػػة 

 . 7حا كاف كانت خالية من أية قيمة إلزامية 6متخصصني.
                                                                 

، :  بين مقتضيات الضػبط كمحدكديػة الػنص 31-21سلطة ضبط السمعي البصرم في ظل القانوف رقم خرشي أاـ،  -1
 .11مرجع سابب، ص

 .61، صالساب  ذكره، 11-61من قانوف  11آادة  -2
 61، ص المرجع نفسو، 22آادة  -3
 .المرجع نفسو، 21آادة  -4
 البرلمػػاف، غرفتػػي رئيسػػي كإلػػى الجمهوريػػة رئػػيس إلػػى سػػنويا، البصػػرم السػػمعي ضػػبط سػػلطة ترسػػل» :31نصػت آػػادة  - 5

 .62ص  ذكره، السابب ،11-61 قانوف «....البصرم السمعي بالنشاط المتعل  القانوف تطبي  بوضعية خاصا تقريرا
 .612، مرجع سابب، ص سلطات الضبط في المجاؿ االقتصادمقورارم ٕدكب،  - 6

7 - GENTOT M, les autorités administratives indépendantes, OP cit, PP 72-73. 
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 خالصة الفصل:

االقتصػػادم اختصػاص كضػػع القواعػد القانونيػػة نوجػب النصػػوص  الضػب  سػػلطاتبعػض باشػر ت       
ِنػػة ك غػػري أف طػػرؽ مباشػػراا لػػو دل تكػػن بػػنفس آسػػتول، حيػػا مػػنح ٕلػػس النقػػد كالقػػرض القانونيػػة، 

، كهبػذا ١كػن القػوؿ أف كليهمػا يزاٍػاف حقيقػاكممارسػة اختصاصػا  تنظيم عمليػات البورصػة كمراقبتهػا
السػلطات  ٔتػولبلختصػاص التنظيمػي  فإسػناد ،السػلطة رغػم ٖػدكديتها كتبعيتهػاالسلطة التنفيذية ىذه 

يعػػد مطلبػػا ىامػػا ّػػل مشػػكلها الػػيت قػػد تطػػرأ عليهػػا اثنػػاء نشػػاطها كتعمػػل علػػى حلهػػا يف كقتهػػا نتيجػػة 
تػػ يت بالعناصػػر الضػػركرية للتفكػػري يف كضػػع أنظمػػة جديػػدة أك التعػػديل تنظػػيم غػػري   ىصصػػها يف قطاعهػػا

 ب.كامل أك معي

 بػػػالعمـوقػػػرارات تقنيػػػة يتػػػاز  رمػػػا يبلحػػػ  اف آشػػػرع أعطػػػى لػػػبعض السػػػلطات امكانيػػػة إصػػػداك        
كالتجريد على غرار قرارات التقنية للجنة الكهرباء كالغاز كسلطة ضب  السمعي البصػرم، كمػا اعػواؼ 

دمػة للسػلطة يف شػكل استشػارات خ ةألغلب ىيئات سلطة آساٝة يف سن قواعػد القانونيػة كالتنظيميػ
كبػػني ىػػذه كتلػػ  توجػػد فئػػة مػػن التنفيذيػػة كالتشػػريعية  كػػم ىصصػػها يف القطػػاع الػػذم تشػػرؼ عليػػو، 

الصبلحيات توص  بآرنة تتمثل يف سلطة إصدار التوصيات كااراء ككسائل أخرل للتدخل آشاهبة، 
الػيت تصػدر فيهػا مػن  اإللزاـ، كمع ذل  تلقى صدل كاسػع يف القطاعػات من أىم ميزااا أهنا ٕردة من

طػرؼ آعنيػػني هبػػا مػػن متػػدخلني كمتعػػاملني، بػالنظر للخصوصػػيات الػػيت تقػػدمها فئػػة السػػلطات اإلداريػػة 
 .آستقلة
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 :تمهيػد

 مػن قبيػل االعمػاؿ اإلداريػة باعتبارىػا ىيئػات االقتصػادم ضب ال تعد االعماؿ اليت تقـو هبا سلطات        
 الػيت ما ١يز الرقابة لكن ،1فمن حب السلطة العامة ٘ارسة رقابة على اعماؿ ىيئااا الدكلة، إذل تنتمي إدارية
ة الكبلسيكية، فاإلدارة العامة عاد مرافقها تطبقها على اليت السلطة ىتل  ياما عن تل  ىذه على يارسها

بػالرئيس آباشػر، أك يف  آػرؤكسما تبس  رقابتها اما بشكل مباشر يف شكل رقابػة الرئاسػية يف صػورة عبلقػة 
 شكل رقابة كصائية يف صورة عبلقة سلطة مركزية بالسلطة لبلمركزية.

انطبلقػػػا مػػػن اف آشػػػرع اِزائػػػرم أقػػػر لػػػبعض سػػػلطات الضػػػب  االقتصػػػادم اختصػػػاص كضػػػع قواعػػػد        
تاز العمـو كالتجريد كىو اختصاص غري م لوؼ، حيا انو يعد اختصاص أصيل السلطة التنفيذية تنظيمية ي

سػلطيت النقػد  مػنصاحبة اّب يف استصدار قواعد التنظيمية، ككنتيجة لعوامل إيدلوجية كتقنيػة اعػوؼ لكػل 
نػػػػة تنظػػػػيم عمليػػػػات البورصػػػػة كتقييمهػػػػا  (CMC)كالقػػػػرض  باختصػػػػاص كضػػػػع قواعػػػػد  (COSOB)ِك

ا سلطتني إداريتني يتاز بنوع من االستقبلؿ عن كزير آكل  بالشؤكف آالية. ال     تنظيمية كاعتباٝر

القاعدة آعموؿ هبا يف اغلب البلػداف الد١قراطيػة ضػركرة وقيػب الشػفافية كآصػداقية علػى ٌيػع اال اف       
 2 يتحقب ذل  اال بفرض الرقابة على اعمأاالقرارات اليت ودثها أجهزاا اإلدارية مهما كانت مستواىا، كال

لػس النقػد كالقػرض، تعػداف سػلطتني ٔمػا اّػب استصػدار انظمػة يف  ٓراقبة سبلمة قراراػا، فلجنػة البورصػة ٕك
ردة بشكل مستقل ىضعاف لنوع خاص من الرقابة االداريػة  السػلطة التنفيذيػة  قبػل مػنشكل قواعد عامة ٕك

 كؿ(.   أبحا م 

ا قد يشوب لقواعد أنظمة سػلطات ضػب  االقتصػادم عيػب عػدـ قانونيتهػا نتيجػة ّػدكث بعػض كم        
 3االخطاء سيما كإذا اصدرت بدكف ركية أك على عجل أك تتجاىل بعض القواعد القانونية اليت اقرىا آشرع

عامػة لػذا كجػب هبدؼ وقيب منافسة بني آتعاملني أك ٍاية ٓصاّهم أك قػد تتعػارض مػع اىػداؼ االدارة ال
 اشل(.ثحا مبالتصدم لو بإحالتها اماـ اِهات القضائية لرقابة فح  مشركعيتها  

 

                                                                 
1
 .611، ص مرجع ساب فتوس خدكجة،  - 
 اسػتقاللية مبػدأ تحقيػ  بػين البنكيػة االنظمػة كضػع فػي كالقػرض النقػد مجلػس علػى التنفيذيػة سػلطة رقابةشوؿ بن شهرة كمن معػو،  -2

 .243، ص 2164 سبتم  ،11ع  ،66 امللد علمية، آفاؽ ٕلة ،الجزائرم التشريع ككاقع
، جامعػة ٖمػد 62، ٕلػة آفكػر، ع الرقابة القضائية على منازعات شرعية قرارات سلطات ضبط النشػاط االقتصػادممنصور دكاد،  -3

 .111، ص 2161خيضر بسكرة، اِزائر، 



 التنظيمية القواعد كضع الختصاص االقتصادم الضبط سلطات ممارسة آليات الباب الياني:

 

112 

 المبحث االكؿ: الرقابة االدارية على قواعد التنظيمية لسلطات الضبط االقتصادم

نػة تنظػيم عمليػات        من آسلم بو اف آشرع اِزائر اقر لكبل من سػلطيت ٕلػس النقػد كالقػرض ِك
أشػػخاص يفػػوض  طػػرؼ مػػن كذلػػ بورصػػة كمراقبتهػػا كظيفػػة تنظػػيم يف ٕػػاؿ آػػارل االقتصػػادم كآػػارل ال

 .1املاؿ البنكي كآارل ك١ارسوهنا بشكل حيادم كمستقلفيهم االختصاص كالتحكم يف 

ف ىػػػذه االسػػػتقبللية ليسػػػت علػػػى اطبلقهػػػا، فآشػػػرع اخضػػػعهما لرقابػػػة السػػػطلة التنفيذيػػػة يف إال أ      
كؿ(، فالقػػانوف الت سيسػػي لكػػل مػػن أة غػػري م لوفػػة عػػن الرقابػػة الػػيت يارسػػها االدارة العامػػة  مطلػػب صػػور 

 الرقابػػػةسػػػلطتني آختصػػػتني بوضػػػع األنظمػػػة حػػػدد للسػػػلطة التنفيذيػػػة مظػػػاىر ١ػػػارس مػػػن خبلٔػػػا آليػػػة 
 االدارية  مطلب ثاشل(. 

 االقتصادم ضبطال سلطة دقواع على الم:لوفة غير التنفيذية سلطةال رقابة: االكؿ المطلب

ك تنػازؿ تعت  عملية االدارية من قبيػل األعمػاؿ اإلداريػة الػيت ال يتصػور أف السػلطة العامػة تتخلػى أ     
عنهػػا بػػ م حػػاؿ مػػن االحػػواؿ، فالسػػلطة التنفيذيػػة ٟػػب ٔػػا رقابػػة علػػى اعمػػاؿ سػػلطة ضػػب  االقتصػػادم 

أكعلػى  ذااػا  ػدّ ة على السلطة ضب  االقتصادم كآارل كفب ضواب  ٖددة قانونا، دكف اّب يف الرقاب
مػػع وديػػد  كفػػب القواعػػد العامػػة أعضػػاءىا، لقػػد حػػاكؿ الفقػػو ايضػػاح مػػدل اٝيػػة عمليػػة الرقابػػة االداريػػة

علػػى قواعػػد الػػيت تسػػنها كػػبل مػػن الرقابػػة كؿ( كمشػػركعية ٘ارسػػة سػػلطة التنفيذيػػة أاىدافػػو آرجػػوة  فػػرع 
نػة  قواعػد علػى التنفيذيػة سػلطة رقابػةككػذا طبيعػة  (.ثػاف البورصػة  فػرع سلطيت ٕلس النقد كالقػرض ِك

         فرع ثالا(. االقتصادم الضب  سلطة

 االقتصادم الضبط اتسلط تنظيمات على اإلدارية الرقابة عمل أىمية: األكؿ الفرع

اف االىػػػداؼ الػػػيت إلبػػػراز اٝيػػػة العمػػػل الرقػػػايب ينبغػػػي اعطػػػاء تعريػػػ  للعمػػػل الرقػػػايب  أكالن(،   تبيػػػ      
 .كوديد انواعها  ثالثان(  ثانيان(يف القواعد العامةوققها عملية الرقابة االدارية 

 

 

                                                                 
1
 6للعلـو القانونية كالسياسية، جامعة اِزائر ، امللة اِزائريةسلطات الضبط اإلدارية بين االستقاللية كالرقابةٖمدم ُرية،  - 

 .11، ص 2161، نوفم  11، ع 12بن يوس  بن خدة، امللد 
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  اإلدارية رقابةال مدلوؿ -كالن أ

اإلداريػػة الػػيت يارسػػها السػػلطة العامػػة يف الدكلػػة لكػػبل مػػن عمليػػة رقابػػة  التعػػاري  إذل التطػػرؽ قبػػل       
الػيت شػغلت  نعرج حػوؿ آعػ  اللغػوم لكلمػة الرقابػة كاف كلبدا أف  ها،فقهاء اإلدارة كالقانوف كخصائص

 . حيزان ىامان يف اّياة االدارية باختبلؼ مستويااا

 ةن بػػػقابكر   بػػػان وْ قػُ ر  ك  بػػػان وْ قػُ كرُ  بػػػان قْ ر   : »يرجػػػع أصػػػلها يف معجػػػم الرائػػػد لكلمػػػة رقػػػب يَػْرقُػػػبُ : الرقابػػػة لغػػػة - أ
، كما جاء معناىا 1«ظو، حرسو، رصده كتتبع سيره كاحوالو، حذره: الح أم «ةن ب  قػْ كر   ةن ب  قػْ كر   بانان قْ كر  

ػػػُو، كر اقػ ب ػػػة ُمراقػ ب ػػػةن كر قابػػػان رقب: »اللغػػػوم يف معجػػػم آخػػػر نعػػػ  : تعػػػين كالرقابػػػة 2« ...الشػػػيء : ح ر س 
المراقبة، كعمل من يراقب الكتب اك الصحف قبػل نشػرىا... كفػي االقتصػاد السياسػي: تعنػى »

 3«.تدخل الحكومة..

 ،رقيػػب أم( Contre  ٝػػا جػػزأين مػػن فكلمػػة الرقابػػة تتكػػوف الفرنسػػي اللغػػوم التعبػػري يف أمػػا       
 نتػػائ  وقيػػب يف الفػػرد ١ارسػػو الػػذم الػػدكر أم( Role ك كالبحػػا، الفحػػ  فعػػل مرادفػػوُ  الرقابػػة فعػػل

 يف أمػػا ،4كآتابعػػة اإلشػػراؼ لفعػػل مرادفػػة اإلطػػار ىػػذا يف الرقابػػة القػػوؿ اف ك١كػػن. كالبحػػا الفحػػ 
 الػػػيت السػػػلطة ٝػػػا اثنػػػني معنيػػػني تعكػػػس كالػػػيت( Control تػػػدعى  الرقابػػػة فػػػاف كلمػػػة اإلٙليزيػػػة اللغػػػة
 .5األمر صحة من الت كد بقصد أم الفح  ،الضبط كما تعين كاألشياء، األفراد على الفرد ١ارسها

لقػػانوف لتنػػوع الزكايػػا تعػػددت مفػػاىيم اصػػطبلح الرقابػػة عنػػد الفقهػػاء اإلدارة كا: الرقابػػة اصػػطالحا -ب
 : أٝها على يلي فيما احملددة ٓفاىيمو كنعرج

 إذا التحقػػ  علػػى الرقابػػة تنطػػوم» :فايػػل الػػذم عػػرؼ مػػن الفقهػػاء الػػذين عرفػػوا الرقابػػة ٙػػد ىنػػرم -
 إلػى اإلشػارة ىو غرضها كأف الصادرة كالتعليمات الموضوعة للخطة طبقا يحدث شيء كل كاف

                                                                 
1
 .144، ص مرجع ساب ج اف مسعود،  - 

2
 .114، ص 2113، طبعة جديدة، دار اّديا، القاىرة، القاموس المحيطالفريكز آبادم ٕد الدين ٖمد بن يعقوب،  - 
، مكتبة الشركؽ الدكلية، ٌهورية مصر 1، ط العربية اإلدارة العامة للترجمات كاحياء التراث اللغة معمج الوسي ، آعجم -3

 .111 ، ص2111العربية، 
4
، اليػازكرم العلميػة للنشػر كالتوزيػػع، مبػػادئ كمػدخل االدارة ككظائفهػا فػػي القػرف الحػادم كالعشػػرينالػدكرم زكريػا كزمػبلؤه،  - 

 . 641، ص 2166األردف، 
5
دكر كحػدات الرقابػة اإلداريػة الداخليػة فػي تنميػة أعضػاء ىيئػة التػدريس نفس آرجع.؛ انظر ايضان: الزعيب ميسوف طػبلع،  - 

 263، ص 2166، األردف، 16، ع 13، دراسات العلـو الوبوية، امللد في الجامعات األردنية الحكومية



 التنظيمية القواعد كضع الختصاص االقتصادم الضبط سلطات ممارسة آليات الباب الياني:

 

111 

 معدات شيء كل على تنطب  كىي حدكمها تكرار كمنع معالجتها يقصد كاألخطاء الضعف نقاط
  .1«أفعاؿ أفراد

نظر اذل الرقابة من الناحية الوظيفية كاليت تعمػل باألسػاس علػى  ىنرم فايوؿالفقيو آبلح  اف        
، آعتمػدة كآبػادئيػتم كفػب اْطػ  آوضػوعة كالتعليمػات الصػادرة  االدارةيف  شػيءالت كد من أف كل 

  .هبدؼ كش  مواطن الضع  كتصحيحها كذل 
 الجهػػة بػػو تقػػـو مػػنظم إدارم نشػػاط الرقابػػة»: بقولػػو اف إجرائيػػا كىنالػػ  مػػن عػػرؼ الرقابػػة تعريػػ  -

 الموضػوعة بالمعػايير كمقارنتهػا أسػاليبو كقيػاس لػألداء المستمرة المالحظة على يشمل المسؤكلة
 كالتصحيحية العالجية لطرؽ أنسب تحديدك  كالخط: الضعف كتوخي االنحرافات لتحديد مسبقا
  .2«أىدافها لتحقي  للمؤسسة المتاحة للموارد األميل االستخداـ تحق  التي
الرقابػة كتصػحيح  كظػائ فهنا   تعري  الرقابة باعتبارىا نشاط تقـو بو اإلدارة مػن خػبلؿ ٌػع        

 آستقبل. األخطاء كالعيوب كفب ما ىو كارد يف خط  لو لتفادم حدكثها يف
 كأعمالهػػػػا المؤسسػػػػات إدارة علػػػػى تمػػػػارس اإلدارة كظػػػػائف مػػػػن كظيفػػػػة»كعرفهػػػػا آخػػػػر ب هنػػػػا:  -

 بالرقابػة تسػميتها إلػى بػالبعض حػدا ممػا عليهػا، باإلشػراؼ فيهػا المختصػة الهيئػة عػادة كتمارسها
  3«الفنية
شراؼ على آنظمػة  ػّد ىذا التعري  اعت  كذل  عملية الرقابة كظيفة تقـو هبا جهة صاحبة اال      

 ذااا كعلى نشاطااا، كلكن دكف اف ٟدد طبيعة الرقابة كالغاية آرجوة من عملية الرقابة. 
 المركزيػة اإلداريػة كاألجهػزة السػلطات رقابػة ىػي»على اهنػا:  عمار عوابدمبينما عرفها األستاذ  -

 كتصػػرفات أعمػػاؿ مػػن يصػػدر امػػ اإلداريػػة السػػلطة تراقػػب أف أم كألعمالهػػا لنفسػػها كالالمركزيػػة

                                                                 
1
طلب  ؛.211 ص 2116 ،  د.ف(،  د.ب(،العمليات – لوظائفا المفاىيم  كالتنظيم اإلدارة، "الكرصل عبد مصطفى أبو - 

عػػػػوض اهلل السػػػػواط، كزمبلئػػػػو، اإلدارة العامػػػػة: آفػػػػاىيم الوظػػػػائ  األنشػػػػطة، دار حػػػػاف  للنشػػػػر كالتوزيػػػػع،  د. ب(،  د.ت(، ص 
621. 

 كالجرارات المحركات ةبمؤسس ميدانية دراسة: االقتصادية المؤسسة أداء تقييم في كدكرىا الرقابة أساليب بلـو السعيد، -2
 16 ص ،(ت- د اِزائر، قسنطينة، منتورم جامعة البشرية، آوارد كتسيري تنمية يف ماجستري شهادة رسالة ،بالسوناكـو

3
 -  Missoum sbih, l'administration publique algerienne, librairie hachette, paris, 1973, 

p74. 
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 تصػبط حتػى سػحبها أك إلغائهػا أك تعػديلها أك بتصػحيحها تقػـو مػم مشػركعيتها، مدل من للت:كد
 .1«الدكلة في السائد القانوف كقواعد أحكاـ مع كانسجاما اتفاقا أكير

ة داخليػػة يبػػدكا مػػن تعريػػ  االسػػتاذ عمػػار عوابػػدم اقتصػػر عمليػػة الرقابػػة االدارة علػػى ذااػػا  رقابػػ       
فقػػ ( دكف االشػػارة اذل عمليػػة الرقابػػة االداريػػة الػػيت تقػػـو هبػػا السػػلطات العامػػة علػػى االدارات االخػػرل 

 اْارجية يف صورة رقابة الوصائية اليت يارسها السلطات آركزية على السلطات البلمركزية.

ىي عمليػة تقػـو السػلطة  ريةاإلدا الرقابة ١كن القوؿ إف ذكره سبب ٘ا نستخلصو أف ١كن ما إف      
العامة يف الدكلة على اعمأا أك أجهزاا أك موظفيها التابعني ٔا، أك على منظمػة أخػرل ٔػا عبلقػة هبػا 

 مػدل لفحػ  كتصػرفات أعمػاؿ يصدر عنها مػن مباشرة أك غري مباشرة بغرض تصحيح االٚرافات ما
 .كفب للقواعد القانونية القائمة يف الدكلة سحبها، أك إلغائها أك تعديلها اما بتصويبها أك مشركعيتها،

 الفعالة:  اإلدارية الرقابة خصائص -ج

 بػػد ال النجػاح ٔػا كيتجسػد بشػكل أمثػل كفعػاؿ، نهامهػػا القيػاـ مػن اإلداريػة الرقابػة لكػي تػتمكن      
 التالية: بآيزات يتاز أف من

 يف الوقػػوع ينػػع الػػيت الواضػػحة الوسػػائل الرقابػػة إدارة ىتػػار ىػػذا يعػػين أف الوضػػوح:الرقابػػة تمتػػاز ب – 2
 بشػػكل الوسػػائل ىػػذه وديػػد علػػى تعمػػل كأف العمػػل، يف آشػػاهبة األجهػػزة مػػع االزدكاجيػػة أك التنػػاقض
 كلػػػيس كالتصػػػحيح، كاالرشػػػاد التوجيػػػو فأػػػدؼ هبػػػا، تلػػػم أف للرقابػػػة اْاضػػػعة األجهػػػزة ِميػػػع يسػػػمح
 .2فق  لؤلخطاء التصيد

 تكػػوف أف يعػػين كىػػذا االداريػػة، الرقابػػة ٙػػاح يف مهمػػة خاصػػية كىػػذه :بشػػكل مػػرف الرقابػػة تكػػوف – 1
 ظػػركؼ حسػػب كالتطػػوير التعػػديل أك كالتبػػديل للتغيػػري قابلػػة كخطوااػػا كأسػػاليبها اإلداريػػة الرقابػػة كسػػائل
 ، فبل يتصور اف تتص  الرقابة بالتشدد.  3كمستجداتو العمل

                                                                 
1
 61 ص ،6432 اِزائر،د.ـ.ج،  ،العامة اإلدارة أعماؿ لىع الرقابة عملية عوابدم عمار، - 

2
، مذكرة ماجستري ىص  علػم االجتمػاع العمػل كالتنظػيم، الرقابة التنظيمية كدكرىا في تحسين أداء العماؿبوسف  آماؿ،  - 

 .14، ص 2161/2161جامعة ٖمد خيضر، بسكرة، اِزائر، 
3
 .263-262، ص.ص مرجع ساب الزعيب،  طبلع ميسوف - 
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 كػػل هبػػا آكلفػػة األعمػػاؿ طبيعػػة مػػع الرقابػػة تتناسػػب أف طتشػػو  حيػػا المالءمػػة:الرقابػػة تمتػػاز ب – 1
 .1كيويلها كأىدافها ظركؼ آؤسسة ضوء يف كال ام  اْط  يف اختبلؼ إذل تؤدم كاليت مؤسسة

 .2االدارة موارد على عبئان  تشكل كال التكالي ، قليلة باهنا الرقابة يتاز أف ٞب :الرقابة مجانية – 1

 الرقابة اإلدارية: أىداؼ عملية  -مانيا

مهمػػا أدارة بػػاختبلؼ مسػػتويااا، فػػبل ١كػػن تصػػور جػػود مرافػػب  لكػػل ىامػػة الرقابيػػة تعػػد الوظيفػػة      
علػػيهم،  فػػرض رقابػػة عمػػومي   وديػػد نشػػاطو كىياكلػػو كمػػوظفني هبػػدؼ وقيػػب ىػػدؼ عػػاـ مػػن دكف

 كاألىػػػداؼ الفوائػػد بعػػض يلػػػي كفيمػػا. 3التػػوازف ٚػػػو كتػػدفعها األمػػور الرقابػػة اإلداريػػة تضػػػب  أف حيػػا
 اإلدارة العامة:  يف اإلدارية للرقابة

 يامػا للنصػوص كاللػوائح القانونيػة للدكلػة، مطبقػة القػوانني أف من تفيد عملية الرقابة اإلدارية بالت كد -
 ، من دكف ويز ِهة معينة4اِميع طرؼ احواـ من ٖل الصادرة القرارات كأف
 كتسػاعد االٚرافػات أك األخطػاء مػن وػدّ  ها عملية الرقابػة اإلداريػة، أهنػامن أبرز األىداؼ اليت وقق -
 للتغػريات نظػرة اْارجيػة البيئػة مع التكيي  على االدارة تساعد الرقابة فإف ككذل  تراكمها، عدـ على
 لػئلدارة تػوفر الػيت ىػي كالرقابػة. كوقيقهػا األىػداؼ كضػع فػوة بػني كخارجهػا آنظمػة داخل ودث اليت
 .5البيئة مع التكيي  لتستطيع ٓعلوماتا
، 6آرسػػػـو مسػػػارىا يف تتحػػػرؾ اْطػػػة أف مػػػن بالت كػػػد كذلػػػ  النجػػػاح، وقيػػػب علػػػى اإلدارة تسػػػاعد -

 اإلدارة آخططة كآسطرة ٔا يف آهاـ مدل ٙاعة تنفيذ من كالت كد

 
 

 

                                                                 
1
 .13ص  مرجع ساب ،بوسف  آماؿ،  - 

2
 .262، ص مرجع ساب طبلع،  الزعيب ميسوف - 

3
 .211آرجع السابب، ص  كزمبلؤه، زكريا الدكرم - 
اف، عبد ثابت -4  اِامعيػة، الػدار ،6، طتطبيقيػة كنمػاذج اإلستراتيجية مفػاىيم اإلدارةآرسي،  ٖمد الدين ٌاؿ إدريس، الٍر

 .111 ، ص2112اإلسكندرية، 
5
 .211 ص ،مرجع ساب  كزمبلؤه، زكريا الدكرم - 
 .11، ص مرجع ساب ، بلـو السعيد -6
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 أنواع الرقابة اإلدارية:  -ماليان 

حارسػػة اذل دكلػػة متدخلػػة زيػػادة يف عػػدد كظائفهػػا كمهامهػػا كمػػا شػػكل وػػوؿ الدكلػػة مػػن دكلػػة         
 آركػػػػػزمسػػػػػواء علػػػػػى مسػػػػػتواىا  1ترتػػػػػب عنػػػػػو زيػػػػػادة مسػػػػػئوليااا، كخلػػػػػب العديػػػػػد مػػػػػن أياكػػػػػل اإلداريػػػػػة

ذات طػػابع  آسػتقلةك احػداث ىيئػات مسػتقلة كمػا ىػػو اّػاؿ بالنسػبة لسػلطات اإلداريػة أكالبلمركػزم أ
تلفة من االقتصادم كآارل موضوع الد راسة، كلعل ذل  الواقع يفرض اف تكوف ىناؾ أنواع متعددة ٗك

الرقابػػة حػػا يتسػػ  للدكلػػة االٓػػاـ نختلػػ  جوانػػب األنشػػطة الػػيت فوضػػتها إلػػيهم نػػا يتماشػػى كالقػػوانني 
الدكلة كآصاحل العامػة. كتتعػدد أسػاليب كمعػايري الرقابػة يف القواعػد العامػة ك١كػن تقسػيمها حصػرىا يف 

 : اايت

 : ك١كن تقسيمها النوعني التاليني:حسب طبيعة الجهاز الرقابي -أ

: كالػػيت تقػػـو بػػو أجهػػزة إداريػػة متخصصػػة بالشػػب آػػارل كآراقػػب داريػػة الماليػػةأجهػػزة الرقابػػة اإل -0
 السجبلت كآستندات كالدفاتر للمحافظة على آاؿ العاـ. القبلية آارل، عن طريب رقابة

 مطابقػػة: تقػػـو هبػػا أجهػػزة عليػػا علػػى أجهػػزة دنيػػا ٓعرفػػة مػػدل اإلداريػػة الوظيفيػػة أجهػػزة الرقابػػة -0
 تصرفاام لقوانني كتنظيمات الدكلة.

 ثبلث ٕاالت ااتية:  على الرقايبالعمل اين تنصب : العمل الرقابي طبيعة حسب -ب

مسػتول  علىواء س: يتم فيها الرقابة على األشخاص آشرفني على التسيري رقابة على األشخاص -6
 آركزية كالبلمركزية

: كمػػن مظػػاىرا مػػثبل يلػػ  السػػلطة العامػػة اّػػب يف حػػل ٕلػػس كهريػػد أعضػػاءه  رقابػػة علػػى الهيئػػة -2
 كمنتخبني كفب حاالت كإجراءات ٖددة قانونا

و لرقابػة الوصػائية الػيت تقػـو هبػا اِهػة الوصػية ٚػ: كىػو نػراه ٕسػدا كثػريا يف االرقابة علػى االعمػاؿ -1
 : 2اعماؿ أيئة آوصي عليها تتخذ يف القواعد العامة احدل آظاىر التالية

                                                                 
1
 .621 ص ،مرجع ساب  كزمبلئو، اهلل، عوض السواط طلب - 
 .؛ بوضػػياؼ عمػػار،31-31، ص ص 2113، مركػػز النشػػر اِػػامعي، اِزائػػر، 2، ط القػػانوف اإلدارمجنػػيح ٖمػػد رضػػا،  -2

بعلػي ٖمػد الصػغري،  ؛. 632-636، ص ص 2112 اِزائػر، كالتوزيػع، للنشػر جسػور ،12 ط ،اإلدارم فالقػانو  فػي الوجيز
 .11-11، ص ص مرجع ساب 
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: كىو اإلجراء الذم نقتضاه ٞوز ِهة الوصاية أف تقرر ب ف عمبل معينا صادرا مػن جهػة التصدي  -
إداريػػػة المركزيػػػة ١كػػػن أف يوضػػػع موضػػػع التنفيػػػذ أم قػػػػاببل للتنفيػػػذ لعػػػدـ ٗالفتػػػو أليػػػة قاعػػػدة قانونيػػػػة 

 بآصلحة العامة اك 
  .: يتمثل يف إرجاء تنفيذ قرار صادر عن أيئة البلمركزية ٓدة معينةاإليقاؼ -
اإلجراء الذم نقتضاه ١كن للجهة الوصية إهنػاء آثػار القػرار الصػادر عػن اِهػة  يتمثل ىذا: اإللغاء -

 . اك النظاـ العاـخالفتو لقاعدة قانونية ٓ البلمركزية

اِهػػة  بالقيػػاـ كبشػػكل اسػػتثنائي ٖػػللسػػلطة الوصػػية االجػػراء الػػذم نقتضػػاه ١كػػن : كىػػو الحلػػوؿ -
ػػب اف لتنفيػػذ بعػض التزامااػػا القانونيػػة الػيت دل تقػػم هبػا بقصػػد أك لعجػػز أك إلٝػاؿ منهػػا. لالبلمركزيػة  ٞك

 يستند اّلوؿ على ن  قانوشل ٞيز ذل .
 النوعني التاليني: ن يييزىا اذلكك١: حسب طبيعة الجهة الخاضعة لها –ج 
 

  الرقابة الرئاسية: -6
 رئػػيس يباشػػرىا ٕموعػػة االختصاصػػات الػػيتعلػػى اهنػا اإلدارم  القػػانوفيػراد بالسػػلطة الرئاسػػية يف        
 ،1كاْضوع التبعية برابطة بو يرتبطوف آرؤكسني ىؤالء هعل مرؤكسيو، مواجهة يف
   الرقابة الوصائية:-0

ا ٕمػػػوع السػػػلطات الػػػيت يقررىػػػا القػػػانوف لسػػػلطة عليػػػا علػػػى اشػػػخاص السػػػلطات الػػػيت يػػػراد هبػػػ           
 .  2البلمركزية كعلى اعمأم هبدؼ ٍاية آصلحة العامة

تعد أداة قانونيػة نوجبهػا وقػب كحػدة الدكلػة مػن خػبلؿ إقامػة عبلقػة قانونيػة  3فالرقابة الوصاية         
كالسػػػلطة آركزيػػػة، كالوصػػػاية يضػػػمن للهيئػػػات آسػػػتقلة كمسػػػتمرة غػػػري منقطعػػػة بػػػني األجهػػػزة آسػػػتقلة 

 سلطتها يف اىاذ القرار كفب اّدكد اليت قررىا القانوف. 
                                                                 

1
يقررىا ألهنا من موجبات النظاـ آركزم، كاختصػاص ١نحػو  ن  إذل اّاجة دكف القانوف بقوة موجودة فالسلطة الرئاسية كىي - 

 الرئاسػػية، السػػلطة فكػػرة تػػدرج مبػػدأامػػة كحسػػن سػػري آرفػػب العامػػة / انظػػر: عوابػػدم عمػػار، القػػانوف للػػرئيس رعايػػة للمصػػلحة الع
 .261، ص د.ت للكتاب، اِزائر، الوطنية آؤسسة

2
 .  622 ص ،2112 اِزائر، كالتوزيع، للنشر جسور ،12 ط ،اإلدارم القانوف في الوجيز بوضياؼ عمار، - 

3
كانت ٖل جدؿ بني فقهاء القانوف فآنكركف للمصطلح ينظركف اف ىذه التسمية التع    اف اطبلؽ اصطبلح الوصاية اإلدارية - 

عن آراد هبا نظرا لبلختبلؼ اِوىرم بني نظاـ الرقابة اإلدارية كنظاـ الوصية آعركؼ يف القانوف اْاص كالقائم على أساس نق  



 التنظيمية القواعد كضع الختصاص االقتصادم الضبط سلطات ممارسة آليات الباب الياني:

 

111 

 سلطة التنفيذية على قواعد سلطة الضبط االقتصادمالالفرع الياني: مشركعية رقابة 

سػيادة  حكػم، أم 1فتفب الفقو كالقضاء على اف مبدأ آشركعية يراد بو خضوع اإلدارة للقانو أ        
 كأجهزاػا سػلطااا دميػع الدكلػة خضػوع ىو اإلصطبلحي مفهومو يف أما ،2القانوف يف مفهومو الواسع

 .3العاـ معناه يف القانوف سيادة ّكم آختلفة كأعمأا
 كقواعػػػد كمبػػػادئ ألحكػػػاـ كأعمأػػػا تصػػػرفااا يف األجهػػػزة ٌيػػػع خضػػػوع تقتضػػػي القاعػػػدة ىػػػذه       
 للطعػن موضػوعا كيكػوف مشػركع غري عملها يكوف لذل  ٗالفة ككل الدكلة، يف السائد نوشلالقا النظاـ
 . 4مشركعيتو عدـ عن آقررة القانونية اِزاءات كتوقيع آختصة، اِهات أماـ آشركعية بعدـ فيو

 : 5ٝاىامتني  ركزتني على يقـو الرقابة االدارية فهو مشركعية عملية مبدأ ٠  فيما أما        
ٞب  مادمٞب على أم إدارة اف تكوف خاضعة للقانوف، فعند قيامها أم تصرؼ سواء قانوشل أك  -

 .أف يكوف مطابقا للقانوف مهما كاف نوعو كدرجتو
                                                                                                                                                                                                        

كىي مؤىلة الكتساب اّقوؽ كومل االلتزامات، بينما يرل جانب اخػر  االىلية، بينما أيئات اإلدارية تتمتع بالشخصية القانونية
كعلػػى رأسػػهم دكتػػور سػػليماف طمػػاكم علػػى جػػواز اطلػػب كلمػػة الوصػػاية اإلداريػػة علػػى اعتبػػار اف القػػانوف اإلدارم اسػػتعار كثػػري مػػن 

، ص مرجػع سػابب، نوف اإلدارمالػوجيز فػي القػااصطبلحات القانوف اْاص كاندٕت فيهػا نعػ  مغػاير / انظػر بوضػياؼ عمػار، 
 . 12، صمرجع ساب ، بعلي ٖمد الصغري  ؛.624-622ص 

1
 آشػركعية تعبػريم للقانوف، ذل  اف بعضهم يسػتخدـ اْضوع الصطبلح الدقيب آع  وديد يف يتفب دل الفقو ٞب تنويو اف - 

للقانوف فآؤسس  اإلدارة خضوع إذل يشري الشرعية فمبدأ منضبطة، ليس كموادفني التعبريين استعماؿ أف إال  موادفني، كالشرعية
ة عن مصطلح الفرنسي  611ك 613الدستورم اِزائرم استعملو يف آادتني  منو اف القوؿ باف ىيئة  légalitéمن الدستور تٌر

 نػا الشػرعية مبػدأ فػوؽ ليشػم ذلػ  من أكسع مع  اذل آشركعية مبدأ يشري بينما ما شرعية يعين اهنا قامت على أسس دستورية.،
 يعػػػين كاسػػػع أحػػػدٝا معنيػػاف آشػػػركعية ٓبػػػدأ أف إذل الػػػبعض أشػػار بينمػػػا.  الطبيعػػػي القػػػانوف حػػػا ٓبػػادئ اإلدارة خضػػػوع مػػػن يعنيػػو
 .للقانوف فق  اإلدارة خضوع إذل يشري كااخر للقانوف، سلطااا بكافة الدكلة خضوع
 الدكلػة خضػوع مػن يعنيػو نػا القانونية الدكلة مبدأ أك القانوف سيادة مبدأ ىو ركعيةآش مبدأ باف للقوؿ ااخر البعض كيذىب كما
يػدةانظػرأحكػاـ القػانوف. /  مػع الدكلػة سػلطات مػن تصػدر اليت التصرفات كل تتوافب أف أم ٞب للقانوف، سلطااا بكافة  : بٍو
انظػر أيضػا:  ؛.12 ص ،2161 اِزائػر، ومػو،ى دار ،11 ط ،اختصػاص عمػل تنظيم: اإلدارم القضاء في الوجيز اهلل، عطاء

، أطركحػػة ماجسػػتري قػػانوف العػػاـ، جامعػػة مبػػدأ المشػػركعية فػػي القػػانوف اإلدارم كضػػمانات تحقيقػػوعبلكنػػة فػػادم نعػػيم ٌيػػل، 
 . /62، ص 2166النجاح الوطنية نابلس، فلسطني، 

2
يدة -   .62 ص رجع سابب،م ،اختصاص عمل تنظيم: اإلدارم القضاء في الوجيز ،اهلل عطاء بٍو

3
 .61ص  مرجع ساب ،ٌيل،  نعيم عبلكنة فادم - 

4
 166. ص ،مرجع سابب ،الرئاسية السلطة فكرة تدرج مبدأ عوابدم عمار، - 
، أطركحػة دكتػوراه فػرع القػانوف العػاـ، جامعػة ٖمػد خيضػر الرقابة على اعمػاؿ اإلدارة العموميػة فػي الجزائػرسويقات اٍػد،  -5

 .22، ص 2161/2161 بسكرة، اِزائر،
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 االعمػػاؿ رقابػػة وديػػد طبيعػػة االختصػػاص اإلدارم بكػػل دقػػة الف ىػػذا التحديػػد يسػػاعد علػػى ٞػػب -
 .مشركعيتها كمدل اإلدارية

 2كنصوصػها القانونيػة 1فإف التشريع اِزائػرم كغػريه مػن الػدكؿ تضػمن دسػتورىا لذل  كريساكت        
على آلية الرقابة اإلدارية من اجل إعطاء أكثر شفافية كمصػداقية ٓعرفػة مػدل مطابقػة اعمػاؿ أم جهػة 

ة الرقابػة إدارية باختبلؼ مستويااا للقوانني الدكلة، فآشػرع كدل يسػتث  منهػا أم أحػد، حيػا اف عمليػ
 فرضها على حا على سلطات اإلدارية آستقلة سيما ذات طابع االقتصادم كآارل.

نػػػة البورصػػػة         فبػػػالعودة اذل نصػػػوص آنشػػػ ة لسػػػلطيت ضػػػب  لكػػػبل مػػػن ٕلػػػس كالنقػػػد كالقػػػرض ِك
نبلحػػ  آشػػرع عنػػدما اعطػػى لػػبعض سػػلطات الضػػب  االقتصػػادم اختصػػاص التنظيمػػي كػػاف كوسػػيلة 

لكػل  الدسػتورية للسػلطات آمنوحػة التنظيميػة السػلطة مػن كجػزء كليسػت، 3قيامها بوظائفهاضركرية ل
اليػػة الرقابػة حػػا  آشػرع أخضػػعها فقػد لكػػن لػيس علػػى اطبلقػو،. 4األكؿ كالػوزير اِمهوريػػة مػن رئػيس

                                                                 
1
 حػػامي اِمهوريػػة رئػػيس أف األحكػػاـ تلػػ  كمػػن الرقابػػة، عمليػػة ٠ػػ  فيمػػا للغايػػة مهمػػة أحكامػػا تضػػمن الدسػػتور اِزائػػرم - 

ػػاف كأف الدسػتور،  اّكومػػة األعضػػاء اللجػػاف كاسػػتماع االسػػتجواب يف آتمثلػػة التاليػػة االليػػات طريػػب عػػن اّكومػػة عمػػل يراقػػب الٓ 
، 616، 611، 31انظػر آػواد  .العامػة آصػلحة ذات القضػايا لرقابػة يف التحقيب ِاف كإنشاء كالشفوية الكتابية ةاألسئل كتوجيو
 .2161، من تعديل دستورم 636، 631

2
 أف اإلدارة علػى ٞػب»كآػواطن كالػيت نصػت علػى انػو: لعبلقػات بػني اإلدارة مػن مرسػـو آػنظم ل 12مػثبلن مػا جػاء يف آػادة  - 

 بػ:نهم دكمػا تت:كػد أف كيجػب. كانضػباطهم أعوانهػا سػلوؾ علػى السػلمية المراتػب مسػتويات جميػع في صارمة رقابة تمارس
 القعػدة ذم 21 يف مػؤرخ 616 ػػ 33 رقػم مرسػـو.«. دقيقػا احترامػا المػواطنين حقػوؽ احتػراـ كنػف فػي بمهػامهم يضطلعوف

 .6161ص  ،6433يوليو  11، صادرة 22، ج. ر.ج، ع 6433 سنة يوليو 1 آوافب 6113 عاـ
3
 ىػػذه مػػنح كمػػا يػػرل بػػ ف كضػػع قواعػػد التنظيميػػة، بالسػػلطة آسػػتقلة اإلداريػػة السػػلطات الفرنسػػي أيضػػا لػػبعض آشػػرع اعػػوؼ - 

 آثػارة يف الدفوع الفرنسي الدستورم امللس استبعد الش ف ىذا كعلى التقين، التدخل تتطلب اليت اّاالت يف إال يكوف ال السلطة
سػلطات  لػبعضفقػ  اعػواؼ نػنح  اّكومػة لػرئيس التنفيذيػة التنظيميػة السػلطة ىػوؿ كالػيت الفرنسػي الدسػتور مػن 26 آادة بش ف

 اإلدارية آستقلة باالختصاص التنظيمي. 
- Frédéric COLIN, Droit public économique, 3 éditions GUALINO lextenso, PARIS, 

2011. p269 
- Décision de la commission constitutionnelle française, n° 88-240 en 17/01/1987 

 .611-611، ص.ص مرجع ساب : عركسي ساسية، انظر
4
يمارس رئيس الجمهوريّة الّسلطة الّتنظيمّية في المسائل   »كاليت جاء:  2161من التعديل الدستورم  611نوجب آادة  - 

 « . . القوانين في المجاؿ الّتنظيمّي اّلذم يعود للوزير األكؿيندرج تطبي     . غير المخّصصة للقانوف
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 قةآصػاد إجراء: كذل  كفب احدل إلجراءين ،1اّكومة لسياسة العاـ السياؽ عن ىرج أك التتعارض
 آكل  بالشؤكف آالية. الوزير طرؼ من آوافقة أك

يبػػدكا اف آشػػرع اِزائػػرم تػػ ثر بآشػػرع الفرنسػػي حينمػػا أقػػر نشػػركعية إجػػراء الرقابػػة علػػى ِنػػة         
 ، خبػبلؼ أنظمػة ِنػة البورصػة للواليػات آتحػدة االمريكيػة2البورصة الفرنسي يف التقنني النقدم كآػارل

(SEC) 3، من رفضها بعدـ مرىونة األنظمة يت ىضع لرقابة ال ٓانية بدؿ السلطة التنفيذية، اذ تبقىال 
رس طرؼ   .4الفيتو شرط إعمالو خبلؿ من الكٙو

 نصػػوص إذل كجودىػػا يف تسػػتند اف لبػػدا اإلداريػػة الرقابػػة عمليػػة مشػػركعية فػػإف ذلػػ  مػػن إنطبلقػػان        
 كجػود قيػاـ يتصػور فػبل ،5األخػرل النصػوص إذل أك تنظيمية أك تشريعية أك دستورية كانت سواء عامة،
 مػن نػوع علػى وػوز سػلطة علػى رقابػة يػتم كيػ  يثػار الػذم االشػكاؿ اف اال رقابػة، بػدكف عامػة سلطة

 .التارل الفرع يف نعاِو ما كىو االقتصادم الضب  سلطات باْصوص اّاؿ ىو كما استقبللية

 تنفيذية على قواعد سلطة الضبط االقتصادم سلطة الال: طبيعة رقابة لثالفرع اليا

 اختصاص كضع قواعد تنظيمية لسلطة ضب  االقتصػادم يف اِزائػر  ػّد ذاتػو إشػكاال منح يعت       
 فاالختصاص التنظيمي كفب ألحكاـ الدستور ٘نوح لكػل الدستورية، األحكاـ بعض مواجهة يف سيما
 .األكؿ كالوزير اِمهورية رئيس من

ىػػذه اإلشػػكالية عػػػن طريػػب االعػػواؼ للسػػلطات اإلداريػػػة  ةعاِػػم حػػػاكؿ قػػدفآشػػرع الفرنسػػي         
، إال أف إشػػكالية ، كىػػو االمػػر الػػذم جعػػل آشػػرع اِزائػػرم ٟػػدك حػػدكه6آسػػتقلة بنظػػاـ قػػانوشل ىجػػني

سػػلطة كالتسػػاؤؿ الػػذم يثػػار ىنػػا مػػا موقػػع  ،اسػػتقبلليتها تبقػػى بػػارزة اهػػاه القػػانوف األساسػػي يف الدكلػػة
                                                                 

1
 ؽ.على أف الدكلة تكفل ضب  السو  11مادتو  تنص 2161خاصة يف ظل التعديل الدستورم  - 

2
 - Art L 621-6 «pour l'exécution de ses missions l'autorité des marchés financiers prend 

un règlement général qui est publié au journal officiel de république Française après 

homologation par arrêté du ministre chargé de l'économie». Voir loi n° 2003-706 du 01 

aout 2003 de Code monétaire et financier, site web : https://www.legifrance.gouv.fr, 28-09-

2019,18h03 
3
 - Voir: Securities Exchange USA Act Of 1934, As Amended Through P.L. 115-141, 

Enacted March 23, 2018. 
4
 .266 ص سابب، مرجع ،الضابطة الدكلة ظل في المستقلة اإلدارية السلطاتخرشي أاـ،  - 

 .21 ص ،مرجع ساب  سويقات اٍد، - 5
 .611، ص مرجع ساب نشادم عائشة،  - 6
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ٚوىػا  التنفيذية السلطة الضب  االقتصادم بالنظر اذل استقبلليتها مع آلية الرقابة االدارية اليت يارسها 
نة تنظيم عمليات البورصػة كمراقبتهػا بوضػعه  ٝاقواعػدلا منناسبة قياـ كبل من ٕلس النقد كالقرض ِك

 .التنظيمية ىل ىي رقابة رئاسية أـ كصائية أـ من نوع خاص؟

 الرئاسية:لسلطة رقابة ال باألنظمة المختصةضبط االقتصادم السلطات  عدـ خضوع -الن أك 

لػػس النقػػد كالقػػرض لسػػلطة  ِزائػػرم دل يػػن  يف مسػػ لة خضػػوع كػػلآشػػرع ا       مػػن ِنػػة البورصػػة ٕك
الػيت االخػرل.  ِهة اخرل، كما ىو اّاؿ مع سائر سلطات ضػب  االقتصػادم كأرئاسية للوزير آالية 

غيػاب  يف ظػل، كىػذا 1ين  آشرع صراحة على استقبلليتها أمر مفوض أكثر من أف يكوف مؤكػدا دل
ة يف القانوف   .ذل  توضحنصوص صٟر

 :ٝا يارس يف القواعد العامة من خبلؿ احدل آظهرين الرئاسية استقر الفقو على اف السلطة       
 كترقيتػو كنقلػو آػرؤكس تعيػني يف حػب رئيسآػرؤكس: كتتجلػى السػلطة الػ شػخ  علػى الػرئيس سلطة -

 النقػد كالقػرض ِنػة ٕلػس، ىػذا آظهػر ال نػراه ينطبػب علػى 2كعزلو، كت ديبو ١ارسها يف حػدكد القػانوف
 أنػػو إال كانػػت السػػلطة التنفيذيػػة تتمتعػػاف بصػػبلحية تعينهمػػا، كإف. كمراقبتهػػا البورصػػة عمليػػات تنظػػيم

م أك ترقيتهمػػػا ال١كنهمػػػا  السػػػلطة مظػػػاىر مػػػن األكؿ آظهػػػر فػػػإف كعليػػػو علػػػيهم، اِػػػزاء قيػػػعتو  أك عػػػٔز
 .عليهما ينطبب ال الرئاسية

 التوجيػػػػو سػػػػلطة: طريػػػػب عػػػػن السػػػػلطة ىػػػػذه فػػػػالرئيس ١ػػػػارس: مرؤكسػػػػة أعمػػػػاؿ علػػػػى الػػػػرئيس سػػػػلطة -
الرقابػة  ٘ارسػةكالتوجيهػات، اضػافة اذل حػب الػرئيس يف  كالتعليمػات األكامػر إصػدار طريب عن للمرؤكس
أكجزئيػػا، ىػػذا  كليػػا، كامكانيػػة الغػػاء تصػػرفات آػػرؤكس  3ىػػذه االعمػػاؿ الػػيت قػػاـ بتوجيههػػا إلػػيهم علػػى

نػة تنظػيم عمليػات البورصػة كتقييهمػا، فهمػا  آظهر ايضا ال نلمس كجػوده يف ٕلػس النقػد كالقػرض ِك

                                                                 
حاؿ ِنة االشراؼ على الت مينات اليت تتصػرؼ إدارة رقابػة بواسػطة أيكػل آكلػ  بالت مينػات لػدل كزارة آاليػة كفػب  كما ىو  -1

، كلئلشػػػارة فػػػاف اللجنػػػة تتػػػ ل  مػػػن 11-11آتعلػػػب بالت مينػػػات آعػػػدؿ نوجػػػب القػػػانوف رقػػػم  12-41مػػػن أمػػػر رقػػػم  214للمػػادة 
س ٠تػػاركف لكفػػاءام، السػػيما يف ٕػػاؿ التػػ مني كالقػػانوف كآاليػػة نوجػػب مرسػػـو (أعضػػاء مػػن بيػػنهم رئػػي 11تشػػكيلة تضػػم َسػػة  

مػػن القػػانوف رقػػم  2مكػػرر 214، 6مكػػرر 214مكػػرر،  214، 214رئاسػػي بنػػاء علػػى اقػػواح كزيػػر آكلػػ  بآاليػػة./ انظػػر آػػادة 
 6161شعباف  21آؤرخ يف   12-41قم ، يعدؿ  كيتمم األمر ر 2111ف اير  21آوافب لػ  6122ٖـر  26آؤرخ يف  11-11

 .  12، ص2111مارس  62، الصادر يف 61.، ج.رج.، ع كالمتعل  بالت:مينات 6441يناير  21آوافب لػ 
2
 .614رجع سابب، ص م، الوجيز في القانوف اإلدارمبوضياؼ عمار،  - 

3
 .611، ص ، مرجع ساببالوجيز في القانوف اإلدارمبوضياؼ عمار،  - 
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 ٘ػا أخػرل ىيئػة نمػ رئػيس اِمهوريػة كال الػوزير االكؿ كال من ال غريىا أك تعليمات أك يتلقياف أكامر ال
 ينفي خضوعهم للسلطة الرئاسية.  

إف الرقابة اإلدارية الوصائية أك الرئاسية اليت تطبقها السلطة العامة على مسػتول االدارات العامػة        
آركزية كالبلمركزية ال ١كن تطبقيها مبػدئيا علػى سػلطات الضػب  االقتصػادم، رغػم عػدـ حيػازة أغلػب 

ة كمػػع ذلػ  تتمتػع بقػدر كبػػري مػن االسػتقبللية فهػي غػػري تابعػة ألم جهػة إداريػػة علػى الشخصػية آعنويػ
عليػػػا ك ال تػػػدخل يف إطػػػار البلمركزيػػػة كال السػػػلطة السػػػلمية كخاصػػػة اهنػػػا ال توجػػػو ٔػػػا التعليمػػػات مػػػن 

مػن اْضػوع  االقتصػادم الضػب  سػلطاتفاسػتبعاد ، 1سلطات التقليدية اليت تعت  العنصر الرئيسي ٔػا
يعػػػػد ركيػػػػػزة أساسػػػػية يف كجػػػػػود  االسػػػػػتقبليةللسػػػػلطة التنفيذيػػػػػة بػػػػالرغم مػػػػػن خاصػػػػية لرئاسػػػػػية للسػػػػلطة ا
 .3حقيقةمفوض أكثر منو  الواقعإال أنو يوجد يف ، 2استقبلليتها

 :الوصائية السلطة لرقابة باألنظمة المختصة االقتصادم ضبطال سلطات خضوع مانيان: عدـ

ية آعنويػػة نقتضػػى القػػانوف، رغػػم ذلػػ  ىضػػع جػػل اعمأػػا دارات البلمركزيػػة بالشخصػػيتػػع اإل        
عكس الرقابة الرئاسية آفوضة الػيت تػتم بقػوة تصرفااا لئلدارة آركزية كفب نظاـ يعرؼ بالوصاية، فعلى 

بقاعػػػػدة  عمػػػػبلن  يقررىػػػػااإلداريػػػػة ال يػػػػارس إال بوجػػػػود نػػػػ  صػػػػريح مػػػػن آشػػػػرع  الوصػػػػايةاف فػػػػ القػػػػانوف
 .الكصاية بدكف نص "

ذل النصػػػػوص آنشػػػػ ة لػػػػبعض سػػػػلطات الضػػػػب  االقتصػػػػادم، ٙػػػػد أهنػػػػا نصػػػػت علػػػػى لرجوع إبػػػا        
اسػػتقبلليتها عػػن السػػلطة التنفيذيػػة، رغػػم ذلػػ  دل تعػػوؼ ألغلبهػػا الشخصػػية آعنويػػة، كمػػا ىػػو حػػاؿ 
ٕلس النقد كالقرض فآشرع دل ين  على يتعها بالشخصية آعنويػة كدل يػن  صػراحة ْضػوع اعمالػو 

 بوصػػ  لوصػػاية كزيػػر آاليػػة أك أم جهػػة أخػػرل، خبػػبلؼ ِنػػة تنظػػيم البورصػػة الػػيت فصػػل آشػػرع األمػػر
، 21114 تعػػديلآػػارل نناسػػبة  كاالسػػتقبلؿ آعنويػػة بالشخصػػية تتمتػػع مسػػتقلة ضػػب  بسػػلطة اللجنػػة

                                                                 
 .13، ص مرجع ساب ل نوارة، ٍلي -1
 214، صمرجع ساب سويلم ٖمد،  -2
، اطركحة دكتوراه ىص  القانوف، جامعة مولود معمػرم تيػزم كزك، ضبط نشاط الت:مين في القانوف الجزائرمفارح عائشة،  -3

 .14، ص2162سبتم 61
 القػانوشل التكييػ  آشػرع يشػر دل 61-41 رقػم يعيالتشػر  آرسػـو صػدكر نناسػبة اِزائريػة آاليػة السػوؽ مبلمػح ظهرت عندما -4

 كالػبعض إداريػة ىيئػة أهنػا إذل بعضػهم كانتهػى آوضػوع، ىػذا يف البحػا إذل الفقػو دفػع ٘ػا. كتقييمها البورصة عمليات تنظيم للجنة
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صػػوص كىػػو نفػػس الػػنه  اىػػذه خب لكػػن يشػػر ايضػػا ٓسػػ لة خضػػوع أعمػػاؿ اللجنػػة اذل الرقابػػة الوصػػائية،
ضػػب  ىيئػػة  كمجلػػس آنافسػػة أكالػػيت تتمتػػع بالشخصػػية آعنويػػة،   بػػاقي السػػطات الضػػب  االقتصػػادم

 .رقابة استثنائية ال١كن افواضهالكوف الوصاية تعد  ،1ىضع للوصاية اإلدارية السمعي البصرم مثبل

ة مػن نػوع التنفيذيػ السػلطة لرقابػة باألنظمػة المختصػة االقتصػادم ضػبطال سػلطات ماليا: خضػوع
 :خاص غير م:لوؼ

 التشػريعي كمرسػـوآتعلب بالنقد كالقرض  66-11يف االمر دل ين   اّقيقة اف آشرع اِزائرم       
نػػػة علػػػى خضػػػوع آتعلػػػب ببورصػػػة القػػػيم آنقولػػػة كال يف تعػػػديبلاما  41-61 ٕلػػػس النقػػػد كالقػػػرض ِك

كال لوصػػػاية الػػػوزير آكلػػػ   لسػػػلطة الرئاسػػػيةيف ت ديتػػػو ٓهامػػػو ال لتنظػػػيم عمليػػػات البورصػػػة كتقييمهػػػا 
قػػػػانوشل ينفػػػػي  نػػػػ لكػػػػن التسػػػػاؤؿ الػػػػذم يػػػػتم طرحػػػػو ىػػػػل غيػػػػاب  ،2كال ِهػػػػة اخػػػػرل آاليػػػػةبالشػػػػؤكف 

                                                                                                                                                                                                        

: نصػػها جػػاء كالػيت منػػو، 21 آػػادة عػدؿ الػػذم ،11/ 11 رقػم القػػانوف صػػدكر قبػل ذلػػ  كػاف. قضػػائية شػػبو ىيئػة أهنػػا إذل ااخػر
/ .« …المػالي كاالسػتقالؿ المعنويػة بالشخصػية تتمتػع كمراقبتهػا، البورصػة عمليػات لتنظػيم مسػتقلة ضػبط سػلطة تؤسػس»

السػابب  ،كالمتمم المعدؿ المنقولة القيم ببورصة كالمتعل  61-41 رقم التشريعي آرسـو كيتمم ، يعدؿ11-11 قانوف انظر
 .21 ص ،ذكره

ع اِزائرم بعض  أيئات االدارية آستقلة منعدمة االستقبللية كقراراا اليت تصدرىا ىضع للوصاية كىو ما هسد ٙد يف التشري -1
 صػراحة الػذم ذكػر ، 212/42 رقػم التنفيػذم آرسػـو يف آشرع تدخل عند كذل  كمشتقاتو، للحليب آهين الوطين يف  الديواف

 كزير عن قرار صدكر ىو ذل  على األمثلة كمن الفبلحة، كزارة ىي الوصية للوزارة تابع اتوكمشتق للحليب آهين الوطين الديواف أف
 للحليػػػػب المهنػػػػي الػػػوطني للػػػػديواف الػػػداخلي التنظػػػػيم علػػػى الموافقػػػػة المتضػػػمن ،2166 سػػػػبتم  62 يف آػػػؤرخ الفبلحػػػة،
 يف آؤرخ 42/212 رقم التنفيذم آرسـو من 64 آادة ألحكاـ تطبيقا " :أنو على تن  منو األكذل آادة جاءت إذ ،كمشتقاتو

 الػػداخلي التنظػػيم علػػى آوافقػػة إذل القػػرار ىػػذا يهػػدؼ أعػػبله، آػػذكور 6442 سػػنة يوليػػو 3 لػػػ آوافػػب 6163 عػػاـ األكؿ ربيػػع 1
سػبتم   14 ، الصػادر يف14، ع ج.ر ج/ انظػر  "الػديواف الن  صلب يف يدعى الذم كمشتقاتو للحليب آهين الوطين للديواف
 .63، ص 2162

 أيػػة تلقيهػػا عػػدـ مػػع إداريػػة، أك كانػػت كصػػائية رقابػػة أليػػة األجهػػزة ىػػذه خضػػوع عػػدـ تعػػين االسػػتقبللية كلمػػة أف مػػن انطبلقػػا -2
 انػان ِ تعتػ  ال كمػا ٔػا، آكونػة كأياكػل اإلدارة بػو تتميػز الذم أرمي التدرج ٓبدأ ايضان  ىضع كال. جهة أية من كصاية أك تعليمة
 تعديل من 1 ؼ/ 44 فآادة الدستور اماـ سيما اشكاال من أكثر تثري االدارية األجهزة استقبللية فإف عامة، مرافب كال استشارية
 الّدسػتور، فػي أخػرل أحكػاـ صراحة إيّاه تخّولها الّتي الّسلطات على زيادة   األكؿ، الوزير يمارس : »تػن  2161 الدستورم

 اداريػة سػلطات االقتصػادم الضػب  ىيئات كانت فاذا. «العمومية اإلدارة سير حسن على يسهر  -....   : اآلتية الّصالحّيات
 االدارم الطابع يف التشكي  كبالتارل التنفيذية، السلطة لرقابة خضوعها من تعفيها استقبلليتها أف إال التنفيذية للسلطة ىضع فهي
 العضػػوم آسػػتول علػػى سػػيما جوانػػب، عػػدة مػػن قاصػػرة تػػزاؿ ال كجػػدناىا ٔػػا ئةآنشػػ للنصػػوص وليلنػػا بعػػد السػػلطات، لكػػن ٔػػذه

 العملي الواقع يثبتو ما كىو نسبية، استقبللية أٜا كجدنا بل كافية ضمانات على تتوفر فبل كالوظيفي
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 السػػلطة التنفيذيػػة اسػػتقبلالن  عػػنخضػػوعهما للسػػلطة الرئاسػػية أك الوصػػاية االداريػػة يعػػين اهنمػػا مسػػتقلني 
ي  أـ من نوع خاص غري م لوؼ؟ ان ٝك

 الضػػػػب اسػػػػتقبللية سػػػػلطات تعػػػػارض مػػػػع مسػػػػ لة تع القػػػػانوشل يقػػػػر بػػػػ ف آليػػػػة الرقابػػػػة اإلداريػػػػة الواقػػػػ     
 يف يػػػديركػػػز السػػػلطة بشػػػكل إ١ػػػائي فالنظػػػاـ اِزائػػػرم قػػػائم علػػػى االقتصػػػادم سػػػيما كاف آشػػػرع تبنػػػاه 

، 1لسػػلطات الضػػب  االقتصػػػادم التنظيميػػػة السػػلطة التنفيذيػػة كالػػيت ال تقبػػػل التخلػػي عػػن الصػػبلحيات
لة اسػػتقبللية سػػلطات الضػػب   ف مِسػػإل جانػػب مػػن العػػارفني خببايػػا القػػانوف االقتصػػادم اِزائػػرم بػػفػػري 

فػػػػإطبلؽ كلمػػػػػة االسػػػػتقبللية عليهػػػػا يعػػػػػد  تصػػػػورهخيػػػػاؿ ككىػػػػم ال ١كػػػػػن ال ٕػػػػػرد إاالقتصػػػػادم مػػػػاىي 
ونية، القان النصوصيف  كأف تكريسها ،2لئلدارة التقليدية الصورة مع يتناسب كال غري م لوؼ ان اصطبلح

الدكليػػة كالبنػػ   كأيئػػاتفمػػا ىػػي إال ذات طػػابع تػػزييين موجهػػة لبلسػػتهبلؾ األجنػػيب : كالػػدكؿ الغربيػػة 
استقبللية السلطات  على، فالسلطة التنفيذية ٔا ت ثري  بشكل اك ب خر 3العآي كصندكؽ النقد الدكرل

...(، أك مػػػن اِانػػػػب  4تعيػػػػني، العػػػزؿ التعسػػػػفيالانػػػػب العضػػػوم   اِالضػػػب  االقتصػػػادم سػػػػواء مػػػن 
                                                                                                                                                                                                        

- ZOUAIMIA Rachid, les autorités administratives indépendante et le régulation économ-

ique, op. cit, p 20. 

 ؛.33، مرجػػع سػػابب، ص السػػلطات اإلداريػػة المسػػتقلة الفاصػػلة فػػي المػػواد االقتصػػادية كالماليػػةحػػدرم ُػػري،  -نظػػرا ايضػػان 
، مػذكرة ماجسػتري يف القػانوف فػرع الدكلػة كآؤسسػات، جامعػة الرقابػة علػى أعمػاؿ السػلطات اإلداريػة المسػتقلةقيحوش الوليد، 

 . 661، ص 2161/2162ٍدين، موسم  كلية اّقوؽ سعيد  6اِزائر
1
االعػػواؼ نركػػز ثنػػائي لصػػاحل السػػلطات اإلداريػػة مػػن خػػبلؿ  إٞػػاد حػػل ٔػػذا اإلشػػكاؿبآقارنػػة بالنظػػاـ الفرنسػػي الػػذم حػػاكؿ  - 

كنشػ اا تتماشػى مػػع يف كػػوف اف تتػداخل مػػع األسػس الدسػتورية السػلطات فػامللس الدسػػتورم الفرنسػي يفػوض أف ىػػذه ، آسػتقلة
التنفيذيػة،  السػلطةإزاء  هبػاصلة الصعبة بني الطابع اإلدارم ٔذه أيئات كاالسػتقبللية الػيت تتمتػع و . كبالتارل توصل إذل اّهاأحكام
 أف تكوف ىذه االستقبللية مزدكجة الت طري كالذم يتمثل يف: يفظبشكل ولكن 
 القانوف. خضوع كامتثاؿ السلطات االدارية آستقلة -
 .اختصاصات التنظيمية ٔذه أيئات  يا يكوف االحتفاظ بالسلطة التنظيمية العامة للحكومةر كحصوديد  -

- TEITGEN-COLLY C., Les instances de régulation et la constitution, Revue de droit pub-

lic et de la science politique en France et a l'étranger, 1990, p. 21. 

 .34 ص السابب، آرجع ،كالمالية االقتصادية المواد في الفاصلة المستقلة اإلدارية السلطاتم ُري، : حدر انظر -
2
 -"Dans le domaine des structures administratives, le terme d’indépendance est inusité et ne 

correspond pas à l’image traditionnelle de l’administration…" 

 Voir: Guédon Marie-José, op. cit, p 36.  
3
 .41 ص سابب، مرجع ،كالمالية االقتصادية المواد في الفاصلة المستقلة اإلدارية السلطاتانظر: حدم ُري،  - 

4
ن عبػػد السػػيد عػػزؿ   ذلػػ ، علػػى كآثػػاؿ -   النقػػد ٕلػػس رئػػيس بصػػفتو السػػابب اِزائػػر بنػػ  ٖػػاف  ناصػػر حػػاج الرسػػتمي الػػٍر

 (.6442 جويلية غاية اذل 6441 جويلية من  أم. ككل  نهاـ اخرل تعيينو من سنتني دبع كالقرض
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الػػوظيفي مػػن خػػبلؿ آليػػة الرقابػػة بػػاختبلؼ صػػورىا  طلػػب القػػراء الثانيػػة، اّلػػوؿ، اقػػواف نشػػر التنظػػيم 
 بآوافقة، حب التدخل( 

البػػاحتني يف ىػػذا املػػاؿ اف سػػلطات الضػػب  االقتصػػادم آختصػػة  مػػنفيمػػا يػػرل جانػػب آخػػر         
 تقبللية، خاصػػة كأهنػػا تتمتػػع بطػػابع ادارم غػػري مػػ لوؼ ٘ػػابػػالتنظيم تعمػػل كفػػب القػػانوف بنػػوع مػػن االسػػ

ايػػػة اليسػػػمح ٔػػػا بالتػػػدخل ك  تنظػػػيم يف املػػػاالت االقتصػػػادية بشػػػكل حيػػػادم لضػػػماف منافسػػػة اّػػػرة ٍك
، كأف تػػدخل السػػلطة التنفيذيػػة بينليػػات الرقابػػة االداريػػة علػػى تنظيمػػات 1حقػػوؽ آتعػػاملني االقتصػػاديني

قتصػػػادم ال ١كػػػن تصػػػورىا رقابػػػة رئاسػػػية أك كصػػػائية آعمػػػوؿ هبػػػا يف الػػػيت تضػػػعها سػػػلطات الضػػػب  اال
 ب هنػػػا   G. Timsitاجهػػزة االدارة العامػػة، كاٜػػا ىػػي رقابػػػة مػػن نػػوع خػػاص علػػى حػػػّد قػػوؿ االسػػتاذ 

فقيػػػػاـ السػػػػلطة التنفيذيػػػػة صػػػػاحبة  2"تقنيػػػػات جديػػػػدة للرقابػػػػة علػػػػى ىػػػػذا النػػػػوع اِديػػػػد مػػػػن أيئػػػػات"
الرقابػػة االداريػػة علػػى القواعػػد الػػيت تسػػنها كػػبل مػػن ٕلػػس النقػػد كالقػػرض االختصػػاص التنظيمػػي بعمليػػة 

نة تنظيم عمليات البورصة كتقييمها حصرىا آشرع كفب اجرائي طلػب اعػادة القػراءة الثانيػة بالنسػبة  ِك
ألنظمػػػة ٕلػػػس النقػػػد كالقػػػرض دكف الزمهػػػا باألخػػػذ نقوحػػػات كزيػػػر آاليػػػة، كجػػػراء آوافقػػػة كزيػػػر آاليػػػة 

ية، كل ذل  هبدؼ تصويب النصوص القانونية بال نسبة ألنظمة ِنة البورصة قبل نشره يف اِريدة الُر
 اليت تسنها سلطات الضب  االقتصادم كفب قوانني الدكلة كبرنام  السياسة العامة للدكلة.  

 
 
 
   

                                                                                                                                                                                                        

 البنػػك محػػافا تعيػػين المتضػػمن ،6441 سػػنة ابريػػل 61 لػػػ آوافػػب 6161 عػػاـ رمضػػاف 21 يف مػػؤرخ رئاسػػي مرسػػـو انظػػر -
 .413 ص ـ،6441 سنة يوليو 66 يف الصادر ،23 ع ر، ج ،الجزائرم المركزم

 البنػػػك محػػػافا انهػػػاء المتضػػػمن ،6442 سػػػنة يوليػػػو 26 لػػػػ آوافػػػب 6161 عػػػاـ ٖػػػـر 21 يف مػػػؤرخ رئاسػػػي مرسػػػـو انظػػػر -
 .6111 ص ـ،6442 سنة يوليو 21 يف الصادر ،12 ع ر، ج ،الجزائرم المركزم

1
ئػػات ، مػػذكرة ماجسػػتري ىصػػ  أياالختصػػاص التػػ:ديبي للسػػلطات اإلداريػػة المسػػتقلة فػػي القطػػاع المػػاليعيػػدف رزيقػػة،  - 

اف مرية داية، اِزائر،   .11، ص 2161جواف23العمومية كاّوكمة، جامعة عبد الٍر
2- Claude-Albert Colliard et Gérard Timsit, S/DIR, les autorités administratives indépend-

antes , puf , paris , 1998 , p 318. 
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ط سػػػلطات الضػػػبلقواعػػػد التنظيميػػػة السػػػلطة التنفيذيػػػة علػػػى الالمطلػػػب اليػػػاني: مظػػػاىر رقابػػػة 
 االقتصادم

 نظػاـف االصبلحات اليت باشراا السلطة العامة مطلع التسعينات كانػت هبػدؼ االنتقػاؿ مػن إ        
كتنظػػػػيم اّيػػػػاة  1االقتصػػػػاد آوجػػػػو القػػػػائم علػػػػى التخطػػػػي  آركػػػػزم كاحتكارىػػػػا ٓلكيػػػػة كسػػػػائل االنتػػػػاج

لقػػائم علػػى حريػػة آبػػادرة كآليػػات ذل نظػػاـ اقتصػػاد ليػػ ارل اة عػػن طريػػب انتػػاج قواعػػد قانونيػػة، إاالقتصػػادي
  .السوؽ

سػهر علػى حسػن سػريه الواقع الذم فسح املاؿ للكيانات مستقلة غري م لوفة لضب  السػوؽ كال       
مػػع وقيػػب الفعاليػػة الػػيت عجػػزت الدكلػػة عػػن آنافسػػة اّػػرة بكػػل حياديػػة كشػػفافية قواعػػد  احػػواـيف ظػػل 

عػػػن طريػػػب إنشػػػاء قواعػػػد تنظيميػػػة مػػػن أجػػػل تنظػػػيم القطػػػاع  لبلقتصػػػادوقيقهػػػا يف ظػػػل التسػػػيري آباشػػػر 
 النصوص هناية يعين ال التنظيم عن السلطة التنفيذية إزالة، رغم ذل  فاف 2االقتصادية كآالية يف الببلد

 فهو االقتصادية كعلى ىذا للنشاطات العاـ اإلطار ودد قواعد كضع ٞب بل السلطوم آصدر ذات
مازالػت تتػدخل يف صػلب اإلختصػاص ، فالسػلطة العامػة يف الدكلػة 3سػبيةن بػل مطلقػة بعمليػة لػيس

رغػػم  االخػػريةاالقتصػػادم رغػػم احالتهػػا لػػبعض سػػلطات الضػػب  االقتصػػادم، ىػػذه التنظيمػػي للنشػػاط 
سػػواء عػن طريػػب ، 4ال اهنػا يف شػػب التنظػيم ىضػػع لرقابػة للسػػلطة التنفيذيػةاصػباغها خباصػية السػػتقبلؿ إ

 (،فػرع أكؿ   إجراءات إصػدار األنظمػة عػن طريػب ٘ارسػة الرقابػة اإلداريػة عليهػايفالغري آباشر التدخل 
سػػػلطات الضػػػب  عػػػن طريػػػب تػػػدخل السػػػلطة  اختصػػػاصأك عػػػن طريػػػب هاىػػػل السػػػلطة التنفيذيػػػة ملػػػاؿ 

كعػن طريػب الرقابػة عػن طريػب أ (.فػرع ثػاف التنفيذية لوضع أنظمة يف املاؿ آخص  لسلطات الضب  
 (. فرع ثالآفركضة قانونا على سلطات ضب  االقتصادم  التقرير السنوم ا

 

 

                                                                 

 .13، ص مرجع ساب لكحل صاحل،  - 1
  .164، صجع ساب مر نشادم عائشة،  -2

3
 - Abdeladim (L), Les privatisations des entreprises publiques dans les pays du Maghreb 

Maroc Algérie Tunisie, Etude juridique, les éditions internationales, Paris, 1998, p52. 
4
 .611ابب، ص سجع ر ، ماالقتصادم بطالض مجاؿ تنظيم في االختصاص توزيع ضوابطبن رمضاف عبد الكرصل،  - 
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لسػػػلطة التنفيذيػػػة علػػػى االختصػػػاص التنظيمػػػي لسػػػلطات لغيػػػر المباشػػػر الفػػػرع االكؿ: التػػػدخل 
 الضبط االقتصادم  

نة تنظيم عمليات البورصة كتقييمها يتع         بالنشاط التنظيمي، كبل من ٕلس النقد كالقرض ِك
حيا اف آشرع اقر للسلطة التنفيذية سلطة رقابة علػى انظمتهمػا قبػل ، 1طة كاّذرلكن بنوع من اّي

ية  التنفيذيػة مػن بػني ىػذه  السػلطةرغم ما يقاؿ عنها يف خاصية استقبلليتها عن نشرىا يف اِريدة الُر
النقػػػد  بالنسػػػبة مللػػػس 2اك مػػػا يعػػػرؼ بآػػػداكالت الثانيػػػة إجػػػراء القػػػراءة الثانيػػػةطلػػػب  الرقابيػػػة الوسػػػائل
 عمليػات البورصػة تقييمهػػا تنظػيمِنػة آوافقػة علػى األنظمػة الصػػادرة عػن قػرار كػذل  ،   أكالن( كالقػرض
 . ثانيان(

 لسلطة التنفيذية من خالؿ اجراء القراءة اليانيةأكالن: رقابة ا

، كوهنػا القػرار إصػدار١كن تسمية ىذا اإلجػراء نرحلػة الرقابػة الداخليػة أك الرقابػة السػابقة عػن       
ابتػػدائي  كمشػػركعتػػتم قبػػل اىػػاذ شػػكلو النهػػائي كحيازتػػو قوتػػو التنفيذيػػة، فهػػو مػػا يعػػد يف طػػوره األكؿ  

فمجلػػس النقػػد كالقػػرض كفػػب القػػانوف النقػػد كالقػػرض يقػػع خػػارج السػػلم اإلدارم لبنػػ  اِزائػػرم  .3فقػػ 
لػػيت تكػػوف يف شػػكل قواعػػد  البنػػ  آركػػزم(، فآشػػرع مػػنح لػػو امتيػػاز سػػلطة اىػػاذ القػػرارات اإلداريػػة كا

، فحينما يصدر عن اعضاء ٕلس النقد كالقرض قرار كنوافقتو أغلبية 4قانونية تدعى باألنظمة آصرفية
األصػػوات البسػػيطة ألعضػػائو حػػوؿ مشػػركع سػػن تنظػػيم يػػدخل ضػػمن نطػػاؽ اختصاصػػو آعػػوؼ لػػو هبػػا 

وافقػػة عليػػو يف تشػػكيلتو، بػػل تعتػػ  ، فالنظػػاـ ال يعػػد نفػػاذ  مػػن يػػـو صػػدكرىا مػػن امللػػس بعػػد ا5ٓقانونػػا
بفحػػول النظػػاـ قيػػد الصػػدكر،  ببلغػػوٕػػرد مشػػاريع أنظمػػة مرتبطػػة بضػػركرة بإحالتهػػا اذل لػػوزير آاليػػة إل

ىػذا االجػراء يسػتمد  ،6الذم لو حػب طلػب تعػديلها بعػد إجػراء مػا يسػمى القػراءة الثانيػة قبػل إصػدارىا
يبلػػغ »يت الزمػت رئػيس ٕلػػس النقػد كالقػرض بػاف: كالػ 11/66مػػن االمػر  11شػرعيتو مػن نػ  آػادة  

                                                                 
1
  11، صمرجع ساب دحاس صونية،  - 

2
 - Zouaimia Rachid, les autorités de régulation indépendante dans le secteur financier en 

Algérie, op.cit, p29. 
 .612 ، صمرجع ساب فتوس خدكجة،  -3
4

  .611، مرجع سابب، ص مجاؿ الضبط االقتصادم ي تنظيمضوابط توزيع االختصاص فبن رمضاف عبد الكرصل،  -
5
 .61، ص ذكره ، الساببالمتعل  بالنقد كالقرض 66-11من أمر  12ك 11راجع آادتني  - 

6- ZOUAÏMIA Rachid, Les autorités administratives indépendantes et la régulation 

économique en Algérie, op, cit, p 55.   
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( أيػػاـ 23المحػػافا مشػػاريع األنظمػػة إلػػى الػػوزير المكلػػف بالماليػػة الػػذم يتػػاح لػػو أجػػل عشػػرة )
كيجػب علػى   لطلب تعديلها، قبل إصدارىا خالؿ اليومين اللذين يلياف موافقة المجلس عليهػا.

 عليو التعػديل كيعرض( أياـ 1مسة )في أجل خ االجتماعالمحافا أف يستدعي حينئذ المجلس 
 1.«كيكوف القرار الجديد الذم يتخذه المجلس نافذا مهما يكن مضمونو المقترح،
يفهم مػن نػ  آػادة السػالفة أف القػانوف اشػوط علػى ضػركرة قيػاـ احملػاف  بصػفتو رئػيس امللػس        

بعػػد يػػومني مػػن موافقػػة اعضػػاء النقػػد كالقػػرض بػػإببلغ كزيػػر آكلػػ  بآاليػػة مضػػموف مشػػركع االنظمػػة 
( ايامػػاف يقػػدـ طلػػب اذل رئػػيس ٕلػػس النقػػد 61امللػػس عليهػػا، فػػالوزير ىنػػا لػػو اْيػػار خػػبلؿ عشػػرة  

ألػػـز آشػػرع رئػػيس  كجػػويب كػػإجراءكالقػػرض اجػػراء مداكلػػة ثانيػػة لتعديلػػو دكف اّػػب يف الغػػاءه، كبآقابػػل  
، 2لقيػاـ باجتمػاع ثػػاشل ٓناقشػة مقػوح التعػػديل( مػػن يػـو تقػدصل الػػوزير طلبػو ا11امللػس كخػبلؿ َسػة  

 فامللس ىنا ٔا اْيار يف قبوؿ مقوح التعديل أك رفضو، على اف يكوف قرارىم نافذا مهما كاف ٖتواه.
فإجراء القػراءة الثانيػة ال يعػين تبعيػة امللػس للسػلطة التنفيذيػة الػيت يقتصػر حقهػا يف طلػب إجػراء        

، أم أف السػلطة التنفيذيػة لػيس ٔػا حػب تعػديل األنظمػة الصػادرة عػن ٕلػس النقػد 3القراءة الثانية فق 
، كاف كػػاف آشػػرع منحهػػا 4كالقػػرض، بػػل يقتصػػر حقهػػا يف طلػػب اإلجػػراء الرقػػايب فقػػ  كػػإجراء إلزامػػي

سػػػيما كاف الػػػوزير ىػػػو صػػػاحب الصػػػفة يف الطعػػػن، اال اف ٕلػػػس الدكلػػػة اقػػػر  5سػػػلطة الطعػػػن القضػػػائي
 بعدـ مشركعيتها نناسبة النظر يف القضايا اليت تدخل ضمن اختصاصو يف دعول بإمكانية الدفع 

 .6اصلية باإللغاء

                                                                 
منو ب ف تبلل مشاريع األنظمة للػوزير آكلػ  بآاليػة  11آتعلب بالنقد كالقرض آلغى، قضت آادة  41/61ظل القانوف يف  -1

ب للوزير أف يطلب تعديلها كيبلل ذل  احملاف  خبلؿ ثبلثة أياـ   خبلؿ يومني من موافقة امللس عليها ٟك
2
ايػن كػاف  61-41مػن قػانوف  11نوحة للوزير لتقػدصل طلبػو بالتعػديل يف آػادة يبدكا اف آشرع تدارؾ ضيب آدة اليت كانت ٘ - 

( أياـ، كإذا دل يقدـ طلبو ضمن آهلة آذكورة تصبح األنظمة 11ٟب للوزير اف يطلب تعديلو كيبلل ذل  للمحاف  خبلؿ ثبلثة  
 11 ةالتعديل الذم كاف خبلؿ يػومني / انظػر آػاد نافذة، أيضا خبصوص آدة االجتماع الثاشل الذم يقرره احملاف  من اجل عرض

  .121-121، السابب ذكره، ص ص المتعل  بالنقد كالقرض 61-41من قانوف 
، آلتقػى الػوطين حػوؿ سػلطات الضػب  آسػتقلة يف املػاؿ ليةالسػلطات اإلداريػة المسػتقلة كاشػكالية االسػتقال، ُػري حدرم -3

 .12، ص 2112مام  21/ 21اف مرية داية، اياـ االقتصادم كآارل، جامعة عبد الٍر
 .662، ص مرجع ساب رضواشل نسيمة،  -4
 .66، السابب ذكره، ص المتعل  بالنقد كالقرض 66-11من االمر  11آادة  - 5
 .113، ص مرجع ساب .؛ بن لطرش م ، 112ص ،مرجع ساب سويلم ٖمد،  -6
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مػػن ناحيػػة ثانيػػة ينظػػر إذل إجػػراء القػػراءة الثانيػػة أنػػو نثابػػة تقييػػد لػػوزير آاليػػة للمجلػػس دكف أف         
د كالقػرض اقواحػات كزيػر يعارض االقواحات اليت يبادر هبا ىذا األخري، كعمليا دل يعارض ٕلػس النقػ

آاليػػة، كمػػا أنػػو مػػن جهػػة أخػػرل ال ١كػػن تصػػور معارضػػة أك هاىػػل امللػػس لبلقواحػػات الػػيت يبػػادر هبػػا 
كزير آالية بعػد القػراءة الثانيػة، رغػم أف رقابػة الػوزير ىػي شػكلية أف طلبػو ال يلػـز امللػس. فقرارىػا نافػذا 

، سػيما كأف 1أعضػاء امللػس علػى١كنػو ٘ارسػة ضػغوطات مهما كاف مضمونو، فالوزير آكل  بآالية 
، رغػػم أف ىػػذا يتنػػام مػػع 2أعضػػاء امللػػس معينػػوف مػػن طػػرؼ السػػلطة التنفيذيػػة نوجػػب مرسػػـو رئاسػػي

اسػػػتقبللية سػػػلطات الضػػػب  يف ٕػػػاؿ االقتصػػػادم ككظيفػػػة الضػػػب  كضػػػركرة لتحػػػوالت الدكلػػػة، عمومػػػا 
الػػوزير كاجتمػػاع امللػػس ثانيػػة وػػوز ىػػذه األنظمػػة علػػى  فبمجػػرد حػػدكث إجػػراء القػػراءة الثانيػػة اف طلبػػو

يػػة3القػػوة التنفيذيػػة كرغػػم الطػػابع التنفيػػذم ٔػػذه األنظمػػة مهمػػا كػػاف . 4، كبالتػػارل تنشػػر يف اِريػػدة الُر
مضموهنا فإف اإلبقاء على ىػذا اإلجػراء مػن شػ نو إعاقػة عمػل امللػس، خصوصػا كأف آشػرع دل يتطػرؽ 

 5.احملددة جاؿزير آالية يف ااإذل حالة صمت كعدـ رد ك 

 الموافقة اجراء خالؿ من التنفيذية للسلطة مانيان: رقابة

خببلؼ أنظمة ٕلس النقد كالقرض اليت ىضع قبل إصدارىا إلجراء القراءة الثانيػة آشػار اليهػا         
 أف مػػن الػػرغم علػػى، قػػةيعػػرؼ بػػإجراء آوافىضػػع ٓػػا أنظمػػة ِنػػة تنظػػيم البورصػػة كمراقبتهػػا سػػالفان، فػػاف 
 البورصػة يف آتػدخلني لكل ١تد كمراقبتها البورصة عمليات تنظيم للجنةآمنوح  التنظيمي اإلختصاص

 البورصػػة كضػػعية لتقػػدير األنسػػب فهػػي كموقعهػػا كصػػبلحيتها تشػػكيلتها  كػػم ٔػػا مبلئمػػة كظيفػػة كىػػي
  6التنظيمية، النقائ  كتقدير

فبمجػرد اف تقػـو ِنػة البورصػة  بآاليػة آكلػ  الوزير ٓوافقة خاضعة ىتبق الشمولية ىذه أف إال       
مػػن آرسػػـو التشػػػريعي  31بسػػن تقنينػػات آتعلقػػة بتنظػػػيم سػػري سػػوؽ القػػػيم آنقولػػة آدرجػػة يف آػػػادة 

                                                                 
 .611، ص ، مرجع سابباالقتصادممجاؿ الضبط  اص في تنظيمضوابط توزيع االختصعبد الكرصل،  بن رمضاف -1
 .12/11ص ،مرجع ساب دحاس صونية،  -2
 .611 ص سابب، مرجع ،مجاؿ الضبط االقتصادم ضوابط توزيع االختصاص في تنظيم الكرصل، عبد رمضاف بن -3
 .66، ص ذكره ساببال، المتعل  بالنقد كالقرض، 11/66من األمر رقم  11 أنظر آادة -4
لني كليد، -5  611، ص ، مرجع ساببسلطات الضبط االقتصادم في القانوف الجزائرم بٌو
  كسلطة البورصة عمليات كمراقبة تنظيم حالة دراسة المستقلة، اإلدارية السلطات اختصاص نطاؽ أادم، زيطة عبد بن  -2

 .622-621 ص ص ،مرجع سابب ،كالالسلكية السلكية كالمواصالت البريد ضبط
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ية لدل األمانة العامة للحكومػة الػـز 33-10 آتعلب ببورصة القيم آنقولة كقبل نشرىا يف اِريدة الُر
 32نصػت عليػو آػادة  مػاآشرع اللجنة اف تكوف األنظمة مشفوعة بن  آوافقة مػن كزيػر آاليػة كىػو 

يواف  على اللوائط التي تسنها اللجنة عن طري  التنظيم كتنشر فػي »من ذات آرسـو التشريعي: 1
   2«الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مشفوعة بنص الموافقة

 آوافقػػػةاصػػػطبلح مػػػع مػػػا يبلحػػػ  مػػػن نػػػ  آػػػادة آػػػذكورة اعػػػبله اف آشػػػرع اِزائػػػرم تعامػػػل         
Approbation 3 آصػػػػادقة بػػػػدؿ Homologation

كيػػػػرل الػػػػبعض آشػػػػرع اسػػػػتخدـ آوافقػػػػة عػػػػن  ،4
 ابعالطػػػ إلضػػػفاء سػػػببا بآاليػػػة آكلػػػ  الػػػوزير قػػػرار يعتػػػ  فػػػبل آصػػػادقة مصػػػطلح اسػػػتعمل فلػػػو 5قصػػػد

 النشػر طريػب عن النفاذ حيز النظاـ لدخوؿ شرط إال ماىي قةدآصا ألف اللجنة قرارات على التنظيمي
يػػة اِريػػدة يف يقصػػد بػػو اف النظػػاـ الٟػػوز علػػى قػػوة  ال ٓوافقػػةبينمػػا عنػػدما اسػػتخدـ اصػػطبلح ا ،6الُر

شػػرط لنشػػر النظػػاـ يف اِريػػدة قانونيػػة يف حػػّد ذاتػػو االبعػػد صػػدكر قػػرار آوافقػػة، بػػل ٞعػػل موافقػػة الػػوزير 

                                                                 
1
األكذل  آػادة يف ،41/61 التشػريعي آرسػـو مػن 12 للمػادة تطبيقػا جػاء كالػذم ،41/612  اصػدار مرسػـو تنفيػذم رقػم  - 

 أف يتضػػح «يوافػػ  كزيػػر الماليػػة بقػػرار علػػى اللػػوائط التػػي تسػػنها لجنػػة تنظػػيم عمليػػات البورصػػة كمراقبتهػػا...، » منػػو علػػى انػػو
ية اِريدة يف ذل  بعد لتنشر ةآالي كزير عليها يوافب اليت األنظمة  آشرعكما اف . عليها آوافقة آتضمن الوزير بقرار مشفوعة الُر
، 6441مارس  66آوافب لػ  6161شواؿ  22مؤرخ يف  612-41آوافقة. / مرسـو تنفيذم رقم  أيضا مصطلح استعمل كقد

، صػادر يف 63لػب ببورصػة القػيم آنقولػة، ج.ر.ج، ع ، كآتع61-41رقػم  مػن المرسػـو التشػريعي 11يتضمن تطبي  المػادة 
 .62، ص 6441مايو  21

2
 ، السابب ذكره، المنقولة القيم ببورصة المتعل  61-41آرسـو التشريعي  - 

3
 آرسػـو مػن 12 آػادة تطبيػب يتضػمن ،6441 مارس 66 يف آؤرخ 612-41 رقم التنفيذم آرسـو من األكذل آادة ن  - 

 من 11 المادة ب:حكاـ عمال»:  مايلي على آنقولة القيم ببورصة آتعلب ك 6441 مام 21 يف آؤرخ 61-41 رقم التشريعي
 بقػرار بالمالية المكلف الوزير يواف  أعاله، المذكور ك 2111 سنة مايو 11 في المؤرخ 23-11 رقم التشريعي المرسـو
 .« كمراقبتها ةالبورص عمليات تنظيم لجنة تسنها التي اللوائط على
4
ٞػػدر اإلشػػارة عمليػػة التصػػديب يف القواعػػد العامػػة يػػرد هبػػا "سػػلطة الػػرئيس يف إجػػازة عمػػل مرؤكسػػو،  يػػا ال يعػػد نافػػذان كال  - 

 صحيحان ىذا العمل دكف مصادقة الرئيس"، كت خذ ىذه ألية آصادقة إحدل الصورتني التاليتني:  
 وقفو آؤيد لعمل مرؤكسو صراحة.: كىي ابداء الرئيس ٓالمصادقة الصريحة -
: من خبلؿ استنتاج موافقة الرئيس على عمل آػرؤكس بعػد سػكوت األكؿ عػن ابػداء رأيػو خػبلؿ مػدة زمنيػة المصادقة الضمنية -

ة.  ٖددة ال يفسر عنو دكمان مصادقة، كاٜا قد يكوف رفضا لعمل آرؤكس، ما اشوط القانوف صورة آصادقة الصٟر
 . 12-11ص.ص ، 2161، دار أدل، اِزائر، مدخل القانوف اإلدارم: التنظيم اإلدارم، الجزء األكؿء الدين، عشي عبل -
5
 .31، ص مرجع ساب ٍليل نوارة،  - 

6
 .612، آرجع السابب، ص االقتصادممجاؿ الضبط  ضوابط توزيع االختصاص في تنظيم عبد الكرصل، بن رمضاف - 
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يػػػة حػػػا يكػػػوف قػػػاببلن للتنفيػػػذ، كاال يبقػػػى النظػػػاـ   لدرجػػػة يرتقػػػيال  ٕػػػرد مشػػػركع عليػػػو آوافػػػب غػػػريالُر
 .1النظاـ

نقارنتهػػػػا بنظرياػػػػا يف الػػػػنظم الغربيػػػػة ٙػػػػد اف آشػػػػرع الفرنسػػػػي علػػػػى عكػػػػس آشػػػػرع اِزائػػػػرم          
مػن التقنػني النقػدم  L621-6االقتصػاد يف مػادة لشػؤكف آكلػ  بااستعمل مصػطلح "مصػادقة" كزيػر 

 هبػػػاعلػػػى اف آصػػػادقة يقػػػـو  (SEC)، كأيضػػػا بالنسػػػبة ألنظمػػػة ِنػػػة بورصػػػة أمريكػػػا 2كآػػػارل الفرنسػػػي
رس   3الكٙو

  احالتػو  الػذمكجدير بالذكر انو كيف حالة سكوت الوزير آكل  بآاليػة عػن مشػركع النظػاـ         
يـو كاملة من تػاري  ايداعػو،  61نة، كدل يقدـ موافقتو أك رفضو حولو خبلؿ مدة من ظرؼ رئيس اللج

يعد عدـ الرّد الوزير نثابة موافقة ضمنية، فالنظاـ الداخلي للجنة البورصة ٠وؿ لرئيسػو توجيػو مشػركعو 
 اِريػدة مباشرة لدل االمانة العامة للحكومة مرفقان بإشعار االسػتبلـ مػن كزيػر آاليػة مػن أجػل نشػره يف

ية  لتنفيذ ٖتواه. 4الُر
مرىونػػػان  كمراقبتهػػػا البورصػػػة عمليػػػات تنظػػػيم للجنػػػة التنظيمػػػي االختصػػػاص ٘ػػػا سػػػبب أف ٛلػػػ          

تبعيتهػا يؤكد  ٘ا ،ال غري مشركع يعد نثابة ذل  قبل اللجنة فنظاـ عليها، بآالية آكل  الوزير وافقةن
١كػن اعتبػاره ضػربا  ٔػانوقفػة كزيػر آاليػة، كأف موفقتػو ىػذا األخػري يف ٘ارستها ٔذا النشاط حني يقيػد 

٘ا ، 5من الرقابة الوصائية فالوزير ١ل  سلطة آوافقة كإحالة النظاـ للنشر، كما أنو ١ل  سلطة الرفض
 يثري الش  يف يتعها هبذا االختصاص كبذل  يضاؼ إذل ٌلة العراقيػل الػيت يعػاشل منهػا ىػذا املػاؿ ٘ػا

 البورصػة ِنػة ٙػد يف التشػريع الفرنسػي أيػن اّػاؿخبػبلؼ مػا ىػو عليػو  ٟد من فعاليتها كاستقبلليتها، 

                                                                 
1
 - ZOUAÏMIA Rachid, Les autorités administratives indépendantes et la régulation 

économique, op.cit, p 24/25. 
2
 - « pour l'exécution de ses missions l'autorité des marchés financiers prend un règlement 

général qui est publié au journal officiel de république française après homologation par arrêté 

du ministre chargé de l'économie ». 

 Voir Article L621-1 À partir de loi n° 2003-706 du 01 aout 2003 de Code monétaire et 

financier, site web : https://www.legifrance.gouv.fr, 15-10-2019,23h34. 
3
 .31، ص مرجع ساب ٍليل نوارة،  - 

4
- article 27 et 28 règlement intérieur de la COSOB., op cit, p 07 

االختصػػػاص التنظيمػػػي بػػػين المبػػػدأ بػػػن مسػػػعود أٍػػػد، بػػػن رمضػػػاف عبػػػد الكػػػرصل، .؛ 32، ص مرجػػػع سػػػاب زكار حفيظػػػة،  -5
 .216 ، مرجع سابب، صكاالستيناء في مجاؿ الضبط االقتصادم
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 مػػع بقػػرار عليهػػا باالقتصػػاد آكلػػ  الػػوزير مصػػادقة بعػػد أنظمػػة بإصػػدار التنظيمػػي اختصاصػػها يػػارس
يػػة اِريػػدة يف نشػػرىا كجػػوب االسػػتقبللية مقارنػػة  ىنػػا ١كػػن القػػوؿ اهنػػا يتػػاز بنػػوع مػػن كبالتػػارل ،1الُر

  نثيبلاا اِزائرية.

سػلطات الضػبط لختصػاص التنظيمػي االلسػلطة التنفيذيػة علػى لالفرع الياني: التػدخل المباشػرة 
 االقتصادم

على الرغم مػن انسػحاب السػلطة التنفيػذم مػن آشػهد االقتصػادم، كنتيجػة حتميػة ٓتطلبػات         
كيانػات جديػدة آتخصصػة يف ضػب  االقتصػادم كآػارل لسػد نظاـ اقتصاد السوؽ على إثرىا   خلػب  

فػػراغ خػػركج السػػلطة التنفيذيػػة، كاسػػند ٔػػا صػػبلحيات متعػػددة لتحقيػػب أىػػدافها، لكػػن الواقػػع يثبػػت اف 
السػػلطة التنفيذيػػة التػػزاؿ وػػتف  باختصػػاص سػػن قواعػػد تنظيميػػة، إمػػا عػػن طريػػب آليػػة اإلحالػػة  أكالن(، 

 تفويض آمنوح لسلطات الضب  االقتصادم  ثانيان(     أكبشكل انفرادم متجاىلتان ال

 سلطة الحلوؿ اجراء خالؿ من التنفيذية لسلطةا رقابة -أكالن 

 احملػػدد االسػػتثنائية سػػلطااا نقتضػػى الوصػػية السػػلطة قيػػاـ يػػراد بعمليػػة اّلػػوؿ يف القواعػػد العامػػة       
 كإلٝػاؿجػز ألع أك بقصػد هبػا تقػم دل الػيت لقانونيػةا التزامااا بعض لتنفيذ عليو آوصى اِهة ٖل قانونا
 ٖػػل اّلػوؿ سػػلطة التنفيذيػة للسػػلطة ٠ػوؿ ، فالقػانوف اِزائػػرم2العامػػة آصػاحل سػػري ضػماف بغايػػة منهػا

 تنظػيم ٘ارسة االختصاص التنظيمي كما ىو اّاؿ بالنسبة للجنة يف بعض سلطات ضب  االقتصادم
  .البورصة عمليات كمراقبة

نقتضػى  ٔػا، آخولػةتعػد  بالصػبلحيات للقيػاـ اللجنػة ٖل اّلوؿ التنفيذية للسلطة خوؿ آشرعف     
يمكػػػػن اللجنػػػػة اف تعلػػػػ  لمػػػػدة »كالػػػػيت نصػػػػت علػػػػى:  61-41مػػػػن آرسػػػػـو التشػػػػريعي  13آػػػػادة 

مػا حػدث حػادث كبيػر ينجػر عنػو اخػتالؿ فػي  إذاالتتجاكز خمسػة ايػاـ كاملػة عمليػات البورصػة 
 أك حركات غير منتظمة ألسعار البورصة. سير البورصة

                                                                 
1
 .122ص ، مرجع ساب ، .؛ نشادم عائشة31 ص ،ساب  مرجع حفيظة، زكار - 

2
 .632سابب، ص جعمر ، الوجيز في القانوف اإلدارمبوضياؼ عمار،  - 
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كإذا كػػاف ىػػذا الحػػادث ممػػا يتطلػػب تعليقػػان لمػػػدة تتجػػاكز خمسػػة ايػػاـ كاملػػة، كػػاف القػػرار مػػػن 
  1«اختصاص الوزير المكلف بالمالية دكف غيره

 طػرؼ مػن كاملػة أيػاـ َسػة تتعػدل ٓدة ال البورصة عمليات تعليب إلمكانية فهنا اشار آشرع       
 البورصػػػػة سػػػػري اثنػػػػاء اخػػػػتبلالت قػػػػد يتسػػػػبب يف كقػػػػوع كبػػػػري حػػػػادث حػػػػدث مػػػػا يف حالػػػػة إذا ةاللجنػػػػ

ليحػػل  بآاليػة آكلػ  للػػوزير اإلختصػاص ذات مػنح البورصػػة، ألسػعار منتظمػة غػػري أكحػدكث حركػات
 أياـ. 11 تتجاكز ٓدة تعليقا يتطلب اّادث كاف إف ٖل اللجنة

مػن ذات آرسػـو التشػريعي اذ نػ  علػى  11الحالػة يف آػادة ايضػا اذل نظػاـ ا آشرع شارأ كما       
إذا مبػػػت عػػػن اللجنػػػة عجػػػز أك قصػػػور تتخػػػذ التػػػدابير التػػػي تتطلبهػػػا الظػػػركؼ عػػػن طريػػػ  »انػػػو: 

  2«التنظيم، بناء على اقتراح الوزير المكلف بالمالية عقب االستماع الى رئيس اللجنة

 اللجنة، على اف قصور أك عجز ثبوت حالة آالية يفنبلح  اف آشرع منح سلطة اّلوؿ لوزير       
 عقػػب بآاليػػة آكلػػ  الػػوزير اقػػواح علػػى بنػػاء التنظػػيم طريػػب عػػن الظػػركؼ تتطلبهػػا الػػيت التػػدابري تتخػػذ

 اىػاذ أك آواقػ  مواجهة على اللجنة قدرة يف يش  آشرع يبدك ٘ا سبب اف اللجنة، لرئيس االستماع
 ِنػػة كانشػػاء البورصػػة قطػػاع وريػػر علػػى نػػ  ناحيػػة ، فمػػن3االسػػتثنائية لظػػركؼا يف تػػدابري مػػن يلػػـز مػػا

 علػػى أبقػػى أخػػرل ناحيػػة كمػػن البلزمػػة، استصػػدار االنظمػػة اختصػػاص كمنحهػػا كتسػػيريه بضػػبطو ىػػت 
كاّلػػػوؿ آناسػػػبة كمػػػا ىػػػو شػػػاف يف آػػػادتني  كتػػػدابري قػػػرارات بإىػػػاذ بآاليػػػة آكلػػػ  الػػػوزير اختصػػػاص

 .السالفة الذكر

 اّلػػػػوؿكالقػػػرض ٙػػػػد اف آشػػػرع دل يشػػػػر اذل سػػػلطة  النقػػػػد باسػػػتقراء نصػػػوص آنظمػػػػة مللػػػسك       
 من بنوع يتمتع كالقرض النقد ٕلس أف األكذل للوىلة يعين ٘ا آالية الوزير للسلطة التنفيذية كباألخ 

 إصػػػػدار طريػػػػب عػػػػن اختصاصػػػػو يف تتػػػػدخل التنفيذيػػػػة السػػػػلطة ايضػػػػان أف ٙػػػػد كمػػػػع ذلػػػػ  االسػػػػتقبللية،
 تعد ضمن صبلحيات ٕلس النقد كالقرض. تنظيمات

                                                                 
1
 .14، سابب ذكره، ص المتعل  ببورصة القيم المنقولة 61-41مرسـو تشريعي  - 

2
  المرجع نفسو. - 

3
 .121، ص مرجع ساب نشادم عائشة،  - 
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 القراراتاصدار  في تدخلالح   خالؿ من التنفيذية لسلطةا رقابة -مانيان 

ف فكرة الضب  االقتصادم مبنية على ظػاىرة هميػع العديػد مػن االختصػاص بػني ايػدم سػلطة إ       
د ٔا أيضػا التػدخل السػابب لرسػم القواعػد الػيت ضابطة كال يقتصر عملها على التدخل البلحب اٜا اسنا

نػػة 1تسػػاىم يف تػػ طري النشػػاط ، كىػػو مػػا أقػػره آشػػرع لػػبعض منهػػا يف شػػاكلت ٕلػػس النقػػد كالقػػرض ِك
 شػػػػكلعمليػػػات تنظػػػيم البورصػػػػة كتقييمهػػػا اللتػػػػاف اعػػػواؼ ٔمػػػا باالختصػػػػاص سػػػن قواعػػػػد قانونيػػػة يف 

ٙػػد أف السػػلطة التنفيذيػػة مػػع ذلػػ   ،2مسػػتقل تنظيمػػات ١كػػن ٔمػػا استصػػداره نحػػض اردامػػا بشػػكل
 كالفعلية. القانونية ناحيةمن تعد باألساس من اختصاصهم وضع أنظمة بكتتدخل  ،تتجاكز ىذا اّد

إثػػر  نػػ  قػػانوشل عػػاـيف  درجػػو آشػػرع، الػػذم أ3عقػػد وويػػل الفػػاتورةبػػرز مثػػاؿ علػػى ذلػػ  كلعػل أ       
 عقػد»:ايػن عرفتػو بنصػها علػى اف منػو 61مكرر  111ادة يف آ 6441تعديل القانوف التجارم لسنة 

 المسػمى زبونهػا محػل  الوسػيط  تسػمى متخصصػة شركة بمقتضاه تحل عقد الفاتورة ىو تحويل
 عقػػد، عػن نػػاتج محػدد األجػل للفػػاتورة التػاـ المبلػغ األخيػػر لهػذا فػورا تسػػدد عنػدما ، المنتمػي 

عمػػل هػػارم يعػػد أف وويػػل الفػػاتورة اعتبػػار كب 4«أجػػر مقابػػل كذلػػك التسػػديد عػػدـ بتبعيػػة كتتكفػػل
 111آادة  تطبيقامللس النقد كالقرض لوضع أنظمة تنظيمو مقرر قانونا  كقرض، كبالتارل االختصاص

محتول إصدار الفاتورات ألجػل كشػركط ت:ىيػل الشػركات  يحدد:» اليت نصت على أف 63رر كم

                                                                 
1
 سابب، ص. "د" رجعم ،الجزائر في صادماالقت النشاط لضبط القانونية اآلليات ،داكد منصور - 
ػػػا قطاعهػػػا وكػػػم الػػػيت القواعػػػد كضػػػع يف بنفسػػػها تتػػػدخل إذ قبليػػػة، ضػػػبطية نهػػػاـ االقتصػػػادم ضػػػب  سػػػلطات بعػػػض تتمتػػػع -2  ٔك

 يػةالوطن الوكالػة كالغػاز، الكهربػاء ضػب  ِنػة كآواصػبلت، ال يػد ضػب  ِنة ايضا بالذكر ٛك . إسواتيجية قرارات اىاذ صبلحية
 للقطاع آنظمة القواعد تطبيب حسن على نوجبها تسهر بعدية، ضب  بسلطة أيئات باقي تكتفي حني يف آنجمية، للممتلكات

 .آنجمية كآراقبة للجيولوجيا الوطنية الوكالة ككذا آصرفية اللجنة آنافسة، ٕلس منها نذكر كضعها، يف آشاركة دكف
- Voir : ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation indépendantes dans le secteur 

financier en Algérie, op.cit, p 110 -111. 
ة انتشرت يف كامل أكركبا مث دكؿ العادل كوت يف الواليات آتحدة األمريكية ظهرت اكؿ مرة تقنية  ىي -3 الثالا وت ت ثري العٓو

ة.   ت ثري العٓو
- ZOUAIMIA Rachid, Droit de la régulation économique, op. cit, p 40. 

4
-21، يعدؿ كيتمم االمر رقم 6441ابريل  21آوافب لػ 6161ذم القعدة  11آؤرخ يف  13-41مرسـو التشريعي رقم  - 

 11، ص 6441ابريل  22، 22، ج.ر.ج، ع المتضمن القانوف التجارم 6421سبتم   21آؤرخ يف  14
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ي الفػوة الػيت كانػت ينتظػر اصػدار تنظػيم مػن ففػ .1« التي تمارس تحويل الفاتورة عن طريػ  التنظػيم
آسػػؤكؿ  كونػوشػػركط ت ىيػل الشػػركات آتخصصػة يف وويػل الفػػاتورة   ٟػددٕلػس النقػػد كالقػرض طػرؼ 

 مػػن ج الفقػػرة 12 نقتضػػى آػػادة 2عػػن وديػػد السياسػػة النقديػػة كاإلشػػراؼ عليهػػا كمتابعتهػػا كتقييمهػػا
آػؤرخ يف  41/111مرسػـو تنفيػذم رقػم صػدرت أك اّكومػة  ، رغػم ذلػ  تػدخلت66-11 رقػم األمر
الشػػركات الػػيت يػػارس  ت ىيػػل شػػركط ، ايػػن   وديػػد3احملػػدد كيفيػػات وريػػر الفػػاتورة 6441اكتػػوبر  12

 61مػػػؤرخ يف  113-11رسػػػـو تنفيػػػذم رقػػػم فيمػػػا بعػػػد ن، كقامػػػت بإلغائػػػو كاسػػػتبدلتو وويػػػل الفػػػاتورة
2111ديسم  

4. 

تنفيػػػػذم  نوجػػػػب مرسػػػػـو اعطػػػػتصػػػػوص تطبيقيػػػػة يف املػػػػاؿ بػػػػل بوضػػػػع ن اّكومػػػػةكدل تكتػػػػ        
ككػذا  الفػواتريللوزير آكل  بآالية ننح الت ىيل للشػركات الػيت تريػد أف يػارس وويػل  اّب 41/116

على اختصػاص ٕلػس النقػد  التدخل اعت ه البعض هازكا، كىذا 5عليها اختصاص سحبو منها كالرقابة
ػػكالقػػرض كاللجنػػة آصػػرفية  كمػػا يبلحػػ    ،بالرقابػػة علػػى مؤسسػػات القػػرض تػػنيآكلف تػػنيا أيئباعتباٝر

فػػػالبنوؾ كآؤسسػػػات آاليػػػة  66-11كجػػػود تنػػػاقض بػػػني آرسػػػـو التنفيػػػذم ككػػػذا أحكػػػاـ األمػػػر رقػػػم 
الشػػركات ف، 116-41وويػػل الفػػواتري حسػػب آرسػػـو التنفيػػذم رقػػم  تسػػتطيع أف تؤىػػل للقيػػاـ بنشػػاط

 تؤسػػس يف شػػكل شػػركة ذات مسػػؤكلية ٖػػدكدة تسػػتطيع القيػػاـ هبػػذا النشػػاط، يف التجاريػػة األخػػرل الػػيت
من الشركات مػن القيػاـ بعمليػات القػرض  النوعقصي ىذا ت 66-11األمر رقم من  31آادة حني أف 

 .6إذ يشوط أف تؤسس البنوؾ كآؤسسات آالية يف شكل شركة مساٝة

                                                                 
1
 فسوآرجع ن - 

2
 - ZOUAÏMIA R, droit de régulation économique, op.cit ,p12 

يحػػػدد كيفيػػػات تحريػػػر  6441اكتػػػوبر  2آوافػػػب لػػػػ  6161مػػػؤرخ يف ٌػػػادل االكذل عػػػاـ  111-41مرسػػػـو تنفيػػػذم رقػػػم  -3
 .  آلغى( 6441اكتوبر  3، الصادر يف 13ج. ر، ع. الفاتورة،

التحويػػػل ك كصػػػل  كسػػػنديحػػػدد شػػػركط تحريػػػر الفػػػاتورة  2111ديسػػػم   61مػػػؤرخ يف  113-11مرسػػػـو تنفيػػػذم رقػػػم  -4
 .2111ديسم   66مؤرخ يف  31، عدد ج. ر. ج، التسليم ك الفاتورة اإلجمالية ك كيفيات ذلك

يتعلػػ  بشػػركط ت:ىيػػل  6441أكتػػوبر  21مػػؤرخ يف  116-41مػػن مرسػػـو تنفيػػذم رقػػم  14إذل  11مػػن انظػػر اذل مػػواد  -5
 .64، ص 6441أكتوبر  24مؤرخ يف ، 11 ع، ج ر رس تحويل الفواتير،الشركات التي تما

 .622، ص مرجع ساب رضواشل نسيمة،  -6
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 البورصة رغم عمليات كمراقبة تنظيم لنقد كالقرض، فاِنةفالتدخل دل يكن قاصرا على ٕلس ا        
 كمػػع ذلػػ  ليسػػت اِزائػػر يف البورصػػي للقطػػاع آػػنظم بػػدكر فقػػ  تقػػـو اسػػتقبللية الػػيت تتمتػػع هبػػا فهػػي

باعتبػاره صػاحب  القطػاع ىػذا يبعػد عػن دل فهػو كبػري بػدكر مػازاؿ يقػـو آاليػة فوزير عليها فق ، حكرا
 بشػػػركط آتعلقػػػة التنظيمػػػات كػػػل بإصػػػدار يقػػػـو ايضػػػان  ،1الدكلػػػة يف اليػػػةآ السياسػػػة االختصػػػاص رسػػػم

 للجنة. آخصصة غري املاالت يف آالية السوؽ يف التداكؿ ككيفيات

 61-41ٓرسػػػـو التشػػػريعي رقػػػم فبػػػالعودة اّكومػػػة دل تسػػػلب ىػػػذا اّػػػب مػػػن اللجنػػػة آختصػػػة ف       
كلمػػة كاّقيقػػة اف  الحقػػا.  رإذل تنظػػيم يصػػد ه ويػػلمػػوادأغلػػب ٙػػد اف  آػػنظم للبورصػػة القػػيم آنقولػػة

ىػػل مػػن اختصػػاص السػػلطة  التنظػػيم الػػيت كردت خػػبلؿ ىػػذا آرسػػـو ال وػػدد اِهػػة آختصػػة بإصػػداره
آرسػػػػـو ذات مػػػػن  12حكػػػػاـ آػػػػادة أل كفقػػػػان  كعلػػػػى األرجػػػػح أف تكػػػػوف اللجنػػػػة التنفيذيػػػػة اـ اللجنػػػػة؟ 

الػذم فسػح املػاؿ أمػاـ اّكومػة لتنظػيم السػوؽ  االمػراللجنػة صػيب نتػ خر تيرجعو البعض لالتشريعي. 
تنصػػيب ِنػػة تنظػػيم كمراقبػػة عمليػػات البورصػػة يف سػػنة  رغػػملكػػن آاليػػة عػػن طريػػب آراسػػيم التنفيذيػػة، 

، دل تنسػػػػحب السػػػػلطة التنفيذيػػػػة مػػػػن ىػػػػذا اّقػػػػل إٜػػػػا بقيػػػػت مبلزمػػػػة للجنػػػػة يف ٘ارسػػػػة ىػػػػذا 6441
621-41آرسػػػـو التنفيػػػذم رقػػػم ٛػػػ  بالػػػذكر:  لػػػ . كمػػػن األمثلػػػة علػػػى ذ2االختصػػػاص

 آرسػػػـو ،3
621-41م التنفيذم رق

113-41آرسـو التنفيذم رقم ، 4
612-41آرسـو التنفيذم رقم ، 5

6 ، 

                                                                 
 .122، ص مرجع ساب نشادم عائشة،  -1
 .32، ص مرجع ساب ٍليل نوارة،  -2
سػػـو مػػن المر  11ك 11، 12يتضػػمن تطبيػػ  المػػواد ، 6441يونيػػو سػػنة  61آػػؤرخ يف 621-41مرسػػـو التنفيػػذم رقػػم  -3

  .6441جواف  21، 61، ج.ر.ج، ع 23-11التشريعي رقم 
4
رقػػم  التشػػريعي المرسػػـو مػػن 12 المػػادة تطبيػػ  يتضػػمن ،6441 يونيػػو 61 يف آػػؤرخ621-41 رقػػم التنفيػػذم مرسػػـو - 

  .6441جواف  21، 11ج.ر.ج، ع  ،11-23
5
كاـ القانوف التجارم المتعلقة شركات يتضمن تطبي  أح، 6441ديسػم   21آؤرخ يف 113-41رقم مرسـو التنفيذم  - 

  .6441ديسم   21، الصادر 31ج.ر.ج، ع ، المساىمة كالتجمعات
6
 رقػػممػػن المرسػػـو التشػػريعي  11يتضػػمن تطبيػػ  المػػادة ، 6441مػػارس  66آػػؤرخ يف 612-41رسػػـو التنفيػػذم رقػػم م - 

 .6441ديسم   21، 63، ج.ر.ج، ع 11-23
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121-41آرسـو التنفيذم رقم 
621-43 رقم ، آرسـو1

2 . 

 ١نػػعال يوجػػد نػػ  ا كانػػو سػػيمالوظيفػػة التنظيميػػة ١كنهػػا احتكػػار اللجنػػة ال ١كػػن القػػوؿ كعليػػو       
 الكػػلألف القاعػػدة تقػػوؿ أف مػػن ١لػػ   ،السػػلطة التنفيذيػػة مػػن إصػػدار نصػػوص تتعلػػب بالسػػوؽ آاليػػة

.اِزء١ل  
3 

 االقتصادم ضبط اللية رقابية على سلطات آالفرع اليالث: التقرير السنوم 

ا نصػت علػى مثػل ىػذه ستقراء النصوص آنش ة ألغلب سلطات الضب  االقتصادم ٙد اهنػإب        
توضػػيح يف  أٝيتػوكتكمػػن  5ترسػل اذل السػػلطة التنفيذيػة، 4الرقابػة بواسػػطة ألػزمهم بإعػػداد تقريػر السػػنوم

كيػػنق  مػػن  7الرقابػػة، لكنػػو يف نفػػس الوقػػت تقييػػد علػػى ٘ارسػػة النشػػاطات نتيجػػة 6عملهػػا بصػػفة الحقػػة
كمراقبتهػػا يف مادتػػو  البورصػػةعمليػػات  اسػػتقبلٔا الػػوظيفي، كىػػو مػػا نػػراه كاضػػحا علػػى مسػػتول ِنػػة تنظػػيم

، تقػػػػدـ لجنػػػػة تنظػػػػيم عمليػػػػات البورصػػػػة »....اذ نصػػػػت علػػػػى  61-41مػػػػن مرسػػػػـو التشػػػػريعي  11

                                                                 
 31-11من األمر رقم  11ك 1المتعل  بتطبي  المادتين  6441ديسم   23ٓؤرخ يف ا121-41مرسـو التنفيذم رقم  -1

  .6441ديسم   64، 31ج.ر.ج، ع ، ةالمتعل  بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقول 2111يناير  23في  المؤرخ
، مليػػات البورصػػػة كمراقبتهػػػاالػػػيت وصػػلها ِنػػػة تنظػػػيم ع باالتػػاكليتعلػػػب  6443مػػػايو  21آػػؤرخ يف  621-43مرسػػـو رقػػػم  -2

   .12السابب ذكره، ص
3
 .613، ص مرجع ساب لكحل ٗلوؼ،  - 

4
ػػي ّقػػائب كبيانػػات ٖػػددة  -  أصػػلها اللغػوم مشػػتقة مػػن الفعػػل "قػػرر" نعػ  قػػرر آسػػ لة اك الػػرأم حققػػو ككضػحو، أم عػػرض ُر

 ييزىػا اليت اْصائ  على إضافة املاؿ ىذا يف يتاز أهنا لغرض معني هبدؼ توضيح آزايا كالعيوب، ك١كنها تقدصل اقواحااا، كما
، ص 2161، اِزائر، د.ـ.ج، 6، طدليل التحرير اإلدارمالضركرة / غرارمي كىيبة،  حسب باإلٞاز تتص  إدارم ب هنا كعمل

12 . 
رغػػم تعػػددىا كتنوعهػػا بػػالنظر اذل مػػن آعلػػـو اف التقػػارير السػػنوية الػػيت تعػػدىا سػػلطات الضػػب  االقتصػػادم تتشػػابو فيمػػا بينهػػا،  -5

الوظائ  آناطة هبا كاختبلؼ القطاعات اْاضػعة ٔػا، االمػر الػذم يػنعكس بػدكره علػى مضػموف تلػ  التقػارير لعػدـ كجػود قاعػدة 
 ة عامة يف ذل  بل ٠ضع غالبا للسلطة التقديرية ٔا يف ظل عدـ كجود ن  قانوشل ٟدد ذل ، فمثبل: تقرير ِنػة البنػود التعسػفي

تقريرىا بسي  يف بضع صفحات، أما بعض التقارير تكوف مفصلة كمعمقة كتقارير ٕلس آنافسة كامللس العارل للسمعي البصرم 
 الدكلػػة ظػػل فػػي المسػػتقلة اإلداريػػة ،  السػػلطاتخرشػػي أػػاـانظػػر:  /ك تقريػػر ِنػػة تنظػػيم البورصػػة كعمليػػات مراقبتهػػا اِزائريػػة 

 .631جع سابب، ص السابب، مر  آرجع ،الضابطة
6  - GAETAN GUERLIN, regard sur la dépendance fonctionnelle des autorités administ-

ratives indépendantes, op.cit, p 84. 
7
 .621سابب، ص  مرجع ،الجزائر في االقتصادم النشاط لضبط القانونية اآللياتداكد منصور،  - 
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. فالقػانوف الزمهػا برفػع تقريػر 1«كمراقبتها تقريرا سنويا عن نشػاط سػوؽ القػيم المنقولػة، الػى الحكومػة
لفرنسػي ِنػة البورصػة برفػع تقريػر سػنوم لػػرئيس يف فرنسػا ألػـز آشػرع اسػنوم عػن نشػاطااا اذل اّكومػة، 

مقوحااػػػا يف التقريػػػر  كمػػػن تلتقهػػػاالصػػػعوبات الػػػيت ك اِمهوريػػػة، ٟتػػػوم علػػػى مػػػا قامػػػت بػػػو مػػػن أعمػػػاؿ، 
ية، كفعبل   إنشاؤىا سنة 6436السنوم لسنة   6432.2، إضافة السوؽ الثانية دانب السوؽ الُر

اذل  التقريػرسػدة أكثػر يف ٕلػس آنافسػة ايػن   التوسػيع يف ارسػاؿ كما نرل ىذه االليػة الرقابيػة ٕ         
مجلػس  يرفػع»علػى: بآنافسػة آتعلػب  11-11مػن أمػر رقػم  16-22 أكثر من جهة، نقتضى آادة

الػوزير المكلػف  كإلػىرئػيس الحكومػة  كإلػىالمنافسة تقريرا سنويا عن نشػاطو الػى الهيئػة التشػريعية 
ر بعػػد شػػهر مػػن تبليغػػو إلػػى السػػلطات المػػذكورة أعػػاله. كينشػػر فػػي الجريػػدة يعلػػن التقريػػ بالتجػػارة.

الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشػعبية. كمػا يمكػن نشػره كلػو أك مسػتخرجا منػو فػي أم 
 3«.كسيلة من كسائل اإلعالـ األخرل

ٕلػػس  مػػن كػػل إذل كرفعػػو ومسػػن تقريػػر بضػػركرة إعػػداد آنافسػػةفآػػادة االنفػػة الػػذكر تلػػـز ٕلػػس          
 11-41 رقػم األمػر إطار يف يكتفي كاف ما بعد بالتجارة، آكل  الوزير الوزارء، الشعيب الوطين كرئيس

 مػػػن مظهػػػرا يعتػػ  مػػػا كىػػذا. فقػػػ  التشػػريعية كأيئػػػة اِمهوريػػة رئػػػيس إذل الػػػذم كػػاف مقتصػػػرا رفعػػو آلغػػى
 علػػى اّكومػػة يارسػػها الػػيت الرقابػػة نتيجػػة اسػػتقبللية، بكػػل بنشػػاطو القيػػاـ يف امللػػس حريػػة تقييػػد مظػػاىر

إذل يومنػػا ىػػذا دل  6441أف ٕلػػس آنافسػػة منػػذ تنصػػيبو، أم مػػن سػػنة مػػع العلػػم  ،4السػػنوية النشػػاطات
ية للجمهورية اِزائريػة الد١قراطيػة الشػعبية كال بوسػيلة أخػرل مػن  يقم بنشر تقريره السنوم يف اِريدة الُر

الفرنسػي الػذم يقػـو بنشػر تقػاريره السػنوية عػن طريػب كافػػة  ٕلػس آنافسػة خبػبلؼىػذا كسػائل اإلعػبلـ. ك 
 كخاصة يف موقع اإلنونت امللس آنافسة الفرنسي. 5كسائل اإلعبلـ

                                                                 
1
، كالمتعلػػ  ببورصػػة القػػيم المنقولػػة المعػػدؿ كالمػػتمم 23-11سػػـو التشػػريعي رقػػم يعػػدؿ كيػػتمم المر  11-11قػػانوف رقػػم  - 

 21ذكره، ص  السابب
2
 .المرجع نفسو  - 

3
 .24، السابب ذكره، ص المتعل  بالمنافسة المعدؿ كالمتمم 11-11قانوف  - 
 .11، ص مرجع ساب كحاؿ سلمى،   -4
 .32، ص مرجع ساب  قورارم ٕدكب، -5
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سػػلطة كبػػالعودة اذل التشػػريع اِزائػػرم ٙػػد ايضػػان مػػن السػػلطات آلزمػػة قانونػػان بإعػػداد التقريػػر ٙػػد          
نػػة ضػػب  الكهربػػاء كالغػػاز1صػػبلتضػػب  ال يػػد كآوا الػػذم  التسػػاؤؿ، إال اف 3، الوكػػالتني آنجميتػػني2، ِك

 يف ىذا الش ف خاصة عن مصري ىذه التقارير بعد عرضها على اِهة آختصة يثار 
فآختصوف يف القانوف العػاـ االقتصػادم يػركف يف ىػذا الصػدد اف أػدؼ مػن ىػذا التقريػر الغػرض         

العاـ،  الصاحلسلطات ضب  االقتصادم آسؤكلية يف ضماف تدخبلت الدكلة كاحملافظة على منو وميل ال
باعتبارىا صاحبة الش ف  التشريعيةتقييم نشاط ىذه أيئات من طرؼ السلطة  إلعادةفالتقرير تعد كسيلة 

بنػاءان علػى مػا كرد  يف كضع القواعد القانونية النش ة ٔا، كمن خبللػو ١كػن إلغػاء أك تعػديل مػا تػراه مناسػبان 
، من جانب آخر انتقد البعض مسػ لة  هاىػل آشػرع إلجػراءات النشػر كاإلشػهار 4يف التقرير آرفوع اليها

الػيت تعتػ  ضػػمانة ىامػة لتحقيػب الشػػفافية سػيما كاف اغلػب سػػلطات الضػب  االقتصػادم تعػػد مػن أعمػػدة 
 يف قانوف آنافسة ءاالجراخاصة أنو سبب كاف اعتمد ىذا  االقتصاد يف اِزائر،

 

 

 
                                                                 

كاالتصػػاالت االلكوكنيػػة، للقواعػػد العامػػة آتعلقػػة بال يػػد  كاحملػػدد 11-63القػػانوف رقػػم  مػػن 61ك 61فقػػرة  61ادة بنػػاءان علػػى آػػ -1
الموجهة للجمهور المتعلقة بالبريد كاالتصاالت االلكتركنية بصػفة التقارير كاإلحصائيات كنشر إعداد  «.…13- كاليت جاء فيها:

 منتظمة.
تضػػػمن قرارتهػػا كآراءىػػػا كتوصػػياتها، مػػػع احتػػراـ كاجػػػب الػػتحفا حمايػػػة لخصوصػػية كسػػػرية اعػػداد كنشػػر تقريػػػر سػػنوم ي -61

آبلح  يف فحول  «.… كيرسل الى البرلماف بغرفتيو، كالوزارة األكلى كالوزارة المكلفة بالبريد كاالتصاالت االلكتركنية األعماؿ،
ػاف، كالػوزير آكلػ  بالقطػاع، كيبلحػػ  اف ىػذه آػادة ذكػر اِهػة آوجػو ٔػا التقريػر لكػل مػػن اِمهػور، كزيػر  القطػاع، كزيػر االكؿ ك الٓ 

القػػانوف دل يشػػري اذل رئػػيس اِمهوريػػة كلػػو انػػو تػػدارؾ الػػنق  الػػذم كػػاف يف القػػانوف القػػدصل اذ دل يشػػر اذل جهػػات الػػيت توجػػو ٔػػا التقريػػر 
 السنوم.

كالػيت بالكهرباء كتوزيع الغاز بواسطة القنوات القػانوف  كآتعلب 2112فيفرم  1آؤرخ يف  16-12القانوف رقم  آادة من نقتضى -2
عػرض تقريػر سػنوم علػى الػوزير المكلػف بالطاقػة يتعلػ  بتنفيػذ مهامهػا كبتطػور  -11 … تقـو اللجنػة فػي اطػار مهامهػا«نصػت: 

  «األسواؽ.....
يتضػػػمن النظػػػاـ الػػػداخلي للوكالػػػة الوطنيػػػة  2111أفريػػػل  16آػػػؤرخ يف  41-11مػػػن آرسػػػـو التنفيػػػذم رقػػػم  3/  1انظػػػر آػػػادة  -3

يتداكؿ مجلس االدارة في كل المسائل المتعلقة بمهاـ الوكالة التي يػديرىا، كالسػيما: .... يصػادؽ علػى »: للممتلكات آنجمية
 .11، ص 2111ابريل 11، الصادرة يف 21ج.ر ج، ع  انظر: «....التقرير السنوم للنشاطات كالتسيير

4
  .632ص  سابب، مرجع ،الضابطة الدكلة ظل في المستقلة اإلدارية السلطاتأكثر انظر: خرشي أاـ، كللتفصيل  - 
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 .الضبط االقتصادم سلطات تنظيماتية على المبحث الياني: رقابة القضائ

 لكػػػن ،ة التقليديػػػةاإلدار  السػػػلمىػػػـر  نمسػػػتقلة عػػػ االقتصػػػادم الضػػػب  سػػػلطات مػػػن آسػػػلم بػػػو        
مػػع  ضال يتعػػار  يشػػكل امػػر استصػػدار قػػرارات فرديػػة كتنظيميػػةنتيجػػة لطابعهػػا اإلدارم كاختصاصػػها يف 

 ، 1ضركرة اخضاعها للرقابة القضائية هبدؼ تصويبها كمراجعتها
يػرل أف تكػريس الرقابػة القضػائية يعتػ   فمػنهم مػنبػني الفقهػاء جدؿ فقهي يف البداية لقد ثار         

 يػػػركفالفقهػػػاء  اغلػػػبإال أف لضػػػبطية، ايعطػػػل مهامهػػػا كيقلػػػل مػػػن سػػػلطتها  ،تعػػػدم علػػػى اسػػػتقبلليتها
أف عػدـ خضػوعها  حجتهم  ،2السلطات اإلدارية التقليديةش هنا ش ف بة القضاء ضركرة خضوعها لرقا

االسػػتقبللية الػػيت تتمتػػع بػػو بػػل  كال يتنػػاقض يامػػا مػػع مبػػدأ، لرقابػػة القضػػاء يتنػػام مػػع آبػػادئ الدسػػتورية
، فسػنتطرؽ لشػػرعية رقابػة سػلطة القاضػػي علػى تنظيمػػات علػى العكػس فهػػو يؤكػد علػى الطػػابع اإلدارم

اإلجػػػػػراءات القضػػػػػائية اْاصػػػػػة ننازعػػػػػات شػػػػػرعية  ، ككؿ(أطلػػػػػب مضػػػػػب  االقتصػػػػػادم يف   سػػػػػلطات
  (.يف  مطلب ثاف تنظيمات سلطات ضب  النشاط االقتصادم

 
 
 

                                                                 
 676، ص مرجع ساب كبلش خلود، بوكماش ٖمد،   -1
 مشركعيتها، مدل حوؿ الدكلة نجلس نشري ىنا رقابة على القرارات التنظيمية دكف آراسيم التنفيذية كالرئاسية فبل ىضع لرقابة -2
 منها أكثر حكومة باعتبارىا التنفيذية السلطة تصدرىا اليت السيادة أعماؿ ضمن يدخل آراسيم اىاذ باف رأم اِزائرم آشرع الف
 بطريقػة فيهػا ينظػر أف اإلدارم للقضػاء لػيس األعمػاؿ، ىػذه مثػل القضػاء مػن رقابػة أيػة عن نن ل جعلها يستوجب ٘ا ادارية سلطة
 عنها الناش  الضرر التعويض اك تنفيذىا أك الغائها بطلب مرفوعة دعول بنظر االختصاص ١ل  ال فهو مباشرة، غري اك مباشرة

 عمػػل حػػوؿ كاسػػعة رقابػػة بسػػ  مػػن يكنػػو كاسػػعة صػػبلحيات ١لػػ  الفرنسػػي اإلدارم القضػػاء بػػ ف ٙػػد ذلػػ ، مقابػػل يف          
 فمػػن قػرارين، خػبلؿ فمػػن ، تنفيذيػة مراسػيم اىػػاذ عػن التػ خر جػػةنتي الفرنسػية اّكومػة ضػػد جػزاء اىػاذه ذلػػ ، أمثلػة مػن اّكومػة
 آتضمن القانوف بعض لتطبيب معقوؿ أجل يف تنظيمية اجراءات اىاذ عن اّكومة امتناع الدكلة ٕلس الح  األكؿ، القرار خبلؿ
 القػػانوف، دكر مػػن أشػػهر 1 سػػنة ؿخػػبل الضػػركرية التػػدابري اّكومػػة اىػػاذ كعػػدـ ،2111 جػػانفي 62 يف آػػؤرخ االجتماعيػػة العصػػرنة
 ٕلػس فيػو فيػذكر الثػاشل، القػرار امػا النشاط، توق  عن يوميا أكرك 111 ب آقدرة التهديدية الغرامة ت ر مشركع غري امتناعا يعت 

ػػػػاف، بربػػػػارة عبػػػػد انظػػػػر. /  الدكلػػػػة مسػػػػؤكلية إذل يػػػػؤدم أف ١كػػػػن التنظيميػػػػة، السػػػػلطة وػػػػرؾ عػػػػدـ بػػػػاف الدكلػػػػة،  قػػػػانوف شػػػػرح الٍر
 .116-111 ص ،2114 اِزائر، البغدادم، منشورات ،6ط ،كاإلدارية المدنية اإلجراءات
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فػػي مشػػػركعية القواعػػد التنظيميػػػة لسػػػلطات لنظػػػر لالمطلػػب األكؿ: اختصػػػاص القضػػاء اإلدارم 
 القتصادماالضبط 

علػػػى مبػػػدأ خضػػػوع اعمػػػاؿ  اإلدارم حاليػػػان االقتصػػػادم كالقػػػانوف قػػػانوف العػػػاـ رغػػػم اتفػػػاؽ الفقػػػو        
سلطات الضب  االقتصادم للرقابة القضائية، اال اف إعماؿ ىذه الرقابة بش ف القػرارات التنظيميػة ٔػذه 

 تعقيدات. أكثرالسلطات يثري 
نظػػػرا  ارمن الطبيعػػػي احالتهػػػا اذل القضػػػاء اإلدهػػػل مػػػٔػػػذه السػػػلطات فنظػػػرا لطابعهػػػا اإلدارم          

القاضػػي مشػركعية عليػو نقػػـو يف ىػذا آطلػب وديػػد مػدل  التنفيذيػة،ْاصػية اسػتقبلليتها عػن السػػلطة 
(، فػرع أكؿ سلطات الضب  االقتصادم اليت تضعها  القواعد التنظيميةاإلدارم للنظر منازعات تتعلب ب

سػػػػلطات الضػػػػب   القواعػػػػد الصػػػػادرة عػػػػنيف لنظػػػػر لسػػػػلطة القاضػػػػي اإلدارم تػػػػدّخل    ٚػػػػدد مظػػػػاىر
  فرع ثاشل(. االقتصادم

 القاضػيالفرع األكؿ: مشركعية فكرة إحالة القواعد التنظيمية لسلطات الضبط االقتصػادم الػى 
 دارماإل

ال ١كن أف تكوف القواعد التنظيمية لسلطات الضب  االقتصادم شرعية كمتطابقة مع النظاـ         
، كيستمد مبدأ الرقابة 1ة ٓبد الرقابة القضائّية الفعلّيةالقانوشل الذم ٟكمها إاّل إذا كانت خاضع

القضائّية مشركعّيتو أساسان من التشريع، حيا ٟتل التشريع آرتبة األكذل يف القانونني آدشل 
آتعّلب باختصاصات ٕلس الّدكلة كتنظيمو  16-43لذل  كاف القانوف العضوم رقم  2كاِزائي،

                                                                 

 
بالنسػبة لفرنسػػا فقػػد أثػػار الفقػػو مبػدأ مشػػركعّية خضػػوع أعمػػاؿ سػػلطات ضػػب  النشػاط االقتصػػادم للرقابػػة القضػػائّية مػػن زاكيػػة  -1

انّية باعتبارىا شرط تناقضو مع خاصّية استقبللّيتها، كأعت  أّف ىذه اْاصّية ال تت لضماف  ضركرمحّقب إالّ بتوّفر شرط اّصانة الٓ 
على أهّنا سػلطات إداريّػة يسػتوجب إخضػاعها لرقابػة  –نوجب نصوصها الت سيسّية  –استقبللّيتها، كمن جهة أخرل فإّف تكييفها 

 استمراريّة دكلة القانوف.القضاء اإلدارم، فحني أّكد البعض أّف ىذه الرقابة القضائّية البّد منها لضماف 
- AULAIT (J-L), Le contrôle du juge administratif sur les décisions des A.A.I de 

l'audiovisuel, RFDA, N°03, 1992, p.256. 
.؛ أنظر  441، السابب ذكره، صالمتضّمن القانوف المدني المعّدؿ كالمتمم، 13-21من األمر رقم  16أنظر آادة رقم  - 2
، المتضّمن قػانوف العقوبػات المعػّدؿ كالمػتمم، 6411جواف  13، آؤرخ يف 611-11من األمر رقم  16ذل  آاّدة رقم ك

 .212، ص6411يونيو  66، 14ج.ر.ج، ع 
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ة لسلطات الضب  االقتصادم، نثابة آصدر الذم تنحدر منو مشركعّية كعملو، كالنصوص الت سيسيّ 
 الرقابة القضائّية على نشاط السلطات الضابطة يف املاؿ االقتصادم كآارل.

 المتعّل  باختصاصات مجلس الدكلة، تنظيمو كعملو 32-11القانوف العضوم رقم  -كالن أ

آتعّلب  16-43وجب القانوف العضوم رقم ن 6443ّ  هسيد ٕلس الّدكلة سنة          
من دستور  2ؼ/612باختصاصات ٕلس الدكلة، تنظيمو كعملو، كذل  بالرجوع إذل آاّدة 

يؤسس مجلس الدكلة كهيئة مقّومة ألعماؿ الجهات  »...اليت ٙدىا تن  على ما يلي:  6441
  1.«القضائّية اإلداريّة ...

أقاـ آشرّع اِزائرم معادل االزدكاجّية القضائّية، كساىم يف تكريس بناءان على ن  ىذه آادة       
 مبدأ الرقابة القضائّية على األعماؿ اإلداريّة.

كنا أّف سلطات ضب  النشاط االقتصادم ومل من آميزات ما ٞعلها سلطات إداريّة، فهي       
حيا تن  آاّدة التاسعة من القانوف ، األخرل ىضع لرقابة القضاء اإلدارم عن طريب ٕلس الّدكلة

على:  61-66من القانوف العضوم رقم  12آعّدلة كآتّممة نوجب آادة  16-43العضوم رقم 
يختص مجلس الدكلة كدرجة أكلى كأخيرة، بالفصل في دعاكل اإللغاء كالتفسير كتقدير »

ة المركزيّة كالهيئات العمومّية المشركعّية في القرارات اإلداريّة الصادرة عن السلطات اإلداريّ 
 الوطنّية، كالمنّظمات المهنّية الوطنّية.

 2«كيختص أيضان بالفصل في الدعاكل المخّولة لو بموجب نصوص خاّصة
انطبلقان من ن  آاّدة سالفة الذكر ١كن القوؿ أنّو ال ١كن تكيي  سلطات الضب          

ّية كاليت يقصد هبا آشرّع تل  التنظيمات آهنّية الوطنّية االقتصادم على أهّنا منّظمات مهنّية كطن
 ....(كآوثقني كاحملامني   كاألطباءكآنّظمة على شكل ِنة كطنّية غرفة أك ٕلس كطين 

                                                                 
يف تعػػػػديل  626.؛ آػػػػادة 24، ص6441...سػػػػنة المتضػػػػّمن التعػػػػديل الدسػػػػتورم، 1، 113-41رسػػػػـو رئاسػػػػي رقػػػػم م - 1

2161  
، آػؤرخ يف 32-11يعػّدؿ كيػتّمم القػانوف العضػوم رقػم ، 2166غشػت  11، آػؤرخ يف 61-66وم رقم القانوف العض - 2

 .13، ص2166غشت11، صادر يف 11، آتعّلب باختصاصات ٕلس الدكلة، تنظيمو كعملو، ج.ر.ج، ع6443مام  11
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كال ١كن تكييفها كذل  ب هّنا سلطات إداريّة مركزيّة ألّف ىذه األخرية يقصد هبا اإلدارة         
ن ٕموعة من السلطات اليت تشّكل السلطة التنفيذيّة كىي عكس السلطات اإلداريّة آركزيّة آكّونة م

 احمللّية.
كقد استبعدت فكرة اعتبارىا من السلطات اإلداريّة آركزيّة حيا أّف ٕلس الّدكلة سبب كأف           

، 3ىا منّظمات مهنّيةككما ال يعت   ،2بش ف اللجنة آصرفّية 1كّيفها سلطة إداريّة مستقلة يف قرار لو
األمر الذم يفرض علينا العودة إذل مفهـو أيئات العمومية الوطنية حا يكوف من آنطقي إخضاعها 

  أيئةلرقابة ٕلس الدكلة كيتضّمن مفهـو أيئات العمومية الوطنية إذل جانب أيئات الدستورية 
األخرل كأيئات االستشاريّة كأيئات اإلداريّة  ، ٕموعة من أيئاتالتشريعية(التنفيذية، القضائّية، 

... 
 كاف لو الّدكر يف إخضاع سلطات الضب   16-١43كن القوؿ أّف القانوف لعضوم رقم         

منو مفهـو ٟتوم  14للرقابة القضائّية كإٞاد أساس لتدعيمها، كذل  بتضمني آاّدة  االقتصادم
فهـو أيئات الوطنّية العمومّية، كإذا قرانا القانوف العضوم رقم السلطات اإلداريّة آستقّلة كىو م

ده أعلى كأقول درجة قانونّية ١كن التمّس  بو  بالقوانني الت سيسية لسلطات الضب ، ٙ 43-16
ك ساس للرقابة القضائّية على ىذه السلطات، فالقوانني الت سيسّية ما ىي إاّل قوانني عاديّة ت يت يف 

 ني بعد القانوف العضوم.ترتيب القوان
ّٕسدان لبلزدكاجّية القضائّية بإنشاء ٕلس الّدكلة  16-43كما يعت  القانوف العضوم رقم        

على قّمة أـر للتنظيم القضائي اإلدارم، لكّنو يبقى ّٕرد قانوف بسي  قاصر على احتواء كل ما 
القتصادم أك ما يعرؼ بالسلطات اإلداريّة يتضّمنو مبدأ الرقابة القضائّية، خاصة لسلطات الضب  ا

  4(. الدستورآستقّلة، ٓا تزاؿ تعانيو من كضع خاص اهاه القانوف األساسي 

                                                                 
، ٕلػة ك ضػد محػافا بنػك الجزائػريتعلّػ  بقضػية بػونين بنػ، 2111مػام  13، آػؤرخ يف 2613قرار ٕلػس الدكلػة رقػم  - 1

 .21، ص 11/2111ٕلس الدكلة، ع 
2
 .2116كىو نفس ما ذىب اليو ٕلس الدكلة الفرنسي يف تكييفو للجنة آصرفية سنة  - 

- Frédéric COLIN, op.cit. p374 
3 - ZOUAMIA Rachid, le régime contentieux des AAI en droit Algérien, revue 

Idara, N° 01, 2005, p16. 
، رسالة لنيل آاجسػتري، كليػة اّقػوؽ، جامعػة تيػزم نظاـ المنازعات المتعّلقة بسلطات الضبط االقتصادمبركات جوىرة،  - 4

 .61، ص 2112كزك، 
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 :النصوص الت:سيسية لسلطات ضبط النشاط االقتصادم -مانيان 

زائرم إّف التطّور االقتصادم أّدل إذل حاجة الّدكلة إذل فرض رقابتها، كىو ما جعل آشرّع اِ       
دل يوّدد يف اللجوء إذل سلطات الضب  آستقّلة، باعتبارىا الوسيلة األكثر ضمانة لرقابة الّدكلة على 
النشاط االقتصادم، ىذا التدّخل من طرؼ آشرّع أّدل إذل تعّدد كتنوّع سلطات الضب ، كتعّدد 

ة على نشاطااا من ٗتل  آواد النصوص القانونّية آؤّسسة ٔا كبالتارل تدعيم مركز الرقابة القضائيّ 
      1اليت تتضمنها ىذه النصوص القانونّية.

آشرّع اِزائرم عندما قاـ بإنشاء ٗتل  سلطات الضب  االقتصادم، نّ  ضمن قوانينها          
-41األساسّية على إخضاعها للرقابة القضائّية، مثل قيامو بإنشاء ٕلس آنافسة نوجب األمر رقم 

آتعّلب بآنافسة،  11-11آتعّلب بقانوف آنافسة، ليقـو فيما بعد بإلغائو نوجب األمر رقم  11
الذم دّعم بدكره مركز ٕلس احملاسبة ككّرس صبلحيّاتو، الشيء الذم أّدل إذل امتداد اختصاصو 

اؿ آنازعات اليت تنش  عند ٘ارستو ٔذا االختصاص، ٘ا استدعى إخضاعو لرقابة فعلّية كجديّة،  ٕك
 كاللتاف لن تتحققا إالّ يف ظل الرقابة القضائّية.

عّدة نصوص ٗتلفة تؤّكد إخضاع القرارات الصادرة عن  11-11كما تضّمن األمر رقم         
ٕلس احملاسبة لرقابة القضاء، سواء تل  آتعّلقة برفع التجميع، أك ٗتل  القرارات األخرل اليت 

  2د ٘ارستو الختصاصو.يّتخذىا امللس عن
كما أخضع آشرّع القرارات الصادرة يف املاؿ آصريف من طرؼ ٕلس النقد كالقرض كاللجنة         

،حيا خّولت 66-11األمر رقم  ؿآصرفّية للرقابة القضائّية من طرؼ القضاء اإلدارم من خبل
لغاء يف األنظمة الصادرة عن ٕلس النقد للوزير آكّل  بآالية صبلحية الطعن باإل 3منو 11آاّدة 

كالقرض، كنفس اإلمكانّية منحتها ىذه آاّدة لؤلشخاص الطبيعيني كآعنويني آستهدفني مباشرة من 
من نفس األمر، كما ال٠تل  األمر بالنسبة لقرارات  12القرارات اليت يّتخذىا امللس نوجب آادة 

                                                                 
وشل موسى،  - 1  ، رسالة لنيل شهادة آاجستري، كليةالرقابة القضائّية على سلطات الضبط المستقّلة في التشريع الجزائرمٍر

 .11، ص 2162/2161اّقوؽ كالعلـو السياسية، جامعة اّاج ْضر باتنة، السنة اِامعية 
وشل موسى،  - 2  .14، ص نفس المرجعٍر
 .66، السابب ذكره، ص المتعّل  بالنقد كالقرض 66-11رقم  أمر - 3
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بتعيني قائم باإلدارة مؤقتان، أك آصّفي أك العقوبات الت ديبّية، فهي  اللجنة آصرفّية، سواء آتعّلقة
     1( يومان من تاري  تبليل القرار.11ىضع للطعن القضائي أماـ ٕلس الّدكلة يف أجل ستوف  

 كاالتصاالت االلكوكنيةكما أخضع آشرّع اِزائرم عند وديده للقواعد آتعّلقة بال يد         
، فالقرارات اليت تصدر عن ىذه السلطة ىضع لرقابة 11-63بة القضائّية نوجب القانوف رقم للرقا

 القضاء اإلدارم.

كذل  يعت  قطاع آناجم من القطاعات اّيوية يف الّدكلة، ٔذا كاف على آشرّع تنظيمو         
ا: الوكالة الوطنّية للممتلكات كضبطو بينليّات تضمن فعالّيتو، ف نش  آشرّع ككاليت ضب  آناجم ٝك

، دكف أف يغفل 61-16آنجمّية، كالوكالة الوطنّية للجيولوجيا كآراقبة آنجمّية نقتضى القانوف رقم 
عن إخضاع ىاتني الوكالتني لرقابة القضاء كذل  بإمكانّية الطعن يف قرارات ٕلسي إداراما أماـ 

       2ٕلس اّلدكلة.

صدر القانوف آتعّلب بالكهرباء كتوزيع الغاز ع  القنوات، كالذم ّ   2112سنة  كذل  يف         
نوجبو إنشاء سلطة ضابطة ٔذا القطاع ُّيت بلجنة ضب  الكهرباء كالغاز، ك١كن أف تكوف قرارات 

آتعّلب بالكهرباء  16-12من القانوف رقم  614ىذه اللجنة موضوع طعن قضائي نوجب آاّدة 
  3يع الغاز ع  القنوات.كتوز 

لقد كّرس آشرّع اِزائرم معادل الرقابة القضائّية على نشاطات سلطات الضب  االقتصادم         
من خبلؿ نصوصها الت سيسّية، لكن ليس بالقدر الذم يقتضيو تكريس آبدأ، كيعود ذل  لعّدة 

وص الت سيسّية دل تقم بتوحيد نقائ  كإشكاالت تثريىا النصوص الت سيسّية، حيا أّف تل  النص
اإلدارم(، كتارة أخرل   القضاءاِهة القضائّية للطعن لديها، فتارة ويل االختصاص إذل ٕلس الّدكلة 

                                                                 
، 66-11مػػن األمػػر رقػػم  612ة ، تعػػّدؿ كيّػػم آػػاد2161أكت  21، آػػؤرخ يف 11-61مػػن األمػػر رقػػم  61آػػادة رقػػم  - 1

 .61، السابب ذكره، ص المتعّل  بالنقد كالقرض
، 11، ج.ر.ج، ع المنػػاجمالمتضػػّمن قػػانوف ، 2116جويليػػة  11، آػػؤرخ يف 61-16مػػن القػػانوف رقػػم  13آػػادة رقػػم  - 2

 .62، ص 2116يوليو11الصادر يف 
 ، السابب ذكره.بر القنواتالمتعل  بالكهرباء كتوزيع الغاز ع، 16-12القانوف رقم  - 3
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، كما أّف نزاع سلطة كاحدة ١كن أف العادم(  القضاءويل االختصاص إذل ٕلس قضاء اِزائر 
 1آنافسة.٠ضع لكبل اِهتني، كما ىو الش ف يف منازعات ٕلس 

باإلضافة إذل سكوت بعض النصوص آنش ة عن وديد اِهة القضائّية آختّصة كما ىو          
ّ٘ا ٞعل آتنازع يتوه بني النصوص الت سيسّية  اّاؿ يف قانوف الكهرباء كتوزيع الغاز ع  القنوات،

نزاع، كىو األمر الذم ال ٠دـ  كالقواعد العاّمة للبحا عن اِهة اليت يتوّجو إليها يف حالة قياـ
 2مصلحة آتعاملني االقتصاديني، اليت وتاج إذل السرعة يف حل النزاعات لتحقيب الفعالّية االقتصاديّة.

الفػرع اليػػاني: مظػاىر تػػدّخل سػلطة القاضػػي اإلدارم فػي القواعػػد الصػادرة عػػن سػلطات الضػػبط 
 االقتصادم

آشرّع اِزائرم على سلطات الضب  يف املاؿ االقتصادم، نظران للطابع اإلدارم الذم أضفاه       
، كىذا انطبلقان من أّف النصوص 3فإّف الطعن يف قرارااا ك صل عاـ يكوف أماـ القضاء اإلدارم

القانونّية آنّظمة لسلطات الضب  يف املاؿ االقتصادم، خّصت ٕلس الدكلة بالفصل يف الطعوف 
من قانوف اإلجراءات آدنّية  416الذم ينسجم كالفقرة الثانية من آاّدة  آرفوعة ضد قرارااا، األمر

كاإلداريّة اليت تن  على أنّو: " ٠ت  ٕلس الدكلة يف القضايا آخّولة لو نوجب نصوص خاّصة "، 
كال يتحّقب ذل  إاّل إذا ّ  إدراج سلطات الضب  يف املاؿ االقتصادم ضمن فئة أيئات الوطنّية 

كاليت  آتعلب باختصاص ٕلس الدكلة كتنظيمو، 16-43من القانوف العضوم رقم  14قان للمادة طب
مجلس الدكلة كدرجة أكلى كأخيرة، بالفصل في دعاكل اإللغاء كالتفسير  يختص»فيها: جاء 

كتقدير المشركعّية في القرارات اإلداريّة الصادرة عن السلطات اإلداريّة المركزيّة كالهيئات 
 .4 «... مومّية الوطنّية، كالمنظّمات المهنّية الوطنّيةالع

                                                                 
وشل موسى،  - 1  . 16، ص مرجع ساب ٍر
 .مرجع نفسو - 2
 .211ص ،2163، منشورات البغدادم، اِزائر، القضاء اإلدارم معيار تحديد اختصاصوبن ذيب زىري،  -3
، آتعلّػػػب 6443مػػػام  11، آػػػؤرخ يف 32-11يعػػػّدؿ كيػػػتّمم القػػػانوف العضػػػوم رقػػػم ، 61-66القػػػانوف العضػػػوم رقػػػم  - 4

 .13باختصاصات ٕلس الدكلة، تنظيمو كعملو، السابب ذكره، ص 
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من خبلؿ النصوص آنشئة كآنّظمة لسلطات الضب  يف املاؿ االقتصادم، ٙد أّف كل         
الطعوف آوّجهة ضد قرارات ىذه األخرية، يفصل فيها ٕلس الدكلة، كىذا نظران لكوهنا يارس 

ساهب  . 1ا، كأهّنا ذات طابع إدارم ٘ا يستدعي تطبيب آعيار العضومصبلحيااا باسم الّدكلة ّك
 أكالن: حدكد سلطة القاضي اإلدارم للنظر في قواعد سلطة الضبط االقتصادم

إّف ٘ارسة سلطات ضب  النشاط االقتصادم لصبلحيااا، قد يشوبو مساس باّقوؽ، كعلى         
اية لتل  اّقوؽ ٠ت  القاضي  بالطعن بالقرارات التنظيمّية كالفرديّة كالقرارات ىذا األساس ٍك

 التحكيمّية.

، ب نّو ١كن يف حالة حصوؿ 61-41من آرسـو التشريعي رقم  11حيا تن  آادة          
طعن قضائي أف ي مر بت جيل تنفيذ أحكاـ البلئحة آطعوف فيها إذا كانت بالغة اْطورة منذ نشرىا، 

للوائح اليت تصدرىا ِنة تنظيم عملّيات البورصة كمراقبتها، ١كن أف تشّكل كىذا ما يدّؿ على أّف ا
، ش هنا ش ف ٌيع القرارات الصادرة عن اِهات اإلداريّة عمومان، إالّ أّف آشرّع 2موضوع طعن قضائي

لذم اِزائرم قد أٝل وديد اِهات أك األطراؼ اليت يعود ٔا اّب يف تقدصل ىذا الطعن كىو األمر ا
يؤّدم بنا إذل االفواض ب ّف نّية آشرّع اِزائرم قد توّجهت إذل تطبيب القواعد العاّمة يف ٕاؿ الطعوف 
باإللغاء ضد القرارات اإلداريّة عاّمة، إذ ترفع من ٌيع ذكم الصفة كآصلحة، دكف وديد لطائفة 

طات الضب  يف املاؿ معّينة من األشخاص كىذا خببلؼ ما ىو معموؿ بو على مستول بعض سل
االقتصادم، فاألنظمة اليت يصدرىا ٕلس النقد كالقرض مثبل، ال١كن توجيو الطعن ضدىا باإللغاء 
إالّ من قبل الوزير آكّل  بآالّية يف أجل ستني يومان من تاري  نشرىا كفقان لؤلحكاـ آقّررة يف القانوف 

  3وت طائلة رّدىا شكبلن.

آخاطر اليت ١كن أف تنت  من ٘ارسة السلطة التنظيمّية من طرؼ ٕلس النقد  ىذا كأماـ         
كالقرض كالقلب من ضماف حقوؽ األفراد آعنيني بالتنظيم، فقد أخضع آشرّع ىذه األخرية لرقابة 

                                                                 
يبلحػػػ  اف آشػػػرع اِزائػػػرم اعتمػػػد وديػػػد ٕػػػاؿ اختصػػػاص القاضػػػي اإلدارم عػػػن طريػػػب معيػػػار تشػػػريعي مبػػػين علػػػى االرتبػػػاط  - 1

ضػػائي سػػيما امػػاـ ٕلػػس الدكلػػة العضػػوم نؤسسػػات الدكلػػة، دكف الرجػػوع علػػى األسػػس الدسػػتورية الػػيت تبػػين عليهػػا االختصػػاص الق
 . 212، ص مرجع ساب / لتفصيل انظر بن ذيب زىري،  2161تعديل  622آنصوص عليها يف آادة 

2
 .21، السابب ذكره، ص المتعل  ببوصة القيم المنقولة، المعدؿ كالمتمم 61-41من مرسـو تشريعي  11انظر آادة  - 
 .611، ص مرجع ساب قورارم ٕدكب،  - 3
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ٕلس الّدكلة، حيا ٙده قد نّ  صراحة على أّف الطعن ضد أنظمة ٕلس النقد كالقرض كالذم 
منو إبطأا، يتم أماـ ٕلس الدكلة حيا يقّدمو الوزير آكّل  بآالّية، كما ٞعل ذل   يكوف أدؼ

الطعن استثنائيان كغري م لوفان أكثر، ىو أنّو ال يقبل الطعن باإلبطاؿ ضّده إاّل إذا ّ  تقد١و من طرؼ 
س مصاحل آتعاملني يف الوزير آكّل  بآالية فهو مقتصر عليو فق ، رغم أّف مثل تل  األنظمة قد ي

 1ٕاؿ النقد كالقرض.

حيا يتبنّي لنا ّ٘ا سبب أّف األشخاص ااخرين ال ١كنهم االحتجاج على أنظمة ٕلس النقد         
كالقرض كعليو ال ١تلكوف إاّل طريب الّدفع بعدـ مشركعّية نظاـ ما أماـ القاضي أثناء نظره لنزاع طّبب 

، 12-41إليو يونني بن  حيا أنّو أثار استثناء ال مشركعّية النظاـ رقم فيو النظاـ، كذل  ما ِ  
آتعّلب برقابة الصرؼ يف إطار الدعول القائمة بينو كبني اللجنة  11-42آعّدؿ كآتمم للنظاـ رقم 

   2613.2آصرفية كالذم صدر على إثره قرار ٕلس الّدكلة رقم 

درىا ِنة تنظيم عملّيات البورصة كمراقبتها، فإّف آشرّع أّما خبصوص األنظمة اليت تص         
 61-41من آرسـو التشريعي رقم  11أخضعها لرقابة القاضي اإلدارم كذل  من خبلؿ ن  آادة 

 آتعّلب ببورصة القيم آنقولة.

يذ حيا تن  تل  آادة على أنّو ١كن يف حالة حصوؿ طعن قضائي أف ي مر بت جيل تنف         
أحكاـ البلئحة آطعوف فيها، إذا كانت ىذه األحكاـ ٘ا ١كن أف تنجر عليو نتائ  كاضحة الشّدة 

 كاإلفراط أك طرأت كقائع جديدة بالغة اْطورة منذ نشرىا. 

حيا هدر اإلشارة إذل االختبلؼ آوجود بني الطعوف باإلبطاؿ آقّدمة ضد أنظمة ٕلس          
تل  آقّدمة ضد أنظمة ِنة تنظيم عملّيات البورصة كمراقبتها من خبلؿ نقطتني: النقد كالقرض كبني 

حيا تقّدـ الثانية من طرؼ الوزير آكّل  بآالية ككل شخ  لو مصلحة يف ذل  على خبلؼ 
الطعوف آقّدمة ضد أنظمة ٕلس النقد كالقرض حيا ال يقّدـ الطعن باإلبطاؿ إاّل من طرؼ الوزير 

                                                                 
1 - Zouaimia Rachid, Les Autorités de Régulation Indépendantes dans le Secteur 

Financier en Algérie, op cit,  p 33. 
 كاللجنػػةفػػي النػػزاع القػػائم بػػين يػػونين بنػػك ، 13/11/2111، الصػػادر بتػػاري  2613قػػرار ٕلػػس الدكلػػة اِزائػػرم رقػػم  - 2
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، باإلضافة كذل  إذل أّف الطعوف ضد أنظمة ٕلس النقد كالقرض ال يكوف 1آالية دكف غريهآكّل  ب
ٔا أثر موق  على خبلؼ الطعوف آقّدمة ضد أنظمة اللجنة، حيا ١كن األمر بت جيل تنفيذ 
ذ أحكاـ البلئحة اليت قد ينجر عنها نتائ  كاضحة الشّدة كاإلفراط أك طرأت كقائع بالغة اْطورة من

 2نشرىا.

أهّنا استعملت عبارات غامضة تتمّثل يف الطعن القضائي،  11ما يبلح  على ن  آادة        
نع  أّف ىذه األحكاـ تبنّي نّية آشرّع اِزائرم يف إخضاع أنظمة اللجنة إذل رقابة قضائّية، لكن دكف 

 تبياف القضاء آخت  يف ذل .
   لطعوفدارم في اإلان: غموض منط االختصاص للقاضي اماني

، ٙد أهّنا تثري عّدة 61-41من آرسـو التشريعي رقم  11من خبلؿ وليل ن  آادة        
آتعّلب بالكهرباء كالغاز، من حيا اِهة  16-12من القانوف رقم  611تساؤالت على غرار آادة 

الّدكلة أـ الغرفة اإلداريّة  ىي ٕلس القضائّية آختّصة بالطعن ضد قرارات ىيئة الضب  للبورصة،
 القضائي؟بامللس 

فآشرّع استخدـ مفهـو غامض، مثل مصطلح الطعن القضائي، فهو من خبلؿ ذل  يكوف        
لذا كاف من الواجب العودة للقواعد العاّمة  قد ترؾ إخضاع األنظمة للرقابة القضائّية دكف وديد،

العضوم آتعّلب نجلس الدكلة، حيا حّددت  لبلختصاص، تل  آنصوص عليها يف القانوف
يختص مجلس الدكلة كدرجة أكلى : »اختصاصاتو آادة التاسعة يف فقراا األكذل اليت جاء فيها

كأخيرة، بالفصل في دعاكل اإللغاء كالتفسير كتقدير المشركعّية في القرارات اإلداريّة الصادرة 
 .«العمومّية الوطنّية، كالمنّظمات المهنّية الوطنّية ...عن السلطات اإلداريّة المركزيّة كالهيئات 

آتعّلب بالكهرباء كتوزيع الغاز بواسطة  16-12من القانوف رقم  614أّما خبصوص آاّدة         
أف تكوف قرارات لجنة الضبط مبّررة، كيمكن أف تكوف موضوع  يجب»فيها: القنوات اليت جاء 

                                                                 
1
يكوف النظاـ الصادر كالمنشور ..... موضوع طعن »: المتعل  بالنقد كالقرض 66-11من أمر  11ة نصت آاد - 

  .66/ السابب ذكره، ص «.باإلبطاؿ يقدمو الوزير المكلف بالمالية اماـ مجلس الدكلة. كال يكوف لهذا الطعن أمر موقف...

 .112، ص 2161، مرجع سابب، الجزائر اآلليات القانونّية لضبط النشاط االقتصادم فيداكد منصور،  - 2
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يجب أف »من القانوف نفسو على أنّو:  611كتضي  آاّدة  ،1«طعن قضائي لدل مجلس الدكلة
 .2«تكوف العقوبات مبررة، كيمكن أف تكوف موضوع طعن قضائي

حيا تثري صياغة ىاتني آادتني بعض الغموض فيما ٠  آصطلحات آستعملة، فهل يتعّلب       
بقرارات قضائّية كال هبيئة قضائّية،  األمر حقيقة بطعن قضائي؟ اإلجابة تكوف بالنفي، فبل يتعّلب األمر

ا يريد آشرّع إذل أّف الطعن يقّدـ أماـ ىيئة قضائّية  ، ليستثين بذل  الطعوف اإلداريّة تنازعي(  إجراءكإّٜ
 كالتظّلم.
ة مصطلح "قضائي" الوارد يف آادة          إذل اللغة الفرنسية، إذ  611كالغموض األخر يتعّلب بٌو

ّية الصادرة باللغة الفرنسية كانت كما يلي:أّف الصياغة   يف اِريدة الُر
     Les sanctions doivent être motivées. Elles peuvent faire l’objet d’un recours 
judiciaire. 

 من نفس القانوف مصطلح:  614يف حني استعمل آشرّع نناسبة آادة      
" un recours juridictionnel ". 

حيا نعتقد أّف آشرّع قد كقع يف خط  غري مقصود، فهو حتمان ال يقصد ب ف يكوف الطعن         
ا يقصد إمكانّية تقدصل طعن ضد القرارات التنظيمّية ٔيئة ضب  الكهرباء  أماـ القضاء العادم، كإّٜ

 3كالغاز أماـ القضاء.
نصوص القانونّية لسلطات ضب  النشاط كلعّل ما يؤّكد ذل  ىو ٗتل  األحكاـ الواردة يف ال        

االقتصادم آختلفة كاليت جاء فيها بدكف غموض أك لبس منح اختصاص الرقابة القضائّية على 
القواعد التنظيمّية لسلطات الضب  االقتصادم مللس الدكلة اِزائرم كمن أمثلة ذل  مانّصت عليو 

كاليت جاء فيها:  االلكوكنيةيد كاالتصاالت آتعّلب بال   11-63من القانوف رقم  22آادة رقم 

                                                                 
 . 26، السابب ذكره، ص المتعّل  بالكهرباء كتوزيع الغاز بواسطة القنوات 16-12القانوف رقم  -1
 .22، ص المرجع نفسو -2
كحػة ، أطر الرقابة القضائّية على السلطة القمعّية للهيئات اإلداريّة المستقّلة فػي المجػاؿ االقتصػادمعيساكم عز الػدين،  - 3

، 2161/2161لنيػػػػل شػػػػهادة الػػػػدكتوراه، كليػػػػة اّقػػػػوؽ كالعلػػػػـو السياسػػػػية، جامعػػػػة مولػػػػود معمػػػػرم تيػػػػزم كزك، السػػػػنة اِامعيػػػػة 
 .621ص
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يمكن اف تكوف قرارات مجلس سلطة البط موضوع طعن غير موقف للتنفيذ اماـ مجلس »
 .1«....الدكلة في أجل شهر كاحد، ابتداء من تاريخ تبليغها

 آتعّلب بالنقد كالقرض كاليت نّصت 66-11من األمر رقم  612كذل  ما نّصت عليو آادة رقم 
... تكوف قرارات اللجنة المتعّلقة بتعيين قائم اإلدارة مؤقتان، أك المصّفي كالعقوبات »: على

 .2«الت:ديبّية كحدىا قابلة للطعن القضائي ... تكوف الطعوف من اختصاص مجلس الّدكلة
ي: يف فقراا األكذل من قانوف بورصة القيم آنقولة على ما يل 12كيف ٕاؿ البورصة تقضي آادة 

تكوف القرارات الفاصلة في المجاؿ الت:ديبي قابلة للطعن باإللغاء أماـ مجلس الدكلة خالؿ »
 .3...«كاحد من تاريخ تبليغ القرار موضوع االحتجاج  (32)أجل شهر 

قرارات لجنة  .. تكوف...»من قانوف الت مينات يف فقراا األخرية على:  261ىذا كتن  آادة 
ت فيما يخص تعيين المتصّرؼ المؤّقت قابلة للطعن أماـ مجلس اإلشراؼ على الت:مينا

 4«الّدكلة

المطلػػػب اليػػػاني: اإلجػػػراءات القضػػػائية الخاصػػػة بمنازعػػػات شػػػرعية تنظيمػػػات سػػػلطات ضػػػبط 
 االقتصادم النشاط

إذا كاف االهاه العاـ يقر بواجع دكر القاضي كتقلي  تدخل السلطة القضائّية يف ميداف         
، فإّف آستثمر مازاؿ ٟتاج إذل تدخل السلطة القضائّية باعتبارىا ضمانة أساسّية مالقتصادالقانوف ا

 .5الضب  االقتصادية سلطاتضد تعّس  

ٔذا كجب إخضاع تنظيمات سلطات الضب  االقتصادم للرقابة القضائّية ش هنا يف ذل           
ّية على شرعية تنظيمات سلطات الضب  ،على أّف الرقابة القضائ6ش ف باقي التصرفات اإلداريّة

                                                                 
1
 14، السابب ذكره، ص المتعّل  بالبريد كاالتصاالت االلكتركنية 11-63القانوف رقم  - 

2
 62، السابب ذكره، ص المتعّل  بالنقد كالقرض 66-11األمر رقم  - 

3
 .61 ، السابب ذكره، صالمتعل  بورصة القيم المنقولة، 61-41آرسـو التشريعي  - 

4
  3آتعلب بالت مينات، السابب ذكره، ص  12-41، يعدؿ كيتمم االمر رقم 2111ف اير  21آؤرخ يف  11-11قانوف  - 

5 - WILFRID jean Didier، Droit pénal des affaires، Edition, Dallez  ، paris، 2000، p p 

401 403. 
6 - Nicole DECOOPMAN, Le contrôle juridictionnel des autorités administratives 

indépendantes, in. Le droit administratif en mutation, P.U.F, Paris, 1993, p. 212. 
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الصادرة االقتصادم، تعرؼ خركجان عن القواعد العاّمة آ لوفة كالعاّمة آقّررة بالنسبة للقرارات اإلدارية 
عن اإلدارة العاّمة التقليديّة، األمر الذم ٞعل ىذه الرقابة القضائّية تتمّيز ببعض اْصوصّية فيما يتعّلب 

(، كآواعيد القضائّية اْاّصة ننازعات شرعية تل  التنظيمات فرع أّكؿارم آسبب  بشرط التظلم اإلد
فرع (، باإلضافة إذل إشكالية كق  تنفيذ القواعد التنظيمية لسلطات الضب  االقتصادم  فرع ماف 

 (.فرع رابع(، كإجراءات الطعن يف القواعد التنظيمّية أماـ القاضي اإلدارم  مالث
 التظلم اإلدارم المسب  الفرع األكؿ:

التظلم اإلدارم معناه أف يتوذل الشخ  الذم صدر القرار ضّده تقدصل طلب أك شكول إذل         
اِهة مصدرة القرار، أك إذل اِهة اليت تعلوىا، كذل  من أجل مراجعة القرار إّما بسحبو أكإلغاءه، 

 1كىي طريقة حل كّدم للنزاع قبل عرضو على القضاء.
الػػػتظلم اإلدارم المسػػػب  شػػػرط أصػػػيل لرفػػػع دعػػػول طعػػػن فػػػي القواعػػػد التنظيميػػػة لػػػبعض  أكالن:

 الضبط االقتصادم سلطات

يقصد بالتظلم اإلدارم آسبب، الطلب أك الشكول اليت يقـو هبا آتظلم إذل السلطة اإلداريّة        
مو إذل فسح املاؿ حيا يهدؼ التظلم يف عمو  2آختّصة لفض نزاع نات  عن عمل قانوشل إدارم،

أماـ اإلدارة اليت أصدرت القرار أك اِهة الرئاسّية ٔا ٓراجعة القرار، كمعاِة عيوبو أك إلغائو أكتعديلو 
إذا تبنّي ٔا أّف القرار معيب أك ٗال  للقانوف، كبذل  ينتهي النزاع بش نو بطريب أيسر دكف حاجة 

 3دارة أماـ القضاء.إذل التقاضي كإضاعة الوقت كاِهد كإحراج اإل
من قانوف ٕلس الدكلة ويلنا إذل قانوف  11فالدعاكل آرفوعة أماـ ٕلس الدكلة  كم آادة         

الذم ٞعل التظلم اإلدارم آسبب جوازم سواء أماـ احملكمة اإلداريّة أك  4اإلجراءات آدنّية كاإلداريّة،
يجوز »ف اإلجراءات آدنّية كاإلداريّة على أنّو: من قانو  311ٕلس الدكلة، حيا تقضي آادة 

                                                                 
 .161، ص مرجع ساب عيساكم عز الدين،  -  1
، اِزائػر، د.ـ.ج، ات اإلداريّة، شركط قبػوؿ دعػول تجػاكز السػلطة كدعػول القضػاء الكامػلقانوف المنازعخلويف رشيد،  - 2

 .12، ص 2116
، رسػالة لنيػل شػهادة آاجسػتري، كليػة اّقػوؽ، جامعػة اِزائػر، الشركط الشكلية لدعول اإللغاء في الجزائرقاسي الطاىر،  - 3

 .612، ص 2166/2162السنة اِامعية 
، المتعلػػػ  باختصاصػػػات مجلػػػس الدكلػػػة ، آعػػػدؿ كآػػػتمم11/11/6443، آػػػؤرخ يف 16-43رقػػػم  القػػػانوف العضػػػوم - 4

 سابب ذكره.ال، كتنظيمو كعملو
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للشخص المعني بالقرار اإلدارم تقديم تظّلم إلى الجهة اإلداريّة مصدرة القرار في األجل 
 أعاله. 111المنصوص عليو في المادة 

بميابة قرار بالرفض  (31)يعّد سكوت الجهة اإلدارية المتظلم أمامها عن الرد خالؿ شهرين 
 جل من تاريخ تبليغ التظلم.ا االكيبدأ ىذ

، لتقديم طعنو (31)كفي حالة سكوت الجهة اإلداريّة، يستفيد المتظّلم من أجل شهرين 
 المشار إليو في الفقرة أعاله. (31)القضائي، الذم يسرم من تاريخ انتهاء أجل الشهرين 

من تاريخ  (31)شهرين في حالة رد الجهة اإلداريّة خالؿ األجل الممنوح لها، يبدأ سرياف أجل 
 تبليغ الرفض.

 .1«ييبت إيداع التظّلم أماـ الجهة اإلداريّة بكل الوسائل المكتوبة كيرف  مع العريضة
هدر اإلشارة إذل أّف قانوف اإلجراءات آدنية القدصل قبل إلغائو، اشوط ضركرة التظلم آسبب كإجراء 

ن السلطات آركزيّة كأيئات الوطنّية كآنّظمات كجويب قبل الطعن القضائي ضد القرارات الصادرة ع
كبالتارل كاف البّد من إقامة تظّلم إدارم ضد القرارات اإلداريّة الصادرة عن سلطات الضب   2آهنّية،

 االقتصادم. 
على أنّو ال ١كن الطعن أماـ ٕلس الدكلة يف  66-11من األمر رقم  32حيا نّصت آادة 
إاّل بعد قرارين بالرفض،  31ك 31ك 32ىا ٕلس النقد كالقرض نوجب آواد القرارات اليت يتخذ

( أشهر من تبليل رفض الطلب  61كالٞوز تقدصل الطلب الثاشل إاّل بعد مضي أكثر من عشرة   
ـّ بالنسبة مللس آنافسة فإنّو بالرجوع إذل ن  آادة  يمكن أف منو ٙد ما يلي: "  26األّكؿ، أ

مة تلقائيان، إذا اقتضت المصلحة العاّمة ذلك، أك بناء على طلب من األطراؼ ترّخص الحكو 
المعنّية، بالتجميع الذم كاف محل رفض من مجلس المنافسة، كذلك بناء على تقرير الوزير 

يستش  من خبلؿ الن  السابب "،  المكلف بالتجارة كالوزير الذم يتبعو القطاع المعني بالتجميع
ت اليت ّ  رفضها من قبل ٕلس آنافسة ١كنهم تقدصل طلب الوخي  هبا إذل أف أصحاب التجميعا
 اّكومة، فهو إذا

                                                                 
1
 .23السابب ذكره، ص  ،كاإلدارية المدنية اإلجراءات قانوف المتضمن 14-13 رقم قانوف - 
، ج ر.ج، قػػػانوف اإلجػػػراءات المدنيّػػػةالمتضػػػمن ، 13/11/6411، آػػػؤرخ يف 611-11مػػػن األمػػػر رقػػػم  221آػػػادة  - 2
 .  ملغى(.22، ص 6411، لسنة 12ع
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   1نثابة التظلم آسبب الذم يسمح للحكومة نخالفة قرار ٕلس آنافسة كبالتارل منح الوخي . 
لػػػبعض مانيػػان: عػػدـ اشػػتراط الػػتظلم اإلدارم المسػػب  لرفػػػع دعػػول طعػػن فػػي القواعػػد التنظيميػػة 

 الضبط االقتصادم سلطات

، يتبنّي لنا أّف آشرّع دل ين  2بالرجوع إذل أحكاـ القوانني األساسّية لسلطات الضب  االقتصادم
ا اكتفى بتحديد ميعاد ٗاصمة تنظيمات سلطات ضب  النشاط  على كجوب التظّلم اإلدارم كإّٜ

التظّلم اإلدارم يبقى مس لة اختياريّة االقتصادم لبعض أيئات دكف األخرل، كبناء على ىذا فإّف 
 ىضع لنفس القواعد العاّمة آنصوص عليها يف قانوف اإلجراءات آدنّية كاإلداريّة.

كما أنّو كبتطبيب قواعد االجتهاد القضائي، فإف الطعوف آرفوعة ضد قرارات كل من سلطة          
ة كمراقبتها، الوكالة الوطنّية للممتلكات آنجمّية ضب  ال يد كآواصبلت، ِنة تنظيم عملّيات البورص

كفب ما تن  3كالوكالة الوطنّية للجيولوجية كآراقبة آنجمّية كّلها معفاة من التظّلم اإلدارم آسبب،
عليو القوانني آنش ة لتل  أيئات، كىو ما ذىب إليو ٕلس الدكلة قبل تعديل قانوف اإلجراءات 

، نناسبة النظر يف قضّية البن  اِزائرم الّدكرل ضد ٖاف  البن  آركزم 2113ة سنة آدنّية كاإلداريّ 
بش ف طعن مقّدـ ضد قرار اللجنة آصرفّية بتعيني متصّرؼ إدارم مؤّقت لدل البن  اِزائرم نا يلي: 

كأّف ىذه  ، آتعّلب بالنقد كالقرض61-41من القانوف رقم  611ىذا الطعن يدخل يف إطار آاّدة "
ا  آاّدة ىرج عّما ىو مقرر يف قانوف اإلجراءات آدنّية كااجاؿ،  يا ال تن  على طعن مسبب، كإّٜ

    4."يومان  11تشوط فق  أف يرفع ىذا الطعن يف أجل 
 

                                                                 
، مداخلة مقّدمة يف آلتقى الوطين حوؿ سلطات اختصاص منط االعتماد لدل السلطات اإلدارية المستقلةأكباية مليكة،  - 1

اف مرية داية، يومي   .  266، ص 2112مام  21ك 21الضب  آستقلة يف املاؿ االقتصادم كآارل، جامعة عبد الٍر
، كآرسػـو المتعلػ  بالمنافسػة 11-11آتعلب بالنقض كالقرض، كاألمر رقم  66-11أنظر مثبل أحكاـ كل من األمر رقم  - 2

 .المتعل  بالكهرباء كتوزيع الغاز عبر القنوات 16-12، كالقانوف رقم المتعل  ببورصة القيم المنقولة 61-41التشريعي رقم 
، مداخلػة مقّدمػة يف خصوصّية إجػراءات الطعػن فػي القػرارات الصػادرة عػن السػلطات اإلداريّػة المسػتقلةبوبكر، بزغيا  - 3

ػاف مػرية دايػة، يػومي   مػام 21ك 21آلتقى الوطين حوؿ سلطات الضب  آستقلة يف املاؿ االقتصادم كآػارل، جامعػة عبػد الٍر
 .  161، ص 2112

، ٕلة ٕلس الدكلة اِزائرم، البنك الجزائرم ضد محافا البنك المركزم، 2111ابريل 16مؤرخ يف  61134قرار رقم  - 4
 .31، 2111، 1ع 
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الفػػػػػرع اليػػػػػاني: المواعيػػػػػد القضػػػػػائية الخاصػػػػػة بمنازعػػػػػات شػػػػػرعية تنظيمػػػػػات سػػػػػلطات الضػػػػػبط 
 االقتصادم

دّخل القاضي اإلدارم لرقابة تنظيمات سلطات ضب  النشاط االقتصادم عنصران يعت  ت        
جوىريان لتحقيب دكلة القانوف السيما كأهّنا تتمتع بسلطات كاسعة، حيا نبلح  أّف كل سلطة ىضع 

 لنظاـ تنازعي خاص هبا، ما ال ينسجم كأحكاـ قانوف اإلجراءات آدنّية كاإلداريّة.
عاد الطعن القضائي يف القرارات اإلداريّة اليت تصدرىا ىيئات الضب  حيا تعكس إشكالّية مي

القطاعّية ضد األعواف االقتصاديني يف صورتني، آواعيد آقّررة يف قانوف اإلجراءات آدنّية كاإلداريّة 
 (.  ثانيان ، كآواعيد آقّررة يف القوانني آنش ة لسلطات الضب  االقتصادم (أّكالن  

 لمواعيد المقّررة في قانوف اإلجراءات المدنية كاإلداريةأكالن: ا

حّدد آشرّع آّدة اليت ٞب خبلٔا رفع دعول آطالبة بإلغاء قرار إدارم، كقصد استقرار          
األكضاع القانونّية كلكي ال تبقى أعماؿ اإلدارة مهّددة دائما باإللغاء، كشرط آيعاد من النظاـ العاـ 

 القضاء كعلى القاضي إثارتو من تلقاء نفسو.حسب موق  

من قانوف اإلجراءات  324كالقاعدة اإلجرائّية فيما ٠  آواعيد تقتضي حسب آاّدة          
أشهر من تاري  تبليل القرار الفردم أك نشر  11، 1آدنّية كاإلداريّة برفع الطعن أماـ ٕلس الّدكلة

بإجراء التظّلم الوالئي أماـ اِهة مصدرة القرار يف نفس ااجاؿ  القرار التنظيمي، كللمدعي أف يقـو
آطّبقة على فع الدعول، كيف حالة مركر شهرين من تبليل التظّلم كسكوت اِهة اإلداريّة آتظّلم 
أمامها عن الرد، يعّد رفضان للتظّلم كمن تاري  انتهاء الشهرين يكوف للمتظّلم شهراف آخراف لرفع 

   2ائّية، نفس األمر يف حالة رد اإلدارة برفض التظّلم يف األجل آمنوح.الدعول القض

سالفة الذكر يتبنّي لنا أّف آشرّع اِزائرم يكوف قد كّحد مواعيد  311من خبلؿ ن  آاّدة          
 الطعن على مستول احملاكم اإلداريّة كعلى مستول ٕلس الّدكلة كىو ما يعت  لصاحل آتقاضني، حا

                                                                 
عنػػدما يفصػػل مجلػػس الدكلػػة كدرجػػة أكلػػى كأخيػػرة، »مػػن قػػانوف اإلجػػراءات آدنيّػػة كاإلداريّػػة علػػى أنّػػو:  412تػػن  آػػاّدة  - 1

 .  31، السابب ذكره، ص «111إلى  111مواد من تطّب  األحكاـ المتعّلقة باآلجاؿ المنصوص عليها في ال
 .23، السابب ذكره، ص قانوف اإلجراءات المدنّية كاإلداريّةمن  311آادة  - 2
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آّدة آمنوحة للطعوف ىي مّدة معقولة جدان ينح املاؿ كاسعان أماـ آتقاضي من أجل إعادة ترتيب 
 أكرؽ قضيتو، كما ١نح نفس األجل آّدة الكافية لئلدارة من أجل التمّعن يف قرارااا.

 ة لسلطات الضبط االقتصادمئمانيان: المواعيد المقّررة في القوانين المنش

أكرد آشرّع اِزائرم استثناءان على القاعدة العاّمة فيما ٠  الطعوف آوّجهة ضد القواعد         
التنظيمّية الصادرة عن سلطات ضب  النشاط االقتصادم، فبالرجوع إذل النصوص آنشئة ٔذه 

اإلجراءات آدنّية  أيئات، يتبنّي أّف آشرّع اِزائرم دل ٠ضعها لذات آواعيد آعموؿ هبا كفقان لقانوف
ا نّ  على مواعيد خاّصة هبا ىتل  من حيا مّداا كمن حيا حساهبا  .  1كاإلداريّة، كإّٜ

فآواعيد احملّددة يف قوانني سلطات ضب  النشاط االقتصادم ذات طابع فوضوم يف أغلبها،          
أف تصبح مصدران  حيا ال يوجد أم هانس أك بساطة يف مواعيدىا كىو ما سوؼ يؤّدم إذل

 . 2لبللتباس كآغالطة بالنسبة لؤلشخاص آعنيني

 612آتعّلب بالنقض كالقرض يشري يف مادتو رقم  66-11ي املاؿ آصريف ٙد األمر رقم فف       
يومان من  (11 إذل أّف الطعن ضد القرارات الصادرة عن اللجنة آصرفية ٞب أف يقّدـ يف أجل ستوف 

ليل، وت طائلة رفضها شكبلن، كىي نفس آّدة بالنسبة للطعوف يف القرارات الفردية مللس تاري  التب
النقد كالقرض، كنفس األمر بالنسبة للطعن الذم يرفعو الوزير آكّل  بآالية ضد القرارات التنظيمّية 

 .  3مللس النقض كالقرض
ئرم لكل ذم مصلحة أف يرفع طعنان باإللغاء أماـ أّما يف ٕاؿ البورصة، فقد ُح آشرّع اِزا         

ٕلس الّدكلة يف حالة الرفض الكّلي أك اِزئي لطلب االعتماد، كضد قرارات الغرفة الت ديبّية 
شهر كاحد من تاري  تبليل القرار موضوع االحتجاج حسب ما تن  عليو  (16 كالتحكمّية خبلؿ 

                                                                 
 .162، ص مرجع ساب بلماحي زين العابدين،  - 1

2 - " De telles dispositions, qui constituent dispositions, qui constituent le droit 

commun en matière de délais de recours dans le domaine du contentieux administratif, 

sont parasitées par la plupart des textes régissant les différentes autorités 

administratives indépendantes, d'où l'absence d'homogénéité et de simplicité qui peut 

être source de confusion et de méprise pour les personnes concernées." 

Voir : ZOUAIMIA Rachid, Les instruments juridiques de la régulation 

économique en Algérie, op.cit, p 227 
  .66السابب ذكره، ص ، يتعّل  بالنقد كالقرض، 66-11من األمر رقم  11آادة  - 3



 التنظيمية القواعد كضع الختصاص االقتصادم الضبط سلطات ممارسة آليات الباب الياني:

 

111 

أشهر للفصل يف الدعول كيتم  (11 الدكلة نّدة ثبلثة من قانوف البورصة، كقّيد ٕلس  16آاّدة 
 1أشهر من تاري  تسجيلو. (11 التحقيب كالبا فيو خبلؿ ستة 

ٙد أّف نفس آدد كااجاؿ قد نّ  عليها آشرّع اِزائرم خبصوص القرارات الصادرة عن          
 لطعن فيها بنفس مواعيد اللجنة،اليت يكوف ا كاالتصاالت االلكوكنيةسلطة الضب  يف ٕاؿ ال يد 

كىو نفس األمر بالنسبة للطعوف ضد ، 2( للفصل يف الدعول12لكن قيد ٕلس الدكلة ندة شهرين  
( كاحد، أماـ ٕلس قضاء 16 القرارات الصادرة عن ٕلس آنافسة، حيا حّددت نهلة شهر 

ر، ك١كن ٔذا األجل أف ينخفض إذل اِزائر الذم يفصل يف آواد التجاريّة من تاري  استبلـ القرا
 3( يومان إذا كاف الطعن خبصوص اإلجراءات آؤقّتة.21 عشركف 
أّما بالنسبة للجنة ضب  الكهرباء كالغاز، فآبلح  أّف آشرّع دل يشر إذل ميعاد رفع دعول         

بل اكتفى فق  بالن   اإلبطاؿ لتجاكز السلطة اليت قد تقاـ ضد القرارات التنظيمية الصادرة عنها،
كبناءان على ذل  فإّف الطعن ضد  4على إمكانّية الطعن القضائي كوديد اِهة آختّصة بذل ،

القرارات التنظيمّية ٔذه أيئة ٠ضع للقواعد العاّمة آتعّلقة بااجاؿ احملّددة نيعاد األربعة أشهر كفقان 
 ة كاإلداريّة.ٓا ىو منصوص عليو يف قانوف اإلجراءات آدنيّ 

يف املاؿ آنجمي تصدر كل من الوكالة الوطنّية للممتلكات آنجمّية كالوكالة الوطنّية         
يومان  (11 للجيولوجيا كآراقبة آنجمّية، قرارات إداريّة قابلة للطعن أماـ ٕلس الّدكلة يف أجل ثبلثني 

  5من تاري  تبليل القرار.

                                                                 
، 23-11معػػّدؿ كمػػتمم للمرسػػـو التشػػريعي رقػػم ، 11-11مػػن القػػانوف رقػػم  63 عدلػػة نوجػػب آػادةآ 12 أنظػر آػػادة - 1

 .21مرجع سابب، ص ، المتعل  ببورصة القيم المنقولة
ذكػػره،  السػػابب، كاالتصػػاالت االلكتركنيػػةالقواعػػد العاّمػػة المتعّلقػػة بالبريػػد  يحػػدد، 61-63مػػن القػػانوف رقػػم  22آػػادة  - 2
 .14ص

، المتعلّػػػػػ  31-31يعػػػػػّدؿ كيػػػػػتمم األمػػػػػر رقػػػػػم ، 21/12/2113، آػػػػػؤرخ يف 62-13مػػػػػن القػػػػػانوف رقػػػػػم  16ّدة آػػػػػا - 3
 .13، السابب ذكره، ص بالمنافسة

، السػابب المتعلّػ  بالكهربػاء كتوزيػع الغػاز بواسػطة القنػوات 16-12من القانوف رقػم  611كآادة  614أنظر آاّدة رقم  - 4
 . 22-26ذكره، ص ص 

 .62، السابب ذكره، صالمتضّمن قانوف المناجم، 2116جويلية11، آؤرخ يف 61-16من القانوف رقم  13ادة آ - 5
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إلشراؼ على الت مينات نشهد فراغان قانونيان فيما يتعّلب نيعاد الطعن، حيا بالنسبة للجنة ا        
... تكوف قرارات لجنة اإلشراؼ من قانوف الت مني على: "  261تن  الفقرة الثالثة من آاّدة 

 ". على الت:مينات فيما يخص تعيين المتصّرؼ المؤّقت قابلة للطعن أماـ مجلس الّدكلة
ىذه آاّدة أّف قرارات ِنة اإلشراؼ على الت مينات، ىضع للطعن أماـ اِهات حيا تؤّكد         

القضائّية اإلداريّة كآتمثّلة يف ٕلس الّدكلة، كبالتارل وقب معيار إخضاع اللجنة للقضاء اإلدارم، إاّل 
  كآتعّلقة أّف اإلشكاؿ آثار ىو اكتفائها بإعطاء حب الطعن يف قرارات اللجنة يف حالة كاحدة فق

بتعيني متصّرؼ مؤّقت عندما تبلح  اللجنة خلبلن ماليان يف شركة الت مني أك إعادة الت مني دكف 
اّاالت األخرل، أّما اإلشكاؿ الثاشل متعّلب بتغاضي آاّدة عن وديد األجل الذم ١كن من خبللو 

طبيب القواعد العاّمة آنصوص لؤلعواف االقتصاديني ٘ارسة الطعن القضائي، األمر الذم ٟيلنا لت
 عليها يف قانوف اإلجراءات آدنّية كاإلداريّة.   

إّف تعدد كاختبلؼ ااجاؿ كآواعيد آرتبطة بالطعوف آوّجهة ضد القرارات اإلداريّة التنظيمّية          
االنسجاـ الصادرة عن سلطات الضب  االقتصادم ككذا تنوّع طريقة حساهبا، يظهر نوعان من عدـ 

  1بني تل  أيئات كىو يف اّقيقة تعّدد ال م ّر لو.
ٔذا كاف ٞب على آشرّع اِزائرم القياـ بتوحيد آجاؿ الطعوف نا يتوافب مع ما ىو مقّرر          

نوجب أحكاـ قانوف اإلجراءات آدنّية كاإلداريّة، كذل  للمساعدة على تبسي  إجراءات التقاضي 
وطن الذم يبقى اّلقة األضع  يف آنازعة اإلداريّة مقارنة  جم الصبلحّيات آمنوحة بالنسبة للم

 2لسلطات الضب  االقتصادم.
 ضبط االقتصادمالالفرع اليالث: إشكالية كقف تنفيذ القواعد التنظيمية لسلطات 

بعد التبليل، نظران ٓا تتمّيز بو  آبدأ أّف القرارات اإلداريّة تعت  نافذة حياؿ األفراد آخاطبني هبا        
من نفاذ مباشر على أساس قرينة سبلمتها كمشركعّيتها، كأهّنا اىذت كفقان للشركط القانونّية، فرفع 

مادل ين   3دعول اإللغاء أماـ اِهة القضائّية آختّصة ليس من ش نو كق  تنفيذ القرار اإلدارم

                                                                 
1 - ZOUAÏMIA Rachid, Les fonctions répressives des autorités administratives 

indépendantes statuant en matière économique، Revue Idara, n° 28/2004, p. 159 

 .161، مرجع ساب لماحي زين العابدين، ب - 2
 612، ص مرجع ساب قاسي الطاىر،  - 3
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ان ١كن كق  تنفيذ القرار اإلدارم بطلب من آّدعي أماـ القانوف على خبلؼ ذل ، إاّل أنّو استثناء
 القضاء.
فبالنسبة ألنظمة ىيئات الضب  االقتصادم فإّف كق  التنفيذ إجراء ذك أّٝية بالغة من ناحية        

 ااثار اليت قد توّتب يف حالة مواصلة تطبيب النظاـ ٖل الطعن خاّصة يف حالة التوّصل إذل إلغاءه.  
 : مكانة كقف التنفيذ ضمن سلطات الضبط االقتصادمأكالن 

تتمّتع القرارات اإلداريّة بقرينة آشركعّية كامتياز األكلويّة اللذاف يسمحاف بالتنفيذ الفورم للقرار         
إاّل أّف ىذه القاعدة ٔا استثناء ىو كق   1اإلدارم رغم أنّو ٖل طعن باإللغاء أماـ القاضي اإلدارم،

لقرار اإلدارم الذم يعت  إجراء كقائي كمؤّقت يف مسار دعول اإللغاء، يرتب  هبا إبتداءان تنفيذ ا
تمل بالنتيجة ٍاية مصاحل ال وتمل الت خري ّني البا النهائي يف القضّية  .2كانتهاءان، ٟك

قانوف من  461آشرّع اِزائرم كّرس إجراء كق  التنفيذ أماـ ٕلس الدكلة بن  آاّدة         
، إاّل أّف ىذا آبدأ كمن 312إذل  311اإلجراءات آدنّية كاإلداريّة اليت أحالت تطبيقو إذل آواد 

خبلؿ آواد آنّظمة لو ال يعت  حب معوؼ بو للمّدعني، ألّف األصل ىو مبدأ األثر غري آوق  
حركة اإلدارة ككق  نشاطها  للطعن ضد القرارات اإلداريّة، كم ر ىذا آبدأ ىو عدـ السماح بشل

إّف مبدأ كق  تنفيذ  3أادؼ إذل وقيب آصلحة العاّمة، نتيجة الطعوف آقّدمة ضد قرارااا اإلداريّة،

                                                                 
 .31، ص مرجع ساب بركات جوىر،  - 1
سلطات على اعماؿ  صراحة وللمتقاضي، ككرسالفرنسي  مبدأ كق  التنفيذ ضمانة أساسية كحب قرره امللس الدستورم يعد -2

الفرنسي ين   كآنافسة األسعار  رية آتعلب 6431ديسم   16 آؤرخ يف 6211-31رقم  اإلدارية آستقلة فبعدما كاف أمر
منو على أف الطعن ضد قرارات ٕلس آنافسة ال يوق  التنفيذ، قضى امللس الدستورم ب ف ىذه آادة هرد  61يف آادة 

مة كمتنوعة، منها إجراءات وفظية، سلطة آتقاضي من إحدل الضمانات األساسية للدفاع، كوف أف العقوبات يوقعها امللس صار 
 األمر كسلطة توقيع عقوبات مالية شديدة

"… Considérant que, compte tenu de la nature non juridictionnelle du conseil de la 

concurrence, de l'étendue des injonctions et de la gravité des sanctions pécuniaires qu'il peut 

prononcer, le droit pour le justiciable formant un recours contre une décision de cet organisme 

de demander et d'obtenir, le cas échéant, un sursis à l'exécution de la décision attaquée 

constitue une garantie essentielle des droits de la défense ; 

Décide : 

Article premier : La loi transférant à la juridiction judiciaire le contentieux des décisions du 

conseil de la concurrence est contraire à la Constitution…"  

Voir : conseil constitutionnel, n° 87-224, /  https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1987/86224DC.htm 
اف،  - 3  .111، ص مرجع ساب بربارة عبد الٍر

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1987/86224DC.htm
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رارات سلطات الضب  االقتصادم باعتبارىا سلطات إداريّة، لكن للمبدأ قالقرارات يسرم على 
فق ، بل يلعب دكر ذك أّٝية كبرية بالنسبة خصوصّية بالنسبة ٔا، فهو أكثر من أف يعت  إجراء 

 لؤلشخاص كآؤسسات آتقاضية ٛ  مصاّهم االقتصاديّة كآالّية.  

 مبدأ كقف التنفيذ( )تكريسضركرة كجود إجراء كقف التنفيذ  -أ 
 ّ  ىويل منازعات ٕلس آنافسة للقضاء العادم، كقد ّ  اإلعبلف يف آرة األكذل على أفّ        

ىويل االختصاص الرقايب للقاضي العادم ٗال  للدستور ْرقو ّقوؽ الدفاع كلو أّف الصياغة األكذل 
فقد كاف  1للن  كاليت كانت ىّوؿ االختصاص مللس الدكلة دل تكّرس كق  التنفيذ لتل  الطعوف،

ريّة، نصاحبة الطعن من آستساغ للطالب كبتطبيب قواعد القانوف العادم آكّرسة يف آنازعة اإلدا
ا: كجود كسائل  بطلب كق  تنفيذ القرار آطعوف فيو، كالطلب قد يقبل إذا توّفر على شرطني ٝك
جديّة إللغاء القرار آطعوف فيو، باإلضافة إذا كاف من ش ف تنفيذ القرار آطعوف فيو أف يؤّدم إذل 

   2أضرار يصعب إصبلحها.
ستورم الفرنسي عدـ دستوريّة الن  آستبعد لؤلثر آوق  للطعوف كعلى ىذا قّرر امللس الد       

آوّجهة ضد القرارات التنظيمّية اليت تصدرىا ىيئات الضب  االقتصادم بناءان على سلطتها، كبذل  
يكوف امللس الدستورم الفرنسي قد أعطى قيمة دستوريّة ٓبدأ كق  تنفيذ القرارات معت ان إياه ضمانة 

فرضها حب الدفاع آمنوح لؤلشخاص آتابعني أماـ سلطات ضب  النشاط االقتصادم، أساسّية ي
 3كىذا بغرض ٍايتهم.

 نقد المجلس الدستورم في تكريس كقف التنفيذ -ب
" فإذا قمنا نناقشة عقبلنّية  تناس  في ظل الخط:ي ىن القاضي الدستورم الفرنسي على "         

فسة، ابتداءان من كق  االعواؼ هبذه الصفة ٔذا اِهاز، من الضركرم منح للطابع اإلدارم مللس آنا
دارين العاديني.

ُ
 4آتقاضي ضد ىذا اِهاز الضمانات نفسها مع آ

                                                                 
 .234، ص مرجع ساب عيساكم عز الدين،  - 1
 .36، ص مرجع ساب آرجع نفسو؛ بركات جوىر،  - 2
 .161ص ، مرجع ساب زين العابدين بلماحي،  - 3
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قاـ بنقل االختصاص لصاحل ٖكمة استئناؼ باريس  6432جويلية  11يف الواقع فإّف قانوف        
ّدـ أماـ رئيس ٖكمة استئناؼ باريس، فبعد العديد من مع السماح بوجود إجراء كق  التنفيذ آق

الصعوبات   كضع حّيز العمل إجراء الطعن ضّد قرارات ٕلس آنافسة، يف حني لوكاف اِهاز 
القضائي آخت  ىو عادم كىذا اإلجراء من جهة أخرل إدارم، إذ أّف صياغة القانوف نفسو تشري 

طابع أجني ظاىر يف صورة ٕلس آنافسة، فهو جهاز عاـ إذل الطعن باإللغاء كالتعديل، ىذا ال
يتدّخل يف قطاع ذك طبيعة خاّصة ب كثر دّقة، فمن الضركرم االىتماـ بالطبيعة اّقيقّية إلجراء كق  
التنفيذ آلصقة من طرؼ امللس الدستورم على ىذا الطابع آختل ، فمن جهة   العضوية ( ٙد 

  1من جهة ثانية   الوظيفي ( ٙد قواعد مستوحاة من القانوف اإلدارم.اختصاص القاضي العادم، ك 
رئيس ٖكمة استئناؼ باريس،  6432جويلية  11فمن أجل إرضاء الضركرة الدستوريّة مّكن قانوف 

أف ي مر بوق  تنفيذ القرار الذم ١كن أف تكوف لو آثار شديدة اْطورة أك ودث بعد تبليل القرار 
خطورة استثنائّية، كيف السياؽ نفسو فإّف الطعوف آمارسة ضد القرارات القمعّية  كقائع جديدة ذات
أصبح بإمكاف  6434أكت  12كانت ٖركمة من كق  التنفيذ، كبصدكر قانوف   للجنة آنافسة

رئيس ٖكمة استئناؼ باريس األمر بوق  تنفيذ ىذه القرارات اليت ١كن أف تنجّر عنها آثار ظاىرة 
      .2اْطورة

 مانيان: مدل تكريس كقف تنفيذ القواعد التنظيمية لسلطات الضبط االقتصادم

يرل بعض الفقو ب ّف قبوؿ كق  تنفيذ القرارات اليت تتخذىا سلطات ضب  النشاط االقتصادم من 
ش نو أف ١س نصداقّية ىذه األخرية يف الضب  االقتصادم، فاىتمامها ينصب على النظاـ العاـ 

أكثر من آصاحل اْاّصة للمؤسسات كاألعواف االقتصاديني لذا ٞب أخذ إجراء كق  االقتصادم 
  3التنفيذ بشيء من التحف .

كما أّف النصوص اليت وكم سلطات ضب  النشاط االقتصادم تتضّمن يف معظمها نفس        
السلطات كمبدأ  األحكاـ اليت تستبعد كق  التنفيذ، كليس للطعن أثر موق  لتنفيذ القرار، ف عماؿ

عاـ كّلها مشمولة بالنفاذ آعّجل، باستثناء أعماؿ ِنة تنظيم عملّيات البورصة كمراقبتها، فبالنسبة 
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آتعّلب قانوف الفقرة األكذل من  11مللس النقد كالقرض ليس لقراراتو أثر موق  حسب ن  آاّدة 
، حيا يتبنّي لنا من 1« أمر موقف... كال يكوف لهذا الطعن  »بالنقد كالقرض اليت تن  على: 

االستبعاد الصريح لتطبيب مبدأ كق  التنفيذ نناسبة الطعن ضد نظاـ ما  11خبلؿ ن  آادة 
 للمجلس، كلعّل ىذا األمر راجع إلنفراد الوزير آكّل  بآالّية هبذا الطعن.

مراقبتها، فآشرّع نّ  على أّما بالنسبة لؤلنظمة اليت تصدرىا ِنة تنظيم عملّيات البورصة ك       
من  11إمكانّية كق  تنفيذىا يف حالة حصوؿ طعن قضائي ضّدىا لكن بشركط حسب آادة 

في حالة حصوؿ طعن قضائي أف ي:مر  يمكن»اليت نّصت على:  61-41آرسـو التشريعي رقم 
تنجر عنو بت:جيل تنفيذ أحكاـ الالئحة المطعوف فيها إذا كانت ىذه األحكاـ مما يمكن أف 

 .2«نتائج كاضحة الشّدة كاإلفراط، أك طرأت كقائع جديدة بالغة الخطورة منذ نشرىا
كعليو كمن أجل قبوؿ كق  تنفيذ األنظمة اليت تصدرىا اللجنة ٞب استيفاء أحد الشرطني        

    3التاليني، ّ  تبقى ىناؾ سلطة تقديريّة للقاضي آخت  يف قبوؿ أك رفض طلب كق  التنفيذ.
تقدصل طعن أصلي ضد نظاـ صادر عن اللجنة أماـ اِهة القضائّية آختّصة كإجراء أّكرل ليطلب  -

 بعدىا كق  تنفيذ النظاـ.
إثبات أّف تنفيذ النظاـ ٖل الطعن ١كن أف تنت  عنو نتائ  كخيمة ككاضحة الشّدة منذ نشر  -

 4النظاـ.
 ة فيما يتعّلب باألنظمة آشرّع دل يكّرس مبدأ كق  التنفيذ.أّما بالنسبة لباقي القرارات اليت تتخذىا خاصّ 

من القانوف  22فإنّو كفقان لن  آادة  كاالتصاالت االلكوكنيةفيما ٠  سلطة ضب  ال يد          
، فإنّو ٞوز الطعن يف قرارات كاالتصاالت االلكوكنية، احملدد للقواعد العاّمة آتعّلقة بال يد 63-11

أماـ ٕلس الدكلة يف أحل شهر كاحد  كاالتصاالت االلكوكنية،ضب  ال يد آستقلة لسلطة ٕلس 
 ابتداءا من تاري  تبليغها، كليس ٔذا الطعن أثر موق .
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أّما عن الوكالة الوطنية للممتلكات آنجمّية كالوكالة الوطنية للجيولوجيا كآراقبة آنجمّية،          
، فإنّو ١كن الطعن يف قرارات ٕلس اإلدارة لدل 611-16لقانوف رقم من ا 13فحسب آادة 

ٕلس الدكلة يف أحل ثبلثني يومان من تاري  التبليل، كال يوق  الطعن ٕرل القرارات، كعليو فقد 
استبعد آشرّع صراحة كق  تنفيذ قرار الوكالتني، رغم أف القطاع آنجمي يعت  من النشاطات أاّمة 

ة كاليت قد يثار بش هنا الكثري من النزاعات كاليت ١كن أف تعويها تعس  كهاكز لسلطة كاّّساس
 اإلدارة.
دل يتناكؿ  614كذل  األمر بالنسبة للجنة ضب  الكهرباء كالغاز كمن خبلؿ ن  آاّدة          

ا حّدد فق  إمكانّية الطعن أماـ ٕلس الدكلة.  آشرّع كق  تنفيذ القرارات كإّٜ
على أنّو:  11-11من األمر رقم  11أّما فيما ٠  ٕلس آنافسة فقد نّصت آادة         
اليترّتب على الطعن لدل مجلس قضاء الجزائر أم أمر موقف لقرارات مجلس المنافسة، غير »

يومان أف يوقف  (21)أنّو يمكن لرئيس مجلس قضاء الجزائر، في أجل ال يتجاكز خمسة عشر 
أعاله الصادرة عن مجلس المنافسة  11ك 11ير المنصوص عليها في المادتين تنفيذ التداب

 .2«الخطيرةعندما تقتضي ذلك الظركؼ أك الوقائع 
نستخل  حكمني فيما ٠  التنفيذ أحدٝا حكم أصلي يتمّثل  11من خبلؿ ن  آاّدة          

ر حكم استثنائي كيقضي بإمكانّية يف أّف الطعن القضائي ال يوق  تنفيذ قرار ٕلس آنافسة، كاألخ
  3كق  تنفيذ التدابري عن طريب طلب صريح من طرؼ صاحب الطعن الرئيسي أك كزير التجارة.

 ماليان: شركط تجسيد آلية كقف التنفيذ

إذا كاف آشرّع قد قّرر ألفراد اّب يف طلب كق  تنفيذ القرار اإلدارم آطعوف فيو ٍاية ٔم          
اإلدارة، فقد أحاط ذل  اّب بعّدة شركط تكفل إٞاد نوع من التوازف بني مصلحة من تعّس  

األفراد كآصلحة العاّمة، كما أّف دراسة األكامر الصادرة عن القضاء سواء اإلدارم أكالعادم كآتعّلقة 
 إذا  هبذا الش ف تظهر ب ّف كق  تنفيذ القرارات الصادرة عن سلطات الضب  االقتصادم ال يكوف إالّ 

كانت ىذه األخرية تنت  أثار ال ١كن استدراكها، أك يف حالة كجود ظركؼ مستجّدة ذات خطورة 
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استثنائّية، حيا يتعّلب األمر ىنا بالشركط الشكلّية لطلب كق  التنفيذ باإلضافة إذل الشركط 
 آوضوعّية.    

 ( لوقف التنفيذ)اإلجرائيةالشركط الشكلية  -أ
تنفيذ التنظيمات اإلدارية ٔيئات ضب  النشاط االقتصادم كلو تعلب األمر  يعت  كق          

بالطعوف آقّدمة أماـ القضاء العادم منازعة إداريّة إستعجالّية، أم يعت  كإجراء استعجارل مهما  
 كانت أسس ىذه آنازعة.

الشكلّية لديو خيارين: كىذا يعين أّف رافع دعول كق  التنفيذ حا تقبل دعواه من الناحية          
، ضمن ااجاؿ آسموح هبا قانونان، على أف إلغاء(  دعولإّما أف يباشر أكالن برفع دعول يف آوضوع 

يرفع بعد ذل  دعول مستقّلة بوق  تنفيذ نفس القرار آطعوف فيو باإللغاء كيكوف ذل  أماـ نفس 
كيف الطلبات الرامية إذل كق  التنفيذ ، الذم يفصل يف آوضوع الدكلة(  ٕلساِهة القضائّية 

بتشكيلة ٌاعّية، على أف ترفع عريضة دعول كق  التنفيذ وت طائلة عدـ القبوؿ بنسخة من 
 .1عريضة دعول اإللغاء

من قانوف  14ك 11ففي ٕاؿ قانوف آنافسة يتم تقدصل طلب كق  التنفيذ كفقان للمادة        
يتم »ويلنا إذل قانوف اإلجراءات آدنّية كاإلداريّة إذ تنّ  على أنّو:  14آنافسة، غري أّف ىذه آادة 

أعاله طبقان ألحكاـ قانوف  11من المادة  31طلب كقف التنفيذ المنصوص عليو في الفقرة 
 اإلجراءات المدنية.

كيودع صاحب الطعن الرئيسي أك الوزير المكّلف بالتجارة طلب كقف التنفيذ، كال يقبل الطلب 
 .2...« بعد تقديم الطعن الذم يجب أف يرف  بقرار مجلس المنافسةإالّ 

أّما النصوص آتعّلقة هبيئات ضب  النشاط االقتصادم األخرل، فكما   اإلشارة إليو يف        
 األعلى فإهّنا ويلنا غالبان إذل القواعد العاّمة يف تقدصل طلب كق  التنفيذ.

واعد العاّمة للمنازعات اإلداريّة ٙد أّف آشرّع يشوط تقدصل طلب حيا أنّو بالرجوع إذل الق       
من قانوف اإلجراءات آدنية كاإلداريّة اليت جاء  464أصلي يف آوضوع، كىو ما نّصت عليو آاّدة 

                                                                 
اف، بربارة عبد  - 1  .111، ص مرجع ساب الٍر
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عندما يتعّل  األمر بقرار إدارم كلو بالرفض، كيكوف موضوع طلب إلغاء كّلي أك جزئي،  »فيها: 
االستعجاؿ، أف ي:مر بوقف تنفيذ ىذا القرار أك كقف أمار معّينة منو متى كانت يجوز لقاضي 

ظركؼ االستعجاؿ تبرر ذلك، كمتى ظهر لو من التحقي  كجود كجو خاص من ش:نو إحداث 
، من خبلؿ ن  آاّدة يعين أّف طلب كق  التنفيذ ىو ثانوم 1« شك جّدم حوؿ مشركعّية القرار

ب كق  التنفيذ أف يقبل إالّ إذا كاف مصاحبان لطلب أصلي ٘ارس فعبلن من أك تبعي، أم ال ١كن لطل
كما أّف تقدصل الطلب بصفة منفردة سوؼ يقابل    2أجل إلغاء القرار ٖل طلب كق  التنفيذ،

 بالرفض.
كتعود أسباب كجود ىذا الشرط إذل طبيعة القرارات اإلداريّة عمومان، كقرارات أيئات اإلداريّة        

ٓستقّلة خصوصان، فغاية تقيم طلب كق  التنفيذ ىو هّنب نتائ  التنفيذ آباشر ٔذا القرار، كإذا دل ا
يقّدـ ىذا الطعن فإّف طلب كق  التنفيذ لن يكوف م ران، كما يشمل الطابع التبعي لطلب كق  

طلب األصلي التنفيذ كذل  العريضة ٖل الطلب، فيجب أف تكوف ىذه األخرية ٗتلفة عن عريضة ال
 الشك الجّدميف الت ير أك التسبيب، فعلى الطالب تبياف مظاىر االستعجاؿ من جهة، إضافة إذل " 

ب أف يقّدـ ىذا الطعن األصلي إّما يف الوقت نفسو،  " آتعّلب نشركعّية القرار من جهة أخرل، ٞك
 3أك قبل تقدصل طلب كق  التنفيذ.

 الشركط الموضوعية لوقف التنفيذ -ب
يضع آشرّع شرطان كحيدان من حيا آوضوع لقبوؿ طلب كق  التنفيذ كىو مرتب  بفكرة         

الخطيرة، أك التي   النتائ االستعجاؿ كاليت تتمّثل يف النتائ  اليت يثريىا القرار اإلدارم كىذا الشرط 
ات اإلداريّة التقليديّة، ، ٙده سواء أماـ القاضي العادم بش ف آنافسة، أك يف آنازع(تداركهايصعب 

 غري أّف آشرّع يستعمل أحيانان فكرة الوقائع اِديدة بالغة اْطورة.
بالنسبة لشرط تسبب القرار اإلدارم يف أضرار يصعب إصبلحها، يعت  من صنع القضاء          

ما عّ  عنو الفرنسي، كيقصد بو إحداث نتائ  من الصعب إرجاعها إذل الوراء بالنسبة للوقائع، كىو 
 "، كالع ة يف عدـمن الصعب إزالة نتائج تنفيذ القرار كاقعيان أك تطبيقيان يف أحكامو بعبارة: " 

                                                                 
1
 .31السابب ذكره، ص  كاإلدارية، آدنية اإلجراءات قانوف آتضمن 14-13 رقم قانوف - 

2 - Fevrier Jean-Marc, Recherches sur le contentieux administratif du sursis à 

exécution, L’Harmattan, Paris, 2000, p. 211. 
 .243عيساكم عز الدين، مرجع سابب، ص  - 3
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 1اإلصبلح ىي إذا كاف باإلمكاف التعويض العيين للضرر أـ ال. 
يّة من قانوف اإلجراءات آدنّية كاإلدار  462آشرّع اِزائرم نّ  على ىذا الشرط يف آاّدة          

... يجوز لمجلس الدكلة أف ي:مر بوقف التنفيذ بطلب من المست:نف »كاليت تنّ  على ما يلي: 
عندما يكوف تنفيذ القرار اإلدارم المطعوف فيو من ش:نو إحداث عواقب يصعب إصالحها 

 اليت من قانوف اإلجراءات آدنّية كاإلداريّة يف فقراا األكذل 464، كىو ما أّكدتو كذل  آاّدة «...
يتعّل  األمر بقرار إدارم... يجوز لقاضي االستعجاؿ أف ي:مر بوقف تنفيذ  عندما»جاء فيها: 

ىذا القرار ... متى كانت ظركؼ االستعجاؿ تبّرر ذلك، كمتى ظهر لو من التحقي  كجود كجو 
 .«القرارخاص من ش:نو إحداث شك جّدم حوؿ مشركعّية 

مل فكرة الظركؼ كالوقائع اْطرية أك النتائ  الواضحة الشّدة آشرّع اِزائرم كذل  استع        
كاإلفراط بش ف كق  تنفيذ القرارات القمعّية الصادرة عن ٕلس آنافسة، فحسب الفقرة الثانية من 

بامكاف رئيس المجلس القضائي للجزائر أف يوقف التنفيذ عندما » آنافسة:من قانوف  11آاّدة 
 .«الخطيرةلوقائع تقتضي ذلك الظركؼ كا

القاضي اإلدارم ١ل  سلطة تقديريّة يف مناقشة ىذا الشرط،  يا تكوف نتائ  القرار         
ٔذا ٙد القضاء اإلدارم اِزائرم قد  2آطلوب توقيفو ىي مصدر الضرر بالنسبة لصاحب الطلب،

ها القرار الصادر يف كّرس ىذا الشرط يف العديد من قراراتو، سواء يف ظل احملكمة العليا كمن
حيث أنّو من اليابت فقهان كقضاءان أّف األمر بالت:جيل يعّد ، حيا جاء فيو: " 61/12/6432

إجراءان استينائيان كال يمكن األمر بو إاّل إذا كاف من ش:ف تنفيذ القرار اإلدارم التسبب في خل  
  3". ضرر يصعب إصالحو

                                                                 
1
- ZOUAÏMIA Rachid, Les fonctions répressives des autorités administratives 

indépendantes statuant en matière économique, op. cit, p 163.  
، أعمػاؿ آلتقػى الػدكرل حماية الحريات األساسّية في التشريع الجزائػرم دكر القاضي اإلدارم االستعجالي فيعبيد رصل،  - 2

، ص 2161أفريػػل  24إذل  21الثالػػا جػػوؿ دكر القاضػػي اإلدارم يف ٍايػػة اّريػػات األساسػػّية، آركػػز اِػػامعي بػػالوادم، أيػػاـ 
14. 

قضػػية )ؼ ش (، ضػػد كزيػػر الداخليّػػة  ،61/12/6432آػػؤرخ يف  24621قػػرار احملكمػػة العليػػا  الغرفػػة اإلداريػػة(، رقػػم  - 3
 . 641، ص 6434، 12 عامللة القضائّية للمحكمة العليا،  ،..ككالي كالية... كرئيس بلديّة.
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ني طلب كق  التنفيذ أماـ قاضي آوضوع كالدعول هدر اإلشارة ىنا إذل أّف الفرؽ ب       
اإلستعجالّية الرامية إذل كق  التنفيذ، يكمن يف أّف كق  التنفيذ الذم ت مر بو اِهة الناظرة يف دعول 
اإللغاء، ال يكوف مقبوالن إالّ إذا كانت دعول اإللغاء مرفوعة أمامها، ككاف الطلب تبعيان ٔا، أّما قاضي 

ضركرة بالنسبة إليو أف تكوف دعول اإللغاء مرفوعة أماـ اِهة القضائّية اليت يتبعها، االستعجاؿ فبل 
فمثبلن إذا شّكل قرار السلطة اإلداريّة آركزيّة تعديان، فإّف دعول اإللغاء سوفع أماـ ٕلس الّدكلة، 

ة طالبان كق  آثاره كبإمكاف آّدعي أف يلج  إذل قاضي االستعجاؿ للمحكمة اإلداريّة احمللّية آختصّ 
فقاضي االستعجاؿ إذا ما انعقد اختصاصو طبقان للقواعد العاّمة،  1أك إزالتها أك كق  تنفيذىا بآرّة،

(، اختّ  باىاذ اإلجراء الذم ١كن أف يوق  تنفيذ قياـ حالة االستعجاؿكشّكل القرار تعديان  
 القرار.
  اِديدة ذات اْطورة االستثنائّية كىو مصطلح نشري كذل  إذل كركد مصطلح فكرة النتائ        

اليوجد يف قانوف اإلجراءات آدنّية كاإلداريّة، كما ال ٙده ضمن النصوص آتعّلقة بوق  تنفيذ 
القرارات القمعّية للهيئات اإلداريّة آستقّلة، غري أّف ىذه الفكرة منصوص عليها يف قانوف بورصة القيم 

 ف كق  تنفيذ القرارات التنظيمّية الصادرة عن ِنة تنظيم عملّيات البورصة آنقولة، كلكن ليس بش
على  11كمراقبتها، بل بش ف كق  تنفيذ القرارات البلئحّية اليت تصدرىا تل  أيئة، فتن  آادة 

يمكن في حالة حصوؿ طعن قضائي أف يُؤمر بت:جيل تنفيذ أحكاـ الالئحة المطعوف  »أنّو: 
ىذه األحكاـ مما يمكن أف ينجّر عنها نتائج كاضحة الشّدة كاإلفراط، أك إذا  فيها، إذا كانت

     2.« طرأت كقائع جديدة بالغة الخطورة
بش ف كق  القرارات ٕلس آنافسة،  يف القانوف الفرنسي ايضاكما أّف ىذه الفكرة مكّرسة        

ال ١كن أف يرم بانو آصطلح، إذا لكن االجتهاد القضائي حملكمة استئناؼ باريس دل ي خذ هبذا 
يت سس عليو طلب كق  التنفيذ كرئيس ٖكمة استئناؼ باريس ال يدعم ىذه الفكرة كاليوجد أم 

رة اليت ّ  فيها دران، كيف اّاالت الناداجتهاد قضائي فرنسي خبصوص ىذا آصطلح أك الشرط إاّل نا
 3يس يعت  أّف الطلب غري مقبوؿ.اإلشارة إذل آصطلح فإّف رئيس ٖكمة استئناؼ بار 

                                                                 
 .11، ص 2112، 12، ٕلة دراسات قانونّية، ع طبيعة قضاء كقف تنفيذ القرارات اإلداريّةخراز ٖمد صاحل،  - 1
 .يتعل  ببورصة القيم المنقولة، 6441مام  21، آؤرخ يف 61-41من آرسـو التشريعي رقم  11آادة  - 2

3 - CA. Paris., Ord, 24/02/1995. Fédération Française du Ski, BOCCRF, 1995, n° 04, 

p. 95. 
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أمػاـ القاضػي  لسػلطات الضػبط االقتصػادم الفرع الرابع: إجراءات الطعن في القواعد التنظيمية
 اإلدارم

بالنظر إذل طبيعة ىيئات الضب  االقتصادم، ١كن القوؿ ب ّف منازعات ىذه األخرية سوؼ        
 رات التنظيمّية ٔذه أيئات ىي طعوف اإللغاء.تكوف منازعة إداريّة، فالطعوف آقّدمة ضد القرا

كتعت  دعول اإللغاء الدعول األصلّية ٓخاصمة القرارات اإلداريّة بصفة عاّمة كالقرارات        
التنظيمّية منها بصفة خاّصة، استنادان لعدـ مشركعّيتها، ألّف اإللغاء ىدفو ٍاية مبدأ آشركعّية يف 

م دعائمها القانوف فمهّمة قاضي آشركعّية مراقبة مدل احوامها من طرؼ الّدكلة اّديثة اليت أى
اإلدارة العمومّية بصرؼ النظر عن اّقوؽ الشخصّية لرافع الدعول، كقرارات سلطات ضب  النشاط 
االقتصادم تدخل يف ىذا النطاؽ باعتبار أهّنا من ضمن فئة القرارات اإلداريّة التنظيمّية كاألمر يتعّلب 

     1ن ضّدىا على أساس كجود عيب من عيوب آشركعّية.بطع
كيقصد بدعول اإللغاء، الدعول القضائّية العينّية أك آوضوعّية اليت ٟرّكها كيرفعها أصحاب         

الصفة القانونّية كآصلحة أماـ اِهة القضائّية اإلداريّة آختّصة، للمطالبة باّكم بإلغاء قرار إدارم 
  2 مشركع.هنائي غري
ىذا كقد يصيب القرارات التنظيمّية اليت تتخذىا سلطات ضب  النشاط االقتصادم إحدل          

عيوب آشركعّية، ٘ا يستوجب إلغاءىا من قبل القضاء، كقد استقّر الفقو كالقضاء على أّف إلغاء 
كعّية الشكلّية أكاْارجّية، القرار اإلدارم يستند إذل أحد عيوب آشركعّية كآتمثّلة يف عيوب آشر 

  3كعيوب آشركعّية آوضوعّية أك الداخلّية.
  
 
   

                                                                                                                                                                                                        

  .116ص  مرجع ساب ،عيساكم عز الدين، نقبل عن:  -
 .611ص  مرجع ساب ،رضواشل نسيمة،  - 1
 621، مرجع سابب، ص لقرارات اإلدارية بين علم اإلدارة العامة كالقانوف اإلدارمنظرية اعوابدم عمار،  - 2

3 - ZOUAÏMIA Rachid et ROUAULT Marie Christine, droit administratif, éditon 

BERTI, Alger, 2009, pp. 258-259. 
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 تنظيميةالقواعد الأكالن: الشركط الشكلية لرفع دعاكل إلغاء 

تتعّلب آشركعّية اْارجّية باألركاف الشكلّية للتصّرؼ اإلدارم، فإذا انعدمت إحدل ىذه         
ب كاف القرار ٖل دعول إلغاء، كىي األكثر اعتمادان من قبل األركاف أك شاهبا عيب من العيو 

السلطات القضائّية آختّصة يف تقدير مشركعّية قرارات سلطات ضب  النشاط االقتصادم، كتشمل 
 عيب االختصاص، كعيب الشكل كاإلجراءات اليت ٞب إتباعها يف إعداد القرار كإصداره.

 عيب االختصاص -أ
اص القدرة أك آكنة أك الصبلحّية آخّولة لشخ  أك جهة إداريّة على القياـ يقصد باالختص        

أك كما يعّرؼ كذل  ب نّو الصفة القانونّية لرجل اإلدارة أك أيئة  1بعمل معنّي على الوجو القانوشل،
  2اإلداريّة يف اىاذ قرار يعتّد بو.

مثبل يف صدكر قرار من الشخ  فيظهر  حيا ىناؾ عّدة صور لعيب عدـ االختصاص،        
اإلدارم غري آرّخ  بو أك خركجو عن موضوع اختصاصو احملّدد، كي خذ عيب عدـ االختصاص 
شكلني أساسيني ٝا: عدـ االختصاص اِسيم كعدـ البسي ، كيظهر ىذا األخري حينما تقـو ىيئة 

    3أك موّظ  باىاذ قرار ٠رج عن الصبلحّيات آخّولة لو.
اختصاص سلطات ضب  النشاط االقتصادم يف ٘ارسة مهامها مبين على قواعد موضوعّية          

ّٖددة ٞب عليها احوامها، السيما تل  آتعّلقة بالتشكيلة القانونية اليت ٞب أف تتوافر عليها أثناء 
نطب بالقرار، إّف اىاذىا للقرار أك النصاب القانوشل الواجب اكتمالو، باإلضافة إذل الشخ  آؤّىل لل

عدـ احواـ سلطات الضب  ِميع ىذه اإلجراءات كالقواعد قد يشيب قرارىا عيب عدـ 
االختصاص، األمر الذم يستدعي إلغاءه من طرؼ القاضي على أساس عدـ مشركعّيتو، فالقرارات 

ًانية أعضاء اليت يصدرىا ٕلس آنافسة مثبل ال تصح إاّل باكتماؿ النصاب القانوشل احملّدد  ضور 
  4( على األقل. 13 

                                                                 
 .34، مرجع سابب، ص ، القرار اإلدارم: دراسة قضائية فقهيةبوضياؼ عمار - 1
 .221، ص 6424، اِزائر، دركس في القانوف اإلدارمعوابدم عمار،  - 2
 .31 31ص ص ، 2112، دار العلـو للنشر كالتوزيع، عنابة، اِزائر، الوجيز في المنازعات اإلداريّةبعلي ٖمد الصغري،  - 3
المتعلػػ  ، 2111جويليػة  64 آػػؤرخ يف 11-11مػػن األمػػر رقػػم  23، آعّدلػػة للمػادة 62-13مػػن األمػػر رقػػم  61آػادة  - 4

 .61ص  بالمنافسة،
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آتعّلب  12-41من األمر رقم  216آعّدلة للمادة  11-11من القانوف رقم  12آادة        
العقوبات المطّبقة على شركات الت:مين ك/أك إعادة الت:مين بالت مينات نّصت على ما يلي: " 
 كفركع شركات الت:مين األجنبّية ىي:

 جنة اإلشراؼ على الت:مينات:عقوبات تقّررىا ل -2
 عقوبات مالية، اإلنذار، التوبيخ. -
 إيقاؼ مؤّقت لواحد أك أكير من المسيرين بتعيين أك بدكف تعيين ككيل متصّرؼ مؤّقت. -
عقوبات يقّررىا الوزير المكّلف بالمالية بناء على اقتراح لجنة اإلشراؼ على الت:مينات،  -1

 :مينات:للتبعد أخذ رأم المجلس الوطني 
 السحب الجزئي أك الكلي لالعتماد. -
 ". التحويل التلقائي لكل جزء أك جزء من محفظة عقود الت:مين -

ىذه آاّدة قد حّددت ٕاؿ اختصاص كل من ِنة اإلشراؼ على الت مينات، كالوزير آكّل           
ني كفركع شركات الت مني األجنبّية، بآالية بش ف توقيع العقوبات على شركة الت مني ك/ أك إعادة الت م

ككل تعّدم على اختصاص األخر يعت  عدـ اختصاص، كبالتارل يكوف ٖبلن لدعول اإللغاء على ىذا 
  1األساس.
ىذا كقد سبب للقضاء اإلدارم أف قاـ بإلغاء عّدة قرارات لسلطات ضب  النشاط          

يف قضّية يونني  2111ٕلس الدكلة يف سنة االقتصادم  ّجة عدـ االختصاص نذكر منها، قرار 
حيث أّف المدعية تتمّسك ب:ّف المقرّر المطعوف كالذم جاء فيو: "  2بن  ضد ٖاف  بن  اِزائر،

فيو يشّكل عقوبة ت:ديبيّة ال يمكن إصدارىا إالّ من طرؼ اللجنة المصرفيّة كذلك تطبيقان للمادة 
المتعّل  بالنقض كالقرض  21/31/2113، المؤرخ في 23-13من القانوف رقم  211

 كبالتالي مشوب من بين عيوب أخرل بعيب تجاكز السلطة.

                                                                 
وشل موسى،  - 1  .611، ص 2161المرجع الساب ، ٍر
 21، آرجػع السػابب، ص ص يػونين بنػك ضػد محػافا بنػك الجزائػر، 2111مػام  13، آػؤرخ يف 112613قرار رقم  - 2

22. 
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حيث مجلس النقد كالقرض يتمتّع بصالحيّات من بينها إعداد األنظمة في مسائل الصرؼ         
 كاتخاذ قرارات بتفويض السلطة في مسائل تطبي  تنظيم الصرؼ التي يصدرىا كينفّذىا المحافا.

نّو يستخلص من ذلك، أنّو ال يمكن للمحافا اتخاذ قرارات في مسائل تنظيم الصرؼ، حيث أ
 لكنّو ملـز بتنفيذ المقرّرات المتخذة من طرؼ مجلس النقد كالقرض.

حيث أّف المحافا كباتخاذه مقرّر السحب المؤّقت لصفة الوسيط الممنوحة للمّدعية فانّو         
 ". ره مشوب بعين البطالفتجاكز سلطتو كبالتالي فاّف مقرّ 

حيث تبيّن من أحكاـ : " 22/12/2116كذل  جاء يف قرار ٕلس الدكلة الصادر يف         
من النظاـ الداخلي لمجلس النقد كالقرض أّف األمين العاـ يتكّفل بتحضير الملّفات  31المادّة 

أك يحل محل اختصاص التي تعرض على المجلس كمن ممّة يمكن لو أف يناقش أك يفسّر القانوف 
 1." كالقرض دمجلس النق

 عيب الشكل كاإلجراءات -ب
يقصد بشكل القرار اإلدارم ذل  القالب أك اإلطار أك الصورة، اليت وّدد كترسم الوجو           

، كإذا صدر القرار اإلدارم دكف احواـ الشكليات 2الذم ي ز إرادة اإلدارة يف إصدار القرار اإلدارم
ات آنصوص عليها قانونان، يصيبو عيب الشكل كاإلجراءات ٘ا ٞعلو قاببلن لئللغاء لعدـ كاإلجراء
 آشركعّية.
كترمي قواعد الشكل كاإلجراءات يف إصدار األعماؿ اإلداريّة إذل ٍاية آصلحة العاّمة        

فراد من ٗاطر كمصلحة األفراد على حد سواء، فهي تعصم اإلدارة من ٗاطر التسرّع، كومي األ
 .3تعّس  اإلدارة

كبالرجوع ٓختل  النصوص القانونّية آتعّلقة بسلطات ضب  النشاط االقتصادم، نبلح  أهّنا         
قد استلزمت بعض الشكليات كاإلجراءات السابقة على اىاذ القرار اإلدارم، أك تل  آتعّلقة بآظهر 

الفتها ٞعل   . 4القرار ٖل دعول إلغاءاْارجي للقرار اإلدارم، ٗك
                                                                 

 .33، مرجع سابب، ص الوجيز في المنازعات اإلداريّةبعلي ٖمد الصغري،  -1
 .613ص  مرجع السابب،، ، القرار اإلدارم: دراسة تشريعية قضائية فقهيةعمار بوضياؼ -2
 .21-21، ص ص ، مرجع ساببنظرية القرارات اإلدارية بين علم اإلدارة العامة كالقانوف اإلدارم عوابدم عمار، -3
 .622 ص ،سابب مرجع ،الوجيز في المنازعات اإلداريّة الصغري، بعلي ٖمد -4
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يبّلغ رئيس المجلس التقرير إلى » يلي:على ما  11-11من األمر رقم  11حيا نّصت آاّدة 
األطراؼ المعنيّة كإلى الوزير المكّلف بالتجارة الذين يمكنهم إبداء مالحظات مكتوبة في أجل 

تطّلع األطراؼ على  شهرين، كيحدد لهم كذلك تاريخ الجلسة المتعّلقة بالقضيّة، يمكن أف
( يومان من تاريخ 21)المالحظات المكتوبة، المذكورة في الفقرة األكلى قبل خمسة عشر 

 الجلسة.
 .1«يمكن إبداء رأيو في المالحظات المحتملة المكتوبة في الفقرة األكلى أعاله
امها ٓختل  اإلجراءات اللجنة آصرفّية ىي األخرل ال ١كنها النطب بالقرارات الت ديبّية إاّل بعد احو 

 آعدؿ كآتمم ، آتعّلب بالنقد كالقرض11-61مكرر من األمر رقم  661آنصوص عليها يف آادة 
عندما تبّث اللجنة المصرفيّة، فانّها تعلم الكياف المعني بالوقائع المنسوبة إليو »كاليت جاء فيها: 

 ها إلى مميّلها الشرعي.عن طري  كميقة غير قضائيّة أك ب:م كسيلة أخرل ترسل
بمقر اللجنة على الومائ   االطالعكما تنتهي إلى علم المميّل الشرعي للكياف المعني بامكانيّة 

 التي تيبت المخالفات المعاينة.
( أيّاـ 31)يجب أف يرسل المميّل الشرعي للكياف المعني مالحظاتو في أجل أقصاه ممانية 

 ابتداءا من تاريخ اإلرساؿ.
المميّل الشرعي المعني بنفس القواعد المتبعة سابقان لالستماع إليو من طرؼ  كيستدعى
 .     2«اللجنة
كذل  كمن خبلؿ استقراء ٗتل  النصوص القانونّية آتعّلقة بسلطات ضب  النشاط       

االقتصادم، نبلح  أهّنا تستلـز يف الكثري من األحياف ٕموعة من الشكليات اليت ىتل  من ىيئة 
 إذل أخرل كتتمّثل تل  الشكليات يف التسبيب كاإلشهار.

   3فالتسبيب ىو بياف اّج  القانونّية كاألّدلة الواقعّية اليت بين عليها اّكم أك القرار آتخذ.       
آتعّلب بالكهرباء كتوزيع الغاز بواسطة القنوات  16 -12من القانوف رقم  614نّصت آادة        

يجب أف تكوف قرارات لجنة الضبط مبررة، كيمكن أف تكوف موضوع طعن "  على ما يلي:
 ". قضائي لدل مجلس الدكلة

                                                                 
 .16مرجع سابب، ص  المتعل  بالمنافسة، 11-11 رقم األمر -1
 .61، السابب دكره، ص 22-31المتعّل  بالنقد كالقرض المعدؿ كالمتمم األمر ، 11-61أمر رقم  -2
 ع، امللػػة النقديػػة للقػػانوف كالعلػػـو السياسػػّية، جامعػػة تيػػزم كزك، مػػدل اسػػتقاللية كحيػػاد مجلػػس المنافسػػةجػػبلؿ مسػػعد،  - 3
 .213، ص 2114ؿ، األك 
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أّما فيما ٠  اإلشهار فهو كل ما تنتجو أك توّفره اإلدارة من علم األفراد ب عمأا         
ذه فحني يستوجب القانوف على سلطة الضب  نشر قراراىا ٞب عليها أف تتبع ى 1كإجراءااا،

 الشكلّيات، كإالّ عّد قراراىا مشوبان بركن الشكل.
آتعّلب بالكهرباء كتوزيع الغاز  16-12كشكلية اإلشهار إستلزمها كل من القانوف رقم         

الذم نّ  يف  11-11، باإلضافة كذل  لقانوف آنافسة رقم 6132بواسطة القنوات يف مادتو رقم 
ر مجلس المنافسة القرارات الصادرة عنو ... في النشرة ينشمنو على ما يلي: "  11آادة 

لس النقد كالقرض ". الرسميّة للمنافسة ، بينما قرارات ِنة تنظيم عمليات البورصة كمراقبتها ٕك
ية     اللتاف تكوناف يف شكل أنظمة يتم نشرىا يف اِريدة الُر

 ميةمانيان: الشركط الموضوعية لرفع دعاكل إلغاء القواعد التنظي

إذل جانب عيوب آشركعّية اْارجّية أك الشكلّية اليت تصيب القرار اإلدارم، قد تلحب بو         
أيضان عيوب آشركعّية الداخلّية كىذه األخرية ترتب  مباشرة نوضوع القرار اإلدارم، كينصب موضوع 

ى عيب يف السبب أكانعدامو، القرار اإلدارم أساسان، إّما على خرؽ القانوف أك تفسريه اْاط ، أك عل
 أك على عيب االٚراؼ يف استعماؿ السلطة.

يعّرؼ االٚراؼ يف استعماؿ السلطة باّالة اليت تستخدـ فيها أيئات  :عيب مخالفة القانوف -أ
اإلداريّة سلطااا لتحقيب ىدؼ غري ذل  الذم كّلفت بتحقيقو، فاالٚراؼ يف استعماؿ السلطة ىو 

  3ب األىداؼ.اٚراؼ يف وقي
كما ١كن تصّور ٗالفة سلطات ضب  النشاط االقتصادم للقانوف يف اّاالت التالية: ٗالفة        

موضوع القرار، خط  ُمصدر القرار يف تفسري القاعدة القانونّية، اْط  يف تطبيب القاعدة القانونّية، 
وشل غري الن  الواجب تطبيقو، ٘ا حيا ١كن مثبلن أف تتخذ سلطة الضب  قراراىا تطبيقان لن  قان

 ٠رجو من نطاؽ آشركعّية.

                                                                 
، اِزائػر، د.ـ.ج، القانوف كالقرار اإلدارم في الفترة ما بين اإلصدار كالشهر )دراسة مقارنػة(السيد اِوىرم عبد العزيز،  - 1

 .46، ص 2111
2
، المتعلػػ  بالكهربػػاء كتوزيػػع الغػػاز بواسػػطة 32-31؛ قػػانوف «تنشػػر آراء لجنػػة الضػػبط كقراراتهػػا»كالػػيت نصػػت علػػى اف: - 
 .26مرجع سابب، ص ،«واتالقن

 .11، ص 6411، دار الفكر العريب، القاىرة، نظريّة التعسف في استعماؿ السلطةسليماف الطماكم،  - 3
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كما قد ٟصل كأف يكّي  ٕلس آنافسة ٘ارسة ما على أساس أهّنا تتعّلب باتفاقّية منافية        
للمنافسة مثبلن، كيتخذ اإلجراءات الكفيلة لقمعها كفرض العقوبة آقّررة ٔا، بينما ىي ٘ارسة من نوع 

حدث كأف توافرت إحدل ىذه الصور الثبلثة، ١كن آطالبة بإلغاء قرار سلطة الضب  على  أخر، فإذا
 1أساس عدـ مشركعّيتو، على أساس ٗالفة القانوف.

حيث أّف قانونيّة ىذا القرار تقّدر كما قد جاء يف إحدل قرارات ٕلس الّدكلة ما يلي: "        
كبالتالي كدكف الفصل في الوقائع المتمّسك بها حتى  بالنظر إلى صّحة الوقائع الميارة ... حيث

كلو عن طري  الخط: الواضط في التقدير، يتّضط عند ىذه المؤّسسة، كجود كمائ  تيبت 
الظركؼ غير العادية لتسيير البنك، حتى أنّها غير مشوبة ب:م بطالف ناتج عن خط: في تفسير 

     2". الوقائع من ش:نو أف يؤّدم إلى تجاكز السلطة

 عيب االنحراؼ في استعماؿ السلطة -ب
يقصد بو أف تستهدؼ السلطة اإلداريّة مصدرة القرار اإلدارم، ىدؼ أخر غري ذل  احملدد        

ٔا، كيعت  أحدث عيب كحالة إللغاء القرارات اإلداريّة نظران ّداثتو كصعوبة اكتشافو من طرؼ 
   3القاضي اإلدارم.

 استعماؿ السلطة أف ي خذ صورتني أساسيتني: ك١كن لعيب االٚراؼ يف 
أف تستهدؼ اإلدارة العمومّية وقيب أغراض خاّصة سياسّية أك أدبّية، بدالن من غرض آصلحة  -

 العاّمة.
أف تستهدؼ اإلدارة مصدرة القرار ىدؼ من أىداؼ آصلحة العاّمة، كلكّنو ليس ىو أدؼ  -

 .4ل إهّنا تسعى من كراء كل ذل  إذل وقيب مصاحل ذاتّية أخرلالنهائي كاّقيقي الذم تصبوا إليو، ب

                                                                 
 .613، ص مرجع سابب، نظريّة التعسف في استعماؿ السلطةسليماف،  الطماكم - 1
(، ضػػد محػػافا البنػػك AIB)شػػركة  قضػػية الجيريػػاف أنترنشػػيوناؿ بنػػك، 2111أفريػػل  16، مػػؤرخ يف 6216قػػرار رقػػم  - 2

 .  11، ص 11/2111، ٕلة ٕلس الّدكلة، ع المركزم كمن معو
 .641، ص مرجع سابب، نظريّة القرارات اإلداريّة بين علم اإلدارة العاّمة كالقانوف اإلدارمعوابدم عّمار،  - 3
يدة عطا اهلل،  -4  .612-216ع سابب، ص.ص، مرجالوجيز في القضاء اإلدارم: تنظيم عمل كاختصاصبٍو
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من ىذا آنطلب السلطة القضائّية تستعمل الرقابة على شرعّية أنظمة سلطات الضب  كسائل        
الىتل  عن تل  آستعملة يف إطار الطعوف من أجل هاكز السلطة، فرياقب آشركعّية اْارجّية 

أّف سلطة الضب  دل تتجاكز اختصاصااا كصبلحيّااا احملّددة قانونان، كالقواعد للنظاـ، بالت ّكد من 
الشكلّية كاإلجرائّية اليت ٞب مراعااا إف كجدت، كما يراقب آشركعّية الداخلّية بالت ّكد من أّف 
ص سلطة الضب  دل ترتكب خط  يف تفسري القانوف كأهّنا كّيفت الوقائع تكييفان صحيحان حسب النصو 

  1القانونّية آتعّلقة هبا.
 عيب السبب -ج

تل  اّالة القانونية أك الواقعية اليت تسوغ ك١ّثل  ر االدارميعت  السبب ركن من أركاف القرا        
فاذا انعدمت الوقائع آادية  االقتصادم،من قبل احدل سلطات الضب   2.إصدار ىذا القرار

قرار من قبل احدل سلطات اإلدارية نكوف  كتفسري أمير كتكيي  أكالقانونية، اك كقوع خط  يف التقد
 3بصدد عيب السبب

ك٠تل  السبب عن التسبيب يف كوف ىذا األخري يقصد بو اإلفصاح عن األسباب اليت          
يستند إليها القرار، ّ٘ا يعين كجود عبلقة كثيقة بينهما، إاّل أهّنما بالرغم من ذل  فكرتاف متمّيزتاف، 

 4وّدد العبلقة بينهما يف حدكد العناصر التالية:ك 
إذا كانت اإلدارة غري ملزمة بتسبيب قرارااا ك صل عاـ، فإّف كل قرار إدارم ٞب أف يستند إذل  -

 أسباب موجودة كصحيحة.
يارس الرقابة القضائّية على أسباب القرار يف نطاؽ السلطة التقديريّة،  يا تستند الرقابة أحيانان  -

إذل عنصر آبلئمة، إاّل أّف الرقابة القضائّية على التسبيب دل تنل حظان ٘اثبلن من ىذا الت طري، 
 فالقاضي ال يفرض على اإلدارة إلزامان بالتسبيب إالّ على سبيل االستئناس.

السبب يتعّلب بآشركعّية الداخلّية للقرار عكس التسبيب الذم يعت  عنصر يف ركن الشكل كالذم  -
 .1تعّلب بآشركعّية اْارجّية للقرار اإلدارمي

                                                                 
 .613، ص ، مرجع ساب رضواشل نسيمة - 1
 . 611، مرجع سابب، ص القرار اإلدارم: دراسة تشريعية قضائية فقهيةبوضياؼ عمار،  - 2
 .646، مرجع سابب، ص نظرية القرارات اإلدارية بين علم اإلدارة العامة كالقانوف اإلدارمعوابدم عمار،  -3
وشل موسى،  - 4  .614، ص ساب  مرجعٍر
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سلطة ضب  النشاط االقتصادم إذل سبب موجود  اليت تصدرىا ٔذا ٞب أف ستند قرار        
 كصحيح، كإالّ كاف مشوبان بعيب عدـ آشركعّية، ّ٘ا يستوجب إلغاءه من اِهة القضائّية آختّصة.   

 سيرىاك  لقواعد التنظيميةدعاكل إلغاء ارفع ماليان: إجراءات 

رفػػع دعػػول اإللغػػاء تلػػ  األكضػػاع الػػيت يفػػرض القػػانوف علػػى آتقاضػػي احوامهػػا  بػػإجراءاتيػػراد        
، اما إجراءات سريىا فهي تل  آراحل اليت ير هبا الدعول من ّظة 2كمراعااا اثناء مطالبتو القضائية

فػػوزير آكلػػ  بالشػػؤكف آاليػػة ملػػـز كاثنػػاء  ،3م كػػ ذل غايػػة الفصػػل فيهػػاإالقضػػائية  اِهػػةرفعهػػا امػػاـ 
نػػػة تنظػػػيم عمليػػػات  قيامػػػو بػػػالطعن يف أنظمػػػة الػػػيت تضػػػعها كػػػبل مػػػن سػػػلطيت ٕلػػػس النقػػػد كالقػػػرض ِك
البورصة كتقييمها باتباع اْطوات اإلجرائية كالشكلية لرفع الدعول الغاء القواعد التنظيمية ليتم الفصل 

 الدكلة.يف آوضوع اماـ قاضي ٕلس 
 نظمة سلطات الضبط االقتصادمأ إلغاءجراءات رفع دعول إ -أ

 323اذل  361 مػن ؽ.إ ـ.إ الػيت ويػل اذل آػواد 411، 411، 411آػواد  ب حكاـاعماال        
بعريضػة موقعػة مػن ٖػامي  ٕلػس الدكلػة أمػاـ الػدعول ترفػع  ،اكإجراءااآتعلقة بعريضة افتتاح الدعول 

أف توقيػع احملػامي  321تعبري آادة أف تكوف مكتوبة، كيبلح  حسب ن  آادة  كيفوض من خبلؿ
بالنسبة ألشخاص القانوف اْاص سواء كػانوا طبيعيػني أك عػامني أصػبحا شػرط إجباريػا لقبػوؿ العريضػة 

اختياريػػا يف  اإلجػػراءأمػػاـ احملػػاكم اإلداريػػة علػػى خػػبلؼ مػػا كػػاف سػػبقا يف القػػانوف القػػدصل أيػػن كػػاف ىػػذا 
يف فقراػا األكذل األشػخاص العموميػة اإلداريػة مػن  322عفػت ـ أ، كلكػن بآقابػل الػدعاكلل ىػذه مث

ىذا الشرط كاكتفت الفقرة الثانية من ىذه آادة بتوقيع آمثل القانوشل على العػرائض كمػذكرات الػدفاع 
 ة ذات الصبغة اإلدارية.العمومي آؤسسةكمذكرات التدخل آقدمة باسم الدكلة أك الوالية أكالبلدية أك 

ب مانػػة ضػب  اِهػػة القضػػائية آختصػػة مقابػػل رسػػم مػػن ؽ إـ إ  326 كفػػب آػػادةكتػودع العريضػػة       
التػاري  كالػرقم علػى  دمث تقيد العريضة عند إيداعها بسجل خاص كترقم حسب كركدىا كيقي ،4قضائي

                                                                                                                                                                                                        
1
 . 614، مرجع سابب، ص القرار اإلدارم: دراسة تشريعية قضائية فقهيةبوضياؼ عمار،  - 

يدة - 2  .613 ص سابب، رجعم ،اختصاص عمل تنظيم: اإلدارم القضاء في الوجيز اهلل، عطاء بٍو
3
-2114عػة غردايػة، موسػم اِػامعي ، جاممحاضرات في المنازعات اإلدارية لسنة اليالية ليسانس كالسيكزكريا قشار،  - 

 . 11، ص 2161
ذم  62مػؤرخ يف  611-21مػن االمػر رقػم  261الرسم القضائي عرائض دعول اماـ ٕلس الدكلة يػدفع كجوبػان كفػب آػادة  -4

مػػن قػػانوف  22نوجػػب آػػادة  المتضػػمن قػػانوف التسػػجيل، المعػػدؿ كالمػػتمم، 6421ديسػػم   14آوافػػب لػػػ،  6141اّجػػة 
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 321العريضػة آػواد  عيثبػت إيػدا  صػبلن العريضة كآستندات آرفقة هبا، كيسلم أمني الضػب  للمػدعي ك 
 من نفس القانوف. 321ك
 مجلس الدكلةسير إجراءات الخصومة في  -ب

التحقيػب كالفصػل يف ك إجػراءات  ؽ.إ.ـ.إ سػريمػن  461ك 461آشرع بناءا علػى آػادة  أحاؿ       
اذل آػػواد ة كفػػب القواعػػد العامػػدعػػول الغػػاء تنظيمػػات سػػلطات الضػػب  االقتصػػادم امػػاـ ٕلػػس الدكلػػة 

 طوات التالية:اْ كفب ،من ذات القانوف 313-411
الغػػاء التشػػكيلية الػػيت يعػػود إليهػػا الفصػػل يف الػػدعول نجػػرد قيػػد العريضػػة  ٕلػػس الدكلػػة يعػػني رئػػيس -

  ؛1لدل أمانة ضب  احملكمة اإلداريةتنظيمات 
عول كجعلهػػا يف حالػػة مػػن أجػػل إعػػداد الػػد القاضػػي مقػػررا بػػدكره يعػػنيكيعػػني رئػػيس تشػػكيلة اّكػػم  -

 .2قابلة للفصل فيها
 313يقـو العضػو آقػرر بتبليػل عريضػة افتتػاح الػدعول إذل آػدعى عليػو عػن طريػب ٖضػر قضػائي ـ -

 . 3ؽ.إ.ـ. إ 
 . 4آقرر القاضيفيتم عن طريب أمانة الضب  وت إشراؼ  كاِوابيةاما تبليل آذكرات االضافية  -
آقرر حيا ٟدده تبعا لظركؼ كل قضية فهنا  القاضيفيعود وديده إذل أما آجاؿ ايداع آذكرات  -

ينػػػوه يف كػػػل تبليػػػل إذل االجػػػل آمنػػػوح للمعػػػين مػػػع إنػػػذاره إيػػػاه أف عػػػدـ احوامػػػو قػػػد يػػػؤدم اذل اختتػػػاـ 
أف يوجػػػو مللػػػس الدكلػػػة علػػػى أنػػػو ١كػػػن لػػػرئيس تشػػػكيلة اّكػػػم  ،311التحقيػػػب دكف إشػػػعار مسػػػبب ـ

  .دل ٟـو ااجاؿ نوجب رسالة مضمنة مع إشعار بالوصوؿإعذارا للخصم الذم 
 

                                                                                                                                                                                                        

 قػانوف مػن 11 آػادةك  2116لسػنة  آاليػة قػانوف مػن 63 آػادةك  6441لسػنة  آاليػة قانوف من 11 آادةك  6433ة لسنة آالي
نشػرية السػنوية الصػادرة عػن مديريػة العامػة للضػرائب انظػر:  /، 2112لسػنة  آاليػة قانوف من 63 كآادة 2111لسنة  آالية

 . 11ص ، 2164، نشرة المتعلقة بقانوف التسجيل
1
 .24، السابب ذكره، ص المتعل  بقانوف اإلجراءات المدنية كاالدارية 14-13قانوف من  311آادة  - 

2
 .المرجع نفسو ،311من آادة  2فقرة  - 

3
ػػي بػػالتبليل يعػػرؼ مػػا كىػػو -   بموجػػب يػػتم الػػذم التبليػػغ الرسػػمي بػػالتبليغ يقصػػد»فيهػػا:  جػػاء الػػيت 111/6آػػادة بػػن  الُر

 .11ص  ،المرجع نفسو ؛..«القضائي.. المحضر يعده محضر
4
 .24 ص ،مرجع نفسو ،311 آادة - 
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 ضبط االقتصادمالأنظمة سلطات  إلغاءالحكم في دعول  -ج

يوتػػب علػػى النطػػب بػػاّكم يف الػػدعول خركجهػػا مػػن كاليػػة احملكمػػة الػػيت أصػػدرت اّكػػم السػػتنفاذ     
كإف كػػػاف ٔػػػا أف  تعديلػػػو، ال يلػػػ  بعػػػد ذلػػػ  العػػػدكؿ عمػػػا قضػػػت بػػػو اك كبالتػػػارل ،كاليتهػػػا بػػػالنطب بػػػو

 .1كاالداريةكفقا لنصوص قانوف االجراءات آدنية  مادية،تفسره أك تصحح ما كقع فيو من أخطاء 

السػػػلطة  كبػػػالنظر اذل طبيعػػػة دعػػػول االلغػػػاء اْاصػػػة كااثػػػار البالغػػػة لؤلحكػػػاـ الصػػػادرة فيهػػػا علػػػى    
كحػػػا ال يتحػػػوؿ القاضػػػي اذل سػػػلطة  كمراعػػػاة ٓبػػػدأ الفصػػػل بػػػني السػػػلطاتالتنفيذيػػػة صػػػاحبة الػػػدعول 

بالتصػرؼ علػى ٚػو معػني اك يقػـو بنفسػو باىػاذ  لػئلدارةفبل ٞوز للقاضي أف يوجو أمرا  لئلدارةرئاسية 
 ثػػػػػبلثلػػػػذا فػػػػإف منطػػػػػوؽ اّكػػػػم يف الػػػػدعول ال ١كػػػػػن أف ٠ػػػػرج عػػػػن  ،2تصػػػػرؼ باُهػػػػا أك ّسػػػػػاهبا

 :3احتماالت

 اّكم برفض الدعول ألم سبب. -
 اء القرار آطعوف فيو كليا.اّكم بإلغ -
 اّكم بإلغاء القرار آطعوف فيو جزئيا -

                                                                 
1
 .32، السابب ذكره، ص المتعل  بقانوف اإلجراءات المدنية كاالدارية 14-13قانوف من  346انظر آادة  - 

2
يناءات الػواردة عليػو فػي قػانوف مبدأ حظر توجيػو أكامػر مػن القاضػي اإلدارم لػإلدارة كاالسػتمزياشل فريدة، سلطاشل آمنػة،  - 

 .  622، جامعة ٖمد خيضر بسكرة، ص 12، ٕلة آفكر، ع اإلجراءات المدنية كاإلدارية
3
 .11، ص مرجع ساب قشار زكريا،  - 
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 : خالصة الفصل
 

 مسػتقلة بصػفة اختصاص انشاء قواعد تنظيمية  يارس االقتصادم الضب  سلطات كانت إذا        
مػػػن  احملػػػددة اإلطػػػار يف ال تعػػػدك اف تكػػػوف اال االسػػػتقبللية ىػػػذه فػػػإف الدكلػػػة يف اّكػػػومي اِهػػػاز عػػػن
 ىػو النطػاؽ ىػذا يف حػا التنفيذيػة السػلطة تػدخل كأف ٔػا آنشػئة القػوانني نوجػب األخػرية ىػذه طرؼ
 السلطة مباشرة من التنفيذية للسلطة تاـ انسحاب يتصور ١كن كال هاىلو ١كن كال مفركض كاقع أمر

 تدخل أساليب باستخداـ السلطات ىذه إختصاص ضمن حا القطاعات االقتصادية  ٔذا التنظيمية
، ، آوافقػػة كاّلػػوؿالثانيػػةإجػػراء القػػراءة ىيئػػات الضػػب  االقتصػػادم لرقابتهػػا مػػن خػػبلؿ بإخضػػاع ىػػذه 

 كتدخل مباشر. أ

عن  هاخركجمن رغم كما اف قرارااا ىضع لنوع ثاشل من الرقابة تتمثل يف الرقابة القضائية على         
ثػل ضػمانة ىػاـ قابػة القضػائية أمػر ال جػداؿ فيػو كونػو ١خضػوعها للر فأـر اإلدارم السلمي التقليػدم، 

 آشػركعية،قاضػي  نثابػةكيكوف القاضي ىنػا  ّقوؽ الفاعلني االقتصاديني من القرارات الغري مشركعة،
 كعيػبأم ينظر يف مدل احتواء القرار على عيوب آشػركعية اْارجيػة كآتمثلػة يف عيػب االختصػاص 

هػػاكز  كعيػػبالداخليػػة كآتمثلػػة يف عيػػب السػػبب كعيػػب ٗالفػػة القػػانوف أك عيػػوب آشػػركعية  الشػػكل،
 السلطة.
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 :خالصة الباب

تتمتػػع سػػلطات ضػػب  االقتصػػادم لت ديػػة مهامهػػا الضػػبطية بالعديػػد مػػن الصػػبلحيات الػػيت مػػن        
يػة كاالقتصػادية القانون التحػوالتاذل  سػتنادان إهػا يلإككلػت أاذ  ،ختصاص كضع القواعػد التنظيميػةاٝها أ

كضاع فرضػت نفسػها علػى الدكلػة، فكػاف لزامػا عليهػا تػوفري حزمػة الوسػائل القانونيػة أاليت كانت نتيجة 
 لتمكني سلطات الضب  القطاعية من مباشرة كظائفها على أكمل كجو.  

ف ألطػػرؽ كضػػع القواعػػد التنظػػيم مػػن طػػرؼ ٔيئػػات ضػػب  االقتصػػادم ٙػػد مػػن خػػبلؿ دراسػػتنا        
عػػػن طريػػػب تتعلػػػب بالصػػػرؼ السػػػلطة التنظيميػػػة  نمارسػػػةلػػػس النقػػػد كالقػػػرض مل ةعػػػوؼ مباشػػػر أع آشػػػر 

اصػػدار  يتػوذلالػذم للجنػػة تنظػيم عمليػات البورصػة كمراقبتهػا  ايضػا قػرهأأنظمػة، كىػو االعػواؼ إصػدار 
اليػػة سػػوؽ القػػيم آنقولػػة، كلكػػن كفػػب حػػدكد معينػػة نتيجػػة تػػدخل كزيػػر آ قواعػػد تنظيميػػو تتعلػػب بتنظػػيم

ية ىانشر قبل  عليهاصفة الشرعية  و آوافقة على قواعدىا إلضفاءآباشرة يف منح ، كما يف اِريدة الُر
قرارات تنظيمية ىػذه القواعػد  يف شكلآشرع لبعض ىيئات سلطة كضع قواعد ذات طابع تقين  خوؿ

 جد ٖدكدة ٔا ارتباط كثيب بالقطاع الذم تشرؼ عليها. فعادة ما تكو 
قواعد قواحها إمن جهة ثانية اعطى القانوف لبعض سلطات الضب  االقتصادم سلطة آساٝة ب      

كيف ىػذا اإلطػار تتمتػع  كػم ىصصػها يف آيػداف تناسػبها تشػريعات تشريعية هبدؼ اصدار تنظيمات 
تعليمػػػات، توصػػػيات،  تقػػػدصل طريػػػبعػػػن  باالختصػػػاص االستشػػػارماغلػػػب ىيئػػػات الضػػػب  االقتصػػػادم 

 ٔا صدل يف اكساط آتعاملني االقتصاديني.نوع من آركنة ك يتاز ب
آشرع على كجػو اْصػوص يف األنظمػة الػيت تصػدر عػن ٕلػس النقػد  فرضهاإف آلية الرقابة اليت        

نة تنظيم عمليات البورصة كمراقبتها خبضوعهما إلجراء آواقفة ٔذه االخرية كالقراءة الثانيػة  كالقرض ِك
نقػ  حػوؿ  ، ىنػالرغم عدـ تبعيتهما الرئاسية كالوصائية للسلطة التنفيذيػة  كػم اسػتقبلليتهمالؤلكذل با
القطػػاع االقتصػػادم، كمػػا اف  يفتػػردد ىػػذه االخػػرية يف التخلػػي عػػن اختصػػاص تنظػػيم مفادىػػا حقيقػػة 

 كثػر شػرعيةأ ىػانظمة سلطات الضب  االقتصػادم لرقابػة القضػاء االدارم بغيػة اعطاءأالقانوف اخضع  
ضػػمانة ىامػػة ّمايػػة حقػػوؽ الفػػاعلني االقتصػػاديني نثابػػة عػػد مػػن جهػػة، كمػػن جهػػة أخػػرل ت لقواعػػدىا

 صحاب اّقوؽ من اجل تصويبها على ٚو يتوافب مع الغرض الذم إنشاء من أجلو. أك 



 

 

 
 

 الخاتمػة
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 الخاتمة:

تصػػػادم بإهاىهػػػا ٚػػػو يف املػػػاؿ االق التحػػػوالت اِذريػػػة الػػػيت شػػػهداا اِزائػػػريف إطػػػار مواكبػػػة         
تكػػريس الدكلػػة الضػػابطة للنشػػاطات االقتصػػادية كآاليػػة، أسػػتحدتا كظيفػػة داخػػل الدكلػػة ٔػػذا الغػػرض 
جنبػػا إذل جنػػب مػػع الوظػػائ  التقليديػػة آعنيػػة بتنظػػيم ىػػذه املػػاالت، حيػػا انشػػئت ىيئػػات ضػػبطية 

طعػػة علػػى توجػػو نظػػرة آشػػرع مسػػتقلة تتػػوذل اإلشػػراؼ علػػى القطاعػػات االقتصػػادية كآاليػػة، كداللػػة قا
اِزائرم ٚو االقتصاد اّر، القائم على حرية آنافسة نا يسمح إلقامة توازف بني آصاحل كاٞاد توافػب 

 العمومني كبني مراعاة آصلحة العامة  بني حقوؽ آتعاملني االقتصاديني اْواص أك

االختصاصػات  مػنلعديػد لظػاىرة هميػع من عنو تع  كما فكرة الضب  االقتصادم كعليو فإف         
سػيما آساٝة يف صػناعة التشػريع  ٔاسلطة ضابطة مستقلة كمنها سن قواعد قانونية، يثبت بني أيدم 

أيػن كالعقبات الػيت قػد تعوضػها اثنػاء ت ديػة كظائفهػا،  مواكبة للمستجدات يف املاؿ االقتصادم كآارل
يف الوظيفػػػػة التشػػػػريعية كمشػػػػاركة يف الوظيفػػػػة التنظيميػػػػة  أصػػػػبح لسػػػػلطات الضػػػػب  االقتصػػػػادم مسػػػػاٝة

 التقليدية.

لسػػلطة التنفيذيػػة كتبنتهػػا ا إذل قواعػػد التنظيميػػة مسػػ لة معهػػودة باألسػػاسالف كظيفػػة كضػػع رغػػم أ       
اغلب الدساتري آقارنػة، فػاِزائر انتهجتػو عمليػا منػذ اسػتقبلٔا كرسػختو يف دسػاتريىا آتعاقبػة، غػري اف 

رع اِزائرم دل يتوق  عند ىذا اّد بل تغري موقفػو أيضػا نظػرا لضػركرات اقتصػادية كتقنيػة، ليتنػازؿ آش
علػػػػػى بعضػػػػػا مػػػػػن ىػػػػػذه األخػػػػػرية يف صػػػػػورة سػػػػػلطة تنظيميػػػػػة ثانويػػػػػة تطبيقيػػػػػة لصػػػػػاحل سػػػػػلطات الضػػػػػب  
االقتصادِم، كتقليد منو لنظريه الفرنسي الػذم مػنح االختصػاص التنظيمػي لػبعض ىيئػات الضػب  دكف 

ألخػػذ بعػػني االعتبػػار بػػ ف الوكيبػػة آؤسسػػاتية كآنظومػػة القانونيػػة يف اِزائػػر ٗتلفػػة ٓػػا عليػػو يف فرنسػػا، ا
اإلداريػػػػة  لسػػػػلطاتلفهػػػػذه األخػػػػرية حػػػػا كاف دل يػػػػن  دسػػػػتورىا علػػػػى إعطػػػػاء االختصػػػػاص التنظيمػػػػي 

لس الدكلة الفرنسيني  آستقلة، اال اف سػلطة  منحهػا ركعيةا على مشػكدتأقرارات امللس الدستورم ٕك
سػػػلطة ٘نوحػػػة بالقػػػانوف، ٖػػػدكدة يف املػػػاؿ كآضػػػموف، فهػػػي ٕػػػرد سػػػلطة  لكوهنػػػاتنظيميػػػة سػػػن قواعػػػد 

، علػى النقػيض مػن ذلػ  آشػرع اِزائػر دل تطبيقية ٔذا كال ١كن أف تكوف منافسة لسلطة الوزير األكؿ
ك عػدد اجتهػاد دسػتورم، أم عداـ على احمل  الن ىامازالت مس لة مشركعية كجوديعوؼ هبا دستوريا 
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 بػػاف طبيعتهػػاللجنػػة آصػػرفية  يف  احػػداىا اعػػوؼ ايػػنالػػيت فصػػل فيهػػا ٕلػػس الدكلػػة قليػػل مػػن النزاعػػات 
 سلطة إدارية مستقلة.

ضػػػب  آختصػػػة باملػػػاؿ الف مسػػػ لة سػػػن القواعػػػد القانونيػػػة ٔػػػا ارتبػػػاط كثيػػػب باسػػػتقبللية سػػػلطة إ      
 بتػػػػوفرياال  ذلػػػ  بات الػػػػثبلث التقليديػػػة السػػػػيما التنفيذيػػػة، كال يتحقػػػػاالقتصػػػادم كآػػػارل عػػػػن السػػػلط

 عتمتػػتالعديػػد مػػن الضػػمانات سػػواء عضػػوية اك كظيفيػػة فآشػػرع اِزائػػرم كعلػػى غػػرار نظػػريه الفرنسػػي ال
القانونيػة،  التكيفيػاتٌيع سلطات الضب  االقتصادم بنظاـ قانوشل موحد من حيا اختبلؼ كتعدد 

دد كطبيعػػة تركيبتهػػا البشػػرية ألعضػػاء آشػػكلني مللسػػها، كمػػا نلمػػس أيضػػا أك مػػن حيػػا اخػػتبلؼ عػػ
م، كاف كانػػت تشػػوؾ اغلبهػػا يف اِهػػات الػػيت  تعػػدد أنظمػػة العهػػدة آطبقػػة علػػى األعضػػاء كطريقػػة عػػٔز

يف ذلػػ  جهػػػة أخػػػرل، األمػػػر  مدكف أف تنػػػازعهتتػػوذل تعييػػػنهم الػػػيت تعػػد حكػػػرا علػػػى السػػلطة التنفيذيػػػة 
فكػػرة اسػػتقبلليتها العضػػوية اهػػاه السػػلطة التنفيذيػػة. كمػػا أنػػو علػػى الػػرغم مػػن أف طبلقػػا االػػذم ال ٠ػػدـ 

تقػ  امػاـ الشخصية آعنوية كاالستقبللية آالية، إال أف  سلطاتآشرع قد أضفى صراحة على بعض 
ر بشػػكل يػػوثتبقػػى يف غالػػب األحػػواؿ منبثقػػة مػػن آيزانيػػة العامػػة للدكلػػة، ٘ػػا الػػيت مصػػادر يويلهػػا عػػائب 
. نفسها يف كضػعية تبعيػة اهػاه السػلطة التنفيذيػةلتجد درجة االستقبللية آالية ٔذه أيئات  يف أكب خر

فنجاح أم سلطة يف أداء كظيفتها التنظيمية مرىوف ندل توفر االستقبللية البلزمة اليت ٞػب اف تعمػل 
 كالوظيفية لتحقيب أىدافها آرجوة. داخل إطار حر كحيادم دكف تقييد بام نوع من التبعية العضوية أ

سن قواعد التنظيمية نقتضى نصوص قانونية، غري أف  طات الضب  االقتصادم تباشرف سلإ
طرؽ مباشراا لو ليست بنفس آستول حيا منح ٕلس النقد كالقرض ٘ارسة سن قواعد تتعلب 

ن قواعد تتعلب بالقيم آنقولة، ىذا بالصرؼ كأيضا ِنة تنظيم عمليات البورصة كمراقبتها اليت تتوذل س
ية ٟت  هبا هاه الغري نجرد نشرىا، اذا  القواعد يتم عرضها يف قالب نظاـ ينشر يف اِريدة الُر
فكبلٝا يسعياف اذل كضع قواعد استثمارية هبدؼ جلب رأُاؿ من قطاعي اْاص كالعاـ مع منح 

د الوطين كفب السياسية العامة للدكلة رغم قركض كتسهيبلت ائتمانية من أجل النهوض باالقتصا
ٖدكدية اختصاصهما التنظيمي، كما اف القانوف خوؿ لبعض سلطات استصدر قواعد تنظيمية تكوف 
يف شكل قرارات تنظيمية هبدؼ ضب  قواعد ومل طابع تقين ٖ  ىت  هبا دكف غريىا، كما ىو 
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نة ضب  الغاز كالكهرباء كىيئة ضب  الش ف لسطلة آستقلة لل يد كاالتصاالت االلكوكني ة، ِك
 السمعي البصرم. 

ىم الوظائ  اليت الضب  االقتصادم من أغلب سلطات لوظيفة االستشارية اليت تتوالىا أتعد ا
تستعني هبا اِهات اإلدارية كالتشريعية كيف ىذا اإلطار قد يلزمهما القانوف استشارام ٓعرفة أراءىم 

دىم  لنصوص تشريعية أك التنظيمية دكف إلزاـ باألخذ هبا، فالدكر االستشارم كاقواحاام اثناء أعدا
الذم ىو آعهود اليها كاف نتيجة لتخصصها كما يلكو من طاقات كتركيبة بشرية اشبو ما تكوف 
بالتقنوقراطية، كقرهبا الدائم للقطاع الذم تشرؼ عليو، فكثري ما تعوضها اثناء ت دية كظائفها 

انونية، كتسعى إلٞاد حلوؿ تناسبها، كما اف آشرع اقر ٔا اعداد كسائل شبو تنظيمية إشكاليات ق
ا كتلقى صدل كاحواـ تعليمات، توصيات،  عن طريب تقدصل تتضمن قواعد يتاز بنوع من آركنة ٔك

 من طرؼ آتعاملني االقتصاديني كاْواص.
االختصاصػات  من ىرج االقتصادم ال املاؿ ف القواعد التنظيمية اليت تضعها سلطات ضب إ       

ٔػػا ىػػذه االخػػرية أقػػرت آليػػة رقابيػػة غػػري م لوفػػة يف القواعػػد العامػػة  آنشػػئة القػػوانني نوجػػب آمنوحػػة ٔػػا
بطلػػب  القػراءة أخضػػعها إلجػراء كالقػرض النقػد ٕلػس عػػن الصػادرة حيػا الػـز قبػل اصػػدار األنظمػة يف

مرىونػػة نواقفػػة كزيػػر آاليػػة قبػػل  كمراقبتهػػا البورصػػة عمليػػات تنظػػيم ةبينمػػا مشػػركع ِنػػ مػػن كزيػػر آاليػػة،
ية بالرغم اسػتقبلليتهما   كػم التنفيذيػة للسلطة كالوصائية الرئاسية تبعيتهما عدـ نشرىا يف اِريدة الُر

تصوره فػاإلدارة العامػة دل تنسػحب بشػكل كلػي،  ١كن أمر ال التنفيذية السلطة عدـ تدخل اّقيقة أف
لفات الدكلة آتدخلة ال تزاؿ قائمة  ا افحي يف الكثػري مػن التنفيذيػة تػدخل السػلطات  ع مبلمح ٗك

تسػػعى إذل وقيػػب آصػػلحة لكػػن  ىليهػػا عػػن دكرىػػا الضػػبطي كسػػلطة عامػػةرغػػم  ،آسػػائل االقتصػػادية
 .العامة كضماف النظاـ العاـ

وف لرقابة القاضي االدارم مثلهػا مثػل ضفاء الشرعية على تل  االنظمة اخضها القانكمن أجل إ      
 للرقابة عهااحيا اف إخض بقية السلطات، بوصفها سلطة إدارية تكييفان لنصوص القانونية آنشئة ٔا،

 ّمايػة حقػوؽ ىامػة ضمانة تعد فيو وقيقا ٓبادئ دستورية رغم استقبلليتها اذ جداؿ ال أمر القضائية
رغػػم ذلػػ   ،ة أم قػرار ١كػػن أف يكػػوف مشػوب بعػػدـ آشػركعية دعامػة ٓراجعػػ ك االقتصػػاديني الفػاعلني

 مػن 311 آػادة يف آػذكورة األشػخاص ضػمن آسػتقلة الضب  نق  اماـ حقيقة عدـ ادراج سلطات
مكتفيػػػا  االشػػػارة إليػػػو يف تعػػػديل القػػػػانوف  معنويػػػة، بشخصػػػية تتمتػػػع أغلبهػػػا كأف سػػػيما إ .ـ.إ، قػػػانوف
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ٕلػػػس النقػػػد  أنظمػػػةحصػػػر حػػػب الطعػػػن يف ، كمػػػا اف آشػػػرع  ومنػػػ 14آػػػادة  يف 16-43العضػػػوم 
 . االنظمةآتضررين من ىذه  اّقوؽمستبعدا اصحاب كالقرض يف شخ  كزير آالية فق ، 

آبنية  كالتوصيات أف نبدم بعض اإلقواحات ارت ينابعد معاِتنا ٔذا آوضوع من أىم جوانبو،        
 يلي:ٗتل  مراحل إٙاز ىذا البحا كنذكرىا فيما  يف ٓسنهاعلى بعض النقائ  اليت 

 تنظيمي:الفي مشركعية سلطات الضبط االقتصادم كاختصاصها  * 
ة الدسػػػتورية لسػػػلطات الضػػػب  االقتصػػػادم امػػػا بإدماجهػػػا يف الدسػػػتور، وضػػػعيال العمػػػل علػػػى تسػػػوية -
، لرفػػع اِػػدؿ القػػائم رنسػػيبتػػدخل امللػػس الدسػػتورم اِزائػػرم لئلقػػرار بدسػػتوريتها كمػػا فعػػل نظػػريه الفأك 

 تهادستورياليت اثريت 
بعػػػض القواعػػػد القانونيػػػة آنشػػػ ة لسػػػلطات الضػػػب  االقتصػػػادم كفػػػب كمػػػا   كمبلئمػػػةمسػػػايرة عػػػادة إ  -

 آنظومة القانونية اِزائرية. يتماشى ك 

لػبعض سػلطات الضػب  االقتصػادم كنػا يتماشػى كمهامهػا سػيما ٕلػػس مػنح تكييػ  قػانوشل صػريح  -
كالقرض بالتنصي  على "استقبلليتها" كايضا ِنة تنظػيم عمليػات البورصػة كمراقبتهػا بالتنصػي   النقد

 على اهنا سلطة "ادارية"  
 العموميػػػػػةتفعيػػػػػل سػػػػػلطات الضػػػػػب  االقتصػػػػػادية الػػػػػيت تػػػػػرل النػػػػػور سػػػػػيما سػػػػػلطة ضػػػػػب  الصػػػػػفقات  -

فويضػػػات آرافػػػب العػػػاـ كتفويضػػػات آرفػػػب العػػػاـ الػػػيت مػػػن مهامهػػػا اعػػػداد تنظػػػيم الصػػػفقات العموميػػػة كت
بعػػة تنفيػػذه ٘ػػا يعطػػى شػػفافية كضػػمانة كبػػرية يف االقتصػػاد الػػوطين، ىػػذا االخػػري أضػػحى أكثػػر مػػن اكمت

 ساحة السياسية كاالقتصاديةالضركرة يف ظل االحدث اِارية يف 
 في استقاللية سلطات الضبط االقتصادم المختصة بالتنظيم: *
تعيني أعضاء ىذه أيئات بني السلطة التنفيذية كالسلطة  قاعدة توزيع سلطةالعمل على تطبيب  -

بني السلطات الثبلث التوازف  هبدؼ خلب نوع منالتشريعية بغرفتيها كالقضائية بالنسبة للقضاة، 
مع امكانية اشراؾ التنظيمات آهنية كالقطاع اية األعضاء من التبعية ٔيئة كاحدة، كالعمل على ٍ

 اجة.حسب اّاْاص كالشخصيات 
يصػػبح أعضػػاء ٕلػػس اإلدارة ال يشػػكلوف األغلبيػػة تشػػكيلة ٕلػػس النقػػد كالقػػرض  يػػا  التعػػديل يف -

كضب  كتنظيم النشاط آصريف بواسطة آوكل مللس االدارة  هبدؼ الفصل بني التسيري االدارمآطلقة 
  ٕلس النقد كالقرض،
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كوديػد امكانيػة التجديػد مللػس النقػد كالقػرض ألعضاء آشػكلني النيابية عهدة الوديد العمل على  -
م.   من عدمو كوديد حاالت عٔز

  ضبط االقتصادم:التنظيم سلطات في آليات * 

مػن قػانوف آنافسػة آعػدؿ،  11نظمػة آنصػوص عليهػا يف آػادةاأليكني ٕلػس آنافسػة مػن اصػدار - 
افسة اّرة بني آتعػاملني االقتصػاديني كبعػا كوديد ٕاالت اليت ٠ت  هبا ٘ا يضمن ترسي  ثقافة آن

يػة بػدؿ اِريػدة  ركح آنافسة ليتحقب النهوض باالقتصاد الوطين. كالن  على اصدارىا يف اِريدة الُر
ية للمنافسة لرفع من قيمتها القانونية.  الُر

يػد ٕػاؿ صادم كودتعدم على املاؿ التنظيمي آخص  لسلطات الضب  االقتالن  على عدـ ال -
 حالة. اىاذ اجراء اإل

لػػػدل السػػػلطات االداريػػػة آسػػػتقلة كتكػػػريس  كااراء كاالقواحػػػاتتػػػدعيم سػػػلطة اصػػػدار التوصػػػيات  -
 اجراء نشرىا ع  ٗتل  الفضاءات

رير عػػن نشػػاطااا لػػرأم العػػاـ عػػ  ٗتلػػ  االعمػػل علػػى إلػػزاـ سػػلطات الضػػب  االقتصػػادم بنشػػر تقػػ -
 كسائل النشر.

 الخذ باالستشارة االجبارية السيما يف بعض املاالت ذات الطابع التقين.ن  على اال -
 :نظمة سلطات الضبط االقتصادمالرقابة على أفي * 
مػػن قػػانوف  311إدراج سػػلطات الضػػب  آسػػتقلة ضػػمن األشػػخاص آػػذكورة يف آػػادة العمػػل علػػى  -

  اِزائرية. اإلجراءات آدنية كاإلدارية
لتشػػمل اضػػافة اذل ٕلػػس النقػػد كالقػػرض تعليمػػات الػػيت يصػػدرىا النظمػػة ك األ الطعػػن يف توسػػيع حػػب -

  ها.آتضررين من آؤسسات آصرفية آتضررة بل كحا االشخاص الطبيعينيكزير آالية 
 ن  على الرقابة ال ٓانية الدكرية على نشاط سلطات الضب  االقتصادمال -
انية لسلطات الضب ال - االقتصادم سيما تل  آختصة بوضع القواعد  ن  على مس لة بٓر

                                                            التنظيمية. 

 *تم بحمد اهلل كعونو*                            
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 (32ملح  رقم )
 اعداد القواعد القانونية  يوضط مدل استقاللية العضوية سلطة الضبط المساىمة في (1) جدكؿ

سلطة الضبط المساىمة في 
 اعداد القواعد القانونية 

 نص المنش:
عدد 
 االعضاء

 قابلية العزؿ قابلية التجديد مدة التعيين بالسنوات سلطة التعيين
 حيادية اعضاء

تطبي  مبدأ التنافي على 
 األعضاء

 كاجب التحفا االمتناع عند تعارض المصالط

 المنافسةمجلس 

من أمر  61آادة 
  ملغى( 41-11

عضو  62
 (24 ـ 

رئيس اِمهورية 
 (24 ـ

 غري ٖدد قابلة للتجديد (11سنوات  ـ 1
احأا النظاـ الداخلي 

 (11 ـ
للعضو آشاركة  نال ١ك

 (11يف مداكلة  ـ 
 (11ملـز  ف  السر  

من أمر  21آادة 
11-11  

أعضاء  14
 (21 ـ 

رئيس اِمهورية 
 غري ٖدد (21قابلة للتجديد  ـ (21سنوات  ـ  1 (21 ـ

٘نوع ازدكاجية العضوية 
 (24آخر ـ

للعضو آشاركة  نال ١ك
 (24يف مداكلة  ـ 

 (24ملـز  ف  السر  ـ

 62-13قانوف 
  تعديل(

عضو  62
 (21 ـ 

 دل يعدؿ ؿدل يعد دل يعدؿ غري ٖدد (21قابلة للتجديد  ـ (21سنوات  ـ  1 دل يعدؿ

ؼ  11-61قانوف 
 دل يعدؿ دل يعدؿ دل يعدؿ دل يعدؿ دل يعدؿ دل يعدؿ دل يعدؿ دل يعدؿ  تعديل(

من  666آادة  كلجنة ضبط الكهرباء كالغاز
  16-12قانوف رقم 

أعضاء  11
 (661 ـ

رئيس اِمهورية 
 غري ٖدد غري ٖدد غري ٖدد (662 ـ

٘نوع ازدكاجية العضوية 
 (626ـ 

ملـز  ف  السر استثناءا اماـ  غري ٖدد
 (611العدالة  ـ

سلطة ضبط البريد 
 كالمواصالت

من  66آادة 
  11-63قانوف

أعضاء  12
 (21 ـ

رئيس اِمهورية 
قابلة للتجديد مرة كاحد   ( 21سنوات  ـ 11 (21 ـ

 غري ٖدد (21 ـ
٘نوع ازدكاجية العضوية 

 (21 ـ آخر
 يٟددىا النظاـ الداخل

 (21 ـ  
 ٟددىا النظاـ الداخلي 

 (21 ـ 

سلطة ضبط السمعي 
 كالبصرم.

من قانوف  12آادة 
61-11  

أعضاء  14
 (12 ـ

رئيس اِمهورية 
 (11غري قابلة للتجديد  ـ (11سنوات  ـ 11 (12 ـ

ال ١كن فصل عضو 
(، اال ما كرد 11 ـ

-13استثناءا يف آادتني 
14 

٘نوع ازدكاجية  -
 (. 63 ـالعضوية آخر

٘نوع امتبلؾ نشاط يف االعبلـ 
، يسينمائ ُعي، بصرم، 

صحفي، اشهار، مؤسسة نشر، 
اتصاالت( مباشرة اك غري مباشر 

 (11 ـ

 (11ملـز بواجب التحف   ـ
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 31الملح  رقم 

 

  ولةالمتعل  بالنظاـ العاـ لبورصة القيم المنق 31-11نموذج تبويب كتقسيم نظاـ رقم 

 
 

 CHAPITRE 1: LA SOCIETE DE GESTION DE LA BOURSE DES VALEURS شركة إدارة بورصة القيم الفصل األكؿ:

 CHAPITRE 2: ADMISSION DES VALEURS MOBILIERES AUX NEGOCIATIONS DE BOURSE قبوؿ القيم آنقولة يف التداكؿ يف لبورصة  الفصل الياني:
 

 Section 1 - Dispositions générales أحكاـ عامة القسم األكؿ:

  Section 2 - Conditions d’admission : شركط القبوؿالفصل الياني

 CHAPITRE 3: L’INTRODUCTION EN BOURSE DES VALEURS MOBILIERES : إدخاؿ القيم آنقولة يف البورصةالفصل اليالث

 Section 1 - Dispositions générales : أحكاـ عامةالقسم األكؿ

 Section 2 - La procédure ordinaire : اإلجراء العادمالقسم الياني

 Section 3 - La procédure d’offre publique à prix minimal : إجراء العرض العمومي للبيع بسعر أدسلالقسم اليالث

 Section 4 - La procédure d’offre publique de vente à prix fixe : إجراء العرض العمومي للبيع بسعر ثابتالقسم الرابع

 Section 5 - La radiation des valeurs : شطب القيمالقسم الخامس

  CHAPITRE 4: LES NEGOCIATIONS : التداكؿالفصل الرابع

 Section 1 - Dispositions générales : أحكاـ عامةالقسم األكؿ

 Section 2 - L’organisation des séances de cotation : تنظيم حص  التسعريةالقسم الياني

 Section 3 - Les ordres : األكامرالقسم اليالث

 Sous - section 1 - Le libellé des ordres : بيانات األكامرالفرع الجزائي األكؿ

 Sous - section 2 - La transmission des ordres : إرساؿ األكامرالفرع الجزئي الياني

 Sous - section 3 - L’annulation des négociations : إلغاء عمليات التداكؿع الجزئي اليالثالفر 

 Section 4 - Les transactions de blocs : معامبلت الكتلالفرع الجزئي الرابع

 Section 5 - Les événements sur valeurs mobilières : اّوادث خبصوص القيم آنقولةالقسم الخامس

 Sous - section 1 : Les coupons de dividende ou d’intérêt : قسائم الربح أك الفائدةالفرع الجزئي األكؿ

 Sous - section 2 : Les droits de souscription ou d’attribution : حقوؽ االكتتاب أك الصبلحياتالفرع الجزئي الياني

 Section 6 - Les garanties et couvertures : الضمانات كالتغطياتالقسم السادس

 Section 7 - Les opérations de contrepartie : العمليات ذات مقابلالقسم السابع

 CHAPITRE 5: COMPENSATION DES TRANSACTIONS : مقاصة آعامبلتالفصل الخامس

 Section 1 : Principes généraux : مبادئ عامةالقسم األكؿ

 Section 2 : Les règlements et livraisons entre les Intermédiaires en Opérations de ويات كالتسليمات بني الوسطاء يف عمليات البورصة: التسالقسم الياني

Bourse 
 Section 3 : Défauts de règlement et de livraison : حكم هنائيالفصل السادس
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 31ملح  رقم 
 وؿ تعليمات الصادرة عن لجنة تنظيم عمليات البورصة كمراقبتها كمجلس النقد كالقرضيتضمن إحصائية ح (23جدكؿ رقم )

سلطة الضبط 
 االقتصادم

الفترة صدكر 
 التعليمات

عدد 
 التعليمات

 

 مضموف التعليمات

 
 
 
 
 
 

مجلس النقد 
 كالقرض

C.M.C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1321-1321 
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 آتعلقة بالوثيقة آعادلة للوثيقة اِمركية. 0901مارس  95آؤرخة يف  01-90تعليمة رقم  -0
 آتضمنة وديد نسبة العبلكة آستحقة نوجب آساٝة يف صندكؽ ضماف الودائع آصرفية. 0901 سبتم  00 يف آؤرخة 01-90 رقم تعليمة-0
 نوؾ كآؤسسات آالية.ودد مستول االلتزامات اْارجية للب 0901 نوفم  06 يف آؤرخة 01-96 رقم تعليمة -6
 تتعلب بنسب آبلءة آطبقة على البنوؾ كآؤسسات آالية. 0901 ديسم  69 يف آؤرخة 01-91 رقم تعليمة -1
 تتعلب بنماذج البنوؾ كآؤسسات آالية بآخاطر الك ل. 0901 مارس 95 يف آؤرخة 01-6 رقم تعليمة -6
 آتضمنة السوؽ النقدية. 0006افريل  00آررخة يف  06-02تعدؿ كتتمم التعليمة رقم  0906 جويلية 95 يف آؤرخة 06-90 رقم تعليمة -5
 ودد مستول االلتزامات اْارجية للبنوؾ كآؤسسات آالية. 0906 جويلية 00 يف آؤرخة 06-90 رقم تعليمة -7
 نسبة العبلكة آستحقة نوجب آساٝة يف صندكؽ ضماف الودائع آصرفية.آتضمنة وديد  0905 فيفرم 00 يف آؤرخة 05-90 رقم تعليمة -2
 ودد كيفية تطبيب عمليات اْصم كاعادة اْصم للسندات العمومية كاْاصة لفائدة البنوؾ كآؤسسات آالية كالتسبيقات كالقركض للبنوؾ 0905 مارس 01 يف آؤرخة 05-90 رقم تعليمة -0

 آتعلقة بنظاـ االحتياطات االجبارية. 0991مام  06آؤرخة يف  0991-90آعدلة كآتممة للتعليمة رقم  0905 افريل 06 يف آؤرخة 05-96 رقم تعليمة -09
 تتعلب بتصدير كاسترياد االكراؽ النقدية اِزائرية 0905 سبتم  0 يف آؤرخة 05-91 رقم تعليمة -00
 ودد سعر إعادة اْصم. 0905 بتم س 0 يف آؤرخة 05-96 رقم تعليمة -00
 آتعلقة بعمليات السوؽ آفتوحة اْاصة باعادة يويل البنوؾ. 0905سبتم   0 يف آؤرخة 05-95 رقم تعليمة -06
 ٓتعلقة بتسهيلة القرض أامشي. 0905 سبتم  0 يف آؤرخة 05-97 رقم تعليمة -01
 آتعلقة بكيفيات وديد معدالت الفائدة الزائدة 0905 سبتم  0 يف آؤرخة 05-92 رقم تعليمة -06
 تتعلب نعدالت الفائدة آطبقة على تسهيلة الودائع آلغة للفائدة. 0990فيفرم  06آؤرخة يف  90-90تعدؿ التعليمة رقم  05-90 رقم تعليمة -05
 العبلكة آستحقة نوجب آساٝة يف صندكؽ ضماف الودائع آصرفية.آتضمنة وديد نسبة  0905نوفم   07آؤرخة يف  05-09التعليمة رقم  -07
 آتعلقة بنظاـ االحتياطات االجبارية. 0991-90تعدؿ كتتمم التعليمة رقم  0907مارس  0آؤرخة يف  07-90تعليمة رقم  -02
ة لكيفية تطبيب عمليات اْصم كاعادة اْصم للسندات العمومية كاْاصة للفائدة البنوؾ كآؤسسات احملدد 0905-90آتممة للتعليمة رقم  0907مارس  0آؤرخة يف  07-90تعليمة رقم  -00

 آالية كالتسبيقات كالقركض للبنوؾ.
 ودد سعر اعادة اْصم 0907مارس  0آؤرخة يف  07-96تعليمة رقم  -09
 آتعلقة بنظاـ االحتياطيات االجبارية 0991مام  06آؤرخة يف  0991-90تعليمة رقم آعدلة كآتممة لل 0907جويلية  60آؤرخة يف  07-91تعليمة رقم -00
 احملددة للشركط اْاصة آتعلقة بتوطني عمليات استرياد السلع آوجهة للبيع على حأا. 0907اكتوبر  00آؤرخة يف  07-96تعليمة رقم  -00
 تتضمن تنظيم كتسيري سوؽ الصرؼ مابني آصارؼ 0907نوفم   05آؤرخة يف  07-95تعليمة رقم  -06
 آتعلقة بنظاـ االحتياطات االجبارية 0991مام  06آؤرخة يف  0991-90آعدلة كآتممة للتعليمة رقم  0902جانفي  09آؤرخة يف  02-0التعليمة رقم  -01
 لعبلكة آستحقة نوجب آساٝة يف صندكؽ ضماف الودائع آصرفيةآتضمنة وديد نسبة ا 0902افريل  69آؤرخة يف  02-0التعليمة رقم  -06
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 آتعلقة بنظاـ االحتياطيات االجبارية  0991مام  06آؤرخة يف  0991-90آعدلة كآتممة للتعليمة رقم  0902مام  60آؤرخة يف  02-6التعليمة رقم  -05
 تضمنة وديد نسبة العبلكة آستحة نوجب آساٝة يف صندكؽ ضماف الودائع آصرفيةآ 0902نوفم   96آؤرخة يف  02-1التعليمة رقم  -07
 آتعلقة بنظاـ االحتياطيات االجبارية.   0991مام  06آؤرخة يف  0991-90آعدلة كآتممة للتعليمة رقم  0900فيفرم  01آؤرخة يف  00-0التعليمة رقم  -02

 
 
 
 
 
 
 
 
 

لجنة تنظيم 
 كتقييمها البورصة

COSOB 
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1– Instruction COSOB n°97-01 du 30 novembre 1997 fixant les modalités d’agrément des IOB 

2– Instruction COSOB n°97-02 du 30 novembre 1997 relative aux OPCVM. 

3  – Instruction COSOB n°97-03 du 30 novembre 1997 portant application du règlement COSOB n°96-02 relatif à l’information 

à publier par les sociétés et organismes faisant appel public à l’épargne. 

4–Instruction COSOB n°98-01 du 30 avril 1998 relative à l’admission de valeurs mobilières aux négociations en bourse. 

5– Instruction COSOB n°99-01 du 03 mars 1999 relative au formulaire d'ouverture de compte. 

6– Instruction COSOB n°99-02 du 30 mars 1999 relative aux registres que doivent tenir les IOB. 

 –2 Instruction COSOB n°99-03 du 30 mars 1999 relative à la délivrance de la carte professionnelle. 

8– Instruction COSOB n°99-04 du 30 mars 1999 aux coupons des titres de créances. 

–4 Instruction COSOB n°99-05 du 30 mars 1999 relative à la tenue de compte de la comptabilité des titres par les IOB. 

–61 Instruction COSOB n°00-01 du 11 juin 2000 fixant les règles prudentielles de gestion des IOB. 

 –66 Instruction COSOB n°03-01 du 21 décembre 2003 fixant les modalités d’habilitation des teneurs de comptes-conservateurs de titres. 

 –62 Instruction COSOB n°03-02 du 21 décembre 2003 portant cahier des charges du teneur de compte-conservateur de titres. 

 –61 Instruction COSOB n°03-03 du 21 décembre 2003 relative au modèle de convention d’ouverture de compte conclue entre 

les teneurs de comptes-conservateurs habilités et leurs clients. 

 –61 Instruction COSOB n°03-04 du 21 décembre 2003 relative au modèle de mandat d’administration de titres nominatifs 

15– Instruction COSOB n°03-05 du 21 décembre 2003 définissant le modèle type des déclarations de franchissement de seuils 

de participation et d’intention. 

16– Instruction COSOB n°09-01 du 12 juillet 2009 fixant les conditions de négociation hors bourse des obligations cotées en 

bourse. 

17–Instruction COSOB n°10-01 du 15 juin 2010 relative aux documents et renseignements que la SGBV doit transmettre à la COSOB. 

18–Instruction COSOB n°10-02 du 15 juin 2010 relative aux documents à transmettre à la COSOB par le dépositaire central des titres. 

–64 -Instruction COSOB n°13-01 du 09 juin 2013 relative aux conditions et procédures d’inscription des promoteurs en bourse. 

20–Instruction COSOB n°13-02 du 09 juin 2013 relative au modèle de convention conclue entre les sociétés candidates à 

l’admission sur le compartiment PME et les promoteurs en bourse. 

21- Instruction COSOB n°14-01 du 17 juin 2014 relative aux modalités d’exercice du contrôle par la COSOB sur les sociétés de 

capital investissement. 

 

 –22 Instruction COSOB n°16-01  du 24 février 2016 relative aux conditions de qualification que doivent remplir le dirigeant 

assumant la direction générale de l’Intermédiaire en Opérations de Bourse – société commerciale et le responsable de la 

structure « Intermédiaire en Opérations de Bourse » au sein des banques et des établissements financiers. 

–21 Instruction COSOB n°16-02  du 24 février 2016 relative aux conditions d’honorabilité que doit remplir le dirigeant de 

l’Intermédiaire en Opérations de Bourse – société commerciale. 

–21 Instruction COSOB n°16-03 du 18 avril 2016 fixant les éléments constituant le dossier joint à la demande d’agrément en 

qualité d’Intermédiaire en Opérations de Bourse. 

–21 Instruction COSOB n°16-04 du 18 décembre 2016 portant sur les fonctions et les conditions de qualification et 

d’inscription du responsable de la conformité. 

https://www.cosob.org/wp-content/uploads/2014/11/Instruction-COSOB-n-99-04.pdf
https://www.cosob.org/wp-content/uploads/2014/11/Instruction-COSOB-n09-01.pdf
https://www.cosob.org/wp-content/uploads/2014/11/Instruction-COSOB-n10-01.pdf
https://www.cosob.org/wp-content/uploads/2014/11/Instruction-COSOB-n10-02.pdf
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I. :باللغة العربية 

 المصادر القانونية: -أكال

 :الدساتير -أ

 دسػػػػػتور اصػػػػػدار يتضػػػػػمن ،6421 نػػػػػوفم  22 لػػػػػػ آوافػػػػػب 6141 القعػػػػػدة ذم 11 يف مػػػػػؤرخ 42-21 أمػػػػػر .6
 6421 نوفم  21 يف الصادر ،41 ع ج،.ر.ج ،6421 سنة... الشعبية الد١قراطية اِزائرية اِمهورية

 نػػػ  بنشػػػر يتعلػػػب ،6434 ف ايػػػر 23 لػػػػ آوافػػػب 6114 رجػػػب 22 يف مػػػؤرخ 63-34 رقػػػم رئاسػػػي مرسػػػـو .2
 6434 مارس 16 يف الصادر ،14 ع ج، ر.ج ،6434 سنة... الدستور تعديل

 نػػ  بإصػػدار يتعلػػب ،6441 ديسػػم  2 آوافػػب 6162 رجػػب 21 يف مػػؤرخ 113-41 رقػػم رئاسػػي مرسػػـو .1
 6441 ديسم  3 يف الصادر ،21 ع ج،.ر.ج ،6441 سنة... عليو آصادؽ الدستور، تعديل

 تعػػػػديل يتضػػػػمن ،2161مػػػػارس 11 لػػػػػ آوافػػػػب ىػػػػػ6112 األكذل ٌػػػػادل 21 يف مػػػػؤرخ 16-61 رقػػػػم قػػػػانوف .1
 .2161مارس12يف الصادر ،61 عدد ج ر ج دستورم،

 .2161دستور ٌهورية التونسية  .1

 :النصوص التشريعية -ب

 .12ع ج، ر ج القانونية، النصوص ٜاذج بتطبيب آتعلب 6412 سبتم  63 يف آؤرخ 116-12 رقم أمر .2
 ،12 ع ج،.ر ج آدنيّػػػػػة، اإلجػػػػػراءات قػػػػػانوف آتضػػػػػمن ،6411جػػػػػواف13 يف آػػػػػؤرخ ،611-11 رقػػػػػم أمػػػػػر .1

 .6411 جواف66يف الصادر
 11 يف الصػػػػادر ،11 ع رج،. ج مؤسسػػػػات، تنظػػػػيم آتضػػػػمن ،6426 جػػػػواف 11 يف آػػػػؤرخ 12-26أمػػػػر .1

 .6426 جويلية
 ،آػػػػدشل القػػػػانوف آتضػػػػمن ،6421 سػػػػبتم  21 آوافػػػػب 6141 رمضػػػػاف 21 يف آػػػػؤرخ 13-21 رقػػػػم أمػػػػر .1

 .6421سبتم 11 يف الصادرة ،23 ع ج.ر.ج، كآتمم، آعدؿ
 العمػػػومي كالتوزيػػػع كنقلهػػػا الكهربائيػػػة الطاقػػػة بإنتػػػاج كآتعلػػػب 6431 أكت 11 يف آػػػؤرخ 12-31 رقػػػم قػػػانوف .1

 .6431 أكت 2 يف الصادر ،11 ع ج، ر. ج الغاز،
 يف الصػادر ،11 ع ج، ر.ج كالقػرض، البنػوؾ بنظػاـ آتعلػب 6431 أكت 64 يف آػؤرخ 62-31 رقػم قانوف .1

 .6431 أكت 21
 ع ج، ر ج بػػػاإلعبلـ، يتعلػػػب ،6441 أفريػػػل 1 لػػػػ آوافػػػب 6161 رمضػػػاف 3 في رخمؤ 12-41 رقػػػم انوفقػػػ .1

 (،  ملغى6441ابريل1 يف الصادر ،61
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 كيػػػتمم يعػػػدؿ ،6441 ابريػػػل 21 لػػػػ آوافػػػب6161 القعػػػدة ذم 11 يف آػػػؤرخ 13-41 رقػػػم تشػػػريعي مرسػػػـو .1
 يف الصػػادر ،22 ع ج،.ر.ج التجػػارم، لقػػانوفا آتضػػمن 6421 سػػبتم  21 يف آػػؤرخ 14-21 رقػػم االمػػر
 6441 ابريل 22

 قػػانوف يتضػػمن ،6441 مػػايو 21 لػػػ آوافػػب 6161 اّجػػة ذك 61 يف مػػؤرخ 13-41 رقػػم تشػػريعي مرسػػـو .1
  .6441 مايو 23 يف الصادر ،11 ع ج،.ر. ج ،6441 لسنة التكميلي آالية

 4 ع ج.ر.ج، بآنافسػة، آتعلػب 6441 ينػاير 21 لػػ آوافػب6161 شػعباف 21 يف آؤرخ 11-41 رقم أمر .23
 (ملغی.  6441 ف اير 22 يف الصادر ،

 آؤسسػػػات خبوصصػػػة آتعلػػب 6441 غشػػػت 21 لػػػػ آوافػػب 6161 االكؿ ربيػػػع 24 يف آػػػؤرخ 22-41 أمػػر .22
 .6441سبتم  11 يف الصادر ،13 ع ج،.ر.ج االقتصادية، العمومية

 آنقولػػػػػػػة، للقػػػػػػػيم اِمػػػػػػػاعي التوظيػػػػػػػ  هبيئػػػػػػػات يتعلػػػػػػػب ،6441جػػػػػػػانفي61 يف آػػػػػػػؤرخ ،13-41 رقػػػػػػػم أمػػػػػػػر .21
 .6441جانفي61 يف الصادرة ،11 ع ج،.ر ج ،(ت.ـ.ص ك( ـ.ـ.ر.إ.ش  ،(ـ.ؽ.ج.ت.ق 

 ع ج،.ر.ج الدكلػػػػة، ٕلػػػس باختصاصػػػات آتعلػػػػب ؛6443مػػػايو11 يف آػػػؤرخ 16-43 رقػػػػم عضػػػوم قػػػانوف .21
 .6443جواف16 يف الصادر ،12

 العامػػػة القواعػػػد ٟػػػدد 2111 أكت 1 لػػػػ آوافػػػب 6126 االكذل ٌػػػادل 1 يف آػػػؤرخ 11-2111 رقػػػم قػػػانوف .21
 .2111 أكت 1 يف الصادر ،13 ع رج،.ج كالبلسلكية، السلكية كآواصبلت بال يد آتعلقة

 يف الصػػادر ،11 ع ج،.ر.ج آنػػاجم، قػػانوف آتضػػّمن ،2116 جويليػػة 11 يف آػػؤرخ ،61-16 رقػػم قػػانوف .21
  ،2116يوليو11

 كتوزيػػع بالكهربػػاء آتعلػػب 2112ف ايػػر11 لػػػ آوافػػب 6122 عػػاـ القعػػدة ذم 22 يف آػػؤرخ 16-12 قػػانوف .21
 .2112 ف اير 11 يف الصادرة ،13 ع ج،.ر. ج القنوات، بواسطة الغاز

 آرسػـو كيػتمم يعػدؿ 2111 سػنة ف ايػر 62 لػػ آوافػب 6121 عػاـ اّجػة ذم 61 يف مؤرخ 11-11 قانوف .21
 .2111 ف اير 64 يف الصادر ،66 ع ج،. ر. ج آنقولة، القيم ببورصة ٓتعلبكا 61-41 التشريعي

 معػػػػدؿ بآنافسػػػػة يتعلػػػػب 2111 يوليػػػػو 64 آوافػػػػب 6121 األكذل ٌػػػػادل 64 يف مػػػػؤرخ 11-11 رقػػػػم أمػػػػر .21
  .2111يوليو21 يف الصادر ،11ع ج، ر ج كمتمم،

. ج كالقػرض، بالنقػد يتعلػب ،2111 تغشػ 21 لػػ آوافػب 6121 الثانيػة ٌػادل 22 يف مؤرخ 66-11 أمر .21
 .2111 غشت 22 يف الصادر ،12ع رج،

-41 رقػػم األمػػر يعػػدؿ كيػتمم ،2111 ف ايػػر 21 لػػ آوافػػب 6122 ٖػػـر 26 يف آػؤرخ 11-11 رقػػم قػانوف .13
 الصػادر ،61 ع ،.رج.ج ،.بالت مينات كآتعلب 6441 يناير 21 لػ آوافب 6161 شعباف 21 يف آؤرخ 12
 .2111 رسما 62 يف
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 التنػػػػػػايف  ػػػػػػاالت آتعلػػػػػػب ،2112 مػػػػػػارس 16 لػػػػػػػ آوافػػػػػػب 6163 صػػػػػػفر 66 يف مػػػػػػؤرخ 16-12 رقػػػػػػم أمػػػػػػر .12
 .2112مارس12 يف الصادر ،61ع ج،. ر. ج كالوظائ ، آناصب ببعض اْاصة كااللتزامات

 ،26ع ج، ر ج كاإلداريػػػة، آدنيػػػة اإلجػػػراءات بقػػػانوف آتعلػػػب ،2113 ف ايػػػر21 يف آػػػؤرخ 14-13 قػػػانوف .11
 .2113ابريل21يف الصادر

 آتعلقػػػػة العامػػػػة القواعػػػػد ٟػػػػدد ،2113 مػػػػايو 61 لػػػػػ آوافػػػػب 6114 شػػػػعباف 21 يف آػػػػؤرخ 11-63 قػػػػانوف .11
 2163 مايو 61 يف الصادر ،22 ع ج،.ر.ج االلكوكنية، كاالتصاالت بال يد

 كيػػتمم يعػػدؿ ،2113 سػػنة يونيػػو 21 آوافػػب 6124 عػػاـ الثانيػػة ٌػػادل 26 يف مػػؤرخ 62-13 رقػػم قػػانوف .11
 بآنافسػة، يتعلػب 2111 عػاـ يوليػو 64 آوافػب 6121 عػاـ األكذل ٌػادل 64 يف مؤرخ 11-11 رقم األمر
  .2113يوليو 2 يف الصادر ،11 ع ج، ر ج

 كقمػع آسػتهل   مايػة يتعلػب ،2114 ف ايػر 21 لػػ آوافػب 6111 صػفر 24 يف مػؤرخ 11-14 رقم قانوف .11
 .2114 مارس 3 يف الصادر ،61 ع ج،.ر. ج الغا،

 آطبقػػة القواعػػد بتحديػػد آتعلػػب 2161 أكت 61 لػػػ آوافػػب6116 رمضػػاف 1 يف آػػؤرخ 12-11 رقػػم قػػانوف .11
 .2161 أكت 63 يف الصادر ،11 ع ج، ر ج آعدلة، التجارية آمارسات على

 ج الطػوارئ، حالة رفع نآتضم 2166ف اير21لػ  آوافب6112 األكؿ ربيع 21 يف آؤرخ 16-66 رقم أمر .11
 .2166ف اير21 يف الصادر ،62 ع ج، ر

 ،16-43 رقػػم العضػػوم القػانوف كيػػتّمم يعػّدؿ ،2166 غشػػت 11 يف آػػؤرخ ،61-66 رقػم العضػػوم قػانوف .11
 يف الصػادر ،11ع ج،.ر.ج كعملػو، تنظيمػو الدكلػة، ٕلػس باختصاصات آتعّلب ،6443 مام 11 يف آؤرخ
 .2166غشت11

 ر ج بػاإلعبلـ، يتعلػب ،2162 ينػاير 62 لػػ آوافب ،6111 صفر 63 يف آؤرخ 11-62 رقم عضوم قانوف .11
  .2162 يناير 61 يف الصادر ،12 ع ج،

 بالسػػػػلطة آتعلػػػػب ،2164 سػػػػبتم  61 لػػػػػ آوافػػػػب 6116 ٖػػػػـر 61 يف مػػػػؤرخ 12-64 رقػػػػم عضػػػػوم قػػػػانوف .13
 .2164 تم سب 61 يف الصادر ،11 ع ج. رج، لبلنتخابات، آستقلة الوطنية

 النصوص التنظيمية: -ج

 للعبلقػات آػنظم 6433 سػنة يوليػو 1 آوافػب 6113 عاـ القعدة ذم 21 يف مؤرخ 616 -33 رقم مرسـو .2
 .6433 يوليو 11 يف الصادر ،22 ع ج،.ر. ج كآواطن، اإلدارة بني

 التػدخل بشػرط بيتعل ،6446 ف اير 61 لػ آوافب 6166 رجب 23 يف مؤرخ 12-46 رقم تنفيذم مرسـو .1
 .6446 مارس 21 يف الصادر ،62 ع ج. رج، اْارجية، التجارة ٕاؿ يف
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 جػواف 6 يف الصػادر ،21 ع ج،.ر.ج البورصػة، بلجنػة آتعلب 6446 مام 23 يف مؤرخ 626-46 مرسـو .1
  آلغى(.  6441

 آػػواد بيػػبتط يتضػػمن ،6441 يونيػػو 61 لػػػ آوافػػب6161 ٖػػـر 1 يف مػػؤرخ 621-41 رقػػم تنفيػػذم مرسػػـو .1
 القػػػػػيم ببورصػػػػػة كآتعلػػػػػب 6441 مػػػػػايو 21 يف آػػػػػؤرخ 61-41 رقػػػػػم تشػػػػػريعي آرسػػػػػـو مػػػػػن 24ك 22ك 26
 6441 يونيو 21 الصادر يف ،16 ع رج.،.ر. ج ،.آنقولة

 التشػػريعي آرسػـو مػػن 16 آػادة تطبيػػب يتضػمن ،6441 يونيػػو 61 يف مػؤرخ 621-41 رقػػم تنفيػذم مرسػـو .1
  .6441 جواف 21 يف الصادر ،11 ع ج،.ر.ج ،61-41 رقم

 ٟػػػػػدد 6441 اكتػػػػػوبر 2 لػػػػػػ آوافػػػػػب 6161 عػػػػػاـ االكذل ٌػػػػػادل يف مػػػػػؤرخ 111-41 رقػػػػػم تنفيػػػػػذم مرسػػػػػـو .1
 .آلغى(.  6441 اكتوبر 3 يف الصادر ،13.ع ر،. ج الفاتورة، ورير كيفيات

 وويػل يػارس لػيتا الشركات ت ىيل بشركط يتعلب 6441 أكتوبر 21 يف مؤرخ 116-41 رقم تنفيذم مرسـو .1
 .6441 أكتوبر 24 يف الصادر ،11 ع ر، ج الفواتري،

 التجػػػػارم القػػػػانوف أحكػػػػاـ تطبيػػػػب يتضػػػػمن ،6441 ديسػػػػم  21 يف مػػػػؤرخ 113-41 رقػػػػم تنفيػػػػذم مرسػػػػـو .1
 .6441 ديسم  21 الصادر ،31 ع ج،.ر.ج كالتجمعات، آساٝة شركات آتعلقة

 تطبيػػػب يتضػػػمن ،6441 مػػػارس 66 لػػػػ آوافػػػب 6161 شػػػواؿ 22 يف مػػػؤرخ 612-41 رقػػػم تنفيػػػذم مرسػػػـو .1
 آنقولػػػة، القػػػيم ببورصػػة كآتعلػػػب ،6441 مػػػايو 21 يف آػػؤرخ 61-41 رقػػػم التشػػػريعي آرسػػـو مػػػن 12 آػػادة
 .6441 مايو 21 يف الصادر ،63 ع ج،.ر.ج

 تشػريعيال آرسػـو مػن 12 آػادة تطبيػب يتضػمن ،6441 مػارس 66 يف مػؤرخ 612-41 رقم تنفيذم مرسـو .23
 .6441 ديسم  21 يف الصادر ،63 ع ج،.ر.ج ،61-41 رقم

 رقػم األمػر من 12ك 3 آادتني بتطبيب آتعلب 6441 ديسم  23 يف مؤرخ 121-41 رقم التنفيذم مرسـو .22
 ،31ع ج،.ر.ج آنقولػػػػة، للقػػػػيم اِمػػػػاعي التوظيػػػػ  هبيئػػػػات آتعلػػػػب 6441 ينػػػػاير 61 يف آػػػػؤرخ 41-13

  .6441 ديسم  64 يف الصادر
 البورصػة عمليػات تنظػيم ِنػة وصػلها الػيت باالتػاكل يتعلػب 6443 مػايو 21 يف آؤرخ 621-43 رقم مرسـو .21

 .6443 مايو 21 يف الصادرة ،11 ع ج،.ر.ج كمراقبتها،
 آتعلػػػػب ،6444 أكتػػػػوبر 22 لػػػػػ آوافػػػػب 6121 عػػػػاـ رجػػػػب 62 يف مػػػػؤرخ 211-44 رقػػػػم رئاسػػػػي مرسػػػػـو .21

 24الصػػػػػػػػػػادر يف ،21 ع ج،.ر.ج كآػػػػػػػػػػتمم، آعػػػػػػػػػػدؿ للدكلػػػػػػػػػػة كالعسػػػػػػػػػػكرية دنيػػػػػػػػػػةآ الوظػػػػػػػػػػائ  يف بػػػػػػػػػػالتعيني
 .6444اكتوبر

 اِمهوريػػػػة رئاسػػػػة مصػػػاحل صػػػػبلحيات ٟػػػدد الػػػػذم 2116 يوليػػػو2 يف مػػػػؤرخ 642-16 رقػػػم رئاسػػػػي مرسػػػـو .21
 .2116يوليو21 يف الصادرة ،11 ع ج، ج ر ج كتنظيمها،
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 للبحػػا آػػؤىلني االعػػواف تعيػػني لكيفيػػات دداحملػػ ،2112 ابريػػل 61 يف مػػؤرخ 612-12 رقػػم تنفيػػذم مرسػػـو .21
 يف الصػػادر ،23 ع ج، ر ج كمعاينتهػػا، كالبلسػػلكية السػػلكية كآواصػػبلت بال يػػد آتعلػػب التشػػريع ٗالفػػات عػن
 ،2112 ابريل 26

 ر ج اْارجيػػة، الشػػؤكف كزارة لصػػبلحيات احملػػدد 2112-66-21 يف مػػؤرخ 111-12 رقػػم رئاسػػي مرسػػـو .21
 .2112ديسم 16 يف الصادر 24 ع ج،

 للممتلكػات الوطنيػة للوكالػة الػداخلي النظاـ يتضمن 2111 أفريل 16 يف مؤرخ 41-11 رقم تنفيذم مرسـو .21
  .2111 ابريل11 يف الصادرة ،21 ع ج، ر.ج آنجمية

 يتعلػػػب 2111 جػػػواف 22 آوافػػػب 6121 عػػػاـ األكؿ ٌػػػادل 61 يف مػػػؤرخ 264-11 رقػػػم تنفيػػػذم مرسػػػـو .21
 .2111 يونيو 22 يف الصادر ،11 ع ج، ر ج التجميع، لعمليات بالوخي 

 التحويػػػل كسػػػند الفػػػاتورة وريػػػر شػػػركط ٟػػػدد 2111 ديسػػػم  61 يف مػػػؤرخ 113-11 رقػػػم تنفيػػػذم مرسػػػـو .21
 .2111 ديسم  66 الصادر يف ،31 عدد ر. ج،. ج ذل ، ككيفيات اإلٌالية كالفاتورة التسليم ككصل

 لتشػػكيلة احملػػدد ،2111نػػوفم  21 لػػػ آوافػػب 6122 القعػػدة ذم 11 يف مػػؤرخ 111-11 تنفيػػذم مرسػػـو .13
 .2111نوفم 24 يف الصادر ،21 ع ج، ر.ج كسريه، كالغاز الكهرباء ضب  للجنة االستشارم امللس

 ككػػذا االسػػتهبلؾ عنػػد األقصػػى السػػعر ٟػػدد ،2166 سػػنة مػػارس 1 يف مػػؤرخ 613-66 رقػػم تنفيػػذم مرسػػـو .12
 العػادم آكػرر الغػذائي الزيت ٓاديت كالتجزئة باِملة التوزيع كعند كاالسترياد اإلنتاج عند القصول الربح ىواما
 2166 مارس 14 يف الصادر ،61 ع ج، ر.ج األبيض، كالسكر

 11-16 رقػػػم التنفيػػػذم آرسػػػـو كيػػػتمم يعػػػدؿ ،2161ف ايػػػر  61 يف مػػػؤرخ 11-61 رقػػػم تنفيػػػذم مرسػػػـو .11
 كيف اإلنتػػاج عنػػد األكيػػاس يف كآوضػػب آبسػػو اّليػػب عارأسػػ وديػػد كآتضػػمن ،2116 ف ايػػر 62 يف آػػؤرخ
 .2161ف اير  62 يف الصادر ،14 ع ج،.ر.ج التوزيع، مراحل ٗتل 

 :قرارات كزارية -د

 ،11 ع رج،.ج آصػػرفية، الشػػركط احملػػدد 6431 سػػبتم  22 لػػػ آوافػػب 6112 ٖػػـر 2163 يف آػػؤرخ قػػرار .2
 .6431اكتوبر16 يف الصادرة

 بالعملػػػة اّسػػػابات تسػػػيري شػػػركط وديػػػد يتضػػػمن 6432 مػػػارس 1 لػػػػ آوافػػػب 6112 رجػػػب 1 يف خمػػػؤر  قػػػرر .1
 .6432مام21 يف الصادر ،26 ع ج، ر.ج آقيمني، للمواطنني الصعبة

 الػوطين للػديواف الػداخلي التنظػيم علػى آوافقػة آتضػمن ،2166 سػبتم  62 يف آػؤرخ الفبلحػة، كزير عن قرار .1
 .2162 سبتم  14 يف الصادر ،14 ع ج، ر.ج شتقاتو،كم للحليب آهين
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 النظاـ: -ىػ 
 النشػػػاطات لتمويػػػل اْػػػارج إذل األمػػػواؿ وويػػػل شػػػركط ٟػػػدد 6441 سػػػبتم  3 يف مػػػؤرخ 11-41 رقػػػم نظػػػاـ .2

 .6441 أكتوبر 21 يف الصادر ،11 ع ج، ر.ج كمداخيلها، اْارج إذل وويلها كإعادة االقتصادية

 استشػػفاء نناسػػبة الصػػعبة بالعملػػة مػػنح تقػػدصل شػػركط ٟػػدد ،6446 مػػام 61 يف خمػػؤر  11 -46 رقػػم نظػػاـ .1
 .6442 مارس 24 يف الصادر ،21 ع ج،.ر.ج اْارج، يف كفاام أك/  ك آواطنني

 ج آاليػة، كآؤسسػات آصػارؼ تسيري يف اّذر قواعد ٟدد ،6446اكت61 يف آؤرخ ،14-46 رقم النظاـ .1
 ج ،6442افريػل 21 يف آػؤرخ ،41/11 رقػم النظاـ نوجب كمتمم معدؿ ،6442 يف الصادرة ،21ع رج،
 .6441 جويلية21 يف الصادرة ،14ع رج،

 الصػػادر ،21 ع ج،.ر.ج كشػػركطو، الصػػرؼ بقواعػػد يتعلػػب ،6446 أكت 61 يف مػػؤرخ 12-46 رقػػم نظػػاـ .1
 .6442 مارس 24 يف

 البنػػػوؾ مؤسسػػػي يف تتػػػوفر أف ٞػػػب يتالػػػ بالشػػػركط يتعلػػػب ،6442 مػػػارس 22 يف آػػػؤرخ 11-42 رقػػػم نظػػػاـ .1
ثليها، كمسرييها آالية كآؤسسات  .6441 ف اير 2 يف الصادر ،13 ع ج،.ر ج ٘ك

 بالقطػػػاع خاصػػػة مقػػػاييس ككضػػػع تسػػػيري مبػػػادئ يتضػػػمن ،6442جػػػواف12 يف آػػػؤرخ ،62-41 رقػػػم النظػػػاـ .1
 .6441نوفم 11 يف الصادرة ،22 رج،ع ج آارل،

 آاليػػػػة، كآؤسسػػػػات للبنػػػػوؾ التابعػػػػة بالنشػػػػاطات آتعلػػػػب ،6441نػػػػوفم 64 يف رخآػػػػؤ  ،11-41 رقػػػػم النظػػػاـ .1
 .6441ديسم 22 يف الصادرة ،36ع ج،.ر.ج

 الصػادر ،66 ع ج،.ر.ج الصػرؼ، نراقبػة يتعلػب 6441 ديسػم  21 يف مػؤرخ يف مػؤرخ 12-41 رقم نظاـ .1
 .6441 فيفرم 66 يف

 26 يف الصػػادر ،11 ع ج،.ر.ج الصػػرؼ، بسػوؽ بيتعلػػ 6441 ديسػػم  21 يف مػؤرخ 13-41 رقػػم نظػاـ .1
 .6441 جانفي

 طػػرؼ مػػن نشػػره الواجػػب بػػاإلعبلـ يتعلػػب ،6441جػػواف22 يف آػػؤرخ 12-41 رقػػم ـ. ب. ع. ت.ؿ نظػػاـ .23
 يف الصػػػػادرة ،11 عػػػػدد ر ج منقولػػػػة، قيمػػػػا إصػػػػدارىا عنػػػػد االدخػػػػار إذل عبلنيػػػػة تلجػػػػ  الػػػػيت كأيئػػػػات الشػػػػركات

 ،22 عػػػػػدد ر ج ،2111جويليػػػػػة13 يف آػػػػػؤرخ ،16-11 رقػػػػػم نظػػػػػاـبال كمػػػػػتمم معػػػػػدؿ ،6442جػػػػػواف16
 .2111مارس22 يف الصادرة

 البورصػػػػة عمليػػػػات يف الوسػػػػطاء اعتمػػػػاد بشػػػػركط يتعلػػػػب ،6441جويليػػػػة11 يف آػػػػؤرخ ،11-41 رقػػػػم النظػػػػاـ .22
 .6442جواف16 يف الصادرة ،11 ع ج، ر ج كمراقبتهم ككاجباام

 ع ج،.ر.ج آاليػػة، بػػاألكراؽ اْاصػػة العمليػػات قيػػد ضػػمنيت 6442 جػػانفي 3 يف مػػؤرخ 16-42 رقػػم نظػػاـ .21
 .6442 أكتوبر 61 يف الصادر ،13
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 آاليػػػػػة، كآؤسسػػػػػة البنػػػػػوؾ شػػػػػبكة إقامػػػػػة بشػػػػػركط يتعلػػػػػب ،6442افريػػػػػل11 يف آػػػػػؤرخ ،12-42 رقػػػػػم النظػػػػػاـ .21
 يف آػػػػػػػػػػؤرخ ،12/11 رقػػػػػػػػػػم بالنظػػػػػػػػػػاـ كآػػػػػػػػػػتمم آعػػػػػػػػػػدؿ ،6442نػػػػػػػػػػوفم 61 يف الصػػػػػػػػػػادرة ،21 ج.ر.ج، ع

 .2111افريل14 يف الصادرة 21 عدد ر، ج ،2112سم دي16
 شػػركة مػػاؿ رأس يف البػػورة عمليػػات كسػػطاء نسػػاٝة يتعلػػب ،6442نػػوفم 63 يف آػػؤرخ ،16-42 رقػػم النظػػاـ .21

 .6442ديسم 24 يف الصادرة ،32ع ج، ر ج آنقولة، القيم بورصة إدارة
 يف اِمػػػػاعي التوظيػػػػ  هبيئػػػػات يتعلػػػػب ،6442نػػػػوفم  21 يف آػػػػؤرخ 11-42 ـ رقػػػػم. ب. ع. ت.ؿ نظػػػػاـ .21

 .6442 ديسم  24 يف صادر ،32ع ج،.ر ج آنقولة، القيم
 عمليػػات يف الوسػػطاء بػػني اّسػػابات فػػتح إتفاقيػػة يتضػػمن ،6442نػػوفم 21 يف آػػؤرخ ،11-42 رقػػم النظػػاـ .21

 .6442ديسم 24 يف الصادرة ،32ع ج، ر ج كزبائنهم، البورصة

 يف آػػػػػػػؤرخ آعػػػػػػػدؿ، آنقولػػػػػػػة القػػػػػػػيم لبورصػػػػػػػة العػػػػػػػاـ بالنظػػػػػػػاـ يتعلػػػػػػػب ،11-42 رقػػػػػػػم ـ. ب. ع. ت.ؿ نظػػػػػػػاـ .21
 .6442ديسم 24 يف الصادرة ،32 ع ج،.ر ج ،6442نوفم 63

 تسػػيري شػػركة وصػػلها الػػيت العمػػبلت حسػػاب قواعػػد ٟػػدد ،6443اكتػػوبر61 يف آػػؤرخ ،16-43 رقػػم النظػػاـ .21
 .6443ديسم 61 يف الصادرة ،41 ع ج، ر ج البورصة، عمليات يف آنقولة القيم بورصة

 آصػػػػػاحل كسػػػػػري تنظػػػػػيم يتضػػػػػمن ،2111 سػػػػػبتم  23 يف مػػػػػؤرخ 11 -2111 رقػػػػػم ـ. ب. ع. ت.ؿ نظػػػػػاـ .21
 يف الصػػػػػػػػػػادر ،13 ع ج. رج، آعػػػػػػػػػػدؿ، كمراقبتهػػػػػػػػػػا البورصػػػػػػػػػػة عمليػػػػػػػػػػات تنظػػػػػػػػػػيم للجنػػػػػػػػػػة كالتقنيػػػػػػػػػػة اإلداريػػػػػػػػػػة

 .2116ديسم 16

 العاملػة آاليػة كآؤسسػات البنوؾ لرأُاؿ األدسل باّد يتعلب ،2111 مارس 11 يف آؤرخ 16-11 رقم نظاـ .13
 .2111 افريل23 الصادر ،22 ع ج،.ر ج اِزائر، يف

 اإللزامػػػػي، لبلحتيػػػػاط األدسل اّػػػػد تكػػػػوين شػػػػركط ٟػػػػدد ،2111مػػػػارس11 يف آػػػػؤرخ ،12-11 رقػػػػم النظػػػػاـ .12
 .2111ابريل23 يف الصادرة ،22.ر.ج، عج

 ،11ع رج، ج آصػػػػػرفية الودائػػػػػع ضػػػػماف بنظػػػػػاـ يتعلػػػػػب ،2111مػػػػارس11 يف آػػػػػؤرخ ،11-11 رقػػػػػم النظػػػػاـ .11
  .2111جواف12 يف الصادرة

 يف الصػػػادر ،11 ع ج، ر.ج األجنبيػػة، باالسػػتثمارات يتعلػػب 2111 جػػػواف 1 يف مػػؤرخ 11-11 رقػػم نظػػاـ .11
 .2111 جويلية 16

 قامػػةإ كشػركط ماليػػة كمؤسسػة بنػػ  ت سػيس شػػركط ٟػدد 2111 ديسػػم 21 يف آػؤرخ ،12-11 رقػػم النظػاـ .11
 .2111ديسم 12 يف الصادرة ،22ع رج،. ج أجنبية، مالية كمؤسسة بن  فرع

 الطبيعيػني باألشػخاص اْاصة الصعبة العملة  سابات يتعلب 2114 فيفرم 62 يف مؤرخ 16-14 رقم نظاـ .11
 24 يف الصػادر ،21 ع ج، ر.ج آقيمػني، غري آعنويني كاألشخاص آقيمني كغري آقيمني أجنبية جنسية من
 .2114 أفريل
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 العمليػات علػى آطبقػة البنػوؾ بشػركط آتعلقة العامة القواعد ٟدد ،2114جواف21 يف آؤرخ 11-14 نظاـ .11
  .2114سبتم 61 يف الصادرة ،11 ع ج، ر ج آصرفية،

 آتعلػب 11 -42 لنظػاـ كآػتمم آعػدؿ ،2162جػانفي62 يف آػؤرخ ،16-62 ـ رقم. ب. ع. ت.ؿ نظاـ .11
  .2162جويلية1 يف الصادرة ،16 ع ج،.ر ج آنقولة، القيم لبورصة العاـ بالنظاـ

 يف اعتمػػاد الوسػػطاء بشػػركط كآتعلػػب 2161 سػػنة أبريػػل 61 يف آػػؤرخ 16-61 ـ رقػػم. ب. ع. ت.ؿ نظػػاـ .11
 .64 ص ،2161 اكتوبر 26 يف الصادر ،11 ع ج،.ر.ج البورصة ككاجباام كمراقبتهم، عمليات

 النظػػاـ كيػػتمم يعػػدؿ ،2161 سػػنة نػػوفم  62 آوافػػب 6113 عػػاـ صػػفر 62 يف خمػػؤر  11-61 رقػػم نظػػاـ .11
 علػػى آطبقػػة بالقواعػػد كآتعلػػب 2112 سػػنة ف ايػػر 1 آوافػػب 6123 عػػاـ ٖػػـر 61 يف آػػؤرخ 16-12 رقػػم

 .2161 ديسم  61 ،22 عدد ر ج الصعبة، بالعملة كاّسابات اْارج مع اِارية آعامبلت

 ت الضبط االقتصادم:قرارات سلطا -ك
 وديػػػد ككيفيػػػات لشػػػركط احملػػػدد: 2161/ 61/ 23 يف آػػػؤرخ 2161/ـ ب ض س/ـ ر/ أخ/ 26 رقػػػم قػػػرار .2

 الدفع آسبقة SIM/USIM بطاقات على كاّائزين آشوكني الزبائن ىوية

 المراجع: –مانيا 
 :القواميس كالمعاجم -أ

 .213 ص ،2111 مصر، الدكلية، الشركؽ بةمكت ،1 ط العربية، اللغة ٕمع الوسي ، آعجم .2

 لبنػػاف، النفػػائس، دار ،2 ط انكليػػزم، عػػريب: الفقهػػاء لغػػة معجػػم قنيػػيب، صػػادؽ حامػػد ركاس، ٖمػػد جػػي قلعػػو .1
6433. 

 لبنػػػاف، صػػػادر، دار عشػػػر، الثالػػػا امللػػػد العػػػرب، لسػػػاف منظػػػور، ابػػػن مكػػػـر بػػػن ٖمػػػد الػػػدين ٌػػػاؿ الفضػػػل ايب .1
 ت..د

 .6442 بريكت، ،12 طبعة للمبليني، العلم دار عصرم، لغوم عجمم الرائد، مسعود، ج اف .1
 .6441 لبناف، بريكت، العلمية، الكتب دار احملي ، القاموس أبادم، الفريكز .1
ػػػات العامػػػة اإلدارة العربيػػػة اللغػػػة ٕمػػػع الوسػػػي ، آعجػػػم .1  الدكليػػػة، الشػػػركؽ مكتبػػػة ،1 ط الػػػواث، كاحيػػػاء للٌو

 .2111 العربية، مصر ٌهورية
 ،2113 القاىرة، اّديا، دار جديدة، طبعة احملي ، القاموس يعقوب، بن ٖمد الدين ٕد آبادم فريكزال .1

 :الكتب المتخصصة -ب
لني .2  .2161اِزائر، للنشر، بلقيس دار اِزائر، يف االقتصادم الضب  قانوف كليد، بٌو

يدة .1  .2162 ،جد.ـ. ،2.ط التنفيذ، إذل االعداد من القانونية النصوص عطاهلل، بٍو
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 .ت.د اِزائر، الوطنية، الكتاب مؤسسة اِزائرية، االدارة يف االستشارية أيئات أٍد، بوضياؼ .1
  .2112اِزائر، كالتوزيع، للنشر جسور ،6.ط فقهية، قضائية تشريعية دراسة: اإلدارم القرار عمار، بوضياؼ .1

 كالتوزيػػػع، للنشػػػر جسػػػور دار ،12.ط اريػػػة،اإلد كالوثػػػائب القانونيػػػة النصػػػوص وريػػػر يف آرجػػػع عمػػػار، بوضػػػياؼ .1
 .ت.د اِزائر،

 .2111 القاىرة، العربية، النهضة دار ،(مقارنة دراسة آستقلة  اإلدارية السطات اهلل، عبد حنفي .1

 .2114 عماف، اّامد، دار القانونية، الصياغة أصوؿ أادم، عبد أدىم حيدر .1

 .2161 ،6ط لبناف، بريكت، اّقوقية، اّليب منشورات آستقلة، اإلدارية السلطات رنا، اللحاـ ُري .1

 .6431 العربية، مصر اِمهورية آعارؼ، منش ة القانونية، القواعد تدرج الدين، ٌاؿ سامي .1

 مصػػػر، ،اِديػػػدة اِامعػػػة دار التشػػػريع، لنصػػػوص القانونيػػػة الصػػػياغة العبػػػاس، عبػػػد اِبػػػار عبػػػد ثػػػامر السػػػعيدم .23
2164. 

 مصػػػػر، اِديػػػػدة، اِامعػػػػة دار البورصػػػػة، يف التػػػػداكؿ لعمليػػػػات القػػػػانوشل اإلطػػػػار سػػػػي ، أٍػػػػد خالػػػػد شػػػػعراكم .22
2161. 

 .2112 مصر، القانونية، الكتب دار كاالٙليزية، بالعربية القانونية الصياغة أصوؿ ٖمود، ٖمد ص ة .21

 ،16 ط ودية،السػػع العربيػػة آملكػػة يف كاللػػوائح األنظمػػة صػػياغة دليػػل صػػاحل، بػػن الػػرزاؽ عبػػد بػػن خالػػد الصػػفي .21
 .2161 الرياض، كالنشر، للطباعة الفاّني

 ،(التقديريػػة القاضػػي سػػلطة  القػػانوشل آػػنه  يف دراسػػة: كآعيػػار القاعػػدة بػػني القػػانوف حسػػن، كائػػل الشػػايف عبػػد .21
 .ت.د مصر، االسكندرية، جامعة اّديا، آكتب اِامعي

 .2114اِزائر، ىومو، دار ،1.ط اإلدارم، كالقانوف اإلدارة علم بني اإلدارية القرارات نظرية عمار، عوابدم .21

 .2161اِزائر، ىومو، دار ،1.ط القانونية، النصوص ورير حسني، م كؾ .21

 الكتب العامة:
 .2116 ، اِزائر،د.ـ.ج ،1 اِزء الدستورم، القانوف شرح يف الوايف فوزم، اكصديب .2
 كالنشػػػر للطباعػػػة ىومػػػو دار للقػػػانوف، العامػػػة النظريػػػة: القػػػانوف دراسػػػة اذل مػػػدخل شػػػي ، بػػػن ّسػػػني ملويػػػا آث .1

 .2162 اِزائر، كالتوزيع،

 .2161 اِزائر، للنشر، بريت القانوف، فلسفة العلمي البحا مناى  تومي، أكلي .1

 اِزائػػر، ،للنشػػر بػػريت االسػػبلمي، كالتشػػريع الوضػػعي القػػانوف يف: النصػػوص كتفسػػري البحػػا منػػاى  تػػومي، آكلػػي .1
 .ت.د

 الكتػػػب دار االكذل، الطبعػػة اإلمػػارة، تػػػدبري يف االستشػػارة أك السياسػػة آػػرادم، اّسػػػن مػػدٖ بكػػر أيب اّضػػرمي .1
 .2111 لبناف، العلمية،
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 للنشػػػر العلميػػػة اليػػػازكرم كالعشػػػرين، اّػػػادم القػػػرف يف ككظائفهػػػا االدارة كمػػػدخل مبػػػادئ كزمػػػبلؤه، زكريػػػا الػػػدكرم .1
 .2166 األردف، كالتوزيع،

 جامعػة اّقػوؽ كليػة القانونيػة، الدراسػات سلسػلة القػانوف، نظريػة: القانونيػة لعلػـول ٖمػد، آػدخل أٍد الرفاعي .1
 .2113-2112 نبها،

 د.ت. األردف، عماف، الثقافة، دار اإلدارم، القانوف علي، ىاشل الطهراكم .1

ػػػاشل النظػػػاـ يف كالتشػػػريعية التنفيذيػػػة السػػػلطتني بػػػني صػػػاحل، العبلقػػػة مهنػػػد الطركانػػػة .1  الطبعػػػة ،(مقارنػػػة دراسػػػة  الٓ 
 .2114 األردف، كالتوزيع، للنشر الوراؽ مؤسسة األكذل،

 .2111 آنصورة، اّديثة اِبلء مكتبة كالتطبيب، النظرية بني اإلدارم القرار مدحت، ٕدم النهرم .23

 .6431 ج، ـ د اِزائرم، الوضعي القانوف أصوؿ إبراىيم، ٖمد الوارل .22
 اِامعػػػػات يف التػػػػدريس ىيئػػػػة أعضػػػػاء تنميػػػػة يف الداخليػػػػة داريػػػػةاإل الرقابػػػػة كحػػػػدات دكر طػػػػبلع، ميسػػػػوف الػػػػزعيب .21

 .2166 األردف، ،16 ع ،13 امللد الوبوية، العلـو دراسات اّكومية، األردنية

 الدراسػات مركػز القػانوف، فلسػفة يف دراسػة: القػانوشل الفكػر علػى اّديثة العلمية النهضة أثر ٖمد، فيصل  ريم .21
 .2161 مصر، كالتوزيع، للنشر العربية

اف، عبد بربارة .21  .2114 اِزائر، البغدادم، منشورات ،6ط كاإلدارية، آدنية اإلجراءات قانوف شرح الٍر

 .2112 اِزائر، عنابة، كالتوزيع، للنشر العلـو دار اإلداريّة، آنازعات يف الوجيز الصغري، ٖمد بعلي .21

 كالتوزيػػع، للنشػػر العلػػـو دار ،16 ط اإلدارم، النشػػاط -اإلدارم التنظػػيم اإلدارم، القػػانوف الصػػغري، ٖمػػد بعلػػي .21
  .2111 عنابة،

 .2163 اِزائر، البغدادم، منشورات اختصاصو، وديد معيار اإلدارم القضاء زىري، ذيب بن .21

 .6441اِزائر، أدل، دار ،2.ط اِزائرم، السياسي النظاـ بوالشعري سعيد، .21

يدة .21  .2161 اِزائر، ىومو، دار ،11 ط اختصاص، عمل تنظيم: ارماإلد القضاء يف الوجيز اهلل، عطاء بٍو

 .2112 اِزائر، كالتوزيع، للنشر جسور ،12 ط اإلدارم، القانوف يف الوجيز عمار، بوضياؼ .13

  .6431 مصر، آعارؼ، منش ة للقانوف، العامة النظرية السيد، عبد ُري تناغو .12

 .2111 اِزائر، ،61 الطبعة و،ىوم دار القانونية، للعلـو مدخل. سعيد ٖمد جعفور .11
 .2111 لبناف، بريكت، اّقوقي، اّليب منشورات أكلية، مفاىيم: القانوف دكلة سعد، جورج .11

. د  كالتوزيػػع، للنشػػر حػػاف  دار األنشػػطة، الوظػػائ  آفػػاىيم: العامػػة اإلدارة كزمبلئػػو، السػػواط، اهلل عػػوض طلػػب .11
 ت(..د  ،(ب

 النهضػػػة دار فرنسػػػا، يف الدسػػػتورم التطػػػور: الدسػػػتورية األنظمػػػة تطػػػور اّميػػػد، عبػػػد السػػػبلـ عبػػػد العظػػػيم عبػػػد .11
 .2111 مصر، العربية،
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كالتوزيػػػع،  للنشػػػر اْلدكنيػػػة دار كاّداثػػػة، التقليػػػد بػػػني القػػػانوف نظريػػػة: القانونيػػػة العلػػػـو مػػػدخل اِػػػيبلرل، عجػػػة .11
 .ت.د اِزائر،

 السػػػػابعة، الطبعػػػػة كالطباعػػػػة، كالتوزيػػػػع للنشػػػػر الشػػػػركؽ دار كاألسػػػػاليب، التنظػػػػيم أصػػػػوؿ شػػػػاكر، ٖمػػػػد عصػػػػفور .11
 .6432 الرياض،

 .ت.د اِزائر، للكتاب، الوطنية آؤسسة الرئاسية، السلطة فكرة تدرج مبدأ عمار، عوابدم .11

 .2161 اِزائر، ،د.ـ.ج ،6ط اإلدارم، التحرير دليل كىيبة، غرارمي .11
 .2161 اِزائر، للنشر، موفم القانوف، يف مقدمة علي، فيبلرل .13

 .2111 اِزائر، ،د.ـ.ج اِزائرم، آصريف القانوف يف الوجيز ٖفوظ، لشعب .12

 دار اإلداريػػة، القػرارات اإلداريػػة، العقػود اإلدارم الضػب  اإلدارم التنظػػيم: اإلدارم القػانوف أصػػوؿ حسػاـ، مرسػي .11
 .2162 مصر، اِامعي، الفكر

 ،2.ط ،د.ـ.ج اِزائريػػػػػػػػػة، واننيالقػػػػػػػػػ يف كتطبيقاامػػػػػػػػػا: كاّػػػػػػػػػب القػػػػػػػػػانوف نطريتػػػػػػػػػا إبػػػػػػػػػراىيم، إسػػػػػػػػػحاؽ منصػػػػػػػػػور .11
 .2112اِزائر،

 .2112القاىرة، للنشر، اِديدة اِامعة دار القانوف، نظرية حسني، ٖمد منصور .11

 .2111 اِزائر، بلقيس، دار السياسية، كالنظم الدستورم القانوف يف مباحا ديداف، مولود .11

 : اطركحات دكتوراه -ج

 قػانوف، ىصػ  دكتػوراه رسػالة اِزائػرم، القػانوف يف آنقولػة القػيم يف رآسػتثم االدخػار ٍايػة فػاتح، مولود آيت .2
 .2162 جويلية كزك، تيزم معمرم مولود جامعة

 الػدكتوراه أطركحػة اِزائر، يف اِمهورية رئيس ٓركز مدعمة كينلية آستقلة التنظيمية السلطة الدين، نور دحو بن .1
 .2161/2161 تلمساف، جامعة اسية،السي كالعلـو اّقوؽ كلية العاـ، القانوف يف

 ىصػ  دكتػوراه أطركحػة االقتصػادم، الضػب  ٕاؿ تنظيم يف االختصاص توزيع ضواب  الكرصل، عبد رمضاف بن .1
  .2163-2162 اِزائر، غرداية، جامعة اقتصادم، عاـ قانوف

 العػػاـ، القػػانوف يف تػػوراهدك أطركحػػة آقارنػػة، الدسػػتورية األنظمػػة يف التنظيميػػة السػػلطة أحكػػاـ اٍػػد، مسػػعود بػػن .1
 .2162 اِزائر، تلمساف، جامعة

 جامعػػة القػػانوف، ىصػػ  دكتػػوراه، أطركحػػة ،(مقارنػػة دراسػػة  اِزائػػرم آنقولػػة القػػيم سػػوؽ ضػػب  نصػػرية، تػػوايت .1
 .11/61/2161 آناقشة تاري  اِزائر، كزك، تيزم معمرم مولود

 اّقػوؽ، كليػة العػاـ، القػانوف يف دكتػوراه أطركحة ستشارية،اال كالوظيفة آستقلة اإلدارية السلطات ٖمد، ج م .1
 .2161اِزائر، جامعة
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 اّقػوؽ كليػة القػانوف، التخصػ  العلػـو يف دكتػوراه اطركحػة اِزائريػة، آاليػة للسػوؽ القػانوشل النظػاـ نورة، ٍليل .1
  .ت.د كزك، تيزم معمرم مولود جامعة السياسية، كالعلـو

 جامعػػػة العػػػاـ، القػػػانوف يف دكتػػػوراه أطركحػػػة الضػػػابطة، الدكلػػػة ظػػػل يف آسػػػتقلة داريػػػةاإل السػػػلطات إٔػػػاـ، خرشػػػي .1
 .اِزائر ،2سطي 

 جػػيبلرل جامعػػة س، ع ح ؾ العػػاـ، القػػانوف يف دكتػػوراه أطركحػػة القانونيػػة، القاعػػدة جػػودة ضػػواب  ٗتػػار، دكيػػين .1
 .2161/2161 اِامعية السنة بلعباس، سيدم ليابس،

 التسػػػيري، علػػػـو يف دكتػػػوراه أطركحػػػة اِزائػػػر، يف العػػػارل التعلػػػيم مؤسسػػػات كجػػػودة الراشػػػد اّكػػػم اِػػػوزم، ذىبيػػػة .23
 .2162/2161 ،11 اِزائر جامعة

 اِزائػػػر، جامعػػػة القػػػانوف، يف دكتػػػوراه أطركحػػػة اِزائػػػرم، التشػػريع يف القانونيػػػة آعػػػايري تػػػدرج مبػػػدا أحسػػػن، را ػػي .22
2111. 

 القػػػانوف يف دكتػػػوراه أطركحػػػة مقارنػػػة، دراسػػػة: آسػػػتقلة اإلداريػػػة لطاتللسػػػ القػػػانوشل النظػػػاـ بلمػػػاحي، الػػػدين زيػػػن .21
 .2161-2161اِزائر، تلمساف، بلقايد جامعة العاـ،

 ٖمػد جامعػة العػاـ، القػانوف فػرع دكتػوراه أطركحػة اِزائر، يف العمومية اإلدارة اعماؿ على الرقابة اٍد، سويقات .21
 .2161/2161 اِزائر، بسكرة، خيضر

 العػاـ، القػانوف يف الػدكتوراه شػهادة لنيػل أطركحػة االقتصػادم، العػاـ النظػاـ ٍايػة يف اإلدارة سػلطة مد،ٖ سويلم .21
 .2163-2162غرداية، جامعة

 اِزائػػر جامعػػة عػػاـ، قػػانوف ىصػػ  دكتػػوراه رسػػالة اِزائػػر، دسػػاتري يف كالتنظػػيم القػػانوف ٕػػارل مػػاىر، صػػحراكم .21
 .2163-2162 اِزائر، خدة، بن يوس ( 6 

 .2161-2161، اِزائر جامعة اْاص، قانوف دكتوراه أطركحة آركزم، للبن  القانوشل آركز ٖمد، ضريفي .21

 االقتصػػػادم، املػػػاؿ يف آسػػػتقّلة اإلداريّػػػة للهيئػػػات القمعيّػػػة السػػػلطة علػػػى القضػػػائّية الرقابػػػة الػػػدين، عػػػز عيسػػػاكم .21
 اِامعيػة السػنة كزك، تيػزم معمػرم مولػود جامعػة ية،السياسػ كالعلػـو اّقوؽ كلية الدكتوراه، شهادة لنيل أطركحة
2161/2161. 

 معمػرم مولػود جامعػة القػانوف، ىصػ  دكتػوراه اطركحػة اِزائػرم، القػانوف يف الت مني نشاط ضب  عائشة، فارح .21
 .2162سبتم 61 كزك، تيزم

 دكتػوراه درجػة لنيػل أطركحػة الفرنسػي(، بالقػانوف مقارنػة دراسة  للمنافسة آنافية آمارسات الشري ، ٖمد كتو .21
 .2111 كزك، تيزم جامعة اّقوؽ، كلية العاـ، القانوف فرع القانوف، يف دكلة
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 جامعػػة الوضػػعي، القػػانوف ىصػػ  دكتػػوراه أطركحػػة اِزائػػرم، القػػانوشل النظػػاـ يف البلئحػػة مكانػػة دراجػػي، ّػػوؿ .13
 .2162/2163 اِزائر، كزك، تيزم -معمرم مولود

، يف دكتػػوراه درجػػة لنيػػل رسػػالة اِزائػػر، يف اإلقتصػػادم اّقػػل مػػن الدكلػػة ابانسػػح مػػدل صػػاحل، لكحػػل .12  العلػػـو
 .2163-2162 كزك، تيزم معمرم، مولد جامعة السياسية، كالعلـو اّقوؽ كلية القانوف، ىص ،

 يف لػاالثا الطػور دكتػوراه أطركحػة مقارنة، دراسة: كآغرب اِزائر يف آستقلة الضب  سلطات اّب، عبد مزردم .11
 .2163-2162اِزائر، تبسة، تبسي العريب جامعة كآسؤكلية اإلدارية، اإلدارم النشاط ىص  اّقوؽ،

 جامعػػة االعمػػاؿ، قػػانوف دكتػػوراه أطركحػػة اِزائػػر، يف االقتصػػادم النشػػاط لضػػب  القانونيػػة االيػػات داكد، منصػور .11
 .2161/2161 موسم اِزائر، بسكرة، خيضر ٖمد

 جامعػػػة العػػػاـ، القػػػانوف فػػػرع دكتػػػوراه رسػػػالة اِزائػػػرم، االقتصػػػادم النظػػػاـ يف التنظيميػػػة لطةالسػػػ عائشػػػة، نشػػػادم .11
 .2162-2161 ،6 اِزائر

 عمػػار جامعػػة دكتػػوراه، مدرسػػة إطػػار يف ماجسػػتري مػػذكرة اِزائػػر، يف احملركقػػات ضػػب  سػػلطة صػػحراكم، ىجػػريه .11
 .2161اِزائر، االغواط، ثلجي،

 كليػػػة دكتػػػوراه، أطركحػػػة. العػػػراؽ يف التشػػػريعية بالسػػػلطة كعبلقتهػػػا آسػػػتقلة أيئػػػات أرحػػػيم، كمػػػاؿ ٌيػػػل ىشػػػاـ .11
 .2162 تكريت، جامعة القانوف

 شػهادة لنيػل اطركحػة العامػة، اّريػات كضػماف العػاـ النظػاـ على اّفاظ بني اإلدارم الضب  لوائح ابراىيم، يامة .11
 .2161-2161، تلمساف بلقايد بكر ابو جامعة العاـ، القانوف يف الدكتوراه

 :مذكرات ماجستير -د
 العػاـ، القػانوف يف ماجيستري مذكرة ،6441 لعاـ اِزائرم الدستور يف التنظيمية السلطة الطاىر، ٖمد أدحيمن .2

 .2112 اِزائر، جامعة

 جامعػة االعمػاؿ، قػانوف يف ماجسػتري شػهادة مػذكرة آصػريف، املػاؿ يف آسػتقلة اإلداريػة السػلطات اٍد، اعراب .1
 .2111/2112 اِزائر، بومرداس بوقرة دأٖم

 اّقػػػوؽ، كليػػػة آاجسػػػتري، لنيػػل رسػػػالة االقتصػػػادم، الضػػب  بسػػػلطات آتعّلقػػػة آنازعػػات نظػػػاـ جػػػوىرة، بركػػات .1
 .2112كزك،  تيزم جامعة

 ريماجسػت مػذكرة اِزائػر، يف آكملة كالقوانني الدستور أحكاـ ضوء يف التشريعية العملية مسار تنظيم ٟي، بدير .1
 .2161/2161 اِزائر، تلمساف، بلقايد بكر ايب جامعة العاـ، القانوف يف
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 احملركػػػػات نؤسسػػػػة ميدانيػػػػة دراسػػػػة: االقتصػػػػادية آؤسسػػػػة أداء تقيػػػػيم يف كدكرىػػػػا الرقابػػػػة أسػػػػاليب السػػػػعيد، بلػػػػـو .1
، كاِرارات  اِزائػر، قسنطينة، منتورم جامعة البشرية، آوارد كتسيري تنمية يف ماجستري شهادة رسالة بالسوناكـو

 .ت(-د 

لني .1  الدكلػػػػػة فػػػػػرع اّقػػػػػوؽ، يف ماجسػػػػػتري مػػػػػذكرة اِزائػػػػػر، القػػػػػانوف يف االقتصػػػػػادم الضػػػػػب  سػػػػػلطات كليػػػػػد، بػػػػػٌو
 .2111/2112: اِامعية السنة اِزائر، جامعة العمومية، كآؤسسات

 العمػػل االجتمػاع علػم  ىصػ ماجسػػتري مػذكرة العمػاؿ، أداء وسػني يف كدكرىػػا التنظيميػة الرقابػة آمػاؿ، بوسػف  .1
 .2161/2161 اِزائر، بسكرة، خيضر، ٖمد جامعة كالتنظيم،

 أعمػػاؿ، قػػانوف ماجسػػتري مػػذكرة كآاليػػة، االقتصػػادية آػػواد يف الفاصػػلة آسػػتقلة اإلداريػػة السػػلطات ُػػري، حػػدرم .1
 .2111 اِزائر، بومرداس، بوقرة ٖمد جامعة

: فػػػرع القػػػانوف، يف آاجسػػػتري شػػػهادة لنيػػػل مػػػذكرة السػػػوؽ، ضػػػب  يف آنافسػػػة ٕلػػػس سػػػلطة عػػػن ُػػػري، َايليػػػة .1
 .2161 كزك، تيزم جامعة السياسية، كالعلـو اّقوؽ كلية الدكلة، ووالت

 يف ماجسػػػتري مػػػذكرة االقتصػػػادم، الضػػػب  كسػػػلطات التنفيذيػػػة السػػػلطة بػػػني االختصػػػاص توزيػػػع صػػػونية، دحػػػاس .23
اف عبد معةجا لؤلعماؿ، العاـ القانوف فرع العاـ القانوف  .2161/2166اِامعية  السنة داية، مرية الٍر

 ىصػ  العػاـ، القػانوف يف ماجسػتري مذكرة اِزائرم، القانوف يف آستقلة الضب  سلطات استقبللية نذيرة، ديب .22
 .2162-2166 اِامعية السنة كزك، تيزم معمرم مولود جامعة الدكلة، ووالت

ػػوشل .21  اّقػػوؽ كليػػة آاجسػػتري، شػػهادة لنيػػل رسػػالة آسػػتقلة، الضػػب  سػػلطات علػػى القضػػائية الرقابػػة موسػػى، ٍر
 .2162/2161 اِامعية السنة باتنة، ْضر اّاج جامعة السياسية، كالعلـو

 أٖمػػد جامعػػة اّقػػوؽ، كليػػة ماجسػػتري، رسػػالة آسػػتقّلة، اإلداريّػػة للسػػلطات التنظيميػػة السػػلطة نسػػيمة، رضػػواشل .21
 .2114/2161 معّيةاِا السنة بومرداس، بوقرة

 إدارة ىصػػػ  ماجسػػتري مػػذكرة كالبلسػػلكية، السػػلكية كآواصػػبلت ال يػػػد لسػػلطة القػػانوشل آركػػز كر١ػػة، زعػػاترم .21
 .2162 اِزائر بومرداس، جامعة كمالية،

 العػػاـ، القػػانوف يف ماجسػػتري مػػذكرة مسػػتقلة، اداريػػة كسػػلطة البورصػػة عمليػػات كمراقبػػة تنظػػيم ِنػػة حفيظػػة، زكار .21
 .2111-2111 اِزائر، ةجامع

 العموميػػة أيئػػات ىصػػ  ماجسػػتري، مػػذكرة كاّوكمػة، اِزائػػر يف االقتصػػادم الضػػب  سػػلطات حفيظػػة، عشػاش .21
اف عبد جامعة كاّوكمة،  .2161-66-11بتاري   نوقشت اِزائر، داية، مرية الٍر

 جامعػػػة األعمػػػاؿ، قػػػانوف يف تريماجسػػػ مػػذكرة تطبيقيػػػة، دراسػػػة آنافسػػػة مللػػس اإلستشػػػارم الػػػدكر مالػػػ ، عليػػاف .21
 .2111 اِزائر، اِزائر،
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 العػػػاـ قػػػانوف ىصػػػ  ماجسػػػتري مػػػذكرة االقتصػػػادم، الضػػػب  لسػػػلطات التنظيمػػػي االختصػػػاص خدكجػػػة، فتػػػوس .21
اف عبد جامعة لؤلعماؿ،  .2161 جواف23 اِزائر، داية، مرية الٍر

 الضػػب  كسػػلطة البورصػػة عمليػػات كمراقبػػة تنظػػيم ِنػػة: االقتصػػادم املػػاؿ يف الضػػب  سػػلطات ٕػػدكب، قػػورارم .21
 اِزائػػػػر، تلمسػػػػاف، بلقايػػػػد ابػػػػوبكر جامعػػػػة العػػػػاـ، القػػػػانوف يف ماجسػػػػتري مػػػػذكرة أٜػػػػوذجني، كآواصػػػػبلت لل يػػػػد

2114-2161. 

 فػػػرع القانونيػػػة العلػػػـو يف ماجسػػػتري شػػػهادة مػػػذكرة االقتصػػػادم، النشػػػاط كضػػػب  آنافسػػػة ٕلػػػس سػػػلمى، كحػػػاؿ .13
 .11/66/2114 اِزائر، بومرداس، بوقرة اٖمد جامعة االعماؿ، قانوف

 القػػػانوف، يف ماجيسػػػو مػػػذكرة ،2113 لسػػػنة اِزائػػػرم الدسػػػتورم التعػػػديل يف التنظيميػػػة السػػػلطة قػػػدصل، كيػػػواشل .12
 .2162 اِزائر، جامعة

 ىصػػػػػ : الدكلػػػػػة القانػػػػػػوف، يف آاجستػػػػػػري شػػػػػهادة لنيػػػػػل مػػػػػذكرة االقتصػػػػػادم، الضػػػػػب  كظػػػػػائ  زىػػػػػرة، ٕامعيػػػػػة .11
 . 2161-2161.،6اِزائر جامعة العمومية، ساتكآؤس

 قػػػػانوف يف ماجسػػػػتري شػػػػهاد مػػػػذكرة االقتصػػػػادم، ٕػػػػاؿ يف االداريػػػػة الضػػػػب  سػػػػلطات منازعػػػػات ُػػػػرية، ٖمػػػػدم .11
 .2161 اِزائر، كزك، تيزم معمرم مولود جامعة االدارية، آنازعات

 ىصػػ  ماجسػػتري مػػذكرة كمشػتقاتو، ليػػبللح آهػػين الػوطين الػػديواف حالػػة دراسػػة: الضػب  كظػػائ  فوزيػػة، مػركاف .11
 .2161-2161العمومية، كمؤسسات دكلة

 عكنػػػوف، بػػن جامعػػة األعمػػاؿ، قػػػانوف فػػرع القػػانوف، يف ماجسػػتري مػػذكرة كالقػػػرض، النقػػد ٕلػػس رضػػواف، مغػػريب .11
 .2111 جواف اِزائر،

 ماجسػتري مػذكرة ريػة،نظ دراسػة: آستقلة الضب  سلطات ننازعات اإلدارم القاضي اختصاص ٖمد، نبيل نايل .11
  .2161كزك،  تيزم معمر مولود جامعة اإلدارية، آنازعات قانوف

ػػاف عبػػد جامعػػة العػػاـ، القػػانوف يف ماجسػػتري مػػذكرة البصػػرم، السػػمعي ضػػب  سػػلطة ٌيلػػة، يػػا .11  دايػػة، مػػرية الٍر
 .2163 جواف 62 اِزائر،

 :المقاالت العلمية -ىػ 

 يف دراسػػػات ٕلػػػة اِزائػػػر، يف لبلسػػػتثمار جاذبػػػة كقيمػػػة القػػػانوشل األمػػػن شػػػهرة، بػػػن شػػػوؿ بلخػػػري، عوديػػػة آيػػػت .2
 .2163 ديسم  ،12ع ،11 امللد العامة، الوظيفة

 .2111 ،6 ، عL.G.D.J السياسية، كعلم العاـ القانوف ٕلة القانونية، القاعد فوضى غودميو، إي  .1
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 كسياسػػػية، قانونيػػػة أ ػػاث ٕلػػػة سػػتقلة،آ اإلداريػػػة للسػػلطات كالتحكيمػػػي االستشػػارم االختصػػػاص ٌػػاؿ، خبمػػػة بػػن
 .2163 فيفرم ،12 ع اِزائر، جيجل، ٟي، بن الصديب ٖمد جامعة

 تيسمسػػػيلت، اِػػػامعي آركػػػز آعيػػػار، ٕلػػػة التشػػػريع، خدمػػػة يف كدكرىػػػا التشػػػريعية الصػػػياغة ُاعيػػػل، حفػػػاؼ بػػن .1
 .2161 ،3 ع ،1 امللد اِزائر،

 البورصػة عمليػات كمراقبػة تنظيم حالة دراسة: آستقلة االدارية لطاتالس اختصاص نطاؽ أادم، عبد زيطة بن .1
 .2113 جانفي ،6ع قانونية، دراسات ٕلة كالبلسلكية، السلكية كآواصبلت لل يد الضب  كسلطة

 الضػػػػب  ٕػػػػاؿ يف كاالسػػػػتثناء آبػػػػدأ بػػػػني التنظيمػػػػي االختصػػػػاص الكػػػػرصل، عبػػػػد رمضػػػػاف بػػػػن أٍػػػػد، مسػػػػعود بػػػػن .1
 .2163 سبتم  اِزائر، ،66 ع باِلفة، عاشور زياف جامعة كاالجتماعية، القانونية العلـو ٕلة االقتصادم،

 امللػد كالسياسػية، كاالقتصػادية القانونيػة للعلػـو اِزائريػة امللػة األساسية، للقوانني اْاصة الصياغة ناصر، بوغزالة .1
 .2161 اِزائر، خدة، بن يوس  بن اِزائر جامعة ،11. ع ،11

 مركػػز قانونيػػة، دراسػػات ،"الفرنسػػي النمػػوذج" آسػػتقلة اإلداريػػة السػػلطات ظػػل يف اّقػػوؽ يكػػني إٔػػاـ، يخرشػػ .1
 .2161نوفم  ،14.ع اِزائر، التعليمية، كاْدمات كاالستشارات للبحوث البصرية

 االجتماعيػػة، العلػػـو ٕلػػة آسػػتقلة، اإلداريػػة السػػلطات تػػدخبلت تفعيػػل كااراء يف التوصػػيات دكر إٔػػاـ، خرشػػي .1
 .2161جواف ،63ع سطي ، جامعة

 االجتماعيػة، العلػـو ٕلػة ،آسػتقلة اإلداريّػة الّسػلطات تدّخبلت تفعيل يف" كااراء الّتوصيات" دكر أاـ، خرشي .1
 .2161 جواف ،63 سطي ،ع دباغني ٓني ٖمد جامعة

دكديػػة الضػب  قتضػياتم بػني: "11-61 رقػػم القػانوف ظػل يف البصػرم السػػمعي ضػب  سػلطة أػاـ، خرشػي .23  ٖك
  .2161 جواف ،22 سطي ،ع دباغني ٓني ٖمد جامعة االجتماعية، العلـو ٕلة ،"الن 

 ،12.ع دكليػة، دراسػات ٕلػة السياسػية، النظريػة دراسػة يف مسػاٝة: السياسػية السػلطة مفهـو اِليل، عبد رعد .22
 .2113 بغداد، جامعة كالدكلية، االسواتيجية الدراسات مركز

 ع ،61 ٕلػػد آنػػارة، التجػرصل، دائػػرة اتسػاع يف كدكرىػػا آسػتقلة اإلداريػػة للهيئػات العقابيػػة السػلطات العطػػور، رنػا .21
12، 2161. 

 اإلداريػػة، كالعلػػـو الدسػػتورم القػػانوف ٕلػػة فعاليتػػو، علػػى اِزائػػرم آنافسػػة ٕلػػس اسػػتقبللية تػػ ثري كر١ػػة، شػػليحي .21
 .2163 أكتوبر ،16 ع آانيا، العريب، الد١قراطي آركز

 وقيػب بػني البنكيػة االنظمػة كضػع يف كالقػرض النقػد ٕلػس علػى التنفيذيػة سػلطة رقابػة معػو، كمن شهرة بن شوؿ .21
 .2164 سبتم  ،11 ع ،66 امللد علمية، آفاؽ ٕلة اِزائرم، التشريع ككاقع استقبللية مبدأ
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 القانونيػة للعلػـو اِزائريػة امللػة السػوؽ، اقتصػاد ظػل يف االقتصػادم املاؿ يف الدكلة تدخل حدكد ربيعة، صباٟي .21
 .2161 جواف ،2 ع ،12 امللد اِزائر جامعة كالسياسية،

 آركػػز القػػانوف، ٕلػػة االسػػعار، حريػػة مبػػدأ علػػى كاسػػتثناء االسػػعار وديػػد يف الدكلػػة تػػدخل كػػرصل، ٖمػػد طالػػب .21
 .2161 ديسم  ،12 ع بغليزاف، زبانة اٍد جامعي

 جامعػػة الشػػهاب، ٕلػػة تكامػػل، عبلقػػة: القضػػائي كاألمػػن القػػانوشل األمػػن جػػدك، بػػن فطيمػػة ذارم،ْػػ امليػػد عبػػد .21
 .2163 جواف ،12 ،11ٕلد اِزائر، الوادم

 ٕلػػػة للدكلػػػة، اِديػػػد الػػػدكر إطػػػار يف: االقتصػػػادم ضػػػب  سػػػلطات إلحػػػداث اِزائريػػػة التجربػػػة عمػػػاد، عجػػػايب .21
 .2161 ديسم  ،1 ع أدرار، جامعة كاملتمع، القانوف

 ٕلػػػػة السػػػػلطات، بػػػػني الفصػػػػل مبػػػدأ مػػػػينؿ: آسػػػػتقلة اإلداريػػػػة للهيئػػػػات الدسػػػتورية آكانػػػػة الػػػػدين، عػػػػز عيسػػػاكم .21
 مػػػارس ،11ع بسػػػكرة، خيضػػػر ٖمػػػد جامعػػػة السياسػػػية كالعلػػػـو اّقػػػوؽ كليػػػة عػػػن تصػػػدر القضػػػائي، االجتهػػػاد
2113. 

 ،66ع اإلنسػانية، كالدراسػات البحػوث ٕلػة آسػتقلة، اإلدارية لسلطات الوظيفة استقبللية نسبية أحسن، غريب .13
 .2161اِزائر، سكيكدة، 6411اكت21 جامعة

 ،2161 دسػتور مػن 1 فقػرة 11 آػادة احكػاـ ظػل يف االقتصػادم العػوف نشػاطات كضػب  رقابة فريدة، قاضي .12
 .2163 جواف ،1 ع تندكؼ، اِامعي آركز كالسياسية، القانونية للدراسات معادل ٕلة

ػػػة تػػػ ثري ٖمػػػد، بوكمػػػاش خلػػػود، كػػػبلش .11  قػػػرارات علػػػى القضػػػائية الرقابػػػة  اإلدارم القاضػػػي علػػػى االقتصػػػادية العٓو
 ،14 امللػػػػد ،الػػػودام جامعػػػة كالسياسػػػية، القانونيػػػة العلػػػـو ٕلػػػػة ،(-أٜوذجػػػا– البصػػػرم السػػػمعي ضػػػب  سػػػلطة
 .2163 جواف ،12ع

 .2116 سنة ،6.ع اإلدارة، ٕلة آستقلة، اإلدارية السلطات ناصر، لباد .11

 ع كاالجتماعيػة، القانونيػة العلػـو ٕلة اِزائرم، الدستورم النظاـ يف الرئاسية آراسيم مكانة تطور دراجي، ّوؿ .11
 .2163 اِزائر، اِلفة، جامعة ،66

 كسياسػػػية، قانونيػػػة أ ػػػاث ٕلػػػة كمراقبتهػػػا، البورصػػػة عمليػػػات تنظػػػيم للجنػػػة التنظيميػػػة الوظيفػػػة ٗلػػػوؼ، لكحػػػل .11
 .2163 فيفرم ،12 ع اِزائر، جيجل، ٟي، بن صديبال ٖمد جامعة

 ٕلػػة مشػػركعيتها، علػى القضػػائية الرقابػػة علػى آسػػتقلة لؤلنظمػػة القانونيػة الطبيعػػة وديػػد أثػر علػػي، عصػػاـ الػدبس .11
 .2161، 21ع اِامعة، االقتصادية للعلـو بغداد كلية

 االجتهػػػػاد ٕلػػػػة اِزائػػػر، بورصػػػػة يف آنقولػػػة القػػػػيم تػػػداكؿ عمليػػػػات يف للوسػػػي  القػػػػانوشل آركػػػز صػػػػاّة، العمػػػرم .11
 .2161 مارس ،66 ع ،3امللد  بسكرة، رضخي ٖمد جامعة القضائي،



 قائمة المصادر كالمراجع:
 

113 

 ،6 ، عL.G.D.J السياسػػػية، كعلػػم العػػاـ القػػانوف ٕلػػة تبػػػدؿ، حالػػة يف االقتصػػادم التنظػػيم دالبػػرييت، مػػاركو .11
2111. 

 كالسياسػػػية، القانونيػػػة للعلػػػـو اِزائريػػػة امللػػػة قابػػػة،كالر  االسػػػتقبللية بػػػني اإلداريػػػة الضػػػب  سػػػلطات ُػػػرية، ٖمػػػدم .11
 .2161 نوفم  ،11 ع ،12 امللد خدة، بن يوس  بن 6اِزائر جامعة

 ع آفكػر، ٕلػة االقتصادم، النشاط ضب  سلطات قرارات شرعية منازعات على القضائية الرقابة دكاد، منصور .13
 .2161 اِزائر، بسكرة، خيضر ٖمد جامعة ،62

 االقتصػػػػادية القانونيػػػػة للعلػػػػـو اِزائريػػػػة امللػػػػة التنظيمػػػػي، القػػػػانوف ٕػػػػاؿ بػػػػني الدسػػػػتورية اّػػػػدكد عميمػػػػر، نعيمػػػػة .12
 .2113 ،6.ع اِزائر، جامعة السياسية،

 كالسياسػػية، القانونيػػة للدراسػػات الباحػػا األسػػتاذ ٕلػػة القػػانوشل، األمػػن كمسػػ لة التنفيػػذم التنظػػيم سػػهاـ، ىػػريا .11
 .2162 ديسم  ،13 العدد

 : مداخالت ملتقيات علمية متخصصة -ك
 حػوؿ األكؿ الػوطين آلتقػى آصػريف، القطػاع كتػ طري تنظيم يف كالقرض النقد ٕلس اختصاصات فاطمة، اقرشاح .2

 .2112 مام 21-21 داية، جامعة آستقلة، اإلدارية السلطات

 لبلستشػػػارات الثػػػاشل العػػػريب ؤيرآػػػ العػػػريب، الػػػوطن يف اإلداريػػػة االستشػػػارات إشػػػكاليات ٖمػػػد، حسػػػني الػػػدكرم .1
 .2111 أبريل 21-26 ف الشارقة كالتدريب،

 حػوؿ الػوطين آلتقى يف مقّدمة مداخلة آستقلة، اإلدارية السلطات لدل االعتماد منح اختصاص مليكة، أكباية .1
ػ عبػد جامعة. 2112 مام 21ك 21 يومي كآارل، االقتصادم املاؿ يف آستقلة الضب  سلطات  مػرية افالٍر
 .داية

 النظػػػاـ حػػػوؿ الػػػدكرل آلتقػػػى اسػػػبلمية، انشػػػطة تطػػػوير يف كدكرىػػػا آتداكلػػػة القػػػيم بورصػػػة معػػػو، كمػػػن ٖمػػػد بػػػراؽ .1
 اِػػػامعي آركػػػز التسػػػيري كعلػػػـو االقتصػػػادية العلػػػـو معهػػػد ،2114 مػػػام1ك1 يػػػومي ٜوذجػػػا االسػػػبلمية آصػػػرفية
 .مليانة َيس

 مقّدمػة مداخلػة آسػتقلة، اإلداريّة السلطات عن الصادرة القرارات يف الطعن إجراءات خصوصّية بوبكر، بزغيا .1
 ،2112 مػام 21ك 21 يػومي كآػارل، االقتصػادم املػاؿ يف آسػتقلة الضػب  سلطات حوؿ الوطين آلتقى يف

اف عبد جامعة  .داية مرية الٍر
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 االقتصػػػادم املػػػاؿ يف آسػػػتقلة إلداريػػػةا السػػػلطات قبػػػل مػػػن آتخػػػذة الوقائيػػػة بالتػػػدابري التعريػػػ  صػػػ ينة، بلغػػػزرل .1
 السياسػػية، كالعلػػـو اّقػػوؽ اِزائػػر، كليػػة يف آسػػتقلة اإلداريػػة السػػلطات حػػوؿ الػػوطين آلتقػػى يف مداخلػػة كآػػارل،
 .قآة 6411 مام 13 بوليس، جامعة ىيليو ،2162نوفم  61ك61 يومي

 عمليػػات كمراقبػػة تنظػػيم ِنػػة حالػػة دراسػػة -سػػتقلةآ اإلداريػػة السػػلطات اختصػػاص نطػػاؽ أػػادم، عبػػد زيطػػة بػن .1
 االقتصػادم املػاؿ يف آسػتقلة الضػب  سػلطات حػوؿ الػوطين آلتقػى كآواصبلت، لل يد الضب  كسلطة البورصة
 .2112 داية، جامعة مام، 21/21 أياـ كآارل،

 يف ألقيػػت مداخلػػة آنافسػػة، سٕلػػ كدكر الدكلػػة دكر بػػني االقتصػػادم: العػػاـ النظػػاـ مقتضػػيات لطيفػػة، بوخػػارم .1
 14 يػومي كآمارسػة، التشػريع بني اِزائر يف االقتصادم النشاط ضب  حوؿ السابع الوطين آلتقى أعماؿ إطار
 سعيدة. جامعة السياسية، كالعلـو اّقوؽ كلية ،2161 ديسم  61ك

 آسػػتقلة الضػب  سػلطات حػوؿ لػػوطينا آلتقػى االسػتقبللية، كاشػكالية آسػػتقلة اإلداريػة السػلطات ُػري، حػدرم .1
اف عبد جامعة ،2112 مام 21/ 21 اياـ كآارل، االقتصادم املاؿ يف  .داية مرية الٍر

 الضػػػب  سػػػلطات بػػػػ آوسػػػـو الػػػوطين ملتقػػػى االسػػػتقبللية، كإشػػػكالية آسػػػتقلة اإلداريػػػة السػػػلطات ُػػػري، حػػػدرم .23
اف عبد جامعة ،2112 مام 21/21كآارل،  االقتصادم املاؿ يف آستقلة  .داية مرية الٍر

 آلتقػػػى كاالجتمػػػاعي، االقتصػػػادم املػػػالني يف القػػػانوشل التضػػػخم ٖاربػػػة يف التقنػػػني عمليػػػة فعاليػػػة ناديػػػة، حسػػػاف .22
 قاصػدم جامعػة ،2161فيفػرم 21ك 21 يومي السياسية، كالعلـو اّقوؽ كلية القانوشل، األمن: حوؿ الوطين
 .كرقلة مرباح

 آسػػتقلة الضػػب  سػػلطات حػوؿ الػػوطين آلتقػػى أعمػاؿ مػػن آسػػتقلة، اإلداريػػة السػلطات فهػػـوم سػػعيدة، راشػدم .21
اف عبد جامعة ،2112 مام 21ك 21كآارل،  االقتصادم املاؿ يف  .اِزائر داية، مرية الٍر

 آلتقػػػى يف ةمداخلػػػ اِزائػػػرم، القػػػانوشل النظػػػاـ يف آسػػػتقلة اإلداريػػػة للسػػػلطات الدسػػػتورية آكانػػػة سػػػهاـ، عباسػػػي .21
 ىيليػػػػو ،2162نػػػوفم  61ك61 يػػػػومي اّقػػػوؽ، كليػػػػة اِزائػػػر، يف آسػػػػتقلة اإلداريػػػة السػػػػلطات حػػػوؿ الػػػوطين

 .قآة 6411 مام 13 بوليس، جامعة

 طػرؼ مػن آنظمػة النػدكة إطػار يف مقػدـ عػرض القضػائي، األمن كضركرة القانوشل األمن مبدأ غميجة، امليد عبد .21
 مػػارس 23للقضػػاة،  العػػآي لبلوػػاد االفريقيػػة للمجموعػػة عشػػر الثالػػا آػػؤير نناسػػبة اةللقضػػ اّسػػنية الوداديػػة
 .آغرب البيضاء الدار ،2113

 آلتقػػػى أعمػػػاؿ اِزائػػػرم، التشػػػريع يف األساسػػػّية اّريػػػات ٍايػػػة يف االسػػػتعجارل اإلدارم القاضػػػي دكر رصل، عبيػػػد .21
 آركػز ،2161 أفريػل 24 إذل 21 أيػاـ األساسػّية، اّريػات ٍايػة يف اإلدارم القاضػي دكر جوؿ الثالا الدكرل
 .بالوادم اِامعي
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 الضػب  سػلطات حػوؿ الػوطين آلتقػى يف ملقػاة مداخلػة ،"كالغػاز الكهربػاء قطػاع ضػب  ِنة الكرصل، عبد عسارل .21
 دامعػػة ديةاالقتصػػا كالعلػـو اّقػػوؽ كليػػة ،2112 مػام 21 - 21 أيػػاـ كآػػارل، االقتصػادم املػػاؿ يف آسػتقلة
اف عبد  .داية مرية الٍر

 الضػػػػب  سػػػلطات حػػػوؿ الػػػوطين آلتقػػػػى الدسػػػتور، مواجهػػػة يف آسػػػتقلة اإلداريػػػػة أيئػػػات الػػػدين، عػػػز عيسػػػاكم .21
 .داية جامعة ،.2112 مام 21/21 أياـ كآارل، االقتصادم املاؿ يف آستقلة

 الػػوطين آلتقػػى يف مقّدمػػة مداخلػػة آسػػتقّلة، ريّػػةاإلدا السػػلطات عػػن الصػػادرة القػػرارات تنفيػػذ كقػػ  كرديػػة، فتحػػي .21
 عبػػػػد جامعػػػػة ،2112 مػػػػام 21ك 21 يػػػػومي كآػػػػارل، االقتصػػػادم املػػػػاؿ يف آسػػػػتقلة الضػػػػب  سػػػػلطات حػػػوؿ
اف  .داية مرية الٍر

ي .21  عالتشػري يف آنافسػة حريػة ملتقػى نناسػبة ألقيػت آداخلة اِزائرم، آنافسة ٕلس اختصاصات اهلل، عبد لعٞو
 .اِزائر قآة، مام 13 جامعة ،2161 افريل-1-1 يومي اِزائرم،

 الػوطين آلتقػى االقتصػاديني، األعػواف سلوؾ كتوجيو السوؽ ضب  يف اِزائرم آنافسة ٕلس دكر جبلؿ، مسعد .13
 6411 مػام 3 جامعػة ،2161 مارس 62ك61 يومي السوؽ، كضب  آبادرة ورير بني آنافسة قانوف حوؿ
 .اِزائر قآة،

 السػابع الػوطين آلتقػى يف ألقيػت مداخلػة آسػتقلة، اإلداريػة السػلطات: االقتصادم الضب  أدكات رشيد، زكا١ية .12
كالعلػػـو  اّقػػوؽ كليػػة ،2161-61-14كآمارسػػة، التشػػريع بػػني اِزائػػر يف االقتصػػادم النشػػاط ضػػب  حػػوؿ

 .اِزائر سعيدة، جامعة السياسية،
 :حاضراتم -ز
 كليػػػة االعمػػػاؿ قػػػانوف ىصػػػ  ماسػػػو الثانيػػػة السػػػنة االقتصػػػادم، الضػػػب  قػػػانوف يف ٖاضػػػرات الػػػدين، رنػػػو  بػػػرم .2 

اف عبد جامعة كالعلـو االقتصادية، اّقوؽ  .2161-2161 اِزائر، داية، مرية الٍر
 اِػػػامعي موسػػػم غردايػػػة، جامعػػػة كبلسػػػي ، ليسػػػانس الثالثػػػة لسػػػنة اإلداريػػػة آنازعػػػات يف ٖاضػػػرات زكريػػػا، . قشػػػار1

2114-2161. 

 : رأم مجلس دستورم -ح
يونيػػػو سنػػػػة  62آوافػػػػب  6121ٌػػػادل األكلػػػػى عػػػػاـ  61مػػػؤرخ فػػػػػي  11 –ـ د  –ر.ؽ.ع  – 16رأم رقػػػم . 2

مؤرخػػة  16، ج ر ج ج عػػدد القضػػائي للدستػػػوربالتنظيػػػم  العضػػوم آتعلػػب، يتعلػػػػب نراقبػػػة مطابقػػػة القػػانوف 2111
 .2111يوليو21يف 
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 :قضايا المحاكم اإلدارية -خ
 اِزائػر، بن  ٖاف  ضد بن  بونني بقضية يتعّلب ،2111 مام 13 يف آؤرخ ،2613 رقم الدكلة ٕلس قرار .2

  ،11/2111 ع الدكلة، ٕلس ٕلة
 الدكلػػة ٕلػػس ٕلػػة آركػػزم، البنػػ  ٖػػاف  ضػػد اِزائػػرم البنػػ  ،2111ابريػػل 16 يف مػػؤرخ 61134 رقػػم قػػرار .1

 .2111 ،1 ع اِزائرم،

 ٖػػاف  ضػػد (،AIB شػػركة  بنػػ  أنونشػػيوناؿ اِرييػػاف قضػػية ،2111 أفريػػل 16 يف مػػؤرخ ،6216 رقػػم قػػرار .1
 11/2111 ع الّدكلة، ٕلس ٕلة معو، كمن آركزم البن 
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 فهرس الجدكؿ

 

 آختصػػة كآػػارل االقتصػػادم ضػػب  سػػلطات األعضػػاء عػػدد يوضػػح 32 رقػػم جػػدكؿ
 بالتنظيم

621 
 

 آختصػػػػة االقتصػػػادم الضػػػب  سػػػلطات ألعضػػػاء النوعيػػػة تشػػػكيلة يوضػػػح :31 رقػػػم جػػػدكؿ
  تنظيمبال

621 

 آختصػة االقتصػادم الضػب  سػلطات اعضاء باقواح آخولة جهات يوضح: 31 رقم جدكؿ
  بالتنظيم

623 

 آختصػة االقتصػادم الضػب  سػلطات اعضػاء بتعيػني آخولة جهات يوضح :31 رقم جدكؿ
  بالتنظيم

611 

 آختصػػػة االقتصػػػادم الضػػػب  سػػػلطات اعضػػػاء كاهنػػػاء انتػػػداب فػػػوة يوضػػػح :31 رقػػػم جػػػدكؿ
  بالتنظيم

611 

 611 بالتنظيم آختصة االقتصادم الضب  سلطات اعضاء حيادية مبدأ يوضح :31 رقم جدكؿ

 القواعػػد اعػػداد يف آسػػاٝة الضػػب  سػػلطة العضػػوية اسػػتقبللية مػػدل يوضػػح :31رقػػم جػػدكؿ
  القانونية

163 

 القانونيػة القواعػد بوضػع آخولػة االقتصػادم الضب  سلطات بإحصاء يتعلب :31 رقم جدكؿ
  بآساٝة

221 

نػػػة كالقػػػرض النقػػػد ٕلػػػس عػػػن الصػػػادرة التعليمػػػات بإحصػػػائيات تعلػػػبآ :31 رقػػػم جػػػدكؿ  ِك
  كتقييمها البورصة عمليات تنظيم

211 

 البورصػة عمليػات تنظػيم ِنػة عػن الصػادرة تعليمات حوؿ إحصائية يتضمن :23 رقم جدكؿ
لس كمراقبتها   كالقرض النقد ٕك

121 
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 13 ............................................................... االقتصادم الضب  لسلطات العقايب االختصاص -ثالثا

 16االقتصادم الضبط سلطة إلى كالتشريعية التنفيذية السلطة من القطاعية القانونية القواعد نشاءإ فكرة تحوؿ: الياني المبحث
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 12 ......................................... .االقتصادم الضبط كسلطات التشريعية السلطة بين العالقة: االكؿ المطلب

 12 ............................................ .االقتصادم الضب  كسلطة التشريعية السلطة بني العبلقة مظاىر: االكؿ الفرع

اف يف االقتصادم الضب  سلطات موازنات مناقشة -أكال  12 ......................................................... .الٓ 

اف إذل االقتصادم الضب  سلطات من سنوم تقرير تقدصل -ثانيا  11 .................................................... الٓ 

 12 ............................................. االقتصادم الضب  كسلطة التشريعية السلطة بني العبلقة حدكد: الثاشل الفرع

 12 ............................................... .ٔا آنظمة النصوص خبلؿ من التشريعية السلطة مع العبلقة حدكد -أكال

 14 ................................... .رؤسائها ك أعضائها كإقالة تعيني جهة كوهنا التشريعية السلطة مع العبلقة حدكد -ثانيا

 11 ................... .االقتصادم الضب  لسلطات القانونية كالقاعدة التشريعية القانونية القاعدة بني آقارنة أكجو: الثالا الفرع

 11 .......................................................................................... .آفهـو حيا من -أكال

 11 .................................................................................. .كاالجراءات اإلصدار جهة -ثانيا

 11 ............................................................................................. القوة حيا من -ثالثا

 11 ............................................................................... .بالقاعدة خاطبنيآ حيا من -رابعا

 11 ........................................................... عنها الصادرة النصوص ىذه على الرقابة حيا من -خامسا

لها مواضيعها نطاؽ -سادسا  11 .......................................................................... .كطبيعتها ٖك

 12 ................. .التنظيمي االختصاص في االقتصادم الضبط اتكسلط التنفيذية السلطة بين العالقة: الياني المطلب

 12 ................................. قطاعية ضب  لسلطة كمنحها التنظيم يف اِديد التنفيذية السلطة دكر تراجع: االكؿ الفرع

 13 ................................................ مستقلة قطاعية لسلطات النشاط ضب  عن التنفيذية السلطة ىلي -أكال

 21 .................................................... االقتصادم النشاط لضب  التنفيذية السلطة تدخل استثناءات -ثانيا

 22 ........................... القطاعية القانونية كالقاعدة الكبلسيكية التنظيمية القانونية القاعدة بني آقارنة أكجو: الثاشل الفرع

 23 ................................................................. .التنظيمات ىذه من نوع كل مفهـو حيا من -أكال

 24 .................................................................................... .االصدار جهة حيا من -ثانيا

 36 .......................................................................................... .النطاؽ حيا من -ثالثا

 32 ...................................................................................... :موضوعااا حيا من -رابعا

 32 ...........................................................................أرمي كالتسلسل القوة حيا من -خامسا

 32 ......................................................................... .القواعد هبذه آخاطبوف حيا من -سادسا

 31 ................................................................................................. :الفصل خالصة

 31 ........... استقالليتها كمدل االقتصادم الضبط لسلطات التنظيمية القواعد كضع إسناد فكرة مشركعية: الياني الفصل

 31 ..................... التنظيمية القواعد كضع في االقتصادم الضبط سلطات اختصاص دستورية مدل: األكؿ المبحث

 32 .................... العامة التنظيمية القواعد كضع  اختصاص التنفيذية السلطة لتخويل أساس الدستور: األكؿ المطلب

 32 ..................................................... التنظيمية القواعد كضع يف اِمهورية رئيس اختصاص: األكؿ الفرع
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 33 ....................................................... آستقل التنظيم بإصدار اِمهورية رئيس اختصاص م رات -أكال

 42 ..................................................... الرئاسي كآرسـو القانوف ٕارل بني االختصاص توزيع ضواب  -ثانيا

 41 ............................................................................ الرئاسية للمراسيم القانونية اّماية -ثالثا

 43 ......................................................... التنظيمية القواعد كضع يف األكؿ الوزير اختصاص: الثاشل الفرع

 44 .......................................... 6441 دستور يف التنفيذية آراسيم إصدار الختصاص الدستورم التطور -أكال

 612 .................................................. األكؿ كالوزير اِمهورية رئيس بني التنظيمي االختصاص تنازع -ثانيا

 611 ............................................................ دستورم تكريس بدكف اإلدارة عن الصادر التنظيم -ثالثا

 612 ......................... االقتصادم الضبط سلطات التنظيمي لالختصاص التشريعي األساس قبوؿ: الياني المطلب

 613 ................................. االقتصادم الضب  لسلطات التنظيمي االختصاص إلسناد الفقهية اّلوؿ: األكؿ الفرع

 614 .............. التنظيمية القواعد كضع يف االقتصادم الضب  لسلطات الختصاص ك ساس االختصاص تفويض فكرة -أكال

 662 ........... التنظيمية القواعد كضع يف االقتصادم الضب  سلطات الختصاص ك ساس االختصاص عن التنازؿ فكرة -ثانيا

 661 ................................ االقتصادم الضب  لسلطات التنظيمي االختصاص إسناد يف القضاء موق : الثاشل الفرع

 661 .......................................................................... .الفرنسي الدستورم امللس موق  -أكال

 664 ................................................................................الفرنسي الدكلة ٕلس موق : ثانيا

 626 .............. القطاعية التنظيمية القواعد لوضع المخولة االقتصادم الضبط لطاتس استقاللية مدل: الياني المبحث

 622 ............. .كالتبعية النسبية بين بالتنظيم المختص االقتصادم الضبط لسلطات العضوية استقاللية: األكؿ المطلب

 622 ............................. التنظيمي لبلختصاص آمارسة االقتصادم الضب  لسلطات العضوية استقبللية: األكؿ الفرع

 621 ............................... يةالتنظيم القواعد بوضع آختصة االقتصادم الضب  لسلطات البشرية الوكيبة تعدد -أكال

 621 ............................... التنظيمية القواعد بوضع آختصة االقتصادم ضب  سلطات أعضاء كفاءة تذبذب -ثانيا

 622 ...... التنظيمية القواعد بوضع آختصة االقتصادم الضب  سلطات أعضاء احاقو  ميزة على التنفيذية السلطة استحواذ -ثالثا

 624 ................................. بالتنظيم آختصة االقتصادم ضب  سلطة اعضاء تعيني يف التنفيذية سلطة انفراد -رابعا

 612 ......................... بالتنظيم آختصة االقتصادم الضب  سلطات اعضاء كإهناء االنتداب مدة فوة غموض -خامسان 

 611 ............................... :بالتنظيم آختصة االقتصادم الضب  سلطات أعضاء حيادية مبدأ وقيب مدل -سادسا

 613 ........................... التنظيمي االختصاص يف آساٝة االقتصادم الضب  لسلطات العضوية استقبللية: الثاشل الفرع

 613 ............................................................................. آنافسة ٕلس أعضاء استقبللية -أكال

 611 .................................................................. كالغاز الكهرباء ضب  ِنة أعضاء استقبللية -ثانيان 

 616 .......................................... اإللكوكنية كاالتصاالت لل يد آستقلة الضب  سلطة أعضاء استقبللية -ثالثان 

 611 ........................................................... كالبصرم السمعي الضب  سلطة أعضاء استقبللية – رابعان 

 611 ......................... بالتنظيم المختصة االقتصادم الضبط لسلطات الوظيفية االستقاللية مدل: الياني المطلب

 611 ..................... الوصائية أك السلمية للسلطة بالتنظيم آخولة االقتصادم الضب  سلطات خضوع مدل: االكؿ الفرع
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 611 ........................................................... سيةالرئا للسلطة آستقلة الضب  ىيئة خضوع مدل -أكال

 612 .................................................................... .التقليدم اإلدارم التنظيم يف أيئة مكانة -ثالثا

 613 ............................................................................ كالتسيري التنظيم استقبللية: الثاشل الفرع

 614 ......................................................................................... التنظيم استقبللية -أكال

 616 .................................................................................... آارل التسيري استقبللية -ثانيا

 611 .................................................. آعنوية بالشخصية  آختصة ماالقتصاد الضب  سلطات يتع -ثالثا

 613 ............................................................................................... :الفصل خالصة

 614 ........................................................................................... االكؿ الباب خالصة

 611 ........................ التنظيمية القواعد كضع الختصاص االقتصادم الضبط سلطات ممارسة آليات: الياني الباب

 612 ............................. التنظيمية القواعد كضع في االقتصادم الضبط سلطات اختصاص نطاؽ: األكؿ الفصل

 611 ................................... .بالممارسة التنظيمية للقواعد االقتصادم الضبط سلطات كضع: األكؿ المبحث

 611 ........................... االقتصادم الضبط سلطات أنظمة لسن كاإلجرائية الموضوعية الضوابط: االكؿ المطلب

 611 ................................................... التنظيمية القواعد كضع يف كالقرض النقد ٕلس سلطة: االكؿ الفرع

 612 ........................................................................ كالقرض النقد مللس القانونية الطبيعة -أكال

 613 ..............................................التنظيمية القواعد إرساء يف كالقرض النقد ٕلس اختصاص ٕاالت -ثانيا

 621 ............................................... التنظيمية القواعد لوضع كالقرض النقد ٕلس يف آتبعة االجراءات -ثالثا

 621 .................................... التنظيمية القواعد كضع يف كمراقبتها البورصة عمليات تنظيم ِنة سلطة :الثاشل الفرع

 621 ........................................................ كمراقبتها البورصة عمليات تنظيم للجنة القانونية الطبيعة -أكال

 622 .............................. التنظيمية القواعد إرساء يف كمراقبتها البورصة عمليات تنظيم ِنة اختصاص ٕاالت -ثانيا

 636 ................................ التنظيمية القواعد إلرساء كمراقبتها صةالبور  عمليات تنظيم للجنة آتبعة اإلجراءات -ثالثا

 632 ......... التقين الطابع ذات احملدكدة التنظيمية القواعد كضع يف االقتصادم الضب  ىيئات بعض ٘ارسة سلطة: الثالا الفرع

 632 ................................................................................. كالغاز الكهرباء ضب  ِنة -أكال

 631 ................................................................ االلكوكنية كاالتصاالت لل يد آستقلة السلطة-ثانيا

 631 .................................................................................... صرمالب السمعي سلطة -ثالثان 

 631 ......................................االقتصادم الضبط سلطات أنظمة لصياغة الشكلية الضوابط: الياني المطلب

 631 ...................................................................... لؤلنظمة الشكلية اِوانب احواـ: االكؿ الفرع

 631 ................................................................................ النظاـ لن  الكامل العنواف -أكالن 

 633 ............................................................................................ النظاـ ديباجة -ثانيان 

 641 ............................................................................. :النظاـ بتوقيع آختصة ةالسلط -ثالثان 

 646 ...................................................................... لؤلنظمة الداخلية اِوانب احواـ: الثاشل الفرع
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 642 ....................................................................................... النظاـ قواعد تبويب -أكال

 641 .................................................................................... :النظاـ صياغة تقنيات -ثانيا

 642 ............................................................................ :النظاـ لقواعد القانونية آصادر -ثالثان 

 643 ................................................................................ كسريانو النظاـ نشر: الثالا الفرع

 643 ............................................................................................... النظاـ نشر -أكالن 

 644 ............................................................................................. النظاـ سرياف -ثانيان 

 216 .................................................. القانوشل األمن لتحقيب عامل النظاـ قواعد صياغة جودة: الرابع رعالف

 216 ...................................................................................... :القانوشل األمن مفهـو: أكال

 211 ................................ الدكلة إصبلحات ظل يف االقتصادم الضب  لطاتس أنظمة استقرار عدـ إشكالية: ثانيا

 211 .................................. .بالمساىمة التنظيمية للقواعد االقتصادم الضبط سلطات كضع: الياني المبحث

 211 ......................................... القانونية القواعد إرساء في االستشارم العمل أىمية مدل: األكؿ المطلب

 212 .................................................... االقتصادم الضب  ٔيئات االستشارم العمل تعري : االكؿ الفرع

 212 ..................................................................... :كخصائصو االستشارم بالعمل ودآقص -أكال

 214 ................................................................... االقتصادم الضب  سلطات استشارة أٝية -ثانيا

 214 ......................................................... االقتصادم الضب  لسلطات االستشارم العمل أركاف -ثالثا

 261 .................................... التنظيمية القواعد كضع يف آساٝة االقتصادم الضب  سلطات إحصاء: الثاشل الفرع

 261 ..................................................................... كالغاز الكهرباء للجنة االستشارم امللس -أكالن 

 261 .............................................................................. البصرم السمعي ضب  سلطة -ثانيان 

 262 ............................................................................................ آنافسة ٕلس -ثالثان 

 264 ...................................................................................... كالقرض النقد ٕلس -رابعان 

 264 .......................................................................... كتقييمها البورصة عمليات ِنة -خامسان 

 221 ........................................................ :االلكوكنية كاالتصاالت لل يد مستقلة ضب  سلطة -سادسان 

 226 ........................................ القانونية القواعد إرساء في الضبط سلطات مساىمة نطاؽ: الياني المطلب

 222 ............................................. االقتصادم الضب  لسلطات االستشارم االختصاص حدكد: األكؿ الفرع

 222 ................................................ االقتصادم الضب  لسلطات االستشارم للعمل الشكلية حدكد -أكال

 221 .............................................. االقتصادم الضب  لسلطات االستشارم للعمل آوضوعية اّدكد -ثانيا

 224 ...................................... القانونية القواعد ارساء يف االقتصادم الضب  لسلطات آساٝة طرؽ: الثاشل الفرع

 224 ..................................... (:االجبارية  إللزاميةا االستشارة طريب عن القانونية القواعد إرساء يف آساٝة -أكال

 211 .............................................. االختيارية االستشارة طريب عن القانونية القواعد إرساء يف آساٝة -ثانيا

 216 .................................................... :بو األخذ كاجب برأم آرفقة ارةاالستش طريب عن آساٝة -ثالثا
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 212 ................................................ القانونية القواعد اعداد يف آستعملة االستشارية األدكات: الثالا الفرع

 212 ........................................................................................ تعليمات استصدار -أكال

 211 ........................................................................................... توصيات تقدصل -ثانيا

 211 .................................................................................... االستشارية ااراء إبداء -ثالثا

 212 .................................................................................... االستشارية االقواحات -رابعا

 213 ............................................................................................... :الفصل خالصة

 214 ....................... التنظيمية القواعد كضع في االقتصادم الضبط سلطات اختصاص على الرقابة: الياني الفصل

 216 ................................. االقتصادم الضبط لسلطات التنظيمية قواعد على االدارية الرقابة: االكؿ المبحث

 216 .................................. االقتصادم الضب  سلطة قواعد على آ لوفة غري التنفيذية السلطة رقابة: االكؿ آطلب

 216 ...................................... االقتصادم الضب  سلطات تنظيمات على اإلدارية الرقابة عمل أٝية: األكؿ الفرع

 212 ...................................................................................... ةاإلداري الرقابة مدلوؿ -أكالن 

 211 ............................................................................... اإلدارية الرقابة عملية أىداؼ -ثانيا

 211 ...................................................................................... :اإلدارية الرقابة أنواع -ثالثان 

 213 ...................................... االقتصادم الضب  سلطة قواعد على التنفيذية السلطة رقابة مشركعية: الثاشل الفرع

 211 ....................................... االقتصادم الضب  سلطة قواعد على التنفيذية السلطة رقابة طبيعة: الثالا الفرع

 216 ................................ الرئاسية السلطة لرقابة باألنظمة آختصة االقتصادم الضب  سلطات خضوع عدـ -أكالن 

 212 ................................ ائيةالوص السلطة لرقابة باألنظمة آختصة االقتصادم الضب  سلطات خضوع عدـ: ثانيان 

 211 ............ م لوؼ غري خاص نوع من التنفيذية السلطة لرقابة باألنظمة آختصة االقتصادم الضب  سلطات خضوع: ثالثا

 211 .................. االقتصادم الضبط لسلطات التنظيمية القواعد على التنفيذية السلطة ابةرق مظاىر: الياني المطلب

 212 ................ االقتصادم الضب  لسلطات التنظيمي االختصاص على التنفيذية للسلطة آباشر غري التدخل: االكؿ الفرع

 212 ........................................................... الثانية القراءة اجراء خبلؿ من التنفيذية السلطة رقابة -أكالن 

 214 ............................................................... آوافقة اجراء خبلؿ من التنفيذية للسلطة رقابة -ثانيان 

 212 .................... االقتصادم الضب  لسلطات التنظيمي االختصاص على التنفيذية للسلطة آباشرة التدخل: الثاشل الفرع

 212 .......................................................... اّلوؿ سلطة اجراء خبلؿ من التنفيذية السلطة رقابة -أكالن 

 211 ............................................... القرارات اصدار يف التدخل حب خبلؿ من التنفيذية السلطة رقابة -ثانيان 

 212 .............................................. االقتصادم الضب  سلطات على رقابية آلية السنوم التقرير: الثالا الفرع

 221 ........................................ .االقتصادم الضبط سلطات تنظيمات على القضائية رقابة: الياني المبحث

 226 ....... االقتصادم الضبط لسلطات ظيميةالتن القواعد مشركعية في للنظر اإلدارم القضاء اختصاص: األكؿ المطلب

 226 .....................اإلدارم القاضي اذل االقتصادم الضب  لسلطات التنظيمية القواعد إحالة فكرة مشركعية: األكؿ الفرع

 222 ................................. كعملو تنظيمو الدكلة، ٕلس باختصاصات آتعّلب 16-43 رقم العضوم القانوف -أكالن 
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 221 ...................................................... :االقتصادم النشاط ضب  لسلطات الت سيسية النصوص -ثانيان 

 221 ....................االقتصادم الضب  سلطات عن الصادرة القواعد يف اإلدارم القاضي سلطة تدّخل مظاىر: الثاشل الفرع

 222 .......................................... االقتصادم الضب  سلطة قواعد يف للنظر اإلدارم القاضي سلطة حدكد: أكالن 

 224 .......................................................... الطعوف يف اإلدارم للقاضي االختصاص منح غموض: ثانيان 

 636..........االقتصادم النشاط ضبط سلطات تنظيمات شرعية بمنازعات الخاصة القضائية اإلجراءات: الياني المطلب
 232 ............................................................................... آسبب اإلدارم التظلم: األكؿ الفرع

 232 ......... االقتصادم الضب  سلطات لبعض التنظيمية القواعد يف طعن دعول لرفع أصيل شرط آسبب اإلدارم التظلم -أكالن 
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