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 إهداء
امحلد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل س يد املرسلني محمد صىل هللا 

 عليه وسمل وبعد

ىل أ   ىل الهدي هذا العمل املتواضع ا  يت مل تبخل رمز احملبة والعطاء املس متر ا 

 علينا يوما ابدلعاء أ يم احلبيبة

ىل من لكهل هللا ابلهبة والوقار وادلي  ىل من أ محل امسه بلك افتخار، ا  ا 

 العزيز

 اىل زويج العزيز معر 

خويت: محمد، سفيان، عبد احلفيظ، سلامين، سعاد   واىل مجيع ا 

ىل العائةل الكرمية  ا 

ىل لك من ساعدان يف   متام هذا العملا  ا 

ىل ما حيب ويرىض ان هللا العيل القدير أ ن يوفقنم نرجو   ا 

 

 حنان

 جديد

 

 



 

 

 شكر وعرفان
 

ىلوجل  اذلي أ انر لنا درب العمل واملعرفة ووفقنا  أ شكر هللا عز    جناز هذا العملا   ا 

اذلي مل يبخل علينا بتوجهياته  أ رفع أ مسى أ ايت الشكر والامتنان لدلكتور املرشف شول بن شهرة

 ونصاحئه القمية 

 برشاك قول الرسول صىل هللا عليه وسمل: اذلي أ قول هل

ن هللا ومالئكته وأ هل السموات وال رض حتىل المنةل يف حجرها وحىت احلوت"  ، ليصلون عىل معمل ا 

الناس اخلري."
1

 

ىل لك  من قريب أ و من بعيد عىل اجناز هذا العمل ويف  ساعدين منأ توجه جبزيل الشكر والامتنان ا 

 تذليل ما واهجناه من صعوابت

 

 

 حنان جديد
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 :مقدمة
تعترب الرخص اإلدارية من أكثر الوسائل اإلدارية فعالية يف رقابة النشاط الفردي والتحكم فيه وتستخدم  

االت خمتلفة، فنجدها يف جماالت البناء كما جندها يف جماالت السينما واملسرح، وقد كلمة "الرتخيص" يف جم
تستخدم اإلدارة الرتخيص يف بعض األنظمة السياسية يف احلد من احلريات كما قد جنده أحيانا وسيلة تنظيمية ال 

 غىن للمجتمع عنها.
من اجملاالت اإلدارية، بل والسياسية يف بعض  وبالتايل فإن اإلدارة تستخدم هذه الوسيلة الرقابية يف العديد

األحيان، وختتلف الظروف واملعطيات بني تلك اجملاالت، فالرتخيص يف احلياة اإلدارية هو أحد الوسائل التقليدية 
اليت تستخدمها اإلدارة يف الرقابة، كما يستخدم أحيانا أخرى كوسيلة سلطوية لفرض نوع من النظام السياسي فهو 

يلة إدارية ذات مفاهيم متعددة، فقد يكون مفهوم إداري تنظيمي، وقد يكون مفهوم اجتماعي، أو مفهوم هبذا وس
 .1لوجية معينةو سياسي رقايب، أو مفهوم اقتصادي ينبع من إيدي

ومبا أن جماالت الرخص اإلدارية كثرية ومتنوعة، فهذا املصطلح جنده يف ميادين عديدة، فنجده يف  اجملال 
خصة البناء مثال، كما جنده يف اجملال االجتماعي كالرخصة األبوية أو الزوجية وميكن أن جنده يف اجملال العقاري كر 

العلمي كرخصة إجراء التجارب العلمية، إال أن دراستنا تقتصر على الرخص اإلدارية يف اجملاالت االقتصادية، وكما 
عميقة يف اجملال االقتصادية، فقد قامت خالل عرفت حتوالت  1989هو معلوم فإن اجلزائر ومنذ صدور دستور 

هذه الفرتة بتحرير القطاعات االقتصادية بعدما كانت حتتكر هذه القطاعات، وهذا راجع لالنتقال من النظام 
املوجه إىل نظام اقتصاد السوق غري أن انسحاب الدولة من اجملال االقتصادي، وانتقاهلا من دولة الرفاهية إىل الدولة 

ال يعين هناية تدخل السلطة العمومية يف اجملال االقتصادي بشكل مطلق، بل إن حترير القطاعات  الضابطة
االقتصادية يرافقه تغيري نوعي يف أساليب وفنيات تدخل الدولة يف االقتصاد فمفهوم حترير االقتصاد له مدلول 

 مزدوج:
 أساسني، يتمثل األول يف إزالة يعين أوال فتح النشاطات أمام املنافسة اليت ميكن أن تتخذ شكلني 

العقبات ومتكني األعوان االقتصاديني من ممارسة النشاط بكل حرية، أما النموذج الثاين من االنفتاح على املنافسة 
فهو أكثر حمدودية ويتعلق بالنشاطات اليت كانت ختضع لنظام االحتكار واملنظمة يف شكل شبكي مثل الكهرباء 

لالسلكية، حبيث يقتصر الدخول لألسواق يف هذه النشاطات على عدد حمدود من واالتصاالت السلكية وا
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املتعاملني، فهو ليس متاح للجميع وبالتايل ال يتمكن من الدخول للسوق إال األعوان الذين تتوفر فيهم شروط 
 معينة.

قتصادي عن طريق أما املفهوم الثاين لتحرير االقتصاد فنعين به حلول الضبط االقتصادي حمل التوجيه اال 
إحداث سلطات ضبط مستقلة، وهو ما يهدف إىل تكريس أحد املبادئ األساسية القتصاد السوق املتمثل يف 

 .1ضمان الفصل بني الدولة كمتعامل والدولة بصفتها ضابط للسوق على مستوى اجلهاز اإلداري
 تتدخل فالدولة احلياة مناحي مجيع يف لةالدو  وظيفة تطور مع االقتصادي الضبط وظيفة أمهية ازدادت لقد        
 لتنظيم تتدخل االقتصادي، كما الضبط سلطات وخباصة عمومية سلطة باعتبارها والفردية التنظيمية بقراراهتا
 حىت وهذا القانون، دولة يف النظام إقامة على بذلك والعمل ومراقبتها وتوجيهها وحرياهتم لنشاطاهتم األفراد ممارسة

 نسبية من انطالقا وهذا مسبقني، تنظيم أو تقنني دون حرياهتم ميارسون األفراد ترك لو فيما ىالفوض تعم ال
 للتنظيم نفسها الدولة وجود وحقيقة وجوهر بل احلرية وجوهر يتناىف طالقاإل الن طالقها،إ ال العامة احلريات
 حمكما. قانونيا تنظيما املنظم اجملتمع يف الكل رادةإ تعلو رمسية وسلطة

 خضاعإ طريق عن وذلك احلريات، بتنظيم املختصة السلطة متكن اليت جراءاتوإ تدابري هناك فان وعليه 
 اجلديد االقتصادي النظام ظل يف هلا جيوز ال الدولة أن ومبا اإلدارة متارسها مسبقة لرقابة االقتصادي النشاط ممارسة

 سلطات"  يف تتمثل جديد نوع من بإنشاء هيئات قامت التقليدية داريةاإل اهلياكل طريق عن املهنة هذه متارس أن
 كل والتزامات حقوق بني التوازن وإجياد االقتصادية، القطاعات ضبط األساسية مهمتها ،"االقتصادي الضبط
 هي األصل ويف االقتصادي اجملال يف معني نشاط وتضبط تراقب وإمنا بالتسيري تكتفي ال فهي السوق يف طرف
 ووظيفية عضوية باستقاللية تتمتع بل اإلدارية، للوصاية وال الرئاسية لسلطة ال ختضع ال رف،ص إداري طابع ذات

 القضائية. للرقابة إال ختضع وال
م الرقابة الوقائية إن الرتخيص اإلداري املسبق، هو عبارة عن نظام وإجراء وقائي يهدف إىل فرض نظا

ى التطرق إىل كل ما تعلق به من مفاهيم وطبيعة قانونية، وكل ما كان من الواجب الرتكيز علا  ذكيدة، لاملباشرة واأل
يفرض البحث يف هذا املوضوع، كما أن التحوالت اليت فرضتها الدولة جعلت السلطة التنفيذية متارس الضبط 
االقتصادي عن طريق الرخص اإلدارية بالرغم من إحداث اهليئات اإلدارية املستقلة، ما جعلها يف أحيان كثرية 
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تتقاسم معها االختصاص يف ضبط اجملاالت االقتصادية عن طريق الرخص اإلدارية، غري أن السلطة التنفيذية قد 
تنفرد يف جماالت معينة بضبط النشاط االقتصادي عن طريق الرخص اإلدارية، وهو نفس األمر بالنسبة هليئات 

 الضبط املستقلة.
قتصادية يف الدول وتنظيم هذه الرخص بقوانني إىل يؤدي فرض نظام الرخصة اإلدارية يف اجملاالت اال

تطوير وحتسني املنظومة القانونية والسياسية واالقتصادية هلذه الدول، فهي من ناحية تعترب أداة من األدوات اليت 
 تستعملها الدولة لتنظيم و استغالل اجملاالت االقتصادية واملال العام للدولة وحفظ هذه القطاعات من االستغالل

العشوائي والفوضوي الذي يؤدي غالبا إىل التأثري على االقتصاد، كما أن وجودها يعزز ثقة املتعامل االقتصادي يف 
معامالته، نظرا ألن هذه الوسيلة الرقابية ال جتعل أيا كان خيوض اجملاالت االقتصادية اليت أحيانا حتتاج إىل تقنيات 

بنقل التكنولوجية وتنمية الصناعات الوطنية إذا مت منحها للمتعامل  مالية وتقنية كبرية ومتطورة كما أهنا تسمح
 األجنيب، ومن ناحية ثانية الرتخيص اإلداري مينع االحتكارات ويشجع على املنافسة احلرة والشفافة.

إن الرخص اإلدارية هي عبارة عن وسيلة توفيقية بني التعارض الذي يقوم أحيانا بني ممارسة احلرية من 
يعمل  فيعري احلياة يف اجملتمع من جهة أخرى، وهذا األمر دقيق جدا، فبني احلرية واحلظر يوجد خيط ر جهة وس

على التوازن بينهما، فال احلرية املطلقة مطلوبة، وال احلظر املطلق الذي يؤدي إىل القهر والتسلط مطلوب أيضا 
رخص اإلدارية هي احلل األمثل لكل هذا، فهي وللموازنة بني هذه املعطيات كان البد من إجياد وسيلة، وكانت ال

 اليت حتول النشاط االقتصادي من نشاط حمظور إىل نشاط مباح ميكن استغالله و االستثمار فيه وممارسته.
ومبا أن الرخص اإلدارية هي عبارة عن قرارات إدارية فردية صادرة عن اإلدارة اليت متثل السلطة العامة، 

ناك محاية للفرد الذي يعترب احللقة األضعف، وكانت هذه احلماية عن طريق إجراءات فرض هذا األمر أن تكون ه
معينة، وهذا حلث املتعامل االقتصادي على االستثمار، فمىت مل تكن له الضمانة الكافية فإنه ال ميكن اإلقدام 

 على ممارسة النشاطات االقتصادية اليت تعود عليه وعلى الدولة بالفائدة.
لدور الرخص اإلدارية يف الضبط االقتصادي ال يعين أن نقوم بدراسة مجيع الرخص اإلدارية يف  إن دراستنا

اجملال االقتصادي وكيف يكون دورها يف هذه القطاعات، فهذا عمل من الصعوبة مبكان بل دراستنا ستقتصر على 
ة فيها لضبط هذه عرض جمموعة من النشاطات والقطاعات االقتصادية، وكيف يظهر دور الرخص اإلداري

القطاعات سواء بالتنظيم أو الرقابة أو الردع، وتركيزنا على هذا اجلانب هو لكون وظيفة الضبط من أوىل وظائف 
الدولة وواجباهتا وأمهها وأقدمها، كما أنه وحىت يتضح األمر أكثر تناولنا عدة تطبيقات وممارسات هامة للرخص 

نون اجلزائري فدراستنا قد اقتصرت على القانون اجلزائري دون التشريعات اإلدارية يف اجملال االقتصادي يف القا
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األخرى، وهذا حماولة منا إلسقاط اجلزء العام والنظري من املوضوع على التطبيقات العملية له يف القطاعات 
ليت تصدر فيها االقتصادية املختلفة، كما أن هذا عبارة عن دراسة قانونية لتلك األنشطة والقطاعات االقتصادية ا

 الرخص اإلدارية.

 أهمية موضوع البحث:
لقد مست الرخص اإلدارية جماالت واسعة وحساسة من احلياة يف الدولة، االجتماعية االقتصادية 
السياسية، حيث ال نكاد جند اليوم جماال أو قطاعا ال توجد فيه الرخص اإلدارية ملباشرة احلريات املختلفة، وهذا إن 

ا يدل على األمهية اليت تتمتع هبا هذه الرخص يف تنظيمها ورقابتها هلذه القطاعات وخصوصا دل على شيء إمن
 االقتصادية.

إن األمهية اليت متثلها هذه الرخص جندها يف كون الرتخيص اإلداري يعد مؤشرا على سياسة الدولة 
مه للقطاعات االقتصادية اليت هي االقتصادية، ولكونه ضروريا ملباشرة عدة أنشطة، فأمهيته تظهر من خالل تنظي

 شريان احلياة يف الدولة.
إذا انطلقنا من فكرة كل ما هو حديث فهو مهم، فإن موضوع الرخص اإلدارية ودورها يف الضبط 

يئات اإلدارية االقتصادي حديث فعال، بالرغم من عدم حداثة الرخص اإلدارية، لكن احلديث هو صدورها من اهل
من األجهزة احلديثة اليت أنشأهتا الدولة بعد التحوالت االقتصادية اليت عرفتها اجلزائر، كما أن  رباملستقلة اليت تعت

ن أيضا يف كون الرخص اإلدارية ال ميكن االستغناء عنها حىت يف الدول ماألمهية ال تظهر يف احلداثة فقط بل تك
ى الرخص اإلدارية بأهنا وسيلة لتقييد احلريات األكثر حرية ودميقراطية، كما أن الفكرة السيئة اليت متت أخذها عل

ومنعها، ألن اإلباحة هي األصل يف األنشطة االقتصادية والتقييد هو االستثناء، جعلت البحث يف هذا املوضوع له 
أمهية كبرية حىت يتضح لنا دور هذه الرخص يف تنظيم احلياة االقتصادية وضبطها من الفوضى واالحتكارات اليت 

و االقتصادي، كما أنه يتضح لنا من خالل هذا البحث مدى فعالية هذه الرخص يف محاية النظام العام، تعيق النم
فال يتصور مثال إباحة قيادة السيارات ووسائل النقل دون ترخيص، كما ال يتصور ترك املال العام دون رقابة 

 ا عن طرق هذه الرخص.واستغالله من أي كان دون توفر الشروط الضرورية لذلك، واليت يتم ضبطه
إن مجيع اجملاالت واألنشطة االقتصادية اليت تفرض فيها الرخص اإلدارية هلا عالقة حبياة الفرد اليومية 
ومعامالته واالستثمارات اليت يقوم هبا، والحظنا بأن هذه الوسيلة اإلدارية يف كثري من األحيان يكتنفها الغموض 

زية من اإلدارة  متنحها ملن تشاء، أو أن املوافقة على منح الرخص اإلدارية حبيث يسود االعتقاد بأهنا منحة أو م
هي حرية مطلقة لإلدارة وال دخل لطالب الرتخيص فيها، وهي يف األصل حق للشخص مىت توفرت فيه الشروط 
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ليت تعود الضرورية اليت يفرضها املشرع وهذه الشروط ما هي إال وسيلة حلماية النظام العام جبميع مقوماته وا
بالفائدة على الفرد بصفة خاصة وعلى اجملتمع بصفة عامة، فأمهية املوضوع تظهر من إزالة هذا الغموض وتوضيح 

 حقيقة الرتخيص ومدى سلطة اإلدارة وفاعلية الرقابة القضائية عليها.
رية هي إن استحالة وضع تشريع موحد للرتخيص اإلداري يف كافة جماالته، بالرغم من أن الرخص اإلدا

إذن من السلطة اإلدارية ملمارسة النشاطات احملظورة واليت توجب ممارستها احلصول على رخصة إدارية، إال أن 
شروط املنح واإلجراءات واجلهة املاحنة ختتلف من قطاع إىل آخر فالشروط الواجب توافرها يف احلصول على رخصة 

على رخصة املياه، من هنا جاءت أمهية البحث يف هذا التنقيب مثال ختتلف عن تلك الواجب توافرها للحصول 
املوضوع، حىت نطلع بقدر من اإلمكان على الشروط العامة للرخص اإلدارية واخلاصة أيضا ودور كل رخصة يف 

دور الرخص اإلدارية يف الضبط االقتصادي، ومدى فعاليتها يف  إبراز إىلضبط قطاع معني، لنخلص يف النهاية 
 ظام العام االقتصادي والذي تقوم عليه الدولة.احلفاظ على الن

 أهـــــــــــــــــــــــــــداف الدراسة:
 يسعى هذا البحث إىل حتقيق األهداف التالية:

 حتديد املفهوم القانوين والتنظيمي والرقايب للرخص اإلدارية، -
 ارها واجلهات اإلدارية املخولة هلا ذلك،صدإحتديد القاعدة القانونية اليت ترتكز عليها الرخص اإلدارية، أثناء  -
براز الدور الذي تلعبه الرخص اإلدارية يف الضبط االقتصادي، باعتبار أن استعمال هذه الوسيلة القانونية يبقى إ -

ضرارها بالصاحل إباملصلحة العامة للمجتمع، فال ميكن منح هذه الرخصة إال بعد التأكد من عدم  تبطدائما مر 
ساسية اليت تسعى الدراسة أهنا تتناىف والغاية األ ع، وبالتايل ميكن رفض منح هذه الوسيلة مىت أثبتتالعام للمجتم

 ىل حتقيقها من خالل هذا املنح وهي محاية الصاحل العام،إدارة اإل
ظهار الضمانات املمنوحة للمتعامل االقتصادي عند ممارسته للنشاطات االقتصادية عن طريق استصدار إ -

 إلدارية،الرخص ا
 حتديد مدى جناعة الرخص اإلدارية يف الضبط االقتصادي من خالل استعماهلا يف جمال الرقابة والردع. -

 أسباب ودوافع الدراسة:
 تعود أسباب اختيارنا هلذا املوضوع لنوعنين من األسباب ذاتية وأخرى عملية موضوعية:
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إىل رغبتنا وميولنا للبحث فيه ودراسته، وذلك نظرا فأمنا األسباب الذاتية، فيعود اختيارنا هلذا املوضوع  
ألمهيته القانون واستعماالته الكثرية يف احلياة االقتصادية يف الدولة، وبالتايل الرغبة يف املسامهة ولو جبزء بسيط يف 

 .إثراء املكتبة القانونية
قانونية حناول طرحها  أما من الناحية املوضوعية فأغلبها تتلخص فيما يطرحه املوضوع من إشكاليات 

ومناقشتها واإلجابة عليها، واليت تشكل سببا قويا وكافيا الختيار املوضوع، فالرتخيص اإلداري هو عبارة عن وسيلة 
قانونية إدارية ووقائية تستعملها الدولة لتنظيم وضبط اجملاالت االقتصادية يف الدولة، واستعماالت الدولة هلذه 

ناسب مع نظام احلكم والتنظيم اإلداري السائدين يف الدولة، ووفق درجة الدميقراطية الوسيلة يضيق ويتوسع بالت
 وإبرازاليت بلغتها الدولة، كما أن العالقة الوطيدة بني احلرية والرتخيص دفعتنا إللقاء الضوء على هذه الوسيلة 

ارها وسيلة للتضييق على ممارسة دورها يف الضبط االقتصادي، بالرغم من االنتقادات العديدة املوجهة هلا باعتب
 احلريات.

لدى اجملتمع، وخاصة يف الدول احلديثة العهد، حول حقيقة الرخص  ذي تكونال الفهم اخلاطئكما أن 
اإلدارية من أهنا مزينة أو منحة من قبل اإلدارة، تصدرها مىت شاءت وملن أرادت وأهنا سلطة مطلقة هلا، دون 

على ذلك، أو استصدار هذه الرخص استصدارا عن طريق الطلب وتوفر مجيع إمكانية األفراد من حماسبتها 
 الشروط املطلوبة يف الفرد.

 الصعوبات التي واجهتنا في البحث:
االعرتاضات واملناقشات،  من ع الرخص اإلدارية ودورها يف الضبط االقتصادي، يثري العديدو إن موض

قتصادي اليت تعترب وظيفة حديثة للدولة تثري صعوبة من حيث فإبراز دور الرخصة حبد ذاته يف عملية الضبط اال
تلف من قطاع آلخر بل حىت يف ملختلفة، ألهنا كثرية ومتنوعة وختاإلحاطة جبميع النصوص وتفاصيلها املتشعبة وا

 القطاع نفسه خيتلف من رخصة ألخرى، ما جعلنا نتلقى صعوبة يف ذلك.
ت النصوص القانونية العامة املنظمة هلا قد صدرت، إال أن كما أن بعض القطاعات االقتصادية وإن كان

نصوصها التنظيمية واملتعلقة بالرخص اإلدارية مل تصدر بعد ما جعلنا نتلقى صعوبة يف حتديد بعض الشروط 
واإلجراءات املتعلقة بالرخص الصادرة يف هذا اجملال، خصوصا أن النصوص القانونية العامة أحالت ذلك على 

حيث  أن دراستنا اعتمدت على هذه النصوص ليتم إبراز دور هذه الرخص يف ضبط القطاعات التنظيم، 
االقتصادية املختلفة، كما أن نقص الدراسات حول هذا املوضوع من جهة أو سطحيتها من جهة أخرى جعل 

 عملية البحث يف هذا املوضوع صعبة نوعا ما.
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 الدراسات السابقة:
د مت االطالع على الدراسات السابقة، واليت متثلت يف دراسة األستاذ عزاوي بعد حبثنا يف هذا املوضوع فق

(، وإن كانت دراسته قد اقتصرت على 2007" ) الرخص اإلدارية في التشريع الجزائريعبد الرمحان حول " 
 اذاألستوضوعنا هذا، حبيث أن ملجانب الضبط اإلداري دون الضبط االقتصادي إال أهنا تعترب دراسة سابقة 

ظهار العالقة بني احلرية والرتخيص اإلداري بالتأصيل النظري لكل إعزاوي عبد الرمحان، حاول من خالل دراسته 
ىل قسمني، فتناول بذلك اإلطار القانوين للرتخيص اإلداري إعلى تقسيم حبثه  دراسته هذهمنهما، وقد عمل يف 

ثاين، من خالل دراسة بعض حاالت استعمال  املسبق، كقسم أول ملوضوعه، وجماالت الرخص اإلدارية كقسم
 الرتخيص اإلداري املسبق يف تنظيم ومراقبة ممارسة بعض األنظمة واملهن املنظمة.

أما الدراسة السابقة الثانية يف هذا املوضوع واليت مت االطالع عليها هي دراسة األستاذ حممد مجال عثمان 
كلية احلقوق عني مشس، مصر(، وقد مت تقسيم   1992) " الترخيص اإلداري " دراسة مقارنة جربيل حول  "

الدراسة لقسمني، حيث خصص القسم األول لدراسة النظرية العامة للرتخيص، أما القسم الثاين فقد خصصه  
 كدراسة تطبيقية للرتخيص اإلداري.

 إشكالية البحث:
 وإجراء نظام فهو املسبق، اإلدارة ابرض إال متارس ال فاحلرية وعليه وقائي نظام يعترب نظام الرخص اإلدارية

 واالقتصاد اجملتمع محاية شأهنا من وقائية وسيلة فهو واألكيدة، املباشرة الوقائية الرقابة نظام فرض إىل يهدف
 اجملردة القانونية القواعد نظام مفهوم ظل يف فقط متارس واحلريات النشاطات تركت لو فيما األضرار من ووقايته

 النشاط مزاولة ومراقبة توجيه يف وفعالية استعماال القانونية الوسائل أكثر من يعد اإلداري يصفالرتخ والعامة،
االقتصادي، ومبا أن هذه الوسيلة هي أداة توفيقية بني عاملني، عامل احلرية من جهة وعامل السلطة من جهة 

وكفالة احلريات الفردية دون تسبيق  أخرى، ومبا أن اهلدف من هذه الوسيلة هو املوازنة بني نشاط السلطة العامة
فاإلشكالية أحدمها على اآلخر، فإن هذه الوسيلة البد وأن تكون هلا فعالية يف ضبط النشاط االقتصادي، هلذا 

، وتتفرع هذه اإلشكالية لتشمل الرئيسية هنا هي: فيما يتمثل دور الرخص اإلدارية في الضبط االقتصادي؟
أما اجملال الثاين ري والطبيعة القانونية لهذه الرخص وكل األحكام المتعلقة بها؟ المفهوم العام للترخيص اإلدا

هل يعتبر الذي ينبغي البحث فيه والذي يثري إشكاال أيضا بعد أن يتضح اإلطار العام للرخص اإلدارية هو 
ه الوسيلة الترخيص اإلداري قيدا على الحريات العامة ومخالفة لمبدأ حرية التجارة والصناعة؟ وهل هذ
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الرقابية التي تفرضها الدولة على األفراد في المجال االقتصادي تعتبر عائقا لالقتصاد أم ضرورة لتحقيق 
، ومن خالل حبثنا يف املوضوع أيضا ونتيجة للتطورات اليت مرت عليها الدولة واليت أدت إىل اعتبارات أخرى؟

 موضوع هذه السلطات، واليت أثارت إشكاال فرعيا ظهور أجهزة حديثة متارس الضبط كان من الالزم البحث يف
ما هو مفهوم السلطات اإلدارية المستقلة وما هي الصالحيات المخولة لها؟ وكيف تتقاسم آخر متثل يف:  

االختصاص بينها وبين السلطة التنفيذية في مجال الرخص اإلدارية؟ ومجال اختصاص كل منها في ضبط 
، ويشمل حبثنا يف املوضوع أيضا اجلانب املمارسايت للسلطات الرخص اإلدارية؟ القطاعات االقتصادية عن طريق

مدى فعالية الرخص اإلدارية في اإلدارية يف منح الرخص اإلدارية يف اجملاالت االقتصادية ليعرتضنا إشكال حول: 
 الضبط االقتصادي؟.

 المنهج المتبع في الدراسة:
هج االستقرائي الذي يهدف إىل استقراء األفكار والقواعد املتعلقة  اعتمدنا يف دراسة هذا املوضوع على املن

ق باملوضوع واحلقائق اجلزائية اجلاهزة من الوثائق اليت متن مجعها، والقيام برتتيبهــــــا على نســــــق معـــــــريف يؤدي إىل حتقي
ن سهال عملية مجع وحتليل املنهجاصفي والتحليلي فهذان األهداف املسطرة، كما مت املزج بني املنهجني الو 

النصوص القانونية اليت مت عرضها يف املوضوع، وملا كانت املقارنة ضرورية يف مثل هذه املواضيع بني ما جيب أن 
يكون وما هو كائن أو واقع للوصول إىل تقومي وحتسني النصوص، فقد تطلب األمر االستعانة بأسلوب املقارنة وإن  

، ويظهر من خالل املقارنة بني النصوص القانونية القدمية واحلديثة واستعمال املقارنة بني كان غري مستعمل بكثرة
 األنظمة األخرى كالنظام الفرنسي وإن كان بشكل حمدود.

 خطة البحث:
انطالقا من إشكالية البحث، ارتأينا أن يكون تقسيم املوضوع تقسيما ثنائيا يتضمن بابني باب أول 

، والذي تضمن فصلني ية كوسيلة تقليدية للسلطة التنفيذية لضبط النشاط االقتصاديالرخص اإلدار بعنوان 
ضبط لل الرخص اإلدارية كوسيلة حديثة للسلطات اإلدارية المستقلةاثنني، وباب ثاين خصص لدراسة 

 ، والذي قسم بدوره لفصلني اثنني.االقتصادي
للرخص اإلدارية من خالل تسليط  عامإلطار اليف شقه األول لدراسة ا الباب األولفقد تطرقنا من خالل 

الضوء على املفاهيم املتعلقة بالرخص اإلدارية واملفردات اليت هلا داللة على الرخص اإلدارية والطبيعة القانونية هلذه 
 الرخص واجلهة املاحنة هلا، وٍآثار الرتخيص وكيفية انتهائه، أما الشق الثاين فتم ختصيصه لدراسة توظيف السلطة
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التنفيذية للرخص اإلدارية يف ضبطها للنشاط االقتصادي فهذه املهمة من املهام التقليدية هلذه السلطة ومل تتنازل 
عنها كلية بالرغم من إنشاء هيئات حديثة مهمتها الضبط االقتصادي، إال أهنا تقامست معها االختصاص يف 

 خص اإلدارية.جماالت معينة، وتركت هلا جماالت أخرى لتضبطها بواسطة الر 
من هذا املوضوع فقد تطرقنا يف شقه األول لدراسة سلطات الضبط االقتصادي، من  الباب الثانيأما 

يف مواجهة الرخص  تعامل االقتصاديخالل التعريف هبا والتطرق الختصاصاهتا، كما أنه مت التطرق لضمانات امل
م ختصيصه لدراسة صور ممارسة سلطات الضبط الصادرة عن السلطات اإلدارية املستقلة، أما شقه الثاين فت
ها، وسحبها يف كل قطاع وشروطها وإجراءات منح املستقلة للضبط االقتصادي من خالل عرض الرخص الصادرة

 يف حالة إخالل املتعامل االقتصادي بالتزاماته، وهذا حىت يتضح دور الرخص اإلدارية يف الضبط االقتصادي.
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 للرخص اإلدارية  عاماإلطار ال: الفصل األول

توظيف السلطة التنفيذية للرخص اإلدارية في ضبط النشاط االقتصادي الفصل الثاني:

 الباب  األول
 الرخص اإلدارية كوسيلة تق ليدية للسلطة التنفيذية لضبط النشاط االقتصادي
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 الباب األول: الرخص اإلدارية كوسيلة تقليدية للسلطة التنفيذية لضبط النشاط االقتصادي
نية يف جمال احلريات حيث تظل تضطلع قواعد القانون اإلداري مبهمة حتديد نطاق القواعد الدستورية والقانو 

تلك احلريات غري واضحة املعامل، وال حمددة النطاق حىت يتدخل القانون اإلداري واضعا أحكامها التفصيلية وشروط 
 .1لتنظيم احلريات واستغالل املال العام استغالال خاصا اإلداريةممارستها، ويعترب الرتخيص اإلداري من أهم األساليب 

ص اإلداري هو من أكثر التقنيات والوسائل استعماال وفعالية لتوجيه ومراقبة النشاط الفردي يف ومبا أن الرتخي
اجملتمع، فهو يندرج ضمن أدوات وخصائص النظام الوقائي يف تنظيم ممارسة احلريات العامة والنظام العام جبميع 

حت اإلدارة بذلك، وهبذا تتمكن اإلدارة من أبعاده، حبيث ال ميكن للحرية أو النشاط االقتصادي أن ميارس إال إذا مس
 التدخل مسبقا يف كيفية القيام ببعض األنشطة، وهي اليت ترتبط بكفالة األمن العام والسكينة العامة والصحة العامة

 من اختاذ االحتياطات الالزمة لوقاية اجملتمع من اخلطر الذي قد يرتتب على ممارسة هذه اإلداريةوهبذا تتمكن اجلهات 
 .2النشاطات ومراقبة النشاط املرخص به، وفرض اشرتاطات جديدة على استغالله إذا استدعى األمر ذلك

البد أن نتطرق إىل مجيع املفاهيم املتعلقة هبا من خالل عرض خمتلف  اإلداريةحنيط أكثر بالرخص حىت و 
عن الطبيعة القانونية هلذه الرخص من التعاريف الصادرة يف هذا اجملال، ليتضح املفهوم أكثر كما البد من التحدث 

حيث أهنا حق للمتعامل االقتصادي وليست مزية من اإلدارة متنحها ملن شاءت، كما أن اإلدارة ال ميكن هلا أن حتظر 
أي نشاط اقتصادي دون وجود نص قانوين على ذلك، فمىت منعت اإلدارة احلرية دون وجود نص كان هذا املنع غري 

يف األعمال اإلباحة واملنع أو التقييد هو االستثناء، كما أن الرتخيص ليس دائما وإىل األبد بل مشروع، ألن األصل 
 اإلداريةالبد من هنايته، فقد تكون هذه النهاية طبيعية كما قد تكون قانونية، وكل هذا يف اإلطار النظري للرخص 

 )الفصل األول( .
فإن دراستنا للشق الثاين من هذا الباب تناولنا فيه توظيف السلطة  ومبا أن اجلهة املاحنة للرتخيص هلا أمهية كبرية

يف ضبط النشاطات االقتصادية، بعرض كيفية تقاسم االختصاص مع سلطات الضبط  اإلداريةالتنفيذية للرخص 
 وكيف يربز اإلداريةاالقتصادي، واحتكار السلطة التنفيذية لبعض النشاطات االقتصادية وضبطها بواسطة الرخص 

يف تنظيم  دور هذه الرخص يف ضبط هذه األنشطة، كما أن السلطة التنفيذية بدورها تتشارك مع سلطات الضبط
يف ضبط هذه القطاعات، وكان هذا يف  اإلداريةورقابة بعض القطاعات االقتصادية والذي يربز فيه دور الرخص 

 . ضبط النشاط االقتصادييف اإلدارية)الفصل الثاين( بعنوان توظيف السلطة التنفيذية للرخص 

                                                           
 .10ص  املرجع السابق، (،دراسة مقارنة )حممد مجال عثمان جربيل، الرتخيص اإلداري  1
، عامل 1صري(، طعبد الرمحان عزاوي، النظام القانوين للمنشآت املصنفة من أجل محاية البيئة ) دراسة مقارنة يف كل من القانون اجلزائري والفرنسي وامل 2

 .39، ص 2003الكتب للنشر والتوزيع، اجلزائر، 
 



 

 
 

 
 الفصل األول: 

 للرخص اإلدارية عاماإلطار ال
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 اإلدارية للرخص عامالاإلطار الفصل األول: 
لعل أخطر ما يهدد احلرية هو فرض القيود على ممارستها، غري أنه إذا كنا نؤكد على صيانة هذه احلريات من 

ع واحملافظة على أي عبث أو تدخل سافر يعطل من استعماهلا، إال أننا جيب أن ال نغفل يف املقابل على صيانة اجملتم
نظامه العام حىت تتحقق املصلحة العامة باعتبار أن ذلك ميثل أهم ضمانة للحرية، إذا ال يتصور أن توجد حريات يف 
ظل جمتمع يفتقر إىل النظام العام، ذلك ألن وجود حريات مطلقة معناه حلول الفوضى، وتعرض السالم االجتماعي 

حريات حقيقة واقعية، وقانونية مقررة باعتبار أن احلريات متارس يف وسط للخطر، ومن هنا كان الطابع النسيب لل
 .اجتماعي

وألن صيانة جملتمع واحملافظة على نظامه العام ضرورة جيب االهتمام هبا، وألن الطابع النسيب للحريات هو 
ريات، وللحفاظ على من بني الوسائل اليت تتخذها اإلدارة لتنظيم هذه احل اإلداريةحقيقة واقعية، كانت الرخص 

يف خمتلف  اإلداريةالنظام العام، منطلقني من فكرة " الوقاية خري من العالج"، استعملت أغلب الدول الرخص 
ليس بالنظام احلديث مقارنة بغريه من  اإلداريةالنشاطات اليت يقوم هبا الفرد، ومن بينها اجلزائر، فنظام الرخص 

 ة الفرد بدرجة أوىل وحتقيق التوازن بني الصاحل العام واخلاص من جهة ثانية.األنظمة اليت تطبقها اإلدارة حلماي
وحىت نتوصل إىل دور هذه الرخص اليت تتخذها اإلدارة قبل قيام الفرد بنشاطات معينة، كان احلظر فيها 

اإلطار ول ح ث األول()املبحالنشاطات بواسطة الرخصة، يكون  رفع هذا احلظر عن هذهأصلي، واستفادة الفرد من 
مستعملني يف  ،اإلداريةأما )املبحث الثاين( فقد مت ختصيصه لألحكام املتعلقة بالرخص  ،اإلداريةاملفاهيمي للرخص 

ذلك جمموعة من األمثلة التطبيقية لتثري حبثنا هذا وجتعلنا يف األخري نصل إىل فهم كامل عن كل ما يتعلق بالرخص 
 .اإلدارية

 اإلداريةخص للر  اهيمياإلطار المفالمبحث األول: 
تتمتع اإلدارة يف ممارستها لنشاطاهتا بامتيازات عديدة، من بني هذه االمتيازات املبادرة اليت ختوهلا إصدار  

قرارات إدارية ملزمة ونافذة يف مواجهة األفراد، فسلطة اإلدارة يف إصدار القرارات متثل املظهر الرئيسي واألساسي 
، حبيث أن هذه السلطة يف إصدار القرارات من جانبها وحدها تؤسس على 1أوجه نشاطهالوسائل اإلدارة يف مباشرة 

فكرة املصلحة العامة، لذا جند القرار اإلداري يعرف على أنه: " العمل القانوين االنفرادي الصادر عن مرفق عام والذي 

                                                           
 .245، ص1993ب.ط، شركة مطابع الطوجيي التجارية، مصر سامي مجال الدين، أصول القانون اإلداري ) نظرية العمل اإلداري(، 1
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إصدار القرار اإلداري هو ابتغاء  وعليه فإن الباعث على 1من شأنه إحداث أثر قانوين حتقيقا للمصلحة العامة."
 املصلحة العامة.

ميكن القول أهنا مهما اتسعت فإهنا ليست سلطة مطلقة،  اإلداريةغري أن سلطة اإلدارة يف إصدار القرارات  
إذ حتدها اعتبارات قوامها توفري ضمانات للذين متسهم هذه القرارات وبالتايل حتميهم من احتمال تعسف اإلدارة، 

 رتام هذه الشكليات من أهم الضمانات الالزمة لذلك.ويعد اح
يتخذ صور ومسميات اإلداري مصطلح 2قرارات إدارية صادرة عن اإلدارة، فالرتخيص اإلداريةتعترب الرخص  

وكذا  اإلداريةخمتلفة، كاالعتماد والرخصة والتأشرية واإلذن، كما أن له استعماالت خمتلفة يف احلياة العملية 
وسيلة قانونية لتنظيم ومراقبة ممارسة األشخاص لنشاطاهتم وبعض  اإلداريةحيث تتخذ منه السلطة  االقتصادية،

وعليه فإن هلذه الوسيلة القانونية أمهية بالغة يف ضبط النشاطات املختلفة لألفراد حيث يقتصر ممارسة األفراد 3حرياهتم.
فسيكون يف  اإلداريةدراسة مفهوم الرخص  وعليه فإنهلذه النشاطات على وجوب حصوهلم على رخصة مسبقة، 

 .اإلداريةفقد مت ختصيصه لألساس القانوين للرخص )املطلب األول(، أما ) املطلب الثاين( 

 اإلداريةالرخص  مفهوم المطلب األول:
ين عن إرادهتا املنفردة مبا هلا من سلطة عامة بقصد تطبيقها على فرد أو أفراد حمدد اإلداريةفصاح اجلهة إإن  

، وتصدر قرارات الضبط الفردية بأشكال 4تعترب قرارات فردية بقصد الضبطواهتم لغرض احملافظة على النظام العام دب

                                                           
 .08، ص2005، ب.ط، دار النشر للعلوم والتوزيع، اجلزائر، اإلداريةحممد الصغري باعلي، القرارات  1
2 : ) : إجازة ح متجرترخيصا لفتأخذ من املدير ترخيصا لزيارة أهله: إذنا يسمح له مبغادرة عمله، ويقال تسلم ترخيص: ] رخص [ ) مصدر رخصَّ

 .21/12/2015يوم  www.almany.comعريب: -رخصة، أنظر معجم املعاين عريب
 أو الشبه إدارية أما الرخصة فهي القرار أو اإلداريةحبيث أنه يرد استعمالنا ملصطلح ترخيص ورخصة يف األطروحة فالرتخيص هو التصرف الصادر عن اجلهة 

 املستند القانوين الناتج عن ذلك التصرف.
 .280، ص2007يف التشريع اجلزائري، أطروحة لنيل درجة الدكتوراه يف القانون العام، جامعة اجلزائر،  اإلداريةعزاوي عبد الرمحان، الرخص  3
أنه حدده على وجه الدقة، ويعين ثاين: وقوع العينني مث إلقاء  للضبط من الناحية اللغوية عدة مفاهيم فهو يعين أوال: دقة التحديد، فيقال ضبط األمر مبعىن 4

امل خيشى اليدين على شخص كان خافيا وجيري البحث عنه فيقال أنه قد ضبط ذلك الشخص أو هذا الشيء، ويعين ثالثا: التدوين الكتايب املشتمل على مع
،  1ة من عاينها أو شاهدها، أنظر يف هذا عادل السعيد أبو اخلري، البوليس اإلداري، ط لو ترك أمرها دون تسجيل هلا أن تتبدد معاملها ويزول أثرها من ذاكر 

( هو من أصل اجنليزي the régulation، أما بالنسبة ملصطلح الضبط من الناحية االصطالحية ) 87، ص 2008، اإلسكندريةدار الفكر اجلامعي، 
والتدهور  1929يكية مبناسبة ما مسي باملعطى اجلديد ، وهذا مباشرة بعد األزمة االقتصادية لسنة يف الواليات املتحدة األمر  1933يعود ظهوره إىل سنة 

نشاء  إىل ظهور هيئات جديدة من اجل رقابة السوق والسهر على السري احلسن للمنافسة، وهذا ما أدى اىل إالكبري الذي عرفه االقتصاد العاملي، ما دعى 
الواليات املتحدة األمريكية، أما املصطلح يف اللغة الفرنسية فإنه حيمل معىن الدور اجلديد للدولة يف اجملال االقتصادي  املستقلة يف لطات اإلداريةالس

( فالتنظيم يعترب جزء من الضبط، ارجع يف la réglementationجهزة القدمية، وال يقصد به التنظيم ) جهزة جديدة غري تلك األأمستحدثة بذلك 
 : ذلك إىل كل من

http://www.almany.com/
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متعددة فهي قد تتضمن أمرا بعمل شيء معني، كالقرار الصادر هبدم منزل آيل للسقوط، وقد تصدر لالمتناع عن 
ة بسبب خمالفتها للنظام العام، إضافة إىل أن هذه القرارات قد القيام بعمل معني كالقرار الصادر مبنع القيام مبظاهر 

، وهذا األخري 1( لشخص أو أشخاص حمددين بغرض ممارسة نشاط معني ترخيص تتضمن املوافقة على منح إذن )
 حمل دراستنا.

 اإلداريةالفرع األول: تعريف الرخص 
سبق باعتباره عمال أو تصرفا قانونيا صادر من خالل هذا الفرع سنحاول إعطاء مفهوم للرتخيص اإلداري امل 

أو الشبه إدارية أحيانا ووسيلة قانونية متارس مبقتضاها هذه األخرية رقابتها على احلريات  اإلداريةعن السلطة 
 والنشاطات الفردية، وهذا من خالل عرض بعض التعريفات املختلفة للرتخيص اإلداري ومن بينها:

ن: " نظام الرخصة هو الوسيلة املعتمدة لتتمكن اإلدارة من مراقبة النشاطات اخلطرة تعريف الدكتور علي سعيدا -
ويقصد بذلك أن هذه الرخص تصدر كأداة رقابة على استعمال املواد  2والتحكم يف مستعملي هذه النشاطات."

 والبيئة. اخلطرة حبيث أن هذه الرخص عديدة ومتنوعة باختالف درجة الضرر الذي تلحقه بكل من اإلنسان
الدكتور حممد الطيب عبد اللطيف الرتخيص اإلداري بقوله: " الرتخيص وسيلة من وسائل تدخل الدولة يف عرف  -

بفرض ما تراه مالئما من  اإلداريةممارسة النشاط الفردي للوقاية مما قد نشأ عنه من ضرر، وذلك بتمكني اهليئات 
رفض اإلذن مبمارسة النشاط إذا كان ال يكفي للوقاية منه اختاذ االحتياطات اليت من شأهنا منع هذا الضرر، أو 

، هنا عرف الدكتور حممد الطيب عبد 3االحتياطات املذكورة أو كان غري مستوف للشروط اليت قررها املشرع سلفا."
 ط دون تقييد.اللطيف الرتخيص اإلداري تبعا هلدفه، واملتمثل يف الوقاية مما قد ينشأ من ضرر يف حالة ترك هذا النشا

اإلجراء الذي ميكن لإلدارة من خالله أن متارس رقابة صارمة على بعض األنشطة، " كما يعرف الرتخيص بأنه:  -
 4حيث ختضع هذه األخرية إىل دراسة مدققة ومفصلة."

                                                                                                                                                                                           

- Bertrand Du Marais, droit public de la régulation économique, presses de science politique, 
dalloz, Paris, 2004, p : 482. 
- Didier Linotte , Rphael Romi, droit public économique, 6eme édition, Paris , 2006, p : 133.  

 .61، ص2015، منشورات احلليب، لبنان، 1طوسلطة الضبط اإلداري يف الظروف العادية ] دراسة مقارنة [، محادة الدليمي، حدود  إبراهيمحبيب  1
 .280، ص 2008، دار اخللدونية، اجلزائر،  1طشعاعية والكيماوية يف القانون اجلزائري، علي سعيدان، محاية البيئة من التلوث باملواد اإل 2
 .172املرجع السابق، ص  ية، الرخص اإلدار  عزاوي عبد الرمحان، 3
ال، جامعة شاكي عبد القادر، التنظيم البنكي اجلزائري يف ظل اقتصاد السوق، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم القانونية، ختصص قانون األعم 4

 .57، ص2003اجلزائر، 
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وقاية ومقرر ل عرفه الدكتور عادل أبو اخلري بقوله: " الرتخيص إجراء بوليسي وقائي يقوم على السلطة الضابطة -
الدولة واألفراد من األضرار اليت قد تنشأ عن ممارسة احلريات واحلقوق الفردية، أو لوقاية النشاط الفردي نفسه مما قد 

رب نظاما ضروريا وذلك ألن احلرية اليت متارس يف ظل النظام ت، وهلذا السبب يعيعوق تقدمه فيما لو ترك دون تنظيم
 1ية اجتماعية."العقايب فقط قد تؤدي إىل وضعية كارث

ويعرفه الدكتور ماجد راغب احللو: " اإلذن الصادر من اإلدارة املختصة مبمارسة نشاط معني ال جيوز ممارسته بغري  -
هذا اإلذن وتقوم اإلدارة مبنح هذا الرتخيص إذا توافرت الشروط الالزمة اليت حيددها القانون وتكاد تقتصر سلطتها 

مبعىن ذلك أن  2ر هذه الشروط واختيار الوقت املناسب إلصدار هذا الرتخيص."التقديرية على التحقق من تواف
مىت توفرت الشروط فسلطة اإلدارة تقتصر على التحقق  من توافر الشروط الالزمة إلصدار الرتخيص هو حق لطالبه 

دون ترخيص فإنه  طلب  يكون بناء على تعليل من اجلهة املختصة، ويف حالة ممارسة النشاطلالقرار وأن أي رفض ل
يعرض صاحبه ملختلف أنواع اجلزاءات القانونية، فالرتخيص اإلداري وسيلة من وسائل الضبط اإلداري واالقتصادي 

سواء يف مفهومه التقليدي أو احلديث، وبالتايل محاية مصاحل متعددة، ومثال  3اهلدف منه احلفاظ على النظام العام
بالنسبة لبعض خيص حبمل سالح ناري، أو محاية األموال كما هو الشأن ذلك محاية األرواح كما يف حالة الرت 

 تراخيص االسترياد.
عزاوي عبد الرمحان بأنه: " الرتخيص اإلداري هو عمل إداري يتخذ شكل القرار اإلداري باعتباره  ستاذويعرفه األ -

ء من سلطات إدارية صرفة أو من عمال إداريا أحادي الطرف صادر أصال مبوجب تأهيل تشريعي من جهة إدارية سوا
منظمات أو هيئات تابعة هلا مباشرة، حبيث يتوقف على منحه أو تسليمه ممارسة نشاط أو إنشاء منظمة أو هيئة وال 

 4ميكن ألية حرية مهما كانت حيوية أن توجد أو متارس دون هذا اإلصدار."
نح حق ممارسة النشاط املرخص به، وهو قرار يصدر عرفه حممد مجال عثمان جربيل بقوله: " إذن بالتصرف مبيكما   -

 5عن سلطة معينة حيمل يف طياته ضمانا للمرخص له وللغري بقانونية العمل املرخص به."

                                                           
 .224، ص1995، العامة للكتاب، مصر يئة املصريةعادل السعيد حممد أبو اخلري، الضبط اإلداري وحدوده، ب. ط، اهل 1
 .138، ص 2004، اإلسكندريةماجد راغب احللو، قانون محاية البيئة يف ضوء الشريعة، ب.ط، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، 2
ها لقيام عالقات سليمة بني عن ىنيعترب النظام العام مفهوم واسع إال أنه ميكن أن نعرفه: " جمموعة الشروط الالزمة لألمن واآلداب العامة اليت ال غ3

 .51، ص1975املواطنني." أنظر: عامر أمحد خمتار، تنظيم سلطة الضبط اإلداري يف العراق، مذكرة ماجستري، جامعة بغداد، 
املرجع  ،سي واملصري() دراسة مقارنة يف كل من القانون اجلزائري والفرن عبد الرمحان عزاوي، النظام القانوين للمنشآت املصنفة من أجل محاية البيئة 4

 .40ص  السابق،
 .65، ص1992مصر، حممد مجال عثمان جربيل، الرتخيص اإلداري ] دراسة مقارنة[، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه دولة، كلية احلقوق، عني مشس،  5
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كما مت تعريفه بأنه: " مستند إداري قانوين مينح املرخص له حق أو أهلية ممارسة نشاط معني، ومن جانب آخر 
لرتخيص أن تراقب استخدامه، وضمانة للمرخص له يف مواجهة العدول غري ماحنة ا اإلداريةيشكل ضمانة للجهة 

 1القانوين من جانب واحد."
ذن أن تشرتط الالئحة ملمارسة نشاط معني ضرورة يعرفه كما يلي: " يقصد بنظام اإلف محد حسبوأما عمر أ -

السابق إجراء أخف من احلظر  احلصول على إذن أو ترخيص سابق بذلك من السلطة املختصة، ومن مث يعترب اإلذن
وهو يعد أيضا من األساليب  اإلداريةألنه يسمح مبمارسة احلرية أو النشاط بشرط احلصول على تصريح من اجلهة 

 2الوقائية املانعة."
فحسب التعريف الذي جاء به عمر أمحد حسبو الرتخيص جيد مربره يف املثل القائل " الوقاية خري من العالج " 

صفته الوقائية اليت تتعلق بسالمة الدولة وأمن األفراد وسكينتهم وصحتهم العامة، كما جند مربر الرتخيص  وضرورته يف
 وضرورته يف واجب اإلدارة حنو محاية اجملتمع من الناحية املعنوية.

يص واهتم، والرتاخدالرتخيص اإلداري يعترب قرار إداري فردي خياطب فرد معني أو جمموعة أفراد معينني ب إن
وهبذا يتميز الرتخيص عن العقد اإلداري يف أن . 3عبارة عن قرارات منشئة فهي بذلك تولد أثرا ألول مرة اإلدارية

 دوره يقتصر فقط على طلب الرتخيصفالرتخيص ال تظهر فيه إال إرادة اإلدارة وحدها فال يظهر طالب الرتخيص 
 و تالقي إرادتني.فيكون لإلدارة أن تقبل طلبه أو أن ترفض، أما العقد فه

أنه يف حالة صدور قرار  ،اعتبار الرتخيص قرار إداري فردي من خالل التعريفات اليت مت عرضها يتضح لنا أن 
الرتخيص بعد ممارسة طالبه لنشاط معني فإنه ال يسري قرار الرتخيص إال من اليوم الذي صدر فيه بدون أثر رجعي 

، واحلكمة من فرض نظام الرتخيص ب الرتخيص لنشاطه تعترب غري مشروعةوبالتايل فإن الفرتة اليت مارس فيها طال
وتنظيمها وبالتايل تقييد  األنشطةدارة من التدخل مقدما يف الطريقة اليت متارس هبا بعض ترجع إىل ضرورة متكني اإل

هذا التقييد وقاية اجملتمع  دارة من خاللن املنع املطلق وبالتايل هتدف اإلمقل شدة أن هذا التقييد يعترب أغري  ،احلرية
نشطة ومراقبة سريها يف حالة منحها للرتخيص وفرض اشرتاطات جديدة خطار اليت قد ترتتب عن ممارسة األمن األ

مر ذلك، أيضا هناك من يربر احلكمة من فرض نظام الرتخيص إىل القول أن الدولة ذا استدعى األإعلى استغالهلا 
بواجبها حنو كفالة  اإلداريةي املصلحي، ومن بني صور هذا اخلطأ عدم قيام اهليئات مسؤولة قانونا عن اخلطأ اإلدار 

                                                           
 .41، املرجع السابق، ص من أجل محاية البيئة عبد الرمحان عزاوي، النظام القانوين للمنشآت املصنفة1
 .173، املرجع السابق، ص اإلداريةعزاوي عبد الرمحان، الرخص  2
 .462-461ص  ،1957 ، دار الفكر العريب، مصر،1) دراسة مقارنة(، ط اإلداريةسليمان الطماوي، النظرية العامة للقرارات  3
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ذن دارة من جتنب هذه املسؤولية بتخويلها سلطة التدخل مسبقا وذلك بفرض نظام اإلالنظام العام وبالتايل متكني اإل
 1املسبق.

 اإلداريةالمفردات المستخدمة للداللة على الرخص أو التراخيص أوال: 
للرتخيص اإلداري عدة استعماالت باعتباره عمل قانوين وبالتايل فإن له عدة مسميات وصور وكل هذه 
املسميات تندرج حتت مفهوم واحد وهو الرتخيص اإلداري اليت يستصدر بغرض ممارسة نشاط معني وهذه الصور كما 

 يلي:
 الترخيص أو الرخصة .1

وهذه  autorisation , permis, permissionوهي: وتقابلها يف اللغة الفرنسية ثالثة مفردات  
الكلمات هي األكثر استعماال للداللة على رخصة أو ترخيص يف اللغة العربية يف كل من التشريع والفقه والقضاء 

، فهي تقنية قانونية أو تدبري يتخذ قبل ممارسة نشاط ما وذلك بالتقدم بطلب اإلذن 2اإلداري يف كثري من الدول
وقد مت استعمال مصطلح و عدم منحها، أملختصة واليت جييز هلا القانون تقدير هذا الطلب، ومنح الرخصة للسلطة ا

رخصة االسترياد أو التصدير التلقائية حيث جاء يف املرسوم الرخصة أو الرتخيص يف جماالت كثرية نذكر من بينها: 
أن منه  04جات و البضائع يف املادة و ر للمنتالتصدي املتعلق بتنظيم رخص االسترياد أو 15/306التنفيذي رقم 

القطاعات الوزارية املعنية بناء على طلب مرفق بوثائق تثبت مطابقة رخص االسترياد أو التصدير التلقائية تسلنمها 
، أما بالنسبة للرخص الغري 3املنتوجات والبضائع حسب طبيعتها، وكذا الوضعية القانونية للمتعاملني االقتصاديني

ئية واليت تدعى " احلصص " فإن الوزير املكلف بالتجارة هو الذي يقوم مبنحها بناء على اقرتاح اللجنة الوزارية تلقا
، فالرخص املتعلقة باالسترياد أو التصدير هي وسيلة لتنظيم هذا القطاع حبيث يقوم املعين بتقدمي 4املشرتكة الدائمة

لك الطلب يتم دراسة مدى مطابقة طالب الرخصة للشروط املقررة الطلب للجهات املكلفة مبنح الرخصة وبناء على ذ
 قانونا وبالتايل يتم منح الرخصة أو عدم منحها.

حيث جاءت كما يلي:  03-2000نون من القا 64املشرع مصطلح الرتخيص يف املادة كما استعمل 
طة الضبط والتي يمكن يمنح الترخيص لكل شخص طبيعي أو معنوي يلتزم باحترام الشروط التي تحددها سل"

                                                           
 .223عادل السعيد أبو اخلري، البوليس اإلداري، املرجع السابق، ص  1
 .158املرجع السابق، ص الرخص اإلدارية يف التشريع اجلزائري، ، عبد الرمحان عزاوي 2
الذي حيدد شروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص االسترياد أو التصدير  2015ديسمرب  09، املؤرخ يف: 306 -15من املرسوم التنفيذي رقم:  04املادة  3

 .2015ديسمرب  09، الصادرة يف: 66 :.ع.ج.جللمنتوجات والبضائع، ، ج.ر
 من نفس القانون. 06املادة  4
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فحىت يتم دخول إىل سوق الربيد  1."تقديم الخدمات الخاضعة لنظام الترخيصاستغالل و/أو وفقها إنشاء أو 
واالتصاالت البد من احلصول على رخصة أو ترخيص من قبل سلطة ضبط الربيد واملواصالت السلكية والالسلكية 

شآت املصنفة واليت يقصد هبا املنشأة الصناعية أو التجارية اليت هذا وقد استعمل مصطلح الرخصة يف استغالل املن
البيئة مما ستدعي خضوعها لرقابة  وأتسبب خماطر أو مضايقات فيما يتعلق باألمن العام والصحة والنظافة العمومية 

تنوعة يف ، واألمثلة عديدة ومخاصة ملنع حدوث أخطار حيث مت إخضاعها من قبل املشرع اجلزائري لنظام الرخصة
 هذا اجملال.

ومن خالل ما تقدم نالحظ أن املشرع اجلزائري استعمل املصطلحني معا الرخصة والرتخيص، غري أنه أخضع  
صالت استعمل املشرع كل نوع من النشاطات لنظام معني، ونقصد بذلك أنه يف قطاع كقطاع الربيد واملوا

 رى لنظام الرتخيص.املصطلحني معا، فأخضع بعض النشاطات لنظام الرخصة وأخ

 ادـــــــــــاالعتم .2
 ميكن خالهلا يعرف االعتماد بأنه:" املوافقة املسبقة اليت يتحصل عليها الشخص من اإلدارة، واليت من 

تلف عن غري أن االعتماد خي، 2لألشخاص حتقيق املشاريع االقتصادية واستفادهتم من نظام مايل أو ضرييب ممتاز"
اإلداري هو إجراء يسمح مبمارسة نشاط ما دون أن يستفيد صاحبه من امتيازات خاصة رتخيص الرتخيص حبيث أن ال

 سواء كانت جبائية أو قانونية، عكس نظام االعتماد.   
يكون منح االعتماد بتوفر شروط حمددة، وهذا ما يسمح لإلدارة بسحبه يف حالة عدم احرتامها أما حينما متنح  -

عليه فإن االعتماد و   3من أن النشاط املراد القيام به يتطابق ومقتضيات املصلحة العامة.اإلدارة الرتخيص فتتأكد 
صورة من صور الرتخيص اإلداري يف ممارسة بعض األنشطة املنظمة أو دخول جمال االستثمار، أو ممارسة بعض املهن 

ضبط مشاركة املبادرات اخلاصة ل اإلداريةاملنظمة، كما يستعمل االعتماد كرخصة إدارية مسبقة يف يد السلطة 

                                                           
صالت السنلكية  والالسلكية، ، حيدند القواعد العامة املتعلقة بالربيد واملوا2000أوت  05املؤرخ يف:  03-2000من القانون رقم  64املادة  1

املتضمن قانون املالية لسنة  ،2006ديسمرب  26املؤرخ يف:  24-06،  املعدنل مبوجب األمر رقم 2000أوت  06، الصادرة يف: 48.ع: ج.جج.ر.
، 2014ديسمرب  30املؤرخ يف:  10-14،  املعدل واملتمم مبوجب القانون رقم 2006ديسمرب  27، الصادرة يف: 85ج.ر.ج.ج.ع: ، 2007

 .2014ديسمرب  31، الصادرة يف: 78 ج.ر.ج.ج.ع:، 2015املتضمن قانون املالية لسنة 
صالحات االقتصادية، جامعة اجستري يف القانون ختصص قانون اإلحركة االستثمار يف اجلزائر، مذكرة لنيل شهادة امل ليلة بن مذخن، تأثري النظام املصريف 2

 .34ص  2007جيجل، 
زو، املستقلة، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف القانون فرع حتوالت الدولة، جامعة تيزي و  اإلداريةليلة عبديش، اختصاص منح االعتماد لدى السلطات  3

 .15، ص 2010
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واليت جاءت   03-2000من القانون  41ية معينة، ومثال ذلك ما جاء يف املادة ومسامهتها يف تنفيذ سياسة اقتصاد
 يخضع لالعتماد المسبق كل تجهيز مطرفي أو منشأة السلكية كهربائية مخصص ألن يكون:كما يلي: " 

 الالسلكية،موصوال بشبكة عمومية للمواصالت السلكية و  -
 مخصصا للبيع أو معروضا للبيع، -
 ن يكون موضوع إشهار.أموزّعا على أساس مجاني أو بمقابل أو  -

يمنح االعتماد من قبل سلطة الضبط أو من قبل مخبر تجارب وقياسات معتمد قانونا من طرف هذه السلطة 
ون اجلزائري والذي يرغب يف فكل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقان 1" وفق شروط محددة عن طريق التنظيم.

وعا، كما أن يكون له جتهيز مطريف أو منشأة السلكية كهربائية البد من حصوله على االعتماد حىت يكون عمله مشر 
يستعمل االعتماد كصورة من صور الرتخيص اإلداري يف ممارسة بعض األنشطة املنظمة كما هو األمر بالنسبة لصانعي 

" إال  صانعي التبغطرف الوزير املكلف باملالية، حبيث ال ميكن أن يعتمد بصفة " التبغ حيث يتم اعتمادهم من
األشخاص املعنويني الذين هلم شكل شركات ذات أسهم يساوي رأس ماهلا احملرر بالكامل عند إنشاء الشركة 

عتمادات هو صاحب االختصاص مبنح هذه االصبح الوزير املكلف باملالية دج أو يفوقه، حبيث أ 250.000.000
بعدما كانت  20092واملواد التبغية تنشأ لديه وهذا حسب قانون املالية التكميلي لسنة  غفسلطة ضبط سوق التب

املتضمن تنظيم  331-04مبوجب املرسوم التنفيذي رقم هذه االعتمادات تسلمها سلطة ضبط التبغ واملواد التبغية 
 3نشاطات صنع املواد التبغية واستريادها وتوزيعها.

 البطاقة المهنية .3
ا ال تربط الشخص بطريقة هنواحرتاف مهنة معينة حيث تتميز بأ البطاقة املهنية عبارة عن رخصة ملمارسة 
الغرض  و تنظيمية مثل البطاقات املهنية اخلاصة بالعمال، فاملهنة يف هذه احلالة متارس بصفة حرة ومستقلةتعاقدية أ

ع يف املرسوم تها على حنو يكفل مشروعية هذه املمارسات، فقد كرسها املشرن ومراقب نشاطاتمنها تنظيم ممارسة ال

                                                           
 املرجع السابق. ، املعدل واملتمم،والالسلكيةصالت السنلكية حيدند القواعد العامة املتعلقة بالربيد واملوا ،03-2000من القانون  41املادة  1
، املتضمن قانون 2009 جويلية 22املؤرخ يف:  01-09من قانون الضرائب الغري مباشرة، األمر رقم  298اليت تعدل املادة  19أنظر يف ذلك املادة:  2

 .08، ص 2009 جويلية 26، الصادرة يف: 44: عج.ج.، ج.ر.2009املالية التكميلي لسنة 
، 66:عج.ج.، املتضمن تنظيم نشاطات صنع املواد التبغية واستريادها وتوزيعها، ج.ر.2004 أكتوبر 18املؤرخ يف  331-04املرسوم التنفيذي رقم:  3

 .2004 رأكتوب 20: يفالصادرة 
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يف عمليات البورصة أن يؤهل أعوانا حيث ميكن للمسري أو جملس اإلدارة لكل وسيط  101-93التشريعي رقم 
يم عمليات أكفاء من بني مستخدميه إلجراء املفاوضات اخلاصة بالقيم املنقولة يف البورصة ويسجلون لدى جلنة تنظ

البورصة ومراقبتها وتسلمهم بطاقات مهنية، حبيث أن التنظيم حدد الشروط الواجب توافرها يف األعوان املؤهلني  ليتم 
 ، فالطلب الذي يقدم للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها2تسجيلهم للقيام بتداول القيم املنقولة يف البورصة

اللجنة وأن تتوفر يف مقدم الطلب مجيع  ن يدرس من قبلأالبد  ات البورصةوالذي يكون عن طريق الوسطاء يف عملي
 .ليتم بعد ذلك تسليم هذه البطاقات اليت تعترب مبثابة رخصة ملمارسة هذه املهنة الشروط اليت حددها التنظيم
يمكن لكل صحفي يتفرغ للبحث عن األخبار ومجعها ف املهنية احملرتف بطاقة الصحفيومن ذلك أيضا 

انتقائها ومعاجلتها أو تقدمي اخلرب لدى أو حلساب نشرية دورية أو وكالة أنباء أو خدمة اتصال مسعي بصري أو وسيلة و 
ت، ويتخذ من هذا النشاط مهنته املنتظمة ومصدرا رئيسيا لدخله، أو كل مراسل له عالقة تعاقدية نرتنعالم عرب االإ

يناير  12املؤرخ يف  05-12القانون العضوي  من 80 املادة مع جهاز إعالم طبقا لإلجراءات املنصوص عليها يف
، احلصول على البطاقة املهنية للصحفي احملرتف، حبيث تثبت صفة صحفي حمرتف مبوجب 3املتعلق باإلعالم 2012

صة بطاقة وطنية للصحفي احملرتف بعد أن يتقدم بطلب إىل جلنة الصحايف املهنية، حبيث تعترب هذه البطاقة مبثابة رخ
 ملمارسة بعض النشاطات يف هذا اجملال.

حبيث البد أن تتوفر  من ملتمسها جلنة تسليم بطاقة الصحفي احملرتف إىلبناء على طلب  تسلم هذه البطاقة
يف طالبها على شروط حمددة بعد ذلك تقوم اللجنة بدراسة هذا الطلب وميكن هلا أن ترفض الطلب مع تقدمي تربيرات 

اليت يراها  واملعلومات فسرياتوميكن له تقدمي الت واسطة رسالة موصى عليها مع وصل استالمملعين بغ ايتبل يتم على أن
ه البطاقة فالصحفي ملزم يف حالة حدوث طارئ على وضعيته أن ذوبعد منح ه ، 4يف أجل أقصاه شهر واحد مفيدة

                                                           

، املعدل 1993 ماي 23الصادرة يف:  34 :عج.ج.، املتعلق ببورصة القيم املنقولة، ج.ر.1993 يما 23املؤرخ يف:  10-93املرسوم التشريعي  1 
، املعدل واملتمم مبوجب 1996جانفي  14، الصادرة يف: 03 ج.ر.ج.ج.ع:، 1996جانفي  10املؤرخ يف:  10-96واملتمم مبوجب األمر رقم 

 .2003فيفري  19، الصادرة يف: 11ج.ر.ج.ج.ع:، 2003فيفري  17املؤرخ يف:  04-03قانون ال
، املتعلق بشروط تسجيل األعوان املؤهلني للقيام 1997نوفمرب  18اخلاص بلجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، املؤرخ يف:  02-97انظر النظام:  2

 .1997ديسمرب  29، الصادرة بتاريخ: 87 /ع.ج.جبتداول القيم املنقولة يف البورصة، ج.ر.
جانفي  15، الصادرة بتاريخ: 02 :عج.ح.، املتعلق باإلعالم، ج.ر.2012جانفي  12، املؤرخ يف: 05-12من القانون العضوي  74، 73املادة  3

2012. 
تشكيلة اللجنة املكلفة بتسليم البطاقة الوطنية للصحفي ، احملدد ل2014أفريل  30املؤرخ يف:  151-14من املرسوم التنفيذي رقم:  20و  17املادتني  4

 .2014ماي  10، الصادرة يف: 27 ج.ر.ج.ج.ع:احملرتف وتنظيمها، 
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الوثائق اليت يتكون منها ملفه لطلب  خيطر اللجنة املكلفة بتسليم بطاقة الصحفي احملرتف بذلك وأن يقوم بتحيني
 .1البطاقة

ومتكنه من االستفادة من التسهيالت  ل إىل مصادر اخلربو البطاقة متكن صاحبها من احلق يف الوصإن هذه 
كما متكنه من حرية التنقل عرب كامل الرتاب الوطين ماعدا املناطق العسكرية واحلساسة  ،املرتبطة مبمارسة هذه املهنة

 طاقة صاحلة العمل هلا ملدة سنتني قابلة للتجديد.وهذه الب

 ازةـــــــــــاإلج .4
، اليت تفرض عبارة عن ترخيص إداري مسبق والزم ملمارسة أنشطة جتارية وصناعية أو مهنية خاصة ومعينة 

ع اليت يندرج تتعلق خاصة بنوعيتها وكميتها ومداها والسيما يف جمال استرياد وتصدير بعض السلعليها الدولة رقابة 
، حبيث يستعمل هذا الرتخيص يف ممارسة بعض األنشطة املرحبة كاستغالل النقل 2االجتار فيها ضمن التجارة املنظمة

هذه الرخصة اليت تعترب مؤقتة بواسطة سيارات األجرة، فهذا النشاط خيضع إىل احلصول املسبق على رخصة استغالل 
لوالية املختص إقليميا بعد استشارة اللجنة التقنية لسيارات األجرة الوالئية، وال يسلمها مدير النقل يف اوقابلة لإللغاء 

حيث أن طلب  تسلم هذه الرخصة إال بعد توفر بعض الشروط سواء بالنسبة للشخص الطبيعي أو الشخص املعنوي،
 -12التنفيذي رقم املرسوم الرخصة يودع لدى مدير النقل للوالية املختصة إقليميا مرفقا مبجموعة من الوثائق حددها 

 .الذي يتضمن تنظيم النقل بواسطة سيارات األجرة 2303
كما ميكن للجنة أن ترفض طلب رخصة استغالل سيارة األجرة وهذا يف حالة عدم استيفاء الشروط   

ن قرار املطلوبة، أو يف حالة ما إذا مت سحب هنائي للرخصة للمرتشح، أو التحقيق اإلداري السليب والبد أن يكو 
استالم، وميكن للمرتشح الطعن يف هذا  وصلباللجنة معلل ويبلغ للمرتشح من قبل مدير النقل برسالة موصى عليها 

وينبغي اإلشارة إىل أن النص القدمي املتعلق عادة فحص جديد مللفه، إالقرار إن كان له من املعلومات ما ميكنه من 
مصطلح إجازة وهذا ما الحظناه من خالل الرجوع إىل النص  مبنح رخص استغالل سيارات األجرة كان يستعمل

الذي ينظم منح رخص استغالل خدمة سيارات  287 -86من املرسوم رقم  02الفرنسي حيث جاءت املادة 
 األجرة كما يلي: 

                                                           
، احملدد لتشكيلة اللجنة املكلفة بتسليم البطاقة الوطنية للصحفي احملرتف 2014أفريل  30املؤرخ يف:  151-14من املرسوم التنفيذي رقم:  21املادة  1

 .وتنظيمها
 .179املرجع السابق، ص  الرخص اإلدارية يف التشريع اجلزائري، عبد الرمحان عزاوي، 2
، املتضمن تنظيم النقل بواسطة سيارات األجرة، 2012ماي  24املؤرخ يف:  230 – 12ملعلومات أكثر ارجع إىل املرسوم التنفيذي رقم:  3

 .2012ماي  27املوافق ل:  1433رجب  06، الصادرة يف: 33: عج.ج.ج.ر.
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"la licence d’exploitation d’un service de taxi est délivrée par le wali  

territorialement compètent, conformément aux procédure établies en la 

matière, arrêtées par la commission de wilaya chargée de protection des 

moudjahidine. "1  
 " اخلاصة  la licenceمن خالل هذه املادة جند أن املشرع اجلزائري قد استعمل مصطلح اإلجازة " 

انت تسلم من قبل وايل الوالية املختص إقليميا وفقا لإلجراءات اليت تقررها يف سيارة األجرة اليت كباستغالل خدمة 
 هذا اجملال جلنة الوالية املكلفة حبماية اجملاهدين.

 رةـــــالتأشي .5
ويدل على التوقيع الذي يوضع على القرار اإلداري أو املستند  اإلداريةيستعمل هذا املصطلح يف احلياة   

للمصادقة وإضفاء القيمة القانونية عليهما، وقد  توسع هذا املصطلح يف حاالت كثرية يف  جمال  اإلداري ويدمغان به
 01النشاط االقتصادي ومثال ذلك ما نصت عليه الفقرة الثانية من املادة الثانية من  القرار الوزاري املشرتك املؤرخ يف 

يخضع اقتناء المواد :"...كيميائية اخلطرة من أنهتجات الاحملدد لشروط وكيفيات اقتناء املواد واملن 2004 وتأ
والمنتجات الكيميائية الخطرة من السوق الخارجية لتأشيرة تعدها الوزارة المكلفة بالطاقة والمناجم بعد رأي 

ويف جمال البورصة ختتص جلنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة بفرض تأشرية متارس ، 2"المصالح المكلفة بالصناعة.
حيث أن كل شركة أو مؤسسة عمومية تصدر قيما منقولة هلا اللجنة الرقابة على دخول سوق القيم املنقولة من خال

بالتجائها إىل التوفري علنا أن تنشر قبل ذلك مذكرة إلعالم اجلمهور  مشروع هذه املذكرة خيضع للتأشرية املسبقة اليت 
    لجنة تقوم بدراسة هذا املشروع وميكن هلا طلب توضيحاتمن خالهلا حتوز املذكرة على إمكانية النشر حبيث أن ال

 3.أو تربيرات فيما خيص املعلومات الواردة يف املذكرة، كما هلا أن ترفض التأشري على املذكرة

                                                           
، الذي ينظم منح رخص استغالل خدمة سيارات األجرة ) طاكسي(، 1986ديسمرب  09، املؤرخ يف: 287-86من املرسوم  02املادة  1

 .املعدنل واملتمم ،1986ديسمرب  10، الصادرة يف: 50: عج.ج.ج.ر.
 .181 املرجع السابق، ص الرخص اإلدارية يف التشريع اجلزائري، عبد الرمحان عزاوي، 2
مت تقريرها من قبل للجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة أن ترفض التأشري على مشروع مذكرة القيم املنقولة إذا مل تستجب طاليب التأشرية للتعديالت اليت  3

من املرسوم  42و  41لك املادة تعديالت، انظر يف ذ اللجنة وهلا يف ذلك مهلة شهرين قبل أن متنح تأشريهتا أو ترفضها أو تطلب معلومات إضافية أو
كما ميكن للجنة بناء على طلب املرجع السابق،   ، املتعلق ببورصة القيم املنقولة، ، املعدنل واملتمم، 1993 ماي 23املؤرخ يف:  10-93يعي رقم التشر 

املؤرخ يف:  01-04من النظام رقم :  03 املادة حسب الشروط اليت جاءت يفاملصدر أن ترخص باستعمال مشروع املذكرة اإلعالمية وتضع عليها تأشريهتا 
، املتعلق باإلعالم الواجب نشره 1996 جوان 22املؤرخ يف:  02-96، يعدل ويتمم نظام جلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 2004 جويلية 8

 .2005مارس  27لصادرة يف ، ا22 :عج.ج.من طرف الشركات اليت تلجأ عالنية اإلذخار عن إصدارها قيما منقولة، ج.ر.
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وعليه فإن هذه التقنية عندما تدخل يف جمال الضبط اإلداري تتخذ مفهوم الرتخيص اإلداري باملعىن الدقيق 
 نه كإجراء وقائي رقايب على نشاطات األفراد وتنقالهتم على رأي الدكتور عزاوي عبد الرمحان.للكلمة السابق بيا

من خالل ما سبق خنلص إىل أن هذه املسميات املختلفة للرتخيص اإلداري، هلا معىن واحد وإن تعددت 
، وبالتايل فإنه وإن تغرين ةالتسميات فهي كلها تؤدي نفس الدور، كما أن اإلدارة بواسطتها متارس سلطتها يف الرقاب

 املصطلح فإنه يؤدي إىل نفس النتيجة وهو مبثابة رخصة إدارية.

 خصائص الترخيص اإلداريثانيا: 
قرارات إدارية فإهنا هلا خصائص متيزها عن غريها من األعمال والتصرفات  اإلداريةباعتبار أن الرخص  

لتدخل الدولة يف النشاط الفردي ومراقبته بل هناك وسائل أخرى  القانونية، فالرتخيص اإلداري ليس الوسيلة الوحيدة 
وتتمثل هذه اخلصائص يف كونه قرار إداري صادر باإلرادة املنفردة كما أنه يعترب مستند  كالتصريح أو اإلخطار املسبق

 قانوين له صيغة تنفيذية يتأرجح بني الدميومة والتأقيت.

 الترخيص اإلداري قرار إداري فردي .1
عترب الرتخيص اإلداري قرار إداري حبيث جيب أن يصدر عن سلطة إدارية خمتصة قانونا متييزا له عن ي 

من خالل ما سبق  األعمال الصادرة عن السلطات التشريعية والقضائية وهو ما يضفي العنصر اإلداري على القرار و
خمتصة مبنح طالبه  1ة إدارية أو شبه إداريةيف معناها العام هي إذن بالتصرف صادر من جه اإلداريةجند أن الرخصة 

بعد طلبه من قبل املعين و أو مؤقت أو تقييد، و النشاط املرخص به بعد حظر جزئي إمكانية ملمارسة تلك احلرية أ
 ومىت كان ذلك الطلب مستويف للشروط القانونية والتنظيمية.

ني صوريت نشاط اإلدارة، فالرتخيص اإلداري وهو جوهر وأساس التفرقة ب كما أنه صادر باإلرادة املنفردة،  
يصدر بإرادهتا املنفردة دون تدخل من قبل املخاطبني به على عكس العقد اإلداري الذي تكون فيه إرادة املتعامل مع 

وتبىن  2فالرتخيص اإلداري تعبري عن إرادهتا وليس تنفيذا لقرار أو إرادة سلطة أخرى ،اإلدارة إىل جانب إرادة اإلدارة
حصائية واملدرسة املوضوعية، وذلك باعتبار أن منح الرخصة أو تعديلها هذا الرأي مدرستني فقهيتني مها: املدرسة اإل

 3أو إهنائها يكون باإلرادة املنفردة دون تدخل إرادة الطرف الذي طلبها.
 

                                                           
 نقصد باجلهات الشبه إدارية املنظمات أو النقابات املهنية. 1
 .239، ص 2007، األردن، دار الثقافة للنشر والتوزيع ب.ط، ،-الكتاب الثاين -نواف كنعان، القانون اإلداري 2
 .17، ص السابقاملرجع املستقلة،  اإلداريةليلة عبديش ، اختصاص منح االعتماد لدى السلطات  3
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 مستند قانوني اإلداريةالرخص  .2
دي صادر عن جهة رمسية هي جهة اإلدارة املتصرفة  وهذا لكون الرتخيص اإلداري عمل إداري قانوين انفرا 

كسلطة عمومية، عمل له آثاره وانعكاساته يف العالقة بني اإلدارة املاحنة للرخصة واملرخص له والغري ميكن استظهاره 
المحرر  بل واالحتجاج به أمام اإلدارة والغري، وعليه فإن الرتخيص اإلداري يف معظم احلاالت يتخذ شكل "

ومثال ذلك والذي يدل على أن الرخصة عبارة عن  1، بل وقد يتخذ احملرر صيغة منوذجية حسب املواضيع"الرسمي
و املتضمن قانون املناجم من أنه يقصد  01/102من القانون  12الفقرة  24مستند قانوين ما قضت به املادة 

حد السندات املشار إليها يف املادة بالسند املنجمي حسب احلالة: إما رخصة التنقيب أو ترخيص االستكشاف أو أ
ال يجوز ألحد القيام باالستغالل المنجمي إذا لم يكون حائز جاءت كما يلي:"  واليت من نفس القانون 116

 على السندات المنجمية اآلتية: 
امتياز منجمي أو ترخيص باستغالل الستغالل منجمي صغير أو متوسط أو رخصة استغالل الستغالل  -

 ي.منجمي حرف
 ." 3للمواد المعدنية خصة عملية الّلمّ أو ر  -

قد تطورت  اإلداريةهي عبارة عن مستند قانوين فالبد أن نعرف بأن الرخصة  اإلداريةومبا أن الرخصة 
بالتطورات احلاصلة يف اجملاالت التكنولوجية فلم تعد كسابق جمرد مستندات ورقية بل تطورت لتصبح سندات 

 د نعطي مفهوم للسندات اإللكرتونية حىت يتضح املعىن أكثر.إلكرتونية ويف هذا الصد
وكلها ترتكز على تعريف قانون  لقد تعددت التعريفات املتعلقة بالسند اإللكرتوين يف خمتلف الدول العربية،

الذي يعرف رسالة البيانات اليت هي مبثابة السند  1996ونسرتال النموذجي بشأن التجارة االلكرتونية لسنة األ
اللكرتوين بأهنا : " املعلومات اليت يتم إنشاؤها أو إرساهلا أو استالمها أو ختزينها بوسائل إلكرتونية، ضوئية أو بوسائل ا

وين أو النسخ مشاهبة، مبا يف ذلك على سبيل املثال ال احلصر، تبادل البيانات االلكرتونية، أو البــــــــــــــــــــريد اإللــــــــــــــــكرت 
 .5. وعليه فإن السندات االلكرتونية هي عبارة عن بيانات ثبوتية يقع خزهنا ونفلها بشكل رقمي4ربقي"ال

                                                           
 .191-190املرجع السابق، ص الرخص اإلدارية يف التشريع اجلزائري،  عبد الرمحان عزاوي،  1
، 2001 جويلية 04، الصادرة يف 35 ج.ر.ج.ج.ع:، 03/07/2001املتضمن قانون املناجم املؤرخ يف  01/10من القانون  12/ف 24املادة  2

 .2014مارس  30، الصادرة يف: 18 :عج.ج.، ج.ر.2014فرباير  24املؤرخ يف  05-14امللغى مبوجب القانون 
 ، امللغى، املرجع السابق.03/07/2001املتضمن قانون املناجم املؤرخ يف  01/10القانون من  116املادة  3
كانون   16مة لألمم املتحدة ، لجمعية  العال 75، الصادر يف اجللسة رقم 1996ونسرتال النموذجي للتجارة اإللكرتونية  لسنة املادة الثانية من قانون األ 4

 .1996ول األ
 .33، ص 2010، منشورات احلليب احلقوقية، لبنان، 1ثبات بالسندات االلكرتونية ومتطلبات النظام القانوين لتجاوزها، طعباس العبودي، حتديات اإل 5
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بشكل مفهوم، يتم إنشاؤه أو ختزينه  لالسرتجاعميكن تعريف السند اإللكرتوين بأنه "سند يتضمن معلومات قابلة  كما
 1".بوسائل إلكرتونية أو حفظه استالمهأو نسخه أو إرساله أو إبالغه أو  استخراجهأو 

ويرتكز املستند االلكرتوين على أساس الكتابة االلكرتونية والبد أن تتمتع هذه الكتابة باالستمرارية والثبات 
ينتج واليت نصت على: "كرر من القانون املدين اجلزائري م 323واليت اعرتف هبا املشرع اجلزائري من خالل املادة 

وف وأوصاف وأرقام وأي عالمات أو رموز ذات معنى مفهوم مهما كانت اإلثبات بالكتابة من تسلسل حر 
 2."الوسيلة التي تتضمنها وكذا طرق إرسالها

من القانون املدين اجلزائري لتؤكد على أن الكتابة اإللكرتونية هلا نفس  1مكرر  323كما جاءت املادة 
ية الشخص الذي أصدرها، وأن حتفظ يف ظروف احلجية يف اإلثبات بالنسبة للكتابة الورقية بشرط التأكد من هو 

االلكرتونية نفس حجية السندات الورقية غري أن هناك شروط البد من توافرها  عليه فإن للسنداتو  تضمن سالمتها،
فالبد أن يتم التأكد من هوية الشخص الذي أصدرها، وأن حتفظ يف السندات حىت يعتد هبا يف اإلثبات يف هذه 

، وإذا حتدثنا عن السندات الرمسية اليت يتطلب أن حيررها موظف عمومي أو شخص مكلف ظروف تضمن سالمتها
ن فيها شروط خاصة أخذت هبا بعض التشريعات مثل التشريع الفرنسي، أما عن  املشرع جند أ خبدمة عامة فهنا

، والذي حيدد 2015فرباير  01املؤرخ يف:  04-15رقم اجلزائري فقد شرع يف ذلك خصوصا بعد  صدور القانون
 .3القواعد العامة املتعلقة بالتوقيع والتصديق اإللكرتونيني

واليت انتشرت يف عدة جماالت وهذا  الرخص اإللكترونيةومن خالل ما سبق فإنه أصبح ما يعرف مبا يسمى 
ات اليت عة والفعالية، وهذا ألن التطور ا النوع من الرخص فهي تتسم بالسر للتسهيالت الكبرية اليت تتضمنها هذ

هلا دور كبري يف تنمية االقتصاد ومن بني التطبيقات  اإلداريةشهدها العامل جعل من التصرفات اإللكرتونية كالرخص 
دد هلذا النوع من املعامالت اإللكرتونية يف اجلزائر نذكر على سبيل املثال رخصة السياقة اإللكرتونية اليت هي بص

ف مجيع الدول يف الوقت الراهن إىل أن تصبح مجيع معامالهتا إلكرتونية يف ، وهتد4الوطن التعميم على كامل واليات
                                                           

آب  6-4شريع يكفل ذلك ويضع له ضوابط، ورقة عمل ندوة علمية، بريوت وسيم احلجار، أمهية املساواة السند االلكرتوين بالسند الورقي وإصدار ت 1
 ، وهو التعريف املعطى يف املادة الثالثة من اقرتاح قانون تكنولوجيا املعلومات اللبناين05، ص 2009

 30، الصادرة يف 78 ر.ج.ج.ع:، ج.1975سبتمرب  26، املتضمن القانون املدين اجلزائري، املؤرخ يف 58-75رقم مكرر من األمر  323املادة  2
 جوان 20املؤرخ يف  10-05، واملعدل بالقانون  18 :، ج.ر.ج. ع1988ماي  3املؤرخ يف  14-88املعدنل واملتمم بالقانون رقم  ،1975سبتمرب 
 2005 جوان 26، الصادرة يف: 44 :عج.، ج.ر.ج.2005

، الصادرة يف:  06ج.ر.ج.ج.ع:واعد العامة املتعلقة بالتوقيع والتصديق اإللكرتونيني، ، والذي حيدد الق2015فرباير  01املؤرخ يف:  04-15القانون  3
 .2015فرباير  10

ألهداف اليت ني اهتدف اجلزائر من خالل سياستها اجلديدة املعتمدة إىل االجتاه حنو احلكومة اإللكرتونية، فقد كان مشروع رخصة السياقة البيومرتية من ب 4
طوير اخلدمات ت : نور الدين بدويوزير الداخلية واجلماعات احمللية السيد ، وهذا حسب تصرحيات 2016تعممها خالل سنة  ناختذهتا اجلزائر أل
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إطار ما يسمى باحلكومة اإللكرتونية، وإن كانت بعض الدول قد قطعت شوطا يف هذا اجملال، إال أن اجلزائر الزالت 
 متأخرة يف هذا الشأن. 

 الديمومة والتأقيت .3
مؤقتة بطبيعتها ألهنا استثناء من أصل عام إما من  اإلداريةة يكاد جيمع الفقه على أن الرتخيص أو الرخص 

احلرية أو من احلظر، ولذلك ميكن لإلدارة املاحنة إلغاؤها يف كل وقت ومىت اقتضت املصلحة العامة ذلك ومع ذلك 
ص فكل مؤقتة أو دائمة وهذا طبعا ال ينطبق على مجيع  الرخ اإلداريةفهناك عدة آراء فيما خيص اعتبار الرخصة 

اليت تطلب وتصنع لغرض أو نشاط معني مؤقت بطبيعته، مثل الرتخيص  اإلداريةرخصة وطبيعتها، وعليه فالرخصة 
بعقد اجتماع عام، أو رخصة استغالل جزء من املال العام كاستغالل املنجمي، والذي يعين حبس هذا اجلزء من املال 

وضع ال ميكن أن يكون إال مؤقتا ال دائما إىل ماال هناية، كما العام على املرخص له باالستعمال دون غريه، فهذا ال
ميكن إلغاؤه كلما تعارض ذلك مع املصلحة العامة وعليه فإن الرتخيص املمنوح لألفراد يف هذه احلالة هو ترخيص 

من قبل مؤقت لإلدارة أن تسحبه يف أي وقت إذا تعارض مع الصاحل العام، كما هلا أن تقيده بشروط جيب احرتامها 
 1.املنتفعني

غري أن هناك رخص إدارية صادرة يف شكل اعتماد ملمارسة مهنة من املهن املنظمة، فهذه تنحدر مباشرة من  
حرية دستورية هامة وهي حرية التجارة والصناعة أو حرية العمل وهي بطبيعتها حرية دائمة ال مؤقتة، إذ هي مرتبطة 

، غري أن هذه الرخصة أيضا 2اط أو حرفة أو مهنة معينة بالذاتلنشبذات اإلنسان وشخصيته من حيث اختياره 
تنتهي بوفاة الشخص أو سحب الرخصة عنه لسبب من األسباب، وإن كان يطلق عليها الدميومة العتبار مدهتا أطول 

عىن تتدحرج هبذا امل اإلداريةوعليه فالرخص مقارنة بغريها ولكوهنا عند منحها ال يتم فيها حتديد مدة هذه الرخصة،  
 بني الدميومة والتأقيت وهذا راجع لطبيعة كل رخصة ممنوحة.

 

                                                                                                                                                                                           

ووضعهما  2016 البيوميرتية وااللكرتونية اجلديدة السيما رخصة السياقة البيومرتية اجلديدة وهو مشروع اسرتاتيجي عملت على جتسيده اجلزائر قبل هناية
، كما أن وزارة التجارة تتجه حنو جعل الرخص الصادرة يف جمال االسترياد والتصدير رخص إلكرتونية، على العموم فمن  2017دمة مطلع سنة ز اخلحتت حي

 رى.أخكل ما سبق نالحظ التوجه حنو إدخال العمليات اإللكرتونية يف عدة جماالت وإن كانت اجلزائر الزالت متأخرة يف هذا اجملال مقارنة لدول 
 .63، ص 1966، دار الفكر العريب، مصر، 8سليمان حممد الطماوي، مبادئ القانون اإلداري " دراسة مقارنة "، ط 1
 .197املرجع السابق، ص  الرخص اإلدارية يف التشريع اجلزائري، عبد الرمحان عزاوي، 2
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 اإلداريةالصفة أو الطبيعة التنفيذية للرخصة  .4
كمستند قانوين حيوزه املرخص له يف   اإلداريةالصفة أو اخلاصية حبقيقة القوة اإللزامية للرخصة  ذهتتعلق ه 

ة الرخصة، املرخص له والغري، وكذا عالقة الرتخيص اإلداري كعمل قانوين إطار العالقة الثالثية األطراف اإلدارة ماحن
 إداري وحتديدا كقرار إداري بالنظام القانوين القائم ومدى قدرته على التأثري فيه وتغيريه.

تغريا يف النظام القانوين السابق على  اإلداريةهي عمل قانوين حتدث مبقتضاه السلطة  اإلداريةفإن الرخصة  
طابع اإللزام إذ بإمكان املستفيدين منها التخلي عنها أو تركها، وهي متكن  اإلداريةرها، كما أنه ليس للرخص صدو 

تعترب  اإلداريةاملستفيدين منها مباشرة وفورا من مزاولة النشاط الذي تنص عليه، وهبذه املثابة بالذات فان الرخص 
 .1قرارات تنفيذية

ال تتوفر  اإلداريةليس هلا قوة تنفيذية انطالقا من أن الرخصة  اإلداريةالرخص غري أنه هناك رأي آخر يرى أن   
على الصفة اإللزامية، بل القانون املنظم هلا هو الذي حيدث التغيري، وبالتايل فإن قرار الرتخيص ليس له قوة تنفيذية 

اليت حتدث  اإلداريةفكل القرارات  نيوهذا ألهنا ترتب أثر قانوين معوخالصة ذلك أن قرار الرتخيص له صيغة تنفيذية 
 .2تغيريا يف النظام القانوين هي ضمن القرارات التنفيذية دون سواها وهذا ما ذهب إليه القضاء

 الطبيعة القانونية للترخيص اإلداريالفرع الثاني: 
قيق املوازنة يعد الرتخيص اإلداري وسيلة توفيقية بني عاملني عامل احلرية وعامل السلطة، فهو يهدف إىل حت

يف سبيل اآلخر، ففي امليدان العملي يدور بني نشاط السلطة العامة وكفالة احلريات الفردية دون تضحية أحدمها 
احلريات الفردية ضمانا للنظام العام أو حتقيقا للمصلحة العامة، وبني كونه  إحدىالرتخيص بني كونه قيدا واردا على 

 تفاع باملال العام بقصد محاية هذا املال واحملافظة على الغرض األصلي من ختصيصه.قيدا واردا على حق األفراد يف االن
 حول طبيعته القانونية؟سي هذه األمهية يثور التساؤل ومبا أن الرتخيص اإلداري يكت

إال أن هناك يف هذا الصدد نشري إىل أن االجتاه الغالب يف الفقه ال يتناول طبيعة الرتخيص بوجه عام، 
 فقهية لتحديد الطبيعة القانونية لنظام الرتخيص اإلداري. حماوالت

لقد ظهرت عدة نظريات لتحديد الطبيعة القانونية للرتخيص اإلداري غري أن بعض هذه النظريات غامضة 
نظرية أملانية تقوم على أساس أن النشاط الذي ميكن  وهي عبارة عن من بينها نظرية العمل املركب ،وغري واضحة

ولكنها ذات أساس  ،لقيام به يف إطار القانون تعبري " العمل القانوين" وهذا العمل حيتمل مظاهر متعددةلألفراد ا

                                                           
 .201-200ص  ،املرجع السابق الرخص اإلدارية يف التشريع اجلزائري، عبد الرمحان عزاوي، 1

2
 .206نفسه، ص املرجع   
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واحدـ فالفقه األملاين أقام نظرية " العمل املركب " من منظور العدد الذي ميكن أن يصدر عنه التعبري عن اإلرادة فهذه 
ي يقوم على أن تلك األعمال القانونية ليست مبثابة عقود النظرية تقوم على فكرتني جانب سليب يف النظرية والذ

بالرغم من أهنا تعبري عن عدة إرادات أسهمت يف إنشائها، أما اجلانب اإلجيايب يف النظرية والذي يذهب أصحابه إىل 
ات الفردية القول أن التعارض بني العمل املركب والعقد هو حقيقة قائمة، فالعمل املركب هو نتاج جملموعة من التعبري 

 .1عن اإلرادة والرتكيبة ليست إال عارضا لقيام هذا العمل
ومن خالل هذا فإن احلاالت اليت حيتاج فيها التعبري عن اإلرادة أن يكمل بواسطة تعبريات عن اإلرادة تابعة  

الرتخيص وإرادة  الحقة حىت تكون له قيمة قانونية مثل الرتخيص اإلداري فهو من قبيل األعمال املركبة فإرادة طالب
تسعيان إىل حتقيق هدف قانوين واحد وهو القيام بالعمل املرخص به، ولذا فإن تلك اإلرادتني تندجمان  اإلداريةاجلهة 

معا وختتفيان لينشأ مكاهنما تعبري جديد عن اإلرادة مستقل ليس بعقد وال بعمل فردي، وبالتايل فإن هذه النظرية 
داري نوعا جديدا من األعمال القانونية، غري أن هذه النظرية منتقدة نظرا لغرابتها ن جتعل من الرتخيص اإلأحاولت 

اليت جنحت يف تكييف الرتخيص اإلداري لذلك  ي، غري أن نظرية العمل الشرطي ه2وغموضها وعدم وضوحها
 ستناوهلا بالتفصيل.

       Dujuitكل من الفقيه   نظرية العمل الشرطي يف تكييف الطبيعة القانونية للرتخيص اإلداري يقودها
فالفقيه دوجي يذهب يف حتليله النفسي للعمل القانوين إىل أنه عمل إرادي وهذا األمر جممع عليه، ولكن  Jézeو

ليس أي عمل إرادي هو عمل قانوين يف نفس الوقت فهناك نتائج قانونية ميكن أن ترتتب دون أن تكون نتيجة لعمل 
رى أن تلك األعمال هي من قبيل الوقائع القانونية وليست أعماال قانونية وبطبيعة وي االصطدامإرادي مثل حوادث 

 ناك فرق بني األعمال القانونية والوقائع.هاحلال 
يعرف دوجي العمل القانوين كما يلي : " هو كل عمل لإلرادة املتدخلة عن عمد بنية إحداث حتول أو تغيري يف 

، وعليه فإن العمل الذي 3ذا العمل أو الذي سيوجد يف زمن مستقبل معني."النظام القانوين املوجود وقت حدوث ه
 يقوم به شخص دون نية إحداث تغيري يف النظام القانوين ال يعترب عمال قانونيا مع أنه عمل إرادي.

يقسم األعمال القانونية إىل ثالثة أقسام: األعمال املشرعة، األعمال الشرطية، األعمال  دوجيه يفالفق
خصية، وهي مجيعها أعمال إرادية هتدف إىل إحداث تغيري يف النظام القانوين، لكن ما يهمنا هو حتت أي نوع الش

                                                           
 .20، ص املرجع السابقحممد مجال عثمان جربيل، الرتخيص اإلداري ] دراسة مقارنة[،  1

 .26-20، ص املرجع نفسه : وللمزيد أنظر2
3 Léon Dujuit, Traité de droit constitutionnel, tom1, La règle de droit. Le problème de l’État, 3 
Ed, Paris, 1927, P : 325.    
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من هذه األعمال يندرج الرتخيص اإلداري؟ ولإلجابة على ذلك نتطرق إىل كل نوع على حدى بعد ذلك حندد النوع 
 الذي يندرج حتته الرتخيص اإلداري.

 مشرعةأوال: األعمال القانونية ال
هي كل عمل قانوين ينشئ أو يعدل أو يلغي مركزا قانونيا عاما أو موضوعيا فبتايل هي كل عمل يتضمن  

 ، وينشئ بالنتيجة قواعد قانونية عامة وجمردة فالقانون واألوامر اإلرادية العامة1قاعدة تنظيمية عامة غري شخصية
ليت تنشأ عنها قاعدة قانونية، واليت تتصف بالطابع املوضوعي تشتملها هذه الفئة، ألهنا من قبيل التصرفات ا واللوائح

 البحث مادام أنه ال ينتج عنها بعد صدورها سوى تغيري موضوعي عام يف ميدان القانون املوضوعي.

  ثانيا: األعمال الشخصية
شأ بواسطة خاصا وفرديا وله صفة مؤقتة ومل تن التزامااألعمال الذاتية وهي اليت ترتب  ويطلق عليها كذلك

القانون املوضوعي، أو مبعىن آخر هي األعمال القانونية اليت يتولد عنها أو تتعلق مبراكز شخصية، وأوضح مثال على 
يف حدود النظام العام واآلداب العامة، حبيث أنه ال  التزاماتون من فاملتعاقدين يضمننونه ما يشاءذلك هو العقد 

     نتج، إذن العمل القانوين الشخصي هو كل عمل أو تصرف من شأنه أن ي2ميكن تعديل العقد إال بإرادة الطرفني
 أو ميس حالة شخصية أو فردية.

 الشرطيةثالثا: األعمال 
و موضوعية، فهي مكملة أوهي األعمال القانونية اليت تسند إىل فرد أو أفراد معينني مراكز قانونية عامة  

، ومبا أن األعمال 3لغي املراكز القانونية العامة وتلك اليت متنحها لألفرادلألعمال املشرعة، ألهنا تنشئ أو تعدل أو ت
املشرعة هي قواعد عامة وجمردة وتطبق على األفراد الذين يوجدون يف وضع معني وهذا التطبيق يتم بعمل حمدد 

وعليه فاملراكز ويرتتب على تطبيق العمل املشرع على شخص ما أنه جيد نفسه يف وضع جديد مل يكن فيه من قبل، 
القانونية تظل شاغرة حىت حتدد األعمال الشرطية من يشغلها، فاألعمال الشرطية ال متس مبراكز قانونية فردية، ونذكر 

إال أن قرار التعيني هو الذي مثال يف هذا الصدد التعيني يف إحدى الوظائف العامة، فمركز املوظف هو مركز قانوين 

                                                           
 .129) دراسة مقارنة(، املرجع السابق، ص  اإلداريةسليمان الطماوي، النظرية العامة للقرارات 1
ت افالإلدارة سلطة التعديل من جانب واحد العتبار  اإلداريةهذا بالنسبة للعقود املتعلقة بالقانون اخلاص، أما القانون العام فاألمر خيتلف بالنسبة للعقود  2

 املصلحة العامة.
 .130) دراسة مقارنة(، املرجع السابق، ص  اإلداريةيمان الطماوي، النظرية العامة للقرارات سل 3
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هي تصرفات موضوعية وهذا بالنظر إىل  Dujuit، فالعمل الشرطي حسب الفقيه ركزحيدد الفرد الذي يشغل هذا امل
 .1أهنا ال يرتتب عليها نتيجة أخرى سوى كوهنا تشكل شرطا لتطبيق بعض أحكام القانون املوضوعي

ابة لإلج Dujuitبعدما مت عرض األنواع القانونية الثالثة اليت مت تقسيم العمل القانوين عليها يعمل الفقيه 
لدور اإلرادة الفردية يف صدور العمل القانوين إىل حيز الوجود، مث يقارن اعلى التساؤل السابق من خالل حتليل نفس 

لب الرخصة، فدور طالب الرتخيص يقتصر فقط على تصور مركزه القانوين فيما لو منح له الرتخيص هذا بإرادة طا
 دخل إلرادته فيه، فحدود هذا املركز القانوين ومداه حمدد سلفا دون أن يعىن بتحديد ذلك املركز حتديدا تاما إذ ال

، وعليه 2بفعل القانون وكل ما فعله الرتخيص هو أن أعطى لطالبه احلق يف أن يستفيد من ذلك الوضع القانوين
أحكام  فالرتخيص اإلداري يدخل ضمن األعمال القانونية الشرطية وذلك باعتبارها ختص تطبيق التدابري الواردة يف

عليه، بإرادته ومبسعى منه ولكن دون  انطباقهاقواعد األعمال القانونية املشرِّعة على حالة شخص معني لتوفر شروط 
 .3م ملوضوع أو نشاط ماأن نكون بصدد عملية تعاقدية، بل يف إطار ومبناسبة تطبيق أحكام القانون املنظِّ 

ولكنه ينتهي إىل نفس النتيجة  دوجيا ذهب إليه الفقيه فرأيه خمالف مل جازأما  دوجيهذا بالنسبة للفقيه 
طرا خ أو وهي أن الرتخيص اإلداري هو " عمل شرطي" يف جمال القانون العام، فاألنشطة الفردية قد تسبب ضررا 

خل معينا على اجملتمع مما يؤدي إىل حظر ممارستها، إال أنه نظرا ألمهيتها يف احلياة االجتماعية أو االقتصادية يتد
القانون ليكلف اإلدارة إىل فحص احلاالت اليت ستمارس فيها هذه األنشطة والتأثري احملتمل هلذا النشاط على النظام 
العام، فإن تأكدوا من عدم وجود أي ضرر يقومون بالرتخيص هلم مبمارسة هذا النشاط غري أن هذه املمارسة تكون 

 لجميع.هلؤالء األشخاص فقط الذين طلبوا الرتخيص وليس ل
من خالل ما سبق يكيف الرتخيص اإلداري بأنه من األعمال الشرطية وبالتايل ال يعترب من قبيل العقود بل 

 دارة املاحنة.على إرادة اإل يصدر عن اإلدارة ممثلة يف هيئاهتا و يتوقف قبول طالبه هو قرار إداري فردي
 

                                                           
1 Pierre Livet, l’autorisation préalable  et les Libertés publique, L.G.D.J, Paris, 1974, P : 182. 

 .35-33، ص ، املرجع السابق(دراسة مقارنة )حممد مجال عثمان جربيل، الرتخيص اإلداري  2
عن إرادته  ولتوضيح االختالف أكثر بني الرتخيص والعقد يذهب الفقيه دوجي إىل القول أن الشخص يتصور يف العقد املوضوع بدقة والنتائج اليت سترتتب 3

القاعدة الناشئة ) العقد( ليست  وهذا يعين أن هذه اإلرادة ستنشئ يف عامل القانون قاعدة جديدة مما يلزم عليها أن حتدد املوضوع بدقة وإحكام، ولكن
لشرطي فإن األمر على قاعدة عامة وليس هلا صفة االستمرار بل إهنا حالة فردية خاصة ومؤقتة، كما أن مدة االلتزام مرتبطة بتنفيذه، أما فيما يتعلق بالعمل ا

ليس منشئا للمركز القانوين وهو ما ينطبق على الرتخيص. عكس ذلك متاما فتصور الفرد ينحصر يف التعبري عن إرادته فقط ودور اإلرادة كاشف فقط و 
 وللمزيد أنظر: 

 .36، املرجع السابق، ص (دراسة مقارنة ) حممد مجال عثمان جربيل، الرتخيص اإلداري
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 اإلداريةالمطلب الثاني: األساس القانوني للرخص 
لرتخيص هو وسيلة تستعملها اإلدارة لتنظيم نشاط ما فال ميكن ممارسة هذا النشاط إال بعد احلصول مبا أن ا

على رخصة من قبل اإلدارة، فهذه األخرية ال ميكن أن متنح هذا الرتخيص إال بوجود نص قانوين خيص ذلك أو أن 
ارسة النشاطات واليت البد أن يكون هلا أساس مينح هلا القانون بفرض هذا األسلوب وبالتايل تقييد حرية األفراد يف مم

 ؟اإلداريةما هو األساس القانوني للرخص قانوين، والسؤال الذي يتبادر لنا هنا هو 
لإلجابة على هذا التساؤل البد ان نقف على حقيقة نظام تدرج القواعد القانونية باالستناد إىل اجلهة اليت 

اسي والقانوين، كما البد من معرفة اجلهات املختصة قانونا مبنح هذه تصنعها وتضعها، انطالقا من مركزها السي
 الرتاخيص، وهذا ما نعرفه من خالل التطرق هلذا املطلب.

 األساس الدستوري للترخيص اإلداري الفرع األول:
الضبط ات عترب نظام الرتخيص السابق كشرط ملمارسة حرية ما يف مفهوم معني، فإذا مل يتم تقييد سلطي

هلذا النشاط فإنه ميارس حبرية كاملة، فاملشرع اختار نظام الرتخيص لتنظيم احلريات العامة  االقتصاديأو  دارياإل
وضع القواعد العامة أو التفصيلية املنظمة للحريات  اختصاصواحلقوق، ومنه فإن هناك ثالثة هيئات أو سلطات حتوز 

 :1هلا وضبط قواعد ممارستها وهذه السلطات هي العامة الفردية منها واجلماعية وهذا من حيث التأسيس
املبدأ وصياغته على حنو يسمح بوضع قواعده وأحكامه التفصيلية الدقيقة  اعتمادمن حيث المؤسس الدستوري:  -

 واجلزئية الحقا مبوجب قوانني خاصة.
نا، بوضع األحكام ظيم الدقيق أحياساسية والقواعد العامة، وحىت التنمن حيث وضع املبادئ األالمشّرع:  -

 التفصيلية وتقنني بعض احلريات وأكثرية األنشطة.
التنظيمية والفردية  اإلداريةعند ممارستها الختصاصها التنفيذي والتنظيمي، بواسطة القرارات السلطة التنفيذية:  -

 وخاصة عند ممارستها سلطة الضبط اإلداري.
حلقوق اليت تكفل للفرد القدرة على ممارسة شؤون حياته احملور الذي يهمنا هو احلرية وهي جمموعة من ا إنن 

اليت ال يستغىن عنها، وهذه احلقوق ليست مطلقة وإمنا تقييدها حرية اآلخرين، وعليه وجب إحاطة هذه احلقوق 
 .2بسياج من التنظيم واحلماية القانونية

                                                           
 .27يف التشريع اجلزائري، املرجع السابق، ص  اإلداريةعبد الرمحان عزاوي، الرخص  1

2 Voir : Jean Gicquel, Droit constitutionnel et institution politique, 16eme Ed, Montchrestien, Paris, 
2000,P : 09. 



 اإلطار العام للرخص اإلدارية                                              الفصل األول:            الباب األول. 
 

33 
 

نية اليت تسنها السلطة التشريعية يف الدولةـ ن طريق القواعد القانو عاألصل أن تنظيم احلرية يتم من قبل املشرع لوحده 
بتفرعات  اإلحاطةقاصرة من  السلطة التشريعيةإال أن املشرع ال يستطيع اإلملام بكافة تفاصيل ذلك، إذ قد تكون 

احلرية من حيث ترتيبها و تنظيمها، األمر الذي استلزم تدخل السلطة التنفيذية يف ضبط وتنظيم ممارسة احلريات 
 اخلاصة أو الفردية عمليا. واألنشطة

 أوال: اختصاص المشرع لضبط وتنظيم الحريات العامة كأصل عام
دود احلريات الفردية عن طريق حهي اليت تقوم بتحديد مدى و  اإلداريةيف دولة القانون ليست السلطة 

بط وتنظيم احلريات اإلجراءات البوليسية بل إن ذلك يتم عن طريق القانون، لذلك فاختصاص املشرع األساسي يف ض
العامة بأداة الرتخيص اإلداري املسبق يكون يف الدستور باعتباره القانون األساسي الذي ينظم عمل السلطات العامة 
وأصول ممارسة اختصاصاهتا الدستورية ويضفي عليها الشرعية، فالدولة كسلطة عمومية جبميع امتداداهتا السياسية 

 .وأدوات ضبط اجملتمع لإلبقاء على النظام العام بهحتتفظ لنفسها بوظيفة  اإلداريةو 
عنان للحريات العامة بشأن ممارستها قد يفضي إىل نوع من الفوضى واالضطراب، كما أنه قد ميس فإطالق ال

بالنظام العام، فمن اللزوم أن تنظم احلريات على حنو يصان معه النظام العام، حبيث تصبح احلرية يف حد ذاهتا ممكنة 
ة، ففكرة النظام العام ال تتعارض مع احلريات العامة بل التنظيم هو الذي يوفر هلا إمكانية الوجود الواقعي وعملي

تتدخل  أنمبا فيها احلريات، أمر من الضرورة مبكان، فالدولة البد  االجتماعيةفاختصاص املشرع بتنظيم العالقات 
  ثالثة أسس:بغية تنظيم خمتلف العالقات داخلها، وهو ما جيد سنده يف

  األساس االجتماعي .1
جيد هذا األساس موضعه يف عدم نكران حق الدولة يف التدخل لتنظيم ما يدور داخل جمتمعها، من أجل 
حتقيق الصاحل املشرتك، فالصاحل العام شرط أساسي تتوقف عليه إمكانية الفرد من حتقيق مصاحله الذاتية، مما يعين 

بعضها قبل بعض من جهة، وبينها وبني املصلحة العليا من جهة ثانية، على أساس الواقعية  التوزان بني املصاحل اجلزئية
، فالصاحل املشرتك يقتضي ترك اجملال وفسحه لنشاط األفراد على أنه وطاملا كان الفرد كائنا 1والعدل واملوضوعية

، ومن االجتماعيف على تركيب الكيان ماعة، فإن أساس حريته ومداها يتوقبطبعه ال حييا إال يف نطاق اجل اجتماعيا
 .االجتماعيةمث فهو مقيد يف سلوكه بالشروط اليت ال غىن عنها، لقيام احلياة 

                                                           
 .233، ص 2008فتحي الدريين، خصائص التشريع اإلسالمي يف السياسة واحلكم، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر، بريوت لبنان، طبعة  1
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تصور قيام عالقات على هذا النحو من دوهنا، وهنا ذهب  استحالةضرورة حتمية البد منها يف ظل فسلطة التنظيم 
"، وعليه فاحلرية تعين إفساح اجملال أمام إرادة الفرد يف أن تتطابق بعض الفقه إىل القول بأن " السلطة قرينة على احلرية 

 1.االجتماعيمع نظام موضوعي، وبالنتيجة الوصول إىل التطابق التلقائي بني اإلرادة وبني النظام 
إن هذا األساس االجتماعي له دور يف تعديل النظرة املتطرفة للحقوق واحلريات وهتذيبها، من اعتبارها 

، وعليه فسلطة الضبط التشريعي 2اجتماعينيت وحقوقا خالصة لألفراد، إىل احلقوق واحلريات ذات وظيفة وبعد امتيازا
تفرض نفسها على املؤسس الدستوري عند  اجتماعيةالذي حيوزها املشرع دستوريا هي من املنظور االجتماعي ضرورة 

 تنظيمه للحريات.

 األساس السياسي .2
واحلريات العامة يف متثيل لإلرادة العامة فيما يوضع  االجتماعيةنظيم العالقات يتمثل األساس السياسي لت

سلوكات األفراد يف اجملتمع وفق أطر تتسم باملوضوعية والتجريد فيما تعاجله  ويسن من قوانني منظمة للحريات و
النص يف الدستور على حرية  وتنظمه، فاألصل يف اختصاص املشرع مبسألة تنظيم ممارسة احلريات العامة، راجع إىل أن

 .3ما ال يكفي بوجودها، بل ينبغي فضال عن ذلك أن يكون هناك تنظيم تشريعي يكفل ممارستها
فموضوع املشاركة السياسية يظهر يف عملية صنع واختاذ القرار، وعملية سن واختاذ القوانني، خاصة ما تعلق 

من وضعوه بطريق مباشر أو غري مباشر، فالشعب هو مصدر منها باحلريات العامة، كصورة يرتضيها األفراد، فهم 
السلطات يف ظل مبدأ سيادة الشعب، هذا ما يعين أن أداة تنظيم احلرية هي القانون الصادر عن اهليئة النيابية 

 .4إرادة الشعب، حريص يف مضامينه على أن يضمن للمواطنني ممارسة حرياهتمللشعب، فهو املعرب عن 
أخرى، فاألساس طة قاللية يف سن القوانني املنظمة للحريات العامة على وجه اخلصوص عن أي سلفالتشريع له است

السلطة التشريعية مبسألة تنظيم احلريات هو راجع بالدرجة األوىل إىل موضوع  اختصاصالسياسي الذي يستند إليه 
شخصية وجب أن متارس بشيء من د ذاته، باعتبارها معربة عن املصلحة اخلاصة يف صورة سلوكات حاحلريات يف 

 .5املوضوعية والواقعية
                                                           

، -تلمسان –هتا، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه يف القانون العام، جامعة أيب بكر بلقايد لزرق حبشي، أثر سلطة التشريع على احلريات العامة وضمانا 1
 .86، ص 2013-2012اجلزائر، 

ة اليت ميكن أن ونذكر مثال على ذلك احلقوق واحلريات االقتصادية واالجتماعية، كحرية التجارة والصناعة وحرية العمل وحرية استعمال حق امللكية الفردي 2
 رخصة للبناء.  حالة البناء بضرورة احلصول علىحبق الغري، وتقيد استعمال امللكية العقارية يف تقيند

 .110-88، ص 2004، دار النهضة العربية، القاهرة، 2عبد العال أمحد ثروت، احلماية القانونية للحريات العامة بني النص والتطبيق، ط 3
 .36، ص 2009، دار الغرب، وهران، اجلزائر، 1ني السلطتني التشريعية والتنفيذية، جعبد الرمحان عزاوي، ضوابط توزيع االختصاص ب 4
 .88لزرق حبشي، أثر سلطة التشريع على احلريات العامة وضماناهتا، املرجع السابق، ص  5
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 األساس القانوني .3
يتمثل األساس القانوين يف اعرتاف الدستور باحلريات العامة، وتوفري احلماية هلا من خالل الضمانات اليت يتم 

احرتامها، فقد مت  النص عليها، فاالعرتاف باحلريات يف الدستور يضفي عليها قيمة قانونية كبرية حبيث من الواجب
االنتقال هبا من الواقع السياسي ومن جمرد فكرة إىل مبدأ دستوري، وهذا ما يعكس تطور الفكر الدميقراطي لدى 

ي حرية مت النص عليها يف فه التعبري وإنشاء اجلمعياتاملؤسس الدستوري، مثلما هو عليه احلال بالنسبة حلرية 
غري أنه كان ينص على  1996نص عليها املشرع اجلزائري يف دستور  فقد ،2، وحرية االستثمار والتجارة1الدستور

 .2016حرية التجارة والصناعة ومت استبدال عبارة الصناعة باالستثمار يف التعديل الدستوري 
فاجملتمعات املعاصرة حيكمها مبدأ سيادة القانون، أيا كان مصدره وأيا كان مستواه يف النظام القانوين 

املبدأ تلتزم مجيع أعضاء اجملتمع وسلطات الدولة على السواء باحرتام القانون كأساس ملشروعية  ومبقتضى هذا
األعمال، فسيادة القانون تعين مسو هذا القانون يف أحكامه ومضمونه، فمن حيث املضمون جيب أن يكفل القانون 

لضمان الذي يكفل احلقوق واحلريات أيضا احلقوق واحلريات لألفراد، فالقانون ليس جمرد أداة لعمل الدولة بل هو ا
ملواجهة الدولة، لذلك يكون النص على احلقوق واحلريات يف الدستور وهذا ضمانا لتلك احلريات واحلقوق، فهو ليس 

 .3جمرد وثيقة لتنظيم عالقة سلطات الدولة فيما بينها
 تها إىل السلطات العامة يف الدولةكما قد حييل الدستور يف تنظيم حرية ما وبيان الضمانات اليت تكفل محاي

التعديل  من  49وخباصة السلطتني التشريعية والتنفيذية بتحديد جمال كل منهما، ومثال ذلك ما جاء يف املادة 
، حبيث أن هذه املادة تنص على حرية التظاهرات السلمية و حتيل للقانون تنظيم ذلك فقد جاءت 2016 يدستور ال

 .4"إطار القانون الذي يحدد كيفية ممارستهاالتظاهر السلمي مضمونة للمواطن في حرية املادة كما يلي: " 
من خالل هذه املادة نالحظ اإلحالة اليت وضعه الدستور للقانون فقد نص على املبدأ العام واملتمثل يف حرية 

ادئ الدستورية أن يفوض عليه فإنه من املبالتظاهر السلمي لكن ترك أمر تنظيمه وحتديد كيفية ممارسته للقانون، و 
عد عصفور: " ال يكفي س، ويف هذا الشأن يقول األستاذ قانونالدستور سلطة محاية احلريات، وأن يفوض تنظيمها لل

                                                           
مارس  07الصادرة يف:  ،14، املتضمن التعديل الدستوري، ج.ر.ج.ج.ع: 2016مارس  06املؤرخ يف:  01-16قانون المن  48نصت املادة  1

 حريات التعبير، وإنشاء الجمعيات، واالجتماع، مضمونة للمواطن."، على ما يلي: " .2016
 .، املرجع نفسه2016التعديل الدستوري  من 43مت النص على هذا املبدأ يف املادة  2
 .30-21ص  ،2000مصر،  ، دار الشروق، القاهرة،2ط أمحد فتحي سرور، احلماية الدستورية للحقوق واحلريات، 3
 ، املرجع السابق.2016 يدستور ال التعديل من 49املادة  4
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للتعرف على احلريات العامة يف دولة ما االطالع على دستورها، وإمنا ينبغي يف املقام األول الرجوع إىل القوانني 
 1، وبيان كيفية ممارستها."الصادرة لتنظيم هذه احلريات

يعرتفان بأن الفرد يدين للقانون باحلرية اليت ميكن أن ميارسها فعليا إضافة إىل ذلك القضاء والفقه احلديثني 
لتحديد معاملها وضبطه نظامها القانوين، دونه تبقى شيئا جمردا، أو متارس يف جو من الفوضى وحبسب مفهوم 

 .فيق بني احلرية العامة ومقتضيات النظام العام يف الدولةاألشخاص هلا، فمهمة املشرع التو 
على ذلك فيما يتعلق  1958فإن مسألة تنظيم احلريات مكفولة للتشريع، ففي فرنسا سار دستور  منهو 

بتنظيم ممارسة احلريات، فاملشرع هو من حيدد ويعرف الضمانات األساسية املمنوحة للمواطنني ملمارسة حرياهتم 
طقيا فإن حتديد وتعريف أساليب هذه املمارسة يدخل يف إطار هذا االختصاص، والشك أن اللجوء العامة، ومن

 اإلداريةألسلوب الرتخيص اإلداري يقيد من احلرية اليت فرض ملمارستها، وبالتايل فإنه جيب أال يرتك تقريره إىل السلطة 
 .املشرع مسبقا غري ذلك، بل جيب أن يتدخل املشرع لتقريره إال إذا قبل امن تلقاء نفسه

اليت ال تفرض إال من قبل التشريع، والقيود الغري أساسية واليت  األساسيةن نفرق بني القيود أكما أنه جيب 
لإلدارة احلق يف استخدام أسلوب الرتخيص اإلداري فال ميكن  عميكن فرضها من قبل السلطة التنفيذية، فإذا منح املشر 

العامة خيتص التشريع بتحديد القواعد القانونية، أي تنظيم التفصيالت الضرورية  الطعن يف ذلك، وطبقا للقواعد
 .2لذلك، أما دور اللوائح اليت تصدرها السلطة التنفيذية فيكون على القدر الضروري الالزم لتنفيذ القانون

يده للحريات يف تقي من اختصاص املشرع وحده، غري أن املشرعأن تكون القيود على احلريات العامة  يجبف
مقيد هو أيضا، فال ميكن إطالق العنان للربملان يف سنه للقواعد القانونية فقد يكون جائر يف ذلك فيمنع عن األفراد 

، غري أن هذا القول ال يساوي احلرية حرياهتم اليت يتمتعون هبا، وبالتايل البد أن تكون لسلطته حدود وضوابط
فاألصل هو حرية السلطة التشريعية لتقديرية لإلدارة فاالختالف بنين بينهما، املمنوحة للسلطة التشريعية بالسلطة ا

فإن األصل أن تقتصر  ةثناء هو القيود اليت يضعها الدستور، وهي قيود فضفاضة عادة، أما بالنسبة لإلدار تواالس
األصل واحلرية هي وظيفتها على ما جاء بالقوانني ويف حدود قواعد الشكل واالختصاص، وبالتايل فالتقييد هو 

ة ليس يف الدرجة فحسب بل حىت يف دار ، لذلك فحرية السلطة التشريعية ختتلف عن السلطة التقديرية لإل3االستثناء
 اجلوهر والطبيعة.

                                                           
 .101، ص1956، القاهر، مصر، 04و 03سعد عصفور، مشكلة الضمانات واحلريات العامة يف مصر، جملة احملاماة، العدد  1
 .166، املرجع السابق، ص (دراسة مقارنة) حممد مجال عثمان جربيل، الرتخيص اإلداري  2
أفراد مبصرين  إذا كان األصل أن يضع املشرع القواعد العامة اليت تعمل السلطة التنفيذية يف نطافها، فإن اإلدارة ليست باآللة العمياء، بل تتكون من 3

كل حالة وفقا لظروفها اخلاصة،    يواجهون تغريات كثرية،  تقتضي يف كثري من األحيان تنويعا يف املعاملة، وللجماعة مصلحة يف أن متكن اإلدارة من مواجهة
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 إن التقييد أو التحديد للسلطة ينجم عنه ضمان احلرية لألفراد ومحايتهم من التعسف مما ميكن حدوثه عند
سراف يف هذا التقييد يرتتب عليه أيضا أضرار لذلك وجبت املوازنة بني احلرية  أن اإلترك السلطة دون تقيد، غري

 ن نتطرق إىل حدود سلطة املشرع يف تنظيمه للحريات.أ، وعليه البد والتقييد

 حدود سلطة المشرع في تنظيمه للحريات أ.

مة، غري أن هذه احلريات ال ينبغي احلقوق واحلريات العامما سبق توصلنا إىل أن املشرع هو املختص يف تنظيم 
 كالحق في المساواةأن متارس على إطالقها، فمن احلريات ما هو مطلق بطبيعته وبالتايل ال يقبل التقييد أو التنظيم 

مثال، فهذه احلقوق واحلريات عامة ومطلقة ال جيوز تقييدها، ولو صدر تشريع يقيدها يكون باطال حرية المعتقد أو 
 ، فالسلطة التشريعية هنا مقيدة بأن ال تقوم بتقييد حرية أساسها اإلطالق.1ام الدستورحملالفته ألحك

ضرار يتمكن الفرد من ممارستها دون اإل أما طائفة أخرى من احلقوق واحلريات، فيملك املشرع تنظيمها حىت
رع لتنظيميها وجوبية فقد يستعمل املشالتظاهر السلمي و حرية  حرية االستثمار والتجارةبالصاحل العام مثل 

احلصول على ترخيص سابق قبل ممارستها، فاملشرع هنا مل مينع احلرية بل قام بتنظيمها من خالل فرضه ألسلوب 
الرخص وهذا التنظيم هو يف صاحل الفرد بدرجة أوىل فاملشرع يهدف من خالل تنظيمه احلريات مراعاة الصاحل العام 

 .للمجتمع
بني احلرية والنظام العام فال اإلطالق العام للحرية حىت متس بالنظام العام وال لذلك على املشرع أن يوازن 

ولكن كيف ن يكون لكل منهما وجود مقبول ومتوازن، العام ليضيق على احلرية، فالبد أ التغايل يف فكرة النظام
 يمكن للمشرع القيام بذلك؟

ال ينبغي للمشرع جتاوزها عند تنظيمه للحريات وهي   ولإلجابة على هذا السؤال فإن املشرع قام بوضع حدود وضوابط
 كما يلي:

                                                                                                                                                                                           

قوم عليها القانون العام حىت ميكن حتقيق املصلحة العامة على أمت وجه ممكن، ومن هنا تولدت السلطة التقديرية لإلدارة واليت تعترب من املبادئ األساسية اليت ي
قب عليها، فالسلطة التقديرية تنحصر يف حرية التقدير اليت يرتكها احلديث، ولذلك فاملشرع يرتك نوعا من احلرية لإلدارة تستعمله وفقا للظروف دون مع

ف حني يرتكب القانون لإلدارة لتحديد ما يصح عمله، وما يصح تركه. وتذكر مثال يف هذا الصدد السلطة التقديرية لإلدارة يف توقيع العقوبة على املوظ
 جرمية تأديبية، أنظر:

 .30-21-20) دراسة مقارنة(، املرجع السابق، ص  اإلداريةارات سليمان الطماوي، النظرية العامة للقر  
 .30، ص املرجع نفسه 11
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 ال وجود للمنع المطلق للحريات .1أ.
راطية، فسن القوانني من شأهنا مصادرة احلرية لدى نع املطلق للحرية يف النظم الدميقحيظر على املشرع  امل

ن هذه الصالحية أحلقوق واحلريات العامة، غري ممارسته وظيفته الرئيسية الدستورية وهي وظيفة التشريع، ومنها تنظيم ا
  املمنوحة للمشرع قد يرتتب عليها تعطيل للحريات، فيجب أن ال يرتتب عن إصدار املشرع للقوانني إلغاء للحرية

فهذا غري مقبول يف النظم الدميقراطية، ولو كان ذلك بتشريع، فصيانة النظام العام ومحايته ال يستلزم بالضرورة أن يصل 
 .1تقييد هذه احلرية إىل احلظر املطلق هلا

ويف هذا الشأن ذهب جملس الدولة الفرنسي إىل إلغاء قرار سلطة الضبط اإلداري املتضمن غلق مؤسسة للرقص العام 
بسبب ما يشكله ذلك النشاط من هتديد للنظام العام، بعد أن تبني للمجلس أن تنفيذ القرار ميثل حظرا مطلقا 

 .2اجمللس يقوم بإلغائهللحرية، ما جعل 
إن الدستور أوكل مهمة تنظيم احلقوق واحلريات للقانون وقد منحه سلطة تقديرية يف ذلك، فعليه أن ال 

ية وهو ر قصده الدستور، وهو كفالة احلقوق واحلريات، فإذا قام املشرع باالنتقاص من احلينحرف عن الغرض الذي قد 
اف، ويسمى احنرافا ألن الدستور قد خول للمشرع سلطة تقديرية حمدودة يف مشوبا باالحنر بصدد تنظيمها كان تشريعه 

إذ بدال من أن ينظم احلق أو احلرية انتقص منها حتت ستار التنظيم، لذلك ال  تنظيم احلرية وقد أساء استعماهلا،
 .3ميكننا القول أنه خالف نصوص الدستور بل نقول هو احنراف يف التشريع

ى أبو زيد ذهب إىل أبعد من ذلك إذ  فرق بني التشريع املنظم للحرية والتشريع املقيد كما أن األستاذ مصطف
هلا والفرق بينهما يكمن يف أن التنظيم يعين وضع بعض القيود واليت ختتلف شدة وضيقا من أجل التمتع باحلرية، أما 

 .4هو جعل التمتع باحلرية أمر شاق ومرهق على الناسفالتقييد 
املؤقت أو النسيب للحرية املقتصر على منع ممارسة النشاط أو احلرية يف مكان حمدد أو وقت احلظر غري أن 

فيجب على املشرع أثناء تقييده للحرية أن يقوم ، 5معني أو ضرورة توفر بعض الشروط للممارسة احلرية فهو أمر جائز

                                                           
 .89ضوابط توزيع االختصاص بني السلطتني التشريعية والتنفيذية، املرجع السابق، ص عبد الرمحان عزاوي،   1
اجمليد مشرف، دور سلطات الضبط اإلداري يف حتقيق النظام  ، ذكر يف كتاب عبد العليم عبد26/02/1984قرار جملس الدولة الفرنسي، املؤرخ يف:  2

 .242،  ص 1998العام وأثره على احلريات العامة ) دراسة مقارنة(، ب.ط، دار النهضة العربية،  مصر، 
 .386، ص 2009-2008، اإلسكندريةراغب جربيل سكران، الصراع بني حرية الفرد وسلطة الدولة، ب.ط، املكتب اجلامعي احلديث، 3
 .505-504، ص 1985، طبعة اإلسكندريةمصطفى أبو زيد فهمي، الدستور املصري ورقابة دستورية القوانني، نشأة املعارف،  4
فرتة زمنية  وتطبيق لذلك فقد قضى جملس الدولة الفرنسي مبشروعية القرار الصادر عن سلطة الضبط اإلداري واملتضمن حظر ممارسة الباعة اجلائلني خالل 5

ومن الساعة العاشرة صباحا إىل غاية الساعة الثامنة مساء، وذلك لغرض احلفاظ على األمن داخل  أكتوبردة من أول شهر افريل وإىل غاية هناية شهر حمد
لس الدولة الفرنسي املدينة، وذلك على اعتبار أن القرار املذكور قد صدر ضمن احلدود املمنوحة لسلطة الضبط من أجل احملافظة على النظام العام. قرار جم
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مارسة احلرية، وأي عمل ضبطي يتضمن إلغاء بتنظيمها ال مبنعها وحترميها، فاحملافظة على النظام العام شرط أساسي مل
 أو حترمي ممارسة احلريات املقررة واملضمونة يف املواثيق الدولية والدساتري الوطنية حترميا مطلقا يعترب إجراء غري مشروع.

 إعمال مبدأ إيثار الحرية عند التعارض بينها وبين السلطة .2أ.
رية، وذلك بأن ال يوضع لتنظيمها وضبط ممارستها إال بقدر من تصاغ النصوص القانونية وفقا ملبدأ إيثار احل

الضرورة من أحكام وتدابري عامة، فالبد من وجود تناسب بني احلقوق واحلريات من جهة وبني الصاحل العام من جهة 
 .1عامةأخرى يف إطار مبدأ التناسب، وهذا حىت يتم ضمان وحدة النظام القانوين الذي يرسم احلقوق والواجبات ال

ونعين بذلك أن تفسري النصوص الدستورية اليت تنص على اختصاص املشرع بتنظيم احلريات العامة وكذا 
النصوص التشريعية، يكون لصاحل احلرية، وذلك بأن ال يوضع لضبطها وتنظيم ممارستها إال ما هو ضروري من أحكام 

 :3التشريع املنظم للحرية على شروط معينة من أمهها يف ، وقد ذهب بعض الفقه إىل أنه جيب أن يتوفر2وتدابري عامة
 ؛أن يقوم على أسس دعم احلرية وكفالتها -
وكافال عليها ويتحقق ذلك بأن يكون متفقا مع أحكام املشروعية  االعتداءأن يكون مقررا لضمانات احلرية من  -

 للحق التقاضي، كما يقرر اجلزاءات الالزمة عند خمالفة النصوص.
يات النظام مقتض عندما أجاز تقييد احلرية كان هبدف محاية النظام العام، لذلك البد من املوازنة بني احلرية وفاملشرع 

ن يقوم النص القانوين عند تفسريه على دعم للحرية العامة ألهنا هي األصل أالعام مبا يكفل املصلحة العامة، لذا البد 
 فهذا النص هو عون للحرية وضمانا ملمارستها.

 الرقابة على دستورية القوانين والتنظيمات اعتماد .3.أ
يعترب الدستور القانون األمسى يف الدولة ويقصد بسمو الدستور أن تتمتع كافة األحكام اليت يتضمنها 

القانوين يف مواجهة السلطات العامة للدولة وإزاء كل ما يصدر عنها من  االلتزامالدستور وقواعده بأعلى درجات 
كم خيالف ما ورد من أحكام يف ن يتضمن أيا من هذه األخرية على حفال ميكن أونية أو الئحية أو فردية، واعد قانق

، وميا أن احلقوق واحلريات تعترب دعائم أساسية لسيادة القانون، فيجب ضمان هذه الدعائم يف 4النصوص الدستورية
                                                                                                                                                                                           

امة ، ذكر يف كتاب عبد العليم عبد اجمليد مشرف، دور سلطات الضبط اإلداري يف حتقيق النظام العام وأثره على احلريات الع25/01/1980املؤرخ يف 
 .244دراسة مقارنة(، املرجع السابق،  ص )
 .91ق، ص أمحد فتحي سرور، احلماية الدستورية للحقوق واحلريات، املرجع الساب 1
 .73املرجع السابق، ص يف التشريع اجلزائري،  اإلداريةعبد الرمحان عزاوي، الرخص  2
 .390راغب جربيل سكران، الصراع بني حرية الفرد وسلطة الدولة، املرجع السابق، ص 3
 .377، ص 1958مصر، ـ دار الفكر العريب، (،دراسة مقارنة ) سليمان حممد الطماوي، النظم السياسية والقانون الدستوري 4
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ضمان يف دولة القانون يتمثل يف الرقابة على دستورية مجيع القوانني للحيلولة دون التحكم أو إساءة السلطة، وهذا ال
 القوانني والتنظيمات الصادرة على السلطة التشريعية.

فالضمانة األوىل والفعالة واليت جيب على املشرع الدستوري أن يقررها يف وثيقة الدستور، هي تنظيم الرقابة 
 الدولة، وهذا ضمانا للمشروعية الدستورية وحىت ال على دستورية ومشروعية األعمال الصادرة عن السلطات العامة يف

، فرقابة دستورية القوانني هو تأكيد على مبدأ بأن يصدر قوانني  خمالفة للدستوريتجاوز املشرع السلطة املمنوحة له 
 سيادة الدستور ومسوه على سائر القوانني يف الدولة. 

ا بواسطة القضاء أي الرقابة القضائية على دستورية فالرقابة الدستورية على القوانني تكون على نوعني إم
واسطة جهة ع للدستور، كما قد تكون الرقابة بالقوانني وعليه فالقاضي هو الذي يتوىل ترجيح مدى خمالفة التشري

حمددين دون غريهم، غري أن طبيعة هذه اهليئات املكلفة بالرقابة أنشأت خصيصا لذلك هذه اجلهة تضم أشخاص 
، كما أن هذه 1دولة إىل أخرى من حيث حتقيق الصفة السياسية بصفة كاملة مطلقة، أم جزئية نسبيةختتلف من 

الرقابة قد تكون سابقة على القوانني اليت مل يتم إصدارها بعد فتكون هذه الرقابة مانعا إلصدار القانون إذا مل يكن 
 هذه احلالة اهلدف منها إما إلغاء هذه القاعدة مطابقا للدستور، كما قد تكون الحقة بعد صدور القوانني ويكون يف

 القانونية أو التخلص من آثارها أو إيقاف تنفيذها.
أما يف اجلزائر فإن الرقابة على دستورية القوانني متارسها هيئة مستقلة متمثلة يف اجمللس الدستوري فهو يسهر 

ويعلن نتائجها، وينظر يف الطعون املقدمة بشأن  على احرتام الدستور كما أنه يشهر على صحة العمليات االنتخابية
، ومن خالل استقرائنا 2والقوانني العضويةاالنتخابات كما يفصل يف دستورية املعاهدات والقوانني والتنظيمات 

نصوص الدستور املتعلقة باجمللس الدستوري جند بأن اجلزائر أخذت بالرقابة السابقة والالحقة وهبذا يكون قد كفل ل
ق واحلريات ضمانة هامة، وهي األخذ بالرقابة الالحقة أيضا، على خالف املؤسس الدستوري الفرنسي الذي للحقو 

 أخذ بالرقابة السابقة فقط.

                                                           
ن الطابع القضائي هو نذكر هنا على سبيل املثال الطابع السياسي السائد للهيئة املكلفة بالرقابة   الدستورية يف فرنسا هو اجمللس الدستوري، أما يف مصر فإ 1

 السائد وهذه اهليئة يف مصر تعرف باحملكمة الدستورية العليا. أنظر: 
 .619-618ني حرية الفرد وسلطة الدولة، املرجع السابق، راغب جربيل سكران، الصراع ب

رع الفرنسي ، وهذا ما أما يف اجلزائر فاهليئة اليت تتوىل الرقابة الدستورية على القوانني هي " اجمللس الدستوري " فقد سارت على النهج الذي سار عليه املش
يتأكد ذلك فقد جاءت كما يلي :  2016من التعديل الدستوري  182األول من  املادة جاء يف النصوص املختلفة للدساتري اجلزائرية ومن خالل الفقرة 

 المجلس الدستوري هيئة مستقلة تكلف بالسهر على احترام الدستور....""
 السابق.، املرجع 2016 التعديل الدستوري من 192إىل  182أنظر املواد من  2
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وهذا أمر دأبت عليه غالبية النظم وإضافة إىل الرقابة السياسية هناك رقابة قضائية اعتمدت عليها اجلزائر، 
صيص قضاء إداري مستقل عهد له سلطة ممارسة الرقابة على اللوائح وإلغائها املعاصرة ومن بينها اجلزائر فقد مت خت

ل احلارس الطبيعي حلقوق وحريات األفراد، فال يكفي ثبدعوى اإللغاء إذا كان فيها خمالفة للتشريع العادي، فالقضاء مي
 كوا الوسائل الكفيلة باحرتامها.إعالن مبادئ احلريات وتنظيمها دستوريا وتشريعيا، وإمنا يتعني على أصحاهبا أن ميتل

مما سبق خنلص إىل أن املشرع أيضا مقيد عند تنظيمه للحريات ونصه عليها فالبد عليه أن يلتزم إطار 
الدستور، فال ميارس سلطته إال داخل هذا اإلطار، ووفق احلدود اليت يرمسها له الدستور، فإذا توىل الدستور تنظيم 

، كما جيب أن ة املمنوحة للمشرع ال جيب إعماهلا فالدستور هو القانون األمسى يف الدولةحرية ما فإن السلطة التقديري
يقوم بتنظيم احلريات ال أن مينعها بصفة مطلقة، ويف حالة ما تعارضت السلطة مع احلرية البد من إيثار احلرية ألهنا 

على مصلحة الفرد بدرجة أوىل، واملصلحة  ، وكل هذا التنظيم الغرض منه احملافظةاالستثناءهي األصل والتقييد هو 
 اجلماعية بصفة عامة.

 تنظيم السلطة التنفيذية للحريات العامة كاستثناءثانيا: 
األصل هو انفراد املشرع بتنظيم احلقوق واحلريات، فهو املختص بتحديد نطاق ممارستها باعتبار أن السلطة 

أما السلطة التنفيذية ما ورد يف الدستور كما أشرنا إليه سابقا، القواعد املنظمة هلا وهذا  تسن التشريعية هي اليت
، غري أن هناك استثناء يرد على هذا األصل وهو االعرتاف للسلطة التنفيذية بقدر فيقتصر دورها على تنفيذ القوانني

خرى اليت ادين األاملي إضافةحلريات العامة من سلطة التنظيم يف الدولة، فيمكن للسلطة التنفيذية تنظيم احلقوق وا
 تضطلع هبا يف التنظيم.

وقد برر بعض الفقه منح السلطة التنظيمية للسلطة التنفيذية من أن النصوص الدستورية املقررة للحريات 
يكون  أنالعامة ترد بصيغة العموم، كما أن التشريع املنظم للحريات العامة استنادا للنصوص الدستورية ال ميكن 

يل املتعلقة بتنظيم احلريات العامة، فمنح االختصاص للسلطة التنفيذية يف تنظيم بعض احلريات مشتمال لكافة التفاص
العامة من خالل ما تصدره من أنظمة أو قرارات إدارية فردية ميكن أن تكون مكملة للتشريع، ما يوفر محاية أكرب 

 .1للنظام العام
الدستور والقضاء يعرتف لإلدارة بسلطة ودور  ومع التسليم باختصاص املشرع كأصل بتنظيم احلريات، فإن

فتنظيم احلريات يقتضي أن مينع الفرد من إساءة استعمال احلرية، حبيث تتخذ النظام العام ومحايته، معتربين إلقامة 

                                                           
، أطروحة لنيل درجة الدكتوراه فلسفة القانون، جامعة (دراسة مقارنة )اإلداري يف الظروف العادية محادة الدليمي، حدود سلطة الضبط  إبراهيمحبيب  1

 .208، ص 2007بابل، العراق، 
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احلدود والضوابط اليت يتطلبها هذا التنظيم صفة العمومية والتجريد، فتوضع هذه القواعد وتوجه إىل اجلميع دون 
، فتختص بذلك بإصدار لوائح الضبط 1ناء، فهدف السلطة التنفيذية من فرض هذا التنظيم هو محاية النظام العاماستث

يف تنظيم احلريات العامة يف الظروف العادية، ختتلف تبعا لوجود نصوص  اإلداريةن سلطة اجلهة أ، كما 2اإلداري
دم خمالفتها، أما يف عنية وجب على اإلدارة اتبعاها و قانونية منظمة للحريات من عدمه، فإذا وجدت النصوص القانو 

 .3صدار لوائح قانونية لتنظيم احلرياتإفيمكن لإلدارة حالة عدم وجود النصوص القانونية 
          البد أن تستند إىل نص قانوين عام اإلداريةوأثناء إصدارها للرتاخيص  اإلداريةوعليه فإن السلطات 

ومصدره، وبدون هذا األساس القانوين يعترب عملها خارج إطار املشروعية وخاضع للطعن أو قاعدي مهما يكن نوعه 
باإللغاء، فاحلرية ختضع لنوعني من القيود الواردة عن السلطة التشريعية واليت تسمى بالضبط التشريعي والقيود والواردة 

القيام بأشغال البحث رخصة ذية للحريات عن السلطة التنفيذية لوائح الضبط، ونذكر مثال عن تنظيم السلطة التنفي
سواء أكانت هذه املواد خمصصة لالستعمال بسبب آثارها االنفجارية أم ال واليت مت تنظيمها  4عن املواد املتفجرة

واملتضمن التنظيم الذي يطبق على املواد  1990 جوان 30املؤرخ يف  198-90بواسطة مرسوم رئاسي رقم 
نح من قبل الوزير املكلف بالبحث العلمي ويبلغ هبا وزير الدفاع الوطين والوزير املكلف ، فهذه الرخصة مت5املتفجرة

واليت تسلم املواد املتفجرة لنظام الرخصة  إلنتاجكما أنه خيضع إنشاء أية مؤسسة بالبيئة ووزير الداخلية ووزير املناجم،  
شارة وزير الدفاع الوطين، وختضع شروط إقامة مؤسسة مبرسوم تنفيذي بناء على تقرير الوزير املكلف باملناجم بعد است

نتاج وهتيئتها واستغالهلا العتماد تقين يسلمه الوزير املكلف باملناجم على أساس دراسات أمنية بعد استشارة وزير اإل

                                                           
 .464راغب جربيل سكران، الصراع بني حرية الفرد وسلطة الدولة، املرجع السابق، ص  1
ة يف شكل قواعد عامة موضوعية جمردة، تنظيم أمورا مل يسبق للمشرع تنظيمها، وتتضمن يقصد بلوائح الضبط تلك اللوائح اليت تصدر من السلطة التنفيذي 2

 عناصره املعروفة. أنظر:بظة على النظام العام يف اجملتمع فرض بعض القيود على حريات األفراد من أجل احملاف
 .129ره على احلريات العامة ) دراسة مقارنة(، املرجع السابق، ص عبد العليم عبد اجمليد مشرف، دور سلطات الضبط اإلداري يف حتقيق النظام العام وأث

 .343عادل السعيد حممد أبو اخلري، الضبط اإلداري وحدوده، املرجع السابق،  3
أن تكون قابلة مادة مفردة أو خليط مواد صلبة أو سائلة ميكنها  :  مادة قابلة لالنفجار:كل:"  أ  198-90يقصد باملواد املتفجرة حسب املرسوم رقم  4

 باالحرتاق املشمع أو بالتفريغ أو بالصعق. االنفجاربنفسها لالنفجار بسبب تفاعل كيماوي سواء أكان هذا 
 مادة قابلة لالنفجار يكون القصد من تفجريها اآلثار الناجتة عن هذا االنفجار.  ب: كل مادة متفجرة:

املادة الثانية من املرسوم ورد هذا املفهوم يف  دة واحدة أو عدة مواد قابلة لالنفجار..." أي الشيء الذي حيتوي على ما ج: كل شيء قابل لالنفجار:
جويلية،  04، الصادرة يف: 27ج.ر.ج.ج.ع:،  واملتضمن التنظيم الذي يطبق على املواد املتفجرة، 1990 جوان30املؤرخ يف  198-90الرئاسي رقم 

1990. 
 ،  واملتضمن التنظيم الذي يطبق على املواد املتفجرة، املرجع نفسه.1990 جوان 30يف املؤرخ  198-90املرسوم الرئاسي رقم  5
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ص ، ونشري يف هذا الصدد إىل أن هذا املرسوم الرئاسي تضمن العديد من الرخ1الداخلية والوزير املكلف بالبيئة
الصادرة يف هذا اجملال وشروطها واهليئة اليت تقوم بتسليمها، واألمثلة يف جمال تنظيم السلطة التنفيذية للحريات العامة 

 عديدة ومتنوعة.
ن السلطة التنفيذية وأثناء قيامها بعملية تنظيم احلريات العامة فهي مقيدة مبجموعة من الضوابط ال أغري 

 وابط فيما يلي:ينبغي جتاوزها وتتمثل هذه الض

 السلطة التنفيذية في حالة وجود نص تشريعي خاص منظم للحريات ضوابط .1
إن وجود نص قانوين ينظم ممارسة حرية من احلريات العامة حيد من سلطة اإلدارة يف مواجهة حرية من 

ن تتجاوز أحكامها البد أن تقف عند حدود هذه النصوص القانونية فال ميكن أ اإلداريةاحلريات العامة، فاجلهة 
 :2بعدة ضوابط قانونية عند تدخلها يف تنظيم احلريات وهي اإلداريةالسلطة  التزامويرتتب على ذلك 

 عدم تجاوز اإلدارة للنصوص التشريعية المنظمة للحريات أ.
 جتاوز للسلطة وخمالف هلا وغري مشروع، فعلى سلطات يعترباملنظمة للحريات  اإلداريةفأي جتاوز للجهة  

 الضبط أن تلتزم مبا ورد يف النصوص القانونية من قيود وأن ال تتجاوز تلك احلدود.

تفسير القيود التي توردها النصوص التشريعية الخاصة على ممارسة الحرية تفسيرا ضيقا  ب.
 ودقيقا

ريات تفسريا أن تفسر القيود اليت توردها النصوص التشريعية اخلاصة على ممارسة احل اإلداريةجيب على اجلهة  
، فهذا القرار يعد قرارا تفسرييا، حبيث ال تأيت ضيقا ودقيقا، حبيث ال يرتتب عليها إنشاء ملراكز قانونية أو إلغائها

 .3جبديد على القانون الذي تفسره بل تزيل ما يشوبه من غموض أو نقص أو تناقض

                                                           
 198-90من املرسوم الرئاسي رقم  08و 07نشاء مؤسسة إلنتاج املواد املتفجرة إىل املادتني واأنظر يف كل ما يتعلق برخصة البحث عن املواد املتفجرة  1

 السابق.ظيم الذي يطبق على املواد املتفجرة، املرجع ،  واملتضمن التن1990 جوان 30املؤرخ يف 
 .467-466راغب جربيل سكران، الصراع بني حرية الفرد وسلطة الدولة، املرجع السابق، ص 2
عنه مراكز قانونية، فهذه وهناك من يعترب أن التكييف القانوين الصحيح للقرار التفسريي أنه ليس قرار إداريا تنظيميا، وإمنا هو قرار تشريعي، ألنه ال تتولد  3

 املراكز تنتج عن القانون ذاته مباشرة. أنظر: 
 .361) دراسة مقارنة(، املرجع السابق، ص  اإلداريةسليمان الطماوي، النظرية العامة للقرارات 
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 ةاإلدارة الغرض الذي يهدف إليه القانون من تنظيمه للحري التزام ج.
األخرى، فالبد من حتديد الغرض منه، فهذا  اإلداريةمن األنشطة  وهذا ما مييز نشاط الضبط عن غريه 

املختصة به، إذ ال جيوز لسلطات  اإلداريةاألخري هو سبب وجوده وهو الدافع لتقييد السلطات املمنوحة للجهة 
 لنظام العام أو إعادته إىل نصابه عند اضطرابه.الضبط أن تعمل على تقييد احلريات العامة إال لغرض احملافظة على ا

ية من فال ميكن للسلطات أن يكون الغرض من تقيدها للحرية غري اهلدف املذكور، على اعتبار أن تلك الغا
 .1، فال سلطة تقديرية لإلدارة يف ذلكرالضبط حمددة على سبيل احلص

م اإلدارة في مواجهة الحرية في حالة عدم بيان المشرع للغرض المستهدف من النص تلتز  .د
  بهدف الصالح العام

عند تنظيمها للحقوق  اإلداريةإذا مل حتدد النصوص القانونية الغاية اليت جيب االلتزام هبا من قبل اجلهة 
لتتغول على  اإلداريةمطلقة، فال ميكن فتح اجملال أمام اجلهة  اإلداريةواحلريات، فهذا ال يعين أن تكون سلطة اجلهة 

أن  اإلداريةقوق واحلريات جملرد أن املشرع مل حيدد الغاية املراد حتقيقها من النصوص القانونية، بل البد على اجلهة احل
تتقيد بالصاحل العام، فال يكفي أن يكون النشاط اإلداري قد مت ضمن احلدود الدستورية املرسومة له، ويف إطار النظام 

النشاط الصاحل العام للمجتمع، وحىت يف حالة عدم وجود نصوص قانونية  القانوين للدولة بل جيب أن يستهدف ذلك
منظمة للحريات العامة، فعليها أن تتقيد باحلدود الشكلية سواء املستمدة من طبيعة سلطة الضبط أو من فكرة 

 .2احلرية
اليت يغفل فيها  وعلى ذلك يتعني أن يستهدف القرار اإلداري دائما اهلدف املنصوص عليه قانونا، ويف احلالة

النص القانوين ختصيص هدف معني لكل قرار على حدى، فإن اهلدف ال ينبغي أن خيرج بأي حال من األحوال عن 
 .3استهداف حتقيق املصلحة العامة وإال شاب القرار عيب االحنراف بالسلطة

 ضرورة الموازنة بين المصالح العامة المتفاوتة .ه
املصاحل العامة حبيث ال ميكن حتقيقها معا يف آن واحد، جيب على اإلدارة ونقصد بذلك أنه يف حالة تعدد  

أن تبحث يف املصلحة األوىل واألجدر بعناية، وهو ما يعين املوازنة بني هذه املصاحل املتعددة، وترجيح املصلحة األعلى 
 مرتبة من بينها.

                                                           
 . 82ابق، ص ، املرجع الس( دراسة مقارنة)محادة الدليمي، حدود وسلطة الضبط اإلداري يف الظروف العادية  إبراهيمحبيب  1
 .210، ص املرجع نفسه 2
 .471راغب جربيل سكران، الصراع بني حرية الفرد وسلطة الدولة، املرجع السابق، ص 3
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 ت قانونية واسعة في مواجهتهااإلدارة بضمانات الحرية في مقابل ما تتمتع به من سلطا التزام .و
تكون سلطة اإلدارة يف هذه احلالة مقيدة مبراعاة الضمانات املقررة يف القانون حلماية احلريات العامة من 
تعسف اإلدارة، فإذا مل ترغب اإلدارة يف مراعاة تلك الضمانات فليس هلا أن تستغل سلطتها االستثنائية، بل جيب 

 املقررة يف نصوص القانون.عليها مراعاة تلك الضمانات 

 ضوابط السلطة التنفيذية في حالة عدم وجود نص تشريعي خاص منظم للحريات .2
يف حالة عدم وجود نص قانوين منظم للحريات، فإن سلطات اإلدارة يف هذه احلالة ختتلف ضيقا واتساعا 

ك أن سلطات الضبط خالية من كل قيد حسب الظروف الزمانية واملكانية احمليطة مبمارسة احلرية، دون أن نقصد بذل
د ذاهتا واليت جيب أن تكون متماشية مع حبل هي مقيدة بالعديد من القيود منها ما هو مستمد من سلطة الضبط يف 

الصاحل العام، ومنها ما هو مستمد من فكرة احلرية، فهذه األخرية تقيد سلطة الضبط مما يؤدي إىل فرض الرقابة 
التايل فإن سلطة اإلدارة ختتلف فيما إذا كان القيد الوارد على احلريات أبديا ودائما وبني أن يكون ، وب1القضائية عليها

  .وقتيا
فإذا كان دائما وأبديا يكون أخف وطأة من القيد احملدد مبدة معينة، كما ختتلف يف حالة ما إذا كان القيد 

قيد يف حالة ما إذا كان يتعلق مبكان خاص. وعليه يتعلق مبكان عام فإنه يكون أخف وطأة من الذي يكون عليه ال
 :وجود نص تشريعي متمثلة فيما يلي فإن الضوابط املتعلقة مبمارسة السلطة التنفيذية ملهمة التنظيم يف حالة عدم

 أن يكون اإلجراء المتعلق بضبط الحرية ضروريا وحاسما ومناسباأ. 
أو هتديد  استعجالروريا، فيجب أن تكون هناك حالة ومفاد ذلك أن يكون القيد املفروض على احلرية ض 

باضطراب، وهو ما يعين أن اخلطر البسيط الذي يهدد النظام العام الذي ميكن مواجهته باختاذ االحتياطات 
 .2الالزمة حلفظ النظام العام، ال يؤهل اإلدارة إىل أن تتخذ بشأنه إجراء الضبط

راء، فإذا مل يتوفر شرط الضرورة ال يعترب القرار الضبطي فالبد أن يكون هناك ضرورة لفرض هذا اإلج
صحيحا، كما أن تطبيق هذه املبادئ يصبح صعبا، وذلك ألنه جيب أن يأخذ مببدأ املساواة املواطنني أمام القانون يف 

                                                           
 .378، ص1991، اإلسكندرية، دار املعارف،  (دراسة مقارنة)عبد الغين عبد اهلل بسيوين، القضاء اإلداري  1
 .266جع السابق، ص عادل السعيد أبو اخلري، البوليس اإلداري، املر  2 
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ييز بني املواطنني االعتبار إذ قد يتعارض مبدأ ضرورة اإلجراء مع مبدأ املساواة، مما حيتم على اإلدارة اختاذ إجراءات مت
 .1حىت تضمن أن يكون اإلجراء ضروريا

أما بالنسبة لوجوبية أن يكون إجراء الضبط حامسا معناها أن يكون كافيا للمحافظة على النظام العام 
فاإلجراء الذي يكون غري كايف للمحافظة على النظام العام فهو إجراء غري الزم وبالتايل غري مشروع، فالبد أن يكون 

الذي يهدف إىل منعه ويرتتب على ذلك أن اإلدارة يكون قرارها جدير باإللغاء  االضطرابراء ناجحا يف تفادي اإلج
 .2إذا كان اختاذه ال حيقق الغاية املرجوة منه

وفيما خيص التناسب الواجب عند فرض إجراء الضبط فهو أمر ضروري كذلك كونه حيقق نوع من التوازن 
لنظام العام وفكرة احلريات، ومعىن ذلك أن يكون إجراء الضبط متناسبا مع طبيعة بني متطلبات احلفاظ على ا

سته للرقابة على مشروعية وجسامة اخللل واالضطرابات املراد تفاديها، فالقضاء اإلداري الفرنسي يتطلب أثناء ممار 
     تناسبا مع مقدار اخلللالضبط ضرورة أن يكون اإلجراء الذي اختذته سلطة الضبط يف مواجهة احلرية مإجراءات 

 .3أو االضطراب الذي حلق بالنظام العام جراء ممارسة هذه احلرية

 بة وطبيعتها الذاتيةبمدلول الحر ضرورة تقييد سلطة اإلدارة  ب.
تتنوع احلريات وختتلف باختالف األنشطة اإلنسانية من حيث طبيعتها الذاتية وظروف ممارستها ومدى تأثري 

ى النظام العام، وبناء على هذا التنوع أرسى جملس الدولة الفرنسي عدة مبادئ وهذا لوقاية مشروعية هذه املمارسة عل
 فيما يلي: إجراءات اليت تتخذها سلطة الضبط وتتمثل هذه املبادئ 

                                                           
ت الضبطية املتعلقة إن اعتبارات النظام العام تربر مثل هذا التمييز بني املواطنني، هذا ما ذهب إليه القضاء اإلداري الفرنسي، إذ يعترب أن بعض اإلجراءا 1

 ظرا لضرورة اإلجراء الضبطي. أنظر:بالصحة العامة وباملرور مشروعة رغم أهنا تعامل املواطنني معاملة فيها خرق ملبدأ املساواة وهذا ن
 174، 2009، ب.ط،  دار النهضة العربية، القاهرة، 1سعاد الشرقاوي، القانون اإلداري، ج

، فقد حكم جملس 1959لقد أثري التساؤل يف فرنسا فيما إذا كانت محاية اآلداب العامة هدفا للضبط، وهو الرأي الذي تبناه القضاء الفرنسي حىت عام  2
أن سلطة البوليس ال ميكن أن متنع الصغار من دخول حمل للعب القمار حبجة احملافظة على اآلداب العامة مادام أن  1944فرباير  23ة الفرنسي يف الدول

الذي ينظمه املشرع، النظام العام غري مهدد، فاحملافظة على النظام العام ال تربر تدحل، فاحملافظة على اآلداب العامة من اختصاص  سلطات البوليس اخلاصة 
الضبط أن تتدخل، فاملشرع مثال ينظم إجراءات البوليس اخلاصة املتعلقة باملنشورات املخالفة حلسن اآلداب، وبغري هذا التنظري التشريعي ال ميكن لسلطات 

اعتبارها أحد أهداف الضبط، وقد تبىن بامة زمة للمحافظة على اآلداب العغري أنه هناك رأي آخر يبيح لسلطات الضبط بالتدخل لالختاذ االجراءات الال
، فقد مت االعرتاف يف هذا احلكم لرئيس البلدية بسلطة منع عرض فيلم 1959ديسمرب  18جملس الدولة الفرنسي هذا الرأي يف حكم لوتيسيا الصادر يف 

 نظر:حلماية النظام العام استنادا للظروف احمللية السائدة يف املنطقة الداخلة يف اختصاصه. أ
 .174سعاد الشرقاوي، القانون اإلداري، املرجع السابق، ص 

طراب وحتقيق فقد قضى جملس الدولة الفرنسي بإلغاء إجراء إداري حيتوي على قسوة شديدة يف تقييده ملمارسة احلرية، يف حني أنه كان يكفي لتفادي االض 3
 دية. أنظر:بعض االحتياطات التقلي باختاذالنظام العام، أن تقوم اإلدارة 

 .234-233عبد العليم عبد اجمليد مشرف، دور سلطات الضبط اإلداري يف حتقيق النظام العام وأثره على احلريات العامة ) دراسة مقارنة(، ص 



 اإلطار العام للرخص اإلدارية                                              الفصل األول:            الباب األول. 
 

47 
 

منع قيد جملس الدولة الفرنسي اإلدارة أثناء ممارستها للضبط بعدة قيود وهي عبارة عن مبادئ حبيث أنه ال وجود لل -
املطلق للحريات، وهذا شيء واضح باعتبار أن السلطة التشريعية واليت تعترب األصل يف تنظيم احلريات تقييد هبذا املبدأ 
فما بالك بالسلطة التنفيذية، وعليه فإن القاعدة أن اإلدارة ال ميكنها إلغاء ممارسة حرية ما إال يف حالة عدم وجود أي 

 أو إعادته، فسلطة اإلدارة إزاء احلرية هي سلطة تنظيمية. وسيلة أخرى لضمان النظام العام
تضيقيها يتماشى مع قيمة احلرية فكلما كانت احلرية تساع سلطة اإلدارة و اأما بالنسبة للمبدأ الثاين فيتمثل يف 

رية تتفاضل بينها وتتفاوت فال تشكل ضرورة كبرية لدى الفرد اتسعت معها سلطة اإلدارة والعكس صحيح، فاحل
فمنها ما يعترب هامشي كاجملاالت اخلاصة بالتسلية مثال، ومنها ما يعترب ضروري كل نفس القيمة بالنسبة للفرد، تش

 .تتماشى مع قيمة احلرية لإلدارةلذلك جملس الدولة الفرنسي جعل السلطة التقديرية 
بدأ من املبادئ اليت أقرها جملس وسائل احرتام النظام العام واليت تعترب أيضا م اختياركما أن لألفراد حرية يف 

الدولة الفرنسي، فاإلدارة البد أن تلتزم بعدم فرض وسيلة حمددة ملواجهة اإلخالل احلاصل للنظام العام، كما أهنا ملزمة 
، وتعمل على تفادي التهديد احلاصل له، غري أهنا ترتك لألفراد حرية النظام هذا بتحديد كل ما من شأنه أن يهدد

، ومن 1عند ممارستهم للحرية  بهل وتكليفهم بعدم اإلخالل سيلة املناسبة ملنع حدوث االضطراب احلاصالو  اختيار
ذلك اشرتاط اإلدارة على األفراد استيفاء الضمان ضد احلريق وذلك بوضع األجهزة الالزمة لضمان ذلك، غري أهنا ال 

قيام اإلدارة بتحديد الوسيلة الواجبة الحرتام النظام تشرتط أن تكون هذه األجهزة ذات عالمة جتارية معينة، ويف حالة 
يرد عليه استثناءات نذكر من بينها يف  العام يعترب مساسا باحلرية، غري أن األخذ هبذا القول ال يكون على إطالقه

ترتك لألفراد حلماية النظام العام فوجود وسيلة واحدة لذلك جتعل اإلدارة ال  إتباعهاحالة عدم توفر الوسائل اليت ميكن 
 .2حرية اختيار الوسيلة املناسبة

اإلدارة املساواة بني األفراد أثناء  التزامري والذي يعترب ذا أمهية كبرية على غرار املبادئ السابقة وهو واملبدأ األخ
ال تقع اإلدارة ممارسة حرياهتم، واملساواة هنا البد أن تكون بني األفراد الذين هلم نفس الوضعية واملركز القانوين، حىت 

 :3يف عيب التميز بني املواطنني، ويرتتب على هذه القاعدة نتيجتني هامتني

                                                           
 .96سعاد الشرقاوي، القانون اإلداري، املرجع السابق، ص  1
 اختيار وسيلة احرتام للنظام العام، ففي حالة ما إذا كان التهديد احلاصل للنظام العام إضافة إىل ما سبق يوجد عدة استثناءات لعدم ترك احلرية لألفراد يف 2

 خطريا أو جسيما جيعل اإلدارة ال ترتك لألفراد حرية يف اختيار الوسيلة املناسبة الحرتام النظام العام. وللمزيد أنظر كل من:
، عبد العليم عبد اجمليد مشرف، دور سلطات الضبط اإلداري يف حتقيق 362جع السابق، ص عادل السعيد حممد أبو اخلري، الضبط اإلداري وحدوده، املر 

 .245النظام العام وأثره على احلريات العامة ) دراسة مقارنة(، املرجع السابق، ص 
 .505راغب جربيل سكران، الصراع بني حرية الفرد وسلطة الدولة، املرجع السابق، ص  3
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يف ضرورة وجود إجراء حيمي احلرية إذا تضمن القيد الوارد عليها مضمون اجلزاء، ففي هذه تتمثل األوىل 
وذلك بغية  اجتاهه اختاذهاملزمع أن تقوم بإعالم صاحب الشأن بإجراءات الضبط اإلداري ا اإلداريةاحلالة على السلطة 

ويف  1فتح اجملال لتقدمي وسائل دفاعه، وإن كان األصل هو عدم إعالم صاحب الشأن بإجراءات الضبط قبل صدورها
حالة صدور إجراءات الضبط اليت يكون الغرض منها توقيع اجلزاء دون احرتام حقوق الدفاع، قضى القاضي بإلغاء 

 هذه القرارات.
الثانية فتتمثل يف ضرورة كفالة التعويض عن األضرار اليت تتعرض هلا احلرية من أجل الصاحل العام  أما النتيجة

ونقصد بذلك أنه يف حالة حدوث ضرر للفرد البد من وجود تعويض عن الضرر احلاصل للحرية نظرا لعدم التمتع 
 هبا.

فالتشريع  الدستور والقانون( كأصل عام)جيد أساسه القانوين يف التشريع وخالصة القول أن الرتخيص اإلداري 
فاحلرية على إطالقها تشكل خطرا للمجتمع لذا كان من الالزم  ،اإلداريةهو من ينظم احلرية عن طريق الرخص 

تنظيمها، أما األساس القانوين الثاين للرتخيص اإلداري يتمثل يف التنظيم أي السلطة التنفيذية كاستثناء فهي أيضا هلا 
 ، وهبذا خنرج بنتيجتني مهمتني ومها:اإلداريةيم احلرية عن طريق الرخص صالحية تنظ

ال ميكن تطبيق أسلوب الرتخيص بالنسبة للحريات اليت حيميها الدستور أو القانون إال إذا كان الدستور أو القانون  -
كأصل عام إما أن   خيضع النشاط الذي يقابل هذه احلرية ألسلوب الرتخيص، وبناء على ذلك فإن أسلوب الرتخيص

 يفرض بقانون أو تفرضه اإلدارة.
البد على السلطات املختصة بفرض نظام الرتخيص مراعاة املساواة بني األفراد أو اجملموعات املعنية بالرتخيص ويف  -

قيق بط مهمتها حتحالة إخالهلا بذلك يعترب إخالال للمبدأ الدستوري املتمثل يف املساواة بني األفراد، فسلطات الض
كفل القانون ذلك من خالل فراد الذين تتوفر فيهم الشروط الواجبة للحصول على الرخص، وقد  املساواة بني األ

 .صالذين يتم رفض طلبهم للحصول على الرتخي لألفرادعطاء صالحية الطعن إ

 إلداريابمنح الترخيص  المختصة الفرع الثاني: السلطات
ات الرتخيص املقدمة هلا، وعلى هذه السلطات أن تقوم باملوازنة بني بالفصل يف طلب اإلداريةختتص السلطات 

تغلب جهة على أخرى، فينبغي أن ال مصلحة طالب الرخصة واملصلحة العامة واملتمثلة يف مصلحة اجملتمع فعليها أن 
 ترخيص؟هي الجهات التي يوكل لها صالحية البت في طلبات ال ماتوازن بني املصلحة الفردية والعامة، ولكن 

                                                           
 .96ن اإلداري، املرجع السابق، ص سعاد الشرقاوي، القانو 1
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تصنف اجلهات املسؤولة على البت يف طلبات الرتخيص إىل سلطات إدارية وأخرى شبه إدارية وستناوهلا 
 :1تفصيل لإلجابة على السؤال السابق، وهي كما يليبال

 اإلداريةأوال: السلطات 
 إلداريةا، ولدى مسيت بالرتاخيص اإلداريةالعام يف منح الرتاخيص  االختصاصاإلدارة هي صاحبة  تعترب

التقليدية أو احلديثة أو اخلاصة املتعارف عليها يف القانون اإلداري سواء كانت  اإلداريةحبيث أهنا تشمل السلطات 
مركزية أو المركزية، إقليمية أو مرفقية، مؤسسة عمومية ذات طابع إداري أو هيئة أو سلطة إدارية مستقلةـ وهي جهات 

  الشأن العام.ذات اختصاص عام أو خاص يف جمال تسيري
باحملافظة  ص املرتبطةرتاخيالضبط اإلداري العام فتختص بالبت يف كافة ال اختصاصاتمتارس هذه السلطات 

متارس اختصاصات الضبط اإلداري اخلاص أو الضبط االقتصادي، فتصدر هذه الرتاخيص يف على النظام العام، أو 
 .سياق الرقابة للنشاطات الفردية

ام العام، وبالتايل فهذه بالقيام بفرض الرتخيص اإلداري من أجل احلفاظ على النظ ريةاإلداتقوم السلطة 
       الرتاخيص تكون يف كافة جماالت النشاط الفردي مثل حرية االستثمار والتجارة أو تنظيم استعمال حق امللكية

 : املركزية والالمركزية تتمثل يف اإلداريةأو ممارسة مهنة معينة، وهذه السلطات 

 المختصة بمنح الترخيص المركزية اإلداريةالجهات . 1
، وتتمثل يف السلطة وهي اجلهات اإلدارية املمركزة يف الدولة واليت هلا صالحية منح الرتاخيص اإلدارية

 التنفيذية ممثلة يف كل من الوزير األول، والوزراء، والسلطات اإلدارية املستقلة واليت أنشأت حديثا.

 ) رئيس الحكومة سابقا( ولالوزير األ أ.
 أو االقتصادي الوزير األول مبمارسة سلطة الضبط اإلداري اختصاصمل تشر أحكام الدستور صراحة إىل 

لكن باستقراء النصوص الدستورية وبعض النصوص القانونية والتنظيميةـ ميكن إقرارها له على أساس الوظيفة التنظيمية 
حكام الدستور وهذا ما يتضح من خالل نصه يف اجملال التنظيمي مبوجب أ اليت ميارسها، إذ ميلك صالحيات يف

سهر على تنفيذ القوانني والتنظيمات، كما أن صالحيات تطبيق القوانني يف يأحكام الدستور على أن الوزير األول 
تطبيق القوانني وحسن ، فالوزير األول من خالل صالحيته املتمثلة يف السهر على 2اجملال التنظيمي تعود للوزير األول

                                                           
ن منح تنقسم اجلهات املسؤولة عن منح الرتخيص اإلداري إىل جهات إدارية، وجهات شبه إدارية، غري أن ما يهمنا هو اجلهات اإلدارية املسؤولة ع  1

 .الرتاخيص اإلدارية يف اجملال االقتصادي

 املرجع السابق.، 2016دستوري من التعديل ال 143و  99نص املادتني يفهذا ما جاء  2 
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 اعتماداسري اإلدارة العمومية، تعترب ممارسة جزئية للسلطة التنظيمية، وبالتايل ميكنه وضع قواعد قانونية عامة وجمردة 
، وبالتايل ميكنه إصدار املراسيم التنفيذية اليت تتضمن قواعد عامة وجمردة، كما قد 1على أحكام الدستور والقانون معا

 .رخيص فردية تصدر لفائدة شخص بعينه أو هيئة أو منظمة معينةتتضمن قرارات ت
لألفراد ملمارسة نشاطات  اإلداريةو االعتمادات أ اإلداريةع بصالحية تنظيم الرخص ومنه فالوزير األول يتمت  

رخ املؤ  262-03ومن ذلك املرسوم التنفيذي ويكون الغرض منها الضبط اإلداري وكذا الضبط االقتصادي، ، خمتلفة
املؤرخ يف:  219-01، واملرسوم التنفيذي رقم 2اخلاص بتنظيم املركز الوطين لرخص السياقة 2003 جويلية 23يف 
كة عمومية للمواصالت الالسلكية اخللوية افقة على رخصة إلقامة واستغالل شب، واملتضمن املو 2001 جويلية 31

سوم صادر عن الوزير األول ) رئيس احلكومة ، هذا املر 3وتوفري اخلدمات الالسلكية للجمهور GSMمن نوع 
 حسب هذا املرسوم( بناء على تقرير وزير الربيد واملواصالت.

والذي حيدد إجراءات احلصول  ،04/03/2014املؤرخ يف  94-14إضافة إىل ما سبق املرسوم التنفيذي 
 األوىلواليت نصت املادة  ،4استغالهلاعلى الرخص املطلوبة إلجناز منشآت نقل املنتجات البرتولية بواسطة األنابيب و 

منه على أن هذا املرسوم يهدف إىل حتديد إجراءات احلصول على الرخص املطلوبة إلجناز منشآت نقل املنتجات 
 ريها من املراسيم التنفيذية اليت ترخص مبمارسة األنشطة املختلفة يف الدولة.وغ البرتولية بواسطة األنابيب

اجلمهورية يصدر لوائح مستقلة يف شكل مراسيم تتصف بالعمومية والتجريد، وهي  ينبغي أن نشري أن رئيس
تتضمن قواعد عامة جمردة تنظم على أساسها احلاالت اخلاصة أو الفردية اخلاضعة لنظام احلظر على ممارسة بعض 

        لى احلاالت اخلاصةاحلريات أو لنظام الرتخيص اإلداري املسبق، فهي حتتاج دائما إىل قرارات فردية لتطبيقها ع
                                                           

خ  يف  املؤرن  08 - 19بالقانون  رقم   أما يف  التعديل الدستوري 1996لإلشارة فإن إصدار الوزير األول للمراسيم التنفيذية كانت دون شرط يف دستور  1
منه على أن توقيع املراسيم التنفيذية من قبل الوزير األول  85يف الفقرة الرابعة من املادة  اشرتط، واملتضمن  التعديل الدستوري، 2008نوفمرب  سنة    15

عاد املشرع الن يفتح اجملال أما الوزير األول يف إصدار املراسيم التنفيذية  2016تكون بعد موافقة رئيس اجلمهورية على ذلك، أما يف التعديل الدستوري 
 دون اشرتاط املوافقة املسبقة لرئيس اجلمهورية.

 30، الصادرة يف: 46ج.ر.ج.ج.ع:، اخلاص بتنظيم املركز الوطين لرخص السياقة،  2003 جويلية 23املؤرخ يف:  262-03نفيذي املرسوم الت 2 
 .2012مارس  25، الصادرة يف: 17ج.ر.ج.ج.ع:، 2012مارس  19املؤرخ يف:  123-12، املعدل واملتمم باملرسوم التنفيذي رقم: 2003 جويلية

كة عمومية للمواصالت الالسلكية بافقة على رخصة إلقامة واستغالل ش، واملتضمن املو 2001 جويلية 31املؤرخ يف:  219-01 املرسوم التنفيذي رقم 3
، واليت نصت املادة األوىل منه على أن  2001 أوت 5، الصادرة يف: 43ج.ر.ج.ج.ع:وتوفري اخلدمات الالسلكية للجمهور،  GSMاخللوية من نوع 

وتوفير الخدمات  GSMإلى الموافقة على رخصة إلقامة واستغالل شبكة عمومية للمواصالت الالسلكية الخلوية من نوع  يهدف هذا المرسوم": 
 -الالسلكية للجمهور وعلى هذه الشبكة، الممنوحة لشركة أوراسكوم تيليكوم القابضة ش.م.م، المتصرفة باسم شركة أوراسكوم تيليكوم الجزائر

 شركة ذات أسهم ولحسابها."
،  حيدد إجراءات احلصول على الرخص املطلوبة إلجناز منشآت نقل املنتجات البرتولية بواسطة  04/03/2014املؤرخ يف:  94-14املرسوم التنفيذي  4

 واملناجم.، حبيث ان هذا املرسوم التنفيذي يصدر بناء على تقرير وزير الطاقة 2014مارس  09، الصادرة يف: 13 ج.ر.ج.ج.ع:األنابيب واستغالهلا، 
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أو الشخصية أو الفردية، وعليه فرئيس اجلمهورية ال يصدر رخص إدارية فهي ال تدخل يف اختصاصه باعتبارها قرارات 
 .1ى صالحية التنظيم اليت حيوز عليها بقوة الدستورعن طريق املراسيم الرئاسية مبقتض إدارية تنفيذية، وتدخله يكون

 ة بمنح الترخيصكجهة مختص  الوزراء ب.
، فهم ال ميلكون اختاذ أو الضبط االقتصادي األصل أنه ليس للوزراء احلق يف ممارسة الضبط اإلداري العام

قرارات ضبطية قابلة للتطبيق على املستوى الوطين إال عندما يسمح القانون هلم بذلك، غري أهنم يتمتعون بوسائل 
، كما أن القانون ل وزير يف إطار ما يعرف بالضبط اإلداري اخلاصضبط خمصصة ضمن الوزارة اليت يتوىل نشاطها ك

قد جييز لبعض الوزراء حبكم مراكزهم وحساسية القطاع الذين يشرفون عليه ممارسة بعض أنواع الضبط العام، كوزير 
 اختاذتطيع الداخلية مثال الذي له صالحيات مهمة جدا يف جمال احلفاظ على النظام العام واحلريات العامة، إذ يس

إجراء صفة الضبط اإلداري العام ولكن بطريقة غري مباشرة باعتباره الرئيس السلمي للوالة ورؤساء البلديات، ويكون 
 .2ذلك من خالل أمرهم عن طريق التعليمات يف شكل لوائح ضبط يطبقوهنا على مستوى أقاليم والياهتم أو بلدياهتم

دى الوزارات السيادية يف الدولة، يقوم بتنظيم ومراقبة األنشطة فوزير الداخلية باعتباره املشرف على إح
اخلاضعة لنظام الرتخيص اإلداري املسبق، حبيث أن من بني الصالحيات املخولة له احملافظة على النظام العام واألمن 

العامة والطمأنينة  السكينة ، كما أنه يسهر على احرتام القوانني والتنظيمات، ويضمن3العمومي، وكذا احلريات العامة
وعليه فإن وزير الداخلية خمتص أيضا بصالحية إصدار ، وغريها من الصالحيات، 4والنظام العام والنظافة العمومية

، ومثال ذلك الرخص اليت يسلمها وزير الداخلية بالنسبة لنقل األموال واملواد احلساسة وهذا ما جاء اإلداريةالرخص 
، والذي حيدد كيفيات تسليم رخصة املمارسة 1994مارس  19املؤرخ يف:  65-94يف املرسوم التنفيذي رقم 

، وبناء على 5ونقل األموال واملواد احلساسة ويوضح بعض الشروط التقنية للممارسة والتزود باألسلحة لشركات احلراسة
ة أعمال احلراسة فقط، كما هذا املرسوم التنفيذي فإن وزير الداخلية يسلم الرخص املتعلقة بالشركات اليت تريد ممارس

الرخص املتعلقة اليت تريد نقل األموال واملواد احلساسة فقط، وكذا الرخص املتعلقة بالشركات اليت تريد ممارسة م يسل

                                                           
 .238ص  (، املرجع السابق.دراسة مقارنة، ) يف التشريع اجلزائري اإلداريةعبد الرمحان عزاوي، الرخص  1
 .413، ص 2009، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، اإلداريةأمحد حميو، حماضرات يف املؤسسات  2
صالح ة واجلماعات احمللية والبيئة واإل، حيدد صالحيات وزير الداخلي1994 وتأ 10املؤرخ يف:  247 -94من املرسوم التنفيذي رقم  02املادة  3

، والذي حيدد 2001 جانفي 19املؤرخ يف:  01-91، املتمم للمرسوم التنفيذي 1994 أوت  21، الصادرة يف:  53 ج.ر.ج.ج.ع:اإلداري، 
 .1991 جانفي 23، الصادرة يف: 04 ج.ر.ج.ج.ع:صالحيات وزير الداخلية، 

 من نفس املرسوم التنفيذي. 04املادة  4
، حيدد كيفيات تسليم رخصة املمارسة والتزود باألسلحة لشركات احلراسة ونقل األموال 1994مارس  19املؤرخ يف:  65-94املرسوم التنفيذي رقم  5

 .1994مارس  23، الصادرة يف: 16 ج.ر.ج.ج.ع:واملواد احلساسة ويوضح بعض الشروط التقنية للممارسة، 
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احلراسة ونقل األموال واملواد احلساسة يف الوقت نفسه، وهذه الرخص حسب هذا املرسوم تندرج حتت مسميات 
داخل تراب الوالية سلمها وزير الداخلية يف حالة كون نشاط املؤسسة غري حمصور رخص أ و ب و ج، هذه الرخص ي

، حبيث يكون تسليم 1الواحدة، أما إذا كان داخل الوالية الواحدة فإن الوايل املختص إقليميا هو من يقوم بذلك
تم النظر فيه، بعد ذلك يتم الرخصة بناء على إيداع امللف املطلوب لدى مصاحل وزارة الداخلية واجلماعات احمللية لي

شركات احلراسة ونقل األموال واملواد  يتسليم الرخصة للشركة اليت تريد ممارسة هذه األعمال، كما يزود مستخدم
واليت من خالهلا يتم التعرف عليهم فالبطاقة حتتوي على هويتهم واملهام املسندة إليهم وعنوان احلساسة ببطاقة مهنية، 

 .2احلائزين عليها مبعىن نوعية الرخصة أ . ب أو ج اإلداريةرخصة الشركة التجاري وال
أما بقية الوزراء، فكل وزير خمتص سواء كان منفردا أو باالشرتاك مع وزير الداخلية أو وزير آخر، فيمكنه 

ف على أيضا ممارسة التنظيم والرقابة من خالل أسلوب الرتخيص اإلداري، وذلك باعتباره الرئيس اإلداري الذي يشر 
وزارته باعتبارها جهازا إداريا متخصصا يشرف على قطاع نشاط بعينه من قطاعات النشاط اليت تتوالها احلكومة يف 

ما ميكن للوزير املكلف بقطاع ما أن يشرتك وينسق مع وزير اآلخر بغرض  إطار وظيفة السلطة املركزية يف الدولة،
رخص االسترياد أو التصدير التلقائية تسلمها القطاعات الوزارية  ومثال ذلك ،االقتصاديممارسة الضبط اإلداري أو 

املعنية، بناء على طلب مرفق بوثائق تثبت مطابقة املنتوجات والبضائع حسب طبيعتها، وكذا الوضعية القانونية اجتاه 
 .3املتعاملني االقتصاديني

ير التجارة بناء على إقرتاح اللجنة الوزارية أما بالنسبة للرخص الغري تلقائية لالسترياد أو التصدير فيمنحها وز 
كما أن وزير املالية له  4املشرتكة الدائمة، وهذه اللجنة هي اليت تتوىل دراسة طلبات رخص التصدير أو االسترياد

ووفقا هلذه ، 2009من قانون املالية التكميلي لسنة  19االختصاص يف منح االعتماد لصانعي التبغ حبسب املادة 
نه تنشأ لدى الوزير املكلف باملالية سلطة ضبط سوق التبغ واملواد التبغية، كما أن صانعو التبغ يعتمدون من فإاملادة 

                                                           
، حيدد كيفيات تسليم رخصة املمارسة والتزود باألسلحة لشركات احلراسة 1994مارس  19املؤرخ يف:  65-94املرسوم التنفيذي رقم من  03املادة  1

 .ونقل األموال واملواد احلساسة ويوضح بعض الشروط التقنية للممارسة
، حيدد كيفيات تسليم رخصة املمارسة والتزود باألسلحة لشركات احلراسة 1994س مار  19املؤرخ يف:  65-94وللمزيد راجع املرسوم التنفيذي رقم  2

 السابق. ونقل األموال واملواد احلساسة ويوضح بعض الشروط التقنية للممارسة، املرجع
رخص االسترياد أو التصدير ، الذي حيدد شروط وكيفيات تطبيق أنظمة 2015ديسمرب  06املؤرخ يف:  306-15من املرسوم التنفيذي رقم  04املادة  3

 12، املؤرخ يف 201-17، املعدل واملتمم مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 2015ديسمرب  09، الصادرة يف:  66ج.ر.ج.ج.ع:للبضائع واملنتوجات، 
، 2017أوت  22 املؤرخ يف: 245-17، وامللغى مبوجب  املرسوم التنفيذي رقم 2017جوان  29، الصادرة يف: 38 ج.ر.ج.ج.ع:، 2017جوان 

 .2017أوت  27، الصادرة يف:  50 ج.ر.ج.ج.ع:
 من نفس املرسوم. 05املادة  4
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، فصفة صانعي التبغ ال 2ه الرخصة متنحها سلطة ضبط سوق التبغ واملواد التبغيةذ، بعدما كانت ه1طرف وزير املالية
كات ذات أسهم يساوي رأمساهلا احملرر بالكامل عند تاريخ ميكن أن تعتمد إال لألشخاص املعنويني الذين هلم شر 

دج أو يفوقه، حبيث جيب أن يكون الرأمسال اململوك من طرف اجلزائريني املقيمني  250.000.000إنشاء الشركة 
 .على األقل %51يف إطار الشراكة يف حدود 

 المستقلة اإلداريةالسلطات  ج.
         سلطات التقليدية من حيث أهنا ال ختضع ألي رقابة إداريةعبارة عن هيئات إدارية ختتلف عن الهي 

أو وصائية، وال ختضع ملبدأ التدرج اهلرمي الذي تتميز به اإلدارة واهلياكل املكونة هلا، فهذه السلطات هلا أيضا 
ادي من وبالتايل هي متارس الضبط االقتص 3اختصاص منح الرخص اإلداري خصوصا لتنظيم النشاطات االقتصادية

ن نقول أهنا متارس مهامها خارج أخالل هذه الرخص، وعليه فهذه اهليئات بالرغم من استقالليتها إال أنه ال ميكن 
 .4اإلطار احلكومي، بل بالعكس هي متارس مهامها يف إطار التعاون مع احلكومة يف أداء وظائفها

 "النفط" احملروقات موارد لتثمني لوطنيةا الوكالة ثال رخصة حرق الغاز الصادرة  عنونذكر على سبيل امل
حبيث أنه مينع حرق الغاز كما أن مدهتا تكون حمدودة حتدد عن طريق التنظيم ويكون ، 5فقط استثنائيةوتكون بصفة 

املستقلة هي  اإلداريةوهبذا نقول بأن السلطات ، ذلك بشروط، وال ميكن حرق الغاز دون احلصول على هذه الرخصة
 .اإلداريةح الرتاخيص أيضا خمتصة مبن

                                                           
 22مؤرخ يف  09 - 01باملالية وهذا مبوجب األمر رقم المكلف  للوزير ليمنحسلطة ضبط سوق التبغ من  االعتمادمنح  يفختصاص الا حبسلقد مت  1

 ، حبيث جاءت املادة كما يلي:2009جويلية  26الصادرة يف:  44ج.ر.ج.ج.ع:، 2009ي لسنة التكميلاملالية ، يتضمن قانون  2009سنة  جويلية
 من قانون الضرائب الغير مباشرة وتحرر كما يأتي:  298: تعدل أحكام المادة 19المادة " 

 : تنشأ لدى الوزير المكلف بالمالية سلطة ضبط سوق التبغ والمواد التبغية.298المادة 
 "التبغ من قبل الوزير المكلف بالمالية....يعتمد صانعو  -
، املتضمن تنظيم نشاطات صنع املواد التبغية واستريادها وتوزيعها، 2004 أكتوبر 18املؤرخ يف:  331-04من املرسوم التنفيذي رقم  05جاءت املادة  2

 غلتبغية بتسليم سلطة ضبط سوق التبواد اتخضع ممارسة نشاط صانع الم، كما يلي: " 2004 أكتوبر 20، الصادرة يف: 66 ج.ر.ج.ج.ع:
 والمواد التبغية رخصة مؤقتة بعد اكتتاب المترشح دفتر شروط وفقا لبنود النموذج الملحق بهذا المرسوم.

 ."( يوما ابتداء من تاريخ اكتتاب دفتر الشروط60تسلم الرخصة المؤقتة في أجل أقصاه ستون )
ة جاءت هبدف الضبط االقتصادي فهي حتوز على األغلبية مقارنة بالسلطات املنشأة من أجل محاية احلقوق املستقل اإلداريةألن أغلبية السلطات  3

 واحلريات.
 .سيتم التطرق إليها بالتفصيل يف الباب الثاين من األطروحة 4
، املعدل واملتمم 2005 جويلية 19درة يف: ، الصا50 :عج.ج.، املتعلق باحملروقات، ج.ر.2005أبريل  28املؤرخ يف  05/07من  القانون  52املادة  5

، املؤرخ 13/01، واملعدل واملتمم بالقانون 2006جويلية  30، الصادرة يف:  48ج.ر.ج.ج.ع:، 2006جويلية  29املؤرخ يف:  10 – 06باألمر رقم 
 .2013فرباير  24، الصادرة يف: 11 :عج.ج.، ج.ر.2013فرباير  20يف: 
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 اإلداريةالمختصة في منح التراخيص  الالمركزية اإلداريةالجهات  .2
بل حىت اجلهات احمللية تقوم  اإلداريةليست السلطات املركزية فقط هي من تتوىل االختصاص مبنح الرخص 

 على مستوى البلدية. ، رئيس اجمللس الشعيب البلديالوايل على مستوى إقليم الوالية بذلك وتتمثل يف كل من

 والي:لـــــــــــا أ.
، لذلك فإن له يعترب الوايل ممثال للدولة وممثال للوالية، وبالتايل فهو رئيس إداري للوحدة أو اجلماعة احمللية 

، ونصوص قانونية وتنظيمية 1صالحية الضبط اإلداري بنوعيه العام واخلاص، ويستمد هذه السلطة من قانون الوالية
القوانني والتنظيمات فالوايل مسؤول على محاية احلقوق واحلريات العامة للمواطنني كما أنه يسهر على تنفيذ ، أخرى

 .2ول على احملافظة على النظام واألمن والسالمة والسكينة العموميةمسؤ  وهو
ار وله صالحيات واسعة يف ذلك خاصة من خالل إصد واالقتصادي وعليه فالوايل ميارس الضبط اإلداري

، ففي جمال املنشآت املصنفة ختضع حسب أمهيتها وحسب األخطار أو املضار اليت تنجر عن اإلداريةالرخص 
استغالهلا لرتخيص من الوزير املكلف بالبيئة والوزير املعين عندما تكون هذه الرخصة منصوص عليها يف التشريع 

رخيص للمؤسسات التسلية والرتفيه حبيث ال ميكن ، كما أن الوايل يصدر ت3املعمول به، كما ختضع لرتخيص الوايل
ول على رخصة من قبل الوايل وهذا ما قضت به املادة السابعة من املرسوم التنفيذي صفتح هذه املؤسسات دون احل

 .4املتعلق بشروط وكيفيات واستغالل مؤسسات التسلية والرتفيه 207-05رقم 
د البحري، فممارسة الصيد البحري الرتفيهي يتوقف على كما أن الوايل هو املسؤول عن تقدمي رخصة الصي

هذا فيما خيص الضبط اإلداري أما الضبط  ،5احلصول على رخصة الصيد البحري واليت يسلمها الوايل املختص إقليميا
مج االقتصادي فالوايل املختص إقليميا يف إطار إجناز مشاريع اهلياكل األساسية والتجهيزات والسكن املقررة يف برا

تراخيص الستغالل مقالع ملواد معدنية من نظام املقالع اليت حتدد قائمتها عن طريق مينح التنمية للوالية أو الواليات 

                                                           
 .2012فرباير  29، الصادرة يف:  12ج.ر.ج.ج.ع:، املتعلق بالوالية، 2012فرباير  21يف:  املؤرخ 07-12القانون رقم  1
 من نفس القانون. 114، 113، 112أنظر املواد  2
ة يف: ، الصادر 43 ج.ر.ج.ج.ع:، املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة، 2010 جويلية 19املؤرخ يف:  10-03من القانون رقم  19املادة  3

 .2003 جويلية 20
، 39ج.ر.ج.ج.ع:، احملدد للشروط وكيفيات فتح واستغالل  مؤسسات التسلية والرتفيه، 2005 جوان 04املؤرخ يف:  207-05نفيذي رقم املرسوم الت 4

 31 ، الصادرة يف: 53 ج.ر.ج.ج.ع:، 2005 جويلية 25املؤرخ يف:  268-05، املعدل مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 2005 جوان 05الصادرة يف: 
 .2005 جويلية

، 40 ج.ر.ج.ج.ع:،  الذي حيدد القواعد العامة املتعلقة بالصيد البحري، 28/05/1994املؤرخ يف:  13-94من املرسوم التشريعي  22أنظر املادة  5
 .22/06/1994الصادرة يف: 
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ربر للوكالة الوطنية للنشاطات التنظيم، وهذه الرتاخيص متنح بعد حصوله على آراء املصاحل املؤهلة للوالية، والرأي امل
 .1راسة ملف تقدمه الوالية ويتضمن وجوبا خمطط تطوير املكمن واستغاللهملنجمية، وهذا الرأي تبديه بعد دا

 لصاحب الرتخيص املنجمي يف حالة احلصر كما ميكن للوايل املختص إقليميا أن يرخص مبوجب قرار
ر ومترير املمنوحة هلذا الرتخيص من االرتفاقات القانونية للدخول واملرو األراضي اجملاورة حبدود املساحة  منباالستفادة 

 اإلداريةقد حاولنا إعطاء بعض النماذج للرخص ف وعليه .2القنوات الضرورية ملنشآته أو حلسن سري نشاطه املنجمي
 .اإلداريةالصادرة عن الوايل وهي عديدة ومتنوعة، ومنه فإن الوايل خمتص هو اآلخر بتسليم الرخص 

 رئيس المجلس الشعبي البلدي: ب.
 البلدي السلطة األساسية اليت متارس اختصاص الضبط اإلداري على مستوى يعترب رئيس اجمللس الشعيب 

بصفته ممثال  فهو ممثل ميارس صالحياتهإقليم البلدية، وذلك باعتباره رئيسا إداريا للبلدية كوحدة أو مجاعة حملية، 
 3ته من قانون البلديةال للدولة من جهة ثانية، وبالتايل ميارس الضبط اإلداري مستمد سلطللبلدية من جهة وممث

يتخذ يف إطار القوانني فهو يسهر على النظام والسكينة والنظافة العمومية، كما  والنصوص القانونية والتنظيمية اخلاصة
والتنظيمات املعمول هبا كل االحتياطات الضرورية وكل التدابري الوقائية لضمان سالمة ومحاية األشخاص واملمتلكات 

 ، وبالتايل فرئيس اجمللس الشعيب البلدي سواء4ن حتدث فيها أية كارثة أو حادثأاليت ميكن  يف األماكن العمومية
، ومثال اإلداريةرئيسا له مينح الرتاخيص س الشعيب البلدي هبيئة مداوالت باعتباره بصفة منفردة أو اشرتاكا مع اجملل

الذي مينحها بصفته ممثال للبلدية بالنسبة  ذلك رخصة التجزئة أو رخصة البناء، فرئيس اجمللس الشعيب البلدي هو
جلميع االقتطاعات أو البناءات يف قطاع يغطيه خمطط شغل األراضي ويوايف الوايل بنسخة من الرخصة، كما أنه 

 .5مينحها باعتباره ممثال للدولة يف حالة غياب خمطط شغل األراضي بعد االطالع على الرأي املوافق للوايل

                                                           
الوكالة الوطنية للنشاطات املنجمية، ويكون ذلك بعد احلصول على رأي مربر  ينبغي أن نشري إىل أن تراخيص البحث واالستغالل املنجمني متنح من طرف 1

 ، املتعلق باملناجم، املرجع السابق.2014فرباير  24املؤرخ يف  05-14 من القانون  63ر يف ذلك املادة للوايل املختص إقليميا، أنظ
 من نفس القانون. 120املادة  2
 .2011 جويلية 03، الصادرة يف: 37ج.ر.ج.ج.ع:، املتعلق بالبلدية، 2011 نجوا 22املؤرخ يف:  10-11قانون رقم  3
 من نفس القانون. 89-88املادتني  4
ديسمرب  02، الصادرة يف: 52 ج.ر.ج.ج.ع:، املتعلق بالتهيئة والتعمري، 1990ديسمرب  01املؤرخ يف:  29-90من القانون  65أنظر املادة  5

1990. 
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صدار القرارات الفردية واختاذ اإلجراءات الضرورية من أجل إلس الشعيب البلدي ميكن له وبالتايل فرئيس اجمل
تنظيم حرية التجارة والصناعة ويكون هذا حتت إشراف الوايل فرئيس اجمللس البلدي ال يتمتع بسلطة ضبط مستقلة 

 .1وإمنا ميارسها بناء على التعليمات والتوجيهات اليت يتلقاها من قبل الوايل
 س، ومتار اإلداريةاحمللية، هي أيضا هلا صالحية إصدار الرخص  اإلداريةد بأن السلطات من خالل ما سبق جن

ويكون هذا حتت رقابة القضاء وبالتايل فإن ممارسة ، سواء اإلداري أو االقتصادي هذه الصالحية يف إطار الضبط
ام والسكينة العامة والصحة ى النظام العام واألمن العبغية احملافظة عليكون احمللية ملهام الضبط  اإلداريةالسلطات 

حرية النشاطات التجارية البد من توافر شروط  الذي يهدف إىل تنظيمفحىت تقوم هذه السلطات هبذا الضبط ، ةالعام
 ، هلذا مت منح هذه2أن تكون هذه التدابري هدفها األساسي هو حفظ النظام العام دون جتاوز مقتضياتهوهي معينة، 

 .اإلداريةالسلطات صالحية إصدار القرارات الفردية املتمثلة يف الرخص 

 اإلداريةواختصاصها في منح التراخيص  اإلدارية غير ثانيا: السلطات
ميكن أن يطلق عليها أيضا تسمية اجلهات الشبه إدارية، وقد استقر الفقه والقضاء على حقها يف إصدار 

أساس السلطات الشبه إدارية، كما تسمى أيضا املؤسسات العامة هي  3ت املهنية، وتعترب النقابااإلداريةالقرارات 
املايل  واالستقاللاملهنية أو املنظمات املهنية، واملؤسسة العامة املهنية هي تلك املرافق اليت تتمتع بالشخصية املعنوية 

 .4و هيئة النقابةأواإلداري، وتتخذ صورة 
األشخاص املرفقية اليت يكون موضوعها رقابة وتوجيه النشاط املهين، وقد منح هلا  واملؤسسات العامة املهنية هي تلك

القانون بعض حقوق وامتيازات السلطة العامة هبدف تنظيم املهنة ورعاية مصاحل أعضائها، ويف األصل أن السلطة 

                                                           
، املتعلق بالبلدية، املرجع السابق، حبيث أن هذه 2011 جوان 22املؤرخ يف:  10-11من قانون رقم  88من خالل املادة  هذا ما ميكن أن نستنتجه 1

" فعبارة حتت إشراف الوايل توضح لنا بأن رئيس اجمللس بما يأتي:... تحت إشراف الوالييقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي املادة جاءت كما يلي: " 
داري ال يتمتع بسلطة ضبط مستقلة، بل البد من الرجوع إىل الوايل يف ممارسة مهام الضبط اليت يقوم هبا، وذلك باعتبار الوايل هو الرئيس اإلالشعيب البلدي 

 له وهو من يقدم له التعليمات والتوجيهات.
2 Pierre Delvolve, droit public de l’économique, éd : DALLOZ, 1998, P 145.  

 نشري إىل أن هناك فرق بني النقابات املهنية ونقابات العمال وذلك من خالل ما يلي: ينبغي أن 3
وليس إجباري، كما أن النقابات  اختيارياالنضمام أو القيد يف النقابة املهنية هو شرط ضروري ملمارسة املهنة، اما بالنسبة لنقابات العمال فاالنضمام إليها 

العام أما نقابات العمال فهي من أشخاص القانون اخلاص، أما الفرق الثالث فهو من حيث املنازعات فالنقابات املهنية املهنية تعترب من أشخاص القانون 
الداخلية فتخضع ختضع منازعاهتا للقضاء اإلداري عندما تصدر أعمال أو قرارات بصفتها تتمتع بالسلطة العامة، أما بالنسبة للمنازعات املتعلقة بشؤوهنا 

 لعادي ، أما نقابات العمال ويف كل تصرفاهتا  فتخضع منازعاهتا للقضاء العادي.للقضاء ا
 .321، ص 2008،  ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 05: التنظيم اإلداري، ط1عمار عوابدي، القانون اإلداري، ج 4
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رك هذه املهمة ألبناء املهنة من مهامها تنظيم املهن والنشاط اخلاص بنفسها، غري أن غالبية الدول تفضل ت اإلدارية
 .1ومن يدير أمورها هم أبناؤها

بعملية   واالضطالعفاملنظمة املهنية تساعد الدولة يف القيام بوظائفها عن طريق متثيل الدولة داخل املهنة، 
إلداري جزئيا، القضاء ا واختصاصتنظيم املهنة، ونظرا لتمتعها مبظاهر السلطة العامة فإهنا ختضع للقانون العام ولرقابة 

 .2فيما يتعلق بأعماهلا وأنشطتها، بينما ختضع عملية تكوينها للقضاء اخلاص
وعليه فإن هذه املنظمات املهنية تشرف على مهنة معينة وتتوىل مجيع الشؤون املتعلقة هبا وقد منحت الدولة 

فتتوىل شون تنظيمها دون أن  اهذا االختصاص هلذه املنظمات باعتبارها أقرب إىل املهنة من الدولة يف حد ذاهت
، وهي قد تكون من أشخاص القانون العام كالنقابات املهنية أو من أشخاص القانون اإلخالل بالنظام العام يف الدولة

وبالتايل فقد اتفق الفقه على أن هذه املنظمات املهنية تصدر قرارات إدارية باعتبارها تؤدي اخلاص كاجلمعيات املهنية، 
صدار ة العامة، ومنه فهي خمتصة أيضا بإوهذا ما يفسر لنا عدم إمكانية انفصاهلا عن ممارسة السلطخدمة عامة، 

، ومثال ذلك مهنة احملاماة فال ميكن للمحامي ممارسة املهنة إال بعد تسجيله يف قوائم املنظمة املهنية اإلداريةالرخص 
، فهذا التقييد يعترب مبثابة إذن أو ترخيص ملمارسة املهنة التقنية والشكلية املطلوبة لذلكوهذا بعد استكماله للشروط 

ال يمكن أي شخص أي شخص أن املتعلق باحملاماة جاءت كما يلي: "  07-13من القانون رقم  32املادة ف
 انتحاللم يكن مسجال في جدول المحامين، تحت طائلة العقوبات المقررة لجريمة  يتخذ صفة محام، ما

 3" ي قانون العقوباتصفة المنصوص عليها ف
كما متنح البطاقة املهنية الدالة على ممارسة   اإلداريةفاملشرع مينح هلذه املنظمات املهنية صالحية منح الرخص 

، لكن هذه اإلداريةاملهنة، ويكون منح هذه الصالحية للمنظمات املهنية دون وجود سلطة وصائية من قبل اجلهات 
نوحة للنقابات املهنية يف إصدار الرتاخيص ملمارسة املهنة ليست من قبيل السلطة احلرية يف التصرف أو السلطة املم

التقديرية املطلقة ولكنها ختضع للرقابة، كما أن القرارات الصادرة عنها قابلة للطعن، وهذا حىت ميكن محاية األفراد يف 
خيص، ألن ذلك قد يشكل خطرا على الرتا إلعطاءمواجهة هذه النقابات، ومتتد الرقابة حىت للشروط اليت تضعها 

                                                           
 .195ق، ص سامي مجال الدين، أصول القانون اإلداري ) نظرية العمل اإلداري(، املرجع الساب1
 .322، ص املرجع السابقعمار عوابدي، القانون اإلداري،  2
 .2013 أكتوبر 30، الصادرة يف: 55 ج.ر.ج.ج.ع: ،نة احملاماة، املتعلق بتنظيم مه2013 أكتوبر 29املؤرخ يف:  07-13من القانون  32املادة  3
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ينبغي أن نشري أخريا أن املنظمات املهنية مهمتها منح الرتاخيص يف اجملاالت املهنية وليس ، 1رية املهنية يف اجملتمعاحل
 كقاع احملروقات مثال.طاعات االقتصادية  القهلا صالحية إصدارها يف اجملاالت االقتصادي ونقصد بذلك 

 من فرض نظام الترخيصالفرع الثالث: الهدف 
فما هو الهدف من فرض تستعمله لتحقيق غايات معينة،  اإلداريةمبا أن الرتخيص اإلداري هو وسيلة يف يد 

 هذا النظام في المجال اإلداري واالقتصادي للدولة؟
أي  كانت الغاية من الرتخيص اإلداري يف السابق تدور حول فكريت الضبط اإلداري واالنتفاع باملال العام،

أن الرتخيص كان جيد مربره وضرورته يف طبيعته الوقائية واليت تتعلق بسالمة الدولة وأمن األفراد وسكينتهم وصحتهم 
 العامة، أي املفهوم التقليدي للنظام العام واحملافظة عليه، وكذلك يف صفته املتعلقة بالتنظيم واالنتفاع باملال اخلاص.

ساسي للرتخيص اإلداري مبفهومه التقليدي واحلديث، والزالت اإلدارة والزال النظام العام هو اهلدف األ
تراقب أو متنع حرية ما، فالرتخيص اإلداري هو أساس احلفاظ على النظام العام الذي  لالحتجاج به عندما تستخدمه

ازن بني الرتخيص البد أن يكون يف اجملتمع وحتافظ عليه الدولة جبميع الوسائل، غري أن اإلدارة ملزمة بتحقيق التو 
اإلداري واملصلحة العامة املتمثلة يف احلفاظ على النظام العام، وإذا تعمقنا يف مفهوم النظام العام جند أنه ال وجود 
للتعارض بينه وبني احلرية بل بالعكس هو مكمل هلا فهو يؤدي إىل السالم االجتماعي فوجود الفرد وسط جمتمع 

، غري أن فكرة النظام العام ليست هي املربر د حرية مطلقة يسود فيها الفوضىحيكمه النظام العام أفضل من وجو 
 .2الوحيد لفرض نظام الرتخيص بل جيد مربره الثاين يف فكرة " املصلحة العامة "

 أوال: النظام العام كهدف لفرض نظام الترخيص
 مصادر على والقضاء متلكاتوامل األشخاص وأمن سالمــة عل واحلفــــاظ وتعزيزه األمــن حتقيق قضية إن

 رافقـت ــاألهن املعاصرة احلياة متيز جديدة ظاهــرة عليه ليست واحلفــاظ األمــن هذا حتقيق وسائل و، األمهية بالغة هتديده
منها أو احلديث هي يف حاجة ضرورية  كل اجملتمعات سواء القدمي  ومبا أن ،مراحل خمتلـف يف البشري اجملتمـع ظهور

    التصرفات، سواء تعلق األمر باجلانب السياسيحيث املعامالت و  كمها و ينظم حياة أفرادها اليومية منإىل من حي
اإلرادة  ومن هذا املنطلق كان والبد من نظام يستمد من جتماعي أو الثقايف أو األخالقياال أو االقتصادي أو

اجلميع االمتثال له، من هنا جاءت فكرة النظام العام والشمولية تفرض على اجلماعية ألفراد اجملتمع يتميز بالعمومية 
                                                           

من أن طلبات  املرجع السابق، ، املتعلق بتنظيم مهنة احملاماة،2013 أكتوبر 29املؤرخ يف:  07-13من القانون  42ومثال ذلك ما جاءت به املادة  1
ختصة يف أجل شهر التسجيل اليت تودع لدى نقابة احملامني يبت فيها من قبل جملس كل منظمة والقرار الناتج عنها ميكن الطعن فيه أمام اجلهة القضائية امل

 من تاريخ تبليغ املعين بالقرار.
 .99، املرجع السابق، ص (دراسة مقارنة )مان جربيل، الرتخيص اإلداري حممد مجال عث2
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 االهنيار إىل هبما يؤدي أو يهددمها مما ومحايتهما ومؤسساته اجملتمع واستمرارية العامة لحةاملص واليت نقصد هبا محاية
 .والزوال

األول يف  ومبا أن فكرة احلفاظ على النظام العام هي غاية مجيع الدول فإن الرتخيص اإلداري جيد مربره
ارسة احلرية على احلفاظ على هذا النظام باعتباره وسيلة وقائية سابقة على ممارسة النشاط فالدولة من خالله حتفظ مم

هدافه اليت تضمن الدولة أضرار بالنظام العام وعناصره وحىت نقف على عناصر هذا النظام و وجه يضمن عدم اإل
مثال نتطرق إىل عد أقل خطرا على احلرية من أنظمة أخرى كاحلظر محايتها من خالل فرض نظام الرتخيص والذي ي

 املفهوم التقليدي واحلديث للنظام العام.

 المفهوم التقليدي للنظام العام .1
ينحصر املفهوم التقليدي للنظام العام يف منع االضطرابات احلاصلة يف الدولة، فالسلطة تقوم بدور احلارس 

ن القواعد االجتماعية وهي األمن والسكينة والصحة العامة، وأوىل هذه العناصر تتمثل وذلك باحملافظة على جمموعة م
يف األمن العام والذي يقصد به كل ما يطمئن اإلنسان على ماله ونفسه كمنع وقوع احلوادث اليت يسببها اإلنسان 

أو الناشئة عن احليوانات أو حوادث  مثل السرقة والسطو أو املرتبة على األشياء، كاملنازل اآليلة للسقوط أو احلريق،
، كما يعرف بأنه عنصر النظام العام الذي يتضمن غياب األخطار اليت هتدد املواصلة وغريها من األمثلة يف هذا اجملال

اإلجراءات الالزمة  اختاذ ، ومن هنا البد على الدولة1احلياة ومحاية حق امللكية لألفراد، وتدارك أخطار احلوادث
تمع من أخطار الكوارث الطبيعية كالزالزل والفيضانات والعمل على استتباب األمن واألمان وسط حلماية اجمل
 .2اجملتمعات

صد هبا عدم وجود مضايقات أو إزعاج يؤدي إىل تعكري قالسكينة العامة واليت يأما العنصر الثاين فيتمثل يف 
املقلقة لراحة الناس مثل األصوات املنبعثة من أجهزة السري الطبيعي للحياة يف اجملتمع، ومن هذا القبيل الضوضاء 

الراديو أو املصانع، هلذا تقوم اإلدارة بتخصيص أماكن للتسوق أو للمنشآت الصناعية بعيدا عن املناطق الصناعية 
 بيع يف أماكن معينةال، لدى تقوم سلطات الضبط مبنع ممارسة بعض األنشطة التجارية ك3للمحافظة على اهلدوء فيها

 .إال بعد احلصول على ترخيص بذلك

                                                           
 .154عادل السعيد حممد أبو اخلري، الضبط اإلداري وحدوده، املرجع السابق، ص  1
لفرض قيود على احلريات  إن حفظ األمن له أمهية كبرية يف استقرار الدولة وتطورها وحلفظ اجملتمع وصيانته واستقراره، وهو ما يربر تدخل سلطات الضبط 2

 العامة وفرض نظام الرتخيص اإلداري.
 .154سامي مجال الدين، أصول القانون اإلداري ) نظرية العمل اإلداري(، املرجع السابق، ص 3
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واليت يقصد هبا محاية املواطنني من األخطار اليت هتدد صحتهم  أما العنصر الثالث يتمثل يف الصحة العامة 
مهيتها معظم أكاألوبئة وأخطار العدوى، بتوفري الوسائل الضرورية حلمايتهم، فهذا العنصر يشكل قيمة تفوق يف الواقع 

إلضرار هبا ال يضر فردا واحدا ولكن يضر اجملتمع، ويدخل يف هذا اجملال التلوث البيئي واإلضرار القيم األخرى ألن ا
ذا لدراسة مدى إضرارها بالبيئة ، لذلك فسلطات الضبط وقبل منحها لبعض الرتاخيص تستشري وزير البيئة وه1بالبيئة

ت مكلفة يف بعض األنشطة االقتصادية بتقدمي ن كان هذا النشاط يضر بالبيئة ال يتم منح الرتخيص، كما أن سلطافإ
ن أطالب الرخصة لدراسة على مشروعه وإن كانت له أضرار على البيئة أم ال ألن صحة األفراد قبل كل شيء، كما 

هذه األدوية ومدى مطابقتها اإلدارة املكلفة مبنح رخص استرياد األدوية وقبل منحها هلذه الرخص البد من دراسة 
 .األدوية وإن كانت مفيدة لصحة اإلنسان أم ال  إلنتاجولية للمعايري الد

 اتساع المفهوم التقليدي للنظام العام .2
م العام بتطور وظائف الدولة، وبالتايل اتسع مفهومه فلم يعد يكتسي طابع االستثناء املقيد لقد تطور النظا

تقرارها ليبيح تدخل اإلدارة يف إطار صالحياهتا للحرية الفردية، بل أصبح ضابطا أصيال للحفاظ على صفوة احلياة واس
 الضبطية للحفاظ على احلريات العامة لألفراد.

وضع القواعد ايقصد هبتتمثل العناصر اجلديدة للنظام العام يف النظام العام اخللقي أو اآلداب العامة واليت 
      معني، وتتمثل يف األسس اخللقيةاليت حتكم وتنظم خمتلف التصرفات اليت تدخل يف إطار آداب وأخالق جمتمع 

 اجلوهرية و اليت جيب أن حيافظ عليها ويتمسك هبا، هـذا وتربز فكرة هخالهلا قيم و لسلوكيات اجملتمـع والتـي يرى من
الطبع الثقايف كاألفالم  اآلداب العامة يف اجلانب الثقايف للشعب، فاملهمة تنحصر أساسا يف مراقبة الوسائل ذات

 .2خاصة املستوردة منها لتجنب تسرب األفكار والذهنيان اليت تتناىف و أخالقيات الشعب واجملالت
مجال الرونق والرواء وهو أحدث العناصر اليت دخلت على النظام العام فجمال أما العنصر الثاين فيتمثل يف 

السكنية والعمارات، والعمل  املدينة يقصد به تنسيق أحياءها وشوارعها وأزقتها باستحضار مواصفات معينة للمباين

                                                           
 .156ي وحدوده، املرجع السابق، ص عادل السعيد حممد أبو اخلري، الضبط اإلدار  1
مرورا  1884أفريل  05نصر اآلداب العامة للنظام العام، ففي القوانني املتعاقبة للمشرع الفرنسي ابتداء من قانون يف البداية أنكر الفقه الفرنسي انتماء ع 2

املتعلق باجلماعات احمللية، مل يعترب اآلداب العامة عنصر من عناصر النظام العام، حبيث  1996، إىل غاية 1977يناير  27بقانون اإلدارة احمللية الصادر يف 
على  دال فقهي بني مؤيد ومعارض للفكرة، أنظر يف ذلك: عبد العليم عبد اجمليد مشرف، دور سلطات الضبط اإلداري يف حتقيق النظام العام وأثرهثار ج

 .92احلريات العامة ) دراسة مقارنة(، املرجع السابق، ص 
، املتعلق بالبلدية، 1967جانفي  18، املؤرخ يف: 24-97 قانون ة يف قانون البلدية القدميأما القانون اجلزائري فقد وردت عبارة اآلداب العام 

" إن رئيس المجلس الشعبي البلدي مكلف منه كما يلي:  237، حبيث جاءت املادة ، امللغى1967جانفي  18/ الصادرة يف: 06ج.ر.ج.ج.ع: 
 واألموال.."  اصاألشخعلى وجه الخصوص: ...على المحافظة على اآلداب العامة وسالمة 
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على زراعة امليادين وتقاطعات الطرق، ومحاية املباين األثرية والرتاثية وإشاعة أجواء من النظافة والتنسيق مما تولد املتعة 
ألن هذا اجلمال الفين ال يتحقق من دون االستفادة من التطور املعياري وتوفري السكينة  هبائها، جبمال املدينة و

، وكمفهوم عام فإن مجال الرونق والرواء يتمثل يف مجال املظهر اخلارجي للمدينة، غري أن هناك جانب من 1احواالرتي
الفقه ذهب إىل أن مسألة احملافظة على مجال الرونق والرواء ال ينبغي أن تؤخذ يف االعتبار لتربير تدخل سلطات 

ام العام التقليدية، لكن غالبية الفقه ذهب إىل أن مجال إال إذا تصادفت مع أحد عناصر النظالضبط يف تنظيم احلرية 
 الرونق وروائه يدخل ضمن عناصر النظام العام ملا له من انعكاسات اجيابية على الفرد.

العنصر الثالث للنظام العام احلديث يتمثل يف النظام العام االقتصادي، فالتطور الكبري الذي شهده  اخري أو 
نظام العام االقتصادي تطوير مفهوم تدخل الدولة يف اجلانب االقتصادي فربزت فكرة ال االقتصاد أوجب التفكري يف

ساس، فتحول دور الدولة من دولة متدخلة إىل دولة ضابطة جعلها تتخلى عن بعض وظائفها التقليدية على هذا األ
، فقد االقتصاديةجملاالت لألفراد بعدما كانت حتتكر عدة جماالت، لدى أصبح من الالزم تدخل سلطات الضبط يف ا

 جماال خصبا لنشاط سلطات الضبط وذلك بفرض قيود حلماية النظام العام االقتصادي االقتصاديةأصبحت احلريات 
ومنه فالنظام العام االقتصادي هو جمموعة األحكام اليت حتدد العالقة بني الفاعلني االقتصاديني واليت تضعها السلطة 

ت املختلفة، وتكون هبدف ضمان التوازن بني أطراف العالقة االقتصادية حيث يضمن املختصة من خالل التشريعا
للمؤسسات االقتصادية حتقيق أهدافها مع احلرص على محاية املستهلكني وحتقيق السياسة االقتصادية العامة، وبناء 

لك من خالل القوانني اليت سبق جند املربر لتدخل سلطات الضبط من أجل محاية النظام العام االقتصادي وذ على ما
 تفرضها الدولة ملمارسة األنشطة االقتصادية، ففي املمارسات التجارية مثال يقوم املشرع بسن قانون خاص هبذه

الذي  2006جوان  26املؤرخ يف  02-04فراد اخلروج عليه، فقد صدر القانون املمارسات حبيث ال ينبغي على األ
 .2سات التجاريةحيدد القواعد املطبقة على املمار 

جبار بدال من وسائل فالدولة ولتنفيذ سياستها التدخلية يف احلياة االقتصادية تقوم باستخدام وسائل اإل
رخص إدارية  التشجيع، فتستخدم وسائل السلطة العامة مثل سلطتها يف تنظيم األسعار وتوزيع املنتجات وكذا فرض

من خطر اإلضرار به، وبذلك تكون الرخصة  م العام االقتصاديملمارسة األنشطة االقتصادية وهذا حلماية النظا
 .مبثابة وسيلة حلماية هذا النظام وتنظيمه اإلدارية

                                                           
 .57، ص 2011، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، 1عدنان الزنكه، سلطة الضبط اإلداري يف احملافظة على مجال املدن وروائها، ط 1
، املعدل 2004 جوان 27، الصادرة يف: 41 :عج.،  احملدد للقواعد املطبقة غلى التجارية، ج.ر.ج.2004 جوان 23املؤرخ يف  02-04القانون  2

 .2010أوت 18، الصادرة يف: 46 ج.ر.ج.ج.ع:، 2010 أوت 15املؤرخ يف:  06-10وجب  القانون واملتمم مب
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كوسيلة لتنظيم وضبط   اإلداريةإن هذه النبذة املختصرة للنظام العام تعترب املربر األول واألساسي للرخص 
العام يف دائرة حمددة فهو نظام متغري ومتطور ويتسع من  النشاطات االقتصادية، غري أننا ال ميكننا أن حنصر النظام

 ول لفرض نظام الرتخيص.ن اهلدف األمكان إىل آخر، وما يهمنا هو أ

 لفرض نظام الترخيص اإلداري المصلحة العامة كهدفثانيا: 
إىل جانب كون النظام العام مربر للرتخيص اإلداري يوجد هدف آخر لذلك يتمثل يف املصلحة العامة 
للدولة، وإن كانت النظرة األوىل للمصطلح جتعلنا ال خنرج على فكرة النظام العام، غري انه إذا تعمقنا فيه جيعلنا نرى 

للدولة إىل أن  اإلداريةبتحديد التفرقة بينهما، فقد أشار أثناء تناوله للوظيفة  هوريوبأهنا ختتلف عنه، فقد قام الفقيه 
لنظام العام للمجتمع والنفع العام للدولة، وهبذا يطرأ على أغراض الضبط معىن املصلحة العامة هتدف إىل حتقيق ا

سياسي ميكن بواسطته حتقيق تقدم اجملتمع من الناحية االقتصادية بعدما كانت قاصرة على معىن الضبط التقليدي 
 االزدهار ى حتقيق الرخاء ووبالتايل فأهداف الضبط هنا تنصرف إىل حتقيق التوازن يف العالقات االجتماعية والعمل عل

 يف الدولة.
وعليه فحماية النظام العام وفق هذا املفهوم تتحقق من خالل تنفيذ السياسة التشريعية واالقتصادية اليت أقرها 

 .1أغلبية ممثلي الشعب يف الربملان، فاملهمة مل تعد قاصرة على حتقيق احلماية والوقاية
املفهوم ليس محاية النظام العام فقط، بل يتجاوز ذلك لتحقيق  وهبذا فهدف الرتخيص اإلداري حسب هذا

نطاق تدخل الدولة يف جمال النشاط الفردي ، لدى يتسع للدولة واالزدهارلوصول إىل الرخاء هدف آخر يتمثل يف ا
ي ويكون هذا التدخل عن طريق فرض نظام الرتخيص خصوصا يف اجملاالت االقتصادية، ومنه يتحول الرتخيص اإلدار 

، مبعىن أن يكون غرض اإلدارة من فرض نظام الرتخيص على احلريات 2من نظام عام وقائي إىل نظام خالق
 االقتصادية هبدف املصلحة العامة للدولة.

إن الدكتور حممد مجال جربيل عثمان يذهب إىل أن فرض نظام الرتخيص على األنشطة املنصبة على املال 
، فاملال العام مملوك للدولة وخمصص للنفع العام وليس للنفع الفردي لذلك تعمل العام ال يتعلق حبرية أو حق فردي

الدولة على تنميته واستغالله باعتباره جزء من ثروهتا، فاملال العام ال يكون حمال حلق فردي لذلك ال جيوز لألفراد 
 االنتفاع به دون إذن من الدولة.

                                                           
 .110، املرجع السابق، ص (دراسة مقارنة )حممد مجال عثمان جربيل، الرتخيص اإلداري  1
الضرر الذي قد يرتتب على ممارسة هذه احلرية وأن  فرضها لنظام الرتخيص مراعاة أن يكون هذا التقييد بالقدر الضروري للوقاية من جيب على اإلدارة عند 2

 يكون وسيلة لتحقيق النفع العام وليس غاية يف حد ذاته.
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حتقيقها للنفع من وراء منحها هلذا الرتخيص فمثال األوىل  ي بالدرجةعفالدولة عند فرضها هلذا النظام ترا
الرتخيص بالتنقيب عن احملروقات تستفيد الدولة من خالله بأن تكون شريكة يف األرباح بنسبة معينة، إضافة إىل 

 اإلتاوات اليت حتصل عليها مقابل هذه الرتاخيص، فالرتخيص هنا حقق للدولة النفع العام.
ن اهلدف من الرتخيص اإلداري جيد مربرهاألول يف احلفاظ على النظام العام ومحايته من  ا سبق نستخلص بأمم

كل ما يضر به أو يهدده، أما املربر الثاين فيتمثل يف حتقيق املصلحة العامة للدولة، وهبذا يكون للرتخيص اإلداري 
 يف الدولة نظرا لألهداف اليت يقوم بتحقيقها. ةمكانة كبري 

 اإلداريةاألحكام المتعلقة بالرخص  المبحث الثاني:
وينتج هذا الرتخيص آثار لكليهما ) املطلب  بعد منح الرتخيص اإلداري، تقوم عالقة بني املرخص له واإلدارة

فدراسة الرتخيص بالنسبة لكل من اإلدارة واملرخص له وكذا مرور هذه العالقة للغري هو ما يدور حوله هذا  األول(،
طرق إىل كيفية هناية الرتخيص اإلداري فهو مثله مثل أي قرار إداري غري أن هناك بعض املبحث، بعد ذلك نت

 .) املطلب الثاين(األحكام اليت متيز الرتخيص اإلداري 

 اإلدارية خيصاالتر  منح المطلب األول: آثار
يتميز ببعض  يرتب آثار قانونية، غري أن الرتخيص اإلداري اإلداريةالرتخيص اإلداري مثل سائر القرارات 

، فاإلدارة متنح الرتخيص بناء على طلب يقدمه صاحب الرتخيص وبالتايل اإلداريةم املختلفة عن القرارات األحكا
فطرفا الرتخيص اإلدارة واملرخص له غري أن آثار العالقة ميتد إىل الغري، ويف إطار هذه العالقة الثالثية سنحاول دراسة 

 آثار الرتخيص اإلداري.

 والمرخص له ول: آثار الترخيص اإلداري بالنسبة لدإدارةالفرع األ
يرتتب على منح جهة إدارية خمتصة مبنح الرتخيص آثار معينة بالنسبة هلا، فحىت يتم تقدمي الرتخيص البد من 

املاحنة لتفصل فيه على حنو جيعل منحه ليس معارض للنظام العام وبالتايل منح  اإلداريةوجود طلب يقدم للجهة 
خصة لطالبها جيعل مركزه القانوين متغري من تقييد ملمارسته حرية ما إىل حرية ممارسة ذلك النشاط، فمنح الرتخيص الر 

قانونية من قبل اإلدارة اجتاه املرخص له حبيث هذه االلتزامات متكنه من احلصول على مزايا وحقوق  التزاماتيرتب 
لغري بل وحىت اجتاه اإلدارة نفسها، كما يرتب عليه هو اآلخر التزامات ومصاحل مادية وقانونية ميكنه التمسك هبا اجتاه ا

 ينبغي عليه الوفاء هبا.
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 أمام صاحب الترخيص التزامهاأوال: 
ر الرتخيص باعتباره من قرا تسليمه نسخةاليت تلتزم هبا اإلدارة اجتاه طالب الرتخيص هو  االلتزاماتمن بني 

والذي نعين به يقولون بأن الرتخيص اإلداري البد دائما أن يكون بقرار صريح  ا، ما جعل بعض الفقهاءمستندا قانوني
الصادر عن اإلدارة ويعترب نفاده يف حق اإلدارة من تاريخ صدوره بصفة هنائية وهو األصل، حبيث ال ميكن أن  القرار

حملدد يف القانون فهو يكون قرار الرتخيص ضمين وذلك بسكوت اإلدارة و عدم اختاذها موقفا بعد فوات األجل ا
فيجب أن يصدر قرار الرتخيص إجيابيا وصرحيا، ال سلبيا أحيانا قرار ضمين باملوافقة وأحيانا قرار ضمين بالرفض، 

بتقدمي طلب احلصول على الرتخيص واعتباره كافيا ملمارسة  االكتفاءوضمنيا، ويرتتب على ذلك أنه ال جيوز لألفراد 
ون مدة للرد على طلب الرتخيص وسكتت اإلدارة عن الرد يف املدة احملددة، وذلك ألن ، حىت ولو حدد القان1النشاط

 املقصود بتحديد مدة معينة للبت يف الرتخيص هو جمرد حث اإلدارة على سرعة التصرف فيه.
 غري أن املشرع أو السلطة التنفيذية يف حاالت حمددة  عندما تكون خمتصة قانونيا بتنظيم ممارسة نشاط معني

بعكس  اإلداريةهبام حول سكوت اإلدارة واعتبار ذلك تعسفا من قبلها، فيتم التعامل مع اجلهة إع يف و وتفاديا للوق
ن يعترب هذا القرار صادر تلقائيا دون احلصول عليه ماديا، أو يعترب ذلك السكوت أإما  وذلكنيتها وموقفها السلبيني، 

 اإلداريةو قد يباشر إجراءات املنازعة أنشاط حمل طلب الرتخيص، رفضا له وللطلب، فصاحب الرتخيص قد ميارس ال
 :2باعتبار رفض القرار، وحىت يوجد هذا القرار البد من توافر ثالثة شروط

 ؛املطلوب منها القيام به أو اختاذهأن تلتزم اإلدارة الصمت اجتاه العمل أو القرار  -
 ؛لى اإلدارة أن تتخذ هذا القرار خالهلاأن ميتد هذا الصمت طوال الفرتة اليت كان جيب ع  -
أن حيسم املشرع يف معىن الصمت، بأن حيدد اجتاه نية املشرع يف ذلك، إما قرارا ضمنيا باملوافقة على طلب  -

 الرتخيص، أو قرار بالرفض.
عليه ه والتيسري كما تلتزم أيضا اإلدارة من متكني املرخص له من حمل القرار اإلداري الصادر به الرخصة، وذلك بتمكين

 رية أو النشاط موضوع الطلب، وهذا االلتزام يتمثل فيما يلي:يف ممارسة احل
وهو ضرورة إزالة كل عائق ذي طبيعة إدارية ميكن أن ويتمثل هذا االلتزام يف عمل إجرائي تقوم به اجلهة املاحنة،  .1

احلرية أو النشاط حمل طلب الرتخيص، ويكون ذلك حيول بني املرخص له واملمارسة الفعلية واحلقيقية ملوضوع وماديات 
خاصة يف احلاالت اليت يكون فيها الرتخيص مكون من عملية تنظيمية تضم نوعني من اإلجراءات بتبسيط اإلجراءات 

                                                           
 .226عادل السعيد أبو اخلري، البوليس اإلداري، املرجع السابق، ص  1
 .274.275يف التشريع اجلزائري، املرجع السابق، ص  اإلداريةعبد الرمحان عزاوي، الرخص  2



 اإلطار العام للرخص اإلدارية                                              الفصل األول:            الباب األول. 
 

65 
 

أو حىت الرتاخيص، فهناك بعض النشاطات اليت تستوجب ضرورة احلصول على ترخيصني األول متعلق بإنشاء هذا 
والثاين يتعلق باستغالله، غري أن هذا ال يعين أن تلتزم اإلدارة مبنحها للرتخيص الثاين مادامت منحت وتأسيسه النشاط 

نشأة خصة البناء هلذه املر الرتخيص األول، ومعىن ذلك أن منحها لرخصة إنشاء منشأة ال يعين بالضرورة التزامها مبنح 
املفعول أثناء إصدار الرتخيص فإذا كانت تسمح باملوافقة على  فاإلدارة دائما تلتزم بتطبيق القوانني واللوائح السارية

 وافقت عليه وال أثر للرتخيص السابق على منح الرتخيص اجلديد. الذي الرتخيص
واليت 1ومثال ذلك يف جمال الضبط االقتصادي رخصة إنشاء ملنشأة نقل املنتجات البرتولية بواسطة األنابيب

قررة ك بعد إيداع صاحب الطلب مللفه اإلداري حسب الشروط القانونية املتسلمها سلطة ضبط احملروقات، وذل
        وللسلطة أن تفصل يف الطلب بعد إعالمها لوزير الدفاع الوطين والوزيرين املكلفني بالداخلية والبيئةـ وكذا الوايل

ستهم ملسار خط األنبوب، وعليه فإن هذه أو الوالة املعنيني مبوقع املنشأة، وبعد موافقة الوايل أو الوالة املعنيني ودرا
يعين أن صاحب املنشأة ميكنه حبصوله  ية على املنشأة لكن هذا التعترب رخصة أولية أي موافقة مبدئ الرخصة املسلمة

يف إجناز املنشأة، بل يتوقف ذلك على حصوله على رخص أخرى تنظيمية وتأشريات  ءعلى هذه الرخصة مباشرة البد
 ه على رخصة البناء.ومثال ذلك حصول

كما أن حصوله على رخصة إنشاء املنشأة والرخص التنظيمية التابعة هلا ال يعين متكينه من استغالل هذه 
ملنشأة نقل املنتجات البرتولية بواسطة  استغاللاملنشأة، بل البد من حصوله على رخصة أخرى وهي رخصة 

 .2السالف الذكر 94-14تنفيذي من املرسوم ال 11األنابيب، وهذا ما جاء يف املادة 
عاله فإن عملية نقل املنتجات البرتولية بواسطة األنابيب حتتاج إىل نوعني من الرخص الرخصة أكما أشرنا 

، والرخص املتعلقة باستغالهلا، فهذا النشاط يستلزم نوعني من الرخص، فاإلدارة تلتزم هنا املتعلقة بإنشاء هذه املنشأة
 وجعلها واضحة حىت يتمكن صاحب الرخصة من املمارسة الفعلية واحلقيقية هلذا النشاط تابتبسيط هذه اإلجراء

لكن ال أثر ملنح ترخيص إنشاء املنشأة على منح رخصة استغالل هذه املنشأة فاإلدارة ال تلتزم  بالنسبة للمستقبل  

                                                           
ما يلي:" األنابيب واملنشآت املدجمة املتعلقة هبا السيما منشآت التخزين املرتبطة  صة إنشاء منشآت نقل المنتجات البترولية بواسطة األنابيببرخيقصد  1

ا جاءت به املادة ا مذه األنابيب." هذبنقل املنتجات البرتولية بواسطة األنابيب وحمطات الضخ ومراكز القطع ومراكز التقسيم وأجهزة التعداد امللحقة هب
،  حيدد إجراءات احلصول على الرخص املطلوبة إلجناز منشآت نقل املنتجات البرتولية  04/03/2014املؤرخ يف:  94-14الثانية من املرسوم التنفيذي 

 بواسطة األنابيب واستغالهلا، املرجع السابق.
،  حيدد إجراءات احلصول على الرخص املطلوبة إلجناز  04/03/2014ؤرخ يف: امل 94-14املرسوم التنفيذي من  14 إىل 11 من للمزيد أنظر املواد 2

واليت تنص على رخصة االستغالل اخلاصة مبنشأة نقل املنتجات البرتولية بواسطة  ،منشآت نقل املنتجات البرتولية بواسطة األنابيب واستغالهلا، املرجع السابق
 ج واليت تسلمها سلطة ضبط احملروقات، وختضع هذه الرخصة أيضا جملموعة من اإلجراءات حيددها التنظيم.األنابيب واليت تسمى برخصة الشروع يف االنتا 
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مبنح رخصة  التزامهايب ال يعين كقاعدة عامة فمنحها لرخصة إنشاء منشأة نقل املنتجات البرتولية بواسطة األناب
 .االستغالل

نشطة االقتصادية وهي كتشجيع من اإلدارة للممارسة االمتيازات يف بعض اجملاالت واأل قيام اإلدارة مبنح بعض .2
ومن بينها هذه النشاطات وذلك ألهنا تعود عليها بالنفع بدرجة أوىل، ومثال ذلك االمتيازات املمنوحة للمستثمرين 

، أما يف النظام 1وهذا يف النظام العام االجتماعيات الضريبية واجلمركية وبعض االمتيازات املتعلقة بالضمان عفاءاإل
اخلاص ولتشجيع االستثمار أيضا يستفيد املستثمرين يف املناطق الواجب ترقيتها أو بعض املناطق اخلاصة من بعض 

، فاإلدارة وبعد منحها 2لألمالك العمومية لصاحل املستثمر االمتيازات من بينها إمكانية تنازهلا عن األرض التابعة
لرخصة االستثمار تلتزم بامتيازات معينة حمددة قانونا وهذا بغرض حتفيز املستثمرين لزيادة االستثمار يف بعض 

 .اجملاالت
بعض كما أنه وكمثال آخر على ما سبق تقدمي اإلدارة للمساعدة والدعم لصاحب الرتخيص يف حالة قيامه ب

     األعمال اليت تعود باملنفعة العامة على االقتصاد، فاإلدارة تقدم كل أنواع املساعدة والدعم لألشخاص الطبيعيني 
أو املعنويني اخلاضعني للقانون العام أو اخلاص الذين يبادرون ويقومون بعمليات من شأهنا تطوير أو إقامة أو تعديل 

املاء، أو إعادة استعماله وتثمينه، وكذا  باقتصادو التجهيزات اليت تسمح التكنولوجيات أو الطرق أو املنشآت أ
من أصل عام، ألن األصل هو أن  استثناءغري أن هذا يعترب ، 3استعمال املياه القدرة املطهرة لتثمني املياه املعاجلة

جود ألي سبب أو مصدر قانوين للمرخص له، فال و من شأنه تقدمي مزايا أو منافع مادية  التزاماإلدارة ال تلتزم بأي 
يلزمها بذلك، فالرتخيص اإلداري ليس عقدا ومل تلتزم فيه اإلدارة بإرادهتا املنفردة بشيء، لذلك فإن منحها لبعض 

 املزايا يعترب استثناء من أصل عام فقط.

 ثانيا: صالحياتها في مواجهة المرخص له
ه وهذا برقابة األعمال املرخص هبا، واليت من خالهلا صالحيات متنوعة يف مواجهة املرخص ل اإلداريةللسلطة 

يف الضبط االقتصادي، حبيث أهنا بواسطة هذه الصالحيات متارس الرخص الدور  اإلداريةيتجلى الدور الكبري للرخص 
ان صالحية الرقابة والتفتيش على املك هلا وبعد منحها للرتخيصا وكذا الدور الردعي العقايب، فاإلدارة الرقايب هل

                                                           
 10الصادرة يف :  64 :عج.ج.ج.ر.، املتعلق برتقية االستثمارات، 1993 أكتوبر 05املؤرخ يف  12-93من املرسوم التشريعي  19، 18، 17املواد  1

 1993أكتوبر 
 ، املتعلق برتقية االستثمارات، املرجع السابق.1993 أكتوبر 05املؤرخ يف  12-93املرسوم التشريعي من  23أنظر املادة  2

3
، املعدل واملتمم 2005سبتمرب  04، الصادرة يف: 60 ج.ر.ج.ج.ع:، املتعلق باملياه، 2005 أوت 4املؤرخ يف:  12-05من القانون رقم  93ملادة ا  

-09، املعدل واملتمم بواسطة األمر 2008جانفي  27، الصادرة يف:  04، ج.ر.ج.ج.ع:2008جانفي  23يف: املؤرخ  03-08بواسطة القانون رقم 
 .2008جويلية  26، الصادرة يف:  44 : ، ج.ر.ج.ج.ع2008جويلية  22، املؤرخ يف: 02
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ل هذه الصالحيات تراقب وفحص هذا العمل ـ كما ميكنها طلب االطالع على مستند الرتخيص، فهي من خال
املرخص هبا ومدى مطابقتها للقوانني السارية املفعول، وهذه الصالحيات كما  لألعمالعمال املنفذة ة األمدى مطابق

 يلي:

 على مستند الترخيص االطالعحق  .1
على مستند الرتخيص فكما أشرنا سابقا فالرخصة  االطالعيف أي وقت طلب  ريةاإلداإن من حق اجلهة 

عبارة عن حمرر رمسي وثيقة ميكن من خالهلا االحتجاج أمام اإلدارة والغري هبا، وهذه الوثيقة تتضمن هي  اإلدارية
هذه الرخصة ومدهتا  جمموعة من البيانات األساسية والرمسية اليت تبني هوية صاحب الرتخيص ونوع نشاطه وطبيعة

ئها والعديد من البيانات اليت مبجرد االطالع عليها تطلعك على جمموعة من نشاإاملقررة وكذا مكان القانونية 
املعلومات اليت حتتاجها اإلدارة ملمارسة رقابتها على صاحب الرتخيص، ومنه فإن اإلدارة تقوم بطلب ذلك املستند 

فيمكنه طلب تقدمي الوثائق مبختلف أنواعها وتسليم كل ك ما يقوم به شرطة املناجم أثناء التفتيش أو الرقابة مثال ذل
حفي فقبل حصوله على املعلومة البد من إظهار ص، وكذلك األمر بالنسبة لل1عينة او عتاد ضروري ألداء مهمتهم

ل إىل معلومات حول بطاقة الصحفي عند ممارسته ملهنته فال ميكن بأي حال من األحوال ألي شخص احلق يف الوصو 
مؤسسة ما ونشرها مثال مامل يكن هذا الشخص له رخصة ختوله ذلك وهو األمر الذي ينطبق على الصحفي فمن 

 حق اإلدارة طلب إظهار بطاقته للتعرف عليه.
بعدم ممارسة النشاط، وإال تعرض  التزاميرتتب عليه إن عدم إظهار مستند الرخصة أو فقدانه أو عدم محله 

فالصحفي الذي ال حيمل بطاقة الصحفي احملرتف ال ميكنه من طلب املعلومة أو ممارسة نشاطه يف أي جهة   للعقاب،
كانت، وسائق األجرة أيضا الذي ال حيمل رخصة السياقة ال ميكنه القيام بالسياقة إىل أن حيمل الرخصة أو جيددها 

 إذا انتهت مدهتا أو أن حيصل على رخصة جديدة يف حالة فقداهنا.

 حق الرقابة .2
ميكن القانون اإلدارة دائما من إمكانية التحقق من مدى مطابقة الشروط املتفق عليها يف الرتخيص للواقع 

ة للشروط املتفق عليها يف الرخصة، ويكون ذلك سواء بالفحص املباشر أو عن مبعىن مدى احرتام صاحب الرخص
حول النشاط القائم، وهذا ما جيعل اإلدارة يف متابعة مستمرة  طريق تقدمي التقارير اليت تتضمن املعلومات الكافية

ن الرخصة  إللنشاط اليت منحت الرخصة من أجله فأي إخالل للشروط املتفق عليها يعرض صاحبها للجزاء، وعليه ف
متارس بل و باملصاحل العامة للمجتمع  اإلضراركما قلنا تتضمن جمموعة من الشروط اليت تضمن بواسطتها اإلدارة عدم 

                                                           
 ، املتعلق باملناجم، املرجع السابق.2014فرباير  24املؤرخ يف  05-14من القانون  44املادة  1
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كما أن اإلخالل هبذه   االقتصاديةيف ضبط النشاطات  اإلداريةهبا الرقابة وهذا هو الدور الكبري الذي تلعبه الرخص 
 ، فالرخصة يف مجيع احلاالت هلا دور يف ضبط االقتصاد.الشروط أيضا يرتب جزاءات

 الفحص المباشر: أ.
واحلسابات اخلاصة، فشرطة لى الدفاتر واملستندات ع لالطالعونقصد هبا صالحية التفتيش اليت متنح لإلدارة 

تنفيذ خمططات  والتقنية لنشاطات البحث واالستغالل املنجميني، وكذا رقابة اإلدارية املناجم مثال يتولون مهمة الرقابة
ما يكلفون تسيري البيئة وتطبيق أحكام القوانني والنصوص التنظيمية املتعلقة حبماية البيئة يف النشاطات املنجمية، ك

، وعليه فإن القانون خوهلم صالحية القيام بعمليات التفتيش فيمكنهم يف أي وقت 1مبهام مراقبة تقنيات التفجري
نقاض وورشات البحث املنجمي واملنشآت امللحقة هبا، مية والبقايا املنجمية وأكوام األاملنج معاينة االستغالالت

بتقدمي  االلتزام ، وعلى صاحب الرتخيص املنجميهم يف أداء مهامهمضروري تساعد وميكنهم طلب أي وثيقة أو عتاد
، كما ميكنهم 2أو املصاحل الغري ممركزة لإلدارة املكلفة باملناجماملعلومات والتربيرات الضرورية اليت تطلبها شرطة املناجم 

 .3من البحث ومعاينة املخالفات ألحكام القانون املتعلق باملناجم
على شرطة املياه فقصد البحث على املخالفات اليت حتدث يف جمال املياه فإن شرطة املياه واألمر نفسه يطبق 

حيق هلا الدخول إىل املنشآت واهلياكل املستغلة، كما ميكنهم الطلب من مالك املنشأة أو مستغلها بتشغيل املنشأة 
على مجيع الوثائق الضرورية  االطالع اخلاصة باملياه وهذا من أجل القيام بالتحقيقات الضرورية، كما هلم صالحية

، ويف حالة وجود خمالفات فإن الشرطة املكلفة باملياه تقوم بتحرير حمضر توضح فيه مجيع املخالفات 4لتأدية مهمتهم
ويف نفس  اليت مت إجيادها، لريفع هذا التقرير إىل السلطة املختصة يف ذلك للنظر فيه وتوقيع العقوبات الالزمة لذلك،

ر للوثائق تقوم شرطة املواصالت السلكية والالسلكية ببحث ومعاينة املخالفات عن طريق الفحص املباش السياق
، ويف حالة وجود خمالفات يتم حترير حمضر توضح فيه 5ماكن فالقانون يؤهلهم للقيام هبذه املهامواملستندات ومعاينة األ

املكلف باملعاينة و مرتكب املخالفة، ويف حالة رفض مرتكب  مجيع املخالفات اليت مت إجيادها ويوقع على احملضر العون
 املخالفة التوقيع فإن احملضر يكون موثق إىل أن يثبت العكس.

                                                           
 ، املتعلق باملناجم، املرجع السابق.2014فرباير  24املؤرخ يف  05-14من القانون  43و  42املادتني  1
 نفس القانونمن  125املادة  2
 نفس القانون. من 144دة املا 3
 املعدل واملتمم، املرجع السابق.، املتعلق باملياه، 2005 أوت 4املؤرخ يف:  12-05من القانون رقم  163املادة  4
عالوة عن ضباط وأعوان املتعلق باملواصالت السلكية والالسلكية، املرجع السابق، واليت جاءت كما يلي: "  03-2000من القانون  121املادة  5

ال تقل  الشرطة القضائية، يؤهل للبحث عن مخالفات أحكام هذا القانون ومعاينتها، أعوان البريد والمواصالت السلكية والالسلكية الذين لهم رتبة
 عن رتبة المفتش والمتمتعين بصفة الموظف..."
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مكرر جيب عليهم أن يسلموا  261كما أنه يف جمال التأمينات بالنسبة لسماسرة التأمني، فحسب املادة 
يات و كل الوثائق امللحقة الضرورية على أن حتدد قائمة للجنة اإلشراف على التأمينات جداول احلسابات و اإلحصائ

 .1هذه الوثائق و أشكاهلا بقرار من الوزير املكلف باملالية
اإلدارة تقوم بتفتيش ومعاينة واالطالع على السجالت كما ميكنها ضبط املخالفات  وخالصة القول أن 

يف الرقابة، واآلثار املرتتبة على منح الرخصة  ، وهذا كله يدخل ضمن صالحياهتاالقانون املنظم للنشاط ألحكام
 فلوال هذه الرخصة ما متكنت اإلدارة من االضطالع هبذه الصالحيات. اإلدارية

 تلقي التقارير من المرخص له ب.
على الوثائق واملستندات وكذا معاينة  االطالعيلتزم صاحب الرتخيص كما أشرنا أعاله إىل متكني اإلدارة من 

فرض اختاذ أسلوب  االقتصاديةما يسمى بالتفتيش أو الفحص املباشر إال أن تشعب وتعقد النشاطات  املنشآت وهو
أو كلما لزم األمر لذلك أو دورية  أو شهرية يتمثل يف إرساله لتقارير سنوية بالتزامآخر يلتزم من خالله املرخص له 

ميكن لإلدارة أن تتابع النشاطات اليت  الذي يرسلطار أو التقرير فمن خالل هذا اإلخ ،حسب القانون املنظم للنشاط
، وإعماال للرقابة وحىت تبقى العالقة قائمة بني اإلدارة وصاحب الرخصة فبطبيعة اإلداريةرتاخيص المنحت بشأهنا 

احلال فإن النشاط الذي يتم استغالله قد رفع عنه احلظر بعدما حصل صاحبه على رخصة فالبد على اإلدارة متابعة 
 .ذ صاحب الرخصة لالتفاقات املدونة عليهاتنفي

، املتعلق باملناجم حبيث 2014فرباير  24املؤرخ يف  05-14من القانون  85ومثال ذلك ما جاء يف املادة 
مفصال عن األشغال  املختصة تقريرا اإلداريةانه جيب على صاحب الرتخيص املنجمي أن يقدم بصفة دورية للسلطة 

لنشاط املنجمي يلتزم بإرسال تقرير سداسي لنشاطه املنجمي للوكالة الوطنية للنشاطات ن صاحب ااملنجزة، كما أ
املنجمية وللمصاحل الغري ممركزة لإلدارة املكلفة باملناجم، وحيدد حمتوى هذا التقرير الوزير املكلف باملناجم مبوجب 

جب على صاحب الرتخيص املنجمي نه وحتت طائلة السحب أو التعليق للرتخيص املنجمي فإنه يتو ، كما أ2قرار

                                                           
، املعدل 1995مارس  08الصادرة يف:  13 ج.ر.ج.ج.ع:، املتعلق بالتأمينات، 1995جانفي  25املؤرخ يف:  07-95مكرر من األمر  161املادة  1

املؤرخ يف:  01-10، متمم بالقانون 2006مارس  12، الصادرة يف: 15ج.ر.ج.ج.ع: ، 2006فيفري  20: يفاملؤرخ  04-06تمم بالقانون رقم وامل
: املؤرخ يف 11-11مم بالقانون رقم ، معدل ومت2010أوت  29، الصادرة يف: 49ج.ر.ج.ج.ع: ، املتضمن قانون املالية التكميلي، 2010أوت  26
 .2011جويلية  20، الصادرة يف: 40ج.ر.ج.ج.ع: ، املتضمن قانون املالية التكميلي، 2011جويلية  18

 ، املتعلق باملناجم، املرجع السابق.2014فرباير  24املؤرخ يف  05-14من القانون  124املادة  2
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إيداع لدى وكالة املصلحة اجليولوجية للجزائر والوكالة الوطنية للنشاطات املنجمية تقرير يلخص النتائج احملصل عليها 
 .1صالحية ترخيص البحث املنجمي انقضاءمن أشغال البحث املنجزة وذلك ثالثة أشهر قبل 

بحث أو االستغالل للمحروقات جيب عليه تزويد الوكالة الوطنية رخصة الن املستفيد من ويف السياق نفسه فإ
هذه التقارير      ف، 2" بكل التقارير اليت تطلبها منه هذه الوكالة، بانتظام وبدون تأخري"النفط لتثمني موارد احملروقات

 خطارات املرفوعة لإلدارة متكنها من الرقابة ومتابعة النشاطات اليت تشرف عليها.و اإل
تسلنم التقارير السنوية من شركات التأمني أو إعادة التأمني وفروع س األمر بالنسبة جملال التأمينات حبيث ونف

تراقب اللجنة الشركات من خالل التقارير السنوية اليت جوان من كل سنة،  30ألجنبية يف كل شركات التأمني ا
امليزانية وكل ما يتعلق بنشاطها وجداول احلسابات ، تتضمن هذه التقارير جوان من كل سنة 30ها منها يف كل تتلقا

 .3هباو اإلحصاءات و كل الوثائق املرتبطة 
أشهر إضافية حبسب العناصر اليت  3 إىل مدة ال تتجاوز وان من كل سنة(ج30ميكن للجنة أن متدد هذه املدة )

ج عن  د  10.000تفرضها اللجنة مقدرة بطلبتها .و خيضع عدم االمتثال هلذا االلتزام لعقوبة متمثلة يف غرامة مالية 
 كل يوم تأخري.

جوان  30إذا مل تنفذ شركات التأمني وإعادة التأمني التزامها برفع التقارير السنوية وفق األجل احملدند هلا كآخر أجل 
ا تفرض عليه  ج.د  10.000ا غرامة تأخري تقدنر بـ من كلن سنة إىل جلنة التأمينات فإهنن

إنن الغرامة تضاعف االستفادة من متديد هلذه املهلة، ورغم ذلك مل تلتزم بإرسال تلك التقارير ف إذا منحت هلا فرصة
 .4جد  100.000إىل 

 أثر الترخيص اإلداري بالنسبة للغيرالفرع الثاني: 
مبا أن الرتخيص اإلداري يضع املرخص له يف مركز قانوين جديد، ومبا أنه يرتب آثار على  صاحب الرتخيص 

، مثل االجتماعينيرة ، فإنه أيضا يرتب آثار على الغري، خصوصا يف ممارسة األنشطة واحلريات ذات البعد واألثر واإلدا
إقامة منشأة مصنفة مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة ومثرية للضجيج أو الغبار بقرب من األحياء السكنية، أو مثل 

 مما ينعكس سلبا على حقوق اجلريان والبيئة وراحة اجلوار. فتح قاعة األفراح أو سوق أسبوعي وسط األحياء السكنية،
                                                           

 ملتعلق باملناجم، املرجع السابق.، ا2014فرباير  24املؤرخ يف  05-14لقانون ا من 125من املادة  08أنظر الفقرة  1
 .املرجع السابق، املتعلق باحملروقات، 2013فرباير  20، املؤرخ يف: 01-13من القانون  45املادة  2
 ، املتعلق بالتأمينات، املعدل واملتمم، املرجع السابق.1995جانفي  25املؤرخ يف:  07-95من األمر  226املادة  3
ج د  10.000ت عقوبة يف خطأ حبيث قرر وقعت  ،املعدل واملتمم ، املتعلق بالتأمينات،07-95من األمر  243ينبغي أن نشري يف هذا الصدد أن املادة 4

، يف حني أن األصح هو تقرير غرامة 226د ج ملخالفة أحكام الفقرة الثانية من املادة  100.000وقررت عقوبة  226ملخالفة الفقرة األوىل من املادة  
 .226من املادة دج ملخالفة أحكام الفقرة الثالثة  100.000وغرامة  226دج  ملخالفة الفقرة األوىل والثانية من املادة 10.000
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 مباشرة فهي تتعلق بالنظام العام عموما مبفهومه التقليدي واحلديث اجتماعيةفممارسة مثل هذه احلريات هلا أبعاد 
 استثناء املواطنني كمبدأ دستوري فالقرار اإلداري املتعلق بالرتخيص هو ا عالقة مبدى تطبيق املساواة بنيكما هل

مواجهة الغري من غري املرخص هلم، وهذه الوضعية  جديدة وحقوق يف امتيازاتخصت به اإلدارة املرخص له مما يعطيه 
أو الشبه إدارية قد  اإلداريةالقانونية اجلديدة اليت يوجد فيها املرخص له، جتعل الغري يقوم باالعرتاض إما ألن اجلهة 

 خر على نفس الشروط املطلوبة للحصول هو أيضا على الرتخيص.ختطته بغري وجه حق لتوفره هو اآل
وقد يعرتض ألن ضررا قد أصابه فعال أو سيلحق به بفعل ممارسة النشاط املرخص به، فيطعن بعدم مشروعية القرار 

 اإلدارة هبا. والتزاملدى فمسألة املساواة هنا تطرح إشكاال حول مدى تفعيلها 

 بالمساواة الشكلية والحقيقية أمام القانوناإلدارة  التزامأوال: ضرورة 
غري يرتبط مبدأ املساواة مبفهوم حقوق اإلنسان، فاملساواة توأم احلرية وبدوهنا تصبح ممارسة احلريات العامة 

سليمة، فمبدأ املساواة يعترب من املبادئ العامة للقانون، ويرتكز على أساس من الفلسفة السياسية للدميقراطية باعتبار 
احلرية ال توجد ما مل تكن متاحة للجميع، فال دميقراطية بغري حريات، هلذا يستخدم مبدأ املساواة لتطبيق مجيع  أن

القواعد املتعلقة باحلقوق واحلريات، فسيادة القانون ال تعلو مامل يطبق على قدم من املساواة، وبناء على أن هذا املبدأ 
 1"كل المواطنين سواسية أمام القانون..زائري احلايل على أن: " من الدستور اجل 32دستوري فقد نصت املادة 

فالقيمة القانونية هلذا املبدأ ال تقتصر على احلقوق واحلريات اليت حيميها الدستور فقط، بل ترد على كافة احلقوق اليت 
 يكفلها املشرع للمواطنني يف حدود سلطته التقديرية.

منحها للرتخيص اإلداري البد من أن تلتزم مببدأ املساواة وأن ال متنح هذا وحتليال ملا سبق فإن اإلدارة وأثناء 
الرتخيص إال بعد التأكد من أن هذا االستثناء ال ميس بالنظام العام، وأنه ال وجود للتعارض بني املصلحة العامة 

االعتبار اإلنسان وتعتد به  أن تأخذ بعني اإلداريةعلى السلطة ، فللجماعة واملصلحة اخلاصة املطلوب منحها الرتخيص
ليس بوضعه املبهم، بل عليها األخذ بوضعيته االجتماعية واالقتصادية الذاتية ليفي الرتخيص حبقيقة احلاجة للتدخل 

، ويكون ذلك من خالل دراسة الوضعيات املختلفة لألفراد الذين 2بفرض إقامة توافق قانوين بني وضعيات األفراد
 حالة حبالة، بعد ذلك يتم الفصل فيها بقرار إداري. يريدون احلصول على ترخيص

                                                           
تستهدف المساواة ضمان مساواة كل من على أن: "  34، املرجع السابق، وقد نصت املادة 2016اجلزائري  يالدستور  التعديل من 32املادة  1

في الحياة المواطنين والمواطنات في الحقوق والحريات بإزالة العقبات التي تعوق تفتح شخصية اإلنسان، وتحول دون مشاركة الجميع الفعلية 
 السياسية، واالقتصادية، و االجتماعية، والثقافية."

 .296يف التشريع اجلزائري، املرجع السابق، ص  اإلدارية، الرخص عبد الرمحان عزاوي 2
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فعلى اإلدارة حتقيق التوازن بني املصاحل املختلفة وكذا تطبيق القانون على قدم من املساواة، فال يتم منح 
الرتخيص لطرف دون آخر العتبارات غري قانونية وإن حدث هذا فاإلدارة هنا متهمة بالتقصري يف أداء مهمتها ألن 

ا األساسية هي حتقيق املساواة بني مجيع األفراد فالرتخيص هو حق لطالبه مىت توفرت فيه الشروط واإلدارة هلا تهممه
 املصلحة اخلاصة لصاحب الرخصةالسلطة التقديرية ملنح هذا الرتخيص من ناحية املوازنة بني املصاحل العامة للمجتمع و 

بني طاليب الرتخيص العتبارات غري قانونية، وكل هذا ال مينع سواء، وليس هلا سلطة تقديرية يف التمييز على حد 
اإلدارة من وضع حد للرخصة بعد منحها إن رأت أن رفع احلظر عن ممارسة هذه احلرية أصبح يشكل خطرا على 

 يف التوازن بني املصلحة اخلاصة واملصلحة العامة للدولة. اختالالالنظام العام أو أحدث 

 على الغير كطالب سابق أو محتمل للترخيصتأثير الترخيص ثانيا: 
يتم حتديد األشخاص املستحقني للحصول على ترخيص إداري من خالل النصوص املنظمة للنشاط املراد 

املختصة، فهذه األخرية هي من تفصل يف امللفات املقدمة أمامها  اإلداريةاحلصول على إذن بشأنه، وبتقدير اجلهة 
ها وتعمل سلطتها التقديرية مع مراعاة احرتام النظام العام واملساواة كما أشرنا سابقا إال بطلب الرتخيص، فتقوم بدراست

، إما لكون صاحب الرخصة ال تتوفر فيه 1قد يلقى اعرتاضا من الغري أحيانا اإلداريةأن منح الرتخيص من قبل اجلهة 
هذا نح رخصة جديدة للغري  باعتبار أن الشروط الكافية ملنحه هذه الرخصة، أو قد يعرتض صاحب الرخصة إذا مت م

حقوقهم فيمكن للغري أو صاحب الرخصة أن حيتج  لألفرادت عليه كسب، ويف مجيع احلاالت قد كفل القانون ون قد يف
وذلك بالطعن يف القرار اإلداري الصادر، فكل من له مصلحة ميكنه الطعن يف القرار اإلداري الصادر من اجلهة 

 .اإلدارية

 اج في مواجهة الغير حق للمرخص لهاالحتج .1
ينجم عن منح الرتخيص حقوق وامتيازات عديدةـ فاملرخص له وبعد حصوله على الرتخيص خصوصا 
الرخص املتعلقة بالنشاطات االقتصادية متكنه من االحتجاج أمام الغري حبيازة جزء من املال العام، من ذلك أنه ال 

ا متنح رخصة التنقيب لشخص ما ان الذي قدمته للشخص السابق فاإلدارة ملن ميكن لإلدارة تقدمي ترخيص يف نفس املك
يف مكان معني، ال جيوز هلا أن متنح رخصة جديدة لشخص آخر يف نفس املكان، فصاحب الرتخيص ميكنه 

يص االحتجاج بتفويت كسب عليه، وإن كانت هذه احليازة اليت حصل عليها مؤقتة، فاإلدارة ميكنها إلغاء ذلك الرتخ
أو تعديله، غري أن صاحب الرتخيص الزال يتمتع باالمتيازات الستغالله ذلك املال العام طيلة حيازته للرتخيص 

 .فمادام أنه مل يقع سحب أو تعديل للرتخيص، فهو يف هذه احلالة ميكنه االحتجاج به يف مواجهتها ومواجهة الغري
                                                           

 .309حممد مجال جربيل عثمان، الرتخيص اإلداري ) دراسة مقارنة(، املرجع السابق، ص   1
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الشأن إذ أنه أقر حبق املرخص له يف التعويض إذا  إن جملس الدولة الفرنسي ذهب إىل أبعد من ذلك يف هذا
ثبت أن اإلدارة أعطت ترخيصا جديا يضر حبقوقه، وبناء على ذلك ميكن للمرخص له أن ميارس إحدى الدعاوى 

 القضائية التالية:

  :دعوى الحيازة .1
 هو الشخص هذا كان سواء احلقوق من حق على فعلية سيطرة الشخص يسيطر فيه مادي، وضع هي احليازة

 مع تتفق مادية بأعمال الشخص قيام طريق عن تتأتى الفعلية السيطرة هذه كذلك، يكن مل أم احلق، صاحب
 مع متفقا الوضع هذا يكون قد واقعي أو فعلي وضع فاحليازة إذن . 1بنية متلكه عليه يسيطر الذي احلق مضمون

 على حق أي للحائز يكون بأال القانوين الوضع هذا لفختا وقد له مالكا للشيء احلائز يكون بأن القانوين، الوضع
، غري أن احليازة قانونية آثارا ترتب القانوين للوضع مطابقتها عن النظر وبصرف فاحليازة ذلك ومع حليازة حمال الشيء

قع بنية املقصودة هنا هي الواقعة على املال العام وهي ختتلف عن احليازة الواقعة عن املال اخلاص ألن يف اخلاص ت
ع فقط، وهو عبارة عن حيازة وقتية فقط غري أن تناولنا التملك أما الواقعة على املال العام فيكون اهلدف منها االنتفا 

 للحيازة يف القانون اخلاص هو من باب التوضيح فقط.
ء القضاء العادي واليت حيمي هبا وضع يده على جز  مفصاحب الرتخيص ميكنه أن ميارس دعوى احليازة أما

كمستند قانوين رمسي، فيمكنه استعمال دعوى االسرتداد أمام الغري   اإلداريةمن املال العام وسنده يف ذلك هو الرخصة 
ودعوى منع التعرض من قبل الغريـ وبالتايل فإن أي اعتداء على اجلزء املقرر لصاحب الرتخيص لالنتفاع من املال العام 

حقه القانوين املتمثل يف دعوى احليازة، ويف حالة وقوع الضرر عليه ميكنه  ميكنه دفع هذا االعتداء من خالل ممارسة
 املطالبة بالتعويض عن طريق مباشرة دعوى املسؤولية عن الضرر الناتج عن هذا االعتداء.

 :دعوى اإللغاء ب.
شروعيته بسبب عدم م إلغاءهوطلب  معني إداريعن طريق الطعن يف قرار  اإلداريوهي اليت يباشرها القضاء  

فردي حيث تنحصر سلطة القاضي يف التحقيق  إداريالئحي عام او قرار  يف دعوى اإللغاء إىل قرار وتوجه اخلصومة
 دون امتداد سلطته ألكثر من ذلك.مشروعيته فإذا ثبت له خمالفة القرار حكم بإلغائه  من

تلك الشروط اليت يلزم  اإللغاء بشروط قبول دعوى البد من توافر شروط معينه ويقصد اإللغاءولقبول دعوى 
تتوافر هذا  مل فإذا ة، وكذا الشروط املتعلقة هبذه الدعوىاملختص ةمام احملكمأ ةمقبول توافرها يف الدعوى لكي تكون

                                                           
، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، 09شرح القانون املدين  اجلديد، أسباب منح امللكيةـ اجمللد الثاين، ج  عبد الرزاق أمحد السنهوري، الوسيط يف 1

 .780، ص 1998
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فاملرخص له ميكنه أيضا مباشرة دعوى إلغاء  .قبول الدعوى دون التعرض ملوضوعه بعدم ةالشروط حكمت احملكم
 .1عن اإلدارة الذي مفاده رخصة االستفادة من نفس اجلزء من املال املنتفع به القرار اإلداري الصادر

 الغير على قرار الترخيص اعتراض .2
، حبيث أن الغري اإلداريةطالب لقرار الرتخيص االعرتاض على قرار الرتخيص الصادر من اجلهة ميكن للغري ال

د منه ليس من حقه التمتع باملزايا واملنافع اليت أتاحها له قد يعرتض على مشروعية القرار الصادر بأن الشخص املستفي
الرتخيص، كأن يطعن يف أن القرار املمنوح مل تلتزم فيه اإلدارة باملساواة وبأنه يستحق الرتخيص هو أيضا إال أنه حرم 

باحرتام مبدأ املساواة  من حقه يف االستفادة منه ألسباب غري قانونية، فاإلدارة كما أشرنا سابقا عليها دائما أن تلتزم
هي دعوى بني  و 2دعوى تجاوز السلطةأمام املواطنني وبالتايل فإن الغري له وسيلة لالحتجاج على ذاك وهي رفع 

طرفني اإلدارة من جهة واألفراد من جهة أخرى وهتدف إىل إلغاء قرار غري شرعي، فالفرد فيها ميثل مصلحة جمردة من 
لوجه أمام اإلدارة اليت متثل بدورها مصلحة عامة حمضة بأساليب وامتيازات السلطة أية سلطة أو امتياز يقف وجها 

 العامة، اليت من خالهلا تقوم بواجباهتا باإلشراف على حسن سري املرافق العامة.
فلهذه  على إجراءات خاصة ومتميزة ختتلف عن اإلجراءات يف املنازعات العادية اإلداريةلذلك جيب أن تقوم الدعوى 

لدعوى شروط متميزة عن غريها من الدعاوى مثل ضرورة التظلم اإلداري املسبق على رفعها، إال أن اجملال هنا ال ا
 يتسع للحديث عن اإلجراءات اليت يقوم هبا الغري املعرتض على قرار الرتخيص ملباشرة هذه الدعوى.

الة الطعن بإيقاف قرار الرتخيص كما يف ح دعوى وقف التنفيذويف السياق نفسه ميكن للغري أيضا مباشرة 
ببناء أو تشغيل منشأة ما، أما فيما يتعلق باألضرار اليت تلحق الغري املتضرر فيمكنه من املطالبة بالتعويض عن األضرار 

 اليت حلقت به ومباشرة دعوى املسؤولية املدنية.
 
 
 

                                                           
، بشأن ممارسة املنافسة الغري مشروعة، حيث أن احملكمة قضت يف 1976نوفمرب  26باحملكمة العليا يف قرار صادر هلا بتاريخ  اإلداريةلقد قضت الغرفة  1

لبيع األقمشة ضد قرار رئيس اجمللس الشعيب البلدي لبلدية اجلزائر صادر   société genitlhomme SARALة بيع األقمشة للشركة املسماة  قضي
رخص مبوجبه للسيدين إمساعيل الطاهر وبسناي العسكري بفتح حمل جتاري مبمارسة نفس النشاط التجاري وهو بيع األقمشة ويف  1974 أكتوبر 2بتاريخ 

قضت احملكمة نفس املكان الذي متارس فيه الشركة نشاطها منذ فرتة طويلة، حيق أن الشركة رفعت دعوى بإلغاء قرار الرتخيص املذكور لعدم مشروعيته ، ف
أطروحة األستاذ عزاوي عبد  ، هذا املثال وارد يفبإلغاء القرار البلدي بسبب املنافسة الغري مشروعة وإحلاقه الضرر مبصلحة مشروعة للشركة املرخص هلا سابقا

 .298الرمحان، الرتخيص اإلداري، املرجع السابق، ص 
2
  .299نفسه، ص املرجع   
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 ثالثا: أثر الترخيص اإلداري على الغير المتضرر أو المتضرر المحتمل
ضرر للغري أو قد حيتمل أن يسبب هذا الضرر فما حناول أن  اإلداريةيتسبب الرتخيص املمنوح من اجلهة  قد

فهل نعرفه من خالل هذا العنصر هو مسؤولية صاحب الرتخيص عن األضرار اليت حتدث للغري دون تقصري منه 
 صاحب الترخيص مسؤول عن ذلك أم ال؟

ن نعرف أن املسؤولية املدنية هنا ال نقصد هبا املسؤولية التعاقدية وال ولإلجابة على السؤال املطروح ينبغي أ
املسؤولية التقصريية، بل املقصود هو املسؤولية عن األضرار اليت تلحق بالغري أو ميكن أن تلحق هبم جراء ممارسة 

من منشأة ما دون أن  النشاط املرخص به دون خمالفة لقواعد شروط الرتخيص أو ارتكاب خطأ ما، مثال تضرر اجلريان
طأ يسبب ضرر، لكن الضرر احلاصل هو جراء املمارسة العادية خخبرق للقوانني أو ارتكاب يقوم صاحب املنشأة 

 بالمسؤولية عن االضطرابات الجوار الغير عادية.والقانونية للمنشأة فالفقه الفرنسي يسمي هذه األضرار الناجتة 
ي قدميا إىل القول بأن حصول املالك على الرتخيص املطلوب من لقد ذهب كل من الفقه الفرنسي واملصر 

، باعتبار أن الضرر احلاصل مل يرتتب 1املختصة ملمارسة نشاط ما يعفيه من املسؤولية اجلنائية واملدنية اإلداريةاجلهة 
ب عن عن إخالل صاحب الرتخيص بالشروط ومل يرتكب خطأ، فهو قد استعمل حقه يف حدود القانون، فإذا ترت

ذلك ضرر للغري ال ميكن أن ترتب عليه مسؤولية، بغض النظر عما إذا كانت هذه األضرار عادية أو جتاوز ذلك طاملا 
 .2أنه أحذ االحتياطات الالزمة وراعى القوانني واللوائح املعمول هبا غري أنه حديثا مل يعد يؤخذ هبذا القول

صاحب الرتخيص عن األضرار الغري عادية الناجتة ؤولية على تقرير مس حديثالقد استقر الرأي فقها وقضاء 
عن ممارسة احلق وذلك بغض النظر عما إذا كان قد راعى أو مل يراعي القوانني واللوائح املعمول هبا، وبغض النظر إن 

ة هو محاية املصلحة العام اإلداريةبدل عناية أو ال ، وهذا ألن الغرض مسبقا من احلصول على ترخيص من اجلهة 
وليست مصلحة األفراد اخلاصة، فالرتخيص مينح حتت شرط عدم املساس حبقوق اآلخرين، وهبذا فإن املسؤولية املدنية 

 .3لصاحب الرتخيص عن األضرار الغري عادية اليت تسبب هبا تقوم وإن أعفي من املسؤولية اجلنائية
عادية تقوم فإنه ميكن للغري املتضرر من خالل ما سبق ومبا أن مسؤولية صاحب الرتخيص عن األضرار الغري 

أن يدفع بذلك أمام القضاء، ويطالب بالتعويض يف حالة الضرر، فمثال سكان احلي الذي أقيمت به منشأة معينة 
إلغاء قرار الرتخيص، وطلب التعويض عن الضرر الذي حلق هبم بعدما كان هذا النشاط حمظورا ميكنهم رفع دعوى 

                                                           
1
 .300عبد الرمحان عزاوي، الرخص اإلدارية يف التشريع اجلزائري، املرجع السابق، ص   
 عد العدالة.إىل انتفاء مسؤولية املرخص له لسبق حصوله على ترخيص من جهة اإلدارة فيه جمافاة لقوا االستنادباعتبار أن  2
 272إىل حممد مجال جربيل عثمان، الرتخيص اإلداري ) دراسة مقارنة(، املرجع السابق، ص  ارجعوللمزيد حول قيام املسؤولية املدنية لصاحب الرتخيص  3

 وما بعدها.
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ص لنشاطه أو بأن هذه املمارسة ستسبب الضرر الحقا هلم، والقضاء هو من يفصل يف جراء ممارسة صاحب الرتخي
القضية، فاإلدارة يف مجيع األحوال تقوم مبراقبة النشاط الذي منحت الرتخيص بشأنه ومدى تطبيق صاحبه للشروط 

 لقوانني املتفق عليها.او 

 المطلب الثاني: نهاية الترخيص اإلداري
أن هذا حبيث ي قرار إداري فردي متنحه اإلدارة باإلرادة املنفردة بعد طلب يقدم هلا، يعترب الرتخيص اإلدار 

الرتخيص اإلداري قد يكون بتصرف  انتهاءالقرار يتضح فيه قوة السلطة العامة وامتيازات اإلدارة العامة، لدى فإن 
للشروط املقررة قانونا ويكون ذلك إما  وهذا نظرا إلخالل املرخص له اجلهة املاحنة وحدها باعتبارها ذات سلطة عامة،

 ، وهذا لطبيعة الرتخيص اإلداري.فيها اإلداريةوإما ينتهي بطريقة ال دخل للجهة  بسحبه أو إلغائه،

 الفرع األول: نهاية الترخيص اإلداري ألسباب خارجة عن إرادة اإلدارة
اب ترجع للمرخص له أو ملوضوع قد ينتهي الرتخيص اإلداري ألسباب ال يد لإلدارة فيها، وهذه األسب

الرتخيص أو لظروف أخرى، فقد يستنفذ الرتخيص الغرض الذي أنشأ من اجله واليت تعترب هناية طبيعية ، كما قد 
ينتهي بوفاة املرخص له، أو إمهاله للرتخيص، أو التنازل عليه وغريها من األسباب اليت تؤدي إىل هناية الرتخيص دون 

 سنتطرق له يف هذا الفرع.تدخل اإلدارة وهو ما 

 أوال: وفاة المرخص له
، وهذا يكون أكثر وضوحا يف احلاالت اليت إن وفاة املرخص له تضع هناية للقرار الصادر بشأنه الرتخيص

مينح فيها الرتخيص ألسباب شخصية، أي عندما يكون الرتخيص هو حمل االعتبار األول يف منح الرتخيص، ففي هذا 
يرتبط مصري الرتخيص مبن صدرت لصاحله، فإذا ما مات هذا املستفيد فاألصل أن ينقضي القرار  النوع من الرتاخيص

، وانقضاء الرتخيص اإلداري ملوت املستفيد  ال يعين هناية  1استثنائيةاإلداري وال يتعدى أثره إىل ورثته إال يف أحوال 
، ومثال ذلك " رخص القيادة " ورخص " محل كافة آثاره فقد يرتتب على موت املستفيد آثار غري مباشرة للغري 

السالح " فرخصة السياقة مثال عند وفاة املستفيد منها تنتهي وال ميكن أن تنتقل للورثة وهو األمر كذلك بالنسبة 
لرخص محل السالح فبمجرد وفاة املستفيد تسقط معه الرخصة وال ميكن للغري املطالبة بالرخص حبكم القرابة أو ما 

واألمر نفسه يف الرخص اليت تتطلب احلصول على شهادات علمية أو قدرات بدنية كالبطاقة املهنية  ،شابه ذلك
فبمجرد وفاته تسقط معها الرخصة وال ميكن الغري املطالبة هبا، بل ميكنه أو احملامي أو املهندس املعماري، للصحفي، 

هناك بعض اآلثار اليت ترتتب عن ذلك مثال  غري أناحلصول على رخصة جديدة إن كانت تتوفر فيه الشروط لذلك، 
                                                           

 .487) دراسة مقارنة(، املرجع السابق، ص  اإلداريةسليمان الطماوي، النظرية العامة للقرارات 1



 اإلطار العام للرخص اإلدارية                                              الفصل األول:            الباب األول. 
 

77 
 

بالنسبة للصحفي فبعد وفاته يرتتب على ذلك استفادة الورثة من املعاش أو املكافأة، غري أن هذه اآلثار يف احلقيقة ال 
 هذا بالنسبة لبعض أنواع الرتاخيص الشخصيةترتتب على قرار الرتخيص بل نتيجة عالقات جديدة مرجعها القانون، 

 تكون واضحة عند وفاة املعين هبا. واليت
من أنواع الرخص أقل وضوحا من سابقتها فأثرها القانوين ال ينتهي مباشرة بعد وفاة املعين  ان هناك بعضأغري 

هبا مثلما هو احلال بالنسبة لرخصة االنتفاع اخلاص باملال العام، كرخصة شغل الطريق أو رخصة استغالل منجم أو 
رتخيص ب على البرتول أو الرتخيص بإنشاء منشأة صناعية، فقد يبيح القانون إمكانية حتول المقلع أو رخصة التنقي

لشخص آخر ، أو قد يتوقف بقاء قرار الرتخيص على ضرورة جتديد طلب الرتخيص لورثة صاحب الرتخيص املتوىف
 آلت إليه امللكية.

اخلاص باملال العام وبعض الرتاخيص ويف هذا الصدد ثار خالف حول بعض الرتاخيص املرتبطة باالنتفاع 
األخرى اليت يعد شخص املرخص له حمل االعتبار األول يف منح الرتخيص أو رفضه، وهناك رأيان يف ذلك أحدمها 

، ورأي آخر يرى بأن شغل املال العام يتم بطريقتني 1يؤكد الطابع الشخصي هلذه الرخص وعدم قابليتها للتحول
بأهنا ذات طابع شخصي، فنحن أمام عقد  مبا يسمى عقد االمتياز، وتتميز هذه الطريقةالطريق األول هو التعاقدي 

 حمدد الطرفني وال ميكن تغيري أحد طرفيه إال من خالل إبرام عقد جديد.
ل املال العام فيكون باستخدام أسلوب الرتخيص وهو ما يهمنا يف هذا البحث ففي أما الطريق الثاين لشغ

الرتخيص بالطابع الشخصي لدى فإن وفاة املرخص له ال يرتتب عليه إلغاء الرتخيص، إذ مل يكن  هذه احلالة ال يتميز
، وخالصة ذلك جيب دائما أن تراعى 2هناك موانع قانونية أو عملية تعرتض الرتخيص سواء كان بالبيع أو املرياث

شخص آخر بسبب الوفاة أن تؤخذ املصلحة العامة فالبد يف حتويل أو بيع الرتخيص من املرخص له األصلي إىل 
املصلحة العامة بعني االعتبار وإال كان التحويل باطال إن كان يضر هبا، فإن كان هذا التحويل يشكل خطرا على 

 املصلحة العامة من حق اإلدارة أن تقوم بسحبه أو إلغائه دون تعويض.
ة والتجارية ويف املادة الثانية من القانون ويف هذا اجملال فإن القانون املصري ويف نص له حول احملال الصناعي

اخلاص باحملال الصناعية والتجارية وغري من احملال املقلقة للراحة واملضرة بالصحة واخلطرة  1954لسنة  453رقم 
                                                           

هو د التعاليق على أحكام الدولة الفرنسي بشأن رخصة شغل الطريق كان الرد بأن منح ترخيص بشغل املال العام البد وأن يكون ذا طابع شخصي فيف أح 1
 غري قابل للتحول عن طريق املرياث أو بأية وسيلة أخرى.

املرخص له األصلي إىل شخص آخر، ولكن ال يكفي أن يكون يف على إمكانية حتويل الرخصة من  1932لقد استقر القضاء اإلداري الفرنسي منذ عام  2
جيب أن هذا التحول حتقيق ملصلحة خاصة للمستفيد منه بل جيب أيضا أن يكون حمققا ملصلحة عامة أو على األقل غري متعارض  معها، وبصفة عامة ال 

 يكون عائقا أمام حتقيق املصلحة العامة. أنظر: 
 .315رتخيص اإلداري ) دراسة مقارنة(، املرجع السابق، ص حممد مجال جربيل عثمان، ال
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ال يجوز إقامة أي محل تسري عليه أحكام هذا القانون أو إدارته إال بترخيص بذلك، وكل تنص على أنه: " 
 ر بدون ترخيص يغلق بالطريق اإلداري أو يضبط إذا كان اإلغالق متعذرا"محل يقام أو يدا

حيث أن قضاء احملكمة ذهب إال أن هذه املادة مل تتضمن نصا صرحيا بوجوب أن يكون طالب الرتخيص 
مر مالكا أو مستأجرا للمحل املراد ترخيص مباشرة النشاط فيه، إال أن مكان مباشرة النشاط وثباته يف موقع حمدد أ

اخلاصة باحملال التجارية والصناعية وفق هذا القانون تلغى إذا أزيل ، والرخص 1954لسنة  453حيرص عليه القانون 
احملل ولو أعيد بناؤه أو إنشاؤه وتلغى كذلك إذا كان احملل مث نقل من مكانه وإذا أقيمت منشآت فوقه يف أحوال 

الك احملل بغض النظر عن ملكيته للمبىن، فإذا مل يتفق الورثة على معينة، ويف حالة وفاة املرخص له تنتقل الرخصة مل
. وهذا ما يعين استمرار أثر الرخصة إىل الغري 1من ينوب  عنهم خالل أربعة أشهر من تاريخ الوفاة جاز إغالق احملل

 ى الرتخيص.حبادثة الوفاة وتعيني من ينوب عنهم حىت حيصل عل اإلداريةوذلك بأن يقوم الورثة بإعالم اجلهة 
أما بالنسبة للجزائر فإن النظام القانوين اخلاص باملنشآت املصنفة اخلاضعة لنظام الرتخيص اإلداري املسبق مل 
يتضمن هذا الرتتيب على خالف املشرع املصري، وترك األمر املتعلق باملنشأة والرتخيص الصادر بشأهنا يف حالة الوفاة 

أن املشرع اجلزائري اعرتف حبق انتقال  غري ل من قانون املدين وقانون األسرة،ا يف كللقواعد اليت حتكم امللكية وانتقاهل
الرتخيص إىل الورثة يف بعض األنشطة املقننة دون االخرى على أن يتخذ الورثة اإلجراءات الالزمة خالل مدة معينة 

 التجارب خمابر فتح شروط ، الذي حيدد153-14رقم  تنفيذيال من املرسوم 20ومثال ذلك ما جاء يف املادة 
 3نه يف حالة وفاة صاحب رخصة استغالل خمرب جتارب وحتاليل اجلودةأواليت قضت فيها ، 2واستغالهلا اجلودة وحتاليل

تستمر عملية استغالل هذا املخرب من قبل الورثة على أن يقوموا بالقيام بإجراءات معينة تتمثل يف تقدمي طلب رخصة 
إىل الورثة، وقد حدد املشرع هذا االنتقال للرخصة بزمن معني متمثل يف  الرخصة من املتوىف ل مبعىن انتقالاالستغال

                                                           
يقدم سندا قانونيا حليازته للعني اليت يرغب يف ترخيص مباشرة النشاط فيها سواء كان إجيارا أو ملكا، وإن كان ال  ففي مصر على طالب الرتخيص أن 1

ار باعتبار أن ذلك من اختصاص القضاء العادي، إال أنه إزاء دوام الرخصة ماحنة الرتخيص يف حبث مستندات امللكية أو اإلجي اإلداريةاختصاص للجهة 
أن تتأكد من سالمة حيازة طلب الرتخيص للمحل وعدم منازعة آخرين له يف هذه احليازة، وإال انتفى الغرض من منح  اإلداريةوأمهية املوقع فإنه على اجلهة 

 اب:وارد يف كت 28/06/2007يف جلسة   7103الرتخيص ومزاولة النشاط. هذا ما جاء يف طعن رقم 
، املركز القومي لإلصدارات 1(، ط2008العليا حىت عام  اإلداريةخالد عبد الفتاح حممد، الشامل يف خمتلف أنواع الرتاخيص ) يف ضوء أحكام احملكمة 

 .11-10القانونية، القاهرة، ص 
خمابر التجارب و حتاليل اجلودة واستغالهلا، ج.ر.ج.ج.ع: ، الذي حيدد شروط فتح 2014أبريل سنة  30املؤرخ يف  153-14املرسوم تنفيذي رقم  2

 .2014ماي  14، الصادرة يف: 28
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 ، الذي حيدد  شروط  فتح  خمابر التجارب و حتاليل اجلودة واستغالهلا، املرجع السابق. 2014أبريل سنة   30
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اثين عشر شهرا، ويف حالة عدم تقدمي الطلب تسقط الرخصة ويزول أثرها ويتعني على من يريد استغالل املخرب من 
للحصول على هذه الرخصة جديد تقدمي طلب جديد للحصول على الرخصة الذي يرتتب عليه إعادة اإلجراءات 

في حالة وفاة صاحب رخصة االستغالل، يمكن ذوي واليت جاءت كما يلي: "  20وهذا ما استنتجناه من املادة 
( شهرا 12حقوقه مواصلة استغالل المخبر ويتعين عليهم تقديم طلب رخصة االستغالل خالل االثني عشر )

 .1" التي تلي الوفاة.
عامل الوفاة قد يؤدي إىل إلغاء الرخصة أو سحبها إذا كان الرتخيص  ومن خالل ما سبق نستنتج أن

شخصي يراعى يف منحه شخص املرخص له ويكون له االعتبار األول يف الرتخيص، أما إن كان الرتخيص غري 
 شخصي وتغلب عليه الطبيعة املادية واملوضوعية ميكن أن ينتقل إىل الغري.

 ثانيا: التنازل على الترخيص
التنازل عنها بشروط  اإلداريةلفقه والقضاء هذا التصرف، حيث جييز ألصحاب احلق يف الرتاخيص ا يقرن 

معينة وجيب أن ال يتعارض هذا التنازل مع نصوص القانون املنظم، وأال يشوبه عيب انعدام الرضا، كما أنه جيب أن 
 .2يكون التنازل خاصا وليس عاما مبعىن أن ينصب على الرتخيص بعينه

لشروط اليت جيب أن تكون يف التنازل أيضا أن يقتصر هذا التنازل على الرتخيص يف املستقبل، وأن يكون هذا ومن ا
 .التنازل صرحيا وشكليا، فال اعتبار بالتنازل الضمين أو العريف

ت أوال على هذا التنازل ملتطلبات الدقة يف العمل اإلداري يف حالة القرارا اإلداريةكما جيب موافقة اجلهة 
وسنعرض مثال يف  كما أن هناية الرتخيص قيد ميثل انتهائه بالنسبة لشخص وبدايته بالنسبة آلخر،  الفردية، اإلدارية

هذا الصدد عن املشرع اجلزائري وكيف تناول التنازل عن الرخصة يف قانون املناجم حيث أن املشرع اجلزائري وخالفا 
غى الذي كان يعطي لصاحب رخصة البحث املنجمي احلق يف املتعلق باملناجم واملل 10-01للقانون السابق 

مالك املنقولة وبالتايل ميكن التنازل عنها او حتويلها جلزئي عن الرخصة باعتبارها من األأو التنازل الكلي أو ا  التحويل
ل الكلي او اجلزئي ، فإنه يف القانون اجلديد منع وحتت طائلة البطالن التنازل أو التحوي3وفقا للشروط املقررة قانونا

                                                           
، الذي حيدد  شروط  فتح  خمابر التجارب و حتاليل اجلودة واستغالهلا،  2014أبريل سنة   30املؤرخ  يف  153-14فيذي رقم من املرسوم تن 20املادة  1

 املرجع السابق.
2
 322رتخيص اإلداري ) دراسة مقارنة(، املرجع السابق، ص حممد مجال جربيل عثمان، ال  

 تشكل السندات المنجمية المتعلقة بأنشطة البحث المنجمي على ما يلي: "  10-01نصت املادة الفقرة األوىل من املادة  الثامنة من القانون  3
يجار من أمالكا منقولة، وهي قابلة للتحويل والتنازل ضمن الشروط المحددة في هذا القانون وأحكام القانون المدني والتجاري، وهي غير قابلة لدإ

ب املنجمي وهذا بشرط من خالل هذه املادة نستنتج أن املشرع اجلزائري أقر بإمكانية التنازل أو حتويل رخصة التنقي الباطن أو للرهن أو للرهن الحيازي."،
 احرتام شروط املقررة يف قانون املناجم والقانون املدين والتجاري.



 اإلطار العام للرخص اإلدارية                                              الفصل األول:            الباب األول. 
 

80 
 

و الكلي لرخصة التنقيب أو االستكشاف يعد باطال أو التحويل اجلزئي أ، وكل عقد للتنازل 1لرخص البحث املنجمي
 وميكن أن يعرض صاحبه لعقوبات. 

و التحويل الكلي عن الرتخيص املنجمي يف كل من رخصة ان القانون مينع التنازل اجلزئي أغري أنه إذا ك
    و اجلين للمواد املعدنية من نظام املقالع فإنه جعل احلق يف التنازلأواجلمع  نجمي احلريف ورخصة اللمن االستغالل امل

 اإلداريةأو التحويل الكلي أو اجلزئي يف كل من رخصة استغالل منجم أو رخصة استغالل مقلع بشرط موافقة السلطة 
 :2ر الشروط التاليةاملختصة اليت منحته وحىت توافق هذه السلطة البد من تواف

موافيا اللتزاماته املتعلقة هبذا القانون ونصوصه التطبيقية وكذا  أن يكون الصاحب احلايل للرتخيص املنجمي -
 النصوص  التشريعية والتنظيمية السارية املفعول.

واملالية الكافية لتنفيذ  ستويف املستفيد من هذا التنازل أو التحويل الشروط املطلوبة ويكون لديه القدرات التقنيةيأن  -
 مضمون الرتخيص املنجمي.

املختصة من أجل احلصول على  اإلداريةجيب على املستفيد من التنازل أو التحويل يف حالة املوافقة املسبقة للسلطة  -
ت الرتخيص املنجمي أن يكتتب دفرت أعباء جديد يتضمن خاصة برناجما جديدا ألشغال االستغالل املنجمي واجملهودا

 التقنية واملالية اجلديدة اليت يتعهد بإجنازها.
ويف حالة موافقة السلطة املختصة على طلب التنازل أو التحويل الكلي أو اجلزئي عن الرتخيص املنجمي 
يكون بإمكان املتعامل اجلديد القيام بالنشاطات املنجمية اليت وضعها يف برناجمه اجلديد، غري أنه ال ميكن بأي حال 

وال أن يكون الرتخيص املنجمي حمل إجيار من الباطن وكل إجراء خيالف ذلك يقع حتت طائلة البطالن كما من األح
 قد يعرض صاحبها لعقوبات.

هذا بالنسبة لقطاع املناجم أما بالنسبة لقطاع املواصالت السلكية والالسلكية ولنأخذ على سبيل املثال 
يدة بإعالن املنافسة ففي هذا اجملال وضع القانون إمكانية التنازل على الرخص املمنوحة يف هذا اجملال عن طريق املزا

الرخصة للغري حبيث أن القانون أخضع كل تنازل من صاحب الرخصة عن احلقوق املرتتبة على الرخصة إىل طلب 
يتضمن يقدم إىل سلطة ضبط الربيد واملواصالت ) اجلهة املاحنة للرخصة(، حبيث جيب أن يرفق هذا الطلب مبلف 

على اخلصوص كل املعلومات املطلوبة يف نظام إعالن املنافسة الذي نتج عنه منح الرخصة، وكل املعلومات اليت 

                                                           
من قانون املناجم اجلديد حبيث جعل امكانية التنازل أو التحويل للرخص مقتصر على بعض النشاطات فقط واملتمثلة يف  66وهذا ما جاء يف املادة  1

 لع.تراخيص استغالل منجم أو تراخيص استغالل مق
املتعلق باملناجم على الشروط  اليت ينبغي توفرها للموافقة على طلب التنازل او  24/02/2014املؤرخ يف  05-14من القانون  66نصت املادة  2

 التحويل الكلي ا اجلزئي عن الرتخيص املنجمي يف كل من رخصة استغالل منجم ورخصة استغالل مقلع.
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يوما ابتداء من تاريخ الطلب ملوافاة صاحب الرخصة بقائمة من  15تطلبها سلطة الضبط، وهلذه األخرية أجل 
وايل لتاريخ تقدمي املعلومات املطلوبة فإن سلطة الضبط املعلومات اإلضافية الواجب تقدميها، ويف خالل الشهر امل

 تتخذ القرار إما بقبول التنازل والذي من خالله مينح للمتنازل له رخصة جديدة بناء على مرسوم تنفيذي.
 .1وإما رفض التنازل، ويكون ذلك بقرار توضح فيه سلطة الضبط األسباب اليت رفضت بناء عليها التنازل املقدم

 V.SAT  فسه يتعلق برخصة إقامة شبكة عمومية للمواصالت الالسلكية عرب الساتل من نوع واألمر ن
واستغالهلا وتوفري خدمات املواصالت الالسلكية للجمهور، واليت منحت على سبيل التنازل لشركة اتصاالت اجلزائر 

املتضمن 124 -01رسوم التنفيذي رقم من امل 19، ويف حالة إعادة التنازل عنها البد من عدم خمالفة املادة الفضائية
حتديد اإلجراء املطبق على املزايدة بإعالن املنافسة من أجل منح رخص يف جمال املواصالت السلكية والالسلكية، هذا 

 .2ما جاء يف املرسوم التنفيذي املنظم هلذه الرخصة

 ثالثا: إهمال أو ترك الترخيص اإلداري
 تنشأ حقا هو عدم سقوط القرار اإلداري السليم لعدم استعماله، بل يظل إن األصل يف القرارات الفردية اليت

هذا القرار قائما منتجا ألثاره حىت تنهيه اإلدارة ألحد األسباب، لكن امتناع الفرد اختياريا عن تنفيذ القرار قد يؤول 
لتنفيذ هو الذي أدى إىل سقوط حق اإلدارة يف إلغاء هذا القرار، لكن هذا اإلمهال يف اعلى أنه موافقة ضمنية على 

، لكن ينبغي أن نشري إىل أن اإلدارة 3القرار بل اإلمهال هو جمرد رخصة ختول اإلدارة حق اإللغاء مبوافقة ذي املصلحة
قد تصدر قرارات مقرونة بأجل النفاذ ونعين بذلك أن تكون حمددة املدة لتنفيذها فإذا مل يشرع يف تنفيذها يف الوقت 

مهاله خيول اإلدارة حق االعرتاض إينتهي الرتخيص، كما أن مرور مدة على عدم تنفيذ املستفيد من القرار و احملدد فإنه 
من املرسوم التنفيذي  04، ويظهر هذا كثريا يف األنشطة املقننة فقد جاءت املادة مهله صاحبهأأن تنهي القرار الذي ب

يجب ، على أنه: "4حة احليوانات يف القطاع اخلاص، والذي حيدد شروط ممارسة الطب البيطري وجرا70-15رقم 
                                                           

، املتضمن حتديد اإلجراء املطبق على املزايدة بإعالن املنافسة من أجل منح 2001 ماي 09املؤرخ يف:  124 -01م من املرسوم التنفيذي رق 19املادة ى1
 .2001 ماي 13، الصادرة يف: 27ج.ر.ج.ج.ع: رخص يف جمال املواصالت السلكية والالسلكية، 

واستغالهلا وتوفري  V.SATالت الالسلكية عرب الساتل من نوع من دفرت الشروط املنظم لرخصة إقامة شبكة عمومية للمواص 37جاء يف املادة  2
املؤرخ  220-14خدمات املواصالت الالسلكية للجمهور، املمنوحة على سبيل التنازل لشركة اتصاالت اجلزائر الفضائية، املذكور يف املرسوم التنفيذي رقم 

واستغالهلا وتوفري خدمات V.SATللمواصالت الالسلكية عرب الساتل من نوع ، املتضمن املوافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية 2014 أوت 11يف: 
 20، الصادرة يف: 49ج.ر.ج.ج.ع: املواصالت الالسلكية للجمهور، املمنوحة على سبيل التنازل لشركة اتصاالت اجلزائر الفضائية، شركة ذات أسهم، 

 .2014 أوت
 .489) دراسة مقارنة(، املرجع السابق، ص  يةاإلدار سليمان الطماوي، النظرية العامة للقرارات 3
،  الذي حيدد شروط ممارسة الطب البيطري وجراحة احليوانات يف القطاع اخلاص، 2015فيفري  11املؤرخ يف: 70-15املرسوم التنفيذي رقم  4

 .2015فيفري  18، الصادرة يف: 09ج.ر.ج.ج.ع: 
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( من تاريخ تبليغ مقرر 02على البيطري الممارس المرخص له قانونا: أن يقيم عيادته في أجل أقصاه سنتان ) 
 1الترخيص بالممارسة في القطاع الخاص..."

اطه وحددها بسنتني، ويف حالة يالحظ على هذه املادة أن املشرع قد حدد مدة قانونية ملمارسة املرخص له لنشما 
عدم ممارسة املرخص له لنشاطه خالل هذه املدة تعترب الرخصة الغية أي تسقط ألهنا مقرونة بأجل النفاذ واملتمثل يف 

 سنتني.
يف الغالب  لرتخيص اإلداري سببا لنهايته، هومهال أو التخلي عن استخدام ااإلكون أن   القول ميكنوعموما 

لقانون قد ينص أحيانا يف حاالت معينة على اعتبار عدم ممارسة النشاط املرخص به ملدة معينة مبثابة هناية قانونية، فا
   ميكن لصاحب الرتخيص املنجمي التخلي كليا ما جاء يف قانون املناجم بأنه ، ومثال ذلكسبب لسقوط الرتخيص

اء ويف أي وقت بشرط الوفاء جبميع أو جزئيا عن حقوقه املنجمية يف كل رخص االستغالل املنجمي دون استثن
فالتخلي نوعان قد يكون جزئيا  ، 2014فيفري  24املؤرخ يف  05-14االلتزامات اليت نص عليها قانون املناجم 

السلطة املختصة بقرار  يعلم كما قد يكون كليا وما يهمنا أكثر هو التخلي الكلي، والذي يوجب على املعين أن
قبل التخلي عليه، غري أن هذا التخلي ال يعفي صاحبه من التزاماته يف مرحلة ما بعد  يوما 90التخلي كتابيا ملدة 

، مما يوضح لنا بأن اإلدارة قد تضع شروطا أحيانا يف ترك النشاط املرخص به بأن تقوم بإعالم اإلدارة هبذا 2املنجم
بل جيب عليه أن يقوم  التزاماتهيع أو اإلمهال ال يعين أن يعفى صاحب الرتخيص من مج كالتخلي، كما أن هذا الرت 

بذلك، كما أن اإلدارة يف هذه احلالة ميكن هلا أن متنح ترخيصا  التزمبالوفاء هبا ألنه وقبل حصوله على الرتخيص 
جديدا لشخص آخر، وصاحب الرتخيص األول يف اجملال املنجمي ال حيتفظ بأي حق فيما يتعلق باآلبار واألروقة 

 .3اليت مت إجنازها داخل حدود الرتخيص املنجمي وكل اهلياكل املنجمية
ضرار اليت تلحق بالغري قد ميتد إليه حىت يف حالة ختليه عن نعرج إىل أن آثار الرتخيص يف األ ويف هذا الصدد

من  86ص املادة النشاط املمارس، وقبل شروع اإلدارة يف إعطاء الرتخيص لشخص آخر وهذا ما يستشف من ن
الف الذكر، فيبقى صاحب الرتخيص الذي ترك أو ختلى عن نشاطه مسؤوال عن األضرار اليت قانون املناجم الس

                                                           
،  الذي حيدد شروط ممارسة الطب البيطري وجراحة احليوانات يف القطاع 2015فيفري  11يف: املؤرخ 70-15املرسوم التنفيذي رقم  من 04املادة  1

 ، املرجع السابق.اخلاص
عتبار محاية صحة نقصد مبرحلة ما بعد املنجم إعادة املواقع املنجمية اليت استغلت إىل حالتها األصلية بعد انتهاء الرتخيص املنجمي، مع األخذ بعني اال 2

 اورين والسالمة العمومية، وتوزان املكونات اإليكولوجية ومبادئ التنمية املستدامة.السكان اجمل
 ، املتعلق باملناجم، املرجع السابق.2014فرباير  24املؤرخ يف  05-14من القانون  85وملزيد من التفصيل حول هذا املوضوع راجع املادة 3
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تسببها األشغال السابقة، إذا مل متنح السلطة املختصة قرارا جديدا لشخص آخر، لكن هذه املسؤولية تكون ملدة 
 قانونية حمددة.

اهلدف منه أن ظروف ممارسة معينة  مهاله ملدةالرتخيص منتهيا لعدم استخدامه وإ إن احلكمة من اعتبار
النشاط قد تتغري خالل تلك الفرتة فيكون من املصلحة اعتباره منتهيا حىت تتمكن اإلدارة من تضمينه الشروط 

دم عكما أن   ، 1فقد يتغري القانون املنظم للرخصة بأن يضع شروطا جديدة اط املتفقة والظروف املستجدة،واألمن
اليت حددها القانون قد تدل على عدم جدية املرخص له يف ممارسة النشاط، وإن كانت  ممارسة النشاط خالل املدة

نشطة اخلاضعة للرتخيص املسبق ال تنص على اعتبار الرتخيص منتهيا بعدم استخدامه أحيانا القوانني املنظمة هلذه األ
 ففي هذه الحالة ما مصير الرخصة؟ملدة معينة 

ضمنيا منه على اعتبار أن الرتخيص منتهيا يف حالة عدم استخدامه ملدة إذا مل يتم النص صراحة أو يفهم 
معينة فإنه يبقى قائما مهما طالت مدة عدم االستخدام، مادامت نية املرخص له واضحة يف رغبته يف استغالل 

 النشاط املرخص به، فاإللغاء يف هذه احلالة خيضع لرقابة القضاء اإلداري. 

 خ المفترضرابعا: تحقق الشرط الفاس
إن الشرط بصورة عامة هو أمر مستقبلي وغري حمقق الوقوع ويرتتب على وقوعه وجوب االلتزام، وهو إما أن 

ما الشرط الفاسخ فهو الذي أيكون شرطا واقفا أو شرطا فاسخا، فالشرط الواقف هو الذي يتحقق االلتزام بوقوعه، 
ويزول رط فاسخ يكون نافذا من تاريخ صدوره ومرتبا جلميع آثاره يزول االلتزام بتحققه، لذا فإن القرار املعلق على ش

، أي من تاريخ صدوره، أما بالنسبة للقرار اإلداري املتضمن الرتخيص فإن حتقق 2بتحقق الشرط الفاسخ بأثر رجعي
صدور الشرط الفاسخ هو انقضاء القرار وزواله، على أن يكون ذلك من تاريخ حتقق الشرط الفاسخ وليس من تاريخ 

 العادية األخرى. اإلداريةالقرار، خلاصية قرار الرتخيص وطبيعته، وهذا على خالف القرارات 
يصاحبه فرض شروط على املرخص له، وهذه الشروط قد ترتبط  اإلداريةإن منح الرتخيص من قبل اجلهة 

خيص، ومنه فإن اقرتان الرتخيص بالنظام الفين أو اإلداري أو املايل وعدم احرتام هذه الشروط يؤدي إىل انقضاء الرت 
اإلداري بشرط فاسخ يؤدي إىل انتهاء هذا الرتخيص مبجرد حتقق الشرط الفاسخ، فاإلدارة تستعمل هذا النوع من 

                                                           
وأمهل املستفيد تنفيذه خالل تلك املدة، فإنه يكون من حق اإلدارة االعرتاض على عدم تنفيذ القرار  فإذا صدر قرار مثال بفتح حمل عام يف منطقة معينة، 1

ل هذه املدة الذي لعدة أعوام، ال ألن القرار قد سقط بعدم االستعمال، ولكن خوفا من أن تكون الشروط اليت على أساسها صدر القرار األول قد تغري خال
اليت أصدرت القرار األول للتأكد من مطابقة القرار لقواعد  اإلداريةاملستفيد إذا أراد تنفيذ قراره متأخرا أن يرجع إىل اجلهة  الطويلة، وعليه فيتعني على

 املشروعية القائمة عند تنفيذه. أنظر:
 .490-489) دراسة مقارنة(، املرجع السابق، ص  اإلداريةسليمان الطماوي، النظرية العامة للقرارات 

 .57، ص 2008، دار أبو اجملد احلديثة، مصر، 2، ط(دراسة مقارنة  )ويش عبد احلميد، هناية القرار اإلداري عن غري طريق القضاء حسين در 2
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، من ذلك منح ترخيص الشروط احتياطيا ولضمان جدية املرخص له يف االستفادة من حمل الرتخيص واستعماله فعليا
، فإذا جتاوز عدد السكان العدد احملدد فقرار الرتخيص قة حدد القرار سكاهنا بعدد معنيحملل أو منشأة مصنفة يف منط

 .1ينتهي ألنه معلق على شرط فاسخ

 خامسا: تحقق الغرض من الترخيص
الفردية تنتهي مبجرد تنفيذها، ألن هذا التنفيذ يستنفذ موضوعها، وهذا األمر ينطبق   اإلداريةمعظم القرارات 

ه إىل عمل مادي ينهي به ذيص اإلداري فينتهي الرتخيص مبجرد تنفيذه، فيتحول القرار مبجرد تنفيكذلك على الرتخ
الرتخيص ومثال ذلك رخصة  االرتخيص، وهناك من الرتاخيص تأخذ مدة يف تنفيذها، ومبجرد التنفيذ ينتهي معه

ء منشأة صناعية فبمجرد تنفيذ عملية استغالل مقلع احلجارة فبمجرد انتهاء احلجارة تنتهي معه الرتخيص، ورخصة بنا
البناء ينتهي معها الرتخيص، ونفاذ املعادن يف الرخص املعدنية ينتهي معها الرتخيص، وعليه فإن حتقيق الغرض من 

 الرتخيص يؤدي إىل هنايته وهذا أمر طبيعي.

 : زوال موضوع الترخيصسادسا
هو األساس يف منح الرتخيص أو رفضه، غري كما قلنا سابقا فإن هناك تراخيص شخصية يكون املرخص له 

أن هناك تراخيص أخرى يكون موضوع الرتخيص هو األساس منها، فبطبيعة احلال أن يكون اهلالك املادي للموضوع 
الذي يقوم عليه القرار اإلداري سببا النتهائه، وسواء كان هذا االختفاء واقعيا أو قانونيا، فإنه يؤدي إىل هناية 

ر الرتخيص باستعمال جزء من املال العام ألحد األفراد ينتهي هذا الرتخيص بزوال هذا اجلزء من املال الرتخيص فصدو 
هذا الرتخيص ومثال  ه، ففي حالة زوال موضوعه يستحيل تنفيذ2سباببفقده لصفة العمومية لسبب من األ العام أو

تلك القطعة  باختفاءلرتخيص ينتهي عن االختفاء الواقعي يف الرتخيص لشغل جزء من شاطئ البحر فإن هذا ا
واندماجها يف البحر فتصبح جزء من املال اخلاص بالدولة، وهذا كان بأسباب خارجة عن جهة اإلدارة واملرخص له 

دة و بل هي من فعل الطبيعة، واألمر نفسه بالنسبة لرخصة استغالل منشأة ما إذا زال موضوعها بان تصبح غري موج
هتدم هلا، فينتهي الرتخيص اخلاص هبا نظرا ألن الرتخيص منح بغرض استغالهلا والغرض بفعل حريق نشب فيها أو 

الذي منح من أجله الرتخيص غري موجود، وإذا رغب صاحب الشأن يف تشغيلها من جديد عليه أن حيصل على 
 ترخيص جديد بالبناء بعد ذلك حيصل على ترخيص آخر باالستغالل.

                                                           
 .57املرجع السابق، ص  (،دراسة مقارنة  )هناية القرار اإلداري عن غري طريق القضاء  حسين درويش عبد احلميد،   1
2
 318رتخيص اإلداري ) دراسة مقارنة(، املرجع السابق، ص حممد مجال جربيل عثمان، ال  
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وضوع الرتخيص إىل انتهاء مفعول الرخصة كتغيري موضوع املنشأة من تعبئة كذلك يؤدي التغيري املادي للم
ية، فالرخصة األوىل منحت من أجل تعبئة املياه املعدنية ومبا أن موضوع الرخصة زال للمياه املعدنية إىل تعبئة املياه العاد

 .1)تغري( فإن هذه الرخصة تنتهي بانتهائه
بالطريق القانوين فهناك مظهران أحدمها ميثل حالة عامة واآلخر ميثل أما بالنسبة الختفاء موضوع الرتخيص 

، ونقصد بذلك حالة خاصة، واحلالة العامة هي اليت تشمل تغيري النظام القانوين املطبق على النشاط اخلاضع للرتخيص
ذا النشاط صدور قانون جديد يلغي خضوع هذا النشاط للحصول على ترخيص سابق على ممارسته، فيبيح ممارسة ه

 .2أو خيضعه جملرد إخطار سابق، فهذا القانون اجلديد يلغي الرتخيص كلية، ما يؤدي إىل زواله
أما احلالة اخلاصة يف املتعلقة برتاخيص شغل جزء من املال العام، وذلك يف حالة حتول هذا اجلزء املرخص 

اب فاملوضوع الذي صدرت خبصوصه بشغله من املال العام إىل جزء من املال اخلاص حتت أي سبب من األسب
 كان للرخصة هنا. مالرخصة اختفى وبالتايل ال

 سابعا: انتهاء المدة القانونية للترخيص
إن انتهاء مدة الرتخيص القانونية تعترب صورة من صور هناية الرتخيص اإلداري من دون تدخل اإلدارة، حبيث 

مبعىن هلا مدة قانونية حمددة تنتهي بانقضائها، فال ميكن  3بالتأقيتتتميز  اإلداريةرنا سابقا فإن الرتاخيص أنه وكما أش
ممارسة النشاط املرخص له بعد انتهاء املدة القانونية إال بعد جتديد الرخصة أو احلصول على رخصة جديدة، لكن هذا 

ه الصفة ومثال ذلك له صفة التأقيت وحمددة املدة بل توجد تراخيص ال تتميز هبذ اإلداريةال يعين أن مجيع الرخص 
 أو تسجيل يف جدول املنظمة املهنية ملمارسة مهنة منظمة. اعتمادالرتخيص الصادر يف شكل 

 إن انتهاء الرتخيص اإلداري بانتهاء مدته القانونية البد أن تتوفر فيه شروط وهي:
 ؛أن يكون هذا الرتخيص مؤقت أي حمدد املدة -
 ؛سباب اليت تؤدي إىل توقيف ممارسة النشاطوقيف املؤقت وال غريه من األ التانتهاء املدة القانونية فعال، ال -
 ؛عدم ممارسة املرخص له حلقه يف التجديد -
 رفض جتديد الرخصة ألسباب معينة. -

ومثال الرتاخيص وط السابقة يف الرتخيص اإلداري فإنه ينتهي بانتهاء صالحيته القانونية، ر فإذا توفرت الش
ة الصحفي احملرتف اليت حددت مدة صالحية هذه البطاقة بسنتني قابلة للتجديد، وصالحية سريان احملددة املدة بطاق

                                                           
 .319، املرجع السابق، ص (دراسة مقارنة )اإلداري حممد مجال عثمان جربيل، الرتخيص 1

2
 .320املرجع نفسه، ص   

 أنظر خصائص الرتخيص اإلداري يف املبحث األول من هذا الفصل. 3



 اإلطار العام للرخص اإلدارية                                              الفصل األول:            الباب األول. 
 

86 
 

، فعند مرور سنتني على صدور البطاقة وعدم طلب التجديد فإن الرخصة تسقط 1املدة يبدأ من تاريخ تسليم البطاقة
جتديد الرخصة أو احلصول على رخصة ها ممارسة نشاطه إال بعد ، فال ميكن لصاحبتلقائيا ألهنا حمددة الصالحية

 جديدة.
ن رخصة التنقيب على احملروقات متنح ملدة سنتني قابلة للتجديد مرة واحدة ملدة أقصاها سنتني، وهذا أكما 

 .2املتعلق باحملروقات 05/07للقانون  واملتمم املعدل 13/01القانون من  20وفقا ملا جاء يف املادة 
النسبة لبطاقة صحفي أو رخصة التنقيب على احملروقات، يدل على هناية إن انقضاء مدة سنتني سواء ب

وعدم ممارسة النشاط الذي رفع احلظر عنه بعدما مت تقدمي هذه الرخصة، وهذا يف حالة عدم جتديد  اإلداريةالرخصة 
املدة، لدى يعترب  الرخصة، ويف حالة جتديد الرخصة وانتهاء املدة القانونية للرتخيص فإن الرخصة تنتهي مع انتهاء

 انتهاء املدة القانونية للرتخيص طريق طبيعي النتهاء الرتخيص اإلداري.

 بفعل القضاءانتهاء الترخيص : ثامنا
قد ينتهي الرتخيص اإلداري كذلك بالطريق القضائي سواء كان بصدور حكم قضائي بإلغاء قرار الرتخيص 

الرتخيص اليت يرتكبها صاحب الرتخيص، ولقد أشرنا إىل ذلك  أو لعقوبة جنائية على خمالفة خطرية لشروط وأوضاع
 .اإلداريةسابقا أنه من حق الغري املعرتض على قرار الرتخيص أن يقدم دعوى إللغاء القرار اإلداري الصادر من اجلهة 

ذي يتقدم من له صفة وعليه فإن القضاء قد ينهي الرتخيص اإلداري من خالل إلغاء القرار اإلداري ال
مثل رخص البناء ورخص إنشاء  اجتماعيك وتكون هذه الدعاوى غالبا يف الرتاخيص اليت هلا بعد ملطالبة بذلبا

املنشآت الصناعية اليت هلا تأثري على اجلوار والبيئة عموما، فاملشرع يعرتف للجمعيات أو اجلريان من حق التقاضي 
 لقضاء.لتوفرها على الصفة واملصلحة كشرطني الزمني للمثول أمام ا

وقد ذهب الدكتور عزاوي عبد الرمحان فيما يتعلق برخص البناء إىل القول بأنه ميكن جلريان املرخص له بالبناء 
أمام القضاء يف القرار الصادر عن اإلدارة املعيب، ومن بني العيوب اليت تلحق بقرار الرتخيص بالبناء تسرع الطعن 

اضي واإلعمار أو منحها باملخالفة لقانون تنظيم املدن أو بسبب خطأ اإلدارة يف منح رخصة البناء ملخطط شغل األر 

                                                           
للصحفي  ، احملدد لتشكيلة اللجنة املكلفة بتسليم البطاقة الوطنية2014أفريل  30املؤرخ يف:  151-14من املرسوم التنفيذي رقم:  23جاءت املادة  1

(، قابلة للتجديد. ويبدأ سريان صالحيتها من 02تحدد مدة صالحية البطاقة الوطنية للصحفي المحترف بسنتين )احملرتف وتنظيمها، كما يلي: " 
 ."تاريخ تسليمها لصاحبها

 ، املتعلق باحملروقات، املرجع السابق.2013فرباير  20، املؤرخ يف: 13/01من القانون  20املادة  2
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يف تقدير معدل شغل األراضي، أو صدورها دون مراعاة حقوق االرتفاق العامة، او عدم اخذ الرأي اإللزامي جلهات 
 .اإلداريةن اجلهة إىل غريها من األسباب اليت تشكل عيب يف القرار اإلداري الصادر ع 1إدارية خمتلفة حيددها القانون

واألمر نفسه يف القرارات الصادرة بشأن الرتخيص بإنشاء وتشغيل واستغالل منشأة معينة يف مكان آهل 
واء والبيئة، وقد يرفع الغري املتضرر أيضا دعوى جتاوز السلطة اليت تسببها هذه املنشأة على اهل بالسكان نظرا لألضرار

لطعن وقد يف أهنا مل تراعي املساواة الواجبة يف ذلك، فالقضاء ينظر يف هذا ا لقرار الرتخيص اإلداريةيف منح اجلهة 
، ومثال ذلك أيضا يف جمال املناجم فالبد أن يرفق طلب الرتخيص استغالل منجم أو مقلع يقوم بإلغاء هذا القرار

اليت ألزمت صاحب الرتخيص من قانون املناجم احلايل و  126بدراسة تأثري على البيئة وهذا ما يتضح من خالل املادة 
بأن يرفق طلبه بدراسة تأثري على البيئة ودراسة املخاطر جراء نشاطه املنجمي، ومرفقة كذلك مبخطط تسيري البيئة 

وموافقة السلطات املختصة  وخمطط التأهيل وإعادة األماكن إىل حالتها الطبيعية، وختضع هذه الدراسة إىل الفحص
ن قبل مكاتب دراسات أو مكاتب خربات أو مكاتب استشارات معتمدة، وتعرض ، وهذه الدراسة تنجز م2بذلك

، فإذا تبني بعد منح الرتخيص أن هذه الدراسة مل تتم بالطرق القانونية فإن 3على الوزير املكلف بالبيئة للموافقة
 صاحبها يتعرض إللغاء الرتخيص الذي منح له حبكم قضائي.

ى يصدر فيها حكم قضائي بإغالق منشأة مصنفة مرخص هبا غلقا مؤقتا أو إضافة إىل ما سبق هناك حالة أخر  -
غلقا هنائيا، أو صدور حكم قضائي يتوقف املرخص له عن ممارسة النشاط، وهذا احلكم يكون كعقوبة يف حالة 

ون ضرورية يف خمالفته للقوانني املنظمة للنشاط الذي ميارسه، مثل عدم احرتام املرخص لقواعد النظافة واألمن اليت تك
تشغيل هذه املنشأة، وهو األمر كذلك يف الرخص املتعلق ببعض املهن كقيام صحفي مثال مبخالفة قانونية متنعه من 

 ممارسة عمله وسحب الرخصة منه عن طريق القضاء.
ومثال ذلك يف القانون ما قرره املشرع الفرنسي بشأن احلانات حيث قرر بأنه حيظر على القصر أو احملجور 
عليهم ممارسة مهنة بيع اخلمور، ويف حالة املخالفة أجاز للمحكمة أن تصدر حكما بإغالق احلانة ملدة مخس سنوات 

 .4، وعند العود يصدر احلكم بالغلق النهائياألكثرعلى 

                                                           
 .306يف التشريع اجلزائري، املرجع السابق، ص  اإلداريةالرمحان عزاوي، الرخص  عبد1
 ، املتعلق باملناجم، املرجع السابق.2014فرباير  24املؤرخ يف  05-14من القانون  126أنظر املادة 2
وة على األحكام املتعلقة حبماية البيئة يف إطار التنمية من قانون املناجم السالف الذكر لتتضمن حمتوى دراسة التأثري على البيئة عال 127جاءت املادة  3

 املستدامة ، حبيث حددت هذه املادة أماكن إجناز هذه الدراسة من قبل مكاتب دراسات أو مكاتب خربات أو مكاتب استشارات معتمدة.
ال املقلقة للراحة واملضرة بالصحة واخلطرة، واملعدل بالقانون رقم ، املتعلق باحملال الصناعية والتجارية وغريها من احمل1954لسنة  453ويف القانون املصري  4

، متت زيارته  http://albasha 14.yoo7.com/t129-topic، على املوقع التايل: 20102010افريل،  09،يوم اجلمعة 1956لسنة  359
 .2017مارس  01يوم: 
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، لكن اجلانب العملي 1أما يف اجلزائر ال جند النص صراحة على ذلك يف قانون املنشآت املصنفة اجلزائري
 القرارات الرتخيص حبكم قضائي موجود.إللغاء 

فينتهي األثر القانوين لقرار الرتخيص يف المدني أما بالنسبة للقضاء  الجزائيةهذا بالنسبة لألحكام القضائية 
حالة صدور حكم بالتعويض العيين الكلي عن الضرر احلاصل عن استعمال العني املرخص هبا، عندما ال يكفي 

 اجلزئي يف جمال احلماية القانونية لبيئة اجلوار، ويكون هذا يف النظم القانونية اليت تعرتف التعويض النقدي أو العيين
 .2للقضاء املدين هبذا االختصاص، وهو إزالة املنشأة أو احملل مصدر الضرر ماديا من الوجود القانوين

يق القضاء واألمثلة عديدة ومتنوعة يف املتعلقة بالرتخيص عن طر  اإلداريةهذا كل ما ميكن قوله بشأن انتهاء القرارات 
 هذا اجملال، ونكتفي هبذا القدر من األمثلة اليت مت ذكرها هنا.

 الفرع الثاني: األسباب المتعلقة باإلدارة مصدرة الترخيص
لقد قلنا سابقا بأن الرتخيص اإلداري ينتهي ألسباب خارجة عن اإلدارة، فقد تكون هذه األسباب متعلق 

ه وفد تكون متعلقة مبوضوع الرتخيص، لكن ما سنتناوله يف هذا الفرع هو هناية الرتخيص عن طريق بشخص املرخص ل
اإلدارة سواء كانت تلك النهاية العتبارات املصلحة العامة أو انتهائه كعقوبة إدارية ملخالفة املرخص له للشروط املتفق 

 عليها يف الرتخيص.
امة يعترب اهلدف الذي يسيطر على كافة تصرفات اإلدارة، ومنه إن حسن قيام اإلدارة حبماية املصلحة الع

تصرفها عندما متنح أو ترفض منح الرتخيص اإلداري، لدى فإن اإلدارة قد تنهي الرتخيص اإلداري بعد منحه لتضرر 
تعماال املصلحة العامة من النشاط الذي منح من أجله الرتخيص، خاصة عندما يتعلق األمر باستعمال املال العام اس

خاصا، أو باآلثار اليت يرتكها إنشاء منشأة مصنفة وتشغيلها إذا كانت هذه املنشأة مقلقة للراحة ومضرة بالصحة 

                                                                                                                                                                                           

(: " مع عدم االخالل بأحكام بالمادة السابقة 1956لسنة  359مضافتان بالقانون رقم  )الفقرتان الثانية والثالثةمنه نصت على أنه:  18ويف املادة  
 يجوز للقاضي أن يحكم بإغالق المحل المدة التي يحددها في الحكم أو اغالقه أو ازالته نهائيا.

 . 11، 2والمادتين  1ويجب الحكم باإلغالق أو االزالة في حالة مخالفة أحكام الفقرة الثالثة من المادة  
 ".وفى حالة الحكم باإلغالق أو اإلزالة تكون مصاريف الضبط واالغالق واالزالة على عاتق المخالف

بأن حدد يف من خالل هذه املادة يتضح لنا بأن املشرع املصري قد تطرق إىل حاالت إلغاء الرتخيص حبكم قضائي، كما ان القانون وضح كيفية غلق احملل 
ي الق أو االزالة دون االعتداد بأل أو ازالته جيوز للمحكمة أن تأمر بالنفاذ رغم الطعن يف احلكم باالستئناف وينفذ احلكم باإلغأحوال احلكم بإغالق احمل

صر كما ينفذ بالنسبة اىل احملل بأكمله دون اعتداد مبا قد يزول من أنواع نشاط أخرى مرخص هبا اذا كانت حالة احملل ال تسمح بق  -استشكال يف تنفيذه 
 .1956لسنة  259من نفس القانون واملعدلة  بالقانون رقم  19االغالق أو االزالة على اجلزء الذى وقعت فيه املخالفة، وكان هذا من خالل املادة 

 .2003 جويلية 20، الصادرة يف: 43ج.ر.ج.ج.ع: ، املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة، 2003 جويلية 19املؤرخ يف:  10-03قانون  1
 .308يف التشريع اجلزائري، املرجع السابق، ص  اإلداريةعبد الرمحان عزاوي، الرخص  2
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سلطتها  اإلداريةوالبيئة واحمليط، فإهناء اإلدارة للرتخيص اإلداري العتبارات املصلحة العامة نقصد به إعمال اجلهة 
قامة النظام العام ومحايته، ومكلفة بتنظيم ومراقبة ممارسة األفراد حرياهتم باعتبارها سلطة عامة وجهة ضبط مكلفة بإ

ها قامة مصانع تبني فيما بعد إضرار ونشاطاهتم، السيما ذات البعد واألثر االجتماعيني، كما هو احلال بالنسبة إل
 باجملتمع والبيئة.

ة باستعماله استعماال خاصا مبوجب أو ألهنا مكلفة بتنظيم استعمال املال العام استعماال مجاعيا وخاص
تراخيص معينة، هلذا فإن اإلدارة قد تنهي الرتخيص اإلداري ليس ألنه غري مشروع أو ألن صاحبه ارتكب خمالفة ما 
للشروط املتفق عليها، أو ألن موضوع الرتخيص ال يتماشى والنشاط املمارس، لكن هذا اإلهناء يكون بسبب األضرار 

اليت أصبح عليها حمل القرار، وبالتايل أصبح هذا عدم المالئمة ذا النشاط والذي نقصد هبا اليت أصبح يسببها ه
، لدى فإن عليها أن النشاط يضر بالنظام العام، والذي هو اهلدف األساسي الذي تراعيه اإلدارة قبل منحها الرتخيص

 رتخيص.تبادر باختاذ اإلجراءات املالئمة للتوقف هذا الضرر احلاصل جراء هذا ال
الله بالشروط املتفق خيص كعقوبة إدارية للمرخص له إلخهناء الرت إهذا من جهة وقد يكون من جهة ثانية 

املستقلة  اإلداريةاجلزاءات ذات اخلصيصة العقابية اليت توقعها السلطات : " هيهنا  اإلدارية، ونقصد بالعقوبة عليها
ه األفراد بغض النظر عن هويتهم الوظيفية كطريق أصلي لردع خرق أو الغري مستقلة وهي بصدد ممارستها لسلطتها اجتا

بعض العقوبات  اإلداريةومن خالل هذا التعريف نالحظ أنه خيرج من نطاق العقوبة  ، 1"بعض القوانني واللوائح
 كاجلزاءات التأديبية والتعاقدية، واجلزاءات اخلاصة وإجراءات الضبط اإلداري.املشاهبة هلا،  

عقاب يعهد املشرع بسلطة توقيعه إىل جهة إدارية على كل من :" بأهنا األستاذ حممد باهي أبو يونسعرفها  كما
 .2"اإلداريةخيالف التزاما قانونيا أو ال ميتثل ألحد القرارات 

          املستقلة ) جلان، جمالس، سلطات( على األفراد اإلداريةكما تعرف بأهنا: "جزاء توقعه اإلدارة أو السلطات 
أو املؤسسات دون تدخل القضاء، نتيجة الرتكاهبم خمالفة أو اعتداء على مصلحة حيميها املشرع، وذلك هبدف محاية 

لقد جاء هذا التعريف ليوضح اجلانب الردعي للعقوبات  3املصلحة العامة أو النظام االقتصادي أو النظام العام."
عامة حيميها القانون، فاهلدف من هذه العقوبات هو محاية املصلحة  واليت توقع جراء خمالفة أو اعتداء ملصلحة اإلدارية

 العامة مبا فيها النظام العام والنظام االقتصادي.

                                                           
 .67، ص 2007، دار الفكر العريب، القاهرة، مصر، 1" دراسة فقهية قضائية مقارنة "، ط اإلداريةحممد سعد فودة، النظام القانوين للعقوبات  1
 .13، ص 2000، مصر،اإلسكندريةالعامة، ب.ط،  دار اجلامعة اجلديدة ، اإلداريةضائية على شرعية اجلزاءات حممد باهي أبو يونس، الرقابة الق 2
جة الدكتوراه يف ناصر حسني حسن أبو مجة العجمي، اجلزاءات اليت توقعها اإلدارة مبناسبة النشاط اإلداري يف غري جمال العقود والتأديب، أطروحة لنيل در  3

 .27، ص 2010قاهرة، مصر، احلقوق، جامعة ال
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كاجلزاءات التأديبية والتعاقدية واجلزاءات اخلاصة   اإلداريةإن هناك العديد من العقوبات املشاهبة للعقوبات 
اخلاصة  اإلداريةت الضبط اإلداري اليت تتشابه كثريا مع العقوبات اوإجراءات الضبط اإلداري، وما يهمنا هنا إجراء

 كما يلي:  باجملال الذي حنن بصدد دراسته، فالبد أن منيز بني هذه األخرية وإجراءات الضبط اإلداري
اية مبثلها، بغية محصفة ردعية تواجه هبا الفعل املخالف بغرض زجر وردع مقرتفها على أن يأيت  اإلداريةللعقوبة  - 

يف حني أن الضبط اإلداري يتمثل يف تقييد النشاط اخلاص من خالل فرض القيود والضوابط على  ،النظام العام
 .ممارسة األفراد حلرياهتم ونشاطاهتم هبدف محاية النظام العام

كل منهما، فإذا  وتدابري الضبط اإلداري تكمن يف الغاية املبتغاة من   اإلداريةومن مث فإن فيصل التفرقة بني العقوبة 
، يف حني أنه إذا كان القصد من اإلجراء توقي اإلداريةكانت تلك الغاية ردع املخالف وزجر غريه كنا يف إطار العقوبة 

 .ارتكاب خمالفة على وشك الوقوع دخل هذا اإلجراء يف نطاق تدابري الضبط اإلداري
 اإلداريةعالقتها باملرخص له، ومن طبيعة املهمة وبالتايل فإن سلطة اإلدارة يف إهناء الرتخيص تكمن يف طبيعة 

التنظيمية والرقابية املسندة هلا، كما أن سندها القانوين يكمن يف التطبيق املرن ملبدأ الفصل بني السلطات واحلد من 
 له شروط تتمثل يف: اإلدارية، كما أن اختاذ إجراء العقوبة 1ظاهرة التجرمي والعقاب

ال ميكن أن تتخذ إال يف ظل وجود نص قانوين وهذا تطبيقا ملبدأ املشروعية، فال ميكن لإلدارة  اإلداريةأن العقوبة  -
من تلقاء نفسها دون وجود نص تستند إليه، إال أن عقوبة السحب الرتخيص اإلداري قد  اإلداريةتوقيع العقوبات 

 مبدأ عام الرتخيص تستند إىلتطبق دون النص عليها وتربير ذلك حسب جملس الدولة الفرنسي أن عقوبة سحب 
 2.طي احلق يف سحبه إذا ارتكب املرخص له خطأوهو أن منح الرتخيص يع

جيب على اإلدارة أن حترتم األحكام واملبادئ العامة للقانون السيما فيما يتعلق حبقوق الدفاع، فهو أمر مسلم به يف  -
 .اإلداريةجمال العقوبة 

ق الغري قانوين اإلدارة مسؤولة يف حالة الضرر الناجتة عن التطبي أن بة اجلنائية، كماعن العقو  اإلداريةتستقل العقوبة  -
 هلذه العقوبات، 

                                                           
يف خمتلف النظم الدستورية، وخباصة  التطبيق المرن للفصل بين السلطاتإن األساس القانوين لسلطة اإلدارة يف توقيع العقوبات القانونية جيد سنده يف  1

ا ترتب عليه احلد من االختصاص االستئثاري لكل من الدور التنظيمي املتميز الذي أصبحت تؤديه السلطة التنفيذية، مبمارستها سلطة التنظيم والتقرير، مم
يف مفهوم قانون العقوبات  الحد من ظاهرة التجريم والعقاباملشرع والسلطة القضائية حسب اختصاص كل منهما الدستوري، أما العامل الثاين فيتمثل يف 

ئية حنو التقسيم التشريعي الثنائي جنايات وجنح، و جعل املخالفات جرائم إدارية واالجتاه بالسياسة اجلنا اإلداريةالعام ويف بعض اجلرائم املتعلقة باألنظمة 
خلاصة، فهي يف العادة ألمهيتها القليلة باملقارنة مبا يصيب اهليئة االجتماعية من أضرار جرناء اجلرائم املرتكبة يف حق األشخاص واملمتلكات، أو لطبيعتها ا

 .جرائم تنظيمية تقابلها عقوبات إدارية
 .332، املرجع السابق، ص (دراسة مقارنة  )حممد مجال عثمان جربيل، الرتخيص اإلداري  2
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ويف مجيع احلاالت فإن انتهاء الرتخيص اإلداري سواء العتبارات املصلحة العامة املتمثلة يف محاية النظام العام 
خالل صاحب الرتخيص بالتزامات املقررة أثناء منح الرخصة إبكل مقوماته التقليدية واحلديثة، أو كعقوبة إدارية على 

أو سحب هذا القرار وسنتطرق  اإلداريةفإن هذا االنتهاء يكون بطريقتني: إما عن طريق إلغاء القرار املتضمن الرخصة 
 لكل حالة على حدى.

 أوال: انتهاء الترخيص اإلداري عن طريق اإللغاء
دي فإن إلغائه يعين بأن هذا القرار مل يعد له قيمة قانونية بالنسبة مبا أن الرتخيص اإلداري هو قرار فر 

هذا القرار دون أن ميس اآلثار  اختفاءللمستقبل، فقرار اإللغاء هو قرار الحق يتميز عن القرار األصلي ويؤدي إىل 
 .1القانونية اليت نتجت عنه من قبل ومن هنا ينتج الفرق بني اإللغاء والسحب

، فإن هذا احلق حمدود بضوابط واليت تتمثل يف قاعدتني اإلداريةرة احلق يف إلغاء قراراهتا وملا كان لإلدا
أساسيتني تتمثل األوىل يف عدم رجعية األعمال القانونية، والقاعدة الثانية تتمثل يف استقرار املراكز القانونية الفردية 

اد مث إلغائها، وحىت ندرس فكرة انتهاء الرتخيص واليت نقصد هبا عدم إطالق سلطة اإلدارة يف منح احلقوق لألفر 
اإلداري عن طريق اإللغاء فالبد من أن نتطرق إىل شروط ممارسة سلطة اإللغاء  واألساس القانوين لذلك وأسباب 

 اإللغاء.

 شروط ممارسة سلطة اإللغاء .1
شكلية لتتمكن بذلك  حىت تتمكن اإلدارة من إلغاء القرار اإلداري البد من توفر شروط موضوعية وأخرى

 من إلغاء القرار اإلداري.

 الشروط الموضوعية أ.
عليها حق ميكن لإلدارة أن تقوم بإلغاء أو تعديل الالئحة، باعتبارها عمل من  أعمال اإلدارة، فهي ال يرتتب 

ئحة مكتسب لشخص معني كما ال تكسبه أي حق شخصي، ومنه ميكن لإلدارة أن تقوم بتعديل أو إلغاء هذه الال
لكن األمر إذا كانت ال ترتب حقوقا  فالقرارات التنظيمية إذا كانت ترتب حقوقا فال جيوز إلغائها إال لعدم املشروعية، 

خيتلف بالنسبة إللغاء القرارات الفردية من منطلق احرتام مبدأ احلقوق املكتسبة الذي يرتكز على بقاء املركز الناشئ 
شئ عن هذا القرار يبقى دون إمكان املساس به، إىل األبد وإمنا قد ميكن إلغائه ولكن ليس معىن ذلك أن املركز النا

 .2مبوجب قرار من نوع جديد يسمى بالقرار املضاد وفقا للشروط واإلجراءات املقررة قانونا

                                                           
 .335، ص ، املرجع السابق(دراسة مقارنة  )حممد مجال عثمان جربيل، الرتخيص اإلداري   1
ه حقوق ومزايا، أو مل يتولد عنه، وللمزيد أنظر يف ذلك: القرار املضاد هو إجراء يتم مبقتضاه إلغاء او تعديل قرار إداري فردي صدر سليما، سواء تولد عن 2

 .559، املرجع السابق، ص (دراسة مقارنة  )حسين درويش عبد احلميد، هناية القرار اإلداري عن غري طريق القضاء 
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اخيص إلغاء الرت  اإلداريةفإلغاء القرار اإلداري الذي ال يرتب حقوقا يكون جائزا، كما أن القانون جييز للسلطة 
، فمنع إلغاء القوانني اليت ترتب حقوقا مكتسبة هو من باب احلفاظ على استمرار العالقات القانونية يف 1اإلدارية

، ومن بال تولد بني القرارات اليت ال تولد حقوقا اجملال اإلداري، لكن هذا القول ال ينبغي أن يأخذ على إطالقه
 املرتبطة باملال العام فغالبا ما تكون حمددة املدة. اإلداريةالرتاخيص  القرارات الوقتية وهي اليت تنتمي إليها أغلب

كما ينبغي أن يتم إلغاء الرتخيص اإلداري من السلطة ماحنة الرتخيص، وهذا وفقا للنظرية العامة للقرارات 
حية إلغاء هذا ، وبالتايل فكل سلطة منحت الرتخيص اإلداري هلا صال، إذا مل ينص القانون على خالف ذلكاإلدارية

، كما ميكن أن يعطي القانون صالحية إلغاء القرار اإلداري لسلطة أعلى من السلطة ماحنة القرار، وعلى العموم 2القرار
 ميكن القول أن سلطة إلغاء الرتخيص اإلداري تكون من قبل السلطة اليت منحت الرتخيص.

در قرار ينص صراحة على إيقاف بأن يص أما بالنسبة لصدور قرار اإللغاء فيمكن أن يكون صريح وذلك
 العمل بالرتخيص اإللغاء، كما ميكن أن يكون ضمنيا عندما يصدر قرار جديد حيل حمل القرار السابق.

 الشروط الشكلية ب.
نه ال توجد قواعد قانونية حمددة من حيث شكل قرار إال الشكلية ينبغي أن نشري هنا إىل أ بالنسبة للشروط

ون املنظم إلجراءات منح بعض الشروط الشكلية اخلاصة ببعض الرتاخيص واليت ينص عليها القان ىأن تراعأنه جيب 
صدار قرار الرتخيص، أو توجيه إنذار للمستفيد من إبينها ضرورة استشارة جهة معينة قبل  يص، ومنهذه الرتاخ

الرتخيص، ويف حالة ختلف هذه الرتخيص خالل أجل معني، ويف حالة عدم امتثال هذا الشخص لإلنذار يتم إلغاء 
الشروط ميكن لصاحب الرتخيص أن يطعن يف القرار الصادر باإللغاء بسبب خمالفة إجراء شكلي متمثل يف عدم 

 استشارة جهة ما، أو عدم توجيه إنذار له.

 أساس حق اإللغاء .2
ها حقوق مكتسبة لياليت ال تتميز بصفة التوقيت وميكن أن يرتتب ع اإلداريةقد توجد بعض الرتاخيص 

 .3فهنا نبحث عن أساس احلق يف اإللغاء يف هذه احلالةشكال حول احلق يف إلغاء تلك الرتاخيص، فعندئذ يثور اإل
كما أشرنا سابقا فإن الرتخيص اإلداري له طبيعة شرطية أي يقوم على جمموعة من الشروط سواء كانت 

فإن أي إخالل هبذه الشروط يؤهل اهليئة املاحنة إىل إلغاء هذا عامة أو خاصة متعلقة بنوع معني من الرتاخيص، وعليه 

                                                           
 .483 ص ، ، املرجع السابق(دراسة مقارنة  )حسين درويش عبد احلميد، هناية القرار اإلداري عن غري طريق القضاء  1
 .336، املرجع السابق، ص (دراسة مقارنة )حممد مجال عثمان جربيل، الرتخيص اإلداري  2

3
 .337ص ،  املرجع نفسه  
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الرتخيص، ونقصد هنا الشروط الصرحية اليت يكون من السهل التعرف على إخالل صاحب الرخصة هبا، وهذه 
الشروط هي اليت تكون خاصة بكل ترخيص على حدى، كما ميكن أن يكون اإللغاء بسبب اإلخالل بالشروط 

امة ف محاية املصلحة العامة أو احملافظة على عدم اإلخالل بالنظام العام، وميكن أن نعترب الشروط العالعامة وهذا هبد
 خالل هبا إىل إلغاء الرتخيص أما الشروط اخلاصة فهي شروط صرحية.عبارة عن شروط ضمنية يؤدي اإل

بناء قد يكون منية إن إخالل صاحب الرتخيص بشروط املتفق عليها سواء كانت هذه الشروط صرحية أو ض
بناء كما قد يكون ه، وذلك بعدم تنفيذه للوائح والقوانني املنظمة للنشاط املرخص به،  موقف سليب من املرخص لعلى 

جتعل االستمرار بالعمل هبذا الرتخيص يضر باملصلحة العامة، ففي على حدوث ظروف قانونية أو واقعية جديدة 
قوبة إدارية ملخالفة املرخص له للقوانني والشروط املتفق عليها، أما املوقف الثاين املوقف األول يكون اإللغاء  مبثابة ع

يكون اإللغاء لعدم قانونية الرتخيص وإضراره باملصلحة العامة، على أن يكفل القانون يف إلغاء كعقوبة إدارية للمرخص 
 له حق الدفاع عن نفسه.

 أسباب اإللغاء .3
   العتبارات املصلحة العامة اإللغاء دة أسباب حددها القانون، فقد يكونيكون إلغاء الرتخيص اإلداري لع

 سنحاول تبيانه يف هذا العنصر.أو ألسباب قانونية وعملية وهو ما 

 اإللغاء العتبارات المصلحة العامة أ.
ف يف التصر  حسن اإلدارةإن إلغاء اإلدارة للرتخيص اإلداري ألسباب تتعلق بالنظام العام هو من قبيل 

فتحقيق حسن إدارة املرفق وعدم إضراره بالغري هو أساس ما تتوخاه اإلدارة أثناء منحها للرتخيص، لكن وبعد منح 
الرتخيص قد تتغري الظروف احمليطة بالنشاط املرخص به، ما جيعله يؤثر سلبا على اجلوار والبيئة واحمليط، ما يدفع اإلدارة 

       غاء اإلدارة للرتخيص عديدة فقد تكون الصحة العامة أو السكينة العامةإىل إلغائه، والدواعي اليت تؤدي إىل إل
يقتضي بالدرجة  اإلداريةأو االقتصاد العام، أو املال العام وغريها من األسباب، فالقاعدة العامة هي استقرار األوامر 

احل العامة، فيجب األخذ باملصلحة األوىل احملافظة على املصلحة اخلاصة، وعند التعارض بني املصلحة اخلاصة واملص
ففي هذه احلالة ال يتم إلغاء الرتخيص اإلداري لعدم مشروعيته وال خلطأ ارتكابه صاحب ، العامة ألهنا هي األساس

ويف هذا الصدد جيب أن ال يفوتنا أن نشري هنا إىل أن فكرة الصاحل ضرار باملصلحة العامة، من أجل اإل الرتخيص، بل
السليمة  اإلداريةوجيب أن ال يرتك تقديرها بصفة عامة لإلدارة، وإال ألهدرنا استقرار األوامر  1اضةفضفالعام فكرة 

ن أبل البد المجرد، ومن مث فإن اإلدارة ال تستطيع أن تلغي قرار إداريا سليما قبل هنايته الطبيعية بقصد الصاحل العام 
                                                           

1
 .498سليمان الطماوي، النظرية العامة للقرارات اإلدارية ) دراسة مقارنة(، املرجع السابق، ص   
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تعلق بتشغيل منشأة صناعية جائز لكن جيب أن لرتخيص املفاإللغاء ا، 1مخصصايكون الصاحل العام يف هذه احلالة 
يكون املقصود بذلك هو محاية السكينة العامة إذا ثبت أن هذه املنشأة فعال تضر هبا، وإلغاء الرتخيص باسترياد دواء 

د معني جيب أن يكون القصد منه هو احلفاظ على الصحة العامة إذا كان هذا الدواء يشكل خطرا على صحة األفرا
تتبع نظاما خاصا إلصدار القرار املضاد الذي لعام دون ختصيص، فالغرض املخصص يفال ميكن اإللغاء جملرد الصاحل ا

تنتهي به آثار القرار األول، وحيتوي على ضمانات ال وجود هلا فيما لو جعلنا مطلق املصلحة العامة سببا كافيا إللغاء 
 الرتخيص.

 اإللغاء ألسباب قانونية ب.
خمالفا للقانون  اإلداريةون اإللغاء ألسباب قانونية، وذلك يف حالة صدور الرتخيص من قبل اجلهة قد يك

خالفته للقانون، كما قد يصدر الرتخيص من جهة إدارية غري خمتصة ملفيكون الرتخيص يف هذه احلالة معيبا بعيب 
ملنصوص عليها قانونا لصدور هذا الرتخيص، ففي الشروط واإلجراءات الالزمة ا اإلداريةبإصداره أو أن ال حترتم اجلهة 

 .2هذه احلالة تكون اإلدارة ملزمة بإلغاء الرتخيص ملخالفته للقانون
أخرى يعترب حدوثها سببا قانونيا  ةهذا عن الرتخيص الذي يكون خمالفا للقانون منذ صدوره، كما توجد حال

الرتخيص، والذي نعين به أن يصدر قانون جديد خيالف لغاء الرتخيص وهي حالة تغيري التشريع عقب إصدار قرار إل
حملالفته للقانون اجلديد، لكن يف هذه  القانون األول، ففي هذه احلالة يصبح القرار املانح للرتخيص األول غري قانوين

فهل صدور القانون الجديد احلالة يطرح تساءل حول مدى صالحية الرتاخيص الصادرة يف ظل القانون القدمي، 
 فيجعل بذلك مجيع الرتاخيص الصادرة حينها غري قانونية ملخالفتها للقانون اجلديد.ون بأثر رجعي؟ يك

ولإلجابة على هذا التساؤل نقول بأن القرار اإلداري خيضع للتشريع الساري وقت صدوره، وعليه فإن صدور 
، وعلى هذا األساس القانون اجلديد 3ياقانون جديد ال يؤثر يف القرارات السابقة مامل يتضمن هذا القانون أثرا رجع

الصادر تسري أحكامه بالنسبة للمستقبل فقط، فالقرار الصادرة مبنح الرتخيص لشخص معني تتوفر فيه مؤهالت 
حمددة، وبعد مدة يصدر تشريع جديد يغري من املؤهالت السابقة اليت جيب أن تتوفر يف حامل الرتخيص مبؤهالت 

 خيص السابقة كلها باطلة، بل يقتصر ذلك على منح القرارات اجلديدة اليت يتم منحها.جديدة، ال تعين بأن الرتا

                                                           
 .498، ص  راسة مقارنة(، املرجع السابقسليمان الطماوي، النظرية العامة للقرارات اإلدارية ) د 1
 .340، املرجع السابق، ص (دراسة مقارنة )حممد مجال عثمان جربيل، الرتخيص اإلداري  2
 .492) دراسة مقارنة(، املرجع السابق، ص  اإلداريةسليمان الطماوي، النظرية العامة للقرارات  3



 اإلطار العام للرخص اإلدارية                                              الفصل األول:            الباب األول. 
 

95 
 

ويف هذه احلالة يكون منح أي ترخيص بالشروط املعمول هبا يف القانون القدمي بعد صدور القانون اجلديد 
حول ما جاء يف قانون  نعطي مثال أكثر، وحىت يتضح الفهم معرض لإللغاء من قبل اإلدارة ملخالفته للتشريع اجلديد

، حبيث أنه وتنظيما للرخص اليت صدرت يف ظل القانون القدمي 10-01الذي ألغى القانون رقم  05-14املناجم 
تبقى السندات والرخص المنجمية سارية كما يلي: "   05-14من القانون اجلديد  185جاءت  01-10

، ...ال يمكن تجديد ولها ساريا لغاية انقضاء آجالهاصالحة ويبقى مفعالمفعول، عند بداية سريان هذا القانون، 
 .1أو تمديد هذه السندات والرخص المنجمية"

من خالل هذه املادة يثبت ما متت مناقشته أعاله، فالقانون اجلديد جاء لينص على أن الرخص اليت مت 
بقى بالشروط اليت مت هبا منح هذه تسليمها يف ظل القانون القدمي تبقى سارية املفعول إىل غاية انقضاء آجاهلا أي ت

الرخص وال يطبق عليها القانون اجلديد، غري أنه ال ميكن جتديد أو متديد هذه الرخص وهو أمر طبيعي ألنه صدر 
القانون اجلديد الذي سوف يطبق على عملية التجديد والتمديد، كما أن هذا القانون وضع إمكانية منح ترخيص 

لرخصة اليت صدرت يف ظل القانون القدمي ويكون هذا املنح بناء على طلب صاحب منجمي للمدة املتبقية من ا
الرتخيص خالل السنة اليت تلي نشر هذا القانون، ومنح رخصة جديدة للمدة املتبقية للرتخيص القدمي يلزم صاحب 

من  186يف املادة  الرخصة بالتخلي عن الرخصة القدمية، ويؤدي إىل إلغائها من قبل اإلدارة وهذا طبقا ملا جاء
 . 2املتعلق باملناجم 05-14القانون 

املفروضة عليه مبقتضى  االلتزاماتميكن أن يكون اإللغاء أيضا بسبب عدم احرتام املستفيد من الرتخيص من  كما  -
      معينة فإن شرعية هذا القرار تكون معلقة صراحة  التزاماتو أهذا الرتخيص، فإذا تضمن قرار الرتخيص شروطا 

، ويف حالة املخالفة فإنه حيق لإلدارة إلغاء هذا االلتزاماتو ضمنا على احرتامه لتلك الشروط و تنفيذه لتلك أ
 صاحبه للشروط املتفق عليها، احرتامالرتخيص بسبب عدم 

ل وميكن أن يكون اإللغاء أيضا برضا املرخص له، أي بطلب منه يف عدم مواصلة القيام بأعماله لسبب ما، ومثا -
، واملتضمن املوافقة بناء على طلب 2015يناير  21املؤرخ يف 12-15ذلك ما جاء يف املرسوم التنفيذي رقم 

املتعامل، على سحب رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصالت الشخصية النقالة العاملية عرب السواتل من نوع  
GMPCS منوحة لشركة " الثريا لالتصاالت الالسلكية للجمهور، امل واستغالهلا وتوفري خدمات املواصالت

                                                           
 ، املتعلق باملناجم، املرجع السابق.2014 فرباير 24املؤرخ يف  05-14من القانون  185املادة  1
 نفس القانون.من  186أنظر املادة  2
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، فهذا السحب كان بطلب من املتعامل املتمثل يف شركة "الثريا 1شركة ذات أسهم" -اجلزائر –الفضائية 
هذا ما ميكن قوله بالنسبة ألسباب لالتصاالت"، وبعد اقرتاح من سلطة ضبط املواصالت السلكية والالسلكية، 

 رتام القوانني الساري العمل هبا.ف منها من إلغاء الرتاخيص هو احاإللغاء القانونية، واليت يكون اهلد

 ثانيا: انتهاء الترخيص اإلداري عن طريق السحب
لغاء القرار اإلداري بأثر رجعي، أما اإللغاء إخيتلف سحب القرار اإلداري عن اإللغاء، فالسحب نقصد به 

اري املتضمن الرتخيص نكون أما تنازع مصلحتني فيكون آثاره بالنسبة للمستقبل فقط، فعند سحب القرار اإلد
حة اخلاصة املصلحة العامة وما تقتضيه من القضاء على املراكز القانونية اليت تكونت يف ظل القرار املسحوب، واملصل

للشخص املعين بالقرار املسحوب، واليت تتحدد وفقا ملا أكسبه هذا القرار من حقوق، وبالتايل وحسب الفقه الفرنسي 
ب التفريق بني السحب اإللزامي والسحب الغري جائز والسحب املمكن، فالسحب اإللزامي يتعلق بقرار إداري غري جي

حقوق، والسحب الغري جائز فهو الذي يتعلق بقرار إداري مشروع ويرتتب عليه  اكتسابمشروع مل يرتتب عليه 
 .2واليت ال ترتب حقوقا حقوق، أما السحب املمكن واملتعلق بلوائح الضبط اإلداري اكتساب

ن سحب الرتخيص اإلداري هو اعتباره كأنه مل يكن وبني الرأي املخالف ظل االختالف بني من يرى بأويف 
الذي يرى بأن سحب اإلدارة للرتخيص يؤكد على إرادة اإلدارة يف أن تزيل عن الفرد أو املؤسسة املركز القانوين الذي 

على املستقبل أي أنه ال يسري على املاضي، وبالتايل فإن التصرفات القانونية  سري إالالقانون ال ي منحته إياه فإن أثره
، فإننا نرجح الرأي اليت قام هبا املرخص قبل صدور قرار السحب تعترب صحيحة وال يسري أثارها إال على املستقبل

 وندعمه باحلجة التالية: اإلداريةاألخري بالنسبة لسحب الرتاخيص 
ال ميكن أن يكون وذلك ألن منح اإلدارة  اضيسحب الرتخيص اإلداري يسري آثاره على امل إن القول بأن

للرتخيص ورفع احلظر عن النشاط املرخص به يعين انه ال وجود خلطر يهدد النظام العام عند منح الرتخيص، فكيف 
ة ال ميكن أن يرتب آثاره إال ميكن أن نعود ومنحو آثار ممارسة هذا احلق القانوين، ومثال ذلك سحب رخصة السياق

بالنسبة للمستقبل وهو أمر طبيعي ال ميكن أن منحو اآلثار املرتتبة عن منح هذه الرخصة يف املاضي، وهو األمر كذلك 
بالنسبة ملنح رخصة البناء، فالبناء مدام قد مت ال ميكن أن نزيل املباين بعد صدور قرار سحب الرتخيص، وعليه فإن 

                                                           
، واملتضمن املوافقة بناء على طلب املتعامل، على سحب رخصة إقامة شبكة عمومية 2015يناير  21املؤرخ يف  12-15املرسوم التنفيذي رقم  1

واستغالهلا وتوفري خدمات املواصالت الالسلكية للجمهور، املمنوحة لشركة " الثريا  GMPCSللمواصالت الشخصية النقالة العاملية عرب السواتل من نوع  
 .2015فيفري  08، الصادرة يف: 05ج.ر.ج.ج.ع: شركة ذات أسهم"،  -اجلزائر –لالتصاالت الفضائية 

 .346، املرجع السابق، ص (دراسة مقارنة )حممد مجال عثمان جربيل، الرتخيص اإلداري  2
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حقا مكتسبا وإمنا ألن تلك اآلثار قد أنشأ ر اليت حتققت يف املاضي ليس نتيجة ألن الرتخيص قد عدم إلغاء اآلثا
 حتققت يف ظل حرية املمارسة.

 شروط ممارسة السحب .1
دد الشروط املتعلقة مبمارسة سلطة السحب وحىت ندرس النظام القانوين ملمارسة السحب البد أن حىت حن

روعة والقرارات الغري مشروعة، وكذلك القرارات املنشئة للحقوق والغري منشئة للحقوق منيز بني قرارات الرتخيص املش
يف  اإلداريةهي مراعاة اختصاص السلطة  اإلداريةوعليه من بني الشروط اليت جيب مراعاهتا يف سحب الرتاخيص 

ة املاحنة للرتخيص ويتم ن تكون هذه السلطة خمتصة قانونا بالسحب وغالبا ما تكون السلطأسحب الرتخيص، فالبد 
، ويرتتب على إصدار قرار سحب ترخيص إداري من قبل سلطة إدارية غري 1شكالبقاعدة توازي األتطبيق ما يعرف 

 خمتصة عدم مشروعية هذا القرار.
أن يتم مراعاهتا يف قرار السحب واليت تعترب من الشروط الشكلية هي أن ومن بني الشروط أيضا اليت جيب 

ذ اإلدارة قرارا ال يستقيم إال قرار السحب ضمنيا عندما تتخ السحب صرحيا وأن يكون مكتوبا، وقد يكونيكون قرار 
 على أساس سحب القرار الغري مشروع، لكن هذا يكون يف حاالت نادرة فغالبا ما يكون قرار السحب صرحيا.

 سحب القرارات السليمة .2
    ات املعيبة والقرارات السليمة، فإذا كان القرار خمالفا للقانونن منيز بني القرار أكما أشرنا أعاله بأنه البد 

ما بالنسبة للقرارات السليمة فقد استقر القضاء والفقه الفرنسي على أأو موصوما بعيب عدم املشروعية جيوز سحبه، 
يسا على مبدأ عدم أن القرار الفردي السليم ال جيوز سحبه إذا ترتبت عليه مصلحة للفرد أو وضع قانوين معني، تأس

 .2اإلداريةرجعية القرارات 
ال تعد من القرارات املنشئة للحقوق ومل يدرجها يف  اإلداريةغري أنه هناك رأي ذهب إىل أن الرتاخيص 

بصفة  اإلداريةتصنيف القرارات اليت يرتتب عليها حقوق، لدى فقد ذهب القضاء املصري والفرنسي إىل أن الرتاخيص 
 .اإلدارية، وذهب املشرع اجلزائري إىل ذلك أيضا حيث أنه يذهب إىل جواز سحب الرتاخيص 3عامة جيوز سحبها

                                                           
باع بدأ توازي األشكال يعين أن إلغاء أو تعديل القرار اإلداري يكون بقرار إداري آخر صادر من ذات السلطة اليت أصدرت القرار األول وبإتصد مبويق  1

 .ذات األشكال واإلجراءات اليت اتبعت عند إصداره
 .296، املرجع السابق، ص (ة دراسة مقارن )حسين درويش عبد احلميد، هناية القرار اإلداري عن غري طريق القضاء 2
ما يلي: " ...من املبادئ املسلم هبا أن الرتخيص الصادر من جهة  1955فرباير  07جاء يف حكم صادر عن القضاء اإلداري الفرنسي الصادر يف لقد  3

للسحب أو اإللغاء مبجرد صدوره يف بعض  اإلدارة خيتلف من حيث جواز سحبه عن القرار اإلداري، ذلك أن القرار اإلداري قد يكون هنائيا وغري قابل
ابل للسحب األحيان، كما قد يكون قابال للسحب يف امليعاد، أما الرتخيص فهو تصرف إداري يتم بالقرار الصادر مبنحه، وهذا التصرف مؤقت بطبيعته، ق

خيص فهو تصرف إداري يتم بالقرار الصادر مبنحه، وهذا امليعاد.....أما الرت أو اإللغاء مبجرد صدوره يف بعض األحيان كما قد يكون قابال للسحب يف 



 اإلطار العام للرخص اإلدارية                                              الفصل األول:            الباب األول. 
 

98 
 

ألسباب تتعلق باإلدارة مصدرة الرتخيص سواء كان  اإلداريةهذا ما ميكن قوله بالنسبة النتهاء الرتاخيص 
عن طريق اإللغاء أو السحب، فإن هذا االنتهاء كعقوبة إدارية أو العتبارات املصلحة العامة، وسواء كان هذا االنتهاء 

الرتخيص اإلداري بانتهائه يضع حدا ملمارسة النشاط املرخص به ويرجعه إىل الوضع الذي كان عليه قبل منح 
الرتخيص بأن يصبح هذا النشاط حمظورا، ويصبح الشخص مثله مثل األشخاص اآلخرين بعدما كان يف وضع مميز 

يسقط حق ترخيص ملمارسة ذلك النشاط، فانتهاء الرتخيص اإلداري  عن األشخاص اآلخرين الذين ال ميلكون
املرخص له يف مجيع احلقوق اليت حصل عليها بناء عليه، ويف حالة بقاء املرخص له ميارس النشاط بعد انتهاء الرتخيص 

 فإنه يتعرض للعقاب.
لغائها، يف النصوص القانونية، وإ اإلداريةويف األخري نشري إىل أنه غالبا ما ال يتم تفريق بني سحب الرخص 

، بينما يطلق مصطلح اإللغاء عندما يتم الطعن يف صحة القرار اإلداريةفهي ترد غالبا حتت عبارة سحب الرتاخيص 
يف عدة  اإلداريةأمام القضاء، فإذا رجعنا للنصوص القانونية املتضمنة الرخص  اإلداريةاإلداري املتضمن الرخصة 

، والتفرقة اليت أشرنا إليها أعاله كانت اإلداريةزائري، جندها تستعمل كلها عبارة سحب الرخص جماالت يف القانون اجل
 بغرض التوضيح وإيصال الفهم.

                                                                                                                                                                                           

املرجع السابق،  حسين درويش عبد احلميد،، أنظر: التصرف مؤقت بطبيعته، قابل للسحب أو التعديل يف أي وقت مىت اقتضت املصلحة العامة ذلك...."
 .296ص 



 

 
 

 
 : الفصل الثاني

 التنفيذية للرخص اإلدارية في ضبط النشاط االقتصادي توظيف السلطة
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 في ضبط النشاط االقتصادي اإلداريةالفصل الثاني: توظيف السلطة التنفيذية للرخص 
دية اليت تضطلع هبا هذه اهليئة، وبالتايل إن ممارسة السلطة التنفيذية للضبط االقتصادي هو من املهام التقلي

 إحصائيةيف ضبط النشاط االقتصادي ال نقصد به القيام بعملية  اإلداريةفإن التوظيف السلطة التنفيذية للرخص 
لصعوبة لألنشطة واحلريات العامة اليت يشرتط ملمارستها احلصول على ترخيص سابق من اإلدارة، فهذه املسألة من ا

نشطة ودخوهلا يف كافة اجملاالت، لدى فإن دراستنا ستخصص الختصاص السلطة لتعدد تلك األمبكان، نظرا 
االقتصادية، وكيفية تقاسم السلطة التنفيذية الختصاص الضبط بواسطة الرخص  األنشطةالتنفيذية يف ضبط بعض 

 مع السلطات االقتصادية احلديثة اليت أنشأت يف هذا اجملال. اإلدارية
اليت تصدرها السلطة التنفيذية سواء  اإلداريةنا سنلقي هبا الضوء على جمموعة من الرخص كما أن دراست

مبفردها أو مبشاركة سلطات الضبط املستقلة، ألنه بالرغم من منح االختصاص هلذه السلطات احلديثة يف الدولة إال 
دون الرجوع للسلطة  اإلداريةة الرخص أنه يف جماالت معينة ال ميكن هلذه السلطات أن متارس مهامها الضبطية بواسط

 التنفيذية اليت تشاركها يف هذه املهمة.
 اإلداريةإن اهلدف الذي نرجوه يف هذا الفصل من خالل دراستنا لبعض التطبيقات اهلامة املتعلقة بالرخص 

ء الصادرة عن الصادرة يف اجملال االقتصادي هو الوصول إىل دور هذه الرخص يف ضبط القطاعات االقتصادية، سوا
السلطة التنفيذية لوحدها أو مبشاركة سلطات الضبط، ألن يف األخري ما يهمنا هو الصاحل العام الذي حتققه الدولة 

املبحث )من خالل فرض هكذا تقييد على احلريات الفردية، لدى مت تقسيم هذا الفصل إىل مبحثني، تناولنا يف 
م ختصيصه لدراسة االقتصادية، أما )املبحث الثاين( فت األنشطةض اختصاص السلطة التنفيذية يف ضبط بع (األول

 .االقتصاديةالسلطة التنفيذية يف ضبط بعض القطاعات  اختصاص

 السلطة التنفيذية في ضبط بعض األنشطة االقتصادية اختصاصالمبحث األول: 
، اقتصاديةعدة جماالت  مبا أن الدولة اجلزائرية مؤخرا عرفت ما يعرف بالتحرير االقتصادي، فتحت بذلك

السوق  اقتصادنتيجة للتحول من االقتصاد املوجه إىل  االنفتاحبعدما كانت الدولة حتتكر هذه القطاعات، وكان هذا 
غري أن هذا ال يعين انسحاب الدولة بشكل كلي عن السوق، بل بقيت الدولة حتتفظ جبزء من صالحياهتا الضبطية 

م بضبط القطاعات االقتصادية، وبالتايل فإن السلطة التنفيذية بقيت متارس بعض بالرغم من تشكيل أجهزة خاصة هتت
من صالحياهتا التقليدية املتمثلة يف الضبط االقتصادي، وما يهمنا يف هذا املبحث هو كيفية ضبط هذه األخرية 

الت تقامست السلطة لوحدها ودون تدخل األجهزة احلديثة، إال أنه هناك جما اإلداريةلالقتصاد عن طريق الرخص 
التنفيذية فيها االختصاص مع سلطات الضبط االقتصادي، لدى فإن دراستنا هلذا املبحث ستكون من خالل توزيع 
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االختصاص بني السلطة التنفيذية وسلطات الضبط االقتصادي ) املطلب األول(، وبعد دراستنا لتوزيع االختصاص 
ضبط النشاطات االقتصادية عن طريق دي، البد علينا أن ندرس بني السلطة التنفيذية وسلطات الضبط االقتصا

) املطلب الثاين(، وهذا حىت  يتضح لنا ضبط السلطة التنفيذية للقطاع  يف جمال التجارة اخلارجية اإلداريةالرخص 
 ا اجملال.هذ، ودور الرخص اإلدارية يف االقتصادي لوحدها دون تقاسم االختصاص مع سلطات الضبط املستقلة

 في المجال االقتصاديالمطلب األول: توزيع االختصاص بين السلطة التنفيذية وسلطات الضبط 
إن حركة حترير القطاعات االقتصادية اليت تبنتها اجلزائر، جعل احلكومة تفقد جزء من صالحيتها لصاحل 

قليدية املستعملة من طرف الدولة اهليئات املستقلة اجلديدة اليت مت اعتمادها، فإنشاء هذه السلطات جيعل التقنيات الت
، ومبا أن الدولة أنشأت سلطات حديثة غري تلك التقليدية 1املتدخلة والقائمة على أدوات التدخل االنفرادية ترتاجع

اليت كانت متواجدة فالبد من تقاسم االختصاص بينهما وتنازل السلطة التقليدية عن بعض اختصاصاهتا لصاحل هذه 
فالفصل كأصل عام يكون بني اختصاصات السلطة السياسية ذات املشروعية الدميقراطية واليت السلطات املستقلة، 

ختتص مبهام الضبط السياسي، بينما ختتص سلطات الضبط باملسائل ذات الطبيعة التقنية واالقتصادية واليت تتطلب 
 .2خربة قانونية

طة التنفيذية عن بعض مهامها لصاحل هذه املستقلة، كان لزاما أن تتخلى السل اإلداريةوبظهور السلطات 
اهليئات، كما أبقت على بعض املهام اخلاصة هبا، فتوزيع االختصاص بني السلطة التنفيذية وسلطات الضبط 
االقتصادي ال نعين به فكرة انسحاب السلطة التنفيذية من ضبط اجملالني االقتصادي واملايل، بل ما حناول الوصول 

طلب هو مسألة توزيع الصالحيات فيما بينها، حبيث أن السلطة التنفيذية مل تتنازل على مجيع إليه من خالل هذا امل
صدار القرارات إ، فتوزيع الصالحيات يشمل االختصاص التنظيمي، واختصاص صالحياهتا لصاحل هذه اهليئات

 اإلداريةيف جمال منح القرارات  ، وما يهمنا هو توزيع االختصاصاإلداريةالفردية، واختصاص توقيع العقوبات  اإلدارية
الفردية المتمثلة في الرخص  اإلداريةفهل تنازلت السلطة التنفيذية عن صالحية منح القرارات الفردية، 

واالعتمادات لصالح سلطات الضبط المستقلة؟ أما أنها ال تزال تمارس مهمة ضبط النشاطات االقتصادية من 
 سنتطرق إىل ما يلي: اإلشكاليةابة على هذه ولإلج، خالل هذه الوسيلة القانونية ؟

                                                           
1 Rachid Zouaimia, Droit de régulation économique, Ed : Bertin, Alger, 2006, p : 203. 
2
 Sébastien Breville, Autorité indépendante et gouvernement : la régulation bicéphale du marché 

français des télécommunications, THÈSE Pour obtenir le grade de DOCTEUR DE 

L’UNIVERSITÉ PARIS I, Economies et finances, Université Panthéon-Sorbonne - Paris I, 2006. 

P : 66. 
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 بين السلطة التنفيذية وسلطات الضبط المستقلة االختصاصالفرع األول: معيار توزيع 
يعترب الفقه التفريق بني املهام املتعلقة بالضبط االقتصادي، وتلك املتعلقة بالضبط السياسي معيار لتوزيع 

، فكما هو معلوم املهام املتعلقة بالضبط االقتصادي 1لطة التنفيذيةاالختصاص بني سلطات الضبط املستقلة والس
ختتلف عن تلك املتعلقة بالضبط السياسي من هنا اعترب الفقه أن هذه املهام هي أساس توزيع االختصاص بني 

 السلطة التنفيذية وسلطات الضبط املستقلة.
ل توزيع االختصاص بني سلطات الضبط املستقلة ينبغي أن نشري هنا إىل األنظمة القانونية يف العامل يف جما

واحلكومة ختتلف من دولة ألخرى، ففي النرويج مثال أغلب وظائف الضبط ختتص هبا اهليئات احلكومية عن طريق 
الوزارات مباشرة أو عن طريق ديوان خمتص لإلدارة، أما يف فرنسا فتعتمد احلكومة على التفويض اجلزئي لبعض 

املستقلة، فتختص هذه األخرية باجلوانب التقنية، يف حني ترتك للحكومة اجلوانب  اإلداريةهليئات صالحياهتا لصاحل ا
السياسية، أما النموذج الثالث والذي تعتمد عليه كل من بريطانيا والنمسا، والذي يقوم نظامها على التفويض املعمق 

الصالحيات، وتقتصر مهام السلطة التنفيذية  املستقلة مبجموعة كبرية من اإلداريةللصالحيات، فتختص السلطات 
 .2على وضع السياسات العمومية

وما ميكن قوله هنا بأن التحوالت اليت شهدهتا الدولة يف اجملال االقتصادي، جعلها تنسحب من احلقل 
ة عطيت مهمأاالقتصادي لترتك اجملال أمام املبادرة اخلاصة، وهذا االنسحاب جعل سلطات أخرى تظهر للوجود 

تتقاسم االختصاص بينها وبني هذه السلطات  أنالضبط االقتصادي، فظهور هذه السلطات فرض على احلكومة 
ولكن النظام الذي اعتمدته اجلزائر إىل أي منوذج ينتمي، هل إىل النموذج النروجيي الذي جيعل احلكومة هي املسيطرة 

ميز بالتفويض اجلزئي للصالحيات، أم النموذج على ضبط القطاعات االقتصادي، أم النموذج الفرنسي الذي يت
الربيطاين والذي يتخلى تقريبا عن جلن الصالحيات لصاحل هذه اهليئات، وسنتمكن من معرفة اإلجابة بعدما نتطرق 
إىل الطابع السياسي الختصاص السلطة التنفيذية، والطابع التقين الختصاص سلطات الضبط املستقلة، ومدى تدخل 

املنفردة يف القطاعات االقتصادية، اليت أنشأت هبا سلطات ضبط مستقلة  اإلداريةيذية يف منح القرارات السلطة التنف
 لتشرف عليها.
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 أوال: الطابع السياسي الختصاص السلطة التنفيذية
إن املرور للدولة الضابطة يقتضي نفي أي تدخل مباشر للدولة، املمثلة يف السلطة التنفيذية يف التسيري 

هذه السلطات تصادي وترك وظيفة ضبط السوق هليئات حيادية، فقد ذهب بعض الفقهاء للقول بـأن إنشاء االق
اليت تبقى من اختصاص اإلدارة املركزية عن  اإلسرتاتيجيةمة، والذي يقوم على فصل الوظائف يندرج ضمن نظام احلوك

لتفرقة تضمن تعزيز قدرة النشاط االسرتاتيجي الوظائف العملية واليت يتم تفويضها هلياكل وظيفية جديدة، وهذه ا
 .1للدولة وختفيف وظائف التنفيذ وحصر مهام اإلدارة املركزية

من الوظائف  هاسرتاتيجية هي من اختصاص احلكومة، أما غري ية الوظائف، فإن كانت إفالتوزيع هنا يكون حبسب نوع
سرتاتيجية من اختصاص الدولة وهذا قى الوظائف اإلة، حبيث البد أن تبيتم إعطائها لفئات جديدة تتميز باحليادي

 للمحافظة على سيادة الدولة.
وبالتايل فقد مت إعطاء الدولة مهام جديدة غري تلك اليت كانت تتمتع هبا، وتتمثل هذه املهام يف التحفيز 

اجملال االقتصادي واملايل أمام  والتأثري والرقابة، ففي اجلزائر وبعدما كانت الدولة هي اليت هتيمن على القطاع العام، فتح
الثمانينات، بعدما عرف االقتصاد اجلزائري تدهور كبري، أدى إىل دخوهلا يف أزمة اقتصادية  أواخراملبادرة اخلاصة منذ 

وكان السبيل للخروج من هذه األزمة هو تغيري التوجه االقتصادي، وهو بالفعل ما مت القيام به من خالل اختاذ عدة 
سنت العديد من امليادين، من هنا مت تغيري املهام اليت تكلف هبا الدولة، وقد مت حصر مهامها يف مهام صالحات، مإ

التخطيط، التنظيم والرتتيب القانوين، مهام التنظيم والتقييس القانوين والتقين، املهام املتعلقة برتقية النشاطات واملهام 
غي أن نذكر هنا بأن حتديد مفهوم اخلدمة الشاملة هي من مقتضيات ، وكذلك ينب2املتعلقة بتنظيم الرقابة وممارستها

ضبط املرافق العامة يف ظل املنافسة، وحتديد هذا املفهوم يعترب من املهام ذات الطابع السياسي اليت ختتص هبا السلطة 
العمومية يف  التنفيذية، واختصاص حتديد هذا املفهوم هو من االختصاصات السيادية، الذي يقتضي تدخل السلطة

حتديد مهام املرفق العام وكيفيات تسيريه سواء عن طريق األساليب التقليدية املباشرة، أو عن طريق تقويضه لشخص 
 .3عام أو خاص

                                                           
 .258، ص ، املرجع السابق، قانون الضبط االقتصادي يف اجلزائروليد بومجلني 1
 .79، ص 1995، اجلزائر، زائر، ديوان املطبوعات اجلامعيةحممد أمني بومساح، املرفق العام يف اجل 2 
 .264وليد بومجلني، قانون الضبط االقتصادي يف اجلزائر، املرجع السابق، ص  3
 



 توظيف السلطة التنفيذية للخص اإلدارية في ضبط النشاط االقتصادي            الفصل الثاني:  الباب األول.
 

104 
 

وخالصة ملا سبق فإن املهام ذات الطابع السياسي تضطلع هبا احلكومة ممثلة يف السلطة التنفيذية، حبيث أن 
املستقلة، وهذا هو نتيجة التحوالت  اإلداريةوغريها من املهام أعطيت للسلطات هذه املهام ال ميكن تفويضها، 

 االقتصادية يف اجلزائر، وهو معيار لتقسيم االختصاص بني السلطة التنفيذية وسلطات الضبط املستقلة.

 ثانيا: الطابع االقتصادي والتقني لسلطات الضبط المستقلة
كما ختتلف   ،عما هو عليه يف النظام الليربايل خيتلف النظام االشرتاكي إن دور الدولة يف اجملال االقتصادي يف

النتائج واآلثار يف كال النظاميني، فالدولة قد هيمنت ولفرتة من الزمن على احلقل االقتصادي عن طريق نظام 
تصادي االحتكارات، فقد كانت املؤسسات العمومية ذات الطابع االقتصادي هي اليت تسيطر على النشاط االق

زمة االقتصادية اليت عرفتها اجلزائر والتحوالت على القطاع االقتصادي، غري أن األالقطاع العام يسيطر  فإنوبالتايل 
االقتصادية اليت عرفها العامل دفع الدولة إىل تغيري نظامها وحدوث تغيريات جذرية مست النشاط االقتصادي وبالتايل 

صالحات اقتصادية عديدة، كل هذا أدى إىل انسحاب الدولة من إقيند، وتبين حترير النشاط االقتصادي بعدما كان م
احلقل االقتصادي وإزالة االحتكارات فلم تعد ممارسة النشاطات االقتصادية حكرا على الدولة فقط بل مت فتح اجملال 

 .1االقتصادي أمام املبادرات اخلاصة
رق هلا بشكل من التفصيل يف الباب الثاين من هذا املستقلة، اليت سنتط اإلداريةمن هنا ظهرت السلطات 

املوضوع، فقد جاءت سلطات الضبط االقتصادي لتحقيق التوازن داخل السوق، فالضبط االقتصادي من أهم أهدافه 
احرتام حرية املنافسة، وقد أعطيت هذه السلطات صالحيات واسعة باعتبارها قريبة من املعامالت االقتصادية، فكل 

بضبط قطاع معني، فاللجنة املصرفية مثال مهمتها السهر على القطاع املايل، فالطابع التخصصي والتقين  سلطة ختتص
 هلذه السلطات، جعلها تضطلع هبذه املهام.

يعترب الضبط وظيفة تقنية واقتصادية وتكييف دائم لقطاعات النشاط االقتصادي املوجودة يف حالة االنتقال 
فا ملهام الضبط السياسي اليت تتوالها السلطة التنفيذية، فسلطات الضبط املستقلة تكلف إىل التحرير واملنافسة، خال

مبهام ذات طابع تقين واقتصادي، خصوصا وأن أعضاء سلطات الضبط هم يف العادة عبارة عن تقنيني، ومتخصصني 
دف إىل حتديد ورقابة املعايري التقنية يف اجملال االقتصادي، فاملهام ذات الطابع التقين يقصد هبا جمموع التدابري اليت هت

للمنشآت، وهو شكل من الضبط يهدف إىل ضمان أمنها ومطابقتها للمعايري التقنية، أما املهام ذات البعد 
 .2االقتصادي فهي اليت تتعلق بإدخال املنافسة يف القطاع االحتكاري، وضمان حسن سريها
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القطاعات االقتصادية هي من تكلف باملهام التقنية وبالتايل فإن سلطة الضبط باعتبارها قريبة من 
واالقتصادية وتقوم بضبطها، ونذكر مثال على ذلك سلطة ضبط املواصالت السلكية والالسلكية، فمن بني 

مر نفسه يف قطاعات أخرى، هلذا كان تقنية اليت يتم اقتنائها، وهو األالصالحيات اليت تكلف هبا مراقبة التجهيزات ال
 ابع التقين واالقتصادي فاصال لتقسيم االختصاص بني السلطة التنفيذية وهذه السلطات.معيار الط

 أم تنازل عنها  اإلداريةالفرع الثاني: السلطة التنفيذية احتكار لصالحية منح الرخص 
 انطلقنا يف البداية من تساؤل حول النظام الذي تتبعه اجلزائر يف توزيع الصالحيات بني السلطة التنفيذية

وسلطات الضبط االقتصادي، ومن خالل هذا العنصر سندرس تدخل السلطة التنفيذية يف رقابة السوق من خالل 
واالعتمادات، يف القطاعات االقتصادية اليت أنشأت  اإلداريةاملتمثلة يف الرتاخيص  الفردية  اإلداريةإصدار القرارات 

 جماالت أخرى. بشأهنا سلطات ضبط مستقلة، واحتكار هلذه الصالحيات يف
إن فتح اجملال االقتصادي فرض سحب بعض الصالحيات املمنوحة للسلطة التنفيذية لفائدة سلطات الضبط 
اليت هي حباجة هلذه الصالحيات ألداء مهامها يف أحسن الظروف والضمانات، إال أن هذا مل مينع من مشاركة 

حية السلطة التنفيذية يف ضبط السوق عن طريق احلكومة هذه املهام مع سلطات الضبط، وهو ما يتبدى من صال
 بالرغم من إنشاء سلطات ضبط خاصة يف هذا اجملال. اإلداريةالرخص 

كانت السلطة التنفيذية هي من تتوىل مهمة ضبط السوق يف ظل النظام االشرتاكي، ومع استحداث 
حياهتا، حيث أهنا منحت هلا سلطات الضبط كوسيلة لضبط اجملال االقتصادي، جاءت لتنافس احلكومة يف صال

، وهذا بغرض ممارسة مهامها يف اجملاالت املكلفة هبا، نظرا لتخصصها وقرهبا من الواقع اإلداريةصالحية منح الرخص 
واحتكاكها املباشر مع املتعاملني يف اجملاالت املخصصة هلا، فغالبية القرارات اليت تصدرها هذه السلطات تتميز 

، وهذا ما يساهم يف السري 1ة مبا قد تكون عليه لو صدرت من إدارات تقليدية غري متخصصةمبوضوعية أكرب، مقارن
 احلسن للسوق، فهذه السلطات وجدت من أجل الضبط وحتقيق التوازن داخل السوق.

وعليه فإن حترير القطاعات االقتصادية جعل احلكومة تفقد جزء من صالحياهتا لصاحل سلطات الضبط 
صالحات اليت تبنتها اجلزائر، فإنشاء هذه السلطات جيعل التقنيات التقليدية  إنشائها خالل اإلقتصادي اليت متاال

ع للدولة ترتاجع، فنظريا يعترب إنشاء سلطات ضبط اقتصادي يدل على تراجع الدولة التقليدية واكتفائها بوظيفة وض
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لسلطة التنفيذية الزالت حتتفظ باختصاصات سرتاتيجي، غري أن الواقع أثبت أن االسياسات العمومية والتوجيه اإل
 .1هامة بإمكاهنا منازعة سلطات الضبط يف جمال اختصاصها

 ورغم ،اإلداريةومن بني االختصاصات اليت الزالت حتتفظ هبا السلطة التنفيذية رقابة السوق بواسطة الرخص  
ال أن السلطة التنفيذية الزالت تتدخل شراف على قطاعات معينة ورقابتها إمهمتها اإل اقتصاديإنشاء سلطات ضبط 
، على غرار قطاع التأمينات، واملواصالت السلكية والالسلكية...اخل يف قطاعات معينة اإلداريةيف  إصدار الرخص 

 حيث يظهر تدخل السلطة التنفيذية بشكل واضح يف هذه القطاعات، ما جيعلنا جنيب على التساؤل املطروح بداية
 اإلداريةالنموذج الفرنسي املتمثل يف تفويض احلكومة جزء من صالحياهتا لصاحل السلطات بأن اجلزائر تعتمد 

مثال منح املشرع اختصاص مراقبة التجميعات االقتصادية جمللس املنافسة، غري أنه  املستقلة، ففي جمال املنافسة
هل رأي الوزير بيعة هذه االستشارة الوزير املكلف بالتجارة، دون حتديد لط استشارةخيضعها لقيد إجرائي يتمثل يف 

  ملزم بالنسبة لمجلس المنافسة أم هو عبارة عن استشارة بسيطة غير ملزمة؟
       يمكن مجلس المنافسة أن يرخص بالتجميعمن قانون املنافسة كما يلي: "  19جاءت املادة  لقد

خالل هذه املادة يتضح لنا أنه حىت يتم من ، 2أو يرفضه بمقرر معلل، بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالتجارة.."
هذا التجميع للمؤسسات االقتصادية البد من وجود ترخيص إداري صادر عن جملس املنافسة، إال أن هذا الرتخيص 

 لن يكون إال بتدخل السلطة التنفيذية وذلك بأخذ رأي وزير التجارة بشأن الرتخيص.
حمل جملس املنافسة، من خالل إمكانية الرتخيص التلقائي  كما أنه ويف هذا اجملال ميكن للحكومة احللول  

بالتجميع الذي كان حمل رفض جملس املنافسة بناء على تقرير الوزير املكلف بالتجارة والوزير الذي يتبعه القطاع املعين 
ن املنافسة من قانو  21وهو اختصاص يشرتطه املشرع ملقتضيات املصلحة العامة، دون حتديد هلذه احلاالت، فاملادة 

يمكن أن ترخص الحكومة تلقائيا، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، أو بناء جاءت عامة ونصت على أنه: " 
 3"على طلب من األطراف المعنية، بالتجميع الذي كان محل رفض من مجلس المنافسة..

                                                           
1
Aurore Laget-Annamayer, La régulation des services publics en réseaux : télécommunications et électricité, 

L.G.D.J, Paris, P : 408. 
، واملعدل واملتمم 2003 جويلية 20، الصادرة يف: 43ج.ر.ج.ج.ع: ، ، املتعلق باملنافسة2003جويلية 19املؤرخ يف:  03-03من األمر  19دة املا 2

املؤرخ يف:  05-10، ومبوجب القانون 2008 جويلية 02، الصادرة يف: 36ج.ر.ج.ج.ع: ، 2008 جوان 25املؤرخ يف:   12-08مبوجب القانون 
 .2010أوت  18، الصادرة يف: 46ج.ر.ج.ج.ع: ، 2010 أوت 15

املكلف بالقطاع املعين يكون ذلك بناء على تقرير وزير التجارة والوزير الذي يتبعه القطاع املعين بالتجميع، حبيث أن كل من الوزير املكلف بالتجارة والوزير 3
 طلب التجميع. بالتجميع يعدون تقرير ويقومون برفعه للحكومة، بعد رفض جملس املنافسة
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رتخيص تلقائيا دون من خالل هذه املادة نالحظ أن املشرع مل حيدد احلاالت اليت ميكن فيها للحكومة ال
الرجوع إىل جملس املنافسة، كما فتح املشرع الباب أمام السلطة التنفيذية لوضع حاالت أخرى لرتخيص التجميعات 

ترخص تجميعات المؤسسات الناتجة عن تطبيق نص مكرر من قانون املنافسة كما يلي: "  21فقد جاءت  املادة 
 1تشريعي أو تنظيمي .."

تنتج بأن السلطة التنفيذية مل تتنازل عن كافة صالحياهتا يف رقابة السوق بواسطة من خالل ما سبق، نس
، بل تقامست االختصاص مع سلطات الضبط املستقلة، وسنتطرق إىل كيفية تقاسم االختصاص بني اإلداريةالرخص 

احتفظت السلطة  السلطة التنفيذية وسلطات الضبط االقتصادي بالتفصيل يف املبحث الثاين من هذا الفصل، وقد
املستقلة، ونذكر مثاال على ذلك منح السلطة  اإلداريةالتنفيذية لنفسها برقابة قطاعات معينة دون مشاركة السلطات 

التنفيذية ممثلة يف الوايل لرخصة  فتح واستغالل مؤسسة إلنتاج املواد الصيدالنية و/أو توزيعها، ويكون هذا املنح بعد 
، وال ميكن أن يتم منح هذه 2ئية حيدد الوزير املكلف بالصحة تكوينها وشروط عملهارأي املطابقة من جلنة وال

 :3الرخصة من قبل الوايل إال بعد أن تتحقق اللجنة بأن الصانع أو بائع اجلملة املوزع ميتلك على اخلصوص ما يأيت
 حمالت مهيأة ومرتبة ومنظمة تبعا للعمليات الصيدلية اليت تنجز فيها، -
 ت اإلنتاج املباشرة وامللحقة والتوضيب والتفريغ ومراقبة النوعية الضرورية للعمليات الصيدلية املنجزة،جتهيزا -
 عمال بالعدد والتأهيل الكافيني. -

ىل توفر هذه الشروط البد أن تكون مجيع احملالت والطرق واملناهج والتنظيم مطابقة لقواعد توضيب إضافة وإ
وحيدد الوزير املكلف بالصحة هذه القواعد بقرار صادر عنه، وحىت يتم تسليم هذه الرخصة  النوعية وختزينها ومراقبتها،

البد أن يتم إرسال طلب رخصة استغالل مؤسسة إلنتاج منتجات صيدالنية أو توزيعها إىل الوزير املكلف بالصحة، 
سسة التوزيع، كما جيب أن يشتمل ملف بالنسبة ملؤسسة اإلنتاج، وإىل الوايل التابع له موقع املؤسسة بالنسبة إىل مؤ 

 طلب احلصول على هذه الرخصة على ما يلي:
 ؛نسخة من القانون األساسي للمؤسسة الصيدالنية املقصودة -

                                                           
 .2008سنة  يف، املتعلق باملنافسة 03-03هذه املادة جاءت لتمم األمر  1
م التنفيذي رقم جاء النص على أن الوايل هو من مينح رخصة فتح مؤسسة إلنتاج املنتجات الصيدلية و/أو توزيعها واستغالهلا يف املادة الثانية من املرسو 2

، الصادرة يف: 53ج.ر.ج.ج.ع: يتعلق برخص استغالل مؤسسة إلنتاج املنتجات الصيدالنية و/أو توزيعها، ، 1992 جويلية 06املؤرخ يف:  92-285
ماي  16، الصادرة يف: 32ج.ر.ج.ج.ع: ، 1993ماي  12املؤرخ يف:  114-93، املعدل واملتمم باملرسوم التنفيذي رقم 1992جويلية  12

1993. 
، يتعلق برخص استغالل مؤسسة إلنتاج املنتجات الصيدالنية و/أو توزيعها، 1992 جويلية 06املؤرخ يف:  285-92من املرسوم التنفيذي رقم  03املادة 3

 املعدل واملتمم املرجع السابق.
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 ؛عنوان املؤسسة الصيدالنية موضوع الطلب -
 ؛مع بيان وجهة ختصيص كل حمل فيها 1/100خمطط إمجايل للمؤسسة مبقدار  -
 ؛نوانه والوثائق اليت تثبت تأهيله وخربته املهنيةاسم املدير التقين وع -
 ؛طارات الرئيسية ومؤهالهتمل عدد املستخدمني حسب كل صنف من أصنافهم املهنية واالجتماعية وأمساء اإلجدو  -
 ؛قائمة باملنتجات املزمع توزيعها بالنسبة إىل مؤسسات التوزيع وقائمة الواليات اليت توزع فيها هذه املنتجات -
نتاج واملراقبة ، وقائمة جتهيزات اإلاإلنتاجسسات نتاجها بالنسبة ملؤ إالصيدالنية املزمع  األشكالائمة مبختلف ق -

 ؛املقررة
 .1برمت معه االتفاقات احملتملة لنقل التكنولوجيا أو امتيازات براءة االخرتاعأنسخة من الطرف التقين الذي  -

الوايل الرخصة، كما ميكن له أن يوقفها أو يسحبها، من هنا  وبعد توفر مجيع هذه الشروط مينح الوزير أو
، وهبذا فإن السلطة اإلداريةيتضح لنا بأن السلطة التنفيذية ميكن هلا أن متارس مهمة الضبط عن طريق الرخصة 

 اإلداريةتتقاسم االختصاص مع سلطات الضبط املستقلة يف جمال ضبط السوق عن طريق إصدار القرارات  التنفيذية
 اإلداريةاالقتصادية واملهن املقننة عن طريق الرخص  األنشطة، كما ميكن هلا احتكار ضبط اإلداريةاملتمثلة يف الرخص 

هذا االختصاص الذي يعترب اختصاص تقليدي هلا متارس من خالله السلطة التنفيذية سلطتها يف ضبط هذه 
 القطاعات.

 والمهن المقننة األنشطةأوال: مفهوم 
هنة اليت خيتارها الفرد، وممارستها بالكيفية اليت يراها مناسبة املألصل هو حرية مزاولة النشاط أو إذا كان ا

ومستجيبة لرغباته، فإن املشرع قد يرى يف مناسبات عدة وألسباب خمتلفة إخضاع ممارسة بعض األنشطة ومزاولة 
وط من بينها احلصول على مؤهالت علمية بعض املهن للتنظيم والتقنني، حيث يشرتط فيما يزاوهلا توافر عدة شر 

معينة، واحلصول على ترخيص إداري ملمارستها، وعليه وقبل أن نعطي تعريف للمهن واألنشطة املقننة ينبغي أن نشري 
، بل مفهوم هذا املصطلح منتشر على إىل أن املشرع اجلزائري يف تعريفه هلذه األنشطة مل يقتصر على قانون واحد بعينه

ميكن أن نعرنف األنشطة واملهن املقننة أو املنظمة كما يطلق عليها وهي تؤدي نفس ، غري أنه 2للقانون عدة فروع

                                                           
، يتعلق برخص استغالل مؤسسة إلنتاج املنتجات الصيدالنية و/أو 1992 جويلية 06املؤرخ يف:  285-92املرسوم التنفيذي رقم من  12املادة  1

 ، املعدل واملتمم املرجع السابق.يعهاتوز 
2
 156-66األمر رقم حبيث أن املشرع اجلزائري قد استعمل هذا املصطلح يف فروع متعددة من القانون نذكر على سبيل املثال قانون العقوبات اجلزائري،   

فيفري  13املؤرخ يف:  04-82القانون رقم ، املعدل واملتمم ب1966جوان  11، الصادرة يف: 49، ج.ر.ج.ج.ع: 1966جوان  08املؤرخ يف: 
، 84، ج.ر.ج.ج.ع: 2006ديسمرب  20املؤرخ يف:  23-06، املعدل واملتمم بالقانون 1982فيفري  16الصادرة يف:  07، ج.ر.ج.ج.ع: 1982
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املتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة  234-15، بناء على نص املادة الثانية من املرسوم التنفيذي رقم 1املعىن
ليت عرفتها بالنظر إىل طبيعتها أو موضوعها، على ، ا2األنشطة واملهن املنظمة اخلاضعة للتسجيل يف السجل التجاري

 .3أهنا أنشطة و مهن هلا طابع خصوصي وال يسمح مبمارستها إال إذا توفرت فيها الشروط اليت يتطلبها التنظيم
وبناء على هذا التعريف نالحظ بأن املشرع أخضع هذه النشاطات لشروط معينه، وكيفها على أهنا هلا طابع 

عن باقي األنشطة، وبالتايل فإن إخضاع هذه األنشطة للشروط اخلاصة هبدف احلفاظ على النظام خصوصي تتميز به 
جاءت لتؤكد على  234-15من املرسوم  03العام، وهو ما تعمل السلطة التنفيذية على محايته حبيث أن املادة 

ن شأنها أن تمس مباشرة تعتبر كأنشطة ومهن منظمة بالنظر لخصوصيتها تلك التي تكون ممارستها مذلك : " 
 أو مصالح مرتبطة بما يأتي:  بانشغاالت

 النظام العام، -
 أمن الممتلكات واألشخاص، -
 الحفاظ على الثروات الطبيعية والممتلكات العمومية التي تشكل الثروة الوطنية، -
 الصحة العمومية، -
 "البيئة. -

 املبينة أعاله، يعترب نشاط منظم وخيضع ألحكام فأي نشاط بإمكانه املساس مباشرة بانشغاالت أو املصاحل
، كما يعترب القيد يف السجل التجاري شرط ملمارسة أي نشاط مربح، وعليه فإن ممارسة 234-15املرسوم التنفيذي 

النشاط أو املهنة املنظمة يقتضي التسجيل يف السجل التجاري، وحىت يتم القيد يف السجل التجاري البد من احلصول 
خصة أو اعتماد مؤقت تسلمه اإلدارة، ففي البداية يتم تقدمي ترخيص أو اعتماد مؤقت وهذا كشرط أويل للقيد على ر 

                                                                                                                                                                                           

ديسمرب  30صادرة يف: ، ال71، ج.ر.ج.ج.ع: 2015ديسمرب  30املؤرخ يف:  19-15، واملعدل بالقانون رقم 1984ديسمرب  24الصادرة يف: 
حيث جاء يف املادة ، 2016جوان  22، الصادرة يف: 37، ج.ر.ج.ج.ع: 2016جوان  19، املؤرخ يف: 02-16، واملتمم بالقانون رقم 2015

إدعى " كل من استعمل لقبا متصال بمهنة منظمة قانونا أو شهادة رسمية أو صفة حددت السلطة العمومية شروط منحها أو منه ما يلي:  243
دينار  5.000إلى  500لنفسه شيئا من ذلك بغير أن يستوفي الشروط المفروضة لحملها يعاقب بالحبس من ثالثة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 

 أو بإحدى هاتين العقوبتين."
 18املؤرخ يف:  40-97ي رقم ذاليت يتم تقيدها يف السجل التجاري بناء على املرسوم التنفي األنشطةكانت تسمية املهن املقننة تطلق على   1

جانفي  19، الصادرة يف:05ج.ر.ج.ج.ع: ، واملتعلق مبعايري حتديد النشاطات واملهن املقننة اخلاضعة للقيد يف السجل التجاري، 1997جانفي
 نفس املعىن.الذي الغى هذا املرسوم مت تغيري النشاطات املقننة باملنظمة، وكلها تؤدي  2015أما يف تعديل سنة ،امللغى. 1997

، حيدد شروط وكيفيات ممارسة األنشطة واملهن املنظمة اخلاضعة للتسجيل يف السجل 2015 أوت 29املؤرخ يف:   234-15املرسوم التنفيذي رقم  2
 .2015سبتمرب  09، الصادرة يف: 48ج.ر.ج.ج.ع: التجاري، 

 من نفس املرسوم. 02املادة  3
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يف السجل التجاري، أما املمارسة الفعلية لألنشطة واملهن املنظمة فإهنا ترتبط بشرط آخر وهو احلصول على الرخصة 
 1.أو االعتماد النهائي، عندما تتوفر مجيع الشروط املطلوبة

د جاء هذا القانون املنظم هلذه النشاطات صرحيا، ليوضح بأن ممارسة أي مهنة أو نشاط منظم البد أن وق
، وهو بالفعل ما 2خيضع إىل تنظيم خاص يتخذ مبوجب مرسوم تنفيذي بناء على اقرتاح من الوزير أو الوزراء املعنيني

ها مرسوم تنظيمي حيدد الشروط املتعلقة هبا، ومثال جيري العمل به فأي نشاط منظم أو مهنة البد أن يصدر خبصوص
    املواد السامة  إلنتاج، يتعلق بالرخصة املسبقة 1997جويلية  8مؤرخ يف  254-97رقم   تنفيذيالرسوم ذلك امل

، فهذا املرسوم جاء لينظم نشاط انتاج واسترياد املواد السامة واليت 3ادهاري أو اليت تشكل خطرا من نوع خاص واست
تشكل خطرا، حبيث أن السلطة التنفيذية متارس رقابتها على هذا النشاط من خالل الرخصة املسبقة اليت يتم 
تسليمها، كما متارس دور آخر زجري يتمثل يف سحب الرخصة يف حالة املخالفة، وهذا ما يهدف إليه املشرع من 

 خالل هذه التنظيمات.
لذكر، ليحدد ما جيب أن يتضمنه النص املنظم للنشاط أو املهنة السالف ا 234-15كذلك ذهب املرسوم التنفيذي 

 من عناصر، من بينها:
       تعريف طبيعة وموضوع النشاط أو املهنة املراد تنظيمها بدقة، وكذا حتديد احلاالت اليت تسلم فيها الرخصة  -

 ؛أو االعتماد املؤقت أو النهائي
 ؛رخصة املؤقتة( يوما لتسليم ال15حتديد أجل مخسة عشر ) -
 ؛السحب املؤقت للرخصة أو االعتماد الذي يؤدي إىل تعليق املمارسة مع حتديد مدته -
 .4السحب النهائي للرخصة أو االعتماد الذي يرتتب عليه الشطب من السجل التجاري -

نوع من  فهذه العناصر البد أن حيتوي عليها أي تنظيم منظم للمهن والنشاطات املنظمة، فهذه األخرية هلا
اخلصوصية جيعلها ختضع لنوع من التقييد كعامل لتنظيم والضبط يتمثل يف ضرورة احلصول على رخصة أو اعتماد 
إداري ملمارسة هذه النشاطات، وهذا لتحقيق نوع من التوازن داخل املقومات القانونية والعملية ملبدأ حرية التجارة 

                                                           
، حيدد شروط وكيفيات ممارسة األنشطة واملهن املنظمة اخلاضعة للتسجيل 2015 أوت 29املؤرخ يف:   234-15املرسوم التنفيذي رقم من  04املادة  1

 ، املرجع السابق.يف السجل التجاري
 من نفس املرسوم. 05املادة  2
، ادهاري تشكل خطرا من نوع خاص واست املواد السامة أو اليت إلنتاج، يتعلق بالرخصة املسبقة جويلية 8مؤرخ يف  254-97رقم   تنفيذيالرسوم امل 3

 .1997جويلية  09،ـ الصادرة يف: 46ج.ر.ج.ج.ع: 
، حيدد شروط 2015 أوت 29املؤرخ يف:   234-15من املرسوم التنفيذي رقم  06هذه بعض العناصر اليت ذكرهتا املادة، وللمزيد ينبغي الرجوع للمادة  4

 عة للتسجيل يف السجل التجاري، املرجع السابق.وكيفيات ممارسة األنشطة واملهن املنظمة اخلاض
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املركزية واحمللية تسجل حضورا قويا، قبل وأثناء املمارسة  اإلداريةطاهتا والصناعة، فدور السلطة التنفيذية ممثلة يف سل
 وهذا محاية للنظام العام جبميع أبعاده القانونية واالقتصادية.

واملهن املنظمة، حسب التعريف القانوين هلا جمموع النشاطات واملهن  األنشطةيتبني لنا مما سبق أن مفهوم 
جاري، واليت تتميز عن غريها من األنشطة بطابعها اخلصوصي الذي يكمن يف أن اليت ختضع للقيد يف السجل الت

 ممارستها قد تشكل خطر على املقومات اليت يقوم عليها النظام االجتماعي واالقتصادي داخل الدول، كالنظام العام
القوانني والتنظيمات   والبيئة وأمن املمتلكات واألشخاص، لدى أوىل هلا املشرع عناية خاصة وخصص هلا جمموعة من

كما أنه أخضعها لنظام الرخصة أو االعتماد والذي يعترب شرط للقيد يف السجل التجاري، كما أنه شرط ملمارسة 
 املهنة.

 المنظمة األنشطةفي مجال المهن و  اإلداريةثانيا: احتكار السلطة التنفيذية لمنح الرخص 
 اإلداريةتصاص الرقايب والردعي من خالل إصدار الرخص لقد تناولنا بداية تقاسم السلطة التنفيذية لالخ

بينها وبني سلطات الضبط االقتصادي، غري أن السلطة التنفيذية تتفرد هبذا االختصاص يف جمال املهن واألنشطة 
ب إىل املستقلة، وهناك من يذه اإلداريةاملنظمة، واليت ختضع للرقابة واملوافقة املسبقة لإلدارة، دون مشاركة السلطات 

أبعد من ذلك يف اختصاص السلطة التنفيذية بتنظيم هذه النشاطات واملهن، بأن السلطة التنفيذية هي من تتوىل 
شروط ممارسة هذه املهنة يف حني يضبط القانون شروط ولوجها ألول مرة، ويف هذا يقول األستاذ عزاوي عبد الرمحان 

املؤسس الدستوري قد اجتهت إىل إسناد مهمة ضبط قواعد عند عرضه لرأي األستاذ بن ناجي شريف ، أن إرادة 
وشروط ممارسة حرية التجارة والصناعة، أي الدخول هلا ابتداء إىل القانون، وهو إجراء أو ترتيب حيسب للدستور 

ة بتطبيق اجلزائري، واستثين من صالحيات السلطة التنفيذية امتياز تنظيم وتقنني ممارسة النشاطات واملهن املقننة املرتبط
هذه احلرية العامة واللصيقة هبا، أي ازدواجية النظام القانوين للنشاطات املقننة، فشروط ولوج هذه املهن واقتحامها 

 1ألول مرة تضبط وحتدد من قبل القانون، يف حني ترتك شروط ممارستها الفعلية لتقدير السلطة التنفيذية.
ذه املهن والنشاطات املنظمة، ويكون ذلك بعدة وسائل من فالسلطة التنفيذية هي من هلا صالحية تنظيم ه

رقابتها  ت اليت متارس بواسطتها السلطة اإلداريةأو االعتمادا اإلداريةالفردية املتمثلة يف الرخص  اإلداريةأمهها القرارات 
 عليها، كما متارس الردع من خالل سحبها يف حالة املخالفة.

                                                           
 .463يف التشريع اجلزائري، املرجع السابق، ص  اإلداريةعبد الرمحان عزاوي، الرخص  1
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لتنفيذية حتتكر صالحية ضبط النشاطات االقتصادية يف جمال املهن من خالل ما سبق نقول بأن السلطة ا
 إصدارواألنشطة املنظمة، بينما تشارك سلطات الضبط االقتصادي يف ضبطها للقطاعات االقتصادية من خالل 

 .اإلداريةاملتمثلة يف الرخص  اإلداريةالقرارات 

 في مجال المياه يةاإلدار الفرع الثالث: احتكار السلطة التنفيذية لمنح الرخص 
يعترب قطاع املياه من القطاعات االقتصادية املهمة يف الدولة، ومبا أن اجلزائر هلا ثروة مائية كبرية يف هذا اجملال 
فإهنا قد اهتمت برتقية هذا القطاع وتنظيمه وضبطه، فقد كانت اإلدارة املكلفة باملوارد املائية املوجودة على مستوى 

من تضطلع مبهمة ضبط هذا القطاع، ومع التحوالت االقتصادية اليت عرفتها الدولة وانسحاب  السلطة التنفيذية هي
تدعى سلطة  على هذا القطاع وضبطه اإلشراف مستقلة مهمتهاالدولة من القطاع االقتصادي، مت إنشاء سلطة ضبط 

، وقد منحها 20051ت أو  04املؤرخ يف:  12-05ضبط اخلدمات العمومية للمياه، وذلك مبوجب القانون رقم 
القانون عدة صالحيات، من بينها دراسة شكاوى املتعاملني أو مستعملي اخلدمات العمومية للمياه وصياغة كل 

، ومبا أن هذه السلطة أنشأت بالذات للسهر على هذا القطاع وضبطه إال أهنا مل متنح هلا صالحية 2التوصيات املناسبة
صالحية من اختصاص السلطة التنفيذية اليت ظلت حمتكرة هلا، غري أن ما يهمنا ، وبقيت هذه الاإلداريةمنح الرخص 

يف مجيع األحوال هو دور هذه الرخص يف الضبط االقتصادي سواء مت منحها من قبل السلطة التنفيذية أو سلطات 
سبيل احلصر بل  كما أنه البد أن نشري هنا إىل أن تطرقنا هلذه النماذج من الرخص ليس على  الضبط االقتصادي، 

 على سبيل املثال فقط.

 أوال: رخصة استعمال الموارد المائية
عادية من طرف واملياه الغري  الفالحي، لالستعمالمبا يف ذلك املياه املوجهة  3إن القيام باستعمال املوارد املائية

منشآت وهياكل استخراج أشخاص طبيعيني أو معنويني خاضعني للقانون العام أو اخلاص، سواء كان ذلك عن طريق 
وبالتايل فإنه مبنح هذه  .4نح من طرف اإلدارة املختصةمتاملاء أو من أجل تربية املائيات، لن يكون إال مبوجب رخصة 

                                                           
1
، وقد ، املتعلق باملياه، املعدل واملتمم، املرجع السابق2005 أوت 4املؤرخ يف:  12-05من القانون رقم  65لقد مت إنشاء هذه السلطة مبوجب املادة   

 ...".يمكن أن تمارس مهام ضبط الخدمات العمومية للمياه سلطة إدارية مستقلةجاءت هذه املادة كما يلي: " 
-08رقم  للمزيد حول قواعد تنظيم سلطة ضبط اخلدمات العمومية للمياه وعملها، وكذا صالحياهتا وكل ما يتعلق هبا، ميكن الرجوع للمرسوم التنفيذي  2

 .2008سبتمرب  28، الصادرة يف: 56، ج.ر.ج.ج.ع: 2008سبتمرب  27، املؤرخ يف: 303
، املتعلق 2005أوت  4املؤرخ يف: املؤرخ يف: 12 -05من القانون  04للمزيد حول مكونات األمالك العمومية الطبيعية للمياه ، ميكن الرجوع للمادة   3

 باملياه، املعدل واملتمم، املرجع السابق
إىل أن استعمال املوارد املائية يكون إما مبوجب رخص، أو مبوجب نظام االمتياز، وما يهمنا هبذا الصدد هو نظام الرخصة، وهذا ينبغي أن نشري هنا   4

 ، املتعلق باملياه، املرجع السابق.12-05من  74حسب املادة 
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الرخصة ميكن لصاحبها أن يقوم باستغالل املوارد املائية وقبل أن نتطرق إىل شروط منح هذه الرخصة البد أن حندد 
من القانون  75يت جيب عند استعماهلا احلصول على رخصة، وقد مت حتديدها من خالل املادة نطاق املوارد املائية ال

 ، املتعلق باملياه، حبيث أنه ختضع لنظام الرخصة استعمال املوارد املائية العمليات اليت تتضمن ما يلي:05-12
 ؛إجناز آبار أو حفر الستخراج املياه اجلوفية -
 ؛نبع غري املوجهة لالستغالل التجاريإجناز منشآت تنقيب عن امل -
 ؛بناء منشآت وهياكل التحويل أو الضخ أو احلجز باستثناء السدود الستخراج املياه السطحية -
 الستخراج.إقامة كل املنشآت أو اهلياكل األخرى  -

اخلاص  وعليه فإن رخصة استعمال املوارد املائية متنح لكل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو
يقوم بتوجيه طلب إىل إدارة الوالية املكلفة باملوارد املائية، ويكون هذا الطلب متضمنا جمموعة من بشرط أن 

وخيضع هذا الطلب إىل تعليمة تقنية  1باملوارد املائية املستعملةالتوضيحات اخلاصة بطالب الرخصة، وبكل ما يتعلق 
املائية، واليت على أساسها يتم منح الرخصة، وتتضمن هذه التعليمة التقنية  تعدها مصاحل إدارة الوالية املكلفة باملوارد

 :2ما يلي
التأكد من وفرة املورد املائي، حبيث يتم األخذ بعني االعتبار حقوق االستعمال املمنوحة سابقا وكذا أعمال التهيئة  -

 ؛ن وجود مورد مائي وفريالعمومية املوجودة واملستقبلية، فال ميكن بطبيعة احلال منح الرخصة دو 
 ؛القيام بزيارة للمواقع لفحص شروط وضع املنشأة أو اهليكل املصمم وتلك املتعلقة باستعمال املورد املائي -
يئات املكلفة بالتقييم والتسيري املدمج للموارد املائية، وهذا للتأكد من أن هذا االستعمال للموارد التماس رأي اهل -

 ر على الصاحل العام، حبيث يتم أخذ رأي كل من:املائية ال يشكل أي ضر 
 ؛* الوكالة الوطنية للموارد املائية

                                                           
1
، املؤرخ 148-08من املرسوم التنفيذي رقم  02ملادة جيب على طالب الرخصة وأثناء توجيهه لطلبه أن يقدم جمموعة من التوضيحات ، وهذا حسب ا  

 ، واملتمثلة فيما يلي:2008ماي  25، الصادرة يف: 26، الذي حيدد كيفيات منح رخصة استعمال املوارد املائية، ج.ر.ج.ج.ع: 2008ماي  21يف: 
 أمساء وألقاب وعنوان، أو عند االقتضاء، املقر االجتماعي لصاحب الطلب، -
 عقد رمسي لشغل األرض أو األراضي املخصصة ملوقع إقامة منشآت أو هياكل استخراج املاء من طرف صاحب الطلب،التربير ب -
 الطبيعة واملوقع اجلغرايف وخمطط وضعية منشأة أو هيكل استخراج املاء، -
 الفرتة املقررة لألشغال، -
 معدل املنسوب و/أو احلجم الذي سيستخرج، -
 مدة االستغالل،  -

 ال أو استعماالت املاء الذي سيستخرج.استعم
 ، الذي حيدد كيفيات منح رخصة استعمال املوارد املائية، املرجع السابق.2008ماي  21، املؤرخ يف: 148-08من املرسوم التنفيذي رقم  03املادة   2
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 ؛* وكاالت األحواض اهليدروغرافية
 * مصاحل الصيد البحري والفالحة والبيئة.

وبعد دراسة طلب الرخصة، من قبل اإلدارة املختصة فإنه ميكن لإلدارة أن تقبل الطلب أو أن ترفضه، ففي 
فإنه يتم منح الرخص من قبل الوايل املختص ويكون ذلك بقرار الذي جيب أن يتضمن جمموعة من  حالة القبول

البيانات، واليت تتمثل يف منسوب أو حجم املاء األقصى الذي ميكن استخراجه، استعمال املاء، مدة صالحية 
واهلياكل، إلزامية وضع طرق لقياس وصيانة املنشآت الرخصة، املدة والشروط التقنية لتنفيذ األشغال، شروط استغالل 

، وعليه فإن هذه الرخصة حمددة املدة وميكن أن يتم جتديدها على أن 1أو تعداد املاء املستخرج، وإلزامية دفع األتاوى
 .2( قبل انتهاء مدة الصالحية02يتم إيداع طلب التجديد شهرين )

فإنه البد أن يكون قرار الرفض  اإلداريةات أما يف حالة رفض منح الرخص واستنادا على مبدأ تسبيب القرار 
مسببا، فالطلبات اخلاصة بالرخصة ترفض يف حالة ما إذا كانت احلاجيات الواجب تلبيتها غري مربرة أو إذا كانت 
تلبيتها متس باحلماية الكمية والنوعية للموارد املائية، أو إذا كانت تضر باملنفعة العامة، أو يف حالة ما كانت خمالفة 

 .3حلقوق الغري املؤكدة قانونا
، ومن بني احلقوق بالتزاماتإن منح رخصة استعمال املوارد املائية ميكن صاحبها من حقوق كما أنه يقيده 

     اليت يكتسبها صاحب الرخصة هو استعمال املوارد املائية ملدة حمددة يف رقعة جغرافية حمددة فال ميكن املساس هبا
خص آخر، كما أهنا تكسب صاحبها احلق يف التعويض إذا ما تعرض صاحبها لضرر مباشر عطاء نفس املوقع لشإأو 

ه ، كما أن منح هذه الرخصة يرتب التزامات على صاحبها جيب علييف حالة إلغاء الرخصة من أجل املنفعة العامة
ال املاء بصفة عقالنية واقتصادية ، واستعم4تاوى، اليت يتم حتديدها وفقا لقانون املاليةااللتزام هبا، من بينها دفع األ

ومراعاة األحكام املتعلقة بشروط تشغيل منشآت الري واستغالهلا، إضافة إىل احرتام حقوق مستعملي املاء اآلخرين 
 5وضرورة إقامة أجهزة قياس أو عد استهالك املاء، واالمتثال لتدخالت املراقبة اليت يقوم هبا األعوان املؤهلون لذلك

 اللتزامات.وغريها من ا

                                                           
1
 منح رخصة استعمال املوارد املائية، املرجع السابق. ، الذي حيدد كيفيات2008ماي  21، املؤرخ يف: 148-08من املرسوم التنفيذي رقم  05املادة   

 من نفس املرسوم. 06املادة   2
 ، املتعلق باملياه، املعدل واملتمم، املرجع السابق.2005أوت  4املؤرخ يف: املؤرخ يف: 12 -05من القانون  85املادة   3
 نفس القانون.من  73املادة   4
5
 نفس القانون.من  89املادة   
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حبيث  تجلى لنا الدور الكبري الذي تلعبه الرخصة يف الرقابة على مستعملني املوارد املالية،يمن خالل ما سبق 
املختصة باملوارد املائية أن تقوم بتوقيف مؤقت للرخصة، وذلك يف حالة ثبوت تبذير املاء  اإلداريةأنه ميكن للجهة 

، فاملاء نعمة وثروة 1يف حالة التأكد من اختاذ تدابري لتجنب تبذير املاء قانونا ومهما كان السبب، وميكن إرجاعه
ر على هذه الثروة املائية اليت تزخ اقتصادية ال ميكن السماح بتبذيره أو استغالله يف غري ما خصص له، وهذا للمحافظة

حبها للشروط وااللتزامات املتفق منح الرخصة ال يعين عدم تعديها أو إلغائها يف حالة خمالفة صا، كما أن هبا الدولة
عليها، أو لضرورة املنفعة العامة، فمىت اقتضت املنفعة العامة تعديل الرخصة أو تقليصها أو إلغائها فإنه يتم ذلك 

اهلدف منه احلافظ على النظام العام أوال، ومىت   اإلداريةاملختصة، ألن منح الرخص  اإلداريةودومنا تردد من اجلهة 
، ويتم التعديل بنفس الطريقة اليت متت هبا منح 2رخصة تضر به فإنه من األوىل إلغائها أو تعديلهاكانت هذه ال

الرخصة، كما أن حاالت اإللغاء قد تكون كعقوبة إدارية وذلك يف حالة عدم مراعاة الشروط وااللتزامات املرتتبة على 
تطبيقه، وكذا خمالفة ما جاء يف الرخصة،  أو يف حالة أحكام القانون املتعلق باملياه، والنصوص التنظيمية املتخذة ل

كما قد يتم   ،استعمال املاء لغرض آخر الغري مرخص به، أو عدم مطابقة أجناز املنشآت واهلياكل وفق الوثائق التقنية
يغ ( ابتداء من تاريخ تبل2مهاهلا وتركها وذلك عند عدم بداية األشغال يف أجل عامني )إإلغاء الرخصة يف حالة 

 .3الرخصة
إن هذا اإللغاء للرخصة يكون بدون تعويض، ألنه مل يتم بدافع املنفعة العامة، بل سبب إلغاء الرخصة هو 

مهاله للرخصة، غري أن اإللغاء لن يكون إال بعد أن يتم توجيه إعذار للمتعامل حيثه إتقصري املتعامل يف التزاماته، أو 
وقرار  االلتزام فإنه يتم إلغاء الرخصة مباشرة وإال تعرض لإللغاء، ويف حالة عدم على ضرورة االلتزام مبا هو متفق عليه،

 اإللغاء يكون من طرف الوايل الذي منح الرخصة.

 ترخيص رمي اإلفرازات الغير السامة في األمالك العمومية للماءثانيا: 
        ع رمي اإلفرازاتيخضاملتعلق باملياه لتنص على ما يلي: "  12-05من القانون  44جاءت املادة 

أو تفريغ أو إيداع كل أنواع المواد التي ال تشكل خطر تسمم أو ضرر باألمالك العمومية للماء، إلى ترخيص 
، من خالل هذه املادة يتضح لنا أن املشرع أخضع رمي اإلفرازات تحدد شروط وكيفيات منحه عن طريق التنظيم."

ل خطر تسمم أو ضرر باألمالك العمومية للماء، إىل ترخيص وهذا لتنظيم هذه يداع املواد اليت ال تشكإأو تفريغ أو 
                                                           

 ، املتعلق باملياه، املعدل واملتمم، املرجع السابق.2005أوت  4املؤرخ يف: املؤرخ يف: 12 -05قانون ن م 90دة املا  1
 من نفس القانون.  86املادة   2
رخصة ، الذي حيدد كيفيات منح 2008ماي  21، املؤرخ يف: 148-08من املرسوم التنفيذي رقم  07، واملادة  نفس القانونمن  87أنظر املادة   3

 املوارد املائية، املرجع السابق.استعمال 
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العملية ومراقبتها، فال ميكن تركها دون رقابة، فلو تركت دومنا ضبط فأكيد أن هذه العملية ستؤدي إىل أضرار كبرية 
ها املشرع بضرورة احلصول منظباألمالك الوطنية للمياه، واملاء كما هو معلوم شيء ضروري للحياة يف الدولة، لدى 

   فرازات الغري سامة واليت ال تشكل خطرالرتخيص بأنه يشمل فقط املواد واإلعلى ترخيص للقيام على ذلك وحدد ا
 أو تسمما للمياه.

من يتقدم املعين وحىت يتم منح الرتخيص املتعلق برمي اإلفرازات الغري سامة يف األمالك العمومية للمياه، البد 
أو  الوالئية املكلفة باملوارد املائية، حبيث أنه ويف دراسة طلب الرتخيص يراعى يف ذلك خطر التسمم  ةاإلدار بطلب إىل 

الضرر من رمي اإلفرازات أو تفريغ أو إيداع كل أنواع املواد، الذي يقدر بقيم قصوى حمددة ومعطيات خاصة حتدد 
ني االعتبار ضعف املوارد املائية وهذا مقارنة برمي اإلفرازات اليت بقرار من الوزير املكلف باملوارد املائية، مع األخذ بع

 .1تكون حمددة مبوجب التنظيم املعمول به
وبناء على النتائج املتحصل عليها من دراسة طلب الرتخيص، فإنه يتم منح الرتخيص من قبل الوايل املختص 

ملائية، على أن يتضمن قرار الرتخيص التعليمات املطبقة على إقليميا، الذي يتم تبليغه من قبل اإلدارة املكلفة باملوارد ا
الرمي أو التفريغ أو اإليداع، ويف حالة أراد املعين تعديل الشروط احملددة يف التعليمات، البد عليه أن يقوم بطلب 
 ترخيص جديد، فال ميكن التعديل دون طلب جديد للرتخيص، ألن الرتخيص األويل يتضمن جمموعة من الشروط

حلق يف ، وبصدور قرار الرتخيص يكون لصاحبه ا2على املعين االلتزام هبا وال ميكن تعديلها إال بناءا على طلب جديد
فرازات واملواد الغري سامة يف األمالك العمومية، وكل من قام هبذا الفعل ودومنا احلصول على رمي أو تفريغ أو إيداع اإل

، احملدد لشروط وكيفيات 88-10من املرسوم التنفيذي رقم  12مادة ترخيص فإن صاحبه يتعرض لعقوبات طبقا لل
، ما يدل على أن الرتخيص شرط جوهري 3منح ترخيص رمي اإلفرازات غري السامة يف األمالك العمومية للماء

 ملمارسة هذا النشاط.

                                                           
1
، حيدد شروط وكيفيات منح ترخيص رمي اإلفرازات غري السامة يف األمالك 2010مارس  10املؤرخ يف:  88-10من املرسوم التنفيذي رقم  02املادة   

 .2010مارس  14، الصادرة يف: 17العمومية للماء، ج.ر.ج.ج.ع: 
2
 رسوم.نفس املمن  04املادة   

بدون ترخيص  لقد أحالت هذه املادة العقوبة على رمي أو تفريغ أو إيداع لكل أنواع املواد اليت ال تشكل خطر تسمم أو ضررا باألمالك العمومية للماء  3
دج( إىل مائة ألف دينار  10.000، املتعلق باملياه، واليت تعاقب كل من قام هبذا الفعل بغرامة من عشرة آالف دينار )12-05من القانون  171للمادة 

 دج(، مع مضاعفة هذه العقوبة يف حالة العود.100.000)
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لفة باملوارد املائية فرازات الغري سامة يف األمالك العمومية للماء يكسب اإلدارة املكإن منح ترخيص رمي اإل
، وال ميكن لصاحب 1مبراقبة دورية وفجائية للتأكد من احرتام التعليمات احملددة يف قرار الرتخيص ماحلق يف القيا

الرتخيص االحتجاج على هذه املراقبة ألهنا حق مكتسب لإلدارة وهذا حفاظا على النظام العام، وعلى صاحب 
راقبة وعلى حسابه اخلاص، عملية الدخول إىل نقاط قياس أو اقتطاع عينات الرتخيص أن يهيئ لصاحب التصريح بامل

بغرض حتليل اإلفرازات املفرغة أو املواد املرمية أو املودعة، وبناء على هذه املراقبة فإنه يتم إعداد تقرير يتضمن 
تائج التحاليل املعدة، ويف حالة املعاينات اليت مت القيام هبا ومدى مطابقتها للتعليمات الواردة يف الرتخيص، وكذلك ن

ما تبني بأن هذا التقرير ال يتطابق مع التعليمات الواردة يف الرتخيص واحملددة للشروط القيام هبذا النشاط، فإن اإلدارة 
الوالئية املكلفة باملوارد املائية تقوم بتبليغ صاحب الرتخيص بضرورة اختاذ اإلجراءات الضرورية التصحيحية، ويكون 

 .2به االلتزاممرتبط بأجل معني على صاحب الرتخيص  ذلك
إن انقضاء األجل الذي حددته اإلدارة املكلفة باملوارد املائية المتثال صاحب الرتخيص واختاذه لإلجراءات 

تزام الضرورية التصحيحية يف عملية رمي أو تفريغ أو إيداع املواد الغري سامة يف األمالك العمومية للماء، وعدم ال
جراءات التصحيحية تقوم اإلدارة مرة أخرى بإعذار صاحب الرتخيص بتنفيذ هذه حب الرتخيص باختاذ هذه اإلصا

ضايف ويف حالة عدم تنفيذ صاحب الرتخيص لإلجراءات جل اإل، وبعد انتهاء هذا األ3اإلجراءات يف أجل إضايف
 4ختص إقليميا والذي قام مبنح الرتخيصالتصحيحية املنصوص عليها، فإنه يتم إلغاء الرتخيص من قبل الوايل امل

وينبغي أن نشري أخري أن طلب الرتخيص ال يكون دائما إجيابيا، بل قد يرفض منح الرتخيص، غري أنه البد أن يكون 
 هذا الرفض معلل ويبلغ للمعين من قبل اإلدارة املكلفة باملوارد املائية.

ة في الشبكة العمومية للتطهير أو في محطة الترخيص بتفريغ المياه القدرة غير المنزليثالثا: 
 التصفية

يخضع كل تفريغ في الشبكة املتعلق باملياه على ما يلي: "  12-05من القانون  119نصت املادة 
العمومية للتطهير أو في محطة تصفية المياه القذرة الغير منزلية للترخيص المسبق لدإدارة المكلفة بالموارد 

هذه املادة نستنتج بأن املشرع اجلزائري أخضع عملية تفريغ املياه القدرة الغري منزلية يف الشبكة من خالل ، "المائية...

                                                           
، حيدد شروط وكيفيات منح ترخيص رمي اإلفرازات غري السامة يف األمالك 2010مارس  10املؤرخ يف:  88-10من املرسوم التنفيذي رقم  06املادة   1

 العمومية للماء، املرجع السابق.
 نفس املرسوم.من  09، 08، 07أنظر املواد   2
3
 من نفس املرسوم. 10املادة   

 من نفس املرسوم. 11املادة   4
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يف حمطة تصفية املياه للرتخيص املسبق لإلدارة، ما يعين بأنه ال ميكن القيام هبذه العملية بدون العمومية للتطهري أو 
التنفيذية ممثلة يف اإلدارة املكلفة باملوارد املائية، وحىت يتم  احلصول على ترخيص من اجلهة املختصة واملتمثلة يف السلطة

البد أن ختضع املياه القذرة غري املنزلية اليت ال تتطابق خصائصها مع مواصفات هذا املرسوم ملعاجلة منح هذا الرتخيص 
حدد قيم قصوى ال ميكن ، وعليه فإن املشرع 1أولية قبل تفريغها يف الشبكة العمومية للتطهري أو يف حمطة التصفية

جتاوزها للمواد الضارة اليت تتواجد يف املياه القذرة الغري منزلية أثناء تفريغها يف شبكة عمومية للتطهري أو يف حمطة 
، املتعلق 209-09التصفية، وقد حددت هذه القيم القصوى للمواد الضارة يف ملحق املرسوم التنفيذي رقم 

 ياه القذرة غري املنزلية يف الشبكة العمومية للتطهري أو يف حمطة التصفية.بكيفيات منح الرتخيص بتفريغ امل
كما ينبغي أيضا حىت يتم منح الرتخيص أن يتم توجيه طلب ترخيص إىل إدارة الوالية املكلفة باملوارد املائية 

 :2مرفقا مبلف يتضمن ما يلي
 ؛ماعي إن كان الطالب شخص معنويكل ما تعلق بلقب واسم وصفة وعنوان الطالب، أو املقر االجت  -
 ؛وصف نشاط املؤسسة املعنية -
 ؛اخلصائص الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية وكذا التدفق األقصى للمياه القدرة غري املنزلية الواجب تفريغها -
 ؛اخلصائص التقنية للتوصيل بالشبكة العمومية للتطهري أو مبحطة التصفية -
املعاجلة األولية اليت تسمح باحرتام شروط تفريغ املياه القذرة حسب املرسوم التنفيذي رقم الوصف التقين هلياكل  -

 السالف الذكر، وهذا عند االقتضاء. 09-209
ضافة معلومة تكميلية تبدو ضرورية للدراسة التقنية للطلب املقدم، فإنه يتعني على طالب الرتخيص إويف حالة ضرورة 
 بالتفريغ توفريها.

حتديد يتم دراسة امللف مينح الرتخيص بقرار من اإلدارة املكلفة باملوارد املائية، حبيث جيب أن يتم  وبعد أن
املواصفات التقنية للتفريغ، وكذا التزامات الرقابة والصيانة واحملافظة على التوصيل وإن اقتضى األمر، هياكل املعاجلة 

                                                           
، حيدد كيفيات منح الرتخيص بتفريغ املياه القذرة غري املنزلية يف الشبكة 2009جوان  11املؤرخ يف:  209-09من املرسوم التنفيذي رقم  04املادة   1

من  119، وقد نصت على ذلك أيضا الفقرة الثانية من املادة 2009جوان  21، الصادرة يف: 36، ج.ر.ج.ج.ع: العمومية للتطهري أو يف حمطة التصفية
ياه ، املتعلق باملياه السالف الذكر، كما يلي: " ...وميكن أن خيضع هذا التفريغ إىل وجوب املعاجلة املسبقة يف حالة ما إذا كانت هذه امل12-05القانون 

 اخلام، من شأهنا أن ختل بالسري احلسن للشبكة العمومية للتطهري أو حمطة التصفية."القذرة، يف حالتها 
2
، حيدد كيفيات منح الرتخيص بتفريغ املياه القذرة غري املنزلية يف الشبكة 2009جوان  11املؤرخ يف:  209-09من املرسوم التنفيذي رقم  06املادة   

 جع السابق.العمومية للتطهري أو يف حمطة التصفية، املر 



 توظيف السلطة التنفيذية للخص اإلدارية في ضبط النشاط االقتصادي            الفصل الثاني:  الباب األول.
 

119 
 

لرتخيص فإنه ميكن اقتطاع عينات لغرض التحليل يف كل وقت ، وبناء على هذه االلتزامات اليت حتدد يف ا1األولية
داخل ثقب توصيل املؤسسة من طرف ممثلي إدارة الوالية املكلفة باملوارد املائية، وهذا كله هبدف مراقبة خصائص املياه 

أن هذه التحاليل  ، علما2القذرة املفرغة يف الشبكة العمومية للتطهري أو يف حمطة التصفية للقيم القصوى املتفق عليها
يتم إجنازها من طرف خمابر معتمدة من الوزير املكلف باملالية، فإذا ما تبني من خالل نتائج التحاليل بأن املياه القذرة 
ال تتطابق مع القيم احملددة يف قرار الرتخيص، فإن اإلدارة املكلفة باملوارد املائية تقوم بإعذار صاحب املؤسسة الختاذ 

عمال اليت من شأهنا جعل التفريغ مطابقا ملواصفات الرتخيص، يف أجل حمدد، ويف حالة عدم االمتثال التدابري واأل
اإلدارة املختصة وانقضاء األجل احملدد فإن إدارات الوالية املكلفة باملوارد املائية والبيئة بغلق لإلعذار املوجه من طرف 

االحتفاظ حبق النظر يف املتابعات القضائية املنصوص عليها يف املؤسسة إىل غاية تنفيذ التدابري احملددة، وهذا مع 
 .3التشريع املعمول به

دارة املختصة إلعذار املوجه من قبل اإلجراءات املتخذة يف حالة عدم االمتثال لغري أنه وبالرغم من اإل
ال ترقى لدرجة سحب  إال أن هذه اإلجراءات لصاحب الرتخيص حلمله على االلتزام مبا جاء يف الرتخيص اإلداري،

الرتخيص فهي أقل خطورة، فاملشرع قد وضع أيضا حاالت يسحب فيها الرتخيص اإلداري بتفريغ املياه القذرة غري 
املنزلية، وهذا من أجل احملافظة على النظام العام وضبط هذا النشاط مبا ال يضر الصاحل العام وتتمثل هذه احلاالت 

 فيما يلي:
مات واملواصفات احملددة بقرار الرتخيص، ففي هذه احلالة يعترب سحب الرتخيص كعقوبة إدارة االلتزاعدم احرتام  -

 ؛املتفق عليها بااللتزاماتعلى اإلخالل 
السالف الذكر، وهذا  209-09ليها يف املرسوم التنفيذي رقم ععرقلة املراقبة اليت جتري وفقا للشروط املنصوص  -

 ؛الرتخيص يكسب احلق لإلدارة بالقيام بعملية الرقابة يعترب أيضا عقوبة إدارية ألن منح
هناية نشاط املؤسسة اليت منحت هلا الرتخيص بالتفريغ، وهي هناية طبيعية للرتخيص فزوال املؤسسة يعين زوال  -

 .4الرتخيص ألن هذا الرتخيص منح خصيصا هلا

                                                           
، حيدد كيفيات منح الرتخيص بتفريغ املياه القذرة غري املنزلية يف الشبكة 2009جوان  11املؤرخ يف:  209-09املرسوم التنفيذي رقم من  08املادة   1

 العمومية للتطهري أو يف حمطة التصفية، املرجع السابق
 نفس املرسوم.من  11املادة   2
 س املرسوم.من نف 14و  13أنظر املادة   3
 نفس املرسوم.من  10املادة   4
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بول طلب الرتخيص، بل قد يتم رفضه وينبغي أن نذكر أنه يف هذه الرخصة أيضا ال يعين يف مجيع احلاالت ق
من قبل السلطة التنفيذية املتمثلة يف اإلدارة املكلفة باملوارد املائية، وهذا يف حالة عدم توفر الشروط الالزمة يف طالب 
الرتخيص، أو إذا كان هذا الرتخيص يضر باملصلحة العامة، وإن كان املرسوم التنفيذي املتعلق بتحديد كيفيات منح 

يص بتفريغ املياه القذرة غري املنزلية يف الشبكة العمومية للتطهري أو يف حمطة التصفية، ال ينص على حاالت رفض الرتخ
 هذا الرتخيص وال القانون املتعلق باملياه، بل ألزم اإلدارة فقط بتربير قرار الرفض وتبليغه للمعين.

املائية، و ترخيص برمي اإلفرازات الغري  استعمال املوارد لكل من رخصة دراستنامن خالل ما تقدم وبعد 
و الرتخيص بتفريغ املياه القدرة غري املنزلية يف الشبكة العمومية للتطهري أو يف حمطة السامة يف األمالك العمومية للماء، 

ائية، بالرغم التصفية، استنتجنا بأن مجيع هذه الرخص تصدر عن السلطة التنفيذية املتمثلة يف الوايل، أو إدارة املوارد امل
من إحداث سلطة ضبط مستقلة متمثلة يف سلطة ضبط اخلدمات العمومية للمياه، ما يعين أن السلطة التنفيذية ويف 

اتضح لنا جليا دور هذه الرخص يف ضبط قطاع ، كما أنه اإلداريةهذا اجملال بالذات الزالت حتتكر منح الرتاخيص 
مة ملنح هذه جراءات الضرورية والالز واحليوية وذلك من خالل الشروط اإلة املياه الذي يعترب من القطاعات االقتصادي

دارة متارس من خالهلا الرقابة على هذه النشاطات، كما أن هلا دور كبري يف تنظيم هذا القطاع الرتاخيص وكيف أن اإل
يف  ردعي الذي يتمثلمن الفوضى والعشوائية يف االستعمال، كما أن هلا دور آخر يظهر بشكل واضح وهو الدور ال

 خالل بااللتزامات املتفق عليها أو لضرورة املنفعة العامة.سحب هذه الرتاخيص يف حالة اإل

في مجال التجارة  اإلداريةضبط النشاطات االقتصادية عن طريق الرخص  المطلب الثاني:
 الخارجية

االقتصادية األخرى اليت متارس السلطة نود أن حنسم بداية بأننا اخرتنا قطاع التجارة اخلارجية دون القطاعات 
، نظرا ألمهيتها الكبرية يف التنمية االقتصادية اإلداريةالتنفيذية رقابتها السابقة والالحقة عليها من خالل منح الرخص 

 وهذا ال يعين أننا نقلل من قيمة القطاعات األخرى.
راحل اليت مرت عليها التجارة اخلارجية يف إن احلديث على التجارة اخلارجية لن يكون إال بالتطرق لبعض امل

اجلزائر، ففي فرتة زمنية سابقة كانت الدولة هي من حتتكر هذا القطاع، ومع التحوالت االقتصادية اليت مرت عليها 
الدولة، حرنرت هذا القطاع الذي يعترب عصب االقتصاد الوطين، ووسيلة للتنمية االقتصادية يف الدولة، فكان لزاما 

ة لقطاع التجارة اخلارجية، فالتحرير البد أن يشمل فية مهمة، وحترير قطاعات أخرى إضاتبين مبادئ اقتصادعليها 
جمموعة من القطاعات، ألهنا مجيعا حتقق التكامل االقتصادي، غري أن هذا ال يكون بصفة مطلقة، بل البد من اختاذ 

، وحىت ندرس كيفية ضبط السوق عن اإلداريةالرخص تأطري السوق، من بينها  تدابري أخرى يف نفس السياق لضبط و
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يف جمال التجارة اخلارجية، البد أن نتطرق أوال لكيفية حترير املشرع اجلزائري لقطاع التجارة  اإلداريةطريق الرخص 
 نتطرق لتطبيقات حول هذه الرخص الصادرة يف هذا القطاع.اخلارجية، مث بعد ذلك 

 ة الخارجيةالفرع األول: تحرير قطاع التجار 
حترير التجارة اخلارجية لن يكون إال بتبين اجلزائر ملبادئ السوق، مثل مبدأ حرية التجارة والصناعة، ومبدأ  إن

 حرية املنافسة، كما البد من حترير االستثمار، وهو ما سنتطرق له من خالل هذا العنصر.

 أوال: مبدأ حرية التجارة والصناعة
م عليها نظام السوق هو مبدأ حرية التجارة والصناعة، غري أن القانون اجلزائري مل إنن من أهم املبادئ اليت يقو 

فبعد يعرتف هبذا املبدأ إال مؤخرا، فمبدأ حرية التجارة والصناعة عاىن من التهميش لفرتة من الزمن يف اجلزائر،
لة تأخذ بالنظام االشرتاكي االستقالل مباشرة تدخلت الدولة الحتكار أهم النشاطات االقتصادية، باعتبارها دو 

نصت على أن األهداف األساسية للجمهورية اجلزائرية تتمثل يف تشييد جمتمع  1963فاملادة العاشرة من دستور 
، فانتهاج النظام االشرتاكي كأسلوب للتسيري االقتصادي 1اشرتاكي، وحماربة ظاهرة استغالل اإلنسان بكل أشكاهلا

 لليربايل وهو مبدأ حرية التجارة والصناعة.يتناقض مع أهم مبادئ النظام ا
الذي تطرق إىل أهم احلريات األساسية وحقوق  19762كما تأكد رفض مبدأ حرية التجارة والصناعة يف دستور 

 اإلنسان واملواطن، دون أن يرد هذا املبدأ من بني هذه احلريات.
قتصاد املخطط والدخول يف اقتصاد دخلت اجلزائر يف مرحلة انتقالية للخروج من اال 1988منذ سنة و  

السوق، وقد مت تكريس عدة مبادئ كمبدأ حق امللكية اخلاصة، مبدأ اخلوصصة، مبدأ استقاللية املؤسسات العمومية 
االقتصادية، أما بالنسبة ملبدأ حرية التجارة والصناعة وقبل االعرتاف الصريح به مت إصدار عدة نصوص تشريعية 

قليل من شدة املبدأين االشرتاكيني املتمثالن يف: مبدأ الرتخيص اإلداري املسبق، ومبدأ احتكار وتنظيمية هتدف إىل الت
 3الدولة لألنشطة االقتصادية احليوية.

املتضمن  254-88حيث كان التخفيف من شدة الرتخيص اإلداري املسبق عن طريق صدور القانون رقم 
هذا القانون الذي شجع على املبادرة اخلاصة مبنحه عدة امتيازات توجيه االستثمارات االقتصادية الوطنية اخلاصة، 

                                                           

 . 1963-09-10،  الصادرة بتاريخ 64، ج.ر.ج.ج.ع: 1963تمرب بس 8املؤرخ يف  1963من دستور  10 املادة 1 
 .1976نوفمرب  24صادر بتاريخ  94يتضمن إصدار دستور اجلمهورية اجلزائرية، جريدة رمسية عدد  1976نوفمرب  22مؤرخ يف  97-76أمر رقم  2
 .13،14، ص 2013-2012لنيل شهادة املاجستري يف القانون، جامعة اجلزائر،  مذكرةسامل رابية، مبدأ حرية التجارة والصناعة،  3
 13يف:  ة، املتضمن توجيه االستثمارات االقتصادية اخلاصة الوطنية، الصادر 28، ج.ر.ج.ج.ع: 1988جويلية  12املؤرخ يف:  25-88القانون  4

 ، املتعلق باالستثمار االقتصادي اخلاص الوطين.11- 82،  والذي ألغى قانون رقم 1988جويلية 
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، كما رفع عدة عراقيل عرفها 1جبائية وتسهيالت مالية لتشجيع إنشاء املؤسسات اخلاصة يف جمال الصناعة واخلدمات
 من بينها: 19822قانون االستثمار السابق لسنة 

ل اخلواص لألنشطة الصناعية املتعلقة باخلدمات، فقد أصبح إلغاء االعتماد اإلداري املسبق الذي كان شرط لدخو  -
االعتماد اإلداري املسبق يطبق فقط على املستثمرين الذين يريدون احلصول على االمتيازات املالية واجلبائية واملادية ويف 

 ؛جمال األنشطة االقتصادية اخلاصة ذات األولوية من طرف التخطيط
ون حيث أنه ألغى شرط اإلقامة يف اجلزائر، فقط مسح هذا القانون للمستثمرين الغري التوسيع من تطبيق هذا القان -

 ؛مقيمني يف اجلزائر من االستثمار
كان حيدد مبلغ االستثمار للخواص الذين   82/11إلغاء احلد األدىن ملبلغ االستثمار، حيث أن القانون القدمي  -

 ؛مليون جزائري 30لشركة يريدون إنشاء شركات خاصة من عدم جتاوز رأمسال ا
 3السماح للمستثمرين اخلواص من ممارسة عدة أنشطة اقتصادية يف نفس الوقت. -

أما بالنسبة لتقليص من حدة احتكار الدولة فقط كان ذلك عن طريق إلغاء املصدر التنظيمي الذي كان 
 18املؤرخ يف  201-88الرئاسي  يعترب أساس لالحتكار الدولة بعد الدستور والتشريع، وكان ذلك بصدور املرسوم

واملتضمن إلغاء مجيع األحكام التنظيمية اليت ختول للمؤسسات االشرتاكية ذات الطابع االقتصادي  1988أكتوبر 
 .4التفرد بأي نشاط أو احتكار تسويق املنتوجات أو اخلدمات

عرتاف وذلك بإلغاء النظام مل يعرتف مببدأ حرية التجارة والصناعة غري أنه مهد هلذا اال 19895إن دستور 
االشرتاكي والتقليص من احتكار الدولة للتجارة اخلارجية والنشاطات االقتصادية احليوية والتقليص من األسس اليت 

 يقوم عليها هذا االحتكارـ كما أنه مت فتح بعض األنشطة حلرية التجارة واملبادرة اخلاصة ومثال ذلك:
واملتضمن توجيه النقل الربي وتنظيمه، حيث اعرتف حبرية  1988ماي  10املؤرخ يف  17-88القانون رقم  -

 6التجارة أو االستثمار يف نشاط النقل الربي، وألغى بذلك احتكار الدولة.

                                                           
1
 Rachid Tlemçani, Etat bazar et globalisation, l’ouverture de l’infitah en Algérie, ed ELHIKMA, 

Alger, 1999, P 46.   
 .1982أوت  24، الصادرة يف: 19ج.ر.ج.ج.ع: ، االقتصادي اخلاص الوطينالستثمار ، املتعلق با1982أوت  21، املؤرخ يف: 11-82القانون  2

3
 Rachid Tlemçani, Etat bazar et globalisation, l’ouverture de l’infitah en Algérie, op.cit., P : 46. 

 .15، ص لنيل شهادة املاجستري يف القانون مذكرةمبدأ حرية التجارة والصناعة، سامل رابية،  4
 28، املؤرخ يف 18-89، املنشور مبوجب املرسوم الرئاسي رقم 1989فيفري  23، املؤرخ يف: 1989ستور اجلمهورية اجلزائرية الشعبية الدميقراطية لسنة د 5

 .1989مارس  01، الصادرة يف: 09، ج.ر.ج.ج.ع: 1989فيفري 
6
 Rachid Tlemçani, OP.cit, P 103. 
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املتعلق بالنقد والقرض، الذي ألغى احتكار الدولة للنشاط  1990أفريل  14املؤرخ يف  10 -90القانون رقم  -
جارة يف هذا النشاط، كما أنه فتح الطريق لكامل أشكال الشراكة بدون ختصيص كما انه البنكي والذي كرس حرية الت

 1املتعلق بالشراكة املختلطة. 82/13ألغى القانون 
 هل هذه الحرية التي شملت بعض النشاطات االقتصادية تعتبر مبدأ أم استثناء؟لكن السؤال الذي يطرح هنا: 

اليت جاءت يف هذه القوانني يف هذه الفرتة ما هي إال استثناء عن ينبغي أن نشري أن مجيع هذه احلريات 
األصل العام وهو احتكار الدولة وهي متهيد لالعرتاف مببدأ حرية التجارة والصناعة، إىل غاية صدور قانون االستثمار 

ابقة واملخالفة له لغى كافة القوانني السأنه أالذي أقر حرية االستثمار كما  1993كتوبر أ 05املؤرخ يف  122 -93
باستثناء القوانني املتعلقة باحملروقات وتشجيع القطاع اخلاص إىل جانب القطاع العام، فقد جاءت املادة الثالثة من 

تنجز االستثمارات بكل حرية، مع مراعاة التشريع والتنظيم المتعلقين باألنشطة كما يلي: "   12-93القانون 
ملادة أنه أقرت مبدأ حرية التجارة يف األنشطة الصناعية وتلك املتعلقة باخلدمات ، ما يالحظ على هذه ا3"المقننة...

غري أن هذا ال يعين أن مجيع األنشطة االقتصادية مفتوحة على اخلواص بل الدولة حتتكر األنشطة االقتصادية 
      صصة للدولة أو لفروعهاسرتاتيجية وجمال احلرية يشمل االستثمارات املتعلقة بإنتاج السلع واخلدمات الغري خماإل

أو ألي شخص معني صراحة مبوجب نص تشريعي، كما أن هذا القانون ألغى مبدأ الرتخيص اإلداري املسبق واكتفى 
 بالتصريح البسيط وبالتايل التقليص من تقييد االستثمار بإجراء الرتخيص اإلداري املسبق.

ص صراحة على مبدأ حرية التجارة والصناعة يف اجلزائري لين 19964جاء دستور  1989وخالفا لدستور 
جاء هذا حرية التجارة والصناعة مضمونة وتمارس في إطار القانون " منه واليت جاءت كما يلي: "  37املادة 

النص ليعرتف صراحة مببدأ حرية التجارة والصناعة وبالتايل هو تأكيد على تبين اجلزائر نظام اقتصاد السوق، وجاء 
هو  1996ادة يف الباب املتعلق باحلريات العامة من الدستور ما يوضح أن هلذه احلرية قيمة هامة ودستور ذكر هذه امل

نص على هذه احلرية فلم يتم النص عليها صراحة يف الدساتري السابقة، فال ميكن للسلطة  الذيالدستور األول 
ه احلرية لكن ها ليس مربرا ذلسلطة التشريعية بتقييد هالتشريعية خمالفة هذا املبدأ ألنه مبدأ دستوري بالرغم من متتع ا

                                                           
، 2010-2009ون، جامعة قسنطينة، لنيل شهادة املاجستري يف القان مذكرة، -دراسة حالة اوراسكوم  –اجلزائر  سارة حممد، االستثمار األجنيب يف 1

 .17ص
 املرجع السابق.، املتعلق برتقية االستثمارات، 1993 أكتوبر 05املؤرخ يف  12-93املرسوم التشريعي  2 
 .املادة الثالثة من نفس املرسوم 3
، املتعلق بإصدار نص الدستور، املصادق عليه يف استفتاء 1996ديسمرب  07املؤرخ يف:  438-96ب املرسوم الرئاسي الصادر مبوج 1996دستور  4

 .1996ديسمرب  08، الصادرة يف: 76ج.ر.ج.ج.ع: ، 1996نوفمرب  28
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ملخالفة هذه السلطة هلذا املبدأ أو وضع قيود تعسفية أو غري مربرة فنص الدستور على ها املبدأ يكفل له محاية قانونية  
 كما أن له رقابة دستورية لكل تدخل تشريعي ميس به.

حرية حبيث جاءت كما يلي: "  43لتصبح مكاهنا املادة  37ة فقد مت تعديل املاد 2016أما يف التعديل الدستور 
 .1االستثمار والتجارة مضمونة وتمارس في إطار القانون..."

نالحظ من خالل هذا التعديل للمادة أن املشرع استبدل عبارة الصناعة باالستثمار، هذا ما يدل على أن 
املبادئ األساسية اليت تقوم عليها املنافسة واليت هبا يتم  املشرع وسع من املبدأ كما أنه أكد على أن هذا املبدأ من

وتمارس في إطار القانون غري أنن هذه احلرية ليست مطلقة وهو ما يدل عليه نص املادة "  الدفع بالتنمية حنو األمام
يقيد القانون  أي أن القانون هو الذي حيدد كيفية ممارسة هذه احلرية وتنظيمها لكن ليس له حق إلغائها وبالتايل" 

 هذه احلرية.

 تحرير قطاع التجارة الخارجية مراحل ثانيا:
يشمل منه كما يلي: "  14على وجوب احتكار التجارة اخلارجية فقد جاءت املادة  1976نص دستور 

 جاءت هذه املادة لتبني احتكار الدولة، 2احتكار الدولة بصفة ال رجعة فيها، التجارة الخارجية وتجارة الجملة."
الذي يؤكد هذا األمر والذي جعل مسألة  023-78للتجارة اخلارجية والتحكم يف االسترياد، كما جاء القانون رقم 

     إبرام العقود اخلاصة باسترياد أو تصدير البضائع واخلدمات مع املؤسسات األجنبية من االختصاص املطلق للدولة
 أو إلحدى هيئاهتا، مع االستبعاد التام للخواص.

 أنه نظر للتحوالت االقتصادية اليت شهدها العامل، واملخططات التنموية اليت اتبعتها اجلزائر والقائمة على غري
الصناعات الثقيلة جعلها تدخل يف املديونية، ومع اخنفاض سعر البرتول وقيمة الدوالر، ودخول االقتصاد يف حالة من 

صالحات اليت كلي للنظام االقتصادي ومن بني اإلح هيالتضخم بسبب االختالالت احلاصلة أصبح البد من تصحي
اختذهتا اجلزائر فتح التجارة اخلارجية أمام املتعاملني االقتصاديني بعدما كانت حكرا على الدولة، ويقصد هبذا املصطلح 

اهلادفة جراءات ن خالل وضع مجلة من التدابري واإلالتخلي على وضع القيود على التجارة اخلارجية وأسعار الصرف م
                                                           

 سابق.، املرجع ال2016 ، املتضمن التعديل الدستوري2016مارس  06املؤرخ يف:  01-16من القانون  43املادة  1
 شارة اليه.امللغى، سابق اإل 1976من دستور  14املادة  2
، 1978فيفري  14، الصادرة يف: 7، املتضمن احتكار الدولة للتجارة اخلارجية، ج.ر.ج.ج.ع: 1978فرباير  11املؤرخ يف  02-78القانون رقم  3

، الصادرة يف: 29 :عج.رسة احتكار الدولة للتجارة اخلارجية، ج.ر.ج.، املتعلق مبما1988جويلية  19، املؤرخ يف 29-88امللغى مبوجب القانون رقم 
، املتعلق بالقواعد العامة املطبقة على عمليات استرياد البضائع 2003جويلية  19املؤرخ يف:  04-03، وامللغى مبوجب األمر 1988جويلية  20

، 2015جويلية  15املؤرخ يف:  15-15مم مبوجب القانون رقم ، املعدل واملت2003جويلية  20، الصادرة يف: 43وتصديرها، ج.ر.ج.ج.ع: 
 .2015جويلية  29، الصادرة يف:  41ج.ر.ج.ج.ع: 
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والذي قلص من احتكار الدولة للتجارة اخلارجية، حيث مسح  291-88إىل حتريرها، وكان هذا بصدور القانون رقم 
 للمؤسسات اخلاصة الوطنية بالتدخل يف جمال التجارة اخلارجية، بعد حصوهلا على رخصة االسترياد.

 لينص على ما يلي: "  1989كما جاء دستور 
 ستراتيجية.جارة الخارجية ماعدا الميادين اإللدولة للتالقضاء على احتكار ا-
 حرية االستيراد والتصدير لكل المتعاملين االقتصاديين الجزائريين مع األجانب. -
 2."ليات العرض والطلب.وق آلإخضاع الس -

نص صراحة على فتح التجارة اخلارجية وذلك بالقضاء على  1989من خالل هذه املادة جند أن دستور 
 373-91سرتاتيجية من اختصاص الدولة، مث جاء املرسوم التنفيذي رقم الدولة، غري أنه ترك امليادين اإلتكار اح

واملتعلق بشروط تدخل الدولة يف جمال التجارة اخلارجية واملعروف باسم قانون حترير  1991فيفري  13املؤرخ يف: 
اوضات التثبيت مع الصندوق الدويل ويتضمن حترير التجارة التجارة اخلارجية، حبيث صدر هذا القانون أثناء اتفاق مف

 اخلارجية ويلغي احتكار الدولة هلذه التجارة، كما يلغي أيضا رخص االسترياد والتصدير.
وعليه ووفقا هلذا القانون فكل مؤسسة تنتج سلعا وخدمات مسجلة يف السجل التجاري، وكل مؤسسة  

       وظيفة ناجر باجلملة مسجل يف السجل التجاري، يعمل حلسابه عمومية وكل شخص طبيعي أو معنوي ميارس
أو حلساب الغري أن ميارس التجارة اخلارجية بشرط التسجيل يف السجل التجاري، وبالتايل فاملشرع قد فتح اجملال أمام 

 .4املتعاملني االقتصاديني ملمارسة التجارة اخلارجية بكل حرية
ا يف هذه الفرتة ما دفع احلكومة إىل اختاذ تدابري استعجالية للحد من هذه غري أن هذا التحرير كان فوضوي

من  اإلنفاقترشيد  و  إعطاء الدولة دورا حيويا يف تنظيم االقتصاد عدت احلكومة برناجما يعتمد علىأالفوضى فقد 
 5.جتنب إعادة اجلدولة وتقليص الواردات و العمالت الصعبة

                                                           
 املرجع السابق. امللغى، ، املتعلق ممارسة الدولة للتجارة اخلارجية،1988جويلية  19املؤرخ يف  29-88القانون رقم:  1
 ، املرجع السابق.1989لسنة دستور اجلمهورية اجلزائرية الشعبية الدميقراطية  2
، الصادرة يف: 12 :عج.، و املتعلق بشروط تدخل الدولة يف جمال التجارة اخلارجية، ج.ر.ج.1991فيفري  13املؤرخ يف:  37-91التنفيذي املرسوم  3

 جوان 12الصادرة يف: ، 37 :عج.، ج.ر.ج.1994جوان  5املؤرخ يف:  135 -94، املعدل  مبوجب املرسوم التنفيذي رقم: 1991مارس   20
1994. 

، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه يف القانون العام، جامعة ايب بكر  -دراسة مقارنة  -املستقلة  اإلداريةزبن العابدين بلماحي، النظام القانوين للسلطات  4
 .43، ص 2016 -2015،  -تلمسان –بلقايد 

 .434، ص 2004لعاملي اجلديد، أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، جامعة اجلزائر، كمال بن موسى، املنظمة العاملية للتجارة والنظام ا5
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ه املرحلة الصعبة اليت عاشتها اجلزائر، كل سلطاته ليجسد حترير التجارة كما استعمل بنك اجلزائر يف هذ
، الذي نص على 041-03بعد صدور األمر رقم:  2003اخلارجية، األمر الذي مل يؤكد عليه التشريع إال يف سنة 

نتوجات ممكنة لكل نه جعل ممارسة النشاط االقتصادي املتعلق باالسترياد وتصدير املأحرية االسترياد والتصدير، كما 
شخص طبيعي أو معنوي باستثناء العمليات ذات الطابع الغري جتاري والعمليات اليت تنجزها اإلدارات واهليئات 
ومؤسسات الدولة، وبصدور هذا القانون مت حترير التجارة اخلارجية بعدما مرت بفرتة عصيبة وهي املرحلة االنتقالية اليت 

لنظام االشرتاكي إىل النظام الرأمسايل، كما أنه مت صدور نصوص تشريعية تطبيقية لألمر عرفتها اجلزائر لالنتقال من ا
الذي حيدد شروط تنفيذ التدابري الوقائية وكيفياهتا، واملرسوم  220-05من بينها املرسوم التنفيذي  03-04

والذي  222-05تنفيذي والذي حيدد شروط تنفيذ احلق التعويضي وكيفياته، واملرسوم ال 221-05التنفيذي رقم 
 .2حيدد شروط تنفيذ احلق ضد اإلغراق وكيفياته

، والذي أكد على حترير التجارة اخلارجية، وهذا ما جاء يف 153-15بالقانون  04-03ومع تعديل األمر 
ع( منه، كما أنه أبقى على ختصيص املشرع جملال حترير املبادالت التجارية على املنتوجات ) سلع وبضائ 02املادة 

واليت نصت بأن هذا األمر يهدف إىل حتديد  04-03دون اخلدمات وهذا ما يتضح من نص املادة األوىل من األمر 
القواعد العامة املطبقة على استرياد البضائع وتصديرها، واليت تسمى باملنتوجات، مث جاءت املادة األوىل من القانون 

 لتؤكد ذلك. 15-15
يف أنه مل خيصص  04-03أنه ذهب إىل ما ذهب إليه األمر  15-15ون إن ما ميكن مالحظته على القان

اليت حتدد قائمة املنتوجات املستبعدة من االسترياد  4موضوع حرية املبادالت التجارية على خالف التشريعات املقارنة
إضافة إىل ما والتصدير، كما أنه شدند على رخص االسترياد والتصدير، واجلديد الذي جاء به هذا القانون أنه و 

                                                           
لتنص صراحة على أن عمليات استرياد املنتوجات وتصديرها تنجز بكل حرية، إال أنه استثىن عمليات تصدير  04-03جاءت املادة الثانية من األمر  1

، املتعلق بالقواعد العامة املطبقة على استرياد 2003جويلية  19املؤرخ يف  04-03األمر العام وباألخالق  واسترياد املنتوجات اليت ختل  باألمن وبالنظام
 .2003جويلية  20، الصادرة يف: 43البضائع وتصديرها، ج.ر.ج.ج.ع: 

 الوقائية وكيفياهتا، احلق التعويضي ، حيدد على التوايل شروط تنفيذ التدابري2005 جوان 22املؤرخ يف:  222، 221، 220-05املرسوم التنفيذي  2
 .2005 جوان 22، الصادرة بتاريخ: 43 :عج.وكيفياته، احلق ضد اإلغراق وكيفياته، ج.ر.ج.

 ، املتعلق بالقواعد العامة املطبقة على عمليات استرياد البضائع وتصديرها، املرجع السابق.2015 جويلية 15:  املؤرخ يف 15-15القانون رقم  3
، قائمة املنتوجات اليت تكون قابلة للتصدير 1994أوت  29، املؤرخ يف 1742-94ذلك املشرع التونسي والذي حدد يف املرسوم التنفيذي رقم مثال  4

ة. ، واملتعلق بالتجارة اخلارجي1994مارس  07املؤرخ يف:  41-94من القانون  03واالسترياد بكل حرية، وهذه املنتوجات حمددة يف مضمون نص املادة 
 أنظر:

، عدد 14أم ضبط للقطاع، مقال منشور يف اجمللة األكادميية للبحث القانوين، اجمللد ربيحة حجارة، وضع التجارة اخلارجية يف اجلزائر: تراجع يف التحرير
 .348جباية، ص  -، الصادرة عن كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرمحان مرية02-2016
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واليت تنص على اجملاالت اليت جيب احرتامها أثناء ممارسة حرية املبادالت  04-03من األمر  02جاءت به املادة 
التجارية واملتمثلة يف ضرورة احرتام األمن والنظام العام واآلداب العامة، ضرورة محاية صحة األشخاص واحليوانات 

 النباتات والثروة البيولوجية والبيئة والرتاث الثقايف والتارخيي.والثروة احليوانية والنباتية ووقاية 
ومبا أن الدولة اجتهت حنو حترير قطاع التجارة اخلارجية فإن هذا لن يكون إال ما حترير قطاعات أخرى وتبين 

ناها اجلزائر ىل اقتصاد السوق، ومن بني املبادئ اليت جيب أن تتبإسياسات جديدة تتكامل مع بعضها البعض لالنتقال 
 مع حتريرها لقطاع التجارة اخلارجية ما يلي:

 كأساس لتحرير قطاع التجارة الخارجية  تحرير االستثمارأ. 
أساس التنمية االقتصادية، وأداة فعالة للنهوض باالقتصاد وباقي اجملاالت األخرى، فهذا  1يعترب االستثمار

سات االقتصادية واملالية والقانونية، فأساليب االستثمار ختتلف املوضوع حيتل مكانة هامة وأساسية يف أولويات الدرا
من دولة إىل أخرى ونظرا لألمهية الكبرية اليت حيتلها االستثمار كان البد من حترير اجملال االقتصادي واملايل واالنتقال 

اهلا بنصوص تعمل على جذب من النظام االشرتاكي إىل النظام الرأمسايل و إزالة النصوص اليت تقيد االستثمار واستبد
 االستثمار والتشجيع عليه وهذا للنهوض باالقتصاد.

شرنا سابقا فإن الدولة ولفرتة من الزمن احتكرت مجيع امليادين االقتصادية ومن بينها االستثمار فقد  أوكما 
دية واليت اعتربت كانت الدولة حتتكر هذا القطاع ففي فرتة الستينات سيطرت الدولة على مجيع القطاعات االقتصا

واحليوية منها، حبيث ال  اإلسرتاتيجيةملك للدولة وحدها وال تقبل املنافسة فيها، فالدولة احتكرت مجيع القطاعات 
، حبيث أنه مل يعرف تطبيقا من الناحية 19632ميكن للخواص االستثمار فيها، رغم صدور قانون االستثمارات 

تباعه بنصوص تنظيمية  وكذا ختوف املستثمر من عدم االستقرار إوهذا لعدم العملية رغم االمتيازات اليت جاء هبا 
 .االقتصادي

املتعلق  113-82أما يف فرتة الثمانينات فقد تبنت اجلزائر قوانني لالستثمارات اخلاصة منها القانون رقم: 
ة نشاطات متعددة سواء  باالستثمار والذي وضع قيود متعددة على االستثمار اخلاص، حبيث منع اخلواص من ممارس

 .4كان ذلك مباشرة أو بواسطة الغري، كما انه وضع االعتماد املسبق إجراء إلزامي قبل ممارسة أي نشاط استثماري

                                                           
لدولة ى أنه: انتقال رؤوس األموال من اخلارج إىل الدولة املضيفة بغية حتقيق ربح للمستثمر األجنيب ومبا يكفل زيادة اإلنتاج والتنمية يف ايعرف االستثمار عل 1

 املضيفة.
 .غى، املل1963اوت  02، الصادرة بتاريخ: 53ج.ع .، املتضمن قانون االستثمارات، ج.ر1963جويلية  26املؤرخ يف:  277-63القانون  2
 املرجع السابق.، املتعلق باالستثمار االقتصادي الوطين اخلاص، 1982أوت  21املؤرخ يف:  11-82القانون  3
 .من نفس القانون 13انظر املادة  4
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غري أنه ويف أواخر الثمانينات بدأ التمهيد لفتح االستثمار والتشجيع عليه وذلك بصدور عدة قوانني تفتح 
ومع بداية التسعينات صدر أول قانون يكرس حرية االستثمار يف اجملال  بعض اجملاالت لالستثمار اخلواص فيها،

املتعلق بالنقد والقرض، لكن هذا القانون عاىن  101 -90املصريف لالستثمارات الوطنية واألجنبية واملتمثل يف القانون 
أين  1993االستثمارات من اإلقصاء والتهميش فلم يسمح له بالتدخل إال يف قطاعات ثانوية إىل غاية صدور قانون 

 للخواص حبرية االستثمار يف حدود القانون. 122 -93اعرتف املرسوم التشريعي 
إىل جانب هذا املرسوم التشريعي جاءت عدة مراسيم تنفيذية وأوامر وأنظمة قانونية أخرى هتدف كلها إىل 

 تأسيس قواعد اقتصاد السوق وحترير صالحات االقتصادية اليت ترمي إىلالستثمار يف اجلزائر يف مرحلة اإلترقية ا
املتعلق  03-01االقتصاد اجلزائري، بعد هذه الفرتة ظهرت مالمح االنفتاح االستثماري وهو ما جتسد بصدور األمر 

مينع املستثمرين  11-93، والذي جعل االستثمارات تنجز حبرية تامة بعدما كان املرسوم التشريعي 3بتطوير االستثمار
ة أو ألحد فروعها، حيث أن االقتصادية احملفوظة للدول األنشطةني أو األجانب من إمكانية االستثمار يف سواء اجلزائري

 12-93مر نص صراحة يف مادته الرابعة على حرية االستثمار واليت جاءت متماشية مع ما جاء به األمر هذا األ
 10-90من قانون النقد والقرض  183، كما جاءت مكرسة ملا جاء يف املادة 1993أكتوبر  05املؤرخ يف 

 واليت نصت على حرية القيام باالستثمارات. 1990أفريل  14الصادر يف 
املتعلق بتطوير االستثمار جاءت عامة فيما يتعلق حبرية  03- 01إن صياغة نص املادة الرابعة من األمر 

ز يف إطار  نظام االمتياز والرخص االستثمار فهي تشمل االستثمار العمومي واخلاص وكذا االستثمار الذي ينج
عليها هي  12 – 93خبالف املادة السابقة واليت كانت حتدد بأن االستثمارات املستفيدة من تطبيق األمر 

االستثمارات الوطنية اخلاصة واألجنبية، أما االستثمارات العمومية فال ميكنها أن تستفيد من أحكامه وإذا أرادت 
ن هذا األمر مل جيعل االستثمار حمصورا يف بعض القطاعات أ، كما 4لجهات املختصةذلك البد أن تتقدم بطلب ل

                                                           
 ، امللغى.1990أفريل  18، الصادرة يف: 16ج.ر.ج.ج.ع: ، املتعلق بالقرض والنقد، 1990أفريل  14املؤرخ يف  10-90القانون  1
 ، املتعلق برتقية االستثمار، املرجع السابق.1993 أكتوبر 05، املؤرخ يف 12-93سوم التشريعي املر  2 
، املعدل واملتمم مبوجب 2001أوت 22، الصادرة يف: 47، املتعلق بتطوير االستثمار، ج.ر.ج.ج.ع: 2001أوت  20املؤرخ يف:  03-01األمر 3

املؤرخ  01-09، واملعدل مبوجب األمر 2006جويلية،  19، الصادرة بتاريخ: 47ر.ج.ج.ع: ، ج.2006جويلية  15املؤرخ يف:  08-06األمر رقم: 
، امللغى جزئيا، مبوجب 2009 جويلية 26، الصادرة يف: 44ج.ر.ج.ج.ع: ، 2009، املتضمن قانون املالية التكميلي لسنة 2009جويلية  22يف: 

 .2016 أوت 03، الصادرة يف: 43: ج.ر.ج.ج.ع، 2016 أوت 03، املؤرخ يف: 09-16القانون رقم 
كما يلي : " حيدد هذا األمر النظام الذي يطبق على االستثمارات الوطنية واألجنبية املنجزة يف النشاطات   03-01جاءت املادة األوىل من األمر 4

ما يالحظ على هذه املادة أهنا جاءت بصياغة جديدة  االقتصادية املنتجة للسلع واخلدمات كذلك االستثمارات اليت تنتج يف إطار منح االمتياز او الرخص."
،  واليت كانت تنص صراحة على استبعاد االستثمارات العمومية من االستفادة من أحكامه 1993 أكتوبر 05املؤرخ يف  12-93مقارنة بسابقتها يف األمر 

جاءت كالتايل: " حيدد هذا األمر النظام الذي يطبق على  12-93ألمر غري أنه يف هذا األمر مل يتم النص على استبعادها صراحة، فاملادة األوىل من ا
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دون األخرى، فلم خيول للدولة التدخل يف بعض القطاعات احليوية وذات األولوية ومينعها على املؤسسات اخلاصة 
 الوطنية واألجنبية.

وفري النظام القانوين اجلبائي واملايل تشجيع قدوم املستثمرين األجانب وذلك بت 03-01من أهداف األمر  إنن 
املناسب الذي مينح هلم احلوافز والضمانات، ويف ظل هذا القانون أجنزت هيئتني فقط لتويل تطوير االستثمارات 
الوطنية واألجنبية، بعدما كانت هناك عدة هياكل إدارية يف جمال االستثمار وتتمثل هاتني اهليئتني يف الوكالة الوطنية 

االستثمار واجمللس الوطين لالستثمار، وعليه فإن هذا القانون يتماشى مع االجتاهات العاملية واليت تتمثل يف لتطوير 
انسحاب الدولة من احلقل االقتصادي وتركها للمبادرة احلرة، وهبذا فقد انسحبت الدولة بصفة تدرجيية من تنظيم 

ح بعدها خاضعة إلجراءات بسيطة من شأهنا تشجيع االستثمارات واليت أخضعتها لنظام قانوين استثنائي لتصب
 اخلواص لالستثمار.

، باستثناء بعض املواد منه واليت تركها سارية 091-16وقد مت إلغاء هذا القانون مبوجب القانون رقم 
ت جديدة املفعول، وقد جاء القانون اجلديد ليحقق قفزة نوعية يف جمال االستثمارات يف اجلزائر، وهذا بإعطائه امتيازا

للمستثمرين، وحتسني االستثمارات اخلارجية وتشجيعها من خالل نزع العراقيل اليت كانت يف القانون السابق، ليأيت 
 هذا القانون بشكل واضح وال يكتنفه الغموض الذي كان يسود القوانني السابقة

 تكريس مبدأ حرية األسعار .ب
 الذي يقصد بهحر يف اجلزائر مت تكريس حرية األسعار  ادياقتصمتاشيا مع حركة حترير االقتصاد وتبين نظام 

حترير األسعار رفع الدعم وكافة أشكال التدخل اإلداري املقدم من طرف احلكومة يف أسعار السلع واخلدمات وتركها 
 حتدد وفق قواعد العرض والطلب وقد انتهجت اجلزائر أسلوب التحرير التدرجيي، ومن أجل هتيئة املناخ املالئم

واليت  04، الذي نص صراحة على حرية األسعار مبوجب املادة 2املتعلق باملنافسة 06-95للمنافسة صدر األمر 
من خالل  3تحدد بصفة حرة أسعار السلع والخدمات اعتمادا على قواعد المنافسة ...."جاءت كما يلي: " 

الذي فرض ضرورة لتوجه اجلديد للدولة، هذه املادة نالحظ بأن املشرع قد كرس مبدأ حرية األسعار وهذا نظرا ل
                                                                                                                                                                                           

ا أو ألي شخص االستثمارات اخلاصة واألجنبية اليت تنجز ضمن األنشطة االقتصادية اخلاصة بإنتاج السلع واخلدمات الغري خمصصة صراحة للدولة أو لفروعه
نالحظ أن االستثمارات العمومية غري معنية هبذا التنظيم، غري أنه إذا أرادت االستفادة تشريعي." ومن خالل هذه املادة معنوي معني صراحة مبوجب نص 

 من هذه األحكام فالبد من تقدمي طلب للجهات املختصة.
 ، املتعلق برتقية االستثمار، املرجع السابق.2016أوت  03، املؤرخ يف: 09-16القانون رقم  1
 03-03، امللغى مبوجب األمر 1995 يفريف 22، الصادرة يف: 9 :عج.املتعلق باملنافسة، ج.ر.ح. ،1995جانفي  25ؤرخ يف امل 06-95األمر  2

 املعدل واملتمم، املرجع السابق.، املتعلق باملنافسة، 2003جويلية  19املؤرخ يف: 
 نفس األمر.من  04املادة  3
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إخضاع حتديد أسعار السلع و اخلدمات لقواعد اللعبة التنافسية و إلرادة األطراف املتعاقدة اليت ال ختضع إال للقواعد 
العامة يف حتديد السعر مع توسيع نطاق هذه احلرية و تقليص يف ذات الوقت من صالحية احمليط اإلداري و التنظيمي 

 يد سعر السلع واخلدمات أي األسعار املقننة.يف حتد
من خالل القانون رقم  1989نشري يف هذا الصدد أن املشرع اجلزائري قد سبق له و أن نظم األسعار سنة 

، والذي جاء يف املتعلق باملنافسة 06-95من األمر رقم  97الذي ألغي مبوجب املادة  1املتعلق باألسعار 89-12
   يخضع وضع نظام األسعار وإعداد التنظيم الخاص بها للمقاييس التالية: حالة العرض: " مادته الثالثة ما يلي

وعليه فإن أحكام هذا القانون تطبق على السلع واخلدمات اليت تنتج أو توزع يف األسواق الوطنية من 2أو الطلب..."
خاص الذين ميارسون أعماال مدنية عيني أو معنويني ميارسون أعماال جتارية، وال يطبق على األشيطرف أشخاص طب

 3واليت ختضع أسعارها لقواعد متضمنة يف تشريع خاص.
املتعلق باملنافسة مل خيلو من النقائص والثغرات وهو ما جعل املشرع يتدارك ذلك من  06-95إن األمر 

بقى على أواده و ، والذي ألغى بعض م4املتعلق باملنافسة 2003جويلية  19املؤرخ يف   03-03خالل صدور األمر 
جاء  03-03اآلخر ، حبيث اعترب حرية األسعار من أهم املبادئ اليت تقوم عليها املنافسة، فالباب الثاين من األمر 

امللغى، غري أنه يف تعديل  06-95يف األمر  5منه جاءت نفسها 04حتت عنوان "مبادئ املنافسة"، حبيث أن املادة 
حبيث  03-03من األمر  04باملنافسة أضيفت عبارة جديدة على املادة  املتعلق 056-10مبوجب القانون  2010

، ما 7تحدد أسعار السلع والخدمات بصفة حرة وفقا لقواعد المنافسة الحرة والنزيهة...."جاءت كما يلي: " 
لى أنه فاملشرع هدف من خالل هذا التعديل إىل التأكيد عالنزيهة يالحظ على هذا التعديل أن املشرع أضاف عبارة 

ضافة فقرة جديدة واليت جاءت كنا يلي: إال تكون هناك حرية لألسعار إال يف ظل وجود منافسة حرة ونزيهة، كما مت 
                                                           

، امللغى مبوجب األمر 1989 جويلية 19، الصادرة يف: 29.ج.ع: ج.ر.ج، املتعلق باألسعار، 1989جويلية  05املؤرخ يف:   12-89القانون  1
 ، املتعلق باملنافسة، السابق اإلشارة إليه.95-06

 املادة الثالثة من نفس القانون. 2
 هذا ما جاء يف املادة الثانية من نفس القانون. 3
 مم، املرجع السابق.، املتعلق باملنافسة، املعدل واملت2003جويلية  19املؤرخ يف:  03-03األمر  4
على خالف ما جاء يف األمر  حرية األسعار، املتعلق باملنافسة أنه جاء مبصطلح 2003جويلية  19املؤرخ يف  03-03غري أنه ما يالحظ على األمر  5

املوجه القائم على تقنني األسعار  فاستعمال مصطلح حترير هو للداللة على االنتقال من النظام تحرير األسعاراملتعلق باملنافسة والذي نص على  95-06
 ح حرة. أنظر: إىل نظام حر يقوم على حرية األسعار، ولذا وجب حترير األسعار من القيود وإلغاء نظام األسعار املقننة بصفة تدرجيية وبعد أن حترر تصب

والتسيري، جامعة اجلزائر،  االقتصاد" ، أطروحة دكتوراه علوم  اخلارجي " التجربة اجلزائرية لالختاللحممد راتول، سياسة التعديل اهليكلي ومدى معاجلتها 
 .12، ص 1999-2000

 ، املرجع السابق.03-03، املتعلق باملنافسة، املعدل واملتمم لألمر 2010 أوت 15املؤرخ يف:  05-10القانون  6
 من نفس األمر. 04املادة  7
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..تتم ممارسة حرية األسعار في ظل احترام أحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما وكذا على أساس قواعد " 
رة حاول أن يؤكد على ضرورة التحلي باملمارسات التجارية فاملشرع من خالل هذه الفق، 1اإلنصاف والشفافية..."

الشفافة و النزيهة، واملقصود بالشفافية هو إعالم الزبون علما كافيا وكامال بأسعار السلع واخلدمات، حيث يكون قرار 
عزيز وتدعيم عليها، وغياهبا حيدث عدم توازن يف السوق، فشفافية األسعار تعمل على ت الطالعهالزبون نتيجة مباشرة 

 2مبدأ حرية األسعار يف السوق، فهي تشكل أداة للوقاية من تالعب األعوان االقتصاديني باألسعار.
غم التأكيد على املبدأ العام القاضي حبرية األعوان إن نص املشرع على حرية األسعار ال يعين عدم تقييدها فر 

، إال أنه كم املنافسة يف ظل االقتصاد احلرد اللعبة اليت حتاالقتصاديني يف حتديد أسعار السلع و اخلدمات وفقا لقواع
ميكن للدولة يف بعض احلاالت و بصفة استثنائية أن تتدخل و تفرض قيود على حرية العون االقتصادي بتحديد 

املتعلق  03-03من األمر  05األسعار و فرضها بالنسبة لبعض السلع ذات الطابع االسرتاتيجي، حيث تنص املادة 
              يمكن أن تحدد أسعار هوامش وأسعار السلع والخدمات..، املعدل واملتمم على ما يلي: "ملنافسةبا

 3أو األصناف المتجانسة من السلع والخدمات أو تسقيفها أو التصديق عليها عن طريق التنظيم  "
 4قيفها أو التصديق عليهامن خالل هذه املادة نستنتج أن الدولة ميكن أن تتدخل لتحديد األسعار أو تس

ويكون ذلك عن طريق التنظيم، فالدولة تتدخل هبدف محاية املستهلكني فالتقنني يشمل السلع اليت يكون الناس 
حباجة ماسة هلا وضرورية هلم، فندخل الدولة حيمي القدرة الشرائية للمواطن من تالعب املضاربني واحملتكرين، كما 

 راره بالتحكم يف أسعار السع واخلدمات الضرورية.يهدف كلك إىل ضبط السوق واستق
، املتعلق باملنافسة، املعدل 05-10من القانون  04تدخل الدولة يكون عن طريق آليات ذكرهتا املادة  إنن 

عرا معينا وجترب البائعني واملشرتين على سحبيث نقصد به أن حتدد الدولة التحديد وهي  03-03واملتمم لألمر 
والذي نقصد به حتديد السعر التسقيف ، أما اآللية الثانية فتتمثل يف 5جزاء على كل من يتجاوزهاحرتامه وتفرض 

األقصى عند االستهالك وكذا هوامش الربح األقصى عند اإلنتاج واالسترياد وعند التوزيع باجلملة والتجزئة للسلع 

                                                           
، 2010 أوت 18، الصادرة يف: 46ج.ر.ج.ج.ع: ، املتعلق باملنافسة، 2010 أوت 15خ يف: املؤر  05-10من القانون  04الفقرة الثانية من املادة  1

 ، املرجع السابق.03-03املعدل لألمر 
، ص 2000لنيل شهادة املاجستري يف القانون، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، اجلزائر،  مذكرة مسعد جالل، مبدأ املنافسة احلرة يف القانون الوضعي، 2

36- 111. 
 ، املرجع السابق.03-03، املتعلق باملنافسة، املعدل واملتمم لألمر 2010 أوت 15املؤرخ يف:  05-10من القانون  04الفقرة األوىل من املادة  3
ليت يكون الناس يف تتدخل الدولة لتحديد األسعار أو تسقيفها أو التصديق عليها بالنسبة للسلع واخلدمات ذات الطابع االسرتاتيجي، السلع واخلدمات ا 4

 حاجة ماسة إليها وضرورية هلم، فالدولة تتدخل لتسعريها خشية استغالل التجار حاجة الناس هلا فريفعون سعرها.
 .138، ص 2002العيد حداد، محاية املستهلك يف ظل اقتصاد السوق، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه يف القانون، جامعة بن عكنون، اجلزائر،  5
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، أما اآللية الثالثة اليت ذكرهتا املادة 1احملددواخلدمات املعنية به، حبيث يكون لألسعار جمال حر للحركة دون السقف 
وهو املوافقة على سعر تقرتحه اجلهات املختصة أو ذوي اخلربة كالدواوين املختصة بقطاع معني مثل التصديق هي 

ذه مجيع ه ، وتتخذ2الديوان اجلزائري املهين للحبوب، على اجلهة املعنية وهي وزارة التجارة أو الوزارة املعنية باألمر
، من خالل ما سبق نستنتج أن املشرع اجلزائري قد كرس مبدأ حرية األسعار كمبدأ 3اآلليات عن طريق التنظيم

أساسي يف املنظومة القانونية، فهذا التكريس مل يكن وليد الصدفة بل كان نتيجة لعدة عوامل داخلية وخارجية 
ن الدولة قد انتقلت من مرحلة االقتصاد إىل مرحلة سامهت يف وجوده يف املنظومة القانونية، وهبذا التكريس تكو 

 اقتصاد السوق، فحرية األسعار ال تكون إال يف ظل وجود منافسة حرة ونزيهة.

 تكريس مبدأ حرية التعاقد .ج
تعترب حرية التعاقد فضال عن كوهنا من اخلصائص اجلوهرية للحرية الشخصية، وثيقة الصلة باحلق يف امللكية 

حقوق اليت ترتبها العقود فيما بني أطرافها، ومن مث فإن ضمانات محاية حق امللكية تنسحب بالضرورة وذلك بالنظر لل
، لذلك فقد شهدت املؤسسة العمومية االقتصادية االنتقال من املرحلة التنظيمية إىل املرحلة 4على حرية التعاقد

احلالية، وقد أثر ذلك يف حتول القانون من قانون  التعاقدية، حبيث عرفت تقنية التعاقد جتديدا ملحوظا يف اجملتمعات
آمر مفروض من طرف واحد إىل قانون تفاوضي اتفاقي بني طرفني أو إرادتني وحيدث ذلك يف كل قطاعات وجماالت 
احلياة دون استثناء، فالتعاقد ظهر حتت مسميات عدة كاالتفاقية، امليثاق، العقد ، شبه العقد، فمصطلح العقد يربز 

واضح طريقة جديدة وأسلوب جديد لتنظيم العالقات، فهذا األسلوب مؤسس على احلوار والبحث على بشكل 
 .5إمجاع اآلراء هذا من جهة ومن جهة أخرى على منطق التعاقد

لقد تطلب التحول حنو استخدام تقنية التعاقد اعرتاف الدولة مبراكز جديدة مستقلة ألخذ القرار للتفاوض 
ه اخلصوص يف املؤسسات والشركاء االجتماعيني واالقتصاديني، هذه التقنية اصبحت ضرورة معها، متثلت على وج

                                                           
 .121.120 -، ص  1982اجي، السياسة االقتصادية االشرتاكية، ترمجة حممد صقر، ب.ط،  ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، سيكوس ن 1
 .78، ص 2013-2012مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف القانون، جامعة اجلزائر،  مذكرةهبجت بقطوف، مبدأ حرية األسعار يف القانون اجلزائري،  2
( أشهر 06املتعلق باملنافسة، كانت هه التدابري تتخذ مبوجب مرسوم  ملدة ستة )  03-03لألمر  05-10ري إىل أنه وقبل التعديل القانوين ينبغي أن نش 3

يت لك أعطوبعد استشارة جملس املنافسة، لكن ومع التعديل القانون الغي ها اإلجراء وهذا قد يكون ألن هذا اإلجراء قد يضيقان من تدخل الدولة، لذ
 الدولة سلطة انفرادية يف الدخل لتقنني األسعار.

 .101، ص 2000، دار الشروق، القاهرة، مصر، 2أمحد فتحي سرور، احلماية الدستورية للحقوق واحلريات، ط 4
5
 Jacques Chevallier, l’Etat post-moderne, 2 éme éd, droit et société, L.G.D.J, Paris, 2004, P 121.  
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لقة هنا تسمح بالتوفيق بني خمتلف االسرتاتيجيات والتنسيق بني خمتلف املصاحل، فالدولة أصبحت تظهر كحأحبيث 
 .1 كثريين عموميني وخواصوصل أو شبكة اتصال بني فاعلني
لدولة حتتكر تنظيم العالقات االجتماعية واالقتصادية، بل فاعلني آخرين يتدخلون ونتيجة ملا سبق مل تعد ا

الفراغ عن طريق القاعدة القانونية األصلية للدولة، إهنا حالة املؤسسة العمومية، فاملشرع قد رفع يده عنها  وميلئون
 متع هبا كعون اقتصادي وفاعل يف السوقوالسيطرة عليها بشكل متزايد، وبدأ بالتدريج التعبري عن االستقاللية اليت يت

وبالتايل فإن الفاعلني االقتصاديني هم الذين حيددون معايريهم اخلاصة للقيادة وطرق تسوية نزاعاهتم الداخلية، فالدولة 
قد ختلت عن تنظيمها لذلك وكرست التنظيم الذايت هلم، وبطبيعة احلال فإن إزالة التنظيم يؤدي إىل ظهور أساليب 

 ل جديدة للتنظيم ومن بينها العقد.وأشكا
لقد جتلى انتقال الدولة من املرحلة التنظيمية إىل املرحلة التعاقدية يف جمال العقود وعالقة املؤسسة بعماهلا 
فسابقا مت توحيد النظام القانوين املطبق على العقود دون متييز بني ما إذا كانت املؤسسة إدارية أو جتارية، فكل كيان 

لقانون الصفقات العمومية، ويف هذه احلالة ال تتمتع املؤسسات  ةولة فالعقود اليت يربمها تكون خاضعتابع للد
التوجيهات، إال انه ويف إطار  إتباعالعمومية باحلرية التعاقدية فالدولة هي اليت تسيطر عليها، وما على املؤسسة إال 

انونية جديدة كرست احلرية التعاقدية ، حبيث صدر صالحات وإلغاء األنظمة االشرتاكية وتعويضها بأنظمة قاإل
، واملتضمن 1978أوت  05املؤرخ يف:  12-78القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية االقتصادية القانون رقم 

، والذي أخضع املؤسسات العمومية للقانون املدين والتجاري، وبالتايل أصبحت تتمتع 2القانون األساسي العام للعامل
  التعاقد.حبرية يف

واملتعلق  11-90كما أنه مت إلغاء النصوص القانونية السابقة واملتعلقة بعالقات العمل، فقد صدر القانون 
بعالقات العمل والذي جعل الدولة تنسحب من تنظيم هذه العالقة ليحل حملها التنظيمات والتوجيهات أسلوبا 

تنظيم خمتلف املسائل العمالية واليت كانت سابقا تنظم عن جديدا يتمثل يف العقد، فبصدوره نالحظ جناح العقد يف 
 .3طريق األوامر أحادية اجلانب والسلطوية

                                                           
1 Jacques Chevallier, l’Etat post-modern, op.cit., P 122. 

، 1978 أوت 8، الصادرة يف: 32، املتضمن القانون األساسي العام للعامل، ج.ر.ج.ج.ع: 1978أوت  05املؤرخ يف  12-78م قالقانون ر  2 
أفريل  25، الصادرة يف: 17، ج.ر.ج.ج.ع: ، املتعلق بعالقات العمل1990أفريل  21املؤرخ يف:  11-90املعدل واملتمم مبوجب القانون رقم: 

1990. 
 .املرجع نفسه، املتعلق بعالقات العمل، 1990أفريل  21املؤرخ يف:  11-90القانون  3
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املتعلق بتنظيم املؤسسات العمومية االقتصادية  04-01ويف نفس اإلطار فقد نصت املادة الثانية من األمر 
ت تجارية تحوز فيها الدولة أو أي المؤسسات العمومية االقتصادية هي شركاخوصصتها على أنه: "  وتسيريها و

شخص معنوي آخر خاضع للقانون العام، أغلبية رأس المال االجتماعي مباشرة أو غير مباشرة، وهي تخضع 
، من خالل هذه املادة نالحظ أن املشرع قد استبعد قانون الصفقات العمومية من تطبيق أحكامه 1."للقانون العام

 ن عليه سابقا.على املؤسسات العمومية مثلما كا

 د: تحرير المنافسة
إن سياسة املنافسة تشكل عند أغلبية الباحثني واملهتمني ممارسة حديثة نسبيا يف أغلب الدول املتقدمة، فقد 
نتج عن سياسة االنفتاح االقتصادي اليت عرفها العامل وما مشلته من حترير التجارة الدولية وتوسيع نشاطات الشركات 

، وما ترتب على ذلك من تدفقات رؤوس األموال العديد من املكاسب خصوصا بالنسبة للدول املتعددة اجلنسيات
النامية كاجلزائر، وهذه املكاسب تتجسد يف الزيادة يف معدالت النمو االقتصادي، االستثمار، التطور التكنولوجي 

ب واليت تشكل حتديات البد وغريها من املكاسب، لكن وحىت تتمكن هذه البلدان من االستفادة من هذه املكاس
 من هتيئة املناخ املناسب الستغالل وتوظيف املوارد احمللية من جهة، وتنشيط آليات السوق واالستثمار من جهة ثانية.

وملا كان نظام السوق على خالف نظام التخطيط املركزي، يسعى إىل حتقيق املصلحة اخلاصة واملباشرة 
ملصلحة العامة يف الوقت ذاته، لذلك فإن التحدي الذي تواجهه البلدان هو للمنتجني واملستهلكني، فهو حيقق ا

مسألة التوفيق بني ضرورة تفعيل املنافسة وحترير األسواق من جهة، وتدخل الدولة حلماية اقتصادها وتوجيه مسار 
 التنمية من جهة أخرى.

بح، بطريقة سهلة وغري شريفة فإذا كانت احلرية يف عامل األعمال تعين للبعض عملية احلصول على الر 
          تعدد القائمني بالضرورة دائما، فإن االجتاه الغالب يرى يف احلرية وقود املنافسة، فإنه إذا كانت املنافسة تعين

أو املمارسني للنشاط االقتصادي، فحرية املنافسة تعين العمل يف سوق يتعدد فيه املمارسون االقتصاديون لنفس 
. ويقصد بذلك فتح األسواق أمام املتنافسني للقيام بالنشاطات 2يف هذه املنافسة من دون قيود اتمرو النشاط وأن يس

شرط احرتام قانون الضبط االقتصادي، فاملنافسة ترتكز يف اقتصاد السوق على نظام العرض والطلب، والذي يفرتض 
 عتبارات اقتصادية.امتالك املتنافسني لقدر معني من احلرية قد يضيق ويتسع تبعا لعدة ا

                                                           
 10خوصصتها، املرجع السابق، ص  ، املتضمن تنظيم املؤسسات االقتصادية وتسيريها و2001 أوت 20املؤرخ يف:  04-01من األمر  02املادة  1
، ص 2005 أكتوبر، 38مد عبد اللطيف، الدستور واملنافسة، جملة البحوث القانونية واالقتصادية، جامعة املنصورة، كلية احلقوق، مصر، ع: حممد حم 2

94. 
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إن مبدأ حرية املنافسة يرتكز على دعامتني أساسيتني مها حرية التجارة والصناعة وحرية األسعار، حبيث يتمتع 
حبرية املنافسة كل من يتمتع حبرية التجارة والصناعة، مهما كانت طبيعته القانونية، فال ميكن احلديث عن منافسة 

سبة للتحرير األسعار فاملنافسة احلرة تقتضي حترير األسعار، فاملنافسة باألسعار تعترب ، وكذا بالن1جتارية دون جتارة حرة
أحد عناصر اللعبة التنافسية من حيث كوهنا تلزم املتعاملني االقتصاديني باالستغالل األمثل للموارد املسخرة أي بأقل 

 تتدخل عن طريق التنظيم يف أحوال معينة.تكلفة ممكنة، غري أن هذا ال يعين عدم تدخل الدولة إطالقا، فالدولة 
مببدأ حرية التجارة والصناعة وحترير األسعار، توجب تشجيع حرية التنافس يف السوق  ذوملا كان املشرع قد أخ

 واحليلولة دون كل ما من شأنه تقييدها.
والتنافسية، وأن أهم إذن، ما ينبغي التأكيد عليه هو أنه أصبح يوجد ارتباط وثيق بني السياستني االقتصادية 

ات الصناعية والتجارية ما ينبغي األخذ به هو إدخال آليات جديدة يف النظم القانونية حىت تستطيع التأقلم مع التغري 
ومن أهم اآلليات اليت مت األخذ هبا هي حترير املنافسة وفتح األسواق، وهو ما انتهجته اجلزائر من خالل الدولية، 

 ليت اتبعتها.االقتصادية ا اإلصالحات
ريتكز أساسا على مبدأ حرية التجارة والصناعة، وأي يف القانون اجلزائري ف 2املنافسة احلرة أما عن تكريس

يقصد باملنافسة  "نظام اقتصادي ال يعرتف هبذا املبدأ، ال ميكن أن تكون فيه املنافسة حرة، وتعرف املنافسة كما يلي :
زة بصدد عرض نفس املنتج السلعي أو اخلدمي داخل سوق واحد، تلبية وضعية تنافس اقتصادي بني مؤسسات متمي

 3للحاجات ذاهتا، على أن تكون لكل مؤسسة نفس احلظ من الربح أو اخلسارة."
      وبالتايل فاملنافسة هي وضعية تنافس اقتصادي بني مؤسسات متعددة بصدد عرض نفس املنتج السلعي

اجات ذاهتا، على أن تكون لكل مؤسسة نفس احلظ من الربح أو اخلسارة أو اخلدمي داخل سوق واحد، تلبية للح

                                                           
1
 Serra Yves, le droit français de la concurrence, éd : DALLOZ, 1993, P 02. 

2 "la concurrence est une rivalité d'intérêts entre commerçant ou industriels qui tentent d'attirer à 

eux la clientèle par les meilleurs conditions de prix , de qualité…etc. 

Régime de la libre concurrence, système économique qui ne comporte aucune intervention de 

l'Etat en vue de limité la liberté de l'industrie et du commerce et qui considère les coalitions de 

producteurs comme des délits" 

تقدمي احسن نستنتج من هذا التعريف اللغوي للمنافسة املستمد من القاموس الفرنسي، ان املنافسة هي تسابق بن التجار والصناع من أجل جذب الزبائن ب
 ريها من املميزات اليت جتب الزبائن، ويكون ها دون تدخل الدولة، أنظر:ما لديهم، أفضل األسعار واجلودة وغ

Petit Larousse illustré, dictionnaire de la langue française, librairie Larousse, Paris; 1976, p.238 
وطين حول: حرية املنافسة يف القانون اجلزائري، جامعة باجي دور القضاء اإلداري يف محاية مبدأ حرية املنافسة، امللتقى الليلى بوكجيل، مداخلة بعنوان:  3

 .03، ص 2013أفريل  04-03خمتار عنابة، كلية احلقوق والعلوم السياسيةـ يومي 
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أما قانون املنافسة فهو جمموعة القواعد القانونية والتنظيمية املطبقة على املؤسسات يف إطار نشاطها داخل السوق 
 1واليت يكون الغرض منها ضبط التنافس فيما بينها.

، والذي 2املتعلق باملنافسة 06-95ا، وكان ذلك بصدور األمر واجلزائر قد تبنت مبدأ حرية املنافسة حديث
يهدف إىل حترير سعر السلع واخلدمات وجعلها تعتمد على قواعد املنافسة، غري أن هذا األمر وإن كان يشكل اإلطار 

جراءات اهليكلية القانوين املنظم واملسري للتنافسية املشروعة بني املتعاملني االقتصاديني، فإنه قد سبقته مجلة من اإل
 والقانونية، كان الغرض منها دفع املسار التنافسي ومحايته.

سيري الدولة لقد متيزت املرحلة املمتدة من االستقالل إىل أواسط الثمانينات باحلاجة إىل األطر القادرة على ت
ق االقتصادية، حبيث ارتبط جنبية، لذلك فقد اهتمت السياسة احلكومية آنذاك بإعادة بناء السو بعد مغادرة األطر األ

دور القطاع العام يف االقتصاد اجلزائري بسياسة الدولة يف تعبئة املوارد الالزمة لتنفيذ برنامج التصنيع الذي بدأ مع 
 ـ3املخططات التنموية، فقد عمدت الدولة إىل إعداد جمموعة من املخططات التنموية

الوطين، وبدخول اجلزائر فرتة  النظر يف بنية االقتصادأما حبلول الثمانينات متيزت هذه الفرتة بإعادة 
اخلاص بالقانون التوجيهي  01-88زمة االقتصادية اليت شهدهتا، فقد صدر القانون صالحات االقتصادية بعد األاإل

ر كبري ، الذي أعطى املؤسسات االقتصادية االستقاللية القانونية واملالية ووفر هلا قد4للمؤسسات العمومية االقتصادية
ليسهل عملية االنتقال  025-88من احلرية هبدف حتقيق الالمركزية يف اختاذ القرارات، ويف نفس السياق جاء القانون

املتعلق بتحرير  12-89إىل اقتصاد السوق، وجتنب معوقات التسيري املركزي البريوقراطي، ليأيت بعدها القانون 
ال من نظام األسعار املوجهة إىل نظام أكثر حرية نسبيا أي التحرير ، والذي أشار إىل حرية السوق واالنتق6األسعار

 النسيب واجلزئي لألسعار، مع تأكيد هذا القانون على حظر مجيع التصرفات اليت من شأهنا إعاقة العمليات التنافسية.

                                                           
ة بني املتعاملني ديأما بالنسبة لقانون املنافسة فيعرف على أنه: جمموعة من القواعد القانونية املوضوعة من قبل السلطة العامة قصد تنظيم احلياة االقتصا1

 االقتصاديني، فقانون املنافسة يسعى إىل تنظيم املنافسة وحماربة كل املمارسات اليت قد تضر باملستهلكني أو باملؤسسات. أنظر:
George Decocq, Droit Commercial, Dalloz, 3émé éd, 2007, N° :  521, P 229. 

 باملنافسة، املرجع السابق.، املتعلق 1995جانفي  25املؤرخ يف  06-95األمر  2
، جملة األحباث -حالة اجلزائر –الزين منصوري،  مقال بعنوان : دور الدولة يف تنظيم املنافسة ونتع املمارسات االحتكارية يف ظل اقتصاد السوق  3

 .310، ص 2012، جوان 11االقتصادية، جامعة حممد خيضر بسكرة، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري، ع: 
 13، الصادرة يف: 02ج.ر.ج.ج.ع: ، املتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية االقتصادية، 1988يناير  22املؤرخ يف:  01-88القانون  4

 ، املعدل واملتمم.1988يناير 
 13، الصادرة يف: 02ج.ر.ج.ج.ع: ومية االقتصادية، ، املتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العم1988يناير  22املؤرخ يف:   02-88القانون  5

 ، املعدل واملتمم.1988يناير 
 ، املتعلق باألسعار، املرجع السابق.1989جويلية  05املؤرخ يف:   12-89القانون 6
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الذي يعترب األمر الذي نص  06-95ويف اإلطار نفسه ومواصلة إلصالح نظام األسعار صدر األمر 
راحة على حترير األسعار واملنافسة باإلضافة إىل النص الضمين على حرية املبادرة قبل النص عليها صراحة يف دستور ص

، وبالتايل فإن هذا األمر قد أهل املؤسسة اجلزائرية ألن تكون عنصرا فعاال يف السوق وتصبح أداة التنمية 1996
 والتقدم.

رة يف هذه الفرتة مل تكن كافية ملواكبة التطورات احلاصلة على غري أن مجيع هذه النصوص القانونية الصاد
املستوى العاملي، فحىت تنمي اجلزائر اقتصادها البد من جذب املستثمرين األجانب، وكما هو معروف فإن املستثمرين 

 القانون اخلاص يولون أمهية بالغة لألطر القانونية واملؤسساتية املستقرة والواضحة، ما جعل اجلزائر تعيد النظر يف
باملنافسة لرتقيه أكثر وجتعله أكثر مالئمة للتطورات احلاصلة على املستويني الداخلي الدويل، وهو ما جتسد فعال 

بقائه املؤقت على بعض إمع  95/06، هذا األمر الذي ألغى األمر السابق 1املتعلق باملنافسة 03/03بصدور األمر 
 سة يف اجلزائر.قواعده، هذا األمر الذي كرس املناف

 اإلداريةالحكومة لقطاع التجارة الخارجية عن طريق الرخص  طبضالفرع الثاني: 
إن حترير قطاع التجارية اخلارجية كان نتيجة للتحوالت اليت مرت عليها الدولة، فقد اعتمدت الدولة عدة 

د من اعتماد مبادئ أخرى وهو ما أمهها مبدأ حرية التجارة والصناعة، وحىت يكرس هذا املبدأ الب اقتصاديةمبادئ 
تطرقنا له أعاله، لكن هذا التحرير املتعلق بالتجارة اخلارجية سرعان ما تراجعت عنه الدولة حبكم ظروف وعوامل 

عدم االستقرار السياسي  عدة أسباب من بينها ودة الدولة ملراقبة القطاع إىلمتعددة، وميكن ذكر بعض أسباب ع
والذي نتج عنه نفور املستثمر الصناعي الذي أدى إىل تفويت فرص حتقيق مناصب الشغل واالقتصادي يف اجلزائر، 

 .2عدم مثول املؤسسات األجنبية للنظام اجلبائي الساري املفعولو  والرفع من التنمية والوترية االقتصادية،
 ضبط هذا عادت الدولة لتتدخل يف كحماية الدولة للصحة العمومية،  ونظرا هلذه األسباب وظروف أخرى

القطاع من خالل اختاذ عدة آليات، ففرضت على املتعامل االقتصادي ضرورة احلصول على رخص االسترياد و/أو 
التصدير مسبقا، وأجربت الشركات األجنبية على إقامة الشراكة مع املتعامل اجلزائري، كما اعتربت االعتماد املستندي 

أثناء االسترياد بشكل إجباري، كما جعلت تقدمي طلب اإلعفاء املسبق أو التحصيل املستندي وسيليت الدفع الوحيدة 
من احلقوق اجلمركية، وما يهمنا يف هذه اآلليات اليت فرضتها الدولة على رقابة السوق هو شرط احلصول على رخص 

هل لذي يطرح هنا ل اؤ لقة باالسترياد والتصدير، والتسااالسترياد و/أو التصدير قبل القيام بأي عملية اقتصادية متع

                                                           

 ، املتعلق باملنافسة، املعدل واملتمم، املرجع السابق.2003جويلية  19املؤرخ يف:  03/03األمر  1 
 .350أم ضبط للقطاع، املرجع السابق، ص  ، وضع التجارة اخلارجية يف اجلزائر: تراجع يف التحريرربيحة حجارة 2
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ولإلجابة على هذا ، منح هذه الرخص واالعتمادات يتعارض مع ما تبنته الدولة من مبادئ الحرية االقتصادية ؟
 التساؤل ينبغي أن نتطرق إىل ما يلي:

 أوال: الحصول على رخص االستيراد و/ أو التصدير ضرورة للقيام بالنشاطات االقتصادية
 06من خالل املادة  04-03جراء قدميا، نص عليه املشرع اجلزائري يف األمر يعد إجراء الرتخيص اإلداري إ

ذ خي تدبير يتيمكن أن تؤسس تراخيص الستيراد المنتوجات أو تصديرها إلدارة أواليت جاءت كما يلي: " 
 1بموجب أحكام هذا األمر، أو االتفاقات الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها.... "

ليؤكد على ضرورة احلصول على هذه الرخص، وحدد املقصود بإجراءات رخص االسترياد  15-15 كما جاء القانون
كشرط مسبق، لتقدمي الوثائق جلمركة البضائع، زيادة على تلك املخصصة  أو التصدير بأهنا كل إجراء إداري يفرض

ب اإلذن من اإلدارة ملمارسة هي عبارة عن قرار فردي هدفه طل اإلداريةجلمركة البضائع، وكما قلنا فإن الرخص 
 النشاطات االقتصادية بغرض الرقابة وضبط القطاعات االقتصادية.

إن املشرع  اجلزائري وإن كان نص على نظام الرخص وحدد املقصود منها يف هذا القانون إال أنه ترك 
املؤرخ يف:  306-15رقم  إجراءات وكيفيات تنفيذ هذا اإلجراء للتنظيم، وهو ما جتسد من خالل املرسوم التنفيذي

 .20162ديسمرب  06
وعليه فإن عملية استرياد أو تصدير املنتوجات والبضائع ختضع لرتخيص مسبق، وحسب احلالة قد حيصل 
املتعامل على "رخصة االسترياد" أو " رخصة التصدير" وال ميكنه القيام بأي نشاط متعلق هبذه العمليات إال بعد 

 ترب نشاطه غري مشروع وخمالف للقانون، وتقسم هذه الرخص إىل:حصوله على رخصة، وإال اع

  رخص االستيراد أو التصدير التلقائية .1
يقصد هبا الرخص اليت متنح يف احلاالت اليت يقدم فيها الطلب يف أي يوم عمل قبل مجركة البضائع لكل 

ذه الرخص ال تفرض فيها قيود على شخص طبيعي أو معنوي، استوىف الشروط القانونية والتنظيمية املطلوبة، وه

                                                           
يمكن وضع رخص استيراد أو تصدير المنتوجات بغرض إدارة أي تدبير يتخذ لتأيت كما يلي : "  15-15وقد عدلت هذه املادة يف القانون  1

 حبيث أهنا مل تأيت بأي جديد بل متت إعادة صياغتها وفقط.لدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها"، بموجب أحكام هذا القانون، أو وفقا لالتفاقيات ا
الذي حيدد شروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص االسترياد أو التصدير للمنتوجات  2015ديسمرب  09، املؤرخ يف: 306 -15املرسوم التنفيذي رقم:  2

 والبضائع، املرجع السابق.
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، وهذه الرخص تسلمها القطاعات الوزارية املعنية، 1( أيام10الواردات أو الصادرات، ومتنح يف مدة أقصاها عشرة )
 قائية اليت يسلمها وزير التجارة.على خالف الرخص الغري تل

 رخص االستيراد أو التصدير الغير تلقائية .2
ح يف احلاالت اليت يقدم فيها الطلب، لكل شخص طبيعي أو معنوي تتوفر فيه يقصد هبا الرخص اليت متن 

( يوما قابلة للتمديد 30الشروط املطلوبة، واليت تفرض فيها قيود على الواردات أو الصادرات، ومتنح ملدة ثالثني ) 
 :2( يوما أخرى، كما أن هذه الرخص ختضع لألحكام التالية30ملدة ثالثني )

فرض إجراءات الرخص الغري تلقائية قيودا أو اختالالت على جتارة الواردات أو الصادرات إضافة إىل جيب أن ال ت -
 تلك املقررة يف القيد،

تتوافق إجراءات الرخص الغري تلقائية يف جمال تطبيقها ومدهتا مع التدبري الذي هتدف لوضعه حيز التنفيذ، وال  -
 إلدارة هذا التدبري.تفرض عبئا إداريا أثقل مما هو أشد ضرورة 

تطلق تسمية " احلصص" على الرخص الغري تلقائية، ويتم منح هذه احلصص بناء على إعالن صادر عن 
الوزارة املكلفة بالتجارة، وهذا اإلعالن ينشر يف الصحف الوطنية ويف املوقع االلكرتوين اخلاص بالوزارة، وبأي طريقة 

عالن رقم ، مثال ذلك اإل3موعة من البيانات نص عليها التنظيمأخرى تكون مناسبة، ويتضمن هذا اإلعالن جم
، 2017يتضمن فتح حصص كمية السترياد املنتوجات و البضائع بواسطة رخص االسترياد لسنة  2017/01

 والذي مت نشره على موقع وزارة التجارة.
 14، 13، 12، 11إن هذه الرخص ) احلصص( يتم توزيعها حسب طرق معينة حددها القانون يف املواد  

، السابق اإلشارة إليه، ويف حالة ما تبني أن 2015ديسمرب  09، املؤرخ يف: 306 -15من املرسوم التنفيذي رقم: 
طرق توزيع احلصص املذكورة يف املواد أعاله غري مالئمة، ميكن أن يتم اللجوء إىل أي طريقة أخرى أكثر مالئمة، على 

 4ن فتح احلصص أو أجزائها.أن يتم حتديد هذه الطريقة يف إعال

                                                           
، املتعلق بالقواعد العامة املطبقة على عمليات استرياد البضائع 2015 جويلية 15:  املؤرخ يف 15-15من القانون رقم  06، 05مكرر 06املادة  1

 وتصديرها، املرجع السابق.
استرياد البضائع وتصديرها،  ، املتعلق بالقواعد العامة املطبقة على عمليات2015 جويلية 15:  املؤرخ يف 15-15من القانون رقم  07مكرر  06املادة  2

 املرجع السابق.
الذي حيدد شروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص االسترياد أو  2015ديسمرب  09، املؤرخ يف: 306 -15من املرسوم التنفيذي رقم:  09أنظر املادة  3

 التصدير للمنتوجات والبضائع، املرجع السابق
 من نفس املرسوم. 15املادة  4
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 ثانيا: بعض األحكام المتعلقة برخص االستيراد والتصدير
التصدير الغري تلقائية يتم تسليمها من قبل وزارة التجارة، حيث أنه تنشأ جلنة خاصة االسترياد أو رخص  إنن 

       ات رخص االستريادبدراسة طلبات الرخص الغري تلقائية على مستوى الوزارة، وتكلف هذه اللجنة بدراسة طلب
وتنظر  ، اليت يتم إيداعها من طرف املتعاملني االقتصاديني على مستوى مديريات التجارة الوالئية املختصة1أو التصدير

اللجنة يف مدى توفر املتعامل على الشروط الضرورية للحصول على الرخصة، ليتم بعدها منح هذه الرخصة من قبل 
          وميكن لكل متعامل اقتصادي تقدمي طلب واحد فقط للحصول على رخصة لكل حصةالوزير املكلف بالتجارة، 

أو أجزائها، غري أن املشرع وضع استثناء حول ذلك، فقد قرر لكل مستفيد من الرخصة أثبت أنه قام باالستنفاد 
   استريادرخصة  الكلي أو اجلزئي للحصص اليت منحت له مبوجب هذه الرخصة، بتقدمي طلب جديد للحصول على

أو تصدير، أي أن املشرع أباح للمتعامل احلصول على رخصة أخرى جديد بعد أن يستنفد احلصص اليت منحت له 
 جراءات اليت متت هبا منح الرخصة السابقة.جلديدة بنفس الشروط واإلمبوجب الرخصة القدمية، ومتنح الرخصة ا

أو تصدير البد أن يكون مربنر، وأن يتم  استريادخصة إن رفض طلب املتعامل االقتصادي يف احلصول على ر 
تبليغه للمعين، وميكن هلذا األخري تقدمي طعن أمام املصاحل املسؤولة على منح الرخصة، من أجل إعادة دراسة الطلب 

 بشرط أن يقدم املعين عناصر جديدة يتم من خالله تقييم الطلب.
( أشهر، ابتداء من تاريخ تسليمها، وميكن أن 06تة )حتدد مدة صالحية رخص االسترياد أو التصدير بس

تكون املدة أطول وهذا عند االقتضاء، على أن حتدد هذه املدة يف إعالن فتح احلصة، كما جيب أن تراعى فيها 
، ويف حالة عدم استعمال الرخصة بعد منحها، جيب أن يتم 15-15من القانون  08مكرر  06أحكام املادة 

، وينبغي أن نذكر هنا أن 2الرخصة انقضاء( أيام، حتسب من تاريخ 10ة خالل مدة أقصاها عشرة )إعادهتا إىل اللجن
 املشرع أضفى الطابع الشخصي على رخصة االسترياد أو التصدير فال ميكن التنازل عنها للغري.

البضائع مما سبق نستنتج أن الرخص الصادرة يف هذا اجملال هدفها ضمان جودة وسالمة أفضل للمنتوجات و 
من أجل محاية الصحة البشرية واحليوانية والنباتية يف البالد، كما أن الدولة بواسطتها متارس الرقابة على قطاع التجارة 
اخلارجية، وحىت يتضح الفهم أكثر حول هذه الرخص يف هذا القطاع سندرس مثال تطبيقي حول هذه الرخص 

 الصادرة يف هذا اجملال.

                                                           
الذي حيدد شروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص االسترياد أو التصدير  2015ديسمرب  09، املؤرخ يف: 306 -15املرسوم التنفيذي رقم: من  07املادة  1

 .للمنتوجات والبضائع، املرجع السابق
 نفس املرسوم.من  21املادة  2
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 رخص االستيراد الفرع الثالث: تطبيقات
يف هذا العنصر سنحاول دراسة بعض األمثلة التطبيقية لرخص االسترياد وكيف تقوم وزارة التجارة مبراقبة 

 من الرخص: هذين األمنوذجنيعمليات االسترياد عن طريق استعمال هذه الرخص، وهو ما سنعرفه بعد دراسة 

 رخصة اقتناء التجهيزات الحساسة أوال:
رق هلذه الرخصة، البد أن نوضح كيف تناول املشرع اجلزائري هذه الرخصة، ففي البداية نص بداية وقبل التط
التجهيزات احلساسة من اخلارج يكون عن طريق رخصة استرياد، وهذا من خالل القرار  اقتناءعلى أن القيام بعملية 

أن للقيام هبذا النشاط البد أن  ـ ، مث بعد ذلك تراجع لينص على20031 جويلية 09الوزاري املشرتك املؤرخ يف: 
 13،ويف القرار الوزاري املشرتك املؤرخ يف: 4102-09حيصل صاحبه على تأشرية، وهذا يف املرسوم التنفيذي رقم 

 اقتناءلينص على رخصة  61-16، والذي ألغى القرار األول، ليأيت املرسوم التنفيذي رقم 20113أكتوبر 
ق إىل كيفيات منح هذه الرخصة، وكيف يتم من خالهلا الرقابة على القطاع التجهيزات احلساسة، وقبل أن نتطر 

 املمنوحة بصدده، البد أن نوضح التغيريات القانونية اليت مرت عليها هذه الرخصة.
و الذي مت إلغائه، كان يفصل بني اقتناء التجهيزات  2003 جويلية 09إن القرار الوزاري املشرتك املؤرخ يف: 

خارج الوطن، ففي حالة اقتناء التجهيزات خارج الوطن فإن املتعامل خيضع لرخصة استرياد التجهيزات داخل الوطن، و 
احلساسة، واليت تعترب من الرخص الغري تلقائية اليت متنح يف هذا اجملال واليت تتكلف الوزارات املعنية بتسليمها، فأي 

و هنائية، البد أن خيضع لنظام الرخصة فال ميكن القيام نشاط السترياد التجهيزات احلساسة، سواء كان بصفة مؤقتة أ
به دون احلصول على رخصة من املصاحل املعنية، وهنا البد أن نوضح بأن الرخص التلقائية تكون بسيطة مقارنة من 

الت الرخص الغري تلقائية ألن كل وزارة تشرف على قطاع معني هي من تقوم بتسليمها، فتقوم الوزارة املكلفة باملواص
مبنح الرخص املتعلقة بالتجهيزات احلساسة حسب تصنيفها القانوين، والذي يتعلق هبا، ونفس الشيء بالنسبة للوزارة 

                                                           
يزات احلساسة واقتنائها وحيازهتا واستغالهلا والتنازل عنها وكيفيات ،  حيدد شروط استرياد التجه2003 جويلية 09القرار الوزاري املشرتك املؤرخ يف:  1

، احملدد لشروط 2011 أكتوبر 13، املتمم، وامللغى مبوجب القرار الوزاري املشرتك املؤرخ يف: 2003سبتمرب  28، الصادرة يف: 58ج.ر.ج.ج.ع: ذلك، 
 .2011نوفمرب  23، الصادرة يف: 63ج.ر.ج.ج.ع: ماهلا والتنازل عنها، وكيفيات اقتناء التجهيزات احلساسة وحيازهتا واستغالهلا واستع

، حيدد قواعد األمن املطبقة على النشاطات املنصبة على التجهيزات احلساسة، 2009ديسمرب  10، املؤرخ يف: 410-09املرسوم التنفيذي رقم  2
، الذي يتمم قائمة 2015سبتمرب  08وزاري املشرتك املؤرخ يف: ، املتمم مبوجب القرار ال2009ديسمرب  13، الصادرة يف: 73ج.ر.ج.ج.ع: 

، املعدل واملتمم باملرسوم التنفيذي رقم 2015سبتمرب  30، الصادرة يف: 52ج.ر.ج.ج.ع: التجهيزات احلساسة احملددة يف امللحق األول من هذا املرسوم، 
 .2016فرباير  17، الصادرة يف: 09ج.ر.ج.ج.ع: ، 2016فرباير  11، املؤرخ يف: 16-61

، احملدد لشروط وكيفيات اقتناء التجهيزات احلساسة وحيازهتا واستغالهلا واستعماهلا والتنازل عنها، 2011 أكتوبر 13القرار الوزاري املشرتك املؤرخ يف:  3
 املرجع السابق.
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أ " املكلفة بالنقل أو الداخلية، فالقانون صنف التجهيزات  املتعلقة بكل وزارة حسب احلروف فالتجهيزات صنف  " 
 1ج"هي املتعلقة بالنقل، والتجهيزات صنف "ب " هيزات صنف " يقصد هبا التجهيزات اخلاصة باملواصالت، والتج

 وتصنيف املشرع هو من أجل تسهيل عملية منح الرخص اخلاص بكل وزارة.
إن املشرع يف التعديل اجلديد للقرار مل يشر إىل رخصة االسترياد بل عنوان القرار جاء خايل من عبارة رخصة 

حمتوى القرار الفصل بني عملية االقتناء داخل الوطن وخارجه، فعملية االقتناء استرياد، و اكتفى باالقتناء، ليحدد يف 
 داخل الوطن ختضع لرخصة يسلمها الوايل املختص إقليميا، أما االقتناء خارج الوطن فيخضع للتأشرية.

يقصد هبا ، واليت بأنه من بني تلك الصور التأشرية يف بداية حبثنا تطرقنا إىل صور الرتخيص اإلداري، وقلنا
التوقيع الذي يوضع على القرار اإلداري أو املستند اإلداري ويدمغان به للمصادقة وإضفاء القيمة القانونية عليهما 

، فهو عبارة عن اإلداريةوتوسع هذا املصطلح واستعماله يف النشاطات االقتصادية جعله ال خيرج على معىن الرخص 
عترب النشاط املمارس مشروع، وقد اعتمد املشرع التأشرية يف اقتناء صورة من صورها، فبدون هذه التأشرية ال ي

التجهيزات احلساسة من خارج الوطن، وهذه التأشرية تعد من طرف كل وزارة معنية، فقطاع املواصالت  مثال يعد 
 التأشريات املتعلقة باقتناء جتهيزات خاصة هبذا القطاع.
-09من املرسوم التنفيذي  14رخصة وهذا يف تعديله للمادة غري أن املشرع ما لبث أن غري التأشرية بال

يخضع اقتناء التجهيزات الحساسة من السوق الخارجية  من قبل ، وقد جاء نص املادة كما يلي:" 410
، إلى رخصة مسبقة تسّلم حسب بغرض الحيازة واالستعمال المتعاملين واألشخاص الطبيعيين والمعنويين

 الحالة ..."
املادة نالحظ بأن املشرع استبدل التأشرية بالرخصة، وأيا كان تناول املشرع للقرار اإلداري  من خالل هذه

الذي ختضع له عملية اقتناء التجهيزات احلساسة من اخلارج، سواء تعلق األمر بالتأشرية أو الرخصة، يدخل هذا 
يعترب عملية استرياد هلذه التجهيزات، النشاط يف جمال التجارة اخلارجية فاقتناء التجهيزات احلساسة من اخلارج 

والتأشرية مثلها مثل الرخصة ، هي عبارة عن وسيلة يف يد اإلدارة تراقب من خالهلا النشاطات االقتصادية، كما تعترب 
 .بالتزاماتهاملتعامل  وإخاللوسيلة للردع من خالل سحبها يف حالة املخالفة، 

                                                           
اد التجهيزات احلساسة واقتنائها وحيازهتا واستغالهلا والتنازل عنها ،  حيدد شروط استري 2003 جويلية 09من القرار الوزاري املشرتك املؤرخ يف:  03املادة  1

 .2003سبتمرب  28، الصادرة يف: 58ج.ر.ج.ج.ع: وكيفيات ذلك، 
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 ةرخصة اقتناء التجهيزات الحساسشروط منح  .أ
يقصد بالتجهيزات احلساسة، كل عتاد ميكن أن ميس استعماله الغري مشروع باألمن الوطين والنظام العام وقد 
مت حتديدها وفقا لقوائم خمصصة لكل قطاع معين هبا، كما وضع القانون إمكانية حتيني هذه القوائم، بشرط أن يكون 

 .1والداخلية والنقل وتكنولوجيات اإلعالم واالتصالذلك بقرار مشرتك بني الوزراء املكلفني بالدفاع الوطين 
 ذا النشاط لنظام الرخصة كان نظرا ألمهية الوسائل اليت يتم اقتنائها من خارج الوطنهإن إخضاع املشرع 

غري مشروع، ومثال ذلك جتهيزات  فهذه التجهيزات قد متس باألمن الوطين والنظام العام يف حالة استعماهلا استعماال
قبة عن طريق الفيديو املنقولة"، وحىت يتم منح هذه الرخصة البد من توفر شروط معينة، وهذه الشروط من خالهلا املرا"

 تتم املراقبة وهي كما سيأيت توضيحه.

 ادـــــاالعتم .1أ.
ال ميكن منح رخصة اقتناء التجهيزات احلساسة من اخلارج إال للمتعاملني الذين مت اعتمادهم صراحة  
وتقدمي اخلدمات املتعلقة بالتجهيزات احلساسة، البد أن حيصل صاحبها على  باالجتارنشاطات املتعلقة فجميع ال

 : 2اعتماد تسلمه الوزارة املكلفة بالداخلية، ويشمل هذا االعتماد نوعني من النشاطات وهي
 انتها وتصليحها،النشاط املرتبط باسترياد التجهيزات احلساسة وتصديرها وصنعها وبيعها وتركيبها وصي -
 النشاط املرتبط فقط برتكيب التجهيزات احلساسة وصيانتها وتصليحها. -

وعليه فإن االعتماد يكون متعلق بالنوع األول من النشاطات، كما قد يكون متعلق بالنوع الثاين، وما يهمنا هو النوع 
بيعها وتركيبها وصيانتها وتصليحها، فهو األول املتمثل يف اعتماد استرياد التجهيزات احلساسة وتصديرها وصنعها و 

 الذي البد أن حيصل عليه املتعامل ليحصل على رخصة اقتناء التجهيزات احلساسة من اخلارج.
على االعتماد البد أن يتقدم بطلب للوزارة املكلفة للداخلية مرفوق بالوثائق اخلاصة  3وحىت حيصل املتعامل

 منحه لتقدير ني يوما، يتم خالهلا دراسة امللف، فاالعتماد خيضع يفبه، لدراسته يف أجل ال يتعدى مخسة وست
، كما أنه ال ميكن منح االعتماد إال بعد أخذ رأي السلطات 4ناء على عدة معايري حددها القانونالسلطات املعنية ب

                                                           
، حيدد قواعد األمن املطبقة على النشاطات املنصبة على التجهيزات 2009ديسمرب  10، املؤرخ يف: 410-09من املرسوم التنفيذي رقم  02أنظر املادة 1

 احلساسة، املعدل واملتمم، املرجع السابق.
 .نفس املرسوم.من  06املادة  2
 ينبغي أن نشري هنا أن القانون مينع بعض املتعاملني من احلصول على االعتماد وهم كالتايل: 3
 املنشآت اخلاصة بالشبكات،جتهيزات  اقتناءأصحاب رخص وتراخيص إقامة واستغالل شبكة عمومية للمواصالت السلكية والالسلكية فيما خيص  -
 املؤسسات والشركات ذات األسهم ، فروع الشركات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة لوصاية وزارة الدفاع الوطين.. -
 السالف الذكر هي:  410-09من املرسوم التنفيذي  05تتمثل هذه املعايري حسب املادة  4
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استرياد املعنية بكل قطاع، فالتجهيزات تصنف إىل أصناف يرتبط كل صنف بوزارة معينة، فمثال طلب اعتماد 
عالم واالتصال، البد أن تأخذ الوزارة املكلفة باملالية برأي الوزارة املكلفة هيزات احلساسة اخلاص بتجهيزات اإلالتج

عالن واالتصال، غري أن رأي هذه الوزارات لوحدها ال يكفي بل البد من أخذ رأي وزارة الدفاع بتكنولوجيات اإل
ة واألدرى باخلفايا املتعلقة هبذا اجملال، ويف حالة رفض طلب االعتماد البد أن الوطين ألهنا هي املسؤولة عن أمن الدول

 يكون ذلك مربرا، وأن يبلغ للمعين.
( سنوات قابلة للتجديد، وبدون 05يعترب االعتماد شخصي وال ميكن التنازل عنه، وهو صاحل ملدة مخس )

جراء ضروري، وهو أول شرط البد أن إن اخلارج فهو هذا االعتماد ال ميكن منح رخصة اقتناء التجهيزات احلساسة م
 يتوفر يف املتعامل الذي يطلب الرخصة.

 الجهة المانحة للرخصة .2أ.
تعترب رخصة اقتناء التجهيزات احلساسة من اخلارج من الرخص الغري تلقائية، اليت خيضع منحها الختصاص  

تجارة، فهذه الرخصة متنح على حسب التجهيزات كل قطاع على خالف الرخص التلقائية اليت تصدر عن وزارة ال
فكما هو الشأن يف االعتماد تصنف التجهيزات ألصناف تابعة لكل وزارة، وكل وزارة تكلف مبنح  اقتنائهااملراد 

الرخص اخلاصة هبا، فالبد أن يتم تقدمي طلب الرخصة أمام اجلهة املختصة، فال ميكن التقدم بطلب رخصة 
 عالم واالتصال، وهذا أمر مفروغ منه.الوزارة املكلفة بتكنولوجيات اإل لتابعة لقطاع النقل، أمامالتجهيزات احلساسة ا

 كيفية منح الرخصة.3أ.
البد أن خيرج موضوع رخصة اقتناء التجهيزات احلساسة من اخلارج عن غرض احليازة واالستعمال اخلاص 

، ليتم بعدها تقدمي الطلب مرفق بالوثائق 1عدنل واملتممامل 410-09من املرسوم التنفيذي  14وهذا ما تؤكده املادة 
اليت ينص عليها القانون أمام اجلهات املختصة، لتنظر يف امللف ومتنح امللف بعد الدراسة للمتعامل، ويف حالة الرفض 

 ينبغي أن يتم تربير هذا الرفض.

                                                                                                                                                                                           

 جتريها املصاحل املعنية على املتعاملني،نتائج التحقيقات األمنية اليت  -
 القدرات املهنية للمتعاملني، -
 ها النشاطات موضوع طلب االعتماد.الشروط األمنية للمحالت اليت ستمارس في -
نصبة على ، حيدد قواعد األمن املطبقة على النشاطات امل2009ديسمرب  10، املؤرخ يف: 410-09املرسوم التنفيذي رقم  14من  أنظر املادة 1

 التجهيزات احلساسة، املعدل واملتمم، املرجع السابق.
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رس نشاطه بكل حرية على أن يلتزم إن منح رخصة اقتناء التجهيزات احلساسة من اخلارج، جيعل املتعامل ميا
 بااللتزامات اليت تقرنها الرخصة.

 برخصة اقتناء التجهيزات الحساسةاألحكام المتعلقة  .ب
على املتعامل الذي جيب عليه أن يفين هبا، وتعترب هذه  التزاماتإن منح اإلدارة ألي رخصة، يرتب 

ذلك يؤدي إىل املساس بالنظام العام، وهذا األخري يعترب من خالل هبا ألن مات مبثابة حدود ينبغي أن يتم اإلااللتزا
 األهداف األساسية اليت هتدف الرخصة حلمايتها ومن بني هذه االلتزامات ما يلي:

 ؛نقل التجهيزات احلساسة يف ظروف تضمن سالمتها من مجيع األخطار اليت ميكن أن تتعرض هلا -
تناء التجهيزات احلساسة لسجالت مرقمة ومؤشر عليها من طرف إلزامية مسك املتعامل احلاصل على رخصة اق -

مصاحل األمن املختصة إقليميا، تدون يف هذه السجالت مجيع العمليات اليت يقوم هبا املتعامل يف إطار ممارسة 
احلساسة  نشاطاته، كما يتم تدوين البيانات اخلاصة بالزبائن الذين يتم التعامل معهم، ويتم فيها جرد مجيع التجهيزات

اليت حيوز عليها املتعامل، وهذه السجالت حتدد كيفيات مسكها بقرار من الوزير املكلف بالداخلية، واهلدف من هذه 
 ؛السجالت تسهيل عملية الرقابة من قبل اإلدارة

  ؛ضرورة إعالم مصاحل األمن املختصة فورا، يف حالة حدوث سرقة أو ضياع للتجهيزات احلساسة -
ديل ألحكام القانون األساسي للمتعامل، البد أن يتم إخطار السلطة املاحنة لالعتماد مسبقا، بأي يف حالة تع -

 ؛تعديل يتم إجراءه على القانون األساسي للمتعامل
كما  ضرورة إعالم املتعامل السلطة املاحنة يف حالة التوقف عن ممارسة النشاطات املرخص هبا، لتقوم بإلغاء االعتماد -

 لالجتارن يلتزم بعدم بيع التجهيزات احلساسة اليت حبوزته أو التنازل عنها إال للمتعاملني املعتمدين أملتعامل انه على ا
 .1فيها، ويكون هذا خالل آجال حددها القانون

من خالل ما سبق نستنتج بأن املتعامل الذي حيصل على اعتماد هبذا اخلصوص أو ترخيص ملمارسة نشاطه 
، ويف حالة خمالفته هلذه االلتزامات يتعرض لعقوبات تطبق عليه بالتدريج االلتزاماتمبجموعة من  البد عليه أن يلتزم

فقد يتعرض للتعليق املؤقت االعتماد كإجراء أويل، حتاول اإلدارة من خالله حث املتعامل على ضرورة االلتزام بالشروط 
على إخالله بااللتزامات املفروضة عليه، وسواء تعلق املتفق عليها، ويف حالة العود يتم سحب االعتماد منه كعقوبة 

 األمر بالتعليق أو السحب فإنه يكون من طرف الوزارة املكلفة بالداخلية.

                                                           
ديسمرب  10، املؤرخ يف: 410-09، من املرسوم التنفيذي رقم المتعامل " التزاماتللمزيد من هذه االلتزامات ارجع إىل الفصل الرابع بعنوان: "  1

 زات احلساسة، املعدل واملتمم، املرجع السابق.، حيدد قواعد األمن املطبقة على النشاطات املنصبة على التجهي2009
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جراءات والشروط اليت نص عليها القانون حلصول أي متعامل على اعتماد أو رخصة يف هذا إن مجيع اإل
ى التجارة اخلارجية، فال ميكن فتح هذا اجملال احلساس دون اجملال هو وسيلة من خالهلا متارس السلطة رقابتها عل

 وجود رقابة، والرتخيص اإلداري هبذا يثبت فعاليته يف ضبط النشاطات االقتصادية.

 رخصة استيراد مواد التجميل والتنظيف البدني ثانيا:
توضيب  أو ةصناع  تجارة لكل متعامل يرغب يفعن وثيقة )مقرر( تسلم من طرف مصاحل وزارة الهي عبارة 

القيام بإنتاج  قبل  أو استرياد مواد التجميل والتنظيف البدين، واليت جيب على املتعامل طلب هذه الرخصة املسبقة
املواد واستريادها، ويقصد مبواد التجميل والتنظيف البدين كل مستحضر أو مادة باستثناء الدواء معدن لالستعمال   هذه

     سم اإلنسان، مثل البشرة والشعر وغريها من األجزاء، هبدف تنظيفها أو تعطريهايف خمتلف األجزاء السطحية جل
 ، وهذه الرخصة تعترب من الرخص الغري تلقائية واليت ينبغي أن تسلمها وزارة التجارة.1أو احملافظة على سالمتها

دين خيضع للرخصة لقد جعل املشرع اجلزائري نشاط صنع وتوضيب واسترياد مواد التجميل والتنظيف الب
، وقد تراجع عن ذلك بعد مرور أكثر من عشر سنوات من العمل بنظام 2املسبقة، بعدما كان خيضع للتصريح

اطات االقتصادية الرتخيص الذي يعترب أقل شدة من نظام الرتخيص، لكن نظام الرتخيص أثبت فاعليته يف ضبط النش
 شاط قبل حصوله على الرخصة.جراءات اليت مير عليها صاحب النبفعل الشروط واإل

 رخصة استيراد مواد التجميل والتنظيف البدنيكيفية الحصول على    .1
للحصول على الرخصة البد من تقدمي طلب للحصول عليه ويرفق هذا الطلب مبلف حدده التنظيم حيتوي 

حتديد الرتكيبة النوعية على جمموعة من الوثائق الضرورية، من بينها نسخة من مستخرج السجل التجاري، و ضرورة 
للمنتوج و كذلك النوعية التحليلية ملواده األولية، و جيب تعيني املواد الكيميائية بتسميتها املألوفة و بتسميتها العلمية 
   إن وجدت، أو بالتسمية املشرتكة الدولية اليت أوصت هبا املنظمة العاملية للصحة. و تعيني املواد ذات األصل النبايت

                                                           
احملدد لشروط و كيفيات صناعة مواد التجميل و التنظيف البدين و توضيبها   1997سنة  14املؤرخ يف:  37-97املرسوم التنفيذي رقم من  02املادة  1

 114-10، املعدل واملتمم مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 1997يناير  15، الصادرة يف: 04ج.ر.ج.ج.ع: و استريادها و تسويقها يف السوق الوطنية، 
 .2010أبريل  21، الصادرة يف: 26ج.ر.ج.ج.ع: ، 2010أبريل  18املؤرخ يف 

 املؤرخ يف: 37-97التنفيذي رقم جعل املشرع اجلزائري نشاط صنع وتوضيب واسترياد مواد التجميل والتنظيف البدين خيضع للتصريح املسبق يف املرسوم  2
، ، 2010أبريل  18املؤرخ يف  114-10، والذي يعترب أقل شدة من نظام الرتخيص، لكن تراجع عن ذلك يف املرسوم التنفيذي رقم 1997سنة  14

"، ما يدل تخضع مواد التجميل والتنظيف البدني عند صنعها أو توضيبها أو استيرادها لرخصة مسبقة.....كما يلي: "   13حبيث جاء تعديل املادة 
 على أن املشرع اختذ نظام الرتخيص لتنظيم هذا النشاط.  
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عن  امللف يرسل طلب الرخصة املسبقة، إمتام، وبعد 1يواين بتسميتها املألوفة مع التذكري بكيفية احلصول عليهاأو احل
جيب  أو شخصيا ملصاحل املديرية الوالئية للتجارة املختصة إقليميا، وإذا مت اإلرسال عن طريق الربيد، طريق الربيد،

 إرساله يف ظرف موصي عليه مع إشعار باالستالم.
ما يف حالة إيداع هذا الطلب مباشرة يسلم وصل إيداع هلذا األخري، وينبغي أن نشري هنا إىل أن وصل أ 

 .2الرخصة املسبقة إيداع أو إشعار باالستالم  ال يقوم بأي حال من األحوال مقام 
ة النوعية والرزم وهذا بعد إيداع امللف وقبوله يتم إرسال هذا امللف للجنة العلمية والتقنية للمركز اجلزائري ملراقب

لدراسة امللف وإبداء الرأي حوله، فال ميكن تسليم الرخصة دون عرض امللف على اللجنة العلمية والتقنية للتأكد من 
مدى مطابقة املواد املستعملة يف هذه الرخصة للمعايري القانونية، ويكون هذا اإلجراء للمحافظة على سالمة 

 املستهلك بدرجة أوىل.
يوما  45يبلغ الوزير املكلف بالتجارة عرب مصاحل املديرية الوالئية للتجارة املختصة إقليميا يف مدة بعد ذلك 

ابتداء من تاريخ استالم وصل إيداع طلب الرخصة، وميكن أن ميدد هذا األجل عند الضرورة مبهلة جديدة ال تتعدى 
 :3لى نتائج اللجنة العلمية إماع االطالع( يوما،  ليصدر بعدها عن الوزير، بعد 15اخلمسة عشر )

 ؛قرار الرخصة املسبقة للتصنيع ، للتوضيب، لالسترياد املواد املعنية -
 لالسترياد املواد املعنية. قرار الرفض املعلنل لطلب الرخصة املسبقة للتصنيع ، للتوضيب، -

نية ملركز اجلزائر ملراقبة النوعية والرزم وعليه فإن وزير التجارة هو من يسلم الرخصة بعد أخذ رأي اللجنة العلمية والتق
هل رأي فال ميكن لوزير التجارة تسليم النسخة دون القيام بأخذ رأي اللجنة، لكن ما يطرح هنا من تساؤل هو 

 اللجنة ملزم لوزير التجارة؟
رير السليب د رأي اللجنة من اإللزامية أي أنه يف حالة وجود التقإذا رجعنا للقانون جند بأن نص املادة جرن 

املعدل واملتمم،  37-97من املرسوم التنفيذي  14للجنة ميكن لوزير التجارة أن يقوم بإصدار الرخصة، ألن املادة 
، يف حني أهنا مل 4" وإبداء الرأيللدراسة جاءت خالية من اإللزامية وذلك بنصها على أن امللف يرسل للجنة " 

رة إلصدار الرخصة، بل اإللزام كان يف مرور الرخصة هبذا اإلجراء والذي تذهب للنص بأن هذا الرأي ملزم لوزير التجا
                                                           

احملدد لشروط و    1997سنة  14املؤرخ يف:  37-97املرسوم التنفيذي رقم من  13للمزيد حول الوثائق اليت جيب إدراجها يف امللف الرجوع للمادة  1
 يقها يف السوق الوطنية، املعدل واملتمم.، املرجع السابق.كيفيات صناعة مواد التجميل و التنظيف البدين و توضيبها و استريادها و تسو 

 نفس املرسوم.من  14املادة  2
 نفس املرسوم. من مكرر 14املادة  3

4
 نفس املرسوم.من   14املادة  إىلارجع   
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يعد ختلفه بطالن للرخصة، غري أن الواقع العملي أثبت أن رأي اللجنة ملزم يف كثري من األحيان لوزير التجارة 
 خصوصا يف حالة التقرير السليب للجنة يف عدم توفر الرخصة على الشروط واملعايري املعمول هبا.

 رخصة استيراد مواد التجميل والتنظيف البدنيمنح  .2
البد عليه أن يلتزم مبا فيها، ويف حالة عدم  االقتصاديبعد منح الرخصة من قبل وزير التجارة للمتعامل 

  سبقةقليميا إنذار كتايب للمتعامل املعين إذا فقدت الرخصة املإمصاحل املديرية الوالئية للتجارة املختصة  توجه  االلتزام
املعمول هبما يف أجل شهر واحد من   التشريع والتنظيم  ىل امتثالإأحد العناصر اليت سلمت من أجلها تدعوه فيه 

تاريخ التبليغ، وإذا مل ميتثل للقوانني بعد إنذاره فإنه يتعرض لسحب الرخصة، ويتم هذا السحب بنفس اإلجراءات اليت 
 بالتجارة هو من يصدر قرار السحب.متت هبا منح الرخصة أي أن الوزير املكلف 

الشكل  الة طلب تغيري الرخص املسبقة الذي ميس تغيري العنوان أو املسري أوحوال يفوتنا أن نذكر هنا أنه يف   
املديرية الوالئية  أو تسمية املنتوج أو تصحيح أو طلب نسخة ثانية يتم وضع هذا األخري لدى مصاحل   القانوين

 .1يميا، فأي تغيري يف صيغة الصنع البد أن خيضع لرخصة مسبقةقلإللتجارة املختصة 
ويف األخري خنلص إىل أنه بالرغم من أن حرية املبادالت التجارية هو ضرورة البد منها، وأن املشرع اجلزائري  

يدل  كرنس هذه احلرية من خالل نصه عليها يف عدة قوانني، بعدما كانت الدولة حتتكر هذا القطاع، إال أن هذا ال
على فتح هذا القطاع دون رقابة من قبل السلطة التنفيذية،  فهذا ال بتعارض مع ما تبنته الدولة من مبادئ اقتصادية 

، اليت ال تزال السلطة التنفيذية اإلداريةفالرقابة اليت متارسها الدولة تكون بطرق عديدة من بينها استعمال الرخص 
، غري أن هناك من يرى بأن هذه اإلجراءات املتخذة بشأن الرقابة من شأهنا متارس هبا وظيفتها التقليدية يف الضبط

ن تقوم الدولة من إقرار املزيد من اإلجراءات أالتضييق من حرية املبادرة واستقطاب رؤوس األموال األجنبية، فبدال من 
  .م بتقيدها بفرض هكذا إجراءاتوالنصوص املرنة اليت حترر التجارة اخلارجية اليت تعترب عصب االقتصاد الوطين، تقو 

رقابة الدولة على النشاطات االقتصادية ضرورة البد منها وال ميكن ترك هذا  أنإال أننا نقول يف هذا الصدد  
ة الفرد بدرجة أوىل تلعب دورا مهما يف احملافظة على النظام العام، ومحاي اإلداريةالقطاع للحرية املطلقة، فالرخصة 

اجلزائر الدولية، فهي ترمي إىل ضمان وسالمة أفضل  التزاماتعلقة باالسترياد والتصدير( تتطابق مع املتوهذه الرخص )
وانية والنباتية، وهو هدف راقي فالصحة البشرية واحليوانية يمن أجل محاية الصحة البشرية واحلللمنتوجات والبضائع 

ملواطنيها، حلمايتهم من مجيع املخاطر اليت قد تبلغ واإلنسانية، هي من أرقى األهداف اليت جيب أن تضمنها الدولة 

                                                           
           التجميل و التنظيف البديناحملدد لشروط و كيفيات صناعة مواد   ،1997سنة  14املؤرخ يف:  37-97املرسوم التنفيذي رقم من  17املادة  1

 و توضيبها و استريادها و تسويقها يف السوق الوطنية، املعدل واملتمم،  املرجع السابق.
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مستويات عالية يف حني لو تركت هذه النشاطات دون مراقبة، وعليه فإن جانب الرقابة الذي متارسه اإلدارة املختصة 
 ، كما أن الواقع العملي يف اجلزائر أثبت أن ترك1ال يشمل سوى جوانب اجلودة واملطابقة وليس اجلوانب التجارية

التجارية اخلارجية دون فرض نظام الرتخيص على مجيع السلع املستوردة أدى بدخول سلع ال فائدة منها وذات نوعية 
رديئة، بل وضارة يف كثري من األحيان، كما أنه أدى إىل إحلاق أضرار وخيمة باالقتصاد الوطين والصناعة احمللية، ما 

فإن تقييد قطاع التجارة  ىذه السلع الرديئة ومنخفضة السعر، لدجعل الصناعة الوطنية مغيبة عن األسواق بدخول ه
انتعاش السوق اجلزائرية بالصناعة احمللية،   إىلاخلارجية بنظام الرخص وفرض إجراءات معقدة ملنح الرخصة، سيؤدي 

 كما أن إيقاف رخص استرياد السيارات أدى إىل ارتفاع كبري يف األسعار داخليا.

 االقتصاديةالسلطة التنفيذية في ضبط بعض القطاعات  صاختصاالمبحث الثاني: 
انتهينا مما سلف إىل أن السلطة التنفيذية، وبالرغم من التحوالت اليت شهدهتا الساحة االقتصادية، وتنازل 

لصاحل سلطات الضبط املستقلة، إال أن هذا التنازل مل يكن بشكل كلي   اإلداريةالدولة عن صالحية منح الرتاخيص 
 اإلعالمعلى غرار قطاع املناجم، احملروقات، والتأمينات و شرنا فال زالت تتدخل يف بعض القطاعات، كما أ

جراءات خالل دراسة املراحل واإلوهو ما نتطرق له بالتفصيل يف هذا املبحث من  ،2واملواصالت السلكية والالسلكية
 مراقبة هذه القطاعات عن طريق الرخصة، كما ومدى تدخل السلطة التنفيذية يف اإلداريةاليت يتم هبا منح الرخصة 

سلطات  إنشاء، بالرغم من يف ضبط القطاعات االقتصادية وفيما يتجلى دورها اإلداريةسنتعرف على دور الرخصة 
، وعليه فقد مت ختصيص )املطلب األول( لدراسة كيفية ضبط قطاع املناجم مهمتها ضبط هذه القطاعات إدارية

لضبط قطاع املواصالت السلكية والالسلكية وقطاع السمعي طلب الثاين( فقد مت ختصيصه واحملروقات، أما )امل
 فمتم ختصيصه لدراسة الضبط يف قطاع التأمينات. ، أما ) املطلب الثالث(البصري

 المحروقات والمناجمالمطلب األول: ضبط قطاع 
ارية، سواء يف التكيف القانون للسلطة حاولنا اجلمع بني هذين القطاعني يف الدراسة العتبارمها قطاعات جت

لقطاعني هامني يف  اإلدارية، فمن خالل هذا املطلب سندرس كيفية ضبط الرخص ألعمال اليت يقومون هباأو طبيعة ا
 الدولة مها قطاع احملروقات واملناجم.

                                                           
 .358أم ضبط للقطاع، املرجع السابق، ص  ربيحة حجارة، وضع التجارة اخلارجية يف اجلزائر: تراجع يف التحرير  1
ع املنافسة من خالل الرتخيص بالتجميعات االقتصادية، وقد أشرنا إىل هذه النقطة يف مثال سابق، ولن نتطرق هلا تتدخل السلطة التنفيذية أيضا يف قطا  2

 ة، القطاع السمعي البصري.كينات، املواصالت السلكية والالسلهنا، وستقتصر دراستنا على قطاع احملروقات واملناجم، التأمي
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طاع في ق اإلداريةصدار الرخص إفي  اإلداريةمشاركة السلطة التنفيذية للسلطات الفرع األول: 
 المحروقات

لقد تشكل النظام القانوين لقطاع احملروقات منذ تاريخ اكتشاف النفط بالصحراء اجلزائرية، ويتضمن العديد 
نتاج، ومبا أن الدولة ت االستغالل وحتديد مستويات اإلمن القواعد اليت تسمح للدولة مبمارسة الرقابة على عمليا

الدور املتدخلة يف النشاط االقتصادي إىل الدولة الضابطة هلذا  انسحبت من احلقل االقتصادي وحتول دورها من
النشاط هذا الدور الذي يعين أنه البد من تدخل هيئات لتعديل وضبط األداء احلسن  للسوق وعدم ترك السوق 
بدون رقابة وضبط اقتصادي، وهذا ما جعل الدولة تعتمد على سلطات ضبط يف خمتلف القطاعات، ومن بينها قطاع 

حملروقات غري أن هذا االعتماد هلذه اهليئات مل يعفي احلكومة من التدخل يف ضبط هذه القطاعات وهو ما سنعرفه ا
 يف ضبط القطاعات االقتصادية. اإلدارية، كما نتعرف على دور الرخص فرعيف هذا ال

 أوال:  مفهوم سلطات ضبط قطاع المحروقات
صالحات عامل مع هذا القطاع يندرج ضمن اإلرتاتيجية، والتساحملروقات يعترب من القطاعات اإل إن قطاع 

 05/071االقتصادية السارية، حيث جند أن اجلزائر أصبحت تتنافس مع املتعاملني األوربيني لذلك فإن القانون 
املتعلق بقطاع احملروقات قد فصل بني السلطة اليت كانت تتمتع هبا شركة سوناطراك ونشاط قطاع احملروقات وهلذا 

الوكالة الوطنية التي تتولى سلطة " الضبط" في قطاع المحروقات والوكالة الوطنية التي  الغرض مت إنشاء وكالتني:
 تشرف على تثمين موارد المحروقات "النفط".

كما يلي:" تنشأ وكالتان وطنيتان مستقلتان تتمتعان بالشخصية   05/07من القانون  12حيث جاءت املادة  
 اللية املالية تدعيان وكاليت احملروقات:القانونية واالستق

 " سلطة ضبط المحروقات "وكالة وطنية النشاطات وضبطها يف جمال احملروقات وتدعى يف صلب النص  -
 .2" النفط""وكالة وطنية لتثمني موارد احملروقات وتدعي يف صلب النص  -

                                                           
 19املوافق ل  1426مجادى الثانية عام  12، الصادرة يف 50 ج.ر.ج.ج.ع:املتعلق باحملروقات،  ،2005أبريل  28املؤرخ يف  05/07القانون  1

، 2013فرباير  20املوافق ل:  1434ربيع الثاين عام  19، املؤرخ يف 13/01، واملعدل بالقانون 06/10، املعدل واملتمم باألمر 2005 جويلية
 .2013فرباير  24املوافق ل:  1434ربيع الثاين  14، الصادرة يف: 11 ج.ر.ج.ج.ع:

 .09من نفس القانون، ص  12/1املادة  2



 توظيف السلطة التنفيذية للخص اإلدارية في ضبط النشاط االقتصادي            الفصل الثاني:  الباب األول.
 

151 
 

 ثانيا: الرخص الصادرة في مجال  المحروقات
لطات الضبط الرقابة املستمرة واليت تكون يف شكل قرارات فردية تتضمن رخص إنن من صالحيات معظم س

واعتمادات تسمح للمتعاملني بالدخول إىل السوق بناء على معايري انتقاء تنافسية، ويشكل تفويض صالحية 
إىل الرتخيص للنشاط يف السوق لصاحل سلطات الضبط املستقلة عامال هاما يف التحرير االقتصادي وهو يهدف 

 1تشجيع املستثمرين وتثمني شروط االستثمار والنمو.
ملشرع لصاحل هذه إن هذا االختصاص املخول لسلطات الضبط يعترب امتيازا للسلطة العامة اعرتف به ا 

 مبدأ حرية الصناعة والتجارة املكرس دستوريا، وذلك بإخضاع ممارسة بعض األنشطة لنظام ريالسلطات قصد تأط
 يةد أو جمرد التصريح وهي كلها تسري اجتاه ترقية وتشجيع االستثمار و ضبط النشاطات االقتصادالرخصة، االعتما

ميكن أن نقول أن هذه اهليئات دورها األساسي هو ضمان الضبط من خالل التنظيم املنسجم للسوق  مع وعليه 
بة الدولة من خالل هذه اهليئات مقتضيات قواعد املنافسة يف القطاع املعين الذي مت فتحه للسوق حتت أعني ومراق

ألنه عادة ما يتعلق األمر بقطاع اسرتاتيجي وحساس يف الدولة مثل قطاع احملروقات، ومبا أن الدور األساسي هلا هو 
واليت   ،الضبط فإن كل هيئة هلا آليات ووسائل من خالهلا تضبط السوق وما يهمنا هو سلطة ضبط قطاع احملروقات

كوسيلة  تضبط هبا قطاع احملروقات خصوصا يف جمال التنقيب إال أن هذا االختصاص   يةاإلدار تستعمل الرخص 
املمنوح لسلطات ضبط احملروقات خصوصا من حيث التنظيم والرقابة تتشارك فيه مع السلطة التنفيذية وسنوضح ذلك 

 من خالل ما يأيت.

 لتنفيذية لهامنح الرخص من قبل سلطات ضبط قطاع المحروقات ومشاركة السلطة ا .1
املعدنل واملتمم فإن وكالة تثمني موارد احملروقات " النفط " ختتص  05/07من القانون  14طبقا للمادة  

برتقية االستثمارات يف جمال البحث واستغالل احملروقات، تسيري وحتسني بنوك املعطيات اخلاصة بالبحث واستغالل 
 املنافسة، وتقييم العروض املتعلقة بنشاطات البحث أو االستغالل.احملروقات، كما أهنا تقوم بطرح املناقصات على 

حبيث أن الوكالة الوطنية لتثمني مواد احملروقات " النفط " تلعب دورا مهما يف حتديد ومنح مساحات البحث   
نجمي واالستغالل، ويتم اجناز نشاط البحث أو االستغالل على أساس سند منجمي تسلمه الوكالة، يتمثل السند امل

                                                           
لنيل شهادة املاجستري يف احلقوق فرع الدولة واملؤسسات، اجلزائر،  مذكرةوليد بومجلني، سلطات الضبط االقتصادي يف القانون اجلزائري،  1

 .148، ص 2006/2007



 توظيف السلطة التنفيذية للخص اإلدارية في ضبط النشاط االقتصادي            الفصل الثاني:  الباب األول.
 

152 
 

تكلف الوكالة الوطنية "  كما يلي:  14حيث جاء نص املادة   يف رخصة التنقيب، البحث أو االستغالل...اخل.
 .1"تسليم رخص التنقيب...........الخ.... لتثمين موارد المحروقات " النفط " بما يأتي:

" النفط " املختصة بإعطاء رخص بناء على هذه املادة يتضح لنا أن الوكالة الوطنية لتثمني موارد احملروقات 
التنقيب ورخص البحث أو االستغالل وهذا يف ظل ضبط النشاطات االقتصادية املتعلقة باحملروقات، لكن إجراءات 
منح هذه الرخص وإن كانت هي من تشرف عليها إال أن إصدارها يكون بناء على موافقة السلطة التنفيذية فهذه 

ى هذه القطاعات، فلم تتخلى على دورها كلية، وعليه سنتطرق للرخص الصادرة يف األخرية متارس أيضا الرقابة عل
هذا القطاع غري أنه ينبغي أن نشري هنا إىل أن دراستنا للرخص الصادرة يف هذا اجملال ال تشمل كل الرخص بل 

 البعض منها فقط.

  :رخصة التنقيب أ.

د احملروقات " النفط " واليت ختول لصاحبها بطلب منه هذه الرخصة اليت متنحها الوكالة الوطنية لتثمني موار 
حق غري مطلق يف القيام بأشغال التنقيب يف حميط واحد أو عدة حميطات، وهي عبارة عن ترخيص من أجل القيام 

، فهذه الرخصة تسمح 2بأعمال جيولوجية جيوفيزيائية ومعاينة األرضية من أجل التوصل إىل اكتشاف احملروقات
 .3لى نفقته ومسؤوليته القيام بأشغال التنقيب عن احملروقات يف حدود مساحة معينةلصاحبها وع

وعلية ينبغي أن نشري أن هلذه الرخصة دور يف ضبط النشاط االقتصادي يف قطاع احملروقات وذلك ألن هذه  
سبتمرب  26، املؤرخ يف: 294-07الرخصة ال متنح إال وفق إجراءات وشروط حددها املرسوم التنفيذي رقم 

د احلصول على هذه الرخصة بطلب للوكالة الوطنية ياملعدل واملتمم، ومتنح بعد أن يتقدم املتعامل الذي ير ، 2007
لتثمني موارد احملروقات " النفط " ، غري أهنا ال متنح إال بعد موافقة الوزير املكلف باحملروقات، وهذا ما جاء يف املادة 

                                                           
  05/07املعدل للقانون  13/01جاءت يف القانون  14، حبيث أن املادة 11، ص 13/01بالقانون املعدل واملتمم  05/07من القانون  14املادة  1

تقييم اجملال املنجمي املتعلق باحملروقات السيما بإجناز دراسات حول  -كما يلي:" تكلف الوكالة الوطنية لتثمني موارد احملروقات ) النفط( خصوصا مبا يأيت: 
 األحواض.

 ت  يف جمال البحث واستغالل احملروقات.ترقية االستثمارا -
 تسيري وحتيني بنوك املعطيات اخلاصة بالبحث واستغالل احملروقات حتت مسؤولية الوزير املكلف باحملروقات. -
 .08، املرجع السابق، ص 13/01من القانون  14تسليم رخص التنقيب....." أنظر املادة  -

2 Madjid Ben Chikh , la nouvelle loi de pétrolier algérienne, direction économie de March, 
2005/2006, Edition CNRS . P : 222. 

 ج. ج.ر.، حيدد إجراءات وشروط منح رخصة التنقيب عن احملروقات، 2007سبتمرب  26، املؤرخ يف: 294-07من املرسوم التنفيذي رقم  02املادة  3
ج.ر.ج.ج.ع: ، 2014 أكتوبر 26، املؤرخ يف: 354 -13عدل واملتمم مبوجب املرسوم التنفيذي رقم ، امل2007 أكتوبر 03، الصادرة يف: 62ج.ع: 

 .2013 أكتوبر 27، الصادرة يف: 54
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، املتعلق باحملروقات، هنا يتضح لنا مدى مشاركة السلطة 05/07تمم للقانون املعدل وامل 13/01من القانون  20
املتعلقة مبنح الرخصة إال أن ذلك لن يتم إال بعد  اإلجراءاتالتنفيذية يف الرقابة، فرغم قيام سلطة الضبط جبميع 

أن دور السلطة التنفيذية يف جمال موافقة الوزير املكلف باحملروقات، ويف حالة عدم املوافقة يضع حدا للرخصة، ما يعين 
 اإلداريةمنح الرخص دور كبري، فهي من تراقب الدخول للسوق احملروقات وتنظمه وتضبطه من خالل منح الرخص 

وعدم موافقتها على منح هذه الرخصة يوقف عملية املنح حىت ولو كانت سلطة الضبط موافقة على ذلك فنص املادة 
موافقة  إال بعد..ال تمنح باحملروقات جاء واضحا يف ذلك وقد استعمل عبارة "  املتعلق 13/01من القانون  20

 واليت تدل على أن عدم املوافقة يعين عدم منح الرخصة.الوزير.."، 
ويسري هذا األمر على مجيع الرخص الصادرة يف جمال احملروقات فالسلطة التنفيذية ممثلة يف الوزير املكلف 

ذه الرخص، ويكون منح الرخصة مبوجب مرسوم تنفيذي، وعليه فإن الوزير املكلف باحملروقات هي من متنح ه
باحملروقات هو الذي يسهر على التثمني األمثل للموارد الوطنية للمحروقات، وهو من يتوىل النظر يف طلبات الرخص 

 لق باحملروقات.املتع 07-05من القانون  11اليت ترفعها له سلطة ضبط احملروقات، وهذا ما تؤكده املادة 
مؤقت ملدة سنتني جتدد مرة واحدة ملدة أقصاها سنتني، كما أهنا غري قابلة  يكون إن منح رخصة التنقيب

للتنازل، ويشرتط أن توضع حتت تصرف الوكالة كل املعطيات والنتائج النامجة عن أشغال التنقيب حسب إجراءات 
 1تعد عن طريق التنظيم.

 :رخصة البحث أو االستغالل .ب
رخصة البحث أو االستغالل هو السند املنجمي الوحيد الذي مينح صاحبه احلق اخلالص للقيام بالبحث من  

"   Hأجل التوصل إىل اكتشاف مكامن النفط اليت سيصبح مالكها، هذا السند املسمى يف بعض األحيان "
قصود هبا منتجات " وامل Mمن أجل متييزه عن الرخصة "  hydrocarburesواملقصود به احملروقات 

متواجد يف كل التشريعات البرتولية، وبالتايل فإن أي شركة ال تستطيع املباشرة يف   produit miniersمنجمية
 2استثمارات ثقيلة ومكلفة دون ضمان  ترخيص يعطيها احلق يف االستغالل حالة االكتشاف.

                                                           
 24، الصادرة يف: 11ج.ر.ج.ج.ع: املتعلق باحملروقات،  05/07، املعدنل للقانون 2013فرباير  20، املؤرخ يف: 13/01من القانون  20املادة  1

 .10، ص 2013فرباير 
 .85، ص 2007/2008سامية بوقندورة، سلطة الضبط يف قطاع احملروقات يف اجلزائر،  للحصول على شهادة املاجستري، جامعة اجلزائر،  2
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أساس سند منجمي ال يسلم إال  ال ميكن أن يتم أي نشاط من نشاطات البحث أو االستغالل إال على
، فهذا السند املنجمي 1للوكالة الوطنية لتثمني موارد احملروقات " النفط " حسب الشروط احملددة عن طريق التنظيم

خيول الوكالة الوطنية لتثمني موارد احملروقات " النفط " احلق دون سواها يف إبرام عقود البحث واالستغالل مع أي 
، ومينح 2ذلك طبقا للقانون الساري به العمل، حبيث أن هذا السند يكون يف مساحة حمددةشخص مؤهل للقيام ب

هذا السند بناء على طلب تتقدم به الوكالة الوطنية لتثمني موارد احملروقات " النفط " للحكومة، واليت تنظر فيه 
واملوارد املائية والبيئة والفالحة والثقافة والصناعة وتعرضه على الوزراء املكلفني بالدفاع الوطين والداخلية واملالية واملناجم 

والسياحة، وكذا على والة الواليات اليت تقع فيها املساحة موضوع طلب السند املنجمي، وهذا إلبداء الرأي حوله 
ن يعترب هذا الطلب مقبوال من قبل السلطات املذكورة ي، وبعد مرور شهر ويكون ذلك يف أجل شهرين لتعطي رأيها

 .3اله، وعليه فإن السند املنجمي مينح مبوجب مرسوم تنفيذيأع
ما ميكن أن يالحظ من خالل ما سبق أن السلطة التنفيذية هي املسؤولة عن منح السندات املنجمية املتعلقة 

تنظيم السوق وضبطه يف هذا بالبحث و/أو استغالل احملروقات، وهذا ما يدل على احتفاظها بوظيفتها التقليدية يف 
و عدة أوبعد حصول الوكالة الوطنية لتثمني موارد احملروقات " النفط " على السند املنجمي ملساحة واحد ، لقطاعا

وبدون حصول الوكالة على السند ،  CREمساحات حمددة ميكنها بذلك إبرام عقود البحث أو االستغالل 
 املنجمي ال ميكنها إبرام العقود.

، واليت جيب أن يوافق عليها 4استغالل  احملروقات عن طريق املناقصةتتم مجيع هذه العقود البحث و/أو 
،حبيث أن املتعاقد البد أن تتوفر فيه املقاييس واملعايري املتعلقة باألمن الصناعي و محاية البيئة 5الوزير املكلف باحملروقات

من  33اء املناقصة حسب املادة من قانون احملروقات. حبيث أن إجر  45والتقنية العملية، وهذا ما جاء يف املادة 

                                                           
 .13ص املتعلق باحملروقات، املرجع السابق،  ، 05/07من القانون  23املادة  1
سليم السندات املنجمية لنشاطات البحث و/أو استغالل ت، حيدد شروط 2007جوان  09 ، املؤرخ يف:185-07من املرسوم التنفيذي رقم  10املادة  2

 .2007 جوان 17، الصادرة يف: 40ج.ر.ج.ج.ع: احملروقات، 
 نفس املرسوم.من  09، 07، 06أنظر املواد  3
ملزم باتباعها، اختيار من يتقدم من املناقصني بأفضل تعرف املناقصة بأهنا: "أساليب القانون احملددة مبجموعة من اإلجراءات مبقتضاها يفرض من هو  4

ا اإلجراء الذي من خالله يستطيع الشخص املعنوي  الشروط وأنسب األسعار وأكمل املواصفات لتعقد على سبيل االلتزام"، كما عرنفها القانون الفرنسي بأهنن
 ملفاوضات على أساس املعايري املوضوعية واملعروفة من قبل املرتشحني، أنظر: ، دون اللجوء إىل ااالقتصاديةالعطاء األفضل من الناحية  اختيارالعام 

، رسالة مقدمة لنيل درجة دكتوراه الدولة يف القانون العام، جامعة تطبيقات النظرية العامة للعقد اإلداري: الصفقات العمومية يف اجلزائرياقوتة عليوات، 
 .88، ص 2009-2008قسنطينة، 

، املتعلق باحملروقات، على أنه يربم عقد البحث االستغالل وعقد االستغالل بناء على مناقصة للمتنافسني ويوافق 05/07من القانون رقم  32تنص املادة  5
 عليها الوزير املكلف باحملروقات.
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املتعلق باحملروقات، يتم عن طريق حتديد الوكالة الوطنية لتثمني موارد احملروقات " النفط" لكل  05/07القانون رقم 
مساحة موضوع اإلعالن عن املنافسة قصد إبرام عقد البحث واالستغالل مع تعيني معيار وحيد النتقاء العروض 

  ضمن املعايري التالية:
 ؛احلد األدىن من برنامج االستغالل املعد خالل املرحلة األوىل للبحث عن احملروقات -
 ؛املبلغ غري القابل للحسم من العالوة اليت تدفع للخزينة العمومية عند التوقيع على العقد -
 نسبة اإلتاوة املقرتحة فوق احلد األدىن احملدد قانوناً. -

قة باملناقصة تفتح يف جلسة علنية، ويربم العقد مع املتعهد الذي قبل عقده أما ونشري هنا إىل أن األظرفة املتعل
فيما خيص عقود االستغالل اخلاصة باملكامن اليت سبق اكتشافها يتم إعالن املنافسة من طرف الوكالة لتثمني موارد 

 :1احملروقات على مرحلتني
عرض االقتصادي الذي يتعني أن يستجيب للمعايري اليت : وهي املرحلة األوىل موجهة لتحديد الالمرحلة التقنية -

 حددهتا الوكالة.
: وهي ثاين مرحلة، تسمح بانتقاء املتعهد التعاقد انطالقا من توفر أحد املعايري والشروط اليت المرحلة االقتصادية -

 ذكرهتا املادة أعاله.
  حل سواء املتعلقة باحملروقات التقليديةوينبغي أن نذكر يف هذا الصدد أن عقود البحث واالستغالل متر مبرا

البد أن يتم بعد  ، ويف مجيع احلاالت فإن ابرام العقود املتعلقة بالبحث و/أو استغالل احملروقات2أو الغري تقليدية
                                                           

 ، املرجع السابق.2013فرباير  20املؤرخ يف:  01- 13من القانون  34املادة  1
 المتعلق بالمحروقات التقليدية: مراحل عقد البحث واالستغالل2
 يتعلق باحملروقات، مير عقد البحث و/ أو استغالل احملروقات مبا يلي:  05/07من القانون رقم  35حسب نص املادة  

 دة كل منها سنتني.: مدهتا سبع سنوات، مع مرحلة ابتدائية مدهتا ثالث سنوات، وتعترب أوىل مراحل العقد، حيث تتبع مبرحلتني أخريني م/ مرحلة البحث1
 : ومدهتا مخسة وعشرون سنة، ومتنح فرتة مخس سنوات إضافية الستغالل مكامن الغاز اجلاف./ مرحلة االستغالل2

 سنة بالنسبة ملكمن الغاز اجلاف 30سنة ابتداء من تاريخ بدء سريان املفعول، و 25و يف حالة عقد استغالل خاص مبكمن مكتشف تكون املدة 
متديد مرحلة  . وللمتعاقد طلب37ث بصفة آلية إذا مل يصرح املتعاقد بالصفة التجارية للمكمن عند انتهاء مرحلة البحث حسب املادة يلغى عقد البح

 أشهر، حىت يتمكن من إهناء أشغال احلفر أو يقيم بئر للبحث كان قد شرع فيه خالل األشهر األخرية قبل انتهاء مرحلة البحث. 06البحث ملدة أقصاها 
 ( مراحل عقد البحث واالستغالل المتعلق بالمحروقات غير التقليدية:ب

، املعدل واملتمم للقانون رقم 13/01من القانون رقم  35يتضمن عقد البحث و/أو االستغالل اخلاص باحملروقات غري التقليدية مرحلتني حسب املادة 
 ، املتعلق باحملروقات:05/07

سنوات، متبوعة مبرحلتني مدة كل  03األكثر ابتداء من تاريخ دخول العقد حيز التنفيذ، مع فرتة ابتدائية مدهتا سنة على  11: مدهتا / مرحلة البحث1
 سنوات كحد أقصى واليت متنح من طرف الوكالة الوطنية لتثمني موارد احملروقات. 04منها سنتني، باإلضافة ملرحلة منوذجية مدهتا 

 سنة بالنسبة للمحروقات غري التقليدية الغازية. 40لنسبة الستغالل احملروقات غري التقليدية السائلة، وسنة با 30: مدهتا / مرحلة االستغالل2
 سنوات بناء على طلب املتعاقد، وبعد موافقة الوكالة الوطنية لتثمني موارد احملروقات. 05يضاف ملرحلة االستغالل متديد اختياري تكون مدته 
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 حصول الوكالة على الرتخيص ) السند املنجمي( للقيام بذلك النشاط، وبدوهنا يعترب العقد باطال، وبالتايل فإن العقد
 تم بعد  فوز املتعامل باملناقصة اليت يوافق عليها الوزير املكلف باحملروقات، واليت جيب أن يكون مبوجب مرسوم.ي

  :الترخيص باإلنتاج .ج
إن املتعاقد الذي يكتشف مكمنا له أن يستفيد من ترخيص لإلنتاج املسبق  انطالقا من بئر واحدة أو عدة 

انطالقا من تسليم الوكالة الوطنية لتثمني موارد احملروقات " النفط " هلذا آبار ملدة ال تتجاوز اثين عشر شهرا 
الرتخيص، ويكون هذا بعد موافقة الوزير املكلف باحملروقات، حيث أن هذه الرخصة لإلنتاج املسبق متنح للمتعاقد 

لتطوير وتقدميه ملوافقة ضافية الالزمة فقط، واليت تسمح له بإعداد خمطط ااكتساب املعلومات واملواصفات اإل بغرض
 1الوكالة الوطنية لتثمني موارد احملروقات " النفط".

، وتكون مدة االستفادة منها 2كما أن االستفادة من هذه الرخصة تكون بالنسبة للمحروقات الغري تقليدية
 السابق الذكر. من القانون 35حدى مراحل البحث وهذا ما جاء يف املادة إربع سنوات على األكثر وميكن أن متدد أ

يزال من اختصاص السلطة  وعلى العموم فإن ممارسة الرقابة على قطاع احملروقات بواسطة القرارات الفردية، ال 
التنفيذية فهي تتقاسم املهمة مع سلطات ضبط احملروقات، نظرا حلساسية هذا القطاع، وال يفوتنا أن نشري هنا إىل أن 

للموافقة كما أشرنا أعاله لكن يف حالة الرفض البد أن يكون قرار الرفض الرخص الصادرة يف هذا القطاع ختضع 
من قانون احملروقات، وحىت استعمال املاء للعمليات البرتولية يكون مبوجب  110مربرا، وهذا ما جاء يف نص املادة 

موارد احملروقات " النفط " طبقا رخصة  صادرة عن اإلدارة املكلفة باملوارد املائية وبالتنسيق مع الوكالة الوطنية لتثمني 
، كما أنه يف حالة عدم احرتام الشروط 01-13من قانون احملروقات  53للتشريع املعمول به حسب نص املادة 

اليت متت هبا منح  اإلجراءاتاملتعلقة هبذه الرخص يتعرض صاحبها لسحب الرخصة منه، ويتم سحب الرخصة بنفس 
 الرخصة.

مجيع هذه الرخص الصادرة يف جمال احملروقات تريد  ن خالل هذا العرض هو أنوما ميكن أن نستنتجه م  
صدارها كل من السلطة إ، وإن كانت تتشارك يف من خالهلا تنظيم ومراقبة النشاط االقتصادي وضبطه اإلداريةالسلطة 

 التنفيذية وسلطات الضبط االقتصادي.

                                                                                                                                                                                           

 من مراحل البحث تضاف ملرحلة االستغالل مدة تساوي مدة املرحلة اليت مل تستغل. يف حالة ما إذا مل ستعمل مرحلة
 املتعلق باحملروقات، املرجع السابق.، 13/01من القانون  46ملادة ا 1
ت أو خيضع للشروط اليت يقصد باحملروقات الغري تقليدية احملروقات املوجودة واملنتجة من خمزن أو من تكوين جيولوجي يتسم، على األقل بإحدى املميزا2

 يف تعريفها للمحروقات الغري تقليدية. 01-13من القانون  05حددهتا املادة 
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 الفرع الثاني: الرخص الصادرة في مجال المناجم
القطاع املنجمي أمهية كبرية يف الدولة باعتباره أحد املقومات اليت يقوم عليها االقتصاد اجلزائري إىل  حيتل 

راضي اجلزائرية الشاسعة، فالثروة املنجمية جانب قطاع احملروقات فهو يقوم على استغالل الثروات اليت تزخر هبا األ
انون حبيث ال ميكن لألشخاص امتالكها ولو مت اكتشافها على ، وهي حممية بقوة الق1تعترب ملكية عامة ومطلقة للدولة

 سرتاتيجية للدولة.هلم وهذا ألهنا أحد القطاعات اإل اململوكة األراضي
إن املشرنع اجلزائري اهتم هبذا القطاع احلساس وأوىل له محاية قانونية من خالل القوانني اليت أصدرها واليت من  

، الذي أقر من خالله تعديالت مهمة يف هذا اجملال من بينها 2 2001مارس 07 املؤرخ يف 10 -01بينها القانون 
إنشاء الوكالة الوطنية للممتلكات املنجمية والوكالة الوطنية للجيولوجيا واملراقبة املنجمية، حيث أن هذا القانون مت 

 .2014فيفري  24املؤرخ يف:  05-14إلغائه مبوجب القانون 
املتعلق  10 -01ئري وكالتني وطنيتني لتنظيم وضبط سوق املناجم من خالل القانون لقد أنشأ املشرع اجلزا

باملناجم وكالة وطنية للممتلكات املنجمية والوكالة الوطنية للجيولوجيا واملراقبة املنجمية، نص هذا القانون صراحة على 
 من نفس القانون، لكن إذا  45و  44ة ا من خالل نصه على ذلك يف املاداعتبارمها سلطتني إداريتني مستقلتني وهذ

جندها تنص على أن هذه االستقاللية هي إزاء  3املتعلق باملناجم 10-01القانون  من 43رجعنا للمادة 
 . 4املتعاملني فقط دون أي إشارة إىل استقالليتهما اجتاه احلكومة

                                                           
، 76 :عج.ج.، ج.ر.1996ديسمرب  07املؤرخ يف  438 -96صادر مبوجب املرسوم الرئاسي دستور اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، ال 1

، املعدل 2002أبريل  14، الصادرة يف: 25 :عج.ج.، ج.ر.2002أبريل  10املؤرخ يف  03-02القانون ، املعدل  ب1996ديسمرب  08الصادرة يف: 
مارس  06املؤرخ يف  01-16، املعدل بالقانون 2008نوفمرب  16، الصادرة يف: 63 :ع.ج.ج.، ج.ر.2008نوفمرب  15املؤرخ يف  19-08بالقانون 
 .2016مارس  07، الصادرة يف: 14 :ع.ج.ج.، ج.ر2016

، املعدل واملتمم  2001 جويلية 04، الصادرة يف: 35 :عج.ج.، املتضمن قانون املناجم، ج.ر.2001 جويلية 03املؤرخ يف  10-01القانون رقم  2
 24املؤرخ يف  05-14، امللغى مبوجب القانون 2007مارس  07، الصادرة يف: 16 ج.ر.ج.ج.ع:،  2007مارس  01املؤرخ يف  02-07 باألمر

 .2014مارس  30، الصادرة يف: 18 :.ع.ج.ج، ج.ر2014ر فرباي
كما يلي: متارس مهام تسيري املنشآت اجليولوجية واملمتلكات املنجمية ورقابة املناجم، من قبل أجهزة هلا صفة   01/10من القانون  43جاءت املادة  3

يل. حتدد مهام هذه األجهزة وقوانينها األساسية وقواعد تنظيمها وكيفيات سريها ستقالل املاه األجهزة بالشخصية املعنوية واإلسلطة إدارية مستقلة. تتمتع هذ
 ساسية االستقالل املايل، وكذا استقالهلا، السيما إزاء املتعاملني."لتطبيقه، وتضمن هلا قوانينها األ مبوجب هذا القانون والنصوص املتخذة

 املتعلق باملناجم ،14-05من القانون  37املادة وذلك من خالل  دة هيكلة للوكالتنيمت إعا 05-14مبوجب القانون  10-01ومع إلغاء القانون  4
 املرجع السابق  لتصبح كالتايل:

 " وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر وكالة لتسيري املصاحل اجليولوجية تدعي ب: "  -
 ".كالة الوطنية للنشاطات المنجميةالو وكالة لتسيري املمتلكات املنجمية ومراقبة النشاطات املنجمية تدعي ب: "  -
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بالشخصية (، الة الوطنية للنشاطات املنجميةالوكو وكالة املصلحة اجليولوجية للجزائر )ن املنجميتان اتمتع الوكالتت
تكلف كل وكالة و ختضع كل من الوكالتني يف تعاملها مع الغري للقانون التجاري حبيث القانونية واالستقالل املايل، 

نشاء هاتني الوكالتني إال أن السلطة وبالرغم من إ 051-14من القانون  40و 39مبهام حددها القانون وفقا للمادة 
اليت هلا دور كبري يف ضبط هذا القطاع  اإلداريةيذية مل تتخلى عن دورها يف ضبط هذا القطاع عن طريق الرخص التنف

 وهو ما سنحاول معرفته من خالل هذا العنصر.

 آلية لتنظيم ورقابة االستثمار في هذا القطاع الرخص الصادرة في قطاع المناجم :أوال
الذي يتعلق بنشاطات  النشاط الجيولوجي من النشاطات: إن النشاط املنجمي يتضمن صنفني خمتلفني

املنشآت اجليولوجية الذي يهدف إىل مجع املعلومات العلمية والتقنية املرتبطة باجليولوجيا واليت نقصد هبا علوم  طبقات 
 المنجمي النشاط أمااألرض اليت من شأهنا الكشف عن خمتلف املواد املعدنية املوجودة على سطح األرض وباطنها، 

ينقسم إىل مرحلتني التنقيب واالستكشاف املنجميني ونشاط االستغالل املنجمي الذي يتخذ أشكال متعددة، حبيث 
يشمل هذا النشاط جمموعة من األشغال هلا صور متعددة تتضمن يف جمملها األشغال التحضريية اليت من شأهنا أن 

ملتحجرة اليت تؤدي بعد ذلك إىل القيام باألشغال املتعلقة باستخراج خمتلف تظهر املواقع اليت ترتكز فيها املواد املعدنية وا
هذه املواد وهو ما يعرف بنشاط االستغالل املنجمي، غري أنه ميكن أن يتم نشاط االستغالل املنجمي دون احلاجة 

ليت تطرأ على الطبيعة إىل مرحلة البحث املنجمي وذلك يف حالة ما كانت هذه املواد ظاهرة لوحدها بفعل التغريات ا
 2أو بفعل ممارسة بعض النشاطات اليت ال عالقة هلا بالنشاط املنجمي.

ومبا أن النشاط املنجمي هو من بني القطاعات احلساسة يف الدولة كان واجبا على الدولة أن تقوم بضبطه 
نجمية البد من احلصول على فقبل القيام بأي نشاط من النشاطات امل اإلداريةوتنظيمه وهو ما مت من خالل الرخص 

رخصة أو سند منجمي للقيام هبذه النشاطات، غري أن هذه املهام املوكلة للوكالتني املنجميتني ال يعين عدم تدخل 
السلطة التنفيذية يف ضبط قطاع املناجم، بل متارس السلطة التنفيذية وظيفتها التقليدية املتمثلة يف رقابة السوق من 

 ، وسنوضح ذلك فيما يلي:داريةاإلخالل منح الرخص 

                                                           
اليت حتدد مهام  40من قانون املناجم اليت حتدد مهام وكالة املصلحة اجليولوجية للجزائر، واملادة   39لتفاصيل أكثر حول مهام الوكالتني الرجوع للمادة  1

 الوكالة الوطنية للنشاطات املنجمية.
-2008ل شهادة املاجيستري يف احلقوق، جامعة اجلزائر، ي، مذكرة لن03/07/2001املؤرخ يف :  10-01 ليلى بوخدميي، دراسة حتليلية لقانون املناجم 2

 .18-17، ص 2009
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إن املشرع اجلزائري تطرق للرتاخيص املنجمية وممارسة النشاطات املنجمية من خالل الباب السادس من 
 :   1أو االستغالل املنجمي إىل  رتاخيص املتعلقة بالبحثقانون املناجم وهذه الرخص عديدة ومتنوعة  وتنقسم ال

 ،متعلق بالتنقيب املنجمي، ترخيص متعلق باالستكشاف املنجميأ: بالنسبة للبحث املنجمي: ترخيص 
بالنسبة لالستغالل املنجمي: ترخيص الستغالل منجم، ترخيص الستغالل مقلع، ترخيص الستغالل منجم  ب:

 حريف.
ح أو ترخيص ملمارسة نشاط اللم واجلمع أو اجلين للمواد املعدنية من نظام املقالع املتواجدة على حالتها على سط

 .األرض

تنقسم رخص البحث املنجمي إىل: رخصة التنقيب املنجمي ورخصة االستكشاف  :رخص البحث المنجمي .1
 املنجمي، وهو ما سنتناوله يف هذا العنصر :

املتعلق باملناجم، أما  05-14من القانون  87نص املشرع اجلزائري على رخصة التنقيب املنجمي  يف املادة 
املتعلق باملناجم فال ميكن  05-14من القانون  93مي فقد مت النص عليها يف املادة رخصة  االستكشاف املنج

القيام باألشغال املتعلقة بالتنقيب املنجمي أو االستكشاف املنجمي إال بعد احلصول على ترخيص بالبحث 
نقيب ، فاملشرع ربط إمكانية الدخول أو االستثمار يف هذا اجملال باحلصول على رخصة الت2املنجمي

(Autorisation de prospection وتسلم هذه الرخصة لطالبها إلجناز برنامج التنقيب التكتيكي ،)       
 أو رخصة. بحث عن مؤشرات لعدة خامات معدنيةأو االسرتاتيجي للبحث عن خام معدين خصوصي أو لل

         مواد معدنية ( اليت تسلم الستكشاف مادة أو عدةPermis d’exploration) االستكشاف املنجمي
 أو متحجرة، وبالتايل، وحىت يتم احلصول على هذه الرخص البد من توفر الشروط التالية:

 شروط الحصول على رخص البحث المنجمي  .أ
وضع املشرع جمموعة من الشروط اليت جيب توفرها للحصول على رخصة التنقيب املنجمي أو االستكشاف 

نظيم والرقابة على  االستثمار يف هذا القطاع، ففي حالة عدم توفر هذه الشروط ال وهذه الشروط  من خالهلا يتم ت
 ، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:وعميكن منح الرخصة، وكل تصرف خمالف لذلك يعترب غري مشر 

                                                           
 .15املرجع السابق، ص  املتعلق باملناجم، ،05-14من القانون  62املادة  1

2
 نفس القانون.من  93و  87للمزيد ارجع اىل املادة   
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يتحدد موضوع الرخصة من حيث حتديد نوع النشاط املمارس وحتديد الطبيعة  :من حيث موضوع الرخصة .1أ.
نية هلذا النشاط، ويتمثل نشاط التنقيب املنجمي يف أنه عملية تعرنف وفقا المتداد منطقة التنقيب فإذا كانت القانو 

املساحة صغرية يسمى بالتنقيب التكتيكي أما إذا كان على مساحات كبرية يسمى التنقيب االسرتاتيجي، وكذا وفقا 
ن مؤشرات خلام معدين نوعي نكون بصدد التنقيب لطبيعة اخلامات املعدنية موضوع البحث، ففي حالة البحث ع

 االختصاصي أما يف حالة البحث عن مؤشرات ملختلف اخلامات املعدنية نكون بصدد تنقيب متعدد القيم.
ويتمثل التنقيب املنجمي يف الفحص الطبوغرايف، واجليولوجي، واجليوفيزيائي والتعرف على األماكن وكذا 

مؤشرات اخلامات املعدنية املتواجدة على سطح األرض من أجل حتديد صفات األحباث األخرى املتخصصة يف 
، وعليه فالتنقيب املنجمي يتم على سطح األرض فقط إذ يكشف 1اخلامات املعدنية واخلصائص اجليولوجية لألرض

 ن هذا النشاط.عن اخلصائص اجليولوجية لألرض وعن املوارد املوجودة به، وبالتايل البد أن ال خيرج موضوع الرخصة ع
أما بالنسبة لنشاط االستكشاف املنجمي  فإنه يتمثل يف إجناز الدراسات اجليولوجية واجليوفيزيائية املتعلقة 
بالبنيات واجليولوجيا الباطنية، وإجناز األشغال التقديرية عن طريق احلفر السطحي والنقب واحلفر املعمق، وتعريف 

ومعايري التمعدن، واملعايري الفيزيائية والكيميائية وجتارب التمعدن وتعريف طرق  وحتليل املعايري النسيجية والرتكيزات
، حيث تشمل توقيت برنامج األشغال 2التثمني، وإعداد دراسة اجلدوى التقنية واالقتصادية لتطوير واستغالل املكمن

فالبد أن ال خيرج موضوع  3بعد املنجم. املقرر إجنازها، وكذا األخذ بعني االعتبار محاية البيئة واجلوانب املتعلقة مبا
 رخصة التنقيب أو االستكشاف املنجمي عن ما هو موضح.

املتعلق باملناجم فإن  05-14من القانون  11وفيما خيص الطبيعة القانونية للنشاط املنجمي وحسب املادة 
يف فقرهتا السابعة  4ري اجلزائريمن القانون التجا 02نشاطات البحث املنجمي هلا طبيعة جتارية، وبالرجوع للمادة 

اعتربت كل مقاولة الستغالل املناجم أو املناجم السطحية أو مقالع احلجارة أو منتوجات األرض األخرى عمال جتاريا 
حبسب املوضوع، يف حني مل يشر إىل نشاط البحث املنجمي الذي اعطاه املشرع اجلزائري الطبيعة التجارية من خالل 

 5تشمل هذه الطبيعة التجارية التنقيب و االستكشاف املنجمي، غري أن املشرع أضفى صفة املخرتعقانون املناجم، و 
                                                           

 .املرجع السابق املتعلق باملناجم،  ،05-14من القانون  19أنظر املادة  1
 املكمن هو عبارة عن موقع معدين او جزء منه ميكن تثمينه عن طريق االستغالل. 2
 .املتعلق باملناجم، املرجع السابق، 05-14من القانون  20املادة  3
املعدل  ،1975ديسمرب  19، الصادرة يف 101 :عج.ج.، املتضمن القانون التجاري، ج.ر.1975سبتمرب  26: املؤرخ يف 79-75األمر رقم  4

 .1996ديسمرب  11، الصادرة يف: 77 :عج.ج.، ج.ر.1996ديسمرب  09 :املؤرخ يف 27-96واملتمم باألمر 
ادية، املخرتع هو صاحب الرتخيص باالستكشاف املنجمي الذي قام باكتشاف وتقدير موقع معدين من نظام املناجم حيث أثبت اجلدوى التقنية واالقتص 5

 .، املتعلق باملناجم، املرجع السابق05-14من القانون  04مع االخذ بعني االعتبار مبادئ التنمية املستدامة، هذا ما جاء يف املادة 
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على كل من يكتشف مكمن من نظام املناجم يكون قابل لالستغالل جتاريا، حبيث أن هذا االستكشاف يعطي احلق 
قتصادية من قبل الوكالة الوطنية لصاحبه باستغالل املنجم بشرط أن يتم املوافقة على دراسة اجلدوى التقنية واال

للممتلكات املنجمية، ويف حالة عدم حصول املخرتع على ترخيص االستغالل املنجمي فإنه يتم دفع تعويض للمخرتع 
من قبل الشخص الذي يستفيد من الرتخيص باالستغالل، هذا التعويض يأخذ بعني االعتبار التكاليف اليت خصصها 

مليات االستكشاف، وكذا عمليات اخلربة ، وال يستفيد املخرتع من التعويض إال إذا وىف املخرتع من أجل القيام بع
 .بكافة االلتزامات املقررة يف قانون املناجم

مواكبة لظهور االسرتاتيجيات واآلليات اجلديدة  :من حيث الشخص المستثمر بموجب الرخصة .2أ.
 03-01شرع اجلزائري الباب أمام حرية االستثمار من خالل األمر ، فتح املاإلداريةللتنمية االقتصادية واالجتماعية و 

بعدما كان هناك تضييق على بعض القطاعات احليوية احلساسة كقطاع املناجم، غري أنه قيند ذلك بقيود ووضع 
 استثناءات.

تكون إن ممارسة النشاط املنجمي مهما كانت طبيعته، مبا يف ذلك نشاط التنقيب أو االستكشاف املنجمي 
املتعلق باملناجم بعدما كانت  10-01من أي متعامل سواء كان جزائري أو أجنيب،  قطاع عام أو خاص يف القانون 
املتعلق  1 06 -84من القانون  19هذه القطاعات مقيدة يف القوانني السابقة ومثال ذلك ما جاء يف املادة 

رخصة البحث أو رخصة استغالل المواد المعدنية  ال يمكن تسليمباألنشطة املنجمية واليت جاءت كما يلي: " 
 التابعة للصنف األول إال للمؤسسات العمومية.

ويجب إعطاء األسبقية في إعطاء رخصة البحث أو رخصة استغالل المواد المعدنية التابعة للصنف الثاني إلى 
 ."المؤسسات العمومية

طات املنجمية املتعلقة بالبحث واالستكشاف قصر ممارسة نشا 05-14غري أنه يف قانون املناجم اجلديد 
شخاص املعنوية اجلزائرية فقط واليت متتلك القدرات املالية والتقنية، أما سرتاتيجية  على األإاملنجمي الغري مصنفة 

بالنسبة للنشاطات البحث واالستكشاف املنجمي املصنفة اسرتاتيجيا فتمنح  الرتاخيص للمؤسسات العمومية 
و املؤسسات العمومية اليت متتلك الدولة حصريا رأمساهلا سواء بطريقة مباشرة أو غري مباشرة، وهذه االقتصادية أ

املؤسسات ميكن هلا أن تربم عقود مع أي شخص معنوي خيضع للقانون األجنيب أو أي شخص معنوي خيضع 

                                                           
دل ، املع1984يناير  31، الصادرة يف: 35 :عج.ج.، املتعلق باألنشطة املنجمية، ج.ر.1984يناير  7املؤرخ يف:  06-84من القانون  19ملادة ا 1

 .،  امللغى06/12/1991املؤرخ يف  24 -91واملتمم مبوجب القانون 
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ة العمومية بنسبة ال تقل على للقانون اجلزائري، حبيث أن نسبة مسامهة املؤسسة العمومية االقتصادية أو املؤسس
51% .1 

مكانية ممارسة النشاطات املنجمية إما ميكن مالحظته يف هذا القانون أنه وإن كان يف ظل القانون السابق 
من طرف كل املتعاملني دون متييز يف القانون األساسي أو اجلنسية فإن القانون اجلديد وضع نظاما عاما وآخر خاص 

، ففي إطار النظام العام ميكن لكل شركة ختضع للقانون اجلزائري تتمتع بالقدرات املالية ملمارسة هذه النشاطات
 سرتاتيجية.إوالتقنية  الكافية أن متارس نشاط البحث واالستغالل املنجمي من غري تلك املصنفة 

ملؤسسات أو ا نح للمؤسسات العمومية االقتصاديةأما يف إطار النظام اخلاص فإن الرتاخيص املنجمية مت
العمومية اليت يكون رأس ماهلا مملوك للدولة بطريقة مباشرة أو غري مباشرة من أجل ممارسة النشاطات املنجمية املصنفة 

خرية للعقود مع الغري ينظمها القانون بشرط أن متتلك املؤسسة نسبة مشاركة ال اتيجيا، مع إمكانية إبرام هذه األاسرت 
 ..% 51تقل عن 

ر يف كل شخص يريد أن يستثمر يف هذا القطاع املؤهالت والقدرات التقنية واملالية الكافية كما جيب أن يتوف
ويف حالة عدم امتالكه للطاقات التقنية واملالية الالزمة إلجناز أشغال البحث املنجمي وحتمله لاللتزامات املنصوص 

-14من قانون املناجم  74ا نصت املادة كم،2عليها يف هذا القانون فإنه ال ميكنه احلصول على الرتخيص املنجمي
أو للقانون الجزائري ويرغب في  األجنبييجب على كل شخص معنوي يخضع للقانون على ما يلي: "  05

أعاله أو مع المؤسسة العمومية  70إبرام العقد مع المؤسسة العمومية االقتصادية المشار إليها في المادة 
ستراتيجية، أن يبرر قدراته التقنية والمالية الالزمة إلنجاز المتحجرة اإلالمواد المعدنية أو  للبحث واستغالل

من خالل هذه املادة جند أن املشرع ذكر عبارة التربير واليت يقصد هبا ، 3."أحسن ألشغال هذه النشاطات المنجمية
ذلك من خالل عرض شغال بطريقة حسنة، ويكون قنية واملالية الالزمة إلجناز األثبات قدراته التإحسب رأينا 

عباء الذي حيدد منوذجيا من قبل الوزير ن طالب الرخصة البد أن يوقع على دفرت األأالتقنيات اليت حيوز عليها، كما 
املكلف باملالية و الذي يلزمه باحرتام الشروط العامة واخلاصة، وااللتزامات القانونية املنصوص عليها يف قانون املناجم 

 لية.وكذا االلتزامات املا

                                                           
 ، املرجع السابق.املتعلق باملناجم 05-14القانون  من 70واملادة  69هذا ما جاء يف نص املادة  1

2
 ، املتعلق باملناجم، املرجع نفسه.05-14من القانون  64انظر املادة   

 .باملناجم، املرجع السابق املتعلق 05-14من القانون  74املادة  3
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إن رخصة البحث املنجمي ختول لصاحبها احلق يف ممارسة  :من حيث الحيز الجغرافي والمدة الزمنية .3أ.
فالطلب املقدم للحصول على ، 1هذا النشاط لكن البد أن تكون يف احلدود اجلغرافية احملددة يف الرتخيص املنجمي

دد املوقع اجلغرايف وحدود املساحة املطلوبة وخريطة رخصة التنقيب املنجمي أو االستكشاف البد أن يرفق  خبريطة حت
كما يتم فيه حتديد املواد ،  2حتدد املوقع اإلداري  وذلك بتحديد البلدية والدائرة والوالية اليت تنتمي هلا املساحة املطلوبة

 دده الرتخيصهذا الرتخيص، والبد أن يرسم حميط املساحة الذي حي املتحجرة اليت من أجلها مت منح أواملعدنية 
املنجمي مبحددات شاقولية غري حمددة االمتداد والعمق، وعلى صاحب الرتخيص عند حصوله عليه أن يقوم فورا 

 .3بتنصيب معامل حميطه املنجمي حسب الشروط اليت يقررها الوزير املكلف باملناجم
حبيث أن هذه املساحات  كما البد أن يتم التنقيب  يف املساحات اليت ال تغطيها تراخيص منجمية أخرى،

حتدد وفقا لألهداف احملددة والتعهدات املوقعة، كما يتم تقليص هذه املساحة موازاة مع تقدم تنفيذ برنامج األشغال 
شغال ويف حالة إجناز األ، افقة للرتخيص باالستكشاف املنجميللوصول يف النهاية إىل حتديد حميطات املساحة املو 

ي يف مساحة حمددة ومت اكتشاف مواد أخرى معدنية أو متحجرة من غري تلك اليت اخلاصة باالستكشاف املنجم
حددها الرتخيص باالستكشاف املنجمي أو ظهرت ضرورة إىل توسيع االشغال إىل خارج املساحة املطلوبة يف 

ية إىل الرتخيص باالستكشاف فإنه ميكن لصاحب الرخصة أن يقوم بطلب ضم هذه املواد أو إدماج املساحة املعن
 4املساحة األولية.

ل و تسلم رخصة التنقيب املنجمي أو االستكشاف املنجمي الوكالة الوطنية للنشاطات املنجمية بعد احلص 
على رأي مربر للوايل املختص إقليميا، وهنا ما يدل على مشاركة السلطة التنفيذية للوكالة يف منح الرخصة، حبيث أن 

ميكن منح الرخصة دوهنا، وإن منحت الوكالة الرخصة دون رأي الوايل يعد هذا القرار  هذه االستشارة تعترب إلزامية وال
الذي منحت مبقتضاه الرخصة معيب، ألن اإلجراء الذي مت إغفاله هو إجراء جوهري، وميكن ملن له مصلحة يف ذلك 

يت تقوم هبا اإلدارة أثناء دراستها أن يقوم بالطعن يف هذا القرار،  ويكون  منح الرخصة مبقابل رسم لتغطية التكاليف ال

                                                           
املختصة، ختول حقوق ممارسة نشاطات البحث او االستغالل املنجميني على حميط  اإلداريةالرتخيص املنجمي هو عبارة عن وثيقة تسلم من طرف السلطة  1

للرتخيص املنجمي جاء يف املادة  ( ، هذا التعريفUniversal Transversal Mercatorمساحة حيدد بنظام إحداثيات مستعرض مركاتور العاملي )
 السابق الذكر حتت عنوان مصطلحات عامة. 05-14من القانون  04

 .83، ص 2014لنيل شهادة املاجستري يف القانون العام، جامعة تيزي وزو، اجلزائر،  مذكرةأمحد تايل، األنشطة املنجمية يف اجلزائر،  2
 لألحكام املتعلقة  بتحديد حدود املساحات اخلاصة بالنشاطات املنجمية.  05-14قانون لقد خصص املشرع اجلزائري الفصل اخلامس من ال 3
زم جبميع طلب التوسع   تفصل فيه الوكالة الوطنية للممتلكات املنجمية بنفس الشروط اليت مت هبا منح الرتخيص األويل، فعلى طالب التوسيع أن يلت 4

 .21، املرجع السابق، ص 05-14من القانون  99ر يف ذلك املادة الشروط السابقة حىت يتم منحه التوسيع ، أنظ
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من القانون السالف الذكر صراحة  على  91مللف طلب رخصة البحث املنجمي فقد نصت الفقرة األوىل من املادة 
 1"يسلم الترخيص بالتنقيب المنجمي مقابل دفع حق إعداد الوثيقة.أنه: "

املناجم حددها بسنة واحدة ميكن أن متدد  لرخصة البحث املنجمي فإن قانون 2أما بالنسبة للمدة القانونية
والتمديد يكون بشرط احرتام صاحب الرخصة لاللتزامات الواقعة  ،ملرتني على األكثر ومدة كل متديد هي ستة أشهر

على عاتقه يف املدة السابقة، واملوافقة على الربنامج اجلديد لألشغال واملصاريف اليت يقوم هبا خالل املدة املطلوبة 
أن يودع طلب التجديد ثالثة أشهر قبل انقضاء املدة السارية، وبالتايل تعترب رخصة التنقيب املنجمي رخصة  والبد

 مؤقتة.
كما حدد قانون املناجم املدة القانونية لرخصة االستكشاف املنجمي فمدهتا ال ميكن أن تتجاوز ثالثة 

كل متديد مدة سنتني على األكثر، وهذا التمديد ال كثر ولا أن يطلب التمديد ملرتني على األسنوات، وميكن لصاحبه
مينح إال إذا التزم صاحب الرخصة بكل التزاماته يف املدة السابقة، كما البد أن يقرتح يف طلب التمديد برنامج أشغال 

 املنجميةيكون متناسقا مع نتائج املرحلة السابقة، والبد أن تكون له قدرات مالية تراها الوكالة الوطنية للممتلكات 
، هذا بالنسبة لشروط التجديد غري أنه ميكن للوكالة الوطنية للممتلكات املنجمية أن تقوم بتقليص املساحة 3كافية

 اليت يغطيها الرتخيص إذا رأت هناك حاجة لذلك.

 :وزارة الدفاع قبل تسليم رخصة البحث المنجمي استشارةضرورة  .4أ.
يسلم الترخيص المنجمي بعد ن قانون املناجم السالف الذكر كالتايل: " م 65جاء النص على ها الشرط يف املادة 

استشارة وزارة الدفاع الوطني، إذا كانت أشغال التنقيب أو االستكشاف المقرر إنجازها تتضمن المسح 
م من خالل هذه املادة جند أن املشرع اجلزائري وضع شرط لتسلي، ."الجوي أو الفوتوغراميتري أو التصوير الجوي

 وزارة الدفاع رياميرتي أو التصوير اجلوي أن تستشرخصة التنقيب إذا كان إجنازها يتضمن املسح اجلوي أو الفوتوغر 
 الوطين قبل تسليم الرخصة، وهذا إلجراءات أمن وسالمة الدولة.

-01  اجلزائري وخالفا للقانون السابق إن املشرع عدم التنازل أو تحويل رخص البحث  المنجمي: .5أ.
        املتعلق باملناجم وامللغى الذي كان يعطي لصاحب رخصة البحث املنجمي احلق يف التحويل أو التنازل الكلي 10

                                                           

 .، املتعلق باملناجم، املرجع السابق05-14من القانون  1/ ف  91املادة  1
 نفس القانون.من  90انظر املادة  2
 نفس القانون.من  95أنظر املادة 3
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 1و حتويلها وفقا للشروط املقررة قانوناأمالك املنقولة وبالتايل ميكن التنازل عنها جلزئي عن الرخصة باعتبارها من األأو ا
، وكل 2ائلة البطالن التنازل أو التحويل الكلي او اجلزئي لرخص البحث املنجميفإنه يف القانون اجلديد منع وحتت ط

عقد للتنازل أو التحويل اجلزئي أو الكلي لرخصة التنقيب أو االستكشاف يعد باطال وميكن أن يعرض صاحبه 
 لعقوبات. 

البحث املنجمية واليت  يف عقود 3غري أنه ميكن حتويل جزئي أو كلي للحقوق والواجبات بصفة فردية أو مجاعية
         تكون بني املؤسسة العمومية االقتصادية أو املؤسسة العمومية و أي شخص معنوي خيضع للقانون اجلزائري 

، حبيث أن هذا التحويل يكون فيما بينهم أو إىل أي شخص معنوي آخر وهذا وفقا لبنود العقد، بشرط األجنيبأو 
وبالتايل فان االلتزامات  % 51مومية االقتصادية أو املؤسسة العمومية تفوق أن تكون نسبة مسامهة املؤسسة الع
، كما البد من موافقة % 51دىن املقدر ب نسبة املسامهة يف العقد واحلد األواحلقوق اليت حتول هي الفارق بني 

ومية متتلك حق الشفعة الذي ن املؤسسة العمومية االقتصادية واملؤسسة العمأالوكالة الوطنية للنشاطات املنجمية، كما 
 يوما. 90من تاريخ التبليغ عن طلب التحويل والذي جيب أن ال يتعدى أجل  ئيبتد

كما ميكن التخلي كليا أو جزئيا ويف أي وقت عن احلقوق املنجمية الناجتة عن الرتخيص املنجمي املمنوح، مع 
 جم السالف الذكر.من قانون املنا 84االلتزام بالشروط املنصوص عليها يف املادة 

 منح رخصة البحث المنجمي .ب
بعد توفر مجيع الشروط املذكورة أعاله، فإنه يتم منح رخصة البحث املنجمي مبوجب مرسوم تنفيذي ما يعين  

حكام املتعلقة هبذه منح هذه الرخصة، كما أن مجيع األ ت ضبط املناجم يفأن السلطة التنفيذية هي تتشارك مع سلطا
 الدور الكبري هلا يف ضبط هذا القطاع، فهي أداة من أدوات الرقابة اليت تستعملها اإلدارة.الرخصة توضح 

 رخص االستغالل المنجمي آلية قانونية لالستثمار في قطاع المناجم .2
املتعلق باملناجم واملعنون ب:  05-14املشرع اجلزائري الفصل الثالث من الباب الثاين من القانون  خصن 

خري هو نشاط االستغالل املنجمي، وهذا األت املنشآت اجليولوجية والبحث واالستغالل املنجميني" ل"تعريف نشاطا
                                                           

لى ما يلي: " تشكل السندات املنجمية املتعلقة بأنشطة البحث املنجمي  أمالكا ع 10-01نصت املادة الفقرة األوىل من املادة  الثامنة من القانون  1
الباطن أو للرهن أو  منقولة، وهي قابلة للتحويل والتنازل ضمن الشروط احملددة يف هذا القانون وأحكام القانون املدين والتجاري، وهي غري قابلة لإلجيار من

تنتج أن املشرع اجلزائري أقر بإمكانية التنازل أو حتويل رخصة التنقيب املنجمي وهذا بشرط احرتام شروط املقررة يف للرهن احليازي."، من خالل هذه املادة نس
 قانون املناجم والقانون املدين والتجاري.

لنشاطات فقط واملتمثلة يف مكانية التنازل أو التحويل للرخص مقتصر على بعض اإقانون املناجم اجلديد حبيث جعل  من 66وهذا ما جاء يف املادة  2
 تراخيص استغالل منجم أو تراخيص استغالل مقلع.

 .، املتعلق باملناجم، املرجع السابق2014فيفري  24 :املؤرخ يف 05-14من القانون  73املادة   3
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ية التحتية مجلة تتشكل من االحتياطات اجليولوجية املستخرجة واحملضرة واملواد املعدنية أو املتحجرة املهدمة والبن
ت والتجهيزات واملعدات ومستودعات التخزين وكذا رض وباطنها واهلياكل واملنشآت والبنايااملتواجدة فوق سطح األ

 :1العناصر الغري مادية املرتبطة، وينحصر نشاط االستغالل املنجمي يف أربعة أشكال وهي
 ؛استغالل مكامن املواد املعدنية أو املتحجرة من نظام املناجم"  -
 ؛استغالل مواد املواد املعدنية من نظام املقالع -
احلريف للمواد املعدنية أو املتحجرة من نظام املناجم أو نظام املقالع، حيث يتمثل  االستغالل املنجمي -

 النشاط يف عملية اسرتجاع املنتوجات القابلة للتسويق باستعمال طرق يدوية أو تقليدية،
 ض."نشاط اللم واجلمع و/أو اجلين للمواد املعدنية من نظام املقالع واملتواجدة على حالتها فوق سطح األر  -

شكال لالستغالل املنجمي، كما أنه مل خيص كل شكل بآلية أمن خالل هذه املادة جند أن املشرع وضع أربع 
 10-01قانونية خاصة متكن صاحبها من االستثمار بل وضعها كلها حتت نظام الرخصة، وخالفا للقانون السابق 

 أسندهابها من االستثمار فيه، فمنها ما شكال بآلية قانونية خاصة متكن صاحامللغى الذي خص كل شكل من األ
 .2سندها إىل نظام الرخصة دون اعتبارها سندا منجمياأإىل نظام السند املنجمي ومنها ما 

 :رخص االستغالل المنجميأ. 
السالف الذكر فإن رخص االستغالل املنجمي تتمثل يف  05-14من القانون  62استنادا لنص املادة  

الرتخيص الستغالل مقلع، الرتخيص الستغالل منجمي حريف، الرتخيص ملمارسة نشاط  الرتخيص باستغالل منجم،
اللمن واجلمع أو اجلين للمواد املعدنية من نظام املقالع، وهذه الرخص هلا أحكام مشرتكة مع رخص البحث املنجمي  

 لية يف هذا العنصر.إكما هلا رخص خاصة هبا وهو ما سنحاول التطرق 
 لقة برخص االستغالل المنجميب. األحكام المتع

إن القيام بأشغال االستغالل املنجمي ال ميكن أن يكون إال بعد احلصول على ترخيص لالستغالل املنجمي  
   املتعلق باملناجم، وهذا الرتخيص ال يسلم إال بعد الدراسة 05-14من القانون  103وهذا بنص صريح يف املادة 

 ، والذي يكون كما يلي:وكالة الوطنية للنشاطات املنجميةالو املوافقة على ملف الطلب من قبل 

                                                           
 .، املتعلق باملناجم، املرجع السابق2014فيفري  24 :املؤرخ يف 05-14القانون من  21املادة  1
املنجمية  األنشطةامللغى واملتعلق باملناجم جند ان الباب السادس منه كان بعنوان: " السندات املنجمية وممارسة  10-01ا للقانون السابق إذا رجعن 2

ة وهذا شكال لالستغالل املنجمي اليت ختضع لنظام السند املنجمي واليت تكون إما امتيازا منجميا أو ترخيص منجمي أو رخصة منجميأخرى"،  فهناك األ
ختضع لنظام الرخصة املنجمية دون اعتبارها سندا منجميا، وهذا ما جاء يف املادة  األخرىمن نفس القانون، اما األنشطة املنجمية  73حسب نص املادة 

 من نفس القانون واليت تتعلق بكل من رخصة اللم ورخصة استغالل مقالع احلجارة واملرامل. 132و  131
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يتحدد موضوع رخص االستغالل املنجمي من خالل حتديد نوع : . موضوع رخص االستغالل المنجمي1ب.
من القانون السالف الذكر فإن نشاط  21النشاط املمارس وكذا طبيعته القانونية، فالنشاط املمارس واستناد للمادة 

أو  املنجمي يتمثل يف أشغال التطوير أو التوسيع واألشغال التحضريية واالستخراج وتثمني املواد املعدنيةاالستغالل 
املتحجرة، وكذا نشاطات اللم و اجلمع أو اجلين للمواد املعدنية من نظام املقالع املتواجدة على حالتها فوق سطح 

ألنشطة املختلفة للحصول على املواد املعدنية مهما كان األرض، فاالستغالل املنجمي هو املرحلة اليت تظهر فيها ا
موضوعها ن مت اكتشاف موقعها، فالبد أن ال خيرج النشاط املمارس لكل رخصة عن أنوعها بصفة ملموسة بعد 

ال خترج عن هذا املوضوع، أما بالنسبة للطبيعة القانونية لرخص االستغالل  1فمثال رخصة استغالل منجمي حريف
املتعلق  05-14من القانون  11لها طبيعة جتارية مثلها مثل رخص البحث املنجمي طبقا لنص املادة املنجمي ف

 مالكا عقارية وبالتايل ال ميكن رهنها.أباملناجم، كما أن مواقع ومكامن املواد املعدنية  تعترب 
خص املستثمر كما أشرنا سابقا يف الشروط الواجب توفرها يف الش:  بالنسبة للشخص المستثمر .2ب.

للحصول على رخصة البحث املنجمي فإن رخص االستغالل املنجمي للمواد املعدنية واملتحجرة من غري تلك املصنفة 
الذي يثبت قدرته املالية والتقنية وي الذي خيضع للقانون اجلزائري و سرتاتيجية ال ميكن أن متنح إال للشخص املعنإ

ميكن أن   2جمي احلريف وترخيص عملية اللم واجلمع أو اجلين للمواد املعدنيةالكافية، غري أنه يف رخصة استغالل املن
مكانيات وقدرات مادية عالية فقط ال بد من أن إمتنح للشخص الطبيعي اجلزائري فهذه النشاطات ال تشرتط توفر 

من  األجنيبثمر يكون الشخص الطبيعي مقيد يف السجل التجاري، وبالتايل فإن املشرع اجلزائري بذلك منع املست
 سرتاتيجية.إاحلصول على رخص االستغالل املنجمي للمواد املعدنية واملتحجرة من غري تلك املصنفة 
فإهنا متنح ملؤسسة  إسرتاتيجيةأما فيما خيص رخص االستغالل املنجمي للمواد املعدنية واملتحجرة املصنفة 

ن أبطريقة مباشرة أو غري مباشرة ومبكن هلذه املؤسسات  عمومية اقتصادية أو مؤسسة عمومية متتلك الدولة رأمساهلا
 تربم عقد مع طرف آخر جزائري أو أجنيب، وفقا للشروط ليت ينص عليها القانون.

                                                           
اليت توظف امكانية ميكانيكية حمدودة أو ال توظفها اطالقا، يعين اهنا ال تتطلب امكانيات  األنشطةمنجمي حريف كل نشاط من نقصد برخصة استغالل  1

 10-01من القانون  20كفاءات أو مهارات عالية فهي تدخل أساسا يف إطار احلرفة، هذا ما ميكن استخالصه من نص املادة   أموال أوو أ ميكانيكية
منه تتمثل يف اسرتجاع  21فإن رخصة االستغالل املنجمي احلريف  وحسب املادة   14/02/2014املؤرخ يف   05-14يف القانون اجلديد امللغى، أما 

 املنتوجات القابلة للتسويق باستخدام طرق يدوية أو تقليدية.
ذ تقتصر فقط على إمكانية مادية كبرية إجمية إذ ال تتطلب ممارستها تعترب رخصة اللم واجلمع أو اجلين للمواد العدنية أو املتحجرة من أسهل األنشطة املن 2

رض، ومينع استعمال أدوات االستخراج امليكانيكية واملتفجرات أو أي عملية ا الطبيعية واملوجودة على سطح األعملية احلصول على املواد املعدنية على حالته
 طبوغرايف لألماكن.حداث أي تغيري من يف الشكل الإتضر بالبيئة  من خالل 
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لصاحب الرتخيص باالستكشاف  ةو مقلع تعطى أولويشارة إىل أن رخصة استغالل منجم أكما ينبغي اإل
وىف بكامل التزاماته، ومت منح ترخيص أغالل بشرط أن يكون قد الذي قام بتقدير املكمن ويرغب يف مباشرة االست

 1استغالل منجم بعد استكشافه عن طريق املزايدة من قبل السلطة املختصة.

كما هو معمول به : االمتداد الجغرافي والمدة القانونية المتعلقة برخص االستغالل المنجمي .3ب.
االستغالل املنجمي حيددها الرتخيص املنجمي وهذه املساحة البد يف رخص البحث املنجمي فإن املساحة املتعلقة ب

ضلعا مشرتكا، وهي مضاعفات ملربعات متجاورة بامتداد هكتار واحد وعند حصول طالب  األقلأن تشكل على 
شكال اليت حيددها الوزير عامل املساحة اليت يشغلها حسب األالرتخيص املنجمي على هذا الرتخيص البد أن حيدد م

كلف باملناجم، و ميكن طلب توسيع حميط االستغالل املنجمي حسب الشروط واألشكال اليت مت هبا منح الرتخيص امل
األويل وللوكالة الوطنية للنشاطات املنجمية إن رأت أن نشاط صاحب ترخيص االستغالل املنجمي خيص جزء فقط 

مساحة املتبقية أن تقرر تقليص مساحة االستغالل من املساحة املمنوحة وليس هناك أي آفاق للتطوير واالستغالل لل
 إىل املساحة املستغلة فعال.

ستغالل املنجمي فهي ختتلف باختالف الرخصة، فبالنسبة لرخصة لرخص اال 2أما فيما خيص املدة القانونية
ر سنوات سنة قابلة للتجديد عدة مرات وكل جتديد يقل أو يساوي عش 20استغالل منجم أو مقلع فمدهتا القصوى 

وهذا التمديد يكون حبسب اجنازات املدة السابقة والتقيد بااللتزامات املتفق عليها يف الرتخيص األويل وكذا موافقة 
 السلطة املختصة على الربنامج اجلديد لألشغال واملصاريف يف املدة املطلوبة.

جمي األخرى فرخصة إن رخصة استغالل منجم أو مقلع تعترب األطول مقارنة برخص االستغالل املن
سنتني  02سنوات قابلة للتجديد عدة مرات وكل جتديد حيدد ب  05االستغالل املنجمي احلريف هلا مدة ال تتجاوز 

مكانية جتديدها، غري أن املشرع يف هذه الرخصة إأو أقل، أما رخصة اللم واجلمع أو اجلين ملدة ال تتجاوز سنتني مع 
خرى اليت جاء النص على مدة مرات جتديدها على خالف الرخص األ عدد مل حيدد مدة التجديد كما مل حيدد

 التجديد وكدا بأهنا قابلة للتجديد عدة مرات، وما يفهم من عدة مرات أهنا تتجاوز املرتني.
إليه أن مجيع رخص االستغالل املنجمي ختضع لدفع مقابل إعداد الوثيقة، هذا ما مت النص  اإلشارةوما ينبغي 

 من نفس القانون. 131والتأكيد عله يف املادة  05-14من قانون املناجم  109، 108، 107واد عليه يف امل

                                                           
 .22املتعلق باملناجم، املرجع السابق، ص  24/02/2014املؤرخ يف  05-14من القانون  106املادة  1
 ، املرجع نفسه.05-14من القانون  109، 108، 107جاء النص على املدة القانونية لرخص االستغالل املنجمي يف كل من املواد:  2
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 ضرورة الموافقة المسبقة لدإدارة المختصة قبل منح رخص االستغالل المنجمي. 4ب.
املتعلق باملناجم، ففي حالة منح ترخيص  05-14من القانون  105يف املادة  اإلجراءجاء النص على هذا  

غالل منجمي من قبل الوكالة الوطنية للنشاطات املنجمية على حدود مساحة تنتمي كليا او جزئيا لألمالك است
العمومية التابعة للري أو لألمالك الغابية البد من موافقة الرمسية لإلدارة املكلفة باملوارد املائية، أو اإلدارة املكلفة 

وهذا  1ة بالبيئة، فاالستغالل املنجمي يصنف يف إطار املنشآت املصنفةبالغابات وكذلك البد من موافقة اإلدارة املكلف
 19املؤرخ يف  102-03ما نستخلصه من خالل رجوعنا للقانون املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة 

ن املناجم ألزم  اليت أخضعت مقالع احلجارة واملناجم هلذا القانون، كم أن قانو  18ومن خالل املادة  2003 جويلية
كل طالب ترخيص منجم أو مقلع أن يرفق طلبه بدراسة تأثري على البيئة ودراسة املخاطر اليت قد تنشأ جراء نشاطه 

 املنجمي، وبالتايل فإن أي ترخيص باالستغالل املنجمي البد أخيضع للموافقة املسبقة لإلدارة املختصة.
 :عن الترخيص المنجميإمكانية التنازل أو التحويل  أو التخلي  .5.ب

أو التحويل الكلي عن الرتخيص املنجمي يف كل من رخصة االستغالل  إذا كان القانون مينع التنازل اجلزئي  
و اجلين للمواد املعدنية من نظام املقالع فإنه جعل احلق يف التنازل أو التحويل أاملنجمي احلريف ورخصة اللم واجلمع 

املختصة  اإلداريةة استغالل منجم أو رخصة استغالل مقلع بشرط موافقة السلطة الكلي أو اجلزئي يف كل من رخص
 :3اليت منحته وحىت توافق هذه السلطة البد من توافر الشروط التالية

                                                           
1  François Ramade est définir la installation classées : " installation classées désigne l’ensemble 

des usine et autres installations industrielles constituent d’importantes source de pollution pour 

l’atmosphère,   les eaux ; les sols, ainsi que des nuisance et aux quelle sont associés des risque 

pour la santé aussi bien pour les personnels qui travaillent que pour les population vivants dans 

leur voisinage.  Appartiennent aussi aux installations classées les établissements qui présentent 

un danger d’accident grave ( risque d’incendie ou d’explosion ) pour leurs personnels et pour les 

populations environnâtes. " , François Ramade, dictionnaire encyclopédique des pollutions, 

ediscience international, France, A.1999, p.244.    
وغريها من املنشآت الصناعية اليت تشكل مصادر هامة لتلوث احمليط، املياه، الرتبة، من خالل هذا التعريف يتضح لنا أن املنشأة املصنفة هي جمموع املصانع 

سسات اليت باإلضافة إىل األضرار اليت جتتمع مشكلة أخطارا على صحة العاملني هبا واألشخاص اجملاورين هلا، ويدخل أيضا حتت املنشآت املصنفة املؤ 
، انفجار( بالنسبة لعماهلا وجرياهنا. وبالتايل فإن املنشآت املصنفة هي كل مؤسسة او مصنع أو مستودع تسبب هتديدا ووقوع حوادث كبرية وخطرية ) حريق

 أو مشغل يشكل خطرا  أو مساوئ على السكان أو البيئة أو الصحة العامة أو النظافة او االمن أو الفالحة.
جويلية  20، الصادرة يف 43 :عج.ج.لبيئة يف إطار التنمية املستدامة ، ج.ر.، املتعلق حبماية ا2003 جويلية 19املؤرخ يف:  10-03القانون رقم:  2

2003. 
و أاملتعلق باملناجم على الشروط  اليت ينبغي توفرها للموافقة على طلب التنازل  24/02/2014املؤرخ يف  05-14من القانون  66نصت املادة  3

 رخصة استغالل منجم ورخصة استغالل مقلع.التحويل الكلي ا اجلزئي عن الرتخيص املنجمي يف كل من 
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موافيا اللتزاماته املتعلقة هبذا القانون ونصوصه التطبيقية وكذا  أن يكون الصاحب احلايل للرتخيص املنجمي -
املستفيد من هذا التنازل أو التحويل الشروط املطلوبة يستويف ، وأن والتنظيمية السارية املفعولالنصوص  التشريعية 

 ؛ويكون لديه القدرات التقنية واملالية الكافية لتنفيذ مضمون الرتخيص املنجمي
أجل احلصول على  املختصة من اإلداريةجيب على املستفيد من التنازل أو التحويل يف حالة املوافقة املسبقة للسلطة  -

الرتخيص املنجمي أن يكتتب دفرت أعباء جديد يتضمن خاصة برناجما جديدا ألشغال االستغالل املنجمي واجملهودات 
 التقنية واملالية اجلديدة اليت يتعهد بإجنازها.

يكون  ويف حالة موافقة السلطة املختصة على طلب التنازل أو التحويل الكلي أو اجلزئي عن الرتخيص املنجمي
بإمكان املتعامل اجلديد القيام بالنشاطات املنجمية اليت وضعها يف برناجمه اجلديد، غري أنه ال ميكن بأي حال من 
األحوال أن يكون الرتخيص املنجمي حمل إجيار من الباطن وكل إجراء خيالف ذلك يقع حتت طائلة البطالن كما قد 

 يعرض صاحبها لعقوبات.
املنجمي التخلي كليا أو جزئيا عن حقوقه املنجمي يف كل رخص االستغالل  كما ميكن لصاحب الرتخيص

وجيب  ،05-14يت نص عليها قانون املناجم املنجمي دون استثناء ويف أي وقت بشرط الوفاء جبميع االلتزامات ال
هذا التخلي ال يعفي  يوما قبل التخلي عليه، غري أن 90عالم السلطة املختصة بقرار التخلي كتابيا ملدة إأن يتم  أيضا

 .1صاحبه من التزاماته يف مرحلة ما بعد املنجم

  منح رخص استغالل منجمي .ج
إذا توفرت الشروط  السابقة الذكر فإن رخص االستغالل املنجمي متنح من قبل الوكالة الوطنية للنشاطات 

أي الوايل، ومتنح هذه الرخص عن املنجمية، بعد أخذ رأي مربر للوايل، فال ميكن للوكالة منح الرخص دون أخذ ر 
، أما بالنسبة لرخص استغالل املقالع فإن الوايل املختص إقليميا هو من يقوم مبنحها، فقد نصت املادة 2طريق املزايدة

، على أن الشروع يف نشاط استغالل 20083جويلية  01املؤرخ يف:  188-08من املرسوم التنفيذي رقم  03
يكون إال على أساس رخصة مينحها الوايل املختص إقليميا، وهذه الرخصة متنح عن طريق  مقالع احلجارة واملرامل ال

املزايدة، وعليه فإنه يتضح لنا جمددا بأن السلطة التنفيذية مل تتخلى عن دورها يف رقابة السوق يف قطاع املناجم بالرغم 

                                                           
عتبار محاية صحة نقصد مبرحلة ما بعد املنجم إعادة املواقع املنجمية اليت استغلت إىل حالتها األصلية بعد انتهاء الرتخيص املنجمي، مع األخذ بعني اال 1

 مية املستدامة.السكان اجملاورين والسالمة العمومية، وتوزان املكونات اإليكولوجية ومبادئ التن
 ، املتعلق باملناجم، املرجع السابق.24/02/2014املؤرخ يف  05-14من القانون  106املادة  2
، حيدد كيفيات منح رخصة استغالل مقالع احلجارة واملرامل وتعليقها وسحبها، 2008جويلية  01املؤرخ يف:  188-08مرسوم تنفيذي رقم  3

 .2008ية جويل 06، الصادرة يف: 37ج.ر.ج.ج.ع: 
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تحت رقابة الوزير والتصرفات املتعلقة هبا تكون  من إنشاء الوكالتان املنجميتان، ومجيع الرخص الصادرة يف هذا اجملال
 .1المكلف بالمالية

 كوسيلة ردعية للضبط االقتصادي في قطاع المناجم  اإلدارية: العقوبة نياثا
وسيلة ردعية ملمارسة الضبط يف قطاع املناجم، واليت يتم ممارستها عن طريق الرخص  اإلداريةتعترب العقوبة 

سحب هذه الرخص، ما يظهر لنا الدور الكبري الذي تلعبه الرخصة يف ضبط هذا القطاع  ، سواء بتعليق أواإلدارية
 ، ويكون ذلك من خالل ما يلي:احلساس يف الدولة

 تعليق وسحب التراخيص المنجمية .1
الرتخيص جزاء إداريا توقعه اإلدارة على كل من ميارس النشاط على حنو خمالف للقوانني  2يعد تعليق وسحب

-14لعقوبات دور يف الضبط االقتصادي بصفة عامة وقطاع املناجم بصفة خاصة فإذا رجعنا لقانون املناجم وهلذه ا
جنده قد تطرق إىل العقوبات اليت تطال كل صاحب ترخيص يف حالة خمالفته لألحكام القانون وعدم الوفاء  05

، كما أقر بالعقوبات املالية والعقوبات السالبة وهذا العقوبات تتدرج بني التعليق وسحب الرتاخيص املنجمية بالتزاماته
للحرية وما يهمنا هو العقوبة املقيدة أو السالبة للحقوق، فنالحظ أن قانون املناجم مل يفصل بني حاالت تعليق 

 الرتخيص وسحب الرتخيص بل جعلها مجيعا حتت نص واحد.

 و سحب الرخص المنجميةأحاالت تعليق  .2
الرخص املنجمية ال تعين حريته الكاملة يف ممارسة نشاطه املنجمي بل هناك قيود إن حصول املستثمر على 

البد أن يويف هبا أثناء ممارسته للنشاط املنجمي ويف حالة إخالله بالشروط القانونية أو عدم وفائه بالتزاماته  والتزامات
واملشرع  ،ية وتتمثل يف سحب الرخصةفإنه يتعرض لعقوبات قد تكون هذه العقوبات مؤقتة كتعليق الرتخيص أو هنائ

اجلزائري جعل هذه العقوبات من أجل ضبط النشاط املنجمي فالرخصة يف هذه احلالة هي أداة يف يد السلطة 
       املختصة متارس بواسطتها ضبطها للنشاط االقتصادي يف هذا القطاع، واملشرع قد وضع حاالت معينة لتعليق 

  :3يلي حلاالت فيماو سحب الرخصة وتتمثل هذه اأ
 ؛من قانون املناجم 82عدم تقدمي طلب جتديد الرتخيص املنجمي كما هو منصوص عليه يف املادة  -

                                                           
تكلف الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية بما من القانون املتعلق باملناجم واليت جاءت الفقرة الثالثة منها كما يلي: "  40نصت على ذلك املادة  1

 ..."تحت رقابة الوزير المكلف بالماليةيأتي:...تسليم وتجديد وتعليق وسحب تراخيص منجمية، 
السحب واإللغاء، فالسحب ينصرف أثره إىل املاضي واملستقبل معا أي أنه يعدم القرار خبالف اإللغاء الذي يقتصر أثره على  وجدير بالذكر أن نفرق بني2

 املستقبل فقط.
3
 ، املرجع السابق.2014فيفري  24املؤرخ يف  05-14من قانون املناجم  83نصت عليه املادة   
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 ؛ونصوصه التطبيقية يف إطار ممارسة النشاط املنجمي قانون املناجمخمالفة أحكام  -
 ؛عدم احرتام قواعد الفن املنجمي وشروط األمن ومحاية البيئة -
      التنازل أو التحويل الكليف ،لتحويل جزئيا أو كليا للحقوق املنجمية خالفا ألحكام قانون املناجمالتنازل أو ا -
و اجلزئي للحقوق املنجمية حتكمه قواعد قانونية فالتنازل أو التحويل الكلي أو اجلزئي يقع على بعض الرخص دون أ

عنها، يف حني أن رخصة االستغالل املنجمي ملنجم ميكن غريها فرخصة التنقيب املنجمي مثال مينع منعا باتا التنازل 
يتنازل عنها بشروط، ويف مجيع احلاالت سواء بالنسبة للتنازل  أو التحويل اجلزئي أو الكلي عن الرخص املنجمية  أن

          أو التحويل الكلي أو اجلزئي للحقوق والواجبات بالنسبة للعقود املربمة بني املؤسسات العمومية االقتصادية
دة حبسب القانون وأي إجراء دشخاص املعنوية من جهة أخرى فإن ذلك خيضع لشروط حمأو املؤسسات العمومية واأل

 ؛خيالف ذلك يعرض صاحبه للعقوبات
ي يناقض إمكانيات املكمن النقص امللحوظ يف عملية االستغالل أو غياب النشاط املتواصل لالستغالل الذ -

 ؛كمن بطريقة هتدد حفظهاستغالل امل، و املنجمي
التنفيذ الغري كايف لاللتزامات اليت تعهد هبا صاحب الرتخيص املنجمي وخصوصا احملددة يف وثيقة الرتخيص  -

 ؛املنجمي ودفرت األعباء
فقدان القدرات التقنية أو املالية اليت كانت أثناء منح الرتخيص املنجمي تضمن التنفيذ اجليد للعمليات من طرف  -

 ؛الرتخيصصاحب 
ممارسة نشاط االستغالل خارج حدود احمليط ، أو عدم دفع الرسوم واألتاوى والتصحيحات اليت مت القيام هبا -

 ؛املنجمي املمنوح أو استخراج مواد معدنية أو متحجرة غري مذكورة يف الرتخيص
بعد منح ترخيص عدم الشروع يف األشغال ستة أشهر بعد منح ترخيص البحث املنجمي واثين عشر شهرا  -

 .االستغالل املنجمي
املتعلق باملناجم مل يرد على  24/02/2014املؤرخ يف  05-14من القانون  83إن ما جاء يف املادة 

من  125سبيل احلصر بل توجد حاالت أخرى تعرض صاحبها لتعليق أو سحب الرخصة منه، وهو ما جاء يف املادة 
تزامات اليت البد أن يلتزم هبا صاحب الرخصة ويف حالة عدم وفائه هبا القانون السالف الذكر وهي جاءت حتت االل

 :1يكون جزائه إما تعليق الرخصة أو سحبها  وهذه االلتزامات  كما يلي
 ؛متابعة بصفة منتظمة أشغال البحث واالستغالل املنجمي -

                                                           
 .املتعلق باملناجم، املرجع السابق 24/04/2014املؤرخ يف  05-14من القانون  125املادة  1
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مهما كان نوعها واملتعلقة بعمليات القانوين للمعلومة اجليولوجية كل معلومة أو وثيقة أو دراسة  لإليداعإرسال  -
 ؛1التنقيب واالستكشاف واالستغالل

حفظ باجلزائر عينات النقب وكذلك كل العينات اليت هتم كال من املواد املعدنية أو املتحجرة موضوع الرتخيص  -
 ؛املنجمي، واملواد املعدنية األخرى املرتبطة هبا

اليت تطلبها شرطة املناجم أو املصاحل غري املمركزة لإلدارة املكلفة باملناجم  تقدمي كل املعلومات وكل التربيرات املفيدة -
 ؛بغية تفادي كل حادث أو جراء وقوع حادث

 ؛قبل بدء أشغال البحث واالستغاللاملختصة الدراسات واملخططات الالزمة  اإلداريةتقدمي للسلطة  -
 ؛تغاللحتيني املخططات والسجالت الالزمة ملتابعة أشغال االس -
حتيني سجالت االستخراج واإلرسال والتسويق بصفة منتظمة، وتكون مطابقة للمقاييس احملددة يف التنظيم الساري  -

 ؛املفعول
إيداع لدى وكالة املصلحة اجليولوجية للجزائر والوكالة الوطنية للنشاطات املنجمية تقرير يلخص النتائج احملصل  -

 ؛لك ثالثة أشهر قبل انقضاء صالحية ترخيص البحث املنجميعليها من أشغال البحث املنجزة وذ
املختصة اليت منحت الرتخيص املنجمي تقرير يلخص النتائج احملصل عليها من أشغال  اإلداريةإيداع لدى السلطة  -

 ؛االستغالل املنجزة، وذلك ستة أشهر قبل انقضاء مدة ترخيص االستغالل املنجمي
شاطات املنجمية خمطط معني لتأهيل وإعادة األماكن إىل حالتها األصلية وكذا األعمال تقدمي للوكالة الوطنية للن -

 ،2اليت سيقوم هبا يف إطار مرحلة ما بعد املنجم وذلك ستة أشهر قبل انتهاء كل ترخيص منجمي
قا ويف مجيع احلاالت اليت تطرقنا هلا فإن عملية السحب تتم بنفس الطريقة اليت متت هبا منح الرخصة طب

لقاعدة توازي األشكال، فإذا كان الوايل هو من منح الرخصة فإن سحب الرخصة تكون من قبلة، كما أنه وقبل القيام 
بعملية السحب البد أن يتم إعذار املعين خالل أجل معني، كما أن القانون يضمن للمعين حق الطعن يف حالة كان 

 السحب ألسباب غري مشروعة.

                                                           
1
وذلك ثالثة البد على صاحب الرتخيص املنجمي أن يودع لدى الوكالتني املنجميتني تقرير يوضح فيه النتائج اليت حتصل عليها من أشغال البحث املنجزة   

 أشهر قبل انقضاء صالحية الرتخيص بالبحث املنجمي
2
بعد انتهاء الرتخيص املنجمي أن يعيد املساحة اليت منحت له يف إطار البحث أو االستغالل إىل حالتها األصلية  جيب على صاحب الرتخيص املنجمي  

دمي خمطط لكيفية اليت كانت عليها قبل بداية األشغال عليها، وحىت تضمن الوكالة الوطنية للنشاطات املنجمية قيام صاحب الرخصة هبذا اإلجراء ألزمته بتق
ة األماكن إىل حالتها األصلية كما حيتوي هذا املخطط على األعمال اليت سيقوم هبا يف مرحلة ما بعد املنجم، هذا املخطط البد أن يقدم تأهيل و"إعاد

 عرض إما لتعليق الرخصة أو سحبها.للوكالة ستة أشهر قبل انتهاء كل ترخيص منجمي، ويف حالة عدم قيامه بذلك سيت
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ا سبق عرضه فإنه يتوضح لنا الدور الذي تلعبه الرخصة يف ضبط قطاع املناجم وخالصة القول ومن خالل م
ىل ممارسة النشاط نح الرخصة يهدف من خالله املشرع إفم، امن خالل الرقابة القبلية أو البعدية اليت تتم بواسطته

خضاع إهو فعال ما يضمنه ضرار هبا و العام، واملصلحة العامة وعدم اإل االقتصادي بطريقة تضمن السري احلسن للمال
 هكذا نشاطات لنظام الرتخيص اإلداري.

 وقطاع السمعي البصري المطلب الثاني: ضبط قطاع البريد والمواصالت السلكية والالسلكية
إن دراستنا لقطاع الربيد واملواصالت السلكية والالسلكية، ألول وهلة توحي بعدم وجود ما جيمع بني 

نهما حتت مطلب واحد، إال أن اعتبارمها قطاعني اقتصاديني، تظهر فيهما ممارسة السلطة القطاعني حىت يتم اجلمع بي
إدارية خاصة بشكل كبري وواضح بالرغم من إنشاء سلطة  اإلداريةالتنفيذية للضبط االقتصادي عن طريق الرخص 

 ي:بضبط هذين القطاعني، جعلنا نشملهما بالدراسة معا، وهو ما مت جتسيده من خالل ما يل

 اإلداريةالفرع األول: ضبط قطاع البريد والمواصالت السلكية والالسلكية بواسطة الرخص 
املهمة يف الدولة باعتبارمها  اإلسرتاتيجيةيعترب قطاع الربيد واملواصالت السلكية والالسلكية من القطاعات 

لدولة، ومن خالل مباشرة اجلزائر قطاعني اقتصاديني منتجان للموارد، وقد خضع هذا القطاع يف السابق الحتكار ا
سياسة إصالح االقتصادي يف عدة جماالت، كان قطاع الربيد واملواصالت من بني القطاعات اليت حظيت بإعادة نظر 

 .ملية يف اإلطار التشريعي الذي حيكمها
، الذي 1 2000أوت  05املؤرخ يف  03-2000وقد ترمجت هذه األفكار واألهداف بصدور القانون رقم

دد القواعد العامة املتعلقة بالربيد وباملواصالت السلكية والالسلكية ، والذي كان من أهدافه حتديد اإلطار ح
من هذا القانون  10املؤسسايت لسلطة ضبط مستقلة وحرة، فأنشئت سلطة الضبط للربيد واملواصالت مبقتضى املادة 

 .2للمراقبة املالية طبقا للتشريع املعمول به وزودت بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل، ومت إخضاعها
وبالرغم من إنشاء سلطة ضبط مستقلة هلذا القطاع إال أن السلطة التنفيذية الزالت حتتفظ باختصاصات هامة 
يف جمال الرقابة القبلية والبعدية على السوق، وهي صاحبة االختصاص يف منح الرخص املتعلقة بقطاع الربيد 

ة والالسلكية، فهذا القطاع يعرف حضورا قويا للوزير املكلف بالربيد وتكنولوجيات اإلعالم واملواصالت السلكي
                                                           

د القواعد العامة املتعلقة بالربيد واملواصالت السنلكية  والالسلكية، املعدل واملتمم، املرجع 2000أوت  05يف:  املؤرخ 03-2000القانون رقم  1 ، حيدن
 السابق.

تنشأ سلطة ضبط مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل السالف الذكر على ما يلي: "  03-2000من القانون  10نصت املادة  2
 المالي...."

 تخضع سلطة الضبط للمراقبة المالية للدولة طبقا للتشريع المعمول به."منه على : "  11ت املادة كما نص
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واالتصال باعتباره السلطة املؤهلة الختاذ عدة إجراءات سنذكرها تبعا، كما أنه وخالل هذا املطلب سنوضح أيضا دور 
 الرخصة يف ضبط هذا القطاع.

 م الرخصة و/أو الترخيص: رقابة الدخول إلى السوق عن طريق نظاأوال
قصد تنظيم وضبط السوق اخلاص بقطاع املواصالت السلكية والالسلكية حاول املشرع فرض رقابة سابقة 
على الدخول إىل السوق وذلك بواسطة الرخصة و/أو الرتخيص، فإنشاء واستغالل شبكات عمومية أو منشآت 

      ت السلكية والالسلكية يكون عن طريق نظام الرخصةاملواصالت السلكية أو الالسلكية وتوفري خدمات املواصال
، بالربيد واملواصالت املتعلق بالربيد 03-2000أو الرتخيص أو التصريح البسيط وهذا طبقا ملا جاء به القانون 

ق ، غري أن دراستنا عنا تقتصر على الرخصة والرتخيص اإلداري وكيفية تنظيمه للسو 1واملواصالت السلكية والالسلكية
 املواصالت السلكية والالسلكية ومدى مسامهة السلطة التنفيذية يف ممارسة هذه الوظيفة.

 نظام الرخصة .1
شبكات عمومية  استغاللمام املبادرة اخلاصة ال ميكن أن يكون إال بإلزامية تنظيمه، فإنشاء أو أإن فتح السوق 

تم إال بعد احلصول على الرخصة، وهذا ما يكرس ال ي 2أو منشآت وتوفري خدمات املواصالت السلكية والالسلكية
دور الدولة الرقايب يف هذا النوع من األنشطة، نظرا للرهانات اليت تقدمها وأمهيتها البالغة لالقتصاد الوطين، ألجل هذا 
متسكت الدولة بضبطها، وقد كان هذا الضبط من خالل اعتماد عدة وسائل من بينها نظام الرخصة كما أشرنا 

، ويف جمال االتصاالت السلكية والالسلكية فقد حدد القانون النشاطات اليت ختضع للحصول على رخصة سابقا
 :3وهي

 ؛4إنشاء و/أو استغالل شبكات عمومية للمواصالت السلكية والالسلكية -

                                                           
د القواعد العامة املتعلقة بالربيد واملواصالت السنلكية  والالسلكية، 2000أوت  05املؤرخ يف:  03-2000من القانون رقم  28أنظر نص املادة  1 ، حيدن

 ق.املعدل واملتمم، املرجع الساب
يقصد خبدمة املواصالت السلكية والالسلكية: كل خدمة تتضمن الرتاسل أو إرسال إشارات أو تتضمنها معا مبوجب طرق املواصالت السلكية  2

د ، حيدن 2000أوت  05املؤرخ يف:  03-2000القانون رقم  ن( م08( من املادة الثامنة )15والالسلكية. جاء هذا التعريف يف الفقرة اخلامسة عشر ) 
 القواعد العامة املتعلقة بالربيد واملواصالت السنلكية  والالسلكية، املعدل واملتمم، املرجع السابق.

، حيدد نظام االستغالل املطبق على كل نوع من أنواع الشبكات مبا فيها الالسلكية 2015ديسمرب  13، مؤرخ يف: 320-15 مرسوم تنفيذي رقم 3
، والذي من خالله مت إلغاء 2015ديسمرب  27، الصادرة يف: 68واصالت السلكية والالسلكية، ج.ر.ج.ج.ع: الكهربائية وعلى خمتلف خدمات امل

 .2001ماي  09، املؤرخ يف: 123-01املرسوم التنفيذي السابق 
إرسال إشارات املواصالت كل منشأة أو جمموعة منشآت تضمن إما الرتاسل وإما تراسل و   للمواصالت السلكية والالسلكية: بشبكة العموميةيقصد  4

اط الطرفية.  ورد هذا التعريف يف الفقرة التاسعة من املادة الثامنة القانون رقم قكم والتسيري املشرتكة ما بني النالسلكية والالسلكية وكذا تبادل معلومات التح
 لسنلكية  والالسلكية، املعدل واملتمم، املرجع السابق.، حيدند القواعد العامة املتعلقة بالربيد واملواصالت ا2000أوت  05املؤرخ يف:  2000-03
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 .1توفري اخلدمات اهلاتفية -
أو الالسلكية وتوفري إن منح رخصة إنشاء واستغالل شبكات عمومية أو منشآت املواصالت السلكية 

خدمات املواصالت السلكية والالسلكية لكل شخص طبيعي أو معنوي يرسى عليه املزاد إثر إعالن املنافسة، الذي 
يكون يف إطار غري متييزي بني مجيع مقدمي العروض، بفرض قواعد الشفافية واملساواة، واليت تعترب من بني الضمانات 

 هذا اجملال،  فالبد على الشخص الذي يريد احلصول على الرخصة املوافقة وااللتزام اليت يوفرها املشرع لالستثمار يف
 بدفرت الشروط اخلاص هبذه العملية، فمنح الرخصة يكون مبقابل مايل وخيضع إلجراءات املزايدة.

احلالتني فإن  ، ويف كلتا2مير إجراء املزايدة بإعالن املنافسة على مرحلتني، كما ميكن أن مير مبرحلة واحدة فقط
املرحلة األوىل تكون متهيدية تتمثل يف اختيار املتعاملني الذين يستجيبون لشروط التأهيل األويل ) مرحلة 

 االستكشاف(، أما املرحلة الثانية فتتعلق بتنفيذ إجراءات املزايدة بإعالن املنافسة.

 المرحلة التمهيدية .أ
شاف املتعاملني الذين يرتشحون للحصول على هذه الرخصة تعترب هذه املرحلة أولية يتم من خالهلا استك

وتقوم هذه املرحلة على خطوات تبدأ بإخطار سلطة الضبط باملشروع املراد الرتشح بغرضه ويكون املشروع من بني 
     النشاطات اليت ختضع للحصول على الرخصة املشار إليها أعاله، ويكون هذا اإلخطار من طرف شخص طبيعي

بواسطة ملف تسبيب يتقدم به هذا األخري، من خالله يوضح املعين جمموعة من البيانات واملعلومات حول  أو معنوي
طالب الرخصة  والعناصر املطلوبة أمهها موضوع الرخصة واملعلومات املثبتة للقدرة التقنية واملالية للمشروع املراد إجنازه 

م ملف التسبيب، وهذا ليحتج به أمام اإلدارة يف حالة وينبغي على طالب الرخصة أن حيصل على إشعار باستال
النزاع، وتنظر بعد ذلك سلطة الضبط يف امللف لتتخذ قرار بشأن امللف املقدم أمامها، ويتضمن إما عدم االستجابة 

                                                           

، مث 2004يف سنة  123-01لقد كانت عملية حتويل الصوت عرب االنرتنت من النشاطات اليت ختضع لنظام الرخصة حسب املرسوم التنفيذي رقم  1 
 ، أنظر:2004أخرج نشاط حتويل الصوت عرب االنرتنت من جماهلا يف تعديل سنة 

، يتعلق بنظام االستغالل املطبق على كل نوع من أنواع الشبكات مبا فيها الالسلكية 2001ماي  09املؤرخ يف:  123-01التنفيذي رقم: املرسوم 
، 2004ماي  31، املؤرخ يف: 157-04الكهربائية  وعلى خمتلف خدمات املواصالت السلكية والالسلكية، املعدل واملتمم مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 

، الصادرة 20، ج.ر.ج.ج.ع: 2005مارس  20، املؤرخ يف: 98-05، واملرسوم التنفيذي رقم 2004جوان  02، الصادرة يف: 35ر.ج.ج.ع: ج.
 ، امللغى.2007جوان  07، الصادرة يف: 37، ج.ر.ج.ج.ع: 162-07، واملرسوم التنفيذي رقم 2005ماي  20يف: 

،  يتضمن حتديد اإلجراء املطبق على املزايدة بإعالن املنافسة من أجل 2001ماي  09، املؤرخ يف: 124-01املادة الثانية من املرسوم التنفيذي رقم  2
 .2001ماي  13، الصادرة يف: 27منح رخص يف جمال املواصالت السلكية والالسلكية، ، ج.ر.ر.ج.ع: 
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مللف التسبيب، ويف حالة رفض ملف التسبيب جيب على سلطة الضبط أن تقوم بتعليل الرفض وتعلم طالب الرخصة 
 . 1بذلك

كما ميكن أن يتضمن قرار سلطة الضبط تقييم ملدى مالئمة إجراء املزايدة، ويكون ذلك من خالل تقييم 
خصائص وقدرات السوق اليت ستعد فيها وتستغل الشبكات العمومية للمواصالت السلكية و الالسلكية وكذلك 

، حبيث تنجز هذه الدراسة عن طريق توفري اخلدمات اهلاتفية ومدى مالئمتها للعرض الذي تقدم به طالب الرخصة
، وبناء على هذا التقييم الذي تقوم به سلطة الضبط إذا وجدت هذه 2التحقيقات واستعمال كل املعلومات الضرورية

األخرية بأن العرض الذي مت تقدميه يتماشى وقدرات وخصائص السوق فإنه ميكن أن تنتقل ملرحلة تنفيذ إجراء 
 املزايدة.

هنا إىل أن سلطة الضبط قد ال تكتفي بالدراسة التقيمية إلصدار قرارها، إذ ميكنها أن تقوم  وينبغي أن نشري
بعد االنتهاء منها بإعالن استشارة عامة تعرنف من خالهلا باملشروع، وتدعو فيها األشخاص املعنيني، ويقصد هبم 

هبدف االستفادة من هؤالء  األشخاص املطلعون على ما جيري يف سوق االتصاالت من متعاملني ومستعملني
، إىل إرسال تعاليقهم واقرتاحاهتم إىل سلطة الضبط يف أجل شهران مع 3األشخاص للتوصل الختاذ قرار صائب

باملواصالت ، نشري هنا إىل أن هذه اإلجراءات ال تتم إال بعد إعالم الوزير املكلف 4إمكانية التمديد عند احلاجة
 واالتصال حاليا(. اإلعالمد وتكنولوجيات وزير الربيالسلكية والالسلكية )

وبعد القيام بعملية الدراسة التقييمية فإذا وجدت سلطة الضبط أن املشروع الذي تقدم به طالب الرخصة 
يتماشى وقدرات السوق تقرتح على الوزير املكلف باملواصالت السلكية والالسلكية مواصلة العملية، أي مباشرة 

املنافسة، وهذا اعتمادا على ملف املالئمة اليت أعدنته، كما أهنا تقرتح على الوزير عدد  إجراءات املزايدة بإعالن
الرخص اليت يتم منحها، وبالتايل فإن سلطة الضبط يف هذه احلالة تقوم باقرتاح على وزير املالية املرور إىل املرحلة الثانية 

واضح أن املشرع منح سلطة الضبط اختاذها للقرار من اإلجراءات املتعلقة باحلصول على رخصة يف هذا القطاع، و 

                                                           
حتديد اإلجراء املطبق على املزايدة بإعالن املنافسة من أجل منح ،  يتضمن 2001ماي  09، املؤرخ يف: 124-01من املرسوم التنفيذي رقم  05املادة  1

 رخص يف جمال املواصالت السلكية والالسلكية، املرجع السابق.
 من نفس املرسوم.  06املادة  2
احلقوق، جامعة احممد بوقرة بومرداس،  كرمية زعاتري، املركز القانوين لسلطة ضبط الربيد واملواصالت السلكية والالسلكية، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف  3

 .81، ص 2012اجلزائر، 
،  يتضمن حتديد اإلجراء املطبق على املزايدة بإعالن املنافسة من أجل منح 2001ماي  09، املؤرخ يف: 124-01من املرسوم التنفيذي رقم  07املادة  4

 رخص يف جمال املواصالت السلكية والالسلكية، املرجع السابق.
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مواصلة إجراءات الرخصة ألهنا هي األقرب إىل السوق ويكون هلا خربة يف هذا اجملال مقارنة بالسلطة التنفيذية اليت 
 تكون بعيدة عنه.

حلة التمهيدية عند أما إذا وجدت سلطة الضبط أن املشروع املقدم غري مالئم لقدرات السوق، فإهنا تقوم بإيقاف املر 
 .1هذا احلد، ويكون ذلك بإشعار مسبب يعلن عن طريق الصحافة

 مرحلة تنفيذ إجراء المزايدة بإعالن المنافسة .ب
هي املرحلة املوالية للمرحلة املوالية ويتم املرور إليها بعد أن تقرتح سلطة ضبط املواصالت السلكية والالسلكية 

سلكية والالسلكية مواصلة اإلجراءات، لينظر هذا األخري بعد ذلك يف اقرتاح سلطة على الوزير املكلف باملواصالت ال
الضبط ليعلن مباشرة اإلجراءات من عدمه، ويف حالة إعالنه مباشرة إجراءات املزايدة بإعالن املنافسة عليه أن يقوم 

حيدد من خالله  ملوافقة بقراربتبليغ سلطة الضبط وهذا أمر بديهي ألهنا هي من ستواصل اإلجراءات، وتكون هذه ا
عالن، أما يف حالة عدم املوافقة فإنه ال يتم إعالن املنافسة، ما يدل على أن السلطة التنفيذية هي تاريخ فتح هذا اإل

صاحبة القرار يف منح الرخصة بالرغم من أن مجيع اإلجراءات تقريبا تقوم هبا سلطة الضبط، كما أن سلطة الضبط 
، فعدم 2السابق الذكر 03-2000من القانون  13حية منح رخص يف هذا اجملال مبوجب املادة منحها القانون صال

 موافقة وزير املالية على اقرتاح سلطة الضبط يضع حدا ملباشرة اإلجراءات املزايدة إلعالن املنافسة.
 :3مهاإن موافقة الوزير املكلف باملواصالت السلكية والالسلكية يكون بقرار متضمن ملرحلتني و 

، يتم 4يف هذه املرحلة يتم اإلعالن عن املنافسة كإجراء شكلي جوهري تلتزم اإلدارة مبراعاتهمرحلة التأهيل األولي:  -
ة دعوة إىل السالف الذكر، ويتضمن أساسا رسال 03-2000من القانون  32و  13إعداده بناء على املادتني 

، حبيث ميكن 5أعاله 32فرت الشروط الذي يعد طبقا للمادة حكام املرجعية للمشروع، ودتقدمي العروض حتكم األ

                                                           
،  يتضمن حتديد اإلجراء املطبق على املزايدة بإعالن املنافسة من أجل منح 2001ماي  09، املؤرخ يف: 124-01من املرسوم التنفيذي رقم  08دة املا 1

 رخص يف جمال املواصالت السلكية والالسلكية، املرجع السابق.
ة ضبط الربيد واملواصالت السلكية والالسلكية يف منح الرخص وهي ليه على صالحية سلطإ اإلشارةالسابق  03-2000من القانون  13نصت املادة  2

تتولى سلطة الضبط المهام التالية: .....منح ترخيصات االستغالل واعتماد من بني املهام املسندة إليها يف هذا اجملال وقد جاءت املادة كما يلي: " 
 تجهيزات البريد والمواصالت السلكية والالسلكية ...."

،  يتضمن حتديد اإلجراء املطبق على املزايدة بإعالن املنافسة من أجل منح 2001ماي  09، املؤرخ يف: 124-01من املرسوم التنفيذي رقم  09 املادة 3
 رخص يف جمال املواصالت السلكية والالسلكية، املرجع السابق.

 .82السلكية، املرجع السابق، ص كرمية زعاتري، املركز القانوين لسلطة ضبط الربيد واملواصالت السلكية وال  4
،  يتضمن حتديد اإلجراء املطبق على املزايدة بإعالن املنافسة 2001ماي  09، املؤرخ يف: 124-01من املرسوم التنفيذي رقم  10للمزيد أنظر املادة  5

 من أجل منح رخص يف جمال املواصالت السلكية والالسلكية، املرجع السابق.
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طبيعي أو معنوي معين باملنافسة أن يقوم بسحب امللف املتعلق هبذا اإلعالن، مقابل مبلغ مايل حتدده سلطة الضبط 
 .03-2000من القانون  11طبقا ملا جاء يف املادة 

مرحلة تقدمي العروض واليت تكون عن طريق إنشاء جلنة بعد انتهاء مرحلة التأهيل األويل تأيت  مرحلة العروض: -
، وبعد القيام 1اإلعالنإعالن املنافسة اليت تتوىل مهمة فتح األظرفة يف  جلسة علنية بالتاريخ الذي مت حتديده يف 

ة فتح املتعلقة بفتح األظرفة يعدن حمضر يوضح من خالله كيفية سري اإلجراءات وكل ما يتعلق بعملي اإلجراءاتجبميع 
 األظرفة يوقع هذا احملضر هذا احملضر من قبل أعضاء جلنة الفتح احلاضرين يف اجللسة.

بعد القيام بعملية فتح األظرفة تقوم اللجنة جبلسة سرية تقييم من خالهلا العروض اليت مت تقدميها وفقا للمعايري 
ترتب العروض تنازليا ويكون العرض املتحصل احملددة يف إعالن املنافسة، ويكون الرتتيب باتباع سلم تنقيط حمدد، و 

، وختتم هذه العملية أيضا مبحضر 2على أعلى نقطة هو أحسن العروض، بعد ذلك ينتقل إىل تقييم العروض املالية
يوضح من خالله كيفيات اليت سار عليها تقييم العروض، مثل احملضر الذي أعدن أثناء فتح األظرفة، لريسو املزاد على 

عن الفائز يف جلسة علنية، ليتم بعدها إعداد الذي يكون بناء على حمضر مسبنب  اإلعالنويكون  أحسن عرض،
 يرسل إىل وزير املواصالت السلكية والالسلكية ويبلغ أيضا جلميع مقدمي العروض.

وبناء على احملضر املسبب الذي ترسله سلطة الضبط يصدر الوزير املكلف باملواصالت السلكية والالسلكية 
، وتسلم لصاحبها، وعلى سلطة الضبط أن تسلم الرخصة يف 3الرخصة مبوجب مرسوم تنفيذي ينشر يف اجلريدة الرمسية

 ( أشهر بعد نشر املرسوم.03أجل ال يتعدى ثالثة ) 
   نشري هنا إىل أن املستفيد من الرخصة عليه أن يدفع مقابل مايل وهذا املقابل مقسم إىل قسمني قسم ثابت

ن يدفع للخزينة العمومية يكون حمدد القيمة من قبل سلطة الضبط أ، اجلزء الثابت من املبلغ الذي جيب و آخر متغري
                                                           

تح األظرفة اخلاصة بإعالن املنافسة عن رخص املواصالت السلكية والالسلكية من قبل جملس سلطة ضبط الربيد واملواصالت السلكية حيدد  تشكيلة جلنة ف 1
أن يتم  جراءات اليت تقوم هبا أثناء فتح األظرفة، وجلسة الفتح تكون علنية كما ميكنام املسندة هلا وكيفية عملها واإلوالالسلكية، حبيث انه هو من حيدد امله

،  يتضمن حتديد 2001ماي  09، املؤرخ يف: 124-01من املرسوم التنفيذي رقم  12دعوة أشخاص آخرين حلضور اجللسة ، وهذا طبقا ألحكام املادة 
 اإلجراء املطبق على املزايدة بإعالن املنافسة من أجل منح رخص يف جمال املواصالت السلكية والالسلكية، املرجع السابق.

 من نفس املرسوم. 13الرجوع إىل املادة  للمزيد 2
واالتصال،  اإلعالم، واحملدد لصالحيات وزير الربيد وتكنولوجيات 2003فيفري  05املؤرخ يف:  57-03نشري هنا إىل أن املرسوم التنفيذي السابق رقم  3

ر باملبادرة بإجراء بيع رخص إقامة و/أو استغالل ،  وامللغى، كان ينص صراحة على اختصاص الوزي2003فيفري  09، الصادرة يف 09ج.ر.ج.ج.ع: 
ك، كما انه الشبكات العمومية للمواصالت السلكية والالسلكية و/أو توفري اخلدمات اهلاتفية عن طريق املزايدة وبعد ملفات طلب العروض املتعلقة بذل

، ة والالسلكية و/أو توفري اخلدماتالشبكات العمومية للمواصالت السلكي يسهر على احرتام الشروط الواردة يف دفرت الشروط املتعلقة بإقامة و/أو استغالل
، حيدد صالحيات وزير 2012جانفي  09املؤرخ يف:  12-12أما املرسوم اجلديد الذي مت بناء عليه إلغاء هذا املرسوم واملتمثل يف املرسوم التنفيذي رقم 

، اكتفى بالنص فقط على ان الوزير من مهامه إعداد 2012فيفري  12، الصادرة يف: 06الربيد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال، .ج.ر.ج.ج.ع: 
 ط..الشروط العامة إلقامة الشبكات العمومية للمواصالت السلكية والالسلكية واستغالهلا، ويسهر على احرتام الشروط املتضمنة يف دفرت الشرو 
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رباح اليت يتم احلصول عليها خالل السنة، كما أن املستفيد من  فال حتدد قيمته وخيضع لقيمة األأما اجلزء املتغري
مات العامة للمواصالت السلكية والالسلكية، واألتاوى الرخصة ملزم بدفع إتاوات من بينها املسامهة يف متويل اخلد

، ويتم حتديد 1املتعلقة بتخصيص الذبذبات وتسيريها ومراقبتها وبتسيري خمطنط الرتقيم، وإتاوات أخرى حددها القانون
مبلغ هذه األتاوى بناء على مرسوم تنفيذي، ويف هذا الصدد نذكر مثال تطبيقي حول رخصة إقامة شبكة عمومية 

 (.4G لمواصالت الالسلكية النقالة  للجيل الرابع ) ل
لقد متت املوافقة على  (:4Gرخصة إقامة شبكة عمومية للمواصالت الالسلكية النقالة للجيل الرابع )  -

( واستغالهلا وتوفري خدمات 4Gرخصة إقامة شبكة عمومية للمواصالت الالسلكية النقالة من اجليل الرابع ) 
، لفائدة 20162سبتمرب  04املؤرخ يف:  237-16ر املمنوحة مبوجب املرسوم التنفيذي رقم الالسلكية للجمهو 

شركة ذات أسهم املسماة أوبتيميوم تيليكوم، اجلزائر، وكان ذلك بناء على قرار الشروع يف املزايدة بإعالن املنافسة ملنح 
اجليل الرابع وتوفري اخلدمات املواصالت رخص إقامة واستغالل شبكات عمومية للمواصالت الالسلكية النقالة من 

 اإلعالم، والصادر عن الوزير املكلف بالربيد وتكنولوجيات 20163جانفي  05الالسلكية للجمهور، املؤرخ يف 
 .2016جانفي  07واالتصال والذي حدد تاريخ الشروع يف املزايدة يوم 

 وم التنفيذي أعاله، وقد مت حتديدعلى املرسحبيث أن الرخصة منحت لشركة أوبتيموم تيليكوم، اجلزائر بناء 
أما بالنسبة ملبلغ اجلزء   (4.000.000.000ة بأربعة ماليري دينار جزائري )مبلغ اجلزء الثابت للمقابل املالية للرخص

 ، ومت استغالل هذه الرخصة حاليا.4املتغري فقد مت حتديده وفقا ألحكام دفرت الشروط اخلاص هبذه الرخصة
                                                           

" يخضع صاحب الرخصة...إلى دفع مقابل مالي كما يلي:   124-01رسوم التنفيذي من امل 20األتاوى اليت نص عليها القانون هي حسب املادة 1
 واألتاوى اآلتية:

 المساهمة في تمويل الخدمة العامة للمواصالت السلكية والالسلكية، -
 واألتاوى المتعلقة بتخصيص الذبذبات وتسييرها ومراقبتها وبتسيير مخّطط الترقيم، -
 وين والتقييس في مجال المواصالت السلكية والالسلكية،المساهمة في البحث و التك -
 المقابل المالي المرتبط بالرخصة، -
 كل إتاوة أخرى منصوص عليها في التشريع المعمول به.."  -
النقالة من  ، يتضمن املوافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصالت الالسلكية2016سبتمرب  04املؤرخ يف:  237-16املرسوم التنفيذي رقم  2

، ج.ر.ج.ج.ع: أوبتيموم تيليكوم الجزائر، شركة ذات أسهم"( واستغالهلا وتوفري خدمات الالسلكية للجمهور املمنوحة لشركة " 4Gاجليل الرابع ) 
 .2016سبتمرب  04، الصادرة يف 52

خص إقامة واستغالل شبكات عمومية للمواصالت الالسلكية ، حيدد تاريخ الشروع يف املزايدة بإعالن املنافسة ملنح ر 2016جانفي  05قرار مؤرخ يف  3
 .2016جانفي  13، الصادرة يف: 02النقالة من اجليل الرابع وتوفري اخلدمات املواصالت الالسلكية للجمهور، ج.ر.ج.ج.ع: 

ة إقامة شبكة عمومية للمواصالت ، يتضمن املوافقة على رخص2016سبتمرب  04املؤرخ يف:  237-16من املرسوم التنفيذي رقم  5، 4املادة   4
أوبتيموم تيليكوم الجزائر، شركة ذات أسهم"، ( واستغالهلا وتوفري خدمات الالسلكية للجمهور املمنوحة لشركة " 4Gالالسلكية النقالة من اجليل الرابع ) 

 املرجع السابق.
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 وقف عملية منح الرخصة إمكانية .ج
واالتصال أن تقوم بوقف عملية  اإلعالمميكن للسلطة التنفيذية متمثلة يف الوزير املكلف بالربيد وتكنولوجيات 

منح الرخصة أو الرخص املقرنر منحها ويف أي حلظة وبدون تسبيب بعد ان تستشري سلطة الضبط، ولكن السؤال 
 ة الضبط بهذا الخصوص ملزم للوزير أم ال؟يطرح هنا هو: هل رأي سلطالذي ميكن أن 

واالتصال  اإلعالمهبذا اخلصوص نقول بأن رأي سلطة الضبط غري ملزم للوزير املكلف بالربيد وتكنولوجيات 
، فتمكني 124-01من املرسوم التنفيذي  16بل هو جمرد إجراء يقوم به الوزير وهذا ما استنتجناه من نص املادة 

عملية منح الرخصة وبدون تسبيب يدل على أن له الصالحية املطلقة يف ذلك وال يعترب رأي  املشرع الوزير من وقف
سلطة الضبط ملزما له بالرغم من أهنا هي األقرب للسوق وهي األدرى به، وبالتايل فإن السلطة التنفيذية تظهر هنا 

 .اإلداريةوبقوة يف رقابة السوق عن طريق منح الرخص 

 تجديد الرخصة  .د
رب رخصة إقامة واستغالل شبكة عمومية للمواصالت السلكية والالسلكية رخصة مؤقتة أي حمددة املدة تعت

، حبيث أن طبيعة الرخصة جتعلها رخصة قابلة للتجديد 1(  سنة، قابلة للتجديد15وحتدد صالحيتها خبمسة عشر ) 
فيها طلب جتديد قبل انتهاء الرخصة مبدة ضمنيا مباشرة بعد انتهائها، وهي ختتلف عن غريها من الرخص اليت يشرتط 

فالرخصة يف حاالت عديدة ال جتدد تلقائيا، أما يف هذه  معينة وهذا الطلب خيضع للموافقة وقد خيضع لعدم املوافقة
الرخصة وكما قلنا جتدد تلقائيا بعد موافقة الوزير الذي يصدر مرسوم تنفذي يتضمن املوافقة على جتديد الرخصة، غري 

كن لسلطة الضبط أن متنع عملية جتديد الرخصة وهذا إذا الحظت جتاوزات وتقصريات من صاحبها، ويكون أنه مي
( أشهر على األقل قبل جتديدها، ولصاحب الرخصة حق 06هذا ضمن آجال حمددة يف دفرت الشروط وقبل ستة )

 اري، كما ميكن أن يتجه إىل القضاء.الطعن يف قرار سلطة الضبط أمام السلطة نفسها ونقصد هنا ممارسته للتظلم اإلد

 التنازل عن الرخصة .ه
جاء النص يف القانون املتعلق باملواصالت السلكية والالسلكية على أن الرخصة الصادرة يف هذا اجملال 

 ، فالتنازل عن احلقوق املرتتبة عن الرخصة لشخص آخر2شخصية وال ميكن التنازل عنها، إال بعد موافقة اهليئة املاحنة
البد أن يقوم صاحبه أوال بتقدمي طلب لسلطة الضبط مفاده التنازل عن الرخصة مرفقا مبلف حيدده التنظيم، ولسلطة 

                                                           
تضمن حتديد اإلجراء املطبق على املزايدة بإعالن املنافسة من أجل منح ،  ي2001ماي  09، املؤرخ يف: 124-01من املرسوم التنفيذي رقم  18املادة  1

 رخص يف جمال املواصالت السلكية والالسلكية، املرجع السابق.
عدل ، حيدند القواعد العامة املتعلقة بالربيد واملواصالت السنلكية  والالسلكية، امل2000أوت  05املؤرخ يف:  03-2000من القانون رقم   33املادة  2

 واملتمم، املرجع السابق.
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ضافية من صاحب الرخصة، لتقرر بعدها ويف أجل شهر إ( يوما لطلب معلومات 15الضبط أجل مخسة عشر )
مشروع التنازل وتبليغه للوزير ليصدر رخصة باسم واحد من تاريخ استكمال امللف املطلوب قانونا، إما التوصية بقبول 

 شخص جديد مبوجب مرسوم تنفيذي، وإما رفض مشروع التنازل الذي ينبغي أن يكون مسببا.

 نظام الترخيص .2
، وقد استعمل املشرع يف هذا 1لقد وضحنا يف الفضل األول من هذه األطروحة الفرق بني الرتخيص والرخصة

الرخصة / الرتخص( لنشاطات لحيني معا وأخضع كل واحد منهما )والالسلكية املصطقطاع املواصالت السلكية 
معينة، فمنها ما ختضع لنظام الرخصة ومنها ما ختضع لنظام الرتخيص وقد تطرقنا للنشاطات اليت ختضع لنظام الرخصة 

يف املرسوم التنفيذي رقم لنعدد يف هذا العنصر النشاطات اليت ختضع لنظام الرتخيص واليت ذكرت على سبيل احلصر 
 :2وهذه النشاطات هي 123-01والذي ألغى املرسوم رقم  15-320

 3( شبكة13وهي تقريبا ثالثة عشر ) 03-2000من القانون  08الشبكات اخلاصة املنصوص عليها يف املادة  -
 ؛واليت تستعمل األمالك العمومية مبا فيها األمالك اهلرتيزية

ل إال طاقات مستأجرة من متعاملني حاصلني على رخص، ويقصد هبا اخلدمات اليت الشبكات اليت ال تستعم -
 ؛استفاد منها متعاملون بإنشائها واستغالهلا، وقاموا بتأجريها

  ؛خدمات توفري النفاذ إىل االنرتنت -
 ؛خدمات حتويل الصوت عرب األنرتنت، هذه اخلدمة سابقا كانت تابعة لنظام الرخصة -
 ؛الت السلكية والالسلكية التفاعلية ذات تسعري إضايف مبا فيها خدمات األديوتيكسخدمات املواص -
 ؛مراكز النداء -
 ؛خدمات التموقع و/أو التموضع بالراديو عن طريق القمر الصناعي، وكذا خدمات اجليومتوقع بالراديو -
اخلدمات املعلوماتية املسماة خدمات استضافة وختزين حمتوى معلومايت لفائدة مستعملني متباعدين يف إطار  -

 احلوسبة السحابية.

                                                           
   فهي القرارحبيث أنه يرد استعمالنا ملصطلح ترخيص ورخصة يف األطروحة فالرتخيص هو التصرف الصادر عن اجلهة اإلدارية أو الشبه إدارية أما الرخصة  1

  .أو املستند القانوين الناتج عن ذلك التصرف
، حيدد نظام االستغالل املطبق على كل نوع 2015ديسمرب  13، مؤرخ يف: 320-15 التنفيذي رقممن املرسوم  03نصت على هذه النشاطات املادة  2

 من أنواع الشبكات مبا فيها الالسلكية الكهربائية وعلى خمتلف خدمات املواصالت السلكية والالسلكية، املرجع السابق.
املعدل  حيدند القواعد العامة املتعلقة بالربيد واملواصالت السنلكية  والالسلكية، ،2000أوت  05املؤرخ يف:  03-2000من القانون رقم  08أنظر املادة  3

 واملتمم، املرجع السابق.
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ما ميكن مالحظته على النشاطات اليت مت إخضاعها لنظام الرتخيص أن املشرع وسع من جمال النشاطات 
اليت ختضع للرتخيص مقارنة باملرسوم التنفيذي السابق الذي كان يقتصر على بعض النشاطات فقط، كما أن 

 لرتخيص هي أسهل مقارنة بنظام الرخصة.اإلجراءات املتبعة يف منح ا
متنح سلطة الضبط الرتخيص لكل شخص طبيعي أو معنوي تتوفر فيه الشروط اليت تضعها سلطة الضبط يف 

ويلتزم باحرتامها، وتلتزم سلطة الضبط بأن متنح الرخصة يف  جمال إنشاء واستغالل الشبكات و/أو تقدمي اخلدمات،
، حبيث يقدم طالب لرتخيص طلب مرفقا مبلف حول املوضوع 1والشفافية وعدم التمييزإطار احرتام مبادئ املوضوعية 

 شعار االستالم.إاملراد احلصول على رخصة بشأنه، لسلطة الضبط مثبت بوصل 
تأخذ سلطة الضبط رأي باملوافقة من السلطات املؤهلة يف جمال الدفاع الوطين واألمن  أنمينح الرتخيص بعد 

 امللف املقدم أمامها، وبعد املوافقة على منح الرخصة تبلغ سلطة الضبط املستفيد يف أجل أقصاه العمومي، وتنظر يف
يكون قرارها مسبب، وما ميكن أن نقوله  أنشهران من تاريخ تسليم الطلب، ويف حالة رفضها لطلب الرتخيص فالبد 

الضبط، بل ألزمها فقط بأن يكون قرار  هنا أن املشرع مل حيدد حاالت الرفض بل تركها للسلطة التقديرية لسلطة
 .2الرفض مسبب، وميكن لطالب الرتخيص الذي مت رفض ملفه من الطعن

يعترب الرتخيص شخصي وال ميكن التنازل عليه للغري كما انه خيضع لدفع إتاوة، حيددها التنظيم، ونذكر مثال 
، والذي 973- 17به املرسوم التنفيذي رقم يف هذا الصدد خبصوص اإلتاوات املستحقة يف جمال الرتخيص، ما جاء 

حدد مبلغ اإلتاوة املطبقة على أصحاب الرتاخيص إنشاء واستغالل خدمات املواصالت السلكية والالسلكية التفاعلية 
 :4ذات التسعري اإلضايف مبا فيها خدمات األديوتكس كما يلي

 تعامل مبجرد منحه الرتخيص،(، يدفعه امل10.000.000جزء ثابت مبلغه عشرة ماليني دينار ) -
 من رقم أعمال املتعامل، كما هو حمدد يف دفرت الشروط. %7جزء متغري سنوي حيسب على أساس نسبة  -

                                                           
، حيدند القواعد العامة املتعلقة بالربيد واملواصالت السنلكية  والالسلكية، املعدل 2000أوت  05املؤرخ يف:  03-2000من القانون رقم  39املادة  1

 السابق.واملتمم، املرجع 
ها، حبيث ميكن صاحب الرخصة الذي رفض ملفه من أن يطعن يف القرار الصادر عن سلطة الضبط أمام جملس الدولة يف أجل شهر واحد من تاريخ تبليغ 2

سلكية والالسلكية، املعدل ، احملدد للقواعد العامة املتعلقة بالربيد واملواصالت ال03-2000من القانون رقم  17وليس هلذا الطعن أثر واقف، طبقا للمادة 
 واملتمم، املرجع السابق.

، حيدد مبلغ اإلتاوة املطبقة على املتعاملني أصحاب تراخيص إنشاء واستغالل شبكات 2017فيفري  26املؤرخ يف:  97-17املرسوم التنفيذي رقم  3 
 .2017مارس  01، الصادرة يف: 14ج.ر.ج.ج.ع: املواصالت السلكية والالسلكية و/ـو تقدمي خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية، 

 من نفس املرسوم. 04املادة  4
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من خالل ما سبق نستنتج بأن السلطة التنفيذية ال تتدخل يف منح الرتخيص اإلداري على خالف الرخصة 
نافسة للحصول على الرخصة بطريق املقة الوزير عن إعالن اليت يظهر تدخلها بشكل واضح، فالرخصة تصدر بعد مواف

ودون  اإلجراءاتاملزايدة، وتصدر مبوجب مرسوم تنفيذي، على خالف الرتخيص الذي تقوم فيه سلطة الضبط جبميع 
ن احلاجة اىل املزايدة ودون تدخل السلطة التنفيذية، وعليه فإن نظام الرتخيص يتميز بالبساطة ويعترب أقل تعقيدا م

نظام الرخصة، ويف مجيع احلاالت فإن منح الرخصة أو الرتخيص يف جمال املواصالت السلكية والالسلكية الغرض منه 
اليت البد أن مير عليها صاحب  اإلجراءاتالرقابة على السوق وضبطه فالرخصة تلعب دور كبري يف ذلك، من خالل 

 ن منح هذه الرخص ال يشكل هتديدا للنظام العام.الرتخيص قبل حصوله على الرخصة، وبعدما جتد اإلدارة بأ
وفيما خيص السلطة التنفيذية نقول بأهنا مازالت تتمسك بالوظيفة التقليدية يف ممارسة الضبط من خالل نظام منح  

 ، بالرغم من استحداث سلطة مكلفة بالضبط.اإلداريةالرخص 

 حب الرخصة و/أو الترخيص: ضبط قطاع المواصالت السلكية والالسلكية عن طريق سثانيا
إن القيام باملهام الضبطية ال يتأتى إال بوجود عقوبات تفرض على كل خمالف، وعلى هذا األساس مت منح 

ويف  اإلداريةتباعها أثناء توقيعها للعقوبات إاإلدارة صالحيات توقيع العقوبات، على أن تلتزم اإلدارة بالشروط الواجب 
سلكية منح املشرع لإلدارة هذه الصالحية، فالعقوبات اليت يتم توقيعها يف هذا اجملال جمال املواصالت السلكية والال

عن طريق تعليق وسحب الرخصة، ما يظهر الدور البارز للرخصة يف جمال ضبط القطاعات االقتصادية، وما ينبغي أن 
الت السلكية والالسلكية عن طريق نعرفه أيضا يف هذا العنصر هو كيفية ممارسة السلطة التنفيذية لضبط قطاع املواص

 تعليق أو سحب الرخصة.
 تعليق الرخصة .1

املتفق عليها عند منح  بالتزاماتهتعترب عملية تعليق الرخصة من العقوبات اليت تطبق على املتعامل عندما خيل 
املتعامل املستفيد  الرخصة، ويف جمال املواصالت السلكية والالسلكية فإن تعليق الرخصة يكون يف حالة عدم احرتام

من رخصة إنشاء واستغالل الشبكات العمومية، للشروط املقررة مبوجب النصوص التشريعية والتنظيمية، ففي حالة 
اكتشاف سلطة الضبط هلذه املخالفات وقبل توقيع أي عقوبة فإهنا تقوم بإعذار صاحب الرتخيص أوال وهذا لالمتثال 

 .1( من تاريخ اإلعذار30هذا يف أجل شهر ) للشروط احملددة يف هذه الرخصة ويكون

                                                           
، حيدند القواعد العامة املتعلقة بالربيد واملواصالت السنلكية  والالسلكية، املعدل 2000أوت  05املؤرخ يف:  03-2000من القانون رقم  35املادة  1

 واملتمم، املرجع السابق.
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ويف  عذار هو تنبيه صاحب الرخصة لوجوب احرتام الشروط املتفق عليها أثناء منح الرخصةإن الغرض من اإل
حالة عدم االمتثال لإلعذار وعدم تصحيح صاحب الرخصة للشروط املتفق عليها فإن الوزير املكلف بالربيد 

 ال  وعلى نفقته يتخذ قرار مسبب وباقرتاح من سلطة الضبط إحدى العقوبتني: واالتص اإلعالموتكنولوجيات 
 ؛( يوما30التعليق الكلي أو اجلزئي للرخصة املمنوحة ملدة معينة أقصاها ثالثني )  -
( أشهر، كما ميكن أن يتم ختفيض مدة الرخصة يف 03التعليق املؤقت للرخصة ملدة ترتاوح ما بني شهر إىل ثالثة ) -

 د سنة.حدو 
ينبغي أن نشري هنا إىل أن هذه العقوبة ال تطبق إال بعد إعالم صاحب الرخصة باملآخذ املوجهة إليه، وبأنه 
ستوقع عليه عقوبة يف حالة عدم االمتثال، كما جيب أن يطلع على ملفه ويقدم مجيع مربراته كتابيا، وهذا لضمان حق 

 صاحب الرخصة يف الدفاع على حقوقه.
التعليق أقل ضررا من العقوبة املوالية هلا واملتمثلة يف السحب النهائي للرخصة، وما يالحظ هنا أن تعترب عقوبة 

املشرع أعطى للسلطة التنفيذية ممثلة يف الوزير املكلف بالربيد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال صالحية توقيع هذه 
ام بإجراء اإلعذار أما قرار العقوبة فيصدر من الوزير، العقوبة وكل ما على سلطة الضبط هو اقرتاح العقوبة فقط والقي

غري أنه ميكن توقيع العقوبة من قبل سلطة الضبط وحدها بعد إعالن الوزير ودون شرط  توجيه اإلعذار لصاحب 
، باعتبار أن هذه األمور 1الرخصة وهذا يف حالة انتهاك املقتضيات اليت يتطلنبها الدفاع الوطين واألمن العمومي

تعجالية تستوجب اختاذ القرار سريعا ودون احلاجة إىل اختاذ اإلجراءات القانونية، فهي متس بأمن وسالمة الدولة اس
 لدى الواجب التعليق الفوري للرخصة إىل حني النظر يف القرار الذي ميكن اختاذه بصددها.

 سحب الرخصة .2
ي إىل الزوال الكلي للرخصة، خبالف التعليق تعترب عقوبة سحب الرخصة أقسى من العقوبة السابقة ألهنا تؤد

الذي يكون ملدة حمددة فقط، وتوقع هذه العقوبة يف حالة عدم امتثال املتعامل للشروط املتفق عليها بعد انتهاء آجال 
توقيف العمل بالرخصة بعد تعليقها، كما أن القانون وضع حاالت حمددة يتم بناء عليها السحب النهائي للرخصة 

 : 2وهي

                                                           
، حيدند القواعد العامة املتعلقة بالربيد واملواصالت السنلكية  والالسلكية، املعدل 2000أوت  05املؤرخ يف:  03-2000 من القانون رقم 38املادة  1

 واملتمم، املرجع السابق.
 نفس القانون.من  37نصت على هذه احلاالت املادة  2
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عدم االحرتام املستمر واملؤكد لصاحب الرخصة لاللتزامات األساسية املنصوص عليها يف القانون، ما يدل على أن  -
صاحبها ال يريد اخلضوع للقوانني ومستمر يف خرقها بالرغم من توقيع عقوبة عليه لدى ينتقل املشرع لتوقيع عقوبة 

 أقوى وقعا عليه من األوىل،
رسوم أو الضرائب املرتتبة عليها، فدفرت الشروط املتعلق بالرخصة يوضح بأنه البد على عدم دفع احلقوق أو ال -

املتمثلة يف دفع احلقوق املالية حتت طائلة السحب، وهذه احلقوق من بني  بالتزاماتهصاحب الرخصة أن يفي 
 االلتزامات اليت يتم بناء عليها منح الرخصة،

غالهلا بطريقة فعالة، ما يؤدي إىل إحلاق الضرر باملصلحة العامة، ال إثبات عدم كفاءة صاحب الرخصة يف است -
 سيما يف حالة احلل املسبق أو التصفية القضائية أو إفالس صاحبها.

إن قرار السحب يكون بقرار من الوزير املكلف بالربيد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال، مبوجب مرسوم 
واالتصال هو املكلف بالتصريح بالسحب النهائي للرخصة بعد اقرتاح  الماإلعتنفيذي، فوزير الربيد وتكنولوجيات 

تم السحب بنفس الطريقة اليت مت منح الرخصة هبا، وهذا القرار ال يكون إال بعد تبليغ املعين ، وي1سلطة الضبط
التعليق ويف كلتا  على امللف وتقدمي مربراته كتابيا، وهو نفس اإلجراء املطبق على واطالعهباملآخذ املوجهة إليه، 

احلالتني سواء تعلق األمر بعقوبة تعليق الرخصة أو سحبها فإنه لصاحب الرخصة حق الطعن إذا رأى أن القرار املتخذ 
ضده كان تعسفيا، أو بأنه مل يتم فيه احرتام اإلجراءات القانونية، فيمكن الطعن أمام السلطة املاحنة، كما ميكنه 

ق هو حق دستوري، ميكن ألي شخص تضرر من قرارات اإلدارة أن يتقدم بالطعن أمام اللجوء إىل القضاء، فهذا احل
 القضاء، وتبقى هذه املسألة أمام القاضي ليفضل فيها.

، املتضمن املوافقة على السحب 3952 -09ونذكر مثال تطبيقي يف هذا الشأن املرسوم التنفيذي رقم 
لسلكية والالسلكية واستغالهلا وتوفري خدمات هاتفية ثابتة دولية النهائي لرخصة إقامة شبكة عمومية للمواصالت ا

، أبن قام الوزير " الشركة الجزائرية لالتصاالت "وما بني الدول ويف احللقة احمللية للجمهور، املمنوحة للمتعامل 

                                                           
وجيات اإلعالم واالتصال، بعد اقرتاح سلطة ضبط املواصالت السلكية تعترب عملية التصريح بسحب الرخصة من املهام املكلف هبا وزير الربيد وتكنول 1

، حيدد صالحيات وزير الربيد وتكنولوجيات 2012جانفي  09املؤرخ يف:  12-12من املرسوم التنفيذي رقم  04والالسلكية، وهذا بناء على نص املادة 
وزير البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال......وبهذه الصفة: ...يصرح باقتراح يسهر اإلعالم واالتصال، . املرجع السابق، واليت جاءت كما يلي: " 

 من سلطة ضبط البريد والمواصالت السلكية والالسلكية، السحب النهائي للرخصة الممنوحة لمتعامل ما،..."
ئي لرخصة إقامة شبكة عمومية للمواصالت السلكية املتضمن املوافقة على السحب النها، 2009نوفمرب  24املؤرخ يف:  395-09مرسوم تنفيذي رقم  2

، " الشركة الجزائرية لالتصاالت "والالسلكية واستغالهلا وتوفري خدمات هاتفية ثابتة دولية وما بني الدول ويف احللقة احمللية للجمهور، املمنوحة للمتعامل 
 .2009نوفمري  29، الصادرة يف: 70ج.ر.ج.ج.ع: 
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مت منحها بناء األول بناء على تقرير وزير الربيد و تكنولوجيات اإلعالم واالتصال، على سحب هذه الرخصة اليت 
 .2005ماي  09، املؤرخ يف: 174-05على املرسوم التنفيذي رقم 

املتعلقة بالرخصة، سواء بالنسبة  اإلجراءاتونشري هنا إىل أنه بالنسبة للرتخيص اإلداري فإنه تطبق عليه نفس 
منشأة السلكية   للتعليق أو السحب الكلي للرخصة، كما أن سلطة الضبط هلا صالحية منح االعتماد املطريف أو

 ، املعدنل واملتمم.03-2000من القانون  41كهربائية، طبقا لنص املادة 

 الفرع الثاني: اختصاص السلطة التنفيذية بضبط قطاع السمعي البصري
يعترب قطاع السمعي البصري من القطاعات احلساسة ملا له من آثار على اجملتمع، ونقصد بقطاع السمعي 

أو االثنني مًعا، و تكمن أمهيتها حسب طريقة جماالت  الصوت والصورة ليت تستخدم فيهامجيع الوسائل االبصري 
، غري أن استعماهلا وتنوعها وأمهيتها احلقيقية يف مضامينها اليت حتملها واليت تربزها يف أشكال فنية ومجالية تعبريية خمتلفة

ادي، ولنزع الغموض حول ذلك نقول بأن سلطة حول عالقته باجملال االقتصتساؤل دراجنا هلذه القطاع قد يثري إ
الضبط  السمعي البصري تدرج ضمن سلطات الضبط االقتصادي ألن هلا طابع مزدوج، فهي متارس مهام تنظيمية 

، وهو اإلعالمذات طبيعة اقتصادية يف القطاع اخلاضع لسلطتها، لكنها تنشأ أساسا هبدف محاية حقوق وسائط 
لرخصة الصادرة يف هذا اجملال، فاإلدارة متارس بواسطتها الضبط االقتصادي من خالل نفس الشيء الذي تقوم به ا

 حتقيق املنافسة.
يف جمال السمعي البصري يف دول الغرب  ضبط مستقلتكريس  ضرورةرضت لقد ثارت النقاشات منذ أن ف  

يئة املكلفة بالضبط وهيكلتها، عموما وفرنسا باخلصوص، حول املبادئ أو املعايري اليت يتم على أساسها تنظيم اهل
هكذا هيئة ترتكز حول تبين آليات تضمن وضع أعضائها يف منأى عن مجيع أنواع الضغوط لضمان  إنشاءفخصوصية 

 . 1استقالليتها يف التدخل
املؤطرة لقطاع السمعي البصري هي اجمللس األعلى للسمعي البصري، والذي ظهر يف أواخر  ففي فرنسا اجلهة

وهو تاريخ تبين القانون املتعلق حبرية االتصال، أما يف اجلزائر وبعد  1986سبتمرب  30وبالتحديد يف  الثمانينات
، مل يكن هناك تنظيم هلذا القطاع بقانون إىل غاية 2وامللغى 1990أفريل  03املؤرخ يف  1990قانون اإلعالم لسنة 

                                                           
التسيري املايل  قواعد للنظام األساسي تتعلق بتشكيلة اهليئة، نظام العهدة، إمكانية عزل األعضاء، وقواعد تضمن االستقاللية يف  ويتم ذلك بواسطة وضع  1

: "بني  04-14سلطة ضبط السمعي البصري يف ظل القانون رقم إهلام خرشي، . أنظر:  واإلداري ومدى متتعها بالشخصية املعنوية ووضع نظامها الداخلي
 .2016، جامعة سطيف، جوان 22، مقال منشور مبجلة العلوم االجتماعية، العدد "تضيات الضبط وحمدودية النصمق
، وامللغى جزئيا باملرسوم 1990أفريل  04، الصادرة يف: 14ج.ر.ج.ج.ع: ، املتعلق باإلعالم، 1990أفريل  3املؤرخ يف:  07-90القانون رقم  2

 .1993 أكتوبر 27، الصادرة يف: 69ج.ر.ج.ج.ع: ، 1993 أكتوبر 26، املؤرخ يف: 13-93التشريعي رقم 
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ص صراحة على صدور نص تشريعي الحق يتناول والذي ن1أين صدر قانون اإلعالم املنظم هلذا القطاع 2012سنة 
مت صدور القانون املنظم لقطاع  2014اجلوانب التفصيلية املتعلقة بضبط قطاع السمعي البصري، وبالفعل ويف سنة 

حبيث مت استحداث هيئة خمتصة بضبط هذا النشاط واليت تدعي سلطة ضبط السمعي البصري، مما 2السمعي البصري
 .3ملا يسمى بالضبط االقتصادي جعل هذا القطاع خيضع

، املتعلق باإلعالم، مت استحداث هيئة تدعى سلطة 05-12رقم القانون العضوي  من 64وبناء على املادة 
 24املؤرخ يف:  04-14، واليت أوكلت هلا جمموعة من الصالحيات بناء على القانون رقم 4ضبط السمعي البصري

لبصري، غري أنه بالرغم من استحداث هذه اهليئة إال أن صالحية الرقابة ، املتعلق بالنشاط السمعي ا2014فرباير 
املتمثلة يف الرتاخيص واالعتمادات وهي اليت هتمنا يف موضوع  اإلداريةللدخول إىل السوق من خالل إصدار القرارات 

 حبثنا مل متنح هلا، بل السلطة التنفيذية هي من أوكلت هلا هذه املهمة.
السلطة س تكون من خالل دراسة الرخص اليت تصدر يف هذا القطاع وكيف متار  فرعالإن معاجلتنا هلذا 

 التنفيذية هلذه الوظيفة، والدور الذي تلعبه الرخصة يف هذا اجملال.

 أوال: صالحية السلطة التنفيذية في منح رخص المتعلقة بممارسات نشاطات السمعي البصري
 هذا اجملال واليت منحت مبوجبها صالحية ضبط السوق ورقابته بالرغم من التحوالت اليت شهدهتا الدولة يف

املستقلة إال أن السلطة التنفيذية مل تتخلى عن دورها يف هذا اجملال من خالل ضبطها لقطاع  اإلداريةللسلطات 
خول وسحبها، وعليه فإن السلطة التنفيذية هي من تتوىل رقابة الد اإلداريةالسمعي البصري عن طريق منح الرخص 

، ودور سلطة الضبط السمعي البصري اإلداريةالفردية املتضمنة الرخص  اإلداريةإىل السوق من خالل آلية القرارات 
اليت تعترب سلطة مستقلة تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل، يقتصر على القيام باإلجراءات املتعلقة مبنح 

لضبط  السمعي البصري صالحيات أخرى تتمثل يف الرقابة على قطاع الرخصة وسحبها، يف حني أنه مت منح لسلطة ا
، كما منحها القانون صالحيات تنظيمية من خالل اإلداريةالسمعي البصري باستعمال وسائل أخرى غري الرخص 

                                                           
 .2012يناير  15، الصادرة يف: 02ج.ر.ج.ج.ع: ، املتعلق باإلعالم، 2012يناير  12، املؤرخ يف: 05-12رقم قانون عضوي  1
 .2014مارس  23، الصادرة يف: 16: ج.ر.ج.ج.ع، املتعلق بالنشاط السمعي البصري، 2014فرباير  24املؤرخ يف:  04-14القانون رقم  2
 ينطوي قطاع السمعي البصري على مبادئ دميقراطية تفضي إىل تكريس حق املؤسسات يف ممارسة هذا النوع من النشاط والتعبري بكل حرية، فعجز 3

ر على اجملتمع فهي تعد وسيلة إعالم، وقد أثبت القاعدة القانونية عن مسايرة هذا التطور من شأنه من شأنه أن يسفر عن نتائج خطرية، فهذه املؤسسات تؤث
 الضبط االقتصادي فعاليته من هذه الناحية، لذا كان من الالزم أن ينظم هبا.

تؤسس سلطة ضبط السمعي ، املتعلق باإلعالم، كما يلي: " 2012يناير  12، املؤرخ يف: 05-12رقم العضوي  من القانون 64لقد جاءت املادة  4
 ة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي."البصري، وهي سلط
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تساهم يف صنع التنظيم، وصالحية حل النزاعات الناشئة يف هذا اجملال عن طريق التحكيم، وكذا صالحية توقيع 
 عقوبات. ال

، املتعلق 2014فرباير  24املؤرخ يف:  04-14من القانون رقم  20وبناء على ما سبق فقد جاءت املادة 
تشكل الرخصة التي تقدمها السلطة المانحة بموجب مرسوم، العقد بالنشاط السمعي البصري، كما يلي: " 

 1الذي من خالله تنشأ خدمة لالتصال السمعي البصري الموضوعاتية،..."
السلطة التنفيذية مبنح الرخص الصادرة يف هذا القطاع وذلك بنصها  اختصاصلقد نصت هذه املادة على 

وبطبيعة احلال فإن املرسوم يصدر عن السلطة التنفيذية مرسوم على أن هذه الرخصة تقدمها السلطة املاحنة مبوجب 
السمعي البصري السالف الذكر لتؤكد على ذلك من املادة السابعة من القانون املتعلق بالنشاط  15لتأيت الفقرة 

هي السلطة التنفيذية املوقعة على املرسوم املتضمن رخصة إلنشاء خدمة اتصال السلطة المانحة بنصها على أن 
من قانون اإلعالم لسنة  63مسعي بصري لصاحل شخص معنوي خاص خيضع للقانون اجلزائري، كما أن املادة 

اء أي خدمة موضوعاتية لالتصال السمعي البصري، والتوزيع عرب خط اإلرسال تنص كذلك على أن إنش 2012
اإلذاعي املسموع أو التلفزي واستخدام الرتددات اإلذاعية الكهربائية البد وأن يكون عن طريق ترخيص مينح مبوجب 

 لسلطة التنفيذية.مرسوم، ومنه فإن السلطة املختصة مبنح تراخيص اخلدمات املتعلقة بنشاط السمعي البصري هي ا
إن التأثري الكبري لقطاع السمعي البصري على اجملتمع جعل من الضرورة إخضاع هذا النشاط لضوابط 

ترخيص من طرف السلطة التنفيذية  استصدارالدخول إىل السوق، وذلك بتقييد االلتحاق هبذا النشاط على ضرورة 
نح الرتاخيص يف جمال نشاط السمعي البصري إلنشاء وعليه فإن مهمة رقابة الدخول إىل السوق بواسطة سلطة م

 خدمة لالتصال السمعي البصري تتكفل هبا احلكومة عن طريق مرسوم.

 ثانيا: رخصة استخدام نشاط السمعي البصري
يف قطاع السمعي البصري وحىت يتمكن أي شخص من االستفادة من خدمة لالتصال السمعي البصري 

تلفزيوين أو البث اإلذاعي البد أن يتحصل الشخص على رخصة، فنظام الرخصة سواء كانت هذه اخلدمة للبث ال
  سواء كان هذا البث مفتوحا يطبق على البث بواسطة الكابل واستخدام الرتددات الراديوية عن طريق اهلرتز والساتل

 وسيلة التشفري، أو بأي وسيلة بث أخرى. أو عن عرب
من رخصة خدمات السمعي البصري املوضوعايت بواسطة قرار من  حيدد اإلعالن عن فتح الرتشح لالستفادة

الوزير املكلف باالتصال إىل رئيس سلطة ضبط السمعي البصري، فيشرع هذا األخري يف نشر وبث اإلعالن عن 
                                                           

 ، املتعلق بالنشاط السمعي البصري، املرجع السابق.2014فرباير  24املؤرخ يف:  04-14من القانون رقم  20املادة  1
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الرتشح يف وسائل اإلعالم الوطنية وعلى موقع سلطة الضبط السمعي البصري خالل مثانية أيام املوالية لتبليغ قرار 
، وينشر هذا اإلعالن ويبث ملدة ثالثني يوما، ومنه فإن حتديد اإلعالن عن الرتشح للحصول 1لوزير املكلف باالتصالا

على هذه الرخصة يكون من السلطة التنفيذية أما سلطة ضبط السمعي البصري فمهمتها هي القيام باإلجراءات 
الرخصة، كما أنه ولتنفيذ هذا اإلعالن البد من توفر  املتمثلة يف نشر اإلعالن عن  فتح الرتشح لالستفادة من هذه

شروط يف هذا اإلعالن من بينها أن يتم يف هذا اإلعالن توضيح شروط قبول التوضيحات، وكذا اإلجراءات املطبقة 
، كما أن هذا اإلعالن البد أن 2يف االستماع العلين للمرتشحني وغريها من الشروط الواجب توفرها يف هذا اإلعالن،

 .3عالنمن العناصر البد من توفرها يف اإلجمموعة  حيدد
أيضا أن يتم وضع الشروط اليت يتم بناء عليها قبول  اإلعالنومن الشروط اليت جيب أن تتوفر يف 

الرتشيحات، وأن يوضح اإلجراء املطبق يف االستماع العلين للمرتشحني، وكذا املبلغ املايل الواجب دفعه وكيفيات 
وحىت ، وهي شروط غالبا ما توضع يف إعالنات الصفقات العمومية 4آخر أجل إليداع ملفات الرتشح الدفع، وتاريخ

وضعهم للملف وشروط يتمكن للمرتشحني وضع امللف املتعلق هبذه الرخصة البد من توافر شروط يف املرتشحني قبل 
 .بعد وضع امللف

دمات االتصال السمعي البصري الشروط الواجب توفرها في المترشحين المؤهلين إلنشاء خ .1
 :الموضوعاتي
وحىت يتم الرتشح لالستفادة من  ،5عن االستفادة من خدمات السمعي البصري املوضوعايت اإلعالنبعد 

هذه الرخصة البد من توافر شروط يف املرتشحني وبدون هذه الشروط ال ميكن للمرتشحني التقدم للحصول على هذه 
املتعلق بالنشاط  04-14من القانون رقم  19الشروط املوضوعية اليت حددهتا املادة  يفالرخصة وتتمثل هذه الشروط 

 .6السمعي البصري السالف الذكر
                                                           

تنفيذ اإلعالن عن الرتشح ملنح  ، الذي حيدد شروط وكيفيات2016 أوت 11، املؤرخ يف: 220-16من املرسوم التنفيذي رقم  04و  03املادتني  1
 .2016 أوت 17 ، الصادرة يف:48ج.ر.ج.ج.ع: رخصة إنشاء خدمة اتصال مسعي بصري موضوعايت، 

 ، املرجع نفسه.2016 أوت 11، املؤرخ يف: 220-16املرسوم التنفيذي رقم من  05املادة 2
اط السمعي ، املتعلق بالنش2014فرباير  24املؤرخ يف:  04-14لقانون رقم من ا 24 هذه العناصر الواجب توافرها يف االعالن نصت عليها املادة 3

 البصري، املرجع السابق
، الذي حيدد شروط وكيفيات تنفيذ اإلعالن عن الرتشح ملنح رخصة إنشاء 2016 أوت 11، املؤرخ يف: 220-16من املرسوم التنفيذي رقم  08املادة  4

 خدمة اتصال مسعي بصري موضوعايت.
د خبدمات السمعي البصري املوضوعايت، أن تكون اخلدمات املقدمة متخصصة فقط، يعين أن تكون القنوات متخصصة دون إمكانية إنشاء قنوات نقص 5

 إنشاَء القنوات العامة حكرا على اهليئات واملؤسسات وأجهزة القطاع العمومي.عامة ف
 .ري، املرجع السابق، املتعلق بالنشاط السمعي البص2014فرباير  24ؤرخ يف: امل 04-14من القانون رقم  19جاءت هذه الشروط يف املادة  6
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وبعدما يتم تبليغ اإلعالن عن الرتشح للحصول على الرخصة للرأي الشروط اخلاصة باملرتشحني،  إىلوإضافة  
الضبط أجل إليداع امللفات واحملدد مبدة ستني يوما  العام بواسطة سلطة ضبط السمعي البصري، البد أن تضع سلطة

ابتداء من تاريخ أول نشر أو بث لإلعالن عن الرتشح يف وسائل اإلعالم الوطنية كما ميكن هلا أن متدد هذا األجل 
 مرة واحدة بثالثني يوما على األكثر، ويكون ذلك يف حاالت استثنائية، وبعدما يقوم املرتشحني الذين تتوفر فيهم

الشروط املشار إليها أعاله من وضع ملفاهتم تقوم سلطة الضبط من دراسة امللفات، وتكون املعايري احملددة النتقاء 
املرتشحني خاضعة لسلم تنقيط حيدد مبوجب مقرر وتنشر بعد ذلك قائمة املرتشحني املقبولني، بعد أن تدون يف حمضر 

ءات إجراء اإلعالن عن الرتشح والنتائج حول قبول يوقعه رئيس سلطة الضبط والذي حيدد فيه سري إجرا
، ويف حالة رفض امللفات البد على سلطة الضبط أن تقوم بتربير سبب الرفض ويكون ذلك مبوجب مقرر 1الرتشيحات

يبلغ للمرتشحني الذين رفضت ملفاهتم، وميكن للمرتشحني الطعن يف هذا القرار، فقد كفل املشرع للمرتشحني حق 
 الطعن.

م بعد ذلك باالستماع العلين للمرتشحني الذين استوفوا الشروط، حبيث تأخذ بعني االعتبار جتربة لتقو 
املرتشحني يف األنشطة السمعية البصرية أو ما يسمى باخلربة فمىت كان املرتشح له خربة يف هذا اجملال فإن هذه اخلربة 

اءة أكرب مقارنة باملرتشحني الذين ال تتوفر لديهم ، فكما هو معروف اخلربة تعطي للمرتشح كف2تؤخذ بعني االعتبار
خربة، إضافة إىل ذلك تنويع املتعاملني مع ضرورة احليطة من تعسف الوضعيات املهيمنة واملمارسات األخرى اليت 

ىل غريها من إتعيق حرية املنافسة، وهذا ألن التنويع مهم فال جيب أخذ املتعاملني من نفس التيار أو االنتماء 
عتبارات اليت تؤخذ يف هذا اجملال، وهذا ألن التنويع يدل على شفافية أكرب يف االنتقاء، كما جيب ضرورة األخذ اال

الوطين للربامج وهذا  اإلنتاجبعني االعتبار التمويل وآفاق منو املوارد لفائدة نشاط السمعي البصري، ومدى املسامهة يف 
 نتاج الوطين للربامج.كانت هلا مسامهة كبرية يف اإلإذا  للنفع العام الذي تعود به هذه القنوات 

وأثناء االستماع العلين للمرتشح، جيب عليه أن يقوم بتقدمي مشروعه كما جييب على األسئلة اليت تطرحها 
عليه أعضاء سلطة ضبط السمعي البصري، لتبث هذه األخرية بعد ذلك يف الرتشيحات املقبولة مبوجب حمضر يتم 

 3.رئيس سلطة ضبط السمعي البصريتوقيعه من طرف 

                                                           
، الذي حيدد شروط وكيفيات تنفيذ اإلعالن عن الرتشح ملنح رخصة إنشاء 2016 أوت 11، املؤرخ يف: 220-16املرسوم التنفيذي رقم من  15املادة  1

 خدمة اتصال مسعي بصري موضوعايت، املرجع السابق.
2
 ، املتعلق بالسمعي البصري، املرجع السابق.04-14من القانون من القانون  25 املادة  

3
، الذي حيدد شروط وكيفيات تنفيذ اإلعالن عن الرتشح ملنح 2016 أوت 11، املؤرخ يف: 220-16من املرسوم التنفيذي رقم  17بناء على املادة   

 قرخصة إنشاء خدمة اتصال مسعي بصري موضوعايت، املرجع الساب
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، وجند هنا 1كما ميكن للوزير املكلف باالتصال توقيف عملية منح الرخصة بعد أن يستشري سلطة الضبط
بأن الوزير هو من يقوم باختاذ قرار إيقاف منح الرخصة ودور سلطة الضبط هو استشاري فقط فتقوم بإعطاء رأيها 

ير وما على سلطة الضبط إال أن تقوم بتبليغ مقدمي العروض هبذا القرار والذي لكن القرار األول واألخري يعود للوز 
 جيب أن يكون معلل.

 عدم جدوى اإلعالن عن الترشح .2
مهية بالغة نظرا للدور الذي يلعبه يف حتقيق املساواة واملنافسة العادلة بني املرتشحني أمبا أن اإلعالن يشكل 

ءات املتعلقة بإعالن الرتشح للحصول على رخصة خدمة السمعي  البصري فإنه يف حالة القيام جبميع اإلجرا
املوضوعايت، ومل يتقدم أي مرتشح لالستفادة من هذه الرخصة، وبعد مرور األجل احملدد يف اإلجراء لتقدم املرتشحني 

ى سلطة للحصول على الرخصة فإن سلطة الضبط تعلن حالة أو حاالت عدم جدوى اإلعالن عن الرتشح، وجيب عل
الضبط ان تقوم بإرسال تقرير معلل إىل الوزير املكلف باالتصال عن جدوى اإلعالن عن الرتشح ليقوم بعدها الوزير 

 :2بالنظر يف التقرير الذي رفع إليه حول عدم جدوى اإلعالن ليقرر بعدها
إرجاء فتح إعالن  ماإو  إما فتح إعالن جديد عن الرتشح وبكون هذا اإلعالن حسب األشكال احملددة سابقا، -

ويكون الوزير املكلف باالتصال هو صاحب القرار يف ذلك، وأيا كان قراره فإنه يقوم بتبليغ سلطة ، جديد عن الرتشح
 جديد عن الرتشح أو أن تقوم بإرجاء ذلك. إعالنالضبط هبذا القرار لتقوم باإلجراءات الالزمة يف حالة إعادة فتح 

 لقة بهامنح الرخصة والشروط المتع .3
بعدما يتم اإلعالن عن هذه الرخصة من قبل سلطة ضبط السمعي البصري وتقدمي املرتشحني مللفاهتم ودراسة 
هذه امللفات من قبل سلطة الضبط، ومبا أن سلطة الضبط تقوم بتحرير حمضران حمضر خاص بقائمة املرتشحني 

لرخصة واحملضر الثاين يكون بعد إجراء عملية االستماع املتعلقة باإلعالن عن هذه ا اإلجراءاتاملقبولني وكيفيات سري 
جابات املرتشحني وكيفية سري هذه املرحلة، يتم إرسال هذين احملضرين إالعلين للمرتشح والذي يدون فيه تقرير حول 

مرفقني بتقرير شامل عن تنفيذ إجراء اإلعالن عن الرتشح م عدن من طرف رئيس سلطة الضبط إىل الوزير املكلف 
 االتصال ليقوم بتقدير مجيع األعمال من اإلعالن عن الرتشح إىل غاية االستماع للمرتشحني.ب

                                                           
، الذي حيدد شروط وكيفيات تنفيذ اإلعالن عن 2016 أوت 11، املؤرخ يف: 220-16املرسوم التنفيذي رقم من من  22نصت على ذلك املادة  1

 .الرتشح ملنح رخصة إنشاء خدمة اتصال مسعي بصري موضوعايت، املرجع السابق
2
، الذي حيدد شروط وكيفيات تنفيذ اإلعالن عن الرتشح ملنح رخصة 2016ت أو  11، املؤرخ يف: 220-16املرسوم التنفيذي رقم  12املادة  من   

 إنشاء خدمة اتصال مسعي بصري موضوعايت، املرجع السابق.



 توظيف السلطة التنفيذية للخص اإلدارية في ضبط النشاط االقتصادي            الفصل الثاني:  الباب األول.
 

193 
 

مبوجب مرسوم  1بعد ذلك يقوم وزير االتصال حسب املهام املخولة له مبنح رخص ممارسة أنشطة االتصال
وم بتبليغ املستفيد من ن تقأويعترب هذا الرتخيص مبثابة موافقة على ممارسة هذا النشاط، وجيب على سلطة الضبط 

نشاء خدمة السمعي البصري املوضوعايت خالل الثمانية أيام املوالية لصدور الرخصة من قبل السلطة إرخصة 
 التنفيذية، وبعد التوقيع على املرسوم املتعلق بالرخصة البد من:

ل الرخصة طبقا ألحكام هذا إبرام اتفاقية بني سلطة ضبط السمعي البصري واملستفيد حتدد مبوجبها شروط استعما -
 املتعلق بالنشاط السمعي البصري. ،04-14من القانون رقم  40القانون وبنود دفرت الشروط العامة طبقا لنص املادة 

جيب على املستفيد من الرخصة أن يوافق على دفرت الشروط العامة واليت من خالهلا يتم حتديد القواعد املفروضة  -
للبث التلفزيوين أو اإلذاعي، ودفرت الشروط املتعلق بالرخص الصادرة يف هذا اجملال حمددة على كل خدمة سواء كانت 
 . 20162أوت  11املؤرخ يف:  222-16مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 

واملتعلق بنشاط السمعي البصري،  04-14من القانون رقم  37يتعني على املستفيد من الرتخيص حسب املادة  -
 ئة العمومية املكلفة بالبث اإلذاعي والتلفزي عقدا يتعلق بإرسال وبث الربامج املسموعة واملتلفزة.أن يربم مع اهلي

يتم تسليم هذه الرخصة باسم الشخص املعنوي الذي وقع عليه االختيار، والذي جيب أن يستغل هذه الرخصة  -
 .3وحده دون شخص آخر

دمة لالتصال السمعي البصري على نظام هنائي لبث جيب أن حيوز الشخص املعنوي املرخص له باستغالل خ -
 .4الربامج على الرتاب الوطين، مهما كان تصمميه الوسيلة املستعملة للتوزيع

يف حالة تغيري الرأمسال االجتماعي أو املسامهة فإنه جيب على الشخص املرخص له الستغالل خدمة اتصال  -
يف أجل شهر ابتداء من تاريخ هذا التغيري فال ميكن لصاحب  ،5السمعي البصري تبليغ سلطة ضبط السمعي البصري

 الرخصة أن يقوم بتغيري دون إبالغ سلطة الضبط بذلك.

                                                           
رائد كرتونية ) جيكلف وزير االتصال إضافة إىل مهامه يف جمال ترقية الدميقراطية وحرية التعبري، مهمة تسليم رخص أنشطة االتصال مبا فيها الصحافة االل  1

، احملدد لصالحيات وزير االتصال، 2011 جوان 12املؤرخ يف:  216 -11وتلفزيون وإذاعات(، أنظر مهام وزير االتصال الواردة يف املرسوم التنفيذي رقم 
 .2011 جوان 12، الصادرة يف: 33ج.ر.ج.ج.ع: 

       مة الذي حيدد القواعد املفروضة على كل خدمة للبث التلفزيوين أوت، املتضمن دفرت الشروط العا 11املؤرخ يف:  222-16املرسوم التنفيذي رقم  2
 .2016 أوت 17، الصادرة يف: 48ج.ر.ج.ج.ع: أو للبث اإلذاعي، 

 ، املتعلق بالنشاط السمعي البصري، املرجع السابق2014فرباير  24املؤرخ يف:  04- 14من القانون رقم  30-29أنظر املادتني  3
 القانون. من نفس 41املادة  4
 من نفس القانون. 44املادة  5
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ال ميكن للشخص الطبيعي أو املعنوي اخلاص اخلاضع للقانون اجلزائري، املسامهة يف أكثر من خدمة واحدة  -
 .1لالتصال السمعي البصري

بصفة مباشرة أو بواسطة أشخاص آخرين مبا فيهم األصول والفروع من الدرجة  ال ميكن لنفس املساهم أن ميتلك -
يف الرأمسال االجتماعي أو يف حقوق التصويت لنفس الشخص املعنوي املستفيد من رخصة  %40الرابعة، أكثر من 

لرخصة ، وهذا األمر يف شركات املسامهة اليت تتقدم لالستفادة من هذه ا2استغالل خدمة اتصال مسعي بصري
يف رأمسال االجتماعي أو حقوق التصويت كما ال جيوز  %40كثر من أحيوز على نسبة  ن الأفاملساهم فيها ينبغي 

 كثر من هذه.أألقرباء الشخص املعنوي أن حيوزوا على نسبة 
ملعنوي ال ميكن للسلطة املاحنة أن تقوم مبنح رخصة ثانية الستغالل خدمة بث إذاعي أو تلفزيوين لنفس الشخص ا -

، فكل شخص معنوي ميكنه االستفادة من رخصة واحدة 3املستفيد من رخصة استغالل خدمة اتصال مسعي بصري
 فقط.

بعدما تتم كل اإلجراءات املتعلقة باإلعالن وترتيب املرتشحني املقبولني الجتياز مرحلة االستماع، وحتديد 
لى منح الرخصة مبوجب مرسوم البد من االنتقال إىل املستفيدين من الرخصة وموافقة الوزير املكلف باالتصال ع

 مرحلة أخرى وهي مرحلة ما بعد منح الرخصة كما سيتم بيانه يف العناصر الالحقة.

 المقابل المالي للرخصةأ. 
إن منح رخصة إنشاء خدمة اتصال مسعي بصري موضوعايت يكون مبقابل مايل وهو املبلغ املستحق الذي 

دمة اتصال مسعي خبق على كل مستفيد من رخصة إنشاء ، حبيث أن هذا املقابل املايل يط4يدفع للخزينة العمومية
بصري موضوعايت تبث عرب األقمار الصناعية واهلرتز األرضي والكابل، سواء كان هذا البث مفتوحا أو عرب وسيلة 

 :5تشفري، ويتشكل هذا املبلغ املايل مما يلي
د تسليم رخصة إنشاء خدمة اتصال مسعي بصري موضوعايت، والذي يدعى جزء جزايف ثابت يدفع مرة واحدة عن -

 .6"اجلزء الثابت"، حبيث أن هذا املبلغ غري قابل للتغيري وال الزيادة فهو يدفع مبجرد منج الرخصة
                                                           

 نفس القانون.من  23املادة  1
 ، املتعلق بالنشاط السمعي البصري، املرجع السابق2014فرباير  24املؤرخ يف:  04- 14القانون رقم  45املادة  2
 س القانون.فمن ن 46املادة  3
، احملدد ملبلغ وكيفيات دفع املقابل املايل املرتبط برخصة إنشاء خدمة 2016 أوت 11املؤرخ يف:  221 – 16من املرسوم التنفيذي رقم  02املادة  4

 .2016 أوت 17، الصادرة يف: 48ج.ر.ج.ج.ع: اتصال مسعي بصري موضوعايت، 
 من نفس املرسوم. 04املادة  5
 :يتحدد هذا اجلزء كما يليمن نفس املرسوم ،  05وفقا للمادة  6
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، ويدعى جزء متغري سنوي، يدفع ابتداء من السنة الثانية من ممارسة خدمة االتصال السمعي البصري املوضوعايت -
من رقم  %2.5ري "، حبيث حيدد مبلغ هذا اجلزء والذي يدفعه املستفيد من هذه الرخصة ب ذا اجلزء " اجلزء املتغه

األعمال من دون احتساب الرسوم احملقق خالل نشاط السنة املنصرمة خلدمة االتصال السمعي البصري املوضوعايت 
بلغ يتغري من سنة ألخرى على حساب رقم األعمال ، وعليه فإن هذا امل1واملصادق عليه من قبل حمافظ احلسابات

 احملقق خالل كل سنة.
إن املستفيد من رخصة االتصال السمعي البصري املوضوعايت عليه أن يدفع اجلزء الثابت املشار إليه أعاله 

ال من يوم  خالل مثانية أيام من تاريخ إمضاء املرسوم املتعلق بالرخصة أي أن األجل حيتسب من يوم إمضاء املرسوم
تبليغ املستفيد، ويتم الدفع بواسطة صك بنكي لفائدة اخلزينة العمومية، ويسلم وصل الدفع لسلطة الضبط ويف حالة 

خدمة اتصال السمعي البصري  إنشاءعدم تسليم هذا الوصل يتم الشروع يف إجراء إلغاء املرسوم املتضمن رخصة 
، هذا ما يدل على أن 2بناء على تقرير معلل من رئيس سلطة الضبطاملوضوعايت، ويكون هذا اإللغاء بقوة القانون 

املبلغ املايل مهم يف هذه الرخصة وهو من الشروط اليت جيب توافرها يف املرتشح املؤهل لالستفادة منها، ويرتتب على 
 عدم دفع هذا املقابل املايل الثابت إلغاء الرخصة.

من كل سنة، حبيث يدفع طيلة مدة صالحية هذه  جوان 30قبل  أما بالنسبة للمبلغ املتغري فهو يدفع سنويا
 الرخصة، ويدفع هو كذلك مبوجب صك بنكي لفائدة اخلزينة العمومية.

  برخصة إنشاء خدمات االتصال السمعي البصري الموضوعاتي . األحكام المتعلقةب
ع يف استغالل هذه الرخصة البد بعد منح الرخصة من قبل السلطة التنفيذية ودفع املقابل املايل، فإن الشرو 

أن يكون خالل سنة واحدة بالنسبة للبث التلفزيوين، وستة أشهر بالنسبة للبث اإلذاعي والبد أن ال يتجاوز املستفيد 
هذا األجل الذي يبدأ سريانه ابتداء من تاريخ إبرام العقد مع اهليئة العمومية املكلفة بالبث اإلذاعي والتلفزي، ففي 

روعه يف االستغالل خالل هذه املدة احملددة فإن هذا يؤدي إىل سحب الرخصة منه أي انتهاء الرخصة حالة عدم ش
فإن عدم الشروع يف االستغالل هلذا النشاط خالل املدة احملددة يدل على أن املستفيد يريد أن يتخلى عن الرخصة 
                                                                                                                                                                                           

 دج( بالنسبة لرخصة إنشاء خدمة بث تلفزي. 100.000.000* مائة مليون دينار ) 
 دج( بالنسبة لرخصة إنشاء خدمة بث إذاعي. 30.000.000* ثالثون مليون دينار ) 

، احملدد ملبلغ وكيفيات دفع املقابل املايل املرتبط برخصة إنشاء خدمة 2016 أوت 11املؤرخ يف:  221 – 16من املرسوم التنفيذي رقم  06املادة  1
 مسعي بصري موضوعايت، املرجع السابق. اتصال

، احملدد ملبلغ وكيفيات دفع املقابل املايل املرتبط برخصة إنشاء 2016 أوت11 املؤرخ يف:  221 – 16املرسوم التنفيذي رقم  09، 08، 07واد امل 2
 خدمة اتصال مسعي بصري موضوعايت، املرجع السابق.
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مهال صاحب إالرتخيص نتيجة ترك أو  وهي من أسباب انتهاء الرتخيص الذي أشرنا له يف الفصل األول انتهاء
الرتخيص للرخصة، ما جيعل اإلدارة تقوم بإلغاء هذا الرتخيص، لكن السؤال الذي يطرح هنا هو يف حالة عدم الشروع 

 ما مصير المبلغ الثابت الذي يتم دفعه من قبل المستفيد ؟يف األعمال املتعلقة بالبث التلفزي أو اإلذاعي 
، احملدد ملبلغ وكيفيات دفع املقابل املايل  221 – 16من املرسوم التنفيذي رقم  15ة جتيبنا على ذلك املاد

املرتبط برخصة إنشاء خدمة اتصال مسعي بصري موضوعايت، بأن املبلغ الثابت الذي يتم دفعه من قبل املستفيد من 
صاحب الرخصة هو من مل يقم  خدمة بث تلفزيوين أو إذاعي ال يكون قابل للتعويض، وهذا باعتبار أن إنشاءرخصة 

غري أنه يف حالة قيام السلطة ، تقوم بإرجاع املبلغ الذي مت دفعهمبباشرة أعماله وال دخل لإلدارة يف ذلك لدى ال 
املختصة بتغيري وجهة الرتدد أو الرتددات املخصصة يف إطار ختطيط جديد خلدمة بث إذاعي أو تلفزي، فإن صاحب 

ألنه قد تضرر من جراء هذه التغريات احلاصلة يف الرتددات،  ،1تغيري يستفيد من التعويضالرخصة املتضرر من هذا ال
 ويف حالة عدم تعويضه عليه أن يطالب بذلك.

غالبا متنح ملدة زمنية حمددة،  اإلداريةمن خصائص الرتخيص اإلداري التأقيت، فالرتاخيص  :مدة الرخصة .1ب.
معها الرتخيص، ويف حالة عدم توقف املرخص له عن ممارسة النشاط بانتهاء  ويف حالة انقضاء هذه املدة فإنه ينتهي

املدة احملددة له يعترب النشاط الذي يقوم به بعد انتهاء املدة غري مشروع، وقد يشكل ذلك خمالفة قانونية، وما يهما يف 
جوع للقانون املنظم هلذا خدمة تتعلق بقطاع السمعي البصري، وبالر  إنشاءهذا الصدد هو املدة احملددة لرخصة 

خدمة  إنشاءالنشاط جند بأن هذه الرخصة ختتلف باختالف النشاط املمارس ففي حالة احلصول على رخصة 
السمعي البصري املوضواعايت اخلاصة بالبث التلفزيوين فإن املدة احملددة لذلك هي اثين عشر سنة، أما إذا كانت هذه 

 ملقررة هي ستة سنوات.الرخصة تتعلق ببث إذاعي فإن املدة ا

خدمة مسعي بصري موضوعايت، أن يطلب جتديد  إنشاءميكن للمستفيد من رخصة   تجديد الرخصة: .2ب.
الرخصة، وللسلطة املاحنة النظر يف ذلك، حبيث ميكنها جتديد الرخصة بعد أن تقوم سلطة الضبط بإعطاء رأي معلل 

 .2أو عدم جتديد الرخصةحول طلب التجديد، وللسلطة املاحنة صالحية جتديد 
جديد عن الرخصة بل  إعالنوينبغي أن نشري يف هذا الصدد بأن التجديد يكون دون احلاجة إىل اللجوء إىل 

خدمة االتصال السمعي البصري املوضوعايت إعادة دفع املبلغ  إنشاءيتم مباشرة، كما أنه ال يرتتب على جتديد رخصة 

                                                           
1
 تعلق بالسمعي البصري، املرجع السابق.، امل04-14من القانون  36وفقا للمادة   

 ، املتعلق بالنشاط السمعي البصري، املرجع السابق.2014فرباير  24املؤرخ يف:  04-14من القانون رقم  28أنظر املادة  2
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املبلغ الذي مت دفعه يف البداية هو األساس، غري أن مبلغ اجلزء املتغري يبقى مستحق  اجلزء الثابت املشار إليه سابقا، بل
  .1إىل غاية هناية الرخصة، يعين أن هذا املبلغ يتم دفعه كما كان يف السابق

 
 

ميكن للمستفيد من الرخصة أن يقوم بالتخلي عنها ويكون ذلك بأن ال يقوم  :التخلي على الرخصة .3ب.
طه املرخص له ملدة سنة كاملة يف حالة البث التلفزيوين، وستة أشهر بالنسبة للبث اإلذاعي، فعدم ممارسة مبمارسة نشا

 نشاطه خالل هذه املدة يدل على أن صاحب الرخصة يريد التخلي عن الرخصة.
كما ميكن لطالب الرخصة أن يتخلى عن الرتشح لالستفادة من الرخصة لكن ينبغي أن يكون هذا التخلي 

ل منح الرخصة، يعين بعد قبول ملف الرتشح واالستماع للمرتشحني،  وجيب على الراغب يف التخلي عن الرتشح  قب
أن يبلنغ رئيس سلطة الضبط برسالة موصى عليها مع وصل استالم، ويتم تسجيل هذا التخلي، كما يرسل إىل الوزير 

لرتشح، ويتم هذا اإلعالن وفق اإلجراءات السابق املكلف باالتصال، وهذا التخلي قد يتطلب فتح إعالن جديد عن ا
 .2ذكرها

ميكن لصاحب الرتخيص باستغالل خدمة اتصال مسعي بصري أن يقوم ببيع هذه املؤسسة  :تحويل الرخصة.4ب.
)الرخصة(، حبيث يقوم بعرض هذه املؤسسة اليت تستغل خدمة اتصال السمعي البصري للبيع وإن حصل االتفاق 

حلقوق لفائدة شخص آخر، البد أن يقوم هذا الشخص بتقدمي طلب مع اإلشعار باالستالم يوجه  على بيعها وحتويل
إىل سلطة ضبط السمعي البصري اليت بدورها تقوم بتحويل هذا الطلب إىل الوزير املكلف باالتصال وترفقه برأي 

، ويبدأ سريان األجل اخلاص معلل حول عملية التحويل هذه، ويكون للسلطة املاحنة أجل شهران للنظر يف الطلب
-16من املرسوم التنفيذي من املرسوم التنفيذي رقم  34هذا الطلب من تاريخ إيداع الطلب، وهذا حسب املادة 

، الذي حيدد شروط وكيفيات تنفيذ اإلعالن عن الرتشح ملنح رخصة إنشاء خدمة اتصال مسعي بصري 220
 موضوعايت.

احلقوق املرتبطة بالرخصة لفائدة املالك  ر املكلف باالتصال ميكنها أن حتولفالسلطة املاحنة املتمثلة يف الوزي
جديد للرتشح، بل يتم ذلك مباشرة، كما أنه ميكن للسلطة التنفيذية  إعالناجلديد وهذا دون احلاجة إىل اللجوء إىل 

                                                           
1
وكيفيات دفع املقابل املايل ، احملدد ملبلغ 2016 أوت11 املؤرخ يف:  221 – 16املرسوم التنفيذي رقم  14و  من  13وهذا حسب ما ورد يف  املادة   

 ي بصري موضوعايت، املرجع السابق.املرتبط برخصة إنشاء خدمة اتصال مسع
، الذي حيدد شروط وكيفيات تنفيذ اإلعالن عن الرتشح ملنح 2016 أوت 11، املؤرخ يف: 220-16املرسوم التنفيذي رقم من.  24و  23املادة  2

 ايت، املرجع السابق.رخصة إنشاء خدمة اتصال مسعي بصري موضوع
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املشرتي يف بيع العقار ضمن رخصة اليت جتيز احللول حمل أن متارس حق الشفعة لفائدة الدولة، ونقصد حبق الشفعة ال
 .1يف القانون األحوال والشروط املنصوص عليها

إن حتويل احلقوق الناشئة عن استغالل خدمة اتصال مسعي بصري ملالك جديد يفرض على السلطة املاحنة 
ل أقصاه أن تقوم بإشعار األشخاص املعنوية املعنية بالقرار املتضمن املوافقة على هذا التحويل ويكون هذا يف أج

، وعليه فإن حتويل احلقوق الناشئة عن رخصة استغالل خدمة اتصال مسعي بصري سواء بالبيع أو بالتنازل 2شهران
لفائدة شخص جديد يرتتب عليه منح رخصة جديدة باسم املالك اجلديد وتكون هذه الرخصة مبوجب مرسوم يوقع 

 عليه الوزير املكلف باالتصال.

البصري من خالل صالحية سحب وإلغاء  السمعيذية في ضبط قطاع : دور السلطة التنفيثالثا
 الرخصة

أكثر ما تتطلبه وظيفة الضبط للمحافظة على التوازنات األساسية يف القطاع، منح السلطات املشرفة على 
القطاع سلطة العقاب اليت هي يف األصل من اختصاص القاضي، لكن العتبارات معينة مت حتويل هذه الصالحية من 

 القاضي إىل هذه السلطات، وذلك يف إطار البحث عن اخلربة والفعالية يف قطاعات تتميز بالرتكيب والتقنية.
إن العقوبات اليت تفرضها اإلدارة هي عقوبات إدارية يشرتط فيها أن تكون غري سالبة للحرية، ولكنها قد 

ضبط قطاع السمعي البصري عن طريق منح  وكما أشرنا فإن، وق أو مضيقة هلا أو عقوبات ماليةتكون سالبة للحق
الرخصة يكون بواسطة السلطة التنفيذية مبساعدة سلطة الضبط السمعي البصري اليت تقوم باإلشراف على هذا 
 القطاع عن طريق القيام جبميع اإلجراءات املتعلقة مبنح الرخصة وإلغائها كذلك وهو ما سنتعرف عليه يف هذا العنصر.

                                                           
رخصة تجيز الحلول محل »من القانون املدين اجلزائري اليت تعرف الشفعة بأهنا  794ص املادة ينظم حق الشفعة القانون املدين اجلزائري وحسب ن 1

بوجود أمرين ، أوالمها يتعلق  ، يتبني أن األخذ بالشفعة يتحقق«المشتري في بيع العقار ضمن األحوال والشروط المنصوص عليها في المواد التالية
، والشفعة هي سبب من أسباب امللكية وحىت يتم األخذ هبا البد من شروط بالتصرف الذي جييز الشفعة وبالشيء املشفوع فيه وثانيها يتعلق بوجود شفيع

  الشروط هي:وضحها القانون املدين وهذه 
  : يثبت الحق في الشفعة

  .االنتفاع املالبس هلا أو بعضهملالك الرقبة إذا بيع كل حق أ : 
  .ب:  للشريك يف الشيوع إذا بيع شيء من العقار الشائع إىل أجنيب

  .لصاحب حق االنتفاع إذا بيعت كل الرقبة املالبسة هلذا احلق أو بعضهاج: 
  .ملالك الرقبة يف احلكر إذا بيع حق احلكر، وللمستحكر إذا بيعت الرقبة د: 

، املتضمن القانون املدين اجلزائري، املؤرخ يف  58-75من األمر رقم  807إىل غاية  794ذا اجملال وللمزيد الرجوع إىل املواد من وغريها من الشروط يف ه
 ، املعدل واملتمم، املرجع السابق.1975سبتمرب  26

 ، املرجع السابق.، املتعلق بالنشاط السمعي البصري2014فرباير  24املؤرخ يف:  04-14من القانون رقم  35املادة  2
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 اء خدمات االتصال السمعي البصري الموضوعاتيإنشرخصة تعليق  .1
اعترب العديد من الفقهاء أنه إذا كان ميكن لضبط القطاعات أن يتم من دون فرض للعقوبات، فمن دون 
شك لن تتحقق الفعالية يف أداء هذه الوظيفة إال من خالل وسائل صارمة ردعية وقوية، تتمثل يف توقيع العقوبات، 

  من خالل:واليت تربز فعاليتها 
ردعا للمتدخلني يف القطاع، حيث يتخوفون من تلقيهم العقوبة نفسها يف  اإلدارةحتقق العقوبات املوقعة من طرف  -

 .حالة ارتكاهبم املخالفة نفسها
كوهنا أكثر إيالما وإضرارا من العقوبات اليت يفرضها القاضي، حىت ولو كانت هذه األخرية هي عقوبة احلبس  -

القطاعات لتعلقها مثال بسحب الرتاخيص أو توقيف النشاط، لذلك فقد جلأ املشرع الفرنسي إىل  للمتدخلني يف
 .1تدعيم السلطة العقابية للمجلس األعلى للسمعي البصري

تعليق يتم هلذا فإن هذا القطاع وكغريه من القطاعات ويف حالة ارتكاب صاحب الرتخيص ملخالفة فإنه 
يف حالة عدم احرتام الشخص املعنوي املستغل خلدمة و أنه وقبل أن يتم تعليق الرخصة الرخصة وذلك ملدة معينة حيث 

تقوم بإعذاره  فإن سلطة ضبط السمعي البصري االتصال السمعي البصري التابع للقطاع اخلاص بنود االتفاقية املربمة،
، ويكون حمدد 2عن املخالفات اليت يقوم هبا تنبيه له ةم البنود املتفق عليها وهي مبثابوهذا بغرض حثنه على القيام باحرتا

بأجل ينبغي على صاحب الرتخيص أن ميتثل له ويصحح أخطائه املرتكبة يف ممارسة نشاطه، وهذا اإلعذار يكون 
مببادرة من سلطة الضبط نفسها أو بناء على إشعار من طرف األحزاب السياسية واملنظمات املهنية والنقابية املمثلة 

ي البصري، كما قد يكون بواسطة اجلمعيات أو أي شخص طبيعي أو معنوي، وهذا اإلعذار يتم نشره للنشاط السمع
 من قبل سلطة الضبط بكل الوسائل املمكنة، كاالنرتنت ووسائل اإلعالم السمعية البصرية.

إن عدم امتثال صاحب رخصة استغالل خدمة اتصال مسعي بصري موضوعايت لإلعذار الذي مت توجيهه له 
        2د مبلغها بنسبة مئوية مقدرة بني حدن ، تسلط عليه عقوبة مالية آلجال احملددة من قبل سلطة الضبطالل اخ
باملائة، من رقم األعمال احملقق خارج الرسوم خالل أخر نشاط مغلق حمسوب على فرتة اثين عشر شهرا، ويف  5 و

                                                           
1 Jean-Philippe Thiellay,  « l’évolution récente du régime des sanctions du conseil supérieur de 

l’audiovisuel », AJDA, n°10, 17/03/2003, pp. 475-477. 
ام للشروط الواردة يف النصوص التشريعية والتنظيمية، فالبد التابع للقطاع العواألمر نفسه بالنسبة للقطاع العام ففي حالة عدم احرتام الشخص املعنوي   2

، املتعلق بالنشاط السمعي 2014فرباير  24املؤرخ يف:  04-14رقم من القانون  98على سلطة الضبط أن تقوم بإعذاره، وهذا ما جاء يف نص املادة 
 البصري، املرجع السابق.
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عقوبة املالية حيدد هذا املبلغ حبيث ال يتجاوز مليوين حالة عدم وجود نشاط سابق يسمح على أساسه بتحديد مبلغ ال
 .1(دج2.000.000دينار )

عندما قام هبذا اإلجراء لتفعيله إمكانية رجوع مرتكيب املخالفات عن خمالفاهتم وحسنا فعل املشرع اجلزائري 
ثىن حالتني من توجيه قبل توقيع العقوبة عليهم، وذلك ميكنها من تصحيح األوضاع غري املشروعة بسرعة، لكنه است

 :2االعذار وتتعلقان ب
 ،األمن الوطنيني اإلخالل مبقتضيات الدفاع و -
 .اإلخالل بالنظام العام واآلداب العامة، نظرا ألولوية املصلحة العامة على املصلحة اخلاصة يف حالة التعارض بينهما -

الفوري من دون اعذار للشخص ويعترب هذا ظرفا مستعجال ومشددا يتوجب على سلطة الضبط التدخل  
املرتكب للمخالفة لتعليق الرخصة فوريا قبل إجراء سحبها، غري أنه وضع شرطا لذلك وهو ضرورة إشعار السلطة 

بعد ذلك إذا استمر الشخص يف املخالفات اليت وجهت سلطة الضبط السمعي ، اإلجراءالتنفيذية قبل القيام هبذا 
تسليط عقوبة مالية عليه، فإن املشرع أوكل سلطة الضبط ألن توقع عقوبة أخرى البصري اعذار خبصوصها وبعدما مت 

 :3تكون أشد من سابقتها وتتمثل هذه العقوبة يف تعليق الرخصة ويكون ذلك كما يلي
و إما تعليق الرخصة عن كل إخالل  ،إما التعليق اجلزئي أو الكلي للربنامج الذي وقع بثه، والذي ترتبط به املخالفة -
 ال ميكن أن تتعدى مدة التعليق شهر واحد. ، حبيثري مرتبط مبحتوى الربامجغ

تها ويف كلتا احلالتني فإن هذا التعليق يكون مبوجب مقرر معلنل تشرح فيه سلطة الضبط األسباب اليت دفع
تني املشار إليهما أعاله ذكر هنا بأنه ال ميكن أن يكون التعليق مباشرة دون املرور باملرحل نلتعليق الرخصة، وال يفوتنا أ

هل من قانون السمعي البصري، لكن ما يثار هنا من إشكال هو   103إال يف احلالة االستثنائية املذكورة يف املادة 
 هذه العقوبات الموقعة من قبل سلطة الضبط هي عقوبات إدارية محضة أم تأديبية؟ 

                                                           
 ، املتعلق بالنشاط السمعي البصري، املرجع السابق.2014فرباير  24املؤرخ يف:  04-14رقم القانون من  100املادة  1
ؤهل ت، املتعلق بالنشاط السمعي البصري، املرجع السابق، كما يلي: " 2014فرباير  24املؤرخ يف:  04-14رقم القانون من  103لقد جاءت املادة   2

ار سحبها في الحالتين عذار مسبق وقبل قر إوري للرخصة دون بالتعليق الفشعار السلطة المانحة للرخصة للقيام إسلطة ضبط السمعي البصري بعد 
 عند اإلخالل بمقتضيات الدفاع واألمن الوطنيين. - اآلتيتين: 
 ".عند اإلخالل بالنظام العام واآلداب العامة –           

 بالنشاط السمعي البصري، املرجع السابق. ، املتعلق2014فرباير  24املؤرخ يف:  04-14رقم القانون من  103من  101املادة  3 
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رهبا من النظام القانوين للعقوبات التأديبية السائدة إن وجود العالقة السابقة يف هذه العقوبات من شأنه أن يق
يف القطاع املايل، لكن عدم تضمني التشريع املتعلق بالنشاط السمعي البصري مبا يدل على أخالقيات املهنة يؤكد 

 .1احملضة اإلداريةطبيعتها 
قوق املتمثلة يف تعليق الرخصة من خالل ما سبق ميكن أن نالحظ بأن توقيع العقوبات املالية واملضيقة للحمالحظة: 

شعار السلطة التنفيذية بذلك ما يدل على أنه ويف مجيع إتركها املشرع لسلطة ضبط السمعي البصري، مع ضرورة 
 .اإلداريةاحلاالت متارس السلطة التنفيذية رقابتها وتنظيمها للقطاع السمعي البصري من خالل الرخصة 

 سمعي البصري الموضوعاتيإنشاء خدمات االتصال الرخصة سحب . 2
إن توقيع العقوبة املالية وتعليق الرخصة يكون بيد سلطة ضبط السمعي البصري، أما سحب الرخصة فإن 
السلطة التنفيذية هي اليت تقوم بذلك كعقوبة على املخالفة اليت يرتكبها صاحب الرخصة أو كنهاية طبيعية للرخصة، 

، ويكون سحب الرخصة يف 2بناء على تقرير معلنل لسلطة الضبط ومنه فإن سحب الرخصة يكون مبوجب مرسوم،
 :3احلاالت التالية

تنازل شخص معنوي عن رخصة استغالل خدمة اتصال مسعي بصري إىل شخص آخر قبل الشروع يف استغالهلا  -
املاحنة تقوم بسحب وهذه هناية طبيعية للرخصة فمىت قام املستفيد من الرخصة بالتنازل عنها لفائدة الغري فإن السلطة 

 الرخصة مبوجب مرسوم وإعطاء رخصة جديدة للشخص اجلديد مبوجب مرسوم أيضا.
، ويكون يف هذه احلالة سحب الرخصة  %40يف حالة امتالك الشخص الطبيعي أو املعنوي املساهم حلصة تفوق  -

 .% 40ملساهم هبا تفوق ن ال تكون احلصة اأكعقوبة ألنه أشرنا سابقا بأن منح الرخصة يفرض على املساهم 
يف حالة احلكم هنائيا على الشخص املعنوي املستغل خلدمة السمعي البصري بعقوبة مشينة خملة بالشرف، السحب  -

يف هذه احلالة يكون بسبب احلكم القضائي ملالك الرخصة وكما هو معلوم فإن العقوبات املشينة واملخلة بالشرف 
 لالنعكاسات السلبية هلا. تؤثر عادة على مراكز األشخاص نظرا

                                                           
، عدد: 14 رزيقة عيدن، مقال بعنوان: مالحظات نقدية حول التأطري القانوين لسلطة ضبط السمعي البصري، اجمللة األكادميية للبحث القانوين، اجمللد 1

 .375، جامعة عبد الرمحان مرية، جباية، ص 02-2016
يتم سحب الرخصة المنصوص عليها في أحكام المادتين سمعي البصري السالف الذكر اليت تنص على ما يلي" من القانون ال104موجب نص املادة  2

 "أعاله بموجب مرسوم، بناء على تقرير معلل من سلطة ضبط السمعي البصري103و102
، املتعلق بالنشاط السمعي 2014فرباير  24: املؤرخ يف 04-14رقم القانون من  102مت النص على احلاالت اليت تؤدي إىل سحب الرخصة يف املادة  3

 البصري، املرجع السابق.
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يف حالة توقف الشخص املعنوي املستغل خلدمة اتصال مسعي بصري عن ممارسة نشاطه نتيجة لإلفالس أو التصفية  -
القضائية، فمنح الرخصة يرتتب عليه مبالغ مالية تدفع لفائدة اخلزينة كما أشرنا سابقا، والتوقف عن ممارسة النشاط 

 بالغ وهذا كله يؤدي إىل سحب الرخصة كنتيجة منطقية ملا سبق.يؤدي إىل توقف دفع هذه امل
أو املالية اليت تعرض هلا ويكون  اإلداريةيتم إبالغ الشخص املعنوي املرخص له  بالقرار املتضمن العقوبات 

يف هذا التبليغ معلل من قبل سلطة ضبط السمعي البصري، كما مينكن املشرع الشخص املعنوي املرخص له من الطعن 
 .1اإلداريةهذه القرارات وبكون الطعن أمام اجلهات القضائية 

الشخص املعنوي( املرخص له ويف مجيع احلاالت اليت يتم فيها تعليق الرخصة أو سحبها يلزم املعين باألمر )
 باستغالل خدمة االتصال السمعي البصري بإدراج بالغ يف الربامج اليت تبث وحتدد شروط بثه، ويتم توجيه هذا

 اإلداريةالبالغ للرأي العام يتضمن املخالفات اليت ارتكبها الشخص املعنوي بالتزاماته القانونية والتنظيمية والعقوبات 
 2املوقعة يف حقه
 : ضبط قطاع التأميناتثالثالمطلب ال

جهة وسيلة اجتماعية ترمي إىل إجياد نوع من التعاون بني أفراده هبدف مساعدهتم على موا 3يعترب التأمني
األخطار اليت يتعرنضون هلا، والذي يتجسند يف قيام املشرتكني بدفع أقساط دورينة تكونن جمموع املال الذي سيقتطع منه 

 ما يكفي لتغطية اخلطر املؤمنن ضدنه، ويرتكز على أسس فنينة معيننة وعالقات قانونينة حمدندة.
يف معظم األنشطة يف الدول املتقدنمة، حيث أصبح لقد عرف قطاع التأمني تطونرًا كبريًا حيث جنده متغلغاًل 

من ركائز االقتصاد نظرًا ملا يوفنره من رؤوس أموال ضخمة تنشنط السوق املالينة وت سهم يف حتقيق أغراض  ركيزة أساسية
نفتاح قطاع التأمني باهتمام كبري من قبل الدولة إال بعد اال ىالتنمية واالستثمارات، غري أنه يف اجلزائر، مل حيظَ 

االقتصادي على األسواق الدولينة، إذ قبل ذلك كانت الدولة حتتكر اجملال بتحديدها للشركات التأمينينة اليت هلا 

                                                           
 ، املتعلق بالنشاط السمعي البصري، املرجع السابق.2014فرباير  24املؤرخ يف:  04-14رقم القانون  من 105املادة  1
ر سلطة ضبط السمعي البصري الشخص المعنوي تأممن القانون السمعي البصري السالف الذكر اليت تنص على ما يلي"  106وجب نص املادة مب 2

 المرخص له باستغالل خدمة االتصال السمعي البصري بإدراج بالغ في البرامج التي تبث وتحدد شروط بثه. يوجه هذا البالغ إلى الرأي العام
 "مسلطة عليهال اإلداريةويتضمن إخالالت هذا الشخص المعنوي بالتزاماته القانونية والتنظيمية وكذلك العقوبات 

بأنه: " عقد يتحصل مبقتضاه املؤمن له على تعهد من املؤمن بأن يقدم له مبلغا من املال يف حالة وقوع خطر معني  Planiolيعرف التأمني حسب الفقيه 3
 مقابل دفع قسط أو اشرتاك مسبق." أنظر:

 .10، ص 1999جلامعية، اجلزائر، ، ديوان املطبوعات ا2معراج جديدي، مدخل لدراسة قانون التأمني اجلزائري، ط
من القانون املدين اجلزائري فيعرف على النحو التايل: " عقد يلتزم املؤمن له أو الغري ) املستفيد( الذي اشرتط  619أما يف القانون اجلزائري وحسب املادة 

 بني يف العقد وذلك مقابل أقساط أو أية دفوع مالية أخرى."التأمني لصاحله مبلغا من املال أو إيرادا أو أي أداء مايل آخر يف حالة حتقق اخلطر امل
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صالحينة ممارسة النشاط، وقد متن فتح اجملال أمام اخلواصن واألجانب ملمارسته. ومبا أن هذا القطاع له أمهية كبرية 
 .19951لرقابة عليه وهو ما متن بالفعل يف قانون تولدت احلاجة إىل ضرورة تنظيمه وفرض ا

وانطالقا من هذا القانون فإن وزير املالية هو من يقوم باإلشراف على هذا القطاع والرقابة عليه بناء على 
، غري أن كثرت الشركات اخلاصة بالتأمني وتعدد جماالهتا فرض على املشرع ضرورة تعديل هذا 2منه 209املادة 

، وبناء 4الذي مبوجبه متن تأسيس جلنة خاصنة تشرف على التأمينات 043-06مبوجب القانون رقم  القانون وذلك
عليه فقد مت استحداث سلطة ضبط مستقلة تشرف على هذا القطاع عوضا عن السلطة التنفيذية، لكن هذا ال يعين 

يهمنا يف هذا املبحث هو وظيفة السلطة  أن السلطة التنفيذية ختلت عن كافة وظائفها يف هذا اجملال، وكما قلنا فإن ما
، حبيث أهنا ويف هذا اجملال مل تتخلى عن وظيفة الضبط، هو ما حناول معرفته االقتصاديةالتنفيذية يف ضبط النشاطات 

 يف هذا املطلب.
إن منح الرتاخيص واالعتمادات له أمهية كبرية يف ضبط القطاعات االقتصادية، وحىت تتمكن شركات التأمني 

الوسطاء من مباشرة نشاطاهتم، فإن السلطة التنفيذية تتمتع بسلطة اختاذ أغلب قرارات االلتحاق بالسوق بالرغم من و 
فما هو دور السلطة التنفيذية بواسطة نظام الرخصة في ضبط قطاع وجود جلنة ضبط خاصة هبذا اجملال، وعليه 

 التأمينات؟
 الفرع األول: الرخص المتعلقة بشركات التأمين

تعترب السلطة التنفيذية ممثلة يف وزير املالية املسؤولة على قطاع التأمينات، فوزير املالية هو املكلف برقابة 
اهليئات العمومية للتأمني وإعادة التأمني، والسهر على تنظيم القطاع وتطوير أي عمل من شانه أن يساهم يف تطوير 

درة عن وزير املالية يف هذا اجملال إىل اعتمادات وتراخيص، ففي ، وتنقسم القرارات الصا5السوق الوطنية للتأمينات
الشركات اليت متارس التأمني بصفة مباشرة، فإن وزير املالية يصدر خبصوصها اعتماد، أما قرار الرتخيص فيتعلق 

 بالشركات األجنبية اليت ترغب يف ممارسة نشاطها عن طريق الفروع أو مكاتب التمثيل.

                                                           
 ، املتعلق بالتأمينات، املعدل واملتمم املرجع السابق.1995جانفي  25املؤرخ يف:  07-95األمر رقم  1
، الوزير يُقصد بإدارة الرقابةلتأمين... و تمارس إدارة الرقابة مراقبة الدولة لنشاط ا» اليت كانت تنصن على  07-95من األمر رقم  209املادنة  2

 «. المكّلف بالمالّية الذي يتصّرف بواسطة الهيكل المكّلف بالتأمينات
 ، املعدل واملتمم، املرجع السابق.2006مارس  12، الصادرة يف: 15ج.ر.ج.ج.ع: ، 2006فيفري  20املؤرخ قي:  04-06القانون رقم  3
واملذكور أعاله، وحترنر كما  25/01/1995املؤرخ يف  07-95من األمر رقم  209ت عدنل املادنة » ي: على ما يل 04-06من القانون  26تنصن املادنة 4

 تنشأ لجنة اإلشراف على التأمينات التي تتصّرف كإدارة رقابة بواسطة الهيكل المكّلف بالتأمينات لدى وزارة التأمينات."  209يلي: املادنة 
 ..."«وإعادة التأمين من طرف لجنة اإلشراف على التأمينات المذكورة أعاله تمارس رقابة الدولة على نشاط التأمين

مارس  19، الصادرة يف: 15ج.ر.ج.ج.ع: ، حيدد صالحيات وزير املالية، 1995فرباير  15املؤرخ يف:  54-95من املرسوم التنفيذي  10املادة  5
1995. 
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 ر المالية لشركات التأمين و/أو إعادة التأمينوزي اعتمادأوال: 
يقصد بشركات التأمني مؤسسات وتعاضديات اخلاصة بالتأمني و/أو إعادة التأمني، واليت متارس االكتتاب  

، كما تعترب شركة التأمني هيئة مرخصة 2وفقا للتشريع املعمول به 1وتنفيذ العقود اخلاصة بالتأمني و/أو إعادة التأمني
السلطات العمومية تتحصل على االعتماد اإلجباري من أجل ممارسة عمليات تأمينية حمددة تتضمنها من طرف 

القائمة امللحقة هبذا االعتماد، حبيث أن معظم اهليئات التأمينية هي شركات جتارية، وأغلبيتها شركات مسامهة وذلك 
 .3لضخامة رأمساهلا ولطول مدة حياهتا

ممارسة نشاطها البد من أن تتحصل على اعتماد من قبل الوزير املكلف وحىت تتمكن هذه الشركات من 
ويطلب إجراء االعتماد  07-95من األمر رقم  204باملالية فهو من له صالحية منح هذه االعتمادات وفقا للمادة 

 تأمني.، وممارسة أصناف جديدة من الإندماج شركة معتمدة أو انفصاهلا عن بعضهاحالة إنشاء شركة جديدة، يف 

 وتقديم طلب االعتماد الشروط الواجب توافرها في الشركات .1
ال ميكن لشركات التأمني من ممارسة نشاطها بالشكل الذي تريده، حيث يقع على عاتقها جتميع األقساط 
 من املؤمن هلم، وتعويضهم عن الضرر الذي يقع هلم، لدى فإن املشرع وضع شكلني للشركات اليت ميكن هلا أن تكون

، وبالتايل فشركات التأمني قد تكون شركات مالية مثلها مثل 4شركة تأمني ومها: شركات املسامهة أو شركات تعاضدية
البنوك واملؤسسات املالية واليت تتخذ دائما حسب املشرع اجلزائري شكل شركات املسامهة، فهي تعمل على مجع 

 ن له، فهي تسعى دائما إىل زيادة رأمساهلا، كما قد تكون هذهاملدخرات املكونة من أقساط التأمني اليت يدفعها املؤم

                                                           
لتأمينية املربمة أساسا عن طريق شركة تأمني معينة إىل شركة تأمني أخرى، ويطلق على شركة بإعادة التأمني هي حتويل جزء من أو كل األعمال ا يقصد 1

"، ويطلق على الشركة اليت تقبل تأمني كل أو جزء من األعمال  La Cédantالتأمني اليت تتعهد بالتأمني بصفة مبدئية باسم الشركة املسندة أو املتنازلة  " 
"، ومبلغ التأمني الذي حتتفظ به الشركة املسندة حلساهبا يسمى باالحتفاظ الصايف  Le Réassureurالتأمني أو املعيد " املسندة إليها اسم شركة إعادة 

 أو حد االحتفاظ، ويعرف مبلغ التأمني الذي مت إسناده إىل معيد التأمني باملبلغ املتنازل عنه. أنظر: 
 .809، ص 2006ون، مبادئ إدارة اخلطر والتأمني، ب، ط، دار املريخ، السعودية، ، حممد مهدي وآخر إبراهيمجورج رجيدا، تعريب ومراجعة  

 ، املتعلق بالتأمينات، املعدل واملتمم املرجع السابق.1995جانفي  25املؤرخ يف:  07-95من األمر رقم  203املادة  2
3 Christian Sainrapt, Dictionnaire général de l’assurance, Arcature, Paris, 1996, P : 1278.  

 ، املتعلق بالتأمينات، املعدل واملتمم املرجع السابق.1995جانفي  25املؤرخ يف:  07-95من األمر رقم  215املادة  4
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(، بل هدفها اجتماعي، حبيث يقوم األفراد بدفع اشرتاكات 1الشركات مدنية ليس هلا غرض الربح ) شركات تعاضدية
 .2مقابل تأمينهم، وهذا ما يسمى بالتأمني التعاوين أو التباديل

اصة بالتأمني حمدد القيمة، فحسب التنظيم العمول به يف هذا كما أنه البد أن يكون رأمسال الشركات اخل
، فإن احلد األدىن لرأمسال شركات 3443-95، املعدل للمرسوم التنفيذي رقم 375-09الشأن املرسوم التنفيذي 

( مليار دينار، أما الشركات اليت متارس 01املسامهة اليت متارس عمليات التأمني على األشخاص والرمسلة هو )
( دينار، أما الشركات اليت متارس حصريا عمليات إعادة التأمني فهو 02مليات التأمني على األضرار هو ملياران )ع

أما شركات التعاضدية فإن األموال التأسيسية ، فيما يتعلق بالشركات ذات األسهم( ماليري دينار، هذا 05مخسة )
جزائري بالنسبة للشركات اليت متارس عمليات التأمني  ( مليون دينار600اليت جيب أن تتأسس عليها هي ستمائة )

 .4( دينار بالنسبة للشركات اليت متارس عمليات التأمني على األضرار01على األشخاص والرمسلة، مليار )
هذا بالنسبة للشروط الواجب توافرها يف الشركات كما أنه البد من توافر شروط يف األشخاص الطبيعيني 

-96من املرسوم التنفيذي رقم  06كات وكذا املسريين الرئيسني وهذا طبقا ملا جاءت به املادة املسريين هلذه الشر 
، واملشرع أضاف 5احملدد لشروط وكيفيات منح االعتماد لشركات التأمني و/أو إعادة التأمني املعدل واملتمم 267

 باشرتاطه إللزامية الشهادة اجلامعية واخلربة هذه الشروط يف تعديله هلذا املرسوم بغرض ضمان حتقيق الفعالية يف التسيري
املهنية مثال يف املسريين لشركات التأمني، كما ألزم املشرع أيضا أن تتوفر شركات التأمني على جهاز إداري نزيه، يديره 

 .6أشخاص تتوفر فيهم متطلبات حسن السرية واألخالق

                                                           
لديها  أن ليس لشركات ذات الشكل التعاضدي رأمسال وإمنا لديها ما يعرف " مبال التأسيس"، ويكون أقل من احلد األدىن لرأمسال شركات املسامهة إال 1

، إضافة إىل شخصية معنوية ولديها مقر وعقد تأسيس لدى املوثق، كما أهنا تتوفر على مجعية عامة تضم كل املنخرطني غري املتأخرين عن دفع اشرتاكاهتم
 جملس إدارة. أنظر:

لتأمني ذات الشكل التعاضدي، ، حيدد القانون األساسي النموذجي لشركات ا2009جانفي  11، املؤرخ يف: 13-09املرسوم التنفيذي رقم:  
 .2009يناير  14، الصادرة يف: 03ج.ر.ج.ج.ع: 

2 Jean Buot, Traité de droit des assurance" Entreprises et organismes d’assurance, Tom1, 2
éme

 édition, 

DELTA, L.G.D.J,  Paris, 2000, P : 106.  
، الصادرة يف: 65ج.ر.ج.ج.ع: ، واملتعلق باحلد األدىن لرأمسال شركات التأمني، 1995 أكتوبر 30، املؤرخ يف: 344-95للمرسوم التنفيذي رقم  3

نوفمرب  19، الصادرة يف: 67ج.ر.ج.ج.ع: ، 2009نوفمرب  16، املؤرخ يف: 375-09، املعدنل واملتمم باملرسوم التنفيذي رقم 1995 أكتوبر 31
2009. 

 .من نفس املرسوم 03و  02أنظر املادتان  4
، حيدد شروط منح شركات التأمني و/أو إعادة التأمني االعتماد، وكيفيات منحه، 1996أوت  03، املؤرخ يف: 267-96املرسوم التنفيذي رقم  5

ج.ر.ج.ج.ع: ، 2007ماي  22، املؤرخ يف: 152-07، املعدل واملتمم باملرسوم التنفيذي رقم 1996أوت  07، الصادرة يف: 47ج.ر.ج.ج.ع: 
 .2007ماي  23درة يف: ، الصا35

 .18، ص 2012نورة بالل، ضبط قطاع التأمينات، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف القانون، جامعة عبد الرمحان مرية، جباية،  6
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ام وزارة املالية مصحوبا مبجموعة من الوثائق من بعد توفر مجيع الشروط على طالب االعتماد تقدمي ملفه أم
بينها طلب يوضح العمليات التأمني اليت تنوي الشركة ممارستها، نسخة من العقد التأسيسي للشركة، قائمة املسريين 

 .1الرئيسني للشركة وغريها من الوثائق املطلوبة

 الوزير المكلف بالمالية قرار االعتماد اتخاذ .2
تماد ملفه أمام مديرية التأمينات بوزارة املالية، وهذا لدراسته والتأكد من أن مجيع الشروط يودع طالب االع

من قبل الشركة طالبة االعتماد، بعد ذلك يودع الطلب لدى وزير املكلف باملالية للنظر فيه وقبل اختاذ القرار  مستوفاة
 07-95من األمر  274لذي تأسس مبوجب املادة البد عليه أن يستشري اجمللس الوطين للتأمينات إلبداء رأيه، وا

املتعلق بالتأمينات، ويرأس هذا اجلهاز االستشاري وزير املالية، حبيث أن هذا اجمللس ال ميلك صالحية الرقابة والضبط 
، واليت يتمثل دورها يف 2"لجنة االعتماد بل مهمته استشارية فقط بالرغم من أنه ميلك على مستواه جلنة تدعى " 

طاء رأيها يف منح أي اعتماد أو سحبه، وجيب أن نشري هنا إىل أن رأي اللجنة غري ملزم لوزير املالية فيمكن أن إع
 يأخذ به كما ميكن أن يرتكه.

ن يستشري وزير املالية اجمللس ميكن له أن مينح االعتماد كما ميكن أن يرفض منح االعتماد، ويف حالة أوبعد 
، وينبغي أن يكون الرفض 3تبليغ شركات التأمني عن طريق الربيد مع وصل االستالمالرفض على الوزير أن يقوم ب

، أما يف حالة املوافقة فإنه يتم نشر القرار املتعلق مبنح االعتماد يف 4مسببا، وللشركات التأمني حق الطعن يف القرار
 اجلريدة الرمسية.

                                                           
االعتماد، ، حيدد شروط منح شركات التأمني و/أو إعادة التأمني 1996أوت  03، املؤرخ يف: 267-96من املرسوم التنفيذي رقم  06أنظر املادة  1

 وكيفيات منحه، املعدل واملتمم، املرجع السابق.
، يتضمن صالحيات اجمللس الوطين للتأمني وتكوينه 1995 أكتوبر 30املؤرخ يف:  339-95من املرسوم التنفيذي  07نصت على هذه اللجنة املادة 2

، 2007ماي  19، املؤرخ يف: 137-07باملرسوم التنفيذي رقم ، املعدل واملتمم 1995 أكتوبر 31، الصادرة يف: 65ج.ر.ج.ج.ع: وتنظيمه وعمله، 
 .2007ماي  20، الصادرة يف: 33ج.ر.ج.ج.ع: 

، حيدد شروط منح شركات التأمني و/أو إعادة التأمني االعتماد، وكيفيات 1996أوت  03، املؤرخ يف: 267-96من املرسوم التنفيذي رقم  11املادة  3
 السابق.منحه، املعدل واملتمم، املرجع 

 ، املتعلق بالتأمينات، املعدل واملتمم املرجع السابق.1995جانفي  25املؤرخ يف:  07-95من األمر رقم  2018املادة  4
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 ومكاتب التمثيلثانيا: الترخيص الصادر عن الوزير بشأن الشركات األجنبية 
إضافة إىل صالحية اعتماد شركات التأمني و/أو إعادة التأمني فإن للسلطة التنفيذية أيضا صالحية منح 

،  حبيث أنه 1الرخص لفروع الشركات األجنبية اليت ترغب يف ممارسة نشاطها يف اجلزائر، ومكاتب متثيل هذه الشركات
أمني و/أو إعادة التأمني ومكاتب التمثيل أن متارس نشاطها دون ال ميكن لفروع الشركات األجنبية اخلاصة بالت

 احلصول على هذا الرتخيص.
اخلاصة بالتأمني و/أو إعادة التأمني واليت تشكل امتداد للشركات التأمني  لفروع الشركات األجنبيةفبالنسبة 

دأ املعاملة باملثل وهذا ما ورد يف املادة األجنبية واليت ترغب يف فتح هذه الفروع يف اجلزائر البد أن تراعي دولتها مب
السالف الذكر، حيث انه جيب على رئيس جملس إدارة شركة التأمني األجنبية  07-95من األمر رقم  2مكرر 204

، والبد أن يرفق هذا الطلب مبلف 2املعنية أن يرسل طلب إىل الوزير املكلف باملالية مفاده فتح شركة أجنبية يف اجلزائر
ثائق متعلقة بالشركة األجنبية األصلية ) الشركة األم(، ووثائق خاصة بالفرع الذي يراد فتحه، مع تعيني يتضمن و 

، ويتوجب على الشركة األم أن تقوم بتبليغ جلنة اإلشراف على التأمينات بأي تعديل على 3األشخاص املسريين للفرع
 لطلب فتح الفرع يف أجل أقصاه شهر.القانون األساسي لشركة التأمني استجد يف الوثائق املقدمة 

ينظر الوزير املكلف باملالية يف هذا الطلب دون استشارة اجمللس الوطين للتأمينات على خالف االعتماد، ليتخذ القرار 
وال يف القرار  07-95بعد ذلك إما باملوافقة أو بالرفض، غري أن مسألة الطعن يف القرار مل يتم النص عليها يف األمر 

يف اجلزائر وقبل أن نتطرق إليه ينبغي أن ننبه  لمكاتب تمثيل الشركات األجنبية، أما فيما خيص الرتخيص 4يميالتنظ
نصت على أن فتح  3مكرر  204إىل أن النص على هذا اإلجراء بالعربية خيتلف عنه بالفرنسية حيث أن املادة 

مينحه الوزير اعتماد ضع إىل احلصول املسبق على مكاتب متثيل شركات التأمني و/أو إعادة التأمني يف اجلزائر خت
 autorisationاملكلف باملالية، بينما جاء النص الفرنسي لينص على أن فتح هذه املكاتب خيضع للرتخيص " 

واألصح هو النص الفرنسي الذي ينص على أن اإلجراء املطبق يف هذه احلالة هو الرتخيص، وما وقع هو خطأ يف  5"

                                                           
متثيل رخصة ملكاتب مينح الوزير املكلف باملالية لفروع الشركات األجنبية باجلزائر رخصة ملمارسة هذا النشاط مع مراعاة املعاملة باملثل، كما مينح أيضا  1

، املتعلق 1995جانفي  25املؤرخ يف:  07-95من األمر رقم  3مكرر 204واملادة  2مكرر 204شركات التأمني و/أو إعادة التأمني باجلزائر، أنظر املواد 
 بالتأمينات، املعدل واملتمم املرجع السابق..

مارس  30، الصادرة يف: 17ج.ر.ج.ج.ع: شركات تأمني أجنبية، ، حيدد كيفيات فتح فروع ل2008فرباير  20من القرار املؤرخ يف:  03املادة  2
2008 . 

 من نفس القرار. 05، 04، 03املواد:  للمزيد حول الوثائق املتعلقة بفتح فرع شركة التأمني أو/إعادة التأمني األجنبية ارجع إىل 3
 ". اإلداريةينظر القضاء في قرارات السلطات ن الدستور " م 161ميكن العودة هنا إىل القواعد العامة املنصوص عليها يف الدستور املادة 4
 جاء النص بالفرنسية كما يلي: 5
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( من القرار احملدد لكيفيات وشروط فتح مكاتب شركات التأمني و/أو إعادة 02ن املادة الثانية )الرتمجة، كما أ
تؤكد على ذلك حبيث أهنا تنص على أن فتح مكاتب متثيل شركات التأمني و/أو إعادة التأمني يف اجلزائر  1التأمني
 مينحه وزير املكلف باملالية مبوجب قرار.لترخيص خيضع 

ثيل شركات التأمني األجنبية جمرد بعثات متثيلية تويل رعاية ملصاحل الشركة األم دون متتعها تعترب مكاتب مت
،ويتعلق عمل هذه املكاتب بتدعيم نشاطات الشركة األم والبحث عن 2بالشخصية املعنوية أو االستقالل املايل
املمثلة هلا، باستثناء النشاطات   وشركات التأمني و/أو إعادة التأمنينيعالقات عمل بني املتعاملني االقتصادي

 .3التجارية
وحىت تباشر نشاطها البد أن حتصل على ترخيص من الوزير املكلف باملالية، بعد أن تقدم طلب فتح املكتب  

من قبل الشركة األم مرفقا بوثائق، بعدها ينظر وزير املالية يف الطلب دون استشارة اجمللس الوطنية للتأمني ليتخذ بعدها 
بالرغم من عدم وجود أي  ار سواء باملوافقة فيبدأ مكتب التمثيل يف ممارسة نشاطه أو الرفض مع إمكانية الطعنالقر 

نص يدل على ذلك بل تطبق عليه األحكام املطبقة على فروع الشركات األجنبية للتأمني و/أو إعادة التأمني، حبيث 
 ، فهذا الرتخيص حمدد املدة.( سنوات قابلة للتجديد03مينح هذا الرتخيص ملدة ثالثة )

 الفرع الثاني: الرخص المتعلقة بوسطاء التأمينات
يف  ، أما الوساطة4يعترب وسيط للتأمني كل شخص له وضع وكيل عام للتأمينات أو وضع مسسار التأمينات

تأمني على  طبيعي أو معنوي( لعمليات التأمني، اليت نقصد هبا اقرتاح اكتتاب عقدالتأمني فهي تقدمي األشخاص )
 .5شخص آخر شفويا أو كتابيا

                                                                                                                                                                                           

"Art. 204 quinquiès. à L'ouverture en Algérie debureaux de représentation des sociétés 

d'assurance et/ou 

de réassurance est soumise à l'obtention préalable d'uneautorisation délivrée par le 

ministre chargé des finances…" 
، الصادرة يف: 20ج.ر.ج.ج.ع: ، حيدد شروط وكيفيات فتح مكاتب متثيل شركات التأمني و/أو إعادة التأمني، 2007جانفي   28قرار مؤرخ يف:  1

 .2007مارس  25
 .28نورة بالل، ضبط قطاع التأمينات، املرجع السابق، ص 2
، 20ج.ر.ج.ج.ع: ، حيدد شروط وكيفيات فتح مكاتب متثيل شركات التأمني و/أو إعادة التأمني، 2007جانفي 28ن قرار مؤرخ يف: م 03املادة  3

 .2007مارس  25الصادرة يف: 
 ، املتعلق بالتأمينات، املعدل واملتمم املرجع السابق.1995جانفي  25املؤرخ يف:  07-95من األمر رقم  252املادة  4
، حيدد شروط منح وسطاء التأمني، االعتماد واألهلية املهنية وسحبه منهم، 1995 أكتوبر 30املؤرخ يف:  340-95من املرسوم التنفيذي رقم  03املادة  5

 .1995 أكتوبر 31، الصادرة يف: 65ج.ر.ج.ج.ع: ومكافأهتم ومراقبتهم، 
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 أوال: الوكيل العام للتأمين
الوكيل العام للتأمني هو كل شخص طبيعي ميثل شركة أو عدة شركات يتم اعتماده مبوجب عقد التعيني يبني 

ضع الوكيل العام للتأمني كفاءته التقنية للجمهور بغرض البحث عن عقد التأمني واكتتابه حلساب موكله، كما ي
خدماته الشخصية وخدمات الوكالة العامة حتت تصرف الشركة أو الشركات اليت ميثلها بالنسبة للعقود اليت توكل له 

، فصفة الوكيل تتوقف على إبرام عقد تعيني بينه وبني شركة التأمني املعنية، وبدون هذا العقد ال يعترب الشخص 1إدارهتا
ا إذا كان شخص معنوي فالبد من إبرام اتفاقية التوزيع اليت من خالهلا وكيل للتأمني، هذا إذا كان شخص طبيعي أم

 يتم اعتماد البنك أو املؤسسة املالية كوكيل للتأمني.
سنة على األقل  25وحىت يتم اعتماد الوكيل العام للتأمني البد من توفر شروط يف الوكيل من بينها بلوغ سن 

، 2نات املهنية املطلوبة وعدم ممارسته ملهنة تتناىف ومهنة الوكيل العام للتأميناتوالكفاءة املهنية املطلوبة، وامتالك الضما
ئة ألف دينار اباإلضافة إىل الشروط املالية املتمثلة يف إيداع كفالة لدى اخلزينة العمومية واملقدرة ب: مخسم

يقدم كفالة مصرنفية يف  ، كما ميكن أن340-95من املرسوم التنفيذي رقم  20حددهتا املادة  ( ولقد500.000)
 حدود املبلغ املذكور.

بعدها يقوم بتقدمي طلب االعتماد مرفق بالوثائق املطلوبة، ليتم اعتماده بناء على عقد تعيني بينه وبني شركة 
التأمني املعنية، وبناء عليه يباشر نشاطه حبيث ال ميكن له أن يكتتب حلساب شركات أخرى إال يف عمليات التأمني 

 العمليات اليت ال متارسها شركات التأمني اليت ميثلها، العمليات اليت ال متارسها شركات التأمني اليت ميثلها، :3اآلتية
العمليات اليت ترتبت عليها اقرتاحات سبق أن رفضتها  العمليات اليت ترتبت عليها عقود سبق أن فسختها الشركة،

 أن رفضت الشركة شروطها.العمليات اليت ترتبت عليها اقرتاحات سبق  الشركة،
ن يبلغ مسبقا أإن إبرام عقد التعيني للوكيل العام للتأمينات الذي يدل على منح االعتماد ملمارسة مهنته البد 

يوما قبل سريان مفعول  45إلدارة الرقابة واليت أصبحت حاليا جلنة اإلشراف على التأمينات يف أجل أقصاه 

                                                           
، املتعلق بالتأمينات، املعدل واملتمم ، املرجع 1995جانفي  25املؤرخ يف:  07-95من األمر رقم  253جاء تعريف الوكيل العام للتأمينات يف املادة  1

 السابق.
 30املؤرخ يف:  340-95من املرسوم التنفيذي رقم  19، 18، 17، 16للمزيد حول الشروط الواجب توافرها يف الوكيل العام للتأمني ارجع إىل املواد:  2

 املرجع السابق.ني، االعتماد واألهلية املهنية وسحبه منهم، ومكافأهتم ومراقبتهم، ، حيدد شروط منح وسطاء التأم1995 أكتوبر
، 65ج.ر.ج.ج.ع: ، يتضمن القانون األساسي للوكيل العام للتأمني،  1995 أكتوبر 30املؤرخ يف:  341-95من املرسوم التنفيذي رقم  04املادة  3

 .1995 أكتوبر 31الصادرة يف: 
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ة التأمني وبعد إعداد العقد النموذجي للتأمني أن تعرضه على الرقابة قبل أن متنح االعتماد، يعين انه على مجعيات شرك
 .1االعتماد، وال ميكن ان متنحه قبل عرضه على الرقابة

فعقد التعيني يتضمن العالقات اليت تربط بني الشركة والوكيل، وإن اكتشفت اللجنة أن هناك خرقا للتشريع 
عمليات ال متارسها شركة التأمني ففي هذه احلالة لن يتم تنفيذ العقد ولن يتحصل  والتنظيم كأن تدرج مثال يف العقد

الوكيل على االعتماد، ونفس األمر يطبق على اتفاقية التوزيع بني شركة التأمني والبنك أو املؤسسة املالية، فإذا 
      لعمولة مثال، فلن يتحصل البنكاكتشفت اللجنة خمالفة للقانون والتنظيم املتعلقني بالتأمني كعدم احرتام نسب ا

 .2أو املؤسسة املالية على االعتماد
 ثانيا: سمسار التأمين

و معنوي ميارس حلسابه اخلاص مهنة التوسط بني طاليب التأمني وشركات أمسسار التأمني هو شخص طبيعي 
، وتعترب هذه املهنة عمل 3ال اجتاهه، ويعترب مسسار التأمني وكيال للمؤمن له ومسؤو التأمني بغرض اكتتاب عقد التأمني

، وال ميكن 4جتاري وبالتايل فالسمسار يعترب تاجر وخيضع للتسجيل يف السجل التجاري وااللتزامات املتعلقة بالتاجر
 .5للسمسار ممارسة نشاطه إال بعد احلصول على اعتماد من قبل وزير املالية

طبيعي أو معنوي ومن بني الشروط الواجب  جيب أن يتوفر يف السمسار شروط معينة سواء كان شخص
توافرها يف السمسار الطبيعي أو مسريني شركات السمسرة، الكفاءة املهنية، اجلنسية اجلزائرية، وغريها من الشروط اليت 

 ، كما جيب امتالك الضمانات والقدرات املالية املطلوبة340 -95من املرسوم التنفيذي رقم  05جاءت يف املادة 
 الضمان املايل حمدد ب: حبيث أن

 (، بالنسبة للسمسار الذي يكون شخص طبيعي.1.500.000مليون ومخسمائة ألف دينار جزائري ) -
 (، بالنسبة لكل واحد من شركاء شركة السمسرة.1.500.000مليون ومخسمائة ألف دينار جزائري ) -

من املرسوم التنفيذي رقم  06املادة  إن طلب االعتماد البد أن يرفق مبلف به جمموعة من الوثائق، حددهتا
، منها ما هو خاص بالشخص الطبيعي ومنها من هو خاص بالشخص املعنوي، وال ميكن أن تصبح 340 -95

ويف مجيع احلاالت فإن  ، والتسجيل يف السجل التجاري االعتمادممارسة مهنة مسسار فعلية إال بعد احلصول على 
                                                           

 ، املتعلق بالتأمينات، املعدل واملتمم املرجع السابق.1995جانفي  25املؤرخ يف:  07-95ر رقم من األم 254املادة  1
 .44نورة بالل، ضبط قطاع التأمينات، املرجع السابق، ص 2
 ، املعدل واملتمم املرجع السابق.، املتعلق بالتأمينات1995جانفي  25املؤرخ يف:  07-95رقم من   258املادة  3
 نفسه.من األمر  259املادة  4
، حيدد شروط منح وسطاء التأمني، االعتماد واألهلية املهنية وسحبه منهم، 1995 أكتوبر 30املؤرخ يف:  340-95املرسوم التنفيذي رقم  04املادة  5

 ومكافأهتم ومراقبتهم، املرجع السابق.
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      رسها شخص ثبتت إدانته الرتكاب جرمية من جرائم القانون العام أو اخلاصمهنة وسيط التأمني ال ميكن أن ميا
أو كل إدانة حملاولة القيام هبذه اجلرائم، كما خيضع املفلسون الذين مل يرد هلم االعتبار، واألشخاص الذين أدينوا 

 .1بسبب خمالفة التشريع والتنظيم املتعلق بالتأمينات
املادة  20102كن للسمسار أن يكون أجنيب حسب قانون املالية التكميلي لسنة نه ميأوينبغي أن نشري هنا ب

اليت نصت على أنه ميكن للسماسرة األجانب إلعادة التأمني ممارسة نشاطهم يف اجلزائر بشرط  4مكرر 204
نة احلصول على رخصة تسلمها جلنة اإلشراف على التأمينات ويوافق عليها مبوجب مرسوم تنفيذي، يعين أن جل

اإلشراف على التأمينات هي اليت تقوم بدراسة ملف احلصول على الرخصة لكن ال ميكن أن تسلمها إال بعد املوافقة 
املسبقة للسلطة التنفيذية، ويف حالة عدم املوافقة ال ميكن للسمسار أن ميارس نشاطه، ويف مجيع احلاالت وبالرغم من 

من خالهلا إال أن دور السلطة التنفيذية بارز هنا فعدم موافقتها حيول أن اللجنة هي من متنح الرخصة ومتارس الضبط 
دون منح جلنة اإلشراف على التأمينات للرخصة، ما يدل على أن السلطة التنفيذية بقيت متمسكة بدورها يف ضبط 

ع، فدور جلنة قطاع التأمينات عن طريق الرخص واالعتمادات بالرغم من ختصيص جلنة خمتصة بالرقابة على هذا القطا 
اإلشراف على التأمينات يف ضبط القطاع من خالل نظام الرخص واالعتمادات ال يعد أن يكون إال دور استشاري  
تستأنس به السلطة التنفيذية يف اختاذ القرار باعتبار أن اللجنة تشرف على القطاع وخبرية يف امليدان ومكلفة بالرقابة 

 األول واألخري يف منح الرخصة يعود للسلطة التنفيذية. على عمليات إعادة التأمني، والرأي 
الرخصة يكون من قبل جلنة اإلشراف على التأمينات بعد أن يرسل السمسار طلب الرخصة  حوبالتايل فمن

 .3مرفقا مبجموعة من الوثائقإىل رئيس جلنة اإلشراف على التأمينات 

                                                           
 أمينات، املعدل واملتمم املرجع السابق.، املتعلق بالت1995جانفي  25املؤرخ يف:  07-95من األمر رقم  263املادة  1
 ، املرجع السابق.2010، املتضمن قانون املالية التكميلي لسنة 2010أوت  26املؤرخ يف:  01-10األمر رقم  2
األجانب يف عقود أو ، حيدد شروط وكيفيات مشاركة مساسرة إعادة التأمني 2010 أكتوبر 19من القرار املؤرخ يف:  05 وهذه الوثائق نصت عليها املادة  3

، الصادرة يف: 74ج.ر.ج.ج.ع: تنازالت إعادة التأمني لشركات التأمني و/أو إعادة التأمني املعتمدة وفروع شركات التأمني األجنبية املعتمدة  يف اجلزائر، 
 ، وهي كما يلي:2010ديسمرب  05

سجل التجاري الصادرين عن البلد األصلي أو أي وثيقة حتل حملهما، وهذا حىت نسخة من اعتماد مسسار إعادة التأمني أو نسخة من مستخرج قيده يف ال -
 يتم التأكد من أن السمار إعادة التأمني معتمد يف بلده األصلي حىت ميكن إعطائه االعتماد يف اجلزائر،

 نسخة من القانون األساسي للسمسار، القانون األساسي للبلد األصلي الذي مت اعتماده فيه،-
من شأهنا تقييم ة تقدمي السمسار تعلم عن الطاقم املسري والشركاء الرئيسني يف إعادة التأمني ونقاط التواجد ) عدا املقر الرئيسي(، وكل معلومة أخرى بطاق -

 املميزات املهنية والقدرات املالية للسمسار،
الل السنوات السابقة فكما هو معروف البد على السمسار أن حصائل ثالثة سنوات األخرية لنشاط السمسار، وهذا حىت يتم التعرف عن خربته خ -

 تكون له خربة يف هذا اجملال،
 سار ليس له موضوع حصر أو عقوبات.شهادة صادرة عن سلطة الرقابة للبلد األصلي تثبت بأن السم -
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سليم الرخصة بعد موافقة الوزير املكلف باملالية ملدة بعد تقدمي الطلب تقوم جلنة اإلشراف على التأمينات بت
ثالثة سنوات قابلة للتجديد، ويتم تسجيل السماسرة األجانب املعتمدين  املتحصلني على الرخصة يف قائمة تعدها 

 .1للسمسار كتابيا  الرخصة جلنة اإلشراف على التأمينات، وتبلغ جلنة اإلشراف على التأمينات

 المكلف بالمالية لالعتماد أو رفضه ثالثا: منح الوزير
بعد تقدمي طلب اعتماد مسسار التأمني مرفقا بالوثائق املطلوبة لوزير املالية، الذي يعترب اجلهة املختصة مبنح 

، فالوزير املالية يتخذ قراره بعد استشارة 2االعتماد لوسطاء التأمني بالرغم من استحداث جلنة اإلشراف على التأمينات
لوطين للتأمني، فهذا اإلجراء يعترب ضروري بناء على نص القانون إال أن رأي اجمللس ليس ملزما كما هو احلال اجمللس ا

 بالنسبة لشركات التأمني و/أو إعادة التأمني، وبعد النظر يف امللف يتخذ الوزير قراره باملوافقة أو الرفض االعتماد.
رير االعتماد باسم السمسار أو باسم الشركة السمسرة اليت ويف حالة املوافقة على منح االعتماد فإنه يتم حت

تطلب االعتماد ، والذي جيب أن يشتمل على بيان دقيق لفروع التأمني مع الرقم التسلسلي وتاريخ اإلصدار وتسجل 
، كما 3هذه االعتمادات املمنوحة لسماسرة التأمني يف سجل مرقم ومؤشر عليه ممسوك من قبل الوزير املكلف باملالية

أما يف حالة رفض الطلب سواء كان رفض كلي ، 4يسلم الوزير املكلف باملالية للسمسار بطاقة مهنية تدل على مهنته
أو جزئي فعلى وزير املالية أن يقوم بتربير الرفض وتبليغه للسمسار برسالة موصى عليها مع وصل استالم، وميكن 

وزير املالية إذا مت تبليغه به، أما إذا مل يتم تبليغه فيمكن له أن لطالب االعتماد الطعن يف قرار الرفض الصادر عن 
 .5يطعن أيضا خالل الستة أشهر ابتداء من تاريخ تقدمي الطلب املؤسس قانونا

                                                           
إعادة التأمني األجانب يف عقود أو تنازالت إعادة ، حيدد شروط وكيفيات مشاركة مساسرة 2010 أكتوبر 19من القرار املؤرخ يف:  06و  04املادة  1

 التأمني لشركات التأمني و/أو إعادة التأمني املعتمدة وفروع شركات التأمني األجنبية املعتمدة  يف اجلزائر، املرجع السابق .
س نشاطه إال بعد الحصول على اعتماد ...ال يمكن لسمسار التأمين أن يمار نصت على أن "  07-95من األمر رقم  260بالرغم من ان املادة  2

إال أن الوزير املكلف باملالية .."  كإدارة رقابة" تنشأ لجنة اإلشراف على التأمينات  من نفس األمر على أن  09ونص املادة ." إدارة الرقابةتسلمه له 
، 1995 أكتوبر 30املؤرخ يف:  340-95وم التنفيذي رقم من املرس 04بقي حمتفظا بصالحية منح االعتماد لوسيط التأمني وهذا ما تؤكد عليه املادة 

 حيدد شروط منح وسطاء التأمني، االعتماد واألهلية املهنية وسحبه منهم، ومكافأهتم ومراقبتهم، املرجع السابق.
االعتماد واألهلية املهنية  ، حيدد شروط منح وسطاء التأمني،1995 أكتوبر 30املؤرخ يف:  340-95من املرسوم التنفيذي رقم  09و  08املادة  3

 وسحبه منهم، ومكافأهتم ومراقبتهم، املرجع السابق.
 ، املتعلق بالتأمينات، املعدل واملتمم املرجع السابق.1995جانفي  25املؤرخ يف:  07-95مكرر من األمر رقم  252املادة  4
، حيدد شروط منح وسطاء التأمني، االعتماد واألهلية املهنية وسحبه منهم، 1995 أكتوبر 30املؤرخ يف:  340-95من املرسوم التنفيذي رقم  10املادة  5

 فأهتم ومراقبتهم، املرجع السابق.ومكا
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 الفرع الثالث: ممارسة السلطة التنفيذية للردع عن طريق سحب االعتماد
دى الوسائل اليت متارس هبا اإلدارة الردع يف من املعلوم أن سحب قرارات االعتماد أو الرتخيص يعترب من إح

حالة خمالفة أصحاهبا للقوانني والتنظيمات املعمول هبا، كما قد يكون هذا اإلجراء نتيجة النتهاء طبيعي للرتخيص، 
 وما يهمنا هنا هو ممارسة السلطة التنفيذية هلذا اإلجراء يف قطاع التأمني.

 إعادة التأمينأوال: سحب اعتماد شركات التأمين و/أو 
إن سحب قرار االعتماد عن شركات التأمني أو/إعادة التأمني يؤدي إىل انتهاء الشركة فتصبح غري قادرة على 
ممارسة نشاطها، ويكون هذا السحب وفق إجراءات معينة تتمثل بداية يف اقرتاح جلنة اإلشراف على التأمينات سحب 

القرتاح خايل من أي إلزام أي أنه ليس هلا أي أثر قانوين، وكل ما على االعتماد على الوزير املكلف باملالية وهذا ا
 اللجنة فعله هو اقرتاح التدبري العقايب املتمثل يف السحب على وزير املالية لنظر فيه ويتخذ القرار بعدها.
ظر الوزير ين أنوبعد أن ترفع جلنة اإلشراف على التأمينات رأيها لوزير املالية حول سحب االعتماد، فالبد 

 07-95من األمر  220املكلف باملالية يف مدى توفر حالة السحب واليت نص عليها املشرع اجلزائري يف املادة 
واليت نصت على أنه باستثناء حاالت التوقف عن النشاط وحاالت احلل والتسوية القضائية واإلفالس فإنه ال ميكن 

 :1سحب االعتماد إال يف احلاالت التالية
انت الشركة ال تسيري طبقا للتشريع والتنظيم املعمول هبما أو لقوانينها األساسية أو لغياب شرط من الشروط إذا ك -

 القانون والتنظيم املعمول به لدى ينبغي سحب االعتماد منها، خالفتاألساسية لالعتماد، وهنا تعترب الشركة قد 
، وهذا ما يضر مبصاحل املؤمن هلم لدى ومراعاة بالتزاماهتاء إذا اتضح بأن الوضعية املالية للشركة غري كافية للوفا -

 للمصلحة العامة يتم سحب االعتماد،
إذا كانت الشركة تطبق بصفة متعمدة زيادات أو ختفيضات غري منصوص عليها يف التعريفات املبلغة إىل إدارة  -

 وهذه تعترب خمالفة ألحكام القانون، الرقابة،
شركة لنشاطها ملدة سنة واحدة ابتداء من تاريخ تبليغ االعتماد، أو يف حالة توقفها عن يف حالة عدم ممارسة ال -

 اكتتاب عقود التأمني ملدة سنة واحدة، ومها يعترب مبثابة ختليها عن ممارسة النشاط لدى يتم سحب االعتماد منها.
د ال يتم إال بعد أن تقوم حدى املخالفات املنصوص عليها يف هذه املادة فسحب االعتماإوإذا مت ارتكاب 

جلنة اإلشراف على التأمينات باإلعذار وهذا اإلجراء يعترب إجراء ضروري ويكون هذا اإلعذار بواسطة رسالة مضمونة 
الوصول مع وصل االستالم، واهلدف من هذا اإلعذار هو تنبيه الشركة لتصحيح خمالفاهتا حبيث أنه يتضمن على 

                                                           
1
 ، املتعلق بالتأمينات، املعدل واملتمم املرجع السابق1995جانفي  25املؤرخ يف:  07-95األمر رقم من  220ملادة ا  
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الشركة كما للشركة حق الرد كتابيا وأن تضح مالحظاهتا حول اإلعذار يف أجل أقصاه  املخالفة اليت مت تسجيلها على
 .1شهر ابتداء من تاريخ اإلعذار

ام هذه اإلجراءات يأيت دور الوزير سواء يف السحب الكلي أو اجلزئي لالعتماد لينظر يف األمر ولكن إمتوبعد 
لتأمينات، وهذا اإلجراء يعترب جوهري على الوزير املكلف أن قبل أن يقرر السحب البد من استشارة اجمللس الوطين ل

يقوم به حىت وإن كان رأي اجمللس ليس ملزم له، ليقرر بعدها الوزير السحب اجلزئي أو الكلي للقرار، وينشر قرار 
جنيب صالحية ، وللشركة أو فرع  التأمينات األ2السحب يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الشعبية الدميقراطية
 .3الطعن يف القرار الصادر عن الوزير املكلف باملالية أمام جملس الدولة

 ثانيا: سحب الترخيص عن مكاتب تمثيل شركات التأمين و/أو إعادة التأمين األجنبي
يتمتع الوزير املكلف باملالية أيضا بصالحية سحب الرتخيص ملكاتب متثيل الشركات التأمني و/أو إعادة 

األجنبية، ويكون ذلك دون اقرتاح جلنة اإلشراف على التأمينات، ودون استشارة اجمللس الوطين للتأمينات، أي  التأمني
 :4ويكون هذا السحب يف احلاالت التالية انفراديةأن وزير املالية يتخذ قراره بصفة 

ايل ميكن هلا أن تطلب سحب بطلب من الشركة األم، وهذا باعتبار أن الشركة األم هي اليت تطلب الرتخيص وبالت -
 ؛هذا الرتخيص من املكتب

عدم احرتام األحكام القانونية والتنظيمية املعمول هبا، ويكون هنا سحب الرتخيص كجزاء على خمالفة األحكام  -
 ؛القانونية والتنظيمية املعمول هبا

وضوع الشركة، فالبد على مكتب التمثيل يف حالة تغيري يف القانون األساسي للشركة األم، يعدل األحكام املتعلقة مب -
من القرار مؤرخ يف:  08أن يعلم الوزارة املكلفة باملالية بأي تعديل يف القانون األساسي للشركة األم وهذا طبقا للمادة 

،  واحملدد لشروط وكيفيات فتح مكاتب متثيل شركات التأمني و/أو إعادة التأمني، لدا فإنه يف 2007جانفي   28
غيري يف هذا القانون الذي يؤدي إىل تعديل األحكام املتعلقة بالشركة يسحب الرتخيص من املكتب من قبل حالة ت

 وزير املالية.

                                                           
 ، املتعلق بالتأمينات، املعدل واملتمم املرجع السابق.1995جانفي  25املؤرخ يف:  07-95من األمر رقم  221املادة  1
 نفسه.من األمر  223املادة  2
 نفسه.من األمر  222املادة  3
 ق.، حيدد شروط وكيفيات فتح مكاتب متثيل شركات التأمني و/أو إعادة التأمني، املرجع الساب2007جانفي   28ؤرخ يف: املقرار المن   07أنظر املادة  4
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 ثالثا: سحب اعتماد سماسرة التأمين و/أو إعادة التأمين
    إن مساسرة التأمني ميكن أن يكونا أيضا حمال لسحب االعتماد منهم كعقوبة هلم لعدم احرتامهم للقوانني

املختصة  اإلداريةأو ألنظمة أو يكون هذا السحب نتيجة حلالة معينة مير هبا السمسار كحالة اإلفالس، واجلهة 
نفرق هنا بني  أنبسحب االعتماد هي السلطة التنفيذية ممثلة يف الوزير املكلف باملالية ) السلطة املاحنة(، لكن جيب 

سرة إعادة التأمني، فاالختالف بينهما يتمثل يف اإلجراءات سحب االعتماد عن مساسرة التأمني وسحبه عن مسا
 املتخذة عن السحب وهو ما سنتطرق له الحقا.

من املرسوم التنفيذي  11وحىت يقوم الوزير املكلف باملالية بعملية السحب البد أن تتوفر حاالت حددهتا املادة 
 :1التاليةالسالف الذكر، حيث أنه يتم سحب االعتماد يف احلاالت  95-340

     عندما يصبح السمسار غري مستوف للشروط املنصوص عليها يف التشريع والتنظيم املعمول هبما يف هذا اجملال -
 ؛يصرنح بإفالسهأو عندما 

 عندما يوقف هنائيا وإراديا أنشطته، أو ال ميارسها ممارسة دائمة مدة عام على األقل. -
أمينات الرقابة على السمسار عن طريق دراسة اجلداول والوثائق اليت بالرغم من ممارسة جلنة اإلشراف على الت

يرسلها السمسار هلا، اليت من خالهلا تكتشف وضعيته املالية، ومدى احرتامه للقوانني، إال أن وزير املالية هو الذي له 
تعرض لإلفالس  صالحية سحب االعتماد عن مسسار التأمني مىت خالف التشريعات والتنظيمات املعمول هبا، أو

والذي جيعله غري قادر على ممارسة نشاطه ويف حالة التوقف هنائيا وبإرادته عن ممارسة النشاط ملدة سنة على األقل 
يعين أن املمارسة املتقطعة ملدة سنة جتعل وزير املالية ممارسة دائمة لكن جاء يف نص املادة عندما ال ميارس أنشطته 

يف هذا ميكن أن يكون املشرع قد قصد من وراء ذلك أن ال يرتك للسمسار جمال يسحب االعتماد من السمسار، و 
 لعدم ممارسته املهنة ألن املمارسة املتقطعة قد تضر مبصاحل املؤمنني هلم.

إن سحب االعتماد من قبل الوزير املكلف باملالية ال يكون بقرار إنفرادي، بل البد من استشارة اجمللس 
يتم إعذار السمسار قبل سحب االعتماد  أن، كما ينبغي 2إجراء ضروري اشرتطه القانونالوطين للتأمينات وهو 

( يوما من تاريخ االعذار للرد كتابيا على 15برسالة موصى عليها مع وصل االستالم، ويكون له أجل مخسة عشرا )
( 15إلعذار حددت ب )على ا اإلجابةاإلعذار الذي مت إرساله، وما ميكنه مالحظته يف هذا الشأن هو أن مدة 

                                                           
، املرجع ، حيدد شروط منح وسطاء التأمني، االعتماد واألهلية املهنية وسحبه منهم، ومكافأهتم ومراقبتهم340-95من املرسوم التنفيذي  11املادة 1

 السابق.
 من نفس املرسوم. 12املادة  2
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يوما، وهي مدة قليلة مقارنة مع االعذار الذي يقدم لشركات التأمني و/أو إعادة التأمني، فقد تكون هذه املدة غري  
 كافية لإلجابة على اإلعذار.

 ورأي جملس بعد القيام جبميع اإلجراءات املشار إليها أعاله، ينظر وزير املالية يف الرد املقدم من قبل السمسار
 أنن يتم تبليغ السمسار هبذا السحب، وميكن له أالوطين للتأمينات ليقوم بعدها باختاذ قرار سحب االعتماد، والبد 

 يطعن يف هذا القرار أمام اجلهات القضائية املختصة.
اليت يتم منح الرتخيص هلا من  إعادة التأمين الشركات األجنبيةهذا فيما يتعلق بسحب االعتماد عن مساسرة 

ل جلنة اإلشراف على التأمينات بعد موافقة الوزير املكلف باملالية عن طريق مرسوم، فإن سحب الرتخيص يكون قب
بنفس الطريقة أي أن سحب الرتخيص يكون من قبل جلنة اإلشراف على التأمينات ويكون ذلك بعد موافقة الوزير 

زير املكلف باملالية فال يتم سحب الرتخيص بل يعترب املكلف باملالية مبوجب مرسوم تنفيذي، ويف حالة عدم موافقة الو 
 ما قامت به اللجنة جمرد حماولة لسحب الرتخيص.

وإجابة على التساؤل الذي مت طرحه بداية فإن دور جلنة اإلشراف على التأمينات يف هذه احلالة يعترب جمرد 
ى السلطة التنفيذية هي املسؤولة عن ضبط مساعدة للسلطة التنفيذية يف أداء مهامها املتعلقة بسحب الرتخيص وتبق

هذا دور بارز يف ضبط  اإلداريةقطاع التأمينات بالرغم من استحداث سلطة ضبط هلذا القطاع، كما أن للرخصة 
 وسيلة فعالة يف الضبط االقتصادي.القطاع، ودورها متثل يف الرقابة على القطاع إضافة إىل الردع، فهي 
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 ضبط االقتصاديلل الرخص اإلدارية كوسيلة حديثة للسلطات اإلدارية المستقلة الباب الثاني:
حوالت عميقة تتمثل أساسا يف اعتماد الفنيات بت 1989لقد مر القانون اجلزائري منذ صدور دستور 

القانونية للدول الليبريالية، وذلك نتيجة لتحرير االقتصاد وما متليه مقتضيات العوملة، ونتيجة النسحاب الدولة من 
 ربية.احلقل االقتصادي يف إطار بناء اقتصاد السوق، اضطر املشرع أن يلجأ إىل الفنيات القانونية املعتمدة يف الدول الغ

إضافة إىل استرياد القواعد القانونية وبالتوازي مع تنفيذ سياسة إزالة التنظيم وانسحاب الدولة من اجملال 
املستقلة، وقد مت تكليفها بوظائف  اإلداريةاالقتصادي لصاحل السوق، مت إنشاء هياكل جديدة تتمثل يف السلطات 

هياكل ضبطية تضمن االنتقال من االقتصاد املوجه إىل اقتصاد متعددة، فتحرير االقتصاد البد أن يتزامن مع إحداث 
السوق، وبالتايل فإن هذه التغريات اليت حدثت على املستوى االقتصادي يف الدولة تطلبت عدة مراحل سنحاول 

 التعرف عليها من خالل هذا الباب.
تها والتعرف عليها وعن املستقلة هيئات حديثة فرضت علينا أن نقوم بدراس اإلداريةباعتبار السلطات 

الصالحيات املمنوحة هلا، فقد متت عملية نقل املهام من السلطة التقليدية املتمثلة يف السلطة التنفيذية واليت كانت 
متارس املهام الضبطية إىل هذه السلطات، وهذا النقل للصالحيات واملهام جعل هذه السلطات متارس املهام الضبطية 

، وبالتايل تعترب هذه الوظيفة حديثة هلذه السلطات، باعتبار أن اإلداريةدية املتمثلة يف الرخص عن طريق القرارات الفر 
 اإلدارة الكالسيكية هي من كانت متارسها.

املستقلة وإن كانت هذه اهليئات ال ختضع للرقابة الرئاسية  اإلداريةعن السلطات  اإلداريةإن صدور الرخص 
خضوعها للرقابة القضائية، وال يعين عدم وضع املشرع لضمانات حيمي من خالهلا  وال الوصائية ال حتميها من عدم

املستثمر أو كما يصطلح على تسميته املتعامل االقتصادي، بل البد من تكريس ضمانات تعزز ثقة املتعامل 
 الستثمار يف القطاعات االقتصادية.االقتصادي يف ا

يف الضبط االقتصادي، فإنه كان من الواجب علينا، أن  ريةاإلداومبا أن حبثنا يتمحور حول دور الرخص  
نتطرق إىل اجملاالت االقتصادية اليت تشرف عليها هذه اهليئات احلديثة لنتعرف على كيفية توظيف هذه الوسيلة يف 
ضبط هذه القطاعات، كما أنه البد من التوصل إىل دور هذه الرخص يف ضبط القطاعات االقتصادية، وملعرفة كل 

ذا مت تقسيم هذا الباب إىل فصلني، تناولنا يف الفصل األول سلطات الضبط كهيئات حديثة ملمارسة الضبط ه
 .اإلداريةاالقتصادي، بينما مت ختصيص الفصل الثاين لصور ممارسة سلطات الضبط االقتصادي للرخص 
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 ديالفصل األول: سلطات الضبط االقتصادي كهيئات حديثة لممارسة الضبط االقتصا
خيتلف دور الدولة يف النظام االشرتاكي عما هو عليه يف النظام الليربايل كما ختتلف النتائج واآلثار يف كال 
النظاميني، فالدولة قد هيمنت ولفرتة من الزمن على احلقل االقتصادي عن طريق نظام االحتكارات، فقد كانت 

على النشاط االقتصادي وبالتايل قان القطاع العام املؤسسات العمومية ذات الطابع االقتصادي هي اليت تسيطر 
زمة االقتصادية اليت عرفتها اجلزائر والتحوالت مقارنة بالقطاع اخلاص، غري أن األيسيطر على القطاع االقتصادي 

 االقتصادية اليت عرفها العامل دفع الدولة إىل تغيري نظامها وحدوث تغيريات جذرية مست النشاط االقتصادي وبالتايل
صالحات اقتصادية عديدة، كل هذا أدى إىل انسحاب الدولة من القتصادي بعدما كان مقيند وتبين إحترير النشاط ا

احلقل االقتصادي وإزالة االحتكارات فلم تعد  ممارسة النشاطات االقتصادية حكرا على الدولة فقط بل مت فتح اجملال 
 االقتصادي أمام املبادرات اخلاصة.

فراد من املسامهة يف متكن األليربالية تقوم على مبدأ أساسي هو حرية التجارة والصناعة، حبيث نظمة الإن األ
    بناء احلياة االقتصادية واملشاركة فيها، فكل شخص تتوفر فيه الشروط الالزمة ميكنه من ممارسة النشاطات التجارية

إن الدولة ال تتدخل يف االقتصاد ومزامحة اخلواص و الصناعية بعدما كانت هذه النشاطات حكرا على الدولة، وعليه ف
جراءات متثلت يف ة من احلقل االقتصادي اتبعت عدة إإال يف حدود معينة ووفق أسس قانونية، وحىت تنسحب الدول

مهام جديدة للدولة، ومن هنا جاءت احلاجة املاسة لظهور هيئات حديثة اصطلح على تسميتها بسلطات الضبط 
 االقتصادي.

 سلطات الضبط االقتصادي شكل جديد لتدخل الدولة يف النشاط االقتصادي )املبحث األول( تعترب
وبصدور هذه اهليئات اليت تقامست االختصاص مع احلكومة كسلطة تقليدية يف الدولة أصبحت هذه السلطات متارس 

املتمثلة يف الرخص  اإلدارية الضبط االقتصادي، وممارسة هذه الوظيفة تكون بعدة وسائل من بينها إصدار القرارات
، ومبا أن املتعامل االقتصادي يعترب احللقة األضعف يف اجملاالت االقتصادية كان من الواجب تكريس ضمانات اإلدارية

 الصادرة عن هذه السلطات ) املبحث الثاين(. اإلداريةملواجهة الرخص 

 في النشاط االقتصادي المستقلة كشكل لتدخل الدولة اإلداريةالمبحث األول: السلطات 
لقد تبنت اجلزائر مؤخرا نظاما جديدا يتمثل يف نظام اقتصاد السوق، وبالتايل فتحت اجملال االقتصادي واملايل 
أمام املبادرة اخلاصة، فشجعت بذلك االستثمار وحررت التجارة اخلارجية وانسحبت الدولة من احلقل االقتصادي 

 م االشرتاكي.بعدما كانت تسيطر عليه يف ظل النظا
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إن اقتصاد السوق وإن كان يعين من الناحية النظرية غياب أي تدخل وترك اجملال للسوق، إال أنه ال يعين 
الغياب الكلي للدولة واليت تبقى الضامن الوحيد للمصلحة العامة والنظام العام االقتصادي، واليت مل يكن انسحاهبا 

دي والذي استدعى إعادة تكييف وظائفها مع السياق التنافسي اجلديد يف إال تغيريا يف طبيعة وحمتوى دورها االقتصا
 ظل ظهور دور جديد وشكل جديد للدولة يتمثل يف الدولة الضابطة.

ويف خضم هذه املعطيات االقتصادية اليت بدأت تتشكل وتفرض نفسها، كان البد من وجود نقطة توزان بني أمرين 
كة السوق مبا يضمن الصاحل العام من جهة أخرى، وهو ما جتلى يف فكرة احلرية االقتصادية من جهة، وضبط حر 

 النظام العام االقتصادي.
إن البحث يف هذا املوضوع يتطلب منا احلديث عن النظام العام االقتصادي كأساس قانوين تستمد الدولة 

ادي، وحتديد الدور اجلديد منه سلطتها يف اضطالعها مبهامها اجلديدة، وكذا البحث عن املقصود بالضبط االقتص
فتناولنا الضبط االقتصادي والدور اجلديد للدولة من خالل ظهور هيئات جديدة تتوىل مهمة الضبط االقتصادي، 

ويف ) املطلب السلطات اإلدارية املستقلة،  صالحياتللدولة ) املطلب األول(، أما ) املطلب الثاين( فدرسنا فيه 
 .حيات املمنوحة لسلطات الضبط املستقلة يف اجملال االقتصاديتنوع الصاللالثالث( مت التطرق 

 المطلب األول: الضبط االقتصادي والدور الجديد للدولة
قبل حتديد املقصود بالضبط االقتصادي ينبغي أوال حتديد األصل العام للضبط االقتصادي واملتمثل يف فكرة 

 لضبط االقتصادي.النظام العام االقتصادي، والذي يعترب اإلطار العام ل

 الفرع األول: النظام العام االقتصادي
كما هو معلوم خيتلف دور الدولة يف ظل نظام السوق، عما هو عليه يف نظام التخطيط املركزي إذ الدولة يف 
ظل نظام التخطيط املركزي تعرب عن اهتمامها باالقتصاد والتجارة عن طريق مباشرة النشاط االقتصادي أو التجاري 

الل ما تصدره من أوامر وقرارات متعلقة باإلنتاج واالستثمار والتوزيع والتسعري وغريها من اجملاالت، فهذه كما من خ
يسميها البعض " دولة أوامر"، تباشر النشاط االقتصادي عن طريق عماهلا وموظفيها عرب ما تصدره إليهم من أوامر 

ة هبذه النشاطات بل ترتك للخواص ذلك، وهذا ما يعين ترك ، أما يف نظام اقتصاد السوق ال تقوم الدول1وتكليفات
األمور دون ضابط، إذن ففكرة النظام العام هي مبثابة النظام العام الذي يعرب من خالله أي نظام عن مشروعيته 

م، وعليه وذلك عرب قواعد قانونية فوق عادية، يشكل قبوهلا واحرتامها، ومن مث االلتزام هبا حجر الزاوية يف هذا النظا

                                                           
1

 .100ص ، 1998، القاهرةدار الشروق، ، 1ط، دور الدولة يف االقتصاد، حازم الببالوي 
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فإذا أرادت الدولة توفري قدر من االنصياع لتشريعاهتا، عليها أن تصبغ عليها وصف القاعدة القانونية فوق العادية )أي 
 :2هذا النظام تتمثل فيما يلي إنشاء، ولعلن األسباب اليت أدت إىل 1تلك املتعلقة بالنظام العام(

وق تسود فيه املنافسة، يوجد ميل وتوجه طبيعي تلقائي عن السبب األول ذو طبيعة نظرية، حبيث أنه يف أي س -
املتعاملني االقتصاديني حنو الرتكيز املتنامي، و هو ما يؤدي إىل نوع من االحتكار بالنسبة لألقوى يف السوق، وهذا ما 

طة العامة يؤدي إىل عدة اضطرابات يف السوق، فالسوق يف هذه احلالة ميكن أن هتدم نفسها إذا مل تقدم هلا السل
اإلطار القانوين، وهو ما يتجلى يف النظام العام االقتصادي الذي يقرتض تنظيما قانونيا حىت ميكن احملافظة على 

 املنافسة.
السبب الثاين ذو طبيعة عملية، إذ أن التجربة أثبتت أنه عندما توجد قواعد للمنافسة، فإن تطبيقها ميكنن من جتنب  -

تكرس قواعد املنافسة  وإمنااعد املنافسة ليست فقط قواعد لتكريس احلرية التنافسية، العديد من التجاوزات، فقو 
جمموعة من احملظورات والضوابط، اليت على املتعاملني االقتصاديني االلتزام هبا يف إطار املعارك التنافسية اليت خيوضوهنا 

 يف خمتلف أسواق املنتجات واخلدمات.
نا يعتربان من بني األسباب الكثرية اليت أنتجت هذا النوع من األنظمة، إن السببني الذين مت ذكرمها ه

فاالنسحاب التدرجيي للدولة من اهليمنة على السوق، ال يعين بالضرورة انسحاهبا الكلي من احلياة االقتصادية، وإمنا  
الله سري هذه كل ما حدث هو حتول يف دورها، وبالتايل أصبحت تضع القواعد وترسم اإلطار الذي يتم من خ

 .3السوق، وذلك كله باحلد الذي يتناسب والتطورات احلاصلة، وهي ما يعرف حبماية النظام العام االقتصادي
إن النظام االقتصادي اجلديد الذي تتبعه اغلب الدول، يتمثل أساسه يف ترك الدولة اجملال االقتصادي 

ار ووضوح املراكز القانونية من أهم الشروط الالزمة ألداء للخواص وبالتايل تكريس احلرية االقتصادية، كما أن استقر 
السوق لدوره، غري أن الدولة بالرغم من انسحاهبا من اجملال االقتصادي إال أهنا حترص على رسم اإلطار ووضع 

 ، وهذا كله بغرض ضمان املصلحة العامة.االقتصاديةالضوابط اليت يتم من خالهلا ممارسة النشاطات 
وعيته ومشروعية قيمه لنظام العام هي مبثابة اإلطار العام الذي يعرب من خالله أي نظام عن مشر إذن، فكرة ا

ته، ويكون ذلك عن طريق قواعد قانونية غري عادية )أي تلك املتعلقة بالنظام العام(، وحىت حتقق الدولة العليا وثواب
 ا يسمى ب " النظام العام االقتصادي".التوازنات والعدل بني مجيع األطراف الفاعلة يف االقتصاد أسست مل

                                                           
 .265،  2013مد تيورسي، الضوابط القانونية للحرية التنافسية يف اجلزائر، ب.ط، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر، حم 1
 .207-269املرجع نفسه، ص  2
 .271ص املرجع نفسه،  3
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يتمثل النظام العام االقتصادي يف بلورة النظام االقتصادي األساسي للمجتمع يف شكل أسلوب قانوين، فهو 
هذا املصطلح يكتنفه ، أما بالنسبة لتعريفه فإنه يصعب وضع تعريف دقيق له ف1بذلك خيتلف عن النظام السياسي

ض، ففكرة النظام العام تعترب فكرة مرنة وقابلة للتطور كما أهنا نسبية، يتغري مضموهنا بتغري هبام والغمو العديد من اإل
" إنه ميكن إدخاهلا يف عداد املصطلحات Hanri Des Rozierاملكان والزمان، ويف هذا السياق يقول األستاذ "

صطلح ال يوجد له تعريف دقيق، فهو ، فهنا ميكنا أن نعرف بأن هذا امل2الغامضة اليت ال تفيد شيئا معينا بذاته"
يعرفه كما يلي: " النظام  Gérard Farjatمصطلح فضفاض، غري أن هناك من حاول وضع تعريف له فاألستاذ 

العام االقتصادي هو عبارة عن جمموعة من املعايري واألسس اليت تنظم العالقات االجتماعية واالقتصادية الداخلية 
، وبالتايل فالنظام العام االقتصادي هو محاية للعالقات التعاقدية يف 3قات التعاقدية."واليت تكون مطلوبة يف العال

 اجملال االقتصادي.
 5، كما يطلق عليه بأنه نقيض حلرية التعاقد4كما يعرف بأنه الضمان احلسن لسري األعمال يف السوق

هومني، فحاجة اجملتمع إىل التوجيه وتسيري فالنظام العام االقتصادي جيسد اهتمام الدولة باالقتصاد، وهو حيمل مف
خرين ضمان احلماية لألفراد من تعسف اآلمعامالت األفراد يعكسها النظام العام االقتصادي التوجيهي، أما 

 فيجسدها النظام العام االقتصادي احلمائي.
عليها جمتمع ما، حبيث فالنظام العام االقتصادي للتوجيه يعرب عن األسس االقتصادية واالجتماعية اليت يقوم 

يرمي إىل جتسيد السياسة الوطنية بتدخل السلطة يف حرية األفراد، وبالتايل التدخل يف العالقات التعاقدية مبا يتماشى 
وسياستها العامة، فدور الدولة هنا هو دور توجيهي لالقتصاد وهو منصب على بعض امليادين التعاقدية، فالدولة تضع 

                                                           
، 2000عية للدراسات والنشر والتوزيع، مصر، ، املؤسسة اجلام1جاك غستان، املطول يف القانون املدين" تكوين العقد"، ترمجة منصور القاضي، ط 1

 .130ص
، ص 2011-2010حممد تيورسي، قواعد املنافسة والنظام العام االقتصادي، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، اجلزائر،  2

204. 
3

  " L’ordre public économique est un ensemble des normes concernant l’organisation 

économique, les rapports sociaux et l’économie intérieure du contrat qui sont obligatoires dans 

les relations contractuelles " . Farjat Gérard, L’ordre public économique, L.G.D.J, Paris, P : 38. 
4
 " L’ordre  public  économique  est  au  cœur  de  la  régulation.  Assurer  l’ordre public  

économique  c’est  assurer  le  bon  fonctionnement  du  marché."; Thomas Pez, >> L’ordre 

public économique <<, Les nouveaux cahiers des constitutionnel, N°49, 2015, P : 43.    
5
 " la notion de l’ordre public économique, qu’il comprenait comme une expression juridique de 

l’ordre général économique dans la société. L’ordre public économique est seulement une 

antithèse de la liberté contractuelle. " Elvira Talapina, Contraibution a la Théorie du droit public 

économique par l’analyse comparative du droit français et du droit russe, thèse pour le doctorat  

en droit, université  : la Reunion, 2011, P : 42.   
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إرادة األفراد أن ال تعرتضها من خالل اشرتاطات تعاقدية حتد منها، فالتوجيهية االقتصادية سياسة اقتصادية وعلى 
، فالنظام العام االقتصادي التوجيهي يهدف إىل تسيري وتوجيه االقتصاد باتباع سياسة 1تفرض توجيهية عقدية

 التخطيط.
ماية لألطراف اليت تعاين من دونية أما النظام العام االقتصادي احلمائي يكون تدخل الدولة فيه لبسط احل

واضحة يف عالقتها التعاقدية، فمثال العالقات التعاقدية اليت يدخل فيها املستهلك، فهو يف وضع ضعيف أمام شريكه 
يف التعاقد، فكان من الواجب على الدولة محايته من خالل فرض القوانني اليت تكفل ذلك، فاحلرية التعاقدية ختتفي 

اك ال مساواة بني الطرفني وبالتايل يزول العقد، مما يستوجب التدخل وحتقيق توافق اإلرادتني، حىت عندما تكون هن
جمال من أجل  إنشاءيبقى الطرف الضعيف حرا يف االنضمام إىل العقد أو عدم االنضمام إليه، فكان من الضروري 

هذا يدخل ضمن النظام العام االقتصادي وكل  2اتزان العالقة العقدية، ويتحقق من خالهلا العدالة االجتماعية
 احلمائي.

 الفرع الثاني: الضبط االقتصادي ومبررات وجوده
حىت نتمكن من الوصول إىل مفهوم حقيقي ملصطلح الضبط البد من الرجوع إىل السياق التارخيي لظهوره يف 

ى فمفهومه مل يرتبط بالعلوم القانونية العامل بصفة عامة ويف اجلزائر بصفة خاصة، وكذا إعطاء مفهومه يف العلوم األخر 
فقط بل استعمل يف العديد من اجملاالت العلمية، وكذا الدوافع اليت تسببت يف وجوده، لذلك سيكون من املالئم 

 التطرق لكل هذا حىت يتضح الفهم أكثر.

 أوال: مفهوم الضبط االقتصادي
حلوكمة الشراكة وغريها من املصطلحات اليت يعترب مصطلح الضبط من املصطلحات القانونية احلديثة مثل ا

انتشرت حديثا ومن أجل الوصول ملفهوم شامل للضبط االقتصادي نتطرق إىل الظهور التارخيي للمصطلح بعد ذلك 
 نتطرق ملفهوم الضبط.

 الظهور التاريخي لمصطلح الضبط  .1
يف الواليات املتحدة  1933" مصطلح من أصل إجنليزي يعود ظهور إىل سنة  régulationالضبط " 

والتدهور  1929وهذا مباشرة بعد األزمة االقتصادية  New dealاألمريكية مبناسبة ما مسي باملعطى اجلديد 

                                                           
-09، ص2004-2003، اجلزائرلنيل شهادة املاجستري يف القانون، جامعة  مذكرةي وتأثريه على العالقة العقدية، حنان مريين، النظام العام االقتصاد 1

11. 
 .33، ص 2000، مصر، اإلسكندرية، منشأة املعارف، 1مسري السيد تناغو، النظرية العامة للقانون، ط 2
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الكبري الذي عرفه االقتصاد العاملي، أين ظهرت احلاجة بالنسبة للرئيس "روزفلت " يف وضع جمموعة من اهليئات من 
 1رقابة السري احلسن للمنافسة وكذا تفادي الوضعيات االحتكارية.أجل رقابة السوق وخاصة املايل منه، و 

لقد كانت هناك خلفيات نظرية أسست فكرة الضبط، ففي التقليد الليربايل عامة تعترب الدولة عنصرا خارجيا 
من عن النظام االقتصادي، ومن مث يأيت االعرتاض قويا على تدخل الدولة يف احلياة االقتصادية، غري أنه توجد ض

، فضال " نظريات التقنين "التيارات الليربالية نفسها نظريات قائمة بذاهتا تبحث عن أسس وأساليب تدخل الدولة 
 "." نظريات الضبط فعالية النظام الرأمسايل برمتهعن تلك النظريات الغري الليربالية اليت تنطلق من إعادة نظر جذرية يف

 أ: نظريات التقنين
ن وجود عيوب يف عمل األسواق، نامجة عن شوائب تتلخص يف القطيعة بني البحث تنطلق هذه النظريات م

 2عن املصاحل اخلاصة للمستهلكني واملنتجني وإشباع احلاجة العامة كوجود احتكار طبيعي، ففي تصور تيار دولة الرفاه
شركات حيث أن أفكار اقتصاد جيد تدخل الدولة مربره من خالل قيادة اليد اخلفية والتأثري يف سلوك املستهلكني وال

الرفاه واملدارس املختلفة للتقنني وإن صبت يف جمرى الفكر الليربايل فإهنا تكشف عن حقائق مهمة حول دور وظيفة 
 الدولة، خصوصا على صعيد التحكم يف بعض املشكالت املعاصرة.

 نظريات الضبط ب.
ئت تعصف باالقتصاديات الرأمسالية سعيا إىل لقد انصبت نظرية الضبط على كشف أبعاد األزمات اليت ما فت

إبراز حدود السوق يف عملية الضبط االقتصادي وبالتايل ضرورة تدخل الدولة بشكل أو بآخر وفق متطلبات املرحلة 
اليت جتتازها الرأمسالية، حيث يعترب الفقهاء أن عملية الضبط خالفا لعملية التقنني تقوم على اعتبار لدور الدولة ليس  

                                                           
 .16، ص املرجع السابقتصادي يف اجلزائر، قوليد بومجلني، قانون الضبط اال 1
، يف إطار البحث عن حل 1864سنة  Emile Olivierيرباليني أمثال النائب مصطلح دولة الرفاه كما يصفها الكثري هي من إبداع بعض املفكرين الل 2

للغة وسط بني املذهب الذي يشجع على تدخل الدولة و املذهب الذي ينادي بتضييق نشاطها وتدخالهتا وبالتايل توسيع نشاطات األفراد، يقابله با
 والذي استخدمه االشرتاكيون، بينما ارتبط مصطلحWohlfahrstaatح وباللغة األملانية مصطل"   l’Etat providenceالفرنسية مصطلح " 

Welare State  يف بريطانيا خالل االربعينيات ارتباطا ضيقا مع التحليل الكينزي الذي يوجد شرعية مكملة لتدخالت الدولة من خالل ربطه بني
طلبات حتقيق أكرب قدر ممكن من العدالة االجتماعية يف إطار دولة فعالة الواقع االجتماعي واالقتصادي، وهو يربط بني ضرورات النمو االقتصادي ومت

 اقتصاديا واجتماعيا. 
هبة بذلك أبعد إن مصطلح دولة الرفاه يعرب عن حتول عميق يف العالقات بني الدولة واجملتمع، حيث حتملت الدولة على عاتقها مهمة ضمان رفاه اجملتمع ذا

 النزاعات، وهو يعكس توسعا وتضخما يف مسؤوليات الدولة اليت تكفلت بتطوير االقتصاد ومحاية اجملتمع، يعد هذا من حفظ النظام واألمن والفصل يف
 . أنظر:1929نتيجة للتطور الذي حصل منذ بداية القرن العشرين وتسارع بعد احلربني العامليتني  واألزمة االقتصادية لسنة 

Jacques Chevallier, science administrative, Thémis science politique, PUF, 3 éme éd, Paris, 2002, 
PP 157-158 
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ومسؤوليات كربى، يف إذكاء  التزاماتامل خارجي على النظام أو جمرد أداة، بل كمؤسسة قائمة بذاهتا، ذات كع
وحتفيز قوى اإلنتاجية والنمو وإحياء األمة، ومبا أن اقتصاد السوق كرسه القانون فال غرابة أن يكون هذا القانون هو 

ية اعتمدت على نظرية الضبط بالرغم من أهنا رأمسالية نفسه من يؤطره ويضع حدوده فالواليات املتحدة األمريك
 1االقتصاد.

 ظهور مصطلح الضبط في القانون الجزائري .2
يب نظرا ألصوله على غرار القانون الفرنسي واألور  يعترب مصطلح الضبط يف القانون اجلزائري مفهوم حديث

عينيات، فقد وردت أوىل استعماالته أثناء مرحلة الدولة الليربالية واألجنلوسكسونية والذي مل يتبني مفهومه إال يف السب
من خالل املرسوم رقم  1980املتدخلة، فقد استعمل مصطلح الضبط االقتصادي ألول مرة يف القانون اجلزائري سنة 

، كما أنه يف فرتة 2لألجور واحلوافز املادية اجلماعية والفردية للعمال االقتصادياملتضمن إحداث الضبط  80-48
أوىل اهليئات املكلفة بتنظيم ورقابة بعض األسواق رغم احتكار تسيريها من طرف الدولة ومت  استحداثالثمانينات مت 

وذلك بإنشاء املؤسسة الوطنية للتموين وضبط سوق  1983تكييفها صراحة على أهنا دواوين ضبط وهو ما مت سنة 
 .3اخلضر والفواكه

مل يستعمل على وترية موحدة يف هذه الفرتة فقد تعددت استعماالته   إنن مصطلح الضبط يف القانون اجلزائري
ارتبط هذا املصطلح باألسعار وذلك انطالقا من املرسوم  1989كما أنه مل حيمل نفس الداللة القانونية، ففي سنة 

متت ترمجته ، حيث ورد مصطلح الضبط يف املادة االوىل منه يف النص الفرنسي، غري أنه 4املتعلق باألسعار 89-12
يف النص العريب بالتنظيم ومت إفراده بالباب الثالث حتت عنوان التنظيم االقتصادي للسوق الوطنية، أما بالنسبة للبعد 

وذلك بإنشاء أول  5من خالل قانون اإلعالم 1990املؤسسايت ملصطلح الضبط فقد كان ذلك ألول مرة يف سنة 
عالم وقد مت تكييفه على أنه سلطة إدارية مستقلة ضابطة، وكذا جملس سلطة ضبط يف اجلزائر وهي اجمللس األعلى لإل

                                                           
 .19-18، ص -تيارت –علي عيساوي، الضبط االقتصادي ومحاية املستهلك، مذكرة لنيل شهادة املاجستري، جامعة ابن خلدون  1
ر واحلوافز املادية اجلماعية والفردية للعمال، ج.ر.ج.ج.ع:  ، املتضمن إحداث الضبط االقتصادي لألجو 1980فيفري  23املؤرخ يف  48-80املرسوم  2

لألجور واحلوافز اجلماعية والفردية  االقتصادي، وينبغي أن نشري هنا إىل أن النص بالعربية جاء لينص على التنظيم 1980فرباير  26، الصادرة يف: 09
"، وهذا راجع للرتمجة من الفرنسية  Régulation économiqueي " للعمال، على خالف النص الفرنسي الذي جاء لينص على الضبط االقتصاد

 إىل العربية، والرتمجة الصحيحة هي الضبط االقتصادي وليس التنظيم االقتصادي.
نية للتموين ، يعدل القانون األساسي لديوان الفواكه واخلضر اجلزائرية وتسميته اجلديدة املؤسسة الوط1983جويلية  09املؤرخ يف  436-89املرسوم  3

 .1983جويلية  12، الصادرة يف: 29وضبط اخلضر والفواكه، ج.ر.ج.ج.ع: : 
 ، املتعلق باألسعار، املرجع السابق15/01/1989املؤرخ يف:  12-89لقانون ا 4
 ، املتعلق باإلعالم، املرجع السابق.1990أفريل  04املؤرخ يف  07-90لقانون ا5
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النقد والقرض واللجنة املصرفية، ليشمل معظم القطاعات احلساسة يف النشاط االقتصادي بسلطة ضبط تكفل رقابة 
 1الدولة على هذه األنشطة يف ظل ما يعرف باقتصاد السوق.

 المعنى اللغوي لمصطلح الضبط .3
واجده يف أول قاموس عريب هو لسان العرب البن منظور لح قدمي يف اللغة العربية بدليل تبط مصطيعترب الض

تدل كلمة الضبط على عدة معاين، فتأيت مبعىن لزوم شيء ال يفارقه يف كل شيء، فيقال: ضبط الشيء يضبطه أي 
 2لزمه لزوما شديدا.

 ني:ي" وهو يرادف معن to regulateمن الفعل " "  régulationأما يف اللغة اإلجنليزية فمصطلح الضبط " 
 رقابة أو حمافظة سرعة آلة أو مسار، -
 3الرقابة عن طريق جمموعة من القواعد. -

" فتعين عمل يضمن حسن سري نظام معني، مبا يف ذلك النظم régulation أما يف القاموس الفرنسي فإن كلمة " 
، حيث متيز بفكريت 19ر بسبب تعميم استعماله خالل القرن ، وعليه فإن مصطلح الضبط قد تطو 4البيولوجية

االستقرار واالستمرارية، حيث تدخل بعض املعاجم هذين العنصرين يف تعريف مصطلح الضبط وباخلصوص 
االستقرار، ويف مفهومه األكثر انتشارا اليوم يدل على فعل احملافظة على التوازن، وعليه فقد أسس عنصري االستقرار 

 5ن املعىن املستقل للضبط.والتواز 

 مفهوم الضبط في العلوم المختلفة .4
مل يقتصر مفهوم الضبط على العلوم القانونية فقط بل انتشر ليشمل عدة علوم كالبيولوجيا والعلوم التقنية 

 وعلم االقتصاد، وبالتايل فقد اختلف مفهومه من جمال إىل آخر وهو ما حناول معرفته من خالل هذا العنصر.

 الضبط في علم البيولوجيا أ.
يعد هذا العلم اجملال األصلي لفكرة الضبط والذي عرف فيه كوظيفة، ولكن سبقه يف االستعمال مصطلح 
ضابط وذلك يف جمال فيزيولوجيا احليوان، فاجلسم احلي مضبوط مثل الساعة، وقد استعري املصطلح من جمال علم 

                                                           
 .29-28املرجع السابق، ص  ،ادي يف القانون اجلزائريسلطات الضبط االقتص وليد لومجلني، 1
 .340، دار بريوت، ص 7، مادة الضبط، 1انظر: حممد بن منظور املصري، لسان العرب، ط 2
 .134املرجع السابق، ص سلطات الضبط االقتصادي،  وليد بومجلني، 3

 4 " La régulation est à assurer le bon fonctionnement de l’action systèmes consistant à réguler 
systèmes, notamment de biologique."   135ورد هذا التعريف للضبط يف مذكرة وليد بومجلني ، املرجع السابق، ص.  

 .50، ص2015-2014قانون، جامعة سطيف، املستقلة يف ظل الدولة الضابطة، أطروحة لنسل شهادة الدكتوراه يف ال اإلداريةإهلام خرشي، السلطات  5
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حدى أهم اخلصائص األساسية للكائن احلي، واليت تعمل من أجل امليكانيك، وتأكدت فيما بعد وظيفة الضبط كإ
د ذلك انتقلت وظيفة الضبط لتستعمل يف جمال علم الوسط الداخلي هلذا الكائن، مث بعاحملافظة على استقرار 

ة ، أما يف إطار علم األحياء فقد ساهم الضبط يف إنشاء مقاربات متميزة حول أسس املفاهيم املختلفة لفكر 1التحكم
التوازن، فمن هذا املنظور ويف جمال علم البيولوجيا، فإن وظيفة الضبط تؤدي بشكل عام إىل تصحيح التصرفات 
ونتائجها املختلفة عن جمال علم البيولوجيا، فإن وظيفة الضبط تؤدي بشكل عام إىل تصحيح التصرفات ونتائجها 

 2عد.املختلفة عن بعضها البعض من خالل اخلضوع جملموعة من القوا
 ب. الضبط في علم االقتصاد

إن مفهوم الضبط من منظور السياسة االقتصادية هو جمموع التقنيات اليت تسمح باحملافظة وضمان توازن 
اقتصادي أفضل خاضع لسوق غري قادر لنفسه على ضمان هذا التوازن، هذا األخري حيققه نظام خوصصة ناجح 

   Jacques Chevallierظة على نظام اخلوصصة أما األستاذوفعال، إذ بالتبعية الضبط يهدف إىل احملاف
فريى أن للضبط معنيني: املعىن األول يقوم على حتليل العمليات اليت من خالهلا يستطيع اجملتمع ضمان احملافظة على 

ىن الثاين فيقوم تناسقه ومتاسكه االجتماعي وبقائه واستمراره بالرغم من تنوع وتعدد املصاحل املتواجدة بداخله، أما املع
على حتليل العمليات التحوالتية اليت تعرفها اجملتمعات احلالية، حيث املشاكل املعقدة واملتطورة فيه تفرض اللجوء إىل 

ن يكون الوسيلة اليت يتم من خالهلا االنتقال أكما ميكن   3.ميكانيزمات أكثر مرونة وذلك لتحقيق الرتابط واالندماج
إىل أخرى، كاالنتقال بالقطاعات اليت كانت يف وضعية احتكار من طرف املؤسسة  تصاديةاقبقطاع معني من وضعية 

 التقليدية للدولة إىل وضعية التحرير واالنفتاح واملنافسة، أي أنه التدخل الذي يرافق حركة التحول.
فرع جديد للقانون يعرب عن عالقة جديدة  Marie Anne-Frison Rocheكما اعتربته األستاذة 

 القانون واالقتصاد يتضمن جمموع القواعد املوجهة لضبط قطاعات ال ميكن أن تضمن احملافظة على توازهنا بني
، فتعرفه بأنه جمموع القواعد اليت حتكم ضبط القطاعات اليت ال ميكنها ضمان توازهنا بنفسها وهو قانون 4بنفسها

 يتكفل بتكوين التوازنات الكربى ومراقبتها واحملافظة عليها.

                                                           
وهو أستاذ يف الرياضيات استلهمه من   Nicolas Wienerتوماتيكي جملموع ما، أسس هذا العلم حكم هو العلم الذي يدرس الضبط األعلم الت 1

 نسان.دراسة مقارنة بني اآلالت اإللكرتونية االتوماتيكية كجهاز احلاسوب والنظام العصيب يف جسم اإل
 .51ص  إهلام خرشي، املرجع السابق، 2

3 Jacques Chevallier, la Régulation Juridique En question, rev : droit et société, N° : 49, Paris, 
2001, P 830.   
4 Marie Anne-Frison Roche, Le Droit de Régulation, Dalloz, N° : 7, 2001, PP 610-611.  
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وعليه فإن مفهوم الضبط يرتكز عموما على فكرة التوازن وهو يهدف يف النظرية االقتصادية الليربالية إىل 
تصحيح مساوئ السوق وحمو نقائصه وبالتايل فهو منط تدخل خارجي عن السوق يعيد النظر يف فكرة توازنه 

 سة، وأهداف غري اقتصادية كحماية املستهلك.التلقائي، حيث جيمع ويوازن بني أهداف اقتصادية متعلقة حبماية املناف

 ج. الضبط في العلوم القانونية
املستقلة وهو املفهوم احلديث  اإلداريةإن املفهوم القانوين للضبط يتمحور حول مفهوم مرتبط بالسلطات 

ط فهو وظيفة أو نشاط ينفذ من خالل هذه السلطات، فلم تتطرق كل التشريعات لتعريف الضبط كنشا 1للضبط
الضبط مهمة للسلطة باستثناء بعض التشريعات كالتشريع األملاين يف قانون االتصاالت واليت عرفته كما يلي: " 

العمومية الفيدرالية يهدف إلى تحقيق أهداف محددة بالقانون ويتعلق األمر بالتوفيق بين فرض منافسة فعالة 
 2ومشروعة وتحقيق بعض أهداف المصلحة العامة."

ماي  20بتاريخ  516-2005الفرنسي فقد عرفه يف قانون الربيد واالتصاالت االلكرتونية رقم  أما التشريع
وظيفة الضبط مستقلة الستغالل شبكات الخدمات واالتصاالت االلكترونية وهي ممارسة كما يلي: "  2005

ترونية والبريد باسم الدولة من طرف الوزير المكلف باالتصاالت االلكترونية وسلطة ضبط االتصاالت االلك
(ARE.")3 

املعدل  03-03من قانون املنافسة  03أما يف التشريع اجلزائري فقد عرف املشرع الضبط من خالل املادة 
الضبط: كل إجراء أيا كانت طبيعته، صادر عن أية هيئة عمومية يهدف واملتمم وجاء تعريفه كما يلي: ".... 

وحرية المنافسة، ورفع القيود التي بإمكانها عرقلة الدخول بالخصوص إلى تدعيم وضمان توازن قوى السوق، 

                                                           
القانوين الكالسيكي للضبط والذي يعتمد يف تعريفه للضبط على استعارة املعىن العام الذي عرف  يعترب هذا االجتاه احلديث والذي خيتلف عن التعريف 1

خري قد وفقا له الضبط يف اجملاالت خارج العلوم القانونية من دون تعديل أو تكييف وعليه فقد اعتمدت على استعمال مصطلح ضابط حبكم كون هذا األ
لغة القانون مثلما هو احلال عليه حىت يف العلوم األخرى، أما املقاربة احلديقة حاولت إقامة مفهوم قانوين قائم  سبق يف االستعمال مصطلح الضبط حىت يف

وظيفي بذاته مستقل عن أي فكرة أو مفهوم آخر، وكان ذلك مع بداية سنوات الثمانينات حيث أصبح أغلب الفقه وخصوصا الفرنسي يعتمد على البعد ال
املستقلة، هذه الرؤيا اجلديدة كرست سواء يف اجملال الفقهي أو اجملال التشريعي ولو نسبيا بالرغم من الصعوبات  اإلداريةلسلطات وهو بذلك يشري إىل ا

زعمه الفقه اجتاه ثان تواالنتقادات اليت واجهتها، حبيث أن هذه املقاربة احلديقة تضم اجتاهني فقهيني لتعريف الضبط، اجتاه أول تبناه جملس الدولة الفرنسي و 
 الفرنسي احلديث. أنظر:
 .55-54املستقلة يف ظل الدولة الضابطة، ص  اإلداريةاهلام خرشي، السلطات 

املستقلة ) النموذج الفرنسي(، مقالة منشورة يف جملة دراسات قانونية، دورية فصلية تصدر عن مركز  اإلداريةخرشي إهلام، متكني احلقوق يف ظل السلطات  2
 120ص  ،ـ2010، اجلزائر، نوفمرب 09 ددث واالستشارات واخلدمات التعليمية، عالبصرية للبحو 
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إليها وسيرها المرن، وكذا السماح بالتوزيع االقتصادي األمثل لموارد السوق بين مختلف أعوانها وذلك طبقا 
 1ألحكام هذا األمر."

ضبط، حيث من خالل هذه املادة جند أن هذا التعريف الذي استعمله املشرع اجلزائري ينظر إىل هدف ال
يرتكز على فكرة التوازن يف السوق إضافة إىل حرية الدخول واملنافسة، كما أن هذا التعريف يهدف إىل حياد اإلدارة 
يف اجملال االقتصادي وترقية الكفاءات واحلفاظ على الصاحل العام والقيام باملهام اجلديدة اليت اجنرت عن االنسحاب 

ادية، فالضبط يهدف إىل ضمان سري األنظمة االجتماعية واالقتصادية املعقدة اجلزئي للدولة من املمارسات االقتص
 وذلك بتحقيق االنسجام والتناسق بني وجهات النظر املختلفة والقيام بالتحكيم فيما بني املصاحل القائمة.

لضبط واملقصود بذلك أن موضوع االحياد والموضوعية وعليه نستنتج أن للضبط خاصيتني تتمثل األوىل يف 
االقتصادي يتعلق بضمان حتقيق منافسة فعالة بعد أن ختلت الدول على نظام االقتصاد املوجه وبالتايل أسندت مهمة 
ضبط السوق والقطاعات واملرافق العمومية اليت فتحت للسلطات الضابطة املستقلة فالبد أن تتمتع هذه السلطات 

ية ومالئمة ملمارسة وظيفة الضبط، أما بالنسبة للخاصية الثانية باحلياد والشفافية واملوضوعية، فهذه اخلاصية ضرور 
فالضبط يوفر احلماية جلميع القطاعات بعد انسحاب الدولة وعدم توفير الضبط لحماية أكثر فاعلية تتمثل يف 

لدى  توفريها لتلك احلماية، فضبط جمال احملروقات مثال وتشكيل سلطات ضبطية يف هذا اجملال يقدم ارتياحا كبريا
 2املستثمرين األجانب ويضمن حياد السلطة الضابطة حىت يف مواجهة السلطات العمومية.

 ثانيا: مبررات وجود الضبط
يقوم اقتصاد السوق على جمموعة من األسس واملبادئ أمهها حرية العمل واملنافسة بني الفاعلني واملتدخلني 

تتماشى مع الطرق الكالسيكية للدولة يف التسيري وال مع  يف النشاط االقتصادي، حبيث أن هذه املبادئ واألسس ال
قواعدها، ومع ختلي الدولة عن تدخلها يف اجملال االقتصادي كما كانت عليه يف نظام االقتصاد املوجه، كان البد من 

تحدة استبدال قواعدها بقواعد جديدة ال تعيق سري االقتصاد، ومن أوىل الدول اليت خطت هذا املسار الواليات امل
األمريكية مث بريطانيا مث فرنسا، مث انتقلت إىل باقي الدول، وبالتايل فإن هذا التحول جعل الدول تتخذ أسلوب جديد 

 :3املستقلة ولعل من الدوافع اليت أوجدت الضبط ما يلي اإلداريةمتمثل يف الضبط االقتصادي مبشاركة السلطات 
 

                                                           
 .11املتعلق باملنافسة، املعدل واملتمم، املرجع السابق، ص  03-03من املادة الثالثة من األمر  هـالفقرة  1
 .122-121لنموذج الفرنسي(، املرجع السابق، ص املستقلة ) ا اإلداريةإهلام خرشي، متكني احلقوق يف ظل السلطات  2
 .60ص املرجع السابق، املستقلة يف ظل الدولة الضابطة، اإلداريةإهلام خرشي، السلطات 3
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 ار المنافسةتبني نظام اقتصاد السوق ودخول الدول غم .1
مع بداية الثمانينات دخل النظام االقتصادي عهدا جديدا من التحرير والذي تبنته معظم الدول وعلى رأسها 
الواليات املتحدة األمريكية، وبعد تبين هذا النظام غريت هذه الدول من أشكال تدخالهتا الكالسيكية، فلضمان 

دخل القتصاد املوجه حنو اقتصاد السوق احلر وحترير املنافسة، فتحتقيق منافسة فعالة بعد أن ختلت الدول عن نظام ا
م ومبادئ النظام اجلديدة، فال ميكن أن تكون خصما وحكما، متدخال و مسريا  يف الدولة املباشر أصبح ال يتالء

باحلياد سناد هذه املهمة هليئات مستقلة تتمتع إنفس الوقت،  فالبد من وجود ضبط للسوق ولن يتأتى إال من خالل 
والشفافية واملوضوعية، كما أن تطبيق سياسة املنافسة من السلطات العمومية بعد حترير االقتصاد تطلب تفادي 
املمارسات اليت تتناىف معها، فمبادئ اقتصاد السوق واملنافسة مل تعد تتماشى والطرق الكالسيكية للتدخل فكان لزاما 

للمنافسة مع ضمان منافسة فعالة مؤسسة على التفاوض واحلوار عمال وظيفة الضبط اليت تضمن فتح األسواق إ
 ومنتجة لقواعد مرنة متكيفة مع الواقع.

قانون الضبط بأنه قانون خمتلف عن فروع  Marie Anne-Frison Rocheلقد اعتربت األستاذة  
، ومن 1عام ومحاية االفرادالقانون الكالسيكي يصدر عن سلطات الضبط يقوم على احملافظة على التوازن بني الصاحل ال

هنا انتشرت فكرة الضبط مع تبين سياسة املنافسة خصوصا يف القطاعات اليت كانت تسري حتت إشراف ورقابة 
 الدولة.

 بيةور تأثير العولمة وااللتزامات األ .2
 ة فقطلقد لعبت العوامل اخلارجية دورا مهما يف فرض فكرة الضبط فلم تكن مربرات تبين هذه الفكرة داخلي

بية، فالعوملة كمفهوم حديث برزت أول ما برزت يف جمال االقتصاد ألور وااللتزامات ا 2وهذه العوامل تدور حول العوملة

                                                           
1 Marie Anne-Frison Roche, Le Droit de Régulation, op.cit, P 616. 

ايد االهتمام هبا ومبضامينها يف هناية الثمانينات على الرغم من أن جذورها متتد إىل سنني تعد العوملة من أبرز التطورات االقتصادية الدولية املعاصرة، وقد تز  2
ية القائمة على طويلة وذلك لكوهنا تعد أكثر من جمرد آلية من آليات التطور التلقائي لنظام العامل اجلديد، حيث تعد دعوة للرجوع عن األفكار الكالسيك

النشاط االقتصادي وغريها من األفكار اليت هتدف إىل عوملة العامل ووقوف مجيع البلدان حتت ما يسمى باالنفتاح آلية السوق وعدم تدخل الدولة يف 
االنفتاح ومنح احلريات، وكذا واملنافسةـ حبيث ترتكز العوملة على ايدلوجية اليد اخلفية اليت يقوم عليها النظام الرأمسايل العاملي املبين على آلية السوق وسياسة 

دور جديد يتماشى حتجيم دور الدولة يف احلياة االقتصادية وإهنائه واالعتماد على القطاع اخلاص لقيادة وتسري النشاط االقتصادي، وبالتايل أصبح للدولة 
 والعمل يف اقتصاد السوق والقيام مبهام تتناسب ومرحلة التطور اجلديدة.

ثري من الباحثني والكتاب والسياسيني كل حسب اجتاهه، فإعطاء مفهوم دقيق للعوملة ليس أما عن مفهوم العوملة فقد تعددت املفاهيم وفقا للك
األسواق، وهتدف إىل باألمر السهل غري انه ميكن تعريفها على أهنا: اندماج أسواق العامل يف حقول التجارة واالستثمارات املباشرة ضمن إطار رأمسالية حرية 

 الكبري يف سيادة الدولة، وهناك ثالثة أنواع من العوملة وهي، العوملة السياسية والعوملة االقتصادية والعوملة الثقافية، أنظر:إخرتاق احلدود القومية واالحنسار 
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           وكنتاج للثورة العلمية والتكنولوجية، فهي أساسا مفهوم اقتصادي قبل أن يكون علمي أو ثقايف أو سياسي
أنشأ ، فمفهوم العوملة 1الدهن عند احلديث عن العوملة هو العوملة االقتصادية أو اجتماعي، كما أن أكثر ما يتبادر إىل

واقعا جديدا جتسد على اخلصوص يف امتداد مستوى التنافسية حبيث فاملؤسسات التقليدية والنظام القدمي مل يستطع 
لنظام العاملي وبالتايل هي االستجابة للتطورات العاملية، حيث اعتربت هذه املؤسسات حاجزا بني الدولة الوطنية وا

 وسيلة غري فعالة الندماج اقتصاد الدول ضمن املنظومة االقتصادية العاملية.
وبناء على هذا فقد فرضت الضرورة التحول حنو الشكل اجلديد وهو الضبط املستقل على املستويني املايل   

ي وفتح رتاجع دور الدولة يف احلقل االقتصادواالقتصادي من خالل هيئات الضبط املستقلة وكان هذا كنتيجة حتمية ل
موال واخلدمات، باإلضافة إىل ما فرضته من التزامات يف إطار تبين وجتسيد مبادئ حدودها أمام حركة رؤوس األ

وقواعد احلكم الراشد بكل أبعاده واملتعلقة بالشفافية، احلياد وفعالية تدخالت الدولة يف مجيع القطاعات دون 
 2استثناء.

كان هو أيضا مصدر إلزام لتبين الضبط من طرف الدول الداخلة فيه،   األوريب، فاالحتاد األوريبعن املربر  أما
املتضمنة وضع نظام ضبط للسوق، حبيث مل يكن جوهر هذه  األوربيةوقد حتقق ذلك من خالل التوجيهات 

مستقلة عن اإلدارات املركزية، إمنا معظم هيئة  إنشاءهيئات خمتصة يف ضبط القطاعات املعنية، وال  إنشاءالتوجيهات 
 3تلك التوجيهات كان مضموهنا إنشاء هيئات تضمن هلا االستقاللية وتسمح باخلصوص دخول املتنافسني للقطاع.

 الفرع الثالث: الدور الجديد للدولة
تمثل يف إن التوجه حنو اقتصاد السوق أدى إىل ظهور مفهوم جديد لتنظيم العالقة بني الدولة والسوق ي

للدولة  اإلداريةالضبط االقتصادي والذي يعترب الشكل احلديث للنشاط اإلداري، فهو يعرب عن حتول الوظيفة 
التقليدية إىل أدوات مؤسساتية جديدة هتدف إىل رقابة السوق والنظام العام  اإلداريةواالنتقال من األشكال 

                                                                                                                                                                                           

وزارة املالية، ية الدولية علي عباس فاضل الساكين، العوملة ودور الدولة يف البلدان النامية ) مع اإلشارة للعراق(، ورقة حبثية منشورة عن قسم العالقة االقتصاد
 .4-3، ص 2009العراق، 

1
، 02، العدد 28د عبد اخلالق عبد اهلل، العوملة جذورها فروعها وكيفية التعامل معها، جملة عامل الفكر، اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، اجملل 

 .67، ص 1999/ديسمرب أكتوبرالكويت، 
 .61ظل الدولة الضابطة، املرجع السابق، ص املستقلة يف  اإلداريةالسلطات إهلام خرشي،  2

3 Jacques Ziller, les autorités administratives indépendantes entre droit interne et droit de l’Union 

Européenne, in les autorités administratives indépendantes : une rationalisation impossible ? 

colloque  Co-organisé le 26/03/2010 par la cour de cassation, l’Université de Montpellier 1 et le 

centre d’études et de recherches de sciences administratives ( CNRS-Univ.paris 2), RFDA, 

septembre-octobre, 2010 PP : 904-905.   
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الدولة الضابطة يقتضي تقليص مهام السلطة العمومية يف اجملال االقتصادي، إن هذا االنتقال من الدولة املتدخلة إىل 
 1االقتصادي والتحول من مهامها التقليدية إىل وظائف جديدة تتعلق بالتحكيم بني خمتلف املصاحل يف السوق.

يعرب عن التحوالت يف وظائفها واليت مل تعد تتدخل بصفة مباشرة يف االقتصاد وال إن مفهوم الدولة الضابطة 
األفراد  والتزاماتنتاج املعياري من أجل مطابقة حقوق امللكية ولكنها تتصرف عن طريق اإلعتمد على اختصاصات ت

 .2مع أهدافها وعن طرق معاقبة املمارسات
  Le tout Etatميكننا مالحظة التحول النوعي يف طبيعة وظائف الدولة عن طريق االنتقال من الدولة الكل 

وهو انتقال عززه   L’Etat minimalاالستغالل التسيري والرقابة إىل الدولة األقل  احملتكر الوحيد لوظائف
بإقراره ملبدأين حرية التجارة والصناعة وامللكية اخلاصة، ومها مبدأين  1996صدار قانون املنافسة دستور باإلضافة إىل إ

يم توجيه ورقابة احلياة االقتصادية عن يكرسان تراجع تدخل الدولة على املستوى الوظيفي، حيث مل تعد تتدخل لتنظ
طريق التنظيم اجلامد، بل إن دورها اجلديد اختذ شكل إصدار احلد األدىن من القواعد لسري السوق وهذا باسم النظام 

 . 3العام االقتصادي اجلديد
 أوال: المهام الجديدة للدولة

االضطالع مبهام جديدة متارس من خالهلا كما أشرنا سابقا فإن التحوالت اليت شهدهتا الدولة فرضت عليها 
ن وسط از رقابتها على القطاع االقتصادي فال ميكن ترك اجملال االقتصادي دون ضبط فهذا يؤدي إىل اختالل التو 

القطاعات االقتصادية،  فالدور اجلديد للدولة يتعلق بضمان تنافسية السوق ومحايته وكذا حتقيق مهام املرفق العام 
وميكن حصر  بح للدولة مهام جديدة على خالف املهام التقليدية فالدولة هي الضامن الوحيد للشفافيةوعليه فإنه أص

 هذه املهام كما يلي: 

 المهام التنظيمية  .1
إن مهمة التنظيم تعد امتيازا سياديا للدولة، فالدولة تبقى احملتكر الوحيد لسلطة التنظيم رغم اتساع رقعة 

صاصها حتديد اإلطار املعياري وقواعد اللعبة املؤطرة للقطاعات املفتوحة على املنافسة، وهذا االستشارة، فيبقى من اخت

                                                           
1
 Rachid Zouaimia, Droit de régulation économique, Ed : Bertin, Alger, 2006, P13.   

 .131يف اجلزائر، املرجع السابق، ص  االقتصاديوليد بومجلني، قانون الضبط  2
االقتصادي  هذا من الناحية الدستورية، كما ميكننا مالحظة ذلك التحول من عدة نواحي فمن الناحية الشكلية فقد تبىن القانون اجلزائري مفهوم الضبط 3

صالحات االقتصادية الرامية إىل تقليص حجم تدخل الدولة يف االقتصاد وفك االحتكار املمارس عن طريق بداية التسعينات مع حركة اإلا من انطالق
ات الضبط املؤسسة العمومية االقتصادية واالنفتاح على املنافسة واالستثمار اخلاص، أما من الناحية املؤسساتية فريتبط مفهوم الضبط بظهور السلط

 قتصادي وبروزها كظاهرة قانونية جديدة يف القانون اجلزائري. أنظر:اال
 .108-107-106وليد بومجلني، قانون الضبط االقتصادي يف اجلزائر، املرجع السابق، ص 
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هذه املعايري والقواعد ) تنظيم،  إنتاجرغم حتويل جزء من السلطة التنظيمي لبعض من سلطات الضبط، حبيث يتم 
 :1تشريع( بواسطة هيئات سياسية للدولة، وهتدف هذه املعايري إىل

 ؛لشرعية على اإلطار القانوين لتحرير املرافق العمومية الشبكية وضبطهاإضفاء ا -
 ؛دمة العامة املضمونة بالنسبة للمرتفقني وطرق متويلهاحتديد اخل -
 ؛حتديد شروط الدخول إىل السوق بالنسبة للمتعاملني واملرتفقني -
 ؛ني واخلواصيحتديد قواعد املنافسة بني املتعاملني العموم -
 والقضائية(. اإلداريةاإلطار العام للضبط )مهام وصالحيات سلطات الضبط وكذا طرق الطعن حتديد  -

 مهمة حماية المستهلك .2
مبا أن العامل يف هناية القرن املاضي شهد تطورا تكنولوجيا يف معظم جماالت احلياة، وبتبين معظم الدول النظام 

ارة واستبدال األنشطة االقتصادية اليت تقوم هبا الدولة بأنشطة الرأمسايل واتساع رقعته والذي يقوم على حرية التج
القطاع اخلاص، وعليه فقد قامت الدول باستحداث وسائل جديدة ومتطورة يف جمال السلع واخلدمات بغية الرقي 

سوق حبياة املواطن إىل مستويات العيش الراقية، غري أنه ومع هذا التطور ظهرت عدة مشاكل وصعوبات أثرت على ال
وعلى املواطن يف الدول املتقدمة والنامية على خد سواء، وهذه املشاكل هي مشاكل االستهالك واليت هلا أثر بارز على 

، وإزاء هذه التصرفات كان لزاما على الدولة أن تضطلع هبذه املهمة وهي مهمة محاية 2صحة وسالمة املستهلكني
ماية املستهلك، وهو ما سار عليه املشرع اجلزائري بإصداره املستهلكني وكان ذلك من خالل سن قوانني خاصة حل

لقانون محاية املستهلك والذي طرأت عليه عدة تعديالت وتغيريات متاشيا مع السياسة االقتصادية للدولة، وبالتايل 
اقبة اللذين فالدولة تتدخل يف عالقتها مع املستهلك بوجهني فتارة عن طريق دورها التقليدي املتمثل يف الضبط واملر 

متارسهما مرافقها العامة ذات الطابع اإلداري حلماية املستهلك من احملرتف وجتاوزاته وخماطر املنتوجات واخلدمات، 
وتارة أخرى كطرف حمرتف عندما تساهم يف دورة اإلنتاج والتوزيع عن طريق مرافقها العامة ذات الطابع التجاري 

 3.اقتصاديوالصناعي فهنا تكون كمتعامل 
                                                           

 .121وليد بومجلني، سلطات الضبط االقتصادي يف القانون اجلزائري، املرجع السابق، ص  1
أنه الشخص الذي يستعمل السلع واخلدمات ليفي حباجاته ورغباته، وليس هبدف تصنيع السلع األخرى اليت اشرتاها. يعرف املستهلك عند االقتصاديني ب 2

 أنظر: 
ر الكتاب احلديث حممد بودايل، محاية املستهلك يف القانون املقارن " دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي ) دراسة معمقة يف القانون اجلزائري("، ب.ط، دا

 .21، ص 2006والتوزيع، القاهرة، للنشر 
عة احممد بوقرة مجال محالجي، دور أجهزة الدولة يف محاية املستهلك على ضوء التشريع اجلزائري والفرنسي، رسالة لنيل شهادة املاجستري يف القانون، جام 3

 .06، ص 2006-2005بومرداس، اجلزائر، 
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فمهمة محاية املستهلك تقوم هبا الدولة من خالل إصدار النصوص القانونية اليت حتمي املستهلكني، ومثال 
يهدف هذا القانون إلى ذلك ما جاء يف املادة األوىل من قانون املمارسات التجارية، واليت جاءت كما يلي: " 

وم بين األعوان االقتصاديين وبين هؤالء تحديد قواعد ومبادئ شفافية ونزاهة الممارسات التجارية التي تق
 وعليه فالدولة تفرض شروط تنظيمية لتحقيق هذه املهمة.، 1والمستهلكين، وكذا حماية المستهلك وإعالمه."

 مهمة تحديد المرفق العام .3
مهمة دائمة للدولة مهما كان شكل تسيريه، وهو معطى أساسي يف التدخل العمومي  2يعد املرفق العام

من مسؤولية الدولة نظرا للمبادئ اليت حتكمه ) الدميومة، املساواة، القابلية للتكيف( فالدولة هي اليت تنشئ  ويبقى
املرفق العام وهي اليت تقرر اعتبار نشاط ما مرفقا عاما أي تقرر إخضاع هذا النشاط إلحكام املرافق العامة وإدارته 

 .3وفقا لألساليب املتبعة يف إدارة املرافق العامة
وعليه فإن مهمة حتديد املرفق العام وحتديد جمال تدخله هو من مهام الدولة، خصوصا وأن تعميم مفهوم 

 ها.ستوى هذه اخلدمة وشروط توريداخلدمة العامة يطرح مشكلة يف حتديد م

 مهمة تنظيم ومراقبة المنافسة .4
والرقابة للسوق، بل حتتفظ هبذه  إن انسحاب الدولة من احلقل االقتصادي، ال يعين تركها مهمة التنظيم

املهمة من أجل الوصول إىل اهلدف املرجو من التحرير االقتصادي، ففتح وحترير املنافسة من طرف الدولة يلزمها 
بضرورة تأطري هذه احلرية من أجل قيادة االقتصاد حنو غايته األساسية وهي التنمية االقتصادية وامتالك الدولة القتصاد 

حيقق الفرد راحته، وبالتايل فالدولة تضطلع مبهمة ضبط وتنظيم ورقابة املنافسةـ ومنع مجيع املمارسات  قوي من خالله
 املنافية هلا واليت حتيد املنافسة عن مسارها احلقيقي.

 
 

                                                           
 غلى التجارية، املعدل واملتمم، املرجع السابق. ،  احملدد للقواعد املطبقة2004وان ج 23املؤرخ يف   02-04املادة األوىل من القانون  1
ة تنشئها السلطة يقصد باملرفق العام حسب املعيار الشكلي اهليئة أو املصلحة العامة اليت تضطلع بالنشاط اهلادف إىل حتقيق النفع العام، وكل منظمة عام 2

حاجات عامة بصفة منتظمة، أما بالنسبة للمعيار املادي فيقصد به كل نشاط يهدف إىل حتقيق املصلحة العامة.  العامة وختضعها إلدارهتا بقصد إشباع
  أنظر:

 .1777، ص 2000عبد الفتاح أبو الليل، الوجيز يف القانون اإلداري، ب.ط، دار النهضة العربية، 
 ، ص2001والنشر والتوزيع، بريوت، منصور القاضي، املؤسسة اجلامعية للدراسات ، ب.ط، ترمجة 1جورج فودال وبيار دلفولفيه، القانون اإلداري، ج 3

82. 
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 مهمة الحكم الراشد للنظام .5
تضاربة يف السوق ومن إن فتح املرافق العمومية على املنافسة من شأنه إظهار فاعلني جدد ومصاحل متعددة وم

شروط وظروف حكم راشد للنظام الذي أصبح متعدد إنشاء مث فإن دور الدولة يف هذا السياق اجلديد يتمثل يف 
 .1الفاعلني، ويكون ذلك عن طريق نقل بعض امتيازات السلطة العامة إىل سلطات الضبط والسلطة القضائية

دة، كما يعين التسيري اجليد لشؤون منظمة ما قد تكون فاحلكم الراشد هو طريقة وأسلوب احلكم بطريقة جي
دولة أو هيئة وطنية أو عاملية، ليكون اهلدف وراء ذلك حتقيق الفاعلية والنجاعة، وبه ميكن للدولة أن تسيري مواردها 

هلا يفعل االقتصادية واالجتماعية بطريقة مثلى، وحىت يتحقق احلكم الراشد يف دولة ما البد من تفعيل آليات من خال
 احلكم الراشد لذلك من املهام اجلديدة للدولة أهنا تتحلى باحلكم الراشد يف التسيري.

 : مهمة تهيئة اإلقليم وحماية البيئة6
تعترب مهمة هتيئة اإلقليم من انشغاال رئيسيا يف السياسات العمومية للدولة، غري أن السياق االقتصادي 

ملرافق العمومية وانسحاب الدولة من تسيريها املباشر من شأنه املساس بسياسة اجلديد املتميز بإدخال املنافسة يف ا
ة للشبكات الدولة يف جمال هتيئة وجتهيز اإلقليم، وبالتايل فإن الدور اجلديد للدولة يتمثل يف إعطاء قيمة إضافي

لنسبة ملهمة محاية البيئة فربغم ، أما با2تكون مدرجة يف املخططات التوجيهية لتهيئة اإلقليم واهلياكل القاعدية حبيث
من أن االهتمام حبماية البيئة كان جمرد ترف فكري، كون القضايا املصريية من قبيل التنمية حتتل الصدارة، غري أن سلم 
األولويات تغري وأصبح موضوع محاية دولية، بسبب ما شهده العامل من كوارث بيئية وظواهر طبيعية تسببت يف أضرار 

 أصبح من بني املهام اجلديدة للدولة محاية البيئة، فالدولة تقوم بذلك من خالل عدة آليات. جسيمة، لذلك

 ثانيا: النظام المؤسساتي الجديد وتوزيع األدوار 
إن النظام اجلديد للدولة فرض  على اإلدارات املركزية عدم التدخل يف التسيري االقتصادي فالتدخل ينبغي أن 

 مت ترك التدخل جلهات حيادية تتمتع بنظام قانوين خاص، وبالتايل فإنه مت تقاسم األدوار يكون غري مباشر، وبالتايل
بني اإلدارة املركزية وسلطات الضبط املستقلة، واضطلعت كل جهة مبهام معينة، وعليه فإن املهام اجلديدة لإلدارة 

د السياسات العمومية، إضافة إىل الوظيفة املركزية يف ظل السياق االقتصادي اجلديد متثلت يف وظيفة التخطيط وإعدا
التشريعية والتنظيمية، وكذا الوظيفة الرقابية ورعاية السوق، فرغم التحرير الذي وقع يف سوق البد على الدولة أن تقوم 

ل بدور املراقب من أجل إزالة اآلثار السلبية اليت قد حتدث يف السوق حلماية االقتصاد من اآلثار السلبية، وقبل حتو 
                                                           

 .123وليد بومجلني، سلطات الضبط االقتصادي يف القانون اجلزائري، املرجع السابق، ص  1
 .124املرجع نفسه، ص  2
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املهام من القطاع احلكومي إىل اخلواص البد من سيطرة قوية من احلكومة ويكون ذلك عن طريق اللوائح، كما أن 
اإلدارة املركزية البد أن تتكفل بوظيفة محاية النظام العام االقتصادي، وتتصل هذه الوظيفة أساسا بتحديد مضمون 

 لك.اخلدمة العامة وكذا الضمانات الكفيلة حبماية املسته
أما اجلهة الثانية اليت تقامست املهام مع الدولة هي سلطات الضبط املستقلة، ففي ظل الليربالية االقتصادية 
متيز اقتصاد السوق بتدخل عدة عوامل تؤثر يف تسيريه، لذلك ظهرت احلاجة إىل أجهزة تقوم بوظائف متعددة وخمتلفة 

تقلة اليت تعترب مظهر من مظاهر االنتقال من االقتصاد املسري وتتقاسم األدوار مع احلكومة وهي سلطات الضبط املس
 .1إىل اقتصاد السوق

فاجلمع بني وظائف متعددة، تسمح لسلطات الضبط مبمارسة سلطة فعلية يف الرقابة على السوق خاصة وأن 
ارة املركزية مهمة تسيريها لإلدبعض القطاعات االقتصادية تتميز باحلساسية والتعقد، وبالتايل ال ميكن ترك 

الكالسيكية(، بل يتطلب األمر وجود جهة مكلفة بالضبط العام وتستعمل يف ذلك سلطات متعددة وخمتلفة من )
، وعليه فإن النظام املؤسسايت اجلديد متثل يف اإلدارة املركزية التقليدية، وسلطات الضبط 2خصوصيات سلطات الضبط

 يدة.املستقلة، وختصص كل من هذه اهليئات مبهام جد

  المستقلة اإلداريةالسلطات  مفهوم المطلب الثاني:
إن ختلي الدولة عن مهامها التقليدية ومسايرهتا للنظام االقتصادي اجلديد جعلها تتدخل يف النشاط 
االقتصادي بتجسيدها للشكل جديد من اهليئات، متارس من خالهلا رقابتها وضبطها للمجال االقتصادي فال ميكن 

االقتصادية دون تدخل للدولة فهذا يؤدي بطبيعة احلال إىل الفوضى وسط اجملاالت االقتصادية، على ترك القطاعات 
أن يكون تدخلها من أجل تأطري آليات السوق هبدف مراعاة مقتضيات املرفق العام ومصاحل املرتفقني والزبائن، 

 الرقابة على النشاط االقتصادي وبني حقوق التوازن بني انسحاهبا من احلقل االقتصادي واالحتفاظ بدورها يف نتاجوإل
والتزامات كل طرف يف سوق كان البد من تبين األسلوب اجلديد يف ممارسة السلطة العامة، و كان هذا من خالل 

 املستقلة اليت تعد شكل جديد لتدخل الدولة ، حيث يقول األستاذ زواميية يف هذا اإلطار:  اإلداريةالسلطات 

                                                           
1

 امللتقى الوطين السابع حول: ضبط النشاط االقتصادي يف اجلزائر ، مداخلة يفملستقلة يف ضبط النشاط االقتصاديا اإلداريةمحيد زايدي، دور السلطات  
 .13، ص -سعيدة –، جامعة الطاهر موالي 2013ديسمرب  10-09بني التشريع واملمارسة، يومي 

 .14، املرجع السابق، ص  ملستقلة يف ضبط النشاط االقتصاديمحيد زايدي، دور السلطات اإلدارية ا 2
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املستقلة، تستخدمها الدولة بديال عن اإلدارة التقليدية وهذا للقيام  اإلداريةديدة تسمى السلطات " هذه اهلياكل اجل
 1باملهام اجلديدة اليت تتحكم يف ضبط النشاطات االقتصادية واملالية. "

ت إىل ولدراسة السلطات الضبط املستقلة البد من إعطاء تعاريف خمتلفة هلا وكذا معرفة خلفيات ظهورها وكيف وصل
 وهل تعتبر سلطة رابعة؟ نعرف الطبيعة القانونية هلا، أناجلزائر كما ينبغي 
 المستقلة اإلداريةالسلطات  تعريفالفرع األول: 

ملا كانت اإلدارة التقليدية يغلب عليها الطابع السياسي واإليديولوجي عند معاجلتها للقضايا االجتماعية 
ك الوجه املتدخل أو املوجه، ظهر يف التنظيم اإلداري جيل جديد من اإلدارة واالقتصادية، وحىت ال تظهر الدولة بذل

املستقلة، ولنتعرف على هذه اهليئات كما  اإلداريةتشكل من طائفة قانونية جديدة وهو ما اصطلح عليه السلطات 
 يلي:

ظمتها القانونية املستقلة انطالقا من اختالف أن اإلداريةلن يكون من السهل إعطاء تعريف دقيق للسلطات 
وتباين اجملاالت اليت تضبطها، وكذا اختالف نشاطها وطريقة عملها، غري أننا سنحاول عرض بعض التعاريف لنخلص 

 يف النهاية إىل تعريف موحد.
فحىت التسميات واملراكز القانونية اليت أطلقت عليها ختتلف، وهو ما صعب من وضع تعريف دقيق هلا 

 Autorité Administrativeبني تسمية "سلطة إدارية مستقلة " تسمياهتا خاصة اختالففاللبس يبدأ يف 
Indépendantسلطة ضبط  " وتسمية "Autorité de régulation فحسب بعض الكتاب التسميتني ،"

مرتبطة بوظيفة الضبط، وحسب البعض  ARتظهر اجلانب املؤسسايت أما الثانية  AAIغري متساويتني فاألوىل 
 .2سميتني تعربان عن نفس املعىن وعن نفس الوظيفة ) الضبط(اآلخر فالت

بالرغم من عدم وجود تعريف موحد ودقيق إال أننا حناول وضع بعض التعاريف اليت جاءت يف هذا السياق 
فلقد عرفها البعض من الباحثني على أهنا أجهزة تنظيمية تعمل وفق منهج علمي شامل يتطلب التكامل واالندماج 

، هتدف من خالهلا إىل احملافظة على املرافق العامة ورفع كفاءهتا وحتقيق اإلداريةهيم االقتصادية واحملاسبية و بني املفا
هنا تلك اهليئات اليت متلك جمموعة من اإلجراءات والوسائل اليت أالفاعلية من النتائج احملققة منها، كما يعرفها آخرون ب

                                                           

1
 "Ces nouvelles structure dénommées autorité administratives indépendantes, que l’Etat utilise 

aux lieu et place de l’administration classique pour remplir les nouvelle taches que commande la 

régulation des activité économique et financières". Voir : Rachid Zouaimia, les autorités 

administratives indépendant et la régulation économique, Idara, N°28, 2004, P 6.    
2Auon Charbel, L’indépendance de l’autorité de régulation des communications électroniques et 
des postes (ARCEP),Thèse de doctorat en droit, Université Cergy-pantoise, 2006, P : 14. 
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جهزة التنفيذية اخلاضعة للرقابة، وقياس مدى كفاءهتا وقدرهتا على حتقيق تتبع ملراجعة التصرفات اليت تقوم هبا األ
األهداف املوضوعة والتأكيد على أن األهداف احملققة هي ما كان جيب حتقيقه، وأن تلك األهداف حتققت وفق 

 1اخلطط املوضوعة، وخالل األوقات احملددة هلا.
 كما يلي:  Yves Gandemetولقد عرفها األستاذ: 

املستقلة ال تتمتع بالشخصية املعنوية لكنها تتمتع بسلطة اختاذ القرار يف ممارسة مهامها  اإلداريةلطات "الس
 ".2واختصاصاهتا كما اهنا ال ختضع ألي رقابة رئاسية أو وصائية

 أما األستاذ زواميية رشيد فقد عرفها بالنظر إىل خصوصيتها والسلطات املمنوحة هلا كما يلي:
 وبالنظر أنشأت من أجلها اليت املهام ممارسة من متكنها اليت الوسائل املستقلة تتمتع مبجموعة من داريةاإل" السلطات 

وهلا عدة  .األشكال ومتعددة متجانسة غري فهي عبارة عن سلطات القانون، هلم حيددها اليت األهداف تنوع إىل
كالرتخيص  الفردية القرارات واختاذ التحقيق ةسلط وكذا التنظيم، وسلطة التوصية، أو املشورة بني ترتاوح سلطات

 3تسوية املنازعات." إمكانية ننسى دون أن ،،اإلداريةوالعقوبات 
فقد عرفها على أهنا سلطات إدارية تتشابه مع احملاكم من دون أن تكون هلا صفة  Hauriouأما األستاذ 

القرار ولكنها ليست بسلطات إدارية مستقلة متاما  قضائية، وهي سلطات إدارية تتمتع بنوع من االستقاللية وهلا سلطة

                                                           
فة يف القانون العام، هشام مجيل كمال أرحيم، اهليئات املستقلة وعالقاهتا بالسلطة التشريعية يف العراق ) دراسة مقارنة(، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه فلس 1

 .15-14، ص 2012جامعة تكريت، العراق، 
2 " L’autorité administrative indépendante se caractérise en droit strict par la conjonction de trois 

critères On constatera que cependant on a parfois tendance à étendre cette appellation à des 

organismes qui d’éprouve d’un véritable pouvoir de décision, exercent des compétences qui ne 

sont que d’avis mais avec une autorité particulière. 

Les critères dont la réunion caractérise l’autorité administrative indépendante sont le pouvoir de 

prendre des  actes  administratifs  décisoires, l’absence de personnalité  juridique propre  et  la 
soustraction à tout contrôle Hiérarchique ou de tutelle." voir Yves Gandemet, traité de droit 

administratif, Tome1, 16 éme Ed, L.G.D.J, Ed : Delta, 2002, P 77-78.  
3
  " Dotées d'une panoplie de moyens leur permettant d'exercer les fonctions pour lesquelles elles 

ont été respectivement érigées et en considération de la variété des objectifs qui leur sont fixés 

par la loi, elles se voient reconnaître des pouvoirs hétérogènes et multiformes. Ces derniers vont 

de l'avis ou de la recommandation, au pouvoir de réglementation, en passant par le pouvoir 

d'investigation et de contrôle, le pouvoir de prononcer des injections de prendre des décisions de 

sanction ou des décisions individuelles d'autorisation, sans oublier la possibilité, parfois, de 

régler des litiges entre opérateurs." Voir : Rachid Zouaimia, "Réflexions sur le pouvoir 

règlementaire des autorités administratives indépendantes», Revue critique de droit et sciences 

politiques, Faculté de droit, université Mouloud Mammeri, Tizi Ouzou, n°2,2011, P : 08. 
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كما  1عن الدولة ألهنا جزء من اإلدارة وختضع بالتايل ملبدأ السلطة التسلسلية حبيث تكون تابعة لوزارة معينة بالذات.
 عرفها كما يلي: M.Gentotأن األستاذ: 

تمتع بالشخصية املعنوية، هدفها ضبط القطاعات املستقلة هيئات إدارية عمومية غري قضائية ال ت اإلداريةالسلطات  "
 والصالحيات بالضمانات وتزويدها للمواطنني معينة حقوق احرتام احلساسة وحتسني عالقة اإلدارة مبوظفيها لضمان

 2واجباهتم، مع ضمان عدم تدخل السلطة التنفيذية أثناء تأديتها ملهامها." أداء هلا تسمح اليت القانونية
يفات السابقة نستنتج بأهنا اتفقت على أن سلطات الضبط هي هيئات إدارية تتمتع من خالل التعر 

باالستقاللية كما أهنا ال ختضع ألي رقابة سلمية أو وصائية على أعماهلا، وهذه اهليئات تتعدد وختتلف جماالت اليت 
  3ال تتمتع بالشخصية املعنويةتضبطها كما أن هلا صالحيات خمتلفة، غري أنه ال ميكن القول أن مجيع هذه اهليئات 

 املستقلة وهو كما يلي:  اإلداريةكما ورد يف بعض التعاريف، وعليه ميكننا وضع تعريف موحد للسلطات 
املستقلة هي أجهزة إدارية عمومية مركزية غري قضائية تتمتع بالشخصية املعنوية، هتدف إىل تلني  اإلداريةالسلطات "

لدولة دون أن تكون تابعة هلا، تتمتع بصالحيات واسعة دون أن تكون ألعماهلا سلطوية اإلدارة، تعمل حلساب ا
 4خاضعة ألي توجيه أو رقابة إال من قبل القاضي."

 المستقلة اإلداريةطات لالفرع الثاني: نشأة الس
املستقلة تعمل يف إطار نشاط متخصص من األنشطة احليوية للدولة  اإلداريةبداية نشري إىل أن السلطات 

سواء يف اجملال االقتصادي كمراقبة النشاطات التجارية املختلفة واملنافسة، ورقابة جودة السلع ومحاية املستهلك والرقابة 
املصرفية والرقابة على السياسة النقدية ومراقبة أعمال البورصة، أو يف جمال محاية احلقوق واحلريات العامة، كاحلق يف 

املستقلة يتجاوز  اإلداريةإىل غريها من احلقوق، فدور السلطات  اإلداريةى الوثائق عل االطالعواالتصال وحق  اإلعالم

                                                           
1
 Rachid Zouaimia, "Réflexions sur le pouvoir règlementaire des autorités administratives 

indépendantes», op.cit., P: 65. 
2

"  Des organismes publics non juridictionnels et dépourvus de la personnalité moral qui ont reçu 

de la loi la mission d'assurer la régulation  des  secteurs  sensibles, de veiller  au respect de 

certains droits des administrés et sont dotés de garanties statutaires et de pouvoirs leur permettant 

d’exercer leurs fonctions sans être soumis à l’emprise du gouvernements
 "  

voir : Michel Gentot, 

les autorités administratives indépendantes, Montchrestien, 2eme Ed, L.G.D.J, 1994, P : 16.  
قانون تتمتع توجد العديد من سلطات الضبط اليت منحها القانون الشخصية املعنوية ونذكر على سبيل املثال هنا سلطة ضبط احملروقات حيث اهنا وبقوة ال 3

 بالشخصية املعنوية.
لنيل  مذكرةجلنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة وسلطة  الضبط للربيد واملواصالت أمنوذجني،  ،ال االقتصادي "قوراري جمدوب، سلطات الضبط يف اجمل 4

 .22، ص 2010-2009شهادة املاجستري يف القانون، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 
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جمرد تطبيق القانون من الناحية املادية ليمتد إىل ضبط وتنظيم بعض النشاطات، وعليه فإن السؤال الذي يطرح هنا 
 المستقلة ؟ اإلداريةكيف نشأت هذه السلطات 

املستقلة للدول األجنلوسلكسونية حيث أن فرنسا استمدت هذا  اإلداريةالفضل يف ظهور السلطات إن 
بقوله:   Cabentouzi Laurentمن هذه الدول وهذا ما يؤكده األستاذ: اإلداريةالشكل من األجهزة 

املستقلة هي هيكل جديد يف فرنسا، لكنها يف الدول االجنلوسكسونية تعترب أجهزة تقليدية يف  اإلدارية"السلطات 
املستقلة يقتضي التطرق إىل نشأهتا يف  اإلدارية، وعليه فإن البحث يف نشأة السلطات 1ل السلطة السياسية."الدولة مث

 التشريعات املقارنة مث بعد ذلك ظهورها يف اجلزائر.

 المستقلة في التشريعات المقارنة اإلداريةأوال: ظهور السلطات 
أوال أن نتعرف على نشأهتا يف الواليات املتحدة  املستقلة البد اإلداريةحىت نتعرف على نشأة السلطات 

سكندنافية قد عرفت نوع مشاهبا من التنظيمات، وإن كانت الدول اإلاألمريكية باعتبارها أول من عرف هذا النوع 
 ىل نشأهتا يف بريطانيا مث فرنسا.هلذه األجهزة مع بداية القرن التاسع عشر، بعد ذلك نتطرق إ

 المتحدة األمريكية ظهورها في الواليات .1
 Administration" 2اإلداريةاملستقلة باسم الوكاالت  اإلداريةعرف األمريكيون السلطات 

Agencier   قام الكونغرس األمريكي بإنشاء أول وكالة إدارية لتأمني املعاشات التقاعدية  1789"، ففي عام
الرسوم اجلمركية املفروضة على السلع املستوردة، غري  للجنود، جرحى احلرب الثورية، كما مت إنشاء هيئات تتوىل حتديد

املستقلة وبشكل دائم فقد كان يف  اإلداريةأن إنشاء هذه اهليئات كان لفرتات قصرية، أما النموذج األول للسلطات 
" أي  The Interstate Commerce Commissionبإنشاء جلنة التجارة بني الواليات " 1887سنة 

 (ICCاستناد إىل ،) قانون التجارة بني الواليات، وقد أوكلت هلا مهمة تنظيم سكك احلديد و النقل، فرض الرسوم 
 3مراقبة أعمال التجارة والنقل بني خمتلف الواليات.العادلة دون متيز بني الزبائن باإلضافة إىل 

                                                           
1" Les  autorités  régulatrices  indépendantes  reflètent  une  défense  nouvelle en France, mais 
traditionnelles dans la philosophie  anglo-saxonne,  à l’égard  de  l’état   comme  sciage  du  
pouvoir politique.", voir :  Michel Gentot, op.cit.,  P: 30. 

 " أو مكاتب " Conseils " أو جمالس " Commissionإن املشرع األمريكي اصطلح تسميات خمتلفة على سلطات الضبط، مثل جلان "  2
Offices". 

 .16-15، ص 2015، منشورات احلليب احلقوقية، لبنان، 1املستقلة، ط اإلداريةرنا مسري اللجام، السلطات  3
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 Executiveتنفيذية "يف البداية أنشأت جلنة التجارة بني الواليات كسلطة تنفيذية وكانت تدعي بالوكالة ال
Agency"  أصبحت سلطة ضبط مستقلة " 1889وبعد مرور سنتني أي يف سنةIndependent 

regulatory commission "1 تعددت صور هذه السلطات ومشلت جماالت عديدة  1889، وبعد سنة
األمن  ، جلنةRegulatory Commession Neclearونذكر على سبيل املثال: جلنة ضبط الطاقة النووية 

 Envirnomental، وكالة محاية البيئة  Security and Exchange Agencyوالصرف
Protection Agency . 

در اإلشارة إليه هو أن هذه السلطات نشأت يف جو تنازعي، خاصة بعد تدخل الرئيس األمريكي وما جت  
من إنشاء هذه الوكاالت هو إبعاد هذه املستقلة، فاهلدف  اإلدارية"روزفلت " يف إهناء مهام رئيس إحدى السلطات 

اهليئات من تأثري السلطة التنفيذية، وإهناء الرئيس األمريكي لسلطة الضبط يعد مساس باستقاللية هذه اهليئات وحىت 
هناء مهام أي عضو من أعضاء السلطات إمضمونه أن  1935ينته هذا النزاع أصدرت احملكمة العليا قرار سنة 

، وأضاف القرار إىل أنه فيما خيص اختيار األعضاء 2من قبل الرئيس األمريكي يعد عمال غري مشروعاملستقلة  اإلدارية
فالكونغرس حر يف ممارسة ذلك دون تصريح من أعضاء اإلدارة األمريكية ويف هذا السياق فإنه مل خيالف القواعد 

غرس إال أن مهام الوكاالت يف الواليات ورغم كل النزاعات اليت وقعت بني السلطة التنفيذية والكون .3الدستورية
املتحدة األمريكية مل تكن حمددة بل كانت يف جماالت حساسة يف اجملال االقتصادي واملايل كتنظيم السياسة املالية 

 ومراقبة عمليات البورصة.
ين سياسي املستقلة يف أمريكا يعود إىل عاملني رئيسيني أوهلما اقتصادي والثا اإلداريةإن إنشاء السلطات 

فالعامل االقتصادي يرجع إىل ضرورة االستجابة للحاجيات االقتصادية واالجتماعية املختلفة لكن بشرط احرتام 
التصور األمريكي لدور الدولة، فهذه السلطات كأصل تقوم بوظيفة سد النقائص اليت حيدثها الضبط الذايت للمجتمع 

 4املدين وتصحيح األخطاء الناجتة عنه.

                                                           
بومرداس،  نون، جامعة أحممد بوقرةلنيل شهادة املاجستري يف القا مذكرةواملالية،  االقتصاديةاملستقلة الفاصلة يف املواد  اإلداريةمسري حدري، السلطات  1

 .04، ص 2006
2 Michel Gentot, op.cit.,  P : 21. 
3
 Ibid, P : 22. 

4
 Marie-José Guedon, Les autorités administratives indépendantes, L.G.D.J., Paris, 1991, P : 29.  
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مل السياسي فإنه يعود إىل خلفية سياسية تتمثل يف احلذر القائم بني السلطة التنفيذية والسلطة أما العا
عن تأثري  اإلداريةالتشريعية، فإنشاء هذه السلطات املستقلة من طرف هذه األخرية راجع لرغبتها يف عزل هذه الفروع 

 1مؤسسة الرئاسة والوزارات.
املستقلة  اإلداريةميكن القول أن هناك منوذجا أمريكيا للسلطات ومن خالل التطرق للتجربة األمريكية 

وبالتايل يوجد ضمن النظام األمريكي منوذج لإلدارة املستقلة، هذا النموذج استطاع أن يأخذ مكانته يف ظل غموض 
 النصوص الدستورية.

 المستقلة في بريطانيا اإلداريةظهوره السلطات  .2
ستقلة يف بريطانيا حتت تسمية املنظمات الغري حكومية الشبه مستقلة امل اإلداريةلقد ظهرت السلطات 

"Quasi-autonomous non gouvernemental organisation " وباختصار "Quango "
" أو باختصار  Non-departmental public bodiesأو األجهزة العاملة الغري إقليمية " 

(NDPBsوهذا النموذج الربيطاين هو حديث نسب ،) يا مقارنة بنظريه األمريكي، فقد بدأ يف االنتشار بعد احلرب
العاملية الثانية متخذا شكل مكاتب أو دواوين، وقد قدم وزير الوظيف العمومي االجنليزي تعريف ملفهوم السلطة 

عن طريق  املستقلة " املنظمة الغري حكومية الشبه مستقلة "، والذي كان كما يلي: " عبارة عن هيئات تنشأ اإلدارية
السلطة أي بواسطة قرار واليت ميكن أن تكون ديباجة ملكية أو بالتشريع أو بقرار وزاري بسيط. ذلك هبدف تأدية 

 2وظيفة تريد احلكومة أن تقوم هبا، وبالتايل دون أن تكون املسؤولية مباشرة لوزير أو قسم وزاري معني."
هليئات، وما مييزها على اهليئات التقليدية واكتفى ما يالحظ على هذا التعريف أنه مل يذكر عناصر هذه ا

بذكر طريقة إنشائها واهلدف من وجودها، وأغفل أهم عنصر ترتكز عليه هذه اهليئات وهو االستقاللية واليت كانت 
 موضوع نقاش كبري بربيطانيا.

اليات املتحدة األمريكية إن املنظمات الغري حكومية يف بريطانيا وبالرغم من أهنا شبيهة بتلك املوجودة يف الو 
وعدم اخلضوع للسلطة التنفيذية، إال أهنا ختتلف عنها يف غياب الطابع اجلماعي يف  3من حيث االستقاللية

                                                           
1
 Marie-José Guedon, op.cit , P : 30. 

2 "… Il s'agit d'institutions créés par voie d'autorité ( par une décision qui peut être une charte 

royal, une loi ou une simple décision ministérielle) pour remplir une fonction que le 

gouvernement souhaite  voir  accomplir  sans  qu'elles soit  de  la  responsabilité  directe  d'un  

ministre  ou  d'un département ministériel." ,  vu : Michel Gentot, op.cit.,  P : 25. 
" كينف هذه االستقاللية بالنسبية أي ليست استقاللية تامة، كما أن مسألة حياد   Howrad Machinعلما أن الفقه االجنليزي ومنهم الفقيه " 3

  من اختصاص الوزراء، أنظر:األعضاء مشكوك فيها مبا أن سلطة التعني

Michel Gentot, op.cit.,  P : 34. 
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تشكيلتها، وهو خيار جاء كرد فعل معارض للنموذج األمريكي، باعتبار أن الطابع اجلماعي يؤدي إىل طول وتعقيد 
ات الضبط املستقلة يف بريطانيا هياكل فردية، فاملدير العام ال يرتأس جلنة معينة عملية اختاذ القرارات، وبالتايل فسلط

وعليه فإن رئيس كل منظمة هو املسؤول الشخصي والوحيد عن عملها، كما أن قرارات سلطات الضبط الربيطانية 
النموذج الربيطاين أصبح له  قابلة للطعن أمام اهليئة املكلفة باملنافسة، ونتيجة لذلك ومن خالل هذين اخلاصيتني فإن

 1مكانة كبرية مقارنة باألمريكي.
املستقلة يف بريطانيا تشكل تطورا وحتديثا يف النظام الربيطاين رغم  اإلداريةويف األخري ميكن القول أن اهليئات   

الس واملؤسسات ، ومن بني اللجان واجمل2كل االختالفات املوجودة فيما بينها واالنتقادات الكبرية اليت وجهت هلا
"، جملس أحباث  British Film Instituteاملستقلة يف بريطانيا يف الوقت الراهن، مؤسسة الفيلم الربيطاين " 

 Centre for Envirnomental "، مركز دراسات البيئة " Midical Reserch Councilالدواء " 
Studies." 

 المستقلة في فرنسا اإلداريةظهور السلطات  .3
املستقلة من النظام األجنلوسكسوين، حيث عرفت فرنسا  اإلداريةاملشرع الفرنسي فكرة السلطات استوحى 

، وذلك حينما قام املشرع الفرنسي بتصنيف "اللجنة الوطنية للمعلوماتية 19783هذه السلطات ألول مرة عام 
ا على أهن "، Commission National de L’informatique et des Libertésواحلريات" 

 : 5على 1978املستقلة بعد عام  اإلدارية، وقد أطلق املشرع الفرنسي صفة السلطات 4سلطة إدارية مستقلة
 Commission pour la transparence et le pluralisme جلنة الشفافية وتعددية الصحافة "   -

de la presse   1984أكتوبر  23املؤرخ يف  937-84" واليت مت إنشاؤها بالقانون رقم. 

                                                           

 ..80، ص 2000، ب.ط، دار النهضة العربية، القاهرة، (دراسة مقارنة )املستقلة  اإلداريةعبد اهلل حنفي، السلطات 1 
2 Michel Gentot, op.cit.,  P : 30.  

(، مث تبعها إنشاء C.C.B) وذلك بإنشاء جلنة مراقبة البنوك  1941فرنسا يعود إىل سنة يف  اإلداريةهناك جانب من الفقه يرى بأن نشأة السلطات 3
، وتواىل بعد ذلك ظهور السلطات األخرى، غري أنه أول مرة يطلق فيها تسمية 1950اللجنة املتساوية األعضاء لإلعالنات والوكاالت الصحفية يف سنة 

 أنظر:  .1978املستقلة كان يف سنة  اإلداريةالسلطات 
Claud-Albert Colliard et Gérard Timist, Les autorités administratives indépendantes, P.U.F, 

Paris, 1988, P : 11. 
 .18املستقلة، املرجع السابق، ص  اإلداريةرنا مسري اللجام، السلطات  4
عمليات البورصة وسلطة  الضبط للربيد واملواصالت أمنوذجني، املرجع السابق،  قوراري جمدوب، سلطات الضبط يف اجملال االقتصادي " جلنة تنظيم ومراقبة 5

 .19-18ص 
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 La commission national de la communication اللجنة الوطنية لالتصاالت واحلريات، " -
et des liberties  1986" واليت أنشأت مبوجب القانون. 

"، والذي أنشأ مبوجب Le conseilsuperieur de l’audiovisuel اجمللس األعلى للسمعي البصري "  -
 .1989جوان  17 املؤرخ يف 25 -89القانون رقم 

املستقلة يف فرنسا يعود إىل السبعينات، غري أنه عرف تزايد يف سنوات  اإلداريةإن إنشاء السلطات 
الثمانينات، وينبغي أن نشري إىل أن إنشاء هذه السلطات كان يف حقبة تارخيية، عرفت اضطرابات بشأن حجم سلطة 

يدة خبصوص دور الدولة وحمدودية اهلياكل التقليدية يف الدولة وطرق ممارستها، كما كان استجابة ملتطلبات جد
 1االستجابة ملشاكل اجملتمع.

املستقلة يف فرنسا تعمل باسم الدولة، دون أن تكون تابعة للحكومة،  اإلداريةوما جيب ذكره أن السلطات 
مل وجه، كما أن وتستفيد من الضمانات اليت تسمح هلا بالعمل بكل استقاللية، وهذا ملمارسة مهامها على أك

املستقلة حاليا يف فرنسا، جملس  اإلداريةأعماهلا ال ختضع للتوجيه أو الرقابة إال من قبل القضاء، ومن بني السلطات 
"، جلنة Commission bancaire "،  اللجنة املصرفية " Conseil de la concurrenceاملنافسة " 
 ".Commission de regulation d’énergie ة " ضبط الطاق

 المستقلة في الجزائر اإلداريةثانيا: السلطات 
املستقلة أو سلطات الضبط املستقلة حديثا مقارنة بالنماذج الكربى الرائدة  اإلداريةعرفت اجلزائر السلطات 

بإنشاء أول سلطة ضبط وهي اجمللس األعلى لإلعالم مبوجب القانون  1990يف هذا اجملال، وكان ذلك يف سنة 
ا الظهور هلذه السلطات يف اجلزائر كان تقليد وذلك باستنساخ هذا اهليئات من النموذج الفرنسي، ، وهذ90-072

 وعليه فهذه السلطات تعترب مؤسسات جديدة من مؤسسات الدولة.
ضافة إىل وإ 1990اجلزائرية ففي سنة  اإلداريةإن سنوات التسعينيات كانت سنوات تغري بالنسبة لألجهزة 

مت إنشاء جلنة تنظيم  1993، ويف سنة 3عالم، مت إنشاء جملس القرض والنقد واللجنة املصرفيةاجمللس األعلى لإل
 .19952، كما مت إنشاء جملس املنافسة الذي يسهر على محاية املنافسة يف سنة 1ومراقبة عمليات البورصة

                                                           
 .10، املرجع السابق، ص (دراسة مقارنة )املستقلة  اإلداريةعبد اهلل حنفي، السلطات  1
، امللغى مبوجب املرسوم 1990أفريل  04، الصادرة يف: 14، املتعلق باإلعالم، ج.ر.ج.ج.ع:  1990أفريل  03املؤرخ يف:  07-90القانون رقم 2

 1993 أكتوبر 27، الصادرة يف: 69، ج.ر.ج.ج.ع:  1993 أكتوبر 26املؤرخ يف:  13-93التشريعي رقم 
 ، املتعلق بالقرض والنقد، املرجع السابق.1990أفريل  14، املؤرخ يف:  10-90مت إنشاء جملس القرض والنقد مبوجب القانون  3
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واملايل فقط بل مشل حىت  املستقلة يف اجلزائر مل يقتصر على اجملال االقتصادي اإلداريةالسلطات  إنشاءإن 
هذه السلطة اليت كانت مهمتها محاية  19963احلقوق واحلريات العامة، فقد مت إنشاء وسيط اجلمهورية  يف سنة 

املستقلة  اإلداريةاملواطنني من تعسف اإلدارة إال أهنا مل تدم طويال، ألنه مت إلغائها، مث بعد ذلك تواىل إنشاء السلطات 
وخارج القطاع االقتصادي أيضا مت إنشاء هيئتني األوىل لضمان الشفافية املالية يف احلياة العمومية يف شىت القطاعات، 

، والثانية هبدف مكافحة تبيض األموال ومتويل اإلرهاب وهي 4تتمثل يف اهليئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته
 .5خلية معاجلة االستعالم املايل

ضبط االقتصادي يف اجلزائر، يالحظ بأنه كان هناك تأخر يف إنشائها وميكن إن املالحظ لنشأة سلطات ال
 تفسري هذا التأخر من جهتني:

 .اإلداريةنظرا حلداثة الدولة اجلزائرية وطول مسار بناء الدولة وهياكلها  -
رار احلزب ، املبين على إق19766نظرا لطبيعة املشروع االجتماعي واالقتصادي والسياسي املكرنس يف دستور  -

 الواحد وطبيعة النظام االشرتاكي السائد.
، وإقراره للتعددية احلزبية، ومبدأ الفصل بني السلطات والتوجه 19897وعليه فإنه وبصدور دستور 

االقتصادي الليربايل، يكون قد مهد إلنشاء هذه السلطات، غري أنه وباتباع نشأة هذه السلطات يتبني بأن أغلب 
ناء البعض منها قد وجدت هبدف الضبط االقتصادي للسوق مما جيعلها مرتبطة ارتباطا كبريا سلطات الضبط باستث

 .األخرىباحلريات االقتصادية دون احلريات 
                                                                                                                                                                                           

، 1993ماي  23، الصادرة يف: 34، املتعلق ببورصة القيم املنقولة، ج.ر.ج.ج.ع:  1993ماي  23املؤرخ يف:  10 -93قم املرسوم التشريعي ر 1
-03، ومبوجب القانون 1996يناير  14، الصادرة يف: 03، ج.ر.ج.ج.ع: : 1996يناير  10املؤرخ يف:  10-96املعدل واملتمم مبوجب األمر وقم 

 .2003فرباير  19، الصادرة يف:11، ج.ر.ج.ج.ع: : 2003فيفري  17املؤرخ يف:  04
 ، املتعلق باملنافسة، املرجع السابق.1995يناير  25املؤرخ يف:  06-95األمر رقم  2
 ، الصادرة20، املتعلق بوسيط اجلمهورية، ج.ر.ج.ج.ع: 1996مارس  23املؤرخ يف:  113-96املرسوم الرئاسي رقم  من حبيث جاءت املادة الثانية  3

، املتضمن إلغاء مؤسسة  وسيط اجلمهورية، 1999أوت  2املؤرخ يف:   170-99، امللغى مبوجب املرسوم الرئاسي رقم  31/03/1996يف: 
وسيط الجمهورية هيئة طعن غير قضائية تساهم في حقوق المواطنين  ،  كما يلي : " 1999/ 08/  04، الصادرة يف:  52ج.ر.ج.ج.ع: : 

 . "ة سير المؤسسات واإلدارات العموميةوحرياتهم وفي قانوني
، املعدل 2006مارس  08، الصادرة يف: 14ع: ج..ج.ر، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ج.2006فيفري  20املؤرخ يف:  01-06قانون رقم  4

، معدل ومتمم مبوجب القانون 2010سبتمرب  01، الصادرة يف: 50: ج.ر.ج.ج.ع: ، 2010أوت  26املؤرخ يف:  05-10واملتمم مبوجب القانون 
 .2011أوت  10صادرة يف:  44: ج.ر.ج.ج.ع: ، 2011أوت  02املؤرخ يف:  15-11رقم 

، واملتعلق بالوقاية من تبيض األموال 2005فيفري  6املؤرخ يف:  01-05يعدل ويتمم القانون رقم  2012فيفري  13املؤرخ يف:  02-16أمر رقم 5
 .2012فيفري  15، الصادرة يف: 8: ج.ر.ج.ج.ع: ، ومتويل اإلرهاب ومكافحتهما

 يتضمن إصدار دستور اجلمهورية اجلزائرية، املرجع السابق. 1976نوفمرب  22مؤرخ يف  97-76أمر رقم  6
 ، املرجع السابق.1989فيفري  23املؤرخ يف:  1989دستور  7
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   إن ما مييز سلطات الضبط االقتصادي عن السلطات التقليدية يف اجلزائر، بأهنا ال ختضع ألي رقابة إدارية
، كما أن املشرع اجلزائري منحها 1رمي الذي تتميز به اإلدارة واهلياكل املكونة هلاأو وصائية، وال ختضع ملبدأ التدرج اهل

صالحيات واسعة تتعدى تلك املمنوحة للسلطات التقليدية، كصالحية توجيه األوامر ومراقبة الدخول إىل السوق 
 ا ستناوله الحقا.القطاعية، وسلطة التحقيق، واالختصاص التنظيمية، وحىت صالحية توقيع العقوبات وهو م

 المستقلة اإلداريةالفرع الثالث: الطبيعة القانونية للسلطات 
املستقلة بقبول كامل لدى الفقه بالنظر إىل غموضه وعدم جتانس هذه  اإلداريةال يتمتع مفهوم السلطات 

د طبيعتها القانونية من اهليئات كفئة قانونية موحدة، فالنصوص القانونية املنشئة هلذه السلطات مل تكن دقيقة يف حتدي
حيث كوهنا سلطات إدارية مستقلة، حيث تغيب اإلشارة الواضحة هلذه الطبيعة يف كثري من األحيان ويف العديد من 
السلطات، وكذلك هذه النصوص ليست منسجمة ومتناسقة يف إعطاء طبيعة قانونية واحدة وموحدة هلذه السلطات، 

ديد الطبيعة القانونية هلذه السلطات من خالل ما مت اإلمجاع عليه من قبل وعليه سنحاول من خالل هذا العنصر حت
 الفقه والقانون.

 المستقلة اإلداريةللسلطات  اإلداريةأوال: الطبيعة 
املستقلة ذات طبيعة إدارية، فهي وسيلة يتم اللجوء إليها حملاربة  اإلداريةيعترب جانب من الفقه السلطات 

ريات، ولتلبية احتياجات جديدة ال تصلح لتلبيتها اهليئات واملرافق العامة التقليدية بل يلزم توفر البريوقراطية وحلماية احل
هيئات تتمتع باالستقاللية واحلرية واملرونة حىت تستطيع القيام بأعماهلا بنجاح، فضال عن اخلربة الفنية وتوافر 

 2يف مجيع النواحي املختلفة لعمل الدولة ومرافقها العامةالتخصصات احملددة إلشباع متطلبات طبيعة املهام املوكلة هلا 
ما هي إال نوع جديد متميز من إدارات الدولة فهي ال تعمل مبعزل عن العمل احلكومي للدولة  اإلداريةفاهليئات 

 وتطبق أهداف السياسة احلكومية على الرغم من متتعها بالعديد من املميزات اجتاه السلطات األخرى.
اول إدخال سلطات الضبط املستقلة ضمن النظام اإلداري، ومن أجل أن ال تبقى بعيدة عن الرقابة فهناك فالفقه حي

 من حياول التأسيس للسلطة الرابعة وهناك من يدمج هذه اهليئات يف السلطة التنفيذية لكن دون تبعية سياسية.
 
 

                                                           
1 Rachid Zouaimia, Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique en 

Algérie, éd : Homa, alger, 2005, P : 21.      

 .60-59، املرجع السابق، ص (دراسة مقارنة )املستقلة  اإلداريةعبد اهلل حنفي، السلطات  2 
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 المستقلة سلطة رابعة اإلداريةفكرة اعتبار السلطات  .1
املستقلة تعد سلطة رابعة جبوار السلطات التقليدية األخرى وهي  اإلداريةلفقه أن السلطات يرى بعض ا

السلطات الثالثة التشريعية والتنفيذية والقضائية، استنادا إىل ما تتمتع به هذه اهليئات من استقالل يف مواجهة 
ردية اليت جيوز الطعن هبا من قبل الغري يف هنا متلك سلطة حقيقية يف إصدار القرارات التنظيمية والفأاحلكومة، كما 

حالة خروجها عن قواعد ومصادر املشروعية بدعوى جتاوز السلطة، فاملبدأ وفقا ألحكام الدستور هو تبعية اإلدارة 
العامة للحكومة املستمد من وحدة السلطة التنفيذية، هذه األخرية جتد شرعية هلا من نظرية السيادة ومن املمارسة 

هو هل حقا تعتبر هذه ي يطرح هنا ذ، فالسؤال ال1اطية عن طريق االنتخابات مبا جيعلها مسؤولة أمام الربملانالدميقر 
 المستقلة بمثابة سلطة رابعة نظرا لخروجها عن هذين المبدأين؟ اإلداريةالسلطات 

ائية فهذه اهليئات مرده عدم إمكانية إحلاقها بالسلطتني التشريعية والقض اإلداريةإن تكييف هذه اهليئات ب
إدارية ألهنا ال ميكن أن تكون إال كذلك، فمبدأ الفصل بني السلطات ال يعين حتما ثالثية السلطات، وأنه من 

، فمجلس الدولة الفرنسي يؤكد 2البساطة التسليم بفكرة وجود ثالث اختصاصات خمتلفة خمولة لثالث أجهزة خمتلفة
ل بأن سلطات الضبط املستقلة تعد سلطة رابعة، يؤدي بنا إىل البحث عن الطابع اإلداري لوسيط اجلمهورية، والقو 

وجود نص دستوري إلنشاء هذه اهليئات، غري أن الفقه املؤيد هلذه الفكرة ال يرى أي تعارض بينها وبني الدستور، فال 
يئات ضمن اإلدارة ، كما أن حماولة إدراج هذه اهل3يوجد أي مبدأ دستوري يقف أمام دستورية " السلطة الرابعة "

 العامة وإحلاقها بالسلطة التنفيذية تعد حماولة فاشلة ومردودة ألن ذلك سيؤدي إىل فقدان هذه اهليئات خلصوصيتها.
املستقلة، وينتقد الرأي الذي  اإلداريةيؤيد فكرة حداثة وأصلية هذه اهليئات  G.TIMISTإن األستاذ 

قليدي للدولة بإحلاقها بالسلطة التنفيذية، وكل حماولة الستغراق اهليئات مفاده أن هذه اهليئات تندمج يف النظام الت
 4املستقلة من طرف السلطة التنفيذية، الشيء الذي يؤدي إىل فقداهنا خلصوصياهتا. اإلدارية

أدى هذا الفكر إىل بروز تصور جديد للدولة، فهي مل تعد تتكون من ثالثة سلطات متباينة ومستقلة بل 
ة متباينة من السلطات واهليئات، واألصل فيها أن التحديد والفصل غري واضح بالشكل الذي كانت أصبحت جمموع

                                                           
، 04منشور يف جملة االجتهاد القضائي، العدد املستقلة " مآل الفصل بني السلطات "، مقال  اإلداريةعز الدين عيساوي، املكانة الدستورية للهيئات  1

 .205، ص 2008
2 Catherine Tettgen-Colly,  " les instances de régulation et la constitution ", R.D.P, N  1, 1990, 

P : 221. 
: سلطات الضبط املستقلة يف اجملال االقتصادي املستقلة يف مواجهة الدستور، ملتقى وطين حول اإلداريةعيساوي عز الدين، مداخلة بعنوان، اهليئات  3

 .28، ص  2007ماي   24-23واملايل، جامعة عبد الرمحان مرية جباية، أيام 
 .28، ص املرجع نفسه 4 
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، غري أن فكرة السلطة الرابعة مل تلقى قبول غالبية الفقهاء، ومن بني االنتقادات اليت وجهت هلا هي أنه عليه سابقا
املستقلة  اإلداريةاملستقلة، فمهام اهليئات  اريةاإلدرغم أن الدستور ال يوجد فيه أي نص يعارض إنشاء هذه اهليئات 

 .1األخرىسواء وجدت بنص دستوري أو بدونه، متس اختصاصات اهليئات 
واالنتقاد الثاين الذي وجه هلا هو بالرغم من أن الفقهاء يساندون االعرتاف بالسلطة الرابعة إال أهنم مل حيددوا 

ال ميكن أن تشكل سلطة متجانسة تسمح باستيعاب كل ما  إلداريةامما تتألف هذه السلطة، كما أن هذه اهليئات 
يدخل حتت غطائها، كما ال ميكن إحلاقها بالسلطات الثالثة التقليدية، فهذا التحليل ال ميكن أن يكون أكثر إقناعا 

 .2املستقلة بالسلطة التنفيذية عن طريق اخلطأ اإلداريةمن التحليل الذي يلحق اهليئات 
الث يرى بأن فكر اعتبار الدولة جمموعة مرتاكمة من السلطات واهليئات، يؤدي بنا إىل القول بأن االنتقاد الث

الدولة املبنية على التوزيع الثالثي للسلطات فكر ميكن هجره، كما أن هذا الفكر ال ميكن أن جيمع أو يستوعب 
ال ميكن أن يسمح لنا بفهم ما هو األسلوب املستقلة يف التنظيم املؤسسايت، كما  اإلداريةاملوقع الفعلي للهيئات 

املستقلة ضمن التنظيم املؤسسايت، وما هو الغطاء اإلجرائي الذي جيب  اإلداريةاملشرتك الذي تسيري عليه اهليئات 
، من خالل ما تقدم ال ميكننا القول أن التكييف القانوين للسلطات اإلداري املستقلة أهنا عبارة 3وضعه هلذه اهليئات

ذلك ال ميكن اعتبارها لطة رابعة، فاخلصوصية اليت تتميز هبا هذه اهليئات جتعلها تتميز عن اإلدارة التقليدية لعن س
 سلطة رابعة.

 المستقلة وعالقتها بالسلطة التنفيذية اإلداريةالسلطات  .2
ال سياسيا، فقد  املستقلة تابعة للسلطة التنفيذية إداريا اإلداريةذهب جانب من الفقه إىل اعتبار السلطات 

قام املشرع األمريكي إىل تكريس الرقابة الربملانية على هذه اهليئات من طرف الكونغرس عن طريق تعيني أعضائها 
 .4وحتديد ميزانيتها وإمكانية تعديل بعض القرارات التنظيمية اليت يعتربها غري مشروعة عن طريق التشريع

لدولة لكن بوصفها شخص معنوي من القانون العام وليس بوصفها املستقلة، متثل ا اإلداريةوعليه فاهليئات 
جهاز سياسي، أي الدولة باملفهوم السياسي ال الدستوري والدويل، فاملهام السياسية احملضة منحت للسلطة التنفيذية 

                                                           
1 Catherine Tettgen-Colly,  " les instances de régulation et la constitution ", op.cit., P : 219-221. 
2
 Tomasset-Pierre, l’autorité de régulation boursière face aux garanties processuelles 

fondamentales, L.G.D.J, Paris, 2003, P : 39.   
املستقلة يف مواجهة الدستور، ملتقى وطين حول: سلطات الضبط املستقلة يف اجملال االقتصادي  اإلداريةعيساوي عز الدين، مداخلة بعنوان، اهليئات  3

 .30-29، املرجع السابق، ص واملايل
4 Tomasset-Pierre, l’autorité de régulation boursière face aux garanties processuelles 

fondamentales, op.cit., P : 39. 
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ملستقلة يف النظام ا اإلداريةفإدخال اهليئات  1املستقلة متثل الدولة منزوع منها السياسة اإلداريةيف حني أن اهليئات  
اإلداري ال يقبل بسهولة احللول املكرسة يف النظام الفرنسي رغم نقل النصوص املنظمة هلذه اهليئات من القانون 
الفرنسي، إال أن هناك اختالف كبري بني النظامني اإلداريني الفرنسي واجلزائري، فالسمة األساسية للنظام اإلداري 

أيدي اهليئة التنفيذية، اليت ال تقبل التنازل عن االختصاصات إال برقابة شديدة على اجلزائري هي متركز السلطة بني 
 .2اهليئات املتنازل هلا

وعليه فإن الرقابة اليت أقرها القانون على هذه السلطات ال تتعارض مع استقالليتها، فاهلدف منها احملافظة 
، ويف نفس السياق فقد أخضع 3رارات الصادرة عنهاعلى احلقوق واحلريات وضمان حقوق الدفاع ورقابة شرعية الق

يف قراره خبصوص اللجنة  1986املستقلة للرقابة القضائية يف سنة  اإلداريةاجمللس الدستوري الفرنسي السلطات 
بإخضاعها للرقابة الشرعية كغريها من السلطات األخرى، ما جيعلنا نستنتج أن املشرع قد  4الوطنية لالتصال واحلريات

 .لها ضمن اجلهاز السياسي اإلداريأدخ

 المستقلة اإلداريةثانيا: الطبيعة القضائية للسلطات 
يرى جانب من الفقه الطابع القضائي لسلطات الضبط، وهذا بالنظر إىل املعيار الوظيفي املتعلق بطبيعة 

قائمة بني املتعاملني يف واليت تعترب من صلب اختصاص السلطة القضائية على غرار الفصل يف النزاعات ال اختصاصها
، كما أن 5من خصائصها املادية وأهدافها الوظيفية انطالقاالسوق، حيث ميكن استنتاج الطابع القضائي هلذه اهليئات 

متلك جمموعة من االختصاصات املمنوحة هلا مبوجب الدستور كهيئة النزاهة واليت تسمح هلا باستخدام  اإلداريةاهليئات 
ل احلصول على املعلومات املتعلقة مبكافحة الفساد اإلداري، فلها حق الدخول إىل احملالت جمموعة وسائل من أج

 .6واملؤسسات املعنية ألجل فحص املستندات والوثائق واالطالع عليها للوصول إىل احلقيقة

                                                           

صالت أمنوذجني، املرجع قوراري جمدوب، سلطات الضبط يف اجملال االقتصادي " جلنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة وسلطة  الضبط للربيد واملوا 1 
 .43السابق، ص 

2 Rachid Zouaimia, l’introuvable pouvoir local, Revue algérienne d’anthropologie et des 

Sciences Sociales "Insaniat" , N°16, 2002, P : 31.    
3
 Pascal Jan, Institution administratives, 3

eme 
éd, Litec, 2004, P : 135. 

4
 Conseil constitutionnel français, Décision n° 86-217 du 18 septembre, J O du 19 septembre 

1986, P : 11294.   
5 Yahia Benhadj, La nature juridictionnelle des autorités de régulation, droit prospectif, Revue de 

la recherche juridique, N°04, 2004, P : 2510.  
 .32هشام مجيل كمال أرحيم، اهليئات املستقلة وعالقاهتا بالسلطة التشريعية يف العراق ) دراسة مقارنة(، املرجع السابق، ص  6
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لقد مت إخضاع سلطات الضبط اليت متارس سلطة العقاب من طرف حمكمة النقد وجملس الدولة الفرنسيني 
حلقوق اإلنسان، أما من الناحية العضوية فإن تركيبة بعض السلطات  األوربيةقواعد احملاكمة العادلة تطبيقا لالتفاقية ل

تتضمن قضاة ضمن تشكيلتها، أما من الناحية الوظيفية فإن معظم هذه السلطات تضطلع بوظائف شيه قضائية على 
، وعليه فإن 1ت عن طريق آلية التحكيم بني املتعاملنيغرار االختصاص بسلطة العقاب واالختصاص بفض النزاعا

موقف اجمللس الدستوري الفرنسي بشأن دستورية السلطات القضائية والشبه قضائية املمنوحة للسلطات املستقلة، قد 
حبق توقيع العقوبات يف اجملال الضرييب، وأكد أن مبدأ الرجعية ال ينطبق فقط  155-72مبوجب قراره رقم  اعرتف

ى العقوبات اليت تنطق هبا اهليئات القضائية، وإمنا متتد إىل العقوبات ذات الطابع اإلداري طاملا أن هذه األخرية عل
 .2كاهليأة القضائية هلا احلق بالنطق بإصدار عقوبات ذات طابع ردعي  اإلداريةمتلك صفة الردع فاهليأة 

ة قضائية، فقانون املنافسة تضمن الكثري من أما يف اجلزائر فإن جملس املنافسة يرى البعض بأن له طبيع
األحكام اليت توحي بذلك، كما أن مخسة من أعضائه قضاة من احملكمة العليا، كما أن رئيسه قاض كما أن 
اإلجراءات املتبعة أمامه ال ختتلف عن اإلجراءات املتبعة أمام احملاكم، كما أن املقررات اليت يتخذها تكون موضوع 

لس القضائي ملدينة اجلزائر، وقرار اجمللس القضائي نفسه ميكن الطعن فيه بالنقض أمام احملكمة لدى اجمل استئناف
، كما أن اللجنة املصرفية هلا نفس التكييف القانوين لدى البعض من الفقهاء 3العليا، لذلك يعتربه البعض هيئة قضائية

، كما أهنا تتميز برتكيبتها اجلماعية 4ها قانون النقد والقرضفاللجنة هلا إمكانية توقيع العقوبات التأديبية واليت نص علي
واملتمثلة يف وجود قاضيني من احملكمة العليا، وبطبيعة اإلجراءات املتبعة أمامها وهو ما يعطي هذه األخرية طابع 

ا سلطة إدارية املتخصصة غري أن جملس الدولة يستبعد طابع اهليئة القضائية اخلاصة ويكيفها بأهن اإلداريةاحملكمة 
يعطي الطابع املزدوج هلذه اللجنة حبيث يقول بأن اللجنة املصرفية تكون سلطة   سعيد ديبمستقلة، إال أن األستاذ 

  .5إدارية عندما تنطق بأمر أو حتذير وحمكمة إدارية عندما تنطق جبزاء تأدييب أو عندما تعنين مصفن أو مدير مؤقت

                                                           
 .193وليد بومجلني، قانون الضبط االقتصادي يف اجلزائر، املرجع السابق، ص  1
-565سة مقارنة(، أطروحة دكتوراه يف القانون، جامعة املنصورة، العراق، ص وليد حممد الشناوي، الدور التنظيمي لإلدارة يف اجملال االقتصادي ) درا 2

568. 
 .69، ص 2002حممد الشريف كتو، محاية املستهلك من املمارسات املنافية للمنافسة، مقال منشور يف جملة اإلدارة، الصادرة يف: جانفي  3
 ق بالفرض والنقد، املرجع السابق.، املتعل2003أوت  11املؤرخ يف:  11-03من األمر  114املادة  4

5 Said Dib, La nature contrôle juridictionnel des actes de la commission boncaire en Algérie, 

Revue de conseil d’Etat, N°03, 2003, P : 121.    
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ملواصالت السلكية والالسلكية فقد أهلها املشرع الختصاص قضائي حمض أما بالنسبة لسلطة ضبط الربيد وا
يتعلق بالفصل يف النزاعات القائمة بني خمتلف املتعاملني يف السوق فيما يتعلق بالربط البيئي وباختصاص شبه قضائي 

 .1عاتايتعلق بالتحكيم يف النز 
ات الضبط االقتصادي مبجموعة من من خالل ما سبق ميكننا القول بأنه بالرغم من اضطالع بعض سلط

االختصاصات القضائية اليت متكنها من الفصل يف النزاعات وتوقيع العقوبات، إال أن النزاع إذا استمر يتطلب تدخل 
املستقلة حمل طعن باإللغاء أمام جملس الدولة، فاحلسم  اإلداريةالقضاء، والدليل على ذلك هو جعل قرارات السلطات 

 املستقلة. اإلداريةام القضاء، لذلك تستبعد الطبيعة القضائية للهيئات النهائي يكون أم

 المستقلة اإلداريةثالثا: الطبيعة التجارية للسلطات 
لقد وضع املشرع اجلزائري استثناء على املبدأ العام بالنسبة لسلطة ضبط احملروقات والوكالة الوطنية لتثمني 

استثناهم من الطابع اإلداري وأضفى عليهما الطبيعة التجارية، ما جيعل من موارد احملروقات ووكاليت املناجم، حبيث 
املتعلق باحملروقات على  10-05من القانون  12سلطات الضبط فئة قانونية غري متجانسة، وعليه فقد نصت املادة 

نظيمهما وسيرهما ..ال تخضع وكالتا المحروقات للقواعد المطبقة على اإلدارة، السيما فيما يتعلق بتما يلي: " 
 2والقانون األساسي للعمال المشتغلين بها..تمسك محاسبة الوكالتين حسب الشكل التجاري ..."

من خالل هذه املادة نستنتج أن املشرع أخضع األحكام املتعلقة هبذه السلطة للقانون التجاري حبيث ميكن 
قة وخضوع منازعاهتا التعاقدية للتحكيم الدويل، فتمكني ربط الطبيعة التجارية هلذه اهليئات بطبيعة السوق الدولية للطا

هاتني اهليئتني من إمكانية اللجوء إىل التحكيم الدويل جعل املشرع يضفي عليهما الطبيعة التجارية، فكل خالف بني 
للتحكيم  الوكالة الوطنية لتثمني موارد احملروقات واملتعاقد عن طريق املصاحلة ويف حالة تعذر لك ميكن عرض اخلالف

 .3حسب الشروط املتفق عليها يف العقد

                                                           
امة املتعلقة بالربيد واملواصالت السلكية والالسلكية، ، احملدد للقواعد الع2000 أوت 05املؤرخ يف:  03-2000 من القانون 13فقد نصت املادة  1

، على اختصاص الفصل يف النزاعات فيما يتعلق بالتوصل البيئي، وكذا التحكيم يف النزاعات القائمة بني املتعاملني أو مع املعدل واملتمم، املرجع السابق
 املستعملني.

 املعدل واملتمم، املرجع السابق.، املتعلق باحملروقات، 2005أبريل  28املؤرخ يف  05/07القانون  من 12املادة  2
 من نفس القانون. 58أنظر املادة  3
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والذي أضفى الطابع اإلداري على  1املتعلق باملناجم 10-01أما بالنسبة لقطاع املناجم وخالفا للقانون 
واملتعلق  05-14وكاليت املناجم من حيث تكيفيهما على أهنما سلطتني إداريتني مستقلتني، فإن القانون اجلديد 

 من نفس القانون. 38ا الطبيعة التجارية وهذا ما جاء يف املادة أعطامه 2باملناجم
من خالل ما سبق نالحظ أن املشرع اجلزائري قد استثىن هاتني السلطتني  من النظام القانوين للقانون العام 

ض األخرى، واالقرتاب من النظام القانوين اخلاص، وهذا بتحريرها من ثقل بع اإلداريةالذي ختضع له اهليئات 
 اإلجراءات اليت تعيق سريمها.

 المستقلة فئة قانونية جديدة اإلداريةرابعا: السلطات 
إن تعدد سلطات الضبط االقتصادي وعدم انسجامها وعدم وجود تعريف قانوين موحد هلا جيعلنا نقول بأن 

ا طريقة يف تنظيم ، فهذه اهليئات هي شكل من أشكال الدولة وهل3هذه اهليئات هي عبارة غن فئة قانونية جديدة
التقليدية، فهي تقع  اإلداريةالسلطة التنفيذية، غري أهنا تتميز خبصوصية قانونية هامة تتمثل يف عدم انتمائها للهياكل 

 .4خارج السلم اإلداري التقليدي
للدولة، فحسب بعض الفقه هذه اهليئات هي  اإلداريةإن القانون الفرنسي يعترب هذه اهليئات من اهليئات 

ئات إدارية وال ميكن أن خترج عن ذلك فهي شكل جديد إلدارة الدولة، فهي تتمتع بسلطة اختاذ القرارات الفردية هي
مما جيعلها ختتلف عن السلطات القضائية اليت تتمتع حبجية الشيء املقضي فيه، أما يف اجلزائر فقد كيف املشرع 

صراحة أما البعض اآلخر عرف تدخل االجتهاد القضائي املستقلة  اإلداريةاجلزائري بعض سلطات الضبط باهليئات 
إلضفاء هذه الصفة عليها، يف حني صمت املشرع عن بقية اهليئات، مما يستدعي اعتماد معايري الفقه والقضاء 
الستنتاج الطبيعة القانونية هلا. وبالتايل فإن هذه السلطات تتمتع بطابع قانوين خاص، وهي تعرب عن تطور الوظيفة 

والتحول احلاصل يف مهام اإلدارة العمومية فهي ختتص مبهام الضبط وليس التسيري املباشر وتعكس منطا  اريةاإلد
 5جديدا يف اإلدارة ال يقوم على الطرق التقليدية للتدخل.

                                                           
 امللغى، املرجع السابق.، املتضمن قانون املناجم، 2001 جويلية 03املؤرخ يف  10-01القانون رقم  1
 املرجع السابق.، املتعلق باملناجم،  2014فرباير  24املؤرخ يف  05-14القانون  2
ونية قائمة يرى البعض بأن هذه اهليئات ال ميكن أن تشكل فئة قانونية جديدة فعبارة  سلطة الضبط ال حتمل أي معىن قانوين خاص فهي ترتبط بفئات قان 3

الكالسيكية  داريةاإلعلى غرار ما هو عليه احلال يف القانون الفرنسي، أين تعترب معظم سلطات الضبط سلطات إدارية مستقلة، يف حني أن بعض السلطات 
 الزالت متارس مهامها يف جمل الضبط. أنظر:

Gérard Marcou, La notion juridique régulation , A.J.D.A , 2006, P : 354. 
4
 Pascal Jan, Institution administratives, op.cit., P : 123. 

 .189-180رجع السابق، ص للمزيد أنظر: وليد بومجلني، قانون الضبط االقتصادي يف اجلزائر، امل 5



 سلطات الضبط االقتصادي كهيئات حديثة لممارسة الضبط االقتصادي            الباب الثاني.الفصل األول:
 

253 
 

 المطلب الثالث: تنوع الصالحيات الممنوحة لسلطات الضبط المستقلة في المجال االقتصادي
املستقلة من أداء مهام الضبط االقتصادي، كان البد من تزويدها بكل  داريةاإلمن أجل متكني السلطات 

السلطات والصالحيات الالزمة لذلك، فالطابع الرئيسي للضبط يكمن يف جتميع املهام بني يدي سلطة إدارية، فال 
توازن بني املصاحل ، بل أيضا لوضع قواعد السوق وإقامة النيتتدخل فقط للتقليل من نزاعات املتدخلني االقتصادي

 .1املتناقضة
املستقلة وهي اإلشراف السهر، الرقابة،  اإلداريةاستعمل املشرع مصطلحات كثرية لتحديد مهام السلطات 

فالصالحيات املمنوحة هلذه السلطات ال تنحصر يف إطار ضيق، وإمنا البد أن تكون هلا جمموعة متنوعة ومتعددة من 
صدار القرارات الفردية، فهاتني الصالحيتني إقريرية بنوعيها التنظيمية وسلطة الصالحيات تتمثل يف السلطة الت

تستخدمهما هذه السلطات من أجل ضبط السوق بداية من فرض القواعد مث اإلشراف على ضمان احرتامها من 
م وسلطة طرف املتعاملني واملتدخلني يف السوق، كما تتمتع هذه اهليئات باختصاص الفصل يف النزاعات والتحكي

توقيع العقوبات، كما تتمتع مبجموعة من الصالحيات واليت توصف باملرنة مقارنة بصرامة سابقتها تتمثل يف إصدار 
 التوصيات واآلراء، حبيث أن هذه اآلراء والتوصيات جمردة من اإللزام.

 المستقلة اإلداريةالفرع األول: الصالحيات التقريرية والغير تقريرية للسلطات 
فة ضبط القطاعات االقتصادية تتم وفق آليتني أساسيتني، اآللية األوىل تتمثل يف القواعد العامة اليت إن وظي

املستقلة، توضع  اإلداريةتتنوع إىل قواعد تشريعية وتنظيمية صادرة عن السلطة السياسية وأنظمة صادرة عن السلطات 
وحتتاج هذه األخرية من أجل تطبيقها وجتسيدها على  هذه القواعد من أجل تنظيم النشاطات املختلفة يف القطاعات،

املستقلة بالتدخل مباشرة  اإلداريةأرض الواقع إىل نوع آخر من القرارات وهي القرارات الفردية واليت تسمح للسلطات 
، فئة أوىل يف القطاعات ملواجهة الوضعيات اخلاصة وحتقيق التوازنات الفعلية، وهذه القرارات بطبيعتها تنقسم إىل فئتني

تتدخل مبوجبها هذه اهليئات هبدف رقابة دخول السوق أو النفاذ إىل خمتلف املهن والنشاطات تتمثل يف الرتاخيص 
، كما يطلق كذلك 2واالعتمادات، وفئة ثانية تستطيع بواسطتها هذه اهليئات ضمان إشرافها على السوق ورقابتها له

املستقلة تتمتع باالختصاص  اإلداريةحبيث أن السلطات  3اعديعلى هذا النوع من الصالحيات باالختصاص الق

                                                           
1 Rachid Zouaimia, Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique en 

Algérie, op.cit., P : 61. 
 .194املستقلة يف ظل الدولة الضابطة، املرجع السابق، ص  اإلداريةالسلطات إهلام خرشي، 2
الصالحية أو املكنة لوضع قواعد قانونية يف الدولة واليت متس بطبيعتها املراكز القانونية لألفراد إما بإنشائها، أو تعديلها، يقصد باالختصاص القاعدي تلك  3

و القواعد القانونية اليت تنظم العالقات االجتماعية على حن إنشاءأو إلغائها، فاالختصاص القاعدي تعبري صريح عن حق وسلطة الدولة وامتيازها باحتكار 
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القاعدي واملتمثل يف السلطة التنظيمية وسلطة تغيري املراكز القانونية عن طريق القرارات الفردية، غري أن السلطة 
 وهو ما نعاجله الحقا. اإلداريةالتنظيمية ال تتمتع هبا كل السلطات 

 المستقلة اإلداريةلطات أوال: الصالحيات التقريرية للس
املستقلة وسلطة إصدار  اإلداريةتتمثل الصالحيات التقريرية يف السلطة التنظيمية اليت تتمتع هبا السلطات 

القرارات الفردية فاملشرع قصد من وراء منح هذه الصالحيات هلذه السلطات ضبط النشاط االقتصادي وسنتناول 
 هذه الصالحيات بالتفصيل كما يلي:

 المستقلة اإلداريةلسلطة التنظيمية للسلطات ا .1
يف الدولة لوضع تدابري أو قواعد  اإلداريةعلى أهنا السلطة اليت متلكها بعض اهليئات  1تعرف السلطة التنظيمية

عامة وجمردة، قد تكون وطنية أو حملية، قد مينحها الدستور كما ميكن أن مينحها القانون، كما تعرف بأهنا السلطة 
 2حة لإلدارة مبقتضى القواعد الدستورية، بإصدار قرارات ملزمة تتصف بالعمومية والتجريد وعدم الشخصية.املمنو 

يف اجلزائر جند بأن املشرع اجلزائري قد منح هذه السلطة لعدد حمدود من  اإلداريةوبالرجوع للنصوص املنشأة للسلطات 
متارس سلطة  تنظيمية مباشرة وصرحية، أما باقي السلطات  ، وبالتايل فإن هذه السلطات3املستقلة اإلداريةالسلطات 

 متارس السلطة التنظيمية بطريقة غري مباشرة.
يقصد بالسلطة التنظيمية املباشرة وضع جمموعة من القواعد تطبيقا لنصوص تشريعية وتنظيمية سابقة، لذا 

قلة ميكنها سن قواعد عامة وجمردة لوضع املست اإلدارية، فالسلطات 4يسميها البعض بالسلطة التنظيمية التطبيقية
التفصيالت الالزمة لتنفيذ القوانني وتنظيم القطاع الذي تشرف عليه، ويعترب ذلك نقال الختصاص السلطة التنفيذية 

املستقلة متارس هذا االختصاص بعيدا عن إجراء التفويض، غري أن املشرع  اإلداريةبإصدار األنظمة، فالسلطات 
املستقلة كما أشرنا سابقا، من بينها جملس النقد  اإلداريةلسلطة التنظيمية لعدد حمدود من السلطات اجلزائري منح ا

                                                                                                                                                                                           

اد، أو بني األفراد فيما ملزم بني خمتلف أطياف اجملتمع املشكلة لقواه االجتماعية والسياسية واالقتصادية، سواء بني مؤسسات الدولة ذاهتا أو بينها وبني األفر 
 بينهما.

 تعود هذه الصالحية يف األصل للسلطة التنفيذية، أي لكل من رئيس اجلمهورية والوزير األول. 1
" دراسة حتليلية لسلطة اإلدارة يف إصدار اللوائح التنفيذية واللوائح املستقلة ومدى سلطة القضاء  اإلداريةوضمانة الرقابة  اإلداريةل الدين، اللوائح سامي مجا2

 .49، ص 1982يف الرقابة عليها باملقارنة مع فرنسا، ب.ط، منشأة املعارف، مصر، 
للمشرع الفرنسي، الذي قلنل من ختويل التقليد اإليمائي " لطات الضبط االقتصادي، وهذا يعود لعامل " خول املشرع اجلزائري هذا االختصاص لبعض س3

 من الدستور الفرنسي، أنظر: 21هذا االختصاص لتفادي تعارض هذا االختصاص مع املبادئ وخاصة املادة 
Marie-José Guedon, Les autorités administratives indépendantes, op.cit., P : 99. 
4
 Rachid Zouaimia, Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique en 

Algérie, op.cit., P : 72. 
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فاجمللس خيول صالحيات من بينها إصدار النقد مقاييس وشروط البنك املركزي وكذا حتديد السياسة النقدية  1والقرض
املعدل  04-10من األمر  62يت جاءت يف املادة واإلشراف عليها ومتابعتها وتقييمها إىل غريها من الصالحيات ال

املتعلق بالنقد والقرض، فالقارئ هلذه املادة يالحظ مدى اتساع سلطة جملس النقد والقرض يف وضع  11-03لألمر 
أنظمة إضافة إىل املواد األخرى املنصوص عليها يف القانون املتعلق بالنقد والقرض، إن اجملال الذي يشرع فيه جملس 

والقرض عن طريق األنظمة واسع جدا، وجيعل منه برملانا مصغرا ملؤسسات القرض كما اصطلح على تسميته  النقد
على مستوى الفقه فهو يشكل فعال سلطة نقدية، وهذا ما يتأكد بالتمعن يف اإلطار اإلجرائي لألنظمة اليت يصدرها، 

 .2والذي جيسد من الناحية الوظيفية مدى استقاللية هذا اجلهاز
صدار أنظمة خاصة بالقطاع الذي إهي كذلك متار املهمة التنظيمية من خالل  3جلنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة 

تشرف عليه، وأيضا جلنة ضبط الكهرباء والغاز متارس سلطتها التنظيمية من خالل حتديد التعريفات واجبة التطبيق 
 .4على املرتفقني، وحتديد مكافأة متعاملي القطاع

نح املشرع السلطة التنظيمية لسلطات الضبط االقتصادي قد أثار جدال حول املربر القانوين هلا إن م
ودستوريتها، فالبناء املؤسسايت الدستوري كان جيهل متاما هذا النوع من السلطات، وال يعرتف إال بالسلطة التنفيذية 

 اإلداريةنوين للسلطة التنظيمية املمنوحة للسلطات واليت متلك السلطة التنظيمية وهو ما دفعنا للبحث عن املربر القا
 املستقلة ومدى دستوريتها.

 المبرر القانوني للسلطة التنظيمية  أ.
ته يف اعتبارها وسيلة أساسية للعمل املستقلة جيد مربرا اإلداريةإن االعرتاف بالسلطة التنظيمية للسلطات 

ات مت السماح بوجود نوع من الفاصل بني السلطة التنفيذية اإلداري وضبط النشاط االقتصادي، فبوجود هذه السلط
والقطاع املراد ضبطه مما يعطي شعورا بنقص تدخل الدولة، فاملشرع تفطن ألمهية الضبط بواسطة هذه اهليئات 

                                                           
من  62ادة مليتمتع جملس النقد والقرض بصالحيات من بينها إعداد األنظمة يف مسائل الصرف اليت يصدرها وينفذها " احملافظ "، وهذا ما تؤكد عليه ا 1

-10، املعدل واملتمم باألمر 2003 أوت 27، الصادرة يف: 52ج.ر.ج.ج.ع: ، املتعلق بالنقد والقرض، 2003أوت  26: املؤرخ يف 11-03األمر 
 .2010سبتمرب  01، الصادرة يف: 50ج.ر.ج.ج.ع: ، 2010 أوت 26املؤرخ يف:  04

، 2014، الصادرة يف جوان 41الدستور، مقال منشور يف جملة العلوم اإلنسانية ، جملد ب، عدد مىن بلطرش، السلطة التنظيمية جمللس النقد والقرض و  2
 .437ص 

 23املؤرخ يف:  10-93، املتعلق ببورصة القيم املنقولة، املعدل واملتمم للمرسوم التشريعي 2003فرباير  17املؤرخ يف:  04-03من القانون  15املادة 3
 .2003فرباير  19لصادرة يف: ، ا11ج.ر.ج.ج.ع: ، 1993 ماي

، الصادرة 08ج.ر.ج.ج.ع: ، املتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، 2002فرباير  5املؤرخ يف  01-02من القانون رقم  115أنظر املادة  4
 .2002فرباير  6يف: 
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الة فمختلف التدابري واإلجراءات اليت تقوم بوضعها واليت تبني كيفية ممارسة نشاط ما وكذا العقوبات اليت توقع يف ح
 املخالفة هتدف حلسن سري القطاع الذي تشرف عليه وتفادي وقوع املخالفات.

إن استقاللية هذه السلطات جيعلها تعمل على إجياد التوازن بني املصاحل املتناقضة لألطراف، وتنامي 
مية والتدرج الرقايب الدميقراطية، باعتبار أهنا تعمل خارج السيطرة احلكومية أي التخفيف واحلد من سلطة الرقابة احلكو 

 .1فهي ال ختضع ألي سلطة سلمية أو وصائية وبالتايل التحرر من التبعية لسياسة احلكومة وضمان احلياد
املستقلة يعرب عن رغبة الدولة يف تغيري طرق التسيري  اإلداريةكما أن منح السلطة التنظيمية للسلطات 
تتوىل اإلشراف على القطاعات اخلاصة هبا، حبيث أهنا تتمتع واالبتعاد عن التسيري املباشر للسوق، ووضع هيئات 

 م واألهداف اليت أنشأت من أجلها.بامتيازات السلطة العامة واختصاصات متكنها من حتقيق املها

 مدى موافقة السلطة التنظيمية مع الدستور  ب.
فرنسا كان هناك إشكال يف  املستقلة جدال كبريا، ففي اإلداريةلقد أثار منح السلطة التنظيمية للسلطات 

من الدستور الفرنسي واملتعلقة بالسلطة التنظيمية املمنوحة للوزير األول وبدون أية منافسة من  21مواجهة املادة 
 المستقلة؟ اإلداريةفكيف تم منح هذه الصالحية للسلطات ، 2السلطات األخرى

يؤدي إىل تفتيت الدولة وجتزئتها وجيرد  داريةاإللقد اعترب بعض الفقه الفرنسي أن منح هذه السلطة للهيئات 
من  37، 34، وقد استند الفقه يف رفضه هلذه السلطة إىل املادتني 3احلكومة من جانب مهم من سلطتها التنظيمية

الدستور الفرنسي والذي حدد جمال تعينه للقانون وجعل ما عداه من اختصاص الالئحة التنظيمية وبالتايل أصبح 
 رع اختصاصا مقيدا واختصاص اإلدارة اختصاصا عاما.اختصاص املش

إن اجمللس الدستوري الفرنسي وعلى خالف الفقه الفرنسي قد انتقد احلجج اليت جاء هبا الفقه وكان ذلك 
، حبيث بدأ اجمللس 4سبتمرب واملتعلق اللجنة الوطنية لالتصال واحلريات 18املؤرخ يف  217-86من خالل القرار رقم 

ن تنصان على أن إدارة الوزير األول هي مبراعاة من الدستور واللتا 13و 21ملادتني النص على أحكام اتعليالته ب
ن رئيس اجلمهورية والوزير األول مها صاحبا االختصاص التنظيمي على إالسلطات املمنوحة لرئيس اجلمهورية، وعليه ف

                                                           
 .30و  09ص  املرجع السابق، ،(دراسة مقارنة  ) املستقلة اإلداريةعبد اهلل حنفي، السلطات  1

2 Catherine Tettgen-Colly,  " les instances de régulation et la constitution ", op.cit., P : 171. 
3
 Rachid Zouaimia, Les instruments juridiques de la régulation  économique en Algérie, Ed 

belkise,2012, P : 105.  
4
 Conseil constitutionnel français, Op.Cit., P : 11294. 
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، غري أنه جيب 1تنظيمية هليئات أخرى غري الوزير األولاملستوى الوطين، ومع ذلك ال تعترب عائقا لالعرتاف بالسلطة ال
 اإلداريةأن تكون السلطة املمنوحة يف جمال حمدود بالقوانني واألنظمة، وعليه فاالعرتاف بالسلطة التنظيمية للسلطات 

ا املستقلة من قبل اجمللس الدستوري الفرنسي كانت مؤطرة بصفة صارمة وضيقة، كما أنه يؤكد على رفضه ملنحه
 سلطات واسعة لسلطات الضبط.

أما بالنسبة للجزائر فنظامها الدستوري خيتلف عن النظام الفرنسي فالوزير األول يف النظام اجلزائري ال ميلك 
إال اجملال التنظيمي التنفيذي للقانون من دون أن يشارك رئيس اجلمهورية اجملال التنظيمي املستقل طبقا لنص املادة 

تنص على  99، كما أن املادة 19962يف دستور  125الذي عوضت املادة  2016ستوري من التعديل الد 143
 اإلدارية، وعليه فالسلطة التنظيمية املمنوحة للهيئات 3أن الوزير األول هو الذي يسهر على تنفيذ القوانني والتنظيمات

الدستوري مل يتدخل يف هذه املسألة  املستقلة ال ميكن أن تكون إال تطبيقا للقوانني، وما ميكن مالحظته أن اجمللس
رغم وجود نصوص تشريعية منحت صراحة هذه السلطات ممارسة السلطة التنظيمية على غرار سلطة تنظيم عمليات 

املستقلة هو التأهيل  اإلداريةالبورصة ومراقبتها وجملس النقد والقرض، وبالتايل فإن مصدر السلطة التنظيمية للسلطات 
 متع بذلك بناء على وجود نص تشريعي ومنه فإن ذلك ال يعترب نقال لالختصاص.فهي تت 4التشريعي

املستقلة تكون يف إطار  اإلداريةويف األخري ينبغي أن نشري إىل أن السلطة التنظيمية اليت متنح للسلطات 
تصادي، كما قانوين حمدود وضيق من حيث اجملال واملضمون، كما أن هذه السلطة مل متنح لكل سلطات الضبط االق

أن منحها ليس بنفس القدر واملدى بني كل السلطات اليت منحت هلا، فهناك من منحت سلطة تنظيمية واسعة يف 
 حني منحت أخرى سلطة تنظيمية ضيقة.

 سلطة إصدار القرارات الفردية .2
ة أداة للتدخل املستقلة بصالحية إصدار القرارات الفردية، حيث تعترب هذه الوسيل اإلداريةتتمتع السلطات 

القبلي للدولة واليت متارس من خالهلا رقابتها على القطاعات اليت تشرف عليها هذه السلطات، حبيث تتخذ هذه 
                                                           

1
 M. Patrice Gelard, " Rapport sur les Autorités Administratives Indépendantes" , Sénateur, 

Tome 1, N° 3166, Assemblée National, P : 51. 
الجمهورية السلطة التنظيمية في  يمارس رئيسعلى ما يلي: "  1996، املعدل واملتمم  للدستور 2016من الدستور اجلزائري  143تنص املادة  2

 المسائل الغير مخصصة للقانون.
 يندرج تطبيق القوانين في المجال التنظيمي الذي يعود للوزير األول."

يسهر الوزير على ما يلي: "..  1996من دستور   85واليت جاءت مكان املادة   2016من التعديل الدستوري  99جاءت الفقرة الثانية من املادة  3
 .."ألول على تنفيذ القوانين والتنظيماتا
بنفسها إن ظهور مصطلح " تأهيل تشريعي " راجع للمجلس الدستوري الفرنسي، الذي يرى بأن السلطة التشريعية متارس اختصاصاهتا كاملة عندما حتدد 4

 املستقلة. اإلداريةإطار السلطات اليت تتمتع هبا السلطات 
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القرارات شكل الرخص واالعتمادات اليت متنح من قبل هذه السلطات واليت تسمح للمتعاملني بالدخول إىل السوق 
صاص املمنوح هلذه اهليئات هو امتياز للسلطة العامة قصد تأطري تنافسية، فهذا االخت انتقاءبناء على معايري 

 ، قصد ترقية وتشجيع االستثمار.االقتصاديةالنشاطات 
املستقلة تتمتع بسلطة الرتخيص، واليت مبقتضاها تصدر قرارات إدارية  اإلداريةوعليه فإن العديد من السلطات 

هبدف الضبط املسبق للسوق، وهذا الرتخيص قد يتخذ صورة  فردية تتضمن رخصا إلدارية لفائدة املتعاملني معها
 .1رخص أو اعتماد كما قد يتخذ صورة التأشرية

جند بأن أغلب هذه اهليئات تتمتع بوظيفة الضبط  اإلداريةبالرجوع للنصوص القانونية املتعلقة بالسلطات 
فردية، ونذكر مثال يف هذا السياق يف جمال ال اإلداريةاملسبق للمجال الذي تشرف عليه ويكون ذلك بواسطة القرارات 

، فإذا مل متنح له 2اإلعالم مثال تقوم سلطة ضبط الصحافة املكتوبة مبنح االعتماد للمدير املسؤول عن النشرية الدورية
وتوفرها فيه حىت  إتباعهاال ميكنه من مباشرة مهامها، وبكون ذلك حمدد بإجراءات وشروط جيب على املدير  االعتماد

القرارات  إصداراملستقلة تتمتع بسلطة هامة تتمثل يف  اإلداريةصل على هذا االعتماد، وعليه فإن السلطات حي
 الفردية، اليت متارس من خالهلا رقابتها وضبطها للسوق.

 المستقلة اإلداريةثانيا: الصالحيات الغير تقريرية ) السلطة التنظيمية الغير مباشرة( للسلطات 
املستقلة وعلى خالف  اإلداريةيمية وكما أشرنا سابقا ممنوحة لعدد حمدود من السلطات إن السلطة التنظ

، وتندرج 3ذلك فإن املشرح منح أغلب هذه اهليئات سلطات معنوية يسميها البعض السلطة التنظيمية الغري مباشرة
، ومسيت باملرنة الفتقارها لعنصر 4ن "املستقلة " بالقانون املر  اإلداريةهذه الوسائل واآلليات اليت تستخدمها السلطات 

 حات وإصدار التعليمات والتوصيات.اإللزام، و تتمثل هذه اآلليات والوسائل  يف السلطة االستشارية وتقدمي االقرتا

 المستقلة اإلدارية. السلطة االستشارية للسلطات 1
شار احلكومة وشريكها يف عملية املستقلة ونظرا لتعدد تركيبتها وختصصها تعترب مست اإلداريةإن السلطات 

من القانون املتعلق بالربيد واملواصالت  13إعداد النصوص التنظيمية املنظمة لقطاعاهتا، مثال ذلك ما جاء يف املادة 
أين منح املشرع سلطة ضبط الربيد واملواصالت مهمة إبداء الرأي يف القضايا املتعلقة بالربيد واملواصالت، كما أن 

                                                           
 بالتفصيل يف الفصل الثاين من هذا الباب.خيص اإلداري للرت سيتم التطرق  1
 املرجع السابق.، املتعلق باإلعالم، 2012يناير  12املؤرخ يف:  05-12من القانون العضوي  16إىل  11أنظر املواد من  2

3 Rachid Zouaimia, Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique en 

Algérie, Op.Cit., P : 74. 
املستقلة الرتكيز على آليات وطرق جديدة للتدخل أكثر  اإلداريةلقد فرضت وظيفة الضبط ويف ظل التطور الذي شهدته التقنية القانونية، على السلطات  4

 ية الصارمة.مرونة، ترتكز على وسائل اإلقناع والدعوة والتحفيز بدال من اإلكراه واإللزام ويكون هذا جبانب اآلليات الكالسيك
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ف بالربيد واملواصالت السلكية والالسلكية يستشري سلطة الضبط يف حتضري أية مشاريع نصوص تنظيمية الوزير املكل
تتعلق بقطاعي الربيد واملواصالت، وحتضري دفاتر الشروط وإجراءات انتقاء املرتشحني الستغالل رخص املواصالت 

 .1السلكية والالسلكية
بالكهرباء والغاز على أن اللجنة تضطلع مبهمة استشارية املتعلق  01-02من القانون  114كما أن املادة 

، أما بالنسبة جمللي املنافسة فهو ميتلك 2لدى السلطات العمومية فيما يتعلق بتنظيم سوق الكهرباء والغاز وسريمها
ضطالع صالحيات واسعة يف جمال االستشارة بالرغم من عدم متتعه بسلطة تنظيمية يف املسائل املتعلقة باملنافسة وا

 احلكومة ) وزير التجارة( هبذا االختصاص، حبيث يتمتع اجمللس بنوعني من االستشارة وهي كما يلي:
يقصد باالستشارة االختيارية إمكانية اللجوء إىل جملس املنافسة بكل حرية أو االمتناع  االستشارة االختيارية  : -

املتعلق باملنافسة   03-03من األمر  38و  35ادة عن ذلك دون ان يرتتب عن ذلك أثر، ويظهر ذلك من خالل امل
يبدي مجلس المنافسة رأيه في كل مسألة ترتبط بالمنافسة اذا طلبت كما يلي: "   35حيث جاءت املادة 

الحكومة منه ذلك ويبدي كل اقتراح في مجاالت المنافسة  ويمكن أن تستشيره في المواضيع نفسها 
صادية والمالية و المؤسسات و الجمعيات المهنية والنقابية و كذا الجماعات المحلية و الهيئات االقت

 3. "جمعيات المستهلكين
يمكن أن تطلب الجهات القضائية رأي مجلس المنافسة فقد جاءت كما يلي: "  38أما بالنسبة للمادة 

مر. وال فيما يخص معالجة القضايا المتصلة بالممارسات المقيدة للمنافسة كما هو محدد بموجب هذا األ
 4"الحضوري، إال إذا كان المجلس قد درس القضية المعنية... االستماعيبدي رأيه إال بعد إجراءات 

اليت منحت جمللس املنافسة هي استشارة  االستشارةمن خالل  العبارات الواردة يف هاتني املادتني نالحظ أن 
على ذلك أثر قانوين، كما أن املشرع حدد األشخاص  ميكن اللجوء إليه ويف حالة عدم اللجوء هلا ال يرتتب اختيارية

 اليت بإمكاهنا استشارة جملس املنافسة.

                                                           
، احملدد للقواعد العامة املتعلقة بالربيد واملواصالت السلكية والالسلكية، املرجع 2000 أوت 05املؤرخ يف:   03-2000من القانون   13أنظر املادة  1

 السابق.
 القنوات، املرجع السابق.، املتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة 2002فرباير  5املؤرخ يف  01-02من القانون رقم  114املادة  2
 ، املتعلق باملنافسة، املعدل واملتمم، املرجع السابق.2003جويلية  19املؤرخ يف:  03-03مر من األ 35املادة   3
 األمر نفسه.من  38املادة  4
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بالنسبة لالستشارة اإللزامية فإن اجلهة املعنية ملزمة باستشارة جملس املنافسة بغض النظر عن االستشارة اإللزامية:  -
رة اإللزامية جمللس املنافسة تكون يف احلاالت مدى ضرورة األخذ برأي جملس املنافسة من عدمه، وعليه فإن االستشا

 :1التالية
 ؛ل سوق ما إىل قيود من ناحية الكمممارسة مهنة أو نشاط أو دخو  إخضاع -
 رية يف بعض املناطق أو النشاطات؛وضع رسوم حص - 
 ؛روط خاصة ملمارسة نشاطات اإلنتاج و التوزيع و اخلدماتفرض ش - 

 .يدان شروط البيعارسات موحدة يف محتديد مم -  
أو يدرج هذه التدابري ذكرت على سبيل املثال ال احلصر وهذا ما تدل عليه عبارة "...نشري هنا إىل أن 

املتعلق  03-03لألمر  12-08أما يف التعديل  03-03" هذا يف األمر ..على الخصوصتدابير من شأنها 
 ذه احلاالت اليت ذكرت هي على سبيل املثال ال حصر.هذا ما يؤكد على أن هالسيما.." باملنافسة ذكر عبارة  " ..
-03جملس املنافسة يف كل مشروع نص تنظيمي له صلة باملنافسة هذا يف األمر  استشارةإن املشرع فرض 

فقد وسع من الصالحيات االستشارية  03-03لألمر  122-08السابق اإلشارة إليه، أما يف التعديل القانون  03
االستشارة الزمة يف كل مشروع تشريعي له صلة باملنافسة بعدما كانت ختص النصوص التنظيمية  جمللس املنافسة وجعل

 فقط.
املستقلة، نالحظ الدور  اإلداريةمن خالل األمثلة املقدمة على الصالحية االستشارية اليت منحت للهيئات 

بالتايل فإن هذه السلطة االستشارية متكن االستشاري هلذه اهليئات يف إطار ما يتعلق بالنشاطات اخلاضعة لرقابتها، و 
 هذه اهليئات من املشاركة ولو بطريقة غري مباشرة يف ممارسة السلطة التنظيمية العامة ويف عملية اختاذ القرار احلكومي.

 المستقلة اإلدارية. سلطة إصدار التعليمات للسلطات 2
ية،  فهي مبثابة نصوص تطبيقية تتخذ خاصة يف تعترب التعليمات وسيلة للعمل الداخلي لدى اإلدارة التقليد

جمال القرارات الفردية، تسمح بتحديد الشروط العامة واليت على أساسها تتخذ سلطات الضبط قرارا فرديا معينا، كما 
املستقلة تصدر  اإلدارية، فالسلطات  3تبني كذلك جمموعة العناصر والبيانات اليت جيب أن تتضمنها املذكرة اإلعالمية

                                                           
 السابق. املعدل واملتمم، املرجع ، املتعلق باملنافسة،2003جويلية  19املؤرخ يف:  03-03األمر من  36أنظر املادة  1
 .املتعلق باملنافسة، املرجع السابق 03-03، املعدل واملتمم لألمر 2008 جوان 25املؤرخ يف  12-08من القانون  19أنظر املادة  2
معمري تيزي  ، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلوم ختصص القانون، جامعة مولود" دراسة مقارنة "نصرية توايت، ضبط سوق القيم املنقولة اجلزائري  3

 .186، ص 2013وزور، اجلزائر، 
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أيضا تعليمات خاصة بالنشاط الذي تشرف عليه وهذه التعليمات هلا نوع من التأثري يتمثل يف ضرورة احرتامها 
 من طرف األشخاص املعنية. وإتباعها

نذكر على سبيل املثال التعليمات الصادرة عن جملس النقد والقرض املتعلقة بالقطاع النقدي لتوضيح كيفية 
وكذا التعليمات الصادرة من طرف جلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، املتعلقة تطبيق األنظمة الصادرة عنه، 

 .1ببورصة اجلزائر

 المستقلة اإلدارية. سلطة تقديم االقتراحات للسلطات 3
املستقلة سبيال من سبل  اإلداريةيعد تقدمي مقرتحات النصوص التشريعية والتنظيمية من طرف السلطات 

مية الغري مباشرة، فقد نص املشرع على إمكانية جلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها تقدمي ممارسة السلطة التنظي
وتنظيم بورصة القيم املنقولة وسريها  مقرتحات نصوص تشريعية وتنظيمية ختص إعالم حاملي القيم املنقولة واجلمهور

 .2والوضعية القانونية للوسطاء يف عملية البورصة
مشرع قد حصر جمال تدخل جلنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة يف ممارسة  أنحظ من خالل ما سبق نال 

من القانون املتعلق ببورصة القيم املنقولة ال ميكن للجنة تقدمي  34، فخارج اجملاالت احملددة يف املادة االقرتاحسلطة 
إن سلطة ضبط الكهرباء والغاز تقوم سواء إلعداد نص تنظيمي أو تشريعي، أما يف جمال الكهرباء والغاز ف اقرتاحأي 

 .3يف إطار املهام املخولة هلا بإبداء آراء مربرة، وتقدمي اقرتاحات يف إطار القوانني املعمول هبا

 المستقلة اإلدارية. سلطة تقديم اآلراء للسلطات 4
          التنظيميةاملستقلة هلا أيضا صالحية تقدمي اآلراء لتفسري النصوص التشريعية و  اإلداريةإن السلطات 

أو لتوضيح الغموض الذي يشوب نصا معينا، كما تسمح بالتعرف على رأيها يف مسألة معينة غري واردة صراحة 
ضمن النصوص القانونية، فعملية إبداء اآلراء هي وسيلة من الوسائل املعتمدة لتنظيم القطاعات اليت تشرف عليها كل 

 115 باألمر، فاملادة نيبع غري رمسي، لكنها تؤثر على تصرفات وسلوكات املعنيسلطة بالرغم من أن هذه اآلراء هلا طا
من القانون املتعلق بالكهرباء والغاز نصت على أن جلنة ضبط الكهرباء والغاز هلا أن تبدي آراء مربرة يف إطار القوانني 

لوزير املالية يف األحكام املطبقة على  ، كما أن جلنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة هلا أن تبدي رأيها4املعمول هبا

                                                           
 .221، املرجع السابق، ص "دراسة مقارنة  "املستقلة  اإلداريةزبن العابدين بلماحي، النظام القانوين للسلطات  1
 م، املرجع السابق.، املتعلق ببورصة القيم املنقولة، املعدل واملتم1993ماي  23املؤرخ يف:  10-93رسوم التشريعي من امل 34أنظر املادة  2
 ، املتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، املرجع السابق.2002فرباير  5املؤرخ يف  01-02من القانون رقم  115أنظر املادة  3
 من املرجع نفسه. 115أنظر املادة  4
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، كما أن سلطة ضبط 1شركة تسيري بورصة القيم املنقولة من جهة واملؤمتن املركزي على السندات من جهة أخرى
السمعي البصري تبدي آراء حول حتديد اإلتاوات استخدام الرتددات الراديوية يف احلزمات املمنوعة خلدمة البث 

 .2يها بطلب من أيه جهة قضائية يف كل نزاع يتعلق مبمارسة النشاط السمعي البصرياإلذاعي كما تبدي رأ

 المستقلة اإلدارية. سلطة إصدار التوصيات للسلطات 5
إن إصدار التوصيات من قبل سلطات الضبط املستقلة اهلدف منه تقدمي تفسري وتوضيح للنصوص التشريعية 

يات ختتلف عن التعليمات، يف كون األوىل تصدر خاصة يف اجملاالت اليت ال غري أن التوص، 3والتنظيمية والتعليق عليها
املستقلة بسلطة اختاذ قرارات فردية، كما ختتلف عن األنظمة من خالل القوة اإللزامية  اإلداريةتتمتع فيها السلطة 

 .4األخذ هبا من عدمه فاألنظمة تتمتع بقوة إلزامية يعاقب كل خمالف هلا، أما التوصيات فإن املعين هبا حر يف
املستقلة اليت تصدر توصيات سلطة ضبط الربيد واملواصالت السلكية  اإلداريةإن من بني السلطات 

، وكذلك سلطة 5والالسلكية اليت تتوىل تقدمي توصية للسلطة املختصة قبل منح الرخص أو تعليقها أو سحبها جتديدها
بااللتزامات املنصوص عليها يف قانون اإلعالم، فإن سلطة ضبط ضبط الصحافة املكتوبة عندما يكون هناك إخالل 

 6الصحافة املكتوبة توجه مالحظاهتا وتوصياهتا إىل جهاز اإلعالم املعين بذلك.
من خالل عرض ما سبق نستنتج بأنه إذا كانت فعالية التدخالت العمومية تتم من خالل إصدار القرارات 

املستقلة  اإلداريةلب، فإن جانب من التدخالت تؤديه الدولة بواسطة منوذج السلطات التنظيمية والفردية امللزمة يف الغا
ال يتطلب دائما التدخل الصارم، وعلى الرغم من عدم توفر هذه الوسائل على اإللزامية إال أهنا تتمتع بالقوة 

 واملصداقية اليت جتعلها تؤثر يف تنظيم القطاعات اليت تصدر هبا.

 
 

                                                           
 رصة القيم املنقولة، املعدل واملتمم، املرجع السابق.، املتعلق ببو 1993 ماي 23املؤرخ يف:  10-93مكرر من املرسوم التشريعي  19املادة  1
 املرجع السابق.، املتعلق بالنشاط السمعي البصري، 2014فرباير  24املؤرخ يف:  04-14من القانون رقم  55املادة  2
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 Robert Marie-cloude et Labbozebéatrice, la commission des opérations de bourse, collection 

que sais-je ?, P.U.F, Paris, 1991, P : 21. 
، املتضمن حتديد القواعد العامة املتعلقة بالربيد واملواصالت السلكية والالسلكية،  2000 أوت 05املؤرخ يف:  03-2000من قانون رقم  13املادة  5

 املعدل واملتمم، املرجع السابق.
 ق باإلعالم، املرجع السابق.، املتعل2012يناير  12املؤرخ يف:  05-12من القانون العضوي  42املادة  6
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 الحية الرقابة وحل النزاعاتالفرع الثاني: ص
تتمتع بصالحية الرقابة وذلك من أجل  االقتصاديالسابقة فإن سلطات الضبط  االختصاصاتإضافة إىل 

 النزاعات دون اللجوء إىل القضاء. ضمان القوانني والتنظيمات، كما أهنا تتمتع بصالحية حل

 المستقلة اإلداريةأوال: السلطة الرقابية المسبقة للسلطات 
املستقلة مكانة هامة ضمن جمموعة الصالحيات  اإلداريةحتتل سلطة الرقابة املسبقة اليت تتمتع هبا السلطات 

املمنوحة هلذه السلطات، وهذا التساعها وتأثريها املباشر على الضبط، وبسبب تنوع الوسائل املمنوحة هلذه اهليئات 
 بة بعدة وسائل وهي:، حيث أن هذه السلطات متارس الرقا1ملمارسة هذه السلطة

 المستقلة اإلدارية. سلطة التحقيق للسلطات 1
املستقلة جلميع  اإلداريةاملستقلة بسلطة التحقيق، واملقصود هبا امتالك السلطات  اإلداريةتتمتع السلطات 

 .2الوسائل اليت تسمح هلا جبمع املعلومات عن سري النشاطات اليت تندرج حتت اختصاصها، أي سلطة التحري
ن التحقيقات اليت تقوم هبا هذه السلطات يقسمها الفقه إىل حتقيقات قسرية وحتقيقات غري قسرية، هذه إ

على الوثائق واملستندات  واالطالعاألخرية تتمثل يف الدخول إىل األماكن ذات االستعمال املهين لألشخاص املعنية 
على الوثائق واملستندات اخلاصة بالبنوك  العاالط، ففي القطاع املصريف يتم ختويل احملققني حق 3اخلاصة هبم

واملؤسسات املالية، كما ميكنهم طلب أي معلومات أو مستندات حيتاجوهنا. كما تتسع سلطاهتم للقيام بتحريات 
    على املسامهات والعالقات املالية بني األشخاص املعنويني الذين يسيطرون بصفة مباشرة أو غري مباشرة على بنك

الية وإىل الفروع التابعة هلا، كما ميكن أن تتوسع مراقبة اللجنة املصرفية إىل فروع الشركات اجلزائرية املقيمة أو مؤسسة م
على الوثائق أو يف عني املكان يف  استناداالتأمينات يؤهلون للتحقيق  أما يف قطاع التأمينات فإن مفتشي، 4يف اخلارج

إعادة التأمني، وميكن هلم طلب أي معلومة متعلقة بشركات التأمني و/أو مجيع العمليات التابعة لنشاط التأمني و/أو 
 .5إعادة التأمني وفروع شركات التأمني األجنبية املعتمدة من حمافظي حسابات هذه اهليئات

                                                           
1
 Philippe Icaard, Les Autorités Administratives Indépendantes, thèse de doctorat  en droit public 

,univ de bourgogne, Dijon, 1991, P : 434. 
2
 Marie-José Guedon, Op.Cit., P : 110. 

3
 Rachid Zouimia, Les Fonctions répressives des autorités administratives indépendant statuant 

en matière économique ,Rev : Idara, N°28, 2004, P : 137.    
 ق بالنقد والقرض، املرجع السابق.، املتعل26/08/2003املؤرخ يف:  11-03من األمر رقم  110، 109، 108املواد  4
 ، املتعلق بالتأمينات، املعدل واملتمم، املرجع السابق.1995جانفي  25ؤرخ يف: امل 07-95مكرر من األمر رقم  212و  212املادتان  5
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أما التحقيقات القسرية فهي تشبه تلك اليت يقوم هبا رجال الشرطة القضائية، فال تتوقف عند املعاينة بل  
 .1 البحث عن املخالفات، وخيول احملقوقون هنا سلطات التفتيش واحلجزتتعداه إىل

املستقلة، فمجلس املنافسة  اإلداريةينبغي أن نشري إىل أن التحقيق القسري ليس مكرس إال لبعض السلطات 
قط بسلطة مثال وإضافة ملمارسته للتحقيق الغري قسري ميارس التحقيق القسري، فاحملققون على مستواه ال يتمتعون ف

االستماع إىل األشخاص وطلب املعلومات الضرورية للتحقيق، بل ميكنهم تفحص كل وثيقة واستالمها حيثما وجدت 
 .2ومهما كانت طبيعتها، وحجز املستندات اليت تساعدهم على أداء مهامهم

لى املستقلة هبدف الرقابة ع اإلداريةمن خالل ما سبق نالحظ أن سلطة التحقيق منحت للسلطات 
القطاعات اليت تشرف عليها هذه اهليئات وهذا للتأكد من مدى احرتام القواعد القانونية والتنظيمية، ومحاية النظام 

 العام االقتصادي وضمان خدمة أفضل للمرافق العامة.

 التدابير الوقائية .2
الشيء بأنه وقائي إذا كان يعرنف التدبري لغة بأنه وسيلة تستخدم لتحقيق نتيجة معينة، أما الوقاية فيقال عن 

، وعليه فإن التدابري الوقائية هي الوسيلة املستخدمة ملنع خطر متوقع، حيث أن هذه 3يهدف إىل منع خطر متوقع
املستقلة متارس الرقابة املسبقة  اإلداريةالتدابري قد تتحذ شكل توجيه االنتقادات أو توجيه األوامر، ومنه فإن السلطات 

 هذه التدابري الوقائية واليت تكون سابقة لوقوع الفعل املخالف. اختاذتشرف عليها من خالل  على القطاعات اليت

 أ. سلطة توجيه االنتقادات
املستقلة بتوجيه االنتقادات واليت تتخذ عدة صور، فقد تكون يف شكل توصيات  اإلداريةتتمتع السلطات 

حظات أو حتذيرات أو إعذارات إىل غريها من التدابري وآراء كما متا التطرق إليها سابق، وقد تكون يف شكل مال
 وتوجه هذه االنتقادات كتدابري وقائية للمنع من حدوث املخالفات.

املستقلة إعذارت، هتدف من خالهلا إىل تنبيه املتعامل معها إلصالح وضعه، فهو  اإلداريةتوجه السلطات 
، واللجنة 4دي إىل خمالفة التشريع أو التنظيم املعمول بهإجراء يهدف إىل دفع املعين به إلصالح وضعه الذي قد يؤ 

                                                           
1 Rachid Zouimia, Les Fonctions répressives des autorités administratives indépendant statuant 

en matière économique, Op.Cit., P : 139. 
 ، املتعلق باملنافسة، املعدل واملتمم، املرجع السابق.2003يلية جو  19املؤرخ يف:  03-03من القانون  51املادة  2
لنيل شهادة املاجستري يف القانون،  مذكرةاملستقلة يف اجملال االقتصادي واملايل،  اإلداريةبلغزيل، نظام التدابري الوقائية املتخذة من قبل السلطات  صربينة 3

 .12ص ، 2011جامعة عبد الرمحان مرية، جباية، اجلزائر، 
 .73، ص 2002، 24املستقلة: وجه جديد لدور الدولة، جملة اإلدارة، عدد:  اإلداريةمىن بلطرش، السلطات  4
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 باإلخالل، أما بالنسبة لإلعذار فهو وسيلة لتنبيه املوجنه 1املصرفية هي السلطة الوحيدة اليت تنفرد بتوجيه تدبري التحذير
وجيه إعذار للمتعامل الذي قام بارتكابه، ومثال ذلك سلطة ضبط الربيد واملواصالت السلكية والالسلكية اليت تقوم بت

املستفيد من رخصة إنشاء واستغالل الشبكات العمومية، يف حالة عدم احرتامه للشروط املقررة مبوجب النصوص 
، أما املالحظات فتنفرد هبا جلنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة بتوجيهها إىل الشركات اليت قبول 2التشريعية والتنظيمية

 .3تداول قيمها يف البورصة

  ب. سلطة توجيه األوامر
يقصد بسلطة توجيه األوامر إلزام الشخص بالقيام بفعل أو عدم القيام به، هبدف توقيف خمالفة لقاعدة 

،فعلى سبيل املثال ميكن 4قانونية أو فعل من شأنه اإلضرار مبصاحل األشخاص الذين ختتص اهليئة الضابطة حبمايتهم
 .5ؤسسات املالية بنشر تصحيحات حول حساباهتاللجنة املصرفية أن تأمر كل البنوك وامل

 ثانيا: سلطة حل النزاعات
كما هو معروف فإن اختصاص الفصل يف النزاعات يعود للقاضي كاختصاص أصيل، غري أن التطورات اليت 
شهدهتا خمتلف اجملاالت سواء على املستوى الدويل أو احمللي، جعل من هذا االختصاص تكلف به بعض القطاعات 

من بينها  اعتباراتاملستقلة، وقد كان منح املشرع هذه الصالحية هلذه السلطات لعدة  اإلداريةن بينها السلطات وم
اخلربة والتخصص والتقنية اليت تتوفر يف هذه األخرية اليت تسمح هلا بالفصل يف تلك النزاعات، إال أن هذه السلطات 

يف الشكل  االختصاصدود من السلطات، وقد جتسد هذا ، بل منحت لعدد حماالختصاصليست كلها تتمتع هبذا 
 .6الرئيسي له وهو التحكيم، كما أنه منح بعض السلطات صالحية القيام بإجراء املصاحلة أو الوساطة بني املتعاملني

                                                           
 ، املتعلق بالفرض والنقد، املرجع السابق.2003أوت  11املؤرخ يف:  11-03من األمر  111املادة  1
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ية، ليتخذ  ويكون ذلك مىت تبني هلا بأن البيانات غري صحيحة أو أن هناك سهو يف البيانات املنشورة، كما ميكن للجنة أن تدعو أي بنك أو مؤسسة مال 5
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 ، املتعلق بالفرض والنقد، املرجع السابق.2003أوت  11يف: 

، فيما يتعلق بالرتاخيص املنجمية اليت متنحها، منح املشرع الوكالة الوطنية للنشاطات املنجمية  صالحية القيام باملصاحلة أو الوساطة بني املتعاملني املنجميني 6
، املتعلق باملناجم، كما أن جلنة الكهرباء والغاز تقوم باملصاحلة يف 2014فرباير  24املؤرخ يف  05-من القانون  40وهذا ما جاء يف الفقرة الثامنة من املادة 

من القانون رقم  132الشبكات والتعريفات ومكافأة املتعاملني، نصت على هذا املادة اخلالفات النامجة عن تطبيق التنظيم والسيما املتعلق منه باستخدام 
 ، املتعلق بالكهرباء والغاز.2002فيفري  05املؤرخ يف:  02-01
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التحكيمي الذي يتسم مبرونة وبساطة إجراءاته، إذ ال ينتهي  االختصاصإن سلطات الضبط املستقلة متارس 
اء، إمنا يضع حد للنزاع بأسلوب أخف، يستهدف حفظ العالقات الودية بني األطراف كما يساهم يف بإصدار جز 

 .1حتقيق السرعة يف فض النزاعات واحلفاظ على أسرار املتنازعني
التحكيمي ففي  االختصاص، 2متارس جلنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة عن طريق غرفة التأديب والتحكيم

يف تفسري القوانني واللوائح املتعلقة بالبورصة، تتدخل غرفة التأديب والتحكيم لوضع حد للخالف  حالة قيام اختالف
الغرفة ينعقد يف النزاعات اليت تنشأ بني طائفة من األشخاص  اختصاصعن طرق إصدار حكم التحكيم، كما أن 

 .3حددها القانون
التحكيمي  االختصاصضبط الكهرباء والغاز  وعلى غرار جلنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة متارس جلنة

وذلك يف الفصل يف اخلالفات اليت ميكن أن تنشأ بني املتعاملني، ويكون ذلك بناء على طلب أحد املتعاملني، وهذه 
، أما سلطة ضبط الربيد واملواصالت السلكية والالسلكية  4اللجنة هي األخرى متلك غرفة للتحكيم على مستواها

االختصاص دون وجود جهاز على مستواها خمتص يف ذلك فهي متارس التحكيم بنفسها ويكون  فهي متارس هذا
ذلك فيما خيص الفصل يف النزاعات فيما يتعلق بالتوصيل البيين، وكذلك يف النزاعات القائمة بني املتعاملني أو مع 

د سلطة على مستواها، حبيث ، وكذلك سلطة السمعي البصري منحها املشرع سلطة التحكيم دون وجو 5املستعملني
أهنا متارس هذا االختصاص يف النزاعات بني األشخاص املعنويني الذين يستغلون خدمة اتصال السمعي البصري سواء 

 .6فيما بينهم أو مع املستعملني

 الفرع الثالث: صالحية توقيع العقوبات
، فالقيام باملهام الضبطية ال يتأتى إال املستقلة صالحية توقيع العقوبات اإلداريةلقد أوكل املشرع للسلطات 

بوجود عقوبات تفرض على كل خمالف، وعلى هذا األساس مت منح هذه السلطات السلطة القمعية، غري أن هذه 
الصالحية املمنوحة هلذه السلطات مل متنح جلميع هذه اهليئات بنفس القدر إمنا كان منحها بشكل انتقائي، واالعتبار 

                                                           
 .331، املرجع السابق، ص "دراسة مقارنة "نصرية توايت، ضبط سوق القيم املنقولة اجلزائري  1
 ،املتعلق ببورصة القيم املنقولة، املعدل واملتمم، املرجع السابق.1993 ماي 23ؤرخ يف: امل 10-93من األمر  51أنظر املادة  2
 من نفس األمر. 52املادة  3
 ، املتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، املرجع السابق.2002فرباير  5املؤرخ يف  01-02من القانون  134و  133أنظر املادتني  4
، املتضمن حتديد القواعد العامة املتعلقة بالربيد واملواصالت السلكية 2000 أوت 05املؤرخ يف:  03-2000من القانون رقم  07/08 الفقرة 13املادة  5

 والالسلكية، املرجع السابق.
 ، املتعلق بالنشاط السمعي البصري، املرجع السابق.2014فرباير  24املؤرخ يف:  04-14من القانون رقم  55املادة  6
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ان األمهية اليت حيتلها القطاع وجمال النشاط لدى الدولة، كما أن هلذه العقوبة فعالية يف تنظيم األساسي يف ذلك ك
 أحسن من العقوبات اليت يفرضها القضاء. االقتصاديةالنشاطات 

 أوال: شروط توقيع العقوبات اإلدارية التي توقعها سلطات الضبط االقتصادي
 اإلداريةل، وهذه الغاية جندها يف الضبط االقتصادي، فاهليئات إن العقوبات اجلزائية هتدف إىل ردع الفاع

املستقلة تستعمل هذه العقوبات الردعية، لقمع املخالفات اليت تقع وسط اجملاالت اليت تشرف عليها كل سلطة 
 وبالتايل فهذه السلطات من خالل هذه العقوبات توجه رسالة لكل أعوان القطاع حىت ال يقوموا بفعل مماثل.

هبذا فإن املشرع حدد املعامل الرئيسية للوظيفية القمعية لسلطات الضبط فهذا القمع يعترب قمع إداري و 
 واملشرع اشرتط من أجل ممارسة هيئات الضبط هذه السلطة ما يلي:

لسالبة للحرية، وهذه فالقاضي وحده من ميلك سلطة توقيع العقوبات اأال تكون هذه الجزاءات سالبة للحرية:  -
 .1ة هي الفاصلة بني القاضي واإلدارةقوبالع
إن ختلي الدولة عن خضوع العقوبات الصادرة عن هيئات الضبط المستقلة للضمانات القانونية والقضائية:  -

جزء من سلطاهتا العقابية لصاحل سلطات الضبط كان مقيدا باحرتام هذه األخرية عند ممارستها السلطة العقابية 
، أن 1989جانفي  17، فاجمللس الدستوري الفرنسي قد قضى يف قراراه املؤرخ يف 2ابللمبادئ األساسية للعق

من اإلعالن العاملي حلقوق  08العقوبات اليت يتم تسليطها من طرف هيئة ولو حىت غري قضائية ختضع حسب املادة 
سة السلطة القمعية مع احرتام ، وعليه فالبد من ممار 3اإلنسان واملواطن لنفس الضمانات اليت حتكم العقوبات القضائية
 الضمانات اليت تكفل محاية احلقوق واحلريات املكفولة دستوريا.

 : أنواع العقوبات القمعيةثانيا
املستقلة تتمتع بسلطة توقيع اجلزاءات على األعوان االقتصاديني يف حالة خمالفتهم  اإلداريةإن السلطات 

عنها، وتتنوع هذه العقوبات بني عقوبات مقيدة للحقوق وعقوبات قواعد القانون أو خمالفتهم األنظمة الصادرة 
 مالية.

 
                                                           

1
 Mireille Delmas-Marty et Catherine Tettgen-Colly, punir sans juger ? de la répression 

administrative au droit administratif pénal, Economica, Paris, 1992, PP : 51-52. 
شهادة املاجستري يف احلقوق، جامعة احممد بوقرة بومرداس، لنيل  مذكرةزعاتري كرمية، املركز القانوين لسلطة ضبط الربيد واملواصالت السلكية والالسلكية،  2

 .113، ص 2011-2012
، جامعة احلاج خلضر اإلداريةلنيل شهادة املاجستري يف العلوم القانونية و  مذكرةموسى رمحوين، الرقابة القضائية على سلطات الضبط يف التشريع اجلزائري،  3

 .69، ص 2013-2012باتنة، اجلزائر، 
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 . العقوبات المقيدة للحقوق1
املستقلة توقيع العقوبات الغري مالية، حبيث تتمثل هذه العقوبات يف غالبيتها يف  اإلداريةبإمكان السلطات 

ه، وقد تكون العقوبة يف شكل العقوبات سحب االعتماد أو الرتخيص أو يف املنع من ممارسة النشاط أو احلد من
 املعنوية.

فسحب االعتماد أو الرتخيص يعترب من أشد العقوبات اليت توقع على العون االقتصادي وهذا لقمع املخالفة 
املرتكبة ففي اجملال البنكي ميكن جمللس النقد والقرض ويف إطار صالحياته أن يقوم بسحب االعتماد من البنوك 

الية إن مل تصبح الشروط اليت خيضع هلا االعتماد متوفرة، أو إذا مل يتم استغالل االعتماد ملدة اثين عشر واملؤسسات امل
 1شهرا.

أما بالنسبة للمنع من ممارسة النشاط فيمكن للجنة املصرفية أن توقعه كعقوبة على أي متعامل معها فتوقفه 
، كما ميكن أن يطرد هنائيا من القطاع املصريف واملايل وذلك عن العمل لفرتات ترتاوح بني الثالثة أشره وثالثة سنوات

    املشرع قضى بالعقوبات املعنوية وتكون إما توبيخ أو إنذار لكل متعامل ال حيرتم  أن، كما 2يف حالة تكرار اخلطأ
يبية وهو ما نص عليه أو خيل بالقواعد القانونية املقررة لضبط اجملال، كما قد يطلق على هذه العقوبات بالعقوبات التأد

املتعلق ببورصة القيم املنقولة، املعدل واملتمم، عند اإلخالل  103-93من القانون  93املشرع صراحة يف املادة 
بالواجبات املهنية وأخالقيات املهنة من جانب الوسطاء يف عمليات البورصة، وكذلك عند خمالفة هؤالء لألحكام 

 التشريعية والتنظيمية.

 ت المالية. العقوبا2
هي العقوبات اليت متس بالذمة املالية للشخص مرتكب املخالفة، وغالبا ما تكون هذه العقوبات عبارة عن 

تدفع يف حالة املخالفة، ومثال ذلك جلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها فهي تفرض عقوبات مالية  4غرامة مالية

                                                           
 ، املتعلق بالنقد والقرض، املرجع السابق.26/08/2003املؤرخ يف:  11-03من األمر رقم  95ة املاد 1
 .األمر نفسهمن  114املادة  2
 املتعلق ببورصة القيم املنقولة، املعدل واملتمم، املرجع السابق. ،1993 ماي 23املؤرخ يف:  10-93من القانون  93أنظر املادة  3
ة ملبلغ من النقود الذي تفرضه اإلدارة املخالف بدال من متابعته جنائبا عن الفعل، وتتخذ الغرامة فقد تكون مبلغ من املال تفرضه اإلدار الغرامة املالية ذلك ا 4

لكل خمالف، وقد ددة باإلرادة املنفردة على املخالف، وقد تكون يف شكل مصاحلة بني اإلدارة واملخالف،  واألصل يف مقدار الغرامة أن يكون ثابتا كتعريفة حم
الضريبة املتهرب منها   يرتك لإلدارة السلطة التقديرية يف حتديد مقدارها، وقد حيدد املشرع مقدار الغرامة، وقد تكون غرامة نسبية تعادل مثلي أو ثالثة أمثال

 كما. أنظر:
، ص 1994، جامعة الكويت، 18ل والثاين(، جملة احلقوق، عدد نام، القانون اإلداري اجلنائي والصعوبات اليت حتول دون تطويره ) القسم األو غغنام حممد 

225. 
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نار أو مببلغ يساوي املغنم احملتمل حتقيقه بفعل اخلطأ املرتكب تتمثل يف فرض غرامات حيدد مبلغها بعشرة ماليني دي
 .1حبيث أن هذه املبالغ تدفع للصندوق احملدث يف اللجنة

من مبلغ رقم األعمال %12كما أن جملس املنافسة يعاقب على املمارسات املقيدة للمنافسة بغرامة ال تفوق 
ربح احملقق بواسطة هذه املمارسات على أن ال تتجاوز هذه من غري الرسوم، أو بغرامة تساوي على األقل ضعفي ال

الغرامة أربعة أضعاف هذا الربح، اما إذا كان مرتكب هذه املخالفة ال ميلك رقم أعمال حمدد فالغرامة ال تتجاوز ستة 
 .3، كما أن جملس املنافسة له أن يوقع عقوبات مالية يف عدة خمالفات2(6.000.000ماليني دينار جزائري ) 

كما ميكن للجنة اإلشراف على التأمينات أن تفرض عقوبات مالية على شركات التأمني و/أو إعادة التأمني 
 4وفروع شركات التأمني األجنبية على املخالفات اليت يرتكبوهنا.

لطة البد أن تكون مؤطرة بضمانات قانونية تضمن حقوق الطرفني الس اإلداريةينبغي أن نشري إىل أن هذه العقوبات 
موقعة العقوبة والطرف الذي تسلط عليه هذه العقوبة، وهذه الضمانات تشمل الضمانات املوضوعية  اإلدارية

 واإلجرائية ليتم توقعه حتت سقف القانون.
املستقلة هتدف إىل  اإلداريةن مجيع هذه الصالحيات اليت منحت للسلطات أمن خالل ما سبق يتضح لنا 

 اإلداريةصدار القرارات الفردية املتمثلة يف الرخص إوما جيب أن نؤكد عليه هو صالحية  السري احلسن هلذه القطاعات،
 واليت تعترب صالحية متارس بواسطتها هذه اهليئات مهمة الضبط االقتصادي.

الصادرة  اإلداريةالضمانات الممنوحة للمتعامل االقتصادي في مواجهة الرخص المبحث الثاني: 
 لمستقلةا اإلداريةعن السلطات 

املستقلة عبارة عن هيئات حديثة وإن كانت ختتلف التسمية اليت أنشأت هبا، فهناك  اإلداريةتعترب السلطات 
من أطلقت عليها تسمية سلطة إدارية مستقلة كلجنة ضبط املياه، أو وكالة كالوكالة الوطنية للجيولوجيا واملراقبة 

املواصالت السلكية والالسلكية، وأيا كانت التسمية فإن املنجمية، وسلطة ضبط مستقلة كلجنة ضبط الربيد و 
 القرارات اليت تصدر عن هذه السلطات ما هي إال قرارات ذات طابع إداري.

                                                           
 ، املتعلق ببورصة القيم املنقولة، املعدل واملتمم، املرجع السابق.1993 ماي 23املؤرخ يف:  10-93من القانون  55نصت على هذه العقوبة املادة  1
 25املؤرخ يف  12-08املتعلق باملنافسة، املعدلة واملتممة مبوجب القانون املؤرخ ، 2003جويلية  19املؤرخ يف:  03-03من القانون  56أنظر املادة  2

 ، املعدل واملتمم، املرجع السابق.2008 جوان
 ، املتعلق باملنافسة، املعدل واملتمم، املرجع السابق.2003جويلية  19املؤرخ يف:  03-03من األمر  1مكرر  62إىل  57أنظر املواد من  3
املرجع ، 1995يناير  25املؤرخ يف:  07-95، املعدل واملتمم لألمر 2006فرباير  20املؤرخ يف:  04-06من القانون رقم  52إىل  47من  أنظر املواد4

 السابق.
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أو االعتماد مبناسبة ممارسة سلطة الرتخيص  االقتصاديوعليه فإن القرارات اليت تتخذها هيئات الضبط 
االعتماد بالقبول كما قد يقابل بالرفض وحىت يتم ضمان قدر كايف  قرارات إدارية فردية، وقد يقابل طلب الرخصة أو

من احلماية للمستثمرين من تعسف اإلدارة أثناء ممارستها ملهامها، لدى أخضعها املشرع جملموعة من االلتزامات، ومنه 
كما قد تكون الحقة فإن هذه االلتزامات تكون باحرتام بعض القواعد قبل وأثناء اختاذها للقرار ) املطلب األول(،  

 املستقلة للرقابة القضائية ) املطلب الثاين(. اإلداريةالفردية الصادرة عن السلطات  اإلداريةالقرارات  بإخضاع

المطلب األول: تمتع المتعاملين االقتصاديين بالضمانات الكافية قبل وأثناء صدور الرخص 
 اإلدارية

املستقلة ملهامها  اإلداريةيني ضمانات قبل وأثناء ممارسة السلطات االقتصاد تعاملنيإن املشرع اجلزائري منح امل
، فحىت متارس هذه السلطات مهامها البد أن يكون اإلداريةاملستقلة املتمثلة يف الرخص  اإلداريةيف إصدار القرارات 

يف هذا الصدد ما جاء يف  ذلك وفق قواعد ، الشفافية واملنافسة واحرتام مبدأ عدم التمييز بني املستثمرين، ونذكر مثال
املتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات ، املعدل، واليت نصت على أن  01-02من القانون  06املادة 

، كما جيب على هذه السلطات أيضا أن حترتم بعض القواعد 1نشاطات إنتاج الكهرباء البد أن ختضع للمنافسة
تسبيب القرار و ، تحديد ميعاد الرد على طلب الرتخيص وتبليغه للمعين اإلجرائية عندما تقوم بدراسة الطلب، ك

كقرارات إدارية فردية يف إطار   اإلدارية، وقبل التحدث عن هذا كله البد أن نتحدث عن الرخص اإلداري املعلن عنه
 .ممارسة الرقابة والردع

 لرقابة والردعكقرارات إدارية فردية في إطار ممارسة ا  اإلداريةالفرع األول: الرخص 
، حبيث أن هذه اإلداريةهي عبارة عن قرارات فردية يف يد اجلهة  اإلداريةلقد قلنا فيما سبق بأن الرخص 

لقاء الضوء عن كيفية توظيف إ، ويف هذا الفرع سنحاول أيضابواسطتها الرقابة، والردع  اإلداريةالقرارات متارس السلطة 
 يف ممارسة الرقابة والردع. اإلداريةلفردية املتمثلة يف الرخص املستقلة للقرارات ا اإلداريةالسلطات 

 كقرارات إدارية فردية لممارسة الرقابة  اإلداريةأوال: الرخص 
يف احلصول على املعلومات اليت تراها ضرورية يف إطار التحقيقات  اإلداريةيقصد بالرقابة حق السلطة 

ارة الطابع السري للوثائق اليت متلكها وممارسة هذه الرقابة متكن االقتصادية اليت تؤديها، وذلك دون أن تفرض اإلد

                                                           
ة يف: صادر ، ال08ج.ر.ج.ج.ع: ، يتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، 2002فيفري  05املؤرخ يف:  01-02من القانون  06أنظر املادة  1

، 75: ج.ر.ج.ج.ع، 2015، املتضمن قانون املالية لسنة 2014ديسمرب  30املؤرخ يف:  10-14مبوجب القانون رقم  ، املعدل2002فيفري  06
 .2014ديسمرب  31الصادرة يف: 
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اإلدارة من مجع املعلومات وأدلة اإلثبات واإلقناع، كما متكنها من احلصول على الشهادات اليت تسمح هلا بالتدخل 
 :1يف قضايا عديدة، وهتدف هذه الرقابة إىل ما يلي

املرفق العام ومدى ضمان اخلدمة العامة يف قطاعات املرافق العامة التأكد من مدى احرتام املتعاملني للمبادئ  -
 ؛الشبكية املفتوحة على املنافسة

 ؛التأكد من عدم وجود وضعيات منافية للمنافسة -
 ؛ضمان احرتام املتعاملني لإلطار القانوين ومجلة القواعد املؤطرة للقطاع -
 .االقتصاديمحاية النظام العام  -

 اإلداريةالفردية املتمثلة يف الرخص  اإلداريةالرقابة بواسطة وسائل متعددة من بينها القرارات ومتارس اإلدارة 
ملمارسة رقابتها على القطاع املراد منح ترخيص  اإلداريةحبيث أن هذه الرخص هي عبارة عن وسيلة يف يد السلطة 

ة يإىل رقابة على االلتحاق باملهنة، وقا داريةاإلبشأنه، وتنقسم مراقبة اإلدارة للقطاعات االقتصادية بواسطة الرخص 
 السوق خبد ذاته.

قد تشرتط اإلدارة يف العديد من : الفردية اإلداريةالرقابة على االلتحاق بالمهنة بواسطة القرارات  .1
الرخصة  األحيان ضرورة احلصول على اعتماد أو ترخيص ملمارسة مهنة ما، وبالتايل حىت متنح اإلدارة هذا االعتماد أو

البد من توفر جمموعة من الشروط واحرتام املعايري القانونية، ودون توفر هذه الشروط ال ميكن الدخول للمهنة وال 
ممارستها ففي النشاط البنكي واملصريف مثال فإن جملس النقد والقرض هو الذي ميارس رقابة مسبقة لشروط ممارسة 

 .2الفردية اإلداريةالقرارات املهنة املصرفية وتكون هذه الرقابة بواسطة 
وتشمل هذه الرقابة عدة أوجه   :الفردية اإلدارية. الرقابة على االلتحاق بالسوق بواسطة القرارات 2

 كما يلي:
تراقب على أرض الواقع مدى احرتام القوانني  اإلداريةحيث أن اجلهة رقابة المطابقة مع القوانين والتنظيمات:  -

اط من قبل املؤسسات واألشخاص املمارسني لنفس النشاط، فمنح الرخصة لن يتم إال بعد والتنظيمات املنظمة للنش
 التأكد من أن مجيع الشروط القانونية والتنظيمية حمرتمة.

من خالل منحها للرتخيص تراقب بذلك مدى احرتام  اإلداريةإن السلطات رقابة احترام أخالقيات المهنة:  -
عند رفضها ملنح الرتخيص أو االعتماد يف حاالت كثرية يكون السبب  اإلداريةالسلطة املتعامل ألخالقيات املهنة، ف

                                                           
 .162، ص االقتصادي يف القانون اجلزائري، املرجع السابق وليد بومجلني، سلطات الضبط 1
 تفصيل يف حينه.سنتطرق إىل ذلك بال 2
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وراء ذلك هو عدم احرتام املتعامل ألخالقيات املهنة أو توفر مانع من املوانع االلتحاق مبمارسة النشاط االقتصادي 
 ع املصريف.الذي تشرتطه العديد من القطاعات، فال مبكن ألي كان مثال أن يستثمر يف القطا 

أيضا متارس اإلدارة من خالله رقابتها على  اإلداريةإن منح الرخص رقابة مدى توفر التقنيات والجودة والنوعية:  -
مدى توفر التقنيات الالزمة ملمارسة النشاط االقتصادي، وكذا جودة ونوعية السلع املراد االستثمار فيها أو اخلدمات 

ل املواصالت السلكية والالسلكية فال متنح الرخصة إال بعد أن يتم التأكد من أن املقدمة كالرخص اليت متنح يف جما
 صاحب الرخصة لديه تقنيات عالية ملمارسة هذا النشاط، ويف حالة عدم توفر هذه التقيات يتم رفض منح الرخصة.

ة عن قرارات ، هي عبار اإلداريةالفردية اليت تصدر السلطات  اإلداريةما يستخلص من هذا أن القرارات 
 متارس من خالهلا اإلدارة الرقابة على قطاعات عديدة، وتضمن هبا إحداث التوازن وضبط االختالالت داخل السوق.

 كقرارات إدارية فردية لممارسة الردع  اإلداريةثانيا: الرخص 
ال يعين أن يكون  ،اإلداريةمن قبل السلطات  اإلداريةالفردية املتمثلة يف الرخص  اإلداريةإن صدور القرارات 

هذا املنح أبدي بالرغم من صدور خمالفات من قبل صاحب الرتخيص أو االعتماد، بل هذه القرارات قد متارس 
بواسطتها الردع يف حالة خمالفة صاحبها لاللتزامات املتفق عليه ما يؤدي باإلدارة اىل سحب هذه  اإلداريةالسلطة 

أن اإلدارة خبصوص هذا الشأن متلك إمكانية تقدير كبرية قبل توقيعها نوحة، حبيث مامل االعتماداتالرتاخيص أو 
          للعقوبة، فغالبا ما تقوم بتوجيه إعذارات قبل عملية سحب الرخصة كما قد تقوم بالتوقيف املؤقت للرخصة 

م بردعه عن هلذه اإلجراءات تقو  االقتصاديأو االعتماد حلمل صاحبها على تصحيح خطئه، فإن مل يستجب العون 
طريق توقيع عقوبة سحب الرتخيص أو االعتماد منه، وما ميكن مالحظته يف هذا الصدد أن املشرع يف توقيعه للعقوبة 
ميارس التدرج يف العقاب  و يستجيب لفكرة الضبط االقتصادي، فاإلعذار الذي يتم تقدميه قبل توقيع العقوبة غرضه 

ا يتفادى بذلك توقيع العقوبة، وما ميكن أن نقوله يف ذلك أن الرخص تصحيح تصرفات العون وباحرتامها وتصحيحه
 هي عبارة عن قرارات إدارية فردية متارس اإلدارة بواسطتها الردع. اإلدارية

 الفرع الثاني: تحديد ميعاد الرد على طلب الترخيص وتبليغه للمعني كضمانة للمتعامل االقتصادي
واملتمثلة يف حتديد ميعاد  اإلداريةون االقتصادي يف مواجهة الرخص قبل أن نتطرق للضمانات املمنوحة للع

الرد على طلب الرتخيص وإلزامية تبليغه للمعين، نعطي أوال مفهوما خمتصرا لطالب الرخصة والذي تعددت التسميات 
البحث، وهذا  ، وهذا يتم إزالة الغموض عن مجيع املصطلحات اليت تصادفنا يف هذااالقتصادياخلاصة به يف اجملال 

يف اجملال االقتصادي، فسماه بالعون  اإلداريةألن املشرع اجلزائري قد استعمل العديد من التسميات لطالب الرخصة 
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، احملدد للقواعد املطبقة 02-04من القانون رقم  03يف قانون املمارسات التجارية وهذا يف نص املادة  االقتصادي
 يقصد في مفهوم هذا القانون ما يأتي:كما يلي: " على املمارسات التجارية واليت جاءت  

، ومن خالل 1": كل منتج أو تاجر أو حرفي أو مقدم خدمات أيا كانت صفته القانونية....اقتصاديعون  -
 .5، أو مقدم خدمة4، أو حريف3، أو تاجر2هذا التعريف نصل إىل أن العون االقتصادي قد يكون منتج

ملتعامل يف قطاع الربيد واملواصالت السلكية والالسلكية وقطاع الكهرباء، كما متت تسمية طالب الرخصة با
 .6واملناجم، كما مسي بالوسيط بالنسبة لقطاع البورصة والتأمينات، ومساه املشرع يف قانون املنافسة باملؤسسة

ا، عندما ويكون املتعامل االقتصادي كشخص معنوي عام، وهذا عندما يتعلق األمر بالدولة أو إحدى هيئاهت
، كالوسطاء املاليني يف 7تتصرف كتاجرة يف السوق، كالبنوك العامة، مثل البنك الشعيب الوطين، أو املؤسسات املالية

البورصة، كما ميكن للمتعامل االقتصادي أن يكون شخص معنوي خاص عندما يكون تاجرا وفق ما هو مقرر يف 
(، كما SAA، كالبنوك اخلاصة، مثل الشركة اجلزائرية للتأمني ) القانون التجاري، يف شكل شركات جتارية ذات أسهم

ميكن أن يكون املتعامل شخص طبيعي، وهو الشخص املنافس واملخاطب بقواعد املنافسة، كما يصح أن يكون 
 املتعامل أجنبيا شخصا طبيعيا أو معنويا.

                                                           
 املعدل واملتمم، املرجع السابق.،  احملدد للقواعد املطبقة غلى التجارية، 2004جوان  23املؤرخ يف  02-04القانون  1
،  1976جويلية  23، الصادرة يف: 59ج.ر.ج.ج.ع: ،  املتعلق بتسميات املنشأ، 1976جويلية  16املؤرخ يف 65-76يعرف املنتج حسب األمر  2

 ".كل مستغل لمنتجات طبيعية وكل زارع أو صانع ماهر أو صناعي." كما يلي: 
يعد تاجرا كل شخص طبيعي أو معنوي يباشر عمال تجاريا ويتخذه مهنة معتادة من القانون التجاري كما يلي: "  01يعرف التاجر حسب نص املادة  3

 ".كما يمكن أن يكون شخص معنوي بالشركة التجارية.له، مالم يقضي القانون بخالف ذلك، ويمكن أن سكون التاجر شخصا طبيعيا  
ج.ر.ج.ج.ع: ، احملدد للقواعد العامة اليت حتكم الصناعة التقليدية واحلرف، 1996جانفي  10، املؤرخ يف: 01-96من األمر رقم  10غرفته املادة  4

لتقليدية والحرف يمارس نشاطا تقليدي يثبت كل شخص طبيعي مسجل في سجل الصناعة ا، كما يلي: " 1996جانفي  14، الصادرة يف: 03
" وميكن أن يكون احلريف شخص معنوي، وذلك من خالل ما تأهيال، ويتولى بنفسه مباشرة تنفيذ العمل، وإدارة نشاطه وتسييره وتحمل مسؤوليته.

 يعرف بالتعاونية احلرفية أو مقاولة الصناعة التقليدية واحلرف.
دمة كما يلي: هو كل شخص طبيعي أو معنوي يبذل جمهود ألداء عمل أو منفعة هلا قيمة اقتصادية ضمن إطار منظم ميكن أن نعطي تعريف ملقدم اخل 5

معنوي   وقابل للتقدير النقدي مع استبعاد تسليم املنتوج، فمقدم اخلدمة ميكن أن يكون شخصا طبيعيا كاحملامي أو الطبيب، كما ميكن أن يكون شخص
 لتعريف يف:كشركات النقل، ورد هذا ا

-القانون، جامعة أيب بكر بلقايد " دراسة يف القانون اجلزائري"،  أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه يف  االقتصاديعادل عمريات، املسؤولية القانونية للعون 
 .28، ص 2016-2015، -تلمسان

كل شخص طبيعي أو معنوي املعدل واملتمم، املرجع السابق، "  ، املتعلق باملنافسة،03-03من األمر  03/01نص املادة  مت تعريف املؤسسة من خالل 6
 ".أيا كانت طبيعته، يمارس بصفة دائمة نشاطات اإلنتاج أو التوزيع أو الخدمات.

املؤسسة املالية  ختتلف املؤسسة املالية عن البنوك، فهذه األخرية تقوم جبميع األعمال املصرفية من تلقي األموال عن اجلمهور ، وكذا عمليات القرض، أما7
 فتثوم باألعمال املصرفية دون عملية تلقي األموال من اجلمهور.



 سلطات الضبط االقتصادي كهيئات حديثة لممارسة الضبط االقتصادي            الباب الثاني.الفصل األول:
 

274 
 

ال اإلقتصادي، فالضمانات اليت متنح وبعدما تطرقنا للتسميات املختلفة اليت تطلق على طالب الرخصة يف اجمل
ها القانون للرد على اليت متنحها اإلدارة مرتبطة باآلجال اليت وضع اإلداريةللمتعامل االقتصادي يف مواجهة الرخص 

 بط املستقلة للمستثمر.، وتبليغ قرارات سلطات الضطلب الرتخيص

 أوال: اآلجال المحددة للرد على طلب الترخيص
املستقلة، يتوقف على موافقة هذه األخرية فإذا حصل الطلب  اإلداريةرتخيص للسلطات إن تقدمي طلب ال

على املوافقة كان للمستثمر أن ميارس نشاطه بكل حرية، أما يف حالة اإلجابة السلبية على الطلب مينع بذلك 
زه وإال تعرض للجزاءات املستثمر من ممارسة هذا النشاط، ومع على املستثمر إال اخلضوع هلذا القرار وعدم جتاو 

 القانونية.
إن النصوص القانونية املنشئة لسلطات الضبط املستقلة، ورغم تكيفيها الصريح بأهنا ذات طبيعة إدارية، وأن 

، إال أهنا ختضع لنظام قانوين خاص خيتلف عن تلك القرارات اليت اإلداريةالقرارات الفردية اليت تتخذها تتمتع بالصفة 
الكالسيكية، وهو ما يتم مالحظته يف غموض موقف املشرع اجلزائري حول مسألة التقيد  اإلدارية تصدرها اهليئات

 .1بآجال معينة للرد على أصحاب الرتاخيص
املستقلة  اإلداريةوكضمانة للمتعاملني االقتصاديني يف القطاعات االقتصادية فرض املشرع على السلطات 

ليها سواء بالقبول أو الرفض، وفرض شرط آخر وهو اإلجابة على الطالبات إ ضرورة اإلجابة على كل الطلبات املقدمة
ضمن آجال قانونية، فمسألة اآلجال بالغة األمهية بالنسبة للقاضي اإلداري، فميعاد الطعن القضائي يبتدئ من تاريخ 

 .2تبليغ القرار املطعون ضده
رد على طلبات الرتخيص خيتلف من سلطة ألخرى املستقلة يف جمال ال اإلداريةإن اآلجال املمنوحة للسلطات 

ومن قطاع آلخر، ففي جمال الربيد واملواصالت السلكية والالسلكية، سواء تعلق األمر بنظام الرتخيص أو االعتماد 
. أما إذا تعلق األمر بنظام الرخصة الصادرة 3فإن اإلجابة على الطلب تكون يف أجل شهرين من تاريخ استالم امللف

احملدد للقواعد العامة املتعلقة بالربيد  03-2000من القانون  33املواصالت السلكية والالسلكية فإن املادة  يف جمال
                                                           

 .77املستقلة، املرجع السابق، ص  اإلداريةليلة عبديش، اختصاص منح االعتماد لدى السلطات  1
 .84، ص2002، الصدارة سنة 02فرجية حسني، إجراءات دعوى اإللغاء يف اجلزائر، مقال منشور مبجلة اإلدارة، عدد  2
د القواعد العامة املتعلقة بالربيد واملواصالت السنلكية  2000أوت  05املؤرخ يف:  03-2000من القانون  رقم  39من املادة  03جاءت الفقرة  3 ، حيدن

ه شهران، ابتداء من تاريخ يجب تبليغ الترخيص الممنوح من قبل سلطة الضبط في أجل أقصاوالالسلكية، املعدل واملتمم، املرجع السابق، كما يلي: " 
 "استالم الطلب المثبت بوصل إشعار باالستالم.

يبلغ االعتماد في أجل أقصاه شهران ابتداء من تاريخ  اد يف فقرهتا الرابعة كما يلي: "من نقس القانون فيما خيص االعتم 4/  41كما جاءت املادة
 إيداع الطلب المثبت بوصل إشعار باالستالم.."
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واملواصالت السلكية والالسلكية، املعدل واملتمم جاءت لتنص على آجال ختتلف عن تلك اليت نص عليها املشرع 
، كما أن املادة 1شهر ابتداء من تاريخ نشر املرسومفيما خيص نظام الرتخيص واالعتماد، وهذه اآلجال هي ثالثة أ

، الذي يتضمن حتديد اإلجراء املطبق على املزايدة بإعالن املنافسة من أجل 124-01من املرسوم التنفيذي رقم  17
منح الرخص يف جمال املواصالت السلكية والالسلكية، جاءت لتؤكد على هذه اآلجال فسلطة الضبط وحسب هذه 

غ جيب أن تبلغ للمستفيدين قرارها يف أقرب اآلجال وال ميكن أن يتجاوز ذلك يف أية حال من األحوال أجل املادة تبل
 .2أقصاه ثالثة أشهر بعد تاريخ نشر املنشور

أو كما تسمى الرتكيزات وهذه  االقتصاديةأما يف جمال املنافسة فيتوىل اجمللس عملية الرقابة على التجميعات 
ة كبرية نظرا للنفع الذي تعود به على املؤسسات من خالل زيادة كفاءهتا اإلنتاجية ورفع قدراهتا، األخرية تكتسي أمهي

أو تركيز املؤسسات االقتصادية الذي يساعد على  قتصادية واملتمثلة يف جتميعفاقتصاد السوق يتميز هبذه الظاهرة اال
م من النفع الذي يعود به على املؤسسات قد ضخمة، غري أن هذا التجميع بالرغ اقتصاديةتكوين وإنشاء وحدات 

األعوان اجملتمعني،  استقالليةينعكس سلبا على املنافسة احلرة، حيث يؤدي إىل تغري يف بنية وتركيبة السوق وزوال 
مسبق من قبل جملس املنافسة، وبغية  اعتمادفقانون املنافسة ال مينع التجميعات االقتصادية لكنه يشرتط احلصول على 

ية السوق من كل ما يقيد املنافسة كان لزاما على الدولة التدخل بفرض رقابة على التجميعات، فقد تؤدي هذه محا
 الرتكيزات إىل تقييد املنافسة عن طريق السعي لكسب حصة كبرية يف السوق.

ز االقتصادي بالرجوع إىل قانون املنافسة الساري العمل به جند أن املشرع اجلزائري مل حيدد املقصود بالرتكي
، وبالرجوع للفقه يعرف التجميع على أنه: " ظاهرة 3وإمنا اكتفى بذكر احلاالت اليت نكون فيها أمام جتميع اقتصادي

                                                           
...يجب تبليغ المستفيد بفرار الموافقة على الرخصة في من نفس القانون فيما تعلق باآلجال اخلاصة بنظام الرخصة كما يلي: "  33ة جاءت املاد 1

 ".( أشهر ابتداء من تاريخ نشر المرسوم...03أجل أقصاه ثالثة )
ضمن حتديد اإلجراء املطبق على املزايدة بإعالن املنافسة من ،  يت2001ماي  09، املؤرخ يف: 124-01من املرسوم التنفيذي رقم  2ف /  17دة املا 2

تبّلغ سلطة الضبط الرخصة ) أو الرخص( إلى سلكية والالسلكية، املرجع السابق، واليت جاءت كما يلي: " أجل منح رخص يف جمال املواصالت ال
 ".( أشهر بعد تاريخ نشر المرسوم..03جال أقصاه ثالثة )المستفيدين في أقرب اآلجال وال يمكن أن يتجاوز ذلك في أية حال من األحوال أ

املتعلق باملنافسة، املعدل واملتمم، السالف الذكر لتنص على احلاالت اليت نكون فيها أمام جتيع اقتصادي يف مفهوم  03-03من األمر  15جاءت املادة 3
 يتم التجميع يف مفهوم هذا األمر إذا: هذا األمر، وهي كما يلي: "

 جت مؤسستان أو أكثر كانت مستقلة من قبل،اندم -1
حصل شخص أو عدة أشخاص طبيعيين لهم نفوذ على مؤسسة على األقل، أو حصلت مؤسسة أو عدة مؤسسات على مراقبة مؤسسة  -2

أو عدة مؤسسات  أو جزء منها، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، عن طريق أخذ أسهم في رأس المال أو عن طريق شراء عناصر من 
 ل المؤسسة أو بموجب عقد أو بأي وسيلة أخرى،أصو 

 "أنشئت مؤسسة مشتركة تؤدي بصفة دائمة جميع وظائف مؤسسة اقتصادية مستقلة. -3
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، 1اقتصادية تتم بنمو حجم املؤسسات من جهة وباخنفاض عدد املؤسسات اليت تعمل يف السوق من جهة أخرى."
 بينها االندماج.وعليه فالتجميع االقتصادي يتخذ عدة أشكال من 

يعترب التجميع من املمارسات املشروعة اليت قد تزيد من كفاءة املؤسسات اإلنتاجية وقدرهتا، لذلك فقد 
أخرجته معظم التشريعات من دائرة املمارسات املنافية للمنافسة لكن هذا ال مينع من فرض رقابة على هذه 

 ق.التجيمعات نظرا ملا قد حتققه من كسب أو حصص يف السو 
لقد وضع املشرع نسبة مئوية ال ينبغي لألعوان االقتصاديني جتاوزها بالنسبة للمبيعات أو املشرتيات فمىت 

فما فوق فإنه خيضع للمراقبة، أما إذا كانت النسبة تقل عن ذلك فإن  % 40وصل العون االقتصادي إىل نسبة 
من   % 40يع الذي يرمي إىل حتقيق حد يفوق التجميع يف هذه احلالة ال خيضع للمراقبة، وبالتايل فإن التجم

املبيعات أو املشرتيات املنجزة يف سوق معينة، يؤدي إىل املساس باملنافسة السيما بتعزيز وضعية هيمنة مؤسسة على 
سوق ما وعليه فإن أصحابه يقدمون جمللس املنافسة، فاملراقبة اليت ميارسها جملس املنافسة على التجميعات االقتصادية 

كون مببادرة من املؤسسة املعنية باملشروع، أو بطلب تلقائي من طرف اجمللس، الذي منحه القانون سلطة واسعة يف ي
هذا اجملال، أو مببادرة من اإلدارة املركزية للوزارة املكلفة بالتجارة واملصاحل املكونة هلا، وقد مت حتديد  أجل ثالثة أشهر 

املتعلق باملنافسة املعدل  03-03من األمر  18و  17يفهم من نص املادة  الختاذ قراره بشأن التجميع، وهذا ما
 2واملتمم.

وخالل مدة ثالثة أشهر اليت حددها القانون لصدور قرار جملس املنافسة ال ميكن أن يتخذ أصحاب عملية 
ة جمللس املنافسة نظرا ، وميكن أن نقول بأن مهلة ثالثة أشهر غري كافي3التجميع أي تدبري جيعل التجميع ال رجعة فيه
 للعمليات املعقدة اليت تتطلبها عملية التجميع.

وفيما خيص القطاع املصريف فإن حمافظ بنك اجلزائر يبث يف االعتماد اخلاص بالشركات االعتماد اإلجياري يف 
سواء بالقبول  ، ويف هذه املدة على اجمللس أن يتخذ قراره4أجل شهرين من تقدمي ملف التأسيس جمللس النقد والقرض

                                                           
 .254، ص 2006لينا حسن ذكي، قانون محاية املنافسة ومنع االحتكار، ب.ط، دار النهضة العربية، القاهرة،  1
بتحديد النطاق الذي   18املتعلق باملنافسة، املعدل واملتمم، السابق الذكر، كما جاءت املادة  03-03ألمر من  17نصت على هذه اآلجال املادة  2

من املشرتيات أو  %40خيضع فيه التجميع االقتصادي للمراقبة من قبل جملس املنافسة ومت الرتكيز على املعيار الكمي لتحديد ذلك وهي عدم جتاوز نسبة 
من المبيعات أو  %40أعاله، كلما كان التجميع يرمي إلى تحقيق حد يفوق  17تطبق أحكام المادة ما يلي: " املبيعات حبيث جاءت هذه املادة ك

 "المشتريات المنجزة في سوق معينة.
 ، املتعلق باملنافسة، املعدل واملتمم، املرجع السابق.03-03من األمر  20املادة  3
، حيدد كيفيات تأسيس شركات االعتماد اإلجياري وشروط 1996جويلية  03، املؤرخ يف: 06-96رقم من نظام ) بنك اجلزائر(  09مبقتضى املادة 4

 .1996نوفمرب  03، الصادرة يف: 66ج.ر.ج.ج.ع: اعتمادها، 
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أو الرفض، أما بالنسبة ملنح االعتماد فيما خيص البنوك واملؤسسات املالية فلم حيدد املشرع تاريخ معني للبت يف 
( شهرا كحد أقصى لطلب االعتماد بعد 12الطلبات االعتماد املقدمة للمحافظ، واكتفى بتحديد أجل اثين عشر )

ضمانة يف جمال االستثمار املصريف يعترب إجحافا يف حق املستثمر خاصة ، وعدم كفالة املشرع هلذه ال1منح الرتخيص
 وأن الرخصة املمنوحة يف هذا اجملال ال متكن املستثمر من ممارسة نشاطه إال بعد احلصول على االعتماد.

م ويف قطاع الكهرباء ألزم القانون جلنة ضبط هذا القطاع بالرد على الطلبات يف أجل شهرين من تاريخ استال
امللف، ففي حالة ما اعترب منح الرخصة ضروريا فإن جلنة ضبط الكهرباء والغاز تبلغ طالب الرخصة يف أجل عشرة 
أيام املعلومات الواجب تقدميها الستكمال امللف موضوع الرخصة األوىل، وهذا يف حالة ما قررت جلنة ضبط الكهرباء 

 .2نتاج الكهرباءوالغاز اللجوء إىل طلب عروض لبناء منشآت جديدة إل
أما يف حالة الفصل يف طلب رخصة االستغالل فإن جلنة ضبط الكهرباء والغاز تفصل يف هذا الطلب يف مدة أربعة 

 .3( أشهر ابتداء من تاريخ الوصل باستالم الطلب04)
قارنة وإذا ذهبنا لقطاع احملروقات جند بأن املدة اليت وضعها املشرع للنظر يف طلب رخصة طويلة نوعا ما م

، وميكن أن يكون هذا التمديد 4( يوما من تاريخ تقدمي الطلب90بغريها من القطاعات، حيث حددت بتسعني )
 راجع حلساسة القطاع واتساعه وما هلذا القطاع من انعكاسات كبرية على االقتصاد الوطين.

، احملدد للقواعد 03-2000من القانون  39ويف جمال املواصالت السلكية والالسلكية ومن خالل املادة 
العامة املتعلقة بالربيد واملواصالت السلكية والالسلكية، املعدل واملتمم، وفيما تعلق بالرتخيص اخلاص بإنشاء 
واستغالل الشبكات و/أو تقدمي اخلدمات اخلاضعة لنظام الرتخيص، فإن  املشرع فرض على سلطة الضبط أن تقوم 

لرتخيص وتبلغه للمستفيد يف حالة منح الرخصة يف أجل أقصاه شهران، ابتداء تنظر يف امللف املقدم أمامها خبصوص ا
من تاريخ استالم الطلب املثبت بوصل إشعار باالستالم، كما أنه يف حالة إخالل املتعامل املستفيد من الرخصة 

                                                           
لية ، حيدد شروط تأسيس بنك ومؤسسة مالية وشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة ما2006سبتمرب  24املؤرخ يف:  02-06من نظام رقم  08أنظر املادة  1

 .2006ديسمرب  02، الصادرة يف: 77ج.ر.ج.ج.ع: ة، أجنبي
، حيدد إجراء منح رخص استغالل 2006نوفمرب  26املؤرخ يف:  428-06التنفيذي رقم  املرسوممن  09هذا ما ورد يف الفقرة الثانية والثالثة من املادة  2

كما يلي: ،  2006نوفمرب  29، الصادرة يف: 76ع: ج.تاج الكهرباء، ج.ر.ج.املنشآت إلنتاج الكهرباء، حيدد إجراء منح رخص استغالل املنشآت إلن
( أيام لصاحب الطلب المعلومات الواجب 10..في حالة ما اعتبر منح رخصة جديدة ضروريا، تبلغ لجنة ضبط الكهرباء والغاز في أجل عشرة )"

 تقديمها الستكمال الملف موضوع الرخصة األولى.
 "اء والغاز في الطلب في أجل شهرين من تاريخ وصل استالم المعلومات المكملة المطلوبة.تفصل لجنة ضبط الكهرب -
، حيدد إجراء منح رخص استغالل املنشآت إلنتاج الكهرباء، املرجع 2006نوفمرب  26املؤرخ يف:  428-06من املرسوم التنفيذي رقم  05املادة 3

 السابق.
 املتعلق باحملروقات، املعدل واملتمم، املرجع السابق. ،07-05من القانون رقم  02/ف 110املادة  4
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( 30ثالثني )فإن سلطة الضبط تقوم بإعذاره باالمتثال للشروط احملددة للرخصة ضمن آجال حددت ب بالتزاماته
 .1يوما

مما سبق نالحظ أنه بالرغم من أن املشرع حدد آجاال للرد على طلبات الرتخيص كضمانة للمستثمر، وإن  
كانت القطاعات االقتصادية تتطلب سرعة املعامالت والبت يف الطلبات، إال أن هذه اآلجال غري موحدة وختتلف 

يشكل حالة من الالستقرار التشريعي وغموض حيول دون من قطاع آلخر دون وجود مربر منطقي لذلك، وهو ما 
توفري الضمانات الكافية للمستثمر الوطين واألجنيب، كما أنه من خالل ما سبق يتبادر لنا تساؤل حول حالة سكوت 

فهل يعتبر سكوت سلطات الضبط االقتصادي عن الرد عن طلبات اإلدارة عن الرد عن الطلبات املقدمة أمامها 
 بول أم رفض ضمني؟الترخيص ق

اإلدارة أمام صاحب الرتخيص، وقلنا بأنه  اللتزاماتلقد متت اإلجابة غلى هذا التساؤل سابقا أثناء مناقشتنا 
بتقدمي  االكتفاءجيب أن يصدر قرار الرتخيص إجيابيا وصرحيا، ال سلبيا وضمنيا، ويرتتب على ذلك أنه ال جيوز لألفراد 

ره كافيا ملمارسة النشاط، حىت ولو حدد القانون مدة للرد على طلب الرتخيص طلب احلصول على الرتخيص واعتبا
وسكتت اإلدارة عن الرد يف املدة احملددة، وذلك ألن املقصود بتحديد مدة معينة للبت يف الرتخيص هو جمرد حث 

 .2اإلدارة على سرعة التصرف فيه
ملستقلة، ويف هذا السياق فإن التشريع ا اإلداريةلدى فإنه على طالب الرخصة أن ينتظر رد السلطات 

اجلزائري يعرف حاالت عديدة من هذا النوع حول ميعاد الرد على طلب الرخصة، ففي قطاع البورصة مثال فإن 
الطلب املقدم أما جلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها مل حتدد ميعاد للرد على طلبات الرتخيص، بل اكتفى القانون 

 الطعن القضائي اليت جعلها يف شهر واحد ابتداء من تاريخ تبليغ املعين. فقط بتحديد ميعاد
وينبغي أن نشري هنا إىل أن اآلجال ال ترتبط بالفصل يف امللف املقدم لطلب الرخصة فقط، بل املشرع ذهب 

ي ضمانة باآلجال، وه اإلداريةإىل أبعد من ذلك حيث أنه ويف العديد من احلاالت ربط مسألة تبليغ سحب الرخص 
أيضا للمتعامل ففي حالة التأخر يف التبليغ فإن هذا يعد خرقا للقانون ونذكر مثال يف هذا الصدد ما جاءت به املادة 

من املرسوم التنفيذي احملدد لكيفيات منح رخصة استغالل مقالع احلجارة واملرامل وتعليقها وسحبها، واليت  26
سحب رخصة استغالل مقالع الحجارة والمرامل لصاحبها في أجل  تبلغ الوثيقة التي تتضمنجاءت كما يلي: " 

                                                           
 ، حيدد القواعد العامة املتعلقة بالربيد واملواصالت السلكية والالسلكية، املعدل واملتمم، املرجع السابق.03-2000من القانون رقم  35أنظر املادة  1
 .63نوان: آثار منح الرتاخيص اإلدارية، ص أنظر الفصل األول من هذه األطروحة املبحث الثاين املطلب األول بع 2
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من خالل هذه املادة يتوضح لنا كيف أن املشرع ربط بني ، 1( يوما من تاريخ إمضائه"15أقصاه خمسة عشر )
عسف من جهتها، كما يضمن حق املستثمر يف علمه ة، وهذا حىت ال يرتك لإلدارة أي تاآلجال وتبليغ سحب الرخص

 ء املتخذ ضده.باإلجرا

 ثانيا: تبليغ قرار سلطات الضبط المستقلة للمتعامل االقتصادي
يقصد باإلعالن أو تبليغ القرار اإلداري إيصاله إىل علم املخاطب به بالذات، واألصل أن اإلعالن يتم بكافة 

أو بالربيد أو عن طريق  الوسائل املعروفة واليت من خالهلا ميكن أن يتحقق علم صاحب الشأن بالقرار كتسليمه مباشرة
حمضر، أو لصقه يف املكان املخصص لإلعالن، فاإلعالن هو الوسيلة الواجبة لتبليغ القرارات الفردية، لذلك ال يكفي 

 .2نشر القرار الفرتاض العلم به
بة قد يكون اإلعالن حتريريا كما يصح شفهيا، فاإلدارة غري ملزمة باتباع طريقة معينة لإلعالن إال أن الصعو 

تكمن يف إثبات التبليغ الشفهي، لدى تسعى اإلدارة دائما إىل أن يكون اإلعالن كتابة ألنه يسهل إثباته عكس 
التبليغ الشفهي، غري أن عدم تطلب شكلية معينة يف اإلعالن ال ينفي ضرورة أن حيتوي هذا اإلعالن على مقومات 

 .3توجيهه إىل ذوي مصلحة تتمثل يف ذكر مضمون القرار واجلهة الصادر عنها وأن يتم
يبدأ تاريخ الطعن القضائي من اللحظة اليت يبدأ فيها العلم بالقرار، ويعترب إجراء تبليغ قرار سلطة الضبط مبنح 

أو مباشرة نشاطه يف حالة منح   الطعن يف حالة اإللغاءبرفض الرخصة، أو منحها ضمانا للمتعامل ملباشرة حقه يف
زائري وسائل العلم بالقرار اإلداري يف التبليغ الشخصي، اإلعالن أو النشر يف اجلريدة الرخصة، وقد حصر املشرع اجل

الرمسية أو النشرات املصلحية، وقد استقر الفقه والقضاء على بداية امليعاد بطريقة غري رمسية ابتداء من تاريخ ثبوت 
 العلم اليقيين بالقرار وحمتوياته.

قلة أن تقوم بتبليغ القرارات الفردية الصادرة عنها املتمثلة يف الرخص وعليه فإنه على سلطات الضبط املست
للمستثمر ففي القطاع املصريف مثال  صدور قرار الرتخيص املتعلق بتأسيس بنك ومؤسسة مالية أو إقامة فرع  اإلدارية

من  06قضت به املادة  بنك ومؤسسة مالية أجنبية ليس كافيا إلنتاج آثاره القانونية بل البد من تبليغه، وهذا ما
، احملدد لشروط تأسيس بنك ومؤسسة مالية...، واليت نصت على أن الرتخيص املمنوح واملتعلق 02-06النظام رقم 

بتأسيس بنك ومؤسسة مالية وكذا الرتخيص املتعلق بإقامة فرع بنك ومؤسسة مالية أجنبية يدخل حيز التنفيذ اعتبارا 
                                                           

، حيدد كيفيات منح رخصة استغالل مقالع احلجارة واملرامل وتعليقها وسحبها، املرجع 2008جويلية  01، املؤرخ يف: 188-08املرسوم التنفيذي رقم  1
 السابق.

2
 Jean Reviro, Droit administrative, dalloz, 1987, P : 264. 

 .183، ص 2008لو، القانون اإلداري، منشورات األكادميية العربية يف الدامنارك، مازن راضي لي 3
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للجنة املصرفية فإنه يتم تبليغها بالطرق الغري قضائية وفقا لقانون اإلجراءات املدنية ، أما بالنسبة 1من تاريخ تبليغه
 :2بالطرق التالية اإلداريةو 

فيما يتعلق بفروع الشركات اخلاضعة للقانون اجلزائري، تبلغ النتائج إىل مراكز البنوك واملؤسسات املالية يف جملس  -
 إدارهتا.

 شركات األجنبية وكذا مندويب احلسابات.تبليغ القرارات إىل ممثلي ال -
فإن األمني العام للجنة املصرفية هو من يقوم بتبليغ القرارات  اإلداريةأما قبل صدور قانون اإلجراءات املدنية و 

، حبيث تتمثل األشخاص املبلغة يف األشخاص 3الصادرة بواسطة عقد غري قضائي أو طبقا لقانون اإلجراءات املدنية
ملعنوية املعنية، كما تبلغ إىل بنك اجلزائر واجلمعية املهنية للبنوك واملؤسسات املالية، وتبلغ تلك املتعلقة الطبيعية وا

 .4مبحافظي احلسابات إىل املعنيني وإىل تنظيم مهنة حمافظي احلسابات
الن عن من املرسوم التنفيذي احملدد لشروط وكيفيات تنفيذ اإلع 26ويف قطاع السمعي البصري فإن املادة 

تبلغ سلطة ضبط السمعي ، نصت على ما يلي: " 5الرتشح ملنح رخصة إنشاء خدمة اتصال مسعي بصري موضوعايت
( أيام التي 08البصري المستفيد من رخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي في غضون ثمانية )

 "تلي توقيع السلطة المانحة للمرسوم المتضمن الرخصة.
املتعلق بالكهرباء ونقل الغاز  01-02من القانون  17الكهرباء والغاز نصت املادة  كما أنه يف جمال

 وتصرح به علنياترفض لجنة الضبط منح رخصة االستغالل رفضا مبّررا بواسطة القنوات، املعدل على ما يلي: " 
شرع فرض على سلطة "، من خالل هذه املادة نالحظ بأن املإذا لم تتوفر في الطالب مقاييس منح هذه الرخصة.

ضبط الكهرباء والغاز أن تصرح برفضها ملنح الرخصة علنيا أي أنه جيب عليها أن تقوم بتبليغ هذا الرفض لطالب 
 الرخصة.

، احملدد للقواعد العامة 03-2000من القانون  33ويف جمال املواصالت السلكية والالسلكية نصت املادة 
يجب تبليغ المستفيد بقرار والالسلكية، املعدل واملتمم على ما يلي: " ...املتعلقة بالربيد واملواصالت السلكية 

                                                           
، حيدد شروط تأسيس بنك ومؤسسة مالية وشروط إقامة فرع 2006سبتمرب  24، املؤرخ يف: 02-06من نظام جملس النقد والقرض رقم  06أنظر املادة 1

 2006ديسمرب  02، الصادرة يف: 77ج.ر.ج.ج.ع: بنك ومؤسسة مالية أجنبية، 
 . 86ليلة عبديش، اختصاص منح االعتماد، املرجع السابق، ص 2
 ، املتعلق بالفرض والنقد، املرجع السابق.2003أوت  11املؤرخ يف:  11-03من األمر  04/ف 107املادة  3

4Art 23, alinéa 1et2, article 26, alinéa 1, du règlement intérieure de la commission bancaire.  
، احملدد لشروط وكيفيات تنفيذ اإلعالن عن الرتشح ملنح رخصة إنشاء خدمة اتصال 2016أوت  11، املؤرخ يف: 220-16املرسوم التنفيذي رقم  5 

 .مسعي بصري موضوعايت، املرجع السابق
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، ففي هذه 1.."( أشهر ابتداء من تاريخ نشر المرسوم.03الموافقة على منح الرخصة في أجل أقصاه ثالثة )
ىت ال يرتك املادة يتم تبليغ قرار منح الرخصة، كما يتم نشر هذا املنح، يعين أن املشرع فرض التبليغ والنشر ح

 للمستثمر أي ذريعة يف الدفع بعدم علم املستفيد مبنح الرخصة.
إن  األمثلة يف هذا اجملال عديدة ومتنوعة، وما خنلص له يف النهاية هو أن عملية التبليغ تكتسي أمهية بالغة 

عترب نقطة انطالق فهي تعترب قرينة ضد األطراف املعنية يف احتجاجهم بعد تسلنمهم لتلك القرارات من جهة كما ت
اآلجال املمنوحة هلؤالء األطراف حىت يتمكنوا من الطعن فيها من جهة أخرى، والتبليغ مثلما قلنا يشمل أيضا النشر 

العليا املصرية النشر بأنه: " اتباع اإلدارة الشكليات املقررة  اإلداريةيف اجلريدة الرمسية، ويف هذا السياق عرفت احملكمة 
 2بالقرار." لكي يعلم اجلمهور

كما عرف النشر بأنه: " إعالن الناس ومنهم صاحب الشأن مبحتويات القرار الذي تصدره اإلدارة حىت 
، كما مت تعريفه بأنه: " وسيلة رمسية فرضها املشرع على اإلدارة مصدرة القرار إلعالم الناس به 3يكونوا على بينة منه."

الفردية ويشرتط يف  اإلداريةقول بأن النشر هو وسيلة رمسية لتبليغ القرارات ، ومما سبق ن4وأمسوه العلم الرمسي بالقرار."
النشر أن جيري وفقا ملا مت النص عليه، فإذا نص القانون على اتباع وسيلة نشر حمددة فيجب اتباعها، كأن يتم النص 

و اللوحات احمللية املخصصة لذلك،  على أن يكون النشر يف اجلريدة الرمسية مثال     أو يف النشرات الرمسية للوزارات أ
 كما انه يشرتط يف النشر أن حيدد مضمون القرار بكافة حمتوياته، وكل ما جيب معرفته من القرار.

لدى فإن قرارات منح أو سحب االعتماد يتم نشرها يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية 
 92مثال ذلك نشر اعتمادات البنوك واملؤسسات املالية حبيث نصت املادة الشعبية لتكون نافذة يف مواجهة الكافة، و 

يمنح االعتماد بمقّرر من المحافظ وينشر في املتعلق بالنقد والقرض على ما يلي: ".. 11-03من األمر رقم 
 5"الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

                                                           
املواصالت السلكية والالسلكية، املعدل واملتمم، املرجع ، حيدد القواعد العامة املتعلقة بالربيد و 03-2000من القانون  33من املادة  05للفقرة  طبقا1

من نفس القانون نصت على التبليغ فيما تعلق بالرتخيص املتعلق بإنشاء واستغالل الشبكات و/أو تقدمي اخلدمات اخلاضعة لنظام  39السابق، كما أن املادة 
 الرتخيص.

 .562ص  ، املرجع السابق،(راسة مقارنةد ) اإلداريةسليمان الطماوي، النظرية العامة للقرارات  2
 .621،  ص 1972، دار النهضة العربية، 3فؤاد العطار، القانون اإلداري، ط 3
 .96، ص1998فودة رأفت، النظام القانوين للميعاد يف دعوى اإللغاء، ب.ط، دار النهضة العربية،  4
 والقرض، املرجع السابق.، املتعلق بالنقد 11-03من األمر  92من املادة  04أنظر الفقرة 5
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، املتعلق بالتأمينات، املعدل 07-95من األمر رقم  223ت املادة أما بالنسبة لقطاع التأمينات فقد نص
تنشر القرارات المتضمنة منح االعتماد وتعديله وسحبه المنصوص عليها في المواد واملتمم على ما يلي: " 

 1"أعاله، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 221، 219، 218
من األمر  65ه قانون النقد والقرض بالنسبة لنشر قرارات اجمللس حيث جاءت املادة واألمر نفسه جاء ب

...يصدر المحافظ القرارات في مجال النشاطات ، املتعلق بالنقد والقرض، املعدل واملتمم كما يلي: " 03-11
ورية الجزائرية المصرفية وتنشر القرارات المتخذة بموجب الفقرات أ( وب( و ج( في الجريدة الرسمية للجمه

 2"الديمقراطية الشعبية.
احملدد إلجراء منح  428- 06من املرسوم التنفيذي رقم  06كما أنه يف قطاع الكهرباء والغاز نصت املادة 

 تعتبر رخصة االستغالل ...وتسلم شخصيا من لجنةرخص استغالل املنشآت إلنتاج الكهرباء، على ما يلي: " 
 .فريد ضبط الكهرباء والغاز لمستفيد

نالحظ على هذه املادة أن املشرع نص على التبليغ والنشر تنشر لجنة ضبط الكهرباء والغاز رخصة االستغالل."، 
معا، وهذا ما يستفاد من عبارة " وتسلم شخصيا من جلنة الضبط"، فالتسليم هنا يدل على التبليغ الشخصي على 

اء والغاز ملزمة بنشر منح الرخصة، وإن كانت املادة مل منح الرخصة، كما نصت املادة على أن سلطة ضبط الكهرب
حتدد وسيلة النشر كغريها من القطاعات، وعلى األحرى أن يتم نشر منح الرخصة يف اجلريدة الرمسية للجمهورية 

 اجلزائرية الدميقراطية الشعبية.
جميع إطالع على ما ويف األخري خنلص إىل أن النشر ال يشمل منح الرخصة فقط بل حىت سحبها ليكون لل

حيدث يف السوق فالقطاعات االقتصادية تستوجب ذلك، كما أن التبليغ مها ضمنتان للمتعامل حلفظ حقوقه يف 
 الصادرة عن اإلدارة. اإلداريةالطعن يف مواجهة الرخص 

 الفرع الثالث: تسبيب القرار اإلداري المعلن عنه
املستقلة أحد الضمانات املمنوحة للمستثمر يف  اإلداريةيعترب تسبيب القرار اإلداري الصادر عن السلطات 

مواجهة اإلدارة، ويعرفه البعض بأنه: " اإلفصاح عن األسباب القانونية والواقعية اليت تربر القرار اإلداري وبالتايل يكون 

                                                           
 ، املتعلق بالتأمينات، املعدل واملتمم، املرجع السابق.07-95من األمر رقم  223أنظر املادة  1
أ(، والرتخيص بقصد بالقرارات املتخذة مبوجب الفقرات أ( ب( ج( الرتخيص بفتح البنوك واملؤسسات املالية، وتعديل قوانينها األساسية وسحب االعتماد ) 2

املتعلقة  62مكاتب التمثيل للبنوك األجنبية )ب(، و تفويض الصالحيات يف جمال تطبيق التنظيم اخلاص بالصرف )ج(، وقد وردت يف املادة  بفتح
 ، املتعلق بالنقد والقرض، املعدل واملتمم، املرجع السابق.11-03بصالحيات جملس النقد والقرض، من األمر 



 سلطات الضبط االقتصادي كهيئات حديثة لممارسة الضبط االقتصادي            الباب الثاني.الفصل األول:
 

283 
 

ي عن أسباب مسببا إذا أفصح عن بنفسه عن األسباب اليت استند إليها مصدر القرار فالتسبيب هو التعبري الشكل
 1القرار ومن مث فإنه ينتمي للمشروعية اخلارجية للقرار."

إن التسبيب يعين ذكر السبب الذي بنت عليه اإلدارة قرارها واستندت إليه يف إصداره، وذلك إلضفاء نوع 
قتنع من الشفافية على هذا التصرف، فيصل بذلك إىل صاحب الشأن أسباب اختاذ القرار حىت حيدد موقفه، إما أن ي

به إذا تبني له صوابه من وجهة نظره، وإما أال يقتنع فيسلك سبل القانون للتخلص منه إما تظلما منه أو طعنا فيه، 
وبذلك يكون التسبيب إجراء فعاال يستبعد الشك يف مدى سالمة القرار ويزيل الريب يف مدى صحته، ويعترب 

يتبني من خالله مدى صحة أو خطأ اإلدارة يف اختاذه  التسبيب كذلك عونا للقاضي يف رقابته على صحة القرار،
 .2استنادا إىل ما ذكرته من أسباب

عند رفضه أو عند توقيع عقوبة بواسطته عن طريق سحبها  اإلداريةإن تسبيب القرار اإلداري املتعلق بالرخص 
 :3أو توقيف الرخصة تكمن أمهيته فيما يلي

ب اليت أدت هبا إىل اختاذ قرارها حيملها على الرتيث، وحيول دون التعجل يف إن التزام السلطة املختصة بيان األسبا -
إصداره، ومن الطبيعي أن يكون لذلك أثره على مضمون التصرف نفسه، فالتصرف يأيت بعد فحص و تدقيق غالبا ما 

ا على مضمون يكون سليما، وهلذا فالتسبيب ليس ضمانة شكلية فحسب وإمنا هو أيضا ضمانة موضوعية هلا تأثريه
 التصرف فيه.

التسبيب ليس ضمانة للمستثمرين فقط، وإمنا له أمهية كبرية لإلدارة متخذة القرار، إذا جيعلها رقيبة على نفسها  -
 عندما تلتزم بتجانس األسباب يف قراره، كما جينيها األخطاء اليت قد تقع فيها، أو أي ضغط تتعرض له.

ى هامة وهي الرقابة القضائية، إذ أن بيان األسباب يتيح لألفراد الطعن على يفتح التسبيب الطريق لضمانة أخر  -
 أساسها، كما يتيح للقضاء إعمال رقابته على شرعية التصرف.

وجتدر اإلشارة هنا إىل ان هناك فرق بني السبب كركن يف القرار اإلداري وتسبيب القرار فالسبب هو احلالة 
ليت جتعل اإلدارة تتدخل وتصدر القرار اإلداري أي أنه عنصر خارجي موضوعي وبالتايل الواقعية أو القانونية املشروعة ا

هو ركن فيه فال يصدر القرار اإلداري بدونه، أما تسبيب القرار اإلداري واملنصب على مربرات إصداره وال يؤثر ختلفه 

                                                           
 .153، ص 2002، ب.ن، 21لغاء وفقا ألحكام وفتاوى جملس الدولة حىت بداية القرن حممد ماهر أبو العينني ، دعوى اإل 1
 .312املنقولة اجلزائري " دراسة مقارنة "، املرجع السابق، ص نصرية توايت، ضبط سوق القيم  2
، 1978ة دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة القاهرة، مصر، عبد الفتاح عبد احلليم عبد الرب، الضمانات التأديبية يف الوظيفة العامة " دراسة مقارنة "، أطروح 3

 .492ص 
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هتا، وهذا راجع إىل افرتاض أن ابيب قرار على صحة القرار اإلداري خاصة وأن القاعدة العامة أن اإلدارة ال تلتزم بتس
 .1قرارات اإلدارة تبين على سبب صحيح ومشروع ومن يدعي العكس عليه أن يثبت ذلك

    وحىت يكون تسبيب القرار اإلداري صحيحا يشرتط أن يكون حمددا بواقعة معينة بذاهتا أو بشخص بعينه
نسوبة إليهم نوعيا وظرفيا، فال جيوز أن يكون عاما يتعلق أو مبجموعة من األشخاص يشرتكون يف متاثل الوقائع امل

بطائفة من األشخاص أو املواقف املتباينة حىت ولو كانت جتمعهم رابطة احلدث طاملا تفاوتت ظروفهم وتباينت 
 .2مراكزهم

يكون التسبيب واضحا ال غامضا، وحمكما ال مرسال، تتجلى من خالله العناصر  أنومن جهة أخرى جيب 
 محلت اإلدارة على إصداره يف عبارات دقيقة بالغة الوضوح. اليت

بالرجوع للقانون اجلزائري جند أنه كرس وجوبية تسبيب القرارات القضائية فجاء النص على ذلك من خالل قانون 
، أما بالنسبة 3"يجب أن تكون األوامر واألحكام والقرارات مسببة.كما يلي: "   اإلداريةاإلجراءات املدنية و 

، ففي قرار صادر عن احملكمة اإلداريةفقد عرف املشرع اجلزائري تذبذبا يف إقراره لتسبيب القرارات  اإلداريةلقرارات ل
 .4أقرنت أن اإلدارة غري ملزمة بتسبيب قراراهتا 1965جوان  11( يف اإلداريةالعليا ) الغرف  

العتماد ليس مسبب، وهو ما يعد خرقا القرار المتعلق باغري أنه يف قرار جمللس الدولة جاء ما يلي: " 
، يف هذا النص جند بأن املشرع قد اختذ موقفا مغايرا وأقر بأن القرار املتعلق باالعتماد إن  5"للقواعد العامة للقانون.

، ويف نص آخر كرس املشرع اإلداريةكان غري مسبب فهو خمالف للقانون، فهذا اعرتاف جزئي بتسبيب القرارات 
بالتسبيب، وذلك مبناسبة معاجلة مسألة الشفافية على كيفية تسيري الشؤون العمومية والعالقات  تزامااللاجلزائري 

القائمة بني اإلدارة واجلمهور، وذلك يف القانون املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، فقد فرض على املؤسسات 
                                                           

القرار يف وبالرغم من أن هناك احتاد يف االشتقاق اللغوي بني تسبيب القرار وسببه، إال أن هناك فارق جوهري بينهما، فسبب القرار هو ركن من صحة  1
لقرار ما مل يلزم املشرع اإلدارة به، إعماال لقرينة الصحة املفرتض توافرها يف كافة حني أن تسبسبه القائم على مربرات إصداره ال يؤثر ختلفه على صحة ا

يفرتض إنشائها لسبب قائم ومشروع وحمدد بوقائع ظاهرة يقوم عليها، ويكشف تسبيب اإلدارة لقراراهتا  اإلدارية، وعليه فإن مجيع القرارات اإلداريةالقرارات 
 يجة املرتتبة عن قراراهتا استخالصا صحيحا. انظر:عن مدى استقرارها واستخالصها للنت
، 2011-2010العامة يف القانون اجلزائري، أطروحة دكتوراه علوم يف احلقوق، جامعة حممد خيضر بسكرة،  اإلداريةفيصل نسيغة، الرقابة على اجلزاءات 

 .137-136ص 
 .49، ص 2008املركز القومي لإلصدارات القانونية، مصر،  .1طالعامة،  عبد العزيز عبد املنعم خليفة، ضمانات مشروعية العقوبات اإلدارية 2
 املرجع السابق.، اإلدارية، املتعلق باإلجراءات املدنية و 09-08من القانون  11أنظر املادة  3
، ص 1965، سنة 43والسياسية، عدد:  تصاديةواالق، اجمللة اجلزائرية للعلوم القانونية 1965جوان  11(، صادر يف اإلداريةقرار احملكمة العليا ) الغرفة  4

60. 
، 2002، بني يونيني بنك وحمافظ بنك اجلزائر، جملة جملس الدولة، العدد األول، سنة 1999فيفري  09، الصادر يف 005951قرار جملس الدولة رقم  5

 .147ص 
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وما  1 صاحل املواطن، وبتبني طرق الطعن املعمول هباواإلدارات واهليئات العمومية بتسبيب قراراهتا عندما تصدر يف غري
ميكن أن نالحظه هنا أن املشرع كرس التسبيب من خالل نص خاص وهو قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 

 فاألحسن لو أن املشرع اجلزائري كرس ذلك من خالل نص عام.
لك يف النصوص املنظمة هلذه وفيما تعلق بسلطات الضبط االقتصادي فإن املشرع اجلزائري كرس ذ

السلطات، لكن التسبيب خيتلف باختالف طبيعة القرار اإلداري سواء كان إجيايب أو سليب فبالنسبة لقرارات منح 
فغالبا مل يشرتط املشرع تسبيب قرار املنح، على خالف قرار رفض منح الرتخيص أو سحبه أو تعليقه  اإلداريةالرخص 

أن حترتم سلطات الضبط االقتصادي مبدأ التسبيب وعليها أن حترتم جمموعة من  فإن املشرع غالبا ما يشرتط
 :2املواصفات وهي

 ؛ذكر النصوص القانونية والتنظيمية واملبادئ العامة اليت ارتكز عليها القرار -
 ؛سرد الوقائع اليت ختدم وضعية املعين -
 ؛اإلدارة إىل اختاذ هذا القرار الربط بني القواعد القانونية املطبقة والوقائع اليت دفعت -

املستقلة باحرتام مبدأ التسبيب و األمثلة يف هذا الشأن عديدة نذكر منها  اإلداريةوعليه فإن املشرع قد ألزم السلطات 
 ما يلي:

من قانون الكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة  139بالنسبة لقطاع الكهرباء والغاز جاءت فقد نصت املادة 
لتنص على ما 150كما جاءت املادة يجب أن تكون قرارات لجنة الضبط مبررة،."، يلي: "  القنوات على ما

من  07، كما نصت املادة 3"يجب أن تكون العقوبات مبررة. ويمكن أن تكون موضوع طعن قضائي.يلي: " 
في حالة لي: " ، احملدد إلجراء منح رخص استغالل املنشآت إلنتاج الكهرباء على ما ي428-06املرسوم التنفيذي 

 ".رفض منح رخصة االستغالل، يجب أن يكون قرار لجنة ضبط الكهرباء والغاز مبررا.
من خالل استعراض هذه املواد املتعلقة بلجنة ضبط الكهرباء والغاز، جند بأن املشرع ألزم هذه السلطة بتربير 

يف هذا القطاع فإنه يستوجب عليه  اإلداريةللرخص مجيع قراراهتا سواء كان قراره إجيايب أم سليب، وبالتايل يف حالة منح 
أن تربر سبب املنح، وهو األمر نفسه يف حالة توقيع عقوبة سحب الرتاخيص وأيضا يف حالة رفضها منح الرخصة 

                                                           
 08، الصادرة يف: 14: ج.ر.ج.ج.ع: ية من الفساد ومكافحته، ، يتعلق بالوقا2006فيفري  20، املؤرخ يف:  01-06من القانون  11طبقا للمادة  1

إلضفاء الشفافية على كيفية تسيير الشؤون العمومية، يتعين على المؤسسات واإلدارات والهيئات العمومية ، واليت جاءت كما يلي: " 2006مارس 
 "ين طرق الطعن المعمول بها.أن تلتزم أساسا: ....بتسبيب قراراتها عندما تصدر في غير صالح المواطن، وبتب

ال االقتصادي مداخلة  يف امللتقى وطين حول: سلطات الضبط املستقلة يف اجملاملستقلة،  اإلداريةمليكة أوباية، اختصاص منح االعتماد لدى السلطات  2
 .205ابق ، ص سواملايل، املرجع ال

 ز بواسطة القنوات، املرجع السابق.، املتعلق بالكهرباء وتوزيع الغا01-02من القانون  150املادة  3
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، احملدد إلجراء منح رخص استغالل املنشآت إلنتاج الكهرباء 428-06من املرسوم التنفيذي  07لكن املادة 
ضرورة تربير حالة رفض منح رخصة استغالل املنشأة إلنتاج الكهرباء فقط، ومل تلزم جلنة الضبط اكتفت بالنص على 

 بتربير قرارها يف حالة املنح.
..يجب ن قانون التأمينات على ما يلي: "م 218كذلك احلال بالنسبة لقطاع التأمينات، فقط نصت املادة 

ف بالمالية مبررا قانونا، ويبلغ لطالب االعتماد، ويكون أن يكون رفض االعتماد بموجب قرار من الوزير المكل
 .1"هذا القرار قابال للطعن أمام مجلس الدولة طبقا للتشريع الساري المفعول...

..يجب أن يبلغ قرار من القانون املتعلق باحملروقات على ما يلي: "  110ويف قطاع احملروقات نصت املادة 
 2"( يوما.90عدى تسعين )الموافقة أو الرفض خالل أجل ال يت

ويف قطاع املواصالت السلكية والالسلكية جاء املشرع لينص  تسبيب العقوبات اليت قد تتخذها سلطة 
الضبط يف حالة عدم احرتام املتعامل املستفيد لشروط املتفق عليها واملتعلقة برخصة إنشاء واستغالل شبكات عمومية، 

...إذا لم يمتثل المتعامل لدإعذار وال لشروط كما يلي: "   03-2000من القانون  35وذلك من خالل املادة 
الرخصة، يتخذ ضده الوزير المكلف بالمواصالت السلكية والالسلكية، وعلى نفقته بموجب قرار مسّبب 

من نفس القانون على ما يلي:  39"، كما أن املادة حدى العقوبتين التاليتين...إوباقتراح من سلطة الضبط 
..يجب أن يكون أيضا لتنص على ما يلي: "  41"، وجاءت املادة سبيب قرار رفض منح الترخيص.....يجب ت"

 3"كل رفض لالعتماد مسببا.
إىل جانب القرارات  اإلداريةن املشرع اجلزائري قد كرس مبدأ تسبيب القرارات أمن خالل ما سبق نصل إىل 

والشفافية، وضمانا حلقوق املتعاملني يف القطاع االقتصادي  القضائية، وهذا تسهيال ملهمة القاضي، وحتقيقا للنزاهة
املستقلة يف حاالت معينة  اإلداريةواستبعاد لتعسف اإلدارة، وقد سكت عن تسبيب القرارات الصادرة عن السلطات 

لوطنية أو مؤسسات مالية أو فروع البنوك واملؤسسات املالية سواء ا رفض الرتخيص بشأن إنشاء بنوك مثل حالة تربير
أو األجنبية، وإن كان هذا األمر غري مقبول ألنه ليس يف صاحل املتعامل االقتصادي، وإن كان جيد مربرا آخر له وهو 

 حساسية القطاع ودراية جملس النقد والقرض باملصلحة العامة للدولة قبل كل شيء.

                                                           
 ، املتعلق بالتأمينات، املعدل واملتمم، املرجع السابق.07-95من القانون  218املادة  1
 نفس القانون.من  110املادة  2
الذي يكون موضوعه خمصص حسب ما جاءت هذه املادة لتنص على االعتماد املتعلق بالتجهيز املطريف، أو االعتماد املتعلق باملنشأة الالسلكية الكهربائية  3

 ، احملدد للقواعد العامة املتعلقة بالربيد واملواصالت السلكية والالسلكية، املرجع السابق.03-2000من القانون  41جاءت به املادة 
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املستقلة مشل جانبا  اإلدارية الصادرة عن السلطات اإلداريةكما أننا ال حظنا التكريس لتسبيب القرارات 
واحدا تقريبا وهو حالة ما كان القرار الصادر عنها سلبيا سواء برفض منح الرتخيص، أو بقرار سحبه أو تعليقه، وهذا 
أمر منطقي فأمهية تسبيب القرار اإلداري تظهر بشكل كبري حني يقابل العون االقتصادي برفض الطلب املقدم أو يف 

ة عليه، أما يف حالة القبول فال جدوى من تسبيب الطلب فالنتيجة قد حتققت بالنسبة للعون حالة توقيع العقوب
االقتصادي وهي مزاولة النشاط احملظور، ويف األخري فإن التسبيب هو ضمانة جوهرية للمستثمر لضمان حقوقه من 

 تعسف اإلدارة أحيانا.

تعامل ة القضائية كضمانة الحقة للمالفردية للرقاب اإلداريةالمطلب الثاني: خضوع القرارات 
 االقتصادي

إن احلماية القانونية حلقوق األفراد ال تتوقف مهد الضمانات القانونية بنوعيها موضوعية كانت أم إجرائية، بل 
املستقلة، وهذه الرقابة تعترب  اإلداريةالبد من تدخل القضاء ملمارسة الرقابة على القرارات الصادرة عن السلطات 

، وتتجلى هذه الضمانة يف إمكانية الطعن أمام القاضي والدول اإلداريةة أخرى للمستثمرين يف مواجهة الرخص ضمان
هي من بني الدول اليت يتمتع مواطنوها حبماية قانونية كبرية مقارنة  اإلداريةاليت تكرس الرقابة القضائية على القرارات 

 بغريها.
 الفردية املتمثلة يف الرخص اإلدارية اإلداريةعن القضائي يف القرارات إن إقرار املشرع اجلزائري لقابلية الط

الصادرة عن سلطات الضبط املستقلة هو اعرتاف على خضوع هذه القرارات ملبدأ املشروعية، غري أن الرقابة القضائية 
من حيث االختصاص  املستقلة، تتميز بإجراءات خاصة سواء اإلداريةالصادرة عن السلطات  اإلداريةعلى القرارات 

املستقلة ) الفرع األول(، أو يف  اإلداريةالفردية للسلطات  اإلداريةالقضائي املزدوج يف الفصل يف الطعون ضد القرارات 
 املستقلة )الفرع الثاين(. اإلداريةخصوصية الطعن القضائي يف القرارات الصادرة عن السلطات 

الفصل في الطعون المرفوعة ضد القرارات الفردية الفرع األول: االختصاص القضائي المزدوج في 
 المستقلة اإلداريةللسلطات 

قام املشرع اجلزائري ولتحقيق الفعالية االقتصادية بتقسيم االختصاص الفاصل يف الدعاوى املتعلقة بالسلطات 
سونية، فمنازعات املستقلة إىل جهتني، وإن كانت مسألة توزيع االختصاص ال تطرح يف الدول األجنلوسك اإلدارية

الضبط االقتصادي تعود إىل جهة قضائية واحدة، وهذا بالنظر للوحدة القضائية املكرنسة فيها، أما يف الدول اليت تأخذ 
الفردية  اإلداريةباالزدواجية القضائية مسألة توزيع االختصاص تبقى مطروحة، واألصل العام أن يتم النظر يف القرارات 
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املستقلة للقضاء اإلداري )أوال(، غري أن هناك استثناء وهو منح االختصاص للقاضي  داريةاإلالصادرة عن السلطات 
 العادي للنظر يف الطعون اخلاصة بسلطات الضبط االقتصادي )ثانيا(.

 أوال: القضاء اإلداري كاختصاص أصلي 
ف هيئات الضبط حيتاج املتعامل االقتصادي لتدخل السلطة القضائية باعتبارها ضمانة أساسية ضد تعس

املستقلة، وإن كان االجتاه العام يقر برتاجع دور القاضي وتقليص تدخل السلطة القضائية يف جمال القانون 
االقتصادي، وما هو معروف ومتداول هو أن القاضي اإلداري هو القاضي الطبيعي للدعاوى املتعلقة برقابة مشروعية 

التقليدية، غري أن النصوص القانونية املتعلقة  اإلداريةمبسؤولية اهليئات  ، وحىت بالدعاوى املتعلقةاإلداريةالقرارات 
 بسلطات الضبط املستقلة هلا مميزات خصوصا فيما تعلق بإمكانية الطعن القضائي، وهو ما نوضحه كما يلي:

بط املستقلة لقد خول املشرع اجلزائري جمللس الدولة حق النظر يف الطعون ضد القرارات الصادرة عن سلطات الض -
وذلك يف أغلبية النصوص املنشئة واملنظمة هلا، ونذكر منها قرارات رفض االعتماد وحتديد جماله فيما خيص جلنة تنظيم 

من املرسوم املتعلق ببورصة القيم املنقولة، املعدل واملتمم، واليت جاءت   09ويف نص املادة  عمليات البورصة ومراقبتها،
 .1"االعتماد أن يرفع طعنا باإللغاء ضد قرار اللجنة أمام مجلس الدولة.. ...يجوز لطالبكما يلي: " 

احملدد للقواعد العامة املتعلقة بالربيد واملواصالت السلكية  03-2000من القانون  17كما أن املادة 
ادة "، أما امليجوز الطعن في قرارات مجلس سلطة الضبط أمام مجلس الدولة...والالسلكية، جاءت كما يلي: " 

...ويمكن أن املتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز عرب القنوات، جاءت كما يلي: " 01-02من القانون رقم  139
املتعلق  03-03من األمر  19."، وأيضا ما جاء يف املادة تكون موضوع طعن قضائي أمام مجلس الدولة

."، أما ر رفض التجميع أمام مجلس الدولةيمكن الطعن في قرا باملنافسة، املعدل واملتمم، واليت جاء فيها: "...
الفردية  اإلداريةفيما خيص جملس النقد والقرض فالقانون املنشأ له نص أيضا على إمكانية الطعن يف القرارات 

 .2للمجلس أمام جملس الدولة
من خالل استعراض النصوص السابقة يتضح لنا بأن املشرع نص صراحة ويف عدة حاالت على صالحية 

املستقلة، وقد مت حتديد اجلهة وهي  اإلداريةاإلداري يف النظر يف الطعون ضد القرارات الصادرة عن السلطات  القضاء
، املتعلق بالكهرباء والغاز، ويف النسخة 01-02من القانون  150جملس الدولة بالضبط، غري أنه برجوعنا للمادة 

"، وهو ما يعين أن العقوبات املتخذة من  Recours judiciaireاحملررة بالفرنسية جندها تنص على مصطلح " 

                                                           
 ، املتعلق ببورصة القيم املنقولة، املعدل واملتمم، املرجع السابق.10-93من املرسوم التشريعي  09املادة  1
 ، املتعلق بالنقد والقرض، املرجع السابق.11-03من األمر  87نظر املادة أ 2
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" أكد أن العبارة ورد  زوايمية رشيدقبل اللجنة ميكن أن تكون حمل طعن أمام القاضي العادي، غري أن األستاذ " 
 .1ذكرها على سبيل اخلطأ، والقاضي املختص بالنظر يف هذه الدعاوى هو القاضي اإلداري

أن املشرع قد سكت يف بعض احلاالت عن إمكانية الطعن يف قرارات الصادرة وما ينبغي اإلشارة إليه هنا هو 
املستقلة،  كما أنه يف حاالت أخرى مل حيدد اجلهة القضائية املختصة بالطعن ،كما هو الشأن  اإلداريةعن السلطات 

الصيدالنية، غري أن هذا  ، والوكالة الوطنية للمواد2خبصوص سلطة تثمني احملروقات " النفط " والوكالتني املنجميتني
اليت تنص  2016من دستور  161السكوت للمشرع اجلزائري ال يكسبها حصانة قضائية استنادا إىل نص املادة 

- 98من القانون العضوي رقم  09،  وكذلك استنادا إىل املادة اإلداريةعلى الرقابة القضائية على قرارات السلطات 
ظر أول وآخر درجة يف الطعون باإللغاء املقدمة ضد القرارات الفردية الصادرة عن ، اليت تعترب أن جملس الدولة ين01

 .3اهليئات العمومية الوطنية
 901، وذلك يف املادة اإلداريةوميكن الرجوع أيضا إىل القواعد العامة املتعلقة بقانون اإلجراءات املدنية و 

ولى وأخيرة بالفصل في دعوى اإللغاء والتفسير يختص مجلس الدولة كدرجة أمنه، واليت نصت على ما يلي: " 
المركزية، كما يختص بالفصل في  اإلداريةالصادرة عن السلطات  اإلداريةوتقدير المشروعية في القرارات 

املستقلة  اإلدارية، وعليه فإن القرارات الفردية الصادرة عن السلطات 4"القضايا المخولّة له بموجب نصوص خاصة.
 مام جملس الدولة، بالرغم من عدم حتديد اجلهة املختصة وهذا كأصل عام.أإللغاء قابلة للطعن با

 ثانيا: القضاء العادي كاختصاص استثنائي
من  63لقد ورد استثناء يف جمال القرارات الصادرة عن سلطات الضبط اإلداري، وهو ما نصت عليه املادة 

تكون قرارات مجلس المنافسة المتعلقة بالممارسات "  ، املتعلق باملنافسة واليت جاءت كما يلي:03-03األمر 

                                                           
1 Rachid zouaimia," Le régime contentieux des autorité administrative Independent en droit 
algérien", Revue IDARA, ENA, N° 29, 2005, P : 09.  :متت اإلشارة إليه يف 

 . 115ائية على سلطات الضبط املستقلة يف القانون اجلزائري، املرجع السابق، ص موسى رمحوين، الرقابة القض
الفردية الصادرة عن الوكالتني  اإلداريةمنه كان ينص على إمكانية الطعن يف القرارات  48ومن خالل املادة  10-01بالرغم من أن قانون املناجم السابق  2

 ال يوجد النص على ذلك. 2014املنجميتني، أما القانون اجلديد لسنة 
ج.ر.ج.ج.ع: ، املتعلق باختصاصات جملس الدولة وتنظيمه وعمله، 1998ماي  30، املؤرخ يف: 01-98رقم العضوي من القانون  09أنظر املادة  3

، الصادرة يف: 43: ، ج.ر.ج.ج.ع2011جويلية  26، املؤرخ يف: 13-11بالقانون العضوي رقم  املعدل واملتمم، 1998جوان  01، الصادرة يف: 37
 .2011أوت  03

 ، املرجع السابق.اإلداريةاإلجراءات املدنية و ، املتعلق ب09-08 قانونالمن  901املادة  4
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المقيدة للمنافسة قابلة للطعن أمام مجلس قضاء الجزائر الذي يفصل في المواد التجارية، من قبل األطراف 
 "المعنية أو من الوزير المكلف بالتجارة في أجل ال يتجاوز شهرا واحد ابتداء من تاريخ استالم القرار.

ادة يتضح لنا أن الغرفة التجارية التابعة جمللس قضاء اجلزائر هي املختصة بالنظر يف القرارات من خالل هذه امل
الصادرة عن جملس املنافسة فيما تعلق باملمارسات املقيدة للمنافسة، وهذا يعترب استثناء عن األصل العام، ومبا أن 

اء اإلداري هو من يفصل يف الطعون الواردة يف جملس املنافسة هو عبارة عن سلطة إدارية مستقلة فاألصل أن القض
هذا اجملال، وقد نقل املشرع اجلزائري هذا االختصاص من املشرع الفرنسي حيث أن هذا األخري يعطي االختصاص يف 
جمال الطعون اخلاصة مبجلس املنافسة الفرنسي جمللس قضاء مدينة باريس، ذلك ان النظام القضائي الفرنسي يعترب 

 عادي خمتصا ببعض النزاعات اليت تكون اإلدارة طرفا فيها، حبجة أنه حصن للحريات الفردية.القاضي ال
لقد كانت قرارات جملس املنافسة الفرنسي يف السابق ختضع لرقابة القاضي اإلداري، وذلك مبقتضى األمر 

بقراراته وكذا الوزير املكلف ، حيث أن كل املخاطبني 1986ديسمرب  01املتعلق حبرية األسعار واملنافسة املؤرخ يف 
 .1باالقتصاد ميكنهم رفع طعن قضائي أمام جملس الدولة الفرنسي، خالل أجل شهرين ابتداء من تاريخ تبليغه

من األمر املتعلق حبربة األسعار واملنافسة الفرنسي تنص على أن كل األوامر والتدابري  12كما أن املادة 
، 1243-86، غري أنه مت تعديل األمر رقم 2فسة ختضع لرقابة القاضي اإلداريالتحفظية اليت يأمر هبا جملس املنا

، ومبوجب هذا 1986جويلية  06، املؤرخ يف 499-87املتعلق حبرية األسعار واملنافسة الفرنسي بالقانون رقم 
 .3تئناف باريسالتعديل مت نقل اختصاص الفصل يف قرارات جملس املنافسة إىل القضاء العادي املتمثل يف حمكمة اس

                                                           

1
 Voir l’Art 15 de l’ordonnance N° 86-1243, du 1 ère décembre 1986, relative a la liberté des 

prix et de la concurrence, www.légifrance.fr 

2
 Voir l’Art 12 de l’ordonnance N° 86-1243,, Ibid. 

من األمر  15لقد ثار اجلدل أول مرة يف فرنسا حول اجلهة القضائية املختصة بالنظر يف الطعون املقدمة ضد قرارات جملس املنافسة، فقد كانت املادة  3
اجلهة املختصة هي جملس الدولة أي القضاء اإلداري، لكن احلكومة  ، تقضي بأن1986ديسمرب  01املتعلق باملنافسة واالسعار الفرنسي الصادر يف 

، حبيث أنه ولتغري 499-87مبوجب القانون  1987الفرنسية أرادت غري ذلك أي أن يكون القضاء العادي وهو املختص، وفعال هو ما حدث يف سنة 
دي، وقد كان هذا الدفع أمام اجمللس الدستوري فقضى أنه: إذا كان تطبيق االختصاص قام مجاعة من النواب بتقدمي دفع بشأن نقل االختصاص للقضاء العا

 نص معني أو تنظيم خاص يسمح بإثارة منازعات خمتلفة تتفرق بني جهات قضائية عادية وإدارية، فمن املستحسن بالنسبة للمشرع وهبدف حسن سري
ص أساسا، إذ هناك إرادة يف ضم كل املنازعات املتعلقة باملنافسة حتت رقابة هيئة العدالة، أن يوحد قواعد االختصاص القضائي يف نظام موحد وهو املخت

 قضائية واحدة وذلك لتفادي تشتت منازعات املنافسة يف أنظمة قضائية متعددة. أنظر:
حة لنيل درجة دكتوراه الدولة يف القانون ، كتو حممد الشريف، املمارسات املنافسة للمنافسة يف القانون اجلزائري ) دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(، أطرو 

 .335، ص 2005جامعة تيزي وزو، 
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وبالنسبة لسبب اختيار حمكمة استئناف باريس دون سواها من احملاكم األخرى للنظر يف الطعون اخلاصة 
مبجلس املنافسة، فإنه يعود أساسا إىل ضرورة ختصيص حمكمة استئناف واحدة من أجل الفصل يف الطعون ضد 

خصصني، مما يؤدي إىل توحيد السياسة املتبعة بشأن القرارات الصادرة عن جملس املنافسة، حيث تتوفر على قضاة مت
سرتاتيجية اليت تقع فيها احملكمة وهي مدينة باريس واليت كما أن هذا راجع إىل املنطقة اإل  القضايا املتعلقة باملنافسة،

 .1تعترب مقر للعديد من املؤسسات ومركز األعمال يف البلد
عادي يف النظر يف القرارات الصادرة عن جملس املنافسة، فإن ومبا أن اجلزائر نقلت فكرة اختصاص القاضي ال

جملس قضاء اجلزائر الغرفة التجارية بالتحديد هو املختص يف النظر يف هذه الطعون، غري أنه ينبغي أن نشري هنا بأن 
ن العضوي من القانو  09الوضع خيتلف يف اجلزائر عما هو عليه يف فرنسا، فاختصاصات جملس الدولة حتددها املادة 

يفصل مجلس الدولة ، املتعلق باختصاصات جملس الدولة وتنظيمه وعمله، واليت تنص على ما يلي: " 01-98رقم 
 ابتدائيا ونهائيا في:

المركزية،  اإلداريةالطعون باإللغاء المرفوعة ضد القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة عن السلطات  -
 "ظمات المهنية الوطنية...والهيئات العمومية الوطنية والمن

 141و  140وباعتبار أن جمال تدخل القانون العادي والقانون العضوي حمدد على الرتتيب مبوجب املواد 
، فاملؤسس الدستوري قد حدد إجراءات تبين كل منها وهي خمتلفة، فالقانون العضوي 2وأحكام أخرى من الدستور

ية املطلقة للنواب وجملس األمة، وخيضع ملراقبة النص مع الدستور من على عكس القانون العادي يتم تبنيه باألغلب
طرف اجمللس الدستوري قبل صدوره، وهذا االختالف ينبع من مبدأ التدرج السلمي للقواعد يف النظام القانوين 

دها له الداخلي، فكل من القانون العادي والعضوي ال ميكن أن يتدخل إال يف اجملال وحسب اإلجراءات اليت حيد
الدستور وهبذا يكرس اجمللس الدستوري مسو القانون العضوي على القانون العادي، فالقانون العضوي وحده من 
يستطيع وضع استثناءات لالختصاص األساسي أو املبدئي جمللس الدولة، فالقانون العادي الذي يعدل جوهر قانون 

 .3عضوي، ميكن الطعن يف عدم دستوريته

                                                           
 .336، ص املرجع السابقكتو حممد الشريف، املمارسات املنافسة للمنافسة يف القانون اجلزائري ) دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(،  1
 141و  140أصبحت املواد  2016لكن مع التعديل الدستوري لسنة  هي من تنظم ذلك، 1996من الدستور اجلزائري  123و  122كانت املواد 2

 هي من تنظم جماالت القانون العضوي والقانون العادي.
3 Rachid Zouaimia, Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique en 

Algérie, op.cit., P : 114. 
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 اإلداريةانون املنظم الختصاص جملس الدولة بالنظر يف القرارات الصادرة عن السلطات وبالتايل فإن الق
منه نص على  63املتعلق باملنافسة والذي من خالل املادة  03-03املستقلة هو قانون عضوي، أما القانون 

ن عادي، فتجد هنا اختصاص القضاء العادي بالنظر يف الطعون ضد القرارات الصادرة عن جملس املنافسة هو قانو 
، املتعلق 03-03من القانون  63عدم احرتام مبدأ تدرج القوانني، ما يستدعي التشكيك يف دستورية املادة 

يقول يف هذا الصدد بأنه كان من األحرى على املشرع اجلزائري أن مينح  زوايمية رشيدباملنافسة، حبيث أن األستاذ 
ي، وهذا احرتام للدستور، ولكن النقل احلريف ملا جاء يف القانون الفرنسي جمللس قضاء اجلزائر بقانون عضو  االختصاص

 الطعن يف قرارات جملس املنافسة. من قبل املشرع اجلزائري أدى إىل املساس مببدأ تدرج القوانني، وتعدد جهات

 سلطات القاضي العادي. 1
ة ضد القرارات الصادرة عن جملس مبا أن القاضي العادي منحه القانون صالحية الفصل يف الطعون املقدم

ل عن يف اختصاص القاضي اإلداري، نتساء املنافسة، ومبا أن هذا االختصاص هو استثناء عن األصل العام املتمثل
 السلطات املمنوحة للقاضي العادي للنظر يف هذه الطعون، وطبيعة هذا الطعن؟.

نظر يف الدعاوى كثاين درجة بعد احملكمة االبتدائية، إال ومبا أن الغرفة التجارية جمللس قضاء اجلزائر هي غرفة لل 
أنه فيما خيص القرارات الصادرة عن جملس املنافسة والطعون املتعلقة هبا تنظر يف القضية بصفة ابتدائية وهنائية، فهي ال 

ناف "، وحسنا تعترب جهة استئناف يف هذه احلالة، كما أن املشرع اجلزائري استعمل مصطلح " طعن "، وليس " استئ
يكون بشأن األحكام الصادرة عن هيئات قضائية، كما أن جملس املنافسة هيئة إدارية وليست  االستئناففعل ألن 

وهو نفس األمر الذي تبناه  كل من الفقه والتشريع الفرنسيني، وبالرغم من غموض  قضائية فال ميكن استئناف قراراته.
 اإلداريةاف باريس، فإن التفسري ال ميكن أن يتم إال باملقارنة مع املنازعة النص الذي يعطي االختصاص حملكمة استئن

 .1باريس هي هيئة قضاء إداري استئنافالتقليدية اليت تؤدي إىل اعتبار حمكمة 
جمللس قضاء اجلزائر هي املختصة يف النظر يف القرارات الصادرة عن جملس املنافسة، ورغم   اإلداريةومبا أن الغرفة 

جهة قضائية عادية إال أهنا تستخدم تقنيات الرقابة اليت يستخدمها القاضي اإلداري، فهي تنظر يف مدى احرتام كوهنا 
جملس املنافسة الختصاصاته اليت خوهلا له القانون، وكذا مدى احرتامه لإلجراءات املتعلقة حبقوق الدفاع، كما للقاضي 

وضوعية املنصوص عليها يف قانون املنافسة، ومدى صحة أن يبحث عن مدى تطبيق جملس املنافسة للقواعد امل

                                                           
القضائية على سلطات الضبط املستقلة يف التشريع اجلزائري،  مداخلة يف امللتقى الوطين حول: سلطات الضبط املستقلة يف  ليلى ماديو، تكريس الرقابة 1

 .277اجملال االقتصادي واملايل، جامعة عبد الرمحان مرية جباية، املرجع السابق، ص 
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التكييف بالنظر إىل النصوص القانونية املستند إليها ومدى تناسب العقوبة مع الفعل املرتكب، كما له إمكانية وقف 
 1.تنفيذ قرار جملس املنافسة إىل حني الفصل النهائي يف الطعن، احلكم باإللغاء الكلي أو اجلزئي له، أو تعديله

وبالتايل فإن القاضي العادي ميكن له أن يقوم بإلغاء قرار جملس املنافسة، كما ميكن للغرفة التجارية أن تقضي مبا  
 :2يلي
إما برتك جملس املنافسة يواصل اإلجراء و يقضي بقرار جديد، و هذا ما تفعله الغرفة التجارية يف حالة إلغاء القرار  -

 رفعت دون تبليغ الطرف املعين.لعدم القبول أو أال وجه لدعوى 
إما أن تنظر من جديد إذا كانت عناصر امللف تسمح للغرفة التجارية لدى اجمللس أن حتل بقرارها حمل قرار جملس  - 

 املنافسة يف جمال األوامر و العقوبات املالية و إجراءات النشر و اإلجراءات التحفظية أو تنفيذ األوامر.
 من جديد بعدما تأمر بإجراء حتقيق.وإما أن تنظر الغرفة  - 

وميكن للقاضي العادي أيضا أن ينظر يف مسألة التعويض يف حالة إلغاء القرار اإلداري، بالرغم من عدم 
وجود نص خاص يف هذا اجملال، فلم تشر النصوص املتعلقة باملنافسة إىل القضاء املختص بالنظر يف دعوى املسؤولية 

ة، ويف مجيع احلاالت فإنه ميكن للعون االقتصادي يف حالة إلغاء القاضي العادي للقرار اليت ترفع ضد جملس املنافس
املتعلق باملنافسة واليت جاءت   03-03من األمر  48الصادر عن جملس املنافسة طلب التعويض وهذا حسب املادة 

نافسة وفق مفهوم يمكن لكل شخص طبيعي أو معنوي يعتبر نفسه متضررا من ممارسة مقيدة للمكما يلي: " 
 "أحكام هذا األمر، أن يرفع دعوى أمام الجهة القضائية المختصة طبقا للتشريع المعمول به.

هل هي من خالل هذه املادة نالحظ بأهنا مل حتدد اجلهة القضائية املختصة برقع قضية التعويض أمامها 
تبار أن قرارات جملس املنافسة هي قرارات على اع؟ اإلداريةالغرفة التجارية لمجلس قضاء الجزائر؟ أم المحكمة 

 إدارية.
املتعلق باإلجراءات  09-08من القانون  801إن رجوعنا للقواعد العامة هبذا اخلصوص حييلنا على املادة 

كذلك بالفصل في...دعاوى القضاء   اإلداريةتختص المحاكم واليت جاءت كما يلي: "  اإلداريةاملدنية و 
املشرع اجلزائري قد استمد فكرة اختصاص القضاء العادي بالنظر يف الطعون املتعلقة  ، لكن مبا أن3"الكامل..
من التشريع الفرنسي، فاألمر نفسه هنا، ففي فرنسا القاضي العادي هو نفسه من ينظر يف قضايا  اإلداريةبالقرارات 

                                                           
 .131، ص 2013لنيل شهادة املاجستري يف احلقوق، جامعة وهران، أبو بكر عياد كرالفة، االتفاقات احملظورة يف قانون املنافسة، مذكرة  1
 .278-277، ص املرجع السابقتشريع اجلزائري، ليلى ماديو، تكريس الرقابة القضائية على سلطات الضبط املستقلة يف ال 2
 23، الصادرة يف: 21، ج.ر.ج.ج.ع: اإلداريةو املتضمن قانون اإلجراءات املدنية ، 2008فيفري  25، املؤرخ يف: 09-08من القانون  801املادة  3

 .2008أفريل 
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التجارية جمللس قضاء اجلزائر هي  التعويض، ومن أجل عدم توزيع الدعاوى بني القضاء العادي واإلداري، فإن الغرفة
 املختصة يف النظر يف دعاوى التعويض الناجتة عن إلغاء قرارات جملس املنافسة.

 . إجراءات الطعن في قرارات مجلس المنافسة2
ختتص الغرفة التجارية جمللس قضاء اجلزائر بالنظر يف الطعون اخلاصة بالقرارات الصادرة عن جملس املنافسة 

املمارسات املقيدة للمنافسة فقط، دون النظر يف القضايا املتعلقة بالتجميعات االقتصادية ألن القضاء فيما تعلق ب
، أما بالنسبة لألشخاص املؤهلني للطعن يف قرارات جملس املنافسة فهم األطراف املعنية 1اإلداري هو الذي خيتص هبا

 .2عن يف القرار من قبل الوزير املكلف بالتجارةهبا مباشرة، والذين هلم مصلحة يف إلغائها، وميكن أيضا الط
أما بالنسبة لآلجال فقد حددها املشرع بأجل شهر واحد من تاريخ استالم قرارات جملس املنافسة بالنسبة 
للممارسات املنافية للمنافسة، أما بالنسبة لإلجراءات املؤقتة فإن اآلجال خبصوصها ختتلف، وقد مت حتديدها بعشرين 

 .3يوما
ت اهذا األمر على قانون اإلجراء ةيما خيص كيفية الطعن مل ينص قانون املنافسة على ذلك بل متت إحالوف

، وبرجوعنا إىل هذا القانون فإن الطعن يرفع مبوجب اإلدارية، والذي أصبح يسمى بقانون اإلجراءات املدنية و 4املدنية
، ومهنته، وموطنه، وعندما يكون وامسهاعن لقبة، عريضة تتضمن جمموعة من املعلومات من خالهلا يبني فيها الط

شخصا معنويا تسميته، وشكله ومقره االجتماعي، واجلهاز الذي ميثله، والبد أن تكون معلنلة وموقعة من قبل الطاعن 
أو حماميه، وتودع لدى كتابة ضبط جملس قضاء اجلزائر مرفقة بعدد من النسخ، والبد أن يتم فيها احرتام القواعد 

، ويتم تسجيل العريضة يف كتابة الضبط  اإلداريةمن قانون اإلجراءات املدنية و  14و  13نصوص عليها يف املادتني امل
 كما يتم حتديد تاريخ اجللسة الذي يبلغ لألطراف.

                                                           
...يمكن الطعن في املتعلق باملنافسة، املعدل واملتمم، السالف الذكر، واليت جاءت كما يلي: "  03-03من األمر  19وهذا ما يستنتج من نص املادة  1

 ."قرار رفض التجميع أمام مجلس الدولة
 تعلق باملنافسة، املرجع السابق.، امل 03-03من األمر  63املادة  2
، حمددة بثمانية أيام فقط، وهذه املدة غري كافية للطعن يف قرارات  2008لقد كانت اآلجال بالنسبة لإلجراءات املؤقتة قبل تعديل قانون املنافسة يف سنة  3

لقة بالطعن يف اإلجراءات املؤقتة، ويقصد بالتدابري املؤقتة املنصوص اجمللس وحسنا فعل املشرع اجلزائري عندما قام بتعديل هذه املادة بتمديد اآلجال املتع
، املتعلق باملنافسة ، التدابري أو اإلجراءات املؤقتة اليت يتخذها جملس املنافسة بطلب من الوزير املكلف بالتجارة للحد 03-03من األمر  46عليها يف املادة 

وضوع حتقيق، ونكون هذه اإلجراءات يف حالة ما اقتضت ذلك الظروف املستعجلة لتفادي وقوع ضرر حمدق من املمارسات املنافية للمنافسة، واليت تكون م
 العامة. االقتصاديةغري ممكن إصالحه، لفائدة املؤسسات اليت تأثرت مصاحلها من جراء هذه املمارسات أو عند اإلضرار باملصلحة 

يرفع الطعن أمام مجلس قضاء الجزائر ضد قرارات مجلس المنافسة من قبل ة، على ما يلي: " ، املتعلق باملنافس03-03من األمر  64نصت املادة  4
 ."اإلداريةأطراف القضية طبقا ألحكام قانون اإلجراءات المدنية و 
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ومبجرد إيداع الطعن ترسل نسخة منه إىل رئيس جملس املنافسة، وإىل الوزير املكلف بالتجارة عندما ال يكون 
ري طرفا يف القضية، كما يقوم رئيس جملس املنافسة بإرسال ملف القضية موضوع الطعن إىل رئيس جملس هذا األخ

 .1قضاء اجلزائر يف املدة اليت حيددها هذا األخري
يرسل املستشار املقرر نسخة من مجيع املستندات اجلديدة املتبادلة بني أطراف القضية إىل الوزير املكلف 

لس املنافسة قصد احلصول على املالحظات احملتملة، حبيث ميكن للوزير املكلف بالتجارة بالتجارة وإىل رئيس جم
ورئيس جملس املنافسة تقدمي مالحظات مكتوبة يف آجال حيددها املستشار املقرر، وهذه املالحظات يتم تبليغها إىل 

 .2أطراف القضية
لطعن، وكانوا معنني أمام جملس املنافسة ويف هذا اإلطار جعل املشرع لألشخاص الذين ليسوا أطرافا يف ا

التدخل يف الدعوى، وميكن أن يلحقوا هبا يف أية مرحلة من مراحل اإلجراء اجلاري، وهذا طبقا لقانون اإلجراءات 
 .3اإلداريةاملدنية و 

 اإلداريةالصادرة عن السلطات  اإلداريةالفرع الثاني: خصوصية الطعن القضائي في الرخص 
 المستقلة

 اإلداريةالفردية واملتعلقة بالرخص  اإلداريةم من أن املشرع اجلزائري أقرن بإمكانية الطعن يف القرارات بالرغ
التظلم اإلداري املستقلة، إال أنه ميز هذه القرارات خبصوصية معينة تتجلي يف إمكانية  اإلداريةالصادرة عن السلطات 

الفردية الصادرة عن السلطات  اإلداريةووقف تنفيذ القرارات ميعاد فصل جملس الدولة يف الطعن،  واختالفاملسبق، 
 املستقلة. اإلدارية

 أوال: إمكانية التظلم اإلداري المسبق
نص قانون اإلجراءات املدنية القدمي على إلزامية التظلم اإلداري املسبق، كإجراء وجويب قبل مباشرة دعوى 

، وهذا باعتبار أن 4ملركزية واهليئات الوطنية واملنظمات املهنيةالصادرة عن السلطات ا اإلداريةالطعن ضد القرارات 
التظلم اإلداري املسبق هو وسيلة لرقابة القرارات اليت تصدرها اإلدارة وتصحيحها، دون الرجوع للقضاء، وهي وسيلة 

املدنية، ومع دخول تسهل مهمة القاضي أيضا يف النظر يف القضايا املطعون فيها، غري أنه مع تعديل قانون اإلجراءات 
                                                           

 ، املتعلق باملنافسة، املرجع السابق.03-03من األمر  65املادة  1
 من األمر نفسه. 67و  66املادة  2
 ر نفسه.األممن  68املادة  3
جوان  09، الصادرة يف: 47، املتضمن قانون اإلجراءات املدنية، ج.ر.ج.ج.ع: 1966جوان  08املؤرخ يف:  154-66من األمر رقم  275املادة  4

 السابق.، املرجع اإلدارية، املتضمن قانون اإلجراءات املدنية و 09-08، املعدل واملتمم، وامللغى مبوجب القانون رقم 1966
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حيز التنفيذ، مت استبعاد شرط التظلم اإلداري املسبق كشرط جوهري وأساسي لقبول  اإلداريةقانون اإلجراءات املدنية و 
الدعاوى املرفوعة أمام القضاء اإلداري، وهذا كقاعدة عامة مامل توجد نصوص خاصة تنص على ذلك، وهبذا مت 

بق كقاعدة عامة، لكن هناك استثناء على هذه القاعدة وهو ما سنعرفه من خالل االستبعاد الصريح لشرط التظلم املس
 هذا العنصر.

 . االستبعاد الصريح لشرط التظلم المسبق كقاعدة عامة1
حيز التنفيذ أصبح التظلم مسألة اختيارية، فالشخص املتضرر من  اإلداريةبدخول قانون اإلجراءات املدنية و 

يف أن يلجأ للتظلم اإلداري املسبق وميكن له أن يتجاوز ذلك، ويلجأ مباشرة لرفع  ختياراالأي قرار إداري له حرية 
( من تاريخ التبليغ 04، فإذا قرر الشخص املتضرر أن يقدم تظلم مسبق له ذلك يف أجل أربعة أشهر )1دعواه

، ويف حالة عدم 2أو التنظيميالشخصي بنسخة من القرار اإلداري الفردي، أو من تاريخ نشر القرار اإلداري اجلماعي 
ماذا عن سلطات الضبط تقدمي تظلم إداري ميكنه مباشرة دعواه، ماعدا يف حالة وجود نص خاص، ولكن 

 المستقلة؟ هل ينطبق عليها نفس اإلجراء؟.
إن أغلب النصوص املنشئة لسلطات الضبط االقتصادي مل تشر إىل مسألة التظلم اإلداري املسبق كشرط 

إللغاء أمام جملس الدولة، فاجملاالت االقتصادية كما هو معروف تتطلب السرعة، لدى فإن املشرع مل لرفع دعوى ا
ينص على ضرورة اللجوء إىل التظلم اإلداري املسبق، واكتفى بالنص على ميعاد الطعن يف بعض القرارات الصادرة عن 

التظلم اإلداري املسبق تبقى مسألة اختيارية،  املستقلة دون األخرى، وبناء على هذا فإن مسألة اإلداريةالسلطات 
 .اإلداريةختضع لنفس القواعد العامة املنصوص عليها يف قانون اإلجراءات املدنية و 

 . التظلم اإلداري المسبق كاستثناء على القاعدة العامة2
رط التظلم بالرجوع للنصوص القانونية املنشئة لسلطات الضبط املستقلة وإن كان أغلبها ال ينص على ش

الصادرة عن هذه السلطات، إال أن  اإلداريةاإلداري املسبق ملباشرة الدعاوى القضائية املتعلقة بالطعن يف القرارات 
واليت جاءت كما  87املشرع وضع استثناء عن األصل العام وهو ما جاء يف قانون النقد والقرض من خالل املادة 

                                                           
يجوز كما يلي: "  830حبيث جاءت املادة ، املرجع السابق، اإلدارية، املتضمن قانون اإلجراءات املدنية و 09-08من القانون رقم   907و  830املادة  1

 أعاله. 829مصدرة القرار في األجل المنصوص عليه في المادة  اإلداريةللشخص المعني بالقرار اإلداري، تقديم تظلم إلى الجهة 
 ( بمثابة قرار بالرفض، ويبدأ هذا األجل من تاريخ تبليغ التظلم.02المتظلم أمامها عن الرد خالل شهرين ) اإلداريةة يعد سكوت الجه

( 02( لتقديم طعنه القضائي، الذي يسري من تاريخ انتهاء أجل الشهرين )02، يستفيد المتظلم من أجل شهرين ) اإلداريةفي حالة سكوت الجهة 
 ".ة أعاله....المشار إليه في الفقر 

 .، املرجع السابقاإلدارية، املتضمن قانون اإلجراءات املدنية و 09-08القانون رقم من  829املادة  2
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 85، 84، 82في القرارات التي يتخذها المجلس بموجب المواد ال يمكن الطعن أمام مجلس الدولة يلي: " 
( أشهر من تبليغ 10إال بعد قرارين بالرفض، وال يجوز تقديم الطلب الثاني إال بعد مضي أكثر من عشرة )

 ".رفض الطلب األول.
 القرارات من خالل هذه املادة يتضح لنا أن املشرع اشرتط التظلم اإلداري املسبق، حبيث ال ميكن الطعن يف

إال بعد قرارين بالرفض، ويكون بعد الطلب األول والثاين مدة عشرة  85، 84، 82اليت يتخذها اجمللس يف املواد 
أشهر من تاريخ تبليغ الرفض األول، وقد سبق جمللس الدولة أن فصل يف هذا املوضوع يف قضية البنك الدويل اجلزائري 

فوع ضد اللجنة املصرفية يف قرارها القاضي بتعيني متصرف قضائي، وقد  ضد حمافظ بنك اجلزائر، بشأن الطعن املر 
، حيث جاء يف إحدى حيثياته واليت 2001نوفمرب  12كرنس جملس الدولة هذا املبدأ أيضا يف قراره الصادر بتاريخ 

ذة من القانون المذكور أعاله، فإن قرارات اللجنة المتخ 132حيث أنه وطبقا للمادة جاءت كما يلي: " 
، غير قابلة للطعن فيها إالّ بعد رفضين، شريطة أن يقدم الطلب الثاني بعد 130، 129، 127بموجب المواد 

 .1"مرور عشرة أشهر على الطلب األول..
املتعلق بالنقد  11-03من األمر  87وعليه فإن املشرع اجلزائري كرس التظلم اإلداري املسبق، لكن املادة 

فهل هنا مل توضح حالة سكوت جملس النقد والقرض عن الرد عن التظلم املقدم إليه، والقرض جاءت غامضة حبيث أ
 يعتبر هذا السكوت رفضا ضمنيا للتظلم أم ال؟.

وبالرجوع لألحكام العامة يف هذا اجملال جند بأنه ال يوجد ما يدل على أن السكوت عن الرد عن التظلم 
صادي إال أن ينتظر مدة عشرة أشهر لرفع الطلب الثاين، وهبذا يعترب رفض ضمنيا، وما يكون على املتعامل االقت

خنلص إىل أن املتعامل االقتصادي تواجهه صعوبة يف اإلجراءات املتعلقة هبذا اجملال خصوصا أن املدة اليت تكون بني 
ة والتجارية الرفض األول والثاين هي عشرة أشهر كاملة، وهي مدة طويلة، وكما هو معلوم فإن املعامالت االقتصادي

تتطلب السرعة، ووجوبية التظلم جتعل من هذه املعامالت تعرف نوعا من التأخر والبطئ يف سريان إجراءاهتا، لدى  
كان من األحرى لو أن املشرع قصر من املدة اليت تفصل بني التظلم األول والثاين، وإن كانت هناك ما يربر طول 

ه هذه اإلجراءات وهو القطاع املصريف حبيث أن مجيع املعامالت اليت هذه املدة وهي خصوصية القطاع الذي تسري في
      جتري فيه البد أن تكون دقيقة وتستلزم حبث طويل ومكثف حىت يتم منح الرتخيص واالعتماد بشأن فتح بنك

 أو مؤسسة مالية سواء كانت وطنية أم أجنبية.

                                                           
، قضية البنك املركزي اجلزائري ضد حمافظ بنك البنك املركزي ومن معه، 2003أفريل  01، بتاريخ 012101قرار جملس الدولة، الغرفة الثالثة، ملف رقم  1

 .138-135، ص 2003، 03لدولة، عدد جملة جملس ا
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 ثانيا: اختالف ميعاد فصل مجلس الدولة في الطعن
ت أغلب النصوص املنشأة لسلطات الضبط االقتصادي ويف إطار الطعن الفضائي حمددة لآلجال لقد جاء

واملواعيد اليت يتم خالهلا رفع الطعن، ويف حاالت سكوت النص اخلاص هبذه السلطات على النص على املواعيد فإنه 
واليت حتيلنا إىل  اإلداريةراءات املدنية و من قانون اإلج 907يستلزم علينا الرجوع للقواعد العامة، حبيث جند نص املادة 

بأربعة  اإلداريةيحدد أجل الطعن أمام المحكمة من القانون نفسه واليت جاءت كما يلي: "  829تطبيق املادة 
( أشهر، يسري من تاريخ التبليغ الشخصي بنسخة من القرار اإلداري الفردي، أو من تاريخ نشر القرار 04)

 "تنظيمي.اإلداري الجماعي أو ال
املستقلة جند أهنا عرفت تذبذبا من حيث مسألة  اإلداريةوإذا رجعنا إىل النصوص القانونية املتعلقة بالسلطات 

املتعلق بلجنة تنظيم  10-93حتديد ميعاد فصل جملس الدولة يف القرار املطعون فيه، فإذا رجعنا للمرسوم التشريعي 
م جملس الدولة بأن يبت يف قرارات اللجنة املطعون فيها، واملتعلقة برفض عمليات البورصة ومراقبتها، فنجده بأنه ألز 
أشهر من تاريخ تسجيله03االعتماد أو حتديده يف أجل أقصاه ثالثة '  .1( ن

أما برجوعنا لنصوص القانونية األخرى مل جند أي إشارة على آجال اليت جيب على جملس الدولة أن يبت 
فيها يف الطعون املرفوعة أمامها، واكتفى املشرع يف عدة حاالت بالنص على اآلجال اليت جيب خالهلا رفع الطعن 

يد واملواصالت السلكية والالسلكية واليت مثلما هو عليه احلال للطعون يف القرارات الصادرة عن سلطة ضبط الرب 
، كما أنه ويف هذا اإلطار أيضا عرف اختالفا فرغم أن 2حددت رفع الطعن خالل شهر واحد ابتداء من تاريخ التبليغ

املدة احملددة للطعن يف القرارات املتعلقة بالربيد واملواصالت هي شهر واحد، إال أهنا يف جمال البورصة حمددة بشهرين، 
ا يعين وجود االختالف يف اعتماد معيار موحد للطعن، وإن كان موقف املشرع يف إلزام جملس الدولة بضرورة الفصل م

خالل مدة معينة يف قرار من قرارات سلطات الضبط املستقلة دون آخر ال مربر له، فلم يعتمد أي معيار لتحديد 
 ميعاد الفصل من عدمه.

عرفه املشرع اجلزائري فيما خيص اآلجال فهو ما تعلق حبساب ميعاد الطعن أما بالنسبة للتذبذب الثاين الذي 
فتارة يعرب عليها باأليام، وتارة أخرى يعرب عليها باألشهر، ففيما خيص الطعن اخلاص مبجلس النقد والقرض فقد عرب 

يف حني حدد ، املتعلق بالنقد والقرض، 11-03من األمر  65( يوما حسب نص املادة 60عنه املشرع بستني )

                                                           
يبت مجلس الدولة في ، املعدل واملتمم، واليت جاءت كما يلي: " ، املتعلق ببورصة القيم املنقولة10-93من املرسوم التشريعي  4/ ف  09طبقا للمادة  1

 "( أشهر من تاريخ تسجيله.03الطعن باإللغاء ويصدر قراره خالل ثالثة )
 ، املتعلق بالربيد واملواصالت السلكية والالسلكية، املرجع السابق.03-2000ون من القان 17املادة  2
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ميعاد الطعن فيما تعلق مبجال املواصالت السلكية والالسلكية بشهرين، ما يدل على عدم وجود جتانس يف حساب 
املواعيد، فكان األحسن لو اعتمد املشرع اجلزائري على معيار دقيق وموحد، ألن ميعاد الشهرين ال يوافق بالضرورة 

ي ديسمرب وجانفي، كما ميكن أن يكون أقل من ذلك يف حالة اجلمع ( يوما يف حالة اجلمع مثال بني شهر 60ستني )
 .1بني جانفي وفيفري

الصادرة عن السلطات  اإلداريةإن تعدد واختالف اآلجال واملواعيد املرتبطة بالطعون املوجهة ضد القرارات 
، فكان من الواجب على املستقلة، وتنوع طريقة حساهبا، يظهر نوعا من عدم االنسجام بني هذه اهليئات اإلدارية

، وهذا اإلداريةاملشرع أن يعمل على توحيد آجال الطعون مبا يتوافق مع ما هو مقرر مبوجب قانون اإلجراءات املدنية و 
لتسهيل اإلجراءات على املستثمر االقتصادي والذي يعترب احللقة األضعف، وإن كان يف اجملاالت االقتصادية خيتلف 

رى، إذ أن املتعامل االقتصادي أقصى ما يبحث عنه هو الربح أي املصلحة اخلاصة دون عما هو يف اجملاالت األخ
يف هذا اجملال وحتديد اآلجال هي حتقيق املصلحة العامة اليت تتوخاها  اإلداريةالعامة، لكن الغاية من وجود الرخص 

 الدولة من فرض هكذا إجراءات.

الصادرة عن السلطات  اإلداريةلمتمثلة في الرخص الفردية ا اإلداريةثالثا: وقف تنفيذ القرارات 
 المستقلة اإلدارية

، وبالرغم من 2إن دعوى اإلبطال لتجاوز السلطة وكقاعدة عامة ال توقف تنفيذ القرار اإلداري املطعون فيه
ثر موقف املستقلة قابلة للطعن، إال أن هذا الطعن ليس له أ اإلداريةالصادرة عن السلطات  اإلداريةأن القرارات 

حمل الطعن، وهذا ألهنا تتمتع بقرينة املشروعية وامتياز األولوية اللذان يسمحان بالتنفيذ  اإلداريةبالنسبة للقرارات 
 .3الفوري للقرار اإلداري رغم أنه حمل طعن

ملوازاة أن يقيم دعوى مستقلة وبا اإلداريةوبالتايل وحسب هذه القاعدة فإن الشخص الذي يريد وقف تنفيذ القرارات 
مع الدعوى السابقة يلتمس من خالهلا وقف تنفيذ القرار اإلداري إىل حني الفصل يف املوضوع، ويكون هذا إذا ما 

                                                           
املستقلة، مداخلة يف امللتقى الوطين حول: سلطات الضبط املستقلة يف اجملال  اإلداريةبوبكر بزغيش، إجراءات الطعن يف القرارات الصادرة عن السلطات  1

 .311جباية، املرجع السابق، االقتصادي واملايل، جامعة عبد الرمحان مرية 
ال توقف منه جاءت كما يلي: "  833، املرجع السابق، حيث أن املادة اإلدارية، من قانون اإلجراءات املدنية و 912و  910و  833وهذا وفقا للمواد  2

 خالف ذلك. ، تنفيذ القرار اإلداري المتنازع فيه، مالم ينص القانون علىاإلداريةالدعوى المرفوعة أمام المحكمة 
من نفس  910:، وقد أحالت املادة أن تأمر، بناء على طلب من الطرف المعني، بوقف تنفيذ القرار اإلداري. اإلداريةغير أن يمكن للمحكمة 

 .833القانون اإلجراءات اليت تطبق على جملس الدولة على املادة 
 .113، ص 2009وان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ب.ط،  دي ،لقانون اإلداري " دراسة مقارنة "فرحية حسني، شرح ا 3
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توافرت شروط ذلك واملتمثلة أساسا يف صعوبة تدارك األوضاع اليت قد حيدثها تنفيذ القرار اإلداري املطعون فيه، وإذا  
 .1دية ما يربر إبطاله لتجاوز السلطةكانت أوجه اإللغاء املثارة حتمل من اجل

 كأصل عام  اإلدارية. االستبعاد الصريح لوقف تنفيذ القرارات 1
باإللغاء جتدد مربرها يف أن اإلدارة متلك سلطة القيام  اإلداريةإن األثر الغري املوقف للطعن يف القرارات 

حىت عندما يكون تنفيذ القرار للمحافظة على  بنفسها بتنفيذ القرارات اليت تتخذها دون حاجة إىل استئذان القضاء
، ويستند املربر الثالث على اعتبارات اإلدارية، كما جتد مربرها يف مبدأ الفصل بني السلطتني القضائية و 2مصلحة الغري

عملية تتلخص يف أنه إذا كانت اإلدارة حتمل عبء إشباع احلاجات العامة، وأن العمل اإلداري يسعى لتحقيق 
العامة، فإنه يكون من املنطقي أن يفرتض فيه الضرورة واالستعجال لذا فإنه يكون من غري املقبول أن تؤدي  املصلحة

 .3املصاحل الفردية إىل عرقلته، وهو الذي يسعى إىل حتقيق الصاحل العام
ا، يعترب املستقلة املطعون فيه اإلداريةالصادرة عن السلطات  اإلداريةإن تكريس مبدأ وقف تنفيذ القرارات 

ضمانة لألطراف اليت قدمت الطعن، غري أنه بالرغم من هذه األمهية إال أنه عرف تذبذبا بالنسبة للطعون الصادرة يف 
املستقلة، فعند استقرائنا للنصوص املتعلقة هبذه السلطات جندها تارة تنص على  اإلداريةالقرارات املتعلقة بالسلطات 

لنسبة لسلطة ضبط الربيد واملواصالت السلكية والالسلكية واليت تنص من خالل عدم وقف التنفيذ، كما هو احلال با
املتعلق بالربيد واملواصالت السلكية والالسلكية على عدم توقيف تنفيذ القرارات  03-2000من القانون  17املادة 

 ".هذا الطعن أثر موقف..وليس لاملطعون فيها، حبيث أن العبارة الواردة يف املادة جاءت كما يلي: "  اإلدارية
وميكن إرجاع هذا األمر إىل عدم متتع هذه السلطة بسلطة توقيع اجلزاءات اليت تعود للوزير املكلف بالربيد   

من  107واالتصال، وهو نفس األمر بالنسبة للجنة املصرفية إذ نصت الفقرة األخرية من املادة  اإلعالموتكنولوجيات 
والقرض على عدم توقيف تنفيذ القرارات املطعون فيها الصادرة عن هذه اللجنة بالرغم ، املتعلق بالنقد 11-03األمر 

من  65، كما أنه بشأن القرارات التنظيمية جاءت املادة اإلداريةمن أن هذه اللجنة تتمتع بصالحية توقيع العقوبات 
جملس النقد والقرض ميكن أن ، املتعلق بالنقد والقرض، لتنص أيضا على أن األنظمة الصادرة عن 11-03األمر 

                                                           
 .315-314املستقلة، املرجع السابق، ص   اإلداريةزين العابدين بلماحي، النظام القانوين للسلطات  1
 .13، ص 1990،  القاهرة، اإلسكندريةعبد الغين بسيوين، وقف تنفيذ القرار اإلداري، .ط، منشأة املعارف،  2
 .14املرجع نفسه، ص 3
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، غري أن هذا األمر غري مكرس بالنسبة للقرارات املتعلقة 1تكون حمل طعن، إال أن هذا الطعن ليس له أي أثر موقف
 من نفس األمر. 87بالرتاخيص وهذا ما يستشف من املادة 

رى وبالتايل يوجد كما جييز وقف تنفيذ القرار تارة أخرى، يف حني ال يتضح موقف املشرع يف حاالت أخ
الواجدة، وهو ما يتجسد يف  اإلداريةاختالف من سلطة ألخرى يف هذا اجملال، بل قد يكون االختالف يف السلطة 

املطعون فيها املتعلقة باملمارسات املقيدة  اإلداريةجملس املنافسة حبيث أن املشرع أجاز استثناء وقف تنفيذ القرارات 
..ال يترتب على املتعلق باملنافسة واليت جاءت كما يلي: " 03-03من األمر  65ة للمنافسة، وهذا من خالل املاد

الطعن لدى مجلس قضاء الجزائر أي أثر موقف لقرارات مجلس المنافسة. غير أنه يمكن لرئيس مجلس 
( يوما، أن يوقف تنفيذ التدابير المنصوص عليها في 15قضاء الجزائر، في أجل ال يتجاوز خمسة عشر )

 2"أعاله، عندما تقتضي ذلك الظروف والوقائع الخطيرة. 46و  45دتين الما
ما يالحظ على هذه املادة أن املشرع جعل وقف التنفيذ كاستثناء فقط، حبيث أنه يف بداية الفقرة نص على 

بإمكانية لدى جملس قضاء اجلزائر ليس له أي أثر موقف، مث بعد ذلك وضع االستثناء  اإلداريةأن الطعن يف القرارات 
من قانون املنافسة فقط دون غريها،  46و  45وقف تنفيذ هذه القرارات غري أنه ربطها بالقرارات الصادرة يف املادتني 

كما أنه وضع شرطا لذلك وهو ضرورة أن تقتضي ظروف ووقائع خطرية ذلك، ما يعين أنه ليس يف مجيع احلاالت 
( يوما، وما خنلص إليه هنا هو أن 15ل وحددها خبمسة عشر )ميكن وقف تنفيذ هذه القرارات، ووضع شرط اآلجا

القرارات الفردية املتعلقة بالرتخيص باملمارسات املنافسة للمنافسة غري معنية هبذا االستثناء، هلذا فاملشرع هنا أخضع 
 بعض القرارات فقط دون األخر لوقف التنفيذ.

به العمل، واليت تنص على الرتخيص بالتجميعات من قانون املنافسة الساري  19كما أن رجوعنا للمادة 
املطعون فيها، بالرغم من نصها على جوازية الطعن، ما  اإلداريةاالقتصادية جندها ال تنص على وقف تنفيذ القرارات 

 يعين أن املشرع هنا سكت عن هذا اإلجراء.
-93من املرسوم التشريعي  33ادة واألمر نفسه بالنسبة للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها حبيث أن امل

املتعلقة ببورصة القيم املنقولة نصت على إمكانية وقف تنفيذ القرارات املطعون فيها واملتعلقة بالقرارات  10

                                                           
يكون النظام الصادر ، املتعلق النقد والقرض، املعدل واملتمم، املرجع السابق، كما يلي: " 11-03من األمر  65جاءت الفقرة األوىل من املادة  1

الطعن أثر أعاله، موضوع طعن باإلبطال يقدمه الوزير المكلف بالمالية أمام مجلس الدولة. وال يكون لهذا  64والمنشور كما هو مبين في المادة 
 ".موقف...

 ، املتعلق باملنافسة، املعدل واملتمم، املرجع السابق.03-03من األمر  63من املادة  02طبقا للفقرة  2
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، أما بالنسبة للقرارات الفردية الصادرة عن هذه اللجنة فال جند نص املشرع على ذلك، ما يدل على أن 1التنظيمية
مر، بالرغم من اخلطورة اليت تتضمنها هذه القرارات يف بعض األحيان كالقرارات الفردية املشرع سكت عن هذا األ

القاضية بعقوبات متس املتعاملني االقتصاديني، ما يعين أن خطورة القرار ليس هلا عالقة مبسألة نص املشرع على وقف 
 . اإلداريةالقرارات 

ات الضبط القتصادي، خبصوص النص على وقف تنفيذ للنصوص القانونية املنشأة لسلط استقرائنامن خالل 
الصادرة عن جملس املنافسة، وجلنة  اإلداريةاملطعون فيها، ال جند إال نص املشرع فيما يتعلق بالقرارات  اإلداريةالقرارات 

عاله، كما تنظيم عملية البورصة ومراقبتها، أما بقية السلطات فتجده تارة مينع وقف تنفيذ القرارات كما أشرنا له أ
يسكت املشرع عن هذا األمر يف حاالت أخرى كما هو األمر بالنسبة للجنة ضبط الكهرباء و الغاز بالرغم من نصه 

من القانون املنظم هلذه السلطة، واألمر نفسه بالنسبة  150أو  139على إمكانية الطعن القضائي سواء يف املادة 
املطعون فيها الواردة  اإلداريةالقواعد العامة بشأن وقف تنفيذ القرارات  للسلطة ضبط التأمينات ، ما يدفعنا إىل تطبيق

 .اإلداريةون اإلجراءات املدنية و يف قان

 كاستثناء على قاعدة األثر الغير واقف  اإلدارية. ضرورة تكريس وقف تنفيذ القرارات 2
ىل إلغاء دعوى اإللغاء ذاهتا، إن تطبيق األثر غري الواقف للدعاوى على إطالقها، سيؤدي يف بعض األحيان إ

وحيول احلكم الذي يصدر باإللغاء إىل حكم صوري جمرد من كل آثاره إذا ما أسرعت اإلدارة ونفذت القرار دون 
انتظار حكم القضاء يف املنازعة، وهذا يف احلقيقة ميثل اشد املساوئ اليت ترتتب على إطالق تطبيق قاعدة األثر غري 

 باإللغاء. اإلداريةرات الواقف للطعن يف القرا
وملا كان ال بد من عالج هلذه املساوئ، فان بعض الفقهاء، رأى أن األخذ بنظام وقف تنفيذ القرارات 

، وبالتايل فإن بعض الفقهاء قالو 2املطعون فيها باإللغاء عند توافر شروط  معينة كاستثناء هو احلل األنسب اإلدارية
املستقلة املطعون فيها، البد أن  اإلداريةالصادرة عن السلطات  اإلداريةقرارات بأنه حىت يتم اعتماد وقف تنفيذ ال

املطعون فيها والصادرة خصوصا يف اجملال  اإلداريةيقرتن ذلك بشروط، وهبذا الصدد نقول بأن وقف تنفيذ القرارات 
يلحقها الضرر اجلسيم من جراء  االقتصادي واملايل هو أمر ضروري، نظرا للمصاحل االقتصادية واملالية اليت ميكن أن

                                                           
يمكن في حالة حصول طعن قضائي ، املتعلق بالبورصة، املعدل واملتمم، املرجع السابق، كما يلي: " 10-93من املرسوم التشريعي  33جاءت املادة  1

بتأجيل تنفيذ أحكام الالئحة المطعون فيها إذا كانت هذه األحكام مما يمكن أن تنجر عنه نتائج واضحة الشدة واإلفراط، أو طرأت وقائع أن يؤمر 
 "جديدة بالغة الخطورة منذ نشرها.

سلطات الضبط املستقلة يف اجملال االقتصادي املستقلة، مداخلة  يف امللتقى وطين حول:  اإلداريةوردية فتحي، وقف تنفيذ القرارات الصادرة عن السلطات  2
 .323واملايل، املرجع السابق ، ص 
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هذه القرارات فمثال يف جمال البنوك واملؤسسات املالية، يف حالة صدور قرار إداري يقضي بسحب االعتماد من بنك 
معني، وبالرغم من الطعن الذي يقوم به مسري البنك إال أن هذا الطعن ال يؤثر يف اإلجراءات املتعلقة بالقرار، ما 

 حل اقتصادية ومالية كبرية خصوص إذا مت إلغاء القرار املطعون فيه من قبل جملس الدولة.يضيع على البنك مصا
إن األخذ مببدأ عدم وقف تنفيذ القرار على إطالقه ينتقص من ضمانة أساسية من ضمانات الدفاع يف 

صة بالنسبة للقرارات املستقلة، كما أن هذا األمر يؤدي إىل عدم جدوى دعوى اإللغاء، خا اإلداريةمواجهة السلطات 
اليت توقعها  اإلداريةالقمعية اليت تصدرها هذه السلطات، لدى أصبح وقف التنفيذ خصوصا يف نطاق العقوبات 

، إال أنه كما قلنا ذهب بعض الفقه إىل القول بضرورة 1سلطات الضبط املستقلة إلزاما على املشرع وجيب تطبيقه
 :2ضبط وقف التنفيذ بشروط تتمثل فيما يلي

 ؛_ أن تكون دعوى اإللغاء مرفوعة أمام نفس اجلهة أي جملس الدولة
 ؛_ أن تكون دعوى اإللغاء مرفوعة ضمن اآلجال املسموح هبا قانونا للطعن

 ؛_ أن يكون املدعي قد تظلم طبقا للقانون يف احلاالت اليت ال تقبل فيها دعوى اإللغاء إال بعد استيفاء شرط التظلم
 ؛القرار وارد جدا إلغاءسباب جدية بعريضة الطعن بإلغاء تبعث على اعتقاد قوي بان االحتمال _ أن يقدم املدعي أ

وضعية يصعب أو يستحيل تداركها يف حالة احلكم  أنشأ_ أن يكون من شأن االستمرار يف تنفيذ القرار حمل اإللغاء 
 بإلغاء القرار.

انه يشكل أهم ضمانة من ضمانات الدفاع ختص  وعليه وبالرغم من الطابع االستثنائي لوقف التنفيذ، إال
األشخاص املخاطبني بقرارات إن نفذت أنتجت أثار وخيمة يصعب عالجها، كما أن وقف التنفيذ حيمي املصاحل 
الفردية للمتقاضني مما قد يصيبهم من أضرار يستحيل جربها بالتعويض املادي إذا مت تنفيذ القرار من اإلدارة دون 

 .3نزاع من جانب القضاءانتظار حلسم ال

                                                           
القرار  لقد أكد جملس الدولة اجلزائري خطورة استبعاد وقف تنفيذ قرارات سلطات الضبط املستقلة يف عدة مواقف، وذلك من خالل إقراره بوقف تنفيذ 1

من قانون النقد والقرض يف الفقرة األخرية من هذه املادة  107لطة الضبط، وذلك من خالل املادة املطعون فيه رقم معارضة صرحية من النص التأسيسي لس
بسحب اعتماد  واليت قضت مبنع توقيف القرارات، إال أن جملس الدولة اختذ موقفا مغايرا وخالفا، حيث قضى بوقف قرار صادر عن اللجنة املصرفية املتعلق

 من قانون اإلجراءات املدنية، امللغى. أنظر: 283من نص املادة  ىل الفقرة الثانيةإبنك استناد 
( ضد اللجنة املصرفية، جملة جملس الدولة BCIA، قضية مسامهي البنط التجاري الصناعي اجلزائري ) 2003ديسمرب  30، مؤرخ يف: 19081قرار رقم 

 .74-72، ص 2005، 06اجلزائري، العدد 
 .328، ص اإلدارية املستقلة، املرجع السابقالصادرة عن السلطات  وردية فتحي، وقف تنفيذ القرارات 2
 .330، ص املرجع نفسه  3
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، حيث ح بالنظر إىل بطء القضاء اإلداريومن الناحية العملية، فإن فائدة وقف القرار اإلداري تظهر بوضو 
يستغرق الفصل يف الدعوى وقتا طويال يعدم بذلك الفائدة املوجودة من إلغاء القضاء لقرار غري مشروع، لذلك يكون 

ذا البطء الشديد الذي يؤدي إىل نتائج خطرية، لدى وجب تكريس وقف طلب وقف التنفيذ هو العالج املمكن هل
 املستقلة. اإلداريةاملطعون فيها والصادرة عن السلطات  اإلداريةتنفيذ القرارات 

 
 
 



 

 

 
 : ثانيالفصل ال
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 اإلداريةالفصل الثاني: صور ممارسة سلطات الضبط االقتصادي للرخص 
نية ال ختضع للرقابة الرئاسية وال الوصائية وهي عكس املستقلة هي عبارة عن أجهزة وط اإلداريةالسلطات  إنن 

أو للسلطة التشريعية، لكنها  اء بالنسبة للسلطة التنفيذيةاإلدارة التقليدية، إذ تتمتع باستقاللية عضوية ووظيفية سو 
مها تتمثل ختضع للرقابة القضائية، كما أن هذه اهليئات هلا سلطات واسعة جتعلها ختتلف عن األجهزة االستشارية مها

يف ضبط االقتصادي، وبفضل استقالليتها تضمن احلياد طاملا أن الدولة تتدخل يف النظام االقتصادي كعون، فال 
 يتصور أن تكون خصما وحكما يف آن واحد لذلك فهي توازن بني مصاحل متناقضة.

االت االقتصادية، وهذه لقد منح املشرع اجلزائري هلذه السلطات مهمة الضبط فكلفها بالرقابة والردع يف اجمل
املهام مت منحها هلا من أجل ضبط القطاعات االقتصادية على اختالف جماالهتا وحىت متارس هذه السلطات مهمة 

اليت تعترب أداة يف يد هذه السلطات ملمارسة الضبطـ، لكن  اإلداريةالضبط تستعمل عدة وسائل من بينها الرخص 
الية هذه الرخص في ضبط هذه القطاعات؟ والدور الذي تلعبه هذه فعالتساؤل الذي نطرحه هنا هو مدى 

 الرخص في ضبط المجاالت االقتصادية؟.
إن دراستنا هلذا الفصل مل تشمل مجيع القطاعات االقتصادية اليت تشرف عليها سلطات الضبط االقتصادي 

 اإلداريةة الضبط باستعمال الرخص املستقلة مهم اإلداريةبل مشل فقط بعض القطاعات واليت متارس فيها السلطات 
يف القطاع املايل، أما  اإلداريةمبفردها ودون تدخل السلطة التنفيذية، فخصصنا دراسة )املبحث األول( للرخص 

 بعض القطاعات األخرى.يف  اإلدارية)املبحث الثاين( فتم ختصيصه لدراسة الرخص 

 في القطاع المالي اإلداريةول: الرخص المبحث األ
املستقلة اليت كرست انسحاب  اإلداريةصالحات االقتصادية، واستحداث السلطات ل اجلزائر مرحلة اإلبدخو 

لتوجيهية فهذا اجلزء من عملية الدولة من اجملال االقتصادي وتراجع السلطات السياسية عن منوذج الدولة ا
املستقلة مبثابة  اإلدارية السلطات صالحات يهدف إىل حتديث أساليب احلوكمة، فكما يرى أحد املؤلفني " تعترباإل

 1وسيلة جديدة للحكم الرشيد."
املتعلق بالنقد والقرض، اتضحت معامل النظام البنكي  102-90ففيما خيص اجملال املصريف، وبصدور قانون 

يف توجيه اجلزائري، الذي كان حتت وصاية السلطة التنفيذية السيما وزير املالية، كما تعترب هذه السنة منعرج حاسم 

                                                           
1
 Marie-Anne Frison- Roche, in Partice GELARD, Les autorités administratives Indépendentes, 

Evaluation d’un objet juridique non identifié, Rapport A.N. N°3166 et rapport Sénat N°404, 

2006.  
 امللغى، املرجع السابق. ، املتعلق بالقرض والنقد،1990أفريل  14املؤرخ يف  10-90القانون  2
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السياسة النقدية، وبالتايل أنشأ جملس النقد والقرض واللجنة املصرفية كجهازين لضبط القطاع املصريف، فخول املشرع 
للسلطة األوىل مهمة وضع قواعد ضبط القطاع املصريف من خالل السلطة التنظيمية اليت منحها له، كما كلفه مهمة 

النقد، أما السلطة الثانية فخول هلا املشرع صالحية ممارسة سلطة  إصدار النقد ووصفه على هذا األساس بسلطة
 لسري النشاطات املصرفية. نالرقابة والتحري، وكذا السلطة القمعية، وهذا للضمان احلس

أما اجلهاز الثاين الذي ظهر يف القطاع املايل والذي فرضته السوق املالية اليت تعترب مكان للتعامل يف األوراق 
، فقد أصبحت األسواق املالية مبثابة هي جلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها فقا لنظم ثابتة ولوائح حمددةاملالية و 

، لدى أنشأت الدول جهاز يضمن محاية السوق ولوجيتهاييدإالقلب النابض لالقتصاد يف كل الدول مهما كانت 
 ستثمرين.بصفة خاصة واالقتصاد بصفة عامة، كما يضمن محاية املدخرين وامل

الصادرة عن جملس النقد والقرض ) املطلب األول(  اإلداريةلقد مت ختصيص هذا املبحث لدراسة الرخص 
والرخص الصادرة عن جلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها ) املطلب الثاين(، غري أن دراستنا مل تتطرق إىل اللجنة 

، بل هلا مهمة واحدة يف جمال الرخص وهي سحب االعتماد  ريةاإلدااملصرفية باعتبارها ال متلك صالحية منح الرخص 
كإجراء عقايب عن البنوك واملؤسسات املالية، وبالتايل فإننا سنحاول من خالل هذا املبحث توضيح دور الرخص 

 يف ضبط القطاع املايل بصفة عامة. اإلدارية

 المطلب األول: مجلس النقد والقرض
ملالية مستأمنون على مدخرات األفراد ومنظمات األعمال، وتعد استثماراهتم يعترب املستثمرون يف النشاطات ا

أداة فعالة للتحكم يف الرفاهية االقتصادية ومرآة عاكسة ملدى متانة وهشاشة االقتصاد ككل فهذه االستثمارات متس 
التحرير الذي مشله وهذا النظام العام االقتصادي، لدى حترص الدول على رقابة هذا النوع من االستثمار بالرغم من 

 .1حلماية االقتصاد فيه، وإلزام املستثمرين فيه باحرتام قواعد النظام العام االقتصادي
املستقلة أنشأت لتنظيم جماالت تقنية، هذا اهلدف يعترب من بني األسباب اليت  اإلداريةوميا أن السلطات 

قرض يف اجلزائر، بغرض إلغاء التعدد يف مراكز السلطة ، مت استحداث جملس النقد وال2أنشأت من أجلها هذه اهليئات

                                                           
ولود لالستثمار يف النشاطات املالية وفقا للقانون اجلزائري، أطروحة لنيل درجة الدكتوراه يف العلوم ختصص قانون، جامعة م اإلداريةمليكة أوباية، املعاملة  1

 .04، ص2016ري تيزي وزو، معم
2
 Jose Lefebre, Un pouvoir réglementaire 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.  

جوان  41مشار إليه يف مقال مىن باالطرش، السلطة التنظيمية جمللس النقد والقرض والدستور، مقال منشور مبجلة العلوم اإلنسانية، جملد ب، عدد 
 .435، ص 2014
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النقدية وتوحيده يف يد هذه السلطة اجلديدة، بعكس ما كان عليه سابقا بتواجد عدة هيئات عمومية حتاول احتكار 
 .1السلطة النقدية منها: وزارة املالية، اخلزينة العمومية والبنك املركزي

، الذي جاء بغرض إصالح القطاع املصريف 102-90لقانون لقد أنشأ جملس النقد والقرض بصدور ا
وتنظيمه وفقا لقواعد تتناسب واالجتاهات اجلديدة للجزائر، كما أنه جاء بعدة مبادئ جديدة يف اجملال املصريف وميكن 

ر أن أن نقول بأن هذه املبادئ مستمدة من القانون الفرنسي، وقد مت تعديل هذا القانون لعدة مرات، وهذا باعتبا
مل يواكب التطورات احلاصلة يف القطاع املصريف كما أنه حدث صراع بني السلطة النقدية  10-90القانون 

املستحدثة والسلطة التنفيذية، ما جعل من الواجب تعديل هذا القانون وتعزيز مكانة السلطة التنفيذية واسرتجاعها 
، الذي 01-01، حبيث مت تعديله مبوجب األمر رقم 3صريفلصالحياهتا النقدية للتحكم من جديد يف زمام النظام امل

من اإلفراط يف منح السلطة لبنك اجلزائر، لدى ركز التعديل الفصل بني  10-90جاء كما يقال لتطهري قانون رقم 
 10جملس إدارة بنك اجلزائر وجملس النقد والقرض، وإلغاء نظام العهدة اخلاص باحملافظ ونوابه وهذا من خالل املادة 

، وهذا لتحقيق 115-03،كما أنه مت تعديل هذا القانون وذلك بإلغائه من خالل األمر 014-01من األمر رقم 
التناسب واالنسجام بني السلطة التنفيذية، والتأكيد على انفتاح القطاع املصريف على املنافسة الوطنية واألجنبية، وقد 

 ا يتناسب وخصوصية هذا القطاع.أقر حبرية االستثمار على غرار القانون السابق، مب
، ليواكب التطورات االقتصادية احلاصلة، وهذا 2010هو اآلخر مت تعديله يف سنة  11-03غري أن األمر 

، ومجيع هذه التعديالت للقوانني يف اجملال املصريف هي من أجل االرتقاء هبذا القطاع 046-10مبوجب األمر رقم 
  هذا اجملال.وجعله يواكب التطورات االقتصادية يف

يتكون جملس النقد  يعترب جملس النقد والقرض سلطة إدارية مستقلة، ال تتمتع بالشخصية املعنوية وال باالستقالل املايل
 والقرض من أعضاء معينون من قبل رئيس اجلمهورية، ملدة غري حمددة وهم كما يلي:

 
                                                           

املستقلة يف اجلزائر"،  اإلدارية" السلطات ، مداخلة يف امللتقى الوطين حول استقالليتهمراد ميهويب، الطابع اإلداري جمللس النقدي والقرض يف اجلزائر ومدى  1
 .02قاملة، ص  1945ماي  08، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة 2011نوفمرب  14و  13يومي 

 ، املتعلق بالقرض والنقد، امللغى، املرجع السابق.1990أفريل  14املؤرخ يف  10-90القانون  2
3 Mansouri Mansour, Système et pratique bancaires en Algérie, Textes jurisprudences 

commentaires, Edition Houma, Alger, 2005, P : 24.    
، املتعلق بالنقد والقرض، 1990أفريل  14املؤرخ يف:  10-90، يعدل ويتمم القانون رقم 2001فيفري  27املؤرخ يف:  01-01األمر  4

 امللغى.، 2001فيفري  28، الصادرة يف: 14ع: ج.ج.ر.ج.
 ، املتعلق بالنقد والقرض، املعدل واملتمم، املرجع السابق.2003أوت  26املؤرخ يف :  11-03األمر  5
 ، املتعلق بالنقد والقرض، املرجع السابق.2003أوت  26، املؤرخ يف: 11-03، املعدل واملتمم لألمر 2010 أوت 26املؤرخ يف:  04-10باألمر  6
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 ؛1جملس إدارة بنك اجلزائر أعضاء -
 .والنقدية االقتصاديةفاءهتما يف املسائل شخصيتني ختتاران حبكم ك -
، ويتوىل اجمللس عدة مهام تنظيمية، وأخرى رقابية، ومن بني املهام الرقابية 2يرتأس اجمللس حمافظ بنك اجلزائر  

الفردية املتمثلة يف الرتخيص اإلداري بفتح البنوك واملؤسسات املالية، والرتخيص هلا بتعديل  اإلداريةإصدار القرارات 
 .3قوانينها األساسية، وكذا سحب االعتماد منها

 الفرع األول: الترخيص شرط أساسي لالستثمار في النشاط المصرفي
أخضع املشرع اجلزائري عملية االستثمار يف النشاط املصريف، لشرط االعتماد املسبق، وقد نظم املشرع ذلك 

تماد "، أوضح من خالل هذه النصوص الشروط ، الباب الرابع بعنوان " الرتخيص واالع11-03من خالل األمر 
الواجب توافرها يف املستثمر حلصوله على االعتماد، حيث أنه فرض شروط عديدة وصفت باملعقدة، وذلك ألنه جعل 

ن متتاليني مها: احلصول على ترخيص من جملس النقد والقرض، وكذلك على االعتماد وجوب احرتام إجراءي للحصول
 د من حمافظ بنك اجلزائر.احلصول على االعتما

 أوال: الشروط المتعلقة باالستثمار
تتمثل الشروط املتعلقة باالستثمار أو املشروع يف شكل املؤسسة املستثمرة، والرأمسال الواجب توافره عند إنشاء 

 ا التنموية.هذه املؤسسة وكذا النظام الداخلي والقانون األساسي الذي يتناسب والسياسة االقتصادية للدولة وأهدافه

 . شكل المؤسسة المستثمرة1
إن فتح االستثمار يف النشاط املصريف، مل يفرق بني املستثمر الوطين واألجنيب، بل سونى بينهما، فسمح 
بذلك باالستثمار يف القطاع يف إطار بنوك ومؤسسات مالية خاضعة للقانون اجلزائري، ويف إطار فروع ومكاتب متثيل 

الية األجنبية، فجعل بذلك األشخاص املعنوية وحدهم املؤهلني ملمارسة النشاط املصريف، دون للبنوك واملؤسسات امل
األشخاص الطبيعية، فأقصى بذلك هؤالء األشخاص من ممارسة هذا النشاط، تفاديا إلمكانية حتايل شركة الشخص 

 .4الوحيد على فلسفة نصوص قانون النقد والقرض

                                                           
 ، السابق الذكر،  اليت حتدد أعضاء بنك اجلزائر.2003أوت  26املؤرخ يف :  11-03األمر  18من ميكن الرجوع إىل املادة   1
 من األمر نفسه. 60ـ 58املواد  2
مؤسسات مالية، وقام بسحب االعتماد من عدة بنوك من بينها: سحب االعتماد من  10بنك و 15القرض والنقد بفتح أكثر من س لقد رخص جمل 3

، الصادرة يف: 02ع: ج.، يتضمن سحب االعتماد من أركو بنك، ج.ر.ج.2005ديسمرب  28، املؤرخ يف: 02-05نظر مقرر رقم: بنك أركو بنكـ أ
 .2006جانفي  15

 .234لالستثمار يف النشاطات املالية وفقا للقانون اجلزائري، املرجع السابق، ص  اإلداريةمليكة أوباية، املعاملة  4
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املتعلق بالنقد والقرض كما يلي:  11-03من األمر  83مرة فقد جاءت املادة أما بالنسبة لشكل الشركة املستث
يجب أن تؤسس البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة للقانون الجزائري في شكل شركات مساهمة، ويدرس "

 المجلس جدوى اتخاذ بنك أو مؤسسة مالية شكل تعاضدية.."
ر شكل املؤسسة املستثمرة يف اجملال املصريف يف شكل من خالل هذه املادة جند بأن املشرع اجلزائري حص

شركة مسامهة، وهبذا ال ميكن للشركات األخرى اليت تتخذ أشكال غري شركة املسامهة أن تستثمر يف هذا اجملال، 
 وميكن إرجاع اهلدف من وراء اشرتاط شركة املسامهة لالستثمار يف القطاع املصريف هو سهولة التعامل معها لالستثمار

ال يستهان هبا، وهبذا يكون املشرع اجلزائري قد أقصى األنواع األخرى من الشركات  اقتصاديةفيها، وتشكيلها لقوة 
لالستثمار يف القطاع املصريف، ويكون كذلك قد خالف املشرع الفرنسي الذي فتح اجملال أمام املؤسسني الختيار 

دون إنشائها، بشرط أن يتناسب هذا الشرط مع مؤسسات القرض الشكل القانوين للبنك أو املؤسسة املالية الذين يري
 .1(ACPRوأن حيظى مبوافقة سلطة مراقبة احلذر ) 

غري أن املشرع اجلزائري وبالرغم من اشرتاطه أن تكون املؤسسات املالية املستثمرة يف النشاط املصريف شركات 
البنوك واملؤسسات املالية األجنبية، وهذا باعتبارها ال مسامهة، إال أنه مل يشرتط هذا الشرط فيما خيص مكاتب متثيل 

 .2تتمتع بالشخصية املعنوية وتستمد شخصيتها القانونية من الشركة األم

 . الحد األدنى لرأسمال2
يعترب هذا الشرط أيضا من الشروط الواجب توافرها أثناء إنشاء بنك أو مؤسسة مالية خاضعة للقانون 

بنك أو مؤسسة مالية أجنبية، وهذا هبدف محاية املودعني واستقرار القطاع املصريف، فرأس املال اجلزائري، أو إقامة فرع 
هو الضمان احلقيقي والضروري للدائنني، فنشاط البنوك ينصرف أساس إىل تلقي الودائع من اجلمهور وتوفري االئتمان 

يجب أن يتوفر كما يلي: "   11-03ألمر من ا 88املصريف، ما جعل املشرع اجلزائري ينظم ذلك من خالل املادة 
للبنوك والمؤسسات المالية رأسمال مبرأ كليا ونقدا يعادل على األقل المبلغ الذي يحدده نظام يتخذه 

 .3أعاله.." 62المجلس طبقا للمادة 

                                                           
1
 Decocq Georges, Yaves Gérard, Morel-Maroger Juliette, Droit bancaire, Revue banque 

Edition , Paris, 2010, P : 60.   
، ما ميكن أن يالحظ يجب أن يرخص المجلس بفتح مكاتب تمثيل للبنوك األجنبية."السابق الذكر كما يلي: "  11-03من األمر  84جاءت املادة 2

ديد الشكل القانوين ملكاتب التمثيل للبنوك األجنبية، ما يدل على أن هذه املكاتب معفية من هذا الشرط باعتبارها على هذه املادة أهنا جاءت خالية من حت
 تابعة للشركة األم.

 السالف الذكر. 11-03من األمر  88املادة  منالفقرة األوىل  3
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س وبالتايل ومن خالل هذه املادة يتضح لنا أنه جيب أن ال يقل رأس املال عن احلد األدىن الذي حيدده جمل
النقد والقرض، فحىت يتم تأسيس هذه البنوك واملؤسسات املالية البد أن متتلك القدرة املالية الكافية لذلك، هذا 
بالنسبة للبنوك واملؤسسات املالية اليت ختضع للقانون اجلزائري، أما بالنسبة لفروع البنوك واملؤسسات املالية األجنبية 

واليت  11- 03من األمر  88ما يتأكد من خالل الفقرة الثانية من املادة  فقد أطلق عليها املشرع نفس احلكم وهذا
..يتعين على البنوك والمؤسسات المالية الكائن مقرها الرئيسي في الخارج، أن تخصص جاءت كما يلي: " 

لفروعها في الجزائر، مبلغا مساويا على األقل للرأسمال األدنى المطلوب حسب الحالة من البنوك 
 ات المالية التي يحكمها القانون الجزائري.."والمؤسس

لقد حدد جملس النقد والقرض مبلغ احلد األدىن للرأمسال املطلوب توفره يف البنوك واملؤسسات املالية الوطنية 
، الذي يعترب أول نظام صادر يف 011-90حتت رقم  1990جويلية  04واألجنبية من خالل نظامه الصادر يف: 

( مليون دينار جزائري، على أن ال يقل 500)  خبمسمائةه مت حتديد احلد األدىن لرأمسال البنوك هذا الشأن حبيث أن
( مليون دينار جزائري بالنسبة للمؤسسات املالية، على أن ال 100، ومائة )2من األموال اخلاصة % 33املبلغ عن 

عند إنشاء الشركة  % 75بلغ بنسبة ، كما أنه البد أن يدفع هذا امل3من األموال اخلاصة % 50يقل املبلغ عن 
، لكن هذا الشرط مل يدم طويال بل مت 4ويدفع كليا يف أجل أقصاه هناية السنة الثانية بعد احلصول على االعتماد

، الذي أخضع حترير رأمسال البنوك واملؤسسات الوطنية واألجنبية 035-93من خالل النظام  1993تعديله يف سنة 
 قة على شركات املسامهة.للقواعد العامة املطب

إن املشرع اجلزائري سرعان ما تدارك الوضع ورفع احلد األدىن لرأمسال البنوك واملؤسسات املالية، وذلك بسبب 
التطورات اليت شهدها االقتصاد الوطين بصفة عامة والقطاع املصريف بصفة خاصة، وكذا بسبب إفالس عدة بنوك 

                                                           
األدىن لرأمسال البنوك واملؤسسات املالية العاملة يف اجلزائر،  ، يتعلق باحلد1990جويلية  04املؤرخ يف:  01-90نظام جملس النقد والقرض رقم  1

 . امللغى.1991أوت  21، الصادرة يف: 39 ج.ر.ج.ج.ع:
وسندات املسامهة  تتكون األموال اخلاصة باإلضافة إىل رأس املال االجتماعي من االحتياطات واألرباح املرحلة والقيم الفائضة املنجزة عن إعادة التقييم، 2

 وات إصدار رأس املال واملؤونات.وعال
، املرجع ، يتعلق باحلد األدىن لرأمسال البنوك واملؤسسات املالية العاملة يف اجلزائر1990جويلية 04املؤرخ يف:  01-90األوىل من النظام رقم املادة 3

 السابق.
 نفس النظام.األوىل من املادة  4
لرأمسال  األدىن، املتعلق باحلد 1990 جويلية 04املؤرخ يف:  01-90عدل ويتمم النظام رقم ، ي1993 جويلية 04املؤرخ يف:  03-93نظام رقم  5

 .1994جانفي  02، الصادرة يف: 01 ج.ر.ج.ج.ع:البنوك واملؤسسات املالية العاملة يف اجلزائر، 
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 011-04من خالل النظام  2004ملعتمدة، وهذا ما حدث بالفعل يف سنة آنذاك بسبب النسب املالية القليلة ا
وحمرنرا كليا ونقدا عند إنشاء الشركة ويساوي اشرتط على أن يكون رأمسال مملوكا الذي ألغى النظام السابق، والذي 

 ومخسمائة( مليون دينار جزائري بالنسبة للبنوك، 2.500.000.000) ومخسمائةارين على األقل ملي
، ومت منح املؤسسات املنشأة قبل هذا التاريخ 2( مليون دينار جزائري بالنسبة للمؤسسات املالية500.000.000)

 .3أجل سنتني للتقيد هبذه النسب، ويف حالة عدم االستجابة هلذه النسب بعد مرور سنتني يتم سحب االعتماد
ا جعل جملس النقد والقرض يرفعها من إال أن هذا مل يكن كافيا، م 2004وبالرغم من رفع النسب يف سنة 

، والذي حدد رأمسال البنوك واملؤسسات املالية الذي 044-08وذلك من خالل النظام  2008جديد يف سنة 
  ( دينار جزائري بالنسبة للبنوك10.000.000.000ينبغي أن يكون حمرنرا كليا ونقدا وأال يقل عن عشرة ماليري )

، ومت منح أجل 5( دينار جزائري بالنسبة للمؤسسات املالية3.500.000.000ن )مليو  ومخسمائةو ثالثة ماليري 
هبا يتم  االلتزامسنة واحد للبنوك واملؤسسات املالية املنشئة قبل هذا التاريخ للتقيد هبذه النسب، ويف حالة عدم 

نوك واملؤسسات دة للب، وما ميكن مالحظته هو أنه مت ختفيض األجل من سنتني إىل سنة واح6سحب االعتماد منها
 املنشأة قبل تاريخ صدور النظام اجلديد.

وفيما خيص البنوك واملؤسسات املالية الكائن مقرها يف اخلارج، فيجب عليها أن متنح فروعها اليت رخنص هلا 
ملطلوب جملس النقد والقرض القيام بعمليات مصرفية يف اجلزائر، ختصيصا يساوي على األقل احلد األدىن لرأس املال ا

 لتأسيس البنوك واملؤسسات املالية اخلاضعة للقانون اجلزائري
وما ميكن قوله يف هذا الشأن أيضا أنه وإضافة إىل اشرتاط احلد األدىن لرأس املال فإن جملس النقد والقرض 

ملبلغ كامال عند أن يكون هذا املبلغ نقدا، وأن يتم تربير مصدر هذه األموال، كما البد من أن يتم حترير هذا ا اشرتط
إنشاء الشركة، خالفا ملا كان عليه يف القانون السابق الذي مكن البنوك واملؤسسات املالية من إمكانية تأجيل التحرير 

                                                           
البنوك واملؤسسات املالية العاملة يف اجلزائر، ، يتعلق باحلد األدىن لرأمسال 2004مارس  04املؤرخ يف:  01-04نظام جملس النقد والقرض رقم 1

 . )امللغى(2004أفريل  28، الصادرة يف: 27 ج.ر.ج.ج.ع:
 نفس النظام.من  03املادة  2
 من نفس النظام. 04ملادة  ا3
الية العاملة يف اجلزائر، ، يتعلق باحلدن األدىن لرأمسال البنوك واملؤسسات امل2008ديسمرب  23املؤرخ يف:  04-08نظام جملس النقد والفرض  4

 .2008ديسمرب  24، الصادرة يف: 72 ع: ج.ج.ر.ج.
 نفس النظام.من  02املادة  5
 من نفس النظام. 03املادة  6
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من رأس املال عند اإلنشاء، ما أثر سلبا على  % 75الكامل للمبلغ إىل غاية مرور سنة من اإلنشاء واالكتفاء بتقدمي 
 وكذا السمعة املالية للبنوك واملؤسسات املالية اجلزائرية على الصعيد الداخلي واخلارجي. استقرار القطاع املصريف،

وضع  2010سنة  11-03كما أنه ويف هذا اإلطار ينبغي أن نشري أن املشرع اجلزائري ويف تعديله لألمر 
ذات رؤوس األموال اخلاصة  شرطا خاصا، وهو ضرورة امتالك الدولة لسهم نوعي يف رأمسال البنوك واملؤسسات املالية

وبالتايل فإن هذا السهم خيول للدولة حق  1والذي خيول هلا احلق يف أن متثل يف أجهزة الشركة دون احلق يف التصويت
التمثيل يف األجهزة املسرية للبنوك واملؤسسات املالية السيما جملس اإلدارة، جملس املراقبة واجلمعية العامة هلذه 

يقابله امتالك حقيقي للرأمسال وال حق للتصويت يف تلك األجهزة، وال حتمل الدولة للمسؤولية املؤسسات، دون أن 
، وأرجعت الدولة اختاذ هذا اإلجراء إىل محاية االقتصاد الوطين بعد األزمة 2يف حالة اخلسائر وإعسار تلك املؤسسات

 االقتصادية العاملية اليت ضربت عدة دول يف العامل.

 ج النشاط والقانون األساسي والنظام الداخلي. تقديم برنام3
من كما يلي: " املتعلق بالنقد والقرض، السابق الذكر 11-03من األمر  91جاءت الفقرة األوىل من املادة 

أعاله، يقدم الملتمسون  84أو في المادة  82أجل الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 
ة والتقنية التي يعتزمون استخدامها وكذا صفة األشخاص الذين يقدمون برنامج النشاط واإلمكانات المالي

 ".ضامنيهم... االقتضاءاألموال، وعند 
على املستثمرين الذين يريدون االستثمار يف  اشرتطمن خالل هذه الفقرة نالحظ بأن جملس النقد والقرض 
هدف جملس النقد والقرض من خالل هذا اإلجراء القطاع املصريف أن يقدموا برنامج النشاط الذين يريدون تطبيقه، وي

فرض الرقابة املسبقة وتقييم أويل للدور االقتصادي الذي سيلعبه البنك أو املؤسسة املالية وملدى تأثريه على االقتصاد 
( سنوات، وليس هذا فقط بل 05الوطين، وعليه فإنه جيب عليهم تقدمي برنامج النشاط الذي ميتد على مخس )

سرتاتيجية تنمية الشبكة والوسائل املسخرة هلذا الغرض، وكذلك حتديد مي العناصر واملعطيات املتعلقة بإدعليهم تق
، وعليه فعلى املستثمر الذي يسعى للحصول على 3الوسائل املالية، مصدرها، والوسائل الفنية اليت ينتظر استعماهلا

                                                           
 ، املتعلق بالنقد والقرض،  السابق الذكر.11-03من األمر  83طبقا للفقرة الثالثة من املادة 1
 .253 النشاطات املالية وفقا للقانون اجلزائري، املرجع السابق، ص لالستثمار يف اإلداريةمليكة أوباية، املعاملة  2
، حيدد شروط تأسيس بنك ومؤسسة مالية وشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة مالية 2006سبتمرب  24املؤرخ يف:  02-06من نظام رقم  03املادة  3

 أجنبية، املرجع السابق.
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اإلمكانيات التقنية واملالية، وترتكز هذه الوسائل أساسا فيما االعتماد وااللتحاق بالقطاع املصريف، أن ميتلك الوسائل و 
 :1يلي
 ؛امتالك إمكانيات بشرية مؤهلة، وذات خربة -
 ؛امتالك إمكانيات مالية كافية -
 وجود تنسيق وتفعيل حمكم لتفعيل هذه اإلمكانيات املادية والبشرية وتسخريها من أجل حتقيق األهداف املسطرة. -

النشاط جمللس النقد والقرض غري كايف العتماد البنوك واملؤسسات املالية بل البد أيضا من  إن تسليم برنامج
السالف  04-03من األمر  91من املادة  03تسليم القانون األساسي والنظام الداخلي وهذا ما أكدته الفقرة 

للشركة الخاضعة  يسلم الملتمسون للمجلس ...مشروع القانون األساسيالذكر واليت جاءت كما يلي: " 
 "للقانون الجزائري أو القانون األساسي للشركة األجنبية وكذا التنظيم الداخلي، حسب الحالة.

وعليه فإنه جيب على البنوك واملؤسسات املالية اخلاضعة للقانون اجلزائري وفروع البنوك واملؤسسات املالية 
 :2األجنبية تقدمي ما يلي

 ؛ا تعلق األمر بإنشاء بنك أو مؤسسة ماليةمشاريع القوانني األساسية إذ -
 ؛القوانني األساسية للبنك أو املؤسسة املالية إذا تعلق األمر بفتح فرع بنك أو فرع مؤسسة مالية أجنبية -
التنظيم الداخلي، أي املخطط التنظيمي مع اإلشارة إىل عدد املوظفني املرتقب وكذا الصالحيات املخونلة لكل  -

 مصلحة.
يتضح لنا مفهوم املادة السابقة، إذا أنه يف القراءة األولية هلا يتضح نوع من الغموض بشأن تقدمي  هنا من

املتعلق  02-06البنوك اخلاضعة للقانون اجلزائري لقانوهنا األساسي إذا أهنا مل تنشأ بعد، لكن مع صدور النظام 
أنه البد  السابقة الذكر، حيث 91ي للمادة بشروط تأسيس البنوك يزول هذا الغموض، وكذلك الرجوع للنص الفرنس

على البنوك واملؤسسات املالية اخلاضعة للتشريع اجلزائري تقدمي مشروع قانوهنا األساسي فقط إذ أهنا مل تنشأ بعد، أما 
أ داخل فروع البنوك واملؤسسات املالية األجنبية فالبد من تقدمي قانوهنا األساسي للشركة األم، إذا أهنا منشأة وما ينش

 اجلزائر هو جمرد فرع تابع هلا.

                                                           
1
 Decocq Georges, Yaves Gérard, Morel-Maroger Juliette, Droit bancaire, op.cit., P : 60 

 .263لالستثمار يف النشاطات املالية وفقا للقانون اجلزائري، املرجع السابق، ص  اإلداريةنقال عن مليكة أوباية، املعاملة 
امة فرع ومؤسسة مالية وشروط إق ، حيدد شروط تأسيس بنك2006سبتمرب  24املؤرخ يف:  02-06من نظام جملس النقد والقرض رقم  03أنظر املادة  2

 ، املرجع السابق.بنك ومؤسسة مالية أجنبية
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 ثانيا: الشروط المتعلقة بالمستثمرين
 بعدما درسنا الشروط املتعلقة مبشروع البنك أو املؤسسة املالية، ندرس هنا الشروط املتعلقة باملستثمرين

امالت تنصرف إىل فالنشاط املصريف من النشاطات اليت تقوم على الثقة واليت تعترب أهم مميز له، وإن كانت املع
شخص معنوي متمثل يف البنك أو املؤسسة املالية إال األشخاص املديرون له البد أن يضمنوا الثقة يف املعامالت لدى 
اشرتط املشرع إلنشاء بنك أو مؤسسة مالية شروط يف املسريين له، وهذا نظرا للطابع اخلاص الذي يتميز به هذا 

 مرين يف القطاع املصريف ينقسمون إىل فئتني: فئة املسامهني وفئة املسريين.القطاع وحساسيته، وعليه فإن املستث

 فئة المساهمين. 1
اهتم القانون املصريف باالعتبار الشخصي للمسامهني يف شركة املسامهة، خالفا للقانون التجاري، ويعرفوا 

يين الذين يشاركون مشاركة المؤسسون هم األشخاص الطبيعيون وممثلو األشخاص المعنو املؤسسون كما يلي: " 
 1"مباشرة أو غير مباشرة في أي عمل غرضه تأسيس مؤسسة.

قريب  أو   من خالل هذه املادة يتضح لنا بأن املؤسسون ) املسامهون( هم كل شخص يشارك من بعيد
يقومون  بصفة مباشرة أو غري مباشرة يف تأسيس املؤسسة، وخيرج بذلك األشخاص الذين يروجون للمشروع أو الذين

بالدعاية، وعليه فقد ألزمهم القانون باحرتام مجيع الشروط حتت مسؤوليتهم القانونية، إضافة إىل خضوعهم جلميع 
 الشروط اليت يشرتطها القانون التجاري يف مؤسسي شركات املسامهة.

ني يف البنك أو املؤسسة لقد وافق قانون النقد والقرض أحكام شركة املسامهة فيما يتعلق باحلد األقصى لعدد املسامه
املالية، كما أنه مل يشرتط متتع املسامهني باجلنسية اجلزائرية، فال يهم إن كانوا يتمتعون هبا أم ال، غري أنه وضع بعض 

 الشروط اخلاصة باملسامهني وتتمثل هذه الشروط يف:

 أ. صفة األشخاص الذين يقدمون األموال وكفالئهم
املتعلق بالنقد والقرض، حبيث أهنا نصت على  11-03من األمر  91املادة جاء هذا يف الفقرة األوىل من 

ضرورة أن يتم تقدمي صفة األشخاص الذين يقدمون األموال وكذا ضامنيهم، فالبد أن يكون هؤالء األشخاص 
   ة املاليةمسامهني مثاليني أو مرجعيني، فإن مل يكونوا كذلك أي أهنم ال ميلكون الضمانات الكافية شواء من الناحي

                                                           
، يتعلق بالشروط اليت جيب أن تتوفر يف مؤسسي 1992مارس  22املؤرخ يف:  05-92من نظام رقم  02من املادة  بورد هذا التعريف يف الفقرة  1

 1993فيفري  07الصادرة يف: ، 08ع: ج.البنوك واملؤسسات املالية ومسرييها وممثليها، ج.ر.ج.
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أو من الناحية الصناعية واإلنتاجية إلنشاء هذا املشروع املايل، أو أهنم لن يضمنوا تسيريا حذرا ونزيها له، كان 
 1للمجلس أن يرفض مباشرة منح الرتخيص هلذه املؤسسة رغم احرتامها للشروط األخرى.

التوجيهات املستقبلية للمؤسسة  ختيارالقد وضع املشرع هذه الشروط نظرا ألن املؤسسني هلم دور رئيسي يف 
 عن طريق تعيني املسريين، وكذا دورهم يف احملافظة على الوضعية املالية للمؤسسة.

 ب. تبرير مصدر أموال المساهمين
املتعلق بالنقد والقرض، وكان هذا هبدف  11-03من األمر  91جاء هذا الشرط يف الفقرة الثانية من املادة 

هة وجمهولة املصدر من الدخول إىل القطاع املصريف، والوقوف دون إنشاء بنوك ومؤسسات مالية منع األموال املشبو 
 ثبات على عاتق املسامهني.ل املراد االستثمار هبا، ويقع اإللتبيض األموال، هلذا كان من الالزم تربير مصدر هذه األموا

 127-02وجب املرسوم التنفيذي رقم: الية، مبلقد مت إنشاء خلية لالستعالم املايل يف اجلزائر لدى وزارة امل
     ، مكلفة جبمع املعلومات املالية و معاجلتها 3حاليا مستقلة سلطة إدارية و هي ، 20022فريلأ 7 24مؤرخ يف 

مبدأ تبادل املعلومات و ذلك هبدف املسامهة يف  ، تعتمدو حتليلها و تبادهلا مع خاليا أخرى لالستعالم املايل األجنبية
   لكشف عن عمليات إعادة توظيف األموال الناجتة عن اجلرائم و متويل النشاطات اإلرهابية باجلزائر و الوقاية منهاا

مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية املعنوية و االستقالل املايل و تتمثل مهمتها يف  ، وهي عبارة عنو الردع عنها
ليه خمتلف االتفاقيات و االتفاقات اليت انضمت إليها مكافحة تبييض األموال و متويل اإلرهاب حسبما تنص ع

، وعليه فإن هذه اخللية أنشأت من اجل التأكد من مصادر األموال ويف حال التأكد من أن مصدر األموال 4اجلزائر
 غري مشروع هلا أن تباشر املتابعة اجلزائرية وذلك من خالل إرسال ملف إىل وكيل اجلمهورية.

                                                           
1 Said Dib, " Actionnariat et capital des banques et des établissements financières", Rev : Media 

BANK, N°42, 1999, P : 10 

 .281ص  لالستثمار يف النشاطات املالية وفقا للقانون اجلزائري، املرجع السابق، اإلداريةنقال عن مليكة أوباية، املعاملة 
، 23ع: .ج.، يتضمن إنشاء خلية معاجلة االستعالم املايل وتنظيمها وعملها، ج.ر.ج.2002أفريل  07املؤرخ يف:  127-02مرسوم تنفيذي رقم  2

 ، معدل ومتمم.2002أفريل  07الصادرة يف: 
، يتضمن 2002أفريل  07املؤرخ يف:  127-02 ، يعدل ويتمم مرسوم تنفيذي رقم2013أفريل  15املؤرخ يف:  157-13املرسوم التنفيذي رقم  3

 .2013أفريل  28، الصادرة يف: 23ع: ج.إنشاء خلية معاجلة االستعالم املايل وتنظيمها وعملها، ج.ر.ج.
 :2017أوت  01موقع خلية االستعالم املايل مت زيارته يوم  4

http://www.mf-ctrf.gov.dz/arapropos.html 

http://www.mf-ctrf.gov.dz/arapropos.html
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 سؤولية تتجاوز حدود مساهماتهمج. تحمل المساهمين م
يدعو محافظ بنك الجزائر ، املتعلق بالنقد والقرض على ما يلي: " 11-03من األمر  99نصت املادة 

المساهمين الرئيسين في هذا البنك أو المؤسسة المالية المعنية، إذا تبين أن وضع بنك ما أو مؤسسة مالية 
 الموارد المالية.يبرر ذلك، لتقدم له الدعم الضروري من حيث 

ويمكن المحافظ أيضا أن ينظم مساهمة جميع البنوك والمؤسسات المالية التخاذ التدابير الالزمة لحماية 
 "مصالح المودعين والغير، وحسن سير النظام المصرفي وكذا المحافظة على سمعة الساحة المالية.

يقدموا الدعم الضروري املايل يف حالة ما من خالل هذه املادة نالحظ بأن املشرع فرض على املسامهني أن 
استدعت  الضرورة ذلك، ويف حالة كانت مصلحة املودعني والغري يف خطر، البد أن يتخذ املسامهني التدابري الالزمة 
حلمايتهم، وهذا من أجل احملافظة على مسعة البنك وسط الساحة املصرفية وبالتايل فإن مسؤولية املسامهني تتجاوز 

 س النقد والقرض مل خيرج على ذلك.مهتهم، وهذه القاعدة هي نفسها اليت تطبق يف شركات املسامهة فنجلحدود مسا

 نيالمسير  فئة. 2
قبل أن نتطرق إىل الشروط الواجب توافرها يف هذه الفئة من املستثمرين البد أوال من تقدمي تعريف 

دور تسيريي يف البنك أو املؤسسة املالية   هو كل شخص طبيعي له للمسريين، حيث أن املسري يعرف كما يلي:
باسم البنك، وكل ممثل له ميلك حق التوقيع، وكل  التزاماتكاملدير أو املدير العام، أو كل مسؤول يتمتع بسلطة اختاذ 

    عضو يف جملس اإلدارة أو جملس املراقبة، وبصفة عامة كل من يتوىل اإلدارة بصفة مباشرة أو بواسطة شخص آخر
ن وهم يشملون إضافة ي املسري نية املستخدمتسمي ين، وعليه فقد أطلق املشرع على املسري 1وىل التسيري أو التمثيلأو يت
، املتصرفون اإلداريون واملمثلون وقد ورد تعريف لكل منهما يف نظام رقم إىل   :2كما يلي  05-92املسرين

س إدارة املؤسسات واألشخاص الطبيعيون الذين يف جمل األعضاءهم األشخاص الطبيعيون المتصرفون اإلداريون:  -
 شخاص املعنويني يف جملس إدارة مثل هذه املؤسسات، ورؤساؤها.ميثلون األ

                                                           
، يتعلق بالشروط اليت جيب أن تتوفر يف مؤسسي البنوك 1992مارس  22املؤرخ يف:  05-92من نظام رقم  جفقرة  02ورد تعريف املسري يف املادة  1

ييري في المؤسسة كالمدير العام أو المدير المسير هو كل شخص طبيعي له دور تسواملؤسسات املالية ومسرييها وممثليها، السابق الذكر، كما يلي: " 
 "موال أو المجازفة أو األوامر بالصرف نحو الخارج.ألالمؤسسة التزامات تصل إلى صرف ا أو إطار مسؤول يتمتع بسلطة اتخاذ باسم

المسيرون في مفهوم هذه المادة هم "  ، املتعلق بالنقد والقرض السابق الذكر كما يلي: 11-03من األمر  104/2كما جاء تعريف املسريين يف املادة 
 المؤسسون وأعضاء مجلس اإلدارة والممثلون واألشخاص المخولة لهم سلطة التوقيع."

، يتعلق بالشروط اليت جيب أن تتوفر يف مؤسسي البنوك واملؤسسات 1992مارس  22املؤرخ يف:  05-92نظام رقم  02من املادة  هـ، و جالفقرة   2
 وممثليها، املرجع السابق.املالية ومسرييها 



 االقتصادي للرخص اإلداريةصور ممارسة سلطات الضبط                     الفصل الثاني:       الباب الثاني.
 

318 
 

 حق التوقيع أم ال. ملون املؤسسة ولو مؤقتا سواء أكان هلثهم األشخاص الذين ميالممثلون:  -
إلداريون واملمثلون، وقد اشرتط املشرع فيهم شروط هم كل من املسري واملتصرفون ا ريينوبالتايل فإن املستخدمني املس

 ملمارسة املهنة وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

 ن في البنك أو المؤسسة الماليةيعدد المسير  .أ
اشرتط املشرع اجلزائري أن ال يقل عدد املسريين يف البنك أو املؤسسة املالية عن مسريين اثنني، يتوليان حتديد 

لنشاط البنك أو املؤسسة املالية ويتحمالن أعباء التسيري، ويطبق هذا الشرط على البنوك االجتاهات الفعلية 
واملؤسسات اخلاضعة للقانون اجلزائري وكذا على فروع البنوك واملؤسسات املالية األجنبية، وهذا ما يتأكد من خالل 

يجب أن يتولى شخصان على األقل  املتعلق بالنقد والقرض واليت جاءت كما يلي: " 11-03من األمر  90املادة 
 تحديد االتجاهات الفعلية لنشاط البنوك والمؤسسات المالية ويتحمالن أعباء تسييرها.

تعين البنوك والمؤسسات المالية الكائن مقرها الرئيسي في الخارج شخصين على األقل توليهما تحديد 
 1"ها...االتجاهات الفعلية لنشاط فروعها في الجزائر ومسؤولية تسيير 

وعليه فإنه تقع مسؤولية تسيري البنك أو املؤسسة املالية على املسريين، الذين البد عليهم السهر على السري 
 احلسن هلذه املؤسسات، واحلضور الدائم يف العمل وعدم التغيب إال يف احلاالت الطارئة.

 ب. ضرورة تولي المسيرين أعلى رتبة وظيفية في المؤسسة 
اليت جيب توافرها يف املسريين هي أن يكونا يتوليان رتبة وظيفية عالية وسط املؤسسة، يعين  من الشروط أيضا

أن ال تقل رتبة أحدمها عن رئيس جملس اإلدارة واآلخر نائبه، أو أن يكونا من أكرب املسريين منزلة يف املؤسسة، وهذا 
يتولى هذان الشخصان المعينان في أعلى ينبغي أن كما يلي: "   90/3ما جاءت به الفقرة الثالثة من املادة 

 "وظيفتين في التسلسل السلمي وأن يكونا في وضعية مقيم.
وكما هو مالحظ على هذه الفقرة أهنا أضافت شرطة اإلقامة أيضا بالرغم من أن املادة مل تشرتط شرط 

 ائر حىت يتم تعينهم يف هذا املنصب.اجلنسية اجلزائرية، وعليه فالبد على املسريين أن يثبتوا إقامتهم الفعلية يف اجلز 

 . الشروط المشتركة بين المساهمين والمسيرين3
إضافة إىل الشروط اليت ختص كل فئة سواء تعلق األمر باملؤسسني أو املسريين فإن القانون اشرتط أيضا 

 شروطا مشرتكة بينهما وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

                                                           
1

 ، املتعلق بالنقد والقرض، املعدل واملتمم، املرجع السابق.11-03من األمر  90أنظر املادة  
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م بكيفية جتنب املؤسسة واملودعون ألي خسارة، أي ضرورة متتعهم بالكفاءة البد أن يكونوا مؤهلون لتأدية وظائفه -
  1الالزمة حلماية مصاحل البنك والزبائن، كما البد عليهم أن يقدموا لبنك اجلزائر ملفا يتضمن وثائق حيددها بتعليمة

        سا لبنكاملتعلق بالنقد والقرض منعت أي شخص من أن يكون مؤس 11-03من األمر  80كما أن املادة 
 .2أو مؤسسة مالية وقد حكم عليه بعقوبة منصوص عليها يف هذه املادة أو خالف التشريعات والقوانني املعمول هبا

البد على املؤسسني واملسريين أن تتوفر فيهم شروط أخالقية، من بينها أن يكونوا أمناء على أموال هذه املؤسسات  -
أو أثنائها، وجيب أن يتم التأكد من   خالق، سواء قبل تعينهم يف هذه الوظيفةواجلمهور، وكذا متطلبات الشرف واأل

، وهذه الشروط ميكن التأكد منها من خالل عدم وقوعهم يف حاالت املنع 3استيفاء هذه الشروط قبل تعينيهم
تعلقة بالقانون املتعلق بالنقد والقرض، ومىت استوفوا الشروط امل 11-03من األمر  80املنصوص عليها يف املادة 

، وعليه فإن متطلبات الشرف والنزاهة ضروري توفرها يف املسامهني 4التجاري املتعلقة باملؤسسني واملستخدمني املسريين
 واملستخدمني املسريين وهذا لضمان السري احلسن هلذه املؤسسات.

                                                           
، يتعلق بالشروط اليت جيب أن تتوفر يف مؤسسي البنوك 1992مارس  22املؤرخ يف:  05-92من نظام رقم  03جاءت هذه الشروط يف املادة  1

 يها وممثليها، املرجع السابق.واملؤسسات املالية ومسري 
ال يجوز ألي كان أن يمون مؤسسا لبنك أو مؤسسة مالية جاءت املوانع من ممارسة املهنة سواء مؤسس أو مسري أو عضو يف جملس اإلدارة كما يلي:"  2

ها أو تمثيلها، بأية صفة كانت، أو أن أو عضوا في مجلس إدارتها وأن يتولى مباشرة أو بواسطة شخص آخر، إدارة بنك أو مؤسسة مالية أو تسيير 
 يخول حق التوقيع عنها، وذلك دون اإلخالل بالشروط التي يحددها المجلس عن طريق األنظمة، لعمال تأطير هذه المؤسسات:

 إذا حكم عليه بسبب ما يلي:-
 جناية، -أ 
 اختالس أو غدر أو سرقة أو نصب أو إصدار شيك بدون رصيد، -ب 
 كب من مؤتمنين عموميين أو ابتزاز أموال أو قيم،حجز عمدي بدون وجه حق ارت -ج 
 اإلفالس، -د 
 مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف، -ه 
 أو التزوير في المحررات الخاصة التجارية أو المصرفية، المحررات التزوير في -و 
 مخالفة قوانين الشركات، -ز 
 حدى هذه المخالفات،إإخفاء أموال استلمها إثر  -ح 
 ار بالمخدرات والفساد وتبييض األموال واإلرهاب.كل مخالفة ترتبط باإلتج -ط 

إذا حكم عليه من قبل جهة قضائية أجنبية بحكم يتمتع بقوة الشيء المقضي فيه يشكل حسب القانون الجزائري إحدى الجنايات أو الجنح  -
 المنصوص عليها في هذه المادة.

في شخص معنوي مفلس سواء في الجزائر أو في الخارج مالم يرد له  إذا أعلن إفالسه أو ألحق بإفالس أو حكم بمسؤولية مدنية كعضو -
 "االعتبار.

، يتعلق بالشروط اليت جيب أن تتوفر يف مؤسسي البنوك واملؤسسات املالية ومسرييها 1992مارس  22املؤرخ يف:  05-92من نظام رقم  06املادة 3
 وممثليها، املرجع السابق

 ملتمم، املرجع السابق، املتضمن القانون التجاري، املعدل وا59-75األمر رقم من  673إىل  610ن مأنظر املواد  4
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القروض ألغراضهم الشخصية، وامتد كما البد على هؤالء املسامهني واملستخدمني املسريين من عدم االستفادة من   -
املتعلق  11-03من األمر  104هذا املنع حىت ألزواجهم وأقارهبم من الدرجة األوىل، وهذا ما جاءت به املادة 

، كما أنه مت منعهم من طلب أي تسهيالت أخرى يف الدفع من مؤسسة أو هيئة أخرى وثيقة 1بالنقد والقرض
املنع ينطبق أيضا على املؤسسات األجنبية األخرى باجلزائر، ويكون هذا حتت االرتباط مبؤسسة خاضعة هلا، وهذا 

 .2طائلة العقوبات

 ثالثا: أنواع التراخيص
قبل التطرق إلجراءات منح الرتخيص البد أوال من التحدث عن أنواع الرتاخيص الصادرة يف هذا اجملال 

لرتخيص املطلوب ترخيص تأسيس، كما قد يكون كون افمجلس النقد والقرض يصدر أنواعا متباينة منها، فقد ي
 أو ترخيص بالتعديل. ،أو ترخيص بالتمثيل ترخيص باإلقامة، أو ترخيص باملسامهة،

 . الترخيص بتأسيس بنك أو مؤسسة مالية1
       يصدر جملس النقد والقرض هذا الرتخيص بناء على طلب يقدمه املستثمرون مفاده طلب إنشاء بنك

، وميكن للمجلس دراسة جدوى 3املتعلق بالنقد والقرض 11-03من األمر  82، وهذا طبقا للمادة أو مؤسسة مالية
، وحىت يدرس اجمللس هذا الطلب البد من توفر مجيع الشروط املتعلقة 4اختاذ بنك أو مؤسسة مالية شكل تعاضدية

فيه، ويعد دراسة موضوع الطلب وتوفر باإلنشاء بنك أو مؤسسة مالية، ويتم تقدمي طلب اإلنشاء لرئيس اجمللس للنظر 
 مجيع الشروط يقرر اجمللس فيما إن كان مينح هذا الرتخيص أم يرفضه.

 . الترخيص باإلقامة2
وهذا وفقا  يصدر هذا الرتخيص لفائدة البنوك واملؤسسات املالية األجنبية اليت تنوي فتح فروع هلا يف اجلزائر

قد والقرض، غري أنه املشرع وضع شرط لفتح هذا النوع من البنوك املتعلق بالن 11-03من األمر  85للمادة 
" ..مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثلواملؤسسات املالية وهو مبدأ املعاملة باملثل وهو ما يالحظ من خالل عبارة "

دولة تسمح وبالتايل فإنه حىت يتم الرتخيص بفتح فروع بنوك ومؤسسات مالية يف اجلزائر البد من أن تكون هذه ال
                                                           

يمنع على كل بنك أو مؤسسة مالية أن تمنح قروضا لمسيريها وللمساهمين فيها أو للمؤسسات التابعة لمجموعة جاءت هذه املادة كما يلي: " 1
 "المساهمين وأقاربهم من الدرجة األولى. سيرين والبنك أو المؤسسة المالية....وكذلك األمر بالنسبة ألزواج الم

، يتعلق بالشروط اليت جيب أن تتوفر يف مؤسسي البنوك واملؤسسات املالية ومسرييها 1992مارس  22املؤرخ يف:  05-92من نظام رقم  13املادة  2
 وممثليها، املرجع السابق

املتعلق بالنقد والقرض، املعدل واملتمم، السابق الذكر  11-03من األمر  82املادة يرخص جملس النقد والقرض بتأسيس بنك أو مؤسسة مالية مبوجب 3
 "يجب أن يرخص المجلس بإنشاء أي بنك وأي مؤسسة مالية يحكمها القانون الجزائري...واليت جاءت كما يلي: " 

 .، املتعلق بالنقد والقرض، املعدل واملتمم، املرجع السابق11-03من األمر  83املادة  4
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بفتح بنوك ومؤسسات مالية جزائرية على أراضيها، وبالرغم من هذا الشرط إال أن الشروط اليت ختضع هلا هذه 
دة مقارنة مع اخلاضعة للقانون اجلزائري، وذلك ألهنا تابعة لشركة األم اليت هلا خربة يف هذا حاملؤسسات هي أقل 

يؤثر على الشركة األم، ألنه جمرد فرع يتم فتحه وغلقه بسهولة، على  اجملال، كما أن غلق هذا النوع من املؤسسات ال
 خالف املؤسسات اليت تفتح يف اجلزائر، اليت يشكل فشلها أزمات كبرية يف الوسط املايل.

 الترخيص بالمساهمة .3
من  11-03ر يتعلق هذا الرتخيص باملسامهة األجنبية يف البنوك واملؤسسات املالية اجلزائرية، وقد نظمها األم

ال يمكن الترخيص بالمساهمات الخارجية في البنوك والمؤسسات واليت جاءت كما يلي: "  83/2خالل املادة 
على األقل %51المالية التي يحكمها القانون الجزائري إال في إطار شراكة تمثل المساهمة الوطنية المقيمة 

 1"ة شركاء.من رأس المال. ويمكن أن يقصد بالمساهمة الوطنية جمع عد
من خالل هذه املادة نالحظ أن املشرع وضع شرط للرتخيص هبذه املسامهات وهي الشراكة مع املسامهات 

، وهذا حىت ال %49أي أن النسبة الوطنية تكون أعلى من األجنبية واليت تكون  %51الوطنية واليت تكون بنسبة 
ء ميكن الدولة أيضا من الرقابة على هذا النوع من ميكن للرأس مال األجنيب السيطرة على القطاع، وهذا اإلجرا

 االستثمار.

 . الترخيص بالتمثيل4
يجب أن يرخص المجلس بفتح املتعلق بالنقد والقرض كما يلي: "  11-03من األمر  84جاءت املادة 

البنوك  ."، وعليه فإن هذا الرتخيص من خالله يسمح اجمللس بفتح مكاتب لتمثيلمكاتب تمثيل للبنوك األجنبية
األجنبية يف اجلزائر، فهذا الرتخيص يقتصر على دراسة والبحث يف مدى مالئمة السوق والبحث عن عالقات عمل 

 و املؤسسة األم، هلذا ال ميكن هلذه املكاتب القيام بأي نشاطات مصرفية أو جتارية  نيبني خمتلف املتعاملني االقتصادي
على اعتماد، باعتبار أن الشركة األم قد حصلت على االعتماد يف  كما أن مزاولة هذا النشاط تكون دون احلصول

، وميكن سحب الرتخيص من هذه املكاتب يف 2بلد اإلقامة، ويتم فتح هذه املكاتب ملدة معينة حددت بثالثة سنوات
 .3حالة إخالهلا بااللتزامات املتفق عليها

                                                           
1

 ، املتعلق بالنقد والقرض، املعدل واملتمم، املرجع السابق.11-03من األمر  83أنظر الفقرة الثانية من املادة  
، يتضمن شروط فتح مكاتب متثيل البنوك واملؤسسات املالية األجنبية، 1991أوت  14املؤرخ يف:  10-91من نظام رقم  05أنظر املادة  2

 .1992أفريل  01، الصادرة يف: 25  ع:ج.ج.ر.ج.
 ، على حاالت سحب الرخصة وهي كما يلي: نفس النظاممن  07نصت املادة  3
 يف حالة عدم احرتام األحكام القانونية والتنظيمية املعمول هبا، -
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 بالتعديل. الترخيص 5
ن أن جتري أي تعديل على القوانني األساسية، أو موضوع ورأمسال هذه حىت ميكن للبنك أو املؤسسة املالية م

املؤسسات البد هلا من احلصول على ترخيص، سواء كان هذا قبل أو بعد احلصول على االعتماد، وخيضع هذا 
ملالية ، وهو نفس األمر بالنسبة لفروع البنوك واملؤسسات ا1الرتخيص لنفس الشروط اليت خيضع هلا الرتخيص باإلنشاء

األجنبية، باإلضافة إىل أن التعديالت يف القوانني األساسية املتضمنة موضوع املؤسسة األم ال تصبح قابلة للتنفيذ يف 
 اجلزائر إال بعد أن تتم املصادقة عليها من قبل جملس النقد والقرض.

فإن األمر  باملسامهني فيهاأما إذا تعلق األمر بتعديالت أخرى ال تتعلق مبوضوع املؤسسة وال برأمساهلا وال 
املتعلق بالنقد  11-03من األمر  94، كما أن املادة 2يستدعي احلصول على ترخيص من قبل حمافظ بنك اجلزائر

والقرض أكدت على أن احملافظ يرخص مسبقا بكل تعديل يف القوانني األساسية للبنوك واملؤسسات املالية، عندما ال 
          وحىت يف حالة تنازل سهم أو سند مشابه يف بنك أمساهلا أو املسامهني فيهاتكون تتعلق بغرض املؤسسة أو ر 

أو مؤسسة مالية، وجيب أن يكون هذا التنازل على مستوى الرتاب الوطين ووفقا للتشريع والتنظيم الساري العمل هبا 
واملؤسسات املالية برهن أسهمهم  وإال اعترب هذا التنازل الغيا، غري أنه ال ميكن الرتخيص للمسامهني يف البنوك

 وسنداهتم املشاهبة.
ختضع لرتخيص يصدر عن بنك اجلزائر، وهذا بناء على النظام رقم  3كما أن عملية فتح  شبابيك جديدة

   منه واليت نصت على أن فتح شباك بنك  03، وهذا من خالل املادة 20024ديسمرب  31املؤرخ يف:  02-05
ن يتم إرسال الطلب لبنك اجلزائر شهرين على األقل قبل التاريخ املتوقع لبداية تنفيذ الربنامج أو مؤسسة مالية، البد أ

 السنوي للتنمية.

                                                                                                                                                                                           

  حالة إفالس البنك أو املؤسسة املالية،يف -
 شأنه أن يغري موضوع نشاط املؤسسة األم أو توزيع رأس مال،يف حالة حدوث تغيري يف القوانني األساسية للبنك أو املؤسسة املالية من  -
 يف حالة طلب البنك أو املؤسسة املالية املعنية ذلك -
 ، حيدد شروط تأسيس بنك ....، املرجع السابق.2006سبتمرب  24املؤرخ يف:  02-06من النظام  10/1املادة  1
 املرجع السابق. ، حيدد شروط تأسيس...،02-06من النظام رقم  11املادة  2
، مفتوح للجمهور، حيث يقوم فيه موظفو بنك أو مؤسسة مالية مستخدمة بعمليات مصرفية مسموح هبا مع الزبائن، أيقصد بالشباك كل مبىن أو حمل مهي 3

، يتعلق بشروط إقامة شبكة 1997أفريل  06املؤرخ يف:  02-97من النظام رقم  04واليت مت بسببها احلصول على االعتماد، ورد هذا التعريف يف املادة 
 ، املعدل واملتمم.1997نوفمرب  05، الصادرة يف: 73ع: ج.البنوك واملؤسسات املالية، ج.ر.ج.

، يتعلق بشروط إقامة شبكة البنوك 1997أفريل  06املؤرخ يف:  02-97، يعدل ويتمم النظام رقم 2002ديسمرب  31املؤرخ يف:  05-02نظام رقم  4
 .2003أفريل  09، الصادرة يف: 25ع: ج.لية، ج.ر.ج.واملؤسسات املا
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 الفرع الثاني: إجراءات منح الترخيص
متام مجيع الشروط املشار إليها أعاله فإنه البد أن تتم عملية منح الرتخيص بإجراءات معينة مير عليها إعند 

ات تقدمي طلب الرتخيص دها فرار اجمللس سواء مبنح الرتخيص أو رفضه، ومن بني هذه اإلجراءالرتخيص ليصدر بع
ليتم اليت يطرحها اجمللس على املستثمر، وتقدمي رسائل التعهد، بعدها البد من اإلجابة على األسئلة مرفقا مبلف، 
 ار منح الرتخيص، أو رفض منحه.أخري صدور قر 

 قا بملفأوال: تقديم طلب الترخيص مرف
حىت يتم منح الرتخيص البد أن تتقدم الشركة اليت تريد االستثمار يف القطاع املصريف بفتح بنك أو مؤسسة 
مالية وطنية أو فرع بنك أو مؤسسة مالية أجنبية ممثلة يف املستثمر ) املؤسسني( بتقدمي طلب ترخيص لرئيس جملس 

من النظام رقم  2حمدد العناصر، وهذا ما نصت عليه املادة  النقد والقرض، والبد أن يكون هذا الطلب مرفقا مبلف
و مؤسسة مالية أجنبية كما يلي: احملدد لشروط تأسيس بنك و مؤسسة مالية وشروط إقامة فرع بنك  06-02

يوجه طلب الترخيص بتأسيس بنك ومؤسسة مالية وكذا الترخيص بإقامة فرع بنك أو مؤسسة مالية أجنبية "
والقرض ويرفق هذا الطلب بملف تحدد عناصره عن طريق تعليمة يصدرها بنك  لرئيس مجلس النقد

 1الجزائر."
وبالتايل فإن امللف الذي يتم تقدميه البد ان يكون متكون من جمموعة من العناصر املتمثلة يف وثائق تثبت 

ناصر قد مت ذكرها يف وهذه الع توفر الشركة على الشروط اليت جيب توفرها عند تأسيس هذا النوع من املؤسسات،
ليوضح   02-06، فجاء النظام رقم 2املتعلق بالنقد والقرض، غري أن هذا الذكر على سبيل التفصيل 11-03مر األ

ن حيتوي عليه امللف عند تقدميه، وهذه العناصر تتمثل يف برنامج النشاط الذي ميتد على مخس سنوات أما جيب 
سخرة هلذا الغرض، إضافة إىل الوسائل املالية مصدرها، والوسائل الفنية اليت تنمية الشبكات والوسائل امل وإسرتاتيجية

ينتظر استعماهلا، نوعية وشرفية املسامهني وضامنيهم احملتملني، القدرة املالية لكل واحد من املسامهني ولضامنيهم 
يما يتعلق بقدرهتم املالية وجتربتهم املسامهني الرئيسني املشكلني " النواة الصلبة " ضمن جمموعة املسامهني، السيما ف

                                                           
، املتعلق بالنقد والقرض، على أن جملس النقد والقرض حىت يرخص بتأسيس البنوك واملؤسسات املالية 11-03من األمر  82وقد نصت أيضا املادة  1

من  80وصا نتائج التحقيق اليت تتعلق مبراعاة أحكام املادة اخلاضعة للقانون اجلزائري، البد أن يكون ذلك على أساس ملف حيتوى على عدة عناصر، خص
 نفس األمر.

 نفس األمر.من  91أنظر مثال املادة  2
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وكفاءهتم يف امليدان املصريف واملايل على العموم، وبالتزاماهتم بتقدمي املساعدة يكون جمسدا يف شكل اتفاق بني 
 املسامهني، وضع املؤسسة اليت تعترب املساهم األصلي مبا يف ذلك املؤشرات حول سالمتها املالية.

قامة الفعلية يف اجلزائر مشاريع القوانني ب أن يثبتوا اإلملسريين الرئيسني والذين جيوإضافة إىل هذا كله قائمة ا
األساسية إذا تعلق األمر ببنك أو مؤسسة مالية وطنية والقوانني األساسية للشركة األم فيما يتعلق بفتح فروع البنوك 

ملؤسسات املالية ات املالية وفروع البنوك واواملؤسسات املالية األجنبية، األنظمة الداخلية لكل من البنوك واملؤسس
 .1جنبية واليت جيب أن يشار من خالهلا إىل عدد املوظفني املرتقب وكذا الصالحيات املخولة لكل مصلحةاأل

وإضافة إىل مجيع الوثائق اليت جيب أن يتضمنها امللف البد من حتديد طبيعة الرتخيص املطلوب، كأن يتضمن مثال 
 بنك، أو طلب الرتخيص باإلقامة. طلب ترخيص تأسيس

 ثانيا: اإلجابة على األسئلة
لقد وضع جملس النقد والقرض إجراء اإلجابة على األسئلة حىت يقبل منح الرتخيص، ولقد وضعت التعليمة 

 2، احملددة لشروط إنشاء البنوك واملؤسسات املالية وإقامة فروع البنوك واملؤسسات املالية األجنبية06-96رقم 
سئلة اليت جيب اإلجابة عليها، وهي مقسمة إىل فئتني: أسئلة خاصة باملسامهني، وأسئلة خاصة باملشروع، وينبغي األ

 اإلجابة على كالمها من قبل املستثمر وإرفاق هذه اإلجابة مبلف طلب الرتخيص.

ابة عليها من قبل  سؤاال، ينبغي اإلج 17تتضمن هذه الفئة قائمة مكونة من  :. األسئلة الخاصة بالمساهمين1
على األقل من حقوق التصويت، ومن خالل هذه اإلجابات ميكن مجع جمموعة من  % 10كل مساهم ميلك 

املعلومات تتعلق باسم البنك واملؤسسة املالية املعنية بالرتخيص، وهوية مقدمي رؤوس األموال حسب طبيعتهم 
صح املساهم عن عالقته باإلدارة وكذا اجلهاز القضائي وإن  القانونية، كما انه من خالل اإلجابة على هذه األسئلة يف

كان تعرض ألي متابعة إدارية أو قضائية اختذت ضده يف اإلطار املهين خالل عشرة سنوات األخرية من مشواره 
 منأو املؤسسة املالية، واألهداف املرجوة  ن يوضح السبب الذي دفعه للمسامهة يف هذا البنكأالعملي، كما أنه البد 

، من 3السابقة الذكر 06-96خالل هذه املسامهة وغريها من املعلومات اليت وضحها امللحق األول من التعليمة 
 خالل إجابتهم على األسئلة الواردة فيها.

                                                           
 ، احملدد لشروط تأسيس بنك...، املرجع السابق.02-06من النظام رقم  03املادة  1

2 L’instruction N° 06-96 du 22 octobre 1996, fixant les condition de constitution de banque et 

d’établissement financier et d’installation de succursale de banque et d’établissement financier 

étranger, www.bank-of-algerier.dz.  
3 Voir: LANNEXE 1, Renseignement à fournir par les  rapporteurs de capitaux, de L’instruction 

N° 06-96 du 22 octobre 1996, Ibid. 
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سؤاال، جيب اإلجابة عليها، ومن خالهلا  11هي عبارة عن أسئلة متكونة من : األسئلة الخاصة بالمشروع .2
 : 1قيق للمشروع وهي متكونة من أربع حماور أساسية كما يلييتم تقدمي الوصف الد

تتعلق هذه األسئلة واليت ينبغي اإلجابة عليها بتسمية البنك أو املؤسسة املالية، مقرها االجتماعي  المحور األول:
 شكلها القانوين، وكذا مشروع القانون األساسي.

جابة على هذه األسئلة يتضح بشكل دقيق ي، ومن خالل اإلالرأمسال االجتماعيتعلق هذا احملور ب المحور الثاني:
 مقداره وطبيعة األسهم والسندات املكونة له، وكل ما يتعلق به.

تتعلق هذه األسئلة واليت ينبغي اإلجابة عليها باملوظفني الذي يسريون هذا املشروع، أي كل من  المحور الثالث:
 ا تعلق هبم ومبشوارهم العملي.املؤسسني واملسريين، ومندويب احلسابات، وكل م

تتعلق األسئلة يف احملور الرابع واألخري بالنشاط املراد ممارسته وطبيعته وحجمه، وكذا تشكيلة الزبائن  المحور الرابع:
 والعدد املتوقع للمستخدمني ملدة ثالثة سنوات، وغريها من األسئلة املتعلقة بالنشاط املمارس.

 ثالثا: تقديم رسائل التعهد
قد ألزم جملس النقد والقرض أيضا املستثمرون يف القطاع املصريف بإجراء آخر إضافة إىل اإلجراءات األخرى ل

ليتم تقدمي الرتخيص، ويتمثل هذا اإلجراء يف تقدمي رسائل التعهد، وإرسال هذه الرسائل إىل حمافظ بنك اجلزائر 
احملددة لشروط إنشاء البنوك  06-96التعليمة ، وتكون هذه الرسائل حمررة وفق منوذج حددته 2لتدعيم طلبهم

واملؤسسات املالية وإقامة فروع البنوك واملؤسسات املالية األجنبية، ويتم من خالل هذه الرسائل تعهد املؤسسون 
مبجموعة من االلتزامات من بينها التأكيد على صحة املعلومات املقدمة، واإللتزام باإلعالم عن كل تغيري طرأ على 

ومات املقدمة، وااللتزام سنويا بتقدمي املعلومات املالية اليت يتوجب على البنك أو املؤسسة املالية أن ترسلها لبنك املعل
 .3اجلزائر، وغريها من االلتزامات

 رابعا: صدور قرار منح الترخيص
اجمللس  بعد تقدمي طلب الرتخيص مرفقا بامللف لرئيس جملس النقد والقرض، يقوم هذا األخري بعرضه على

قصد دراسته بعد أن يتم تقدمي مجيع العناصر واملعلومات الواجب تقدميها، وكذلك كل معلومة إضافية تطالب هبا 
                                                           

1 Voir LANNEXE 2, Description du projet, de L’instruction N° 06-96 du 22 octobre 1996, fixant 

les condition…., op.cit. 
2
 Voir l’article 03  de L’instruction N° 06-96 du 22 octobre 1996, fixant les condition…., op.cit. 

3
 LANNEXE 3, Lettre adressée au gouverneur de la banque d’Algérie par les apporteur de 

capitaux avec les renseignements énumérés dans L’annexe 1 , de L’instruction N° 06-96 du 22 

octobre 1996, Ibid. 



 االقتصادي للرخص اإلداريةصور ممارسة سلطات الضبط                     الفصل الثاني:       الباب الثاني.
 

326 
 

، وبعد أن يدرس اجمللس طلب الرتخيص وامللف املرفق به فريى إن كانت الشروط 1مصاحل بنك اجلزائر لتقييم امللف
احرتام القوانني املصرفية اليت جيب احرتامها، فللمجلس السلطة الواجب توافرها يف الرتخيص حمرتمة أم ال، ومدى 

التقديرية يف تقرير ذلك، وللمجلس أن يطلب أي معلومات إضافية مىت استدعت الضرورة ذلك ، كما ميكن له 
إخضاعه لشروط خاصة، ليتم بعد إصدار املوافقة على الرتخيص واليت تكون يف شكل قرار إداري فردي، وهذا ما 

يتخذ المجلس املتعلق بالنقد والقرض كما يلي: "  11-03من األمر  62به العبارة الواردة يف املادة  توحي
 ".الترخيص بفتح البنوك والمؤسسات المالية....... -اآلتية: أ الفردية اإلداريةالقرارات 

 06ا قضت به املادة إن صدور قرار الرتخيص ليس كافيا إلنتاج آثاره القانونية بل البد من تبليغه، وهذا م
يدخل الترخيص ، احملدد لشروط تأسيس بنك ومؤسسة مالية...، واليت جاءت كما يلي: " 02-06من النظام رقم 

الممنوح والمتعلق بتأسيس بنك ومؤسسة مالية وكذا الترخيص بإقامة فرع بنك ومؤسسة مالية أجنبية، حيز 
 ".التنفيذ اعتبارا من تاريخ تبليغه.

تبليغ يعترب شرط لدخول الرتخيص حيز التنفيذ، واعتبار من تاريخ التبليغ يبدأ احتساب مدة منح وعليه فإن ال
الرتخيص، وما ميكن أن نالحظه هنا أن اجمللس غري مقيد بآجال معينة، ففي دراسة ملف التأسيس مل حيدد املشرع 

، احملدد 01-93سابقا يف النظام رقم  اآلجال اليت جيب خالله الفصل يف ملف الرتخيص، وهذا خالفا ملا كان عليه
كما أنه مل حيدد آجال معينة ينبغي خالهلا تبليغ املستثمر   2لشروط تأسيس بنك ومؤسسة مالية...، الذي مت إلغائه

بقرار منح أو رفض الرتخيص، واكتفى املشرع بالنص على أن التبليغ هو شرط لدخول الرتخيص حيز التنفيذ، لكن 
 هل تبليغ المستثمر بقرار منح الترخيص يعتبر كافيا لممارسة النشاطات المصرفية؟نا هو: السؤال الذي يطرح ه

ولإلجابة على هذا التساؤل نقول بأن صدور قرار منح الرتخيص هو جمرد موافقة مبدئية على ممارسة 
ومن بينها تأسيس النشاطات املصرفية، فمنح الرتخيص متكن املستثمر من مباشرة بعض العمليات اليت تعترب مهمة 

الشركة اخلاضعة للقانون اجلزائري، فمنح الرتخيص ميكن صاحبها من تأسيس هذه الشركة وبالتايل ميكننها من فتح 

                                                           
يتم عرض طلب ة ...، املرجع السابق، واليت جاءت كما يلي: " ، احملدد لشروط تأسيس بنك او مؤسس02-06من النظام رقم  05طبقا لنص املادة  1

ل الترخيص بتأسيس بنك و مؤسسة مالية وإقامة فرع بنك أو فرع مؤسسة مالية أجنبية على مجلس النقد والقرض قصد دراسته بعد أن يتم تقديم ك
تأسيس وكذلك كل معلومة إضافية تطالب بها مصالح بنك أعاله والمشكلة للملف ال 3و  2العناصر والمعلومات المشار إليها في المادتين 

 "الجزائر لتقييم الملف.
، حيدد شروط تأسيس بنك ومؤسسة املالية وشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة مالية 1993جانفي  03املؤرخ يف:  01-93لقد كان النظام السابق رقم  2

ع: ج.، ج.ر.ج.2000أفريل  02املؤرخ يف:  02-2000واملتمم بالنظام رقم ، املعدل 1993مارس  14، الصادرة يف: 17ع: ج.أجنبية، ج.ر.ج.
، ) امللغى(، يقيد اجمللس بأجل ال يتعدى شهرين من تاريخ استالمه الطلب، ليصدر قراره خالهلا، أما يف النظام اجلديد 2000ماي  10، الصادرة يف: 27

 ص فاجمللس له احلرية يف ذلك.، مت إلغاء اآلجال املتعلقة بدراسة طلب الرتخي 2006لسنة 



 االقتصادي للرخص اإلداريةصور ممارسة سلطات الضبط                     الفصل الثاني:       الباب الثاني.
 

327 
 

شبابيك هلا عرب كامل الرتاب الوطين، هذا بالنسبة للشركات اخلاضعة للقانون اجلزائري أما بالنسبة لفروع البنوك 
ح الرتخيص ميكنها من فتح شبابيك هلا غرب كامل الرتاب الوطين باعتبار أن الشركة واملؤسسات املالية األجنبية فإن من

األم مت تأسيسها وال حتتاج إىل تأسيس جديد هلا بل ما يتم فتحه على الرتاب الوطين هو جمرد فرع هلا فقط، وهذه 
املصرفية مبجرد حصوهلا على العمليات سواء تأسيس الشركة أو فتح شبابيك هلا ال ميكننها من ممارسات العمليات 

الرتخيص بل البد من توفر إجراء آخر ملمارسة هذه العمليات وبدأ نشاطها، ويتمثل يف حصول هذه الشركات على 
 االعتماد وايل سندرسه يف الفرع املوايل.

طلب  كما أن منح الرتخيص جيعل إمكانية القيد يف السجل التجاري متاح للشركة، كما يفتح هلا اجملال أمام
االعتماد، فإن مل تكن حائزة على الرتخيص ال ميكنها بذلك طلب االعتماد، أما بالنسبة ملسألة سحب الرتخيص 
وبالبحث يف القوانني املتعلقة بالنظام املصريف ال جند ما ينص على حاالت سحب الرتخيص، وإن كان هناك إمكانية 

 حلاالت حىت ال نقع أمام فراغ قانوين يف هذه املسألة.الستخالصها ضمنيا، لكن حبذا لو أن املشرع وضح هذه ا

 خامسا: رفض منح الترخيص
كما للمجلس إمكانية قبول الرتخيص له أيضا أن يرفض منح الرتخيص، لكن املشرع مل يفصل يف حاالت 

 ه احلاالت:الرفض اليت ميكن أن يستند عليها اجمللس إلصدار قراره، غري أنه ميكن أن نستخلصها ضمنيا ومن بني هذ
 عدم توفر احلد األدىن لرأس املال، -
 هبا، إيفائهعدم توفر املعلومات الكافية اليت حيتاجها اجمللس بالرغم من طلب هذا األخري  -
 عدم االلتزام بالشروط اليت مت حتديد يف التشريعات والتنظيمات املعمول هبا. -

وما يالحظ هنا أنه وبالرغم من أن املشرع يف كثري  وغريها من احلاالت وللمجلس السلطة التقديرية يف ذلك،
طرق املشرع إىل هذا ومل يلزم فيما يتعلق بالنشاط املصريف مل يتمن احلاالت فرض تربير حالة رفض الرتخيص إال أنه 

إىل جملس النقد والقرض بتربير رفضه منح الرتخيص بل ترك له كل السلطة التقديرية يف ذلك، وميكن إرجاع هذا األمر 
حساسية القطاع والنشاط املراد االستثمار فيه، ودراية اجمللس باملصلحة العامة يف ذلك،  وجيب أن يتم تبليغ هذا 
القرار لصاحبها ليدخل حيز التنفيذ، كما أن هذا القرار مت إخضاعه إلجراء آخر وهو عدم إمكانية الطعن فيه إال بعد 

طلب الثاين مدة تزيد عن عشرة أشهر ليتمكن خالهلا صاحب الرتخيص قرارين بالرفض ويفصل بني القرار األول وال
 1من تقدمي طلبه الثاين.

                                                           
1

 ،املتعلق بالنقد والقرض، املعدل واملتمم، املرجع السابق. 11-03من األمر  87وهذا ما قضت به املادة  
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وعليه فإنه ينبغي على طالب الرتخيص يف حالة رفض طلبه األول أن ينتظر مدة عشرة أشهر ليتقدم بطلب 
بذلك أن يقوم بتأسيس  جديد، ينظر فيه اجمللس من جديد ليصدر قراره الثاين إما بقبول هذا الطلب فيمكن لصاحبه

شركته وفتح شبابيك وقيدها يف السجل التجاري، وتقدمي طلب للحصول على االعتماد، كما ميكن أن يصدر قرار 
ثاين برفض طلب الرتخيص ليفتح اجملال بذلك أمام طالب الرتخيص ملمارسة الطعن القضائي وقد أكدت على 

، وعليه فإن إقرار هذا 1حملدد لشروط تأسيس بنك ومؤسسة...ا 02-06من النظام رقم  07إمكانية الطعن املادة 
الطريق من الطعن القضائي يعترب مبثابة ضمانة للمستثمرين للتصدي لقرارات اجمللس إن رأى املستثمر أهنا تعسفية وقد 

اريخ ( يوما ابتداء من ت60حرم من حقه يف الرتخيص واالستثمار يف هذا القطاع، وقد حدد القانون أجل ستني )
، وبالتايل فإن ميعاد الطعن يبدأ بعد قرارين بالرفض ومن تاريخ تبليغ هذا الرفض 2حتت طائلة رفضه شكالنشره 

 للمعين، لينظر بعدها القضاء يف مدى صحة قرار الرفض الصادر.

 الفرع الثالث: االعتماد
مها الرتخيص الذي أشرنا له أعاله ن متتالية و ية ممارسة النشاط املصريف إلجراءيإن املشرع اجلزائري أخضع عمل

واالعتماد الذي لن يكون إال بعد حصول املستثمر على الرتخيص، وبالتايل فإن االعتماد شرط أساسي للدخول 
للقطاع املصريف وبدون احلصول على هذه الرخصة ال ميكن مزاولة هذا النشاط، وعليه فإنه وحىت تتمكن املؤسسة 

، ليدرس هذا األخري هذا الطلب ليقرر من تقدمي طلب حملافظ بنك اجلزائرعتماد البد املستثمرة من احلصول على اال
وبعد منح االعتماد تتمكن املؤسسة املستثمرة مزاولة نشاطها، غري أن ا إن كان مينح االعتماد أو يرفضه، بعدها فيم

 سحب االعتماد منها يف عدة حاالت. اجمللس ميكن له

 محافظ بنك الجزائرأوال: تقديم طلب االعتماد ل
بعد الحصول على الترخيص طبقا املتعلق بالنقد والقرض ما يلي:"  11-03من األمر  92جاء يف املادة 

           أعاله، يمكن تأسيس الشركة الخاضعة للقانون الجزائري ويمكنها أن تطلب اعتمادها كبنك 91للمادة 
 أو مؤسسة مالية، حسب الحالة.

                                                           
 "يمكن أن يكون رفض منح الترخيص موضوع طعن...جاءت هذه املادة كما يلي: " 1
( يوما ابتداء 60...يجب أن يقدم الطعن خالل أجل ستين )السابق، مبا يلي: "  املتعلق بالنقد والقرض، املرجع 11-03من األمر  65قضت املادة  2

 أو المعنويين المستهدفين من القرار مباشرة. عيينيالطبمن تاريخ نشره تحت طائلة رفضه شكال....ال يسمح بإجراء هذا الطعن إال لألشخاص 
ا ابتداء من نشر القرار أو تبليغه، حسب الحالة، مع مراعاة أحكام المادة ( يوم60يجب أن يقدم الطعن تحت طائلة رفضه شكال خالل الستين )

 "أدناه. 87
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           ستوفت الشركة جميع الشروط التي حددها األمر واألنظمة المتخذة لتطبيقه، للبنكيمنح االعتماد إذا ا
 أو للمؤسسة المالية وكذا الشروط الخاصة التي يمكن أن تكون مقترنة بالترخيص عند االقتضاء.
أعاله، بعد  88يمنح االعتماد لفروع البنوك والمؤسسات المالية األجنبية المرخص لها بموجب أحكام المادة 

 أن تستوفي الشروط نفسها.
 "يمنح االعتماد بمقّرر من المحافظ .....

من خالل هذه املادة جند بأن اخلطوة الثانية اليت تلي الرتخيص هي االعتماد، وبالتايل ميكن للشركة اخلاضعة 
مر نفسه بالنسبة نظمة وهو األقررة يف القانون واألللقانون اجلزائري أن تطلب اعتمادها مىت استوفت مجيع الشروط امل

لفروع البنوك واملؤسسات املالية األجنبية، ومنه فإن هذه املادة نصت على ضرورة احلصول على االعتماد ملباشرة 
من  08النشاطات املصرفية لكن دون أن حتدد اخلطوات واإلجراءات الالزمة لذلك، وهو ما جاء أيضا يف املادة 

ن يرفق أروط تأسيس بنك...غري أن هذه املادة أوضحت بأن طلب االعتماد البد احملدد لش 02-06النظام رقم 
اخلاصة اليت ثائق اليت تثبت توفر مجيع الشروط باملستندات واملعلومات املطالب هبا وفقا للقانون والتنظيم، وكذا الو 

سال هذا الطلب كأقصى يتضمنها الرتخيص، وجيب أن يتم إرسال هذا الطلب حملافظ بنك اجلزائر، وحددت أجل إر 
( ابتداء من تاريخ تبليغ الرتخيص، ومنه فقد مت حتديد آجال إرسال الطلب، وحسنا فعل 12حد إثنا عشر شهرا )

املشرع اجلزائر إذا أنه قيد هذا اإلجراء بأجل دون ترك اجملال مفتوحا أمام املستثمرين كما كان عليه سابقا يف القانون 
ادة  أشارت بأن طبيعة املستندات وحمتوى املعلومات اليت جيب أن ترسل إىل حمافظ ، كما أن هذه امل10-90رقم 

 .1بنك اجلزائر يتم حتديدها من خالل تعليمة تصدر عن بنك اجلزائر
وحىت يتم استكمال هذه املادة بتحديد املستندات والوثائق الواجب توافرها أثناء إرسال طلب االعتماد 

، واليت مت مبقتضاها حتديد طبيعة املستندات والوثائق 042-2000ا األخري التعليمة رقم حملافظ بنك اجلزائر أصدر هذ
اليت جيب إرفاقها مع طلب االعتماد إذ أوجبت أن يتم تقدمي طلب االعتماد يف سبع نسخ تتضمن كل نسخة منها 

 جمموعة من العناصر من بينها:

                                                           
 ، احملدد لشروط تأسيس بنك ومؤسسة مالية.....، املرجع السابق.02-06من النظام رقم  08أنظر املادة  1

2 L’instruction N° 04-2000 du 30 Avril 2000, déterminant les élément constitutifs du dossier de 

la demande d’agrément de banque ou d’établissement financier. www.bank-of-algerie.dz 

http://www.bank-of-algerie.dz/


 االقتصادي للرخص اإلداريةصور ممارسة سلطات الضبط                     الفصل الثاني:       الباب الثاني.
 

330 
 

مسامهني، موقعة من قبل رئيس جملس إدارة البنك أو املؤسسة رسالة تعهد مصادق عليها من قبل اجلمعية العامة لل -
 ؛1املالية وفقا للنموذج احملدد من قبل حمافظ اجلزائر

النسخة األصلية للقوانني األساسية احملررة مبوجب عقد توثيقي أو نسخة طبق األصل مصادق عليها للقانون  -
 ؛ماد الفروعاألساسي للمؤسسة األم وهذا عندما يتعلق األمر بطلب اعت

 ؛نسخة مصادق عليها لعقد امللكية أو عقد اإلجيار للمقرات اليت سيشغلها البنك أو املؤسسة املالية -
، كما أنه وإضافة 04-2000وغري من الوثائق الواجب توفرها يف ملف طلب االعتماد واليت حددهتا التعليمة رقم 

ومسريي فروع البنوك واملؤسسات املالية األجنبية أن يقوموا  إىل هذه الوثائق على مسريي البنوك واملؤسسات املالية
 .2بتقدمي دراسة مفصلة للمشروع تتضمن جمموعة من العناصر وضحتها نفس التعليمة

وبعد أن يتم إرسال طلب االعتماد مرفقا بامللف إىل حمافظ بنك اجلزائر يقوم هذا األخري بإرساله إىل املديرية 
ملصريف، واليت حتيله بدورها إىل مديرية التنظيم املصريف واالعتمادات، واليت تتوىل دراسة امللف العامة للقرض والتنظيم ا

واليت  املتعلق بالنقد والقرض 11-03من األمر  92اليت أقرهتا املادة  3والتأكد من احرتامه لكل شروط منح االعتماد
حددها هذا األمر واألنظمة املتخذة لتطبيقه جعلت منح االعتماد مقرون باستيفاء الشركة جلميع الشروط الذي 

احملدد  02-06من النظام رقم  09وكذلك الشروط اخلاصة اليت تكون مقرتنة بالرتخيص، وهو ما حاولت املادة 
تأكيده فجاءت لتنص على أن منح االعتماد يتم إذا استوىف صاحبه كل ، نك ومؤسسة مالية..بلشروط تأسيس 

حسب احلالة مثلما حددها التشريع والتنظيم املعمول هبما، وكذا الشروط اخلاصة احملتملة شروط التأسيس أو اإلقامة 
 اليت يتضمنها الرتخيص.

وبالتايل فإن مديرية التنظيم املصريف واالعتمادات تقوم بفحص امللفات والتأكد من مدى احرتام الشروط 
لف وتقوم بإرساله إىل حمافظ اجلزائر، وينبغي أن نشري املنصوص عليها، لتقوم بعدها بإعداد تقرير هنائي حول هذا امل

هنا إىل أن هذه الدراسة اليت تقوم هبا املديرية غري حمددة بآجال معينة بل هي مفتوحة األجل، ما قد جيعل هذه 

                                                           
1 Annexe 1 de l’instruction N° 05-2000 du 30 Avril 2000, Portant condition pour l’exercice des 

Fonctions de dirigeants des banques et des établissement financiers ainsi que des représentations 

et succursales des banques et des établissement financiers étrangers, www.bank-of-algerie.dz 
يف امللف، والعناصر األساسية الواجب على مسريي البنوك واملؤسسات املالية ومسريي فروع البنوك واملؤسسات املالية  للمزيد حول الوثائق الواجب توافرها2

 األجنبية وضع تفصيل هلا البد من الرجوع إىل: 
L’instruction N° 04-2000 du 30 Avril 2000, déterminant les élément constitutifs du dossier de la 

demande d’agrément...., op.cit. 
 .321لالستثمار يف النشاطات املالية وفقا للقانون اجلزائري، املرجع السابق، ص  اإلداريةمليكة أوباية، املعاملة  3

http://www.bank-of-algerie.dz/
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 اإلجراءات تتأخر كثريا فكان على املشرع من األجدر أن يربط هذه اإلجراءات بآجال معينة حىت ال نقع أمام تعسف
 اإلدارة يف قيامها بأعماهلا.

هذا الصدد ال يفوتنا أن نذكر بأن االعتماد ال يقتصر فقط على املؤسسة بل يشمل أيضا اعتماد  ويف
الذي حيدد شروط تأسيس بنك ومؤسسة  02-06من النظام  12املستخدمني املسريين، وهو ما قضت به املادة 

ة أعضاء مجلس اإلدارة أو مجلس المراقبة، الذين تم تعينهم يجب إرسال قائممالية...واليت جاءت كما يلي: " 
من طرف الجمعية العامة التأسيسية للبنوك أو المؤسسات المالية، المرفقة بسيرتهم المهنية وبملفهم اإلداري 

 إلى محافظ بنك الجزائر قصد اعتمادهم.
س المراقبة عند تسليم يجب أن يصادق محافظ بنك الجزائر على صفة عضو في مجلس اإلدارة أو مجل

 "الترخيص..
باعتماد املستخدمني املسريين قبل ممارستهم  أيضامن خالل هذه املادة نستنتج بأن حمافظ بنك اجلزائر يقوم 

أعماهلم، ويكون ذلك عن طريق إرسال طلب االعتماد يف شكل قائمة تتكون من أعضاء جملس اإلدارة وجملس 
سريهتم املهنية للمحافظ وهذا حىت يتم اعتمادهم وبذلك يتمكنون من ممارسة و  1املراقبة مرفقة مبلفهم اإلداري

 نشاطهم، وبدون هذا االعتماد ال ميكنهم مزاولة نشاطاهتم، فهذا اإلجراء هو إجراء جوهري ينبغي القيام به.

 ثانيا: صدور قرار منح االعتماد أو رفضه
رسال التقرير إىل حمافظ بنك اجلزائر وبعد استيفاء بعد أن يتم دراسة ملف االعتماد من اجلهات املعنية وإ

مجيع الشروط الواجب توافرها يقوم حمافظ بنك اجلزائر بإصدار قرار إما مبنح الرتخيص أو رفص منحه، ففي حالة كان 
الدميقراطية  القرار إجيابيا مبنح هذا القرار مبوجب "مقرر اعتماد " وجيب أن ينشر يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية

املتعلق بالنقد والقرض، حبيث حيدد  11-03من األمر  92/4الشعبية، وهذا وفقا ملا جاء يف الفقرة الرابعة من املادة 
يف هذا املقرر جمموعة من املعلومات كنوع االعتماد وتاريخ منحه، وصنف املؤسسة ) بنك، مؤسسة، فرع( وغريها من 

ا يف هذا املقرر، غري أنه ال حيدد هذا االعتماد بآجال معينة ما يعين أن هذا املعلومات األساسية اليت جيب ذكره
 99االعتماد قد ينتهي حباالت السحب أن توفرت أو يبقى قائما للمؤسسات اليت تتخذ شكل شركة املسامهة ملدة 

                                                           
 ملعرفة مكونات امللف اإلداري ميكن الرجوع إىل: 1

L’instruction N° 05-2000 du 30 Avril 2000, Portant condition pour l’exercice des Fonctions de 

dirigeants des banques et des établissement financiers ainsi que des représentations...., op.cit. 
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حيتها هي ثالثة سنوات ، أما بالنسبة ملكاتب التمثيل فإن مدة صال1سنة ما مل يتم حل هذه الشركة أو متديد آجاهلا
، وفيما يتعلق بفروع البنوك واملؤسسات املالية األجنبية فإهنا تبقى قائمة إىل غاية حلها من قبل الشركة 2قابلة للتجديد

 .3املصرفية األم أو انسحاهبا من اجلزائر
يص، ومن بني إن عملية منح االعتماد ترتب جمموعة من اآلثار كانت حمظورة وال ميكن ترتبها مبجرد الرتخ

هذه اآلثار القيام بالعمليات املصرفية وهي ما يبحث عنه املستثمر وراء قيامه جبميع اإلجراءات السالفة الذكر، فالبنك 
، غري أن هذا االعتماد قد 4أو املؤسسة املالية قبل حصوله على االعتماد كان مينع من ممارسة العمليات املصرفية

فية دون األخرى وبالتايل يكون حمدد وغري مفتوح ملمارسة مجيع العمليات وهذا يقتصر على بعض املعامالت املصر 
األمر يرجع لقرار جملس النقد والقرض بعد دراسته مللف طلب الرتخيص، ألن االعتماد مينح بناء على الرتخيص 

 .5املمنوح من جملس النقد والقرض
أو املؤسسة  تماد يرتب احلق يف اكتساب البنكعوإضافة إىل مزاولة العمليات املصرفية فإن عملية منح اال

املالية أو فرع البنك أو املؤسسة املالية األجنبية هذه الصفة بشكل قانوين وميكنها بالتايل من اعتماد هذه التسميات 
والتشهري هبا، على عكس ما كان عليه قبل منح االعتماد فقد كان استعمال الشركة لصفة بنك أو مؤسسة مالية 

هبذه الصفة مبجرد احلصول على الرتخيص وبدون احلصول على االعتماد ممنوع و يعرض صاحبه لعقوبات  ارواإلشه
أو املؤسسة املالية يسجل يف قائمة البنوك أو املؤسسات املالية  ، وعليه فإن اكتساب هذه الصفة جتعل البنك 6صارمة

ويتم نشر هاتان القائمتان كل سنة يف اجلريدة  حسب احلالة لدى حمافظ بنك اجلزائر الذي يقوم مبسك القائمتان
 .7الرمسية وينشر كل تعديل يطرأ عليهما بنفس أشكال النشر

                                                           
املتضمن  59-75مبكن الرجوع يف هذا الشأن إىل شركات املسامهة وتأسيسها ومدة وجودها ومتديد آجاهلا أو حلها اليت مت تنظيمها مبوجب األمر رقم  1

 نون التجاري، املعدل واملتمم، املرجع السابق.القا
، يتضمن شروط فتح مكاتب متثيل البنوك واملؤسسات املالية األجنبية، املرجع 1991أوت  14املؤرخ يف:  10-91من نظام رقم  05نظر املادة ا 2

 السابق.
 .329اجلزائري، املرجع السابق، ص  لالستثمار يف النشاطات املالية وفقا للقانون اإلداريةمليكة أوباية، املعاملة  3
" ..يمنع البنك أو ، احملدد لشروط تأسيس بنك ومؤسسة مالية...، املرجع السابق، واليت جاءت كما يلي: 02-06من النظام رقم  8/4طبقا للمادة  4

حصول على االعتماد المشار إليه في الفقرة األولى قبل ال عملية مصرفيةالمؤسسة المالية أو فرع البنك أو المؤسسة المالية األجنبية من القيام بأية 
 "أعاله.

 ، احملدد لشروط تأسيس بنك ومؤسسة مالية...، املرجع السابق.02-06من النظام رقم  09/2أنظر الفقرة الثانية من املادة 5
 ، املتعلق بالنقد والقرض، املرجع السابق.11-03مكرر من األمر  115و  81أنظر املادة 6
 من األمر نفسه. 93 املادة 7
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كما أن منح االعتماد يكسب صفة الوسيط املعتمد، وهذا عندما يتضمن مقرر االعتماد تفويض السلطة 
     ، ما يعين أنه حىت يتمكن البنك فيما يتعلق بتطبيق التنظيم اخلاص بالصرف، ومينح بذلك صفة الوسيط املعتمد

أو املؤسسة املالية بالقيام بالعمليات املصرفية مع اخلارج البد أن يتضمن مقرر االعتماد تفويض السلطة فيما يتعلق 
بتطبيق التنظيم اخلاص بالصرف وكذا ضرورة حصول الشباك التابع للبنك أو املؤسسة املالية على تسجيل من طرف 

، على خالف ما كان عليه حيث كان يشرتط للحصول على صفة وسيط معتمد 1فق شروط معينةبنك اجلزائر و 
احلصول على اعتماد آخر إضافة إىل اعتماد التأسيس أو اإلقامة حسب احلالة، مكان جيعل هذه العملية معقد وهي 

 احلصول على اعتمادين لدى خفف املشرع منها وجعلها تقتصر على اعتماد واحد فقط.
أن درسنا احلالة األوىل املتمثلة يف الرد اإلجيايب بقبول منح االعتماد من قبل حمافظ بنك اجلزائر نتحدث  وبعد

اآلن على احلالة الثانية املتمثلة يف الرد السليب املتعلق برفض منح االعتماد والذي يكون صرحيا، بالرغم من أنه يف 
مستبعدة بل هي واردة بالرغم من عدم تطرق املشرع هلا يف  اجملال العملي مل حتدث هذه احلالة بعد، لكنها غري

احملدد لشروط تأسيس هذه  02-06نصوصه بشكل صريح سواء تعلق بقانون النقد والقرض أو النظام رقم 
املؤسسات، إال انه ميكن أن يفهم ضمنيا حدوث هذه احلالة وهذا إذا مل يستويف طلب االعتماد لكل الشروط احملددة 

ع والتنظيم، ويبقى هذا االحتمال وارد احلدوث وإن كان اإلجراءات املعقدة اليت مير عليها االعتماد جتعله يف التشري
ناذر احلدوث، لكننا ال ننفي ذلك، أما بالنسبة حلالة سكوت احملافظ على طلب االعتماد فهو يوحي باحتمالني إما 

ملنح، ويف كلتا احلالتني ال ميكن للمستثمر القيام بأي إجراء بالقبول الضمين ملنح االعتماد وإما بالرفض الضمين هلذا ا
ألنه إذا كنا بصدد االحتمال األول وهو القبول الضمين لالعتماد ال ميكن للمستثمر أن يباشر أعماله مامل تصدر 

قانونية مل تنص وثيقة االعتماد  وتنشر يف اجلريدة الرمسية وإن كنا أمام االحتمال الثاين وهو رفض االعتماد فنصوص ال
على هذه احلالة، لدى فإننا نقول بأن على املستثمر الرتيث وانتظار قرار احملافظ الختاذ االجراءات بعدها خصوصا إذا  
كنا أمام عدم تقيد هذا اإلجراء بآجال معينة، لدى فإن عامل حتديد اآلجال مهم يف عمليات كهذه حىت ال يتم فتح 

 ريع من اإلجراءات.التأويالت وحىت نقوم بالتسباب 
 ثالثا: سحب االعتماد
جيعل املؤسسة سواء كانت بنكا أو مؤسسة مالية أو فرع مؤهلة قانونا ملمارسات النشاطات  إن منح االعتماد

 :2املصرفية، غري أن هذا االعتماد قد يسحب إذا وقع صاحبه يف إحدى احلاالت اليت تستوجب ذلك وهي كما يلي

                                                           
 ، احملدد لشروط تأسيس بنك ومؤسسة مالية...، املرجع السابق.02-06من النظام رقم  09املادة  1
 ، املتعلق بالنقد والقرض، املرجع السابق.11-03من األمر  95نصت على هذه احلاالت املادة  2
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وهذه احلالة تعترب من احلاالت الطبيعية النتهاء االعتماد  :ك أو المؤسسة الماليةبناء على طلب من البن .1
وذلك بأن يطلب البنك أو املؤسسة املالية من اجمللس سحب االعتماد منها، وذلك بناء على إرادهتا فاملؤسسة قد جتد 

 قوم اجمللس بسحبه.نفسها عاجزة عن مواصلة ممارسة العمليات املصرفية فتطلب سحب االعتماد منها في
وذلك عندما تكون  1قد يكون سحب االعتماد من قبل اجمللس بطريقة تلقائية : ةالسحب بطريقة تلقائي. 2

الشروط اليت منح على أساسها االعتماد غري متوفرة أو ختلف ركن منها، كتخلف احلد األدىن لرأس املال مثال، كما 
شهرا فعند منح االعتماد البد أن  12عتماد املتحصل عليه ملدة قد يكون هذا السحب يف حالة عدم استغالل اال

شهرا ابتداء من تاريخ تسليمه االعتماد، كما أن احلالة الثالثة يف  12يتم استغالله وأن ال تتجاوز مدة عدم استغالله 
تم استغالل أشهر وهذه احلالة عندما ي 06سحب االعتماد تلقائيا هي حالة توقف النشاط موضوع االعتماد ملدة 

أشهر  06االعتماد لكن تتوقف املؤسسة عن هذا االستغالل ألسباب معينة، فمىت كان هذا التوقف ملدة تزيد عن 
 جتعل اجمللس يسحب منها االعتماد تلقائيا.

إن هذه احلاالت اليت أشرنا هلا للسحب تعترب إدارية ويوقعها اجمللس، وتوجد حاالت أخرى عقابية توقعها 
أو التنظيمية أو يف حالة عدم  سسة املالية باألحكام التشريعيةصرفية وذلك يف حالة إخالل البنك أو املؤ اللجنة امل

أو املؤسسة   ه اللجنة املصرفية، فيتعرض البنكذعان للتحذير الذي قد تصدر اع لألوامر املوجهة له أو عدم اإلاالستم
د، وأينا كانت طريقة السحب سواء كعقوبة من قبل اللجنة لعدة عقوبات أخطرها سحب االعتما املالية يف هذه احلالة

املصرفية أو كإجراء إداري من قبل جملس النقد والقرض، فإن هذه العملية تضع حدا للبنك أو املؤسسة املالية وبذلك 
املؤسسة بتوقف عن ممارسة النشاطات املصرفية إال ما كان ضروري حلماية املودعني، وبالتايل يتم شطب هذا البنك أو 

  .2املالية من قائمة البنوك واملؤسسات املالية، وميكن هلذه البنوك واملؤسسات املالية أن متارس حقها يف الطعن
ويف األخري نقول بأن مجيع الشروط واإلجراءات اليت مير عليها االستثمار يف القطاع املصريف تعترب معقدة 

ختتصر االستثمار يف القطاع املصريف حبصول املستثمر على االعتماد  وطويلة مقارنة بغريها من التشريعات األخرى اليت
ن أأو الرتخيص فقط، لكن املشرع اجلزائري أخضع هذا النشاط للحصول على رخصتني متتاليتني ال مبكن إلحدامها 

القطاع نظرا  تغين عن األخرى ومها الرتخيص واالعتماد، ما جعل العديد من املستثمرين ينفرون من االستثمار يف هذا
للتعقيدات اليت يضعها املشرع وطول مدة منح هذه الرخص يف العديد من األحيان، غري أنه وبالرغم من كل هذا 

                                                           
1
 ق.، املتعلق بالنقد والقرض، املرجع الساب11-03من األمر  95ملادة   

 نفس األمر.من  65وفقا ملقتضيات املادة   2
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قابة ميكننا أن نستخلص جليا دور هذه الرخص يف ضبط القطاع املصريف وتنظيمه من خالل ممارسة عملية الر 
ا نتأكد مرة أخرى من أن للرخصة دور فعال يف ضبط النشاط خالل بالشروط، ما جيعلنبواسطتهم والردع يف حالة اإل

 االقتصادي.

 المطلب الثاني: لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها
هم األسواق، وأهم نتائج النظام االقتصادي الليربايل الذي يعتمد على حرية املبادرة أ تعترب السوق املالية أحد

ة عن رؤوس األموال الالزمة لتمويل مشاريعها سواء كان متويال داخليا ومبدأ حرية املنافسة، أين تبحث كل مؤسس
 .1ذاتيا، أو متويال خارجيا يعتمد على االستدانة من السوق النقدية، أو يعتمد على االستثمار يف السوق املالية

ف أن نعرن لقد تعددت التعاريف اخلاصة بالسوق املالية، ومن الصعب وضع تعريف دقيق هلا، غري أنه ميكننا 
سوق األوراق املالية بأهنا سوق مستمرة ثابتة املكان، تقام يف مراكز التجارة واملال، يف مواعيد حمددة، يغلب أن تكون 
يومية، جيتمع فيها أصحاب رؤوس األموال والسماسرة ومساعديهم للتعامل يف األوراق املالية وفقا لنظم ثابتة ولوائح 

 .2حمددة
إىل سوق أولية تعمل على توفري رؤوس األموال، وسوق ثانوية تتسم بالفعالية والكفاءة وتنقسم السوق املالية 

هنا أالالزمة، فالسوق األولية هي السوق اليت تصدر فيها الورقة املالية ألول مرة، فتطرح على اكتتاب اجلمهور، كما 
، أما السوق الثانوية 3دد عند اإلصداروسيلة هامة جلمع املدخرات وتوجيهها حنو متويل مشاريع مهمة مقابل عوائد حت

أو كما تسمى سوق التداول، هي اليت يتم التعامل فيها على األوراق املالية بعد إصدارها، حيث تتداول األوراق املالية 
املطروحة لالكتتاب للجمهور من خالل اإلصدار، يلتقي فيها العرض بالطلب، ويتم فيها بيع األوراق املالية هبدف 

على السيولة املالية، أو إلعادة االستثمار يف أوراق مالية بديلة ويطلق على هذه األسواق اسم  احلصول
 .4"البورصات"

البورصة يف اجلزائر إال خالل  عرفت السوق املالية اجلزائرية تأخرا مقارنة بنظرياهتا يف هذا الشأن، فلم حتدث
نطالق الفعلي للعمل بالبورصة لتزويد الصناعة واالستثمار ، وكان اال1988صالحات اليت عرفتها اجلزائر يف سنة اإل

                                                           
، -تيزي وزو –معمري نوارة محليل، النظام القانوين للسوق املالية اجلزائرية، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلوم، ختصص القانون، جامعة مولود  1

 .02بدون تاريخ مناقشة، ص 
 .281، ص 1992راق املالية، الشركة العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، حممد سويلم، إدارة البنوك وبورصات األو  2
 .48، ص 2000غازي ، األسواق املالية، دار وائل للنشر، عمان،  توفيق فرح غازي الزرري ،عبد النافع عبد اهلل  3

4
 Goyeau Daniel et Tarazi Amine, « A quoi sert la bourse ? », in Plihon Dominique, ( sous la 

direction de), Les désordres de la bourse, Universalise, Paris, 2004, P : 99. Article. 
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 1واملتعلق ببورصة القيم املنقولة 10-93وذلك بصدور املرسوم التشريعي  1993برؤوس األموال املدخرة، يف سنة 
تنظيم  وبصدور هذا القانون حذت اجلزائر حذو الدول األخرى الرائدة يف هذا اجملال فكان من الالزم إنشاء هيئة تتوىل

 :2( منه نص على أنه تشتمل بورصة القيم املنقولة على هيئتني03وتسيري األسواق املالية، ومبوجب نص املادة الثالثة )
 ؛جلنة تنظيم ومراقبة لعمليات البورصة تشكل سلطة سوق القيم املنقولة، وتدعى يف صلب النص " اللجنة " -
 شركة لتسيري بورصة القيم. -

ون مل يكن كايف ملواكبة التطورات احلاصلة يف اجملال املصريف، ما جعل املشرع بقوم بتعديله غري أن هذا القان
، الذي أكد على صالحية جلنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة ومراقبتها يف 304-03وذلك بإصدار القانون رقم 

مهنية جديدة جبانب القواعد  قواعد إنشاءسن ما تراه مناسبا من نصوص يف سبيل تنظيم قطاعها، مما أدى إىل 
التشريعية والتنظيمية، فتعددت بذلك مصادر قانون األسواق املالية وتشعبت بني املصادر التشريعية، التنظيمية 

هذا التعديل أضاف لبورصة القيم املنقولة املؤمتن املركزي على السندات بعدما كانت البورصة  نأواالتفاقية، كما 
 ة عمليات البورصة، وشركات التسيري.تشمل جلنة تنظيم ومراقب

 "تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها جلنةلصاحل هيئة إدارية مستقلة مسيت "إن سلطة تنظيم السوق فوضت 
زودت هذه اللجنة بصالحيات عديدة متكنها من ضبط السوق وتنظيمه عن طريق سن قواعد قانونية منظمة له، كما 

على املنتجات املالية، كما زودت اللجنة  أيضاني قبل وبعد الدخول للسوق، ورقابة تتمتع بسلطة رقابية على املتعامل
 بسلطة قمعية لردع املخالفني للقوانني والتنظيمات املعمول هبا.

 واليت أشرنا إليها أعاله 10-93من املرسوم التشريعي  03إن إنشاء هذه اللجنة كما مبوجب نص املادة 
جاءت لتؤكد على أن هذه اللجنة هي  2003القانون اليت مت تعديلها يف سنة من نفس  20كما أن نص املادة 
الل املايل، بعدما كان النص السابق ينص على إنشاء هذه تتمتع بالشخصية املعنوية واالستق سلطة ضبط مستقلة

                                                           
 ، املتعلق ببورصة القيم املنقولة، املعدل واملتمم، املرجع السابق.1993 ماي 23، املؤرخ يف: 10-93املرسوم التشريعي  1
 ، املتعلق ببورصة القيم املنقولة، املعدل واملتمم، املرجع السابق1993 ماي 23، املؤرخ يف: 10-93املرسوم التشريعي  من (03أنظر نص املادة الثالثة ) 2
 ، املتعلق ببورصة القيم املنقولة، املرجع السابق.10-93، املعدل واملتمم للمرسوم التشريعي 2003فيفري  17املؤرخ يف:  04-03القانون  3
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( 04ملدة أربع ) وستة أعضاء، يتم تعيني األعضاء 2، تتكون اللجنة من رئيس1اللجنة دون حتديد لطبيعتها القانونية
 :3سنوات حسب قدراهتم يف اجملالني املايل والبورصي، وفق شروط معينة، ويكونون حسب التشكيلة التالية

 ؛قاض يقرتحه وزير العدل -
 ؛عضو يقرتحه الوزير املكلف باملالية -
 ؛أستاذ جامعي يقرتحه الوزير املكلف بالتعليم العايل -
 ؛عضو يقرتحه حمافظ بنك اجلزائر -
 ؛عضو خمتار من بني املسريين لألشخاص املعنويني املصدرة للقيم املنقولة -
 عضو يقرتحه املصف الوطين للخرباء احملاسبني وحمافظي احلسابات واحملاسبني املعتمدين. -

ما ميكن أن يالحظ على هذه التشكيلة هو التنويع يف األعضاء، فاألعضاء ينتمون إىل عدة قطاعات يف 
شيء إجيايب يف تشكيلة اللجنة، كما أن السلطة التنفيذية تتدخل يف تشكيلة هذه اللجنة ما يدفعنا  الدولة، وهذا

ن نالحظ بأن مدة نيابة الرئيس أللقول بأنه ال وجود لالستقالل الكلي للجنة من حيث األعضاء، كما ميكن 
اجلماعي والذي يعترب من العوامل املدعم  واألعضاء حمددة املدة وغري مفتوحة، كما أن تركيبة اللجنة تدل على الطابع

  نوع من التوازن داخل اللجنة ويساهم يف حتسني أعمال اللجنة. إنشاءدي إىل يؤ لالستقاللية، فهو 
غري أنه وبالرغم من هذه التشكيلة اجلماعية للجنة إال أهنا ويف أدائها ملهامها تستعني بأجهزة متخصصة يف 

 الية، هذه األجهزة تعمل حتت رقابة اللجنة، وهي: شركة تسيري بورصة القيم املنقولةإدارة وتسيري عمليات السوق امل
لكل منهما حىت يتضح الفهم أكثر، وذلك قبل أن ندرس كيفية  فواملؤمتن املركزي على السندات، وسنعطي تعري

فردية املتمثلة يف الرخص ال اإلداريةضبط جلنة تنظيم عمليات البورصة ورقابتها للسوق املالية عن طرق القرارات 
 .اإلدارية

 شركة تسيير بورصة القيم المنقولة:  .1
السالف الذكر وذلك مبوجب  10-93مبوجب املرسوم التشريعي  1تأسست شركة تسيري بوصة القيم املنقولة

ين ، حيث كيفت على أهنا شركة ذات أسهم، وتؤسس من طرف الوسطاء يف عمليات البورصة املعتمدمنه 15املادة 

                                                           
تنشأ لجنة تنظيم ، املتعلق ببورصة القيم املنقولة، قبل التعديل كما يلي: " 1993 ماي 23، املؤرخ يف: 10-93من املرسوم التشريعي  20جاءت املادة  1

تؤسس سلطة ضبط مستقلة لتنظيم عمليات البورصة ، لتصبح بعد التعديل كما يلي: " عمليات البورصة ومراقبتها، وتتكون من رئيس وستة أعضاء"
 الل المالي....".قعنوية واالستتتمتع بالشخصية الم ومراقبتها،

 ، املتعلق ببورصة القيم املنقولة، املعدل واملتمم، املرجع السابق.1993 ماي 23، املؤرخ يف: 10-93من املرسوم التشريعي  21أنظر املادة 2
 من نفس املرسوم. 22جاء النص على هذه التشكيلة يف نص املادة  3



 االقتصادي للرخص اإلداريةصور ممارسة سلطات الضبط                     الفصل الثاني:       الباب الثاني.
 

338 
 

إال  1993، وبالرغم من أن الشركة أنشأت يف سنة 2من طرف اللجنة، أي أن املسامهني يف هذه الشركة هم الوسطاء
، ومتثل الشركة إطارا منظما ومضبوطا يف خدمة الوسطاء يف عمليات 1997ماي  25أن إجنازها مل يكن إال يف

للقوانني واألنظمة املعمول هبا، وحتدد املسامهة الدنيا البورصة بصفتهم االحرتافيني لتمكينهم من أداء مهامهم وفقا 
دج، ويف حالة اعتماد وسيط جديد يف  2.000.000.00للوسيط يف عمليات البورصة يف رأمسال الشركة مبليوين 

، وتتكون الشركة 3عمليات البورصة يزداد الرأمسال االجتماعي للشركة ملقدار احلصة اليت يقدمها هذا الوسيط اجلديد
 :4دج حاليا، واملؤسسون لشركة تسيري بورصة القيم املنقولة هم 475200000.00ن رأمسال قدره م
، بنك الفالحة والتنمية الريفية BEA، البنك اخلارجي اجلزائري BDLبنك التنمية احمللية البنوك الوطنية:  *

BADRالقرض الشعيب اجلزائري ، CPAالبنك الوطين اجلزائري ، BNA طين للتوفري واالحتياط، الصندوق الو  
CNEP Banque. 

 CCR ، الشركة املركزية إلعادة التأمنيCAARالشركة الوطنية للتأمني وإعادة التأمني* شركات التأمين الوطنية: 
، الصندوق الوطين للتعاضدية CAATالشركة اجلزائرية للتأمينات ،SAAاجلزائرية للتأمني  الشركة

 .UBيون بنك ، البنك اخلاص يون CAATالفالحية
 BDLتية أمسائهم: بنك التنمية احمللية بورصة القيم املنقولة البنوك اآل أما حاليا فإن املسامهون لشركة تسيري

، البنك CPA ، القرض الشعيب اجلزائريBADR، بنك الفالحة والتنمية الريفية BEAالبنك اخلارجي اجلزائري 
 . CNEP Banqueواالحتياط، الصندوق الوطين للتوفري BNA الوطين اجلزائري

أي أنه حاليا مت االستغناء عن شركات التأمني يف املسامهة يف رأمسال الشركة بعدما كانت من املؤسسني هلا 
ومبا أن الشركة هي عبارة عن جهاز مساعد للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، فإن هلا مهام تتمثل أساسا يف 

ول القيم املنقولة، وتسيري نظام التفاوض يف األسعار وحتديدها، وغريها من املهام تنظيم عمليات مقاصة املعامالت ح

                                                                                                                                                                                           
،، حيث أنه  04-03من القانون  08، مبوجب املادة 2003تسيري بورصة القيم املنقولة مل يكن إال يف تعديل  ينبغي أن نشري هنا إىل أن تسمية شركة 1

طأ يف الرتمجة من الفرنسية إىل العربية، وقد مت تدارك هذا ة القيم، وكان هذا خل، كانت تسمى شركة إدارة بورص1993وقبل هذا التعديل يف املرسوم التشريعي 
 اخلطأ وتصحيحه.

، واملتعلق مبسامهة وسطاء عمليات البورصة يف رأمسال شركة إدارة 1997نوفمرب  18، املؤرخ يف: 01-97( من النظام رقم 02وهذا طبقا للمادة الثانية )2
نوفمرب  18، املؤرخ يف: 04-03، املعدل واملتمم مبوجب النظام رقم: 1997ديسمرب  29، الصادرة يف: 87ع: ج.بورصة القيم املنقولة، ج.ر.ج.

إن شركة إدارة بورصة القيم المنقولة التي تدعى في ، حبيث جاءت املادة كما يلي: " 2003نوفمرب  30، الصادرة يف: 87ع: ج.، ج.ر.ج.2003
المتعلق ببورصة القيم المنقولة، هي عبارة  1993ماي  23المؤرخ في:  10-93صلب النص " شركة" والمنصوص عليها في المرسوم التشريعي 

 المعتمدين من قبل لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها..." من الوسطاء في عمليات البورصة ن شركة أسهم متأسسةع
 ، املرجع السابق.2003نوفمرب  18، املؤرخ يف: 04-03رقم: من نظام اللجنة  03للمزيد أنظر املادة  3
 2017جويلية  12متت زيارته يوم:  ، /http://www.sgbv.dz/ar موقع بورصة اجلزائر: 4

http://www.sgbv.dz/ar/
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، غري أنه ينبغي أن نشري هنا إىل أن هذه الشركة متارس مهامها حتت إشراف جلنة تنظيم 1اليت تكلف هبا هذه الشركة
أن متارس مهامها خارج إشراف ورقابة عمليات البورصة ومراقبتها، وهذا ألهنا تابعة هلا وجهاز مساعد للجنة فال ميكن 

 اللجنة.

مل يكن هذا اجلهاز موجودا منذ إنشاء جلنة تنظيم عمليات البورصة : المؤتمن المركزي على السندات .2
أين مت إضافة فصل  2004السالف الذكر، ومت استحداثه يف تعديل  10-93ومراقبتها مبوجب املرسوم التشريعي 

، ويعترب هذا اجلهاز ثاين جهاز مساعد للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، 2السندات خاص باملؤمتن املركزي على
وختضع إلجراءات خاصة ختتلف عن ، 3ويعترب هذا اجلهاز عبارة عن شركة ذات أسهم تتكون من مدير ومسريين له

ة، ويتكون املؤمتن املركزي على جراءات املتعلقة بتأسيس شركات ذات األسهم وهذا نظرا للطابع اخلاص هلذه الشركاإل
 السندات من رأمسال مسامهات مؤسسيه، وهم:

البنك اخلارجي اجلزائري، القرض الشعيب اجلزائري، البنك الوطين اجلزائري، بنك الفالحة والتنمية الريفية، الصندوق 
يث أنه ، حب-سطيف –ياض ، مؤسسة الر ياألوراسالوطين للتوفري واالحتياط، جممع صيدال، مؤسسة التسيري الفندقي 

ال يفتح رأمسال املؤمتن املركزي على السندات إال لشركة تسيري بورصة القيم املنقولة، الشركات املصدرة للسندات 
 .4والوسطاء يف عمليات البورصة

إن تأسيس املؤمتن املركزي على السندات، كان بسبب أن املهام الذي يضطلع هبا هذا األخري هي مهام تقنية 
دة، ال تستطيع أية إدارة عادية وفقا للمفهوم التقليدي لإلدارة أدائها، فلهذه اهليئة خصوصية تتمثل يف طبيعتها معق

، وهذه املهام حسب القانون نت شأهنا التمكني من تسوية العمليات 5القانونية املزدوجة والغامضة يف الوقت نفسه
 :6و بالرتاضي هيأاملربمة يف السوق املنظمة 

  ؛السندات الذي ميكن من فتح حسابات باسم املتدخلني املعتمدينحفظ  -
 ؛متابعة حركة السندات من خالل التنقل من حساب إىل آخر -
 ؛إدارة السندات لتمكني املتدخلني املعتمدين من ممارسة حقوقهم املرتبطة هبا -

                                                           
 ، املتعلق ببورصة القيم املنقولة، املعدل واملتمم، املرجع السابق.1993 ماي 23، املؤرخ يف: 10-93من املرسوم التشريعي  18أنظر املادة 1
، املتعلق 10-93، املعدل واملتمم للمرسوم التشريعي 2003فيفري  17 املؤرخ يف: 04-03من القانون  10لقد مت إضافة هذا الفصل مبوجب املادة  2

 ببورصة القيم املنقولة، املرجع السابق.
 ، املتعلق ببورصة القيم املنقولة، املعدل واملتمم، املرجع السابق .1993 ماي 23، املؤرخ يف: 10-93من املرسوم التشريعي  2مكرر 19املادة  3
 نفس املرسوم.من  03مكرر  19ىل املادة ؤمتن املركزي على السندات ارجع إللمزيد حول رأمسال امل 4
 .157نوارة محليل، النظام القانوين للسوق املالية اجلزائرية، املرجع السابق، ص  5
 املتمم، املرجع السابق.، املتعلق ببورصة القيم املنقولة، املعدل و 1993 ماي 23، املؤرخ يف: 10-93من املرسوم التشريعي  02مكرر  19املادة  6
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 ؛الرتقيم القانوين للسندات -
 نشر املعلومات املتعلقة بالسوق. -

ن نشري هنا إىل أن هذه املهام مل تذكر على سبيل احلصر بل هي على سبيل املثال وهو ما تدل عليه وينبغي أ
فمهام  السالف الذكر 10-93من املرسوم التشريعي  02مكرر  19" الواردة يف املادة  على وجه الخصوصعبارة "

يئة أنشأت لتقليل التكاليف وآجال عمليات املؤمتن املركزي على السندات متعددة أبرزها ما مت ذكره أعاله، فهذه اهل
، كما 1استالم توزيعات األرباح والفوائد وممارسة احلقوق..(ت املتعلقة بالسندات )التسوية، التسوية وغريها من العمليا

 أن مجيع النشاطات اليت يقوم هبا ختضع لرقابة جلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها.
ار إىل اجلهازين املساعدين للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها نقول بأن من هنا وبعدما تطرقنا باختص

من حيث أهنا جتمع بني مهام الضبط القبلية  2هذه األخرية ميزها املشرع عن باقي سلطات الضبط االقتصادي
باقي السلطات، غري والبعدية، فهذه السلطة تتمتع مبهام تنظيمية ورقابية وعقابية، فهذه اخلصائص جعلتها تتميز عن 

أن هذه االختصاصات ال تنفرد هبا وحدها بل تتقامسها مع أجهزة أخرى، فالسلطة التنظيمية مثال تتقامسها مع 
السلطة التنفيذية، فاملشرع عندما خص هذه اللجنة هبذه االختصاصات كان بسبب التقليد األعمى للمشرع الفرنسي 

 اللجنة من جهة أخرى.من جهة، وخصوصية القطاع الذي تشرف عليه 
لرقابة  اإلداريةوعليه فإن اللجنة هلا عدة مهام تضطلع هبا من بينها اصدار القرارات الفردية املتمثلة يف الرخص 

الدخول للسوق، وسحب هذه القرارات كإجراء ردعي متارس اجلنة من خالله ردعها للمخالفني للشروط املتفق عليها 
، وكذا اعتماد هيئات التوظيف اجلماعي، الرتخيص باإلصدار عن 3يف عمليات البورصةفاللجنة تقوم باعتماد الوسطاء 

طريق اللجوء العلين لإلذخار، وكذلك التأشري على املذكرة اإلعالمية من قبل اللجنة، والسؤال الذي يتباذر لنا هنا هو 
 ما هو دور هذه الرخص في ضبط العمليات المتعلقة بالبورصة ؟.

على هذه اإلشكالية من خالل عرض هذه الرخص وشروطها وإجراءات منحها، ليتضح لنا يف  نحاول اإلجابةس
 األخري دور هذه الرخص يف ضبط هذا القطاع.

                                                           
 ،  املرجع السابق./http://www.sgbv.dz/ar موقع بورصة اجلزائر: 1
بط فبعض سلطات الضبط االقتصادي تتمتع مبهام ضبط قبلية، تتمثل يف رقابة الدخول إىل السوق، كمجلس النقد والقرض، ومنها ما تتمتع مبهام ض 2
دية، تتمثل يف مراقبة أعوان السوق يف مدى احرتامهم لقواعد السوق املوضوعة مسبقا من طرف اجلهاز التنفيذي أو سلطة ضبط أخرى، كمجلس بع

 املنافسة.
رصة والقواعد املهنية تقوم جلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بتنظيم سري سوق القيم املنقولة، وسن تقنيات متعلقة باعتماد الوسطاء يف عمليات البو  3

، املتعلق 1993 ماي 23، املؤرخ يف: 10-93من املرسوم التشريعي  31املطبقة عليهم، وغريها من الوظائف اليت كلفت هبا وجاءت يف نص املادة 
 ببورصة القيم املنقولة، املعدل واملتمم، املرجع السابق.

http://www.sgbv.dz/ar/
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 االعتماد الفرع األول :
يعترب االعتماد قرار إداري فردي يصدر عن جلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، ويشمل االعتماد الوسطاء 

ة، وهيئات التوظيف اجلماعي للقيم املنقولة اللذان يعتربان أجهزة لالستثمار يف السوق املالية، يف عمليات البورص
 وسندرسها تبعا:

 أوال: اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة
قبل أن نتعرض لكيفية اعتماد الوسطاء يف عمليات البورصة، ارتأينا أن نبني أوال املقصود بالوسيط يف 

ا هي مهامه اليت يكلف هبا، ومنه فإن الوسيط حسب تعريف األستاذ حممد سويلم هو: " كل عمليات البورصة، وم
وعلم وكفاءة يف شؤون األوراق املالية ويقوم بعقد عمليات بيع وشراء األوراق املالية من خالل شخص ذو دراية 

ع ل عمولة حمدندة من كل من البائمقاب بورصة األوراق املالية، ويف املواعيد الرمسية احملددة هلا، حلساب العمالء
 1رب الوسيط ضامنا لصحة كل عملية مت تنفيذها بيعا وشراءا."واملشرتي، ويعت

هذا فيما يتعلق بالتعريف الفقهي، أما التعريف التشريعي، فقد عرفه املشرع اجلزائري من خالل نظام جلنة 
الوسيط في عمليات البورصة هو كل ة كما يلي: " ، يف مادته الثاني012-15تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 

وسيط معتمد بقوم بالتفاوض في القيم المنقولة والمنتجات المالية األخرى القابلة للتداول والحقوق المتعلقة 
 ".بها لحساب زبائنه أو لحسابه الخاص...

دل على أن االعتماد ما ميكن مالحظته على هذا التعريف أن املشرع عرف الوسيط بأنه شخص معتمد، ما ي
هو شرط ملمارسة هذا النشاط، وهذا الشخص يقوم بالتفاوض يف األوراق املالية اليت تقبل التداول، وميارس هذا 
النشاط لصاحل الغري كما ميكن أن ميارس لفائدته، ويف نفس السياق فإن املشرع اجلزائري عرنف الوسيط من خالل 

 :3وم بنشاط واحد أو عدة نشاطات من ما يأيتنشاطه الذي يقوم به فاعترب كل شخص يق
 ؛االستشارة يف جمال توظيف القيم املنقولة -
 ؛التسيري الفردي للحافظة مبوجب عقد مكتوب -
 ؛تسيري حافظة هيئات التوظيف اجلماعي يف القيم املنقولة -
 ؛توظيف القيم املنقولة واملنتوجات املالية -

                                                           
 .273، ص 1992ط، الشركة العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، حممد سويلم، إدارة البنوك وبورصة األوراق املالية، ب. 1
، واملتعلق بشروط اعتماد الوسطاء يف عمليات البورصة وواجباهتم 2015أفريل  15املؤرخ يف:  01-15نظام جلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم  2 

 .2015أكتوبر  21، الصادرة يف: 55 ع:ج.ومراقبتهم، ج.ر.ج.
 نفس النظام.من  02 املادة 3
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 ؛املضمون يف إصدار السندات ضمان النجاح يف املسعى واالكتتاب -
 ؛التداول للحساب اخلاص للوسيط -
 ؛حفظ القيم املنقولة وإدارهتا -
 ؛إرشاد املؤسسات يف جمال هيكلة رأمسال وإدماج وإعادة شراء املؤسسات -
 أي نشاط آخر حتدده جلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها. -

ة يف جمال األوراق املالية، معتمد من قبل جلنة تنظيم وخالصة ملا سبق فإن الوسيط هو كل شخص ذو كفاء
عمليات البورصة ومراقبتها، ويقوم بنشاطات ذات أمهية يف جمال السوق املالية يتقاضى مقابلها عمولة معينة، وتتمثل 

نه أصبح من أعماله يف مساعدة املستثمرين يف األسواق املالية على القيام بنشاطاهتم املختلفة يف هذا اجملال، حبيث أ
الالزم جلوء العميل  للوسطاء يف عملية البورصة نظرا للخربة اليت يتمتع هبا يف امليدان نتيجة الحرتافه هذه املهنة، هلذا 

 ونظرا لألعمال اليت يقوم هبا الوسيط فإنه حيظى بأمهية بالغة يف هذا اجملال.
، تنعقد التزاماتر، له حقوق وعليه وعليه فإن الوسيط هو كل شخص طبيعي أو معنوي يكتسب صفة التاج

مسؤوليته إذا أخل هبا، كما انه ال يكتسب صفته كوسيط تداول األوراق املالية شروط معينة، قد تتعلق هذه الشروط 
، أما بالنسبة ملهامه فهي متعددة من بينها 1شخصه أو شروط أخرى تتعلق بضرورة احلصول على الرتخيصبشكله أو 

 3، وغريها من املهام اليت خيتص هبا الوسطاء2، وتقدمي اإلرشادات يف جمال توظيف القيم املنقولةالتفاوض حلساب الغري

                                                           
 .71نصرية توايت، ضبط سوق القيم املنقولة، املرجع السابق، ص  1
القيم كما يلي: "   القانون التجاري، املرجع السابق، من  30مكرر 715ميكن ان نعرف القيم املنقولة  حسب التعريف التشريعي هلا والذي ورد يف املادة  2

ا شركات المساهمة وتكون مسعرة في البورصة أو يمكن أن تسعّر وتمنح حقوقا مماثلة حسب الصنف، المنقولة هي سندات قابلة للتداول تصدره
 وتسمح بالدخول بصفة مباشرة أو غير مباشرة في حصة معينة من رأسمال الشركة المصدرة أو حق مديونية عام على أموالها."

، املتعلق ببورصة القيم املنقولة، املعدل 1993 ماي 23، املؤرخ يف: 10-93وم التشريعي من املرس 07للمزيد من املهام اخلاصة بالوسطاء أنظر املادة  3 
 ملتمم، املرجع السابقوا
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باملفاوضات واملعامالت داخلة بورصة  كما قلنا فإن القيام: . شروط اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة1
ورصة خيضع لعدة شروط وإجراءات وتتمثل القيم املنقولة لن يتم إال بواسطة الوسطاء واعتماد الوسطاء يف عمليات الب

 هذه الشروط يف:
عنا للمرسوم و جالوسيط شخص طبيعي أو معنوي، فرب  نقصد بشخص الوسيط فيما كان  :شخص الوسيط أ.

السالف الذكر جند بأنه مل يفرق بني الشخص الطبيعي واملعنوي يف ممارسة مهنة الوساطة، فنص  10-93التشريعي 
يؤكد ذلك بنص املادة بأن عمل الوسيط يف عملية البورصة ميكن أن ميارس بواسطة أشخاص منه جاء ل 06املادة 

طبيعيون أو شركات ذات أسهم تنشأ خصيصا هلذا الغرض، فاملشرع هنا مل يفرق بني الشخص الطبيعي واملعنوي غري 
رسة الوساطة، غري أنه بعد أنه حدد طبيعية الشخص املعنوي يف الشركات ذات األسهم اليت يكون إنشائها خاص ملما

، مت إلغاء الشخص الطبيعي من ممارسة املهنة، واقتصر نشاط الوسطاء 04-03تعديل هذه املادة مبوجب القانون رقم 
على الشخص املعنوي فقط، غري أن املشرع فتح اجملال أمام الشركات التجارية دون حصرها يف شركات ذات أسهم 

ة، وميكن إرجاع هذا الرتاجع للمشرع اجلزائري لعدة أسباب من بينها تقليد التشريعات ، والبنوك واملؤسسات املالي1فقط
األخرى الرائدة يف هذا اجملال وخاصة التشريع الفرنسي، وكذا كون شركة الوساطة عند قيامها هبذه املهنة مينحها صفة 

لوساطة الفردية واليت تؤثر على املسامهني االستمرارية، فالشخص املعنوي يستمر وال يتأثر باألعراض اليت تتعرض هلا ا
العالقة بني العميل والوسيط، لقيام  انقضاءأو املؤسسني، كموت املؤسس أو عجزه عن العمل والذي يؤدي إىل 

 .2الوساطة على االعتبار الشخصي

عمليات  ال ميكن ممارسة الوساطة دون احلصول على االعتماد من قبل جلنة تنظيم الحصول على االعتماد: ب.
البورصة ومراقبتها، وبدون احلصول على هذه الرخصة ال ميكن ممارسة الوساطة فالوثيقة املتضمنة قرار االعتماد هي 
شرط جوهري ملمارسة هذا النشاط، وبالتايل فإن على األشخاص املعنوية الراغبة يف ممارسة الوساطة تقدمي طلب 

 ت تقدمي الطلب وكيفية احلصول على االعتماد.اعتماد للجنة للنظر فيه، وسنوضح الحقا إجراءا
واملتعلق بشروط اعتماد الوسطاء يف عمليات البورصة  01 – 15حدد نظام اللجنة رقم  رأسمال الشركة: ج.

وواجباهتم ومراقبتهم، رأمسال األشخاص املعنوية  غري البنوك واملؤسسات املالية اليت تلتمس االعتماد ملمارسة الوساطة، 
دج(، غري أنه ميكن هلذه اهليئات  10.000.000رأمسال أدىن يقدر بعشرة ماليني دينار جزائري ) حبيث حدد

                                                           
يمارس نشاط الوسيط في عمليات البورصة بعد اعتماد من لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، واليت مت تعديلها كما يلي: "  06جاءت املادة  1

 رية التي تنشأ خصيصا لهذا الغرض، والبنوك والمؤسسات المالية."من طرف الشركات التجا
، ص 2004، مصر، مؤسسة البيان للدراسة والنشر والتوزيع، 1صاجل راشد احلمراين، دور شركات السمسرة يف بورصة األوراق املالية " دراسة مقارنة "، ط 2

157. 
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والذي كان  2امللغى 03-96، على خالف نظام اللجنة رقم 1اخلضوع ملقاييس رؤوس أموال خاصة حتددها اللجنة
ه مت رفع الرأمسال األدىن للشركات (، وما ميكن مالحظته أن1.000.000حيدد الرأمسال األدىن مبليون دينار جزائري )

 بعشرة أضعاف على ما كان عليه سابقا.
اشرتط نظام اللجنة املتعلق بشروط اعتماد وسطاء البورصة أن يكون مقر الشركة يف  مقر الشركة وإدارتها: د.

مهية من اجلزائر حىت ميكنها احلصول على االعتماد، ويكمن هدف هذا الشرط يف محاية السوق من الشركات الو 
، أما 3جهة، ومن جهة أخرى محاية املستثمرين الذين يتعاملون مع هذه الشركات خاصة يف حالة نشوب نزاعات

سهم، إضافة إىل شرط أن إدارة شركات األبالنسبة إلدارهتا فتخضع للشروط اليت حددها القانون التجاري يف جمال 
ة للشركة تتوفر فيه شروط الكفاءة والتأهيل، ويقصد باملسرين يكون هلا على األقل مسرين مسؤول مكلف باإلدارة العام

الشخص الطبيعي الذي له دور يف إدارة شركة وساطة عمليات البورصة، والذي يتمتع بالقدرة على اختاذ القرارات 
ت ، كما أنه البد أن حتوز على احملال4للمخاطر باسم الشركة وااللتزامات اليت تعادل صرف األموال أو التعرض

 ، ويقصد باحملالت املالئمة احملالت اليت تتوفر على مجيع املتطلبات اخلاصة بالعمل 5املالئمة لضمان أمن مصاحل زبائنها
وراق وأمنها وغريها من املتطلبات، ويستوي يف ذلك أن يكون احملل مملوكا أو مستأجرا أماكن حفظ األمن مكاتب و 

بد حىت يتم اعتمادها أن تربر وجود قسم مرتبط مباشرة باإلدارة العامة أما فيما خيص البنوك واملؤسسات املالية فال
    لضمان استقاللية التسيري السيما احملاسبية بني نشاطات الوساطة يف عمليات البورصة والنشاطات األخرى للبنك

 .6أو املؤسسة املالية

                                                           
، واملتعلق بشروط اعتماد الوسطاء 2015أفريل  15املؤرخ يف:  01-15ت البورصة ومراقبتها رقم من نظام جلنة تنظيم عمليا 05الفقرة األوىل من املادة  1

 يف عمليات البورصة وواجباهتم ومراقبتهم، املرجع السابق
، 36ع: ج.ج.، يتعلق بشروط اعتماد الوسطاء يف عمليات البورصة وواجباهتم ومراقبتهم، ج.ر.1996 جويلية 03املؤرخ يف:  03-96نظام اللجنة  2

 .املرجع السابق، 2015أفريل  15املؤرخ يف:  01-15، امللغى مبوجب نظام جلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 1997جوان  01الصادرة يف: 
 195نوارة محليل، النظام القانوين للسوق املالية اجلزائرية، املرجع السابق، ص 3
 01-15عاشرة من املادة الثانية من الفرع األول بعنوان: التعاريف من نظام جلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم ورد هذا التعريف للمسرين يف الفقرة ال 4

 ، واملتعلق بشروط اعتماد الوسطاء يف عمليات البورصة وواجباهتم ومراقبتهم، املرجع السابق.2015أفريل  15املؤرخ يف: 
، واملتعلق بشروط اعتماد الوسطاء يف عمليات 2015أفريل  15املؤرخ يف:  01-15ت البورصة ومراقبتها رقم من نظام جلنة تنظيم عمليا 05املادة  5

 البورصة وواجباهتم ومراقبتهم، املرجع السابق
 من نفس النظام. 06املادة  6
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سة الوساطة يف عملية البورصة أي نقصد هبذا الشرط أن تنشأ الشركة خصيصا لغرض ممار  :الشركة اختصاص ه.
املعدل واملتمم  10-93من املرسوم التشريعي  06أن تتفرغ هلذا النشاط دون ممارسة نشاط آخر وهو ما تؤكده املادة 

من خالل عبارة " ...الشركات التجارية اليت تنشأ خصيصا هلذا الغرض.."، وهذا الشرط متعلق بالشركات فقط دون 
 الية اليت ميكن هلا أن متارس نشاط آخر غري الوساطة.البنوك واملؤسسات امل

 : توفير الوسائل المناسبة و.
على الشخص املعنوي الذي يريد ممارسة نشاط الوساطة يف عمليات البورصة أن يوفر الوسائل التقنية والبشرية 

مارسة واليت البد أن تعتمد على املناسبة، وتكييف هذه الوسائل مع طبيعة وأمهية وتعقيد وتنوع النشاط أو األنشطة امل
تطور النشاط واإلطار القانوين والتنظيمي، كما جيب على الوسيط أن يضع إجراءات العمل ونظام املراقبة الداخلية 

وكشف وتسيري تضارب املصاحل، من أجل حسن سري النشاط الذي قدنم له االعتماد ملمارسته غري أنه ال جيب عليه 
 حسب بل عليه أن يسعى لتفادي هذا التضارب، ويف حالة العجز يكون حلها لصاحل الزبون.تسيري تضارب املصاحل ف

كما أنه يتعني على الوسيط أن يقوم بتعني مسؤول عن املطابقة مسجل لدى اللجنة، مهمته السعي إىل 
 اجتماعأن يسهر على احرتام االلتزامات املهنية املطبقة على الوسطاء يف عمليات البورصة، ويف األخري على الوسيط 

 .1مجيع هذه الوسائل واإلجراءات بشكل دائم ويف أي وقت

 . إجراءات اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة2
بعد أن تتوفر شروط اليت مت ذكرها أعاله أمام جلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها وحىت تقوم مبنح االعتماد 

 تتمثل فيما يلي:املنح بإجراءات واليت البد أن متر عملية 
إذا توفرت الشروط املشار إليها أعاله فعلى طالب االعتماد أن يتقدم بطلب أمام جلنة تنظيم عمليات البورصة 

رفاق هذا الطلب مبجموعة من الوثائق تشكل يف جمموعها ملف إومراقبتها مفاده احلصول على االعتماد ويتم 
، من 2إليه اإلشارةالسابق  01-15من نظام اللجنة رقم  09ادة احلصول على االعتماد، وهذه الوثائق حددهتا امل

بينها وثيقة إثبات ملكية أو استئجار احملالت املخصصة لنشاط الوسطاء يف عمليات البورصة، ووثيقة االلتزام باكتتاب 
 أو شراء حصة من رأمسال شركة تسيري بورصة القيم ضمن الشروط اليت حتددها اللجنة.

                                                           
، واملتعلق بشروط اعتماد الوسطاء يف عمليات 2015أفريل  15املؤرخ يف:  01-15من نظام جلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم  07املادة  1

 البورصة وواجباهتم ومراقبتهم، املرجع السابق
 مبكن الرجوع هلذه املادة للتعرف على الوثائق اليت جيب إرفاقها مع امللف املقدم للحصول على االعتماد. 2
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لب االعتماد تقوم اللجنة بدراسته والتأكد من مدى توفر الوثائق الالزمة والشروط العتماد بعد إيداع ملف ط
الوسيط وكذا الضمانات الالزمة خاصة ما تعلق منها بالوسائل التقنية والبشرية اخلاصة بالشركة، لتبدي بعد ذلك 

 اللجنة رأيها سواء باملوافقة أو بالرفض.
هنا متنح طالب االعتماد قرار اعتماد مؤقت، وينبغي أن نشري هنا إىل أن ففي حالة املوافقة على امللف فإ

طلب االعتماد إذا كان متعلق بشركة جتارية أنشأت خصيصا هلذا الغرض، فإن اللجنة تقدم هلا رخصة إنشاء مدهتا 
جنة، وعليه فإن ، وبناء على هذه الرخصة يقوم طالب االعتماد بإضافة وثائق تطلبها منه الل1( شهرا12إثتا عشر )

هذه الرخصة ال متكن صاحبها من مباشرة نشاطه يف جمال الوساطة بل هي مبثابة موافقة أولية على االعتماد وبناء 
عليها يتم تأسيس الشركة وبعد التأسيس على طالب االعتماد إعادة تقدمي الطلب واستكمال امللف باملعلومات 

 والوثائق اليت يتم طلبها منه.
مؤقت، وحىت يصبح  اعتمادافقة اللجنة على امللف الذي استكمل مجيع شروطه فإهنا تقوم مبنحه ويف حالة مو 

يف رأمسال شركة تسيري بورصة القيم املنقولة حسب الشروط احملددة أو أن  االعتماد هنائي البد على الوسيط أن يكتتب
، والذي يصدر يف شكل قرارا 2تماد هنائييكتسب رأمسال يف هذه الشركة، وبعلم اللجنة بذلك وهي اليت جتعل االع

 نشر يف اجلريدة الرمسية من قبل اللجنة.ي
نذكر هنا إىل أنه يف حالة اعتربت اللجنة أن العناصر والوسائل املقدمة يف امللف غري كافية ملمارسة كل 

صة بصفة مؤقتة إىل النشاطات املطلوب من أجلها االعتماد، فإهنا تقوم بتحديد نشاطات الوسيط يف عمليات البور 
، ويكون هذا التحديد معلال من قبل اللجنة، ويرتب 3غاية استكمال العناصر والوسائل اليت جيب أن تكون يف امللف

ددها التنظيم كما أنه ملزم بدفع إتاوات على حمنح االعتماد حقوق وواجبات فالوسيط ملزم بالقيام بعدة واجبات 
 .4من قبل اللجنة اإلتاواترف اللجنة وحتدد قيمة هذه األعمال واخلدمات املقدمة هلم من ط

-15بالنظام  03-96إن املشرع اجلزائري وعند استبدال نظام جلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها * مالحظة: 
عطاء املوافقة بل تركها مفتوحة، بعكس ما كانت ال اخلاصة بدراسة ملف االعتماد وإمل يتطرق إىل مسألة اآلج 01
سابقا حيث أهنا كانت حتدد مدة إبداء رأي اللجنة يف طلب االعتماد بشهرين، ابتداء من تاريخ تسليم الطلب  عليه

                                                           
، واملتعلق بشروط اعتماد الوسطاء يف 2015أفريل  15ملؤرخ يف: ا 01-15من نظام جلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم  11طبقا للمادة  1

 عمليات البورصة وواجباهتم ومراقبتهم، املرجع السابق.
 نفس النظام.من  13طبقا للمادة  2
ماد الوسطاء يف ، واملتعلق بشروط اعت2015أفريل  15املؤرخ يف:  01-15نظام جلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم من  12طبقا للمادة  3

 .عمليات البورصة وواجباهتم ومراقبتهم، املرجع السابق
 ، املرجع السابق.01-15من نظام اللجنة  55السالف الذكر، واملادة  10-93من املرسوم التشريعي  27طبقا للمادة  4
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ق عليها يوميكن إرجاع هذا حسب رأيينا إىل ترك احلرية للجنة يف دراسة امللف ومنح االعتماد دون تقييدها والتضي
 باآلجال، وهذا حىت تؤدي مهامها على أكمل وجه.

حالة رفض امللف فإن اللجنة تبلغ املعين بذلك على أن تربر قرار الرفض، ويكون لصاحب الطلب أن يطعن أما يف  -
يف هذا القرار أمام اجلهات القضائية ويكون ذلك حمدد بأجل شهر من تاريخ تبليغ القرار، على أن تكون للجهات 

 .1تسجيلهالقضائية قرار الفصل يف الطعن باإللغاء مدة ثالثة أشهر من تاريخ 

 . انتهاء االعتماد3
قد ينتهي االعتماد باحلاالت اليت تنتهي هبا الشركات يف القانون التجاري، كما ميكن أن ينتهي االعتماد 
بالشطب أو السحب، ويكمن الفرق بينهما يف أن األول يكون بطلب من املعين بتوقيف نشاطه أما الثاين فيكون  

ليها، وبناء عليه فإنه ميكن للوسيط يف عمليات البورصة إذا أراد أن يتوقف عن املتفق ع كعقوبة على خمالفة الشروط
ممارسة نشاطه أن يتقدم بطلب للجنة مفاده شطبه من الوسطاء يف عمليات البورصة ويكون ذلك يف مدة شهر قبل 

ذا تأكدت من أن ، وميكن للجنة ان ختضع هذا الشطب لشروط معينة، وتشطب الوسيط إ2التاريخ املراد التوقف فيه
مصلحة الزبائن واملدخرين حممية وغري معرضة للخطر، ويعد هذا الطريق النتهاء االعتماد طريق طبيعي بناء على طلب 

 املعين.
أما السحب أو التوقيف املؤقت لالعتماد تقوم به اللجنة يف حالة ما إذا رأت بأن الوسيط يف عمليات 

، كما ميكن 3ا رأت بأن تصرفات الوسيط تضرن مبصاحل الزبائن أو بسالمة السوق، أو إذبالتزاماتهالبورصة مل يعد يفي 
أن يتعرض الوسيط للسحب أثناء تقصريه يف أداء الواجبات املهنية، واحرتام أخالقياهتا وكذا كل خمالفة لألحكام 

وبات اليت يتعرض هلا الوسيط ، وننوه هنا إىل أن العق4التشريعية والتنظيمية املطبقة على الوسطاء يف عمليات البورصة

                                                           
 ، املرجع السابق.01-15ة ام اللجنمن نظ 55السالف الذكر، واملادة  10-93من املرسوم التشريعي  09طبقا لنص املادة  1
 ، املرجع السابق.01-15من نظام اللجنة  17املادة  2
، واملتعلق بشروط اعتماد الوسطاء يف عمليات 2015أفريل  15املؤرخ يف:  01-15نظام جلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم من من  17املادة  3

 .البورصة وواجباهتم ومراقبتهم، املرجع السابق
 على املخالفات املتعلقة هبذا اخلصوص وصنفتها كما يلي :  58، كما نصت املادة نفس النظاممن  57ا طبقا للمادة هذ 4
 مخالفة أحد نصوص هذا النظام، -....." 
 مخالفة أحد قرارات اللجنة، -
 التقصير بااللتزام ثم االكتتاب فيه لدى اللجنةـ -
 قة أو معلومة تطالب بها اللجنة او العون الذي كلفته بالتحقيق أو التفتيش،عدم التسليم في اآلجال المحددة ألي وثي -
 السماح لعون غير مسجل لدى اللجنة بمفاوضة قيم منقولة مسجلة في البورصة، -
 اإلدالء لدراية بمعلومات خاطئة للجنة أو ألحد أعوانها." -
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، ويعترب السحب هو أخطر عقوبة 1ال تقتصر على التوقيف وسحب االعتماد فقط بل تشمل كذلك اإلنذار والتوبيخ 
يتعرض هلا الوسيط كما ميكن أن يتعرض للعقوبات اجلزائية، لكن ما يهمنا هو سحب االعتماد باعتباره موضوع 

 يط ميكنه الطعن يف قرار السحب أمام اجلهات القضائية.حبثنا، ويف مجيع احلاالت فإن الوس
ومما سبق يتبدى لنا الدور الكبري الذي يلعبه القرار الفردي املتمثل يف االعتماد يف ضبط وتنظيم نشاط 
الوسطاء يف عمليات البورصة، فهو يساهم بشكل كبري بضبط نشاطهم من خالل شروط وإجراءات منحه، وكذا يف 

وسطاء للشروط املتفق عليها فإنه يتم ردعهم ومحلهم على االمتثال هلذه الشروط وإال تعرضوا لسحب حالة خمالفة ال
 الرخصة منهم وتوقفهم عن ممارسة نشاطهم.

 ثانيا: اعتماد هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
 تتمثل هيئات التوظيف اجلماعي للقيم املنقولة وتسيريها يف صنفني من املؤسسات مها:

وهي عبارة عن شركات أسهم هدفها تسيري شركات االستثمار ذات رأسمال متغير ) ش.إ.ر.م.م(:  .1
حيدده  الدين القابلة للتداول، وحتكم هذه الشركات قواعد القانون التجاري يف كل ما مل حافظة القيم املنقولة وسندات

من اعتماد جلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها  ، وحىت يتم تأسيس هذه اهليئات البد2التنظيم اخلاص هبذه اهليئات
 .3لقوانينها األساسية وأنظمتها

وهو عبارة عن ملكية مشرتكة للقيم املنقولة، تصدر حصصها  . الصناديق المشتركة للتوظيف ) ص.م.ت(:2
اد شراؤها بناء على اليت تعترب قيم منقولة كما ميكن أن تكون موضوع قبول للتسعرية يف بورصة القيم املنقولة، ويع

طلب احلاملني بالقيمة التصفوينة، تضاف إليها أو ختصم منها النفقات والعموالت حسب احلالة، وهذه الصناديق ال 
، وال ميكن تأسيس هذه الصناديق إال إذا اعتمدت جلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها 4تتمتع بالشخصية املعنوية

 .5مشروع نظامه
يتم اعتماد هيئات التوظيف اجلماعي البد من إيداع ملف االعتماد من قبل املؤسسني الذين وعليه فإنه حىت 

عادة ما يكونوا بنوكا أو شركات تأمني أو مؤسسات مالية يودعون حصصا تـأسيسية تعرف باسم الرأمسال األويل، مث 
                                                           

مالحظته أن املشرع اجلزائري استعمل مبدأ تدرج العقوبات من العقولة األقل شدة إىل تعترب عقوبة االنذار والتوبيخ أقل شدة من السحب، وما ميكن  1
 األكثر شدة وهذا لصاحل املتعامل املمارس ملهنة الوساطة.

(، ، يتعلق هبيئات التوظيف اجلماعي للقينم املنقولة ) هـ.ت.ج.ق.م( ) ش.إ.ر.م.م( و) ص.م.ت1996جانقي  10املؤرخ يف:  08-96األمر رقم  2
 .1996جانفي  14، الصادرة يف: 03ع: ج.ج.ر.ج.

 ، املرجع نفسه.1996جانفي  10املؤرخ يف:   08-96من األمر رقم  06املادة  3
 نفس األمر.من   13املادة  4
 من نفس األمر. 18املادة  5
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جلنة تنظيم عمليات البورصة ، لدى 1يطرحون جزءا من هذه األسهم لالكتتاب عن طريق اللجوء العلين لالدخار
ومراقبتها، اليت تقوم بتسليم وصل استالم بتاريخ اإليداع للمؤسسني، لتقوم بعدها اللجنة بدراسة طلبات االعتماد 
املقدمة سواء بالنسبة للشركات االستثمار ذات رأس مال املتغري أو الصناديق املشرتكة للتوظيف، وتنظر اللجنة يف 

 .2علقة بالتأسيس املنصوص عليها يف التنظيم املتعلق هبذه اهليئاتمدى توفر الشروط املت
      وبعد دراسة امللف فإن جلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها تعلم مؤنسسي هيئات التوظيف عن منح

ال أو رفض االعتماد ملشاريع القوانني األساسية أو مشروع النظام عن طريق رسالة مسجنلة مع وصل تسليم يف مدة 
، ففي حالة رفض االعتماد فإهنا تربر هذا 3تتجاوز شهرين ابتداء من تاريخ إيداع امللف الكامل لطالب االعتماد

 الرفض ولطالب االعتماد صالحية الطعن يف هذا القرار.
يف حالة املوافقة حيصل املتعامل على االعتماد الذي جيب عليه أن يودع نسخة من القانون األساسي  أما

( اليت 30ركز الوطين للسجل التجاريـ وعلى ) ش.إ.ر.م.م( أن تتم إجراءات التسجيل خالل مدة ثالثني يوما )لدى امل
تلي التأسيس وهي ملزمة خالل هذه الفرتة بإيداع نسخة من شهادة الدفع اليت تقرن بإيداع رأس املال، ونسخة عن 

حتت مسؤوليته، وكذا القوانني األساسية املصادق عليها تقرير تقييم املسامهات العينية الذي حيرره مندوب احلسابات 
، كما أنه 4من قبل اجلمعية العامة التأسيسية، ومنذ تاريخ التسجيل فإن هذه الشركات تكتسب الشخصية املعنوية

 على املؤسسني أن ينشروا مذكرة إعالمية يف النشرة الرمسية لإلعالنات القانونية.
كة للتوظيف فإن منح االعتماد يرتتب عليه توقيع النظام من طرف املسرين أما بالنسبة  للصناديق املشرت  

واملؤسسة املؤمتنة والتحرير الكامل للحصص، وعلى املسرين أن ينشر ملخص عن امللف املودع لدى املركز الوطين 
القانونية وخالل ( أشهرـ ويكون هذا النشر يف جريدة مؤهلة لقبول اإلعالنات 03للسجل التجاري خالل مدة ثالثة )

هذه الفرتة على املسرين أيضا إيداع لدى جلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها نسخة من شهادة اإليداع املسلنمة من 
طرف املؤسسة املؤمتنة ونسخة من تقرير التقييم للمسامهات العينية احملرنرة من طرف مندوب احلسابات وحتت 

 .5مسؤوليته

                                                           
1 Roblot René, Les Organismes de Placement Collectif en valeur mobilières,  ( O.P.C.V.M), Ed : 

Ansa, Paris,  1995, P :06. 
، يتعلق 1997نوفمرب  25املؤرخ يف:   04-97من نظام جلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم  22إىل  10واملواد من  07، 05أنظر املواد  2

 .1997 ديسمرب 29، الصادرة يف: 87ع: ج.هبيئات التوظيف اجلماعي يف القيم املنقولة ) ه،.ت.ج.ق.م(، ج.ر.ج.
 ، املرجع نفسه.1997نوفمرب  25املؤرخ يف:  ،04-97يات البورصة ومراقبتها رقم من نظام جلنة تنظيم عمل 08املادة  3
 ، املرجع نفسه.1997نوفمرب  25املؤرخ يف:  04-97من نظام جلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم  15، 13، 12أنظر املواد  4
 النظام. نفسمن  20، 19املواد  5
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هليئات التوظيف اجلماعي للقيم املنقولة يؤهلها للقيام بالتصرفات القانونية يف هذا وعليه فإن منح االعتماد 
اجملال وممارسة نشاطها بكل حرية، كما يلزمها باخلضوع اللتزامات املتفق عليها ومن بينها دفع عمولة سنوية للجنة 

هليئات، وتدفع هذه العمولة يف من األصل الصايف هلذه ا  %0.05تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها حددت بنسبة 
يفاء بااللتزامات املقررة قانونا فإنه تتعرض هذه اهليئات ، أما يف حالة عدم اإل1مارس من كل سنة 31مدة أقصاها 

ولصاحب االعتماد االحتجاج على هذه العقوبات عن طرق الطعن باإللغاء  لعقوبات خمتلفة أمهها، حيب االعتماد
 أمام اهليئات القضائية.

 الفرع الثاني: التأشيرة
اليت تصدر يف جمال البورصة من أجل تنظيمها  اإلداريةمن القرارات الفردية املتمثلة يف الرخص  تعترب التأشرية

املعدل واملتمم السابق الذكر، فإن كل شركة أو مؤسسة  10-93من املرسوم التشريعي  41وضبطها، فحسب املادة 
منتوج مايل آخر باللجوء العلين لإلذخار، أو تطلب قبول سنداهتا للتداول يف عمومية تصدر أوراقا مالية أو أي 

البورصة، أن تنشر مسبقا مذكرة موجهة إىل إعالم اجلمهور، هذه األخرية تتضمن تنظيم الشركة ووضعيتها املالية 
ات البورصة ومراقبتها، وتطور نشاطها، وقبل أن يتم نشر هذه املذكرة البد أن تكون مؤشرة من قبل جلنة تنظيم عملي

 02-96من نظام اللجنة  04وبالتايل فإن التأشرية هي عبارة عن شرط لنشر هذه املذكرة اإلعالمية، كما أن املادة 
، أكدت على أن املذكرة اإلعالمية البد أن متر على التأشرية قبل نشرها، وأن يتم إيداع املذكرة 2املعدل واملتمم

 3املعدنل 03-97من نظام اللجنة  16شري عليها قبل شهرين من قرار اإلصدار، واملادة ية لدى اللجنة للتأاإلعالم
نصت على أن قبول القيم املنقولة يف عمليات التداول يف البورصة يكون حمل طلب للقبول لدى جلنة تنظيم عمليات 

خالل هذه النصوص يتبني لنا بأن  البورصة ومراقبتها وإيداع للمذكرة اإلعالمية اليت ختضع للتأشرية، وعليه فإنه من

                                                           
، 1998جانفي  10املؤرخ يف:  08-96من األمر رقم  52، املتضمن تطبيق املادة 1998أوت  05من قرار وزير املالية ، املؤرخ يف:  03و 02املادة  1

 .1998سبتمرب  20، الصادرة يف: 70ع: ج.ج.ر.ج.
، املتعلق باإلعالم الواجب نشره من طرف الشركات واهليئات اليت 1996 جوان 22املؤرخ يف:  02-96نظام جلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقباهتا رقم  2

املؤرخ يف:  01-04، املعدل واملتمم بالنظام رقم : 1997جوان  01الصادرة يف  36ع: ج.تلجأ عالنية إىل اإلذخار عند إصدارها قيما منقولة، ج.ر.ج.
 ، املرجع السابق.2004 جويلية 8
، الصادرة يف: 87ع: ج.، املتعلق ببورصة القيم املنقولة، ج.ر.ج.1997نوفمرب  18املؤرخ يف:  03-97ورصة ومراقبتها رقم نظام جلنة تنظيم عمليات الب3

ع: ج..ج.ر، يتضمن النظام العام للمؤمتن املركزي على السندات، ج.2003مارس  18، املؤرخ يف: 01-03، املعدل بالنظام رقم 1997ديسمرب  29
 .2003وفمرب ن 30، الصادرة يف: 73
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، وحىت يتم عرض هذه املذكرة على 1خارلالدلقيم املنقولة باللجوء العلين املذكرة اإلعالمية هي شرط لإلصدار ا
 اجلمهور البد من التأشري عليها من قبل اللجنة.

مشرع الفرنسي حبيث الذي وضعه املشرع هنا وعلى األحرى هو تقليد لل االستثناءغري أنه جيب أن نذكر هنا 
كتفى وا  خارسندات باللجوء العلين لالدانه استثىن اجلماعات احمللية من وضعها ملذكرة إعالمية أثناء إصدارها ل

بوضعها لبيان إعالمي يصف العملية املزمع إجنازها، الذي يوضع حتت تصرف اجلمهور مبقر اجلماعات احمللية، كما أنه 
من نظام  08" الواردة يف املادة  على سبيل اإلعالمالم، وما تدل عليه عبارة "ل اإلعيودع لدى اللجنة على سبي

السالف الذكر، هو أن اللجنة ليست هلا سلطة يف الرقابة على اجلماعات العامة بل تكتفي  02-96اللجنة رقم 
 ، وميكن أن يرجع هذا العتبارات السلطة العامة.فقط بإعالمها بإصدار هذه القيم املنقولة

 ال: شروط قبول التأشير على المذكرة اإلعالميةأو 
ية اليت جتعل املستثمر على دراية مبا سيقدم اإلعالمجمموعة من العناصر  إن املذكرة اإلعالمية البد أن تتضمن

عليه وتساعده يف اختاذ قراره يف االستثمار يف القيم املنقولة، ويتم توقيعها من قبل املمثل الشرعي للمصدر وحمافظ 
سابات، وتشمل هذه املذكرة جمموعة من العناصر اإلجبارية اليت يتضمنها القانون التجاري، كما جيب أن تتضمن احل

 :2معلومات عن
 ، ووضعيته املالية؛تقدمي مصدر القيم املنقولة وتنظيمه -
 موضوع العملية املزمع إجنازها وخصائصها.و  تطور نشاطه، -

مية وإضافة إىل املعلومات اليت جيب أن تتضمنها واملشار إليها أعاله وحىت يتم التأشري على املذكرة اإلعال
البد أن تودع مشروع هذه املذكرة لدى جلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها قبل قرار إصدارها بشهرين على األقل 

ومات إضافية جيب لتدرس اللجنة هذا املشروع، وميكنها أن تشري إىل املعلومات اليت جيب أن يتم تعديها أو معل
هذا  4، وهذا هبدف محاية املستثمر3إدراجها فيها، كما هلا أن تطلب أي تربير أو إيضاح بشأن املعلومات الواردة فيها

                                                           
على كل شركة أو مؤسسة عمومية تقوم بإصدار قيم منقولة باللجوء السالف الذكر على ما يلي: "  02- 96من نظام اللجنة رقم  03نصت املادة  1

تثمر من اتخاذ العلني إلى اإلذخار، وضع مذكرة ترمي إلى إعالم الجمهور، تتضمن هذه المذكرة العناصر اإلعالمية التي من شأنها أن تمكن المس
 قراره عن دراية..."

 السابق الذكر. 02-96نظام اللجنة رقم  من 03الفقرة الثانية من املادة  2
 ، السابق الذكر.10-93من املرسوم التشريعي  41املادة  3
مها أو حتيينها، وهذا إذا اقتصت محاية حبيث ان اللجنة ميكن هلا أن تضع شروطا ملنح تأشريهتا تتعلق بطلب توضيح املعلومات املقدمة، تعديلها إمتا 4

 املستثمر ذلك.



 االقتصادي للرخص اإلداريةصور ممارسة سلطات الضبط                     الفصل الثاني:       الباب الثاني.
 

352 
 

بشروط أخرى تكون بناء على طلب املصدر  2004يف سنة  02-96وقد جاء التعديل اخلاص بنظام اللجنة رقم 
 :1وهي

مية إال من البنوك أو املؤسسات املالية أو الوسطاء يف عمليات البورصة الذين أالن جيوز استعمال املذكرة اإلعال -
 ؛يسامهون يف توظيف القيم املنقولة املبينة يف املشروع

 ؛أالن يستعمل مشروع املذكرة اإلعالمية إال الستقاء نينات املكتتبني -
حتت تصرف كل شخص يطلب ذلك وميسك أن يضع الوسيط املايل الذي يستعمل املذكرة اإلعالمية نسخة منها  -

 ؛سجال بأمساء وعناوين األشخاص الذين سلنمهم إياهم
 ؛2أن يتضمن مشروع املذكرة اإلعالمية يف الصفحة األوىل منه إشارة تبني الشكل املؤقت للمذكرة وكذا تنبيه حمدد -
 أن يتم استعمال املذكرة اإلعالمية دون إشهار. -

 ثانيا: صدور قرار التأشير
قبل أن نتطرق إىل كيفية صدور قرار التأشري نشري أوال إىل أن تأشرية اللجنة على املذكرة ال تتضمن دراسة 

وحىت  3بل هي ختص نوعية اإلعالم املقدم ومطابقته النصوص التشريعية والتنظيمية السارية املفعول العمليات املقرتحة،
ة مبجموعة من الوثائق تتمثل يف مشروع البيان اإلعالمي، ونسخة يتم إصدار قرار التأشري البد أن يرفق مشروع املذكر 

     من القانون األساسي أو من النظام الداخلي للمصدنر، إضافة إىل حمضر اهليئة املؤهلة اليت قرنرت عملية اإلصدار
من املصدر  أو رخنصت هلا، والكشوفات املالية املنصوص عليها غب تعليمة من اللجنة، كما ميكن للجنة أن تطلب

 .4تقدمي كل وثيقة تسمح هلا بالتأكد من حقيقة الضمانات املتعلقة باألصول املالية املصدنرة
وبعد إيداع مشروع املذكرة مرفقا بالوثائق املشار إليها أعاله فإن للجنة مهلة شهرين لتصدر قراراها سواء 

فهذه العملية تتطلب السرعة، فلو كانت هذه  بالقبول أو الرفض، وهنا يرى البعض أن مهلة شهرين هي مهلة طويلة
املدة قصرية لكانت أحسن ويف صاحل املستثمر، وخالل هذه املدة تنظر اللجنة يف املشروع ويف حالة حدوث تغيري هام 
على املعلومات املقدمة يف املذكرة اإلعالمية، البد من إيداع هذا التعديل لدى اللجنة يف أجل ال يتعدى عشرة أيام 

                                                           
، املرجع 2004 جويلية 8املؤرخ يف:  01-04بالنظام رقم   01-96مكرر اليت مت إدراجها بناء على تعديل نظام اللجنة رقم  05وهذا من خالل املادة  1

 السابق.
ه لدى اللجنة. ويمكن أن تعدل المعلومات التي تحتوي عليها أو تتّمم. وال أودعت نسخة من مشروع المذكرة اإلعالمية هذمفاد هذا التنبيه: "  2

 قبل أن تضع اللجنة تأشيرتها على المذكرة اإلعالمية في شكلها النهائي." امالتز لتي يصفها موضوع أي توظيف أو يمكن أن تكون السندات ا
 سابق الذكر.ال 02-96الفقرة الثانية من املادة الرابعة من نظام اللجنة رقم  3
 نفس النظام.من  09طبقا للمادة  4
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ابتداء من تاريخ استعمال التعديل، وميكن للجنة أن ترفض التأشرية على هذا التعديل ويف هذه احلالة بوقف  عمل
 .1التوظيف وال ميكن أن يستأنف إال بعد احلصول على ترخيص من اللجنة

 إن موافقة اللجنة على مشروع املذكرة اإلعالمية يكون مبوجب مقرنر يصدر عنها، ويرسل هذا املقرر إىل
، وبالتايل فإن اخلطوة اليت تلي التأشرية هي وضع املذكرة 2طالب التأشرية ليقوم بنشره يف النشرة الرمسية جلدول التسعرية

اإلعالمية والبيان حتت تصرف اجلمهور يف مركز املؤسسة املصدنرة، ولدى الوسطاء املاليني املكلفني بالتوظيف، كما أنه 
يدة واحدة عرب كامل الرتاب الوطين إلعالم اجلمهور بالعملية املزمع إجنازها مع على املصدر أن ينشر إعالنا يف جر 

، وما ميكن مالحظته هنا هو أن املشرع حدد النشر يف جريدة واحدة فقط 3اإلشارة إىل رقم تأشرية املذكرة اإلعالمية
ملستثمرين بالعمليات املراد القيام بشرط أن تكون عرب كامل الرتاب الوطين ليتم فيها إعالم اجلمهور ويقصد هبم هنا ا

 هبا.
تكون هذه املذكرة يف حالة القيام بعملية إصدار جديدة وجيب أن نذكر هنا املذكرة اإلعالمية املبسطة و 

عشر شهرا، ومل يطرأ أي عامل جديد يغري بأي شكل من  اثينملصدر سبق له وأن وضع مذكرة إعالمية خالل 
ايل فإنه ال يعيد وضع مذكرة جديدة بل مذكرة يف شكل مبسط تتضمن املعلومات اليت األشكال وضعيته املالية، وبالت

تصف العملية املزمع القيام هبا، والتاريخ وتوقيع املمثل الشرعي للمصدر وكذا توقيع حمافظي احلسابات، وختضع 
، لينم بعد ذلك التأشري 4ميةللفحص من قبل اللجنة بنفس الشروط اليت تتعلق بالتعديل الذي يطرأ على املذكرة اإلعال

 عليها أو رفض التأشري.
وما ميكن أن نقوله بشان املذكرة اإلعالمية أن تعديل النظام املتعلق باللجنة اخلاص بإعالم اجلمهور سنة 

أضاف شرط جديد عند إيداع املذكرة اإلعالمية وهو شرط توقيع حمافظي احلسابات، بينما كان يف السابق  2004
 ع املمثل الشرعي للمصدر فقط.يشرتط توقي

 ثالثا: رفض التأشير على المذكرة اإلعالمية
 :5ميكن للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها أن ترفض التأشري على املذكرة اإلعالمية، يف احلاالت التالية

 ؛إذا كانت املذكرة اإلعالمية غري مطابقة ألنظمة اللجنة وتعليماهتا -

                                                           
 ، املرجع السابق.2004جويلية  8املؤرخ يف:  01-04بالنظام رقم   01-96نظام اللجنة رقم من  10دة طبقا للما 1
 ، املرجع السابق.03-97من نظام اللجنة رقم  22ادة أنظر امل 2
 سابق.، املرجع ال02-96م اللجنة رقم من نظا 13و  11املادة  3
 نفس النظام.من  14ادة امل 4
 نفس النظام.من  06املادة  5
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 ؛غري مرفقة بالوثائق املنصوص عليها يف أنظمة اللجنةإذا كانت املذكرة  -
غري مكتملة أو غري صحيحة فيما خيص بعض النقاط أو إذا أمهلت ذكر وقائع من الالزم اإلشارة  إذا كانت املذكرة -

 ؛إليها يف املذكرة
 ؛إذا كانت الطلبات اخلاصة بتعديالت املذكرة املبلنغة من طرف اللجنة غري مرضية -
 خر تقتضي ذلك.انت محاية املدإذا ك -

كما ميكن أن ترفض منح التأشرية إذا طلبت تعديالت من املصدنر حول املعلومات الواردة فيها وال يستجيب 
املصدنر هلذه الطلبات اليت تصدرها اللجنة، وهذا كله يكون يف مهلة شهرين من تاريخ إيداع املذكرة اإلعالمية، أما 

قرار اللجنة اخلاص برفض التأشري فإنه غري وارد يف النصوص اخلاصة باإلعالم الواجب  بالنسبة إلمكانية الطعن يف
 09خار عند إصدارها قيما منقولة، وإمكانية الرجوع إىل املادة ت واهليئات اليت تلجأ عالنية لالدنشره من قبل الشركا

لصدد بأن الطعن يف قرار اللجنة السابق الذكر غري ممكنة، لذلك نقول يف هذا ا 10-93من املرسوم التشريعي 
   برفض التأشري على املذكرة اإلعالمية غري ممكن ألن اللجنة هي األدرى مبقتضيات السوق، وما على اهليئة القاضي

 أو الشركة إال إعادة الطلب بالتعديالت اجلديدة اليت طلبتها اللجنة.

 رابعا: توقيف توظيف القيم المنقولة
عالمية، وقد يكون ذلك لصاحل يف القيم املنقولة بعد التأشري على املذكرة اإلللجنة صالحية توقيف توظ

يكون كعقوبة على عدم احرتام تعليمات اللجنة، واليت تقوم بتبليغ هذا األمر للجمهور عن طريق  خرين، كما قداملد
االستئناف يتم تبليغه البالغ الصحفي، حبيث ال ميكن للمصدنر استئناف عمله إال برتخيص من قبل اللجنة، وحىت 

 :1نة تأمر بتوقيف التوظيف يف احلاالت التاليةن طرق الصحافة/ وبالتايل فإن اللجللجمهور ع
 ؛خرين تقتضي ذلكإذا اعتربت بأن مصلحة املد -
 املصدنر أنظمة اللجنة وتعليماهتا.إذا مل حيرتم  -

جهة ومن جهة أخرى لردع التجاوزات خر من هذا اإلجراء هو ضروري ملصلحة املدميكن أن نقول هنا بأن 
اليت قد حتدث يف هذا اجملال، ويكون هذا اإلجراء دون املساس بالعقوبات الواردة يف السوق املالية واملتعلقة بالشركات 

 واهليئات املستثمرة يف هذا اجملال أو بالوسطاء يف عمليات البورصة.
دورها الرقابة يف السوق املالية، تسمح جبذب أنظار وخالصة ملا سبق فإن قرار التأشري هو عبارة عن رخصة 

اجلمهور حول املخاطر اليت قد ترتبها هذه العمليات يف السوق املالية، وبالتايل تعترب هذه الوسيلة أداة فعالة يف يد 
                                                           

 ، املرجع السابق.02-96م اللجنة رقم من نظا 19املادة  1
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رسة مهمتها سلطة الضبط املستقلة يف هذا اجملال واملتمثلة يف جلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، قصد تنفيذ ومما
لسوق من خالل تطبيق القوانني العام، وتسهر من خالهلا اللجنة على تنظيم وضبط ا االدخارمحاية العامة واملتمثلة يف 

 نظمة املعمول هبا يف هذا اجملال وعدم خمالفتها.واأل

 الفرع الثالث: البطاقة المهنية
ذا اجملال، وهي وسيلة للرقابة لاللتحاق باملهنة الصادرة يف ه اإلداريةأيضا من الرخص  تعترب البطاقة املهنية

وبالتايل تعترب من الوسائل اليت تكرس الرقابة على األشخاص، فاملفاوضات اخلاصة بالقيم املنقولة يف البورصة يقوم هبا 
 .1أعوان أكفاء يتم تأهيلهم من قبل الوسطاء يف عمليات البورصة، وهذا بتمكني من املسري أو جملس اإلدارة

باعتباره شخص  بالتايل فإن الوسيط يف عمليات البورصة يقوم بتوظيف أعوان يقومون باملفاوضات نيابة عنهو 
معنوي ال يستطيع مباشرة هذه املفاوضات بنفسه، وحىت يتم توظيف هؤالء األعوان البد من شروط وإجراءات ميرون 

 هامهم.عليها، ليتم تسليمهم البطاقة املهنية اليت تسمح هلم مبباشرة م
 أوال: الشروط الواجب توافرها في األعوان لمنحهم البطاقة المهنية

من الوسيط يف  باقرتاححىت يتم تأهيل املفاوض ليقوم باملفاوضات داخل البورصة، البد أن يكون ذلك 
 عمليات البورصة، وهو من يقوم بطلب تسجيل هؤالء األعوان، ويكون ذلك حتت مسؤوليتهم، وجيب أن تتوفر فيه

 :2الشروط التالية
 ؛سنة على األقل 25أن يبلغ من العمر  -
 ؛أن يتمتع باألخالق احلسنة -
 ؛أن يكون حائزا على شهادة يف التعليم العايل أو شهادة معادلة هلا -
 الكفاءة املهنية املنظم من طرف اللجنة. امتحانيكون ناجحا يف أن  -

 ثانيا: إجراءات منح البطاقة المهنية
الكفاءة املهنية، وميكن هلا أن تكلف جلنة  امتحانروط املنصوص عليها أعاله تقوم اللجنة بتنظيم الش بتوفر

مرفقا مبجموعة من ، بعد أن يتم إيداع طلب التأهل لدى اللجنة 3وتسليم البطاقة االمتحانداخلية لتنظيم هذا 
ة للمرتشح الذي أثبت جدارته يف االمتحان وبعد إيداع امللف وتنظيم االمتحان يتم تسليم البطاقة املهنيالوثائق، 

                                                           
 املرجع السابق.، 10-93من املرسوم التشريعي  10املادة  1
، يتعلق بشروط تسجيل األعوان املؤهلني للقيام 1997نوفمرب  18، املؤرخ يف: 02-97من نظام جلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم  03املادة 2

 .1997ديسمرب  29، الصادرة يف: 87 ج.ر.ج.ج.ع:بتداول القيم املنقولة يف البورصة، 
 ، املرجع نفسه.1997نوفمرب  18املؤرخ يف  02-97من نظام اللجنة رقم  05املادة  3
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ويكون هبذا مسجال يف سجل اللجنة ومفاوضا حلساب الوسيط الذي سجله، وتقوم شركة إدارة بورصة القيم املنقولة 
باالحتفاظ بسجل التسجيل للحائزين على البطاقة املهنية كما يتم تبليغ الوسيط يف عمليات البورصة الذي يشرف 

، وبتسليم البطاقة املهنية للمفاوض  وتسجيله لدى إدارة شركة البورصة ميكنه ممارسة نشاطه 1انعلى هؤالء األعو 
 داخل البورصة.

 ثالثا: سحب البطاقة المهنية
ميكن للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها أن تقوم بسحب البطاقة املهنية، وقد يكون هذا السحب 

املتفق عليها أو خمالفة القوانني  بااللتزاماتلك يف حالة اإلخالل مؤقت كما ميكن أن يكون هنائي، ويكون ذ
قرارا اللجنة بسحب البطاقة مربرا ويبلغ للشخص املعين وللوسيط يف عمليات البورصة  واألنظمة، والبد أن يكون

 .2والذي يعمل حلسابه
يف حالة توقف كما ميكن أن يتم سحب البطاقة بناء على طلب الوسيط يف عمليات البورصة، وذلك 

حىت يتسىن  3األعوان املسجلني عن ممارسة وظيفتهم، ففي هذه احلالة على الوسيط أن يبلغ اللجنة فورا وبدون تأخري
 هلا القيام مبهامها يف سحب البطاقة من احلائز عليها وشطبه من سجل التسجيل.

اوض الذي يعمل حلساب كما ميكن أن تنتهي صالحية البطاقة املهنية ألسباب خارج عن إرادة املف
 :4الوسيط، الذي جيب عليه أن يتوقف عن ممارسته نشاطه يف السوق يف احلاالت التالية

 ؛عندما يغادر الوسيط الذي يعمل لصاحله -
 يف حالة توقيف أو شطب الوسيط. -

إخطار على أنه له إمكانية الرجوع ملمارسة وظيفته، وذلك يف حالة قيام وسيط آخر يف عمليات البورصة ب
اللجنة بأنه قد قام بتعينه، أو يف حالة رفع التوقيف والتجميد الذي وقع على الوسيط، وبالتايل برجوع الوسيط ملمارسة 
مهامه يرجع املفاوض معه، وهذا ألن توقف املتداول عن ممارسة نشاطه مل يكن كعقوبة أو بطلب منه بل هو ناتج عن 

  توقف الوسيط الذي هو تابع له.

                                                           
 ، املرجع نفسه.1997نوفمرب  18يف املؤرخ  02-97من نظام اللجنة رقم  04املادة  1
 نفس النظام.من  06املادة  2
 نفس النظام.من  07املادة  3
 من نفس النظام. 08املادة  4
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استنا للرخص الصادرة يف جمال السوق املالية املتمثلة يف البورصة، ميكن لنا أن جنيب على اإلشكالية وبعد در 
اجملال أظهر لنا دور  االيت مت طرحها بداية واليت تتمحور حول دور هذه الرخص يف ضبط هذا القطاع، فبحثنا يف هذ

أو هيئات التوظيف اجلماعي، أو ما تعلق  هذه الرخص سواء تعلق األمر باعتماد الوسيط يف عمليات البورصة
بالتأشرية على املذكرة اإلعالمية، أو البطاقة املهنية، فالرخصة تلعب دورا مهما بتمثل يف الرقابة على السوق 
واألشخاص يف هذا اجملال كما تعترب وسيلة يف يد السلطة الضابطة لفرض رقابتها وردعها يف هذا اجملال يف حالة 

 .انني واألنظمة وكذا التنظيم وبالتايل هي وسيلة لضبط وتنظيم قطاع البورصة.املخالفة للقو 

 بعض القطاعات األخرىفي  اإلداريةالمبحث الثاني: الرخص 
الصادرة يف اجملال املايل، حناول يف هذا املطلب التطرق للرخص  اإلداريةبعدما تطرقنا إىل دراسة الرخص 

دي واليت ختص جماالت معينة، دون أخرى فنحن هنا مل نتطرق إىل مجيع القطاعات الصادرة يف اجملال االقتصا اإلدارية
وحدها فقط ودون  اإلداريةاالقتصادي باعتبار أن ما يهمنا يف هذا املبحث هو دراسة الرخص اليت تصدرها السلطات 

هبا مثل سلطة ضبط  نظيم خاصمشاركة للسلطة التنفيذية، كما أن بعض القطاعات ولغاية اآلن مل يصدر بشأهنا ت
الصادرة يف جمال املنافسة والكهرباء والغاز ) املطلب األول(،  اإلداريةفقد اقتصرت دراستنا على الرخص ، وعليه النقل

 .صحافة املكتوبة ) املطلب الثاين(الصادرة يف جمال الطب البشري وال اإلداريةوالرخص الرخص 

 جال المنافسة والكهرباء والغازالصادرة في م اإلداريةالمطلب األول:  الرخص 
يف هذا املطلب حاولنا اجلمع بني قطاع املنافسة وقطاع الكهرباء والغاز، وإن كانا القطاعني بعيدين عن 
بعضهما البعض، فمجال املنافسة هو اإلطار العام الذي حيكم مجيع القطاعات األخرى فمجلس املنافسة هو سلطة 

كل قطاعات النشاط االقتصادي فإذا كان قانون املنافسة يهدف إىل حتقيق   اختصاصهالضبط العامة والذي يشمل 
فإن قانون الضبط يف املقابل  ،التوازن يف قطاع تنافسي مبحاربة االتفاقيات احملظورة والتعسف يف وضعيات اهليمنة

ازن يف توزيع يهدف إىل إدخال املنافسة يف قطاعات غري خاضعة هلا، وبالتايل فإن الضبط يستدعي ضمان التو 
الصالحيات بني جملس املنافسة وسلطات الضبط وحتديد آليات وإجراءات التعاون، من خالل حتقيق التعايش بني 
خمتلف سلطات الضبط وضمان انسجام تدخالهتا اليت تستدعي التكيف مع تعقيدات إشكالية االنتقال من االقتصاد 

ليس تقاسم االختصاص بني هذه السلطات باعتبار جملس املنافسة املوجه إىل اقتصاد السوق، وإن كان ما يهمنا هنا 
هو السلطة العامة، والسلطات األخرى هي السلطات القطاعية، وإمنا نبحث يف هذا املطلب عن الرخص الصادرة عن  

 .كل من جملس املنافسة، وجلنة ضبط الكهرباء والغاز وكيف هلذه الرخص أن تضبط االقتصاد يف هذه اجملاالت
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 فرع األول: الرخص الصادرة في مجال المنافسةال
، وقد أنشأ جملس خاص يتوىل محاية حرية املنافسة والسهر على منع لقد كرس القانون اجلزائري حرية املنافسة

و إن ختصيص هذا اجلهاز  ، 061-95املمارسات املقيدة للمنافسة يف السوق، وقد أنشأ هذا اجمللس مبوجب األمر 
ملته عدة أسباب و عوامل منها عدم مالئمة احملاكم اجلزائرية ملتابعة املمارسات املقيدة للمنافسة ألن بضبط املنافسة أ

، إىل اقتصاديةسيما عندما يتعلق األمر بظاهرة اإلعالم و التكوين الضروري، و الالقاضي ال ميلك كل املعطيات و 
      اليت تتسم باحلركية االقتصاديةي عن هذه النشاطات و إزالة الوصف اجلزائاالقتصاد جانب عامل إزالة التنظيم يف 

 .و التعقيد
جملس املنافسة هو عبارة عن سلطة إدارية مستقلة، يتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل، يتكون من 

نافسة ، يتمتع جملس امل2املتعلق باملنافسة 03-03من األمر  24تسعة أعضاء حسب ما هو منصوص عليه يف املادة 
بعدة صالحيات تصب كلها يف ضمان السري احلسن للمنافسة وتشجيعها يف املناطق اجلغرافية أو قطاعات النشاط 

 ـ 3اليت تنعدم فيها املنافسة، أو تكون غري متطورة مبا فيه الكفاية
ا يبدي كما له صالحيات استشارية فيبدي رأيه يف كل مسألة مرتبطة باملنافسة إذا طلبت احلكومة ذلك، كم

االقرتاحات يف جماالت املنافسة، وميكن أن يستشار أيضا من قبل اجلماعات احمللية واهليئات االقتصادية واملالية 
ح يف هذا البحث يف مهامه هو مهمة من، وما يهما 4واملؤسسات واجلمعيات املهنية والنقابيةـ ومجعيات محاية املستهلك

 اإلداريةاليت تصدر قرارات إدارية فردية، وتتمثل الرخص  اإلداريةالسلطات  ، فمجلس املنافسة مناإلداريةخيصات رت ال
، غري أن هذه املهمة ميارسها مبشاركة السلطة التنفيذية، وهو ما االقتصادية الصادرة عنه يف الرتخيص بالتجميعات

رتخيص باالتفاقات  حملظورة أشرنا له يف الفصل الثاين من هذه األطروحة، أما الرتخيص الثاين الذي يصدر عنه هو ال
ستنا هذه، وقبل أن نتطرق إىل دراسة هذا الرتخيص اواليت تعترب من املمارسات املقيدة للمنافسةـ وهي اليت هتمنا يف در 

نتطرق للممارسات املقيدة للمنافسة اليت يصدر خبصوصها ترخيص إداري عن جملس املنافسة مث ينبغي علينا أوال أن 
 خيص باملمارسات املقيدة للمنافسة.والرت  وط املوضوعية للرتخيصبعد ذلك نتطرق لشر 

                                                           
 امللغى، املرجع السابق.، املتعلق باملنافسة، 1995جانفي  25 :ؤرخ يفامل 06-95األمر  1
 جع السابق.، املتعلق باملنافسة، املعدل واملتمم، املر 03-03من األمر  24أنظر املادة  2 
 من نفس األمر. 34أنظر املادة  3
جاءت لتوضح اجملاالت اليت يستشار فيها جملس املنافسة، وللمزيد حول صالحيات جملس املنافسة  36من نفس األمر، كما أن املادة  35طبقا للمادة 4

 املنافسة، املعدل واملتمم، املرجع السابق.، املتعلق ب03-03، من األمر صالحيات مجلس المنافسةميكن الرجوع للفصل الثاين بعنوان: 
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 أوال: الممارسات المقيدة للمنافسة التي تستفيد من الترخيص في مجال المنافسة
يستلزم مبدأ املنافسة اإلبقاء على ضغط تنافسي بني املؤسسات بالقدر الكايف والالزم يف السوق وكلما كان 

وكلما دفع هبا الضغط إىل حتسني اإلنتاج  ،محاس هذه املؤسسات ملواجهة منافسيهاهذا الضغط قويا كلما ارتفع 
واخلدمات من أجل جذب العمالة والزبائن إليها غري أن املؤسسات هتاب هذا  واالرتقاء مبستوى جودة املنتوجات

ارها السليم وتصبح الضغط التنافسي فتحاول دائما البحث سبل تقييده وعرقلته، ما جيعل املنافسة تنحرف عن مس
 صراعا بني التجار، فيسلك البعض منهم طريقا غري مشروع وممارسات تعرقل املنافسة وتقييدها.

للمنافسة جمموع السلوكيات اخلطرية اليت ميكنها التأثري على املنافسة احلرة يف  1يقصد باملمارسات املقيدة
أو يف شكل التعسف      شكل اتفاقيات مقيدة للمنافسةالسوق وبالتايل التأثري على السوق حبد ذاته، وهي تظهر يف

يف اهليمنة على السوق، أو يف شكل جتميعات اقتصادية خمالفة للمنافسة وكل ممارسة من شأهنا تعزيز وضعية اهليمنة يف 
 .2السوق

دل املع 03-03من القانون  14أما التعريف القانوين للممارسات املقيدة للمنافسة فقد عرفتها املادة 
(، التعسف 06واملتمم بأهنا: " املمارسات واألعمال املدبرة واالتفاقيات واالتفاقات الصرحية أو الضمنية ) املادة 

(، األعمال و/أو العقود مهما كانت 07الناتج عن وضعية اهليمنة يف السوق أو احتكار هلا أو على جزء منها ) املادة 
 10ر يف ممارسة نشاط يدخل يف جمال تطبيق قانون املنافسة ) املادة طبيعتها وموضوعها يسمح للمؤسسة باالستئثا

(، عرض األسعار أو ممارسة 11(، التعسف يف استغالل وضعية التبعية االقتصادية ) املادة 12-08من تعديل قانون 
احة على من خالل هذه املادة نستنتج ان القانون قد نص صر  3(."12األسعار بشكل تعسفي للمستهلكني ) املادة 

 املمارسات املقيدة للمنافسة واملعرقلة هلا وبالتايل فإن أي ممارسة من هذه املمارسات تعرض صاحبها للجزاء.
من األمر  07واملادة  06يف الدراسة هو املمارسات املقيدة للمنافسة واملنصوص عليها يف املادة وما يهمنا 

 تستفيد من إعفاء احلظر وذلك برتخيص من جملس املنافسة.، املتعلق باملنافسة، املعدل واملتمم، واليت 03-03

                                                           
لباب األول من لقد أطلق املشرع اجلزائري مصطلح التقييد على كل ممارسة من شأهنا عرقلة أو احلد أو االهالل باملنافسة، فقد عنونن الفصل الثاين من ا 1

تعتبر الممارسات المنصوص عليها من نفس األمر على أنه : "  14ادة املتعلق باملنافسة باملمارسات املقيدة للمنافسة كما أنه نص يف امل 03-03األمر 
 ...ممارسات مقيدة للمنافسة." 7و  6في المواد 

، 06/12/2012لنيل درجة الدكتوراه يف القانون، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،  رسالة مسعد جالل، مدى تأثر املنافسة احلرة باملمارسات التجارية، 2
 .35ص

 ، املتعلق باملنافسة، املعدل واملتمم، املرجع السابق.2003 جويلية 19املؤرخ يف  03-03من القانون  14ة املاد 3
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: " املتعلق باملنافسة املعدل واملتمم على ما يلي 03-03 من األمر 06نصت املادة  المحظورة: االتفاقات. 1
واالتفاقيات واالتفاقات الصريحة أو الضمنية عندما تهدف أو يمكن أن  1تحظر الممارسات واألعمال المدبرة

أو في جزء جوهري منه  2عرقلة حرية المنافسة أو الحد منها أو اإلخالل بها في نفس السوق تهدف إلى
 السيما عندما توحي إلى:

 الحد من الدخول في السوق أو في ممارسة النشاطات التجارية فيها، -
 تقليص أو مراقبة اإلنتاج أو منافذ التسويق أو االستثمارات أو التطور التقني، -
 سواق أو مصادر التموين،األ اقتسام -
 عرقلة تحديد األسعار حسب قواعد السوق بالتشجيع المصطنع الرتفاع األسعار أو انخفاضها، -
 تطبيق شروط غير متكافئة لنفس الخدمات تجاه الشركاء التجاريين، مما يحرمهم من منافع المنافسة، -
لها صلة بموضوع هذه العقود سواء بحكم  إخضاع إبرام العقود مع الشركاء لقبولهم خدمات إضافية ليس -

 3طبيعتها أو حسب األعراف التجارية."
املتعلق باملنافسة نقطة أخرى  03-03املعدل لألمر  12-08كما أضافت املادة اخلامسة من القانون 

 4وهي: " السماح مبنح صفقة عمومية لفائدة أصحاب هذه املمارسات املقيدة."
احملظورة هي اليت هتدف أو ميكن أن هتدف إىل عرقلة املنافسة أو احلد  أن االتفاقات من خالل هذه املادة نستنتج 

منها أو اإلخالل هبا يف السوق، أما غريها من االتفاقات فال ميكن أن تكون حمظورة وعليه فإنه يقصد بعرقلة املنافسة، 
اخليارات االقتصادية، كما أن اإلخالل هبا هو أو    إعاقتها بصفة كلية، أما احلد منها، فهو تقييد حرية بعض القرارات

                                                           
الممارسات جند هنا أن املشرع اجلزائري قد استعمل مصطلحي " تحظر الممارسات واألعمال المدبرة ..." على:  03-03من األمر  06نصت املادة  1

فهو ال يفيد املعىن الصحيح، فمصطلح المدبّرة يعدون إال أن يكونا تكرار فهما يفيدان نفس املعىن، أما بالنسبة ملصطلح  ، فهذين املصطلحيني الواألعمال
يعد أثر دقة، حيث عرف الفقه املمارسات التواطئية كما يلي: " نوع من التوافقات، مبوجبها تقوم مؤسسات عن قصد ودون  المتواطئ عليها أوالتواطئّية 

 ط قانونا، بإتباع قواعد مشرتكة للتصرف، إهنا ) أي املؤسسات( تتخلى عن التصرف باستقاللية." أنظر يف هذا الصدد:أن ترتب
Jean-Bernard, Droit des affaires, commerçant, concurrence, distribution, LGDJ, Liban,  2éme éd, 

1999, N° 621, P 394. 
... كل سوق للسلع أو الخدمات المعنية املتعلق باملنافسة املعدل واملتمم كما يلي : "  03-03من األمر  03ادة يف املالسوق عرف املشرع اجلزائري  2

له، بممارسات مقيدة للمنافسة وكذا تلك التي يعتبرها المستهلك مماثلة أو تعويضية، السيما بسبب مميزاتها وأسعارها واالستعمال الذي خصصت 
" من خالل ها التعريف نالحظ أن املشرع عرف السوق املرجعية  " تعرض المؤسسات فيها السلع أو الخدمات المعنية.. والمنطقة الجغرافية التي

" والسوق هبا املفهوم ختتلف عن السوق باملفهوم العادي وايل يعترب املكان ايل يتم فيه تبادل السلع ....كل سوق ....بممارسات مقيدة للمنافسة...
 الف طبيعتها وأنواعها.واخلدمات على اخت

 ، املتعلق باملنافسة، املعدل واملتمم، املرجع السابق.2003 جويلية 19املؤرخ يف  03-03من األمر  06املادة  3 
 املتعلق باملنافسة، املرجع السابق. 03-03، املعدل واملتمم لألمر 2008 جوان 25املؤرخ يف  12-08من القانون  05املادة 4
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الغرض منه  2ن يكون هناك اتفاقأ، كما أنه يشرتط  1تشويه ظروف املبادالت عن تلك اليت تنجم من هيكل السوق
 خالل حبرية املنافسة، وأن تكون هناك عالقة سببية بني االتفاق احملظور واإلخالل باملنافسة.عرقلة أو احلد أو اإل
املشرع اجلزائري من خالل هذه املادة وضع صور للممارسات املقيدة للمنافسة وكان ذلك على كما أن 

....السيما عندما ترمي سبيل املثال ال احلصر وحسنا فعل املشرع، وما يدل على ذلك هو استعماله للعبارة التالية "
 "، وعليه فإن صور االتفاقات املقيدة للمنافسة تتمثل يف:إلى ...

ونقصد بذلك االتفاقات اليت ترمي إىل  و ممارسة النشاطات التجارية فيها:أمن الدخول في السوق  الحد -
 اتفاقاتإقصاء متعامل معني أو عدة متعاملني من السوق، وال يهم إن كان املتعامل املتضرر طرفا يف التوافق كما يف 

والتهميش، ففي كلتا احلالتني التوافق حمظور إلضراره  عدم املنافسة، أو إذا كان خارجا عنه، كما يف اتفاقيات املقاطعة
كما أن هذه االتفاقات هتدف إىل وضع حواجز للحد من الدخول إىل   3حبرية املنافسة، وليس باملتعامل املعين باألمر.

عدة السوق على أي مؤسسة جديدة، فتبقى البنية التنافسية للسوق ثابتة وغري قابلة للتغري وتتخذ هذه االتفاقات 
 أشكال كرفض التعامل ورفض االنضمام إىل جتمعات واحتادات مهنية.

يقصد باتفاقات تقليص نتاج أو منافذ التسويق أو االستثمارات أو التطور التقني: التقليص أو مراقبة اإل -
يقصد  نتاج قدر معني أو كمية حمدودة يشرتط عدم جتاوزها، بينماإنتاج اتفاقات املؤسسات فيما بينها على اإل

نتاج يف السوق، ويتخذ ذلك عادة شكل إباتفاقات تقليص منافذ التسويق وضع قيود كمية على ما يتم تسويقه من 
     أو تسويقية من خالل اتفاق يتضمن بنود تقليص يف جمال التسويق إنتاجيةحتديد حصة كل مشروع سواء حصة 

فهذه االتفاقات هتدف إىل عرقلة توسع املشروعات سواء يف نتاج أو كالمها، أما بالنسبة لتقليص االستثمارات أو اإل
جماهلا اجلغرايف من خالل فتح فروع أخرى أو استحداث جماالت استثمارات جديدة، وفيما خيص تقليص التطور 

                                                           
1 Berthold Goldman et Antoine Lyon-Caen et Louis Vogel, Droit commercial, européen, 

DALLOZ, Paris, 5éme éd, 1994, N° : 492, P 367. 
2
 " L’entente pouvant être réalisée par les procédés les plus différents, il  nous parait pas possible 

à l’heure actuelle de la faire rentrer comme telle, dans une définition juridique précise …cet 

échec dans la définition est extrêmement grave, il rend à peu près impossible une  impassible une 

réglementation étroite." 
ذ أشكاال خمتلفة جدا ولذا يتضح لنا حاليا أنه من غري املمكن " حول االتفاقات وترمجة ملا سبق: " إن االتفاق يتخ  RIPERTهذا ما قاله الفقيه " 

ف، يأنظر: أبو الياس جوز  إجيار تعريف دقيق، إن فشل تعريف االتفاق شيء يف غاية اخلطورة، ألنه جيعل عملية تنظيمها تنظيما حمكما، تقريبا مستحيلة."، 
 .175، ص 1983، دار بريوت للنشر، لبنان، 1املؤسسات التجارية، ج

 . 158، ص 2010معني فندي الشناق، االحتكار واملمارسات املقيدة للمنافسة، يف ضوء قوانني املنافسة والقوانني الوضعية، دار الثقافة، األردن،  3
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التقين فهي تظهر يف صورة وضع عراقيل أما تطور املؤسسات املنافسة إلقصائها من السوق نتيجة تغيري هذه املؤسسة 
 1يقة إنتاجها وابتكارها أساليب جديدة يف اإلنتاج أو التوزيع، أي عرقلة كل ابتكار أو تطور تقين.لطر 
يقصد باتفاقات اقتسام األسواق أو مصادر التموين ختفيض حدة املنافسة اقتسام األسواق أو مصادر التموين:  -

ن خالل إجراء حتالفات مجاعية تسعى من خالل السيطرة على السوق من قبل شركتني أو عدة شركات، ويتم ذلك م
إىل مقاطعة الشركات األخرى ورفض دخول أي طرف جديد إىل السوق وبالتايل تتفتق الشركات على اقتسام 

، وعادة ما تكون اتفاقات اقتسام األسواق اتفاقات جغرافية ومتنح لكل بائع باجلملة احلق احلصري لتوزيع 2السوق
ة، أما بالنسبة ملصادر التموين فتتجسد يف إطار الصفقات العمومية، حيث يكون هناك السلعة املعنية يف منطقة معين

 تفاهم على حتديد من سيفوز مسبقا.
يعترب اتفاق عرقلة تحديد األسعار حسب قواعد السوق بالتشجيع المصطنع الرتفاع األسعار أو انخفاضها:  -

 هبدف تقييد نيأغلب االتفاقات بني املتعاملني االقتصاديحتديد األسعار مبثابة احملور األساسي الذي تدور حوله 
املنافسة أو تفاديها، لذلك فإن كل التشريعات املقارنة املتعلقة باملنافسة تنص على حظر اتفاق األسعار سواء بطريقة 

ؤسسات، يرمي مباشرة أو غري مباشرة، فتحديد األسعار نقصد به العقد أو التفاهم املشرتك املربم بني جمموعة من امل
املتعلق  03-03من األمر  06، وإذا رجعنا إىل نص املادة 3إىل تعطيل قوى السوق، أي تعطيل قوى العرض والطلب

وبالتايل فإن االتفاق على  ..عرقلة تحديد األسعار ..."باملنافسة املعدل واملتمم جند أن املشرع استخدم عبارة " 
، فتحديد األسعار خيضع للعرض والطلب، واالتفاقات احملظورة هي اذاته ال يعد حمظور  يف حد 4حتديد األسعار

، فكل اتفاق من شأنه عرقلة قوى السوق ومساره الطبيعي يف حتديد رتفاع األسعار أو اخنفاض األسعاراتفاقات ا
األسعار كخفض أمثان السلع بشكل مصطنع أو وضع عوائق يف سبيل خفض األمثان أو تشجيع مصطنع لالرتفاع 

 سعار يعد حمظورا.األ
هذه تطبيق شروط غير متكافئة لنفس الخدمات تجاه الشركاء التجاريين، مما يحرمهم من منافع المنافسة:  -

     االتفاقات ترمي إىل التعسف أو التمييز بني العمالء، ويكون ذلك عندما يكون املستعملني واملستخدمني لسلعة
عليه شروط تعاقدية أقل حتفيزا، بالنظر إىل تلك اليت خيضع هلا باقي  و خلدمة معينة، إذا كان البعض منهم تفرضأ

                                                           
ق، جامعة حممد خيضر بدرة لعور، آليات مكافحة جرائم املمارسات التجارية يف القانون اجلزائري، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه علوم يف احلقو  1

 .47، ص 2014-2013بسكرة، 
 .159املرجع السابق، ص  ، االحتكار واملمارسات املقيدة للمنافسة، يف ضوء قوانني املنافسة والقوانني الوضعية معني فندي الشناق، 2
 .89املرجع السابق، ص  ،مدى تأثر املنافسة احلرة باملمارسات املقيدة للمنافسة مسعد جالل، 3 
مة أو مؤقتة، أنظر جيوز للدولة أن ختضع األسعار هلوامش التحديد أو التسقيف أو املوافقة املسبقة عن طريق التنظيم، وتكون هذه التدابري املتخذة إما دائ 4

 املتعلق باملنافسة، املرجع السابق. 03-03من األمر  05يف ذلك املادة 
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، أما بالنسبة لالتفاقات التعسفية فهي االتفاقات اليت تربمها املؤسسات ذات املركز 1املشرتين أو املستخدمني
قانوين وال  على يف السوق مع الشركاءن تفرض من خالهلا شروط تعسفية ليس هلا أي أساسو الدرجة األ االقتصادي

 2هي نتيجة أعراف جتارية.
إخضاع إبرام العقود مع الشركاء لقبولهم خدمات إضافية ليس لها صلة بموضوع هذه العقود سواء بحكم  -

يشار إىل هذه االتفاقات عادة بالبيع املتالزم قد يكون املنتوج املتالزم ال صلة طبيعتها أو حسب األعراف التجارية: 
املطلوب وتعرف هذه العقود بالعقود الرابطة حبيث يعرف العقد الرابط بأنه رفض بيع املنتوج أو اخلدمة له البتة باملنتوج 

فال جيوز للمؤسسات املسيطرة يف السوق ربط بيع منتوج  إذا مل يتم شراء منتوج آخر أو خدمة جتارية أخرى ،التجارية
       بالرغم من عدم وجود أيه عالقة بني املنتوجني معني أو أداء خدمة معينة بيع منتوج آخر أو أداء خدمة أخرى

قد  3و حبكم األعراف التجارية، وبالتايل فاملشرع اجلزائري على غرار املشرع األوريبأأو اخلدمتني من حيث الطبيعة 
 حظر مثل هذه العقود.

ورة مبوجب لقد أضاف املشرع هذه الصالسماح بمنح صفقة عمومية ألصحاب هذه الممارسات المقيدة:  -
منه وعلى إثره  02املتعلق باملنافسة السابق الذكر، كما أنه قام بتعديل املادة  03-03لألمر  12-08التعديل 

  4أصبح يطبق هذا القانون على الصفقات العمومية ابتداء من اإلعالن عن املناقصة إىل غاية املنح النهائي للصفقة
والوصول إليها متوقف على تقدمي أفضل عرض  مبدأ املنافسة احلرة فاألصل يف الصفقات العمومية أهنا تقوم على

خيرجها من إطارها املشروع إىل اإلطار الغري مشروع إذا ما اقرتنت باتفاق من شأنه التأثري على السري واحلياد عن ذلك 
 احلسن للعروض. 

 . التعسف الناتج عن وضعية الهيمنة في السوق2
ذي يسمح هلا باكتساب مركز قوي يف السوق غري ممنوع يف حد ذاته، وإمنا احلجم الكبري للمؤسسة وال إنن 

يف استعمال هذه القوة خاصة إذا اهلدف منها احلد واإلخالل باملنافسة، ويف هذا اإلطار فقد  5مينع القانون التعسف

                                                           
1 Berthold Goldman et Antoine Lyon-Caen et Louis Vogel, op.cit, N° : 507, P 381. 

 .50املرجع السابق، ص  ، آليات مكافحة جرائم املمارسات التجارية يف القانون اجلزائري بدرة لعور، 2
ام العقد بقبول من اتفاقية روما فقد قام حبظر قيام املؤسسات املسيطرة على السوق بربط إبر  82البيع املرتبط وذلك من خالل املادة  األوريبجرم املشرع  3

 رى ال تربط بينهما وبني موضوع العقد أية رابطة.خاملنافسني هلا، االلتزام بأداءات أاملتعاقدين اآلخرين 
علق باملنافسة وجاءت كما يلي : املت 03-03، املعدل واملتمم لألمر 2010 أوت 15املؤرخ يف  10-05مبوجب القانون  02كما عدلت املادة   4
 ا األمر على ما يأتي: ....الصفقات العمومية بدءا باإلعالن عن الصفقة إلى غاية المنح النهائي للصفقة..."...تطبق أحكام هذ"
أو االضرار  نقصد بالتعسف اإلساءة وسوء االستعمال للحق واإلضرار باآلخرين، أما التعسف يف قانون املنافسة فهو يؤدي إىل قصر املنافسة أو تقييدها 5

 نية.هبا يف السوق املع
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ضعية التبعية وكذا التعسف يف و  1نص املشرع اجلزائري على حظر التعسف الناتج عن وضعية اهليمنة يف السوق
 .2االقتصادية

 أ. التعسف في وضعية الهيمنة على السوق
يحظر كل تعسف املتعلق باملنافسة املعدل واملتمم على أنه "  03- 03من األمر  07لقد نصت املادة 

ما يالحظ على هذه املادة أن املشرع  3"ناتج عن وضعية هيمنة على السوق أو احتكار لها أو على جزء منها....
على السوق وليست اهليمنة يف حذ ذاهتا، فاهليمنة ال تكفي وحدها  4زائري قد حظر التعسف الناتج عن اهليمنةاجل

للتجرمي ومعاقبة مؤسسة توصلت إليها، فالتشريعات املنظمة للمنافسة واملضادة لالحتكار جترم ومتنع إساءة استخدام 
ر باالقتصاد كما تضر بسري السوق، لكن السؤال الذي يطرح وضعية اهليمنة أو االستغالل التعسفي للهيمنة ألهنا تض

هنا هو كيفية حتديد هيمنة مؤسسة ما على السوق أو املعيار الذي تتخذه السلطة لتحديد اهليمنة؟ لقد أجاب املشرع 
قم اجلزائري على ذلك وذلك بوضعه معايري من خالله يتم حتديد اهليمنة وهو ما نص عليه يف املرسوم التنفيذي ر 

منه، ومن بني هذه  05و  02، وقد مت النص عليه يف املادة 5امللغى 2000اكتوبر  14املؤرخ يف  2000-314
 .6املعايري حصة املؤسسة يف السوق، والقدرة على التحكم، والتأثري يف نشاط السوق

التعسف يف وضعية إليه أن هذه املعايري جاءت على سبيل املثال ال احلصر، وحىت يتحقق  اإلشارةوما ينبغي  
اهليمنة يف السوق البد من أن تكون هناك مؤسسة تتمتع بوضعية اهليمنة وأن ترتكب هذه املؤسسة ممارسة احتكارية 

 جتسد التعسف، وأن يؤدي هذا التعسف إىل منع وتقييد املنافسة يف السوق.

                                                           
: " ...هي الوضعية التي تمكن مؤسسة ما من كما يليوضعية الهيمنة  املتعلق باملنافسة املعدل واملتمم 03-03من األمر ج الفقرة  03عرفت املادة  1

ردة  إلى حد معتبر الحصول على مركز قوة اقتصادية في السوق المعني من شأنها عرقلة قيام منافسة فعلية فيه وتعطيها إمكانية القيام بتصرفات منف
 إزاء منافسيها، أو زبائنها أو ممونيها..."

..هي العالقة التجارية التي كما يلي : " وضعية التبعية االقتصادية املتعلق باملنافسة املعدل واملتمم   03-03من األمر  دالفقرة  03كما عرفت املادة   2
 عاقد بالشروط التي تفرضها عليها مؤسسة أخرى سواء كانت زبونا أو ممونا."ال يكون فيها لمؤسسة ما حل بديل مقارن إذا أرادت رفض الت

 ، املتعلق باملنافسة، املعدل واملتمم، املرجع السابق.2003 جويلية 19املؤرخ يف  03-03من األمر  07املادة 3
: " ...هي الوضعية التي تمكن مؤسسة ما من كما يلينة وضعية الهيم املتعلق باملنافسة املعدل واملتمم 03-03من األمر ج الفقرة  03عرفت املادة  4

حد معتبر الحصول على مركز قوة اقتصادية في السوق المعني من شأنها عرقلة قيام منافسة فعلية فيه وتعطيها إمكانية القيام بتصرفات منفردة  إلى 
 إزاء منافسيها، أو زبائنها أو ممونيها..."

، 61 :عج.، حيدد املقاييس اليت تبني أن العون االقتصادي وضعية هيمنة، ج.ر.ج.2000 أكتوبر 14ؤرخ يف امل 314-2000مرسوم تنفيذي رقم  5
 ، ملغى.18/10/2000الصادرة يف 

 ، امللغى، السالف الذكر.314-2000من املرسوم التنفيذي رقم  05و  02للمزيد ارجع إىل نص املادة  6
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ربمة بني أطراف غري متكافئة إن احلكمة من حظر التعسف يف وضعية اهليمنة هو حتقيق التوازن يف العقود امل
يف القوة التفاوضية وذلك عن طريق منع إساءة استعمال السلطة والقوة االقتصادية اليت حيوزها الطرف القوي من 
خالل سيطرته واحتكاره جلميع أو معظم حصص السوق، وبالتايل محاية الطرف الضعيف عما ينجر من شروط 

 تعسفية عن هذه اهليمنة على السوق.

 التعسف في وضعية التبعية االقتصادية ب.
مل يكن ينص على التعسف يف وضعية التبعية االقتصادية إىل غاية صدور األمر  1995إن قانون املنافسة 

يحظر على كل مؤسسة منه كما يلي : "  11املعدل واملتمم، حيث جاءت املادة  املتعلق باملنافسة 03-03
ؤسسة أخرى بصفتها زبونا أو ممونا إذا كان ذلك يخل بقواعد وضعية التبعية لم استغاللالتعسف في 
 1المنافسة...."

من خالل هذه املادة جند أن املشرع اجلزائري ال حيظر وضعية التبعية االقتصادية يف حد ذاهتا، فالنجاح 
عية والتفوق هو طموح كل مؤسسة تتعامل يف اجملال االقتصادي، وما هو حمظور تعسف املؤسسة، فحالة التب

االقتصادية تنشأ عند تواجد مؤسسة يف مركز قوة يسمح هلا بفرض شروط التعاقد على اآلخرين من افتقاد هؤالء حلل 
ثبات أن أحد الطرفني يف العقد يقع يف مركز ضعيف بالنسبة للطرف إبديل، وبالتايل تتطلب حالة التبعية االقتصادية 

وخ للشروط اليت يفرضها الطرف القوي يف الشراكة اليت تقوم اآلخر حبيث يكون الطرف الضعيف جمربا على الرض
 ، وهناك شروط ومعايري ينبغي توفرها حىت يتحقق التعسف يف وضعية التبعية االقتصادية.2بينهما

تتمثل صور املمارسات التعسفية يف وضعية التبعية االقتصادية يف رفض البيع بدون مربر شرعي، البيع املتالزم 
باقتناء كمية دنيا، اإللزام بإعادة البيع بسعر أدىن، قطع العالقة جملرد رفض املتعامل اخلضوع لبيع املشروط أو التميزي، ا

، وما يالحظ أن املشرع 3لشروط جتارية غري مربرة، كل عمل آخر من شأنه أن يقلل من منافع املنافسة داخل السوق
السالف الذكر أنه ذكرها على سبيل املثال ال  03-03 من األمر 11اجلزائري يف نصه على هذه الصور  يف املادة 
...كل عمل " و " ....يتمثل هذا التعسف على الخصوص في ....احلصر وهو ما تدل عليه العبارات التالية " 

 "، وبالتايل فإن أي ممارسة من هذه املمارسات تعرض صاحبها للجزاء.آخر ...

                                                           
 ، املتعلق باملنافسة، املعدل واملتمم، املرجع السابق.2003 ويليةج 19املؤرخ يف  03-03من األمر  11املادة  1
 .163املرجع السابق، ص  ،مدى تأثر املنافسة احلرة باملمارسات املقيدة للمنافسة مسعد جالل، 2 
 ، املعدل واملتمم، املرجع السابق.، املتعلق باملنافسة2003 جويلية 19املؤرخ يف  03-03من األمر  11ذكر املشرع اجلزائري هذه الصور يف نص املادة 3
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 ة للمنافسةثانيا: شروط الترخيص ببعض الممارسات المقيد
قد يرفع احلظر عن االتفاقات احملظورة املشار إليها أعاله، وذلك عندما تكون هتدف للمصلحة العامة 

...يرخص على ما يلي: "  03-03من األمر  9والتطور االقتصادي، فقد نص املشرع على هذا يف نص املادة 
ى تطور اقتصادي أو تقني أو تساهم في باالتفاقات والممارسات التي يمكن أن يثبت أصحابها أنها تؤدي إل

والمتوسطة بتعزيز وضعيتها التنافسية في السوق.  تحسين التشغيل أو من شأنها السماح للمؤسسات الصغيرة
 "ال تستفيد من هذا الحكم سوى االتفاقات والممارسات التي كانت محل ترخيص من مجلس المنافسة.

عسف الناتج عن اهليمنة على السوق  أو االتفاقات احملظورة وهي كما أنه هناك حاالت يربر فيها قانونا الت
، وحىت تستفيد هذه املمارسات من اإلعفاء البد من توفر شرط موضوعي 1يف حالة تطبيق نص قانوين أو تنظيمي

          ينأو التق االقتصاديوآخر شكلي يتمثل الشرط املوضوعي يف ضرورة أن هتدف هذه املمارسات إىل التقدم 
يف حتسني التشغيل، أو من شأهنا السماح للمؤسسات الصغرية واملتوسطة بتعزيز وضعيتها التنافسية يف أو تساهم 

 .2السوق، والشرط الشكلي هو  حصوهلا على ترخيص من جملس املنافسة قبل ممارسة هذه األعمال

 . المساهمة في التقدم االقتصادي 1
ة يف التقدم االقتصادي والتقين واالجتماعي، من خالل حتسني إن مسامهة املمارسات املنافية للمنافس

اإلنتاجية وإحالل تقنيات مبتكرة وحديثة يف جمال اإلنتاج وإحالل تقنيات مبتكرة وحديثة يف جمال اإلنتاج وتقدمي 
خيص هبا اخلدمات، وكذا حتسني مستوى التشغيل يعترب سببا منطقيا وكافيا من أجل استبعادها من جمال احلظر والرت 

من القانون التجاري  02فقرة  L420-4قانونا، غري أنه وبالرجوع للقانون الفرنسي ومبقتضى أحكام املادة 
، فإن األخذ بالتقدم االقتصادي كسبب الستثناء املمارسات املقيدة للمنافسة من احلظر البد من توفر 3الفرنسي

 شروط معينة وهي كما يلي:

 االقتصاديقيق التقدم أ. المساهمة اإليجابية في تح
ملموسا وكافيا يف ضمان التقدم االقتصادي يفوق  ن تتضمن أثرا إجيابياأفيشرتط يف هذه املمارسات احملظورة 

فيما إذا   إثبات، ويقع عبء 4اآلثار السلبية النامجة عنها، فيجب أن تساهم بشكل حقيقي يف التقدم االقتصادي

                                                           
أعاله، االتفاقات والممارسات الناتجة عن  07و 06ال تخضع ألحكام المادتين من نفس األمر واليت جاءت كما يلي: "  09الفقرة األوىل من املادة 1

 ".تطبيق نص تشريعي أو تنظيمي اتخذ تطبيقا له..
 السالف الذكر. 03-03من األمر  09أنظر املادة  2
 من القانون التجاري الفرنسي.  L420-4املادة  3
 .86، ص 2009لنيل شهادة املاجستري يف القانون، جامعة احممد بوقرة بومرداس،  مذكرةسلمى كحال، جملس املنافسة وضبط النشاط االقتصادي،  4
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ما اقتصاديا على املؤسسة اليت ارتكبت املمارسات االحتكارية، وعناصر كانت هذه املمارسات احملظورة تشكل تقد
 حتقيق التقدم االقتصادي عديدة ومتنوعة من بينها :

حتسني اإلنتاج وذلك يف حالة ما كانت هذه املمارسات من شأهنا خفض أسعار سلعة أو منتوج ما، أو حتسني  -
املوزعني، أو تنمية الطلب على هذه السلعة، أو ختفيض ظروف توزيعه، أو تقدمي خدمات جديدة للمنتجني أو 

 .1مصاريف النقل أو التخزين أو الشحن أو التفريغ أو التوزيع..اخل
، ويتحقق ذلك إذا كان التوافق االقتصاديحتسني ظروف السوق إذ يعترب تطوير هذه األخرية من عوامل التطور  -

مبفهومه الواسع، وحتسني عملية التسويق، وزيادة الشفافية يف يسمح بانتشار أوسع للمنتجات، ومحاية املستهلك 
 .2خدمات ما بعد البيع، وغريها من العوامل اليت تساهم يف حتسني ظروف السوقالسوق، وتطوير 

املتعلق باملنافسة، املعدل  03-03من األمر  09ينبغي أن نشري إىل أن املنفعة االقتصادية املقصودة يف املادة 
تلك اليت تتحقق بصفة عرضية من خالل هذه االتفاقات واملمارسات وليست تلك اليت تكون هدفا حبد  واملتمم، عي

 ذاهتا، فنحن أمام مؤسسات متنافسة هدفها حتقيق الربح وليس حتقيق هدف اقتصادي.

 ب. المساهمة في تحقيق فائدة جماعية
القتصادي والتقين أن ال يتم ختصيص يشرتط أيضا يف املمارسات اليت تعفى من احلظر مبناسبة التطور ا

العائدات الناجتة عنها لفائدة األعضاء يف هذه املؤسسات فقط، بل البد أن يعود بالفائدة على مجيع مستعملي السلع 
 واخلدمات اليت توفرها هاته املؤسسات.

 ج. عدم القضاء كلية على المنافسة الحرة
قتصادي والتقين فقط، وإمنا جيب زيادة على ذلك أن أال ال يكفي أن تؤدي هذه املمارسات إىل التقدم اال

يكون من شأهنا استبعاد املنافسة كليا من السوق املعنية، ذلك ألن املمارسات اليت ينتج عنها التقييد املطلق للمنافسة، 
 .3حىت وإن حققت تقدما تقنيا و اقتصاديا، فإنه يرتتب عليها آثار سيئة على املدى البعيد

ن يبقى قدر معني من املنافسة يف سوق السلعة أو اخلدمة املعنية، ولتحقيق هذا الشرط البد أن لدى جيب أ
يكون هذا األثر للمنافسة يف التوافق حمددا، فاالتفاق الذي يؤدي إىل هيمنة كلية للسوق، أو وضعية احتكار، ويف 

                                                           
 .179مسعد جالل، مدى تأثر املنافسة احلرة باملمارسات املقيدة للمنافسة، املرجع السابق، ص 1

2
 Lamy droit économique, concurrence, distribution et consommation, LAMY, 1998, N°72, P: 

245. 
 .205، ص 2005سامي عبد الباقي أبو صاحل، إساءة استغالل املركز املسيطر يف العالقات التجارية، ب.ط، دار النهضة العربية، القاهرة،  3
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تقدم تقين، فاألصل هو احلظر لكن غياب كلي للمنافسة ال ميكن أن يسمح به ولو أدى إىل تطور اقتصادي أو 
 االستثناء هو ترخيص جملس املنافسة هبذه املمارسات فال ميكن لالستثناء أن حيل حمل األصل.

 . المساهمة في التطور التقني 2
االتفاقات اليت تساهم يف التطور التقين، وذلك من خالل اتفاقات التعاون يف  ميكن أن تعفى من احلظر أيضا

والتطوير، واليت تسمح للمؤسسات بتقاسم تكاليف البحوث ونتائجها، كما تساهم يف تشجيع الطرق  ميادين البحث
 ت، وحىت التعاون يف جمال البيئة.اجلديدة لإلنتاج، وتسهيل تبادل اخلريا

 . تحسين التشغيل3
 إنشاءؤدي إىل من األمر املتعلق باملنافسة السالفة الذكر، فاملمارسات اليت ت 09لقد أشارت إليه املادة 

وظائف وفرص عمل جديدة، ميكن هلا الرتخيص لإلعفاء من احلظر، فهذه النقطة تشكل عامال حامسا يف حتقيق 
نه ينبغي ان نشري هنا إىل أنه ال ميكن إعفاء مجيع االتفاقات من أ، غري 1النمو االقتصادي يف االقتصاديات احلديثة

املؤسسات ومناصب الشغل، إال إذا كانت مصحوبة بإجراءات  انقاد إىل اقتصاديةاحلظر اليت تؤدي يف ظروف أزمة 
 هتدف إىل إعادة تنظيم اإلنتاج أو تنظيم السوق.

 . تعزيز الوضعية التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة3
ميكن أن نعرف املؤسسات الصغرية واملتوسطة مهما كانت طبيعتها القانونية بأهنا مؤسسة إنتاج السلع 

( دينار 02شخصا، كما أن رقم أعماهلا السنوي ال يتجاوز ملياري ) 250مات، واليت تشغل من شخص إىل واخلد
، فإذا  2( مليون دينار، وينبغي أن تستويف معايري االستقاللية500ئة )اأو ال تتجاوز جمموع حصيلتها السنوية مخسم

ه املؤسسات، فإهنا تستفيد من اإلعفاء من احلضر كانت االتفاقات احملظورة تؤدي إىل تعزيز الوضعية التنافسية هلذ
ما المقصود بتعزيز الوضعية التنافسية للمؤسسات ل عنه هنا هو: جملس املنافسة بذلك، لكن ما نتساءويرخص هلا 

 الصغيرة والمتوسطة؟.
ذلك بتحسني  يقصد بتعزيز الوضعية التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة حتسني الوضعية التنافسية هلا ويكون

 إنتاجيتها، وزيادة حصصها يف السوق.

                                                           

 .180احلرة باملمارسات املقيدة للمنافسة، املرجع السابق، ص  مسعد جالل، مدى تأثر املنافسة 1 
ع: ج.، املتضمن القانون التوجيهي لرتقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة، ج.ر.ج.2001ديسمرب  12، املؤرخ يف: 18-01ورد هذا التعريف يف القانون  2

 .2001ديسمرب  15، املؤرخة يف: 77
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 ثالثا: الترخيص بالممارسات المقيدة للمنافسة
قبل أن نتحدث عن الرتخيص الصادر عن جملس املنافسة والذي بواسطته ميكن أن متارس االتفاقات احملظورة 

همة يف هذا الصدد وهو ما جاء يف منه، ينبغي أوال أن نشري إىل نقطة م 07و 06يف قانون املنافسة مبوجب املادة 
الساري العمل به، وهي إمكانية استفادة املؤسسات املعنية باالتفاقات احملظورة من  من قانون املنافسة 08نص املادة 

واملتضمن حتديد كيفيات  175-05، حبيث أنه صدر املرسوم التنفيذي رقم 1تصريح بعدم تدخل جملس املنافسة
، والذي حيدد كيفيات احلصول على هذا 2م التدخل بشأن االتفاقات ووضعية اهليمنةاحلصول على التصريح بعد

 3التصريح والذي يكون بطلب من املؤسسات وقد حدد املرسوم الوثائق والشروط الواجب توفرها يف ملف الطلب
مبثابة سند وقائي  وهذا التصريح بعدم التدخل يكون عندما تشك املؤسسات يف شرعية االتفاقات احلاصلة بينها، وهو

حىت ال تتعرض للمضايقات والعقوبات من قبل جملس املنافسة، وجملس املنافسة ال مينح هذا التصريح إال بعد التأكد 
نافسة، أو استفادهتا من من قانون امل 06من أن هذه االتفاقات ال ختضع للممارسات املنصوص عليها يف املادة 

 من نفس القانون. 09ادة عفاء املنصوص عليها يف املحاالت اإل
غري أن هذا التصريح بعدم التدخل ال يرقى ألن يكون ترخيصا إداريا، بل هو جمرد إجراء إداري وقائي، وما 

من قانون املنافسة، والذي يعترب شرط  09يهمنا هو الرتخيص الصادر عن جملس املنافسة والوارد ذكره يف املادة 
 املذكورة أعاله.شكليا، بعد توفر الشروط املوضوعية 

وحىت يتم احلصول على هذا الرتخيص البد من توجيه طلب من قبل املؤسسة املعنية جمللس املنافسة 
منه   09ومن خالل املادة  06-95لالستفادة من الرتخيص، حبيث أنه يف القانون السابق املتعلق باملنافسة رقم 

مارسات التواطئية من قبل أصحاهبا لالستفادة من كانت تشرتط أن يتم إبالغ جملس املنافسة باالتفاقات وامل
الرتخيص، وبدون هذا التبليغ ال ميكن أن تستفيد هذه االتفاقات من الرتخيص رغم أهنا تتوفر فيها شروط اإلعفاء 

 ، وذلك لعدم احرتامها لشرط التبليغ.09املنصوص عليها يف املادة 
باملنافسة، ال وجود هلذا اإلجراء الشكلي املتمثل يف ، املتعلق  03-03من األمر  09غري أنه يف املادة 

التبليغ، وبالتايل فإن اجمللس يرخص هبذه املمارسة إما من تلقاء نفسه أو بناء على طلب األطراف املعنية، وهذا ما 
                                                           

يمكن أن يالحظ مجلس المنافسة بناء على طلب المؤسسة املتعلق باملنافسة، املعدل واملتمم، كما يلي: "  ،03-03من األمر  08جاءت املادة  1
 أعاله، ال تستدعي تدخله. 7و  6المعنية واستنادا إلى المعلومات المقدمة له، أن اتفاقا ما أو عمال مدبرا أو ممارسة كما هي محددة في المادتين 

 "ستفادة من أحكام الفقرة السابقة بموجب مرسوم.تحدد كيفيات تقديم طلب اال
، املتضمن حتديد كيفيات احلصول على التصريح بعدم التدخل بشأن االتفاقات ووضعية 2005ماس  12، املؤرخ يف:  175-05املرسوم التنفيذي رقم  2

 .2005ماي  18، الصادرة يف: 35ع: ج.اهليمنة على السوق، ج.ر.ج.
 املرسوم للتعرف على الوثائق والشروط الواجب توفرها يف طلب التصريح بعدم التدخل.ميكن الرجوع إىل هذا  3
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 ..ينظر مجلس المنافسة إذا كانت الممارساتمن قانون املنافسة واليت جاءت كما يلي: "  44يستفاد من املادة 
 .1"أعاله.. 09...أو تستند على المادة 07،  06واألعمال المرفوعة إليه تدخل ضمن إطار تطبيق المواد 

ثباتات تدل على حصوهلا على إوحىت يتم منح الرتخيص باالتفاقات احملظورة البد أن تقدم املؤسسات 
تطور اقتصادي أو تقين أو أهنا اإلعفاء من احلظر وذلك بأن تثبت هذه املؤسسات بأن هذه املمارسات تؤدي إىل 

ثباتات املقدمة ينظر جملس أو أهنا تعزز وضعية املؤسسات الصغرية واملتوسطة، وبناء على هذه اإلحتسن من التشغيل، 
أو التقنية اليت ميكن حتقيقها، وبناء  االقتصاديةاملنافسة يف ذلك مبقتضى سلطته التقديرية اليت يقدر هبا مجلة املنافع 

يتم منح الرتخيص، غري أن قانون املنافسة مل حيدد كيفية االستفادة من هذا الرتخيص ومل يشر إىل نص على ذلك 
 تنظيمي ميكنه أن يوضح ذلك.

وعلى كل نقول هبذا اخلصوص بأن جملس املنافسة باعتباره سلطة ضبط مستقلة، له وسيلة قانونية من خالهلا 
إلداري باملمارسات احملظورة يف جمال املنافسة الذي به يتم ضبط وتنظيم يضبط االقتصاد تتمثل يف الرتخيص اميكنه أن 

هذا القطاع، وهذه الصالحية منحت له دون تدخل السلطة التنفيذية بعكس الرتخيص بالتجميعات االقتصادية واليت 
 تتدخل فيها السلطة التنفيذية ملنح هذا الرتخيص.

 اء والغازالفرع الثاني: الرخص الصادرة في مجال الكهرب
يعترب قطاع الكهرباء والغاز من القطاعات االقتصادية املهمة يف الدولة، ولقد ظل هذا القطاع ولفرتة من زمن 

فشركة سونلغاز يف اجلزائر هي اليت حتتكر هذا القطاع، وهي عبارة عن مؤسسة عمومية  حتت احتكار الدولة،
الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومي  ، املتعلق بإنتاج07-85احتكرت القطاع يف ظل القانون 

، الذي ألغى 3،املتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات01-02أين صدر القانون  2002، إىل غاية 2للغاز
ذا احتكار الدولة للقطاع وأسس مبادئ جديدة، وفتح هذا اجملال للمبادرة اخلاصة، ومت إخضاع النشاطات املتعلقة هب

تفتح نشاطات إنتاج الكهرباء واليت جاءت كما يلي: "  01-02من القانون  06طبقا للمادة  القطاع للمنافسة
ومن خالل هذه املادة نالحظ أن املشرع  4"على المنافسة طبقا للتشريع المعمول به وأحكام هذا القانون.

سة اليت تعترب من بني املبادئ اليت يقوم عليها اقتصاد اجلزائري قد فتح اجملال أمام املبادرة اخلاصة وأخضع ذلك للمناف

                                                           
 ، املتعلق باملنافسة، املعدل واملتمم، املرجع السابق.03-03من األمر  44من املادة  02الفقرة  1
، الصادرة 33 ج.ر.ج.ج.ع:وبالتوزيع العمومي للغاز،  ، املتعلق بإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها1985أوت  06املؤرخ يف:  07-85القانون  2

 ، امللغى.1985أوت  07يف: 
 ، يتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، املعدل، املرجع السابق.2002فيفري  05املؤرخ يف:  01-02القانون  3
 توزيع الغاز بواسطة القنوات، املعدل، املرجع السابق.، يتعلق بالكهرباء و 2002فيفري  05املؤرخ يف:  01-02من القانون  06املادة  4
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نتاج إ، والذي كان ينص من خالل مادته الثالثة على أن الدولة حتتكر 07-85السوق، خالفا للقانون السابق 
 الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها واستريادها وتصديرها، وكذا التوزيع العمومي للغاز.

ت سونلغاز من مؤسسة عامة ذات طابع صناعي وجتاري، إىل شركة ذات حتول 2001وابتداء من سنة 
، كما أنه خالل هذه السنة مت إنشاء سلطة ضبط خاصة هبذا القطاع 1أسهم وتعترب الدولة املالكة ألغلبية األسهم

 تدعي " جلنة ضبط الكهرباء والغاز"، وهو ما جيسد التوجهات االقتصادية اجلديدة للدولة.
وزيع الكهرباء والغاز نشاطا للمرفق العام، ويضمن املرفق العام توزيع الكهرباء والغاز عرب كامل يعترب نشاط ت

وبالتايل فإنه خيضع للمبادئ   2الرتاب الوطين، يف أحسن شروط األمن واجلودة والسعر واحرتام القواعد التقنية والبيئية
 بغرضها.اليت يقوم عليها املرفق العام، وحيقق األهداف اليت ينشأ 

، وقد كيفها املشرنع اجلزائري 013-02من القانون  111إن إنشاء جلنة الكهرباء والغاز كان مبوجب املادة 
هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية القانونية  لجنة الضبطكما يلي: "   112على أهنا سلطة ضبط حبيث جاءت املادة 

اءت لتنص صراحة على أن هذه السلطة هي هيئة ما يالحظ على هذه املادة أهنا جواالستقالل المالي..."، 
مستقلة تتمتع بالشخصية القانونية واالستقالل املايل، وتعترب هذه السلطة هي الوحيدة اليت تناوهلا املشرع اجلزائري 

، وتعرف هذه اللجنة بأهنا هيئة مكلفة بضمان احرتام التنظيم التقين واالقتصادي والبيئي 4حتت عنوان " الضبط "
، وما ميكن أن نقوله خبصوص هذا التعريف 5اية املستهلكني وشفافية إبرام الصفقات وعدم التمييز بني املتعاملنيومح

أن هذه اللجنة جاءت لتكرس قواعد املنافسة، وهي الشفافية واملساواة، وحرية الوصول إىل الطلبات، فهي تقوم بدور 
                                                           

ايل، املرجع عبد الكرمي عسايل، مداخلة بعنوان: جلنة ضبط قطاع الكهرباء والغاز، ملتقى وطين حول: سلطات الضبط املستقلة يف اجملال االقتصادي وامل 1
 .150السابق، ص 

، يتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز 2002فيفري  05املؤرخ يف:  01-02( من القانون 03لثة ' وضحتها املادة الثا م مهام وجد من أجلهاللمرفق العا 2
 بواسطة القنوات، املعدل، املرجع السابق، وهي: 

 متوين الزبائن الغري مؤهلني يف أحسن شروط اإلنصاف يف املعاملة واالستمرارية واملعادلة يف أسعار البيع، -
 تخدامها من طرف املوزعني والزبائن املؤهلني ومنتجي الكهرباء يف إطار املساواة يف املعاملة،ضمان الربط بشبكة النقل واس -
 كرب،سد احلاجات من الطاقة لفئات من املواطنني يتمن حتديدها مسبقا وملناطق حمرومة من أجل ضمان تالحم اجتماعي أحسن واملسامهة يف تضامن أ -
 انيات املتوفرة وبناء على الطلب، للمنتجني والزبائن املؤهلني املربوطني بالشبكات،ضمان اإلغاثة بالطاقة يف حدود اإلمك -
 ضمان متوين كل زبون مؤهل بالطاقة إذا مل جيد مؤهل بالطاقة إذا مل جبد ممونا يوفر شروط اقتصادية وتقنية مقبولة. -
حبيث "، ط الكهرباء والغاز، تدعي "اللجنةتحدث لجنة ضبيلي: " ، كما 2002فيفري  05املؤرخ يف: يف:  01-02من القانون  111جاءت املادة 3

املصرفية،  أن املشرع أطلق على هذه السلطة تسمية اللجنة، وقد أطلق املشرع هذه التسمية على عدة سلطات وهي: جلنة اإلشراف على التأمينات، اللجنة
 وضعها املشرع اجلزائري فيه. تنظيم ومراقبة عمليات البورصة، وهذا هو الشكل القانوين الذيجلنة 

 .56وليد بومجلني، سلطات الضبط املستقلة يف القانون اجلزائري، املرجع السابق، ص  4
، يتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، املعدل، 2002فيفري  05املؤرخ يف:  01-02( من القانون 02جاء هذا التعريف يف املادة الثانية )5

 .املرجع السابق
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اية املستهلكني واملصاحل اخلاصة من جهة أخرى املتمثلة يف حتقيق الوسيط بني املصاحل العامة من جهة، واملتمثلة يف مح
 الربح، فتحمي بذلك الطرفني، وحتقق التوازن بينهم.

ومبا أن هذه اللجنة هي عبارة عن سلطة ضبط مستقلة فقد منحها املشرع عدة صالحيات، واليت كانت 
تنفيذية من عدة مهام، بتحويل هذه الصالحيات سابقا من اختصاص السلطة التنفيذية، وبذلك مت إفراغ السلطة ال

 اإلداريةهم هذه الصالحيات إصدار القرارات أسنادها لسلطة الضبط يف هذا اجملال، ولعل من إمن السلطة التنفيذية و 
من القانون  115( من املادة 16، وما يؤكد على ذبك هو الفقرة السادس عشر )اإلداريةالفردية املتمثلة يف الرخص 

تقوم اللجنة في إطار المهام المنصوص عليها في المادة السالف الذكر، واليت جاءت كما يلي: "  02-01
أعاله بما يأتي: ..دراسة الطلبات وتسليم الرخص إلنجاز وتشغيل المنشآت الجديدة إلنتاج الكهرباء  114

قبة احترام الرخص المباشرة للكهرباء والقنوات المباشرة للغاز، ومراوالنقل بما في ذلك الخطوط 
يف هذا  اإلدارية.ومن خالل هذه املادة نستنتج بأن هذه اللجنة منحت هلا صالحية منح الرخص 1المسلمة..."

اجملال، والرخص اليت تصدر عنها هي رخص استغالل املنشآت إلنتاج الكهرباء، رخصة الوكيل التجاري للكهرباء 
 والغاز.

 كهرباءأوال: رخص استغالل المنشآت إلنتاج ال
حىت يتم إنتاج الكهرباء البد من بناء منشآت خاصة هبذا النشاط، حبيث يتم إجناز هذه املنشآت من قبل 

وحىت  خاضع للقانون العام أو اخلاص، وتتوفر فيه الشروط القانونية إلجناز هذه املنشآت أي شخص طبيعي أو معنوي
، فهذه األخرية هي شرط ضروري 2رخصة استغالليتم استغالل هذه املنشآت البد على صاحبها أن حيصل على 

ملباشرة هذا النشاط، وال ميكن ممارسته دون احلصول على هذه الرخصة، ونشري هنا إىل أنه وقبل بناء هذه املنشآت 
البد أن حيصل صاحبها أوال على رخصة االستغالل، وختص هذه الرخص  جمموعة من الصور ذكرهتا املادة الثانية 

 ، على سبيل احلصر وهي كما يلي:20063نوفمرب  26املؤرخ يف:  428-06سوم التنفيذي رقم ( من املر 02)
كل منشأة إلنتاج الكهرباء تكون طاقتها موجهة للتسويق، أما املوجهة لالستهالك الذايت فهي ال ختضع لنظام   -

 الرخصة،

                                                           
عطاها املشرع عدة صالحيات من بينها املسامهة يف إعداد التنظيمات أجاءت هذه املادة لتعدد صالحيات جلنة ضبط الكهرباء والغاز، فهذه األخرية  1

 لصالحيات طار القانون، وعريها من اإالتطبيقية املنصوص عليها يف القانون املنظم هلذا القطاع، وكذا وإبداء اآلراء وتقدمي االقرتاحات يف 
 ، يتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، املعدل، املرجع السابق.2002فيفري  05املؤرخ يف:  01-02من القانون  07أنظر املادة 2
 ابق.املرجع الس، حيدد إجراء منح رخص استغالل املنشآت إلنتاج الكهرباء، 2006نوفمرب  26املؤرخ يف:  428-06املرسوم التنفيذي رقم  3
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منشآت اليت تقل عن هذا احلد فإهنا تكون ميغاوات، أما بالنسبة لل 25أو تساوي  1كل منشأة تفوق قدرهتا املركبة  -
 خاضعة لنظام التصريح إذا كانت موجهة لالستهالك الذايت، وهي بذلك تعفى من رخصة االستغالل.

     من القدرة املركبة، ونعين هنا أنه إذا كانت التهيئة  %10كل هتيئة أو توسيع للمنشأة ترتتب عنه زيادة تفوق   -
 من القدرة املركبة، فإنه ال خيضع لنظام الرخصة، %10زيادة تفوق  و التوسيع ال ترتتب عليهأ
 كل توسيع يف قدرة املنشأة تنتقل به من نظام التصريح إىل نظام الرخصة،  - 

كل منشأة للتثمني الطاقوي للفضالت املنزلية أو ما شاهبها أو لإلنتاج املشرتك أو السرتجاع الطاقة، واليت تفوق   -
 ميغاوات. 25تساوي  قدرهتا املركبة أو

وعليه فإن الرخص املتعلقة باستغالل منشأة إلنتاج الكهرباء البد أن يكون موضوعها متعلق بإحدى املواضيع 
املشار إليها أعاله، وقد استثىن املشرع من هذه الرخصة كل منشأة إلنتاج الكهرباء يكون نشاطها موجه لالستهالك 

، وكذا التهيئة والتوسيع للمنشأة الذي ال يفوق 2غاوات، حسب شروط "إيزو "مي 25قدرهتا املركبة عن الذايت وتقل 
 .3، وأخضعهما لنظام التصريح%10قدرته املركبة 

 . منح رخصة استغالل المنشآت إلنتاج الكهرباء1
نتاج الكهرباء جمموع التجهيزات املخصصة إلنتاج الطاقة الكهربائية، اليت حتتوي على وحدة إيقصد مبنشآت 

عدة وحدات أو جمموعات إلنتاج الكهرباء، مبا يف ذلك التوربينات واملولدات والغاليات واحملوالت وأنظمة التحكم  أو
، وحىت يتم استغالل هذه املنشآت البد من احلصول على 4حلسن تشغيل املنشآت وكذا التجهيزات الفرعية الضرورية

ستقلة املسماة جلنة ضبط الكهرباء والغاز واليت تعترب رخصة االستغالل اليت يتم منحها من قبل سلطة الضبط امل
، وحىت يتم منحها جيب أن تتوفر يف طالب الرخصة شروط، كما البد أن متر 5املختصة مبنح هذه الرخص بقوة القانون

 بإجراءات، كما خيضع صاحبها اللتزامات البد من الوفاء هبا، وإال تعرض للعقاب.

                                                           
وقد ورد هذا  يقصد بالقدرة املركبة ملنشأة إنتاج الكهرباء: جمموع القدرات االمسية حسب شروط إيزو جلميع جتهيزات اإلنتاج القائمة على نفس املوقع، 1

 السالف الذكر. 01-02التعريف يف املادة الثانية من القانون 
باسكال،  101325درجة مئوية وضغط جوي قدرته  15تاج الكهرباء حتت حرارة حميطة تبلغ ويقصد بشروط " إيزو ": القدرة املسلمة بواسطة وسيلة إن 2

 السالف الذكر واليت تعىن بالتعاريف. 01-02ورد هذا التعريف يف املادة الثانية من القانون 
 قنوات، املعدل، املرجع السابق.، يتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة ال2002فيفري  05املؤرخ يف:  01-02من القانون  11املادة 3
، الذي حيدد حدود حميط احلماية حول املنشآت واهلياكل 2011 جوان 14( من القرار الوزاري املشرتك املؤرخ يف: 03جاء هذا املفهوم يف املادة الثالثة ) 4

 .2011 أكتوبر 02، الصادرة يف: 54ع: ج.األساسية لنقل وتوزيع الكهرباء والغاز وشروط وكيفيات شغله، ج.ر.ج.
، يتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، املعدل، املرجع السابق، 2002فيفري  05املؤرخ يف:  01-02من القانون  10طبقا ألحكام املادة  5

 واليت نصت على ان سلطة الضبط هي من تسلم رخصة االستغالل امسيا.
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تستند يف منحها لرخصة االستغالل إىل عدة مقاييس تتمثل يف سالمة وأمن  إن جلنة ضبط الكهرباء والغاز
شبكات الكهرباء واملنشآت والتجهيزات املشرتكة، حبيث أنه البد أن تراعى حدود احلماية أثناء إنشاء هذه املنشآت 

س الفعالية الطاقوية وكذا سالمة األشخاص إضافة إىل مقيا ،وأثناء االستغالل البد أن تراعى أمن وسالمة املنشأة
وطبيعة ومصادر الطاقة األولية، واختيار املواقع وحيازة األراضي واستخدام األمالك العمومية، وشروط احرتام البيئة 
وكذا القدرات التقنية واالقتصادية واملالية، واخلربة املهنية لطالب الرتخيص وصفة تنظيمه، فيجب أن تكون له خربة 

 .1إىل االلتزام بواجبات املرفق العام إضافةىت يتم منحه الرخصة، مهنية يف هذا اجملال ح
فقبل أن متنح اللجنة الرخصة البد أن ترى مدى توفر املقاييس املشار إليها أعاله يف طالب الرخصة، إضافة 

املنشآت إىل طالب الرخصة البد أن يراعي القواعد التقنية إلنتاج الكهرباء من بينها أن تصمم وتنجز وتستغل هذه 
   أو أي خطر آخر يرتتب عليها االنفجارإنتاج الكهرباء بطريقة تضمن الوقاية من الصدمة الكهربائية أو احلريق أو 

كما انه جيب أن تصمم وفق أشكال تضمن أمن االستغالل ومحاية البيئة، وغريها من القواعد اليت جيب أن يلتزم هبا 
، والذي 2016فيفري  01املؤرخ يف:  52-16رسوم التنفيذي رقم صاحب الرخصة واليت جاء النص عليها يف امل

 .2حيدد القواعد التقنية إلنتاج الكهرباء
، لتقوم بعد ذلك 3وبعد أن يتم إرسال طلب احلصول على الرخصة مرفق بالوثائق اليت يستوجبها القانون 

يداع الطلب وبعد انتهاء هذه املدة تقوم ( أيام من تاريخ إ10اللجنة بدراسة أولية للطلب يف أجل ال يتجاوز عشرة )
اللجنة يف حالة ما كان الطلب مطابق للخصائص اليت جيب أن يتوفر عليها الطلب بتسليم وصل استالم للمعين 
وتنشر بعدها اخلاصيات األساسية للمنشأة، ويف حالة ما مل يكن  ملف طلب الرخصة مطابقا تقوم جلنة ضبط 

، ونذكر هنا إىل أن دراسة ملف طلب الرخصة من قبل جلنة ضبط 4احبه ليقوم مبطابقتهالكهرباء والغاز بإعادته لص
الكهرباء والغاز ال يكون باجملان وإمنا ترتتب عليه مصاريف تكون على عاتق طالب الرخصة ويتم حتديده من قبل 

 .5التنظيم اخلاص هبذه الرخصة
                                                           

 ، يتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، املعدل، املرجع السابق.2002فري في 05املؤرخ يف:  01-02من القانون  13املادة  1
 07، الصادرة يف: 07ع: ج.، ج.ر.ج.القواعد التقنية إلنتاج الكهرباء، والذي حيدد 2016فيفري  01املؤرخ يف:  52-16املرسوم التنفيذي رقم  2

 .2017فيفري 
( من املرسوم التنفيذي 03مع طلب احلصول على رخصة استغالل منشأة كهربائية، ميكن الرجوع للمادة الثالثة ) للتعرف على الوثائق اليت جيب أن ترفق 3

نوفمرب  29، الصادرة يف: 76ج.ر.ج.ج.ع:  ، حيدد إجراء منح رخص استغالل املنشآت إلنتاج الكهرباء،2006نوفمرب  26املؤرخ يف:  428-06رقم 
2006. 

 سوم.من نفس املر  04املادة  4
املؤرخ  428-06من املرسوم التنفيذي رقم  11دج للكيلو واط املركب الواحد، وقد نصت عليها املادة  100حبيث أنه مت حتديد هذه املصاريف بقيمة  5

 ، حيدد إجراء منح رخص استغالل املنشآت إلنتاج الكهرباء، املرجع السابق.2006نوفمرب  26يف: 
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تقوم اللجنة بالفصل فيه يف أجل ال يتجاوز أربعة وعليه فإنه يف حالة املوافقة األولية على طلب الرخصة 
( أشهر، ابتداء من تاريخ تسليم الوصل، ويف هذه الفرتة البد على اللجنة أن تفصل فيما إذا كانت ستمنح 04)

الرخصة أم ال، ويف حالة املوافقة فإن عليها أن تقوم بتبليغ املعين، وتسلم اللجنة الرخصة ملستفيد وحيد فهذه الرخصة 
من املرسوم  06تقوم بنشر منح رخصة االستغالل وهذا ما جاءت به املادة  أهناخصية وغري قابلة للتنازل، كما ش

السالف الذكر، وبعد أن يتم منح الرخصة يستفيد صاحبها من مجيع املزايا املصاحبة هلذه  428-06التنفيذي 
 الرخصة كما عليه الوفاء جبميع االلتزامات املتفق عليها.

 كما أنه عليها حلالة املعاكسة حالة رفض منح رخصة استغالل إنتاج الكهرباء، البد أن يكون قرار اللجنة مربنراويف ا
 ، ولطالب الرخصة إمكانية الطعن يف قرار اللجنة.1بالتصريح به علنيا وتوضح أسباب عدم منح الرخصةأن تقوم 

 باءبرخصة استغالل المنشآت إلنتاج الكهر . األحكام المتعلقة 2
نشأة إلنتاج م استغالل، ومنه فإن رخصة والتزاماتكما هو معلوم فإن منح الرخصة يرتتب عليه حقوق 

 حكام املتعلقة هبا وتتمثل فيما يلي:الكهرباء هلا بعض األ
يف حالة حدوث تغيريات يف اخلاصيات األساسية للمنشأة قائمة قبل الشروع يف إجنازها غري تلك املتعلقة بالزيادة  -
أن يقوم بتبليغ جلنة ضبط الكهرباء والغاز، حبيث أن هذه التغيريات احلاصلة ميكن أن تكون   القدرة، على املعينيف

 ، وبالتايل ختضع إلجراءات اليت متر عليها هذه الرخصة من جديد.2حمل رخصة استغالل جديدة
، ففي حالة التحويل يرسل صاحب 3الرخصة استغالل منشأة إلنتاج الكهرباء قابلة للتحويل واالندماج واالنفص -

، لتنظر اللجنة 4الرخصة واملرتشح اجلديد طلبا مشرتكا إىل جلنة الكهرباء والغاز، ويرفق هذا الطلب باملعلومات الضرورية
يداع الطلب وتسليم مجيع املعلومات الضرورية، ففي إيف هذا الطلب يف أجل شهرين ابتداء من تاريخ تسليم وصل 

 اللجنة على طلب التحويل متنح رخصة جديدة باسم املالك اجلديد للرخصة.حالة موافقة 

                                                           
 ، يتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، املعدل، املرجع السابق.2002فيفري  05ملؤرخ يف: ا 01-02من القانون  17املادة  1
، حيدد إجراء منح رخص استغالل 2006نوفمرب  26املؤرخ يف:  428-06من املرسوم التنفيذي رقم  09للمزيد حول هذا األمر ارجع إىل املادة 2

 ق.املنشآت إلنتاج الكهرباء، املرجع الساب
 من نفس القانون. 18املادة  3
ويل الرخصة على معلومات تتمثل يف القدرات التقنية واالقتصادية واملالية، والتجربة املهنية لصاحب الطلب اجلديد ونوعية تنظيمه البد أن يرفق طلب حت 4

لغاز أن تطلب معلومات إضافية، ذكرت هذه املرفقات يف هنا تدعم طلبه، وميكن للجنة ضبط الكهرباء واأوكل املعلومات اليت يرى صاحب الطلب اجلديد 
 ، حيدد إجراء منح رخص استغالل املنشآت إلنتاج الكهرباء، املرجع السابق.2006نوفمرب  26املؤرخ يف:  428-06من املرسوم التنفيذي رقم  10املادة 
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تعترب رخصة استغالل منشأة إلنتاج الكهرباء رخصة مكتسبة، ينبغي على مالكها التصريح باملنشآت القائمة واليت  -
 .1مت إنشائها بصفة منتظمة لدى جلنة الضبط

ء أن يتوقف هنائيا عن ممارسة نشاطه على أن يعلم جلنة ضبط ميكن لصاحب رخصة استغالل منشأة إلنتاج الكهربا -
( شهرا قبل هذا التوقف، برسالة موصى هبا مع وصل باالستالم، كما جيب أن يبلغ 48ربعني )أالكهرباء والغاز مثانية و 

 .2اللجنة بالتوقيف النهائي للمنشأة خالل الشهر املوايل
إىل إجراءات طلب العروض لبناء منشآت جديدة إلنتاج الكهرباء، إذا ميكن للجنة ضبط الكهرباء والغاز أن تلجأ  -

الحظت نقصا يف عدد طلبات رخص اإلجناز، حبيث ميكن لكل منتج وكل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون 
العام أو اخلاص أن يشارك يف هذا العرض، وبعد القيام بإجراءات طلب العروض اليت يوضحها دفرت الشروط 

ذا الغرض، يستفيد املنتج الذي يتم اختياره من رخصة االستغالل، وميكن أن يتم إبطال العرض املنجز املخصص هل
ن هذا أ، ينبغي أن نشري هنا إىل 3بطال مربراهرباء والغاز على أن يكون هذا اإلللعروض من طرف جلنة ضبط الك

ية وحىت يتم حتقيق االكتفاء الذايت يف هذا اإلجراء الذي تقوم به جلنة الضبط هو هبدف تلبية حاجات السوق الوطن
جراء جلب املتعاملني تاج الكهرباء فإهنا تقوم هبذا اإلاجملال فمىت سجلت اللجنة نقصا يف طلبات رخص االستغالل إلن

نتاج الطاقات املتجددة فإن السياسة اليت تتخذها إملمارسة هذا النشاط، وهو األمر نفسه بالنسبة الستغالل منشآت 
ولة يكون بطلبات عروض املستثمرين، أو طلبات العروض باملزاد، وهذا هبدف ضمان تدفق عاد وبثمن وحجم الد

، حبيث أن 4نتاج املشرتكلطاقة املتجددة أو من منظومات اإلنتاجها عن طريق موارد اإأدىن من الكهرباء اليت يتم 
وهو اإلجراء الذي يسمح  5ملستثمرين أو باملزادوبغرض تنظيم السوق نظم اإلجراءات املتعلقة بطلب عروض ااملشرع 

 .6باختيار العرض األكثر إغراء اقتصاديا على أساس شروط موضوعية

                                                           
 وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، املعدل، املرجع السابق.، يتعلق بالكهرباء 2002فيفري  05املؤرخ يف:  01-02من القانون  19املادة  1
، حيدد إجراء منح رخص استغالل املنشآت إلنتاج الكهرباء، املرجع 2006نوفمرب  26املؤرخ يف:  428-06من املرسوم التنفيذي رقم  12املادة 2

 السابق.
، يتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، املعدل، املرجع 2002فيفري  05املؤرخ يف:  01-02من القانون  25، 24، 23، 22أنظر املواد  3

 السابق.
 من نفس القانون. 26املادة  4
ه جراء موجها للمستثمرين عندما يتم إطالقه مببادرة من الوزير املكلف بالطاقة من أجل كميات من الطاقة، ويكون باملزاد عندما يتم إطالقذا اإلهيكون  5

 ضبط الكهرباء والغاز بغرض جلب عروض التزويد بالطاقات املتجددة املوافقة لقدرة دنيا يتم حتديدها عن طريق القانون. مببادرة من جلنة
، حيدد إجراء طلب عروض الطاقات املتجددة أو املنبثقة عن اإلنتاج املشرتك وإدماجها يف 2017فرباير  26املؤرخ يف:  98-17املرسوم التنفيذي رقم  6

 .2017مارس  05، الصادرة يف: 15ع: ج.لوطنية للتزويد بالطاقة الكهربائية، ج.ر.ج.املنظومة ا
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 نتاج الكهرباءسحب رخصة استغالل منشأة إ .3
يعترب عدم احرتام املتعامل صاحب الرخصة للشروط املتفق عليها طريقا لتوقيع العقوبة عليه، فهذه الرخصة 

عديدة، فقد يكون السحب مؤقتا للرخصة ملدة سنة يف حالة التقصري، وهذا حلث املعين على تسحب يف حاالت 
القانونية املتفق عليها، كما ميكن ان تسحب الرخصة هنائيا يف حالة التقصري اخلطري، وذلك إذا كان  االلتزام بالشروط

، وعدم احرتام القواعد اليت حتدد 1النقل والتوزيعاملتعامل ال حيرتم القواعد التقنية لإلنتاج والتصميم واستخدام شبكات 
الكيفيات التقنية والتجارية لتموين الزبائن اليت حيتويها دفرت الشروط، إضافة إىل عدم احرتام قواعد النظافة واألمن 

 .2ومحاية البيئة، والقواعد الناجتة عن تطبيق واجبات املرفق العام
( عشرا شهرا من 12جلديدة أو تغيري املنشأة القائمة يف أجل اثين )كما أن عدم الشروع يف إجناز املنشأة ا

، يؤدي إىل 3( شهرا24تاريخ تسليم الرخصة، وعدم استغالل املنشأة ملدة متواصلة حددها القانون بأربعة وعشرون )
 سحب الرخصة.

تسجيلها، ويكون  إن سحب الرخصة لن يكون إال بعد أن يتم إنذار املعين بأن يتوقف عن املخالفة اليت مت
ذلك حمدد بأجل معني عليه أن يتوقف عن الفعل املخالف ويصححه خالله، وينم تبليغه باملخالفات اليت ارتكبها 
ليتوقف عنها، وله أن يقدم مالحظاته الشفوية واملكتوبة بشأن هذه املخالفات، ويكون ذلك مبساعدة شخص آخر 

رة، كما أنه يتم تسجيل هذه املخالفات يف قرار السحب، ويكون ، فعقوبة سحب الرخصة البد أن تكون مرب 4خيتاره
 .5للمعين حق الطعن القضائي

 ثانيا: ترخيص الوكيل التجاري للغاز أو الكهرباء
إن جلنة الكهرباء والغاز وقصد ضبطه للقطاع فإهنا تنشأ جمموعة وكالء جتاريني لسوق الكهرباء والسوق 

لى سري نشاط مسرين شبكة نقل الغاز، وكذا حتضري التدابري الكفيلة بتحسني سري وظيفتهم اإلشراف ع الوطنية للغاز،
هذين السوقني، ويقصد بالوكيل التجاري كل شخص طبيعي أو معنوي، غري منتج أو موزع، يشرتي الكهرباء أو الغاز 

                                                           
، يتعلق بالكهرباء وتوزيع 2002فيفري  05املؤرخ يف:  01-02، من القانون من القانون 81، 57، 50، 40، 32، 28وكذلك عدم احرتام املواد  1

 الغاز بواسطة القنوات، املعدل، املرجع السابق.
 من نفس القانون. 141 املادة 2
، حيدد إجراء منح رخص استغالل املنشآت إلنتاج الكهرباء، املرجع 2006نوفمرب  26املؤرخ يف:  428-06من املرسوم التنفيذي رقم  13املادة  3

 السابق.
 من نفس املرسوم. 14املادة  4
كهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، املعدل، املرجع السابق، كما ، يتعلق بال2002فيفري  05املؤرخ يف:  01-02من القانون  150جاءت املادة  5

 ". يجب أن تكون العقوبات مبررة، ويمكن أن تكون محل طعن قضائييلي: " 
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وكالء سوق الكهرباء  ، وميكن أن يتم تشكيل جمموعة من الوكالء وتتكون هذه األخرية من مجيع1هبدف إعادة بيعها
 .2والسوق الوطنية للغاز، وقد أحال القانون للتنظيم كيفية ممارسة نشاطه وصفة الوكيل

وحىت ميارس هذا الوكيل التجاري نشاطه البد أن حيصل على ترخيص باملمارسة متنحه له جلنة ضبط الكهرباء 
 :3والغاز، بعد توفر جمموعة من الشروط من بينها ما يلي

ملرتشح وجتربته ومؤهالته املهنية: فالبد أن تكون للمرتشح مسعة حىت يتم منح الرتخيص له فال ميكن منح مسعة ا -
الرتخيص لوكيل له مسعة سيئة يف السوق، كما أن اشرتاط املشرط لشرط التجربة واملؤهالت املهنية هو شرط ضروري 

عمله جيدة فالتجربة تكسب الوكيل خربة فالوكيل هذا ألنه كلما كان الوكيل له جتربة ومؤهالت مهنية عالية كان 
 التجاري للكهرباء أو الغاز البد أن يكون خبري فهو سيعمل يف قطاع اقتصادي حساس ومهم،

القدرات التقنية واملالية تلعب أيضا دور كبريا يف عمل الوكيل التجاري  نإالقدرات التقنية واملالية وجودة التنظيم:  -
كلما كانت قدراته التقنية واملالية عالية كلما قوبل طلبه بالقبول فعند دراسة ملف طلب الرتخيص للغاز أو الكهرباء ف

 تراعى مجيع هذه الشروط يف صاحب الرتخيص،
واجبات املرفق العام من انتظام التموين بالكهرباء والغاز وجودته: كما قلنا فإن عملية توزيع الكهرباء والغاز تعترب  -

عام، واملرفق العام يهدف إىل ضمان التموين بالكهرباء والغاز عرب مجيع الرتاب الوطين يف أحسن نشاطا للمرفق ال
الشروط، هلذا يراعى عند منح جلنة ضبط الكهرباء والغاز للرتخيص من مدى احرتام الوكيل التجاري لواجبات املرفق 

، وكذا 4رباء وتوزيع الغاز عرب القنوات، املعدلاملتعلق بالكه 01-02من القانون  03العام املنصوص عليها يف املادة 
 انتظام التمويل وجودة اخلدمات املقدمة.

ترخيص الوكيل التجاري للكهرباء أو الغاز هو مبثابة موافقة ملمارسة هذا الوكيل لنشاطه وبدونه  وبالتايل فإن
ب الرتخيص منه، وعليه ومن خالل ال ميكن له أن ميارس مهامه، ويف حالة إخالل الوكيل بالتزاماته فإنه يتم سح

الغاز هلا دور كبري يف ضبط  تبني لنا أن رخصة استغالل منشأة كهربائية وترخيص الوكيل التجاري للكهرباء أوعرضنا 
قطاع الكهرباء والغاز الذي يعترب من القطاعات االقتصادية الكبرية واملهمة يف الدولة، وهذه الرخص هي وسيلة 

 لتنظيم هذا القطاع.

                                                           
 من نفس القانون. 02د ورد هذا التعريف للوكيل التجاري للكهرباء أو الغاز يف املادة قل 1
 من نفس القانون. 85، 84انظر املادة  2
 من نفس القانون. 83دة املا 3
 املتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز عرب القنوات، املعدل، املرجع السابق. 01-02من ال القانون  03أنظر املادة  4
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 المطلب الثاني:  الرخص الصادرة في مجال الطب البشري والصحافة المكتوبة
يف هذا املطلب أيضا حاولنا اجلميع بني قطاع الصحة وقطاع الصحافة املكتوبة بالرغم من أن اجملالني 

ن متباعدين عن بعضهما البعض، لكن كال القطاعني اقتصاديني كما أنه ما يهمنا هو الرخص الصادرة عن هاذي
هم أوجه االستثمار يف القطاع أمن القطاعات املهمة يف الدولة ألن هذا القطاع من  القطاعني، فقطاع الصحة

البشري، كما أنه يؤثر إجيابا على النمو االقتصادي إذا كان يسري بالطرق الصحيحة، أما بالنسبة لقطاع الصحافة 
ستثمار فيه له عدة انعكاسات وعلى جوانب متعددة من املكتوبة فهو من القطاعات االقتصادية املهمة أيضا، فاال

نشائها هو حتقيق الربح  إبينها اجلانب االقتصادي، حيث أنه املؤسسة اليت تستثمر يف هذا القطاع يكون اهلدف من 
على  ما جيعله يؤثر و يستهدف فئات متعددة من اجملتمعكما أن له جانب آخر وهو االستثمار يف اجلانب البشري فه

كان هذا القطاع مضبوط بنظم معني وموجه بطريقة صحيحة، انعكس باإلجياب   قتصاد بشكل أو بآخر، فمىتاال
 اإلداريةعلى اجملتمع والذي هو األساس من تواجد الدولة، لدى فإنه من خالل هذا املطلب سنتعرف على الرخص 

لصادرة يف جمال الصحافة املكتوبة وكيف وكذا الرخص ا القطاع،الصادرة يف جمال الطب البشري ودورها يف ضبط هذا 
 لرخص لضبط قطاع الصحافة املكتوبة.يتم توظيف هذه ا

 الفرع األول: الرخص الصادرة في مجال الطب البشري
العديد من القطاعات مشلت هذه  يف إطار ضبط السوق واالجتاهات اجلديدة اليت تبنتها اجلزائر واليت مشلت

-08، بالقانون رقم 1، واملتعلق حبماية الصحة وترقيتها05 -85ل قانون رقم من خالل تعدي صالحات الصحةاإل
، الذي جاء بإصالحات جديدة على قانون الصحة حلمايتها وترقيتها ومن بينها 20082جويلية  20املؤرخ يف:  13

-85ة من القانون رقم املعدل 01مكرر  173إنشاء الوكالة الوطنية للمواد الصيدالنية واليت مت إنشائها مبوجب املادة 
تنشأ وكالة وطنية للمواد الصيدالنية المستعملة في واملتعلق حبماية الصحة وترقيتها،  واليت جاءت كما يلي: "  05

 الطب البشري والمسماة أدناه " الوكالة ".
ة يتضح لنا "، من خالل هذه املادالوكالة سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي..

بأن الوكالة هي عبارة عن سلطة إدارية مستقلة منحها املشرع الشخصية املعنوية واالستقالل املايل، وأحال على 

                                                           
ل ، املعد1985فيفري  17، الصادرة يف: 08ع: ج.، واملتعلق حبماية الصحة وترقيتها، ج.ر.ج.1985فيفري  16املؤرخ يف:  05-85قانون رقم  1

 07-06، املعدل واملتمم باألمر رقم 1998أوت  23، الصادرة يف: 61ع: ج.، ج.ر.ج.1998أوت  19ؤرخ يف: امل 09-98مم بالقانون رقم واملت
جويلية  20املؤرخ يف:  13-08، املعدل واملتمم بالقانون رقم 2006جويلية  19، الصادرة يف 47، ج.ر.ج.ج.ع: 2006جويلية  15املؤرخ يف: 

 .2008أوت  03، الصادرة يف: 44ع: ج.، ج.ر.ج.1985فيفري  16املؤرخ يف:  05-85مم القانون رقم ، يعدل ويت2008
 ، املرجع السابق.1985فيفري  16املؤرخ يف:  05-85، يعدل ويتمم القانون رقم 2008جويلية  20املؤرخ يف:  13-08قانون رقم  2
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، يرتأس الوكالة مدير عام ويسريها جملس إدارة، كما هلا جملس استشاري، ويتكون 1التنظيم كيفية تنظيمها وسريها
ل الوزير املكلف بالصحة، بناء على اقرتاح من السلطة اليت ينتمون هلا، عضوا يتم تعينهم من قب 12جملس اإلدارة من 

 ويتم اختيارهم من بني املوظفني الذين يشغلون املناصب العليا، من رتبة مدير على األقل، يف اإلدارة املركزية للوزارة
 :3ة وهم كما يلي، كما تضم الوكالة عدة جلان متخصصة هلم مهام حمدد2سنوات 03ويكون هذا التعني ملدة 

 ؛جلنة تسجيل األدوية -
 ؛جلنة املصادقة على املواد الصيدالنية واملستلزمات الطبية املستعملة يف الطب البشري -
 ؛جلنة مراقبة اإلعالم الطيب والعلمي واإلشهاري -
 جلنة دراسة أسعار املواد الصيدالنية واملستلزمات الطبية املستعملة يف الطب البشري. -

الوكالة بعدة مهام وهلا عدة صالحيات من بينها السهر على تشجيع اإلنتاج الوطين يف جمال املواد تضطلع 
الصيدالنية واملستلزمات الطبية املستعملة يف الطب البشري، وكذا السهر على سالمة املواد الصيدالنية واملستلزمات 

ا، ومن بني املهام أيضا واليت تعترب مهمة يف حبثنا هذا الطبية املستعملة يف الطب البشري وفعاليتها ونوعيتها ومراقبته
، كما أن املشرع 4هو تكليفها مبهمة ضبط سوق املواد الصيدالنية واملستلزمات الطبية املستعملة يف الطب البشري

مبهام ، وكلفها 5أعطى هلا صالحية تسليم التأشريات اخلاصة باسترياد املواد الصيدالنية املستعملة يف الطب البشري
أخرى كتحديد أسعار املواد الصيدالنية واملستلزمات الطبية املستعملة يف الطب البشري، واختاذ التدابري الضرورية يف 
حالة وجود خطر على الصحة العمومية، والقيام باألحباث والدراسات وأنشطة التكوين أو اإلعالم يف جماالت 

لمي يف جمال املواد الصيدالنية، وغريها من املهام العديدة اليت واملسامهة يف تشجيع وحتفيز البحث الع اختصاصها

                                                           
، حيدد مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدالنية املستعملة يف الطب البشري 2015سمرب دي 06املؤرخ يف:  308 -15من خالل املرسوم التنفيذي رقم 1

 .2015ديسمرب  20، الصادرة يف: 67ع: ج.وتنظيمها وسريها وكذا القانون األساسي ملستخدميها، ج.ر.ج.
، الذي حيدد مهام الوكالة الوطنية 308-15رسوم التنفيذي رقم من امل 10ملعرفة األعضاء الذين يتم تعينهم يف جملس اإلدارة ورتبهم ميكن الرجوع للمادة  2

 ...، املرجع السابق.
 من نفس األمر. 02مكرر  173املادة  3
، املتعلق بالصحة وترقيتها، املعدل واملتمم 1985فيفري  16املؤرخ يف:  05-85من القانون رقم  03مكرر  173املادة  إضافة إىل مهام أخرى حددهتا  4

، املرجع السابق، وهي: السهر على احلصول على املواد الصيدالنية واملستلزمات الطبية املستعملة يف 2008جويلية  20املؤرخ يف:  13-08ن رقم بالقانو 
 الطب البشري. الطب البشري، وكذا ضرورة احرتام القوانني والتنظيمات املتعلقة بأنشطة الصيدلة واملواد الصيدالنية واملستلزمات الطبية املستعملة يف

صيدالنية تعترب هذه املهمة من الصالحيات اليت هتمنا يف حبصنا هذا ألن هذه التأشريات هي عبارة عن رخص إدارية ملمارسة نشاط استرياد املواد ال 5
 املستعملة يف الطب البشري.
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من  05-85لقانون محاية الصحة وترقيتها رقم  2008منحت هلذه السلطة واليت حددها التعديل اجلديد يف سنة 
 .1مكرر منه 173خالل املادة 

الطب البشري لقطاع الصحة  وقبل احلديث عن كيفية ضبط الوكالة الوطنية للمواد الصيدالنية املستعملة يف
عطاء إلقاء الضوء عليها، البد أوال من إودور هذه الرخص يف ضبط القطاع من خالل  اإلداريةمن خالل الرخص 

بعض التعريف للمصطلحات الواردة يف هذا العنصر من البحث حىت يتم إزالة الغموض عن مجيع اجلوانب يف هذا 
ا القطاع والرخص الصادرة عنه نلتقي بعدة مصطلحات كاملواد الصيدالنية املوضوع، حبيث أنه وأثناء دراستنا هلذ

 والدواء.
يقصد باملواد الصيدالنية كل ما تعلق باألدوية والكواشف البيولوجية واملواد الكيميائية اخلاصة المواد الصيدالنية:  -

واليت نعين هبا كل مستحضر ناتج عن بالصيدليات إضافة إىل النوكليد اإلشعاعي وهو النظري اإلشعاعي، واإلضمامة 
إعادة تشكيل أو تركيب مع نوكليدات إشعاعية يف املنتوج الصيدالين النهائي، وكما تشمل املواد الصيدالنية أيضا 
املنتجات الغلينية ومواد التضميد والسلف الذي يقصد به كل نوكليد إشعاعي يسمح بالوسم املشع ملادة أخرى قبل 

جاء هذا التحديد للمواد الصيدالنية يف  كل املواد الضرورية للطب البشري واليت تعترب مواد صيدالنيةتقدميه لإلنسان، و 
، حيث مت حتديد  13-08املتعلق بالصحة وترقيتها، واملعدل واملتمم بالقانون رقم  05-85من القانون  169املادة 

شرع بنصه على مجيع املواد األخر اليت تعترب ضرورية بعض من هذه املواد يف مت ترك الباقي مفتوحا دون ذكر واكتفي امل
يف الطب البشري، وحسنا فعل املشرع اجلزائري يف ذلك ألن هذه املواد عديدة وقابلة للتطور فال ميكن بالتايل حصرها 

 .2يف مادة قانونية واحدة

املتعلق  05-85قانون رقم من ال 170ميكن أن نعطي مفهوم قانوين لألدوية حسب ما ورد يف املادة  األدوية: -
حبماية الصحة وترقيتها املعدل واملتمم، حيث أنه يف هذه املادة مت حتديد املقصود باألدوية يف شكل نقاط فهي تشمل  
كل مادة أو تركيب يعرض لكونه حيتوي على خاصيات عالجية أو وقائية من األمراض البشرية أو احليوانية وكل املواد 

        سان أو للحيوان قصد القيام بتشخيص طيب أو استعادة وظائفه العضوية أو تصحيحهااليت ميكن وصفها لإلن
أو تعديلها، وكل املستحضرات سواء كانت وصفية حتضر فورا يف الصيدليات تنفيذا لوصفة طبية، أو استشفائية 

                                                           
تها، املعدل واملتمم، املرجع السابق، للتعرف على مجيع املهام ، املتعلق حبماية الصحة وترقي05-85من القانون رقم  04مكرر  173ميكن الرجوع للمادة  1

 اليت كلفت هبا الوكالة الوطنية للمواد الصيدالنية املستعملة يف الطب البشري.
النوكليد يف حتديدها للمقصود باملواد الصيدالنية ال تشمل  2008قبل تعديل  05-85من قانون محاية الصحة وترقيتها رقم  169لقد كانت املادة  2

لسلف الذي اإلشعاعي واإلضمامة واليت يقصد هبا كل مستحضر ناتج عن إعادة تشكيل أو تركيب مع نوكليدات إشعاعية يف املنتوج الصيدالين النهائي، وا
 هو عبارة عن نوكليد إشعاعي يسمح بالوسم املشع ملادة أخرى قبل تقدميه لإلنسان.
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و دواء جنيس متوفر حمضرة بناء على وصفة طبية وحسب بيانات دستور األدوية بسبب غياب اختصاص صيدالين أ
أو مالئم يف صيدلية مؤسسة صحية واملوجه لوصفه ملريض أو عدة مرضى، أو صيدالنية لدواء حمضنر يف الصيدلية 
حسب بيانات دستور األدوية أو السجل الوطين لألدوية واملوجه مباشرة لتقدميه للمريض، وتشمل األدوية كذلك كل 

ملتعلق بالصحة ومحايتها من مواد ومنتوجات وكواشف ولقاحات ومركزات مت من القانون ا 170ما مت ذكره يف املادة 
 .1ذكرها يف هذه املادة

 أوال: التسجيل والمصادقة على األدوية
من  09املتعلق حبماية الصحة وترقيتها، املعدل مبوجب املادة  05-85من القانون  174لقد جاءت املادة 

صحة المواطنين أو استعادتها وضمان تنفيذ البرامج والحمالت  قصد حمايةكما يلي: "   13-08القانون رقم 
الوقائية وتشخيص ومعالجة المرضى وحماية السكان من استعمال المواد غير مرخص بها، ال يجوز للممارسين 
الطبيين أن يصفوا أو يستعملوا إال األدوية المسجلة والمواد الصيدالنية المصادق عليها المستعملة في الطب 

 "ري والواردة في المدونات الوطنية الخاصة بها أو األدوية التي كانت محل ترخيص مؤقت لالستعمال.البش
من خالل هذه املادة جند بأن املشرع الوطين فرض على املمارسني الطبيني أن يستعملوا ويصفوا فقط األدوية 

من هنا نستنتج بأن تسجيل األدوية واملواد اليت تكون حمل تسجيل واملواد الصيدالنية اليت تكون حمل مصادقة، وعليه 
داري الستعمال هذه األدوية ودون القيام بعملية التسجيل ال إالصيدالنية واملصادقة عليها هو مبثابة اعتماد وترخيص 

   ميكن استعمال هذه األدوية أو وصفها، فكل دواء مستعمل يف الطب البشري واجلاهز لالستعمال واملنتج صناعيا
تورد أو املصدر ففي هذا األمر يستوي الدواء املصدر واملستورد، فقبل أن يتم تسويقه سواء جمانا أو مبقابل البد أو املس

                                                           
 ، املرجع السابق ما يلي: 13-08، املعدل واملتمم بالقانون 05-85من القانون رقم  170ت يف املادة تعترب من قبيل األدوية أيضا واليت جاء1

كل مادة صيدالنية مقسمة معّرفة بكونها كل عقار بسيط أو منتوج كيميائي أو كل مستحضر ثابت وارد في دستور األدوية والمحضر سلفا من   –" 
 بنفس الصفة التي تقوم بها الصيدلية أو الصيدلية االستشفائية،قبل مؤسسة صيدالنية والتي تضمن تقسيمه 

 كل اختصاص صيدالني يحضر مسبقا ويقدم وفق توضيب خاص ويتميز بتسمية خاصة،  -
كل دواء جنيس يتوفر على نفس التركيبة النوعية والكمية من المبدأ ) المبادئ( الفاعل ) الفاعلة( ونفس الشكل الصيدالني دون دواعي   -
 تعمال جديدة والمتعاوض مع المنتوج المرجعي نظرا لنكافئه البيولوجي المثبت بدراسات مالئمة للتوفر البيولوجي،اس
 كل كاشف الحساسية وهو كل منتوج موجه لتحديد أو إحداث تعديل خاص ومكتسب للرد المناعي على عامل مثير للحساسية،  -
 ستعمال لدى اإلنسان قصد إحداث مناعة فاعلة أو سلبية أو قصد تشخيص حالة المناعة،كل لقاح أو سمّين أو مصل وهو كل عامل موجه لال  -
 كل منتوج صيدالني إشعاعي جاهز لالستعمال لدى اإلنسان قصد إحداث مناعة فاعلة أو سلبية قصد تشخيص حالة المناعة،  -
 وكليد إشعاعي أو عدة نوكليدات إشعاعية،كل منتوج صيدالني إشعاعي جاهز لالستعمال لدى اإلنسان والذي يحتوي على ن  -
 كل منتوج ثابت مشتق من الدم،  -
 كل مرّكز تصفية الكلى أو محاليل التصفية الصفافية،  -
 "الغازات الطبية. -
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أن يكون حمل مقرر تسجيل متنحه الوكالة الوطنية للمواد الصيدالنية املستعملة يف الطب البشري، وحىت يتم منح هذا 
 .1تسجيل األدويةاملقرر على الوكالة الوطنية أن تأخذ برأي جلنة 

، وهذه املدونات 2لقد أنشأ املشرع اجلزائري مدونات وطنية للمواد الصيدالنية املستعملة يف الطب البشري
هي عبارة عن مصنفات توضع فيها املواد املسجلة واملصادق عليها، وتعترب هذه املدونات مبثابة مرجع ميكن الرجوع 

و املواد الصيدالنية، فمىت كانت هذه األدوية واملواد الصيدالنية مسجلة يف إليها للتأكد من صالحية استعمال الدواء أ
        دونات أو مصادق عليها تعترب صاحلة لالستعمال وميكن أن يتم وصفها، وبالتايل ال ميكن وصف دواءهذه امل

ستعمال االستشفائي من أو استعماله مامل يكن مسجال يف هذه املدونات، وتنبثق مدونات املواد الصيدالنية ذات اال
املتعلق حبماية الصحة  05-85مكرر من القانون  175هذه املدونات الوطنية، وقد مت النص عليها يف املادة 

عداد هذه املدونات سواء الوطنية واالستشفائية وطرق حتيينها مت تركها إوترقيتها، املعدل واملتمم، غري أن كيفية 
 ة هذه الرسالة مل يصدر بعد التنظيم اخلاص هبا وإن كان العمل هبا ساري املفعول.للتنظيم، يف حني أنه ولغاية كتاب

ين يتمثل اإلجراء األول يف ة واملواد الصيدالنية خيضع إلجراءوعليه ومن خالل ما سبق فإن استعمال األدوي
لصيدالنية وبعض املستلزمات عملية التسجيل أما الثاين فيتمثل يف املصادقة، فقد أخضع املشرع اجلزائري بعض املواد ا

الطبية املستعمل يف الطب البشري، قبل تسويقها جمانا أو مبقابل، ملقرر مصادقة متنحه الوكالة الوطنية للمواد 
الصيدالنية املستعملة يف الطب البشري، ويكون منح املقرر أيضا بعد أخذ رأي جلنة املصادقة على املواد الصيدالنية 

ملستعملة يف الطب البشري، فليست مجيع املواد الصيدالنية واملستلزمات الطبية خاضعة للمصادقة واملستلزمات الطبية ا

                                                           
 ، املتعلق حبماية الصحة وترقيتها، املعدل واملتمم، املرجع السابق.05-85من القانون رقم  175املادة  1
، يتعلق بتسجيل املنتجات 1992جويلية  06املؤرخ يف:  284-92من من املرسوم التنفيذي رقم  05نات مبوجب املادة لقد انشأت هذه املدو  2

 ، حبيث أن هذه املدونة تضبط باستمرار عن طريق ما يلي:1992 جويلية 12، الصادرة يف: 53ع: ج.الصيدالنية املستعملة يف الطب البشري، ج.ر.ج.
 تسجيل منتوجات جديدة، -
 عدم جتديد التسجيل، -
 سحب منتوجات منها. -

 كما ان هذه املدونة تنص بالنسبة جلميع املنتوجات على ما يأيت:
على التسمية  التسمية املشرتكة الدولية، على النحو الذي اعتمدته املنظمة العاملية للصحة، إذا كانت هذه التسمية موجودة، وتنص يف حالة عدم وجودها -

 سمية العلمية ملا حتتويه من عناصر فاعلة،املألوفة أو الت
 التسمية اخلاصة للمنتوج، -
 شكله الصيدالين ومعايرة عناصره الفاعلة، -
 قيود استعماله عند الضرورة. -
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بل البعض منها فقط ويتم حتديد ذلك عن طريق قائمة تعدها الوكالة الوطنية للمواد الصيدالنية املستعملة يف الطب 
 .1البشري

واد الصيدالنية عبارة عن ترخيص أو اعتماد إداري وقد اعتربنا التسجيل واملصادقة على استعمال األدوية وامل
إلمكانية استعمال هذا الدواء أو املواد الصيدالنية أو املستلزمات الطبية هو أن هذا التسجيل خيتلف عن التسجيالت 
األخرى كتسجيل التاجر يف السجل التجاري، حبيث أن التسجيالت األخرى اليت تشرتطها بعض النشاطات ميكن 

أن يقوم هبا على خالف تسجيل األدوية واملستلزمات الطبية ألهنا ختضع لضرورة توفر ضرورة توفر شروط ألي كان 
، غري أن التسجيالت األخرى اليت تشرتطها اإلداريةوهذا التسجيل له طبيعة القرار اإلداري الصادر عن اجلهة  ،معينة

تدوين لرغبة الشخص يف ممارسة حرية النشاط التجاري  بعض القوانني ال ترقى لكوهنا قرارا إداريا فهو جمرد قيد أو
والذي  ،والصناعي فتسجيل األدوية واملصادقة عليها الستعماهلا يتشابه إىل حد كبري بالتسجيل املتعلق باملهن املقننة

دالنية مبثابة يعترب مبثابة ترخيص إداري، واعتبارنا أيضا لكون التسجيل أو املصادقة على استعمال األدوية واملواد الصي
رخصة الستعمال هذه األدوية هو حلماية الصحة العامة من األضرار اليت قد تعرتضها فيما ترك هذا النشاط دون 
ترخيص، وكما هو معلوم تعترب الصحة العامة من مقومات النظام العام واألهداف اليت يرجوها املشرع من فرض هذا 

احلفاظ على هذا النظام ملا فيه صاحل اجملتمع والدولة معا، كما أن هدفها األمسى هو  اإلداريةالنظام، فالرخص 
        التسجيل واملصادقة ينتج عنه منح الوكالة الوطنية للمواد الصيدالنية املستعملة يف الطب البشري ملقرر تسجيل

بتجديده إذا كانت أو مصادقة، وميكن هلا أن تسحب هذا املقرر مىت دعت احلاجة إىل ذلك كما ميكن هلا أن تقوم 
 هذه الوثيقة املمنوحة حمددة املدة.

نتطرق مباشرة إىل  اإلداريةوبعد أن تطرقنا إىل سبب اعتبارنا بأن التسجيل واملصادقة يعتربان من الرخص 
ط التسجيل واملصادقة على األدوية، فحىت يتم تسجيل أي دواء مستعمل يف الطب البشري واجلاهز لالستعمال رو ش

ن أناعيا أو املستورد أو املصدر، البد أن تتوفر فيه بعض الشروط من بينها أن ال يضر هذا الدواء باإلنسان و واملنتج ص
من القانون  175/2ال تكون له مضاعفات خطرية تشكل ضررا على اإلنسان وإن كانت الفقرة الثانية من املادة 

التنظيم من خالل نصها كما يلي: هذا األمر على  املتعلق حبماية الصحة وترقيتها املعدل واملتمم، أحالت 85-05
تحدد مهام لجنة تسجيل األدوية وتشكيلتها وتنظيمها وسيرها وكيفيات تسجيل األدوية المستعملة في الطب "

البشري وشروط منح مقرر  التسجيل وتجديده وسحبه وكذا شروط التنازل عن التسجيل وتحويله عن طريق 
تحّدد مهام لجنة واليت جاء نصها كما يلي: "  193بالنسبة للمصادقة من خالل املادة  وهو األمر نفسه التنظيم.".

                                                           
 ، املتعلق حبماية الصحة وترقيتها، املرجع السابق.05-85القانون من  193املادة  1
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المصادقة وتشكيلتها وتنظيمها وسيرها وكيفيات المصادقة على المواد الصيدالنية والمستلزمات الطبية 
 1"المستعمل في الطب البشري وكذا شروط منح مقرر المصادقة وتجديده وسحبه عن طريق التنظيم.

فاملشرع قد أحال على التنظيم شروط منح مقرر التسجل أو املصادقة وكل ما يتعلق هبما، وبعد رجوعنا 
للتنظيم مل جند أي تنظيم يتحدث عن هذا ما يدفعنا للفول بأن املشرع ورغم مرور قرابة العشر سنوات من صدور هذا 

ت التطبيقية هلذه القوانني مل تصدر بعد، فحىت اهليئة القانون والنص على الوكالة للمواد الصيدالنية إال أن التنظيما
النور إال مؤخرا، فهذا التأخر الكبري يف تفعيل هذه اهليئة وصدور التنظيمات التطبيقية  ىاملكلفة بضبط السوق مل تر 

ات مهمتها املنظمة هلا يعترب أمرا سلبيا يسجل على املشرع اجلزائري وإن كان اإلجيايب يف األمر هو إنشاء هكذا سلط
 ضبط السوق خصوصا قطاع الصحة والطب البشري.

إن عملية تسجيل األدوية واملواد الصيدالنية أو املصادقة عليها خيضع إلجراء جوهري ومهم وهو ضرورة إبداء 
ملواد لتسجيل األدوية واملواد الصيدالنية، وجلنة املصادقة يف املصادقة على بعض ا جلنة التسجيل رأيها يف امللف املقدم

الصيدالنية واملستلزمات الطبية، فحىت متنح الوكالة الوطنية للمواد الصيدالنية املستعملة يف الطب البشري ملقرر 
التسجيل أو املصادقة البد هلا من أخذ رأي هاتني اللجنتني كل منها حسب اختصاصه، وميكن أن نعطي تعريف 

 هلاتني اللجنتني كما يلي:

 . لجنة تسجيل األدوية1
من القانون  2مكرر 173ي عبارة عن هيئة تابعة للوكالة الوطنية للمواد الصيدالنية أنشأت مبوجب املادة ه

 :2املتعلق حبماية الصحة وترقيتها، املعدل واملتمم، مكلفة بإبداء رأيها فيما يلي 85-05
 ،ةملفات طلبات التسجيل وطلبات الرتاخيص املؤقتة الستعمال األدوي -
 ت التسجيل وجتديدها،تعديل مقررا -
 سحب مقررات التسجيل أو التنازل عنها أو توقيفها املؤقت. -

تتكون هذه اللجنة من تسعة خرباء يف التخصصات التالية: الكيمياء الصيدالنية، الصيدلة التقنية، علم السموم 
ة، التنظيم الصيدالين، وعيادي الصيدالين، اليقظة الصيدالنية، البيولوجيا، البيوتكنولوجيا، علم األدوية الصيدالني

 حسب الصنف العالجي معين بأشغال اللجنة املسجلة يف جدول األعمال.

                                                           
 املتعلق حبماية الصحة وترقيتها، املرجع السابق. 05-85قانون من ال 193/3أنظر الفقرة الثالثة من املادة  1
،  يتضمن مهام اللجان املتخصصة املنشأة لدى الوكالة الوطنية للمواد 2015ديسمرب  06املؤرخ يف:  309-15من املرسوم التنفيذي رقم  03املادة  2 

 .2015ديسمرب  20، الصادرة يف: 67ع: ج.ر.ج.الصيدالنية املستعملة يف الطب البشري وتشكيلها وتنظيمها وسريها، ج.
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 . لجنة المصادقة على المواد الصيدالنية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري2
 05-85لقانون من ا 2مكرر  173للوكالة الوطنية للمواد الصيدالنية أنشأت مبوجب املادة  هي هيئة تابعة

 :1املتعلق حبماية الصحة وترقيتها، املعدل واملتمم/ وتكلف هذه اللجنة بإبداء رأيها على اخلصوص فيما يأيت
 ملفات طلبات املصادقة على املواد الصيدالنية واملستلزمات الطبية، -
 تعديالت مقررات املصادقة وجتديدها، -
 سحب مقررات املصادقة أو توقيفها املؤقت. -
تتكون هذه اللجنة بدورها من ستة خرباء والبد أن يكونوا يف التخصصات التالية: يف الفيزياء الصيدالنية، الكيمياء و 

الصيدالنية، اليقظة خبصوص العتاد الطيب، التنظيم التقين يف جمال املواد الصيدالنية واملستلزمات الطبية، علم السموم 
 .2نوع من املستلزمات الطبية مسجل يف جدول أعمال اللجنةالصيدالين، وأخريا خبري عيادي معين بكل 

وما ميكن مالحظته على هذه اللجنة أهنا ختتلف عن سابقتها من حيث العدد املكون للخرباء الذين 
يشكلوهنا ففي جلنة تسجيل األدوية عدد اخلرباء هم تسعة كل يف جمال ختصصه أما هذه اللجنة فعدد اخلرباء هم ستة 

ها حسب ما مختالف فإن كل جلنة من اللجان التابعة للوكالة الوطنية للمواد الصيدالنية تقوم مبمارسة مهاوأيا كان اال
هي مكلفة به، وحىت يتم اعتماد األشخاص املكونني للجنة سواء جلنة تسجيل األدوية أو جلنة املصادقة على املواد 

نهم طبقا للمعايري والشروط احملددة يف النظام الداخلي للوكالة الصيدالنية واملستلزمات الطبية فإنه البد على أن يتم تعي
الوطنية للمواد الصيدالنية املستعملة يف الطب البشري، كما أنه مينع من اعتماد خبري يف هذه اللجان تكون له 

م تعيني ، ويت3نتاج واسترياد وتسويق املواد الصيدالنيةإمصلحة مباشرة أو غري مباشرة ولو بواسطة شخص آخر يف 
 سنوات قابلة للتجديد 03اخلرباء من طرف مدير الوكالة الوطنية للمواد الصيدالنية املستعملة يف الطب البشري ملدة 

 .4وهذا بناء على اقرتاح من السلطة أو اهليئة اليت يتبعوهنا
دوية يف جمال إن استشارة الوكالة الوطنية للمواد الصيدالنية املستعملة يف الطب البشري للجنة تسجيل األ

تسجيل األدوية واملواد الصيدالنية، وجلنة املصادقة على املواد الصيدالنية واملستلزمات الطبية يف بعض من هذه املواد 
                                                           

،  يتضمن مهام اللجان املتخصصة املنشأة لدى الوكالة الوطنية للمواد 2015ديسمرب  06املؤرخ يف:  309-15املرسوم التنفيذي رقم من  05املادة  1
 ، املرجع السابق.الصيدالنية املستعملة يف الطب البشري وتشكيلها وتنظيمها وسريها

 نفس املرسوم.من  06ادة امل 2
سبة كل طلب ويشرتط القانون كذلك على اخلرباء األعضاء يف اللجان املتخصصة واخلرباء الذين تلجأ هلم اللجان توقيع تصريح كتايب بعدم التنايف مبنا 3

مهام اللجان املتخصصة املنشأة لدى  ،  يتضمن2015ديسمرب  06املؤرخ يف:  309-15من املرسوم التنفيذي رقم  12خربة، وهذا ما ورد يف املادة 
 الوكالة الوطنية للمواد الصيدالنية املستعملة يف الطب البشري وتشكيلها وتنظيمها وسريها، املرجع السابق.

 من نفس املرسوم. 14املادة  4
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واملستلزمات اليت حتددها قائمة الوكالة هو عبارة عن إجراء وجويب وليس اختياري البد على الوكالة أن تلجأ له كلما 
على  ،ة عدم جلوء اللجنة إىل هذا اإلجراء بعدم عرضها مللف التسجيل أو املصادقةدعت احلاجة لذلك ويف حال
أو املصادقة على املواد الصيدالنية غري مشروعة، وعلى اللجنة أن تبدي رأيها يف   األدويةاللجنة تعترب عملية تسجيل 

إىل  األجلع فتح جمال متديد هذا كل ملف يعرض عليها خالل الثالثني يوما اليت تلي تاريخ إخطارها، غري أن املشر 
، وجيب 1ثالثني يوما أخرى يف حالة طلب تتميم امللف أو تقدمي توضيحات كتابيا، على أن ال يتم جتاوز هذه املدة

أن على اللجنة عندما تقف على رأي معني حول امللف اليت تقوم بدراسته أن تقوم بتبليغه للمدير العام للوكالة يف 
 .2ب فيها أن تبدي رأيهانفس اآلجال اليت جي

وبعد إبداء جلنة تسجيل األدوية وجلنة املصادقة لرأيها يف امللفات اليت تعرض أمامها من قبل الوكالة الوطنية 
للمواد الصيدالنية املستعملة يف الطب البشري، فإن كان رأيها إجيايب حول امللف فإن الوكالة وبعد تأكدها من مجيع 

يف األدوية واملواد الصيدالنية املراد تسجيلها، أو املواد الصيدالنية واملستلزمات الطبية املراد الشروط الواجب توافرها 
يبلغ لصاحب امللف، كما أن  أنمنح املصادقة بشأهنا تصدر الوكالة مقرر التسجيل أو مقرر املصادقة الذي ينبغي 

 وضح إن كان متميزا عن اسم صانعه وعنوانههذا املقرر البد أن يتضمن اسم املسؤول طالب التسجيل وعنوانه، وي
نتاجه، ويبني يف ملحق به اخلصائص التقنية للمنتوج، ويكون عند االقتضاء مشفوعا إماكن اليت متت فيها عملية واأل

ن كان استعماله مقتصرا على جلداول املتضمنة مواد سامة و/أو إبالتدابري التقييدية والسيما التسجيل يف أحد ا
 .3الستشفائية وحدهااملؤسسات ا

إن الدواء أو املادة الصيدالنية تصبح قابلة لالستعمال وميكن وصفها من قبل األطباء والصيادلة مبجرد منح 
النية من املقرر كما ميكن تسويقها وتصديرها أو استريادها، وبالتايل فإن منح هذه الرخصة حتول الدواء أو املادة الصيد

ة يف االستعمال، ما جيعلنا ملرة أخرى نؤكد على الدور الكبري الذي نلعبه الرخصة يف باحيحالة احلظر إىل حالة اإل
دوية واملواد الصيدالنية واليت هلا عالقة مباشرة باإلنسان، فحماية البشر هي ط قطاعات عديدة على غرار قطاع األضب

 الغاية األمسى اليت يرجوها املشرع من فرض هكذا ضوابط على قطاعات عديدة.

                                                           
صصة املنشأة لدى الوكالة الوطنية للمواد ،  يتضمن مهام اللجان املتخ2015ديسمرب  06املؤرخ يف:  309-15من املرسوم التنفيذي رقم  21املادة  1

 الصيدالنية املستعملة يف الطب البشري وتشكيلها وتنظيمها وسريها، املرجع السابق.
 من نفس املرسوم. 22املادة  2
، يتعلق 1992جويلية  06املؤرخ يف:  284-92من املرسوم التنفيذي رقم  06هذه التوضيحات اخلاصة بالقرار وما جيب أن حيتويه هي وفقا للمادة  3

مواد الصيدالنية بتسجيل املنتجات الصيدالنية املستعملة يف الطب البشري، املرجع السابق، أما ما جيب أن حيتويه املقرر الذي متنحه الوكالة الوطنية لل
 املستعملة يف الطب البشري، مل يصدر التنظيم اخلاص هبا بعد، لكن ال ميكن أن خترج عن هذا اإلطار.
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ما يف حالة رفض جلنة تسجيل أو املصادقة على األدوية للملف املقدم أمامها فإن الوكالة الوطنية للمواد أ
الصيدالنية املستعملة يف الطب البشري تأخذ هبذا الرأي وميكن أن ترفض امللف لكن السؤال الذي يطرح هنا هو: 

ة على المواد الصيدالنية والمستلزمات هل رأي لجنة تسجيل األدوية والمواد الصيدالنية ولجنة المصادق
 الطبية ملزم للوكالة الوطنية للمواد الصيدالنية المستعملة في الطب البشري أم ال؟

يف هذا الصدد نقول بأن الوكالة ملزمة باألخذ برأي كال اللجنتني ألن اللجنتني أساسا مت إنشائهما هبذا 
املتضمن تنظيم اللجان التابعة  309-15رسوم التنفيذي من امل 05و  03الغرض وما يؤكد على ذلك املادتني 

للوكالة ...املشار إليهما أعاله، لدى نقول بأن رأي اللجنتني ملزم وجيب األخذ به من قبل الوكالة، وإن كان يف 
 القانون املتعلق حبماية الصحة وترقيتها ال يوجد ما يدل على ذلك.

ة كانت من صالحيات الوزير املكلف بالصحة الذي يقوم ينبغي أن نشري إىل أن عملية تسجيل األدوي
بدراسة امللف بعد عرضه على اخلربة من قبل جمموعة من اخلرباء يتم اعتمادهم من قبل الوزير املكلف بالصحة ملدة 

 : 1أو املستورد ما يلي   ثالثة سنوات قابلة للتجديد وحىت يتم منح قرار التسجيل البد أن يثبت الصانع
ام بفحص مدى سالمة املنتوج يف ظروف استعماله العادية ومدى امهيته الطبية، وقام كذلك بتحليله النوعي أنه ق -

 ؛والكمي
أنه ميلك فعال حمالت ومنشآت وأساليب الصنع والرقابة من شأهنا أن تضمن جودة املنتوج يف طور صنعه  -

     املتعلق برخصة استغالل املؤسسات الصيدالنية 285-92الصناعي، وفقا ملقاييس الصنع احملددة يف املرسوم رقم 
 .2أو توزيعها

 :3كما أنه ومن خالل هذا التنظيم ميكن رفض تسجيل املنتوج الصيدالين وقد مت حتديد هذه احلاالت فيما يلي
  ؛أنه ضار يف ظروف استعماله العادية املبينة عند طلب تسجيله -
 ؛ يثبته الطالب مبا فيه الكفايةثر العالجي املرجو غائب أو أنه ملأن األ -
 ؛أنه ال يشتمل على الرتكيب النوعي والكمي املصرح به -

                                                           
، يتعلق بتسجيل املنتجات الصيدالنية املستعملة يف الطب البشري، 1992  جويلية 06املؤرخ يف:  284-92من املرسوم التنفيذي رقم  07ادة امل 1

 املرجع السابق.
ع: ج.ج.ر.ج. ، يتعلق برخصة استغالل املؤسسات الصيدالنية و/أو توزيعها،1992جويلية  06املؤرخ يف:  285-92وم التنفيذي رقم سأنظر املر  2

، الصادرة يف: 32ع: ج.، ج.ر.ج.1993ماي  12املؤرخ يف:  114-93، املعدل واملتمم باملرسوم التنفيذي رقم 1992جويلية  12، الصادرة يف: 53
 .1993ماي  16

ملستعملة يف الطب البشري، املرجع ، يتعلق بتسجيل املنتجات الصيدالنية ا1992جويلية  06املؤرخ يف:  284-92من املرسوم التنفيذي رقم  23املادة  3
 السابق.
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 ؛نتاج و/أو املراقبة ال تسمح بضمان جودة الدواء املنتجأن أساليب اإل -
 .أن الوثائق واملعلومات املقدمة دغما لطلب التسجيل ال تستجيب ألحكام هذا املرسوم -

التسجيل مينح لطالب التسجيل احلق يف تقدمي توضيحاته كما أن هذا الرفض  غري أنه قبل أن يرفض مقرر
 البد أن يكون مسببا ويتم تبليغه للمعين، وهذه تعترب ضمانة يف يد املعين لالحتجاج هبا.

بشري وما ميكن أن نقوله يف هذا الصدد أنه بالرغم من إنشاء الوكالة الوطنية للمواد الصيدالنية املستعملة يف الطب ال
دوية واملواد شرع صالحية التسجيل وضبط قطاع األواليت هي عبارة عن هيئة إدارية مستقلة، واليت منحها امل

املتعلق بتسجيل املنتجات  284-92الصيدالنية، إال أنه ولغاية اآلن مل يتم بعد إلغاء املرسوم التنفيذي رقم 
 الصيدالنية املستعملة يف الطب البشري.

 األدوية الستعمالالمؤقت ثانيا: الترخيص 
لقد أوكلت للوكالة الوطنية للمواد الصيدالنية املستعملة يف الطب البشري أيضا مهمة  منح ترخيص مؤقت 
الستعمال األدوية، حبيث أنه ال ميكن للممارسني الطبيني أن يستعملوا أو يصفوا أدوية غري حائزة على ترخيص 

االت بل مينح يف حالة واحدة فقط وهي عندما تكون هذه األدوية غري مؤقت، فهذا الرتخيص ال مينح يف مجيع احل
مسجلة يف اجلزائر ويتم وصفها يف إطار التكفل بأمراض خطرية و/ أو نادرة وال يوجد هلا عالج مناسب يف اجلزائر 

 وتكون هلا منفعة عالجية جد مفرتضة.
املتعلق حبماية الصحة  05-85ون من القان 1مكرر 175إن النص على هذا الرتخيص جاء يف املادة 

يمكن للوكالة الوطنية للمواد الصيدالنية المستعملة في الطب البشري أن تمنح وترقيتها واليت جاءت كما يلي: " 
ولمدة محددة ترخيصا مؤقتا الستعمال األدوية غير المسجلة في الجزائر عندما توصف في إطار التكفل 

 1"عالج مناسب لها في الجزائر وتكون لها منفعة عالجية جّد مفترضة..بأمراض خطيرة و/أو نادرة ال يوجد 
وعليه فإن هذا الرتخيص البد أن يكون حمدد املدة وهو عبارة عن ترخيص مؤقت الستعمال أدوية غري 
مسجلة يف اجلزائر وقد وصفت لعالج أمراض خطرية ونادرة وحىت منفعتها العالجية غري مضمونة بل هي مفرتضة 

البد هلا من ترخيص مؤقت ملدة حمددة، أما عن كيفية وشروط  األدويةذا فرض املشرع حىت يتم استعمال هذه فقط، هل
 .2منح الرتخيص فقد أحاهلا املشرع على التنظيم الذي ولغاية اآلن مل يصدر بعد

                                                           
 املتعلق حبماية الصحة وترقيتها، املعدل واملتمم، املرجع السابق. 05-85من القانون رقم  1/1مكرر 175الفقرة األوىل من املادة  1
-85من القانون رقم  1/2منرر 175من املادة  أحال املشرع كيفية وشروط منح الرتخيص املؤقت الستعمال األدوية على التنظيم من خالل الفقرة الثانية2

 ، املتعلق حبماية الصحة وترقيتها، املرجع السابق.05



 االقتصادي للرخص اإلداريةصور ممارسة سلطات الضبط                     الفصل الثاني:       الباب الثاني.
 

390 
 

 ثالثا: تأشيرة اإلشهار واستيراد المواد الصيدالنية والمستلزمات الطبية
واإلشهار املتعلق باملنتجات الصيدالنية خاصية متتاز هبا السوق املتعلقة باألدوية لإلعالم الصيدالين 

اإلقتصادية أو االجتماعية، فهي تتميز بقواعد خاصة وليست حرة التسويق بل  ومنتجات الصيدلة سواء من الناحية
املعدل  13-08ل القانون رقم ، فاملشرع اجلزائري ومن خالوابط والقيود ضمانا للصحة العامةتتقيد بالعديد من الض

املتعلق حبماية الصحة وترقيتها، نص على اإلعالم الطيب والعلمي بشأن املواد الصيدالنية  05-85واملتمم للقانون 
، حبيث يقصد باإلعالم الطيب والعلمي جمموع 1واملستلزمات الطبية املستعملة يف الطب البشري واعتربه إلزامي

بها وآثارها العالجية والبيانات اخلاصة مبنافعها ومضارها، واالحتياطات الواجب مراعاهتا، املعلومات املتعلقة برتكي
وكيفيات استعماهلا ونتائج الدراسات الطبية املدققة املتعلقة بنجاعتها ومسيتها العاجلة أو اآلجلة، وهذه املعلومات 

   مان االستعمال السليم للمنتجات الصيدالنيةتقدم لألطباء والصيادلة وأعوان الصحة واملستعملني لألدوية بغية ض
كما أن هذا اإلعالم ينبغي أن ال يشتمل على أقوال غري صحيحة أو مغشوشة، وأن ال يقوم على إغفال املعلومات 
اليت تكون مهمة وضرورية، ما ينجم عنه استهالك دواء ال مربر له طبيا، أو قد يعرض املرضى ألخطار، وحىت العتاد 

 .2ينبغي أن ال يصمم على حنو خيفي طبيعتها احلقيقية املروج هلا
وكذا اإلشهار البد أن تكون املواد الصيدالنية واملستلزمات الطبية مسجلة  3الطيب والعلمي اإلعالموحىت يتم 

الطيب والعلمي واإلشهار على مواد ومستلزمات غري  اإلعالمأو مصادق عليها بصفة قانونية، فال ميكن أن يتم 
دقيقة وقابلة للتحقق منها ومطابقة ألحدث معطيات  اإلعالمأو مصادق عليها، كما البد أن تكون عملية مسجلة 

البحث الطيب والعلمي حني نشره، فاملشرع قد أخضع عملية اإلشهار للمواد الصيدالنية املستعملة يف الطب البشري 
دالنية املستعملة يف الطب البشري هي من متنح هذا واملستلزمات الطبية لقيد الرتخيص فالوكالة الوطنية للمواد الصي

                                                           
 منه. 194وذلك من خالل املادة  1
، يتعلق باإلعالم الطيب والعلمي اخلاص باملنتجات 1992جويلية  06املؤرخ يف:  286-92من املرسوم التنفيذي رقم  01ورد هذا التعريف يف املادة  2

 .1992ماي  12، الصادرة يف: 53ع: ج.الصيدالنية املستعملة يف الطب البشري، ج.ر.ج.
 السابق الذكر اجلهات اآلتية: 286-92من املرسوم التنفيذي رقم  04يتوىل اإلعالم الطيب والعلمي اخلص باملنتجات الصيدالنية وفقا للمادة  3
 ات اليت حيصلون مسبقا على تسجيلها،صانعو املنتجات الصيدالنية، يف إطار ترويج املنتج -
 مستوردو املنتجات الصيدالنية، يف إطار ترويج املنتجات اليت يستوردوهنا واليت حيصلون مسبقا على تسجيلها، -
 الشركة املتخصصة يف الرتويج الطيب، العاملة خاصة يف إطار التعاملية بالنسبة إىل الصانعني واملستوردين، -
 ، اليت ترتبط رسالتها بالصحة العمومية والتكوين والبحث العلمي يف ميدان الصحة،املؤسسات العمومية -
 اجلمعيات ذات الطابع العلمي، -
اعية ألغراض اجلمعيات ذات الطابع االجتماعي، والسيما مجعيات الدفاع على املستهلكني، وال جيوز يف هذه احلالة أن تستعمل األنشطة العلمية واالجتم -

 تروجيية.
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، وبالتايل فإن كل عملية لإلشهار خاص هبذه اد واملستلزمات غري قابلة للتعويضالرتخيص على أن تكون هذه املو 
 إشهار تسلمها الوكالة، حبيث تعترب هذه التأشرية وسيلة للقيام بعملية اإلشهار ودوهنالتأشيرة املواد البد أن ختضع 

يعترب اإلشهار غري مشروع، وحىت تقوم الوكالة مبنح هذه التأشرية البد أن تأخذ برأي اللجنة املكلفة مبراقبة اإلعالم 
 .1الطيب والعلمي واإلشهار املنشأة لدى هذه الوكالة

ستعملة يف تعترب جلنة مراقبة اإلعالم الطيب والعلمي واإلشهار هيئة تابعة للوكالة الوطنية للمواد الصيدالنية امل
 :2الطب البشري، حبيث تكلف هذه اللجنة على اخلصوص بإبداء رأيها على اخلصوص فيما يلي

 ؛ملفات الطلبات املتعلقة باإلعالم الطيب والعلمي حول املواد الصيدالنية واملستلزمات الطبية -
 ا أو سحبها.منح تأشرية اإلشهار املتعلقة باملواد الصيدالنية واملستلزمات الطبية أو رفضه -

خرباء على التوايل: خبري يف علوم اإلعالم ، وآخر يف التسويق واالتصال، وخبري  04وتتكون هذه اللجنة من 
، وينبغي أن نشري هنا إىل أن هذه اللجنة كانت منشأة لدى الوزير 3يف التوضيب الصيدالين وآخر يف اإلعالم الطيب

ديده بقرار من قبل الوزير املكلف بالصحة، كما أن التأشرية كانت املكلف بالصحة وكانت تشكيلتها وعملها يتم حت
، وبعد انشاء الوكالة الوطنية للمواد الصيدالنية املستعملة يف الطب البشري 4تسلم من قبل الوزير املكلف بالصحة

صحة إىل هذه الوكالة واليت تعترب سلطة ضبط مستقلة مت نقل املهام من السلطة التنفيذية املمثلة يف الوزير املكلف بال
وهذا بعد اإلصالحات اليت مست اجملال االقتصادي واملايل يف اجلزائر واليت مت التحدث عنها سابقا، إال أن التأخر يف 

 هذه السلطات. إنشاءصدور بعض التنظيمات جعل املراسيم السابقة سارية املفعول بالرغم من 
ستلزمات الطبية املستعملة يف الطب البشري هي مبثابة موافقة إن تأشرية اإلشهار على املواد الصيدالنية وامل

للقيام بعملية اإلشهار، غري أن تسليم هذه التأشرية ال يرتب أي اعرتاف من اإلدارة بكل ما خيص آثار املنتوج، كما 
ر مت تقدميها وفق أن هذه التأشرية تكون حمددة املدة وال يتم منحها إال بعد ان يتم التأكد من أن مجيع عناصر اإلشها

، وميكن أن يتم سحب التأشرية لكن البد أن يكون هذا السحب مربرا، وقد كان السحب 5ما جيب أن ينشر عليه

                                                           
 املتعلق حبماية الصحة وترقيتها، املعدل واملتمم، املرجع السابق. 05-85من القانون رقم  194/4طبقا للفقرة الرابعة من املادة  1
،  يتضمن مهام اللجان املتخصصة املنشأة لدى الوكالة الوطنية للمواد 2015ديسمرب  06املؤرخ يف:  309-15من املرسوم التنفيذي رقم  07املادة  2

 دالنية املستعملة يف الطب البشري وتشكيلها وتنظيمها وسريها، املرجع السابق.الصي
،  يتضمن مهام اللجان املتخصصة املنشأة لدى الوكالة الوطنية للمواد 2015ديسمرب  06املؤرخ يف:  309-15من املرسوم التنفيذي رقم  08املادة 3

 ها وسريها، املرجع السابق.وتنظيمالصيدالنية املستعملة يف الطب البشري وتشكيلها 
، يتعلق باإلعالم الطيب والعلمي اخلاص باملنتجات الصيدالنية 1992جويلية  06املؤرخ يف:  286-92من املرسوم التنفيذي رقم  07و  06أنظر املواد  4

 املستعملة يف الطب البشري، املرجع السابق.
 نفس املرسوم.من  10املادة  5
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سابقا تقوم به السلطة املاحنة وهو الوزير املكلف بالصحة غري أنه مع التعديل اجلديد لقانون محاية الصحة وترقيتها فإن 
وطنية للمواد الصيدالنية املستعملة يف الطب البشري، بعد أخذ رأي جلنة مراقبة سحب التأشرية تقوم به الوكالة ال
 اإلعالم الطيب والعلمي واإلشهار.

أما بالنسبة لتأشرية استرياد املواد الصيدالنية واملستلزمات الطبية املستعملة يف الطب البشري، فإن الوكالة 
يضا، وهي مبثابة رخصة السترياد هذه املواد وبدوهنا ال ميكن الوطنية للمواد الصيدالنية هي من تقوم بتسليمها أ

 .1للمستورد جلب هذه املواد واملستلزمات، وإال اعترب نشاطه غري مشروع ويتعرض للمسائلة اجلزائية

والمواد الصيدالنية المستعملة في الطب  األدويةرابعا: دور الرخص الصادرة في مجال المواد 
 عالبشري في ضبط هذا القطا 

واملواد الصيدالنية واملستلزمات  األدويةخالل ما مت عرضه يف كل ما تعلق بالتسجيل واملصادقة على  من
الطبية املستعملة يف الطب البشري، والرخص املؤقتة الستعمال األدوية، والتأشرية اخلاصة باإلشهار للمنتجات 

واملستلزمات، اتضح لنا الدور الذي تلعبه هذه الرخص الصيدالنية واملستلزمات الطبية وتأشريات استرياد هذه املواد 
اليت من خالهلا متارس السلطة املكلفة بضبط هذا القطاع الرقابة القبلية والبعدية، فالتسجيل أو املصادقة أو الرخص 

ت غري مضرة املؤقتة أو التأشرية ال يتم منحها إال بعد توفر جمموعة من الشروط جتعل هذه املواد واملنتجات واملستلزما
نشأ من أجلها النظام العام جبميع مفاهيمه احلديثة والتقليدية أهداف اليت أهم األبالصحة العامة اليت هي من بني 

فسلطة الضبط املتمثلة يف الوكالة الوطنية للمواد الصيدالنية املستعملة يف الطب البشري، والوزير املكلف بالصحة 
جراءات اليت متر عليها ريع والتنظيم يف هذا اجملال، واإللشروط اليت نص عليها التشسابقا من خالل مراقبته ملدى توفر ا

منح هذه الرخص جتعل هذا القطاع مضبوط وال ميكن ألي كان أن يدخل أدوية أو منتجات أو مستلزمات طبية قد 
 كافية لضبط هكذا تشكل خطرا على صحة اإلنسان وختل بالتايل بالنظام العام، وإن كانت هذه الرخص وحدها غري

باحية وال ميكن ألي كان النشاطات من دائرة احلظر إىل اإل قطاعات، لكنها أثبتت فعاليتها يف ذلك فهي خترج هذه
 ممارستها إال بتوفر الشروط الالزمة اليت حتمي املصلحة العامة بدرجة أوىل واملصلحة اخلاصة كذلك.

هذه الرخص هلا دور كبري يف ضبط هذا القطاع، فمىت  كما أن الرقابة البعدية املمارسة من خالل سحب
من احلماية للنظام العام، أو أن صاحبها  األدىنثبت أن هذه النشاطات اليت منحت الرخص من أجلها ال توفر احلد 

ام واملنتجات واملستلزمات الطبية أصبحت تشكل خطرا على النظام الع األدويةقد اخل بالتزاماته القانونية أو أن هذه 

                                                           
، املتعلق حبماية الصحة وترقيتها، املعدل واملتمم، السابق االشارة اليه على أنه من بني مهام الوكالة 05-85من قانون  4رمكر  173لقد نصت املادة   1

 طب البشري.الوطنية للمواد الصيدالنية املستعملة يف الطب البشري تسليم تأشريات استرياد املواد الصيدالنية واملستلزمات الطبية املستعملة يف ال
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أو قد تشكل خطرا على املدى البعيد فإنه يتم سحبها، ومىت سحبت هذه الرخص فإنه يتم منع النشاط املمارس 
وسحب هذه املنتجات من السوق، وهبذا تكون الرخصة قد ضبطت هذا القطاع وقد وفرت احلماية العامة واخلاصة 

 للمجتمع الذي به تزدهر الدولة واالقتصاد معا.
أثبتت ملرة أخرى مدى فعاليتها يف ضبط قطاع الصحة واملواد  اإلداريةنقول بأن الرخص  وكخالصة ملا سبق

الصيدالنية، وبالتايل فإن هذا الضبط للقطاعات االقتصادية املهمة يف دولة ما جتعلها تتطور وترتقي، كما أن الرتسانة 
شهده هذا القطاع خبصوص تنصيب الوكالة القانونية املنظمة لضبط هكذا قطاعات قوية غري أن التأخر الكبري الذي 

، وصدور القانون 2008، بالرغم من النص عليها يف سنة 20171فيفري  13ىل غاية إالوطنية للمواد الصيدالنية 
ل عن جال املستهلك خالل هذه الفرتة الطويلة جعلنا نتساء 2015بعني هلا يف سنة املنظم لعملها وعمل اللجان التا

املتعلق حبماية الصحة وترقيتها نصت  05-85املعدل واملتمم للقانون  13-08من القانون  28دة بالرغم من أن املا
على أنه ستستمر اهلياكل املكلفة باملهام املسندة للوكالة الوطنية للمواد الصيدالنية املستعملة يف الطب البشري عند 

 تصدر بعد بعض التنظيمات التطبيقية اخلاصة هبذه ، كما أنه وإىل غاية اآلن مل2صدور هذا القانون إىل غاية تنصيبها
الوكالة، وعلى كل حال فإنه بالرغم من هذا التأخر يف تنصيب الوكالة فإن وجودها وتنصيبها سيكون له تأثري إجيايب 
على مستويات عديدة من بينها الشق القانوين من خالل مجلة االقرتاحات والتوصيات اليت تقدمها الوكالة للجهات 

ملختصة تعزيزا للمنظومة القانونية، وكذا تأثريها االجيايب على اجلانب العملي خبصوص تنظيم السوق وردع املمارسات ا
اليت ستمنحها هذه اهليئة  اإلداريةلألحكام القانونية والتنظيمية، وما يهمنا حنن يف هذا املوضوع هو الرخص املخالفة 

 ية هي املكلفة هبا.السلطة التنفيذ لضبط االقتصاد بعدما كانت

 الفرع الثاني: قطاع الصحافة المكتوبة والرخص الصادرة في هذا القطاع
املكتوبة من القطاعات احليوية اليت تساهم يف تطوير االقتصاد، وتعرف بأهنا فن مجع  يعترب قطاع الصحافة

 3ائل اإلخبارية املطبوعات والكتباألخبار ونشرها ونشر املواد املتصلة هبا يف مطبوعات مثل اجلرائد، اجملالت الرس
وألن حرية الصحافة تدل على الدميقراطية يف أي دولة كانت، كرس املشرع اجلزائري ذلك من خالل نصه على حرية 

                                                           
، غـــــري أن تصـــــريح وزيـــــر الصـــــحة لوســـــائل اإلعـــــالم أكـــــد فيـــــه أن اهليئـــــة ستباشـــــر 2017فيفـــــري  12ي هلـــــذه الوكالـــــة كـــــان يـــــوم األحـــــد مســـــتنصـــــيب الر ن الإ1

ـــــــــــا يـــــــــــوم غـــــــــــد االثنـــــــــــني  ـــــــــــاريخ 2017فيفـــــــــــري  13عملهـــــــــــا رمسي ـــــــــــايل:  2017فيفـــــــــــري  12، انظـــــــــــر مقـــــــــــال منشـــــــــــور بت علـــــــــــى املوقـــــــــــع االلكـــــــــــرتوين الت
https://www.ennaharonline.com/  :2017مارس  03تاريخ الزيارة يوم. 

فيذية ممثلة يف وزارة نشري يف هذا الصدد إىل ان اهلياكل اليت كانت تعمل عمل الوكالة الوطنية للمواد الصيدالنية املستعملة يف الطب البشري هي السلطة التن 2
 تشفيات، والوزير املكلف بالصحة.الصحة والسكان وإصالح املس

،  2012نوفمرب  14و  13املستقلة يف اجلزائر يومي  اإلداريةعبد الرزاق مرابط، سلطة ضبط الصحافة املكتوبة، مداخلة يف ملتقى وطين حول: السلطات  3
 .02قاملة، ص 1945ماي  08كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة 

https://www.ennaharonline.com/
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إصدار كل املتعلق باإلعالم واليت جاءت كما يلي: "  05-12من القانون  11الصحافة املكتوبة من خالل املادة 
 ."نشرية دورية يتم بحرية..

من نفس  02من هذه املادة يتضح لنا بأن املشرع اجلزائري كرس حرية الصحافة املكتوبة، كما نصت املادة  
القانون على أن نشاط اإلعالم ميارس حبرية، غري أن هذه احلرية جيب أن متارس يف إطار أحكام القانون العضوي 

هذا اجملال، ويف ظل احرتام جمموعة من املبادئ  املتعلق باإلعالم، والتشريع والتنظيم املعمول هبما يف 12-05
واألسس، من بينها الدستور وقوانني اجلمهورية، الدين اإلسالمي وباقي األديان، وغريها من االسس الواردة يف هذه 

بل مت والصحافة املكتوبة إال أن القانون مل يرتك هذه احلرية مطلقة  اإلعالم، وعليه وبالرغم من النص على حرية 1املادة
حتديدها ووضع إطار خاص هبا من هنا جاءت فكرة سلطة ضبط الصحافة املكتوبة واليت مت إنشائها مبوجب القانون 

تنشأ سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، وهي منه واليت جاءت كما يلي: "  40من خالل املادة  05-12العضوي 
 ".سلطة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي..

، وحىت يتم ذلك 2وعليه فإن هذه السلطة هلا عدة مهام من بينها السهر على ضبط هذا القطاع وتنظيمه 
، ويعترب هذا االختصاص اإلداريةالفردية املتمثلة يف الرخص  اإلداريةفهي تستعمل عدة وسائل من بينها القرارات 

ة العامة منح هلذه اهليئة بغرض تأطري هذا القطاع املمنوح لسلطة ضبط الصحافة املكتوبة امتياز من امتيازات السلط
جملال هي قرار االعتماد والرتخيص، وينبغي أن نشري يف هذا وبالتايل فإن القرارات الفردية اليت متنحها السلطة يف هذا ا

                                                           
، املتعلق باإلعالم، املرجع السابق 2012جانفي  12، املؤرخ يف: 05-12من القانون العضوي  02اليت وردت يف املادة من بني االسس واملبادئ أيضا  1

 الهوية الوطنية والقيم الثقافية للمجتمع، –ما يلي: " 
 السيادة الوطنية والوحدة الوطنية، -
 متطلبات أمن الدولة والدفاع الوطني، -
 متطلبات النظام العام، -
 للبالد، االقتصاديةالمصالح  -
 مهام والتزامات الخدمة العمومية، -
 حق المواطن في إعالم كامل وموضوعي، -
 سرية التحقيق القضائي، -
 الطابع التعددي لآلراء واألفكار، -
 " -كرامة اإلنسان والحريات الفردية والجماعية  -
، املتعلق باإلعالم، املرجع السابق، 05-12من القانون العضوي  41و  40 املادة مت النص على صالحيات ومهام سلطة ضبط الصحافة املكتوبة يف 2

أشكاهلا، والسهر على  وهي عديدة ومتنوعة من بينها: تشجيع التعددية اإلعالمية، والسهر على جودة الوسائل اإلعالمية وترقية الثقافة الوطنية وإبرازها جبميع
 أثري منع متركز العناوين واألجهزة حتت الت
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الصدد بأن هذه السلطة هلا طابع مزدوج مثل سلطة ضبط السمعي البصري، حيث أهنا متارس وظائف تنظيمية ذات 
 اقتصادي، لكنها يف األساس أنشأت من ـجل محاية حقوق املواطنني وحرياهتم يف جمال الصحافة.

 أوال: االعتماد
لقد أخضع املشرع اجلزائري ممارسة نشاط الصحافة املكتوبة إىل االعتماد املسبق، وهذا لتقييد هذا النشاط 

لقة قد يتعرض النظام العام بسببه ألخطار عديدة، من النشاط إذا كانت فيه احلرية مط وفرض الرقابة عليه مبا أن هذا
هنا جاء املشرع بفكرة الرقابة املسبقة للدخول للسوق ففرض وسيلة االعتماد قبل الدخول هلذا النشاط، وقبل أن 
نتطرق إىل هذه الوسيلة البد أن نتعرف على مفهوم النشريات الدورية فهي تنقسم إىل نوعني من النشريات، وهي 

يات الدورية لإلعالم العام والنشريات الدورية املتخصصة، فالنشريات الدورية لإلعالم العام هي كل نشرية تتناول النشر 
، أما النشريات الدورية املتخصصة فهي اليت تتناول 1خربا حول وقائع أحداث وطنية ودولية، وتكون موجهة للجمهور

، وبالرغم من أن املشرع نص على حرية 2لفئات من اجلمهور األخبار اليت هلا عالقة مبيادين خاصة، وتكون موجهة
املتعلق باإلعالم، إال أنه من جهة أخرى قيد  05-12من القانون العضوي  11إصدار النشريات الدورية يف املادة 

 هذه احلرية بوجوب احلصول على االعتماد، فال ميكن ممارسة هذا النشاط دون احلصول على االعتماد.

 راءات الحصول على االعتماد إلصدار نشرية دورية. شروط وإج1
حىت يتم احلصول على االعتماد البد من توفر جمموعة من الشروط  واإلجراءات وتتمثل هذه الشروط 

مسبق موقع من طرف املدير مسؤول النشرية، لدى سلطة ضبط الصحافة املكتوبة، ويتم  واإلجراءات يف إيداع تصريح
 :3لية، والبد أن يتضمن التصريح املقدم جمموعة من البيانات وهي كما يليتسليم وصل له هبذه العم

 ، وموضوعها؛عنوان النشرية وتوقيت صدورها -
 مكان صدورها؛ ولغة أو لغات النشر؛ -
 ؛اسم ولقب وعنوان ومؤهل املدير مسؤول النشرية -
 ؛الطبيعة القانونية لشركة نشر النشرية -
 ؛ملالكأمساء وعناوين املالك أو ا -
 مكونات رأمسال الشركة أو املؤسسة املالكة لعنوان النشرية، -

                                                           
 ، املتعلق باإلعالم، املرجع السابق.05-12من القانون العضوي 07املادة  1
 من نفس القانون. 08املادة   2
 نفس القانون.من  12املادة  3
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 املقاس والسعر. -
نات اما مبكن أن نالحظه على البيانات املوضحة أعاله هو أن هذه البيانات تنقسم إىل ثالثة أصناف، بي

كالطبيعة القانونية للشركة   تتعلق بالنشرية وخصائصها كعنوان النشرية، وتاريخ صدورها، وبيانات تتعلق بشركة النشر
واللقب والعنوان، وبالتايل فإن هذا التصريح هو مبثابة طلب للحصول  كاالسموبيانات متعلقة بشخصية املستثمرين  

على االعتماد ومبجرد تقدميه ميكن لسلطة الضبط أن تتأكد من املعلومات الواردة فيها ومدى توفرها واحرتام املستثمر 
 لشروط النشر.
ن تقوم بتخصيص أط القانون أيضا يف النشرية الدورية لإلعالم العام سواء كانت حملية أو جهوية، ويشرت 

، كما 1( على األقل من مساحتها التحريرية إىل مضامني تتعلق باملنطقة اجلغرافية اليت تغطيها%50مخسني باملائة ) 
، وجيب أيضا 2ر واالستطالعات اإلشهارية( من مساحتها اإلمجالية لإلشها1/3جيب أن ال ختصص أكثر من ثلث ) 

وهذا  3على صاحب النشرية أن يقوم بتصريح وتربير مصدر األموال املكونة لرأمسال النشرية واألموال الضرورية لتسرييها
ن مصدر األموال مشروعة وال يشوبه أي غموض، ومينع الدعم املادي املباشر وغري أالشرط حىت يتم التأكد من 

 در عن أية جهة أجنبية.املباشر الصا
وبعد تقدمي طلب احلصول على االعتماد إلصدار نشرية دورية تقوم سلطة ضبط الصحافة املكتوبة بدراسة 
هذا الطلب والتأكد من املعلومات الواردة فيه ومدى احرتام الشروط اليت ينص عليها التشريع والتنظيم املعمول هبما 

ابتداء من تاريخ إيداع التصريح، وما ميكن مالحظته هنا أن املشرع قد قيد  ( يوما60تصدر االعتماد يف أجل ستني )
 سلطة ضبط الصحافة املكتوبة باآلجال إلصدار االعتماد، ويعترب هذا التقييد مبثابة ضمانة للمستثمر يف هذا القطاع.

وجيب أن يتضمن  4داروعليه فإن إصدار االعتماد يتم منحه للمؤسسة الناشرة، وهو مبثابة املوافقة على اإلص
، وهذا حىت ال خترج النشرية عن اخلصائص اليت مت 5هذا االعتماد املعلومات املتعلقة بتعريف الناشر وخصائص النشرية

التصريح هبا   فيتم النص على ذلك يف االعتماد، كما أن أي تغيري مهما يكن نوعه على البيانات الواردة يف التصريح 
( املوالية إلدراج هذا التغيري 10يغ سلطة ضبط الصحافة املكتوبة كتابيا خالل العشرة أيام )جيب أن يقوم الناشر بتبل

 .6( املوالية لتاريخ التبليغ30لتقوم بعدها سلطة الضبط بتسليم وثيقة التصحيح خالل الثالثني يوما )
                                                           

 ، املتعلق باإلعالم، املرجع السابق.05-12من القانون العضوي  10املادة  1
 من نفس القانون. 28املادة  2
 .من نفس القانون 29املادة  3
 نفس القانون.من  13املادة  4
 من نفس القانون. 15املادة  5
 نفس القانون.من  19طبقا لنص املادة  6
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 روط املتفق عليهاومبنح االعتماد ميكن للناشر أن يقوم بإصدار دورياته لشكل عادي على أن حيرتم الش
ميكن أن تصدر بإحدى اللغتني الوطنيتني أو كليهما، غري أن النشريات  ،وبالتايل فإن النشريات الدورية لإلعالم العام

املتخصصة واملوجهة للنشر والتوزيع وطنيا أو دوليا حىت تصدر باللغات األجنبية البد أن حتصل أوال على املوافقة 
، ومنه فإن املوافقة تعترب إجراء جوهري وبدونه ال ميكن إصدار هذه 1لصحافة املكتوبةاملسبقة من قبل سلطة ضبط ا

الدوريات، غري أن املشرع مل ينص على الشروط الواجب توافرها لتقدمي املوافقة وال اإلجراءات اليت متر عليها هذه 
توضيحه ما جيعل هذا اإلجراء يشوبه نوع العملية، واكتفى فقط بالنص عليها ومل يتم إحالة هذا اإلجراء على التنظيم ل

 الغموض ويفتح الباب للتساؤل عن كيفية القيام هبذه العملية.من 

 بعد منح االعتماد . الشروط الخاصة بإصدار النشرية2
إن منح االعتماد كما قلنا هو مبثابة املوافقة على إصدار النشريات الدورية، غري أن عملية اإلصدار ختضع 

 )ب(.، وشروط متعلقة بالنشرية الدورية أ()يف الشروط املتعلقة باملدير مسؤول النشرية الدورية تمثلأيضا لشروط ت

حىت ميكن للمدير املسؤول عن النشرية الدورية  :الشروط المتعلقة بالمدير المسؤول عن النشرية الدورية أ.
 :2ممارسة نشاطه البد أن تتوفر فيه جمموعة من الشروط ، وتتمثل يف

( سنوات يف ميدان 10الشروط التقنية وهي حيازته للشهادة اجلامعية، ومتتعه باخلربة اليت ال تقل عن عشر )  -
        ( سنوات يف ميدان التخصص العلمي أو التقين05اإلعالم بالنسبة للنشريات الدورية لإلعالم العام، ومخس )

من أجل أن يكون مسؤول النشرية صاحب ميدان  أو التكنولوجي بالنسبة للدوريات املتخصصة، وهذا الشرط هو
 وميكنه إدارة النشرية حبكم اخلربة اليت يتمتع هبا.

شروط متعلقة باحلالة املدنية وهي أن يكون جزائري اجلنسية، فال جمال لألجانب لتقلد هذه املهنة، وأن يتمتع  -
 بكامل حقوقه املدنية.

بة خملة بالشرف، و أال يكون قد قام بسلوك معاد لثورة أول نوفمرب شروط أخالقية تتمثل يف عدم احلكم عليه بعقو -
 .1942بالنسبة لألشخاص املولودين قبل سنة  1954

شروط خاصة بالنشاط املمارس، حيث أنه جيب على املدير املسؤول عن النشرية اليت تكون موجهة لألطفال و/أو  -
 الشاب، االستعانة هبيئة تربوية استشارية.

                                                           
 ملتعلق باإلعالم، املرجع السابق.، ا05-12القانون العضوي  من 20املادة  1
 سابق.ملتعلق باإلعالم، املرجع ال، ا05-12من القانون العضوي  23جاء النص على هذه الشروط يف املادة  2
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ذه الشروط تكون خاصة بالنشرية ذاهتا بعد منح االعتماد وتتمثل وه: المتعلقة بالنشرية الدورية ب. الشروط
مسؤول الطبع وهذا قبل طبع العدد األول من أية نشرية ايف إلزامية إعطاء الناشر نسخة من االعتماد مصادق عليها 

نسخة من االعتماد مصادق عليها، كما أنه ، وال ميكن ملسؤول الطبع أن يطبع أية نشرية دون احلصول على 1دورية
 :2يشرتط أن يتم توضيح يف كل عدد من النشرية الدورية ما يأيت

 ؛اسم ولقب املدير مسؤول النشر -
 ؛عنوان التحرير واإلدارة -
 ؛الغرض التجاري للطابع وعنوانه -
 ؛دورية صدور النشرية وسعرها -
 عدد نسخ السحب السابق. -

ملسؤول الطبع أن يرفض طبع النشرية، كما له أن يقوم بإشعار سلطة ام هذه الشروط ويف حالة عدم احرتا
لناشر لعدم التزامه بالنشر وفق ا ذاضبط الصحافة املكتوبة كتابيا،  وميكن هلذه األخرية أن تصدر إجراء عقابيا هل
جاء به القانون، وهذا طبقا للمادة الشروط اليت حددها القانون فتقوم بتوقيف إصدار النشرية إىل غاية مطابقتها ملا 

 ، املتعلق باإلعالم.05-12من القانون العضوي  27

 . رفض منح االعتماد3
ليس دائما يكون رد سلطة الصحافة املكتوبة على طلب االعتماد إجيابيا، بل قد يكون الرد سليب بأن ترفض 

، غري أن هذا الرفض ربطه املشرع اجلزائري منح االعتماد نظرا لنخلف إحدى الشروط املذكورة أعاله سلطة الضبط
بضمانة مهمة وهي وجوبية تسبيب قرار الرفض وأن يكون ضمن اآلجال احملددة أي خالل ستني يوما من تاريخ إيداع 
طلب االعتماد، ومنه البد أن يكون هذا القرار مسببا وموضحا ألسباب الرفض حىت ال يرتك للمستثمر أي غموض 

، وبعد صدور قرار الرفض لصاحب طلب االعتماد أن يطعن يف القرار 3حتميه من تعسف اإلدارة يف هذا الشأن وحىت
أمام اجلهات القضائية، غري أن املشرع مل يوضح إن كانت هناك إمكانية لتقدمي طلب جديد لالعتماد يف حالة الرفض 

                                                           
 ، املتعلق باإلعالم، املرجع السابق.05-12من القانون العضوي  21طبقا للمادة  1
 .من نفس القانون 26املادة  2
في حالة رفض منح واليت جاءت كما يلي: " املتعلق باإلعالم، املرجع السابق، ، 05-12القانون العضوي من  14جاء النص على ذلك يف املادة 3

 "...بالقرار مبررابط الصحافة المكتوبة صاحب الطلب االعتماد تبلغ سلطة ض
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لى وجود حالتني ميكن فيها للمؤسسة أم ال بعد أن يتم تدارك النقص املوجود يف الطلب األول، بل اكتفى بالنص ع
 الناشرة أن تقوم بإعادة طلب االعتماد ومها:

-12من القانون العضوي  17وهي احلالة اليت نصت عليها املادة  الة بيع النشرية الدورية أو التنازل عنها:ح -
مي طلب االعتماد اخلاص به املتعلق باإلعالم، حبيث أنه يف هذه احلالة على املالك اجلديد أن يقوم بإعادة تقد 05

وبامسه وفق نفس الشروط واإلجراءات اليت مت هبا منح االعتماد األول، وإن كنا هنا نالحظ وجود بعض االلتباس 
من نفس القانون جاءت لتنص على أن مينع التنازل عن االعتماد بأي  16اخلاص مبسألة التنازل عن النشرية فاملادة 

"، لتأيت االعتماد غير قابل للتنازل بأي شكل من األشكال...ما يلي: " شكل من األشكال حبيث جاءت ك
في حالة بيع النشرية الدورية أو التنازل عنها، يجب على المالك الجديد لتنص على ما يلي: "  17بعدها املادة 

النشرية لفائدة  "، فكيف ميكن طلب اعتماد جديد للنشرية املتنازل عنها إن كان أصال التنازل عناالعتماد...طلب 
شخص آخر ممنوع ويعرض صاحبه لعقوبات، يف هذا الشأن ميكن أن نقول أن املشرع قد وقع يف حالة من اللبس 

 هنا، فالطلب اجلديد لالعتماد يشمل البيع فقط دون التنازل.
ثة أشهر حبيث أنه يف حالة توقف النشرية ملدة ثال يوما: 90حالة توقف النشرية الدورية عن الصدور طيلة  -

تستوجب إعادة تقدمي طلب جديد لالعتماد بنفس الشروط واإلجراءات اليت مرن عليها االعتماد األول، وهدف 
املشرع من خالل هذا اإلجراء من منع مسؤول النشر من التماطل يف إصدار النشريات الدورية، فإن مل يكن أهال 

 .1لذلك عليه أن يفسح اجملال لناشر آخر ليمارس النشاط

 . سحب االعتماد الخاص بإصدار النشريات الدورية4
لقد مت منح سلطة ضبط الصحافة املكتوبة أيضا صالحية سحب االعتماد، فسلطة ضبط الصحافة املكتوبة 
متارس رقابتها على القطاع حىت بعد منح االعتماد وتعترب رقابة الحقة ختول هلا سحب االعتماد الذي منحته فتحرم 

الة خمالفة التشريع والتنظيم املعمول هبما، وقد أوضح القانون العضوي اشرة ممارسة النشاط يف حؤسسة النبذلك امل
 باإلعالم حاالت سحب االعتماد وهي كما يلي:  ، املتعلق12-05

: لقد جعل املشرع عملية التنازل عن االعتماد اخلاص بالنشرية لفائدة شخص آخر عملية التنازل عن االعتماد -
-12من القانون العضوي  16حالة القيام هبذا الفعل يرتتب عليه سحب االعتماد، وهذا حسب املادة  ممنوعة ويف

 املتعلق باإلعالم. 05

                                                           
1
 من نفس القانون. 18وهي احلالة اليت نصت عليها املادة   
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فاالعتماد كما قلنا هو مبثابة شهادة ميالد  عدم صدور النشرية خالل سنة ابتداء من تاريخ تسليم االعتماد: -
ار النشريات، لكن عدم مباشرة املؤسسة الناشرة لنشاطها ملدة للمؤسسة الناشرة ومبجرد صدوره ميكن للمؤسسة إصد

 1سنة يرتتب عليه سحب االعتماد منها.
إضافة إىل هذه احلالتني فإن كل خمالفة للتشريع والتنظيم املعمول هبما يف هذا اجملال يعرض صاحبه لسحب 

الطعن القضائي يف حالة صدور قرار سحب  االعتماد والتوقف النهائي عن النشر، غري أن املشرع مل يتطرق إىل مسألة
االعتماد وميكن القول يف هذا الشأن بأنه ميكن لصاحب االعتماد أن ميارس حقه يف الطعن القضائي، بالرغم من أن 

املتعلق باإلعالم مل ينص على ذلك، ووضوح حاالت سحب االعتماد، وهذا اعتمادا على املبدأ الدستوري القانون 
للرقابة القضائية وبالتايل فإنه ميكن الطعن يف قرار سلطة ضبط الصحافة  اإلداريةمجيع القرارات الذي مفاده خضوع 

املكتوبة القاضي لسحب االعتماد من املؤسسة الناشرة إذا كان يشوبه عيب من عيوب جتاوز السلطة أو خمالف 
 بة هذا القطاع وضبطه وتنظيمه.للقانون، ومنه فإن االعتماد هو وسيلة يف يد سلطة الصحافة املكتوبة ملراق

 ثانيا: الترخيص باستيراد النشريات الدورية األجنبية
يعترب الرتخيص الوسيلة الثانية اليت خوهلا املشرع لسلطة ضبط الصحافة املكتوبة، فعملية استرياد النشريات 

ن هذه النشريات خمالفة هلم، وجيب أن الدورية األجنبية ينبغي أن يراعى فيها التشريع والتنظيم املعمول هبما وأن ال تكو 
ختضع هذه العملية ترخيص مسبق من قبل سلطة ضبط الصحافة املكتوبة، وبدون هذا الرتخيص ال ميكن للمؤسسة 

الدوريات، وهذا اإلجراء هو من أجل احملافظة على النظام العام جبميع عناصره التقليدية  الناشرة أن تقوم باسترياد هذه
املتعلق باإلعالم نص على هذه احلالة دون التطرق للشروط  05-12أن القانون العضوي رقم واحلديثة، غري 

وإجراءات منح الرتخيص تاركا ذلك للتنظيم، وبالرجوع للنصوص التنظيمية جندها ولغاية اآلن مل يتم صدور التنظيم 
 .2012املتعلق هبذا اإلجراء بالرغم من صدور القانون املتعلق باإلعالم يف سنة 

يف ضبط القطاعات االقتصادية ومن بني هذه  اإلداريةمن خالل ما سبق يتبني لنا ملرة أخرى دور الرخص 
القطاعات قطاع الصحافة املكتوبة، فسلطة الضبط متارس من خالل هذه السلطة رقابتها السابقة على القطاع من 

ب االعتماد والرتخيص، كما أنه بواسطة هذه خالل منح االعتماد  والرتخيص ، وكذا رقابتها الالحقة من خالل سح
 الرخص يتم تنظيم هذا القطاع فتتم ممارسة النشاط دون حدوث فوضى واختالفات.

ويف األخري ينبغي أن نشري أنه إىل غاية اآلن مل يتم تنصيب سلطة ضبط الصحافة املكتوبة بالرغم من صدور 
صدور القانون مل يتم تنصيبها بالرغم من الدور الكبري  سنوات من 05، وبعد مرور 2012قانون اإلعالم يف سنة 

                                                           
 ، املتعلق باإلعالم، املرجع السابق.05-12من القانون العضوي  18/1الفقرة األوىل من املادة  1
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الذي تلعبه يف تنظيم هذا القطاع وضبطه إذا توافرت هلا مجيع الشروط للضبط االحرتايف، وقد مت إرجاع أسباب تأخر 
جنة تنصيب هذه السلطة يف العديد من األحيان إىل الصعوبات اليت تعرتض تسليم بطاقة الصحفي احملرتف من قبل الل

، ومل يتم حىت إصدار النصوص التطبيقية هلذا القانون، وإىل حني 1اليت أحيلت تشكيلتها وتنظيمها إىل نص تنظيمي
، غري أن تنصيب هذه اهليئة يبقى مجيع ما مت التطرق له نظري فقط إىل غاية تنصيب سلطة ضبط الصحافة املكتوبة

يف هذا القطاع، يوضح لنا الدور الذي تلعبه الرخصة يف ضبط  ريةاإلدااملتعلقة مبنح الرخصة  اإلجراءاتمجيع الشروط 
هذا القطاع فيما لو طبقت عمليا، فسلطة الضبط متارس الرقابة بواسطة هذه الرخصة، كما أهنا متارس الردع أيضا، ما 

 جيعلها وسيلة ضرورية يف هذا القطاع.
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 الخاتمــــــــــــــــة:
يف  اإلداريةرئيسية واإلشكاالت الفرعية عنها، واليت متحورت حول دور الرخص انطالقا من إشكالية البحث ال

الضبط االقتصادي، فقد خلصنا إىل أن الرتخيص اإلداري هو صورة من صور التنظيم والتقييد اليت تستخدمها اإلدارة 
وقائي لتحقيق الغايات يف مواجهة األفراد، فهو وسيلة رقابية سابقة على ممارسة النشاط االقتصادي، فهو أسلوب 

 الضابطة املتمثلة يف محاية النظام العام جبميع أبعاده.
هناك جمموعة من التسميات تدل كلها ومن خالل استعراضنا لإلطار العام للرخص اإلدارية خلصنا إىل أن 

جمتمع من على الرتخيص اإلداري وإن اختلفت تسمياهتا واجلهة اليت أصدرهتا، هذه الرخص ال غىن عنها يف أي 
اجملتمعات حتقيقا للمصلحة العامة واخلاصة للمجتمع،  وانتهينا فيما يتعلق بالتكييف القانوين للرتخيص اإلداري على 

من اجلهة املاحنة مىت  استصداراأنه قرار إداري فردي، ال فضل إلرادة الطالب يف صدوره، غري أن هذا القرار يستصدر 
 توفرت شروط وظروف منحه.

إىل أن الرتخيص اإلداري جيد أساسه القانوين يف الدستور والقانون معا كأصل عام خنلص عرضه سبق  ومما
التنظيم  للرتخيص اإلداري أساس قانوين ثاين يتمثل يف  وفالتشريع هو من ينظم احلرية عن طريق الرخص اإلدارية، 

 دستور أو القانون إال إذا كان الدستور كاستثناء، وهبذا نقول بأنه ال ميكن فرض نظام الرتخيص على حرية كفلها ال
 أو القانون هو من ينظم هذه احلرية بواسطة الرتخيص.

واملشرع اجلزائري بصفة خاصة، حاالت ميكن فيها انتهاء الرتخيص  ةلقد وضع املشرع القانوين بصفة عام
مهال وترك الرتخيص أو إعن الرتخيص اإلداري وقد تكون هذه احلالة ال يد لإلدارة فيها، كوفاة املرخص له، أو التنازل 

دون استغالل، وهي عبارة عن حاالت طبيعية النتهاء الرتخيص، كما قد يكون االنتهاء بفعل اإلدارة كالضرورة اليت 
تفرضها املصلحة العامة، فمىت كان الرتخيص يشكل خطرا على املصلحة العامة، كان لإلدارة أن تقوم بإهنائه سواء 

ويكون إهناء الرتخيص يف هذه احلالة  ميكن أن يكون اإللغاء بسبب إخالل املتعامل بالتزاماته  و ء،بالسحب أو اإللغا
كعقوبة إدارية للمتعامل االقتصادي، غري أن ما الحظناه من خالل استقراء النصوص القانونية اجلزائرية املنظمة 

وقبل قيام اإلدارة بإهناء الرخيص تقوم بإعذار  للرتاخيص اإلدارية يف اجملال االقتصادي، أنه ويف كثري من األحيان
ت صاحبه حلثه على االلتزام مبا هو متفق عليه أثناء منح الرتخيص وتضع له مدة قانونية لقيامه بالتعديالت واإلصالحا

ابة عذار ملرة أو مرتني لتقوم بعد ذلك اإلدارة بإهناء الرتخيص عندما ال جتد استجالضرورية الواجبة، وقد يكون اإل
لطلباهتا، ألن عدم التزام املتعامل االقتصادي مبا هو متفق عليه أثناء منح الرخص قد يؤدي ويف كثري من األحيان إىل 
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هكذا إجراء قبل توقيع نا فعل املشرع اجلزائري بإدراجه اإلضرار بالصاحل العام الذي تسعى اإلدارة للحافظ علية، وحس
 صادي.العقوبة اإلدارية على املتعامل االقت

لقد فرضت حتديات الواقع االقتصادي املعاصر على الدولة اجلزائرية أن تنسحب تدرجييا من النشاط 
االقتصادي، وذلك عن طريق تنازهلا عن جزء من هذه النشاطات لصاحل املتعاملني االقتصاديني اخلواص القادرين على 

بالتايل حتول دور الدولة من الدولة املتدخلة إىل الدولة االخنراط يف ظل هذا الواقع االقتصادي والتأقلم مع قواعده، و 
الضابطة، غري أن هذا االنسحاب مل يكن بشكل كلي، بل بقيت الدولة تراقب النشاطات االقتصادية وأنشأت أجهزة 

هزة ة واألجاملستقلة، ومع هذه التحوالت اليت عرفتها الدول اإلداريةمستقلة مهمتها ضبط االقتصاد وعرفت بالسلطات 
إىل جانب السلطة  اإلداريةق الرخص ي، أصبحت هذه األجهزة متارس الضبط االقتصادي عن طر احلديثة اليت أنشأهتا

 .التنفيذية
 وبعد إهنائنا هلذه الدراسة توصنا للنتائج التالية:

سك إن انسحاب الدولة من احلقل االقتصادي ال يعين ختليها الكامل عن السوق، وهو ما جتسد من خالل مت -
السلطات سواء مبفردها، أو مبشاركة  اإلداريةالسلطة التنفيذية من ضبط النشاطات االقتصادية عن طريق الرخص 

 املستقلة. اإلدارية
، غري أنه ال جيب املبالغة يف فرض االقتصاديضبط لليست وسيلة قهرية دائما، بل هي وسيلة ل اإلداريةالرخص  -

الفردية حىت ال ينتهي األمر إىل نوع من التحكم اإلداري املمقوت، بل البد من  على احلريات اإلداريةهذه الوسيلة 
 املوازنة يف ذلك.

لتحقيق هي تفرض عبارة عن قرارات إدارية فردية، ال فضل إلرادة الطالب يف صدورها، و  اإلداريةتعترب الرخص  -
تنظيم االقتصاد، وذلك املشرع وحىت يكفل  ،وتفرض كذلك بغرض الضبطوممتلكاهتم،  األفراداملصلحة العامة ومحاية 

عن طريق حتديد الشروط الالزمة ملمارسة هذه النشاطات سابقا، وحتديد إجراءات معينة ختضع هلا عملية منح هذه 
 الرخص.

يعيق الرتخيص اإلداري يف كثري من األحيان االستثمارات االقتصادية، سواء من حيث صعوبة الشروط الواجب  -
ارسة النشاط االقتصادي، أو من حيث تعقيد إجراءات منح هذه الرخص، ما جيعل املستثمر يف كثري من توافرها ملم

األحيان وحىت حيصل على الرتخيص البد وأن ينتظر ملدة طويلة، هذا األمر الذي يؤدي إىل تفويت الربح على 
قد يؤدي إىل عزوف املستثمرين من املستثمر والتأخر يف احلصول على النتائج املرجوة من هذا االستثمار، كما 

االستثمارات يف بعض القطاعات االقتصادية نظرا لصعوبة الشروط املطلوبة وتعقيد إجراءات الرخصة، خصوصا 
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االستثمارات األجنبية واليت هلا فوائد كبرية على االقتصاد الوطين، كما أن الرتخيص اإلداري ميثل قيدا على احلريات 
ة ملبدأ املساواة بني املواطنني، وهو مبدأ دستوري، فاإلدارة مبنحها الرتخيص هلذا وحجبه عن وحيمل يف طياته خمالف

ذاك، تكون يف احلقيقة قد أخلت هبذا املبدأ الدستوري، وخاصة عندما يتعلق الرتخيص مبجاالت احلريات الفردية، بل 
 لة للرقابة إىل أداة للمنح واملنع.وكذلك عندما يرتبط بنشاط اقتصادي معني، وهبذا يتحول الرتخيص من وسي

ال غىن عنها يف تنظيم تلك احلريات، والنشاطات االقتصادية، فال  اإلداريةوبالرغم من كل ذلك فإن الرخص 
ميكن االعتماد على األسلوب العقايب فقط يف تنظيم تلك احلريات، كما ال ميكن ترك القطاعات االقتصادية دون 

 .الفوضى اليت تنهار معها حريات اجملتمع ضبط وتنظيم، فهذا يؤدي إىل
لقد رأينا من خالل دراستنا لبعض تطبيقات الرخص اإلدارية، الشروط واإلجراءات املعقدة، اليت يتكبدها املتعامل  -

االقتصادي حىت يستطيع أن يتقدم بطلب الرتخيص، لدى جعل املشرع ضمانة للمتعامل االقتصادي وهي تسبيب 
ن موضوعها رفض الرتخيص، وحسنا فعل املشرع، غري أنه أغفل النص على التسبيب يف بعض القرارات اليت يكو 

 القطاعات اليت توضحت لنا من خالل الدراسة، فعلى املشرع استدراكها وجعل مجيع قرارات رفض الرتخيص مسببة. 
نتائج يتعذر إصالحها وأمام   دون رقابة إدارية سابقة ميكن أن يرتتب عليها حدوث النشاطات االقتصاديةممارسة  إن-

فراد وحرياهتم من جهة ني سلطة اإلدارة من جهة وحقوق األكل ذلك يظهر دور القضاء يف إحداث نوع من التوازن ب
أخرى، وهو ما مت تكريسه يف القانون اجلزائري من خالل الضمانات املمنوحة للمتعاملني االقتصاديني يف مواجهة 

، فيلجأ املتعامل يف هذه اإلداريةكينهم من الطعن القضائي يف حالة رفض منح الرخص ، عن طريق متاإلداريةالرخص 
ن املتعامل احلالة إىل القضاء لطلب إلغاء القرار اإلداري املتمثل يف رفض منح الرتخيص، كما أن املشرع اجلزائري مكن 

كعقوبة إدارية أو مت   هذا األمر يف حالة صدور قرار اإلدارة بسحب الرتخيص اإلداري سواء كان هذه الضمانةمن 
عي املصلحة العامة، ومن مت فإن هذه الضمانات هي يف صاحل الفرد جبهة أوىل كما أهنا متكن اإلدارة من سحبها لدوا

 مراقبة أعماهلا والقرارات الصادرة عنها من جهة أخرى.
، واليت تعترب اإلداريةرخص يف مواجهة ال تعامل االقتصاديضافة إىل الضمانات القضائية املمنوحة للموإ

ضمانات سابقة على منح  تعامل االقتصاديضمانات الحقة على صدور القرار اإلداري، فإن املشرع أيضا كفل للم
الرخصة من خالل حتديد آجال البث يف قرار الرتخيص اإلداري يف قطاعات عديدة، كما أقر بضرورة تسبيب القرار 

 اإلداري.اإلداري القاضى برفض منح الرتخيص 
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يعد الرتخيص اإلداري ضرورة حتمية يف النظام القانوين لكل دولة، ذلك أن القانون يعجز على احلفاظ على النظام  -
، فهذه الرخص اإلداريةالعام، وأن يضبط احلريات االقتصادية ضبطا مفصال، وحىت يتم ذلك البد من وجود الرخص 

 لظروف االقتصادية، كما أهنا تتميز باملالئمة.هلا قابلية للتغري يف كل زمان ومكان وحبسب ا
إن سحب الرخصة اإلدارية بسبب الصاحل العام، أو رفضه هلذا السبب يتم فيه إعمال السلطة التقديرية لإلدارة  -

وحدها، ويف كثري من األحيان تكون املصلحة العامة ذات مفهوم سياسي وقانوين، وانفراد اإلدارة لوحدها يف تقدير 
طرف آخر يف تقدير املصلحة  إشراكة العامة ال تكون دائما يف صاحل طالب الرتخيص، لدى كان من الواجب املصلح

العامة، وحبذا لو يكون القضاء هو الطرف الذي يقدر مع اإلدارة املصلحة العامة يف سحب أو رفض الرتخيص 
 اإلداري.

ضبط  ، وبالتايل فإن هلا دور كبري يفيف اجلزائر صاديةيف ضبط القطاعات االقت فعاليتها اإلداريةلقد أثبتت الرخص  -
وتنظيم هذه القطاعات، غري أن هذا ال يعين أن تكثر الدولة من استعماهلا، بل البد أن توازن يف ذلك بني التقييد 

 واحلرية، وهذا لتكريس الدميقراطية اليت تسعى خمتلف الدول لتجسيدها على أرض الواقع.
اع التجارة اخلارجية بنظام الرخص اإلدارية له دور إجيايب بل أصبح ضرورة تقييد قط عملي بأنلقد أثبت الواقع ال -

الكبرية للسلع ومن شىت أحناء العامل، ما أدى إىل إغراق  للوارداتنظرا  ،جيب فرضها يف القطاع وعلى مجيع السلع
، أما فيما خيص التصدير القتصاد بالسلبالسوق ببضاعة ذات نوعية رديئة أو ضارة يف أغلب األحيان، ما أثر على ا

فاإلجراءات املعقدة اليت متر عليها منح الرخصة اإلدارية ففرض نظام الرخص بشكل كبري يؤثر بالسلب على القطاع، 
تؤدي إىل نفور املتعامل االقتصادي من القيام هبذه العملية وكما هو معلوم فالتصدير يعترب التصدير من األدوات 

 يبين عليها االقتصاد. همة اليتامل
يؤخذ على املشرع اجلزائري تأخره يف تنصيب بعض سلطات الضبط االقتصادي، واليت منحت هلا صالحية الضبط  -

التنظيمية املتعلقة بالرخص اإلدارية، ما  صبعض النصو  إصداراالقتصادي بواسطة الرخص اإلدارية، وكذا تأخره يف 
ا هذه القطاعات تعاين من عدم االستقرار نظرا للتأخر يف تنصيب هذه جعل القطاعات االقتصادية التابعة هل

 السلطات وإصدار هذه النصوص التنظيمية.
ال الرخص اإلدارية واستعماهلا، هو تأخره الكبري يف اجملال يف جمأن يؤخذ على املشرع اجلزائري أيضا ما ميكن  -

فهي يف صاحل املتعامل االقتصادي من جهة حبيث أهنا ختتصر  االلكرتوين وإعماله لفكرة الرخص اإلدارية اإللكرتونية،
يمكنه احلصول على الرخصة إلكرتونيا دون فها، لالكثري من الوقت واجلهد يف احلصول على املعلومات الضرورية وتفعي

مللفات والوثائق حبيث أهنا تصبح االتنقل واالنتظار لفرتات طويلة، كما أهنا يف صاحل اإلدارة من جهة ثانية  إىلاحلاجة 
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املتعلقة بالرخصة وأصحاهبا أكثر تنظيما وسرعة، وإن كانت اجلزائر قد خطت خطوة يف هذا اجملال من خالل رخص 
 االسترياد االلكرتونية، اليت هي يف طريق التطبيق لتعمم على باقي القطاعات.

 ما خنتم به حبثنا هذا تقدمي بعض االقرتاحات يف هذا املوضوع:آخر و 
ألن فرض نظام الرتخيص على استرياد مجيع السلع من اخلارج وعدم اقتصارها على سلع معينة دون أخرى، رة ضرو  -
 االقتصاد يؤثر على والردع الذي ميارس بواسطة الرخص اإلدارية فتح قطاع التجارة اخلارجية دون رقابة اقع أثبت أنالو 

اقتصادية كان من الواجب التخفيف من رخص التصدير بشكل سليب، ومبا أن اجلزائر حاليا متر بأزمة  اجلزائري
 لتشجيع املتعاملني االقتصاديني على تصدير املواد واملنتجات املختلفة غري احملروقات.

 تفعيل الرخص اإلدارية االلكرتونية، وهذا ملواكبة التطورات احلاصلة يف هذا اجملال. اإلسراع يف ضرورة -
وصا خص يف بعض القطاعات عقدة للحصول على الرتخيص يف اجملال االقتصاديبعض اإلجراءات امل إلغاءضرورة  -

ضرورة احلصول على ترخيصني الستثمار يف النشاطات املصرفية، حىت يتسىن للمتعاملني  يف اجملال املصريف وهو 
 االقتصاديني االستثمار يف القطاعات االقتصادية.

رتاخيص اإلدارية يف القطاعات اليت أنشأت فيها سلطات إدارية سحب االختصاص من السلطة التنفيذية يف منح ال -
 .مستقلة مهمتها ضبط هذه القطاعات

فرض على السلطات اإلدارية املستقلة احرتام الضمانات الدستورية اليت منحها املشرع للمتعامل االقتصادي عند  -
 منح ورفض الرتخيص. طلبه للرتخيص، كاملساواة، والشفافية، وتسبيب القرارات اإلدارية عند
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 . الرسائل والمذكرات الجامعية 2
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 .2012/2013االقتصادي، جامعة قسنطينة، 
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 .2006/2007الدولة واملؤسسات، اجلزائر، 
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 . المقاالت والمداخالت4
 المقاالت .أ

، القاهر، مصر، 04و 03سعد عصفور، مشكلة الضمانات واحلريات العامة يف مصر، جملة احملاماة، العدد  .1
1956. 

اجلنائي والصعوبات اليت حتول دون تطويره ) القسم األول والثاين(، جملة نام، القانون اإلداري غغنام حممد  .2
 .1994، جامعة الكويت، 18احلقوق، عدد 
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2002. 
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 .2002يف: جانفي 

 .2002 ،24: عدد اإلدارة، جملة الدولة، لدور جديد وجه: املستقلة اإلدارية السلطات بلطرش، مىن  .5
حممد حممد عبد اللطيف، الدستور واملنافسة، جملة البحوث القانونية واالقتصادية، جامعة املنصورة، كلية  .6

 .2005، أكتوبر 38مصر، ع: احلقوق، 
 منشور مقال ،" السلطات بني الفصل مآل"  املستقلة اإلدارية للهيئات الدستورية املكانة عيساوي، الدين عز .7

 2008 ،04 العدد القضائي، االجتهاد جملة يف
 جملة يف منشورة مقالة ،(الفرنسي النموذج)  املستقلة اإلدارية السلطات ظل يف احلقوق متكني إهلام، خرشي .8

 عدد التعليمية، واخلدمات واالستشارات للبحوث البصرية مركز عن تصدر فصلية دورية قانونية، دراسات
 ـ2010 نوفمرب اجلزائر، ،09

 اقتصاد ظل يف االحتكارية املمارسات ونتع املنافسة تنظيم يف الدولة دور:  بعنوان مقال  منصوري، الزين   .9
 االقتصادية العلوم كلية بسكرة، خيضر حممد جامعة االقتصادية، اثاألحب جملة ،-اجلزائر حالة – السوق
 .2012 جوان ،11: ع التسيري، وعلوم التجارية والعلوم

السلطة التنظيمية جمللس النقد والقرض والدستور، مقال منشور مبجلة العلوم اإلنسانية، جملد مىن باالطرش،  .10
 .2014جوان  41ب، عدد 

 اجمللة البصري، السمعي ضبط لسلطة القانوين التأطري حول نقدية مالحظات :بعنوان مقال عيدن، رزيقة .11
 جباية مرية، الرمحان عبد جامعة ،2016-02: عدد ،14 اجمللد القانوين، للبحث األكادميية
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 يف منشور مقال للقطاع، ضبط أم  التحرير يف تراجع: اجلزائر يف اخلارجية التجارة وضع حجارة، ربيحة .12
 والعلوم احلقوق كلية عن الصادرة ،2016-02 عدد ،14اجمللد القانوين، للبحث مييةاألكاد اجمللة

 .جباية -مرية الرمحان عبد جامعة السياسية،
 الضبط مقتضيات بني: " 04-14 رقم القانون ظل يف البصري السمعي ضبط سلطة خرشي، إهلام .13

 .2016 جوان سطيف، جامعة ،22 العدد االجتماعية، العلوم مبجلة منشور مقال ،"النص وحمدودية
 المداخالت .ب

املستقلة، مداخلة يف امللتقى  اإلداريةبوبكر بزغيش، إجراءات الطعن يف القرارات الصادرة عن السلطات  .1
الوطين حول: سلطات الضبط املستقلة يف اجملال االقتصادي واملايل، جامعة عبد الرمحان مرية جباية، جامعة 

 . 2007ماي   24-23يام عبد الرمحان مرية جباية، أ
املستقلة  اإلداريةعبد الرزاق مرابط، سلطة ضبط الصحافة املكتوبة، مداخلة يف ملتقى وطين حول: السلطات  .2

 قاملة. 1945ماي  08، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة 2012نوفمرب  14و  13يف اجلزائر يومي 
ع الكهرباء والغاز، ملتقى وطين حول: سلطات الضبط عبد الكرمي عسايل، مداخلة بعنوان: جلنة ضبط قطا  .3

 . 2007ماي   24-23املستقلة يف اجملال االقتصادي واملايل، جامعة عبد الرمحان مرية جباية، أيام 
املستقلة يف مواجهة الدستور، ملتقى وطين حول:  اإلداريةعيساوي عز الدين، مداخلة بعنوان، اهليئات  .4

ماي   24-23جملال االقتصادي واملايل، جامعة عبد الرمحان مرية جباية، أيام سلطات الضبط املستقلة يف ا
2007 . 

ليلى ماديو، تكريس الرقابة القضائية على سلطات الضبط املستقلة يف التشريع اجلزائري،  مداخلة يف امللتقى  .5
ن مرية جباية، جامعة الوطين حول: سلطات الضبط املستقلة يف اجملال االقتصادي واملايل، جامعة عبد الرمحا

  . 2007ماي   24-23عبد الرمحان مرية جباية، أيام 

املستقلة، مداخلة  يف امللتقى وطين حول:  اإلداريةمليكة أوباية، اختصاص منح االعتماد لدى السلطات  .6
ي ما  24-23سلطات الضبط املستقلة يف اجملال االقتصادي واملايل، جامعة عبد الرمحان مرية جباية، أيام 

2007  . 
وسيم احلجار، أمهية املساواة السند االلكرتوين بالسند الورقي وإصدار تشريع يكفل ذلك ويضع له ضوابط،  .7

 .2009آب  6-4ورقة عمل ندوة علمية، بريوت 
علي عباس فاضل الساكين، العوملة ودور الدولة يف البلدان النامية ) مع اإلشارة للعراق(، ورقة حبثية منشورة  .8

 .2009لعالقة االقتصادية الدولية وزارة املالية، العراق، عن قسم ا
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 الوطين امللتقى يف مداخلة استقالليته، ومدى اجلزائر يف والقرض النقدي جمللس اإلداري الطابع ميهويب، مراد  .9
 والعلوم احلقوق كلية ،2011 نوفمرب 14 و 13 يومي ،"اجلزائر يف املستقلة اإلدارية السلطات"  حول

 .قاملة 1945 ماي 08 جامعة ،السياسية
 الوطين امللتقى يف مداخلة االقتصادي، النشاط ضبط يف املستقلة اإلدارية السلطات دور زايدي، محيد  .10

 ،2013 ديسمرب 10-09 يومي واملمارسة، التشريع بني اجلزائر يف االقتصادي النشاط ضبط: حول السابع
 .-سعيدة – موالي الطاهر جامعة

 حرية: حول الوطين امللتقى املنافسة، حرية مبدأ محاية يف اإلداري القضاء دور: بعنوان اخلةمد بوكجيل، ليلى  .11
 أفريل 04-03 يومي السياسيةـ والعلوم احلقوق كلية عنابة، خمتار باجي جامعة اجلزائري، القانون يف املنافسة
2013. 

 السابع الوطين امللتقى يف داخلةم االقتصادي، الضبط سلطات:  االقتصادي الضبط أدوات زواميية، رشيد  .12
 جامعة ،2013 ديسمرب 10-09 يومي واملمارسة، التشريع بني اجلزائر يف االقتصادي النشاط ضبط: حول

 .-سعيدة – موالي الطاهر

 النصوص القانونية .5
 أ: الدساتير

-10يخ ،  الصادرة بتار 64 ج.ر.ج.ج.ع:، 1963سيتمرب  8املؤرخ يف  1963 اجلزائري لسنة دستورال .1
09-1963 . 

، 1976نوفمرب  22مؤرخ يف  97-76مر رقم ، الصادر مبوجب األ1976الدستور اجلزائري لسنة  .2
 .1976نوفمرب  24 ةيف:صادر ، ال 94ج.ر.ج.ج.ع:

، املنشور مبوجب 1989فيفري  23، املؤرخ يف: 1989دستور اجلمهورية اجلزائرية الشعبية الدميقراطية لسنة  .3
 01، الصادرة يف: 09 ج.ر.ج.ج.ع:، 1989فيفري  28، املؤرخ يف 18-89املرسوم الرئاسي رقم 

 .1989مارس 
 07املؤرخ يف  438  -96دستور اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، الصادر مبوجب املرسوم الرئاسي  .4

 03-02بالقانون  ، املعدل1996ديسمرب  08ادرة يف: ، الص76 :عج.ج.، ج.ر.1996ديسمرب 
-08، املعدل بالقانون 2002أبريل  14، الصادرة يف: 25 :عج.ج.، ج.ر.2002أبريل  10يف املؤرخ 
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، املعدل 2008نوفمرب  16، الصادرة يف: 63 :عج.ج.، ج.ر.2008نوفمرب  15املؤرخ يف  19
 .2016مارس  07، الصادرة يف: 14 :عج.ج.، ج.ر.2016مارس  06املؤرخ يف  01-16بالقانون 

 

 يةالنصوص التشريع .ب
 التشريع العضوي .1ب.

، املتعلق باختصاصات جملس الدولة وتنظيمه 1998ماي  30، املؤرخ يف: 01-98رقم القانون العضوي  .1
، 13-11بالقانون العضوي رقم  املعدل واملتمم، 1998جوان  01، الصادرة يف: 37ج.ر.ج.ج.ع: وعمله، 

 .2011أوت  03، الصادرة يف: 43، ج.ر.ج.ج.ع: 2011جويلية  26املؤرخ يف: 
، الصادرة 02 :ع.ج.ج.، املتعلق باإلعالم، ج.ر.2012جانفي  12، املؤرخ يف: 05-12القانون العضوي  .2

 .2012جانفي  15بتاريخ: 

 التشريع العادي .2ب.

، 53ع ج.، املتضمن قانون االستثمارات، ج.ر.ج.1963جويلية  26املؤرخ يف:  277-63القانون  .1
 امللغى. ،1963اوت  02الصادرة بتاريخ: 

ع: ج.، املتضمن قانون اإلجراءات املدنية، ج.ر.ج.1966جوان  08املؤرخ يف:  154-66األمر رقم  .2
، املتضمن قانون 09-08، املعدل واملتمم، وامللغى مبوجب القانون رقم 1966جوان  09، الصادرة يف: 47

 .2008أفريل  23، الصادرة يف: 21ع: ج.، ج.ر.ج.اإلداريةاإلجراءات املدنية و 
، 1966جوان  11، الصادرة يف: 49، ج.ر.ج.ج.ع: 1966جوان  08املؤرخ يف:  156-66األمر رقم  .3

 16الصادرة يف:  07، ج.ر.ج.ج.ع: 1982فيفري  13املؤرخ يف:  04-82املعدل واملتمم بالقانون رقم 
، 84، ج.ر.ج.ج.ع: 2006ديسمرب  20املؤرخ يف:  23-06، املعدل واملتمم بالقانون 1982فيفري 

، 2015ديسمرب  30املؤرخ يف:  19-15، واملعدل بالقانون رقم 1984ديسمرب  24الصادرة يف: 
جوان  19، املؤرخ يف: 02-16، واملتمم بالقانون رقم 2015ديسمرب  30، الصادرة يف: 71ج.ر.ج.ج.ع: 

 .2016جوان  22، الصادرة يف: 37، ج.ر.ج.ج.ع: 2016
 18/ الصادرة يف: 06، املتعلق بالبلدية، ج.ر.ج.ج.ع: 1967جانفي  18، املؤرخ يف: 24-67 قانون .4

 ، امللغى.1967جانفي 
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، 78ع: ج.، ج.ر.ج.1975سبتمرب  26، املتضمن القانون املدين اجلزائري، املؤرخ يف 58-75األمر رقم  .5
، 1988 ماي 3املؤرخ يف  14-88املعدنل واملتمم بالقانون رقم ، 1975سبتمرب  30يف  الصادرة

، 44ع ج.، ج.ر.ج.2005 جوان 20املؤرخ يف  10-05، واملعدل بالقانون 749ص  18ع ج.ج.ر.ج.
 .2005 جوان 26الصادرة يف: 

، 101ع ج.ج.، املتضمن القانون التجاري، ج.ر.1975سبتمرب  26املؤرخ يف :  79-75األمر رقم  .6
، 1996رب ديسم 09املؤرخ يف  27-96،  املعدل واملتمم باألمر 1975ديسمرب  19الصادرة يف 

 .04، ص 1996ديسمرب  11، الصادرة يف: 77ع ج.ج.ج.ر.
ع: ج.، املتضمن القانون األساسي العام للعامل، ج.ر.ج.1978أوت  05املؤرخ يف  12-78القانون رفم  .7

أفريل  21املؤرخ يف:  11-90، املعدل واملتمم مبوجب القانون رقم: 1978 أوت 8، الصادرة يف: 32
 .1990أفريل  25، الصادرة يف: 17ع: ج.العمل، ج.ر.ج. ، املتعلق بعالقات1990

، املتضمن احتكار الدولة للتجارة اخلارجية، 1978فرباير  11املؤرخ يف  02-78القانون رقم  .8
 19، املؤرخ يف 29-88، امللغى مبوجب القانون رقم 1978فيفري  14، الصادرة يف: 7ع: ج.ج.ر.ج.
جويلية  20، الصادرة يف: 29ع ج.الدولة للتجارة اخلارجية، ج.ر.ج.، املتعلق مبمارسة احتكار 1988جويلية 
، املتعلق بالقواعد العامة املطبقة على 2003جويلية  19املؤرخ يف:  04-03، وامللغى مبوجب األمر 1988

، املعدل واملتمم 2003جويلية  20، الصادرة يف: 43ع: .ج.عمليات استرياد البضائع وتصديرها، ج.ر.ج.
 جويلية 29، الصادرة يف:  41ع: ج.، ج.ر.ج.2015 جويلية 15املؤرخ يف:  15-15قانون رقم مبوجب ال
2015 

، املتعلق باالستثمار االقتصادي الوطين اخلاص، 1982أوت  21املؤرخ يف:  11-82القانون  .9
 .1982أوت  24، الصادرة يف: 19ع: ج.ج.ر.ج.

، الصادرة يف: 35 :عج.ج.ألنشطة املنجمية، ج.ر.، املتعلق با1984يناير  7املؤرخ يف:  06-84القانون  .10
 ،  امللغى.06/12/1991املؤرخ يف  24 -91، املعدل واملتمم مبوجب القانون 1984يناير  31

، املتعلق بإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع 1985أوت  06املؤرخ يف:  07-85القانون  .11
 ، امللغى.1985أوت  07ادرة يف: ، الص33ع: ج.العمومي للغاز، ج.ر.ج.

، 08ع: ج.، واملتعلق حبماية الصحة وترقيتها، ج.ر.ج.1985فيفري  16املؤرخ يف:  05-85قانون رقم  .12
، 1998أوت  19النؤرخ يف:  09-98، املعدل واملتمم بالقانون رقم 1985فيفري  17الصادرة يف: 
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 15املؤرخ يف:  07-06مم باألمر رقم ، املعدل واملت1998أوت  23، الصادرة يف: 61ع: ج.ج.ر.ج.
 13-08، املعدل واملتمم بالقانون رقم 2006جويلية  19، الصادرة يف 47ع: ج.، ج.ر.ج.2006جويلية 

، 1985فيفري  16املؤرخ يف:  05-85، يعدل ويتمم القانون رقم 2008جويلية  20املؤرخ يف: 
 .2008أوت  03، الصادرة يف: 44ع: ج.ج.ر.ج.

، املتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية 1988يناير  22املؤرخ يف:  01-88القانون  .13
 ، املعدل واملتمم.1988يناير  13، الصادرة يف: 02ع: ج.االقتصادية، ج.ر.ج.

، املتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية 1988يناير  22املؤرخ يف:   02-88القانون  .14
 ، املعدل واملتمم.1988يناير  13ادرة يف: ، الص02ع: ج.االقتصادية، ج.ر.ج.

، املتضمن توجيه االستثمارات 28ع: ج.، ج.ر.ج.1988جويلية  12املؤرخ يف:  25-88القانون  .15
، املتعلق 11- 82،  والذي ألغى قانون رقم 1988 جويلية 13يف:  ةاالقتصادية اخلاصة الوطنية، الصادر 

 باالستثمار االقتصادي اخلاص الوطين.
، الصادرة يف: 29ع: ج.، املتعلق باألسعار، ج.ر.ج.1989جويلية  05املؤرخ يف:   12-89ن القانو  .16

 ، املتعلق باملنافسة، السابق اإلشارة إليه.06-95، امللغى مبوجب األمر 1989 جويلية 19
، الصادرة يف: 16ع: ج.، املتعلق بالقرض والنقد، ج.ر.ج.1990أفريل  14املؤرخ يف  10-90القانون  .17

 ، امللغى.1990فريل أ 18
، الصادرة يف: 14ع ج.، املتعلق باإلعالم، ج.ر.ج.1990أفريل  03املؤرخ يف:  07-90القانون رقم  .18

، 1993أكتوبر  26املؤرخ يف:  13-93، امللغى مبوجب املرسوم التشريعي رقم 1990أفريل  04
 1993أكتوبر  27، الصادرة يف: 69 :عج.ج.ر.ج.

، الصادرة 52 ج.ر.ج.ج.ع:، املتعلق بالتهيئة والتعمري، 1990ديسمرب  01املؤرخ يف:  29-90القانون  .19
 .1990ديسمرب  02يف: 

، الصادرة يف: 14ع: ج.، املتعلق باإلعالم، ج.ر.ج.1990أفريل  3املؤرخ يف:  07-90القانون رقم  .20
، 1993أكتوبر  26، املؤرخ يف: 13-93، وامللغى جزئيا باملرسوم التشريعي رقم 1990أفريل  04

 .1993اكتوبر  27، الصادرة يف: 69ع: ج.ج.ر.ج.
 64 :عج.ج.، املتعلق برتقية االستثمارات، ج.ر.1993اكتوبر  05املؤرخ يف  12-93املرسوم التشريعي  .21

 .1993أكتوبر  10الصادرة يف : 
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 :عج.ج.، املتعلق ببورصة القيم املنقولة، ج.ر.1993 ماي 23، املؤرخ يف: 10-93املرسوم التشريعي  .22
جانفي  10املؤرخ يف:  10-96، املعدل واملتمم مبوجب األمر رقم 1993 ماي 23الصادرة يف:  34

 04-03، املعدل واملتمم مبوجب القانون 1996جانفي  14، الصادرة يف: 03ع: ج.، ج.ر.ج.1996
 .2003فيفري  19، الصادرة يف: 11ع: ج.، ج.ر.ج.2003فيفري  17املؤرخ يف: 

فرباير  22، الصادرة يف: 9ع ج.، املتعلق باملنافسة، ج.ر.ح.1995جانفي  25 يف املؤرخ 06-95ألمر  .23
 ، املتعلق باملنافسة،2003جويلية  19املؤرخ يف:  03-03، امللغى مبوجب األمر 1995

 08الصادرة يف:  13ع: ج.، املتعلق بالتأمينات، ج.ر.ج.1995جانفي  25املؤرخ يف:  07-95األمر  .24
ع: ج.، ج.ر.ج.2006فيفري  20املؤرخ قي:  04-06تمم بالقانون رقم ، املعدل وامل1995مارس 

، املتضمن 2010أوت  26املؤرخ يف:  01-10، متمم بالقانون 2006مارس  12، الصادرة يف: 15
، معدل ومتمم بالقانون رقم 2010أوت  29، الصادرة يف: 49ع: ج.قانون املالية التكميلي، ج.ر.ج.

، الصادرة 40ع: ج.، املتضمن قانون املالية التكميلي، ج.ر.ج.2011ة جويلي 18املؤرخ يف :  11-11
 .2011 جويلية 20يف: 

 22، الصادرة يف: 9 :عج.، املتعلق باملنافسة، ج.ر.ح.1995جانفي  25النؤرخ يف  06-95األمر  .25
، املتعلق باملنافسة، 2003جويلية  19املؤرخ يف:  03-03، امللغى مبوجب األمر 1995فرباير 
املؤرخ  12-08، واملعدل واملتمم مبوجب القانون 2003 جويلية 20، الصادرة يف: 43 ج.ج.ع:ج.ر.
-10، ومبوجب القانون 2008 جويلية 02، الصادرة يف: 36ع: ج.، ج.ر.ج.2008 جوان 25يف  
 .2010أوت  18، الصادرة يف: 46ع: ج.، ج.ر.ج.2010 أوت 15املؤرخ يف:  05

، يتعلق هبيئات التوظيف اجلماعي للقينم املنقولة 1996جانقي  10املؤرخ يف:  08-96األمر رقم  .26
 .1996جانفي  14، الصادرة يف: 03ع: ج.)هـ.ت.ج.ق.م( ) ش.إ.ر.م.م( و) ص.م.ت(، ج.ر.ج.

، احملدد للقواعد العامة اليت حتكم الصناعة التقليدية 1996جانفي  10، املؤرخ يف: 01-96األمر رقم  .27
 .1996جانفي  14صادرة يف: ، ال03ع: ج.واحلرف، ج.ر.ج.

، حيدند القواعد العامة املتعلقة بالربيد واملواصالت 2000أوت  05املؤرخ يف:  03-2000القانون رقم  .28
،  املعدنل مبوجب األمر رقم 2000أوت  06، الصادرة يف: 48ع: ج.ج.سلكية، ج.ر.السنلكية  والال

، 85ع: ج.، ج.ر.ج.2007لية لسنة ، املتضمن قانون املا2006ديسمرب  26املؤرخ يف:  06-24
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ديسمرب  30املؤرخ يف:  10-14،  املعدل واملتمم مبوجب القانون رقم 2006ديسمرب  27الصادرة يف: 
 .2014ديسمرب  31، الصادرة يف: 78 ج.ر.ج.ج.ع:، 2015، املتضمن قانون املالية لسنة 2014

أفريل  14املؤرخ يف:  10-90ن رقم ، يعدل ويتمم القانو 2001فيفري  27املؤرخ يف:  01-01األمر  .29
 ، امللغى.2001فيفري  28، الصادرة يف: 14ع: ج.، املتعلق بالنقد والقرض، ج.ر.ج.1990

، املتضمن القانون التوجيهي لرتقية املؤسسات الصغرية 2001ديسمرب  12، املؤرخ يف: 18-01القانون  .30
 .2001ديسمرب  15، املؤرخة يف: 77ع: ج.واملتوسطة، ج.ر.ج.

، الصادرة يف: 47ع: ج.، املتعلق بتطوير االستثمار، ج.ر.ج.2001أوت  20املؤرخ يف:  03-01األمر  .31
، 2006 جويلية 15املؤرخ يف:  08-06، املعدل واملتمم مبوجب األمر رقم: 2001أوت 22

املؤرخ يف:  01-09، واملعدل مبوجب األمر 2006، جويلية 19، الصادرة بتاريخ: 47ع: ج.ج.ر.ج.
، الصادرة يف: 44ع: ج.، ج.ر.ج.2009، املتضمن قانون املالية التكميلي لسنة 2009يلية جو  22
، 2016 أوت 03، املؤرخ يف: 09-16، امللغى جزئيا، مبوجب القانون رقم 2009 جويلية 26

 2016 أوت 03، الصادرة يف: 43ع: ج.ج.ر.ج.

، 35 :عج.ج.املناجم، ج.ر.، املتضمن قانون 2001 جويلية 03املؤرخ يف  10-01القانون رقم  .32
، 2007مارس  01املؤرخ يف  02-07مر ، املعدل واملتمم  باأل2001 جويلية 04الصادرة يف: 

 24املؤرخ يف  05-14، امللغى مبوجب القانون 2007مارس  07، الصادرة يف: 16: عج.ج.ج.ر.
 .2014مارس  30، الصادرة يف: 18 :عج.ج.، ج.ر.2014فرباير 

، يتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، 2002فيفري  05ؤرخ يف: امل 01-02القانون  .33
املؤرخ يف:  10-14ملعدل  مبوجب القانون رقم ا ،2002فيفري  06، الصادرة يف: 08ع: ج.ج.ر.ج.

ديسمرب  31، الصادرة يف: 75ع: ج.، ج.ر.ج.2015، املتضمن قانون املالية لسنة 2014ديسمرب  30
2014.. 

، الصادرة يف: 59ع: ج.،  املتعلق بتسميات املنشأ، ج.ر.ج.1976جويلية  16املؤرخ يف 65-76األمر  .34
 .1976جويلية  23

، الصادرة يف: 52ع: ج.، املتعلق بالنقد والقرض، ج.ر.ج.2003أوت  26املؤرخ يف :  11-03األمر  .35
، 50ع: ج.، ج.ر.ج.2010 أوت 26املؤرخ يف:  04-10، املعدل واملتمم باألمر 2003 أوت 27

 .2010سبتمرب  01الصادرة يف: 
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، املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة ، 2003 جويلية 19املؤرخ يف:  10-03القانون رقم:  .36
 .2003 جويلية 20، الصادرة يف 43ع ج.ج.ج.ر.

 20 ، الصادرة يف:43ع: ج.، املتعلق باملنافسة، ج.ر.ج.2003جويلية  19املؤرخ يف:  03-03قانون  .37
ع: ج.، ج.ر.ج.2008 جوان 25املؤرخ يف:   12-08، واملعدل واملتمم مبوجب القانون 2003 جويلية

، 2010 أوت 15املؤرخ يف:  05-10، ومبوجب القانون 2008 جويلية 02، الصادرة يف: 36
 .2010 أوت 18، الصادرة يف: 46 ج.ر.ج.ج.ع:

ماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة، ، املتعلق حب2003 جويلية 19املؤرخ يف:  10-03قانون  .38
 .2003 جويلية 20، الصادرة يف: 43ع: ج.ج.ر.ج.

 :عج.،  احملدد للقواعد املطبقة غلى التجارية، ج.ر.ج.2004 جوان 23املؤرخ يف  02-04القانون  .39
 أوت 15املؤرخ يف:  06-10، املعدل واملتمم مبوجب  القانون 2004 جوان 27، الصادرة يف: 41

 .2010 أوت 18، الصادرة يف: 46ع: ج.، ج.ر.ج.2010
، املتعلق بالقواعد العامة املطبقة على استرياد البضائع 2003جويلية  19املؤرخ يف  04-03األمر  .40

 .2003 جويلية 20، الصادرة يف: 43 ج.ر.ج.ج.ع:وتصديرها، 
 12، الصادرة يف 50 ج.ر.ج.ج.ع:، املتعلق باحملروقات، 2005أبريل  28املؤرخ يف  05/07القانون  .41

، واملعدل بالقانون 06/10، املعدل واملتمم باألمر 2005 جويلية 19املوافق ل  1426مجادى الثانية عام 
، 11 ج.ر.ج.ج.ع:، 2013فرباير  20املوافق ل:  1434ربيع الثاين عام  19، املؤرخ يف 13/01

 .2013فرباير  24املوافق ل:  1434ربيع الثاين  14الصادرة يف: 
 04، الصادرة يف: 60 ج.ر.ج.ج.ع:، املتعلق باملياه، 2005 أوت 4املؤرخ يف:  12-05لقانون رقم ا .42

 .2005سبتمرب 
 ج.ر.ج.ج.ع:، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، 2006فيفري  20، املؤرخ يف:  01-06القانون  .43

 .2006مارس  08، الصادرة يف: 14
ع: ج..ج.ر، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ج.2006فيفري  20املؤرخ يف:  01-06قانون رقم  .44

أوت  26املؤرخ يف:  05-10، املعدل واملتمم مبوجب القانون 2006مارس  08، الصادرة يف: 14
-11، معدل ومتمم مبوجب القانون رقم 2010سبتمرب  01، الصادرة يف: 50 ج.ر.ج.ج.ع:، 2010

 .2011أوت  10ادرة يف: ص 44 ج.ر.ج.ج.ع:، 2011أوت  02املؤرخ يف:  15
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يناير  25املؤرخ يف:  07-95، املعدل واملتمم لألمر 2006فرباير  20املؤرخ يف:  07-06القانون رقم  .45
 2006مارس  12، الصادرة يف: 15 ج.ر.ج.ج.ع:، واملتعلق بالتأمينات، 1995

ضمن قانون املالية ، املت2009 جويلية 22املؤرخ يف:  01-09قانون الضرائب الغري مباشرة، األمر رقم  .46
 .08، ص 2009 جويلية 26، الصادرة يف: 44 ج.ر.ج.ج.ع:، 2009التكميلي لسنة 

، الصادرة يف: 12 ج.ر.ج.ج.ع:، املتعلق بالوالية، 2012فرباير  21املؤرخ يف:  07-12القانون رقم . .47
 .2012فرباير  29

، 2009ـالية التكميلي لسنة الم، يتضمن قانون  2009سنة  جويلية 22مؤرخ يف  09 - 01األمر رقم  .48
 2009 جويلية 26الصادرة يف:  44 ج.ر.ج.ج.ع:

، املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة، 2010 جويلية 19املؤرخ يف:  03-10القانون رقم  .49
 .2003 جويلية 20، الصادرة يف:  43 ج.ر.ج.ج.ع:

 3، الصادرة يف: 37 ج.ر.ج.ج.ع:بالبلدية، ، املتعلق 2011 جوان 22املؤرخ يف:  10-11قانون رقم ال .50
 .2011 جويلية

، 55 ج.ر.ج.ج.ع:، املتعلق بتنظيم مهنة احملاماة ،2013أكتوبر  29املؤرخ يف:  07-13القانون  .51
 .2013أكتوبر  30الصادرة يف: 

املتعلق باحملروقات،  05/07، املعدنل للقانون 2013فرباير  20، املؤرخ يف: 13/01لقانون ا .52
 .10، ص 2013فرباير  24، الصادرة يف: 11 ج.ع:ج.ر.ج.

 ج.ر.ج.ج.ع:، املتعلق بالنشاط السمعي البصري، 2014فرباير  24املؤرخ يف:  04-14القانون رقم  .53
 2014مارس  23، الصادرة يف: 16

، والذي حيدد القواعد العامة املتعلقة بالتوقيع والتصديق 2015فرباير  01املؤرخ يف:  04-15القانون  .54
أبريل  28املؤرخ يف  05/07القانون .2015فرباير  10، الصادرة يف: 06 ج.ر.ج.ج.ع:لكرتونيني، اإل

، املعدل واملتمم باألمر 2005 جويلية 19، الصادرة يف: 50 ج.ر.ج.ج.ع:، املتعلق باحملروقات، 2005
، 2006جويلية  30، الصادرة يف: 48 ج.ر.ج.ج.ع:، 2006جويلية  29املؤرخ يف:  10 – 06رقم 

 24، الصادرة يف: 11 ج.ر.ج.ج.ع:، 2013فرباير  20، املؤرخ يف: 13/01واملعدل واملتمم بالقانون 
 2013فرباير 
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، املتعلق بالقواعد العامة املطبقة على عمليات استرياد 2015 جويلية 15:  املؤرخ يف 15-15القانون رقم  .55
 البضائع وتصديرها، املرجع السابق.

فيفري  6املؤرخ يف:  01-05يعدل ويتمم القانون رقم  2012فيفري  13: املؤرخ يف 02-16أمر رقم  .56
، الصادرة يف: 8 ج.ر.ج.ج.ع:، واملتعلق بالوقاية من تبيض األموال ومتويل اإلرهاب ومكافحتهما، 2005

 .2012فيفري  15

 النصوص التنظيمية: .ج
 المراسيم الرئاسية: . 1ج.

،  واملتضمن التنظيم الذي يطبق على املواد 1990 جوان 30املؤرخ يف  198-90املرسوم الرئاسي رقم  .1
 .1990 جويلية 04، الصادرة يف: 27 ج.ر.ج.ج.ع:املتفجرة، 

 ج.ر.ج.ج.ع:، املتعلق بوسيط اجلمهورية، 1996مارس  23املؤرخ يف:  113-96املرسوم الرئاسي رقم  .2
 أوت 2املؤرخ يف:   170-99، امللغى مبوجب املرسوم الرئاسي رقم  31/03/1996، الصادرة يف: 20

/ 08/  04، الصادرة يف:  52 ج.ر.ج.ج.ع:، املتضمن إلغاء مؤسسة  وسيط اجلمهورية، 1999
1999. 

 المراسيم التنفيذية: .2ج.

، املتضمن إحداث الضبط االقتصادي لألجور واحلوافز 1980فيفري  23املؤرخ يف  48-80املرسوم  .1
 .1980فرباير  26، الصادرة يف: 09.ر.ج.ع املادية اجلماعية والفردية للعمال، ج

، يعدل القانون األساسي لديوان الفواكه واخلضر اجلزائرية 1983جويلية  09املؤرخ يف  436-89املرسوم  .2
 12، الصادرة يف: 29 ج.ر.ج.ج.ع:وتسميته اجلديدة املؤسسة الوطنية للتموين وضبط اخلضر والفواكه، 

 .1983جويلية 
، و املتعلق بشروط تدخل الدولة يف جمال التجارة 1991فيفري  13املؤرخ يف:  37-91املرسوم التنفيذي  .3

، املعدل  مبوجب املرسوم التنفيذي رقم: 1991مارس   20، الصادرة يف: 12 :عج.اخلارجية، ج.ر.ج.
 .1994 جوان 12، الصادرة يف: 37 :عج.، ج.ر.ج.1994جوان  5املؤرخ يف:  135 -94

، يتعلق بتسجيل املنتجات الصيدالنية 1992جويلية  06املؤرخ يف:  284-92املرسوم التنفيذي رقم  .4
 .1992 جويلية 12، الصادرة يف: 53 ج.ر.ج.ج.ع:املستعملة يف الطب البشري، 
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، يتعلق برخصة استغالل املؤسسات 1992جويلية  06املؤرخ يف:  285-92وم التنفيذي رقم ساملر  .5
، املعدل واملتمم باملرسوم 1992جويلية  12، الصادرة يف: 53 ج.ر.ج.ج.ع:الصيدالنية و/أو توزيعها، 

ماي  16، الصادرة يف: 32 ج.ر.ج.ج.ع:، 1993ماي  12املؤرخ يف:  114-93التنفيذي رقم 
1993. 

، يتعلق باإلعالم الطيب والعلمي اخلاص 1992جويلية  06املؤرخ يف:  286-92املرسوم التنفيذي رقم  .6
 .1992ماي  12، الصادرة يف: 53 ج.ر.ج.ج.ع:عملة يف الطب البشري، باملنتجات الصيدالنية املست

، يتعلق برخص استغالل مؤسسة إلنتاج 1992 جويلية 06املؤرخ يف:  285-92املرسوم التنفيذي رقم  .7
، املعدل واملتمم 1992جويلية  12، الصادرة يف: 53 ج.ر.ج.ج.ع:املنتجات الصيدالنية و/أو توزيعها، 

 16، الصادرة يف: 32 ج.ر.ج.ج.ع:، 1993ماي  12املؤرخ يف:  114-93ي رقم باملرسوم التنفيذ
 .1993ماي 

، حيدد كيفيات تسليم رخصة املمارسة والتزود 1994مارس  19املؤرخ يف:  65-94املرسوم التنفيذي رقم  .8
 باألسلحة لشركات احلراسة ونقل األموال واملواد احلساسة ويوضح بعض الشروط التقنية للممارسة،

 .1994مارس  23، الصادرة يف: 16 ج.ر.ج.ج.ع:
، حيدد كيفيات تسليم رخصة املمارسة والتزود 1994مارس  19املؤرخ يف:  65-94املرسوم التنفيذي رقم  .9

باألسلحة لشركات احلراسة ونقل األموال واملواد احلساسة ويوضح بعض الشروط التقنية للممارسة، 
 .1994 مارس 23، الصادرة يف: 16 ج.ر.ج.ج.ع:

، يتضمن صالحيات اجمللس الوطين للتأمني 1995أكتوبر  30املؤرخ يف:  339-95املرسوم التنفيذي  .10
، املعدل واملتمم باملرسوم 1995أكتوبر  31، الصادرة يف: 65 ج.ر.ج.ج.ع:وتكوينه وتنظيمه وعمله، 

ماي  20، الصادرة يف: 33 ج.ر.ج.ج.ع:، 2007ماي  19، املؤرخ يف: 137-07التنفيذي رقم 
2007. 

، حيدد شروط منح وسطاء التأمني، 1995اكتوبر  30املؤرخ يف:  340-95املرسوم التنفيذي رقم  .11
، حيدد 1995اكتوبر  30املؤرخ يف:  340-95االعتماد واألهلية املهنية وسحبه املرسوم التنفيذي رقم 

 ج.ر.ج.ج.ع:أهتم ومراقبتهم، شروط منح وسطاء التأمني، االعتماد واألهلية املهنية وسحبه منهم، ومكاف
 .1995أكتوبر  31، الصادرة يف: 65
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، يتضمن القانون األساسي للوكيل العام 1995أكتوبر  30املؤرخ يف:  341-95املرسوم التنفيذي رقم  .12
 .1995أكتوبر  31، الصادرة يف: 65 ج.ر.ج.ج.ع:للتأمني،  

، واملتعلق باحلد األدىن لرأمسال شركات 1995أكتوبر  30، املؤرخ يف: 344-95للمرسوم التنفيذي رقم  .13
، املعدنل واملتمم باملرسوم التنفيذي رقم 1995أكتوبر  31، الصادرة يف: 65 ج.ر.ج.ج.ع:التأمني، 

 .2009نوفمرب  19، الصادرة يف: 67 ج.ر.ج.ج.ع:، 2009نوفمرب  16، املؤرخ يف: 09-375
 ج.ر.ج.ج.ع:حيدد صالحيات وزير املالية، ، 1995فرباير  15املؤرخ يف:  54-95املرسوم التنفيذي  .14

 .1995مارس  19، الصادرة يف: 15
، حيدد شروط منح شركات التأمني و/أو 1996أوت  03، املؤرخ يف: 267-96املرسوم التنفيذي رقم  .15

، املعدل 1996أوت  07، الصادرة يف: 47 ج.ر.ج.ج.ع:إعادة التأمني االعتماد، وكيفيات منحه، 
، الصادرة 35 ج.ر.ج.ج.ع:، 2007ماي  22، املؤرخ يف: 152-07التنفيذي رقم واملتمم باملرسوم 

 .2007ماي  23يف: 
، واملتعلق مبعايري حتديد النشاطات واملهن 1997جانفي 18املؤرخ يف:  40-97املرسوم التنفيذي رقم  .16

 .امللغى،1997جانفي  19، الصادرة يف:05ج.ر.ج.ج.ع: املقننة اخلاضعة للقيد يف السجل التجاري، 
احملدد لشروط و كيفيات صناعة مواد التجميل   1997سنة  14املؤرخ يف:  37-97املرسوم التنفيذي رقم  .17

، الصادرة يف: 04 ج.ر.ج.ج.ع:و التنظيف البدين و توضيبها و استريادها و تسويقها يف السوق الوطنية، 
، 2010أبريل  18املؤرخ يف  114-10، املعدل واملتمم مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 1997يناير  15

 .2010أبريل  21، الصادرة يف: 26 ج.ر.ج.ج.ع:
، حيدد املقاييس اليت تبني أن العون 2000اكتوبر  14املؤرخ يف  314-2000رسوم تنفيذي رقم امل .18

 ، ملغى.18/10/2000، الصادرة يف 61 :عج.االقتصادي وضعية هيمنة، ج.ر.ج.
، املتضمن حتديد اإلجراء املطبق على املزايدة 2001 ماي 09رخ يف: املؤ  124 -01املرسوم التنفيذي رقم  .19

، 27 ج.ر.ج.ج.ع:بإعالن املنافسة من أجل منح رخص يف جمال املواصالت السلكية والالسلكية، 
 .2001 ماي 13الصادرة يف: 

امة افقة على رخصة إلق، واملتضمن املو 2001 جويلية 31املؤرخ يف:  219-01املرسوم التنفيذي رقم  .20
وتوفري اخلدمات الالسلكية  GSMكة عمومية للمواصالت الالسلكية اخللوية من نوع بواستغالل ش

 .2001 أوت 5، الصادرة يف: 43 ج.ر.ج.ج.ع:للجمهور، 
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، يتضمن إنشاء خلية معاجلة االستعالم املايل 2002أفريل  07املؤرخ يف:  127-02رسوم تنفيذي رقم امل .21
 ، معدل ومتمم2002أفريل  07، الصادرة يف: 23 :ج.ر.ج.ج.عوتنظيمها وعملها، 

، اخلاص بتنظيم املركز الوطين لرخص السياقة،  2003 جويلية 23املؤرخ يف:  262-03املرسوم التنفيذي  .22
 123-12، املعدل واملتمم باملرسوم التنفيذي رقم: 2003 جويلية 30، الصادرة يف: 46 ج.ر.ج.ج.ع:

 .2012مارس  25، الصادرة يف: 17 ج.ع:ج.ر.ج.، 2012مارس  19املؤرخ يف: 
، واحملدد لصالحيات وزير الربيد 2003فيفري  05املؤرخ يف:  57-03املرسوم التنفيذي رقم  .23

 ،  وامللغى2003فيفري  09، الصادرة يف 09واالتصال، ج.ر.ج.ج.ع:  اإلعالموتكنولوجيات 
ضمن تنظيم نشاطات صنع املواد ، املت2004أكتوبر  18املؤرخ يف:  331-04املرسوم التنفيذي رقم  .24

 .2004أكتوبر  20، الصادرة يف: 66 ج.ر.ج.ج.ع:التبغية واستريادها وتوزيعها، 

، احملدد للشروط وكيفيات فتح واستغالل  2005 جوان 04املؤرخ يف:  207-05املرسوم التنفيذي رقم  .25
ملعدل مبوجب املرسوم ، ا2005 جوان 05، الصادرة يف: 39 ج.ر.ج.ج.ع:مؤسسات التسلية والرتفيه، 

 جويلية 31، الصادرة يف: 53 ج.ر.ج.ج.ع:، 2005 جويلية 25املؤرخ يف:  268-05التنفيذي رقم 
2005. 

،  الذي حيدد القواعد العامة املتعلقة بالصيد 28/05/1994املؤرخ يف:  13-94املرسوم التشريعي  .26
 .22/06/1994، الصادرة يف: 40 ج.ر.ج.ج.ع:البحري، 

، حيدد على التوايل شروط تنفيذ 2005 جوان 22املؤرخ يف:  222، 221، 220-05نفيذي املرسوم الت .27
، 43 :عج.ج.التدابري الوقائية وكيفياهتا، احلق التعويضي وكيفياته، احلق ضد اإلغراق وكيفياته، ج.ر.ج.

 .2005 جوان 22الصادرة بتاريخ: 
املتضمن حتديد كيفيات احلصول على ، 2005ماس  12، املؤرخ يف:  175-05املرسوم التنفيذي رقم  .28

، الصادرة يف: 35 ج.ر.ج.ج.ع:التصريح بعدم التدخل بشأن االتفاقات ووضعية اهليمنة على السوق، 
 .2005ماي  18

، حيدد إجراء منح رخص استغالل املنشآت 2006نوفمرب  26املؤرخ يف:  428-06املرسوم التنفيذي رقم  .29
 2006نوفمرب  29لصادرة يف: ، ا76 ج.ر.ج.ج.ع:إلنتاج الكهرباء، 

 28، الصادرة يف: 56، ج.ر.ج.ج.ع: 2008سبتمرب  27، املؤرخ يف: 303-08املرسوم التنفيذي رقم  .30
 .2008سبتمرب 
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، الذي حيدد كيفيات منح رخصة استعمال 2008ماي  21، املؤرخ يف: 148-08املرسوم التنفيذي رقم  .31
 .2008ماي  25، الصادرة يف: 26املوارد املائية، ج.ر.ج.ج.ع: 

، حيدد كيفيات منح الرتخيص بتفريغ املياه 2009جوان  11املؤرخ يف:  209-09املرسوم التنفيذي رقم  .32
 21، الصادرة يف: 36القذرة غري املنزلية يف الشبكة العمومية للتطهري أو يف حمطة التصفية، ج.ر.ج.ج.ع: 

 ،2009جوان 
املتضمن املوافقة على السحب النهائي ، 2009فمرب نو  24املؤرخ يف:  395-09تنفيذي رقم الرسوم امل .33

لرخصة إقامة شبكة عمومية للمواصالت السلكية والالسلكية واستغالهلا وتوفري خدمات هاتفية ثابتة دولية 
، " الشركة الجزائرية لالتصاالت "وما بني الدول ويف احللقة احمللية للجمهور، املمنوحة للمتعامل 

 .2009نوفمري  29يف:  ، الصادرة70ج.ر.ج.ج.ع: 
، حيدد القانون األساسي النموذجي 2009جانفي  11، املؤرخ يف: 13-09املرسوم التنفيذي رقم:  .34

 .2009يناير  14، الصادرة يف: 03 ج.ر.ج.ج.ع:لشركات التأمني ذات الشكل التعاضدي، 
ترخيص رمي  ، حيدد شروط وكيفيات منح2010مارس  10املؤرخ يف:  88-10املرسوم التنفيذي رقم  .35

 .2010مارس  14، الصادرة يف: 17اإلفرازات غري السامة يف األمالك العمومية للماء، ج.ر.ج.ج.ع: 
، احملدد لصالحيات وزير االتصال، 2011 جوان 12املؤرخ يف:  216 -11املرسوم التنفيذي رقم  .36

 .2011 جوان 12، الصادرة يف: 33 ج.ر.ج.ج.ع:
، حيدد صالحيات وزير الربيد وتكنولوجيات 2012جانفي  09رخ يف: املؤ  12-12املرسوم التنفيذي رقم  .37

 ،2012فيفري  12، الصادرة يف: 06اإلعالم واالتصال، .ج.ر.ج.ج.ع: 
، املتضمن 2012 ماي 24املوافق ل:  1433رجب  03املؤرخ يف  230 – 12املرسوم التنفيذي رقم:  .38

 27املوافق ل:  1433رجب  06صادرة يف: ، ال33 ج.ر.ج.ج.ع:تنظيم النقل بواسطة سيارات األجرة، 
 .2012 ماي

، الذي ينظم منح رخص استغالل خدمة سيارات 1986ديسمرب  09، املؤرخ يف 287-86املرسوم  .39
 .،  املعدنل واملتمم1986ديسمرب  10، الصادرة يف: 50 ج.ر.ج.ج.ع:األجرة ) طاكسي(، 

-02، يعدل ويتمم مرسوم تنفيذي رقم 2013أفريل  15املؤرخ يف:  157-13املرسوم التنفيذي رقم  .40
، يتضمن إنشاء خلية معاجلة االستعالم املايل وتنظيمها وعملها، 2002أفريل  07املؤرخ يف:  127

 .2013أفريل  28، الصادرة يف: 23 ج.ر.ج.ج.ع:



 قائمة المراجع
 

431 
 

،  حيدد إجراءات احلصول على الرخص املطلوبة  04/03/2014املؤرخ يف:  94-14املرسوم التنفيذي  .41
 09، الصادرة يف: 13 ج.ر.ج.ج.ع:منشآت نقل املنتجات البرتولية بواسطة األنابيب واستغالهلا،  إلجناز
 ، حبيث ان هذا املرسوم التنفيذي يصدر بناء على تقرير وزير الطاقة واملناجم.2014مارس 

عات ، حيدد صالحيات وزير الداخلية واجلما1994 أوت 10املؤرخ يف:  247 -94املرسوم التنفيذي رقم  .42
، املتمم للمرسوم 1994 أوت 21، الصادرة يف: 53 ج.ر.ج.ج.ع:احمللية والبيئة واالصالح اإلداري، 

 ج.ر.ج.ج.ع:، والذي حيدد صالحيات وزير الداخلية، 2001يناير  19املؤرخ يف:  01-91التنفيذي 
 .1991يناير  23، الصادرة يف: 04

، الذي حيدد  شروط  فتح  خمابر  2014سنة  أبريل  30املؤرخ  يف  153-14املرسوم تنفيذي رقم  .43
 .2014ماي  14، الصادرة يف: 28التجارب و حتاليل اجلودة واستغالهلا، ج.ر.ج.ج.ع: 

، املتضمن املوافقة على رخصة إقامة شبكة 2014 أوت 11املؤرخ يف:  220-14املرسوم التنفيذي رقم  .44
استغالهلا وتوفري خدمات املواصالت و V.SATعمومية للمواصالت الالسلكية عرب الساتل من نوع 

الالسلكية للجمهور، املمنوحة على سبيل التنازل لشركة اتصاالت اجلزائر الفضائية، شركة ذات أسهم، 
 .2014 أوت 20، الصادرة يف: 49 ج.ر.ج.ج.ع:

 ، احملدد لتشكيلة اللجنة املكلفة بتسليم2014أفريل  30املؤرخ يف:  151-14املرسوم التنفيذي رقم:  .45
 .2014ماي  10، الصادرة يف: 27 ج.ر.ج.ج.ع:البطاقة الوطنية للصحفي احملرتف وتنظيمها، 

،  الذي حيدد شروط ممارسة الطب البيطري 2015فيفري  11املؤرخ يف: 70-15املرسوم التنفيذي رقم  .46
 .2015فيفري  18، الصادرة يف: 09وجراحة احليوانات يف القطاع اخلاص، ج.ر.ج.ج.ع: 

، واملتضمن املوافقة بناء على طلب املتعامل، 2015يناير  21املؤرخ يف  12-15تنفيذي رقم املرسوم ال .47
على سحب رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصالت الشخصية النقالة العاملية عرب السواتل من نوع  

GMPCS  واستغالهلا وتوفري خدمات املواصالت الالسلكية للجمهور، املمنوحة لشركة " الثريا
فيفري  08، الصادرة يف: 05 ج.ر.ج.ج.ع:شركة ذات أسهم"،  -اجلزائر –صاالت الفضائية لالت

2015. 
الذي حيدد شروط وكيفيات تطبيق  2015ديسمرب  09، املؤرخ يف: 306 -15املرسوم التنفيذي رقم:  .48

رب ديسم 09، الصادرة يف: 66ج.ر.ج.ج.ع:أنظمة رخص االسترياد أو التصدير للمنتوجات والبضائع، ، 
2015. 
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، املتضمن تنظيم نشاطات صنع املواد 2004أكتوبر  18املؤرخ يف  331-04املرسوم التنفيذي رقم:  .49
 .2004أكتوبر  20،الصادرة بتاريخ: 66 ج.ر.ج.ج.ع:التبغية واستريادها وتوزيعها، 

واد ، حيدد مهام الوكالة الوطنية للم2015ديسمرب  06املؤرخ يف:  308 -15املرسوم التنفيذي رقم  .50
الصيدالنية املستعملة يف الطب البشري وتنظيمها وسريها وكذا القانون األساسي ملستخدميها، 

 .2015ديسمرب  20، الصادرة يف: 67 ج.ر.ج.ج.ع:
،  يتضمن مهام اللجان املتخصصة املنشأة 2015ديسمرب  06املؤرخ يف:  309-15املرسوم التنفيذي رقم  .51

نية املستعملة يف الطب البشري وتشكيلها وتنظيمها وسريها، لدى الوكالة الوطنية للمواد الصيدال
 .2015ديسمرب  20، الصادرة يف: 67 ج.ر.ج.ج.ع:

، حيدد نظام االستغالل املطبق على كل 2015ديسمرب  13، مؤرخ يف: 320-15 مرسوم تنفيذي رقم .52
صالت السلكية نوع من أنواع الشبكات مبا فيها الالسلكية الكهربائية وعلى خمتلف خدمات املوا

، والذي من خالله مت إلغاء املرسوم 2015ديسمرب  27، الصادرة يف: 68والالسلكية، ج.ر.ج.ج.ع: 
 .2001ماي  09، املؤرخ يف: 123-01التنفيذي السابق 

، حيدد شروط وكيفيات ممارسة األنشطة 2015 أوت 29املؤرخ يف:   234-15املرسوم التنفيذي رقم  .53
سبتمرب  09، الصادرة يف: 48 ج.ر.ج.ج.ع:للتسجيل يف السجل التجاري،  واملهن املنظمة اخلاضعة

2015. 
، الذي حيدد شروط وكيفيات تطبيق 2015ديسمرب  06املؤرخ يف:  306-15املرسوم التنفيذي رقم  .54

ديسمرب  09، الصادرة يف: 66 ج.ر.ج.ج.ع:أنظمة رخص االسترياد أو التصدير للبضائع واملنتوجات، 
، 2017جوان  12، املؤرخ يف 201-17املتمم مبوجب املرسوم التنفيذي رقم ، املعدل و 2015

 245-17، وامللغى مبوجب  املرسوم التنفيذي رقم 2017جوان  29، الصادرة يف: 38 ج.ر.ج.ج.ع:
 .2017أوت  27، الصادرة يف: 50 ج.ر.ج.ج.ع:، 2017أوت  22املؤرخ يف: 

 ،القواعد التقنية إلنتاج الكهرباء، والذي حيدد 2016يفري ف 01املؤرخ يف:  52-16املرسوم التنفيذي رقم  .55
 .2017فيفري  07، الصادرة يف: 07 ج.ر.ج.ج.ع:

أوت، املتضمن دفرت الشروط العامة الذي حيدد القواعد  11املؤرخ يف:  222-16.املرسوم التنفيذي رقم  .56
 أوت 17، الصادرة يف: 48 ج.ر.ج.ج.ع:املفروضة على كل خدمة للبث التلفزيوين أو للبث اإلذاعي، 

2016. 
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، احملدد ملبلغ وكيفيات دفع املقابل املايل 2016 أوت 11املؤرخ يف:  221 – 16املرسوم التنفيذي رقم  .57
 أوت 17، الصادرة يف: 48 ج.ر.ج.ج.ع:املرتبط برخصة إنشاء خدمة اتصال مسعي بصري موضوعايت، 

2016. 
، الذي حيدد شروط وكيفيات تنفيذ اإلعالن 2016 أوت 11، املؤرخ يف: 220-16املرسوم التنفيذي رقم  .58

، الصادرة يف: 48 ج.ر.ج.ج.ع:عن الرتشح ملنح رخصة إنشاء خدمة اتصال مسعي بصري موضوعايت، 
 .2016 أوت 17

، يتضمن املوافقة على رخصة إقامة شبكة 2016سبتمرب  04املؤرخ يف:  237-16املرسوم التنفيذي رقم  .59
( واستغالهلا وتوفري خدمات الالسلكية 4Gلكية النقالة من اجليل الرابع ) عمومية للمواصالت الالس
، الصادرة 52، ج.ر.ج.ج.ع: أوبتيموم تيليكوم الجزائر، شركة ذات أسهم"للجمهور املمنوحة لشركة " 

 .2016سبتمرب  04يف 
على املتعاملني  ، حيدد مبلغ اإلتاوة املطبقة2017فيفري  26املؤرخ يف:  97-17املرسوم التنفيذي رقم  .60

أصحاب تراخيص إنشاء واستغالل شبكات املواصالت السلكية والالسلكية و/ـو تقدمي خدمات 
 .2017مارس  01، الصادرة يف: 14ج.ر.ج.ج.ع:  االتصاالت السلكية والالسلكية،

 ةاملتجدد الطاقات عروض طلب إجراء حيدد ،2017 فرباير 26: يف املؤرخ 98-17 رقم التنفيذي املرسوم .61
 ،15: ع.ج.ج.ر.ج الكهربائية، بالطاقة للتزويد الوطنية املنظومة يف وإدماجها املشرتك اإلنتاج عن املنبثقة أو

 .2017 مارس 05: يف الصادرة

 القرارات : د.
املؤرخ  08-96من األمر رقم  52، املتضمن تطبيق املادة 1998أوت  05قرار وزير املالية ، املؤرخ يف:  .1

 .1998سبتمرب  20، الصادرة يف: 70 ج.ر.ج.ج.ع:، 1998جانفي  10يف: 
،  حيدد شروط استرياد التجهيزات احلساسة واقتنائها 2003 جويلية 09القرار الوزاري املشرتك املؤرخ يف:  .2

، 2003سبتمرب  28، الصادرة يف: 58 ج.ر.ج.ج.ع:وحيازهتا واستغالهلا والتنازل عنها وكيفيات ذلك، 
، احملدد لشروط وكيفيات اقتناء 2011أكتوبر  13قرار الوزاري املشرتك املؤرخ يف: املتمم، وامللغى مبوجب ال

 23، الصادرة يف: 63 ج.ر.ج.ج.ع:التجهيزات احلساسة وحيازهتا واستغالهلا واستعماهلا والتنازل عنها، 
 .2011نوفمرب 
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لتأمني و/أو إعادة ، حيدد شروط وكيفيات فتح مكاتب متثيل شركات ا2007جانفي   28قرار مؤرخ يف: ال .3
 .2007مارس  25، الصادرة يف: 20 ج.ر.ج.ج.ع:التأمني، 

، حيدد شروط وكيفيات فتح مكاتب متثيل شركات التأمني و/أو إعادة 2007جانفي 28ؤرخ يف: املقرار ال .4
 .2007مارس  25، الصادرة يف: 20 ج.ر.ج.ج.ع:التأمني، 

، 17 ج.ر.ج.ج.ع:تح فروع لشركات تأمني أجنبية، ، حيدد كيفيات ف2008فرباير  20القرار املؤرخ يف:  .5
 . 2008مارس  30الصادرة يف: 

، حيدد شروط وكيفيات مشاركة مساسرة إعادة التأمني األجانب يف 2010أكتوبر  19القرار املؤرخ يف:  .6
ألجنبية عقود أو تنازالت إعادة التأمني لشركات التأمني و/أو إعادة التأمني املعتمدة وفروع شركات التأمني ا

 .2010ديسمرب  05، الصادرة يف: 74 ج.ر.ج.ج.ع:املعتمدة  يف اجلزائر، 
، الذي حيدد حدود حميط احلماية حول املنشآت 2011 جوان 14القرار الوزاري املشرتك املؤرخ يف:  .7

، الصادرة يف: 54 ج.ر.ج.ج.ع:واهلياكل األساسية لنقل وتوزيع الكهرباء والغاز وشروط وكيفيات شغله، 
 .2011أكتوبر  02

، حيدد تاريخ الشروع يف املزايدة بإعالن املنافسة ملنح رخص إقامة 2016جانفي  05قرار مؤرخ يف  .8
واستغالل شبكات عمومية للمواصالت الالسلكية النقالة من اجليل الرابع وتوفري اخلدمات املواصالت 

 .2016جانفي  13، الصادرة يف: 02الالسلكية للجمهور، ج.ر.ج.ج.ع: 

 :ةــــــــــــاألنظم. ه
، يتعلق باحلد األدىن لرأمسال البنوك 1990جويلية  04املؤرخ يف:  01-90نظام جملس النقد والقرض رقم  .1

 . امللغى.1991أوت  21، الصادرة يف: 39 ج.ر.ج.ج.ع:واملؤسسات املالية العاملة يف اجلزائر، 
تح مكاتب متثيل البنوك واملؤسسات ، يتضمن شروط ف1991أوت  14املؤرخ يف:  10-91نظام رقم ال .2

 .1992أفريل  01، الصادرة يف: 25 ج.ر.ج.ج.ع:املالية األجنبية، 
، يتضمن شروط فتح مكاتب متثيل البنوك واملؤسسات 1991أوت  14ملؤرخ يف:  01-91النظام رقم  .3

 .املالية األجنبية، املرجع السابق، على حاالت سحب الرخصة
، يتعلق بالشروط اليت جيب أن تتوفر يف مؤسسي البنوك 1992مارس  22 املؤرخ يف: 05-92نظام رقم  .4

 1993فيفري  07، الصادرة يف: 08 ج.ر.ج.ج.ع:واملؤسسات املالية ومسرييها وممثليها، 
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، يتعلق بشروط 1996 جويلية 03املؤرخ يف:  03-96تنظيم عملية البورصة ومراقبتها  نظام اللجنة  .8

جوان  01، الصادرة يف: 36 ج.ر.ج.ج.ع:اعتماد الوسطاء يف عمليات البورصة وواجباهتم ومراقبتهم، 
أفريل  15املؤرخ يف:  01-15م ، امللغى مبوجب نظام جلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رق1997
2015. 

، يتعلق بشروط إقامة شبكة البنوك واملؤسسات املالية، 1997أفريل  06املؤرخ يف:  02-97النظام رقم  .9
 ، املعدل واملتمم.1997نوفمرب  05، الصادرة يف: 73 ج.ر.ج.ج.ع:

يات البورصة يف رأمسال ، واملتعلق مبسامهة وسطاء عمل1997نوفمرب  18، املؤرخ يف: 01-97النظام رقم  .10
، املعدل واملتمم 1997ديسمرب  29، الصادرة يف: 87 ج.ر.ج.ج.ع:شركة إدارة بورصة القيم املنقولة، 

 30، الصادرة يف: 87 ج.ر.ج.ج.ع:، 2003نوفمرب  18، املؤرخ يف: 04-03مبوجب النظام رقم: 
 .2003نوفمرب 

، املتعلق ببورصة 1997نوفمرب  18املؤرخ يف:  03-97نظام جلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم  .11
، 01-03، املعدل بالنظام رقم 1997ديسمرب  29، الصادرة يف: 87 ج.ر.ج.ج.ع:القيم املنقولة، 

، 73، يتضمن النظام العام للمؤمتن املركزي على السندات، ج.ى.ج.ع: 2003مارس  18املؤرخ يف: 
 .2003نوفمرب  30الصادرة يف: 
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، يتعلق بشروط 1997نوفمرب  18، املؤرخ يف: 02-97ظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم نظام جلنة تن .12
 29، الصادرة يف: 87 ج.ر.ج.ج.ع:تسجيل األعوان املؤهلني للقيام بتداول القيم املنقولة يف البورصة، 

 .1997ديسمرب 
، يتعلق هبيئات 1997فمرب نو  25املؤرخ يف:   04-97. نظام جلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم  .13

ديسمرب  29، الصادرة يف: 87 ج.ر.ج.ج.ع:التوظيف اجلماعي يف القيم املنقولة ) ه،.ت.ج.ق.م(، 
1997. 

 06املؤرخ يف:  02-97، يعدل ويتمم النظام رقم 2002ديسمرب  31املؤرخ يف:  05-02نظام رقم  .14
 09، الصادرة يف: 25 ج.ر.ج.ج.ع:لية، ، يتعلق بشروط إقامة شبكة البنوك واملؤسسات املا1997أفريل 
 .2003أفريل 

، حيدد شروط تأسيس بنك ومؤسسة مالية وشروط إقامة 2006سبتمرب  24املؤرخ يف:  02-06نظام رقم  .15
 .2006ديسمرب  02، الصادرة يف: 77 ج.ر.ج.ج.ع:ة، فرع بنك ومؤسسة مالية أجنبي

، حيدد شروط تأسيس بنك 2006تمرب سب 24، املؤرخ يف: 02-06نظام جملس النقد والقرض رقم  .16
 02، الصادرة يف: 77 ج.ر.ج.ج.ع:ومؤسسة مالية وشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة مالية أجنبية، 

 2006ديسمرب 
، املتعلق باإلعالم 1996جوان  22املؤرخ يف:  02-96نظام جلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقباهتا رقم  .17

اليت تلجأ عالنية إىل اإلذخار عند إصدارها قيما منقولة،  الواجب نشره من طرف الشركات واهليئات
 8املؤرخ يف:  01-04، املعدل واملتمم بالنظام رقم : 1997جوان  01الصادرة يف  36 ج.ر.ج.ج.ع:

 .2004 جويلية
، يتعلق باحلد األدىن لرأمسال البنوك 2004مارس  04املؤرخ يف:  01-04نظام جملس النقد والقرض رقم  .18

 . )امللغى(2004أفريل  28، الصادرة يف: 27 ج.ر.ج.ج.ع:املالية العاملة يف اجلزائر،  واملؤسسات
، يعدل ويتمم نظام جلنة تنظيم عمليات البورصة 2004 جويلية 8املؤرخ يف:  01-04النظام رقم :  .19

، املتعلق باإلعالم الواجب نشره من طرف الشركات 1996 جوان 22املؤرخ يف:  02-96ومراقبتها رقم 
 .2005مارس  27، الصادرة يف 22 ج.ر.ج.ج.ع:اليت تلجأ عالنية اإلذخار عن إصدارها قيما منقولة، 

، يتعلق باحلدن األدىن لرأمسال البنوك 2008ديسمرب  23املؤرخ يف:  04-08نظام جملس النقد والفرض  .20
 .2008ديسمرب  24، الصادرة يف: 72 ج.ر.ج.ج.ع:واملؤسسات املالية العاملة يف اجلزائر، 
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، واملتعلق بشروط 2015أفريل  15املؤرخ يف:  01-15نظام جلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم  .21
اكتوبر  21، الصادرة يف: 55 ج.ر.ج.ج.ع:اعتماد الوسطاء يف عمليات البورصة وواجباهتم ومراقبتهم، 

2015. 
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 أ  ........................ االقتصادي النشاط لضبط التنفيذية للسلطة تق ليدية كوسيلة اإلدارية الرخص

 11 ................ القتصاديا النشاط لضبط التنفيذية للسلطة تقليدية كوسيلة اإلدارية الرخص: األول الباب

 13 ................................................................. اإلدارية للرخص العام اإلطار: األول الفصل

 13 ...................................................... اإلدارية للرخص المفاهيمي اإلطار: األول المبحث
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 15 ..................................................................... اإلدارية الرخص تعريف: األول الفرع

 18 ...................................... اإلدارية الرتاخيص أو الرخص على للداللة املستخدمة اتاملفرد: أوال
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 25 ........................................................................ قانوين مستند ريةاإلدا الرخص. 2

 27 .................................................................................... والتأقيت الدميومة. 3
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العام الصاحل هبدف احلرية مواجهة يف اإلدارة تلتزم النص من املستهدف للغرض املشرع بيان عدم حالة يف. د
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 45 ..................... للحريات منظم خاص تشريعي نص وجود عدم حالة يف التنفيذية السلطة ضوابط. 2

 45 .......................................... ومناسبا وحامسا ضروريا احلرية بضبط املتعلق اإلجراء يكون أن. أ
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 63 ................................................................. اإلدارية الرتاخيص منح آثار: األول املطلب
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 74 ...................................................................... الرتخيص قرار على الغري اعرتاض.2
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 91 .................................................................................... املوضوعية الشروط. أ
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 143 ....................................................................................... االعتمـــــاد. 1.أ

 144 ............................................................................. للرخصة املاحنة اجلهة. 2.أ

 144 ............................................................................... الرخصة منح كيفية.3.أ
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 149 ............................................................ واملناجم احملروقات قطاع ضبط: األول املطلب
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 152 .................................................................................... :التنقيب رخصة. أ
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 157 .......................................................... املناجم جمال يف الصادرة الرخص: الثاين الفرع
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 160 ...................................................................... :الرخصة موضوع حيث من. 1.أ

 161 .................................................... :الرخصة مبوجب املستثمر الشخص حيث من. 2.أ

 163 ............................................................ :الزمنية واملدة رايفاجلغ احليز حيث من. 3.أ

 164 .................................. :املنجمي البحث رخصة تسليم قبل الدفاع وزارة استشارة ضرورة. 4.أ
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 202 .................................................................... التأمينات قطاع ضبط: الثالث املطلب

 203 .......................................................... التأمني بشركات املتعلقة الرخص: األول الفرع
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 :ص           ملخ
ألن صيانة اجملتمع واحملافظة على نظامه العام ضرورة جيب االهتمام هبا، وألن الطابع النسيب للحريات هو 

لحفاظ على اقعية، كانت الرخص اإلدارية من بني الوسائل اليت تتخذها اإلدارة لتنظيم هذه احلريات، ولحقيقة و 
الوقاية خري من العالج"، استعملت أغلب الدول الرخص اإلدارية يف خمتلف من فكرة " النظام العام، منطلقني

نظام وقائي تستعمله اجلزائر يف ضبط النشاطات  ، فنظام الرخصة هوالنشاطات اليت يقوم هبا الفرد، ومن بينها اجلزائر
 االقتصادية.

تتخذها اإلدارة قبل قيام الفرد بنشاطات معينة، كان احلظر فيها أصلي، واستفادة  إن الرخص اإلدارية اليت
ة ، هلا دور يف الضبط االقتصادي، باعتبارها وسيلة رقابالفرد من رفع هذا احلظر عن هذه النشاطات بواسطة الرخصة

وردع يف نفس الوقت، عي وسيلة يف يد السلطة اإلدارية التنفيذية أو السلطات اإلدارية املستقلة، متارس بواسطتها 
 الضبط االقتصادي، وهذا هبدف محاية املصلحة العامة يف الدولة.

Résume :  
Vu que le maintien de la société et la préservation de son ordre public doivent être pris en 

compte et que la nature relative des libertés est une réalité, les autorisation administratives étaient 
parmi les moyens pris par l'administration pour réglementer ces libertés. Pour maintenir l'ordre 
public, partant de l'idée de « Mieux vaut prévenir que guérir », la plupart des pays ont utilisé 
l’autorisation  administratives dans diverses activités de l'individu, y compris l'Algérie qui utilise le 
système de permis, qui est un système de protection, pour contrôler les activités économiques.  

L'interdiction était originale dans les licences administratives prises par l'administration avant 
que l'individu mène certaines activités. Mais, l'individu a bénéficié de la levée de l'interdiction de 
ces activités au moyen de l’autorisation  qui avait un rôle très important dans le contrôle 
économique; en tant que moyen de contrôle et de dissuasion en même temps et un moyen dans les 
mains de l'autorité administrative exécutive ou des autorités administrative Independent , exerçant 
un contrôle économique, afin de protéger l'intérêt public dans l'État. 

 

 


