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        ****شكر و امتنانشكر و امتنانشكر و امتنانشكر و امتنان****

تقدم ، ارفع قلمي أل إمتام هذه الدراسةإليه من نعمة  والثناء على اهللا ملا وفقنابعد الشكر واحلمد   

بالشكر اجلزيل والثناء اخلالص والتقدير إىل كل من مد يل يد املساعدة وساهم يف تذليل ما واجهته 

  .إجناز هذا العمل ولو بكلمة طيبةوتقاسم معي حالوة  من صعوبات 

  :وأخص بالذكر

مة، اعرتافا مل يبخل علي بتوجهاته ونصائحه القي ، الذيشول بن شهرة: الدكتور األستاذ املشرف

املوىل عز وجل الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء  أن  سائال،وحسن تواضعه   وتقديرًا جلميل صربه

   .يزيده رفعة على رفعة ، إن شاء اهللا

  إىل اللجنة املوقرة اليت شرفتين مبناقشة و إثراء أطروحيت

  .التدريسي من أساتذة ودكاترة  م السياسيةوالعلو  احلقوق كليةطاقم   كل   إىل

  .إىل كل طاقم كلية العلوم االقتصادية والتجارية التدريسي من أساتذة ودكاترة

كل زمالئي وزمياليت طلبة الدكتوراه ل م د  الذين  كما أتوجه أيضا بالشكر و التقدير إىل من       

  .ة ، أثناء مساري التكويين يف اجلامعة كانوا  حبق عائليت الثانية ، طوال السنوات اخلمس املاضي

  .إىل كل الذين وسعتهم ذاكريت ومل تسعهم مذكريت، لكم جزيل الشكر

  

  *بن ساحة يعقوب*

  



 

 

 

 

 

 

  

  

بادئا ذا بدء اللهم مالك الحمد و الشكر على جميل عطائك و كثير فضلك ثم الصالة    

  ه أفضـل الصـالة و أزكى التسليـمعليـ" محمــد " سيـدنا  معلـم األمة قدوتي ووالسالم على 

  أشفقت على عيني من كثرة الدراسة من تعبت في تربيتي وإلى 

  تربع على عرش إعجابي وال زالو  احمل اسمه بافتخار إلى من

 إلى الوالدين الكريمين حفظهما اهللا

  اإلخوة و األخواتإلى 

  إلى كل من تمنى لي الحظ الطيب

  إلى كل من تمنى لي التوفيق

  ... والجهد المتواضع هذه الدراسةإليهم  اهدي



 

 

  



 

 

 :قائمة المختصرات 

العربية باللغة  -  

  صفحة:  ص*

  من صفحة إىل صفحة: ص ص * 

  .إىل أخره: اخل * 

  دينار جزائري: د ج * 

 :الفرنسية باللغة -

 * A.A.I  :  Autorités Administratives Indépendantes 

* A.P.S.I: Agence  de promotion et de soutien les investissements 

* ANDI:  Agence  nationale du développement de l investissement 

* CNRS: Centre nationale de la recherche scientifique 

*COB: Commission d organisation de Bourse 

*COSOB:Commission d organisation et de surveillance des opérations 

de Bourse 

*CPJI: Cour permanente de justice internationale 

 * JCP  :  Juri-Classeur Périodique 

 * LGDJ  :  Librairie Général de Droit et de Jurisprudence 

 * OPU  : Office des Publications Universitaires 

 * PUF: Presse Universitaires de France 

 * RDP: Revue du Droit Public et de la Science Politique 

 * P: Page 

 * N0 :Numéro 

 * Op.cit.  :Opere citato ( ouvrage précité) 



 

 

  

 ةـــــــــدمــمق



 مقدمة
 

 أ 
 

  عامة مقدمة

وحتتكر  ،متارس تنظيما مستمرا  اإللزاميةاجلماعة املشرتكة ذات السيادة  أوهي ذلك الكيان الدولة 

ظهور مفهوم الدولة  ارتبط و ، 1كان الذين يعيشون عليها والس األرضاستخدام سلطة القسر يف نطاق رقعة من  

  .برغبة البشر يف التطور والرقي باحلضارة اإلنسانية 

حتقق الكثري من النتائج االجيابية فيما يتعلق  أنأن الرأمسالية قد استطاعت  ،اآلن ويشهد الواقع العاملي

ننسى  أنبادالت االقتصادية داخليا  وخارجيا ، دون بنمو القوى اإلنتاجية منوا مل يسبق له مثيل وكذلك منو امل

النشاط املايل و أمهية االئتمان الضرورية للتنمية ، وكذلك تشجيعها لروح االبتكار والتجديد يف خمتلف ااالت ، 

اع صر الإىل  -احلروب –لتنافس وتصارع الرأمسالية فأنتقل الصراع من النوع التقليدي  ةالشرتاكياجاءت ورغم ذلك 

    .    سواق الدولاالقتصادي ألغزو الممثال يف العوملة و  قتصادياال

صراع  املدافع و  :"ما يعرب عنه ب" بيار تاباتوين  –بروشيي هوبريت " حسب حيث ساد يف هذه الفرتة 

 ملوازنة ، حيث غالبا ما تشكل فاقدا اقتصاديا يف ا) املدافع( هو الصراع القائم بني النفقات احلربية  أي "الزبدة

تقاس فائدا  النفقات احلربية ال أن، ومن املعروف )  الزبدة( والسلع املوجهة لألفراد واملنتجات االستهالكية 

عموما وعلى رأسها االحتاد  ، وحيث ان الدول االشرتاكية وإسرتاتيجيةباملعايري االقتصادية لكن مبعايري سياسية 

ترتب عنه حتويل جزء كبري من املوارد االقتصادية من اال املدين  األمرهذا ،  ةالسوفيايت آثرت املدافع على الزبد

على كميات كبرية من األسلحة ولكنها لألسف الشديد يف حاجة  هذه الدول  أفاقتللمجال احلريب ، وبالتايل 

طة ال ميكن أن تأكل ماسة لكثري من السلع ال تتوافر لديها وليس لديها اإلمكانيات القتنائها ، و ألن الناس ببسا

مضاعفة عدد السفن لن يقضي على أزمة أن املتفجرات احلية أو تسنتشق الغازات الكيماوية ، كما األسلحة و 

وايار وتقسيم اغلبها يف اية ل االشرتاكية إىل إعالن إفالسها نتيجة هذا األمر أدى بالدو ،  2السكن 

  .الثمانينيات

على سياسة  1962سنة  بعد استقالهلااعتمدت  ها من الدول وبالرجوع إىل اجلزائر جندها كغري 

اقتصادية اشرتاكية، إذ هيمنت الدولة على كل ااالت االقتصادية باستعماهلا املؤسسات العمومية كأداة لتنفيذ 

مة بعد قامت الدولة اجلزائرية يف تلك الفرتة بإنشاء مزارع ضخفقد ، وكون اتمع اجلزائري جمتمع زراعي ،سياستها

يف وللقيام بذلك، اعتمدت الدولة اجلزائرية على إيرادات نامجة من قطاع احملروقات اليت متيزت باالرتفاع  تأميمها
                                                           

1 Max weber , the theory of social and economic organization, press edition, new york, 1964, 
p 156. 
2  Brochier Hubert , Tabatoni Pierre , économie financière ,P.U.F , Paris , 1960 , p 403. 
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وحتقيق مكانة معتربة للدولة  ية يف حتسني مستوى معيشة أفرادهااجتهدت السلطات اجلزائر حيث ، فرتة السبعينيات

  .اجلزائرية ضمن دول العامل

حيث ، نتيجة اوي أسعار البرتول والغاز، 1986سنة  اإلفالسنتيجة هذا النهج  ائراجلز  قد واجهت و

بصورة حمتشمة، حيث مت التصديق على مجلة من القوانني   1988بدأت السلطات اجلزائرية باإلصالحات سنة 

ع املتوقعة إن املناف ،كانت ترمي يف جمملها إىل إصالح مؤسسات الدولة اليت أصبحت خاضعة للقانون التجاري

وتبعا  ، من تلك اإلجراءات التصحيحية لالقتصاد الوطين مل تتحقق يف جمملها كوا مل تؤخذ يف إطارها الشمويل

الوضعية املالية للمؤسسات العمومية نتيجة القوانني املفروضة على  تتأزمو ورت الوضعية االقتصادية لذلك، تده

املهارات والكفاءات إىل القطاعات األخرى، وخاصة القطاع ب حااألسعار، وتسريح العمال مما أدي إىل انس

  .1اخلاص

كانت مشروطة على الدولة اجلزائرية للحصول على مساعدات و   اإلصالحاتهذه  أن األمروحقيقة 

  الهيكلي اإلصالحمن حيث فوالتعمري ،  لإلنشاءحزمات قروض من صندوق النقد الدويل و البنك الدويل 

اإلجراءات اليت يرى الصندوق بأا ترمي إىل حتقيق توزيع عقالين للموارد وإزالة تشوهات  على جمموعة من فيشمل

دعوة إىل ال يف نفس الوقت و القطاع العامنفقات  ترشيد أهم التوصيات يف هذا اال يفتتمثل  و األسعار

ضمان التوازن بني   إىل فيهدف  المالي اإلصالح من حيث أما، األجنيب ، تشجيع االستثمار الوطين واخلوصصة

حتسني النظام الضرييب وذلك بالتنوع يف الضرائب املباشرة  ،اإليرادات والنفقات للمحافظة على األمن والدفاع

رفع أسعار املنتجات واخلدمات، و كذا حماولة  وخاصة الضرائب على املشرتيات سواء للحد من الطلب أو زيادته

احلواجز اجلمركية على املنتجات الوطنية واألجنبية بغية رفع من القدرات  رفعو  الدعم عن أسعار السلع وإزالة

مل كل اإلجراءات فشة وإدارة المديوني التجاري اإلصالحجانب  أما من،  للمؤسسات االقتصادية التنافسية

غطية اليت ترمي إىل تشجيع الصادرات والتقليص من الواردات، ومن مث تؤمن املزيد من األرصدة األجنبية لت

حتسني شروط االقرتاض اخلارجي وكذا   ترشيد قطاع التعريفة اجلمركية، و  حترير التجارة اخلارجية ،خدمات املديونية

إلغاء ، و اد الديوندتطبيق خمتلف اإلجراءات اليت من شأا أن تؤدي إىل اسرت مع  وتسهيل تدفق املوارد امليسرة

  .الرقابة على الصرف األجنيب

                                                           
، جملة حوليات وحدة البحث إفريقيا والعامل العريب، جامعة منتوري النتائج األولية لبرامج التصحيح الهيكلي في البلدان المغربيةعبد العزيز شرايب،  1

  75، ص1998سنة ،  العدد الثاين، 11قسنطينة، جملد
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رير السوق و تشجيع وحت انفتاحبعض االجيابيات كتتضمن  أاإال  صالحاتاإل ورغم فرض هذه 

سية ورفع القدرة التنافتنمية شاملة ،  إىلجزء من هياكل القطاع العام بغية الوصول  أوكل   صةوخوصاالستثمار ، 

وفة من قبل يف ظيم الذي مسح بظهور أمناط و أشكال تعاقدية جديدة مل تكن معر نالتلالقتصاد، وبالتايل إزالة 

إطار ما يسمى الضبط االقتصادي ، حيث يالحظ انه نتيجة هذه اإلصالحات ظهرت السلطات اإلدارية 

  . املستقلة كوجه مؤسسايت جديد للتحوالت االقتصادية 

هذا األمر فرض على  ،التسعينيات الصعب للدولة اجلزائرية يف فرتة و  املتعثراالقتصادي للوضع  نتيجة و      

 احلرة املنافسة مبدأ على القائم االقتصادي النشاط بتحرير الوطين االقتصاد يف تدخلها جمال ضبط ادةة إعالدول

 28 -27كرست ندوة برشلونة للشراكة األوروبية املتوسطية اليت انعقدت يف   االقتصادية، حيث احلياة لتنظيم

تصادي ، وذلك دف إرساء اقتصاد متفتح ، حتقيق التعاون السياسي و األمين وكذا اجلانب االق1995نوفمرب 

مرحلة التحول من ، يف هذه املرحلةو يظهر جليا  ، ومتوازن، يوفق بني النجاعة االقتصادية والرقي االجتماعي

  .االقتصاد املوجه إىل االقتصاد احلر

 ،متوسطية-وبعدها جلأت اجلزائر إىل التفاوض مع االحتاد األورويب يف إطار ما يسمى بالشراكة األورو

 وبية بربوكسـل على اتفاق الشراكةمبقر اللجنة األور  2001ديسمرب  19حيث وقعت اجلزائر واالحتاد األورويب يوم 

 ابريل  22الوصول إىل إتفاق ائي يف  متوسطية، وهذا بعد سلسة من املفاوضات، ليتم يف النهاية- األورو

  .20051، والذي دخل حيز التنفيذ يف سبتمرب 2002

 اليت اقتصاد السوقانفتاح حرية االستثمار واملنافسة يف ظل  قد كرستهذه الشراكة   نأواملالحظ 

تتطلب شروطا قانونية واقتصادية تسمح بالتعاقد مع الشركاء ، وعليه فإن التحوالت االقتصادية تستدعي مراجعة 

اجلزائر حتضريا وتأهبا وعلى هذا األساس فقد عملت ، مع هذه التحوالت تتماشى ل األطر القانونية وتكييفها

للدخول يف منطقة التبادل احلر، املزمع انطالقها يف إطار اتفاقية الشراكة املوقعة بينها وبني اإلحتاد األورويب، على 

إعادة النظر يف الكثري من القوانني والتشريعات املتعلقة باالستثمارات، وهذا قصد مقاربتها وتكييفها مع تشريعات 

ومن أبرز التشريعات اليت ينبغي اإلشارة إليها   ، وروبية، وأحكام وإجراءات املنظمة العاملية للتجارةوقوانني الدول األ

قانون النقد والقرض، حيث كرس هذا القانون حترير التجارة اخلارجية، ورفع االحتكار وحترير جند  يف هذا اإلطار

تعديل قانون االستثمار، قصد رفع  ر، وكذااجلزائ أجنبية وخاصة يفاالستثمار األجنيب وحرية إقامة وإنشاء بنوك 

                                                           
، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، فرع حتليل متوسطية-دراسة تحليلية وتقييمية التفاقيات الشراكة العربية األورومجال عمورة ،  1

  .391، ص 2005/2006اقتصادي، جامعة اجلزائر، 
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العراقيل اإلدارية، املالية، العقارية، وكذا عدم االنسجام بني اهليئات املكلفة بتشجيع وترقية االستثمار يف تطبيق 

النصوص القانونية ومركزية القرارات، فضال على أنه مت منح اختصاصات وصالحيات كثرية ومعقدة لوكالة ترقية 

  .1عم ومتابعة االستثماراتود

 من البديهي أن إبرام اجلزائر التفاق الشراكة مع االحتاد األورويب يهدف أساسا إىل إنشاء منطقة التبادل    

سريافقه ارتفاع ملموس يف حجم املبادالت التجارية  الذي احلر وخلق جمال للتعاون االقتصادي،التجاري 

عرب تأمل اجلزائر يف حتقيق اندماج القطاع اخلاص املهيأ للمنافسة الدولية  كما  ،االقتصادية مع الدول األوروبية

شبكات التسويق العاملية سواء يف جمال السلع أو اخلدمات، ومن ذلك استغالل بعض التسهيالت اخلاصة بعملية 

وتكييف قطاع  اخلدماتية بإعادة تأهيل التسويق، إىل جانب رد االعتبار وإحياء كل قطاعات اإلنتاج السلعية و

ففي  اإلنتاج، وإعادة التشخيص الناجح آلفاق املوارد البشرية واليت تعترب قطاعات هامة بالنسبة للمستثمر األجنيب

الوقت الذي تفتح فيه اجلزائر أسواقها الستقبال سلع وخدمات الدول األوروبية، ستحظى بفرصة النفاذ بدورها إىل 

  2.أسواق هذه الدول بأكثر سهولة وحرية

                                                           
1
وقعت اجلزائر إتفاق تعاون مع اإلحتاد  1976ففي سنة : بقته العديد من احملطات التارخييةاألوروبية، س-إن التوصل لتوقيع إتفاقية الشراكة اجلزائرية   

سنوات، كان اهلدف من وراء هذا االتفاق هو ترقية املبادالت بني اجلزائر  05األورويب ذو طابع جتاري مدعما بربتوكوالت مالية تتجدد بصورة دورية كل 

ارة اخلارجية، وحتسني شروط دخول السلع اجلزائرية إىل السوق األوروبية، غري أن هذا االتفاق الذي كان يتسم والسوق األوروبية، ورفع حجم منو التج

املتوسطية املتجددة، مبنح تفضيالت جتارية يف إجتاه واحد أي بدون املعاملة باملثل، اليت مل يعد معموال ا يف إطار التوجهات اجلديدة للسياسة األوروبية 

  .وإجراءات املنظمة العاملية للتجارة وكذا أحكام

من أجل إبرام إتفاق الشراكة مع اإلحتاد األورويب،  1996ويف ظل هذه املعطيات بادرت اجلزائر إىل بدء مفاوضتها مع اإلحتاد األورويب يف جوان  

رجيي للحقوق اجلمركية من أجل محاية إنتاجها فعرفت املفاوضات نوع من التأخري بسبب إصرار اجلزائر على متسكها بتأجيل موضوع التفكيك التد

) جولة 12(عرفت املفاوضات مسرية طويلة  1997الوطين، خاصة وأن االقتصاد اجلزائري حمل إعادة هيكلة وإعادة تأهيل اجلهاز اإلنتاجي، فمنذ سنة

  ف مت استئنا .يت حالت دون التوصل لتوقيع اتفاق بني الطرفنيللوصول إىل اتفاق بني اجلزائر واإلحتاد األورويب، لكن كانت هناك العديد من العراقيل ال

ورئيس اللجنة السابق بربوكسل، حبضور رئيس اجلمهورية اجلزائرية  19/12/2001لتنتهي باملصادقة على اتفاقية الشراكة يف  2001املفاوضات سنة 

  .392، صاملرجع السابق الذكرمجال عمورة ، : ، انظر    األوروبية
، سنة 2تيزي وزو، العدد - الة النقدية للقانون والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري واقع وآفاق الشراكة مع االتحاد األوروبيحسني،  نوارة  2

  .101، ص 2007

لنفـوذ األورويب بأسواقهـا ج أورويب للتعاون مع دول كانت كلها تقريبا إىل أمـد قريـب ضمن دائرة ا: "على أا  متوسطية-ينظر إلـى الشراكة األورو *

 ".ومواردهـا األوليـة
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يف كوا بلد يعتمد على النفط   تتمتع خبصوصية االقتصادية للجزائرالسوق  أن إالوبالرغم من كل املزايا  

كمورد أساسي لعائداا، وباملقابل فإن نسيجها الصناعي ورغم اتساعه إال أنه ال يتمتع بالنجاعة االقتصادية 

سيما بعد تراجع الدولة عن التدخل يف النشاط والقدرة الكافية اليت تؤهله ملنافسة املنتجات األجنبية ال

االقتصادي، أما عن اخلصوصية اإلسرتاتيجية فهي تتمثل يف املوقع اجلغرايف املمتاز الذي تتميز به، بتوسطها لبلدان 

ساسا املغرب العريب وإقليمها الواسع الذي يعترب مبثابة بوابة إفريقيا، أما فيما يتعلق باخلصوصية السياسية، فتتمثل أ

يف احلركية األساسية اليت انتهجتها اجلزائر واملتمثلة يف استكمال الصرح املؤسسايت وتعميق املمارسة الدميقراطية 

تبين نظام ازدواجية القضاء  من خالل  فتح الباب أمام حرية إنشاء أحزاب ومجعيات سياسية، وكذا وحرية التعبري

  .وإصالح قانون االنتخابات 

ى الدولة اجلزائرية  حترير النشاط االقتصادي وتبين إصالحات اقتصادية عديدة، وذلك فرض عل األمرهذا 

احلرة كمبدأ أساسي  مبدأ حرية االستثمار والتجارة ، و فتح باب  املنافسةبفتح اال أمام املبادرة اخلاصة وإعتماد 

تدرجييا من احلقل  االنسحاب لسوق، و، والتخلي عن فكرة التسيري اإلداري املركزي ل لتنظيم احلياة اإلقتصادية

، وفق تصور و اإلقتصادي والتفكري يف ميكانيزمات وقواعد جديدة ذات طابع ليبريايل لضبط النشاط االقتصادي

الضابطة واليت تعكس رؤيا وظيفتها األساسية ضمان التوازنات االقتصادية  الدولة أسلوب جديدين يف إطار منوذج

  .كمه عدم التخصص و فوضى التنظيمواالجتماعية  يف عامل حي

ولكن هذا التحول االقتصادي املتسارع يف اجلزائر أدى إىل التصادم مع مؤسسات دستورية جزائرية غري 

مؤهلة لتسيريه وفق خطوات منطقية مدروسة، فلم يكن للجزائر إال تبين قواعد قانونية رأمسالية يف جوهرها فرضت 

  .السوق اقتصادنادي  إىلث اليت تسعى للدخول نفسها على أغلب دول العامل الثال

االقتصاد حركة تكريس ملؤسسات قانونية منقولة مباشرة من التشريع جمال  يفدولة ساهم ترتيب ادوار الو       

 اإلدارية الضبط  سلطات"التنفيذية  أدواتهالفرنسي وخنص بالذكر يف هذا املقام مفهوم الضبط االقتصادي و 

، سلطة ضبط لألعالم األعلىة بضبط النشاط االقتصادي يف خمتلف قطاعاته ، وأمهها الس املكلف"  املستقلة

  ،الربيد واالتصاالت ، جملس املنافسة، جملس القرض والنقد وغريها من اهليئات يف جمال البورصة ،الكهرباء والغاز

التنظيمية لصاحل  الدولة عن صالحيااختلي كما أا تعرب عن   االزديادوهي آخذة يف  اخل ، ....املناجم وكالة 

  . أشخاص عامة جديدة ومتميزة

قد مت اعتماد هذه اإلصالحات بصفة تدرجيية، حسب مراحل متتالية وفقا لقدرة البالد املالحظ انه  و

على استيعاب هذه اإلصالحات، وقد متحورت هذه اإلصالحات حول حترير التجارة اخلارجية واألسعار، مراجعة 
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اجلبائي واملايل، وتشجيع وتطوير القطاع اخلاص، وإعادة هيكلة أو خوصصة املؤسسات االقتصادية  النظام

العمومية، وقد مكنت هذه اإلصالحات من إعداد االقتصاد اجلزائري لالنصهار يف االقتصاد العاملي والتماشي مع 

  .يف الساحة الدولية  املتغريات احلاصلة

يف  تنسيق وتناغم  مهما  االذي يلعب دور رق لدراسة جملس املنافسة سنتطللتحول املؤسسايت وكنموذج 

اال االقتصادي بأكمله ، فإذا كانت املنافسة وضعية تنافس إقتصادي بني مؤسسات متمايزة بصدد عرض نفس 

وسلطة ضبط الربيد واملواصالت السلكية والالسلكية و ما تسعى  املنتج السلعي أو اخلدمي داخل سوق واحد، 

ضبط ومحاية  السوق من إعمال قواعد اجلمهور املتزايدة يف سوق االتصاالت مع اجات تلبية حلمن  إليه

  .املمارسات املنافية وغري املشروعة

  إشكالية الدراسة -أوال

باب التساؤل حول االسرتاتيجيات و اآلليات واخلطوات املتبعة  إليهيفتح التحليل السابق الذي مت التطرق 

عز مالءة املوارد اليت كانت املتاحة يف لتحول االقتصادي للدولة ، خصوصا مبدأ النجاعة يف استغالل ا  إجناحيف 

النتعاش  هل كان أخرىوانعكاساا اإلمنائية وأثارها التنموية على الواقع االقتصادي ، أو بعبارة ،  املاليةذمتها 

 صة ملا ندرك احلجم الكبري من االمتيازات والتسهيالتلجزائر دور يف هذا التحول ، خااخلزينة العمومية املالية ل

  :التالية  اإلشكالية خضم هذا اإلطار تتبادر إىل ذهننا املمنوحة لدفع و سريورة العجلة االقتصادية يف اجلزائر ، يف

إلى أي مدى تعكس اإلصالحات القانونية صورة التحوالت االقتصادية في الجانبين الوظيفي 

  ة الجزائرية ؟ي للدولاتوالمؤسس

  :التالية  األسئلة الفرعية وملعاجلة تتسم بالتعمق فأنه ميكن أن تندرج حتت اشكاليتنا الرئيسية 

  ؟وعالقته حبركية رؤوس األموال  كآلية للتحول االقتصادي للدولة  قصود حبرية االستثمار والتجارة ما امل - 

  ؟وما هي انعكاساا االقتصادية يف الدولة ما هو عالقة مبدأ املنافسة خبصخصة املؤسسة العمومية، - 

  ؟عكس وجودها صورة الدولة الضابطةتقلة و إىل أي مدى يماهية سلطات الضبط اإلدارية املس - 

سلطة ضبط الربيد واملواصالت السلكية والالسلكية يف ضبط جملس املنافسة و ساهم إىل أي مدى ي - 

  يف اجلزائر ؟ سوقالوتنظيم 

  

  



 مقدمة
 

 ز 

 

  راسةالد أهمية -ثانيا

، ميكن أن السوق  اليت تقتضي حترير بالنسبة للدولة اجلزائرية التحوالت االقتصاديةداثة ر إىل حنظبال

  :تظهر أمهية املوضوع يف النقاط التالية

نسق متكامل  لبلورة امنه  يف حماولة، جمموعة من األسس والقواعد  توفريل الدولة اجلزائرية اجتاه اهتمام  - 

  يف اال االقتصادي،  ترك احلرية لألفرادو  اقتصاد السوق،تبين ية اليت جتسد من النصوص القانون

، مبدأ حرية االستثمار والتجارة وما  2016تبين املشرع اجلزائري يف التعديل األخري للدستور سنة  - 

  ،لوطين بعض املؤسسات العامة ما من شأنه أن ينعش االقتصاد ا وصصةخ بابيتضمنه من معىن للمنافسة وفتح 
يف  على الصعيدين النظري والعملي وجوبا على مؤسسات الدولة  هذه املبادئ انعكست املالحظ ان  - 

  ،إطار ما يسمى الضبط االقتصادي 

يف مكانة سلطات الضبط املستقلة وتبيان ماهيتها و عالقتها مع املؤسسات األمر يتجلى   فنظريا - 

يفتقر لالهتمام الكايف من الدراسة، ذلك أن املنظومة اجلزائرية مل تم  التقليدية داخل الدولة ، هذا األمر جنده

  ،يف االجتاه الدولة الضابطة و بداية التحولمع بداية التسعينات  إالمبوضوع الضبط االقتصادي 

يؤكد تراجع ، مما و واقعية أدوارها   حقيقة املستقلة والضبط وظيفة سلطات  فان أمهية  عمليا أما  - 

بطيء عن التسيري املباشر للمنظومة االقتصادية وتفويضها لسلطات الضبط  وبشكل  ولو نسبياة الدول

  .االقتصادي

  أسباب ودوافع اختيار موضوع الدراسة -ثالثا

ضرورة  تتمثل الموضوعية هلا مربرات موضوعية وأخرى ذاتية، فبعضها اختيار املوضوع أسبابأما عن 

ها  يف االقتصاد ، فالتحوالت االقتصادية تفرض يف بعض األحيان علينا تبين مكانة الدولة  ودور  إعادة تعريف

اليت  ترتكز على مؤدى أن الدولة تعترب كفاعل اقتصادي مهما كانت متقدمة يف التطور أم  "الدولة الكل "مفهوم 

و هذا جبعله ،سوق الدورها تكون ملزمة بتأطري وتنظيم متخلفة ، هذا األمر يكرس حتمية الدولة الضابطة اليت ب

  .بيئة جاذبة تستقطب رؤوس األموال االستثمارية يف ظل منافسة مشروعة 

 ، من شأنهاالقتصادي الدولة الضابطة يف اال  وظيفةرتكزات مب فيمكن القول أن األخذ اجلزائرا نه من 

 الذي يكتنف الغموض  ء على وبالتايل القضا، ويتجه به حنو احلوكمة و الرشادة  ويطور االقتصاد الوطيندم أن خي

  .عملية إعادة توزيع االختصاص التنظيمي للمجال االقتصادي يف اجلزائر
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إثراء مكتبة اجلامعة مبوضوع من الصعوبة مبا كان احملاولة ب يتمثل يف الذاتية  األسباب كما تتجلى أيضا

يف اجلزائر  املوضوع نادرة ذا ات املتعلقة إجياد املؤلفات والبحوث والدراسات األكادميية له هذا اال ،  فاملؤلف

الضبط  خاصة كل ما يتعلق بالدولة و للقانون العام و إضافة إىل ميويل الشخصي، باللغة العربية  خاصة

  .اليت حتكمهاوالتشريعات  االقتصادي

  الدراسة أهداف -ارابع

  :امجاهلا يف مايليفيمكن   أهداف الدراسة اأم

التحوالت االقتصادية اليت  عالقة إظهار هواألطروحة  هذهخالل  من إليها الوصول ىنرم اليت الغاية إن  - 

  ، و أدوارها يف تنظيم وضبط األسواق  مؤسسات الدولةمبختلف  يشهدها العامل عموما واجلزائر خصوصا

 لكت يفكحرية االستثمار والتجارة و املنافسة النزيهة ، وما تتبعها من خوصصة  األسس بعضجتليات  -

  .ميكن أن يسري باالقتصاد احمللي حنو االزدهار هذه العالقةوتناسق  تكاملية ف وبالتايل  الدول

سلطات الضبط وظيفة  إعمال تكريس الفعلي ملفهوم الدولة الضابطة وحقيقة ال إبرازإضافة إىل حماولة  - 

  .االقتصادي املستقلة

  الدراسة نطاق وحدود -خامسا

أن موضوع حتوالت الدولة يف اال االقتصادي هو يف حقيقة  فاملالحظ راسةالدوحدود ا عن نطاق مأ   

على الرتكيز على احلدود  الحدود المكانيةاألمر واسع جدا ، وبالتايل فلقد اقتصرت يف هذه الدراسة من حيث 

ل الدولة اجلزائرية فمنذ استقال الحدود الزمانيةاجلغرافية  للدولة اجلزائرية كأصل و أساس للدراسة ، أما من حيث 

عموما لكن مع الرتكيز خصوصا على فرتة التسعينيات اليت شهدت التحول االقتصادي املهم االقتصادي الليبريايل 

  . وما تبعه إىل يومنا احلاضر من تعديالت وتغيريات خاصة قبل احلراك الشعيب األخري  الذي تعيشه دولتنا 

ئرية من حتديات ومتطلبات خاصة بالوضع اتمعي يف الداخل، وجتدر اإلشارة أن ما ينتظر الدولة اجلزا

جمال توزيع االختصاص كون االختصاص التنظيمي  جتسيد يفواحمليط اخلارجي هو العامل احلاسم والدور األساس 

هو وجه جديد للتحول الدولة يف اال االقتصادي للسلطة التنفيذية وجمال الضبط االقتصادي  أصيلةيعد سلطة 

  .إطار فكرة التوجه حنو الدولة الضابطة يف
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  الدراسة صعوبات - ساساد

قلة املراجع  يف، تتمثل   األطروحةه ذيف اجناز ه واجهت الباحثالصعوبات اليت  أن اإلشارة إىلجتدر   

واألنظمة  وكثرة القوانني الوقتفضال عن ضيق  ،  عربية ما اضطرين إىل الرتمجة من املراجع باللغة الفرنسيةلغة البال

والتعديالت املتعلقة سواءا كان األمر على مرتكزات التحول أم على سلطات الضبط املستقلة، أما الصعوبة حقيقية 

األكرب فكانت هي يف االلتزام الطرح و النسق القانوين لألطروحة دون امليل إىل اجلانب والطرح االقتصادي 

  . والسياسي الذي له عالقة مباشرة مبوضوع الدراسة 

  الدراسة هجامن -اسابع

وذلك الن املنهج  ،الوصفي والتحليلي نياملنهج اعإتبعتمدت انهج املتبع يف الدراسة فقد املأما عن   

وكذا ، اءآراء الفقه و سرد النصوص القانونية و الذي يتماشى و األنسب للبحوث واملواضيع القانونية هو الوصفي

من خالل  خاصة  القوة ، ويف بعض اجلوانب تبيان مواطن النقص و خالله ميكن مناملنهج التحليلي والذي 

يف الباب الثاين املتعلق بسلطات الضبط اإلدارية  الدول االجنلوسكسونية والفرانكفونية إىل النظم املقارنة يف  ناتطرق

  .املستقلة 

  ات السابقةالدراس -اثامن

  رغمحقيقة و  سابقةالدراسات ال خبصوص ، فنجد انه  انطالقا من فكرة أن املعرفة العلمية هي عملية تراكمية 

قلة و ندرة الكتب املتخصصة يف املوضوع ، إال أن الباحث الحظ أن هناك بعض البحوث العلمية و الرسائل 

 :وميكن إمجاهلا فيمايلي ،اجلامعية اليت قد تتشابه و موضوع أطروحة البحث يف  بعض اجلزئيات واجلوانب 

شر والتوزيع، اجلزائر ، يف  القانون اجلزائري ،دار هومة للن األجنبيةاالستثمارات  ،لي عيبوط محند وع /1

استعرض الدكتور عيبوط حمند وعلي يف كتابه حال للغموض احلاصل حول بعض مرتكزات حيث : 2012سنة 

تباطه مبفهوم التحول  االقتصادي خاصة يف حماولته وضع تصور لتعريف مبدأ حرية الصناعة و التجارة ومدى ار 

املنافسة وحركية رؤوس األموال ، و مدى مقدرة هذه املرتكزات يف حتريك عجلة استقطاب وجذب االستثمارات 

 .األجنبية  كأحد الدعائم املباشرة وغري املباشرة يف حتقيق التنمية االقتصادية للدولة اجلزائرية  

ط من مرتكزات التحول االقتصادي هذه الدراسة تقاطعت  مع دراسة الباحث  يف جانب جزئي بسي

للدولة اجلزائرية ، ممثال يف تعريف حرية التجارة واملنافسة إال أنين اختلفت عنه يف الفصل بني تعريف حرية 

االستثمار والتجارة ، فقمت بوضع تعريف خاص حبرية االستثمار و آخر خاص حبرية  التجارة كل على حدى 

، وكذا عالقتهما بالتوجه االجتماعي للدولة اجلزائرية، وقام الباحث بإضافة باب ومكانتهما الدستورية والقانونية  
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ثان متعلق بالتحول املؤسسايت وظهور السلطات اإلدارية املستقلة   كشكل حديث لتدخل نشاط الدولة يف اال 

  .االقتصادي

لنيل شهادة الدكتوراه  روحةأطاآلليات القانونية لضبط النشاط االقتصادي يف اجلزائر ،منصور داود ، /  2

بسكرة ، اجلزائر  –كلية احلقوق والعلوم السياسية ، جامعة حممد خضر   أعمالعلوم يف احلقوق ، ختصص قانون 

املالحظ أن دراسة الدكتور منصور داود قد اتسمت بغلبة املنهج الوصفي واملقارن ، حيث  : 2015/2016سنة

طات الضبط االقتصادي والتأصيل القانوين هلا يف ظل التجربة حاول  وضع تصور و مفهوم شامل وموسع لسل

اجلزائرية مقارنة باألنظمة املقارنة باعتبارها وجه من أوجه التحول املؤسسايت للدولة احلديثة و املعاصرة خاصة بعد 

  .فرتة اإلصالحات والتحول اليت شهدا اجلزائر يف مطلع تسعينيات من القرن املاضي

األستاذ مفاهيم خاصة لسلطات الضبط االقتصادي يف األنظمة املقارنة وإسقاطها على التجربة  لقد وظف       

اجلزائرية ، هذه األخرية تقاطعت مع دراسة الباحث الذي وان اتفقت معه يف بعض النقاط خبصوص املكانة  

االقتصادي وكذا يف مظاهر  القانونية لسلطات الضبط اإلدارية املستقلة أو كما يسميها يف مرجعه بسلطات الضبط

استقالليتها من عدمه، ولكنين اختلفت عنه يف تناول املكانة الدستورية كإضافة جديدة يف ظل التعديل الدستوري 

  .  2016لسنة 

لنيل شهادة الدكتوراه يف  أطروحةراسة مقارنة ، داملستقلة يف اجلزائر ،  اإلدارية، اهليئات  شيبوتي راضية /3

قسنطينة  –منتوري  اإلخوة، جامعة  اإلدارية، كلية احلقوق والعلوم  واإلداريةمؤسسات السياسية  العلوم ، ختصص

قدمت األستاذة شيبويت راضية  يف أطروحتها موازنة شاملة لدور النظم القانونية املقارنة يف :2015-2014سنة 

صا من جهة ، ومن جهة أخرى  حماولة ظهور اهليئات اإلدارية املستقلة يف العامل عموما وفرنسا واجلزائر خصو 

األستاذة وضع تقييم وتشخيص  هلذه اهليئات يف ظل التجربة اجلزائرية خاصة يف ظل التوجه احلديث للدولة 

الضابطة يف االني املايل واالقتصادي  حبيث جاءت هذه اهليئات لسد فراغ الذي عجزت عنه اإلدارة العامة 

  .بإعادة التوازن بني فكرة حترير األسواق و سلطة الدولة يف الضبط والرقابة عليهاالتقليدية ،هذه اهليئات مسحت 

تتفق دراسة الباحث مع أطروحة األستاذة يف اإلطار املفاهيمي لسلطات اإلدارية املستقلة ، إال أن الباحث 

ه اهليئات ،  وكذا اختلف معها  يف الباب األول حماوال استعراض مرتكزات التحول ودورها يف إنشاء وظهور هذ

طريقة تناول الباحث للمكانة الدستورية والقانونية هلذه السلطات دون الوقوع يف فخ التقييم والتشخيص بناءا على 

  .معايري التجربة الفرنسية يف الباب الثاين نظرا خلصوصية التشريعية يف كل دولة  
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لنيل شهادة الدكتوراه  أطروحةلضابطة ، السلطات االدارية املستقلة يف ظل الدولة اخرشي الهام ،  /4

لقد سعت األستاذة من :  2014/2015، سنة  2علوم ، ختصص قانون عام ، كلية احلقوق ، جامعة سطيف 

خالل أطروحتها إىل وضع مقاربة مفاهيمية للسلطات اإلدارية املستقلة ومدى قدرا على مسايرة التطورات 

االقتصادية للدولة اجلزائرية ، باعتبارها شكال جديدا لتدخل الدولة للضبط املؤسساتية احلاصلة يف ظل التحوالت 

يف االني االقتصادي واملايل ، كما استطردت األستاذة يف معرفة إىل أي مدى وفق املشرع جلزائري يف احتواء 

  .فوضى النص القانوين اليت تبعت ظهور مثل هذه السلطات 

حث  اتفقت معها يف كثري من النقاط يف الفصل األول من الباب الثاين وجتدر اإلشارة إن دراسة البا     

املتعلق بسلطات الضبط اإلدارية املستقلة ، إال إن الباحث اختلف معها يف طريقة و زاوية طرح املوضوع ، حبيث 

حاول  جعل أسلوب الدراسة يتماشى وموضوع مبادئ ومرتكزات  التحول االقتصادي  ومدى انعكاسها على 

  .اهليكل املؤسسايت للدولة اجلزائرية 

  الدراسةتقسيمات  -عاشرا

ذه األطروحة ، عمد الباحث اىل انتهاج خطة ثنائية مكونة من بابني ، يتخلل كل منهما وملعاجلة موضوع ه

  :فصلني وحيتوي كل فصل على مبحثني حيث 

ي يف اجلزائر ، تطرق الباحث فيه إىل مبدأ تضمن الباب األول املعنون مبقاربة نظرية ملرتكزات التحول االقتصاد - 

حرية االستثمار والتجارة ودورها يف التنمية االقتصادية كفصل أول ، معرجا فيه اىل نشأة ومفهوم مبدأ حرية 

االستثمار والتجارة كمبحث أول ، وكمبحث ثاين تطرق الباحث إىل ضمانات مبدأ حرية االستثمار والتجارة  

أو ذات الطابع املايل وحىت القضائية يف مطلب ، وكمطلب ثان عاجل مسألة الشراكة  سواءا كانت القانونية

االستثمارية و مشتمالا من حقوق وواجبات للمستثمر و اإلعفاءات الضريبية واجلمركية اخلاصة بتشجيع 

  .االستثمار والتجارة

ة وخوصصة املرافق العمومية ، حاول الباحث  يف أما يف الفصل الثاين املعنون مبوازنة بني مبدأ حرية املنافس         

املبحث األول إلقاء الضوء على تعريف مبدأ املنافسة احلرة و األساس القانوين له  يف النظم املقارنة سواء عند 

 املسلمني ، يف أمريكا ودول االحتاد األورويب وحىت اجلزائر ، وكمطلب ثاين انتقل لدراسة تكريس مبدأ املنافسة احلرة

يف اجلوانب اإلجرائية واملوضوعية يف جمال الصفقات يف اجلزائر ، ويف املبحث الثاين تناول الباحث املفهوم الواسع 

والضيق خلوصصة املرافق العامة وأساليبها وحىت أهدافها ، وكذا انعكاس اخلوصصة على مبادئ اليت حتكم املرفق 
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عامة يف اجلزائر من تفويض ، وعقد البوت ، وعقد الفرانشيز الذي العام وحىت األساليب احلديثة يف تسيري املرافق ال

  .وان كان يعترب من العقود اخلاصة إال انه له دور فعال يف ظل التحول االقتصادي للمرافق العامة

يف الباب الثاين املعنون مبظاهر تكريس الدولة الضابطة كانعكاس للتحوالت االقتصادية للدولة اجلزائرية تطرقت  - 

 الفصل األول منه إىل سلطات الضبط اإلدارية املستقلة و إشكالية مفهوميتها يف ظل التحول االقتصادي بني يف

املعيارين العضوي واملوضوعي يف ، وكذا الطبيعة الدستورية والقانونية هلذه السلطات كمبحث اول ، ويف املبحث 

عضوية والوظيفية للسلطات الضبط اإلدارية املستقلة ، الثاين تطرقت إىل إشكالية ثانية وهي مشكلة االستقاللية ال

  .حيث أبرزت أهم نقاط استقالليتها وكذا حدود ونطاق هذه االستقاللية املفرتضة يف القانون اجلزائري

أما يف الفصل املسمى مبقاربة تطبيقية ملظاهر تكريس الدولة الضابطة يف اجلزائر يف جمايل املنافسة والربيد           

ملواصالت السلكية والالسلكية، فقد تطرق الباحث  يف املبحث األول إىل التنظيم اهليكلي واإلجرائي لس وا

التعسفية  مكافحة املمارسات، و حماربـــة اإلتفاقــــات احملظـــورة  يفوكذا من حيث االختصاصات واملهام املنافسة،  

حظر التعسف يف إستغالل ، وكذا  سفي للهيمنة  اإلقتصاديةاالستغالل التع ، من خالل ردع  املنافية للمنافسة

  .وكذا الرقابة على التجميعات  منع ممارسة أسعار بيع خمفضة بشكل تعسفيإضافة اىل ، وضعية التبعية اإلقتصادية

 فيهالذي تناول  ، وسلطة ضبط الربيد واالتصاالت السلكية و الالسلكية ويف املبحث الثاين عرج الباحث على

الضبطية على نظام  املهام فيه إىل ، حيث تطرق مة ضبط نظم االستغالل يف جمال االتصاالت و الرقابة عليهامه

من  و هذا) نظام التصريح البسيط- نظام االعتماد- نظام الرتخيص- نظام الرخص(استغالل أنشطة االتصاالت

وضعية  -الرتقيمات - االرتفاقات -بيينالربط ال - املوارد النادرة(الرقابة عليها  آليات جهة ، ومن جهة أخرى 

 .)...اهليمنة

  

  

  

  

  

  



 

 

  

              

 

  

  

  

  

  

  

  التحول االقتصادي في الجزائر مرتكزات مقاربة نظرية حول : األولالباب 

  

  

تحول االقتصادي في الجزائرلل  النظرية مرتكزاتال

 األولالباب 



  لتحول االقتصادي في الجزائرالنظرية ل المرتكزات                األولالباب 

14 

 

 مبفهومه  القانون س على للعوملة والتطور التكنولوجي السريع الذي يشهده العامل انعكا كانلقد  

اجلنسية هي السيادة و هتم أساسا حبماية حقوق امللكية اليت يتمتع ا األجانب، وكانت رابطة الذي ي الكالسيكي

يف اخلارج استنادا إىل قواعد احلماية الدبلوماسية  املستثمرين التدخل حلماية مواطنيها لدولسمح ي من خالهلا اليت

  .1ة الدول املستقبلة لرؤوس األموالاليت يتمتع ا يف مواجه

بعد إجراءات التأميم ونزع امللكية ،بعناية خاصة يف امللكية واالستثمار فيها يت مسألة محاية احلق ولقد حظ

فمن زاوية ترى  يف إطار ممارستها لسيادا على ثرواا الطبيعية،اليت من بينها اجلزائر اليت اختذا البلدان النامية 

عبارة عن وجه جديد  ال يعزو كونه االستثمار واملستثمرين بصفة عامة فتح الباب حلرية  الدول  أن اغلب تلك 

تذهب بقية الدول للنظر يف  أخرىلالستعمار االقتصادي خالف االستعمار العسكري التقليدي ،ومن زاوية 

  .2يباالستثمار عموما وخصوصا االستثمار األجناملخاطر املتنوعة اليت كان يواجهها 

كذا و  ومنظومتها املؤسساتية ،  االقتصاد الدويل قواعد هاتنظرا للتطورات اليت عرفومنه ميكن القول انه و 

األجنبية يف التنمية االقتصادية، أصبح القانون الدويل يهتم باحمليط العام احمللية و املكانة اليت حتتلها االستثمارات 

األفراد  كيةملمحاية احلق يف باب املنافسة وما ميكن أن يتبعها من فتح السياسي والقانوين لالستثمار إىل جانب 

أجل توفري احمليط السياسي  وحيث انه من ،صلة وثيقة بعملية االستثمار تذاتبقي موضوعات  هاته األمور اليت

ما رية االستثمار القانوين العام ملبدأ ح والقانوين املناسب لالستثمار، قام املشرع اجلزائري بإعادة النظر يف اإلطار

  .الذي سيتم التطرق له يف هذا الباب األمرمن شانه ان يدفع بعجلة التنمية حنو أفاق االقتصادية متطورة وهو 

                                                           
 Chemin de fer PANVEZYS-SALDUTISKIS :يف قضية ) CPJI(هذا ما أكدته حمكمة العدل الدولية الدائمة  1

« (..) En mettant en mouvement en sa faveur l’action diplomatique ou l’action judiciaire 
internationale. Cet Etat fait valoir un droit propre. Le droit qu’il a de faire respecter en la 
personne de ses ressortissants le droit international. Ce droit ne peut nécessairement être 
exercé qu’en faveur de son national, lorsque, en l’absence d’accord particulier, c’est le lien de 
nationalité entre l’Etat et l’individu qui donne seul à l’Etat le droit de protection 
diplomatique ». In :http://www.icj-cij.org/cij www/cdecisions/ccpji  

17.30على الساعة  18/04/2018: تاريخ زيارة املوقع   
  .25، ص  1999اجلزائر ،  -البليدة ، دار دحلب للنشر والتوزيع، الجزائريين األزمة االقتصادية و األزمة السياسيةحممد بلقاسم حسن لول،  2
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  ودوره في التنمية االقتصادية  لتجارةالستثمار واحرية ا مبدأالتأصيل القانوني ل :األولالفصل 

الفرنسي الصادر عن اجلمعية  )ALLARD( الردآمرسوم  والتجارة حسب االستثمارإدا كان مبدأ حرية         

 سواءينص على انه تعاطي كل عمل  الذي حسبه يضع إطار هلدا املبدأ و 1791 ارآذ 19إىل  14العمومية من 

كقاعدة عامة فإنه قد مت تنظيم هدا احلق او املبدأ   ،يف اإلطار املسوح به قانونا  استثماريا أوصناعيا  أو ،جتاريا

  .القوانني امسيي يعترب ذيد من النصوص يف الدستور البالعد

 االستثمارهو نصوص القانون املدين اليت تنص على مصطلحات تتماشى ومبدأ حرية  املبدأا ذوما يدعم ه

 املبدأهدا  أنوالقانون التجاري ومنه نستنتج  االستثماروالتجارة مثل احلرية التعاقدية وكدا نصوص كل من قانوين 

 احلالةه ذوال ميكن يف ه ،األشكالمنعه إال بقانون مراعاة لقاعدة توازي  وال يكونيه قانونيا طبعا منصوص عل

ويف حالة التعسف ميكن للمستثمر أو  ،تنظمه دون منعه أنإال  االقتصاديءات الضبط اإلداري يف اال اإلجر 

توى دويل أو مراعاة إقتصادي على مسالتاجر املغبون املطالبة بالتعويض عن الضرر الذي أصابه جراء تنظيم 

وما جتدر اإلشارة له أنه ميكن أن تلتقي احلرية مع االحتكار أحيانا، فرغم التضاد بني املصطلحني ، مصلحة ضريبية

عضويا إال أما ميكن أن يتكامال موضوعيا يف الغاية وهو حتقيق وضمان املصلحة العامة للدولة فمثال جند أن 

اقتصادية  خمتلفة  وألسبابم باحتكارات مباشرة أو غري مباشرة بنصوص قانونية منصوص عليها الدولة أحيانا تقو 

حلق الدولة يف ممارسة هذا  األخضرتعطي الضوء  31يف املادة  األوروبيةالتشريعات اموعة  أنوحيث جند 

حمكمة  أيدتوقد  التأميم عندنا يف اجلزائر مصطلح هيقابل االحتكار لكن حتت عبارة االحتكارات الوطنية وما

شريطة  أهدافهااحتكارات جديدة عند ضرورة حتقيق  إنشاءالدولة يف  إمكانية هذا التوجه بتقرير األوروبيةالعدل 

حقوق  مثل احتكار الدولة للصناعات احلربية واحتكار ،األوروبيةتعارض مع االتفاقية  أوعدم وجود تعقيدات 

رنسية يف فرنسا جند احتكار الدولة الف، واملالحظ انه   التأميم فنجداالقتصادية الضرورات  أما، البت التليفزيوين

اليت حتتكر الصناعة البرتولية يف  "سوناطراك"ستوى الوطين جند مؤسسة على امل أما، املؤسسات للكهرباء والربيد

  .1اجلزائر

                                                           
  85، ص  2007لبنان ، سنة   -،ترمجة منصور القاضي ، منشورات احلليب احلقوقية ، بريوت ، المطول في القانون التجاريروبلو .و ر  ريبري.ج1
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  جزائر والتشريع المقارنفي ال االستثمار والتجارةحرية اإلطار المفاهيمي لمبدأ  :األولالمبحث 

صحيح أن مصطلحي االستثمار والتجارة حييالننا مباشرة إىل قانون االستثمار والقانون التجاري اللذان 

يعتربان من قبيل القانون اخلاص إال أن هذا األمر ال يعين عدم تأثر املصطلحني بالقانون العام، بل وحىت صار 

م، ومما سبق اإلشارة إليه إن الدولة متارس احتكاراا وتأمم الشركات استخدامها يوحي أننا أمام القانون العا

  واملؤسسات اليت ترى أا ختدم املصلحة االقتصادية العليا هلا نتيجة اعتبارات أمنية، سياسية وحىت اجتماعية

مبدأ حرية  وطبعا اقتصادية دون إغفال االعتبارات اخلارجية من اتفاقيات ومعاهدات دولية ففي فرنسا يتأثر

معدا  )NORA(وزارية تقرير نورا -أعدت جلنة بيو حيث، 1965االستثمار والتجارة بالقانون العام منذ سنة 

تكلفة ممكنة مثل شركة سكك حديد وكهرباء  وبأقلهليكلة وتنظيم املؤسسات العامة بطريقة ترضي اجلمهور 

وتعهدات الدولة  التزامااملؤسسات مع حتديد التعاقدية جتاه بعض ا اإلحاطةيث مت إعمال سياسة ، حبفرنسا

الغري مألوفة يف القانون اخلاص مينحها بعض االمتيازات  العامة للخطر ما األموالجتاهها على شرط عدم تعرض 

   .1قى الغاية منها خدمة السياسة االقتصادية للدولةحبيث تب

واسعة هلاته املؤسسات  استقالليةطة التعاقدية سياسة اإلحا إطاريف املقابل متنح الدولة هلاته املؤسسات يف 

  .لكاقتضت الضرورة لذحتفيزات جبائية إن  إىل مساعدات مالية و إضافة

وبالرجوع إىل اجلزائر و نظرا حلداثة االنفتاح االقتصادي بداية التسعينيات يعترب مبدأ حرية االستثمار عصب 

لياته احلالية مقتصرة على االستثمار يف القطاع البرتويل التحول االقتصادي للدولة اجلزائرية، و إن كانت جت

هو اهلدف  -ستثماري على كل ااالت و القطاعاتاالنفتاح اال –والطاقوي، لكن تبقى جتلياته املستقبلية 

  .املنشود و األساس للقول بتحرير و حرية االستثمار يف اجلزائر

و دوره يف التنمية االقتصادية، و يف و التجارة ستثمار و منه سنتطرق يف املطلب األول إىل مبدأ حرية اال

  .والتجارة يف اجلزائر االستثمار نشأة مبدأ حريةاملطلب الثاين سنعرج على 

                                                           

.187، ص 2012،دار هومة للنشر والتوزيع، اجلزائر ، سنة  االستثمارات االجنبية في  القانون الجزائري، عيبوط حمند وعلي   1  
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   التنمية االقتصاديةب وعالقته و التجارة االستثمارحرية  مبدأمفهوم  :األولالمطلب 

فإنه ال ومعاهدات ثنائية ومتعددة األطراف،  تشريع وطين وتشريع دويلالقانونية من نظرا لتعدد املصادر 

االختالف يف الغاية واألهداف سواء بني يكمن هذا أكثر يف و يوجد مفهوم موحد ملبدأ حرية االستثمار والتجارة، 

  . الدول فيما بينها أو بني الدول واملستثمرين األجانب

اقتصادي قبل أن حيظى باهتمام  كما ترجع الصعوبة يف إجياد تعريف حمدد إىل كون االستثمار مصطلح

ولقد تغري حمتواه مع تطور العالقات االقتصادية الدولية، فانتقل من مفهوم كالسيكي ضيق . القانون الدويل العام

  .1إىل مفهوم جديد يشمل كل أشكال االستثمار

بلة لرؤوس يعترب تعريف االستثمار مسألة أساسية لتحديد جمال تطبيق القانون الداخلي للدولة املستق

اية وتشجيع االستثمارات األجنبية، حيث  سنقسم هذا املطلب األموال األجنبية واالتفاقيات الدولية اخلاصة حبم

  :إىل الفرعني التاليني

االستثمار و طبيعته  باختالف  مبدأ حرية نظرة األفراد إىل ختتلف : تعريف حرية االستثمار /األولالفرع 

ا ، و األغراض اليت يبغون حتقيقها ختتلف من وراء استثمارام، وغري ذلك من ظروفهم و املهن اليت يشغلو 

العوامل اليت جتعل من الصعب وضع تعريف واحد حمدد لكلمة االستثمار حبيث يلتمس مع جهات النظر 

تلف عن املختلفة،فاملصنع مثال ينظر إىل عملية االستثمار نظرة ختتلف متاما عن نظرة التاجر، وهذه األخرية خت

مثيالا بالنسبة لألفراد العاديني الذين ميلكون كميات صغرية أو كبرية من رؤوس األموال و الذين يرغبون يف 

بناء على ما تقدم ميكن أن نقول أن املفاهيم ، و  استخدامها للحصول على عائد مناسب يف شىت امليادين

ا اال على إعطاء بعض وجهات النظر اختلفت بصدد وضع تعريف لكلمة االستثمار ، و سنعمل يف هذ

 .2 املختلفة اخلاصة به

االستثمار وثانيهما حرية والتجارة يتكون من مصطلحني مهمني أوهلما كلمة حرية  االستثمارمبدأ حرية إن       

  .ا حبيث يتفق عليه اجلميعميصعب وضع تعريف حمدد هل، هذان املصطلحان التجارة

                                                           
1- Cf. BENCHENEB (A). Sur l’évolution de la notion d’investissement. In :  
Souveraineté étatique et marchés internationaux à la fin du 20° siècle, à propos de 30ans de 
recherches du CREDIMI. Mélanges en l’honneur de Philippe KAHN, travaux du centre de 
recherche sur le droit des marchés et des investissements internationaux, Université de 
Bourgogne, CNRS, faculté de droit, Institut des Relations Internationales, Litec, année 2000 , 
vol. 20, p177-p196. 

.30ص ، 1997سنة ،  األردن - املستقبل للنشر والتوزيع ، عمان  مبادئ اإلستثمار ،حيدر حردان ،  طاهر  2  
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، مث يف الفرع األول  بالتفصيل و عالقة اجلنسية حبرية االستثمارة االستثمار إىل مفهوم حري ومنه سنتطرق

  . وعالقتها برؤوس األموالإىل مفهوم حرية التجارة  عرجتيف الفرع الثاين 

. ثامر فهو من َمثَُر، يَثُمرُ  مشتق اللغة، مصدر أصل يف االستثمار: لغة و اصطالحا تعريف حرية االستثمار /أوال 

الثمرة،  طلب هو :إذا ، فاالستثمار1الطلب أفادتا الفعل أول يف زيدتا إذا والتاء السني الثمرة، ألن طلب :واستثمر

يعين استخدام املال و تشغيله بقصد حتقيق مثرة هذا  ومنه فهو،  مستقبال املستثمر يرجوه ما على احلصول أي

التوظيف أو االستخدام فهو  اصطالحا  ستثمارتعريف اال، أما  املال و ينمو على مدى الزمن االستخدام، فيكثر

األمثل لرأس املال و من الناحية االقتصادية   فإن االستثمار ينطوي على توجيه املدخرات أو الثروة امعة إىل 

االستخدامات املنتجة اليت ميكن أن تسد حاجة اقتصادية و يف نفس الوقت ينتظر أن تنتج عائدا و طيقا للمعىن 

ينظر إىل هذه االستخدامات نظرة ضيقة،إذ يعتقد أن ختتصر عنده االستخدامات على السلع  التقليدي،

الرأمسالية، و يف السلع اليت تستعمل يف إنتاج سلعة أخرى ،أما لو نظرنا إىل  هذه املسألة نظرة أوسع فإننا جند أن 

ار من وجهة النظرة العامة كما لو ما تنفقه احلكومة من أموال لغرض تقدمي اخلدمات االجتماعية يعترب استثم

استخدمت تلك األموال بواسطة املؤسسات التجارية املختلفة لغرض متويل نشاطها و زيادة أصوهلا الثابتة و 

  . 2املتداولة

اقتناء أصول تندرج يف إطار ": عرف املشرع اجلزائري االستثمار على أنه   :التعريف القانوني لالستثمار  /ثانيا

أو إعادة التأهيل، املسامهات يف رأمسال  /أو اإلنتاج و/اطات جديدة، أو توسيع قدرات اإلنتاج واستحداث نش

  .3" الشركة

نالحظ انه املتعلق برتقية االستثمار املذكورة أعاله ،  16-09من القانون رقم  2من خالل استقراء املادة    

  .طات جديدة، املسامهات يف رأمسال الشركة، اقتناء أصول تندرج يف إطار استحداث نشاحتدث عن خاصيتني 

إىل زيادة املخزون  نوع هذا ال يهدف  :اقتناء أصول تندرج في إطار استحداث نشاطات جديدة/1

جديدين متاما، و  إنتاجلالستثمار يف حال ما ولد رأمسال و  الوطين لرأس املال و اإلنتاج، الشكل األكثر كماال

رأمسال وطين أو أجنيب يتمتع بالشخصية املعنوية، و يدخل استثمار توسيع ب اهلدف منه إنشاء مؤسسة جديدة

                                                           
د حيدر، دار الكتب العلمية، بريوت، عامر أمح: حتقيق ،لسان العربمجال الدين أيب الفضل حممد بن مكرم األنصاري اإلفريقي املصري،  منظور ابن 1

 .686 :ص 2003طبعة سنة  
  2 مجيل أمحد توفيق ، االستثمار و تحليل األوراق المالية ،  دار املعارف ، مصر ، سنة 2001 ، ص89.

ر، اجلريدة الرمسية للجمهورية املتعلق برتقية االستثما 01-03، يلغي جزئيا األمر رقم 2016أوت  3مؤرخ يف  16-09قانون رقم  من ال 2املادة   3
  .2016أوت  3، صادر يف 46عددالاجلزائرية ،
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 جديد يضاف إىل أرس مال قدمي من أجل احلصول على زيادة يف اإلنتاج تضاف إىل اإلنتاج القدرات، رأمسال

  .املوجود، من أجل توسيع اإلنتاجية للمؤسسة

ألموال احلالية لغرض احلصول على دخل يف و من وجهة نظر املستثمرين فإن االستثمار يعين استخدام ا

و بالتايل  ،و ذلك بغض النظر ما إذا كانت هذه األموال خمصصة لالستخدام طبقا للمعىن االقتصادي  ،املستقبل 

و سندات   ية استثمارا متاما كشراء أسهميعترب شراء السندات احلكومية اليت تستخدم حصيلتها لإلغراض احلرب

ليت تستغل حصيلتها لتمويل منو و توسع هذه الشركات أي أن النقطة الرئيسية حسب هذا الشركات املسامهة ا

أرباح موزعة إجيار هامش  ،الرأي هي أن األموال املدخرة قد خصصت لشراء عوائد مستقلة تتخذ شكل فائدة 

  .1عند التقاعد أو زيادة يف قيمة األصل

من القانون رقم  2فقرة  2الستثمار قد نصت عليه املادة إن هذا النوع من ا :المساهمات في رأسمال شركة /2

املتعلق برتقية االستثمار، حيث ينقسم أرس مال الشركة املسامهة إىل حصص صغرية القيمة تسمى  16-09

نقدا أو عينيا مادي أو غري " و مسامهة̋أ  ̏عطاء  ̋باألسهم، و يقصد باملسامهة على أنه تقدمي من طرف املستثمر 

  .2إما شخصا طبيعيا  وإما معنويا، خاصا أو عموميا"  املستثمر" قد يكون املصدر مادي، و 

أعاله أن مصطلح االستثمار جاء بصيغة شاملة، و مل يشر إىل خمتلف  2الحظ من مضمون نص املادة ي

ل النشاطات االقتصادية اليت يشملها االستثمار، حيث تطرق لكل املشاريع اليت تقوم باقتناء أصول من أج

استحداث نشاطات جديدة يف إطار اإلنتاج والتأهيل، باإلضافة إىل املشاريع اليت دف إىل املسامهة يف رأمسال 

، ومن خالل ما تقدم  نالحظ الشركة، جاء مصطلح الشركة مرة أخرى بصفة عامة دون حتديد الشكل القانوين هلا

، أي ختصيص ممتلكات، قصد إجناز الرأمسالة يف مسامه أن االستثمار يتحدد كونه عبارة عملية منجزة، بواسطة

  .3ة خالله يتحصل القائم به على الربح أو يتحمل اخلسار  مشروع ذو طبيعة اقتصادية، من

أن  ،نالحظ 09-16من القانون  2من خالل نص املادة  :تحديد مجاالت حرية االستثمار  في الجزائر /3

االستثمار  ن خالل القوانني املتعلقة باالستثمار وخاصة قانون ترقيةم قد حدد جماالت االستثمار املشرع اجلزائري

االستثمارات حنو نشاطات معينة، و هي  ، والغاية منه هو دفع حركة التنمية االقتصادية وتوجيه هاأنواعو 

                                                           

 ، دور تدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة في القضاء على البطالة في الجزائر خالل فترةعبد الرمحان عبد القادر، حساين بن عودة  1 
  .143، ص141،ص  2018سنة  ، 01 جملة االقتصاد و التنمية البشرية، العدد ،2002-2016

2 GUERID Omar,̏ L’investissement direct étranger en Algérie impacts, Opportunités et 
entraves ̋, Revue N°3 juin 2008,P 19. 

  1.1، ص2006ئر،، اجلزا ةالطبعة الثانية، دار هوم ، االستثمارات الدولية، التحكيم التجاري الدولي ضمان االستثمارات،قادري عبد العزيز  3
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 .1للخدمات النشاطات االقتصادية املنتجة للسلع، واملنتجة

حتويل املواد األولية إلنتاج أو صناعة منتجات جزائرية، كصناعة  تتعلق بعمليةو :االستثمارات المنتجة للسلع /أ

االلكرتونية و املعدات و تركيبها، صناعة املواد الغذائية، فهنا تظهر جليا األمهية اليت تلعبها االستثمارات  اآلالت

لع حمليا و العمل على األجنبية املنتجة يف حتقيق الرخاء االقتصادي بزيادة القدرة اإلنتاجية، و توفري خمتلف الس

  .تصديرها

يأخذ االستثمار شكل تقدمي اخلدمات، أي األنشطة االقتصادية غري  :االستثمارات المنتجة للخدمات /ب

 تقدم يف صورة خدمة، أو نشاط مفيد ملن يطلبه، مثل اخلدمات املالية اليت وإمنامنتوج مادي،  اسدة يف صورة

االتصاالت  ، خدمات النقل الربي و اجلوي والبحري، وخدمات شركاتتقدمها البنوك و املؤسسات املالية

ت الطبية و رااالستشا واخلدمات السمعية البصرية و شركات السياحية و قطاع اإلنشاءات والتعمري و مكاتب

مثل  إنتاج غري مادي، وهلا قيمة اقتصادية، القانونية، و تعد من بني ااالت املستحدثة يف السنوات األخرية يف

  .2خدمات ما بعد البيع

: المالي و قتصادياال تعريفال /ثالثا  

:نذكر منها لالستثمار تعريفاتهناك عدة جتدر اإلشارة أن   

إن تعريف االستثمار خيتلف من اقتصادي آلخر و سنقدم بعض التعريفات لعدد من  :  قتصادياالتعريف ال /1

، أما  " الستثمار هو شراء أو صنع منتجات آلية و وسيطية ا "لومبار" فحسب:االقتصاديني البارزين كما يلي 

االستثمار هو تطوير و تنمية لوسائل الطاقات املهيأة ، فاالستثمار حتسني  يف املستقبل مع " فيقول أن   فيتون 

ية االستثمار يوجد يف قلب احلياة االقتصادية و النظر " فيقول أن)  Dietelen( ديتيلني أما"   إنفاق و تضحية

،  و منه  ميكننا صياغة كل هذا يف أن االستثمار هو نوع من اإلنفاقات 3" النقدية و نظرية التنمية و نظرية الفائدة

و هو إنفاق أصول يتوقع منها حتقيق عائد على املدى الطويل و لالستثمار عدة مفاهيم كاملفهوم االقتصادي و 

  .املفهوم املايل 

                                                           
، كلية احلقوق أعمالأطروحة لنيل درجة الدكتوراه يف العلوم، ختصص القانون  األساليب القانونية لتواجد االستثمارات األجنبية،بن عنرت ليلى،    1

  .27،ص 25،ص  2015/2016والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، سنة 
، فيفري  8بسكرة ، العدد  -، جامعة حممد خيضر اإلنسانيةجملة العلوم  ، وآفاقالمباشر في الجزائر ، واقع  األجنبياالستثمار شهرزاد زغيب ، 2

  .10، ص 2005
  . 9، ص 1997االردن،لعلوم التطبيقية ،جامعة امطبوعات ،  اإلستثمار والتمويل بين النظري والتطبيقأرشيد عبد املعطي ،  حسين وحربوش   3 
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ستثمار هو التخلي على موارد اليوم للحصول على إيراد أكرب من وحسب املفهوم االقتصادي فإن اال

الزمن ، مردودية و فعالية العملية اخلطر املرتبط :التكلفة األولية و هو يأخذ بعني االعتبار ثالث عناصر هي 

  .باملستقبل

دية املنقولة اإلستثمار هو األصول املادية و غري املا" :كما يعرف املخطط احملاسيب لالستثمار كما يلي 

وغري املنقولة  املكتسبة  أو اليت تنتجها املؤسسة و املوجودة للبقاء مدة طويلة حمافظة على شكلها داخل املؤسسة  

، و ميكننا أن منيز بني العقارات باالستغالل و العقارات 1"و يتم تسجيلها يف الصنف الثاين من هذا املخطط 

الستغالل هي عقارات مكتسبة أو تنتجها املؤسسة ليس لغرض بيعها أو خارج االستغالل فالعقارات املتعلقة با

حتويلها و لكن الستعماهلا كأداة عمل أي عقارات إنتاجية كالعتاد ، أما العقارات خارج االستغالل فهي عقارات 

  . 2من خالهلا تقوم املؤسسة باكتساب عقارات أخرى مثل شراء األراضي

موعة التكاليف اليت تعود باألرباح واإليرادات خالل فرتة زمنية طويلة أين يكون يقصد به جم: التعريف المالي /2

ر نفس وجهة النظر األخرية و يالحظ انه من الناحية املالية يقصد باالستثما،تسديد التكلفة الكلية و تغطيتها 

  .توظيف األموال املدخرة لغرض احلصول على دخل هيباملستثمرين  اخلاصة

د باالستثمار هو ذلك اإلنفاق الرأمسايل الذي يتجسد يف صورة حركية رأمسالية تستخدم  إذا كان املقصو 

كقاعدة مادية و تقنية لدورات إنتاجية على املستوى القصري و املتوسط و الطويل هذا األمر يعترب من النظرة 

الستثمار مبفهومه يرى أن ا "جيل برتان"، و حسب األستاذ 3االقتصادية شكل من أشكال النشاط االقتصادي

  .4الواسع هو كل استخدام ملوارد مالية يف اخلارج أو يف الداخل ميلكها بلد من البلدان

أن تدفق املوارد االقتصادية يهدف إىل استخدامها من قبل الغري، : "قائال "جيل برتان"و يستطرد األستاذ 

ملشاركة مع رأس املال الوطين يف إنشاء و تشتمل على قروض و املساعدات و االكتتاب يف األسهم والسندات وا

  ".مشروعات خمتلفة يف البلد املضيفة لتلك االستثمارات

                                                           
 . 1975للمحاسبة املخطط الوطين   1
سنة ، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق ، جامعة القاهرة ، تدخل الدولة ومدى اتساع مجاالت السلطة العامةامحد عباس عبد البديع ،   2

  .63، ص2000/2001
  .71، ص 2015إثراء للنشر و التوزيع، األردن، الطبعة األوىل، سنة  االستثمار األجنبي المباشر،، سعيدي حيىي  3
  .7، ص 1998لبنان، سنة  -، ترمجة علي مقلد، منشورات عويدات، بريوتاالستثمار الدوليجيل برتان،   4
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استخدام املدخرات احمللية يف تكوين رؤوس : "االستثمار على أنه" علي  حسني عمر"وقد عرف الدكتور 

إنشاء فروع لشركات متعددة أموال لدى بلد من البلدان و املشاركة يف احلركية االقتصادية له بتلك املدخرات، ك

  .1"اجلنسيات

مما سبق ميكن القول أن االستثمار هو استخدام ملدخرات و رؤوس أموال قد يكون داخل اإلطار اجلغرايف 

للدولة و يسمى باالستثمار الداخلي، وقد يتعدى حدودها اإلقليمية، و يسمى االستثمار األجنيب والغرض من 

  .تعظيم املنافع احملققة بالنسبة للمورد االقتصاديهذا االستثمار هو جين أرباح و 

يف احلالة القانونية للشخص  تلعب اجلنسية دورا مؤثرا: عالقة جنسية المستثمر بمبدأ حرية االستثمار  /رابعا

تفيد معىن انتساب الشخص لنظام قانوين لدولة معينة ، ومن خالل هذا االنتساب تتحدد  ألاالطبيعي واملعنوي 

مجلة حقوق والتزامات تقررها قوانني دولة املستثمر وكذلك قوانني الدولة املضيفة لالستثمار والعربة يف للشخص 

عالقات وعقود االستثمار ما تقرره الدولة املضيفة لالستثمار من  حقوق والتزامات للمستثمر وبذلك فان اجلنسية 

ولكنها تتعطل عن العمل يف تقرير  األجنيبستثمر متييز بني املستثمر الوطين وامل أداةحتتفظ هنا فقط بوصفها 

  .ستثمار املضيفة لال حقوق والتزامات املستثمر ، فتقرير ذلك من اختصاص دولة 

 األجانـب أواحملولـة مـن اخلـارج مـن قبـل الـوطنني أيضا هذا األمر حييلنـا مباشـرة إىل أجنبيـة رؤوس األمـوال   

علــى رأي الــبعض يف حتديــد وصــف املســتثمر وطبيعــة االســتثمار فأجنبيــة لغــرض اســتثمارها داخــل الدولــة  تــأثري كبــري 

ـــةرأس املـــال تنقـــل الصـــفة  مقابـــل ذلـــك يضـــعف دور اجلنســـية يف حتديـــد طبيعـــة  اللمســـتثمر واالســـتثمار معـــ األجنبي

ا ابيـاجي اعنصر سليب يف املوضوع مقابل مصدر رأس املـال الـذي يعـد عنصـر  أااالستثمار وصفة املستثمر وهذا يعين 

  .يف ذلك 

فــاجلزائر تســتقطب جنســيات متعــددة مــن االســتثمار األجنــيب، ودول االحتــاد األورويب، والواليــات املتحــدة 

 272األمريكيـــة، وكـــذا الـــدول العربيـــة مـــن أهـــم الـــدول املســـتثمرة يف اجلزائـــر، فاالحتـــاد األورويب وحـــده يســـتويل علـــى 

مشــروع خــالل الفــرتة  290ع، كمــا متلــك الــدول العربيــة مشــرو  121فرنســا لوحــدها مــا يعــادل متلــك منــه مشــروع، 

  .2وبذلك أصبحت أكرب اقتصاد عريب بعد السعودية من حيث الناتج الداخلي اخلام )2002-2009(

                                                           
  .37، ص 1999دار الفكر العريب للنشر و التوزيع، مصر، سنة  ،، الموسوعة االقتصاديةحسني عمر علي  1
كلية احلقوق والعلوم السياسية جامعة   جملة رؤى ، ،  االقتصادية القانوني لالستثمار ودوره في التنمية اإلطارفاروق خلف ، املكي دراجي،   2

  .274،ص2016الشهيد خلضر الوادي العدد الثالث، ديسمرب
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 مـن حيــث أثــاره والــذي  األجنـيبهـذا العنصــر يــتم التمييـز بــني االسـتثمار الــوطين واالســتثمار  أســاسفعلـى  

علــى مسـتوى القواعـد الــيت حتكـم منازعـات االســتثمار مـن الناحيـة التشــريعية  ،همـا خيتلـف النظـام القــانوين يف كـل من

  .1وكذلك على مستوى القواعد اليت حتكم تلك املنازعات من الناحية القضائية

وذلك على  رةاملعىن اللغوي واالصطالحي حلرية التجا وسنتطرق فيه إىل  :تعريف حرية التجارة  /الفرع الثاني 

 :اآليتالنحو 

بينما تعين التجارة  ،م و من الشوائب أو الرق أو الل تخلصال لغةتعين احلرية  : واصطالحا ة لغةحرية التجار  /أوال

  .2من باب نصر وكسب ما يتجر فيه

تعرف حرية التجارة اصطالحا بأا حرية مباشرة الفرد للنشاطات التجارية ، ومن مث تتطلب أال حتول الدولة      

 مزاولة النشاط التجاري الذي يرغبون يف مزاولته وان ال ترغمهم على ممارسة نشاط جتاري أو بني األفراد وبني

مثل إبرام  أا حق الفرد يف مباشرة العمل التجاري وكل األنشطة املتفرعة عنها، ، كما ميكن القول صناعي معني

   .حيةالعقود والقيام باملبادالت،وتستثىن األعمال احلرة األخرى واملهن الفال

ملبدأ حرية التجارة  عموما عالقات متعددة : ة  بحرية الصناعة وحركة رؤوس األموالحرية التجار عالقة  /ثانيا

منع السلطة العمومية "مع غريه  من احلريات كحرية الصناعة وحركية رؤوس األموال  إن اهلدف من هذا املبدأ هو 

للصلة املوجودة بني حرية التجارة والصناعة وحركية رؤوس ، ونظرا " من الشروع يف التنظيم اجلماعي لالقتصاد

األموال، من الصعب التمييز بينهما، إذ أن مفهوم حرية التجارة ممكن أن يرتبط مع عدة مفاهيم ، فنجده ارتبط 

حرية التجارة والصناعة مضمونة، ومتارس يف  : " 37يف مادته   1996حبرية الصناعة يف دستور اجلزائري لسنة 

وتعين حرية التجارة والصناعة يف هذا املقام أال حتول الدولة بني األفراد وبني مزاولة النشاط ، "ر القانون إطا

  .التجاري أو الصناعي الذين يرغبون يف مزاولته ، وأال ترغمهم على ممارسة نشاط جتاري أو صناعي معني

ل والزراعة ، ألا تشجع املبادرة بأولوية حرية التجارة على حرية الصناعة والعم "لغو فلويس "ويرى 

الفردية اعتبارها ان حرية التجارة هي روح  والدعامة األساسية للنشاط االقتصادي كله، هذه تعترب شكال خاصا 

  .3"الليربالية االقتصادية الشاملة"حلرية االستثمار يف مرحلة حمددة القتصاد السوق وهي مرحلة 

                                                           
كلية   يف القانون الدويل اخلاص،دكتوراه  أطروحة ، الدولية الخاصة األبعادذات االقتصادية الجنسية في العالقات  ، عبد الرسول عبد الرضا  1

  322- 321ص ص،  2006/2007العراق، سنة –ة بغداد جامع ،القانون 
  .155، ص32، ص  2002لبنان، سنة  - ،دار الكتاب العريب،بريوتمختار الصحاححممد بن بكر بن عبد القادر الرازي ،   2
–، بريوت  األوىلزيع ، الطبعة ،ترمجة منصور القاضي ، دار املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتو  ، المطول في القانون التجاريلويس قوجال  3 

 .18ص  16، ص 2007لبنان ، سنة 
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انتقال البضائع واخلدمات والعمالة ، ورؤوس األموال بني الدول من وارتبطت كذلك حرية التجارة بـحركة 

دون فرض احلواجز اجلمركية ، أي هي إعطاء األفراد حق املسامهة يف بناء احلياة االقتصادية بعدما كانت الدولة 

دود فكل شخص بإمكانه أن يزاول نشاطا صناعيا أو جتاريا،ليفتح السوق االقتصادي  دون ح تتواله بنفسها،

  . 1ضيقة أمام حرية األشخاص

وبالرجوع إىل النظم املقارنة جند أن احملكمة العليا األمريكية فسرت مفهوم حرية التجارة  على انه  يشمل 

 معا Ogden .vs. Cilbons  "سيلبون ضد اويدن" حركة البضائع وانتقال األشخاص والتأمني، وذلك يف قضية

ل حركة جتارية برية أو حبرية وجوية وتشمل سائر املواصالت كالتلفون ك  "فسرت التجارة على أاحيث  1824

  ."والراديو وخطوط الكهرباء والبرتول والغاز وكل تبادل للبضائع  واألموال

  : أنمنه على  41حرية التجارة والصناعة يف املادة  1947الدستور االيطايل لعام  هأكدوهو ما 

 إىلبصورة تسيء  أوكن ممارستها مبا يتعارض مع املنفعة االجتماعية املبادرة االقتصادية اخلاصة حرة ال مي

وحيدد القانون الربامج والشروط املناسبة لتوجيه النشاطات االقتصادية العامة  اإلنسانيةاألمن واحلرية والكرامة 

رية احل يف تكريس  1999الدستور السويسري لعام ،وسار جه لتنسيقها و اجتماعية  أهدافواخلاصة حنو 

االحتاد سيتخذ :  أنعلى  100املادة  يفأكد هو ، و يف جمال التجاري وحركية رؤوس األموال  اإلقتصادية

يف احلسبان  ويأخذلضمان تنمية اقتصادية متوازنة ، وبشكل خاص ، ملنع وحماربة البطالة والتضخم،  اإلجراءات

حقول االئتمان والعملة يف والدوائر االقتصادية يف  مباألقاليالتنمية االقتصادية من املناطق املختلفة ، ويتعاون 

التجارية لتجميع االحتياطات من اجل خلق التوظيف هلذا الغرض ،  األعمال، ويلزم االحتاد  التجارة اخلارجية

التجارية  لألعمالاالحتياطات  إطالقملنح مثل هذه االمتيازات بعد  أيضا األقاليموسيمنح امتيازات الضريبة ويلزم 

  .احملددة بالقانون  األغراضستكون حرة لتقرير كيفية استعماهلم ضمن 
ومنه يعىن مفهوم حرية التجارة حق كل شخص يف ممارسة النشاط االقتصادي ، فيتم اخلضوع ملبدأ سلطان 

انني اإلرادة واملنافسة احلرة ، فضال عن حترير االقتصاد من التبعية الشديدة إزاء الدولة، ولكن بشرط مراعاة قو 

 اليت تنادي بنظام اقتصاد السوق احلر،   وقد ظهر هذا املفهوم بفعل العوملة االقتصادية،   2الضبط االقتصادي

والذي يقرتب من النظام الفردي الذي يؤمن بالنظرية االقتصادية القائلة بان مجيع عوامل اإلنتاجي نبغي أن يسمح 

                                                           
 :ص ص ، 2009 العراق ، سنة  -بغداد ملكتبة القانونية، ، اةالتجارة والنقل والجمارك في الدول االتحادية الفيدراليياوي ،حينبيل عبد الرمحن   1

111-112.  
، كلية "حرية املنافسة يف القانون اجلزائري : "،امللتقى الوطين حول للمنافسة الحرةمبدأ حرية التجارة والصناعة أساس قانوني ، كسال سامية  2

  .4، ص  2013أبريل  01-03يومي  عنابة ، -جامعة باجي خمتار  ،احلقوق والعلوم السياسية 
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العمالة كما هي احلال يف االحتاد األورويب ، وان تذلل العقبات  هلا حبرية التحرك وفقا للسوق مبا يف ذلك انتقال

اليت تعرتض التجارة أمام اجلميع على قدم املساواة ، فاحلواجز أمام التجارة الدولية متنع املنتجني من املنافسة ، 

  .وحتبط االبتكار والتقدم التكنولوجي ، واحلد من النمو االقتصادي على املدى الطويل

يف تعزيز التجارة احلرة بدال من احلمائية ، وتذهب املنظمة  1995ت منظمة التجارة العاملية عام وجنح    

إىل أن هناك عالقة وثيقة بني التجارة واالستدامة ؛ لكون حرية األوىل تؤدي إىل البيئة املستدامة يف اال 

 .ر ، وختصيص املوارداالقتصادي واالستقرار املؤسسي والقدرة على التنبؤ ، وزيادة االبتكا

وبالتايل يعترب حترير التجارة ، وخفض التعريفات اجلمركية ، وإزالة احلصص والقيود على تدفقات رأس         

 .1املال جزءا ال يتجزأ من اإلصالحات االقتصادية يف الوقت احلايل

، حيث  لة جتاه احلياة التجاريةطبيعة دور الدو جوهرية  ومن خالل ما تقدم ذكره تتجلى للعيان أكثر              

بوضع قيود تتصل باملصلحة العامة على حرية التجارة وفق  اليت تسمح للمشرع )الضابطة(توصف سلطة الدولة بـ

كما جاء يف قانون ترقية   سرتاتيجيةاإلمبباشرة بعض األنشطة املتخصصة كتصنيع السلع  مما يسمح هلا ،القانون 

والذخرية  إذ ليس لألفراد ممارسة نشاطات تصنيع السالح  1994لسنة  12-93االستثمار اجلزائري رقم 

وكذلك النشاطات املقننة إذ تتدخل الدولة ملنح ترخيص مسبق ملن يريد  ، الدفاع الوطين ارةاملخصصة الحتكار وز 

ة تتطلب محاية البلدان حديثة الصناع أنمع العلم  ،ممارستها واهلدف من ذلك محاية الصحة والبيئة واألمن العام 

  .2تصل إىل معيار املنافسة والتنافسية مع السلع احمللية و األجنبية حىت  مؤقتة

النشاط   عليه فان مفهوم حرية التجارة   يعين ترك حرية املبادرة لألفراد والشركات اخلاصة إلقامةو 

ارسة النشاط املذكور أيضا من االقتصادي ومزاولته، ولكن ال يقتصر عمل الدولة على احلماية فقط،بل حيق هلا مم

، فضال عن وضع قدم املساواة مع القطاع اخلاص وعلى) باستثناء بعض األنشطة املخصصة(دون االستئثار به 

لدولة ا مساتتعترب من  األخريةهاته  ،الضرائب غري املقيدة للتجارة وفرض ،القوانني لضبط املنافسة والتجارة 

 .انتهاكها ة فقط عنداحلارسة اليت تتدخل حلماية احلري

                                                           
1 Daniel Griswold, Free Trade, Free Markets, Cato Institute, Center for Trade Policy Studie, 
No. 28 , March 16,Washington 2005, p.2. 

،  2006سوريا ، سنة  -، منشورات جامعة دمشقاقتصاديات المالية العامة و التشريع الجمركييب، حممد خالد احلريري ، خالد شحادة اخلط 2
  .154-153ص ص 
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 نأ األحواليف مجيع هلا  ينبغيال  أن وظيفة احلكومة االقتصادية "روبرت ماكيفر"األستاذ  منه يستطردو      

احلكومة وما  حد احتكار النظام االقتصادي النفعي حبيث تكون حياة األفراد ومعيشتهم حتت تصرف إىلصل ت

  .1واستبدادقد يتفرع عنها من هيمنة 

وتنظر هذه الدميقراطية إىل ضرورة تدخل الدولة :للدولة الجزائرية  االجتماعيالنهج حرية التجارة و دأ مب/ثالثا

،  مبا  يف ذلك القدرة  2لتحقيق املساواة الفعلية بني األفراد من خالل إمكان تدخل الدولة يف كافة مظاهر النشاط

فكرة  التنظيم السياسي فحسب ، وذلك استنادتنظيم النشاط   االقتصادي واالجتماعي وليس  يف على التدخل

التضامن االجتماعي اليت ختول احلكومة سلطة إلزام الفرد بالتدخل ملصلحة الغري، فضال عن إمكانية التخطيط 

 أوجه النشاط االقتصادي يف الدولةكل أو معظم  ومنع االستغالل التجاري كما متارس احلكومة  نيابة عن اتمع

  .3ل احلكومة باختالف اجتاه النظام الدستوري من حيث التدخل الكامل أو النسيبوختتلف درجة تدخ

مــن االقتصــاد االجتمــاعي خاصــة مــن حيــث   يتجــزأومنــه ميكــن القــول يغطــي اقتصــاد التضــامن هــو جــزء ال        

اعي ومســاحة إنشــاء ارتبــاط اجتمــ(، ثانيــا يتميــز اقتصــاد التضــامن مــن حيــث الغــرض  املتشــاةاملمارســات املختلفــة 

، )األولويــة املمنوحـة للمنــافع االجتماعيـة ، واإلدارة التشــاركية واملـوارد املتبادلــة(، ومنطقــه اخلـاص ) للعمـل الـدميقراطي

، وأخــريا ، يــرتبط اقتصــاد التضــامن بالتنميــة املســتدامة يف مجيــع )جذريــةات إصــالح( والقــدرة علــى التغيــري اجتماعيــة 

 . مشروع اتمعأحناء العامل مفهوم التضامن و 
   L’économie solidaire recouvre une multiplicité de pratiques très différentes et donc 

difficiles à unifierautour d’une même définition. Son identité est ici présentée, dans un 
premier temps, à partir de ses similitudes et de ses différences avec l’économie sociale. 
Ensuite, l’économie solidaire est caractérisée en termes de finalité (création de lien social et 
d’un espace pour l’agir démocratique), de logique propre (priorité donnée à l’utilité sociale, à 
la gestion participative et aux ressources “réciprocitaires”) et de capacité de changement 
social (palliative, réformatrice, radicale). Enfin, l’économie solidaire est associée au 
développement durable autour de la notion de solidarité et du projet de société  4 .  

         

  
                                                           

  .74 - 73ص،ص  1999ة ، سنسوريا  ،دار العلم للماليني  ،حسن صعب : ترمجة  ، تكوين الدولة ،روبرت ماكيفر  1
  . 85ص ، 1996لبنان ،  -بريوت ،منشورات عويدات  ،اد رضا : ترمجة، المواطن والدولة ،روبري بيلو   2
الد الثاين ،  ، تيزي وزو، جامعة  الة النقدية للقانون والعلوم السياسية ،التكريس الدستوري لحرية االستثمار في الجزائرعمريوش فتحي،   3

  ..1229 -  1228صص ، 2017جوان الثامن ، العدد
4 Elena Lasida, L’économie solidaire :une manière nouvelle de penser l'économie , l 
encyclopédie du développement durable , Édition des récollet , paris , N63 mars 2008 ,p 1. 
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قوة وفعاليات التعقيد بعد للاليت تسري حنو متركز متزايد  )نظام احلكومة االجيابية (ويعرب عن هذه الدميقراطية بـ   

تشعب وظائف الدولة ، وبروز التقدم التكنولوجي ، واجتاه األفراد إىل الدولة ملساعدة الضعفاء وختفيف وطأة 

د،  وأما أن تسيطر بنفسها على تلك األنشطة حتت اعتبار ولتقوم الدولة أما بتنظيم نشاط األفرا التفاوت، 

وان الفرد ليس له حقوق ثابتة ، وال تعدو حقوقه أن تكون امتيازات أو قدرات عارضة تقررها  ،1املصلحة العامة

اجلماعة له،  وبإمكاا سحبها بأي وقت، لذا فإن املصلحة العامة هي غاية النظام السياسي وتسمو على 

خلاصة لكل فرد ، وتتحدد بأهداف اجلماعة ومثلها العليا ، وقد نادى ذه النظرية الفكر االشرتاكي يف املصلحة ا

أسس عدة من بينها منع االستغالل والقضاء على املنافسة واألزمات والتدخل  إىلواستند  ،  أوائل القرن املاضي

األمر الذي دعم  ينتشر مفهوم الدولة املنتجة،عند عجز اهود الفردي عن مواكبة تقدم اجلماعات، وعندها بدأ 

  .2انتشار أسلوب التخطيط املركزي على الصعيدين العملي واألكادميي

إن عالقة مبدأ حرية التجارة بالتوجه االجتماعي للدولة اجلزائرية ال يتأتى إال بوضع ضوابط القتصاد   

حتديد ممارسات خمتلفة للغاية مثل التجارة العادلة قائم على الفكرة  التضامن االجتماعي، الذي من خالله  ميكن 

،التمويل القروض الصغرية ، السياحة التضامنية ، الزراعة املستدامة ، شبكات تبادل املعرفة ، اخلدمات السلطات 

  . 3احمللية وجمالس األحياء وأشكال خمتلفة من روح املبادرة اجلماعية

وحتديد املفهوم يغطيها عالوة على ذلك ، فإن اقتصاد  هذا التنوع الكبري جيعل صعوبة عمل تعريف  

التضامين هو يف كثري من األحيان املرتبطة باالقتصاد االجتماعي ، والذي يشري إىل املزيد من احلقائق دقيقة وأفضل 

  .4تعريف ، ولكن هويته املخففة مبجرد أن يصبح جزءا من اقتصاد التضامن
Le terme d’économie solidaire est utilisé pour désigner despratiques très 

différentes comme le commerce équitable, la finance éthique, le microcrédit, le tourisme 
solidaire, l’agriculture durable,les réseaux d’échange de savoirs ,les services de 
proximité, les régies de quartier, les différentes formes entrepreneuriales collectives. 
Cette grande diversité rend difficile le travail de définition et de délimitation du concept 
qui la recouvre. Par ailleurs, l’économie solidaire est souvent associée à l’économie 
sociale, qui renvoie à des réalités plus précises et mieux délimitées, mais dont l’identité 

                                                           
1 Alfred Marshall , Industry and Trade (A Study of industrial technique and businnes 
organization; and of their influences on the condition of various classes and nations), Third 
Edition, Britain 1920, p.63. 

، العدد الثاين، سنة  32العراق، الد  –ن، بغداد ، جملة العلوم القانونية ، كلية القانو ) دراسة دستورية(حرية التجارة حممد عزت فاضل الطائي ،   2
  . 431 - 432: ، ص ص  2017

 اإلدارةلنيل الدكتوراه ، كلية  أطروحة،  التنمية االقتصادية والبيئية بين فشل السوق والسياسة االقتصاديةبشري و عبد القادر اجلليب ،  إياد 3
  .222-221ص ص  ،  2003 /2002سنةواالقتصاد ، جامعة املوصل ، العراق ،

  .175، ص  2004مصر ، سنة  –، دار املعرفة اجلامعية ، االسكندرية  علم االجتماع االقتصادياحسان حممد حسن ،  4
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se dilue également dès qu’elle est intégrée à l’économie solidaire . Nous commencerons 
donc par préciser la notion d’économie sociale, pour identifier ensuite celle d’économie 
solidaire et établir enfin le lien avec le développement durable. 

االجتماعية اليت تنتهجها الدولة اجلزائرية ، سياسة ومنه ميكن القول عموما أن عالقة حرية التجارة بال  

ذا املعىن نتحدث  لألمة، تتعلق بتلك األنشطة  اقتصادية اليت يقوم ا الدولة و األفراد خدمة ملصلحة مجاعية

التنمية املستدامة ، : ارة ، ونقصد يف هذا املقام عنه غالبا عن مصطلحات أساسية هلا عالقة مباشرة بتحرير التج

  .1اقتصاد السوق، االقتصاد االجتماعي والتضامن

مليار  17.4هو  فإن املبلغ املرصود للسياسة االجتماعية يف اجلزائر 2019وحسب قانون املالية لسنة 

وستغطي    ، مليار دج 8.560 املقدرة حبوايل 2019  ميزانية الدولة لسنة إمجايلمن % 21ميثل حوايل  دوالر و

مليار دج موجهة لدعم  445   أكثر من: عتمادات امليزانية املخصصة للتحويالت االجتماعية بصفة خاصةإ

مليار دج للصندوق الوطين  500اعتماد دعم بقيمة  إضافة  مليار دج موجهة ملنح التقاعد 290األسر، و حوايل 

للسياسة العامة للصحة وأزيد من    مليار دج 336ل كذلك حوايل هذه التحويالت االجتماعية تشم،  للتقاعد

مليار دج خمصصة لنفس القطاع من طرف  300حوايل   إليهامليار دج للسياسة العامة للسكن يضاف  350

  .الصندوق الوطين لالستثمار

ا دعم سيم دعم السياسة االجتماعية ، الالدولة  واصلةم  تؤكد التحويالت االجتماعية، هاتهو يذكر أن 

ومرافقة    األساسية والرتبية واالستفادة من املاء والطاقة والصحة والسكن ومنح التقاعد األسر من خالل دعم املواد

        .2أصحاب الدخل الضعيف واملعوزين واملعاقني

نظام الدعم االجتماعي ورثته اجلزائر من عهد االقتصاد املوجه منذ استقالهلا يف  إن اإلشارةوجتدر 

، وهي خمصصات مالية يف ميزانية "التحويالت االجتماعية"من جهة : أساسيتني، ويعتمد على ركيزتني 9621

سكن بأسعار منخفضة،   إىل إضافةالدولة لتمويل الصحة والتعليم اانيني لكل اجلزائريني مهما كان دخلهم، 

دعم أسعار  إىل إضافة، )ر والدقيق واحلليباخلبز والزيت والسك(ومن جهة ثانية، دعم املواد الغذائية األساسية 

  .الكهرباء والغاز والنقل

                                                           
1 Elena Lasida, op cit ,P P 1 , 2. 

، 79مهورية اجلزائرية ، العدد، اجلريدة الرمسية للج 2019قانون المالية لسنة ،  املتضمن 2018ديسمرب سنة  27املؤرخ  18-18قانون رقم  2
  .2018ديسمرب 30الصادرة بتاريخ 
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االستهالكي الواسع يتماشى وحرية التجارة و هو   االجتماعي للمواد ذات الطابع  واملالحظ إن الدعم 

منها من ثوابت النمو و التنمية يف اجلزائر ، و األولوية تعطى الستثمار أحسن للموارد وذلك بالتحفيزات الكبرية 

   .1الطابع املادي اجلبائي مما جيعل املستثمرين يرحبون هوامش بالنسبة لالسترياد

  : الجزائرارة في نشأة مبدأ حرية االستثمار و التج: الثاني مطلبال

ر هذا املصطلح واليت اعتربته مبدأ أساسيا يف اال و ظهكانت الثورة الفرنسية هي السبب الرئيس يف 

على احلرية التعاقدية لألشخاص و الذي ينص يف مادته السابعة  "آالرد "رس مبوجب مرسوماالقتصادي و من مث ك

كما ورد هذا املبدأ ضمنيا يف إعالن حقوق ،يف التفاوض والقيام بأي عمل يريدونه، حرفة كانت أو صناعة

يل احلرية العامة و مبدأ و كرسه االجتهاد القضائي للمحاكم اإلدارية حيث اعتربه من قب واملواطن الفرنسي اإلنسان

  .2عام للقانون يطبق بصفة مستقلة عن النصوص القانونية

الكثري من اجلدل من حيث احتكار الدولة  أثارموضوع حرية االستثمار  أناجلزائر جند  إىلوبالرجوع 

االنفتاح املنظومة القانونية بعد  للملكية يف ظل النهج االشرتاكي ، وكذا االعرتاف وتكريس هذا املبدأ يف

   .االقتصادي 

  :ظل التوجه االشتراكي للدولة الجزائريةمبدأ حرية االستثمار و التجارة في /الفرع األول

اختارت املنهج االشرتاكي يف اال االقتصادي وبالتايل  1962سنة  حصول اجلزائر على االستقالل بعد

 االستثمار موازاة مع السياسة اليت كانت جاءت قوانني حيث ، التجاري االستثماري و الدولة للنشاط احتكار

يرى أن  "ياليل اجلعجة " غري أن بعض الباحثني أمثال للنظام االشرتاكي ،  قائمة آنذاك على مبادئ االقتصادية

  .الدولة اجلزائرية الفتية وحديثة االستقالل وقعت يف إشكالية الرتدد والغموض والتناقض 

بامللكية اخلاصة ويقيد املبادرة بنظام  أصاليعرتف  نظام اشرتاكي اليف ظل : من حيث التردد والغموض - 

  . ، وحىت خطاب سياسي ال يوفر أدىن ضمانات محاية االستثمار مبا فيها الضمانات القانونية بريوقراطي معقد 

  

                                                           
  :، مقال منشور على الرابط البعد االجتماعي للتنمية المستديمة في الجزائر في ظل انخفاض اسعار البترول سعادحفاف و مليكة بوظياف ، 1

N4.pdf-9-content/uploads/2016/06/article-chlef.dz/eds/wp-https://www.univ  02: ، تاريخ زيارة املوقع 
  . مساءا 19:00على الساعة  2019ماي 

2 CF.GUIBAL (M), Liberté du commerce et de l’industrie, Guide Juridique, Dalloz, Paris, 
P.327. 
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حيث نلتمس تناقض واضح وعجز املشرع عن إجياد معيار لتشجيع استقطاب  :من حيث التناقض  - 

مبا يتطلبه من حترير التعامالت وامتيازات من جهة ، ومن جهة أخرى تكريس الرقابة يف ظل دولة  االستثمار

النهوض  لكن هذا األمر مل مينع املشرع اجلزائري من حماولة، اشرتاكية متدخلة وما تتبعها من قيود وضوابط 

  .  1االستعمارية  بعيةالت املتحرر من قيود الئماملستثماري الناخ ااملباالقتصاد الوطين وتوفري 

 في مرحلة الستينات والسبعينات  والتجارة  ستثمارالدولة لالمرحلة احتكار  /أوال

من بني األسباب اليت أدت إىل صدوره هو حاجة ،  277-63القانون رقم  هذه الفرتة بصدور يزت مت  

ة رؤوس األموال احمللية إذ مينح مبوجبه ولضعف اإلمكانيات الداخلية وقل االقتصاد الوطين آنذاك لرأس املال األجنيب

 ومبفهوم آخر  أجنيب سواء معنوي أو طبيعي لالستثمار حسب االتفاقيات االقتصادية للدول،  احلرية لكل شخص

أن قبول املستثمر األجنيب مرهون مبدى كون هذا األجنيب يعمل يف إطار أهداف الدولة، أي جيمع الشروط 

  .2اكي خاصة يف القطاعات اليت تشكل أمهية لالقتصاد الوطينالضرورية لتحقيق اقتصاد اشرت 

حيث متيز هذا القانون مبا يسمى بنظام التسيري الذايت الذي يركز على حصر االستثمارات األجنبية يف        

، حيث خول للمستثمرين قطاعات ثانوية غري القطاعات اإلسرتاتيجية اليت كانت حمتكرة من طرف الدولة

 :دة ضمانات عامةاألجانب ع

 .حرية االستثمار لألشخاص الطبيعية واملعنوية األجنبية- 

 .املساواة أمام القانون والسيما املساواة اجلبائية -

 .3الضمان ضد نزع امللكية مبعىن أن نزع امللكية يؤدي إىل تعويض عادل -

ختوف املستثمرين من عدم االستقرار  وما يؤاخذ عليه انه مل يعرف هذا القانون تطبيقا يف الواقع بسبب         

فاإلدارة اجلزائرية بينت رغبتها يف عدم تطبيقه ما ، االقتصادي يف اجلزائر وبوادر إتباع الدولة املنهج االشرتاكي 

الوطين يتميز بنقص يف املنشآت وضيق  دامت مل تبادر بدراسة امللفات اليت أودعت لديها إضافة إىل أن االقتصاد

  .فاع تكاليف اإلنتاجاألسواق وارت

                                                           

دار اخللدونية للنشر  ، ، الطبعة األوىلالتجربة الجزائرية في تنظيم التجارة الخارجية من احتكار الدولة إلى احتكار الخواص ،اليلعجة اجلي  1 
  .09، ص 2007والتوزيع، اجلزائر، 

 02الصادرة بتاريخ  ، 53ية ، العدد ، املتعلق باالستثمارات، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائر 1963جويلية  19املؤرخ يف  277-63القانون رقم   2
  .1963أوت 

  .09، ص 1999سنة  ، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،قانون االستثمارات في الجزائرعليلوش قربوع كمال،   3
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املتعلق باالستثمارات والذي كان اهلدف منه سد الفجوات اليت  284 - 66بإصدار القانون رقم  تبعه النظام

، فمن أهم املبادئ اليت تضمنها هذا القانون هو أن  1963االستثمار القدمي لسنة ظهرت يف القانون 

االستثمار يف القطاعات احليوية إىل الدولة ة ترجع مبادر االستثمارات اخلاصة ال تنجز حبرية يف اجلزائر، حيث 

واهليئات التابعة هلا، أما رأس املال الوطين واألجنيب فيمكنه االستثمار يف القطاعات األخرى، بشرط احلصول على 

  .1 اعتماد من قبل السلطات اإلدارية

حليوية ، كما تضمن أحكام و واملالحظ أن هذا  القانون حاول تكريس احتكار الدولة لكل النشاطات ا

شروط قاسية على املستثمر األجنيب واملالحظ انه مل يطبق عليه بل مت تطبيقه على االستثمارات الوطنية واستمرت 

  .2ميش مبدأ حرية االستثمار والتجارة إىل أدىسيطرة الدولة على القطاع العام على احلياة االقتصادية مما 

مبدأ توحيد متويل قد كرس  05، يف مادته 1970قانون املالية لسنة  جند أنوفي مرحلة السبعينات 

من اختصاص كانت معظم االستثمارات  ، و  للمؤسسات االشرتاكية ذات الطابع االقتصادي االستثمارات

أن  اجلزائري كانت تعترب مشرعولعل إن أهم نقطة نالحظها خالل هاته الفرتة أن العقيدة االشرتاكية  للالدولة، 

ايل لذا بصفته ميثل النظام الرأمسيشكل ديدا  عموما، من شأنه أن ود القطاع اخلاص يف اال االقتصادي وج

  .االقتصاديةفرصة للقطاع اخلاص للتواجد يف احلياة  أيوجب عدم منح 

مل ،حبيث كد رفض مبدأ حرية االستثمار والتجارة يؤ  الذي بدوره و ، 1976دستور سنة وهو ما جسده 

  .3الدستورية من بني احلريات  ومل يتقبله ويدرجه حيتويه

  الثمانينيات وبداية التسعيناتستثمار والتجارة  في مرحلة االعتراف الضمني بمبدأ حرية االمرحلة /ثانيا

، جتلت يف هفوات  كانت لتهميش مبدأ حرية االستثمار والتجارة يف املرحلة السابقة  نتائج وخيمة وفادحة 

، مما دفع املشرع اجلزائري اىل حماولة إتباع إسرتاتيجية جديدة لدفع عجلة التنمية االقتصادية ، كارثية يف التسيري

، حيث بدأ التحول حنو  باالستثماراملتعلق   1982أوت  21يف  82/11وعلى إثر ذلك مت صدور القانون رقم 

حصل تغيري جزئي حيث يالحظ انه ة، مكانة يف احلياة االقتصادي تبوأاملزيد من متكني القطاع اخلاص الوطين من 

شركات خاصة بشرط عدم جتاوز  إنشاءمسحت للخواص ،حبيث  يف نظرة الدولة االشرتاكية للقطاع اخلاص الوطين

                                                           
، الصادرة  بتاريخ  84لعدد املتعلق بقانون االستثمارات، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، ا 15/09/1966املؤرخ يف  284- 66القانون رقم   1

28/08/1966.  
  .21، ص 1982،  ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 1980- 1962التجربة الجزائرية في التنمية والتخطيط عبد اللطيف بن اشنهو،   2
، الصادرة بتاريخ  94هورية اجلزائرية، العدداملتضمن دستور اجلمهورية اجلزائرية، اجلريدة الرمسية للجم 22/11/1976املؤرخ يف  97-76رقم  األمر  3 

  .، امللغى24/11/1976
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وكذلك قيد هذا القانون يف مادته الثانية حجم االستثمار الوطين اخلاص ومنع اخلواص ، مليون دج  30رأمساهلا 

عن طريق الغري وأضاف إجراء أخر إلزامي واملتمثل يف  أوء كان ذلك مباشرة من ممارسة نشاطات متعددة سوا

  .1 املسبق قبل إجناز أي مشروع استثماريوالتصريح  االعتماد

 واملتعلق بتأسيس الشركات املختلطة االقتصاد وسريها  86/13القانون رقم  صدر  1986سنة ويف 

ال تنجز إال يف إطار شراكة خمتلطة بني اجلانب  تجارية فان النشاطات االستثمارية وال هذا القانون حسبو 

املتعلق بتوجيه االستثمارات االقتصادية اخلاصة ، وقام بتحديد   25-88يف حني جند القانون ، اجلزائري واألجنيب

كيفيات توجيه االستثمارات االقتصادية املعرتف بأولويتها دون إعطاء تعريف هلا ، مع وضع قيود والتضييق على 

  . 2باجلزائر األجنيبعملية االستثمار 

الظروف  أزمة اخنفاض أسعار البرتول وبداية األزمة االقتصادية وكذلك ويف خضم هذا وذاك ظهرت

، املطالبة  1988الدولية من بداية ايار املعسكر االشرتاكي ، وكذا الداخلية مظاهرات أكتوبر السياسية 

السياسة أو النهج الذي اعتمدته  دفع بالدولة اجلزائرية إىل تغيري  األمر بإصالحات اقتصادية شاملة  ومعمقة، هذا

، وهنا يستطرد االستاذ حممد 3السوق اقتصاداالنفتاح االقتصادي و   يف هذه املرحلة واجتهت وجهة أخرى حنو 

  :بومساح 
« Il faut définir ce que l’Etat devra continuer de gérer directement et ce que l’Etat pourra 
déléguer » .4  

م يف بداية فرض وتكريس مبدأ حرية وقد كان هلذه اإلصالحات خاصة االقتصادية منها ، انعكاس مه         

  امللغى ،   1990أفريل  14الصادر يف  90/10االستثمار  والتجارة  ، وخاصة بعد صدور قانون النقد والقرض 

األجانب يف كافة القطاعات وألغى هذا القانون كل التنظيمات  الذي وسع من جمال تدخل املستثمرينو 

: منه  183االستثنائية اليت تقيد االستثمار األجنيب، باستثناء تلك املخصصة صراحة للدولة ،حيث نصت املادة 

ولة يرخص لغري املقيمني بتحويل رؤوس األموال إىل اجلزائر لتمويل أية نشاطات اقتصادية غري خمصصة صراحة للد"

   ."....ألي شخص معنوي  أوأو للمؤسسات املتفرعة عنها 

                                                           
، 34، املتعلق باالستثمار االقتصادي الوطين اخلاص، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد21/08/1982املؤرخ يف  82/11القانون رقم   1

  .، امللغى24/08/1982الصادرة بتاريخ 
بتوجيه االستثمارات االقتصادية اخلاصة، ، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، الذي يتعلق   1988جويلية  12يف املؤرخ  25-88القانون رقم  2

  .، امللغى1988جويلية  13، الصادرة بتاريخ  28العدد
  .95، ص2013نة ،دار الراية للنشر والتوزيع ،االردن ،س على التنمية االقتصادية أثره تشجيع االستثمار و، منصور الزين   3

4 Mohamed BOUSSOUMAH, l’établissement  public, O.P.U, Alger, 2012, p:230 
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كما أن املستثمر غري املقيم أصبح  بإمكانه  مبدأ حرية االستثمار األجنيب، هذه املادة كرست صراحة واملالحظ أن

أن ينشئ شركة عن طريق االستثمار املباشر أو عن طريق الشراكة مع األشخاص املعنوية العمومية أو اخلاصة 

حيث جاء يف نص املادة  وبالتايل هذا القانون قد أدخل متييزا بني املستثمرين املقيمني وغري املقيمني ،  املقيمة

يعترب غري مقيم كل شخص طبيعي أو معنوي يكون املركز الرئيس ": انه علىبالنسبة للمستثمر غري املقيم   181

يعترب : "انه على 182نصت املادة  للمستثمر املقيم فقدأما بالنسبة ، "لنشاطه االقتصادي خارج القطر اجلزائري

 .1"مقيما يف اجلزائر كل شخص طبيعي أو معنوي يكون املركز الرئيسي لنشاطه االقتصادي يف اجلزائر

ورغم هذا التطور امللحوظ يف تكريس املبدأ ، إال أن هذا القانون مل ينص صراحة على االمتيازات املمنوحة       

ما عدا إمكانية حتويل  وحركية رؤوس األموال وهذا األمر مرده إىل طبيعة هذا القانون املختص بتنظيم للمستثمرين 

  .البنوك واملعامالت املالية

  اإلصالحات القانونية و االقتصادية ودورها في تكريس حرية االستثمار والتجارة  /الفرع الثاني

لدولة اجلزائرية يف إصالحات قانونية واقتصادية عميقة لصدور قانون القرض والنقد دور بارز يف شروع اكان 

واليت انعكست بطريقة مباشرة على مبدأ حرية االستثمار والتجارة ، وجعل املشرع اجلزائري يعرتف صراحة ذا 

  .، ويف املرحلة الثانية سارع إىل تكريسه وجعله من احلريات األساسية املنصوص عليها دستوريا أوىلاملبدأ كمرحلة 

إصالحات ظهرت بوادر  1992يف سنة  :ستثمار والتجارة  االعتراف الصريح بمبدأ حرية االمرحلة  /أوال

قانون  يف القانونية و االقتصادية  اليت انعكست باإلجياب يف تكريس مبدأ حرية االستثمار والتجارة ، وذلك  

بني املؤسسات العمومية والشركات األجنبية، زوال التفرقة  هذا األخري ينص على حيث أن ،  لنفس السنة  املالية

ذات األولوية وفقا ملخططات التنمية واملناطق املعدة للرتقية ومن أهداف هذا  فاستبدل هذا املبدأ مببدأ النشاطات

، حيث أننا نالحظ النشاطات والقطاعات االقتصادية 2القانون توسيع جماالت االستثمار وهذا بشكل كبري

قد منحت دون  التطور فإن االمتيازات م املستثمرين مهما كانت طبيعتهم ومواكبة مع هذاأصبحت مفتوحة أما

  .متييز وقد متثلت هذه االمتيازات يف إعفاءات ضريبية انقسمت إىل إعفاءات مؤقتة وأخرى دائمة

                                                           
، الصادرة بتاريخ 16، املتضمن قانون القرض و النقد، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد 1990أفريل  14املؤرخ يف  90/10: القانون رقم  1

  .، امللغى1990أفريل  18
 -تقييم التجربة الجزائرية في مجال جذب االستثمار األجنبي المباشر في ظل تداعيات األزمة المالية العامة كرامة مروة ،  و  حدةرايس   2

  .66ص ،2012العدد الثاين عشر، ديسمرباجلزائر،  –جامعة بسكرة كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جملة املفكر ،  ،  دراسة تحليلية
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وجاء  1993أكتوبر 05بتاريخ  12- 93م التشريعي رقم رع يف اإلصالحات حيث أصدر املرسو استمر املش

اقتصاد السوق وذلك  قواعد إرساء الوطين وواكبة اإلصالحات االقتصادية املتبناة و بغية النهوض باالقتصاد مل

  :1بتشجيع القطاع اخلاص إىل جانب القطاع العام، ويتضمن هذا املرسوم املبادئ واألحكام التالية

شخاص الطبيعيني واملعنويني ، مع ضمان املساواة بني األحرية املقيمني وغري املقيمني يف االستثمار -

اجلزائريني واألجانب فيما خيص االستثمار مع مراعاة أحكام االتفاقيات املربمة بني الدولة اجلزائرية والدول اليت 

  . ينتمي إليها هؤالء األشخاص

اليت هلا صالحيات تقدمي  (APSI) تعيني سلطة واحدة وهي وكالة ترقية االستثمارات ودعمها ومتابعتها - 

    . 2املعلومات والعون للمستثمرين

حرية إنشاء مشاريع استثمارية شرط توضيح النشاط ومناصب الشغل اليت استحدثت والتكنولوجيا املنتظر  -

  .استخدامها واملدة التقديرية إلجناز املشاريع

 .ستثمارعالقة باالستثمار وهذا من أجل تسهيل وتبسيط إجراءات اال لهإنشاء الشباك املوحد واليت  -

  .إعطاء امتيازات خاصة للمستثمرين يف املناطق اخلاصة واملناطق احلرة -

فتح الباب لألطراف املتنازعة الختيار الطريقة اليت يروا مناسبة لتسوية اخلالفات بينهم شرط مطابقتها ملبادئ  - 

 .وقواعد التحكيم

إلصالحات القانونية واالقتصادية واعرتف ، صدر الدستور اجلزائري  والذي واكب ا 1996يف سنة           

من الدستور  ، و أعطى  مبدأ  37صراحة فيه املؤسس الدستوري  مببدأ حرية التجارة و الصناعة يف نص املادة 

حرية التجارة والصناعة أمهية ودورا كبريا  يف تنظيم احلياة االقتصادية،  هذا املبدأ يتضمن يف حمتواه حرية االستثمار 

  .ذكرها ، إذ هو يف األخري ليس إال تركيبة من املبدأ الدستوري العام املتعلق بالتجارة والصناعة رغم عدم

  

  

  

                                                           

، أطروحة دكتوراه، جامعة سعد دحلب البليدة، كلية المركز القانوني للمستثمر األجنبي في القانونين الدولي والجزائريبوسهوة نور الدين،   1 
  .49- 48، ص ص 2004/2005احلقوق والعلوم السياسية، قسم احلقوق، 

جملة الفكر ، كلية احلقوق والعلوم السياسية ، يف  ، نوني والواقع المطبقالمباشر بين التحفيز القا األجنبياالستثمار محدي فلة ، محدي مرمي ،  2
  .335، ص 2013، سنة  10بسكرة، العدد  -جامعة حممد خيضر
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 03-01شهدت هذه املرحلة صدور األمر رقم :ستثمار والتجارة تكريس و فرض مبدأ حرية االمرحلة  /ثانيا

 12-93ملتمم للمرسوم التشريعي واملتعلق بتطوير االستثمار هو القانون املعدل وا 2001أوت  15املؤرخ يف 

تعميق اإلصالحات االقتصادية اليت انتهجتها الدولة وكذلك بتعزيز  إىلوالذي يهدف ، املتعلق برتقية االستثمار 

مبدأ حرية االستثمار وتوسيع جمال تطبيقه ومواكبة التطور االقتصادي واالجتماعي والسياسي يف هذا اال وبعث 

اجلديد واملالحظ أن النص  ،1فري املناخ املالئم لدفع وتنشيط االستثمارات األجنبية والوطنية األداة االقتصادية وتو 

، وهو ما  أحكامه مع أحكام املرسوم التشريعي القدمي ، لكن مع حرية أكثر بالنسبة للمستثمرين يتشابه يف بعض

 حرية تامة مع مراعاة التشريع و تنجز االستثمارات يف: "يف مادته الرابعة على ما يلي  03- 01 األمر  أكده

  .2..."التنظيمات املتعلقة بالنشاطات املقننة و محاية   البيئة

كل اقتناء ألصول تندرج يف "  :ستثمار على انه لال قد حاولت وضع تعريف املادة الثانية منهوجند أن 

 أوكلية  ات يف إطار خوصصة إطار استحداث رأمسال مؤسسة  واليت قد تكون نقدا أو عينا ، واستعادة النشاط

  . "جزئية

املعهودة ،  االقتصادي ، دون الدقة القانونيةأن املشرع اجلزائري تأثر باجلانب  إىلويف هذا املقام جتدر اإلشارة     

يف احلسبان عامل التغري الزماين واملستجدات احلديثة واملستحدثة  يف جمال االستثمار ، والقول بأن  يأخذحبيث مل 

حبيث اغفل أن االستثمارات قد تأخذ شكل هي حصص نقدية وعينية ، قاصر جدا   ل االستثمار حصراإشكا

  .عقود مثل عقود نقل وتبادل التكنولوجيا 

املتعلق بتطوير االستثمار الذي  08-06وجب األمر رقم مب 03-01مت تعديل األمر رقم  2006ويف سنة 

مر األجنيب وهذا دف استقطاب االستثمار األجنيب وتوفري مناخ منح املزيد من الضمانات واالمتيازات للمستث

  .3مناسب لألعمال وتطوير االقتصاد عن طريق جذب املستثمرين سواء األجانب أو الوطنيني

  

                                                           
  .32، ص2003اإلسكندرية، ،، دار املطبوعات اجلامعية ، دور االستثمار األجنبي في تطوير أحكام القانون الدوليصفوت أمحد عبد احلفيظ   1
 22، الصادرة بتاريخ 47، يتعلق بتطوير االستثمار، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد 2001أوت  20املؤرخ يف  01/03: رقماألمر   2

جويلية  22املؤرخ يف  09/01: ، املعدل واملتمم باألمر رقم2006جويلية  15املؤرخ يف  06/08، املعدل و املتمم مبوجب األمر 2001أوت 
، و القانون 2010املتضمن قانون املالية التكميلي لسنة  2010أوت  26املؤرخ يف  10/01من قانون املالية التكميلي وكذا األمر املتض 2009

 29الصادرة بتاريخ  72: ، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد2018املتضمن قانون املالية لسنة  2011ديسمرب  28املؤرخ يف  11/16
  .2011ديسمرب 

جويلية  19، بتاريخ 47املتعلق بتطوير االستثمار، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ،  العدد  2006يوليو  15املؤرخ يف  08-06األمر   3
2006.  
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املتضمن صالحيات   2006أكتوبر  09املؤرخ يف  356- 06ويف نفس السنة صدر املرسوم التنفيذي 

أكتوبر  09املؤرخ يف  357-06املرسوم التنفيذي رقم كذا ، و   1وتنظيمها وسريها الوطنية لتطوير االستثمار الوكالة

تشكيلة جلنة الطعن املختصة يف جمال االستثمار  على أساسا واليت تنص مادة إجرائية، 12الذي يضم  2006

  .2 وتنظيمها وسريها

ورد فيه هو حتديده ، أهم ما 2007يناير  11الصادر يف   08 -07وكذلك أصدر املرسوم التنفيذي 

 2001أوت  20املؤرخ يف  03-01لقائمة النشاطات والسلع واخلدمات املستثناة من املزايا احملددة يف األمر رقم 

  .واملتعلق بتطوير االستثمار

من كحرية أساسية   بدأ حرية االستثمار والتجارة مل الدستوريتكريس لهي سنة ا 2016وكانت سنة  

 تعمل، حرية االستثمار والتجارة معرتف ا ومتارس يف إطار القانون":واليت نصت على 43خالل ما ورد يف املادة 

 للتنمية االقتصادية  خدمة  متييز  دون  املؤسسات  ازدهار  على  وتشجع  األعمال  مناخ حتسني  على  الدولة 

من خالهلا على اقتصاد السوق كخيار منه، فقد مت التأكيد  43عند قراءة الدالالت اليت محلتها املادة  و،"الوطنية 

مثايل لتحقيق التنمية االقتصادية الوطنية، واألهم تدعيم مسار هذا النظام بتوسيع جمال احلرية يف القطاع 

االقتصادي من خالل االعرتاف حبرية التجارة واالستثمار، ويف مقابل هذا التوسيع فقد بني املشرع أن الدول 

 .3ذا األخري حيتاج وجود سلطة الدولة لضبطهاتكفل ضبط السوق، خاصة أن ه

  املتعلق برتقية االستثمار املعدل واملتمم لألمر 09-16القانون رقم وكتكريس للمبدأ الدستوري جاء 

واخنفاض قيمة العملة الوطنية ، وتآكل ة املتعلقة بتهاوي أسعار البرتول،بعد األزمة االقتصادية احلالي،06-08 

يع املداخيل بديل لتنو  وإجياد، وكان اهلدف منه هو جلب االستثمارات األجنبية  األجنبية احتياطات صرف العملة

          :يلي كمات  ، والذي جاءمنه نطاق تطبيق هذا القانوناملادة األوىل  حيث كرست ،خارج إطار احملروقات

املنجزة يف النشاطات االقتصادية  بيةت الوطنية واألجنرايد النظام املطبق على االستثماهدف هذا القانون إىل حتدي"

  ". إلنتاج السلع و اخلدمات

                                                           
، اجلريدة املتضمن صالحيات الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار وتنظيمها وسريها 2006أكتوبر  09املؤرخ يف  356-06مرسوم تنفيذي رقم   1

  .11/10/2006، بتاريخ 64الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد 
املتضمن تشكيلة جلنة الطعن املختصة يف جمال االستثمار وتنظيمها وسريها ، اجلريدة  2006أكتوبر  09املؤرخ يف  357-06مرسوم تنفيذي رقم   2

  .11/10/2006، بتاريخ 64ة، العدد الرمسية للجمهورية اجلزائري
، أطروحة لنيل شهادة دكتواره يف العلوم، األجنبية النظام القانوني الجزائري لالستثمار و مدى فعاليته في استقطاب االستثماراتوايل نادية،  3

  .45، ص 2015 /2014ختصص القانون، كلية احلقوق والعلوم السياسية،جامعة تيزي وزو،
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وما ميز هذا القانون انه منح املزيد من الضمانات واالمتيازات للمستثمرين األجانب ودعم االستثمار عن 

  .1الوحيدطريق أجهزة االستثمار املتمثلة يف الس الوطين لالستثمار والوكالة الوطنية لتطوير االستثمار والشباك 

حرية االستثمار والتجارة ليشمل ليس فقط امللكية ليكرس مبدأ  213-18 التنفيذيكما جاء املرسوم 

و  الوقفية ، هذا جاء املرسوم ليحدد شروط  األمالكاستثمار  إىل، بل يتعداه  لألفرادالعامة للدولة واخلاصة 

 أنتثمارية ، حيث نصت املادة الثانية منه على استغالل  العقارات الوقفية املوجهة الجناز مشاريع اس كيفيات

كانت واقعة  غري املبنية املوجهة الجنـاز مشـاريع اسـتثمارية، سـواءا  أوالعامة الوقفية العقارية املبنية  األمالكتكون 

  . 2يف قطاعات معمـرة أو قابلـة للتعمري

  املوجهة الجناز مشاريعالعامة  عقارات الوقفية أنه يقصد بال التنفيذي، من نفس املرسوم 7وجاء يف املادة      

  :استثمارية  مايلي 

  .األراضي غري املبنية املوجهة الستقبال املشاريع االستثمارية  - 

  العقارات املبنية اجلاهزة الستقبال املشاريع االستثمارية - 

عليها ،أو اهلدم بغرض إعادة البناء العقارات املبينة اليت حتتاج إىل إعادة يئة أو توسعة أو إدخال حتسينات  - 

  .3 الستقبال املشاريع االستثمارية

وينمي أموال الوقف وحيقق املقصد الرئيسي حيقق فائدة وحيث انه جيوز استثمار األموال الوقفية الن ذلك 

  .وحصول الصدقة اجلاريةاالجتماعي  للتنمية االقتصادية ذات طبيعة االجتماعية حيث يضمن التكافل

 خمتلف ا تسري اليت الوترية أن ذلك قوية، ميدانية تطبيقات يعرف مل اجلزائر يف املال الوقفي الستثمارا إن

 حي كمشروع اال هذا يف النوعية النقلة وتربز واعدة مشاريع أا علما جدا، ضعيفة الوقفية االستثمارية املشاريع

 التفكري يف نوعية نقلة هنالك أن النموذجية املشاريع هذه خالل من ويتضح ،...بالعاصمة السحاولة ببلدية الكرام

  :، ومنه نستنج مايليلكن هذا يبقى دون املستوى املطلوب الوقفي، باالستثمار اخلاص

  

                                                           
اوت  03، بتاريخ 46تعلق برتقية االستثمار، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ،  العدد امل،  2016أوت  3املؤرخ يف  09-16القانون رقم    1

2016.  
الذي حيدد شروط و كيفيات استغالل  العقارات الوقفية املوجهة الجناز مشاريع ،  2018 وتأ 20املؤرخ يف  213-18املرسوم التنفيذي   2

  .2018 أوت 29،الصادرة بتاريخ 52زائرية ، العدد استثمارية، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجل
جملة العلوم القانونية واالجتماعية ،الد  ،213-18الوقفية العقارية وفق المرسوم التنفيذي  األمالكاستثمار يوسف ، عقوين حممد ، ماجري   3

  .135-134،ص ص  2019اجلزائر،  مارس  –الرابع العدد األول ،جامعة زيان عاشور اجللفة 
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  وتتم وفق صيغتني ، إداريةعقود  املشرع تتم عن طريقجعلها ، ريةالعقا األمالكاستغالل استثمار و  - 

  .15/247الرتاضي طبقا لقانون الصفقات العمومية  عن طريق تقدمي العروض او عن طريق

 15على أن التقل عن  سنة 30 حدد املشرع اجل استثمار األمالك العقارية الوقفية مبدة أقصاها  - 

  . سنة قابلة للتجديد على أساس قيمة املردودية االقتصادية املشروع االستثماري

  قدمة، ملاض ها دراسة العرو تية، مهمالية للو نلديمديرية الشؤون ا استحدث املشرع جلنة على مستوى  - 

  .حيث يرتأس اللجنة الوايل او من ميثله

بناءا على اقرتاح الوايل مارية ، تثيع اســإلجنــاز مشـــار  األمالك العقارية  استغالل صالرتخــي تم منحيــ-

   .1افقية و أو نير الشؤون الديوز  هيصدر  مبوجب قرار املختص اقليميا 

حظ أن هذا املرسوم التنفيذي جاء لتوسيع نطاق حرية االستثمار والتجارة لتثمني األمالك الوقفية ويال

حيث  يرى  وتنميتها وفقا الشرتاطات و إرادة الواقف املنصوص عليها يف التشريع والتنظيم املعمول به من جهة ،

املنشودة ألن البقية املتبقية منها عاجزة عن تلبية انه ال ميكن لألوقاف أن تقوم بالدور املراد منها يف عملية التنمية 

احلاجات العامة املتزايدة، وعليه من الضروري العمل على إمنائها، واستغالهلا و تعظيم ريعها، خاصة بعد 

اإلصالحات القانونية األخرية ، وما طرحته يف اجلانب االقتصادي من مبادئ ، فاالستثمار الوقفي يعترب من أهم 

صرفات اليت حتتاج إىل تأصيل شرعي ومراعاة حلكم الدين والتزاما بأغراض الوقف وأخذا يف احلسبان وأدق الت

مصلحة املستحقني، وشروط الواقفني، وكذا عالقة األمالك الوقفية بالتنمية االقتصادية أي مبفهوم املخالفة دور 

  . 2األوقاف يف االقتصاد

  

  

  

  

                                                           
رسالة لنيل درجة دكتوراه علوم، يف  ،) ف الجزائــريقالو  لىدراسـة تطبيقيـة عـ( فقه استثمار الوقف وتمويله في اإلسالم عبـد القـادر بن عـزوز، 1

  .222-220، ص ص 2003/2004العلوم اإلسالمية، كلية العلوم اإلسالمية، جامعة اجلزائر، 
،جامعة احلسن األول  بسطات ، دولة  واألعمال، جملة القانون  على ضوء التحوالت االقتصادية للدولةالوقف في الجزائر بن ساحة يعقوب ،   2

  .50، ص  2019الصادر يف مارس،  21املغرب، ،  العدد 
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  و أثرها على التنمية االقتصاديةالتجارة ستثمار و حرية اال مبدأ ماناتض: لمبحث الثاني ا
االقتصادية دائما ما حتتاج إىل وضع قانوين واضح املعامل،  األنشطةإن مبدأ حرية االستثمار والتجارة يعترب 

مبا يضمن ويؤمن املمارسات االقتصادية والنتائج املتوخاة منها وهذا ما مت التوصل إليه بعد إمجاع اآلراء على أن 

قانون جمموعة القواعد اردة اليت تطبق على اجلميع، وهو األمر الذي أسهم يف وجود رابطة قوية بني الدولة ال

واخلواص، فمن جهة ميكن للدولة التواجد يف هذا اال بامتالكها لوسائل اإلنتاج وقيامها باألنشطة االقتصادية 

دائمة يف السوق ألن حرية املتعاملني يف حاجة إىل  من خالل قطاعها العام،  ومن جهة أخرى فهي تتواجد بصفة

  .1نوع من التوجيه والرقابة والتقنني ضمن تأطري آليات السوق مبجموعة من اإلجراءات القانونية

  مبدأ حرية االستثمار والتجارة في الجزائرضوابط ومعايير  :المطلب األول

وما انعكس عنه من تكريس ملبدأ صاد السوق، إن التوجه الذي سلكته اجلزائر يف سبيل األخذ بنظام اقت

فرض عليها اعتماد العديد من املعايري والقواعد اليت تعد جديدة ، وهو ما ميكن وصفه حرية االستثمار والتجارة ، 

، وقد كان من الضروري ضبط اآلليات القانونية سواء كانت احمللية أو الدولية بالنقلة النوعية يف سياسة االقتصادية

ؤسساتية مبا يتماشى وهذا التوجه، وهو ما ترجم بسلسلة من النصوص القانونية ، وذلك بإقرار ووضع األحكام وامل

الالزمة اليت متهد الطريق حنو اقتصاد السوق وحتقق متطلباته وأسسه، وما تبعه من االتفاقات دولية تكرس هذا 

  .املسعى 

احلماية القانونية ضروري جلذب  يعترب شرط  :والتجارة  الضوابط القانونية لحرية االستثمار  /الفرع األول 

الالزمة والكافية للمستثمرين  جمموعة من الضمانات حاول القانون اجلزائري توفري االستثمارات األجنبية لذلك 

، وال يتجسد هذا إال من خالل مبدأ املساواة يف االستثمارات األجنبية  واليت تساهم يف استقطاباألجانب 

 2عامل مؤثر على مناخ االستثماروهو الالستقرار التشريعي ملة بني االستثمارات األجنبية واحمللية ،وكذا توفر ااملعا

رية أو غري التجارية اليت قد تقع له جاونتيجة اخلوف والشك الذي يتولد يف نفسية املستثمر األجنيب من املخاطر الت

  .خاوفأثناء إجناز مشروعه االستثماري ولتبديد هذه امل

  

  

                                                           
ورهانات املستقبل  ، حبث مقدم للملتقى الدويل األول االقتصاد اإلسالميالحرية االقتصادية ومبدأ تدخل الدولةاملعز هللا صالح أمحد البالع،   1

  .13ملعهد العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، اجلزائر،ص
، جامعة 11جملة الباحث للدراسات األكادميية، العدد ، ضمانات االستثمار األجنبي في القانون الجزائريلول زغدود، سيف الدين بوجدير، غج 2

  .594، ص 2017جباية ، سنة   –عبد الرمحان مرية 
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ميكن القول  إن مبدأ االستقرار التشريعي يقصد به ذلك الشرط الذي مينع : مبدأ االستقرار التشريعي /أوال

الدولة من تعديل القانون الذي حيكم العقد ملصلحتها، مما يغري من الوضع القانوين مبعىن أن القانون الواجب 

وبالتايل فهو الوسيلة ، 1تكفل العدالة العقدية بني الطرفني التطبيق على العقد ملصلحتها سيؤثر على النصوص اليت 

اليت جتعل التعديالت بالنسبة للمستثمر األجنيب غري متناقضة ومطبقة بالتوافق مع البلد املستضيف وكل الشروط 

ية اخلاصة واليت خولتها له الدول عند حدوث االستثمار ، كما يعد هذا املبدأ وسيلة جلذب االستثمارات الوطن

واألجنبية خاصة إىل الدول املضيفة الرتباطها مببدأ األمان القانوين الذي يبحث عنه املستثمر، وهذا ما حيقق 

مصلحة الطرفني، الدولة املضيفة لالستثمار واملستثمر على السواء ، وظهر هذا املبدأ  ألول مرة مبوجب عقد 

  .1933ماي  28بتاريخ    ̏ anglo -iranien ̋االمتياز املربم بني دولة إيران والشركة اإلجنليزية 

الغاية من تكريس هذا املبدأ وكفالته يف إطار النصوص القانونية املتعلقة باالستثمار هو حتقيق إن 

والتسهيالت والنظام اجلبائي  االستقرار التشريعي الذي مينح للمستثمر اجناز مشروعه االستثماري مبوجب احلقوق 

قيع العقد االستثماري مع الدولة املستقبلة له يشكل شرط ثبات واستقرار التشريع الذي استفاد منه وقت تو 

سلطات يف هذا اال وحيقق شرط الثبات  ما تتمنع به الدولة املستقبلة منحصانة للمستثمر األجنيب يف مواجهة 

ت أو التغيريات اليت تطرأ القانوين على العموم فائدة عملية للمستثمر األجنيب ذلك أنه جيعله بعيدا عن التعديال

آخر إىل بعض املساوئ السياسية فيه،   وقد يؤدي من جانب على النظام القانوين لالستثمار للدولة املستضيفة له

  .2كما انه قد يلحق الضرر باملصاحل االقتصادية لتلك الدول

ال ̋ :يلي  فيما لألمر قد تطرق 09 – 16القانون رقم املشرع يف  أنالقانون اجلزائري جند  إىلوبالرجوع 

هذا القانون، اليت قد تطرأ مستقبال على االستثمار املنجز يف إطار هذا  تسري اآلثار النامجة عن مراجعة أو إلغاء

   .3 ̏املستثمر ذلك صراحة  القانون، إال إذا طلب

لقوانني اجلديدة ويفهم من نص املادة املذكورة أن الدولة قد تعهدت للمستثمر املتعاقد معها بعدم تطبيق ا

   .اليت شرع يف إجنازها، ويبقى االستثمار وفق العقد املربم مع املستثمر ويف جمال القانون الذي ابرم فيه

                                                           
جملة  مقال منشور يف ، شرط الثبات التشريعي بين التجسيد األمان القانوني و مصلحة الدولة في قانون االستثمار الجزائرين أمحد احلاج،  ب 1

  .187ص  ،2017الدراسات  القانونية و السياسية، العدد اخلامس، الد الثاين، جامعة االغواط،  
الة النقدية للقانون والعلوم السياسية، جامعة  ،"ية في ظل سياسة االنفتاح االقتصادي في الجزائرياالستثمارات األجنب"عيبوط حمند وعلي،   2

  .71-70، ص ص 2007، جانفي  01مولود معمري تيزي وزو، العدد 
  .سابق ذكرهالرجع امل، 2016أوت سنة  03ؤرخ يفامل  16–09من قانون رقم  22انظر املادة  3
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وهو ما يعترب حتفيز " إال إذا طلب املستثمر ذلك صراحة"وكذلك أوردت نفس املادة استثناء بنصها 

غاءات واملراجعات يف غري صاحله لكن يف حالة ما إذا  مضاعف للمستثمر يف حالة ما إذا كانت التحفيزات أو اإلل

كانت هذه التعديالت يف صاحله فله احلق يف طلب تطبيق القانون اجلديد وهو ما يشكل يف الواقع محاية مضاعفة 

استقرار تشريعاا، فاحلماية اليت أقرها  فمن أهم العوامل اليت تدفع باملستثمر األجنيب يف الدولة معينة هو ،له 

تعديل القانون اخلاص باالستثمار يسعى من خالهلا إىل  املشرع اجلزائري ملواجهة الوضعيات الناشئة عن تغيري أو

حالة تعديل أو إلغاء القانون االستثمار فإن مقتضيات اجلديدة لن تطبق  حماولة طمأنة املستثمر األجنيب بأنه يف

ه يف إطار النصوص القانونية املتعلقة باالستثمار، هو خالل تكريس هذا املبدأ وكفالت عليه ، وما نستشفه من

االستقرار التشريعي الذي مينح للمستثمر، مبوجب احلقوق والتسهيالت والنظام اجلبائي الذي استفاد منه  حتقيق

  .1 وقت توقيع العقد االستثماري مع الدولة املستقبلة له

 لالستثمار يف القانون الوطين املتعلق باالستثمار، يكتف املشرع اجلزائري بتكريس تثبيت النظام القانوين مل

االستثمار اليت أبرمتها الدولة مع املستثمرين األجانب  والعقود إدراج هذا املبدأ مبوجب اتفاقيات إىلبل تعداه 

هما جزءا م االتفاقيات الدولية املتعلقة باالستثمارو شرط االستقرار يف إطار العقود ، حيث يعترب وصادقت عليها 

  .2من مضمون العقد أو االتفاق 

بني القانون الوطين و العقود االستثمارية ، نتيجة تضارب القانون مع االتفاق من وأحيانا قد يقع تعارض 

حيث املضامني مما يؤدي إىل تعقيد العالقة االستثمارية وتأثرها بالسلب سواء تعلق باملستثمر أو حىت الدولة 

 د أن بعض النصوص القانونية اليت كرست أحكام معينة مبوجب قانون االستثمارجن، حيث املضيفة لالستثمار

الذي نص   2010من قانون املالية التكميلي لسنة  مكرر 4مثل املادة  تكرس هذا التناقض ، الذي تصدر فيها 

لكية تؤدي آثار حق الشفعة نزع امل ومن ، 3على أن من حق الدولة اجلزائرية اللجوء إىل استعمال حق الشفعة

أن ومنه نالحظ  ا،إقليمهبالدولة إىل بسط سيادا وفرض سيطرا على املشاريع االستثمارية املنجزة على مستوى 

اجلزائر مل تلتزم بتجميد النص التشريعي الذي أنشئ يف ظله االستثمار بتكريسها حلق الشفعة وخرقت هذا املبدأ 

                                                           
، مداخلة ألقيت يف امللتقى الوطين حول اإلطار القانوين لالستثمار األجنيب يف رن الواجب التطبيق على عقود االستثماالقانو مسعودي يوسف،   1

  .10، ص2015نوفمرب 19و 18اجلزائر، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، أيام 
، املتعلق بتشجيع ومحاية االستثمارات املتبادلة، املصادق عليه  2006فرباير  16مة التونسية ، املوقع بتونس يف اق بني احلكومة اجلزائرية واحلكو االتف  2

ديسمرب  19، الصادرة بتاريخ  73، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، العدد 2006ديسمرب  14املؤرخ يف  404-06مبوجب املرسوم الرئاسي 
2006.  

،  71، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد 2010تكميلي لسنة يتضمن قانون املالية ال 2010أوت  26املؤرخ يف  01-10أمر رقم  3
  .2010أوت  29الصادرة بتاريخ 
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بني شركة  2012سنة يف ، وكذلك 1 2010سنة )جيزي( لالتصاالت يف حادثة اجلزائر وشركة أوراسكوم

على خلفية فرض الرسوم على األرباح االستثنائية بأثر رجعي وهذه  األمريكية "أناداركو" و اجلزائرية "سوناطراك"

  .2ما يضرب مبدأ حرية االستثمار والتجارة يف الصميمالتصرفات تؤدي إىل زعزعة ثقة املستثمر األجنيب 

إن مبدأ املساواة يف املعاملة يعود إىل املبادئ العامة :)العادلة و المنصفة(المعاملة المساواة في  بدأ م /ثانيا    

، حيث يقضي االلتزام الدويل بتمتع املستثمر األجنيب مبعاملة عادلة و منصفة أي بأمن ومحاية للقانون الدويل

زية، إذ تلزم املعاملة العادلة و املنصفة الدولة املضيفة دائمني بعيدا عن اإلجراءات التعسفية غري املربرة أو التميي

بضمان مطابق لقواعد القانون الدويل العريف و ملقتضيات العدالة و اإلنصاف، ويف هذا اإلطار لقد ورد هذا املبدأ 

  .لةاالستثمارات املتباد يف جممل االتفاقيات الثنائية واملتعددة األطراف اليت أبرمتها اجلزائر ختص محاية

حيظى ا املستثمر على املستوى الدويل واإلقليمي ومن بينها  املعاملة اليتبدأ املساواة يف تواىل االهتمام مب

بالرغم من أمهية مبدأ املعاملة لكونه يشكل إحدى  االتفاقية املوحدة لرؤوس األموال العربية يف الدول العربية

يف نفس الوقت معيار يقاس به مدى توفر احلماية املطلوبة  الضمانات املمنوحة لالستثمار األجنيب كما يعترب

رغم االختالف حول حتديد معىن املبدأ الذي يعود لالختالفات ،والكافية إلنشاء االستثمار يف إقليم معني

ت يف خمتلف االتفاقيات الدولية حبيث يعترب أساس االلتزاما امرسخيبقى املبدأ  هذا اإليديولوجية إال أن احلقيقة أن

   .3بني األطراف املتعاقدة، كما يشكل محاية لالستثمارات األجنبية 

املتعلق برتقية االستثمار مببدأ املعاملة العادلة و  09-16وقد أخذ إن قانون االستثمار اجلزائري رقم 

 مع دوهلم األصلية،الوطين واألجنيب، مع مراعاة أحكام االتفاقيات اليت أبرمتها الدولة اجلزائرية  املنصفة بني املستثمر

مع مراعاة أحكام االتفاقيات الثنائية و اجلهوية واملتعددة األطراف " :اليت تنص على مايلي   21طبقا للمادة 

املوقعة من قبل الدولة اجلزائرية، األشخاص الطبيعيني و املعنويني األجانب معاملة منصفة و عادلة، فيما خيص 

  .4 "اماحلقوق و الوجبات املرتبطة باستثمار 

                                                           
  01-416أوراسكم تيليكوم اجلزائر، مصادق عليها مبوجب املرسوم التنفيذي،رقم  تفافية استثمار بني وكالة ترقية االستثمارات ودعمها ومتابعتها وإ  1
  .2001ديسمرب  26، الصادرة بتاريخ 80، اجلريدة الرمسية للجمهورية  اجلزائرية، العدد 2001ديسمرب  20املؤرخ يف 

، العدد 57الد ،جملة اإلدارة  ،)عقد الدولة(في عقود الدول ورعايا دول أخرى في مجال االستثمارات الدولية قادري عبد العزيز، دراسة  2
  .60ص  58، ص 2006األول، اجلزائر ، 

، الة األكادميية للبحث القانوين، كلية احلقوق و العلوم  دور الضمانات والمبادئ الدولية في حماية ملكية المستثمر األجنبي، قة حسان ب 3 
  .102ص100، ص 2017جباية، سنة   - ، جامعة عبد الرمحان مرية 02، العدد 16السياسية ، الد 

، جامعة أدرار،  18جملة احلقيقة، العددمقال منشور يف ،  تشريعي و تقييم دورها في العقودتكييف بنود االستقرار ال ،عديل حممد عبد الكرمي   4
  .188-187،ص ص  2011مارس 
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يث يستخلص من هذه املادة أن املشرع اجلزائري يساوي يف املعاملة بني املستثمرين األجانب و ح 

 1. الوطنيني، مبعىن تسهيل ممارسة النشاط اإلقتصادي جلميع األشخاص دون تفرقة بني الوطنيني منهم واألجانب

ومصدر عدم التمييز يف املعاملة هو  ،بات، املساواة يف احلقوق والواجيف املعاملة  مبدأ املساواة فيقصد

، وهذا  ضيل مستثمرها الوطين على املستثمر األجنيبفالقانون الدويل الذي يشرتط على الدولة املضيفة عدم ت

معناه أن خيضع كال من املستثمر األجنيب والوطين إىل معايري موحدة قائمة على أساس املعاملة املتساوية، هلذا 

الدولية املتعلقة بتشجيع ومحاية اإلستثمار على تقرير مبدأ املساواة بني مستثمري األطراف حرصت اإلتفاقيات 

املذكورة أعاله، نالحظ أن املشرع ضمن املساواة يف املعاملة  21وبالرجوع إىل الفقرة األوىل من املادة  املتعاقدة،

ا اإلتفاقيات الدولية املربمة مع دوهلم بني املستثمرين األجانب فيما بينهم، ما عدا األحكام اليت تنص عليه

األصلية، إذ ميكن أن متنح امتيازات أفضل لرعايا الدول املتعاقدة، وبالتايل تطبق هذه اإلتفاقيات استثناءا من املبدأ 

اتفاق الشراكة جند   وكمثال عن هذا املبدأ، 2العام الذي يقضي بعدم التمييز يف املعاملة بني املستثمرين األجانب

دخل حيز النفاذ الذي   22/04/2002اإلسبانية يف  -فالنسيا -متوسطية، والذي مت التوقيع النهائي عليه - وور األ

  .2005يف الفاتح من سبتمرب 

وعن الضمانات اليت جاء ا هذا اإلتفاق، فقد حرص الطرفان من خالله على إعطاء أولوية خاصة 

حيث تضمن  ،تها دف خلق مناخ مناسب لتدفق االستثمارات لالستثمارات املتبادلة عن طريق ترقيتها ومحاي

على أنه متنح اموعة األوربية ودوهلا األعضاء  30املادة  اإلتفاق ضمان املعاملة العادلة، والذي نصت عليه 

ة للمستثمرين اجلزائريني معاملة ال تقل رعاية عن تلك اليت حيظى ا املمولون باخلدمات املماثلة وفقا لقائم

اخلدمات، وباملقابل    األعضاء امللحقة باالتفاق العام حول جتارة  االلتزامات اخلاصة للمجموعة األوربية ودوهلا

  للممولني باخلدمات التابعني للمجموعة األوروبية ودوهلا األعضاء، ومتنح نفس املعاملة   متنح اجلزائر نفس املعاملة

  .3موعة املنشأة على إقليم اجلزائرللفروع املستقلة والفروع التابعة لشركات ا

  

                                                           
1 Zouaimia Rachid ,réflexions sur la sécurité juridique de l’investissment étranger en Algérie, 
revue critique de droit et sciences politiques N°02, 2009, p 20. 

، جامعة مولود معمري تيزي وزو، سنة 02الة النقدية للقانون والعلوم السياسية، ، العدد  ،مبدأ حرية االستثمار في الجزائر مكانةاوباية مليكة ، 2 
  .246، ص2010

توسطي لتأسيس شراكة بني اجلزائر واموعة يتضمن التصديق على االتفاق األوريب امل 2005أفريل  24ؤرخ يف ،امل 159-05املرسوم الرئاسي رقم 3 
  .2005افريل  30 الصادرة بتاريخ ،  31عدد ال للجمهورية اجلزائرية ، ريدة رمسيةاجلاألوربية والدول األعضاء فيها، 
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  :1التايلشكل الحمددة ب ة العادلة واملنصفة هي األخرىو أما فيما يتعلق مبعايري حتديد املعامل

يقصد ذا املبدأ أن يعامل املستثمر األجنيب نفس معاملة املستثمر الوطين و يف حالة   :مبدأ المعاملة الوطنية/1

جنيب نفس معاملة الوطين مبعىن آخر أن املعاملة الوطنية هي أن حيظى املستثمر األجنيب ختلف الدولة عن معاملة األ

بنفس احلماية اليت حيظى ا املواطنني وذلك بقصد تشجيع األجانب للمجيء لالستثمار يف الدولة املضيفة 

املعاملة الوطنية أي معاملة  مبدأ أالتفاقيله،اجلزائر حبكم سياسة االنفتاح اليت تبنتها، كرست يف إطار القانون 

املستثمر األجنيب مبثل ما يعامل به املستثمر الوطين يف كل املسائل اليت تتعلق باالستثمار سواء تعلق األمر بإنشاء 

عدم التمييز يف نزع امللكية أو غريها من املسائل اليت تولت االتفاقيات  أواالستثمار أو كيفيات حتويل األموال 

  .2محايتها

يقصد ذا املبدأ أن تتعهد الدولة املستضيفة لالستثمار مبقتضى اتفاقية تربم  :بدأ الدولة األولى بالرعايةم /2

بينها وبني دولة مصدرة لالستثمار مبعاملة االستثمارات التابعة هلذه الدولة، أفضل معاملة تتلقاها االستثمارات 

سية الدولة املستفيدة من هذا الشرط من احلصول على مجيع األجنبية فيها، أي متكني املستثمرين الذين حيملون جن

  .3الضمانات واملزايا اليت قررا أو تقررها الدولة املستقطبة لالستثمار

هي أن تعامل الدولة املستضيفة لالستثمار املستثمر األجنيب باملعاملة ذاا اليت   :مبدأ المعاملة المماثلة /3

لة اليت ينتمي إليها املستثمر األجنيب الوافد إليها، مثال ما يتعلق بإجراءات نزع امللكية يتلقاها رعاياها يف إقليم الدو 

من أجل املنفعة العامة فقيام الدولة األوىل بتقدمي تعويض عادل ومنصف للمستثمر األجنيب يتبعه نفس اإلجراء يف 

وكمثال على هذا املبدأ جند االتفاق ،  رىحالة قيام الدولة الثانية بنزع ملكية مستثمر حامل جلنسية الدولة األخ

املربم بني اجلزائر والدامنارك حول الرتقية واحلماية املتبادلتني لالستثمارات، فقد مت التوقيع عليه يف اجلزائر بتاريخ 

، 30/12/2003املؤرخ يف  525-03وقد متت املصادقة عليه مبوجب املرسوم الرئاسي رقم  25/01/1999

اق إىل تكثيف التعاون االقتصادي، وذلك من خالل توفري الشروط املالئمة ملستثمري أحد ويهدف هذا االتف

  .ة ومنصفة لالستثمارات املتبادلةالطرفني على إقليم الطرف املتعاقد اآلخر بناء على معاملة عادل

                                                           
سياسية، ، العدد األول، جامعة مولود الة النقدية للقانون والعلوم ال ،"مبدأ المعاملة العادلة والمنصفة لالستثمارات األجنبية"، عيبوط حمند وعلي 1

  .108 -106، ص ص 2010معمري تيزي وزو،  
 -72،ص ص 1998 سنة،مصر  -، مؤسسة شباب اجلامعة للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرةالحماية القانونية لالستثمارات األجنبيةهشام خالد،  2

73.  
، امللتقى الدويل الستقطاب وتوازن العقود االستثمارية ،  في دول اتحاد المغرب العربي االستثمارات العالميةبطيب،  أنيس، حممود  إميانسرار  3

  .156، ص  2006مارس  04و 03تونس، يومي 
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مادة، كما حدد عدة مفاهيم ومصطلحات خاصة باالستثمار وقد  14ضمن االتفاق  و لإلشارة فقد

مشل كل من شركة أو مقاولة أعمال أو احلصص االجتماعية أو األشكال األخرى  ع من مفهوم املستثمر حيثوس
  1.للمسامهة يف شركة أو مقاولة أو سندات يف شركة

ال ميكن أن : "بقوهلا اليت تنص على مايلي  04وعن تكريس هذا املعيار يف هذا االتفاق  فقد املادة  

ثمري كل طرف متعاقد على إقليم الطرف املتعاقد اآلخر موضوع نزع ملكية أو تأميم تكون ملكية استثمارات مست

أو ختضع لتدابري ذات أثر مماثل إال لغرض املنفعة العامة وعلى أساس غري متييزي بناء على اإلجراء القانوين 

  ." 2 املطلوب مقابل تعويض سريع ومناسب وفعلي

صفة وعادلة بعيدا عن كل أشكال التمييز وعدم املساواة هو يف حد التزام اجلزائر بتقدمي معاملة من يعترب

التمييز بني املستثمر األجنيب  ذاته متاشيا مع األحكام املستقر عليها دوليا و القائمة على أساس نبذ كل أشكال

ون املالية املتعلق بقان 01-09من األمر رقم  58مبوجب املادة ، حيث يالحظ أنه مسألة نسبية والوطين بوجه عام 

حيث فرضت هذه املادة أحكاما تعد متييزا واضحا بني املستثمر األجنيب والوطين جتلت  2009التكميلي سنة 

  .3 49/ 51الشراكة االستثمارية مظاهر هذا التمييز يف القاعدة 

صادية حيث أشارت املادة املذكورة بأنه يتعني على املستثمرين األجانب الذين يعملون يف النشاطات االقت

 ير االستثمار وأنه ال ميكن إقامةإلنتاج السلع واخلدمات أن يقدموا تصرحيا مسبقا لدى الوكالة الوطنية لتطو 

% 51املسامهة مبين على األغلبية للشريك الوطين املقيم بنسبة  استثمار أجنيب إال يف إطار شراكة يكون فيها نظام

، وهو ما يعترب مساسا أن تتضمن الشراكة الوطنية عدة شركاءعلى األقل من رأس املال االجتماعي، وباإلمكان 

  .4مببدأ املساواة 

  

  

                                                           
 ، جملة القانون واألعمال االلكرتونية ، املوقع االلكرتوينضمانات االستثمار األجنبي في الجزائر،  عباس كرمية  1

www.droitentreprise.comمساءا 05:20، على الساعة 20/04/2019طالع عليه يوم ، مت اال.  
،مداخلة ألقيت يف امللتقى وطين حول اإلطار القانوين  التفاقي االستثماري لتشجيع االستثمارااعتماد الجزائر القانون حممد منري حساين،   2

  .12ص 10، ص 2015نوفمرب  19و 18لالستثمار األجنيب يف اجلزائر،جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، يومي
 ،44، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية،  العدد 2009يتضمن قانون املالية التكميلي لسنة  2009يوليو  22مؤرخ يف  01-09أمر رقم   3

  2009يوليو سنة  26الصادرة بتاريخ 
هادة دكتوراه يف العلوم، ختصص القانون العام، كلية لنيل ش أطروحة، الحماية القانونية لملكية المستثمر األجنبي في الجزائرحسني نوارة،   4

  .37ص35، ص 2012/2013 امعة مولود معمري، تيزي وزو، سنةاحلقوق، ج
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 :ذات الطابع المالي و القانوني وابطالض/ الفرع الثاني 

من بني أهم اإللتزامات امللقاة على الدولة مستضيفة االستثمار هو العمل على توفري املناخ لعل        

ستقطاب أكرب عدد ممكن املستثمرين األجانب، لكن من الناحية الواقعية االستثماري املناسب و هذا من أجل ا

  .هذا لن يتأتى إال من خالل وضع جمموعة من القواعد القانونية اليت تراها الدولة كفيلة لتحقيق هذه األهداف

فإن  فإذا كانت الدولة تسعى جلذب رؤوس األموال األجنبية لالستثمار فيها دف تنمية اقتصادها الوطين

هذا جيب أن يكون متوافقا مع مصاحل الطرف الثاين املتمثل يف املستثمر، فيجب أن يكون حمميا هو كذلك 

  . 1أو قانوين سواء ذات طابع مايل وابط و معايري بض

يعترب اجلانب املايل مهما جدا  ، وحتقيق األرباح ستثماراتاالاية تنمية لغ :الضمانات ذات الطابع المالي/أوال 

تكفل للمستثمر احلماية  بآلياتك حاول املشرع يف إطار قانون االستثمار إحاطته للعملية االستثمارية لذيف ا

احلماية من  ضمان أو يفضمان حرية حتويل رؤوس األموال الالزمة ألمواله املستثمرة يف اجلزائر، سواء من خالل 

  .املصادرة اإلدارية

ضمان حتويل رؤوس األموال من أهم الضمانات اليت متنحها  يعترب:  مبدأ حرية تحويل رؤوس األموال /1

الذي يؤديه هذا الضمان يف دفع  والفعالالدولة املضيفة للمستثمر األجنيب، وهذا وعيا منها بالدور احلاسم 

جلذب رؤوس األموال  بل أكثر من ذلك فهناك من يعتربه شرطا أساسيا  املستثمرين الختاذ قرارهم باالستثمار ا

ذلك ألنه يف حقيقة الواقع ليس هناك فائدة جينيها املستثمر إذا كان حمروما من حق حتويل املبالغ  ، جنبيةاأل

املالية اليت يصدرها ويستثمرها يف البلد املضيف وكذلك حتويل أرباحه و عائدات استثماره و ناتج التنازل عن 

  .2التصفية  مشروعه االستثماري أو

وهذه األموال هي  ية حتويل رؤوس األموال خروج رؤوس األموال من اجلزائر إىل اخلارج،يقصد مببدأ حر          

اخلارج، والرأمسال األصلي  عبارة عن ناتج لالستثمار الذي سبق متويله بواسطة رؤوس أموال مستوردة من

                                                           
الة النقدية للقانون والعلوم السياسية، كلية احلقوق، جامعة مولود  ،"الحماية القانونية لملكية المستثمر األجنبي في الجزائر"حسني نوارة،   1

  90ص88، ص 2009،سنة 01زي وزو، العدد معمري، تي
اّلة النقدية للقانون والعلوم السياسية، كلية احلقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،  ، عن أقلمة محيط األعمال في الجزائرإرزيل الكاهنة،   2
  .49، ص 2013سنة ، 01عدد ال
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األجنيب، كما يعد  الدولة املضيفة لالستثمار املستثمر، ويعد احلق يف التحويل من أهم الضمانات اليت متنحها

   .1 شرط أساسي جلذب رؤوس األموال األجنبية

على حق املستثمر األجنيب بإخراج   16–09قانون رقم المن   25نصت املادةمن خالل ما تقدم فقد  و

 :بقوهلا ، زيادة عن حقه يف حتويل ما يعود له من أرباح إىل اخلارج رأمساله الذي أدخله إىل اجلزائر لالستثمار فيها

والعائدات النامجة، االستثمارات املنجزة عنه، االستثمار املنجزة  تستفيد من ضمان حتويل الرأمسال املستثمر"

املال يف شكل حصص نقدية مستوردة عن طريق املصريف، ومدونة بعملة حرة  سرأانطالقا من حصص يف 

كما ،ت احملددة عن طريق التنظيمبنك اجلزائر حسب التكلفة الكلية للمشروع ووفق الكيفيا التحويل يسعرها

، إعادة اإلستثمار يف الرأمسال للفوائد وأرباح األسهم املصرح بقابليتها للتحويل طبقا 2 تقبل كحصص خارجية

ويتضمن ضمان التحويل املذكور يف فقرة األوىل أعاله، كذلك املداخيل .....للتشريع والتنظيم املعمول ما

وان كان مبلغها يفوق رأمسال احلقيقية الصافية عن التنازل  وتصفية االستثمارات ذات مصدر أجنيب، حىت ٕ

  .3" املستثمر يف البداية

واملؤسسات املعتمدة تنفيذ وبدون تأخري حتويل األرباح والفوائد  البنوك   03 -05كما ألزم نظام رقم 

  أعضاء جملس اإلدارة األجانب الناجتة عن التنازل عن االستثمار األجنيب إىل جانب عالوات احلضور ومكافآت 

لغري املقيمني حتويل رؤوس  املتعلق بالنقد والقرض 03-11من األمر رقم  126وكذلك رخص املشرع مبوجب املادة 

لذلك تعد حرية حتويل رؤوس األموال، خاصة يف جمال إعادة حتويلها من أهم الضمانات ،  4األموال إىل الوطن

ا توفر له احلماية من خطر عدم القابلية لتحويل رأمساله أو الفوائد والعائدات املمنوحة للمستثمر األجنيب كو

كذلك احلماية من خماطر التحويل، مثل التأخر يف املوافقة على التحويل مبا يزيد عن ، و النامجة مىت رغب يف ذلك

  .املعقول أو فرض سعر صرف متييزي واضح على املستثمر األجنيب

                                                           
، 371، جملة مصر املعاصرة ، جامعة القاهرة ،العدد  ية االقتصادية للدول الناميةدور رأسمال العربي واالجنبي في تمويل  التنمكرمي كرمية ،    1

  .  19، ص 1988يوليو 
2 A.BENHAMOU- Le cadre juridique, du commerce extérieur de l’Algérie. Revue Idara 
,l’école nationale d’administration, N°2, 1999, P 19. 

، الة النقدية للقانون والعلوم السياسية، جامعة مولود  ن الدول ورعايا الدول األخرى وتطور القانون الدولي لالستثماراتالعقود بيأقلويل حممد،  3
  .94ص 92، ص 2010معمري تيزي وزو، العدد األول، سنة 

علق بالنقد والقرض املعدل واملتمم، املت 14/04/1990املؤرخ يف  10-90يعدل ويتمم األمر رقم  2011أوت  26املؤرخ يف  03-11األمر رقم 4
  .2011اوت27بتاريخ الصادرة ، 01اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، العدد 

 21، صادرة يف 53، يتعلق باالستثمارات األجنبية، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، العدد 2005جويلية  6 املؤرخ يف   05-03نظام رقم * 
  .2005جويلية 
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مل ينص صراحة على العملة اليت ميكن أن تعتمد يف التحويالت اخلاصة و يظهر جليا أن املشرع 

باالستثمار، يفهم من ذلك أن أي عملة حرة ومعروفة يف السوق الدولية، تكون عملة صاحلة للتداول، لكن 

 مجيع ئر تعتمد تقريبا يفاز هر و أقوى العمالت األجنبية فاجلاالورو مها من أش بالنظر إىل معرفتنا بأن الدوالر و

  .1)االورو، الدوالر( تعامالا االقتصادية على احتياطاا من العملة الصعبة بني

اجلزائري عمل على  و نظرا ألمهية هذا احلق و دوره احلاسم يف جلب رؤوس األموال األجنبية فإن املشرع

منه،  12 املادة يف 1993تكريس حق حتويل رؤوس األموال بنص صريح يف القانون املتعلق باالستثمار لسنة 

كل القيود الواردة على حرية التحويل، وعليه فقد أصبح  فبموجب نص هذه املادة يكون املشرع قد ألغى

دون شروط مسبقة، أما فيما   لكل مستثمر سواء كان مقيما أم غري مقيم التحويل يف اجلزائر حرا و مضمونا

من  يوما كحد أقصى إال أنه 60 فقرا الثانية بـ يف 12تقدمي طلبات التحويل فقد حددته املادة  خيص ميعاد

اجلزائر كانت تستغرق مدة  الناحية الواقعية فإن هذا األجل مل حيرتم ، إذ أن طلبات التحويل املقدمة أمام بنك

على كزون تثمرين األجانب الذين عادة ما ير للمس أشهر، وهذا يعد عامال بارزا منفرا 6تنفيذها ما يبلغ حىت 

  .2احملددة مبوجب قوانني االستثمار على أرض الواقع مدى احرتام اإلجراءات و اآلجال مراقبة

جند أن املشرع اجلزائري قد أكد على  12-93امللغي ألحكام املرسوم التشريعي  03-01أما بصدور األمر

ألجل، حيث حق املستثمر يف حتويل عوائد استثماره  من دون أي قيد زمين، مبعىن آخر إنه سكت عن حتديد ا

ملنجزة انطالقا من مسامهة يف رأس املال بواسطة عملة صعبة ا تستفيد االستثمارات "منه  31جاء يف نص املادة 

حرة التحويل يسعرها بنك اجلزائر بانتظام ويتحقق من استريادها قانونا، من ضمان حتويل الرأمسال املستثمر 

داخيل احلقيقية الصافية الناجتة عن التنازل أو التصفية حىت والعائدات الناجتة عنه، كما يشمل هذا الضمان امل

  .3" وان كان املبلغ أكرب من الرأمسال املستثمر يف البداية

باعتبار الوسائل الواردة يف القوانني الداخلية للدول غري كافية لتوفري احلماية الضرورية جلذب رؤوس 

جلأت إىل إبرام واملوافقة  ،يوفرها قانون االستثمار يف اجلزائراألموال ومحايتها ومتديدا للحماية والضمانات اليت 

متعلقة بتشجيع ومحاية االستثمار، تضمن مبدأ حرية  اإلطرافواملصادقة على اتفاقيات دولية ثنائية ومتعددة 
                                                           

الة النقدية للقانون والعلوم السياسية، جامعة  ،  تحول طبيعة الرقابة على الصرف في الجزائر من الرقابة السبقية إلى البعديةبلحارث ليندة ،  1
  .321-320، ص ص 2011، سنة 02مولود معمري تيزي وزو، العدد 

، جامعة مولود 02العلوم اإلجتماعية واإلنسانية، العدد  ، جملة الخاص بياألجندور المؤسسة العربية في تشجيع االستثمار بن مدخل إبراهيم،    2
  .169، ص 2007سنة ،معمري تيزي وزو 

جامعة مولود  ،لنقدية للقانون والعلوم السياسية، الة اشروط االستقرار التشريعي المدرجة في عقود الدولة في مجال االستثمار، قلويل حممدأ  3
  .103-102، ص ص  2006د األول، سنة معمري تيزي وزو، العد
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انون اليت أبرمتها ووافقت عليها كفلت للمستثمر هذا احلق وخبالف الق التحويل احلر، فهذه االتفاقيات الدولية

وأغلب االتفاقيات املربمة  الداخلي فإن البعض من هذه االتفاقيات تتضمن تفاصيل حول املوارد القابلة للتحويل

قا يف كل لليس ميعادا مط أشهر 6ويعترب اجل ،  من طرف اجلزائر تؤكد على احلرية التامة لتحويل األموال

وكمثال على ذلك  يف نفس السياقمدة ممكنة ، حيث و  اقل إىليتغري امليعاد  أنميكن  إذاالتفاقيات الدولية ، 

وهي نفس املدة اليت حددا االتفاقية اجلزائرية ،  شهرينمبدة  ايطاليادولة  و يةاجلزائر الدولة االتفاق املربم بني جند 

تاريخ  تتم التحويالت يف مدة شهرين ابتداءا من"...: واليت نصت على ما يلي 05األرجنتينية بنصها يف املادة 

  .1"إيداع ملف مطابق

  من االتفاق املربم بني اجلزائر وفرنسا 6بينما هناك اتفاقيات قد جتاهلت ميعاد التحويل، مثال املادة   

وكذلك ينبغي اإلشارة إىل مسألة مهمة يف نظرنا واليت تتعلق بالعملة اليت تتم ا عملية التحويل واالتفاقيات 

يف الصياغة املستعملة لكنها تصب يف معىن واحد فاالتفاقية اجلزائرية الفرنسية ئر اختلفت از اليت أبرمتها اجلو 

، هذه بعض "الصرف الرمسي املطبق بتاريخ التحويل مبعدل"...نصت يف فقرا األخرية أن يكون التحويل 

  .2ةاملتعلقة حبركة رؤوس األموال وهي كثري  النماذج من االتفاقيات اليت وقعتها الدولة

 أظهر تالشيا و فتورا و كأن هذا احلق مل يعد جوهريا بالنسبة 31املادة نص يالحظ أن الصدد ويف هذا 

  .املستثمر األجنيب ذا احلق أمر بديهيا تمتعيأصبح بالتايل للمستثمر،
تعد من أهم الضمانات اليت تؤدي إىل استقطاب  :من المصادرة اإلدارية ملكية المستثمر ضمان حماية /2

ألجنيب وعلى هذا األساس جند أن التشريعات الداخلية املختلفة للدول النامية والدولة اجلزائرية بصفة االستثمار ا

نصوصا خاصة تتعلق حبماية رأس املال وقررت مبدأ محاية أموال وممتلكات املستثمرين الوطنيني  خاصة تضمنت

تأميم ومصادرة إدارية وتسخري اليت دد تعترب إجراءات نزع امللكية بكل أنواعها و صورها من ، حيث  واألجانب

عن استثمار أمواهلم يف الدول املكرسة  يرتاجعونملكية املستثمر، من أهم العوامل اليت جتعل املستثمرين األجانب 

يف قوانينها ملثل هذه اإلجراءات اليت تؤدي عادة إىل حرمان املستثمر األجنيب من الفوائد املالية اليت كان سوف 

الذي يسمح  اإلجراءكانت املصادرة اإلدارية يقصد ا ذلك وعليه فإذا  ،  إلجراءاتا وال تعرضه ملثل هذهجينيها ل
                                                           

، مصادق 2000اكتوبر04اية املتبادلة لالستثمارات، املوقعة يفمحو  ترقيةاليت تتضمن  األرجنتينية انظر االتفاقية املربمة بني احلكومة اجلزائرية واحلكومة  1
 18، الصادرة بتاريخ 69ية للجمهورية اجلزائرية ، العدد ، اجلريدة الرمس2001نوفمرب 13املـؤرخ يف   366- 01عليها مبوجب مرسوم الرئاسي رقم 

  .2001نوفمرب 
فيفري  03زائر يفانظر االتفاقية املربمة بني احلكومة اجلزائرية واحلكومة الفرنسية اليت تتضمن التشجيع واحلماية املتبادلة لالستثمارات، املوقعة باجل  2

، 67، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، العدد 1994جانفي 02املـؤرخ يف   01-94، مصادق عليها مبوجب مرسوم الرئاسي رقم 1994
  .1994أكتوبر 19الصادرة بتاريخ 
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وعليه فان  لإلدارة بأن تكتسب السلطة على املمتلكات اخلاصة بشكل عادل للمصلحة العامة مقابل تعويض

وأمام خطورة هذه اإلجراءات ، ألجنيبا الرأمسالهاجس التخوف من نزع امللكية هو العائق األكرب أمام استقطاب 

وتأثريها السليب على تدفق رؤوس األموال األجنبية حاولت اجلزائر وعلى غرار الدول النامية األخرى توفري أكرب قدر 

ممكن من احلماية القانونية ألمالك املستثمرين، وهذا من خالل تكريس ضمانة مفادها محاية املستثمر من أي 

يته، ذلك ألن قرار االستثمار يف أي دولة مرهون بقيمة ونوعية احلماية اليت توفرها الدولة إجراء قد ميس مبلك

  .1املضيفة للمستثمر

وحيث أننا جند أن املؤسس الدستوري اجلزائري أضفى الطابع الدستوري على هذه الضمانة يف نص املادة 

ليأيت  "رتتب عليه تعويض قبلي عادل و منصفال يتم نزع امللكية إال يف إطار القانون وي": 1996 دستور من 20

وعليه إذن، فقد مت إحاطة املستثمر بضمانة ، هذا املبدأويكرس  22يف نص املادة  2016التعديل الدستوري لسنة 

دستورية عامة تتمثل يف ضمان عدم التعرض واملساس بامللكية إال يف نطاق ما هو مرخص به قانونا مع إقرار 

  .2 حالة حصولهتعويض عادل ومنصف يف

القانون  أنإىل جانب احلماية العامة اليت ضمنها الدستور بعدم التعرض مللكية أي شخص مالك  ، جند 

 12-93 ثمار، يتجلى هذا األمر يف املرسوم التشريعي تقد أقر أيضا محاية خاصة للمستثمر مبوجب قوانني االس

ن االستثمارات املنجزة موضوع تسخري عن طريق اإلدارة ، ال ميكن أن تكو ": منه  40تنص املادة اليت و  امللغى ،

جند  حيث املعدل واملتمم، 03-01رقم  ،ليأيت بعده القانون" ما عدا احلاالت اليت نص عليه التشريع املعمول به

ال ميكن أن تكون االستثمارات املنجزة موضوع مصادرة إدارية، إال يف احلاالت  " :اليت تنص على 16املادة 

 ."3صوص عليها يف التشريع املعمول به املن

يتضح جليا من خالل املادتني أعاله، أن املشرع مل يتعرض إىل نزع امللكية وال لتأميمها حبيث جتنب ذكر          

التأميم أو نزع  هذه اإلجراءات، وميكن تفسري ذلك على أساس أن املشرع اجلزائري كان ملزما بعدم إدراج إمكانية

  .ن موجه أساسا الستقطاب رؤوس األموال األجنبيةانو امللكية يف ق

                                                           
مقال منشور يف  ،)"الطرق، المشروعية، الشروط(انهاء الدولة المضيفة لالستثمار اتفاقية االستثمار مع المستثمر األجنبي "خالد حممد اجلمعة،  1

  .75 -74، ص ص1999دد الثالث، دولة الكويت، جملة احلقوق، الع
أطروحة دكتوراه، كلية احلقوق والعلوم السياسية، قسم احلقوق، جامعة مولود  ،الوسائل القانونية لتفعيل االستثمارات في الجزائرمعيفي لعزيز،  2

  .159ص 156ص  ، 2014/2015سنة معمري تيزي وزو،
املتعلقة برتقية االستثمار هو  93/12من املرسوم التشريعي  40املتعلق بتطوير االستثمار و املادة  01/03من األمر  16إن الفرق بني املادة  3

  .يف املرسوم التشريعي امللغى ، باملصادرة اإلدارية  يف األمر ' التسخري" استبدال املشرع لكلمة 
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القانون املدين اجلزائري يف املادة  إىليقصد املشرع بالتشريع املعمول به بشأن املصادرة اإلدارية ، الرجوع 

وتفصل يف هذا املوضوع   679املادة  لتأيتكصورة من إجراءات نزع امللكية ،   يف االستيالء  احلق  منه على 676

يتم احلصول على األموال واخلدمات لضمان سري املرافق العمومية بإتفاق رضائي وفق احلاالت " :على انه ا بقوهل

 الستمرارية االستعجالية و ضمانا احلاالت االستثنائية و إال أنه ميكن يف،و الشروط املنصوص عليها يف القانون

بأي حال على احملالت  االستيالءوال جيوز ، يالءاالستاملرفق العمومي، احلصول على أموال واخلدمات عن طريق 

                                  .1"املخصص فعال لسكان

والذي يتعلق برتقية االستثمار أنه قد تناول إجراء ،  09-16كذلك من خالل القانون رقم      

ال ميكن أن تكون كم نزع امللكية زيادة على القواعد اليت حت" :منه 23االستيالء ونزع امللكية مبوجب نص املادة 

  .االستثمارات املنجزة موضوع استيالء إال يف احلاالت املنصوص عليها يف التشريع املعمول به

  .2"يرتتب على هذا االستيالء ونزع امللكية تعويض عادل ومنصف

ة يف ثالثة شروط ممارسة حق الدولة يف نزع امللكي إمجالميكن ،  678بالرجوع اىل نص املادة وعليه ف

  :نقاط 

 .أن يكون قرار نزع امللكية للمنفعة العامة - أ

 .)احرتام مبدأ الشرعية(وجوب مراعاة أحكام القانون  - ب

  .)مبدأ املساواة(شرط عدم التمييز يف نزع امللكية  - ج

  .الشرط التعويض العادل واملناسب  -د

ة للمستثمر ويضفي على األموال املستثمرة ع امللكية ضمانة أساسينز  احرتام مبدأ الشرعية يف جمال يعد

محاية خاصة ضد اإلجراءات التحكيمية اليت قد تتخذها السلطة العامة يف الدولة ويعين من جهة أخرى ضرورة 

كرس احلق يف التعويض يف الدستور   املشرع أنيشار إصدار قرار نزع امللكية من جهة سلطوية ذات اختصاص،و 

 تها الدولة يف جمال تشجيع ومحايةاستبعدت أغلب االتفاقيات الثنائية اليت أبرموالقوانني الداخلية، ولكن 

االستثمارات قاعدة التعويض املسبق العادل واملنصف ومقارنة بالتشريعات الوطنية واكتفت فقط بتضمينها بقاعدة 

  .3التعويض املناسب الفوري والفعلي يف غالب األحيان

                                                           
الذي  يتضمن القانون  1975سبتمرب  19املؤرخ يف  58- 75الذي يعدل ويتمم ،األمر رقم  2005جوان  20املؤرخ يف  10-05قانون رقم  1

  .2005جوان 26، الصادرة  بتاريخ 44املدين، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، العدد 
  .، املتعلق برتقية االستثمار، املرجع السالف الذكر09-16القانون   2
  .235ص  ،1994 يوليو، جامعة القاهرة ، 437، جملة مصر املعاصرة ،العدد  ةوالتنمي المباشرة األجنبيةاالستثمارات خليل حممد عطية ،   3
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امللكية من بني الضمانات اهلامة لتفعيل االستثمارات، الدولة عمدت  يعترب عنصر التعويض عن إجراء نزع

ل تقييد املستثمر من ملكيته سواء يف تشريعاا الداخلية أو من خال أوإىل تكريس مبدأ التعويض يف حالة حرمان 

  .1راتكائها االقتصاديني من أجل التشجيع واحلماية املتبادلة لالستثمااالتفاقيات اليت أبرمتها مع شر 

اليت تنص  2016من التعديل الدستوري  22هذا املعىن أكد عليه املؤسس الدستوري مبقتضى املادة 

  .2"ال يتم نزع امللكية إال يف إطار القانون ويرتتب عليه تعويض عادل ومنصف": على أنه

هو جلب املستثمر أن تكون نية املشرع أنه من غري املنطقي  ''األستاذ زواميية رشيد''و يف هذا الشأن يرى 

  .3 األجنيب إىل القطاعات االقتصادية أن يعلم ا مسبقا، أن يكون موضوع التسخري أو املصادرة

الدولة بالنظر يف مجيع النزاعات املعروضة داخل قضاء  عام خيتص صل كأ :ذات الطابع القضائي اآلليات/ثانيا 

ى إقليم الدولة سواء كانوا معنويني أو طبيعيني وسواء  على مجيع األشخاص املوجودين عل ميتد سلطانه  و، أمامه 

وعلى هذا األساس عقد اختصاص قضاء الدولة  إقليمهاكانوا وطنيني أو أجانب طبقا ملبدأ سيادة الدولة على 

املضيفة لالستثمار يف النظر يف النزاعات اليت قد تطرأ بني الدولة واملستثمر األجنيب لكن هذا األصل يرد عليه 

ناءات ، ومنه فقد كرس املشرع يف إطار قوانني االستثمار اجلزائري يف حالة ما وجد نزاع بني املستثمر و الدولة استث

اللجوء إىل القضاء الوطين  ، يضاف إليهاللجوء إىل التحكيم التجاري الدويلاملضيفة، فقد كرس ضمان حق 

   . 4لتسوية النزاع 

اختاذ :" التحكيم بأنه  إىليف مقدمته اللجوء  "بن خلدونا"عرف :حق اللجوء إلى التحكيم الدولي /1

التحكيم الدويل  "جنم رياض جنم"األستاذ  هعرف، و  " اخلصمني حكما برضائهما للفصل يف خصومتهما و دعوامها

لفض املنازعات اليت تنشأ عن العقد واليت يتم البت فيها أمام شخص أو  األطرافالطريقة اليت خيتارها  :"بأنه 

  .5"ر يطلق عليه أسم احملكم أو احملكمني دون اللجوء إىل القضاء أكث

  

  

                                                           
  .20-19ص ص  ،2002جويلية -، اجلزائر ، جوان 07، جملة املوثق ، العدد  اإلطار القانوني لالستثمار في الجزائربن زين حممد األمني ،   1
  .السالف الذكر، املرجع 2016املتضمن التعديل الدستوري لسنة  01-16القانون   2

3 Zouaimia Rachid, « Le régime des investissements étrangers en Algérie » journal du droit 
international N° 03, Juillet- septembre, Paris, 1993, p 594. 

  .17، ص1992،سنة  األردن - ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمانالتحكيم التجاري الدوليفوزي حممد سامي،   4
، كلية احلقوق والعلوم  يف القانون دكتوراه أطروحة لنيل شهادة،  ضمانات أطراف التحكيم في العالقات الدولية الخاصةجنم رياض جنم ،   5

  .19،ص  2003/ 2002، سنة مصر -السياسية   جامعة القاهرة
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نظام لتسوية املنازعات ":  اللجوء إىل التحكيم الدويل على انه  "صفاء تقي العيساوي" األستاذ كما يرى

 بإقصاءعن طريق أفراد طبيعيني خيتارهم اخلصوم مباشرة أو عن طريق وسيلة أخرى يرتضوا أو متكني أطراف النزاع 

  " 1للقانون لكي حتل عن طريق أشخاص طبيعيني خيتاروم منازعام من اخلضوع لقضاء احملاكم املخول هلا طبقا

سلطة الفصل يف النزاع بواسطة حمكم أو أكثر  "التحكيم هو  أنبالقول  "خالد حممد القاضي"ويستطرد 

  . "2خيتاره األطراف، ينزلون على ما يصدر من أحكام ملزمة

نظام للقضاء اخلاص تقضى فيه خصومة  :"بأنه "ROBERT" تروبري  يف الفقه الغريب ، فقد عرفه الفقيه أما

  .3"معينة ، عن اختصاص القضاء العادي ويعهد ا إىل أشخاص خيتارون للفصل فيها

لية، من اتفاقية التسوية السلمية للمنازعات الدو  37هو ما تضمنته املادة  للصوابالتعريف األقرب ولعل 

إن  " :، فقد جاء يف هذه املادة1907الهاي عام : اليت توصل إليها مؤمتر السالم الدويل الثاين الذي عقد بــ

موضوع التحكيم الدويل هو تسوية املنازعات بني الدول بواسطة قضاة من اختيارهم و على أساس من احرتام 

  .4"القانون
استثنائي يؤدي  إجراءعتباره وسيلة حلسم املنازعات فهو يعترب يتبني من التعريفات املتقدمة أمهية التحكيم با

وقد ركزت التعاريف السابقة على  األطرافعلى اتفاق  ااملنازعات من اختصاص حماكم الدولة بناء إخراج إىل

اهلدف من التحكيم كأساس للتعريف دون بيان فيما إذا كان اتفاق التحكيم قد يأيت بصورة شرط ضمن بنود 

التعاريف مل تركز على دور مؤسسات  أنو مشارطة باتفاق مستقل بني الطرفني ، فضال عن ذلك جند العقد أ

اغلب املنازعات االستثمارية يف الوقت احلاضر حتسم عن  إنالتحكيم يف تسوية منازعات االستثمار وخصوصا 

    .طريق تلك املؤسسات

دولــة املســتثمرة مــن خـالل تنظيمهــا ضــمن أطــار تشــريعي ن حتديـد حقــوق والتزامــات املســتثمرين ضـمن إقلــيم الا     

واتفــاقي بصــورة منظمــة ودقيقــة فــأن ذلــك ال يكفــي لطمأنــة املســتثمرين وتشــجيعهم لالســتثمار فيهــا ، فــال بــد مــن 

وبــــالرغم مــــن التعــــاون املتبــــادل بــــني الدولــــة املســــتثمرة ، وجــــود وســــائل حتمــــي تلــــك احلقــــوق يف حالــــة اإلخــــالل ــــا

 حتديــد تلــك احلقــوق وااللتزامــات مــن حيــث النطــاق أو املضــمون ، إال أنــه قــد حيصــل تنــازع بــني واملســتثمرين علــى
                                                           

   01العدد،  14لد ا، جملة جامعة بابل،  الدولية االستثمارعقود ل كأسلوب لتسوية منازعات  اإلطرافالتحكيم متعدد صفاء تقي العيساوي ،   1
  .22ص20، ص  2007سنة  ، اإلنسانيةالعلوم كلية 

في منازعات المشروعات الدولية المشتركة مع إشارة خاصة ألحدث أحكام القضاء : موسوعة التحكيم الدولي خالد حممد القاضي،  2
  .92ص  ،2002، ، دار الشروق، مصر، المصرى

3 Jean Robert, L'arbitrage au droit international prive , édition  Dalloz , paris, 1983 , p 24  
   .5ص، 2000سنة  منشأة املعارف اإلسكندرية،ي للتحكيم الدولي والداخلي في ضوء الفقه وقضاء التحكيم،طنو الالتنظيم منري عبد ايد،   4
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الطــــرفني يف املضــــمون الــــدقيق للحقــــوق الــــيت يتمتــــع ــــا املســــتثمر وااللتزامــــات املرتتبــــة عليــــه بســــبب أخــــالل الدولــــة 

                                                                           .1املستثمرة بالتزاماا وتعهداا

لــذلك يســعى املســتثمرون احلصــول علــى وســائل حمايــدة وفعالــة لتســوية منازعــات االســتثمار ، وعلــى الــرغم 

مــن تعــدد الوســائل الــيت ميكــن أن يلجــأ إليهــا األطــراف يف عقــود االســتثمار لتســوية منازعــام الناشــئة عنهــا، أال أن 

  .2سوية منازعات االستثمار حيث أنه يعد وسيلة فعالة حلسم منازعات االستثمارالتحكيم يعد طريقة مقبولة لت

حيث أصبح القضاء الطبيعي يف هذا اال ألن يعد ضمانة إجرائية للمستثمرين حلسم منازعام مع 

ظروف تستمر املشاريع االستثمارية عادة مدة طويلة من الزمن تتغري خالهلا ، حيث  الدولة اجلاذبة لالستثمار

على التزامات األطراف سواء امللقاة على  األثراالستثمار من النواحي االقتصادية و السياسية، مما يكون له أبلغ 

املستثمر أو الدولة املضيفة ، ويف هذه احلالة قد يقوم األطراف بإعادة التفاوض لتعديل شروط عقودهم مع إبقاء 

ومن مث فال يبقى من حل إال االلتجاء إىل أسلوب  حيان كثرية،االستثمار قائما، هذه املفاوضات قد تفشل يف أ

آخر حلل اخلالف بني أطراف و عادة ما يتم اللجوء إىل التحكيم بوصفه وسيلة سلمية لفض منازعات االستثمار 

ان ك،ألنه إذا   نيسواء كانون أشخاصا طبيعيني أو أشخاصا اعتباري األجانببني الدولة املضيفة و بني املستثمرين 

املستثمر يسعى إىل حتقيق مصاحله اخلاصة بناء على حرية التصرف وحرية التعاقد فإن الدولة املضيفة تسعى إىل 

  .3حتقيق مصلحة عامة تتمثل يف حتقيق التنمية االقتصادية

إىل التحكيم كضمانة إجرائية  لالستثمارتلجأ الدول اجلاذبة  :فعالية التحكيم كضمانة إجرائية للمستثمر /أ

على أراضيها وهو األمر الذي دفع كثري من الدول أن تدرج يف صلب قوانينها املشجعة  االستثماراتلتشجيع 

إضافة إىل ذلك سعي ،4نصوصاً صرحية تفيد قبول التحكيم كوسيلة إجرائية حلسم منازعات االستثمار لالستثمار

يفيد اللجوء إىل التحكيم ملا  اشرط لالستثماربة املستثمرين أن يدرجوا يف عقود االستثمار املربمة مع الدولة اجلاذ

  .رغبة املستثمرينل مشجعة حيققه من فعالية مهمة يف حسم منازعات االستثمار باعتباره وسيلة مستقلة

                                                           
،  األوىل، مركز الدراسات والبحوث اليمين ،الطبعة  دراسة مقارنة -النظام القانوني للتحكيم التجاري الدوليحي ،أمحد أنفع بن ناجي الصال  1

  .58، ص  1994سنة اليمن ، -صنعاء
، دار اجلامعة أمام المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار: التحكيم بين المستثمر األجنبي والدولة المضيفة لالستثمارجالل وفاء حممدين،   2

  .5ص2، ص 2001اجلديدة للنشر و التوزيع، مصر، سنة 
، صادر سنة  14معارف ، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة البويرة ، العدد  جملة، " تحكيم االستثمار ومتطلبات التننمية" عيساوي حممد،  3 

  .114-113،ص ص  2013
، 1998 سنة ،مصر -دار النهضة العربية، القاهرة الخاصة ، الكتاب األول ، اتفاق التحكيم، التحكيم في العالقات الدوليةسامية راشد،   4
 .75ص
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واملتمم، تضمن  املتعلق بتطوير االستثمار املعدل 03-01 جه قام بإصدار أمر رقموتأكيدا على هذا التو 

اختصاص القضاء الوطين يف منازعات بدورها أيضا واليت  37مبوجب املادة حلل النزاع   اإلحالة إىل التحكيمنظام 

 من القانون 24فقد نصت املادة وتأكيدا على التوجه ، االستثمار اليت ميكن أن تطرأ بني الدولة واملستثمر األجنيب 

وباستقراء  ، دولة واملستثمر األجنيبإمكانية اللجوء إىل التحكيم حلل النزاعات اليت قد تنشأ بني ال على  16-09

 إقليمهااجلهات القضائية الوطنية هي املختصة بالنظر يف النزاعات اليت تقع يف حدود  أكثر جند أننص املادة 

االستثناء نزع املشرع االختصاص من القضاء الوطين يف حال وجود اتفاق ثنائي أو متعدد األطراف  وعلى سبيل

النزاعات أو أي بند تسوية  ئل الودية للتسوية أو اللجوء إىل التحكيم كطريق بديل حلليسمح باللجوء إىل الوسا

آخر يتفق عليه الطرفني فلهم كامل احلرية يف االختيار سواء باللجوء إىل حتكيم حر أو خاص أو اللجوء إىل 

د اتفاق خاص بني الدولة متعددة األطراف، يشرتط وجو  أوهيئات حتكيمية دولية، يف حالة غياب اتفاقيات ثنائية 

  . 1اجلزائرية واملستثمر األجنيب ينص على شرط التحكيم

منه على  1442القانون الفرنسي فقد أشار قانون املرافعات النافذ إىل شرط التحكيم يف نص املادة يف أما  

  .ىل التحكيمالذي يتعهد مبوجبه املتعاقدون على أحالة النزاعات اليت تنشأ عن العقد إ االتفاق ذلك أنه

من قانون املرافعات النافذ  1447تفاق التحكيم بشكل عام يف نص املادة اإىل تعريف  ليستطرد ويشري

  . ناشئ هذا النزاع إىل حتكيم شخص أو أشخاص عدةعقد حييل مبوجبه أطراف نزاع ذلك ال: بأنه

قد األصلي وهذا ما جنده ستقالل شرط التحكيم عن العاالقضاء الفرنسي قد أقر  كما جتدر اإلشارة أن 

حيث جاء يف  1963مايو  7الصادر يف  (Cosset)يف احلكم الذي أصدرته حمكمة النقض الفرنسية يف قضية 

تفاق التحكيم سواء كان مربما على حنو منفصل إن ايف جمال التحكيم الدويل ف......" : حيثيات احلكم على أنه 

قانوين كامل حبيث ال يتأثر مبا قد يلحق هذا  باستقاللبه، فأنه يتمتع أو كان مدرجا يف التصرف القانوين املتعلق 

  . 2"التصرف من بطالن إال يف بعض الظروف االستثنائية

شرط التحكيم يف عقود االستثمار املربمة مع الدولة  دراجإلذلك يتبني أن املستثمرين يسعون جاهدين على 

  .متام العقداولو كان ذلك على حساب عدم  لالستثماراجلاذبة 

  

  

                                                           
1 HAROUN Mehdi, Le régime des investissements en Algérie à lalumière des conventions 
franco-algériennes, LITEC, Paris, 2000,p 46. 

  .783، ص2008سنة ، الطبعة األوىل ، بريوت،  ليب احلقوقية، منشورات احل )وثائق تحكيمية (التحكيم  موسوعة، األحدبعبد احلميد  2
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ريكية حيث اشرتط املستثمر األمريكي املربم بني فرنسا وشركة أم) ورلدديزين و (واملثال على ذلك هو عقد  

لغرض أمتام العقد البد من تضمني عقد االستثمار شرط يتقرر مبوجبه أحالة املنازعات املتعلقة ذا العقد إىل 

  . 1التحكيميط التحكيم وبعد مفاوضات طويلة قبلت فرنسا بالشر 

  :وعدم قبول دفع الدولة وهيئاتها بعدم أهليتها للتحكيم باالختصاص االختصاصتنازع فكرة /ب 
يرتتب على أتفاق التحكيم التزام أطراف عقد االستثمار بعرض النزاع الذي نشأ بينهم على احملكم أو 

كمة القضائية املختصة أصًال بنظر النزاع للفصل فيه وذلك بدال من اللجوء إىل احمل اختيارهماحملكمني الذين يتم 

هؤالء األطراف عرض هذه املنازعات  امتناعالتحكيم أما األثر السليب فيتمثل يف  التفاق اإلجيايبوهذا هو األثر 

هو أن خيتص  باالختصاص االختصاصيقصد مببدأ منه  و ،  على القضاء الوطين ومنع هذا القضاء الفصل فيها

وحتديد نطاق سلطته وتقرير فيما إذا كان النزاع  باختصاصهونظر املنازعات املتعلقة  صاصهاختاحملكم بتحديد 

  .2 أم ال صحيحا

 الفصل يف النزاع أو بعدم ونتيجة لذلك لو أعرتض أحد أطراف النزاع بعدم اختصاص حمكمة التحكيم يف

أنفسهم وليس للمحكمة القضائية تفاق يشري اللجوء إىل التحكيم فأن الذي يفصل يف ذلك هم احملكمني وجود 

احملكمني وهذا ما يؤدي إىل أبراز فعالية التحكيم كوسيلة ضامنة حلسم منازعات  اختصاصأن تفصل يف مسألة 

3من خالل السرعة يف حسم املنازعات بعيدا عن طريق املماطلة وأضاعت الوقت االستثمار
 .  

     إطار قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية رقم  يفاملشرع و  أنالقانون اجلزائري نالحظ  إىلوبالرجوع  

، قام بتحديد اإلجراءات التحكيمية و أدرج يف الفصل السادس منه أحكام خاصة 2008لسنة  08-09

يعد التحكيم دوليا، :" منه 1039بالتحكيم التجاري الدويل، حيث عرف التحكيم التجاري الدويل يف املادة 

  ."4االقتصادية لدولتني على األقل كيم الذي خيص النزاعات املتعلقة باملصاحلمبفهوم هذا القانون التح

وذا يكون املشرع اجلزائري قد جانب إىل حد ما إشكالية تنازع االختصاص باالختصاص بإعتماده على 

  .معيار املصاحل االقتصادي لتحديد دولية التحكيم 

                                                           
  .42، ص2007 سنة،لبنان -، منشورات احلليب احلقوقية، بريوتالموجز في النظرية العامة في التحكيم التجاري الدولياحلداد، السيد  حفيظة 1
  .98، ص1997مصر ، الطبعة الثانية ،سنة  -دار النهضة العربية للنشر والتوزيع ، القاهرة ،القانون الدولي الخاصإبراهيم امحد إبراهيم،  2
، 2006لبنان، الطبعة األوىل ،سنة  -منشورات احللي احلقوقية ، بريوت  عقود االستثمار في العالقات الدولية الخاصة،بشار حممد األسعد،  3
  .398ص
، 13، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ،  العدد قانون اإلجراءات املدنية واإلداريةيتضمن  2008ر فرباي 25املؤرخ يف  09- 08القانون رقم  4 

  .2008أفريل  23الصادرة بتاريخ 
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أن الدولة  بهيقصد ف عامة بعدم أهليتها للتحكيمعدم قبول دفع الدولة وهيئاا الأما خبصوص فكرة 

أتفاق التحكيم حىت متانع أو تتخلص من  إلبرامتدفع بعدم أهليتها  أنواألشخاص املعنوية التابعة هلا ال ميكن 

أجازت أغلب التشريعات للدولة  ا ، ومنه فقدبإرادتفاق التحكيم مع املستثمر الذي سبقت وأن وافقت عليه إ

  . تفاق التحكيماة التابعة هلا بأن تكون طرفا يف ملعنويواألشخاص ا

ا على األمر جند أن القضاء الفرنسي قد قرر من دون نص يستند إليه حبصر منع الدولة أو هيئاوكمثال  

بعة هلا إىل االتفاقات الداخلية حبيث ال ميتد املنع للدولة واألشخاص املعنوية التا العامة يف االتفاقات التحكيم

  . الدولية لتحكيما

يف النزاع  1996يونيو سنة 13لذلك جند أن حمكمة استئناف باريس قد قررت يف حكمها الصادر يف 

والشركة الكويتية للتجارة واملعامالت اخلارجية واالستثمار  (ICRITERO) اإليطاليةالذي نشا بني الشركة 

(KFTCIC)  مايلي حيث جاء يف حيثيات احلكم:  

الوارد على الدولة يف قبول شرط التحكيم وأي ما كان السبب الذي يستند إليه يعمل به إن احلظر  "....

  .  .1 "...يف أطار العقود الوطنية وال يعد هذا اخلطر من قبيل القواعد املتصلة بالنظام العام الدويل 

عة هلا اللجوء إىل يتبني لنا من احلكم أعاله أن احملكمة أجازت للدولة ولألشخاص املعنوية التابومنه ف   

أن هذه العقود من  اعتبارعلى  االستثمارالتحكيم يف أطار العقود الدولية لذلك أن املنع املتقدم ال ميتد إىل عقود 

    .2 العقود الدولية وهذا ما معمول به يف الوقت احلاضر

اد املغرب العريب مثل ذلك اجلزائر جند معاهدة متعددة األطراف مع دول إحت إىلويف نفس  الصدد وبالرجوع       

  : من اتفاقية تشجيع وضمان االستثمار بني دول احتاد املغرب العريب أنه 19ما جاء يف نص املادة 

هيئة قضائية لدول احتاد املغرب العريب، أو أمام حمكمة االستثمار العربية، أو :يعرض كل نزاع له صبغة قانونية على"

  .3 " لية املختصة بتسوية النزاعات املتعلقة باالستثمارالتوفيق و التحكيم الدو  أمام هيئة

  

  

                                                           
  .203، ص1994 سنة ، مصر -اإلسكندرية، منشأة املعارف ،  خصوصية التحكيم في مجال منازعات االستثمارعصام الدين القيعي ،  1
، جملة  القانون العراقية ، كلية احلقوق ، لتسوية منازعات االستثمار إجرائيةالتحكيم ضمانة الربيعي وماهر حمسن عبود اخليكاين،  اعيلإمس إبراهيم  2

  .84-83ص ص ، 2007، سنة  04العراق ، العدد  –اجلامعة املستنصرية ، بغداد 
 02املؤرخ يف  420 -90قعة يف اجلزائـر، صادقت عليها اجلزائر مبوجب مرسوم رئاسي اتفاقية تشجيع وضمان االستثمار بني دول املغرب العـريب املو   3

  .1991فيفري سنة  06، الصادر بتاريخ   06، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، العدد1990ديسمرب 
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باالتفاق على إجراء  ويف حالة ما إذا وجد اتفاق خاص ينص على شرط التحكيم أو يسمح لألطراف

الذي يعني اهليئة التحكيمية كغرفة التجارة  الصلح باللجوء إىل حتكيم خاص، ففي هذه احلالة فاالتفاق اخلاص هو

هي اليت حتدد تنظيم التحكيم و  (Adhoc Arbitrage) اخلاص أو أن األطراف يف حالة التحكيمالدولية مثال 

  .1طريق االتفاق بذلك يتم التحكيم عن
 وضع عاملي يعرف حتوالت سريعة حتكمها قوانني العوملة يف :دور القضاء الوطني في حماية االستثمار /2

رق ما بني دول متلك رأس املال واخلربة الفنية وأخرى تفتقر أحد االقتصادية وضوابط التنافسية احلادة وظهور فوا

هذين العنصرين أو كالمها جعلت الدول أمام املعطيات العاملية و الوطنية تنساق إىل توفري ضمانات حلماية رؤوس 

وتأسيسا على  ، أمواهلا، مرتكزة على السياسات العامة باعتبارها العامل الرئيسي وراء جذب االستثمارات األجنبية

   .2 ذلك تدخل املشرع بتشريعات وقوانني ونظم وآليات قضائية تسهل مأمورية املستثمر وتزيح عنه العراقيل

تعترب ممارسة القضاء أهم مظهر من مظاهر سيادة الدولة الداخلية على إقليمها، لذلك تصر الدول حيث 

 اكمها، و ذلك يف خمتلف النزاعات مبا فيهاعلى إخضاع مجيع األموال واألشخاص املوجودين على إقليمها حمل

النزاعات املتعلقة باالستثمار اليت ميكن تنشأ بني املستثمر األجنيب والدولة املضيفة لالستثمار، حبيث يتم إتباع 

التقاضي الداخلية، أي عرض النزاع على احملاكم الوطنية للدولة املضيفة حيث تعترب هذه الوسيلة من أهم  إجراءات

واليت نصت عليها أغلب تشريعات و قوانني  ،سائل القضائية املتاحة للمستثمر حلل نزاعه مع الدول املضيفةالو 

 .3االستثمار وحىت بعض االتفاقيات الثنائية املربمة يف جمال تشجيع االستثمارات

ملستثمرين إن متطلبات التنمية االقتصادية ترتبط بتوفري األمن واالستقرار وبقضاء مستقل حيمي حقوق ا

مبناسبة معامالم االقتصادية، سواء فيما بينهم أويف تعاملهم مع الدولة مما يؤجج الطمأنينة بينهم ويشجعهم على 

القيام مبزيد من األنشطة االستثمارية إذ من املعلوم أن الرأمسال األجنيب هو مال حذر إذا ما أحس باخلوف على 

كيز على أمهية القضاء يف حتقيق التنمية ما يربره فهو املالذ األخري مصاحله يهرب إىل مالذ آمن لذا كان للرت 

يزيد العبء على املستثمرين بسبب غياب  الذيللمظلومني فإذا مل يكن منصفا وعادال يف مجيع ااالت، الشيء 

                                                           
، دار هومة للنشر والتوزيع ،اجلزائر ، سنة  انين المقارنةوالقو  واإلداريةالمدنية  اإلجراءاتالتحكيم التجاري الدولي وفقا لقانون لزهر بن سعيد ،  1

  .53ص50، ص  2012
ص  120، ص  2000مصر ، سنة  –دار عامل املعرفة للنشر والتوزيع ، الطبعة الثانية ، القاهرة  النظام االقتصادي المعاصر ،حازم الببالوي ،   2

122.  
3OUGUENOUNE Hind, La politique de promotion et d’attraction de l’investissement direct 
étranger en Algérie, Thèse de doctorat en économie et finance, Université de la Sorbonne 
nouvelle- PARIS 3, 2014 , P 53 P 55.  
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ة علي الشغل الشفافية و املنافسة واملساواة واليت تشكل الشروط اجلوهرية جلذب االستثمار مما ينعكس يف النهاي

فتكثر البطالة ويسود الفقر شرائح اتمع ويؤثر ذلك يف النهاية على موارد الدولة وتقل املشاريع وبدل حتقيق 

  .1التنمية يغرق اتمع يف التخلف

تظهر أمهية القضاء الوطين يف حل منازعات االستثمار اليت تنشب بينها و بني املستثمر األجنيب بسبب و 

أو بسبب تنفيذ أو تفسري عقد االستثمار الذي مجعهما، فعلى أساس السيادة واالستقالل إذن  إجراء تتخذه هي

ترتكز الدول املضيفة لالستثمار يف طلبها املتمثل يف ضرورة إخضاع منازعات االستثمار لقضائها الداخلي حىت و 

يف خمتلف قوانني االستثمار أسباب تقليص حجم تدفق رؤوس األموال إليها، و هذا ما نلمحه  لو كان ذلك من

  17امللغى  و اليت تقابلها املادة  12 -93من املرسوم التشريعي  41للدول املضيفة، ومثال ذلك ما جاء يف املادة 

  :بتطوير االستثمار املعدل واملتمم و اليت تنصاملتعلق   03- 01من األمر 

 يكون بسبب املستثمر أو بسبب إجراءخيضع كل خالف بني املستثمر األجنيب و الدولة اجلزائرية، " 

اختذته الدولة اجلزائرية ضده للجهات القضائية املختصة، إال يف حالة وجود اتفاقيات ثنائية أو متعددة األطراف 

وجود اتفاق خـاص ينص على بند التسوية أو بند  أو يف حالة ،أبرمتها الدولة اجلزائرية تتعلق باملصاحلة و التحكيم

  . "على حتكيم خاص بالتوصل إىل اتفاق بناءيسمح للطرفني 

فما خيص مسألة تسوية النزاعات يؤول اختصاص الفصل فيها  املذكورة أعاله ، انه  17واملالحظ يف املادة       

اجلزائري بصفة  إىل احملاكم اجلزائرية ألن عبارة اجلهات القضائية املختصة يقصد ا احملاكم اجلزائرية أو القضاء

كن هناك من يرى بأن ال شيء مينع بأن يكون اصطالح احملاكم املختصة هو نفسه اصطالح حماكم عامة، ل

املشرع كذلك  أنومنه يستشف ، أجنبية حمددة يف عقد االستثمـار املربم بني الدولة اجلزائريـة و املستثمر األجنيب

عدم التوصل إىل تسوية مرضية عن طريق إمكانية اللجوء إىل هيئات التحكيم الدولية للمستثمر األجنيب يف حالة 

- 01ويستطرد املشرع اجلزائري يف األمر ، 2وطنيةاجلهات القضائية اجلزائرية، أي بعد استنفاذ إجراءات التقاضي ال

: على مايليمكرر الفقرة الثالثة  07بالقول يف إخضاع قرارات الوكالة للطعن القضائي، حيث تنص املادة   03

  .3"...ن دون املساس بالطعن القضائي الذي يستفيد منه املستثمرميارس هذا الطع"...

                                                           
  .50ص48، ص  2003مصر ، سنة  –رة ، دار النهضة للنشر والتوزيع ، القاه العالقات االقتصادية الدوليةالسيد عطية عبد الواحد ،   1
ختصص قانون أعمال، كلية احلقوق ،، أطروحة  لنيل  شهادة الدكتوراه علوم  النظام القانوني لالستثمار األجنبي في الدول الناميةرفيقة قصوري ،   2

  . 211-210، ص ص2010/2011باتنة ، السنة اجلامعية  –والعلوم السياسية، جامعة احلاج خلضر 
، أطروحة لنيل شهادة النظام القانوني لالستثمارات األجنبية المباشرة في الجزائر على ضوء اتفاقيات منظمة التجارة العالميةته مجال، بوس 3

  . 86، ص 2016/2017باتنة ، السنة اجلامعية  –، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة احلاج خلضر  ، ختصص قانون األعمال  LMDدكتوراه 
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 ينظر القضاء على أن اليت تنص  161، جند املادة  2016الدستور اجلزائري املعدل سنة  إىلوبالرجوع 

  . 1اإلداريةيف الطعن يف قرارات السلطات 

مسعة  نأخاصة إذا علمنا يشكل موضوع احلماية القضائية لتشجيع االستثمار أمهية قصوى، ومن هنا  

الدول اليوم تقاس مبستوى قضائها والنطباع الذي خيلفه يف نفوس املتقاضني، فبقدر ما يكون هذا االنطباع اجيابيا 

فاحلماية القضائية عنصر هام و أساسي يف تدعيم القدرة ، مؤسسات الدولة أكثر يفتتكرس  بقدر ما تزداد الثقة و

ولة كمصدر جللب االستثمار، علما أن اهلدف ليس فقط جلب االستثمار وإمنا التنافسية وترسيخ مكانة الد

  .2 احلفاظ عليه وتشجيعه

االتفاقيـات الثنائيـة التـي  إىل األمرومل تقتصر عالقة القضاء باالستثمار على التشريع الوطين بــل تعدى 

حيــث تضــمن االتفــاق اإليطــايل اجلزائــري  ،ــة لالســتثمارأبرمتهـا مـع بعـض الـدول فـي إطـار احلمايـة و الرتقيــة املتبادل

الفقــرة الثانيــة، علــى هــذا املبــدأ عنــدما نصــت علــى  8فــي مادتــه   1991مــاي  18املوقــع فــي اجلزائــر بتــاريخ 

ـي املختصـة فـي الدولــة التــي يــتم إذا مل يسوى اخلالف برتاضي الطرفني يرفع النزاع إلـى جهـات التقاض :"أنـه

، ومن هنا نرى بــأن القضــاء الــوطين هــو كــذلك له دور يف  ضمان للمستثمر األجنيب   "االســتثمار علــى إقليمهــا

ا تربز إشكالية  طبيعة مكانة الدولة  ومركزه واملالحظ يف كثري من األحيان انه ، 3 رغم ختوفه من احملاكم الوطنية

القانوين إزاء املستثمرين يف عقود التجارية واالستثمارية، أو باألحرى هل تبقى الدولة حمتفظة بصفتها السيادية أم 

  : 4أا  تنزل عنها وتعامل معاملة الشخص العادي، وهو ما سنحاول اإلجابة عنه يف النقاط التالية

دخلت الدولة بوصفها  إذاعة العقد اخلاص يتخذ االستثمار طبي:  االستثمار من عقود القانون الخاص /أ

القانون  أشخاصالعقد كالمها من  أطرافالقانون اخلاص يف عقد االستثمار حيث يكون  أشخاصشخص من 

القواعد الواردة يف القانون ( تكون حمكومة بقواعد القانون اخلاص  وآثارهاخلاص وبالتايل فان شروط تكوين العقد 

حبرية واسعة يف اختيار القانون الذي حيكم العقد وكذلك  األطرافيتمتع  األساسذا وعلى ه) املدين والتجاري 

 أحكامحرية التعامل مع  األطرافاختيار اهليئة اليت تفصل يف املنازعات االستثمارية ويف هذه املناسبة سيمتلك 

                                                           
، أعمال امللتقى الوطين حول اإلطار القانوين لالستثمار تقييد االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر: مداخلة بعنوان جية مسيحة حنان، خواد1

  .3-2،ص ص 2015نوفمرب، لسنة19و18األجنيب يف اجلزائر، ورقلة، املنعقد بتاريخ 
، أطروحة  لنيل  شهادة الدكتوراه علوم ،ختصص قانون عام، كلية احلقوق  الخاصالمعالجة القانونية لمخاطر االستثمار غراس عبد احلكيم ،  2

  .159، ص 2013/2014سيدي بلعباس ، السنة اجلامعية  –ليابس اياليل اجلوالعلوم السياسية، جامعة 
  .46، ص  1999،سنة مصر  –، منشأة املعارف، اإلسكندرية  النظام العربي لضمان االستثمار ضد المخاطر غير التجاريةهشام صادق،  3
، ص 2008لبنان ، سنة  -، منشورات احلليب احلقوقية ، بريوت ، التحكيم في عقود االستثمار بين الدولة والمستثمر االجنبيامحد كوجان  4

120.  
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سيكون هو قانون  العقد أنعقد مستقل عنه وهذا يعين  أساسعقد االستثمار او على  أساساالستثمار على 

االستثمار فتكون له كفاية ذاتية  وقدرة على حترير االستثمار من اخلصوصيات الوطنية للدولة املضيفة  أطراف

كان غرض الدولة من   فإذاوالدولة تعامل كشخص عادي وفقاً هلذا التوجه تبعا للغرض من االستثمار  لالستثمار

الطبيعة اخلاصة مثال ذلك كتعاقد الدولة مع املستثمر  يأخذالعقد عقد االستثمار حتقيق مصلحة خاصة فان  إبرام

كان الغرض حتقيق   إذا أما ،احمللية  األسواقكهربائية تأخذ الدولة فيما بعد على عاتقها بيعها يف   أجهزةلتوريد 

طبيعة   حيتاج املستثمر يف ظل وال ، مصلحة عامة فان عقد االستثمار يأخذ وصف عقد من عقود القانون العام

واطمئنان عايل حيث يقف على قدم  بأمانحيس  ألنهضمانات  إىلكون االستثمار من عقود القانون اخلاص 

  . 1املساواة مع الدولة

االنفتـاح علـى حميطـه اخلـارجي بأكثـر مـن أي وقـت مضـى مطالبـا أصـبح  الذي  القضاء التجاريومن هنا يربز دور  

ونية أخرى، رغبة يف تطوير واسـتيعاب ميكانيزمـات العمـل التجـاري حـىت واالطالع على جتارب قضائية وثقافات قان

يصبح قادرا على إجياد احللول املناسبة ملا قد يعرف عليه من القضايا جتارية اليت م جمال االستثمار، ومـن مت يكـون 

مليــــة التنميــــة فــــاعال أساســــيا يف خلــــق منــــاخ ســــليم يســــوده االطمئنــــان والثقــــة و االســــتقرار ويشــــكل دعامــــة قويــــة لع

وحــىت يقــوم القضــاء التجــاري املتخصــص والتأكــد مــن صــدى احــرتام الطــرفني لالتفــاق وتطبيــق . وتشــجيع االســتثمار

  .2القانون بشأا تطبيقا سليما، أخذ يف اعتباره املوازنة بني احلقوق املستثمر وحقوق الدول

احتفظت الدولة بصفتها  إذاه العقود يأخذ االستثمار طبيعة هذ:  االستثمار من القانون العامعقود  /ب

 اإلداريةفيأخذ االستثمار طبيعة العقود  ،القانون الدويل يف عقد االستثمار أشخاصالسيادية كوا شخص من 

ذلك الن الدولة او احد هيئاا أو مؤسستها شخص عام يف حميط القانون العام داخل الدولة ويتمتع بشخصية 

لذلك فان عقد االستثمار سيكون حمكوم بقواعد القانون العام  ،ون الدويل يف اخلارج دولية يف حميط عالقات القان

ضمانات كثرية من الدولة املضيفة لالستثمار الن شروط  إىلوقواعد القانون الدويل، وهنا حيتاج املستثمر  وطين ال

الكشف عن اتصاف االستثمار  نإ ،للدولة  وطنيةعقد االستثمار مقيدة نفاذها يف حدود ما تسمح به القوانني ال

بطابع عقود القانون العام يكون من خالل الوقوف على غرض االستثمار فان ذلك الغرض حيدد املركز القانوين 

على  أجنيبوطين برأس مايل  أو أجنيبللدولة وكذلك ضمانات العقد بالنسبة للمستثمر فتعاقد الدولة مع مستثمر 

                                                           
لوم ، معهد العلوم القانونية واإلدارية  ، أطروحة  لنيل  شهادة الدكتوراه ع الضمانات في العقود الدولية على ضوء التجربة الجزائريةعمار معاشو ،   1

  .112ص105، ص 1998اجلزائر ، سنة  –جامعة بن عكنون  
جملة  القانون العراقية ، كلية احلقوق ،  ، في قانون االستثمار العراقي األجنبيةثأتير الصفة خري الدين كاظم عبيد،  و عبد الرسول عبد الرضا   2

  .203ص200،ص  2007، سنة  02عراق ، العدد ال –اجلامعة املستنصرية ، بغداد 
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تظهر الدولة بوصفها شخص ذو سلطة  جيب أن  ، ففي هذا املقام  لحة عامةالغرض منه حتقيق مص اجناز مشروع

  .1توفر هنا بيئة استثمارية جاذبة أنوسيادة وعلى الدولة 

ـــة يف هـــذا اـــال، خصوصـــا إذا علمنـــا أن القضـــاء يســـاهم يف  وهنـــا يـــربز دور القضـــاء اإلداري ال يقـــل أمهي

ال اإلدارة والتصـدي ألي شـطط أو جتـاوز يف اسـتعمال السـلطة أعمـ  ضمان سيادة القانون من خالل مراقبة شـرعية

  .2من طرفها

تساهم يف تكوين عقود االستثمار مجلة قواعد بعضها ينتمي للقانون  :الستثمارعقود االطبيعة المركبة ل/ج 

قانون العام ينتمي لل اآلخروالبعض اخل ، ...اخلاص ومنها القواعد املتعلقة بالقروض واالجيار والتأمني والشركات 

عقد استثمار حيسب  أمامنكون  أنميكن  ومنها القواعد املتعلقة بالضرائب والبيئة والتحويل اخلارجي للنقد لذا ال

تتصل  أوضاع والحقة عليه و إبرامهسابقة على  إجراءاتالقانونني ، فعقد االستثمار يتطلب  ألحدبشكل خالص 

تنظيم العملية االستثمارية فتكون قواعد القانون العام حاضرة ل أحكامهايف نفس الوقت بالقانونني فتتداخل 

من ضريبية والتسهيالت املالية  عفاءاتإوكذلك احلصول على االستثمار او ترخيص  التصريح مبناسبة احلصول على

خلاص مبناسبة قواعد القانون ا طبقت ، كما جزائركما هو احلال بالنسبة لل  الوزارة و الديوان الوطين لرتقية االستثمار 

دخلت كطرف يف  إذافنجد الدولة  األراضيوالسندات وفتح فروع للشركات واالقرتاض وتأجري  األسهمتداول 

 اإلجراءاتفهي تتمتع بشخصية مزدوجة فتظهر بوصفها صاحبة سلطة وسيادة مبناسبة  أعالهاملناسبات 

عالقة ذات صلة بقواعد  إزاءكانت   إذا واملتطلبات ذات الصلة بالقانون العام يف حني تنزل عن هذا الوصف

  . 3القانون اخلاص

                                                           
دراسة بعض الجوانب االقتصادية و القانونية لالستثمارات األجنبية المباشرة في الدول النامية على ضوء التحوالت العالمية  ، نعيمي فوزي 1

سيدي  - ليابسالية احلقوق، جامعة اجلياليل ، رسالة دكتوراه ختصص قانون األعمال الدويل،كالجديدة مع إشارة خاصة لحالة دول المغرب العربي
  .15، ص  2000/2001  بلعباس ، السنة اجلامعية

، الة األكادميية للبحث القانوين، عدد   تراجع عن التدخل  أم تشديد للرقابة: التوجه نحو االستثمار الجزائري  في الخارج طباع جناة،  2
  .212 -211، ص ص  2017يف ديسمرب جباية، صادر  -جامعة عبد الرمحن مرية   ،خاص

، أطروحة  لنيل  شهادة الدكتوراه علوم ، ختصص القانونية على عقود التجارة الدولية وآثارهاالتحوالت االقتصادية العالمية بن امحد احلاج ،  3
  . 189ص185، ص 2010/2011معية سيدي بلعباس  ، السنة اجلا –ليابس اياليل اجلقانون أعمال، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة 
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يعد تدخل القضاء يف موضوع التنمية واالستثمار حقال واسعا يتنوع بتنوع اجلهات ما جتدر اإلشارة إليه انه  و

فالقضاء املتخصص والفعال سواء يف اال التجاري أو اإلداري أو اجلبائي ملن شأنه أن  ،القضائية وختصصاا

 .1االقتصاديني ولدى املستثمرين الوطنني واألجانب على السواء   دعم الثقة لدى الفاعلنيي

  في التشريع الجزائريية االستثمار  الشراكة  :الثانيمطلب ال

يلتزم مبقتضاها شخصان طبيعيان أو معنويان أو أكثر  اليت تفاقيةإذا كانت الشراكة عموما هي تلك اال

ك بتقدمي حصة من عمل أو مال دف اقتسام الربح الذي ينتج عنها أو بلوغ على املسامهة يف مشروع مشرت 

  .هدف اقتصادي ذو منفعة مشرتكة كاحتكار السوق أو رفع مستوى املبيعات

  :ومن خالل التعريف نستطيع استخالص عناصر الشراكة كما يلي   

  .ريك طبيعي أو معنويالشراكة عبارة عن عقد يلتزم باشرتاك شريكني أو أكثر سواء كان الش - 

 .تتطلب الشراكة مسامهة حبصة من مال أو عمل حسب ما يتفق عليه الشريكني - 

 .خسائر حسب ما يتفق عليه الطرفني روع من أرباح أواملسامهة يف نتائج املش - 

و ، وتعترب الشراكة عقدا فه2وينتج عن الشراكة شخص معنوي يعيش حياة قانونية باكتسابه االسم واملوطن   

الذي ينشئها ويبعثها إىل احلياة القانونية وحيدد شروطها وإدارا واألجهزة التسيريية هلذه اهليئة اجلديدة وميكن أن 

ذات مدة ) البحث والتطور(تكون املواضيع أو املشاريع املتفق عليها مالية، تقنية أو جتارية وحىت مشاريع علمية 

تقسيم األرباح  املشاركة يف أجهزة التسيري واختاذ القرارات حول وللشركاء احلق يف ،طويلة أو متوسطة األجل

  :اعلى ا يةاالستثمار  الشراكة  ومنه ميكن تعريف، وحتديد رأس املال

عالقة مشرتكة قائمة على حتقيق املصاحل املشرتكة من جهة وحتديد مدى قدرات ومسامهات كل طرف من 

منط أو منوذج من العالقات اخلاصة ومبفهوم املخالفة هي ذلك جهة أخرى للوصول إىل غايات منشودة ومتوقعة 

اهلادف الذي  التجارية و االستثمارية و العالقات شملواملميزة والقائمة بني املؤسسات واملبين على التعاون الذي ي

  .3إىل حتقيق غايات تليب متطلبات املتعاملني 

                                                           
1 Denis TERSAN, Jean-luc BRICOUT : L’investissement international, Armand colin, 
Paris,1996, p 30 p 55. 

 
 رات ، سنةاإلما، الطبعة األوىل، مركز الدراسات الوحدة العربية ،االستثمار األجنبي المعوقات والضمانات القانونيةدريد حممود السامرائي ،  2

 .48ص   2006
مصر ،  – اإلسكندرية،  للنشر والتوزيع مؤسسة شباب اجلامعة ، األجنبية لالستثماراتالمختلفة  األشكالالسياسات و :السالم أبو قحف عبد  3

 . 24ص  ،1998سنة 
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عدم بل هي نتيجة أوضاع ومشاكل تعاين منها من  نشأ تمل  يةاالستثمار  الشراكة حيث ميكن القول أن

املؤسسات يف عامل تسوده تكتالت اقتصادية وجتارية كبرية، وميكننا أن منيز بني دوافع داخلية تتمثل يف مشاكل 

داخلية متعلقة باملشاريع، مشاكل السياسات االقتصادية وأخرى خارجية تدفع السلطات إىل جلب املؤسسات 

  : مها  نوعنيوللعلم فقط أن لالستثمار التشاركي  ،لشراكة لالستثمار وا

  :أقسام 3نقسم بدوره إىل و ي :جزائري جزائري استثمار تشاركي/ 1

هذه الشراكة عمومية إن صح التعبري وعلى سبيل املثال تأخذ الشراكة اليت : شراكة بني مؤسستني عموميتني - 

  .سة الوطنية لتوزيع األجهزة اإللكرتونيةمتت بني املؤسسة الوطنية للصناعات االلكرتونية واملؤس

إذ تكون ذات منفعة عامة مشرتكة وخاصة، فالدولة : شراكة بني مؤسستني إحدامها خاصة والثانية عامة - 

 .تستفيد من جهة و املستثمر اخلاص يستفيد هو األخر من جهة أخرى، فاملنفعة متبادلة

  .شراكة بني مؤسستني كالمها خاصة - 

البناء، الصناعة، الزراعة (هي شراكة بني اجلزائر ودولة ما يف جمال معني  : أجنبي جزائري اركياستثمار تش/ 2

بني مؤسسة عمومية وأخرى أجنبية خاصة وهي قليلة حىت اآلن  اتفاق إضافة إىل أا تأخذ أيضا شكل ).اخل...

 51/49قاعدة إىل  ةاألجنبي يةثمار االست ه الشراكةضع هذخت، و  نظرا البتعاد اخلواص عن االستثمار يف اجلزائر

باملئة إىل املتعامل االقتصادي  49باملئة من رأس املال يكون ملك للدولة أو احد املستثمرين احملليني و 51أي 

  . 1األجنيب

متتلك عدة نقاط قوة على املستوى الداخلي من وفرة كبرية للثروات  يف هذا املقام إذا كانت اجلزائرف

باإلضافة إىل كل ) مليون مستهلك 40أكثر من(ىل حجم السوق الداخلي و املوازنة التجارية الطبيعية، إضافة إ

هذا و ذاك وجود عدة قطاعات واعدة بالنسبة للمستثمرين اخلواص و األجانب مثل قطاع املناجم الزراعة الغذائية 

ذلك ال تزال اجلزائر تعاين من  ، و مع2اإللكرتونيك البنوك والقطاع املايل و تكنولوجيات اإلعالم و االتصال 

بعض املشاكل اهليكلية اليت تعيق حرية االستثمار و التجارة مباشرة، فرغم حماولة الدولة إعادة التوازنات االقتصادية 

الغري معمقة و ال أدل على  اإلصالحاتو حترير االقتصاد من التبعية للبرتول إال أن هته احملاوالت تعترب من قبيل 

و استقطاب رؤوس األموال األجنبية إن وترية تطور  اجتذابقدرة االقتصاد الوطين على  ذلك من عدم

                                                           
،  2010مصر ، سنة  –، القاهرة  األوىليع ، الطبعة ، الدار املصرية اللبنانية  للنشر والتوز  المستثمرين صناديق االستثمار للبنوك ومىن قاسم،   1

  .76ص72ص 
، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه ، كلية احلقوق ، جامعة المالية األوراق أسواقاألدوات والسياسات المستحدثة في عبد العال السيد ،  إمساعيل  2

  .43-42، ص ص  2007/2008مصر ، السنة اجلامعية  - القاهرة
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 انتهجتهوثيقا مببدأ حرية االستثمار و التجارة الذي  ارتباطااالستثمارات على املستوى الداخلي و اخلارجي مرتبطة 

  .1قتصاديالدولة اجلزائرية منذ تسعينيات القرن املاضي بانتهاجها سياسة االنفتاح اال

حجم تدفقات االستثمارات املباشرة ينعش اخلزينة العمومية، هذا األمر ينعكس بطريقة أو بأخرى  ارتفاعإن 

على الوضع االقتصادي و االجتماعي للدولة اجلزائرية إنه من الصعب اخلروج باستنتاجات ائية فيما يتعلق بتأثري 

حتريك عجلة االقتصاد الوطين والوصول ا إىل ما يسمى بـ  يف مبدأ حرية االستثمار و التجارة و دوره املباشر

  .2التنمية االقتصادية املستدامة

أن مفهوم   :إىل القول )روبرت سولو(يذهب بعض االقتصاديني و على رأسهم الباحث االقتصادي حيث 

لالقتصاد ومشكلة  تاجيةاإلناالستدامة ال مناص أنه يأخذ بعني االعتبار ليس املوارد املتاحة فقط بل الطاقة 

  .3بتحريك عجلة التنمية داخل الدولة ارتباطهااالدخار و االستثمار ومدى 

و بالتايل ميكن القول أن التنمية االقتصادية املستدامة تستدعي التحقيق اآلين ملتطلبات السوق االقتصادية 

  .ارةواليت من جند من بينها توفري و مدى حرية األشخاص يف االستثمار و التج

و من هنا يستطرد البنك الدويل يف ربط عالقة التنمية االقتصادية املستدامة مبدى حترير السوق االقتصادية 

بقوله بأا تلك العملية اليت تم بتحقيق التكافؤ املتصل الذي يضمن إتاحة فرص تنموية لألجيال احلالية والقادمة 

..) معدات و طرق(يتضمن يف مفهومه رأمسال صناعي  و ذلك بضمان ثبات رأس املال، إذ أن هذا األخري

  ..).مؤسسات وعالقات عامة( اجتماعيا..) مهارات و عرفة(وبشريا 

أي متكني املستثمرين يف حتمل و منه يربز مفهوم الشراكة االقتصادية يف إطار استدامة السوق االقتصادية 

املادية و هذا األمر ال يتأتى إال من خالل متكني  أعباء االقتصاد الوطين، إضافة إىل حقهم يف تعظيم مكاسبهم

األشخاص من ممارسة اخليارات املتاحة هلم بإرادة حرة واليت من بينها احلرية االقتصادية حبيث يكون هؤالء 

  .4متحررين من القيود اليت تعيق نشاطهم االقتصادي

  

  

                                                           
سنة الطبعة الثانية ،املؤسسة الوطنية للكتاب ، اجلزائر ، ،)مثال الجزائر ( االستثمار وإشكالية التوازن الجهوي : م وحسن لول حممد بلقاس  1

  7، ص 1996
2 Michail P.todaro, et autre, économique développement, 7th Edition, Adison Wesley, 2000, P 
120. 

  .20، ص 2004، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، الكويت،قتصاديةالتنمية االصقر أمحد صقر،   3
  .33، ص  2004مصر ، سنة  –، دار الفكر اجلامعي للنشر والتوزيع ، اإلسكندرية  االستثمار الجماعي في الحقوق اآلجلةهشام فضلي،   4
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  : في ظل الشراكة االستثمارية حقوق والتزامات المستثمر /3

اغلب القوانني العربية واألجنبية يف الدول املضيفة لالستثمار على مجلة حقوق  أكدت: وق المستثمرحق /أ

من  إعفاءاتسواء كان شخص طبيعي أم معنوي ، وهذه احلقوق تكون على شكل  األجنيب للمستثمر الوطين و

االستثمار يف  لألجنيبلسماح الضرائب وتسهيالت مصرفية وامتيازات يف املعاملة من حيث ا أوالرسوم اجلمركية 

  .1اغلب ااالت

مقابل حقوق املستثمر رتب قانون االستثمار اجلزائري  بعض االلتزامات ، ومن هذه  :التزامات المستثمر /ب

االلتزامات التزامه بقواعد النظام العام  كاحملافظة على البيئة والصحة العامة واختاذ التدابري الالزمة ملنع التلوث 

وساعات العمل وضمان  باألجورام قواعد قانون محاية املستهلك وااللتزام بقواعد قانون العمل املتعلقة واحرت 

مات خيضع فيها املستثمر للقوانني الوطنية للدولة املضيفة االعمل والتعويض عنها  فجميع هذه االلتز  إصابات

ومتعلقة بالنظام العام  واألجانبي على الوطنني تسر  آمرةقواعد  ألاجيوز له االتفاق على خالفها  لالستثمار وال

ويعرب عنها فقه القانون الدويل اخلاص بقواعد التطبيق الفوري واملباشر فال ميلك املستثمر األجنيب نقل االختصاص 

: 2اآلتينينوعني  إىليف االلتزامات خارج حميط التنظيم القانوين لدولة االستثمار و ميكن تقسيمها   

التزامات تنظيمية وهي االلتزامات املتعلقة بقيام املستثمر بتقدمي تصريح للوكالة الوطنية لرتقية  :ل النوع األو  -

االستثمار ، تتضمن التزام املستثمر مبسك املشروع مع تقدمي دراسة حول املنفعة االقتصادية واالجتماعية والفنية 

  . ئريةللمشروع ، واليت بدورها ختضع لرقابة و تدقيق الدولة اجلزا

التزامات موضوعية يتضمنها عقد االستثمار حبد ذاته وهي االلتزامات املتعلقة باحملافظة على  :النوع الثاني  -

لألجور وساعات  األدىنسالمة البيئة وكذلك االلتزام بقوانني األمن والصحة والنظام العام ، وكذلك االلتزام باحلد 

  . 3العمل

  

  

  

                                                           
مصر ،الطبعة الثانية ،  سنة –عربية للنشر والتوزيع ، القاهرة ، دار النهضة ال االستثمار إدارةالجوانب القانونية في عبد الرمحن سيد قرمان ،   1

  .101-100،ص ص2003
  .71-70، ص ص  2008مصر ، سنة  – اإلسكندرية، جزء الثاين ، منشأة املعارف ،  االلتزامات والعقود التجاريةعبد احلميد الشواريب ،  2
، جملة األكادميية للبحث   المتعلق بتطوير االستثمار 03-01ي ظل القانون ف معاملة االستثمارات ذات األهمية الخاصةبن هالل ندير،   3

  .197،، ص2017، 01، العدد 15جباية، الد  - القانونی ، كلية احلقوق و العلوم السياسية، جامعة عبد الرمحان مرية 
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  : االقتصاد الوطنية في الخاص ةالوطني اتاالستثمار تمكين  أولوية / الفرع األول

منها إىل تفسري  القطاع اخلاص الوطين يف اجلزائر ظهور مقاربات متعددة تسعى كل حريةيثري موضوع 

فأرباب العمل اخلواص ينادون باحلرية املطلقة لالستثمار والتجارة، أما مقاربة السلطة مضمون هته االستقاللية، 

  :حول فكرتني العامة فتتمحور

تعتمد هذه الفكرة على تبين القطاع اخلاص و اعتبار نشاطه مكمال لنشاط املؤسسات : فكرة إزالة التنظيم /1

املتعلق  12/07/1988املؤرخ يف  88/25بإصدار القانون رقم العمومية االقتصادية وهو األمر الذي تبنته اجلزائر 

تعرب عن تبين سياسة االنفتاح االقتصادي ، مثل هته الرؤية 1صاديةبالقانون التوجيهي لالستثمارات اخلاصة االقت

واالعرتاف بصفة الشريك للقطاع اخلاص و تفرض إلغاء كل التنظيمات املقيدة لنشاط القطاع اخلاص من تراخيص 

بالضرورة  و اعتمادات، و كذا اإلقرار حبرية االستثمارات اخلاصة طبقا ملا متليه آليات اقتصاد السوق و هو ما يعين

اعرتاف الدولة بشراكة القطاع واملستثمرين . انسحاب الدولة من الفضاء االقتصادي و اكتفائها بالدور الضابط

  .اخلواص من خالل الشراكة يف إجناز املشاريع و تنفيذها خدمة للمصلحة العليا للدولة

ازي هو ما يعرب عنه بسوق السوداء أيقنت السلطة العامة أن االقتصاد املو :االقتصاد الموازي حتواءافكرة /2

يعد من أكرب املالذات الطبيعية ألرباب العمل اخلواص الذين يلجأون إليه للتهرب من ثقل أعباء االقتصاد الرمسي، 

االستثمار والتجارة اليت باتت متيل إىل اجلنوح عملية حرية حىت أنه بدأ يشكل خطرا على النظام العام و يهدد 

 جيعل االقتصاد املوازي ملجأ غري شرعي وجب احتواءه، إذ يرى جزء من السلطة أن منو هذا واجلرمية، و هو ما

االحتكاري الذي   اإلداريتمع تكون من أعوان خواص مهشهم احمليط القطاع ليس عرضا مرضيا و لكنه وليد 

 .2كان و ال يزال يطغى على تسيري االقتصاد

  :األجنبي شرط الشراكة الدنيا بالنسبة للمستثمر /3

تعرف الشراكة األجنبية على أا جتمع و اتفاق بني طرفني أو أكثر من جنسيات خمتلفة للمسامهة يف 

ولقد ،  حتقيق أهداف معينة و حمددة الزمن، تبىن على أساس الثقة املتبادلة وحسن النية يف التعامل بني األطراف

يف قانون املالية التكميلي لسنة  باملئة 51/49املشهورة  أستحدث شرط الشراكة الدنيا للمستثمر األجنيب بقاعدته

                                                           
1 Debdoub Youcef, les nouveaux mécanismes économiques en Algérie, OPU, 2000, P161  

، ص 2006، دار اخللدونية، اجلزائر، طبعة سنة األنشطة العادية وقطاع المحروقات–الكامل في القانون الجزائري لالستثمار عجة اجلياليل،   2
333.  
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مكرر، مث أعاد النص عليها يف قانون املالية  4املتضمن قانون االستثمار باملادة  03 – 01 األمراليت متمت  2009

  90.1 –16، يف حني مل تدرج يف قانون ترقية االستثمار اجلديد رقم 2016لسنة 

قانون املالية و عدم إدراجها يف قانون االستثمار اجلديد أمر تعمده املشرع  أن سن القاعدة يف املالحظو 

سارية املفعول و يتم االستناد إليها مىت رغبت احلكومة يف إخضاع بعض %  49 – 51لكي تبقى قاعدة 

ائري يف تطبيق وإذا صح هذا التحليل، فإن هذه املقاربة االنتقائية للمشرع اجلز  االستثمارات األجنبية هلذه القاعدة

هذه القاعدة جتعله خيل مببدأ هام هو شرط االستقرار التشريعي الذي يهدف أساسا إىل ضمان العالقة العقدية 

، 2016من قانون املالية لسنة  66عند التدقيق يف منت املادة  ألجانب، ا اليت يلح عليها الكثري من املستثمرين

 01مكرر من األمر   4مرونة مل تكن يف نص املادة  % 49 - 51نالحظ أن املشرع اجلزائري أصبغ على قاعدة 

ال ميكن إجناز االستثمارات إال يف ( املتضمن قانون تطوير االستثمار، فهذه األخرية جاءت بصيغة األمر 03 –

 ، يف حني صيغت...)على األقل من رأس املال االجتماعي % 51إطار شراكة متثل املسامهة الوطنية املقيمة نسبة 

ترتبط ممارسة األجانب ألنشطة إنتاج : حيث جاء فيها ، بشكل مرن 2016من قانون املالية لسنة  66املادة 

على األقل من رأس %  51السلع واخلدمات واالسترياد بتأسيس شراكة حتوز املسامهة الوطنية املقيمة على نسبة 

  .2 ماهلا

 اإلعفاءاتسياسة  تعترب : ار الشراكة االستثمارية الجمركية في إطاإلعفاءات الجبائية و  / الفرع الثاني

إلقاء الضوء من خالل  إال، وال يتجلى هذا األمر  االستثمار  استقطاب إحدى أهم آليات واجلمركية  الضريبية

على اهلدف الذي تنشده الدولة من استخدامها هلذه السياسة يف سياق دورها التوجيهي لالقتصاد ،فالتنمية هي 

وان كانت احلاجة إىل اإلعداد والتخطيط هلا ، ال بد من تداركه من خالل   نشود الذي تسعى إليه الدولاهلدف امل

  .  3 جممل السياسات اليت تنتهجها الدول والسيما يف إطار حتديات عديدة تواجهها

  

  

                                                           
سياسية و دفاتر الجملة ، "حرية االستثمار األجنبي في ظل التشريعات الحالية  بين التجسيد و التقييد" صاحل بودهان، خويلدي السعيد،   1

  .153-152، ص ص 2018، جانفي 18ورقلة ،العدد  –صدي مرباح اسية ، جامعة قاالقانون، كلية احلقوق والعلوم السي
، الة األكادميية للبحث " 51-49%األشكال القانونية المتاحة لالستثمارات األجنبية المباشرة في الجزائر بعد تطبيق قاعدة "زيدي أمال،  2

  .210ص 2016. سنة ،01، العدد13احلقوق والعلوم السياسية، جامعة سطيف ، الد القانوين، كلية
، دكتوراه ، كلية احلقوق أطروحة، مصر العربية بجمهوريةدور اإلستثمار الخاص في اإلصالح اإلقتصادي والتنمية عبد احلكيم حممود حسن ،   3

  .33، ص 1999/2000عني مشس ، القاهرة ،سنة 
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بصفتها  بائية اإلعفاءات اجلتعترب سياسة :في الجزائر تحفيز االستثمارتجليات  ية والجبائ متيازاتإلا/أوال

مصطلحا جديدا نسبيا يف االقتصاد وغري حمدد كونه يستعمل للتعبري عن الوسائل واألساليب أسلوبا للتحفيز 

  .االغرائية اليت تستعملها الدولة لدفع األعوان االقتصاديني بقطاع معني يف نطاق التنمية

ا تتجســـد يف تلـــك الطـــرق واألســـاليب ميكـــن تعريـــف هـــذه السياســـة علـــى أـــ: يـــة الجبائ اإلعفـــاءات مفهـــوم  /1

املســتعملة حــديثا لتنشــيط السياســة االقتصــادية،هذه السياســة الــيت ــدف إىل التوفيــق بــني مصــاحل الدولــة مــن جهــة 

جمموعــة مــن اإلجــراءات والتســهيالت ذات الطــابع "واألعــوان االقتصــاديني مــن جهــة أخــرى كمــا تعــرف أيضــا بأــا 

فئــة مـن األعـوان االقتصـاديني لغـرض توجيــه نشـاطهم حنـو القطاعـات واملنـاطق املــراد التحفيـزي تتخـذه الدولـة لصـاحل 

  .1"   تشجيعها وفق السياسة العاملة اليت تنتجها الدولة

إن هذه األساليب تتمثل يف احلوافز الضريبية اليت ميكن أن تعرف بأا تلك االلتزامات اجلبائية اليت متنح   

ينة،من هنا فإن هذه احلوافز الضريبية متثل مساعدات مالية غري مباشرة متنح إىل للمكلفني وفق مقاييس وشروط مع

بعض املستثمرين الذين يلتزمون مبعايري وشروط حيددها قانون االستثمار تأخذ هذه احلوافز بشكل ختفيضات 

تعمل كأداة للتأثري وإعفاءات سواء دائمة أو مؤقتة ونظرا للخصائص اليت تتميز ا الضريبة فإا تؤهلها الن تس

  .2على قرار املستثمر وجعله يتماشى وسياسة التنمية

تســتهدف بالدرجــة األوىل القطــاع اخلــاص هــذا القطــاع الــذي يهــدف دومــا  يــةاجلبائ اإلعفــاءاتإن سياســة    

هـذا إىل حتقيق املصاحل الشخصية دون النظر إىل املصاحل االجتماعيـة واالقتصـادية للدولـة ولعـل اهلـدف مـن تشـجيع 

  :القطاع هو إدماجه يف االقتصاد وجعله يتماشى وصريورة التطور االقتصادي وما يتميز به من خصائص أمهها 

  .قلة اليد العاملة وحجم اإلنتاج نتيجة صغر حجم االستثمار -       

 .ن اجلهويمتركز االستثمار يف مناطق الشمال وانعدامها يف اجلنوب وبالتايل خلق ما يسمى بعدم التواز  -       

  .الرتكيز على االستثمارات الصغرية وخاصة االستهالكية اليت ال تتطلب الكفاءات وكذا التكنولوجيا املتطورة -      

  .3حتقيق األهداف اخلاصة واملتمثلة يف حتقيق الربح بغض النظر عن األهداف العامة -       

                                                           
، أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية فرع تسيري ، معهد الضريبي في الجزائر وآثاره على المؤسسة والتحرير الضريبي إلصالحا: ناصر مراد 1

  .177، ص 1996/1997العلوم االقتصادية، جامعة اجلزائر،  سنة 
  .145ص ،   1998سنة ،  مصر  – سكندرية، الدار اجلامعية ، اإل النظم الضريبية بين النظرية والتطبيقحلجازي مرسي السيد ، ا  2 

لنيل شهادة دكتوراه ،  معهد العلوم  أطروحة،    1998 -1992اإلصالحات الجبائية وانعكاساتها االقتصادية في الجزائر : بن اجلوزي حممد  3
  .98، ص  1998/1999االقتصادية ،جامعة اجلزائر، سنة 
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ريه حسب املخططات التنمويـة املسـطرة فـاء نـه ال يسـتفيد مـن أما القطاع العام ونظرا النتمائه إىل قطاع الدولة وتسي

سياســـة التحفيـــز بالقـــدر الـــذي ســـتفيد منـــه القطـــاع اخلـــاص ولكـــن يف إطـــار التنظيمـــات االقتصـــادية وإعـــادة اهليكلـــة 

واستقاللية املؤسسات العمومية أصبحت هذه األخرية تستفيد أيضا من سياسة التحفيز لتشـجيعها ودفعهـا ملواجهـة 

  .بات التطورات االقتصادية اجلديدة متطل

ـــاري كمـــا          تتميـــز سياســـة التحفيـــز بعـــدة خصـــائص مـــن بينهـــا أـــا عبـــارة عـــن عمليـــة تكتســـي الطـــابع االختي

وتتصف بعدم اجلزاء إذ أنه ميكن للمسـتثمرين االمتنـاع عـن القيـام باالسـتثمار أو إمتـام الصـفقة دون التعـرض إىل أي 

ء ال حيمــــل صــــيغة اإللــــزام ولألعــــوان املســــتهدفني احلريــــة التامــــة يف االمتثــــال أو الــــرفض عقوبــــات وبــــذلك فإنــــه إجــــرا

وتسـهيالت  ، 1وباإلضافة إىل أا عملية اختيارية فهي تستهدف فئة معينة من املكلفـني يسـتفيدون مـن تشـجيعات

فإنــه جيــب أن تكــون تعتــرب تضــحية بالنســبة للدولــة مــن الوصــول إىل األهــداف املســتقبلية احتملــت التحقــق لــذلك 

سياسة التحفيز مدعمـة بدراسـات شـاملة تتضـمن اـاالت االقتصـادية و االجتماعيـة و السياسـية و الثقافيـة و كـذا 

  :البيئة احمليطة بتطبيق اإلجراءات ، هذه الدراسات تتمحور حول

  حتديد عمر املشروع و مدة التسهيالت -       

 ر يف املكلفني حتديد الشروط اليت جيب أن تتوف -       

حول جناح املشاريع وكذا املتغريات وغريها من الظروف اليت ميكن أن ختل بالنتائج  تنبؤيةالقيام بدراسات  -       

خالفا عن ذلك فإن سياسة التحفيز تتميز بأا تقوم على شروط و مقاييس حيددها املشروع و تلزم ، املستهدفة

زام بكل املقاييس اليت من بينها نوعية النشاط ، املكان املراد تطويره،اإلطار املكلف املستفيد من هذه السياسة االلت

  .القانوين و التنظيمي و غريها

كما أن من بني اخلصائص أيضا هو وجود استفادة من التحفيزات املوضـوعية مقابـل القيـام بنشـاطات معينـة   

ع النشـاط أو مكـان إقامتـه لـيس مسـتحبا لـدى وللقيـام بـإجراء التحفيـز فإنـه جيـب أن يكـون نـو ، وفق شروط حمـددة 

املســتثمرين حبيــث يــتم لفــت نظــرهم وتفكــريهم إىل كــل ذلــك مبختلــف األســاليب والطــرق االغرائيــة و إال لــن يكــون 

  .2هلذه السياسة أي أمهية 

  

                                                           
 ،)التجربة الجزائرية(ة و أثرها على االستثمار الخاص من خالل إجراءات التحريض الجبائي مظاهر الجباية في الدول النامي: علي صحراوي 1

  .92، ص  1992/1993لنيل شهادة دكتوراه ،  معهد العلوم االقتصادية ،جامعة اجلزائر، سنة  أطروحة
2  Pierre beltrame , le fiscalité en france , 10 Édition , Hachette supérieur , paris , 2004 , p 163 
. 
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  :من كل ذلك نستخلص أن خصائص التحفيز اجلبائي تتمثل يف 

  .أا عملية اختيارية غري إلزامية  -       

  .تكون من أجل حتقيق أهداف معينة أي أا سياسة هادفة  -       

  .أا سياسة حتكمها شروط ومقاييس معينة  -       

  .أا موجهة إىل فئة معينة -       

عدة أشكال أو أوجه تأثر من  اإلعفاءات اجلبائية تتخذ سياسة :في الجزائر  ئيةاالجب اإلعفاءاتتجليات  /2

التخفيض  ، اإلعفاء الضرييب:   1النقاط التالية  ى قرار االستثمار هلذه األشكال تتمثل يفخالهلا الدولة عل

  .فعالعادل و إقامة نظام ضرييب  ، الضرييب

إن اإلعفاء الضرييب هو عدم إخضاع املشروع للضريبة قصد تشجيعه و حث املؤسسة على :اإلعفاء الضريبي / أ

ليا أو جزئيا أي خيص بعض أو كل أنواع الضرائب،و بذلك فاإلعفاء اختاذ القرار،و قد يكون هذا اإلعفاء ك

الضرييب يؤدي إىل اإلنقاص من حصيلة إيرادات الدولة و لذلك فإن هذه العملية ختص فقط فئة معينة من 

املكلفني الذين تتوفر لديهم شروط معينة اليت تكلمنا عنها سابقا،كنوع النشاط ومكان إقامة املشروع،مدى 

ة خلق املشروع من مناصب شغل،إنه و قبل القيام ذا اإلجراء جيب القيام أوال بدراسة جلميع املعطيات إمكاني

  .لتحديد مدة و كذا نوع اإلعفاء الذي قد يكون دائما أو مؤقتا

فاإلعفاء الدائم هو ذلك الذي تكون مدته مرتبطة مبدة حياة املشروع أي يستمر على طول العمر اإلنتاجي   

ويكون هذا اإلعفاء بنشاطات حمددة دف من خالهلا الدولة إىل تشجيع جوانب اقتصادية،اجتماعية  للمشروع

  .2و ثقافية ملساعدة بعض فئات اتمع

و لذلك فقد يكتسي هذا اإلعفاء الطابع االقتصادي كونه يهدف إىل حتقيق أغراض اقتصادية تسعى الدولة إىل 

التنموية كالقطاع ألفالحي مثال،كما قد تأخذ الطابع االجتماعي من أجل تشجيعها نظرا ألمهيتها يف املخططات 

رفع الضرر عن بعض الفئات االجتماعية و حتسني ظروف معيشتهم كفئة املعاقني و احملرومني وذوي الدخل 

يف من الضعيف سعيا منها إلدماجهم يف املشاركة يف التنمية االقتصادية،وأخريا قد تكتسي الطابع العلمي و الثقا

                                                           

 http://www.andi.dz/index.php/ar/raisons-: املوقع الرمسي للوكالة الوطنية لرتقية االستثمار ، دوافع االستثمار يف اجلزائر  1 
investir-pour   مساءا 19:00، على الساعة  9201جانفي  10: تاريخ الزيارة.  

  .104، ص 2005سنة ، مصر ، دار النهضة العربية ،حوافز االستثمار وفقا ألحدث التشريعات االقتصاديةوليد صاحل عبد العزيز،  2
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أجل تشجيع هذا اال و جعله يواكب التطورات االقتصادية و االجتماعية احلالية باإلضافة إىل تطوير ذهنيات 

  .1الشعوب و القضاء على العادات و التقاليد اليت تعترب معوقا من معوقات التنمية االقتصادية

سنوات و  10و  3شروع ترتاوح ما بني أما اإلعفاء املؤقت فهو ذلك اإلعفاء الذي يدوم لفرتة من حياة امل  

يكون هذا اإلعفاء مرتبطا أساسا بأمهية املشروع و خيص املؤسسات الصناعية حديثة النشأة كوا حتتاج يف بداية 

  .نشاطها إىل السيولة لتغطية تكاليف االستغالل الضخمة و كذا مواجهة األخطار املالية اليت قد تواجهها

ميثل التخفيض الضرييب يف ذلك اجلزء الناقص من مبلغ الضريبة الواجب دفعها من و  :التخفيض الضريبي /ب

طرف املؤسسة و املكلف،و تلجأ الدولة إىل هذا اإلجراء من أجل ختفيف العبء من املكلف و التأثري عليه يف 

ملشروع اجلزائري عدة و قد اقر ا،  2اختاذ القرار و قد يكون التخفيض إما يف معدل الضريبة أو يف الوعاء الضرييب

  :ختفيضات أمهها

  .وذلك يف إطار تشجيع التعامالت العقارية % 5إىل  %8ختفيض رسم نقل امللكية من  - 

إىل  3000001مث رفع احلد لعدم اخلضوع للضريبة من   IRGفيما ختص الضريبة على الدخل اإلمجايل  - 

  .3دج 60001

  %. 30إىل %  38يض املعدل من فيما خيص الضريبة على أرباح الشركات مث ختف - 

جمموعة الربامج املتكاملة اليت ختططها  د بالنظام الضرييب الفعال ،صويق  :فعال  عادل إقامة نظام ضريبي /ج

صادية واجتماعية وسياسية لية واحملتملة ، إلحداث أثار إقتمصادرها الضريبية الفع الدولة مستخدمة كافة وتنفذها

  .مرغوبة للمسامهة يف حتقيق أهداف إجتماعية مرغوبة ، وجتنب أثار غري

هي جمموعة القرارات املتخذة لتأسيس و تنظيم و تطبيق اإلقتطاعات  الفعالة السياسة الضريبيةومنه ف

تعترب السياسة الضريبية عن جمموع التدابري ذات الطابع  ، حبيثالضريبية طبقا لألهداف السلطات العمومية

تحصيل الضرييب قصد التغطية النفقات العمومية من جهة ، و التأثري على الوضع الضرييب املتعلق بتنظيم ال

  .4 من جهة ثانية لالقتصاداإلجتماعي حسب الوجهات العامة  واإلقتصادي 

                                                           
1 Brachet bernard , le systéme fiscal francais , 7 eme éditions , 1997 , paris , p 14 .  

، جملة دفاتر السياسة و القانون،  " الحلول الوطنية وفعالية إشكالية االزدواج الضريبي الدولي بين اآلثار السلبية "رق، لعجال يامسينة، الضب طا 2
  .144ص 126، ص 2016، 15عدد  كلية احلقوق و العلوم السياسية، جامعة ورقلة،

  .200ص ، 1998سنة  ، اجلزائر ،عيةديوان املطبوعات اجلام ،ية الجزائر  المحاسبة العامة للمؤسسة، حممد  لوتني 3 
  .139، ص 2003، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ، سنة فعالية التحويل الضريبي عبد ايد قدي،  4
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  :يز النظام الضرييب الفعال ما يليإن أهم ما ميومنه ف

  .بساطته والشفافية يف تطبيقه  - 

 .عدم وجود االزدواج الضرييب  - 

 .ة اإلدارة الضريبية اليت تعمل على تسهيل اإلجراءات كفاء - 

 .حتقيق العدالة الضريبية بني املكلفني  - 

 .القضاء على التهرب والغش الضريبيني  - 

 .ختفيض العبء الضرييب من خالل القيام بعدة تصحيحات وتعديالت  - 

 .1اراستقرار النظام الضرييب حيث أن كثرة التشريعات تؤدي إىل مجود االستثم - 

ة من الضرائب والرسوم اجلمركي لرؤوس األموال احمللية واألجنبية  اإلعفاءات اجلبائيةأن ميكن القول ومنه   

األجنبية تكون غالبا احملور األساسي الذي تتمحور حوله احمللية و الشركات  وإعفاء األرباح احملققة من طرف

إيرادات امليزانية على  باإلجيابينعكس  ، ماستثمار البيئة مستقطبة وجذابة لالتشريعات اجلبائية للبحث على 

  .العامة للدولة 

وهلذا جيب على التشريعات  اجلبائية اليت تقرر إعفاءات أو إجراءات حتفيزية للبحث على االستثمار بان 

ون ذا أثر تأخذ بعني االعتبار اآلثار املباشرة والغري املباشرة للمشروع االستثماري ألن هذا األخري ميكن أن يك

  . 2لتنمية االقتصاديةاإجيايب على ) جبائي(

  اإلعفاءات الجمركية من نظام التعريفة إلى نظام التصريح الجمركي /ثانيا

املتضمن قانون  07-79الذي يعدل القانون  04-17من القانون  6ادة طبقا لنص امل :التعريفة الجمركية  /1

  :3ـة اجلـمـركـيــــة عـلـــى ما يأيتتـشـتـمـــــل الـتـعـريـفـــاجلمارك فإنه 

  وترميز البضائع املـــدونــة املـلــحــقــة بـــاالتــفــاقــيــة الــدولـــيــة لــلــنــظــام املنسق لتعيني - أ 

  البنود الفرعية الوطنية - ب  

  وحدات كميات التقييس -ج  

                                                           
  .85، ص 2004اجلزائر، سنة  -، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع  ، بوزريعةاقتصاديات الجباية والضرائبحممد عباس حمرزي، 1
الة األكادميية للبحث القانوين، كلية احلقوق و العلوم  ،"التحفيزات  الجبائية و فعاليتها في جلب االستثمارات بالجزائر "،د احلميد شنتويف عب 2

  . 218، ص 2017، 02، عدد 16جباية، جملد  -عبد الرمحن مرية  السياسية، جامعة 
 1979يــــولــــيــــــو  21املـؤرخ يف  07-79، الذي يـعــدل ويـتـمـم الــقـانــــون رقــم   2017 ـنـةفـبـرايـر س 16مــــؤرخ يف  04 -17قـــانـــون رقــم   3 

  .2017فيفري  19الصادرة يف  11واملــــتــــضــــمن قانون اجلمارك اجلزائري ، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، العدد
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  .بــالــتـعــريــفـة العامةنــسب احلـقــوق اجلــمـركــيــة املــتـعــلــقـة  - د 

و الرسوم اجلمركية املطبقة يف دولة ما، و يف  االتاوات وقيم املالية ة جمموع وبالتايل فالتعريفة اجلمركية هي        

ة كانت فرتة زمنية معينة على السـلع و اخلدمات عند دخوهلا عرب احلدود اجلمركية للدولة، فنجد أول تعريفة مجركي

و الذي صنف السلع حسب طبيعة و مقصد السـلعة، و كذلك  1963أكتوبر  23سوم املؤرخ يفمبوجـب املر 

  .1حسب منشئها

  :تصنيفات و هي تنقسم إىل ثالثةا طبيعة و مقصد السلعة،حيث جند أ التصنيف األول حسب

 % 10سلع التجهيز و املواد األولية، ختضع لتعريفة مجركية قدرها  -

 .%20و  5%ختضع لتعريفة مجركيـة حمصـورة بـني السلع نصف املصنعة، - 

  .%20و  %15السلع النهائية، ختضع لتعريفة مجركية حمصورة بني -

ما يسجل على نظام التعريفة اجلمركية، أنه يعطي نوع من التشجيع فيمـا خيـص استرياد السلع التجهيزية 

ضرائب مجركية مرتفعة على السلع االستهالكية بأن يفرض عليها ضرائب مجركية منخفضة، و باملقابل جنده يفـرض 

و بالضبط غري الضرورية منها، هلدف محايـة املنتوج الوطين من املنافسة األجنبية و احلد من السلع اليت ال تتناسب 

   2.مع عملية التنمية الشاملة

جغرافية متباينة أما فيما خيص منشأ و مصدر البضاعة، فإن التعريفة اجلمركية متيز بـني أربعـة مناطق 

  :حبسب امتيازاا املتعاقد عليها و هي

  .تعريفة مجركية تفرض على السلع ذات املنشأ الفرنسي -

 .تعريفة مجركية تفرض على السلع ذات املنشأ األورويب باستثناء فرنسا- 

 .تعريفة احلق العام، تطبق على الدول اليت متنح اجلزائر شرط الدولة أكثـر رعاية -

  .ة عامة، تطبق على بقية دول العامل، ذات معدالت مرتفعةتعريف -

إن تطبيق تلك التعريفة اجلمركية بذلك الشكل، يعمل على توطيد العالقات التجاريـة مع فرنسا خاصة، 

مل تعمر تلك التعريفة طويال، فبعد مخس ،مما يؤثر على عالقاا مع الدول األخرى، و هي حديثة االستقالل

املتضمن تعديل  1968فيفري  02الصادر بتاريخ  68-35، صـدر األمر رقم 1968ط فـي سنوات، و بالضب

                                                           
، ختصص تسيري ، جامعة اجلزائر ، سنة  يةعلوم االقتصاد يف لنيل شهادة الدكتوراه أطروحة، اد السوق ور الجمارك في ظل اقتصدزايد مراد ،   1

  .179-175،ص ص  2005/2006
جملة علوم اإلقتصاد و التسيري و التجارة، كلية العلوم ، ماذا تحقق في الجزائر بعد أكثر من عقدين من التحول اإلقتصادي، صاحل التومي   2

  .26، ص  2004،  11، جامعة اجلزائر ، العدد  االقتصادية
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الضـرائب اجلمركيـة عنـد االسترياد، حبيث أبقى إال على ثالثة مناطق جغرافية، ختضع لضرائب مجركية جديدة 

  .1مرتفعـة نوعا ما، و اليت جيري العمل تطبيقها على سلع االسترياد

  :اجلغرافية الثالثة و هيو ميكن ذكر املناطق 

  .اموعة األوروبية مبا فيها فرنسا، ختضع إىل تعريفة مجركية إمتيازية -

 .الدول اليت متنح اجلزائر شرط الدولة األوىل بالرعاية، ختضـع لتعريفـة احلق العام -

  .باقي الدول األخرى، ختضع للتعريفة العامة  - 

تنمية االقتصادية هو تصحيح اإلختالالت اهليكلية اليت كانت تسود إن أحد األركان األساسية لعملية ال   

  .2يف تلك الفرتة يف جمال حرية االستثمار والتصنيع والتجارة

باتسـاع القاعـدة الصناعية و الوسيلة األساسية للقضاء على اإلختالالت اهليكلية ،  يه لتصنيعحرية اف

صناعي و هكذا يتحول االقتصاد الوطين مبوجبـه مـن اقتصاد يسوده تزداد األمهية النسبية لالستثمار يف القطاع ال

اهليكل الزراعي اإلنتاجي إىل اقتصاد يسوده اهليكل اإلنتاجي الصناعي، مما يدعو إىل خلق احلماية الكافية هلذه 

ني يف ذلك إما الصناعة و التجارة و ذلك عن طريق منع استرياد السلع اليت نريـد إحالهلـا باإلنتاج الوطين مستخدم

  . 3التعريفة اجلمركية أو أدوات قيود االسترياد األخرى

سوف تؤدي إىل تغري معدالت التبادل الوطين لصاحل اليت كانت تنتهجها الدولة اجلزائرية فسياسة احلماية       

ارتفاع األرباح القطاع االقتصادي الـذي يتمتع باحلماية ، و ذلك يعين ازدياد األرباح فـي القطـاع الصـناعي،ف

 .الصناعية سوف يؤدي إىل زيادة معدل االستثمار و بالتايل معدل النمـو للـدخل الوطين

احلاصل، وتكرس مفهوم  تواكب التطور وال إجراءات ثقيلة و غير مالئمة تعتربإن اإلجراءات اجلمركية        

  :ة البضائع، و ذلك من خاللالدولة احلمائية ،ألا  غري منسجمة مع املتطلبات احلديثة ملعاجل

 .الطابع الشبه اإلجباري للفحص املادي للبضائع- 

 .حيث أن هذه العملية ال حتسن عملية اجلمركة: وجود العديد من السجالت، و كذلك الكتابة املوازية  -

 متناسق غياب التوثيق الوظيفي و العملي على مستوى املكاتب املوجودة، وأماكن العمل، أدى إيل تطبيق غري  -

                                                           
تعديل الضـرائب اجلمركيـة عنـد االسترياد، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، العدد املتضمن  1968فيفري  02املؤرخ يف  35-68رقم  األمر  1

  .1968فيفري  06، الصادرة بتاريخ 11
2 Claude berr et Henri Tremeau, le droit douanier, édition économica, Paris, 1998, P428. 

، ترمجة سعدي الصديق، ديوان املطبوعات على ضوء دراسة قطاع الحديد و الصلب :التنمية الصناعية في الجزائرمجال الدين لعويسات،  3
  .58، ص 1996اجلامعية، اجلزائر، 
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 .للتنظيمات، وأظهر اختالفات يف معاجلة البضائع يف خمتلف املكاتب

عدم وجود مصلحة للمراقبة و املراجعة البعدية يف الكثري من األماكن املهمة و اليت تقوم بالتدخل بعد إعطاء و   -

  .1منح وصل رفع البضائع

، و شرع يف تطبيق 1973تيـازات عـام و هكذا استمر العمل ذه التعريفة إىل أن مت إلغاء هذه االم

منذ ذلك احلني، تأسست تعريفة مجركية مبنية على أساس التمييز بني ، و تعريفة واحدة مشرتكة لكافة دول العامل

سلع التجهيـز و سلع االستهالك، حبيث تستفيد األوىل من ضرائب خمفضة، بينما الثانيـة ختضـع لضـرائب عالية، 

  .2ملوايلهذا ما يربزه الشكل ا

  سلع قابلة للتحويل  سلع نهائية  نوع السلعة

  %  40إىل   % 20  % 50إىل   % 30  سلع استهالكية ضرورية

  %  30إىل  %  20  %  150إىل  % 100  سلع استهالكية كمالية

  %  30  % 20  سلع التجهيز

  .دةتوزيع معدالت الضريبة اجلمركية على نوعية السلع املستور يبني  دولج : 01الشكل 

  .M.E.BENISSAD, Economie du développement de l'Algérie, P177 :المصدر

واملالحظ انه اتسمت هذه املرحلة باالحتكار الفعلي من طرف الدولة للتجارة اخلارجيـة و ذلـك عن طريق  

الحتكار جتسد عن مؤسساا العمومية، دف حتقيق رقابة صارمة على التجـارة اخلارجيـة السـيما الواردات، هذا ا

  3:طريق إصدار جمموعة من القوانني و املراسيم و من بينها

  .و املتعلق بالرخص اإلمجاليـة لالسترياد  1974جانفي   30املؤرخ يف 14 -74األمر رقم -

 .و املتعلق بشـروط اسـترياد البضائع 1974جانفي  30املؤرخ يف  12- 74األمر رقم  - 

 .و املتعلـق باحتكـار الدولـة للتجارة اخلارجية  1978فرباير  11يف املؤرخ   08- 78قانون رقم  -

  .و املتعلق مبمارسة الدولة للتجارة اخلارجي 1984ديسمرب 22املؤرخ يف   390-48مرسوم رقم  -

تدابري و املشرع اجلزائري  بإصداره هذه القوانني يكون قد قيدت الشراكة االستثمارية ب أنواملالحظ  

متنحها وزارة التجارة يف إطار الربنامج العام لالسترياد للمؤسسة  واليت ، "رخص اإلمجالية لالستريادال"إجراءات 

                                                           
  .135، ص  1995األردن ، سنة –عمان للطباعة،  ، دار اهلناالقيود الجمركية و تطور التجارة الخارجيةعبد اجلابر خالف،  1

2 M.E.BENISSAD, Economie du développement de l'Algérie, 2 Édition, OPU, 1994, P P 177 -
178. 
3 Aoudia Mohamed, valeur en douane en finances publiques, Édition cuyas, paris,1996,p 27.  
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من حتقيق و تكريس احتكـار تـام على التجارة اخلارجية،  الدولة اجلزائرية لتتمكنجاء  األمر، هذا العمومية سنويا 

واد مركبة حسب الوضعية التعريفية، حبيث يستفيد حتتوي الرخصة على ملحق مركب من قائمة أو عدة قوائم من امل

  :منها اهليئات التالية

  .هيئات القطاع العمومي احلائز على احتكار االسترياد  -

مؤسسة اإلنتاج و اخلدمات يف القطاع العمومي إلجناز برناجمها اخلـاص باإلنتاج و الدعم و املشاريع املخططة  - 

  .مؤسسات القطاع اخلاص اليت تتوىل مسـؤوليتها، إلـى جانب

 :و تتخلص هذه الرخص فـي أربعـة أصـناف حسب نوع املواد املستوردة و هي كالتايل

 . "االحتكارية"الرخصة اإلمجالية لالسترياد  -

  .الرخصة اإلمجالية لالسترياد اخلاصة بالتسيري الداخلي للمؤسسة -

 ." ةبالنسبة لألهداف املخطط"الرخصة اإلمجالية لالسترياد  -

  ."بدون تسديد"الرخصة اإلمجالية لالسترياد  -

كل حسب اختصاصه مبراقبـة تنفيـذ الـرخص، وكذلك بإعالم وزارة التجارة  حيث تتكفل مصاحل اجلمارك 

  .1بصفة دورية عن طريـق نسخة من التصريح اجلمركي عندما يتم تصفية عملية استرياد من هذا النوع

باستحداث آلية ألول مرة قام اجلزائري قد  جتدر اإلشارة أن املشرع : مستثمرال تصريحالرقابة على نظام  /2

   1993يف املرسوم التشريعي املتضمن قانون االستثمار لسنة املنصوص  نظام التصريح   يف تمثلو ت بسيطة ومرنة

  .2لتسهيل اإلجراءات اإلدارية املتسمة يف كثري من األحيان بالبريوقراطية وهذا

اجلمركية  األنظمةاملتعلقة بتبسيط و تنسيق  1999يف املعدلة باليابان" كيوتو"ديق على اتفاقية وجاءا لتص

 مل يتم تطبيق القانوين ملعظم أحكامها، لكن جند أن التطبيق القانوين لبعض األحكام ارتبطت ا 

مجركة البضائع، و   ة يف عمليةجمموعة من املمارسات امليدانية خاصة فيما يتعلق باحلالة احلالية إلجراءات املتبع

كذلك تقنيات الرقابة اليت تتم بعد اجلمركة، وكذلك يظهر تطبيق هذه األحكام من خالل األرقام اليت سجلت يف 

                                                           
1 LAGOUNE Walid, « Question autour du nouveau code des investissements », Idara, N° 
01,1994, p 43 . 

دكتوراه يف العلوم االقتصادية، فرع نقود و مالية، جامعة اجلزائر،  أطروحة، النظام الجمركي و مسار تطوره في الجزائرحلمش املهدي،   2
  .88ص  ، 2003/2004
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و و طبقته تعملية تطبيق االنظمة اجلمركية االقتصادية، وكذلك تطبيق املسار األخضر الذي تضمنته اتفاقية كيو 

  .1اجلزائر

حيث نص عليه فيما املتعلق بتطوير االستثمار يف املادة الرابعة  03-01شرع يف األمر املكما استطرد       

تنجز االستثمارات يف حرية تامة مع مراعاة التشريع والتنظيمات املتعلقة بالنشاطات املقننة و محاية البيئة  ":يلي

ا يف القوانني والتنظيمات املعمول وتستفيد هذه االستثمارات بقوة القانون من احلماية الضمانات املنصوص عليه

وختضع االستثمارات اليت استفادت من املزايا، قبل إجنازها لتصريح باالستثمار لدى الوكالة املذكورة يف ،  ا

  "أدناه 6املادة

" بأنه    98- 08ولقد عرفه املشرع اجلزائري تعريف التصريح يف املادة الثانية من املرسوم التنفيذي 

لي الذي يبدي من خالله املستثمر رغبته يف إجناز استثمار يف نشاط اقتصادي إلنتاج السلع اإلجراء الشك

  ." 2  03-01واخلدمات، يف جمال تطبيق األمر 

إجراء اختياري يعرب من خالله "على أنه  2009مارس  18من القرار املؤرخ يف  02وكذلك عرفته املادة          

 ."3ثمار يف نشاط اقتصادي إلنتاج السلع واخلدماتاملستثمر على نيته يف إجناز است

شكلي على أساسه تتمكن السلطات من إعداد  إجراءومنه نستنتج انه يعترب التصريح باالستثمار جمرد          

إحصائيات ميكن االعتداد ا ملتابعة تطور االستثمارات من حيث العدد و الكم، كما يسمح مبقارنة عدد 

رية املصرح ا مع العدد اإلمجايل لالستثمارات املنجزة، وذلك ملعرفة مدى حتقيق األهداف املشاريع االستثما

 اإلسرتاتيجيةاملسطرة من طرف السلطات يف هذا اال، و بالتايل فهو ال يرقى إىل طابع الرتخيص ، علما بأن 

  .4ملباشرةاليت تبنتها احلكومة دف إىل جلب العدد األكرب من االستثمارات األجنبية ا
 

« Formalité, souvent enfermée dans un délai, consistant pour celui qui l’accomplit à révéler à 

                                                           
، هو اإلجراء الذي يسمح للمتعامل االقتصادي بالرفع املباشر للبضائع بعد إيداع التصريح  كرسته اتفاقية كيوتوالذي   الرواق األخضرب املقصود إن 1

، و الفحص املادي للبضائع تعوض بالرقابة البعدية املركزة أساسا على )الرقابة الوثائقية  ( لدى اجلمارك، حيث أن مرحلة املراقبة املسبقة على التصريح
فبمجرد إعداد التصريح من طرف املصرح، فإن النظام اإلعالمي للتسيري االىل للجمارك  ، علية للمؤسسة املستفيدة من تقنية الرواق األخضراحملاسبة الف

  .يوجه امللف إىل الرواق األخضر بعبارة تصريح مجركي مقبول يف الرواق األخضر
يتعلق بشكل التصريح باالستثمار وطلب ومقرر منح املزايا وكيفيات ذلك، ، 2008مارس سنة  24،  مؤرخ يف  98-08التنفيذي رقم  املرسوم 2

  .2008مارس سنة  26، صادر بتاريخ  16اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، العدد 
، 31اجلزائرية ، عدد  تقدميه، اجلريدة الرمسية للجمهورية إجراء، حيدد مكونات ملف التصريح باالستثمار و 2009مارس سنة  18قرار مؤرخ يف   3 

  .2009ماي سنة  24صادر بتاريخ 
4  LAGOUNE Walid, OP cit, p 43 . 
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une autorité unfait dont il a personnellement connaissance, généralement imposée en vue 
d’assujettir le déclarant à certaines obligations ou au contrôle de l’autorité; parfois »1 

 :2وتتضمن وثيقة التصريح باالستثمار على اخلصوص العناصر التالية

  التعريف باملستثمر -

  التعريف باملمثل القانوين -

  حتديد نوع االستثمار -

على  ثاراآل،مدة االجناز ،  القدرة التشغيلية ميدان النشاط ، حمتوى املشروع ومكانه،( طبيعة و حمتوى املشروع -

  )البيئة ، وخطط التمويل
تتحدث عن  5، جند املادة  1979املعدل واملتمم لقانون اجلمارك لسنة  04-17 القانون إىلوبالرجوع 

  :جماالت الرقابة عن التصريح وميكن إمجاهلا فيمايلي 

واألنظـمة الـساريـة املـفعـول اليت تـكلف  راعـاة القـوانـني جـــمــيـع الـــتــدابـــيـــر املـــتـــخـــذة لـــضـــمــان م :المـــراقـــبــة  -

  .إدارة اجلمارك بتطبيقها

ركي الـتــدابــيــر الـقــانــونــيـة والــتــنــظـيــمــيـة اليت تـتـخذهـا إدارة اجلمـارك لـلتّـأكد من صـحـة التـصريح اجلـــمـــ :الــفــحص -

  .ـات ومـــطـــابـــقــــة الـــبـــضـــائع للبيانات الواردة يف التصريح والوثائقوصـــحــــة وثـــائق إثـــبـــ

هو ذلك الـــشـــخص الـــذي يـــقـــوم بالتصريح بالبضاعة أو الذي يعد التصريح :المــصـــرح لـــدى الجـــمــارك -

  .بامسه

كل فـرق بــاحلـقـوق والــرسـوم املــسـتـحــقـة الـدفع   : غـاض عــنـهـاالحــقـوق والــرســوم المــتــمـلـص مـنــهــا أو المــتــ -

   .قـانـونـا وتـلك الـيت مت الـتـصـريح بـهـا فـعال و تـمت مـعـاينـته أثناء الفحص أو بعد رفع البضائع

رتــفـقي إدارة اجلـمـارك قـصـد مـجـمـوع الـعـمـلـيات الـيت يـجب الـقـيــام بـهـا من قـبل مـ :اإلجـراءات الجـمـركـية  -

 .3)مبا فيها التصريح( والتنظيمات اجلمركية  استيفاء التزامات القوانني

إن حترير التجارة اخلارجية والعمل على ترقية االستثمار يفرض على إدارة اجلمارك أن تقوم  : الرقابة الالحقة  -

اجلمركية و  اجلمارك من اجل البحث عن اجلرائمان بإجراءاا بأقصى سرعة ممكنة، فإن ذلك يقلص من فرص أعو 

اكتشافها، و على هذا األساس كانت املراقبة الالحقة من بني أهم وسائل املراقبة اجلمركية احلديثة فالرقابة الالحقة 
                                                           

1CORNU Gérard, Vocabulaire juridique, 5e édition, Ed PUF et DELTA, janvier 1996, p 236  
2 C, HAMZA " Le cadre nouveau de l’investissement en Algérie comme facteur de 
développement des exportations nouvelles de biens et de services " , Revue Idara, Nº 01, 
1997, p 105. 

  .املتضمن تعديل قانون اجلمارك السالف الذكر 04-17من القانون  5نص املادة  إىلالرجوع   3
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هي العملية اليت متكن أعوان اجلمارك من مراقبة صحة التصرحيات فإذا كانت الرقابة املسبقة دف إىل ضمان 

صيل الضرائب و الرسوم اجلمركية، فإنه مع تطور وازدياد عمليات التجارة اخلارجية فان الرقابة الالحقة تكون حت

  .1دف ردع وقمع عمليات الغش

فهذه الرقابة مكملة للرقابة املسبقة وذلك نظرا الستحالة القيام مبراقبة دقيقة و مفصلة للتصريح املفصل 

  :2رقابة الالحقة شكلنيوالوثائق امللحقة به، وتتخذ ال

يتمثل يف إعادة فحص شكل و حمتوى التصرحيات املفصلة اخلاصة بالبضائع اليت  :الشكل األول-

، مراقبة الشكل تكون بالتأكد من وجود كل الوثائق امللحقة "سندات رفع البضائع"يتحصل أصحاا على

فصل مع البيانات الواردة يف الوثائق امللحقة، خاصة ما التصريح امل الضرورية، أما مراقبة احملتوى تكون مبراقبة بيانات

  .تعلق منها بالقيمة، املنشأ و النوع التعريفي

للرقابة الالحقة يكون يف إطار منح تسهيالت للتجارة اخلارجية وكذا اإلجراءات :الشكل الثاني -

تعاملني االقتصاديني، حيث يتم مراقبة املتعلقة جبمركة البضائع، ويف هذه احلالة الرقابة تكون يف حمالت ومواطن امل

التصرحيات وامللفات وكذا كل املعطيات اليت م إدارة اجلمارك، إن هذه الرقابة تسمح إلدارة اجلمارك من كشف 

 .3أي عملية غش

  :هذا الشكل من الرقابة متكن إدارة اجلمارك من و

  .املستودع بشكل واسعمواجهة كل عمليات الغش بشكل أوسع وهذا لتوفر معلومات عن  -

  .ضمان احسن تطبيق للقوانني و التنظيمات -

  .محاية حقوق اخلزينة عتسهيل حركة البضائع م -

 تسليط الرقابة على جماالت خمتلفة -

إن وجود رقابة فعالة تسمح إلدارة اجلمارك اإلنقاص من حدة الغش التجاري، و تعترب هذه الوسيلة 

منح ألعوان اجلمارك يف إطار ممارسة مهامهم مجلة من االمتيازات متكنهم من تطبيق  املشرع أنقانونية، حيث جند 

  .البضائع، األشخاص ووسائل النقل و األموالرؤوس   الرقابة اجلمركية على

                                                           

 .449زايد مراد ، املرجع السالف ذكره ، ص  1 
   123،ص 1998سنة ، مصر- ، اجلمعية املصرية لالقتصاد و السياسة، القاهرة كية و التكتالت االقتصاديةالرسوم الجمر عبد احلكيم الرفاعي،  2
، دكتوراه دولة يف العلوم االقتصادية، فرع التسيري، جامعة اجلزائر ، املوسم حالة الجزائر :تنظيم و تطور التجارة الخارجيةعبد الرشيد بن ذيب،   3

  .126ص124، ص  0320/ 2002اجلامعي 
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إن حترير التجارة اخلارجية والعمل على ترقية االستثمار يفرض على إدارة اجلمارك أن تقوم بإجراءاا 

  1ة، فإن ذلك يقلص من فرص أعوان اجلمارك من اجل البحث عن اجلرائم اجلمركية و اكتشافهابأقصى سرعة ممكن

  

 .2012/2013عدد التصرحيات املعاجلة من طرف مصاحل اجلمارك : 02الشكل 

  .، اجلزائر العاصمةاملركز الوطين لإلعالم اآليل و اإلحصائيات ، املديرية العامة للجمارك: المصدر 

 التصريح باالستثمارات فإن بإجراءاملستثمر يف حالة عدم القيام أن  ''األستاذ هارون مهدي''يرى  يف هذا الصددو 

ال تستفيد من الضمانات املنصوص عليها يف قانون االستثمار، مثال ذلك استقرار التشريع  هذا األمر جيعله

  .2املعمول و املساواة يف املعاملة

  

  

  
                                                           

، أطروحة دكتوراه دولة يف العلوم اإلقتصادية، كلية العلوم اإلقتصادية و علوم محاولتين من اجل التنمية: اإلقتصاد الجزائريبوكابوس سعدون،  1

  .152، ص  1999/ 1998التسيري، جامعة اجلزائر،
2 HAROUN Mehdi, op.cit., p 286 

  2013سنة   2012سنة   على مستوى مصالح الجمارك

  2100  1200  مطار هواري بومدين

  2500  1120  الحجار/ عنابة

  10  12  أرزيو

  375  330  بجاية

  3100  2500  حاسي مسعود

  420  450  وهران

  230  310  سكيكدة

  3100  2200  الجزائر الميناء

  11835  8122  المجموع

 الرقابة الجمركية على التصريح االستثماري والتجاري
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ل التحول االقتصادي للدولة يف ظ أن مبدأ حرية االستثمار والتجارةيتضح لنا  لهذا الفصلختاما و

 مهمال غاية مثانينات كان إىل 1962ومنذ االستقالل سنة ، فنجد أن هذا املبدأ مر بعدة مراحلقد  اجلزائرية

القائم على االقتصاد اهليكلي   لدولة اجلزائريةل ذلك نتيجة  النهج االشرتاكيو  وبعيدا عن النظرة االقتصادية

حتكارات الدولة د سياسة ااعتموااحلقل االقتصادي  يف مجيع مفاصل دولة والتخطيطي حيث سيطرة وتدخلت ال

و إفالس اخلزينة وكذا   1985لكن دوام احلال من احملال إذ انه وبعد ازمات متالحقة من ايار السعار النفط سنة 

سياسة االنفتاح و  مبدأ احلرية االقتصاديةمن خالله قامت الدولة اجلزائرية بعدة إصالحات واعتمدت   1988أزمة 

 37املادة  نص  يف 1996دستور  مث تاله،  1989يف دستور السوق عرب التكريس القانوين هلذا املبدأ على 

مت تعديله  ، هذا األخري الدستور العامة املكرسة يف  من احلرياتاليت اعتربت حرية الصناعة والتجارة ليصبح 

منه  43والذي نص بكل صراحة يف املادة  2016ي لسنة املتضمن التعديل الدستور  01-16مبوجب القانون 

ق لكل احل، واملقصود باالستثمار أنه على مبدأ حرية االستثمار والتجارة بإعتبارها حرية متارس يف اطار القانون 

مما ينعكس بشكل يف مزاولة النشاط اإلستثماري والتجاري الذي خيتاره بكل حرية،  طبيعي او معنوي شخص

  .نمية االقتصاديةالت اجيايب

، والتجارة  سياسة استثمارية عزز فيها إىل حد ما مبدأ حرية االستثماربني لنا أن املشرع اجلزائري ج يت

وذلك بإلغائه لبعض القيود اليت كانت حتد من حرية املستثمرين األجانب، و خفف من بعض االلتزامات اليت  

 هذه اجلهود  تبقى، ولكن   09-16صادر مبوجب األمر رقم مار الكانت ملقاة عليهم يف قانون تطوير االستث

كافية حىت ميكن القول أن هناك هامش كايف حلرية االستثمار حيسن من مناخ االستثمارات يف اجلزائر، و غري  

بالتايل يطمئن املستثمرين األجانب و جيذم لالستثمار يف السوق احمللية ، هذا األمر يبقى نسيب و ال أدل من 

  .على ما يشهده االقتصاد الوطين من عزوف رؤوس األموال  األجنبية لالستثمار فيه ذلك
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  :و خوصصة  المرافق العمومية  المنافسة موازنة  نظرية بين مبدأ :  الفصل الثاني 

تفرض التحوالت االقتصادية للدولة اجلزائرية مالمح جديدة على امللكية العامة على السوق احمللية ،   

 إالوارد اليت كانت  مملوكة للدولة يف ظل التوجه االشرتاكي ، حيث انتقلت إىل امللكية اخلاصة ومل يبقى للدولة وامل

محاية هذه احلقوق يف ظل الدولة الضابطة ، وعليه فامللكية اخلاصة للموارد ميكن توزيعها بإعرتاف بنظام السوق 

  .طلب يف بيئة تنافسية خيضع لقوى العرض وال األخريوحترير األسعار ، هذا 

 وجوانب احلياة بشكل ،شكل خاصبالتجارية  النشاطات وسائل تقدم أهم إحدىتعد املنافسة حيث   

 أن و،  نافسنيتمساواة بني امل ذااتعد حبد  إمناصحيحة وحرة  أسسواملنافسة القانونية اليت جتري على عام 

القران   اآليةوقد ورد ذكر هذه ، بتحقيق املساواة  الإخالي شرط من شروط حتقيق املنافسة يعد أب اإلخالل

  .1من سورة املطففني 26اآلية  )َوِيف َذِلَك فـَْلَيتَـَناَفِس اْلُمتَـَناِفُسونَ (فقال تعاىل  ،الكرمي

ويف هذا اإلطار ، وال غرابة يف قيام البعض بربط بني اقتصاد السوق وحقوق اإلنسان ، إذ بدون حرية 

داول وانتقال األشخاص وحق امللكية والتعاقد ال ميكن احلديث عن اقتصاد حر ، ويف أجبديات التجارة وحرية الت

التحول االقتصادي للسوق ، يكون توزيع حقوق امللكية فيما بني املتعاملني االقتصاديني أو املستثمرين على أسس 

بشكل كلي أو جزئي ، هذا األمر وأشكال قانونية ممثلة يف خصخصة حقوق امللكية العامة واملؤسسات العمومية 

قد ينظر له بعني الريبة خاصة لدى دول العامل الثالث أو السائرة يف طريق النمو حديثة التحول من النظام 

السيد " ئم على احلرية واالنفتاح، وحيتاج األمر حسب الربوفيسور القا الرأمسايل إىلاالقتصادي املوجه االشرتاكي 

وافق اجتماعي عام يف الرأي لتقبل فكرة اخلصخصة ، وهو أمر حاسم يف جناح جتربة إىل ت" عطية عبد الواحد 

  . 2االنتقال واالندماج بني حقوق امللكية و األصول املادية املخصخصة

حتديد للعالقة بني حرية املنافسة واخلوصصة البد من حتديد الدور اجلديد للدولة ، والتخلي  إذاومن مت 

وتدخلها يف النشاط االقتصادي ليس كسلطة بل كتاجر او منتج ، هذا األمر يعترب ولة عن الصورة النمطية للد

وحده الفارق املباشر الذي ميكن من خالله بيان عالقة حرية املنافسة يف ظل سوق اقتصادي أجهزته خمصخصة  

.   كليا او جزئيا دون الوقوع يف التعارض وتضارب املصاحل 

                                                           

.67 ، ص2003مصر ، سنة  -، دار النهضة العربية، القاهرة المناقصة والعقود ءاتإجراالنظرية العامة في  عبد الرؤوف جابر ،  1  
  .61، ص  1997مصر ، سنة  –، دار النهضة العربية ، القاهرة  الرأسمالية إلىتحول الدول من االشتراكية السيد عطية عبد الواحد ،   2



  لتحول االقتصادي في الجزائرالنظرية ل المرتكزات                األولالباب 

84 

 

  وتطبيقاته في التشريع الجزائري ة الحرةالمنافس مبدأ:  األولالمبحث 

من سياسة االقتصاد  بالتحول واملتعلقة احلقل االقتصادي  حركات واسعة النسحاب الدولة منللترمجة 

 ظل، ويف التقنيات القانونية الكالسيكية و التفكري يف تقنيات جديدة  املوجه إىل اقتصاد السوق، و االبتعاد عن

، مبا  الوطين حركية السوقوضبط  عن نقطة توازن اليت من شأا ضرورة تنظيم  هذه املعطيات يصعب البحث

يكفل حتقيق الصاحل العام ، حيث تستمد حرية املنافسة وجودها من مبدأ حرية التجارة و فتح اال أمام املبادرة 

و ما يبني انسحاب الدولة اخلاصة بإعطاء الفرصة للمتعاملني االقتصاديني اخلواص للنهوض باالقتصاد الوطين، و ه

  .من احلقل االقتصادي

 فالضبط هو العمل القانوين أو الشبه القانوين الذي يصاحب فتح سوق حمتكر سابقا ألعوان جدد

فتح السوق على املنافسة، وخياطب املتعامل التارخيي تكمن يف  غاية الضبط ، و  والتجسيد التدرجيي للمنافسة

  .تطبيق حمدد وله عناصر متميزة وواضحة متيزه عن القانون العام للمنافسة وله جمال ، واملتعاملني اجلدد

الصناعية يف القطاعني العام واخلاص تواجه منافسة حادة وغري التجارية و املنتجات  أن إىلاإلشارة وجتدر 

  .احمللية والدولية األسواقواملماثلة يف  األجنبيةمتكافئة من املنتجات 

والدولية وأخذها مببدأ التنسيق  اإلقليميةكثرة التكتالت االقتصادية   فصفة االحتكار جاءت من 

والتسعري وتقسيم  اإلنتاجاالقتصادي فيما بينها، كما تنتشر الشركات متعددة اجلنسيات اليت تعتمد سياسات 

  ميكنها من دوليا، وبالنتيجة تتمتع سلعها بقدرة عالية على املنافسة العاملية من حيث اجلودة والسعر، األسواق

  .االحتكار

وهلذا فإن غياب التشريعات اخلاصة باملنافسة ومنع االحتكار او عدم حتكيمها، او وضعها حمل تفسريات  

اخلاص والسوق  تجاري والصناعي سلبا على مستقبل النشاط ال - وسيؤثر -ذاك، قد أثر  أوف لصاحل هذا الطر 

  .1بشكل عام

  

 

  

                                                           
،  1994، سنة  األوىلمنشأة املعارف ، مصر ، الطبعة  ، النشاط االقتصاديالحق في المنافسة المشروعة في مجاالت  ،  امحد حممد هيثم  1

  .7ص 
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  )قانون المنافسة ( القانوني لمبدأ المنافسة الحرة  و األساس سةتعريف المناف:  األولالمطلب     

ملنافسة من أمهية يف خلق حافز كانت امنع االحتكار يف األسواق، وملا  يف حرية املنافسة تكمن أمهية 

لتخفيض الكلفة والسعر، وحتسني اجلودة بالنسبة للسلع واخلدمات املعروضة يف السوق، مما يؤدي إىل تشجيع 

 .لالقتصاد الوطين وحسن االنسيابية للسلع واخلدمات واملختلط والعام، وتطويرها دعما عات اخلاصالقطا

فكرة املنافسة املشروعة حسب ما جاء يف الكتب االقتصادية، أا مزامحة بني عدد من ب واملقصود 

لتجارية بني املنتجني بالعالقة اأيضا ، كما مت التعبري عنها نفس اهلدف إىلبني عدة قوى تسعى  أواألشخاص 

كن من التزاحم بني التجار يف اجتذاب العمالء وترويج اكرب قدر مم أووالتجار يف صراعهم على العمالء، 

  .1 بقاء األصلح يف السوق إىلالزدهار التجارة، بشكل يؤدي  املنتجات واخلدمات ضمانا

ر دخول واملستهلكني، وغياب ما يعكائعني كانت التعددية يف الب  إذاوتكون املنافسة يف أكمل أوجهها  

ولتحقيق املنافسة بأكمل أوجهها يتوجب وجود الكثرة والعلم والتجانس واحلرية يف  ،أحدهم يف هذه السوق

ففي مثل هذه احلال ال ميكن للبائع االستئثار يف فرض األسعار ولو بشكل يسري وذلك لوجود  ،العرض والطلب

  .2أو يسعون الحتكار سلعة وخدمة ما  ديهم من سلع مشاةمنافسني آخرين يغرقون السوق مبا ل

 التزاحم مابني"  هي املنافسة املشروعة  الدكتور عمر محد محاد بأنيعرف : تعريف حرية المنافسة /الفرع األول 

 ا التجار يف اجتذاب العمالء وترويج اكرب قدر ممكن من املنتجات واخلدمات ضمانــ املتعاملني االقتصاديني و

على هذا التعريف انه عرب عن املنافسة  حيث يالحظ، "  يؤدي إىل بقاء األصلح  االزدهار التجارة ازدهار 

على مبدأ حرية املنافسة واملتفرعة من مبدأ حرية التجارة لتحقيق االزدهار ا املشروعة بالتزاحم ما بني التجار اعتماد

  .3يف النشاط التجاري وتطوره

                                                           

  .16ـ ص  2002مصر ، سنة   –، القاهرة  العربية ، دار النهضةالمنافسة غير المشروعة للملكية التجارية و الصناعية، زينة غامن عبد اجلبار 1 
ق عبارة عن شركة واحدة فقط تؤمن منتوج أو خدمة إىل مجيع املستهلكني مبعىن أن هذه احلالة اليت يكون فيها السو  تلكيقصد باالحتكار انه   2

لغياب شركات  ار أن تفرض األسعار كيفما تشاء نظ الشركة يمن وتسيطر على كامل السوق وتسمى بالشركة احملتكرة، ويف هذه احلالة ميكن هلذه الشركة
وتصل الشركات إىل احتكار ، واحد بعرض سلعة ليس هلا بديل مع انعدام شركات منافسة متعامل د ار إنفوميكن تعريفه أيضا أنه  ،منافسة هلا يف السوق

عندما تكون األرباح تصاعدية مع اإلنتاج والبيع، حيث كلما ارتفع اإلنتاج تنخفض معه الكلفة وذلك ألن االستثمار األولية ) احتكار طبيعي(السوق 
احلالة تستطيع الشركة اإلنتاج بكميات هائلة تغطي كامل السوق وال تستطيع يف نفس الوقت أي شركة الدخول  األساسية تكون ضخمة جداً ويف هذه

  .لكلتا الشركتني شركة يف هذا السوق لن يكون مرحباإىل هذا السوق ألا ستكون مضطرة إىل القيام بالكثري من االستثمارات وبالتايل وجود أكثر من 
  .11، ص 2009، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  )دراسة تحليلية  مقارنة ( االحتــكار والمــنافسة غــير المشروعة  ،عمــر محد حــماد   3
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بني التجار يف سوق  التسابق"يعرفها على أا  تور حممد سلمان الغريب  حيث للدك خرآوهناك رأي      

واحدة حنو هدف اقتصادي يرغب كل منهم يف بلوغه على أكمل وجه ، وذلك عن طريق عرض منتجات 

  .  1"وخدمات مماثلة أو متقاربة،وليس املزامحة واملصارعة 

تسابق ما بني التجار وليس مزامحة و مصارعة  يفهم من هذا التعريف إن املنافسة املشروعة هيحيث 

وتسابقهم هذا يكون حنو هدف تقتضيه طبيعة النشاط التجاري واملتمثل باحلصول على أعلى نسبة من  بينهم،

  .     األرباح من خالل جذب العمالء إليهم 

جمرى الدم بالعروق فهي ري يف النشاط التجاري جيعد من الفطرة الطبيعية لإلنسان يملنافسة املشروعة مبدأ اف

وان مل ينكر وجود منافسة بني  الن هذا هو جماهلا الرئيس، باألعمال التجارية والتجار، اوثيقـ اترتبط ارتباط

أصحاب املهن احلرة كاألطباء واحملامني واملهندسني وغريهم ولكن هذه املنافسة األخرية ال تبلغ أمهيتها تلك اليت 

دان العمل التجاري، إذ تؤدي دورا تعد املنافسة من األسس املهمة يف ميو  ، التجارية بني التجار مبناسبة أعماهلم

مهما يدفع التجار والشركات التجارية املتنافسة إىل  ات التجارية، إذ إا متثل حافزايف منو وتوسع املشروع مهما

املستهلكني للتعامل معها حتسني جودة السلع واخلدمات اليت تقدمها، وختفيض األسعار، دف جذب مجهور 

  .والتخلي عن التعامل مع املنافسني

من خالل  نياملستهلك العامة جلمهور حتقق مصلحة" حممد أنور حامد علي"حسب املنافسة حرية و 

،  احلصول على السلع واخلدمات اجليدة وبأسعار مناسبة، كما حتقق مصلحة االقتصاد الوطين للدولة بشكل عام

حتقيق النمو االقتصادي، ملا يرتتب عليها من أثر يف توسع املشروعات التجارية وازدياد  ذلك أا تؤدي إىل

  .2أعدادها

بني املشروعات التجارية تقوم على ركنني أساسيني مها ، اهلدف والوسيلة ،  املالحظ يف هذا اال انه 

ري الن حتققه يعين جناح فالسعي إىل جذب اكرب عدد من العمالء يعد اهلدف الذي ينشده أي مشروع جتا

يقدمه من سلع أو خدمات ، ولكي حيقق املشروع  املشروع وزيادة اإلرباح اليت حيققها نتيجة إقبال العمالء على ما

املتعاملني االقتصاديني التجاري هدفه فانه البد إن يتنافس مع غريه من املشروعات وهذا التنافس يوجب على 

حيقق له ميزة تنافسية يتقدم ا على ا متميز  اتنافسيــ اخلاصة اليت تضمن له مركز ا موسائله وايستخدم نأ والتجار 

                                                           
  .49، ص 2004مصر ،  –، دار النهضة العربية ، القاهرة االحتكار والمنافسة غير المشروعة حممد سلمان الغريب ،   1
  ، 2006، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  المشروعة في ضوء منع االحتكار واإلغراق التجاريحماية المنافسة حممد أنور حـامد عـلي ،   2

  .11ص 
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غريه من املشروعات التجارية اليت تعمل يف نفس الوسط واليت متكنه من جذب العمالء واحملافظة عليهم والعمل 

افز جتارية قد على ضمان استمرار ارتباطهم مبا يقدمه من سلع وخدمات ، وذلك من خالل ما يقدمه من حو 

تتمثل بإتباع سياسة البيع بسعر منخفض للعمل على زيادة املبيعات وتوزيع وحدات جمانية أو وحدات إضافية يف 

حالة شراء أكثر من وحدة أو توزيع هدايا وعينات جمانية واىل غري ذلك من األساليب املشروعة اليت تلجأ إليها 

   .1 املشروعات التجارية

لألسواق ،  احلوافز التجارية يف ظل التنافس التجاري ربز فكرة ت:سة وفكرة الحوافز التجارية مبدأ المناف /أوال

ن تكون أالوسائل اليت يستعملها التاجر حبسن نية وبقصد جذب عمالء منافسيه على واليت يقصد ا جمموعة  

ال ، حيث واألمانة ملهنة التجارة تلك الوسائل غري خمالفة للقانون والعادات واألعراف التجارية أو مبادئ الشرف

، بل البد من إن تكون تلك املباشرة من خالل أطر املتعاملني االقتصاديني  ميكن إن يرتك بشكل كلي لألفراد و 

واضحة مفروضة على اجلميع ويف حدود ضوابط سليمة، األمر الذي قضى بوضع قواعد دف إىل تنظيم املنافسة 

مارسات واملعامالت يف ظل النشاط التجاري يكفل إتاحة املناخ السليم للمنافسة لتشكيل نظام قانوين يضبط امل

، إذ تتأثر املنافسة  مابني املتعاملني وحيظر االتفاقات واملمارسات الضارة حبرية املنافسة للوصول إىل منافسة مشروعة

لتحدد املعايري واألصول اليت ينبغي  التجارية إىل حد كبري باألعراف والعادات التجارية اليت يتوافق عليها التجار

مراعاا من قبل املتنافسني عند ممارستهم للعمل التجاري يف ظل التطورات االقتصادية والتكنولوجية اليت تنعكس 

  .2 بشكل مباشر على البيئة التجارية، ومن مث يتدخل املشرع يف مرحلة الحقة لتنظيم هذه املستجدات واملتغريات

احلقوق  حقا"تعترب  ييف ميدان التجار " مهند إبراهيم على :"حسب األستاذ نافسة املفحرية  منه  و

وال  ،"املقررة لكل فرد عمــال مببدأ حرية ممارسة النشاط التجاري ولو ترتب على ذلك منافسة غريه من التجار

باعهم للعادات خالف يف إن املنافسة بني التجار ينبغي إن تقوم على أسس وطيدة من الصدق واألمانة وإت

والتقاليد واألعراف التجارية السائدة والقوانني واألنظمة الواجب رعايتها من خالل تقدمي احلوافز التجارية بأساليب 

بعد البيع كالصيانة والضمان ومنح  مشروعة تتمثل بتخفيض األسعار واهلدايا وحتسني اإلنتاج وتقدمي خدمات ما

                                                           
ضة ، دار النه )دراســة لـــمدى مشروعية التطفل االقتصادي عــلى قــيم المنافسة التجارية ( المـنافسة الطفـيلية  ،عبد الرمحن السيد قرمان  1

  .5، ص  2002مصر ،  –القاهرة  ،العربية
من اموعة  1382استنادا إىل أحكام املسؤولية املدنية الغري تعاقدية ، واليت أوردا بالذكر املادة  نظرية المنافسة الطفيليةابتدع القضاء الفرنسي * 

يب علينا أن االحتكار كأصل عام ما هو إال إذ ينبغي أال يغ،  الفرنسية ، وعلينا التنويه انه أينما توجد املنافسة يوجد احتكار يف جمال الصناعة والتجارة
  "االنفراد بسوق سلعة أو خدمة ما يف يد واحدة" ان االحتكار هو القول  إىلانعكاس طبيعي لفعل املنافسة ، لذلك يتجه الفقه الفرنسي 

 رافـــدين للحقوق ، تصدر عن كلية احلقوق،، جمـلة ال )دراسة مقارنة ( اثر العادات التجارية في مشروعية حق المنافسة  ،ابراهيم علي مهند   2
  .81، ص  2012 سنة  ،55، العدد 15جامعة املوصل ، الد 
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اكرب قدر ممكن من العمالء وإرضائهم عن طريق توفري أفضل الشروط هلم الجتذاب  عالبييف عملية التسهيالت 

املنافسة املشروعة اليت يعود الفضل إليها حرية وهذه هي  وإدخال التحسينات على السلع اليت ينتجوا أو يبيعوا،

االبتكار وتعمل كحافز  حنو حتقيق ايف تقدم املؤسسات التجارية وتطويرها،إذ هلا القدرة اخلالقة اليت تدفع دائمـــ

، األمر الذي يعود بالفائدة على  رباحواألفعال على اإلبداع يف احلياة التجارية والصناعية حمققة أفضل النتائج 

  .1املستهلك ويدفع بالنشاط التجاري إىل االزدهار والتقدم

املتعامل االقتصادي  م ايقو اليت املباحة جمموعة األفعال "املنافسة بأا  حرية" حممد بودايل "وقد عرف 

 ماألضرار مبصاحله دونله  نيمنافس و حىت زبائن من عمالءجتذاب مستهلكني و التاجر بقصد حماولة اأو 

عادات واألعراف التجارية و مبادئ الشرف واألمانة ملهنة مطابقة لل أو  اقانونمشروعة يف ذلك وسائل  امستخدمــ

أن حرية املنافسة ال تتجلى إال ، على أساس  رنوم عواس مريف يتميز مبفهو ميكن القول إن هذا التع ، 2"التجارة 

للقانون أو وتكون مطابقة  يقوم ا املتعاملني  االقتصادي و التجار األفعال اليت من خالل النشاطات أو 

م بأن حيتكم إذا ما الحظنا إن التاجر ملز  ة، خاص السوق العادات واألعراف أو مبادئ الشرف واألمانة يف حميط 

يف سلوكه إىل القانون والعادات واألعراف ومبادئ الشرف واألمانة السائدة يف الوسط التجاري ، فإذا طابقها عد 

أما إذا تناىف معها أو مع أي منها عد من قبيل املنافسة غري املشروعة ، فضال عن إن املرونة يف   افعله مشروعــ

  .يستجد يف املستقبل من إعمال املنافسة غري املشروعة ليشمل كل ما تهالتعريف تسمح باستمراري

 أنميكن  حرية منافسة  المبدأ  أن الرأيهذا  أنصاريرى :التعاقدية  المهنية و حريةالمبدأ المنافسة و  /ثانيا

م بنظا إالميكن جتسيد احلرية االقتصادية يف الواقع  حيث ال كاحلرية املهنية والتعاقدية مقومات   على إالنبين ي

املهنية  رية احلوترتكز حيث ، املتعامل االقتصادي  رية اإلنتاج والبيع وفق الشروط اليت يريدهاحب يسمحتنافسي 

بدورها  احلرية التعاقدية، وتأيت  رتكز على ممارسة حرة هلذا النشاطنشاط مهين ت ةتعين أيواليت املقاولة على فكرة 

  .يربايل وتعين احلرية املعرتف ا للشخص يف التعاقد من عدمهأساس مبدأ سلطان اإلدارة يف الفكر الل لتكرس

  

  

  

                                                           
، العدد 9جامعة املوصل ، الد  ، جمـلة الرافـــدين للحقوق ، تصدر عن كلية احلقوق، التنظيم القانوني المناهض لالحتكار ، مهند ابراهيم علي  1

  .55، ص  2007 سنة  ،33
 2006، مصر  –، دار الكتاب احلديث ، القاهرة  )دراسة مقارنة في القانون الفرنسي ( حماية المستهلك في الـقانون المـقارن  ،حممد بودايل   2

  .217ص 
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إتاحة الفرصة وإفساح احملال آلليات العرض والطلب لتمضي بسهولة  يف هذا املقام حبرية املنافسةو يقصد 

لضمان حني سري آليات اقتصاد  ويسر بني املنتجني واملستهلكني وتشمل النهج التنظيمي والقانوين واالقتصادي

ضى من النزاهة والشفافية يف تالسوق اليت تتجسد يف حرية األسعار و تكوينها وحرية النفاذ إىل السوق والتعامل مبق

   .1املبادالت والتعامالت 

فإن مصطلح احلرية وان كان غري حمبذ لذا البعض يف جمال األعمال  " تيورسي حممد " وحسب الدكتور 

ا منط لتنظيم العالقة بني ثالثة مكونات أساسية للسوق ، وهم املتعاملون إال انه يعترب وقود املنافسة ، حيث أ

االقتصاديون من جهة حبثهم عن الربح ، ومن جهة ثانية  العمال وسعيهم للحصول على اكرب راتب ، وأخريا 

ا  فكرة تعدد املستهلكني ورغبتهم الدائمة يف إشباع رغبام املادية أو اخلدماتية بأقل تكلفة ، ومنه تتجلى لن

القائمني أو املمارسني للنشاط االقتصادي ،  فحرية املنافسة تعين عمل سوق يتعدد فيه املمارسون االقتصاديون 

لنفس النشاط وان يستمروا يف هذه املنافسة دون قيود ،  حيث أن كل شخص يعترب حرا للقيام بأي نشاط 

ة والضبط االقتصادي بصورة خاصة ، حيث أن حرية اقتصادي ، بشرط احرتام متطلبات القانون التجاري عام

املنافسة تتضمن باإلضافة إىل حرية انتقال األشخاص احرتام حرية القيام باملشاريع ، وان ال تكون هناك حواجز 

  .2حتظر الدخول إىل السوق ، و حرية تدفق رؤوس األموال والسلع والبضائع 

ال ميكن أن يستغين عن التوجه الليربايل لالقتصاد ،  ومهما يكن من األمر فإن مبدأ حرية املنافسة 

وبالتايل فهي سيف ذا حدين ، فمن جهة االجيابية قد تكون سببا وشرطا ضروريا لكسب الزبائن عندما حنسن 

استغالل الظروف والوسائل املتاحة ، ومن اجلهة السلبية قد تشكل احد أسباب يف زوال هؤالء الزبائن والعمالء او 

م ، وذلك باعتبار إن منطق السوق القائم على قانون العرض والطلب يقضي بأن كل مكسب لزبون من جزء منه

متعامل أخر هو يف حقيقة األمر خسارة للمتعامل األخر ، وهو ما يؤدي إىل حماولة نفي وإلغاء املتعاملني 

  .   3االقتصاديني املنافسني ، وهو ما يعين القضاء على املنافسة حبد ذاا

                                                           
ارسات مؤمتر تنظيم املنافسة ومنع اململفعاليات  ، مداخلة مقدمة  منع االحتكار تحقيقا للمنافسة المشروعةاسامة حممد عثمان خليل ،   1

  .17، ص  2005مارس   30 إىل 29جامعة املنصورة ، مصر ،  –االحتكارية الضارة ، كلية احلقوق 
  .101- 99، ص ص  2013اجلزائر، سنة  هومة للنشر والتوزيع ، ، دار الضوابط القانونية في الحرية التنافسية في الجزائرتيورسي حممد ،  2
  :ي على املنافسةاملنافسة تقض أنهناك مثل فرنسي يقول    3

La concurrence a vocation à détruire la concurrence *  
 .101،ص  السابق الذكرحممد تيورسي ، املرجع  انظر *
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اليت يتبعها بعض  حرية املنافسة البد من تنظيم حيميها من املمارسات اخلاطئةعليه ميكن القول أن و 

، واملنافسة احلرة املشروعة، حىت حتقق أهدافها، فالبد أن ترتكز على محاية شطري مبدأ حرية ها التجار يف إطار 

رض حيق لكل شخص االشتغال بالتجارة التجارة املتمثلني يف حرية العرض وحرية الطلب، فمن جانب حرية الع

ومنافسة غريه واالنتقال من قطاع إىل قطاع، ومن جانب حرية الطلب فإنه حيق للعميل االرتكاز على مبدأ حرية 

جارة؛ إذ إنه يوفر التعاقد، وعليه فإن الوظيفة القانونية للمنافسة املشروعة تستهدف احلد من تطبيق مبدأ حرية الت

ع املنافسة العادلة بني املنشآت العاملة يف السوق، ضمانًا حلماية املستهلك وصغار املنافسني يشج مناخا مالئما

يف السوق، حبيث تكون النتيجة اخنفاض أسعار السلع واخلدمات، حىت تكون يف متناول من يطلبها بكل سهولة 

  .1ات للمستهلكنيويسر، وحتسني جودة السلع واخلدمات وتقدمي خيارات متعددة من املنتجات واخلدم

التنافسية بشكل عام ،  أومن خالل تعريف املنافسة عادة ما يسلط الضوء على صور الفعل التنافسي 

احمللية والعاملية من خالل القدرة على  األسواقاليت قدرة الدولة أو املنظمة االقتصادية على زيادة حصصها يف 

سة اخلارجية، يف الوقت الذي حتافظ فيه على توسيع الدخل املناف للسلع واخلدمات اليت تواجه اختبار  اإلنتاج

اا القيمة اليت استطاعت مؤسسة ما إن تصل إليها عن طريق إتباع مجلة من الوسائل و  احمللي احلقيقي ، و

األساليب املغرية للعمالء ،كالبيع بأسعار منخفضة ملواد أو بضائع أو خدمات مبنافع متساوية ،أو تعزيز قدرات 

براءات اخرتاع أو خلق أسرار  نظمة عن طريق االستثمار  يف الرأس املال البشري وتقوية املؤسسة بالتوصل إىل امل

                                                           .2جتارية ، مبا يعزز عالقة املؤسسة بالزبون وترضيته

 األداءتعرب عن  األخرية، يف أن هذه  التنافسية بين المنافسة والفرق  خلصومما تقدم ميكن أن نست   

للمنظمات و املؤسسات من خالل السياسات التجارية املنتهجة أو اخلطط االقتصادية املرسومة ، يف حني  املتميز

  .العام الذي يشمل كافة عناصر السوق إطارأن املنافسة تشكل 

بغية  ) املنتجني(  املتعاملني االقتصادينيو شخصيا أرى إن حرية املنافسة هي ذلك الصراع املشروع بني

كسب اكرب عدد من العمالء وتعظيم األرباح، وهو ينتج عنه حتسني جودة السلع، باإلضافة إىل سعي املتنافسني 

  .إىل ختفيض التكلفة بغرض توفري أحسن سلعة وبأقل سعر ممكن

  : نقاط التالية أربعةمثل يف ومن خالل ما تقدم ميكن املنافسة من خالل تبيان خصائصها واليت تت

                                                           
1 Kenneth W. Clarkson, Roger Le Roy Miller, west business Law, west publishing company, 
st Paul - New Jersey, U.S.A, 1980 ,P 808.  

،  06، جملة الواحات للبحوث والدراسات ، العدد دور التغير التكنولوجي في تنمية وتدعيم القدرة التنافسية للدولة، اللطيف مصيطفى  عبد  2
  67،ص 2009جامعة غرداية ، اجلزائر ، ديسمرب 
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وجود عدد معترب من صانعي العرض و الطلب، واملقصود بذلك أن يكون عدد الفاعلني و املتعاملني  - 

االقتصاديني والشركاء حبجم معترب قصد عرض سلعهم وخدمام يقابله عدد معترب من املشرتين وهم ميثلون يف  

  .1كتلة الطلب

اليت ينتجها املنتجون ويبيعوا يف السوق ، وعلى أساس ذلك تعد سلعة   التجانس والتماثل يف السلعة - 

، ويكون هذا التماثل يف اخلواص واالستخدام ، مبا يعطي للمشرتين إمكانية  األخركل منتج بديلة للمنتج 

  .2التحول من منتج إىل منتج آخر نتيجة التغيري النسيب يف السعر أو أية عوامل تنافسية أخرى 

جود عوائق من طرف الدولة يف دخول السلع والبضائع أو دخول الشركاء االقتصاديني إىل عدم و  - 

السوق أو خروجهم حسب الرغبة واحلاالت ، وتعين هذه اخلاصية سهولة انتقال عناصر االنتاج من سلعة إىل 

  .أخرى من منطقة جغرافية إىل أخرى ، أي أنه ال توجد عوائق تقف حائل أمام انتقال السلع

إعالم وإحاطة املستهلك بأسعار السلع اليت يعرضها املنتجون ، وبالتايل ال ميكن هلؤالء املنتجون  - 

استغالل  جهل املستهلكني ومطالبتهم بسعر أعلى، ما جيعلهم حتت رمحة الفاعلني االقتصاديني ومعرضة للهيمنة 

  .واالستغالل

البد من اإلشارة  أن األسواق :زائر والنظم المقارنة األساس القانوني لحرية المنافسة في الج/ الفرع الثاني

هي اال الذي  جتري فيها املمارسات التجارية بصور خمتلفة ، وتتنوع األسواق بني ما يعترب سوقا حمليا ووطنيا 

 وحىت دوليا، والسوق الدولية عادة ما تنفذ إليها البضائع عن طريق عمليات التصدير واالسترياد يف صورها اليت

الناشئة بني جمموعات سياسية خمتلفة، وتزداد  يكون موضوعها تبادل السلع ورؤوس األموال و حركة األشخاص 

  .هذه احلركة وتفرت حسب طبيعة املنافسة القائمة

                                                           
لعمل جتاريا مبقتضاها إذا كان الغرض منه الكسب ويعد ا نظرية معيار المضاربةتقوم حرية  املنافسة يف العمل التجاري على نظريات مخس ؛ األوىل   1

وتفــيد بأن العــمل يكون  نــظرية التـداولسواء صدر عن تاجر أو غري تاجر، والثــانية ) جتنب خسارة ( والسليب ) السعي إىل الربح ( بنوعيه االجيايب 
ويعد العمل جتاريا مبوجبها إذا كان الباعث إىل االلتزام جتاريا ،  لدافع إلى االلتزامنــظرية الباعث اجتــاريا إذا كان الغرض منه حتريك الــسلع ، والـثالثة 

إن جتاريا العتبار العمل  نــظرية المشروع والمطلوبوتقضي بأن العــمل جتــاريا إذا وقــع أثناء مــزاولة احلرفـة التجارية ، واخلـامسة  نظرية الحــرفةوالرابعة 
  .يتم هذا االحرتاف وفق تنظيم مسبق يكون هناك احرتاف وان

الطبعة األوىل ،  مطبعة  ، )دراســة مــقارنة بالقوانين التجارية العربية ( مفهوم العمل التجاري وأثاره فــي قانون التجاريأنظر عدنان امحد العزاوي ،* 
  .12، ص 1997العراق  ، سنة  -الصقر ، بغداد

أن تكون البضائع احلائز عليها املتعاملني االقتصاديني و الناشئ بينهم التنافس على درجة من التماثل ما  بتجانس السلع أو الخدماتاملقصود    2
م بنفس جيعل إمكانية استبدال أو تبديل بعضها ببعض أمرا متوقعا و ممكنا ، وهنا ال يطرح اإلشكال ولكن اإلشكال يثور يف حالة وجود منتجات تقو 

تلف من حيث تكوينها الكيميائي مثال أو وجود متايز ال يرقى إىل حد االختالف اجلوهري فما مدى احلكم بتجانس هذه الوظائف األساسية ولكنها خت
  .السلع ذلك أن التجانس السلعي شرط أساسي لتحديد طبيعة السوق املعنية باملالحظة
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على الرغم من أن قانون املنافسة يف خمتلف التشريعات مل يعط تعريفا للمنافسة أو مفهوما دقيقا هلا ، 

باملفهوم  اإلملام ترتبط باملاهية عادة ما ترتك للباحثني والفقهاء أو القضاء ، نظرا لصعوبة حيث أن املسائل اليت

  .1القانوين هو حجر الزاوية  ملشروعية املنافسة  والتأسيس  التأصيلوتعدد الروئ والزوايا لكن يبقى 

ألزيل الذي ال يتغري وال يتبدل ، باعتبارها القانون ا اإلسالميةالشريعة  جاءت:حرية المنافسة في اإلسالم /أوال

ِخَتاُمُه ِمْسٌك َوِيف {: من سورة املطففني، قوله تعاىل) 26(قد جاء يف اآلية بأحكام تبيح وتشجع املنافسة ، و 

، فنجد هنا حثا مباشرا على التنافس اجلميل وما ينبغي أن تكون فيه املنافسة، وهي }َذِلَك فـَْلَيتَـَناَفِس اْلُمتَـَناِفُسونَ 

 .عىن الرغبة يف الشيءمب

املكاثرة بالشيء  أن ذلك من املطالبة و - واهللا تعاىل أعلم  - الكرمية اآلية استقراء والذي يظهر من

وعلى الرغم  ،باملنافسة والتسابق املشروع حيث السعي جلمع املال من النفيس، فكل يسابق إليه ليحوزه لنفسه، 

لتعاقد واملتعاقدين يف ممارسة األعمال التجارية اليت تبىن على صفات؛  مما شددت عليه الشريعة السمحاء من حرية ا

حرمت بعض  أامن شروط، إال  ضع ما يرونه مناسباالعمل يف و  إتقانكالرتاضي والتقوى والوفاء بالعهود و 

د وشروط العقود والشروط كالعقود الربوية واالستغالل، بكل أنواعه وصوره، واالحتكار والغش واىل آخره من عقو 

ميتثل لتقوى اهللا وهذا ما ينطبق حيث ا، يالذي سعت الشريعة اىل إبقائه ح اإلسالميتتعارض و ضمري اتمع 

على منع املنافسة االقتصادية واحتكار السوق باملعىن احلديث، أي امتلك السوق بنسبة كبرية ومنع دخول 

  .2منافسني آخرين

لسلعة من السوق،  وباملعىن التجاري واالقتصادي احلديث ـ وقد حرم اإلسالم ممارسات االحتكار منع ا

العقود احلصرية اليت حتصر سلعا ضرورية بيد فئة قليلة تتحكم بالسوق كيفما تشاء،  وميكن استخالص السمات 

 العامة للمنافسة الشرعية يف أا منافسة تنطلق من أسس التكافل واملودة والرتاحم و التعاون بني أفراد اتمع

                                                           
حول  المنافسة ،  امللتقى الدويل الرابع نافية لهاالمنافسة وآلية حمايتها من الممارسات المبوشعور حممد حريري ، ميمون خرية ،   1

يومي  اجلزائر ، -جامعة حسيبة بن بوعلي ، الشلف،  كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري،   واالستراتيجيات التنافسية خارج قطاع المحروقات
  .04ص ،  2010نوفمرب  09-10

، مداخلة مقدمة إىل امللتقى الوطين حول محاية املستهلك يف ظل  ماية المستهلكنظام الحسبة في اإلسالم وأثره في حعكاشة حوالف ،   2 
  86، ص 2008اجلزائر  ،  -االنفتاح االقتصادي  ، جامعة الوادي

ف ومل الشرع احلنيف، مىت متت املنافسة بشكل شري من ضرورة التسابق وبني املدلول الفقهي و نظام المنافسةيوجد أي تعارض بني ما يشتمله  ال* 
وأن مصلحة  هي األصلح  ضرارال ال ضرر و الفقهية تتضرر مصاحل العباد يف أرزاقها وأقواا ومىت مت الفعل التنافسي بطرق شرعية وأخالقية إذ القاعدة

  .اآلخرالفرد واجلماعة واحدة مىت مل تتعدى إحداها على حقوق 
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   "1تعاونوا على اإلمث والعدوان وتعاونوا على الرب والتقوى و ال" اإلسالمي، وذلك امتثال لقول احلق يف سورة املائدة 

أي تفاوت يف  بني التجار وحىت و إن وجدت الفروقات كان هذا التفاوت مقبوال وال يرقى إىل حد الغنب الفاحش 

أن ال ضرر وال ضرار، والعربة هنا يف تفاوت املصاحل واملضار ، فيقدم القيم املتداولة انطالقا من القاعدة الفقهية 

أمهية ، وعليه كان للدولة اإلسالمية  دور    األقلعلى املصاحل  األهمدفع الضرر على جلب املنفعة وتقدم املصاحل 

فسية إضرار متخض عن احلرية التنا كبري يف التدخل يف جمريات السوق وتفاعالت العرض والطلب ، خصوصا إذا 

  .2الناساملستهلكني من جبمهور 

  :حرية المنافسة في الواليات المتحدة األمريكية و االتحاد األوروبي /اثاني

اليت تعرف على  نظرية التسهيالت األساسيةتقوم حرية املنافسة لدى الدول الغربية الرأمسالية عموما على 

للمتنافسني مبمارسة نشاطهم، واليت  أو السماح/لزبائن وكل تركيبة أو هيكل ضروري لضمان العالقة مع اأا   

االقتصاديني من الدخول إىل  بغية متكني اكرب عدد ممكن من املتعاملني يستحيل إعادة إنتاجها بوسائل معقولة

أداة جوهرية من الدخول إىل السوق يقتضي  السوق و الذي يعترب احد أهم أهداف الضبط القطاعي، و باعتبارها

  .3مجلة من الشروط، تربز يف ضرورة التأكد من الطابع األساسي للتسهيالتتضافر 

لقد برز دور تشريع قانون شارمان  األمريكي بعد : حرية المنافسة في الواليات المتحدة األمريكية /1

الذي  الثورة الصناعية اليت حدثت يف البالد بعد احلرب األهلية ، حيث انتشرت األسواق ومنت الصناعات ، األمر

أدى معه هذا الوضع إىل بروز بعض املشاكل داخل السوق نتيجة ما تقوم به بعض املؤسسات التجارية من 

ممارسات تفضي إىل إقصاء التجار خصوصا ناقصي اخلربة عن طريق استعمال أسلوب التسعري التمييزي الغري 

رسات االحتكارية اليت نشأت يف ظل وبالتايل أمكن القول أن قانون شارمان جاء كرد فعل عن املما،  مدروس

وهو تشريع استهدف مكافحة االحتكار الناتج  ، األمريكيةازدهار التجارة والذي تزامن واستقرار الواليات املتحدة 

 اإلقصاءعن سياسة حتطيم املنافسني وعدم االلتزام مببادئ املنافسة النزيهة واملشروعة ، حيث عاجل املشرع حاالت 

شركة من جمال صناعات احلديد و الصلب ، وصناعة التبغ اليت 170 الوقت ، واليت أفرزت خروج  الناشئة يف ذلك
                                                           

   .من سورة املائدة  02اآلية ، القران الكرمي   1
، جامعة نايف العربية للعلوم  األوىل، الطبعة  والقوانين الوضعية دراسة مقارنة اإلسالمياالحتكار في الفقه عبد الرمحن حامد فتوتة ، بلقيس  2

  . 457،ص 2010، الرياض ،األمنية
3 DEZOBRY Gaillaume, La théorie des facilités essentielles: Essentialité et droit 
communautaire de la concurrence, LGDJ, Paris, 2009, P 01. 
* Conseil concurrence, Avis n0 04-A-17, 14 octobre 2004, relatif à une demande d'avis 
présenté par l'autorité de régulation des télécommunications en application de l'article L. 37-1 
du codes des postes et communications électroniques. Disponible sur: 
www.autoritédelaconcurrence.fr   
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حظر " باملائة ، لذلك تضمن قانون شارمان ما مؤداه  90شركات على نسبة إنتاج فاقت  04سيطرت فيها 

التجارة بني  السلوك الفردي لالحتكار وذلك مبعاقبة كل شخص سوف حيتكر أو حياول أن حيتكر أي جزء من

 اإلنتاجالطبيعي الناجم عن انتهاج أسلوب اجلودة يف  الواليات املختلفة ، وهذا احلظر ال يعين االحتكار

يدين القانون االحتكار املكتسب أو الذي توصل إليه صاحبه  إمناواستقطاب العمالء بأسعار تنافسية معقولة ، و 

تجار النزهاء ، وختالف العادات املرعية يف جمرى التجارة العادية من خالل إتباع أساليب غري معروفة بني أوساط ال

والطبيعية ، كما حيظر القانون كل عقد أو حتالف بشكل إرادي وعمدي أو بأسلوب ضمين يهدف إىل تقييد 

  ."1عملية املنافسة وخيرجها من نطاقها الطبيعي

للممارسات االحتكارية و املناهضة  من قانون شريمان املضاد 02يف القسم  واستطرد املشرع األمريكي

، أو  والدول األجنبية للمنافسة ، واليت تطبق على املمارسات التجارية القائمة بني والواليات املتحدة األمريكية

  :ا تلك القائمة داخل الدولة نفسه
" ....contra ,concombination in the from of trust or otherwise or conspiracy ,inrestraint 

of trade or commerce among the several state ,or with forieng nations ,is  declared to be 
illegal, and is a felony  imprisonment or and fine by punishable ......2 " 

ة أو املبادالت االعتداء، املصادرة يف إطار الثقة أو غري ذلك، أو التآمر على تقييد التجار " ومعىن هذا أن 

ومن تطبيقات ،  3"  التجارية بني الواليات أو مع دول األجنبية تعترب جناية وعمال غري قانوين، عقوبتها الغرامة

اإلبداع الذي تضمن مبدأ   Raiload Terminalجند قرار  يف الواليات املتحدة األمريكية  تكريس حرية املنافسة

على منشآت  "Railroad Terminal" القضية يف استحواذ جتمع تتلخص وقائع، حيث  في قانون المنافسة

الوسائل اليت  ، على حنو أصبحت األمريكية "  ميزوري" ة  ، يف والي"سانت لويس " احلديدية ملدينة السكك

الذي يسمح بالوصول إىل  ، املوجود على مستوى هذه الوالية و"Mississippi" املسيسييب  متكن من عبور ر

الوسائل اليت تسمح بعبور هذا النهر يف يد شركة واحدة  إن اجتماع، يف حيازة هذا التجمع " انت لويسس" مدينة

جلأت إىل القضاء للمطالبة بالنظر فيما إذا كانت مثل هذه الوضعية ال ختالف  أثار انتباه احلكومة األمريكية، اليت

                                                           
كلية العلوم القانونية األعمال ،الدكتوراه يف قانون  لنيل شهادة  أطروحة، حرية األسعار والمنافسة في التشريع المغربيمفيد الفاريسي ،    1
  .124، ص  2004/2005 ، السنة اجلامعيةاملغرب  – قتصادية، وجدةواال

2 Henry R. Cheeseman , contemporary and e-commerce Law, Prentice Hall, New Jersey, 
U.S.A, 2003, P. 881. 

بط األسعار وتوزيع القوى التجارية على إنشاء جهاز إداري حيمي الشركات من ظاهرة االحتكار وذلك عن طريق ض األمريكيةعملت احلكومة   3
، وقد  ألف دوالر50غرامة أقصاها  األمريكيةبشكل متوازن يف السوق وكانت العقوبة اليت يقررها اجلهاز احلامي للمنافسة آنذاك يف الواليات املتحدة 

  .استحسانا من قبل الكونغرس  اإلجراءاتلقيت هذه 
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أقرت احملكمة أنه من  :كية هلذه القضية على النحو التايلاحملكمة العليا األمري قرارفكان . املنافسة األمريكي قانون

هذه الوالية ممارسة النشاط االقتصادي  غري املمكن لشركة ناشطة يف جمال السكك احلديدية على مستوى

، "Railroad Terminal" املنشآت احملجوزة من طرف جتمع دون استعمال "سانت لويس "والوصول إىل مدينة

 عدم قدرة أي شركة من الناحية االقتصادية من إنشاء جسرها اخلاص لعبور ر إىلحيث أشارت احملكمة 

 وأن اجلسور املوجودة مبحاذاة هذه املدينة بعيدة جدا لكي ميكن اعتبارها املسيسييب 

استعمال هذه املنشآت  بدائل حقيقية، وتضيف احملكمة أن الشركات التابعة للتجمع قد ترفض متكني الغري من

، وهو ما جعل احملكمة ختلص "سانت لويس" مدينة ة النشاط االقتصادي على حنو حيول دون عبورهم إىلملمارس

 املؤسسات التابعة للتجمع وحدها وفقط من العبور إىل هذه املدينة من شأنه املساس إىل نتيجة مفادها أن متكني

شركة السكك  جتمع بدل حل كمةكل هذه املعطيات دفعت باحمل. املنافسة على سوق النقل بالسكك احلديدية

سانت " العبور إىل مدينة إىل أن تفرض على هذا األخري متكني الغري الراغب يف "Railroad Terminal"احلديدية

، قد تضمن مبدأ اإلبداع يف شروط معقولة وغري متييزية وممارسة النشاط االقتصادي من الدخول، وذلك يف "لويس

 .1الت األساسيةنظرية التسهيقانون املنافسة 

عاهدة مايسرتخت املنشئة لالحتاد لرجوع إىل مبا:حرية المنافسة و قوانين االتحاد األوروبي  /2

تشري يف فحواها عدم جواز  37، جند نص املادة  2007املعدلة مبوجب اتفاق لشبونة سنة 1992األورويب سنة  

املقدم من طرف أي دولة ضمن اإلطار األورويب ،  التمييز يف التعامل بني مواطين دول االحتاد  من حيث الدعم 

كما جندها تقضي بضرورة إلغاء أي اتفاقات احتكارية والتخلص من سلطة احتكار الدولة القائمة أو اليت ميكن 

يعد من قبيل املمارسات املقيدة  أن تنشئها مستقبال، إضافة إىل منع مؤسسات القطاع العام من القيام بعمل

كار أو البيع التمييزي يف عقود التوريد أو التسويق كما يستفاد يف تفحص معاهدة االحتاد للمنافسة كاالحت

األورويب أن األولوية خبصوص قواعد املنافسة املنظمة لدول االحتاد هي تلك املنصوص عليها يف قانون االحتاد 

ي جيعلنا نقول بأن هناك قواعد فوق األمر الذ ،إذا ما تعارضت يف فحواها ومضموا مع القواعد الوطنية  األورويب

  .2بني دول االحتاد بشأن نظام املنافسة وطنية هي اليت تعمل على إرساء التوازن والتعاون

                                                           
1 DEZOBRY Gaillaume , op cit , P 03 
2 André decocq, George decocq, droit européen des affaires , 2 eme Édition, L.G.D.J -Lextenso 
éditions ,France,2010, P 66. 

كرست نظام الرقابة على   12/1989/ 21يف  4064- 89حيث أنه بعد سلسلة من املشاورات صادق الس األورويب على الالئحة رقم  *
  .مليار وحدة نقدية معيارا له05اعتربت أن التجميعات االقتصادية و 
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مبا يساهم يف حتقيق التنمية والرخاء  قانون االحتاد األورويب  يعرتف حبرية املنافسة التجارية ،  أنواملالحظ 

املتعددة يف  األدواتاالحتاد األورويب وجماة املنافسة اخلارجية ذات  للمجتمع وحيقق االستقرار الداخلي لدول

من جتارا اخلارجية حبكم  األوروبيةاستخدام املمارسات االحتكارية، اليت أضحت متثل ديدا إليرادات الدول 

 بيئة األعمال والتمييز السعري وغريها من أعمال املنافسة الضارة يف اإلغراقتنامي مظاهر التقليد وممارسات 

وكمثال على توجهات دول االحتاد األورويب يف جمال ،  الدولية ، خصوصا مع غياب آليات التدخل الفاعلة

يعترب ضبط قطاع املواصالت السلكية والالسلكية من انشغاالت االحتاد األورويب حيث سن هذا املنافسة ، حيث  

يف هذا القطاع، وعليه فإن الدول األعضاء فيه ال تقوم بسن بغية تدعيم املنافسة  األخري جمموعة من التوجيهات

التشريعات اخلاصة بضبط هذا القطاع مبعزل عما يضعه هذا االحتاد من توجيهات، وعليه فقد مت فتح أبواب 

املنافسة على أنشطة قطاع االتصاالت السلكية والالسلكية أي حترير سوق االتصاالت مببادرة من جلنة االحتاد 

يب يف ظل سياق عاملي موايت يتميز بالتوجه حنو التخلي عن النظريات االقتصادية التقليدية املتعلقة باالحتكار األورو 

باملنافسة يف سوق  وتتعلق 1988ماي  16والواقع أن أول توجيهه مت وضعها يف هذا اال كانت بتاريخ  الطبيعي

   .تعمل يف جمال أو قطاع االتصاالتاليت هي عبارة عن  أجهزة إلكرتونية تس تمطارف االتصاال

ويتمثل هدف اللجنة والس األورويب يف اإلنفتاح على املنافسة والتنسيق، وقد عرف حترير قطاع 

اليت إمتدت مبوجبها عملية  CE /19/96 مت تبين التوجيهة رقم 1996االتصاالت تسارع كبري فإبتداء من سنة 

 18االتصاالت، إضافة إىل الالئحة املؤرخة يف  الضرورية اخلاصة بقطاعالتحرير إىل اخلدمات والبنيات التحتية 

بواسطة جمموعة من  إىل جانب اإلصالحات الواسعة اليت مت تأطريها املتعلقة بتفريع احللقة احمللية 2000ديسمرب 

أو جمموعة  لتشكل ما يطلق عليه حبزمة 2002التوجيهات اليت مت اختاذها يف إطار االحتاد األورويب منذ سنة 

، األورويبإىل تنسيق وتنظيم أفضل لقطاع االتصاالت على املستوى اليت دف   télécom paquet  leاالتصاالت

 تلتزم بتبين القواعد واملبادئ املشرتكة واملوحدة عند وضع سياساا رويبو األيف االحتاد  األعضاءومنه فإن الدول 

  .1لضبط وتنظيم هذا القطاع الداخلية

                                                           

La régulation des services publics en réseaux , LAGET ANNAMAYER Aurore  1

télécommunications et électricité, LGDJ, Paris, 2002, p45.    
بل االحتاد األورويب تتعلق بوضع قواعد مشرتكة ا من ق جمموعة من النصوص عددها سبعة مت املبادرة  télécom paquet  le  يقصد بعبارة*

توجيهات  05لتنظيم وضبط شبكات التواصل االلكرتونية، مبعىن شبكة االتصاالت وشبكة السمعي البصري وبالنسبة لشبكة االتصاالت فقد مت تبين 
تتعلق )  CE /2002/20(التوجيهة رقم  وتعترب مبثابة اإلطار العام إىل جانب أربع توجيهات خاصة هي CE/21 /2002وهي توجيهة .....

تتعلق باخلدمة الشاملة، والتوجيهة رقم  CE /2002/21تتعلق بالولوج، توجيهة رقم   )CE/ 2002/19(توجيهة رقم و بالرتخيص  
2002/77/CE تتعلق باملنافسة.  
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 اكثر يف حكم  قضية فتظهريف ظل قوانني االحتاد األورويب  األساسيةنظرية التسهيالت صوص خب أما

Solvent Commercial  تعترب هذه القضية أول قضية يف القانون األورويب تشري إىل نظرية التسهيالت  ، حيث

 يت هي شركة أمريكيةال Solvent Commercial األساسية ولو بصفة ضمنية تتلخص قواعد القضية يف أن شركة

كانت هذه الشركة  يف بدايات الستينات هي الوحيدة املختصة يف و   خمتصة يف الصناعات الطبية والكيماوية 

هذه  استولتحيث  ، وهي مادة دوائية  "النيتروبروبان"صناعة مادة معينة ، تستخدم لتحويل الكيميائي ملادة 

  . املنتوج يف سوق االحتادية اجل إعادة بيع هذا و هذا من  SPA الشركة على الشركة االيطالية

الشركة االيطالية و هذا من اجل إنتاج و  احد الشركات اليت تشرتي هذا املنتوج من ZOJA و يعترب خمرب

  . الرئوي الذي يستعمل يف معاجلة السل"   Ethanbutal" تسويق

  ZOJA بالشركة و هو ما دفعاملادة   اته ZOJAخمرب  خالل هذه الفرتة رفضت الشركة األمريكية متويل

 ذهضروريا تزويد  يعتربه فيه أن تؤكد 14/12/1974 يف ار قراإىل إخطار اللجنة األوروبية، هذه األخرية أصدرت 

و هذا   " Ethanbutal" تسويق املتمثل يف إنتاج و نشاطها االقتصادي zoja حىت متارس شركة املادة الكيمياوية

   1.اب حل بديل هلذا املنتوجليس إال نتيجة لغي

يعد قانون املنافسة يف اجلزائر احد مظاهر حترير السوق ، وانعكاسا مهما : حرية المنافسة في الجزائر  /ثالثا

لتحوالت الدولة يف اال االقتصادية، مبا يفرتض معه من احلرية التنافسية بني األعوان االقتصاديني وحرية احلصول 

ن ، لكن الوضع ال يتحقق يف الواقع إال إذا كانت شروط املنافسة احلرة متاحة جلميع  على العمالء والزبائ

املؤسسات واملتعاملني االقتصاديني السيما حرية دخول األسواق ونزاهة املمارسات التجارية والصناعية ، ومتاثلية 

  .2شروطها على مجيع الكيانات املنافسة

املعدل واملتمم واملتعلق باملنافسة أهداف املنافسة فنصت  03-03وقد حددت املادة األوىل من األمر 

يهدف هذا األمر إىل حتديد شروط املنافسة يف السوق وتفادي كل املمارسات املقيدة للمنافسة ومراقبة " على انه 

  "التجمعات قصد زيادة الفعالية االقتصادية وحتسني ظروف معيشة املستهلكني 

 نستخلص أن املنافسة يف اجلزائر دف إىل حتقيق الكفاءة االقتصادية واليت ومنه وباستقراء املادة األوىل

تعين توفري السلع واخلدمات ذات جودة وبأقل سعر ، والبحث عن فرص زيادة اإلنتاج و بلورة مناخ للمنافسة بني 
                                                           

1 Frédéric Marty & Julien Pillot, « Des critères d'application de la théorie des facilités 
essentielles dans le cadre de la politique de concurrence européenne » , Revue de reflets et 
perspectives de la vie économique ,N 4 ,2001, P197. 

، كلية  األعمال، ختصص قانون  لنيل شهادة الدكتوراه علوم أطروحة ، حماية المنافسة في التجارة الدولية آلياتقادري لطفي حممد الصاحل ،  2
  52-51ص ص ،  2017/ 2016بسكرة ، السنة اجلامعية  –احلقوق والعلوم السياسية ، جامعة حممد خيضر 
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ائرية تتجلي يف نقطتني هدف قانون املنافسة يف املنظومة القانونية اجلز  أنللمنتجني والتجار ، ومنه ميكن القول 

  :نتناوهلم كاآليت 

ويتجلى هذا األمر يف تشجيع املتنافسني على اإلبداع وزيادة اإلنتاج :زيادة الفعالية االقتصادية / 1

وحتسني اجلودة ، الذي ال يتأتى إال بتحقيق املساواة يف التوزيع األمثل للموارد بني املتعاملني االقتصاديني ، هلذا 

ه املشرع اجلزائري فإن منظومة املنافسة يف ظل التحوالت االقتصادية ال تظهر إال يف محاية مبدأ فإنه حسب توج

حرية املنافسة يف حد ذاته مبا ينجر عنه من محاية للسوق وحتريرها ، وكذا تكريس مبدأ حرية األسعار وحظر 

املعدل واملتمم واملتعلق باملنافسة ،  03- 03املمارسات املقيدة للمنافسة ، واملتضمنة يف الفصل الثاين من األمر 

حيث أن احلظر وارد على املمارسات املقيدة للمنافسة بغض النظر عن على أثارها الفعلية على السوق ، وهنا 

  .   1نالحظ أن املشرع اجلزائري يكون قد آثر مشروعية قانون املنافسة على نظرية املصلحة و املنفعة املادية للسوق

يف ظل التوجه االجتماعي للدولة اجلزائرية ، فإن قانون املنافسة :معيشة المستهلكين تحسين ظروف /2

قد يتقاطع مع قانون املستهلك من حيث جمال التطبيق قواعد املنافسة الذي يتحدد يف ضبط العالقات فيما بني  

واملستهلكني  -احملرتفني –يني األعوان االقتصاديني داخل السوق ، وما يستتبعه من عالقة بني املتعاملني االقتصاد

داخل السوق ، ويتضح هذا األمر أكثر من خالل حظر عمليات االحتكار و رفع األسعار والبيع باخلسارة اليت 

  . 2قد تعرقل لعبة املنافسة

  :وجتدر أن جمال تطبيق قانون املنافسة يف اجلزائر يتحدد وفق معيارين مها 

 02إن هذا املعيار قد أقرته املادة :عيار النشاط االقتصاديمجال تطبيق قانون المنافسة حسب م /أ

املعدل واملتمم املتعلق باملنافسة ، والذي ال يعين بالضرورة القيام بنشاط مربح أو وجود مقابل  03- 03من األمر 

د مادي للنشاط ، وتكون العربة مبدى التأثري النشاط على السوق السلع واخلدمات ، بل إن جمال تطبيق قواع

املنافسة قد ميتد إىل التجمعات غري الرحبية مثل النقابات واملنظمات والتعاونيات مىت كان لنشاطها تأثريا على 

السوق ، ومثال ذلك صدور قرار ملنظمة املستهلكني مبقاطعة سلعة معنية  هذا األمر يعترب من االتفاقات احملظورة 

  . مستوى الطلب على السلعةاليت تعرقل املنافسة وذلك من خالل التأثري وخفض 

                                                           

املعدل ،  2003جويلية  20الصادرة يف  43اجلريدة الرمسية رقم ، 2003جويلية  19، الصادر بتاريخ قانون المنافسةاملتضمن  03-03األمر   1 
-10وكذا القانون ،  2008جويلية  2، الصادر يف  36اجلريدة الرمسية ، العدد ،  2008جوان  25، الصادر بتاريخ  12-08بالقانون واملتمم  

  .2010أوت  18،الصادرة بتاريخ  46، اجلريدة الرمسية ، العدد  2010أوت  15الصادر بتاريخ   ، 05
، جامعة تلمسان، العدد والعلوم السياسية  احلقوق ، كليةالدراسات القانونية لة، جمالستهالكالنظام العام في مجال المنافسة واحلو أبو احللو،  2

  .12،ص  2008 جويلية  ،05
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يشمل قانون املنافسة كل عون أو متعامل  :من حيث األشخاصمجال تطبيق قانون المنافسة /ب

اقتصادي ممارس هلذا النشاط بغض النظر عن كونه شخصا عاما أو خاصا ، فاصطالح املؤسسة مبفهوم قانون 

عامة و اخلاصة ، بل ميتد إىل كل شخص ميارس املنافسة ال ميكن قصره على األشخاص الطبيعية او املعنوية ال

مقدرا على زيادة السعر  –أي املؤسسة  –نشاطات اإلنتاج والتوزيع  واخلدمات ويقصد بسلطتها يف السوق  

املعدل واملتمم واملتعلق  03- 03من األمر   03دون ختفيض منتوجاا واملساس جبودا ،  حسب املفهوم الوارد يف 

تبث قيامها بنشاط اقتصادي متمثل يف إنتاج سلعة أو تقدمي خدمة داخل نطاق السوق ، مامل يتقرر باملنافسة مىت 

  . 1ارتباط النشاط  مبصلحة عامة أو كان ضروريا لتحقيقها

  المنافسة  في الصفقات العمومية  حرية  مبدأ: الثاني طلب الم   

على مستوى ملديرية العامة للمنافسة   رئيس  مصلحة الضبط والسالمة   "نويل ديريك " األستاذيرى 

من طرف املديرية العامة   2002جوان  05واالستهالك وقمع الغش الفرنسية  ورشة العمل املنظمة بتاريخ 

، أن العالقة بني كال   "الطلبات العمومية واملنافسة"للمنافسة واالستهالك وقمع الغش الفرنسية ، حتت عنوان 

  :ويستطرد قائال  امضةاالني عالقة ملتبسة وغ
 " La question de l’articulation entre la concurrence et la commande publique est un 

piège manifeste et annoncé : il s’agit d’un couple infernal, c’est-à-dire intime, ancien, 
indissociable et tant de fois inconciliable, et vivant surtout sur tellement d’équivoques" 

إن مسألة العالقة بني قانون املنافسة  والطلبات العمومية :    "نويل ديريك "واملقصود بكالم األستاذ  

حبيث يشكالن زوجني من طبيعة جهنمية مبعىن زوجني جتمعهما عالقة ، تعترب فخا واضحا  )الصفقات(أي 

ال ميكن التوفيق بينهما ،و يعيشون بشكل عادي  األحيانويف كثري من  ،ال ميكن الفصل بينهما  ، محيمية قدمية 

  .2على الرغم من الكثري من سوء التفاهم بينهما

                                                           
  .املتعلق باملنافسة ، السالف الذكر 03 -03 األمرمن  03انظر املادة   1
ف  معيشة املستهلكني ، فهذا األمر ال يتأتى إال من خالل اعتماد إذا كان قانون املنافسة يف اجلزائر يهدف حتقيق الفعالية االقتصادية  وحتسني ظرو * 

  :من قانون املنافسة يف قوله 3آليات السوق القائمة على قانون العرض والطلب وهو ما اقره املشرع يف املادة 
أو تعويضية السيما بسبب مميزاا و أسعارها كل سوق للسلع واخلدمات املعنية باملمارسات املقيدة للمنافسة وكذلك يعتربها املستهلك مماثلة "...  
  ." او االستعمال الذي خصصت له واملنطقة اجلغرافية اليت تعرض فيها السلع واخلدمات املعنية/و
جامعة  –كلية احلقوق   جملة األنبار القانونية و السياسية، ، مبدأ حرية المنافسة في التعاقد بالمناقصة، عارف صاحل خملوف وعلي خملف عماد  2

  .6، ص 2010اخلامس ، سنة لعراق، العدد االنبار ، ا
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ي ذالقانوين من حيث انه يتفق والغرض ال أساسهجيد يف الصفقات العمومية  حرية املنافسة  أان مبد  

يستند  املبدأا ذه أن العامة وطلبات العروض ، إذن العقود اإلدارية يف بند املناقصاتمن اجله مت تشريع وتنظيم 

  :التالني  أمرينعلى 

  .ليست حرة يف حتديد املتعاقد معها اإلدارةفجهة طلب العروض ،  إجراءاتضمان نزاهة  -1

مع  اإلدارةوهو تعاقد ،ينتج عنه بالضرورة حتقيق غرض املناقصة العامة  مما،متعددة  طلبات عروض توافر  - 2

  .شروطا من الناحية الفنية واألفضل ،سعرا األقلطاء صاحب الع

 أوا مل يتقدم املورد إذف، ذا املبدأمقيدة دائما ، وعليه فان سلطة االدارة يف جمال اختيار املتعاقد معها 

 عرضه فمن الواجب عليها استبعاد ،  اإلدارةاخلاصة اليت تضعها جهة  أوبالشروط العامة املتعامل االقتصادي 

، ومنه رفض عطائه لإلدارة بالشروط فانه الجيوز املتعامل املتعاقد ا ذما تقيد ه إذالك فذوعلى العكس من ،  حتما

فهي ليست حرة يف استخدام سلطتها التقديرية بتقرير  ،تقف موقفا حياديا ازاء املتنافسني إن اإلدارةجيب على 

وتليب املنافسة تطلعات طالب ،  1وتلك اليت تبعدها ، اليت تدعوها  املتعاملني االقتصاديني املتعاقدين فئات 

، تقدم افضل عرض يستطيع تقدميه ليحظى بفرصة الفوز بالتعاقد  إىليف السعي  - أي املتعامل املتعاقد  –العرض 

،  األفضل العرض وتقدمي  يف البحث املتعاملني للتسابق مع بقية  املتعامل االقتصادي  فاملنافسة هي اليت حتفز

  .لتعاقدباالفوز  إىلقد يوصله  يذوال

حرص التشريعات املختلفة على النص عليه يف  اإلداريالتعاقد  إجراءاتحرية املنافسة يف  مبدأ وألمهية

 .واملزايدات ) سابقا املناقصات(طلبات العروض  تنظم عملية  بدورها اليتو  الصفقات العمومية ، صلب القوانني

املادة الثانية من قانون املناقصات واملزايدات رقم مبدأ حرية املنافسة يف نص قد كرس   فنجد أن املشرع املصري

ختضع كل من املناقصة العامة واملمارسة العامة :" ، إذ تنص على مايليبصورة جازمة وواضحة 1997لسنة 79

  .2"املنافسة  حرية و ملبادئ  العالنية وتكافئ الفرص واملساواة

حتقق ضمانات اكرت للمصلحة  املناقصة..."..:  قررت ، واليت العليا اريةاإلداحملكمة وهو ما عززته   

دون  السائد املبدأوجعل املساواة بني املتناقصني هو ، بالسرية التامة  أحيطت إذا إاللك ذتى حتقيق أيت العامة وال

                                                           
 .34، ص  2003مصر، سنة  - ، طبعة الثانية ، دار النهضة العربية ، القاهرة اإلدارية، العقود جعفر انس  1
 87، ص  2003، سنة  اإلسكندرية، منشأة املعارف ،  في ضوء الفقه والقضاء والتشريع اإلداريةالعقود عبد احلميد الشواريب ، 2
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مما خيرج ، افئ الفرص ي يقوم على تكذب حبل املنافسة الطر واال اختل التوازن واض، استثناء  أو ألحدز يمتي أي

  ".1...ويفوت الغرض من عقدها ،  ألجلهي تقررت ذاملناقصة عن اهلدف ال

املادة اخلامسة من املرسوم  تنص:  اإلجرائيفي الجانب  تكريس مبدأ المنافسة  / األول الفرع 

 "  : رفق العاماملتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات امل  2015ديسمرب  16املؤرخ يف  15/247يالرئاس

العمومية واالستعمال احلسن للمال العام، جيب أن تراعى يف الصفقات العمومية مبادئ  لضمان جناعة الطلبات

حرية الوصول للطلبات العمومية واملساواة يف معاملة املرشحني وشفافية اإلجراءات، ضمن احرتام أحكام هذا 

  ." 2 املرسوم

لبات العمومية واملساواة يف معاملة املرشحني وشفافية اإلجراءات لقد أصبحت مبادئ حرية الوصول للط

اآلن مبادئ أساسية للطلب العمومي بل أصبحت خاصية للصفقات العمومية، وهذه املبادئ تطبق على كل 

وهكذا فقد أصبح لزاما على املصلحة املتعاقدة أن تضمن املنافسة  و مبلغها الصفقات العمومية مهما كان حملها،

الصفقة، مهما كانت إجراءات اإلبرام و يف كل مراحل الصفقة بني كل املتعهدين املتقدمني بعروض، بدون أي يف 

  .متييز بينهم

تلتزم اإلدارة طبقا    :عند تحديد الحاجيات وإعداد دفاتر الشروطالتزام اإلدارة بإعمال المنافسة :أوال

الطابع احليادي هلا يف إعداد ملف الصفقة، بتكريس مبدأ  للسلطات املخولة هلا قانونا و يف إطار احملافظة على

املنافسة سواء من ناحية موضوع الصفقة يف حد ذاته أو من ناحية توفري فرص متكافئة للمرتشحني للظفر 

  .3بالصفقة

إن اختيار طريقة اإلبرام يتحدد طبقا للمبلغ وخصائص اخلدمات :   احترام المنافسة عند تحديد الحاجات /1

جيب على ، حيث   ستنفذ، وهذا ما يتطلب حتديدا دقيقا وواضحا للحاجات قبل أي إعالن عن الصفقةاليت

أعوان اإلدارة أن يبذلوا عناية عند إعداد احلاجات،لكي يتم ابرام صفقات تستجيب للتطلعات املرجوة منها يف 

 .ظل احرتام تعدد العروض

حتدد حاجات املصاحل  " :املتضمن قانون الصفقات العمومية 15/247 من املرسوم الرئاسي 27ولقد نصت املادة 

                                                           

دراسة مقارنة بأحكام العقود الحكومية في القانون "امتيازات اإلدارة في قانون المناقصات والمزايدات  ، عاطف حممد عبد اللطيف 1 
 .110، ص  2009الطبعة األوىل، دار النهضة العربية، القاهرة  ،"األمريكي

، املتضمن تنظيم الصفقات العمومية 2015سبتمرب  16، املوافق ل 1436ذي احلجة عام  2، مؤرخ يف 247-15املرسوم الرئاسي رقم  2
  2015سبتمرب  20، الصادرة بتاريخ 50وتفويضات املرفق العام، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ،  عدد 

  .142، ص 2004 مصر ،  -النهضة العربية، القاهرة ، دارالعقود اإلدارية ،جابر جاد نصار  3



  لتحول االقتصادي في الجزائرالنظرية ل المرتكزات                األولالباب 

102 

 

املتعاقدة الواجب تلبيتها، املعرب عنها حبصة وحيدة أو حبصص منفصلة،مسبقا قبل الشروع يف أي إجراء إلبرام 

جيب أن يكون ، و "  وجيب إعداد احلاجات من حيث طبيعتها وكميتها بدقة، استنادا إىل مواصفات تقنية. صفقة

احلاجات مفصال بشكل واضح، وفيما يتعلق باملنتوج جيب أن توضح كل املقاييس و املعايري املرتبطة به  حتديد

  .دون توجبه للحاجات حنو منتوج معني

كما جيب أن تراعي اإلدارة عند اللجوء إىل حتصيص الصفقات وجود املنافسة بني خمتلف املتعاملني وذلك من 

بتقدمي عروضها، خاصة ترقية دخول  ألكرب عدد من املؤسسات خالل تبسيط الصفقات وهو ما يسمح

  .املؤسسات الصغرية واملتوسطة للصفقات العمومية

ميكن تلبية " :  املتضمن قانون الصفقات العمومية 15/247من املرسوم الرئاسي  31وهذا ما ذهبت اليه املادة 

وختصص احلصة  ، شكل حصص منفصلة يفأعاله ، يف شكل حصة وحيدة أو 27احلاجات املذكورة يف املادة 

  .من هذا املرسوم  27الوحيدة لشريك متعاقد واحد، كما هو حمدد يف املادة

 .حسب كل حصة ويف هذه احلالة، جيب تقييم العروض. وختصص احلصص املنفصلة إىل متعامل متعاقد أو أكثر

ة العملية، ومراعاة للمزايا االقتصادية اللجوء للتحصيص الواجب القيام به كلما أمكن ذلك ، حسب طبيعة وأمهي

أو التقنية اليت توفرها هذه العملية، من اختصاص املصلحة املتعاقدة اليت جيب عليها تعليل اختيارها عند  / واملالية و

  .1أعاله 27كل رقابة متارسها أي سلطة خمتصة ، يف ظل احرتام أحكام املادة 

متثل دفاتر الشروط اجلانب الشكلي املهم يف الصفقات العمومية : وطاحترام المنافسة عند إعداد دفاتر الشر /2

نقطة "ومتثل واحدة من النقائص اليت متيز قانون الصفقات العمومية اجلزائري ويعتربها األستاذ شريف بن ناجي 

  ."2ضعف قانون الصفقات العمومية يف اجلزائر

 :موميةو دفاتر الشروط ثالثة أنواع املتضمن قانون الصفقات الع

دفاتر البنود اإلدارية العامة املطبقة على صفقات األشغال واللوازم والدراسات واخلدمات املوافق عليها مبوجب - 

  مرسوم تنفيذي،

الصفقات املتعلقة بنوع واحد من  دفاتر التعليمات املشرتكة، اليت حتدد الرتتيبات التقنية املطبقة على كل -

  اخلدمات، املوافق عليها بقرار من الوزير املعين، األشغال واللوازم والدراسات أو

                                                           
  .111، ص املرجع السابق الذكر،عبد اللطيف عاطف حممد 1

2 Cherif BENNADJI, « réflexions à propos de la théorie du contrat administratif en Algérie », 
le débat juridique au Maghreb, de l’étatisme à l’Etat de droit : étude en l’honneur de Ahmed 
MAHIUO, PUBLISUD-IREMAM, 2009, p 107. 
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  .دفاتر التعليمات اخلاصة اليت حتدد الشروط اخلاصة بكل صفقة-

حترص اإلدارة إعداد دفرت التعليمات اخلاصة بالصفقة، على تضمينها جمموعة من األحكام اليت تكرس 

، ومن بني األحكام 1قدميها تأشرية باملوافقةوت املنافسة، ومن خالل إخضاع دفاتر الشروط لدراسة جلان الصفقات

 :اإللزامية اليت نص قانون الصفقات العمومية على تضمينها يف دفاتر الشروط جند

 .حتديد احلاجات - 

  إمكانية اللجوء إىل التحصيص من عدمه، _

 أجل حتضري العروض، - 

 .معايري اختيار املتعامل ووزا، املادة - 

  انوياللجوء إىل التعامل الث - 

  :لجنة فتح األظرفة و تقييم العروض من موظفين مؤهلين و ذوي كفاءة ضمانة للمنافسة ركيبة ت /ثانيا

كانت املصلحة املتعاقدة مطالبة بعدم ارتكاب مبمارسات مقيدة للمنافسة بفعل العقود اليت تربمها إذا  

بفارسات قبل صدور القرارات والعقود ، فإنه يف حالة ما إذا ثبت ارتكاب والقرارات االنفرادية اليت تصدرها

املتعامل  املقبول  لنيل الصفقة، قد اإلدارية، فإن اإلدارة ملزمة من التأكد، عندما تربم طلبات عمومية، أال يكون 

  .ناهلا بفضل إرتكابه ملمارسات مقيدة للمنافسة

حيث حتدث  املصلحة  162إىل  159املواد  فتح األظرفة وتقييم العروض وتنظيمها يف جلنيتمت دمج 

العروض والبدائل  حتليلمكلفة بفتح األظرفة و  دائمة واحدة أو أكثر جلنةالداخلية،  املتعاقدة  يف إطار الرقابة

، تتشكل هذه "فتح األظرفة وتقييم العروض جلنة"واألسعار االختيارية، عند اإلقتضاء، تدعى يف صلب النص 

  .2ن لكفاءماملتعاقدة  خيتارو  موظفني مؤهلني تابعني للمصلحةاللجنة من 

ليل العروض حتتقنية تكلف بإعداد تقرير  جلنة  مسؤوليتها أن تنشئحتت  ميكن للمصلحة املتعاقدة           

على ضرورة أن يتلقى املوظفون  211املادة لقد مت التأكيد يف نص  وتقييم العروض فتح األظرفة جلنة  جاتحلا

، تكوينا املرفق العامة الصفقات العمومية وتفويضات بتحضري وإبرام وتنفيذ ومراقب واألعوان العموميون املكلفون

 وإبرام و املكلفون بتحضري 212املوظفون  واألعوان العموميون وفقا للمادة  كما يستفيد،   مؤهال يف هذا اال

                                                           
، جملة االجتهاد ، معهد احلقوق ، املركز اجلامعي  دور الخزينة العمومية في الرقابة على الصفقات العموميةعزوز خملويف ، و  بلقاسم بوفاتح  1

  134 -133، ص ص  2015، سبتمرب  09اجلزائر ، العدد  –تامنغست 
خمرب السيادة (جملة الدراسات القانونية  ،  نتقاء أحسن عرض من الناحية االقتصاديةآليات تفعيل المنافسة عند تقييم العروض ال مونية جليل ،  2

    80،ص ص   2019، كلية احلقوق والعلوم السياسة ، جامعة املدية ،الد اخلامس ، العدد االول ، جانفي )والعوملة 
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 املستوى  و جتديد املعارف املرفق العام، من دورات تكوين و حتسني وتفويضات وتنفيذ ومراقبة الصفقات العمومية

لك املرفق العام، وذالصفقات العمومية وتفويضات اليت تضمنها املصلحة املتعاقدة ، باالتصال مع سلطة ضبط 

 .حتسني مستمر ملؤهالم  وكفاءاممن أجل 

العام ضمانة  املبادرة بربامج التكوين وترقية التكوين يف جمال  الصفقات العمومية وتفويضات املرفق إن       

تكلفة وال اجلودة ب املتعلقة م الشروط اعرض من الناحية اإلقتصادية ، يف ظل احرت  نإلختيار موضوعي ألحس

  . 1ملبدأ املنافسةذا إعماال از وهوآجال اإلجن

 ملرفقمكنت سلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات ا 88 املادة اإلشارة يف هذا اإلطار أن جتدر و         

باألعوان العموميني الذين يتدخلون يف مراقبة وإبرام وتنفيذ الصفقات العمومية اعداد مدونة خاصة م، من العا

قيقا لنجاعة الطلب العمومي، األمر حتالعام و  ية للمال محاالتعديل العام، حيث جاء هذا املرفق وتفويضات 

مدونة بتصريح،كما ون على موميني يوافقيؤكد على أن األعوان الع 247-15املرسوم  الرئاسي رقم الذي جعل 

 .جيب عليهم التوقيع على تصريح آخر بغياب تضارب املصاحل

املصاحل اخلاصة ملوظف عمومي يشارك يف إبرام أو مراقبة أو تنفيذ صفقة عمومية مع  عندما تتعارض         

خيرب سلطته  ه يتعني عليه أنممارسة مهامه بشكل عادي فإنمن شأن ذلك التأثري يف املصلحة العامة ويكون 

  .املهمة السلمية بذلك ويتنحى عن هذه 

سنوات أن متنح صفقة عمومية بأي شكل من األشكال ) 4(املتعاقدة وملدة أربع كن للمصلحة ال مي  

 مااحلاالت املنصوص عليها يف التشريع والتنظيم املعمول ن توقفوا عن أداء مهامهم إال يف ملوظفيها السابقني الذي

جلنة أو صفة مقرر يف بعنة الصفقات العمومية مع العضوية يف / كما تتناىف العضوية يف بعنة التحكيم والعضوية و 

  .امللفالعروض عندما يتعلق األمر بنفس  فتح األظرفة وتقييم

جـديرة بنجاعة الطلب  247-15  رقم الضمانات املنصوص عليها يف املرسوم الرئاسيإن مثل هذه 

وذلك يف اختيار املتعامل املتعاقد  الصفقات العمومية  إبرامأ الشفافية يف يف هذا اإلطار و تكريس مبدالعمومي 

املساواة بني املتنافسني ، وهذا لغرض حتقيق  رشادة النفقات ة تكفل من جهة ، وأيضا لضمان منافسة مشروع

  .مالعامة و محاية للمال العا

  

                                                           
  .81، ص  السابق نفسهاملرجع  مونية جليل ،  1
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  :المساواة على جميع المتعاملين المتعاقدينالتزام اإلدارة تطبيق مبدأ  /ثالثا 

و من أجل ذلك تسعى ،  إن مبدأ املساواة هو من أهم املبادئ اليت تقوم عليها الصفقات العمومية 

اإلدارة إىل متكني مجيع املؤسسات من املعلومات املتعلقة بالصفقات وذلك من خالل اإلشهار ومتكني املرتشحني 

  .1ق املتعلقة بالصفقةمن الوصول إىل مجيع الوثائ

يكتسي اإلشهار الصحفي طابعا إلزاميا يف احلاالت اليت نصت عليها   :و اإلعالن اإلشهارمبدأ  /1

 :واليت تنص على مايلي  املتضمن قانون الصفقات العمومية 247-15من املرسوم الرئاسي  61املادة 

  :ةيكون اللجوء إىل اإلشهار الصحفي إلزاميا يف احلاالت اآلتي "

 طلب العروض املفتوح، - 

 طلب العروض املفتوح مع اشرتاط قدرات دنيا، -

  ،"الرتاضي بعد االستشارة عند االقتضاء-

 طلب العروض احملدود، - 

 املسابقة، -

كما حيرر اإلعالن عن املناقصة بلغتني على األقل، ضمنها اللغة العربية،أما النشر فيجب أن يتم يف النشرة      

 2.قات املتعامل العمومي، و يف جريدتني وطنيتني موزعتني على املستوى الوطينالرمسية لصف

حيرر إعالن  " :املتضمن قانون الصفقات العمومية 247-15من املرسوم الرئاسي  65وهو ما نصت عليه املادة 

رمسية لصفقات كما ينشر، إجباريا، يف النشرة ال.طلب العروض باللغة العربية وبلغة أجنبية واحدة على األقل 

 . "املتعامل العمومي وعلى األقل يف جريدتني يوميتني وطنيتني موزعتني على املستوى الوطين

يدرج إعالن املنح املؤقت للصفقة يف اجلرائد اليت نشر فيها إعالن املناقصة، عندما يكون ذلك ممكنا، مع حتديد 

  .الصفقة السعر، وآجال اإلجناز وكل العناصر اليت مسحت باختيار صاحب

املتضمن قانون الصفقات  15/247من املرسوم الرئاسي   3الفقرة  65 املادة واستطرد املشرع اجلزائري يف  

املوضوعة  ميكن إعالن مناقصات الواليات والبلديات واملؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري" :بالقول العمومية

تبعا لتقدير إداري،  راسات أو خدمات يساوي مبلغهاحتت وصايتها واليت تتضمن صفقات أشغال أو لوازم ود

                                                           
  122، ص2004ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر ، سنة  ،الصفقات العمومية في القانون الجزائريعمليات إبرام ، دوج محامةق  1
  خمرب السيادة و(جملة الدراسات القانونية ،  طرق ابرام الصفقات العمومية ضمانة قانونية  لتحقيق مبدأ المنافسة والشفافية، فاطيمة عاشور   2

  .97، ص  2018ياسة ، جامعة املدية ،الد الرابع ، العدد االول ، جانفي ، كلية احلقوق والعلوم الس)العوملة 



  لتحول االقتصادي في الجزائرالنظرية ل المرتكزات                األولالباب 

106 

 

أو ) دج  50000000( مليون دينار  أو يقل عنها و مخسني) دج 100000000( على التوايل، مائة مليون دينار 

  :1يقل عنها ، أن تكون حمل إشهار حملي ، حسب الكيفيات اآلتية

 نشر إعالن املناقصة يف يوميتني حمليتني أو جهويتني*

 : اق إعالن املناقصة باملقرات املعنيةإلص*

 للوالية ، -

  لكافة بلديات الوالية ، -

 لغرف التجارة والصناعة واحلرف والفالحة ، -

  .للمديرية التقنية املعنية يف الوالية -

تلتزم اإلدارة بتمكني مجيع املرتشحني من احلصول على الوثائق واملعلومات : تمكين المترشحين من الوثائق  /2

 املتضمن قانون الصفقات العمومية 15/247من املرسوم الرئاسي  63املتعلقة بالصفقة وهذا ما نصت عليه املادة 

عليها يف  تضع املصلحة املتعاقدة حتت تصرف املؤسسات دفرت الشروط و الوثائق املنصوص "اليت تنص على انه 

  " ذي يطلبهاو ميكن أن ترسل هذه الوثائق إىل املرشح ال أدناه، 64املادة 

حيتوي ملف استشارة املؤسسات الذي يوضع حتت تصرف املتعهدين على مجيع املعلومات الضرورية اليت و      

  :2متكنهم من تقدمي عروض مقبولة، ال سيما ما يأيت

، الوصف الدقيق ملوضوع اخلدمات املطلوبة أو كل املتطلبات مبا يف ذلك املواصفات التقنية وإثبات املطابقة   - 

واملقاييس اليت جيب أن تتوفر يف املنتوجات أو اخلدمات، وكذلك التصاميم والرسوم والتعليمات الضرورية إن 

  ، اقتضى األمر ذلك

 الشروط ذات الطابع االقتصادي والتقين والضمانات املالية، حسب احلالة ، - 

 املعلومات أو الوثائق التكميلية املطلوبة من املتعهدين ، -

 اللغات الواجب استعماهلا يف تقدمي التعهدات والوثائق اليت تصحبها ، اللغة أو -

  كيفيات التسديد ، -

                                                           

، جانفي  األول، العدد   األولالد  ، جامعة تندوف، ، جملة جماميع املعرفة تفعيل المنافسة الحرة في مجال الصفقات العموميةخمانشة ،  آمنة  1 
  .135، ص  2015

 ، مداخلة مقدمة يف امللتقى الوطين السادس حول الصفقات العمومية في التشريع الجزائري مجال تطبيق قانونمراد بلكعيبات،   2 
  .10ص  6، ص  2013ماي  20دور قانون الصفقات العمومية يف محاية املال العام، جامعة حيي فارس املدية، يوم 
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 كل الكيفيات األخرى والشروط اليت حتددها املصلحة املتعاقدة واليت جيب أن ختضع هلا الصفقة ، - 

 األجل املمنوح لتحضري العروض، -

 أجل صالحية العروض، -

  كلية احلجية املعتمدة فيه ،آخر ساعة إليداع العروض والش -

 ساعة فتح األظرفة ، -

  .العنوان الدقيق حيث جيب أن تودع التعهدات -

و  247-15من املرسوم الرئاسي رقم  72املادة   حسبكما اليفوتنا يف هذا املقام أن املشرع اجلزائري و 

فتح األظرفة وتقييم العروض على  نةجل املرتشحني قد تقرتح ضمانا لتطبيق مبدأ املساواة يف معاجلة  وتقييم عروض

يف وضعية املصلحة املتعاقدة ، رفض العرض أو القبول ، إذا ثبت أن بعض ممارسات املتعهد  املعين تشكل تعسفا 

املنافسة يف القطاع املعين، بأي طريقة كانت وجيب أن يبني  هذا  هيمنة على السوق أو قد تتسبب يف إختالل

املايل  االمجايل للمتعامل اإلقتصادي املمنوح له العرض  مؤقتا ، أو   أما إذا كان العرض،  الشروطدفرت يف احلكم  

ملرجع األسعار، تطلب منه  منخفضا بشكل غري عادي، بالنسبةكان سعر واحد أو أكثر من عرضه املايل يبدو 

املقدمة  عد التحقق من التربيراتوب مالئمةعن طريق املصلحة املتعاقدة ، كتابيا ، التربيرات والتوضيحات اليت تراها 

 ،من الناحية االقتصاديةتقرتح على املصلحة املتعاقدة  أن ترفض هذا العرض إذا أقرت أن جواب املتعهد غري مربر 

  .1لاملصلحة املتعاقدة هذا العرض بقرار معلوترفض 

  :الصفقات العمومية الممارسات المنافية للمنافسة في مجال اإلجراءات االستباقية لكشف تدعيم /رابعا

منها  4لفقرة ا 66يعترب أجل حتضري العروض من بني النقاط املؤثرة على املنافسة، والذي نصت عليه املادة

ومهما يكن من أمر فانه  "على انه  واليت تنصاملتضمن قانون الصفقات العمومية  247-15من املرسوم الرئاسي 

ال واسعا ألكرب عدد ممكن من املتنافسنيجيب أن يفسح األجل احملدد لتحضري العروض ا"  

يتضح من نص املادة أن املشرع اجلزائري استعمل اآلجال احملددة لتحضري العروض كمعيار لتفعيل املنافسة 

اجلدير بالذكر هنا هو أن ،  واستقطاب اكرب عدد من املشاركني للرتشح للصفقة املعلن عنها من املصلحة املتعاقدة

يد هذه اآلجال للمصلحة املتعاقدة و مل حيددها بنص قانوين، و اقر فقط انه جيب أن تفتح اال القانون ترك حتد

  .واسعا للمنافسة

                                                           

حول الرقابة  مبناسبة اليوم الدراسي  ،"247-15ية وفق القانون الصفقات العموم ىالرقابة المالية عل" بن دراجي عثمان ، مداخلة حتت عنوان   1 
  . 05، ص 2015ديسمرب  12،  جبامعة حممد خيضر، بسكرة املالية املنعقد
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تكون إما على أساس طبيعة موضوع  العناصر اليت حيدد على أساسها اجل حتضري العروضوميكن القول ان 

   ة الالزمة لتحضري العروض و إيصال التعهداتالصفقة يف حد ذاته و مدى تعقيده و إما على أساس املدة التقديري

 :كما أن هذه اآلجال جيب أن تسمح مبا يلي

  تكريس منافسة حقيقية و شريفة -

 احلصول على عروض كثرية و متنوعة - 

 تأمني جناعة الطلبات العمومية -

  ضمان حسن استعمال األموال العمومية - 

ل شارف على االنتهاء و مل تستقبل أي عرض أو يف حالة ما إذا رأت املصلحة املتعاقدة أن األج

استقبلت عروض ضئيلة، هلا أن تقوم بتمديد آجال حتضري العروض إذا اقتضت الظروف ذلك ويف هذه احلالة خترب 

  .ى الصفقةو هذا لتفادي اإلعالن عن عدم جدو املصلحة املتعاقدة املرتشحني بكل الوسائل، 

املالية املفروضة  من قبل للعقوبات  الضعف النسيبباقية هو وما يالحظ ايضا يف االجراءات االست 

االشخاص و املؤسسات املرتشحة م اهليئات املختصة  يف ضبط املنافسة، جعلها تفقد من أثرها الردعي على معظ

بعد العمل ،  للصفقات العمومية، األمر الذي جيعل هذا القطاع مكانا مفضال للممارسات املنافية للمنافسة

 املستمر على املمارسات املنافية للمنافسة من قبل نفس اجلهات، والتأكيد املكلفة باملنافسة  يسي للسلطاتالتحس

  .1ااملالية إىل مستويات نادرا ما مت التوصل إليه الفاعلة، أدت ذه السلطات إىل الرفع من قيمة العقوبات

ممثل يتطلب وجود طر إتفاقات تقاسم الصفقات املمارسات املنافية  للمنافسة املرتبطة أساسا خبإن الكشف عن 

عن املديرية  العامة للمنافسة واالستهالك و قمع الغش يف كل جلان  فتح األظرفة و تقييم العروض، فهذا املمثل  

 .املنافسة و لقواعد تنظيم الصفقات العمومية ه حول مطابقة سريورة اإلجراءات لقانونيعطي رأي

ك أي سلطة داخل هذه اللجنة، لكنه بإمكانه مد بالنصيحة ألعضاء اللجنة يف حالة لعلى الرغم من أنه ال مي

                                                           
1 L.VOGEL, Définition Et Preuve De L’entente En Droit Français De La Concurrence, étude 
de la jurisprudence récente,JCP, 1991 Ed (E) I96 ;  
 *" La faiblesse relative, des sanctions pécuniaires infligées par les autorités chargées de la 
concurrence nous semble en grande partie responsable de leur absence d’effet dissuasif sur la 
plupart des entreprises candidates aux marchés publics, ce qui fait de ce secteur un lieu 
privilégié des pratiques anticoncurrentielles. Après l’action pédagogique des autorités 
chargées de la concurrence, la réitération constante de pratiques anticoncurrentielles par les 
mêmes acteurs a conduit ces mêmes autorités à accroitre la sévérité de leurs sanctions en 
portant le montant de ces dernières à des niveaux rarement atteint. " 
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املمارسات املنافية مع ذلك فمن أجل تعزيز الكشف القبلي عن ،1سلوك غري مشروع  وجود شك يف وجود

يم حاليا، فإصالح تنظ جنده، وهذا ما ال جلنةحاضرين يف كل  للمنافسة، جيب أن يكون املمثلني السابقني 

يف املمثل إن حضور هذا ،  ةعن املمارسات املنافية للمنافسر بتعزيز آليات الكشف الصفقات العمومية جيب أن مي

املسبق فهذا الكشف  ، فتح األظرفة و تقييم العروض ال جيب أن يكون إختياريا بل جيب أن يكون إلزامي جلنة

 .لمنافسة تعليق إجراءات إبرام الصفقة قبل منحهامنافية ل ممارسة يسمح لإلدارة، يف حالة وجود مؤشرات عن 

جملس املنافسة من طرف املؤسسات املتضررة  من يف الواقع ينبغي التأكيد على أنه ال يتم إخطار           

ية اليت ئإن خطورة هذه السلوكات التواط،  الصفقات العمومية إال نادراجمال يف املمارسات املنافية للمنافسة 

جمال الصفقات العمومية ، األمر الذي دفع باهليئات املكلفة باملنافسة  زيادة قيمة عنها يف  يصعب الكشف

املالية املفروضة  على املؤسسات املرتكبة للمخالفات غري املشروعة ، إال أن األثر الردعي هلذه العقوبات العقوبات 

  .ايبقى نسيب جد

تعترب الصفقة العمومية مبثابة األداة  :الصفقة بحد ذاتهافي موضوع تكريس  المنافسة  /الثاني  الفرع      

كان  اإلسرتاتيجية اليت خوهلا املشرع للمصلحة املتعاقدة من أجل تسيري املال العام وإجناز أعمال وخدمات، لذلك

    2.ت محاية للمال العامنالزاما تكريس مجلة من الضما
ص قانون الصفقات العمومية اجلزائري على ن فقدلفعالية الصفقات العمومية ،   ضماناو حيث انه 

تقييدها أمر وجويب ن فالذلك ، مطلقة ليست   أن هذه احلرية مبدأ حرية املنافسة ، حيث إن  وجوب إعمال

الصفقات العمومية تعين إعطاء الفرصة  جمال  حرية املنافسة يف د أن حيث جن خاصة يف الشق املوضوعي منها ، 

قدين معها ممن تتوفر فيهم الشروط بالتقدم بعروضهم للمصلحة املتعاقدة ، هذا األمر جيعل املتعاملني املتعا لكل
                                                           

 تقوم عملية إبرام الصفقات العمومية على مبدأ حرية املنافسة ويقصد ا فتح اال لألشخاص الطبيعية و املعنوية الذين تتحقق فيهم   1
 من املرسوم   65،62،61ما نصت علية املواد : تقدم بعروضهم وفقا للشروط اليت تضعها و حتددها املصلحة املتعاقدة مثال ذلكالشروط بال
 ،  وذلك بإلزام املصلحة املتعاقدة بضرورة اإلعالن حتقيقا ملبدأ حرية املنافسة غري أن تطبيق هذا املبدأ ال يؤخد على إطالقه  15/247الرئاسي 
 و أما ألسباب عملية  ،  15/247من املرسوم الرئاسي  75اإلقصاء من الصفقات العمومية وهذا ما نصت عليه املادة : سباب قانونية مثالاملنع أل

 فقد حتدد املصلحة املتعاقدة بعض الشروط مؤداها جعل جمال املنافسة حمصورا على فئات حمددة ، ) املنع لشروط تضعها املصلحة املتعاقدة(
  .ن تشرتط املصلحة املتعاقدة ترخيص مسبق فيما خيص مكاتب الدراسات من وزارة السكنأ: مثال

تعاقدة أن متنح أما املبدأ الثاين هو مبدأ املساواة فكل من ميلك حق املشاركة يف الصفقات العمومية أن يتقدم على قدم املساواة فال جيوز للمصلحة امل
أن إعالن املنح املؤقت للصفقة يكون يف نفس اجلرائد : افسني أما آخر مبدأ هو مبدأ شفافية اإلجراءات مثالعقبات عملية أمام املتن امتيازات أو تضع 

اإلعالن عن الصفقة مع حتديد اسم الفائز بالصفقة و السعر املفتوح و آجال االجناز حىت يتسىن لباقي املتنافسني إمكانية الطعن و هذا  اليت نشر فيها 
  . 15/247من املرسوم الرئاسي  82ة منا نصت عليه املاد

 ،لوم السياسية ، جامعة عباس لغرورجملة احلقوق والع،  القواعد المنظمة لمبادئ الصفقات العمومية في التشريع الجزائريتافرونت عبد الكرمي ،   2
  .112، ص  2016خنشلة ، العدد اخلامس ، جانفي 
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ضمانة لتكريس نزاهة  الصفقة العمومية من عدمه، ومن بني أهم الضمانات تكريس  من تكريس  املنافسة احلرة

  : املنافسة يف الشق املوضوعي للصفقات العمومية ، جند مايلي

تلتزم اإلدارة عند إبرامها للصفقات   :الصفقات العمومية ة بإعمال المنافسة عند إبرامالتزام اإلدار  /أوال

باعتمادها مبدأ املنافسة و ذلك باللجوء إىل كيفية طلب العروض اليت تعترب كمبدأ عام يف اإلبرام مع منحها و 

  .1بصفة استثنائية احلق يف اللجوء إىل كيفية الرتاضي يف حاالت حمددة قانونا

تربم :"على أن 247-15من املرسوم الرئاسي 39تنص املادة  :جعل طلب العروض كقاعدة عامة لإلبرام  /1

  " الصفقات العمومية وفقا إلجراء طلب العروض الذي يشكل القاعدة العامة أو وفقا إلجراء الرتاضي

ن الصفقات العمومية املتضمن قانو  247-15من املرسوم الرئاسي 40وميكن تعريف طلب العروض حسب املادة  

طلب العروض هي إجراء يستهدف احلصول على عروض من عدة متعهدين متنافسني مع ختصيص الصفقة " :

  ".للعارض الذي يقدم أفضل عرض 

ه قد تضمن عناصر هلا عالقة مباشرة بتشجيع تعريف طلب العروض جندومنه جند انه من خالل ما تقدم ذكره يف 

  :2املنافسة

 دمي عروض،الدعوة إىل تق- 

 وجود عدة متعهدين متنافسني، - 

 .اعتماد معيار أفضل عرض إلرساء الصفقة - 

املتضمن قانون  15/247من املرسوم الرئاسي  42أما أشكال طلب العروض فقد نصت عليها املادة          

  :الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام 

 :اآلتيةميكن أن يتم حسب أحد األشكال ميكن أن يكون طلب العروض وطنيا أو دوليا، و "

 طلب العروض املفتوح -

  طلب العروض املفتوح مع اشرتاط قدرات دنيا -

 طلب العروض احملدود - 

  ".املسابقة-

                                                           
، مقال منشور يف جملة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية  الصفقات العمومية في الجزائرحق الغير في حماية عملية ابرام عطوي حنان ،   1

  .144، ص  2017اجلزائر ، العدد الثاين عشر ، جوان  –متنراست  –املركز اجلامعي 
امللتقى الوطين  لة ألقيت على هامش مداخ ،المبادئ التي تحكم تصنيفات و أشكال الصفقات العمومية في القانون الجزائري، ى   لطيفة  2

  .04: ،ص 2015، املركز اجلامعي تندوف، "إجراءات مترير االستشارات والصفقات العمومية يف جلزائر"حول 
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لعروض املفتوح تطبق املنافسة يف صورة كاملة حبيث يفتح اال جلميع املرتشحني املستوفني يف طلب 

ض احملدود ال يسمح بتقدمي تعهد إال للمرشحني الذين تتوفر فيهم بعض ألبسط الشروط، بينما يف طلب العرو 

الشروط الدنيا املؤهلة اليت حتددها املصاحل املتعاقدة مسبقا، لكن تبقى اإلدارة ملزمة جبعل هذه الشروط دنيا 

  .1ومتناسبة مع طبيعة وتعقيد وأمهية املشروع

   :املتضمن قانون الصفقات العمومية 247-15الرئاسي من املرسوم 78تنص املادة  :معايير تقييم العروض/2

جيب أن تكون معايري اختيار املتعامل املتعاقد ووزن كل منها مرتبطة مبوضوع الصفقة و غري متيزية و مذكورة  "

إجباريا يف دفرت الشروط اخلاص بالدعوة للمنافسة، كما جيب أن تستند املصلحة املتعاقدة إلختيار أحسن عرض 

  ."2املزايا اإلقتصادية من حيث 

  : إما إىل عدة معايري من بينها/أ

 النوعية ، -

 آجال التنفيذ أو التسليم، -

  السعر والكلفة اإلمجالية لالقتناء واالستعمال، -

 الطابع اجلمايل والوظيفي، - 

غل واملعوقني النجاعة املتعلقة باجلانب االجتماعي لرتقية اإلدماج املهين لألشخاص احملرومني من سوق الش -

 والنجاعة املتعلقة بالتنمية املستدامة ،

  القيمة التقنية ، -

 اخلدمة بعد البيع واملساعدة التقنية ، - 

و ميكن أن ، شروط التمويل عند االقتضاء وتقليص احلصة القابلة للتحويل اليت متنحها املؤسسات األجنبية -

  .شروط اخلاص بالدعوة للمنافسةتستخدم معايري أخرى بشرط أن تكون مدرجة يف دفرت ال

  

  

  

                                                           
سية ،  جملة احباث قانونية وسيامقال منشور يف  ، ضبط وتحديد الحاجيات بمناسبة ابرام الصفقات العموميةعبد الغين بوالكوار ، سناء منيغر ،   1

  .175، ص  2017ىب ، العدد الثالث ، جوان حيكلية احلقوق والعلوم السياسية ، جامعة حممد الصديق بن 
، مقال منشور جملة احلقوق والعلوم السياسية ،  معايير تحديد مفهوم  الصفقة العمومية في التشريع الجزائريعصام صياف ، يوسف مرغم ،   2

355، ص  2016لد الثالث ، العدد الثاين ، جوان جامعة عباس لغرور ، خنشلة ، ا.  
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  :إما إىل معيار السعر وحده إذا تعلق االمر مبوضوع الصفقة   /ب

 .وتطبق نفس القاعدة على املناولة ،ال ميكن أن تكون قدرات املؤسسة موضوع معيار اختيار - 

 .تيارميكن أن تكون الوسائل البشرية واملادية املوضوعة حتت تصرف املشروع موضوع معايري إخ- 

  "يف إطار الصفقات العمومية للدراسات، يستند إختيار املتعاملني املتعاقدين أساسا إىل الطابع التقين لإلقرتاحات

مت إضافة معايري جديدة أمهها تتعلق باجلانب االجتماعي لرتقية اإلدماج املهين لبعض الفئات احملرومة من سوق 

ة املستدامة اليت تعترب مبدأ من مبادئ إبرام الصفقات العمومية وأحد الشغل واملعوقني، والنجاعة املتعلقة بالتنمي

معايري حسن تسيري الطلبات العمومية، و تكريس آليات املنافسة و قيم الشفافية لضمان بقاعة الطلبات العمومية 

ا اإلقتصادية بإنتقاء أحسن عرض من حيث املزاي "مثن/ جودة "و االستعمال الرشيد للمال العام لتحقيق العالقة 

  .1استناد إىل ترجيح عدة معايري موضوعية و غري متييزية

ملشاركة يف غري مؤهلة تقنيا وماليا من امنع املؤسسات ال 247-15املرسوم الرئاسي رقم وجب لقد تقرر مبو  

ية للمرشحني قبل املصلحة املتعاقدة بالتّحقق من القدرات التقنية واملهنية واملالا مت إلزام الصفقات العمومية، بعدم

وضوع الصفقة ومتناسبة مع مداها، و هذا حسب تتعلق مبتقييم العروض، وذلك باالستناد إىل معايري غري متييزية 

ا بقدرات مؤسسات أخرى شريطة أن اخلصوص دائما، ميكن للمتعهدين أن يستعينو ويف هذا  54و 53 املادتني

ن أساسي، املناولة أو التعاقد املشرتك أو صلة يف إطار قانو ثل يف يقدموا دليال على وجود عالقة قانونية بينهم، تتم

ال، وذه مجاقدرات التجمع إ احلسبانيف باملؤسسات، تأخذ املصلحة املتعاقدة مؤقت  جتمع حيث أنه يف إطار

دىن لرقم وال يكون املبلغ األ،جمربين على إثبات كل القدرات املطلوبة من التجمع التجمع ليسوا  الصفة فإن أعضاء

املؤسسات الصغرية واملتوسطة ،  سببا لرفض عروض مماثلة ب مراجع مهنية األعمال، وعدد احلصائل املالية أو غيا

تطلب موضوع وطبيعة الصفقة ذلك كما ال تطلب ملكية الوسائل املادية من املتعهدين أو املرتشحني إال إذا 

  .2من هذا املرسوم  57املادة حسب 

فيذها كيفما  املصلحة املتعاقدة الصفقة للمؤسسة اليت تعتقد أا قادرة على تن ختصيصكل هذا يفيد وجوب 

املقررة ، ولن يتأتى ذلك إال بالتأكد من قدرات املتعهدين ومواصفام املرجعية حىت يكون  كانت كيفية اإلبرام

شيحات عند االقتضاء عن قدرات املصلحة املتعاقدة أثناء تقييم الرت تستعلم ، حيث ميكن ان إختيارها هلم موفقا 

                                                           
، ختصص القانون العام ، كلية احلقوق والعلوم  لنيل شهادة الدكتوراه أطروحة،  المنافسة في مجال الصفقات العمومية في الجزائرمونية جليل ،   1

  .11، ص  2015السياسية ، جامعة اجلزائر ، سنة 
جملة   ، "مية التفرقة بين العقد و االتفاق في المرحلة السابقة على العقد ھللتعاقد و أ الممهدة االتفاقياتالعقود و "نكاس ، مجال فاخر ال 2

  .135 ص ، 1996العدد االول ، الد العشرون ، احلقوق ، جامعة الكويت ، 
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مستعملة يف ذلك كل وسيلة قانونية، وال سيما لدى مصاحل املتعهدين حىت يكون اختيارها هلم اختيارا سديدا،

  .املمثليات اجلزائرية يف اخلارج املرفق العمومي، ولدى البنوك وهمة متعاقدة أخرى ، وإدارات وهيئات مكلفة مب

ختار جيب أن يكون نظام تقييم العروض التقنية متالئما مع طبيعة كل مشروع وتعقيده فمهما يكن إجراء اإلبرام امل

احلاالت ويسمح بالتفاوض يف  ،املتعهدين يف إجراء طلب العروض وأمهيته،كما ال يسمح بأي تفاوض مع 

العروض أن املتعاقدة للسماح مبقارنة كن للمصلحة غري أنه مي، 1املرسوم فقط   أحكام هذااملنصوص عليها يف

كن بأي حال من األحوال أن يسمح  ميتطلب من املتعهدين كتابيا توضيح وتفصيل فحوى عروضهم ، و لكن ال

و كل هذه التدابري ستساهم يف ترسيخ قيم الشفافية وتعزيز املتعهد بتعديل عرضه أو التأثري يف املنافسة جواب 

  .ةاملنافسة يف الصفقات العموميآليات 

  رقية اإلنتاج الوطني وكذا تشجيع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة عند تقييم العروضتأولوية  /ثانيا

ماية وترقية اإلنتاج وأداة اإلنتاج الوطنيني وكذا تشجيع مت إدراج تدابري أكثر فعالية حب 83وفقا للمادة 

للمنتجات  25 %املائة سة وعشرين يف مخح هامش لألفضلية بنسبة نحيث ميملؤسسات الصغرية و واملتوسطة ا

مساهلا  جزائريون مقيمون اليت حيوز أغلبية رأ اجلزائري  للقانونأو للمؤسسات اخلاضعة / املنشأ اجلزائري و  اتذ

  .2من املرسوم املنظم للصفقات العمومية 29فيما خيص مجيع أنواع الصفقات املذكورة يف املادة 

تعهد جتمعا يتكون من مؤسسات خاضعة اهلامش يف حالة ما إذا كان املضع اإلستفادة من هذا ختو 

املؤسسات  حتوزها صص اليت حليف الفقرة السابقة ومؤسسات أجنبية إىل تربير احمدد  ما هوللقانون اجلزائري ك

كما أوجب ،   زها و مبالغهاجنااألعمال اليت يتعني إاخلاضعة للقانون اجلزائري و املؤسسات األجنبية من حيث 

أن حيدد ملف إستشارة املؤسسات بوضوح األفضلية املمنوحة والطريقة  247-15اسي رقم املشرع يف املرسوم الرئ

ملؤسسات الصغرية و ماية وترقية اإلنتاج وأداة اإلنتاج الوطنيني وكذا تشجيع التقييم ومقارنة العروض حباملتبعة 

 .املتوسطة لتطبيق هذه األفضلية

ن اإلنتاج الوطين أو أداة اإلنتاج الوطين قادرين على االستجابة على أنه عندما يكو  85املادة كما أكدت         

املتعاقدة، فإن على هذه األخرية أن تصدر دعوة للمنافسة وطنية مع مراعاة للمصلحة  للحاجات الواجب تلبيتها

                                                           
، جملة البحوث  )وترشيد الطلب العمومي حجر الزاوية في عقلنة ( ضبط وتحديد الحاجات قبل ابرام الصفقة العمومية زنايت مصطفى ،   1

  .47 ، ص 2018،  األول، الد السابع ، العدد  اإلدارية السياسية و
المنظم للصفقات العمومية وتفويضات   15/247دراسة نقدية لمفهوم الصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي عمارة مسعودة ،   2

  .53-52، ص ص  2016القانونية والسياسية ، الد السادس ، العدد االول ، جوان ، جملة البحوث والدراسات  المرفق العام
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سة دعوة للمناف املصلحة املتعاقدةوعندما تصدر ،  1حاالت االستثناء املنصوص عليها يف أحكام هذا املرسوم

املرسوم ، فإنه جيب عليها حسب  اأو دولية، مع مراعاة حاالت االستثناء املنصوص عليها يف أحكام هذ/ وطنية و

  :2ناحلالة أ

ات اخلاضعة للقانون ملؤسستأخذ بعني االعتبار عند إعداد شروط التأهيل ونظام تقييم العروض، إمكانيات ا - 

لصغرية و املتوسطة للسماح هلا املشاركة يف إجراءات إبرام الصفقات ملؤسسات اااملتعلقة ب منهاسيما اجلزائري وال

  وآجال اإلجناز، ة يف ظل احرتام الشروط املثلى املتعلقة باجلودة والكلفةالعمومي

تعطي األفضلية لالندماج يف االقتصاد الوطين وأمهية احلصص أو املنتجات اليت تكون حمل مناولة أو اقتناء يف  - 

 ة ،السوق اجلزائري

  ،ملعرفة ذوي صلة مبوضوع الصفقةتكوين ونقل االالشروط أحكاما تسمح بضمان  رتتدرج يف دف -

تنص يف دفرت الشروط يف حالة املؤسسات األجنبية اليت تتعهد لوحدها إال إذا استحال ذلك وكان مربرا كما  - 

صلي للمؤسسات اخلاضعة للقانون على األقل من مبلغ الصفقة األ%  30مناولة ثالثني يف املائة  ينبغي بوجوب

املصلحة املتعاقدة أن تدرج يف دفرت الشروط تدابري ال ومهما يكن اإلجراء املختار فإنه جيب على ،   اجلزائري

املنتوج احمللي الذي يعادله غري متوفر أو كانت نوعيته غري مطابقة إال إذا كان  تسمح باللجوء للمنتوج املستورد

املصلحة املتعاقدة  باللجوء للمناولة األجنبية إال إذا مل ح طلوبة ، وباإلضافة إىل ذلك ال تسممللتقنية اللمعايري ا

ايكن يف استطاعة املؤسسات اخلاضعة للقانون اجلزائري تلبية حاجا.  

من املرسوم  161املادة  تنص :هاالمنح المؤقت لبالتبليغ إرساء الصفقة و إلزام المصلحة المتعاقدة ب /ثالثا

 عمل إداري وتقين تعرضه علىعلى منح وقيام  جلنة فتح األظرفة وتقييم العروض ب  247-15ئاسي رقم الر 

املصلحة املتعاقدة  اليت تقوم مبنح الصفقة أو اإلعالن عن عدم جدوى اإلجراء أو إلغائه أو إلغاء املنح املؤقت 

  . قرارا معلالالشأن وتصدر يف هذا . للصفقة

الصفقة  ت له نتائج تقييم العروض التقنية و املالية ملن منح نح املؤقت للصفقة يف إعالن املتبلغ  حيث

مؤقتا، أما فيما خيص املتعهدين األخريني فانه يتعني على املصلحة املتعاقدة أن تدعو يف نفس اإلعالن أولئك 

تسمح اإلدارة ، تصال مبصاحلهاعروضهم التقنية و املالية باال الراغبني منهم يف االطالع على النتائج املفصلة لتقييم
                                                           

المتضمن تنظيم الصفقات العمومية  15/247الرقابة الداخلية في مجال الصفقات العمومية وفقا للمرسوم الرئاسي بن صابر فتيحة ،   1 
  .283، ص  2020افريل  5، العدد الثاين ،  12بسكرة ، الد  -خيضر  ،  جملة االجتهاد القضائي ، جامعة حممد  وتفويضات المرفق العام

،  15/247هيئات الرقابة الخارجية في ضمان شفافية اجراءات ابرام الصفقات العمومية في اطار المرسوم الرئاسي  ، دورمحودي حممد   2
  .34، ص  2019، العدد الثاين ، جوان  11قلة ، الد جملة دفاتر القانون والسياسة ، كلية احلقوق والعلوم السياسية ، جامعة ور 
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باإلعالن عن املنح املؤقت للصفقة للمشاركني اآلخرين من االطالع على النتيجة و تعزيزا لطرق الطعن اليت هي 

  .1والقانون احلقدعامة لدولة 

املرفق العام لريتقي وتفويضات املتضمن  تنظيم الصفقات العمومية  247-15املرسوم الرئاسي رقم جاء  

 تاليت نص 82م الصفقات العمومية وذلك برتسيخ قيم الشفافية وتعزيز آليات  اخلاصة باملنافسة  يف املادة بتنظي

على املصلحة املتعاقدة ، للسماح للمتعهدين بفارسة حقهم يف الطعن لدى جلنة  الصفقات على أنه جيب 

صفقة قييم العروض التقنية واملالية حلائز الاملنح املؤقت للصفقة عن نتائج تإعالن العمومية املختصة ، أن تبلغ يف 

الصفقات املختصة بدراسة الطعن ورقم التعريف  جلنة إىل اجلبائي عند اإلقتضاء وتشريالعمومية مؤقتا ورقم تعريفه 

  .2اجلبائي للمصلحة املتعاقدة

فقة يف النشرة املنح املؤقت للصأيام ابتداء من تاريخ أول نشر إلعالن  )10(ويرفع الطعن يف أجل عشرة 

ملبالغ القصوى العمومي أو يف الصحافة أو يف بوابة الصفقات العمومية، يف حدود االرمسية لصفقات املتعامل 

املصلحة املتعاقدة  أن تدعو يف إعالن املنح املؤقت كما يتعني على ، همن 184و  173احملددة يف املادتني 

طالع على النتائج املفصلة لتقييم ترشيحام وعروضهم التقنية للصفقة، املرتشحني واملتعهدين  الراغبني يف اإل

املنح املؤقت للصفقة أيام إبتداءا من اليوم األول لنشر إعالن ) 3(ثالثة يف أجل أقصاه  ، اإلتصال مبصاحلهاواملالية 

  .التبليغهم هذه النتائج كتابي

، على أنه يتم اإلعالن 247-15 رقم من املرسوم الرئاسي 65من املادة   2الفقرة  تأدرج لإلشارة فقد

 حتديداليت نشر فيها إعالن طلب العروض، عندما يكون ذلك ممكنا، مع  عن املنح املؤقت للصفقة يف اجلرائد

الصفقة، وبذلك يكون قد أضفى على إبرام  بإختيار حائزمسحت وكل العناصر اليت  جنازالسعر وأجال اإل

تنقيط لتمكني  بالصفقة مع ذكر معايري اإلنتقاء وما يقابلها من امؤقتالصفقات شفافية أكثر بإعالن الفائز 

  .املختصة   الصفقات العمومية جلنة ماماملتنافسني اآلخرين من تقدمي  طعوم أ

بإعتباره ال يعدو أن يكون ،  وجها آخر للبريوقراطية رغم أن بعض اجلهات تعترب إجراء املنح املؤقت 

اجلهة املختصة ، حيث أن من صلحة املتعاقدة وال يكون ائيا إال بعد صدور قرار إعتماده املإختيارا مؤقتا من قبل 

املرتشحني ليس باخلطوة األخرية يف التعاقد بل ليس إال إجراء متهيديا، أما عملية أحد  قرار إرساء الصفقة على

                                                           
،  سنة  األول، الد السادس ، العدد  2، جملة حوليات ، جامعة وهران  في قانون الصفقات العمومية الجزائري اإلقصاء، بلغول عباس   1

  .45، ص  2014
 –، جملة املفكر ، كلية احلقوق والعلوم السياسية ، جامعة حممد خيضر  قراءة في التنظيم المتعلق بالصفقات العمومية الجزائريماليت معمر ،  2

  .501بسكرة ، الد الثاين عشر ، العدد الرابع عشر ، ص 
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أهم مراحل الصفقة من الناحية  املرحلة تص ا هيئة أخرى لذا تعد هذه ختالتعاقد فإا خطوة أخرى الحقة و 

 .1ةالقانوني

 2013وجتدر اإلشارة انه يف ظل عصرنة اإلدارة  مت استحداث البوابة االلكرتونية للصفقات العمومية سنة 

أصبحت الصفقة العمومية يف إطار التعاقد اإللكرتوين تربم عن طريق وسائل إلكرتونية مهما كان نوعها حبيث 

بني حاضرين من حيث الزمان غائبني من حيث املكان ، ومفاد هذه العبارة أن األطراف  فالصفقة العمومية تربم

 املتعاقدة ال جيمعهما جملس عقد حقيقي إمنا جيمعهما جملس عقد افرتاضي أي معنوي فال يوجد حضور مادي 

املتعلق بتنظيم  247-15من املرسوم الرئاسي رقم  204وقد نصت املادة  ،لألطراف إمنا هناك تواجد معنوي فقط

الصفقات العمومية و تفويضات املرفق العام على إبرام الصفقات العمومية بطريقة إلكرتونية حيث نصت على ما 

  : ييل

تضع املصاحل املتعاقدة وثائق الدعوة إىل املنافسة حتت تصرف املتعهدين أو املرشحني للصفقات  "

.2"حيدد مبوجب قرار من الوزير املكلف باملالية العمومية، بالطريقة اإللكرتونية ، حسب جدول زمين

                                                           
مداخلة ألقيت  ، ، رؤية نقدية لنظام الصفقات العمومية في الجزائر ، الشفافية ، السرعة ، الرقابة الماليةعبد احلكيم حططاش ، هند زيتوين   1

، جامعة  مولود معمري، سنة "اجلزائر مخسون سنة من التجارب التنموية ، ممارسة الدولة ، االقتصاد واتمع " امللتقى الدويل  هامش أعمال على
  .8، ص 2013

جامعة حممد خيضر سية كلية احلقوق و العلوم السيا، جملة االجتهاد القضائي،   القانوني للصفقات العمومية واليات حمايتها ، النظامفيصل نسيغة   2
  .120، ص  2009بسكرة ، العدد اخلامس ، ديسمرب  –
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  والمرفق العام  الخوصصة:  المبحث الثاني

للمرافق  لتحرر االقتصادي والتصحيحات اهليكليةا ا يف جمالضخم تعيش الدولة اجلزائرية حاليا حتوال

تعطلت آليات يث ، حبالتدهور والرتاجع يف معدالت النمو  الوطين، وذلك بعد أن أصيب االقتصاد العامة 

والتدين يف درجات اجلودة وطرق تقدمي اخلدمات مع  تزايد البطالة ، الرتاكم الرأمسايل وكان من مظاهر ذلك 

 حجب املنافسة األجنبية و ىلإأدت ، فيها واالعتماد على سياسة جتارية شديدة القيود  املبالغ السيطرة احلمائية 

يف األسواق العاملية، كذلك تزايد  ريهسعار تزيد كثريا عن نظة قيمة يف األذو اجلودة املتدني إعطاء املنتج احمللي

ازدياد عبء النفقات اإلدارية والتشغيلية مع ازدياد أعباء املديونية احمللية  و اإلنتاجالبريوقراطية وارتفاع تكاليف 

يون أو ألعبائها واتساع واخلارجية لوحدات وشركات القطاع العام وعدم قدرا على السداد سواء ألقساط الد

 إىل باإلضافةاحملاسبة والرقابة ، االداري وغياب  نطاق اخلسائر املالية مع ضعف وانعدام االنضباط املايل و

التجاهل التام الحتياجات السوق واملستهلك وقصور التحديث التكنولوجي واالعتماد على تكنولوجيا قدمية غري 

ستيعاب أعداد العمالة الزائدة ، وحدوث فجوة متزايدة او متسعة بني منظورة حبجة تكثيف العمل البشري ال

  . حجم الطلب املتزايد وبني عدم قدرة اإلنتاج الوطين على إشباع هذا الطلب 

ومن أهم ما تضمنته سياسة اخلصخصة  ،  لكل ذلك فقد انتهجت الدولة سياسة اإلصالح االقتصادي

وذلك دف رفع كفاءة استخدام املوارد اجلزائري أصيب ا االقتصاد كعالج رئيسي لتلك األوضاع املزمنة اليت 

احداث منو متوازن لألداء االقتصادي الداخلي واخلارجي وما يكفل القضاء  املتاحة ومعاجلة االختالالت اهليكلية و

  .أسعار الصرف  اوي و على العجز يف ميزان املدفوعات وتدهور شروط التبادل الدويل

منتج سيء  وتاجرا أسوأ ومستهلك    " حمسن امحد اخلضريي" األستاذن الدولة كما يعرب عنها واحلقيقة أ

بالغ السوء إذ أا أي الدولة ، وان كانت ضرورة من ضرورات إحداث التوازن اهليكلي وضرورة إجياد الدوافع 

إال أا مع ذلك مثل ملح الطعام االستقرار االجتماعي  ىواحلافز علي االنتاج وجتويده وضبط أسعاره واحملافظة عل

يفسد النظام االقتصادي وعدم وجودها يفقد النظام االقتصادي ضوابطه وال جيعل طعمه  ملا تتدخل كثريا 

  .1مستساغا
  

  

                                                           
القطاع الخاص على مستوى االقتصاد القومي  إلىليات التحول مع إلدارةالخصخصة منهج اقتصادي متكامل حمسن امحد اخلضريي ،    1

  .5، ص  1996، مكتبة االجنلو املصرية ، القاهرة ، سنة  والوحدة االقتصادية
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   صصةو مفهوم الخ:  األول طلبالم        

بداية األمر الواقع أن فكرة اخلوصصة ترجع إىل التطور الذي حلق بدور الدولة حيث كان هذا الدور يف 

دورا هامشيا يقوم على نظام الدولة احلارسة أو الدولة احملايدة ومبوجب هذا النظام متتنع الدولة عن التدخل يف 

احلياة االقتصادية واالجتماعية وترتك األفراد يعملون يف ظل املنافسة وقوانني السوق وهي تتوىل مهمة الدفاع عن 

األمن واالستقرار لألفراد وعدالة القضاء، ذلك ألن ترك احلرية لألفراد كفيل  الوطن يف الداخل ويف اخلارج مع كفالة

  . بأن حيقق الصاحل العام يف اية األمر ، ويعم الرخاء واالزدهار يف اتمع بأثره 

غري أن هذا الدور الذي كان للدولة مل يلبث أن تطور نتيجة للتطور يف طرق اإلنتاج وتزايد احلاجات 

تزايد األفراد وتطور املدنية أدي اىل تنوع أغراض الدولة وأهدافها لتصبح دولة متدخلة بعد أن كانت  وتشعبها مع

حمايدة وأصبحت تتدخل يف شىت شؤون احلياة االقتصادية واالجتماعية ، مث ظهر النظام االشرتاكي الذي يقوم 

دولة باالنتاج والتوزيع تبعا خلطة وطنية استتبع بصفة أساسية على امللكية العامة الواسعة لوسائل اإلنتاج ، وقيام ال

  . 1معها ظهور الدولة املنتجة

ومن هنا ويف سبيل اعادة النظر يف هذا الدور املتزايد للدولة يف احلياة االقتصادية وملزيد من ضبط امللح يف 

عن بعض وحدات القطاع ها السلع واملنتجات ،  بررت الدعوة اىل تقليص دور الدولة يف النشاط االقتصادي وختلي

  .2القطاع اخلاص وضرورة اخضاع املشروعات اململوكة للدولة لقوى السوق وآلياته  العام إىل

اليت انطلقت يف  الذاتية االقتصادية اإلصالحاتشكل قانون اخلوصصة يف اجلزائر وجه التقاطع مع وي

كانت قوانني   فإذا، "لعمومية االقتصاديةاملؤسسات ا استقاللية"أو ما كان يطلق عليها قوانيـن ، 12/01/1988

  .دعم وتوسيع القطاع العمومي منظوراملؤسسات العمومية االقتصادية واقعة يف  ، أو نظام توجيه"استقاللية"

العمومية االقتصادية املرافق  وخضوع" صناديق املسامهة"وإعادة انتشار الدولة يف الفضاء االقتصادي عرب

فان  و منه شركات ذات مسؤولية حمدودة، أو أسهمجتارية ذات  شركات أصبحتتبارها لقواعد القانون اخلاص باع

النقد  القطاع العمومي الذي صدر بعد توقيع اجلزائر على اتفاقية االمتثــال مع صندوق  قانون خوصصة ملكية

  . 19943الدويل سنة افريل 

  
                                                           

  .100، ص  1994، الطبعة االوىل ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  الوجيز في االقتصاد الدوليحمسن رتيب ،   1
، جملة سلسلة رسائل النداء اجلديد ، جامعة القاهرة ، العدد السابع ،  وتشجيع االستثمار في مصر للخصخصة  الوضع التشريعيحممود فهمي ،   2

  .9،ص  1993يونيو 
3 MOUHOUBI.S : l’ Algerie à l’ Epreuve des Reforme Economique, OPU Alger, 1989, p75  
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اليت حتاول أن حتدد  الفقهية  اآلراء فاهيم وتعددت امللقد :تعريف ومبررات الخوصصة/ األول الفرع          

حبسب الظروف واملقومات االجتماعية السائدة يف الدولة  ، فقد تستوعب دولة ما  عملية خوصصة، لل عاما معىن

، يف حني ال يتالءم تطبيق اخلصخصة مع  ألفرادهااخلصخصة بالنظر اىل ظروفها االقتصادية واملستوى املعيشى 

ا ان القائمني على تطبيق هذه العملية قد يسهمون بطريقة او بأخرى  اما يف جناحها او فشلها ، دولة اخرى ، كم

 : 1واسع هلا آخرتعريف ضيق و و تدور هذه املفاهيم حول 

حسب  اخلوصصة  أوبادئ ذي بدء نود اإلشارة اىل أن مصطلح اخلصخصة   :لخوصصةالضيق لتعريف  /أوال 

 Privatisation  والكلمة الفرنسية تعين جعل القطاع العام خاصا ، "  Privatization"رمجة للكلمة االجنليزية ت

عين حتويل امللكية العامة اليت تتملكها وتديرها الدولة ت يوه  1983سنة " الروس الشهري "  ظهرت يف قاموس 

  .2اع اخلاص طملكية اخلاصة اليت يتملكها ويديرها الق إىل

اللغة العربية تعريفا للخوصصة ، ولكن بالرجوع إىل القاموس القانوين عرفت لألسف ال جند يف قواميس و 

جتاري،أو بيع األسهم اقتصادي و حتويل ملكية القطاع العام إىل شركات تدار على أساس  :اخلوصصة على أا 

لتخصيص عكس وا اململوكة من طرف الدولة يف بعض الشركات املسامهة العامة جزئيا أو كليا إىل القطاع اخلاص،

وغالبا ما تقع  الدولة حتت عجز  ، عملية التأميم، وبه تنتقل إدارة املؤسسة و رقابتها من الدولة إىل الشركة اجلديدة

هذه املؤسسات ويكون حتويلها اىل القطاع اخلاص ، حيث ختضع ملعايري اقتصاد السوق ، مردودية اكرب ،  إدارةيف 

  .3التايل اخنفاض نصيب الدولة يف النشاط االقتصادي نسبياو ب وصفة تنافسية لتحسني اإلنتاج ،

  

 

                                                           
، مقال منشور  )المتطلبات  –التحديات  –المفهوم ( تصورات اولية قضايا الخصخصة في المجتمع الكويتي مان ، ملى عثو يامسني الشاهني   1

  .21،ص  2003واملستقبلية ، الكويت ،  العدد الثالث ، ديسمرب  يةاإلسرتاتيجيف سلسلة التقارير الدولية ، مركز الدراسات 
وان كانوا مل خيتلفوا يف التعبري عن مفهومها أو مضموا باملعىن املشار اليه حيث يطلق  الخوصصةوقد اختلف الكتاب يف تسمية املصطلح  *          

يف  "بالخصخصة"كاملشرع األردين  ، ويسميها اخرون " التخاصية"البعض اآلخر  على غرار املشرع اجلزائري  ، و يسميها "الخوصصة"عليها البعض 
  .التشريع املصري واللبناين 

، اجلمعية املصرية لنشر املعرفة والثقافة العاملية ، القاهرة ، الطبعة  غايات عامة ووسائل خاصة: التحول الى القطاع الخاص  قرارناهيو ، رو جون د  2
  . 14، ص  1991، سنة  األوىل

الطبعة االوىل ،  ،منشورات احلليب احلقوقية ، لبنان  عربي ، فرنسي ، انجليزي ،: القاموس القانوني الثالثي موريس النخلة ، روجي البعلبكي ،   3
  .775، ص 2002
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بعض  إدارةسياسة نقل ملكية او تعين  "سعيد النجار " باملفهوم االقتصادي حسب اخلوصصة  و

واجتماعية  الرغبة يف التخلص من االشرتاكية باعتبارها فلسفة اقتصاديةاملنشآت العامة اىل القطاع العام ، وذلك 

و انقرضت تقريبا  و بدأ التحول إىل االقتصاد احلر و مواكبة النظام االقتصادي اجلديد ، و جند أن بدأت تتقلص أ

  . 1الدول يف أوروبا الشرقية هي الدول الرائدة اليت اتبعت هذا املفهوم لكونه مناسبا لظروفها

لعامة إىل ملكية اخلوصصة هي عكس التأميم، فعكس هذا األخري هي عبارة عن حتول امللكية اف وبالتايل

خاصة أي إلغاء عملية التأميم أو التخلي عن املؤسسات املؤممة ، و جيدر بنا أن نشري إىل رأي إبن خلدون الذي 

نكر على الدولة  التدخل يف أعمال هي من ، وقد ا ينصح برتك النشاط التجاري بعيدا عن دواليب السلطان

كتابه املقدمة  يف  أن التجارة مع السلطان مضرة بالرعايا    و أفرد عنوانا خاصا  يف  ، صميم القطاع اخلاص 

 اص خلستثمار االسوق وتعوق اال اختالل  إىلتؤدي لدولة  للرعايا مزاحمة ا أنلدون ومفسدة للجباية ، ورأى ابن خ

 األموال ؤوسر  تآكلممثال يف  الثاينم ، و التكافؤ بينه الدولة النعدامعن مسايرة  عجز االفراد هو األول : لسببني

 . 2لألفراد دولة الحمة ملزا  نتيجة استثمارها ملعد

أن اخلوصصة ليست موضة ، إمنا وسيلة الستثمار   "ستيف هانكي"ريى ف من حيث املفهوم اإلداري ،  أما

املوارد الوطنية بشكل أفضل ، عن طريق الفصل بني اإلدارة و امللكية، بقصد استثمار أمثل للموارد املتاحة يف 

اخلوصصة هي وسائل التعاقد أو البيع للقطاع اخلاص ، للعمليات و ، وبالتايل طاع كانت متتلكه الدولة و تديرهق

  .3، وبالتايل حتقيق ما يسمى بالكفاءة االقتصادية املؤسسات اخلاضعة للوصاية احلكومية و اململوكة من طرفها

االقتصادي بإحياء  اإلصالحمن أدوات  صة تعد وسيلة رئيسية وأداة فعالة مهمةوعلى ذلك فان اخلوص

الفرص  إتاحةوذلك بالعمل علي ، احمللييف االقتصاد  اإلنتاجروح املبادرة الفردية ودور املنافسة بني قوى 

مبا حيقق ، االستثمارية وتوسيعها لألفراد حبرية تكفل زيادة دور امللكية اخلاصة وتوسيع نطاق اقتصاد السوق 

إذ أن عوامل املنافسة حتتم دراسة احتياجات ورغبات ، قتصادية للوحدات االقتصادية الفاعلية والكفاءة اال

                                                           
التخصيصية والتصحيحات يف ندوة مداخلة القيت  دور القطاعين العام والخاص مع التركيز على التخصصية دراسة حالة مصر ،، سعيد النجار   1

  .22، ص  1988، سنة  االمارات العربية املتحدة  -، صندوق النقد الدويل ، ابو ظيبيف البالد العربية  اهليكلية 
بد الرمحن ،  جملة البحوث يف احلقوق والعلوم السياسية ، جامعة ع واقع النظام القانوني للمرافق العامة في ظل سياسة الخوصصةمدون كمال ،   2

  .139، ص  2018تيارت ، الد الثالت ، العدد اخلامس ، –ابن خلدون 
، ترمجة  1986يف مؤمتر حتويل امللكية العامة اىل القطاع اخلاص والذي عقد يف واشنطن سنة  ألقيت، مداخلة  ضرورة حق الملكيةستيف هانكي ،  3

  .51، ص  1990حممد مصطفى غنيم ، دار الشروق ، القاهرة ، 
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السلع وتقدمي اخلدمات اليت تشبعها مع حتقيق أعلى رحبية ممكنة مما ينتج  وإنتاجوقدرات املستهلكني والتوافق معها 

  .اإلنتاج عنه تقدمي أقصى أجر وأفضل ظروف عمل للعاملني يف جمال 

إىل أن مفهوم اخلوصصة أوسع  " امحد مجال الدين موسى"الدكتور يذهب  :لخوصصةالواسع ليف تعر  /ثانيا 

إىل حترير السوق من االحتكارات  ، ويشري العام إىل القطاع اخلاص  نطاقا من حتويل ملكية مؤسسات القطاع

  .1العامة وإسناد عمليات اإلنتاج كلها ، وكل مراحلها إىل القطاع اخلاص

هي جمموعة من السياسات  " منية شوايدية " اخلوصصة مبفهومها الواسع حسب الدكتورة  والواقع أن

املتكاملة اليت تستهدف االعتماد الرئيسي علي آليات السوق ودور القطاع اخلاص واملنافسة من أجل حتقيق 

عض وحدات صة ال يعين فقط التخلص من بقتصادي ، ومن مث فان مفهوم اخلوصأهداف التنمية والرخاء اال

القطاع العام وبيعها ايل القطاع اخلاص وإمنا هو أوسع نطاقا من ذلك وأعمق مضمونا حيث يتضمن عدة معان 

  :2أخرى من أمها مايلي

حقيقيا للقطاع بدخول القطاع اخلاص منافسا  حترير السوق من االحتكارات العامة أو اخلاصة والسماح  - 

  .العام يف كافة األنشطة املختلفة

القطاع اخلاص مع استمرار تبعيتها  إىلاحلكومة  العام أو إسناد عملية إدارة الوحدات اململوكة للقطاع     - 

واملعايري اليت حتافظ علي الصاحل  القطاع اخلاص مع وضع الضوابط العامة تأجريها لفرتات خمتلفة اىلللملكية 

  .العام

 -     ا القطاع اخلاص بكفاءة أفضلمنع القطاع العام من األنشطة اليت ميكن أن يقوم.  

إلغاء القيود البريوقراطية املفروضة على حتركات القطاع اخلاص واقتصارها على احلد األدىن الضروري فقط  - 

  .لتنظيم التعامالت ال ضبط معايري وجودة األداء

فيد منها مباشرة عدم حتميل تكلفة بعض اخلدمات العامة على املوازنة العامة للدولة وحتميلها اىل املست   - 

لكل ذلك فان مفهوم اخلصخصة ال يعين جمرد التخلص من بعض الوحدات اخلاسرة للقطاع العام وإمنا هو 

بكفاءة أعلى وبفاعلية أكرب من خالل  تستهدف إدارة االقتصاد الوطين جمموعة متكاملة من السياسات 

                                                           
،   االثار االقتصادية والقانونية واالجتماعية المترتبة على خصخصة وحدات القطاع العام، دراسة نظرية وتطبيقيةامحد مجال الدين موسى ،   1

  .11، ص  2004مصر ، سنة  –دار النهضة للنشر والتوزيع ،  القاهرة 
، ص  2018مصر ،سنة   –دار اجلامعة اجلديدة ، االسكندرية  ، المقارنخوصصة المؤسسات العامة في التشريع الجزائري و منية شوايدية ،   2

46 .  
  .فإن مفهوم اخلوصصة اوسع ويشمل مصطلح اخلصخصة اليت تعترب اآللية اإلجرائية للخوصصة"منية شوايدية " جتدر اإلشارة انه حسب األستاذة* 
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ق حركة األفراد والقطاع اخلاص يف مباشرة أنشطتهم إطالق آليات السوق وإزالة كافة القيود البريوقراطية اليت تعي

صصة ليست بدعة وإمنا هي سياسة مت تطبيقها يف العديد من و االقتصادية وجتدر اإلشارة إىل أن سياسة اخل

حتويل امللكية  من خالهلاومت  1980وحىت عام  1959يف الفرتة من عام  أملانياالدول املتقدمة حيث بدأت يف 

ضخم للتخلص من بعض  أعلنت بريطانيا بعد ذلك عن برنامجاألفراد ، مث  إىلالشركات  العامة لعديد من

  .ألف عامل  900املشروعات العامة وبيعها للقطاع اخلاص وكانت هذه املشروعات تستخدم أكثر من 

من الدستور الفرنسي لسنة  34ثارث مشكلة دستورية عمليات اخلوصصة بسبب نص املادة  فرنسا ويف

واليت تشرتط ان يكون التحول من القطاع العام اىل القطاع اخلاص بقانون وليس بقرار من السلطة  ، 1958

التنفيذية ، وتطبيقا لذلك فقد طعن يف قرار السلطة التنفيذية خبوصصة الشركة الوطنية للمنشات الصحفية 

ور ، لكن مفوض الدولة من الدست 34، بأنه قرار غري دستوري ملخالفته نص املادة  1960الفرنسية سنة 

 األمر أنخوصصة الشركة املذكورة ال تتعارض مع الدستور ، حيث  أن رأى والذي  "Humon هامون"السيد 

ية كتصفية الشركة عند انقضاءها هي جمرد تصف إمنا يتعلق بتحول مشروعات عامة اىل القطاع اخلاص ، و ال

ن إاء الشخص املعنوي ، بينما التحول هو استمرار تتضم أاحيث  ميكن اعتبارها حتوال وان التصفية ال

  .أخر إىلللشخص املعنوي مع انتقاهلا 

  "استعمال الدولة حلق ملكيتها  إالهي  اخلوصصة ما أن: " امحد حمرز  األستاذويف هذا الصدد يقول 

ن تكون السلطة فمن الطبيعي ا) الربملان ( فإذا كان احلارس على ملكية الدولة هو الشعب عن طريق نوابه 

  ".1هذه التحويالت هي الربملان نفسه إلجراءالتشريعية املختصة 

 و 1986جوان  26و 25املؤرخ يف  793رقم إصدار الس الدستوري القرار  إىلواستمر اجلدل   

تشريعات فرعية يف جمال اخلوصصة دون خمالفة نص املادة  إصدارالذي يرخص فيه للسلطة التنفيذية احلق يف 

كلمة القانون الواردة يف نص املادة   أنمن الدستور الفرنسي ، واستند الس الدستوري يف قرار على  34

هذه اللوائح تسمح للدولة الصادرة عن السلطة التنفيذية ، ) حاللوائ( الدستورية قد تشمل التشريعات الفرعية 

شركة من شركات القطاع  15األغلبية يف  نسبة و تعطيها، املباشرة أو غري املباشرة  ابتحويل مسامهاالفرنسية 

  .2القطاع اخلاص إىلالعام 

                                                           
منشأة املعارف ، االسكندرية ، مصر ،  ، لعام الى شركات القطاع الخاصتحول شركات القطاع ا: النظام القانوني للخصخصة امحد حمرز ،   1

  .57، ص  2003
، دار اجلامعة اجلديدة ،  -دراسة المقارنة  –التنظيم القانوني للخصخصة المرافق العامة بين الواقع والمامول امساعيل ،  ميادة عبد القادر  2

  .30 -29، ص ص  2015جامعة االسكندرية ، مصر ، سنة 
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ذلك فان هناك العديد من الدول األوروبية املتقدمة اليت طبقت هذه التجربة مثل إيطاليا  إىل باإلضافة

  .الدامنارك وغريها وبلجيكا و

املعروف  2000سنة  25رقم لقانون عرف اخلوصصة عرب ا األردينويف الدول العربية جند ان املشرع   

القطاع اخلاص يف  اعتماد ج اقتصادي يتمثل يف تقرير دور: " قانون التخاصية و حتديدا يف املادة الثالثة منه ب

  "جتارية  أسسعلى  إداراالنشاط االقتصادي ليشمل مشاريع القطاع العام اليت تقتضي طبيعتها 

مشاركة  أساليب قد وسع من طرق و األردينصصة قانون اخلو  أنومن خالل هذا التعريف نالحظ 

القطاع اخلاص يف النشاط االقتصادي داخل الدولة ، ومل يقتصر املشاركة على بيع القطاع العام اىل اخلاص ، 

  . 1ومفهوما امشل لفلسفة دور القطاع اخلاص يف اتمع أوسعسواء كان البيع كليا او جزئيا ، بل نطاق 

الصرحية  اإلشارة، حيث كانت  1995مرة سنة  ألولجاء التعريف القانوين  وبالرجوع اىل اجلزائر

الفقرة الثانية منه  األوىلحيث انه حسب نص املادة  ، 1995اوت  26املورخ يف  22-95 األمرللخوصصة ، عرب 

 األصولل اما يف حتويل ملكية ك: تعين اخلوصصة القيام مبعاملة او معامالت جتارية تتجسد :" واليت تنص على 

و معنويني او جزء منه لصاحل اشخاص طبيعيني ا رأمساهلااملادية او املعنوية يف املؤسسة العمومية او جزء منها او كل 

طبيعيني او معنويني تابعني للقانون  أشخاصيف حتويل تسيري املؤسسات عمومية اىل  تابعني للقانون اخلاص ، وأما

  ."2حتدد كيفية حتويل التسيري وممارسته وشروطه  إنب اخلاص ، وذلك بواسطة ، صيغ تعاقدية جي

واملالحظ من خالل هذا النص ان املشرع اجلزائري عرف اخلوصصة من خالل الطرق اليت سوف يعتمد هل 

أي عن طريق نقل امللكية او عن طريق حتويل التسيري ، وقد ختلى املشرع عن هذا التعريف مع ختليه :يف تطبيقها 

  04-01األمر رقم ب ، ليلغى بعد ذلك 1997مارس  19املؤرخ يف  12- 97 باألمرالتشريعي  اإلطارعن هذا 

كل : املتعلقة بالتنظيم والتسيري وخوصصة املؤسسات العمومية االقتصادية على أاو  2001أوت  20الصادر يف 

غري املؤسسات صفقة جتسد يف نقل امللكية إىل أشخاص طبيعيني أو معنويني خاضعني للقانون اخلاص من 

 :العمومية و تشمل هده امللكية 

                                                           
، دار الثقافة  دراسة قانونية اقتصادية تطبيقية لخصخصة المشروعات العامة في االردن ومصر... سياسة التخاصية حممود مصطفى الزعارير ،   1

  .15، ص 2004االردن ،  –للنشر والتوزيع ، عمان 
،  48يدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، العدد ، اجلر  بخوصصة المؤسسات العمومية، واملتعلق  1995اوت  26املؤرخ يف  22-95االمر   2

  .1995سبتمرب  30الصادرة 
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أشخاص   كل أو جزء من رأس مال الشركات اليت متلكها الدولة بشكل مباشر أو غري مباشر أو من طرف -

حصص من رأس املال أو االشرتاك  لك عن طريق التنازل على األسهم، أووذ ،لعموميمعنويني اخلاضعني للقانون ا

 يف زيادة رأس املال؛

 .1للشركات التابعة للدولة اليت تشكل وحدة استغالل مستقلة األصول -

 22- 95 األمرمن  األوىلونص املادة  04-01 األمرمن  13مقارنة بني نص املادة  إجراء أردنا وإذا    

تثمثل يف ان املشرع يف كال النصني عرف اخلوصصة من خالل او طريقة اليت ينوي : التشابه  أوجهنالحظ وجود 

  .عملية تنفيذ هذه السياسةاتباعها يف 

طرق اخلوصصة اليت تبناها يف  إحدىاالختالف نالحظ ان املشرع قد ختلى عن  أوجهيف فيما خيص  أما    

  04-01 األمرمن  13اليها يف نص املادة  إشارةجند أي  خوصصة التسيري حيث ال: واليت هي  1995القانون 

ويعترب هذا " نقل للملكية" فه للخوصصة على اعتبارها عملية يف تعري األخرياعتد املشرع يف هذا النص  وإمنا

  .من هذا بكثري  أوسعالتعريف ضيق للخوصصة خاصة وان مفهومها كما سنرى 

قتصادية وتسيريها وخوصصتها على لق بتنظيم املؤسسات العمومية االاملتع  04-01 األمرمن   19تنص املادة 

شروط خاصة تكون جزءا ال يتجزأ من عقد التنازل الذي حيدد حقوق ختضع شروط نقل امللكية اىل دفاتر :"أنه

عند االقتضاء،على إمكانية احتفاظ املتنازل  ميكن أن تنص دفاتر الشروط،، لهبات كل من املتنازل او املتنازل وواج

  ." شروط وكيفيات ممارسة حقوق السهم النوعي عن طريق التنظيمحتدد  ، بسهم نوعي مؤقتا

ن خوصصة املؤسسات العمومية االقتصادية ميثل حمور ذا أولوية كبرية يف اإلصالحات اليت و عليه فإ    

  .لتسريع عملية انفتاح االقتصاد اجلزائري باشرا الدولة

مزايا كبرية لالقتصاد ، من خالل للخوصصة  الكبرية األمهيةتظهر  املفاهيم السابقة الذكر ومن خالل    

 .2ولة املالكة للمؤسسات العامة و تطوير األسواق املاليةالوطين وللقطاع اخلاص، و للد

                                                           
،يتعلق بتنظيم املؤسسات العمومية االقتصادية وتسرييها وخوصصتها،اجلريدة الرمسية للجمهورية  2001اوت سنة  20املؤرخ يف   01/04أمر رقم   1

، اجلريدة الرمسية  2008فرباير  سنة  28املؤرخ  يف  01-  08مبوجب االمر رقم ،معدل ومتمم  2001اوت   22الصادرة يف  47اجلزائرية ،  عدد 
  .2008مارس  02املؤرخ يف  11للجمهورية اجلزائرية ، عدد 

، 2009مصر ، سنة  –دار اجلامعة اجلديدة ، االسكندرية ، دراسة حول الخوصصة والتحوالت الهيكلية لالقتصاد الجزائري ،عبد الوهاب مشام  2
  .34ص 
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يتوقع أن تعمل اإلدارة املهنية للقطاع اخلاص على زيادة اإلنتاج  حيث : المنافع لالقتصاد الكلينظرية  -

وحتديث نوعية املنتجات و ختفيض التكلفة و من مت ختفيض أسعار البيع ، و بالتايل زيادة االستهالك مما يؤدي 

الزيادة يف اإلنتاج و اليت يرافقها الزيادة يف العمالة و الدخل ، و بصورة عامة ارتفاع يف معدالت النمو  إىل

  .االقتصادي احلقيقي

نتيجة زيادة كفاءة ( الزيادة يف اإلنتاج ستمكن من إحالل اإلنتاج احمللي حمل االسترياد و زيادة الصادرات 

ز املزمن يف امليزان التجاري، و تؤدي الزيادة يف اإلنتاج الوطين و ، مما يساعد على تقليص العج) املؤسسات 

 .1ارتفاع   قيمة العملة الوطنية إىل ختفيض معدالت التضخم ، مما يعيد الثقة للعملة الوطنية

من وجهة نظر القطاع اخلاص، ستؤدي خوصصة املؤسسات العمومية حيث  :المنافع للقطاع الخاص نظرية - 

القطاع اخلاص ، قطاب اإلدخارات الوطنية و السيولة الفائضة و توظيفها يف استثمارات منتجةإىل تشجيع و است

  .يستخدم املوارد بشكل أفضل، فيقدم السلع و اخلدمات بشكل أجود و أرخص

يستخدم القطاع اخلاص مديرين أكفاء ، و توفري احلوافز للعمال لرفع مستوى الكفاءة و الفاعلية ، كذلك املشاركة 

 .األرباح و الرتقيات يف

تتحصل الدولة على إيرادات كبرية من حصيلة بيع األسهم العادية املصدرة، و حيث  :المنافع للدولةنظرية  -

بالتايل دعم موازنة الدولة و تقليص عجز امليزانية، مما حيد من جلوئها إىل البنك املركزي لالقرتاض لتمويل العجز، و 

  .الذي يعترب متويال تضخميا

فستساعد على بناء احتياطي صرف ) شراء أجانب لألسهم ( ما فيما خيص إيرادات العملة الصعبة أ

 .للعمالت األجنبية القابلة للتحويل بذلك مقدرة البنك على متويل إسترياداا ويرتفع معدل صرف العملة الوطنية

مسامهة و إصدار أسهم و سندات  إن حتويل املؤسسات العامة إىل شركات:المنافع لتطوير األسواق المالية - 

ا سيزيد عرض األوراق املالية ذات النوعية االستثمارية العالية، و هو أحد الشروط الضرورية لتطوير األسواق 

، و بالتايل ظهور مؤسسات مالية متخصصة يف إدارة اإلصدارات األولية لألسهم "األويل و الثانوي" املالية بشقيها 

لشركات املخوصصة، كما ستربز إىل الوجود شركات وساطة و خدمات استثمارية و و السندات اخلاصة با

 .صناديق االستثمار

                                                           

– ، منشورات احلليب احلقوقية ، بريوت الخصخصة ، التخصيص مفهوم جديد لفكرة الدولة ودورها في ادارة المرافق العامةانطوان الناشف  ،   1 
  .55، ص  2000،  لبنان 
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يبقى أن نشري إىل أن تطوير األسواق املالية له أثر يف حتفيز الدولة على حتويل قروضها الداخلية إىل سندات 

فإن متويل عجز امليزانية عن طريق  حكومية بآجال خمتلفة، و بالتايل ختفيض اآلثار التضخمية، فكما هو معروف

السندات احلكومية هو متويل غري تضخمي عكس التمويل باللجوء إىل االقرتاض من البنك املركزي الذي تنتج عبه 

  .1آثار تضخمية خطرية

قد  وصصةعديدة للخ أهدافو  الشك أن هناك أساليبمما  :الخوصصة  وأهداف  أساليب /الثاني  الفرع  

  . من دولة إىل أخرى وفقا لظروف كل دولة تتنوع وختتلف

صة قد يكون لتحقيق سياسة اخلوصد تستخدم  قأهم هذه األساليب اليتلعل من و : الخوصصة  أساليب / أوال

للعاملني فيها، كذلك  متاما من بعض وحدات القطاع العام ببيعها للقطاع اخلاص أو متليكها عن طريق التخلص

 أو عن طريق مشاركة القطاع اخلاص يف رأس مال ،القطاع اخلاص  اعد ومعايري إدارةإدارة القطاع العام بنفس قو 

الشركات القطاع العام، باإلضافة إىل كل ذلك  الشركات القطاع العام، أو عن طريق أسلوب التأجري طويل األمد

  .2قد تستخدم ضمن أساليب اخلصخصة إعطاء احلرية االقتصادية الكاملة للقطاع اخلاص

من هذه األساليب أو ا واحدا اإلشارة إىل أن الدولة قد تستخدم لتحقيق سياسة اخلصخصة أسلوب وجتدر

. قد تستخدم أكثر من أسلوب واحد أو تستخدم كل هذه األساليب جمتمعة للتحقيق الكامل هلذه السياسة

  :وسوف نشري فيما يلي إىل هذه األساليب على التوايل

  :العام ببيعها للقطاع الخاص أو بتمليكها للعاملين فيهاالتخلص من بعض وحدات القطاع / 1

لخصخصة االجرائي لمفهوم لهو املعىن املباشر ل اخلوصصةرمبا يكون األسلوب األول من أساليب  

والذي يعين انتقال أو نقل ملكية وحدة من وحدات القطاع العام إىل القطاع اخلاص وبالتايل التخلص من بعض 

وقد . طاع العام وما يتسبب عنها من استنزاف املوارد الدولة وزيادة العجز يف املوازنة العامةالوحدات اخلاسرة للق

يتم ذلك عن طريق بيع األسهم اليت متلكها الدولة يف شركات القطاع العام وتداوهلا ونقل ملكيتها إىل اجلمهور، أو 

لشخص معني أو جمموعة من األشخاص بطرح للبيع جزء من تلك األسهم لكافة األفراد ويباع اجلزء الباقي 

احملددين وهي حتقق ميزة املعرفة املسبقة لشخصية املشرتي أو لشخصية املشرتين وبالتايل إمكانية التعرف على 

ذلك أن اهلدف الرئيسي يف هذه املرحلة هو إمتام عملية البيع بأعلى ، إمكانياته التكنولوجية واإلدارية والتسويقية 

                                                           

و التقافة العاملية ،  ةلنشر املعرف ، ترمجة اسعد حليم ، اجلمعية املصرية األمنمن النزاع الى : خصخصة السالم االن جريسون و نات ج كوليتا ،   1 
  .62، ص  2002مصر ،  –القاهرة 

  . 90، ص 2001دار النيل للنشر والتوزيع ، مصر ،  ، ، الخصخصة والكفاءة االقتصاديةامحد يوسف الشحات   2
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دون مبالغة أو إجحاف باملشرتين باإلضافة إىل متكني املالك اجلدد من إدارة املشروع بنجاح   عائد ممكن للدولة

  .1ذلك بتهيئة الظروف والعوامل املناسبة اليت متكنهم من ذلك لالقتصاد احمللي،  و كوحدة ذات فاعلية يف 

           من األساليب املهمة يف  ا فهيأما طريقة متليك بعض وحدات القطاع العام للعاملني الذين يعملون

صة وصصة وقد دف إىل زيادة إحساس العاملني باألمن وتقليل مقاومتهم ورفضهم لسياسة اخلعملة اخلوص

اليت قد يتوقعون منها احتماالت وخماطر فقدان أعماهلم، وتتم هذه الطريقة ببيع أسهم املشروعات للعاملني 

من خالل األجور واحلوافز واملكافآت التشجيعية اليت حيصل عليها على أقساط وشرائع تدرجيية ميكن متوليها 

             . العامل

واحلقيقة أن هذه الطريقة من طرق حتقيق اخلصخصة قد تكون فعالة وتؤدي إىل حتسني اإلنتاجية        

الكني له واحلريصني واالرتقاء مبعدالت األداء بسبب إحساس العاملني بالوالء واالنتماء للمشروع باعتبارهم امل

على استمراره ، مع إشباع غريزة حب التملك واليت تدفع اإلنسان إىل احملافظة على ما يتملكه والعمل على 

التنمية  وقد اتبعت فرنسا هذه الطريقة فقامت ببيع معهد. تنميته وزيادته واالرتقاء به إىل أعلى مستوى ممكن

  .2الصناعية للعاملني فيه

تستخدم أيضا ضمن  :ع العام بنفس قواعد ومعايير إدارة القطاع الخاصإدارة القطا  / 2

األساليب الفعالة لتحقيق سياسة اخلصخصة حترير القطاع العام من السيطرة البريوقراطية لألجهزة احلكومية 

وعدم خضوعها ألية أوامر مباشرة صادرة منها مع استخدام نظم إدارية فعالة لتأكيد حرية تلك الشركات و 

جمالس إدارا يف القيام بكافة املهام اإلدارية باستقالل تام عن الدولة وأجهزا العامة وذلك كإعداد وتصميم 

اخلطط االنتاجية والتسويقية والتمويلية والبشرية لكل شركة دون تدخل من الدولة أو احلكومة بشكل مباشر او 

هذا األسلوب يف شكل الشركات القابضة اليت تقوم  واملالحظ ان املشرع اجلزائري يكون قد تبىنغري مباشر ، 

بإدارة أسهم وسندات الشركات وحماسبتها ماليا وليس إداريا وترتك احلرية اإلدارية الكاملة الس إدارة كل شركة 

  .األهداف املوضوعة له من قبل الشركة القابضة يضمنعامة يف مباشرة العمل اإلداري الذي 

تتبعها الدولة يف أسلوب إدارة القطاع العام بنفس قواعد و معايري إدارة  ومن بني الطرق اليت قد 

اإلدارة دون نقل ملكية األسهم أو أصول  وصصةد عقود اإلدارة واليت دف إىل حتقيق خجنالقطاع اخلاص 

                                                           
النهضة العربية ، القاهرة ، الطبعة االوىل ،  ، دار لتنظيم القانوني للخوصصة في القانون المقارن والقانون الدولي الخاصامجال حممود الكردي ،   1

  .230،ص 1998 سنة 
، 2011لبنان ، الطبعة االوىل ، سنة –منشورات احلليب احلقوقية ، بريوت  الخصخصة واثرها على حقوق العاملين بالقطاع العام ،حبش حممد ،    2

    .62ص60ص 
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إدارة الشركات العامة ومبوجبها تتعاقد الدولة مع أحد األفراد وأشخاص القطاع اخلاص بأن يطبق أساليبه يف 

شركات القطاع العام مما يعمل على إدخال التكنولوجيا املتطورة ويسمح بزيادة فعالية القطاع العام وبالتايل 

   . 1زيادة أرباحها

وقد تكون هذه العقود ملدة حمدودة دف بعدها جلعل الشركة قابلة لنقل ملكيتها للقطاع اخلاص بسهولة 

ود اإلدارة هذه اليتحمل الشخص الذي يتعهد باإلدارة أية خماطر مالية أو وجتدر اإلشارة إىل أنه وفقا لعق. وجناح

  . جتارية فهو يدير شركة القطاع العام احلساب الدولة يف مقابل نسبة معينة من األرباح 

وهناك أيضا طريقة عقود اإلجيار التمليكي واليت مبوجبها تؤجر الدولة وحيدة من وحداا العامة للقطاع 

. يتوىل مسئولية تشغيل وإدارة هذه الوحدة حلسابه اخلاص وفقا للشروع املنصوص عليها يف العقد اخلاص الذي

تشغيله  يف اإلجيار املتفق عليه وكافة املخاطر التجارية ) املستأجر(اخلاص  القطاعومبوجب هذه الطريقة يتحمل 

  . 2لتلك الوحدة كما يتعهد باحملافظة على األصول

نه مبوجب طريقة اإلجيار التمليكي يستخدم املستأجر عماله ويتمتع بسلطات إدارية كما وجتدر اإلشارة أ

باإلضافة إىل ذلك فقد تقوم . واسعة وذلك بعكس عقود اإلدارة اليت يكون فيها العاملني تابعني للقطاع العام

شركات القطاع  احدى الشركات القطاع اخلاص بتأجري بعض اآلالت واملعدات و السيارات اململوكة لشركة من

العام واستخدامها لديها مع توقيع عقد ينص على إمكانية انقل ملكية هذه اآلالت واملعدات والسيارات املؤجرة 

  .إىل ملكية شركة القطاع اخلاص يف اية مدة التعاقد مقابل دفع مبلغ معني

 هذا األسلوب عندما تعاين قد تلجأ الدولة إىل :مشاركة القطاع الخاص في رأس مال شركات القطاع العام /3

احدى شركاا من االختالل املايل وعجزها عن تدبري األموال الالزمة إلدخال معدات جديدة وتطوير إنتاجها 

فتعمل على زيادة رأس ماهلا عن طريق دعوة القطاع اخلاص للمشاركة يف هذه الزيادة واالكتتاب يف رأس مال هذه 

  .  3صاد خمتلط أي تضم يف طياا القطاعني العام واخلاصالشركة مما قد ينجم عنه شركة اقت

٪ 88وقد اتبعت تونس هذه الطريقة لتحقيق خصخصة إحدى شركات النسيج واليت كانت الدولة متتلك 

من أسهمها ، فاخنفضت هذه النسبة بعد طرح أسهمها على القطاع والواقع أنه تبعا هلذه الطريقة وهي مشاركة 

                                                           
  .120، ص 1999مصر ،  –ركز االستشاري الدويل للبحوث ،القاهرة ، امل نظام النشر واالدارة والتحويلزكي حممد بدير ،   1
 –، دار البالد للطباعة والنشر ، الرياض  االتجاهات المعاصرة الدارة المشروعات العامة ، التحول الى القطاع الخاصربيع صادق دحالن ،   2

  .61، ص  1998السعودية ، 
لبنان ، سنة –، مركز وحدة الدراسات العربية ، بريوت  عية في الوطن العربي ، عالقة تفاعل وصراعالدولة والقوي االجتما ثناء فؤاد عبد اهللا ،  3

  .88، ص  2002
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الدولة اجلزائرية ،  واليت جيب ان تكون  بعهتت، وهو النهج الذي  ال شركات القطاع العامالقطاع اخلاص يف رأمس

من راس مال الشركة ، فإنه قد تفقد الشركة التابعة معيار اعتبارها أحدى ٪  51فيها نسبة القطاع العام عن 

طاع عام تابعة أن يكون شركات القطاع اخلاص ، حيث أن هذه النسبة اشرتطت العتبار احدى الشركات شركة ق

على األقل من رأمساهلا ، لذلك فهي خترج وفقا هلذا ٪ 51) أي لقطاع األعمال العام(إلحدى الشركات القابضة 

النص عن نطاق شركات قطاع األعمال العام وتعترب من شركات القطاع اخلاص باعتبارها مفتقده ملعيار وشركات 

  .قل من رأس املال األ ٪51قطاع األعمال العام وهو نسبة ال 

وقد حتدث املشاركة للقطاع اخلاص يف القطاع العام عن طريق اإلدماج أو االندماج ، وذلك لرفع الكفاءة اإلدارية 

للوحدات وتغذيتها بأساليب اإلدارة اخلاصة و املبادرة الفردية ومبدأ احملاسبة واملسئولية والرقابة الذاتية مع االستفادة 

  . والسعة اليت يتيحها اإلنتاج الكبري من موفورات النطاق 

وقد حيدث االندماج بإذابة الكيان القانوين للوحدة التابعة للقطاع العام يف إحدى شركات القطاع اخلاص 

وتعطى الشركة اخلاصة  ح أحد اقسامها وختتفي متاما املؤسسة العامة وتذوب داخل الشركة اخلاصة حبيث تصب

  . 1أمسها هلذه الوحدة

ات القطاع العام يف شركات القطاع سن وحدعلى دفعات حبيث يتم دمج جزء  وقد حيدث االندماج        

اخلاص إىل أن يتم دمج الشركة العامة بالكامل وقد حتدث هذه الطريقة يف حالة ما إذا كانت الشركة العامة هلا 

  . 2وحدة وحدة يف الشركة اخلاصة فروع ووحدات متناثرة يف مناطق جغرافية خمتلفة، ومن مث يتم دمج جزء جزء و 

مال شركات القطاع  رأسصة وهو مشاركة القطاع اخلاص يف ة أن هذا األسلوب من أساليب اخلوصواحلقيق        

صة إال إذا كانت نسبة مشاركة القطاع اخلاص تزيد على اضه يف اخلوصيكون يف رأينا جمديا وحمققا ألغر  العام ال

ع العام حىت يتمكن القطاع اخلاص من اإلدارة الرشيدة بعيدا عن السيطرة البريوقراطية القطا  مرافقمن رأمسال  49٪

اجلزائري ومت إعالنه يف  04-01قانون اخلوصصة ان  إلدارة القطاع العام ، وجتدر اإلشارة يف هذا الصدد إىل

ات يف املرافق العامة ، فإن احلكومة سوف تدرس فيما بعد إمكانية مشاركة القطاع اخلاص يف االستثمار  2001

على أن تستفيد من جتارب الدول األخرى ، وبالتايل فإنه سوف تتاح الفرصة لألفراد و املنشآت اخلاصة لتحل 

   .حتفاظ به العتبارات اسرتاتيجيةحمل احلكومة يف تلك كافة أشكال االستثمارات العامة فيما عدا ما يتقرر اال

                                                           
، دار الكتاب  مشكالت اقتصادية معاصرة: الجات ، الخصخصة ، الكيانات االقتصادية الكبرى التكاثر البشري ، والرفاهية حسني عمر ،   1

  .98، ص  1997احلديث ، طبعة االوىل ، سنة 
،ص  2008دار احلامد، عمان، ، )دراسة مقارنة(النظام القانوني للتحول إلى القطاع الخاص،الخصخصة، مهند إبراهيم علي فندي اجلبوري  2
  .239–238ص
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الواقع أن هذا األسلوب يعترب يف رأينا من األساليب  :للقطاع الخاصإعطاء الحرية االقتصادية الكاملة  /4

حريته االقتصادية الكاملة وحتريره من   الرئيسية احلملة لسياسة اخلصخصة وذلك عن طريق إعطاء القطاع اخلاص

يعه بكافة كافة القيود مع إعطائه الفاعلية الكاملة لالستثمار يف كافة األنشطة االقتصادية وتقد الدعم له وتشج

الطرق املمكنة حىت يتغري شكل وهيكل القطاع االقتصادي ويصبح القطاع اخلاص هو القطاع املسيطر دون حاجة 

إىل حتويل الوحدات االقتصادية العامة إىل القطاع اخلاص لذلك فإن البعض يطلق على هذا األسلوب تعبري 

خصة ينبغي العمل على زيادة فاعلية جهاز الثمن التلقائية وتدعيما هلذا األسلوب من أساليب اخلص وصصةاخل«

وتأكيد نظام آلية السوق ودوره يف التفاعل االستثماري للنشاط االقتصادي ، وإطالق املنافسة الكاملة واحلرة 

لكافة وحدات القطاع اخلاص وإزالة كل أشكال وصنوف االحتكار لشركات القطاع العام مع ضرورة املساواة 

كذلك . لة بني القطاع العام والقطاع اخلاص وإلغاء كافة أشكال املعاملة التفضيلية للقطاع العامالكاملة يف املعام

ينبغي تقدمي كافة الدعم واملساندة والتأييد للقطاع اخلاص لتمكينه من املنافسة يف األسواق الدولية والعمل على 

دمات احلكومية له لتحقيق ذلك ، والعمل اجلاد توفري البيانات واملعلومات اليت مه يف هذا اال مع إتاحة اخل

على تنشيط وتوسيع نطاق القطاع اخلاص وحترير السوق وإدخال املنشآت اخلاصة منافسة ملنشأت القطاع العام 

غي عدم ينبمما يعمل على رفع الكفاءة وحتسني اجلودة فإذا مل تستطع وحدات القطاع العام مواجهة املنافسة 

 درواالبت االتمسكتمع فيما ماال نفع منه موارد  عاد عن دعمها ماليا من موازنة الدولة حىت الا.  

جراء من جمموعة من األهداف الرئيسية واملتكاملة تتبعها الدولة هناك  أناملالحظ  :أهداف الخوصصة /ثانيا

  :فيما يلي  بإجياز إليهانشري  ة نلخصها يف مخسة أهداف أساسيةوصصتطبيق سياسة اخل

 الواقع أنه من األهداف الرئيسية اليت كانت تسعي اليها:إعادة هيكلة القطاع العام  -الهدف األول  /1

للقطاع العام سواء من النواحي االقتصادية أو الفنية  ةوصصة هو إعادة اهليكلة الشاملاحلكومة من اتباع سياسة اخل

تفاعل عوامل االنتاج املتاحة يف  مناسب من خالل على حتقيق معدل عائد اقتصادي يصبح قادرا أو املالية ، حىت

االنتاج  املدربة اإلداريةظل نظام تشغيل اقتصادي سليم ،مع توفري املعدات االنتاجية واخلربات الفنية واملهارات 

بكفاءة عالية يف ظل مبدأ سيادة املنافسة احلقيقية  وتسويق السلع واخلدمات اليت تنتجها الوحدات االقتصادية

  . 1ليا وخارجياداخ

  

  
                                                           

  .22، ص 1995، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ، سنة واتجاهات  آراء: الخوصصة والتصحيحات الهيكيلية املوسوي ، ضياء جميد   1
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الطريق حنو زيادة  إفساحتعين  وصصةاخل مبا أن :تنشيط وتوسيع نطاق دور القطاع الخاص  - الهدف الثاني /2

توسيع قاعدة امللكية اخلاصة وزيادة  إىلاخلاص ومسامهته يف النشاط االقتصادي فهي بذلك دف  دور القطاع

ذلك أن الدراسات أثبتت يف مجيع دول العامل أن ،  وطيناد الوإدارة موارد االقتص دور القطاع اخلاص يف متلك

إذ أن املالك اخلاص يستطيع جتنب . األعمالوحدات  وإدارةاخلاص يكون أكثر كفاءة يف استخدام املوارد  القطاع

ية صنع حتسني عمل إىل و القطاع العام ، فالقطاع اخلاص يتيح الفرصة لرفع كفاءة دارةإل أو حتييد العوامل املعوقة

شغل املناصب مبنيا  الشركات و تسري القائمني على قبل الوالء أو ااملة أو التحالف تصبح اجلدارة القرار حيث 

  .1هو وارد يف ظل إدارة القطاع العام عكس ما الكفاءة على 

 إليهادف من األهداف الرئيسية اليت  :الخدمة التنمية توظيف السيولة النقدية الالزمة-هدف الثالثال /3

ور عن طريق التخلص من ص خفيف أعباء املوازنة العامة للدولة بل وحتقيق مكاسب فورية وذلكاخلوصصة  سياسة

الكفاءة ، كذلك توفري  اليت تقدمها احلكومة للمشروعات واملرافق العامة اليت قد تفتقر اإلعانات الدعم املختلفة و

االستثمارية ت حدات القطاع العام وتستطيع توظيفها يف حتويالبعض و  حصيلة نقدية من السيولة اليت حتققها من

مشروعات جديدة خللق فرص عمل جديدة ، مما يتوافق مع  يف مشروعات البنية األساسية وكذلك برامج إنشاء

  .كبح مجاح التضخم   إىلالنقدية يؤدي  التنمية وكذلك فان ختفيض العجز يف املوازنة وامتصاص السيولة أهداف

الوحدات تساهم يف زيادة قدرة الدولة على خدمة  السيولة النقدية اليت ستحققها الدولة من بيع هذه كما أن

لذلك فان اخلصخصة تعترب أداة ، يساعد على تصحيح املسار ويدعم االستقالل االقتصادي  الدين اخلارجي ما

رحبيته ومن ناتج تشغيل  احة وترفع منوحتقيق االستقالل األمثل للموارد االقتصادية املت املايل لإلصالحفعالة 

  . وطين اخلامالدخل ال واستغالل هذه املوارد مما يؤدي اىل زيادة

 الدور احليوي الذي تقوم به تلك ىلترجع أمهية سوق املال ا:تنشيط سوق رأس المال  -الهدف الرابع /4

ع كافة املدخرات بأشكاهلا وآجاهلا املختلفة جتمي األسواق يف عملية التنمية االقتصادية إذ أا تقوم بدور رئيسي يف

  .سواء بشكل مباشر أو غري مباشر وإعادة استثمارها

الواقع أن هذا اهلدف اخلامس رمبا يكون  : وقالتحرر االقتصادي وتطبيق نظام الس -الهدف الخامس /5

تحرك السريع حنو ال فما خيصسياسة اخلصخصة لتتوافق مع سياسة اإلصالح االقتصادي  اهلدف األساسي من

نظام تأكد جناحه وثبت  اقتصاد السوق وهو إىلأي التحول  اجلزائريسياسة حترير االقتصاد  وحنو اإلصالحهذا 

                                                           
لبنان ،  –، منشورات احلليب احلقوقية ، بريوت  الخصخصة في مجال عالقات العملسياسة ، الضرورات التي تفرضها حممد عبد اهللا الظاهر   1

  .145، ص 2004
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االعتماد  ذلك أن.دخول ألفرادها  بأعلىويف رخاء مزدهر وتستأثر  أن الدول اليت تطبقه تعيش يف تقدم مستمر

االستثمار  صباغة واعية لألهداف ، واختبار جيد لفرص إطار املوارد يف حسن توجبه على قوى السوق يؤدي اىل

الوحدات االقتصادية يف زيادة رفاهية اتمع وحتسني  اتساع نطاق مسامهة ملتاحة يف اتمع ، مما يؤدي اىلا

  .دخول العاملني وزيادة الصادرات واحلد من الواردات  الدخول خاصة

التدرجيي للرقابة على  باإللغاءاىل حترير التجارة اخلارجية  االقتصادي كما دف اخلصخصة أيضا يف إطار التحرر

اخلاصة بالسلع املستندية  اتاالعتماد أمني لفتحوعدم اشرتاط إيداع مبالغ نقدية لدى اجلهاز املصريف كت الواردات

الدولية واحلصول على  سواقة لالتصال باألصباالضافة اىل إتاحة الفر  ،التعريفة اجلمركية النظر يف إعادة املستوردة و

  . 1التقنيات وجلب رؤوس األموال

الخوصصة  أساليب  المبادئ التي تقوم عليها المرافق العامة االقتصادية في ظل  :الثاني  طلبالم  

  تسييرها 

بنفسها أو حتت إشرافها إلشباع احلاجات العامة مبا  كان املرفق العام  يعترب كل مشروع تديره الدولة  إذا

أعماهلا املتعلقة ذا املرفق تتصف باإلدارية وحىت املنازعات املتعلقة ا ؛ أي أن  أي أن، قق املصلحة العامةحت

كان حمليا أو وطنيا وكذلك فاملوظف العام يكتسب هذه الصفة  العمل يكون إداريا إذا اتصل باملرفق العام سواء

عن  عام تصبح أمواال عامة تتمتع حبماية خاصة وأحكام مستقلةواألموال اململوكة للمرفق ال بنشاطه باملرفق العام ؛

املبادئ اليت حتكم املرفق العام ومدى تأثرها باخلوصصة   أهم إىلومنه سنتطرق يف هذا املطلب ، ـاصةاألموال اخل

  .احلديثة يف تسيري املرفق العام وعالقتها باخلوصصة  األساليب أهمتناول لثاين يكفرع اول،  ويف الفرع ا

  في ظل الخوصصة  المبادئ التي تقوم عليها  و المرافق العامة االقتصاديةأزمة  / األول الفرع 

لسد  إدارتهتشرف على  أوفكرة املرفق العام تدور حول النشاط الذي تقوم به اهليئات العمومية  إن

م مرتبطة بسد احلاجات العامة وملا كانت فكرة املرفق العا،  الضرورية حتقيقا للمصلحة العامة  احلاجات اجلماعية

عرفت تطورات خمتلفة وذلك تبعا لتطور الظروف االجتماعية واالقتصادية والسياسية وتبعا  األخريةفان هده 

 املرافقبيقصد ، و   ينعكس ذلك على مفهوم املرفق العام أنلأليديولوجية السائدة يف كل بلد فكان من الطبيعي 

اقتصادية إلشباع حاجات عامة و أرباح  شاطا اقتصاديا دف حتقيق أهدافاليت تزاول ن االقتصادية هي تلك

  .2مالية ، جتارية صناعية،

                                                           

.50، ص 2004مصر ،   –، منشأة املعرف االسكندرية  خالصة تجارب العلمية: ، الخصخصة منري ابراهيم هندي  1  
  .14، ص  2010مطبعة النجاح اجلديدة، املغرب،  الطبعة الثالثة ، ،)دراسة مقارنة(القانون اإلداري ،  روخ مليكةالصا  2
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تطوير  إىلفنتيجة ما شهده العامل  من األزمات االقتصادية جراء احلربني  العامليتني ، اضطرت الدول           

من شاا حتقيق ذلك اهلدف حىت ما كان  وظائفها النقاد الوضع اقتصاديا واجتماعيا فغزت كل ااالت اليت

بدأت حركة تقارب بني القطاعات العامة واخلاصة وهي احلركة اليت  أنالنتيجة  تللنشاط الفردي وكان   حمجوزا

 .1 املعاصرة ، فأخذت املرافق التجارية والصناعية يف الظهور بكثرة ملموسة اإلداريةمميزة للحياة  أضحت

االقتصادية ملواجهة كل  األنشطةية حتمت على الدولة التدخل ألحكام قبضتها على الوظيفة االقتصاد ذهه إن

صناعية وجتارية وتدخلها  أنشطةالتحديات اليت تفرضها احلياة االقتصادية واالجتماعية عرب تدخل مباشر وممارسة 

 .البنوكيف قطاعات مهمة كالطاقة والنقل والسكك احلديدية والنقل اجلوي والبحري وقطاع 

معا   ،)القانون التجاري و قانون العمل( و ختضع هذه املرافق لقواعد القانون اإلداري و القانون اخلاص 

اخلاصة ،  اإلدارةكل يف نطاق معني و شكلت املرافق االقتصادية ابرز مثال للمرافق العمومية املنظمة بأسلوب 

الروابط املتينة املوجودة بني املرفق العمومي ونظامه  إىلاليت كانت قائمة و املستندة  األفكاروهي تعترب حتوال يف 

  .2و بواسطة السكك احلديدية ، ،اجلوي البحري الربي، و من أمثلتها مرفق النقل بأنواعه، ،  القانوين املتميز

يف ظل التحوالت االقتصادية  ،  :أزمة المرافق العامة االقتصادية في ظل التحول االقتصادي للدولة  /أوال

معظم الدول إىل  حترير املرافق العام االقتصادية من قيود القانون العام ووسائله على فيما يعلق باجلوانب  تتجه

و تتسم بالبطء الشديد  اإلداريةاملرافق العامة  إدارةوسائل القانون العام اليت تتبع يف ، ألن  التسيري املالية وطرق 

يساعد املرافق العامة االقتصادية على الصمود يف وجه منافسة املعقدة والتكاليف الباهظة مما ال  اإلجراءات

،   " املقاولة العامة " صطلح، هذا األمر مسح بظهور م تؤدي خدمات من نفس النوع إىلاملشروعات اخلاصة 

د أح أوالدولة   املعنوية اليت تزودها بالشخصيةاملتمتعة و  املرافق االقتصادية تطلق املقاولة العامة على حيث 

مستعملة قواعد أو مصلحة اقتصادية  جزئي بقصد تنفيذ نشاط أوبرأمسال كلي  األخرىاملعنوية العامة  األشخاص

كلية من  - املرافق العامة االقتصادية - املقاولة العامة  جترد  أنيغلب عليها طابع القانون اخلاص ،  وهذا ال يعين 

فيما خيص تنظيم هذه املرافق باعتبارها  األقللقواعده على تظل خاضعة  أن وإمناخضوعها ألحكام القانون العام 

  .3كثري من األحيانختضع ألحكام القانون اخلاص   أناملرافق العامة على  أنواعنوعا من 

                                                           
  .205ص ، 2000،  األوىلمصر ، الطبعة  – اإلسكندرية، مؤسسة شباب اجلامعية  ،   اإلداريمبادئ وأحكام القانون  ،  فؤاد مهنا  1
أعمال امللتقى الوطين حول التسيري املفوض  ، مداخلة ألقيت يف "معادلة متزايدة نحو المنافسة أم االحتكار:   المرفق العام"  ،  برامهي فضيلة  2

، ص  2011أفريل  28و 27كلية احلقوق والعلوم السياسية جامعة عبد الرمحن مرية جباية يومي " للمرافق العامة من طرف أشخاص القانون اخلاص
105.  

  .26-25، ص ص  1998،  األوىل، دار احملمدية للنشر والتوزيع ، اجلزائر ،  الطبعة  قتصاد مؤسسة، اعدون ناصر دادي   3



  لتحول االقتصادي في الجزائرالنظرية ل المرتكزات                األولالباب 

134 

 

املقاولة  ، فففي فرنسا  ظلت فكرة املقاولة العامة ملدة طويلة فكرة اقتصادية قبل أن تصبح فكرة قانونية         

واخلدمات بغية  األموالوحدة لتداول  أخرواملبادلة مبعىن  اإلنتاج إىليقصد ا كل تنظيم يرمي كفكرة اقتصادية 

املكرسة للمقاولة العامة كفكرة   األساسية األحكامومن أخر ، احلصول على الربح مستقلة ماليا عن كل تنظيم 

يف هذا اال حكم جملس الدولة  االجتهاد القضائي الفرنسي واليت تعد نقطة انطالقة به جاء اقتصادية ما 

ضد مستعمرة "   De lafregeyve  Robert  روبري دي الفرجييه"  يف قضية 1923يناير  26الفرنسي بتاريخ 

املعين باألمر قد مت توظيفه مبوجب  أنوتتلخص واقعة ذلك احلكم يف  ، " ريفيه "تقرير مفوض احلكومة مدغشقر 

مارس مهام رئيس مصلحة بالسكك احلديدية للمستعمرة ، ومن خالل هذا عقد بينه وبني مستعمرة مدغشقر لي

 إداريةن مهام رئاسة املرافق العامة االقتصادية تعد مهام أب قراره جملس الدولة الفرنسي يف إليهاحلكم هو ما توصل 

   .1ما استثين بنص خاص إالوان من ميارسها يعد موظفا عموميا خيضع لقواعد القانون العام 

معايري متيزها  يف اجلزائر ، فالبد هلا مننظاما حديثا  كفكرة قانونية تعد  ملقاولة العموميةامصطلح  أن مبا

 املقاولةان حبيث  ، حبسب النظام القانوين املطبق عليها  أخرى إىلعن املقاولة اخلاصة قد ختتلف من دولة 

 أياالقتصادية  األنظمةليه ان يتبع قواعد تنظيم اقتصادي خيتص بنوع من النشاط االقتصادي فع هي العمومية 

بني التزامات االستغالل والرأمسال  وازنة امل أساساالقتصادية واليت تتمحور يف حتقيق التوازن املايل على  اإلدارة

واالستثمارات وان يكون هذا التوازن حقيقيا وان ينطبق مع املعايري احلسابية الصحيحة اليت تأخذ ا املقاوالت 

 . صة وهذا التوازن هو نوع من االلتزام الذي ينبع االستقالل املايل الواضح املنظم بني الدولة واملقاولة العامةاخلا

وال يعكس بالضرورة  الذي ال يعترب هدف ، اقتصادية أنشطةحتقيق الربح فيما متارسه من  إىلباإلضافة          

او متويل استثمارات او ما حيقق  األفرادة إلشباع حاجات حد ذاته وسيلحجم اخلدمة املقدمة ، وإمنا يعترب يف 

سياسة  إتباع واملسامهة يف التنمية االقتصادية و للمرفق العام  وذلك من اجل حتقيق التوازن املايل ، املصلحة العامة

وزيادة  يف مواصلة االستغالل أرباحهاالتمويل الذايت فاملقاولة ملزمة باالعتماد على مواردها اخلاصة وفائض 

املقاولة هلا بذمة مالية  إنتطبيق قواعد احملاسبة التجارية ومبا  إىل إضافةاالستثمارات دون تدخل من طرف الدولة 

مبا يسمى باحملاسبة  واألخذوضع امليزانية  أثناءالتجاري  األسلوب إتباعخاصة متميزة عن ذمة الدولة فلها احلق يف 

 2. االقتصادي وما يتطلبه من سرعة ومرونة التجارية اليت تتفق مع طبيعة النشاط

                                                           
لبنان ، الطبعة  –،  املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر ، بريوت  ، القرارت الكبرى في القضاء اإلداري وآخرونمارسو لونغ ، بروسبري فيل   1

  .257،  254، ص ص  2009سنة   األوىل،
اقتصاديات " على هامش امللتقى الدويل  ألقيت، مداخلة  في المؤسسة العمومية الجزائرية بين الواقع والطموح اإلصالحاتبوهزة حممد ،   2

  .5،  2004اجلزائر ،  –، جامعة فرحات عباس ، سطيف  " الدور اجلديد للدولة اخلوصصة و
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املقاولة  أنعندما نص يف فصله الرابع على  1948قانون املقاوالت العمومية يف فرنسا لسنة وهو ما نص عليه 

  .جبائيا وفقا لقواعد وعادات الشركات التجارية والصناعية العمومية تسري ماليا و

املتعلق  01-02القانون رقم  يف  " املقاولة العامة "بفكرة  ذأخقد  يكون  ويف اجلزائر جند ان املشرع اجلزائري

يهدف هذا القانون إىل حتديد " والذي نص يف املادة األوىل   2002فيفري  05بالكهرباء والغاز واملؤرخ يف 

زيعه وتسويقه القواعد املطبقة على النشاطات املتعلقة بإنتاج الكهرباء ونقلها و توزيعها وتسويقها و نقل الغاز وتو 

ويقوم ذه النشاطات طبقا للقواعد التجارية، أشخاص طبيعيون أو معنويون، خاضعون للقانون . بواسطة القنوات

        ."العام أو اخلاص وميارسوا يف إطار املرفق العام 

و يستطرد نص املادة ،   " يعد توزيع الكهرباء والغاز نشاطا للمرفق العام" وتضيف املادة الثالثة الفقرة األوىل 

  ..."متنح الدولة الضامنة للمرفق العام، االمتياز، يف ميدان الكهرباء والغاز"من نفس القانون  72

تكون مرافق  أناملقاولة العامة ال تعدو  نأعلى  Delaubader األستاذله  أشار برأياألخذ وال ضري من   

  .1شرح طويل إىلال حيتاج   األمرعامة مع تطبيق وسائل التسيري التجاري عليها ، وهذا 

اليت    األساسيةمبادئ   إىلسيتم  التطرق  ومنه: مبادئ التي تحكم المرفق العام في ظل الخوصصة / ثانيا

املساواة  ومبدأ االستمرارية ، ومبدأ  قابلية املرفق العام للتغري  والتكييف ، ومدى  مبدأ؛ مثل   حتكم املرافق العامة

  . باخلوصصةئ ثأتر هذه املباد

و مضمون مبدأ املساواة أمام املرافق :  الخوصصة في ظل مبد أ المساواة أمام المرافق العامة /1

العامة أن مجيع املنتفعني متساوون باحلصول على خدمات و سلع املرافق العامة يف الدولة و االنتفاع ا إذا ما 

  .2دمات و سلع املرافق العامة و االنتفاع اتوفرت فيهم ذات الشروط املطلوبة توفرها للحصول على خ

 لىتعد قاعدة املساواة أمام املرافق العامة من القواعد اليت يتعني احرتامها  بصرف النظر عن القائم ع

ن  قاعدة املساواة أمام املرفق غايتها وضع سائر املتعاملني يف إف أخراملرفق العام أو املستخدم هلذا املرفق، ، ومبعىن 

، حينما يكونون يف نفس  األفرادونبذ أي صورة من صور التمييز بني  األخرة  واحدة  تفضيل احدهم عن مرتب

  .املراكز القانونية املثماتلة ، وينتفي هذا االختالف  بينهم تربر اخلروج عن املساواة 

                                                           

  :االلكرتونية ،  املغرب  ، رابط املقال  األعمالة القانون و ، جمل ازمة المرفق العام االقتصاديسعيد هيدوفة ،   1 
مساءا 19:00على الساعة  2019ماي 2: ، تاريخ زيارة   https://www.droitetentreprise.com /  االقتصادي-العام- املرفق-أزمة/    

لنيل شهادة دكتوراه  ،كلية احلقوق،  أطروحة،  في ظل سياسة  الخوصصةالمرفق العام  ألموال، النظام القانوني  الرباشدي  سليمانحممود امحد   2
  .63، ص  2009 /2008، ، مصر جامعة عني مشس
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عبء تنفيذ مهمة  إليهالذي  ينتقل  إدارااخلواص على  إشراف اخلوصصة تسيري املرافق العامة و أنغري 

بالنسبة  ملرفقي مبرافق  تقدم خدمات أساسية للجمهور كما هو احلال   األمرمرفق عام؛ السيما عندما يتعلق 

يت كانت تدير ا ويكون أداء الشخص اخلاص أو العام بنفس الطريقة أو أحسن من تلك ال ، الصحة والتعليم 

كان  يتبعها املرفق بل وبالعكس  على  املرفق  ادئ الدستورية  اليتاملمتنع او تنايف  تطبيق املب،  1الدولة املرفق

 فيما يتعلق باخلدمات اليت يقدمهاوالنظم القانونية اليت كان يسري  عليها السيما   األحكامالسري على نفس 

  .واملنتفعني منها

املرافق العمومية  املساواة يف مبدأاملشرع اجلزائري قد حرص على ضمان  أنغري انه ما ميكن استنتاجه 

املتضمن قانون الصفقات  15/247يف املرسوم الرئاسي  األمرية اخلوصصة ، والنص صراحة على لحىت بعد عم

ختضع اتفاقيات تفويض املرفق العام يف " واليت تنص على انه  209العمومية وتفويضات املرفق العام يف املادة 

زيادة على هذا خيضع املرفق العام عند تنفيذ اتفاقية ، من املرسوم  5ة اىل املبادئ املنصوص عليها يف املاد إلبرامها

  ."مبادئ االستمرارية والتكييف  إىلتفويضه 

يقضي هذا املبدأ حبتمية استمرار املرافق  :الخوصصة في ظل المرافق العامة  االستمراريةمبد أ   /2

ساسية إلشباع حاجات عامة ال ميكن بأي حال العامة بشكل منتظم طاملا أنه يقدم خدمات للمواطنني تعترب أ

و من هذا املنطلق فأي توقف أو أي خلل يف سري املرافق العامة يؤدي إىل شلل ،  من األحوال االستغناء عنها

إن هذا املبدأ القانوين مبدأ أصيل من الواجب تطبيقه سواء نصت عليه النصوص القانونية و .احلياة العامة يف الدولة

  .2أو مل تنص ، و ترتيبا على ذلك فإن اإلدارة ال تقوم ببيع املرافق العامة أو التخلي عنها ائياالتنظيمية 

إن مبدأ استمرارية املرفق العام يوجب على السلطة العامة تأمني و احرتام املرفق العام سواء يف جمال            

حمل املوظف   توجب تأمني أو انتداب موظف حيل املوظفني العموميني حيث متنع القوانني إضرام عن العمل أو

الذي ينقطع عن عمله لسبب من األسباب،أو يف جمال العقود اإلدارية حيث جتيز السلطة العامة لنفسها فسخ 

  .العقد إذا أصبح تنفيذه مستحيال بسبب القوة القاهرة أو يف جماالت تقضي بعدم جواز التصرف باألمالك العامة

ميكن التوصل إليها مما سبق ذكره أن القانون يوجب على السلطة اإلدارية املختصة محاية املرفق  إن النتيجة اليت

  .العام من أجل حتقيق املصلحة العامة و بالتايل فهذا اهلدف حيتاج إىل مبدأ االستمرارية

                                                           
، الد  اإلدارية ، جملة البحوث السياسية و الجزائرية عبر المرفق العام في القطاع االقتصادي اإلدارةتدخل العايب ، زهرة سعيدي ، بلقاسم بن   1

  .300 -288، ص ص  2016سنة  اجللفة ،  –جامعة زيان عاشور  ، األول الثالث ، العدد
-125، ص ص  2004مصر ، طبعة –مكتبة مدبويل ، القاهرة  ،  على التنمية في الدول النامية الخصخصة واثرهاحممد فاضل الربيعي ،   2 

126.  
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 :قد نص على ما يلي 16و حتديدا يف املادة  1976و إذا رجعنا للنظام القانوين اجلزائري جند أن دستور         

يتضح من خالل هذا النص أن اإلضراب .) يف القطاع اخلاص حق اإلضراب معرتف به و ينظم القانون ممارسته(

غري مسموح به بالنسبة للقطاع العام حفاظا على دوام سري املرافق العامة، و تبقى ممارسته بالنسبة للقطاع اخلاص 

أنه ال يتجاوز مدة زمنية حمدودة و يكون برتخيص مسبق من طرف السلطة أي  ، متوقفة على التنظيم القانوين له

  .العامة

احلق يف (: على النحو التايل 71فقد جاء نص املادة  2016واملعدل يف سنة  1996أما يف دستور            

جيعل حدودا أو  ، ميكن أن مينع القانون ممارسة هذا احلق .و ميارس يف إطار القانون ، اإلضراب معرتف به

ملمارسته يف ميادين الدفاع الوطين و األمن،أو يف مجيع اخلدمات أو األعمال العمومية ذات املنفعة احليوية 

 .) للمجتمع

هذا بالنسبة لفكرة اإلضراب وضرورة إخضاع هذا األخري لقيود قانونية حىت يستمر املرفق العام يف تأدية          

الة فإن املوظف العام ال ينقطع ائيا عن العمل بصفة عفوية بل جيب عليه تنظيم خدماته،أما فيما يتعلق باالستق

  .1هذه االستقالة وفقا إلجراءات قانونية تضمن له التخلي عن وظيفته دون إحداث خلل يف املرفق العام

بادئ يعترب هذا املبدأ من امل: الخوصصة في ظل  للتعديل والتغيير  المرافق العامة قابلية مبد أ  /3

نح للسلطة اإلدارية حق تعديل النظام القانوين الذي حيكم ميفهو  العامة و املسلم ا من جانب الفقه و القضاء،

  .املرافق العامة مبا يتناسب مع التطورات اليت متس النشاطات املختلفة للمرافق العامة

ة حسب العوامل و العناصر املالئمة للواقع و إذن هذا املبدأ يتضمن تنظيم و تسيري املرافق العامة يف الدول      

التكيف مع الظروف و املعطيات الطارئة و املستجدة و بالتايل فاملرفق العام يتغري يف الزمان و املكان ألن املرفق 

التجارة اخلارجية يف اجلزائر كانت : و مثال ذلك ، الذي يعرب عن نشاط عام يف املاضي قد ال يعرب عنه يف احلاض

مل تعد حمتكرة من طرف الدولة،حيث  1989تعرب عن مرفق عام لكن بعد دستور  1976ب دستور مبوج

  . أصبحت عمليات التصدير و االسترياد تنظم مبشاريع خاصة

                                                           
،  2008مصر  ،  –دار الكتب القانونية ، القاهرة  ،  ة عن عقد العملأثر الخوصخصة على العالقات الناشئاخلري ،  الفتوح حممد أبو مجال أبو 1
  .21ص
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و فيما يتعلق باملرافق العامة اليت تسري عن طريق عقود االمتياز فإن لإلدارة احلق يف أن تتدخل أيضا يف هذه 

غري أن هذا التعديل مينح ، ما يتفق مع الظروف املستجدة من أجل حتقيق املصلحة العامةالعقود لتعديلها حسب 

  .1للمتعاقد حق مطالبة السلطة العامة بالتعويض من أجل إعادة التوازن املايل للعقد

   في ظل الخوصصة الحديثة في تسيير المرفق العام األساليب /الثاني  الفرع  

ظهرت طائفة من العقود التمويلية  ، اقتصادية  ألغراض املرافق العامة  نتيجة النتشار ظاهرة اخلوصصة

احلديثة يف عدد كبري من الدول النامية واملصنعة حديثا، تشرتط على املتعاملني االقتصاديني تأمني متويل مشاريعهم 

ة بإجياد بنية أساسية من مصادر خاصة، مبا ميكن الدولة من تنفيذ مشاريعها الضرورية، امللحة والضخمة واملتعلق

فق اليت ترتبط حباجيات اجلمهور، واليت ال راللطرق والكهرباء وغريها من املقوية من مطارات وموانئ وشبكات 

أحيانا ،  كما ميكن هلا  تفويضات للمرافق العامة يف امليزانية العامة، حيث تقوم الدولة بإبرام  تاعتمادايتوافر هلا 

 األخذ ا  اليت باتعقود الفرانشيز ويف بعض األحيان اللجوء إىل بعض ،   BOTت  البو عقود بأسلوب ان تربم 

خاصة اذا انقلبت املوازين و أصبحت الدولة هي  من ضرورات امللحة يف ظل التحوالت االقتصادية املتسارعة 

نشاء وتشغيل إلاخلاص ت القطاع هذه املشاريع بالسرعة املطلوبة مع أشخاص أو شركا  قامةإل ، وهذااملمنوح هلا  

  .2 هذه املشاريع ومتويلها من قبلهم ملدة حمددة، لتستلم بعدها هذه املنشآت عاملة ومنتجة

عرف تسيري املرفق العمومي  تذبذبا يف بعض :  التسيير المفوض للمرفق العام في ظل الخوصصة/أوال

احلياة االقتصادية من جهة وتوسع املرافق  األحيان حادا وهذا لعجز الدولة للتكفل بكل مرافقها وهذا بسبب تطور

العمومية املنشأة خلدمة املرتفقني من جهة أخرى، مما أدى بالكثري من الدول إىل التعاقد مبظهر آخر هو تفويض 

  .م املرفق العا

خاضع للقانون العام مسى فوض مبوجبه شخص معنوي يإن التسيري املفوض للمرفق العام من العقود اليت  

من االستغالل نشاط  األخري مسؤول عن مرفق عام بتفويض تسيريه إىل مفوض له، ومت التكفل أجر هذااملفوض 

  .ذاته  املرفق يف حد

                                                           
،  دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان   حقوق اإلدارة المتعاقدة والتزاماتها BOT عقود البناء والتشغيل ونقل الملكيةوضاح حممود احلمود ،    1

  .23، ص  2010األردن ، طبعة األوىل ، 
  .. 472،ص 2009منشورات احلليب احلقوقية، لبنان،  ،-دراسة مقارنة–إستثمار المرافق العامة  التفويض في إدارة ور، وليد حيدر جاب  2
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الفرنسي الذين  اإلداريحيث تدخلت خمتلف التشريعات لتنظيم هذه العملية وخاصة فقهاء القانون  

 93/122القانون  ، وكذا SAPIN)(قانون  التشريع الفرنسي  من خالله اقر  و الذي  ، ابتكروا مصطلح تفويض

  . 1168/20011القانون رقم   (MURCEF) وبعده قانون

 بالنسبة للمشرع اجلزائري ، فقد عرف التسيري املفوض للمرفق العام حسب املرسوم الرئاسي أما    

منه  على أنه   207الذي  يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام  ، يف نص املادة ، 15/247

ميكن للشخص املعنوي اخلاضع للقانون العام املسؤول عن مرفق عام، أن يقوم بتفويض تسيريه إىل مفوض له  ويتم 

وتقوم السلطة املفوضة اليت تتصرف حلساب ،  صفة أساسية، من استغالل املرفق العامبالتكفل أجر املفوض له، 

يض تسيري املرفق العام مبوجب اتفاقية ، وذه الصفة ميكن للسلطة اخلاضع للقانون العام بتفو الشخص املعنوي 

  .املمتلكات  الضرورية لضمان سريورة عمل املرفق العام  اقتناء أوتعهد للمفوض له اجناز منشآت  إناملفوضة ، 

ة العامة امليزاني واملالحظ إن التسيري عن طريق التفويض جاء لتقليص العبء املايل للتسيري املباشر على    

غري  ، هو عبارة عن االنتقال من طريقة اإلدارة املباشرة إىل طرق إدارة والتسيرياإلقليميةللدولة واجلماعات 

  .2مباشرة

ومل يكتفي املشرع اجلزائري  يف تكريس أسلوب تفويض املرفق العام بقانون الصفقات العامة فقط ، بل 

، حيث  2018أوت  02علق بتفويضات املرفق العام الصادر يف املت 199-18تعداه إىل إصدار املرسوم التنفيذي 

  .3 و أنواعه أطرافه وكيفية إبرامه به اكتملت الصورة القانونية للتفويض و 

 ال ميكن احلديث عن تقنية تفويض املرفق العام بدون وجود قرار تفويض، وال:أطراف عقد التفويض  /1

ضمن  إدارتهسلطة التفويض، وهي اليت يدخل املرفق وتسيريه و ميكن ذكر قرار تفويض بدون السلطة املفوضة 

  .4املرتفق املستفيد من نشاط املرفق  اختصاصها وكذا املفوض له  و

  

                                                           
املركز اجلامعي   ،العلمية ، الد احلادي عشر ، العدد الرابع آفاق، جملة  تفويض المرفق العام كآلية حديثة لتسيير المرفق العامبن دراجي عثمان ،  1

  .185، ص  2019اجلزائر ، سنة -متنراست
،  18/199والمرسوم التنفيذي  15/247قراءة نقدية في تفويض المرفق العام على ضوء المرسوم الرئاسي ،  أمينةحساين سامية و مليز   2

  .51-50، ص ص 2019تيارت ، الد الرابع ، العدد الثاين ، ماي –جملة البحوث يف احلقوق والعلوم السياسية ، جامعة ابن خلدون 
 ، 48، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، العدد  تفويضات المرفق العاماملتضمن  ،  2018 أوت 02الصادر يف  199-18املرسوم التنفيذي   3

  .2018 أوت 05املؤرخة يف 
، العدد الثالث  1لة حوليات ، جامعة اجلزائر ، جم انعاش االقتصاد عبر تقنية تفويض المرفق العمومي في التشريع الجزائري، المية لعجال   4 

  .158-157، ص ص  2019والثالثون ، اجلزء الثالث ، سبتمرب 
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ميكن الشخص املعنوي اخلاضع للقانون العام املسؤول عن مرفق عام أن يقوم : السلطة المفوضة  /أ 

ريعي خمالف ،  وبالتايل السلطة املفوضة ميكن أن بتفويض تسيريه إىل مفوض له وذلك ما مل يوجد حكم تش

  .اإلدارياملؤسسات العمومية ذات الطابع   ، )الوالية والبلدية( اإلقليميةاجلماعات ، الدولة   :تكون

وهو الشخص املعنوي أو الطبيعي املكلف بالتفويض أو صاحب االلتزام املفوض :المفوض له /ب 

واهلدف هنا حتقيق سيري أو استغالل املرفق العام يف إطار بنود اتفاقية التفويض ويتوىل عادة إنشاء أو ت) امللتزم(

فالشخص املفوض له أو صاحب االمتياز هو كل متعامل عمومي أو ،  للمستفيدين من املرفق العام املنفعة العامة

انون العام أو وقد يكون شخصا طبيعيا أو معنويا خاضعا للق وضمانات مالية كافية خاص له مؤهالت مهنية 

  .كاملؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري و  الشركات التجارية:  اخلاص مثل 

املنتفعون أو املستفيدون من اخلدمة، أو  األفرادهم ) :المستفيدون من الخدمة( المرتفقون  /ج 

ن أل، محايتهمكز قانونيا من أجل مستعملي املرفق املفوض، وهم ليسوا طرفا يف العقد لكن القانون منح هلؤالء مرا 

  .1اهلدف من إنشاء وتفويض املرفق هو تقدمي خدمة عامة وراقية للمستفيدين منه

 أوت 02الصادر يف  199-18من املرسوم التنفيذي   08 باستقراء نص املادة  : كيفية إبرام عقد التفويض /2

تفاقيات يتم يف األصل عن طريق الطلب على إن إبرام هذه اال، فاملتعلق بتفويضات املرفق العام و،  2018

الرتاضي حيث يتم مبوجبه اختيار  إجراءات إىلوكاستثناء اللجوء  ، )مبثابة طلب العروض ( املنافسة وطنية  

حظ أن املالو ،   لضمان تسيري املرفق العام وهذا بعد التأكد من القدرات املهنية والتقنية واملالية مفوض له مؤهل 

   . 2الصفقات العمومية اجلزائري من قانون 39تشبه إىل حد كبري املادة  هذه املادة

املتعلق بتفويضات املرفق العام ، ميكن أن يتخذ   199-18حسب املرسوم التنفيذي  : أنماط عقد التفويض /3

  : عقد التفويض أربعة أشكال وهي كالتايل

تعهد فان االمتياز هو ،   199-18نفيذي من املرسوم الت 53نص املادة  بالرجوع اىل:عقد االمتياز/أ

ما  إ و هقامة املرفق العام واستغاللإلرية السلطة املفوضة للمفوض له إما إجناز منشآت أو اقتناء ممتلكات ضرو 

، يستغل املفوض له املرفق العام وعلى مسؤوليته حتت رقابة جزئية السلطة  التعهد له فقط باستعمال املرفق العام

                                                           
1 ZOUAIMIA Rachid ,La délégation de service public au profit de personnes privées, Edition 
Belkeise, Alger, 2012 , P69.  

، جملة القانون ، اتمع ، السلطة ، جامعة وهران ، العدد السادس ،  مرفق العام في التشريع الجزائريأسس إبرام عقود تفويض الصاحل زمال ،   2
  .159، ص  2017سنة 
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قاضى على ذلك أتاوى من مستخدمي املرفق العام، ميول املفوض له االجناز واقتناء املمتلكات املفوضة، ويت

  1 .واستغالل املرفق العام بنفسه

تعهد السلطة املفوضة حيث   ، 199-18من املرسوم التنفيذي  54باستقراء املادة  :يجارعقد اإل/ب

يدفعها هلا، ويتصرف املفوض له حينئذ حلسابه وعلى للمفوض له بتسيري مرفق عام وصيانته مقابل إتاوة سنوية 

مسؤوليته مع حتمل كل املخاطر مع رقابة جزئية للسلطة املفوضة، متول السلطة املفوضة بنفسها إقامة املرفق العام 

ويدفع أجر املفوض له من خالل حتصيل األتاوى من مستعملي املرفق العام ، وحتدد مدة اتفاقية تفويض املرفق 

وميكن متديد املدة مبوجب ملحق مرة واحدة بطلب من السلطة املفوضة بتقرير ، كحد أقصى  سنة 15ب  العام

سنوات كحد  03معلل  الجناز استثمارات مادية غري منصوص عليها يف االتفاقية ومدة التمديد ال تتعدى 

  .أقصى

تعهد السلطة  أاام، حيث من قانون تفويضات املرفق الع 55أشارت هلا  املادة :الوكالة المحفزة /ب

املفوضة للمفوض له بتسيري وصيانة املرفق العام ويقوم املفوض له باستغالل املرفق العام حلساب السلطة املفوضة 

اليت متول بنفسها إقامة املرفق العام وحتتفظ بإدارته ورقابته الكلية ،ويدفع أجر املفوض له مباشرة من السلطة 

د نسبة مئوية من رقم األعمال، تضاف إليها منحة اإلنتاجية وحصة من األرباح عند املفوضة بواسطة منحة حتد

االقتضاء، وقد تعرتض املفوض له خماطر جتارية تتعلق بإيرادات االستغالل  وكذا خماطر صناعية تتعلق بأعباء 

   .2 االستغالل والنفقات املرتبطة بتسيري املرفق العام

املتعلق بتفويضات املرفق العام ،   199-18من املرسوم التنفيذي  56ة تطرقت له املاد: عقد التسيير/ب

بأنه تعهد السلطة املفوضة للمفوض له بتسيري أو بتسيري وصيانة املرفق العام، ويستغل املفوض له املرفق العام 

أي خطر بتحمل  حلساب السلطة املفوضة اليت متول بنفسها املرفق العام وحتتفظ بإداراته ، ورقابته الكلية بدون

املفوض له ، ويدفع أجر املفوض له مباشرة من السلطة املفوضة بواسطة منحة حتدد بنسبة مئوية من رقم األعمال 

تضاف إليه منحة اإلنتاجية حتدد السلطة املفوضة التعريفات اليت يدفعها مستعملو املرفق العام وحتتفظ باألرباح ويف 

                                                           
المتضمن  15/247الحديثة في تسيير المرفق العام حسب المرسوم الرئاسي  أساليب كأحدالتفويض  بركة حممد الزين ، شاري صبيحة ،   1

العدد السابع ،   ،بكر بلقايد أيبالة اجلزائرية للمالية العامة ، جامعة  ، ات المرفق العام واقع وافاق تطبيقه في الجزائرالصفقات العمومية وتفويض
  .22-21، ص ص  2017

االنسانية ، ، جملة حوليات جامعة قاملة للعلوم االجتماعية و  15/247أحكام عقد الوكالة المحفزة على ضوء المرسوم الرئاسي فاضل اهلام ،   2
  .4، ص  2018الد الثاين عشر ، العدد الثاين ، ديسمرب 
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ض ذلك للمسري الذي يتقاضى أجرا جزافيا، وحيصل املفوض له التعريفات حالة العجز فإن السلطة املفوضة تعو 

  .1سنوات 5حلساب السلطة املفوضة املعنية  ، وال ميكن أن تتجاوز مدة تفويض املرفق العام يف هذا الشكل 

 البناء :ث كلمات باللغة االجنليزية هيالهو اختصار لث BOTإن مصطلح البوت :   BOTالبوت  عقد  /ثانيا

Build التشغيل، Operate ، لالنق Transfer .  

 " :بأا عبارة عن BOT املتحدة للقانون التجاري الدويل  تعريف ملشاريع األممولقد جاء يف تقرير جلنة 

شكل من أشكال متويل املشاريع متنح مبقتضاه حكومة ما جمموعة من املستثمرين، أو أحد الكيانات اخلاصة يشار 

واستغالله جتاريا وتشغيله ولعدد من  إدارتهاد  املايل للمشروع ، امتياز لصوغ مشروع معني يف إليها بعبارة االحت

السنني، تكون كافية السرتداد تكاليف البناء إىل جانب حتقيق أرباح مناسبة من العائدات املتأتية من تشغيل 

ومة دون تكلفة، أو مقابل تكلفة مناسب، املشروع، ويف اية املدة املتفق عليها، تنتقل ملكية املشروع إىل احلك

  .2"تفاق عليها مسبقاااليكون قد مت 

 أوعقد البوت بأنه العقد الذي تعهد به الدولة إىل املتعامل اقتصادي   "حامد حممد ماهر"ويعرف 

صة، وحيصل هلا مدة من الزمن على نفقته اخلاالاملرافق العامة الضرورية دارا واستغمستثمر  للقيام بإنشاء إحدى 

، ويلتزم املستثمر بنقل حيازة املشروع إىل األرباح فيها على أرباح تغطي تكاليف املشروع مع حتقيقه نسبة من 

  . 3الدولة يف اية العقد دون مقابل

بأنه عقد بني طرفني أحدمها مالك املشروع قد يكون الدولة أو أحد وحداا   "عبد الفتاح بيومي"وعرفه 

الكائنة ضمن  الالزمة األرض، على أن يقوم املالك بتقدمي األجنيب من القطاع اخلاص احمللي أو والثاين مستثمر

يتم  –فرتة من الزمن   إدارته بتمويل من عنده ومن مث تشغيله و وعينما يقوم املستثمر بإنشاء املشر مشروعه، ب

ت وحيقق أرباحا مناسبة ويف اية املدة يستغل فيها املستثمر املشروع ليستعيد ما خسره من نفقا –االتفاق عليها

  .4األصلياملتفق عليها يعيد املشروع إىل مالكه 

 ألحد زا هلا امتياوعلى ضوء ذلك ميكن تعريف عقد البوت بأنه العقد الذي متنح مبقتضاه الدولة أو 

من  نبيةاألجوطنية أو ال)وقد تكون عامة(دارية التابعة اخلاصة إليعية أو املعنوية إحدى اجلهات االطب شخاصاأل

                                                           
  .12، ص 2012دار بلقيس للنشر والتوزيع  ، اجلزائر ، سنة  ، عقد التسييركمال ايت منصور ،  1
،نيويورك، 29، الدورة تشغيل ونقل الملكيةاالعمال المقبلة المتعلقة بمشاريع البناء وال: بعنوان ،املتحدة للقانون التجاري الدويل األممتقرير جلنة   2

  .1996جوان  14مايو إىل 28من 
  .6،ص 2005، دار النهضة العربية،مصر ، النظام القانوني لعقود االنشاء والتشغيل واعادة المشروعحامد ماهر حممد،   3
  .44،ص  2008حمللة الكربى، مصر، ، دار الكتب القانونية، افي القانون المقارن عقود البوتعبد الفتاح بيومي حجازي،   4
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املتعاقدة ورقابتها  داريةاإلا مدة من الزمن حتت إشراف اجلهة الهلأجل إنشاء إحدى املرافق العامة الضرورية واستغ

  .بعد اية العقد حبالة جيدة ودون مقابل دارةاإلعلى أن يعود املرفق 

   :ا يأيتله مب األساسيةميكن أن حندد العناصر  "عقد البوت"ومن خالل تعريف 

ويقوم ا امللتزم والذي يطلق عليه عادة شركة املشروع من :  Build التشييد والبناء للمرفق العام   - 

ل التمويل الذي تشرتك فيه الشركة مع الالذي يتعهد بإنشاء املرفق من خ خالل املتعاملني االقتصادي او املستثمر 

  .مؤسسات التمويل على توفريه

حيث تعهد شركة املشروع إىل إحدى الشركات املتخصصة بإدارة وتشغيل :  Operate التشغيل للمرفق - 

  .بتشغيله من خالل اتفاقية األساسيةمشاريع املرافق 

حيث تلتزم الشركة بنقل حيازة املرفق موضوع العقد إىل الدولة املتعاقدة يف : Transfer نقل احليازة  - 

  .تؤهله االستمرار اية مدة العقد من دون مقابل وحبالة جيدة 

إىل ما يعرف بعقود االمتياز اليت كانت منتشرة يف أواخر القرن التاسع  BOT ترجع جذور نظام عقد

عشر وبدايات القرن العشرين يف فرنسا وغريها من الدول، حيث استخدمت فرنسا هذه العقود لتنفيذ مشروعات 

فقد مت التوجه إىل منح حق االمتياز كما حدث يف ، ب طات الكهرباء والتزود مبياه الشر السكك احلديدية وحم

من أجل توريد املياه الصاحلة " برييه الفرنسية"،حيث قامت بلدية باريس مبنح حق إمتياز لشركة  1872فرنسا سنة 

 باالنتشار يف الكثري من دول العامل كأملانيا واململكة" حق منح االمتياز"باريس ، وأصبح أسلوب  للشرب ملدينة 

مهور اجلاليت دف إىل محاية  األساسيةايطاليا وغريها، مقابل ذلك قامت هذه الدول بوضع القوانني  حدة واملت

  .1املستهلكني وخلدمة االقتصاد الوطين للدولة

االقتصادية اليت تنتهجها  األنشطةأن سياسة تدخل الدولة يف  يف بريطانيا "تاتشر"أدركت حكومة و 

 اقتصادات البنية التحتية غري قادرة على الوفاء بكل مطالب بناء الدولة احلديثة، وأن الدول والقيام بكافة مشروع

السوق وحترير التجارة الدولية يتجه صوب إستغالل طاقات القطاع اخلاص يف القيام بأعباء مشروعات البنية 

 -نفق القنال–ق املانش نف التحتية مع حتقيق قدر مناسب ومعقول من الربح، ومثال ذلك توقيع إتفاقية لتنفيذ 

الذي يربط بني بريطانيا وفرنسا أسفل حبر املانش وذلك بني حكومة فرنسا وحكومة بريطانيا من جهة ومن جهة 

يورو "مليار دوالر وتقوم شركة  12حيث بلغت نفقات بناء املشروع "  tunnel  Euro نالو يورو ت"أخرى شركة 

                                                           
،  جملة كلية احلقوق ،  جامعة النهرين ، العراق ،   BOT التطور الحديث لعقد االلتزام عقد البناء والتشغيل ونقل الملكية،  مازن ليلو راضي   1

  152 ص150ص ،  ص 2007،  02الثامن ،  العدد  الد
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تكلفة من % 19سنة وكانت مسامهة شركة املشروع بنسبة  55ملدة بإستغالل املشروع  "  tunnel  Euro نالو ت

   البوت  عقد بتطبيق  التنفيذ الفعلي للمشروع مت 1984وىف منتصف الثمانينات وبالتحديد يف عام ،  اإلنشاء

BOT 1.  

كر ذ الشراكة بني القطاعني اخلاص والعام عدة صور ن أويف جمال اخلوصصة  BOT البوت  عقدويتخذ 

  : 2منها 

من خالله تقوم شركة من القطاع اخلاص   : ) BOOT (  عقد البناء، التملك، التشغيل، و نقل الملكية /1

، وبعد مدة التعاقد، مث تقوم عالـمدة اليت حيددها عقد املـشرو  ببناء املـرفـق على نفـقتها وتتملكه طوال خالل

 بني األساسياقدة يف اية املدة املتفق عليها، فالفرق باستغالله جتـاريا ذلك تقوم بنقل ملكيته إىل اجلهة املتع

BOT و BOOT 3 يكمن يف ملكية املشروع وقت إنشائه وتشغيله.  

بتشـييـد  حيث يقوم املتعامل املتعاقد من القطاع اخلاص :  O T  B  (4  (عقد البناء، التحويل، و التشغيل /2

إلـى اجلـهة املتـعـاقـدة، مـقابل أن متـنحها تلك اجلهـة احلـق فـي  الـمرفق على نفقتها، وعند إمتامه تقوم بتسـليمـه

استغالل املرفق وتشـغيلـه فـتـرة معينة يـحددها اتفـاق املشـروع والـحصول عـلى مقابل انتفاع اجلمهور باملرفق، وأهم 

  .جماالا الفنادق واملشروعات السياحـية

املرفق يتكفل القطاع اخلاص بـبناء : T R B   / T L B  (5(   يلعقد البناء، تأجير االستغالل،  و التحو  /3

ومتـلكه مـدة العـقد ثـم تأجريه إىل اجلهة ما بتشغيله عن طريق آخرين مقابل احلكومية اليت تقوم إما بتشغيله  العام

دارية باستغالله بنفسها مقابل  حصول شركة املشروع على مقابل مايل طوال مدة التعاقد، وبالتايل تقوم اجلهة اإل

دون أية أعباء حبيث تقوم باستغالله دومنا التزام هلا  املدة خالـصا يف ـاية مـن  اإلداريةوصيانته، مث يصبح للجهـة 

  .6بشيء جتاه شركة منجزة املشروع

                                                           
، ورقة عمل العراق مقدمة يف إطار  )نقل الملكية( البناء والتشغيل والتحويل  : لمرافق العامة البوتدراسة في عقود التزام اعبد اللطيف نايف،   1

  .3، ص  2016يونيو  01 -مايو 30املؤمتر السادس لرؤساء احملاكم االدارية يف الدول العربية، بريوت، لبنان، املنعقد بتاريخ 
،  2017ادرار ، الد اخلامس ، العدد الثاين ، ديسمرب  –القانون واتمع ، جامعة امحد دراية  ة، جمل االستثمار وفق عقد البوتنورة سعداين ،   2

  .187ص 184ص 
3  LYONNET Du Mouter Michel, Financement sur projet et partenariat Public Privé, Edition 
EMS, 2006, p 305. 

4  B.T.O االجنليزية  هي اختصار لعبارة Build Transfer Operate  
5  B.L.T or B.R.T االجنليزية  هي اختصار لعبارة Build–Lease or Rent Transfer  
جملة جامعة االنبار  ، -دراسة في التنظيم القانوني لعقد البناء والتشغيل ونقل الملكية –عقد البوت عارف صاحل خملف، عالء حسني علي،   6

  .166 ،ص 2010، العراق، األول، العدد األولللعلوم القانونية والسياسية، الد 
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بعد قيام شركة القطاع  اخلاص :) ( B.R.O.T or B.L.O.Tعقد البناء التحويل االستئجار و التشغيل  /4

، مث تقوم باستئجاره من تلك اجلهة، ومن مث تقوم باستغالله اإلداريةييد املرفق على نفقتها حلساب اجلهـة بتش

 اإلداريةحتت إشـراف اجلـهـة  وصيانته واحلصـول عـلى مقـابل انتـفاع اجلمهور به خـالل الـمـدة املتفـق عليها،

 فـي نـهاية تـلك املـدة حبالة جـيدة، وذلـك ما مل توافق اجلهة اإلداريةورقـابتها، ثـم تـقـوم بتسـلـيم املـرفـق إلـى اجلهـة 

  .1هلا اإلجيارعلى جتديد مدة  اإلدارية

يسمح لـها مما ،  وتطويره عام رفقبتحديث ميقوم القطاع اخلاص : T O O M 2  عقد التحديث والتملك /5

مانه من هيئات التمويل، وبـناء عـلى ذلـك يكون هلا مـقابل ذلـك بـتـمـلكه واحلـصـول قائم بالفعل عـلـى قروض بض

، ثـم تقوم بنقل ملكيته من هذا االستغالل طوال الفرتة اليت حيددها عقد املشروع واحلصول على عائد الله استغ

  .3املتعاقدة يف اية تلك الفرتة داريةاإلإىل اجلهة 
 O D B F  ، التشييد، التمويل، و االستغالل  مالتصمي /6

4
ويف هذا النمط من العقود تتوىل اجلهة املاحنة : 

المتياز إعداد التصميمات والشروط الفنية املـتطلـبة لتـنفيذ املـشروع الـمراد إنـشائـه، وتـتوىل شـركة القطاع اخلاص 

د وفـقا لتلك التصميمات، ويقع على عاتق املستثمر عبء تدبري وحتمل وسائل التمويل الالزمة لتشـيـي اإلنشاء

املرفق العام ، ويف مقابل ذلك يتملك املستثمر املـرفق وميـكنه االقـتـراض بضـمان أصـوله ومـكـونـاته مـن مـؤسسات 

  .التمويل، مث يكون له احلق يف استغالله 

وجب هذا العقد تعهد الدولة إىل املستثمر مب:   T L O 5B  عقد البناء والتمليك والتأجير والتحويل /7

عام على نفقته اخلاصة وتشغيله وتأجريه للغري طوال فرتة العقد حبيث يستطيع تغطية تكاليف املشروع  بإنشاء مرفق

  .، على أن يلتزم يف اية العقد بنقل املشروع إىل الدولة املتعاقدةاإلجيارمن قيمة  اإلرباحوحتقيق نسبة من 

T O R L  عقد التأجير و التجديد والتشغيل ونقل الملكية/8  ن خالل هذا العقد تستأجر اجلهة املنفذة م:6  

  .للمرفق وتتوىل جتديده وتشغيله وحتصيل عوائده مث تعيد حيازة املشروع إىل الدولة يف اية مدة اإلجيار 

                                                           
  .22،ص 2010 مصر ،  -اإلسكندرية، دار اجلامعة اجلديدة، عقود البوت الطريق لبناء عقود الدولة الحديثةلبهجي عصام أمحد، ا  1
2   M.O.O.T  هي اختصار للمصطلح االجنليزيModernize Own Operate Transfer.  
  اجلديدة للنشر والتوزيع  ، الدار اجلامعية بين النظرية و التطبيق  T .O. B دراسة جدوى المشروعات ومشروعات سعيد عبد العزيز عثمان ،  3

  .590ص،588 ص ،  2008مصر ،  –االسكندرية 
Design Build Finance Operate هي اختصار لعبارة االجنليزية     D B FO 4  

Build own Lease and Transfer  ة االجنليزية   هي اختصار لعبار B O L T 5  

  Lease Renovate Operate and Transfer هي اختصار لعبارة االجنليزية L R O T 6  



  لتحول االقتصادي في الجزائرالنظرية ل المرتكزات                األولالباب 

146 

 

مبوجب هذا العقد يقوم املستثمر بتمويل املرفق وبنائه : O O B  1 عقد البناء والملكية والتشغيل  -9

إىل الدولة مثل العقود السابقة،  أي أن هذا  رفق أو املشروع انه ال يلتزم بتحويل امل الإوتشغيله طيلة فرتة العقد 

الدولة بتعويض  النوع ال يتضمن عنصر نقل امللكية، إذ انه ينتهي بانتهاء العمر االفرتاضي للمشروع مع قيام 

  .املالك عن حصص امللكية

البناء، (ال خترج يف العادة الغالبة عن  بة من عناصرأا مرك جند األمناطيف هذه  املالحظ عند التمعن و 

، كما أن هذه الصور منها ما مينح فيها للقطاع اخلاص ) التشغيل، تصميم، تأجري، جتديد، حتديث ، نقل امللكية

حق االستغالل  دون امللكية يف النهاية، ومنها ما يسمح حبق امللكية خالل فرتة تشغيل املشروع مث تسليم أو نقل 

أو يتملك القطاع اخلاص املشروع ائيا حسب حالة العقد،إن إنشاء )  احلكومة(لكية املشروع للقطاع العام م

ة وصصخ ة، ولكنهاوصصقد يكون أحد صور اخل  )(BOTاملشروعات العامة بنظام البناء والتشغيل ونقل امللكية

  .2 بل الدولةمقيدة بفرتة زمنية معينة، وبشروط معينة وطبقا ملواصفات توضع من ق

   :المرفق العام ذو الطبيعة االقتصادية والتجارية و الفرانشيزعقد  /لثاثا

من مشروع القانون اجلزائري املتعلق بالفرانشيز املؤرخ يف ديسمرب  02املادة  طبقا رف عقد الفرانشيزع

لعالمة مسجلة يف  ، بأنه العقد الذي يلتزم مبقتضاه تاجر يسمى املانح صاحب جناح اقتصادي و مالك 2009

اجلزائر ، السيما املالك التجاري ، لشعار ، مينح حقه يف االستغالل لشخص طبيعي  أو اعتباري يسمى املمنوح  

احلق يف تشغيل امتياز يشمل . من أجل التكفل بالتوزيع ، تصنيع املنتجات ، أو تقدمي اخلدمات مقابل رسوم 

  .3الل حقوق امللكية الفكريةأيضا نقل املعرفة الفنية من املانح و استغ

لكن  ،اجلزائر  يف الغامضة القانونية ذات الطبيعة صحيح أن عقد الفرانشيز يعترب من العقود اخلاصة 

من حيث العمومية للدولة ، ف ورغم ذلك يعترب هذا العقد من احللول الناجعة يف حالة اإلعسار املايل للخزينة

لتمويل االستثمارات و املشاريع و بأسلوب حيقق أهداف  يلة ناجعةوس أن يكونذا العقد فيمكن هل النجاعة 

  فبالنسبة للمانح ، فإن عقد الفرانشيز ميكنه من    franchise و املمنوح franchiseur املانح:املتعاقدين  

                                                           

Build Own and Operate االجنليزية  هي اختصار لعبارة B O O 1  
، الة اجلزائرية  تجارب عربية –عام نظام البوت ودوره في ادارة وتسيير المرفق الالرمحن ، صالح حممد ، موالي علي طاهر ،  تسابت عبد  2

  . 186، ص  2018الثامن ، ديسمرب  العدد جامعة ابو بكر بلقايد ، تلمسان ،  للمالية العامة ،
، ص  2008، دار الثقافة للنشر و التوزيع األردن ، الطبعة األوىل ،  )الفرنشايز ( االستثمار في الترخيص االمتيازي مصطفى سلمان حبيب ،   3

19.  
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تكرار جناحه من خالل املمنوحني املتعاقدين ، تكوين شبكة متكاملة و مراقبة أفضل للممنوحني ، مع 

يل الذايت لتطوره و الدعاية لعالمته التجارية من خالل مقابل حق الفرانشيز ، و دون تكبد رؤوس أموال التمو 

أمانا ،  و بالنسبة للممنوح ، فإن عقد الفرانشيز يساعده على التغلغل يف األسواق بشكل أسرع و أكثر،  خاصة

 ية االستثمار التجاري بفعل نقص خربته الفنية و مساعدته التقنية ، و جتنب أخطاء بدا معرفة املانح وكذا

  .التجارية

 أما بالنسبة لالقتصاد ككل ، فإن عقد الفرانشيز يسهم بتشغيل األيدي العاملة ، زيادة االستثمار

املنافسة مبا يرفع جودة املنتج  يف املشاريع الصغرية و املتوسطة ، حتفيز األعوان االقتصاديني احملليني حىت تتمكن من

العاملة الوطنية من خالل التدريب الذي تتلقاه يف  يشجع على زيادة الطلب عليه ، ورفع كفاءة اليد احمللي و

يتم من خالهلا حتريك اقتصاد الدول النامية ، والرقي ا إىل مصاف ،  املشاريع املقامة و املعرفة الفنية املنقولة

 على ذلك ما حققته شبكات الفرانشيز من جناح يف كل وليس أدل. املعرفة الفنية اليت ينقلها  الدول املنتجة بسبب

يشغل الفرانشيز  و بذلك 2009مليار دوالر سنة 591من الواليات املتحدة األمريكية ، أين بلغ حجم املبيعات 

مليار  133معامالت شبكات الفرانشيز  من التجارة الداخلية األمريكية ، و يف أوروبا ، حيث بلغ حجم%  25

  .1اورو سنوي

، خاصة ملشروعات الكربى تمويل ايربزه كخيار مفضل ل يف الدول  املتقدمة إن النمو املضطرد للفرانشيز

إذا كانت الدولة يف موقف املمنوح  هلا نتيجة إعسار مايل ، وكان املتعامل االقتصادي أو املستثمر هو املمول أو 

، ذلك البحث الذي يستهدف  ملحةلقانونية للبحث يف طبيعة عقد الفرانشيز ا بذلك تصبح احلاجة املانح ، 

 إىل حتديد أبعاده ، و من مث إبراز دوره احلقيقي  من جهة أوىل ملصلحة األعوان االقتصاديني حتليل العقد وصوال

  .2لالقتصاد الوطين بالنسبة أكثر فائدة هلم و وحتقيق   يف االستثمار  املستثمرين األجانب احملليني و 

اليت تتقاطع مع التسيري احلديث  املرفق العام ، وميكن للدولة أن  عقد الفرانشيز ورصأهم  أما خبصوص و

   : نذكرف،  تستفيد منها 

  

  

                                                           
1 Gillian Hadfield  , problematic relations : franchising and law of incomplete contracts , 
practicing law  institute , New York , 2010 , p : 12 

  .160، ص  2006 لبنان ، سنة  -، منشورات احلليب احلقوقية ، الطبعة األوىل ، بريوت نشايزالفر ، انعيم مغبغب   2
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الفنية املتمثلة  يعتمد هذا النوع من الفرانشيز على نقل املانح ملعرفته: عقد فرانشيز التصنيع أو اإلنتاج /أ 

مستعينا خبربات املانح يف هذا اال و  وح بتصنيع و توزيع السلعةفيقوم املمن ، باألسرار الصناعية لإلنتاج للممنوح

حيث حتمل هذه املنتجات العالمة التجارية للمانح ، و غالبا ،  بنماذجه القياسية اليت جيب على املمنوح مراعاا

 و حقا من حقوقالتكنولوجيا  و كثريا ما يشمل العقد الرتخيص باستغالل براءة االخرتاع أ ما يتضمن العقد نقل 

فرانشيز مع شركة  شركة جرجرة للياغورت اليت وقعت عقد: و من أمثلته يف اجلزائر . امللكية الصناعية األخرى 

  .دانون الفرنسية

و هذا  –يف ظل هذا النوع ، قد يكون املانح منتجا للسلع اليت يقوم املمنوح بتوزيعها : عقد فرانشيز التوزيع /ب

عالمته التجارية و  ون منتجا هلا ، بل يقوم بشرائها بعد االتفاق مع منتجيها على وضعو قد ال يك –األصل  هو

ومنه ميكن القول ،  اآلخر من املنتجني  شعاره عليها ، كما قد يكون منتجا لبعض املنتجات و مشرتيا لبعضها

نة يف حمل حيمل االسم معي هو تلك احلقوق اليت ختول للممنوح احلق يف توزيع منتجات" التوزيع زفرانشي" أن

جمموعة مهري املنتج و املوزع ملشروب بيبسي كوال : و من أمثلته يف اجلزائر  ، التجاري و العالمة التجارية للمانح 

.1يف اجلزائر

                                                           
، يف ملتقى الفرانشيز يف اجلزائر ، املنظم من  23/01/2012: ألقيت بتاريخ مداخلة  بناء الجزائر الحديثة ، و عقد الفرانشايز ،بوكيلة سامي   1

جانفي  24إىل  22الفرنسية للفرانشيز ، أيام  و مجعية الفرانشيز اجلزائرية مع الفدرالية " - CARE – العمل و التفكري حول املؤسسة هيئة" طرف 
  .5اجلزائر العاصمة ، ص ،  2012
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فيمكن القول ان التحوالت االقتصادية و الدولة الضابطة تفرض اإلعرتاف بنظام  ختاما لهذا الفصلومنه  

 دىحإتعد املنافسة ر ، هذا األخري خيضع لقوى العرض والطلب يف بيئة تنافسية  ،  حيث السوق وحترير األسعا

واملنافسة القانونية اليت جتري على عام  وجوانب احلياة بشكل ،شكل خاصبالتجارية  النشاطات وسائل تقدم أهم

تعد وسيلة رئيسية وأداة  كانت اخلوصصة   وإذا، نافسنيتمساواة بني امل اذاتعد حبد  إمناصحيحة وحرة  أسس

يف  اإلنتاجفعالة مهمة من أدوات اإلصالح االقتصادي بإحياء روح املبادرة الفردية ودور املنافسة بني قوى 

وذلك بالعمل علي اتاحة الفرص االستثمارية وتوسيعها لألفراد حبرية تكفل زيادة دور امللكية  احمللي االقتصاد 

مبا حيقق الفاعلية والكفاءة االقتصادية للوحدات االقتصادية إذ أن عوامل ،  اخلاصة وتوسيع نطاق اقتصاد السوق

إنتاج السلع وتقدمي اخلدمات اليت  املنافسة حتتم دراسة احتياجات ورغبات وقدرات املستهلكني والتوافق معها و

  اإلنتاج  ني يف جمال تشبعها مع حتقيق أعلى رحبية ممكنة مما ينتج عنه تقدمي أقصى أجر وأفضل ظروف عمل للعامل

 إن، يكلة مؤسساتية حديثة تواكب التطور احلاصل يف السوق لدولة ، تلعبه ا جديدإىل دور  هذا األمر حيتاج 

ة يف ظل سوق اقتصادي هذا األمر يعترب وحده الفارق املباشر الذي ميكن من خالله بيان عالقة حرية املنافس

ومنه ميكن القول ان العالقة بني مبدأ وع يف التعارض وتضارب املصاحل ، قجزئيا دون الو  أوة كليا أجهزته خموصص

    .حرية املنافسة و اخلوصصة  هي عالقة تكاملية وطردية خاصة يف ظل قانون السوق القائم على العرض والطلب
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  :تمهيد

يقصد به هو البناء الفعلي ملؤسسات حديثة ومعاصرة الذي " دولة املؤسسات" لقد كثر التغين مبصطلح 

على تعرفه ،  2004أوت  23يف تقريرها الصادر هيئة األمم املتحدة نجد ف، ال ختضع إال للقانون وال تزول بزوال 

إىل القانون على وجه املساواة  وال و  املؤسسات يف الدولة إىل شرعية انه مبدأ حكم من خالله خيضع مجيع األفراد 

  . 1يتم ذلك إال من خالل الشفافية و التطبيق العادل للقوانني 

ورات احلاصلة  انعكست بشكل أو بآخر  على وبالرجوع إىل دول العامل ، فإن هذه التغيريات والتط 

العامل سوق  واحدة كبرية ، والذي  املفهوم الليبريايل ، الذي يعتربفتنامي ظاهرة العوملة بالوظيفة للدولة ،  األدوار

انعكس على الرتكيبة املؤسساتية يفرض  إزالة احلدود االقتصادية  بني الدول  ، ما ينجر عنه انسحاب الدول  ، 

ومتثل احلل بأن  حتولت ،دور جديد هلا لضبط السوق  بلورةما دفع هذه األخرية إىل حماولة إجياد بدائل أو لة للدو 

الدولة من دولة متدخلة إىل دولة ضابطة ، وأدى هذا التغيري إىل ظهور أشكال جديدة للضبط ،  ممثال يف  

لكثري من انشغاالت  لعل من أمهها عجز   الضبط  املستقل  ،  حيث كان ظهور هذا النوع من الضبط  استجابة

فر على ضمانات املرافق العامة التقليدية عن مواكبة التغيري احلاصل  يف االني االقتصادي واملايل ، فهي ال تتو 

كوجه جديد للتحوالت االقتصادية   وعلى هذا األساس ظهرت سلطات اإلدارية املستقلة ،ترضي املستثمرين  

جديد يتماشى  مع مرحلة اقتصاد السوق  حيث  فشلت اإلدارة التقليدية  على  ؤسسايتم ، كتنظيمللدولة 

احتواء هذا التحول ومسايرته ، وذلك لعدم مالئمة الوسائل التقليدية ، وعدم تلبيتها حلاجة ضبط اقتصادي 

  .ومحاية احلريات 

 جمال ضبط ان مفروضا على اجلزائر إعادة، كالصعب للدولة اجلزائرية يف فرتة  التسعينيات ونظرا للوضع         

االقتصادية،  احلياة لتنظيم احلرة املنافسة مبدأ على القائم االقتصادي النشاط بتحرير الوطين االقتصاد يف تدخلها

، حتقيق التعاون 1995نوفمرب  28 -27كرست ندوة برشلونة للشراكة األوروبية املتوسطية اليت انعقدت يف   حيث

وذلك دف إرساء اقتصاد متفتح ومتوازن، يوفق بني النجاعة  ،وكذا اجلانب االقتصاديمين السياسي و األ

  . 2االقتصادية والرقي االجتماعي 

                                                           
جامعة ابوبكر بلقايد ، كلية احلقوق ، ، رسالة  لنيل شهادة الدكتوراه يف القانون العام،   آليات إرساء دولة القانون في الجزائرحممد هاملي ،   1

  .2، ص  2012-2011تلمسان ، السنة اجلامعية 
امللتقى الوطين حلرية املنافسة ،  جزائرية على تحرير التجارة الخارجية الجزائرية -فاق الشراكة األوروانعكاسات ات، مداخلة حول عزيزة بن مجيل   2

 .38، ص 2013أفريل   4 - 3، يومي   يف القانون اجلزائري، كلية احلقوق والعلوم السياسية ، جامعة  باجي خمتار  عنابة 
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  للدولة الجزائرية تحول االقتصاديال والمستقلة  اإلدارية الضبط السلطات:  األولالفصل 

ســـــعار البـــــرتول يف منتصـــــف ألايـــــار ئريـــــة ، مـــــن كـــــان لالزمـــــات املتالحقـــــة الـــــيت شـــــهدا الدولـــــة اجلزا             

إىل قيــام  ،وتفكــك املعســكر االشــرتاكي يف بدايــة التســعينيات  1988أزمــة احلــراك الشــعيب يف أكتــوبر ، و الثمانينيــات

 مـن  املشرع اجلزائري بإصـالحات عميقـة يف كـل القطاعـات السياسـية و االقتصـادية وحـىت االجتماعيـة ، مـا جنـم عنـه

انســـحاب وتقلـــص دور الدولـــة يف احلقـــل االقتصـــادي خاصـــة  وتعـــويض النشــــاط  مـــواز يتمثـــل يف حتـــول مؤسســـايت

  .  اإلداري الكالسيكي  املمثل يف القرارات اإلدارية  بأدوات وهيئات ضبط مستقلة أكثر معاصرة

إىل  1" عبـــــارة عـــــن ســـــوق كبـــــرية"كمـــــا ســـــامهت العوملـــــة مبفهومهـــــا االقتصـــــادي القاضـــــي بـــــأن العـــــامل هـــــو          

فـــــتح العديـــــد مـــــن النشـــــاطات أمـــــام املبـــــادرة اخلاصـــــة وإخضـــــاعها إىل قـــــانون خـــــاص يضـــــبطها، ويقـــــع علـــــى عـــــاتق 

مـــــن أجــــل وضــــع آليـــــات لضــــبط  الســــوق وذلـــــك  "بيـــــد خفيــــة" الســــلطة العامــــة ممثلــــة يف الدولـــــة أن تتــــدخل ولــــو

 .2امة العليا للدولةقصد مراعاة مقتضيات املرفق العام ومصاحل املرتفقني واجلمهور وكذا املصلحة الع

أكثـر حداثـة إنشـاء هيئـات مـن نـوع جديـد  الضـبطية عـن طريـق و متارس الدولة املنوط ا هذه الوظائف            

مثلـة يف امل اهلياكـل اإلداريـة التقليديـةوهـي خبـالف  داريـة المسـتقلةسلطات اإلال يف ومواكبة للتطور احلاصل تتجلى

البنــــوك واملؤسســــات املاليــــة، نشــــاطات البورصــــة، : د مــــن اــــاالت والنشــــاطات، تشــــرف علــــى العديــــاملرافــــق العامــــة

التأمينــــات، الربيــــد واملواصــــالت الســــلكية والالســــلكية، املنــــاجم، الكهربــــاء والغــــاز، النقــــل، احملروقــــات، وكــــذا قطــــاع 

 . املنافسة

تـدور أساســا حــول اســتقالليتها  املســتقلة العديـد مــن التســاؤالت ات اإلداريــةســلطاللقـد أثــارت فكــرة نشـأة           

 .وإدراجها ضمن املنظومة املؤسساتية، وكذا االختصاصات القمعية اليت متارسها

                                                           
  .45ص 44، ص2004،دار املطبوعات اجلامعية ، اإلسكندرية ،مصر ، امظاهرة العولمة الحقائق واألوهمسعد ، حمي حممد   1
حيث يقول، بأن الفرد الذي يقوم باالهتمام مبصلحته الشخصية  ثروة األمميف كتابه  آدم مسيث االقتصاديهو مصطلح ابتكره :  اليد الخفية  2

  ".اليد اخلفية"ككل من خالل مبدأ  تمعهرتقاء املصلحة اخلرية يف ا يساهم أيضا
  .89، ص 2014، ترمجة علي احلارس، مؤسسة اهلنداوي للثقافة، القاهرة، الطبعة األوىل، آدم سميثاميون باتلر، * 
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  اإلدارية المستقلة الضبط إشكالية مفهومية السلطات : المبحث األول 

 يف التدخل من الدولة بإنسحاب التقيد ،اقتصاد السوق ية مبادئ ومرتكزاتاجلزائر ساهم تبين الدولة   

 من فكان االقتصادي، النشاط ضبط مبهمة تتكفل مستقلة إدارية ضبط سلطات وإنشاء واملايل، االقتصادي نياال

  .فيه العامة السلطة تواجد إىل السوق حلاجة  نظرا االنسحاب، هذا تعويض الضروري

وجب تناول دوافع ومربرات  و جتدر اإلشارة قبل التطرق إىل التعريف ونشأة السلطات اإلدارية املستقلة         

ويف مواجهة معطيات تقنية أكثر  ،يف إطار سياسة عدم تدخل الدولة يف النشاط االقتصادي فقد ظهرت ظهورها

السلطات اإلدارية املستقلة، واليت مير نشاطها على اخلصوص  منلسلطة  تعقيدا، فالدولة جتري يف كل مرة تفويضا

إنشائها مرتبط أساسا باحلاجة  للتصنيفات التقليدية لإلدارات إضافة إىل أن خالل بعض املعايري اليت ال ختضع من

  1 .إىل التخصص واخلرباتية ، والبد لإلدارة أن تتكيف مع هذا التطور

 :نوعني من املتطلباتكضمانة حلل قد جاء   اإلدارية املستقلة و عليه فإنشاء سلطات 

، فهي تعمل على انفتاح املستقلة  سي لسلطات الضبطالدور هو اهلدف األسا هذا :ضمان فتح السوق. أ

  .الالزمة لذلك تشرف عليه على السوق من خالل تزويدها بالوسائل املادية والبشرية والتقنية القطاع الذي

 هذا اهلدف يف حل النزاعات و توقيع العقوبات املقررة لألشخاص املخالفني، يتمثل :ضمان توازن السوق. ب

 ويتعدى دورها إىل مرافقة املتعاملني بل ،وغريها املستقلة مس االختالف بني السلطات اإلداريةوهنا ميكن أن نل

  : 2إىل ثالثة احتياجات  ستجيبتو  ،وتقدمي املساعدة التقنية هلم، وتوجيههم بصفة دائمة وشبه يومية

  . ضمان عدم حتيز تدخل اإلدارة، أي حيادها - 

  .ملختلفة يف القطاعات املراقبةالسماح بإشراك  ذوو االختصاصات ا - 

  .ضمان التدخل السريع للدولة ملسايرة تطور احلاجيات و األسواق - 

إشكالية مفهومية سلطات الضبط اإلدارية املستقلة تتلخص يف نشأا وبالتايل أحقية النظم املقارنة و  تتجلىومنه  

ية تعريفها بني املعيارين العضوي لإشكا أخرىيف تبين هذه السلطات هذا من جهة ، ومن جهة  أسبقيتها

 .واملوضوعي 

  

                                                           
 ،  2001سنة  ،  25، العدد الة املغربية لإلدارة  ، في مقاربة جديدة لتسيير الشأن العام السلطات اإلدارية المستقلة ،  ريب سعيد اولع  1
  .45ص
،  2008سنة ، 06جملة الباحث ،جامعة ورقلة ، العدد ي  ، دور الحكومة في تدعيم القدرة التنافسية للمؤسسات الوطنيةعبد اهللا علي،    2
  . 88ص
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  سلطات الضبط اإلدارية المستقلة من النشأة إلى التعريف في الجزائر والنظم المقارنة: المطلب األول 

 التقليدية ة كان للتحول االقتصادي اليت شهدته الدولة اجلزائرية إنعكاس على مؤسسات و إدارات  الدول            

 االقتصادي الضبط أوبسلطات1املستقلة يئاتواملسماة كذلك باهل طات اإلدارية املستقلةالسلظهور ف

"  Institution de régulation "، ، ال االقتصادي للدولة اجلزائريةيعترب املرآة العاكسة للتحول املؤسسايت يف ا

، و الذي تتجنب احلكومة أو مالياسواءا كان اقتصاديا  معنيضمان تنظيم جمال  الدولة  باسم واليت تناط هلا و

  .التدخل املباشر فيه

أن السـلطات اإلداريـة املسـتقلة .... ":"ة زوامييـرشـيد " الربوفيسـور نطالقـا مـن املسـلمات الـيت حتـدث عنهـاا

اصـطالح  املسـتقلة اإلداريـة طاتلفالسـاملاليـة ،وبالتـايل  و االقتصـاديةض النشـاطات عـجاءت لتمأل الفـراغ وتضـبط ب

  ." يكن معروفا من قبل يف اجلزائرجديد مل
  Ces nouvelles structures ,dénommées autorités administratives indépendants que l’état utilise 
aux lieu et place de l’administration classique   pour  remplir les nouvelles taches que 
commande  la régulation  des activités économiques et financières  2 . 

ختتلــــف الســــلطات اإلداريــــة املســــتقلة عــــن الســــلطات اإلداريــــة التقليديــــة، بأــــا ال ختضــــع أليــــة رقابــــة إداريــــة أو  و          

 ووظيفيـة عضـوية باسـتقاللية تتمتـع إذ .وال ختضع ملبدأ التـدرج اهلرمـي الـذي تتميـز بـه اإلدارة واهلياكـل املكونـة هلـا ،وصائية

 واسـعة سـلطات هلـا األجهـزة هـذه،   القضائية للرقابة ختضع لكنها التشريعية السلطة أو التنفيذية السلطة عن سواء

  .3اهليئات اإلستشارية عن تبتعد جتعلها

ضـرورة  إىلتعريف هلا ،أصـبحت احلاجـة ماسـة  بإيرادو مع ظهور العديد من هذه اهليئات دون قيام املشرع 

بــه بالقــدر الــذي يزيــل احلــد األدىن مــن الغمــوض الــذي يكتنفــه ، لــذلك  اإلحاطــةو حماولــة  البحــث يف هــذا املوضــوع

  :املستقلة كالتايل  اإلدارية مبفهوم  السلطاتسنحاول عرض أهم ما يتعلق 

  :اإلدارية المستقلة في النظم المقارنة الضبط سلطات وظهورنشأة /ولألالفرع ا
ة املقارن نظم القانونيةال إىل حتما الرجوع علينا فرضت دارية املستقلةاإل اتسلطال إن دراسة نشأة وظهور            

 التارخييةعوامل ال معرفة الرائدة وكذا النماذج أهم على التعريج لسببني أوهلما احرتاما للتسلسل الزمين ما يتيح لنا

 غري بشكل الدول وتدخل بةالرقا ملمارسة شكال جديدا تعد اليت السلطات من النوع هذا اليت أسهمت يف خلق 

  .اال هذا يف اجلزائرية التجربة داثةوثانيهما هو ح ، مباشر

                                                           
1
   .8 -7 ص ، ص2001سنة  ، 01عدد ال، جملة إدارة،  السلطات اإلدارية المستقلةلباد ناصر،    

2  Zouaimia rachid , les autorités administratives indépendantes et la régulations économiques 
,Revue Idara ,n° 28,2004 , p 6 .    

  .67، ص 2002،  02، العدد  ، جملة إدارةوجه جديد لدور الدولة:المستقلة في المجال المصرفي السلطات اإلدارية،  بلطرش مىن   3
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 حتقيق إىل يهدف كان لدولةل اإلسالميموذج الن إن  :م اإلسال فينشأة السلطات اإلدارية المستقلة  /أوال 

 بالرقابة خيتص دقيقا نظاما ااجدو  املختلفة، واالجتماعية واالقتصادية الدينية ااالت خمتلف يف اإلسالم أهداف

 اهليئات الشبيهة إىل حد بعيد للسلطات اإلدارية  بعض وقامت متينة، أسس على وتقوم الدولة أموال على

 :تباعا ندرسها يتوال احلسبة والية ومنها الدور، ذا املستقلة

 يطبقه ومل قبل، من أمة أية إليه سلمنيامل يسبق مل للرقابة فريدا نظاما احلسبة والية تعد: الحسبة واليةمفهوم  /1

  .جمتمعهم قبل جمتمع

  ،1والنظرفيه التدبري حسن أي األمر، يف احلسبة حسن فالن ويقال االحتساب، : لغة الحسبة وتعرف    

  . 2فعله ظهر إذا املنكر عن والنهي تركه ظهر اإذ باملعروف األمر فهي : اصطالحا الحسبة إما    

 الخير ويأمرون إلى امة يدعون منكم ولتكن" : الكرمي يف قوله تعاىل  القران من شرعيتها ةاحلسب وتستمد     

  .104سورة آل عمران ،اآلية  "المفلحون هم أولئكالمنكر و  عن وينهون بالمعروف

 منكراً  منكم رأى من:"رضي اهللا عنه قال  هريرة أبو عن وسلم عليه اهللا صلى الرسول النبوية يف قول والسنة 

  . 3"اإلميان اضعف وذلك فبقلبه يستطع مل فإن فبلسانه يستطع مل فإن بيده فليغريه

 وايل على وأطلق ممارستها، وطريقة وصالحياته احلسبة وايل يف توافرها جيب اليت الشروط حددتولقد             

 الفاطميني عهد يف احلسبة امنظ وارتقى والفطنة، العلم أهل احلسبة يتوىل كان األندلس ففي احملتسب اسم احلسبة

 وتطبيق أوامره تلبية الشرطة واجبات من أصبح حىت سلطته واتسعت م يستعان نواب للمحتسب ناككان هف

  . أحكامه

اليت تشابه إىل  االختصاصات من عددا احلسبة وايل وميارس: بالضبط االقتصادي الحسبة واليةعالقة  /2   

   :4جند منها على سبيل املثال اإلدارية املستقلةلضبط احد كبري اليوم مهام بعض سلطات 

 األبواب غري يف إنفاقها دون حيول أن ،وعليه الدولة ألموال العام اإلنفاق عملية على احلسبة وايل رقابة  -

 . إنفاقها على القائمني جانب من وبذخ إسراف من يكون ما قد ،ويكشف هلا املخصصة

 التخريب من وحفظها صيانتها على فيعمل املسلمني جلماعة عنها غىن ال واليت،  لةللدو  العامة املرافق مراقبة  -

  .املسلمني مال بيت من لذلك الالزمة املوارد توفري على ويعمل والعبث
                                                           

  .868ص863 صاملرجع السابق ذكره  ،  ، منظور ابنالفضل مجال الدين حممد  أيب   1
 ص ،1996سنة  ، األوىلدمشق، الطبعة  يةاإلسالم ، املكتبةالسلطانية حكاماألاملاوردي ،  البغدادي البصري حبيب بن حممد بن احلسن علي أيب   2

284.  
  .19 ص 16،ص  1976 ، مصر-القاهرة ، للكتاب اهليئة املصرية ، الحسبة أحكام في القربة معالم، القريشي امحد بن حممد اإلخوة ابن  3
4
  .194 ،ص 1999 ، ىل، الطبعة األو  عمان للنشر، الثقافة دار ،اإلسالمي الفقه في المالية الرقابة، ريان راتب حسني   
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للدولة  العامة باألموال واإلضرار الفساد من ذلك يف ملا تزويرها أو غشها أو، ا واملتاجرة بالنقود التالعب منع  -

  على ضرر ذلك ،ويف فيها والتحكم سعرها رفع أو العملة قيمة إنقاص إىل أما يؤدي ذلك  كل ،الن ميةاإلسال

 .املسلمني مصلحة

والية قضاء " أن إىل القول "  أرحيم هشام مجيل كمال "ذهاب الباحث وما جتدر اإلشارة إىل            

" عبد الرمحن ابن خلدون"يف ذلك إىل تعريف  ويستند،  1 اإلدارية املستقلة الضبط سلطات منيعترب  " المظالم

 السلطة وظيفة بني جتمع وظيفة فهي ، القضاء ونصفة السالطني سطوة بني ممزوجة وظيفة ": بأنه يف مقدمته

 ". 2التنفيذية والسلطة القضائية

يكون سلطة ضبط  وال يرقى أنسلطة قضائية حقيقة أا  هذا األمر تبني يل وحتليل لكن بعد البحث         

  :3اقتصادي ، وهذا نظرا  

  . نفسه"ابن خلدون "إىل عدم متتعها باالستقاللية عن السلطتني التنفيذية والقضائية املبني يف التعريف   -

 :أنهعلى لقضاء املظامل  الماورديعلى تعريف  توكذلك استند -

  .4" اهليبةب التجاحد عن املتنازعني وزجر بالرهبة التناصف إىل املتظلمني قود" 

 :لوسكسونيةجنشأة وتطور السلطات اإلدارية المستقلة في النظم األن:ثانيا

  :كاآليت  وسيتم التطرق هنا لكل من النموذجني األمريكي والربيطاين

األمريكية  املتحدة الواليات تعترب:في الواليات المتحدة األمريكيةنشأة السلطات اإلدارية المستقلة  /1      

مستقلة هي جلنة التجارة الداخلية مابني الواليات سنة  سلطة أول يف ظهور ، 5ديث سباقةيف العصر احل

  . 6حسب رأي  األستاذ ناصر لباد 1889

                                                           
كلية احلقوق لنيل دكتوراه يف فلسفة القانون العام،   أطروحة ،الهيئات المستقلة وعالقتها بالسلطة التشريعية في العراقهشام مجيل كمال أرحيم،    1

  .10ص ،2012 /2011،جامعة تكريت ، العراقواالقتصاد ، 
  .222، ص 1993 ، لبنان - بريوت ، ةالعلمي الكتب دار ،  مقدمةال خلدون، بن الرمحن عبد  2
  .261،ص  2006،دار اخللدونية ، اجلزائر ،سنة  مختصر تاريخ النظم القانونية واالجتماعيةارزقي العريب أبرباش ،   3
  .370، ص ذكره احلسن املاوردي ، املرجع السابق  أيب   4
يف نشأة السلطات اإلدارية املستقلة فهناك من يرى أن السويد كانت هي األسبق احلقيقة إن هناك خالف حول أسبقية الواليات املتحدة األمريكية    5

 ،وقد وحريام اإلفراد حقوق ومحاية واحلكومة اإلدارة مبراقبة الربملان من من خالل نظام  االمبودمسان كلمة سويدية يراد ا املفوض او املمثل،مكلف
 يف األخري تعسف من وللحد التنفيذية والسلطة الربملان سلطة بني التوازن لتحقيق وسيلة ليكون م 1809 لعام دستورها النظام هذا السويد استحدثت
  .اإلفراد  مواجهة يف المتيازاا استخدامها

  .249ص 1998، 02 عددال ، الكويت  ، 3القادسية ،جملد  ،جملة وحرياتهم األفرادنظام االمبودسمان ضمانة لحقوق مازن ليلو راضي ،  -*
 .158، ص 2001 وىل ، ، اجلزء األول ، منشورات دحلب، اجلزائر، الطبعة األالقانون اإلداري، التنظيم اإلداريباد ناصر، ل 6
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انشأ  1991 املضاد لالحتكارات و بعد ذلك يف سنة 1890صدور قانون شريمان لسنة  مث تلى ذلك

  املستقلة وكاالت  "Commission Regulatory Independants" املستقلة   الضبط جلان عدة الكونغرس

 " Independants Agencies" أمهها نذكر  األمريكية، املتحدة الواليات يف املستقلة الوكاالت وتتعدد :  

 للطاقة الفدرالية اللجنة* ، لالتصاالت الفدرالية اللجنة* ، النووية الطاقة ضبط جلنة* ، للتجارة الفيدرالية اللجنة*

 1. والصرف األمن وجلنة يئةالب محاية وكالة*

 االقتصـادي السـياق حسـب خمتلفـة حلاجيـات االسـتجابة إىل األمريكيـة املسـتقلة الوكـاالت إنشـاء يعـود           

 يـربر وان البـد الدولـة تـدخل أسـاليب تطـور ،فـإن الدولـة لـدور األمريكـي التصـور وحسـب حيـث واالجتمـاعي،

الربوفسـور   يصـرح  كمـاالليبـريايل   النظـام منطـق مـع الدولـة خلتـد توافـق تضـمن بطريقـة اخلاصـة الظـروف حسـب

    : للسوق الذايت الضبط نقائص حمو بوظيفة تضطلع السلطات هذه أن "برنارد سترين"
Libéralisation de l’économie et affirmation d’autorités de  régulation  cheminent de pair2 . 

   : 3نظرا العضوية الناحية من خاصة كبرية باستقاللية تتمتع اهليئات هذه أن املالحظف ،وعليه

 . الرتكيبة البشرية اجلماعية -

 . الرئيس عهدة تفوق األعضاء عهدةو  املهنية يكون عن طريق الكفاءة األعضاء إنتقاء -

 . الشيوخ وجملس الرئيس بني مشرتك بقرار األعضاء تعيني يتم -

سمي م حتت بريطانيا يف املستقلة اإلدارية سلطات ظهرت :بريطانيا فينشأة السلطات اإلدارية المستقلة  /2

 العاملية احلرب أعقاب انتشرت األمريكية، بنظريا مقارنة حديثة وهي ،" املستقلة احلكومية شبه غري املنظمات"

  :مات بقوله هلاته املنظوضع تعريف  اإلجنليزي ، وقد حاول وزير الوظيفة العامة ،، واختذت شكل دواوين  الثانية
"… 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  ..."4  

                                                           
 مصر ،  –هرة القا ،الــدار الدوليــة للنشـــر والتوزيع ،الطبعة الثانية ،ترمجــة نظمــى لوفــا ، كيــف تحكــم أمريكــامـــاكس ج ســـيكمور ،مارشــال كــارتر ، 1

  .155ص150 ،ص 1988سنة 
2   ZOUAÏMIA Rachid, Les instruments juridiques de la régulation économique en Algérie, 
Editions Belkeise, Alger, 2012.p15. 
3 Guedon Marie-José, Les autorités administrative inddépandentes. Paris: LGDJ, 1991, p 29. 
4 Michel GENTOT, Les autorités administratives indépendantes, Montchrestien, 2EME 
édition,1994, p 25 . 
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أربعة غايات يتلخص موضوعها ، حسب فتتجلى يف  الدواوين، هذه إنشاء إىل اللجوء من الغاية خيص وفيما   

 طات اإلدارية املستقلة،لتقرير الذي صدر عن جملس الدولة الفرنسي والذي ناقش التجربة الربيطانية يف جمال السلا

 : 1فيما يلي 

يف حتقيق رضا اجلمهور من "  تاتشر إليزابيث" السياسية لرئيسة احلكومة آنذاك السيدة  اإلرادةاجتاه ونية  -

 .السلطةيف  املواطنني الربيطانيني خالل إنشاء هيئات جديدة إلعادة بعث الثقة
العامة احمللية، وربطها  ات املمنوحة للمرافقالصالحيات والسلط حجم تقليص يف احلكومة تكريس رغبة -

 هياكل إنشاء فرصة أعطىالذي  اجلديد العمومي التسيري مفهوم ظهور بالسلطة املركزية، من خالل 

 األهداف بتحديد فقط يكتفون والذين الوزراء، عن منفصلة ،لكنها والعام اخلاص القطاعني تربط

 .2األهداف هذه حتقيق طريقة حول ةاملبادر  تأخذ هذه الوكاالت ترك مع الكربى

أا تقع خارج السلم اإلداري التقليدي، ومن مث فإن إنشاءها يعين حصر مهام الوزراء يف املسائل ذات  -

 .األمهية اإلسرتاتيجية الكربى
 .ختفيف بعض األعباء عن كاهل الوزراء للتفرغ للمسائل ذات األمهية الكربى -

  : لةاملستق شبه املنظمات تلك أهممن و  

  ،الدواء أحباث جملس-   

  ، الربيطانية اإلذاعة وهيئة- 

  .البيئة  دراسات مركز- 

 املستقلة يف بريطانيا شبه احلكومية غري للمنظمات إن هناك خاصيتان" عبد اهللا حنفي"وحسب األستاذ          

 :3متيزها عن غريها 

املسؤول  هو بل جلنة معينة، يرتأس ال العام رفاملدي فردية، خالفا للنظام األمريكي، اهليكلة أو الرتكيبة  -

 .القرار اختاذ عملية وتعقيد طول يف تساهم اجلماعيةن أ باعتبار عملها، عن والوحيد الشخصي

  .باملنافسة املكلفة اهليئة أمام للطعن قابلة قراراا كون -

                                                           
1John Bell, "L’expérience britannique en matière d’autorités administratives indépendantes", 
Conseil d’Etat(Rapport public), « Les autorités administratives indépendantes » , la 
documentation Française, N° 52, 2001, p.404. 

لة النقدية للقانون والعلوم السياسية، كلية احلقوق، ا ،" ة والحرية في ظل الظروف االستثنائيةإشكالية الموازنة بين السلط "، سكاكني باية 2
  54ص35، ص 2009جامعة تيزي وزو، ال عدد األول، لسنة 

  .08، ص 2000ر ، سنةمص ، القاهرة ، العربية النهضة دار ،مقارنة دراسة ، المستقلة اإلدارية السلطات ، اهللا بدع حنفي   3
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  :في النظم الفرانكفونيةنشأة وتطور السلطات اإلدارية المستقلة /ثالثا 

 :نظريه اجلزائري، وهذا على الشكل اآليتو  و سنعرج يف هذا املقام على كل من النموذجني الفرنسي     

 و األمريكي نيالنموذجب تأثر املشرع الفرنسي : فرنسا فينشأة السلطات اإلدارية المستقلة  /1

 06 بتاريخ رالصاد 78/17 القانون مبوجب   "املستقلة اإلدارية السلطات "فقامت بإنشاء  الربيطاين،

، حيث نص القانون املذكور آنفا صراحة على أا حلرياتوا اآليل اإلعالم قانون يف املتمثل 1978 جانفي

 .1سلطة ضبط مستقلة
 :واحلريات اآليل لإلعالم الوطنية اللجنة "إنشاء فتم

Commission  nationale de l’informatique et des libertés    "CNIL "  

  : هور السلطات اإلدارية املستقلة يف فرنسا على مرحلتني وميكن تقسيم ظ

حتت عباءة السلطة التنفيذية  اإلداريةلسلطات ل البطئ ظهورالومتيزت هذه املرحلة ب :1978مرحلة ما قبل  /أ 

 عتبارها كسلطة إدارية مستقلة هي جلنة الرقابة على البنوكميكن اوعليه فإن أول جلنة مت إنشاؤها يف فرنسا و ، 

  .1941واليت مت إنشاؤها يف عام

 إداريةسلطات  أاعلى  صراحة تكييفها املشرع الفرنسي اغفل هيئاتإىل جانب هذه اللجنة كانت هناك 

حيث اراد من خالهلا  املتعاملني االقتصاديني  ، 1967نة عمليات البورصة اليت تأسست سنة جل:نذكر منها 

السوق املالية الفرنسية اليت سيطرت عليها احلكومة االشرتاكية ، وهو واملهنيني الضغط الستعادة السيطرة على 

  .1973وكذلك وسيط اجلمهورية الذي تأسس سنة  ماكان هلم يف النهاية أسوة بالنموذج االمريكي ، 

 يف إنشاء سلطات إدارية مستقلة  وخالفا للمرحلة األوىل فقد شهدت اضطرادا وتواترا : 1978بعد  مرحلة ما /ب

ورغم التأخر امللحوظ يف إنشاء السلطات اإلدارية  إىل القول أنه  "وليد بومجلني" أمثال فع بعض الباحثنيماد

  .2تزايدا مل خيضع خلطة مسبقة أو لتصور شامل  - 1978أي  - املستقلة فيما بعد

 . 1984وبر أكت 23املؤرخ يف  937 -84جلنة الشفافية وتعددية الصحافة، واليت مت إنشاؤها بالقانون رقم  - 

  .1986اللجنة الوطنية لالتصاالت واحلريات واليت أنشئت سنة  -

  .1989جوان  17املؤرخ يف  89-25الس األعلى للسمعي البصري املنشأ بالقانون رقم  -

                                                           
  أعماللنيل شهادة الدكتوراه علوم يف احلقوق ، ختصص قانون  أطروحة، اآلليات القانونية لضبط النشاط االقتصادي في الجزائرمنصور داود ،  1

  .79،ص  2015/2016بسكرة ، اجلزائر ، سنة–ياسية ، جامعة حممد خضر كلية احلقوق والعلوم الس
  .12 -11ص  ص ،2011 سنة، اجلزائر ،  للنشر بلقيس ،دار الجزائري القانون في االقتصادي الضبط سلطات بومجلني، وليد  2
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  :حاليا فرنسا يف املستقلة ضبط سلطات ومن أهم   

  .1الطاقة ضبط جلنة*املصرفية ، اللجنة* املنافسة، جملس*اجلمهورية،  وسيط*

 ضبط سلطة34 وثالثني بأربعة الفرنسي الدولة جملس ويبلغ عدد السلطات اإلدارية املستقلة حسب

  :اآليت الشكل على مصنفة مستقلة

 .مستقلة  ضبط أا متثل سلطات هيئة نص القانون أو القضاء صراحة ( 13 ) عشر ثالثة  -

 املعايري مع خصائصها لتوافق نظرا مستقلة، ضبط طاتسل اأ على تكييفها واجب هيئة ( 17 ) عشر سبعة  -

 .القضائي واالجتهاد الفقه طرف من املعتمدة

  .2مستقلة ولكن بعد تردد ضبط تكيف كسلطات بأا تبني هيئات ( 04 ) أربع - 

  ات ااالت اليت ميكن أن تنشأ ألجلها هذه السلط 1983 لسنة تقريره يف الفرنسي الدولة جملس وقد صنف     

  :وهي 

 .جملس املنافسة ، وجلنة ضبط األسواق املالية: ، ومثاله  سوقال اقتصاد ضبط -

 .واحلريات اآليل لإلعالم الوطنية لجنةلا :، ومثاهلا االتصال و اإلعالم -

  .3اإلداريةجلنة الوصول للوثائق  الوسيط ،:ومثاهلا  ، البريوقراطية محاية طريق عن املواطنني محاية -

ومن أجل ضمان حتقيق أهدافها وخلق التوازن ما بني  : السلطات اإلدارية مستقلة  في الجزائر نشأة /ب

انسحاا من احلقل اإلقتصادي ،وبني ما هو موجود يف االحتفاظ بدورها يف الرقابة على النشاط االقتصادي من 

جديدا من أشكال ممارسة  جهة ،وبني حقوق والتزامات كل طرف السوق باألسلوب اجلديد تبنت الدولة شكال

وهذا ،  1990حماكاة للتجربة الفرنسية مت استحداث أول سلطة إدارية مستقلة  يف اجلزائر سنة ، و  السلطة العامة 

:" من هذا القانون على أنه  59، إذ نصت املادة   07-90بإنشاء الس األعلى لإلعالم مبوجب قانون رقم 

  . 4"وتتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل... إدارية مستقلة حيدث جملس أعلى لإلعالم، وهو سلطة

ويعترب الس سلطة إدارية مستقلة ضابطة، وذه الصفة يتوىل مهام كيفية تطبيق حقوق التعبري عن خمتلف 

  .التلفزي اآلراء، كما أنه يضمن استقالل القطاع العمومي للبث اإلذاعي والصويت و

                                                           
، امللتقى الوطين السابع حول ضبط النشاط  "دور السلطات اإلدارية المستقلة في ضبط النشاط اإلقتصادي"مداخلة بعنوان زايدي محيد،  1

  . 3-2، ، ص ص 2013ديسمرب  10 - 09اإلقتصادي يف اجلزائر بني التشريع واملمارسة ، جامعة الطاهر موالي سعيدة، يومي 
2  Patrice GÉLARD ,ASSEMBLÉE NATIONALE, RAPPORT sur LES AUTORITÉS 
ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, Tome I , n 404, le 15/06/2006, p 19. 

  .30-29ص ،ص ذكره سابقالحنفي عبد اهللا ، املرجع   3
  . ، امللغى 1990ابريل  4، الصادرة يف  14اجلريدة الرمسية ، العدد ،  يتعلق باإلعالم، 1990 ابريل03 ؤرخ يف  امل 90/07 قانون رقم  4
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أنشأ مبوجبه جملس النقد والقرض واللجنة املتعلق بالنقد والقرض،و  10-90ر القانونو يف نفس العام صد 

  . 1املصرفية

  : وبعدها تنوع إنشاء السلطات اإلدارية املستقلة ونذكر منها 

لذي يعمل على ترقية املنافسة ومحايتها من خمتلف املمارسات املنافية للمنافسة ا، 21995جملس املنافسة -

 .20003جلنة ضبط الربيد واملواصالت سنة مث تلته ، احلرة

الوكالة الوطنية للممتلكات املنجمية و الوكالة الوطنية للبيولوجية و املراقبة :جلنيت ضبط القطاع املنجمي  -

 .20014املنجمية و ذلك يف سنة  

 . 20025جلنة ضبط الكهرباء و الغاز سنة   -

 .6 2004سنة   جلنة ضبط السوق التبغ واملواد التبغية  -

سلطة ضبط "وكالة وطنية ملراقبة النشاطات وضبطها يف جمال احملروقات ، وتدعى يف صلب النص  -

 تعدان سلطات، وكالة وطنية لتثمني موارد احملروقات ، النفط ووكالة ضبط احملروقات  "، "ت احملروقا

 .7جتارية  ضبط إدارية ذات صبغة 

 . 2005سلطة ضبط املصاحل املياه سنة -

 .     2006جلنة إشراف على التأمينات سنة وكذا   للوقاية من الفساد و مكافحتهنية اهليئة الوط -

  .   2012سلطة ضبط اإلعالم السمعي البصري سنة  -

                                                           
  ،1990أفريل  18، الصادرة بتاريخ  16اجلريدة الرمسية ، العدد ،  رض والنقديتعلق بالق،    1990ابريل 14، مؤرخ يف   10/90قانون رقم  1

  .  2003أوت  27، الصادر  52، اجلريدة الرمسية، العدد 2003اوت  26الصادر يف  03/11املعدل واملتمم ، باألمر 
امللغى  ، 1995فيفري  22، الصادر بتاريخ  9، العدد اجلريدة الرمسية  ،  المتعلق بالمنافسة،  1995جانفي 25،مؤرخ يف  06/95األمر رقم    2

  .املعدل واملتمم السالف الذكراملتضمن قانون املنافسة،  03-03مبوجب األمر 
، اجلريدة  يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والمواصالت السلكية و الالسلكية ، 2000 أوت05 ،مؤرخ يف   03/2000 قانون رقم  3

   .  2000ابريل  6، الصادرة يف  48دد الرمسية ، الع
، الصادرة يف  35اجلريدة الرمسية ، العدد  ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بقانون المناجم،  2001جويلية  03 ، مؤرخ يف  10/01قانون رقم  4
،صادر يف  18عدداجلريدة الرمسية ، الناجم ،يتضمن قانون امل 2014فرباير  24مؤرخ يف  05-14انون رقم بالق املعدل واملتمم،   2001يوليو  4

  .2014مارس  30
فرباير  6، الصادرة يف  8، اجلريدة الرمسية ، العدد يتعلق بالكهرباء و التوزيع الغاز عبر القنوات، 2002فيفري 05 مؤرخ يف   01/02 قانون رقم 5

2002.     
اجلريدة رمسية ،  ، تضمن نشاطات التبغ والمواد التبغية و إستيرادها وتوزيعهاي،  2004أكتوبر 18 مؤرخ يف   331/04 املرسوم التنفيذي رقم 6

  . 2004  أكتوبر 20، صادرة يف 66عدد 
يوليو  19، صادر بتاريخ 50، عدد رقم  اجلريدة الرمسية، المعدل والمتمم يتعلق بالمحروقات، 2005أبريل  28 املؤرخ  07-05القانون رقم  7

2005.  
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 .20191السلطة الوطنية املستقلة لالنتخابات يف سبتمرب  -

هــذا لغــرض ضــمان حيــاد و  ،هاتــه الســلطاتمثــل نشــاء العــامل العــريب إل جتــدر اإلشــارة إن اجلزائــر كانــت ســباقة يف   

                                                            .يف اجلانب اإلقتصادي   الدولة

  :موازنة بين المعيارين الموضوعي والشكلي لتعريف السلطات اإلدارية المستقلة/الفرع الثاني 

 اليت وضوعيامل تعريفها وفقا للمعيار دراسة اعلين يوجب  املستقلة اإلداريةإن بيان مفهوم السلطات             

عليها حتقيقها، وكذا تعريفها حسب املعيار  العضوي يقوم  جيب اليت واألهداف ،أنشطتهاطريق  عن إليها ينظر

 اليت الزاوية حسب كال والباحثني الفقهاء آراء اخذ طريق عن وهذا ذا النشاطات تقوم اليت األجهزة على دراسة 

  . املستقلة اإلداريةالسلطات  مدلول لبيان إليها ينظر

 :يتآلا التسلسل وفق املستقلة اإلداريةالسلطات  بتعريف يتعلق فيما اجتاهان هناك ان جند تقدم ومما      

 اإلدارية  اهليئات إن :حسب المعيار الموضوعي المستقلةتعريف السلطات اإلدارية  -األول االتجاه /والأ

 تسعى معينه أهداف لتحقيق هلا املوكل العمل تنفيذ ذا الرأي ميكن تعريفها من خالل حسب أنصار ه املستقلة

 ، داخلها املوظفني كل من به القيام املطلوب العمل حتديد هي أو حتقيقه إىل للرقابة اخلاضعة هذه السلطة الغري

  : ضبط السوق  لضمان وذلك

  : "YVES GUADEMET فيعرفها األستاذ   "   

"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 "2 . 

حقيقيـة  بسـلطة تتمتـع ختضـع لقـانون خـاص ـا و اإلداريـة اهليئات السلطة اإلدارية املستقلة  هي أن عىنمب    

 وعـدم املعنويـة صـيةبالشخ متتعهـا عـدم مـنأحيانـا  بـالرغم واختصاصـاا مهامهـا ممارسـة يف القـرار و صـنع اختـاذ يف 

  .3وصائية أو رئاسية رقابة ألية خضوعها

                                                           

، صادر بتاريخ 55، عدد رقم  اجلريدة الرمسية، بالسلطة الوطنية المستقلة لالنتخاباتيتعلق ، 2019سبتمرب 14املؤرخ يف  07-19 القانون رقم  1 
  .2019سبتمرب  15

2  YVES Gaudemet, traité de droit administratif, tome1, 16eme éditions, L.G.D.J, 2002, p p 77-
78. 
3Zouaimia rachid , les autorités administratives indépendantes et la régulations économiques, 

op cit , p 08. 
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 الضـبط نقـائص حمـو بوظيفة تضطلع السلطات هذه  أن "برنارد سترين"الربوفسوريف هذا املقام  صرح كما

تقــوم ــا هــي متلــك جمموعــة مــن اإلجـــراءات والوســـائل التــي تتبــع ملراجعــة التصــرفات التــي ، وبالتايل فللسوق الذايت

ــــد علـــى وقــدرا علــى حتقيــــق األهـــداف املوضـــوعة ،والتأكي األجهـزة التنفيذيـة اخلاضـعة للرقابـة،وقياس مـدى كفاءـا

ــــان جيـــــب حتقيقـــه ،وان تلـــك األهـــداف حتققـــت وفـــق اخلطـــط املوضـــوعة ،وخـــالل  أن ــــا كـ ــــي مـ ــــة هـ ــــداف احملققــ األهــ

  .1األوقات احملددة له

  :ا بأ "عبد السالم بدوي " عرفها و      

 والقواعد التعليمات حدود ويف اخلطة يف مقرر هو ملا وفقا يتم التنفيذ من التحققتناط هلا وظيفة "   

  . "2،وعالجها، وتفادي العمل على تكرارها واألخطاء الضعف نواحي اكتشاف بقصد ،وذلك املوضوعية

 من التحقيق تكمن مهمتها يف:  "من حيث وظيفتها مصرحني " وبيار دلفولفيه جورج فيديل"وعرفها              

ما   إذا اكتشاف ضبط  و عملية فهي املعتمدة واملبادئ الصادرة والتعليمات املقررة، للخطة طبقا يتم التنفيذ إن

 وعالجها واألخطاء الضعف نقاط عن الكشف لغرض ،وذلك املوضوعة اخلطط حسب يسري شي كل كان

 يف ينصب مادام منها الغرض كان مهما مجاعي جهد لكل ضروري املستقلة اهليئات وعمل تكرارها، فاديوت

 ." 3القانون وسيادة املشروعية ضمان

 حتقيقها إىل تسعى اليت األهداف لتحقيق املستعمل الوظيفي اجلانب على الرتكيز يتم االجتاه هذا يف           

 الوصول املطلوب األهداف حتديد وتتضمن الرقابة حتقيق إلمكان توافرها يلزم معينه عمليات بوجود يهتمون فهم

  .إليها

 هــي املســتقلة لســلطات اإلداريــةا إن يعتقــدون االجتــاه هــذا أصــحاب إن لنــا يتبــني تقــدم وممـا           

 واحملـددة الواضـحة األهـداف حتقيـق شـأا مـن يكـون إجـراءات أو قـرارات شـكل تتخـذ عمليـات جمموعـة"

  ."املشروعية حتقيق نطاق ضمن للدولة

  

  

                                                           
  .14- 13هشام مجيل كمال أرحيم، املرجع السالف الذكر، ص ص 1
  .87 ،ص 1988سنة ، مصر -،القاهرة املصرية االجنلو ،مكتبة العامة المؤسسات على الرقابة، بدوي السالم عبد  2
ص  ،2001، لبنان -سسة اجلامعية للدراسات ،بريوتؤ ،امل األوىل، ترمجة منصور القاضي ، الطبعة  اإلداريالقانون وبيار دلفولفيه ،جورج فيديل    3

33 .  
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 بطبيعة االجتاه هذا يهتم :حسب المعيار العضوي المستقلةتعريف السلطات اإلدارية  -الثاني االتجاه /ثانيا

  : إال تلك هي ما املستقلة فالسلطات اإلدارية النتائج وحتليل املعلومات ومجع ومتابعة بضبط تقوم اليت األجهزة

زودة بنمــــــوذج تنظــــــيم مشــــــرتك متحــــــررة مــــــن ســــــلطة التسلســــــلية،  مهمتهــــــا ضــــــبط املــــــة داريــــــاإلســــــلطة ال" 

  " .قطاع اقتصادي أو مايل حمدد

 : " فنسنت و جيليان" ناألستاذا هاعرف وكذلك
" Ces autorités, qui sont des institutions de l’Etat agissant en son nom mais dont le statut 
s’efforce  de garantir  l’indépendance d’action aussi bien Vis-à-vis du   gouvernement que du 
parlement, ont été crées en vue d’assurer dans leur domaine de   compétence, son intervention 
directe de l’Administration.   ".1..  

 وحلسـاا بامسهـا تعمـل دولـة مؤسسـات عـن عبارة ةاملستقل اإلدارية السلطات أن التعريف هذا من ويتضح         

  . مباشرة بصفة معينة قطاعات ضبط هدفها ، والربملان احلكومة مواجهة يف باالستقاللية متتعها مع

  :بأا" امحد صقر عاشور "عرفها فقد         

 قتصـاديةاال املفـاهيم بـني واالنـدماج التكامـل يتطلـب شـامل علمـي مـنهج وفـق تعمـل تنظيميـة أجهـزة "

 وحتقيــق كفاءــا، ورفــع العامــة املرافـق علـى احملافظـة إىل خالهلــا مـن ـدف واإلداريـة، احملاسـبيةاملاليـة و و 

  .  2"منها احملققة النتائج من الفاعلية

  : حاول وزير الوظيفة العامة اإلجنليزي ، وضع تعريف هلاته املنظمات بقولهكما 

"… 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….3 

مؤسسات أنشأا السلطة بقرار قد يكون  أجهزة و أا" ...وما يستشف من تعريف وزير الوظيفة الربيطاين 

ميثاقا ملكيا، أو قانونا أو قرار وزاريا بسيطا ، تناط هلا وظيفة ترغب احلكومة يف أن تنجزها دون أي مسؤولية 

  ...."مباشرة للوزير أو للدائرة الوزارية 

ــــــري كعادتــــــه مل يعــــــرف ومل وحيــــــث أن  املشــــــرع     ســــــلطات اإلداريــــــة املســــــتقلةللمفهــــــوم   يقــــــم بوضــــــعاجلزائ

  :كمايلي  السلطات اإلدارية املستقلة عرفلس الدولة الفرنسي فإن جم

                                                           
1  Raymond GUILLIEN et Jean VICENT, Lexique des termes juridiques, 16eme éditions, 
Dalloz,2007, p 70. 

  .377 ،ص 1979 الطبعة األوىل ،سنة لبنان ، -،بريوت العربية النهضة ،دار لعامةا اإلدارة،  عاشور صقر امحد   2
  .08، صاملرجع السابق الذكراهللا،   عبد حنفي 3
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 "Organismes administratifs qui agissent au nom de l’état et disposent  d’un réel pouvoir , 
sans pour autant relever  de l’autorité du gouvernement "1 

ـــــــة املســـــــتقلة  –أي أـــــــا  ـــــــع " -أي الســـــــلطات اإلداري ـــــــة، و تتمت ـــــــة تتصـــــــرف باســـــــم الدول منشـــــــآت إداري

  ."بسلطة حقيقية دون أن ختضع يف ذلك إىل سلطة احلكومة 

    :  هيلسلطات اإلدارية املستقلة القول أن اكن استخالص ومما تقدم مي

ـــــات إداريـــــة غـــــري" ـــــك إلحـــــدى الســـــلطات الثالثـــــة هلـــــا قضـــــائية  هيئ حريـــــة اختـــــاذ القـــــرار وال ختضـــــع يف ذل

طاعــــــات احلساســـــة اقتصــــــاديا أو خـــــول هلــــــا القـــــانون مهمــــــة الضـــــبط يف ق التقليديـــــة وظيفيـــــا و ال عضــــــويا

  ."، وكذا احرتام حقوق بعض مستعملي إدارةماليا

  :موقف المشرع الجزائري من المعيارين  /ثالثا

مل يضع تعريفا شامال وموحدا لسلطات الضبط اإلدارية املستقلة ، فقد اخذ املشرع اجلزائري  وان  آنجند 

من التعديل الدستوري لسنة  203يف املادة )  الوظيفي( باملعيارين يف بلورة مفهوم هلا ، ويتجلى املعيار املوضوعي 

هـمـة اقتـراح سـياسـة تـتـوىل عـلى اخلـصـوص محيث نص على اهليئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته  2016

تـكرس مــبـادئ دولــة احلق والـقــانـون وتــعـكس الــنـزاهــة والـشـفــافـيــة واملـســؤولـيــة يف و  شـامـلة لـلـوقايـة من الـفسـاد ،

تقريرا سنويا عن تقييم  ترفع اهليئة إىل رئيس اجلمـهورية تـســيـيــر املـمــتـلــكـات واألمـوال العمومية، واملسامهة يف تطبيقها

والتوصيات املقرتحة عند  والنقائص اليت سجلتها يف هذا اال،  نشاطـاا املتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته،

  .2االقتضاء

اهليئة على   2016قد تكلم يف التعديل الدستوري لسنة  –أي املشرع  –أما املعيار العضوي  فنجده 

االستشارية هذا من جهة ، ومن  املؤسساتد ومكافحته يف الفصل الثالث حتت مسمى الوطنية للوقاية من الفسا

إضافة إىل تبعيتها منه ،جند  800جهة أخرى وبالرجوع إىل قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية وتطبيقا للمادة 

ختضع يف إىل أن جل منازعات هذه املؤسسات واهليئات للسلطة التنفيذية من حيث اإلنشاء والصالحيات ، 

  . 3باستثناء البعض منها القضاء اإلداري

                                                           

امللتقى الوطين حول سلطات الضبط املستقلة يف اال االقتصادي واملايل، أيام  أعمال  ،"مفهوم السلطات اإلدارية المستقلة   " راشدي سعيدة، 1 
            .408 ص405، ص 2007ماي، كلية احلقوق، جامعة جباية،  23-24

  .الذكراملرجع السابق ،  2016املتضمن التعديل الدستوري لسنة ،  01-16القانون   2
 ، ص2007نة اجلزائر ، س، 02، عدد ةاجلزائري احملكمة العليا، جملة  سلطات الضبط االقتصادي : سلطات ادارية من نوع جديد غناي رمضان،  3

106.  
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،  معيار االجتهاد القضائيلكن امللفت للنظر يف اجلزائر هو إضافة جديد وعلى غري العادة وهو  

  ،توجد سلطات ضبط مت تكييفها على أا سلطات إدارية مستقلة عن طريق االجتهاد القضائيحيث يالحظ انه 

  2129رقم  2000ماي  09لجنة املصرفية حيث رفض جملس الدولة يف قراره املؤرخ يف يتعلق األمر بالواألمر 

من قانون النقد   143 اللجنة املصرفية ، اعتبار اللجنة املصرفية املنشاة مبوجب املادة/ حتت موضوع يونني بنك 

لطة إدارية مستقلة وان  امللغى ، مبثابة جهة قضائية إدارية متخصصة بل كيفها على أا س 10-90والقرض رقم 

مبا يف ذلك املتعلقة مبمارسة سلطة التأديب كتوجيه اإلنذارات ،سحب االعتماد  إداريكل قراراا ذات طابع 

  .1ومنع بعض العمليات املصرفية

  

  

  املستقلة اإلداريةجدول يوضح موقف املشرع من معايري تعريف سلطات الضبط  : 03الشكل 

  .باحث اخلاصالطالب ال إعدادمن  :المصدر 

  :اخلصائص التالية هلااستخالص اإلدارية املستقلة ميكن  سلطاتللمن خالل ما تقدم من تعاريف 

، و 2)توصية، قرار، تنظيم، جزاء(  ميكن للهيئة اإلدارية املستقلة اختاذ قرارات تنفيذية :وي سلطالطابع / 1

يه ،كما أن ما يفرقها عن عن القرارات القضائية اليت يكون هلا سلطة الشيء املقضي ف هي ختتلف بذلك

املستقلة اليت ميكن أن  اإلدارةتعطي سوى آراء على عكس  اهليئات اإلدارية االستشارية أن هذه األخرية ال

                                                           
، عدد ةاجلزائري لة، جملة جملس الدو  موقف مجلس الدولة من الرقابة على القرارات التأديبية الصادرة عن المجلس األعلى للقضاءغناي رمضان،  1

  .36- 35 ص ، ص2005اجلزائر ،سنة السادس، 
  .6،ص1995، سنة 01عدد الرة ، جملة اإلدا ، مفهوم قرار اإلداري في القانون الجزائري، جبار عبد ايد  2

  معيار االجتهاد القضائي  المعيار العضوي  )الوظيفي( المعيار الموضوعي 

يتعلق بطبيعة صالحياا وهي مهام 

اختصــــاص اإلدارة  منما  عادة

محاية و تنظيم الســوق  منالعـــمومية 

محاية املستهلك ،وهي و  املنافسة

بتطبيق القانون يف تتعلق  امتيازات

  .العـــام  باملرفق ةخاصت معينة جماال

وهيئات  يتجلى يف كوا املؤسسات

تابعة للسلطة التنفيذية من حيث 

اإلنشاء والصالحيات، وختضع يف 

  .زعاا للقضاء اإلداري منا

يتعلق خبضوع قراراا الفردية 

  . والتنظيمية لرقابة القاضي اإلداري

أي مدى خضوع إعمال  

  . ونشاطات هاته اهليئات للقانون

المعايير التي انتهجها المشرع الجزائري في بلورة مفهوم 

المستقلة اإلداريةللسلطات   
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يكون هلا اختصاصات قضائية إضافة إىل االستشارية ،واليت تقدمها إما للسلطات العامة أو للخواص أو 

  .للمؤسسات

املستقلة بسلطة معاقبة متعاملي القطاع املخالفني للنصوص القانونية  ويالحظ متتع سلطات الضبط اإلدارية

هلذه  الردعية نية  املشرع اجتهت من وراء منح بعض الصالحيات القضائية أناملنظمة له ، حيث يبدو 

، حيث يرى االقتصادي القطاع رائمجالتقليل والتخفيف عن القاضي اجلزائي بالنظر يف  إىلالسلطات ، 

  :انه  "غناي رمضان" األستاذ

 ال ضبط  بدون ردع وعقاب وان القواعد القانونية غري املقرونة باجلزاء هي بالتعبري اازي مبثابة ضوء ال"

  .1" ينري ونار ال تشتعل

فهي تشكل عموما جزءا مهما  ،ارية املستقلة تتصرف باسم الدولةو يقصد ا أن اهليئات اإلد :داريةالصفة اإل/2

بالشخصية املعنوية و لكن ميكن للمشرع أن مينحها بعض عناصر الشخصية  األحيان قد ال تتمتع يف بعضمنها ،

  . 2نل املايل، و سلطة تعيني املساعدياملعنوية كاالستقال

،  املشرع اجلزائري قد كرس هذا الطابع على األعمال والنشاطات اليت تصدرها هذه السلطات أنحيث 

عماهلا ختضع لرقابة جملس الدولة ، الذي يعترب اجلهة املختصة ابتدائيا وائيا يف وباعتبارها سلطات مركزية ، فأ

النظر بالطعون ضد القرارات التنظيمية والفردية الصادرة السلطات املركزية واهليئات واملنظمات العمومية 

  .الوطنية

ابة التسلسلية و الوصائية و عن و معناه أن هذه اإلدارات مستقلة عن جهات الرق : تتمتع باالستقاللية أنها/3

السلطات العمومية ،فهي تصنف خارج التشكيلة اإلدارية التقليدية ،و ال ميكن للسلطات العمومية أن توجه إليها 

  .أوامر ،أو تعليمات أو حىت نصائح بسيطة و ال أن تعزل أعضائها 

 :يلي مبا اقر والذيذلك   1935 ةسن قرارها الصادر يف األمريكية العليا احملكمة  أكدتوقد           

 القانونية عهدته اية قبل وذلك األمريكي، الرئيس من طرف تجارةلل الفيدرالية اللجنة من عضو مهام إاء إن"

  " .شرعي غري عمال يعد والعادية

  

  

                                                           
  .112، املرجع السالف ذكره ، ص  سلطات الضبط االقتصادي : من نوع جديد  إداريةسلطات غناي رمضان،  1
  .31ص ، 2007سنة ،  األوىلطبعة  اجلزائر ، ، ، دار اخللدونيةالمؤسسات اإلدارية ، دراسة مقارنة  القانون اإلداري وطاهري حسني ،   2



  القتصادية للدولة الجزائريةاللتحوالت مظاهر تكريس الدولة الضابطة  كانعكاس الباب الثاني  

168 

 

  الطبيعة الدستورية والقانونية للسلطات اإلدارية المستقلة في الجزائر: المطلب الثاني 

تصور شامل للسلطات اإلداريـة املسـتقلة التطـرق إىل نشـأة وتعريـف هـذه السـلطات فقـط   إلجيادفي ال يك   

بل التعريج أيضا علـى الطبيعـة الدسـتورية و القانونيـة  ، ومنـه فـإن فكـرة السـلطات اإلداريـة املسـتقلة يف اجلزائـر تطـرح 

املكانــة حــول اجلزائــري ســس الدســتوري ســكوت املؤ العديــد مــن التســاؤالت أو بــاألحرى إشــكاالت حقيقيــة وذلــك ب

وبعبــارة اإلداريــة املســتقلة ،  ســلطاتمــدى تقبــل البنيــة املؤسســاتية لفكــرة ال الدســتورية للســلطات اإلداريــة املســتقلة و

وهـو مـا فـتح  ،ميكنهـا اسـتيعاب فكـرة اهليئـات اإلداريـة املسـتقلةدولـة مـن نظريـات الأي نظريـة :  "سـابوران"األسـتاذ 

راعيه أمــام الفقـــه عامــة وفقهــاء القـــانون الدســتوري خاصـــة إلجيــاد وتكــريس تأســـيس دســتوري هلـــذه البــاب علــى مصـــ

  .1 ومن جهة أخرى النصوص القانونية املنظمة هلا  ،هذا من جهة السلطات

سيتم التطرق للمكانة الدستورية للسلطات اإلدارية املستقلة يف حيث  وهو ما سيتم تناوله يف هذا املطلب ،       

  .زائر كفرع أول والتكييف القانوين هلذه اهليئات يف الفرع الثايناجل

  :المكانة الدستورية للهيئات المستقلة في الجزائر /الفرع األول

  2016يف اجلزائـر يف التعـديل األخـري لسـنة املؤسـس الدسـتوري انطالقا من املسلمات واملبادئ  اليت جـاء ـا 

ية للوقاية مـن الفسـاد ومكافحتـه  باعتبارهـا اإلداريـة املسـتقلة ، دون التفصـيل يف املكانة الدستورية للهيئة الوطنحول 

ماهيتهــا ، هــذا األمــر حيــتم علينــا البحــث يف الــنظم املقارنــة  و فــتح البــاب أمــام فقهــاء القــانون الدســتوري يف العــامل 

  . اإلشكاللإلدالء بدلوهم وحماولة إجياد وتكريس حل إلزالة  هذا 

الحـظ أن اهليئـات اإلداريـة املسـتقلة وقـد حول رهانـات إزالـة التنظيم،بدراسة " شوفالييهجون  "هقام الفقي فقد

ر لظـاهرة نقـل مركـز ممارسـة السـلطة ضإننا حنواستخلص . تستخلف السلطة التنفيذية يف مجلة من ااالت احلساسة

  . 2عّدد مركز القرار واملسؤوليةفاللجوء إىل هذه اهليئات يظهر تكسري السلطة ويكرس ت وبالتايلالتنظيمية،

هلــا علــى  فهنــاك مــن حيــاول التأســيس مكانــة الســلطات اإلداريــة املســتقلة  يــة حــولالفقه ولقــد تعــددت اآلراء        

ويوجــد  ،إىل فكــرة التمثيــل االجتمــاعي ربــالنظاحلكمــاء  ســلطة رابعــة وهنــاك مــن حيــاول أن يعطــي هلــا مشــروعيةأــا 

  .ت يف السلطة التنفيذيةطاالسلاجتاه آخر يدمج هذه 

  

                                                           
، 04جملة االجتهاد القضائي، العدد  ، المكانة الدستورية للهيئات اإلدارية المستقلة مآل مبدأ الفصل بين السلطاتين عيساوي، الد عز  1

  .205، ص 2009سنة بسكرة ،  -جامعة حممد خيضر
2  J. CHEVALLIER, Les enjeux de la déréglementation , RDP, n°01, janvier & février Paris 

,1987, p. 319. 
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 سلطاتن  الأالقول بيذهب أنصار هذا االجتاه إىل :فكرة السلطة الرابعة السلطات اإلدارية المستقلة و  /أوال

خاصة تلك  يف طريقة إنتاج القواعد القانونية ةالعميق تالتحوالمن خالل سلطة رابعة ، اإلدارية املستقلة تعد

هذه األخرية مل تعد تتكون من ثالث  ، قد تؤدي إىل بروز تصور جديد للدولة ، اليتاحلدود بني الالئحة والقانون 

انه من غري املمكن إذ جمموعة مرتاكمة من السلطات واهليئات، هي عبارة عن  سلطات متباينة ومستقلة لكن

إننا  حظاتهكما صرح ماكس فيرب يف مالكما كنا نتحدث عنها يف السابق،    ملعاصرةالتحدث اليوم عن الدولة ا

  .1القدمية يالتواليت منطقها مثل القانون الذي حيكمها، ختتلف عما كانت عليه الدو  ، حنضر مليالد دولة جديدة

اإلدارية املسـتقلة ضـمن السـلطات  سلطاتعدم إمكانية إدخال ال جتاه إىل فكرة االهذا  ويستند أنصار             

لـيس ثالثيــة السـلطات لكـن هـو الفصـل بــني احلـديث بـدأ امل نأ ،إذمقيـدا الدسـتور ال يضـع مبــدآفالـثالث التقليديـة، 

  . السلطات

نــص علـى هــذا املبــدأ دون ســواه،  16اإلعـالن العــاملي حلقــوق اإلنســان واملـواطن يف مادتــه  هـو مــا أكــدهو             

دون أن جنـــد هلـــا إذ توجـــد هيئـــات منصــوص عليهـــا يف الدســـتور  الثالثـــة ، ن احلـــديث عـــن مبــدأ  الســـلطاتفــال ميكـــ

 أن غــريوالــس األعلــى اإلســالمي  مكانــا يف النمــاذج املوجــودة، مثــل الــس األعلــى للقضــاء والــس الدســتوري

 للسـلطات اإلداريـة املمنوحـة بالسـلطات مقارنتهـا ميكـن ال رقابيـة سـلطات جمـرد املؤسسـات هلـذه املخولـة السـلطات

فمختلــف  الثالثــة، الســلطاتمبــدأ مــن لــه الصــفة اإللزاميــة ولــيس  إذن فقــط مبــدأ الفصــل بــني الســلطات ، املســتقلة

  .2املهام جيب أن حتدد وتفصل دون وجوب توزيعها على ثالث هيئات خاصة

تشكل سلطة جديدة، وفكرة السلطة الرابعة وحدها اليت متثل اإلجابة املقنعـة ملشـكلة  سلطاتهذه البالتايل و        

فــال يوجــد أي حــاجز أو أي مبــدأ  ،اريــة املســتقلة يف النمــوذج املؤسســايت الكــائناإلدســلطات ال للمكانــة الدســتورية

هــذه الفكــرة أو هــذا  ومــن أهــم الفقهــاء الــذين ســاندوا.  الســلطة الرابعــة  ةســتوري يقــف أمــام االعــرتاف بدســتوريد

كمـا   ، ني واسـتثنائيانـه مـن املشـروع املرافعـة ملسـاندة منـوذج مؤسسـايت هجـ يـرى إذ "Autin اوتـان"الفقيه التوجه جند

      .يحركة تعدد مراكز القرار اإلدار إىل القول أا متثل  "شوفالييه"يذهب الفقيه 

اإلدارية  سلطاتهذه الصالة فكرة حداثة وأأن  "TIMISIT سيتيتيم" يؤيد األستاذ اإلجتاهيف نفس  و

قليدي للدولة بإحلاقها بالسلطة التنفيذية، املستقلة، وينتقد الرأي الذي مفاده أن هذه اهليئات تندمج يف النظام الت

                                                           
 االقتصادي اال يف اإلدارية املستقلة السلطات حول الوطين امللتقى أعمال الدستور، مواجهة في المستقلة اإلدارية الهيئات ،الدين عز عيساوي  1
  . 28ص ، 2007سنة جباية، -عبد الرمحان مرية جامعة كلية احلقوق والعلوم السياسية ، ماي ، 24إىل 23 املايل ، أيام  و
املؤسسة اجلامعية للدراسات جورج سعد ، :ترمجة،  السياسية الكبرى األنظمةالمؤسسات السياسية والقانون الدستوري ،  موريس دوفريجي،  2

  . 112ص110،  ص  1992لبنان، سنة  -، بريوت األوىلوالنشر والتوزيع ،الطبعة 
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الشيء الذي يؤدي إىل فقداا ،  اإلدارية املستقلة من طرف السلطة التنفيذية سلطاتو كل حماولة الستغراق ال

 اإلداريةيتحدث عن السلطات " Stranss سرتانس"جند الفقيه  ومن الواليات املتحدة األمريكية،  خلصوصياا

 " La notion on le spectre d’un quatrième pouvoir." :ابعةاملستقلة كسلطة ر 
1

  

   : خاصة سلطة ذاا حبد تشكل مستقلة وكالة كل هل :فيتساءل "Cather  رثكا"أما األستاذ 
".2 Pouvoir particulier "  

مـا يلـي نسـتعرض  وفيالفقـه، غالبيـة  تلق قبوال من لقد تعرضت فكرة السلطة الرابعة إىل انتقاد ومعارضة ومل      

  :أهم اإلنتقادات واملثالب اليت طالتها 

 التقليدية  الدولة فكرة يعزز يف مضمونهفكرة الدولة كمجموعة مرتاكمة من السلطات واهليئات،  إن -

 ،فإذا فرضنا جدال أن مفهوم الدولة اجلديدة يقتضي وجود سلطة رابعة  ،لسلطات ا ةعلى ثالثي قائمة

 اإلدارية املستقلة يف التنظيم املؤسسايت السلطاتستوعب أن ي للدستور ال ميكن ةيالواقع الناحية فإنه من

ما هو األسلوب املشرتك ومن جهة أخرى فحىت إن استوعبت الدساتري هذه السلطات ف، هذا من جهة

الغطاء اإلجرائي الذي  وه التنظيم املؤسسايت،وما حيزن اإلدارية املستقلة ضم سلطاتالذي تسري عليه ال

       .لسلطاتجيب وضعه هلذه ا

املشكل يتمثل يف ابتكار تقنيات جديدة لرقابة هذا النوع اجلديد من  أن قرينفسه " مسيتيت" فاألستاذ

 .3 وبالتايل فهذه الفكرة مل تأيت باحللول بقدر ما زادت من تعقيد اإلشكال  اهليئات

كحل  واعتباره سلطاتإنشاء هذه اليسمح بالذي دستوري النص الوجود ب أما فيما خيص احلجة      -

فالدستور ال يوجد فيه أي نص يعارض إنشاء هذه  ،اإلجابة ستكون بالنفيفاملشكل ؟  حتمي هلذا

دون أن تتدخل يف اختصاص اهليئات  ت اإلدارية املستقلة، واملهم كيف ميكن لنا أن نضع هيئاتلسلطاا

رية املستقلة سواء بوجود نص دستوري أو عدم اإلدا لسلطات؟ هذا غري ممكن، فمهام ا املوجودة أصال

 .4األخرى سلطات الثالثةوجوده متس اختصاص ال

                                                           
1   N’est pas donc pas illégitime de parler en faveur de consolidation d’une catégorie 
institutionnelle hybride, sui generis, qui prenne place dans ce que: J. CHEVALLIER appelle 
un mouvement de polycentrisme administratif   .  
* J.L AUTIN, Les autorités administratives indépendantes et la Constitution, Revue 
administrative, Paris 1988, p. 388. 
2  F. MODERNE ,Les modèles étrangers : étude comparé, in COLLIARD (C-A) et TIMSIT 
(G), (s/d de), Les A.A.I, PUF, Paris, 1988 , p 187 . 
3  G. TIMSIT,  Op.cit,  p. 318. 

  .206 ، صذكره ، املرجع السابق مآل مبدأ الفصل بين السلطات المكانة الدستورية للهيئات اإلدارية المستقلةالدين عيساوي،  عز  4
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الذين الفقهاء  يضرب رأي وتباينها عضويا ووظيفيا، ت اإلدارية املستقلةسلطافوضى ال إن وأخريا -

ة الرابعة تشكل السلطقد فالسلطات الدستورية اليت يف الصميم يساندون االعرتاف بفكرة السلطة الرابعة 

هذا من جهة ، ومن أن تشكل سلطة متجانسة  للسلطات اإلدارية املستقلة  فال ميكنوبالتايل  متباينة

 س جمل هأكد، وهو ما  لذي يلحق اهليئات اإلدارية املستقلة بالسلطة التنفيذيةجهة أخرى هناك الرأي ا

الطابع اإلداري لوسيط  ي قضىالذ، 1981جويلية 10يف "  Retail ريتاي " الدولة الفرنسي يف قرار

    .1اجلمهورية

اإلدارية املستقلة يكذب  سلطاتاملمنوحة لل صالحياتن تطور الإف وكرد على الفقه يف أمريكا     -

التصور السابق املتعلق خبصوصية اهليئات اإلدارية املستقلة وبالتايل وجوب ظهور السلطة الرابعة، 

اتمع املدين يف عملية الضبط شاركة م مشاة إىل حد بعيد تسلطااليت تتمتع ا هذه ال صالحياتفال

 .   2املنشودةقانون السح الطريق لظهور دولة بوسائل شبه قانونية يف

على اهليئة  202يف املادة  قد نص صراحة 2016وبدورنا نستنتج أن التعديل الدستوري األخري لسنة  -

لكن ،  سلطة إدارية املستقلة توضع لدى رئيس اجلمهوريةالوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته باعتبارها 

  . اإلشكال يبقى يف اعتبارها من قبيل املؤسسات االستشارية، وهذا يعترب مبثابة تقييد للصالحيات اهليئة

 ت اإلدارية املستقلةسلطاالوتأصيل تكريس أن احلل ل :مشروعية الحكماء السلطات اإلدارية المستقلة و/ثانيا

 ،ت مبشروعية خاصة هي مشروعية احلكماء لسلطاذه اهل يف اإلقرار واالعرتاف أنصار هذا الرأيحسب  يكمن

املفهوم الذي أتى به الدستور اإلجنليزي أي توزيع السلطة بني بمن فكرة توازن السلطات  مستوحاةهذه الفكرة 

  . فالقوى االجتماعية اليت متثل اتمع، وذلك لتفادي التعس

اليت انعكست على و  ، ك أن هذه  اهليئات قد ولدت يف قلب تشريع ميزته التعددية فالثابت بال ش 

تركيبة هذه السلطات اليت أضحت فضاء  للتعددية والتخصص، ذلك أن القدرة على التنظيـم تتطلب الكفاءة 

 .التقنية كسلطة معنوية مستقلة حتول اخلبري إىل حكيـم

صص مطلبا ضروريا يف تشكيلة سلطات  اليت جاءت كعالج ألزمة بذلك أصبح عنصر الكفاءة كالتخو         

إشكاالت بالغة مما جعل   فعلى سبيل املصداقية، فقدت األجهزة التقليدية مصداقيتها يف حل:  متعددة املستويات

  .تدخلها املتواصل يثري حساسية رفض

                                                           
1  J.M. AUBY, notes de jurisprudence, RDP, 1981, p 168. 
2   S. TOMASSET-PIERRE, L’autorité de régulation boursière face aux garanties 
processuelles fondamentales, L.G.D.J, Paris, 2003, p. 39.  
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فمـــــن جهـــــة مـــــن حيـــــث تشـــــكيلها ، ويـــــربرون ذلـــــك باملعيـــــارين العضـــــوي والـــــوظيفي هلاتـــــه الســـــلطات              

يكــون  هاوبعــد ،أيــن تكــون مركــز نقاشــات ومواجهــةشخصــيات عامــة  مشــهود هلــم بالكفــاءة ومــن جانــب الــوظيفي 

  .اع اآلراء، ومن جهة أخرى بالنظر إىل طريقة تدخلها املرنإمج

 ملأما على مستوى التمثيل السياسي، فاالنتخاب لـم يعد وحده كافيا إلضفاء الشرعية على الع

 العمومي، حبيث ليس فقط السلطة السياسية لـم تعد مؤهلة للقيام بوظيفة الضبط ، بل البد من سلب هيمنتها 

تفويضها ألجهزة على أعلى مستوى  من التقنية و التخصص، ذا وجدت الشرعية السياسية و ظيفة على هذه الو 

  .1مة احلكو التخصص  نفسيا مربتطة ومكملة بشرعية مهنية تقوم على أساس

فإّن هذه الفكرة إذا كانت  "COLLY  TEITGEN" األستاذة ومن املؤيدين هلذا اإلعتقاد جند             

كون    "مونتسكيو"حاضرة يف تأسيس هذه اهليئات الضبطية املستقلة تكون كافية إلجياد توازن آخر غري الذي بينه 

  . 2أّن هذه اهليئات ال متارس السلطة التشريعية

 مستقلة داخل  الدولة احلديثة إداريةفكرة ضرورة و وجود سلطات  هذا الواقع ولد ودعم بذلك فإن

 ، حيث أا أضحت مكانا للنقاش "شرعية احلكمة " يسمى  وبرر وجودها بإضفاء الشرعية لعملها  حتت ستار ما

 فضل طريقة ب أخرىمن جهة و امتزاج وجهات النظر من جهة ،  ناقضات وحتضري التوافقات عن طريقوالت

 دميقراطية عملها القائمة على املرونة واملساواة  كالشفافية كاإلنسانية واالعتدال ، وبذلك أضحى التخصص ضرورة

للدولة يدية الكربى للجمهور ، ويكبح صالحيات السلطة التقلتيارات لاملشرتكة  مكونه  يعرب عن القيـ  املستمرة

السوق املعقدة  إشكاالت ملعاجلةى بالقدرة املالئمة لتتحا كوطات الضبط  لسويضفي املصداقية على عمل 

والسريعة، وجعلها يف وضعية اقرب للمتعاملني االقتصاديني  ، يف وقت يعجز القاضي عن فهم خصوصية السوق 

والياته ، فقد تلجأ معظم الدول باختالف أنظمتها إىل جعل من تركيبة السلطات املكلفة بالضبط تستجيب 

  .3اسية واقتصادية واجتماعية معينةملعطيات سي

لة سلطات الضبط من شأنه ومهما يكن من األمر ، فالثابت أن حضور ممثلي مهين القطاع ضمن تشكي

املصداقية للقواعد املقرتحة والتكيف املالئـم مع واقع القطاع  مما يسمح ملعنيني بالضبط بااللتزام بقواعده  أن يعطي

                                                           
لنيل شهادة الدكتوراه يف العلوم ، ختصص مؤسسات السياسية  أطروحة،  راسة مقارنةدالهيئات االدارية المستقلة في الجزائر ، ويت راضية ، شيب  1

  .91-90، ص ص  2015- 2014قسنطينة ، سنة  –منتوري  اإلخوة، جامعة  اإلدارية، كلية احلقوق والعلوم  واإلدارية
2  C. TEITGEN-COLLY, Les instances régulation et la Constitution , RDP, Paris, p. 219 p 
221. 
3 M. Lombard, La régulation dans un Etat de droit, in: régulation et pouvoirs dans les 
systèmes de régulation(sous dir M-A .Frison Roche),Volume 2,PSP et Dalloz,Paris , 2004 , p 
59. 
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املستقلة   اإلداريةوهذا سلطة الضبط ، ق بني متطلبات احلرية وقواعد الضابطة للسوقوالتوفي، ويضمن عدم  التحيز 

  .1تكنوقراطينيعة و جمم نهاجنة حكماء مأقرب لل

مبدأ رقابة الربملان  أينإّن فكرة اهليئات اإلدارية املستقلة لقيت نفس املشكل يف إجنلرتا، فلكن رغم هذا 

، لية هذه اهليئات يقلل من املسؤولية الوزارية ويؤدي إىل ختوف الربملانينيفاستقال ،على أعمال السلطة التنفيذية

ولقد القت هذه النظرية من النقد ما لقيته سابقتها ، حيث يعترب االعرتاف ا التفافا وخروجا  على الدميقراطية   

  .2اض للمشروعية اليت تفرتض ان الدولة هي من متارس السلطة ، ويكفي أن االعرتاف ا ما هو إال افرت 
" La régulation indépendante apparait comme une entorse au principe démocratique  

postule que la puissance de l’Etat soit exercicé sous l’autorité et le contrôle direct des élus de 
la nation…" 

جاء هذه الفكرة كحل بديل يفرضه الواقع و :للسلطة التنفيذيةة ريدااإل والتبعيةاإلدارية المستقلة  سلطاتال/ثالثا 

نتيجة أيضا لعجز النظريتان السابقتان يف تأسيس دستوري هلذه السلطات ، ومثلما كان ظهور هذه السلطات أوال يف 

طرف الكونغرس عن بقبول فكرة الرقابة السياسية على هذه اهليئات من منها جاء فإن احلل  الواليات املتحدة األمريكية 

طريق تعيني أعضاء فيها وحتديد ميزانيتها وإمكانية تعديل بعض القرارات التنظيمية اليت يعتربها غري مشروعة عن طريق 

  .التشريع

يف قضية اللجنة الوطنية لالتصاالت  1986سبتمرب  18يف نفس النهج جاء قرار الس الدستوري الفرنسي يف 

  .قاللية هذه اهليئة مث خضوعها للرقابة القضائيةواحلريات حيث أّكد على است

 تبعأيف هذه احلالة   لدولة، فالس الدستوريل اإلدارينشاط العلى مسؤولية احلكومة أمام الربملان على وأيضا          

  .3 باحلكومة اليت هي اجلهاز اإلداري والسياسي للدولة  لسلطات صراحةهذه ا

 مبفهوم إداري صرف اإلدارية املستقلة متثل الدولة سلطاتالف ول فحوى هذه التبعية؟وهنا يطرح إشكال ح          

 هناك إعادة توزيع لالختصاص بني السلطةفريى البعض إىل أن بوصفها شخص معنوي من القانون العام ، 

ة التقليدية فهي منسقة ة، فإذا كانت السلطة التنفيذية سلطة آمرة جتاه اإلدار يالسياسية واإلدار  التنفيذية للوظيفتني

   .هذا األمر الذي يستدعي إزاحة السلطة الرئاسية والوصاية اإلدارية، وبالتايل يف حالة اهليئات اإلدارية املستقلة

 وحدة بضمان الفرنسي ، وذلك يف النظام اإلداري مستساغةاإلدارية املستقلة  سلطاتإدخال الفإذا كانت فكرة 

 املالك رئيس احلكومة جتعل واليت ، 1958لسنة  الفرنسي الدستور من 21املادة  الذي كرسته التنظيمية السلطة

                                                           
1 Jean François Lepetit, Etat, juge et régulation, in: régulation économique: légitimité et 
efficacité, Dalloz, Paris , 2004 p 122. 
2 F. MODERNE, Op.cit, p.p 212 –213. 
3   C. Const. n° 86- 217, du 18 septembre 1986, 22 ème cons ; C. TEITGEN-COLLY, Op.cit, p. 
248 . 
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 مستقلة ليست تنفيذية تنظيمية سلطة إال تكون أن ميكن ال اليت الوطين املستوى على التنظيمية للسلطة الوحيد

 بالنسبة أو تطبيقها ال بالنسبة سواء متخصصة أمهية ذات تدابريالب إال تتعلق وال القانون احرتام إطار يف متارس

   .1 السلطات بني ما الفصل مبدأ على تؤثر أن حال من األحوال بأي ميكن ال واليت ، حملتواها

واملعدل  2008املعدل يف 1996من دستور  99نص املادة جند  الدستورية الفرنسية يف اجلزائر وحماكاة للتجربة

سلطة السهر على ممارسة الوزير األول  واليت تنص على ادسة منهيف الفقرة الس 01- 16 مبوجب القانون 2016يف سنة 

العام ، أي مبعىن آخر مبدأ تبعية اإلدارة العامة للحكومة وهذا املبدأ يرمي إىل حسن سري املرفق  حسن سري اإلدارة العمومية

إفراغ هذه املادة ارقة تكمن يف ، لكن املفيفسر بصفة واضحة مبدأ تبعية اإلدارة إىل احلكومةما ووحدة السلطة التنفيذية 

تظهر ما يصطلح عنه بالتقليد   مارسة الواقعيةاملف سلطات،من جوهرها، فإذا كان القانون يكرس استقاللية هذه ال

    .  2اإلميائي

أي سنة  –بعد سنتني  1990 سنة تعيينه يف الذي مت على ذلك عزل حمافظ بنك اجلزائر أحسن مثالو         

       .  3اخلطأ اجلسيم ارتكابه العجز أوأي بدون حصول  1996 سنة عهدته تنتهي يف رغم أن -1992

ن أالذي يكرس استقاللية بنك اجلزائر ويقضي ب 1990 سنة  قانون النقد والقرض الصادر يفرغم  بال  

 تنتهي وال ،سنوات  )06(حمافظ البنك هو كذلك رئيس جملس النقد والقرض واللجنة املصرفية، يعني ملدة ست

   .مهامه إال حبصول عجز أو خطا جسيم

من  28الفقرة  140ملادة وبالضبط يف االتأسيس الدستوري للسلطات اإلدارية املستقلة  وبالرجوع إىل 

تعترب يف واليت  "على إنشاء فئات المؤسسات"،  واليت تنص 2016املعدل سنة  1996الدستور اجلزائري لسنة 

امضة،  ويربرون اعتقادهم إن معظم السلطات اإلدارية املستقلة هي عبارة عن مرافق نظر كثريين عبارة مبهمة وغ

و مؤسسات جديدة أنشأت مبوجب نصوص ذات طابع تشريعي وهو األمر الواقع  عامة ذات طابع غري تقليدي

، اليت مت  من الدستور الفرنسي 34وحيث تقابلها املادة   يف كل من الدول األجنلوسكسونية وفرنسا و اجلزائر،

الربملان وامليادين اليت خيصصها له الدستور، ويقابل هذا التحديد على سبيل  اختصاصاتحتديد 

  :على أنه 37العام يف جمال الالئحة، حيث نص الدستور الفرنسي يف مادته  االختصاصاحلصر،
                                                           

جملة االجتهاد القضائي ، أعمال امللتقى الدويل الرابع حول  ،  " مبدأ الفصل بين السلطات في الدساتير الجزائرية"، فريد علواش، نبيل قرقور 1
  .227، ص 2008االجتهاد يف املادة الدستورية ، العدد الرابع، صادر بتاريخ مارس 

2   ZOUAIMIA Rachid, Les instruments juridiques de la régulation économique en Algérie, 
op.cit.p18. 

 يدة الرمسيةر اجلاملتضمن تعيني حمافظ البنك املركزي اجلزائري السيد عبد الرمحان رستمي حاج ناصر،  1990أفريل  15انظر املرسوم الرئاسي املؤرخ يف  3
، ينهي مهام حمافظ البنك املركزي اجلزائري، السيد عبد الرمحان 21/07/1992؛ واملرسوم الرئاسي املؤرخ يف 11/07/1990، الصادرة يف 28عددال

 .26/07/1992، الصادرة يف 57عدد  يدة الرمسيةر اجلرستمي حاج ناصر، 
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نطالقا من كل هذا ، ا"مجيع املوضوعات اليت تندرج يف جمال القانون تعترب ذات طبيعة الئحية ....."  

املستقلة ، اليت تبقى حصرية  اإلداريةفقد استند الفقه الفرنسي لرفض منح السلطة التنظيمية لسلطات الضبط 

  . الوزير األول و لرئيس اجلمهورية 

اإلدارية  الضبط حاول إجياد طبيعة دستورية للسلطات، قد  ياجلزائر ان املؤسس الدستوري  ومنه يتضح لنا

  .1 يف التجربة الفرنسية إال حماكاة للتأسيسية ليت ما هي يف حقيقة األمرا 28الفقرة  140خالل املادة  املستقلة من

  :المستقلة في الجزائر اإلدارية الضبط سلطاتلالتكييف القانوني  /لفرع الثاني ا

لفقـــري العمـــود االـــيت تعتـــرب لســـلطات اإلداريـــة املســـتقلة مـــن خـــالل ماتقـــدم ذكـــره مـــن اخلصـــائص الـــثالث ل         

الكالسـيكي ، أي  اإلداري ضبط يف خمتلف ااالت االقتصادية واملاليـة ، كوـا فئـة جديـدة وغـري مصـنفة يف اهلـرملل

 .2زها عن باقي اإلدارةقليدي ، وذلك أن هلا صالحيات متيال ميكن تكييفها باملفهوم الت

 والتباين ختالف االيز على منوذج معني منها ، و رغم فالسلطات اإلدارية املستقلة ،  بصفة عامة دون ترك         

الثالث خصائص  يفإال أا تتالقى  تسيريها و الوسائل القانونية  املمنوحة هلا يف إطار ممارسة مهامها ،اضح يف و ال

 .املمنوحة االستقالليةالطابع السلطوي ،والشخصية املعنوية وكذا : هي

ثـــالث خصـــائص، وســـنحاول  تفـــق فيمـــا بينهـــا علـــىتوالـــيت  الســـابقة املوجـــودةتالىف الدراســـات حنـــن بـــدورنا ســـن و   

  :يف النقاط التاليةدراستها 

 .من حيث اإلنشاءالتكييف القانوين  -

 .من حيث التسميةالتكييف القانوين  -

 . من حيث سلطة التعينيالتكييف القانوين  -

 .من حيث مدة التعينيالتكييف القانوين  -

 .الرتكيبة البشريةمن حيث التكييف القانوين  -

 .من حيث توقيع اجلزاءالتكييف القانوين  -

  

  

 
                                                           

1  AHMED MAHIO , Note sur la constitution algérienne du 28 novembre 1996 , Revue Idara , 
1996, p 479.p 490. 

،أعمال امللتقى الوطين حول السلطة اإلدارية املستقلة  زائريالدستورية للسلطات اإلدارية المستقلة في النظام القانوني الجانة عباسي سهام، املك  2
  .09-08،ص ص 2012نوفمرب  14و 13، قاملة يوم 1945ماي  8السياسية،جامعة  ئر، كلية احلقوق والعلومزايف اجل
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باستثناء طبعا اهليئة الوطنية للوقاية من الفساد  :السلطات اإلدارية المستقلة من حيث اإلنشاء  /  أوال

 إداريةواعتبارها سلطة  على إنشائها 202يف املادة  2016ومكافحته طبعا اليت نص التعديل الدستوري لسنة 

 املعيارية القيمة معرفة إىل اإلدارية املستقلة سلطات إنشاء طريقة دف ، ة توضع لدى رئيس اجلمهوريةلقمست

 أو التشريع اختصاص من كوا ومدى إنشاءها طريقة يف يفصل نص دستوري غياب ظل املنشئ، ففي للنص

 ختص األوىل الفئة: حالتني بني زتاليت مي 1958لسنة  الفرنسي الدستور من 35، وبالرجوع إىل املادة 1التنظيم

 األمر يتعلق حيث للربملان والطبيعي األصلي االختصاص يشكل وهو القواعد بوضع املشرع فيها خيتص اليت تلك

 بتحديد الربملان فيها خيتص اليت بااالت تتعلق احلالة الثانية أما والفردية العامة واحلريات األشخاص حبقوق

 2. السلطة التنظيمية على تفسريها يقع أن على فقط األساسية املبادئ

 ربملاناليت يؤول فيها التشريع لل ميادين وجماالت حتدد اجلزائري اليت الدستور من140 املادة نصستقراء با

  : يالحظ بادئ ذي بدئ أن هناك ثالثة عبارات تشد االنتباه وهي

 .جماال للتشريع التكرار املنتظم لعبارة القواعد العامة واليت ميكن أن تشكل -

 والقرض البنوك ونظام النقود إصدار نظام :مثلشارة املادة إىل بعض أنظمة الضبط االقتصادي اإل -

   . واحملروقات املناجم نظام و للمياه العام النظام، والتأمينات

 .نشاء فئة املؤسساتإواملصطلح الثالث هو عبارة  -

ة السلطات اإلدارية املستقلة وأنظمة الضبط االقتصادي هو إن الفيصل واملعيار احلقيقي خللق ترابط بني فكر 

على التوايل يف الفقرات 140املنصوص عليها يف املادة  فكرة النظام العام مبفهومها املادي واالقتصادي

14/22/23/24.  

 قانوين تردد خلق مما تكييفات اعتمد عدة املشرع جند أن :حيث التسميةالسلطات اإلدارية المستقلة من  /ثانيا

 املستقلة تارة ،وتارة أخرى اإلدارية السلطات مصطلح اعتماده من خالل املستقلة اإلدارية السلطات مصطلح جتاه

  :املصطلحات هذه مفاد التوقف عند ضرورة وبالتايل املستقلة الضبط سلطات
  

  

                                                           
، 2017جوان ،   06دالعداجلزائر ، –كلية احلقوق   سات القانونية والسياسية،راجملة الد ،"مهامهاسلطات الضبط االقتصادي و "سعودي علي،  1

 .32ص30ص 
، دراسة مقارنة :االقتصاديين و حقوق المستهلكين السلطات اإلدارية المستقلة المعنية بضبط التوازن بين مصالح المتعاملينمنقور قويدر،   2

  . 35،ص  2014/2015عام، جامعة حممد بن أمحد، وهران ، املوسم اجلامعي  صص قانون، ختدكتوراه أطروحة لنيل شهادة 
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 إنشـاء حـني 1990 سـنة كـان املصـطلح هلـذا اسـتعمال أولإن   :المسـتقلة اإلداريـة السـلطات مصـطلح /أ

 وضـبط لتنظـيم وطنيتـني وكـالتني إنشـاء مبناسـبة املنـاجم قـانون يف 2001سـنة تـاله مث  ، لإلعـالم األعلـى الـس

 اجليولوجيـة املنشـآت تسـيري مهـام متـارس ":الـيت تـنص  املنـاجم قانون من 43للمادة ، وطبقا لنص املناجم سوق

 األجهـزة هـذه ،تتمتـع مسـتقلة إداريـة سـلطة صـفة هلـا أجهـزة قبـل مـن املنـاجم ورقابـة املنجميـة واملمتلكـات

 وكيفيـات تنظيمهـا وقواعـد األساسـية وقوانينهـا األجهـزة هـذه مهـام ،حتـدد املـايل واالسـتقالل املعنويـة بالشخصـية

 وكـذا االسـتقالل املـايل األساسـية قوانينهـا هلـا وتضـمن لتطبيقـه املتخـذة والنصـوص القـانون مبوجـب تسـيريها

  .1املياه ضبط وسلطة املنافسة جملس إنشاء حني 2008 سنة ثالث ،وكتطور" املتعاملني إزاء سيماال استقالليتها

 مسـتقلة إداريـة سـلطات أـا علـى تكييفهـا متو  ضـبط سـلطات كمـا اعـرتف اإلجتهـاد القضـائي لـبعض             

 موضوع  2129رقم حتت 2000 ماي 08 يف املؤرخ قراره يف الدولة جملس رفض حيث املصرفية باللجنة األمر مثل

   من قانون النقد والقرض 143املادة مبوجب املنشاة املصرفية اللجنة اعتبار ، املصرفية اللجنة ضد بنك يونني

 كـل وان مسـتقلة إداريـة سـلطة أـا علـى كيفهـا بـل متخصصـة إداريـة قضـائية جهـة مبثابـة الـذكر السالف 90-10 

  . 2إداري طابع ذات قرارا

 تكييـف مبناسـبة 2000سـنة كـانه التسـمية  هلـذ ظهـور أولكـان   : المسـتقلة الضـبط سـلطات لحمصـط /ب   

 القـانون مـن 10 للمـادة وفقـا والالسـلكية السـلكية واملواصـالت الربيـد ضـبط لسـلطة القانونيـة للطبيعـة املشـرع

تنظـيم ومراقبـة عمليـات املتعلـق بلجنـة   04-03 رقـم القـانونمـن  20يف املـادة  مث اقإليهسـاب املشـار 03-2000رقـم

 .3 البورصة

الرئيس وجملس  -خالفا لسلطة التعيني الثنائية :حيث سلطة التعيينالسلطات اإلدارية المستقلة من  /ثالثا

إن تعيني أعضاء هذه السلطات اإلدارية املستقلة يف اجلزائر، هو حكر يف الواليات املتحدة األمريكية ،   - الشيوخ

 جند املنافسة ويتجلى هذه السلطة أكثر يف جملس، ائر دون إشراك الربملان يف هذه العملية رئيس اجلمهورية يف اجلز 

املعدل  03-03لألمر  وفقا أخرى جهة ألي دون مشاركة اجلمهورية لرئيس واضحا تركيزا عرفت التعيني سلطة أن

  . 4   ملنافسةا جملس رئيس وأعضاء تعيني املتضمن  10يف مادته   05- 10القانون  واملتمم مبوجب

                                                           
  .2009يوليو2صادر بتاريخ  44، يتضمن قانون املياه ،اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد 2009يوليو 22مؤرخ يف  02-09ألمر رقما 1
  .88-87كر ، ص ص ذ شيبويت راضية ، املرجع السابق ال  2

3 Arnaud HAQUET, Le pouvoir réglementaire des autorités administratives indépendantes 
Réflexions sur sonobjet et sa légitimité, Revue du Droit Public, FRANCE,  01 mars 2008 n° 2 
, P 393 

املتضمن قانون املنافسة  ، 2003جويلية  19املؤرخ يف  03/03املعدل واملتمم لألمر ،  2010أوت  15الصادر بتاريخ  05-10قانون رقم   4
  .السالف الذكر 
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، الـــيت  2016مـــن التعـــديل الدســـتوري لســـنة   202املـــادة  وكمثـــال علـــى هـــذا  األمـــر،  وبـــالرجوع اىل نـــص

لكـن املالحـظ ان سـلطة تعيينهـا و  اهليئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته سلطة إداريـة املسـتقلة  أن علىتنص 

 .توضع لدى رئيس اجلمهوريةوظيفتها 

  27/10/1999املؤرخ يف  240- 99رقم   الرئاسي املرسوم صدور هو التعيني سلطة تركيز يؤكد وما            

  . 1العامني للبلديات األمناء نيتعيحد  إىلالذي ضمن إحتكار رئيس اجلمهورية لسلطة التعيني الذي وصل 

 5إىل  3رية متتد من من املعلوم أن العهدة القص :ن حيث مدة التعيينمالسلطات اإلدارية المستقلة  /رابعا

سنوات كالس األعلى لإلعالم ، فيالحظ أن مدة خدمة أعضاء 6 ست سنوات والعهدة طويلة األجل متتد إىل

  :  السلطات اإلدارية املستقلة ركن فيها املشرع إىل نظامني يف حتديد عهد أعضاءها

  املصـرفية ،اللجنـة نافسـةامل جملـس أعضـاء مـن كـل ، ويشـمل كليـة بصـفة العهـدة يكـرس :األول النظـام -

  . البورصة تعمليا ومراقبة تنظيم وجلنة 2001 سنة من انطالقا احملافظوإسثتناء 

 ،جلنـة والالسـلكية السـلكية واملواصـالت الربيـد ضـبط لسـلطة بالنسـبة عهـدة أيـة يكـرس ال: الثـاين النظـام -

 . احملروقات ضبط وسلطة املناجم وكالة ، والكهرباء الغاز ضبط

املشرع مل يكرس إىل العهد القصرية املدى والقابلة للتجديد ، بالنسبة لكل من اللجنة املصرفية  أن و يبدو 

وجلنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة وجملس املنافسة ، وهي كلها قابلة للتجديد باستثناء حالــــة جلنــــة تنظيم 

وهذا كله بعد إلغاء العهدة الطويلة الغري قابلة للتجديد ومراقبة عملـــيات البــورصــة أين يصمت النص ذا الشأن 

  .2بالنسبة لس النقد والقرض

تعترب التشكيلة  اجلماعية هليئات الضبط   :حيث التركيبة البشريةالسلطات اإلدارية المستقلة من  /خامسا

على السلطة ، خدمة  املستقلة  إحدى أهم مسات دولة القانون  ، ويتجلى هذا من خالل التعددية والتداول

  . 3لتقوية شرعيتها كأساسملصاحل القطاع اقتصادي وذلك عن طريق توسيع الرتكيبة اجلماعية   

 العضوية االستقاللية درجة معرفة يف حامسا معيارا اإلدارية املستقلة سلطاتلل البشرية الرتكيبة تعدحيث  

 من غرار كل على وهذا والتعددي اجلماعي بالطابع تتميز اجلماعية الرتكيبة ذات السلطات ،كون السلطات هلذه

 بعد ة،خاص اإلدارية التقليدية األشكال عن خيرج اإلدارة يف جديد منط تشكل واليت املركزية االستشاريةهلياكل ا

                                                           
  .101،ص  2004سنة ، عنابة ، الطبعة الثانية،دار العلوم للنشر والتوزيع ،  القانون اإلداريحممد الصغري بعلي ،   1

2 Longobardi Nino, "Autorités administratives indépendantes et position institutionnelle de 
l'administration publique",Revue française de droit administratif , no 1, FRANCE, janvier-
février 1995, p 171. 

  .85-84، املرجع السالف ذكره ، ص ص االقتصادي في الجزائر النشاط ضبط القانونية ل آلياتمنصور داود ،  3
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 اليت واملرونة الكفاءة عاملي جانب إىل والتخصص والشفافية احلياد متطلبات حتقيق عن الكالسيكية اإلدارة عجز

  1. اجلماعية اإلدارة ا تتمتع

  : 2وهذا اجلدول ميثل الرتكيبة البشرية لبعض السلطات اإلدارية املستقلة يف اجلزائر

  األعضاء  السلطة اإلدارية المستقلة

  أعضاء 4  جلنة ضبط الكهرباء و الغاز

أعضاء 4  سلطة ضبط مصاحل املياه  

أعضاء 5  الوكالة الوطنية للممتلكات املنجمية  

أعضاء 5  الوطنية للجيولوجية واملراقبة املنجميةالوكالة   

أعضاء 5  جلنة  لإلشراف على  التأمينات  

أعضاء 7  سلطة ضبط الربيد واالتصاالت  السلكية والالسلكية  

أعضاء 7  جلنة تنظيم ومراقبة العمليات يف البورصة  

أعضاء 9  جملس القرض والنقد  

أعضاء 12  جملس املنافسة  

  ثل الرتكيبة البشرية اجلماعية لبعض السلطات الضبط اإلدارية املستقلة يف اجلزائرجدول مي: 04الشكل 

  .35، ص  يف اجلزائر رشيد زواميية ، سلطات الضبط االقتصادي:   المصدر

تضم أعضاء  أعالهو منه يالحظ انه  واستجابة لوظيفة الضبط االقتصادي ، فالتشكيلة املبينة يف اجلدول 

التعدد املتنوع يف ممارسة  وتقاسم السلطة اختاذ القرار مع هذا  أن، م الكفاءة والتخصص التقينخمتلفني يشرتط فيه

حييلنا مباشرة إىل حتول يف ادوار الدولة من املتدخلة اىل الضابطة من خالل تشارك التنظيم مع   ، التنفيذيةالسلطة 

فاع عن مصاحل املهنيني  ، كما دعا لو هذه التشكيلة ،غري أن هذا الوضع  ال جيعل من الضبط تنظيما للد

فإنه يظهر من ،  الس الدستوري الفرنسي  وبالرجوع اىل رأي.3البعض،بل طريقة ومنهجا يف التسيري العمومي

                                                           
  .75كره ،ص وليد بومجلني ، املرجع السابق ذ    1

2 ZOUAIMIA Rachid, Les instruments juridiques de la régulation économique en Algérie, 
op.cit, p35. 

، أعمال امللتقى الوطين حول السلطات  آلية لالنتقال من الدولة المتدخلة إلى الدولة الضابطة: سلطات الضبط المستقلة،  نزليوي صليحة  3
  .20ص18، ص 2007ماي، كلية احلقوق، جامعة جباية،  24-23 اال االقتصادي واملايل، أيام اإلدارية املستقلة يف
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،  لسلطات الضبط االقتصادي األساسيم النظا وة لاعد التشكياقل حول قو تطلبا  قرارته ليونة كبرية  و خالل

  .1خمتلف هذه اهليئات وظة بني امللحاالختالفات  ويتقبل

الصالحية القمعية، وهو ما تكرس من خالل بسلطات الضبط  متتعبسبب :من حيث توقيع الجزاء /سادسا

وانطالقا من الدستور أن احتكار السلطة يعترب  النصوص القانونية املنظمة هلذه السلطات، ورغم أن املشرع 

  1996من دستور اجلزائري لسنة   164أنه حسب املادة  القمعية هو من اختصاص السلطة القضائية، حيث

من نفس الدستور 157، واليت تقضي باختصاص القضاة بإصدار األحكام ، وتضيف املادة  2016املعدل سنة 

على أن السلطة القضائية دف إىل محاية اتمع واحلريات وتضمن للجميع  ولكل واحد احملافظة على حقوقه 

  قع سلطات الضبط من السلطة القضائية؟األساسية، فما مو 

 إن اإلشكال الذي طرح بشأن السلطات القمعية املمنوحة لسلطات الضبط، له تأثريين، التأثري األول 

هو من الناحية الشكلية كون أن عدم تكريسه يف الدستور يؤدي اإلخالل مببدأ الفصل بني السلطات،وممارسة 

بدأ، أما التأثري الثاين وليس أقل قيمة من األول هو تقليص دور القاضي سلطات خارج إطارها تتناىف متاما وامل

بشكل ميكن أن يؤثر على مكانة السلطة القضائية، كون أن هناك سلطة توازيها يف فرض العقوبات، هلذا عرب 

مقلقة تؤدي إىل ظهور وتطور ظاهرة خطرية جدا كوا اعتبار العقوبات اإلدارية  على" WALINEفالني"الفقيه 

  .2يف القانون وهو ما يسمى بالقانون اجلنائي املسترت، فهذه اهليئات تقلص من دور القاضي

حيث :جعل  الس الدستوري الفرنسي ملسألة دستورية السلطة القمعية من خالل ثالثة مراحل وهذا ما

لسلطات إال أنه هناك من يرى اعترب يف مرحلة أوىل العقوبات اإلدارية غري دستوري لتعارضه مع مبدأ الفصل بني ا

 181 -84أنه اكتفى باإلشارة إىل أن هذه العقوبات ال جيوز أن توكل لسلطة إدارية، وذلك من خالل قرار رقم 

  .1984أكتوبر 11 -10بتاريخ 

                                                           
1 Jean Pierre Moussy( Rapporteur)," Rapport des autorités de régulation financieres et de 
concurrence,Pourquoi, comment",les éditions des journaux officiels,2003 p 68. 

نشور صباحا امل 10على الساعة  2019فيفري  02: تاريخ الزيارة ، 1984 10/ 11/املؤرخ يف  181 -84رار الس الدستوري الفرنسي ر قم ق 2
  :يف املوقع

 
-par-decisions/acces-constitutionnel/francais/les-constitutionnel.fr/conseil-http://www.conseil

-octobre-11-du-dc-181-84-n-dc/decision-181-1959/1984/84-date/decisionsdepuis
35.html1984.81  

"… considérant que pour la réalisation de ces objectifs de valeur constitutionnelle, il est    
loisible  au législateur de soumettre les différentes catégories de services de communication 
audiovisuelle à unrégime d’autorisation administrative.... chargée de garantir l’exercice de la 
liberté de communication audiovisuelle de pouvoirs de sanction dans la limite nécessaire à 
l’accomplissement de sa mission...." 
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  : شرطني توقيع اجلزاء السلطة هلذه املستقلة اإلدارية اهليئات ممارسة اجل من يشرتطيف اجلزائر ، ف 

 . للحرية سالبة اجلزاءات هذه تكون ال أن : ولاأل الشرط -

ويتخذ  . يادستور  املكفولة واحلريات احلقوق محاية تكفل اليت للضمانات السلطة هذه خضوع : الثاني الشرط -

  . 1االعتماد الرتخيص و غرامة مالية أو سحب:هذا اجلزاء شكالن 

بسلطات الضبط على أهليتها يف اختاذ عقوبات مالية  نص املشرع عرب جل النصوص املتعلقة :العقوبات المالية /أ

 : على النحو التايل

املخالفة  يف جمال املنافسة ،فان املشرع نص على نظام عقايب مايل تصاعدي ومتناسب مع طبيعة وحجم -     

 . وذلك يف إطار العقوبات اليت خوهلا لس املنافسة على املمارسات املقيدة للمنافسة والتجميعات

أما يف اال البنكي ،فيمكن للجنة املصرفية إصدار عقوبات مالية تساوي الرأمسال األدىن امللتزم به من  -       

طرف البنوك واملؤسسات املالية وهذا دون حتديد لقيمة العقوبات املالية وهو ما يرتك سلطة تقديرية واسعة هلذه 

  .اهليئة يف تقديريها

 يب والتحكيم يف جمال البورصة فرض غرامات حيدد مبلغها بعشرة ماليني دينار أو كما ميكن لغرفة التأد-       

  .مبلغ يساوي املغنم احملتمل حتقيقه بفعل اخلطأ املرتكب

رغم صعوبة وتعقيد إجراءات احلصول على االعتماد إال أن حصول العون :اإلعتماد سحب الرخص و/ب 

ابة سلطة الضبط ،حيث متلك هذه السلطات إىل جانب الرقابة يا من تدخل ورقئاالقتصادي عليه ال خيلصه ا

الحقة ختول هلا سحب االعتماد الذي منحته بالتايل إقصاء املستثمر من النشاط االقتصادي يف  السابقة رقابة

 حلالة ثبت فيها خمالفته لألحكام التشريعية والتنظيمية املنظمة هلذا النشاط وكذا الشروط اخلاصة اليت تفرضهاا

  .السلطة اإلدارية

ويف القطاع البنكي ،يعترب سحب االعتماد من أخطر أنواع العقوبات ألنه إجراء من شأنه أن يضع حد 

  .2حلياة البنك وبالتايل تصفية املؤسسة كقرار سحب االعتماد من بنك اخلليفة الصادر من اللجنة املصرفية
  

  

                                                           
 بن جامعة كلية احلقوق ،، لة يف القانون العاماه دو دكتور  أطروحة لنيل شهادة ،  الجزائري التشريع في اإلدارية الرخص ، الرمحان عبد عزاوي   1

  .303ص301 ص ، 2006-2005السنة اجلامعية  ، اجلزائر ، عكنون
، أعمال امللتقى الوطين حول السلطات اإلدارية املستقلة يف اال اختصاص منح االعتماد لدى السلطات اإلدارية المستقلةأوباية مليكة،  2

  .202ص200، ص 2007ماي، كلية احلقوق، جامعة جباية،  24،  23االقتصادي واملايل، أيام
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جدول ميثل مناذج عن بعض اجلزاءات اليت توقعها سلطات الضبط املستقلة: 05 الشكل  

.الطالب الباحث اخلاص  إعدادمن : المصدر  

                                                           
سعيد ، ، فرع القانون اإلداري لإلعمال، كلية احلقوق العام  لدكتوراه يف القانونشهادة النيل   أطروحة،النشاطات المقننة في الجزائردومة نعيمة،   1

  . 196ص  ،2015/2016املوسم اجلامعي ، 1جامعة اجلزائر-محدين

  1سحب االعتماد/ النهائي التوقيف    الترخيص الرخصة و سحب  الغرامة المالية

مكرر  66إىل  35تنص املواد من * 

املعدل و  03-2000من القانون 

يف  2015املتمم بقانون املالية لسنة 

على العقوبات  87اىل 81املواد من 

 .  املالية على الغرامات التهديدية

 نص املشرع ، فان املنافسة جمال يف* 

 تصاعدي مايل عقايب نظام على

 املخالفة وحجم طبيعة مع متناسب

 خوهلا اليت العقوبات إطار يف وذلك

  . املنافسة لس

 للجنة ، فيمكن البنكي اال يف أما*

 تساوي مالية عقوبات إصدار املصرفية

 طرف من به امللتزم األدىن رأمسال

 سلطة مع ترك واملؤسسات البنوك

  .تقدير هلا

-2000من القانون  35تنص املادة * 

مكرر  39و املادة  81باملادة املعدلة  03

مكرر املتممة باملادتني  40و كذا املادة 

 2015من قانون املالية لسنة  84و  83

على التعليق الكلي أو اجلزئي أو املؤقت أو 

  مدة االستغالل لكل متعامل خمالف ختفيض

  

 النهائي السحبيكون  والقرض النقد جملسيف *

 هلا خيضع اليت الشروط تصبح مل إذا: لالعتماد

 إذا، عتماداال صاحب من بطلب، متوفرة عتماداال

 إذا، ورشه 12 ملدة عتماداال استغالل يتم مل

  .أشهر 06 ملدة عتماداال موضوع النشاط توقف

 من االعتماد سحب ،يعترب البنكي القطاع ويف* 

 يضع أن شأنه من إجراء ألنه العقوبات أنواع أخطر

 كقرار ملؤسسةا تصفية وبالتايل البنك حلياة حد

 من الصادر اخلليفة بنك من االعتماد سحب

  " .جالب"بناءا على تقرير السيد  املصرفية اللجنة

 03-2000من القانون  مكرر 65تنص املادة * 

 2015من قانون املالية لسنة  86املعدلة باملادة 

االستغالل عن على التوقيف النهائي عن النشاط 

  .لكل متعامل خمالف

الجزاءات الموقعةبعض  صور  
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  المستقلة في الجزائر  اإلداريةاستقاللية السلطات  إشكالية: الثانيالمبحث 

االت وجداالت  فقهية تعترب خاصية إستقاللية  السلطات اإلدارية املستقلة من املواضيع اليت أثارت إشك

السلطات يف جمال  1باالستقاللية املقصودوقانونية حقيقية يف النظم املقارنة عامة ويف اجلزائر خاصة ،  فإذا كان 

 زاءات ،وتوقيع اجل اتهو متتع سلطات الضبط يف هذه القطاعات بنوع من احلرية يف اختاذ القرار ،  اإلدارية املستقلة 

يف القانون اإلداري، فهي ليست إدارة باملفهوم املعروف الوصائية أو الرئاسية  تنيمن السلطدون أي تبعية أو رقابة 

عاما األمر الذي مت تبيانه يف ما سبق  ،  ففي ظل االحتاد األورويب  وان كان وليست مرفقا  الكالسيكي  التقليدي

ة تتمتع امش كبري من احلرية واالستقاللية يف ال يفرق بني املرفق العام والسلطات اإلدارية املستقلة فإن هذه األخري 

من قانون االحتاد الذي يستعمل بعض العبارات واملصطلحات القريبة  77القيام بأعماهلا وهذا األمر تكرسه املادة 

جدا من مفهوم السلطات اإلدارية املستقلة مثل املرفق العام  ذو املصلحة االقتصادية العامة ، ان تكريس مثل هاته 

مل يكن لريى النور لوال املسار الذي تعتنقه معظم الدول األوروبية " جون ريفريو " ملرافق حسب بعض الفقهاء مثل ا

املتعلق خبوصصة القطاع االقتصادي مبا فيها خصخصة املرافق العامة ذات الطابع الصناعي والتجاري ، ما دفع 

  .ية  البعض اآلخر لتسميتها بسلطات الضبط القطاعية او املرفق

قرار إبالرجوع للرتسانة القانونية املنشئة و املنظمة الختصاصات هذه السلطات يف اجلزائر ، جند أن  و  

 النصوص ما يبني هذه يف بعض حظنالليس على قدر املساواة، ف استقاللية السلطات اإلدارية املستقلةب املشرع

ذه ونطاق هل، ويف نصوص أخرى حدود ل  الذي سنتناوله كمطلب أو  االستقالليةافرتاض  بوضوح معايري

  .كمطلب ثان  االستقاللية

  

  

              

  

  

                                                           
1 .........  . Le législateur a utilisé les termes " autonome ", " indépendante " pour désigner et 

qualifier ces institutions…suffit elle pour les considérer indépendantes ? 
KHELLOUFI Rachid, Les institutions de régulation en droit algérien, Idara, n° 28, 
2004, p 93. 
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  المستقلة في الجزائر اإلداريةالضبط لسلطات االستقاللية المفترضة :  األولالمطلب    

 عف املشــر ااعـرت اإلداريــة املسـتقلة يف اجلزائـر عـدة أبــواب ،فبـالرغم مـن  لسـلطاتاملفرتضـة ل سـتقالليةاال تفـتح           

ــــبعض الســــلطات اإلداريــــة املســــتقلة باالســــتقالليةصــــراحة اجلزائــــري  الســــلكية  لطة ضــــبط الربيــــد واملواصــــالتكســــ : ل

جنـده أنكرهـا علـى سـلطات ،1اخل....والغـاز جلنـة ضـبط الكهربـاء ، نة تنظيم عمليـات البورصـة ومراقبتهـاجل والالسلكية ،

االســتقاللية  أســباب افـرتاض البحـث عـن  وهــو مـا يتطلـب منــا ية، جملــس النقـد والقـرض، واللجنــة املصـرف:مثـل  أخـرى

  .عن طريق حتليل املواد القانونية املتعلقة ا

حيث تتمثل املزايا املنتظرة من منوذج الضبط املستقل يف وضع عملية الضبط يف منأى عن تدخل الدائرة 

ملقام ، تتجلى يف مدى السماح هلا بالقيام مبهامها فإذا كانت االستقاللية املقصودة يف هذا ا  السياسية واإلدارية ،

حبرية دون تدخل إحدى السلطات الثالثة عامة  ، فإن هذا قد خيلق مواجهة خاصة بني هذه السلطات والسلطة 

يفرض أوال الغياب التام جلميع أنواع الرقابة السلمية والرقابة الوصائية وذلك بغض ، ما  التنفيذية على وجه اخلصوص

ر كوا تتمتع أو ال تتمتع بالشخصية القانونية لكون هذه األخرية ال تعترب معيارا حامسا وفعال لقياس درجة هذه النظ

 "Guy Beger" األستاذ االستقاللية، باإلضافة إىل عدم تلقي أية أوامر أو تعليمات من احلكومة ، وهذا ما عرب عنه

قلة حيث اعتربها هيئات إدارية أوكل هلا قدرة التصرف والعمل يف سياق حتديده ملفهوم السلطات اإلدارية املست  

  .2نيابة عن الدولة بدون أن تكون تابعة للحكومة

 فاالستقاللية من شأا محاية سلطات الضبط من تأثري املصاحل اخلارجية،كما من شأا حتسني الشفافية واخلربة 

  .ن خالل املعيارين العضوي والوظيفيتقدم ذكره سنحاول معاجلة  هذا املطلب م وبناءا على ما

  

                                                           
 يف اإلدارية املستقلة السلطات حول الوطين امللتقى أعمال ، السلطات اإلدارية المستقلة وإشكالية اإلستقالليةمداخلة حول ، حدري مسري   1

  46ص ،2007عبد الرمحان مرية جباية، كلية احلقوق والعلوم السياسية ، جامعة ماي  ،  24إىل 23 واملايل ، أيام  االقتصادي اال
  :سلطات إدارية مستقلة اعرتف هلا املشرّع اجلزائري باالستقاللية بصورة صرحية وهي) 5(هناك مخس لباحث حدري مسري ، ان حسب ا* 

، احملدد للقواعد العامة 2000أوت سنة  05، املؤرخ يف 03- 2000من القانون رقم  10سلطة ضبط الربيد واملواصالت ، انظر املادة  -
  .ت السلكية والالسلكية، السالف الذكر املتعلقة بالربيد واملواصال

  .، املتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، السالف الذكر02/01من القانون رقم  112جلنة ضبط الكهرباء والغاز، املادة  -
، القانون 04- 03وجب القانون رقم بعد تعديلها مب 93/10من املرسوم التشريعي رقم  20انظر املادة . جلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها - 

  .السالف الذكر 
، املتضمن قانون املناجم ، املرجع  2014فرباير  24مؤرخ يف  14/05قانون رقم  44الوكالة الوطنية للممتلكات املنجمية ، املادة  -

   .السالف الذكر
  .املرجع نفسهاملتضمن قانون املناجم ،،  2014فرباير  24مؤرخ يف  14/05قانون رقم  45الوكالة الوطنية للجيولوجيا واملراقبة املنجمية ، املادة  - 

2Beger Guy, Les régulations économiques : légitimité et efficacité,volume 1,collection droit et 
économie de régulation, presse de sciences po et Dalloz, paris,2004, p 88. 
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  :اإلستقالل العضوي للسلطات اإلدارية المستقلة /الفرع األول 

ـــاملفهوم            أن يكـــون األعضـــاء املشـــكلون للهيئـــات املســـتقلة املختلفـــة  االعضـــوي، يقصـــد ـــ إن اإلســـتقاللية ب

نــت إقــالتهم أو عــزهلم عــن وظــائفهم مــا دام ال معينــني مبوجــب أســلوب تعيــني ال يفــتح اــال أليّــة جهــة أو ســلطة كا

د مــّدة صــالحّيام ملــدة كافيــة دتوجــد أســباب تــربّر ذلــك أو حــاالت اســتثنائية تتطّلــب ذلــك، هــذا مــن جهــة، وأن متــ

  .ة وحتديد هلايتسمح هلم خالهلا بأداء مهامهم من جهة ثانية، وكّل ما خيالف ذلك هو انتقاص فعلّي لالستقالل

  :تطرق إىلالجلانب العضوي اوسيتم يف هذا 

 .اجلهات املقرتحة هلم تعددأي تعدد األعضاء و  لبشرية ،ا تنوع التشكيلة -

 .باحليادية اتسامهامدى  العضوية ووحتديد مدة  -

مل اليت ستقلة، املدارية اإلسلطات ال خالفا لبعض:تنوع التشكيلة البشرية وتعدد الجهات المقترحة لها /أوال

وجلنة  ،1األمر بالنسبة للوكالتني املنجميتني يتعلق ىل صفة األعضاء فيها ومراكزهم القانونية، و بتاتا إ عيتطرق املشر 

  .2ضبط الكهرباء والغاز

اخـتالف صـفتهم ومراكـزهم القانونيـة مظهـرا كـذا   و،أعضاء السلطات اإلداريـة املسـتقلة واختالف  يعترب تعدد 

ة بعـــض الســـلطات املســـتقلة جنـــدها تتكـــون مـــن أعضـــاء خيتلـــف يضـــمن االســـتقاللية العضـــوية، إذ بـــالرجوع إىل تشـــكيل

قطــاع انتمــائهم أو عملهــم، ليــرتاوح بــني القضــاء، والتعلــيم العــايل، واحملاســيب، ومــن ذوي اخلــربة يف اــال االقتصــادي 

ومراكـز ونذكر على سبيل املثال يف اال املصريف، جملس النقد والقرض، إذ جنـد مـن حيـث تشـكيلته أّن صـفة  ،واملايل

  .األعضاء ختتلف، إال أا ال تتعدى أهل اخلربة يف اال احملاسيب واملايل

  ها أساس ماهو أخرىأو بعبارة اختيار األعضاء معايري  لكن يبقى هناك إشكال واحد ووحيد أال وهو          

  .3أو باملساومات ختدم العقيدة السياسية  أو على أساس اعتبارات غري شفافة هل هي معايري شفافة أم  

يختلـــف مـــن ســـلطة إىل فتعـــدد اجلهـــات املقرتحـــة لألعضـــاء الســـلطات اإلداريـــة املســـتقلة أمــا فيمـــا خيـــص               

يعني األعضاء حسب قدرام يف ااالت القانونيـة واالقتصـادية واملاليـة مـن طـرف جهـات خمتلفـة، تتمثـل يف  ، فأخرى

ا أن اخـتالف مـعل. وأعضـاء ممثلـني ألجهـزة مهنيـة. يذية، وحمافظ بنـك اجلزائـرمن رئيس اجلمهورية، والسلطة التنف كل

لــة جلهـة واحــدة فقــط، و جهـات االقــرتاح مظهـر يــؤثر علـى درجــة االسـتقاللية، ألنــه لـو كانــت مهمـة اقــرتاح األعضـاء خم

  .فلن نكون أمام نفس درجة االستقاللية

                                                           
  .السالف الذكر، املتضمن قانون املناجم،  2014فرباير  24مؤرخ يف  05-14قانون رقم  48و 46انظر املادتني   1
  .السالف الذكر، املتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، 2002فيفري  5، املؤرخ يف 01-02من القانون رقم  117انظر املادة   2

  . 42ص املرجع السالف الذكر ، ، لة وإشكالية اإلستقالليةالسلطات اإلدارية المستقمداخلة حول مسري ، حدري   3
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  :1 من صة جندها تتكونوبالرجوع إىل جلنة تنظيم و مراقبة العمليات يف البور 

 مقرتح من طرف وزير العدل  -

 عضو يقرتحه وزير املالية -

 أستاذ تعليم عايل يقرتحه وزير التعليم العايل والبحث العلمي -

 .عضو يقرتحه حمافظ بنك اجلزائر -

 . عضو من املسريين لألشخاص املعنوية املصدرة للقيم املنقولة  -

 .بيني أو حمافظي احلسابات وكذا من احملاسبني املعتمدينالوطين للخرباء احملاس يعضو خيتاره املصف -

الرتكيبة تنوع  أساساملستقلة على  اإلداريةتقسيم سلطات الضبط  إىل "منصور داود "حيث يذهب الدكتور 

  : 2البشرية إىل مايلي

أعلى درجة موظفني ذوي  03وجندها يف تركيبة جملس النقد والقرض والذي يضم ثالثة  :فئة ذات طابع إداري /أ

موظفني ساميني نظرا لكفاءم يف 03حبكم كفاءم يف االني االقتصادي واملايل، و تضم اللجنة املصرفية ثالثة 

أعضاء مستخلفني تابعني لنفس اإلدارات اليت ينتمي إليها املوظفني الساميني  3الشؤون االقتصادية واملالية و

  .على ممارسة مهامه لسبب معني الدائمني يف حالة غياب أحدهم أو عدم قدرته

إن التقارب بني وظيفة سلطات ضبط النشاط االقتصادي ووظيفة السلطة القضائية   :فئة ذات طابع قضائي /ب

كان عامال يف إشراك أعضاء ذات صفة قضائية، ومبا أن السلطة القضائية تتميز باستقالليتها عن السلطة التنفيذية 

ئة ذات طابع قضائي يفرتض استقاللية سلطات ضبط النشاط االقتصادي لزاما، والسلطة التشريعية، فإن وجود ف

وهناك ثالثة سلطات تضم قضاة يف تشكيلتها وهو ما جنده يف كل من اللجنة ، باإلضافة إىل اعتباره ضمانة أساسية

  .3املصرفية، جلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها ، وجلنة اإلشراف على التأمينات
املستقلة  شخصيات ذات كفاءة، وهذا  اإلداريةحيث تضم  معظم سلطات ضبط  :ذات طابع خبراتي فئة /ج  

يف جلنة اإلشراف على التأمينات اليت تضم خبري يف ميدان التأمينات يقرتحه الوزير على سبيل املثال  ما جنده 

تضم أستاذا يقرتحه وزير التعليم العايل فهي  املكلف املالية ، أما بالنسبة للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها

احملاسبني وحمافظي احلسابات واحملاسبني املعتمدين، باإلضافة  والبحث العلمي، عضو يقرتحه املصف الوطين للخرباء

  .إىل عضو خمتار من بني املسريين لألشخاص املعنويني املصدرة للقيم املنقولة

                                                           
1  ZOUAIMIA Rachid, Les instruments juridiques de la régulation économique en Algérie, 
op.cit, p39. 

  .147ص145، املرجع السابق ذكره ، ص  اآلليات القانونية لضبط النشاط االقتصادي في الجزائرمنصور داود ،  2
3Marie-José Guédon , les Autorités Administratives Indépendantes.Paris: LGDJ,2009 ,p p6 .  7 -  



  القتصادية للدولة الجزائريةاللتحوالت مظاهر تكريس الدولة الضابطة  كانعكاس الباب الثاني  

187 

 

بالغموض حيث مل حيدد فيها املشرع طبيعة الرتكيبة وشروط تعيني وهذه الفئة تتميز  :فئة ذات طابع تقديري /د

أعضائها ولكن تركها تقديرية ، وهذا ما جنده يف سلطة ضبط الربيد واملواصالت السلكية والالسلكية حيث يتشكل 

من بينهم رئيس يعينهم رئيس اجلمهورية، جلنة ضبط الكهرباء والغاز  7جملس سلطة الضبط من سبعة أعضاء 

  .مديرين يتم تعيينهم مبرسوم رئاسي بناء على اقرتاح من الوزير املكلف بالطاقة 3تشكل من رئيس وثالثة وت

للسلطات اإلدارية املستقلة يف مراكزهم  كونة امل تنوع التشكيلة البشريةيف األخري ميكن القول إّن و 

  .تهااستقالليإفرتاض  ضمنمظهر يدعم وي االقرتاح يف جهة واحدة فقط،سلطة عدم حصر  وكذا وصفام،

رئيس سلطة إدارية مستقلة ما وأعضائها من بني التعيني يعترب حتديد مدة  :التعيين وتكريس مبدأ الحيادتحديد مدة /ثانيا

النص على تعيني  ، حيث لو متمن الناحية العضويةإحدى الركائز اهلامة واملعتمد عليها، قصد إبراز طابع االستقاللية 

  .1اء ملدة غري حمددة قانوناالرئيس واألعض

لما تعددت جهات التعيني كلما متتعت سلطات الضبط باالستقاللية ،كما أن تعدد اجلهات يالحظ انه كو 

املسامهة يف االقرتاح و التعيني يساهم يف حتقيق استقاللية سلطات ضبط النشاط االقتصادي، والبد من التمييز بني 

مفهومني خمتلفني و كأن التعيني يضفي نوع من الشكلية على  حتمالنعيني اللتان سلطة االقرتاح واالختيار وسلطة الت

وعلى خالف املشرع الفرنسي الذي ختتلف جهات تعيينه  ، االقرتاح و حىت أا جتعل اخليار الذي يسبقها رمسيا

وزارية، باإلضافة إىل ألعضاء سلطات الضبط، إما عن طريق املراسيم الرئاسية ، املراسيم التنفيذية، القرارات ال

  .2حصرا  عند املشرع اجلزائري الذي حصره وأفرده لرئيس اجلمهورية الربملان، إال أن الوضع خيتلف

دت نفس املّدة دسنوات بالنسبة ألعضاء جملس املنافسة قابلة للتجديد، وح 5بالنسبة ملدة التعيني فتقدر بـ ف 

سنوات ألعضاء جلنة البورصة، أما  4من حيث املّدة، و  يدلذي مل يقألعضاء اللجنة املصرفية إال بالنسبة للمحافظ ا

حيث ال  ،سنوات 5ة دسنوات، أما مساعد احملافظ فلم 6فاحملافظ يعّني ملّدة   بالنسبة ألعضاء جملس النقد والقرض

  .للتجديدة التعيني على ضمان باحلياد واالستقاللّية يف مواجهة أعضائها إال إذا كانت غري قابلة دتشتمل م
 Un mandat unique non renouvelable, expressément consacré ,constitue un gage 

d’indépendance3 . 

ألّن حتديد املدة هو أيضا حتديد للصالحيات، األمر الذي يدفع بالسلطات املعنّية إىل إمتام مهاّمها خالل 

  :كل التايل ، ومنه يالحظ أن أسلوب التعيني ومدته تأخذ الشهذه املدة

                                                           
1 ZOUAIMIA Rachid, Les instruments juridiques de la régulation économique en Algérie, 
op.cit, p44. 

  .45ص43ص املرجع السالف الذكر ، ، قالليةالسلطات اإلدارية المستقلة وإشكالية اإلستمداخلة حول حدري مسري ،  2
3  "… Le mandat reste la garantie d’indépendance dans l’exercice de la fonction de membre 

d’une autorité de régulation ".   KHELLOUFI  Rachid, op. cit., p 98. 
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لقد حصر املشرع اجلزائري سلطة تعيني  :الحصري و المطلق لرئيس الجمهورية كأصل أسلوب التعيين /أ

أعضاء سلطات ضبط النشاط االقتصادي بصفة انفرادية بيد رئيس اجلمهورية بدون مشاركة أي جهة أخرى رغم أنه 

 عض أعضائها كما كان احلال يف جملس النقد وقبل التعديالت األخرية كان لرئيس احلكومة دورا يف تعيني ب

يتضح من خالل هذا أن رئيس اجلمهورية لديه احتكار كامل يف تعيني أعضاء الس، ، و  والقرض واللجنة املصريف

على أن متركز سلطة تعيني أعوان الدولة بيده، هو تقليص من صالحيات رئيس احلكومة الذي أصبح  وهذا يفهم

  .خر من أعضاء السلطة التنفيذيةجمرد عضو كأي عضو آ

املستقلة بناءا على  اإلداريةالسلطات  أعضاءميكن لرئيس اجلمهورية  تعيني  :التعيين بناء على اقتراح أسلوب  /ب

و سلطة ضبط الكهرباء والغاز  ، وميكن لرئيسي ، وكاليت املناجم  أعضاءاقرتاح وتزكية من  الوزير املختص مثل 

  .  1سلطات الضبط املستقلة إحدىاقرتاح من يرونه مناسبا لشغل عضوية  غرفيت الربملان كذلك

واملقصود به أال حيتكر رئيس  ويعترب هذا األسلوب استثناءا من الناحية النظرية : أسلوب التعيين المتعدد /ج

ي يف البالد مما اجلمهورية سلطة تعيني األعضاء وحده دون مشاركة باقي مؤسسات الدولة املمثلة ملختلف تيارات الرأ

وقد طبق هذا األسلوب عند إنشاء الس األعلى لإلعالـم ، حيث استوحى املشرع ،  ينفي التبعية جلهة حمددة

أين أعاد تقريبا إحياء   2010تركيبته من النموذج الفرنسي كمثال على ذلك جند القانون العضوي لإلعالم الذي

من خالل سلطة ضبط الصحافة املكتوبة ، اذ حيظى رئيس اجلمهورية  ،  1990سنة  لإلعالم تركيبة الس األعلى 

يقرتحهما  رئيسي غرفيت  أعضاءعضوا ، وأربعة  14 أصلأعضاء فيها فقط  من بينهم الرئيس ، من  3بتعيني ثالثة 

سنة  15تون خربة ، والذين يثبمن قبل زمالءهم الصحافيني املطلقة  باألغلبية الباقية فيتم انتخام 07الربملان ، أما 

  .يف املهنة

ضمانة عدم العزل يف مجيع قد سكت عن   اجلزائري املشرع أن وما جتدر اإلشارة إليه يف هذا السياق دائما،

 ه حسبه السكوت هو عدم العزل، وألن ذلك " داود منصور" ويعترب األستاذ سلطات ضبط النشاط االقتصادي ، 

جل قوانينه، أخذ بذلك وفسر سكوت مشرعه عن النص عليها، بعدم جملس الدولة الفرنسي والذي أخذنا حنن 

 :السيدواملشهور بقضية  1989جويلية  07وهذا يف قرار صدر عنه بتاريخ  العزل أو عدم قابلية العهدة للقطع،

Ordonneau  . M 2.  

                                                           
  .104-103 ملرجع السالف الذكر ، ص ص، ا الهيئات االدارية المستقلة في الجزائرشيبويت راضية ،   1

2 Decoopman Nicole, "Peut-on clarifier le désordre , in "Le désordre des autorités 
administratives indépendantes:L'exemple du secteur économique et financier , Coll. 
SEPRISCA, Paris ,15 novembre 2002, P 34. 
* Conseil d'Etat, Assemblée, du 7 juillet 1989. 
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ته، وال يعترب قطع عهدته كرئيس لس املنافسة ، والبقاء يف منصبه لغاية انتهاء عهد والذي قضى بعدم 

  .سن التقاعد القانوين عامال يف قطعها

، من حيث اختالف النظام السياسي بني الدولتني  بعيدا عن الواقعية ومتناقضاوهو أراه من وجهة نظري 

لعمومية و أحيانا  جملس الدولة ففي فرنسا النظام شبه رئاسي  يتقاسم فيه الرئيس سلطة التعيني مع أعضاء اجلمعية ا

تسميته حيتكر فيه " وصديق أرشيد زواميية و فوزي "اجلزائر فالنظام رئاسي أو رئاساوي كما حيلو لألستاذين  أما يف

  .1رئيس اجلمهورية سلطة التعيني وإاء املهام مىت تبني له ذلك

بفكرة احلياد اليت تتضمن نظامي التنايف  متس  قدإىل تعامالت  التعيني مدة ميكن أن يؤدي جتديد و 

  .اء اإلمتناع  وإجر 

إن األخذ بنظام التنايف يساهم يف تعزيز العهدة ، و ذلك من خالل إبعاد األعضاء  نظام التنافيف            

 .املسرية من ممارسة أي وظيفة قد تؤثر على استقالليتهم خاصة فيما يتعلق حبيادهم وموضوعيتهم

اليت تتمتع ا السلطات  ن املشرع أراد تعزيز االستقالليةخصوصية متيزه، تتجلى يف أ و يعترب نظام التنايف عنصر له

املنشئة بالنسبة للنشاطات اليت تتوىل رقابتها، وذلك مبنعها من أن تكون يف آن واحد قاضي وخصم و إلزامهم 

 فنظام التنايف ، يكون مطلقا أو نسبياو ،  بالتفرغ كليا ملهامهم ، فهي محاية من جهة و استقاللية من جهة أخرى

  .2املطلق أو الكلي يظهر عندما تكون وظيفة أخرى سواء أكانت عمومية أو خاصة

وكذا مع أي نشاط مهين وأية إنابة انتخابية، باإلضافة إىل امتناع امتالك األعضاء للمصاحل بصفة مباشرة  

   .3لكهرباء وتوزيع الغازجد مثل هذا النظام، أي نظام التنايف املطلق يف أحكام القانون املتعلق با، فنأو غري مباشرة

نفس األحكام وردت يف القانون املتعلق بالربيد واملواصالت السلكية والالسلكية، إال أّن هذا األخري مل و 

تتناىف وظيفة العضو يف الس مع أي نشاط  ": منه على أنه 18إىل العهدة االنتخابية، حيث تنص املادة  يشر

ّل امتالك مباشر أو غري مباشر ملصاحل يف مؤسسة تابعة لقطاعات الربيد مهين أو منصب عمومي آخر، وكذا مع ك

  .4"واملواصالت السلكية والالسلكية والسمعي البصري واملعلوماتية 

                                                           
  .158، املرجع السابق ذكره ، ص اآلليات القانونية لضبط النشاط االقتصادي في الجزائرمنصور داود ،  1
 ، اجلريدة الرمسيةوالمتعلق بحاالت التنافي وااللتزامات الخاصة ببعض المناصب والوظائف، 2007مارس  1املوافق  01 - 07األمر رقم  2

  .2007مارس  16، صادر بتاريخ 16، عدد رقم رية اجلزائرية للجمهو 
تتناىف وظيفة عضو اللجنة املديرة مع أي نشاط مهين أو عهدة انتخابية وطنية : من القانون املتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز على أنّه 121تنص املادة   3

  نفعة يف مؤسسة تابعة لقطاع الطاقة أو مؤسسة هلا صفة الزبون املؤهل أو حملية، أو وظيفة عمومية وكّل امتالك مباشر أو غري املباشر مل
  .، حيّدد القواعد العامة املتعلقة بالربيد واملواصالت السلكية والالسلكية ،السالف الذكر2000أوت  5، مؤرخ يف 03-2000قانون رقم  4
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، يف حاالت أخرى، مبنع أعضاء اهليئات املعنية من ممارسة أي نشاط مهين آخر، مثلما هو عيكتفي املشر 

تتناىف وظيفة عضو جملس ": على أنّه 29تنص الفقرة األخرية من املادة الوضع على مستوى جملس املنافسة، حيث 

  .1"املنافسة مع أي نشاط مهين آخر 

املستقلة  من بعض املناصب يف  اإلداريةإذ مينع املشرع لألعضاء سلطات الضبط  ، إجراء االمتناع أما

البالد لدى املؤسسات أو اهليئات  خارج أوالدولة أن يتولو نشاطات بأنفسهم أو بواسطة أشخاص آخرين داخل 

اليت يتولون مراقبتها، بل إن املنع ميتد يف الزمن حىت بعد سنتني من انتهاء مهامهم ، ،وقد شدد املشرع على هذا 

  .املنع،  بوضع عقوبات جزائية ملن خيالف أحكام هذا اإلجراء

املشاركة يف املداوالت املتعلقة  إن إجراء االمتناع هو تقنية تستثين بعض أعضاء اهليئات املستقلة من

 باملؤسسات حمل الضبط حبجة وضعيتهم الشخصية جتاهها ، مما يضفي عليها  نوعا من الشفافية واملوضوعية واحلياد 

وكمثال تطبيقي على هذا اإلجراء ، فإنه ال ميكن حملافظ البنك املركزي ونوابه  ممارسة أم نشاط مهين أو          

مدة تعيينهم ماعدا متثيلهم الدولة لدى املؤسسات الدولية ذات الطابع املايل  والنقدي، كما مينع تويل منصب خالل 

على احملافظ ونوابه خالل سنتني  من اية عهدم أن  يديروا أو يعملوا يف مؤسسة خاضعة لسلطة أو مراقبة البنك 

  .2 املركزي

درجة االستقاللية ختتلف من هيئة إىل  رغم أن :ة المستقلةلطات اإلداريلساالستقاللية الوظيفية ل/الثاني فرعال

تبني لنا ان وع إىل األحكام القانونية املنظمة للّسلطات اإلدارية املستقلة ، جإال أنّه بالر  - كما ذكرنا سابقا  -أخرى 

  . يف جانبها الوظيفية السلطات اإلدارية استقاللي تظهر انصوص هناك

اليت تبني استقاللية السلطات اإلدارية املستقلة الضابطة يف اال االقتصادي واملايل، من بني أهم املؤشرات       

اجلزائري بصفة خاصة، إىل  عواإلداري، والذي اعرتف به املشر  ويف اجلانب الوظيفي سنتطرق إىل االستقالل املايل

ات اإلدارية املستقلة، رغم أنه ليس جانب وضع اهليئة املستقلة لنظامها الداخلي، وكذلك الشخصية املعنوية للسلط

  .3بعامل حاسم لقياس درجة االستقاليل

  

  

                                                           
  .املنافسة، السالف الذكر، يتعلق ب2003جويلية  19، مؤرخ يف املعدل واملتمم  03-03األمر رقم   1

2 THOMASSET-Pierre Sylvie, L’autorité de régulation boursière face aux garanties 
processuelles fondamentales. OP cit . p 87. 
3  ZOUAIMIA Rachid, Les fonctions répressives des autorités administratives indépendantes 
statuant en matière économique , Revue Idara, N°28, 2004,p 17. 



  القتصادية للدولة الجزائريةاللتحوالت مظاهر تكريس الدولة الضابطة  كانعكاس الباب الثاني  

191 

 

بادرت اجلزائر بإدخال جمموعة من اإلصالحات االقتصادية ملتطلبات االقتصاد  :المالياإلداري و  االستقالل /أوال

 دورها واالجتاه االقتصادي اجلديدربالية األكثر مرونة ، اليت تتماشى بيالعاملي من خالل تبنيها جمموعة من القوانني الل

مما يعين االستغناء عن احتكارها للقطاعات االقتصادية ووصايتها املباشرة عن طريق الوزارات يدل على االنتقال من ،

  .الدولة املتدخلة إىل الدولة الضابطة

الحيات من خالل مشاركة بعض الص ،اإلداري  اجلانبيف يظهر استقالل السلطات اإلدارية املستقلة 

تقوم بتحديد مهام املستخدمني وتصنيفهم وحتديد   السلطات لكيبعض  إىل، والسماح  اإلدارية التنظيمية و

  .نية يكون حتت سلطة رئيس هيئة من اهليئات املستقلةتقتنشيط وتنسيق املصاحل اإلدارية وال نرواتبهم، كما أ

، 1والذي حيدد النظام الداخلي يف جملس املنافسة ،44-96ا جاء به املرسوم الرئاسي رقم يربز هذا أكثر ، مبو 

  :يلي من على ما 04تنص املادة حيث 

  .يتوىل الرئيس اإلدارة العامة ملصاحل جملس املنافسة ويف حالة حدوث مانع له خيلفه أحد نائبيه " 

  ."وميارس السلطة السلمية على مجيع املستخدمني  

رقـم نظام مـن ال 03تنص املادة  اليتيات البورصة ومراقبتها، و لجنة تنظيم عملوكذلك احلال هو بالنسبة ل

، املتضمن تنظيم وسري املصاحل اإلدارية والتقنية للجنة تنظيم عمليات 2000سبتمرب  28، املـؤرخ يف 2000-03

  :البورصة ومراقبتها على أن

من نفس  7، أما املادة "جنة حتدد مهام وصالحيات املصاحل اإلدارية والتقنية للجنة بقرار من رئيس الل " 

وتتكون إدارا  "حتدد رواتب املستخدمني وتصنيفهم بقرار من الرئيس بعد استشارة اللجنة  ": النظام فتنص على أن

  :من 

 .جلنة رئيس - 

 .أمانة أعضاء -

 .اللجنة أمانة -

   .التحكيمية و التأديبية الغرفة - 

من بني أهم الركائز األساسية املبينة لالستقالل الوظيفي، ض بعالفيعتربه  االستقالل املايلأما فيما خيص 

 احلق يف وضع  هلا اقر كما النظرية الناحية من الضبط سلطات ملعظم املايل باالستقالل املشرع اعرتف مبدئياو 

 فبالصر  الرئيسيون اآلمرون هم اهليئات هاته رؤساء فإن ذلك إىل ،إضافة وحاجياا تتماشىميزانية خاصة هلا 
                                                           

، ،اجلريدة الرمسيةاحملدد للنظام الداخلي لس املنافسة  املتضمن و ،1996 جانفي 17، املؤرخ يف  44 - 96 رقم من املرسوم الرئاسي 04املادة  نص   1
  .1996جانفي  21، الصادرة يف 05عدد 
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 جملس من كال يتمتع ال إذ البنكي اال يف تنشط اليت تلك ماعدا الضبط سلطات كل على األحكام هذه وتنطبق

  . 1املركزي البنك إىل ماليا تابعتان هيئتان ومها املايل واالستقالل املعنوية بالشخصية املصرفية واللجنة والقرض النقد

ط النشاط االقتصادي، وليس مقتصرا عليها وحدها بل على  يؤثر وتتأثر به سلطات ضب املايل إن املعيار 

كل مؤسسات الدولة ، لكن هلا خصوصية بالنسبة هلذه السلطات ألن هذه األخرية تعرب عن النظام االقتصادي 

واملايل عموما، وتأثرها يعين بالضرورة الرجوع إىل الوراء والتأثري على جانب هام من اإلصالحات، وعليه جيب منح 

املالية  االستقالليةالسلطات متويال ذاتيا غري مرتبط بالدولة وهذا ما يعزز من استقالليتها، ومبعىن أكثر دقة هذه 

   2.السلطة نفسها بنفسها، وكذا يف حرية التسيري وتنفيذ ميزانيتها تظهر من خالل متويل

  :ني مهامصدرين إثن  إىلاجلزائر  وتتجلى مصادر متويل السلطات اإلدارية املستقلة يف

 سلطات لصاحلة الدولة ميزاني من جزء وهي اقتطاع وختصيص:الدولة ميزانية من تخصص التي التسيير إعانة/1

    .مقدارها حىت حيدد ال و اإلعانات هذه تقدمي كيفية حيدد تنظيمي نص أي يوجد ال أنه غري ،دارية املستقلةاإل

ية كوما ال يتمتعان بالشخصية املعنوية، ومها كل من جملس النقد والقرض واللجنة املصرفحيث جند أن  

تابعتان ماليا إىل البنك املركزي ، إضافة للهيئتني هناك أيضا جلنة اإلشراف على التأمينات اليت أيضا ال تتمتع 

  .بالشخصية املعنوية وختضع ماليتها للميزانية العامة للدولة

 اخلدمات نظري ،معينة إدارية مستقلة ةسلط مع املتعامل هايدفع مالية نسبة شكل على األتاوى تأخذ:اإلتاوات  /2

  .املتعامل هلذاهذه األخرية  تقدمها اليت
 :فبالنسبة لسلطة ضبط الربيد واملواصالت فهي تعتمد أساسا على موارد خارجية تشمل على ما يلي

 مكافآت نقابل آداء اخلدمات  -

  األتاوى -

ملستحق بعنوان الرخصة واحملددة طبقا لقانون املالية، وهي أتاوة سنوية مطبقة ئوية من ناتج املقابل املايل انسبة م - 

أو تقدمي خدمات /على املتعاملني أصحاب تراخيص إنشاء واستغالل شبكات املواصالت السلكية والالسلكية و

املتعاملني  ، ومطبقة أيضا على دج )10.000(راملواصالت السلكية والالسلكية السنوية حمددة بعشرة آالف دينا

  : ومركز النداء وحمددة كما يلي،  أصحاب تراخيص إنشاء واستغالل أوديوتاكس

  يتعني على املتعاملني دفعه مبجرد تسليم الرخصة،) دج10.000.000(جزء ثابت مببلغ عشرة ماليني دينار  -
                                                           

 اال يف اإلدارية املستقلة السلطات حول الوطين امللتقى أعمال ،وظيفيا  جنة المصرفيةللية المدى استقالمداخلة حول دموش حكيمة ،   1
  .82ص ،2007عبد الرمحان مرية جباية، جامعةكلية احلقوق ،    ماي  ،  24إىل 23 واملايل ، أيام  االقتصادي

2 Oliver Stroche, Les condition et modalité budgétaire de l'indépendance du régulateur, Volume 
1, Presses de science po et Dalloz, Paris,2004, P 65. 
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 .لشروطمن رقم أعمال املتعامل كما هو حمدد يف دفرت ا %5جزء متغري حيسب على أساس نسبة  - 

  .1مسامهة املتعاملني يف متويل اخلدمة العامة للربيد واملواصالت السلكية والالسلكية -

، 2وقد اعرتف املشرع اجلزائري باالستقالل املايل للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها وذلك بصفة صرحية

  :وتأخذ اعتماداا املالية الشكل التايل 

حة عند إصدار القيم املنقولة عن طريق اللجوء العلين لإلدخار أو عند العرض العام إتاوة على التأشريات املمنو  -

 لبيع القيم املنقولة أو شرائها أو تبادهلا، 

  إتاوة عند طلب اعتماد وسيط يف عمليات البورصة وكذا عند تسجيل عون مؤهل للقيام مبفاوضات يف البورصة، -

 ماعي للقيم املنقولة، يف اجلظإتاوة عند طلب اعتماد هيئة للتو - 

 إتاوة عند دراسة قيام اللجنة بالتحقيق لدى الوسطاء يف عمليات البورصة،  -

 إتاوة عند دراسة النزاعات التقنية الناجتة عن تفسري النصوص التشريعية والتنظيمية اليت حتدد سري البورصة،  -

  .إتاوة حتصل على شركة تسري بورصة القيم -

عمليات البورصة من أكثر السلطات اإلدارية استقالال من هذه الناحية، مقارنة بنظرياا،  وتعترب جلنة تنظيم 

ايل تاخل، اليت تعتمد على موارد الدولة قصد تسيريها والقيام بوظائفها، بال... كاللجنة املصرفية، جملس النقد والقرض

  .3تبعيتها للسلطة التنفيذية من هذا اجلانب

من  17ة لس املنافسة فقد اعرتف املشرع له باالستقاللية املالية، وحسب نص املادة وال خيتلف األمر بالنسب

املتعلق باملنافسة، فإن ميزانية جملس  03- 03من األمر رقم  33اليت تعدل أحكام املادة   12-08القانون رقم 

والتنظيمية املعمول ا،  املنافسة تسجل ضمن أبواب ميزانية وزارة التجارة، وذلك طبقا لإلجراءات التشريعية

امليزانية للقواعد العامة للتسيري واملراقبة املطبقة على وأضافت بأن رئيس جملس املنافسة هو اآلمر بالصرف، وختضع 

والذي  241 - 11ميزانية الدولة، ومل يكتف املشرع بذلك فقد أكد استقاللية الس ماليا باملرسوم التنفيذي رقم 

  :  على أنه 7تنص مادته 

                                                           
يحدد مبلغ اإلتاوة المطبقة على المتعاملين أصحاب تراخيص إنشاء واستغالل شبكات  2003يناير  13املوافق  37-03املرسوم التنفيذي رقم   1

، الصادر 04، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، العدد واصالت السلكية والالسلكيةأو تقديم خدمات الم/المواصالت السلكية والالسلكية و
يناير  13املوافق  37 -03، يتمم املرسوم التنفيذي رقم 2005مارس  20املوافق  99 -05املرسوم التنفيذي رقم ،  املعدل ب2003يناير  22بتاريخ 

و أو تقدمي خدمات /ني أصحاب تراخيص إنشاء واستغالل شبكات املواصالت السلكية والالسلكية حيدد مبلغ اإلتاوة املطبقة على املتعامل 2003
  .2005مارس  20، الصادرة بتاريخ 20املواصالت السلكية والالسلكية، اجلريدة الرمسية، العدد 

  .القانون السالف الذكررصة القيم املنقولة، ، املتعلق ببو 2003فيفري  17، املؤرخ يف 03/04بعد تعديلها مبوجب القانون رقم  20املادة   2
السنة   ،01قسنطينة –،جامعة اإلخوة منتوري  األعمال، أطروحة لنيل دكتوراه ، ختصص قانون المسؤولية في مجال القرض البنكي،مىن بلطرش   3

  .61، ص  2012/2013اجلامعية 
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الرئيس . تسجل ميزانية الس بعنوان ميزانية وزارة التجارة طبقا لألحكام التشريعية والتنظيمية املعمول ا" 

  1" هو اآلمر بصرف ميزانية الس

من  64وقد اعرتف املشرع أيضا لسلطة ضبط السمعي والبصري باالستقالل املايل صراحة بنص املادة   

  :ضمن قانون اإلعالم ، واليت تقرر مايلياملت 05-12القانون العضوي 

  "تؤسس سلطة ضبط السمعي البصري ، وهي سلطة مستقلة تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل "

بكل حرية  من خالل السماح تظهر هذه اخلاصية:المستقلة لنظامها الداخلي اإلدارية وضع السلطات/ثانيا

ر جمموع القواعد اليت من خالهلا تقرر كيفية تنظيمها وسريها دون مشاركتها مع سلطات اإلدارية املستقلة يف اختيالل

أي جهة أخرى، وباخلصوص السلطة التنفيذية، كما تظهر االستقاللية أيضا من خالل عدم خضوع النظام الداخلي 

  .للهيئات املستقلة للمصادقة عليه من السلطة التنفيذية وعدم قابليته للنشر

 10-93املرسوم التشريعي رقم  جنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتهالحكام القانون املنشئ لإىل أ وبالرجوع

ل اللجنة احلق يف إعداد نظامها خو  ي، جند أن املشرع اجلزائر  04-03املعدل واملتمم بالقانون  26يف مادته 

 أول خالل ،الداخلي ظامهان على اللجنة صادقت لذلك وطبقا، لو الداخلي واملصادقة عليه خالل اجتماعها األ

 .1996 أفريل 20 بتاريخ انعقد والذي هلا اجتماع

 وكيفية مداوالا، صحة شروط توضيح خالل من عملها، اللجنة وطريقة سري كيفية حيدد الذي النظام هذا      

 جلنة وتتخذ ،جنةلل اإلداري التنظيم حيدد كما املداوالت، هذه لصحة املفروض القانوين والنصاب اجتماعاا، عقد

 تتخذ اإلمجاع على احلصول تعذر حالة ويفكقاعدة عامة، إال أنه   باإلمجاع قراراا ومراقبتها، البورصة عمليات تنظيم

  .الرئيس صوت يرجح األصوات تساوي حالة احلاضرين،ويف األعضاء أغلبية طرف من القرارات

  : واليت تنص على أنه 11-03مر رقم من األ 60وحيث أن جملس النقد والقرض وحسب نص املادة  

  .2"يرأس الس حمافظ بنك اجلزائر الذي يستدعيه لالجتماع وحيدد دول أعماله، وحيدد الس نظامه الداخلي" 

  :منه على أنه 34/2، حيث تنص املادة املعدل واملتمم 06-95وكذا جملس املنافسة يف ظل األمر رقم 

                                                           
، 39، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، العدد تنظيم مجلس المنافسة وسيرهدد ، حي2011يوليو  10املوافق لـ  242-11املرسوم التنفيذي رقم   1

، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية  2015مارس  8، املؤرخ يف  15-79باملرسوم التنفيذي رقم ، املعدل واملتمم  2011يوليو  13الصادرة بتاريخ 
  .2015 مارس 11يف  ،صادر13عدد ال

،أعمال امللتقى الوطين حول سلطات الضبط املستقلة يف ختصاصات مجلس النقد والقرض في تنظيم وتأطير القطاع المصرفيإاطمة، إقرشاح ف  2
  .190ص187، ص 2007ماي  24و  23احلقوق و العلوم السياسية،جامعة جباية،يومي  اال االقتصادي واملايل،كلية
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نافسة مبرسوم رئاسي بناء على اقرتاح رئيس جملس املنافسة وبعد مصادقة حيدد النظام الداخلي لس امل "

ت استقاللية الس من هذه صقل ،03-03 إال أن الوضع مل يبق على حاله، إذ بصدور األمر رقم ، "الس عليه 

  . "حيّدد تنظيم جملس املنافسة وسريه مبوجب مرسوم ": منه 31الزاوية، حيث تنص املادة 

من  03-03انت قواعد سري الس حيددها هو بالذات ويصادق عليها، أصبحت يف ظل األمر رقم فبعدما ك

  .1اختصاص السلطة التنفيذية

منه اليت نصت على  15وذلك من خالل املادة  241 -11املرسوم التنفيذي رقم  بإصدارهاوهو ماكان هلا 

الوزير املكلف بالتجارة، ينشر النظام الداخلي يف النشرة يعد الس نظامه الداخلي ويصادق عليه ويرسله إىل :" أنه 

  .2"الرمسية للمنافسة

مل يُعتد بالشخصية املعنوية كعامل أساسي يف حتديد مدى استقاللّية السلطات اإلدارية :الشخصية المعنوية /ثالثا

اؤالت يف احلالة العكسّية أي يف احلاالت املستقّلة ألّا عنصر ال يؤثّر وال حيّدد درجة االستقاللّية، إّمنا تثري عّدة تس

  .املستقلة باملقارنة مع هيئة أخرى اإلداريةاليت ال ُمتنح فيها هاته الصفة للسلطات 

عكس نظريه الفرنسي الذي ال يعرتف بالشخصية املعنوية للسلطات اإلدارية املستقلة إال يف اآلونة األخرية و 

، إن االعرتاف 4منح الشخصية املعنوية للسلطات اإلدارية املستقلة  قدري اجلزائ أن املشرع ،جند3فقط  وللبعض منها

، يؤثر ويساعد بنسبة معينة يف إظهار هذه االستقاللية، خاصة من اجلانب  لسلطة إدارية مستقلة بالشخصية املعنوية

... اقد، وحتّمل املسؤوليةالوظيفي، وذلك بالّنظر إىل النتائج واآلثار املرتتبة عن الشخصية كأهلية التقاضي، والتع

  .القواعد العامة حسب

ي واملايل بالّشخصية أمام متتع معظم السلطات اإلدارية املستقلة الضابطة يف اال االقتصاد: أهلية التقاضي/أ

  .رئيس احلق يف اللجوء إىل اجلهات القضائية، بصفته مدعيا أو مدعى عليهللاملعنوية، ف

،وأكثر من 5ال جلنة ضبط الكهرباء والغاز، واليت تتمتع بالّشخصية املعنوية بصفة صرحيةونذكر على سبيل املث        

  : على أن 119/6ذلك أقّر املشرّع يف نص املادة 

                                                           
عدد ال، الة النقدية للقانون والعلوم السياسية،كلية احلقوق، جامعة تيزي وزو،  لس المنافسةمدى استقاللية وحياد مججالل مسعد حمتوت،   1

  .232 ص229، ص2009األول، لسنة 
  .املرجع السابق الذكر  تنظيم مجلس المنافسة وسيره، حيدد  15-79، املعدل واملتمم باملرسوم التنفيذي رقم  242-11املرسوم التنفيذي رقم  2
 .58، املرجع السابق الذكر، ص السلطات اإلدارية المستقلة وإشكالية اإلستقالليةري ، حدري مس 3
والقرض،  ة املعنوية، باستثناء جملس النقدإّن املشرع اجلزائري اعرتف لكل السلطات اإلدارية املستقلة الضابطة يف اال االقتصادي واملايل بالّشخصي 4

، إال أن جلنة البورصة أصبحت تتمتع بالّشخصية املعنوية يف 2003يات البورصة ومراقبتها قبل تعديل سنة واللجنة املصرفية، وجلنة تنظيم عمل
  .واملتعلق ببورصة القيم املنقولة 04-03ظل القانون رقم 

  .، القانون السالف الذكر 01- 02من القانون رقم  112انظر املادة   5
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متثيل : يتوىل رئيس اللجنة املديرة سري أشغال جلنة الضبط ويضطلع جبميع السلطات الضرورية والسيما يف جمال "

  ."اللجنة أمام العدالة 

بالّشخصية املعنوية، وبالتايل الرئيس كذلك أما بالنسبة للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، فإّا تتمتع        

  .1هو صاحب الصفة يف اخلصومة

                             بني النتائج املرتتبة دائما عن الشخصية املعنوية، إلقاء املسؤولية من :مسؤولية السلطات المستقلة /ب

 . األضرار النامجة عن أخطائها اجلسيمة  على عاتق السلطات اإلدارية املستقلة نتيجة 

أما إذا كانت سلطة مستقلة ال تتمتع بالّشخصية املعنوية، فإن مسؤوليتها عن األخطاء الصادرة عنها    

فلجرب األضرار النامجة عن أفعال السلطات املستقلة املتمتعة بالّشخصية املعنوية نتيجة اخلطأ  ،تتحملها الدولة

اجلسيم، الذي يبقى صعب اإلثبات، تتوىل السلطة املستقلة دفع التعويضات املستحقة من ذمتها املالية اخلاّصة، 

  .التنفيذية يف دفع التعويضاتوليس من ذمة الدولة، مما جيعل هذه السلطات مستقلة وال تتبع السلطة 

،  واإلجابة أنه لكل من اجلهة القضائية املختصة اليت حتدد التعويضيطرح إشكال  يف هذا الصددو            

  .القضاء اإلداري والعادي احلق يف الرقابة على أعمال السلطات اإلدارية املستقلة 

 ،للقضاء اإلداريلطعن يف قراراا كأصل عام يعود نظرا للطابع اإلداري للسلطات اإلدارية املستقلة، فإن ا

وهذا يستدعي منا البحث عن طبيعة كل هيئة من اهليئات، باعتبار أننا ال ميكننا تكييفها بأا منظمات مهنية 

وطنية، وال هي سلطات إدارية مركزية، لذا جيب العودة إىل مفهوم اهليئات العمومية الوطنية، من اجل التمكن من 

  .2ما مدى متكنها من احتواء ذلك الصنف من السلطات معرفة

اإلدارية  سلطات قرارت ضد املقدمة الطعون يف والفصل النظر حق الدولة لس خول اجلزائري املشرعف        

 يف الطعن فإن األخرية هذهل اإلداري للطابع ونظرا، السلطات هلذه واملنظمة املنشئة القوانني مبوجب ،وذلك املستقلة

  3: ذلك أمثلة ومن. اإلداري للقضاء يعود عام كأصل قرارا

  

  

                                                           
  .، السالف الذكر04- 03، املعدلة مبوجب القانون رقم  93/10من املرسوم التشريعي رقم  20انظر املادة   1

، أعمال امللتقى الوطين حول السلطات اإلدارية املستقلة تكريس الرقابة القضائية على سلطات الضبط المستقلة في التشريع الجزائريماديو ليلى،  2
  .280، ص 2007اية، ماي، كلية احلقوق، جامعة جب 24 -23و املايل، أيام  يف اال االقتصادي

،أعمال امللتقى الوطين حول السلطات اإلدارية املستقلة الفاصلة يف وقف تنفيذ القرارات الصادرة عن السلطات اإلدارية المستقلةفتحي وردية،   3
  .335، ص 2007ماي، كلية احلقوق، جامعة جباية،  24-23املواد االقتصادية واملالية، أيام 
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  التأسيس القانوني  الجهة القضائية المختصة  سلطة اإلدارية المستقلة

  املصرفية اللجنة

  

 الدولة جملس أمام الطعن

  

 11-03من القانون  107املادة 

  املتعلق بالنقد والقرض

 03-2000من القانون 17املادة   الدولةالطعن أمام جملس   سلطة ضبط الربيد واملواصالت

  املتعلق بالربيد واملواصالت

 عمليات ومراقبة تنظيم جلنة

 البورصة

  ) والتحكيمية التأديبية الغرفة (

 التشريعي رقم املرسوم من 57 املادة  الطعن أمام جملس الدولة

 القيم ببورصة املتعلق  06-04

  املنقولة

دولة ضد الطعن أمام جملس ال  جملس املنافسة

  .قرارات رفض التجميع

املتعلق  03- 03من األمر 19املادة 

  .باملنافسة

سلطات الضبط املستقلة رقابة القضاء اإلداري علىجدول ميثل : 06الشكل   

  .من إعداد الطالب الباحث اخلاص : المصدر

 الصادرة القرارات يف النظر اختصاص بتوزيع الذي قام  الفرنسيخالفا للمشرع  القضاء العاديأما فيما خيص 

 القضاء(الدولة جملس و )لعادا القضاء(باريس استئناف حملكمة اخلاصة الغرفة بني ذلك و املنافسة جملس عن

 املنافسة جملس قرارات ضد الطعن يف العادي ، للقضاء الفصل اختصاص اجلزائري منح  املشرع ، فإن )اإلداري

 العاصمة اجلزائر قضاء جملس الختصاص تعود أا يشري اىل القانون صبن انه إال إدارية سلطةك ه إعتبار  من بالرغم

ويعود هذا االستثناء إىل كون هذا احلكم ، 1 03-03من االمر 63وهو ما تؤكده املادة  التجارية املواد يف الفاصل

جيعل  ، فقد أعطى املشرع الفرنسي هذا االختصاص حملكمة استئناف باريس، ممايمستلهم من القانون الفرنس

القضاء العادي وليس القضاء اإلداري،هو املختص بنظر الطعون املقدمة ضد قرارات جملس املنافسة، ولقد أقر 

الس الدستوري الفرنسي، خروج املشرع عن القواعد التقليدية يف توزيع االختصاص القضائي،ألن القضاء العادي 

  .2التقليدية بأن القاضي العادي هو حصن احلريات الفردية ببعض املنازعات اإلدارية وفقا للفكرة يف فرنسا، خيتص

  

                                                           
،امللتقى الوطين حول سلطات الضبط املستقلة  إجراءات الطعن في القرارات الصادرة عن السلطات اإلدارية المستقلة خصوصيةبزغيش بوبكر ،  1

  .306 يف اال االقتصادي واملايل ،كلية احلقوق والعلوم االقتصادية ، جامعة عبد الرمحان مرية جباية ،ص
  .275،املرجع السابق ذكره  ،ص  ليلى  ماديو  2
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طبقـــا للقواعـــد العامـــة، جنـــد أّن مـــن بـــني أهـــم نتـــائج الشخصـــية املعنويـــة أهليـــة التعاقـــد، أي  : أهليـــة التعاقـــد /ج

شـري إمكانية السلطات اإلدارية املستقلة إبرام عقود واتفاقيات مع جلان وهيئات أخرى يف إطـار التعـاون الـدويل، ون

 تضـــم كافـــة الـــيت  ،1يف املنظمــة العامليـــة للجـــان القــيمهلـــا العضـــوية  يف هــذا الصـــدد، إىل أن جلنـــة البورصــة اجلزائريـــة 

قابـــة علـــى البورصـــات واألســـواق املاليـــة العامليـــة، هـــذا اإلطـــار ميكـــن كافـــة األطـــراف يف هـــذه اهليئـــات املختصـــة بالر 

يل مت إبـــــــرام اتفاقيـــــــة بـــــــني جلنـــــــة البورصـــــــة اوبالتــــــ. اخل... املنظمــــــة مـــــــن تبـــــــادل اخلـــــــربات، والتجـــــــارب واملعلومـــــــات

مراقبــة و ، وذلــك يف إطــار التعــاون وتبــادل املعلومــات والتجــارب، COBونظريــا الفرنســية ،   COSOBاجلزائريــة

املخالفـــات،  و اإلخطـــار عـــن الشـــبهات مـــدى احـــرتام البنـــوك واملؤسســـات املاليـــة لألحكـــام التشـــريعية والتنظيميـــة،

  .2دف محاية االستثمار يف كال البلدين،  أخالقيات املهنةاحرتام إىل  باإلضافة

جويلية  2يف ظل القانون املؤرخ يف  (COB)ومقارنة بنظريا الفرنسية أي جلنة عمليات البورصة الفرنسية 

ماعية  األخرية هلا من االستقاللية يف مواجهة السلطات العامة  ، وهذا نتيجة الرتكيبة اجل ه، فإن هذ1996

ألعضاءها امع بني عّدة هيئات خمتلفة ترتاوح بني نائب رئيس جملس الدولة، الرئيس األّول حملكمة النقض، 

والرئيس األّول لديوان احملاسبات، إضافة إىل رئيس جملس الشيوخ، رئيس الس الوطين، رئيس الس االقتصادي 

  .زائرية واالجتماعي، حمافظ بنك فرنسا ، جلنة البورصة اجل

، االعرتاف بالشخصية املعنوية اال املصريف  بالذات يكون قد استفاد بنسبة كبرية جدا من   نورغم هذا فإ

ختلت السلطة  التنفيذية جمسدة يف وزير املالية، عن اختصاصها يف حتديد نسبة الفوائد على القروض  وحيث انه ملا

نسحبت د من ااالت األخرى، اليت تراجعت فيها الدولة واهذا االختصاص للبنوك ،إىل جانب العدي ليتحول

  . تدرجيياً من حقل التنظيم وحترير النشاط االقتصادي

والذي  03-2000من القانون  13وهو األمر نفسه بالنسبة لسلطة ضبط الربيد واملواصالت، مبا أّن املادة 

نه ميكن لسلطة ضبط الربيد واملواصالت أن تتعاون يف حيدد القواعد العامة املتعلقة بالربيد واملواصالت تنص على أ

  .نية واألجنبية ذات اهلدف املشرتكإطار مهامها مع السلطات األخرى أو اهليئات الوط

  

  
                                                           

السياسية،  العلوم، ختصص قانون، كلية احلقوق و العلوم ، أطروحة لنيل شهادة دكتواره يفالرقابة على البنوك و المؤسسات الماليةمجيلة،  بلعيد  1
 .92، ص  2016/2017تيزي وزو،  –جامعة مولود معمري

يف العلوم، ختصص القانون، كلية احلقوق و  لدكتوراها أطروحة لنيل شهادة ،"سة مقارنةراد" ئريزاضبط سوق القيم المنقولة الجتوايت نصرية،  2
   .183ص  2012/2013وزو، العلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي
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  المستقلة في الجزائر اإلداريةنطاق استقاللية السلطات : المطلب الثاني 

دارية ا السلطات اإل تمتعة اليت تتقالليإن جتسيد معامل االستقاللية باملفهوم السابق ال ينفي كون االس

جتاه السلطة التنفيذيّة واليت تظهر جلًيا من خالل النظام الداخلي اة املستقّلة نسبية نظرا خلضوعها لنوع من التبعي

  .1الذي تعمل وفقه هذه اهليئات، والذي حيّدد عن طريق التنظيم

مبقتضى القواعد الدستورية ، بإصدار قرارات  دارةلإلويقصد بالسلطة التنظيمية هي تلك السلطة املمنوحة 

اختصاص هذه السلطات نابع من السلطة  إن ، ملزمة تتصف بالعمومية و التجريد و عدم الشخصية إدارية

 التنفيذية، ومن بني هذه السلطات نذكر الوكالة الوطنّية للممتلكات والوكالة الوطنّية للجيولوجيا واملراقبة املنجمية،

  .اإلشراف على التأمينات وجملس املنافسةوجلنة 

الدستور  اجلزائري قد منح  لرئيس اجلمهورية حق ممارسة السلطة التنظيمية يف املسائل غري  أنواملالحظ 

املخصصة للقانون ، هذه السلطة اليت من خالهلا يصدر تنظيمات مستقلة منافسة للقانون ، ما جيعل هذه الصاحلية 

رئيس اجلمهورية يف املنظومة القانونية اجلزائرية ، و الذي من خالهلا ينافس الربملان يف وضع الدستورية تدعم مركز 

  .2األفرادالقواعد العامة و اردة املنظمة حلياة 

ة مبوجب بعض اإلجراءات اليت تعيق عمل اهليئات يالتنفيذل السلطة ة عند تدخالوظيفية تظهر التبعي من هنا

دّخل احلكومة لرتخيص التجميع حّىت وإن سبق رفضه من جملس املنافسة، وذلك بشكل حيول اإلدارية املستقّلة، كت

. دون إمكانّية هذه السلطة من ممارسة سلطاا الردعّية أو القمعّية وتوقيع العقوبة ما دام املعين حتصل على ترخيص

عضو استشاري يف جلنة ضبط الكهرباء تظهر كذلك نسبية االستقاللّية الوظيفّية أثناء القيام بالوظائف يف وجود 

والغاز ووجود املدير العام يف جلنة ضبط الربيد واملواصالت ووجود األمني العام يف جلنَيت ضبط املناجم ووجود األمني 

، األمر الذي ال يضمن االستقاللّية ويؤّكد الرقابة غري املباشرة على أعمال هذه ...العام واملقّرر يف جملس املنافسة

  .3يئات اإلداريةاهل

  

                                                           
املســتقّلة ال تنجـو مــن أيّــة رقابــة وال تعمــل مبعــزل عــن سـلطة الدولــة، فهــي ختضــع بصــورة أو بــأخرى للحكومــة  ةجيـب التأكــد مــن حقيقــة أّن الســلطات اإلداريــ " 1

  .19، ص ذكره  رجع سابقاملعبد اهللا حنفي، ، "   ولرقابة القضاء اإلداري إلغاءً أو تعويًضا...ة الربملانولرقاب
  ئحةالالختصاص بين السلطتين التشريعية و التنفيذية  دراسة مقارنة في تحديد مجال كل من القانون و االضوابط توزيع عزاوي عبد الرمحن ،   2 

  .273، ص 2009ب للنشر و التوزيع ، اجلزائر ، ول ،  دار الغر اال، اجلزء 
3  " Les autorités de régulation ne sont soumise ni au pouvoir hiérarchique ni au pouvoir de 

tutelle… mais l’autorité de nomination n’est pas dépourvue d’un pouvoir d’influence sur 
elles " ,KHELLOUFI Rachid, op. cit., p 104.  
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ضنا ألهم أوجه االستقاللية العضوية للسلطات اإلدارية بعد تعر : حدود االستقاللية العضوية /األول  فرعال

ويعود . املستقلة ، جند أّن هذه االستقاللية مل ولن تكتمل، إذ غالبا ما تصطدم بعراقيل توقفها أو تعرقل مسارها

وسائل التأثري، حيث رغم تنازهلا عن بعض صالحياا يف ممارسة الوظيفة  ذلك إىل احتفاظ السلطة التنفيذية ببعض

ومن بني أهم ما يعرقل استقاللية هذه . الضبطية هلذه السلطات، إال أا ما زالت متارس الرقابة عليها بطرق خمتلفة

واألعضاء، وكذلك عدم السلطات، سنتطرق إىل متتع السلطة التنفيذية بسلطة التعيني، ظروف انتهاء عضوية الرئيس 

  .حتديد مدة انتداب الرئيس واألعضاء، وأخريا غياب إجراء االمتناع

يعترب هذا املظهر من بني املظاهر األساسية :الرئيس واألعضاء هيمنة السلطة التنفيذية على سلطة تعيين /أوال

قتصادي واملايل إىل حد ما، اال لطات اإلدارية املستقلة الضابطة يف االيت تقلص االستقاللية العضوية للسال

ايل تعرقل استقالليتها، رغم املظاهر السابقة الذكر، األمر الذي يدفعنا إىل ترجيح بعض السلطات املستقلة من وبالت

  .هذا اجلانب

في فرنسا جند أن املشرع يعتمد على جمموعة من طرق تعيني أعضاء سلطات ضبط النشاط االقتصادي، ف

وهناك من يتم تعيينهم عن طريق مرسوم يتخذ يف جملس الوزراء، أو عن  طريق مرسوم رئاسي، فيتم تعيني أعضاء عن

طريق مرسوم تنفيذي أو قرار وزاري، أو يتم التعيني من طرف جهات متعددة نائب رئيس جملس الدولة، الرئيس 

و يعينون من طرف رئيس النقض، والرئيس األول لس احملاسبة، وهناك أعضاء آخرون يقرتحون أ األول حملكمة

الس الوطين، ورئيس جملس األمة، ونالحظ يف معظم سلطات الضبط يتقاسم الربملان بغرفتيه والسلطة التنفيذية 

جلمهورية لسلطة التعيني ، عكس  هذه هي أهم طرق التعيني، اليت توضح متاما عدم احتكار رئيس .صالحية التعيني

ي أعطى مجيع صالحيات تعيني أعضاء سلطات ضبط النشاط االقتصادي يف يد ما نراها لدى املشرع اجلزائري الذ

  .1لالستقالليةرئيس اجلمهورية، وأقصى اهليئات التمثيلية اليت تعترب أكرب داعم 

جل السلطات اإلدارية املستقلة يتم تعيينهم مبرسوم رئاسي من طرف رئيس  إنما يالحظ يف هذا اال 

علما أّن املشرّع اجلزائري خول سلطة تعيني رئيس جلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها،  اجلمهورية، باستثناء رئيس

   :1752- 94من املرسوم التنفيذي رقم  2جلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها للحكومة ، وذلك يف نص املادة 

  

                                                           
1 Cohen Eli, de la réglementation à la régulation, histoire d’une concept, problémes 
économiques, l’etat régulateur, 20 septembre 2000, no 2, PARIS , P 01. 

، املؤرخ يف 10-93وم التشريعي رقم من املرس 29، 22، 21، يتضمن تطبيق املواد 1994جوان  13، مؤرخ يف 94/175مرسوم تنفيذي رقم  2
  .1994جوان  26، صادرة يف 41عدد الريدة رمسية، اجل، املتعلق ببورصة القيم املنقولة، 1993ماي  23
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مبرسوم تنفيذي يتخذ يف جملس  سنوات 4يعني رئيس جلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها ملدة نيابة تدوم " 

  ".احلكومة بناء على اقرتاح الوزير املكلف باملالية 

لنا هذه األحكام بصورة واضحة مدى تدخل احلكومة وتأثريها على تشكيلة اللجنة، حيث تتمتع  يتبني 

وم رئاسي من طرف فان أعضاء السلطات اإلدارية املستقلة يتم تعيينهم مبرس وكذلك ،مبهمة االقرتاح والّتعيني معا

وكذلك أعضاء غرفة التحكيم للجنة ضبط  ،رئيس اجلمهورية، باستثناء أعضاء جلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها

  .1الكهرباء والغاز

-93من املرسوم التشريعي رقم  22بالنسبة للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها وتطبيقا لنص املادة و 

من  06هذا الصدد، قصد إبراز كيفية تعيني أعضاء اللجنة، واستنادا إىل نص املادة  إصدار نص تنظيمي يف ،مت10

  .سنوات 4ة البورصة بقرار من الوزير املكلف باملالية ملدة تدوم ن، يعني أعضاء جل2هذا التنظيم

أمر  إسناد سلطة التعيني للحكومة عضاء، كما سبق لنا ذكره، إال أنفرغم اختالف جهات اقرتاح هؤالء األ

  .يقلص من استقاللية هؤالء األعضاء

، فإّن 1996جويلية  2القانون املؤرخ يف  ة عمليات البورصة الفرنسية يف ظلومقارنة بنظريا الفرنسية أي جلن

هذا األخري يضمن هلا استقالال تاما يف مواجهة السلطات العامة عن طريق توزيع سلطة تعيني أعضاء امع بني 

ل لديوان و ب رئيس جملس الدولة، الرئيس األول حملكمة النقض، والرئيس األفة ترتاوح بني نائعّدة هيئات خمتل

احملاسبات، إضافة إىل رئيس جملس الشيوخ، رئيس الس الوطين، رئيس الس االقتصادي واالجتماعي، حمافظ 

  .بنك فرنسا

سلطة تقديرية واسعة يف اختيار  تتمتع السلطة صاحبة التعيني واملمثلة يف شخص رئيس اجلمهورية على

وسبب ذلك راجع إىل أن النصوص القانونية ليست واضحة  أعضاء غالبية سلطات ضبط النشاط االقتصادي،

واألكثر من ذلك عامة وفضفاضة،هذا ما يساهم يف تدخل عوامل أخرى غري معايري الكفاءة واخلربة والتمثيل املهين، 

  .3مما ال يضمن االستقاللية

  

  
                                                           

لغاز املتعلق بالكهرباء وتوزيع او ،01- 02من القانون رقم  134سبة لغرفة التحكيم للجنة ضبط الكهرباء والغاز، نالحظ من خالل أحكام املادة النب 1
  .اقة والوزير املكلف بالعدليينهم من طرف الوزير املكلف بالطبواسطة القنوات، أن أعضاء هذه الغرفة يتم تع

، املؤرخ يف 10-93من املرسوم التشريعي رقم  29، 22، 21، يتضمن تطبيق املواد 1994جوان  13مؤرخ يف  ،175- 94مرسوم تنفيذي رقم  2
  .كر املرجع السابق الذ  ، 1993ماي  23

3 Manson stéphane, La notion d’indépendance en droit administratif, Thèse pour le doctorat en 
droit , Paris 2, 1995, p 383. 
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إن عدم حتديد مدة تعيني الرئيس واألعضاء، لبعض سلطات :الرئيس واألعضاء تعيينعدم تحديد مدة /اثاني

ميس باستقاللية تهم للعزل يف أي وقت األمر الذي اإلدارية مستقلة يطرح العديد من التساؤالت، حول عرض الضبط

  .1 الالسلكية اهليئة كسلطة ضبط الربيد واملواصالت السلكية و

وتقصي مجيع خماطر ااملة  إن طبيعة عدم جتديد العهدة متنح للمهتمني مزيدا من حرية العقل،ظ واملالح 

املتجددة هو ما مينحهم قدرا من االستقاللية،  فيما يتعلق بأولئك الذين لديهم سلطة التعيني، كون أن عهدم غري

، ومن جهة أخرى ال متنح السلطة فأعضاء السلطة ال يسعون للحصول على عهدة أخرى بطرق ملتوية من جهة

  .التقديرية جلهة التعيني حتديد مدى قابلية العهدة للتجديد

ويبدوا أن املشرع اجلزائري تباين يف وضع إطار عام للعهدة ، من حيث حتديدها وجتديدها وقطعها، وهو ما 

  .أثار الشكوك يف مدى صدق نية املشرع يف منح استقاللية هلذه السلطات

رس أعضاء جملس املنافسة مهامهم ملدة أربعة سنوات قابلة للتجديد يف حدود نصف أعضاء كل فئة وعليه ميا

الباقون فال يستفيدون إال  سنوات، أما األعضاء 8، أي يستفيد هؤالء من عهدة 24من الفئات املذكورة يف املادة 

واملتعلق  03-03املعدل واملتمم لألمر رقم  12 -08من القانون  25سنوات ، وهذا ما نصت املادة  4من عهدة 

  . باملنافسة

أما فيما يتعلق بسلطة ضبط اخلدمات العمومية للمياه، فقد نص قانوا على أن تسري سلطة الضبط جلنة 

  .2واحدة إدارة تتكون من أربعة أعضاء من بينهم الرئيس يعينون ملدة مخس سنوات قابلة للتجديد مرة

 10-90صرفية فقانوا يثري العديد من التساؤالت حيث كرس القانون السابق رقم أما بالنسبة للجنة امل

منه،  143سنوات على التوايل طبقا لنص املادة  6و5 نظام العهدة لكل من احملافظ و باقي األعضاء و ذلك ملدة

الة احملافظ إال يف اليت تقضي بعدم إمكانية إق 22دون نص املادة  26إىل  23واليت نصت على تطبيق نص املواد 

  . 3حالة العجز الصحي املثبت قانونا أو حالة اخلطأ الفادح 

سنوات غري قابلة 06املدة املعقولة للعهدة هي ستة على أن  :    Mme Anne-Marie Roche-Frisonترى 

سنوات هي حصول العضو على  06للتجديد، وجيب جتديد ثلث أعضاء سلطات الضبط كل سنتني، وحكمة 

                                                           
  .السالف الذكر القانون، 2000/03من القانون رقم  15املادة   1

ت وكذا قواعد تنظيم سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه يحدد صالحيا،  2008سبتمرب  27املوافق  303 -08املرسوم التنفيذي رقم   2
  .2008سبتمرب  2، صادر بتاريخ 56، عدد رقم للجمهورية اجلزائرية ، اجلريدة الرمسيةوعملها

3 Frison –Roche (M-A), Les 100 mots de régulation,Que sais-je , 1 ère édition , PUF, 
France ,2011 , P 54. 
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ءة املطلوبة، حيث ربطت االستقاللية بالكفاءة وبالتايل يعترب العضو مستقال الذي يتحكم باألعمال املوكلة الكفا

 .1إليه ووسائل العمل، وال يتأتى هذا إال بوجود مدة معقولة

الفصل بني السلطة  هدفها تعترب من احللول السهلة اليتاملهم جيب أن نفهم بأن العهدة يف إطارها العام 

سية ومسارها الزمين السياسي، وهيئة الضبط ومسارها الزمين املهين، وذلك من خالل تعيني األعضاء لعهدة السيا

  .أطول من عهدة السلطة السياسية اليت تعينهم، إضافة إىل عدم جتديدها

ارية سلطات الضبط اإلد ليةرية واستقالحب ميس  العهدة هذا وذاك  يتبني لنا أن عدم حتديد من خالل كل     

أعضاء رئيس و حتديد عهدة عن السلطة التنفيذية،ال يتأتى إال بوجود ضمانات وآليات محائية ، من أمهها املستقلة 

  .هذه األجهزة 

هذا من جهة، من جهة أخرى جند أن املشرع مل حيدد أن كانت العهدة جتدد أو ال جتدد فقد حدد صراحة 

ظيم عمليات البورصة ومراقبتها واللجنة املصرفية إال أنه مل يشر إىل مدة انتداب الرئيس واألعضاء يف كل من جلنة تن

إمكانية جتديد هذه العهدة مما ترك اال مفتوحا أمام السلطة التقديرية هليئة صاحبة التعيني يف حتديد قابلية العهدة 

  .2للتجديد
ديدها أو عدم جتديدها من جهة أن املشرع اجلزائري مل يفهم حلد اآلن أمهية العهدة من جهة وجت واملالحظ 

أخرى، ودورمها يف استقاللية سلطات ضبط النشاط االقتصادي، أو أنه ال يفهم معىن أن يرتك اال االقتصادي 

واملايل لسلطات فرضها الواقع، فهو حياول يف كل مرة أن يبقي السلطات حتت سيطرته، إىل جانب عدم تبنيه نظرة 

الذي يعلم أن من أهم الضمانات القوية اسدة الستقاللية  كيف ال وهومعمقة ألهداف سلطات الضبط، و 

سلطات ضبط النشاط االقتصادي هي العهدة املعقولة غري القابلة للتجديد، وقد كرسها من خالل إنشائه للمجلس 

وهو ما األعلى لإلعالم، وسلطة ضبط الصحافة املكتوبة، ورغم كل هذا مل يقم بتطبيقها على السلطات األخرى 

  3.يؤثر سلبا على استقرار الوظيفة واستقاللية األعضاء اجتاه السلطة اليت هلا صالحية التعيني

                                                           
  .154، املرجع السابق ذكره ، ص اآلليات القانونية لضبط النشاط االقتصادي في الجزائر منصور داود ، 1
ملواصالت رغم تأكيد كل القوانني على ضرورة تكريس نظام العهدة إال أن املشرع اجلزائري مل يقم بذلك وهذا ما واضح يف كل من سلطة ضبط الربيد وا  2

اإلشراف على  والغاز، الوكالة الوطنية للممتلكات املنجمية والوكالة الوطنية للجيولوجيا واملراقبة املنجمية ، وجلنةالسلكية والالسلكية، جلنة ضبط الكهرباء 
يف أي وقت  زلالتأمينات، كذلك األمر بالنسبة للمحافظ ونواب احملافظ يف جملس النقد والقرض ال يتمتعون بأية عهدة وبالتايل كل هؤالء هم معرضون للع

  .اإلدارية املستقلة شك يتعارض واستقاللية سلطات الضبط وهذا بال
يتضمن إاء  2010أوت  05وكمثال على هذا مت تطبيق العزل يف سلطة الربيد واملواصالت ألكثر من مرة وهذا ما يؤكده املرسوم الرئاسي املؤرخ يف * 

  .2010أوت  08، صادرة بتاريخ 45، عدد للجمهورية اجلزائرية دة الرمسيةاجلريواملواصالت السلكية والالسلكية، مهام أعضاء مبجلس سلطة ضبط الربيد
ه يف القانون العام، كلية امقدمة لنيل شهادة الدكتور أطروحة ، "سة مقارنةراد: المستقلة اإلداريةالنظام القانوني للسلطات  "،بلماحي زين العابدين  3

  .210، ص  2015/2016.يب بكر بلقايد، تلمسان، احلقوق والعلوم السياسية، قسم القانون العام،جامعة أ
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قصد به إسثتناء بعض أعضاء السلطة اإلدارية املستقلة من املشاركة يف املداوالت ي  :غياب إجراء االمتناع /ثالثا

االمتناع على مبادئ  إجراءاتوبالتايل غياب  ، ههااملتعلقة باملؤسسات حمل املتابعة حبجة وضعيتهم الشخصية جتا

  . احلياد والنزاهة والشفافية

  : املتعلق باملنافسة على أنه 03-03من األمر رقم  29ومثاهلا ما نصت عليه املادة 

بينه    ال ميكن أي عضو يف جملس املنافسة أن يشارك يف مداولة تتعلق بقضية له فيها مصلحة أو يكون " 

  ".أطرافها صلة قرابة إىل الدرجة الرابعة أو يكون قد مثل أو ميثل أحد األطراف املعنيةوبني أحد 

ا، بل نظمه  وهذا اإلجراء ال يعد أمرا جيد وعليه فاألشخاص املعنية ملزمة بإعالم الرئيس باملصاحل اليت ميتلكوا،

  .امللغى  املتعلق باملنافسة 06- 95كذلك حّىت األمر رقم 

جند أثره حىت يف النظام الداخلي لس املنافسة، مما يسمح لنا بإضفاء صفة املوضوعية وأكثر من ذلك، 

  .1واحلياد على مداوالت هذا الس

للجنة املصرفية باعتبارها سلطة إدارية مستقلة يف اال  وما يالحظ يف هذا املقام غياب إجراء االمتناع عن

خاصة يف مواجهة األعضاء الثالثة غري الرئيس والقضاة، الذين خيضعون  حيث مل يشر املشرع اجلزائري إليه،، املصريف

ما مآل بقية األعضاء الذين تربطهم عالقة مصاحل مع هذه اللجنة ، وهل فايل تهلذا اإلجراء حبكم مراكزهم، بال

  .2ميكن اعتبارهم خصما وحكما ما يضرب مبدأ احلياد يف الصميم

ضربا ملبدأ احلياد الذي هو أساس االستقاللية العضوية، فعدم االمتناع  إن عدم تكريس إجراء االمتناع يعترب

عن حضور املداوالت اليت تربط العضو ا مصاحل وعالقات خاصة، سيرتتب بالضرورة قرارات تغيب فيها احليادية 

، االقتصادينيملتعاملني واملوضوعية، مما يؤثر طبعا ال حمالة على مصداقية السلطة وغياب الشفافية،وبالتايل تزعزع ثقة ا

واألكثر من ذلك قد يصبح فراغا متلؤه السلطة التنفيذية بطريقة غري مباشرة باستغالل الوضع وفرض سيطرا على 

لطات اإلدارية املستقلة األحكام القانونية املتعلقة بالسغياب إجراء االمتناع ضمن  وعليه فإن،  سلطة الضبط

  .3ملايل مسألة متّس باستقاللية األعضاء وحيادهم يف ممارسة وظائفهمالضابطة يف اال االقتصادي وا

  

  
                                                           

  .املرجع السالف الذكر   يتضمن النظام الداخلي للمجلس ، ،44- 96مرسوم رئاسي رقم   1
لنيل شهادة الدكتوراه علوم ، ختصص قانون عام ، كلية احلقوق ،  أطروحة،  السلطات االدارية المستقلة في ظل الدولة الضابطةخرشي اهلام ،  2

  .178، ص  2014/2015، سنة  2ة سطيف جامع
3  ZOUAIMIA Rachid, Les fonctions répressives des Autorités Administratives Indépendantes 
statuant en matiére économique, Op Cit, P 147 
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رغم ما سبق التطرق إليه من مظاهر لالستقاللية الوظيفية ، إال أنه :الستقاللية الوظيفيةالمعرقلة ل القيود /فرع الثانيال

أهم القيود املتعلقة باجلانب الوظيفي  من بنييف واقع األمر تصطدم هذه االستقاللية مبعوقات ومشاكل جتعلها نسبية  فنجد 

د التقرير السنوي الذي تعده اهليئة املعنية، وتقوم ، عدم اإلستقالل املايل واقعا ، وكذلك جنللسلطات اإلدارية املستقلة 

  . بإرساله إىل السلطة التنفيذية

وأخريا هناك بعض  . اهليئات املستقلة إىل جانب التقرير السنوي هناك موافقة الوزارة املختصة على األنظمة الصادرة عن

وبالّتايل سنتطرق إىل دراسة وتبيان احلدود . السلطات اإلدارية املستقلة، السلطة التنفيذية اليت تقوم بوضع نظامها الداخلي

  .1اليت حتّد من استقاللية السلطات اإلدارية املستقلة يف اجلانب الوظيفي

لبعض السلطات اإلدارية املستقلة باالستقالل  االعرتاف ما تقدم به من  رغم:عدم االستقالل المالي واقعا  /أوال 

لجنة ف على ارض الواقع، االستقالليةاملايل من حيث مصادر التمويل، إال انه يف حقيقة األمر ال مكان ملثل هاته 

 أنه ليس استقالال املايل، إالورغم أنه أكثر السلطات من حيث  االستقالل  تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها 

  :مطلقا، نتيجة التأثريات اليت متارسها الدولة واليت تظهر من جانبني

ختصص هلا من  ا تعتمد كذلك على إعانات التسيري اليتيل اللجنة على مواردها فقط، وإمنال يقتصر متو  - 

إن احلديث على اإلستقاللية املالية ، ا يؤدي بالّدولة إىل ممارسة نوع من الرقابة على هذه اإلعاناتميزانية الدولة، مم

 بالنسبة لبعض سلطات ضبط النشاط االقتصادي منعدمة متاما حيث أا ختضع كليا لتمويل امليزانية العامة للدولة

وال متلك أي ميزانية خاصة، وهذا راجع لعدم منحها الشخصية املعنوية واليت تعترب أساسا ملنح االستقاللية، وهذا ما 

املالية يتكفل ا بنك اجلزائر، ونفس  تني ماليتني مها جملس النقد والقرض واللجنة املصرفية فأعباؤمهاجنده يف سلط

احلال جنده يف جلنة اإلشراف على التأمينات حيث تتكفل ميزانية الدولة مبصاريف تسيريها، وال متلك هي أيضا أي 

  .2موارد خاصة ا

نسبيا  استقالهلا يبقىفلة اليت منحها املشرع الشخصية املعنوية ، بالنسبة للسلطات ضبط االدارية املستق أما

فرغم حصوهلا على مواردها اخلاصة، إال أن الدولة وعن طريق إعانات التسيري اليت تقدمها متارس نوعا من الرقابة 

زانية خاصة مسجلة كما هو احلال بالنسبة لس املنافسة فقد منح له املشرع مي،   اليت جتعل ا السلطات تابعة هلا

                                                           
اإلدارية  السلطات حول الوطين امللتقى ، أعماللمالية سلطات الضبط في المجال االقتصادي واية الستقالليمداخلة األبعاد القانونحسني نوارة ،   1

  .16ص ، 2007عبد الرمحان مرية جباية، جامعةكلية احلقوق ، ماي ،  24إىل 23 واملايل ، أيام  االقتصادي اال يف املستقلة
لسلطات اإلدارية املستقلة يف اال االقتصادي ،  أعمال امللتقى الوطين حول ا دور لجنة اإلشراف على التأمينات في سوق التأمينإرزيل كاهنة،   2 

  .114ص112، ص2007ماي، كلية احلقوق، جامعة جباية،  24اىل 23واملايل، أيام 
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"  منه على أنه 7واليت تنص املادة  241 -11ضمن أبواب ميزانية وزارة التجارة وهذا ما أكده املرسوم التنفيذي رقم 

  . " تسجل ميزانية الس بعنوان ميزانية وزارة التجارة وذلك طبقا لألحكام التشريعية والتنظيمية املعمول ا

 ،لكن هذه املوارد ال تعدوا أن تكون تلك اليت تسيري موارده املاليةس ميلك سلطة رغم أن الواملالحظ انه بال

  .1الدولة و يبقى مصدرها ميزانية العامة  له هاختصص

ايل التقليص من حرية أساس هذه األتاوى وحساا، بالت حتديد قواعدالرقابة و تويل السلطة التنفيذية مهمة  - 

  .2يف تسيري ميزانيتها، والتأثري على استقالهلا املايل استقاللية سلطات الضبط املستقلة

 لـم تأخذ ضمن نصوصها  اليت و إن لس احملاسبة و املفتشية العامة للماليةولقد أوكل املشرع مهمة الرقابة

ية هذه الفئة اجلديدة من السلطات لكنها تبقى غري مستثناة من الرقابة  ، حيث تتسع الرقابة املال بعني االعتبار

  .لتشمل طرق التمويل الذايت وكذا اإلعانات املالية املقدمة من طرف الدولة

على   أحاهلامث تدخل املشرع وحدد مصادر هذا التمويل  األمرئ دافبالنسبة للرقابة على التمويل الذايت، ففي ب

حيث مل يرتكها العائدات والرسوم و  واتحتديد نسب األتا من خالل فا، ه سلطة التنفيذية لتحديد حجمالسل

  .املستقلة اإلدارية الضبط اتطلطة التقديرية لسللسل

  كما تتدخل الدولة حبجة اإلعانات املالية لتفرض رقابة على طريقة التسيري وكيفية إنفاق األموال واستخدامها

رتتب عليه هذه اإلعانات والقروض املمنوحة من طرف الدولة جتعل من  هذا التمويل يرتبط  بقانون املالية مما ي

  :نتائج مهمة نذكر بعضها

أن ختضع ملبدأ السنوية اإلعداد والتنفيذ، وهذا من حيث اإلقرار أن الرتخيصات املالية اليت يشرعها الربملان  - 

  .أثناء التصويت على قانون املالية تكون صاحلة ملدة سنة مالية واحدة

ليت من شأا إعادة ختصيص بعض موارد املالية ، وا 3اخلضوع ملبدأ االئتمانات املالية غري املتماثلة  - 

  : عنه  "Oliver Stroche "يقول  وهو ما ،سلطة إدارية أخرى  إىللسلطات الضبط اإلدارية ، 

"La fongibilite asymetrique des crédits qui permettrait une réallocation d’une partie des 
ressources de l’AAI vers un autre service administratif sans son consentement......." . 

                                                           
تيزي  -لنيل شهادة دكتوراه يف العلوم ، ختصص القانون،نوقشت جبامعة مولود معمري اطروحة  ،"الميزانية العامة للدولة في الجزائر" ، رمحة زيوش   1

  .276، ص 2012-2011املسوم اجلامعي  كلية احلقوق ،   وزو،
  .السالف الذكر املرجع ،02/01من القانون رقم  112املادة   2

3 Oliver Stroche, Les condition et modalité budgétaire de l'indépendance du régulateur, op cit, p 
70. 
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للجنة ضبط الكهرباء والغاز، واليت تتمتع باالستقالل املايل، ومن خالل جند ا ابسط مثال على هذا األمر و

املشرّع من جهة مينح االستقالل املايل للجنة، ومن جهة أخرى  قانونية املنظمة للجنة، نالحظ أندراسة األحكام ال

  .1تسيريها لرقابة الدولة خيضع

وهو األمر تقتضيه معطيات تتعلق بتنظيـم  إال أنه ورغم تعدد أوجه الرقابة املالية على هيئات الضبط اإلدارية ،

  .قانونية تتعلق بالرقابة اليت خيوهلا الدستور للربملان على نشاط احلكومة أخرىاقتصاد الدولة، و 

سؤولية رئيس سلطة الضبط بصفته آمرا بالصرف، كذلك يف حالة فإنه يعاب على املشرع عدم النص على م

  .العمومي  اإلنفاقاجليد للقروض أو اإلعانات يف جمال  عدم االستخدام

ومن هنا نستخلص تناقص املشرع اجلزائري يف وضع النصوص القانونية، وكذلك تردده يف منح استقاللية تامة 

  .بط اال االقتصادي واملايلهليئات إدارية مستقلة وانسحاب الدولة يف ض

اإلدارية  الضبط يعترب هذا املظهر تقييدا حلرية السلطاتحيث :التقرير السنوي وإرساله إلى الحكومة /ثانيا

حلكومة على النشاطات املستقلة الفاصلة يف املواد االقتصادية واملالية يف القيام بنشاطها، نتيجة الرقابة اليت متارسها ا

  .ت املستقلةلطاالسنوية للس

وجند مثل هذه الرقابة على مستوى العديد من السلطات اإلدارية املستقلة، كمجلس املنافسة مثال، الذي 

  :على أنه  03-03من األمر رقم  27/1تنص بشأنه املادة 

  ".جارة ف بالتاحلكومة وإىل الوزير املكليرفع جملس املنافسة تقريرا سنويا عن نشاطه إىل اهليئة التشريعية وإىل رئيس " 

مع اشرتاط املشرع لضرورة نشر هذا التقرير يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، أو يف أية  

  .2وسيلة من وسائل اإلعالم األخرى

للحد من طموحات وتأثري السلطات اإلدارية  واآللياتالواقع يثبت أن احلكومة ال تنقصها األدوات و 

، ومنه فباإلضافة للدعم  "شيبويت راضية " األستاذةعلى حسب تعبري   'املتغطرسة'واحلد من االستقاللية املستقلة 

                                                           
  .بق الذكر القانون السا، 02/01من القانون رقم  140املادة   1

والذي  2000/03من القانون رقم  11وكذلك بالّنسبة لسلطة ضبط الربيد واملواصالت، ختضع للمراقبة املالية وللدولة، وهذا ما نصت عليه املادة *
  .حيدد القواعد العامة املتعلقة بالربيد واملواصالت السلكية والالسلكية

  .السالف الذكر  القانون  يتعلق باملنافسة، الذي  تمماملعدل وامل ،03/03من األمر رقم  27/2املادة  2
 يدة الرمسية للجمهورية اجلزائريةإىل يومنا هذا مل يقم بنشر تقريره السنوي يف اجلر  1996علما أّن جملس املنافسة منذ تنصيبه، أي من سنة *

  .ي وهذا عكس نظريه الفرنس. الدميقراطية الشعبية وال بوسيلة أخرى من وسائل اإلعالم
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الذي تقدمه هلذه اهليئات، فإن املشرع لـم يكرس الضمانات احلمائية لتقريرها السنوي من  االسرتاتيجيالتقين واملايل 

  .1أي تأثري ممارس من قبل السلطة التنفيذية عموما 

، جلنة 2جند أيضا مثل هذه الرقابة على مستوى سلطة ضبط الربيد واملواصالت ثال على هذا االمروكم

  .5، وأخريا الوكالتني املنجميتني4، وجلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها3ضبط الكهرباء والغاز

وعمل هيئات  هذا ويعد تقرير النشاط السنوي  الطريقة  املفضلة يف إسرتاتيجية اإلعالم ، حول دور

اإلدارية املستقلة، فتحرير التقرير يسمح بوضع تقييم سنوي  لنشاطها، كالقيام وضعية القطاعات االقتصادية، ومن 

جهة ثانية تشكل مناسبة أو فرصة هلذه اهليئات إلضفاء الشرعية على وجودها كتحديد إطار عملها، كالتأكيد يف 

ومع ذلك فإن  هامها يف مواجهة اجلمهور من احملرتفني و املتخصصني،املستقبل على الطابع الضروري  وامللزم ـ مل

لذلك  احرتام السر املهين رة و لضر  السهل صياغة التقرير يكون أحيانا عمال صعبا ومعقدا ، باإلعالم  ليس باألمر

  .اإلعالم والسر املهين ضع حد بنين و البد م

 وأحياناتكون رئيس اجلمهورية ، احلكومة  اجلزائر فعادة ماأما عن اجلهة املستقبلة هلذه التقارير السنوية يف 

  .الربملان أحدهم أو كلهم جمتمعني ،واليت ختتلف من سلطة إدارية إىل سلطة إدارية مستقلة أخرى

يقصد باألنظمة أو اللوائح :المستقلة سلطات اإلداريةموافقة الوزارة المختصة على األنظمة الصادرة عن ال/ثالثا

د اليت يتم إصدارها لتطبيق نصوص تشريعية وتنظيمية ، وهي تتميز بكوا مقيدة من حيث ممارستها تلك القواع

  .املختص وتطبيقها، ويتجلى ذلك يف عدم متتعها بالقوة اإللزامية إال بعد موافقة وزير

السلطة ة سلطات، منها يف اال االقتصادي واملايل عد لطات اإلدارية املستقلةللسع خول املشر ولقد  

 قرض، وجلنة تنظيم عمليات البورصةالتنظيمية، اليت متارسها سلطتان إداريتان مستقلتان، ومها جملس النقد وال

  . 6متارس السلطة التنظيمية عن طريق إصدار األنظمة ابة للجنة البورصة اجلزائرية فإسفبالن .ومراقبتها

                                                           
  .122، املرجع السالف الذكر ، ص المستقلة في الجزائر اإلداريةالهيئات شيبويت راضية ،   1
  .القانون السالف الذكر، 2000أوت  5، املؤرخ يف 2000/03من القانون رقم  13/11املادة    2
  .السالف الذكر، 2002فيفري  5، املؤرخ يف 02/01من القانون رقم  115/33املادة   3
  .القانون السالف الذكر، 2003فيفري  17، املؤرخ يف 03/04فقرة أخرية بعد تعديلها مبوجب القانون رقم  30ملادة ا   4
اجلريدة ، يتضمن النظام الداخلي للوكالة الوطنية للممتلكات املنجمية، 2004أفريل  1، املؤرخ يف 04/93من املرسوم التنفيذي رقم  8/6املادة   5

  .2004افريل  4، الصادرة يف  20الرمسية ، العدد 
، يتضمن النظام الداخلي للوكالة الوطنية للجيولوجيا واملراقبة 2004أفريل  1، املؤرخ يف 04/94من املرسوم التنفيذي رقم  8/6املادة   *

  .2004افريل  4، الصادرة يف  20اجلريدة الرمسية ، العدد املنجمية، 
  .القانون السالف الذكر، 93/10من املرسوم التشريعي رقم  32املادة   6
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اجلريدة الرمسية مشفوعة بقرار وزير املالية املتضمن املوافقة ولكن بعد موافقة وزير املالية عليها، تنشر بعدها يف 

  .1عليها

مصطلح املوافقة مرادف ملصطلح املصادقة ، ويف هذه احلالة، ال يعترب قرار  وهلة األوىل، ميكن لنا اعتقاد أنلل

  .وزير املالية سببا إلضفاء الطابع التنظيمي على قرارات اللجنة

يف ،    املوافقة واملصادقة كون أن املشرع الفرنسي استعمل مصطلح املصادقة ولقد ثار نقاش حول الفرق بني

فمصطلح املوافقة ليس مرادفا ملصطلح املصادقة ، يف  حيث نالحظ أن املشرع اجلزائري استعمل مصطلح املوافقة 

، فاملصادقة ما هي إال شرط هذه احلالة، ال يعترب قرار وزير املالية سببا إلضفاء الطابع التنظيمي على قرارات اللجنة

خالفا للموافقة اليت فضل املشرع استعماهلا بدال من . النفاذ عن طريق النشر يف اجلريدة الرمسية لدخول األنظمة حيز

  .املصادقة،واليت جتعل النص غري املوافق عليه يبقى جمرد مشروع فقط، وال يرتقى إىل درجة النظام

نظمة حيز النفاذ عن طريق النشر يف اجلريدة الرمسية، خالفا للموافقة اليت فاملصادقة ما هي إال شرط لدخول األ

فضل املشرع استعماهلا بدال من املصادقة، واليت جتعل النّص غري املوافق عليه يبقى جمّرد مشروع فقط، وال يرتقى إىل درجة 

  .2النظام

 قيقي إال بعد تدخل السلطة التنفيذية يفلطة التنظيمية مبعناها احللص إىل أن اللجنة ال تتمتع بالسوعليه خن

  .لطة التنفيذية يف هذا اجلانبذلك، مما جيعل اللجنة تابعة للس

ذلك يف أجل وزير املالية له احلق يف طلب تعديل مشاريع األنظمة، و  سبة لس النقد والقرض، فإنأما بالن

أن يستدعي حينئذ الس لالجتماع يف أجل ايل جيب على احملافظ بصفته رئيًسا للمجلس أيام، وبالت) 10(عشر 

ويف األخري يكون القرار اجلديد الذي يتخذه الس نافذا مهما يكن ، مخسة أيام ويعرض عليه التعديل املقرتح

  .3مضمونه

مصادقة وزير املالية على لوائح اللجنة ميكن اعتباره ، ف ومراقبتها لجنة تنظيم عمليات البورصةأما بالنسبة ل

ميلك سلطة املصادقة، و إحالة النظام للنشر، كما أنه ميلك سلطة الرفض،  من الرقابة الوصائية، ذلك أن الوزيرضربا 

  .ما جيعله غري قابل للتطبيق و بالتايل عدم إمكانية نشر النظام

                                                           
، 10- 93من املرسوم التشريعي رقم  32ة ، املتضمن تطبيق املاد1996مارس  11، املؤرخ يف 102-96من املرسوم التنفيذي رقم  01املادة   1

  .1996مارس  20، صادرة يف 18عدد الريدة رمسية، اجل، املتعلق ببورصة القيم املنقولة، 1993ماي  23املؤرخ يف 
2  ZOUAIMIA Rachid, Les autorités administratives indépendantes et la régulation 

économique, Éditions Houma, Alger, 2005 , p. 24 et 25. 
  .القانون السالف الذكر،  03/11من األمر رقم  63املادة   3
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د عليه بالقبول أو طلب تعديل املقرتح من طرف وزير املالية، ميكن أن يكون الر  وبالتايل نستخلص أن

  .1عدم تبعية الس إزاء السلطة التنفيذية منهو  ،لرفضبا

وهو ما يعرب عنه بإجراء القراءة الثانية ويتعلق :ظام الداخلي للسلطات المستقلةنوضع السلطة التنفيذية لل /رابعا

باملالية  فاحملافظ يبلغ مشاريع األنظمة إىل الوزير املكلف القرض هذا األمر بالتنظيمات اليت يصدرها جملس النقد و

. أيام لطلب تعديلها، قبل إصدارها خالل اليومني اللذين يليان موافقة الس عليها 10 الذي يتاح له أجل عشرة

  . أيام ويعرض عليه التعديل املقرتح  5وجيب على احملافظ أن يستدعي حينئذ الس لالجتماع يف أجل مخسة 

وهكذا وبطريقة ملتوية قام املشرع ،  هما يكن مضمونهويكون القرار اجلديد الذي يتخذه الس نافذا م

مبنح وزير املالية سلطة طلب مداوالت ثانية حول األنظمة اليت اعتمدت من طرف الس، وهو ما يعين إجراء 

  .القراءة الثانية

، رهأيام، فإن النظام يصبح نافذا من تاريخ صدو  10ومن ناحية أخرى يف حالة سكوت وزير املالية يف مهلة 

يعين أن إجراء القراءة الثانية اليت حيدد وضعيتها وزير املالية إلزامي ألنه هو الذي يضفي الطابع التنفيذي  وهذا ما

  .2النظام الداخلي على

إن بعض السلطات اإلدارية املستقلة الضابطة يف اال االقتصادي واملايل، تبقى تابعة إزاء السلطة التنفيذية 

ونذكر على سبيل املثال ، ا الداخلي، وهذا ما يقلص من استقالليتها من اجلانب الوظيفيفيما خيص وضع نظامه

  .جملس املنافسة، الذي حيدد نظامه الداخلي مبوجب مرسوم

املتضـمن قــانون  10-01مــن القـانون رقــم  51وهـو األمـر نفســه يف جمـال النشــاط املنجمـي، حبيــث تـنص املـادة 

  :املناجم على

كالـــة الوطنيـــة للممتلكـــات املنجميـــة والوكالـــة الوطنيـــة للجيولوجيـــا واملراقبـــة املنجميـــة بنظـــام تتمتـــع كـــل مـــن الو  " 

  .3"...داخلي، يتخذ مبوجب مرسوم

ايل خنلص إىل أن الوكالتني املنجميتني تكون تتبع السـلطة التنفيذيـة فيمـا خيـص وضـعها لنظامهـا الـداخلي، وبالت

  .وهذا حيد من استقالليتها باجلانب الوظيفي

  

                                                           
  .183، املرجع السابق ذكره ، ص راآلليات القانونية لضبط النشاط االقتصادي في الجزائمنصور داود ،   1
  .185، املرجع السابق الذكر ، ص  دراسة مقارنة -ضبط سوق القيم المنقولة الجزائري ،  توايت نصرية   2
  .السالف الذكر  املرسوم ،93-04مرسوم تنفيذي رقم   3

  .املرسوم السالف الذكر ، 94-04مرسوم تنفيذي رقم  *
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  :محل السلطات المستقلة لوزارةا حلول الترخيص و سلطة /خامسا

   ويتجلى هذا من خالل سلطيت احللول والرتخيص الوزاري

  : ببورصة القيم املنقولة على أنهاملتعلق  10- 93من املرسوم التشريعي رقم  50طبقا لنص املادة: سلطة حلول/أ

اليت تتطلبها الظروف عن طريق التنظيم، بناء على  إذا ثبت عن اللجنة عجز أو قصور،تتخذ التدابري" 

  ". اقرتاح الوزير الكلف باملالية عقب االستماع إىل رئيس اللجنة

وعليه فقد مت تكريس سلطة احللول للسلطة التنفيذية وحىت وإن اعتربناها استثناءا حمدد حباالت منصوص 

مىت تصبح اللجنة عاجزة أو قاصرة ؟ ومن له سلطة : تالية عليها قانونا إال أنه جيب أوال أن جنيب على التساؤالت ال

تقديرها؟ إجابة على التساؤالت، فبالنسبة للسؤال األول ال ميكن حتديد مفهوم العجز والقصور ألا كلمات مطاطة 

تقديرية شك الوزير املكلف باملالية فهو الذي لديه السلطة ال ال ميكن حصرها، أما عن السؤال الثاين فاإلجابة بدون

   .1وطبعا دون اخلضوع ألي رقابة، وتبقى اللجنة حتت رمحة السلطة التنفيذية

 ويف هذا الصدد إىل أن جملس الدولة الفرنسي، اقرتح يف دراسة حول سلطات الضبط املستقلة متتع احلكومة

  .قابة القاضيبسلطة إختاذ التدابري الواجبة والضرورية يف حالة عجز وقصور السلطة الضابطة ، لكن حتت ر 

وعليه فال جمال للحديث عن استقاللية جلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، واملشكل األكرب ماذا لو مت 

 .2األخذ بسلطة احللول يف سلطات الضبط األخرى

  :أنه املتعلق باملنافسة على 03 -03من األمر  21نصت املادة  :الترخيص الحكومي التلقائي/ب

كومة تلقائيا، إذا اقتضت املصلحة العامة ذلك، أو بناء على طلب من األطراف املعنية، ميكن أن ترخص احل"

بالتجميع الذي كان حمل رفض من جملس املنافسة، وذلك بناء على تقرير الوزير املكلف بالتجارة والوزير الذي يتبعه 

  ".القطاع املعين بالتجميع

ضي على قرارات جملس املنافسة، وأن يرخص تلقائيا يالحظ أن املشرع منح احلكومة سلطة جتاوز والتغا

إن هذه السلطة تعترب بال شك تدخال صارخا يف قرارات جملس املنافسة ، رغم أن األصل يف هذه . بالتجميع

يشار إىل أن املشرع اجلزائري، حني ذكر اضافة على هذا ،  السلطات عدم خضوعها ألية رقابة سلمية أو وصائية

املؤثر على املنافسة ، مل يبني املعيار الذي ميكن من خالله احلكم  عامة ألجل الرتخيص التجميعمعيار املصلحة ال

 هذا املعيار نص عليه املشرع الفرنسي يف قانون ، اآلثار السلبية للتجميع  على وجود مصلحة عامة فعلية حتتوي

                                                           
1 FRISON-Roche, Le droit de la régulation, Revue droit, Document n°7,Paris , 2001, p . 613 

  "Andru "، جملة علوم تكنولوجيا و تنمية الوكالة الوطنية لتنمية البحث اجلامعيلجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها في الجزائرديدن بوعزة،   2
  .45، ص   2007، سنة  01اجلزائر،العدد 
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لى املنافسة شرط قانوين موضوعي جيب أن تغطية التجميع املشروع اآلثار السلبية ع املنافسة الداخلي حيث اعترب

 األمر الذي مل يعتمد عليه املشرع اجلزائري ، حيث ا كتفى مبعيار .ترخيص جملس املنافسة للعملية  يتوافر من أجل

من خالل  املصلحة العامة وترك للحكومة مطلق احلرية ووسع اال لتقدير مدى وجود مصلحة عامة ممكنة التحقيق

 هذا ما يؤدي إىل ترسيخ ونفوذ احلكومة يف الرتخيص التلقائي وصرف النظر متام عن قرارات السهذه العملية و 

  .1وهو مايضرب استقاللية هذه السلطات يف الصميم

علــى غــرار انــه  ،حبتــة مــن الناحيــة القانونيــةو بنــاءا علــى مــا تقــدم مــن دراســة ، فنســتنتج   وكخالصــة للفصــل  

نية وعلــى رأســها الواليــات  املتحــدة األمريكيــة  الــيت كــان هلــا الســبق يف إنشــاء مثــل هــذا االنغلوسكســو الــنظم املقارنــة 

حــاول املشــرع اجلزائــري اســتحداث  نــوع النــوع مــن الســلطات ، لتحاكيهــا الــنظم الفرانكفونيــة وعلــى رأســها فرنســا ، 

لة نتيجــة حتميــات اقتصــادية التقليديــة عــن مواكبــة التطــورات احلاصــ اإلدارةجديــد مــن  الســلطات ملــأل الفــراغ وعجــز 

ـــه جنـــد    األوىلاالقتصـــاد احلـــر  بالدرجـــة  إىلوالتحـــول الســـوق  املســـتقلة   اإلداريـــةاملشـــرع  مـــنح  للســـلطات   أن، ومن

مكانـــة  الدســـتورية و قانونيـــة مـــن خـــالل منحـــه  هلـــا ســـلطات وصـــالحيات واســـعة تتمحـــور اساســـا يف  رقابـــة وضـــبط 

 القـــرن املاضـــي خـــالل التســـعينياتة الســلطات االداريـــة املســـتقلة روف وخمـــاض نشـــأظـــان  ،اــالني االقتصـــادي واملـــايل

كذا بسبب خصوصية السوق االقتصادي  واملايل اجلزائـري   مرحلة اتسمت بالالإستقرار املؤسسايت وحيث ظهرت يف 

تتبـع  يف اجلزائـر  املسـتقلةالسـلطات اإلداريـة  إنواملالحـظ  ،ا هل االمر الذي أثر على الطابع االستقاليل  والفاعلني فيه

،إن مل نقـل يف كــل ، سـواء كـان ذلـك يف اجلانـب العضـوي أو يف اجلانـب الـوظيفيوانـبعـدة ج يف،  لطة التنفيذيـةللسـ

ممـا  اإلرادة السياسـية ،وجـود الرغبـة و  مرهـون بعامـل مهـم أال وهـو  يبقـى تقـدم ذكـره كل مافشاردة وواردة ، وبالتايل 

وأن تكريسـها يف النصـوص القانونيـة، مـا  ويف بعـض اجلوانـب إىل خياليتهـا هـذه االسـتقاللية، يةالقول بنسـبإىل  يدفعنا 

 يف املســــتقبل القريــــب نأمــــل   و الســــتقطاب رأمســــال العــــاملي  املمثــــل يف املســــتثمرين ،  هموجــــ مجــــايلإال ذا طــــابع  وهــــ

أال  الية اكرب حتقيقا للهـدف املنشـودوفع أقوىمستقلة بصالحيات  إداريةنرى  سلطات  معاجلة هذه النقائص ، لكي 

  ."دولة املؤسسات"وهو 

                                                           
، كلية احلقوق و العلوم  األكادميية للبحث القانوين ، الة  ،"قبة التجميعات اإلقتصاديةراور مجلس المنافسة في مد "،أيت منصور كمال 1

  .156ص153، ص 2015،  02عدد  ،12جباية ، جملد -عبد الرمحان مرية  السياسية، جامعة
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مقاربة تطبيقية لمظاهر تكريس الدولة الضابطة في الجزائر في مجالي المنافسة والبريد : الثانيالفصل 

  والمواصالت السلكية والالسلكية

ات الضبط سلط تناط هلاالعديد من اهليئات  اجلزائرانشأت  للدولة  ةاجلديد التحوالتيف ظل 

االقتصادي، كان اهلدف من خلقها تنظيم املعامالت االقتصادية وحتسني السوق اجلزائرية يف خمتلف ااالت 

ومحاية للمتعاملني االقتصاديني وترسيخ املنافسة احلرة والنزيهة اليت تضمن العدالة يف التعامل بني كل األطراف يف 

  .السوق اجلزائرية

بناءا يد املنافسة قت اليت ملمارساتا ملنع " جملس املنافسة : " ة حلماية املنافسة هيومن أبرز األجهزة املنشأ

التفاعل احلر  تساهم يف ، اهليئة هذه مثل، القانون اإلجراءات اليت تكفل التطبيق السليم للقواعد اليت جاء اعلى 

 .األسعار، دون تدخل أي جهةبني العرض يف السوق بطريقة تلقائية، وهو ما يؤدي إىل احلرية يف حتديد 

حميط قانوين  هذا األمر مسح بإنشاءاىل سوق الربيد و املواصالت السلكية والالسلكية بصفة خاصة  األمرو امتد 

حنو مهام السلطة عادة توجيه دور الدولة إو؛  من طرف عدة متعاملني التصاالتيسمح بإستغالل سوق ا
ضمان خدمة عامة على كافة القطر ذا وه" واصالت السلكية  سلطة ضبط الربيد وامل"ب ،  العمومية و التنظيم

  . دمات املفتوحة للمنافسةـستغل اخلـذي يـين و هذا مهما كان املتعامل الالوط

 استثمارتشجيع اإلستثمار العمومي للدولة و ويتجلى دور هاتني اهليئتني عموما يف حماولة تنشيط و 

خاصة ،  الالسلكية د و املواصالت السلكية وـالربي اعالسوق عامة و قطخلاص يف املنشآت اخلاصة بالقطاع ا

وفق وترية ، يت يواجهها هذا القطاع و اليت تعترض تطورهإزالة التناقضات اإلدارية الوهذا من خالل حماولة 
سة ـبإدخال قواعد جديدة فيما يتعلق باملناف، ضمان اخلدمات ذات نوعية بأسعار معقولة للمواطن؛ الطلب

  .و الشفافة املشروعة

خضم كل هذا وذاك تربز إشكالية الدور العصري للدولة الضابطة و التحول املؤسسايت الذي تشهده  ويف

هلذا و لقد حاولت التطرق لس املنافسة و سلطة ضبط الربيد واملواصالت السلكية والالسلكية  كنموذجني 

  . األمر
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  ي الجزائرف لتكريس الدولة الضابطةمجلس المنافسة كأنموذج : األولالمبحث 

املؤمنة باحلرية واملبادرة  الواليات املتحدة األمريكيةمبفهومه احلديث كان نتاج جتربة  املنافسة  مصطلحإن 

التدخل احلكومي بقصد  ما كرس،  1890 ةسن" شريمان" قانون من خاللوذلك الفردية يف اال االقتصادي، 

شركات للتسيء غري مشروعة  حيل كانت تستعملمن طرف عدة شركات   آنذاكالقائمة  لالحتكاراتوضع حد 

قد مت تدعيم قانون شريمان بقوانني الحقة مثل ، و 1أخرى أقل قوة منها يف السوق، إىل جانب محاية املستهلك

   .ةو قانون التجارة الفدرالي" كاليتون" قانون

 بــاريس والــيت متمعاهــدة علــى توقيــع ال مــن خــالل، 1951يف أوروبــا ســنة  ظهــر مصــطلح املنافســة أول مــرة

وامتـــدادا  ،تعزيـــزا للتنافســـية بـــني الـــدول األعضـــاء وذلـــك،  للفحـــم والفـــوالذ ســـوق أوروبيـــة موحـــدةإنشـــاء  مبقتضـــاها

الـــيت كانـــت مبقتضـــاها مت إنشـــاء اموعـــة اإلقتصـــادية األوروبيـــة،  1957ملعاهـــدة بـــاريس مت إبـــرام معاهـــدة رومـــا ســـنة 

  .اخل السوقحرية املنافسة واالشتغال احلر د ركيزا

هـذا مـا انعكـس علـى القـوانني الداخليـة للـدول األعضـاء فنجـد أن فرنسـا كانـت سـباقة يف تبـين هـذا التوجـه 

مــن  02جملــس املنافســة مبوجــب املــادة  لتصــبح فيمــا بعــد ، 1977جويليــة  19مــن خــالل إنشــاء جلنــة املنافســة يف 

  .ية األسعار و املنافسةاملتعلق حبر  1986املؤرخ يف أول ديسمرب  86/1243األمر رقم  

 25املؤرخ يف  06-95األمر مبوجب ،  1995ألول مرة جملس املنافسة سنة  أما يف اجلزائر أستحدث

 يف حميط يسوده نيجاء لوضع األسس و القواعد املنظمة لتصرفات األعوان اإلقتصادي الذي 1995جانفي 

  37املادة  األمر كرسته الحات بفتح املنافسة تدرجيياو تواصلت اإلص، التنافس بعدما مت حترير التجارة اخلارجية 

أن حرية الصناعة و التجارة مضمونة متارس يف إطار " اليت تنص علىاملعدل واملتمم ، و  1996من دستور 

و توسع الطابع التنافسي  تنافسيةال تزيدجاء بقواعد  الذي 03-03أصدر األمر  التحولو مسايرة هلذا  "القانون

ألنشطة اإلقتصادية عن طريق تدعيم القواعد اهلادفة إىل تصحيح املمارسات اليت من شأا عرقلة لألسواق و ا

  . 2املنافسة

 

 

 

  

                                                           
  . 55،ص  2001، سنة  23ة اإلدارة، العدد ، جملحماية المستهلك من الممارسة المنافية للمنافسةحممد الشريف كتو ،   1
    . 15-14ص ، ص 2012، سنة  الطبعة االوىل،  الجزائر -شرح قانون المنافسة ، دار الهدى ، عين مليلةحسني شرواطي ،   2



  القتصادية للدولة الجزائريةاللتحوالت مظاهر تكريس الدولة الضابطة  كانعكاس الباب الثاني  

215 

 

  في الجزائر لمجلس المنافسة واإلجرائي التنظيم الهيكلي:  األولالمطلب      

ل بالعكس عليها ال يعين غياب السلطات العمومية، بالقائم على مبدأ املنافسة  مفهوم اقتصاد السوق إن 

   .أن تسهر على السري احلسن للسوق عن طريق محاية قواعد املنافسة بني خمتلف األعوان االقتصادية

باملفهوم  - املنافسة إنالذي يرى يف  األورويبففي ظل التشريعات املقارنة واقصد حتديدا االحتاد  

 من خالل تقدمي خدمات و ألمةلالذي يهدف للخدمة اجلماعية  األساسيذلك النشاط   هي_ األورويب

اخلدمة  ، اهلدف  هذا الثمن بغض النظر عن تكلفة هذه كل من يطلبها بسعر يف املتناول ،وحيدد  إىلمنتوجات 

إن مثل هذا الفكر مل يكن ليظهر لوال تكريس مبدأ املنافسة  ،منه هو ضمان كسر االحتكار خدمة للمجتمع 

املنافسة تلعب دورا فعاال يف فويب ، وخاصة الدول الفاعلة داخله ، ألور كإحدى اآلليات االقتصادية يف االحتاد ا

محاية مبدأ حرية التعاقد يف ظل التحوالت االقتصادية اليت تشهدها الدولة ، وعلى سبيل املثال ، أذا حدد جمموعة 

ن ليس بإمكام من التجار سعر السلعة ، فمن شان ذلك تعطيل حرية التعاقد لدى العمالء واملستهلكني ، الذي

ل يف حرية ثيتم استعمال احلق املتمأال ومنه  فاملصلحة العامة تقتضي ،التفاوض حول شروط العقد ومنها السعر 

  .1وجه خاص التجارة ، كمبدأ عام لتقييد حرية التعاقد واملنافسة على 

القانونية، وبالتايل فإن أن الدولة أصبحت ال تتدخل إال لتحديد املقاييس  اجلزائر ،جند إىلوبالرجوع     

قد سامهت يف إعادة التوازنات  اإلصالحاتدورها ينحصر يف وضع قواعد اللعبة االقتصادية، باعتبار أن تطبيق 

االقتصادية واملالية الكربى، ويف توضيح األدوار اخلاصة لكل من الدولة والسوق يف حتقيق األهداف املنافية 

والذي  03-03ا الربنامج بإصدار أمر جديد متعلق باملنافسة رقم الحتكار النشاطات، حيث مت تدعيم هذ

يتضمن أسس قانون املنافسة وتنظيم قواعد محايته عن طريق إنشاء جملس املنافسة كسلطة إدارية لدى رئيس 

وباستقراء املواد يوضع لدى الوزير املكلف بالتجارة،  أصبح 12-08احلكومة، الذي وبعد تعديله بصدور القانون 

تتمثل أساسا يف التنظيم  2ملتعلقة مبجلس املنافسة جند انه كأي سلطة إدارية مستقلة له طبيعة قانونية عضويةا

  :وهو ماسيتم تناوله يف الفرعيني التاليني .  اهليكلي و اإلجراءات املتبعة أمامه 

  

  

                                                           
 –للنشر والتوزيع ، عمان  ، دار الثقافة االحتكار والممارسات المقيدة للمنافسة على ضوء القوانين واالتفاقات الدوليةمعني فندي الشناق ،  1

  .132، ص 2010، سنة االردن 
  .150ص  املرجع السابق الذكر،  ،"قبة التجميعات اإلقتصاديةرادور مجلس المنافسة في م "،أيت منصور كمال  2
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ن تعريف جملس املنافسة الرغم معلى :  يمجلس المنافسة الجزائر البشرية المكونة ل ةتشكيلال /األول الفرع

سلطة إدارية تنشأ لدى "املتعلق باملنافسة على أنه  05 - 10املعدل واملتمم بالقانون   03- 03يف األمر رقم 

  .1" املايل  االستقاللرئيس احلكومة و تتمتع بالشخصية القانونية و 

مــن أعضــاء وطــاقم  لة الــسالبحــث يف تشــكييبقــى حبــيس للمجلــس  التنظــيم اهليكلــي واإلجرائــي فــإن           

األول  لفـرع، و عليـه سـوف نتنـاول تشـكيلة جملـس املنافسـة يف اا جملـس املنافسـة يسري عليه يت ال اإلجراءاتو إداري 

  .الفرع الثاينذلك نتناول التسيري اإلداري للمجلس يف و بعد

   :وتشمل مايلي: ـةتشكيلـة مجـلـس المنافس/أوال

وذلـك بعـد  2 عضـوا 12جملس النافسة ذو تشكيلة مجاعية، فيتكون جملس املنافسة من  يعترب : ـاء األعضـ فئة  /1

أعضـاء ويـتم إختيـار  09واليت كانت تـنص علـى أن جملـس املنافسـة يتكـون مـن  03-03من األمر  24تعديل املادة 

  :هؤالء التسعة من األصناف التالية

كمة العليا أو يف جملس احملاسبة بصفة قاض أو الدولة أو يف احمل عمال أو يعمالن يف جملس) 02(عضوان  -

  .مستشار

سبعة أعضاء خيتارون من ضمن الشخصيات املعروفة بكفاءا القانونية أو اإلقتصادية أو يف جمال املنافسة و  - 

   .التوزيع واالستهالك، ومن ضمنهم عضو خيتار بناء على اقرتاح وزير الداخلية

األعضاء بإضافة  يف عددزاد الذي  03-03لألمر  املعدل واملتمم 12-08لقانون ا التعديلبه ما جاء  أما       

  :وصنفها كمايلي  ، من األعضاء  ةثالث فئةثالثة أعضاء وإضافة 

ستة أعضاء خيتارون من ضمن الشخصيات واخلرباء احلائزين على األقل شهادة الليسانس أو شهادة جامعية  - 

سنوات على األقل يف اال القانوين أو االقتصادي واليت هلا مؤهالت يف جمال  )08(مماثلة وخربة مهنية مدة مثانية 

  . املنافسة والتوزيع واإلستهالك يف جمال امللكية الفكرية

أعضاء خيتارون من ضمن املهنيني املؤهلني املمارسني أو الذين مارسوا نشاطات ذات مسؤولية  )04(أربعة  - 

سنوات على األقل يف جمال اإلنتاج والتوزيع واحلرف،  )05(خربة مهنية مدة مخس  واحلائزين شهادة جامعية وهلم

  .واخلدمات واملهن احلرة

  . عضوان مؤهالن ميثالن مجعيات محاية املستهلكني- 

                                                           
 .املعدل و املتمم ، السالف الذكر املتعلق باملنافسة ، 03/  03من األمر  23املادة   1

2 ZOUAÏMIA Rachid, Droit de la concurrence, éditions Belkeise, Alger, 2012,p 39. 



  القتصادية للدولة الجزائريةاللتحوالت مظاهر تكريس الدولة الضابطة  كانعكاس الباب الثاني  

217 

 

فهذا ما نص عليه القانون من ناحية التصنيف والشروط إال أنه وبعد اإلعالن عن ترشيح صادر عن وزارة     

كان قد أغفل الفئة الثالثة واليت تعين العضوان   2013جانفي  24الس والذي مت بتاريخ التجارة لتنصيب 

املؤهالن اللذان  ميثالن مجعيات محاية املستهلك وهذا ما نستطيع وصفه باخلرق القانوين من طرف مصاحل وزارة 

  .1 التجارة املختصة

بأن املعايري كانت وفق عقد التوأمة بني اإلحتاد  هذي صرح لوالــــ" مصطفى عبد الكرمي " العام املقرر  ويرى        

، مايعزز فرضية أن وجود هاته السلطات ما هو إال  2011سبتمرب  08األوريب والسلطات اجلزائريـة وذلك بتاريخ  

  .لتلميع الصورة يف اخلارج وجذب االستثمار 

 24لتجارة لشروط إضافية غري اليت نصت عليها املادة كما شدنا اإلنتباه يف إعالن الرتشيح إىل إضافة وزارة ا      

وتتعلق الشروط يف أنه بالنسبة للصنف األول فقد فصل اإلعالن املعايري اىل معايري قانونية  12-08من القانون 

  .ومعايري أخرى مطلوبة كأن يكون املرتشحون أعضاء أو شغلوا منصب مسؤولية يف مؤسسة مماثلة لس املنافسة

هل " مؤسسة مماثلة لس املنافسة "  مصدر غموض فيما خيص قصد املشرع بهذا الشرط بالذات هو ف     

  . يقصد ا سلطة إدارية مستقلة أو سلطة مركزية كاملديريات العامة والوزارات

والذي يصنف مديرو الس وأجورهم  241-11الغموض إىل ما جاء به املرسوم التنفيذي رقم  وميثل مصدر

  . 2ادا إىل الوظيفة العليا للدولةإستن

كما أن  إعالن الرتشيحات مل يشمل أعضاء الفئة الثانية مما يدعو إىل اإلحساس بالغموض فيما خيص طريقة      

إنتقائهم وهذا ما يبني هيمنة تامة للسلطة التنفيذية على تنصيب أعضاء جملس املنافسة مما جيعله هيئة غري 

  . مستقلة

مهام رئيس جملس املنافسة ونائباه واألعضاء السالف ذكرهم مبوجب مرسوم رئاسي، وخيتار رئيس  يعني وتنهى     

جملس املنافسة من بني أعضاء الفئة األوىل أما نائباه فيختاران من بني أعضاء جملس ميارسون وظائفهم دون إنقطاع 

  .وبصفة دائمة

  

  

                                                           
، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه علوم ، ختصص قانون عام ، كلية احلقوق ، جامعة اجلزائر  ، سنة  مجلس الدولة ومجلس المنافسةديباش سهيلة ،  1

  .247، ص  2009/2010
  املرجع السالف الذكر ،م مجلس المنافسة وسيرهتنظي حيدد  241- 11من املرسوم التنفيذي  05املادة  2
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لألعضاء  03-03من األمر  26املعدلة للمادة  12-08من القانون  12لقد أضافت املادة  :المقررون فئة /2

. 1مقررين يعينون مبوجب مرسوم رئاسي) 05(السابق ذكرهم مقرر عام ومخسة   

يشرتط يف املقرر العام واملقررين أن يكونوا حائزين على شهادة الليسانس أو شهادة جامعية مماثلة باإلضافة        

كما يعني الوزير املكلف بالتجارة ممثال دائما هلم . م مع املهام املخولة هلمسنوات تتالء 05خلربة مهنية ال تقل عن 

  . وممثال مستخلفا له لدى جملس املنافسة دون أن يكون هلم احلق يف التصويت

غري أن املقرر العام واملقررون أهم وظائفهم تكمن يف إجراء التحقيقات يف القضايا اليت يسندها هلم رئيس     

إذ تعد املهمة  ،"حيقق املقرر العام واملقررون يف القضايا اليت يسندها اليهم رئيس جملس املنافسة " سة جملس املناف

 يسندها الرئيسية اليت أسندت للمقررين فيما يتعلق بالطلبات والشكاوي املتعلقة باملمارسات املقيدة للمنافسة واليت

ة تتمثل يف حق تفحص وطلب إستالم كل الوثائق ة حيث تكون لديهم سلطات واسعسرئيس جملس املناف إليهم

الضرورية دون أن مينع من ذلك حبجة السر املهين كما له أن يطلب كل املعلومات الضرورية إلجراء حتقيقه من كل 

  . 2مؤسسة أو شخص آخر حيث حيدد اآلجال اليت جيب أن تسلم له فيها هذه املعلومات

  . 3ائع وكل املآخذ املسجلةحترير تقارير أولية تتضمن عرض الوق -   

  . 4)املقرر ( حترير حماضر تتضمن جلسات اإلستماع اليت قام ا  -   

  . إيداع تقرير معلل عند إنتهاء التحقيق -   

إمكانية ابداء رأيه حول املالحظات احملتملة املكتوبة من قبل األطراف املعنية والوزير املكلف بالتجارة يف  -   

  .يودعه لدى جملس املنافسة التقرير املعلل الذي

 . حضور جلسات وأشغال الس دون أن يكون له احلق يف التصويت كما هو احلال بالنسبة لألمني العام  -   

إمكانية إبداء رأيه حول املالحظات احملتملة املكتوبة من قبل األطراف املعنية والوزير املكلف بالتجارة يف  -   

  .دى جملس املنافسةالتقرير املعلل الذي يودعه ل

  .حضور جلسات وأشغال الس دون أن يكون له احلق يف التصويت كما هو احلال بالنسبة لألمني العام -   

القانون الفرنسي املتعلق حبرية األسعار و املنافسة جند أنه يشتمل على فئتني من املقررين تتمثل  وبالرجوع إىل   

   .نما تتمثل الفئة الثانية من املقررين اخلارجينيالفئة األوىل من املقررين الدائمني بي

                                                           

.السالف الذكر ، املتعلق باملنافسة03- 03من األمر  26املعدلة للمادة  12-08من القانون  12املادة   1   
.املعدل واملتمم ،السالف الذكر ملتضمن قانون املنافسة03-03من األمر  51املادة    2  

.املرجع نفسهانون املنافسة املعدل واملتمم ، املتضمن ق 03-03من األمر 52املادة     3  
.املرجع نفسهاملتضمن قانون املنافسة املعدل واملتمم ، 03-03من األمر  53املادة     4  
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و أخريا نشري إىل أن هذه الفئة تشارك يف أشغال الس لكن دون احلق يف التصويت ، حبيث يتدخل املقرر       

أثناء اجللسات و ذلك لتقدمي مالحظاته شفويا ،كما أنه إىل جانب املقررون يشارك ممثل الوزير املكلف بالتجارة 

على أنه املعدل واملتمم   03-03من األمر  26املادة  وهو ما أشارت إليه إضافة إىل ممثل إضايف ال الس أشغ

يف  هؤالءيعني الوزير املكلف بالتجارة ممثال له و ممثال إضافيا لدى جملس املنافسة مبوجب قرار و يشارك "... 

  "1أشغال الس دون أن يكون هلم احلق يف التصويت 

ل هذه املادة يتبني لنا أن املشرع مل حيدد صالحيات ممثل الوزير املكلف بالتجارة و املمثل من خال

بالنص على مشاركتهم يف أشغال الس وذلك دون أن يكون هلم احلق يف  اكتفىاإلضايف داخل الس و إمنا 

  . التصويت

طول مدة ممارسة مهامهم يتمتع أعضاء جملس املنافسة  :حقوق وواجبات أعضاء مجلس المنافسة /3

  :2 مبجموعة من احلقوق ويتقيدون ببعض اإللتزامات

  :وأورد املشرع واملتمثلة يف : وققالح /أ

  .يتعرضون هلا مبناسبة تنفيذ وأداء مهامهم احلماية من كل أشكال الضغوط واإلهانات اليت قد -   

  :تتمثل يف  و  : إلتزامات أعضاء مجلس المنافسة /ب

م للمعلومات والوقائع اليت يطلعون عليها، السيما تلك اليت ختص املتعاملني اإلقتصاديني عمال عدم إفشائه - 

  .مببدأ سرية األعمال الذي هو من الضمانات األساسية واحلساسة يف القانون

  .اإللتزام بواجب املواظبة، من خالل حضور مجيع جلسات الس ومداوالته إال بعذر مقبول - 

خاصة فيها أو يكون بينه وبني أحد د يكون ألحد أعضاء الس مصلحة  القضايا اليت قعدم التداول يف - 

  .املعنية األطرافأطرافها صلة قرابة إىل الدرجة الرابعة أو يكون قد مثل أو ميثل أحد 

أي تتناىف وظيفة عضو جملس املنافسة مع أي وظيفة أخرى وهذا ميثل إلتزام مهين لكل عضو مينعه من مزاولة  - 

  . 3نشاط مهين آخر

التنبيه ،التوقيف و كذا : ويف حالة عدم االلتزام تطبق على أعضاء جملس املنافسة اإلجراءات التأديبية التالية  - 

  .التجريد من العضوية

                                                           
1 VERONIQUE Silinsky, le conseil de la concurrence, Juris classeur commercial Fascicule  
,1987 ,p 07. 

كلية   ، أعمال، مذكرة لنيل شهادة املاجيستري يف العلوم القانونية ، ختصص قانون  افسة  وضبط النشاط اإلقتصاديمجلس المنكحال سلمى ،    2 
  .33،ص  2009/2010نة اجلامعية سجامعة بومرداس ، الاحلقوق والعلوم السياسية ، 

.السالف الذكر املعدل واملتمم، املتعلق باملنافسة  03-03من األمر  29املادة   3  
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واهلياكل اإلدارية املركزية وكباقي السلطات اإلدارية املستقلة    :التسيير اإلداري لمجلس المنافسة  /ثانيا

حتت سلطة الرئيس تساهم يف أداء الس وتسري  نافسة ال خيلو كذلك من إدارة تعمل املفإن جملس  زية ،والالمرك

 :ونستطيع تصنيفهم كاآليت  لوظائفه دون أن يكون ألفرادها صفة العضوية بالس

املتعلق  03-03املعدل واملتمم للقانون  12-08وضع املشرع اجلزائري خاصة يف القانون : األمين العام /1

باملنافسة شروطا معينة من أجل الرتشح هلذا املنصب فكانت الشروط تنصب حول وجوب توفر وحيازة املرتشح 

لنيل املنصب على شهادة الليسانس على  األقل هلا عالقة بالتسيري اإلداري أو شهادة جامعية مماثلة وكذا اخلربة 

سنوات يف ااالت القانونية أو اإلقتصادية وهذا  08عن  واليت ال تقل، املهنية كشرط وجب توفره يف املرتشح 

  .             1بالتوافق مع املهام املخولة له

كما وضعت شروط أخرى للرتشح وال يشرتط أن تكون جمتمعة وذلك خالفا للمعايري األساسية فنذكر      

  :2منها

على مستوى اإلدارات العمومية  )على األقل منصب مدير(أن يكون املرتشح قد شغل مناصب مسؤولية  - 

  .الوطنية السيما وظائف هلاال عالقة بالوظيفة املقرتحة يف مؤسسات مماثلة لس املنافسة

  . أن يكون املرتشح قد شغل مهام متعلقة بالتسيري واملاجنمنت - 

  .أن تتوفر يف املرتشح روح العمل اجلماعي واملرونة يف جمال اإلتصال والعالقات العمومية - 

  . إتقان اللغات العربية والفرنسية واللغة اإلجنليزية عند اإلقتضاء - 

قــد أغفــل متامــا مســألة حتديــد مهــام األمــني إال أــا ال ميكــن أن ختــرج عــن الوظــائف  03-03إذا كــان األمــر      

  فضال عن النظام الداخلي لس املنافسة  06-95واملهام اليت إعتىن ا األمر 

  : ويتعلق األمر بـ

  . تسجيل العرائض -   

  .ضبط امللفات والعرائض ومقرراته -   

  .إيداع مداوالت جملس املنافسة ومقرراته -   

  .حضور جلسات وأشغال جملس املنافسة -   

                                                           
1 Zouimia Rachid, Le conseil de la concurrences et la régulation des marches en droit 
algérien, revue IDARA, N°2, ed LNA, Alger 2008 , p 07. 

تاريخ زيارة املوقع يف ،     commerce.gov.dztereeswww.min : حول إعالن الرتشح ،الرجوع املوقع االلكرتوين لوزارة التجارة   2 
  .  17:45، على الساعة  20/04/2018
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إن التمعن يف هذه الوظائف جتعلنا نشبهها بالوظائف اليت تضمن كتابة ضبط احملاكم أدائها كما يتوىل        

أعمال جملس املنافسة، حترير حماضر أشغال الس باإلضافة إىل كل األعمال كذلك مهمة إعداد جدول 

  .1املسندة إليه من قبل رئيس الس واليت يراها ضرورية

، مدير يعينه رئيس جملس املنافسة يوجد على رأس كل مصلحة من املصاحل : اإلدارية  المصالح رؤساء  /2

لحة اليت يشرف عليها حبيث تصنف وظيفة املدير حسب وظائف جملس املنافسة مبقرر، و يكلف بتسيري املص

مث إن تكليف مدير كل مصلحة ، 2مدير الديوان و مدير اإلدارة املركزية و مدير الدراسات على مستوى الوزارة 

بتسيري إدارة املصلحة اليت توضع حتت إشرافه يدل على مسامهته هؤالء يف تسيري الس بصفة عامة ما دام أن 

  . املصاحل تعترب هيئات تنظمية داخل جملس املنافسة هذه

ما ورد فـــي املرسوم فمن حيث التنظيم اإلداري فلمجلس املنافسة تنظيمه اخلاص وذلك  :األعوان اإلداريون /3

وهي   3 الذي حيدد تنظيم جملس املنافسة وسريه إذ قسم جملس املنافسة إىل أربعة هياكل 241-11ذي التنفيـ

:كالتايل  

  .مديرية اإلجراءات ومتابعة امللفات - 

  .مديرية الدراسات والوثائق وأنظمة اإلعالم والتعاون - 

  .مديرية اإلدارة والوسائل - 

  .مديرية حتليل األسواق والتحقيقات واملنازعات - 

مبا ورد يف  قد أعاد املشرع اجلزائري ضمن هذا املرسوم التنفيذي إعادة تنصيف اهلياكل وذلك مقارنةل و         

املنظم لسري الس وذلك باستحداث مديريات عوض عن مصاحل ألجل إضفاء نوع  44-96املرسوم التنفيذي 

  :  م صالحيات املديريات، ونتطرق بإجياز ألهـ من اإلستقاللية للمصاحل اإلدارية يف متابعة ومسايرة أعماهلا

  

  

  

  

                                                           
يف علوم ، ختصص قانون  الدكتوراهلنيل شهادة  اطروحة،  االتفاقات المقيدة للمنافسة ضبط في مجلس المنافسة  سلطة ، بن يسعد عذراء    1

  .166-165ص ،ص  2015/2016نة اجلامعية س، ال قسنطينة  –خوة منتوري االجامعة كلية احلقوق والعلوم السياسية ،   ، أعمال
  .، السالف الذكراملعدل واملتمم 44-96من املرسوم الرئاسي  12أنظر املادة   2
  .50، ص  ذكره حسني شرواطي ، املرجع السابق  3
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  : 1يلي امها فيماتتمثل مهو  :مديرية اإلجراءات ومتابعة الملفات/أ  

  .استالم اإلخطارات وتسجيلها -     

  .معاجلة الربيد -     

          .إعداد امللفات ومتابعتها يف مجيع مراحل اإلجراءات على مستوى الس واجلهات القضائية املختصة -     

  .حتضري جلسات الس -     

  .امللفات وحفظهاالسهر على حسن سرية عملية إطالع األطراف على  -     

  :2 وتكلف باخلصوص مبا يأيت : مديرية الدراسات والوثائق وأنظمة اإلعالم اآللي والتعاون /ب

  .إجناز الدراسات واألحباث ذات الصلة مبجال اختصاص املنافسة -   

  .   مجع الوثائق واملعلومات واملعطيات املتصلة بنشاط الس وتوزيعها -   

  .االتصال وضع نظام لإلعالم و -   

  .تسيري برامج التعاون الوطنية والدولية -   

  .ترتيب األرشيف وحفظه -   

  :وتكلف باخلصوص مبا يأيت: مديرية اإلدارة والوسائل - ج

  .تسيري املوارد البشرية والوسائل املادية للمجلس -   

  . حتضري ميزانية الس وتنفيذها -   

  .تسيري وسائل اإلعالم اآليل للمجلس -   

أنشئت حديثا وتعترب من اهلياكل اليت جاء ا املرسوم : مديرية تحليل األسواق والتحقيقات والمنازعات -د

  :وقد أنيط هلا 241-11التنفيذي 

  .القيام بتحليل األسواق يف جمال املنافسة - 

  .سةحقيقات حول شروط تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة باملنافتإجناز ومتابعة ال - 

  . 3تسيري ومتابعة املنازعات املتعلقة بالقضايا اليت يعاجلها الس - 

  

                                                           
1M. LABARD, CANIVET. G : Droit  Français  du concurrence , L G D J , PARIS,1994, P P 
172 ,173.   

  .98ص ، دار هومة للنشر والتوزيع  ، اجلزائر ، مسؤولية العون االقتصادي على ضوء التشريع الفرنسي والجزائريبن وطاس اميان ،   2
  .الذي حيدد تنظيم املنافسة وسريه ،السالف الذكر 11/241من املرسوم التنفيذي  03املادة   3
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 جمموعة املنافسة جملس إلعطاء املشرع سعى:القواعد اإلجرائية المتبعة أمام  مجلس المنافسة  /الثاني  فرعال

يعترب املرسوم  و،  افيه للفصل املنافسة جملس أمام املنافسة دعوى مباشرة يف املفصلة اإلجرائية  القواعد من

للمنافسة، إذ  اإلجرائيثابة القانون املعدل واملتمم مبلس املنافسة املتضمن النظام الداخلي  44-96الرئاسي رقم 

األخرى سواء من حيث اعتماد وسري أعماله وفقا ملبدأ  اإلجرائيةأن هذا األخري ال يتميز كثريا عن القوانني 

وكذا من حيث طرق ومواعيد الطعن ضد القرارات  ، حقوق الدفاع املكرسة دستوريااملواجهة بني اخلصوم واحرتام 

   .الصادرة عن الس

تنظم سري هذه األعمال ومن الواجب احرتامها،  إجرائيةوحىت يقوم الس بأعماله وضع القانون قواعد 

هلة لذلك وبعدها تأيت مرحلة املؤ  األعوانالس كإجراء أول مث التحقيقات من طرف  إخطارواليت تتمثل يف 

   1.تنظيم جلسات الس وأخريا إصدار املقررات واآلراء

 اإلدارية اإلجراءاتيعد اإلخطار مبثابة اإلجراء األويل الذي تبدأ به   :مجلس المنافسة  إخطارإجراءات   /أوال

والسؤال الذي يطرح يف هذا ،  تأمام جملس املنافسة الذي ال خيص سوى الوقائع اليت مل تتجاوز مدا ثالث سنوا

    . 2 ؟ يتمحور حول ما هية إجراءات االخطار الصدد 

  :وينقسم اإلخطار إىل حسب اجلهات املخولة إىل  : إخطار مجلس المنافسةب الجهات المخولة  /1

  :اإلخطار خارجي /أ

الوزير املكلف  حيث يتوىل 12-08من القانون  44وذلك حسب نص املادة  :الوزير المكلف بالتجارة - 

بالتجارة إخطار الس و ذلك بعد االنتهاء من التحقيق الذي تقوم به املصاحل املكلفة بالتحقيقات االقتصادية، 

تتوىل الوزارة التحضري لإلخطار الوزاري ط وتتوىل الوزارة دراسة امللف شكال وموضوعا فإذا ما استوىف هذه الشرو 

راسة عيبا يف امللف يتم إرجاعه إىل اهليئة اليت قامت بالتحقيق وذلك قصد لس املنافسة، أما إذا أثبتت الد

   .3تصحيحه
  

  

                                                           
، امللتقى الوطين حلرية املنافسة يف القانون اجلزائري، كلية احلقوق والعلوم   اختصاصات مجلس المنافسة الجزائريول  ، مداخلة حلعوجيي عبد اهللا   1

  3، ص 2013أفريل    4 - 3، يومي   عنابة   السياسية ، جامعة  باجي خمتار

2
، جملد ب، كلية احلقوق والعلوم السياسية، 2016ديسمرب 46جملة العلوم اإلنسانية، عدد    ،"إخطار سلطات الضبط المستقلة"يت وازو زينة، أ  

  325.وزو، ص تيزي -جامعة مولود معمري
، أطروحة لنيل درجة دكتوراه دولة يف القانون ، كلية احلقوق والعلوم الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائريحممد الشريف كتو،  3

  .280، ص 2003 /2002السياسية ، جامعة تيزي وزو، سنة
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ويقصد ا كل شخص طبيعي أو معنوي أيا كانت طبيعته ميارس بصفة دائمة  :المؤسسات االقتصادية -

وذلك  اإلدارة والتوزيع واخلدمات، وهذه السلطة ممنوحة للمؤسسات االقتصادية دون املرور على اإلنتاجنشاطات 

من النشاط االقتصادي فكل عون اقتصادي  اإلدارةيثبت نية اخراج قانون املنافسة من النهج املسري بانسحاب 

  .جملس املنافسة لوضع حد لذلك إخطاريتضرر من جراء املمارسات املنافية للمنافسة حيق له 

خاصا لقانون املنافسة غري أن قانون رغم أن مجعيات الدفاع عن املستهلك ليست أش:نجمعيات المستهلكي -

هذه األخرية أشركهم يف حماربة هذه املمارسات، حيث حيق هلذه اجلمعيات أن ترفع الدعاوى أمام احملاكم املختصة 

بإبطال أي التزام أو اتفاقية أو شرط تعاقدي يتعلق باالتفاقات املنافية للممارسة أو التعسف يف استخدام وضعية 

وق، كما حيق هلا املطالبة بالتعويض عن األضرار اليت تلحق باملصاحل املشرتكة للمستهلكني فضال اهليمنة على الس

عن إخطار جملس املنافسة، يف حال املساس باملصاحل اليت تكلف حبمايتها، ودور هذه املؤسسات وقائي يف جمال 

 .1 املستهلك محاية 

ة املعنوية تسمح هلا بإبرام عقد وفقا لقانون الصفقات كون هذه األخرية تتمتع بالشخصي :الجماعات المحلية -

   .باملقابل تتمتع حبق اخطار جملس املنافسة حول كل املمارسات املقيدة للمنافسة، و  العمومية

جملس املنافسة كلما تعلق األمر باملمارسات اليت  إخطاروهي بدورها هلا احلق يف :  الجمعيات المهنية النقابية -

، حيث بات البد من إشراك هذه النقابات ملا هلا من متثيل لفئة املتعاملني االقتصاديني او اليت حتميهامتس املصاحل 

  .املستهلكني وهو ما حيتم ضرورة وجودها

للمجلس يتمتع الس بسلطة النظر يف القضايا تلقائيا كلما تبني له بأن ممارسة ما  :قائيلالت اإلخطار  -ب

املتعلق باملنافسة ومن مثة فهذه  12-08من القانون  12، 11، 10، 07، 06اد تشكل خمالفة ألحكام املو 

الصالحية تسمح للمجلس بإعطاء توجه سياسة املنافسة وكذا التدخل يف قطاعات وأسواق تسود فيها ممارسات 

   2. من طرف األشخاص املؤهلة قانونا لذلك إخطارهمقيدة للمنافسة، دون انتظار 

املبادرة تلقائيا بنظر قضية يرى أا تدخل يف  للمجلس  القانون باملنافسة  ميكن من 44وطبقا للمادة 

   .املشار إليهم من نفس املادة األشخاصجمال اختصاصه، وذلك دون حاجة لوجود ادعاء من طرف احد 

  

                                                           
  .08، ص  2005، لسنة  02، جملة العلوم القانونية واالدارية ، جامعة سيدي بلعباس ، العدد  دور جمعيات حماية المستهلكهامل اهلواري ،   1
جامعة عبد ،  2017القانوين، عدد خاص لسنة  الة األكادميية للبحث ،"اإلخطار التلقائي للسلطات اإلدارية المستقلة"موساوي نبيل،   2

  .535الرمحان مرية جباية، ص 
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بل وميكن أن نتصور علم الس باملخالفات بطرق خمتلفة، كأن يكون الس مبناسبة طلب استشارة من ق

  .أحدى اهليئات القضائية خبصوص قضية تتعلق مبمارسة مقيدة للمنافسة

وأعطى املشرع إمكانية املبادرة التلقائية لس املنافسة رغبة منه يف حماولة توسيع دوره ، وكذا السماح له 

األخرى من خالل هذه اآللية بإعطاء توجيهاته احلقيقية خبصوص السياسة التنافسية، وإمكان دفع األشخاص 

املؤهلة إلخطاره إىل القيام بذلك، وكذا إخضاع اكرب عدد من املمارسات املنافية للمنافسة لنظر الس عن طريق 

   1.تنويع سبل تدخله

 توافر من البد، من صفة ومصلحة ،  عليها املتعارف العامة الشروط جانب إىل :اإلخطار قبول شروط /2

 : اإلخطار لقبول التالية الشروط

  للمادة وفقا املنافسة جملس اختصاص ضمن املندرجة احملالت بني من اإلخطار حمل يكون أن -

 . القانون نفس من 3 فقرة 44

 . واألسانيد باألدلة إرفاقها خالل من املقنعة باألسباب اإلخطار عريضة تسبيب  -

 أي بشأا يصدر مل إذا سنوات03ب مدا واحملددة املنافسة جملس أمام املرفوعة الدعاوى تقادم عدم -

 . 2 معاينة أو حبث

 : 3 يلي فيما تتمثل: اإلخطار قبول آثار/3

 .3الفقرة  44 املادة وهذا حسب  اإلخطار بقبول التصريح -

 .12-08من القانون  39حسب املادة  باإلخطار املستقلة اإلدارية السلطات إعالم -

 احتياطية تدابري اختاذ طلب إمكانية -

 . التحقيق إجراءات مباشرة -

  

  

  

                                                           
و ميكن الس أن ينظر يف . ميكن أن خيطر الوزير املكلف بالتجارة جملس املنافسة " :على انه    املعدل واملتمم 03-03من االمر 44/1تنص املادة   1

من هذا األمر إذا كانت هلا  35من املادة ) 02(رة الثانية أو بإخطار من املؤسسات أو بإخطار من اهليئات املذكورة يف الفق  القضايا من تلقاء نفسه
  "مصلحة يف ذلك

2 Marie MALAURI-VIGNAL, droit interne de la concurrence, Armand Colin, Paris, p162.  
  .6،ص  الذكر  ، املرجع السابق لعوجيي عبد اهللا  3
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 اجملس املنافسة من طرف األشخاص املؤهلة قانون إخطاربعد   :والفصل في القضية التحقيق اتإجراء/ ثانيا

 .وبعده الفصل يف القضية ذلك تأيت مرحلة التحقيق ب

من القانون  50هم حسب املادة مما سبق رأينا أن األشخاص املخولون بإجراء التحقيق :  إجراءات التحقيق /1

تعلق باملنافسة هم املقررون دون غريهم وهو عكس ما كان يف األمر السابق املتعلق باملنافسة، حبيث امل 08-12

   .نص على عدة أصناف من املوظفني للقيام بالتحقيقات

ي حال وجود مؤشرات جديرة إلجراء التحقيق بعد الدراسة يتوىل املقرر تنظيم اجتماع داخل املصلحة اليت فف

  : 1مرحلتنيالقيام بالتحقيق الذي يسري عرب يشرف عليها من أجل 

 املعنية األطراف إىل املقدمة الضمانات من مجلة احلضوري التحقيق مرحلة تعترب: الحضوري التحقيق مرحلة /أ

 . املقرر ا خيتص املنافسة جملس أمام املرفوعة بالقضية

 يتضمن أوليا تقريرا املقرر ،حيرر للمنافسة ملقيدةا املمارسات وقوع تعاين اليت والتقارير احملاضر على احلصول بعد 

 إىل و املنافسة جملس رئيس إىل ويبلغه احملظورة املمارسات بارتكاب املتهمني ضد املسجلة واملآخذ الوقائع رضع

 املادة عليه نصت ما وهذا أشهر 03 يتجاوز ال أجل يف مكتوبة مالحظات إبداء ميكنهم الذين املعنية األطراف 

 .03-03 رقم األمر من 54

األطراف  مالحظات املقرر يتلقى أن وبعد احلضوري ، بعد انتهاء مرحلة التحقيق :مرحلة غلق التحقيق -ب

يتوىل املقرر التأكد من صحة امللف من حيث الشكل واملوضوع وأخريا، عند اختتام التحقيق بإيداع  ، املكتوبة

سجلة ومرجع املخالفات املرتكبة واقرتاح القرار وعند االقتضاء تقرير معلل لدى جملس املنافسة يتضمن املآخذ امل

عندئذ يتوىل رئيس جملس املنافسة دوره بتبليغ التقرير إىل  -  37طبقا ألحكام املادة  -اقرتاح تدابري تنظيمية 

دد هلم  األطراف املعنية وإىل الوزير املكلف بالتجارة الذين ميكنهم بداء مالحظات مكتوبة يف أجل شهرين وحي

يوما من تاريخ اجللسة، كما ميكن للمقرر إبداء رأيه يف املالحظات احملتملة  15كذلك تاريخ اجللسة وذلك قبل 

  :راحل سنلخصها يف اجلدول التايل كل هذه امل، 2املذكورة سابقا

  

  

  
                                                           

، ص 2008مصر ، سنة –، املكتبة اجلامعية احلديثة للنشر والتوزيع ، القاهرة  كارالتنظيم القانوني للمناقسة ومنع االحتشليب امل حممد ،   1
202.  

2 ZOUIMIA Rachid, les autorités administratives indépendantes et la régulation économique, 
op, cit, p09.  
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اليت يقوم ا جملس املنافسة التحقيق إجراءاتجدول ميثل : 07الشكل   

  الطالب الباحث اخلاص إعدادمن : المصدر 

 من الضمانات  متكني الس –من خالل قانون املنافسة  –قـد حاول املشرع ومما جتدر اإلشارة إليه ، ف  

ومن مجلة الضمانات اليت أعطاها املشرع لس املنافسة، تلك مثال  ، جوةاملر كنه من الوصول إيل نتيجة متاليت 

متنح للمجلس احلق يف املطالبة بفحص أي وثيقة أو مستند ضروري   ، واليت 03-03من أمر  51الواردة باملادة 

بالسر للتحقيق يف القضية املكلف ا دون أن ميكن األشخاص املطلوب منها هذه الوثائق االحتجاج جتاهه 

املهين، كما له أيضا يف إطار نفس املهام املطالبة باستالم أي وثيقة حيثما وجدت ومهما تكن طبيعتها وحجز 

وكذا املطالبة بكل املعلومات الضرورية للتحقيق من أي مؤسسة    خمتلف املستندات اليت تساعده على أداء مهامه،

   1 .السابقة 51ادة أو أي شخص أخر، وهذا ما أكدته الفقرة الثالثة من امل

ليس  إجراء السماع  يضا أن كن القول أمي 03-03من أمر  30يف الواقع ، فانه إذا رجعنا إيل نص املادة و       

  : على األطراف املعنية حيث نصت علي أن فقط  مقصورا

                                                           
1 Barthe Denis, La situation de l’entreprise victime d’une pratique  anti-concurrencielle devant 
l’autorite de la concurrence, édition LGDJ , paris , 2000, P 52. 

  مرحلة غلق التحقيق  الحضوري التحقيق مرحلة

 تعاين اليت والتقارير احملاضر على احلصول - 

  .للمنافسة املقيدة املمارسات قوعو 

 رضع يتضمن أوليا تقريرا املقرر حيرر - 

 املتهمني ضد املسجلة واملآخذ الوقائع

 رئيس إىل ويبلغه احملظورة املمارسات بارتكاب

 الذين املعنية األطراف  إىل و املنافسة جملس

 ال أجل يف مكتوبة مالحظات إبداء ميكنهم

  .أشهر 03 يتجاوز

ير معلل لدى جملس املنافسة وعند إيداع تقر  - 

  .االقتضاء اقرتاح تدابري تنظيمية

يتوىل رئيس جملس املنافسة دوره بتبليغ التقرير  - 

إىل األطراف املعنية وإىل الوزير املكلف بالتجارة 

الذين ميكنهم إبداء مالحظات مكتوبة يف أجل 

شهرين وحيدد هلم كذلك تاريخ اجللسة وذلك 

  .يخ اجللسةيوما من تار  15قبل 

 التحقيق إجراءات
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ه تقدمي قد أعطت الس إمكانية السماع إيل أي شخص بإمكان 44الفقرة الثانية من املادة  حيث أن 

معلومات تفيد القضية و بالتايل قد يصدق هذا النص علي إجراء السماع الذي يقوم به املقرر وميكنه بالتايل 

  . القضية  استدعاء بعض األشخاص الذين ميكنهم املسامهة يف إصدار القرار يف

من جهة أخرى حقوق  إن املشرع و كما ضمن للمجلس كافة اإلجراءات الكفيلة بالتحقيق الالزم، فانه ضمن  

  .1 الدفاع لألطراف ومتكينهم من حتضري خمتلف دفوعهم

  :الفصل في القضايا   /2

حسب النظام الداخلي للمجلس يتوىل رئيس الس حتديد رزنامة اجللسات  :جلسات مجلس المنافسة -أ

  2:عقاد اجللسة إىلأسابيع من ان 03وجدول أعمال كل جلسة، ويرسل جدول األعمال مصحوبا باالستدعاء قبل 
  أعضاء الس  - 

  األطراف املعنية  - 

  املقررين املعنيني - 

  .ممثل الوزير املكلف بالتجارة  - 

و يتم استدعاء املقررين وممثل وزير التجارة، للمشاركة دون احلق يف التصويت كما أنه يف حال غياب 

   .التقرير يف اجللسةاملقرر املكلف بالتحقيق يعني رئيس الس مقررا آخر لتقدمي 

وجتدر اإلشارة إىل أن جلسات جملس املنافسة علنية يف ظل األمر السابق املتعلق باملنافسة وهو عكس ما 

جنده يف القانون الفرنسي املتعلق باملنافسة واألسعار الذي ينص صراحة على أنه ال تعد جلسات جملس املنافسة 

   .علنية

أعضاء منه على األقل، حبيث يتخذ  06املنافسة إال حبضور  ولإلشارة أيضا ال تصلح جلسات جملس

قراراته باألغلبية البسيطة مع ترجيح صوت الرئيس يف حالة تساوي األصوات، ويتم نشر القرار من طرف الوزير 

املكلف بالتجارة يف النشرة الرمسية للمنافسة وله أن ينشر مستخرج منه يف الصحف أو يف أي وسيلة إعالمية 

  :ولألطراف املعنية حقوق تتمثل يف  ،  أخرى

  حق حضور اجللسات - 

  حق التدخل الشفوي - 

  .املعنية أو ممثال هلا او حماميها أو اي شخص ختتاره األطرافحضور  إمكانية أياحلق يف التمثيل  - 
                                                           

  .13، ص  الذكر لعوجيي عبد اهللا ، املرجع السابق  1
  .46، ص  2009،منشورات البغدادي  للتوزيع ، اجلزائر ، سنة  ، قانون المنافسة والممارسة التجاريةكتو حممد الشريف    2
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   :1يتخذ جملس املنافسة جمموعة من القرارات ميكن تصنيفها: أصناف مقررات مجلس المنافسة   /ب

  .ويصدر هذا القرار عندما يتنازل صاحب اإلخطار عن ادعائه :ظ الحف -

وجود ممارسات مقيدة للمنافسة  إثبات إىلوذلك عندما ال يؤدي التحقيق :   قرارات انتفاء وجه الدعوة -

   . األدلةال يعين ذلك قصور 

أو مل تكن وذلك عندما تكون الوقائع املسجلة ال تدخل ضمن اختصاص الس  : قرار رفض اإلخطار  -

  .مدعمة لعناصر مقنعة ملا فيه الكفاية وعندما تنعدم صفة التقاضي لدى املخطر 

،قد قام برفض ثالثة  06-95رقم قدميو بالعودة للواقع العملي جند بان جملس املنافسة يف ظل تطبيق القانون ال 

صدر قراره بعدم قبول ا أين 1996سنة  األولبسبب عدم اختصاصه للنظر فيها حيث كان القرار  إخطارات

تلمسان بسبب عدم اختصاصه بكل النزاعات املتعلقة باملنافسة ، بل  "أسواقمؤسسة "املقدم من طرف  اإلخطار

 املتعلق باملنافسة  06-95 األمرمن  11- 10-7-6 يقتصر اختصاصه على املمارسات املنصوص عليها يف املواد

بعدم اختصاصه بالفصل يف  إياهمارين بعدم االختصاص معلال فقد اصدر جملس املنافسة قر   2000يف سنة   أما

و املنافسة الغري  آخرقضايا املمارسات التدليسية كاستعمال عالمة خاصة بعون اقتصادي من طرف عون 

  .2مشروعة

حتقيق تكميلي او يف حالة انتظار قرار  إجراء األمرحينما يتطلب :  قرار تعليق الفصل في القضية  -

  بنفس الوقائع  األخرىهي  أخطرت، اليت تكون قد  إداريةصادر من حمكمة عادية أو  قضائي سواءا 

املعنية املرتكبة للممارسات  األطرافو يصدر الس مثل هذا القرار عندما حيكم على :  القرار التنازعي  -

  املقيدة للمنافسة بالعقوبات املقررة هلذه املمارسات

متعلق  03-03من األمر  46وذلك تطبيقا للمادة  التحفظية اإلجراءاتقبول أو رفض طلب مقرار   -

بالنسبة لشكل القرارات فال يوجد نص يلزم جملس املنافسة بتحرير مقرراته وفق شكل معني فيتم ،باملنافسة 

حترير كل مقرر يف نسخة أصلية واحدة حتفظ مع حمضر اجللسة حتتوي على رقم تسلسلي وتبلغ اىل 

موصى عليه مع وصل باالستالم للوزير املكلف بالتجارة الذي  إرسالذها بواسطة األطراف املعنية لتنفي

يسهر على تنفيذها أما نشرها فقد سبق لنا ذكره اذ خصص املشرع نشرة رمسية تنشر فيها كل قرارات 

                                                           
 –دار اجلامعة اجلديدة ، القاهرة ، الحماية الجنائية للمستهلك في مجال حماية المنافسة  و عدم اإلخالل األسعارخلف امحد حممود ،      1

  .203ص ،   2008مصر ، سنة 
،ص  2012ة املتحدة ، سنة ، دار شتات للنشر والربجميات ، اإلمارات العربي التنظيم القانوني للمنافسة ومنع االحتكارلطيف عدنان باقي ،    2

123.  
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اليت   وأما فيما خيص القرارات،  1و القضائية اليت تعين جمال املنافسة اإلداريةجملس املنافسة و القرارات  

  : ول التايليفصل ا جملس املنافسة يف القضايا ، فسنوضحها يف اجلد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

قرارات جملس املنافسة املتعلقة بالتدابري ميثل : 08الشكل 

 واإلجراءات

من إعداد الطالب الباحث اخلاص: مصدر ال  

                                                           
يوليو سنة  10 ، الصادر إعدادهاانشاء النشرة الرسمية للمنافسة  و يحدد مضمونها و كذا كيفيات تضمن امل ، 242-11املرسوم التنفيدي    1

  . 2011يوليو  24، الصادر بتاريخ  41اجلريدة الرمسية ، العدد  ،2011
  .72،ص الذكر  ،املرجع السابق  ية للمنافسة في القانون الجزائريالممارسة المنافحممد الشريف كتو،   2

  القرارات المرتبطة بالتدابير الوقائية
  األوامر إصدار خالل من

 صميم من تعد 45 للمادة وفقا

 مع معللة أوامر تكون أن اختصاصاته على

 يف او نافذة مالية عقوبات إقرار إمكانية

 تطبيق عدم عند اليت حيددها اآلجال

 القرار وتوزيع ميكن نشر،تعليق األوامر، كما

  .2 منه مستخرج أو

  المؤقتة التدابير خالل من
رقم   األمر من 46 املادة إليه وهو ما أشارت

 ذلك شروط توافرت مىت وذلك 03-03 

 خبصوصها وان طلبا الس تلقي خالل من

 جتاوز عدم   مع االستعجال حالة تتوافر

  .املؤقت طابعها ابريالتد هذه

  التفاوضية باإلجراءات المرتبطة القرارات

  العفو اجراء  خالل من

 عن بالتبليغ تبادر اليت املؤسسات بإعفاءوذلك  

 فيها طرفا كانت للمنافسة مقيدة أا تبني ممارسة

 املالية العقوبة توقيع من فاعليها على وتعرفت

  . جزئيا أو كليا عليها

  التعهد  إجراء خالل من

 على املالية العقوبة توقيع عدمويتجلى يف  

 اليت للممارسات حد بوضع تتعهد اليت املؤسسات

 املسجلة باملآخذ إبالغها يتم أن قبل ترتكبها

 جملس قبل من مبخالفات تكييفها قبل وكذا عليها

  .03 فقرة 19 للمادة وفقا املنافسة

  خطاءباأل االعتراف   إجراء خالل من

 أو الغرامة  مبلغ ختفيض املنافسة جملس راروهو إق

 أو ترفض مل اليت املؤسسات على ا احلكم عدم

 ا إبالغها مت واليت عليها املسجلة املآخذ تنفي مل

  .املستقبلي سلوكها وتغيري بتعديل وتتعهد

واإلجراءاتقرارات مجلس المنافسة المتعلقة بالتدابير   
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من  56، فقد بينت املادة املتعلقة بالعقوبات املالية والتكميلية قرارات جملس املنافسة    خبصوص أما    

العقوبة واجبة التطبيق من قبل جملس املنافسة علي األشخاص اليت ارتكبت ممارسة مقيدة  03-03األمر 

من مبلغ رقم األعمال من غري الرسوم احملقق يف % 7يف عقوبة مالية ال تفوق للمنافسة، وتتمثل هذه العقوبة 

يف حالة كون مرتكب ) دج3000000(اجلزائر خالل سنة مالية خمتتمة، أو بغرامة ال تتجاوز ثالثة مالين دينار

صر عند إقرار إن املشرع مل يقت،  1املخالفة شخصا طبيعيا أو معنويا أو منظمة مهنية ال متلك رقم أعمال حمدد

ذه املمارسات، فقرر العقوبة ضد مرتكيب هذه املمارسات فحسب وإمنا قد اخذ أيضا بإمكانية املسامهة يف ه

على كل شخص طبيعي ساهم شخصيا بصفة ) دج2000000(غرامة قدرها مليوين دينار  57مبوجب املادة

هي حمدد يف هذا األمر، وبذلك يستطيع الس احتيالية يف تنظيم املمارسات املقيدة للمنافسة ويف تنفيذها، كما 

مواجهة التواطؤ الذي يصدر من طرف أشخاص طبيعية، ويبدو من النص أن املشرع مل يكتف فقط باملعيار 

املادي الذي يقتضي املسامهة الشخصية، وإمنا أضاف أيضا املعيار املعنوي الذي يتمثل يف صفة االحتيال اليت 

  .تصاحب هذه املسامهة

  

  .املتعلقة بالعقوبة املالية والتكميلية املنافسة جملس قراراتجدول ميثل : 09الشكل 

  .من إعداد الطالب الباحث اخلاص: المصدر 
                                                           

  ، السالف الذكر املتعلق باملنافسة ، املعدل واملتم  03- 03من األمر  46املادة     1

دابري املؤقتة اليت أمر ا أن األمر بالطعن الذي يكون موضوعه األوامر الصادرة عن الس والرامية إىل وضع حد للتلنا باستقراء هذه املادة  بني يت* 

   .الس لوجود حالة االستعجال إذن هذين النوعني من الطعون ميكن أن يكون هلما أثر موقف لقرار الس

جملس إن املشرع، وكما حدد ميعادا للطعن، حدد أيضا ميعادا لس قضاء اجلزائر من أجل وقف تنفيذ هذه القرارات، وذلك حتت طائلة تعرض قرار 

يوما، ورغم أن املشرع مل يبني بداية حساب امليعاد، إال أنه ) 15(اء اجلزائر للطعن بالنقض لوروده خارج امليعاد، وقد حدد هذا األخري خبمسة عشر قض

   .من الواضح أنه يبدأ حساا من تاريخ تقدمي الطعن

  التكميلية بالعقوبة المتعلقة القرارات    المالية بالعقوبة المرتبطة قرارات ال

  املنافسة لس واسعة تقديرية سلطة املشرع ترك

 % 12 ب األقصى احلد يكون أن ،على الغرامة  تقدير

 املشرع حدد ذلك تعذر حالة ،ويف املعين أعمال رقم من

بقا للمادة ، طماليني دينار جزائري 06احلد األقصى ب 

  . 12-08من القانون   56
  

 وعن عنه الصادرة القرارات بنشر املنافسة جملس يقوم

 جملس وعن العليا احملكمة وعن اجلزائر قضاء جملس

 للمنافسة الرمسية النشرة يف باملنافسة واملتعلقة الدولة

 املعلومات وكل قرارته من مستخرجات نشر ميكن ،كما

وفقا لنص املادة  الميةإع وسيلة أي بواسطة األخرى

  .12-08من القانون  23

 ةيالمتعلقة بالعقوبة المالية والتكميل المنافسة مجلس قرارات
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ويبدو من خالل هذا النص أن املشرع قد ترك لس املنافسة سلطة تقدير العقوبة، حبيث انه مل ينص 

على احلد األقصى هلا، وبذلك يكون قد سهل على الس عملية التقدير بعدما كانت ضمن األمر السابق  سوى

على قدر من الصعوبة، حيث كان البد أن يرتكز التقدير على الربح احملقق بواسطة املمارسات غري املشروعة، كما 

  .1شروعةأن هذه العقوبة مل تكن واحدة بل ختتلف باختالف املمارسة غري امل
مثل نظريه  جهة االختصاص املشرع حنو توسيع حذا  ، فقد  الطعن يف قرارات جملس املنافسةاما خبصوص 

هي جملس قضاء اجلزائر الذي يفصل يف املواد التجارية، من جملس الدولة وحده ، ليضيف جهة أخرى و الفرنسي 

  .واجلدول التايل يوضح األمر أكثر حيث،  2أو بعبارة أخرى أمام الغرفة التجارية لس قضاء اجلزائر

  املنافسة جملس قراراتجدول ميثل الطعن يف : 10الشكل 

  .من إعداد الطالب الباحث اخلاص: مصدر ال

  

                                                           
  .16لعوجيي عبد اهللا ، املرجع السابق الذكر ،ص   1

2 Romain Godet, La participation des autorités administratives indépendantes au règlement 
des litiges, juridictionnels de droit commun : l’exemple des autorités de marché, R.F.D.A , 
N°05, Septembre-Octobre, 2002 ,p957. 

 98/01القانون العضوي رقم  املنصوص عليها يف املنافسة من جملس الدولة  تدخل املشرع لنقل اختصاص النظر يف الطعون ضد قرارات جملسأن   3
املصادق عليه مبوجب قانون عادي، مما يشكل خمالفة صرحية لقانون عضوي  03-03طبقا لألمر رقم  ، وهذا إىل جملس قضاء اجلزائر الغرفة التجارية 

  .ويهدم مبدأ تدرج القواعد القانونية ،مبوجب قانون عادي 

  الطعن أمام مجلس الدولة  3الطعن أمام الغرفة التجارية لمجلس قضاء الجزائر

اليت تعدل  12- 08من القانون  31طبقا لنص املادة 

واليت تنص على  03-03من األمر  63أحكام املادة 

تكون قرارات جملس املنافسة املتعلقة باملمارسات "أنه 

للمنافسة قابلة للطعن أمام جملس قضاء اجلزائر  املقيدة

اليت يفصل يف املواد التجارية ، من قبل األطراف املعنية 

أو من الوزير املكلف بالتجارة يف أجل ال يتجاوز شهرا 

وترفع الطعون "  واحد ابتداء من تاريخ استالم القرار 

  .يوما  20املؤقتة يف أجل  اإلجراءاتفيما خيص 

للتجمعات االقتصادية فان الطعن  بالنسبة اأم

يف قرارات رفض الرتخيص بالتجميع عن 

جملس املنافسة ، يكون أمام جملس الدولة 

 12 - 08 من القانون 07طبقا لنص املادة 

 19اليت تعدل أحكام الفقرة األوىل من املادة 

  .03-03من األمر رقم 

  نافسةمالطعن في قرارات مجلس ال
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  لس المنافسةمجوظائف اختصاصات و : المطلب الثاني    

يلعــب جملــس املنافســة دور هيئــة إستشــارية  أمــام الســلطات التشــريعية و التنفيذيــة فيمــا خيــص حتضــري مشــاريع        

حتقيـق املهـام املنوطـة لـس املنافسـة ال ميكـن  إن، وكـذلك فـ نظيمية اليت هلا عالقة باملنافسـةالنصوص القانونية و  الت

حتقيقها إال عن طريق ممارسة السلطات املخولـة لـه مبوجـب قـانون املنافسـة،  و يف هـذا اإلطـار يتمتـع جملـس املنافسـة 

درة منـه عـن بسلطة إختاذ القرار و إبداء الرأي حول مجيع املسائل اليت تدخل ضمن إختصاصه، سواء كان ذلـك مببـا

  .  1،أو كلما طلب منه ذلك من طرف األشخاص املؤهلة قانونا لذلك التدخل التلقائيطريق 

ومـن مثـة تشـكيل ملـف حــول املمارسـات املرفوعـة أمامـه أو تلـك الــيت بـادر باملعاينـة فيهـا و يف األخـري إختــاذ 

يضـطلع علـى نـوعني مـن  و عليـه نشـري إىل أن الـس، القرار املناسـب وفقـا ألحكـام األمـر املتضـمن قـانون املنافسـة 

  .التنازعيةو منها ما يتعلق بالوظائف  االستشارية املهام فمنها ما يتعلق بالوظائف 

نظرا لتعقد وظائف الدولة يف العصر احلديث ، اقتضت ضرورة تدخلها  :الصالحيات اإلستشارية /الفرع األول 

ا أدى إىل زيادة األعباء الواقعة على عاتقها ، مما و الثقافية ، و هذا م   يف مجيع ااالت االقتصادية و السياسية

ينحصر   اإلداريةالسلطات و هذه  2جبهات إدارية أخرى تقوم مبساعدة اهليئات التنفيذية    حتم عليها االستعانة

  . دورها يف إبداء النصح للجهات اإلدارية املصدرة للقرار

التعقيد و التداخل الذي مس األنشطة اإلدارية ، و و قد ظهرت فكرة االستعانة باهليئات االستشارية نتيجة 

ؤول اإلداري ليس بوسعه سجيب االستعانة باخلرباء و الفنيني و املختصني ، كما أن امل  لتحليل هذه األنشطة

  .دراسة مجيع املشاكل و املعوقات و إجياد احللول هلا 

ه و مجع كل ما يتعلق مبوضوع و تقوم اهليئات االستشارية بدراسة و متحيص ما طلب منها دراست 

الدراسة من وثائق و معلومات و بيانات و إجراء ما يتطلبه احلال حتليل و تفسري، و بعدها مرحلة إسداء النصح 

و اإلدارة يف الغالب تلجأ إىل االستشارة بغية رفع كفاءة اإلدارة النشاط اإلداري ، وان ، إىل اجلهات املستشرية

ن املسؤول أل،  وجد ا هيئات استشارية فإن ذلك ال يعين انتقاء الوظيفة يف حد ذاامجيع اإلدارات و إن مل ت

. اإلداري سيمارس ذلك الدور

                                                           
1DECOCQ André, La dépénalisation du droit de la concurrence, Revue Jurisprudence 

commerciale, N°11, novembre 2001, p. 94.  
  .117ص  2010، األوىل  بعةط،الجسور للنشر والتوزيع ، اجلزائر التنظيم اإلداري في الجزائر بين النظرية والتطبيق، ،عمار بوضياف  2
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و قــد أصــبحت اهليئــات االستشــارية مــن مقتضــيات وجــود اإلدارة احلديثــة كــون هــذه اهليئــات تضــمن فعاليــة 

  . ، و يعد هذا أمسى صور تطبيق النظام الدميقراطيالنشاط اإلداري و تفتح الباب أمام اجلماعة يف اختاذ القرارات 

بصالحيات إستشارية يف جمال املنافسة إذ يعتـرب مبثابـة يتمتع  جملس املنافسة  فإن، هذكر  من خالل ما تقدم

يستشـار جملـس املنافسـة يف كـل مشـروع ، ف  03-03مـن األمـر  36،  فحسـب املـادة 1اخلبري املختص يف هذا اـال

صـلة باملنافسـة، وكـل املسـائل الـيت هلـا صـلة باملنافسـة، و نشـري إىل أنـه ميكـن التمييـز بـني نـوعني مـن نص تنظيمـي لـه 

  .اإلستشارات اليت يقدمها الس حبيث يستشار تارة وجوبا و تارة أخرى إختياريا 

  :التالية  تكون إستشارة جملس املنافسة وجوبية كلما تعلق األمر باملسائل   :اإلستشارة الوجوبية  / أوال

يستشار الس وجوبا حول كل مشروع مرسوم حيدد أسعار بعض السلع و اخلـدمات الـيت تعتربهـا الدولـة ذات  -1

طــابع إســرتاتيجي، غــري أنــه لــيس هنــاك معيــار دقيــق مييــز الســلع الــيت تعــد ذات طــابع إســرتاتيجي عــن غريهــا ، فــإن 

  .2ات طابع إسرتاتيجيالدولة تتمتع بالسلطة التقديرية يف إعتبار سلعة ما ذ

كـــل مشـــروع مرســـوم أو التـــدابري اإلســـتثنائية للحـــد مـــن إرتفـــاع األســـعار، أو حتديـــدها يف حالـــة إرتفاعهـــا املفـــرط -2

بســبب أزمــة أو كارثــة أو صــعوبات مزمنــة يف التمــوين بالنســبة لقطــاع نشــاط مــا أو يف منطقــة جغرافيــة معينــة، أو يف 

ــا حــاالت الســوق أو النشــاط الــيت تتميــز بوجــود عــون إقتصــادي واحــد  حــاالت اإلحتكــارات الطبيعيــة الــيت يقصــد

أشـهر  06يستغل هذه السوق أو قطاع نشاط معني ،و تتخذ هذه التـدابري اإلسـتثنائية مبوجـب مرسـوم ملـدة أقصـاها 

  .بعد أخذ رأي جملس املنافسة 

  :ى اخلصوص كل مشروع نص تنظيمي له إرتباط باملنافسة أو يتضمن تدابري من شأا عل-3

  .إخضاع ممارسة مهنة ما أو نشاط ما أو دخول سوق ما إىل قيود من ناحية الكم  -

  .وضع رسوم حصرية يف بعض املناطق أو النشاطات  -

  .فرض شروط خاصة ملباشرة نشاطات اإلنتاج ، التوزيع و اخلدمات  -

  .حتديد ممارسات موحدة يف ميدان شروط البيع  -

                                                           
عبد  سلطات الضبط املستقلة يف اال االقتصادي واملايل،جامعة ملتقى حول،"إجراءات الطعن في قرارات مجلس المنافسة"،خلضاري أعمر  1

  .269،ص  2007ماي  24- 23أيام ،  جباية –الرمحن مرية 
2Romain Godet, La participation des autorités administratives indépendantes au règlement des 

litiges, juridictionnels de droit commun : l’exemple des autorités de marché, OP cit  ,p959.    
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مي أحكام تتعلق بإحدى ييبقى إلزاميا إذا كان للنص التنظ االستشارةجراء نستخلص مما تقدم أن إ

احلاالت املذكورة أعاله، مع اإلشارة إىل أن هذه احلاالت قد جاءت على سبيل املثال فقط و هذا ما يفهم من 

  .."اخلصوص إجراءات من شأا على...كل مشروع"من األمر املتعلق باملنافسة  36العبارة املستعملة يف املادة

إذن احلكومة ملزمة بإستشارة الس يف مواد مشاريع النصوص التنظيمية فقط دون أن تكون ملزمة        

  .بإستشارته إذا ما تعلق األمر بنصوص قانونية 

غري أن السؤال الذي يطرح نفسه يف هذا الشأن ما هي الطبيعة القانونية لرأي جملس املنافسة ؟ مبعىن آخر       

  .؟ 1رأي جملس املنافسة يلزم احلكومة أم الهل 

تكون اإلستشارات الوجوبية املقدمة من طـرف احلكومـة حمـل آراء أو رأي معلـل مـن طـرف  جملـس املنافسـة  

ال حتتمـل أكثـر مـن تفسـري ، فمجلـس املنافسـة  03-03مـن األمـر  36و  5إال أن العبارات الواردة يف نص املادتني 

شارية و ال تكون آلرائه القوة اإللزامية و ال تلزم احلكومة بأخذ رأيه، و ال مسؤولية للحكومـة ميارس دور اهليئة اإلست

يف هــذا اجلانــب بينمــا تعتــرب الســلطة التنفيذيــة ملزمــة بإستشــارة الــس ، فــال ميكــن هلــا أن تبــادر إىل عــرض مشــروع 

افسة كإجراء مسبق و هو نفـس الشـيء يف نص تنظيمي يرتبط باملنافسة على جملس الوزراء دون أخذ رأي جملس املن

فرنســا حيــث احلكومــة ملزمــة باستشــارة جملــس املنافســة فيمــا يتعلــق باحلــاالت املنصــوص عليهــا يف الفقــرة الثانيــة مــن 

  .2املادة األوىل من قانون املنافسة الفرنسي، و تبقى احلكومة حرة باألخذ برأي الس أم ال 

الصــورة مــن االستشــارة يف حــاالت وجــود نصــوص قانونيــة جتــرب اإلدارة نكــون أمــام هــذه  منــه نســتنتج اننــاو 

علــى ضــرورة طلــب االستشــارة مــع إمكانيــة عــدم األخــذ ــا ، ففــي هــذه احلالــة تقــوم اإلدارة بطلــب االستشــارة مــن 

و تكــون هلــا مطلــق احلريــة يف األخــذ بــالرأي مــن عدمــه ، أمــا عمليــة طلــب االستشــارة يف هــذه   ،اهليئــات املختصــة 

  . احلالة إجرائي و البد منه

  

  

  

  

                                                           
1 Benadji cherif, le droit de la concurrence en Algerie, le revue algérienne de la science 
juridique économique et politique N : 03/2000 , page 143   
2 Véronique silinsky  .  Conseil de la concurrence .OP. cit. p 08. 
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استثنائية للحد من ارتفاع  إجراءاتيستشار جملس املنافسة إلزاميا يف حالة اختاذ  1:االستشارات القانونية/ثانيا 

أو حتديدها املفرط بسبب اضطرابات السوق أو كارثة أو صعوبات مزمنة يف التموين داخل قطاع نشاط  األسعار

وعليه يف مثل هذه االستشارات ميكن أن ،  ية معينة أو يف حاالت االحتكار الطبيعةمعني أو يف منطقة جغراف

ختدم مصاحل املستهلك وعلى اهليئات اليت تريد تلك االستشارات أن تضع حتت أولويتها املستوى املعيشي 

ني هناك غياب للمستهلك قصد حتسني وضعيته االجتماعية فال ميكن أن تتصور مثال الزيادة يف االستهالك يف احل

أهم السلع الضرورية اليت يعتمد عليها املستهلك يف حياته اليومية فبالتايل البد من الرجوع إىل جملس املنافسة 

والتقيد باستشاراته كونه اخلبري يف جمال السوق وإذا ما مت تقدمي رأيه فذلك بعد دراسته اجليدة للسوق ولألبعاد 

لوقوع يف املمارسات املنافية للممارسة من األمثلة اليت البد من استشارة املنتظرة من ذلك االجراء قصد عدم ا

يف حال طلب عدم التدخل بسبب االتفاقات أو األعمال املدبرة كما هو منصوص : الس والتقيد برأيه نذكر 

دة يعترب فيه املتعلق باملنافسة حيث صدر مرسوم تنفيذي تطبيقا هلذه املا 12-08من القانون  08عليه يف املادة 

وبالتايل فمثل هذه ،  عدم تقدمي جملس املنافسة تصريح مبزاولة نشاط ما يعد مبثابة ممارسة منافية للمنافسة

  .االستشارة الزامية البد أن يتم طلبها من جملس املنافسة

تلفة من لقد مسيت باالستشارة االختيارية نظرا إىل أنه يسمح لفئات خم  : اإلستشارة اإلختيارية / الثثا

من األمر املتعلق  36األشخاص بإستشارة جملس املنافسة، فمجلس املنافسة حسب ما جاء يف نص املادة 

باملنافسة ، ميكن أن يعطي رأيه حول كل مسألة ترتبط باملنافسة كلما مت إخطاره من طرف اجلماعات احمللية و 

  .2هنية و النقابية و كذا مجاعات املستهلكني و املالية و املؤسسات و اجلماعات امل   االقتصاديةاهليئات 

جملـــس املنافســـة يف املســـائل الـــيت ختـــص  استشـــارة التمـــاسميكـــن للحكومـــة   :مـــن طـــرف الحكومـــة  االستشـــارة /أ

املنافســة غــري تقــدمي مشــاريع القــوانني أو إعــداد النصــوص التنظيميــة حبيــث يبــدي الــس رأيــه لكــن بشــرط أن تكــون 

  .3 ن قبل احلكومةهناك إستشارة مسبقة م

و جتدر اإلشارة إىل أن أغلب اإلستشارات اليت إلتمستها احلكومة من طرف جملس املنافسة إقتصر          

، غري أنه بالرجوع إىل القانون الفرنسي جند أن الس الفرنسي للمنافسة أكثر نشاط و  موضوعها على األسعار

                                                           
  .18،ص الذكر لعوجيي عبد اهللا ، املرجع السابق  1
للنشر  دار النهضة العربية ،)دراسة مقارنة في القانون المصري والفرنسي واألوربي(، قانون حماية المنافسة ومنع االحتكار لني حسن ذكي  2

  .357، ص  2006مصر ، سنة  –والتوزيع ، القاهرة 
بيدي جملس املنافسة رأيه يف كل مسألة ترتبط باملنافسة إذا " :على أنه ملعدل و املتمم ، و املتعلق باملنافسة ا 03/03من األمر  35تنص املادة    3

   "طلبت احلكومة منه ذلك
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ة حول عدة مسائل ترتبط باملنافسة ،كما أبدى رأيه حول عدة خربة يف امليدان، حبيث سبق و أن متت إستشارت

مارس  31مشاريع القوانني نذكر منها مشروع القانون املتعلق بتوزيع األدوية الصيدالنية و ذلك بتاريخ 

  . 1  إخل...1987

 تنـاول إمكانيـةاملتعلـق باملنافسـة مل ي 03-03إن األمـر رقـم :اإلستشارة اإلختيارية من طرف الهيئة التشـريعية  /ب

منه اليت تـنص علـى هـذه اإلمكانيـة  19اهليئة التشريعية بإستشارة جملس املنافسة عكس األمر السابق يف املادة  قيام 

  .و ذلك عندما يتعلق األمر مبشاريع القوانني فإن اللجنة الربملانية املكلفة بالتشريع هي اليت تتوىل طلب اإلستشارة 

ي فإن اللجنة الربملانية حيق هلا طلب اإلستشارة من جملس املنافسة،  و هو حق معرتف غري أنه يف القانون الفرنس

به حىت بالنسبة للجان املؤقتة مثل جلنة التحقيق و جلنة مراقبة املرافق العامة ، و ينصب طلب اإلستشارة على 

 .مشاريع القوانني أو حول مسألة هلا عالقة باملنافسة

إن القضــاء بصــفة عامــة حيتــل مكانــة معتــربة يف قــانون املنافســة، : لجهــات القضــائية االستشــارة الصــادرة عــن ا /ج

حبيــــث بــــالرجوع إىل األمــــر املتعلــــق باملنافســــة جنــــد أن املشــــرع منحــــه دورا أساســــيا يف رقابــــة ومحايــــة املنافســــة وذلــــك 

د قــــرارات جملــــس املقدمــــة ضــــبإختصــــاص الغرفــــة التجاريــــة لــــدى جملــــس قضــــاء اجلزائــــر العاصــــمة بــــالنظر يف الطعــــون 

  .2فإا ميكن هلا أن تستشري الس حول القضايا املطروحة عليها و املتصلة باملمارسات املقيدة للمنافسة ،املنافسة

يف إطــار تقــدمي إستفســارات وتوضــيحات حــول  :اإلستشــارة مــن طــرف األشــخاص و المؤسســات األخــرى  -د

يف فقرـــا الثانيـــة تســـرد مجيـــع األشـــخاص و املؤسســـات   35ة املســـائل الـــيت هلـــا عالقـــة باملنافســـة، فإنـــه حســـب املـــاد

ــــيت بإمكاــــ ــــة و ا طلــــب إستشــــارة جملــــس املنافســــة األخــــرى، ال و املتمثلــــة يف اجلماعــــات املهنيــــة و اجلماعــــات احمللي

و نشــري إىل أن اإلستشــارات ، 3و كــذا مجاعــات املســتهلكني املاليــة و اجلماعــات النقابيــة  املؤسســات اإلقتصــادية و

  .ليت يقدمها جملس املنافسة هلؤالء غري إلزامية إذ هلا طابع إعالمي فقط ا

مــن خــالل مــا ســبق دراســته فهنــاك العديــد مــن املؤشــرات مــا يــوحي بــأن الــس  ملــا تقــدم ذكــره ، ومــن ختامــاو        

ملخولـة لـه يف إطـار ميكن النظر إليه بوصفه سلطة إدارية مستقلة تتمتع بسلطة القرار، حبيـث أنـه وممارسـة للسـلطات ا

املتعلـق باملنافسـة يتـوىل الـس إصـدار مقـررات بقصـد وضـع حـد و املعاقبـة علـى املمارسـات املقيـدة  03-03األمر 

  .للمنافسة وكذلك أوامر وقتية هدفها وقف تلك املمارسات 

                                                           
1   Michel pedamon , droit commercial ,2 eme édition, DALLOZ, paris ,2000, p 403. 

  .سة، السالف الذكر املتعلق باملناف 03/03من األمر رقم  38املادة   2
،  2000سنة ، دار اهلدى ،اجلزائر ، العامة لحماية المستهلك والمسؤولية المترتبة عنها في التشريع الجزائري ، القواعدعلي بوحلية بو مخيس  3

  .110ص 
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، أيــن كانــت خمتلــف  و هــذا النشــاط اإلداري يف جمملــه ال يتميــز كثــريا عمــا هــو معــروف يف النظــام اإلداري التقليــدي

  . اهليئات اإلدارية تتمتع هي األخرى سلطة إحتاد القرارات دف احلفاظ على النظام و حسن سري املرفق العام

و  ،و األمــر الــذي يؤكــد أن جملـــس املنافســة ســلطة إداريـــة مســتقلة هــو اإلســتقاللية الـــيت يتمتــع ــا الـــس          

و ال يتلقى أوامر ممن كـان، ممـا يفيـد ، خيضع إىل نظام التدرج السلمي التقليدي  ذلك إزاء السلطة التنفيذية كونه ال

  .بأنه ليس يئة إدارية عادية ختضع للسلطة الرئاسية أو الوصاية اإلدارية 

غري أنه يف احلقيقة فإن إستقاللية جملـس املنافسـة إزاء السـلطة التنفيذيـة ليسـت باملطلقـة نظـرا لتـدخل رئـيس احلكومـة 

إختصاص جملس املنافسة فيما يتعلق برتخيص التجميع إذا صدر رفض من جملس املنافسـة ، إىل جانـب إحتكـار يف 

لسـلطة التنفيذيـة اســدة يف رئـيس اجلمهوريــة لسـلطة تعيـني األعضــاء و هـذا علــى عكـس املشـرع الفرنســي أيـن جنــد ا

  .1نسبية و ليست مطلقة ها تأنه وزع سلطة تعيني األعضاء بني عدة جهات ، و عليه فإن إستقاللي

و إضافة إىل كل هذه املؤشرات اليت توحي بأن جملس املنافسـة سـلطة إداريـة مسـتقلة، فـإن قـانون املنافسـة            

يتضمن أحكاما توصف لنا بأن الس لـيس يئـة قضـائية و مـن بينهـا أن جلسـاته ليسـت علنيـة و أن قراراتـه تتخـذ 

كـــس مـــا هـــو معمـــول بـــه يف اجلهـــات القضـــائية، و أن قراراتـــه ترســـل إىل الـــوزير املكلـــف باألغلبيـــة البســـيطة و هـــذا ع

بالتجارة الذي يسهر على تنفيذها عكس األحكام و القرارات القضائية اليت خيتص يف تنفيذها اجلهـة القضـائية الـيت 

تقريــرا ســنويا عــن نشــاطه  إىل التنفيــذ ، باإلضــافة إىل أن الــس يرفــع    أصــدرت احلكــم أو القــرار أو بواســطة أعــوان

اهليئة التشريعية و إىل رئيس احلكومة و إىل الوزير املكلف بالتجارة و هـذا مـا ال جنـده يف اهليئـات القضـائية، و زيـادة 

عن ذلك كون عدد القضاة الذين يتشكل منهم الس يكسبون داخل هذا األخري صفة عضو و ليس قضـاة وهـذا 

  .  تم من طرف رئيس اجلمهورية بناءا على إقرتاح وزير العدل و وزير التجارة فضال عن أن تعني األعضاء ي

 أن جملــــس  "نــــاجين الشــــريف بــــ"مــــن بيــــنهم األســــتاذ ، يــــرى بعــــض البــــاحثني ، و  هــــذا اإلشــــكالو أمــــام           

  .2 سلطة إدارية مستقلة مزودة بوظيفة قضائية تنظيمية املنافسة هو

بــالس يف إطــار األمــر املتعلــق باملنافســة، جنــد أنــه يتمتــع بوظــائف تنظيميــة و  و بــالرجوع إىل املهــام املنوطــة

إلسـتيعاب هـذه الوظـائف ،  إستشارية و قمعية  و نظرا لتعدد وظائفه فإن فكرة الضبط اإلقتصـادي وحـدها الكافيـة

لـــك بتصـــحيح هـــي املهمـــة الـــيت مبوجبهـــا يقـــام التـــوازن بـــني حقـــوق و إلتزامـــات كـــل طـــرف يف الســـوق و ذ و الضـــبط

                                                           
ملنافسة يف القانون اجلزائري، كلية احلقوق ، امللتقى الوطين حلرية امداخلة حول دور القضاء اإلداري في حماية مبدأ حرية المنافسة ليلى بوكحيل ،  1

  .63، ص 2013أفريل   4 - 3، يومي   والعلوم السياسية ، جامعة  باجي خمتار  عنابة 
2 BENNADJI cherif , le dispositif  legal relatif a la concurrence les vois de recours contre les 
décisions du conseil de la concurrence  , la lettre juridique N° 22 FEVERIER 1995, p   09 p 11. 
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يف " نس بـوي الـور  " السلوكات و املمارسات اليت من شأا عرقلة أو اإلخالل حبرية املنافسـة ، حبيـث يقـول األسـتاذ

  :شأن الضبط اإلقتصادي الذي متارسه السلطات اإلدارية املستقلة مثل جملس املنافسة 
 " la régulation économique souvent présentée  comme la forme la plus moderne et la plus 

pérformante de l’intervention de l’Etat dans la gestion de l’activité économique1 "  .   

مبعىن أن الضبط االقتصادي ميثل وجه وصيغة جديدة وأكثر معاصرة لتدخل الدولة يف تسيري النشاط     

سلطة إدارية مستقلة مزودة مبهام ضبطية يف جمال و عليه ميكن تكييف جملس املنافسة على أنه االقتصادي  ،

املنافسة تتوىل ضبط مجيع نشاطات األعوان اإلقتصاديني يف السوق لتفادي التعسف الذي ينتج عن هذه 

العمود الفقري لكل اقتصاد ، و كل اقتصاد مستقر و فعال هو  تعترب هي  اذا كانت  املنافسة و،النشاطات 

القانوين  لكل الدول و  األمنحتقيق  إىليف كل جمتمع ، واليت هي بدورها يهدف  ضامن فعلي للسكينة العامة

   .مؤسساا

، و 2 يتدخل جملس املنافسة يف كل اخلالفات التنازعية املرتبطة باملنافسة:نازعيـة ات التالصالحيـ/الفرع الثاني 

عمال املودعة أمامه أو املثبتة تدخل يف يتمتع كما سبقت اإلشارة إليه بسلطة القرار كلما كانت املمارسات و األ

  .من األمر املتعلق باملنافسة  12إىل  06إطار تطبيق املواد من

و من خالل هذه املهام األساسية املعرتف ا للمجلس، و الـيت مـن شـأا حتقيـق أكـرب شـفافية يف ميـدان            

لــس الضــابط األساســي للمنافســة ،و اخلبــري الرمســي يف املمارســات املقيــدة للمنافســة ،  أراد املشــرع أن جيعــل مــن ا

ميــدان املنافســة بعــدما أظهــرت ســلطة القضــاء املوكلــة للقاضــي حمــدوديتها فمــن جهــة هــذه القطاعــات جــد تقنيــة   و 

  .من جهة أخرى أظهرت العدالة اجلزائية تأخرها

تـــدخل يف جمـــاالت مهمـــة ال ميكـــن ضـــبطها يســـمح لـــس املنافســـة اإلســـتفادة مـــن ال ،فمبـــدأ إزالـــة التجـــرمي         

  .بالقنوات التقليدية وهكذا مت تبين فكرة السلطة القمعية لس املنافسة يف اال اإلقتصادي

إذن الصــالحيات التنازعيــة لــس املنافســة حــددها املشــرع يف إطــار املمارســات املقيــدة للمنافســة كمــا نصــت عليهــا 

  .املعدل واملتمم تعلق باملنافسة امل 03-03من األمر رقم  44املادة 

                                                           
1  BOY Laurence, DREXL Josef, « Le nouveau contrôle français des opérations de 
concentration : Une originalité regrettable ? », in Mélanges en l’honneur de Hanns Ulrich, 

Larcier, Bruxelles, 2009, p.393 p 412.  
 اال يف اإلدارية املستقلة السلطات حول الوطين امللتقى أعمال ، االندماج المصرفي ما بين اللجنة المصرفية ومجلس المنافسةبواخلضرة  نورة ،   2

  .358 ، ص2007،  عبد الرمحان مرية جباية جامعةكلية احلقوق والعلوم السياسية ،  ماي ، 24إىل 23 واملايل ، أيام  االقتصادي
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إمنا هنــاك و ،فســة يعــد مــن إختصــاص جملــس املنافســةغــري أنــه لــيس كــل مــا يتعلــق باملمارســات املقيــدة للمنا         

   .1 إال أا خترج من إختصاص جملس املنافسة 12إىل  6حاالت بالرغم من كوا تدخل يف إطار تطبيق املواد من 

يتمتع جملس املنافسة بصالحيات تنازعية ،إال أا حمدودة فقط على املمارسات :تنازعية مجال الوظيفة ال / أوال

املقيدة للمنافسة عندما خيطر من طرف األعوان اإلقتصاديني أو الوزارة املكلفة بالتجارة، وعندما خيطر تلقائيا و 

  :تتمثل هذه املمارسات فيما يلي 

  .03-03من األمر 06قات الصرحية أو الضمنية املادة املمارسات و األعمال املدبرة و اإلتفا -

  .03-03من األمر  07التعسف الناتج عن اهليمنة على السوق املادة -

  .03-03من األمر  11التعسف يف إستغالل وضعية التبعية ملؤسسة أخرى املادة -

  .03-03من األمر  12البيع بأسعار خمفضة بشكل تعسفي املادة  -

  .ملمارسات املشار إليها أعاله تشكل نطاقا ميارس فيه الس إختصاصه يف املتابعة و بالتايل فإن ا  

بالرغم من أن املشرع قد حدد جماال ميارس فيه جملس املنافسة صالحيته التنازعية،  :حدود الوظيفة التنازعية  /ثانيا

ا ترتبط إال أنه هناك حدود ينبغي إحرتامها ، حبيث ال يعود اإلختصاص فيها إىل الس ذلك بالرغم من كو

  .باملمارسات املقيدة للمنافسة 

مــا يلجــأ املتعــاملون اإلقتصــاديون يف معــامالم إىل  عنــدما  عــادةوهــذا يظهــر  :و العقــود االتفاقــاتطــال بإ/1

إبــرام إتفاقــات و عقــود بيــنهم، فــإذا كانــت هــذه املمارســات مــن شــأا املســاس و اإلخــالل حبريــة املنافســة يعــود 

إلختصـــاص أصـــال إىل جملـــس املنافســـة، الـــذي يتـــوىل التحقيــــق فيهـــا عـــن طريـــق املصـــاحل املكلفـــة بالتحقيقــــات ا

  .2اإلقتصادية وتوقيع اجلزاءات وفقا ملا هو منصوص عليه يف األمر املتعلق باملنافسة 

من  13ة فإن املادة غري أنه إذا كانت هذه اإلتفاقات و العقود ينصب موضوعها على آثار منافية للمنافس         

من هذا األمر يبطل كل إلتزام أو  09و 08دون اإلخالل بأحكام املادتني:"تنص على أنه  03-03األمر رقم 

  " أعاله  12 /11 /10 /7 /6إتفاقية أو شرط تعاقدي يتعلق بإحدى املمارسات احملظورة مبوجب املواد 

حمل اإلتفاق أو أي إلتزام منايف للمنافسة يبطل ، و لكن و يفهم من خالل قراءة نص هذه املادة بأنه كلما كان  

و إذا كان غري خمتص  السؤال الذي ميكن أن نطرحه حول إختصاص جملس املنافسة يف إبطال هذه اإلتفاقيات ،

  .فما هي اجلهة املختصة لتقرير البطالن ؟

                                                           
  . 11ص الذكر ، ، املرجع السابق   مواجهة الدستورلهيئات اإلدارية المستقلة في اعز الدين عيساوي ،   1
جملة دراسات قانونية، جملة متخصصة يف الدراسات والبحوث القانونية، دار   ،  طبيعة قضاء وقف تنفيذ القرارات اإلدارية ،   خراز حممد الصاحل   2

  .49، ص 2002زيع، الوادي، اجلزائر، العدد الرابع، لسنة القبة للنشر والتو 
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تفاقات وعقود فيما بينهم، فإذا  حيث كثريا ما يلجأ املتعاملون االقتصاديون يف معامالم إىل إبرام ا    

فإن مصريها البطالن، وهو ما يعكس رغبة  ،كانت هذه املمارسات من شأا اإلخالل حبرية املنافسة واملساس ا

بالرجوع إىل اإلختصاصات التقليدية للهيئات  و املشرع يف إزالة كل اآلثار اليت قد ترتتب على مثل هذه االلتزامات

إختصاص إبطال اإلتفاقات أو يف إلتزامات إىل القاضي املدين ، يف القضايا املدنية بينما يف القضائية فإنه يعود 

  .1اإلتفاقات بني التجار ميكن تقرير البطالن فيها من طرف القاضي التجاري 

املعــدل واملــتمم  03-03مــع صــدور قــانون املنافســة اجلديــد األمــر  :2 المســؤولية الجزائيــة لألشــخاص الطبيعيــة/2

عــن طريــق حــذف عقوبــة  ،لغــىامل 06-95مت التخفيــف بكيفيــة واســعة مــن القســم القمعــي لألمــر  12-08لقــانون با

  .احلبس وذلك عمال مببدأ ازالة التجرمي والرتكيز بصفة أكثر على العمل الوقائي

لس املنافسة إذا ثبتت املسؤولية اجلزائية للشخص الطبيعى خيطر جم ، انه امللغى 06-95ولإلشارة فإنه يف األمر 

  . 3 قصد املتابعات القضائية إقليمياوكيل اجلمهورية املختص 

كــن لكــل شــخص طبيعــي أو معنــوي يعتــرب نفســه متضــررا مــن ممارســة مقيــدة مي:الفصــل فــي طلبــات التعــويض /3

للتشـريع  املتعلق باملنافسة ، أن يرفع دعـوى أمـام اجلهـة القضـائية املختصـة طبقـا 03-03للمنافسة وفقا ملفهوم األمر 

  . 4به املعمول 

و املمارســات  ،جملــس املنافســة غــري خمــتص لتقريــر التعــويض لألشــخاص املتضــررة مــن األعمــال  وذلــك ألن 

  .، وال يعقل أن يكون جملس املنافسة خصما وحكما يف نفس الوقتاملقيدة للمنافسة 

 صالحية يتوىل جملس املنافسة  فإن  زعية ،وجتدر اإلشارة إىل انه ،وإضافة إىل الصالحيات االستشارية و التنا     

  : وذلك مبناسبة   رقابية

  

  

                                                           
، امللتقى الوطين حلرية املنافسة يف القانون  المتابعة القضائية للعون االقتصادي المخالف لقواعد قانون المنافسة مداخلة حول   فرحات زموش ،  1

  .22، ص 2013أفريل    4 -  3، يومي   اجلزائري، كلية احلقوق والعلوم السياسية ، جامعة  باجي خمتار  عنابة 
ة العامة هي بطالن كل العقود وااللتزامات والشروط دفالقاع ، البطالن لكل الممارسات المقيدة للمنافسةمشولية لنا خاصية  من هنا يتبني *  

  . املضادة للمنافسة حيث يطبق البطالن على مجيع املمارسات املناهضة للمنافسة وذلك دون أي قيد او شرط
، اجلزء الثاين ، دار هومة ، جلزائر الطبعة  الوجيز في القانون الجزائي الخاص جرائم الفساد ، جرائم المال واألعمال و التزويرأحسن بوسقيعة ،  2

  .231ص  2009األوىل  ، 
  .8-7ص ص لعوجيي عبد اهللا ، املرجع السابق  الذكر ،   3
  . املتمم  املتعلق باملنافسة، السالف الذكر املعدل  03/03من األمر  رقم  48املادة    4
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 .1الوزير األول و الوزير املكلف بالتجارة  إىلاهليئة التشريعية و  إىلرفع تقرير سنوي عن نشاطه  - 

سة يقوم جملس املنافسة بتحقيقات حول شروط تطبيق النصوص التشريعية التنظيمية ذات الصلة باملنافمكن ان  - 

وإذا أثبتت هذه التحقيقات أن تطبيق هذه النصوص ترتتب عليه قيود على املنافسة ، فان جملس املنافسة يباشر  

 .كل املعطيات لوضع حد هلذه القيوم

كل ما طلب منه ذلك يف أي   أوالرأي مببادرة منه  إبداءيتمتع جملس املنافسة بسلطة اختاذ القرار و االقرتاح و  - 

املناطق اجلغرافية و قطاعات أو تدبري من شأنه ضمان السري احلسن للمنافسة، و تشجيعها يف  عمل أيمسألة أو 

اليت تنعدم ا املنافسة و تكون غري متطورة فيها مبا فيه الكفاية ، كما ميكنه أن يطلب خربة حول  اتاإلنشاء

القيام باألحباث والدراسات املرتبطة و ميكن أن يأمر ب. املسائل املتعلقة بالقضايا اليت تندرج ضمن اختصاصاته 

  .باملنافسة و حيوهلا على شكل تقارير الوزير املكلف بالتجارة 

يلجأ املتعاملون  قد تأثري املنافسة نظرا جلاذبية و:مجلس المنافســةل الممارسات الردعية/الثاني  الفرع

عن طريق إستعمال أساليب تتناىف مع  اإلقتصاديون يف معظم األحيان إىل مضاعفة قوم اإلقتصادية يف السوق

حبيث يسعى هؤالء إىل تلبية حاجيات املستهلكني و حتقيق األرباح مما يفرض عليهم بذل  ،قواعد املنافسة احلرة 

ومن أجل حتقيق أقصى ما ميكن من األرباح قد حياول البعض منهم  ،جهود مستمرة يف جمال التطوير و اإلبداع 

إقصائهم من السوق بوسائل غري قانونية توصف باملمارسات املقيدة للمنافسة اهلدف تقليص عدد منافسيهم أو 

ونظرا خلطورة هذه املمارسات لكوا تعيق السري العادي للسوق فإن  ،منها احلد من املنافسة أو اإلخالل ا 

  .من املمارسات معظم التشريعات اليت تنتهج إقتصاد السوق قد كلفت أجهزة متخصصة يف متابعة هذا النوع 

إىل عدة أنواع من املمارسات املقيدة املعدل واملتمم ، املتعلق باملنافسة  03-03و يشري األمر رقم

  : و اليت تكمن فيما يلي 2للمنافسة 

 ).06املادة (اإلتفاقات احملظورة   -

    )11و  7املواد( االقتصاديةاإلستغالل التعسفي لوضعية اهليمنة على السوق و التبعية  -

 .)12املادة (البيع بأسعار خمفضة بشكل تعسفي  -

كذلك األمر بالنسبة ملراقبة التجميعات اليت قد تؤدي هي األخرى إىل تشكيل ممارسات مقيدة للمنافسة   -

  .) 22إىل  15املواد من (

                                                           
  . املعدل واملتمم  املتعلق باملنافسة، املرجع نفسه 03-03من األمر  38املادة   1

2  ZOUAÏMIA Rachid, Droit de la concurrence, op.cit  , pp 71, 72.  
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وهو االحتكار الذي يعد  أالاملمارسات املذكورة انفا تصب يف قالب واحد  أن،  إليه اإلشارةوما جتدر 

وهو ارم يف اغلب االحيان ،  األفراداالحتكار نوعان احتكار  أن نسيانمبدأ املنافسة ، دون  أعداءن اخطر م

  .ما يليوهو ما سيتم التطرق له في  ، 1واحتكار الدول الذي هو مباح بقوة القانون

  :والرقابة على التجميعات محاربـة اإلتفاقات المحظورة/  أوال

املعدل  املتعلق باملنافسة 03-03من األمر رقم 06املادة نص  إىلبالرجوع :لمحظورةمحاربة االتفاقات ا /1

الصرحية  االتفاقيات و االتفاقاتحتظر املمارسات و األعمال املدبرة و ": على أنه 12-08واملتمم بالقانون

الل ا يف نفس أو الضمنية عندما دف أو ميكن أن دف إىل عرقلة حرية املنافسة أو احلد منها أو اإلخ

  :ال سيما عندما ترمي إىل   السوق أو يف جزء جوهري منه

  .احلد من الدخول يف السوق أو يف ممارسة النشاطات التجارية فيها  - 

  .تقليص أو مراقبة اإلنتاج أو منافذ التسويق أو اإلستثمارات أو التطور التقين  - 

  .إقتسام األسواق أو مصادر التموين - 

  .األسعار حسب قواعد السوق بالتشجيع املصطنع  إلرتفاع األسعار أو إخنفاضها  عرقلة حتديد - 

  مما حيرمهم من منافع املنافسة  ،تطبيق شروط غري متكافئة لنفس اخلدمات جتاه الشركاء التجاريني  - 

كم طبيعتها إخضاع إبرام العقود مع الشركاء لقبوهلم خدمات إضافية ليس هلا صلة مبوضوع هذه العقود سواء حب - 

  ".2 أو حسب األعراف التجارية 

إلعتبار إتفاق ما بأنه العناصر والشروط فر بعض اتو   بإستقراء  املادة  املذكورة أعاله ، البد منوحيث انه         

  : 3تتمثل فيما يلي  و ،حمظور

 .حمظور إتفاقوجود  -

 .لمنافسةل تقييد  هذا االتفاق -

 .املنافسة  تقييدو ظور احملالعالقة السببية بني اإلتفاق  -

  

                                                           

عدد ال،  ، جملة جملس الدولة اجلزائريدرجات البطالن في القراراتجزاء مخالفة القرارات اإلدارية لقواعد المشروعية، بودريوة عبد الكرمي،  1 
  .104، ص 2004اخلامس، 

  .61- 60 ص ،صالذكر  كحال سلمى ، املرجع السابق    2
االقتصاد  أطروحة لنيل الدكتوراه علوم ، ختصص تسيري ، كلية  ،  دور الرأسمال في تدعيم الميزة التنافسية للمؤسسة الجزائريةحباينة حممد ،    3

  .46ص41، ص 2011/2012سنة   ، 3جامعة اجلزائر
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 هذا يكتسبه الذي الشكل يهم ،وال والقبول اإلجياب تبادل مبجرد قائما االتفاق يعترب:  محظور اإلتفاق وجود/أ

 أو ترتيبات أو مدبر عمل عن عبارة أو حقيقي اتفاق أو شفهيا أو مكتوبا ضمنيا أو صرحيا يكون فقد االتفاق

 هذه كل يف ،فاملهم اعمودي أو أفقيا االتفاق كان إذا املنافسة قانون نظر يف همي وال املنافسة عرقلة حول تفامهات

 تقييدها أو احلرة املنافسة إعاقة إىل يؤدي أن شأنه من االطراف ، ما بني تفاهم أو توافق هناك يتم أن هو احلاالت

 أو ألسواقا اقتسام ،أو للمنافسني السوق إىل الدخول من احلد أو اإلنتاج تقليص أو األسعار بتحديد سواء

  التموين مصادر
1    .  

 ـدف إىل اإلخـالل نييقصد بـه تبـين خطـة مشـرتكة بـني جمموعـة مـن األعـوان اإلقتصـاديومبعىن  آخر                

وحـــىت يكـــون  ،يف غيـــاب هـــذا الشـــرط اإلتفـــاقحبريـــة املنافســـة داخـــل ســـوق واحـــدة للســـلع و اخلـــدمات و ال يقـــوم 

  :قانون املنافسة البد له من شرطني مها االتفاق خمالفا ل

 03يكـون طـريف االتفــاق مـن ممارســي النشـاط االقتصـادي أي متعــاملني اقتصـاديني ،وهــذا حسـب املــادة  أن -

 .12-08من القانون 

  .افرتاض االستقاللية يف أطراف االتفاق  -

ينبغي البحث عن بل نافسة ، حمظورا  وحده للمساس بامل يكفي وجود االتفاق ال  :تقييد االتفاق للمنافسة /ب

اآلثار اليت يرتبها على حرية املنافسة ألن اإلتفاق احملظور هو الذي يكون ذو طبيعة مناهضة للمنافسة سواء باحلد 

 من 06 املادة لنص وهذا طبقا ، حقيقة أو احتماال املنافسة حرية  عرقلة إىل يهدف أن و منها أو باإلخالل ا

 .12-08 القانون

 هدف حتقق سواء عاممنو  اتفاقا جيعله ،ما املنافسة تقييد هو االتفاق من اهلدف يكون أن جيب وعليه

جتميعات املؤسسات و جمموعات النقابات املهنية اليت نذكر  وكمثال على هذا األمر ق ، يتحق مل أو املنافسة قيد

  .2إخل ..بالتسيري دف إىل تنظيم املهن و تبادل املعلومات التقنية أو املعلومات املتعلقة

مما سيتوجب معرفة ما إذا كان موضوع اإلتفاق املذكور أو اهلدف منه هو إلغـاء حريـة املتعـاملني املعنيـني يف 

و هـذا بغـض النظـر عـن كوـا أقـل مـن , إختاذ قرارام بعد التحقيق من حتديد أسعارهم وفق التعليمـات املوجهـة هلـم

  . يف نفس القطاع األسعار اليت ميارسها متعاملون آخرون

                                                           
يقصد  و بالسوق واحد مستوى يف املتعاملني يكون حبيث االتفاق طريق عن أكثر أو متعاملني بني حيصل الذي التواطؤ األفقية باالتفاقات يقصد  1
التوزيع ، كاإلتفاقات اليت تربم بني منتج يتواجد يف مرتبة عليا و  اليت تتم على مستويات خمتلفة يف السوق من اإلنتاج و العمودية تلك اإلتفاقاتب

  .موزعني يتواجدون يف مرتبة دنيا
2ABDELLATIF benachenhou , du budget au marche , édition ALPHA, Algérie , 2004, p 96.  
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تقييد االتفاق احملظور للمنافسة ثار حوله جـدال كبـري حـول املعيـار املعتمـد الـذي مشكلة  أن األمرويف حقيقة       

  : 1ميكن من خالله إدانة أطراف االتفاق باعتبارهم قد قيدوا حرية املنافسة ، وقد انقسم الفقه إىل نظريتني مها

يتجـــاوزوا عتبـــة معينـــة ،  أنانـــه إلدانـــة أطـــراف االتفـــاق احملظـــور، البـــد  ومؤداهـــا :نظريـــة عتبـــة الحساســـية  -

 .ميكن إدانة األطراف إذا كان االتفاق احملظور مقيدا بنسبة قليلة للمنافسة فحسبهم ال

 .2هذه النظرية واعتمدا يف كثري من قراراا األوروبيةوقد تبنت حمكمة العدل 

،ويـذهب أنصـارها إىل القـول انـه  األمريكيـةة يف الواليـات املتحـدة ظهرت هـذه النظريـ :نظرية قاعدة العقل  -

املقيدة للمنافسة ، ما دامت ـدف اىل حتقيـق املصـلحة العامـة والتطـور  حظر االتفاقات ولو كانت ال ميكن

 حظــر علــى الــواردة االســتثناءات مــنذلــك و االقتصــادي ، وقــد تبــىن هــذه النظريــة املشــرع اجلزائــري ،  

 بشـروط أساسـا مرتبطـة معينـة واعتبـارات ملتطلبـات تبعـا ، فإنـه للمنافسـة املقيـدة املمارسـات و االتفاقـات

 :3 كاآليت املنافسة قانون من 09 املادة نص يف عليها منصوص

  . له تطبيق اختذ تنظيمي أو تشريعي نص وجود حالة -

  . التشغيل حتسني يف املمارسات أو االتفاق مسامهة -

  . السوق  يف التنافسية واملتوسطة الصغرية املؤسسات وضعيات تعزيز يف مارساتامل أو االتفاق مسامهة -

هناك  يكون أن يف هذه احلالة  يجبف:لمنافسة تقييد حرية او المحظور العالقة السببية بين اإلتفاق  /ج

،  املنافسة حلرية  تقييدو  املتواطئة فرااألط بني املربم االتفاق عن ناتجال املنافسة حلق الذي الضرر عالقة سببية بني 

نستخلص بأنه جيب  ، وبالتايلحتقق هذا الشرط للوصول إىل  إجراء دراسات معمقة املنافسة جملس على يفرضمما 

أن تكون هناك عالقة سببية بني عملية التشاور اليت جتري بني عدة أطراف وما ينتج عن هذه العملية من آثار 

  . 4 سلبية على حرية املنافسة 

                                                           
  .69-68ص،ص الذكر  كحال سلمى ، املرجع السابق    1
698 ص، املرجع السالف الذكر ، نون التجاريالمطول في القاوجال ، قلويس    2  

3
 أو تشريعي نص تطبيق عن الناجتة واملمارسات االتفاقات أعاله 7 و 6 املادتني ألحكام ختضع ال ":ى انهعل من قانون املنافسة  09املادة  تنص   

 حتسني يف تساهم أو تقين أو اقتصادي تطور إىل تؤدي أا أصحاا يثبت أن ميكن اليت واملمارسات باالتفاقات له،يرخص تطبيقا اختذ تنظيمي نص
 االتفاقات سوى احلكم هذا من تستفيد وال السوق يف التنافسية وضعيتها بتعزيز واملتوسطة الصغرية للمؤسسات السماح شأا من أو التشغيل

  " املنافسة جملس من ترخيص حمل كانت اليت واملمارسات
اجلزائر ، الطبعة األوىل ،  -، مطبعة رويفي للنشر والتوزيع ، االغواط  القتصادية والمنافسة في القانون الجزائري، التجميعات ازروق يوسف    4

  .36-35، ص ص2003سنة 
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ألن السلوك احملظور  ،مرهون بتحقق الشروط املشار إليها  در املالحظة يف األخري إىل أن حظر اإلتفاقات وجت   

و الذي يكون له غرض أو أثر مناف  ،أو اإلتفاق املربم بني طرفني أو أكثر املمارس يتمثل يف ذلك الفعل 

    .1للمنافسة 

إذا كان من شأا  ضع مشاريع أو عمليات التجميع للمراقبة إالال ختيف العادة   :الرقابة على التجميعات /ثانيا  

  .     2من خالل تدعيم موقع اهليمنة الذي حيتله املتعامل االقتصادي على مستوى السوق ،إحلاق الضرر باملنافسة

 فمراقبة التجميعات متكن جملس املنافسة بالتدخل خبصوص األعوان اإلقتصاديني الذين يؤسسون            

مراقبة التعسف  ماأ ،و ذلك حىت يف حالة عدم إقدامهم على أي تعسف  ،هياكل كفيلة بالتأثري على اإلقتصاد

فاهلدف من مراقبة التجميع هو الوقاية من  ،فإا تسمح للمجلس مبعاقبة السلوك التعسفي الناجم عن التجميع 

  .التعسف احملتمل 

-03األمر أو يف ظل  ة ،ت سواء يف ظل األمر السابق املتعلق باملنافسإّن املشرع مل يتوىل تعريف التجميعا       

حبيث يتم التجميع عن إندماج مؤسستني  ،  و إّمنا إكتفى بذكر صور و حاالت التجميع ، املتعلق باملنافسة 03

من كما ينتج عن أي عقد مهما كان شكله يتضمن حتويل امللكية بكل أو جزء   ،فأكثر و هي يف األصل مستقلة

أو  ،قصد متكني عون إقتصادي من مراقبة  عون إقتصادي آخر  ،تلكات أو حقوق أو سندات عون إقتصاديمم

  .3وضعية اهليمنة على السوق زاألكيد عليه و الذي من شأنه املساس باملنافسة و تعزي ذممارسة النفو 

 قـد يأخــذ  و  جميعـات مفهـوم واسـعمفهـوم التف ، 03-03مـن األمـر رقــم  15ويالحـظ بـالرجوع إىل املـادة          

  :نذكر منها عدة عقود  شكل

مبوجب  من قانون املنافسة،  15تتم عملية التجميع حسب املادة و  :العقد املتضمن نقل امللكية أو اإلنتفاع  - 

أو  ،كلي أو جزئي للملكية مثل الدمج او انتفاع   فيمكن أن يؤدي هذا العقد إىل نقل  ،عقد مهما كان شكله 

  . اء جممل أسهم مؤسسة ما أو شراء عناصر من أصول مؤسسة ما شر 

ال ميكن إضفاء صفة التجميع على العملية إال إذا كان النفوذ الناجم عن  :العقد املتضمن ممارسة النفوذ األكيد  - 

ة أو جمموعة من و املتمثل يف وضع مقاول ،ممارسة النفوذ األكيد و بالتايل فإن ،حامسا ذنقل امللكية أو اإلنتفاع نفو 

 .املقاوالت حتت سيطرة و حتكم مقاولة أخرى

                                                           
1 BIOLAY. JEAN, JAQUE .transparence tarifaire et pratiques relatives aux prix, lexis Nexis, 
n° 11, PARIS , 2005, p09.  

  .املتعلق باملنافسة املعدل واملتمم ، السالف الذكر   03-03من األمر  17املادة   2
  . املرجع نفسهاملتعلق باملنافسة املعدل واملتمم،  03-03من األمر  15املادة   3



  القتصادية للدولة الجزائريةاللتحوالت مظاهر تكريس الدولة الضابطة  كانعكاس الباب الثاني  

247 

 

  :وذلك عن طريق   األشكال التالية املبادرة بالرقابة وتتخذ :الرقابـة علــى التجميعات  صور /1

حبيث تتوىل هذه األخرية إبالغ جملس  ،مببادرة من املؤسسات املعنية مبشاريع التجميع أو التجميعات   -   

  .1من إبرام العقد املكون للتجميع ايفصل يف األمر خالل مدة ثالثة أشهر إبتداء املنافسة والذي

  . أو مببادرة تلقائية من طرف جملس املنافسة و الذي منح له القانون سلطة واسعة يف هذا اال  -  

  و ذلك عندما يكون  ،كونة هلامببادرة من اإلدارة املركزية املتمثلة يف الوزارة املكلفة بالتجارة و املصاحل امل-          

من  % 40أو أنّه يرمي إىل حتقيق أو يكون قد حقق أكثر من  ،مشروع التجميع من شأنه املساس باملنافسة

  .2املبيعات و املشرتيات داخل سوق معينة 

 معلال أن يصدر قرارا بناءا على ما تقدم ، ميكن لس املنافسة  :قرار المجلس حول التجميعات   /2

  :تضمني

  .لتجميع باالرتخيص  -

 .رفض التجميع -

 .3الرتخيص مع مراعاة بعض الشروط للمحافظة على املنافسة و ترقيتها -

  :على التجميعات  قررةالم لجزاءاتلبالنسبة   /3

من رقم األعمال من غري الرسوم احملقق يف اجلزائر خالل آخر سنة  % 7 غرامة مالية ميكن أن تصل إىل  -

ل مؤسسة هي طرف يف التجميع أو ضد املؤسسة اليت تكونت من عملية التجميع مالية خمتتمة ضد ك

  .بدون ترخيص

إقرار عقوبة مالية ميكن  ،أعاله 19يف حالة عدم إحرتام الشروط و اإللتزامات املنصوص عليها يف املادة   -

ة خمتتمة ضد كل من رقم األعمال من غري الرسوم احملققة يف اجلزائر خالل آخر سنة مالي %5أن تصل إىل 

  .مؤسسة هي طرف يف التجميع أو املؤسسة اليت تكونت من عملية التجميع

                                                           
1 RACHID ZOUAIMIA  , les autorites administratives indépendantes et la régulation 
économique,op.cit , p 09. 
 *La forme juridique et totalement neutre de point de vue de l'application de leur 
contrôle et que si toutes supposent un accord de volontés peu importe la forme de cet 
accord , et même qu'il ne se formalisent pas réellement. 

دون ا   اإلنتاجاو حجم  األسعارلتحديد  أطرافعدة  او واحد من طرفسد مبجرد التعاون والتفاهم الضمين العمل املدبر يتج أنومنه يستخلص * 
اخل .....يتجسد ذلك التعاون  يف وثائق مادية   

  .83-82حسني شرواطي ، املرجع السابق الذكر ، ص ص   2
 يف اإلدارية املستقلة السلطات حول الوطين امللتقى أعمال ،  خرىالعالقة الوظيفية بين مجلس المنافسة وسلطات الضبط االدفاس عدنان ،   3

  .380 ، ص2007،  عبد الرمحان مرية جباية جامعةكلية احلقوق والعلوم السياسية ،  ماي ، 24إىل 23 واملايل ، أيام  االقتصادي اال
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يسمح هلا  ، قد  اتإن احلجم الكبري للمؤسس:مكافحة الممارسات التعسفية المنافية للمنافسة  / لثاثا

ق بعض ، لكن قد تلجأ هذه املؤسسات إىل بعض املمارسات التعسفية يف حبإكتساب مركز قوي يف السوق 

مينع القانون التعسف يف إستعمال هذه القوة اإلقتصادية خاصة عندما يكون  هلذاو املؤسسات األخرى الصغرية ، 

اهلدف منها احلد و اإلخالل حبرية املنافسة احلرة عن طريق إقصاء املنافسني اآلخرين عن ممارسة النشاط 

املمارسات  من  ثالثة أنواع  ملتعلق باملنافسة على اإلقتصادي يف السوق  و يف هذا اإلطار نص األمر اجلديد ا

  :التعسفية 

 . االقتصادية للهيمنة التعسفي  االستغالل -

 .االقتصاديةالتعسفي لوضعية التبعية  االستغالل  -

 .التعسف من خالل ممارسة البيع بأسعار خمفضة  -

ـــــة التعســـــفي  االســـــتغالل  /1 ـــــص   :اإلقتصـــــادية للهيمن ـــــه مـــــ 07املـــــادة بإســـــتقراء ن ـــــى أن ـــــانون املنافســـــة عل ن ق

، جنـــــدها  .."حيظـــــر كـــــل تعســـــف نـــــاتج عـــــن وضـــــعية هيمنـــــة علـــــى الســـــوق أو إحتكـــــار هلـــــا أو علـــــى جـــــزء منهـــــا "

ـــــة للمنافســـــة ،ف ـــــوع مـــــن املمارســـــة املنافي ـــــل األســـــاس القـــــانوين حلظـــــر ومكافحـــــة هـــــذا الن ـــــاجم عـــــن متث التعســـــف الن

 ، ل مؤسســــــة أو جمموعــــــة مــــــن املؤسســــــاتاهليمنــــــة علــــــى الســــــوق أو علــــــى جــــــزء منــــــه غالبــــــا مــــــا يكــــــون مــــــن فعــــــ

 :شرطني بتوافر ذلك ويتجلى

 : الهيمنة محل السوق تحديد خالل من الهيمنة وضعية في المؤسسة تواجد/أ

ون يف وضعية هيمنة كل مؤسسة تتواجد يف موضع يسمح هلا بأن تلعب دورا رئيسيا يف سوق ما للسلع نك       

فس آخر توفري بدائل معتربة سواء لزبائن أو موردي املؤسسة املتواجدة يف و اخلدمات دون أن يكون مبقدرة أي منا

  .1هذه الوضعية 

و يف غالب األحيان ترتبط هذه الوضعية بالقوة اإلقتصادية اليت تعطي للمؤسسة أو العون اإلقتصادي            

متكنه من توخي سلوك مستقل إزاء إذ  ،القدرة الكافية على التصدي للمنافسة الفعلية على مستوى السوق املعنية

  . 2 منافسيه جيعله ال يتأثر بإسرتاتيجيتهم

                                                           
 ، أيام  اجلزائر يف اإلدارية املستقلة السلطات حول الوطين امللتقى لأعما،  قناعة ام تقليد: الضبط االقتصادي في الجزائر مرابط عبد الوهاب ،   1

  . 8 ، ص2012،  1945ماي  8قاملة  جامعةكلية احلقوق والعلوم السياسية ،  ، نوفمرب  14إىل13
  .76، ص  املرجع السابق الذكر كحال سلمى ،       2
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ومن أجل حتديد ما إذا كانت املؤسسة اإلقتصادية أو العون اإلقتصادي يف وضعية هيمنة جيب أوال           

 أن العون اإلقتصادي تعريف السوق املعنية مث نتوىل حتديد هذه السوق املعنية وأخريا نتعرض إىل املقاييس اليت تبني

  .املبادلة يقصد بالسوق املعنية ذلك الفضاء الذي تلتقي فيه العروض و الطلبات أو ،و يف وضعية هيمنة 

أتى جبملة من املعايري ميكن   2000أكتوبر 14املؤرخ يف  314-2000املرسوم التنفيذي رقم  لقد جاء          

و لقد جاءت ا املادة الثانية منه و اليت تنص  ،لبعض اآلخر نوعياحيث البعض منها كيفيا و ا، 1اإلستئناس ا 

على سوق السلع أو اخلدمات أو جزء منها هي على  اقتصادياملقاييس اليت حتدد وضعية هيمنة عون "على أن 

  : 2اخلصوص ما يلي

عوان حصة السوق اليت حيوزها العون اإلقتصادي مقارنة إىل احلصة اليت حيوزها كل عون من األ - 

  .اإلقتصاديني اآلخرين املوجودين يف نفس السوق 

  .اإلمتيازات القانونية أو التقنية اليت تتوفر لدى العون اإلقتصادي املعين  - 

العالقات املالية أو التعاقدية أو الفعلية اليت تربط العون اإلقتصادي بعون أو عدة أعوان إقتصاديني و  - 

  .اع اليت متنحه إمتيازات متعددة األنو 

  ."إمتيازات القرب اجلغرايف اليت يستفيد منها العون اإلقتصادي املعين - 

 ،من خالل قراءة نص املادة السابعة املشار إليها أعاله :االقتصادية  الهيمنة وضعية استغالل في التعسف-ب

، السوقفإن وضعية اإلحتكار قد متثل وضعية هيمنة على السوق إذا كانت املؤسسة تشمل على مجيع حصص 

  .و بالتايل تكون ذه الصفة قد حققت متركزا أكيدا للقوة اإلقتصادية, األمر الذي جيعلها ال ختضع إىل أية منافسة

من قانون املنافسة بعض حاالت التعسف الناتج عن هيمنة يف السوق وتتمثل  7وقد ذكرت املادة             

  :فيما يلي

  .ارسة النشاطات التجارية فيها احلد من الدخول يف السوق أو يف مم  - 

  .اإلستثمارات أو التطوير التقين  تقليص أو مراقبة اإلنتاج أو منافذ التسويق أو - 

  .إقتسام األسواق أو مصادر التموين - 

  .عرقلة حتديد األسعار حسب قواعد السوق بالتشجيع املصطنع إلرتفاع األسعار و إخنفاضها - 

                                                           
بمقاييس التي تبين ان العون االقتصادي في وضعية هيمنة وكذلك ملتعلق ، ا 2000اكتوبر  14،املؤرخ يف 2000/314املرسوم التنفيذي   1

  .2000اكتوبر  18، الصادرة بتاريخ  61، اجلريدة الرمسية ، العدد معايير االعمال الموصوفة بالتعسف في وضعية الهيمنة
، كلية  أعمال، ختصص قانون  ل شهادة الدكتوراه يف العلوم أطروحة لني،  الرقابة على التركيز االقتصادي في قانون المنافسة ،  سامي بن محلة    2

  .56- 55:ص  ، ص  2010-2009، السنة اجلامعية  قسنطينة  –اإلخوة منتوري احلقوق والعلوم السياسية ، جامعة 
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  .ملنافسة امما حيرمهم من منافع ، فس اخلدمات جتاه الشركاء التجاريني تطبيق شروط غري متكافئة لن - 

إخضاع إبرام العقود مع الشركاء لقبوهلم خدمات إضافية ليس هلا صلة مبوضوع هذه العقود سواء حبكم طبيعتها  - 

  .أو حسب األعراف التجارية 

من رقم أعمال  %7 ت مالية ال تتجاوز غرامااالقتصادية يف جزاء التعسف الناتج عن اهليمنة ويتمثل       

   .إىل جانب األمر بوضع حد ائي للممارسات املقيدة للمنافسة ، االقتصادياملؤسسة أو العون 

بشأن اإلخطار الذي قدمه وزير  1999جملس املنافسة يف سنة  و يف هذا الصدد مبوجب قرار صادر عن     

  : املتضمن 1وحدة سيدي بلعباس " ENIE"ونية التجارة ضد املؤسسة الوطنية لصناعات اإللكرت 

أمر الشركة الوطنية لصناعات اإللكرتونية بوضع حد ائي للممارسات اليت قامت ا وذلك خبرقها أحكام    - 

  .من األمر املتعلق باملنافسة  07املادة 

 ن دينار جزائري  أربعة ماليني وثالمثائة ومثانية وأربعون ألفا ومخسمائة وستو  فرض غرامة قدرها  - 

  ).وحدة سيدي بلعباس(على املؤسسة الوطنية لصناعة اإللكرتونية  ) دج4.348.560.00(

 ملا على نصه حني اإلشكال هذه املشرع عاجل :حظر التعسف في إستغالل وضعية التبعية اإلقتصادية / رابعا

 حالة إلثبات ويشرتط املنافسة انونق من 11للمادة تبعا واملنافسة السوق على أضرار من املمارسة هذه تسببه

 االقتصادية التبعية وضعية يف التعسف

 : الشرطني التاليني 

 وكآخر للموزع املمون ،تبعية  للممون املوزع تبعية معايري بإتباع االقتصادية التبعية حالة -

 .البديل احلل غياب معيار            

  .االقتصادية التبعية حلالة التعسفي االستغالل -

يقصــد ــا تلــك العالقــة التجاريــة الــيت ال يكــون فيهــا ملؤسســة مــا حــل بــديل مقــارن إذا أرادت رفــض التعاقــد        

   .2 بالشروط اليت تفرضها عليها مؤسسة أخرى سواء كانت زبونا أو ممونا

لــس وميكــن  ،و يعــود ســبب ظهــور التبعيــة اإلقتصــادية يف الســوق إىل الرتكــز الكبــري يف جمــال قطــاع التوزيــع

ونشـري إىل أنـه ال يشـرتط ،املنافسة أن جيتهد يف هذا الشأن إلجياد املعايري املناسبة لتحديد وضعية التبعية اإلقتصـادية 

                                                           
  . 1999جوان  23املؤرخ يف  ،  ، الصادر عن جملس املنافسة 99القرار رقم    1
الة اجلزائرية للعوم القانونية واالقتصادية  ،  المتعلق بالمنافسة 2003يوليو  19المؤرخ في  03/03المر التعليق على ا ، موالك خبتة   2

  .245ص ،  2004، سنة  01العدد ،  اجلزائر، جامعة  والسياسية 
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ألن املشــرع يف املــادة الثالثــة مــن قــانون املنافســة  ،أن تكــون هنــاك عالقــة تعاقديــة للقــول بــان املؤسســة يف حالــة تبعيــة

  .ية و بالتايل مل ينص على ضرورة وجود عالقة تعاقدية عرف التبعية بأا العالقة التجار 

  :   1للتبعية االقتصادية حاالت التعسف الناتج عن االستغالل التعسفي

تعتــرب تعســفية املمارســات الــيت ترمــي إىل اإللــزام بإعــادة البيــع : املمارســات املتعلقــة باألســعار و شــروط البيــع  -

  .ما يلحق الضرر باحلرية التجارية للزبون  ،مضطردةحبيث يتم ختفيضها بصفة  ،بسعر أدىن

ـــة وتتجلـــى يف : املمارســـات املتعلقـــة بالعالقـــات التجاريـــة مـــع الشـــركاء اإلقتصـــاديني  - قطـــع العالقـــات التجاري

  .مبجرد رفض املتعامل اخلضوع لشروط جتارية غري شرعية 

  .و هي غياب حل بديل بسبب وضعية تبعية إقتصادية  األخرية حالة  -

مـن رقـم أعمـال  %7غرامـة ماليـة ال تتجـاوز  يف جـزاء التعسـف يف إسـتغالل وضـعية التبعيـة اإلقتصـاديةتمثـل وي      

أي إجـراء مـن شـأنه أن  يف اختـاذالـس  سـلطةمـع  التبعيـة االقتصـادية ، املؤسسة املتعسـفة يف إسـتغالل هـذه وضـعية

  .يضع حدا ملثل هذا النوع من املمارسات

نوعا أو إن البيع بأسعار خمفضة تعسفيا ال يشكل : بيع مخفضة بشكل تعسفي منع ممارسة أسعار/خامسا

 ،السوق الحتكار اهلدف منها إزاحة املنافسني ، بقدر ما يشكل ممارسة مقيدة للمنافسة ، بيع جديدة لل طريقة 

فإنه قد يدرك  و بالنسبة للمستهلك ،و الرجوع بعد ذلك إىل السعر العادي وهو اهلدف احلقيقي من هذه العملية 

إذ أنه يعتقد بأن املنتوجات اليت يعاد بيعها بسعر أقل من سعر تكلفة إنتاج  ،ألول وهلة اهلدف من هذه املمارسة 

  .وحتويل و تسويق تلك السلعة املراد بيعها قد ختدم مصاحله إال أن احلقيقة غري ذلك 

 الـذي البيـع ذلـك انـه علـى النـوع هـذا ويعـرف، املنافسـة قـانون مـن 12 املـادة يف النوع هلذا املشرع أشار   

 يـؤدي الـذيو  والتسـويق ،التحويل اإلنتاج سعر عن يقل بسعر للمستهلك سلعة بيع االقتصادي العون فيه يعرض

ذهـب  فقـد، ومنـه  السـوق إىل الدخول من منتجاا احد عرقلة أو مؤسسة إبعاد إىل تؤدي ،كما املنافسة عرقلة إىل

جبزيــرة "إىل إجيــاد عبــارة تــدل علـى هــذا النــوع مــن املمارســات و الــيت يعــرب عنهــا  "اجي شــريف بــن نــ" األســتاذ بعـض 

   .2"من اخلسائر يف حميط من األرباح

ذكره قد يقع خلط بني البيع  التعسفي بسعر خمفض  والبيع  ما تقدم  وما جتدر اإلشارة إليه ، بناءا على        

ار خمفضة تعسفيا تستوجب أن تكون السلعة املراد بيعها قد مث إنتاجها أو حبيث أن عملية البيع بأسعباخلسارة ، 

                                                           
  .80، ص الذكر حسني شرواطي ، املرجع السابق  1

2 BENNADJI cherif , le dispositif  legal relatif a la concurrence les vois de recours contre les 
décisions du conseil de la concurrence  , la OP cit , p 10. 
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أما عملية البيع باخلسارة فهي جمرد عملية إعادة بيع السلعة على حالتها دون أن  ،حتويلها باإلضافة إىل تسويقها 

يعها على احلالة اليت مت فالعون اإلقتصادي الذي يبيع هنا السلعة يقوم فقط بعملية إعادة ب ،حيدث فيها أي تغيري 

إىل جانب أن عملية البيع بأسعار خمفضة تعسفيا تكون حمظورة عندما تتم ممارستها بني العون  ، شراءها

،على عكس البيع املتعلق باملنافسة  03-03من األمر رقم  12اإلقتصادي  و املستهلك وهذا ما جاءت به املادة 

  . 1باخلسارة 

 :التالية العناصر توفرهذه احلالة،  لنكون امام القانون ويشرتط

 . فعلية  بصورة البيع ممارسة أو ،إشهارها بإعالا القانونية الوسائل جبميع ذلك ويتم البيع أسعار عرض -

  . السلعة تكاليف من بأقل بيعها يتم أن على والتسويق ،التحويل اإلنتاج تكاليف بأقل البيع -

 . للمستهلك عالبي توجيه -

  .وهو العنصر املعنوي هلاته املمارسة  املنافسة تقييد -

 أساســا تعلــق يهــذه املمارســة املمنوعــة بيــت القصــيد يف  أن  مــن قــانون املنافســة ، 12نــص املــادة  مــنيفهــم  ومــا

متتـد إىل اخلـدمات و إمنــا يقتصـر فقـط علــى السـلع أو املنتوجـات و تقابلهــا  ، دون أن بأسـعار املنتوجـات دون غريهــا

  : 2 من القانون التجاري الفرنسي اليت تنص على ما يلي 5 الفقرة 420املادة 

"sont prohibées les offres de prix ou pratiques de prix de vente aux consommateurs 

abusivement bas par rapport aux coûts de production,  de transformation et de 
commercialisation des lors que ces offres ou pratiques ont pour objet ou pour effet d’éliminer 
d’un marché ou d’empêcher d’accéder a un marché une entreprise ou l’un de ses produits … " 

مـن رقـم أعمـال   %7ماليـة ال تتجـاوز  ةأسعار خمفضة بشكل تعسفي غرامـالبيع باجلزاء املقرر ملمارسة ويتمثل       

  .3إلقتصادي أو املؤسسة املتعسفة يف ذلك العون ا

  

  

  

                                                           
 االقتصاد ، كلية  أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه علوم ،  - دراسة حالة الجزائر –إطار العولمة االقتصادية  في  سياسة األسعار،  خبابة عبد اهللا    1

  .44ص ، 2000- 1999السنة اجلامعية ، اجلزائر، جامعة  التسيريوالعلوم 
2 VOGEL louis , Traité de droit commercial ,Torne 1, volume 18 eme édition ,L.G.D.J  Paris , 
2001,P727 . 

  .51 ص املرجع السابق الذكر ،  ، مسؤولية العون االقتصادي في ضوء التشريع الجزائري،  إميان وطاس   3
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 سلطة ضبط البريد والمواصالت السلكية والالسلكية وعالقتها بتكريس الدولة الضابطة: المبحث الثاني 

  الجزائرفي 

 يناطمن اهم جتليات االنفتاح والعوملة اليت تشهدها الدولة   ، حيث  اجلزائر  يف  تصاالتسوق اال تعترب 

تقرر الفصل بني مهمة ضبط سوق االتصاالت ، وبعد ما   ربيد واالتصاالت السلكية و الالسلكيةسلطة ضبط الل

 وظيفة التسيري، وظيفة الضبط و: الوظائف الثالث اليت كانت بيد اإلدارة املتمثلة يف وزارة الربيد واملواصالت

يد الرؤية املستقبلية لتطوير القطاع احتفظت الوزارة مبهمة حتد 03- 2000مبوجب القانون . وظيفة حتديد السياسات

التنظيم و التعديل  وظيفة الضبطو أسندت , ذبذباتوحتديد السياسات املتبعة لذلك مع تأسيس الوكالة الوطنية لل

  .ضبطالسلطة إىل 

هذه اهليئة من خالل الفصل بني املهمة األساسية و هي مهمة ضبط نظام االستغالل  مهامسوف نتناول 

  .قنية عليه و باقي املهام ذات االستشاري والقضائيو الرقابة الت

يعرف عامل االتصاالت تقدما كبريا يف السنوات األخرية بسبب االبتكارات التقنية وقبل هذا  

وقد أدى جناح خدمات اإلنرتنت إىل  انفجار . والتكنولوجية، والتغريات يف التنظيم وتذبذب الطلب املستخدم

حيث ، بكاتشركات االتصاالت الستخدام التكنولوجيات اجلديدة يف مصادر الشحركة الشبكات اليت تقودها 

  أوكلت له مهمة تطوير و توفري االنرتنت دو السرعة الفائقة و لإلشارة، فكل قطاعات النشاط الكربى يف البالد 

مربوطة حاليا ) إخل....املاليةالتعليم العايل، البحث، الرتبية الوطنية، التكوين املهين، الصحة، اإلدارة، احملروقات، ( 

  .1"جواب"مبقرات الربط باالنرتنت عن طريق شبكة  Intranetشبكات االنرتنت 

وقد أدى ذلك إىل مجع كافة اخلدمات واحتياجات العمالء ، إن أمكن بطريقة متقاربة، من خالل واجهة 

معدات التحويل إىل توفري وهي تقنية جديدة تسمح من خالل خطوط و  MSANواحدة، مت إدخال فكرة إنشاء 

هاتف، ) وتطبيقاا(املرونة ومنطية عدة خدمات للعمالء واجلودة والتكلفة، سيكون للمشرتكني خط واحد ثابت 

فإن استخدامه يكون عرب . ميغابايت 80مع معدل التدفق املطلوب ميكن أن تصل إىل  ADSLتلفزيون، 

املضي قدما  جمهورميكن للو كبري وتقدم نسبة معقولة جدا،   اليت من شأا ختفيض التكاليف بشكل IPبروتوكول 

  .مع هاتف غري حمدود جمانا

  

  
                                                           

على الساعة  9201ماي  11تاريخ زيارة املوقع يوم / https://www.algerietelecom.dz/AR: وقع الرمسي التصاالت اجلزائر امل 1 
  .ليال 21
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     في مجال االتصاالتالطابع اإلداري و االستشاري  الصالحيات ذات: طلب األولالم  

قرارات فردية متضمنة  مسبقة، ويأخذ التدخل الرقايب املسبق شكل بصفتهتتدخل معظم سلطات الضبط 

اىل السوق ويعترب هذا  الدخول  اٍالعتمادات، اليت متكن املتعاملني من الرخص و:من خالل ة صور خمتلف

السلطات، قصد تأطري  هلذهاملشرع به اعرتف اليت  االختصاص من زاوية القانون االداري، إمتياز سلطة عامة

املختصة  طات الضبطعن سل خالل ربط ممارسة النشاط اٍالقتصادي باحلصول على قرار، يصدرالسوق ويظهر 

  . حسب القطاعات

،   شكل رخصة أو ترخيص االدارية يف جمال االتصاالت  اإلستغالل  تأخذ نظمميكن أن  ومنه       

وفق شروط منافسة مشروعة و باحترام املتعاملني ملبدأ املساواة يف معاملة إلستغالل جيب أن يتم اإلنشاء و اكما 

ضمان الوصول إىل هذه الشبكات وفق شروط مة الشاملة على املتعاملني ضمن مفهوم اخلدجيب ،  املرتفقني 
ريف املواصالت السلكية و الالسلكية لشرط صاختضع مو من جهة أخرى  ،موضوعية و شفافة و بدون متييز

أو خدمات املواصالت السلكية والالسلكية على املنافسة، الوزير املكلف /حيدد رزنامة فتح شبكات و،  1اإلعتماد

  .، وهو ما سنعاجله يف كفرع أول 2السلكية بعد إشعار احلكومةباملواصالت السلكية وال

أما الصالحيات االستشارية فتدعم سياسة احلكومة أكثر يف ضبط السوق وهو ما سيتم التطرق له يف 

  .الفرع الثاين

  :نظم الرقابة اإلدارية في استغالل  مجال االتصاالت /الفرع األول 

يهتم بتشكيل وتنفيذ وتقييم القرارات الوظيفية املتداخلة االتصاالت  تعترب نظم الرقابة االدارية يف جمال

والتمويل  والتسويق حيث تركز على حتقيق التكامل بني وظائف اإلدارة القطاعية ، هدافاألاليت متكن من حتقيق 

، وتنقسم نظم  يف قطاع االتصاالتوذلك بغرض حتقيق جناح  ةاآللي الرقمنةنتاج والبحوث والتطوير ونظم واإل

  .نظام الرخصة ، ونظام الرتخيص ، ونظام االعتماد: الرقابة االدارية يف قطاع االتصاالت إىل ثالثة نظم هي 

  

  

  
 

                                                           
  .، السالف الذكر  03-2000من القانون رقم  28أنظر املادة   1
يتعلق بنظام اإلستغالل المطبق على كل نوعه ، 2001مايو سنة  9املوافق لـ  1422صفر عام  15مؤرخ يف  123-01املرسوم التنفيذي رقم  2

اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، , من أنواع الشبكات بما فيها الالسلكية الكهربائية، وعلى مختلق خدمات المواصالت السلكية والالسلكية
  .2001ماي  13صادرة بتاريخ  27عدد 
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مية بغية مباشرة بعض املهن وهي  عبارة عن الرخصة عبارة عن إذن متنحه السلطات العمو : نظام الرخصة /أوال

، تصدره اإلدارة بناء على طلب يقدم اليها، وقد تكون الرخصة مقرونة بدفع مقابل مايل، وهي مبثابة إداريقرار 

  1املقننة األنشطةالقانون ملزاولة بعض  شرط جوهري  و إجراء ضروري عندما يشرتطه

يرسي عليه املزاد اثر إعالن املنافسة و يلتزم متنح الرخصة لكل شخص طبيعي أو معنوي حيث  

يعترب أسلوب منح الرخصة واحدا من أنظمة إستغالل ومنه  شروط احملددة يف دفتر الشروطـباحترام ال

  .خاصة يف جمال االتصاالت اخلدمات و إنشاءها و توفريها

 وفر الشروطاملختصة، جيب ت اجلهةمن بني الشروط األساسية ملنح الرخصة من :شروط منح الرخصة/1

  .الصفات يف طالب الرخصة هذه السبب و احملل أي جيب توفر األهلية و: املوضوعية العامة

جيب أن تكون مستجيبة ملتطلبات املشروعية داخلية كانت أو   فإا، إداريعبارة عن قرار  فالرخصة هي

  .2ك عن التسبيبناهي واإلجراء خارجية فيجب أن حترتم أثناء تسليمها قواعد االختصاص و الشكل

ساواة يف معاملة ـضمن املـري متييزي و شفافا و يفسة موضوعيا و غملطبق على املزايدة بإعالن املنايكون اإلجراء ا
  .3ء عن طريق التنظيمو حيدد هذا اإلجرا، مقدمي العروض

  :يف دفتر الشروط مبا يأيتأو االستغالل الواردة /خلصوص قواعد اإلنشاء وتتعلق على ا

  ،دمةخلشروط إنشاء الشبكة أو ا - 

  ،ة و الوفرةالسيما أدىن شروط اإلستمرارية و اجلود، مي اخلدمةشروط تقد - 

  ،جلدول الزمين إلنشائهماو منطقة تغطيتهما و كذا ا اخلدمة و خصوصياطبيعة الشبكة أو ا - 

  ،ملقاييس و املواصفات الدنيا اخلاصة بالشبكة أو اخلدمةا - 

النقاط العليا التابعة للملكية  ملخصصة و جمموعات الترقيم املمنوحة و كذا شروط النفاذ إىلالذبذبات ا - 

  العمومية

  ،ينشروط التوصيل البي - 

  ،ملنشآت القاعديةشروط تقاسم ا - 

  ،يف معاملة املرتفقنيشروط االستغالل التجاري الضرورية لضمان منافسة مشروعة و مساواة  - 
                                                           

  53، ص 1992اجلزائر، سنة  ، دار املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية، يع الجزائريالمصطلحات القانونية في التشر القرام ابتسام،  1
 ،دراسة مقارنة تهلكينالسلطات االدارية المستقلة المعنية بضبط التوازن بين مصالح المتعاملين االقتصاديين و حقوق المسمنقور قويدر،    2

  .116املرجع السابق الذكر ،  ص 
نطاق اختصاص السلطات اإلدارية المستقلة دراسة حالة لجنة تنظيم عمليات البورصة وسلطة ضبط البريد ، زيطة عبد اهلادي بن   3

  .23ص ،  2008سنة  ،  01جملة دراسات القانونية ، تلمسان ، العدد  ، والمواصالت السلكية والالسلكية
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  ،حماسبة حتليليةإلزامية إقامة  - 

  ،حتديد التعريفاتمبادىء  - 

  ،مانات املالية املفروضة على مقدمي الطلباتملؤهالت التقنية و املهنية الدنيا و كذا الضا - 

السيما بالنسبة إىل محاية املرتفقني و املسامهة يف التكفل بكلفة االستفادة ، خلدمةشروط استغالل ا - 

  العامة من خلدمات

  ،خلاصة املفروضة ألجل الدفاع الوطين و األمن العموميالتعليمات ا - 

  ،ية و محاية البيئةملسامهة يف االستفادة العامة من اخلدمات و يف التهيئة اإلقليمإلزامية ا - 

  للمشرتكني ،ات الضرورية إلعداد دليل عام ري املعلومكيفيات توف - 

  ،جمانا ئإلزامية توصيل نداءات الطوار - 

ريها و مراقبتها و تسيري خمطط الترقيم و ص الذبذبات و تسيختصي: خمتلف االتاوي كيفيات تسديد  - 

  ،1كذا املقابل املايل املتعلق بالرخصة

  ،ر الشروطيف حالة اإلخالل ببنود دفتالعقوبات  - 

  ،حتويلها و جتديدهامدة صالحية الرخصة و شروط التنازل عنها و  - 

  ،يت تصادق عليها الدولةإلزامية احترام االتفاقات و االتفاقيات الدولية ال - 

  ،ملسامهة يف البحث و التكوين و التقييس يف جمال املواصالت السلكية و الالسلكيةا - 

ملساواة بني او تضمن ، نفس الفئة مناب رخص مماثال بدقة على كل املتعاملني أصحيطبق دفتر الشروط تطبيقا 

  .املتعاملني كل 

صوص الضمانات ـى اخلـدد علـوم حيـموضوع مرس، ملمنوحة ملدة حمددة مسبقا يف دفتر الشروطتكون الرخصة ا

  .املترتبة على ذلك

  .ملنصوص عليها يف دفتر الشروططبقا للشروط ا اجتدد الرخصة عند انقضاء مد

وز التنازل عن احلقوق املترتبة على الرخصة إال بعد موافقة اهليئة جيال  و متنح الرخصة بصفة شخصية
  .يع شروط الرخصةمجتنازل له احترام ملب على اجي،  بإعداد رخصة جديدة متنح لصاحل املتنازل له، ةـاملاحن

  

                                                           
  196،املرجع السابق الذكر ، ص النشاطات المقننة في الجزائردومة نعيمة،   1
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اريخ ـن تـاشهر ابتداء م (3)جيب تبليغ املستفيد بقرار املوافقة على الرخصة يف اجل أقصاه ثالثة كما   
  .1يلتسلم الرخصة مقابل دفع مبلغ ما،   ملرسومشر اـن

من  32حدد هذا املرسوم تطبيقا ألحكام املادة :اإلجراءات المتبعة عند المزايدة على الرخصة المطروحة /2

واملذكور أعاله،  2000غشت سنة  5املوافق لـ  1421مجادى األوىل عام  5املؤرخ يف  03- 2000القانون رقم 

أو إستغالل شبكات عمومية للمواصالت /عالن املنافسة ملنح رخص إقامة واإلجراء املطبق على املزايدة بإ

  .تا خدمات حتويل الصوت على األنرتنأو توفري اخلدمات اهلاتفية، مبا فيه/السلكية والالسلكية و

  :ميكن أن ينحز إجراء املزايدة بإعالن املنافسة ملنح رخصة، على مرحلة أو مرحلتني حيث

 .االستكشافمرحلة متهيدية تتعلق ب - 

 .مرحلة تنفيذ إجراء املزايدة بإعالن املنافسة - 

يتخذ الوزير املكلف باملواصالت السلكية والالسلكية قرار الشروع يف اإلجراء :إعالن الرسو و منح الرخصة /3

قرتاح املطبق على املزايدة بإعالن املنافسة ملنح الرخصة، مببادرته اخلاصة بعد استشارة سلطة الضبط أو بناء على ا

من هذه األخرية اليت تعمل على أساس ملف املالئمة ويف هذه احلالة، على الوزير املكلف باملواصالت السلكية 

  .2شهر واحد  والالسلكية إصدار قراره يف أجل

حيث حدد , للمنافسة GSMو كمثال نقدم فتح إقامة واستغالل شبكة عمومية للهاتف اخللوي من نوع 

كما أن اإلجراء املطبق على إقامة واستغالل الشبكة . 2001مايو سنة  10بيوم اخلميس تاريخ الفتح للمنافسة 

مايو سنة  9املوافق لـ  1422صفر عام  15املؤرخ يف  124- 01املذكورة أعاله حيدده املرسوم التنفيذي رقم 

 صول علىو منه ال ميكن االكتتاب يف دفرت الشروط من أجل اإللتحاق بنشاط معني إال بعد احل، 2001

  .3رخصة املمارسة و إكتساب صفة قائم بنشاط، ويكون ذلك يف حالة ممارسة شخص لنشاط متعلق باالتصاالت

  

  

  

                                                           
يتضمن  2014ديسمرب 30مؤرخ يف  10-14املعدل و متمم مبوجب القانون رقم  سالف الذكر ، 03-2000من القانون رقم   33و32املادة    1

  .2014ديسمرب 31صادر يف  78عدد  اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ،، 2015قانون المالية لسنة 
يتضمن تحديد اإلجراء المطبق على المزايدة بإعالن المنافسة من أجل الذي  ،2001يو سنة ما 9ؤرخ يف امل 124- 01مرسوم تنفيذي رقم  2

  .2001ماي  13صادرة بتاريخ  27عدد ال ، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، منح رخصة في مجال المواصالت السلكية والالسلكية
يحدد تاريخ فتح إقامة واستغالل شبكة عمومية للهاتف الخلوي من نوع ، 2001ة مايو سن 12املوافق لـ  1422صفر عام  18قرار مؤرخ يف ال 3

GSM 2001ماي  13صادرة بتاريخ  27عدد ال ، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، للمنافسة.  
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أو  االداريةاإلذن الذي متنحه  السلطات يقصد به  الرتخيص مبعناه الواسع، إذا كان  :نظام الترخيص /ثانيا

أو  األهليةالشخص القيام ا مبفرده، إما بسبب عدم  القضائية لشخص للقيام بعمل قانوين معني ال يستطيع هذا 

  .بسبب حدود سلطاا العادية

ملستفيد مبمارسة نشاط ، أو التمتع حبقوق  إداريةة سلطو باملفهوم  الضيق هو عمل تسمح مبوجبه 

 مسبق متنحه اإلدارة بقرار انفرادي  لشخص أو عدة أشخاص دف  القيام بنشاط إذنممارسة، ومنه فهو 

 .1عزموا على حتقيقه

ضبط يف ـمينح الترخيص لكل شخص طبيعي أو معنوي يلتزم باحترام الشروط اليت حتددها سلطة ال

  .ظام الترخيصمي اخلدمات اخلاضعة لنأو تقد/ال إنشاء و استغالل الشبكات وـجم

جيب  .املوضوعية والشفافية و عدم التمييز ئحتدد سلطة الضبط إجراء املنح يف إطار احترام مبادو  

ابتداء من تاريخ استالم الطلب املثبت ، يغ الترخيص املمنوح من طرف سلطة الضبط يف اجل أقصاه شهرانتبل
  .جيب تسبيب قرار رفض منح الترخيصكما ،  بوصل إشعار باإلستالم

غري املمكن  نشاط ما، البد من إستفاءه موعة من الشروط، لكن من ملزاولةللحصول على الرتخيص 

القيام ا، إال أنه مجيعها تقوم راد بالنسبة ملختلف النشاطات امل خيص أواأنواع الرت يد هذه الشروط جلميع توح

بدون تقدمي طلب من شخص طالب الرتخيص  على أساس تقدمي الطلب، إذ ال ميكن أن نتصور منح ترخيص

  .يف احلاالت اخلاصة رارالسبب يف وجود هذا الق أمام سلطة ضبط املعنية، ألنه ميثل عنصر

خيضع منح الترخيص  ،ميكن التنازل عنه للغريبصفة شخصية و ال الترخيص  فيمنح ناحية الشكلية ومن ال

  .2لدفع إتاوة حتدد عن طريق التنظيم

لنظام التصريح  خلاضعةالسلكية و الالسلكية املواصالت خدمة ا استغاللكل متعامل يريد ويكون  
  .لدى سلطة الضبط، اخلدمةالتجاري هلذه  االستغالل يفزم بإيداع تصريح برغبته ـسيط ملـالب

  :جيب أن يتضمن هذا التصريح على اخلصوص املعلومات اآلتية 

  ،حمتوى مفصل عن اخلدمة املراد استغالهلا - 

  ،خلدمةكيفيات افتتاح ا - 

 ،جلغرافيةالتغطية ا - 

  
                                                           

  .260 ص املرجع السابق الذكر  ،،  الجزائري التشريع في اإلدارية الرخص ، الرمحان عبد عزاوي  1
  . ، املعدل واملتمم السالف الذكر  03-2000من القانون رقم  39ادة امل   2
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  ،خلدمةشروط االستفادة من ا - 

  .ملرتفقنيطبقة على املالتعريفات ا - 

ل ـن اجـم، تالمـثبت بوصل إشعار باالسمللسلطة الضبط اجل شهرين ابتداء من تاريخ استالم التصريح ا

  .التحقق من خضوع هذه اخلدمة لنظام التصريح البسيط

  .جيب تسبيب رفض تسجيل التصريح - 

  .امتنح سلطة الضبط يف حالة القبول شهادة تسجيل مقابل دفع االتاوي املتعلقة  - 

ميكن  بهاإلدارة، و اليت مبوج منعليها يقصد باالعتماد املوافقة املسبقة اليت يتحصل :نظام االعتماد /ثالثا

يقصد باالعتماد، الرتخيص ، م من نظام مايل أو ضرييب ممتازإستفاد ، و لألشخاص حتقيق املشاريع اإلقتصادية

ميكن احلصول عليه إال بعد استيفاء الشروط القانونية والتنظيمية  اإلداري الالزم ملمارسة املهنة املصرفية والذي ال

ثاين إجراء بعد احلصول على الرتخيص، وهو إجراء استثنائي ملمارسة العملية  ، فهو يعتربللدخول إىل املهنة

  .1املهنية أو التجارية

قدر كاف من احلماية  من النتائج املرتتبة عن فرض اإلجراء املسبق قبل ممارسة النشاط االقتصادي، ضمان

  . ثانية جهةمن  املستهلكني، و جهةللمتعاملني اإلقتصاديني من 

  :املسبق كل جتهيز مطريف أو منشأة السلكية كهربائية خمصص ألن يكون اعتمادلالخيضع 

  ،موصوال بشبكة عمومية للمواصالت السلكية و الالسلكية - 

  ،مصنوعا للسوق الداخلية أو مستوردا - 

  ،خمصصا للبيع أو معروضا للبيع - 

  .جماين أو مبقابل أو يكون موضوع إشهارموزعا على أساس  - 

لضبط أو من قبل خمرب جتارب و قياسات معتمد قانونا من طرف هذه السلطة مينح االعتماد من قبل سلطة ا

ملتحصل أو اإلعتراف باإلعتماد ا/ميكن إنشاء نظام املصادقة الذاتية و،  وفق شروط حمددة عن طريق التنظيم

يف اجل أقصاه شهران ابتداء من تاريخ إيداع الطلب املثبت يبلغ االعتماد . التنظيمعن طريق ، عليه يف بلد آخر
 .مسببا اعتمادجيب أن يكون كل رفض لالحيث ، ل إشعار باالستالمبوص

                                                           
  .205ص املرجع السالف الذكر ، ، اختصاص منح االعتماد لدى السلطات اإلدارية المستقلةأوباية مليكة،   1
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يف كل مطابقة ، جيب أن تكون التجهيزات املطرفية و املنشآت الالسلكية الكهربائية املذكورة أعالهو

خلاص أو حلساب الغري مسؤولني عن ا همملطرفية سواء حلساالتجهيزات امركبو يعد ، ت للنموذج املعتمدـوق

  .1و الالسلكية احملدد مبوجب هذا القانونخمالفة تنظيم املواصالت السلكية 

  :وجيب على املرتشح حىت يتحصل على االعتماد من شروط تتععلق بالنقطتني التاليني 

جيب على العون االقتصادي الذي يبادر مبزاولة املشروع حيث  :الشروط المتعلقة بالمشروع االقتصادي /1

  : هاجمموعة من الشروط من االستثماري، أن يستويف

  . متطلبات املرفق العام اماحرت - 

  .االتصاالت والكهرباء والغازمنشآت  ، رخصة إقامة كرتاخيص التنقيب املنجمي: الشروط التقنية - 

  .وضرورة تطبيق محاية البعد البيئي يف إطار التنمية املستدامة - 

ادي أشخاص عامة ميكن أن يزاول النشاط االقتصحيث  :الطبيعية والمعنوية الشروط المتعلقة باألشخاص  /2

حيددها أن تستويف الشروط الشكلية واملوضوعية اليت  عليهويف كلتا احلالتني  أو خاصة طبيعية كانت أو معنوية

 إلتزام توفر الشروطعليها األشخاص ختضع ألنظمة اإلعتماد القبلي، فيقع  كانت هذه القانون وإذا

  . 2الالزمة ملزاولة النشاط االقتصادي
، حيث يتسم بأنه   االعتماد يعترب من أنظمة االستغالل اخلاصة بالنشاطات اإلقتصادية وميكن القول ان 

صناعيا  طابعها كان   مهما أكثر األنظمة حتررا مقارنة بأنظمة االستغالل األخرى، اليت تنظم األنشطة االقتصادية

فهو ستثمار مقارنة بغريه من األنظمة، النظام قيودا على الراغب يف اال كان أو جتاريا، وبالتايل فإننا ال نرى يف هذا

يشكل جمرد شكلية مفروضة على  وبالتايل فهوال يتضمن مساسا مببدأ حرية االستثمار يف جمال االتصاالت ، 

إىل إلزام األفراد العالم سلطات الضبط اإلداري  يهدفإذ ،  املستثمر أو الراغب يف دخول سوق االتصاالت

بغية السماح لإلدارة من مراقبة آثار النشاط،  اإلبالغ عنها خالل مدة معينة مبمارسة نشاط معني، إذ يشرتط

ال يتضمن بيانات مشددة، و بالتايل  نهيكتسي طابعا مبسطا، كما أألنه ويعترب أقل تعقيدا باملقارنة مع الرتخيص،

  .إجنازه صاحب املشروع إلعالم السلطة املختصة عن طبيعة املشروع املرادبه جمرد تصرف يقوم  فهو

  

                                                           
، اجلريدة الرمسية  الكهرباءيحدد دفتر الشروط المتعلق بحقوق وواجبات منتج ، 2006نوفمرب  26، مؤرخ يف 426-06مرسوم تنفيذي رقم   1

  .2006نوفمرب  29يف  ، صادر76للجمهورية اجلزائرية ،  عدد 
2  Jean Yves chérot , droit public économique, économica ,2eme édition , Paris , 2007,p403. 
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سوق يظهر دور الصالحيات ذات الطابع االستشاري يف :الصالحيات ذات الطابع االستشاري  /الفرع الثاني

من طرف التصاالت حميط قانوين يسمح بإستغالل سوق ا السماح بإنشاء املواصالت السلكية والالسلكية يف

ضمان خدمة عامة على ، وكذا التنظيم حنو مهام السلطة العمومية و عادة توجيه دور الدولة إ؛ وعدة متعاملني
  .دمات املفتوحة للمنافسةـستغل اخلـذي يـو هذا مهما كان املتعامل ال،ين كافة القطر الوط

و : منح املشرع صالحيات استشارية لسلطة ضبط الربيد واملواصالت تتمثل فيما يلي: االستشاريةمهام ال  /أوال

  .اختياريةتنقسم إىل قسمني، استشارة وجوبيه و استشارة 

منح املشرع صالحيات استشارية لسلطة ضبط الربيد واملواصالت تتمثل فيما يلي  :االستشارة الوجوبية /1

  : 1حيث يستشريها الوزير املكلف بالربيد واملواصالت خبصوص

 .حتضري أية مشاريع نصوص تنظيمية تتعلق بقطاعي الربيد واملواصالت السلكية والالسلكية  - 

 .روط حتضري دفاتر الش - 

 .حتضري إجراء انتقاء املرتشحني الستغالل رخص املواصالت السلكية والالسلكية  - 

 .تقدمي كل توصية للسلطة املختصة قبل منح الرخص أو تعليقها أو سحبها أو جتديدها  - 

 .اقرتاح مبالغ املسامهات يف متويل التزامات اخلدمة العامة  - 

 واملواصالت السلكية والالسلكية  ية املختصة يف جمايل الربيداملشاركة يف متثيل اجلزائر يف املنظمات الدول - 

  :كما ميكنها إبداء يف املواضيع اآلتية- ) بتقدمي الرأي: (االستشارة االختيارية - 

 .مجيع القضايا املتعلقة بالربيد واملواصالت السلكية والالسلكية  - 

 .ية والالسلكية حتديد التعريفات القصوى للخدمات العامة للربيد واملواصالت السلك - 

 .مالئمة أو ضرورة اعتماد نص تنظيمي يتعلق بالربيد واملواصالت السلكية والالسلكية - 

  .اسرتاتيجيات تطوير قطاعي الربيد واملواصالت السلكية والالسلكية - 

واملالحظ أن هذه االستشارات بعضها إجباري كاستشارة الوزير للسلطة خبصوص حتضري مشاريع النصوص 

  .2و دفاتر الشروط، والبعض اآلخر يعترب اختياريا كإبداء الرأي يف بعض املواضيعالتنظيمية أ

                                                           
  .املعدل واملتمم السالف الذكر  03-2000من القانون رقم  13/2املادة  1

2 BERRI Noureddine, Les nouveaux modes de régulation en matière de télécommunications 
,thèse pour l’obtention de doctorat en sciences, spécialité droit, Université Mouloud 
Mammeri, Tizi-Ouzou, 2014, p.34 
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إن على اجلانب  :ويالحظ كذلك أن هذه الصالحية واسعة ومرنة جدا ، نظرا ألا تشمل عدة جماالت

طاع الربيد الستشرايف، أو التعاون الدويل ؛ أي كل القضايا اليت تتعلق بقاالتنظيمي، أو االستغالل، أو اجلانب 

  .واملواصالت

إن االستشارة اإلجبارية للسلطة من طرف الوزير لعلها تكون قد فرضت لتغطية غياب وظيفة سن 

التنظيمات اليت ال تتمتع ا السلطة كبعض السلطات املستقلة؛ خاصة إذا علمنا أن االستشارة تتعلق 

  .بالنصوص التنظيمية املتعلقة باالستغالل أو القطاعية منها

  :يف املواضيع اآلتيةالرأي كما ميكنها إبداء : استشارة اختيارية في مجال رسم السياسة القطاعية /2

 .مجيع القضايا املتعلقة بالربيد واملواصالت السلكية والالسلكية  - 

 .حتديد التعريفات القصوى للخدمات العامة للربيد واملواصالت السلكية والالسلكية  - 

 .تنظيمي يتعلق بالربيد واملواصالت السلكية والالسلكية مة أو ضرورة اعتماد نصئمال - 

  .1اسرتاتيجيات تطوير قطاعي الربيد واملواصالت السلكية والالسلكية - 

ويف اعتقادنا فإن اآلراء الناجتة عن  ؟،مل يبني املشرع فيما إذا كانت اآلراء اليت تصدرها السلطة ملزمة أم ال

هب التفسري الضيق للنصوص، ألن معىن االستشارة يدل على أمهية االستشارة تكون ملزمة ، إذا أخذنا مبذ

إضافة إىل أنه قد وردت يف نفس سياق املادة عبارة  ،الرأي ، وعزم املستشري على أخذ رأي املستشار باحلسبان

ومن  ,اليت تدل مطلقا على أن هذا الرأي سيكون غري ملزم ، هذا من جهة النظر ملعىن النص'' إبداء الرأي''

جهة أخرى إذا نظرنا إىل مضمون مواضيع االستشارة ومواضيع إبداء الرأي جند أن األوىل تتعلق بصميم نشاط 

سلطة  تشارك، و أو اختصاص السلطة ، أما الثانية فهي من اختصاصات الوزارة املكلفة بالربيد واملواصالت

االقرتاحات و إبداء الرأي، يف إطار الضبط الوزير املكلف الربيد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال بتقدمي 

السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، بإعداد عناصر السياسة الوطنية يف جمال املواصالت السلكية 

  . 2والالسلكية كما يتابع ويراقب تنفيذها وفقا للقوانني والتنظيمات املعمول ا

                                                           

، مداخلة ألقيت يف أشغال امللتقى مجال االتصاالت في الجزائرالدور الرقابي لسلطة ضبط البريد والمواصالت على قوراري جمذوب ،    1  
االستقرار التشريعي والتنظيمي ضمان لالستثمار ودعم مناخ األعمال يف اجلزائر ، كلية احلقوق والعلوم السياسية ، جامعة مصظفى : الوطين املعنون 

  .   15،ص  2009معسكر ، اجلزائر ، سنة  –اسطنبويل 
يحدد صالحيات وزير البريد و تكنولوجيات ، 2003فرباير سنة  5املوافق لـ  1423ذي احلجة عام  4مؤرخ يف  57- 03قم رسوم تنفيذي ر م 2

  .2003فيفري  9صادرة يف  09، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، عدد ،  اإلعالم و االتصال
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ومة وجملس الوزراء حسب األشكال و اليت يعرض نتائج نشاطاته على رئيس احلكومة وجملس احلك

  .والكيفيات واآلجال احملددة

  : تتشاور سلطة الضبط مع الدوائر الوزارية املعنية، يف الصالحيات اآلتية 

 .حيضر مشاريع النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي املسرية لنشاطات القطاع - 

احلكومة يف جماالت نشاطات الربيد  يبادر بالدراسات اإلستشرافية اليت من شأا حتديد اختيارات - 

 .واملواصالت السلكية والالسلكية واملعلوماتية والتقنيات السمعية البصرية

يشارك يف خمطط يئة اإلقليم فيما خيص إقامة النشاطات املرتبطة بالقطاع وتطويرها ويقوم ذه الصفة  - 

 .بنشر متساو خلدمات الربيد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال

ر على استمرارية جودة اخلدمات اليت يقدمها متعاملو الربيد واملواصالت السلكية والالسلكية يسه - 

 .واملعلوماتية والتقنيات السمعية البصرية

يسهر على حسن آداء اخلدمة العمومية ويشارك بالتشاور مع سلطة ضبط الربيد واملواصالت السلكية  - 

سلكية روعة والفعلية بني متعاملي الربيد واملواصالت السلكية والالوالالسلكية، يف مراقبة ممارسة املنافسة املش

 .  >ت وخدماا املرخص هلم قانوناومزودي النفاذ إىل األنرتن

يعد ساسة التخطيط الستعمال طيف الذبذبات الالسلكية الكهربائية وتسيريه ومراقبته، اليت تتوىل الوكالة  - 

 .الوطنية للذبذبات تنفيذها

د حمتوى اخلدمة العامة للربيد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال وطريقة متويلها، ويف حتديد يشارك يف حتدي - 

 .التعريفات اخلاصة ا، ويسهر على مطابقة توفريها مع الرتتيبات القانونية والتنظيمية يف هذا اال

 .ا وينفذهايدرس املخططات والربامج التنموية للقطاع املسجلة يف املسامهات النهائية، وحيدده - 

 .ينظم شرطة الربيد واملواصالت السلكية والالسلكية وينفذها - 

  املشاركة يف متثيل اجلزائر لدى املنظمات الدولية اليت ترتبط نشاطاا بنشاطات القطاع، السهر يف إطار  -     

  .1فا فيهاصالحيام على احرتام االلتزامات واالتفاقات واالتفاقيات الدولية اليت تكون اجلزائر طر 

 .السهر على حسن سري الشبكات العمومية للمواصالت السلكية والالسلكية - 

  
 

                                                           
1
  .سالف الذكر مماملعدل واملت  03-2000من القانون رقم  13املادة  الرجوع إىل   
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  :  1تتولى سلطة ضبط المواصالت واالتصاالت السلكية والالسلكية  وبهذه الصفة

 .تعد الشروط العامة إلقامة الشبكات العمومية للمواصالت السلكية والالسلكية واستغالهلا - 

أو /أو استغالل الشبكات العمومية للمواصالت السلكية والالسلكية و/مة ويبادر بإجراء بيع رخص إقا - 

 .توفري اخلدمات اهلاتفية، عن طريق املزاد ويعد ملفات طلب العروض املتعلقة بذلك

أو استغالل الشبكات العمومية /يسهر على احرتام الشروط الواردة يف دفاتر الشروط املتعلقة بإقامة و - 

 .أو توفري اخلدمات اهلاتفية/لالسلكية وللمواصالت السلكية وا

يعلن بناء على اقرتاح من سلطة الضبط، سحب الرخصة املمنوحة ملتعامل ما، ويقرتح السحب النهائي  - 

 .هلذه الرخصة

يسهر باالتصال مع القطاعات املعنية، على انسجام املعايري التقنية الستعمال شبكات البث الالسلكي  - 

 .والبث املرئي وأمنها

هم يف تنظيم شبكات نقل وإرسال إشارات البث الالسلكي والبث املرئي وتطويرها ويسهر على يسا - 

 .أمنها

يضمن كذلك بالتشاور مع الوزارات املعنية خدمة الرصد التكنولوجي يف ميادين الربيد وتكنولوجيات  - 

  .اإلعالم واالتصال

 طة الضبط املواصالت السلكية والالسلكيةات اليت تتمتع ا سلالصالحي و كخالصة ملا سبق ميكن القول بأن

إن على اجلانب التنظيمي ، أو االستغالل ، أو اجلانب : واسعة ومرنة جدا ، نظرا ألا تشمل عدة جماالت 

  .االستشرايف، أو التعاون الدويل ؛ أي كل القضايا اليت تتعلق بقطاع الربيد واملواصالت 

لوزير لعلها تكون قد فرضت لتغطية غياب وظيفة سن التنظيمات إن االستشارة اإلجبارية للسلطة من طرف ا

اليت ال تتمتع ا السلطة كبعض السلطات املستقلة؛ خاصة إذا علمنا أن االستشارة تتعلق بالنصوص التنظيمية 

  .2املتعلقة باالستغالل أو القطاعية منها

ويف اعتقادنا فإن اآلراء الناجتة عن  .ملزمة أم ال غري أن املشرع مل يبني فيما إذا كانت اآلراء اليت تصدرها السلطة

االستشارة تكون ملزمة، إذا أخذنا مبذهب التفسري الضيق للنصوص، ألن معىن االستشارة يدل على أمهية 

الرأي، وعزم املستشري على أخذ رأي املستشار باحلسبان؛ إضافة إىل أنه قد وردت يف نفس سياق املادة عبارة 

                                                           
  .، السالف الذكر 57-03مرسوم تنفيذي رقم   1
،  جملة طنجيس ، كلية العلوم القانونية  دور السلطات المستقلة في اتخاذ القرارات االدارية االنفراديةمجال الدين زهري و حلوي حيي ،   2

  .12، ص  2001، سنة  02دد املغرب ، الع –واالقتصادية واالجتماعية ، جامعة عبد امللك السعدي ، طنجة 
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اليت تدل مطلقا على أن هذا الرأي سيكون غري ملزم، هذا من جهة النظر ملعىن النص؛ ومن  ''إبداء الرأي''

جهة أخرى إذا نظرنا إىل مضمون مواضيع االستشارة ومواضيع إبداء الرأي جند أن األوىل تتعلق بصميم نشاط 

رسم السياسة " التأو اختصاص السلطة، أما الثانية فهي من اختصاصات الوزارة املكلفة بالربيد واملواص

  ".القطاعية

مع التعاون م سلطة الضبط املواصالت السلكية والالسلكية مهامن  :الدولي و اإلقليميمهمة التعاون  /ثانيا

ملشاركة يف حتضري حتديد املوقف او السلطات األخرى أو اهليئات الوطنية و األجنبية ذات اهلدف املشترك 

ملشاركة يف متثيل او كذلك صالت السلكية و الالسلكية اجلزائري يف املفاوضات الدولية يف جمايل الربيد و املوا

  . اجلزائر يف املنظمات الدولية املختصة يف جمايل الربيد و املواصالت السلكية و الالسلكية

و فروعه على املستوى اإلفريقي  و أهم جهة على اإلطالق هي اإلحتاد الدويل لالتصاالت السلكية والالسلكية

 :يف اآليت الوكالة الوطنية للذبذباتنولوجيات اإلعالم واالتصال و الربيد وتك وزارة باالشرتاك معو العريب 

القيام بتبليغ التخصيصات الوطنية إىل البطاقية الدولية للذبذبات التابعة لإلحتاد الدويل لالتصاالت  - 

 .السلكية والالسلكية

ال الذبذبات حتضري العناصر الضرورية لتحديد مواقف اجلزائر وأعماهلا يف املفاوضات الدولية يف جم - 

 .وحتضر ذه الصفة مشاركة اجلزائر يف املؤمترات واالجتماعات الدولية. الالسلكية الكهربائية

 .ضمان تنسيق استعمال الذبذبات يف املناطق احلدودية - 

حتضري العناصر الضرورية للدفاع على مصاحل اجلزائر يف اآلجال القريبة واملتوسطة والبعيدة فيما خيص  - 

 .السوائر املستقرة استعمال مدار

ضمان مراقبة اإلرساالت الالسلكية الكهربائية على مجيع الرتاب الوطين واملشاركة يف املراقبة الدولية اليت  - 

 .1ينظمها اإلحتاد الدويل لالتصاالت السلكية والالسلكية

ل تأخر حمسوس عن ظيف  2000يف سنة  تشرعت اجلزائر يف إصالحاا على قطاع االتصااللقد و 

وحاولت احلكومة استدراك هذا التأخر يف حتديث هذا القطاع الذي يشكل جزءا مهما من البنية ،  بلدان املنطقة

للتجارة وهلا  القاعدية لالقتصاد الوطين، خاصة وأن اجلزائر كانت على قد اقرتبت من االنضمام إىل املنظمة العاملية

                                                           
 ،يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للذبذبات، 2002سنة  مارس 2املوافق لـ  1422ذي احلجة عام  18مؤرخ يف  97- 02مرسوم تنفيذي رقم  1

  . 2002مارس  6، الصادر بتاريخ  17اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، العدد 
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 هذا الصدد من دعم مايل من قبل البنك الدويل والسوق ربمة مع االحتاد األورويب حيث استفادت يفماتفاقيات 

  .1)2برنامج ميدا ( ةاألوروبي

الوزارة املكلفة بالربيد و املواصالت و قبلها  تساهم سلطة الضبط املواصالت السلكية والالسلكية  

تعاون مع يف إصالح قطاع االتصاالت السلكية والالسلكية بال) قبل إعادة اهليكلة(السلكية و الالسلكية 

 23املوقع يف  7027الدويل لإلنشاء و التعمري بعد االتفاق على القرض رقم البنك البنك اإلفريقي للتنمية و 

الدويل لإلنشاء و التعمري البنك  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية وبواشنطن بني  2000أكتوبر سنة 

  لكية و الالسلكيةلتمويل مشروع إصالح قطاع الربيد و املواصالت الس

و تعني على الوزارة املكلفة بالربيد و املواصالت السلكية و الالسلكية قبل إحداث سلطة الضبط    

للربيد و املواصالت السلكية و الالسلكية و وزارة املالية و البنك اجلزائري للتنمية أن يتخذوا كل يف ما خيصه 

و تنفيذ عمليات إجناز املشروع، و تنسيقها و متابعتها و  للحفاظ على مصاحل الدولة ةمجيع التدابري الالزم

  .مراقبتها طبقا للقوانني و التنظيمات املعمول ا

و كذلك  الوقوف على اتفاق القرض املتضمن تنفيذ إجناز أهداف مشروع تأهيل مستوى قطاع املواصالت و 

  :دعمه حسب الكيفيات اآلتية

 تأهيل مستوى الشبكة الوطنية - 

  الضبط  للربيد و املواصالت السلكية و الالسلكيةدعم سلطة  - 

  :و قد حدد امللحق األول منه تدخالت سلطة الضبط  للربيد و املواصالت السلكية و الالسلكية 

ضمان تنفيذ أعمال التصميم و التنسيق و املتابعة و التطبيق و املراقبة املتعلقة بالعمليات املقررة لتنفيذ - 

 .مكوناا

ت العمل املنصوص عليها يف امللحقني األول و الثاين ذا املرسوم و تكليف وحدة التنسيق و تصميم خمططا- 

متابعة املشروع بإعدادها و ضمان اآلمر بالصرف و املسري تطبيق هذه املخططات و متابعتها و مراقبتها و 

 .تنسيق تنفيذها

 .ليةتكليف وحدة التنسيق و متابعة املشروع بإعداد حصيلة مادية و ما- 

                                                           
يتضمـن الموافقـة علـى اتفـاق القـرض , 2000ديسمرب سنـة  14املوافق  1421رمضان عام  18 مؤرخ يف 411-2000مرسوم رئاسي رقم   1

بين الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة و البنـك الدولــي ) د س ( بــواشـنـــطن  2000أكـتـوبـر ســنـة  23ل الـمـوقــع فـي  /أ 7027رقـم 
 17، الصادرة بتاريخ  77، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، العدد تـمـويـل مـشـروع إصـالح قـطـاع البـريـد و المواصــــاللت ،لـإلنـشـاء و الـتـعـميـر

  .2000ديسمرب 
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التكفل بالتنسيق مع البنك اجلزائري للتنمية و الوزارة املكلفة باملالية بتبادل املعلومات مع البنك اإلفريقي  - 

 .للتنمية السيما يف جمال إبرام الصفقات و إعالم السلطات املختصة املعنية بكل نزاع حمتمل

 .نصوص عليها يف اتفاق القرضإعداد تقرير سنوي حول التنفيذ املادي و املايل ملكوناا امل - 

 :اختاذ و تكليف من يتخذ بكل الرتتيبات الضرورية ملا يأيت - 

  التحضري السريع مللفات طلبات سحب القرض - 

  التقدمي السريع هلذه امللفات إىل البنك اجلزائري للتنمية - 

لتقنية و امليزانية املتابعة املنتظمة للعمليات اإلدارية و الوثائقية و التعاقدية و املالية و ا - 

  .لسحب القرض و دفع النفقات

  تسديد االستحقاقات و املصاريف اليت تقوم ا مصاحل وزارة املالية بعنوان القرض - 

  إعداد تقرير ختامي حول التنفيذ املادي و املايل ملكونتها - 

يد و املواصالت و أنشئت لغرض إجناز املشروع وحدة التنسيق و متابعة املشروع لدى سلطة الضبط  للرب 

  :السلكية و الالسلكية ملدة املشروع و إىل ايته و تكلف السيما باآليت

اختاذ مجيع الرتتيبات الضرورية لضمان تنفيذ األعمال و عمليات التصميم و التنسيق و - 

 متابعة و التطبيق و االجناز و املراقبة املنصوص عليها

ل النشاطات و الوسائل و العمليات و السهر على إعداد تقارير فصلية و سنوية حو - 

نتائج املشروع و إرساهلا إىل الوزارة املكلفة باملالية و وزارة الربيد و تكنولوجيات اإلعالم و 

 .االتصال و إىل البنك اجلزائري للتنمية

إعداد تقارير فصلية املتعلقة بالعمليات اليت أجنزا و حفظ األرشيف و مسك احلسابات - 

و تغطي هذه التقارير الفصلية إبرام الصفقات و التطور املادي . املشروعخاصة بتسيري 

 .اخلاص بتنفيذ املشروع و التسيري املايل باإلضافة إىل مصادر األموال و استعماالا

 .1دراسة كل تقرير يعده البنك اإلفريقي للتنمية- 

  

  

                                                           

، 97/ 00000/ 12/ 2000يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم  ،2003أبريل سنة  13 مؤرخ يف 167- 03مرسوم رئاسي رقم   1
لتمويل مشروع تأهيل , بأبيدجان، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و البنك اإلفريقي للتنمية 2003يناير سنة  03الموقع قي 

  .2003 ابريل 16، الصادرة بتاريخ  27اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، العدد ،  مستوى قطاع المواصالت السلكية و الالسلكية و دعمه 
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  السلكية والالسلكيةصاالت و االتالتقنية لسلطة ضبط المواصالت  الوظيفة:  المطلب الثاني   

جاءت سلطات الضبط القتصادي  لتمأل فراغ انسحاب الدولة املتدخلة  وتضبط بعض بصفة عامة 

اصطالح جديد مل فهذه السطات هي النشاطات اإلقتصادية واملالية اليت من بينها قطاع االتصاالت ،وبالتايل 

قد زودت سلطة ضبط ل، ومنه   1يف اجلزائرة لتكريس دور الدولة الضابطة والعصري يكن معروفا من قبل

  :بصالحيات رقابية تتمثل فيما يأيت االتصاالت

للقيام بكل املراقبات اليت تدخل يف إطار صالحياا طبقا لدفرت الشروط،  )03-2000(أهلها القانون رقم - 

  .وهذا كاختصاص رقايب عام

  .لرقابة يف هذا الشأن قد تأخذ طابعا تقنيا كذلكإمكانية إجراء حتقيقات لدى املتعاملني، واملالحظ أن ا- 

فرض املشرع على املتعاملني املرخصني تقدمي املعلومات والوثائق اليت تؤكد احرتامهم لاللتزامات املفروضة - 

عليهم مبوجب التشريع والتنظيم ، وباملقابل فإا ختتص بتوجيه اإلعذارات ملن ال يلتزم بالشروط التشريعية 

ويف حالة عدم االمتثال، فإا تقرتح على الوزير املكلف عقوبات التعليق املؤقت للرخصة جزئيا أو   ،والتنظيمية

  .كليا 

إصدار قرار السحب النهائي للرخصة ضد املتعامل الذي ال ميتثل للقانون عند انتهاء األجل، مع اختاذ - 

تعليق الرخصة فوريا بعد إعالم الوزير املكلف، وأخريا فإن السلطة مؤهلة ل،  التدابري الالزمة الستمرارية اخلدمة

  .إذا تعلق األمر بانتهاك مقتضيات الدفاع الوطين أو األمن العمومي

 :الموارد النادرةالرقابة على /الفرع األول

هي املوارد احملدودة و النافذة بطبيعتها و هي ضرورية يف عمل خدمات االتصاالت السلكية و الالسلكية  

لذا يتوجب توزيعها بني املتعاملني بطريقة عادلة و فعالة يف إطار  ، )االرتفاقات- الرتقيمات - ويالطيف الرادي(

  .اتمعيةيتطلب هلذا التوزيع التوفيق غالبا بني املصاحل و األولويات . اخلدمة العامة

ن زهيد بغية أو منحها بثم ،حيث ميكن بيع حزم الطيف الرادوي يف املزاد ملن يدفع أكثر من املتنافسني 

ميكن أن يكون النفاذ إىل االرتفاقات مقابل مداخيل . الضغط خلفض األسعار أو لتشجيع فتح خدمات جديدة

                                                           
1BERRI Noureddine,« Ordre régulatoire : Essai sur l’émergence d’un concept », Revue 
académique de la recherche juridique, vol 11, n° 1, Université de Béjaia , 2015, p. 33. 
* Zouaimia rachid , les autorités administratives indépendantes et la régulations 
économiques,OP cit ,p 6 

 ".... Ces nouvelles structures ,dénommées autorités administratives indépendants que l’état 
utilise aux lieu et place de l’administration classique   pour  remplir les nouvelles taches que 
commande  la régulation  des activités économiques et financiers...." 
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حتصلها جهات حكومية لكن إشكاالت ذات صبغة اقتصادية قد تظهر يف هذه احلالة إذا انعكس ذالك بارتفاع 

  . 1األسعارالتكاليف و بالتايل 

طيف الذبذبات الالسلكية  03-2000من القانون  24حسب املادة  يعد :على الطيف الراديوي /أوال

ىل حزم ذبذبات و تقسيم طيف الذبذبات إ، يندرج ضمن صالحيات الدولةو ، الكهربائية ملكا عموميا للدولة
  .خيضع ختصيص الذبذبات الالسلكية الكهربائية لدفع إتاوة حتدد عن طريق التنظيم. منحها ملختلف املستعملني

ع لقطاي يوادلرالطيف ا مهيةأعلى  هنلمتنقلة يبراتف الهوافي خدمة  كنيهائل للمشترلد العدإن ا

ج لتي تحتاا, مثال WiMax)  ،( Wi-Fiي يوادلرذ النفات اتقنياة هر ظار نتشااسرعة أن  كمات،  التصاالا

 ة جديدا دً بعاألرقمية تضيف جميعها اعة ذاإلالى ل إلتحوالى إضافة ي إيوادلرالطيف م امن حزة كبري ت  لكميا

  .ييوادلرالطيف ت امااستخدالتخطيط 

لألمن ي ألنه حيوا لك نظر، وذعد تنظيم تفصيليةالطيف لقواتخضع ول لدامعظم ال ما تزن آلاحتى و   

أن  كمات،  التصاالاتشويش في وخل اتدوث لحدت مجاالك هنان ألا نظرارئ ولطوت اخدماو لوطنيا

  .تلي لالتصاالولدد االتحاات الًيين عبر قنوودتنظيما وتنسيًقا ورة لطيف يتطلب بالضرام استخدا

خاصة في و(ءة لكفاالتي تنقصها القديمة ت التقنيام الت تستخدزالطيف ما امن  كبريةاء  جزأ هناك   

م، سورفع دون دلطيف امن اء ألجزاتلك ورث قد م لعاع القطاأن ا هولالفت للنظر األمر وا ، )ملعاع القطاا

ال ستبدورة استعني بالضراء ألجزاتلك ام ستخدءة اكفابرفع م لعااع لقطاالة ومحان لوقت فإافي نفس و

ما لم يتم ة لخطواعلى تلك م لن يقد هو، و تشغيلية ضخمةوسمالية ال رأموأتوظيف ات وتجهيز ات ومعد

ءة يعه بكفازتوولطيف ام استخدالحديثة لتنظيم دارة اإلن امن ناحية ثانية فإ لماليةف ااألكالتعويضه عن تلك 

لمشغلين معينين ددات لتراحيث غالًبا ما يتم تخصيص اق ألسوت اآلياام ستخدالى إتميل ) درنارد كمو (

  .2)لعلنيةادات المزامثل (ق لسوابوسائل 

تعد الذبذبات الدعامة األساسية لعمل املواصالت السلكية والالسلكية و رغم الصالحيات الواسعة اليت أسندت 

اسية الطيف الرتدي و دوره يف أمن الدولة فقد خصه املشرع حبماية لسلطة الضبط يف هذا اال إال أن حس

                                                           
1 Hank Intven et McCarthy Tétrault, Manuel sur la réglementation des télécommunications , 
Edition Info Dev, France,  2000, P P 2-3 

، 2009ن ، جويلية ، روز فيش كونسولتينغ،  األرد ، استقاللية هيئات تنظيم االتصاالت خطوة هامة على طريق تحرير القطاعحممد اخلصاونة  2
  .23ص 
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وضعت لدى وزير الربيد و  خاصة و أوكل تسيريه إىل هيئة متخصصة تسمى الوكالة الوطنية للذبذبات

 :1تكنولوجيات اإلعالم و االتصال وبذا تتشارك هذه األخرية يف عدة مهام منها

  : وتكلف الوكالة يف هذا اإلطار مبا يأيت

إجراء دراسات من أجل استعمال أمثل لطيف الذبذبات الالسلكية الكهربائية الذي تتوىل يف شأنه  - 

 .فحصا دوريا الستعماله وتقرتح التعديالت اليت تراها ضرورية

إعداد القواعد الوطنية واإلجراءات املتعلقة بتوزيع حزم الذبذبات وبإعداد اجلدول الوطين لتوزيع حزم  - 

 .طاقية الوطنية والقطاعية لتخصيص الذبذبات الالسلكية الكهربائيةالذبذبات والب

 .املستفيدين منح الذبذبات يف شكل حزم لفائدة  - 

 .إعداد وحتيني اجلدول الوطين لتوزيع حزم الذبذبات والبطاقية الوطنية لتخصيص الذبذبات - 

ة لإلحتاد الدويل لالتصاالت القيام بتبليغ التخصيصات الوطنية إىل البطاقية الدولية للذبذبات التابع - 

 .السلكية والالسلكية

حتضري العناصر الضرورية لتحديد مواقف اجلزائر وأعماهلا يف املفاوضات الدولية يف جمال الذبذبات  - 

 .وحتضر ذه الصفة مشاركة اجلزائر يف املؤمترات واالجتماعات الدولية. الالسلكية الكهربائية

 .املناطق احلدودية ضمان تنسيق استعمال الذبذبات يف - 

حتضري العناصر الضرورية للدفاع على مصاحل اجلزائر يف اآلجال القريبة واملتوسطة والبعيدة فيما خيص  - 

 .استعمال مدار السوائر املستقرة

 ضمان مراقبة اإلرساالت الالسلكية الكهربائية على مجيع الرتاب الوطين واملشاركة يف املراقبة الدولية اليت - 

 .2اد الدويل لالتصاالت السلكية والالسلكيةينظمها اإلحت

 .تسليم شهادات العاملني الالسلكيني الكهربائيني - 

 .مراقبة احملطات والعاملني الالسلكيني الكهربائيني - 

 .إحصاء املواقع الالسلكية الكهربائية ومواقع احملطات الالسلكية الكهربائية باالتصال مع اهلياكل املعنية - 

 .علق بتحديد االرتفاقات الالسلكية الكهربائيةاقرتاح التنظيم املت - 

                                                           
  .املرجع السابق الذكر  97-02مرسوم تنفيذي رقم   1
االعمال  ، جملة القانون و مظاهر تكريس الدولة الضابطة في مجال المواصالت السلكية والالسلكية في الجزائربن ساحة يعقوب ،   2

  :ع التايل ، على املوق 12سطات ، املغرب ، ص  –االلكرتونية ، جامعة احلسن األول 
https://www.droitetentreprise.com/   
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إعداد  من مهام سلطة الضبط اليت متلي أن  03-2000ن القانون م 13ستنادا إىل املادة ا  :على الترقيمات/اثاني

  ...نيو دراسة طلبات األرقام و منحها للمتعامل خمطط وطين للترقيم

لكل املتعاملني و  سلطة الضبط حتت تصرف، تضع و ألنه ال ميكن استعمال الرتقيمات إىل ما اية 

يبني اجلدول اآليت أمهية الشروط العامة لطلب موارد الرتقيم وقائمة الوثائق الواجب توفريها،  طلب موارد الرتقيم

  :1مورد الرتقيم حسب عدد األرقام املكونة له

 بدون(    الدفع مستحقة سنوية رسوم  المورد استعمال  الرقم نوع

  )بالوحدة الرقم منح سبيل ىعل الرسم حساب

  دج700000.00  صويت/ القصرية الرسائل خدمة  أرقام 3 من املكون القصري الرقم

  دج140000.00  صويت  أرقام 4 من املكون القصري الرقم

  دج70000.00  القصرية الرسائل خدمة  أرقام 5 من املكون القصري الرقم

  SVA  جغرايف غري الطويل الرقم
VoIPلصوتا حتويل خدمات 

  االنرتنت بروتوكول عرب

  دج5000.00

  دج2.00

  .حبسب النوع و االستعمال والرسوم مستحقة الدفع يبني موارد الرتقيم جدول : 11الشكل 

  www.arpt.dz: االلكرتوين لسلطة ضبط الربيد واملواصالت السلكية والالسلكية املوقع: المصدر 

  

و ال ميكن بأي حال طلب التعويض يف حال  ، لى الفور من تاريخ املنحمطلوبة عرقام املمنوحة األتعترب و 

بينما ال تري .حيث يتوجب على املستفيد إعماهلا يف أجل سنة من تاريخ منحها و إال يتم إلغاؤها تلقائيا .إلغائها

  .2هذه اإلجراءات على اخلدمات النجدة أو األرقام ذات اهلدف غري الرحبي

  

  

  

                                                           
ماي  15، تاريخ الزيارة يوم   www.arpt.dz: ميكن زيارة املوقع االلكرتوين لسلطة ضبط الربيد واملواصالت السلكية والالسلكية أكثرلالطالع  1

  .مساءا 19.30على الساعة ،  2019
لمتعاملي  مالمحدد لمكافأة الخدمة المقدمة بشأن منح موارد الترقي 31/05/2015املؤرخ يف  2015/س ض ب م/ر م/س ر/38قرار رقم   2

  .المواصالت السلكية و الالسلكية
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تركيب الشبكات العمومية للمواصالت السلكية و على جواز  03-2000نص القانون  :على االرتفاقات /ثالثا

ة املنشآت شريطة إال يكون هذا التركيب متعارضا مع ـالالسلكية على األمالك العمومية عن طريق إقام

 .ختصيصها

التجزئات املخصصة  جيوز كذلك تركيب هذه الشبكات إما يف أجزاء العمارات اجلماعية و يفكما 

  .و أما فوق األرض و يف باطن األرض للملكيات غري املبنية، تعمال املشتركـلالس

  .1عن طريق التنظيمللفصل فيها شروط الشغل أو االستعمال يد حتدكم ترك 

يدفع ، مباشرا و مؤكدا للملكيات أو املنشآت، هذه االرتفاقات ضررا مادياو يف حالة ما إذا جنم عن 

  .حق تعويض عن الضرر الالحق بهل ذي ـللمالك أو لك

 .2تتوىل اجلهة القضائية اإلدارية يف حالة انعدام االتفاق الودي حتديد هذا التعويضحيث 

 :وخدمة الشبكات المتطابقة وتحسين الخدمة الرقابة على التوصيل البيني /الفرع الثاني

و شفافة وبدون  الستجابة وفق شروط موضوعيةاالشبكات العمومية ملي متعا 03-2000ألزم القانون 
اليت يقدمها املتعاملون اآلخرون وموفرو اخلدمات العاملون طبقا ألحكام هذا ، لطلبات التوصيل البيين، متييز

ة ـو طاق، جيوز رفض طلب التوصيل البيين إذا كان مربرا بالنظر إىل حاجات الطالب من جهةحيث ال  .القانون

  .جيب تسبيب رفض الطلبكم   .ل لتلبيتها من جهة أخرىـاملتعام

ين بني خمتلف شبكات املواصالت السلكية و الالسلكية وجوبا حسب الشروط احملددة يتم التوصيل البي

  .عن طريق التنظيم

على متعاملي الشبكات العمومية أن ينشروا وفق الشروط احملددة مبوجب دفتر كما أوجب القانون   

  .فة التوصيل البيينرس املرجعي للتوصيل البيين الذي تتضمنه املناقصة التقنية و تعريـالفه، شروطـال

  . ملصادقة على هذا الفهرس من طرف سلطة الضبط قبل نشرهتتم ا

التعريفات اخلاصة بالتوصيل البيين و باخلدمات املقدمة ملزمون بتطبيق الشبكات العمومية ملو متعاو يكون 

  .3حتديد التعريفة املعتمدة من طرف سلطة الضبط و احملددة عن طريق التنظيم ئللمستعملني املطابقة ملباد

                                                           
.املرجع سالف الذكر 03-2000من القانون رقم  43أنظر املادة  3  

.املرجع نفسه 03-2000من القانون رقم  51أنظر املادة   4  
يحدد شروط التوصيل البيني لشبكات ، 2002مايو سنة  9املوافق لـ  1423صفر عام  26مؤرخ يف  156- 02سوم تنفيذي رقم مر    3

  .2002ماي  15، صادرة يف  35، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، عدد  المواصالت السلكية والالسلكية وخدماتها
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حيدد شروط التوصيل ، 2002مايو سنة  9مؤرخ يف  156-02من  مرسوم تنفيذي رقم  2و بينت املادة 

   :وهي كاأليت  البيين لشبكات املواصالت السلكية والالسلكية وخدماا

فهرس ينشره متعاملو الشبكات العمومية وتصادق عليه : وفكرة المتعامل االقوى فهرس التوصيل البيني /أوال

 .الضبط وحيتوي على العرض التقين والتعريفي للتوصيل البيين املرجعي سلطة

كل متعامل شبكة عمومية له موقع نفوذ معترب يف  أن اإلشارةاما خبصوص  املتعامل القوي فإنه جتدر  

السوق الوطنية للمواصالت السلكية والالسلكية أو يف سوق خدمة من اخلدمات املالئمة للمواصالت 

ميكن ملتعامل أو موفر و من جهة أخرى ال . السلكية، وتعني سلطة الضبط املتعاملني األقوياءالسلكية وال
ه هذا املتعامل أو موفر ـاخلدمات أن يقدم إىل نشاطات أخرى إعانات مالية مأخوذة من نشاط يكون في

 1415شعبان عام  23ؤرخ يف ـامل 95-06حسب مفهوم أحكام األمر رقم ، اخلدمات يف وضعية مهيمن

 .واملتعلق باملنافسة 1995يناير سنة  25ق املواف

تعترب نقطة التوصيل البيين هي : و الخدمات على الشبكات المتطابقة   التوصيل البيني وصلة نقطة /ثانيا

املكان الذي يعد فيه متعامل شبكة أجهزة التواجه اليت تسمح بالتوصيل البيين لشبكته مع شبكات املتعاملني 

 .اآلخرين

تربط شكة متعامل بنقطة  فهي اليت )سلكية، ال سلكية كهربائية أو أخرى(تراسل  وصلةاما خبصوص 

  .التوصيل البيين ملوفر التوصيل البيين

لكيفيات لو بالنسبة ،  1البيينأو بروتوكوالا  التوصيل /خدمات أو شبكات تسمح دعائمها أو معايريها و

يتوجب على املتعاملني ومقدمي لالسلكية وخدماا  لشبكات املواصالت السلكية واينالتقنية للتوصيل البي

  :اخلدمات اختاذ مجيع التدابري الالزمة لضمان احرتام على اخلصوص ما يأيت 

 .أمن الشبكات - 

 .احملافظة على سالمة الشبكات - 

 .التعاملية البيئية للخدمات - 

صة وسرية املعلومات محاية املعطيات، مبا يف ذلك املعطيات ذات الطابع الشخصي ومحاية احلياة اخلا - 

 .2املخزنة املعاجلة املرسلة و

                                                           
  .سالف الذكرال 156-02من املرسوم التنفيذي رقم  2املادة  1
  .املرجع نفسه  156-02من املرسوم التنفيذي رقم  9املادة   2
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تعد نقطا عليا، املواقع  : و الرقابة على المساهمة في الخدمة العامة الرقابة على شغل النقط العليا/ثالثا

اجلغرافية الطبيعية، واملنشآت الفنية، والعمارات، واملباين اليت تساعد حبكم علوها أو موقعها اإلسرتاتيجي على 

كما . اع املوجات اإللكرتومغناطيسية والقابلة الستقبال أجهزة االتصاالت السلكية الالسلكية والكشفإشع

حتدد من جهة . خيضعه استعماهلا لرتخيص تصدره السلطة املؤهلة، بعد استطالع رأي اللجنة الوطنية للنقط العليا

قط العليا مبوجب قرار وزاري مشرتك بني وزراء أخرى الشروط والكيفيات واإلجراءات املتعلقة بإجناز واستعمال الن

حيث تكون النقط العليا موضوع تدابري محاية . الدفاع الوطين، والداخلية واجلماعات احمللية، والربيد واملواصالت

 .1وأمن خاصة منصوص عليها يف إطار التنظيم املعمول به واملتعلق بالنقط احلساسة

حيدد الوزير املكلف باملواصالت السلكية والالسلكية " دمة العموميةاخل املسامهة يف"اما خبصوص         

إسرتاتيجية تنمية اخلدمة العامة يف إطار السياسة القطاعية وطبقا للمخطط الوطين لتهيئة اإلقليم بعد استشارة 

  :وحيدد هلذا الغرض ما يأيت. سلطة ضبط الربيد واملواصالت السلكية والالسلكية

ية واألولويات يف جمال تنمية اخلدمة العامة، يف احلاالت اليت ال ميكن تقدميها بتطبيق بنود دفرت األهداف الرئيس - 

شروط أحد متعاملي الشبكات العمومية أو أكثر يعرب عن هذه األولويات على اخلصوص على أساس املناطق 

 .دياجلغرافية اليت جيب وصلها واخلدمات اليت جيب تقدميها والعرض التعريفي القاع

الربنامج املتعدد السنوات قصد إقامة اخلدمة العامة وتطويرها عرب الرتاب الوطين، طبقا ألولويات النفاذ  - 

 .2العام إىل خدمات املواصالت السلكية والالسلكية

  :جيب أن تساهم أهداف اخلدمة العامة للمواصالت السلكية والالسلكية مبا يأيت 

 .ضمان النفاذ إىل الشبكة اهلاتفية - 

 .ميومة تقدمي اخلدمة اهلاتفيةد - 

 .الوصل بالشبكات العمومية لضمان استمرارية اخلدمة - 

 .نوعية خدمة تقنية وجتارية متميزةيفة بأسعار معقولة مع حتديد تعر  - 

  : تشمل اخلدمة العامة ما يأيت 

                                                           
يتضمن تعريف النقط العليا وتحديد كيفيات تسييرها ، 2001أبريل سنة  15املوافق لـ  1422حمرم عام  21مؤرخ يف  94-01مرسوم رئاسي رقم  1

  2001أفريل  15صادرة يف ،  22،  اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، عدد وحمايتها
يحدد مضمون الخدمة العامة للبريد ، 2003يونيو سنة  24املوافق لـ  1424ربيع الثاين عام  23مؤرخ يف  232-03مرسوم تنفيذي رقم  2

جوان  29صادرة يف  39 ،  اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، عددوالمواصالت السلكية والالسلكية والتعريفات المطبقة عليها وكيفية تمويلها
2003.  
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  . التوصيل بواسطة غرف هاتفية مركبة على الطريق العمومي - 

                                                                      .دمي خدمة اإلرشادات ودليل املشرتكنيتق توصيل النداءات املستعجلة و - 

تقدم سلطة ضبط الربيد واملواصالت السلكية والالسلكية إىل الوزير املكلف بالربيد  جتدر اإلشارة انه 

  :علق بتطوير اخلدمة العامة حيتوي على ما يأيت واملواصالت السلكية والالسلكية، مرة كل سنة، تقريرا يت

 .برنامج سنوي للعمليات املسجلة بعنوان اخلدمة العامةو  تعدد السنوات لنشر اخلدمة العامةخمطط م - 

 .طلب إعتمادات تكميلية عند الضرورة - 

وارد تنفذ سلطة ضبط الربيد واملواصالت السلكية والالسلكية برنامج تطوير اخلدمة العامة وختصص امل

لعمليات اخلدمة العامة  تضبط امليزانية السنوية :املالية امعة لصاحل اخلدمة العامة، وتتوىل يف هذا الصدد ما يأيت

تعد احملاسبة املتعلقة باخلدمة العامة وتضبطها ، وكذا م بالنفقات بعنوان اخلدمة العامةترخص بااللتزا، و  وبراجمها

  .على حدا

لربيد واملواصالت السلكية والالسلكية كل سنة، عند اية السداسي األول كأقصى تعد سلطة ضبط ا        

ويبني التقرير على اخلصوص، . أجل، تقريرا سنويا عن نشاطاا اخلاصة باخلدمة العامة بعنوان السنة املالية السابقة

باخلدمة العامة، مرفوقة بتعاليق مفصلة، العمليات والربامج اليت مت تنفيذها وبقدم يف ملحقه احلصيلة املالية املتعلقة 

تبني سلطة ضبط الربيد . ويسلم إىل الوزيرين املكلفني بالربيد واملواصالت السلكية والالسلكية وباملالية ويتم إعالنه

واملواصالت السلكية والالسلكية باالتفاق مع الوزارة املكلفة بالربيد واملواصالت السلكية والالسلكية، وتكيف 

املقاييس الدنيا لنوعية اخلدمة املطبقة على اخلدمتني العامتني للربيد واملواصالت السلكية والالسلكية، وتأخذ  دوريا

يف االعتبار هلذا الغرض، على اخلصوص توصيات هيئات التقييس يف اإلحتاد الدويل لالتصاالت واإلحتاد الربيدي 

  .1املفتوحة للجمهور واجلاري استغالهلا العاملي وكذلك الضغوط اخلاصة املتصلة بوضعية الشبكات

  

  

  

  

  

                                                           
  .سالف الذكر 232-03الرجوع املرسوم التنفيذي رقم  1
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وبناءا على ماتقدم  ذكره يعترب جملس املنافسة وسلطة ضبط الربيد واملواصالت السلكية   وكخالصة للفصل

والالسلكية منوذجني من املظاهر املؤسساتية لتحوالت الدولة يف اال االقتصادي يف ، حيث  يتكون جملس 

عضوا معينون مبوجب مرسوم رئاسي ماعدا ممثل وزير التجارة املعني بقرار ، وما يالحظ  12من املنافسة  يف اجلزائر 

عضوا ،له سلطة اختاذ القرار وإبداء الرأي و االستشارة ، وكما  17هو الرتكيبة املزدوجة ، عكس نظريه الفرنسي 

قيع اجلزاءات على بعض املمارسات غري رأينا أن له صالحيات إدارية ممثلة يف منح الرتاخيص ، وكذا قضائية يف تو 

املشروعة ، وختضع قراراته يف هذا اال إىل الطعن أمام القضاء العادي ممثال يف جملس قضاء اجلزائر الغرفة التجارية 

  .واإلداري ممثال يف جملس الدولة

ضابطة لسوق رية مستقلة باعتبارها هيئة إدا الربيد واملواصالت السلكية والالسلكية  و وهكذا فان سلطة الضبط

بإعتبارها تتمتع باختصاصات تنظيمية و ، مهية األ رية منمهام ذات الدرجة الكبقد خولت هلا االتصاالت 
ا فهي تعمل لذو . مليدان املواصالت السلكية و الالسلكيةسلطة ضبط و مراقبة رب فهي تعت ،رقابية و استشارية

يف سوقي الربيد و ود منافسة فعلية و مشروعة على وج للسهرملتوفرة لديها ا ائلـل الوسـجاهدة و بك

ني مميزات هذه اهليئة اإلدارية املستقلة هي جتميع الصالحيات يف فنجد من ب .الالسلكيةسلكية و ـالت الـاملواص

تسمح هلا بالتمتع ، ملمنوحة هلايفة الضبط هذه اظفو،يد واحدة و اليت من الطبيعي أن تكون منفصلة

ذات أثر عام إىل سلطة الرقابة وفرض العقوبات باملرور بسلطة إختاد تبدأ بإعداد التنظيمات ، بصالحيات متنوعة
  .املنازعاتالفصل يف   القرارات  ذلك عند

 بطريقة اخلاصة الظروف حسب يربر البد وان  الدولة تدخل أساليب تطور ومنه فيمكن القول  إن 

حتول دور الدولة اجلزائرية من   ، هذا األمر يعزز فرضية الليبريايل النظام منطق مع الدولة تدخل توافق تضمن

يف إطار سياسة عدم تدخل دولة متدخلة موجهة للسوق ، إىل دولة ضابطة عصرية تؤمن بانفتاح السوق 

وتركه مفتوحا للمتعاملني االقتصاديني دون تدخل منها وحتت رقابة وضبط  الدولة يف النشاط االقتصادي

  .1سلطات ضبط قطاعية أنشأت هلذا الغرض
  

                                                           
  .17،ص املرجع السابق الذكر،  مظاهر تكريس الدولة الضابطة في مجال المواصالت السلكية والالسلكية في الجزائربن ساحة يعقوب ،   1
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هذه التطورات اليت يشهدها حاولت الدولة اجلزائرية مواكبة ،تنافسية العوملة اليف ظل و ختاما ملا سبق          

 و السياسيةوذلك بالقيام بإصالحات جذرية يف شىت جماالت سواء كانت قانونية واقتصادية وحىت  ،العامل

كان   فإذا ،ظهور مبادئ قانونية حديثة مثل مبدأ حرية االستثمار والتجارة  الحاتاإلصاجتماعية ، وكان هلذه 

االستثمار هو استخدام ملدخرات و رؤوس أموال قد يكون داخل اإلطار اجلغرايف للدولة و يسمى باالستثمار 

هو جين أرباح  الداخلي، وقد يتعدى حدودها اإلقليمية، و يسمى االستثمار األجنيب والغرض من هذا االستثمار

تعين حق كل شخص يف ممارسة النشاط   و تعظيم املنافع احملققة بالنسبة للمورد االقتصادي ، فإن حرية  التجارة

االقتصادي ، فيتم اخلضوع ملبدأ سلطان اإلرادة واملنافسة احلرة ، فضال عن حترير االقتصاد من التبعية الشديدة إزاء 

سياسة بني لنا أن املشرع اجلزائري قد حاول  ج يت الضبط االقتصادي ، و الدولة، ولكن بشرط مراعاة قوانني

، وذلك بإلغائه لبعض القيود اليت كانت حتد من والتجارة  استثمارية عزز فيها إىل حد ما مبدأ حرية االستثمار

مار االستث حرية املستثمرين األجانب، و خفف من بعض االلتزامات اليت كانت ملقاة عليهم يف قانون تطوير

كافية حىت ميكن القول أن هناك هامش  غري   هذه اجلهود  تبقى، ولكن   09- 16الصادر مبوجب األمر رقم 

كايف حلرية االستثمار حيسن من مناخ االستثمارات يف اجلزائر، و بالتايل يطمئن املستثمرين األجانب و جيذم 

ال أدل من ذلك على ما يشهده االقتصاد الوطين من لالستثمار يف السوق احمللية ، هذا األمر يبقى نسيب و 

  .عزوف رؤوس األموال  األجنبية لالستثمار فيه

بالتحول من سياسة االقتصاد املوجه إىل واملتعلقة  ،احلقل االقتصادي يف إلعادة ترتيب ادوار الدولةترمجة 

هذه  ظليف تقنيات جديدة ، ويف التقنيات القانونية الكالسيكية و التفكري  اقتصاد السوق، و االبتعاد عن

، مبا يكفل  الوطين حركية السوقوضبط  املعطيات يصعب البحث عن نقطة توازن اليت من شأا ضرورة تنظيم 

حتقيق الصاحل العام ، حيث تستمد حرية املنافسة وجودها من مبدأ حرية التجارة و فتح اال أمام املبادرة اخلاصة 

االقتصاديني اخلواص للنهوض باالقتصاد الوطين، و هو ما يبني انسحاب الدولة من  بإعطاء الفرصة للمتعاملني

( هي ذلك الصراع املشروع بني املتعاملني االقتصاديني، فاملنافسة يف ظل التحوالت االقتصادية  احلقل االقتصادي

ة السلع، باإلضافة إىل بغية كسب اكرب عدد من العمالء وتعظيم األرباح، وهو ينتج عنه حتسني جود) املنتجني

يفتح اال  أنشأنه  سلعة وبأقل سعر ممكن ، هذا منسعي املتنافسني إىل ختفيض التكلفة بغرض توفري أحسن 

االقتصادي واسعا حنو عمليات استثمارية واتفاقات تربم يف كثري من األحيان يف جمال الصفقات العمومية هذا 
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ال العام ، ففتح باب املنافسة يؤدي اىل ترقية الصفقات العمومية و إتاحة األخري الذي يعترب حيزا خصبا لتداول امل

  .الصفقات العمومية يف اجلزائر تواجهالزالت املشروعة اليت غري املمارسات لجميع دون اللجوء إىل الفرصة ل

وسيلة  ترب فالصفقات العمومية تعترب نطاقا ملمارسة احلرية التعاقدية مثلها مثل عملية اخلوصصة  اليت تع

الستثمار املوارد الوطنية بشكل أفضل ، عن طريق الفصل بني اإلدارة و امللكية، بقصد استثمار أمثل للموارد 

اخلوصصة هي وسائل التعاقد أو البيع للقطاع اخلاص ، ، وبالتايل املتاحة يف قطاع كانت متتلكه الدولة و تديره

، وبالتايل حتقيق ما يسمى بالكفاءة ة و اململوكة من طرفهاللعمليات و املؤسسات اخلاضعة للوصاية احلكومي

اخلوصصة وان كانت غري حمبذة يف كثري من األحيان لدى  بعض الدول ملا تنتجه من بطالة  إناالقتصادية ، 

وتقليص لليد العاملة حسب التصور التقليدي ، إال أا يف وقتنا احلايل صارت حال ومنوذجا إلعادة بعث املرفق 

  .ام الذي يعيش حالة من اجلمود يف اجلزائر نتيجة األوضاع املالية والسياسية الراهنة الع

وال يكــــون احلــــديث عــــن التحــــول االقتصــــادي للدولــــة اجلزائريــــة جمــــرد شــــعارات ومبــــادئ كحريــــة االســــتثمار 

جــازت العبــارة  إن يتعــداه إىل ثــورة مؤسســاتية أنوالتجــارة واملنافســة احلــرة ، وإجرائيــة كعمليــة اخلوصصــة ، بــل جيــب 

االنغلوسكسـونية وعلـى رأسـها الواليـات  املتحـدة األمريكيـة  الـيت كـان هلـا السـبق يف إنشـاء على غـرار الـنظم املقارنـة 

ــــنظم الفرانكفونيــــة وعلــــى رأســــها فرنســــا ،  ــــري مثــــل هــــذا النــــوع مــــن الســــلطات ، لتحاكيهــــا ال حــــاول املشــــرع اجلزائ

 إىلالتطــورات احلاصــلة نتيجــة حتميــات اقتصــادية والتحــول الســوق  واكبــةملاســتحداث  نــوع جديــد مــن  الســلطات 

املســـتقلة   اإلداريـــةاملشـــرع  مـــنح  للســـلطات   إنوقانونيـــة بدرجـــة اقـــل  ، ومنـــه جنـــد   األوىلاالقتصـــاد احلـــر  بالدرجـــة 

ه نســـتخلص وبنـــاءا عليـــ،  يف  رقابـــة وضـــبط اـــالني االقتصـــادي واملـــايل أساســـادســـتورية و قانونيـــة تتمحـــور مكانـــة  

  :النتائج التالية

يعترب مبدأ حرية االستثمار والتجارة هو الوتر األساس يف التحول االقتصادي ، خاصة ملا له من عالقة  - 

حبركية رؤوس األموال و استغالل هذا األمر لتحقيق أهداف االستقطاب االستثماري والذي بالضرورة حيقق التنمية 

  .االقتصادية 

واق وحتقيق األهداف االقتصادية ال يتم اال من خالل تبىن مبدأ املنافسة احلرة جند أن حترير األس - 

والنزيهة مبا يتناسب وخصوصية احمليط االقتصادي والفاعلني الرئيسني فيه ، كما ميكن للخوصصة أن تساهم يف 

  .عة حتقيق اإلقالع االقتصادي إذا اقرتنت بشراكة مبنية على أسس تشريعية وتنظيمية فعالة وناج
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تضــطلع الدولــة بــدور احليــاد يف التــدخل يف اــالني االقتصــادي واملــايل ، ممــا يســمح للســلطات اإلداريــة  -

املستقلة مبمارسة اختصاص الضبط والرقابة واملتابعة نيابة عن الدولة يف االني االقتصادي واملايل ، وفـق اإلجـراءات 

  .والتدابري املنوطة ا  قانونيا

ئــر تعتــرب الرائــدة يف العــامل العــريب يف تبــين التحــول املؤسســايت املتمثــل  يف الســلطات اإلداريــة اجلزا إنصــحيح 

بسـبب حداثـة سـلطات الفعالية هـذه تقييم هذه  من املبكر جداانه  إال املستقلة كآليات لضبط االقتصادي واملايل ،

مرحلـة حيـث ظهـرت يف  ل التسـعينياتخـالظـروف وخمـاض نشـأا  ،ومن جهـة ثانيـة فيها من جهة اجلزائرية التجربة

 األمـر،  كذا بسبب خصوصية السوق االقتصادي  واملايل اجلزائـري والفـاعلني فيـه  اتسمت بالالإستقرار املؤسسايت و

فــرغم الضــمانات املفرتضــة العضــوية والوظيفيــة إال أــا تبقــى  ، ســلطاتهلــذه ال الــذي أثــر علــى الطــابع االســتقاليل 

لية يف واقع األمر ، فاالستقاللية ختتلف من سـلطة ألخـرى ، وكـذلك األمـر بالنسـبة للتعيـني يف نسبية إن مل نقل خيا

  .مناصبها ما جيعل العضو مرتبط بالسلطة اليت عينته ، ما يضرب فعال االستقاللية يف الصميم

ليـد اإلميـائي، مـا يضاف لكل هذا  وذاك احملاكاة السيئة للنماذج الرائدة  أو كما يفضل البعض تسميتها بالتقو  

   السياسـية ـا اإلرادةاملستقلة يعكس جناح الدول وشفافية  اإلداريةجناح جتربة السلطات  إنالقول  إىليدفع البعض  

  :كل هذه األمور تطرح عدة مشاكل ومعيقات تواجه مستقبل هذه السلطات ولتجاوزها نقرتح التوصيات التالية

، حبيــث يالحــظ  األجانــب أووتبســيطها للمســتثمرين ســواءا احملليــني  البريوقراطيــة اإلداريــة إجــراءاتتســهيل  -

النص القانوين جاء يشجع و يكرس مبدأ حرية االستثمار والتجارة حنو املتعـاملني االقتصـاديني ، ولكـن  أن

ة الضامن و املمارس الفعلـي هلـذا املبـدأ ممـثال يف اإلدارة وأعواـا جنـدهم يعرقلـون بطريقـة مباشـرة وغـري مباشـر 

 .  عملية االستثمار

 ية، خاصــة يف ظــل الوضــع األجانــبتعتــرب ســبب يف نفــور املســتثمرين  ألــا باملائــة 49/  51قاعــدة  إلغــاء -

مــن جهــة ، ومــن جهــة أخــرى الزالــت الدولــة اجلزائريــة ال متلــك زمــام املبــادرة يف لالقتصــاد الــوطين  الصــعبة

 .  عملية القرار االستثماري 

حبيـــث انـــه يف ظـــل احتـــدام ، صـــارمة  ملـــن خيـــل مببـــدأ املنافســـة وميـــارس االحتكـــار  عقوبـــات رادعـــة و إنـــزال -

التنافس الدويل البد من توفري البيئـة املناسـبة للتنافسـية مـن انفتـاح للسـوق وكـذا حتريـر التجـارة اخلارجيـة ، و 

 . رة والنزيهةإصالح املنظومة املؤسسية للسوق و ترقية البنية التحتية لتواكب هذا متطلبات املنافسة احل
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مســــتقلة للمصــــلحة املتعاقـــدة ، وجعـــل جلنـــة  والتعســـفية حتريـــر الصـــفقات العموميـــة مــــن قبضـــة البريوقراطيـــة -

متخصصــــة تعــــىن بــــإجراءات طلــــب العــــروض وحــــىت الرتاضــــي الــــذي صــــار بــــؤرة ملمارســــة احملابــــاة يف مــــنح و 

 .الصفقات

الـذي هلـا املفهوم التقليدي يث يستحسن تفادي ، حبيف اجلزائر باخلوصصة  ملتعلقةالنظر يف القوانني ا إعادة -

مبـا يضـمن بني رؤوس األموال  االستثمارية قريب من الشراكة  إعطاءها شكال وحماولة،   يعىن بنقل امللكية

  .أخرىحقوق العاملني من جهة وحقوق املستثمرين واملتعاملني االقتصاديني من جهة 

ون اخلـاص أي يربمـه اخلـواص فيمـا بيـنهم سـواءا كـان ماحنـا يعتـرب مـن عقـود القـان عقـد الفرنشـايز صحيح أن -

يـــث حب او ممنوحــا لــه ، لكــن يف ظــل التحــول االقتصــادي املعاصــر ظهــرت اســتعماالت جديــدة هلــذا العقــد

االســتفادة منــه خاصــة يف اجلوانــب التمويليــة لــبعض مشــاريع و األشــخاص التابعــة هلــا اجلزائريــة دولــة ميكــن لل

ضــمن حبيــث ي الوطنيــة ضــمن املنظومــة القانونيــة جــى مــن املشــرع اجلزائــري إدراجــهوير ،الصــفقات العموميــة 

 . حقوق املانح واملمنوح له

 .تبىن الدستور اجلزائري القادم لفكرة السلطات اإلدارية املستقلة ، وإيضاح عالقتها بالسلطات الثالث -

 .ه بفوضى النص القانوين توحيد النص القانوين للسلطات اإلدارية املستقلة ، وتفادي ما يعرب عن -

 .تنويع اختيار  الرتكيبة البشرية املكونة للسلطات اإلدارية املستقلة -

 .التكوين  املتخصص ألعضاء السلطات اإلدارية املستقلة بصفة عامة ، وجملس املنافسة بصفة خاصة  -

تسـهل عليهـا القيــام  الــيت ، ومتكينهـا مـن الوسـائلالســلطات مبـا فيهـا جملـس املنافســة تـدعيم اسـتقاللية هـذه  -

 .سواء كانت مادية أو بشرية ، وحماسبتها يف حالة الفشل والتقصري يف أداء املهام بعملها 

 .تعيني األعضاء على السلطات الثالثة يف الدولة توزيع سلطة  -

 . السلطات اإلدارية املستقلة تكريس نوع جديد من الرقابة الشفافة مبا يتماشى و -

علــى وجــه اخلصــوص كــذا ســلطة ضــبط الربيــد واملواصــالت الســلكية و الالســلكية   وإعطــاء جملــس املنافســة  -

 .سلطة اإلحالة على احملاكم اجلنائية لبعض املمارسات املخلة باملنافسة
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المصادر: أوال  

    .القرآن الكريم*        

                                                                                                            :   النصوص القانونية*        

املؤرخ يف   19-08، املعدل واملتمم مبوجب القانون  1996نوفمرب  28دستور اجلزائر الصادر يف  -1

، املعدل واملتمم  2008نوفمرب  16، الصادرة بتاريخ  63، اجلريدة الرمسية ، العدد 2008نوفمرب15

،اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، 1996املتضمن تعديل دستور  2016مارس  6ملؤرخ يفا 01- 16القانون

 .  2016مارس 7، الصادرة بتاريخ  14رقم 

، املتعلـق باالسـتثمارات، اجلريـدة الرمسيـة للجمهوريـة 1963جويلية  19املؤرخ يف  277-63القانون رقم  -2

  .1963وت أ 02، الصادرة بتاريخ  53اجلزائرية ، العدد 

ــــــة  15/09/1966املــــــؤرخ يف  284-66القــــــانون رقــــــم  -3 ــــــدة الرمسي املتعلــــــق بقــــــانون االســــــتثمارات، اجلري

  .28/08/1966، الصادرة  بتاريخ  84للجمهورية اجلزائرية، العدد 

، املتعلـــــق باالســـــتثمار االقتصـــــادي الـــــوطين اخلـــــاص، 21/08/1982املـــــؤرخ يف  11-82القـــــانون رقـــــم  -4

  .، امللغى24/08/1982، الصادرة بتاريخ 34هورية اجلزائرية، العدداجلريدة الرمسية للجم

ــــة  12املــــؤرخ يف  25-88القــــانون رقــــم  -5 ــــذي يتعلــــق   1988جويلي ــــهال االســــتثمارات االقتصــــادية  بتوجي

 .، امللغى1988جويلية  13، الصادرة بتاريخ  28، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدداخلاصة

،  14، يتعلــق بــاإلعالم ، اجلريــدة الرمسيــة ، العــدد 1990ابريــل 03 املــؤرخ يف   07-90 القـانون رقــم  -6

  .  1990ابريل  4الصادرة يف 

،  16، يتعلـق بـالقرض والنقـد ، اجلريـدة الرمسيـة العـدد  1990ابريـل 14، مـؤرخ يف   10/90قـانون رقـم -7

،  2003اوت  26الصـــــادر يف  03/11،  املعـــــدل واملـــــتمم ، بـــــاألمر رقـــــم  1990أفريـــــل  18الصـــــادرة بتـــــاريخ 

  .  2003أوت  27، الصادر  52اجلريدة الرمسية، العدد

، املتعلــق ببورصــة القــيم املنقولــة، اجلريــدة 1993مــاي   23، مــؤرخ يف  10-93املرســوم التشــريعي  رقــم  -8

 17ة يف الصـادر  03/04رقـم ، املعـدل واملـتمم ، بالقـانون 1993مـاي  23، الصـادر بتـاريخ  34الرمسية ، العدد 

 2003فيفري 
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، حيــدد القواعــد العامــة املتعلقــة بالربيــد واملواصــالت  2000أوت 05 ؤرخ يف املــ، 03-2000القــانون  -9

، املعـــدل و مـــتمم مبوجـــب  2000ابريـــل   6، الصـــادرة يف  48الســـلكية و الالســـلكية ، اجلريـــدة الرمسيـــة ، العـــدد 

، اجلريــــــدة الرمسيــــــة 2015ن املاليــــــة لســــــنة يتضــــــمن قــــــانو  2014ديســــــمرب 30مــــــؤرخ يف  10-14القــــــانون رقــــــم 

 .2014ديسمرب 31صادر يف  78للجمهورية اجلزائرية ، عدد 

، يتعلــق بالكهربــاء و التوزيــع الغــاز عــرب القنــوات ، 2002فيفــري 05 ؤرخ يف  املــ 01-02 قــانون رقــم -10

  . 2002فرباير  6، الصادرة يف  8اجلريدة الرمسية ، العدد

، يتعلق باحملروقات املعدل واملتمم، اجلريـدة الرمسيـة ، عـدد 2005أبريل  28 املؤرخ  07-05القانون رقم  -11

  .2005يوليو  19، صادر بتاريخ 50رقم 

املـــؤرخ يف  58-75الـــذي يعـــدل ويـــتمم ،األمـــر رقـــم  2005جـــوان  20املـــؤرخ يف  10-05القـــانون رقـــم -12

، الصـــادرة  44ة اجلزائريـــة ، العـــدد الـــذي  يتضـــمن القـــانون املـــدين، اجلريـــدة الرمسيـــة للجمهوريـــ 1975ســـبتمرب  19

 .2005جوان 26بتاريخ 

يتضــمن قــانون اإلجــراءات املدنيــة واإلداريــة، اجلريــدة  2008فربايــر  25املــؤرخ يف  09-08القــانون رقــم  -13

 .2008أفريل  23، الصادرة بتاريخ 13الرمسية للجمهورية اجلزائرية ،  العدد 

، حيــدد القواعــد العامــة املتعلقــة بقــانون املنــاجم ،  2001جويليــة  03 ، مــؤرخ يف  01-10قــانون رقــم  -14

 24مـؤرخ يف  05-14بالقـانون رقـم  املعدل واملـتمم،   2001يوليو  4، الصادرة يف  35اجلريدة الرمسية ، العدد 

 .2014مارس  30،صادر يف  18يتضمن قانون املناجم ،اجلريدة الرمسية ، العدد 2014فرباير 

املتعلق برتقية 01-03، يلغي جزئيا األمر رقم2016أوت  3يف  مؤرخ 09- 16رقم   قانونال -15

 .2016أوت  3، صادر يف 46االستثمار، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ،عدد

-79، الـذي يـعـــدل ويـتـمــم الــقـانـــــون رقـــم   2017 فـبـرايـر سـنــة 16مــــؤرخ يف  04 -17القـــانـــون رقــم  -16

ـــو  21 املـــؤرخ يف 07 ـــمن قــانون اجلمــارك اجلزائــري ، اجلريــدة الرمسيــة للجمهوريــة اجلزائريــة ،  1979يــــولــــيـــــ واملــــتــــضـــ

    .2017فيفري  19الصادرة يف  11العدد

، اجلريـــدة  2019،  املتضــمن قــانون املاليــة لســنة 2018ديســمرب ســـنة  27املــؤرخ  18-18قــانون رقــم  -17

  .2018ديسمرب 30، الصادرة بتاريخ 79زائرية ، العددالرمسية للجمهورية اجل
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ــــات، 2019ســــبتمرب 14املــــؤرخ يف  07-19القــــانون رقــــم  -18 ــــة املســــتقلة لالنتخاب ــــق بالســــلطة الوطني ، يتعل

  .2019سبتمرب  15، صادر بتاريخ 55اجلريدة الرمسية ، عدد رقم 

جلمركيــــة عنــــد االســـترياد، تعـــديل الضــــرائب ااملتضـــمن  1968فيفـــري  02املـــؤرخ يف  35-68األمـــر رقـــم  -19

  .1968فيفري  06، الصادرة بتاريخ 11اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، العدد 

املتضــــمن دســــتور اجلمهوريــــة اجلزائريــــة، اجلريــــدة الرمسيــــة  22/11/1976املــــؤرخ يف  97-76رقــــم  األمــــر -20

  .، امللغى24/11/1976، الصادرة بتاريخ  94للجمهورية اجلزائرية، العدد 

،  9، اجلريـــدة الرمسيـــة ، العـــدد   ، املتعلـــق باملنافســـة 1995جـــانفي 25،مـــؤرخ يف 06-95األمـــر رقـــم -21

 19املتضـمن قـانون املنافسـة، الصـادر بتـاريخ  03-03، امللغـى مبوجـب األمـر  1995فيفـري  22الصادر بتاريخ 

،  12-08واملـتمم  بالقـانون ، املعـدل  2003جويليـة  20الصـادرة يف  43،اجلريـدة الرمسيـة رقـم  2003جويلية 

، وكــذا القــانون  2008جويليــة  2الصــادر يف   ،36، اجلريــدة الرمسيــة ، العــدد  2008جــوان  25الصــادر بتــاريخ 

ــــاريخ  10-05 ــــة ، العــــدد  2010أوت  15،  الصــــادر بت ــــدة الرمسي أوت  18الصــــادرة بتــــاريخ  ، 46، اجلري

2010.  

تعلـــق خبوصصـــة املؤسســـات العموميـــة ، اجلريـــدة الرمسيـــة ، وامل 1995اوت  26املـــؤرخ يف  22-95 األمـــر -22

  .1995سبتمرب  30، الصادرة  48للجمهورية اجلزائرية ، العدد 

،يتعلــق بتنظــيم املؤسســات العموميــة االقتصــادية  2001اوت ســنة  20املــؤرخ يف   04 -01األمــر رقــم  -23

ــــة ،  عــــدد  ــــة للجمهوريــــة اجلزائري ،معــــدل  2001اوت   22الصــــادرة يف  47وتســــريها وخوصصــــتها،اجلريدة الرمسي

، اجلريــدة الرمسيــة للجمهوريــة اجلزائريــة ،  2008فربايــر  ســنة  28املــؤرخ  يف  01- 08ومــتمم مبوجــب االمــر رقــم 

  .2008مارس 02املؤرخ يف  11عدد 

، يتعلـــق بتطـــوير االســـتثمار، اجلريـــدة الرمسيـــة للجمهوريـــة 2001أوت  20املـــؤرخ يف  03-01األمـــر رقـــم  -24

 15املــؤرخ يف  06/08، املعــدل و املــتمم مبوجــب األمــر 2001أوت  22، الصــادرة بتــاريخ 47يــة، العــدد اجلزائر 

املتضـــــمن قـــــانون املاليـــــة  2009جويليـــــة  22املـــــؤرخ يف  09/01: ، املعـــــدل واملـــــتمم بـــــاألمر رقـــــم2006جويليـــــة 

، و 2010ميلــــي لســــنة املتضــــمن قــــانون املاليــــة التك 2010أوت  26املــــؤرخ يف  10/01التكميلــــي وكــــذا األمــــر 

، اجلريــدة الرمسيــة للجمهوريــة 2018املتضــمن قــانون املاليــة لســنة  2011ديســمرب  28املــؤرخ يف  11/16القــانون 

  .2011ديسمرب  29الصادرة بتاريخ  72: اجلزائرية، العدد
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اجلزائريـة املتعلق بتطوير االستثمار، اجلريدة الرمسية للجمهورية  2006يوليو  15املؤرخ يف  08-06األمر  -25

  2006جويلية  19، بتاريخ 47العدد 

،املتعلـــق حبـــاالت التنـــايف وااللتزامـــات اخلاصـــة بـــبعض  2007مـــارس  01الصـــدر بتـــاريخ  01-07األمـــر  -26

  .2007مارس  7، الصادر بتاريخ  16املناصب، اجلريدة الرمسية ، العدد 

، اجلريــدة 2009يلــي لســنة يتضــمن قــانون املاليــة التكم 2009يوليــو  22مــؤرخ يف  01-09األمــر رقــم  -27

  2009يوليو سنة  26، الصادرة بتاريخ 44الرمسية للجمهورية اجلزائرية،  العدد 

، اجلريدة 2010يتضمن قانون املالية التكميلي لسنة  2010أوت  26املؤرخ يف  01- 10األمر رقم  -28

  .2010أوت  29،  الصادرة بتاريخ 71الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد 

املؤرخ يف  10- 90يعدل ويتمم األمر رقم  2011أوت  26املؤرخ يف  03- 11رقم األمر  -29

، الصادرة 01املتعلق بالنقد والقرض املعدل واملتمم، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، العدد  14/04/1990

  .2011اوت27بتاريخ 

تشجيع وضمان االستثمار ، املتضمن اتفاقية 1990ديسمرب  02املؤرخ يف  420 -90املرسوم رئاسي  -30

 06الصادر بتاريخ    ،06بني دول املغرب العـريب املوقعة يف اجلزائـر ، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، العدد

  .1991فيفري سنة 

املتضــمن تعيـــني حمــافظ البنــك املركـــزي اجلزائــري الســيد عبـــد  1990أفريــل  15املرســوم الرئاســي املـــؤرخ يف  -31

   .11/07/1990، الصادرة يف 28حاج ناصر، اجلريدة الرمسية العددالرمحان رستمي 

، ينهــي مهــام حمــافظ البنــك املركــزي اجلزائــري، الســيد عبــد 1992جويليــة  21املرســوم الرئاســي املــؤرخ يف   -32

  .1992جويلية  26، الصادرة يف 57ريدة الرمسية عدد اجلالرمحان رستمي حاج ناصر، 

التفاقيـة املربمـة ا ، املتضـمن املصـادقة علـى 1994جـانفي 02ـؤرخ يف املـ  01-94رسـوم الرئاسـي رقـم امل -33

بـــني احلكومـــة اجلزائريـــة واحلكومـــة الفرنســـية الـــيت تتضـــمن التشـــجيع واحلمايـــة املتبادلـــة لالســـتثمارات، املوقعـــة بـــاجلزائر 

  1994توبرأك 19، الصادرة بتاريخ 67، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، العدد 1994فيفري  03يف

، املتضــــمن النظــــام الــــداخلي لــــس  1996جــــانفي  17، الصــــادر بتــــاريخ  44 -96املرســــوم الرئاســــي  -34

  .1996جانفي  21، الصادر يف  5املنافسة، اجلريدة الرمسية ، العدد 
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ـــة  14مــؤرخ يف  411-2000رئاســي رقــم الاملرســوم  -35 ، يتضمـــن املوافقـــة علـــى اتفـــاق 2000ديســمرب سن

ــــع فــــي / أ 7027القــــرض رقــــم  ــــطن  2000أكـتـوبــــر ســنــــة  23ل الـمـوقـ بـــني اجلمهوريــــة اجلزائريــــة ) د س ( بــواشـنــ

الدميقراطيـــة الشعبيـــة و البنـــك الدولــــي لـإلنـشـــاء و الـتـعـميـــر، لتـمـويـــل مـشـــروع إصـــالح قـطـــاع البـريـــد و املواصــــــالت، 

  .2000ديسمرب  17، الصادرة بتاريخ  77، العدد  اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية

، يتضمن تعريف النقط العليا وحتديد  2001أبريل سنة  15مؤرخ يف  94- 01رئاسي رقم الرسوم امل -36

  .2001أفريل  15، صادرة يف  22كيفيات تسيريها ومحايتها،  اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، عدد 

، املتضمن املصادقة على االتفاقية املربمة 2001نوفمرب 13ملـؤرخ يف ا  366- 01املرسوم الرئاسي رقم  -37

بني احلكومة اجلزائرية واحلكومة األرجنتينية  اليت تتضمن ترقية ومحاية املتبادلة لالستثمارات، املوقعة 

  .2001نوفمرب  18، الصادرة بتاريخ 69، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، العدد 2000اكتوبر04يف

، يتضمن املوافقة على اتفاق القرض 2003أبريل سنة  13مؤرخ يف  167- 03رئاسي رقم الاملرسوم  -38

بأبيدجان، بني اجلمهورية اجلزائرية  2003يناير سنة  03، املوقع قي 97/ 00000/ 12/ 2000رقم 

الت السلكية و لتمويل مشروع تأهيل مستوى قطاع املواص, الدميقراطية الشعبية و البنك اإلفريقي للتنمية

  2003ابريل  16، الصادرة بتاريخ  27اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، العدد الالسلكية و دعمه  ، 

يتضمن التصديق على االتفاق األوريب  2005أفريل  24،املؤرخ يف  159- 05املرسوم الرئاسي رقم  -39

يدة رمسية للجمهورية اجلزائرية ل األعضاء فيها، اجلر املتوسطي لتأسيس شراكة بني اجلزائر واموعة األوربية والدو 

  .2005افريل  30، الصادرة بتاريخ   31العدد 

، املتضمن املصادقة على االتفاقية بني 2006ديسمرب  14املؤرخ يف  404- 06املرسوم الرئاسي  -40

تشجيع ومحاية االستثمارات ، املتعلق ب 2006فرباير  16احلكومة اجلزائرية واحلكومة التونسية ، املوقع بتونس يف 

  .2006ديسمرب  19، الصادرة بتاريخ  73املتبادلة، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، العدد 

يتضمن إاء مهام أعضاء مبجلس سلطة ضبط الربيد  2010أوت  05املرسوم الرئاسي املؤرخ يف  -41

  .2010أوت  08، صادرة بتاريخ 45جلزائرية ، عددواملواصالت السلكية والالسلكية،اجلريدة الرمسية للجمهورية ا

، املتضمن تنظيم الصفقات العمومية 2015سبتمرب  16، مؤرخ يف 247- 15املرسوم الرئاسي رقم  -42

  .2015سبتمرب  20، الصادرة بتاريخ 50وتفويضات املرفق العام، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ،  عدد 
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 29، 22، 21، يتضـــمن تطبيـــق املـــواد 1994جـــوان  13مـــؤرخ يف  ،175-94تنفيـــذي رقـــم الرســـوم امل -43

، املتعلــق ببورصــة القــيم املنقولــة، اجلريــدة رمسيــة، 1993مــاي  23، املــؤرخ يف 10-93مــن املرســوم التشــريعي رقــم 

  .1994جوان  26، صادرة يف 41العدد 

مـن املرســوم  32ادة ، املتضــمن تطبيـق املــ1996مـارس  11، املــؤرخ يف 102-96املرسـوم التنفيــذي رقـم  -44

، 18، املتعلــق ببورصــة القــيم املنقولــة، اجلريــدة رمسيــة، العــدد 1993مــاي  23، املــؤرخ يف 93/10التشــريعي رقــم 

  .1996مارس  20صادرة يف 

ـــوبر  14،املـــؤرخ يف 314-2000املرســـوم التنفيـــذي  -45 ـــيت تبـــني ان العـــون  2000اكت ، املتعلـــق مبقـــاييس ال

لك معـــايري االعمـــال املوصـــوفة بالتعســـف يف وضـــعية اهليمنـــة ، اجلريـــدة الرمسيـــة ، االقتصـــادي يف وضـــعية هيمنـــة وكـــذ

  .2000اكتوبر  18، الصادرة بتاريخ  61العدد

، يتعلق بنظام اإلستغالل املطبق على كل 2001مايو سنة  9مؤرخ يف  123-01املرسوم التنفيذي رقم  -46

, على خمتلق خدمات املواصالت السلكية والالسلكيةنوعه من أنواع الشبكات مبا فيها الالسلكية الكهربائية، و 
  .2001ماي  13صادرة بتاريخ  27اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، عدد 

، الذي يتضمن حتديد اإلجراء املطبق 2001مايو سنة  9املؤرخ يف  124-01تنفيذي رقم الرسوم امل -47

املواصالت السلكية والالسلكية، اجلريدة الرمسية  على املزايدة بإعالن املنافسة من أجل منح رخصة يف جمال

  .2001ماي  13صادرة بتاريخ  27للجمهورية اجلزائرية ،  العدد 

تفافيـة اسـتثمار اإل، املتضمن املصـادقة علـى 2001ديسمرب  20املؤرخ يف، 01-416املرسوم التنفيذيرقم  -48

وم اجلزائــر، اجلريــدة الرمسيــة للجمهوريــة  اجلزائريــة، بــني وكالــة ترقيــة االســتثمارات ودعمهــا ومتابعتهــا وأوراســكم تيليكــ

  .2001ديسمرب  26، الصادرة بتاريخ 80العدد 

، يتضمن إنشـاء الوكالـة الوطنيـة للذبـذبات، 2002مارس سنة  2مؤرخ يف 97-02تنفيذي رقم الاملرسوم  -49

  .2002مارس  6، الصادر بتاريخ  17اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، العدد 

، حيدد 2002مايو سنة  9املوافق لـ  1423صفر عام  26مؤرخ يف  156-02تنفيذي رقم الرسوم امل -50

شروط التوصيل البيين لشبكات املواصالت السلكية والالسلكية وخدماا ، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية  

  .2002ماي  15، صادرة يف  35عدد ال
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حيدد مبلغ اإلتاوة املطبقة على املتعاملني  2003يناير  13 املوافق 37-03املرسوم التنفيذي رقم  -51

أو تقدمي خدمات املواصالت /أصحاب تراخيص إنشاء واستغالل شبكات املواصالت السلكية والالسلكية و

،  املعدل 2003يناير  22، الصادر بتاريخ 04السلكية والالسلكية، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، العدد 

 13املوافق  37 - 03، يتمم املرسوم التنفيذي رقم 2005مارس  20املوافق  99 - 05سوم التنفيذي رقم باملر 

حيدد مبلغ اإلتاوة املطبقة على املتعاملني أصحاب تراخيص إنشاء واستغالل شبكات املواصالت  2003يناير 

، الصادرة 20ريدة الرمسية، العدد و أو تقدمي خدمات املواصالت السلكية والالسلكية، اجل/السلكية والالسلكية 

  .2005مارس  20بتاريخ 

، حيــــدد صــــالحيات وزيــــر الربيــــد و 2003فربايــــر ســــنة  5مــــؤرخ يف 57-03تنفيــــذي رقــــم الاملرســــوم  -52

فيفــــري  9صــــادرة يف  09تكنولوجيــــات اإلعــــالم و االتصــــال ، اجلريــــدة الرمسيــــة للجمهوريــــة اجلزائريــــة ، عــــدد ، 

2003.  

يونيـــو ســـنة  24املوافـــق لــــ  1424ربيـــع الثـــاين عـــام  23مـــؤرخ يف  232-03تنفيـــذي رقـــم الرســـوم امل -53

، حيدد مضمون اخلدمة العامة للربيد واملواصالت السلكية والالسلكية والتعريفـات املطبقـة عليهـا وكيفيـة 2003

  .2003جوان  29صادرة يف  39متويلها،  اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، عدد 

، يتضــمن النظــام الــداخلي للوكالــة الوطنيــة 2004أفريــل  1، املــؤرخ يف 04/93رقــم  املرســوم التنفيــذي -54

  .2004افريل  4، الصادرة يف  20للممتلكات املنجمية، اجلريدة الرمسية ، العدد 

، يتضــمن النظــام الــداخلي للوكالــة الوطنيــة 2004أفريــل  1، املــؤرخ يف 04/94املرســوم التنفيــذي رقــم  -55

  .2004افريل  4، الصادرة يف  20املنجمية، اجلريدة الرمسية ، العدد  للجيولوجيا واملراقبة

، يتضــمن نشــاطات التبــغ واملــواد  2004أكتــوبر 18 مــؤرخ يف   331/04 املرســوم التنفيــذي رقــم - -56

  . 2004أكتوبر   20، صادرة يف 66التبغية و إستريادها وتوزيعها ، اجلريدة رمسية ، عدد 

املتضمن صالحيات الوكالة الوطنية  2006أكتوبر  09املؤرخ يف  356-06رسوم التنفيذي رقم ملا -57

  .11/10/2006، بتاريخ 64لتطوير االستثمار وتنظيمها وسريها، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد 

املتضمن تشكيلة جلنة الطعن املختصة  2006أكتوبر  09املؤرخ يف  357-06رسوم التنفيذي رقم امل -58

  .11/10/2006، بتاريخ 64ستثمار وتنظيمها وسريها ، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد يف جمال اال
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، حيـــدد دفـــرت الشـــروط املتعلـــق حبقـــوق 2006نـــوفمرب  26، مـــؤرخ يف 426-06تنفيـــذي رقـــم الاملرســوم  -59

  .2006نوفمرب  29، صادر يف 76وواجبات منتج الكهرباء ، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ،  عدد 

، يتعلق بشكل التصريح باالستثمار 2008مارس سنة  24،  مؤرخ يف  98-08التنفيذي رقم  املرسوم -60

 26، صادر بتاريخ  16وطلب ومقرر منح املزايا وكيفيات ذلك، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، العدد 

  .2008مارس سنة 

، حيدد صالحيات وكذا قواعد تنظيم  2008سبتمرب  27املوافق  303 -08املرسوم التنفيذي رقم  -61

، صادر بتاريخ 56سلطة ضبط اخلدمات العمومية للمياه وعملها، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، عدد رقم 

  .2008سبتمرب  2

، حيدد تنظيم جملس املنافسة وسريه، اجلريدة 2011يوليو  10املوافق لـ  242-11املرسوم التنفيذي رقم  -62

، املعدل واملتمم باملرسوم التنفيذي  2011يوليو  13، الصادرة بتاريخ 39لرمسية للجمهورية اجلزائرية ، العدد ا

مارس  11،صادر يف 13، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية العدد  2015مارس  8، املؤرخ يف  15-79رقم 

2015.  

يتضمن إنشاء النشرة الرمسيـة لـس املنافسـة  ،   2011يوليو سنة  10مؤرخ  11/242املرسوم التنفيدي  -63

  .2011يوليو  24، الصادر بتاريخ  41اجلريدة الرمسية ، العدد و حيدد مضموا و كيفيات إعدادها 

،  املتضــمن تفويضــات املرفــق العــام ، اجلريــدة  2018أوت  02الصــادر يف  199-18املرســوم التنفيــذي  -64

  .2018أوت  05، املؤرخة يف  48 الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، العدد

، الــــذي حيــــدد شــــروط و كيفيــــات اســــتغالل   2018أوت  20املــــؤرخ يف  213-18املرســــوم التنفيــــذي  -65

،الصـادرة بتـاريخ 52العقارات الوقفية املوجهة الجناز مشاريع استثمارية، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائريـة ، العـدد 

  .2018أوت  29

، حيــدد تــاريخ فــتح إقامــة واســتغالل شــبكة عموميــة للهــاتف اخللــوي 2001يو ســنة مــا 12القـرار مــؤرخ يف  -66

  .2001ماي  13صادرة بتاريخ  27للمنافسة، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ،  العدد  GSMمن نوع 

احملـــــــدد ملكافـــــــأة اخلدمـــــــة  31/05/2015املـــــــؤرخ يف  2015/س ض ب م/ر م/س ر/38القـــــــرار رقـــــــم  -67

 .نح موارد الرتقيم ملتعاملي املواصالت السلكية و الالسلكيةاملقدمة بشأن م
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، حيـــدد مكونـــات ملـــف التصـــريح باالســـتثمار و إجـــراء تقدميـــه، 2009مـــارس ســـنة  18القـــرار مـــؤرخ يف  -68

  .2009ماي سنة  24، صادر بتاريخ 31اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، عدد 

  الكتب:ثانيا

  :الكتب العامة  -أ

 ،  ، القاهرة للكتاب احلسبة ، اهليئة املصرية أحكام يف القربة ،معامل القريشي امحد بن حممد اإلخوة ابن - 1

1976 . 

: مجال الدين أيب الفضل حممد بن مكرم األنصاري اإلفريقي املصري، لسان العرب، حتقيق منظور ابن - 2

 . 2003عامر أمحد حيدر، دار الكتب العلمية، بريوت، طبعة سنة  

 السلطانية، املكتبة املاوردي ، األحكام البغدادي البصري حبيب بن حممد بن عليأيب احلسن    - 3

 .1996  دمشق، الطبعة األوىل ، اإلسالمية

أحسن بوسقيعة ، الوجيز يف اجلزائي اخلاص جرائم الفساد ، جرائم املال واألعمال و التزوير ، اجلزء الثاين   - 4

 .2009دار هومة ، اجلزائر ،الطبعة األوىل ، 

 .1979 الطبعة األوىل ، ،بريوت ، العربية النهضة العامة ،دار ، اإلدارة عاشور صقر امحد - 5

  .2006ارزقي العريب أبرباش ،خمتصر تاريخ النظم القانونية واالجتماعية ،دار اخللدونية ، اجلزائر ،    - 6

 .2003، سنة مصر - انس جعفر ، العقود اإلدارية ، طبعة الثانية ، دار النهضة العربية ، القاهرة - 7

 .2014باتلر اميون ، آدم مسيث ، ترمجة علي احلارس، مؤسسة اهلنداوي للثقافة، القاهرة، الطبعة األوىل، - 8

 . 2004بعلي حممد الصغري ، القانون اإلداري ،دار العلوم للنشر والتوزيع ، عنابة ، - 9

 .2004مصر ،   - جابر جاد نصار، العقود اإلدارية، دار النهضة العربية، القاهرة -10

جورج فيديل وبيار دلفولفيه ،القانون اإلداري ، ترمجة منصور القاضي ، الطبعة األوىل ،املؤسسة اجلامعية  -11

 . 2001لبنان ،- للدراسات ،بريوت

 ، ، الطبعة األوىل عمان للنشر، الثقافة دار اإلسالمي، الفقه يف املالية ،الرقابة ريان راتب حسني -12

1999. 

طبعة  اجلزائر ، اري واملؤسسات اإلدارية ، دراسة مقارنة ، دار اخللدونية ،طاهري حسني ، القانون اإلد -13

 . 2007األوىل،



 قائمة المصادر و المراجع

 

293 

 

عبد احلميد الشواريب ، العقود اإلدارية يف ضوء الفقه والقضاء والتشريع ، منشأة املعارف ، اإلسكندرية ،  -14

 .2003سنة 

 .1993 ، انلبن - بريوت العلمية ، الكتب دار ،  املقدمة خلدون، بن الرمحن عبد -15

 .1988، ،القاهرة املصرية االجنلو ،مكتبة العامة املؤسسات على ،الرقابة بدوي السالم عبد -11

، التنظيم اإلداري يف اجلزائر بني النظرية والتطبيق،جسور للنشر والتوزيع ، اجلزائر ،الطبعة عمار بوضياف  -12

  .2010األوىل، 

مصر  الطبعة  –سسة شباب اجلامعية  ، اإلسكندرية فؤاد مهنا ،  مبادئ وأحكام القانون اإلداري  ، مؤ  -16

 .2000األوىل ، 

اجلزائر،  القرام ابتسام،املصطلحات القانونية يف التشريع اجلزائري، دار املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية،  -17

 .1992سنة 

 لب، اجلزائر،لباد ناصر، القانون اإلداري، التنظيم اإلداري، اجلزء األول، الطبعة األوىل، منشورات دح -18

2001. 

مـــاكس ج ســـيكمور ،مارشــال كــارتر ،كيــف حتكــم أمريكــا ،ترمجــة نظمــى لوفــا ،الطبعة الثانية الــدار  -19

 .1988مصر ،  سنة  –الدوليــة للنشـــر والتوزيع ، القاهرة 

 .2002لبنان، سنة  -حممد بن بكر بن عبد القادر الرازي ، خمتار الصحاح،دار الكتاب العريب،بريوت -20

حمي حممد مسعد ، ظاهرة العوملة احلقائق واألوهام ،دار املطبوعات اجلامعية ، اإلسكندرية،مصر،  -21

2004. 

عريب ، فرنسي ، اجنليزي ، منشورات : موريس النخلة ، روجي البعلبكي ، القاموس القانوين الثالثي  -22

 .2002،  األوىلاحلليب احلقوقية ، لبنان ، الطبعة 

جورج :س دوفريجي، املؤسسات السياسية والقانون الدستوري ، األنظمة السياسية الكربى ، ترمجةموري -23

  .1992لبنان، سنة  - سعد ، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،الطبعة األوىل ، بريوت

 :الكتب المتخصصة : ب

مصر ، الطبعة  -ة للنشر والتوزيع ، القاهرةإبراهيم امحد إبراهيم، القانون الدويل اخلاص، دار النهضة العربي -1

 .1997الثانية ،سنة 
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مصر ، سنة  – اإلسكندريةاحسان حممد حسن ، علم االجتماع االقتصادي ، دار املعرفة اجلامعية ،  -2

2004. 

دراسة مقارنة ، مركز  - أمحد أنفع بن ناجي الصالحي ،النظام القانوين للتحكيم التجاري الدويل  -3

 .1994اليمن ،سنة  - وث اليمين ،الطبعة األوىل ، صنعاءالدراسات والبح

االقتصادية والقانونية واالجتماعية املرتتبة على خصخصة وحدات  اآلثارامحد مجال الدين موسى ،  -4

 .2004مصر ، سنة  –القطاع العام، دراسة نظرية وتطبيقية  ، دار النهضة للنشر والتوزيع ،  القاهرة 

عقود االستثمار بني الدولة واملستثمر االجنيب ، منشورات احلليب احلقوقية ،  امحد كوجان ، التحكيم يف -5

 .2008لبنان ، سنة  -بريوت

حتول شركات القطاع العام اىل شركات القطاع اخلاص ، منشأة : امحد حمرز ، النظام القانوين للخصخصة  -6

 .2003املعارف ، االسكندرية ، مصر ، 

افسة املشروعة يف جماالت النشاط االقتصادي ، منشأة املعارف ، مصر ، احلق يف املن امحد حممد هيثم ،  -7

 .1994الطبعة األوىل ، سنة 

 .2001امحد يوسف الشحات ، اخلصخصة والكفاءة االقتصادية ، دار النيل للنشر والتوزيع ، مصر ،  -8

حليم ، اجلمعية من النزاع اىل األمن ، ترمجة اسعد : االن جريسون و نات ج كوليتا ، خصخصة السالم  -9

 .2002مصر ،  –املصرية لنشر املعرفة و الثقافة العاملية ، القاهرة 

انطوان الناشف  ، اخلصخصة ، التخصيص مفهوم جديد لفكرة الدولة ودورها يف ادارة املرافق العامة ،  -10

 .2000لبنان  ، –منشورات احلليب احلقوقية ، بريوت 

 - منشورات احللي احلقوقية ، بريوت  لعالقات الدولية اخلاصة،بشار حممد األسعد، عقود االستثمار يف ا -11

 .2006لبنان، الطبعة األوىل ،سنة 

بلقيس عبد الرمحن حامد فتوتة ،االحتكار يف الفقه اإلسالمي والقوانني الوضعية دراسة مقارنة ، الطبعة  -12

 .2010األوىل ، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض ،

، مسؤولية العون االقتصادي على ضوء التشريع الفرنسي واجلزائري ، دار هومة للنشر  بن وطاس اميان -13

 .2008والتوزيع  ، اجلزائر ،
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 -البهجي عصام أمحد، عقود البوت الطريق لبناء عقود الدولة احلديثة، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية -14

 .2010مصر ،  

لتنافسية يف اجلزائر ، دار هومة للنشر والتوزيع ، اجلزائر، سنة تيورسي حممد ،الضوابط القانونية يف احلرية ا -15

2013. 

ثناء فؤاد عبد اهللا ، الدولة والقوي االجتماعية يف الوطن العريب ، عالقة تفاعل وصراع ، مركز وحدة  -16

 .2002لبنان ، سنة –الدراسات العربية ، بريوت 

ة منصور القاضي ، منشورات احلليب احلقوقية ، روبلو ، املطول يف القانون التجاري ،ترمج.ريبري  و ر.ج -17

 .2007لبنان ، سنة   -بريوت

أمام املركز الدويل لتسوية : جالل وفاء حممدين، التحكيم بني املستثمر األجنيب والدولة املضيفة لالستثمار -18

 .2001منازعات االستثمار، دار اجلامعة اجلديدة للنشر و التوزيع، مصر، سنة 

حممد أبو اخلري ، أثر اخلوصخصة على العالقات الناشئة عن عقد العمل ،  دار الكتب  مجال أبو الفتوح -19

 .2008مصر  ،  –القانونية ، القاهرة 

على ضوء دراسة قطاع احلديد و الصلب، ترمجة : مجال الدين لعويسات، التنمية الصناعية يف اجلزائر  -20

 . 1996سعدي الصديق، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،

مجال حممود الكردي ، التنظيم القانوين للخوصصة يف القانون املقارن والقانون الدويل اخلاص ، دار   -21

 .1998النهضة العربية ، القاهرة ، الطبعة االوىل ، سنة 

 .2001مجيل أمحد توفيق ، االستثمار و حتليل األوراق املالية ،  دار املعارف ، مصر ، سنة  -22

غايات عامة ووسائل خاصة ، اجلمعية املصرية لنشر : حول اىل القطاع اخلاص جون دروناهيو ، قرار الت -23

 .1991املعرفة والثقافة العاملية ، القاهرة ، الطبعة األوىل ، سنة 

 .1998جيل برتان، االستثمار الدويل، ترمجة علي مقلد، منشورات عويدات، بريوت لبنان، طبعة سنة  -24

 –ملعاصر ، دار عامل املعرفة للنشر والتوزيع ، الطبعة الثانية ، القاهرة حازم الببالوي ، النظام االقتصادي ا -25

 .2000مصر ، سنة 

حامد ماهر حممد، النظام القانوين لعقود اإلنشاء والتشغيل وإعادة املشروع، دار النهضة العربية،مصر ،  -26

2005. 
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احلليب احلقوقية ، بريوت حبش حممد ، اخلصخصة واثرها على حقوق العاملني بالقطاع العام ، منشورات  -27

 .2011لبنان ، الطبعة االوىل ، سنة –

مصر  ،  –حلجازي مرسي السيد ، النظم الضريبية بني النظرية والتطبيق ، الدار اجلامعية ، اإلسكندرية ا  -28

 .  1998سنة 

 .2012اجلزائر ، بدون طبعة ، سنة   -حسني شرواطي ، شرح قانون املنافسة ، دار اهلدى ، عني مليلة -29

: حسني عمر ، اجلات ، اخلصخصة ، الكيانات االقتصادية الكربى التكاثر البشري ، والرفاهية  -30

 .1997مشكالت اقتصادية معاصرة ، دار الكتاب احلديث ، طبعة االوىل ، سنة 

 .1999حسني عمر علي، املوسوعة االقتصادية، دار الفكر العريب للنشر و التوزيع، مصر، سنة  -31

داد، املوجز يف النظرية العامة يف التحكيم التجاري الدويل، منشورات احلليب احلقوقية، حفيظة السيد احل -32

 .2007لبنان،سنة  -بريوت

 مصر، ، القاهرة ، العربية النهضة دار مقارنة، دراسة ، املستقلة اإلدارية السلطات ، اهللا عبد حنفي -33

2000. 

بني النظري والتطبيق ، جامعة العلوم  حربوش  حسين و أرشيد عبد املعطي ، اإلستثمار والتمويل -34

 .1997التطبيقية ، األردن ، 

يف منازعات املشروعات الدولية املشرتكة مع إشارة : خالد حممد القاضي، موسوعة التحكيم الدويل  -35

 .2002خاصة ألحدث أحكام القضاء املصرى، ، دار الشروق، مصر، 

ال محاية املنافسة  و عدم اإلخالل األسعار ،دار خلف امحد حممود ، احلماية اجلنائية للمستهلك يف جم -36

 .2008مصر ، سنة  –اجلامعة اجلديدة ، القاهرة 

دريد حممود السامرائي ،االستثمار األجنيب املعوقات والضمانات القانونية، الطبعة األوىل، مركز الدراسات  -37

 .2006الوحدة العربية ،اإلمارات ، سنة 

ملعاصرة الدارة املشروعات العامة ، التحول اىل القطاع اخلاص ، دار ربيع صادق دحالن ، االجتاهات ا -38

 .1998السعودية ،  –البالد للطباعة والنشر ، الرياض 

 .1999حسن صعب ، دار العلم للماليني ، سوريا ، سنة : روبرت ماكيفر ، تكوين الدولة ، ترمجة  -39

 .1996ت عويدات ، بريوت لبنان ، اد رضا ، منشورا: روبري بيلو ، املواطن والدولة ،ترمجة  -40
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زروق يوسف ، التجميعات االقتصادية واملنافسة يف القانون اجلزائري ، مطبعة رويفي للنشر والتوزيع ،  -41

 .2003اجلزائر ، الطبعة األوىل ، سنة  - االغواط 

مصر ،  –رة زكي حممد بدير ، نظام النشر واالدارة والتحويل ، املركز االستشاري الدويل للبحوث ،القاه  -42

1999. 

 –زينة غامن عبد اجلبار، املنافسة غري املشروعة للملكية التجارية و الصناعية، دار النهضة العربية ، القاهرة  -43

 .2002مصر ، سنة  

سامية راشد، التحكيم يف العالقات الدولية اخلاصة ، الكتاب األول ، اتفاق التحكيم، دار النهضة  -44

 .1998مصر، سنة  -العربية، القاهرة

بني النظرية و التطبيق ، الدار   T .O. B سعيد عبد العزيز عثمان ، دراسة جدوى املشروعات ومشروعات -45

 .2008مصر ،  –اجلامعية اجلديدة للنشر والتوزيع   االسكندرية 

 .2015سعيدي حيىي، االستثمار األجنيب املباشر، إثراء للنشر و التوزيع، األردن، الطبعة األوىل، سنة  -46

مصر ،  –د عطية عبد الواحد ، العالقات االقتصادية الدولية ، دار النهضة للنشر والتوزيع ، القاهرة السي -47

 .2003سنة 

 –السيد عطية عبد الواحد ، حتول الدول من االشرتاكية إىل الرأمسالية ، دار النهضة العربية ، القاهرة  -48

 .1997مصر ، سنة 

سة ومنع االحتكار ، املكتبة اجلامعية احلديثة للنشر والتوزيع ، فالتنظيم القانوين للمناشليب امل حممد ،  -49

 .2008مصر ، سنة –القاهرة 

،مطبعة النجاح اجلديدة، املغرب،  الطبعة الثالثة ، )دراسة مقارنة(الصاروخ مليكة ، القانون اإلداري  -50

2010. 

دويل، دار املطبوعات صفوت أمحد عبد احلفيظ، دور االستثمار األجنيب يف تطوير أحكام القانون ال -51

 .2003اجلامعية ،اإلسكندرية، 

 .2004صقر أمحد صقر، التنمية االقتصادية، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، الكويت، -52

آراء واجتاهات ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، : ضياء جميد املوسوي ، اخلوصصة والتصحيحات اهليكيلية  -53

 .1995اجلزائر ، سنة 
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 .1997بادئ اإلستثمار ، املستقبل للنشر والتوزيع ، عمان ، األردن ، سنة طاهر حيدر حردان ، م -54

دراسة مقارنة بأحكام "عاطف حممد عبد اللطيف،  امتيازات اإلدارة يف قانون املناقصات واملزايدات  -55

 .2009، الطبعة األوىل، دار النهضة العربية، القاهرة "العقود احلكومية يف القانون األمريكي

األردن ، سنة –ر خالف، القيود اجلمركية و تطور التجارة اخلارجية، دار اهلنا للطباعة، عمان عبد اجلاب -56

1995. 

عبد احلكيم الرفاعي، الرسوم اجلمركية و التكتالت االقتصادية ، اجلمعية املصرية لالقتصاد و السياسة،  -57

 .1998مصر، سنة - القاهرة 

، منشورات احلليب احلقوقية ، بريوت، الطبعة ) كيمية وثائق حت(التحكيم  عبد احلميد األحدب، موسوعة -58

 .2008األوىل ، سنة 

  ،مصر –عبد احلميد الشواريب ، االلتزامات والعقود التجارية ، جزء الثاين ، منشأة املعارف ، اإلسكندرية  -59

 .2008سنة 

االقتصادي عــلى قــيم  دراســة لـــمدى مشروعية التطفل( عبد الرمحن السيد قرمان ، املـنافسة الطفـيلية  -60

 .2002مصر ،  –، دار النهضة العربية ، القاهرة ) املنافسة التجارية 

عبد الرمحن سيد قرمان ، اجلوانب القانونية يف إدارة االستثمار ، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع ،    -61

 .2003مصر ،الطبعة الثانية ،  سنة –القاهرة 

مصر ،  -العامة يف إجراءات املناقصة والعقود ، دار النهضة العربية، القاهرةعبد الرؤوف جابر ، النظرية  -62

 .2003سنة 

السياسات و األشكال املختلفة لالستثمارات األجنبية ، مؤسسة شباب اجلامعة ، عبد السالم أبو قحف  -63

 .1998مصر ، سنة  –للنشر والتوزيع،  اإلسكندرية 

القانون املقارن، دار الكتب القانونية، احمللة الكربى، مصر،  يف عبد الفتاح بيومي حجازي، عقود البوت -64

2008. 

،  ديوان املطبوعات 1980- 1962عبد اللطيف بن اشنهو، التجربة اجلزائرية يف التنمية والتخطيط   -65

 .1982اجلامعية، اجلزائر، 

 .2003سنة عبد ايد قدي، فعالية التحويل الضرييب، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ،  -66
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عبد الوهاب مشام، دراسة حول اخلوصصة والتحوالت اهليكلية لالقتصاد اجلزائري، دار اجلامعة اجلديدة ،  -67

 .2009مصر ، سنة  – اإلسكندرية

عجة اجلياليل، التجربة اجلزائرية يف تنظيم التجارة اخلارجية من احتكار الدولة إىل احتكار اخلواص،   -68

 .2007ية للنشر والتوزيع، اجلزائر، الطبعة األوىل،  دار اخللدون

األنشطة العادية وقطاع احملروقات، دار –عجة اجلياليل، الكامل يف القانون اجلزائري لالستثمار   -69

 .2006اخللدونية، اجلزائر، طبعة سنة 

جارية دراســة مــقارنة بالقوانني الت(عدنان امحد العزاوي ،مفهوم العمل التجاري وأثاره فــي قانون التجاري  -70

 .1997العراق  ، سنة  -، الطبعة األوىل ،  مطبعة الصقر ، بغداد) العربية 

 .1998عدون ناصر دادي ، اقتصاد مؤسسة ، دار احملمدية للنشر والتوزيع ، اجلزائر ،  الطبعة األوىل ،  -71

رنة يف عزاوي عبد الرمحن ، ضوابط توزيع االختصاص بني السلطتني التشريعية و التنفيذية  دراسة مقا -72

 .2009حتديد جمال كل من القانون و الالئحة  ، اجلزء االول ،  دار الغرب للنشر و التوزيع ، اجلزائر ، 

 -عصام الدين القيعي ، خصوصية التحكيم يف جمال منازعات االستثمار ، منشأة املعارف ، اإلسكندرية -73
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لنيل شهادة  اطروحة،  االتفاقات املقيدة للمنافسة ضبط يف جملس املنافسة  سلطة ، بن يسعد عذراء - 9

 –االخوة منتوري جامعة كلية احلقوق والعلوم السياسية ،   ، لأعمايف علوم ، ختصص قانون  الدكتوراه

  .2015/2016نة اجلامعية س، ال قسنطينة 

بوسته مجال، النظام القانوين لالستثمارات األجنبية املباشرة يف اجلزائر على ضوء اتفاقيات منظمة التجارة  -10

، كلية احلقوق والعلوم السياسية،  ، ختصص قانون األعمال  LMDالعاملية، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه 

  .2016/2017باتنة ، السنة اجلامعية  –جامعة احلاج خلضر 

بوسهوة نور الدين، املركز القانوين للمستثمر األجنيب يف القانونني الدويل واجلزائري، أطروحة دكتوراه،  -11

  .2005- 2004جامعة سعد دحلب البليدة، كلية احلقوق والعلوم السياسية، قسم احلقوق، 

حماولتني من اجل التنمية، أطروحة دكتوراه دولة يف العلوم : بوكابوس سعدون، اإلقتصاد اجلزائري -12

  .1999 /1998اإلقتصادية، كلية العلوم اإلقتصادية و علوم التسيري، جامعة اجلزائر،

يف العلوم،  اهالدكتور  ، أطروحة لنيل شهادة"سة مقارنةراد" ئريزاتوايت نصرية، ضبط سوق القيم املنقولة اجل -13

  .2012/2013وزو، ختصص القانون، كلية احلقوق و العلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي

متوسطية، أطروحة لنيل شهادة -مجال عمورة ، دراسة حتليلية وتقييمية التفاقيات الشراكة العربية األورو -14

  .2005/2006 دكتوراه يف العلوم االقتصادية، فرع حتليل اقتصادي، جامعة اجلزائر،
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اطروحة لنيل الدكتوراه علوم ،  ، حباينة حممد ، دور الرأمسال يف تدعيم امليزة التنافسية للمؤسسة اجلزائرية  -15

  .2011/2012سنة   ، 3ختصص تسيري ، كلية االقتصاد  جامعة اجلزائر

ادة دكتوراه يف العلوم، لنيل شه أطروحةحسني نوارة، احلماية القانونية مللكية املستثمر األجنيب يف اجلزائر،  -16

  .2013 /2012ختصص القانون العام، كلية احلقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، سنة

أطروحة لنيل ،  -دراسة حالة اجلزائر –إطار العوملة االقتصادية  يف  سياسة األسعار،  خبابة عبد اهللا  -17

-1999السنة اجلامعية ، اجلزائرعة ، جام التسيريوالعلوم  االقتصاد ، كلية  شهادة الدكتوراه علوم 

2000.  

لنيل شهادة الدكتوراه علوم ،  أطروحةخرشي اهلام ، السلطات االدارية املستقلة يف ظل الدولة الضابطة ،  -18

  .2014/2015، سنة  2ختصص قانون عام ، كلية احلقوق ، جامعة سطيف 

، فرع القانون العام  لدكتوراه يف القانونشهادة النيل   أطروحةدومة نعيمة، النشاطات املقننة يف اجلزائر، -19

  .2015/2016املوسم اجلامعي ، 1جامعة اجلزائر-سعيد محدين، اإلداري لإلعمال، كلية احلقوق 

ديباش سهيلة ، جملس الدولة وجملس املنافسة ، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه علوم ، ختصص قانون عام ،   -20

  .2009/2010كلية احلقوق ، جامعة اجلزائر  ، سنة 

رفيقة قصوري ، النظام القانوين لالستثمار األجنيب يف الدول النامية ، أطروحة  لنيل  شهادة الدكتوراه  -21

باتنة ، السنة اجلامعية  –ختصص قانون أعمال، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة احلاج خلضر ،علوم 

2010/2011  

،  يةعلوم االقتصاد يف لنيل شهادة الدكتوراه طروحةأور اجلمارك يف ظل اقتصاد السوق ، دزايد مراد ،  -22

  .2006-2005ختصص تسيري ، جامعة اجلزائر ، سنة 

لنيل شهادة دكتوراه يف العلوم ، ختصص اطروحة ، "امليزانية العامة للدولة يف اجلزائر" زيوش رمحة ،  -23

  .2012-2011معي  املوسم اجلاتيزي وزو، كلية احلقوق ،  -القانون،نوقشت جبامعة مولود معمري 

أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه يف ،  الرقابة على الرتكيز االقتصادي يف قانون املنافسة ،  سامي بن محلة  -24

،  قسنطينة  –اإلخوة منتوري ، كلية احلقوق والعلوم السياسية ، جامعة  أعمال، ختصص قانون  العلوم 

  .2010-2009السنة اجلامعية 
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لنيل شهادة الدكتوراه يف  أطروحةراسة مقارنة ، داالدارية املستقلة يف اجلزائر ، شيبويت راضية ، اهليئات  -25

 –منتوري  اإلخوة، جامعة  اإلدارية، كلية احلقوق والعلوم  واإلداريةالعلوم ، ختصص مؤسسات السياسية 

  .2015- 2014قسنطينة ، سنة 

مصر  جبمهوريةصادي والتنمية عبد احلكيم حممود حسن ، دور اإلستثمار اخلاص يف اإلصالح اإلقت -26

  . 1999/2000، عني مشس ، القاهرة ،سنة دكتوراه ، كلية احلقوق أطروحةالعربية ،

دكتوراه  أطروحة ،الدولية اخلاصة  األبعادذات االقتصادية اجلنسية يف العالقات  ، عبد الرسول عبد الرضا  -27

  .2007 / 2006عراق، سنة ال –جامعة بغداد  ،كلية القانون   يف القانون الدويل اخلاص،

حالة اجلزائر، دكتوراه دولة يف العلوم االقتصادية،  :عبد الرشيد بن ذيب، تنظيم و تطور التجارة اخلارجية -28

  .0320/ 2002فرع التسيري، جامعة اجلزائر ، املوسم اجلامعي 

، ) ف اجلزائــريقالو  لىـدراسـة تطبيقيـة ع( عبـد القـادر بن عـزوز،فقه استثمار الوقف ومتويله يف اإلسالم  -29

رسالة لنيل درجة دكتوراه علوم، يف العلوم اإلسالمية، كلية العلوم اإلسالمية، جامعة اجلزائر، 

2003/2004.  

اه دولة يف القانون دكتور  أطروحة لنيل شهادة اجلزائري ،  التشريع يف اإلدارية الرخص ، الرمحان عبد عزاوي -30

  .2006- 2005السنة اجلامعية  ، اجلزائر ، نونعك بن جامعة كلية احلقوق ،، العام

مظاهر اجلباية يف الدول النامية و أثرها على االستثمار اخلاص من خالل إجراءات : علي صحراوي  -31

لنيل شهادة دكتوراه ،  معهد العلوم االقتصادية ،جامعة  أطروحة، )التجربة اجلزائرية(التحريض اجلبائي 

  .1992/1993اجلزائر، سنة 

عاشو ، الضمانات يف العقود الدولية على ضوء التجربة اجلزائرية ، أطروحة  لنيل  شهادة الدكتوراه عمار م -32

  .1998 /1997اجلزائر ، سنة –علوم ، معهد العلوم القانونية واإلدارية ، جامعة بن عكنون  

، ة الدكتوراه علوموحة  لنيل  شهادغراس عبد احلكيم ، املعاجلة القانونية ملخاطر االستثمار اخلاص ، أطر  -33

سيدي بلعباس ، السنة  –ليابس اياليل اجلختصص قانون عام، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة 

  .2013/2014اجلامعية 

لنيل شهادة الدكتوراه  أطروحةمحاية املنافسة يف التجارة الدولية ،  آلياتقادري لطفي حممد الصاحل ،  -34

بسكرة ، السنة  –احلقوق والعلوم السياسية ، جامعة حممد خيضر ، كلية  األعمالعلوم ، ختصص قانون 

  .2017/ 2016اجلامعية 
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كحال سلمى ، جملس املنافسة  وضبط النشاط اإلقتصادي ، مذكرة لنيل شهادة املاجيستري يف العلوم  -35

معية نة اجلاسجامعة بومرداس ، الكلية احلقوق والعلوم السياسية ،   ، أعمالالقانونية ، ختصص قانون 

2009/2010.  

دكتوراه يف العلوم االقتصادية، فرع  أطروحةحلمش املهدي، النظام اجلمركي و مسار تطوره يف اجلزائر،  -36

  .2004/ 2003نقود و مالية، جامعة اجلزائر،

حممد الشريف كتو، املمارسات املنافية للمنافسة يف القانون اجلزائري، أطروحة لنيل درجة دكتوراه دولة يف  -37

  .2003 /2002، كلية احلقوق والعلوم السياسية ، جامعة تيزي وزو، سنة القانون

كلية حممد هاملي ، آليات إرساء دولة القانون يف اجلزائر ، رسالة  لنيل شهادة الدكتوراه يف القانون العام،   -38

  .2012- 2011جامعة ابوبكر بلقايد ، تلمسان ، السنة اجلامعية احلقوق ، 

 أطروحةاملرفق العام يف ظل سياسة  اخلوصصة ،  ألموالشدي ، النظام القانوين  الربا سليمانحممود امحد  -39

  .2008/2009،  ، مصر لنيل شهادة دكتوراه  ،كلية احلقوق، جامعة عني مشس

معيفي لعزيز، الوسائل القانونية لتفعيل االستثمارات يف اجلزائر، أطروحة دكتوراه، كلية احلقوق والعلوم  -40

  .2015سنة وق، جامعة مولود معمري تيزي وزو،السياسية، قسم احلق

الدكتوراه يف قانون  لنيل شهادة  أطروحةمفيد الفاريسي ، حرية األسعار واملنافسة يف التشريع املغريب،  -41

  .2004/2005 ، السنة اجلامعيةاملغرب  – كلية العلوم القانونية واالقتصادية، وجدةاألعمال ،

لنيل شهادة الدكتوراه علوم  أطروحةبط النشاط االقتصادي يف اجلزائر ،منصور داود ،اآلليات القانونية لض -42

 ،بسكرة ، اجلزائر–امعة حممد خضر كلية احلقوق والعلوم السياسية ، ج  أعماليف احلقوق ، ختصص قانون 

  .2015/2016سنة

،جامعة  األعمالاملسؤولية يف جمال القرض البنكي، أطروحة لنيل دكتوراه ، ختصص قانون ،مىن بلطرش  -43

  .2012/2013السنة اجلامعية   ،01قسنطينة –اإلخوة منتوري 

، ختصص  لنيل شهادة الدكتوراه أطروحةمونية جليل ، املنافسة يف جمال الصفقات العمومية يف اجلزائر ،  -44

 .2015القانون العام ، كلية احلقوق والعلوم السياسية ، جامعة اجلزائر ، سنة 

ية املستقلة املعنية بضبط التوازن بني مصاحل املتعاملني االقتصاديني و حقوق منقور قويدر، السلطات اإلدار  -45

دراسة مقارنة، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه ، ختصص قانون عام، جامعة حممد بن أمحد،  :املستهلكني

  .2014/2015وهران ، املوسم اجلامعي 
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التحرير الضرييب، أطروحة دكتوراه يف العلوم الضرييب يف اجلزائر وآثاره على املؤسسة و  اإلصالح ، ناصر مراد -46

  .1996/1997االقتصادية فرع تسيري ، معهد العلوم االقتصادية، جامعة اجلزائر،  سنة 

 دكتوراه أطروحة لنيل شهادةجنم رياض جنم ، ضمانات أطراف التحكيم يف العالقات الدولية اخلاصة ،  -47

  2003 /2002، سنة مصر - امعة القاهرة، كلية احلقوق والعلوم السياسية   ج يف القانون

دراسة بعض اجلوانب االقتصادية و القانونية لالستثمارات األجنبية املباشرة يف الدول  ، نعيمي فوزي -48

النامية على ضوء التحوالت العاملية اجلديدة مع إشارة خاصة حلالة دول املغرب العريب، رسالة دكتوراه 

  سيدي بلعباس ، السنة اجلامعية - ليابساقوق، جامعة اجلياليل ختصص قانون األعمال الدويل،كلية احل

2000/2001 .  

لنيل دكتوراه  هشام مجيل كمال أرحيم، اهليئات املستقلة وعالقتها بالسلطة التشريعية يف العراق، أطروحة -49

  .2012/ 2011،جامعة تكريت ، العراقكلية احلقوق واالقتصاد ، يف فلسفة القانون العام،  

األجنبية،  ية، النظام القانوين اجلزائري لالستثمار و مدى فعاليته يف استقطاب االستثماراتوايل ناد -50

يف العلوم، ختصص القانون، كلية احلقوق والعلوم السياسية،جامعة تيزي  راهأطروحة لنيل شهادة دكتو 

  .2015 /2014سنة وزو،

 :العربية  باللغة المقاالت: اسادس

 يم ضمانة إجرائية لتسوية منازعاتاهر حمسن عبود اخليكاين، التحكإبراهيم إمساعيل الربيعي وم - 1

، سنة  04العدد   ،العراق –االستثمار، جملة  القانون العراقية ، كلية احلقوق ، اجلامعة املستنصرية ، بغداد 

2007  

سية، كلية إرزيل الكاهنة، عن أقلمة حميط األعمال يف اجلزائر ، اّلة النقدية للقانون والعلوم السيا - 2

 .2013، سنة 01احلقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، العدد 

أقلويل حممد، العقود بني الدول ورعايا الدول األخرى وتطور القانون الدويل لالستثمارات ، الة النقدية  - 3

 .2010للقانون والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، العدد األول، سنة 

شروط االستقرار التشريعي املدرجة يف عقود الدولة يف جمال االستثمار، الة النقدية للقانون  أقلويل حممد، - 4

 .2006والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، العدد األول، سنة 

، جامعة تندوف،  آمنة خمانشة ، تفعيل املنافسة احلرة يف جمال الصفقات العمومية ، جملة جماميع املعرفة - 5

 .2015الد األول  ، العدد األول ، جانفي 
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الة النقدية للقانون والعلوم السياسية، ، العدد  اوباية مليكة ،مكانة مبدأ حرية االستثمار يف اجلزائر، - 6

 .2010، جامعة مولود معمري تيزي وزو، سنة 02

الة املغربية لإلدارة  ،  ،العاماربة جديدة لتسيري الشأن ، السلطات اإلدارية املستقلة يف مق اولعريب سعيد  - 7

  . 2001، سنة   25العدد

لة األكادميية للبحث ، ا"دور جملس املنافسة يف مراقبة التجميعات اإلقتصادية "يت منصور كمال،ا - 8

،  02، عدد 12جباية ، جملد -، كلية احلقوق و العلوم السياسية، جامعة عبد الرمحان مرية  القانوين

2015.  

كلية احلقوق والعلوم السياسية،  ،  جملة العلوم اإلنسانية"إخطار سلطات الضبط املستقلة"ينة، أيت وازو ز  - 9

  .2016يسمرب ،د 46عدد ال، الد ب  تيزي وزو ، - جامعة مولود معمري

بركة حممد الزين ، شاري صبيحة ، التفويض كأحد أساليب احلديثة يف تسيري املرفق العام حسب املرسوم  -10

املتضمن الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام واقع وأفاق تطبيقه يف اجلزائر ، الة  15/247الرئاسي 

  .2017اجلزائرية للمالية العامة ، جامعة أيب بكر بلقايد،  العدد السابع ، 

حث قة حسان ، دور الضمانات واملبادئ الدولية يف محاية ملكية املستثمر األجنيب ، الة األكادميية للبب -11

جباية، سنة   -، جامعة عبد الرمحان مرية 02، العدد 16القانوين، كلية احلقوق و العلوم السياسية ، الد 

2017. 

الة النقدية بلحارث ليندة ،حتول طبيعة الرقابة على الصرف يف اجلزائر من الرقابة السبقية إىل البعدية ،  -12

 .2011، سنة 02يزي وزو، العدد للقانون والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري ت

وجه جديد لدور الدولة، جملة إدارة ، العدد :بلطرش مىن ، السلطات اإلدارية املستقلة يف اال املصريف -13

02  ،2002.  

، الد  2بلغول عباس ، اإلقصاء يف قانون الصفقات العمومية اجلزائري ، جملة حوليات، جامعة وهران  -14

  . 2014نة السادس ، العدد األول ،  س

بلقاسم بن العايب ، زهرة سعيدي ، تدخل اإلدارة اجلزائرية عرب املرفق العام يف القطاع االقتصادي ، جملة  -15

  .2016اجللفة ،  سنة  –البحوث السياسية و اإلدارية ، الد الثالث ، العدد األول ، جامعة زيان عاشور 

ية يف الرقابة على الصفقات العمومية ، جملة االجتهاد بلقاسم بوفاتح  و عزوز خملويف ، دور اخلزينة العموم -16

  . 2015، سبتمرب  09اجلزائر ، العدد  –، معهد احلقوق ، املركز اجلامعي تامنغست 
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بن أمحد احلاج،  شرط الثبات التشريعي بني التجسيد األمان القانوين و مصلحة الدولة يف قانون  -17

ونية و السياسية، العدد اخلامس، الد الثاين، جامعة االغواط،  االستثمار اجلزائري ، جملة الدراسات  القان

2017. 

بن دراجي عثمان ،تفويض املرفق العام كآلية حديثة لتسيري املرفق العام ، جملة آفاق العلمية ، الد  -18

 .2019اجلزائر ، سنة -احلادي عشر ، العدد الرابع،  املركز اجلامعي متنراست

املتضمن  15/247بة الداخلية يف جمال الصفقات العمومية وفقا للمرسوم الرئاسي بن صابر فتيحة ، الرقا -19

 -تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام ،  جملة االجتهاد القضائي ، جامعة حممد خيضر  

 .2020افريل  5، العدد الثاين ،  12بسكرة ، الد 

دارية املستقلة دراسة حالة جلنة تنظيم عمليات زيطة عبد اهلادي ، نطاق اختصاص السلطات اإلبن  -20

ات القانونية ، تلمسان ، جملة دراسالبورصة وسلطة ضبط الربيد واملواصالت السلكية والالسلكية ، 

  .2008سنة   ،01العدد

-، اجلزائر ، جوان 07بن زين حممد األمني ، اإلطار القانوين لالستثمار يف اجلزائر ، جملة املوثق ، العدد  -21

  .2002ويلية ج

بن ساحة يعقوب ، الوقف يف اجلزائر على ضوء التحوالت االقتصادية للدولة ، جملة القانون واألعمال ،   -22

  .2019،جامعة احلسن األول  بسطات ، دولة املغرب، الصادر يف مارس  21العدد 

العلوم اإلجتماعية بن مدخل إبراهيم،  دور املؤسسة العربية يف تشجيع االستثمار األجنيب اخلاص ، جملة  -23

 .2007، جامعة مولود معمري تيزي وزو ،سنة 02واإلنسانية، العدد 

املتعلق بتطوير  03- 01بن هالل ندير، معاملة االستثمارات ذات األمهية اخلاصة يف ظل القانون  -24

 -ان مرية االستثمار  ، جملة األكادميية للبحث القانونی ، كلية احلقوق و العلوم السياسية، جامعة عبد الرمح

  .2017، 01، العدد 15جباية، الد 

بودريوة عبد الكرمي، جزاء خمالفة القرارات اإلدارية لقواعد املشروعية، درجات البطالن يف القرارات، جملة  -25

  .2004جملس الدولة اجلزائري ، العدد اخلامس، 

ريع اجلزائري ، جملة احلقوق تافرونت عبد الكرمي ، القواعد املنظمة ملبادئ الصفقات العمومية يف التش -26

  .2016والعلوم السياسية ، جامعة عباس لغرور ، خنشلة ، العدد اخلامس ، جانفي 
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تسابت عبد الرمحن ، صالح حممد ، موالي علي طاهر ، نظام البوت ودوره يف ادارة وتسيري املرفق العام  -27

ر بلقايد ، تلمسان ،  العدد الثامن ، ديسمرب جتارب عربية ، الة اجلزائرية للمالية العامة ، جامعة ابو بك –

2018. 

  .1995، سنة 01جبار عبد ايد، مفهوم قرار اإلداري يف القانون اجلزائري، جملة اإلدارة ، العدد  -28

جغلول زغدود، سيف الدين بوجدير، ضمانات االستثمار األجنيب يف القانون اجلزائري ، جملة الباحث  -29

  .2017جباية ، سنة   –، جامعة عبد الرمحان مرية 11دللدراسات األكادميية، العد

جالل مسعد حمتوت، مدى استقاللية وحياد جملس املنافسة ، الة النقدية للقانون والعلوم  -30

 .2009السياسية،كلية احلقوق، جامعة تيزي وزو، العدد األول، لسنة 

قرارات االدارية االنفرادية ، جملة مجال الدين زهري و حلوي حيي ، دور السلطات املستقلة يف اختاذ ال -31

املغرب ،  –طنجيس ، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية ، جامعة عبد امللك السعدي ، طنجة 

  .2001، سنة  02العدد 

العقود و االتفاقيات املمهدة للتعاقد و أمهية التفرقة بني العقد و االتفاق يف "مجال فاخر النكاس ،  -32

  . 1996العشرون ، العدد االول ،  ، جملة احلقوق ، جامعة الكويت ، الد" لسابقة على العقد املرحلة ا

 15/247حساين سامية و مليز أمينة ، قراءة نقدية يف تفويض املرفق العام على ضوء املرسوم الرئاسي  -33

تيارت ، –ن خلدون ، جملة البحوث يف احلقوق والعلوم السياسية ، جامعة اب 18/199واملرسوم التنفيذي 

  2019الد الرابع ، العدد الثاين ، ماي 

، الة النقدية للقانون والعلوم "احلماية القانونية مللكية املستثمر األجنيب يف اجلزائر"حسني نوارة،  -34

  .2009،سنة 01السياسية، كلية احلقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، العدد 

جملة الدراسات القانونية، كلية احلقوق والعلوم ملنافسة واالستهالك،  جمال احلو أبو احللو، النظام العام يف -35

 . 2008، جويلية  05السياسية ، جامعة تلمسان، العدد 

جملة الفكر ،   محدي فلة ، محدي مرمي ،االستثمار األجنيب املباشر بني التحفيز القانوين والواقع املطبق ، -36

 .2013، سنة  10بسكرة، العدد  -عة حممد خيضركلية احلقوق والعلوم السياسية ، جام

 إطارالصفقات العمومية يف  إبرام إجراءاتمحودي حممد ، دور هيئات الرقابة اخلارجية يف ضمان شفافية  -37

جامعة ورقلة ،  ،ة، جملة دفاتر القانون والسياسة ، كلية احلقوق والعلوم السياسي 15/247املرسوم الرئاسي 

 2019اين ، جوان ، العدد الث 11الد 
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الطرق، (ااء الدولة املضيفة لالستثمار اتفاقية االستثمار مع املستثمر األجنيب "خالد حممد اجلمعة،  -38

 .1999، جملة احلقوق، العدد الثالث، دولة الكويت، )"املشروعية، الشروط

نونية، جملة خراز حممد الصاحل ،   طبيعة قضاء وقف تنفيذ القرارات اإلدارية ،  جملة دراسات قا -39

  .2002متخصصة يف الدراسات والبحوث القانونية، ، الوادي، اجلزائر، العدد الرابع، لسنة 

، جامعة 437خليل حممد عطية ، االستثمارات األجنبية املباشرة والتنمية ، جملة مصر املعاصرة العدد  -40

 .1994القاهرة ، يوليو 

ا يف اجلزائر، جملة علوم تكنولوجيا و تنمية الوكالة ديدن بوعزة، جلنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبته -41

 .  2007، سنة  01اجلزائر،العدد   "Andru "الوطنية لتنمية البحث اجلامعي

كرامة مروة ، تقييم التجربة اجلزائرية يف جمال جذب االستثمار األجنيب املباشر يف ظل   و  رايس حدة -42

جامعة بسكرة كلية العلوم االقتصادية والتجارية جملة املفكر ، ،  دراسة حتليلية -تداعيات األزمة املالية العامة

 .2012وعلوم التسيري، العدد الثاين عشر، ديسمرب
حجر الزاوية يف عقلنة  وترشيد ( زنايت مصطفى ، ضبط وحتديد احلاجات قبل إبرام الصفقة العمومية    -43

  2018السابع ، العدد األول ،  ، جملة البحوث السياسية و اإلدارية ، الد) الطلب العمومي

 األشكال القانونية املتاحة لالستثمارات األجنبية املباشرة يف اجلزائر بعد تطبيق قاعدة "زيدي أمال،  -44

، الة األكادميية للبحث القانوين، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة سطيف ، "  %49-51

   2016.، سنة األول  ، العدد13الد

، مقال منشور يف  جملة الدراسات القانونية "سلطات الضبط االقتصادي و مهامها"لي، سعودي ع -45

  .2017، جوان   06اجلزائر ،العدد –والسياسية، كلية احلقوق 

، الة النقدية للقانون "إشكالية املوازنة بني السلطة واحلرية يف ظل الظروف االستثنائية " سكاكين باية ، -46

  .2009ة احلقوق، جامعة تيزي وزو، ال عدد األول، لسنة والعلوم السياسية، كلي

الة األكادميية  ،"اجلبائية و فعاليتها يف جلب االستثمارات باجلزائرالتحفيزات  "شنتويف عبد احلميد ، -47

، 02عدد ال، 16جباية، جملد  - للبحث القانوين، كلية احلقوق و العلوم السياسية، جامعة  عبد الرمحن مرية 

2017. 

جامعة حممد  ،جملة العلوم االنسانية رزاد زغيب ،االستثمار األجنيب املباشر يف اجلزائر ، واقع وآفاق ،شه -48

  .2005، فيفري  8بسكرة ، العدد  - خيضر
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صاحل التومي ، ماذا حتقق يف اجلزائر بعد أكثر من عقدين من التحول اإلقتصادي، جملة علوم اإلقتصاد و  -49

  .2004،  11وم االقتصادية ، جامعة اجلزائر ، العدد التسيري و التجارة، كلية العل

حرية االستثمار األجنيب يف ظل التشريعات احلالية  بني التجسيد و " صاحل بودهان، خويلدي السعيد،  -50

ورقلة  –، جملة دفاتر السياسية و القانون، كلية احلقوق والعلوم السياسية  جامعة قاصدي مرباح "التقييد

  .2018، جانفي 18العدد 

صاحل زمال ، أسس إبرام عقود تفويض املرفق العام يف التشريع اجلزائري ، جملة القانون ، اتمع ، السلطة  -51

  . 2017، جامعة وهران ، العدد السادس ، سنة 

صفاء تقي العيساوي ، التحكيم متعدد اإلطراف كأسلوب لتسوية منازعات لعقود االستثمار الدولية ،   -52

  .2007سنة    01، العدد 14جملة جامعة بابل، الد ة ، كلية العلوم اإلنساني

تراجع عن التدخل  أم تشديد للرقابة  ، الة : طباع جناة، التوجه حنو االستثمار اجلزائري  يف اخلارج  -53

  2017جباية، صادر يف ديسمرب  - األكادميية للبحث القانوين، عدد خاص ، جامعة عبد الرمحن مرية 

دراسة يف التنظيم القانوين لعقد البناء والتشغيل  –الء حسني علي، عقد البوت عارف صاحل خملف، ع -54

  .2010، جملة جامعة االنبار للعلوم القانونية والسياسية، الد األول، العدد األول، العراق،  - ونقل امللكية

ألنبار القانونية و عارف صاحل خملوف وعلي خملف عماد، مبدأ حرية املنافسة يف التعاقد باملناقصة، جملة ا -55

  .2010جامعة االنبار ، العراق، العدد اخلامس ، سنة  –السياسية، كلية احلقوق 

عبد الرمحان عبد القادر، حساين بن عودة، دور تدفقات االستثمارات األجنبية املباشرة يف القضاء على  -56

 .2018سنة  01ة، العدد ، جملة االقتصاد و التنمية البشري2016- 2002البطالة يف اجلزائر خالل فرتة 

 عبد الرسول عبد الرضا و خري الدين كاظم عبيد،  ثأتري الصفة األجنبية يف قانون االستثمار العراقي ، -57

  2007، سنة  02العراق ، العدد  –جملة  القانون العراقية ، كلية احلقوق ، اجلامعة املستنصرية ، بغداد 

لتصحيح اهليكلي يف البلدان املغربية، جملة حوليات وحدة البحث عبد العزيز شرايب، النتائج األولية لربامج ا -58

 .1998، سنة 11لداإفريقيا والعامل العريب، جامعة منتوري قسنطينة، 

عبد الغين بوالكوار ، سناء منيغر ، ضبط وحتديد احلاجيات مبناسبة ابرام الصفقات العمومية ، جملة  -59

علوم السياسية ، جامعة حممد الصديق بن حيىب ، العدد الثالث ، احباث قانونية وسياسية ، كلية احلقوق وال

  .2017جوان 
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عبد اللطيف مصيطفى ، دور التغري التكنولوجي يف تنمية وتدعيم القدرة التنافسية للدولة ، جملة الواحات  -60

  .2009، جامعة غرداية ، اجلزائر ، ديسمرب  06للبحوث والدراسات ، العدد

 ،جملة الباحث ،جامعة ورقلةومة يف تدعيم القدرة التنافسية للمؤسسات الوطنية ، عبد اهللا علي، دور احلك -61

 .2008،سنة  06العدد 

عديل حممد عبد الكرمي ، تكييف بنود االستقرار التشريعي و تقييم دورها يف العقود ، جملة احلقيقة،  -62

  .2011، جامعة أدرار، مارس  18العدد

للهيئات اإلدارية املستقلة مآل مبدأ الفصل بني السلطات،  جملة  عز الدين عيساوي، املكانة الدستورية -63

  .2009بسكرة ، سنة  -، جامعة حممد خيضر04االجتهاد القضائي، العدد 

عصام صياف ، يوسف مرغم ، معايري حتديد مفهوم  الصفقة العمومية يف التشريع اجلزائري ، جملة  -64

 .2016خنشلة ، الد الثالث ، العدد الثاين جوان احلقوق والعلوم السياسية ، جامعة عباس لغرور ، 

عطوي حنان ، حق الغري يف محاية عملية ابرام الصفقات العمومية يف اجلزائر ، جملة االجتهاد للدراسات  -65

  . 2017اجلزائر ، العدد الثاين عشر ، جوان  –متنراست  –القانونية واالقتصادية ، املركز اجلامعي 

 ،213- 18سف ، استثمار األمالك الوقفية العقارية وفق املرسوم التنفيذي عقوين حممد ، ماجري يو  -66

اجلزائر،  مارس  –جملة العلوم القانونية واالجتماعية ،الد الرابع العدد األول ،جامعة زيان عاشور اجللفة 

2019.  

املنظم   15/247عمارة مسعودة ، دراسة نقدية ملفهوم الصفقات العمومية يف ظل املرسوم الرئاسي  -67

للصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام ، جملة البحوث والدراسات القانونية والسياسية ، الد السادس ، 

 .2016العدد األول ، جوان 

 الة النقدية للقانون والعلوم السياسية عمريوش فتحي، التكريس الدستوري حلرية االستثمار يف اجلزائر، -68

 .2017جوان الثامن ، العددد الثاين ، ال ، تيزي وزو، جامعة 
، الة النقدية "االستثمارات األجنبية يف ظل سياسة االنفتاح االقتصادي يف اجلزائري"عيبوط حمند وعلي،  -69

 .2007جانفي   01للقانون والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، العدد 

، الة النقدية للقانون والعلوم "صفة لالستثمارات األجنبيةمبدأ املعاملة العادلة واملن"عيبوط حمند وعلي،  -70

  .2010السياسية، ، العدد األول، جامعة مولود معمري تيزي وزو،  
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، معارف جملة علمية حمكمة، كلية احلقوق والعلوم "حتكيم االستثمار ومتطلبات التننمية " عيساوي حممد، -71

  2013نة ، صادر س 14السياسية، جامعة البويرة ، العدد 

سلطات الضبط االقتصادي  ، جملة احملكمة العليا : من نوع جديد  إداريةغناي رمضان، سلطات  -72

  .106، ص 2007، اجلزائر ، سنة 02اجلزائرية، عدد 

صادرة عن الس األعلى للقضاء غناي رمضان، موقف جملس الدولة من الرقابة على القرارات التأديبية ال -73

  .2005رية، عدد السادس، اجلزائر ،سنة جملة جملس الدولة اجلزائ

، جملة حوليات جامعة  15/247فاضل اهلام ، أحكام عقد الوكالة احملفزة على ضوء املرسوم الرئاسي  -74

  .2018قاملة للعلوم االجتماعية و االنسانية ، الد الثاين عشر ، العدد الثاين ، ديسمرب 

جملة  انة قانونية  لتحقيق مبدأ املنافسة والشفافية،فاطيمة عاشور ، طرق ابرام الصفقات العمومية ضم -75

، كلية احلقوق والعلوم السياسة ، جامعة املدية الد الرابع ، العدد )خمرب السيادة والعوملة (الدراسات القانونية 

 . 2018االول ، جانفي 

كلية   جملة رؤى ، دية ،القانوين لالستثمار ودوره يف التنمية االقتصا اإلطارفاروق خلف ، املكي دراجي،  -76

  .2016العدد الثالث، ديسمرب،جامعة الشهيد خلضر الوادي  احلقوق والعلوم السياسية ،
، جملة االجتهاد القضائي ، "  مبدأ الفصل بني السلطات يف الدساتري اجلزائرية"فريد علواش، نبيل قرقور،  -77
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عبد احلكيم حططاش ، هند زيتوين ، رؤية نقدية لنظام الصفقات العمومية يف اجلزائر ، الشفافية ،    - 20

اجلزائر مخسون سنة من " لدويل السرعة ، الرقابة املالية ، مداخلة ألقيت على هامش أعمال امللتقى ا

  . 2013، جامعة  مولود معمري، سنة "التجارب التنموية ، ممارسة الدولة ، االقتصاد واتمع 

) نقل امللكية( البناء والتشغيل والتحويل  : عبد اللطيف نايف، دراسة يف عقود التزام املرافق العامة البوت - 21

لسادس لرؤساء احملاكم االدارية يف الدول العربية، بريوت، لبنان، ورقة عمل العراق مقدمة يف إطار املؤمتر ا

  . 2016يونيو  01 - مايو 30املنعقد بتاريخ 

جزائرية على حترير التجارة اخلارجية  - انعكاسات اتفاق الشراكة األوروعزيزة بن مجيل ، مداخلة حول  - 22

، كلية احلقوق والعلوم السياسية ، جامعة  باجي اجلزائرية ، امللتقى الوطين حلرية املنافسة يف القانون اجلزائري

  .2013أفريل   4 -  3، يومي   خمتار  عنابة 
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عكاشة حوالف ، نظام احلسبة يف اإلسالم وأثره يف محاية املستهلك ، مداخلة مقدمة إىل امللتقى الوطين    - 23

  . 2008اجلزائر  ،  - جامعة الواديحول محاية املستهلك يف ظل االنفتاح االقتصادي  ، 

 السلطات حول الوطين امللتقى أعمال الدستور، مواجهة يف املستقلة اإلدارية اهليئات الدين، عز عيساوي - 24

 ماي ،كلية احلقوق والعلوم السياسية ،  24إىل 23 االقتصادي و املايل ، أيام  اال يف اإلدارية املستقلة

 . 2007جباية،سنة  - عبد الرمحان مرية جامعة

قف تنفيذ القرارات الصادرة عن السلطات اإلدارية املستقلة،أعمال امللتقى الوطين حول فتحي وردية، و  - 25

ماي، كلية احلقوق، جامعة  24-23السلطات اإلدارية املستقلة الفاصلة يف املواد االقتصادية واملالية، أيام 

  .2007جباية، 

ملخالف لقواعد قانون املنافسة ، املتابعة القضائية للعون االقتصادي ا مداخلة حول   فرحات زموش ،   - 26

امللتقى الوطين حلرية املنافسة يف القانون اجلزائري، كلية احلقوق والعلوم السياسية ، جامعة  باجي خمتار  

  .2013أفريل   4 - 3يومي   عنابة 

خلة قوراري جمذوب ،  الدور الرقايب لسلطة ضبط الربيد واملواصالت على جمال االتصاالت يف اجلزائر، مدا - 27

االستقرار التشريعي والتنظيمي ضمان لالستثمار ودعم مناخ : ألقيت يف أشغال امللتقى الوطين املعنون 

معسكر ، اجلزائر ، سنة  –األعمال يف اجلزائر ، كلية احلقوق والعلوم السياسية ، جامعة مصظفى اسطنبويل 

2009 .  

تقى حول سلطات الضبط املستقلة يف اال ،مل"إجراءات الطعن يف قرارات جملس املنافسة"خلضاري أعمر، - 28

  . 2007ماي  24- 23جباية ، أيام  –االقتصادي واملايل،جامعة عبد الرمحن مرية 

، املبادئ اليت حتكم تصنيفات و أشكال الصفقات العمومية يف القانون اجلزائري، مداخلة ى   لطيفة   - 29

، "الستشارات والصفقات العمومية يف جلزائرإجراءات مترير ا"ألقيت على هامش  امللتقى الوطين حول 

  . 2015املركز اجلامعي تندوف، 

، امللتقى الوطين حلرية املنافسة يف   اختصاصات جملس املنافسة اجلزائريلعوجيي عبد اهللا ، مداخلة حول   - 30

أفريل    4 -  3، يومي   القانون اجلزائري، كلية احلقوق والعلوم السياسية ، جامعة  باجي خمتار  عنابة 

2013.  
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مداخلة حول دور القضاء اإلداري يف محاية مبدأ حرية املنافسة، امللتقى الوطين حلرية  ليلى بوكحيل ، - 31

 4 - 3، يومي   املنافسة يف القانون اجلزائري، كلية احلقوق والعلوم السياسية ، جامعة  باجي خمتار  عنابة 

  .2013أفريل   

انون االتفاقي االستثماري لتشجيع االستثمار ،مداخلة ألقيت يف حممد منري حساين، اعتماد اجلزائر الق - 32

 18امللتقى وطين حول اإلطار القانوين لالستثمار األجنيب يف اجلزائر،جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، يومي

  .2015نوفمرب  19و

 حول الوطين امللتقى أعمالقناعة ام تقليد ، : مرابط عبد الوهاب ، الضبط االقتصادي يف اجلزائر  - 33

 كلية احلقوق والعلوم السياسية ، جامعة نوفمرب  ، 14إىل13 ، أيام  اجلزائر يف اإلدارية املستقلة السلطات

  .2012،  1945ماي  8قاملة 

مراد بلكعيبات، جمال تطبيق قانون الصفقات العمومية يف التشريع اجلزائري ، مداخلة مقدمة يف امللتقى   - 34

صفقات العمومية يف محاية املال العام، جامعة حيي فارس املدية، يوم دور قانون ال الوطين السادس حول

  . 2013ماي  20

مسعودي يوسف، القانون الواجب التطبيق على عقود االستثمار، مداخلة ألقيت يف امللتقى الوطين حول  - 35

 19و 18اإلطار القانوين لالستثمار األجنيب يف اجلزائر، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، أيام 

    .2015مربنوف

آلية لالنتقال من الدولة املتدخلة إىل الدولة الضابطة ، : نزليوي صليحة ، سلطات الضبط املستقلة   - 36

ماي،   24-23أعمال امللتقى الوطين حول السلطات اإلدارية املستقلة يف اال االقتصادي واملايل، أيام 

  .2007كلية احلقوق، جامعة جباية، 

تقييد االستثمار األجنيب املباشر يف اجلزائر، أعمال امللتقى الوطين : لة بعنوان خوادجية مسيحة حنان، مداخ - 37

   .2015نوفمرب، لسنة19و18حول اإلطار القانوين لالستثمار األجنيب يف اجلزائر، ورقلة، املنعقد بتاريخ 

الضبط أعمال امللتقى الوطين حول سلطات  ، "مفهوم السلطات اإلدارية املستقلة   "راشدي سعيدة،  - 38

            .2007ماي، كلية احلقوق، جامعة جباية،  24-23املستقلة يف اال االقتصادي واملايل، أيام 

، امللتقى " دور السلطات اإلدارية املستقلة يف ضبط النشاط اإلقتصادي"زايدي محيد، مداخلة بعنوان  - 39

واملمارسة ، جامعة الطاهر موالي  الوطين السابع حول ضبط النشاط اإلقتصادي يف اجلزائر بني التشريع

  .2013ديسمرب  10 - 09سعيدة، يومي 
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ستيف هانكي ، ضرورة حق امللكية ، مداخلة ألقيت يف مؤمتر حتويل امللكية العامة اىل القطاع اخلاص  - 40

  . 1990، ترمجة حممد مصطفى غنيم ، دار الشروق ، القاهرة ،  1986والذي عقد يف واشنطن سنة 

مود أنيس بطيب، االستثمارات العاملية يف دول احتاد املغرب العريب ، امللتقى الدويل سرار إميان ، حم - 41

  . 2006مارس  04و 03الستقطاب وتوازن العقود االستثمارية ، تونس، يومي 

حرية : "كسال سامية ، مبدأ حرية التجارة والصناعة أساس قانوين للمنافسة احلرة ،امللتقى الوطين حول - 42

- 03عنابة ، يومي  - ، كلية احلقوق والعلوم السياسية ، جامعة باجي خمتار "انون اجلزائري املنافسة يف الق

  . 2013أبريل  01

ماديو ليلى، تكريس الرقابة القضائية على سلطات الضبط املستقلة يف التشريع اجلزائري، أعمال امللتقى  - 43

ماي، كلية احلقوق،  24 - 23ايل، أيام الوطين حول السلطات اإلدارية املستقلة يف اال االقتصادي و امل

 .2007جامعة جباية، 

 :مواقع الكترونية : سادسا
   

1- Conseil concurrence, Avis n0 04-A-17, 14 octobre 2004, relatif à une 
demande d'avis présenté par l'autorité de régulation des 
télécommunications en application de l'article L. 37-1 du codes des postes 
et communications électroniques. Disponible sur: 
www.autoritédelaconcurrence.fr 

                      

يف اجلزائر ،  بن ساحة يعقوب ، مظاهر تكريس الدولة الضابطة يف جمال املواصالت السلكية والالسلكية -2

سطات ، املغرب  ، على املوقع  –االلكرتونية ، جامعة احلسن األول  اإلعمالمقال منشور يف جملة القانون و 

على  2019ماي  02: ،تاريخ زيارة املوقع /https://www.droitetentreprise.com:التايل 

 .ساءام 19:00الساعة 

تاريخ  ،  www.arpt.dz: زيارة املوقع االلكرتوين لسلطة ضبط الربيد واملواصالت السلكية والالسلكية -3

 .مساءا 19.30، على الساعة  2019ماي  15الزيارة يوم 

ظل اخنفاض اسعار البعد االجتماعي للتنمية املستدمية يف اجلزائر يف  سعادحفاف و مليكة بوظياف ، -4

-https://www.univ-chlef.dz/eds/wp :، مقال منشور على الرابط البرتول

content/uploads/2016/06/article-9-N4.pdf   2019ماي  02: ، تاريخ زيارة املوقع 

 .مساءا 19:00على الساعة 
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ألعمال االلكرتونية ،  سعيد هيدوفة ، ازمة املرفق العام االقتصادي ، حبث منشور يف جملة القانون و ا -5

 :املغرب  ، رابط املقال 

: ، تاريخ زيارة    / االقتصادي- العام-املرفق- أزمة/  https://www.droitetentreprise.comا

  مساءا  19:00على الساعة  2019ماي 2

ألعمال االلكرتونية ، عباس كرمية ، ضمانات االستثمار األجنيب يف اجلزائر، مقال منشور يف جملة القانون وا -6

، 20/04/2019، مت االطالع عليه يوم  www.droitentreprise.comاملوقع االلكرتوين

 .مساءا 20:05على الساعة 
 02: ، تاريخ الزيارة 1984 10/ 11/املؤرخ يف  181 - 84قرار الس الدستوري الفرنسي ر قم  -7

 :صباحا املنشور يف املوقع 10على الساعة  2019فيفري 
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-
decisions/acces-par-date/decisionsdepuis-1959/1984/84-181-dc/decision-n-84-
181-dc-du-11-octobre-1984.8135.html. 

 :يف قضية ) CPJI(قرار حمكمة العدل الدولية الدائمة  -8

     :SALDUTISKIS/ Chemin de fer PANVEZYS 

In : http://www.icj-cij.org/cij www/cdecisions/ccpji 

تاريخ زيارة املوقع يف   commerce.gov.dzesterewww.min: املوقع االلكرتوين لوزارة التجارة  -9

 .   17:45، على الساعة  20/04/2018
تاريخ زيارة  /https://www.algerietelecom.dz/AR: املوقع الرمسي التصاالت اجلزائر  - 10

 . ليال 21على الساعة  2019ماي  11املوقع يوم 
: املوقع الرمسي للوكالة الوطنية لرتقية االستثمار ، دوافع االستثمار يف اجلزائر  - 11

-dz/index.php/ar/raisonshttp://www.andi. investir-pour   جانفي  10: تاريخ الزيارة

  .مساءا 19:00، على الساعة  2019
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الدوليـــة    ةتســـعى اجلزائـــر كغريهـــا مـــن دول العـــامل  إىل مواكبـــة  التحـــوالت االقتصـــادية املتســـارعة علـــى الســـاح:ملخـــص*

أزمـة ايـار أسـعار البـرتول احلاليـة  والتعثـر املـايل املتمثـل يف اخنفـاض  سـامهت ، حيـث ايل االقتصـادي واملـ نيخاصة يف جمـال

التحــوالت إلنعــاش االقتصــاد الــوطين ، ونظــرا للعالقــة الطرديــة  بــني الســلطة احلاكمــة  احتيــاطي العملــة الصــعبة إىل حماولــة 

يف عملية االنفتاح و التحول حنـو ساس هذا األخري املبدأ األمبدأ حرية االستثمار والتجارة حبيث يعترب و  االقتصادية للدولة 

 و اســتقطاب رؤوس األمــوال خدمــة  شــاريعامل ترقيــةيف  يســاهمو  ســتثمرينملتطلبــات مجهــور امل يســتجيب ااقتصــاد الســوق مبــ

يت مـن شـأا ضـرورة عـن نقطـة تـوازن الـ اخلوصصة كآلية إجرائية حبثـا و بناءا عليه جاء مبدأ حرية املنافسة و صاحل العام ،لل

، و فـتح اـال أمـام املبـادرة اخلاصـة بإعطـاء الفرصـة للمتعـاملني االقتصـاديني اخلـواص  الـوطين حركيـة السـوقوضبط  تنظيم 

لكــن يف ظــل الواقــع امليــداين  وعجــز اإلدارة التقليديــة عــن  ، يف إطــار مــن الفعاليــة االقتصــادية للنهــوض باالقتصــاد الــوطين

 وظهــور الســلطات اإلداريــة املســتقلة ، وذلــك ــدف ضــبط بعــض األنشــطة  كــان البــد مــن قتصــادي مواكبــة التحــول اال

 جملــسوال ميكــن بــأي حــال مــن أحــوال أن يــتم ذلــك دون إنشــاء حتقيــق الفعاليــة و الشــفافية يف اــال االقتصــادي واملــايل  

الســلكية والالســلكية يف  الربيــد واملواصــالت ضــبط ســلطةوجـاءت  املمارســات االحتكاريــة، وحماربــة منــعاملنــوط لــه  املنافسـة 

املوســـوم بالتنافســـية االتصـــاالت  تطـــوير قطـــاع بدايـــة األلفيـــة لتجعـــل اجلزائـــر تواكـــب حتـــديات الثـــورة املعلوماتيـــة والرقميـــة يف

  . واحليوية

 ،ريـــة املســـتقلةالســـلطات اإلدامبـــدأ حريـــة االســتثمار والتجـــارة ، حريـــة املنافســـة ، اخلوصصــة ، : الكلمــات المفتاحيـــة * 

 .السلكية والالسلكية  ضبط الربيد واملواصالت سلطةجملس املنافسة ، 
*Abstract : Algeria, like other countries in the world, is seeking to keep pace with the rapid 
economic changes on the international stage, especially in the economic and financial fields, as the 
crisis of collapse of the current oil prices and the financial stumbling represented in the reduction of 
the hard currency reserve contributed to the ruling authority's attempt to revive the national 
economy, The company has been the main focus of the development of the new market economy, 
which is the first of its kind to be used to promote the development of projects and attract capital in 
the public interest, The principle of free competition and privatization as procedural mechanism was 
therefore in search of a balance point that would regulate and control the movement of the national 
market, and open the way for the initiative to give the private economic operators the opportunity to 
promote the national economy in a framework of economic efficiency, However, in the light of the 
reality on the ground and the inability of the traditional administration to keep pace with the 
economic transition, the emergence of independant administrative authorities was necessary, with 
the aim of controlling some activities and achieving economic and financial efficiency and 
transparency. This cannot be done without the establishment of the Competition Council, which is 
entrusted with preventing and combating monopolistic practices, and the post and 
telecommunications control authority at the beginning of century brought Algeria to the challenge 
of the information and digital revolution in developing the competitive and dynamic 
communications sector 
*Keywords:  The principle of freedom of investment and trade, freedom of competition, 
privatization, independant administrative authorities, competition Council, postal and 

telecommunications control authority. 


