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 بسم  هللا الرمحن  الرحمي

قًا ِِبلَْحق ِ  اْلِكتَاَب  أَنْ َزْلَنا ِإلَْيكَ  ِ نَ ُهْم  فَاْحُكْ  َعَلْيهِ  َوُمهَْيِمنًا اْلِكتَاِب  ِمنَ  يََديْهِ  ِلَماَ ْينَ  ُمَصد  بَ ي ْ

عَةً  ِمْنُكمْ  َجَعلْنَا ِلُكل   الَْحق ِ  ِمنَ  َجاَءكَ  َعمَّا َأْهَواَءهُْ  تَتَِبعْ  َواَل  اّلَلُ  َأنَْزلَ  ِبَما  َوِمْْنَاًجا ِِشْ

اِت  فَاْستَِبُقوا أ ََتكُْ  ِفي َما ِلَيْبلَُوكُْ  َولََِٰكنْ  َواِحَدةً  ُأَمةً  لََجَعلَُكْ  اّلَلُ  َشاءَ  َوَلوْ   الَْخْْيَ

يًعا َمْرِجُعُكْ  اّلَلِ  ِإَلى ئُُكْ  ََجِ   ِفيِه َتْخَتِلُفونَ  ُكْنُتْ  ِبَما فَُينَب ِ

 ﴾٤٨﴿ المائدة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 كلم    ة شك    ر وعرفان
 

الحمد والشكر هلل أولّه وآخره على فضله ومّنته الواسعة في إتمام هذه األطروحة 
وأسجد حمدا  وشكرا  أن مّن علي بنعمة الصّحة والتوفيق إلى طريق العلم والمعرفة وما 

 العظيم. توفيقي إالّ باهلل عليه توكلت وهو رّب العرش
االستاذ أتقّدم بالشكر الجزيل بعد اهلل سبحانه وتعالى إلى األستاذ المشرف والموّجه 

 الدكتور :

 شول بن شهرة
على تقبوله اإلشراف على هذه المذكرة دون تردد وعلى نصائحه وتوجيهاته القّيمة 

 وتسهيالته الكبيرة.

 مناتقشة ءمل عبوالشكر موصول إلى كل أعضاء لجنة المناتقشة على تقبولهم تح

 وتصويب محتوى هذه األطروحة و فق ما يرونه مناسبا  للموضوع

األساتذة الذين تعبوا من أجل إيصال المعلومة ولم  إلىكما أتقّدم بشكر  الجزيل 
والى كل من الصديقين الدكتور البرج احمد  يبخلوا بها علينا طوال مشوارنا الجامعي

يلبسهم ثوب الصّحة و  الجميع وجل أن يجاز  داعيا المولى عزّ  والدكتور مشوش مراد
 والعافية ويوفقهم لما فيه الخير.

 :شرع تقدورالطالب 
 

 
 
 



 

 

 اإله     داء
 

 إلى من تنحني لهما هامتي برا  و تقديرا .
 إلى اللذين ربياني صغيرا  فسهرا ألنام وتعبا ألرتاح وجهدا ألتأدب و أتعلم.

 ي صعوبات الحياة.إلى اللذين سهرا على تعليمي وذّلال ل
 وضحيا عّني بالغالي والنفيس من أجل السير في تقافلة العلم والمعرفة.

 زوجة أبياهلل والى  مارحمهأهد  هذا الجهد المتواضع لوالد  الكريمين؛ 
 .مرهاالعزيزة حفظها اهلل وأطال في ع

 ابنائي :كما أهديه إلى زوجتي التي وتقفت بجانبي و ساندتني و أهديه إلى 
 ى الطاهرمصطف

 عبد الباسط
 عبد اهلل

 وفاء
 وأصدتقائي. وإخواني وأخواتي األعزاء أدامهم اهلل سندا لي وإلى كل أحبابي

 لمتوسطة سيد  عبازو التربو   كما أهديه إلى كل الطاتقم اإلدار 
 .والى الصديق الضاو  محمد وأوالده
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ART : Autorité de Régulation des Transports. 
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 مقدمة:

تنظيم العام األحدث لالقتصاد ومحاية احلقوق واحلريات اليرى العديد من الفقهاء ويؤكدون أن  
 باملاضي.ميتاز هبا يف ختتلف بوضوح عن اخلصائص اليت كان ، خاصةهوية  ذأخ
ال االقتصإإادي ومحايإإة املناف إإإة يف خاصإإة يف اجملإإإذا كانإإا التحإإوالت الإإإيت حصإإلا يف دور الدولإإة و فإإ 

أزمإإة ال رجعإإة فيهإإا بالن إإبة للدولإإة  أهنإإا قإإد فهمإإا علإإ  ،األخإإ ة مإإن القإإرن املاضإإي الثالثإإنال إإنوات 
اجلديإإد الإإذي هلعبإإل الدولإإة اثإإر  حإإددت فقإإد الإإدور فهإإي إ إإابصإإفة خاصإإة  والقإإانون العإإام االقتصإإادي

 ه التطورات.ذه
لرقابإإإة صإإإارمة مإإإن القضإإإاء  ختضإإإ ال  اف هنإإإ فقإإإد ألسإإإاو دور هنظيمإإإيرة العامإإإة باوملإإإا كإإإان دور اإلدا

 وبالذات عل  ال لطات اليت متارو هذا الدور.، اإلداري
تلإإف عإإن القإإانون العإإام خيهإإدل علإإ  اإإي مإإا régulation فإإان كلمإإة التنظإإيم   ،جهإإة أخإإرىمإإن و 

 االقتصادي التقليدي.
من أنواع التنظيم ال ياسإي واالجتمإاعي الزالإا شخص معنوي ونوع كوإمجاال ميكننا القول أن الدولة  

وقإإد أكإإإد ذلإإإن عإإإددا مإإإن  ،وإهنإإإا هتكيإإإف مإإإن ناحيإإإة املهإإام والتنظيمإإإات مإإإ  الظإإإرو  املت إإإ ة ،قائمإإة
قإإدرة الدولإإة الوطنيإإة علإإ  التكيإإف مإإ   تلإإف الت إإ ات الإإيت هعمإإة علإإ  ال إإاحتن الوطنيإإة  " البإإاحثن
والشإإاهد عنإإدهم مإإا أبدهإإل الدولإإة الوطنيإإة مإإن إعإإادة  ،الكبإإ ةرغإإم إقإإرارهم اجإإم التحإإديات  ،والدوليإإة

 .(1)هشكية بنيتها وهطوير وظائفها مبا يتناسب م  هلن التحوالت الدولية منها الوطنية..."
قإإإدم وجإإإب علإإإ  احلكومإإإات وضإإإ  سياسإإإات وهشإإإريعات مإإإن اإإإ هنا "محايإإإة احلقإإإوق هعلإإإ  ضإإإوء مإإإا 

 يف األساو عل  حرية املناف ة. امبني وعادال اافاف اواحلريات"وهضمن مناخ

                                                           
 .29ص، 2019، سنة األردن، دار وائة للنشر والتوزي ، داري يف ظة العوملةحتوالت القانون اإل، ماهر صالح عالوي اجلبوري(1)
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عإإإن هإإإذه األخإإإ ة  ختلإإإيولكنإإإل ال ينفإإإي  الدولإإإة حيإإإادمنطقيإإإا  يتبعإإإل ،إن هكإإإريس مبإإإدأ حريإإإة املناف إإإة
دون ، وفقهإا قواعإد اللعبإة مبنظإور حإدي  عل  الدولة فرض رقابة هتحإدد فلذلن كان لزاما ،م ؤوليتها

   التخلي عن وظيفتها اإلدارية الكالسيكية.           
هلإإذا ال إإرض اهتإإدت الدولإإة إىل لعإإب دور احلإإارو ب نشإإاء هيلإإات جديإإدة م إإتقلة أسإإندت هلإإا مهمإإة 

 امل تقلة. دارية لطات االالوهي ، مبفهومل اجلديد يف  تلف القطاعات واجملاالت االقتصادية الضبد
 ،1929 ة سنةحي  اكلا "سلطات الضبد امل تقلة" ظاهرة قانونية سببها األزمة االقتصادية العاملي

هطلإإإب الوضإإإ  إئإإإاد هيلإإإات لرقابإإإة ال إإإوق   الواليإإإات املتحإإإدة األمريكيإإإة إذفكإإإان أول ظهإإإور هلإإإا يف
وكإإذلن ضإإمان ح إإن سإإ  املناف إإة بعيإإدا عإإن ال إإلطات العموميإإة التقليديإإة واألمإإر نف إإل دفإإ  بإإدول 

 هصإإال واحلريإإاتالة لبانشإإاء اللجنإإة الوطنيإإ 1978أوروبيإإة إهبإإاع هإإذا املنتإإوم وخاصإإة منهإإا فرن إإا عإإام 
 مث هواىل استخدامها يف  تلف اجملاالت.، خصصا هلا سلطات جديدة

اسإإإإإتحداث ال إإإإإلطات اإلداريإإإإإة امل تقلةوخصوصإإإإإا منهإإإإإا سإإإإإلطات الضإإإإإبد امل إإإإإتقلة هإإإإإو نتيجإإإإإة  ذاا 
يف ، تصإإادينواألعإإوان االق، الإإيت هفإإرض الفصإإة احلقيقإإي بإإن مإإن يتإإوىل الضإإبد ،اللرباليإإة اإليديولوجيإإة

وإئإإاد أدوات لضإإبد وهإإ ة ، وإزالإإة التنظإإيم واالحتكإإار املعرقإإة للمبإإادرة اخلاصإإة حتريإإر االقتصإإاد إطإإار
 ،النشاط االقتصادي احلر مبا ال يؤذي إىل التع ف يف استخدام ال لطة االقتصادية سإواء كانإا عامإة

اون املتبإادل بإن عن طريق حتقيق التوازن بن املصلحة العامة ومصاحل اخلواص يف جإو التعإ (1)أو خاصة
 (2).يف األخ  مصلحة اجملتم  النشاط العام والنشاط اخلاص مبا خيدم

فكإإان مصإإاحبا لفكإإرة  ،أحإإدثا الدولإإة اجلزائريإإة ال إإلطات اإلداريإإة امل إإتقلة اقتإإداء بالنظإإام الفرن إإي 
حيإإإ   ،1986هبإإين نظإإإام اقتصإإإاد ال إإإوق والتخلإإي عإإإن النظإإإام االاإإإةاكي نتيجإإة األزمإإإة املاليإإإة ل إإإنة 

                                                           
(1)  Rachid Zouaïmia, Le Statut juridique de la commission de supervision des assurances, Revue 

Idara, n°3, Alger, 2006, p61     
 جلزائإإإإإراامللتقإإإإإ  الإإإإإوطين حإإإإإول ال إإإإإلطات اإلداريإإإإإة امل إإإإإتقلة يف ، اعإإإإإة أم هقليإإإإإدسإإإإإلطات الضإإإإإبد االقتصإإإإإادي يف اجلزائإإإإإر قت ،عبإإإإإد الوهإإإإإا  مإإإإإرابد  (2)

 .07ص ،قاملة اجلزائر، 1945 ماي 08جامعة ، 2012نوفمرب14و13يومي
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كإإإة القطاعإإإات فإإإتم إل إإإاء احتكإإإار  ، االقتصإإإاد اسإإإتلزم الوضإإإ  إحإإإداث ثإإإورة يف كإإإة القطاعإإإات وحتريإإإر
 والتوجل حنو االنفتاح اإلعالمي.، وحترير التجارة اخلارجية

وكإإذلن هبإإد   ،مإإن احلقإإة االقتصإإادي واملإإاي باالإإيت ان إإح الدولإإة حيإإادل إإرض ضإإمان  كإإة هإإذا
حي  حتولإا الدولإة مإن دولإة متدخلإة                                        ، يق حترير النشاط االقتصاديحتقيق الفعالية االقتصادية عن طر 

ا اجملإإإإإإإال لل إإإإإإإلطات اإلداريإإإإإإإة امل إإإإإإإتقلة لضإإإإإإإبد النشإإإإإإإاط االقتصإإإإإإإادي حوف إإإإإإإ ،إىل دولإإإإإإإة ضإإإإإإإابطة
اعإإإإات  املبااإإإإر لإإإإبع  القطفكإإإإرة الت إإإإي والتخلإإإإي عإإإإن  ،وقطاعإإإإات أخإإإإرى هتعلإإإإق باملناف إإإإة(1)واملإإإإاي

 عإإإإإدمو  ،وم إإإإإايرهل التحإإإإإول حتإإإإإواء هإإإإإذا ظإإإإإرا لكإإإإإون اإلدارة التقليديإإإإإة غإإإإإ  قإإإإإادرة علإإإإإ  اون احل اسإإإإإة
حتدي  أساليب جديدة لتلبيإة احلاجإة اجلديإدة للضإبد يف التدخة فان الواق  أدى إىل  بال رعةامتيازها

 .(2)االقتصادي ومحاية احلريات
 ،اجلديإد الإنه وسائة قانونية هتمااإ  مإ   هبينجلزائري ا عوجل اجلديد كان لزاما عل  املشر ا التذأمام ه

مكرسإإا مبإإدأ حريإإة الصإإناعة  ل إإي العمإإة بالنظإإام القإإدمأالإإذي (3) 1989وه كإإد ذلإإن بصإإدور دسإإتور 
كمإا   هقريإر هإذا  (4)،1995 والتجارة ليكون التكريس الفعلي هلذا املبدأ مبوجب قإانون املناف إة ل إنة

 .2016 ل نةوري جب التعدية الدستالتوجل مبو 
كمإإا حإإول مفهإإوم هإإده الدولإإة مإإن ،  هإإذه التطإإورات املتتابعإإة أدت إي هقلإإيص دور الدولإإة يف االقتصإإاد

 عمإالإكالسيكي إىل دولة ضإابطة عإن طريإق م  ة متدخلة مبختلف إدارهتا وهو ما يعر  بالضبد ال

                                                           
 إإتقلة يف امللتقإإ  الإإوطين حإإول سإإلطات الضإإبد امل، سإإلطات الضإإبد امل إإتقلةلاللية لالنتقإإال مإإن الدولإإة املتدخلإإة اىل الدولإإة الضإإابطة، نزليإإوي صإإليحة (1)

 ومايليها. 05ص، 2007ماي 24و 23يومي، جبابة ، جامعة عبد الرمحن مربة، جمال االقتصادي واملاي
كليإإة ،فإإرع قإإانون األعمال ،مإإذكرة لنيإإة درجإإة املاج إت  يف القإإانون ،ال إإلطات اإلداريإإة امل إإتقلة الفاصإإلة يف املإإواد االقتصإإادية واملاليإإة، مسإ  حإإدري  (2)

 126ص،2006بومرداو ، معة أحممد بوقرةجا، احلقوق بودواو
املتعلإإق بنشإإر نإإص هعإإدية الدسإإتور  1989فربايإإر سإإنة  28املإإؤريف يف  18-89املنشإإور مبوجإإب املرسإإوم الرئاسإإي رقإإم  1989 الدسإإتور اجلزائإإر ل إإنة (3)

 .1989-03-01الصادرة بتاريخ ،  09العدد  ،م ر م م ،1989فرباير سنة  23املوافق عليل يف استفتاء 
امللتقإ  الإوطين حإول أثإر التحإوالت االقتصإادية علإ  ، دراسإة حالإة سإلطة ضإبد ااروقإات-دور ال إلطات الضإبد يف ضإبد ال إوق، بو اخلضرة نوارة (4)

 .205ص، 2011دي مرب 01و نوفمرب 30يومي ، جامعة جيجة، املنظومة القانونية
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 اسإتحداث هيلإات جديإدة إىل الدولإة الوظيفإة الضإبطية عمإدت هبإذهومن أجة القيام ، واعد املناف ةق
 هعر "ب لطات الضبد امل تقلة".

تجديإإإد يف سارسإإإة ال إإإلطة اليف دور الدولإإإة وهعإإإرب عإإإن  وكوهنإإإا متثإإإة حتإإإوال ،غإإإ  أنإإإل ومنإإإذ اسإإإتحداثها
كة هإذا   ،م تقلة وباألساو كوهنا دولة هبذا الشكة طرح عدة ه اؤالتلذلن وجودها يف ال العمومية

بداية مإن مشإروعيتها مإرورا ب عماهلإا القانونيإة  ،العام فهومباملا القانونية الت اؤل حول طبيعته يدعو إىل
 .والرقابة القضائية عليها للدولة ،وصوال إىل عالقتها بال لطات التقليدية

مإإاال ي إإإم   ، وهإإوقانونيإإة قائمإإة بإإذاهتاا الوضإإ  ئعإإة مإإن ال إإلطات اإلداريإإة امل إإتقلة أاخاصإإا ذهإإ
 لذلن البد من حتديد طبيعتها القانونية.  لطة التقليديةاعتبارها ك داة من أدوات الب

ثإإإإإر التزايإإإإإد امل إإإإإتمر للحاجإإإإإات إهإإإإإربز أليإإإإإة البحإإإإإ  يف أن" ال إإإإإلطات اإلداريإإإإإة امل إإإإإتقلة" جإإإإإاءت 
لإإإا التنظإإإيم االقتصإإإادي ومحايإإإة  نضإإإعريهنإإإدرم مهامهإإإا حتإإإا عنإإإوانن  إذ ،القتصإإإاديةااالجتماعيإإإة و 

عاجلان أحد املواضي  احلديثة واليت مل هلق اهتمامإا واسإعا باملقارنإة مإ  حقوق األفراد وحرياهتم وكوهنما ي
 .يف القانون العام خرىاألاملواضي  

احلريإإات محايإإة ص باالقتصإإاد و ت إإ اامل إإتقلة أدى إىل ظهإإور جمإإال جديإإدإن إنشإإاء ال إإلطات اإلداريإإة 
لن هكمإإن يف إئإإاد قواعإإد ن أليإإة البحإإ  كإإذ ومنإإل فإإ، بالضإإبد ويإإنظم قواعإإد املناف إإة ويهإإتمالعامإإة 

 قانونية جديدة ذات ااتوى النوعي والكمي املختلف بعيدا عن أدوات الضبد التقليدية.
وضوع فمعظم البحإوث امل توى من املهذه الدراسة هو غيا  دراسات ااملة عل  هدا  يدعموان ما 
وعنا هإو حماولإة يف حإن أن موضإ ،معطيإات قانونيإة فإقو  ة احنصإرت يف إحإدى سإلطات الضإبدال إابق

يف ظإة غيإا  أسإس عامإة موحإدة هلإا وذلإن ضإمن ، جادة لتنظيم وه صية ظإاهرة قانونيإة ومؤس إاهية
 طبيعة خاصة. يونظام قانوين ذ، بيلة مؤس اهية هقليدية

 .ى ذاهيةوأخر  ،دواف  موضوعيةبكان   فقد ملوضوع الدراسة رناااختي أما فيما خيص
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 ا إمجاال عل  ما يليلمربراهت بيننفالدواف  املوضوعية ه
مإإا ثإإة ال إإلطات اإلداريإإة امل إإتقلة واختالفهإإا عإإن اهليلإإات التقليديإإة باعتبارهإإا هتمتإإ  باالسإإتقاللية احد -

 دفعنا إىل البح  يف هذا املوضوع.
هعإإإإدد النصإإإإوص الت سي إإإإية هلإإإإذه اهليلإإإإات وهذبإإإإذ  املشإإإإرع اجلزائإإإإري يف إئإإإإاد مفهإإإإوم يوحإإإإد الطبيعإإإإة  -

 ت.القانونية هلذه ال لطا
جمموعإإإة مإإإن  أثإإإار ،وسإإإعيها لتإإإوف  وضإإإمان احلقإإإوق واحلريإإإات ن احلقإإإة االقتصإإإاديعإإإالدولإإإة هراجإإإ   -

 واالنتفتإإإإاح علإإإإ  العوملإإإإة طإإإإور االقتصإإإإاديالتي مإإإإن خإإإإالل اإلاإإإإكاليات السإإإإيما علإإإإ  الصإإإإعيد التطبيقإإإإ
 واملنظور القانوين.

 يفية سارستها القانونية لوظائفها.وجود ال لطات اإلدارية امل تقلة ضمن املنظومة املؤس اهية للدولة وك -
 أما الدواف  الذاهية فهي نابعة من امليوالت اآلهيةل -
االختصإإإاص األكإإإادميي يف جمإإإال القإإإانون العإإإام ورغبإإإة الباحإإإ  يف التخصإإإص أكثإإإر يف القإإإانون العإإإام  -

 االقتصادي.
  ابقة.امليول الشخصي لدراسة هذا املوضوع نظرا حلداثة هذا التخصص مقارنة باملواضي  ال -
 كما هتد  دراستنا إىل ما يليل -
حماولإإإة كشإإإف ال مإإإوض والتناقضإإإات الإإإيت وقإإإ  فيهإإإا املشإإإرع اجلزائإإإري حإإإن إنشإإإاء ال إإإلطات اإلداريإإإة  -

 امل تقلة.
إحصإإإاء وهعإإإداد ال إإإلطات اإلداريإإإة امل إإإتقلة يف  هنحصإإإر يفأن أهإإإدا  الدراسإإإة ال  جتإإإدر االاإإإارة إىل -

بإإة هتإإد  إىل حماولإإة البحإإ  عإإن نظإإام قإإانوين مشإإة   رنإإة فح إإبأو يف األنظمإإة املقا ،النظإإام اجلزائإإري
 بينها.

امل تقلة يف التشإري   دارية لطات االالإىل دراسة األبعاد القانونية الستقاللية  يهد  هذا البح كما  -
 اجلزائري.
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 البحإ  عإإن الصإإالحيات الإإيت منحهإإا املشإإرع اجلزائإإري هلإإذه اهليلإإات وفقإإا جملإإال كإإة هيلإإة وعالقتهإإا مإإ  -
 باقي ال لطات األخرى.

إن القواعإإد القانونيإإة اجلديإإدة الإإيت هزامنإإا مإإ  إنشإإاء ال إإلطات اإلداريإإة امل إإتقلة ذات ااتإإوى النإإوعي  -
طاملا ميزت القانون ة ب دوات الضبد التقليدي اليت لوالكمي املختلف جديرة هي األخرى بالبح  مقارن

 .باخلصوص االقتصادي العام
شإإاء ال إإلطات اإلداريإإة امل إإتقلة وبإإالنظر اىل نإىل اقبإإة املشإإرع اجلزائإإري  إن اللجإإوء املتزايإإد مإإن 
ب ئإإإإإاد مقاربإإإإإة خاصإإإإإة حإإإإإول الطبيعإإإإإة القانونيإإإإإة  يلزمنإإإإإا ،النظإإإإإام الدسإإإإإتوري واإلداري اجلزائإإإإإريطبيعإإإإإة 

 .ا اجملالذقارنة بالنماذم األجنبية يف هلل لطات اإلدارية امل تقلة يف القانون اجلزائري م
أو اختالفهإا  ،لنإا مإن مراجعإة الدراسإات ال إابقة وحتديإد مإدى اقةاهبإا بإدالدراسإة كإان ال ونظرا ألليإة

وقد هوصلنا بعد البح  والتنقيب إىل جمموعة من الدراسات ال ابقة األقر  إىل  ،عن موضوع دراستنا
 أو دراسة هلا عالقة جبزء من موضوعنا نذكر من ألهال ،دراستنا سواء بصفة ااملة

النظإام القإانوين لل إلطات ، األوىل عبارة عن أطروحة دكتوراه لإزين العابإدين بلمإاجي بعنإوان الدراسة -
 . 2016 هلم ان-من جامعة أيب بكر بلقايد-دراسة مقارنة-اإلدارية امل تقلة

مفهإإإوم ال إإإلطات اإلداريإإإة امل إإإتقلة  افوجإإإل التشإإإابل بينهإإإا وبإإإن ببحثنإإإا أن كإإإال الدراسإإإتن هتناولإإإ -
أمإإا أوجإإل االخإإتال  بينهإإا ، كظإإاهرة قانونيإإة جديإإدة وحديثإإة ن إإبيا يف النظإإام اجلزائإإري  واحلإإدي  عنهإإا

وبن ببحثنا فقد هطرق البح  األول إىل إاإكالية النظإام القإانوين الإذي ي إرى علإ  طائفإة ال إلطات 
بيعيإإإة أمإإإا اثنإإإا فيتنإإإاول الط ،اإلداريإإإة امل إإإتقلةأي التشإإإري  املعمإإإول بإإإل اجتإإإاه هإإإذه ال إإإلطات وهنظيمهإإإا

القانونيإإة هلإإذه ال إإلطات فكلمإإة طبيعإإة ه إإتوجب منإإا البحإإ  عإإن املإإربرات املؤس إإة إلنشإإائها وطبيعإإة 
أو  ،قبوهلإإإا ضإإإمن اهلندسإإإة الدسإإإتورية للدولإإإةمث طبيعإإإة ال إإإلطة الإإإيت متارسإإإها سإإإواء مإإإن حيإإإ  هركيبهإإإا

قضإإائية كضإإمان وكإإذا خضإإوعها للرقابإإة ال االختصاصإإات الإإيت متارسإإها مقارنإإة مإإ  ال إإلطات التقليديإإة
 .للمشروعية
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بعنإوانل مركإز سإلطات الضإبد  ،فكانإا عبإارة عإن أطروحإة دكتإوراه لشإمون علجيإة أما الدراسة الثانيإة
بإإومرداو نوقشإإا  مإإن جامعإإة أحممإإد بإإوقرة امل إإتقلة بإإن األاإإخاص القإإانون العإإام يف القإإانون اجلزائإإري

 .2018 سبتمرب 10 بتاريخ
كون ال إإإلطات اإلداريإإإة امل إإإتقلة متثإإإة حتإإإول يف اإإإكة الدولإإإة  ،اوقإإإد هشإإإاهبا مإإإ  دراسإإإتنا يف هناوهلإإإ

هإإإذا التحإإإول مل ي إإإجة  ،وهإإإو مإإإا يعإإإرب عإإإن جتديإإإد يف سارسإإإة ال إإإلطة العموميإإإة ،كشإإإخص معنإإإوي
فقإإد احنصإإر املوضإإوع األول يف البحإإ  ، اختالفإإل عإإن ببحثنإإاأمإإا  ،ويكإإرو صإإراحة يف دسإإتور اجلزائإإري

أاإإإإخاص القإإإإانون العإإإإام خصوصإإإإا منهإإإإا الإإإإيت ال هتمتإإإإ   عإإإإن مكانإإإإة هإإإإذه ال إإإإلطات امل إإإإتحدثة بإإإإن
 بالشخصية املعنوية.

 فكانا أطروحة دكتوراه ملوساوي نبية بعنوانل ،أما الدراسة الثالثة
 ،2019-07-07ا بتإاريخ شجباية نوق من جامعة عبد الرمحن مربة ،حياد ال لطات اإلدارية امل تقلة

الطبيعإة القانونيإة لل إلطات اإلداريإة امل إتقلة ومنإل  فقد هشاهبا م  دراستنا حول موضوع البح  عن
يت إإل لصإإاحب البحإإ  األول دراسإإة مإإدى حيإإاد هإإذه ال إإلطات اجتإإاه ال إإلطة التقليديإإة أمإإا أوجإإل 

املعتمإإدة مإإن طإإر  املشإإرع يفيإإات تكطإإرق يف طياهإإل عإإن جممإإة التقنيإإات و ه  فالبحإإ  األول االخإإتال
ة واملنظمإة لصإالحيات هإذه ليإ  طبيعإة مجيإ  القإوانن املنشإثنإا فهإو أمإة مإن حأمإا ا ،يادحللتحقيق ا

 .ومدى رقابة القضاء عليها من حي  النطاق واملضمون ال لطات امل تقلة
 وفيما خيص نطاق الدراسة فقد التزما ادود موضوعية وأخرى زمانية وثالثة مكانية.

 ليةإاكيف  حصرهمبفهوم أوس  دون  هناولنا الدراسةففي احلدود املوضوعية لل لطات اإلدارية امل تقلة 
أن نشمة طبيعة القوانن املنشلة هلا وطبيعة اخلصائص اليت هتمت   ئبفالطبيعية القانونية  ،ن سواهادو 

ومإن جهإة ، وكذلن طبيعة األعمال والصالحيات واملهام اليت ه ت ثر هبا مإن جهإة ،هبا هذه ال لطات
خصوصإا يف ظإة عإدم خضإوعها للرقابإة الرئاسإية ، لتقليديإةأخرى طبيعإة العالقإة الإيت هربطهإا بال إلطة ا

 م  هكريس الرقابة القضائية عليها. الوصايةوال 



 مقدمة

 ح 
 

فتمحإإورت يف البدايإإة حإإول دراسإإة اجلإإذور التارخييإإة لظهإإور ال إإلطات اإلداريإإة  الزمنيإإةأمإإا يف حإإدودها 
التشإإإإريعات أو  ،الميةالشإإإإريعة اإلسإإإإواملراحإإإإة الزمنيإإإإة الإإإإيت سإإإإالا يف اسإإإإتحداثها سإإإإواء يف  امل إإإإتقلة

 أو التشري  اجلزائري. ،املقارنة
كما هتمحور احلدود املكانية هلذه الدراسة أساسإا يف التشإري  اجلزائإري دون إلإال التشإريعات األخإرى 

 للتدلية واملقارنة والت صية التارخيي والقانوين هلا.
قإإدر مإإن املوضإإوع والتحليإإة د الضإإوء علإإ  أكإإرب يوعلإإ  ضإإوء املعطيإإات ال إإابقةوحن يت إإل لنإإا ه إإل

 لدراستناميكننا طرح إاكالية هذه الدراسة عل  النحو األيتل
 ؟ ما هي الطبيعية القانونية للسلطات اإلدارية المستقلة

 قمنا بتق يمها إىل األسللة الفرعية اآلهيةل  ،وملناقشة اإلاكالية وحتليلها
 ما املقصود بال لطات اإلدارية امل تقلة؟ -
  .؟ اخلصائص اليت هتمت  هبا ال لطات اإلدارية امل تقلة ما هي طبيعية -
 .؟ ما هي مظاهر االعةا  الدستوري والتشريعي بال لطات اإلدارية امل تقلة -
 ؟ عند سارسة اختصاصاهتا ،فيما هتمثة طبيعة اآلليات اليت متارسها ال لطات اإلدارية امل تقلة -
ومإإإا هإإإي طبيعإإإة العالقإإإة الإإإيت  ، إإإلطاتمإإإا هإإإي أسإإإس هكإإإريس الرقابإإإة القضإإإائية علإإإ  هإإإذه ال -

 .؟ حتكمهما
واملإنه  إلجابة عل  هذه اإلاكالية والت اؤالت الفرعيإة اسإتدعا دراسإتنا اسإتخدام املإنه  الوصإفي ل

بإإإإداء الإإإإرأي وصإإإإف املشإإإإكلة وحتليإإإإة النصإإإإوص القانونيإإإإة وإل ناملالئمإإإإ ناملنهجإإإإ اباعتبارلإإإإ، حليلإإإإيالت
ذلن املنه  املقارن من أجة هوضي  القواسم املشإةكة اجتإاه هإذه ، وكهقييمها واملالحظات حوهلا قصد

 ال لطات.
حتديإإإد مفهإإإوم الطبيعإإإة القانونيإإإة لل إإإلطات اإلداريإإإة إىل الوصإإإول  مإإإن أجإإإةكمإإإا ذكرنإإإا النفإإإا وكإإإة هإإإذا  

 بإإة دراسإإة طبيعيإإة األنظمإإة القانونيإإة املنشإإ ة هلإإا امل إإتقلة ال مإإن حيإإ  التكإإوين واخلصإإائص فح إإب
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وطبيعة العالقإة الإيت هربطهإا ال إلطة التقليديإة وباخلصإوص طبيعإة العالقإة  الذي هقوم بل وطبيعة النشاط
 وفق دراسة ااملة.اليت هربطها بالقضاء 

ااإتملا خطإة قإد أكإرب مإن اإلجابإة عإن اإلاإكالية اره ينإا  إىلوملعاجلة هذا املوضوع هبإد  الوصإول  
 لن عل  النحو األيتلمقدمة وخامتة وذإضافة إىل  بفصلن ن كة با باب عل 

 اإلداريإإإإةحتديإإإإد مفهإإإإوم موحإإإإد لل إإإإلطات  إاإإإإكاليةاألول اثنإإإإا فيإإإإل  هناولنإإإإا يف البإإإإا  األول فصإإإإلن
يف  وذكإر خصائصإهايف املبحإ  األول  امل إتقلة اإلداريإةمربرات وجود ال لطات  فيل وهناولنا ،امل تقلة

لتشريعي لل لطات اإلدارية وبدوره ق إمناه أما الفصة الثاين فقد حتدثنا عن االعةا  ا ،املبح  الثاين
املبحإإإ  األول هضإإإمن ال إإإلطات املخولإإإة لل إإإلطات اإلداريإإإة امل إإإتقلة ومإإإدى مطابقتهإإإا  ،إىل مبحثإإإن

 ألحكام الدستور.
 أما املبح  الثاين ااتمة عل  مشروعية إنشاء ال لطات اإلدارية امل تقلة وهكييفها القانوين.

الفصة األول اآلليات القانونية لتدخة ال إلطات اإلداريإة امل إتقلة ، فصلن أما البا  الثاين هناولناه يف
الفصإإإة األول اآلليإإإات القانونيإإإة لتإإإدخة ال إإإلطات اإلداريإإإة  وىتإإإحاحيإإإ   ،والرقابإإإة القضإإإائية عليهإإإا

 ،والثإاين إجإراءات التإدخة الالحقإة ،واملتزامنإة امل تقلة ضمن مبحثن األوللإجراءات التإدخة ال إابقة
هضإمن املبحإ  األول منإل  ،لفصإة الثإاين هطرقنإا للرقابإة القضإائية علإ  ال إلطات اإلداريإة امل إتقلةأما ا

طبيعإإإة العالقإإإة بإإإن ال إإإلطات اإلداريإإإة  هضإإإمن هكإإإريس الرقابإإإة القضإإإائية علإإإ  هإإإذه ال إإإلطات والثإإإاين
 امل تقلة والقضاء.

 ائ  ومقةحات بصدد موضوع الدراسة.مث انتهينا إىل اخلامتة استعرضنا فيها ابرز ما هوصلنا إليل من نت
وإمجإإاال فإإان مإإربرات هق إإيمنا هلإإذا املوضإإوع، هإإي أن البإإا  األول هطرقنإإا فيإإل إىل الشإإرعية، أي اإإرعية 

 هذه اهليلات ك جهزة وسلطات ميكن قبوهلا ضمن مؤس ات الدولة.
لإإإيت هقإإإوم هبإإإا هإإإذه أمإإإا البإإإا  الثإإإاين، هطرقنإإإا فيإإإل إىل املشإإإروعية، أي مشإإإروعية االعمإإإال والتصإإإرفات ا

 ال لطات، وما ي تدعيل مبدا املشروعية من اخلضوع لرقابة القضاء .
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، ي تدعي الوقو  عند الطبيعإة القانونيإة مإن لل لطات اإلدارية امل تقلةفالبح  عن الطبيعة القانونية 
 داء(.)األمث الطبيعة القانونية من حي  املشروعية  )الوجود(حي  الشرعية 
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البإد أن يواكبإل هطإور يف  ،القتصادية م  الوقإاا واالبديهي مبكان أن هطور احلياة االجتماعية  
أو باسإإتحداث  ،إمإإا بإإ جراء هعإإديالت قانونيإإة هتمااإإ  مإإ  العصإإر، نذلإإويكإإون  ،القإإوانن واألنظمإإة

ومن جهة أخرى  ،ه هة ه ي  املرافق العامة من جهةو ئة وأساليب جديدة يف إدارة الدولة هعمة وسا
وهإإإذا مإإإا  هضإإمن محايإإإة حقإإوق األفإإإراد واجلماعإإات بشإإإن أنواعهإإإا ويف  تلإإف النشإإإاطات والقطاعإإات

 مثإةتهلو  جديد من أساليب هدخة الدولة حصة يف فرن ا عندما ظهر إىل عامل التنظيم اإلداري أس
اليت و (1)ا ضمن جمموعة ما ي م "بال لطات امل تقلة"هيف هيلات وجمالس وجلان م تقلة هنضوي مجع

، وهإإي مؤس إإات جديإإدة مإإن مؤس إإات الدولإإة، هإإدخة ضإإمنها سإإلطات ضإإبد النشإإاط االقتصإإادي
ففي اجلزائر بعد أن متيز النشاط ، مبهمة الضبد يف مجي  النشاطات مهما كان طابعها وطةنأصبحا م

وسإإيطرهتا علإإ  كإإة جوانبإإل ه إإبب يف أزمإإة اقتصإإادية ، ة الدولإإةيمنإإصإإادي اجلزائإإري لفإإةة معتإإربة هباالقت
لتإإإدخة الدولإإإة يف بعإإإ   أصإإإب  مإإإن الضإإإروري التفكإإإ  يف أداة جديإإإدة ،حإإإادة م إإإا مجيإإإ  امليإإإادين

 .ناجملاالت ويف مقدمتها القطاع االقتصادي وهو وجل جديد للتدخة غ  ذلن الوجل التقليدي املهيم
كإإة هإإذا اسإإتدع  حتديإإد مفهإإوم موحإإد لل إإلطات اإلداريإإة امل إإتقلة جتعلهإإا ه إإت ثر هبإإذا االختصإإاص 

إلاإإكال املطإإروح الكإإن  ،واملمثإإة يف الضإإبد والتنظإإيم يف ظإإة اعإإةا  التشإإري  هلإإا هبإإده الصإإالحيات
ساسإي الإذي يتمثإة يف إئإاد مفهإوم موحإد لل إلطات اإلداريإة امل إتقلة يرهكإز عليإل يف معرفإة الإدور األ

وكإإإذلن هكإإإريس املشإإإرع لوجإإإود مثإإإة هإإإذه ال إإإلطات يف اهلندسإإإة ، هلعبإإإل يف النظإإإام املؤس إإإايت للدولإإإة
 التشريعية أي االعةا  التشريعي هبا.

 وعل  هذا األساو وقصد اإلحاطة والبح  عن احللول قمنا بتق يم هذا البا  إي الفصلن التالنل
 د لل لطات اإلدارية امل تقلة الفصة األوللإاكالية حتديد مفهوم موح

ل إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإلطات اإلداريإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإة امل إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإتقلةالفصإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإة الثإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإاينل االعإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإةا  التشإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإريعي با

                                                           
  10ص، 2015 ، سنةلبنان ،ب وت ،حلليب احلقوقيةمنشورات ا امل تقلة، ال لطات اإلدارية اللحام ،مس  ارن (1)
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 الفصل األول:
 إشكالية تحديد مفهوم موحد للسلطات اإلدارية المستقلة

نظإإرا للخصوصإإيات الإإيت  ،الكثإإ  مإإن الت إإاؤالتامل إإتقلة لقإإد أثإإار ظهإإور ال إإلطات اإلداريإإة  
هنظإيم للنشإاطات املتعلقإة  الليإاتوهطإوير  إئإادهلذه اهليلات امل إتحدثة مهمإة  أوكةحي   ،ه ت ثر هبا

 إمجإاالالنشإاطات االقتصإادية واملاليإة واملتمثلإة  أو ،هبا واليت هةاوح عموما بن سارسة احلقإوق واحلريإات
 ل(1)يف
نوحإإة للهيلإإات اإلداريإإة هلإإا املشإإرع سإإلطات واسإإعة هتعإإدى ال إإلطات املمكوهنإإا هيلإإات خإإول  -

 لطة اختاذ القإرارات وسإلطة التحقيإق ب هتمت بة  إذ ال هعترب جمرد سلطات استشارية فح ب التقليدية
 القمعية.وال لطة التنظيمية وال لطة 

ة وال للوصإإإاية ختضإإإ  ال لل إإإلطة الرئاسإإإي أمإإإا مإإإن حيإإإ  التنظإإإيم املؤس إإإايت واإلداري فهإإإي ال -
كان لزامإإا علينإإا البحإإ  عإإن مفهإإوم موحإإد ،ونتيجإإة ملإإا سإإبق ،اإلداريإإة مإإ  أهنإإا ختضإإ  للرقابإإة القضإإائية

هلذه ال لطات يف ظة وجود سلطات كانإا والزالإا متإارو نفإس االختصاصإات الإيت منحهإا املشإرع 
ومإإن   إئإإاد ، اتأي البحإإ  عإإن مإإربرات اسإإتحداث هإإذه اهليلإإ ،حإإديثا لل إإلطات اإلداريإإة امل إإتقلة

هعريإإف جإإام  يقإإر  مفهإإوم ال إإلطات اإلداريإإة امل إإتقلة علإإ  م إإتوى التشإإري  يف النظإإام القإإانوين هلإإا 
وأمإام هإذه االعتبإارات قمنإا بتق إيم هإذا الفصإة إىل  ،ه تمد منل مشروعية وجودها واإرعية سإلطتهاو 

 مبحثنل
 ال لطات اإلدارية امل تقلةل استحداثاملبح  األوللمربرات 

 املبح  الثاينل هعدد هعريفات ال لطات اإلدارية امل تقلة وخصائصها.
 
 

                                                           
 14و 13امللتق  الوطين حول ال لطات اإلدارية امل تقلة يف اجلزائر يومي  ،ية امل تقلة أقضية إدارية متخصصةإاكالية ال لطات اإلدار   ،فارة مساح (1)

 .04ص ،قاملة ،1945مايو  08جامعة  ،2012ة نوفمرب سن
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 المبحث األول:
 السلطات اإلدارية المستقلة. استحداثمبررات 

إن التحول من مفهوم الدولة املتدخلإة إىل مفهإوم الدولإة الضإابطة اخإذ يف االنتشإار يف  تلإف  
اهرة العوملإة وهإذا التحإول اخإذ أاإكاال جديإدة منهإا وهإذا بتإ ث  مإن ظإ ،األنظمة القانونية لدول العامل

رو وظيفإإة الضإإبد بإإدال مإإن اسإإتحداث هيلإإات ذات طبيعإإة خاصإإة هشإإكة صإإنفا قانونيإإا جديإإدا ومتإإا
خصوصإإإا  (1)،الإإإيت هإإإدور يف جمملهإإإا حإإإول هفعيإإإة وأقلمإإإة هإإإدخة الدولإإإة يف  تلإإإف القطاعإإإاتالدولإإة و 
إىل وجإإإإود عالقإإإإة جديإإإإدة بإإإإن الدولإإإإة واالقتصإإإإاد  أدت انعكاسإإإإات الثإإإإورة الصإإإإناعية يف أوروبإإإإابعإإإدما 

يف احليإإإإاة إجباريإإإإة اال إإإإراط جعلإإإإا منهإإإإا و  ،فرضإإإإا علإإإإ  الدولإإإإة املتدخلإإإإة واملنتجإإإإة أعبإإإإاء جديإإإإدة
االقتصادية بعد التطورات اليت كشفا عن حمدودية قدرة الدولة يف االستمرار بالنهوض ب عباء هدخلها 

وهإو ، والذي كان سببا يف هقليص فرص جناح املبادرات اخلاصة املباارة والدائم يف النشاط االقتصادي
 ما انعكس سلبا عل  فعالية أنظمتها االقتصادية.

هإإإذا األمإإإر أدى إي التفكإإإ  يف ضإإإرورة اإلسإإإراع ب صإإإالحات اإإإاملة لالقتصإإإاد بإإإاخلروم مإإإن االقتصإإإاد 
خة الدولإإة يف النشإإاط أو هقلإإيص جمإإال هإإد ،امل إإ  وهبإإل التصإإور العإإاملي املبإإين علإإ  وجإإو  ان إإحا 

م إإتقلة هلإإا كامإإة وذلإإن باسإإتحداث سإإلطات ، االقتصإإادي وانتهإإام منطإإق ال إإوق واملناف إإة وهبعاهإإل
األزمإإإإإات تال  إيإإإإإديولوجيات الإإإإإدول مإإإإإن جهإإإإإة و إال أن اخإإإإإ ،)املطلإإإإإب األول( صإإإإإالحيات الضإإإإإبد

العاملية فهنا  من  مواكبة التطورات االقتصاديةجعلا من الدول هبادر إىل االقتصادية من جهة أخرى 
وهإو مإا نفصإلل  ملنظومة قانونيإة واست اديرى أن اللجوء هلا جمرد هقليد  خروالحتمية البد منها يرى أهنا 

 .من هذا املبح  يف )املطلب الثاين(
 
 

                                                           
العلوم كلية احلقوق و ،  يف القانون العام أطروحة مقدمة لنية اهادة دكتوراه علوم، ات اإلدارية امل تقلة يف ظة الدولة الضابطةال لط ،إهلام خراي (1)

 04ص، 2015-2014، 2فجامعة سطي ،ال ياسية
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 :األولالمطلب 
 التطور التاريخي للسلطات اإلدارية المستقلة )النشأة(

ميكننا من دراسة عوامة وجماالت هزايد  ،رية امل تقلةإن التطرق للتطور التارخيي لل لطات اإلدا 
حيإإ  بإإدأنا دراسإإتنا مإإن الشإإريعة  ،عإإرب  تلإإف األزمنإإة واألمإإاكن (1)حجإإم هإإدخالت اإلدارة )الدولإإة(

، ا الإإإدول اإلسإإإالمية واغلإإإب الإإإدول العربيإإإةذوكإإإ ،مإإإن مصإإإادر التشإإإري  يف اجلزائإإإر هإإإاباعتبار  اإلسإإإالمية
 لطات اإلداريإة امل إتقلة يف التشإري  اإلسإالمي وخصوصإا مإا هعلإق جبانإب طرق إىل مظاهر التاره ينا ال

وباعتبار أن الدين اإلسالمي صإاحل لكإة زمإان ومكإان فالبإد ان مثإة هإذه اهليلإات  ،الضبد و التنظيم
 عرفإإا حتإإا م إإميات ميكإإن أن هقإإاو عليهإإا ال إإلطات اإلداريإإة امل إإتقلة يف املفهإإوم احلإإدي  وهإإو مإإا

 . الفرع األولنفصلل وهؤسس لل يف
مث نتطإإإإرق إىل أهإإإإم األسإإإإبا  الإإإإيت أدت إىل ظهإإإإور ال إإإإلطات اإلداريإإإإة امل إإإإتقلة يف العصإإإإر احلإإإإدي   

وأساسإإا متثلإإا يف األزمإإة االقتصإإادية العامليإإة وهإإدهور االقتصإإاد العإإاملي خصوصإإا أن األنظمإإة الرأمساليإإة  
 وض  ضوابد ورقابة عل  ال إوق سا استدع  إىل، كانا هعتمد عل  احلرية املطلقة يف اقتصاد ال وق

كإة هإدا عإر  هطإورا هارخييإا يف اجملتمإ  الإدوي حتإا ه إميات ،  والقطاع املاي وال   احل ن للمناف إة
أما  ،)الفرع الثاين(  تلفة واختصاصات متنوعة اعتمدهتا وكرستها التشريعات املقارنة وهو ما ن رده يف

وإقصإإاء  ،االاإإةاكية يلإإات وذلإإن ب إإبب اإليديولوجيإإةهليف اجلزائإإر مل هظهإإر مالمإإ  هبإإين مثإإة هإإذه ا
القطإإإإاع اخلإإإإاص باعتمإإإإاد قطإإإإاع التوزيإإإإإ  االاإإإإةاكي الإإإإذي محإإإإة عإإإإإدة نقإإإإائص جعلإإإإا مإإإإن القطإإإإإاع 

ليجعإإة مإإن الدولإإة أمإإام حتميإإة  االقتصإإادي اخلإإاص ي إإت ة ذلإإن الإإنقص ليفإإرض نف إإل اإإيلا فشإإيلا
الليإإات جديإإدة لضإإبد وه إإي  القطإإاع االقتصإإادي التفكإإ  يف إعإإادة النظإإر يف التنظإإيم الشإإامة وإئإإاد 

 .)الفرع الثال ( عرب مراحة وحمطات هارخيية هتطرق إليها يف
 
 

                                                           
 .14ص  ،مرج  سابق ،ال لطات اإلدارية امل تقلة يف ظة الدولة الضابطة ،إهلام خراي (1)
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 :األولالفرع 
 مظاهر السلطات اإلدارية المستقلة في التشريع اإلسالمي

واليإإة  هيلإإةاإإكة  اإلسإإالمية منإإذ عإإدة قإإرون علإإ  ة مإإن هإإذا النإإوع يف الدولإإةظهإإرت مؤس إإ 
مكمإة للقضإاء يتإوىل صإاحبها إحقإاق احلإق يف احلإاالت الإيت ال ي إتطي  القاضإي فعإة املظامل. كنظإام 

 ،وقد باار اخللفاء هذه الوظيفإة ب نف إهم إىل حإدود العصإر العباسإي ،ذلن فيها ل بب من أألسبا 
 هذه املهمة. أو الشخصيات األخرى ،حن كانا هفوض  إىل بع  القضاة

سإواء أكإان النإزاع بإن األفإراد أنف إهم  ،زالة احليإف ورفإ  الظلإمينظر واي املظامل يف كة حالة إلحي  
وهطبإإق هإإذه اهليلإإة مبإإاد  اإلنصإإا  واملصإإلحة العامإإة وبإإذلن (1)،أم كإإان بيإإنهم وبإإن ال إإلطات العامإإة

 هشبل وظيفتل وظيفة ال لطة اإلدارية امل تقلة باملعل احلدي .
هإإي األصإإة واألسإإاو يف كإإة  ،اجملإإاليف هإإذا  أن النظريإإة اإلسإإالمية ،يتضإإ  لنإإا مإإن كإإة مإإا هقإإدموبإإل 

مإإإا يتويإإإل مإإإن و مهمإإإا اختلفإإإا مإإإذاهبها. فالنظإإإام اإلسإإإالمي  ،األنظمإإإة املعاصإإإرة يف  تلإإإف اجملإإإاالت
يإإوازن بإإن مصإإلحة الفإإرد واجلماعإإة مإإ  وضإإ  احللإإول لكإإة املشإإاكة الإإيت  فهإإو ضإإوابد اإإرعية ومإإنه 

 هطرأ.
القتصإإإإادي اإلسإإإإالمي مبإإإإا يتضإإإإمنل مإإإإن مبإإإإاد  وأصإإإإول جنإإإإد النظإإإإام ا ،مإإإإثالففإإإإي اجملإإإإال االقتصإإإإادي 

صاحلة للتطبيق يف كة مكإان وزمإان ويف  هي و  ،يةمن القرالن الكرم وال نة النبو  ةاقتصادية كلية م تمد
هإإر  للعلمإإاء وفقهإإاء امل إإلمن التفصإإيالت واألحكإإام اجلزئيإإة مإإن أصإإول حيإإ   ،كإإة نظإإام اقتصإإادي

ومإإن أمثلإإة املصإإطلحات االقتصإإادية  (2)،واجهإإة القضإايا امل إإتحدثةالشإريعة اإلسإإالمية وأدلتهإإا الكليإإة مل
 لجند  اإلسالمية عل  سبية املثال ال احلصر

 

                                                           
 124، 123، ص ص 1979الكويا،  ابن قتيبة،دار مكتبة  ،1ط ،حممد األحكام ال لطانية و الواليات الدينية املاوردي علي بن (1)
  ،467ص ص  ،2014  ، سإإنةاألردن ،دار احلامإإد للنشإإر و التوزيإإ  ،االحتكإإار يف الفقإإل اإلسإإالمي والقإإوانن الوضإإعية ،بلقإإيس عبإإد الإإرمحن فتونإإة (2)

468 . 
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 أوال: االحتكار
أاإإإإكال هنظيميإإإإة يف اجملتمعإإإإات احلديثإإإإة و  هعإإإإددت أنإإإإواع االحتكإإإإار سإإإإا أدى إىل ظهإإإإور أنإإإإواع 

 رباح للمحتكرين .حلماية املنتجن من املناف ة غ  املشروعة ب رض حتقيق أقص  األ
وهإإدخة يف مفهإإوم  ،فإإاألنواع االحتكاريإإة احلديثإإة هإإي حإإاالت وأوضإإاع احتكاريإإة معروفإإة يف اإلسإإالم

ويإإإتم ذلإإإن بقصإإإد حتقيإإإق الإإإرب  «  حإإإبس ال إإإل  واخلإإإدمات يف انتظإإإار ال إإإالء »االحتكإإإار يف الشإإإرع 
حيإإإ  عإإإر  ابإإإن القإإإيم  ،فاإلسإإإالم هنإإإ  عإإإن كإإإة أنإإإواع االحتكإإإار سإإإواء  يف البيإإإ  أو الشإإإراء       

فإإال هبإإاع  ،معروفإإونإال نإإاو  يإإ  الطعإإام أو غإإ ه مإإن األصإإنا إلإإزام النإإاو أال يب»احتكإإار البيإإ  ب نإإل ل 
فلإإو بإإاع غإإ هم ذلإإن منإإ  وعوقإإب ...وال ريإإب أن هإإذا أعظإإم إ إإا  ،هلإإن ال إإل  إال هلإإم  مث يبيعوهنإإا

واملقصإإود مإإن عبإإارة ابإإن القإإيم  ،(1)«وعإإدوانا مإإن هلقإإي ال إإل  و بيإإ  احلاضإإر للبإإادي و مإإن الإإنج  
 هو ذاهل احتكار البي  فاألنظمة االقتصادية املعاصرة.  و  ،حظر هواطؤ البائعن

فإإ ذا كإإان النإإاو " إذ يقإإول يف ذلإإن ل  ،كمإإا أجإإاز ابإإن هيميإإة ه إإع  األعمإإال ومنإإ  احتكإإار العمإإة
إذا و ربهم وي األمإإر عليإإل حمتإإاجن إىل فالحإإة قإإوم أو ن إإاجتهم أو بنإإائهم صإإار هإإذا العمإإة واجبإإا ئإإ

 فاملقصود هنا بوي األمر سلطة الضبد  يف هذا اجملال . (2)"املثة بعوض يامتنعوا عنل 
اخلإدمات باإلضإإافة إىل منإإ  أي املنإإاف  و  ه النصإوص أن اإلسإإالم منإإ  احتكإار األعمإإالذويظهإر مإإن هإإ

 املعاصرة.احتكار ال ل  وهو ما أقرهل األنظمة االقتصادية 
فقد أدركإوا أليإة العمإة واخلإدمات لإلن إان ومإا يةهإب  ،لنظرة البعيدة اعتمدها فقهاء اإلسالموهذه ا 

أو خإدمات  ،عل  حب ها من إضرار ملصلحة الناو عامة ومإن صإوره احلديثإة احتكإار خإدمات النقإة

                                                           
علإإم الفوائإإإد للنشإإر والتوزيإإإ ، الريإإاض، اململكإإإة العربيإإإة دار  ،الطإإرق احلكميإإإة يف ال ياسإإة الشإإإرعية ،يب بكإإر ابإإإن قإإيم اجلوزيإإإةمإإس الإإإدين حممإإد بإإإن أ (1)

 289.ن(، صوال عودية، )د.
 ، سإإنةلبنإإان ، وتبإإ  ، دار الكتإإب العلميإإة ،1ط ،احل إإبة يف اإلسإإالم أو وظيفإإة احلكومإإة اإلسإإالمية ،اإإيخ اإلسإإالم أمحإإد بإإن عبإإد احللإإيم بإإن هيميإإة  (2)

 . 26ص  ،2004
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خدمإة أو اركات هنفرد بتقإدم  ،وميتد نطاق املن  من االحتكار إىل من  أي اركة ،االهصاالت وحنوها
 .(1)معينة للناو ومتن  غ ها من القيام هبا

  :ثانيا: المنافسة المشروعة
وضإإ  األحكإإام الشإإرعية ملمارسإإة التجإإارة وحظإإر كإإة أنإإواع التجإإارة والبيإإوع اإلسإإالم نظإإم األسإإواق و إن 

الإإإيت حتإإإدث خلإإإال واضإإإطرابا يف األسإإإواق وختإإإة باملناف إإإة املشإإإروعة وهإإإي وظيفإإإة مإإإن وظإإإائف الضإإإبد 
احلدي  )أي سلطتل يف الضبد( ووض  هلا عقوبات هعزيرية ومنهإا عقوبإة اإلخإرام مإن ال إوق  باملفهوم

وعإإإدم سارسإإإة التجإإإارة وهإإإذا مإإإا فعلإإإل أمإإإ  املإإإؤمنن عمإإإر بإإإن اخلطإإإا  رضإإإي ا  عنإإإل عنإإإدما مإإإر علإإإ  
ن إمإإا أن هزيإإد يف ال إإعر أو أن هرفإإ  مإإ» حاطإإب ابإإن أيب بلتعإإة وهإإو يبيإإ  زبيبإإا بال إإوق فقإإال لإإل عمإإر 

 .  (2)«سوقنا
دون هإإإدخة مبااإإإر مإإإن الدولإإإة  ،فإإإاملالحن أن اإلسإإإالم أبإإإاح حريإإإة التجإإإارة وحريإإإة املناف إإإة املشإإإروعة

فقإد يتإدخة  ،كرنإا لي إا مطلقإةإال أن هذه احلريإة كمإا ذ  –احلرية االقتصادية  –فاألصة يف اإلسالم 
هإذا مإن أجإة هقييإد هإذه مإن مظإاهر سإلطات الضإبد امل إتقلة و هإو مظهإر و  ،احلاكم مبا لل من سإلطة

 «ال ضرر و ال ضرار » احلرية يف بع  األحيان حتقيقا للمصلحة العامة يف ظة القاعدة الفقهية 
ابتإإدع اإلسإإالم نظإإام احل إإبة وهإإو نظإإام " ضإإبد " الإإذي يقإإوم  ايإإة املناف إإة مإإن األسإإاليب الضإإارةوحلم

فالرقابإإإإة الشإإإإرعية يف  ،والتجإإإإار علإإإإ  مراقبإإإإة األسإإإإعار ومحايإإإإة املصإإإإلحة العامإإإإة واخلاصإإإإة للم إإإإتهلكن
أي  ،وهنا  نوع الخر من الرقابة وهإو رقابإة الدولإة ،فاإلن ان رقيب نف ل ،رقابة ذاهية ،اإلسالم نوعان

نظإإام احل إإبة ومإإن اختصاصإإات اات إإب هنظإإيم األسإإواق ورقابإإة األسإإعار ومنإإ  ال إإ  ومراقبإإة الكيإإة 
وهإي الصإالحيات الإيت هتمتإ  هبإا ال إلطة اإلداريإة  ،(3)والوزن وكة األمإور الإيت هضإر باملناف إة املشإروعة

 امل تقلة حديثا .

                                                           
 . 471ص  ،مرج  سابق  ،بلقيس عبد الرمحن حامد فتونة  (1)
 .375ص  نف ل،رج  امل  (2)
 .89ص، 1986سنة  ، لبنان،ب وت ،ا لكتب العلمية دار ،1ط ،األموال ،اإلمام احلافن احلجة ايب عبيد القاسم بن سالم (3)
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فتنظيم النشاط االقتصادي يف اإلسالم جاء يف صورة مباد  وأصإول اقتصإادية ورد هبإا نإص يف القإرالن 
...كإي ال يكإون دولإة  "وقولإل هعإاىلل  (1)"، و ال ه كلوا أموالكم بيإنكم بالباطإة "الكرم كقولل هعاىلل

   (2)"منكم ...  غنياءاألبن 
وجب علينا إبراز املباد  الراسإخة  ،االقتصاديولبيان ما امتاز بل التشري  اإلسالمي يف هنظيم النشاط 

ىل سإإواء جإإاءت يف القإإرالن هعإإا سإإبحانل و هإإذه املبإإاد  مصإإدرها ا و  ،البشإإريةالإإيت حتكإإم مجيإإ  احليإإاة 
الإإيت هبإل أساسإا علإإ  و  ،رة هلإذه األصإول العامإةفصإلة ومف إإأصإول عامإة أو يف ال إإنة النبويإة مالكإرم و 

فكانإا كإة جتإارة مباحإة مقيإدة بعإدم  ،واليت مفادها من  إحلإاق الضإرر بالنإاومبدأ العقيدة اإلسالمية 
لذا كان أساو هقييد حريإة التجإارة يف اإلسإالم هإو منإ  الضإرر عإن النإاو حتقيقإا  ،إحلاق الضرر بال  

  .(3)للمصلحة العامة
ذلن عل  مباد  أخالقية هتد  إىل حتقيق مصلحة الفرد ومصلحة اجلماعة الإيت أاإار إليهإا ي تند كو 

الإذي يعإد مإن أهإم الإدعائم و  (4)"ال ضإرارال ضرر و "صل  ا  عليل و سلم  احلدي  املشهور عن النيب
 األخالقيإإإة الإإإيت هضإإإ  الضإإإوابد الشإإإرعية يف النشإإإاط االقتصإإإادي وهبعإإإده عإإإن ال إإإ  والربإإإا واالحتكإإإار

هإإو مإا اعتمدهإل ال إإلطات  املشإروع الإيت هنإإ  عنهإا اإلسإالم و وال إرقة وغ هإا مإإن طإرق االسإت الل غإإ 
 ة.الشفافيوامل اواة و اإلدارية امل تقلة يف العصر احلدي  خصوصا يف جمال محاية املناف ة 

ي ميقابلهإا يف التشإري  اإلسإال يوجإد مإا وخالصإة القإول فإ ن سإلطات الضإبد امل إتقلة كنظإام معاصإر
ل يف سارسإإة رسإإول ا  صإإل  ا  عليإإ ،وهظهإإر أليإإة نظإإام احل إإبة يف اإلسإإالم ،سإإثال يف نظإإام "احل إإبة"

َرة عندما مر يف ال وق عل  ،مراقبة األسواقسلم احل بة و و  فيهإا فنالإا  الشإريفة طعام ف دخة يده ُصبإْ

                                                           
 .188سورة البقرة اآلية   (1)
 .07احلشر اآلية  سورة  (2)
 .53ص ،مرج  سابق ،بلقيس عبد الرمحن حامد فتوهة  (3)
 566ص ،1م، كتإإا  االقضإإية بإإا  القضإإاء يف املرفإإق،1994 ، سإإنة املوطإإ  دار إحيإإاء العلإإوم العربيإإة )دط( ،أخرجإإل مالإإن بإإن انإإس االصإإبحي  (4)

با  من قض  فيما بإن النإاو مبإا فيإل صإالحهم ودفإ  الضإرر عإنهم علإ   ،واتكتا  إحياء امل،)د.ت.ن( ،)دط(، دار املعرفة ،ال ل الكربى، والبهيقي
 .157ص، 6م، االجتهاد
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قال ل أفال جعلتل  بتل ال ماءالل يا رسول ا  أصاق "ما هذا يا صاحب الطعام ؟"فقالل  أصابعل بلال
سإإلم يإإةدد يف فكإإان صإإل  ا  عليإإل و  "،مإإن غشإإنا فلإإيس منإإا "وقإإالل  ،فإإوق الطعإإام حإإن يإإراه النإإاو

هذا و  ،التجارة وفقا ملباد  اإلسالماالطملنان عل  سارسة لبي  والشراء و األسواق هبد  مراقبة حركيت ا
يضإر  بالإدرة ا  رضإي ا  عنإل يراقإب األسإواق و طما فعلل اخللفاء الراادون من بعده فكان عمر اخل

 املخالفن ألحكام البي .
ة يف ويقابإة نظإام احل إب ،(1)فلل لطة اإلسإالمية العليإا حإق التإدخة حلمايإة و حتقيإق التإوازن يف اجملتمإ 

 ،الصإناعة ارة التمإوين أو وزارة االقتصإاد والتجإارة أو وزارةوزارة التجارة أو وز  ،األنظمة التقليدية لإلدارة
أمإإا نظإإام احل إإبة فمهمتإإل القيإإام باختصاصإإات كإإة هإإذه  ،فهإإي اختصاصإإات موزعإإة بإإن عإإدة وزارات

وهو ما جتل  يف اختصاصات سإلطات  ،(2)ضبد اجلودةمن ضبد األسواق وضبد األسعار و  الوزارات
 الضبد امل تقلة يف املفهوم احلدي  . 

 الفرع الثاني:
 قانون المقارنفي الالسلطات االدارية المستقلة 

فقإد رأت أن اهلإد  مإن إنشإاء  ،يعود ال بق يف نش ة اهليلات اإلدارية امل تقلة حديثا ألمريكإا 
وكإإذلن هرقيإإة اخلإإربة املهنيإإة  ،هإإو حماولإإة التحييإإد ال ياسإإي لإإإلدارة وعإإدم ب إإد هيمنتهإإا ،هإإذه اهليلإإات

 ريعية املمثلإإإة يف الكإإإون روت التشإإإوضإإإمان اسإإإتقرار اهليلإإإات اخلاضإإإعة حلمايإإإة ال إإإلطا ،وهفعيإإإة دورهإإإا
انشإإإ   ،فكإإإان ظهإإإور هإإإذه ال إإإلطات يف اإإإكة جلإإإان ،وكإإإذلن إلسإإإباال العقالنيإإإة علإإإ  نشإإإاط اإلدارة

رغبإة  1889سإنة  inter state commerce ecommission مبوجبهإا الكإون رو جلنإة التجإارة 
 .منل يف فصة اهليلات عن دائرة الداخلية 

 
 

                                                           
 .459ص  ،مرج  سابق ،بلقيس عبد الرمحان حامد فتونة  (1)
 . 218ص  ،1986سنة  ،ال ودان ،اخلرطوم ،الدار ال ودانية للكتب ،ال وق و هنظيماهل يف االقتصاد اإلسالمي ،م تعن علي عبد احلميد - (2)
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 ل (1) ا م تمرا حتا م ميات  تلفة نذكر منهاوعر  هذا النوع من اهليلات هطور 
                                 Federal commission Tread اللجنة الفدرالية للتجارة

                     Nucléal Regulatory Commissionجلنة ضبد الطاقة النووية
 Federal Power Commission                                  اللجنة الفدرالية للطاقة

 security and exchenge                                          جلنة األمن والصر 
 Federal Communications Commissionاللجنة الفدرالية لالهصاالت        

     Environnement Protectional  Agency(2)        وكالة محاية البيلة              
والتإدهور الكبإ   1929ة هذا رسخ لنمد جديد جإاء كحتميإة بعإد األزمإة اإلقتصإادية العامليإة سإنة ك

أيإن رأى رئإيس الواليإات املتحإدة األمريكيإة "روزفلإا" احلاجإة إىل وضإ   ،الذي عرفإل اإلقتصإاد العإاملي
وذلإن  الحتكاريةاضوابد ورقابة عل  ال وق والقطاع املاي وال   احل ن للمناف ة هفاديا للوضعيات 

فهإإإو  ،بوضإإإ  جمموعإإإة مإإإن اهليلإإإات يكإإإون هلإإإا طإإإاب  اإلسإإإتقالل اإلداري مهامهإإإا الضإإإبد اإلقتصإإإادي
 Régulation  ."(3)مسي "بالضبد " " 1933مصطل  يعود ظهوره إىل سنة 

حيإإ   ،بإإالنموذم األمريكإإي بالوكإإاالت امل إإتقلة أو جلإإان الضإإبد امل إإتقلة هعإإر  الإإيت هإإذه اهليلإإات إذ
والإيت هإدع   1887جلنة التجارة ال الفة الإذكر الإيت كانإا يف البدايإة هعإد سإلطة هنفيذيإة سإنة  أنش ت

   (4)سلطة ضبد م تقلة. 1889بالوكالة التنفيذية لتصب  سنة 
امل إتقلة حتإا غطإاء املنظمإات غإ  احلكوميإة اإبل امل إتقلة  داريإة إلطات االالأما يف بريطانيا فظهرت 

 هابعة لربيطانيا. نية وهي عادة ما هتخذ اكة دواوينالعاملية الثا واليت انتشرت بعد احلر 

                                                           
(1)  Rachid Zouaïmia, les Autorités administratives indépendantes et la régulation économique 
en Algérie, éditions, Houma, Algérie, 2005, p10.  

(2)
جامعإة احلإام خلضإر    كادمييإة  العإدد الرابإ النظام القانوين ل لطات الضبد االقتصادي يف القانون اجلزائري  جملة الباحإ  للدراسإات األالشاذي زيبار   

 .209ص 2014دي مرب  باهنة 
 .15،16ص ص ،2015سنة  ،اجلزائر، الدار البيضاء ،دار بلقيس، قانون الضبد اإلقتصادي يف اجلزائر،  وليد بومجلن (3)
جامعإة ، ذكرة لنية درجة املاج ت  يف العلإوم القانونيإة واإلداريإةم، الرقابة القضائية عل  سلطات الضبد امل تقلة يف التشري  اجلزائري، موس  رمحوين  (4)

 . 08ص، 2012، سنة باهنة، احلام خلضر
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أما أسبا  ودواعي إنشائها فتختلف عن التجربإة األمريكيإة إال انإل ميكإن حصإرها يف أربعإة مإربرات أو 
 (1)أسبا  هي ل

 رغبة احلكومة يف هقليص حجم املرافق العام . -
رة إنشإاء هإذه اهليلإات إلعإادة بعإ  الثقإة وحإة فإرض ضإرو  ،عدم رضا اجلمهور اجتاه ال لطة ال ياسية -

 املشاكة احل اسة.
وإنشإإائها يعإإين هإإر  مهإإام الإإوزراء يف امل إإائة ذات األليإإة  ،موقعهإإا بعيإإدا عإإن ال إإلم اإلداري التقليإإدي -

 اإلسةاهيجية الكربى.
للإوزارة عة فيإتم إنشإاء بعإ  اهليلإات االيإة اخلاضإ ،رغبة احلكومة يف هقلإيص صإالحيات ال إلطة االيإة -

 واليت هقوم بال هر عل  هوريد وضبد املرفق العام االي. مباارة
أسإإلو  جديإد مإإن أسإإاليب اإلدارة  عنإإدما ظهإإر إىل عإامل التنظإإيم اإلداري ،وفيمإا خيإإص فرن إا  
ثإإة يف هيلإإات وجمإإالس وجلإإان م إإتقلة هنضإإوي مجيعهإإا ضإإمن جمموعإإة مإإا ي إإم  بال إإلطات اإلداريإإة مت

إن هإذه ال إلطات  ،(2)1978رن ا إنشاء اللجنة الوطنية للمعلوماهية واحلريإات سإنة امل تقلة. لتعر  ف
ومنهإا طرحإا أول ه إمية "  Les Autorités Administratives Indépendantesهعإر  بإإ"

 هلذه األخ ة باسم سلطة إدارية.
رن إي يف هقريإره صإنفها جملإس الدولإة الف ومنإل ،يقوم التصإور اجلديإد لإدور الدولإة وجمإال هإدخلهاحي  

 ل(3)إىل ثالثة جماالت 1983 ل نة
  Gtimsitحيإإ  يعتإإرب الضإإبد ح إإب األسإإتاذ  ،محايإإة حقإإوق املإإواطنن عإإن طريإإق حماربإإة الب وقراطيإإة -

كوسإإإيلة لعإإإالم عجإإإز املشإإإروعية فالضإإإبد يهإإإد  إىل ضإإإمان التإإإوازن بإإإن  تلإإإف املصإإإاحل املتناقضإإإة و 
 صلحة العامة كهد  غ  اقتصادي.املفقة بن املناف ة كهد  اقتصادي و املوا

                                                           
 210ص  ،سابقمرج   ،زيبار الشاذي (1)
 .11-10ص ص ، مرج  سابق، رنا مس  اللحام (2)
 .21،22ص ص  ،مرج  سابق ،قانون الضبد االقتصادي يف اجلزائر ،وليد بومجلن (3)
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 ضبد اقتصاد ال وق. -
 اإلعالم واالهصال. -

ايإإإ  بإإإدت  ،هإإإذه اهليلإإإات مإإإن دون أن مينحهإإإا صإإإي ة قانونيإإإة حمإإإددة أمإإإا املشإإإرع اللبنإإإاين فقإإإد أنشإإإ 
 ،مت رجحة بن نظإامي املركزيإة والالمركزيإة اإلداريإة نإذكر منهإال اجمللإس الإوطين لإلعإالم املرئإي وامل إموع

وغإ  بعيإد عإن لبنإان صإدر يف فل إطن قإانون  ،(1)اهليلة العليا لإلغاثإة ،إدارة استثمار مرف  ب وت جلنة
وهإو  إوذم جديإد هتإوىل مبوجبإل اخصإية ذات مصإداقية مصإادق  ،2005الك ب غ  املشروع ل نة 

افحإإة عليهإا مإإن اجمللإإس التشإإريعي ملإإدة سإب  سإإنوات غإإ  قابلإإة للعإإزل إال بشإروط مقيإإدة وهإإي هيلإإة مك
الف إإاد ذات الصإإالحيات الواسإإعة يف التحقيإإق واحلصإإول علإإ  املعلومإإات وإحالإإة امللفإإات إىل النائإإب 

وه إإلم إقإإرارات الذمإإة املاليإإة مإإن كبإإار امل إإؤولن ل إإلطتها علإإ  أن يقإإدم هقإإاريره إىل  ،العإإام أو القضإإاء
 (2)اجمللس التشريعي ويضطل  عليها.

 الفرع الثالث:
 في التشريع الجزائر تقلة السلطات االدارية المس

ي إإتوجب اعتمإإاد واسإإتقبال كإإة  لفكإإرة ال إإلطات اإلداريإإة امل إإتقلةإن هبإإين املشإإرع اجلزائإإري  
االقتصإإإادي وبالتإإإاي طات مإإإن بينهإإإا النشإإإاط االجتمإإإاعي و األنظمإإإة القانونيإإإة الضإإإابطة ملختلإإإف النشإإإا

إال  ،ديولوجية املتبعة فجر االسإتقاللالومل يكن باألمر اهلن نظرا ل ،دولة عن هنظيمها التقليديختلي ال
 أن هذا االعتماد مر مبراحة وهي ل

 
 
 

                                                           

  .11ا مس  اللحام، مرج  سابق، صرن (1)
معإة الإدول العربيإة، الشفافية الدولية،املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، نظام النزاهة العريب يف مواجهة الف اد، املنظمة العربية للتنمية اإلداريإة، جا منظمة (2)

  .102،  ص2009القاهرة، مصر،  سنة 
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 أوال: عالتقة تقانون االستثمارات بظهور السلطات اإلدارية المستقلة 
والإيت ه إع  مإن خاللإل لتإوف  منإايف  ،م ركإائز اقتصإاديات الإدول الناميإةيعترب االستثمار من أه 

 ت عل  اكة ضمانات للم تثمرين.مالئم من خالل من  ه هيالت وحتفيزا
يف هإإإإإذا الشإإإإإ ن بإإإإإدأت اجلزائإإإإإر منإإإإإذ االسإإإإإتقالل يف سإإإإإن القإإإإإوانن و التشإإإإإريعات ب يإإإإإة هإإإإإوف  منإإإإإايف و 

فقإإد عإإر  هطإإور قإإانون االسإإتثمارات يف اجلزائإإر والإإذي سإإاهم كثإإ ا يف ظهإإور ال إإلطات  ،االسإإتثمار
 ليهامراحة عدة.نتطرق بالتحلية إل ،ةاإلدارية امل تقل

 ون االستثمار في مرحلة الستينات:تقان -1
  والإإذي مإإن  احلريإإة لكإإة اإإخص أجنإإيب سإإواء ،(1)1963رغإإم صإإدور قإإانون االسإإتثمار سإإنة  

إال أن هإإإذه املرحلإإإة اإإإهدت سإإإيطرة الدولإإإة علإإإ  كإإإة النشإإإاطات  ،تثمارلالسإإإ اأو طبيعيإإإ امعنويإإإ كإإإان
الدولإإإة  فقإإإد احتكإإإرت ،فيهإإإا هقبإإإة املناف إإإة وال ،والإإإيت اعتإإإربت ملإإإن للدولإإإة ،صإإإاديةالقطاعإإإات االقتو 

 حي  ال ميكن للخواص االستثمار فيها. ،احليويةالقطاعات اإلسةاهيجية و 
إىل جانإب ختإو  امل إتثمرين مإن  ،فهذا القانون مل يطبق يف الواق  العملي إذ مل يتب  بنصوص هطبيقية

 .(2)وإهباع النظام ال ياسي النه  االاةاكي ،عدم االستقرار االقتصادي
وذلإإن باحتكإإار الدولإإة االسإإتثمار يف  ،(3)املتعلإإق باالسإإتثمار 284-66عإإة هإإو مإإا كرسإإل األمإإر وبالف

وكإة هإذا  ،لقطاعإات األخإرى للرأمسإال اخلإاص واألجنإيبهاركإة االسإتثمار يف بإاقي ا ،القطاعات احليوية
 قاسإإإية علإإ  امل إإتثمر األجنإإإيب حكامإإاأسإإإا اإإكة  ،عتمإإاد م إإبق مإإإن ال إإلطةبعإإد احلصإإول علإإإ  ا

 .(4)انتشار سياسة الت ميماتصا يف ظة استمرار القطاع العام و و خص

                                                           
 .1963 غشا 02الصادرة يف  ،53عدد الم ر م م  ، يتضمن قانون االستثمارات 1963يوليو 26املؤريف يف  277-63لقانون ا (1)
فإرع  ،أطروحإة دكتإوراه دولإة يف العلإوم االقتصإادية ،يف ظإة التطإورات العامليإة الراهنإةسياسإة االسإتثمارات يف اجلزائإر وحتإديات التنميإة  ،القادر بابإا عبد (2)

 .139ص ،2004  2003بتاريخ  ،القتصادية وعلوم الت ي العلوم اكلية    ،جامعة اجلزائر ،التخطيد
 .1966سبتمرب 17الصادرة يف  80العدد  ،م ر م م ،يتضمن قانون االستثمار 1966سبتمرب  15املؤريف يف  248-66األمر  (3)
 2009سإإإنة ،امعإإإة منتإإوري ق إإنطينة ج ،مإإذكرة ماجي إإة ختصإإإص قإإانون األعمإإال،دراسإإة اوراسإإإكوم   ،االسإإتثمار األجنإإإيب يف اجلزائإإر ،سإإارة حممإإد (4)

 .15ص، 2010
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 تقانون االستثمار في مرحلة الثمانينات : -2
واصإإة املشإإرع اجلزائإإري حصإإر قإإدرة اخلإإواص  ،(1)املتعلإإق باالسإإتثمار 11-82بصإإدور القإإانون  

االسإتثمار يف  وهذا ما حد من إرادة امل إتثمرين مإن ،م  هقييد حجم االستثمار ،هامشية يف قطاعات
 اجلزائر نتيجة استمرار النظام ال ياسي يف إهباع النه  االاةاكي.

حيإإ   ،(2)املتعلإإق بتوجيإإل االسإإتثمارات االقتصإإادية اخلاصإإة الوطنيإإة 25-88أمإإا عنإإد صإإدور القإإانون 
اسإتخالفا  ور املؤس إة العموميإة االقتصإاديةجاء متوافقا م  اإلصالحات االقتصادية اليت أدت إىل ظهإ

 للمؤس ات االاةاكية ذات الطاب  االقتصادي.
كمإإإا فرضإإإا الدولإإإة سإإإيطرهتا يف جمإإإال االسإإإتثمارات عإإإن طريإإإق فإإإرض إجإإإراءات صإإإارمة واسإإإتحداث 

وجلإإإان االعتمإإإاد  ،نشإإإاء اللجنإإإة الوطنيإإإة لالسإإإتثماراتمنهإإإا إ ،إداريإإإة ملراقبإإإة االسإإإتثمار اخلإإإاص أجهإإإزة
كمإإا اسإإتحدث الإإديوان   ،(3)التهيلإإة العمرانيإإةبإإالتخطيد و ها الإإوزير املكلإإف وجلنإإة وطنيإإة يةأسإإ يإإةئالوال

 .(4)الوطين لتوجيل االستثمار اخلاص 
 تقانون االستثمار في مرحلة التسعينات: -3

وقإد  يف اجملال املصريف أول قانون كرو حرية االستثمار، (5)10-90القرض يعترب قانون النقد و  
ذ يتمت  اجمللس ب لطة هقديرية يف من  قرار املطابقة إ ، قانون إلنشاء جملس النقد والقرضأسس هذا ال

                                                           
 24الصإإإإادرة يف  19عإإإإدد ، لبم ر م م ، بتعلإإإإق باالسإإإإتثمار االقتصإإإإادي اخلإإإاص الإإإإوطين   1982 غشإإإا 21املإإإإؤريف يف   11-82قإإإانون رقإإإإم  (1)

 .1982 غشا
 13الصإإادرة يف  28عإإدد ،الم ر م  م  ،الوطنيإإةيتعلإإق بتوجيإإل االسإإتثمارات االقتصإإادية اخلاصإإة  1988يوليإإو 12املإإؤريف يف  25-88قإإانون رقإإم  (2)

 .1998يوليو
  05العإإدد  ،م ر م م ،وجلإإان االعتمإإاد الوالئيإإة وعملهإإا يتضإإمن إنشإإاء جلنإإة االعتمإإاد الوطنيإإة 1983ينإإاير  29املإإؤريف يف   99-83 مرسإإوم رقإإم (3)

 .1983 فرباير 01الصادرة يف 
 ، م ر م م، يتضإمن إنشإاء الإديوان الإوطين لتوجيإل االسإتثمار اخلإاص الإوطين ومتابعتإل وهن إيقل  1983 ينإاير 29املؤريف يف   98-83مرسوم رقم  (4)

 .1983فرباير سنة  01الصادرة يف  05العدد 
 .1990افرية سنة  15الصادرة يف  16العدد  ،م ر م م  ،يتعلق بالنقد و القرض  1990افرية  14املؤريف يف  10-90القانون رقم  (5)
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الإذي  ، م  إقصإاء االسإتثمار اخلإاص الإوطين ، يف اجلزائر االستثمار األجنيبمن عدمل ومراقبة واعتماد 
 ثانوية.مل ي م  لل بالتدخة سوى يف قطاعات 

أيإن اعإة  ، (1)سإتثماراملتعلإق بةقيإة اال 12-96استمر الوض  إىل غاية صدور املرسوم التشإريعي رقإم 
و  جتريإد جملإس النقإد والقإرض مإن صإالحية  ،هذا املرسوم للخواص ارية االستثمار يف حدود القإانون

هنظيم ومن  االعتماد امل بق للم تثمر األجنيب باإلضافة إىل هذا   هكريس حق اللجوء إىل التحكيم 
 .(2)الدوي

 ،هب إيد اإلجإراءات وإزالإة العراقيإةقصإد  ،ال االسإتثمارياكإة اإلداريإة يف جمإليتم بعدها حة  تلإف اهل
 .(3)و  هعويضها بوكالة هرقية االستثمارات ومتابعتها

 :03-01تقانون االستثمار في مرحلة األمر  -4
 ية الصعوبات وهوحيإد مراكإز القإرارإجراءات جديدة هتد  إىل هذل ،(4)03-01هضمن األمر  

إذ يتعلإق  ،األجنبية عل  حد ال إواءلوطنية و د لتوي االستثمارات اهيلتن فق اءإنشويف هذا اإلطار   
 واجمللس الوطين لالستثمار. ،ية لتطوير االستثمارات الوطنية واألجنبيةاألمر بالوكالة الوطن

يت أخضإإإعتها لنظإإإام ثإإإانوي وبإإإذلن فإإإان الدولإإإة ان إإإحبا بصإإإفة هدرئيإإإة مإإإن هنظإإإيم االسإإإتثمارات الإإإ
خاضإإعة إلجإإراءات ب إإيطة مإإن اإإاهنا هشإإجي  اخلإإواص لالسإإتثمار وذلإإن لتصإإب  بعإإد ذلإإن  ،اسإتثنائي

 بتنظيم األنشطة ومحاية املناف ة.
 ثانيا: الظروف الممهدة لظهور السلطات اإلدارية المستقلة في الجزائر

التنميإإة الإإيت  إسإإةاهيجية 1979إىل غايإإة سإإنة  1966عرفإإا الفإإةة املمتإإدة أساسإإا مإإن سإإنة  
وهإإإي مرحلإإإة التخطإإإيد املركإإإزي طبقإإإا خالهلإإإا ثالثإإإة  ططإإإات ، 1980نة سإإإ قافإإإالئإإب بلوغهإإإا يف 

                                                           
 .1993أكتوبر  10الصادرة يف  64العدد  ،م ر م م،املتعلق بةقية االستثمار  1993أكتوبر  05املؤريف يف   12- 93لتشريعي رقم املرسوم ا (1)
 من نفس املرسوم. 41املادة  (2)
 من نفس املرسوم. 07املادة  (3)
املإإتمم املعإإدل و  2001غشإإا  22الصإإادرة يف  44العإإدد   ،م ر م م ،لإإق بتطإإوير االسإإتثماراملتع 2001 غشإإا 20املإإؤريف يف  03-01األمإإر  (4)

 .2006سنة  يوليو 19الصادرة يف  47العدد ، م ر م م ،2006يوليو 15مؤريف يف  08- 06مبوجب األمر 
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يإذ األهإدا  املرسإومة يف جعلا من الدولة العون اإلقتصادي األساسي وأنيد بالقطاع العام مهمإة هنف
 ،  فمن خالل املؤس ة العمومية مارسا الدولة وظإائف اقتصإادية متعإددة منهإا اإلسإتثمار  املخططات

حيإإ  كإإان اإلقتصإإاد يإإتم مإإن خإإالل مبإإدأين أساسإإين أوهلمإإا  ،التصإإدير ،االسإإت اد ،التوزيإإ  ،اإلنتإإام
إال أنإإل يف هإإذا اإلطإإار ميكإإن القإإول إذا  ، (1)لالقتصإإادهركيإإز القإإرار اإلقتصإإادي وثانيهإإا الت إإي  اإلداري 

ف هنإإا مل هإإتمكن مإإن  ،يإإااسإإتطاعا إقصإإاء القطإإاع اخلإإاص إدار كانإإا ال إإلطة ال ياسإإية واإلداريإإة قإإد 
نل استمر يف نشاطل بشكة مإواز يف اخلفإاء وصإار يفإرض نف إل اإيلا فشإيلا يف أإقصائل ميدانيا إذ جند 

م إت ال يف ذلإن نقإائص قطإاع التوزيإ  اإلاإةاكي الإذي مل يإتمكن  ،امليدان أمام مرأى هذه ال إلطات
بضإرورة إعإادة  بدوره من بلوال األهدا  املرجوة منل سا أوجد قناعة فيما بعد لدى ال لطات ألول مرة

لتتج إإد بصإإورة واضإإحة يف امليإإدان بدايإإة  ،1978 ظإإيم الشإإامة للتوزيإإ  بدايإإة مإإن سإإنةالنظإإر يف التن
بفلإإة الوسإإطاء  بإإاالعةا الثمانينإإات علإإ  إثإإر حتريإإر سإإوق اجلملإإة للخضإإر والفواكإإل وأسإإعارها وذلإإن 

  (2)اخلواص.
يت هندرم يف إطار نضإاهلا كدولإة ناميإة لبنإاء لكن رغم ال ياسة اليت انتهجتها اجلزائر بعد اإلستقالل وال

إال أن هطبيإإق النظإإام اإلاإإةاكي جنإإم عنإإل احنرافإإات أبرزهإإا سإإوء الت إإي  وهبإإذير  ،إقتصإإاد وطإإين صإإلب
 املال العام الذي انعكس عل  اجناز املشاري  التنموية. 

وفإإإق مإإإا هتمااإإإ  مإإإ   اإيإإإديولوجيتهوأمإإإام هإإإذا الوضإإإ  الصإإإعب كإإإان لزامإإإا علإإإ  الدولإإإة اجلزائريإإإة ه يإإإ  
حاجاهتإإا خصوصإإا بعإإد هإإ زم الوضإإ  اإلقتصإإادي إثإإر ا فإإاض سإإعر البإإةول واهنيإإار اإلحتإإاد ال إإوفيايت 
وبروز مؤارات التوجإل إىل عوملإة اإلقتصإاد مإن خإالل هوحيإد قواعإد التجإارة فمقتضإيات النظإام العإاملي 

فبعإد اإلصإالحات اإلقتصإادية الإيت  ،(3)الليإرباياجلديد يقوم يف جوهره عل  مباد  النظإام اإلقتصإادي 
عرفتها اجلزائر ودخوهلا اقتصاد ال وق فت  اجملال أمام القطإاع اخلإاص الإذي كثإرت مؤس إاهل وهعإددت 

                                                           
 . 04ص ، مرج  سابق،مداخلة بعنوان سلطات الضبد اإلقتصادي يف اجلزائر)قناعة أم هقليد(، عبد الوها  مرابد  (1)
فإإإرع  ،رسإإإالة ماج إإإت  يف العلإإإوم اإلقتصإإإادية ،(1980-1962دراسإإإة نظإإإام سإإإوق اجلملإإإة للخضإإإر والفواكإإإل يف اجلزائإإإر ) ، عبإإإد الراإإإيد بإإإن ذيإإإب  (2)

 .229ص، 1992-1991ال نة اجلامعية ،جامعة اجلزائر،معهد العلوم اإلقتصادية،الت ي 
 .04ص  ،رج  سابق.م،سلطات الضبد االقتصادي يف اجلزائر ) قناعة أم هقليد(، عبد الوها  مرابد (3)
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الدولإإإة مإإإن م إإإ ة إىل دولإإإة ضإإإامنة بان إإإحاهبا مإإإن القطاعإإإات اإلقتصإإإادية اهلامإإإة  رفت إإإ  دو  نشإإإاطاهل
  (1)لفائدة ال وق.

 رية المستقلة في الجزائر ثالثا: ظهور الهيئات اإلدا
باعتبار املشرع اجلزائري يت ثر يف ال الب بنظ ه الفرن ي كان ذلن مإن خإالل وضإعل للنصإوص  

وأول هيلإة يف  1990املكرسة لفكرة الضإبد اإلقتصإادي مإن خإالل إنشإاء هيلإات إداريإة م إتقلة سإنة 
ملشإإإرع صإإإراحة ب نإإإل هيلإإإة إداريإإإة والإإإذي كيفإإإل ا ،(2)جمإإإال اإلعإإإالم متثلإإإا يف اجمللإإإس األعلإإإ  لإلعإإإالم 

"يإإدث جملإإس أعلإإ  لإلعإإالم وهإإو  07-90مإإن القإإانون  59املإإادة  نإإص م إإتقلة ح إإب مإإا جإإاء يف
الإإإذي  10-90كمإإإا صإإإدر القإإإانون   ،(3)سإإإلطة إداريإإإة م إإإتقلة هتمثإإإة يف كوهنإإإا سإإإلطة إداريإإإة ضإإإابطة"

 ،جنة املصرفية من جهة أخرىوالذي أنش  جملس النقد والقرض من جهة والل (4)يتعلق بالنقد والقرض 
جلنإإإة  1993إال أن املشإإإرع مل يكيفهمإإإا صإإإراحة ب هنمإإإا هيلتإإإان إداريتإإإان م إإإتقلتان لتنشإإإ  بعإإإدها سإإإنة 

 (5).10-93مرسوم هشريعي رقم  مبوجب COSOBعمليات البورصة هنظيم ومراقبة 
 Le Conseil de laالإإإذي أنشإإإ  جملإإإس املناف إإإة  1995سإإإنة  06-95كمإإإا جإإإاء األمإإإر 

Concurrence،(6) ليتم إنشاء جلنة ضبد الربيإد واملواصإالت ال إلكية  (7)مث سلطة ضبد الت مينات
                                                           

 . 57ص، 2002سنة  ،02 دلإلدارة، عداملدرسة الوطنية  ،ال لطات اإلدارية امل تقلة يف اجملال املصريف وجل جديد لدور الدولة ،مل بن لطرش  (1)
(2) Rachid Zouaïmia, les Autorités administratives indépendantes et la régulation économique en 
Algérie ,Opt_cit, p10.  

املعإإدل باملرسإوم الرئاسإإي  1990-04-04الصإادرة يف  14 عإددال، م ر م م ، تعلإق بإإاإلعالمامل 1990ريإإة بأ 03مإؤريف يف  07-90القإانون  (3)
 .1993اكتوبر 27الصادرة  يف 69العدد  ، م ر م م، املتعلق باجمللس األعل  لإلعالم  1993-10-26املمضي يف  252-93رقم 

 .160ص ، 2005، سنة اجلزائر، 3ط، التنظيم اإلداري، 1م، القانون اإلداري ، بادناصر ل (4)
 -05- 23الصإإإإإإادرة يف  34العإإإإإإدد  ،م ر م م ،املتعلإإإإإإق ببورصإإإإإة القإإإإإإيم املنقولإإإإإة 1993مإإإإإاي  23املإإإإإإؤريف يف  10-93مرسإإإإإوم هشإإإإإإريعي رقإإإإإم  (5)

املإإؤريف يف  04-03والقإإانون  1996ينإإاير14الصإإادرة يف 03 ،دالعإإد ،م ر م م،1996 ينإإاير 10املإإؤريف يف  10-96معإإدل ومإإتمم بإإاألمر 1993
 . 2003مايو 18الصادرة يف  34العدد  ،م ر م م،  استدراكل يف  2003فرباير19الصادرة يف  11العدد ،م ر م م،2003فرباير17

املإؤريف  03-03مل إ  بإاألمر  1995قربايإر  23الصإادرة  09العإدد  ،م ر م م،املتعلإق باملناف إة 1995 يناير25املؤريف يف  06-95األمر رقم  (6)
 .2003يوليو  20الصادرة يف  43العدد  ،م ر م م ،املتعلق باملناف ة 2003يوليو19يف 

مإإإارو  12الصإإإادرة يف  15م ر م م العإإإدد  04-06املتعلإإإق بالت مينإإإات معإإإدل ومإإإتمم بالقإإإانون  1995-01-25املإإإؤريف يف  07-95األمإإإر  (7)
2006. 
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سإإإإإإإنة إنشإإإإإإاء الوكالإإإإإإإة الوطنيإإإإإإإة  2001لتكإإإإإإون سإإإإإإإنة  (1)،03-2000والالسإإإإإإلكية مبوجإإإإإإإب القإإإإإإإانون 
  للممتلكإإإإإات املنجميإإإإإة والوكالإإإإإة الوطنيإإإإإة للجيولوجيإإإإإا واملراقبإإإإإة املنجميإإإإإة مبوجإإإإإب قإإإإإانون املنإإإإإاجم رقإإإإإم

كمإإا   ضإإإبد قطإإاع الكهربإإإاء ونقإإة ال إإإاز عإإإن طريإإق القنإإإوات ب نشإإاء سإإإلطة لضإإإبد   (2)،2001-10
 النقة. 

ما   إنشاء سلطيت الضإبد ك،  (3)12-05  إنشاء هيلة لضبد املياه مبوجب القانون  2005ويف سنة 
ا سإإإلطة ضإإإبد الصإإإحافة لأنشإإإ 2012ويف سإإإنة ، (4) 07-05يف قطإإإاع ااروقإإإات مبوجإإإب القإإإانون 

 .(5)كتوبةامل
بإإالعودة إىل الإإوراء مل يعإإر  املشإإرع اجلزائإإري مصإإطل  الضإإبد ب عطائإإل مإإدلوال قانونيإإا موحإإدا إال أنإإل ف

 لوالإإإذي يعرفإإإل يف املإإإادة الثانيإإإة منإإإل (6)،12-08انطالقإإإا مإإإن هعإإإدية قإإإانون املناف إإإة بواسإإإطة القإإإانون 
  باخلصإإإوص إىل هإإإدعيم صإإإادر عإإإن أيإإإة هيلإإإة عموميإإإة يهإإإد لإإإ  أنإإإل كإإإة إجإإإراء أيإإإا كانإإإا طبيعتإإإلع"

ورف  القيود اليت ب مكاهنا عرقلة الإدخول إليهإا وكإذا ال إماح  قوى ال وق وحرية املناف ة وضمان هوازن
     (7)."بالتوزي  اإلقتصادي األمثة ملوارد ال وق بن  تلف أعواهنا

 
 
 

                                                           
 48العإإإدد ، م ر م م  ،اإإإدد للقواعإإإد املتعلقإإإة بالربيإإإد واملواصإإإالت ال إإإلكية والالسإإإلكية 2000 غشإإإا 05ا املإإإؤريف يف  03-2000القإإإانون  (1)

 املعدل و املتمم. 2000غشا  06الصادرة يف 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   2001، يوليو 04الصادرة يف 35العدد   ،م ر م م ،املتضمن قانون املناجم 2001يوليو  03املؤريف يف  10-2001القانون رقم  (2)
 فربايإر 06الصإادرة يف  08العإدد  ،م ر م م ،املتعلإق بالكهربإاء ونقإة ال إاز عإن طريإق القنإوات 2002 فرباير 05املؤريف يف  01-2002القانون  (3)

2002. 
 .2005يوليو19الصادرة  يف  50العدد   ،م ر م م ،املتعلق بااروقات 2005يةابر 18املؤريف يف  07-05القانون  (4)
 .2012 يناير 15الصادرة يف  02العدد  ،م ر م مباإلعالم، املتعلق  2012يناير12املؤريف يف  05-12من القانون العضوي رقم  40املادة  (5)
يوليإإو سإإنة  02 الصإإادرة يف 36املتعلإإق باملناف إإة، م ر م م، العإإدد  03-03، يعإإدل ويإإتمم االمإإر 2008يونيإإو  25املإإؤريف يف 12-08القإإانون  (6)

2008   
 .31ص ،مرج  سابق ،قانون الضبد االقتصادي يف اجلزائر ،وليد بومجلن (7)
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 المطلب الثاني:
 والحتميةالتقليد بين المستقلة السلطات اإلدارية 

لقاعإإدة القانونيإإة هولإإد ب إإبب الواقإإ  ومتإإوت ب إإبب الواقإإ  وهعمإإة علإإ  ه يإإ  الواقإإ  ن ا بإإيقإإال  
ا  ئب علينا اخلوض يف مدى انطباق هذه املقولة عل  ال لطات اإلدارية امل إتقلة ذوإذا كان األمر ك

 خاصة.عموما وسلطات الضبد االقتصادي 
جلزائر إىل إدرام ال لطات اإلداريإة البح  عن اخللفيات ال ياسية واالقتصادية اليت أدت با إن 

محإة املشإرع علإ  امل تقلة ضمن هيكلها املؤس ايت يكت ي أليإة بال إة ي إتهد  فهإم ال إياق الإذي 
م هإي ضإرورة أفهة هو يدل عل  التقليد الذي ميكنل من مواكبإة العوملإة القانونيإة ؟ ، هبين هذا النموذم

فاألسبا  واملربرات هي مإن هرسإم  ؟تمرار يف هذا امل ارومن   إمكانية االس تياراالخلتل عل  هذا مح
 املهام وحتدد الوسائة وهربر هعددها.

ا بإن التقليإد والإيت هتإ رج  اآلراء حوهلإ ،كة هذا ئعلنا نبح  عن مربرات استحداث هإذه ال إلطات
 .احلتمية )الفرع الثاين()الفرع األول ( و 

 الفرع األول:
 "ليدتق"السلطات اإلدارية المستقلة 

ونظإرا    التحإول وفإق خطإوات منطقيإة مدروسإة ير هإذاامل هكن املؤس ات اجلزائرية مؤهلة لت  
وحتإإإا ضإإإ د الظإإإرو   ،وبالضإإإبد مإإإن الشإإإركاء االقتصإإإادين ملعطيإإإات التإإإاريخ وبتإإإ ث  ظإإإاهرة العوملإإإة

نيإة وهإذه القواعإد املشإرع اجلزائإري إىل هبإين القواعإد الفرن إية ضإمن املنظومإة القانونيإة الوط  الداخلية جل
ع  للإإإدخول إىل نإإإادي غلإإإب دول العإإإامل الثالإإإ  الإإإيت ه إإإأالرأمساليإإإة يف جوهرهإإإا فرضإإإا نف إإإها علإإإ  

ومإإا (1)،يشإإبل نظإإام إرسإإاء اسإإتقبال للقواعإإد القانونيإإة الليرباليإإة وعليإإل نشإإهد اليإإوم مإإا ،اقتصإإاد ال إإوق
اإلداريإة امل إتقلة" ذات مفهإوم  وهعتإرب "ال إلطات ،راءات الزمإة لوضإعها موضإ  التطبيإقهتطلبل مإن إجإ

                                                           
(1) Rachid Zouaïmia, les Autorités administratives indépendantes et la régulation économique en 
Algérie, Opt_cit., 2005, p05 
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ط مبهمإة هتطلإب ه إليد يمإة يف طياهإل هناقضإات ونقإا ،ل  املنظومة القانونية اجلزائريةجديد طار  ع
وهإي مكلفإة بت إوية النزاعإات ااتملإإة  ،ملصإطل  مإن إاإكاالت قانونيإة عديإدةوال خيلإو ا الضإوء عليهإا

وقإد أراد املشإرع أن هكإون  ،يف  تلف قطاعاهل بن اركاء ال وق إضافة إىل ضبد النشاط االقتصادي
 بديال جلهاز قضائي بطيء ال يتالءم م  الديناميكية ال ريعة لعامل االقتصاد.

كإإإان ي لإإإب علإإإ  الظإإإن أن جلإإإوء املشإإإرع اجلزائإإإري إىل اعتمإإإاد هإإإذه اهليلإإإات كإإإان بإإإداف  التقليإإإد   إنو 
جربإإة الفرن إإية صإإراحة حإإن إنشإإائل هإإذه خصوصإإا مإإا جبإإدر اإلاإإارة إليإإل أن املشإإرع اجلزائإإري هبإإل الت

 .2000إىل سنة  1990ال لطات وبالضبد يف الفةة املمتدة من 
إذ ئدر بنا الت اؤل إن كان  اللجوء إىل هذه اهليلإات جمإرد هقليإد أعمإ  للإنظم املقارنإة واسإت اد بإدون 

لتقليإد علإ  ال إلطات مجركة لنماذم قانونية غربيإة خاصإة النمإوذم الفرن إي مإن حيإ  انطبإاق مقولإة ا
كهيلإات مل يإةدد املشإرع اجلزائإري منإذ  ،اإلدارية  امل تقلة عموما وسلطات الضبد اإلقتصادي خاصإة

 . (1)يف إدراجها ضمن اايد املؤس ايت جنبا إىل جنب م  هياكة اإلدارة التقليدية  1990سنة 
إىل إدرام سإإلطات الضإإبد  إن البحإ  عإإن اخللفيإإات ال ياسإإية واإلقتصإإادية الإإيت أدت بإإاجلزائر 

  اإلقتصإإادي أو ال إإلطات اإلداريإإة امل إإتقلة بصإإفة عامإإة ضإإمن حميطهإإا املؤس إإايت يكت إإي أليإإة بال إإة
ف ذا كانا اخللفيات واملربرات هي من هرسم مالم  خد س  التشري  ف هنا أيضا هن  الإدر  للقاضإي 

فهإإم املصإإدر املإإادي والتإإارخيي للقاعإإدة أثنإإاء اثإإل عإإن أن إإب احللإإول للمنازعإإات املعروضإإة عليإإل ألن 
 تصإة وأساسإية مإن  القضإائي خاصإة يف اجملإال التشإريعي كجهإة لالجتهادالقانونية يشكالن قوة كب ة 

فهإإإذا يرجإإإ  إىل التقليإإإد  ،وباعتبإإإار املشإإإرع اجلزائإإإر يتإإإ ثر يف ال الإإإب باملشإإإرع الفرن إإإي مصإإإادر القإإإانون
هإا النظإام اجلزائإري باستن إايف هإذه اهليلإات مإن النمإوذم الإيت هعإود علي (Le mimétisme)اإلميإائي 
أول اسإتعمال لعبإارة  فكمإا كإان ،وخ  دلية عل  التقليد امل إتوح  مإن التشإري  الفرن إي (2)،الفرن ي

                                                           
 .02ص ، مرج  سابق، هقليد( أمسلطات الضبد االقتصادي يف اجلزائر )قناعة ، عبد الوها  مرابد  (1)
كلية احلقوق ،  رسالة مقدمة لنية اهادة الدكتوراه يف القانون العام، النظام القانوين لل لطات اإلدارية امل تقلة )دراسة مقارنة(، زين العابدين بلماحي (2)

 .28ص 2016-2015 ،جامعة أيب بكر بلقايد هلم ان، ال ياسيةوالعلوم 
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واملتمثإإإة يف  1978 ينإإإاير 06ال إإإلطات اإلداريإإإة امل إإإتقلة يف فرن إإإا كإإإان يف القإإإانون الصإإإادر بتإإإاريخ 
أن أول ظهإإإور واسإإإتعمال لعبإإإارة ال إإإلطات اإلداريإإإة امل إإإتقلة يف  ناكإإإ  ،يإإإاتللحر قإإإانون اإلعإإإالم اآلي 

 للمجلس األعل  لإلعالم. 1990اجلزائر سنة 
كمإا ميكإن هلخإيص أهإم سإلطات الضإبد امل إإتقلة يف فرن إا والإيت هتإاطبق مإ  أهإم ال إلطات اإلداريإإة 

جلنإإة ضإإبد الطاقإإة  ،نإإة املصإإرفيةاللج ،سإإلطة األسإإواق املاليإإة ،يف اجلزائإإر منهإإا وسإإيد اجلمهوريإإة النإإذا 
هظهإإر مالمإإإ  التقليإإإد جليإإا مإإإن حيإإإ  أن  -جملإإس املناف إإإة -فبالن إإبة هلإإإذا األخإإإ  ،وجملإإس املناف إإإة

جملإإإس الدولإإإة الفرن إإإي يإإإرى أن حتديإإإد اجلهإإإة القضإإإائية املختصإإإة بإإإالنظر يف الطعإإإون املقدمإإإة لإإإبطالن 
فنجإد  ،مإن متتإ  هإذه األخإ ة بالطبيعإة اإلداريإة قرارات ال لطات اإلداريإة امل إتقلة يعتإرب معيإارا للت كإد

جملس املناف ة رغم كون الرقابة القضائية املمارسة عل  القرارات الصادرة عنل ه خذ طابعإا اسإتثنائيا إذا 
قارناها م  هلن القإرارات الصإادرة عإن سإلطات الضإبد القطاعيإة كوهنإا ال ختضإ  مجيعإا لرقابإة القضإاء 

رارات جملس املناف ة الصادرة بش ن قم  املمارسات املقيإدة للمناف إة يكإون اإلداري فالطعن ببطالن ق
أمإإإام القضإإإاء العإإإادي وبالتحديإإإد أمإإإام جملإإإس قضإإإاء اجلزائإإإر وكإإإة هإإإذا ال ينفإإإي متتعإإإل بالطإإإاب  اإلداري 

حي  يرى األستاذ رايد زواميية أن هذا اإلختصاص الذي يؤول إىل القضاء العادي  ،املكرو لل قانونا
 Le phénomène de »إال هعبإإإإ ا عإإإإن ظإإإإاهرة متفشإإإإية عنإإإإد املشإإإإرع اجلزائإإإإري مإإإإا هإإإإو 

mimétisme »(1)،  فبعد التحول من مفهوم الدولة املتداخلة إىل مفهإوم الدولإة الضإابطة الإذي اخإذ
وهإإذا بتإإ ث  مإإن ظإإاهرة العوملإإة وهإإذا التحإإول ي خإإذ  ، تلإإف األنظمإإة القانونيإإة الدوليإإةيف االنتشإإار يف 

قإإانوين جديإإد ومتإإارو وظيفإإة  صإإنفيإإدة باسإإتحداث هيلإإات ذات طبيعإإة خاصإإة هشإإكة إاإإكاال جد
 (2)الضبد بدال من الدولة دون أن هكون يف هبعية مباارة هلا.

                                                           
(1) Rachid Zouaïmia, Remarque critiques sur les contentieux des décisions du conseil de la 
concurrence en droit Algérien, Revue de conseil d’état, No 07, 2007, pp 61 62.   

  .58ص ،2019ماي  ،لبنان ،طرابلس ،33العدد ،جملة جبة األااث القانونية املعمقة ،ة امل تقلة يف اجلزائرال لطات اإلداري ،سلطان عمار(2)



 ةإشكالية تحديد مفهوم موحد للسلطات اإلدارية المستقلالفصل األول:  -الباب األول 

40 

 ،ففي اجلزائر وبض د من القوى االجتماعية ومن هبعات األزمإة االقتصإادية اخلانقإة الإيت عرفتهإا املرحلإة
قإإإانون الفرن إإإي باخلصإإإوص يف حركإإإة هقليإإإد أعمإإإ  مل ه إإإتثل عمإإإد املشإإإرع اجلزائإإإري إىل نقإإإة قواعإإإد ال

 (1)اهلياكة وال حن النظم الداخلية هلذه اهلياكة.
فعنإإإدما انتهإإإ  االجتهإإإاد القضإإإائي املتإإإوم مبجلإإإس الدولإإإة يف فرن إإإا إىل أليإإإة خلإإإق قواعإإإد اختصإإإاص 

تلإف النشإاطات ملشإرع الفرن إي إىل هوزيإ     احيإ  جلإ ،لبع  سإلطات الضإبد االقتصإادي امل إتقلة
االقتصادية املهمة علإ  هيلإات إداريإة م إتقلة مإ  منحهإا هفويضإا لصإالحيات هامإة  تلفإة ورثتهإا مإن 

يتم مبقتضاها جتمي  هيكة قانوين متناسق ي م  هلا بالتحري عن املخالفات  ،امتيازات ال لطة العامة
ومإن أمثلإة ذلإن مإا منحإل  ،من هلقاء نف ها أو ب خطار من جهات ذات عالقإة بقطإاع النشإاط املعإين

 (2)املشرع الفرن ي جمللس املناف ة.
ومإإن بإإا  التقليإإد مل يإإزد املشإإرع اجلزائإإري اإإيلا علإإ  هبإإين النصإإوص الفرن إإية ضإإمن املنظومإإة القانونيإإة 

ق هقإإإرر لصإإإاحل جملإإإس املناف إإإة ه إإإليد عقوبإإإة غإإإ  سإإإالبة للحريإإإة علإإإ  كإإإة لإإإومإإإن هإإإذا املنط ،الوطنيإإإة
 يق  حتا طائلة املمارسات املنافية للمناف ة.اخص طبيعي أو معنوي 

إن هإإذا األمإإر يعتإإرب جإإد مقبإإول يف البيلإإة الفرن إإية عنإإدما هتإإداخة صإإالحيات و اختصاصإإات جملإإس 
اجمللإإس يتإإدخة النإإوا  عنإإد اللإإزوم و حيإإ   ،يات خيإإتص هبإإا سإإلطات ضإإبد معنيإإةاملناف إإة مإإ  صإإالح

جتهإاد الفقهإي والإذي يإؤدي يف هنايإة األمإإر إىل وكإة هإذا مإإوازاة مإ  اال ،الدسإتوري وكإذا جملإس الدولإة
 اجتهادات فقهية وقضائية جتد طريقها إىل التج يد عرب قواعد هشريعية.

ونظإرا  ذا نظإرا للتقليإد اإلميإائي مإن جهإةوهإ ،ابة عليل يف ظة التشإري  اجلزائإريبينما األمر يصعب اإلج
 أن  اخلطإإإوات املنطقيإإإة الإإإيت يفإإإةض أسإإإلو  حإإإرق املراحإإإة والقفإإإز علإإإ -املشإإإرع اجلزائإإإري–إلهباعإإإل 

  (3)ي لكها القانون يف هطوره من جهة أخرى.
                                                           

 .59ص نف ل،ملرج  اسلطان عمار،  (1)
(2) Rachid Zouaïmia, Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique en 
Alger, Opt_cit, p80. 

 .71ص ،مرج  سابق ،ان عمارسلط(3)
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تميإإة التقليإإد ولإإيس حتميإإة ح أي ،يإإة امل إإتقلة جإإاء بإإن بإإا  التقليإإديبإإدو أن إنشإإاء ال إإلطات اإلدار 
 ،هإإاوهإإذا راجإإ  لإإبع  األوضإإاع الإإيت عايشإإتها القطاعإإات االقتصإإادية والتحإإوالت الإإيت عرفت ،الضإإرورة

  تلف القطاعات االقتصادية  رع اجلزائري عندما قرر االعتماد عل  هذا النوع من النموذم لت ياملشف
ن يواكإإب  ورغبإإة منإإل بإإ ،ق التقليإإد لإإيس إالن ذلإإن عإإن طريإإ فإإ ،الدرجإإة األوىل هليهإإا قطاعإإات أخإإرىب

يإإإق االنفتإإإاح ر بإإإن أن الإإإبالد هتجإإإل حنإإإو طيو  ،التطإإإورات احلاصإإإلة يف العإإإامل أمإإإام هنإإإامي ظإإإاهرة العوملإإإة
وعليإل  ،الدولية مثة صندوق النقإد الإدوي ل الض وطات املمارسة من قبة اهليلاتتلالدميقراطي الذي أم

هطإإويرا ملختلإإف اهلياكإإة اإلداريإإة التقليديإإة الإإيت هعرفهإإا  تلمإإاد علإإ  هإإذا النمإإوذم مل يإإ يت بصإإفن االعت فإإ
إذ نالحإإن ونلمإإس  ،عامإإة بكإإة اإإفافية الشإإؤون اللت إإ  ،الدولإإة يف ه إإي  الشإإؤون االقتصإإادية وذلإإن

الضإإإإإبد مواصإإإإإلة ال إإإإإلطة التنفيذيإإإإإة التإإإإإدخة يف ه إإإإإي  الشإإإإإؤون االقتصإإإإإادية ومشإإإإإاركتها يف سارسإإإإإة 
 أنرغم  تلف التطورات الإيت ميكإن  ،بة للتخلي عنها ألي هيلة كاناوعدم إبداء أي رغ ،االقتصادي

أي مبعإل  ،عإاتالتنفيذية عل   تلإف القطا ومن الدالئة الدالة عل  مواصلة هيمنة ال لطة ،(1)حتصة
ليإد املتفشإي يف كانا مبناسإبة التقا  دارية امل تقلة هلا مربرات وجودهن ال لطات اإل أخر ميكن القول ب
لكإإإإن يف هإإإذه احلالإإإإة مإإإإا أملتإإإإل ضإإإرورة إظهإإإإار الت يإإإإ  حنإإإإو االنفتإإإاح مإإإإ  مإإإإا هكنإإإإل  ،التشإإإري  اجلزائإإإإري

حيإإإ  هظهإإإر سارسإإإة ال إإإلطة التنفيذيإإإة لعمليإإإة الضإإإبد  ،هليمنإإإةال إإإلطات التقليديإإإة مإإإن إصإإإرار علإإإ  ا
 اتاالقتصإإادي يف مراقبإإة عمليإإة الإإدخول إىل ال إإوق مإإن خإإالل صإإالحياهتا يف مإإن   تلإإف االعتمإإاد

ففإإإإإي جمإإإإإال الربيإإإإإد  ،ن يف سارسإإإإإة األنشإإإإإطة االقتصإإإإإاديةللمتعإإإإإاملن االقتصإإإإإادين الإإإإإراغب والةاخإإإإإيص
ليإإة مإإن  الإإرخص لي إإا حكإإرا علإإ  ال إإلطة الضإإابطة هلإإذا القطإإإاع واالهصإإاالت االلكةونيإإة فإإان عم

قامسهإإإا مإإإ  الإإإوزير املكلإإإف باالهصإإإال هبإإإة  ،يإإإد واالهصإإإاالت االلكةونيإإإةاملتمثلإإإة يف سإإإلطة ضإإإبد الرب 

                                                           
 ،ق إإم القإإانون العإإام ،كليإإة احلقإإوق والعلإإوم ال ياسإإية، أطروحإإة لنيإإة اإإهادة الإإدكتوراه يف القإإانون ،حيإإاد ال إإلطات اإلداريإإة امل إإتقلة ،نبيإإة موسإإاوي  (1)

 .231ص ،2019سنة  ،جباية ،جامعة عبد الرمحن م ة



 ةإشكالية تحديد مفهوم موحد للسلطات اإلدارية المستقلالفصل األول:  -الباب األول 

42 

أنإواع الشإبكات كإة يتعلإق بنظإام االسإت الل املطبإق علإ    (1)،123-01ح ب املرسوم التنفيذي رقإم 
 االستثمار. أو تلف خدمات االهصاالت االلكةونية الالسلكية الكهربائية وعل  

لةاخإإيص والتصإإري  الب إإيد بينمإإا متتلإإن سإإلطة ضإإبد الربيإإد واالهصإإاالت االلكةونيإإة صإإالحية مإإن  ا
وكذلن يف جمال ال معي البصري فإان  ،(2)من املرسوم التنفيذي ال الف الذكر 4و  3 هنادح ب امل

الذي اعتربه املشإرع مبثابإة  اعيذاإللب  او أخدمة الب   التلفزيوين  ة عل إعداد القواعد العامة املفروض
-14مإن القإانون  47وذلإن ح إب املإادة  ،دفة الشروط العام يكون من اختصاص ال لطة التنفيذية

ضإإبد ال إإمعي  والإإيت هضإإفي طإإاب  االستشإإارة علإإ  سإإلطة ،(3)يتعلإإق بالنشإإاط ال إإمعي البصإإري 04
 يكون رئي يا يف هذه العملية. أنفمن املفروض  ،مشي فقدهادورها  البصري والذي يعتربه

نإإإإل عنإإإإدما عإإإإزز املشإإإإرع اجلزائإإإإري مإإإإن مكانإإإإة ال إإإإلطة التنفيذيإإإإة يف سارسإإإإة عمليإإإإة الضإإإإبد أفإإإإاملالحن 
 إإإإتوي علإإإإ  بعإإإإ  يبعإإإإ  األحيإإإإان  جنإإإإده يف ،ال إإإإلطات اإلداريإإإإة امل إإإإتقلة االقتصإإإإادي إىل جانإإإإب

فذلن يظهر أن هذه األخ ة  ،ن اختصاص سلطات الضبدأن هكون م الصالحيات اليت من الفروض
الضإإإإإبد أي  (4)،)ال إإإإإلطة التنفيذيإإإإإة( لي إإإإإا علإإإإإ  أ  االسإإإإإتعداد للتخلإإإإإي علإإإإإ  هإإإإإذا االختصإإإإإاص

وهو دلية علإ  أن وجإود هإذه اهليلإات جإاء مإن بإا   ،لصاحل ال لطات اإلدارية امل تقلة ،االقتصادي
 فقد. التقليد التشريعي

 
 

                                                           
يتعلق بنظام االست الل املطبق عل  أنواع الشبكات الالسلكية الكهربائية  ،2001 يوما 09ريف يف مؤ  123-01تنفيذي رقم من املرسوم ال 2املادة  (1)

معإإإإدل ومإإإإتمم مبوجإإإإب املرسإإإإوم  ،2001مإإإإايو 13الصإإإإادر يف  27العإإإإدد  ،م ر م م م ،وعلإإإإ   تلإإإإف خإإإإدمات االهصإإإإاالت ال إإإإلكية والالسإإإإلكية
مإؤريف  98-05ومبوجإب املرسإوم التنفيإذي   ،2004 يونيإو 02الصإادر يف  27العإدد  ،م ر م م ،2004 ومإاي 13مإؤريف يف  157-04التنفيذي 
م ر  م ،2007 ومإاي 30مإؤريف يف  162-07ومبوجب املرسإوم التنفيإذي  ،2005 وماي 20الصادرة يف  20عدد ال ،م ر م م، 2005يف مارو 

 . 2007يوليو 07الصادرة يف  37العدد  ،م م
 .من نفس املرسوم. 4و  3املادهن   (2)
  2014مارو 23الصادرة يف  16العدد  ،م ر م م ،يتعلق بالنشاط ال معي البصري ،2014-02-14املمض  يف  04-14القانون  (3)
 .233ص ،مرج  سابق ،م اوي نبية (4)
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 الفرع الثاني:
 "حتمية"مستقلة ال اإلداريةطات سلال

إن إئاد نوع جديد من هذه املؤس ات يعتإرب ضإرورة حتميإة ال غإل عنهإا إلدارة التعإاي  بإن  
سإإتقدم اإلجابإة األمثإإة عإإن  امل إإتقلة داريإة إإلطات االالوأن  ،القطإاعن العإإام واخلإإاص يف ظإة املناف إإة

وسإإتحقق بإإن مصإإلحتن  وحإإن حريإإة التعبإإ ناعة والتجإإارة هإإذا اإلنشإإ ال النإإاه  عإإن مبإإدأ حريإإة الصإإ
سإإا يإإوفر حإإدا مإإن  ،متنإإافرهن باسإإتمرار املصإإلحة العامإإة مإإن جهإإة ومصإإلحة اخلإإواص مإإن جهإإة أخإإرى
ويعتإإإإرب اللجإإإإوء إىل  ،التعإإإإاون العإإإإادل بإإإإن النشإإإإاط العإإإإام واخلإإإإاص ليخإإإإدم يف األخإإإإ  مصإإإإلحة اجملتمإإإإ 

تنظيم وهكري ا للقطيعة م  ديدة جت يدا واضحا للال لطات اإلدارية امل تقلة لتكيفها م  األوضاع اجل
وهإإو مإإا  ،فإإالقوانن اجلديإإدة هت إإم بطبيعإإة أخإإرى  تلفإإة اختالفإإا جإإذريا عإإن القإإوانن التقليديإإة املاضإإي

فااإاكم مل هعإد قإادرة علإ  م إايرة األوضإاع  ،ي م  بالقول إعادة انتشار بكيفية م إايرة ملإا كإان عليإل
زالإإإة التنظإإإيم وإزالإإإة العقإإإا  اجلزائإإإي عإإإن النشإإإاط اإلقتصإإإادي الإإإذي يتصإإإف اإلقتصإإإادية النامجإإإة عإإإن إ

  (1)باحلركية والتعقيد.
فال خيتلف اثنان عل  أن ال لطات اإلدارية امل تقلة جاءت مبعظمها ردا دقيقا علإ  صإعوبة مإا كانإا 

هرة قإد ظهإإرت يف حلظإإة حمإإددة أو يف ظإإرو  معينإإة جعلإإا املشإرع يبحإإ  عإإن وسإإيلة لإإدرئها فهإإي ظإإا
فبعيإإدا عإإن اإلطإإار التقليإإدي للدولإإة متإإن  هإإذه  ،هصإإحيحية للوضإإ  القإإائم يف التنظإإيم اإلداري للدولإإة

ال إإإإلطات اإلداريإإإإة امل إإإإتقلة ه مينإإإإا بنإإإإوع مإإإإن التوسإإإإد بإإإإن املإإإإواطن والدولإإإإة بشإإإإكة يضإإإإمن حقوقإإإإل 
ىل أهإم األسإبا  ومنإل ميكإن التطإرق إ ،األساسية وكإذلن بإن املتعإاملن االقتصإادين يف جمإال املناف إة

 األساسية وراء نشوء هذه ال لطات منهال
 
 
 

                                                           
 .08ص ،مرج  سابق ،هقليد( أمسلطات الضبد االقتصادي يف اجلزائر )قناعة  ،عبد الوها  مرابد  (1)



 ةإشكالية تحديد مفهوم موحد للسلطات اإلدارية المستقلالفصل األول:  -الباب األول 

44 

 :الية األجهزة اإلدارية التقليديةأوال: الشك في انحياز الدولة وعدم فع
ال ياسإإإية واإلداريإإإة كإإإان سإإإببا أساسإإإيا يف إنشإإإاء ال إإإلطات  ،إن عإإإدم ثقإإإة املإإإواطن بال إإإلطتن 

فنجإإد  ،(1)هضإإمن عإإدم حتيإإز الدولإإة يف هإإدخالهتا اإلداريإإة امل إإتقلة ألهنإإا سإإتكون الوسإإيلة الوحيإإدة الإإيت
املتعلإق بالوقايإة  01-06ا مبوجإب القإانون لاية من الف اد ومكافحتل الإيت أنشإمثال اهليلة الوطنية للوق
. لمنإ 40هضمن الوقو  ضد التموية ال ياسي لألحزا  من خإالل املإادة  ،(2)من الف اد ومكافحتل

يإاز مصإاحلها اخلاصإة ف البا مإا يؤخإذ علإ  الدولإة احن ،اقبة االنتخاباتوكذلن اهليلة الوطنية امل تقلة ملر 
مإإإن  30وهإإإو مإإإا جإإإاء يف املإإإادة  ،اجملإإإاالت الإإإيت متإإإس اقإإإوق اإلن إإإان وحريإإإاهتمب يتعلإإإق األمإإإرعنإإإدما 

خيإول لدولإة  أناإلعالن العاملي حلقوق اإلن إان مإا يلإيل"ليس يف هإذا اإلعإالن نإص ئإوز ه ويلإل علإ  
 (3)فرد أي حق يف القيام بنشإاط أو ه ديإة عمإة إىل هإدم احلقإوق واحلريإات الإواردة فيإل "أو جلماعة أو 

 والذي كرسل العهدان الدوليان اخلاصان اقوق اإلن ان. 
كمإإا أن عإإدم فعاليإإة األجهإإزة اإلداريإإة التقليديإإة واإلجإإراءات القضإإائية يشإإكالن سإإببا أساسإإيا لضإإرورة 

ون حمإإإإررة عمليإإإإا مإإإإن كافإإإإة القيإإإإود وهكإإإإ ،سإإإإرعة القإإإإراراتإنشإإإإاء أجهإإإإزة هواكإإإإب العصإإإإرنة مإإإإن حيإإإإ  
فهإإإإذه األجهإإإإزة احلديثإإإإة هإإإإي  ،الضإإإإ وطات الإإإإيت هثقإإإإة كاهإإإإة األجهإإإإزة اإلداريإإإإة والقضإإإإائية التقليديإإإإةو 

ال إإإلطات اإلداريإإإة امل إإإتقلة ي إإإم  هلإإإا اإإإة النزاعإإإات العالقإإإة وبإإإاللجوء إىل فإإإرض العقوبإإإات املناسإإإبة 
  (4)العادية.بشكة أسرع من اااكم اجلزائية 

 
 
 

                                                           
 .20ص  ،مرج  سابق ،رنا مس  اللحام (1)
 . 2006مارو 08الصادرة يف  14العدد ،م ر م م ،املتعلق بالوقاية من الف اد ومكافحتل ،2006فرباير  20املمض  يف  01-06القانون  (2)
انضإما إليإإل  ،1966رب دي إم 16  إقإراره ب غلبيإة أعضإإاء اجلمعيإة العامإة لألمإم املتحإإدة بتإاريخ االعإالن العإاملي حلقإإوق االن إانل مإن  30املإادة   (3)

 5ص، اجلزائر، الدار البيضاء، دار بلقيس، مولود ديدان مواثيق دولية، 1989دي مرب  09اجلزائر بتاريخ 
 . 22ص  ،مرج  سابق ،رنا مس  اللحام (4)
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 ثانيا: أسباب تقنية
فإال بإد مإن هإوافر ضإمانات  ،باعتبار ال لطات اإلداريإة امل إتقلة هتمتإ  ب إلطة هوقيإ  اجلإزاءات 

ومإإإن أمثلإإإة ذلإإإن مإإإا جإإإاء يف  ،جتعإإإة هإإإذه األخإإإ ة ه إإإت ثر مبقومإإإات فنيإإإة ال متلكهإإإا ال إإإلطة التقليديإإإة
مر اهلدم هو جإزاء خطإ  ي إتدعي أخإذ رأي جلنإة فنيإة ف ، (1)املتعلق بالتهيلة والتعم  29-90القانون 

إن مشإإاركة املهنيإإن واملختصإإن يف وبالتإإاي  ،ذي هإإو بذاهإإل ضإإمانة للشإإخص املخإإالفمتخصصإإة والإإ
ال إلطات اإلداريإإة كمإإا يإإراه الإدكتور عمإإار بوضإإيا  يف هعليقإإل علإ  اجملإإالس املنتخبإإة ل" حيإإ  أننإإا ال 

مإإن   االسإإتفادةم بإإة هبإإد  درهتم علإإ  القيإإام باملهإإام املنوطإإة هبإإنشإإن يف الكفإإاءة املنتخبإإن أو عإإدم قإإ
 (2)."يف ان امليادين خاصة أمام ما هعانيل اإلدارة عندنا من مشاكة عدة كفاءة

يإدة ومعقإدة مل هكإن معروفإة مإن نتيجإة ظهإور جمإاالت جد ،ان احلاجات االجتماعية املتزايدةوبالتاي ف
واعتإإإرب الفقإإإل أن الطريقإإإة  ،  هطإإإوير أسإإإاليب التنظإإإيم اإلداريلإإإهعتإإإرب مإإإن األمإإإور الإإإيت حتمإإإا ع ،قبإإإة

التنظيميإإة ( أصإإب  ال يلإإيب احلاجإإات unilatéraux) التقليديإإة يف إصإإدار القإإرارات اإلداريإإة االنفراديإإة
جديإإد مإإن القواعإإد التنظيميإإة وهإإي القاعإإدة  نإإوع وهإإذا مإإا أدى إىل بإإروز ،املعقإإدةيف اجملإإاالت التقنيإإة و 

األطإر  الفاعلإة   فية ب اإراشإفاهتإتم ب ضإفاء الدميقراطيإة وال ( الإيتNormes techniquesالتقنية )
 .(3)يف وض  النصوص التنظيمية

 ثالثا: الحاجة إلى الوساطة والشفافية
ذلإن  ،أنل قد هعرض للظلم من طرفها حن يواجل املواطن سوء س  األجهزة احلكومية واعوره 

وهو ما يظهر من خالل  ،ة  تلف عن بع  املؤس ات املعروفةالتفك  يف إئاد جهاز م تقإىل  ئر

                                                           
 .1990دي مرب  02الصادرة يف  ،02د العد ،م ر م م ،املتعلق بالتهيلة والتعم  ،1990دي مرب  01املؤريف يف  29-90القانون  (1)
 .2012سنة  اجلزائر، ج ور للنشر والتوزي ، 1ط، ارح قانون البلدية ،عمار بوضيا  (2)
جبايإة  ،جامعإة عبإد الإرمحن مإ ه ،ختصإص القإانون العإام لألعمإال ،أطروحإة دكتإوراه ،االختصإاص التنظيمإي لل إلطات اإلداريإة امل إتقلة ،فريد زقمإوط  (3)

 .50ص 2015،2016
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 اسإموبصفة عامة يمة هذا اجلهإاز يف بعإ  البلإدان العربيإة  ،التطور التارخيي للدولة العربية اإلسالمية
     .(1)أو ديوان املظامل ،اإلداري أو املوقف (Ombudsmanاألمبد مسان)

والإإيت جتإإد بإإدورها أصإإلها يف  ،يإإة الإإيت حتمإإة االسإإم نف إإلاألوروب وي إإتلهم قواعإإده حاليإإا مإإن املؤس إإة
 مؤس ة الوسيد اليت ظهرت أول مرة يف اسكندنافيا.

الإيت  ه  ال إريب ب حإداث هيلإات الوسإاطة اختار عدد من البلإدان العربيإة سإلو  الإن ،ويف الوقا احلاي
 لوهي حتمة أمساء  تلفة ا ب البلدان

 وسيد اجلمهورية يف اجلزائر. -
 يد يف موريتانيا.الوس -
 املوفق اإلداري يف هونس. -
 ديوان املظامل يف امل ر . -

يف حإإإن أن اختصاصإإإاهل كاختصاصإإإات  ،االسإإإموهإإإذا األخإإإ  مل ي خإإإذ مإإإن ديإإإوان املظإإإامل القإإإدم إال 
 .(2)الوسيد يف أوروبا هقريبا

لطات اإلداريإة ولكإن البإارز و األهإم مإ  ال إ ،أما احلاجإة إىل الشإفافية فهإي حمققإة منإذ سإنوات طويلإة
حيإ  باهإا هتطلإب ضإرورة هف إ  الإدواف  الإيت ، نلإبعإد مإن ذأأن هذه احلاجة امتإدت إىل  ،امل تقلة

 هكمن وراء صدور كة قرار يتم اختاذه.
إال إذا قإإام دافإإ   يتإإدخة ي إإتطي  أن فهإإو ال ،مصإإلحة عامإإة فانإإل منإإوط بإإل حتقيإإق ،مإإثال دارةاإلفرجإإة 

عتإإداء المإإن حريإإة اإلفإإراد وا احلإإد عإإدم وال علإإ حإإي يف معظإإم األن هدخلإإل ينطإإو ذلإإن أل ،يإإربر هدخلإإل
ففكإرة الإداف  هقإوم كضإمان وقرينإة  ،داف  ال بإد أن يإربر بكإة اإفافيةفهذا ال أمواهلم وأاخاصهمعل  

 .(3)عل  أن هدخة اإلدارة لل ما ي توجبل

                                                           
 . 88افية الدولية، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، مرج  سابق، ص منظمة الشف(1)
 .88ص، املرج  نف ل (2)
 .591ص، د.ت.ن، دار الفكر العريب مصر، ملتزم الطاب  و النشر، الوجيز يف القانون اإلداري ،سليمان حممد الطماوي (3)
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م إتقلة مؤلفإة مإن  حإديثا هيلإة تأنشإ  ،فإان دولإة الكويإا مإثال ،فافيةوه كيدا علإ  أليإة عنصإر الشإ
من افافية عمليإة البورصإة وهإدار  أي هعإديالت  "هيلة األسواق العاملية"مهمتها همخ ة أعضاء هدع 

 .(1)اخلداععمال ال   و أعل  ال رية املصرفية وأي عمة من 
 االنفتاح على المنافسة رابعا:

مإإن قبإإة  ،املناف إإةاإإدد االحتإإاد األورويب علإإ  ضإإرورة هنظإإيم القطاعإإات اجلديإإدة منفتحإإة علإإ   
سإإا اإإكة هإإذا ال إإبب الإإداف  الرئي إإي "إلنشإإاء سإإلطة هنظإإيم االهصإإاالت" يف فرن إإا  ،هيلإإات م إإتقلة

 .(2)2004هبعتها "ال لطة العليا ملكافحة التمييز وهطبيق امل اواة" سنة  ،1996سنة 
صإإاهتا ك إإلطة بإإة   الفصإة عضإإويا و وظيفيإإا بإن اختصا ،فإاليوم مل هعإإد الدولإة هإإي اخلصإإم و احلكإم

 ومإادت مهمة الضإبد لل إلطات الضإابطة ف سن، (3)عامة وبن املكانة املمنوحة هلا كمتعامة اقتصادي
وكإإإذا قلإإإة  كالسإإإيكية املعروفإإإة بالب وقراطيإإإةهتمتإإإ  بإإإل مإإإن خصوصإإإيات متيزهإإإا عإإإن اهليلإإإات العموميإإإة ال

فهإإإذه املميإإإزات  ،املوضإإإوعيةو  الشإإإفافيةو  الكفإإإاءات البشإإإرية ونقإإإص اإلمكانيإإإات املاديإإإة وغيإإإا  احليإإإاد
اإلاإإرا  علإإ  هنفيإإذها يف نهإإا مركإإزا م إإتقال لوضإإ  القواعإإد و وجعلإإا م ،منحتهإإا حريإإة اكإإرب للتإإدخة

إىل اهلإإد  مإإن  اإإارأاملتعلإإق باملناف إإة  03-03د االمإإرجنإإ ،فعلإإ  سإإبية املثإإال ،جإإو املناف إإة املشإإروعة
وكإإذا  ،كإإة الوسإإائة لإإذلن ماحنإإا ،إنشإإاء جملإإس املناف إإة وهإإو هشإإجي  وضإإمان الضإإبد الفعإإال لل إإوق

 .(4)هرقيتهاال   احل ن للمناف ة و 
عإإرض ألسإإبا  املرفإإق ملشإإروع القإإانون  2010القإإرض سإإنة و  النقإإدكمإإا جإإاء يف مشإإروع هعإإدية قإإانون 

صإإإراحة علإإإإ  مإإإإا يلإإإي ل".... أصإإإإب  اإلاإإإإرا  املصإإإريف اليإإإإوم ميثإإإإة انشإإإ اال هامإإإإا يف مجيإإإإ  األنظمإإإإة 

                                                           
 .23ص، مرج  سابق، رنا مس  اللحام(1)
 .23ص ،املرج  نف ل (2)
 .10ص ،مرج  سابق، ادي يف اجلزائر )قناعة ام هقليد(سلطات الضبد االقتص ،عبد الوها  مرابد  (3)
 ،01العإدد  ، جامعإة مولإود معمإري، هيإزي وزو،اجمللة النقذيإة للقإانون والعلإوم ال ياسإية ،مدى استقاللية وحياد جملس املناف ة ،جالل م عد حمتوت (4)

 .225ص ،2009سنة 
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هتميإإز مهمإإة الرقابإإة املصإإرفية بتقنيتهإإا الكبإإ ة ذات الصإإلة  ،أولويإإة لكإإة دولإإةوأصإإب  هدعيمإإل  ،املصإإرفية
 التجديدات املالية يف  تلف األنشطة املصرفية...".طورات األخ ة اليت م ا القطاع و بالت

بقيإإا الدولإإإة ولوقإإا طويإإإة م إإإالة يف وجإإود أقليإإإة لإإبع  املتعإإإاملن يف ال إإإوق  إنباختصإإار حإإإن و 
 .(1)فالرجوع إىل سلطات الضبد امل تقلة ي م  بتجنب هنازع املصاحل ،ناف ةاملفتوحة عل  امل

بإة أن رية مل يكن من قبة احلتمية وح إب إن قبول سلطات الضبد وفرضها لنف ها يف األنظمة اإلدا
كاالسإتجابة خللفيإات اقتصإادية ذلإن أن ااإيد العإام الإذي   ،قبوهلا كان فإرض جمموعإة مإن االعتبإارات

 ،املؤس ات العمومية أصب  متميزا بضعف الثقة يف قإدرة الدولإة علإ  حإة املشإاكة اجلديإدةهعمة فيل 
حيإإ  مل هعإإد قإإادرة علإإ  إعطإإاء إجابإإات وحلإإول لكإإة القضإإايا واإلاإإكاليات املطروحإإة فالعالجإإات 

وهإإو مإإا فإإرض حتميإإة  ،وال هتوافإإق مإإ  طبيعإإة وحجإإم املشإإاكة اجلديإإدة ،أصإإبحا متجإإاوزة ،التقليديإإة
 (2)ربات جمددة ومبدعة سثلة يف ال لطات اإلدارية امل تقلة.هبين مقا

وللوقو  عنإد مإربرات اسإتحداث ال إلطات اإلداريإة امل إتقلة كإان  ،يف األخ  وكحوصلة هلذا املبح 
حن وان كانا  ،من الضروري ه ليد الضوء عل  املراحة التارخيية اليت سالا يف وجود هذه اهليلات

كإإإة ح إإإب التنظإإإيم   ،ومإإإن اختصإإإاص سإإإلطات متنوعإإإة ،ارسإإإات متعإإإددةوس ،وفإإإق ه إإإميات  تلفإإإة
 املعتمد.

حيإإإ  جنإإإد مإإإن مظإإإاهر  ،التشإإإري  اإلسإإإالمي باعتبإإإاره احإإإد املصإإإادر األساسإإإية لتشإإإريعاهنا مإإإن فبدايإإإة
أمإإا التشإإريعات املقارنإإة كإإة ح إإب ، اعتمإإاد وظإإائف الضإإبد مإإا ي إإم  ديإإوان املظإإامل ونظإإام احل إإبة

 اهليلات واجملالس. ،ال لطات ،وحتا م ميات عدة كاللجان الوكاالت االعةا  هلذه اهليلات

                                                           
ختصص  ،أطروحة لنية درجة الدكتوراه يف القانون العام ،مركز سلطات الضبد امل تقلة بن أاخاص القانون العام يف القانون اجلزائري ،علجية مون  (1)

 .40،41ص ص ،2018 سنة بومرداو ،جامعة أحممد بوقره ،إدارة و مالية
اجمللإة اجلزائريإة  ، النظام الدستوري و اإلداري اجلزائإري )دراسإة مقارنإة(ال لطات اإلدارية امل تقلة يف ،منصور داود ،مساعية بن حفا  زايد بن عي   (2)

 .473ص ،2020ال نة ،02العدد ،57اجمللد  ،جامعة اجلزائر بن عكنون،ال ياسية االقتصادية ،للعلوم القانونية
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األسإإواق واعتمإإاد التعدديإإة  علإإ  بعإإد االنفتإإاح ،كمإإا سإإارع املشإإرع اجلزائإإري السإإتحداث هإإذه اهليلإإات
إال أن احلتميإإإة وضإإإرورة م إإإايرة  ،وان كإإإان الإإإبع  يإإإرى أن اللجإإإوء هلإإإذه اهليلإإإات كإإإان بإإإداعي التقليإإإد

 .بررت وجود ال لطات اإلدارية امل تقلة يف النظام اجلزائريالعوملة هي اليت 
 المبحث الثاني:

 تعدد تعريفات السلطات اإلدارية المستقلة وخصائصها
والإإيت متثإإإة صإإإنف قإإإانوين  ،ملفهإإوم ال إإإلطات اإلداريإإإة امل إإإتقلة موحإإإد مل يعإإا املشإإإرع بتعريإإإف 

جإإإال احلقإإإوق واحلريإإإات أو كإإإة مإإإن رغإإإم هكري إإإل يف  تلإإإف القطاعإإإات سإإإواء هعلإإإق األمإإإر مب ،جديإإإد
وهإإإذا قإإإد يعإإإود إىل التبإإإاين الكبإإإ  بإإإن  تلإإإف اهليلإإإات املمارسإإإة للضإإإبد  ،النشإإإاط االقتصإإإادي واملإإإاي

وباسإتثناء ذلإن فإان ال إلطات اإلداريإة  ،هإا املشإرعاواختال  الوسائة القانونية و املادية اليت منحها إي
وهإذا بإرغم الت إميات  ،(1)ها ضمن صنف قانوين جديإدامل تقلة هربز نقاط مشةكة كث ة ه م  بضم

إال أن مكانتهإا ضإمن الن إي  اإلداري للدولإة والوظإائف الإيت هقإوم هبإا  ،املختلفة اليت استعملها املشإرع
 قد ه اعد يف إعطاء هعريف اامة وموحد هلذه اهليلات. ،وكذا اخلصائص املشةكة اليت جتمعها

نظإإرا لالخإإتال  مإإن سإإلطة  ،امل إإتقلة ال خيلإإو مإإن الصإإعوبة إن حتديإإد مفهإإوم ال إإلطة اإلداريإإة 
األمإإر الإإذي مل  ،هتا والقطإإاع الإإذي هواجهإإلوهإإذا راجإإ  إىل اخإإتال  جمإإاالت هإإدخال ،ضإإبد إىل أخإإرى

مإ  ذلإن ميكإن للعناصإر األساسإية وهإي خصإائص هتميإز هبإا  ،ي م  للمشإرع بتعريفهإا يف أي مناسإبة
حإإن وان كإإان املشإإرع أضإإف  الطإإإاب   ،اإلداريإإة واالسإإتقالليةو   أن هعتإإرب عناصإإر هعريفيإإة وهإإي ال إإلطة

 التجاري عل  البع  منها ولكن ال البية ذات طاب  إداري.
علإ  سإبية  أو عريفها سواء وفق املعيإار العضإويلذلن سو  هقتصر دراستنا عل  اااوالت الفقهية لت

طإإرح عإإدة ه إإاؤالت ه -ريإإة امل إإتقلةال إإلطات اإلدا -الوظإإائف الإإيت هقإإوم هبإإا ) املطلإإب األول( فهإإي 
ل ال إإلطة  هإإذه األخإإ ة هعتإإرب عناصإإر لتحديإإد هويتهإإا وهإإي جتمإإ  بإإن ثالثإإة خصإإائص هتعلإإق مبميزاهتإإا

 هفصلها يف املطلب الثاين من هذا املبح . ،امل تقلة ،اإلدارية
                                                           

 .71ص ،مرج  سابق ،سلطان عمار(1)
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 المطلب األول:
 تعريفات السلطات اإلدارية المستقلة

مإإن خإإالل صإإدور قإإانون  1990امل إإتقلة يف اجلزائإإر سإإنة  كإإان أول ظهإإور لل إإلطات اإلداريإإة 
والإإإذي أنشإإإه مبوجبإإإل اجمللإإإس األعلإإإ  لإلعإإإالم كإإإ ول سإإإلطة إداريإإإة م إإإتقلة  ،(1)07-90 اإلعإإإالم رقإإإم
منلل"يإإدث جملإإس أعلإإ  لإلعإإالم وهإإو سإإلطة إداريإإة م إإتقلة ... ويتمتإإ  بالشخصإإية  59بإإنص املإإادة 

 ،(2)252-93ذا القإإانون فيمإإا بعإإد مبوجإإب املرسإإوم الرئاسإإي رقإإم ليل إإ  هإإ ،املعنويإإة واإلسإإتقالل املإإاي"
لتتواىل بعدها إنشاء هيلات إدارية م تقلة مبختلف النصوص القانونية وبعبإارات متنوعإة ك إلطة ضإبد 

فباختال  وهنوع هعاريف سلطات الضبد امل تقلة نتطإرق إىل هصإنيفن  ،ووكاالت وطنية وجلان ضبد
فاجلانإإب األول يعرفهإإا وفإإق املعيإإار العضإإوي وهإإو  ،ذه اهليلإإات كإإة مإإن جهتإإلرئي إإين نرالإإا يعرفإإان هإإ

وهإإو مإإا  ،أمإإا اجلانإإب الثإإاين فيعرفهإإا وفإإق املعيإإار الإإوظيفي أي ح إإب وظيفتهإإا ،موضإإوع الفإإرع األول
 نعرفل يف الفرع الثاين.

 الفرع األول:
 تعريف السلطات اإلدارية المستقلة وفق المعيار العضو 

هإإة  إإة نإإوع جديإإد مإإن "ليمات حممإإد الطمإإاوي والت إإاؤل الإإذي طرحإإلل ح إإب الإإدكتور سإإ 
  (3)"األاخاص املعنوية العامة ؟

 ق منلالحد أن العام حن عهد قريب هنتمي إىل إذ كانا أاخاص القانو 
وهكذا كانا فكرة املؤس إة العامإة مبثابإة  ،أو أاخاص مصلحيل أو مرفقيل ،فهي إما أاخاص إقليمية

 ،مي إىل األاخاص العامإة اإلقليميإةالذي يضفي عل  كة اخص معنوي عام ال ينت الوصف القانوين

                                                           
 سابق. صدرم املل  ، يتعلق باإلعالم ،07-90القانون  (1)
 سابق. مصدر ،املتعلق باجمللس األعل  لإلعالم ،252-93 املرسوم الرئاسي رقم (2)
 44سليمان حممد الطماوي، الوجيز يف القانون االداري، مرج  سابق، ص (3)
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ولكن التطورات االقتصادية واالجتماعية اليت انتابا العامل أثناء احلإر  العامليإة الثانيإة ومإا بعإدها أدت 
 (1)إىل هطور خط  يف األفكار اليت بين عليها القانون اإلداري الكالسيكي.

 جند هلا معنيان متباينانل  administrationداريةوبالرجوع لكلمة إ
 العضوي.املعل العضوي و املعل الوظيفي نتطرق يف هذا الفرع للمعل 

هقإإوم  ensemble des organismesظمإإات مفإإاده أن اإلدارة هإإي جمموعإإة من: فإإاملعل العضإإوي
 ،ال إلطات ال ياسإية فيهإا وذلإن حتإا إاإرا  ،بتحقيق هدخة الدولة احلديثة يف حياة اإلفإراد اليوميإة

وال لطات الالمركزية اإلقليمية وغ  اإلقليميإة كاهليلإات  ،ويندرم حتا هذا املدلول ل ال لطات املركزية
فنجإإد ال إإلطات اإلداريإإة امل إإتقلة مبختلإإف صإإورها وه إإمياهتا وكإإان أاإإهرها  ،(2)و املؤس إإات العامإإة

ة ن هإذه اللجإان لي إا مؤس إات عامإ رن إي بإوقد قضإ  جملإس الدولإة الف "جلان أو هيلات التنظيم"
مإا إذا كانإا  إة طائفإة جديإدة  عإن فقإد ه إاءل الفقهإاء مثومإن  ،ولكنها مإن أاإخاص القإانون العإام

املؤس إإات العامإإة ورجحإإا وار األاإإخاص العامإإة اإلقليميإإة و مإإن األاإإخاص املعنويإإة العامإإة هقإإف جبإإ
 (3)األغلبية هذا الرأي.

ال إإإإلطة الإإإإيت ديإإإإد العمإإإإة إىل مركإإإإز القإإإإائم بإإإإل و يرجإإإإ  يف حت الإإإإذيضإإإإوي وكإإإإذلن مبقتضإإإإ  املعيإإإإار الع
وان كإإان صإإادرا مإإن إحإإدى  ،فإإ ذا كإإان العمإإة صإإادرا مإإن الربملإإان مإإثال فهإإو عمإإة هشإإريعي ،أصإإدرهل

 اهليلات اإلدارية فهو إداري.
يلإة ن العمإة اإلداري هإو كإة عمإة صإادر مإن موظإف أو ه نا هبذا التعريف ال ميكن القإول بإوإذا أخذ

)كعضإو( دون أن ينظإر  وهإذا املعيإار يقإف عنإد صإفة القإائم بالعمإة ،هابعة لإلدارة أثنإاء أداء وظيفتهإا
 .(4)إىل طبيعة العمة

                                                           
 .44ص ،مرج  سابقالوجيز يف القانون االداري،  ،سلمان حممد الطماوي(1)
 .40ص املرج  نف ل،(2)
 45ص، املرج  نف ل (3)
 .33،34ص ص  ،2011سنة  ،اجلزائر دار اخللدونية للنشر والتوزي  دراسة مقارنة ،ملنازعات اإلداريةارح ا، رئةح ن ف(4)
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وكإإإة هإإإذا يإإإدد املعإإإل العضإإإوي الإإإذي يإإإدخة حتتإإإل الشإإإخص املعنإإإوي العإإإام مبفهومإإإل اجلديإإإد بضإإإمان 
 خضوعل لرقابة القضاء اإلداري ك صة عام.

إلداريإإإة امل إإإتقلة علإإإ  أهنإإإا هيلإإإات وطنيإإإة ال ختضإإإ  ال لل إإإلطة الرئاسإإإية وال ومنإإإل هعإإإر  ال إإإلطات ا
هتمتإإإ  باسإإإتقاللية عضإإإوية سإإإواء عإإإن ال إإإلطة التنفيذيإإإة أو التشإإإريعة لكنهإإإا ختضإإإ   ،لل إإإلطة الوصإإإائية
أن جمإإإإرد خضإإإإوع هإإإإذه ال إإإإلطات لرقابإإإإة القضإإإإاء  Autin""حيإإإإ  يإإإإرى الفقيإإإإل ، (1)للرقابإإإإة القضإإإإائية
أي أعتإإإرب أنإإإل إذا نإإإص  ،فيإإإا اإإإد ذاهإإإل العتبارهإإإا سإإإلطات إداريإإإة م إإإتقلة مبعإإإل الخإإإراإلداري يعتإإإرب كا

طات إداريإة م إتقلة القانون علإ  خضإوع هإذه اهليلإات لرقابإة القضإاء اإلداري مإن دون أن يعتربهإا سإل
ن ذلإإإن يكفإإإي لإلنضإإإإمامها إىل جمموعإإإة ال إإإلطات اإلداريإإإة امل إإإتقلة وفإإإق املعيإإإإار بصإإإري  العبإإإارة فإإإ 

كمإا ميكإن القإول بإ ن ال إلطات اإلداريإة امل إتقلة يف اجلزائإر هعتإرب مؤس إات جديإدة مإن   ،(2)العضإوي
وهإي  تلفإة  ،مؤس ات الدولة ظهرت يف التنظيم اإلداري اجلزائإري مإ  بدايإة ه إعينيات القإرن املاضإي

 التإدرم اهلرمإي دأملبإوال ختضإ   ،ن أهنا ال ختض  للرقابة اإلداريةمتاما عن ال لطات اإلدارية التقليدية كو 
كمإإإا أن هإإإذه ال إإإلطات اإلداريإإإة امل إإإتقلة لي إإإا   ،( الإإإذي هتميإإإز بإإإل اإلدارة العامإإإة)ال إإإلطة الرئاسإإإية

 .(3)وال باملرافق العامة االستشاريةباللجان 
كإإإان علإإ  ال إإإلطة العامإإإة أن هعهإإإد إىل هإإإ ط  الليإإإات   إذ ،ا  الدولإإإة مل يكإإإن علإإإ  إطالقإإإلإن ان إإح 

إذ ال ميكإإن هإإر  ال إإوق بإإدون  ،قتضإإيات املرفإإق العإإام واملصإإلحة العامإإةملاعإإاة إقتصإإاد ال إإوق وذلإإن مر 
وعليل أسندت مهمة هنظيمل لل لطات اإلدارية امل تقلة واليت عرفا ب لطات الضبد امل تقلة  ،ضبد

فكإإان مفهإإوم ال إإلطات اإلداريإإة امل إإتقلة يف اجلزائإإر ظهإإر  ،(4)كبإإدية عإإن اهليلإإات اإلداريإإة التقليديإإة،
 وهو ما هطرقنا إليل النفا. ،1990مرة ب نشاء اجمللس األعل  لإلعالم سنة ألول 

                                                           
عدد عل  حركة التشري ،  جملة اإلجتهاد القضائي، املكانة الدستورية للهيلات اإلدارية امل تقلةل مآل مبدأ الفصة بن ال لطات ،ي عز الدين عي او  (1)

 .204ص  ، جامعة حممد خيضر ، ب كرة ،2008-03-01يف   04
 . 29ص ،مرج  سابق ،رنا مس  اللحام (2)
 .  07ص ،2001سنة  ،اجلزائر ،CDRA، 01العدد  ،جملة اإلدارة، ال لطات اإلدارية امل تقلة، ناصر لباد (3)

(4) Rachid Zouaïmia, Droit de la régulation économique, édition Berti, Alger, 2006, p23.  
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ميكإن هصإنيفها إىل جممإوعتنل هضإم  ،اهليلإات يف النظإام اجلزائإري ومن خالل الوقإو  علإ  نشإ ة هإذه
والإإإذي ي إإإهر علإإإ  مإإإدى احإإإةام مبإإإدأ  ،األوىل منهإإإا جهإإإازا للضإإإبد العإإإام يتمثإإإة يف جملإإإس املناف إإإة

أمإإا اجملموعإإة الثانيإإة فتضإإم أجهإإزة الضإإبد اخلإإاص والإإيت يصإإطل  عليهإإا  ،ل بشإإكة عإإاماملناف إإة ومحايتإإ
والإيت أسإندت هلإا مهمإة ( Autorités de régulation sectorielles)سإلطات الضإبد القطاعيإة 

 .(1)لضبطل حةام ال   احل ن للنشاط املعينال هر عل  ا
ريإإة امل إإتقلة وفإإق املعيإإار العضإإوي بتحديإإد طبيعإإة يهإإتم هإإذا االجتإإاه واملتمثإإة يف هعريإإف ال إإلطات اإلدا

فال إلطات اإلداريإة امل إتقلة مإا هإي  ،األجهزة اليت هقوم بضبد ومتابعة ومج  املعلومات وحتلية النتإائ 
إال هلإإن " ال إإلطات اإلداريإإة املإإزودة بنمإإوذم هنظإإيم مشإإة  متحإإررة مإإن ال إإلطة الت ل إإلية مهمتهإإا 

احلقإإوق واحلريإات األساسإإية أو ضإإبد قطإاع اقتصإإادي أو مإإاي معإإن  ضإبد ومراقبإإة جمإإال معإن حلمايإإة
 وكذلن عرفها األستاذان "فن ا وجيليان"

« Ces autorités qui sont des institutions de l’état agissent en son nom mais dont le 
statut s’efforce de garantir l’indépendance d’action aussi bien vis-à-vis du 
gouvernent que de parlement, ont été crées  en vue d’assurer  dans leur domaine 

de compétence, son intervention directe de l’administration » (2) 
خإول هلإا القإانون  إداريإةهيلإات  ب هنإاوسا هقدم ميكن ان ن تخلص هعريف ال لطات اإلداريإة امل إتقلة 

نون القإإا أاإإخاصاعإإات ح اسإإة مبنحهإإا حريإإة اختإإاذ القإإرار ومإإن   حتمإإة صإإفة مهمإإة الضإإبد يف قط
  لوهو ما عرفها جملس الدولة الفرن ي ،العام خبضوعها لرقابة القضاء

« Organismes administratif qui agissent au nom de l’état et disposent réel 
pouvoir, sans pour autant relever de l'autorité du Gouvernement »(3) 

                                                           
(1) Rachid Zouaïmia, Ibid, p 143.   
(2) Raymond Guillien et Jean Vincent, Lexique des termes juridiques, 16eme éditions, Dalloz, 
2017, p70  

جملإإة أفإإاق ، ة  وذجإإاإاإإكالية مفهوميإإة ال إإلطات اإلداريإإة امل إإتقل، تحإإول االقتصإإادي للدولإإة اجلزائريإإةال ،مبحمإإد بإإن األخضإإر و  يعقإإو  بإإن سإإاحة (3)
 .175ص ،2019اجللفة سيتمر  ،زيان عااور جامعة ،5اجمللد  ،17للعلوم العدد
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 الفرع الثاني:
 تعريف السلطات اإلدارية المستقلة وتقف المعيار الوظيفي

ة بواسإطة القإانون ال   إتقلة علإ  أهنإا هيلإات إداريإة منشإهنا  من يعر  ال لطات اإلدارية امل 
علإإإ  الإإإرغم مإإإن منحهإإإا اإلختصإإإاص التنظيمإإإي والقمعإإإي الإإإذي ي إإإم  هلإإإا  ،ختضإإإ  لل إإإلطة التنفيذيإإإة

ن مهمة ضبد نشاط قطاع اقتصادي وال هشكة م  ذلن صنف من القانون العام ولكإن هتصإة بضما
مإن أصإة إجنليإزي يعإود ظهإوره إىل  The regulationفمصإطل  الضإبد  ،(1)بصإنف فقهإي وظيفإي

أما معناه يف الل إة الفرن إية فهإو الإدور اجلديإد  ،وهو النشاط الذي متارسل اهليلات العامة 1933،سنة 
وال يقصإإإد بإإإل  ، اجملإإإال اإلقتصإإإادي جم إإإدة بإإإ جهزة م إإإتحدثة غإإإ  هلإإإن التقليديإإإة املعهإإإودةللدولإإإة يف

 .(2)فالتنظيم يعترب جزء أو مهمة من بن املهام الضبطية ،"La réglementaionالتنظيم"
 ءل إإلطات اإلداريإإة امل إإتقلة لإإيس خإإدإن اسإإتعمال عبإإارة "سإإلطات الضإإبد امل إإتقلة" للداللإإة علإإ  ا 

سإلطات كيفهإا املشإرع  أيضإاف ضافة إىل وجود سلطات ذات طإاب  إداري جنإد  ،لعبارة أمةألن هذه ا
   (3)صراحة عل  أهنا ذات طاب  جتاري.

املفهإوم الإوظيفي الإذي  هلإا يتوجإب علينإا دراسإة  وإعطإاء هعريفإا مفهإوم اهليلإات اإلداريإة امل إتقلةلبيان 
ذا ال بإد مإن بيإان املفهإوم االصإطالحي للهيلإات وهلإ ،واألهإدا  الإيت ئإب حتقيقهإا ،هصرفها ينظر إىل

اإلدارية امل تقلة عن طريق أخد الراء الفقهاء والباحثن كال ح ب الزاوية اليت ينظر إليها لبيإان مإدلول 
 هذه اهليلات .

ب هنإإا أجهإإزة هنظيميإإة هعمإإة وفإإق مإإنه  علمإإي اإإامة يتطلإإب  ،كمإإا ميكإإن هعريفهإإا مإإن اجلانإإب الرقإإايب
علإ  املرافإق هتد  من خالهلا ااافظة  ،االقتصادية واااسبية واإلداريةام بن املفاهيم التكامة واالندم

 .(4)وحتقيق الفاعلية من النتائ  ااققة منها العامة ورف  كفاءهتا
                                                           

  .10ص  ،مرج  سابق ،مونعلجية   (1)
 .27ص  ،مرج  سابق ،موس  رمحوين (2)
 .29ص  ،املرج  نف ل (3)
 45ل12، ال اعة 24/01/2018طالعل ، هاريخ االhttp:// arab-ency.comsylaw/detail/165288مقال منشور يف املوق ل (4)
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ود التعليمإإإات ب هنإإإا التحقإإإق مإإإن التنفيإإإذ يإإإتم وفقإإإا ملإإإا هإإإو مقإإإرر يف اخلطإإإة ويف حإإإد" لوعرفهإإإا الخإإإرون
وهفإإادي هكرارهإإا  ،ا  نإإواحي الضإإعف واألخطإإاء وعالجهإإاوذلإإن بقصإإد اكتشإإ ،والقواعإإد املوضإإوعية

 .(1)"عل  أن هتناول كافة أوجل النشاط يف املرفق العام
ب هنإإا اإلاإإرا  والتوجيإإل الإإذي ميإإارو مإإن قبإإة سإإلطة خارجيإإة م إإتقلة عإإن احلكومإإة ل"وعرفهإإا الخإإرون

ن املإإوارد املتاحإإة املاليإإة والبشإإرية   كإإد بإإاجلهإإة اخلاضإإعة للرقابإإة والتللتعإإر  علإإ  كيفيإإة سإإ  العمإإة مإإن 
وسإإا هقإإدم هبإإن لنإإا أن اهليلإإات امل إإتقلة هإإي جمموعإإة  ،قإإد اسإإتخدما وفقإإا ملإإا هإإو  طإإد هلإإاواملاديإإة 

هنا حتقيإق األهإدا  الواضإحة وااإددة للدولإة ااكة قإرارات أو إجإراءات يكإون مإن اإعمليات هتخذ 
 .(2)"ضمن نطاق حتقيق املشروعية

  اهليلإإة عهلإإا لتحقيإإق أهإإدا  معينإإة ه إإأن اهليلإإات اإلداريإإة امل إإتقلة هعإإين هنفيإإذ العمإإة املوكإإة  وامجإإاال
 نوذلإإ ،املإإوظفن داخلهإإا اخلاضإإعة للرقابإإة إىل حتقيقإإل أو هإإي حتديإإد العمإإة املطلإإو  القيإإام بإإل مإإن كإإة

 لضمان ضبد ال وق.
فإة حمإو نقإائص الضإبد الإإذايت كمإا يصإرح الربوفي إور "برنإارد سإت ن" أن هإذه ال إإلطات هضإطل  بوظي

 لل وق.
« Libéralisation de l économie et affirmation d autorités de régulation 
cheminent de pair »(3) 

والتعليمإإات  التحقيإإق مإإن أن التنفيإإذ يإإتم طبقإإا للخطإإة املقإإررة" كمإإا هعإإر  وفإإق املعيإإار الإإوظيفي ب هنإإال
مليإإة ضإإبد واستكشإإا  مإإا إذا كإإان كإإة اإإيء ي إإ  ح إإب فهإإي ع ،املبإإاد  املعتمإإدة وفإإق الصإإادرة

هفإإادي هكرارهإإا ن نقإإاط الضإإعف واألخطإإاء وعالجهإإا و وذلإإن ل إإرض الكشإإف عإإ ،اخلطإإد املوضإإوعة

                                                           
 235ص ،(1995-1994) جامعة دمشق ،املالية العامة )الكتا  الثاين ( ،يوسف اباط (1)
جامعإة  ،لقإانون العإامفل إفة يف ا أطروحإة دكتإوراه ،)دراسإة مقارنإة( ،شريعية يف العإراقاهليلات امل تقلة وعالقتها بال لطة الت ،هشام مجية كمال ارحم (2)

 .16ص، 2012،سنة العراق، هكريا
(3) Rachid Zouaïmia, Les instruments juridiques de la régulation économique en Algérie .édition 
belkeisse, Alger, 2012, p15 
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ضإمان  علإ ما كان ال رض منها ما دام ينصب وعمة اهليلات امل تقلة ضروري لكة جهد مجاعي مه
ذه ال إإإلطات صإإإحيحة ومنتجإإإة ألثارهإإإا فإإإال هكإإإون أعمإإإال وهصإإإرفات هإإإ ،ادة القإإإانونياملشإإإروعية وسإإإ

فإإان هإإي صإإدرت باملخالفإإة هلإإا  مبقإإدار مطابقتهإإا لقواعإإد القإإانون إال ،لقانونيإإة يف مواجهإإة ااإإاطن هبإإاا
 (1)."أصبحا غ  مشروعة

فهإإإو يهإإإتم بوجإإإود  ،الإإإوظيفي امل إإإتعمة لتحقيإإإق األهإإإدا يف هإإإذا االجتإإإاه يإإإتم الةكيإإإز علإإإ  اجلانإإإب 
 حتديد األهدا  املطلو  الوصول إليها. منوهضفرها إلمكان حتقيق الرقابة واعمليات معينة يلزم ه

ف صإإإحا  هإإإذا االجتإإإاه يعتقإإإدون أن ال إإإلطات اإلداريإإإة امل إإإتقلة هإإإي جمموعإإإة عمليإإإات هتخإإإذ اإإإكة 
ااددة من طإر  الدولإة ضإمن نطإاق هنا حتقيق األهدا  الواضحة و  ن اقرارات أو إجراءات يكون م

 (2)حتقيق املشروعية.
قانونإإإإا لصإإإإالحيات الضإإإإبد يف جمإإإإاالت  خولإإإإل إإإإتقلة أوجإإإإده املشإإإإرع و ريإإإإة املفوجإإإإود ال إإإإلطات اإلدا

املتعإإإاملن  إذ هقإإإوم أساسإإإا بتنظإإإيم العالقإإإات فيمإإإا بإإإن املتعإإإاملن مإإإن جهإإإة وبإإإن ،وقطاعإإإات معينإإإة
فهإإإي  أمإإإا يف جمإإإاالت أخإإإرى ،هإإإذا يف اجملإإإال االقتصإإإادي علإإإ  سإإإبية املثإإإال وال إإإوق مإإإن جهإإإة أخإإإرى

فهي هتمت  بوظإائف   ،سلطات ولي ا جمرد هيلات استشاريةتلن صالحيات اختاذ القرار سا ئعلها مت
وذلإإن هبإإد  جعلهإإا أكثإإر فعاليإإة اجتإإاه املهإإام  ،كانإإا سإإابقا موزعإإة علإإ  عإإدة هيلإإات وأجهإإزة أخإإرى

 .(3)املكلفة يف قطاع معن
وهتإوىل مهمإة املراقبإة امل إتمرة  ،للإ  خإارقي التنظإيم ال إاري املفعإو كما متلن سلطة هوقي  العقوبات ع

وبفضإإإة اسإإإتقالليتها  ،monitoringوهإإإذا مإإإا ي إإإم     ،لحفإإإال علإإإ  القطاعإإإات اإلسإإإةاهيجيةل

                                                           
 8 7ص ص ، 2017 ،صرم ،اإلسكندرية، دار املطبوعات اجلامعية ،مبدأ املشروعية كضابد لصحة األعمال اإلدارية ،إبراهيم عبد العزيز ايحا (1)
 175ص ،مرج  سابق ،بن األخضر حممد بن ساحة يعقو   (2)

(3)
  Rachid Zouaïmia, Les autorités administratif  indépendantes et la régulation économique en 

Algere, Opt_cit, p05 
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فإإال  ،اعإإات الإإيت هنشإإد فيهإإا هإإذه اهليلإإاتالقطالدولإإة ال هتإإدخة يف اجملإإاالت و  أنهضإإمن احليإإاد طاملإإا 
 (1)يتصور أن هكون الدولة خصما وحكما يف نفس الوقا.

عتمإإإاد املعيإإإار الإإإوظيفي اجتإإإاه ال إإإلطات اإلداريإإإة امل إإإتقلة فهإإإو يإإإدد لنإإإا عمومإإإا طبيعيإإإة أعمإإإال إن ا
 ووظائف هذه ال لطات واليت نلخصها فيما يلي ل

 فيما يليل الت كيديةاألعمال التف  ية و  هتمثة التأكيدية:أوال: األعمال التفسيرية و 
 األعمال التفسيرية: -1

فقإد هكشإف  ،اريإة امل إتقلة هتخإذ منحإل هوضإيحي هقإوم هبإا ال إلطات اإلدإن األعمال التف  ية اليت
ويف بعإ  األحيإان يإتم  ،ات اإلداريإة ايإ  هف إره بشإكة عإامعن ال موض الذي يشو  بع  القإرار 

ففإإإي هإإإإذه احلالإإإة هكإإإون ذات صإإإي ة المإإإإرة  ،طرحهإإإا علإإإ  سإإإبية اإلعإإإالم وهكإإإإون يف قالإإإب استشإإإارة
  .وقانونية

 األنظمة القانونية.تقلة صالحية هف   بع  القواعد و ع  ال لطات اإلدارية امل قد يوي القانون ب
 احلريات عل  ما يلي لا إحدى مواد قانون املعلوماهية و فمثال يف فرن ا نص

"هض  اللجنة الوطنية للمعلوماهية واحلريات يف متناول اجلمهور قرارات وأراء أو هوصيات هكون معرفتها 
  هف   هذا القانون". مفيدة حل ن هطبيق و

« La cominiddion nationale de l informatique et des libertés tient a la 
disposition du public les décisions .avis ou décommandassions de la 
commission dont la connaissance est utile a l application ou a 
interprétation de la présente loi »(2) 

 
 

                                                           
   نإإوفمرب  14و13  الإإوطين حإإول ال إإلطات اإلداريإإة امل إإتقلة يف اجلزائإإر يإإومي مفهإإوم ال إإلطات اإلداريإإة امل إإتقلة يف اجلزائإإر امللتقإإ، صإإافية أولإإد رابإإ   (1)

 .08ص ، قاملة 1945 ماي 08 جامعة، ال ياسية العلومكلية احلقوق و ،  2012
 .74رنامس  اللحام/،مرج  سابق،ص (2)
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 األعمال التأكيدية: -2
وهإإي  قاعإإدة قانونيإإة سإإابقة هقإإررهإإي هلإإن القإإرارات الإإيت هؤكإإد أو أمإإا فيمإإا خيإإص األعمإإال الت كيديإإة ف

وعلإإ  سإإبية  ،الإإة قانونيإإة معينإإةألمإإر مإإا أو هإإذك  ا حير بنإإاء علإإ  طلإإب استشإإاري أو هوضإإيهصإإد
 مإإارو 06 لبيإإان الإإذي أصإإدرهل بتإإاريخاملثإإال مإإا قامإإا بإإل سإإلطة ضإإبد ال إإمعي البصإإري مإإن خإإالل ا

 .(1)الشروقو   tvاجتاه قنايت اهلدا  2020
 غير النافذة لتوجيهيةثانيا: األعمال ا

 actes "واألعمإإإال اإلضإإإافية  " actes Indicatif"هإإإي عبإإإارة عإإإن أعمإإإال هوجيهيإإإة  
auviliaries " لتهديديإإإإإة عمإإإإإال التوجيهيإإإإإة غإإإإإ  اوهإإإإإذه األعمإإإإإال بإإإإإدورها هنق إإإإإم إىل ق إإإإإمن ل األ

 األعمال التوجيهية التهديدية.و 
 األعمال التوجيهية غير التهديدية: -أ

فقإإإد يطلإإإب يف بعإإإ  األحيإإإان مإإإن ال إإإلطات  ،واآلراء ،املقةحإإإاتيف هشإإإمة هإإإذه اإلعمإإإال  
وطاملإإا أن هإإذا القإإرار يقتصإإر  ،جتإإاه اإإخص معإإنااإلداريإإة امل إإتقلة إبإإداء رأي مإإا حإإول موضإإوع معإإن 

 .(2)الضاريل طاب  القرار اإلداري النافذ و لبيان فان االجتهاد يرف  أن يضفي علعل  النصيحة الو ا
 les actes indicatifs comminatoire       األعمال التوجيهية التهديدية: -ب

وهو ما نف ره الحقإا يف البإا  الثإاين مإن خإالل الليإات ، راإلنذا ،اليت يدخة ضمنها التحذير 
 . تقلةهدخة ال لطات اإلدارية امل

 ثالثا: األعمال اإلدارية النافذة
فمإإن  وهتمتإإ  بصإإالحيات التنظإإيم ،مبإإا أن ال إإلطات اإلداريإإة امل إإتقلة هإإي ذات طبيعإإة إداريإإة 

 ال   هنظيمي.رارات إدارية بنوعيها التنظيمي و الطبيعي أن هصدر ق

                                                           
 01رقم عن سلطة ضبد ال معي البصري، انظر امللحق  2020مارو 06بيان صادر بتاريخ  (1)
 .80ص، مرج  سابق، رنا مس  اللحام (2)
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الخإإر أن القإإرار اإلداري وبنإاءا علإإ  ذلإإن فإإان قراراهتإا هكإإون قابلإإة للطعإإن أمإام القاضإإي اإلداري ومبعإإل 
 .(1)الذي يلحق ضرراال لطة اإلدارية املختصة و  عندر النافذ الصالقابة للطعن هو القرار النهائي و ا

ويعتمإإإد القاضإإإي اإلداري لإإإدى هصإإإنيفل أعمال)وظإإإائف( ال إإإلطات اإلداريإإإة امل إإإتقلة النافإإإذة املعإإإاي  
 املطبقة يف هصنيف األعمال اإلدارية بشكة عام.

فيمإإإا إذا كإإإان القإإإرار املطعإإإون فيإإإل هنطبإإق عليإإإل الشإإإروط املفروضإإإة لقبإإإول الطعإإإن يف القإإإرارات أي ينظإإر 
ضإإإد قإإإرار إداري نافإإإذ أدى إمإإإا إىل أمإإإا القضإإإاء اإلداري  ،وال هقإإإدم مراجعإإإة اإلبطإإإال اإلداريإإإة النافإإإذة

 .(2)إنشاء أوضاع قانونية جديدة وإما هعدية أوضاع قانونية سابقة
 المطلب الثاني:

 صائص السلطات اإلدارية المستقلةخ
مبعإل هإة   ثار نقاش فقهي حاد حول مدى هقبإة البنيإة املؤس إاهية لفكإرة ال إلطات اإلداريإة امل إتقلة

هتوافإإإإق خصائصإإإإها مإإإإ  الصإإإإالحيات الإإإإيت خوهلإإإإا هلإإإإا املشإإإإرع كوهنإإإإا هتمتإإإإ  ب إإإإلطات واسإإإإعة هتعإإإإدى 
ة كوهنإإإا هيلإإإات وطنيإإإة ال ختضإإإ  ال لل إإإلطوكإإإذلن   ،ة للهيلإإإات اإلداريإإإة التقليديإإإةال إإإلطات املمنوحإإإ

وهتمتإإإإ   ) الفإإإإرع االول( درم ضإإإإمن نظإإإإام هإإإإدرم ال إإإإلم اإلداريوال هنإإإإ الرئاسإإإإية وال للوصإإإإاية اإلداريإإإإة
وبالتإإإاي فإإإان م إإإالة االسإإإتقاللية والإإإيت متيإإإز  ،التشإإإريعيةباالسإإإتقاللية عإإإن ال إإإلطة التنفيذيإإإة وال إإإلطة 

بعضإإإها هتمتإإإ   أنخاصإإإة إذا علمنإإإا  ،العديإإإد مإإإن الت إإإاؤالتقإإإد أثإإإارت  ،داريإإإة امل إإإتقلةال إإإلطات اإل
) الفإإإرع  سإإإا يثإإإ  م إإإالة متتعهإإإا خباصإإإية االسإإإتقاللية احلقيقيإإإة ،لشخصإإإية املعنويإإإة دون الإإإبع  األخإإإربا

 .الثاين( 
 ،ه مية ال لطات اإلدارية امل إتقلةكما الحن جانب من الفقل هناقضا يف املصطلحات امل تعملة يف 

وان كإان املشإرع مل يصإرح  ،هي إدارية وم تقلة يف الوقا نف إلف ،خاصيتن متناقضتنفهي جتم  بن 

                                                           
 .226ص، مرج  سابق، صاحل عالوي اجلبورياهر م (1)
 .43ص، 2013، سنة اجلزائر ،دار هومة، دراسة قانونية هف  ية، قانون اإلجراءات اإلدارية ،ح ن بن ايخ الت ملويا (2)
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 ،هكإإريس القضإإاء للطإإاب  اإلداري هلإإابإإالرغم مإإن  ،جلميإإ  ال إإلطات اإلداريإإة امل إإتقلةبالطإإاب  اإلداري 
 .) الفرع الثال (  . فهي خاصية مالزمة لل لطات اإلدارية امل تقلة

 الفرع األول:
 ة خاصية هامة في السلطات اإلدارية المستقلةالسلط امتياز

لإذلن البإد مإن  طةهي خاصية ال إلمبا أن اخلاصية األوىل اليت متيز ال لطات اإلدارية امل تقلة  
 ديد معناها الل وي واالصطالحيلحت

 تعريف السلطةأوال:
 التعريف اللغو : -1

 سادة وحكم. ،سيطرةه لد و  ،يقصد مبصطل  ال لطة ل ةل الت ليد وال يطرة والتحكم 
 .(1)مصطل  ال لطة يف املعجم القانوين يعينل سارسة األمر أو القيادة واختاذ القرار

ال إإإلطة و  كمإإإا هعإإإر  ال إإإلطة ب هنإإإا "احلإإإق يف أن هوجإإإل اآلخإإإرين وهإإإ مرهم باالسإإإتماع إليإإإن وطاعتإإإن
 .(2)"وهكذا فان ال لطة هعين احلق ،غ  أن القوة بال سلطة ظلم واستبداد ،قوةهتطلب 

حد األركان الواجب هوافرها لتكوين دولة ما ف ذا هإوافرت بإاقي األركإان أطة هعترب ومن املعرو  أن ال ل
وال إلطة يف  من إقليم واإعب دون وجإود سإلطة ف ننإا ال نكإون أمإام دولإة وفقإا لقواعإد القإانون الإدوي

 التشريعية والقضائية(.)ال لطة التنفيذية و  الها احلكومةدولة ما هتو 
 التعريف الفقهي: -2

ال إإلطة خيتلإإف عإإن مفهإإوم االختصإإاص يف الفقإإل العإإريب ذهإإب الإإبع  إىل القإإول بإإان مفهإإوم  
مإإا خولإإا اإلدارة  موعإإةجملحيات املخولإإة جلهإإة اإلدارة أو صإإالذلإإن أن االختصإإاص يعإإين "جمموعإإة ال

                                                           
 11ص ،مرج  سابق، علجية مون  (1)
اسة فل فية لصور من االستبداد ال ياسن عامل املعرفة، اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلدا ، الكويا، ( إمام عبد الفناح إمام، الطاغية، در 2)

 17، ص1978
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إىل عمإإإة  لتإإإمجهر ل مبااإإإرة االختصإإإاص وهنفيإإإذه أي ال إإإلطة هعإإإين أنالقيإإإام بإإإل مإإإن أعمإإإال يف حإإإن 
 .(1)حمدد"

وعإإر  االختصإإاص  نال إإلطة مةادفإإامصإإطلحي االختصإإاص و أن يف حإإن ذهإإب الإإبع  اآلخإإر إىل 
مإإن الناحيإإة النوعيإإة  ب نإإل " ال إإلطة أو الصإإالحية القانونيإإة الإإيت يتمتإإ  هبإإا متخإإذ القإإرار يف إصإإدار قإإراره

  (2)املكانية".والزمنية و 
" رغإإم اهفإإاقهم علإإ  أهنإإا ال  Autoritéد مفهإإوم "ال إإلطة"" وجإإد الفقإإل الفرن إإي اختالفإإا يف حتديإإ 

" كما أن ال لطة ال هعين أيضا جلنإة  de simpledonneurs d’avisهعين جمرد سلطة لتقدم اآلراء"
االختال  وجد مفهومان لتحديد معل ال لطة فاألول  هبذاء ذات الطاب  االستشاري اا  و احلكما

  لطة والثاين هم أنصار املعل اإلجتماعي لل لطة  .هم أنصار املعل القانوين لل
أن ال إإإإلطة هعإإإإين  "Sabourinو Chevalier"هيإإإإن الفرن إإإإين يفإإإإاملفهوم األول يإإإإرى كإإإإة مإإإإن الفق

إذ  La dététion de pouvoire juridiqueبال إإلطة العامإإة القانونيإإة  االسإإتلثاربالضإإرورة 
ز ال إلطة العامإة وهإو مإا اهفإق عليإل أغلإب فقهإاء القإانون يعتإرب امتيإا لرجوع إىل اعتبار القرار اإلداريبا

بإإإة  ،وإبإإإداء الإإإرأي فح إإإب االستشإإإارةوكإإإون ال إإإلطات اإلداريإإإة امل إإإتقلة ال ينحصإإإر دورهإإإا يف جمإإإرد 
متتعهإإا ب إإلطة إصإإدار القإإرارات وهنفيإإذها فهإإذا املفهإإوم الواسإإ  والعإإام يضإإفي علإإ  هإإذه اهليلإإات طإإاب  

بإإرابد قإإانوين  االسإإتعانةفإإيمكن  ،وم الضإإيق لل إإلطات اإلداريإإة امل إإتقلةأمإإا إذا أخإإذنا بإإاملفه ،ال إإلطة
 االسإتقالليةمعيإار  اقإةانموحد ئم  بن  تلف اجلهات املكيفة عل  أهنا سلطات إدارية م إتقلة أي 

 (3)مبعيار ال لطة.
ي خإإذ بعإإن ف ،فهإإو ينظإإر إىل ال إإلطة بإإاملفهوم اإلجتمإإاعي"  Maisl"الإإذي يتزعمإإل  ،أمإإا الفريإإق الثإإاين

ب إلطة  إذ ال بد أن هكون قرارات هذه اهليلات هتحلإ  ،اهليلاتهذه هتمت  هبا  اإلعتبار ال لطات اليت
                                                           

، مرطإإإز الدراسإإإات العربيإإإة للنشإإإر 1مإإإدى التطإإإورات القضإإإائية يف الرقابإإإة علإإإ  سإإإلطة االدارة التقليديإإإة، دراسإإإة مقارنإإإة، ط سإإإيف ناصإإإر علإإإي احليمإإإي (1)
 .24ص، 2017والتوزي ، مصر، 

 .25ص ،املرج  نف ل(2)
 .57ص، مرج  سابق ،زين العابدين بلماحي (3)



 ةإشكالية تحديد مفهوم موحد للسلطات اإلدارية المستقلالفصل األول:  -الباب األول 

62 

 L’autoritéهإإذا اجلانإإب مإإن الفقإإل هإإذه ال إإلطة "بال إإلطة املعنويإإة"" مسإإي حيإإ  ،التإإ ث  اإلقنإإاع

morale  ."وبالتإاي ميكإن يف  ،ن هلإافيشةط أن هكون مؤثرة ه ث ا قويا وفعإاال يف األاإخاص اخلاضإع
 .(1)هذه احلالة وصفها "بال لطة املعنوية"

وهإو  « Autorité »ودائما عند الرجوع إىل مصطل  ال إلطة يف الل إة الفرن إية جنإد مإا يقابلإل كلمإة 
 Autorité فيقال سلطة إدارية ،والذي يش  بصفة خاصة ل لطة الوظيفة العامة ،ما هطرقنا إليل النفا

administratif   والإيت ختإتلد مإ  كلمإة أخإرى حتمإة نفإس املعإل هإي كلمإة" pouvoir"،  وهإذه
اجملرد سواء هلن امل إتمدة مإن اعتبإارات رمسيإة كال إلطة ا ال لطة العامة باملعل العام و األخ ة يقصد هب

أو هلن امل تمدة  ، pouvoir " législatif " أو ال لطة التشريعية pouvoir exécutifالتنفيذية 
 .(2)القدرة الشرائيةللتعب  عن  pouvoir d achat ن اعتبارات غ  رمسية فيقال م

  :ثانيا: أساس سلطة السلطات اإلدارية المستقلة
فهو قإائم علإ  االختصاصإات املمنوحإة  إن أساو ال لطة يف إطار ال لطات اإلدارية امل تقلة 

اختصاصإات ال إلطة  انا يف ال إابق مإنواليت ك ،حد اجملاالتأذه اهليلات وذلن هبد  الضبد يف هل
املاليإإة وحتويإة االختصإإاص ة مإن ه إإي  الشإؤون االقتصإادية و إثإإر ان إحا  هإذه األخإإ  علإ   ،التنفيذيإة

 يف جمال ضبد ال وق إىل هيلات جديدة متمثلة يف سلطات الضبد امل تقلة.
لتنفيذيإإإة يف مجلإإإة مإإإن إسإإإتخلفا ال إإإلطة الإإإات اإلداريإإإة امل إإإتقلة يف فرن إإإا ويفهإإإم مإإإن ذلإإإن أن اهلي

 اجملاالت إذ حدث نقة ملراكز سارسة ال لطة التنظيمية وهوزي  ال لطة.

                                                           
(1)

  L’autorité morale ou la magistrature d’influence suffisent à consacrer une AAL à condition 
que les avis propositions , ou recommandations, soient assortis d’un poids suffisant et s’insèrent 
dans une action cohérente et suivie, s’imposent avec force et font donc autorité 

، 2012نوفمرب  14و13، مدى ارعية ال لطات االدارية امل تقلة، امللتق  الوطين حول ال لطات االدارية امل تقلة يف اجلزائر، يومي سامية ك ال 
05قاملة، ص 1945ماي 08جامعة    

، 01العإإدد  ،10اجمللإإد ، جملإإة العلإإوم القانونيإإة وال ياسإإية ،قارنإإةاألنظمإإة املاإلداريإإة امل إإتقلة يف اجلزائإإر و  الطبيعإإة القانونيإإة لل إإلطات ،رميإإة بوطابإإاك (2)
 .1153ص، 2019 ابرية
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ل هإإو مإإا ميإإن  هلإإذه اهليلإإات صإإفة ال إإلطة اإلداريإإة امل إإتقلة وهإإو  فمإإا ميكإإن قولإإل عإإن أسإإاو ال إإلطة
مبثابإإإة سإإإلطة اخلإإإاص بال إإإلطات اإلداريإإإة امل إإإتقلة املخولإإإة هلإإإا سإإإا ئعلهإإإا و اجلمإإإ  بإإإن التنظإإإيم ااكإإإم 

 .(1)بصحي  العبارة
بإإالرغم مإإن أن جملإإس الدولإإة اجلزائإإري اعإإة  مبفهإإوم ال إإلطة اإلداريإإة  ،أمإإا بالن إإبة للمشإإرع اجلزائإإري

ف نل مل يقدم هعريفا لعبارة "سلطة" من خالل النصوص القانونية املنظمة ملختلف ال لطات  (2)امل تقلة
مبإإدئيا جنإإد أن  يإإف واضإإ  لل إإلطة اجتإإاه هإإذه اهليلإإاتاإلداريإإة امل إإتقلة فمإإن خإإالل عإإدم إعطإإاء هعر 

ال إإلطة الإإيت خوهلإإا املشإإرع اجلزائإإري هلإإذه ال إإلطات اإلداريإإة امل إإتقلة لي إإا سإإلطة بإإاملعل التقليإإدي 
التشريعية والقضائية بة هي سلطة مبفهوم إعطاء هذه اهليلات و  يةالتنفيذ ةيت هتمت  هبا ال لطلل لطة ال

الإإيت اسإإتحدثا مإإن أجلهإإا بكإإة فعاليإإة  االختصاصإإاتمتكينهإإا مإإن مبااإإرة و ار القإإدرة علإإ  اختإإاذ القإإر 
ال إإإإلطات اإلداريإإإإة  حتوزهإإإإاففكإإإإرة ال إإإإلطة الإإإإيت  ،اإلدارة عمإإإإالاوهبقإإإإ  أعماهلإإإإا مبثابإإإإة  (3)،ومصإإإإداقية

امل إإتقلة هإإربز أكثإإر يف سإإلطة القمإإ  والعقإإا  الإإيت زودت هبإإا والإإيت كانإإا فيمإإا مضإإ  مإإن اختصإإاص 
فح إإب رأي األسإإتاذ زواميإإة راإإيد أن اسإإتعمال املشإإرع اجلزائإإري عبإإارة "سإإلطة"  ،(4)ةال إإلطة القضإإائي

إ ا يقصد منها أن مهمتها لي ا جمرد هيلات استشارية هنصب عل  هقدم اآلراء فح ب وإ ا هتمت  
يعود اختصاصإها األصإلي لل إلطة التنفيذيإة ويةهإب عإن إصإدارها مجيإ  اآلثإار  ،ب لطة إصدار قرارات

فإ ن  ،ومإن جهإة أخإرى ،هذا من جهإةاملشروعية  نفيذية من حي  افةاضصة بالقرارات اإلدارية التاخلا

                                                           
(1) Conseil d état (Rapport public), les autorités adiminis tractives indépendance, E.D.CE 2001, 
n°52, p290. 

ص ، 1999ل إإنة  01عإإدد ، جملإإة إدارة، قضإإية يونيإإن بنإإن ضإإد حمإإافن بنإإن اجلزائإإر 1999نإإوفمرب  09الصإإادر يف  13قإإرار جملإإس الدولإإة رقإإم   (2)
193. 

 06، صمرج  سابق ،سامية ك ال   (3)
 57ص ،مرج  سابق ،سلطان عمار (4)
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ال إإإلطات اإلداريإإإة امل إإإتقلة أنشإإإلا مإإإن أجإإإة سارسإإإة سإإإلطة هنظيميإإإة يف جمإإإاالت ح اسإإإة ال هريإإإد 
 .(1)احلكومة حتمة أية م ؤولية سياسية اجتاهها

 المستقلة ثالثا:نسبية الطابع السلطو  للسلطات اإلدارية
 ةلل إلطري قد اخذ باملفهوم الواس  ن املشرع اجلزائ إىل النصوص القانونية يتض  لنا ببالرجوع  

يإإإإة للوقايإإإإة مإإإإن الف إإإإاد اهليلإإإإة الوطن مإإإإن فنجإإإإده مإإإإثال يكيإإإإف كإإإإة اجتإإإإاه ال إإإإلطات اإلداريإإإإة امل إإإإتقلة
ا االهصإال ومكافحتهإا حتإم و املتصإلة بالتكنولوجيإا اإلعإال اهليلة الوطنية للوقاية مإن اجلإرائمومكافحتل و 

رغإم أن اختصاصإهما ذو طإاب  استشإاري وال متلكإان ال إلطة الفعليإة  م م  ال لطة اإلدارية امل تقلة
ن إإي فيمإإا يتعلإإق بلجنإإة وهإإو مإإا اعتإإربه األسإإتاذ راإإيد زوامييإإة هقليإإدا اثإإا للمشإإرع الفر  ،إلصإإدار القإإرار

 .(2)املاليةالشفافية و 
 لل إإإلطة أثإإإار الكثإإإ  مإإإن الت إإإاؤالتري انإإإل ملإإإا أخإإإد بإإإاملفهوم الواسإإإ  مإإإا يعإإإا  علإإإ  املشإإإرع اجلزائإإإ

وبإإإن  ،ا استشإإإارية اثإإإلداريإإإة امل إإإتقلة الإإإيت متإإإارو مهامإإإخصوصإإإا يف حتديإإإد الفإإإرق بإإإن ال إإإلطات اإل
 اهليلات اإلدارية التقليدية أو املؤس ات الوطنية االستشارية.

دة هكييإإإف ال إإإلطات اإلداريإإإة امل إإإتقلة بإإإ خرام فاسإإإتنادا إىل الطإإإاب  ال إإإلطوي كإإإان علإإإ  املشإإإرع إعإإإا
الن هإذه األخإ ة  ،مإن زمإرة ال إلطات اإلداريإة امل إتقلة البحثإة متارو مهامها االستشإارية اهليلات اليت

فهإإذه ميكإإن إدراجهإإا ضإإمن فلإإة  ،مإإ  بينهإإا وبإإن املهإإام االستشإإاريةمتإإارو اختصاصإإات هقريريإإة أو جت
 .(3)هتمت  خباصية ال لطةال لطات اإلدارية امل تقلة واليت 

يتضإإ  لنإإا سإإا سإإبق أن معإإل "ال إإلطة" بإإاملفهوم الإإذي هطرقنإإا إليإإل لإإل خاصإإية هامإإة يف كإإة ال إإلطات 
استعملها املشرع صراحة أم مل ي تعملها مثة ما هو األمإر بالن إبة للجنإة ضإبد اإلدارية امل تقلة سواء 

                                                           
(1) Rachid Zouaïmia, Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique en 
Algérie, Op_cit, p15.  
(2) Rachid Zouaïmia, Les autorités administratives independendantes Face aux exigences de la 
gouvernances, éditions Belkisse, Alger, 2013, p36 

 .1163ص ،مرج  سابق ،وطابباب ةكرمي  (3)
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اللجنإإة املصإإرفية هعتإإرب سإإإلطات   ،اف إإة وجملإإس النقإإد والقإإرضوكإإذلن جملإإس املن (1)،الكهربإإاء وال إإاز
والإيت كانإا  ،بة متتلن سلطة فعلية يف جمإال اختإاذ القإرارات ،حي  أهنا ال هعترب جمرد هيلات استشارية

بإالرجوع إىل اختصاصإات   (2)يف ال ابق يف يإد ال إلطة التنفيذيإة ومإا يتبعهإا مإن أجهإزة إداريإة هقليديإة
نجد أن لإل سإلطة النظإر يف القضإايا املخلإة باملناف إة احلإرة هلقائيإا حيإ  حصإر املشإرع جملس املناف ة ف

املتعلإإإإإق  03-03مإإإإإن األمإإإإإر  12، 10،11، 6،7املإإإإإواد هإإإإإذا اإلسإإإإإتثناء يف حالإإإإإة  الفإإإإإة ألحكإإإإإام 
ويف هإإإذه احلالإإإة يبااإإإر حتقيقاهإإإل عإإإن طريإإإق املقإإإرر دون انتظإإإار إخطإإإار مإإإن الإإإوزير املكلإإإف  ،باملناف إإإة

 .(3)ة أو من اجلهات األخرى املصرح هلا قانونابالتجار 
حإإإن ولإإإو سإإإلمنا بإإإان ال إإإلطات اإلداريإإإة امل إإإتقلة أصإإإبحا متإإإارو اختصاصإإإات كانإإإا حكإإإرا علإإإ  

فمازالإإإا ال إإإلطة  ،مل يكإإإن كإإإامال إال أن هإإإذا النقإإإة لالختصاصإإإات ،ال إإإلطة التنفيذيإإإة أو القضإإإائية
 .(4)تالتنفيذية وكذا القضائية هتدخالن يف بع  القطاعا

 الفرع الثاني:
 اإلدارية المستقلة باإلستقاللية تمتع السلطات

هكمإإن اإلسإإإتقاللية يف اجملإإإال اإلداري يف كإإإون أيإإإة هيلإإة أو جهإإإاز عمإإإومي م إإإتقة يف إصإإإدار  
قإإإرارات حتإإإدث الثإإإار قانونيإإإة سإإإواء مإإإن حيإإإ  اإلنشإإإاء أو التنظإإإيم أو الضإإإبد أو حإإإن فإإإرض جإإإزاءات 

فإ ذا  ، عدم خضوع ال لطات اإلداريإة ال ل إلطة رئاسإية أو سإلطة وصإائيةفاإلستقاللية باملعل القانوين
للإإإرئيس اإلداري ب إإإد رقابتإإإل علإإإ  أاإإإخاص  جتيإإإز إإإلطة الرئاسإإإية فهإإإي ال إإإلطة الإإإيت أخإإإذنا مبفهإإإوم ال

                                                           
 سابق. مصدر ،يتعلق بالكهرباء هوزي  ال از بواسطة القنوات 2002 فرباير 05املؤريف يف  01-02من القانون  112دة املا (1)
 .06ص  ،مرج  سابق ،سامية ك ال  (2)
 .53ص ،  2012،سنة  جلزائر،عن مليلةا ،دار اهلدى، ارح قانون املناف ة ،ح ين ارواط  (3)
كليإة احلقإوق ،  داري وامل إؤوليةختصإص النشإاط اإل، أطروحإة دكتإوراه،   )دراسة مقارنإة(امل ر تقلة يف اجلزائر و طات الضبد امل سل، عبد احلق كزودي  (4)

 .32ص، 2018-2017 ،جامعة هب ة ،والعلوم ال ياسية
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احةامإإإا ملبإإإدأ ح إإإن سإإإ  الوظيفإإإة  ،وأعمإإإال هابعيإإإل امللإإإزمن ك صإإإة عإإإام بواجإإإب اخلضإإإوع لإإإل وطاعتإإإل
 .(1)ضطراد من أجة حتقيق املصلحة العامةاإلدارية بانتظام وا

ف نإإل مإإن غإإ  املمكإإن هطبيإإق  ،وباعتبإإار أن ال إإلطات اإلداريإإة امل إإتقلة ال هنتمإإي ألي هإإرم إداري معإإن
خصوصإإا أن أعضإإاء ال إإلطات اإلداريإإة امل إإتقلة  ،فكإإرة ال إإلطة الرئاسإإية املتمثلإإة يف اخلضإإوع والطاعإإة

جتعلهإإم يتفإإادون طيلإة مإإدة نفاذهإإا ألي عإإزل إال يف  ،انونإاميارسإون مهإإامهم خإإالل عهإدة حمإإددة هلإإم ق
فتعإإدد أعضإإاء ال إإلطات اإلداريإإة امل إإتقلة يشإإكة ضإإمانة أساسإإية السإإتقاللية  ،(2)اسإإتثنائيةحإإاالت 

الشإإكة اجلمإإاعي علإإ   اءفلإإذلن قإإام املشإإرع ب ضإإ ،د ب دارهتإإاهإإذه اهليلإإات ايإإ  ال ي إإت ثر فإإرد واحإإ
ة كمإإا هشإإكة قاعإإدة "عإإدم قابليإإة الوكالإإة للعإإزل" محايإإة عامإإة جلميإإ  معظإإم ال إإلطات اإلداريإإة امل إإتقل

 .(3)أعضاء ال لطة اإلدارية  سا يشكة ضمانة الستقالليتهم وعدم الض د عليهم من قبة ال ياسين
 ل من باإلضافة إىل ما سبق ه تمد ال لطات اإلدارية امل تقلة إستقالليتها

 أوال: شرط اإلختصاص
إذ  ،ختصإإاص الضإإمانة األقإإوى إلسإإتقاللية ال إإلطات اإلداريإإة امل إإتقلةاإإرط اإليعتإإرب حيإإ    

من الضروري جدا أن يكون أعضاء هذه ال لطات أصحا  صالحية وكفاءة يف اجملإال الإذي يعملإون 
األمإإإإر الإإإإذي ي إإإإاهم إىل حإإإإد كبإإإإ  يف اسإإإإتقاللية هلإإإإن اهليلإإإإات ويإإإإؤدي بالنتيجإإإإة إىل القبإإإإول  ،4فيإإإإل

امل إإتقلة هتنإإاول فإإ ذا كانإإا القطاعإإات الإإيت هتوالهإإا ال إإلطات اإلداريإإة  ،(5)بإإالقرارات الإإيت هصإإدر عنهإإا
 هإإإإإذه احلالإإإإة يكإإإإون وجإإإإإود املتخصصإإإإن ضإإإإروريا جإإإإإدا حلمايإإإإة اسإإإإإتقالليتها إذ مواضإإإإي  ختصصإإإإية يف

عون التصإإإدي لكإإإة أنإإإواع املشإإإاكة الإإإيت قإإإد هإإإواجههم وبالتإإإاي إئإإإاد احللإإإول يبكفإإإاءهتم العاليإإإة ي إإإتط
 املناسبة هلا.

                                                           
 .90-89ص ص  ،مرج  سابق ،زين العابدين بلماحي (1)
 .36ص سابق،  مرج  ،موس  رمحوين (2)
 . 45ص  ابق،س رج ، املرنا مس  اللحام (3)
 2واجلدول  1أنظر كة من اجلدول  (4)
 . 48ص، سابق مرج ، رنا مس  اللحام (5)
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ا أن اإرط اإلختصإاص البإد أن يإاط بضإمانات جتعإة مإن أعضإاء ال إلطات اإلداريإة امل إتقلة يف كم
استقاللية حمايدة من أي هيلة أو إدارة من إدارات الدولة خاصة هلن اليت هربطها معها عالقإة رقابإة أو 

 مإإان هتضإإمن مإإا ي إإم  بنظإإام الت ولإإذلن فإإ ن قإإوانن إنشإإاء هإإذه ال إإلطات ،التوسإإد أو اإلستشإإارة
 بدوره يعر  بطرقتنلوهو  1والتعين

إما بواسطة لوائ  حتدد صالحيات األعضاء سواء من حي  اجلم  بن وظيفتن أو سارسإة أي نشإاط  -
 أو والية انتخابية. ،مهين

وإمإإا علإإ  اإإكة مبإإاد  هإإنص علإإ  هعإإارض صإإفة عضإإو مإإن أعضإإاء ال إإلطات اإلداريإإة امل إإتقلة مإإ   -
 اهليلة اليت ينتمي إليها. سارسة أي نشاط يف جمال ختصص

 ثانيا: خاصية اإلستقاللية وعالتقتها بحيازة السلطات اإلدارية المستقلة للشخصية المعنوية 
يعترب معيار متت  هذه ال لطات بالشخصية املعنوية. املعيار األوحد اادد لقيإاو مإدى اسإتقاللية هإذه 

ذه اخلاصإية ومل مينحهإا هلإا املشإرع اجلزائإري اي  هوجد سإلطات إداريإة م إتقلة ال هتمتإ  هبإ (2)األجهزة
ومإإإإ  ذلإإإإن صإإإنفا ضإإإإمن إطإإإإار هإإإذه الفلإإإإة أو الطائفإإإإة القانونيإإإة اجلديإإإإدة كمجلإإإإس النقإإإإد  ،صإإإراحة
وعلإ  النقإي  مإن ذلإن فإرغم متتإ  بعإ  (3)،اللجنة املصرفية وجلنة اإلاإرا  علإ  الت مينإات ،والقرض

وإن كإإان هلإإا  ،فإإال جنإإدها هتمتإإ  باإلسإإتقاللية املطلقإإة ،ال إإلطات اإلداريإإة امل إإتقلة بالشخصإإية املعنويإإة
عليهإا وإن مل هكإن صإراحة هفإرض علإ  هإذه  مفإروضوهإذا راجإ  لنظإام رقابإة إداريإة  ،نإوع مإن الذاهيإة

ذلإإن أنإإل واسإإتنادا لنظريإإة املرفإإق العإإام وكتطبيإإق هلإإا جنإإد أن املؤس إإات العموميإإة ذات الطإإاب   ،اهليلإإات
ومنإإإل  (4)،رة الإإإيت هتبعهإإإا عإإإن طريإإإق سارسإإإة هإإإذه األخإإإ ة لنظإإإام الوصإإإايةاإلداري خاضإإإعة ل إإإلطة الإإإوزا

ن إإإإتخلص أن درجإإإإإة اإلسإإإإتقاللية هلإإإإإذه ال إإإإلطات اإلداريإإإإإة مإإإإرهبد اجإإإإإم ال إإإإلطات والصإإإإإالحيات 

                                                           
 يبن صالحيات التعين لرئيس اجلمهورية 3أنظر اجلدول رقم   (1)

(2) Rachid Zouaïmia, les autorités administratives indépendantes et la régulation économique en 
Algerie, Op_cit, p 25.  

 . 92ص  ،مرج  سابق ،زين العابدين بلماحي (3)
 .93ص  ،نف لرج  امل(4)
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ورغإإم  ،(1)املمنوحإإة هلإإا وكإإذا ال ايإإة الإإيت أنشإإلا مإإن أجلهإإا بعيإإدا عإإن معيإإار ثبإإوت الشخصإإية املعنويإإة
يإإإاو درجإإإة اسإإإتقاللية ال إإإلطات اإلداريإإإة امل إإإتقلة مبعيإإإار ثبإإإوت الشخصإإإية ذلإإإن وإن كإإإان ال ميكإإإن ق

 وهذا ألليتنل ،املعنوية إال أنل يبق  املعيار األهم ومن عناصر الداللة عل  خاصية اإلستقاللية
الشخصإإإية املعنويإإإة املمنوحإإإة للهيلإإإات اإلداريإإإة امل إإإتقلة ب مكانيإإإة الإإإتحكم يف بفاألليإإإة األوىل ه إإإم   -

حيإإ  ه إإتفيد ال إإلطات اإلداريإإة امل إإتقلة  ،(Autonomieا البشإإرية واملاليإإة بنإإوع مإإن الذاهيإإة )مواردهإإ
فلإإل أن  ،ايإإ  يكإإون الإإرئيس هإإو املإإنظم األساسإإي ،مإإن اسإإتقاللية واسإإعة النطإإاق لناحيإإة إدارة موازنتهإإا

 .(2)ي هايدير األموال املوضوعة بن يديل ويقرر استعماهلا وفقا حلاجات اهليلة اليت يتوىل ه 
 .(3)ف ن الشخصية املعنوية جتعة اهليلات اإلدارية م ؤولة عن هصرفاهتا ،أما من الناحية الثانية -

معاملتهإا مإن طإر  القإانون  يإتم هيلإة أوفهي عبارة عن مجاعإة  ،فمن خالل هعريف الشخصية املعنوية
ت  بالقإدرة علإ  اكت إا  ممثة الشخص الطبيعي إال ما كان يالزم صفة اإلن ان يعة  هلا ب هلية الت

املتمثلإإإة يف ال إإإلطات و  هيلإإإات جديإإإدة نشإإإاءإوبإإإالعودة إىل جلإإإوء املشإإإرع (4) ،مإإإة التزامإإإاتحتاحلقإإإوق و 
 أواإلدارية امل تقلة كان يهد  إىل حتقيق غاية واحدة وهي عمليإة الضإبد سإواء يف احلقإوق واحلريإات 

نظيم القطاعإات مبراقبإة عمليإة الإدخول لل إوق يف اجملال االقتصادي بعد فت  اجملال للمبادرة اخلاصة وه
يف إطإإار قواعإإد املناف إإة نشإإاطاهتم االقتصإإادية و االقتصإإادين ان إإب سارسإإة للمتعإإاملن  واحلإإرص علإإ 

وبالتاي فالشخصية املعنوية اليت ميكن منحها هلذه اهليلات ميكإن أن هعمإة علإ  حتقيإق هإذه  ،املشروعة
 . (5)ال اية

                                                           
(1) Rachid Zouaïmia, Les Autorités administratives indépendantes et la régulation économique 
en Algerie, Opt_cit, p26.  
(2)Ibid, p49 

  فرعلالدولإإة واملؤس إإات العموميإإة، رسإإالة مقدمإإة لنيإإة اإإهادة املاج إإت  يف احلقإإوق ،اجلزائإإري سإإلطات الضإإبد اإلقتصإإادي يف القإإانون ،وليإإد بإإومجلن (3)
 .59ص ، 2007-2006 جامعة اجلزائر، كلية احلقوق والعلوم اإلدارية

،  2014 سإإإنة ،هيإإزي وزو ، مإإإريجامعإإإة مولإإود مع ،حإإة لنيإإإة درجإإة دكتإإإوراه يف القإإانونأطرو  ،لقإإانوين لل إإإوق املاليإإة اجلزائريإإإةالنظإإإام ا، نإإوارة محليإإة  (4)
 68ص

 .179ص ،مرج  سابق ،نبية موساوي   (5) 
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 ان املشإرع هبن لنإا  ،نونية املنشلة لل لطات اإلدارية امل تقلة يف التشري  اجلزائريباستقراء النصوص القا
   الشخصإإإية املعنويإإإة هعتإإإرب ركيإإإزة أساسإإإية يف إضإإإفاء طبيعإإإة االسإإإتقاللية علإإإ  هإإإذه اهليلإإإات  نبإإإيإإإدر  

إذ يتعلإق األمإإر يف كإإة مإن سإإلطة ال إإمعي  ،فنجإده قإإد مإن  معظإإم هإإذه ال إلطات الشخصإإية املعنويإإة
جلنإإإة و  (3)،جلنإإإة هنظإإإيم عمليإإإات البورصإإإة ومراقبتهإإإاو  (2)،كتوبإإإةسإإإلطة ضإإإبد الصإإإحافة املو  (1)،لبصإإإريا

إال أن ، (7)جملإإإس املناف إإإإة، (6)وكإإإاليت ااروقإإإإات ،(5)الوكإإإالتن املنجمتإإإإنو  (4)،ضإإإبد الكهربإإإاء وال إإإإاز
ال إلطات اإلداريإة  وكإدا جلنإة اإلاإرا  علإ  الت مينإات مإن بإن ،للجنة املصرفية وجملس النقد والقإرض

 امل تقلة اليت مل مينحها املشرع اجلزائري الشخصية املعنوية.
قإإإد اجتهإإإا إرادهإإإل حنإإإو إعطإإإاء حريإإإة أكثإإإر لل إإإلطات اإلداريإإإة  –املشإإإرع اجلزائإإإري  –ويكإإإون بإإإذلن  -

من حي  إصدار قرارات صادرة فقد عن هذه اهليلات دون احلاجة إىل  ،ن هتمت  مبرونة عاليةأامل تقلة و 
بإإذلن فإإان هإإذه القإإرارات هكإإون أكثإإر حيإإادا واقإإة ه إإيبا عنإإدما  ،اموافقإإة أي جهإإة أخإإرى كانإإ اخإإذ

ففإإإي هإإإذا  ،وز قراراهتإإإا إال يف حإإإدود القإإإانوننعإإإر  أهنإإإا صإإإادرة عإإإن جهإإإات متلإإإن سإإإلطة وال ميكإإإن جتإإإا
ال إإإياق فقإإإد ذهإإإب العديإإإد مإإإن الفقهإإإاء للت كيإإإد علإإإ  أن مإإإن  الشخصإإإية املعنويإإإة لل إإإلطات اإلداريإإإة 

حيإإإ  يإإإرى احإإإدهم أن مإإإن  الشخصإإإية املعنويإإإة  ، إإإتقلة جإإإاء إلعطإإإاء اسإإإتقاللية اكإإإرب هلإإإذه األخإإإ ةامل
 .(8)من بن الضروريات لتحقيق استقالليتهايعترب لل لطات اإلدارية  امل تقلة 

 
 

                                                           
 سابق. مصدر ،يتعلق باإلعالم 05-12من القانون العضوي رقم  64املادة  (1)
 القانون نف ل. ،40املادة  (2)
 سابق. مصدر ،يتعلق ببورصة القيم املنقولة 10- 93من املرسوم التشريعي رقم  20املادة  (3)
 سابق. مصدر ،يتعلق بالكهرباء و هوزي  ال از عرب القنوات 01-02من القانون  112ملادة ا (4)
 2014-03-30الصادرة يف  ،18العددم ر م م  ،قانون املناجمب علقيت 05-14من القانون  37املادة  (5)
 سابق. مصدر ،املتممة املعدل و يتعلق باملناف  03-03من األمر  23املادة  (6)
 سابق. مصدر ،علق بااروقاتاملت 07-05رقم  القانون (7)

(8) Micliel DEGOFFE,  les autorités publiques indépendantes, Ajda, France, 2008, p622. 
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 ثالثا: خاصية االستقاللية وعالتقتها باالستقالل المالي
اريإإة امل إإتقلة لذمإإة ماليإإة م إإتقلة بعيإإدا عإإن  امإإتال  ال إإلطات اإلد ،يقصإإد باالسإإتقالل املإإاي 

فمإإن بإإن هإإذه اهليلإإات الإإيت اعإإة  هلإإا املشإإرع  ،اإلعانإإات الإإيت هقإإدمها الدولإإة قصإإد ه طيإإة مصإإاريفها
جنإإد جلنإإة هنظإإيم عمليإإات البورصإإة ومراقبتهإإا وهإإذا مبوجإإب املرسإإوم التشإإريعي رقإإم  ،باالسإإتقالل املإإاي

للجنإة هتمتإ  باالسإتقالل ا"أن  الإيت هإنص علإ منإل  20لة يف املإادة املتعلق ببورصة القيم املنقو  93-10
 .(1)"بالشخصية املعنويةاملاي و 

املتعلإإإإق  01-02حيإإإإ  اعتإإإإرب القإإإإانون رقإإإإم  ،نفإإإإس األمإإإإر بالن إإإإبة إىل جلنإإإإة ضإإإإبد الكهربإإإإاء وال إإإإاز
السإإإتقالل بالكهربإإإاء وهوزيإإإ  ال إإإاز عإإإرب القنإإإوات هإإإذه اللجنإإإة م إإإتقلة هتمتإإإ  بالشخصإإإية القانونيإإإة وا

 .(2)املاي
كإإة مإإن سإإلطة ضإإبد الربيإإد واملواصإإالت ال إإلكية   لإإذىيضإإا االعإإةا  باالسإإتقالل املإإاي كمإإا يظهإإر أ

 .(4)وجملس املناف ة (3)،والالسلكية
يإدث سإلطة إداريإة م إتقلة يزودهإا باالسإتقالل املإاي   عنإدما املالحن عل  العموم أن املشرع اجلزائري

مإإإن  140وهإإإو مإإإا هؤكإإإده املإإإادة  ،يقإإإوم ب خضإإإاع ه إإإي ها إىل رقابإإإة الدولإإإة   ،كمؤاإإإر السإإإتقالليتها
كإة هإذا يإةجم التخإو    ،املتعلق بالكهرباء وهوزي  ال إاز عإرب القنإوات ال إالفة الإذكر 01-02القانون 

 .(5)من من  االستقالل املاي املطلق هلذه اهليلات

                                                           
 سابق. صدرم ،يتعلق ببورصة القيم املنقولة 10-93من املرسوم التشريعي رقم  20املادة  (1)
الصادرة  08العدد ، م ر م م ،ونقة ال از عن طريق القنوات املتعلق بالكهرباء 2002-02-05املؤريف يف  01-02القانون من  112املادة  (2)

 ..2002-02-06يف 
املعنوية سلطة ضبد م تقلة هتمت  بالشخصية   هنش"ء وهوزي  ال از عرب القنوات عل  يتعلق بالكهربا 03-2000من القانون  10هنص املادة  (3)

 املاي". واالستقالل
املتعلق باملناف ة عل  "هنشا سلطة إدارية م تقلة هدع  يف صلب النص جملس املناف ة هتمت  بالشخصية  03-03من األمر  23ادة هنص امل (4)

 املعنوية و االستقالل املاي ...".
 .157ص ،مرج  سابق ،فريد زقموط  (5)
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اإلدارية امل تقلة أهنا أبقا علإ  نإوع مإن  فاملالحن من خالل النصوص القانونية اليت حتكم ال لطات
ال إإاز هعإإد جإإد مإإثال جلنإإة ضإإبد الكهربإإاء و فن ،ولكإإن بإإدرجات متفاوهإإة ،التبعيإإة املاليإإة هلإإذه ال إإلطات

 ميزانيتها ال نوية ولكنها ختض  ملوافقة الوزير املكلف بالطاقة.
املصإرفية لبنإن اجلزائإر مإن اللجنإة ري علإ  هبعيإة كإة مإن جملإس النقإد والقإرض و كما نص املشإرع اجلزائإ

-03       األمإإروكإإذا جملإإس املناف إإة الإإذي   ربطإإل عضإإويا بإإرئيس احلكومإإة مبوجإإب  ،الناحيإإة املاليإإة

املإتمم لقإانون املناف إةوألها وصإف املعإدل و  12-05ورغم التعديالت اليت جاء هبا القانون رقإم ، 03
نإل نإص يف ذات املإادة أإال  (1)،منإل 9 جإب املإادةجملس املناف ة ب نل سلطة إدارية م تقلة ألول مرة مبو 

عل  أن ميزانيإة جملإس املناف إة  (2)17 وأكد يف املادة ،هوض  لدى الوزير املكلف باملاليةأن هذه اهليلة 
 ضمن أبوا  ميزانية وزارة التجارة. ه جة

ليإإة فإإان اسإإتقاللية وأمإإام هإإذه التبعيإإة املا ،مإإر بالصإإر لرغم مإإن مإإن  لإإرئيس اجمللإإس صإإفة االوبالتإإاي بإإا
 .(3)هذه اهليلات يف مواجهة ال لطة ال ياسية أصبحا حمة ان

 الفرع الثالث:
 الطابع اإلدار  للسلطات اإلدارية المستقلة

عل  وجود سلطات عامة ثالثإة خاص هنص دساه  دول العامل احلدي  ومنها الدستور اجلزائري بوجل 
هإإذه اغلإإب وال يوجإإد يف  ،القضإإائيةال إإلطة لتنفيذيإإة و ال إإلطة االتشإإريعية و  يف كإإة دولإإة فهإإي ال إإلطة

 الدساه  نص يقرر وجود سلطة إدارية.
ليهإا التنفيذيإة املنصإوص ع ةالدسإاه  يتبإن بوضإوح أن ال إلط اإلمعان بإالنظر يف هإذهغ  انل بالت مة و 

ولكنهإإا  طبيعإإة واحإإدةواختصاصإإات مإإن نإإوع واحإإد و  ةالواقإإ  وظيفإإة واحإإدفيهإإا ال هبااإإر يف احلقيقإإة و 
أو بعبإإإإارة أخإإإإرى هبااإإإإر اختصاصإإإإن مإإإإن نإإإإوعن  ،وظيفإإإإة حكوميإإإإة وأخإإإإرى إداريإإإإة ،هبااإإإإر وظيفتإإإإن

                                                           
 . ، مصدر سابقملناف ةااملتعلق ب 03-03المر املتمم لاملعدل و  12-05من القانون رقم  09املادة   (1)
 من نفس القانون. 17املادة   (2)
اإلدارة جملة التواصة يف االقتصاد و ، دراسة مقارنة بن اجلزائر وفرن ا ، املربرات العملية إلنشاء سلطات الضبد االقتصادي، عبد الوها  مرابد  (3)

 .128ص، 2015يونيو 42 عدد، جامعة عنابة، والقانون
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والإإإإيت ال هعتإإإإرب سإإإإلطة واحإإإإدة وإ إإإإا سإإإإلطتان  ،اختصاصإإإإات حكوميإإإإة واختصاصإإإإات إداريإإإإة ، تلفإإإإن
الإيت حتضإي  الثانيإة هإي اإلدارة أو ال إلطة اإلداريإةي احلكومية أو ال إلطة احلكوميإة و متميزهان األوىل ه

 .(1)برقابة القضاء
يهإإإتم بدراسإإإة هيكإإإإة   مفهإإإوم عضإإإوي، مة علإإإ  مفهإإإومنتهشإإإ ،فال إإإلطة اإلداريإإإة أو اإلدارة العامإإإة

ومفهإوم  ،دون البحإ  يف طبيعإة النشإاط الصإادر منهإا ،املنظمات اإلدارية وفروعها)املؤس ات العامإة(
ن اإإكة املنظمإإة الإإيت صإإدر النظإإر عإإموضإإوعي يهإإتم بدراسإإة النشإإاط اإلداري هلإإذه املنظمإإات بصإإر  

فالقإإإانون اإلداري الإإإذي يكإإإم ال إإإلطة اإلداريإإإة فهإإإو يضإإإ  القواعإإإد التفصإإإيلية الإإإيت  (2)،هإإإاعنالنشإإإاط 
 .(3)واليت هتمثة يف املؤس ة العمومية ،هكفة هش ية األجهزة اإلدارية وأدائها لوظيفتها

كة النشإاطات   أنحي   ،مومية يف الظهورهعترب املؤس ة العمومية اإلدارية أول أاكال املؤس ات الع
فيمإا بعإد ظهإر  ،هإا كانإا نشإاطات ذات طبيعإة إداريإةاليت هتوالها املؤس ات العمومية يف بداية ظهور 

 الصناعي .مة النااطة يف امليدان التجاري و مصطل  املؤس ات العا
هتمتإإ  بالشخصإإية  جإإاء يف هعريإإف الإإدكتور عمإإار عوابإإدي " املؤس إإة العامإإة هإإي منظمإإة إداريإإة عامإإة

التبعيإإإإة  هإإإإرهبد بال إإإإلطات اإلداريإإإإة املركزيإإإإة املختصإإإإة بعالقإإإإة ،اإلداريالقانونيإإإإة وباالسإإإإتقالل املإإإإاي و 
وهإي هإدار باألسإلو  اإلداري الالمركإزي لتحقيإق أهإدا  حمإددة يف  الوصإائيةاخلضوع للرقابة اإلدارية و 

 (4)نظامها القانوين.
فإات الإيت انتشإرت حإن هنايإة القإرن التاسإ  عشإر أيإن سإادت فكإرة وهو ما يعترب مإن األفكإار أو التعري

 أنومبإا  (5)،واليت ه هر عل  حفإن النظإام العإام وال هتإدخة يف النشإاطات االقتصإادية ،الدولة احلارسة

                                                           
 04، ص2016، سنة مصر ،اإلسكندرية ،مكتبة الوفاء القانونية ،لطة اإلداريةال  ،جمدي الشامي(1)
 .13ص، 2005، سنة م م د 01، مالقانون اإلداري، عمار عوابدي (2)
 .15ص، 2013،  سنة اجلزائر،  عن مليلة، دار اهلدى، 2ط ،مدخة القانون اإلداري، عالء الدين عشي (3)
 .307ص، 2008سنة ، ، د م م، 5ط، النظام اإلداري،  01 م، ي القانون اإلداريعمار عوابد (4)
كلية ،  ي ة يف القانون العام االقتصاديمذكرة مقدمة للحصول عل  اهادة ماج، املؤس ة العمومية ومبدأ املناف ة، عبد القادر اايب الرأو  (5)

 17ص، 2017سنة  ،جامعة وهران، وق والعلوم ال ياسيةاحلق
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ال إإلطات اإلداريإإة امل إإتقلة ال ختضإإ  ال للرقابإإة الوصإإائية وال للرقابإإة الرئاسإإية وعإإدم خضإإوعها لل إإلطة 
 ألمر الذي يدفعنا لطرح ال ؤال األيتلا ،ليةالت ل 

 ما مدلول خاصية الطاب  اإلداري لل لطات اإلدارية امل تقلة؟
إن الطبيعة اإلدارية املضإفاة علإ  ال إلطات اإلداريإة امل إتقلة وإن كانإا أحإد العناصإر املكونإة للطبيعإة 

فإإا قانونإإا "بال إإلطات حيإ  كي ،وهإإذا بإاعةا  املشإإرع الفرن إإي عنإد إنشإإائها ألول مإإرة ،اخلاصإة هبإإا
أقإر بإ ن هإإذه  اذ  ،وكإذلن ه كيإد جملإس الدولإة الفرن إي علإ  هإذا الطإاب  اإلداري ،اإلداريإة امل إتقلة"

كوهنإإإا هعمإإإة باسإإإم و   ،اهليلإإإات هعتإإإرب سإإإلطات إداريإإإة رغإإإم عإإإدم خضإإإوعها لل إإإلطة ال إإإلمية الوزاريإإإة
ت ألخطإإاء ج إإيمة هنإإت  أضإإرارا حل إا  الدولإإة الإإيت هتحمإإة امل إؤولية يف حالإإة ارهكإإا  هإإذه ال إلطا

يف حالة عدم متتعها بالشخصية املعنوية وكذلن بإالنظر إىل طريقإة هعيإن أعضإاء هإذه ال إلطات الإذين 
اذ ه إإإاهم طريقإإإة التعيإإإن هإإإذه يف  ،أو الإإإوزراء (1)يإإإتم هعييإإإنهم يف ال الإإإب مإإإن طإإإر  رئإإإيس اجلمهوريإإإة

 . (2)إضفاء الطاب  اإلداري عليها
لوكإاليت ضإبد املنإاجم واجليولوجيإا مإن خإالل  ،شرع اجلزائري مبن  الصإفة اإلداريإةهطبيقا لذلن صرح امل

والإيت جإاء فيهإال" متإارو مهإام ه إي  املنشإآت  (3)املتعلإق باملنإاجم 10-01مإن القإانون 43نص املادة 
ذلن اجليولوجية واملمتلكات املنجمية ومراقبة املناجم من قبة أجهزة هلا صإفة سإلطة إداريإة م إتقلة." لإ

ف ن البح  عن الصفة اإلدارية هلذه اهليلات يتم من خالل هصنيف املشرع هلا صراحة أو بإالنظر جملإال 
 .(4)سارسة اختصاصها "

عمإال إداريإة والإيت بإذاهتا هتكإون مإن اإقن ل األول  هقإوم ب حإنفكإون وصإف هإذه اهليلإات باإلداريإة 
األعمإإال قإإد  وهإإذه ،حلاجإإات الإإيت يتطلبهإإا اجملتمإإ والثإإاين هإإوف  اخلإإدمات وا ،إقامإإة النظإإام يف اجملتمإإ 

                                                           
 3أنظر اجلدول رقم  (1)
 .30ص  ،مرج  سابق، موس  رمحوين (2)
املل إ  واملعإوض بالقإانون  2001يوليإو  04الصإادرة يف  35العدد  ،م رم م م ،2001يوليو  03املتعلق باملناجم املمضي يف  10-01القانون  (3)

 .2014مارو 30الصادرة يف  18العدد ،م ر م م ،2014فرباير  14املمض  يف  14+05
كليإة احلقإوق والعلإوم   رسالة مقدمة لنية اهادة دكتوراه علوم يف العلإوم القانونيإة )دراسة مقارنة(  يلات اإلدارية امل تقلة يف اجلزائراهل، راضية ايبويت  (4)

 .77ص ،  2015-2014  ق نطينة،  جامعة اإلخوة منتوري  اإلدارية
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ضإإبد الإإيت هصإإدر للمحافظإإة علإإ  النظإإام العإإام يف الدولإإة أو ضإإبد املناف إإة يف هكإإون يف اإإكة لإإوائ  
وقإإد اختلإإف فقهإإاء القإإانون العإإام يف فرن إإا يف حتديإإد مصإإطل  األعمإإال اإلداريإإة  ففريإإق  ،جمإإال معإإن

الإإيت هصإإدر أو هقإإ  مإإن أعضإإاء ال إإلطة اإلداريإإة والفريإإق مإإنهم يإإرى أنإإل يشإإمة مإإدلول كإإة األعمإإال 
مدلولإإل يقتصإإر علإ  األعمإإال القانونيإإة الإإيت هصإإدر مإن جانإإب ال إإلطة اإلداريإإة وحإإدها  يإإرى ان اآلخإر

وبالتإإإاي فإإإ ن ال إإإلطات أو اهليلإإإات اإلداريإإإة امل إإإتقلة هقإإإوم  (1)،مإإإن جانإإإب واحإإإد كإإإالقرارات اإلداريإإإة
 ارات هنظيمية وقرارات ضبد يف قالب إداري. ب عماهلا ومهامها عل  اكة قر 

فقإإإد هقلإإإد عإإإدة ه إإإميات فإإإتم وصإإإفل ح إإإب األمإإإر  ئإإإرأمإإإا عنإإإد رجوعنإإإا إىل جملإإإس املناف إإإة يف اجلزا
أمإإا األمإإر  ،(2)اخلإإاص باملناف إإة باملؤس إإة املتمتعإإة باالسإإتقالل اإلداري واملإإاي 1995الصإإادر سإإنة 

اعتإإإإإربه سإإإإإلطة إداريإإإإإة متمتعإإإإإة بالشخصإإإإإية القانونيإإإإإة املتعلإإإإإق باملناف إإإإإة فقإإإإإد  2003الصإإإإإادر يف سإإإإإنة 
قإإإد رفعإإإا أي لإإإبس بشإإإان طبيعتإإإل  03- 03مإإإن األمإإإر  23كإإإون املإإإادة وبالتإإإاي ه ،واالسإإإتقالل املإإإاي

 بصري  العبارة ب نل "سلطة إدارية م تقلة". كيفتل  فقد 2008بالن بة لتعدية سنة أما  ،(3)اإلدارية
ومإإا يةهإإب عنإإل مإإن  ،حهإإا املشإإرع الطإإاب  اإلداري صإإراحةيت منإن اإلاإإكال ال يثإإار حإإول اهليلإإات الإإ

الن وجإإإود القضإإإاة ضإإإمن اإإإكليتها لإإإيس عنصإإإرا حامسإإإا يف  ،إقصإإإاء فكإإإرة أن هكإإإون أجهإإإزة قضإإإائية
غإم ذلإن وصإفها املشإرع إذ جنذ سلطات أخإرى هتضإمن عنصإر القضإاة ور  ،استبعاد الطاب  اإلداري هلا

 .(4)لس املناف ةكما هو احلال بالن بة جمل،  باإلدارية
ومنإإل هإإدخة كإإة مإإن القضإإاء   كييإإف املشإإرع هلإإا بالطإإاب  اإلداريبينمإإا يطإإرح اإلاإإكال يف ظإإة عإإدم ه

وكإإإذا  طبيعإإإة اإلجإإإراءات املتبعإإإة أمامهإإإا وحإإإن الفقإإإل وهكفإإإة بطبيعإإإة سإإإلطات الضإإإبد سإإإواء بتحديإإإد
مهامهإإا وطابعهإإإا  ل حتديإإدأو مإإإن خإإال رية وهإإو مإإإا يعإإر  باملعيإإار الشإإكليهيكلتهإإا وهشإإكيلتها البشإإ

                                                           
 .272ص ، مرج  سابق، ال لطة اإلدارية، جمدي الشامي (1)
هيإزي  ،جامعإة مولإود معمإري ،رسإالة دكتإوراه، دراسإة مقارنإة بالقإانون الفرن إي، لمناف إة يف القإانون اجلزائإريل املنافية اتاملمارس ،حممد الشريف كتو  (2)

 265ص، 2005 وزو 
 60 59ص ص ، 2010سنة ، اجلزائر ،منشورات ب دادي، لتجاريةاملمارسات اقانون املناف ة و  ، حممد الشريف كتو  (3)
 63ص، املرج  نف ل (4)
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ومتتعهإإا بصإإالحيات ال إإلطة العامإإة اعتمإإادا علإإ  املعيإإار املوضإإوعي أو مإإن خإإالل معيإإار   التخصصإإي
 .(1)املنازعات بتحديد مدى خضوع القرارات الختصاص القضاء اإلداري

ن النظر إىل طإرق الطعإف قرار جملس الدولة الفرن ي الطاب  اإلداري لل إلطات اإلداريإة امل إتقلة راجإ  بإ
ذلن يإدل علإ  أهنإا هعتإرب فان القضاء اإلداري مهمة الفصة فيها  ف ذا اسند القانون جلهات يف قراراهتا

إىل  منازعاهتإا وهذا ما هؤكده النصوص املنشلة ل لطات الضبد امل تقلة يف اجلزائر اليت أسندت ،إدارية
وجهإة ضإد قإرارات هإذه الفلإة القضاء اإلداري ك صإة عإام متمثلإة يف جملإس الدولإة النظإر يف الطعإون امل

 .(2)القانونية
كإإذلن مإإن حيإإ  طبيعإإة الوظإإائف امل إإندة لل إإلطات اإلداريإإة امل إإتقلة جنإإد علإإ  سإإبية املثإإال جملإإس 

جإإة ال إإهر علإإ  هطبيإإق قواعإإد املناف إإة يف ال إإوق والعمإإة أهعتإإرب األعمإإال الإإيت يقإإوم هبإإا مإإن  ،املناف إإة
ة إلزامية مبثابة أعمال إدارية كانا هؤول مإن قبإة إىل وزيإر عل  احةامها واليت هتخذ اكة قرارات إداري

 .(3)التجارة
هإإ ط   تلإإف سإإعيا منهإإا لت ديإإة وظإإائف هنظإإيم و  ،وكإإذلن األمإإر بالن إإبة ل إإلطات الضإإبد القطاعيإإة

نظإرا للتطإور ال إري   ،بعإدما ختلإا عإن ه ديتهإا إدارات الدولإة التقليديإة ،قطاعات النشإاط االقتصإادي
 ،نظإرا لصإعوبتها وهقنياهتإا املعقإدةو  ،احلرياتجماالت محاية احلقوق و قتصادية و ل احة االالذي اهدهل ا

التنظيمإات املتعلقإة  إهر علإ  احإةام هطبيإق القإوانن و حي  أخذت هذه اهليلات عل  عاهقها مهمة ال
 .(4)بالقطاع الذي هشر  عليل كة ح ب القانون املنظم الختصاصاهتا

                                                           
 . 15ص، مرج  سابق، علجية مون  (1)
  .21ص، املرج  نف ل (2)
مإإذكرة لنيإإة درجإإة  املاجي إإة يف ، سإإلطات الضإإبد القطاعيإإة يف القإإانون اجلزائإإرياالختصإإاص مإإا بإإن جملإإس املناف إإة و هوزيإإ  ، ي إإمين ة اإإيخ أعمإإر  (3)

 .44ص، 2009 ، سنة جامعة جباية ،ختصص القانون العام لألعمال، القانون العام
 .31ص، مرج  سابق، موس  رمحوين (4)
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قإإال بالطبيعإإة اإلداريإإة لل إإلطات اإلداريإإة امل إإتقلة والإإذي رجحإإل وأيإإده  ومإإن أنصإإار هإإذا الإإرأي الإإذي
 .(1)الدكتور عبد ا  حنفي

ااربإإإإإة الب وقراطيإإإإة اإلداريإإإإإة وحلمايإإإإإة احلقإإإإإوق  إليهإإإإإافال إإإإلطات اإلداريإإإإإة امل إإإإإتقلة وسإإإإيلة   اللجإإإإإوء 
جديإدة هتمتإ  ة هلا هيلإات ب ،ولتلبية احتياجات جديدة ال هصل  لتلبيتها اهليلات التقليدية ،واحلريات

 املرونة حن ه تطي  القيام مبهامها بطريقة ناجحة.بقدر من االستقالل واحلرية و 
فإإان الوصإإول لتعريإإف موحإإد لل إإلطات اإلداريإإة امل إإتقلة ئعلنإإا نقإإف  ،وإمجإإاال ملإإا هضإإمنل مبحثنإإا هإإذا

  ،جلميإ  خيإص هإذه اهليلإاتعند  تلف اآلراء واالجتهادات  اليت سالا يف إئاد هعريإف يتفإق عليإل ا
والخإإرون اعتمإإدوا  أخإإد باملعيإإار العضإإوي للتعريإإف هبإإافمإإنهم مإإن  ،كإإة ح إإب الزاويإإة الإإيت ينظإإر إليهإإا

 ال إلطات اإلداريإة امل إتقلة ،هبإا اخلصإائص الإيت هتميإز إىلاغلب الفقهاء   يف حن جل ،املعيار الوظيفي
 هعريف مشة  بينهم. إىللوصول والطاب  اإلداري ب ية ا ،ستقالليةالكخاصية ال لطة وا

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .58ص، 2000، سنة مصر، القاهرة ،دار النهضة العربية، دراسة مقارنة، ال لطات اإلدارية امل تقلة ،عبد ا  حنفي (1)



 

 

 
 
 
 
 

 
 الفصل الثاني:

لسلطات با يالتشريعاالعتراف 
 . اإلدارية المستقلة
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 الفصل الثاني:
 .لسلطات اإلدارية المستقلةبا التشريعي االعتراف

وبات بشإإان عإإادة مإإا يطإإرح مصإإطل  ال إإلطات اإلداريإإة امل إإتقلة نظإإرا ل موضإإل وحداثتإإل صإإع 
 وموق  هذه ال لطات اجلديدة بالن بة للنظام املؤس ايت يف الدولة . هبا ،عةا  التشريعياال

ال إإإإلطات اإلداريإإإإة  واإإإإبل قضإإإإائية ( الإإإإيت هتمتإإإإ  هبإإإإا ،هشإإإإريعية ،ونظإإإإرا لل إإإإلطات الواسإإإإعة )هنفيذيإإإإة
دسإتور يطرح وضعية هذه الصب ة اإلدارية اجلديإدة بالن إبة للإنص األساسإي يف الدولإة وهإو ال ،امل تقلة

 )املبح  األول (.
إي اجتهإاد إضافة إىل مشروعية إنشاء هذه ال لطات خاصة يف القإانون اجلزائإري والإذي اإهد غيإا  

ومإإإن جهإإإة أخإإإرى جنإإإد إنشإإإاء هإإإذه ال إإإلطات ومشإإإروعية  ،هإإإذا مإإإن جهإإإة ،قضإإإائي أو إداري بشإإإ هنا
ورية وبإن ال إلطة التنظيميإة إىل إنشائها يت رج  بن ال لطة التشريعية سثلة يف الربملان ويف رئيس اجلمه

حيإإ  أنشإلا مبناسإبتها سإإلطات  ،2002إفإراط املشإرع اجلزائإإري يف اإلحالإة إليهإا خصوصإإا بعإد سإنة 
قطاعية يف هذا اجملال كون رئيس اجلمهورية يعتإرب أعلإ  هإرم يف ال إلطة التنظيميإة وكإذلن الإوزير األول 

 ومنل ما كان عليل يف إنشاء خلية معاجلة اإلعالم.
اجإإة أهنإإا  ،انتهإإا ضإإمن النظإإام اإلداري للدولإإةكإإة هإإذا ئعلنإإا نبحإإ  عإإن هكييفهإإا القإإانوين سإإواء مك

 أو هصنيفها كة ح ب القطاع واجملال والنوع الذي أنشلا من اجلل. ،سلطات عامة
والذي  الفقهي حول موضوع ال لطات اإلدارية امل تقلة دلاأللية كذلن يف استمرار اجل وهتمثة هذه

غيإإإا  إضإإإافة إىل  مواصإإإلة املشإإإرع يف إطإإإالق هكييفإإإات  تلفإإإة علإإإ  بعإإإ  هإإإذه اهليلإإإات  لاللإإإمإإإن خ
وهإإو مإإا نف إإره يف املبحإإ   (1)،خإإر رغإإم ح اسإإية م إإالة التكييإإفهكييإإف قإإانوين صإإري  للإإبع  اال

 الثاين.
 
 

                                                           
 .1151ص ،مرج  سابق، كرمية بوطابا  (1)
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 المبحث األول:
 ومدى مطابقتها ألحكام الدستور للسلطات اإلدارية المستقلةالمخولة  اتالصالحي

وال يعإإإإر   ،إىل ثالثإإإإة سإإإإلطات عامإإإإة إإإإلطات الالدسإإإإتور اجلزائإإإإري يق إإإإم ال أنمإإإإن املعإإإإرو   
طات خرقإإا وهإإو مإإا يإإدفعنا للت إإاؤل عإإن مإإدى اعتبإإار وجإإود هإإذه ال إإل ،ال إإلطات اإلداريإإة امل إإتقلة
متإ  بال إلطة التنظيميإة هت اتعل  الرغم مإن اعتبارهإا سإلط ،توروهو الدس ،ألحكام التشري  األساسي

وهإإة ميكإإن  ،وبالتإإاي يإإدفعنا للبحإإ  عإإن مكانتهإإا وموقفهإإا مإإن مبإإدأ الفصإإة بإإن ال إإلطات ،ةمعيإإوالق
 اعتبارها سلطة رابعة ؟

باملوازنإإة مإإ  مبإإدأ الفصإإة فحلاجإإة ملحإإة هكفإإة حقإإوق املإإواطنن هإإذه ال إإلطات مإإا هإإي إال جت إإيد  نإ
طبيعإإة  ليد الضإوء حإإولاءت ضإإرورة ه إإمإإن هنإإا جإ ،بإن ال إإلطات باعتبإاره أسإإاو احلكإإم الإدميقراطي

وكيإإإف ميكإإإن إدرام هإإإذه ال إإإلطات يف الدسإإإتور  ،هإإإذه ال إإإلطات اإلداريإإإة امل إإإتقلة يف ظإإإة الدسإإإتور
 والنظام القانوين للدولة)املطلب األول(.

أن هكإون  هإاهإة ميكن ،  هبإا ال إلطات اإلداريإة امل إتقلةأما بالن بة ملشروعية االختصاصإات الإيت هتمتإ
ايإإإ  هتعلإإإق بتإإإداب  ذات أليإإإة حمإإإدودة سإإإواء  ،التنفيذيإإإة ةذيإإإة هابعإإإة لل إإإلطهنفيإال سإإإلطة هنظيميإإإة 

 متخصصة.و  فاألمر يتعلق إذا ب لطة هنظيمية جد ضيقة ،بالن بة جملال هطبيقها أو بالن بة اتواها
 les ومتطلبإإإات عإإإدم التحيإإإز ،ومنإإإل ه إإإتمد دسإإإتورية االختصإإإاص الإإإذي متارسإإإل اكإإإم ختصصإإإها

exigences d impartiale   إن البح  عن حتقيق عإدم التحيإز اإلداري وحماولإة اسإتبعاد الت إييس
وهو  ،صاصات لل لطات اإلدارية امل تقلةاملتزايد لإلدارة الكالسيكية هو أهم باع  ملن  بع  االخت

 (1)مإإا يعطإإي ضإإمانات اكإإرب يف حماولإإة لفصإإلها عإإن ضإإ وطات ال إإلطة ال ياسإإية ومإإن   عإإدم حتيزهإإا
 (.)املطلب الثاين 

 
 

                                                           
 27 ، صقمرج  ساب،د االقتصادي يف القانون اجلزائريسلطات الضب ،وليد بومحبلن (1)
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 :المطلب األول
 موتقف الدستور من السلطات اإلدارية المستقلة

مإإإن املعلإإإوم أن ال إإإلطات اإلداريإإإة امل إإإتقلة ومتتعهإإإا بطإإإاب  االسإإإتقاللية ئعلهإإإا هتموقإإإ  خإإإارم  
ولكإن بإالرجوع إىل أحكإام الدسإتور  ،أي خارم ال لطة التنفيذية ،ال لطة الرئاسية أو الوصاية اإلدارية

دارة مإإا يضإإفي مإإدلول هبعيإإة اإل ،هر علإإ  ح إإن سإإ  اإلدارة العموميإإةألول ميإإارو ال إإجنإإد أن الإإوزير ا
إن  ،وهإإو مبإإدأ يرمإإي إىل ح إإن سإإ  املرفإإق العإإام ووحإإدة ال إإلطة التنفيذيإإة ،العموميإإة إىل الإإوزير األول

 حإإة للمؤس إات اإلداريإإة التقليديإإةمإن  ال إإلطات اإلداريإة امل إإتقلة سإلطات واسإإعة هتعإإدى هلإن املمنو 
ال إإإلطة التشإإإريعية يف ة التنفيذيإإإة وال إإإلطة القضإإإائية و لل إإإلط امتإإإس االختصاصإإإات املخولإإإة أساسإإإالإإإيت 

الفصإإة بإإن ال إإلطات )الفإإرع باألمإإر الإإذي قإإد يعإإد خرقإإا للمبإإدأ الدسإإتوري القاضإإي  ،حيإإانبعإإ  األ
ة جهإإفمإإن جهإإة هعتإإرب هإإذه ال إإلطات اإلداريإإة امل إإتقلة منفصإإلة عإإن ال إإلطات الإإثالث ومإإن  ،األول(

فهة ميكن اعتبارها سإلطة رابعإة إىل  ،هلن املخولة لل لطة املركزية هشبل أخرى فهي متلن اختصاصات
 جانب هذه ال لطات التقليدية ؟ )الفرع الثاين(.

 الفرع األول:
 مكانة السلطات اإلدارية من مبدأ الفصل بين السلطات

ي كيو" الإذي كإان لإل الفضإة يف ارهبد مبدأ الفصة بن ال لطات باسم الفقيل الفرن ي "مونت 
املبدأ هذا وملعاجلة  ،ومن  االستبداد بال لطة ،نظيم العالقة بن ال لطات العامةإبرازه كمبدأ أساسي لت

ينطلإإإق "موني إإإكو" مإإإن الفكإإإرة الإإإيت هقضإإإي هق إإإيم وظإإإائف الدولإإإة إىل ثإإإالث ل الوظيفإإإة التشإإإريعية 
 صإإإإن  القإإإإانون وسإإإإلطة هنفيإإإإذه وسإإإإلطة البإإإإ  يفي سإإإإلطة أ ،الوظيفإإإإة القضإإإإائيةالتنفيذيإإإإة و والوظيفإإإإة 

لكإن الفكإرة األساسإية يف مؤلإف  ،عن  الفة أحكامإل أثنإاء القيإام بتلإن الوظإائف  اخلالفات اليت هنش
حإإن ال ي إإاء و  "موني إإكيو" هإإي أنإإل قإإد ي إإاء اسإإتعمال ال إإلطة حإإن مإإن طإإر  اهليلإإة املختصإإة هبإإا

 عةال إإإلطات مإإإن غإإإ  أن يكإإإون باسإإإتطاوازن بإإإن إقامإإإة هإإإ ،1اسإإإتعمال ال إإإلطة ئإإإب مبقتضإإإ  األمإإإور
                                                           

  126، ص2009مولود ديدان، مباح  يف القانون الدستوري والنظم ال ياسية، دار بلقيس، اجلزائر،  (1)
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نإإإل عمومإإإا يتفإإإق أ إال ،خإإإرىاألاإإإة إعمإإإال األخإإإرى عنإإإدما متإإإارو عمإإإال لإإإل عالقإإإة ب عمإإإال  حإإإداهاإ
 اجلمي  عل  أن ملبدأ الفصة بن ال لطات مزايا هيل

  ومن  االستبداد رياتصيانة احل -
   الة يف حتقيق الدولة القانونيةامل -
  ائف الدولةجين فوائد هق يم وظ -
ة كمإإا يقإإق يف النهايإإ  ،وقيامهإإا علإإ  خإإ  وجإإل ،ذا التق إإيم إهقإإان كإإة سإإلطة لعملهإإاهإإ عإإن كمإإا ينإإت  -

 (1)القضائية.التنفيذية و التشريعية و  ،س  العمة يف كة اجملاالت الرئي ية يف الدولةح ن 
حتقيإإق املصإإلحة  جإإةأمإإن  ،االت ومإإا متليإإل م إإؤولية الدولإإةوانطالقإإا مإإن ح إإن سإإ  العمإإة يف كإإة اجملإإ

أدى بالضإإرورة إىل  ،احلديثإإة اثإإر فشإإة الدولإإة املتدخلإإةلتحإإول العميإإق الإإذي طبإإ  الدولإإة ن افإإا ،العامإإة
ظهور ال لطات اإلدارية امل تقلة كطريقة جديدة وسيزة يف التدخة العمومي بعد عجز حمدودية الطإرق 

يإة ي أن بدء س  أعمإال اإلدارة التقليدوبالتا ،مارسة االختصاصالتقليدية ميكن اعتباره  طا جديدا مل
 ،طائفإإة ال إإلطات اإلداريإإة امل إإتقلةاإإكال معإإا سإإببا هامإإا لظهإإور  ،وهإإ خر القضإإاء يف إصإإدار أحكامإإل

لإيت هتقإة كاهإة اإلدارة الضإ وطات اا مإن كافإة القيإود الب وقراطيإة و هذه األخإ ة متحإررة عمليإ أنذلن 
 (2)يف إصدار قراراهتا مقارنة باإلدارة املركزية.سا جعلها هتصر  بشكة أسرع  ،التقليدية

وفضال عن ذلن فان إجراءات العمة املب طة اليت هعتمدها ال لطات اإلدارية امل تقلة ه م  هلا اة 
قضإإإإاء اجلزائإإإإري املثقإإإإة النزاعإإإإات القائمإإإإة واللجإإإإوء إىل فإإإإرض العقوبإإإإات املناسإإإإبة بشإإإإكة أسإإإإرع مإإإإن ال

 (3)ة.زائياملتعلقة ب جراءات اااكمة اجلوطات اخلاض  للعديد من الض بامللفات و 
 كة هذا ئعلنا نت اءل عن مكانة ال لطات اإلدارية امل تقلة من مبدأ الفصة بن ال لطات؟

                                                           
 .130، صاملرج  نف لمولود ديدان،  (1)
 .22ص ،مرج  سابق ،رنا مس  اللحام (2)
 .36ص ،مرج  سابق ،زين العابدين بلماحي (3)
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ال يعإين حتمإا ثالثيإة ال إلطات بإة يقصإد  ،إن مبدأ الفصة بن ال إلطات الإذي هقإره غالبيإة الدسإاه 
فال ميكن احلدي  عإن  ،سواها من باقي ال لطات بل وجود سلطات ه ت ثر وختتص بصالحيات دون

ثالثية ال لطة عل  سبية اجلزم والقط  إذ هوجد هيلات منصوص عليها يف الدستور ونقصإد بالدسإتور 
فإإإرغم الإإإنص عليهإإإا ال جنإإإد هلإإإا مكانإإإا يف بعإإإ  النمإإإاذم  ،علإإإ  سإإإبية العمإإإوم دون حتديإإإد دولإإإة معينإإإة

 ،ال إإإلطة ال إإإلطات لإإإل الصإإإفة اإللزاميإإإة ولإإإيس ثالثيإإإةاملوجإإإودة ومنإإإل ن إإإتخلص أن مبإإإدأ الفصإإإة بإإإن 
وبالتاي مكانة وجود ال لطات اإلدارية امل تقلة ال هطرح إاكاال ضإمن اهلندسإة الدسإتورية مإن حيإ  

فمختلإإإف الصإإإالحيات واملهإإإام ئإإإب أن حتإإإدد وهفصإإإة دون  ،ضإإإرورة وجإإإود ثإإإالث سإإإلطات أو أكثإإإر
كمإإا أن فكإإرة ال إإلطات اإلداريإإة امل إإتقلة  ،(1)وجإإو  هوزيعهإإا علإإ  ثالثإإة هيلإإات خاصإإة ومتخصصإإة

 نقصإإدالفصإة بإإن ال إلطات والإيت  ملبإدأ قيقهإإاإال أن فكإرة حت ،لي إا أمإرا جديإإدا يف القإانون اإلداري
 ،ضإإمن اهلندسإإة الدسإإتورية للدولإإة ،رح ه إإاؤال حإإول مكانإإة هإإذه اهليلإإاتهطإإ ،هبإإا ال إإلطات التقليديإإة

ت اهليلات اإلدارية امل إتقلة هعإين عإدم هبعيتهإا ال لل إلطة ففكرة الفصة بن ال لطات خصوصا سلطا
فبالن بة لفرن إا فقإد ظهإرت ال إلطات اإلداريإة  ،التنفيذية أو ال لطة التشريعية وحن ال لطة القضائية

والإيت مإن   فهإي هعتإرب مإن أوائإة الإدول الإيت أخإذت هبإذه الفكإرة ،1975 قلة مث هزايد عددها عامامل ت
اكال م  الربملان فهي غ  ملحقإة بإل أو إال أهنا ال هرهبد ب ي اكة من األ ،قالليةأهم صفاهتا االست

 هابعة لل.
وجإود  بشإ نتوري الفرن ي ولإو بصإورة ضإمنية بالن بة ملكانتها يف الدستور فقد فصة اجمللس الدسأما 

انإإإل مل يإإ  ا، صإإإوص األوىل املتعلقإإة ب نشإإإائهاوذلإإن مبناسإإإبة فحصإإل للن ،ال إإلطات اإلداريإإة امل إإإتقلة
مبا هتضمنل  ،رغم التعارض الواض  بن فكرة االستقاللية، (2)مدى دستوريتها بش نيبدي أية مالحظة 

مإن الدسإتور الفرن إي الإيت  20 من غيا  التبعية لإلدارة املركزية وبن النصوص الدستورية خاصة املإادة
 هقر ب نل

                                                           
 .206ص،مرج  سابق، مآل مبدأ الفصة بن ال لطات، تقلة يف مواجهة الدستوراهليلات اإلدارية امل ، عز الدين عي اوي (1)
 .29ص ،مرج  سابق، سلطات الضبد االقتصادي يف القانون اجلزائري، وليد بومجلن (2)
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 .(1)مبعل جتزئة وهق يم الدولة ،ري هو الوحدةاإلداو  عليل النظام ال ياسينبين املبدأ األساسي الذي 
الحإإإن أن  ،فيمإإإا خيإإإص رهانإإإات إزالإإإة التنظإإإيم chevalierإال انإإإل مإإإن خإإإالل دراسإإإة قإإإام هبإإإا الفقيإإإل 
 ،التنفيذية يف مجلة من اجملاالت احل اسة  اهليلات اإلدارية امل تقلة ه تخلف ال لطة

إطإإإار اجلهإإإإاز  فهإإإإو يإإإدخلنا ضإإإمن ،دسإإإتوريلإإإذلن ف ننإإإا جنإإإد بعإإإ  ال مإإإإوض فيمإإإا يقإإإرره اجمللإإإس ال
لمشإإرع أن يكلإإف سإإلطة إداريإإة م إإتقلة بال إإهر علإإ  احإإةام املبإإاد  الدسإإتورية حإإن أجإإاز ل، اإلداري

ايإ  هكإون احلكومإة  ،نفها باملقابإة ضإمن إدارات الدولإةوصإ ،لبصإريةااملتعلقة باالهصاالت ال معية و 
 .(2)ام الربملانوفقا ألحكام الدستور امل ؤولة عن أعماهلا أم

أنإإل خصإإإص يف البإإإا  الثإإإاين منإإإل ثإإإالث فصإإإول  ،(3)2016كمإإا جنإإإد يف دسإإإتور اجلزائإإإر املعإإإدل سإإإنة 
 قاإلداريإة امل إتقلة أو حإن التطإر  هتعلق بال لطات التنفيذية والتشريعية والقضإائية دون ذكإر ال إلطات

هلإذه اهليلإات ضإمن البنإاء  أعطإ  مكانإة 2014إال أن الدستور التون ي ل إنة   إليها يف فصة م تقة
وحإإدد الفصإإة  ،والإإيت مساهإإا باهليلإإات الدسإإتورية امل إإتقلة ،الدسإإتوري مإإن خإإالل البإإا  ال إإادو منإإل

حيإإإإ  جإإإإاء فيإإإإلل"هعمة اهليلإإإإات الدسإإإإتورية امل إإإإتقلة علإإإإ  دعإإإإم  ،منإإإإل اختصاصإإإإاهتا ومكانتهإإإإا 125
ه اهليلإات بالشخصإية القانونيإة هتمتإ  هإذ ،وعل  كافإة مؤس إات الدولإة الإيت ه إري عليهإا ،الدميقراطية

وهرفإ  إليإل هقريإرا سإنويا  ،(4)وهنتخب من قبة نوا  الشعب ب غلبية معإززة ،واالستقاللية اإلدارية واملالية
ة هإذه اهليلإات يضإبد القإانون هركيبإ ،يناق  بالن بة إىل كة هيلة يف جل إة عامإة  صصإة هلإذا ال إرض

فمإإإإن خإإإإالل الفصإإإإة ال إإإإالف الإإإإذكر  ،بة م إإإإاءلتها"انتخاهبإإإإا وهنظيمهإإإإا وسإإإإ قوالتمثيإإإإة فيهإإإإا وطإإإإر 
هلإإا سإإلطة ، (5)ن إإتخلص أن املؤسإإس الدسإإتوري التون إإي أبإإرز مإإدى اعتبإإار اهليلإإات اإلداريإإة امل إإتقلة

                                                           
 .118اهلام خراي، ال لطات اإلدارية امل تقلة يف ظة الدولة الضابطة، مرج  سابق، ص (1)
يلل، اإلطار الدستوري لل لطات اإلدارية امل تقلة، جملة احلقوق والعلوم ال ياسية، جامعة عباو ل رور، خنشإلة العإدد ، بن عمران سهالطاهر زاوقري  (2)

 . 2017، يونيو سنة 01-.م08
 .2016مارو  07الصادرة يف  14، املتضمن التعدية الدستوري اجلزائري، م ر م م عدد ،2016مارو06املؤريف يف  01-16القانون  (3)
 .02الن بة لل لطات االدارية امل تقلة يف اجلزائر، هركيز التعين يف يد رئيس اجلمهورية، انظر اجلدول رقم ب  (4)
 ، عدد خاص.2014فرباير 10-ه1435ربي  الثاين  10، الرائد الرمسي للجمهورية التون ية، االثنن2014الدستور التون ي ل نة (5)
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بإإإدلية مناقشإإإة هقاريرهإإإا سإإإنويا يف جل إإإات علنيإإإة  صصإإإة  ،م إإإتقلة عإإإن بإإإاقي ال إإإلطات التقليديإإإة
 .اريرها وبراجمها عل  جملس النوا ب رض مناقشة هقم تقلة متاما عن ال لطة التنفيذية واملعرفة 

طإاب  الدسإةة علإ  املؤس إات واهليلإات  ،(1)2011 أما بالن بة للم ر  أضإف  الدسإتور امل إريب ل إنة
 ،هيلإإات وطنيإإة م إإإتقلة وهإإي ،يهإإا هبيلإإإات احلكامإإة اجليإإدةواملصإإطل  عل ،اإلداريإإة واحلقوقيإإة امل إإتقلة

منإإل ل " هكإإون  159حيإإ  جإإاء يف الفصإإة  ،يف البإإا  الثإإاين عشإإر مجعهإإا املؤسإإس الدسإإتوري امل إإريب
وميكإن للقإانون أن يإدث  ،وه تفيد مإن دعإم أجهإزة الدولإة ،اجليدة امل تقلة باحلكامةاهليلات املكلفة 

  ، اجليإدة"أخإرى للضإبد واحلكامإة عند الضرورة عالوة عل  املؤس إات واهليلإات املإذكورة بعإده هيلإات 
مإإن هإإذا  170 إىل 161 "علإإ  املؤس إإات واهليلإإات املشإإار إليهإإا يف الفصإإولل160 كمإإا نإإص الفصإإة

هقإدم هقريإرا عإن أعماهلإا مإرة واحإدة يف ال إنة علإ  األقإة الإذي  2011 دستور امل إر  ل إنة-الدستور
 يكون موضوع مناقشة من قبة الربملان.

أبإإإإرز بوضإإإإوح مكانإإإإة ن إإإإي جنإإإإد أن الدسإإإإتور التو  ،هإإإإونس وامل إإإإر و باسإإإإتقراء كإإإإة مإإإإن دسإإإإتور اجلزائإإإإر 
وكإذلن مإدى حتقيقإل ملبإدأ الفصإة بإن ال إلطات  ،امل إتقلة ضإمن البنإاء الدسإتوري داريإةاإلال لطات 

بينإل بوضإوح  مإا وهإو، بالرغم من مإا يشإهده مإن غمإوض بإن املؤس إات الدسإتورية التقليديإة واحلديثإة
ت مإن قبإة نإوا  الشإعب ال الف الذكر إذ البد من انتخا  أعضاء هده اهليلا 125 يف نص الفصة

 .(2)سا ي م  هلذه اهليلات اختاذ قرارات الشعب ال ب مساهم ،وهو انتخا  اعيب غ  مباار
فاملبإإدأ الدسإإتوري هإإو احإإإةام الفصإإة بإإن ال إإإلطات ولإإيس ثالثيإإة ال إإإلطة حإإن وان خصإإتها الإإإبع  

وهإو  (3)نإل علإ  هإذا املبإدأم 36فحن اإلعالن العاملي حلقوق اإلن ان واملواطن نص يف املإادة  ،بالذكر
 ما أكده اجمللس الدستوري اجلزائري يف العديد من قراراهل.

                                                           
 .2011، سنة بوليو 3 الصادر بتاريخ ،مكرر 5964 دة الرمسية عددنشر يف اجلري، 2011دستور امل ر  ل نة (1)
 .267ص، مرج  سابق، املمارسات املنافية للمناقشة يف القانون اجلزائري مقارنة بالقانون الفرن ي ،كنو حممد الشريف (2)
مإد ونشإر علإ  املإأل مبوجإب قإرار اجلمعيإة العامإة لألمإم من االعالن العإاملي حلقإوق االن إان، مكتبإة حقإوق االن إان، جامعإة مينوسإتا، اعت 36املادة  (3)

هإاريخ http:// hrlibrary.umn.edu-arab-b001.html، متإاح علإ  املوقإ ل 1948دي مرب  10( املؤريف يف 3-أ الف )د219املتحدة
  48ل13، ال اعةل 22/02/2020االطالعل 
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وه كيإإدا علإإ  ذلإإن هضإإمنا اهلندسإإة الدسإإتورية العديإإد مإإن املؤس إإات الدسإإتورية األخإإرى غإإ  هلإإن 
جإة أداء مهامهإا ولكنهإا يف األصإة أوجملس اااسبة فهو من  ،التقليدية مثة اجمللس اإلسالمي األعل 

مإإن اإلعإإالن العإإاملي حلقإإوق اإلن إإان  36ال هشإإكة خرقإإا ملبإإدأ الفصإإة بإإن ال إإلطات وهناقضإإا للمإإادة 
مبإإإإدأ الفصإإإإة بإإإإن )ومإإإإن جهإإإإة أخإإإإرى إذا أخإإإإدنا ذلإإإإن كمبإإإإدأ التخصإإإإص  ،واملإإإواطن هإإإإذا مإإإإن جهإإإإة

فانإإل يقبإإة العديإإد مإإن التف إإ ات منهإإا إبإإراز مبإإدأ أساسإإي لتنظإإيم العالقإإة بإإن  ،(ال إإلطات ملينت إإكيو
 .(1)ومن  االستبداد بال لطة. ،ال لطات العامة يف الدولة

هبقإإ  إاإإكالية  ،ال إإلطات اإلداريإإة امل إإتقلة هعمإإة داخإإة اإلطإإار احلكإإومي سإإلمنا بإإ نوأخإإ ا حإإن لإإو 
هإة ميكإن اعتبارهإا سإلطة رابعإة وهإو مإا جنإده يف الفإرع  اإذ ،الوظيفيإةستقالليتها من الناحية العضوية و ا

إال أن  ،ا استقر عليل اجمللس الدستوري الفرن ي و القضإاء اإلداري وغالبيإة الفقإلوهو عكس م ،املواي
ن إنشإإإاء ال إإإلطة العامإإإة هإإإو مإإإن اختصإإإاص ألارهإإإا جإإإزء مإإإن إدارات الدولإإإة ذلإإإن االهفإإإاق علإإإ  اعتب

املالحن أن اهليلات امل تقلة يف فرن ا هإي مإن و  ،الدستور وليس القانون الصادر من ال لطة التشريعية
 .(2)ء ال لطة التشريعية وكذلن األمر يف اجلزائر وليس الدستورإنشا

وأخإإإ ا مإإإن اجإإإة اعإإإةا  واضإإإ  بدسإإإتورية ال إإإلطات اإلداريإإإة امل إإإتقلة وجإإإب إئإإإاد حيإإإز هلإإإا ضإإإمن 
اهلندسإإإة الدسإإإتورية للدولإإإة إذ أهنإإإا هتمتإإإ  بنظإإإام أساسإإإي خإإإاص مينحهإإإا اسإإإتقاللية جتعلهإإإا هقإإإ  خإإإارم 

فإإيمكن القإإول إن كإإة ، لطة التنفيذيإإة وإهنإإا ه إإ  وفإإق منطقهإإا اخلإإاصومنإإل خإإارم جهإإاز ال إإ ،التإإدرم
 .(3)إدارة ال هراقبها احلكومة ختالف الدستور

 بقا.اوهو ما ج ده كة من املؤسس الدستوري امل ريب والتون ي ح ب ما هطرقنا إليل س
ارية( مإن البإا  فجإاء يف الفصإة الثالإ  )املؤس إة االستشإ 2016 أما بالن بة للدستور اجلزائإري ل إنة

 الثال  مواد جديدة ناقشا موضوع ال لطات اإلدارية امل تقلة وهيل
                                                           

 . 104مرج  سابق ص  ،مباح  يف القانون الدستوري والنظم ال ياسية ،مولود ديدان (1)
)جملإإة كليإإة الدراسإإات اإلن إإانية جامعإإة النجإإف االاإإر (  2005طبيعإإة اهليلإإات امل إإتقلة يف ظإإة الدسإإتور العراقإإي ل إإنة ، فإإراو عبإإد الإإرحيم حإإا  (2)

 .115ص ،2013 سنة ،03العدد
 206ص، مرج  سابق ،ات اإلدارية امل تقلةاملكانة الدستورية للهيل ،عز الدين عي اوي (3)
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 (.198اجمللس الوطين حلقوق اإلن ان )املادة  -
 .(1)(202اهليلة الوطنية للوقاية من الف اد ومكافحتل )املادة  -

فمإإإا ميكإإإن مالحظتإإإل هإإإو أن املؤسإإإس الدسإإإتوري اجلزائإإإري نإإإص صإإإراحة علإإإ  مصإإإطل  سإإإلطة إداريإإإة 
م إإتقلة بالن إإبة للهيلإإة الوطنيإإة للوقايإإة مإإن الف إإاد ومكافحتإإل دون بإإاقي ال إإلطات اإلداريإإة األخإإرى 

نإإل مبناسإإبة ذكإإر هإإذه أكمإإا   ،ويبقإإ  الت إإاؤل مطروحإإا حإإول سإإبب سإإكوهل عإإن بإإاقي هإإذه اهليلإإات ؟
 .(2)ال لطة يف الدستور هة يدل عل  اختال  قوهتا وطبيعتها عن باقي ال لطات األخرى

 الثاني:الفرع 
 اعتبار السلطات اإلدارية المستقلة سلطة رابعة

ئد أنصار االجتاه املؤيد باعتبار ال لطات اإلدارية امل تقلة سلطة رابعة مإربراهتم مإن خإالل التحإوالت 
عإإن وجإإل الدولإإة اجلديإإد  العميقإإة يف التشإإريعات خاصإإة هلإإن احلإإدود بإإن الالئحإإة والقإإانون والإإيت هعإإرب 

إذ أن املفهإوم التقليإدي  ،خ ة ثار جدل حول هكوين سلطتها من حي  العإددهذه األ ،ك لطة عامة
حي  يعمة هؤالء املؤيدون  ،سلطة قضائية ،سلطة هنفيذية ،سلطة هشريعية ،لعدد ال لطات هو ثالثة

نإل مإن غإ  املمكإن التحإدث اليإوم عإن الدولإة املعاصإرة كمإا كنإا نتحإدث أعلإ   ،لفكرة ال إلطة الرابعإة
 لوهو األمر الذي صرح بل "ماكس فاير" يف مالحظاهل ، ابقعنها يف ال

ختتلإف عمإإا كانإا عليإإل ، كمهإاليإة منطقهإا مثإإة القإانون الإإذي يالو  ،ا حنضإر ملإإيالد دولإة جديإإدة" أننإ
 .(3)الدويالت القدمية"

أي فصإإإإة  ،وبإإإإالرجوع إىل مبإإإإدأ الفصإإإإة بإإإإن ال إإإإلطات جنإإإإده يتقيإإإإد خباصإإإإية الفصإإإإة بإإإإن ال إإإإلطات
فمختلإإإف املهإإإام ئإإإب أن حتإإإدد وهفصإإإة دون  ،طة عإإإن اختصإإإاص سإإإلطة أخإإإرىاختصإإإاص كإإإة سإإإل

إذ أن  ،مقيإإدا مبإإدءاومإإن جهإإة أخإإرى فالدسإإتور ال يضإإ   ،جإإو  هوزيعهإإا علإإ  ثإإالث هيلإإات خاصإإةو 
إذن فقإد مبإدأ الفصإة بإن  ،ات لكن هو الفصة بن هذه ال إلطاتاملبدأ احلدي  ليس ثالثية ال لط

                                                           
 مرج  سابق. ،01-16املعدل بالقانون  2016 الدستور اجلزائري ل نة (1)
 .22ص، مرج  سابق، ن عمران سهيلة، بزواقري الطاهر (2)
 .44، مرج  سابق، صعلجية مون  (3)
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ال إإلطات -وبالتإإاي هإإذه ال إإلطات  ،ة ولإإيس مبإإدأ ال إإلطات الثالثإإةمإإن لإإل الصإإفة اإللزاميإإ ال إإلطات
وفكإإإرة ال إإإلطة الرابعإإإة وحإإإدها الإإإيت متثإإإة اإلجابإإإة املقنعإإإة  ،هشإإإكة سإإإلطة جديإإإدة -داريإإإة امل إإإتقلةاإل

فإإال يوجإإد أي  ،قلة يف النمإإوذم املؤس إإايت الكإإائنملشإإكلة املكانإإة الدسإإتورية لل إإلطات اإلداريإإة امل إإت
 (1)دستوري يقف أمام االعةا  بدستورية ال لطة الرابعة.حاجز أو أي مبدأ 

يتحإإإدث عإإإن ال إإإلطات اإلداريإإإة  stranssجنإإإد الفقيإإإل "سإإإةانس "  األمريكيإإإةومإإإن الواليإإإات املتحإإإدة 
أمإا  ،"la notion on le respecte d’un quatrième pouvoirامل إتقلة ك إلطة رابعإة "

    الإإإة م إإإتقلة هشإإإكة اإإإد ذاهتإإإا سإإإلطة خاصإإإة فيت إإإاءل ل هإإإة كإإإة وك Catter األسإإإتاذ "كإإإاهر" 
pouvoir particulier (2). 

ابإة هإذا النإوع " أن املشإكة يتمثإة يف ابتكإار هقنيإات جديإدة لرقTimistيرى األستاذ هيم ا "كما 
وبالتإاي  ل بقإدر مإا زادت مإن هعقيإد اإلاإكالوبالتاي فهذه الفكرة مل ه يت باحللو  ،اجلديد من اهليلات

يضإر  رأي الفقهإاء الإذين ي إاندون  ،امل تقلة وهباينهإا عضإويا ووظيفيإاال لطات اإلدارية فان فوض  
 ،ذه األخإإ ة أن هشإإكة سإإلطة متجان إإةفإإال ميكإإن هلإإ ،االعإإةا  بفكإإرة ال إإلطة الرابعإإة عإإرض احلإإائد

وهإإو مإإا أكإإده  ،اريإإة امل إإتقلة بال إإلطة التنفيذيإإةومإإن جهإإة الخإإر وجإإود رأي أخإإر يلحإإق ال إإلطات اإلد
الإذي قضإ  بالطإاب  اإلداري  1981يوليإو 10يف   Retail لإس الدولإة الفرن إي يف قإرار "ريتإاي "جم

 (3)لوسيد اجلمهورية.
البحإ  عإن ضإرورة  إىلالقول بان اهليلات اإلدارية امل تقلة هعد ك هنا ابتكار ل لطة رابعة يؤدي بنا  إن

 خصوصإا بشإان ،حوهلإا يف فرن إا والذي ثار النقاش ،دستوري يكرو إلنشاء هذه اهليلات وجود نص
بإنص دسإتوري علإ  غإرار اهليلإات   ينشإ أناملرئيات الذي كان مقإررا إنشاء اجمللس األعل  للصوهيات و 

                                                           
 .178ص إمرج  سابق، مبحمد بن األخضر و  يعقو  بن ساحة (1)

(2) Raymond Guillien et Jean Vincent, Op_cit, p70 
 .179ص ،مرج  سابق ،مبحمد بن األخضر و  يعقو  بن ساحة (3)
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يؤيإد  François Mitterrandفقإد كإان الإرئيس الفرن إي ال إابق  األخرى املنصوص عليها دسإتوريا
 .(1)هذه الفكرة

ة ضإمن ال إلطات إمكانية إدخإال ال إلطات اإلداريإة امل إتقلوهو ما هوصة إليل الفقل يف اقتناعل بعدم 
ت اإلداريإإإة احلجيإإإة إلدخإإإال اهليلإإإاووحإإإدها هعطإإإي التربيإإإر و  ،لطة رابعإإإةواعتبارهإإإا سإإإ ،التقليديإإإة الثالثإإإة

 .(2)النموذم املؤس ايتامل تقلة يف اإلطار و 
إال أن الفقل املداف   ،تقليديهتدم البناء املؤس ايت ال فربغم من اعتبار هذه الفكرة غريبة من حي  أهنا

فإإال يوجإإد أي حإإاجز أو أي مبإإدأ  ،عإإن فكإإرة ال إإلطة الرابعإإة ال يإإرى أي هعإإارض بينهإإا وبإإن الدسإإتور
بقولإإلل "إذن  Autimدسإتوري يقإإف أمإإا االعإإةا  بدسإإتورية " ال إإلطة الرابعإة" وهإإو مإإا أيإإده الفقيإإل  

 واستثنائي".انل من املشروع املرافعة مل اندة  وذم مؤس ايت هجن 
كمإإإإا انضإإإإم األسإإإإتاذ ،  حركإإإإة هعإإإإدد مراكإإإإز القإإإإرار اإلداري  J.Chevallierوكإإإإذلن مإإإإا مسإإإإاه الفقيإإإإل 

G.Timist  وينتقإد  ،ة هإذه اهليلإات اإلداريإة امل إتقلةللمؤيدين هلذا الرأي  اجإة فكإرة حداثإة وأصإال
وكإة  ،اقها بال إلطة التنفيذيإةاهليلات هندم  يف النظام التقليدي للدولة ب حلهذه الرأي الذي مفاده أن 

 يإؤدي إىل فقإداهنا خصوصإياهتا ،يإةحماولة الست راق اهليلات اإلدارية امل تقلة مإن طإر  ال إلطة التنفيذ
حي  دافإ  مإن اجإة ظهإور منطإق جديإد غإ  مإروم الإذي ال  ،نل يذهب إىل ابعد حد من زمالئلأبة 

 .(3)الالقانونق القانون و منطق الدولة وبن منطيؤدي بالضرورة إىل االختيار بن 
إن كة الفقهاء وأرائهم املدافعة عن فكرة ال لطة الرابعة اصطدما بعدم قبوهلا من غالبية الفقل مإربرين 

 (4)لحججهم وانتقاداهتم فيما يلي

                                                           
سإإنة  بإإومرداو، جامعإإة أحممإإد بإإوقرة، ماليإإةفإإرع إدارة و ، مإإذكرة ماجي إإة يف القإإانون، ال إإلطة التنظيميإإة لل إإلطات اإلداريإإة امل إإتقلة ،ن إإيمة رضإإوان (1)

 .34ص، 2011
 .470ص، مرج  سابق، منصور داود، زايد بن عي  ، إمساعية بن حفا  (2)
امل إتقلة يف اجملإال االقتصإادي واملإاي )كليإة  امللتقإ  الإوطين حإول سإلطات الضإبد، اهليلات اإلدارية امل تقلة يف مواجهة الدستور، عز الدين عي اوي (3)

 .28ص 2007،ماي 24و23 جباية ،جامعة عبد الرمحان م ه ،العلوم االقتصادية(احلقوق و 
 .29صنف ل، رج  امل  (4)
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إن املشكة ال يكمن يف وجود نص دستوري من عدمل ي م  ب نشاء هذه اهليلات فالدستور أصال ال  -
ولكإإن اإلاإإكال يطإإرح حإإن وضإإ  هيلإإات متإإس اهليلإإات  ،إنشإإاء هإإذه اهليلإإاتفيإإل نإإص يعإإارض  يوجإإد

 وهو أمر غ  سكن. املوجود أصال دون أن  هتدخة أو هتداخة يف اختصاص هيلات أخرى
 ،إال أن املؤيدين هلإذه الفكإرة مل يإددو سإا هتإ لف هإذه ال إلطة حن لو سلمنا واعةفنا بال لطة الرابعة -

فهإي ال هشإكة سإلطة متجان إة  ، تقلة الإيت هشإكة ال إلطة الرابعإة ح إب رأيهإمفال لطات اإلدارية امل
ه إإإم  باسإإإتيعا  كإإإة اهليلإإإات الإإإيت هإإإدخة حتإإإا غطائهإإإا والإإإيت ال ميكإإإن إحلاقهإإإا بال إإإلطات التقليديإإإة 

فهذا التحلية ال ميكن أن يكون أكثإر إقناعإا مإن التحليإة الإذي يلحإق اهليلإات اإلداريإة امل إتقلة  ،الثالثة
 لطة التنفيذية عن طريق اخلط .بال 

هإإإذا التفكإإإ  ي إإإم   أنجنإإإد  ،عإإإة مةاكمإإإة مإإإن ال إإإلطات واهليلإإإاتفكإإإرة الدولإإإة كمجمو  إىلبإإإالرجوع  -
وهي صإفة خاصإة بفكإرة املنطإق  ،الدولة املبنية عل  التوزي  الثالثي لل لطات فكر ميكن هجره أنبفهم 

 .Gerard Timist (1)املزدوم املقدمة من طر  األستاذ 
ئمإإ  وي إإتوعب املوقإإ  الفعلإإي للهيلإإات  أنولكإإن عنإإد حتليإإة هإإذه الفكإإرة جنإإد انإإل مإإن غإإ  املمكإإن 

فإإال ميكإإن لنإإا فهإإم مإإا هإإو األسإإلو  املشإإة  أو املوحإإد ااإإدد  ،ة امل إإتقلة يف التنظإإيم املؤس إإايتاإلداريإ
واألسإإتاذ  ،يلإإاتهلا طإإاء اإلجرائإإي الإإذي ئإإب وضإإعل هلإإذهوهإإو ال  ،ل إإ  ال إإلطات اإلداريإإة امل إإتقلة

G.Timist. ن املشإكة يتمثإة يف ابتكإار هقنيإات جديإدة لرقابإة هإذا النإوع اجلديإد مإن  ذاهل يعة  ب
 .(2)اهليلات

ومإإن أجإإة إضإإفاء  ،كمإإا يإإرأى بعإإ  الفقهإإاء أن احلإإة لتكإإريس وه صإإية ال إإلطات اإلداريإإة امل إإتقلة
وبالتاي  طاملا أنل هو الذي ميثة األمة البد أن يكون ذلن من طر  الربملان ،الشرعية الدستورية عليها

هلإذه الفلإة  ،(3)حي  ميكن للشعب أن يفإوض جإزءا مإن سإلطتل عإن طريإق الربملإان ،ميثة أيضا سيادهتا

                                                           
 .471ن حفا ، زايد بن عي  ، منصور داود، مرج  سابق، صمساعية ب  (1)
 471املرج  نف ل، ص (2)
 من الدستور اجلزائريل "واجب الربملان يف اطار اختصاصاهل الدستورية، ان يبق  وفيا لثقة الشعب، وسيظة يتح س هطلعاهل". 115املادة  جاء يف (3)
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القانونية ألجة سارسة ال إلطة مبفهومهإا اإلداري ال الدسإتوري مبعإل ختتلإف عإن ال إلطات الإيت هتمتإ  
 .(1)هبا ال لطات التقليدية الثالثة

مإإن أهنإإا هتمتإإ  بقاسإإم مشإإة  مإإ  هإإذه ال إإلطات ك صإإدار قإإرارات هإإوازي قإإوانن هعإإد مبثابإإة  ربغمفإإال
املشإإة  مإإ  ال إإلطة التشإإريعية وكإإذلن إصإإدار قإإرارات هنظيميإإة هلإإا سإإلطة هنفيإإذها  اجلانإإبهشإإري  وهإإو 

وهإإإو مإإإن اختصإإإاص ال إإإلطة التنفيذيإإإة كمإإإا منحهإإإا املشإإإرع سإإإلطة هوقيإإإ  اجلإإإزاءات الإإإيت هإإإي مإإإن حإإإق 
 ل لطة القضائية.ا

مؤس إإات عكإإس  سإإية وال للرقابإإة الوصإإائية وكوهنإإاومبإإا أن ال إإلطات امل إإتقلة ال ختضإإ  ال للرقابإإة الرئا
فكوهنإإا م إإتقلة  ،هقاليإإد اجلمهوريإإة فهإإي هشإإكة إحإإرام حقيقإإي يف مواجهإإة مبإإدأ الشإإرعية الدميقراطيإإة

فمبإإإدأ الشإإإرعية ، دارة الدولإإإةيعإإل أهنإإإا ختإإإرم عإإن التوجيإإإل ال ياسإإإي للحكومإإإة كمإإا هإإإو حإإإال مصإإاحل إ
 ،(2)مإإإن اإلعإإإالن العإإإاملي حلقإإإوق اإلن إإإان واملإإإواطن 03الدميقراطيإإإة للعمإإإة العمإإإومي املعإإإر  يف املإإإادة 

ال متنحهإإا لإإل مصإإلحة "حيإإ   ألي فإإرد أن ميإإارو سإإلطات ،عإإل ال إإيادة هعإإود لألمإإة وال ميكإإنالإإذي ي
ومإن وجهإة نظإر الدسإتور الفرن إي  ،اخلام إةأعيد صياغة هذه املادة ضمن دستور اجلمهورية الفرن ية 

ه الثإإإوري للعالقإإإات بإإإن احلكومإإإة ومطابقتإإإل مإإإ  التقاليإإإد الفرن إإإية فهإإإي هعإإإرب عإإإن االجتإإإا 1958ل إإإنة 
، (3)مإإإن االهفاقيإإإة األوروبيإإإة  حلقإإإوق اإلن إإإان واملإإإواطن 15و14ومإإإ  ضإإإرورة إعمإإإال املإإإادهن  ،اإلدارةو 

حتقق من طر  املواطن أو عمة اإلدارة ئب أن هكون سكنة و واليت هنص عل  الرقابة الدميقراطية عل  
مإإوازاة هلإإذا املبإإدأ كمإإا ذكإإر يف الفإإرع ال إإابق هبإإل املشإإرع الدسإإتوري امل إإريب والتون إإي إخضإإاع و  ،سثليإإل

ال لطات اإلدارية امل تقلة للرقابة الربملانية خارم غطاء احلكومة أي بصفة م تقلة وهذا بعإدما منحهإا 

                                                           
 .47، مرج  سابق، صعلجية مون  (1)
--:httpاإلعإإإإإإإالن العإإإإإإإاملي حلقإإإإإإإإوق اإلن إإإإإإإان، مكتبإإإإإإإة حقإإإإإإإوق اإلن إإإإإإإان، جامعإإإإإإإإة ميني إإإإإإإوها، متإإإإإإإاح علإإإإإإإ  الإإإإإإإربد التإإإإإإإإايل  نمإإإإإإإ  03املإإإإإإإادة   (2)

hrlibrary.umn.edu-arab-b001.html    دقيقة. 55و 20ال اعة   2020-08-09اطل  عليل يوم 
--:https موقإإ  املفوضإإإية االمإإم املتحإإدة ال إإامية حلقإإإوق االن إإان متإإاح علإإإ  املوقإإ  االلكإإةوين ل ،ليإإة حلقإإوق اإلن إإإان واملإإواطناالهفاقيإإة الدو   (3)

www.ohchr.org-Documents-Publications-CoreTreatiesar.pdf  12ال إإإإإإإاعة  2020-08-10اطلإإإإإإإ  عليإإإإإإإل يإإإإإإإوم 
 دقيقة . 11و

http://hrlibrary.umn.edu/arab/b001.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/b001.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/b001.html
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/CoreTreatiesar.pdf%20اطلع%20عليه%20يوم%2010/08/2020%20الساعة%2012%20و11
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/CoreTreatiesar.pdf%20اطلع%20عليه%20يوم%2010/08/2020%20الساعة%2012%20و11
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/CoreTreatiesar.pdf%20اطلع%20عليه%20يوم%2010/08/2020%20الساعة%2012%20و11
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بفصإإة يف الدسإإتور امل إإريب  أنشإإلاو  2014الدسإإتور التون إإي ل إإنة  تقلة وضإإمنها بابإإا يفال إإلطة امل إإ
 وبالتاي ميكن اعتبارها سلطة رابعة. ،2011 ل نة

وهو هكريس لرأي بع  الفقهاء الذين يكمن يف اإلقرار و االعإةا  هلإذه ال إلطات مبشإروعية خاصإة 
هوازن ال لطات بإاملفهوم الإذي أهإ  بإل العإر   هذه الفكرة م توحاة من فكرة ،هي مشروعية احلكماء

 وذلن لتفادي التع ف. ،االجنليزي أي هوزي  ال لطة بن القوى االجتماعية اليت متثة اجملتم 
حي  يربرون مفهومهم ويدعمونل باملعيارين العضوي والوظيفي اادد ملهإام هإذه ال إلطات فمإن جهإة 

مشهود هلإم بالكفإاءة مإن اجلانإب الإوظيفي أي  يكون ح ب هكوينها وهشكيلها من اخصيات عامة
ومإإإن جهإإإة أخإإإرى بإإإالنظر إىل إجراءاهتإإإا  ،واجهإإإة وبعإإإدها يكإإإون إمجإإإاع اآلراءهكإإإون مركإإإز نقااإإإات وم

والإيت هإرى أن هإذه الفكإرة كانإا حاضإرة " colly teitgenوهإو مإا أيدهإل األسإتاذة " ،وهإدخلها املإرن
كافية إلئاد هوازن الخر غ  الذي بينل"مون إكيو" أن   يف ه سيس هذه اهليلات الضبطية امل تقلة هكون

 (1)هذه اهليلات ال متارو ال لطة التشريعية.
لكن فالربغم من هذا الطرح فان فكرة ال لطات اإلدارية امل إتقلة لقيإا نفإس املشإكة يف اجنلإةا وهإي 

 تنفيذية.أين اصطدما مببدأ رقابة الربملان عل  أعمال ال لطات ال، مهد مشروعية احلكماء
ومإن جهإة أخإرى  ،فإي مإن امل إؤولية الوزاريإة مإن جهإةاالستقاللية هلذه اهليلإات يقلإة أو حإن يعمن  ف

 .(2)يؤدي إىل ختو  الربملانين
 
 
 
 
 

                                                           
(1) Catherine Teitgen-Colly, Les instances de régulation et la constitution, RDP, 1990, France, 
p 243 

 .30دستور، مرج  سابق، ص، اهليلات اإلدارية امل تقلة يف مواجهة العز الدين عي اوي  (2)
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 المطلب الثاني:
 مدى دستورية االختصاص القاعد  للسلطات اإلدارية المستقلة

 أوامل إإإإإإتقلة عإإإإإإدة وظإإإإإإائف  خإإإإإإول املشإإإإإإرع اجلزائإإإإإإري كنظإإإإإإ ه الفرن إإإإإإي لل إإإإإإلطات اإلداريإإإإإإة 
جلهإا ومإن بينهإا ال إلطة التنظيميإة وسإلطة الرقابإة أصد سارسة مهامها الإيت أنشإلا مإن اختصاصات ق

 وسلطة هوقي  اجلزاءات.
حناول من خالل هذا املطلب التعرض إىل أحكام ال لطة التنظيمية هلده ال إلطات وباخلصإوص مإدى 

هإإإذا االختصإإإاص ه إإإت ثر بإإإل ال إإإلطة  نإإذ  ،هإإإذه األخإإإ ةدسإإإتورية صإإإالحية التنظإإإيم الإإإيت هتمتإإإ  هبإإإا 
كة هذا منإد سإنة   ،التنفيذية بعدما كان يدخة يف اجملال التشريعي أي من اختصاص ال لطة التشريعية

ومنإإإل ختلإإإا ال إإإلطة التشإإإريعية عإإإن االختصإإإاص  ،يف الدسإإإتور الفرن إإإي للجمهوريإإإة اخلام إإإة 1958
ال إلطة  -لتقإدم هإذه األخإ ة  ،(1)مبإدأ عقلنإة العمإة التشإريعي التنظيمي لصاحل ال لطة التنفيذية وفق

 بدورها مبن  جزءا من صالحيات التنظيم لفائدة ال لطات اإلدارية امل تقلة -التنفيذية
 ومنل يطرح ال ؤال التاي ل 

 ما مدى دستورية االختصاص التنظيمي لل لطات اإلدارية امل تقلة وما موقف التشري  من ذلن ؟.
مإإإإإن هإإإإإذا املطلإإإإإب نتطإإإإإرق فيإإإإإل إىل مإإإإإدى دسإإإإإتورية صإإإإإالحيات التنظإإإإإيم املمنوحإإإإإة  (لفإإإإإرع األولا)يف 

الن فقهإاء القإإانون ئمعإون علإإ  أن ال إبب األساسإإي السإتحداث هإإذه  ،لل إلطات اإلداريإة امل إإتقلة
كإإة  ،التوجيإإل و اجلإإزاء علإإ   الفيإإلشإإارة والضإإبد و ستفإإالتنظيم يشإإمة اإل ،اهليلإإات هإإو مهمإإة التنظإإيم

لية  اجملال للتشري  دون اخلإروم عإن أحكإام الدسإتور  ،هبذا االختصاص ي تدعي اعةافا دستوريا هذا
 وهو موضوع الفرع الثاين. منوح لل لطات اإلدارية امل تقلةلتكريس هذا االختصاص امل

 
 
 

                                                           
 من الدستور، مصدر سابق. 143ر عليل املؤسس الدستوري اجلزائري من املادة اس وهو ما (1)
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 الفرع األول:
 للسلطات اإلدارية المستقلةالممنوحة دستورية صالحية التنظيم 

ويشإكة األحكإام األساسإية الإيت هتفإرع عنهإا القواعإد  ،لقانون األمس  يف الدولةيعترب الدستور ا 
ئوز لل إلطات املخإول هلإا التنظإيم  فهذا ال مو مينحل صالحيات التنظيم وبناء عل  ذلن ال ،الفرعية

 (1)أن هتجاوز الدستور وإال فقدت صفتها القانونية.
ن قمإإة اهلإإرم الت ل إإلي للقواعإإد القانونيإإة الزمتإإل وكمثإإال علإإ  ذلإإن إن الدسإإتور الفرن إإي ومإإا يتلإإل مإإ

حي  جاء يف بع  مواده صالحيات التنظيم عل   ،بالضرورة هطابق مجي  النصوص القانونية اليت هليل
مايليل"احلكومإإة  1958 مإإن الدسإتور الفرن إإي ل إإنة 20امل إتوى املركإإزي واالإإي فجإاء يف نإإص املإإادة 

 .(2)هتوىل اإلدارة "
وعإإدم هقبإإة الفكإإرة  ،ة مإإن  ال إإلطة التنظيميإإة لل إإلطات اإلداريإإة امل إإتقلة جإإدال كبإإ القإإد القإإا فكإإر 

مإإن الدسإإتور الفرن إإي والإإيت  21 كوهنإإا هتعإإارض متامإإا وأحكإإام املإإادة ،أساسإإا مإإن قبإإة الفقإإل الفرن إإي
مبوجبهإإإا متإإإن  للإإإوزير األول صإإإالحية ال إإإلطة التنظيميإإإة وهإإإذا بصإإإفة حصإإإرية وبإإإدون مناف إإإة مإإإن أي 

 أخرى. سلطة
ختإإتص ال إإلطات اإلداريإإة امل إإتقلة ب إإلطة التنظإإيم وهإإي سإإلطة وضإإ  قواعإإد قانونيإإة  نأفكيإإف ميكإإن 

وقبإإإة هإإإذا ئإإإب أن ال ن فإإإة االختصإإإاص األصإإإية لإإإرئيس اجلمهوريإإإة يف اجملإإإال  ،عامإإإة جمإإإردة وملزمإإإة
هإاء انإل يإؤدي وهإو مإا يإراه الفق ،التنظيمي من خإالل إمضإاء املراسإيم يف جملإس الإوزراء وكإذلن األوامإر

إال أن احلجإإ   ،(3)إىل هفتيإإا الدولإإة وجتزئتهإإا وئإإرد احلكومإإة مإإن جانإإب مهإإم مإإن سإإلطتها التنظيميإإة
التنظيمية املمنوحإة لل إلطات اإلداريإة امل إتقلة كانإا حمإة انتقإاد ال لطة املقدمة لت كيد عدم دستورية 

                                                           
ل ياسإية، فالدستور بوصفل قانونا أساسيا للدولة هو الذي ميكننا من الوجود يف عامل القانون، حممد أرزقي ن يب، أصول القإانون الدسإتوري والإنظم ا (1)

 181، ص1998قانون الدستوري، ظاهرة الدولة والدستور(، اركة دار االمة للطباعة والنشر والتوزي ، برم الكيفان، اجلزائر، ، )مفهوم ال1م
 .60ص ،مرج  سابق ،رنا مس  اللحام (2)

(3) Rachid Zouamia, Les instrument juridiques de la régulation économique en Algérie, Op_cit,  
p105. 
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 18املإإإؤريف يف  217-86 حيإإإ  انإإإل ومإإإن خإإإالل القإإإرار رقإإإم ،مإإإن طإإإر  اجمللإإإس الدسإإإتوري الفرن إإإي

بإإإإدأ اجمللإإإإس هعليالهإإإإل بإإإإالنص علإإإإ   ،احلريإإإإاتعلإإإإق باللجنإإإإة الوطنيإإإإة لالهصإإإإاالت و واملت 1986سإإإإبتمرب 
هإإإي  ،واللتإإإن هنصإإإان علإإإ  أن إدارة الإإإوزير األول ،مإإإن الدسإإإتور الفرن إإإي 13و  21أحكإإإام املإإإادهن 

 .(1)مبراعاة ال لطات املمنوحة لرئيس اجلمهورية
االختصإاص التنظيمإي علإ  امل إتوى  صإاحباالإوزير األول لإا ئإيس اجلمهوريإة و مإن ر وعموما يعتإرب كإة 

فهإي ال هشإإكة عائقإا يف أي حإال مإإن األحإوال لالعإةا  بال إإلطة التنظيميإة هليلإات أخإإرى  ،الإوطين
 .(2)غ  الوزير األول
ألنظمإإة فهإإي اود أي يف إطإإار حمإإدود بإإالقوانن و ال إإلطة املمنوحإإة يف جمإإال حمإإد هكإإون وعليإإل ئإإب أن
حتإإإةم لإإإيس فقإإإد القإإإوانن بإإإة أيضإإإا أن  بلقإإإانون والإإإيت ئإإإلومقتصإإإرة علإإإ  هنفيإإإذها  ،سإإإلطة خاصإإإة

 األنظمة.
مكانتإإل يف النظإإام  فإإان ،(3)ملإإا كإإان رئإإيس اجلمهوريإإة هإإو حإإامي الدسإإتور وسثإإة الدولإإة، أمإإا يف اجلزائإإر 

 ،قمإة ال إلطات الإثالث يف الدولإةال ياسي اجلزائري ه يت عل  رأو هرم ال لطة ككة فهو يةب  علإ  
وصالحياهل يف اجملال  ،وهي صالحيات رئيس اجلمهورية التنفيذية وكة الصالحيات يف اجملال التشريعي

ففي اجملإال التنفيإذي لإل حإق سارسإة ال إلطة التنظيميإة ب صإدار املراسإيم الرئاسإية يف امل إائة  ،القضائي
 .(4)غ  املخصصة للقانون

منإإل والإإيت  143ر اجلزائإإري بال إإلطة التنظيميإإة لإإرئيس اجلمهوريإإة مإإن خإإالل الإإنص لقإإد اعإإة  الدسإإتو 
 .(5)نلل "ميارو رئيس اجلمهورية ال لطة التنظيمية يف امل ائة ال    صصة للقانون"أنصا عل  

                                                           
 ،مإإن الدسإإتور الفرن إإي علإإ  انإإل " يقإإوم رئإإيس اجلمهوريإإة بإإالتوقي  علإإ  املراسإإيم و األوامإإر الإإيت هإإتم املداولإإة بشإإ هنا يف جملإإس الإإوزراء 13نص املإإادة هإإ (1)

امل إإوؤل عإإن  وهإإو، مإإن الدسإإتور علإإ  ل "يإإدير الإإوزير األول عمإإة احلكومإإة 21وهنص املإإادة ،ويقإإوم ب سإإناد الوظإإائف املدنيإإة و الع إإكرية فالدولإإة...."
 كما ميارو ال لطة التنظيمية وي ند الوظائف املدنية و الع كرية".،  13ويكفا هنفيذ القوانن م  مراعاة أحكام املادة، الدفاع الوطين

 .459،460 ،ص ص، مرج  سابق، منصور داود، زايد بن عي  ، مساعية بن حفا  (2)
 .مصدر سابق، 01-16ن اجلزائري املعدل بالقانو  من الدستور 84املادة   (3)
 . 69ص، 2012سنة   عن مليلة اجلزائر، دار اهلدى، 1،طمدخة القانون اإلداري، عالء الدين عشي (4)
 مصدر سابق. ،01-16الدستور اجلزائري املعدل و املتمم بالقانون  (5)
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مإن الدسإتور علإ   99فقد نصا املادة  ،وكذلن األمر بالن بة لصالحيات الوزير األول يف هذا اجملال
ويوقإإإإ  املراسإإإإيم  ،.... ي إإإإهر علإإإإ  هنفيإإإإذ القإإإإوانن و التنظيمإإإإات ويإإإإرأو اجتماعإإإإات احلكومإإإإةانإإإإلل "

 .(1)يعن يف وظائف الدولة بعد موافقة رئيس اجلمهورية عل  ذلن...." ،التنفيذية
ال ميكن اجلزم بعدم دستورية ال لطة التنظيمية  ،عل  ضوء ما هقدم من خالل املادهن ال الفتن الذكر

يميإة بإن كإة مإن كإون أن املشإرع رغإم قيامإل بتوزيإ  ال إلطة التنظ  ،ة لل لطات اإلدارية امل تقلةاملمنوح
وبعإإإد دراسإإإتنا لطبيعإإإة بعإإإ  اهليلإإإات األخإإإرى جنإإإد أهنإإإا هتمتإإإ  أيضإإإا  ،الإإإوزير األولرئإإإيس اجلمهوريإإإة و 
  نوع من ال لطة فهنا ،د بدقة املقصود باجملال التنظيميحند أنإال انل ئب علينا  ،بال لطة التنظيمية

وهنإا  نإوع الخإر ، الإوزير األول كمإا سإلف ذكإرهو ما ي ت ثر بل رئإيس اجلمهوريإة و وه ،التنظيمية العامة
مبإإإإا فيهإإإإا  ،والإإإإيت أوكلإإإإا ملختلإإإإف سإإإإلطات الدولإإإإة ،يإإإإدخة حتإإإإا غطإإإإاء ال إإإإلطة التنظيميإإإإة اخلاصإإإإة

 .(2)اجلماعات االية أو املؤس ات العمومية املتخصصة
واكتفإإ  فقإإد بتحديإإد  ،سإإتور اجلزائإإري جنإإده مل يعإإاو  تلإإف أوجإإل ال إإلطة التنظيميإإةإىل الد فإإالربجوع

نإإل يف الواقإإ  هوجإإد أإال  ،الإإوزير األول هبإإايس اجلمهوريإإة و وخإإص اسإإتلثار رئإإ ،ال إإلطة التنظيميإإة العامإإة
لكنهإإا   مؤس إإات عامإإة لإإيس هلإإا أي مرجإإ  دسإإتوري مبااإإر ه إإتمد منإإل سإإلطتها التنظيميإإةهيلإإات و 
كإإإذلن ال إإإلطات و إإإص بالإإإذكر الإإإوزراء واجلماعإإإات االيإإإة و  ،ب هنإإإا سإإإلطة هنظيميإإإة خاصإإإةهوصإإإف 

 اإلدارية امل تقلة نتطرق إليهم فيما يلي ل
 الوزراء :أوال

نإإإل ال ي إإإتطي  اختإإإاذ أحيإإإ   ،ال يتمتإإإ  الإإإوزير باختصإإإاص ال إإإلطة التنظيميإإإة العامإإإة ،مبإإإدئيا 
 .(3)القرارات اليت هعين موضوع التطبيق خصوصا ،قرارات إال ما نص عليل القانون صراحة

                                                           
 .، مصدر سابق.01-16دستور اجلزائري املعدل واملتمم بالقانون ال (1)

(2) Rachid Zouimia, les instrument juridiques de la régulation économique en  Algerie, Op_cit, 
p106. 

 .148ص، 2006، اجلزائر، م،م،د،4ط، حماضرات يف املؤس ات اإلدارية، امحد حميو)هرمجة حممد عر  صاصيال(  (3)
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املنااإإإ  لإإإن الإإإوزير سإإإلطة إصإإإدار القإإإرارات والتعليمإإإات و مي ،ولكإإإن ب إإإرض الإإإتحكم يف اإإإؤون القطإإإاع
عادة هفصيلها  يرداليت هذا فضال عن الصالحيات اخلاصة و  ،لتنظيم ميادين وجماالت  تلفة يف قطاعل

 .(1)اتيف املرسوم التنفيذي املتضمن حتديد الصالحي
وال يقتصإر األمإر علإ  هإإذا فإيمكن للإوزراء سارسإإة ال إلطة التنظيميإة وذلإن عإإن طريإق التفإوي  الإإذي 

 .(2)مينحل الوزير األول
 الجماعات المحلية: ثانيا:

الواي م ؤول عل  ااافظة  ،من قانون الوالية 113 وح ب نص املادة عل  م توى اجلماعات االية
حيإإ  يصإإدر الإإواي قإإرارات مإإن اجإإة هنفيإإذ مإإداوالت  ،العامإإة ال إإكينةمة و ال إإالالنظإإام واألمإإن و  علإإ 

يلتإإإزم الإإإواي بتطبيإإإق  حيإإ  ،(3)اجمللإإس التنفيإإإذي الإإإوالئي وسارسإإة ال إإإلطة ااإإإددة لإإل يف قإإإانون الواليإإإة
التنظيمإإات وذلإإن باختإإاذ أو إصإإدار قإإرارات والئيإإة هإإدرم يف مدونإإة القإإرارات اإلداريإإة اخلاصإإة القإإوانن و 

 لوالية.با
منل ويف إطار احةام حقوق  94ة فقد نص قانون البلدية يف املاد ،أما عن رئيس اجمللس الشعيب البلدي

 ل(4)يكلف رئيس اجمللس الشعيب البلدي عل  اخلصوص مبا يلي ،حريات املواطننو 
 من األاخاص واملمتلكاتوأالعام  ال هر عل  ااافظة عل  النظام -
ومعاقبإة كإة  نظام العام يف كإة األمإاكن العموميإة الإيت ئإري فيهإا األاإخاصالت كد من احلفال عل  ال -

 هنا اإلخالل هبا. العمومية وكة األعمال اليت من ا م او بال كنية
هنظيم ضبطية الطرقات املتواجدة عل  إقليم البلدية م  مراعاة األحكإام اخلاصإة بالطرقإات ذات احلركإة  -

 الكثيفة.

                                                           
 .95ص،  2010سنة  راجلزائ، التوزي جبور للنشر و ، التنظيم اإلداري يف اجلزائر، عمار بوضيا  (1)
 .464، 463ص، ص، مرج  سابق، منصور داود، زايد بن عي  ،  مساعية بن حفا  (2)
 .2012الصادرة يف  12 م م العددم ر ، املتعلق بالوالية، 2012فرباير  21املؤريف يف  07-12من القانون قم 124و113املادهن  (3)
 .2011-جويلية-03الصادر يف  37 م م العددم ر  ،يتعلق بالبلدية 2011 يونيو 22املؤريف يف  10-11من القانون رقم  94املادة  (4)
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هلإا صإالحيات  ،الإوزير األول رئإيس اجلمهوريإة و غ  انل ما دام هنا  هيلات لنا انطالقا سا سبق يتض 
فإإإان مإإإن    ومل يثإإإر بشإإإ هنا إاإإإكال ال قإإإانوين وال قضإإإائي ،رغإإإم عإإإدم الإإإنص عليهإإإا دسإإإتورياو  ،التنظإإإيم

ال لطات اإلدارية امل تقلة ال لطة التنظيميإة ال يثإ  أي مشإكة مإن الناحيإة العمليإة بإة بإالعكس جنإد 
 ، ال ختتلإف عنهإا مإن حيإ  املمارسإةالإيتملؤس إات العامإة األخإرى و ا مثة ما وحدهل اهليلات و لل قبوال

مرهبطإإإة داريإإإة امل إإإتقلة هإإإي سإإإلطات هابعإإإة و وكمإإإا رأينإإإا سإإإابقا فإإإان ال إإإلطات التنظيميإإإة لل إإإلطات اإل
 .(1)بال لطة التنظيمية العامة وال ميكن اخلروم عنها

حيإإ  منحهإإا  ،منإإل للتجمعإإات االيإإة 72جنإإده خصإإص املإإادة ولكإإن لإإو رجعنإإا إىل الدسإإتور الفرن إإي 
وهإإإذا دليإإإة علإإإ  أن ظإإإاهرة ال إإإلطات ،(2)سإإإلطة التنظإإإيم دون أن يإإإذكر ال إإإلطات اإلداريإإإة امل إإإتقلة

   واخإإر ال إإإبعينات مإإن القإإرن العشإإإريناإلداريإإة امل إإتقلة مل يعرفهإإا املؤسإإإس الدسإإتوري الفرن إإي إال يف أ
فهة هتمت  هإذه ال إلطات بصإالحية التنظإيم؟  ،طات اإلدارية امل تقلةذكر ال ل ،أي بعد عشرين سنة

 هة ه تطي  أن هصدر قرارات إدارية هنظيمية أي قواعد عامة هك ب حقوقا وهفرض موجبات؟.
ولإلجابة علإ  هإذه الت إاؤالت ئإب أن نإرى موقإف املشإرع أي القإانون مإن هإذا األمإر إذ هإو الراعإي 

وهإإإذا مإإإا  ، إإإتقلة الإإإيت ولإإإدت مإإإن إرادهإإإل ونشإإإ ت مإإإن خإإإالل نصوصإإإلاألكإإإرب لل إإإلطات اإلداريإإإة امل
 فيما يليل (3)نفصلل

إىل أن دسإإتورية كإإة مإإن  ،هوصإإة االجتهإإاد القضإإائي للمجلإإس الدسإإتوري الفرن إإي وكإإدا جملإإس الدولإإة
وكإإذا دسإإتورية ال إإلطة القمعيإإة مرهإإون بإإاحةام القيإإود  ،ظيميإإة لل إإلطات اإلداريإإة امل إإتقلةال إإلطة التن

                                                           
 .464ص ،مرج  سابق ،منصور داود ،زايد بن عي   ،مساعية بن حفا  (1)

(2) "Les collectiviés territoriales on vocation à prendre les décicions pour l’ensemble des 
compétenees qui peuvent le mieux être mises en oeure à leur échelon. dans les conditions 
prévues par la loi, ces collectivités s àdminis’t rent  librement par des conseils elus et disposent 
d’un pouvoir réglen taire   pour l’exercice de leur compétences........", L’Article72 de la 
constitution de la république française du 4 octobre 1958, modifié par l’ article 5 de loi 
constitutionnelle n°2003-276 du 28 mars 2003    

 .61، 60رنامس  اللحام، مرج  سابق، ص ص (3)

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=6A929530DB2D99F131FA243ACD08407D.tplgfr23s_1?cidTexte=JORFTEXT000000601882&idArticle=LEGIARTI000006218055&dateTexte=20200817&categorieLien=id#LEGIARTI000006218055
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=6A929530DB2D99F131FA243ACD08407D.tplgfr23s_1?cidTexte=JORFTEXT000000601882&idArticle=LEGIARTI000006218055&dateTexte=20200817&categorieLien=id#LEGIARTI000006218055
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و م إإإاو بال إإإلطات املخولإإإة لكإإإة مإإإن أذلن فهإإإي ال هشإإإكة هعإإإد ولإإإ ،مانات الإإإيت يإإإتم إقرارهإإإاوالضإإإ
 (1)ال لطة التنفيذية وكدا القضائية.

إن القإول باسإإتقاللية ال إلطات اإلداريإإة امل إتقلة جتإإاه ال إلطة التنفيذيإإة اسإتقالال عضإإويا ووظيفيإا هإإذا 
  يؤكإإإد أهنإإإا أجهإإإزة هلإإإا هنظإإإيم خإإإاص فهإإإذا ،جهإإإة أخإإإرى منحهإإإا صإإإالحيات التنظإإإيم ومإإإن ،مإإإن جهإإإة

مإإإزودة بامتيإإازات وصإإالحيات ه إإإم  هلإإا باختإإإاذ القإإرارات يف جمإإإال  ،وهوجإإد ضإإمن مؤس إإإات الدولإإة
وهإو مإا أجإازه  ،علها يف بعإ  احلإاالت سإلطة حقيقيإةسا ئ ،منها االختصاص التنظيميو اختصاصها 

نيإإة هفإإوي  ق إإم مإإن سإإلطاهتا إىل سإإلطة اجمللإإس الدسإإتوري الفرن إإي باعةافإإل لل إإلطة التنفيذيإإة ب مكا
قإر ب حإد وبنإاءا علإ  ذلإن فقإد ا ،إدارية م تقلة عل  أن يكون هإذا التفإوي  حمإددا بنطاقإل ومضإمونل

مإإن الدسإإتور ال حتإإول دون قيإإام املشإإرع مبإإن  سإإلطة غإإ  ال إإلطة  21ص املإإادة نإإ إنقراراهإإل مإإا يلإإيل " 
ن هتوافإإإق مإإإ  ألكإإإن بشإإإرط أن يإإإتم حتديإإإد إطارهإإإا و و التنفيذيإإإة صإإإالحية وضإإإ  قواعإإإد هلإإإا قإإإوة القإإإانون 

 (2)." القوانن واألنظمة
جنإإد انإإل ال ميكإإن أن نتصإإور أن املؤس إإات  ،حإإدات ال إإلطات اإلداريإإة امل إإتقلةابإإالرجوع إىل مإإربرات 

 50أو  الدسإإتورية الثالثإإة سثلإإة يف رئإإيس اجمللإإس الشإإعيب الإإوطين ورئإإيس جملإإس األمإإة الو الإإوزير األول 

والإيت ميكإن هلإا إخطإار اجمللإإس الدسإتوري عإن أي عمليإة هتإإد   ،عضإو مإن جملإس األمإإة 30أو  ،نائبإا
 ،نشلة لل لطات اإلدارية امل إتقلةومنها النصوص القانونية امل وض  نصوص قانونية  الفة للدستورإىل 

 ،ريايعتإإإإرب دسإإإإتو  –داريإإإة امل إإإإتقلة ال إإإإلطات اإل –فوجودهإإإإا  ،(3)رأت أهنإإإا هتعإإإإارض مإإإإ  الدسإإإتور اإذ
باإلضإافة إىل إمكانيإة هفإوي  صإالحيات ، (4)وذلن بعدم وجود أي نص يعارض إنشاء هإذه اهليلإات

                                                           
 .45ص ،مرج  سابق ،ايمون علجية (1)
 .62ص، مرج  سابق ،رنا مس  اللحام(2)
يإإومي  ،امللتقإإ  الإإوطين حإإول ال إإلطات اإلداريإإة امل إإتقلة يف اجلزائإإر ،كانإإة الدسإإتورية لل إإلطات اإلداريإإة امل إإتقلة يف النظإإام اجلزائإإريامل ،عباسإإي سإإهام (3)

 .11،12ص ص  ،قاملة 1945ماي  08جامعة ، 2012نوفمرب  14و13
 .206ص  ،مرج  سابق ،صة بن ال لطاتمال مبدأ الف ،تورية للهيلات اإلدارية امل تقلةاملكانة الدس ،عز الدين عي اوي  (4)
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سإإا ئعلنإإا   التنظإإيم مإإن طإإر  ال إإلطة التنفيذيإإة ب جإإازة اجمللإإس الدسإإتوري الفرن إإي كمإإا سإإبق الإإذكر 
 نؤكد ما يلي ل

 desعإإإإات احل اسإإإإة كوهنإإإإا هعمإإإإة يف جمإإإإال القطا ،ت اإلداريإإإإة امل إإإإتقلة خصوصإإإإية هامإإإإةلل إإإإلطا -

secteurs dits sensible ،ال ه إتطي  الطإرق  ،فإاءة عاليإة يف ه إي  مشإاكة جديإدةفهإي هتمتإ  بك
أو  ، rigideسواء ألهنا أكثر هشددا وصإرامة  ،سارستها ألهنا غ  مناسبة لذلن التقليدية لل لطة العامة

 ألهنا لي ا ذات ألية.
يقصإد   ائية اإلداريإةالوصإقلة غإ  خاضإعة لل إلطة الرئاسإية و  إتالقول باسإتقاللية ال إلطات اإلداريإة امل -

ف ذا كانا ال لطة التنفيذية سإلطة المإرة جتإاه  ،االختصاص بن ال لطة ال ياسية واإلدارة بل إعادة هوزي 
 (1)اإلدارة التقليدية فهي منشلة يف حالة ال لطات اإلدارية امل تقلة ماحنة إياها صالحيات التنظيم.

املشإإإرع اجلزائإإإري متامإإإا مإإإن خإإإالل إجابتإإإل عإإإن إاإإإكالية دسإإإتورية الصإإإالحيات التنظيميإإإة لقإإإد صإإإما 
ة رغإإم وجإإود نصإإوص قانونيإإ ،وال يوجإإد أي هإإدخة للمجلإإس الدسإإتوري ،لل إإلطات اإلداريإإة امل إإتقلة

 سارسة ال لطة التنظيمية واليت هطرقنا ملمارستها. ،هشريعل منحا صراحة هذه ال لطات
فإان ال إلطة التنظيميإة الوطنيإة هقإوم بتحديإد العناصإر األساسإية ولإيس ل إلطات  وانطالقا من كة هذا

وبالتإاي ال إلطة التنظيميإة املمنوحإة ل إلطات الضإبد  ،الضبد امل تقلة سوى هنظإيم التإداب  التفصإيلية
أي أن حتديإإإد املبإإإاد  العامإإإة هإإإو مإإإن اختصإإإاص ال إإإلطة ااإإإددة  ،هإإإي هابعإإإة وهإإإ يت يف املرهبإإإة الثانيإإإة

ناصر والقواعد التفصيلية هلا أما ال لطة التنظيمية لل لطات اإلدارية امل تقلة هتكفة بوض  الع ،تورادس
 .(2)يعين أن هلا اختصاص هكميلي فقد

اليت ال ميكن هعديلها شريعية( ال يتنازل عن صالحياهل و ومن جهة أخرى واكم أن املشرع )ال لطة الت
فيما خيص سلطة إصدار القرارات التنظيمية اليت هصدرها  توريافانل من املقبول دس ،عن طريق التفوي 

                                                           
 .21ص ،مرج  سابق ،مدى ارعية ال لطات اإلدارية امل تقلة ،سامية ك ال   (1)
 م يف احلقإوق ختصإص قإانون األعمإال أطروحإة مقدمإة لنيإة اإهادة دكتإوراه العلإو  ،ضبد النشاط االقتصادي يف اجلزائراآلليات القانونية ل ،منصور داود (2)

 .86،87ص ص،2016-2015 سنة  ب كرة، جامعة حممد خيضر
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هبقإإ  مقبولإإة ضإإمن فكإإرة التفإإوي  مإإن طإإر  ال إإلطة التنفيذيإإة إىل هإإذه  ،ال إإلطات اإلداريإإة امل إإتقلة
 .(1)ال لطات

 الفرع الثاني:
 االعتراف التشريعي بصالحيات اختصاص التنظيم للسلطات اإلدارية المستقلة

بصإإفة عامإإة يعتإإرب اختصإإاص أصإإية لل إإلطة التشإإريعية وأي مشإإاركة هلإإا يف الاإإن أن التشإإري   
إال أن هإإإذه الفكإإإرة عرفإإإا ثإإإورة يف اجملإإإال  ،هإإإذا االختصإإإاص يعإإإد خرقإإإا ملبإإإدأ الفصإإإة بإإإن ال إإإلطات

ن إي وهإذا بدايإة مإن الدسإتور الفر  ،ة جماال للمشإاركة يف سإن القإواننالتشريعي أعطا لل لطة التنفيذي
 حيإإإ  حتمإإإا جتربإإإة اجلمهوريإإإة الفرن إإإية الرابعإإإة ،كمإإإا سإإإبق ذكإإإره  ريإإإة اخلام إإإةللجمهو  1958ل إإإنة 

أن يعقلنإإوا الربملإإان بتحديإإد اختصاصإإاهل علإإ  سإإبية  ،علإإ  بنإإاة اجلمهوريإإة اخلام إإة  (1946-1958)
احلصإإر ب يإإة اسإإتبعاد فكإإرة مبإإدأ املشإإرع األوحإإد وه صإإية نظريإإة الربملإإان املشإإرع بالتشإإار  مإإ  ال إإلطة 

حتديإد  إىلوالإيت هتإد   ،وهو مإا ي إم  مببإدأ عقلنإة الربملإان أو مبإدأ عقلنإة العمإة التشإريعي ،التنفيذية
باملقابإإة فقإإد كإإان هإإذا املبإإدأ نتإإام جتربإإة  ،أو جمإإال القإإانون علإإ  سإإبية احلصإإر ،اختصاصإإات الربملإإان

 ،واحلكومإةاجلمهورية الفرن ية الرابعة بعد أن هوسعا دائرة هدخة الربملان عل  ح إا  سإلطة الإرئيس 
ومنإإإل هإإإ ثرت جإإإة الدسإإإاه  اإلفريقيإإإة ومنهإإإا  ،فالعقلنإإإة م زاهإإإا حتديإإإد وحصإإإر وهقييإإإد سإإإلطات الربملإإإان

 .(2)وبصفة أخص املشرع الدستوري اجلزائري امل اربية
منإل والإيت  141 واملإادة 140مإن خإالل املإادة  2016 حي  جاء يف التعدية الدستوري اجلزائري ل إنة

 وأعطا صالحيات التنظيم لل لطة التنفيذية. ،ملانحصرت جمال هشري  الرب 

                                                           
جامعإة حممإد بإوقرة بإومرداو ، فإرع قإانون اإلعمإال، مإذكرة ماجي إة يف القإانون ،ال لطات اإلدارية امل تقلة يف املإواد االقتصإادية واملاليإة ،مس  حدري (1)

 .89ص-2006
منشإورات ، تجامعإة هيإار  -دراسإة مقارنإة بإن اجلزائإر وامل إر –الإدول امل اربيإة  عليان زيان الليات اسةداد الربملان ل إيادهل ملقصإد التطإوير الربملإاين يف (2)

-https:--manifest.univ-ouargla.dzمتإإاح علإإ  الإإربد التإإإاي ل  ،2012سإإنة   ،التطإإإور الرملإإاين ،ااإإ ال امللتقإإ  الإإدوي ،جامعإإة ورقلإإة
index.php-archives-archive-faculté-de-droit-et-des-sciences-politiques-32 

 دقيقة 01و 19ال اعة  2020-04-21اطل  عليل يوم  

https://manifest.univ-ouargla.dz/index.php/archives/archive/faculté-de-droit-et-des-sciences-politiques/32
https://manifest.univ-ouargla.dz/index.php/archives/archive/faculté-de-droit-et-des-sciences-politiques/32
https://manifest.univ-ouargla.dz/index.php/archives/archive/faculté-de-droit-et-des-sciences-politiques/32
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أي كإإون ال إإلطة  ،وبإإالرجوع إىل فكإإرة العقلنإإة مبفهومهإإا االئإإايب وبصإإفة أدق بإإروز جمإإال االختصإإاص
 التنفيذية حتتوي وهضم كفاءات يف ان القطاعات.

دة غإ  موجهإة امل تقلة فهإي هتمتإ  ب إلطة سإن قواعإد عامإة جمإر اإلدارية كذلن األمر بالن بة لل لطة 
كمإإإا متإإإن  هلإإإم ،  هإإإذه القواعإإإد هنشإإإه التزامإإإات علإإإ  عإإإاهق األعإإإوان االقتصإإإادين ،إىل اإإإخص حمإإإدد

ال إإلطة التنفيذيإإة ئعلنإإا  ضمنهإإا سإإلطة هنظيميإإة حقيقيإإة عإإو  الإإبع مإإ  العلإإم أن ختويإإة  ،(1)احلقإإوق
بإالقول أن هإذه نطرح الت اؤل اآليت ل هة متإارو نفإس االختصإاص التنظيمإي األمإر الإذي ي إم  لنإا 

 ،وان هإإذه األخإإ ة مل هتنإإازل عإإن اختصاصإإها التنظيمإإي ،اهليلإإات جمإإرد هيلإإات هابعإإة لل إإلطة التنفيذيإإة
 وإ ا أصبحا متارو فقد بواسطة أجهزة جديدة وحتا رقابتها سثلة يف ال لطات اإلدارية امل تقلة ؟.

مإإإن  ال إإإلطات اإلداريإإإة امل إإإتقلة إن املإإإربر الإإإذي اسإإإتند إليإإإل املؤسإإإس الدسإإإتوري الفرن إإإي النإإإذا  يف 
لإإبع  صإإالحيات التنظإإيم كعمإإوم واختإإاذ قإإرارات مجاعيإإة أو فرديإإة باخلصإإوص وكإإ ن اجمللإإس الدسإإتوري 

مإإر األالفرن إإي يريإإد أن يقإإول أنإإل يعإإود لل إإلطة التنفيذيإإة حتديإإد العناصإإر األساسإإية يف التنظإإيم هاركإإة 
اصإإة وأهنإإا  تصإإة يف اجملإإال الإإذي هعمإإة فيإإل ومإإن بالتفاصإإية لل إإلطات اإلداريإإة امل إإتقلة خ هتمإإامباال
يف هإذه األمإور ال سإيما إذا هعلإق األمإر -ال إلطة التنفيذيإة-أكثر املاما مإن احلكومإة يهي أن هكونالبد

 .(2)مب ائة هقنية وفنية
والإإإيت خولإإإا هلإإإا سارسإإإة ال إإإلطة  ،نشإإإلة لل إإإلطات اإلداريإإإة امل إإإتقلةلكإإإن عنإإإد العإإإودة للنصإإإوص امل

جنإإإإد أن بعإإإإ  هإإإإذه ال إإإإلطات ال هنفإإإإرد لوحإإإإدها يف إصإإإإدار األنظمإإإإة بإإإإة هتقاسإإإإم هإإإإذا  ،التنظيميإإإإة
خاصإإة هلإإن  ،االختصإإاص مإإ  سإإلطة أخإإرى مإإن املفإإروض أهنإإا ان إإحبا مإإن حقإإة هإإذا االختصإإاص

 اهليلات الضابطة وهذه اهليلة هتمثة يف ال لطة التنفيذية. إحدىالواقعة حتا ضبد 

                                                           
 .32ص ،مرج  سابق، ارية امل تقلة يف مواجهة الدستوراهليلات اإلد، عز الدين عي اوي  (1)
  .63ص، مرج  سابق، رنا مس  اللحام (2)
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 مل تقلة هعر  قيودا من عدة جوانببع  من ال لطات اإلدارية الذا فان ال لطة التنظيمية املمنوحة ل
طإإاق جإإد ضإإيق وال يشإإمة إذ جنإإد أن املشإإرع يف بعإإ  األحيإإان يصإإر سارسإإة هإإذه الصإإالحيات يف ن

 .(1)ليف   اجملال الواس  يف بقية األمور لل لطة التنفيذية للعمة عل  هنظيمها ،م ائة عديدة
ال لطة الضإابطة هلإذا القطإاع قإد منحإا  فان ،الهصاالت االلكةونيةيف جمال الربيد وا مثال حي  جند

هكمإإن يف صإإإالحية حتديإإد اإإروط إنشإإإاء  ،ولكإإن ضإإمن حإإإدود ضإإيقة ،هلإإا سارسإإة ال إإلطة التنظيميإإإة
 .(2)واست الل الشبكات وهقدم اخلدمات اخلاضعة لنظام الةخيص

فقإإإإد منحهإإإإا املشإإإإرع سارسإإإإة  ،زوال إإإإاز فإإإإان جلنإإإإة ضإإإإبد الكهربإإإإاء وال إإإإاكإإإإذلن يف قطإإإإاع الكهربإإإإاء 
حيإإإإ  حصإإإإرت يف عمليإإإإة حتديإإإإد التعريفإإإإات الواجإإإإب  ،كإإإإن بصإإإإفة حمإإإإدودةاالختصإإإإاص التنظيمإإإإي ل

أمإإإا فيمإإإا خيإإإص سإإإلطة ضإإإبد ال إإإمعي لبصإإإري   ،(3)هطبيقهإإإا علإإإ  الزبإإإائن اخلاضإإإعن لنظإإإام التعريفإإإات
والإإيت هشإإمة  يقةكنهإإا دائمإإا مإإا هكإإون يف حإإدود ضإإل هلإإا سارسإإة الصإإالحيات التنظيميإإة كإإذلن خإإول

حتديد الشروط اليت ه م  لربام  االهصإال ال إمعي البصإري باسإتخدام اإلاإهار املقنإ  للمنتجإات أو 
 .(4)أي حصص لالقتناء عرب التلفزيون

 عنإديعين أن القرارات اليت هتخذها  ،لل لطات اإلدارية امل تقلة التنظيميإن من  االختصاص  
هعإديلها مإن وال ميكإن كإذلن إل ائهإا أو  ،النفإاذ منإذ صإدورها يم هكون واجبإةسارسة صالحيات التنظ

فإإ ي معارضإإة ميكإإن أن هإإ يت مإإن قبإإة أي جهإإة ومهمإإا كانإإا صإإفتها علإإ   ،قبإإة سإإلطة أخإإرى هعلوهإإا
األنظمة الصادرة عنها هكون أمام اجلهات القضائية بالنظر إىل أن القانون قد خول ملإن يعنيإل األمإر يف 

إال أننإإا عنإإد العإإودة  (5)،القإإرارات الصإإادرة عإإن ال إإلطات اإلداريإإة امل إإتقلةهإإذه امل إإ لة حإإق الطعإإن يف 

                                                           
 .226ص ،مرج  سابق ،نبية موساوي  (1)
 27عإإدد ال ،م ر م م، لقواعإإد العامإإة املتعلإإق بالربيإإد واالهصإإاالت االلكةونيإإةيإإدد ا 2018مإإاي  10املإإؤريف يف  04-18مإإن القإإانون  34املإإادة  (2)

 .2018ماي  13الصادرة يف 
 سابق. صدرم ،يتعلق بالكهرباء وهوزي  ال از عرب القنوات 01-02نون رقم من القا 115املادة  (3)
 سابق. مصدر ،يتعلق بالنشاط ال معي البصري 04-14من القانون  55املادة  (4)
 .228ص ،مرج  سابق ،نبية موساوي   (5) 
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ميكإإإن هلإإإا  ،ملاليإإإةا املتمثلإإإة يف وزيإإرنفيذيإإإة القإإإرض جنإإد أن ال إإإلطة التاملتعلإإإق بالنقإإإد و  11-03للقإإانون 
نيإة ليبإدي وذلإن عإن طريإق إجإراء مداولإة ثا ،ألنظمة اليت يصدرها جملس النقإد والقإرضمراقبة  تلف ا

التإإدخة يف االختصإاص التنظيمإإي لل إإلطات التقيإإد و وهإإو مإإا يعتإرب نإإوع مإن  ،لإوزير  تلإإف مالحظاهإلا
هعترب مبثابة مشروع يتم عرضل علإ   –االختصاصات التنظيمية –اإلدارية امل تقلة واليت هي يف األخ  

 .(1)ال الف الذكر 11-03من القانون  63الوزير املكلف باملالية ح ب املادة 
لذلن فان االعةا  التشريعي مبمارسة عملية التنظيم من قبة ال لطات اإلداريإة امل إتقلة مإن خالصة 

خاصإإة  ،اإإرا  أي جهإإة ميكإإن أن متإإارو عليهإإاهإإتم بكإإة اسإإتقاللية وبصإإفة منفإإردة دون إ أناملفإإروض 
صإادية اعإات االقتمن قبة ال لطة التنفيذيإة الإيت مإن خالهلإا ميكإن عرقلإة امل إار الطبيعإي ملختلإف القط

التشإإوي  علإإ   تلإإف القإإرارات الإإيت أصإإدرهتا ال إإلطات اإلداريإإة امل إإتقلة يف اجملإإال اخلاضإإعة للضإإبد و 
ف مإإام هإإذه الوضإإعية ميكإإن القإإول أن هإإذه ال إإلطات هلإإا صإإالحية إصإإدار قإإرارات هنظيميإإة  ،التنظيمإإي

د وانفرادهإإإا بكإإإة اسإإإتقاللية ومتلإإإن سإإإلطة فعليإإإة علإإإ   تلإإإف القطاعإإإات االقتصإإإادية اخلاضإإإعة للضإإإب
 (2)بعملية هنظيمها وهو ما أقرهل القوانيإإإإإن املنشلة هلا وبالتاي إثبات مشروعيتها يف التنظيم.

جنإإإد إن املشإإإرع اجلزائإإإري مإإإن  ، كإإإاحلق يف االنتخإإإا  ،احلريإإإاتمإإإا فيمإإإا خيإإإص جمإإإال محايإإإة احلقإإإوق و أ
  (3)،07-19 نون العضإوي رقإمال يطرة الواضحة لل إلطة الوطنيإة امل إتقلة لالنتخابإات مإن خإالل القإا

هنظيمهإإا وإدارهتإإا لطة امل إتقلة حتضإإ  االنتخابإإات و منإإل الإإيت جإاء فيهإإا ل "هتإإوىل ال إإ 07مبوجإب املإإادة 
مراجعتهإإا مإإإرورا بكإإإة عمليإإإات الت إإإجية يف القإإإوائم االنتخابيإإإة و ابتإإإداء مإإإن عمليإإة  ،اإلاإإرا  عليهإإإاو 

البإإ  يف النزاعإإات االنتخابيإإة طبقإإا ات الفإإرز و ات االنتخابيإإة وعمليإإات التصإإويا وعمليإإحتضإإ  العمليإإ
 للتشري  ال اري املفعول إىل غاية إعالن النتائ  األولية".

                                                           
 .املتعلق بالنقذ والقرض املعدل واملتمم، مصدر سابق ،11-03من القانون  63املادة  (1)
 .226ص ،مرج  سابق ،نبية موساوي  (2)
 55العإإإإدد   ،م ر م م ،يتعلإإإإق بال إإإإلطة الوطنيإإإإة امل إإإإتقلة ملراقبإإإإة االنتخابإإإإات 2019-سإإإإبتمرب-14املإإإإؤريف يف  07-19القإإإإانون العضإإإإوي رقإإإإم  (3)

 .2019-سبتمرب-15الصادرة يف 
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مإن  12 إىل غايإة املإادة 08كما جاء هوضي  هطبيق هذه املادة من خالل املواد املوالية هلا ) من املإادة 
نتخابإإات الرئاسإية حيإإ  مل ومنإإل نالحإن اسإتحواذ كامإإة هإذه ال إإلطة علإ  هنظإيم اال ،نفإس القإانون(

بإة   اسإتبعاد  اهليلة العليا امل تقلة ملراقبة االنتخاباتتبعاد اجمللس الدستوري و يقف املشرع عن حد اس
مإإن  ،(1)49 اإلدارة أيضإإا إال يف احلإإدود الإإيت هراهإإا ال إإلطة امل إإتقلة لالنتخابإإات وذلإإن مبوجإإب املإإادة

لوظيفيإإإإة هلإإإإذه ال إإإإلطة ي إإإإب لصإإإإاحل االسإإإإتقاللية اوهإإإإو أمإإإإر ال اإإإإن انإإإإل القإإإإانون ال إإإإالف الإإإإذكر، 
 .(2)مشروعيتها يف التنظيموافافيتها و 

قراراهتإا حجيإة ة هلذه ال إلطة سإا يزيإد مإن قإوة و ومل يتوقف املشرع عند هذا احلد بة أضف  طاب  احلماي
ب أعإإإالهل " يعاقإإإ 07-19 مإإإن القإإإانون العضإإإوي 51 حيإإإ  جإإإاء يف املإإإادة ،خاصإإإة املتعلقإإإة بإإإالتنظيم

دم كإة  500000دم إىل  30000ب رامإة مإن أاإهر و  (03) أاهر إىل ثالث (06) تةباحلبس من س
ومنإإإل ميكإإإن القإإإول انإإإل    ،مإإإن يعإإإةض أو يعرقإإإة أو ميتنإإإ  عمإإإدا عإإإن هنفيإإإذ قإإإرارات ال إإإلطة امل إإإتقلة"

علإ  النحإو  املنظمإة الإيت ميكنهإا مإن القيإام مبهامهإاقانونيا جبمي  اآلليإات املمكنإة و متكن هذه ال لطة 
 األفضة وهبق  م  لة الفاعلية احلقيقية رهينة التطبيق العملي .

أي حتديإد مكانإة هإذه اهليلإات بإن ال إلطات التقليديإة  ،قصد هربير ارعية ال لطات اإلدارية امل تقلة
كانإإا والزالإإا موضإإوع   ،للدولإإة خصوصإإا أمإإام مإإا يطرحإإل مبإإدأ الفصإإة بإإن ال إإلطات مإإن إاإإكاالت

وال لطة القضائية ليشمة هذا اإلاكال وجإود ال إلطات  ،ة التنفيذية والتشريعيةطل لدراسات ختص ا
باعتبارها سلطة عامة وما هتمت  بل من اختصاصات هعترب من صإالحيات ال إلطات  ،اإلدارية امل تقلة

حيإإإ  هوصإإإلنا مإإإن خإإإالل هإإإذا املبحإإإ  إىل ضإإإرورة هإإإدخة املؤسإإإس الدسإإإتوري  ،الإإإثالث الكالسإإإيكية
 التنظإيم وكإذا التنصإيص علإ  صإالحيات ،ة هلذه اهليلات ضإمن اهلندسإة الدسإتورية للدولإةإلئاد مكان

 .مبوجب مواد دستورية أو قوانن عضوية

                                                           
 راقبة االنتخابات، مصدر سابق.يتعلق بال لطة الوطنية امل تقلة مل 07-19من القانون العضوي  49املادة (1)
، جملإإة ان إإنة للبحإإوث 07-19، اآلليإإة املؤس إإاهية ملراقبإإة االنتخابإإات قبإإة وبعإإد القإإانون العضإإوي رقإإم ليلإإ  لبإإي  زهيإإة حلفايإإة و سإإاعد العقإإون و  (2)

 .258(، ص10،02،2019) كلية العلوم االن انية واالجتماعية، جامعة العريب هب ي، هب ة،  والدراسات،
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 لمبحث الثاني:ا
 مشروعية إنشاء السلطات اإلدارية المستقلة وتكييفها القانوني

 ،احبة ال إإيادةيإإد عإإن إرادة األمإإة صإإهعتإإرب ال إإلطة التشإإريعية املعإإرب الوح "روسإإو"ح إإب قإإول  
ال إلطة  –وبالتإاي فإان أعمإال هإذه اهليلإة  (1)،ف هنا هعد أعل  مرهبإة مإن ال إلطتن التنفيذيإة والقضإائية

ال متلن  اي  ،هليلتن التنفيذية والقضائيةهعد من حي  التدرم القانوين أعل  من أعمال ا -التشريعية
لن فإإان مشإإروعية إنشإإاء ال إإلطات اإلداريإإة ولإإذ ،أي منهمإا أن ختالفإإا القإإانون وان ختإإرم علإإ  مقتضإإاه

وكإإإإذلن فإإإإان مإإإا يصإإإإدر عإإإإن ال إإإإلطات  ، إإإإتمد مإإإن ال إإإإلطة التشإإإإريعية ك سإإإاوامل إإإتقلة ئإإإإب أن ه
التنفيذية من لوائ  وهنظيم و ص بالذكر املراسيم التنفيذية املنشلة لل لطات اإلدارية امل تقلة ئب أن 

ن دون أن وهإو الدسإإتور أو القإانون الصإإادر عإن الربملإإاسإواء القإإانون األساسإي  ،هتفإق وأحكإام القإإانون
وبقإإي  ،فإإان اجمللإإس الدسإإتوري مل ي إإجة لإإل رأي أو قإإرار دقيإإق يف هإإذا املوضإإوع ،ففإإي اجلزائإإرختالفإإل 

النقاش بإن الفقهإاء م إتمرا بإن مإن يإاول أن ئإد ه سي إا يكإرو مبقتضإاه التشإري  املخإول لإل إنشإاء 
ال إإإلطة التشإإإريعية وال إإإلطة  ،املعإإإل الواسإإإ  ومإإإا يتضإإإمنل كالدسإإإتورونقصإإإد بالتشإإإري   ،هإإإذه اهليلإإإات

 وهو ما نتناولل يف املطلب األول. ،التنظيمية
أما من حيإ  هكييفهإا القإانوين ال بإد مإن إعطائهإا مكانإة معروفإة ضإمن التنظإيم اإلداري للدولإة سإواء 

إضإفاء مإربرات حتإدد يإدة و ال مركزي( أو إعطاء صورة جدبولوجها ضمن التنظيم الكالسيكي )مركزي 
الو إحلإإإإإاق كإإإإإة سإإإإإلطة إداريإإإإإة م إإإإإتقلة ح إإإإإب  ،دولإإإإإة بصإإإإإفة عامإإإإإةمكانتهإإإإا ضإإإإإمن أو اجتإإإإإاه إدارة ال

 اختصاصها إىل القطاع أو النشاط الذي أنشلا من اجلل ) املطلب الثاين (.
 المطلب األول:

 مشروعية إنشاء السلطات اإلدارية المستقلة
ت اإلداريإإة امل إإتقلة يهإإد  إىل معرفإإة مإإدى اسإإتقالليتها طريقإإة إنشإإاء ال إإلطا عإإنالبحإإ   إن 

وذلإإإن بإإإالتطرق اىل القيمإإإة املعياريإإإة للإإإنص املنشإإإه خصوصإإإا يف ظإإإة  ،هإإإة املنشإإإلةاجتإإإاه ال إإإلطة أو اجل
                                                           

  17ص ،مرج  سابق ،إبراهيم عبد العزيز ايحا (1)
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ا مإإن اختصإإاص التشإإري  أو غيإإا  نإإص دسإإتوري يفصإإة يف طريقإإة إنشإإاء هإإذه ال إإلطات ومإإدى كوهنإإ
وهإو مإا قإد ع سإثال يف ال إلطة التشإريعية خيإتص هبإذا اإلنشإاء ففي ال الب واألساو فان املشر  ،التنظيم

)الفإإرع األول ( دون اسإإتبعاد اجملإإاالت القانونيإإة املخصصإإة للتنظإإيم  لالسإإتقالليةيشإإكة ضإإمانة مبدئيإإة 
ومإن جهإة أخإرى ف هنإا هشإكة إعاقإة هلإذه االسإتقاللية  ،هشإكة غموضإا يف مشإروعيتها مإن جهإة واليت

 )الفرع الثاين(.
 ألول:الفرع ا

 اإلنشاء بواسطة التشريع
  نإإإإل جمموعإإإإة النصإإإإوص القانونيإإإإة املكتوبإإإإة الصإإإإادرة عإإإإن ال إإإإلطة التشإإإإريعيةأ ،يقصإإإإد بالتشإإإإري  

واملنصإوص  ،فهنإا  القإوانن العضإوية ا إب إجإراءات إصإدارها ،ولإلاارة هنق م القوانن إىل صإنفن
حصإإإإرا يف الدسإإإإتور وهكإإإإون هإإإإذه وهكإإإإون يف م إإإإائة حمإإإإددة  (1)،مإإإإن الدسإإإإتور 141 عليهإإإإا يف املإإإإادة

 140 يف املإإادة، عاديإإة وهإإي الإإيت نإإص عليهإإا الدسإإتوروالقإإوانن ال ،امل إإائة علإإ  قإإدر كبإإ  مإإن األليإإة

وهصإإدر مإإن قبإإة ال إإلطة التشإإريعية أصإإالة أو مإإن طإإر  رئإإيس  والإإيت هتضإإمن م إإائة حمإإددة ،(2)منإإل
لإس بعإد رأي جم (3)،مإن الدسإتور 142 اجلمهورية اسإتثناء بإ جراءات مب إطة ن إبيا ح إب نإص املإادة

للتشإري  دور رئي إي يف هنظإيم سارسإة ال إلطة العامإة مبإا هتضإمن مإن و ، الدولة وهي ما ه م  باألوامر
 ومن أهم األمثلة اليت نذكرهال ، هصرفات قانونية حتدد املؤس ات العامة وهنظم نشاطاهتا

 .(4)ن املدين اجلزائريمن القانو  49 األاخاص اإلدارية املنصوص عليها يف املادة -
 (5)من القانون املدين 129 قواعد امل ؤولية اليت حتكم املوظفن ورؤسائهم يف املادة -

                                                           
 ، مصدر سابق.2016من دستور اجلزائر املعدل ل نة  141املادة  (1)
 من نفس املصدر. 142املادة  (2)
 من نفس املصدر. 143املادة  (3)
ات العمومية ذات الطإاب  اإلداري  الشإركات املدنيإة لقانون املدين هنص عل  ل" األاخاص االعتبارية هي ل الدولةالواليةالبلديةاملؤس من ا 49املادة  (4)

الصإإإإإادرة يف  31والتجاريإإإإإة اجلمعيإإإإإات واملؤس إإإإإاهالوقفكة جمموعإإإإإة مإإإإإن أاإإإإإخاص أو أمإإإإإوال مينحهإإإإإا القإإإإإانون اخصإإإإإية قانونيإإإإإة"، م ر م م ،العإإإإإدد 
 .2007ماي13

 من نفس املصدر ال ابق. 129املادة  (5)
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 .(1)(677 )املادة قواعد نزع امللكية الواردة ضمن نصوص القانون املدين -
 .(2)من القانون املدين 688 محاية األموال العامة املنصوص عليها يف املادة -
 من القوانن األخرى اليت هعد أساسا يف سارستها ال لطة العامة. وكذلن الكم اهلائة -

وكذلن هعترب وجإل جديإد ملمارسإة نشإاط ال إلطة ، فال لطات اإلدارية امل تقلة هعترب مؤس ات الدولة
 العامة وجب إعطائها الشرعية بواسطة التشري  املنشه هلا.

رية امل تقلة جندها هتإ رج  بإن النصإوص فمن خالل هفحصنا لطبيعة النصوص املنشلة لل لطات اإلدا
بإإإن املراسإإإيم الرئاسإإإية واملراسإإإيم التنفيذيإإإة باإلضإإإافة إىل قإإإوانن املاليإإإة كمإإإا جنإإإد أن و القانونيإإإة األوامإإإر 

ال لطة التشريعية سثلة يف الربملان ه يطر عل  إنشاء سلطات الضإبد امل إتقلة بإدلية أن اجملإاالت الإيت 
الإإيت يعإود للربملإإان صإإالحية التشإإري   29ل إإلطات هإدخة ضإإمن اجملإإاالت   اسإتحداث مبوجبهإإا هإإذه ا

مإإإن الدسإإإتور والإإإيت هلإإإا عالقإإإة ب نشإإإاء  140حيإإإ  جإإإاء يف املإإإادة  ،فيهإإإا وهإإإو حيإإإز القإإإوانن العاديإإإة
لإإل الدسإإتور وكإإذلن يف  خيصصإإهاشإإرع الربملإإان يف امليإإادين الإإيت ال إإلطات اإلداريإإة امل إإتقلة مإإا يلإإيل" ي

 ونظإام البنإو  والقإروض والت مينإات الفقإرة، نظام إصدار النقود14ةل.............الفقرة اجملاالت اآلهي
ويف نفإس املإادة جإاء (3)النظإام العإام للمنإاجم وااروقإات........ " 23النظام العإام للميإاه الفقإرة  22

ظيفإإة حيإإ  هقتضإإي سارسإإة و  ،والإإيت هلإإا صإإلة وهف إإ  ملفهإإوم الضإإبد ذكإإر مصإإطل  القواعإإد العامإإة
هإراكم ال إإلطات لإإدى هإذه اهليلإإات فهإي هتمتإإ  باختصإإاص   J.chevalierالضإبد ح إإب األسإتاذ 

 وسإائة أخإرى إضافة إىل ذالن فان وظيفة الضبد جتم  كذلن بإن، اامة يضم وض  القواعد العامة
سإإإلطة التإإإ ث  واإلقنإإإاع وهإإإي كلهإإإا وسإإإائة يف خدمإإإة وظيفإإإة اإإإاملة للضإإإبد  غإإإ  اإإإكلية علإإإ  غإإإرار

ف نشاء مثة هده ال لطات اإلدارية امل تقلة بواسإطة نصإوص هشإريعية يعإرب عإن هفإوي   (4)، عيالقطا
ال إإلطات اإلداريإإة امل إإتقلة مإإن قبإإة الدولإإة وهإإو مإإا مينحهإإا نظإإام أساسإإي واختصاصإإات قانونيإإة  هلإإذه

                                                           
 .سابق مصدرق.م.م،  من  677املادة  (1)
 من نفس املصدر. 688املادة  (2)
 ، مصدر سابق.2016من الدستور اجلزائري، املعدل واملتمم ل نة  140املادة   (3)
 .44الضبد االقتصادي يف اجلزائر، مرج  سابق، ص وليد بومجلن، قانون (4)
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تور الدسإإإ مإإإن  بإإإنفكلمإإإة الإإإربد ، مإإإة والنظإإإام العإإإاملل إإإلطة العموميإإإة مثإإإة سإإإلطة حتديإإإد القواعإإإد العا
لل لطة التشريعية من هشري  يف هدا اجملال أي إنشاء ال لطات اإلدارية امل تقلة يتجلإ  يف مصإطلحي 

مإإن  140مإإن املإإادة  23والفقإإرة  14كإإة مإإن الفقإإرة   إليإإل امإإة والنظإإام العإإام وهإإو مإإا أاإإارتالقواعإإد الع
  جملإإإإس النقإإإإد نتيجإإإإة ارهبإإإإاط هإإإإذه األنظمإإإإة مإإإإ، ال إإإإالف الإإإإذكر 2016الدسإإإإتور اجلزائإإإإري التعإإإإدية 
هعتإإرب سإإلطات  أهنإإاالإإيت هإإرهبد باملنإإاجم وسإإلطة ضإإبد ااروقإإات خاصإإة و  ،اللجنإإة املصإإرفية   ، والقإإرض

 إدارية م تقلة.
فمجإإال األوامإإر هإإو نف إإل اجملإإال  ،كمإإا أن لألوامإإر الرئاسإإية دور يف إنشإإاء سإإلطات الضإإبد امل إإتقلة

لدستور واليت حصرت يف العطلة الربملانيإة وحالإة من ا 142املادة  مبقتض لذي يشرع فيل الربملان سواء ا
جملإإس النقإإد والصإإر   جنإإد ،فمإإن بإإن سإإلطات الضإإبد امل إإتقلة الإإيت أنشإإلا بإإ وامر، (1)اإإ ور الربملإإان

إذا إن جملإإس النقإإد والقإإرض واللجنإإة املصإإرفية مث إنشإإاؤلا مبوجإإب  ،واللجنإإة املصإإرفية وجملإإس اااسإإبة
 .(2)قانون

قوانيإإإإإإن عاديإة شإرع فيهإا الربملإان مبوجإب من الدستور جند اجملاالت اليت ي 140دة بالعودة إىل نص املاو 
 لات اإلدارية امل تقلة جند ما يليواليت ختص جمال إنشاء ال لط

السإيما نظإام احلريإات  ،حقإوق األاإخاص وواجبإاهتم األساسإيةهتعلإق بالتشإري  فيمإا خيإص  01الفقرة  -
حيإإ    إنشإإاء اهليلإإة الوطنيإإة للوقايإإة مإإن الف إإاد  ،وواجبإإات املإإواطننومحايإإة احلريإإات الفرديإإة  ،العامإإة

 .(3)ومكافحتل
 .(4)ومبوجبها   إنشاء جملس املناف ة ،التجارية ونظام امللكيةااللتزامات املدنية و   -
 القانون ال الف الذكر. ،الت ميناتظام إصدار النفوذ ونظام البنو  والقرض و املتعلقة بن 14الفقرة  -

                                                           
اجمللإس الشإعيب الإوطين أو لكإة العطإة الربملانيةبعإد رأي من الدستورل"لرئيس اجلمهورية أن نشرع ب وامر يف م ائة عاجلة يف حالة اإ ور  142املادة  (1)

ال يوافإق عليهإا  جملس الدولة وبع  رئيس اجلمهورية النصوص اليت اختذها عل  كة غرفة من الربملإان يف أول دورة لإل لتوافإق عليهإا هعإد الغيإة األوامإر الإيت
 مصدر سابق. ،من الدستور"107ئية املذكورة يف املادةالربملان ميكن لرئيس اجلمهورية أن يشرع ب وامر يف احلالة االستثنا

 املتعلق بالنقد والقرض، مصدر سابق  10-90القانون ( 2)
 ، مصدر سابق.2016دستور اجلزائر ل نة  (3)
 سابق.صدر م ،يتعلق باملناف ة املعدل واملتمم 03-03األمر  (4)
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  مبوجبهإإا إنشإإاء الوكالإإة الوطنيإإة للمإإواد الصإإيدالنية  ،املتعلقإإة بالصإإحة العموميإإة وال إإكان 16ة الفقإإر  -
 امل تعملة يف الطب الشرعي.

   مبوجبها سلطة ضبد اخلدمات العمومية للمياه. ،املتعلقة بالنظام العام للمياه 22الفقرة  -
روقات والوكالتن ليت أقضا إىل إنشاء وكاليت ااااروقات واملتعلقة بالنظام العام للمناجم و ا 23الفقرة  -

 ال از.املنجمتن وجلنة ضبد الكهرباء و 
إضإإإافة إىل اجملإإإاالت املخصصإإإة للقوانيإإإإإإإإن العضإإإوية  ،مإإإن الدسإإإتور اجلزائإإإري 141كإإإذلن جإإإاء يف املإإإادة 

 يشرع الربملان بقوانيإإإإإن عضوية نذكر منهال ،الدستور مبقتض 
وبإإإذلن   إنشإإإاء سإإإلطة ضإإإبد الصإإإحافة املكتوبإإإة وسإإإلطة ضإإإبد ال إإإمعي  ،عالمالقإإإانون املتعلإإإق بإإإاإل -

 .(1)البصري
  هعإإإدية قإإإانون الربيإإإد  2015فمإإإؤخرا مبوجإإإب قإإإانون املاليإإإة ل إإإنة  ،قوانيإإإإإإإإن املاليإإإةالالقإإإانون املتعلإإإق ب -
عهإإا سإإلطات وبالضإإبد فيمإإا يتعلإإق بالعقوبإإات خاصإإة املاليإإة الإإيت هوق ،املواصإإالت ال إإلكية والالسإإلكيةو 

 .(2)الضبد
ورد ال إبب يف اسإت الل قإانون املاليإة إلنشإاء  ،أن األستاذ خلويف رايد أجا  علإ  هإذه امل إ لة كما

إىل نفإس مإا بإرره جملإس الدولإة  « les cavaliers budgétaires »سإلطة ضإبد مإا ح إب إجإراء 
عينإة يف  فإةات معينإة يف الفرن ي يف كون أن هذه ال إلطات ال ميكإن أن هنشإ  إال اسإتجابة ملشإاكة م

 .(3)ظة سباق معن

                                                           
 سابق. صدرم ،يتعلق باإلعالم 05-12لقانون ا (1)
دي إإإإإمرب  31الصإإإإإادرة يف  78 العإإإإإدد   ،م ر م م،2015يإإإإإة ل إإإإإنة املتعلإإإإإق بقإإإإإانون املال 2014-دي إإإإإمرب-30املإإإإإؤريف يف   10-14 القإإإإإانون (2)

2014.. 
(3) Rachid khalofi, Les institutions de régulation en droit algérien, Revue Idara,n°02, Algérie, 
2004, pp 69 111 
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 ،قوانيإإإإإن املالية إلنشاء مثة هذه اهليلات من جهة فهو مإربر ومعقإولاعتماد ال ،أن الواق  يف اجلزائرإال 
سنوات  10رض الواق  وب صدار النصوص التنفيذية ملا يفوق أن من جهة الت خر يف هنصيبها عل  ولك

 حملها.ئعة هذه املربرات يف غ  
 ،إلدارية امل إتقلةمن جهة أحرى جند جمال األوامر باعتباره هشري  ي اهم يف إنشاء ال لطات اكذلن 

وذلن نظرا لنظام احلكم املعتمد  ،تنفيذية سثلة يف رئيس اجلمهوريةهعترب من صالحيات ال لطة ال واليت
 ال الف الذكر. (1)من الدستور 142يف اجلزائر وهو ما جاء يف املادة 

جملس النقإد  (2)جند جملس املناف ة ومن بن ال لطات اإلدارية امل تقلة اليت   إنشاؤها بواسطة األوامر
 .(3)القرض واللجنة املصرفيةو 

الإيت  ال إالفة الإذكر 142وخصوصإا حمتإوى املإادة  ،2016لدستوري ل نة إال انل بالرجوع إىل التعدية ا
الربملانية  أو خالل العطة ،منل 107العاجلة الواردة يف املادة  هبي  لرئيس اجلمهورية التشري  يف امل ائة

لة بواسإطة األوامإر ئعلنإا نت إاءل عإن إمكانيإة إنشإاء ال إلطات اإلداريإة امل إتق ،بعد رأي جملس الدولة
أم هإإدخة ضإإمن  ،ال إإالف الإإذكر 107فهإإة هعتإإرب مإإن امل إإائة العاجلإإة ح إإب املإإادة  ،يف هإإذه احلالإإة
 وهو ما يدد الثقة القانوين ومكانة هذه ال لطات ضمن التشري  اجلزائري. ،العطة الربملانية

 الفرع الثاني:
 اإلنشاء بواسطة التنظيم

املتضإإإمنة قواعإإإد عامإإإة و  ،الصإإإادرة عإإإن ال إإإلطة التنفيذيإإإة يعإإإر  التنظإإإيم بالتصإإإرفات القانونيإإإة 
نإب الشإكلي فهإي ختتلإف ن اجلامإا إذا نظرنإا إليهإا مإأ، (4)ختتلف عن القإوانن يف موضإوعاهتا وجمردة ال

                                                           
لرئيس اجلمهورية ان يشرع ب وامر يف م ائة عاجلة يف حالة ا ور اجمللس الشعيب الوطين أو خالل العطة "ور ل من الدست 142جاء يف املادة (1)

 ، مصدر سابق."الربملانية  بعد رأي جملس الدولة
 ، مصدر سابق.املتعلق باملناف ةن معدل ومتمم 03-03األمر   (2)
 مصدر سابق. املتعلق بالنقد والقرض، 11-03االمر   (3)
 .20، ص2004، القانون اإلداري ،دار العلوم للنشر، عنابة، اجلزائر، سنة حممد الص   بعلي (4)
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اي  أن مصإدرها يكإون مإن ال إلطة التنفيذيإة علإ  خإال  القإوانن الإيت هكإون صإادرة  ،عن القوانن
 عن ال لطة التشريعية كاختصاص أصية.

هكون ا ب املصإادر  دفق ،موضوعها بوا  ،ودرجتهاوختتلف أاكال التنظيم باختال  مصدرها 
 ل ماإ
 صاص رئيس اجلمهورية.مراسيم رئاسيةلوهي اخت -
 احلكومة موقعل من قبة الوزير األول. هامراسيم هنفيذيةل مصدر  -
 القرارات الوزاريةل هصدر عن الوزير. -
 القرارات الصادرة عن الوالة ورؤساء اجملالس الشعبية البلدية عل  امل توى االي. -

 لإما  أما من حي  موضوعها فتكون
مإإإإن   (1)143نطإإإإاق امل إإإإائة املنصإإإإوص عليهإإإإا يف املإإإإادة وهإإإإي الإإإإيت ختإإإإرم عإإإإن  ل هنظيمإإإإات م إإإإتقلة -

 وه تقة مب  لة معينة فتايت عل  وض  أحكامها التفصيلية. ،واملتمثلة يف املراسيم الرئاسيةالدستور 
 ،وهتمثإإة يف املراسإإيم التطبيقية)التنفيذيإإة( ،هنظيمإإات هطبيقيإإةل يكإإون موضإإوعها هطبيإإق أحكإإام سإإابقة -

 .(2)النوعن هنظيمات هفويضية وهنظيمات ضروريةويضيف بع  الفقل إىل هذين 
لفرن إإإي ل إإإنة الدسإإإتور ا ربإإإ قرا ،هطرقنإإإا فيمإإإا سإإإبق إىل مإإإن  االختصإإإاص التنظيمإإإي لل إإإلطة التنفيذيإإإة

 ة(.م )اجلمهورية اخلا1958
حإإق إصإإدار اللإإوائ  اخلاصإإة بإإالبوليس اإلداري أو الضإإبد اإلداري أي ل إإلطة التنفيذيإإة قر الدسإإتور ل فإإ

العامإة الصإحة األمإن العإام و  ،والهإل الثالثإةلهد  احلفال عل  النظإام العإام مبدواليت ه ت ،ضبدلوائ  ال
وهي الإيت هوضإ  بقصإد  ،إصدار لوائ  هنظيم املرافق العامة حنكما اقر الدستور هلا  ،العامة ال كينةو 

ذلن الدسإتور املصإري وهإو مإا اقإره كإ (3)،إنشاء املرافق العامة وهنظيم س  العمة يف األجهإزة احلكوميإة
                                                           

"ميإإإارو رئإإإيس اجلمهوريإإإة ال إإإلطة التنظيميإإإة يف امل إإإائة غإإإ  املخصصإإإة عل ل 2016 مإإإن دسإإإتور اجلزائإإإر املعإإإدل و املإإإتمم سإإإنة 143 هإإإنص املإإإادة (1)
 للقانون...."

 .2928ص ص  ،مرج  سابق، 1ط، ون اإلداريمدخة القان ،عالء الدين عشي (2)
 .76ص ،مرج  سابق ،إبراهيم عبد العزيز ايخا (3)
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منإإل والإإيت جإإاء فيهإإال  146الإإذي مإإن  رئإإيس اجلمهوريإإة احلإإق يف إصإإدار هإإذه اللإإوائ  مبوجإإب املإإادة 
 املصاحل العامة".الالزمة إلنشاء وهنظيم املرافق و "يصدر رئيس اجلمهورية القرارات 
يف ظإة أحكإام  قإد أعفانإا مؤونإة اخلإال  الفقهإي الإذي سإاداملصإري وبذلن يكإون املشإرع الدسإتوري 

فاملرافق العامة هعترب مظهرا  (1)،حول مدى حق ال لطة التنفيذية يف إنشاء املرافق العامة 1923 دستور
من مظاهر نشاط من نوع جديد وخاص أي خيض  لتنظإيم خإاص حتإا غطإاء التنظإيم العإام الإذي ال 

 خيرم عل  نطاقل.
 ،العضإوياص الربملإان يف التشإري  العإادي و يف اجلزائر بعد أن حدد املؤسس الدسإتوري جمإال اختصإأما 

 143فتإنص املإادة  ف م  هلا بالتدخة يف امليادين غ  املرصإودة للربملإان ،أطلق جمال ال لطة التنظيمية

 عل  ل 2016ل نة  ياجلزائر  يدستور التعدية من 
 .(2) س اجلمهورية ال لطة التنظيمية يف امل ائة غ  املخصصة للقانون"ئي"ميارو ر 

 ،انإل وبعإدما كانإا الدولإة سإابقا هلقإب بالدولإة احلارسإة صإارت حاليإا هلقإب بالدولإة املتدخلإة حيإ 
إذ أصإبحا ال إلطة التنفيذيإة  ،اختصاص التشري  مل يعد يقتصإر علإ  ال إلطة التشإريعية فح إبفان 

صإإدر التشإإري  الفرعإإي خاصإإة مإإا ي إإم  بالتنظيمإإات الإإيت ينفإإرد رئإإيس اجلمهوريإإة إمتلإإن صإإالحيات 
التنظيميإإة يف النظإإام الدسإإتوري  وباعتبإإار ال إإلطة ،دارها خإإارم اجملإإاالت الإإيت يشإإرع فيهإإا الربملإإانب صإإ

قإإإإائم وموجإإإإود يف نإإإإص  يالتشإإإإريعو  فإإإإان أساسإإإإل القإإإإانوين ،اجلزائإإإإري مإإإإن اختصإإإإاص رئإإإإيس اجلمهوريإإإإة
مإا وهإذا (3)،وبالتاي فرئيس اجلمهورية هو صاحب االختصاص املطلق دون مشاركة أي احد ،الدستور

وهإإإو مإإإا ئعلإإإل يتكإإإر مركإإإزا هامإإإا ضإإإمن العمليإإإة  ،ال إإإالفة الإإإذكر مإإإن الدسإإإتور 143 هضإإإمنتل املإإإادة

                                                           
 .77ص، املرج  نف ل ، إبراهيم عبد العزيز ايخا (1)
 سابق. صدرم ،2016من دستور اجلزائر سنة  143 املادة (2)
 .07ص، 2010، سنة عمان ،التوزي و دار الثقافة للنشر ، مال اإلدارةرقابتل ألعالقضاء اإلداري و ، عصام الدبس (3)
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وبالتاي فان الربملان مل يعإد صإاحب  ،اجملردةعد العامة و وأصب  ينافس الربملان يف وض  القوا ،التشريعية
 .(1)الوالية العامة يف العملية التشريعية

ة امل إإتقلة بواسإإطة التنظإإيم املتمثإإة يف املراسإإيم الرئاسإإية الإإيت إن إنشإإاء بعإإ  ال إإلطات اإلداريإإ 
وبالتإاي فإان املؤسإس الدسإتوري  ،هي مبثابة مراسيم رئاسية هنظيمية م إتقلة ،يصدرها رئيس اجلمهورية

ومل ي إتثين  ،قد خول لرئيس اجلمهورية سارسة كة االختصاصات التنظيمية عن طريق املراسإيم الرئاسإية
ب ا إمكانية إنشاء هيلات وسلطات كال إلطات اإلداريإة امل إتقلة ح إب النشإاط وح إومنه، أي فلة
نل استثل فلة دون أخرى لوجإد نف إل أمإام حتميإة إقإرار أداة دسإتورية أولو  وهو ما نراه الحقا، القطاع

 .(2)أخرى غ  املرسوم الرئاسي
ي  موضإإوع جإإدل حإإول مطابقتهإإا لتشإإر فإإال زالإإا إاإإكالية إنشإإاء ال إإلطات اإلداريإإة امل إإتقلة بواسإإطة ا

حكإام الدسإتور بإإالرغم مإا للتشإري  مإإن قإوة حإإن جنإد أنف إنا أمإإام إاإكالية أخإرى هنإإزل ب نشإاء هإإذه أل
 ال لطات وفق الليات أخرى وهي اإلحالة إىل التنظيم.

يشة  التشري  م  التنظيم كون أن كاللا ي يت يف اكة قاعدة عامة وملزمة وخيتلفان من حي  اهليلإة 
فيصدر التنظيم عن ال لطة التنفيذية سثلة سواء يف رئإيس اجلمهوريإة ، )املعيار العضوي( ملصدرة للنصا

أو رئإإإيس احلكومإإإة أو الإإإوزير األول بينمإإإا يصإإإدر التشإإإري  عإإإن ال إإإلطة التشإإإريعية ك صإإإة عإإإام ورئإإإيس 
 اجلمهورية ب وامر كاستثناء. 

 ال إإالفة الإإذكر مإن الدسإإتور 140اءت بإإل أمإا مإإن حيإإ  املوضإوع فإإان جمإإال التشإري  حمإإدد وهإإو مإا جإإ
فإإإان التشإإإري  يصإإإدر يف اإإإكة قإإإانون  ،ومإإإن حيإإإ  الشإإإكة ، بينمإإإا موضإإإوع التنظإإإيم فهإإإو غإإإ  حمإإإدد

ال إإلطة التنظيميإإة يقصإإد هبإإإا فمإإا يصإإدر التنظإإإيم يف اإإكة مرسإإوم أوامإإر بين عإإادي قإإانون عضإإوي أو
 اكة مراسيم رئاسية. صالحية رئيس اجلمهورية يف إصدار قرارات ذات طاب  هنظيمي يف

                                                           
كلية ،  أطروحة لنية اهادة الدكتوراه يف القانون العام ، ال لطة التنظيمية امل تقلة كآلية مدعمة ملركز رئيس اجلمهورية يف اجلزائر ، نور الدين بن دحو  (1)

 .45،46ص ص ، 2016 -2015 ،جامعة هلم ان ،العلوم ال ياسيةاحلقوق و 
 .69،70ص ص  نف ل،املرج    (2)
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ومإا اإهده مإن غمإوض يف إنشإاء خليإة  ،2002عرفا اإلحالة إىل التنظيم يف اجلزائر إفراطإا منإذ سإنة 
معاجلة االستعالم املاي واليت كيفا يف البداية عل  أهنا مؤس ة عمومية دون هوضإي  لنوعهإا إي حإن 

مإر الإذي نونية إىل سلطة إداريإة م إتقلة األ ه   طبيعتها القا  2010ة املرسوم التنفيذي يف سنة هعدي
املؤس إإإة العموميإإإة واالعتمإإإاد علإإإ  سإإإلطات الضإإإبد امل إإإتقلة نظإإإرا  ويإإإربز بوضإإإوح التخلإإإي عإإإن أسإإإا

 (1)ملميزاهتا.
عقيإإدا حإإول م إإ لة دسإإتورية يإإد هيز لتنظإإيم ا إىل يف احلقيقإإة أن إحالإإة إنشإإاء ال إإلطات اإلداريإإة امل إإتقلة

ومنإإل مإإا كإإان بالن إإبة خلليإإة معاجلإإة االسإإتعالم  ،دد اجلهإإات املنشإإلة هلإإاه الفلإإة مإإن حيإإ  هعإإذإنشإإاء هإإ
يف -الإوزير األول-فيذيإة املاي وما يهمنا يف هذه امل  لة هو األسإاو الإذي اعتمإدت عليإل ال إلطة التن

حي    إنشاؤها لدى الوزير املكلف باملالية سا ال يدعو للشإن مإدى خضإوعها  ،ال لطة هذهإنشاء 
 ؤس ة عمومية.للوزير كم

-كمإإا أن سإإلطة ضإإبد الصإإفقات العموميإإة   إنشإإاؤها مبوجإإب مرسإإوم رئاسإإي نظإإرا ألن هإإذا اجملإإال 
 يندرم ضمن االختصاص التنظيمي لرئيس اجلمهورية. –الصفقات العمومية 

 وإمجاال ميكن التطرق إىل النصوص اآلهية ل
 .(2)يتعلق باجمللس األعل  لإلعالم 252-93مرسوم رئاسي رقم  -
والإإذي  املتضإمن ه سإيس وسإإيد اجلمهوريإة 1996 مإإارو 23املإؤريف يف  113-96مرسإوم رئاسإي رقإإم  -

 (3)1999 غشا 02املؤريف يف  170-99ال ي باملرسوم الرئاسي رقم 
 

                                                           
 .56ص ،مرج  سابق ،علجية مون  (1)
 سابق. صدرم ،يتعلق باجمللس األعل  لإلعالم 252-93القانون رقم  (2)
مإإارو  13الصإإادرة يف  20عإإدد ال  ،م ر م م ،يتضإإمن ه سإإيس وسإإيد اجلمهوريإإة 1996مإإارو  23املإإؤريف يف  113-96مرسإإوم رئاسإإي رقإإم  (3)

 .1999 غشا 02املؤريف يف  170-99ي رقم والذي ال ي باملرسوم الرئاس ،1996
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  (1)،يتضمن إل اء مؤس ة وسيد اجلمهوريإة 1999 غشا 02مؤريف يف  170-99 مرسوم رئاسي رقم -
مرسإإوم  2020فربايإإر  15د إنشإإاء هإإذه اهليلإإة و املإإؤريف يف يإإعلي 45-20كمإإا جإإاء املرسإإوم الرئاسإإي رقإإم 

 (2)يتضمن ه سيس وسيد اجلمهورية. 2020فرباير  15املؤريف يف  45-20رئاسي رقم 
 413-06يعإدل ويإتمم املرسإوم الرئاسإي رقإم  2012فربايإر  07املإؤريف يف  64-12مرسوم رئاسي رقم  -

 (3).ومكافحتل وهنظيمها وكيفية س ها يدد هشكيلتل اهليلة الوطنية للوقاية من الف اد
يتضمإإإإإإإإن إنشإإإإإاء وكالإإإإإة وطنيإإإإإة لتطإإإإإوير البحإإإإإ  اجلإإإإإامعي وهنظيمهإإإإإا  183-95مرسإإإإإوم هنفيإإإإإذي رقإإإإإم  -

 .(4)وس ها
 .(5)يتضمإإإن إنشاء خلية معاجلة االستعالم املاي وهنظيمها وعملها 127-02مرسوم هنفيذي رقم  -
 .(6)لوكالة الوطنية للتعم يتضمإإإن إنشاء ا 344-09مرسوم هنفيذي رقم  -

وخاصإة  ،نشاء ال لطات اإلدارية امل إتقلةإن ظاهرة اللجوء املتزايد لدى ال لطات العمومية إل 
ركإإة يف اإلنشإإاء سإلطات الضإإبد ونظإإرا حلإإداثتها يف النظإام اإلداري اجلزائإإري طإإرح م إإ لة فعليإة هإإذه احل

نية املنشلة هلا سواء كانا بواسإطة الدسإتور سا أدى إىل اختال  اجلهات والوسائة القانو  ،التخصصو 
والإإإيت هضإإمنتها اهلندسإإإة  (8)واملشإإرع الدسإإإتوري التون إإي (7)وهإإو مإإا قإإإام بإإل املشإإإرع الدستإإإإإإإوري امل إإإريب

                                                           
 04الصإإإادرة يف  52العإإإدد   ،م ر م م ،يتضإإإمن إل إإاء مؤس إإإة وسإإإيد اجلمهوريإإإة 1999غشإإإا  02مإإإؤريف يف  170-99مرسإإوم رئاسإإإي رقإإإم  (1)

 .1999غشا 
فربايإإإإإر  19الصإإإإإادرة يف  9يتضإإإإإمن ه سإإإإإيس وسإإإإإيد اجلمهوريإإإإإة، م ر م م، العإإإإإدد  2020فربايإإإإإر  15املإإإإإؤريف يف  45-20مرسإإإإإوم رئاسإإإإإي رقإإإإإم  (2)

2019.. 
.يإإدد هشإإكيلتل اهليلإإة الوطنيإإة للوقايإإة مإإن 413-06يعإإدل ويإإتمم املرسإإوم الرئاسإإي رقإإم  2012فربايإإر  07املإإؤريف يف  64-12مرسإإوم رئاسإإي رقإإم  (3)

 .2012فرباير  15الصادر يف  08الف اد ومكافحتل وهنظيمها وكيفية س ها، م ر م م، العدد 
يتضإإمن إنشإإاء وكالإإة وطنيإإة لتطإإوير البحإإ  اجلإإامعي وهنظيمهإإا وسإإ ها، م ر م م،  1995يوليإإو 02مإإؤريف قإإي  183-95رقإإم مرسإإوم هنفيإإذي  (4)

 .1995يوليو  12الصادرة يف  36العدد 
العإإدد  يتضإإمن إنشإإاء خليإإة معاجلإإة االسإإتعالم املإإاي وهنظيمهإإا وعملهإإا، م ر م م، 2002افريإإة  07مإإؤريف يف  127-02مرسإإوم التنفيإإذي رقإإم  (5)

 ، معدل ومتمم .2002افرية  07الصادرة يف   23
أكتإوبر  25الصإادرة يف  61يتضإمن إنشإاء الوكالإة لوطنيإة للتعبإ ، م ر م م، العإدد  2009أكتإوبر  22املؤريف يف  344-09مرسوم هنفيذي رقم (6)

2009. 
 ، مصدر سابق2011الدستور امل ريب ل نة   (7)
 مصدر سابق ،2014الدستور التون ي ل نة   (8)
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قوانيإإإإإإإإإن أو  ،قالإإإإب قوانيإإإإإإإإإن عضإإإإوية أو كإإإإان اإلنشإإإإاء بواسإإإإطة التشإإإإري  يف ،الدسإإإإتورية لكإإإإال البلديإإإإإإن
 أو أوامر. ،عادية
وهإإو مإإا أهبثإإل الواقإإ  مإإن خإإالل املراسإإيم ال إإالفة  ،التنظإإيم صإإالحية إنشإإاء مثإإة هإإذه ال إإلطات ليجإإد
مبعإإل أخإإر فإإان نظإإام احلكإإم املعقإإد يف الدولإإة هإإو الإإذي يإإدد مشإإروعية التنظإإيم يف إنشإإاء هإإذا  ،الإإذكر

 ،وكالإة سلطة هيلة ،فقد ه م  ،واليت هعر  عدة ه ميات عند إنشائها ،النوع من ال لطات اإلدارية
 ،ة يف اجلانإب التنظيمإيهذه الت ميات هربر لل إلطة التنظيميإة إنشإائها كوهنإا ذاهيإا هإدخ ،جملس ،جلنة

 ل (1)منل واليت جإإإإاء فيها 143مبوجب املادة  ،وبالتاي جتد سندها الدستوري
 "ميارو رئيس اجلمهورية ال لطة التنظيمية يف امل ائة غ  املخصصة للقانون .

 ق القوانيإإإإإن يف اجملال التنظيمي الذي يعود للوزير األول".يندرم هطبي
 المطلب الثاني:

 التكييف القانوني للسلطات اإلدارية المستقلة
بعدما هطرقنا يف املطلب ال ابق إىل طريقة إنشاء ال لطات اإلداريإة امل إتقلة والإيت هعتإرب معيإارا  

ا املطلإإب التطإإرق إىل التكييإإف القإإانوين هلإإذه أساسإإيا وحامسإإا يف ضإإمان اسإإتقالليتها سإإنحاول يف هإإذ
دايإة مإن ه إليد ال لطات من خإالل حتديإد أيإة طبيعإة قانونيإة اختإذها املشإرع اجلزائإري يف هكييفإل هلإا ب

مث التطإرق ، اخإتال  التكيفإات املمنوحإة هلإذه ال إلطات وهإو موضإوع الفإرع األولالضوء عل  هبإاين و 
فاألاإإإخاص املعنويإإإة  ،اإلداري باعتبارهإإإا أاخاصإإإا معنويإإإةإىل مكانإإإة هإإإذه ال إإإلطات ضإإإمن التنظإإإيم 

 اهليلات املختصة أو األاخاص اإلدارية اخلاصة. ،اجلماعات االية ،الدولة ،ثالث أصنا 
الدولة باملفهوم اإلداري هتكون أساسا من ال لطات التنفيذية سثلإة يف الإوزارة األوىل والإوزارات  أنكما 

فإإ ذا رجعنإإا إىل ال إإلطات اإلداريإإة امل إإتقلة  ،رئاسإإيةالإإيت يكمهإإا مبإإدأ الرقابإإة الو واملصإاحل ال إإ  املمركإإزة 
ئعلنإإا نبحإإ  هإإذا ومتتعهإإا بطإإاب  االسإإتقاللية وعإإدم خضإإوعها ال للرقابإإة الرئاسإإية وال للرقابإإة الوصإإاية 

  ،لثإاين(عن املكانة اليت حتتلها هإذه اهليلإات أو هإذه ال إلطات ضإمن التنظإيم اإلداري للدولإة ) الفإرع ا
                                                           

 من الدستور اجلزائري املعدل واملتمم، مصدر سابق. 143املادة  (1)
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يتحإإإدد علإإإ  ن اختصاصإإإها اإلداري أ هتميإإإزالإإإيت  ،اجلماعإإإات االيإإإةنظإإإام كمإإإا أهنإإإا ال هنإإإدرم ضإإإمن 

علإإ  عكإإس سإإلطات الضإإبد امل إإتقلة الإإيت  ،أسإإاو إقليمإإي الإإذي يإإدخة حتإإا مبإإدأ الوصإإاية الرئاسإإية

 ضإإإبد قطإإإاعأي مكلفإإإة ب ،متإإإارو اختصاصإإإاهتا علإإإ  كامإإإة إقلإإإيم الدولإإإةكما أن اختصاصإإإها قطإإإاعي

لقطإاع جلإل واأمصنفة ح ب النشاط الذي أنشلا من فهي  ،معن وليس مركزي أو إقليمي بالضرورة

 وبالتاي فان هذه اهليلات مق مة إىل فلات نتطرق إىل  اذم منها يف الفرع الثال . ،حنوههة املوج
 الفرع األول:

 تباين واختالف التكييف القانوني للسلطات اإلدارية المستقلة 
بقإإي مإإةددا اجتإإاه التكييإإف القإإانوين  خإإراآلفرن إإي فإإان املشإإرع اجلزائإإري هإإو نظإإ ه الة مثإإمثلإإل  

وذلن من خالل إعطاء هكييفات متباينة وغ  متجان ة للطبيعة القانونية ، لل لطات اإلدارية امل تقلة
 .(1)هلذه ال لطات

داريإإة امل إإتقلة إال للإإبع  لل إإلطات اإل واضإإحا كييفإإاال يعتمإإد هاجلزائإإري إن هإإذا الإإةدد جعإإة املشإإرع 
 يليل اميوهو ما نوضحل ف، منهاسا دف  باالجتهاد القضائي للم الة يف إرساء هذا التكييف

 أوال: بعض السلطات تكيف بأنها سلطات إدارية مستقلة:
إن بع  ال لطات كيفا ب هنا سلطات إدارية م تقلة مبوجب قانوين وأخرى مبوجإب اجتهإاد  

 قضائي وهي كالتايل
 تكييفها بموجب تقانوني: -1

 لبإإإالرغم مإإإن اسإإإتعمال املشإإإرع اجلزائإإإري ملصإإإطل  ال إإإلطات اإلداريإإإة امل إإإتقلة مبناسإإإبة هكييفإإإ 
إال أنإإل مل ي إإتعمة هإإذا التكييإإف  ،1990إلعإإالم ألول مإإرة سإإنة للطبيعإإة القانونيإإة للمجلإإس األعلإإ  ل

 ملناجم.ومل يكن لل ذلن إىل غاية صدور قانون ا ،بعد إل اء هذا اجمللس

                                                           
 .47ص ،مرج  سابق ،سلطات الضبد االقتصادي يف اجلزائر ،وليد بومجلن (1)
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الوكإالتن الإوطنيتن لتنظإيم وضإبد ال إوق حتإا م إم   ،(1)مإن قإانون املنإاجم 43حي  كيفا املإادة 
 ال لطات اإلدارية امل تقلة.

باإلضإإافة إىل هإإاهن الوكإإالتن فإإان املشإإرع اجلزائإإري قإإد اسإإتعمة مصإإطل  ال إإلطات اإلداريإإة امل إإتقلة 
 .(2)ل لطة ضبد املياه لمبناسبة هكييف

 من القإانون املإذكور أعإاله صإنفا سإلطة ضإبد امليإاه صإراحة ب هنإا سإلطة إداريإة م إتقلة 65دة إن املا
داللإإة علإ  اجلهإإاز املكلإإف بضإإبد مهإإام لإال أهنإا اسإإتعملا مإإن جهإإة أخإرى ملصإإطل  الضإإبد وذلإإن ل

هامشإإية داخإإة عإإاو هإإذه ال إإلطة بصإإفة -مقبإإول إال أنإإلمإإا وهإإذا إىل حإإد  ،اخلإإدمات العموميإإة للميإإاه
واحإدة مإن ضإمن العشإر مإواد يف هإذا اجملإال ليحيإة إىل  مإادة مل خيصإص هلإا إال إذ ،طار املؤس ايتاإل

وهإإو مإإا ينإإاق  هكييفهإإا ب هنإإا سإإلطة  ،التنظإإيم مهمإإة حتديإإد صإإالحياهتا وكإإذا قواعإإد هنظيمهإإا وعملهإإا
وين مإن خإالل ونفس األمر بالن بة جمللس املناف ة الذي هدخة املشإرع يف هكييفإل القإان ،إدارية م تقلة

ال إإالف والإيت جإإاء فيها"هنشإ  لإإدى رئإيس احلكومإإة سإلطة إداريإإة هإإدع   03-03 مإإن األمإر 23املإادة 
 يف صلب النص"جملس املناف ة" هتمت  بالشخصية القانونية واالستقالل املاي.

 .(3)"يكون مقر جملس املناف ة يف مدينة اجلزائر
 تكييفها بموجب اجتهاد تقضائي: -2

 ات الضبد امل تقلة املكيفة ب هنا سلطة إدارية م تقلة عن طريإق اجتهإاد قضإائيأما عن سلط 
حيإإإ  رفإإإ  جملإإإس الدولإإإة اجلزائإإإري اعتبإإإار اللجنإإإة املصإإإرفية املنشإإإ ة ، فيتعلإإإق األمإإإر باللجنإإإة املصإإإرفية

بإإة   ،مبثابإإة جهإإة قضإإائية إداريإإة متخصصإإة 10-90مإإن قإإانون النقإإد والقإإرض رقإإم 143مبوجإإب املإإادة 

                                                           
بة أجهزة هلإا صإفة سإلطات من قانون املناجم عل  ما يلي"متارو مهام املنشآت اجليولوجية واملمتلكات املنجمية ورقابة املناجم من ق 43هنص املادة  (1)

 سابق. صدرم ،املتعلق باملناجم 10-01إدارية م تقلة......." القانون 
 .2005سبتمرب 04الصادرة يف  60العدد  ،مم ر م ، املتعلق باملياه  2005غشا  05املؤريف يف  12-05من القانون  65املادة   (2)
 سابق  املتعلق باملناف ة، مصدر 03-03من األمر  63املادة  (3)
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 (1)قراراهتإا مهمإا كانإا طبيعتهإا فهإي ذات طإاب  إداري وأن كإة أهنا سلطة إداريإة امل إتقلة كيفها عل 
 نفي التكييف القضائي هلا.هذا من جهة ومن جهة أخرى 

-04-01الصإادرة يف  14489يتمثإة يف القإرار رقإم  ،امل تقلة أما من حي  هكيفها بال لطة اإلدارية

للجنة املصرفية املتضمن هعين متصإر  إداري مؤقإا يتإوىل واملتمثة يف وقف هنفيذ صادر عن ا 2003
ومبقتضإإإ  عريضإإإة  ،حيإإإ  أن م إإإالي نفإإإس املؤس إإإة ،( A-I-Bنشإإإاطات البنإإإن املركإإإزي الإإإدوي )

رفإ  جملإس الدولإة  ،حي  ومبوجب قرار صإادر يف نفإس اليإوم ،رامية إىل التدخة قدمها نفس الطلب
وبالتإإاي فإإان جملإإس الدولإإة فصإإة يف  ،املعارضإإن املإإذكورالإإدعوى يف موضإإوع والراميإإة إىل إبطإإال قإإرار 

مإإن قإإانون اإلجإإراءات املدنيإإة النإإذا   2فقإإرة  283القضإإايا املتعلقإإة بوقإإف التنفيإإذ طبقإإا ألحكإإام املإإادة 
 .(2)أما من حي  الشكةلالقول ب ن الطعون مقبولة ،علنيا وحضوريا

ا  صإإري  مإإن جملإإس الدولإإة بإإ ن هإإذه اعإإة بعإإد وبالتإإاي باعتبإإار الإإدعوى مقبولإإة مإإن حيإإ  الشإإكة 
 ولي ا قضائية. ،هي سلطة إدارية -اللجنة املصرفية - اللجنة

يعتإإرب األسإإتاذ زوامييإإة راإإيد اللجنإإة املصإإرفية سإإلطة إداريإإة م إإتقلة فهإإو يإإرى أن اعتمإإاد هإإذه  ،وإمجإإاال
ألعمال الصادرة اهليلات هو احلفال عل  هطبيق القانون يف جمال االختصاص اادد لل إىل جانب أن ا

القإإرارات النافإإذة مإإن صإإالحيات ال إإلطة العامإإة أي  وكإإذلن فإإان (3)،عنهإإا هعتإإرب مبثابإإة أعمإإال اإلدارة
ك إإإإإلطة إداريإإإإإة   هإإإإإاهكيف فيإإإإإربر بإإإإإذلن أن، وهقليإإإإإديا معإإإإإة  هبإإإإإا لل إإإإإلطات اإلداريإإإإإة ،اإلدارة العامإإإإإة

 .(4)م تقلة
 
 

                                                           
 املتعلق بالنقد والقرض، معدل ومتمم، مصدر سابق.  10-90من القانون  143املادة   (1)
 .138ص، 4العدد، 2003، ل نة جملة جملس الدولة، 2003-04-01الصادر يف  14489 قرار جملس الدولة رقم (2)
 .33ص، 2014سنة  ،األردن ،عمان ،توزي دار احلامد للنشر وال ،اللجنة املصرفية وضبد النشاط املصريف ،وفاء عجرود  (3)

(4) Rachid Zouaïmia, les autorités de régulation indépendantes dans le secteur financier en 
Algine, édition Houma,  Alger, 2005, p14. 
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 بعض السلطات تكيف بأنها"سلطات ضبط مستقلة" ثانيا:
ضبد م تقلة"بالن بة لكإة  ات"سلطبع  ال لطات ب هنا ص املشرع اجلزائري عل  هكييف ن 

 من سلطة ضبد الربيد واملواصالت ال لكية والالسلكية وجلنة هنظيم ومراقبة عمليات البورصة.
هإإذا التكييإإف القإإانوين اجلديإإد  المرفإإا ،فالن إإبة ل إإلطة ضإإبد الربيإإد واملواصإإالت ال إإلكية والالسإإلكية

والإيت كيفإا صإراحة (1)03-2000 مإن القإانون 10مإن خإالل نإص املإادة  2000ألول مرة سإنة ظهر 
 ب هنا"سلطة ضبد م تقلة".

مل يقإإدم هكييفإإا واضإإحا للجنإإة هنظإإيم ومراقبإإة 10-93املرسإإوم التشإإريعي رقإإم فإإان  ،ويف جمإإال البورصإإة
ومل يإتم هوضإي  التكييإإف  ،ةبإة هناوهلإا حتإا عنإوان جامإد وغإ  قابإة لإليإاء والت ويإ عمليإات البورصإة

يتعلإإإق ببورصإإإة القإإإيم  04-03وفإإإق القإإإانون  2003احلقيقإإإي هلإإإذه اهليلإإإة إال انطالقإإإا مإإإن هعإإإدية سإإإنة 
 .(2)إذ كيفها املشرع عل  أهنا سلطة ضبد م تقلة ،منل 20املنقولة مبوجب املادة 

م إإتقلة ال ميثإإة  وخالصإإة لإإذلن يإإرى األسإإتاذ زوامييإإة أن هكييإإف هإإذه اهليلإإات ب هنإإا سإإلطات ضإإبد 
خاصإإة وأن الضإإبد يتعلإإق  ،ال ميثإإة هكييفإإا حقيقيإإاو هكييفإإا هلإإذه اهليلإإات ب هنإإا سإإلطات ضإإبد م إإتقلة 

فخلف الوظيفة هوجإد دائمإا جوانإب مؤس إاهية حتإدد الطبيعإة  ،بوظيفة ميكن سارستها بكيفيات أخرى
 .(3)القانونية للهيلة

سإإلطة مإإن حيإإ  كوهنإإا سإإلطة إداريإإة م إإتقلة أو  هإإذا وميكإإن حتديإإد التكييإإف القإإانوين احلقيقإإي لكإإة
 سلطة ضبد م تقلة انطالقا من معيارينل

                                                           
سإابق علإ  "هنشإ  سإلطة ضإبد م إتقلة متتإ   صإدرم ،املتعلإق بالربيإد واملواصإالت ال إلكية والالسإلكية 03-2000من القإانون رقإم 10هنص املادة  (1)

 بالشخصية املعنوية واالستقالل املاي". 
عل لمإإا يلي"نشإإ  سإإلطة ضإإبد م إإتقلة لتنظإإيم ومراقبإإة عمليإإات ، سإابق صإإدرتعلإإق ببورصإإة القإإيم املنقولإإة مامل 04-03مإإن القإإانون  20 هإنص املإإادة (2)

 البورصة بالشخصية املعنوية واالستقالل املاي".
 .51ص ،مرج  سابق ،سلطات الضبد االقتصادي يف القانون اجلزائري ،وليد بومجلن (3)
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يتعلإإق بطبيعإإة اختصاصإإها وهإإي مهإإام عإإادة مإإا هكإإون مإإن اختصإإاص  معي  ار م  اد  موض  وعي: -1
محايإإة امل إإتهلن( وبالتإإاي فإان هإإذه املهإإام هإإدخة يف ، محايإإة املناف إة، اإلدارة العموميإة )هنظإإيم ال إإوق

وهإو مإا يبإي  هكييفهإا ، وهذا النشاط يتطلب استعمال امتيازات ال إلطة العامإة ،يق القانونصميم هطب
 ب هنا سلطة إدارية م تقلة.

وهو ما يتعلإق خبضإوع قإرارات هإذه اهليلإات سإواء كانإا قإرارات فرديإة أو هنظيميإة معيار عضو : -2
 .(1)لرقابة القاضي اإلداري

 سلطات اإلدارية المستقلةثالثا: التكييفات القانونية األخرى لل
سإإإبق أن الحظنإإإا أن املشإإإرع قإإإد اسإإإتعمة صإإإراحة هكييفإإإات قانونيإإإة لإإإبع  اهليلإإإات اإلداريإإإة  

هيلإإإإيت ضإإإإبد املنإإإإاجم وكإإإإذا سإإإإلطة ضإإإإبد امليإإإإاه حتإإإإا  ،امل إإإإتقلة منهإإإإا علإإإإ  سإإإإبية املثإإإإال ال احلصإإإإر
ة ضإإإإإبد الربيإإإإإد وسإإإإإلط ،هكييف"ال إإإإإلطات اإلداريإإإإإة امل إإإإإتقلة"وكذلن جلنإإإإإة هنظإإإإإيم ومراقبإإإإإة البورصإإإإإة

غإإإإ  أن األمإإإإر مل يكإإإإن كإإإإذلن بالن إإإإبة  ،"سإإإإلطة ضإإإإبد م إإإإتقلة" واملواصإإإإالت ال إإإإلكية والالسإإإإلكية
 ل لطات أخرى.

فعنإإد نشإإإ هتا  ،فالن إإبة للمشإإرع اجلزائإإإري فيمإإا خيإإإص ال إإلطات اإلداريإإإة امل إإتقلة فإإإاألمر لإإيس كإإإذلن
أدى باملشروع إىل هبين  ،عليها الحقااألوىل وبعد التعديالت اليت عرفتها بعد ذلن والتطورات احلاصلة 

هإا يف التشإريعات ميكن القول أنل مل ي بق أن   رصإد مثيلت، جية الخر من ال لطات اإلدارية امل تقلة
حي  يرى البع  أن هذا الت ي  يف التشري  اجلزائري كان من اجليد إىل األسوأويظهر  ،املقارنة األخرى

  هإدرئيا حإن وصإة األمإر إىل هبإين سإلطات إداريإة م إتقلة ذلن بعد أن أصبحا هإذه املعإامل هتالاإ
 .(2)بطبيعة جمهولة

                                                           
 118، ص2009حممد الص   بعلي، الوسيد يف املنازعات االدارية، دار العلوم للنشر والتوزي ، عنابة،  (1)
 .216، مرج  سابق، صنبية موساوي  (2)
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فاملالحن كما أسلفنا الذكر أن املشإرع اجلزائإري قإد اسإتعمة هكييفإات لإبع  هيلإات الضإبد امل إتقلة 
حيإإ  الت إإمية واإإكلها القإإانوين مإإن  ،إال أنإإل مل يعتمإإد هإإذه التكييفإإات بالن إإبة لل إإلطات األخإإرى

 منها ل
اإل أن اجمللإإس بقإإي اإإكلل  ،10-90 فإإرغم التعإإديالت الإإيت اإإهدها القإإانون جملإإس النقإإد والقإإرض -1

 . (1)القانوين بت مية "جملس"
جملإإإإس املناف إإإإإة نفإإإإإس األمإإإإإر بالن إإإإبة هلإإإإإذه اهليلإإإإإة رغإإإإإم التعإإإإديالت الإإإإإيت اإإإإإهدها القإإإإإانون رقإإإإإم             -2

 لس".حافن املشرع عل  الشكة القانوين حتا م م "اجمل (2)03-03
مبوجإإب القإإانون رقإإم         "الضإإبد " حيإإ  هناوهلإإا املشإإرع حتإإا عنإإوان  ،جلنإإة ضإإبد الكهربإإاء وال إإاز -3

فهإإي هيلإإة مكلفإإة بضإإمان احإإةام التنظإإيم التقإإين واالقتصإإادي والبيلإإي ومحايإإة امل إإتهلكن  ،(3)02-01
 وافافية إبرام الصفقات عل  ه ميتها واكلها القانوين حتا م م "جلنة".

جنإإد اهليلإإة الوطنيإإة للوقايإإة مإإن اجلإإرائم املتصإإلة  ،القإإانوين هلإإذه اهليلإإات مإإن أمثلإإة ال مإإوض يف التكييإإف
وهذا قبة االست ناء عنها والإيت كيفهإا املشإرع علإ  أهنإا  ،بتكنولوجيات اإلعالم واالهصال ومكافحتهما

هلإا بإ ن هوضإ  لإدى الإوزير  سلطة إدارية م إتقلة وأهنإا هتمتإ  بالشخصإية املعنويإة إال أن ذلإن مل يشإف 
فطإإإاب  االسإإإتقاللية مإإإازال غامضإإإا وهإإإو مإإإا هناولنإإإاه سإإإابقا فيمإإإا خيإإإص خصإإإائص  (4)،املكلإإإف بالعإإإدل

ففإي كإة مإرة عنإدما  ،إال أننإا  إص بالتحليإة الشإكة القإانوين أو امل إم  ،ال لطات اإلداريإة امل إتقلة
جنإد  ، بااإرة ه إمية ال إلطة اإلداريإة امل إتقلةيرها  املشرع يف التكييإف القإانوين هلإذه اهليلإات مبنحهإا م

 .(5)كذلن هذه الوضعية أمام ال لطة الوطنية للتصديق اإللكةوين

                                                           
 ومتمم، مصدر سابق.املتعلق بالنقذ والقرض معدل  10-90القانون  (1)
 املتعلق باملناف ة معدل ومتمم، مصدر سابق. 03-03القانون  (2)
 املعتلق بالكهرباء ونقة ال از عرب القنوات، مصدر سابق. 01-02القانون  (3)
نيإإة للوقايإإة مإإن اجلإإرائم يإإدد هشإإكيلل وهنظإإيم وكيفإإات سإإ  اهليلإإة الوط  2015اكتإإوبر 08املإإؤريف يف  261-15مإإن املرسإإوم الرئاسإإي رقإإم 2املإإادة  (4)

   2015اكتوبر 08الصادرة يف  53املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالهصال ومكافحتل ،م ر م ح، العدد 
 ، املصدر نف ل.07املادة  (5)
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إال أن املشإإرع اجلزائإإري مل ي إإتفد مإإن التجإإار  أن ال إإلطتن ال إإابقتن أهنمإإا حإإديثيت النشإإ ة املالحإإن
بوضإإإوح وئعلهإإإا حتمإإإة صإإإفة بإإإدل أن يعمإإإة علإإإ  هقويتهإإإا وحتديإإإد هكييفهإإإا القإإإانوين بكإإإة ف ،ال إإإابقة

مإإإازال  املؤس إإات العامإإة علإإ  أكثإإر هقإإدير دون اخلإإوض يف هبإإين هكييإإف قإإانوين هإإدخة حتإإا غطائإإل
 .ال موض يشو  التكييف

 الفرع الثاني:
 مكانة السلطات اإلدارية المستقلة ضمن التنظيم اإلدار 

ال ياسإإية واالجتماعيإإإة  ال خيتلإإف اثنإإان يف أن التنظإإإيم اإلداري يتإإ ثر يف كإإة جمتمإإإ  بإإالظرو  
وان كان ما مييز اجملتمعات القدمية هو ظإاهرة هركيإز ال إلطة جبميإ  أنواعهإا وجوانبهإا  ،وحن االقتصادية

ومإن جهإة أخإرى لضإمان قإوة الدولإة وه مينهإا مإن كإة  ،يف يد واحدة نتيجة معتقدات معينإة مإن جهإة
 خطر قد يدالها.

يإإز الدولإإة املعاصإإرة هإإي اعةافهإإا لإإبع  اهليلإإات اإلداريإإة أمإإا مإإن وجهإإة نظإإر أخإإرى فإإان الصإإفة الإإيت مت
غإإ  أن هإإذه الوحإإدات اإلداريإإة  ،وبالتإإاي االسإإتقالل اإلداري واملإإاي عإإن الدولإإة ،بالشخصإإية املعنويإإة

 امل تقلة   ربطها باألجهزة املركزية بتطبيق نظام الوصاية.
ومل يعإد لإل  ،هو نظام عرفتل اجملتمعإات القدميإةيجب أن ال يفهم من كة هذا أن نظام املركزية اإلدارية ف

 هطبيق يف ظة الدولة املعاصرة بة ال زال يطبق يف جوانب كث ة نظرا ا ناهل.
وبنإإإإإاءا عليإإإإإل فإإإإإان التنظإإإإإيم اإلداري يف الدولإإإإإة املعاصإإإإإرة ي خإإإإإذ وجهإإإإإات املركزيإإإإإة اإلداريإإإإإة والالمركزيإإإإإة 

 .(1)اإلدارية
ة التنظيم وهق يم الوظائف وإنشإاء اهلياكإة وحتديإد املهإام ورسإم وملا كانا الدولة أصال هقوم عل  فكر 

فإإإ ن اهلإإإد  املتإإإوخ  مإإإن هإإإذه التن إإإيق فيمإإإا بينهاوضإإإبد العالقإإإات بإإإن األجهإإإزة واهليلإإإات املختلفإإإة و 
الدراسإإة هإإو حتديإإد النظإإام اإلداري الإإذي هنتمإإي إليإإل ال إإلطات اإلداريإإة امل إإتقلة وبصإإفة أدق مإإا إذا  

 ان املركزية اإلدارية أو الالمركزية اإلدارية. كانا هنضوي حتا عنو 
                                                           

 .11ص ،2010 ، سنةاجلزائر  ،جبور للنشر والتوزي  ،بن النظرية والتطبيقالتنظيم اإلداري يف اجلزائر  ،عمار بوضيا  (1)
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فإإان ذلإإن املعإإل يلتقإإي يف  ،الاإإن أننإإا عنإإدما نريإإد إعطإإاء مفهإإوم قإإانوين لل إإلطات اإلداريإإة امل إإتقلة
والإيت هلإا ال إبق يف التنظإيم اإلداري كوهنإا مإن أاإخاص القإانون  مكان ما م  مفهوم املؤس ات العامة

 .(1)العام
فقإد عرفهإا االجتهإاد القضإائي الفرن إي  ،املؤس ة العامة يف فرن ا مصدرها القضاء يف الواق  إن نظرية
فاعتربهإإا  وذلإإن يف معإإرض هفريقإإل إياهإإا عإإن املؤس إإات ذات املنفعإإة العامإإة ،1856للمإإرة األوىل سإإنة 

 .(2)هشكة جزءا من اإلدارة
يإإة وباخلصإإوص الإإيت لإإيس هلإإا فلإإو رجعنإإا إىل ال إإلطات اإلداريإإة امل إإتقلة الإإيت ال متلإإن الشخصإإية املعنو 

جنإإدها هنضإإوي حتإإا نظإإام املركزيإإة كوهنإإا حتإإا وصإإاية الإإوزارة الإإيت هكإإون م إإؤولة عإإن  ،اسإإتقالل مإإاي
مإا وهإذا رار واليت منحها إياها املشإرع أعماهلاولكننا يف نفس الوقا جندها هتمت  باستقاللية إصدار الق

 .(3)نظام الالمركزية يقرهبا إىل
تنظإإإيم اإلداري يف الإإإدول املتقدمإإإة يةكإإإز علإإإ  عنصإإإرين أساسإإإن لإإإا نظإإإامي املركزيإإإة مإإإن أن ال نطالقإإإاا

ف ننا جنإد أن ال إلطات اإلداريإة امل إتقلة حتتإة مكانإة خاصإة وموقعإا متميإزا داخإة التنظإيم  ،والالمركزية
 ل. اإلداري فهي مؤس ات مل هرد يف هركيبات العضوية للوزارات وال ختض  إلحدى مصاحل الوزير األو 

وبالتإاي وجإب اعتبارهإا مؤس إات موازيإإة لألجهإزة الوزاريإة ومإن هنظإإيم خإاص وم إتقة يإدده القإإانون 
 .(4)الذي أحدثها

كمنظإإور عإإام ال   -ال إإلطات اإلداريإإة امل إإتقلة-كمإإا أننإإا بإإالرجوع إىل القإإانون جنإإد أن هإإذه ال إإلطات
اجملإإإاالت أو مإإإن حيإإإ   سإإإواء مإإإن حيإإإ  منحهإإإا االختصإإإاص يف اإإإن ،هتعإإإارض مإإإ  مبإإإدأ املشإإإروعية

                                                           
، حممإإإد الصإإإ   بعلإإإي، الوسإإإيد يف أمإإإا فيمإإإا خيإإإص األاإإإخاص املعنويإإإة العامإإإة الواقعإإإة يف صإإإميم القإإإانون اإلداريإإإن فتتمثإإإة يف الدولإإإة الواليإإإة البلديإإإة (1)

 . 258 257، ص ص 2009املنازعات االدارية، دار العلوم للنشر والتوزي ، عنابة، اجلزائر، سنة 
(2)  La cour de cassation du 5 mars 1856, I121, voir, Conseil d’Etat – Rapport d’étude sur les 
établissements publics, Etude adoptée par   l’assemblée générale plénière  le 15octobre 2009, 
Paris, p61. 

 41ص ،مرب  سابق ،رنا مس  اللحام (3)
العإدد  ،امل إر ، ةمقال منشور يف جملة املنارة للدراسات القانونية واإلداريإ ،النظام اإلداري اجلزائري مكانة اهليلات اإلدارية امل تقلة يف، قوراري جمدو  (4)

 .45،60صص  2013سنة 05
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والإإيت يإإالزم مفهومهإإا مبإإدأ املشإإروعية فإإال ميكإإن أن يوجإإد قإإرار إداري  ،منحهإإا سإإلطة إصإإدار القإإرارات
صإإحي  دون خضإإوعل ملبإإدأ املشإإروعيةوهذا مإإا اختلإإف فيإإل  الفقإإل إىل اجتاهإإات ثالثإإة متمإإايزة فإإذهب 

بينمإإا يتطلإإب االجتإإاه  ،عإإدة قانونيإإةأوهلمإإا إىل ضإإرورة كإإون العمإإة الصإإادر عإإن اإلدارة جمإإرد هطبيإإق القا
الثإإإاين ملشإإإروعية العمإإإة أن يكإإإون صإإإادرا اسإإإتنادا للقإإإانون بينمإإإا يكتفإإإي االجتإإإاه األخإإإ  بإإإ ن ال يكإإإون 

فإإالواق  أن كإإال مإإن االجتإإاهن الثإإاين والثالإإ  لإإا اللإإذان يتفقإإان مإإ  أحكإإام ، (1)العمإإة  الفإإا للقإإانون
 لإإا أحكإإام القضإإاءاهبنيإإ  التإإف حوهلمإإا غالبيإإة الفقإإل ح ،القإإانون الوضإإعي يف كإإة مإإن فرن إإا ومصإإر

فيكإإإون علإإإ  اإلدارة التإإإزام سإإإليب  ،حيإإإ  بإإإرر ذلإإإن كوهنمإإإا مكمإإإالن لبعضإإإهما الإإإبع  وال يتعارضإإإان
نون أو فإإال هصإإدر مإإن األعمإإال مإإا حتإإالف بإإل صإإري  القإإا ،روم علإإ  أحكإإام القإإانوناخلإإمقتضإإاه عإإدم 

 (2)حكام القانون.أل ادانتاسخر ائايب الروحل كما هلتزم بالتزام 
ة العامإإإة للدولإإإة صإإإب يف األهإإإدا  احلكوميإإإة وال ياسإإإنهومإإإا ميكإإإن قولإإإل عإإإن ال إإإلطات اإلداريإإإة أن 

ومإن أجإة ذلإن خصإها املشإرع بوضإ   ،فقراراهتا هكون ب ية اجناز مهام وأعمال دقيقة وفنية متخصصإة
د مإإن سإإلطة الرقابإإة والتإإإدرم قإإانوين خإإاص لضإإرورة مرونإإة العمإإة اإلداري لتعمإإة بطريقإإإة م إإتقلة للحإإ

 الرئاسي.
 الالمركزيإةو إىل جانب النظام املركزي  نشلاهي صنف جديد من اإلدارة أتقلة فال لطات اإلدارية امل 

فال إإلطات اإلداريإإة امل إإتقلة لي إإا مهمتهإإا الت إإي  بإإة  ،إىل حإإد اعتإإربت فيإإل اإإكة ثالإإ  للتنظإإيم
كإإإن اعتبارهإإا إطإإارا إداريإإإا مالئمإإا للمراقبإإإة واحلإإد مإإإن وعليإإل مي ،الضإإبد وهإإ ط  التنميإإإة يف قطإإاع معإإإن

 (3)هع ف وط يان اإلدارة التقليدية وإعطاء وجل جديد إن اين لل لطة.
إال أن اإلاإإإكال يبقإإإ  قائمإإإا يف ظإإإة غيإإإا  هصإإإنيف وإعطإإإاء املشإإإرع مكانإإإة قانونيإإإة وحتديإإإد الصإإإب ة 

ي ولوجهإإإإا املشإإإإروع ضإإإإمن اهلياكإإإإة وبالتإإإإا ،القانونيإإإإة هلإإإإذه ال إإإإلطات ضإإإإمن التنظإإإإيم اإلداري للدولإإإإة
ن هإذه ال إلطات كمإا ذكرنإا سإابقا أل ،فهإي ال ميكإن اعتبارهإا مبثابإة إدارة ،التقليدية املعروفة يف الدولإة

                                                           
 ..10ص ،مرج  سابق، إبراهيم عبد العزيز ايخا (1)
 .13 ص، املرج  نف ل (2)
 .60ص ،مرج  سابق ،قوراري جمدو  (3)
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وذلإإإن عإإإن  ،ال ختضإإ  ألي سإإإلمية إداريإإة بإإإة هبتعإإد كإإإة البعإإد عإإإن التنظإإيم اإلداري التقليإإإدي للدولإإة
 .(1)طريق االستقاللية املمنوحة هلا 

بإاقي هبإذه اخلصوصإية عإن  هتميإزفهإي  ،صإةتقلة عبارة عن  وذم ذو طبيعة خات اإلدارية امل فال لطا
وعليإإل فلممارسإإة ال إإلطات اإلداريإإة امل إإتقلة املهإإام املوكلإإة هلإإا بكإإة حياديإإة  ،اهليلإات التقليديإإة املعروفإإة

يإة يف طابعهإا مير عإرب قطإ  كإة العالقإات الإيت ميكإن أن هن إجم مإ  ال إلطة التنفيذ أنفان ذلن ئب 
وذلن بعدم إخضاعها ألية وصاية إدارية كانا وإعطائها مكانة خاصة  ،التنظيمي )التنظيم اإلداري (

خصوصإإا عنإإدما نرجإإ  إىل االختصإإاص التنظيمإإي الإإذي  ،ضإإمن البنيإإان اإلداري مفإإاده حتقيإإق احلياديإإة
  (2)الإوزير األول طإر مإن  وذلإنمتارسل هذه اهليلات فانإل يف األصإة ميإارو مإن قبإة ال إلطة التنفيذيإة 

أو ال إإإلطات الالمركزيإإإة املخإإإول هلإإإا صإإإالحيات التنظإإإيم مبوجإإإب  ،ك إإإلطة مركزيإإإة )املركزيإإإة اإلداريإإإة(
 وجب عل  املشرع حتديده. ،لذا فقد ثار جدال واس  حول موق  هذه اهليلات ،قانوين الوالية والبلدية

 :لثالفرع الثا
 نماذج من السلطات اإلدارية المستقلة

مإإإا هإإإو يف جمإإإال احلريإإإات  منهإإإا ،ة امل إإإتقلة بعإإإدة جمإإإاالت وقطاعإإإاتتص ال إإإلطات اإلداريإإإختإإإ 
 كنماذم جملاالت عمة هذه ال لطات نذكر ما يليل  و  ،رى يف اجملال االقتصادي واملايأخالعامة و 

 الحرياتأوال: في مجال حماية الحقوق و 
 احلريات هتمثة فيما يليلوق و لة  تصة يف جمال محاية احلقظهرت عدة سلطات إدارية م تق

م إإإتعملي اإلدارة خصوصإإإا مإإإن بإإإن اجملإإإاالت هعإإإد محايإإإة حقإإإوق املإإإواطن و  وس   يط الجمهوري   ة: -1
 امل تقلة.احل اسة يف احلياة االجتماعية اليت اهتما هبا ال لطات اإلدارية 

                                                           
 .204ص ،مرج  سابق ،نبية موساوي  (1)
 من الدستور اجلزائري املعدل و املتمم، مصدر سابق. 143املادة  (2)
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إنشإاء هإذه  يإدخةوسإيد اجلمهوريإة و  (1)113-96مبوجإب املرسإوم الرئاسإي رقإم  شهيف اجلزائر فقد أن
ليعإإود إنشإإاء  (2)170-99فيمإإا   إل اؤهإإا مبوجإإب املرسإإوم الرئاسإإي  ،يلإإة يف إطإإار حماربإإة الب وقراطيإإةاهل

 .(3)45-20مبوجب املرسوم الرئاسي رقم  2020هذه اهليلة سنة 

 السلطة الوطنية المستقلة لالنتخابات الهيئة العليا المستقلة لمراتقبة االنتخابات و  -2
مبوجإب القإانون العضإوي  2016سإنة  نشإلال أ ليا المس تقلة لمراتقب ة االنتخاب اتالهيئة الع ( أ

 حي  اقتصر املشرع عل  منحها الدور الرقايب فقد خالل العملية االنتخابية ،(4)11-16رقم 
مبوجإإإب القإإإانون العضإإإوي رقإإإم   2019 انشإإإلا :الس   لطة الوطني   ة المس   تقلة لالنتخاب   ات  ( ب

( من املادة 2اجلزائري وس  من دائرهتا حن ذهب يف الفقرة الثانية )جند أن املشرع حي   ،(5)19-07
إىل ضرورة هوافر اعةا  للمتقلد لعضوية ال لطة امل تقلة بالكفاءة  ،من القانون العضوي أعاله (19)
كذلن مرافقتها للعملية االنتخابيإة الشرط يفضي إىل الشفافية أكثر و  لعة هذاو  ،احليادالنزاهة واخلربة و و 

 للنتائ . إعالهنان ح
 : CSIالمجلس األعلى لإلعالم  -1

حيإ  ظهإإر مفهإوم ال إإلطات اإلداريإة امل إإتقلة ألول مإإرة يف اجلزائإر ب نشإإاء اجمللإس األعلإإ  لإلعإإالم    
 .(7)13-93مث أل ي مبوجب املرسوم التشريعي رقم  ،(6)07-90مبوجب القانون 

 
                                                           

 املتضمن إنشاء وسيد اجلمهورية، مصدر سابق 113-96املرسوم الرئاسي رقم  (1)
خ الصادرة بتاري 52املتضمن إل اء منصب وسيد اجلمهورية.م ر م م، العدد  1999غشا سنة  02املؤريف يف  170-99املرسوم الرئاسي رقم  (2)

 .1999غشا سنة   04
 املتضمن انشاء مؤس ة وسيد اجلمهورية، مصدر سابق. 45-20املرسوم الرئاسي رقم   (3)
الصإادرة يف  50املتعلإق باهليلإة العليإا امل إتقلة ملراقبإة االنتخابإات، م ر  م م، العإدد  2016غشإا  25املإؤريف يف  11-16القانون العضوي رقإم  (4)

 .2016غشا  28
 15الصإإادرة يف  55يتعلإق بال إلطة الوطنيإإة امل إتقلة لالنتخابإإات م ر م م العإدد  2019سإإبتمرب  14املإؤريف يف  07-19العضإوي رقإإم القإانون  (5)

  .2019سبتمرب 
 يتعلق باإلعالم، مصدر سابق.. 1990افرية  03املؤريف يف  07-90القانون   (6)
 27الصإادرة يف  69املتعلإق بإاإلعالم، م ر م م، العإدد  07-90بعإ  أحكإام خيإص  1993اكتإوبر  26املإؤريف يف  13-93املرسإوم التشإريعي  (7)

 1993اكتوبر 
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 :ARPEسلطة ضبط الصحافة المكتوبة  -2
 هقتصإإر الإإيت ال إإده ملفهإإوم التعدديإإة اإلعالميإإة و مإإا ئاألمثإإة لالنفتإإاح اإلعالمإإي و  كإإريسمإإن أجإإة الت

والإذي سإجة  (1)املتعلق باإلعالم  05-12صدر القانون العضوي رقم  ،عل  قطاع إعالمي دون الخر
 نقلة نوعية يف مفهوم حرية اإلعالم.

 :ARAسلطة ضبط السمعي البصر   -3
هقإإرر إنشإإاء سإإلطة الضإإبد ال إإمعي البصإإري طبقإإا  ،كتوبإإةافة امل  إنشإإاء سإإلطة ضإإبد الصإإحبإإاملوازاة مإإ

فإإإال علإإإ  رسإإإالة ومهنيإإإة وهإإإي مإإإن أجإإإة احل، (2)مإإإن نفإإإس القإإإانون العضإإإوي أعإإإاله 64لإإإنص املإإإادة 
 مك ب انفتاحل.إعالمية و 

 :ONPlG مكافحته يئة الوطنية للوتقاية من الفساد و اله -4
 إإاد اسإإتحدثا اهليلإإة الوطنيإإة للوقايإإة مإإن الف حرصإإا مإإن املشإإرع اجلزائإإري علإإ  مواجهإإة ظإإاهرة الف إإاد

 م  جعلها حتظ  باالستقاللية .، (3)01-06جب القانون مبو ومكافحتل 
 االتقتصاد  انيا : في المجال المالي و ث

ت خييإة انشإ  املشإرع جمموعإة مإن سإلطاحماولة منل لتحرير بع  األسإواق مإن االحتكإارات التار  
 اي وأخرى يف اجملال االقتصادي.الضبد القطاعية منها يف اجملال امل

يعي جيإدا املشإرع اجلزائإري أليإة القطإاع املإاي بالن إبة لالقتصإاد فهإو في المجال المالي : -1
 ومنل سارع مباارة ااولة هنظيم وضبد هذا القطاع عل  م تويات عدةل ،عصب احلياة االقتصادية

 
 
 

                                                           
 يتعلق باإلعالم، مرج  سابق. 2012يناير10املؤريف يف  05-12القانون العضوي رقم   (1)
 املتعلق باإلعالم، مصدر نف ل. 05-12القانون العضوي رقم  64املادة   (2)

 سابق.   مصدر ،يتعلق بالوقاية من الف اد ومكافحتل 2006فرباير  20املؤريف يف  01-06القانون  (3)
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 مجلس النقد و القرض : - أ
القإإإإرض لينفإإإإرد بال إإإإلطة علإإإإق بالنقإإإإد والقإإإإرض أنشإإإإه جملإإإإس النقإإإإد و املت (1)10 - 90مبوجإإإإب القإإإإانون 

هاركا إدارة بنن اجلزائر )البنن املركزي سابقا ( جمللس إدارة  ،(2)01 - 01 األمرالنقدية ح ب أحكام 
 البنن .

 :  CBاللجنة المصرفية : - ب
ية مراقبة مإدى احإةام ب  ،املتعلق بالنقد والقرض (3) 10 – 90 اللجنة املصرفية مبقتض  القانون اأنشل

 التنظيمية املطبقة عليها وكذا قواعد ح ن س  املهنة. ات املالية لألحكام التشريعية و البنو  واملؤس
 : COSOBلجنة تنظيم ومراتقبة عمليات البورصة  - ج

مإن املرسإوم التشإريعي  20املادة  مبوجبهنظيم ومراقبة عمليات البورصة    وض  اإلطار القانوين للجنة
 . (4)املتعلق ببورصة القيم املنقولة 10 – 93رقم 

 املشإرع اجلزائإري أعطإ ب ية إئاد هوازن بإن املناف إة واالحتكإار  في المجال اإلتقتصاد  :  -2
 انش  عدة هيلات يف اجملال االقتصادي وهي سثلة يف ما يليلو  ،املبادرة للخواص يف اإلنتام واخلدمات

 :  CREGلجنة ضبط الكهرباء والغاز  - أ
 أجة ه طية ااملة للتموين بالكهربإاء وال إاز عإرب جممإوع الإةا  الإوطين وفإق اإروط األمإن واجلإودة من

افة لل إإوق الوطنيإإة يف هإإذا يف حقإإة املناف إإة الشإإف ،القواعإإد التقنيإإة والبيليإإة الحإإةامضإإمانا و  ،ال إإعرو 
نون القإامبوجإب از وهي جلنة ضبد الكهرباء وال  ،اء سلطة إدارية م تقلة لتضبد ذلن  إنش ،القطاع

 . (5)ال از بواسطة القنوات املتعلق بالكهرباء و  02-01

                                                           
 سابق. مصدر ،املتعلق بالنقد والقرض 1990أفرية  14املؤريف يف  10-90القانون  (1)
 28يف الصادرة  14العدد  ،م ر  م م ،املتعلق بالنقد و القرض 10-90يعدل و يتمم القانون  2001فرباير  27املؤريف يف  01-01األمر   (2)

 2001فرباير 
 سابق مصدر ،املتعلق بالنقد والقرض 10-90القانون   (3)
 يتعلق ببورصة القيم املنقولة املعدل واملتمم، مصدر سابق. 10-93رقم  املرسوم التشريعي ( 4)
 يتعلق بالكهرباء و نقة ال از بواسطة القنوات، مصدر سابق. 01-02القانون   (5)
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 :  ARPTسلطة ضبط البريد والمواصالت السلكية والالسلكية  - ب
أنشإإات الدولإإة سإإلطة ضإإبد الربيإإد و املواصإإالت ال إإلكية والالسإإلكية جت إإيدا لعإإدم إلزاميإإة الدولإإة يف 

الإوزارة املكلفإة  حي  ختلإا ،ال لكية والالسلكية تهصاالاالو نب اإلقتصادي ضمن ميدان الربيد اجلا
والإإإيت أنشإإإلا  ،لإإإ  سإإإلطة الضإإإبد املإإإذكورة أعإإإالهعة الالسإإإلكيواصإإإالت ال إإإلكية و املبقطإإإاع الربيإإإد و 

واليت زودت بصالحيات واسعة هضمن وجود مناف ة فعلية ومشإروعة  (1)،03-2000مبقتض  القانون 
 و املرهفقن . نف همأهقوم عل  أساو امل اواة بن املتعاملن 

قواعإإد العامإإة املتعلقإإة لل ااإإدد 04 -18القإإانون  حملإإل ليحإإة ل إإيأ 03-2000واملالحظإإة أن القإإانون 
الربيإإإد    حلإإإا حمإإإة ال إإإلطة املإإإذكورة أعإإإاله سإإإلطة ضإإإبدحيإإإ، (2)االهصإإإاالت اإللكةونيإإإةبالربيإإإد و 

االهصإإإإاالت تقلة للربيإإإإد و هنشإإإإ  سإإإإلطة ضإإإإبد م إإإإ"منإإإإل  11املإإإإادة مبوجإإإإب  واالهصإإإإاالت اإللكةونيإإإإة 
 وهدع  يف صلب النص "سلطة الضبد ". نية  هتمت  بالشخصية املعنوية واالستقالل املاياإللكةو 

 :  ARTلجنة ضبط النقل  - ج
 حيإإ  كيفإإا ب هنإإا سإإلطة ضإإبد  ،(3)2003قإإانون املاليإإة سإإنة مبوجإإب   إنشإإاء سإإلطة لضإإبد النقإإة 

 .يهتمت  بالشخصية املعنوية و االستقالل املا
 : ARSPE سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه  -د

-05مإن القإانون رقإم  65أنش  املشرع اجلزائري سلطة ضبد اخلإدمات العموميإة للميإاه مبقتضإ  املإادة 

 والذي يهد  إىل ال   احل ن للخدمات العمومية للمياه. (4)،املتعلق باملياه 12
 
 

                                                           
 املتعلقة بالربيد و املواصالت ال لكية و الالسلكية، املعدل و املتمم، مصدر سابق.القواعد  يدد 03-2000القانون   (1)
الصادرة يف  27اادد للقواعد العامة املتعلقة بالربيد و االهصاالت اإللكةونية،م ر م م، العدد  2018ماي  10مؤريف يف  04-18قانون رقم  (2)

 .  2018مايو سنة  13
 2002دي مرب  25الصادرة يف  86، م ر م م، العدد 2003املتضمن قانون املالية ل نة  2002دي مرب  24املؤريف يف  11-02القانون   (3)
 2005دي مرب  30الصادرة يف  60العدد  ،م ر م م ،املتعلق باملياه 2005غشا  04املؤريف يف  12-05القانون   (4)
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 :  ARMTPT سلطة ضبط سوق التبغ والمواد التبغية     -ه
هضإمنتل املإإادة  وهإإو مإا ،لطة سإإوق التبإا واملإواد التب يإةسإ أنشإلا (1)2000مبقتضإ  قإانون املاليإة ل إإنة 

 اليت هتمم قانون الضرائب غ  املباارة بفصة ثال  "صن  التبا " منل و  33
الرتقاب  ة الوكال  ة الوطني  ة للجيولوجي  ا و و   ANPMالوكال  ة الوطني  ة للممتلك  ات المنجمي  ة    -و

 :  ANGCMالمنجمية 
البحإإإ  املنشإإإآت اجليولوجيإإإة و  أنشإإإطةجإإإة هنظإإإيم أالوكإإإالتن مإإإن  (2)01-01اسإإإتحدث القإإإانون رقإإإم 

                                                         .                                                                                                                 املتفجرةل املواد املعدنية مي واست الاملنج
 وكالتي ضبط المحروتقات:       - 

مإ   ،دورها يف احتكار قطاع ااروقات" بدى هراج  الدولة اجلزائرية عن   Gettyكتكريس الهفاقية "  
علإإإإإق املت (3)07-05رقإإإإإم  جإإإإإب القإإإإإانونمبو علإإإإإ  صإإإإإالحياهتا يف ضإإإإإبد هإإإإإذا القطإإإإإاع وذلإإإإإن اإلبقإإإإإاء 

 م تقلتن هتمتعان بالشخصية القانونية واالستقاللية املاليةل طنيتنوذلن ب نشاء وكالتن و  ،بااروقات
 ANCRPDH) ) ضبطها يف جمال ااروقاتكالة الوطنية ملراقبة النشاطات و الو  -
-06وقإإإد   هعإإإدية هإإإذا القإإإانون بإإإاألمر .(ALNAFTمإإإوارد ااروقإإإات ) لتإإإ منالوكالإإإة الوطنيإإإة  -

 املعدل واملتمم. (4)،10
 :CSAلجنة االشراف على التأمينات     -ع

نظإإرا للوظإإائف الإإيت يؤديهإإا والإإدور  2006هإإدار  املشإإرع اجلزائإإري إخضإإاع قطإإاع التإإ من للضإإبد سإإنة 
 الوطين ينتف   فرؤوو األموال اليت جتمعها الشركات املكلفة بالت من جتعة االقتصاد الذي الي تهان بل

 

                                                           
 .     1999دي مرب25الصادرة يف  92العدد  ،، م ر م م2000قانون املالية ل نة يتضمن 1999دي مرب 23مؤريف يف  11-99القانون رقم   (1)
 املتضمن قانون املناجم، مصدر سابق. 01-01القانون   (2)
 يتعلق بااروقات، مصدر سابق. 07-05القانون   (3)
املتعلإق بااروقإات م ر م م  العإدد  2005أفرية  28املؤريف يف  07-05يعدل و يتمم القانون  2006يوليو 29املؤريف يف  10-06األمر رقم   (4)

 .2006يوليو 30الصادرة يف  48
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 .(1)أن نن   الدور الفعال يف حتقيق التنمية االقتصادية للبالد دون ،هبا
 .(2)04-06القانون  نة اإلارا  عل  الت مينات مبقتض هلذا ال رض أنش  املشرع اجلزائري جل

:                                                               ANPPالوكالة الوطنية للمواد الصيدالنية     -ص 
املتعلق بالصحة مايلي ل "هنش  وكالة وطنية للمواد  13-08من القانون رقم  73/1ء يف نص املادة جا

خصية سلطة إدارية م تقلة هتمت  بالش الوكالة امل ماة أدناهو  ،يف الطب البشريالصيدالنية امل تعملة 
 (3)."املعنوية واالستقالل املاي

اسإإإتحدث   لARMPDSP المرف   ق الع   امس   لطة ض   بط الص   فقات العمومي   ة وتفويض   ات     -ر
املتعلإق بتنظإيم الصإفقات  247-15من املرسوم الرئاسي رقإم  213املشرع اجلزائري مبوجب نص املادة 

حيإإ  جإإاء  ،2015اإلحصإإاء االقتصإإادي للطلإإب العمإإومي ل إإنة وهفويضإإات املرفإإق العإإام و العموميإإة 
 فيها ل

هتمتإإإ   ات العموميإإإة وهفويضإإإات املرفإإإق العإإإامليإإإة سإإإلطة ضإإإبد الصإإإفق"هنشإإإ  لإإإدى الإإإوزير املكلإإإف باملا
 .(4)النزاعات ..."هيلة وطنية لت وية وهشمة مرصدا للطلب العمومي و  ،باستقاللية الت ي 

 :CCاالختصاص العام لحماية المنافسة  مجلس المنافسة صاحب -3
اصإإات مل هتضإإمن النصإإوص الت سي إإية ل إإلطات الضإإبد امل إإتقلة يف اجلزائإإر حإإدودا فاصإإلة بإإن اختص

اعيإإإإة الإإإإيت متإإإإارو نفإإإإس جملإإإإس املناف إإإإة صإإإإاحب االختصإإإإاص العإإإإام وبعإإإإ  سإإإإلطات الضإإإإبد القط

                                                           
، دور جلنإإة اإلاإإرا  علإإ  الت مينإإات يف ضإإبد قطإإاع التإإ من، امللتقإإ  الإإوطين حإإول ال إإلطات اإلداريإإة امل إإتقلة يف اجلزائإإر، كليإإة احلقإإوق ناديإإة هيإإات   (1)

 .03،ص  2012نوفمرب  14و  13ومي ، قاملة ي1945ماي  08والعلوم ال ياسية، جامعة 
املتعلإإق بالت مينإإإات، مصإإإدر  1995ينإإإاير  28املإإإؤريف يف  07-95يعإإإدل و يإإتمم األمإإإر رقإإم  2006فربايإإإر  20املإإؤريف يف  04-06القإإانون رقإإإم   (2)

 سابق 
 .2008غشا  03الصادرة يف  44املتعلق اماية الصحة و هرقيتها ،م ر م م، العدد  2008-07-20املؤريف يف  13-08القانون رقم   (3)
 50يتضإمن هنظإإيم الصإفقات العموميإة وهفويضإات املرفإق العإام، م ر م م، العإإدد  2015سإبتمرب  16املإؤريف يف  247-15مرسإوم رئاسإي رقإم   (4)

 2015سبتمرب  20الصادرة يف 
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ظإإة إال أن املشإإرع نإإص علإإ  ضإإرورة التعإإاون والتشإإاور بينهإإا وهإإذا مإإا جنإإده مكرسإإا يف  ،اختصاصإإاهل
 .(1)كذلن النصوص الت سي ية لبع  سلطات الضبد القطاعيةاألحكام املتعلقة باملناف ة و 

 ،ضإاد للممارسإات املنافيإة للمناف إةاملناف ة الذي يعترب أداة أساسية يف هطبيق التشري  املأنشه جملس 
 فهو أداة ضبد وهنظيم للحياة االقتصادية اليت ه ود فيها املناف ة احلرة .

 .(2)املتعلق باملناف ة 06 – 95جملس املناف ة يف اجلزائر ألول مرة مبقتض  األمر أنشه 
-08القإانون و  ،(3)03-03 ذا القانون أدخلا عليل عدة هعديالت مبوجب األمإراجلدير بالذكر أن هو 

حي  وس  هذا األخ  من جمال اختصاص جملس املناف ة ليمتد إىل الصفقات العموميإة بإدءا  ،(4)12
كمفهوم الضبد وهقويإة   ،و  هوضي  بع  املفاهيم ،ة إىل غاية املن  النهائي للصفقةمن إعالن املناقص

ميلإإإن كامإإإة الصإإإالحيات الختإإإاذ  ،تإإإربه القإإإانون سإإإلطة إداريإإإة م إإإتقلةس املناف إإإة الإإإذي اعمركإإإز جملإإإ
و  هعدية هشكيلتل ورفإ  قيمإة ال رامإات املقإررة  ،ف املمارسات املفيدة للمناف ةاإلجراءات الالزمة لوق

 للمخالفات  .
ذي   مبوجبإإل هوسإإي  الإإ (5)،05 –10كمإإا   هعإإدية القإإانون ال إإالف الإإذكر مإإرة أخإإرى بالقإإانون رقإإم 

هربيإة املوااإي ونشإاطات التوزيإ  الإيت يقإوم هبإا و ، املناف ة إىل النشاطات الفالحيإة جماالت هطبيق قانون
طات التجاريإإة وسإإطاء بيإإ  املوااإإي وبعإإ  النشإإاو  ،والإإوكالء وال إإل  إلعإإادة بيعهإإا علإإ  حاهلإإام إإتورد 

                                                           
ة والتنإازع ) علإ  ضإوء التشإري  اجلزائإري و امل إريب (، جملإة ،  العالقة بن سلطات الضبد امل إتقلة بإن التكامإعبد احلق مزردي و عادل بن عبد ا    (1)

 .101جامعة حممد خيضر، ب كرة ، ص  2017يونيو  15املفكر، العدد 
 املتعلق باملناف ة املعدل واملتمم، مصدر سابق. 06-95األمر رقم   (2)
 املتعلق باملناف ة املعدل واملتمم، مصدر سابق. 03-03األمر   (3)
يوليإو  02الصإادرة بتإاريخ  36املتعلإق باملناف إة، م ر م م، العإدد  03-03يعإدل و يإتمم األمإر  2008يونيإو  25املإؤريف يف  12-08 القانون  (4)

 2008سنة 
يتعلق باملناف ة، م ر م م، العدد  2003-07-19املؤريف يف  03-03يعدل و يتمم األمر  2010غشا  15املؤريف يف  05-10قانون رقم   (5)

 2010غشا سنة  18يف  ، الصادرة46
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بالن إإبة لتمإإوين لل ايإإة  إسإإةاهيجيةات ألن هإإذه النشإإاطات هإإرهبد ب إإل  وخإإدم ،الإإيت حإإددها القإإانون
 . (1)امل تهلن ائية و القدرة الشر واستقرار ال وق و 

ق كمإإا الحظنإإا فيمإإا سإإبق فإإ ن ال إإلطات اإلداريإإة امل إإتقلة ه خإإذ عإإدة صإإور و إإاذم منهإإا مإإا هإإو متعلإإ
مإإا ضإإم ك ، إإاذم يف اجملإإال املإإايو  االهصإإالمبجإإال محايإإة احلقإإوق واحلريإإات وأخإإرى يف جمإإال اإلعإإالم و 
 .(2)اجملال االقتصادي العديد من سلطات الضبد االقتصادي

فتاحإإإل علإإإ  التعدديإإإة فبإإإالرجوع إىل قطإإإاع اإلعإإإالم جنإإإده مل يظإإإ  ب ولويإإإة املشإإإرع اجلزائإإإري مبناسإإإبة ان
وهإإإي  ،المبإإإالرغم مإإإن مبادرهإإإل إلنشإإإاء أول هيلإإإة إداريإإإة م إإإتقلة كانإإإا يف جمإإإال اإلعإإإ ،وال إإإوق احلإإإرة

 سإا جعإة مإن ال إلطة ،اجلإادة يف هإذا اجملإال كانإا غائبإةألن اإلرادة ال ياسية  عالماجمللس األعل  لإل
إال أهنإا  ،لوقإا الحإق لتبقي هذا القطإاع احل إاو حتإا االحتكإار ،ال ياسية هةاج  عن خيار املشرع

حيإإ   ،املتعلإإق بإإاإلعالم (3)05-12سإإرعان مإإا عإإادت هلإإذا الطإإرح مإإن خإإالل القإإانون العضإإوي رقإإم 
وهي سلطة هتمت  بالشخصإية املعنويإة و  ،منل"هؤسس سلطة ضبد ال معي البصري 64املادة جاء يف 

 االستقالل املاي " 
 " مإا يلإي ل  (4)املتعلق بالنشاط ال معي البصري ،04 -14من القانون  54يف املادة  وكذلن ما جاء

 هقوم سلطة ضبد ال معي البصري أساسا باملهام اآلهية ل
لشروط اادودة يف هذا القانون والتشري  وفق ا ،ة النشاط ال معي البصريسارسال هر عل  حرية  -
 .التنظيم ال اري املفعولو 

معي البصري التابعة ال هر عل  عدم حتيز األاخاص املعنوية اليت ه ت ة خدمات اإلهصال ال  -
 .للقطاع العام

 الشفافية . "ال هر عل  ضمان املوضوعية و  -
                                                           

 29قانون املناف ة واملمارسات التجارية، مرج  سابق، ص ،كتو  حممد الشريف  (1)
 60قوراري جمدو ، مكانة  اهليلات اإلدارية امل تقلة يف النظام اإلداري اجلزائري، مرج  سابق، ص   (2)
 املتعلق باإلعالم، مصدر سابق. 12-05القانون العضوي رقم   (3)
 يتعلق بالنشاط ال معي البصري، مصدر سابق. 04 -14انون الق  (4)
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سإارع املشإرع اجلزائإإري  ،وبإاملوازاة مإإ  انفتإاح ال إوق ،بق فيمإإا خيإص اجملإال املإايوكإذلن كتحليإة ملإا سإ
علإإق بالنقإإد و القإإرض املت 10–90حيإإ  أصإإدر القإإانون  ،مبااإإرة ااولإإة هنظإإيم وضإإبد القطإإاع املإإاي

حي  محإة يف طياهإل هوجهإات املشإرع لضإبد  ،والذي عكس اق ألية النظام البنكي ،ال الف الذكر
أمإإا يف اجملإإال االقتصإإادي مإإن بإإن  ،بإإدأت ب دخإإال هعإإديالت علإإ  هيكإإة النظإام البنكإإي ،اعهإذا القطإإ

والإذي (1)املتعلق بااروقإات 07–05من القانون  12جاء يف املاد جند ما  ،النتائ  اليت   ذكرها سابقا
 نص عل  وكالتن وطنيتن م تقلتن هتمتعان بالشخصية املعنوية .

أن العديإإد  حيإإ العموميإإة ئإإري علإإ  هكييإإف املؤس إإات املشإإرع اجلزا مإإدعتافمإإن خإإالل هإإذا التحإإول 
 .(2)أو القطاع الذي هنتمي إليل النشاط هكييفها من الطاب  اإلداري إىلن املؤس ات العمومية أعيد م

ايإإ  احنصإإر إنشإإاؤها  ،حمإإدداوأخإإ ا فإإ ن جمإإال ال إإلطات اإلداريإإة امل إإتقلة كإإان يف البدايإإة  
وانتشرت بإذلن  ، لطة العمومية اجتاحا هذه احلدودلكن براغماهية ال ،السةاهيجيعل  اجملال غ  ا

 (3).ال لطات اإلدارية امل تقلة حن يف اجملاالت اإلسةاهيجية
بإإالرغم مإإن غيإإا   ،ان مشإإروعية إنشإإاء ال إإلطات اإلداريإإة امل إإتقلة ،كحوصإإلة هلإإذا املبحإإ  

ال زالا هت رج  بإن  ،يف املبح  ال ابق إليلرقنا نص دستوري صري  يعة  هبذه اهليلات وهو ما هط
شإرع اجلزائإري يف االعتمإاد وهو ما يف ر بوضوح هذبذ  رغبة امل ،ال لطة التشريعية وال لطة التنظيمية

هتمتإإإ  باسإإإتقاللية إصإإإدار القإإإرار كإإإة يف اجملإإإال أو  ،الدولإإإةال إإإلطات بصإإإفتها مؤس إإإات  هإإإذهعلإإإ  
عدم وجود هكييإف قإانوين موحإد وواضإ  يف إر الطإاب   ،أخرى القطاع امل تحدثة من اجلل ومن جهة

سا ي م  باالعةا  هلا مبكانة قانونية  ،وجمال نشاطها اختصاصاتوبالتاي يدد  ،القانوين لكة هيلة
 للدولة. اإلداريضمن التنظيم 

 . تقلةامل اإلداريةالنماذم اليت اعتمدها املشرع اجلزائري يف جمال ال لطات  إىلهطرقنا  أخ ا

                                                           
 يتعلق بااروقات، مصدر سابق. 07-05القانون   (1)
 .35، مرج  سابق، صعلجية مون  (2)
 .37املرج  نف ل، ص  (3)
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 :ملخص الباب األول

 
 

وجإإب علينإإا البحإإ  عإإن مإإربرات  ،مإإن أجإإة حتديإإد مفهإإوم موحإإد لل إإلطات اإلداريإإة امل إإتقلة 
أكإإان  ،اسإإتحداثهااملقصإإود مإإن  حتديإإدرخيي الإإذي رافإإق هبنيهإإا وبالتإإاي وجودهإإا مإإن خإإالل التطإإور التإإا

خيإإإإإإص هعريإإإإإإف متفإإإإإإق عليإإإإإإل لنصإإإإإإة إىل  ،بإإإإإإداعي التقليإإإإإإد أم نتإإإإإإام حتميإإإإإإة فرضإإإإإإتها ه إإإإإإ ات طارئإإإإإإة
جة وضإ  من ا معاملهادارية امل تقلة ب ية حتديد ة عامة ملكانة ال لطات اإلوإئاد نظر  ،ال لطاتهذه

وبن باقي  ،ه اعدها يف هثبيا ارعيتها وأهليتها يف ضمان التكامة بينها لعملهاقواعد قانونية مؤطرة 
 ال لطات.

مإإن خإإالل  ،موقإإف املؤسإإس الدسإتوري منهإإاعلإ   نعإإرمإن االعإةا  التشإإريعي هبإإذه ال إلطات ئعلنإإا 
أساسا باألصة الذي يعة   ،مدى مطابقة ال لطات املخولة هلا ألحكام الدستورو  ائهامشروعية إنش

 وال لطة القضائية. ،ال لطة التشريعيةو  ،ال لطة التنفيذية لبال لطات التقليدية الثالث
وي والطإإإاب  هإإإو البحإإإ  عإإإن الطإإإاب  ال إإإلطالشإإإرعية  املتعلإإإق جبانإإإب ،فالبحإإإ  عإإإن طبيعتهإإإا القانونيإإإة

قو  علإ   إاذم مإن هإذه اهليلإات سإواء الو بإ وذلن ،ة والتكييف القانوين هلاطاب  االستقاللياإلداري و 
 واحلريات أو باجملال املاي واالقتصادي. هعلق األمر مبجال محاية احلقوق
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 الباب  الثاني:
 آليات تدخل سلطات اإلدارية  المستقلة والرتقابة القضائية عليها

فإان االختصاصإات الإيت منحإا  لةامل إتق اإلداريةضة غيا  نظام قانوين موحد لل لطات  يف 
 املوضوعية.ر  وذم موحد للعناص عدم وجودب بب  ،ألخرىضبد  ةمن طر  املشرع ختتلف من هيل

يبإن  ألنإليبدو مهإم جإدا  ةامل تقل اإلداريةليات هدخة ال لطات الم  ذلن فان فحص صالحيات و  
وهطبيقإإا لإإذلن  ،التقليإإدي اإلداريمإإن اجلهإإاز  األخإإرىيإإز هإإذه ال إإلطات عإإن بإإاقي ال إإلطات ميمإإاذا 

هإإدخلها هبقإإ   تالليإإا جهإإةومإإن  ،جهإإةمإإن  وظيفإإة قانونيإإةك  ةامل إإتقل اإلداريإإةال إإلطات  وظيفإإةهظهإإر 
 اجلها ضمن جمال املشروعيةمن اليت وجدت  األنشطةعل  

 دةيف العإإإإا نيإإإإةوهإإإإراكم اختصاصإإإإات قانو  اختإإإإاذيتطلإإإإب    J.chevallier ²فالضإإإإبد ح إإإإب الفقيإإإإل 
والعقإإإا  مإإإرورا باختإإإاذ  راقبإإإةامل ةسإإإلط حإإإد إىلبإإإدءا مإإإن وضإإإ  القاعإإإدة ذات املضإإإمون العإإإام  ،منفصإإإلة
  (1) فرديةقرارات 

فإإإالكث  منهإإإا ي إإإتفيد مإإإن  ،يلإإإةكإإإة ه  طبيعإإإةح إإإب  هتبإإإاينكانإإإا هإإإذه الصإإإالحيات ختتلإإإف و ن  او  
وكإإذا  ،نشإإاط معإإن مارسإةمل أويف ال إإوق  تإإدخلنلتحديإإد امل كوسإيلة الفرديإإةاختإإاذ القإإرارات  صإالحية

 .ما ي م  بالضبد الوقائي أوواالقةاحات  الرأي إبداءالطاب  االستشاري يف  ةسارس
الإإيت وجإإدت مإإن  باملهمإإةهنإإوط  أنئإإب  اإلداريإإةهإإدخة ال إإلطات  الليإإات أننالحإإن  أنهبإإذا ئإإب  

الفصإإإة )لتإإإدخة هإإإذه اهليلإإإات  امل إإإندة القانونيإإإة اآلليإإإاتاجلهإإإا وبالتإإإاي واجإإإب علينإإإا الوقإإإو  علإإإ  
 األول(

، ومإإإا يشإإإكلل مإإإن ضإإإمانة للحقإإإوق (2)القانونيإإإة األنظمإإإةحإإإق التقاضإإإي املكإإإرو يف  تلإإإف  أنكمإإإا  
 .واحلريات

                                                           
 .125ص  ، مرج  سابق،ة ايبويتراضي  (1)
صادي، مذكره لنية درجة املاج ت  يف القانون العام، فرع حتوالت الدولة، كلية ،  نظام املنازعات املتعلقة بنشاط سلطات الضبد االقتجوهرة بركات  (2)

 .12، ص 2007احلقوق، جامعة هيزي وزو، سنة 
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الضإبد  فعاليإة أنخصوصإا  أس إليتطلب منا البح  عإن  مبدأ القضائية والرقابة أساو مبدأاذ لكة  
ه إتفيد مإن صإالحيات اإبل القضإائية  الضإابطةبة ان معظم اهليلات  ،ال هقف عند حد التنظيم فقد

زال حمإة ا والإيت كانإا وال هإهإيف مهام وصإفة غالبإةهلإذه اهليلإات  خاصإة ةويشكلل ميإز  ،حن قضائية أو
 .جدل فقهي وقانوين

 أنعلينإإإا  يتوجإإإبلإإإذلن  ، إإإةبال أليإإإةالقضإإإاء لإإإل  لرقابإإإة امل إإإتقلة اإلداريإإإة إإإلطات الخضإإإوع  فمبإإإدأ 
 (.الفصة الثاين)لل  القانونية األسسمن خالل البح  عن  إليلنتعرض 



 

 

 
 
 
 
 
 

 الفصل األول:
اآلليات القانونية لتدخل السلطات اإلدارية 

 المستقلة.
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 ل األول:الفص
 اآلليات القانونية لتدخل السلطات اإلدارية المستقلة

مثلإة يف اإلدارة العامإة والراميإة إىل حتقيإق تح ب الدراسة الكالسيكية املتعلقة بوظيفة الدولة امل 
مجإإ  فقهإإاء القإإانون أ ،علإإ  حقإإوق اإلفإإراد مإإن جهإإة أخإإرىاحلفإإال و  ،املصإإلحة العامإإة بالدرجإإة األوىل

ا املرفإإق العإإام فهإإم عإإادة مإإا يق إإمونل إىل صإإورهن لإإ ، إإيم الثنإإائي للنشإإاط اإلداريالتق اإلداري علإإ 
 .(1)ما ي م  بالبوليس اإلداري وأوالضبد اإلداري 

وهإإذا يعإإين أن نشإإاط اإلدارة  ،جملتمإإ  ومحايإإة أمنإإل ونظامإإل العإإامهصإإب وظيفإإة اإلدارة العامإإة يف خدمإإة ا
 .(2)ة واجتماعية وفكرية واقتصاديةعملي لفةيواكب احلياة املخت أنالعامة ئب 

بعإد ان إإحا  الدولإة مإإن اجملإال االقتصإإادي وظهإإور ال إلطات اإلداريإإة امل إتقلة يف الن إإي  املؤس إإايت 
معتمإإإدين يف ذلإإإن علإإ  هق إإإيم ثالثإإإي  ،للدولإإة أدى جبانإإإب الفقإإإل إىل هجإإر التق إإإيم الثنإإإائي ال إإابق

 داري أال وهو الضبد.اكة جديد ألاكال النشاط اإلإىل استحداث باإلضافة 
راجإإ  لتعإإدد  وذلإإن ،فهإإوم الضإإبد مإإن الناحيإإة القانونيإإةوجتإإدر اإلاإإارة إىل انإإل مإإن الصإإعب حتديإإد م

موعإة مإن وقإف علإ  مإن  اهليلإة أو ال إلطة اإلداريإة القائمإة بالضإبد جمحي  يت ،معانيل وهعدد أغراضل
را الخإإإتال  قطاعاهتإإإا ونظإإإرا فالن إإإبة لل إإإلطات اإلداريإإإة امل إإإتقلة نظإإإ ،الصإإإالحياتاالختصاصإإإات و 

جإة حتقيإق نإوعي مإن هإذه الوظيفإة وظيفإة الضإبد امل إبق واملإزامن أوذلن مإن  ،لتقنية جماالت هدخلها
ف ننإا واليت هتمثإة يف جمموعإة مإن اإلجإراءات  ووظيفة الضبد الالحق ، ة مشروعةللنشاط يف ظة مناف

 لق منا هذا الفصة إىل مبحثن
 واملتزامنة م  النشاط )املبح  األول (.إجراءات التدخة ال ابقة  -
 إجراءات التدخة الالحقة )املبح  الثاين ( -
 

                                                           
 .18، ص2007، ج ور للنشر والتوزي ، اجلزائر، سنة 2يف القانون اإلداري، ط عمار بوضيا ، الوجيز (1)
 .71ماهر صالح عالوي اجلبوري، مرج  سابق، ص (2)
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 األول: المبحث
 إجراءات التدخل السابقة والمتزامنة

فان ال لطات اإلدارية امل تقلة  ،  عل  مدى احةام قواعد املناف ةللوقو و قصد ب د رقابتها  
سثلإإة يف  ،اختإإاذ مجلإإة مإإن التإإداب  الوقائيإإةإمكانيإإة وذلإإن مإإن خإإالل  ،ختإإتص مبمارسإإة هإإذه اإلجإإراءات

ت اإلداريإإة امل إإتقلة جمموعإإة مإإن اآلليإإات هتشإإكة مإإن جممإإوع ال إإلطات غإإ  القمعيإإة املمنوحإإة لل إإلطا
مشإإإإاكة أو  أيإإإإةمإإإإن أو النشإإإإاط  ،وقايإإإإة القطإإإإاع أووهإإإإذا ب إإإإرض محايإإإإة  ،نشإإإإاطاهتا سارسإإإإةمإإإن اجإإإإة 

فإإة الضإإإبد امل إإبق الإإإيت متكنهإإا مإإإن رع هإإذه ال إإإلطات وظي مإإن  املشإإإ ومإإإن ، الالت قإإإد هعةضإإلتخإإإ
واليت  ،سلطتها يف وض  مجلة من القواعد الواجب احةامها من طر  مجي  الفاعلن يف القطاع عمالإ

وذلإن مإن خإال إمكانيإة اختإاذ مجلإة  ،متكنها من ب د رقابتها للوقو  عل  مدى احإةام هإذه القواعإد
 من التداب  الوقائية.

والإذي هطرقنإا  ،ان هإذه ال إلطات هتمثإة أساسإا يف كإة مإن االختصإاص القاعإدي أو املعيإاريوعليل ف
نتناوهلإا يف  (1)ويف سلطة الرقابة امل تقلة اليت هتمت  هبا ال لطات اإلدارية امل إتقلة ،إليل يف البا  األول

 .املطلب األول
انإإإل مإإإن املنطقإإإي أن ه إإإند هلإإإا ف ،ونظإإرا لتمتإإإ  اغلإإإب ال إإإلطات اإلداريإإإة امل إإإتقلة باختصإإإاص قاعإإإدي

هعتإإرب بإإذاهتا رقابإإة متزامنإإة  معهإإا إجإإراءات مزامنإإة للنشإإاط والإإيتوالإإيت هشإإة   (2)،مهمإإة الرقابإإة ال إإابقة
املتزامنإة مإ  النشإاط بإالوقو  علإ  مإدى احإةام هإذه القواعإد  قابتهإامإن ب إد ر حي  مكنهإا املشإرع  

 راءات خاصة هتمت  هبا )املطلب الثاين(.ب ج أو ،  التحري وحماولة ف  النزاع وديامن حي
 
 

                                                           
 251زين العابدين بلماحن، مرج  سابق، ص  (1)
، ص ص 2014، اجلزائر، سنة 1الوظيفة االستشارية، أطروحة دكتوراه يف القانون العام، جامعة اجلزائر، ال لطات اإلدارية امل تقلة و حممد جربي  (2)

90 91. 
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 المطلب األول:
 إجراءات التدخل السابقة للنشاط

جند أن هإذه األخإ ة متإارو صإالحيات  ،بالنظر إىل النظام القانوين لل لطات اإلدارية امل تقلة 
بقة والإإإيت هعتإإإرب مبثابإإإة رقابإإإة سإإإا ،وإجإإإراءات هتإإإدخة مإإإن خالهلإإإا قبإإإة بدايإإإة أي نشإإإاط يف قطإإإاع معإإإن

وهإذا يعإد اعإةا  صإري  مإن القإوانن املنشإلة  (1)،هدخة يف إطار املمارسة الفعلية لل لطات التنظيمية
بإإن مظإإإاهر إجإإراءات التإإإدخة ال إإابقة املتخإإإذة مإإن طإإإر  ال إإلطات اإلداريإإإة  فمإإإن ،هلإإذه ال إإلطات

 امل تقلة جند م الة هذه األخ ة هتجل  يف مظهرين لا ل
والإإيت  رقابتهإإا امل إإبقة علإإ  النشإإاط ب إإدت اإلداريإإة امل إإتقلة دور يف  إإلطاإجإراءات عامإإة يكإإون لل -

بوصفها كجهة استشارة أو بتإدخلها املبااإر يف  ،يف هذا الضبد  بطرقة غ  مباارة هكمن يف إاراكها
 الوظيفة التنظيمية )الفرع األول(.

 صإدار قإرارات علإ  اإكة ب ،ل إلطة العامإةااهليلإات امتيإازات  هتمثة يف مإن  هإذه إجراءات خاصة -
هراخيص أو اعتمادات متكن املتعاملن من الدخول إىل ال وق بناءا عل  انتقإاء معإاي  هناف إية )الفإرع 

 الثاين(.
 الفرع األول:
 العامة إجراءات التدخل

 الصإإعب حتديإإد صإإالحياهتا بشإإكة دقيإإقإن هنإإوع مهإإام ال إإلطات اإلداريإإة امل إإتقلة ئعإإة مإإن  
ولكإإن هوجإإد إجإإراءات هإإدخة  ،أخإإرى ح إإب موضإإوعها وطبيعإإة نشإإاطها إىل فهإإي ختتلإإف مإإن سإإلطة

 فيها هذه الصالحيات وهيل هوحدعامة 
 
 

                                                           
بد االقتصادي، جملة الشإريعة واالقتصإاد، جامعإة األمإ  عبإد القإادر ، إاكالية ارعية ال لطة التنظيمية ل لطات الضعبد الباقي بطاز و زهية موس   (1)

 .384، ص 2018دي مرب  2018اإلصدار الثاين ل نة  14، العددل  7للعلوم اإلسالمية، ق نطينة ، اجلزائر ، اجمللدل 
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 المباشرةالصالحيات غير  أوال:
 بواسإإإطةيف االختصإإإاص التنظيمإإإي  امل إإإتقلةل إإإلطات الضإإإبد  املبااإإإرةغإإإ   امل إإإالةهتج إإإد  

مبجإإال  املتعلقإإة التنظيميإإةالنصإإوص  إعإإدادهإإذه اهليلإإات يف  مشإإاركةوكإإذلن  ،الإإرأي وإبإإداء االستشإإارة
 .(1)اختصاصها

 ،طإاب  االستشإارياغلب صإالحياهتا ذات  أن ،والوقاية منل الف اد كافحةمل الوطنية اهليلةفنجد مثال  
 لما يلي االستشاريةفمن بن املهام 

 الشإإفافيةو  النزاهإإة ،القإإانون هعكإإس ولإإةا إإب مبإإاد  د ،مإإن الف إإاد للوقايإإة اإإاملة سياسإإةهقإإةح  -
 العمومية. واألمواليف ه ي  الشؤون  وامل ؤولية

واقإإةاح هإإداب  ذات  خاصإإة أو هيلإإة عموميإإة أومإإن الف إإاد لكإإة اإإخص  للوقايإإةهقإإدم هوجيهإإات  -
 .من الف اد للوقاية وهنظيميطاب  هشريعي 

 املهنة. أخالقياتقواعد  إلعداد واخلاصة العمومية املعنيةالتعاون م  اجلهات  -
 والوقايإإإةالف إإإاد  أعمإإإاله إإإاهم يف الكشإإإف عإإإن  أنواسإإإت الل املعلومإإإات الإإإيت ميكإإإن  ة  ومركإإإز مجإإإ -

عإإإن  النامجإإإة اإلداريإإإةواملمارسإإإات  اإلجإإإراءاتعإإإن طريإإإق البحإإإ  يف التشإإإري  والتنظإإإيم و  خاصإإإة ،منهإإإا
 . (2)إزالتها ألجةهقدم هوصيات و عوامة الف اد 

استشإإإارية هإإإداب  مإإإا خيإإإص باستشإإإارهتا في كومإإإةاحلقبإإإة  مإإإن سإإإلطات الضإإإبد إىلكمإإإا ميكإإإن الرجإإإوع 
وبشكة عام يعود هلذه ال لطات هوضي  ظرو  واروط هطبيإق القإوانن واللإوائ  عإن طريإق وهنظيمية 

فهإإي لي إإا دائمإإا  امللزمإإةقوهتإإا أي  القانونيإإةيف مإإا خيإإص طبيعتهإإا  أمإإا ،الفرديإإةالقإإرارات  أوالتوصإإيات 
حيإإ   ،(3)هلإإذه املهإإام احلقيقيإإة الفعاليإإةحإإول  متباينإإةهقإإديرات  إىلاألمإإر الإإذي يإإؤدي  ،املعإإامل واضإإحة

جنإد املشإإرع  أخإإرىالضإبد اختياريإإا ويف حإاالت  سإلطة ةاستشإإار  إىلاللجإوء  أن األحيإإانجنإد يف بعإ  
                                                           

يف القإإانون العإإام لألعمإإال، كليإإة احلقإإوق  ، االختصإإاص التنظيمإإي ل إإلطات الضإإبد االقتصإإادي، مإإذكرة مقدمإإة لنيإإة درجإإة املاج إإت خدوجإإة فتإإوو (1)
  .68، ص 2010جامعل، جباية، سنة 

  2012نإإوفمرب  14و 13، اهليلإة الوطنيإة ملكافحإة الف إاد، مداخلإة يف ملتقإ  الإوطين حإول ال إلطات اإلداريإة امل إتقلة يف اجلزائإر، يإوم فريإدة مزيإاين (2)
  .05قاملة، ص  1945، ماي 08، جامعة كلية احلقوق والعلوم ال ياسية والقانونية واإلدارية

 .282، مرج  سابق، ص علجية مون  (3)
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الطإإإإاب  االستشإإإإاري ل إإإإلطات الضإإإإبد  مإإإإنوبالتإإإإاي هنإإإإا  ق إإإإمان  ،شإإإإارهتاباستيلإإإإزم جهإإإإات معينإإإإة 
 نفصإإإلل االستشإإإارة إجباريإإإةوالق إإإم الثإإإاين  االختياريإإإة االستشإإإارة يتمثإإإة يف األولالق إإإم  ،االقتصإإإادي

 لما يليفي
 االختيارية: ةاالستشار  -1

 أجإازهقنيإة  أوسإواء كانإا فنيإل  امل إتقلة اإلداريةظرا لالختصاصات اليت هتمت  هبا ال لطات ن 
 التشإإإريعية النصإإإوص إعإإإدادعلإإإ  سإإإبية االختيإإإار عنإإإد إىل سإإإلطات الضإإإبد امل إإإتقلة املشإإإرع الرجإإإوع 

 لةم إإ يف  رأيهإإاكمإإا ه إإم  بإإالتعر  علإإ    ،ضإإي  نصإإا معينإإاأو لتو  بالقطإإاع صإإلةالإإيت هلإإا  التنظيميإإةو 
 .(1)القانونيةضمن النصوص  أو صراحة ةمعينل غ  وارد

يف  أواختإاذ قإرار معإن  هريإدعنإدما  املختصإة االستشإاريةمإن اجلهإات  اإلداريإة ال لطةوهي اليت هطلبها 
هلإإا  فإإاإلدارة ،قإإرار أيقبإإة اختإإاذ  أخإإرى جهإإةبإإان ه تشإإ   العامإإة اإلدارةنإإص يلإإزم  حإإال عإإدم وجإإود

  . (2)ةاالستشار طلب هذه  إىل  لجه أناالختيار يف 
 اإللزامية(: ) وبيةالوج االستشارة -2

عنإدما هزمإ  اختإاذ  اإلداريإة ال إلطةهلإن الإيت يفرضإها القإانون علإ   اإللزاميإة باالستشارةيقصد  
 .(3)ضمن صالحياهتا االستشارةهدخة  جهة أومعينل  جهة رأي ب خذ حي  يلزمها ،قرار معن

وجوبإا   ا ي تشإارهعنإد ،نصإوص وإعإداد املناف إة سياسإة إعإداديف  املناف إةفعل  سبية املثال جملس  
 ف إةاملنا مبوجإب قإانون  ااإددةيف احلاالت  إلزامية االستشارةوهكون  ،الربملانيةاللجان  أو احلكومةمن 

ي تشإار يف كإة مشإروع  املناف إةاملعإدل واملإتمم فإان جملإس  ،املناف إةمن قانون  36 املادةهطبيقا لنص 

                                                           
(1)  Rachid Zouaïmia, Les autorités administratives indépendant et la régulation économique en 
Algerie, Op_cit, pp74  75. 

 74، ص 2004داري، دار العلوم، اجلزائر، سنة حممد الص   بعلي، القانون اإلداري التنظيم اإلداري، النشاط اإل  (2)
  .119املرج  نف ل، ص  (3)
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نشاط  أوما  سارسة إخضاع إما ،يدرم هداب  من ااهنا أو ،باملناف ةهنظيمي لل صلة  أونص هشريعي 
 . (1)النشاطات أويف بع  املناطق  يةرسوم حصر وض   أو ،ما

 التشإريعية النصإوص مشإاري  لمنإ 20 املإادة يف 12-08 رقإم املناف إة قانون مس ذيال التعدية أضا 
 36 املإادة كانإا وقإد "وجوبإا " عبإارة اسإتعملا والإيت املناف ة جمللس الوجوبية االستشارة هطلب اليت
 أضإإا  هعإإديلها أن غإإ  ،التنظيميإإة النصإإوص للمشإإاري  بالن إإبةاألمإإر نفإإس  علإإ  هإإنص التعإإدية قبإإة

 ضإمنها املدرجإة احلإاالت علإ  وجوبإا املناف إة جملإس استشارة هتطلب اليت التشريعية النصوص مشاري 
 مإن " هإداب  عبارة املشرع استعمال فحوى وهو ،احلصر ال املثال سبية عل  جاءت فقد ،(36 املادة)

  .(2)السيما " ااهنا
 كإ جراء املناف إة جملإس إىل ،ندامل إ اهلام االستشاري الدور عل  هنم الوجوبية االستشارة أن ان ال  

 والربملإإان فللحكومإإة اإللزاميإإة القإإوه يإإوز ال احلإإاالت هإإذه يف املناف إإة جملإإس رأي رأيإإل أن  غإإ  م إإبق
 كنتائ . عدمل من األخذ يف احلرية مطلق

الإذي  فإاملركز ،املبااإرة غإ التنظيميإة  ال إلطة سارسإل قبيإة مإن والتعليمإات املقةحإات هقدم يعد كما 
 عإإةئ االقتصإإادين واملتعإإاملن بال إإوق الإإدائم احتكاكهإإا حيإإ  مإإن امل إإتقلةاإلداريإإة  ال إإلطات تلإإلحت

 قانونيإل نصإوص اقإةاح حإن أو القانونيإة النصإوص بتعإدية وهعليماهتإا اقةاحاهتإا خإالل من هدخلها قوة
  .(3)معن نشاط أو قطاع يف املتعاملن ضد العمومية ال لطاتبالتوازي م   متارو الت ث  قوه فلها

 الإذي واملإتمم املعإدل ااروقات قانون من 14 و 13 املادهن أن جند ااروقات لوكاليت بالن بة كمثال 
 جمإإإإال يف بااروقإإإإات املكلفإإإإة الإإإإوزارة مصإإإإاحل مإإإإ  التعإإإإاون"   هكلفإإإإان امإإإإأهن علإإإإ  تهاصإإإإالحي حتإإإإدد

  .(4)"ااروقات شاطاتن هلا ختض  اليتالتنظيمية  النصوص وإعداد القطاعية ال ياسة

                                                           
  ، مصدر سابق.12-08املتعلق باملناف ة املعدل واملتمم بالقانون  03-03من األمر  36نص املادة   (1)
  املتعلق باملناف ة ، املعدل واملتمم، نفس املصدر. 03-03من االمر  20و  17املادهن  (2)

(3) Jean-Louis Autin, le conseil supérieur de l’audiovisuel en France, revista catalogne, de dret 
públic, Espagne, n° 34, 2007, p92      

  املتعلق بااروقات املعدل واملتمم، مصدر سابق. 2005ابرية 28املؤريف يف  07-05من القانون  14و 13املادة   (4)
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 الإيت امل إائة يف ذلإن منإل طلإب كلمإا أو ،منإل بادرةمب االقةاح ب لطة يتمت  املناف ة جملس فان أيضا 
 الإإيت القطاعإإات أو اجل رافيإإة املنإإاطق يف خاصإإة وهشإإجيعها للمناف إإة احل إإن ال إإ  ضإإمان اإإاهنا مإإن

 .(1)املناف ة حد إىل يرق  أو مل املناف ة فيها هنعدم
 قيمإة هلإا لي إا فهإي الفقإل وح إب ،امل إتقلةاإلداريإة  ال إلطات هصإدرها الإيت للتعليمإاتبالن بة ا أم
 (2)احةامها عليهم هبا فاملعنين ،فردية قرارات اختاذ إىل هؤدي أهنا مبا ولكن ملزمة قوة أو

 سجمللإ ميكإن ،القطاعيإة الضإبد سإلطات اختصاصإات بإن سإلطة جتمإ  وباعتبإاره ذلن عل  وكنموذم
 النحإو هإذا وعلإ ، النصإوص هف إ  يف سإلطتل باستخدام القانون يف املوجود النقص يكمة أن املناف ة

  .(3)املناف ة محاية ضمانات وض  اجة من وهوجيهات هعليمات يصدر أن لل ميكن
 التنظيمي. لالختصاص المباشرة الممارسة ثانيا:

التنظيميإإة  ال إإلطة فإإان واملإإتمم دلاملعإإ 1996 ل إإنل اجلزائإإري الدسإإتور مإإن 143 املإإادة ح إإب 
 ال إلطات سارسإة مإدى عإن نت إاءل ئعلنإا الذي األمر ،األول والوزير اجلمهورية رئيس من  ولة لكة

 التنفيذية. ل لطةل دستوريا مكفول هو الذي ،االختصاص هلذا امل تقلةاإلدارية 
 طإإر  مإإن املمإإارو التنظيمإإي صإإاصاالخت يف ه إإاهم امل إإتقلةاإلداريإإة  ال إإلطات أن لنإإا يإإربز فإإالواق  

 سلطة الدولة. ملمارسة اجلديد التوجل إطار يف التنفيذية ال لطة
 هنشإه االقتصإادين األعإوان ختاطإب وجمإردة عامإة سإن قواعإد ب لطة هتمت  يلاتاهل هذه ئعة وبالتاي

 جلنإإةو   إإةاملنافجملإإس و  ،والقإإرض النقإإد جملإإس حالإإة ذلإإن أمثلإإة ومإإن ،حقوقإإا ومتإإنحهم التزامإإات هلإإم
  ومراقبتها. البورصة عمليات هنظيم

                                                           
 املتعلق باملناف ة، املعدل واملتمم، نفس املصدر. 03-03مر من األ 34املادة  (1)
  .288، مرج  سابق، ص علجية مون  (2)

(3)  Rachid Zouaïmia, Le pouvoir réglementaire les autorités administratives indépendante en 
Algérie, acte de colloque national sur le les autorités administrative indépendante en Algérie, 
l'université de Guelma, 13 14 novembre 2012, p p  14 et 15 
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 ضإإإبد وجلنإإإة الربيإإإد ضإإإبد ك إإإلطة التنظإإإيم بصإإإالحيات هتمتإإإ  م إإإتقلة إداريإإإة سإإإلطات جنإإإد كمإإإا 
 ملكتوبة. ا الصحافة ضبد وال از وسلطة الكهرباء

 النقإإد جملإإس أن ،(1)والقإإرض بالنقإإد متعلإإق 11-03األمإإر مإإن  62 املإإادة نإإص مإإن ن إإتخلص حيإإ 
 يف سإإلطة هنظيميإإة صإإورة يف قتصإإاديا ضإإبدسإإلطة  باعتبإإاره التنظيمإإي سإإلطة االختصإإاصلإإل  والقإإرض

 النقدية. ال ياسة حتديد جمال
 ومراقبتهإإإا البورصإإإة عمليإإإات هنظإإإيم جنإإإةلل التنظيمإإإي االختصإإإاص سارسإإإة اجلزائإإإري املشإإإرع مإإإن  كمإإإا 
 طريإق عإن بإل حتظإ  لإذيا التخصإص اكإم وذلإن املاليإة ال وق أمور يف الص   املشرع مبثابة جعلهاف

 منإل 31 املإادة خإالل مإن (2)،10-93 الرئاسإي املرسوم إطارها يف وس  حمددة جماالت يف هقنيات سن
 االختصإاص هإذا سارسإة جمإاالت فإان وبالتإاي ، منل 15 املادة خالل من، (3)04 03 القانون ليضيفها
مث  هقنيإإات املشإإرع مإإن ه إإم  أنظمإإة بواسإإطة فيهإإا املتإإدخلن أو البورصإإة يف املتداولإإة األمإإوال هشإإمة
 هت إإإم قواعإإإد إئإإإاد يف ه إإإاهم الصإإإالحية هإإإذه خإإإالل مإإإن اللجنإإإةهبإإإن اهنإإإا  هقنيإإإات فكوهنإإإا ،لإإإوائ 

  .(4)الالئحة الختصاص هرق  ئعلها والتجريد بالعمومية
 فإان ،امل إتقلةاإلداريإة  ال إلطات طإر  من التنظيمي االختصاص سارسة حول جدل من يكن ومهما

 هنظإيم بواسإطة متإارو الضبد فوظيفة ،معينة ونشاطات قطاعات ضبد اجة من وجدت األخ ة هذه
 مبااإإإرة التنظيمإإإي االختصإإإاص يف امل إإإتقلة الضإإإبد سإإإلطات مشإإإاركة أسإإإهم املشإإإرع أن جنإإإد وبالتإإإاي

 اجلزائإر يف املناف إةجمللإس  بالن إبة الشإ ن هإو كمإا اجملإال هإذا فإان النصإوص بع  غموض من بالرغم
 اإلطإار هإذا يف"  انإل علإ  هنص واملتمم املعدل باملناف ة املتعلق 03-03األمر من  34/2 املادة فنجد

                                                           
 املتعلق بالنقد والقرض، املعدل واملتمم، مصدر سابق. 11-03األمر  (1)
 املتعلق ببورصة القيم املنقولة، معدل ومتمم، مصدر سابق. 10- 93املرسوم  التشريعي رقم  (2)
 املصدر نف ل. (3)
  .145ايبوين راضية، مرج  سابق، ص   (4)
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 الرمسيإإة النشإإرة يف ينشإإر منشإإور أو هعليمإإة أو نظإإام اإإكة يف تإإداب ال كإإة اختإإاذ املناف إإةجمللإإس  ميكإإن
 .(1)األمر "هذا  من 49 املادة يف عليها املنصوص للمناف ة

 النقإد جملإس مثإة حقيقيإة هنظيميإة ب إلطة يتمتإ  املناف ةجملس  أن ستشفأ األحكام هذه فعل  ضوء
جملإس  فيهإا يتإدخة الإيت امل ائة حتديد أن إال ،ومراقبتها البورصة عمليات هنظيم جلنة وكذلن والقرض
 .(2)التنفيذية ال لطة إىل هعود للقانون التطبيقية النصوص فان وبالتاي ،غامضا يبق  املناف ة

 لل إإإلطات التنظيمإإإي االختصإإإاص أن إىل املقإإإارن القإإإانون يف دولعإإإدة جتإإإار   إليإإإل اأفضإإإ مإإإا وهإإإو
 ما وهو ،التنفيذية ال لطة قبة من هوض اإلدارية  اإلجراءات من جلملل خيض  بة ،مطلقا ليس الضبد

 الإإذي األمإإر ،مطلإإق أو حصإإري ال احلكومإإة طإإر  مإإن مراقإإب أو متشإإار  االختصإإاص هإإذا أن يفيإإد
 هلإذه الإوظيفي االسإتقالل هقييإد اإانل مإن أخإرى جهإة ومإن ،لينإة بطريقإل العمإة رادةإ جهة من يكرو

 .(3)ال لطات
 الثاني: الفرع

 الخاصة التدخل إجراءات
 الإإيت املنجميإإة والرقابإإة وللجيولوجيإإا الوطنيإإة والوكالإإة املصإإرفية وجملإإس املناف إإة اللجنإإة باسإإتثناء 

 ،م إإبقة بصإإفة تإإدخةه امل إإتقلة الضإإبد سإإلطات معظإإم فإإان (4)، الحإإق هإإدخلي بنظإإام كلهإإا هتميإإز
 فردية. قرارات اكة امل بق يف الرقايب هدخلها يتمثة حي 

 يف االه إإاع وهإإذا ،راملعاصإ العإإامل دول مجيإ  يف العامإإة اإلدارة واجبإإات األخإ ة العقإإوديف  لقإد ازدادت
سإإلطة  طريإإق عإإن املنفإإردة اب رادهتإإ هإإدخة اإلدارة جمإإال يف اه إإاع بالضإإرورة ايرافقهإإ والواجبإإات املهمإإات

 . (5)هبا األفراد وإلزام إدارية قرارات إصدار

                                                           
 ، املتعلق باملناف ة، معدل ومتمم، مصدر سابق.03-03من األمر  49املادة  (1)
 282، 281،مرج  سابق، ص ص  علجية مون  (2)
  .146، ص املرج  نف ل (3)
 .148وليد بومجلن، سلطات الضبد االقتصادي يف القانون اجلزائري، مرج  سابق، ص  (4)
 .196،197اهر صاحل عالوي اجلبوري، مرج  سابق، ص ص م (5)
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 اعإةا  العامإة ال لطة امتيازات من امتياز اإلداري القانون زاوية من القرارات إصدار اختصاص يعترب 
 دسإإتوريا املكإرو والصإناعة التجإارة جمإإال يف املناف إةحريإة  مبإدأ هإ ط  قصإإد ال إلطات هلإذه املشإرع بإل
 وبالتإإاي  إإتقلةامل ضإإبدال سإإلطات لصإإاحل ال إإوق يف للنشإإاط الةخإإيص صإإالحية هفإإوي  يشإإكة هإإوف

 االسإتثمار اإروط إىل هشإجي  املتعإاملن وهثمإن يهإد  وهإو االقتصإادي التحريإر يف هامإا عامال يعترب
 والنمو.

 مإإإإاداتواعت رخصإإإإا ضإإإإمنته امل إإإإتقلة الضإإإإبد سإإإإلطات هصإإإإدرها الإإإإيت اخلاصإإإإة الفرديإإإإة القإإإرارات إن  
 كالتايل هكون هناف ية انتقاء معاي  عل  بناء ال وق إىل بالدخول للمتعاملن ه م 
 الترخيص أوال:

ب نل اإلذن الذي متنحل ال لطات اإلدارية أو القضائية لشخص  ،يعر  الةخيص مبعناه الواس  
 إبب عإدم األهليإة أو إمإا ب ،معن للقيام بعمة قانوين معن ال ي تطي  هذا الشإخص القيإام بإل مبفإرده

هإإإو عمإإإة ه إإإم  مبوجبإإإل سإإإلطة إداريإإإة  ،ب إإإبب حإإإدود سإإإلطاهل العاديإإإة والةخإإإيص بإإإاملفهوم الضإإإيق
والتمتإإإإ  هبمإإإإا خاضإإإعان للحصإإإإول علإإإإ  هإإإإذا  ،أو التمتإإإإ  مبمارسإإإة حقإإإإوق ،مل إإإتفيد مبمارسإإإإة نشإإإإاط

 .(1)الةخيص
ذي يرفإ  أو يزيإة والإ ،فإراديإنهإو عبإارة عإن عمإة أو هصإر  قإانوين ف ،أما من حيإ  طبيعتإل القانونيإة

 .(2)وقرار الةخيص كااف وليس منشه ،كما يعترب وسيلة للرقابة ال ابقة،من  قانوين معن
هتمثة يف الشكة القانوين للمؤس ة  ،فمثال الشروط الواجب هوافرها لت سيس البنو  واملؤس ات املالية

كمإإا يشإإةط يف   ،د األد ى لإإرأو املإإال (والشإإرط األخالقإإي ) ال إإوابق القضإإائية ( والشإإرط املإإاي ) احلإإ
املتعلإإإق بالنقإإإد  11-03مإإإن األمإإإر رقإإإم  91طلإإب الةخإإإيص أن ي إإإتويف اإإإروط أخإإإرى حإإإددهتا املإإإادة 

                                                           
احلقوق، بودواو  ، ال لطات اإلدارية امل تقلة يف اجملال املصريف، مذكرة لنية اهادة ماج ت  يف القانون، فرع قانون األعمال، كليةأمحد أعرا   (1)

 .64، ص 2007جامعة احممد بوقرة، بومرداو
 .66، 65املرج  نف ل، ص ص  (2)
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باعتبار أن ه سيس أي بنن أو مؤس ة مالية ئب أن يكون خاضإعا لةخإيص م إبق مينحإل  ،والقرض
 .(1)ي توفوا الشروط املنصوص عليهاوينب ي عل  األاخاص املعنين بقرار الةخيص أن  ،اجمللس

 ،البإإد مإإن إسإإتفاء جملموعإإة مإإن الشإإروط ،يفهإإم أنإإل مإإن أجإإة احلصإإول علإإ  الةخإإيص ملزاولإإة نشإإاط مإإا
لكن من غ  املمكن هوحيد هذه الشروط جلمي  أنواع الةاخإيص أو بالن إبة ملختلإف النشإاطات املإراد 

إذ ال ميكإن أن نتصإور مإن  هإرخيص بإإدون  ،لطلإبإال أن مجيعهإا هقإوم علإ  أسإاو هقإإدم ا ،القيإام هبإا
 .هقدم طلب من اخص طالب بةخيص أمام سلطة الضبد املعنية 

 هلإإا ئيإإز والإإيت ،املختصإإة لل إإلطة اإلذن بطلإإب بالتقإإدم مإإا نشإإاط سارسإإة قبإإة يتخإإذ هإإدب  يف ويتمثإإة 
اإلداريإإإة  فال إإإلطات ،(2)امل إإإبق اإلذن مبثابإإإة يعتإإإرب وهإإإو ،عدمإإإل أو اإلذن ومإإإن  ،الطلإإإب هإإإذا هقإإإدير

 أو القطإاع ح إب كإة الةاخيص من  سلطة املشرع منحها متخصصة ضبدسلطة  باعتبارها امل تقلة
 منإل 43 املادة يف واملتمم املعدل 1996 ل نة اجلزائري الدستور كرسل ما وهو ،إليل هنتمي اليت النشاط

  .القانون إطار يف ومتارو هبا معة  والتجارة االستثمار حرية" عل  هنص واليت
 متييز دون املؤس ات ازدهار عل  وهشج  ،األعمال منايف حت ن عل  الدولة هعمة
 .الوطنية االقتصادية للتنمية خدمة

 .امل تهلكن حقوق القانون ويمي ،ال وق ضبد الدولة هكفة 
 ."النزيهة غ  واملناف ة االحتكار القانون مين 

 عإن يعإرب املعإين للقطإاع االقتصإادية األليإة ه إتدعيل وقإائي ايبرقإ كإ جراء يظهإر امل بق الةخيص إن  
 بإإن ومإإن ،(3)والنإإادرة اهلامإإة املصإإادر بعإإ  هوزيإإ  عإإادةإ جإإةأ مإإن الضإإبد هيلإإة لإإدى سإإلطة حقيقيإإة

 مإإن جنإإد  املثإال سإإبية علإ  امل إإتقلة الضإبد سإإلطات يف متمثلإإة العامإة ال إإلطة متنحهإا الإإيت الةاخإيص
الفإإائ   ب إإبب زهيإإدة إنتاجهإإا ب  إإان مواسإإم يف ال إإل  بشإإراء الإإدول إليهإإا هلجإإ  الإإيت احلديثإإة الوسإإائة

                                                           
 املتعلق بالنقد والقرض، سعدل ومتمم، مصدر سابق. 11-03من األمر  91املادة  (1)
 . 196مرج  سابق، ص  1عالء الدين عشي، ط (2)
 .157ايبوين راضية، مرج  سابق، ص (3)
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 يكإإإن احلإإإاالت مل هإإإذه ففإإإي ،مناسإإإب ب إإإعر األفإإإراد متنإإإاول يف بإإإوادر األزمإإإة وجتعلهإإإا عنإإإد لتخرجهإإإا
 التخإإزين بعمليإإات القيإإام ال إإهة مإإنفصإإ   إذا مباحإإا لإإذا كإإان ،الإإرب  وطلإإب البيإإ  جإإةأ التخإإزين مإإن

  .(1)العملية هبذه للمتعاملن ف خص ،التجفيف أو التربيد طريق عن كان سواء
 علإإ  ه إإري فإإال ،واحإإدة ملإإرة بتطبيقهإإا مضإإموهنا وه إإتويف هنتهإإي فإإالةاخيص ،خإإرال إداري قإإرار وكإإ ي
 اآلجإإإال يف ه إإإت ة ال الإإإيت فإإإالرخص وبالتإإإاي ،التنظيميإإإة أو القإإإرارات التنظإإإيم خبإإإال  احلإإإاالت بإإإاقي

 ضإإإإبد الليإإإإة بذاهإإإإل يعتإإإإرب امل إإإإبق اإلجإإإإراء فهإإإإذا هعليقهإإإإا أو سإإإإحبها الضإإإإبد ةل إإإإلط ميكإإإإن القانونيإإإإة
 .(2)م بقة

 وسارسإإة املهنإإة لل إوق النفإإاذ فإان ،املصإإريف اجملإال يف احلصإإر ال املثإإال سإبية علإإ  املنتقإاة النمإإاذم ومإن
 يف هلإا عفإرو  فإت  أو ماليإل أو مؤس إات بنإو  إنشإاء طريإق عن ويتم مكفول واملالية املصرفية واألنشطة

مإن  62 املإادة مبوجإب والقإرض النقإد جملس طر  من امل بق الةخيص نظام إىل ختض  حي  ،اجلزائر
 منل. 95 إىل 82 من املواد وكذلن  11-03األمر 

 واملؤس إات للبنإو  األساسإية القإوانن بت يإ  املبإادرة حق يطال أن ميكن الةخيص أن بالذكر واجلدير 
 .(3)مالية مؤس ة أو البنن أسهم من هنازل أي أو ،املالية

 احلفإال إطإار يف وذلإن االسإت الل هإراخيص مإن سإلطة  وال إاز الكهربإاء ضبد جلنة متلن جهتها من 
  .(4)مشروعل فعليل مناف ة ظة يف القانون احةام وضمان العامة املمتلكات عل 

هعتإإإرب مإإإن أنظمإإإإة فالرخصإإإة  ،يوجإإإد أسإإإلو  مإإإن  الرخصإإإة ،ومإإإن بإإإن األسإإإاليب املشإإإاهبة للةخإإإيص
فهإي  ،وقد نص عليها املشرع يف جمموعإة مإن القإوانن القطاعيإة ،وهوف ها وإنشاءهااخلدمات  است الل

هصإدره  ،وهي عبارة عإن قإرار إداري ،عبارة عن إذن متنحل ال لطات العمومية ب ية مباارة بع  املهن

                                                           
  .  475، 474بلقيس عبد الرمحن حامد فتوهل، مرج  سابق، ص ص  (1)
 لقرض، معدل و متمم، مصدر سابق.املتعلق بالنقد وا 11-03من األمر  95املادة  (2)
 املتعلق بالنقد والقرض، معدل ومتمم، مصدر سابق. 11-03من االمر  94املادة  (3)
  .160 - 159ايبوين راضية، مرج  سابق، ص ص  (4)
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وهإإي مبثابإإة اإإرط  ،مقابإإة مإإاي وقإإد هكإإون الرخصإإة مقرونإإة بإإدف  ،اإلدارة بنإإاء علإإ  طلإإب يقإإدم إليهإإا
 .(1)املقننةالقانون ملزاولة بع  األنشطة جوهري وإجراء ضروري عندما يشةطل 

ف هنإإإا ئإإإب أن هكإإإون م إإإتجيبة ملتطلبإإإات املشإإإروعية داخليإإإة كانإإإا أو  ،وب عتبإإإار الرخصإإإة قإإإرار إداري
ناهيإإإإن عإإإإإن  فيجإإإإب أن حتإإإإإةم أثنإإإإاء ه إإإإإليمها قواعإإإإد اإلختصإإإإإاص والشإإإإكة واإلجإإإإإراءات ،خارجيإإإإة

وهعإإإإد هإإإإذه الشإإإإروط  ،باإلضإإإإافة إىل الشإإإإروط املوضإإإإوعية اخلاصإإإإة مبختلإإإإف النشإإإإاطات ،(2)الت إإإإبيب
لنشإاط دون ولكإن قإد جنإد بعضإها يف نإص مإؤطر  ،واإلجراءات موحدة أو موجودة يف كإة النشإاطات

 .(3)ي مبعثرة يف طيات هذه النصوصأ ،اآلخر
  املوجإإإإودة يف كإإإإة النشإإإإاطات ئإإإإب هإإإإوفر اإإإإرط فمجمإإإإة هإإإإذه الشإإإإروط والإإإإيت هعتإإإإرب القاسإإإإم املشإإإإة 

طالب الرخصإة آلجإال إيإداع الطلإب يف املإدة ااإددة  احةامكما ئب   ،األخالق يف بع  النشاطات
ومثإإال ذلإإن مإإا جإإاء يف  ،يف اإإكة مكتإإو  وصإإري  إلضإإافتل إىل اإلمكانيإإات التقنيإإة الواجإإب هوافرهإإا

ااإإإإإدد للقواعإإإإإد العامإإإإإة املطبقإإإإإة علإإإإإ  الربيإإإإإد  03-2000مإإإإإن القإإإإإانون  32الفقإإإإإرة الثالثإإإإإة مإإإإإن املإإإإإادة 
إيإإإإراد يف دفإإإإة الشإإإإروط الإإإإيت خيضإإإإ  هلإإإإا طإإإإاليب الرخصإإإإة ألهإإإإم  ،(4)يةوالالسإإإإلكواملواصإإإإالت ال إإإإلكية 

 العناصر. 
 االعتماد: ثانيا:

 متنحإإل والإإذي ،مشإإروع أي هلإإا خيضإإ  الإإيت امل إإبقة املوافقإإة هلإإن عامإإة بصإإفل باالعتمإإاد يقصإإد 
 فال إإإلطة ،املقيإإإد باالختصإإإاص مإإإن لإإإيس االعتمإإإاد مإإإن  أن ذلإإإن ،سإإإلطة هقديريإإإة لإإإ ع بنإإإاء اإلدارة 

 سإإلوكا عليهإإا يفإإرض فإإال ،نشإإاطها مبااإإرة يف احلريإإة مإإن ق إإطا لإإإلدارة هإإر  املشإإرع هبإإا يإإراد التقديريإإة
                                                           

 .74 73، مرج  سابق، ص ص أمحد أعرا   (1)
مصاحل املتعاملن اإلقتصادين وحقوق امل تهلكن، دراسة مقارنة، أطروحة لنية ، ال لطات اإلدارية امل تقلة املعنية بضبد التوازن بن قويدر منقور (2)

 .116، ص 2015، 2اهادة دكتوراه، ختصص قانون عام، جامعة حممد بن أمحد، وهران
عمال، كلية احلقوق سعيد محدين، ، النشاطات املقننة يف اجلزائر، رسالة مقدمة لنية اهادة دكتوراه، يف القانون، فرع القانون اإلداري لألنعيمة دومة  (3)

 .     196، ص 2016، 1جامعة اجلزائر
، يدد القواعد العامة املطبقة عل  الربيد واملواصالت ال لكية و الالسلكية، معدل و متمم، مصدر 03-2000من القانون رقم  3فقرة  32املادة  (4)

 سابق.
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 وهإو اإلداري التصإر  مإن لل ايإةبالن إبة عاما  قيدا هنا  ولكن ،عنل حتيد وال هصرفاهتا يف هلزمل معينا
 العامة. باملصلحة باالعتماد من  ميس أن ئب فال، (1)العام النف  حتقيق

والذي ال ميكن احلصول عليل إال  ،الةخيص اإلداري الالزم ملمارسة مهنة معينة ،باالعتمادكما يقصد 
فهإو يعتإرب ثإاين إجإراء بعإد احلصإول علإ   ،الشإروط القإانوين والتنظيميإة للإدخول إىل املهنإة استيفاءبعد 

و إإإص بالإإإذكر العمليإإإات التجاريإإإة والإإإيت هعإإإد  ،ملمارسإإإة أيإإإة عمليإإإة اسإإإتثنائيوهإإإو إجإإإراء  ،الةخإإإيص
فاألصإإة هإإو حريإإة سارسإإة األعمإإال التجاريإإة ومنإإل احلصإإول علإإ   ،خصوصإإية هتميإإز هبإإا املهنإإة املصإإرفية

 .(2)شرع البنو  واملؤس ات املاليةاإلعتماد خص بل امل
ضإإمان قإإدر كإإا  مإإن احلمايإإة  ،رسإإة النشإإاط املإإاي أو اإلقتصإإاديفمإإن اإإروط مإإن  اإلعتمإإاد قبإإة سا

  أن الإإبع  يعتإإربه مبثابإإة احتكإإارإال ،للمتعإإاملن اإلقتصإإادين مإإن جهإإة وامل إإتهلكن مإإن جهإإة أخإإرى
 .Bonneau Hierry(3)عب  األستاذ لألنشطة اإلقتصادية عل  حد ه

جنإإدها هتضإإمن عإإدة مقإإاييس ميكإإن أن  ، إإتقلةفعنإإد العإإودة إىل القإإوانن املنشإإلة لل إإلطات اإلداريإإة امل
وصإإإنف ثإإإاين يتعلإإإق  ،صإإإنف يتضإإإمن اإإإروط خاصإإإة باملشإإإروع اإلقتصإإإادي ،هشإإإمة صإإإنفن أساسإإإين

 باألاخاص اد ذاهتم.
 الشروط المتعلقة بالمشروع اإلتقتصاد : -1

الشإإروط أن خيضإإ  جملموعإة مإإن  ،هإذه الشإإروط هوجإب علإإ  املتعامإإة اإلقتصإادي املعإإين مبزاولإة املشإإروع
اخلضإوع ملتطلبإات هطبيإق محايإة البعإد البيلإي يف  ،الشإروط التقنيإة ،منهال اخلضوع ملتطلبات املرفق العإام

 إطار التنمية امل تدامة.
 

                                                           
 .29سيف ناصر علي احلليمي، مرج  سابق، ص  (1)
، واملتعلإق بشإروط إقامإة اإبكة 1997ابريإة  06املإؤريف يف  02 -97، يعدل ويتمم النظام رقم 2002-12-31املؤريف يف  05-02ظام رقم الن  (2)

 2003ابرية  09الصادر يف  25البنو  واملؤس ات املالية، م ر م م ،العدد 
(3) Thierry BONNEAU, Monopole bancaire et monopole des prestataires de services 
d'investissement, mélanges AEDBF, Paris, 1997, p37. 
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 أ( الخضوع لمتطلبات المرفق العام:
نفإإس املبإإدأ جنإإده مكرسإإا يف  ،(1)وامل إإاواة االسإإتمراريةيف إطإإار قواعإإد املرفإإق العإإام الإإذي يكمإإل مبإإدأ 

مإإن بينهإإا نشإإاط إنتإإام  ،موعإإة مإإن القطاعإإات اإلقتصإإادية الإإيت ختضإإ  نشإإاطها لنظإإام قإإانوين خإإاصجم
الكهربإإإاء وهوزيإإإ  ال إإإاز بواسإإإطة القنإإإوات الإإإذي ميارسإإإل أاإإإخاص خاضإإإعون للقإإإانون العإإإام أو القإإإانون 

 .(4)وجمال املواصالت ال لكية والالسلكية ،(3)وكذلن قطاع املياه ،(2)اخلاص
 نية:ب( الشروط التق

هإإي إملامإإل بالقواعإإد الصإإارمة الإإيت  ،مإإن بإإن الشإإروط التقنيإإة الإإيت ئإإب أن هتإإوفر يف العإإون اإلقتصإإادي
إختيإإار املواقإإ   ،هتعلإإق أساسإإا بإإ حةام سإإالمة وأمإإن املنشإإآت الطاقويإإة وطبيعإإة ومصإإادر الطاقإإة األوليإإة

، واخلإإربة املهنيإإة ،املاليإإة ،وكإإذلن هإإوفر العإإون اإلقتصإإادي علإإ  القإإدرات اإلقتصإإادية ،وحيإإازة األراضإإي
 .(5)رخصة إقامة منشآت الكهرباء وال از ،و ص بالذكر هراخيص التنقيب املنجمي

 ج ( الخضوع لمتطلبات تطبيق حماية البعد البيئي في إطار التنمية المستدامة: 
هإإإا علإإإ  وكإإإذا مإإإدى ه ث   ،جنإإإد ه ث اهتإإإا علإإإ  مكونإإإات البيلإإإة ،مإإإن الثإإإار القيإإإام باألنشإإإطة اإلقتصإإإادية

ومثال ذلن ما نإص عليإل  ،فمبدأ محاية البيلة يدخة يف إطار محاية التنمية امل تدامة ،الصحة العمومية
أن يعإإإرض علإإإ  سإإإلطة  ،والإإإيت حتإإإ  علإإإ  كإإإة اإإإخص وقبإإإة القيإإإام بإإإ ي نشإإإاط ،(6)قإإإانون ااروقإإإات

ا وصإإإفا لتإإإداب  الإإإذي يتضإإإمن إجباريإإإ ،الضإإإبد القطاعيإإإة دراسإإإة التإإإ ث  البيلإإإي و طإإإد الت إإإي  البيلإإإي
 الوقاية وه ي  املخاطر البيلية. 

                                                           
 .306، مرج  سابق، ص 2عمار بوضيا ، الوجيز يف القانون اإلداري، ط (1)
  76، يدد دفة الشروط املتعلق اقوق وواجبات منت  الكهرباء، م.ر م م، العدد 2006نوفمرب  26مؤريف يف  429-06مرسوم هنفيذي رقم  (2)

 . 2006نوفمرب  29لصادرة يف ا    
                                                    ، معدل ومتمم.                                                                                                                2005سبتمرب  04الصادرة يف  06، يتضمن قانون املياه م ر م م العدد 2005غشا  04، مؤريف يف 12-05قانون رقم  (3)
                                                                                                                    يدد القواعد املطبقة عل  الربيد و املواصالت ال لكية والالسلكية، معدل و متمم، مصدر سابق..                                      03-200القانون رقم   (4)
 يتعلق بالكهرباء وهوزي  ال از بواسطة القنوات، معدل و متمم، مصدر سابق.  01-02من القانون رقم  13واملادة  06املادة  (5)
 املتعلق بااروقات املعدل واملتمم، مصدر سابق.. 07-05القانون رقم  (6)
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املتعلإإإق بإإإ جراءات  249-07وأضإإإافا الفقإإإرة الثالثإإإة مإإإن املإإإادة ال ادسإإإة مإإإن املرسإإإوم التنفيإإإذي رقإإإم 
الخإإإر علإإإ  املتعاقإإإد يتمثإإإة يف إعإإإادة األمإإإاكن إىل  التزامإإإاواإإإروط مإإإن  رخصإإإة التنقيإإإب عإإإن ااروقإإإات 

 .(1)يف أجة ال يتجاوز ثالثة أاهر حالتها األصلية بعد هناية األا ال
ذلإإن الشإإروط  مثإإالحيإإ  ختضإإ  لتنظإإيم حمكإإم  ،الالسإإلكيةونفإإس األمإإر جملإإال املواصإإالت ال إإلكية و 

كمإإا ختضإإ  كإإذلن وكالإإة ،  (2)هلإإذه الشإإبكات بيإإيننإإاء القيإإام بعمليإإات التوصإإية الأث احةامهإإاالواجإإب 
لرقابإإإة األنشإإإطة املنجميإإإة بطريقإإإة  ،املنجميإإإة مصإإإلحة اجليولوجيإإإا للجزائإإإر والوكالإإإة الوطنيإإإة للنشإإإاطات

ه م  هلا باحلفال عل  البيلة طبقا للمقاييس واألحكام املنصوص عليهإا يف التشإري  والتنظإيم املعمإول 
 .(3)هبما

 الشروط المتعلقة باألشخاص ذاتهم:   -2
لتإإا احلإإالتن ولكإإن يف ك ،ملمارسإإة النشإإاط اإلقتصإإادي ال يشإإةط أن يكإإون الشإإخص طبيعيإإا أو معنويإإا

الشإروط الشإكلية واملوضإوعية الإيت يإددها  ،طبيعيإا ئب أن ي تويف هذا الشخص سواء كان معنويا أم
 .(4)القانون فهنا  اروط هتعلق باألاخاص الطبيعية وأخرى هتعلق باألاخاص املعنوية

 أ( الشروط المتعلقة باألشخاص الطبيعية:
 وهيل  احةامهاعة من القواعد الواجب خص الطبيعي امل تثمر مبجمو للشأقر املشرع 

  :الكفاءة المهنية 
جند مإا أحإاط بإل قإانون الت مينإات املتعلإق بوسإطاء التإ من  ،ة عل  الكفاءة املهنيةز من أمثلة ارط احليا

وإثبات جتربة مهنية يف امليدان  ،كحيازة اهادة الدراسات الثانوية أو اهادة معادلة هلا  ،بشروط صارمة

                                                           
 62 ، يإدد إجإراءات واإروط مإن  رخصإة التنقيإب عإن ااروقإات، م ر م م، العإدد2007سإبتمرب 26مإؤريف يف  294-07يذي رقم مرسوم هنف (1)

 2007أكتوبر  03الصادرة بتاريخ 
 ، يدد اروط التوصية البيلي الشبكات املواصالت ال لكية والالسلكية 2002ماي 09مؤريف يف  156-02مرسوم هنفيذي رقم  (2)

 . 2002ماي 15، الصادرة يف 35اهتا، م ر م م، رقم وخدم     
 ، املتضمن قانون املناجم، معدل ومتمم، مصدر سابق..05-14من األمر  40و39املادهنل (3)
يدد اروط ه سيس بنن ومؤس إة ماليإة واإروط إقامإة فإرع بنإن ومؤس إة ماليإة أجنبيإة، م ر  م  2006يونيو 24املؤريف يف  02-06النظام رقم  (4)

 .2006دي مرب 02الصادرة بتاريخ  77، العدد م 
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ويكإون حإإائز علإ  جتربإإة مإدهتا عشإإرة  ،( سإنوات10ص بالتإإ من ال هقإة مإإدهتا عإن عشإإرة )التقإين اخلإا
( سإإنوات يف منصإإب م إإؤولية يف امليإإدان املإإاي أو القإإانوين أو التجإإاري يف اإإركة أو لإإدى وسإإيد 10)

والنجاح  ،( أاهر يف اركة أو لدى وسيد معتمد6إضافة إىل إلزامية إجراء هربص مدهل ستة ) ،معتمد
 .(1)املؤمننمهين هنظمل الوزارة املكلفة باملالية مبشاركة مجعية  امتحانيف 
 :النزاهة 

نموذجإا قإانون النقإد كمن بإن القطاعإات احل اسإة الإيت هتطلإب نزاهإة الشإخص امل إتثمر يتعلإق األمإر  
والإإذي ركإإز باألسإإاو علإإ  اخصإإية امل إإتثمرين بتقإإدم قائمإإة امل إإ ين الرئي إإين وصإإفات  ،والقإإرض

ومإإإا يتعلإإإق بنوعيإإإة واإإإرعية ،(2)اسإإإتثمارهامبإإإا فيهإإإا األمإإوال املزمإإإ   ،خاص الإإإذين يقإإإدمون األمإإإوالاألاإإ
كمإا يإتم الت كإد مإن مإدى هإوفرهم علإ    ،األمإر ذلإن أقتضإ إذا  ،منيهماوضإامل الن وقدراهتم املاليإة 

 .(3)صفة النزاهة
 ب( الشروط المتعلقة باألشخاص المعنوية:

  ،والإيت هتعلإق هبإا اإروط معينإة ،صادية حكرا عل  األاخاص املعنويإة فقإدهعترب بع  القطاعات اإلقت
 .(4)وهوف  حد أد ى من الرأمسال ،كالشكة القانوين للمؤس ة

 :)الشكل القانوني للشخص المعنو  )المؤسسة اإلتقتصادية 
ها كمإا املشإرع اجلزائإري مهمإة سارسإة األعمإال املصإرفية حكإرا علإ  األاإخاص املعنويإة دون سإوا اعترب

مإإن قإإانون  1 فقإإرة 83وذلإإن مبوجإإب نإإص املإإادة  ،أوجإإب أن يؤسإإس البنإإن يف اإإكة اإإركة م إإالة

                                                           
 ، يدد اروط من  وسطاء الت من اإلعتماد واألهلية 1995أكتوبر 30املؤريف يف  340-95من املرسوم التنفيذي رقم  19و18املادة  (1)

 ومتمم املرسوم التنفيذي رقم  ، معدل1995أكتوبر  31، الصادرة يف 65املهنية وسحبل منهم ومكاف هتم ومراقبتهم، م ر م  م، العدد     
 .2017يونيو  14، الصادرة يف 36، م.ر م م، العدد 2017يونيو  11، املؤريف يف 17-192    

 املتعلق بالنقد والقرض، معدل ومتمم، مصدر سابق.. 11-03من األمر  91املادة  (2)
 ؤس ة مالية واروط إقامة فرع بنن ومؤس ة مالية ، يدد اروط ه سيس بنن وم2006سبتمرب  24املؤريف يف  02-06النظام رقم  (3)

 .2006سبتمرب  24الصادرة يف  77أجنبية، م ر م م،  العدد     
ابريإإة، املتعلإإق باحلإإد األد ى لرأمسإإال البنإإو  واملؤس إإات املاليإإة العامإإة يف اجلزائإإر، م ر م م  04املإإؤريف يف  01-04نظإإام جملإإس النقإإد والقإإرض رقإإم  (4)

 .2004ابرية  28ة بتاريخ الصادر  27العدد 
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املؤس إة  اختإاذإمكانيإة  ،(1)ال إالف الإذكر 11-03 األمإر رقإم ضإيفلي ،والقرض ال الف الإذكرالنقد 
 م  من  جملس النقد والقرض ال لطة التقديرية يف قبوهلا من عدمها. هعاضديلاملصرفية اكة 

بإة  ،ولكن هذه احلرية لي ا مطلقإة ،أما املشرع الفرن ي يف هذا اجملال مل يشةط اكال قانونيا حمددا
كمإإإا ئيإإإز قإإإانون ،  بقإإإا مإإإ  طبيعإإإة النشإإإاط الإإإذي متارسإإإلمتطا ةئإإإب أن يكإإإون اإإإكة املؤس إإإة املختإإإار 

 ( الفرن إي أن هتخإذ مؤس إات القإرض اإكةcode monétaire et financier) النقإدي واملإاي
وهإإو مإإا جعإإة املشإإرع  ،(2)(les mutuelles et les coopérativesهعاضإإديات أو هعاونيإإات )

  . (3)والقرض االدخارما يعر  بتعاونيات  2007اجلزائري يقتدي بل حن أنش  سنة 
 :شرط توفير حد أدنى من الرأسمال 

رأمسإإال كحإإد أد ى  إذا كانإا الشإإركات التجاريإإة الإإيت ختضإإ  ألحكإإام القإانون التجإإاري بشإإرط لت سإإيس
فإ ن ه سإيس املؤس إات  ،يقة عن مبلإا معإن يف احلالإة العك إية الأو  ،العلين االدخارعند اللجوء إىل 

 اإلقتصادية اليت ختض  لنظام اإلعتماد امل بق هنظمل أحكام خاصة.
) حإإدد القإإانون رأمسإإال قإإدره عشإإرة ماليإإن دينإإار  ،وكعينإإة مإإن الشإإركات الإإيت هنشإإد يف جمإإال البورصإإة

مإإ  إمكانيإإة خضإإوعها ملقإإاييس رؤوو أمإإوال خاصإإة  ،جزائإإري يإإدف  كليإإا ونقإإدادم (  10000000
 . (4)حتددها اللجنة

كإان مإن الضإروري علإ  ال إلطة النقديإة   ،أن املؤس ة املصرفية هتعامة بإ موال اجلمهإور باعتباروكذلن 
هإإذا مإإا جإإاء يف نإإص و  ،وهإإو يتطلإإب رأمسإإال ضإإخم ،أن هفإإرض حإإد أد ى مإإن رأمساهلإإا عنإإد الت سإإيس

كليإا را    واملؤس إات املاليإة رأمسإال مإرب " ئإب أن يتإوفر للبنإو  لالإيت هإنص 11-03من األمر  88املادة 
 .(5)أعاله " 62ونقدا يعادل عل  األقة املبلا الذي يدده نظام يتخذه اجمللس طبقا للمادة 

                                                           
 املتعلق بالنقد والقرض، معدل ومتمم، مصدر سابق. 11-03من األمر  01-83املادة رقم  (1)
، اختصاص من  االعتماد لدى ال لطات االدارية امل تقلة، مذكرة نية املاج ت  يف القانون، فرع حتوالت الدولة، جامعة مولود ليل  عبدي   (2)

  28، 27، ص ص 2010معمري، هيزي وزو، 
 .2007فرباير  28، الصادرة يف 15، يتعلق بتعاونيات االدخار والقرض، م ر م م، العدد 2007فرباير  27مؤريف يف  01-07قانون رقم ( 3)
 املصدر نف ل.( 4)
 يتعلق بالنقد والقرض،املعدل واملتمم، مصدر سابق. 11-03من األمر 88و 62املادهن  (5)
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والإإإيت ختضإإإ  سارسإإإتها  ،وهإإإذا الشإإإرط عمومإإإا خيإإإص املؤس إإإات اخلاضإإإعة للقيإإإد يف ال إإإجة التجإإإاري
 .(1).اعتمادلضرورة احلصول عل  هرخيص أو 

 مإإن املرجإإو اهلإإد  مرحلإإة لتحقيإإق أهإإم املصإإرفية املهنإإة إىل الإإدخول أن جنإإد فمإإثال وخالصإإة ملإإا سإإبق 
 متإإإإوازن مصإإإإريف نظإإإإام هكإإإإوين حنإإإإو ال إإإإليم لالنطإإإإالق األمإإإإان صإإإإمام مبثابإإإإة هعإإإإد إذ ،امل إإإإبقةالرقابإإإإة 
 واملؤس إات للبنإو  واالعتمإاد الةاخإيص وإجإراءات اإروط حإددت 1995نة سإ منإذ انل إذ ،وم تقة

 اخلاضإإعة أو األجنبيإإة الوطنيإإة واملؤس إإات فإإالبنو  ،واسإإ  بشإإكة هبإإا العمإإة و  واضإإحة بطريقإإل املاليإإة
 املرحلإإة يف الةخإيص علإ  ملزمإة باحلصإإول فهإي ،املصإإرفية املهنإة سارسإة مإإن لتإتمكن ،اجلزائإري للقإانون

عإإالم اإل جمإال يف وكإذلن ،(2)والقإإرض النقإد جملإس هلإإا مينحهإا الإيت ،الثانيإإة املرحلإة يف االعتمإادو  األوىل
 يف النشإرية الدوريإة  عإن امل إؤول للمإدير االعتمإاد املكتوبإة مبإن  قإرار الصإحافة سلطة ضبد هقوم مثال

 رفإإإإ  الإإإإةح ويف ،(3)م إإإإبق لتصإإإإري  األخإإإإ  هإإإإذا هإإإإاريخ إيإإإإداع مإإإإن ابتإإإإداء ( يومإإإإا60 جإإإإة سإإإإتن )أ
 صإاحب هبلإا أن املكتوبإة الصإحافة سإلطة ضإبد علإ  فيجب -التقديرية  لل لطة أعماال - االعتماد

  .(4)أعاله املذكور األجة انتهاء قبة م بب بقرار الطلب
 :المطلب الثاني

 إجراءات التدخل المتزامنة للنشاط
قإإإد أبعإإإدها عإإإن كإإإة لإإإيت وا انتشإإإائها مإإإن قبإإإة املشإإإرع  ال إإإلطات اإلداريإإإة امل إإإتقلة الإإإيت إن  

فنجإإد مإإن  ، إإلطة الرئاسإإية أو لل إإلطة الوصإإايةوذلإإن بعإإدم خضإإوعها ال لل ،يإإةار داإلأاإإكال ال إإلمية 
  ،قإإإانوين سإإإابقاإإإرط بصإإإفة أصإإإلية دون احلاجإإإة إىل وجإإإود اختصاصإإإاهتا هبااإإإر  أهنإإإابإإإن خصوصإإإيتها 

لوصإإايا ميإإارو فقإإد أمإإام فهإإذا الشإإكة مإإن ا ،هكإإون سإإابقة أو الحقإإة ألعمإإال املإإرؤوو أنوالإإيت ميكإإن 
فهإإإذه املهمإإإة ال ميكإإإن أن هتحقإإإق إال مإإإن خإإإالل الرقابإإإة الدائمإإإة  دارة الإإإيت ختضإإإ  لل إإإلمية اإلداريإإإةاإل

                                                           
 .32، صسابق مرج ، ليلة عبدي   (1)
 .   80  79، مرج  سابق، ص ص وفاء عجرود  (2)
 املتعلق باإلعالم، مصدر سابق. 05-12من القانون العضوي  12و  11املادهن    (3)
  من املصدر نف ل. 14املادة   (4)
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وهإإإذا مإإإن خإإإالل هزويإإإد املشإإإرع لل إإإلطات اإلداريإإإة امل إإإتقلة بصإإإالحيات  ،ولإإإيس فقإإإد الرقابإإإة القبليإإإة
وقإد يصإة األمإر إىل حإد  ،اع املعنيإة بإلالقطإ داخإةواسعة متكنهإا مإن احلفإال علإ  التوازنإات الضإرورية 

العمة عل  بناء هلإن التوازنإات مإن خإالل إجإراءات التحكإيم الإيت غالبإا مإا هفضإي إىل حلإول هوفيقيإة 
 من ا هنا حتقيق هلن التوازنات.

 ،فتمت  معظإم سإلطات الضإبد امل إتقلة ب إلطة التحقيإق إ إا ي إم  هلإا بإالتحكم يف القطإاع الضإبطي
هكإإإرو ال ايإإإة مإإإن هواجإإإدها وذلإإإن مبراقبإإإة ح إإإن سإإإ  ال إإإوق واملناف إإإة وح إإإن  فهإإإي سإإإلطة حقيقيإإإة

غإإإ  أن هإإإذه األهإإإدا  ال هتحقإإإق إال مإإإن خإإإالل إهبإإإاع إجإإإراءات قانونيإإإة  ،القاعإإإدة القانونيإإإة احإإإةام
 (1)حمددة.

 وذلإإإن ،للنشإإاطاختصاصإإإات متزامنإإة هنإإا  وبالتإإاي إضإإافة إىل وظيفإإإة الضإإبد ال إإابقة الإإإيت متارسإإها 
 قة املتعاملن االقتصادين وضمان املناف ة يف مجي  املراحة واليت هكمن يف لمبراف

 اختصاصات املراقبة والتحقيق )الفرع األول (. -
 الثاين (. اختصاصات التحكيم )الفرع -

 :األول الفرع
 والتحقيق. المراتقبة اختصاصات

 التحقيإق ب إلطة امل إتقلةداريإة اإل ال إلطة هتمتإ  النشإاط م  املتزامنة الرقابية األساليب بن من 
 هإإدخة الإيت النشإإاطات ب إ  عالقإإة هلإا الإإيت واملعلومإات للوسإائة مجإإ  مإن األخإإ ة هإذا بإإل ه إت ثر ومإا

 .اختصاصاهتا ضمن

                                                           
اج إت ، يف القإانون العإام، ختصإص اهليلإإات ، فكإرة اإلختصإاص التنإازعي لل إلطات اإلداريإة امل إتقلة، مإإذكرة للحصإول علإ  اإهادة املصإربينة مإزاري (1)

 .143، ص 2014العمومية وااحلوكمة، كلية احلقوق والعلوم ال ياسية، جامعة عبد الرمحان م ة، جباية، سنة 
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 معاينإإات بعإإد معينإإة معلومإإات علإإ  بنف إإها للحصإإول امل إإتقلة الضإإبد سإإلطات ه إإع  عليإإل وبنإإاء 
 سإواءهإذه املعلومإات  منحهإا علإ  القادرين األاخاص من  تمرةوامل الدائمة الرقابة  إطار يف وحتريات
 .(1)املؤس ات أو اإلدارات

فال ميكن سارسة إختصاص التحقيق إال بناء عل  الليات حمددة ي م  هبا املشرع هلذه اهليلات مبباارة 
حقيإق سإواء )أوال( مث حتديإد طبيعيإة التحإري أو الت ،ذلن واليت هتمثة يف اإلخطار ك داة لفت  التحقيإق

 كان ذو طاب  إداري أو يتعلق األمر بتحقيق أو حتري ذو طبيعة قمعية )ثانيا(.
 أوال: اإلخطار كآلية لفتح التحقيق

إن مبااإرة التحقيإإق قإإد يكإإون يف إطإإار الرقابإإة الدائمإة وامل إإتمرة وهإإذا عنإإد مالحظإإة خروقإإات  
لتحقيإق ب إبب اإلخطإار مإن طإر  كمإا هكإون مبااإرة ا  ،وجتاوزات وهو ما ي إم  باإلخطإار التلقإائي

أو الإوزارة ذات الصإلة بالقطإاع أو مإن طإر  جملإس املناف إة كفرضإية لرسإم صإورة  (2)األاخاص املعنيإة
ميكإن فإإت  التحقيإإق  وإمجإإاال ال ،أخإرى للتعإإاون مإن قبإإة جملإإس املناف إة مإإ  سإإلطات الضإبد القطاعيإإة

 .(3)إال بعد اإلخطار الذي يعد إجراء ضروريا للتحر 
 إلخطار التلقائي: ( ا1

 باعتبارهإإا اسإإتثنائيةمل يكإإن ي إإتعمة أمإإام اهليلإإات القضإإائية إال بصإإفة  ،هإإذا النإإوع اجلديإإد مإإن اإلجإإراء
املشإإرع اجلزائإإري لل إإلطات اإلداريإإة  خإإوللقإإد  ،هإإذا النإإوع مإإن اإلجإإراء اسإإتعمالاجلهإإات الإإيت ميكإإن 

ة املتعإاملن اإلقتصإادين عنإد م اسإهم امل تقلة إجراء اإلخطار التلقائي حن هإتمكن مإن خاللإل متابعإ
دون احلاجإإة إىل إخطإإار  ،مإإن هلقإإاء نف إإها ي والقواعإإد املنظمإإة لإإل للنظإإر فيإإلبالنظإإام العإإام اإلقتصإإاد

 .(4)م بق من أاخاص أو هيلات أخرى

                                                           
   179ايبوين راضية، مرج  سابق، ص  (1)
  .4و3نظر كال من امللحقة من بن األاخاص املعنية، ما قام بل جمموعة من نوا  اجلنو  ضد قناة هيليفزيونية، أ( 2)
 .181ايبوين راضية، مرج  سابق، ص  (3)
 ، جامعة عبد 2017، اإلخطار التلقائي لل لطات اإلدارية امل تقلة اجمللة األكادميية للبح  القانوين، عدد خاص ل نة نبية موساوي  (4)

 .532الرمحان م ة، جباية، ص     
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وظيفإة املراقبإة وهإذا مإا  بإ داءوجت يدا هلذا نالحن أن أغلبية هإذه ال إلطات ختطإر هلقائيإا أثنإاء قيامهإا 
جلنإة ضإبد الكهربإاء  ،لم ل خصوصا بالن بة لكة من اللجنة املصرفية جلنة اإلارا  علإ  الت مينإاتن

حي  هتمت  هذه ال إلطات مإن خإالل التإدخة  ،وال از سلطة الربيد واملواصالت ال لكية والالسلكية
مإإإن طرفهإإإا بوعإإإة تاملتإإإدخلن يف القطاعإإإات امل حإإإةامااملبااإإإر باإلخطإإإار التلقإإإائي مبهمإإإة مراقبإإإة مإإإدى 

 (1).للنصوص القانونية اليت خيضعون هلا
صإإإاحب الواليإإإة العامإإإة حلمايإإإة املناف إإإة ميكنإإإل التإإإدخة مبااإإإرة  باعتبإإإارهأمإإإا بالن إإإبة جمللإإإس املناف إإإة 

عنإإإدما يإإإوز هإإإذا  (2)،ال إإإالف الإإإذكر 03-03مإإإن األمإإإر  44باإلخطإإإار التلقإإإائي ح إإإب نإإإص املإإإادة 
 .اختصاصلقيدة للمناف ة هدخة يف األخ  عل  معلومات كافية عن سارسة م

 أ( اإلخطار من طرف األشخاص المعنية:
فإاألمر ميإارو وفإق اإروط إذ  ،الضبد امل تقلة من طر  أاخاص خاصة سلطاتفيما خيص إخطار 

وإ إإإا املؤس إإإات أو منظمإإإات امل إإإتهلكن  انفراديإإإةال ميكإإإن لألاإإإخاص إخطإإإار هإإإذه اهليلإإإات بصإإإفة 
 ،قليميإة ه إتطي  سارسإة اإلخطإار وهإذا األمإر خيإص جملإس املناف إة وحإدهاملعتمدة وحن اجلمعيات اإل

 واحتجاجإاتأو عإن طريإق اإكاوي  ،االخإتاللأما مإن بإا  اإلعإالم ميكنإل ذلإن لإلخبإار بوضإعيات 
وهإإو األمإإر الإإذي هداركإإل املشإإرع اجلزائإإري إثإإر إنشإإائل سإإلطة ضإإبد  ،قإإد يثإإار عقبهإإا أو مبناسإإبتها حتقيإإق

 (3).املتعلق باإلعالم 05-12قتض  القانون العضوي رقم الصحافة املكتوبة مب
 ب( اإلخطار من طرف الوزارة ذات الصلة بالقطاع:

الوزارة اليت هلا صلة بالقطاع الذي يدخة ضمن جمال الضبد ل لطة إدارية م تقلة  تصة هبذا  باعتبار
إال أن التقييإإد باإلخطإإار  ،فإإاألمر طبيعإإي اخإإتاللالنشإإاط ميكنهإإا إخطإإار هإإذه األخإإ ة يف حالإإة وجإإود 

 واسإإتقالليتهاصإإاريف لفعاليإإة سإإلطة الضإإبد بشإإكة عإإام  انتهإإا يعإإد  ،االرهبإإاطمإإن طإإر  الإإوزير حمإإة 
                                                           

ئية من قبة ال لطات اإلدارية امل تقلة يف اجملال اإلقتصإادي واملإاي، مإذكرة لنيإة اإهادة املاج إت  يف القإانون، فإرع ، نظام التداب  الوقاصربينة بل زي  (1)
 .103، ص 2011القانون العام، لألعمال كلية احلقوق، جامعة عبد الرمحان م ة، جباية، سنة 

  مصدر سابق.املتعلق باملناف ة معدل ومتمم،  03-03من األمر رقم  44املادة  (2)
 املتعلق باإلعالم، مصدر سابق. 05-12من القانون العضوي رقم  44املادة   (3)
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وهو ما وق  فيل املشرع اجلزائري مبناسبة التقليد اإلميائي للمشرع الفرن ي فعادة مإا جنإد  ،بشكة خاص
يف القإإإإإانون الفرن إإإإإي أو القإإإإإانون هإإإإإذا النإإإإإوع مإإإإإن اإلخطإإإإإار أمإإإإإام جملإإإإإس املناف إإإإإة سإإإإإواء كإإإإإان ذلإإإإإن 

 .(1)اجلزائري
 ج ( اإلخطار من طرف مجلس المنافسة: 

 اختصاصإإاتمل هتضإإمن النصإإوص الت سي إإية ل إإلطات الضإإبد امل إإتقلة يف اجلزائإإر حإإدودا فاصإإلة بإإن 
جملإإإإس املناف إإإإة صإإإإاحب اإلختصإإإإاص العإإإإام وبعإإإإ  سإإإإلطات الضإإإإبد القطاعيإإإإة الإإإإيت متإإإإارو نفإإإإس 

هذا ما جنده مكرسا يف و  ،ملشرع اجلزائري نص عل  ضرورة التعاون والتشاور بينهاإال أن ا ،اختصاصاهل
 .(2)ظة األحكام املتعلقة باملناف ة وكذلن النصوص الت سي ية لبع  سلطات الضبد القطاعية

إمكانيإة إخطإار هإذه األخإ ة مإن  ،فمن مظاهر التعاون بن جملس املناف ة وسلطات الضإبد القطاعيإة
هوطيإدا لعالقإة التعإاون الإوظيفي  ،وهي فرضية ميكن للمشإرع اجلزائإري األخإذ هبإا ،ناف ةطر  جملس امل

 12-08املتضإمن قإانون املناف إة املعإدل واملإتمم بالقإانون  03-03مإن األمإر  39الإيت هضإمنتها املإادة 

 .(3)منل 21مبوجب نص املادة 
ف عديإدة هبإد  متكينهإا مإن أداء وظإائعلإ  وخالصة ملا سبق فإ ن جتمإ  ال إلطات اإلداريإة امل إتقلة 

وذلإإن مبنحهإإا مراقبإإة دائمإإة وم إإتمرة  ،وألجإإة مواكبإإة ديناميكيإإة النشإإاط اإلقتصإإادي ،دورهإإا بفعاليإإة
والقإإإدرة علإإإ  إجإإإراء التحقيقإإإات مبختلإإإف األ إإإاط واإلجإإإراءات وهإإإذا بعإإإد هكإإإريس هإإإدخلها بواسإإإطة 

 .لتحقيق أو التحريحي  يكون ا ،اإلخطار ح ب اإلجراءات القانونية امل موح هبا
 ثانيا: ممارسة التحقيق من طرف السلطات اإلدارية المستقلة

 من بن أساليب التحقيقات اليت متارسها ال لطات اإلدارية امل تقلة ما يليل

                                                           
 . 184، مرج  سابق، ص راضية ايبويت  (1)
لإإة ، العالقإة بإن سإلطات الضإإبد امل إتقلةل بإن التكامإة والتنإازع ) علإإ  ضإوء التشإري  اجلزائإري  وامل إريب (، جممإزرديعإادل بإن عبإد ا ،  عبإد احلإإق  (2)

 .102، جامعة حممد خيضر، ب كرة، ص 2017يونيو  15املفكر، العدد 
، 03-03املعإدل واملإتمم لألمإر  12-08مإن القإانون  21املتعلإق باملناف إة معإدل ومإتمم، مصإدر سإابق املإادة  03-03من األمر رقم  39املادة  (3)

 مصدر سابق.
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 : إدار  طابع وذ تحر  -1
 أو ثائقالو  عل  املراقبة ،وهشمة العادية املراقبة عمليات عل  التحري أو التحقيق من النوع هذا يقتصر

 واألماكن. املقرات حن
الرقابإإة و  التحقيإإق إمكانيإإة القطاعيإإة الضإإبد هليلإإات اجلزائإإري املشإإرع يتإإي  الفرن إإي التشإإري  غإإرار علإإ  

 أخإرى وسإيلة اليإة أو الكةونية أو ورقية الوثائق هذه هكون فقد ،الالزمة املعلومات وطلب الوثائق عل 
  .(1)املعلومات حلفن

بإإة والتحإإري يهإإد  إىل رقابإإة مإإدى احإإةام القواعإإد التشإإريعية والتنظيميإإة املطبقإإة يف  هإإذا النإإوع مإإن الرقا
كوهنإا   " احلإذرة "حيإ  يوصإف مإن طإر  الفقإل يف اجملإال املإاي بالرقابإة  ،كة قطإاع وعلإ  كإة نشإاط

 . (2)دورية
بيإة أن هرسإة أن القانون يلزم اركات الت مينات سواء كانإا وطنيإة أو أجن ،نجد يف جمال الت من مثالف

إىل جلنإإة اإلاإإرا  علإإ  الت مينإإات كإإة التقإإارير املتعلقإإة بامليزانيإإة وجإإداول احل إإابات واإلحصإإاءات يف 
-95  مإن األمإر  226وذلإن ح إب نإص املإادة ،( جإوان مإن كإة سإنة30أجال ال هتعإدى ثالثإون )

 .(3)04-06املتعلق بالت مينات املعدل واملتمم بالقانون  07
 .(4)ة للقطاع البنكي الذي هشر  عليل اللجنة املصرفيةونفس الش ن بالن ب

 . (5)جلنة هنظيم البورصة ومراقبتها هذه العملية الرقابية ألعوان فاملشرع يتي  ،وكذلن يف جمال البورصة 
املراقبإإة طلإإب كإإة العينإإات  ألعإإوان ميكإإن ،إضإإافة إىل ااإإةاط هقإإدم الوثإإائق ،أمإإا يف جمإإال املنإإاجم

 . (6)طبيعة التقنية هلدا القطاعنظرا لل ،الضرورية
                                                           

 .45ص  2010،األردن،  02عدد  16 تقلة ودورها يف اه اع دائرة التجرم، جملة املنارة، رنا العطور، ال لطات العقابية للهيلات اإلدارية امل (1)
(2) Rachid Zouaïmia, Le statut juridique de la commission des assurances, Op_cit, p29 

واملتعلإإإق بالت مينإإإات، م ر م م،  1995ر ينإإإاي 25املإإإؤريف يف  07-95يعإإإدل ويإإإتمم األمإإإر رقإإإم  2006فربايإإإر  20املإإإؤريف يف  06-04القإإإانون  (3)
  .2006مارو  12الصادرة يف  15العدد 

 املتعلق بالنقد و القرض معدل ومتمم، مصدر سابق. 11-03من األمر  109املادة   (4)
 املتعلق ببورصة القيم املنقولة معدل ومتمم، مصدر سابق. 10-93من املرسوم التشريعي  37املادة  (5)
 املتعلق باملناجم، مصدر سابق. 10-01من القانون  55املادة  (6)
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 تقهرية: أو تقمعية طبيعة ذو تحر   -2
 العليإإا اهليلإإة يشإإكة فهإإو ،القطاعإإات كإإة هشإإمة عامإإة ب إإلطة يتمتإإ  املناف إإةجملإإس  باعتبإإار  
الرقابإإة  إىل هدخلإإل ويهإد  القطاعإإات كإة يشإإمة الإإذي املناف إإة قإانون هطبيإإق ح إن علإإ  ال إاهرة

 املعإإدل 1996 سإإنة الدسإإتور مإإن 43 املإإادة كرسإإتل مإإا وهإإذا(1)،ملناف إإةاسارسإإهة  اإإروط يف والتحقيإإق
  واملتمم.

 املرسإإوم إىل وهإإذا بإإالرجوع وهإإذا أساسإإية مراحإإة وفإإق التحقيإإق ي إإ املناف إإة  جملإإس حالإإة يف نإإلأ إال
 ،للمناف إإإة اإلجرائإإإي القإإإانون املتضإإإمن النظإإإام الإإإداخلي للمناف إإإة وباعتبإإإاره (2)44-96 رقإإإم الرئاسإإإي

 هنظإإيم ثالثإإة ومرحلإإة ،التحقيإإق إجإإراء ثانيإإة ومرحلإإة ،اجمللإإس إخطإإار وهإإي مرحلإإة أوىل يف يتمثإإة حيإإ 
 .(3)اجمللس جل ات

 امل إإتقلة اإلداريإإة ال إإلطاتبإإل  هقإإوم الإإذي التحقيإإق ذلإإن ،القهإإري الطإإاب  ذات بالتحريإإات فاملقصإإود 
 الضإإبطية الإإيت هقإإوم هبإإا تللتحريإإا بعيإإد حلإإد مشإإاهبة فهإإي هإإذا وعلإإ  ،املخالفإإات عإإن اثهإإا يف إطإإار
  .(4)موجودة  الفة كة عن بالبح  وإ ا ،باملعاينة فقد هكتفي ال اليت القضائية

 األول أما ،دوري هلقائي األخ  كون حي  من الروهينيةاإلدارية  الطبيعة التحري ذو عن ختتلف فهي 
 الوقإإائ  خيإإص إداري إجإإراء هإإوو  ،جمللإإس املناف إإةبالن إإبة احلإإاي  هإإو كمإإا إجإإراء كإإ ول اإلخطإإار يعتإإرب

 . (5)اجمللس من هلقائيا أو قانونا املؤهلون األاخاص من إما ،فيكون
 .(6)معن قطاع ختص قضايا يف بالتحقيق ومقررين مقررا املناف ةجملس  رئيس يكلف وبالتاي

 
                                                           

 .123وليد بومجلن، قانون الضبد االقتصادي يف اجلزائر، مرج  سابق، ص  (1)
 1996يناير  21الصادرة يف  05،م ر م م ، العدد 1997يناير 17املتضمن النظام الداخلي للمناف ة املمضي يف  44-96املرسوم الرئاسي  (2)
 .50، مرج  سابق، ص ح ين ارواط  (3)

(4)  Rachid Zouaïmia, Les autorités indépendantes face aux exigences de gouvernement, Op_cit, 
p128 

 .51ارواط ح ن، مرج  سابق، ص  (5)
األمإر  للقيإام بتحقيإق املتعلقإة هبإذااملتعلإق باملناف إة املعإدل واملإتمم علإ  انإل" يؤهإة  03-03املعإدل واملإتمم لألمإر  12-08مإن القإانون  24املإادة  (6)

 ومعاينة  الفة أحكامل املوظفون األيت ذكرهم.... املقرر العام واملقرون لدى جملس املناف ة "، مصدر سابق
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 الفرع الثاني:
 اختصاصات التحكيم

 عإرض علإ  معإن نإزاع أطإرا  اهفإاق  هقإوم علإ ةمركب قانونية "عملية نلأ عل  التحكيم يعر  
 إجإإراءات حتكإإم الإإيت العامإإة واملبإإاد  القإإانون قواعإإد ظإإة يف فيإإل للفصإإة أكثإإر أو حمكإإم علإإ  خالفهإإم
 احلكإإم بقبإإول النإإزاع أطإإرا  هعهإإد مإإ  ،االهفإإاق عليإإل يإإنص ملإإا وفقإإا ،العدالإإة ضإإوء علإإ  أو ،التقاضإإي

 ال إإلطة مإإن أمإإر بتنفيإإذه ويصإإدر ،بإإل قضإإيامل حجيإإة األمإإر يإإوز والإإذي ااكمإإن عإإن يصإإدر الإإذي
 .(1)"هبا التنفيذ يراد اليت الدولة يف القضائية

 عناصإإإره بإإإ براز اكتفإإإ  األخإإإ  هإإإذا فإإإان ،اجلزائإإإري املشإإإرع ح إإإب للتحكإإإيم التشإإإريعي التعريإإإف أمإإإا 
  كالصإإل  األطإإرا  بإإن املنازعإإات فإإ  وسإإائة مإإن وسإإيلة أخإإرى أيإإة عإإن متيإإزه الإإيت الذاهيإإة وخصائصإإل

 .(2)الش ن هذا يف والقضاء الفقل الجتهاداألمر  هاركا الوساطةو 
املمثإة  املدنيإة اإلجراءات قانون نإإذ  ،امت خر  جاء التحكيم لنظام اجلزائري القانون بله أن يتبن كما
 .(3)العمومية األاخاص عل  ويرمل النظام هذا يرف  قريب وقا إىل كان (154-66)األمر يف 

 املإادة هإذه هتضإمن حيإ  ،09-93 رقإم التشإريعي املرسإوم خإالل مإن 422 ملإادةا هعدية نص وبعد 
 مإا التحكإيم يطلبإوا أن العام للقانون التابعن املعنوين لألاخاص ئوز ال"  يلي ما سبق ما إىل إضافة

  .(4)الدولية " التجارية عالقتهم يف عدا

                                                           
 .25، ص 2015صابرينة جبايلي، إجراءات التحكيم يف منازعات العقود اإلدارية، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزي ، مصر، سنة  (1)
 58، ص.املرج  نف ل (2)
 09الصإإادرة يف  47املتعلإإق بقإإانون اإلجإإراءات املدنيإإة ، م ر م م ، العإإدد   1966يونيإإو  08املإإؤريف يف  154-66مإإن األمإإر رقإإم  422املإإادة  (3)

لتإإزام بالنفقإإة وال يف هإإنص علإإ  انإإل "لئإإوز لكإإة اإإخص أن يطلإإب التحكإإيم يف حقإإوق لإإل مطلإإق التصإإر  فيهإإا وال ئإإوز التحكإإيم يف اال 1966يونيإإو 
 حقوق اإلرث واحلقوق املتعلقة بامل كن وامللبس وال يف امل ائة املتعلقة بنظام العام ويف حالة األاخاص وأهليتهم".

املتضإإمن قإإانون اإلجإإراءات املدنيإإة، م ر م م  154-66، يعإإدل ويإإتمم األمإإر رقإإم 1993افريإإة  25سضإإي يف  09-93املرسإإوم التشإإريعي رقإإم  (4)
 .1993ابرية  27الصادرة يف  27د العد
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 املعنإوين لألاإخاص  اعإة  يإة واإلداريإةاملتضمن قانون اإلجراءات املدن 09-08 القانون صدور بعدو 
 أجإإإاز أيضإإا الدوليإإة التجاريإإة عالقإإتهم يف للتحكإإيم جلإإإوئهم جإإواز إىل باإلضإإافة العإإام للقإإانون التابعإإة

    . (1)العمومية مادة الصفقات يف التحكيم
 مإإن خوفإإا التحكإإيم إىل اللجإإوء مإإن العامإإة األاإإخاص حظإإر هإإو اإلداري القإإانون يف ال إإائد املبإإدأ إن

 اجلهإات خإال  علإ  العامإة األاإخاص لصإاحل جديإة بصإفة ( les arbitresااكمإن ) محايإة عإدم
 .(2)ةالرمسي القضائية

من خالل ما هقدم فإان طبيعإة البحإ  ه إتهد  منإا التعإر  علإ  حتكإيم ال إلطات اإلداريإة امل إتقلة 
و ذلإن املنصإوص عليإل يف الذي هو حإة اخلالفإات ب يإة هنظإيم ال إوق وإرسإاء قواعإد املناف إة فهإة هإ

 ؟.اإلدارية أم جمرد هنظيمقانون اإلجراءات املدنية و 
لجإوء إىل ألية التحكيم هتجل  يف كونل إجراء جديد است ثرت بل هذه ال لطات لتوجيل العقود دون ال

يهإإإد  التحكإإإيم إىل  إإإد جديإإإد لت إإإي   ،االئتمإإإان وضإإإمان جلإإإودة القإإإرارالقضإإإاء هكري إإإا لل إإإرعة و 
 .(3)لقطاعات تلف ا

 املشإإرع مكإإن ،األجنإإيب االسإإتثمار علإإ  انفتاحإإا اإإهدت قإإد اجلزائإإر يف االقتصإإادية القطاعإإات معظإإم
 وحإإة سإإلطة التحكإإيم مإإن -اختصاصإإها جمإإال كإإة يف  – امل إإتقلةاإلداريإإة  ال إإلطات بعإإ  اجلزائإإري

 حفإإن   ومإإن ،ال إإوق يف الفاعلإإة األطإإرا  مصإإاحل ضإإمان هبإإد  وذلإإن ،املتعإإاملن بإإن اخلالفإإات
 .(4)املناف ة س  وح ن  عمةل الضرورية التوازنات

                                                           
الصادرة  21واملتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، م ر م م، العدد  2008فرباير  25املؤريف يف  09-08من القانون رقم  1006املادة   (1)

 .2008ابرية  23يف 
 627ح ن بن الشيخ اث ملوية، مرج  سابق، ص  (2)
، العددل 10،جملة اإلحياء، اجمللدل  -دراسة حتليلية مقارنة -تحكيم وعالقتل بالتنظيم لدى ال لطات اإلدارية امل تقلةمراد بدران، ال و سامية قلواة(3)

 856.، ص2020يونيو  25
 127وليد بومجلن، سلطات الضبد االقتصادي يف القانون اجلزائري، مرج  سابق، ص  (4)
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 (1)،ومراقبتهإا البورصإة عمليإات هنظإيم جلنإة جنإد ،التحكإيم ب إلطة هتمتإ  الإيت اهليلات هذه طائفة ومن
 .(3)والالسلكية ال لكية واملواصالت الربيد وسلطة ضبد(2)،وال از الكهرباء ضبد جلنة

 أي يف بإإالنظر لإإديها املنشإإ ة الت ديبيإإة ال رفإإة ختإإتص ومراقبتهإإا بورصإإةال عمليإإات هنظإإيم للجنإإة فبالن إإبة 
 بن ل هتدخة أن ذلن يف وهلا ،البورصة س  عل  ال ارية واللوائ  القوانن هف   عن ناه  هقين نزاع

 البورصة. عمليات يف الوسطاء -
 القيم. بورصة إدارة اركل البورصة عمليات يف الوسطاء بن -
 لألسهم. املصدرة والشركات البورصة عمليات يف ءالوسطا بن -
  (4)البورصة يف بال حب مرينواآل البورصة عمليل يف وسطاء بن -

 طلإإب علإإ  بنإإاء أو أعإإاله املإإذكورين األطإإرا  مإإن بطلإإب إمإإا ،يكإإون ال رفإإة هإإذه هإإدخة أن العلإإم مإإ 
 أو األخإ ة هإذه طلإب لإ ع بنإاءا أو ،ومراقبتهإا البورصإة عمليات هنظيم جلنة طر  من مفوض مراقب

 .(5)مصلحة لل اخص أي هظلم عل  بناءا
 يف الفصإة هتإوىل للتحكإيم غرفإة ه سإيس   حيإ  ،وال إاز الكهربإاء ضإبد للجنإةبالن إبة  األمإر ونفإس

 اخلالفإإات باسإإتثناء ،األطإإرا  حإإدأ طلإإب علإإ  بنإإاء وهإإذا ،املتعإإاملن بإإن هنشإإ  ميكإإنالإإيت  اخلالفإإات
 .(6)ةتعاقديال واجباتوال باحلقوق يف املتعلقة

مإن القإانون  134و133و115 اإلختصاص التحكيمإي مبوجإب املإواد حي  أسند املشرع هلذه ال لطة
ال إإرض وفيمإإا خيإإص التحكإإيم فقإإد أنشإإه هلإإذا  ،إىل متتإإ  اللجنإإة مبصإإلحة املصإإاحلة إضإإافة ،املنشإإه هلإإا

ميكإن لل رفإة التإدخة فيإل حيإ  حإدد املشإرع اإلطإار القإانوين الإذي  ،"مصلحة هدع  " غرفة التحكإيم
ومبفهوم املخالفة ف ن ال رفة ال هتحر  هلقائيا إلجراء التحكيم بن  ،بالتحكيم وهو ما هطرقنا إليل سابقا

                                                           
 لقيم املنقولة املعدل واملتمم، مصدر سابق.املتعلق ببورصة ا 10-93املرسوم التشريعي رقم  (1)
 املتعلق بالكهرباء وهوزي  ال از بواسطتل القنوات، مصدر سابق. 01-02القانون رقم  (2)
 اادد للقواعد العامة املتعلقة بالربيد واملواصالت ال لكية والالسلكية، املعدل واملتمم، مصدر سابق. 03-2000القانون  (3)
 املتعلق ببورصة القيم املنقولة املعدل واملتتم، مصدر سابق. 10-93املرسوم التشريعي  52املادة من  02الفقرة  (4)
 من نفس املصدر. 54املادة  (5)
 املتعلق بالكهرباء وهوزي  ال از بواسطة القنوات، مصدر سابق. 01-02القانون   (6)
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املتنازعن خبال  التحكيم الذي هعرفل جلنة هنظيم عمليات البورصة ال الفة الذكر وسلطة ضبد الربيد  
يم املعرو  ضمن القواعد العامة يف قانون اإلجراءات وهبذا فهي هتشابل م  التحك ،كما سنرى الحقا

 .(1)املدنية واإلدارية
( أعضإإإاء 3( أعضإإإاء مإإإن بيإإإنهم الإإإرئيس وثالثإإإة )3ثالثإإإة )بالن إإإبة جملإإإال الطاقإإإة هضإإإم غرفإإإة التحكإإإيم 

وإضإافة لإذلن قاضإين  ،( سنوات قابلة للتجديإد06إضافين يعينهم الوزير املكلف بالطاقة ملدة ستة )
 الوزير املكلف بالعدل. يعينهما

وهفصإة هإذه األخإ ة يف القضإايا  ،أما عن اإلجراءات املتبعإة أمإام غرفإة التحكإيم فإتم إسإنادها للتنظإيم
ومن أجة أن هكون قراراهتا صائبة منحها  ،إىل األطرا  املعنية االستماعاليت هرف  إليها بقرار مربر بعد 

إضإإافة  ،أو بواسإإطة غ هإإا أو هعيإإن خإإرباء عنإإد احلاجإإةاملشإإرع إمكانيإإة قيامهإإا بكإإة التحريإإات بنف إإها 
 .  (2)االستعجالهداب  حتفظية يف حالة  واختاذللشهود  االستماعإىل إمكانية 

الربيإد واملوصإالت ال إلكية والالسإلكية هلإا أن هتإدخة للتحكإيم يف النزاعإات القائمإة  سإلطة ضإبد أما
ه إوية  ،إضافة إىل املهام املوكلة هلإا ،شرع هذه ال لطةحي  كلف املبن املتعاملن أو م  امل تعملن، 

وهإإذا  ،البيإإيناملن يتعلإإق األمإإر بالتوصإإية بالن إإبة للمتعإإ ،النزاعإإات الإإيت هنشإإ  بإإن املتعإإاملن واملشإإةكن
 .2018املعدل ل نة  (3)،اإللكةونية واالهصاالتمن قانون الربيد  13بناء عل  نص املادة 

هإإذا اإلختصإاص بواسإإطة غرفإإة خاصإة يقإإوم جملإإس سإإلطة  نن اللتإن متارسإإاخبإال  ال إإلطتن ال إإابقت
سإإإلطة ضإإإبد الربيإإإد يف إطإإإار سارسإإإإتها  اختإإإذتحيإإإإ   ،اإللكةونيإإإة هبإإإذه املهمإإإة واالهصإإإاالتالربيإإإد 

ايإإ  بقإإي هإإذا  ،(4)مإإن القإإانون القإإدم 13ملهمتهإإا يف ه إإوية النزاعإإات نظامإإا للتحكإإيم طبقإإا للمإإادة 
 .(5)الفقرة الثانية من القانون اجلديد 189ول مبوجب املادة النظام ساري املفع

                                                           
 بواسطة القنوات، مصدر سابق. املتعلق بالكهرباء وهوزي  ال از 01-02من قانون  135املادة  (1)
حتديد القواعد العامة املتعلقة بالربيد واالهصاالت ال لكية والالسلكية، معدل ومتمم، مصدر  03-2000من القانون  13من املادة  18الفقرة  (2)

 سابق.
 بق.اادد للقواعد العامة املتعلقة بالربيد واالهصاالت اإللكةونية، هصدر سا 04-18قانون رقم  (3)
 يدد القواعد العامة املتعلقة بالربيد واالهصاالت ال لكية والالسلكية، معدل ومتمم، مصدر سابق. 03-2000قانون رقم  (4)
 اادد للقواعد العامة املتعلقة بالربيد واالهصاالت اإللكةونية، مصدر سابق.. 2018ماي  10املؤريف يف  04-18قانون رقم  (5)
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 حي  هضمن هذا النظام كيفية إخطار اجمللس أو من لل مصلحة يف ذلن فيكون ذلن من طر ل  
 متعاملو اخلدمات أو الشبكات العمومية للمواصالت ال لكية والالسلكية أو متعاملو الربيد. -
 املتعاملون وامل تعملون. -

لفن ه وية النزاعات يف القانون اجلديد بدل لفن التحكإيم  استعمةإلاارة ب ن املشرع اجلزائري جتدر ا
حيإإإ  أن ه إإإوية  ،ل إإإلطة الضإإإبد التحكميإإإةإال أن هلإإإذا اللفإإإن ال يل إإإي الوظيفإإإة  ،يف القإإإانون القإإإدم

 .(1)النزاعات أمة من التحكيم ومبعل الخر هي طريقة من الطرق البديلة لت وية النزاعات
كما جتدر املالحظة أن اللجوء إىل هذا الطريق البدية ) التحكيم ( ليس جمانيا بة يعترب خدمة مقدمة 

 20000)            بال إإبة للمتعإإاملن مببلإإا قإإدره مإإايحيإإ    حتديإإده مبوجإإب  ،ويإإتم مبقابإإة مإإاي

( 10)       دم ( يإإتم ه إإديده خإإالل أجإإة عشإإرة 5000وبالن إإبة للم إإتعمة مبلإإا قإإدره )  ،دم (
 (2) مجعيات امل تهلكن من دف  هذه املصاريف. استثناءم   ،أيام من هاريخ هقدم العريضة

 امل إإتقلةاإلداريإإة  لل إإلطات املمنوحإإة التحكإإيم سإإلطة أن إىل اإلاإإارة جتإإدر ذكإإره سإإبق مإإا كإإة ومإإ  
 مإن واإلدارية ال ةاملدني اإلجراءات قانون أحكام مبوجب عليل املتعار  ي،التقليد التحكيم عن ختتلف
 يلي ل ما يف نف ره فيل الطعن وطرق هنفيذه حي  من وال ،انعقاده حي 

 :االختالف من حيث طريقه االنعقاد :أوال
 اللجإإوء أن يتبإإن واإلداريإإة املدنيإإة اإلجإإراءات قإإانون مإإن 1011و 1007 املإإادهن إىل بإإالرجوع 

 ،النإزاع نشإوء بعإد يإربم اهفإاق وجإود وإمإا ،املإربم العقإد ضإمن بإذلن اإرط إما ،ي توجب التحكيم إىل
 أو اإروط دون متإاروالإذكر  ال إالفة امل إتقلةاإلداريإة  لل إلطات املمنوحة سلطة التحكيم أن حن يف

 .(3)م بقة اهفاقات

                                                           
، 10لطإإاب  التنإإازعي لل إإلطات اإلداريإإة امل إإتقلة يف اجملإإال املإإاي واإلقتصإإادي يف اجلزائإإر، جملإإة العلإإوم القانونيإإة وال ياسإإية ،اجمللإإد نبيإإة حممإإد نايإإة، ا  (1)

 .253، ص 2019دي مرب  10العدد 
 .253املرج  نف ل، ص   (2)
 . 248زين العابدين بلماحي، مرج  سابق، ص  (3)
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 حمإددين حمكمإن طريإق عن متارو ،امل تقلةاإلدارية  لل لطات التحكمية ال لطة فان ذلن إىل إضافة
 ليس ،امل تقلةاإلدارية  ال لطات لرقابة اخلاضعن املتعاملن أن عل  يدل سا ،املشرع طر  من م بقا

 اإإإرط يتضإإإمن واإلداريإإإة املدنيإإإة اإلجإإإراءات قإإإانون أن جنإإإد بينمإإإا (1)،ااكمإإإن اختيإإإار يف احلريإإإة هلإإإم
 .(2)البطالن طائلة حتا ااكمن أو ااكم وهعين التحكيم واهفاق التحكيم

 الطعن وطرق التنفيذ تقابليه يثح من ثانيا: االختالف
 أحكإإام حتإإوز"  مإإا يلإإي اجلزائإإري واإلداريإإة املدنيإإة اإلجإإراءات قإإانون مإإن 1031املإإادة  يف جإإاء 
 انإل إال ،"........ فيإل املفصإول النزاع خيص ما يف صدورها مبجرد فيل املقضي الشيء حجية التحكيم

 مإن 1036 املإادةو  1035 املإادهن ح إب وهإذا التنفيذية الصي ة عل  حصولل بعد إال هنفيذه ئوز ال
   .(3)رالذك ال الف واإلدارية املدنية اإلجراءات قانون

 هإإذا يف عنهإإا يصإإدر ومإإا التحكميإإة سإإلطتها لذاهيإإة ونظإإرا امل إإتقلةاإلداريإإة  ال إإلطات خيإإص مإإا يف أمإإا
 بإإإدعوى إال فيإإإل يطعإإإن وال التنفيإإإذ فيإإإل األصإإإة إداري قإإإرار مبثابإإإة يعإإإد -التحكإإإيم  جمإإإال -أي اجملإإإال
 .(4)الدولة جملس مامأ املشروعية مبدأ ختص القانون يددها ألسبا  اإلل اء

 هبإإد  هلإا سنإإوح اختصإاص مبثابإإة امل إتقلة ،اإلداريإإة لل إلطات التحكميإإة ال إلطة اعتبإإار ئإب ومنإل  
 .املتزامن أو امل بق الضبد وظيفة سارسل

 هبإإإا ختإإإتص الإإإيت للنشإإإاط واملتزامنإإإة ال إإإابقة ةالتإإإدخ إجإإإراءات أن يالحإإإن ،املبحإإإ  هإإإذا خإإإالل مإإإن
 مإإن أو االختصإإاص مإإن  حيإإ  مإإن سإإواء ،جوانإإب عإإدة مإإن هباينإإا هشإإهد امل إإتقلةاإلداريإإة  ال إإلطات

                                                           
 03-2000من القانون  16و  15مصدر سابق.و املادهن  املعدل واملتمم، املتعلق ببورصة القيم املنقولة 10-93من املرسوم التشريعي  51املادة (1)

ملتعلق  01 -02من القانون  134مصدر سابق واملادة  املعدل واملتمم، اادد للقواعد العامة املتعلقة بالربيد و املواصالت ال لكية والالسلكية،
 ، مصدر سابق.بالكهرباء وهوزي  ال از

 املتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، مصدر سابق. 09 - 08من القانون  1012و 1008املادهن  (2)
 .365-366ح ن ايا ملويا، مرج  سابق، ص ص  (3)
 .155 -154إبراهيم عبد العزيز ايحا، مرج  سابق، ص ص  (4)
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 غإإ  الصإإالحيات يف املتمثلإإة العامإإة التإإدخة إجإإراءات مإإثال فنجإإد ،اإلجإإراءات هلإإذه اإللإإزام قإإوة حيإإ 
 امل تش ة. ال لطة طر  من التطبيق امللزم ألمربا لي ا الرأي إبداء أو كاالستشارة املباار

 امل إإتقلةاإلداريإإة  لل إإلطات املمنإإوح التنظيمإإي لالختصإإاص املبااإإرة املمارسإإات إىل رجعنإإا لإإو وحإإن  
 جمللإإس       بالن إإبة  احلإإال هإإو كمإإا غموضإإا يشإإهد وإ إإا مطلقإإا لإإيس االختصإإاص هإإذا أن جنإإد

 حإإول يإإوم ال مإإوض أن إال ،األخإإ  هلإإذا التنظيمإإي االختصإإاص صإإراحة املشإإرع مإإن  حيإإ  ،املناف إإة
 التنفيذية. ال لطة إىل األخ  يف هعود الذي التطبيقية النصوص

 مإإناإلداريإإة  القإإرارات إصإإدار اختصإإاص أن مإإن الإإرغم علإإ  اخلاصإإة التإإدخة إلجإإراءاتبالن إإبة  أمإإا 
 امل إتقلةاإلداريإة  ال لطات املشرع  من ،العامة ال لطة امتيازات من امتيازا يعترب اإلداري القانون زاوية
 االعتماد. ومن  الةخيص قرارات يف هتمثة اليت املناف ة حرية مبدأ ه ط  قصد االختصاص هذا

 مجيإإ  يف امل إإتقلة الضإإبد سإإلطات الختصإإاص ومرافقإإل املناف إإة حريإإة هإإ ط  مبإإدأ مإإن انطالقإإا و  
 الدوريإإإة املراقبإإإة هشإإإمة النشإإإاط مإإإ  تزامنإإإةم أو مزامنإإإة هكإإإون هإإإدخة إجإإإراءات املشإإإرع وجإإإدأ ،املراحإإإة
 طبيعإإة ذو فهإإو ،(1)بالشإإبهة اإلخطإإار علإإ  بنإإاء التحإإري وكإإذلن ،اإلداري التحإإري ي إإم  مإإا بواسإإطة

 ق رية. أو قمعية
 صإالحيات امل إتقلةاإلداريإة  لل إلطات املشإرع مإن  ،منإل وسعيا للنشاط املزامنة االختصاصات ومن  

 املدنيإإإة اإلجإإإراءات قإإإانون يف عليإإإل املنصإإإوص التقليإإإدي التحكإإإيم يف اهبإإإ املعإإإة  هلإإإن غإإإ  التحكإإإيم
 القانون. بقوه م بقا مفروضا خاصة طبيعة ذو التحكيم فهذا ،واإلدارية

 
 
 
 

                                                           
طة االاإخاص يإددهم القإانون، كمإا هإو الشإان بالن إبة العضإاء اجمللإس الشإعيب الإوطين ضإد قنإاة كما سبق الإذكر، يكإون االخطإار هلقائيإا او بواسإ   (1)

 4و 3هلفزيونية خاصة ، انظر امللحقن 
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 المبحث الثاني:
 الالحقة  إجراءات التدخل

هبإإإإد  الضإإإإبد امل إإإإبق  ،وقإإإإائي لل إإإإلطات اإلداريإإإإة امل إإإإتقلةال ،إىل جانإإإإب التإإإإدخة امل إإإإبق 
فإان  سإبق ا التطرق إليهإا فيمإ ي اليت تابعة املتزامنة لعملية الضبد االقتصاداملا وباإلضافة إىل لقطاعاهت

( عإإن طريإإق intervention euarval)هإإذه األخإإ ة قإإد هتإإدخة يف بعإإ  احلإإاالت بصإإفة الحقإإة 
ال وهإإإإإإو الضإإإإإإبد الالحإإإإإإق أ ،جإإإإإإة سارسإإإإإإة نإإإإإإوع الخإإإإإإر مإإإإإإن الضإإإإإإبدأمإإإإإإن  وذلإإإإإإن ،سإإإإإإلطتها العقابيإإإإإإة

(régulation expost).    ردع املمارسات املخالفة للتشإريعات والتنظيمإات املرهبطإة  إىلواليت هتد
 مبجال ختصصها.

املتمثإة يف قراراهتإا ، و ففي إطار مبدأ مشروعية االختصاص القمعي املمنإوح لل إلطات اإلداريإة امل إتقلة
 .(1)إليهافانل يةهب عليها جمموعة من االلتزامات وجب اخلضوع  ،ذات الطاب  اجلزائي

وجتإإدر اإلاإإارة إىل أن اعإإةا  املشإإرع لإإإلدارة بصإإفة عامإإة ولل إإلطات اإلداريإإة امل إإتقلة بصإإفة خاصإإة 
فهإإي يف ال الإإب  ،راجإإ  خلصوصإإية اجملإإاالت الإإيت ه إإهر هإإذه اهليلإإات علإإ  ضإإبطها ،بال إإلطة العقابيإإة

لفعاليإإإإإة بقمإإإإإ  وا هتطلإإإإإب نوعإإإإإا مإإإإإن املرونإإإإة وال إإإإإرعة ،وماليإإإإإة ذات طبيعإإإإإة هقنيإإإإة قطاعإإإإات اقتصإإإإإادية
وبالتإإاي وجإإب علينإإا البحإإ  عإإن أسإإاو مشإإروعية سإإلطة العقإإا  املمنوحإإة هلإإذه  ،املخالفإإات املرهكبإإة

هكإإإإإذا إذن يكإإإإإون  ،(ارسإإإإإة هإإإإإذا االختصإإإإإاص )املطلإإإإإب األولال إإإإإلطات والضإإإإإمانات املمنوحإإإإإة ملم
لإن ال إالبة باسإتثناء ه ،هلإا قي  عقوبات متنوعة كإة يف القطإاع املخصإصل لطات الضبد صالحية هو 

مإإا و  (2)،للحريإإة مإإ  ضإإرورة خضإإوع هإإذه العقوبإإات لإإنفس النظإإام اإلجرائإإي املتبإإ  إمإإام القاضإإي اجلزائإإي
 هي أنواع العقوبات اليت ميكن أن ه لطها ال لطات اإلدارية امل تقلة )املطلب الثاين (.

 
 

                                                           
 .254نبية حممد، ناية، مرج  سابق، ص (1)
 .69، مرج  سابق، صموس  رمحوين (2)
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 المطلب األول:
 اإلجراءات القمعية

ضإإإافا املدرسإإإة التقليديإإإة اجلديإإإدة إىل املدرسإإإة أ ،انطالقإإإا مإإإن فكإإإرة أسإإإاو احلإإإق يف العقإإإا  
والإإذي  ،أسإإاو حإإق اجملتمإإ  يف العقإإا  هإإو العدالإإة املطلقإإة الإإيت نإإادى هبإإا )كانإإا( ،التقليديإإة القدميإإة

الن حرية كة فإرد  ،وجعلها وحدها هي أساو العقا  ،نادت هبا الشريعة اإلسالمية ال محة من قبة
يقتضإي امل إاو اقإوق  ، إاو اريإة اآلخإرين هصإر  غإ  عإادلوامل ،عند بداية حرية اآلخإرين ،هنتهي

االحتكإإإار بإإإادر املشإإإرع إىل قمإإإ  كإإإة املمارسإإإات الإإإيت هقيإإإد يمنإإإة و اهلوسإإإعيا منإإإل لكإإإب  ، اجملإإإرم وعقابإإإل
  .(1)املناف ة

مث  ،زائإياجل    ف إة احلإرة مإن اختصإاص القاضإي كان قمإ  املخالفإات املنافيإة للمنا 1989سنة فقبة 
وبإالنظر إىل املؤسإس الدسإتوري الإذي اعتمإد مبإدأ  ،ص إىل اهليلات اإلدارية امل تقلةالختصانقة هذا ا

 ،عنإإد حتديإإد اختصإإاص كإإة منهإإا فقإإو  ،مبإإدأ أساسإإي لتنظإإيم ال إإلطة العامإإةالفصإإة بإإن ال إإلطات ك
يإإإدفعنا للبحإإإ  عإإإن مإإإا وهإإإو  ،قمعإإإي مإإإن صإإإالحيات ال إإإلطة القضإإإائيةحيإإإ  اعتإإإرب االختصإإإاص ال

وبالتإإإاي فإإإان مإإإن  ال إإإلطات اإلداريإإإة  لل إإإلطات اإلداريإإإة )الفإإإرع األول (املخإإإول  مشإإإروعية العقإإإا 
هإإإإا صإإإإفة احلإإإإاكم وحإإإإن إن منحإإإإا هإإإإذه الصإإإإالحية فإإإإذلن حامل إإإإتقلة صإإإإالحية العقإإإإا  ال يعإإإإين من

أي ضإمانات سارسإة العقإا  مإن طإر  ، د  اليت فرضها القانون واالجتهإادسيكون ضمن حدود املبا
 .اليت سنتناوهلا يف الفرع الثاين ملخالفن للمناف ةهذه ال لطات اجتاه ا

 الفرع األول:
 العقاب للسلطات اإلدارية المستقلةاختصاص مشروعية 

لقإإد حإإاول جانإإب مإإن الفقإإل إئإإاد هربيإإرات هلإإذه ال إإلطة القمعيإإة لل إإلطات اإلداريإإة امل إإتقلة  
بفكإرة امتيإازات ال إلطة  ايرهإوهنإا  مإن حإاول هرب  ،فهنا  من حاول هربيرها بفكرة الضبد االقتصإادي

                                                           
ة اإلسالمية، أكادميية نايف العربية للعلوم األمنية، مركز الدراسات والبحوث، سنة حممد بن مدين بوساق، اجتاهات ال ياسة اجلنائية املعاصرة والشريع (1)

 .35، ص2002
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حيإإ  يإإرى االجتإإاه األول أن الضإإبد االقتصإإادي ي إإتوجب أن يكإإون يف امليإإدان اإإخص غإإ   ،العامإإة
أاإإخاص ال إإلطة التقليديإإة وهإإو هيلإإة ضإإبد هوكإإة هلإإا صإإالحية العقإإا  يف حإإال اإلخإإالل بالضإإوابد 

لطة القمعيإة مإا هإو إال مظهإر مإن وهنا  اجتاه ثاين يرى أن اختصاص ال لطة اإلدارية بال إ ،التنظيمية
 .(1) مظاهر سارسة امتيازات ال لطة العامة وهذا ما أكده اجمللس الدستوري الفرن ي يف عدة قرارات

من  املشرع الفرن ي بع  ال لطات اإلدارية امل تقلة خاصة نلن الإيت هنحصإر مهامهإا بإالتنظيم ومنل 
 .العقا  صالحية فرض

حيإ    1967الصإالحية كانإا " جلنإة عمليإات البورصإة" وذلإن عإام  ف ول سلطة إدارية منحإا هإذه
وبعإإإإدها " اهليلإإإإة العليإإإإا  ،كإإإإان هلإإإإا سإإإإلطة احلكإإإإم بشإإإإطب القإإإإيم املنقولإإإإة مإإإإن الئحإإإإة أسإإإإعار البورصإإإإة

يإإف رخصإة االسإإتفادة مإإن حإن منحهإإا املشإإرع سإلطة هوق 1982لالهصإاالت ال إإمعية البصإرية " سإإنة 
ا  هإإإذه بإإإالتطور حإإإن أصإإإبحا حتتإإإة مكانإإإة هامإإإة يف عإإإامل لت إإإتمر صإإإالحيات العقإإإ اإإإبكة الإإإربق،

 .(2)ال لطات اإلدارية امل تقلة خاصة يف أواخر الثمانينات
مإإإن الدسإإإتور الإإإيت هإإإنص علإإإ  انإإإل "خيإإإتص القضإإإاء ب صإإإدار  164وانطالقإإإا مإإإن املإإإادة  أمإإإا يف اجلزائإإإر،

تصاص األصية يف هوقيإ  األحكام ..." وهو ما يدل قطعا عل  أن ال لطة القضائية هي صاحبة االخ
الفصإة بإن ال إلطات يقتضإي هوزيإ  ال إلطات ومن جهة أخإرى جنإد أن مبإدأ  ،العقا  هذا من جهة

 بن ثالث هيلات هتقامسهما عل  الشكة التايل
 سلطة هشريعية هكلف بوض  القواعد القانونية. -
 سلطة هنفيذية هعمة وه هر عل  هنفيذها. -
 .(3) ملخالفن هلا ب صدار أحكام قضائيةسلطة قضائية هضمن معاقبة ا -

                                                           
 .20، مرج  سابق، صسامية ك ال  (1)
 65 64رنا مس  اللحام، مرج  سابق، ص ص  (2)
 املعدل واملتمم، مصدر سابق.. 1996من دستور اجلزائر ل نة  167املادة  (3)
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ال هثإإار  ةامل إإتقل اإلداريإإةلل إإلطات  سإإلطة العقإإا ختويإإة  ةدسإإتوري أو ةمشإإروعي م إإالة إن احلقيقإإةيف  
اختإإإإاذ العقوبإإإإات  ةسإإإإلط لإإإإإلدارة -األمسإإإإ باعتبإإإإاره التشإإإإري   -للإإإإدول الإإإإيت هعإإإإة  دسإإإإاه ها ةبالن إإإإب
 .(1)الربه اي واالسباين للدستور ةكما هو احلال بالن ب  ،اإلدارية

 ،االجتهإادفقإد فإت  اجملإال لبإا   ريةدسإتها الدسإتو للدول اليت مل يدخة هذا االعإةا  هن لن بةبا أما 
 لالاثر قرارين  ةل س الدستوري الفرن ي حول هذه امل هدخة اجملل حي 

 .البصري ال معي األعل املتعلق باجمللس  1987 يناير 17املؤريف يف  240-88القرار رقم  -
  .1989يوليو 28املؤريف يف  260-89القرار رقم  -
مإ  ضإمن  ةهإذه املمارسإحصإرها مإ   ةامل إتقل اإلداريةلل لطات  اإلداري سلطة العقا  من  ف جاز  

 لعل  النحو التاي ةحمدد ةهقنن االختصاص بشروط معين
 .مهامها لت دية ةضروريضمن احلدود ال إال ةم تقل إداريةال ميكن من  هذا االختصاص ل لطل  -
 ةاحلقإوق واحلريإات املكفولإ ةحلمايإ املوجهإةمإ  التإداب   هذه ال لطة مواءمة يعود للمشرع اختصاص -

 .(2)دستوريا
للهيلإإات  ةالقمعيإإ ال إإلطة أناعتإإرب املشإإرع اجلزائإري  ،مإإن التشإري  الفرن إإي األخإإذعليإإل يف  دأ كمإا    

علإإإ  خإإإرق القإإإوانن  ةنحهإإإا القإإإانون هلإإإذه اهليلإإإات للمعاقبإإإالإإإيت مي األهليإإإةهإإإي هلإإإن ة امل إإإتقل اإلداريإإإة
 .(3)رهكا  املخالفاتال أي واألنظمة

 يف اجملإإال االقتصإإادي واملإإاي الفاصإلة اإلداريإإةانإإل يإإرى متتإ  ال إإلطات  ةوح إب الإإدكتور راإإيد زوامييإ  
 .جملس النقد والقرض الذي يعترب برملان مص ر باستثناء (4)بال لطة القمعية

                                                           
(1) Rachid Zpuaimia, Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique en 

Algerie, Op_cit, p85. 
 175  174، سلطات الضبد االقتصادي يف القانون اجلزائري، مرج  سابق، ص ص وليد بومجلن  (2)
 .109، مرج  سابق، ص مس  حدري  (3)

(4) « Le pouvoir répressif  reconnu aux  autorité administrative indépendante constitue sans doute 
l'originalité  la plus saillante qui caractérise ces nouvelles structure », voir, Rachid Zouaïmia, Les 
autorités administrative indépendante et la régulation économique en Algerie, Op_cit, p77.  
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 كالوقايإة ال ايإة ناحيإةللقاضإي مإن  ةالقمعيإ ال إلطةهشإبل  املصإرفية للجنة ةاملخول يةالعقاب ال لطة إن  
التجإرم يف  إزالإةوهإو  أال أساسإييعإرب عإن هإد   ، جمإال املصإريفيف األخإ ةهزويد هإذه  إال أن ،الردعو 

 ،األمإإانبإإر  إىل املاليإإةمنهإإا الوصإإول بإإالبنو  واملؤس إإات  ةولإإاحم ةال االقتصإإادي واملإإاي بصإإفل عامإإاجملإإ
مإن اجإة  ةختاذ التداب  الالزمإاب اإللالبتصحيحل أو يف جمال  اخلط  ةهلا يف حال ةالفرص ب هاحةوذلن 

 .(2)رإصدار األواممن التحذير و  ةبداي ،(1)إدارهتا أساليبهصحي   ل أوحال إىلالتوازن املاي  إعادة
  .عقوبات ضدهاهلا هوقي  ال أجازاستمرار الوض   ةيف حال أما 

قإد  1989 يوليإو 28الصإادر يف  260-89بالرجوع إىل قإرار اجمللإس الدسإتوري الفرن إي يف قإراره رقإم 
 ةعقبإ ةدسإتوري ةذات قيمإ ةقاعإد أخإر مبإدأ أيالفصة بإن ال إلطات وال  مبدأال ميثة " عل  انل  أكد
 ةمبمارس ةالعام متيازات ال لطةاليت هتصر  يف نطاق ما هتمت  بل من ا اإلدارية ة لطلاالعةا  ل أمام
  . (3)"اجلزاء ةسلط

هعتإدي علإ   أن لإإلدارةال ئإوز  -ةالعامإ امتيإاز ال إلطة -هإذا االمتيإاز  أنيالحإن  أنغ  انإل ئإب  
ة وحإإدها  الفإإ ب رادهتإإا فإإرادناألاكت إإا  حقإإوق قبإإة ز هلإإا و الإإيت يميهإإا القإإانون وال ئإإ األفإإرادحقإإوق 
القإإرار الإإذي هصإإدره  الفإإا إلدارة سإإلطة عامإإة خاضإإعة  للقإإانون فإإ ذا كإإان حكإإم القإإانون  الن ابإإذلن 

 .(4)القضاء أماميطعن فيل  أن ةاملتضرر بصفل عام جاز للفردللقانون 
وحإدها فقإد وال يتعلإق هوقيإ  اجلإزاء  ةفان احلإق يف العقإا  خيإص الدولإ ،انطالقا من امل لم بل قانونا  

الإيت هتمتإ   اإلداريإةتمثة هإذه ال إلطات هودائما ما  ،ةللدول ةهابع سلطة إداريةباختصاص  إال اإلداري
 . (5)ة"امل تقل اإلداريةال لطات  ،نالوزراء ااافظ" يف  ةالعام اإلداريةبتوقي  اجلزاءات 

                                                           
 .53، مرج  سابق، ص وفاء عجرود  (1)
 ، املتعلق بالنقد والقرض املعدل واملتمم، مصدر سابق.11-03من األمر  12و  11املادهن  (2)
 .57، مرج  سابق، ص وفاء عجرود  (3)
 .425جمدي الشامي، مرج  سابق ص  (4)
 .115، ص2014رية مصر، سنة عماد صواحلية، اجلزاءات اإلدارية العامة، مكتبة الوفاء القانونية، اإلسكند (5)
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 لتوقيإإ  سإإلطة االختصإإاص مإإن املشإإرع هلإإا منحإإل ومإإا العامإإة ال إإلطة بامتيإإازات اإلدارة متتإإ  مإإن بإإالرغم
 ليلي ما يشةط انل إال صريا ضمنيا أو االعةا  هذا انك سواء اجلزاءات

 .exclusive de toute prévention te liberté للحرية سالبل العقوبات هذه هكون الأ -
 اإلعإالن يف املتضإمنة املبإاد  أن حيإ  ،اجلنائيإة العقوبإات هلإا ختضإ  اليت املباد  لذات ختض  أن - 

 ئإإإب وإ إإإا فح إإإب اجلزائإإإي القاضإإإي هبإإإا يكإإإم الإإإيت وبإإإاتالعق فقإإإد ختإإإص ال ،اإلن إإإان حقإإإوق عإإإن
 غإإإإ  جهإإإإة إىل العقإإإإا  هوقيإإإإ  سإإإإلطة املشإإإإرع عهإإإإد ولإإإإو حإإإإن ردعيإإإإة طبيعإإإإة ذو جإإإإزاء لكإإإإة هوافرهإإإإا
   .(1)قضائية

 ح إإب هلإإا املخصإإص القطإإاع يف كإإة متنوعإإة عقوبإإات هوقيإإ  صإإالحية الضإإبد ل إإلطات أمكإإن ومنإإل
 القاضإي أمإام املتإاب  اإلجرائإي النظإام لإنفس العقوبات هذه خضوع ضرورة م  ،الذكر ال الفة الشروط
 خيإإص وكالسإإيكي أساسإإي مبإإدأ يعتإإرب الإإذي ،الإإدفاع حإإق احإإةام لنظإإام إهباعهإإا ضإإرورة وكإإذا ،اجلزائإإي

إىل جانإب ضإرورة خضإوع  هإذا ه ديبيإا، مإدنيا أو أو ،جنائيإا مإا اإخص متابعإة إىل يهد  إجراء كة
 .(2)القرارات لرقابة القضاء

حإإن بعإإد التربيإإرات الإإيت أس إإا ملشإإروعية االختصإإاص العقإإايب ل إإلطات اإلداري  ،الصإإة ملإإا سإإبقوخ
يعتإإإرب االختصإإإاص العقإإإايب املمنإإإوح لل إإإلطات اإلداريإإإة امل إإإتقلة غإإإ   ،نفإإإاالهطرقنإإإا إليإإإل  كمإإإا  ،امل إإإتقلة

 غيإإا  نإإص ميإإن  هلإإذه ال إإلطات صإإالحية سارسإإة االختصإإاص مأمإإا ،مؤسإإس مإإن الناحيإإة الدسإإتورية
 العقايب.

                                                           

(1) «  ……ces exigences ne concerne pas seulement les peines prononcer par les juridictions 
reprise mais s’entendent  toute sanction  ayant  les caractères d'une punition même c'est le 
législateur à laisser soit de la  prononcer une autorité de nature non juridictionnel c'est point 
numéro 89- 248 du 17  janvier 1989, www. Conseil constitutionnel. fr. 

 .69، مرج  سابق، ص موس  رمحوين (2)
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حي  جند أهنا هقضي بإان  ،منل 164خاصة بعد الرجوع ألحكام الدستور اجلزائري وباخلصوص املادة 
سإا يإوحي ذلإن إىل عإدم دسإتورية هإذا النإوع  (1)،اختصاص إصدار األحكام يعود إىل القضاة وحإدهم
 ة كيفإإا علإإ  زيإإادة علإ  ذلإإن فإإان هإإذه األخإإ ،مإن االختصإإاص املمنإإوح لل إإلطات اإلداريإإة امل إإتقلة

وبالتإإاي كيإإف ميكإإن مإإن  االختصإإاص  ،أهنإإا سإإلطات إداريإإة ولي إإا جهإإات قضإإائية أو اإإبل قضإإائية
 ؟ العقايب هليلات كيفا عل  أهنا هيلات ذات طبيعة إدارية

 ال لطات الثالث املعروفإة هقليإديا،يف ال ابق كان امل او مببدأ الفصة بن ال لطات يثار فيما خيص 
أي أمإإام  ،ال إإلطة التشإإريعيةود خصوصإإا بإإن ال إإلطة التنفيذيإإة و التإإداخة املوجإإ وذلإإن باحلإإدي  عإإن

لكإإن أمإإام إنشإإاء ال إإلطات اإلداريإإة امل إإتقلة ومنحهإإا سارسإإة  ،سإإلطتن متارسإإان اختصاصإإن  تلفإإن
االختصاص التنظيمي باإلضافة إىل االختصاص القمعي إىل جانإب هإذه ال إلطات التقليديإة فالصإراع 

 .(2)ال العقايب إىل هيلتن متارسان نفس االختصاصحتول يف اجمل
 إإإإ  مقإإإإدورها سارسإإإإة الصإإإإالحيات العقابيإإإإة الإإإإيت هعتإإإإرب فإإإإان اهليلإإإإات اإلداريإإإإة امل إإإإتقلة ب فمإإإإن جهإإإإة

ومإإن جهإإة أخإإرى فإإان االختصإإاص التنظيمإإي والعقإإايب ميارسإإان  ،اختصإإاص حصإإري لل إإلطة القضإإائية
عنإد  اضإيةأو اإلدارة الق (3)،إىل مصإطل  اإلدارة احلاكمإةوهإو مإا يإوحي بإالعودة ، من قبة هيلإة واحإدة

 نش ة أسس القانون اإلداري. 
وأخإإإإ ا فإإإإان البحإإإإ  عإإإإن ذريعإإإإة ه سإإإإيس ملشإإإإروعية االختصإإإإاص العقإإإإايب املمنإإإإوح لل إإإإلطات اإلداريإإإإة 

جإإاء مإن خإإالل قبإول اجمللإإس الدسإتوري الفرن إإي لالختصإاص العقإإايب املمنإوح هلإإذه اهليلإإات  ،امل إتقلة
والإذي اقإر مبوجبإل انإل ال ميكإن أن يكإون مبإدأ الفصإة  ،1989ما هضمنل القرار الصادر عنل سنة وهو 

                                                           
 ، املعدل و املتمم، مصدر سابق.1996من الدستور ل نة  164املادة  (1)
 .260، مرج  سابق، صنبية موساوي   (2)
 .61، مرج  سابق، صفريد زقموط  (3)
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بإإإن ال إإإلطات أو أي مبإإإدأ الخإإإر منصإإإوص عليإإإل دسإإإتوريا مينإإإ  أيإإإة سإإإلطة إداريإإإة أن هتصإإإر  مبوجإإإب 
 .(1)امتيازات ال لطة أن متارو االختصاص العقايب

لإإإإن بعإإإإدم امتإإإإداده إىل العقوبإإإإات ال إإإإالبة وذ ،حيإإإإ  اعتمإإإإد علإإإإ  حمدوديإإإإة نطإإإإاق هإإإإذا االختصإإإإاص
بإإإالنظر إىل أن العقوبإإإات الإإإيت ميكإإإن أن هصإإإدرها هإإإذه ال إإإلطات عبإإإارة عإإإن عقوبإإإات ماليإإإة  ،للحريإإإة

والإإيت حتإإاط بضإإمانات منصإإوص عليهإإا يف  ،تطإإرق إليهإإا الحقإإا يف املطلإإب الثإإاينن ،وأخإإرى غإإ  ماليإإة
 واليت هي موضوع الفرع الثاين. ،احلريات، وهي موجهة حلماية احلقوق و أحكام الدستور

 :الفرع الثاني
 ضمانات ممارسة العقاب

 كامإإة بشإإكة هوحيإإده عإإدم يف هكمإإن ،العامإإة اجلإإزاءات اإلداريإإة لنظإإام األساسإإية اخلاصإإية إن 
 جهإة ومإن ،جهإة مإن العامإة اإلداريإة اجلإزاءات طبيعإة بإن اجلإوهري التناق  إىل باألساو ذلن ويرج 
 اإلداريإة اجلإزاءات جمإال يف موحإدة إجإراءات وجإود عإدم وبالتاي ،م تة قوباتع قانون طابعها أخرى
 " كالنصإوص  مكتوبإة قانونيإة مصإادر مإن سإواء ه إتخلص رئي إية خطإوط وفإق هطبيقها جتعة العامة

 . (2)والدستوري اإلداري القضاء أرساها واليت للقانون العامة املباد  من والالئحية"  أو التشريعية
 املخإالف أن جنإد اإلداريإة للإدعوى اإلجرائيإة والقواعد اجلنائية للدعوى اإلجرائية القواعد بن رنةوباملقا 

  تلإإإف يف ضإإإمانات بعإإإدة مكفإإإول العموميإإإة الإإإدعوى يف املإإإتهم أن حيإإإ  ،متشإإإاهبة ضإإإمانات يإإإوز

 (3)،اكمإةمرحلإة اا إىل وصإوال التحقيإق مبرحلإة مإرورا القضإائية الضبطية من بداية الدعوى هذه مراحة

 متزايإد حنإو علإ  أدرجإا والإيت الضإمانات مإن العديد يوز املخالف أن جند اإلدارية للدعوى وبالن بة
الضإإمانات القانونيإإة  احإإةامإضإإافة إىل وجإإو   ،اجلزاءبإإ والنطإإق التحقيإإق وإجإإراءات املخالفإإة ك ثبإإات

 العقا  وهيل اختصاصمبناسبة سارسة 
                                                           

(1) Conseil constitutionnel, décision du 28 juillet 1989 ,u260-89 ل, www.conseil-
constitutionnal.fr. 

 .126عماد صواحلية، مرج  سابق، ص  (2)
 . 2019دي مرب  18الصادرة يف  78العدد املتضمن قانون اجلراءات اجلزائية، م  ر م م،  ،2019دي مرب  11املمضي يف  10-19القانون  (3)
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 إتباعها من طرف السلطات اإلدارية المستقلة: أوال: الضمانات اإلجرائية الواجب
واليت ميكإن  ،هتمثة هذه الضمانات يف جمموعة من القواعد الواجب إهباعها واملطبقة عادة أمام القضاء

 حصرها يف مبدأ الوجاهية وحق الدفاع.
 مبدأ الوجاهية:  -1

حيإإ  جإإاء يف نإإص املإإادة  ،نإإص املشإإرع اجلزائإإري علإإ  هإإذا املبإإدأ نظإإرا ألليتإإل ضإإمن القواعإإد العامإإة
الثالثإإة مإإن قإإانون اإلجإإراءات املدنيإإة واإلداريإإة اجلزائإإري يف فقرهتإإا الثالثإإة علإإ  أنل " ... يلتإإزم اخلصإإوم 

يف حالإة  ،و بل يتجل  هذا املبدأ من خإالل علإم املتعامإة اإلقتصإادي (1)،والقاضي مببدأ الوجاهية..."
يف  اختصاصإإهاواألطإإرا  يف حالإإة سارسإإتها  ،سارسإإة ال إإلطات اإلداريإإة امل إإتقلة اإلختصإإاص الردعإإي

وبتمكإإإإن  ،املواجهإإإإة باملخالفإإإإات أو األخطإإإإاء املن إإإإوبة للمتعامإإإإة يف احلالإإإإة األوىل ،ه إإإإوية النزاعإإإإات
وهإإذا نفيإإا للجهالإإة  ،د املعنيإإةاألطإإرا  مإإن هبإإادل الوثإإائق واإلطإإالع عليهإإا حتإإا إاإإرا  سإإلطة الضإإب

 .(2)لتمكن كة طر  من هقدم حججل والرد يف وثائق الطر  الثاين اهذو 
الواليإة  أصإحا  هإم التجاريإة ملإديريات التابعن املوظفن جند االقتصادي اجملال يف املثال سبية وعل  

 هتبإإإإاين والإإإإيت ،وهقإإإإارير حماضإإإإر حتريإإإإر فإإإإ ول إجإإإإراء لإلثبإإإإات يتمثإإإإة يف، (3)رالتجإإإإا  الفإإإإات يف إثبإإإات
 العكس. إثبات يتم حن دليال هصب  لكنها الخر إىل قطاع من حجيتها

 سإإإابقا فهإإإذا إليإإإل التطإإإرق   كمإإإا ،سإإإلطة عامإإإة كوهنإإإا وحإإإدها الدولإإإة العقوبإإإة خيإإإص ه إإإليد أن ومبإإا 
 الوظيإإإف قطإإإاع املثإإإال سإإإبية علإإإ  منهإإإا ،الدولإإإة يف وجمإإإاالت قطاعإإإات عإإإدة علإإإ  يإإإوزع االختصإإإاص

 إىل ه إيء الإيت األفعال بع  إدارية جتاه جزاءات قالب يف ه دييب نظام يتضمن بدوره والذي العمومي
  .(4)والرابعة الثالثة الدرجة من املشرع يصنفها ما وغالبا ،العامة الوظيفة

                                                           
 ، مصدر سابق..ق.إ.م.إيتضمن  09-08قانون رقم  (1)
 .255نبية حممد ناية، مرج  سابق، ص  (2)
 .128حممد الشريف كتو، قانون املناف ة واملمارسات التجارية، مرج  سابق ،ص (3)
 46يتضإإإمن القإإإانون األساسإإإي العإإإام للوظيفإإإة العامإإإة،م  ر م م، العإإإدد، 2006يوليإإإو  15، املمضإإإي يف 03-06مإإإن األمإإإر  64و  63املإإإادة  (4)

 .2006يوليو  16الصادرة يف 
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 املشإإرع مإإن  فقإإد ،الت ديبيإإة املتابعإإة إجإإراءات اختإإاذ يف لإإإلدارة املمنوحإإة الواسإإعة ال إإلطات مقابإإة ففإإي
 يليل فيما إئازها ميكن (1)،اإلدارة مواجهل يف املتاب  املوظف وضمانات قحقو  مبوجبها

 التإ دييب ملفإل علإ  االطإالع مإن ومتكينإل ،املوظإف إخطإار قتضإيه الإيت اإلجراءات الت ديبية وجاهية -
 اجمللإس انعقإاد بتإاريخ وهبلي إل ،الدعوى الت ديبيإة حترين هاريخ من يوما (15 اجة مخ ة عشر ) خالل

 األقة. عل  يوما  (15 مخ ة عشر ) قبة دييبالت 
 هارخيل. من أيام (08 انية ) يتعدى ال جةأ العقوبة  الت ديبية يف املتضمن بالقرار هبلي ل -
 مل إإإ ي  الفرصإإإة ،ال إإإالف الإإإذكر(2)،11-03األمإإإر مإإإن  111 املإإإادة أهاحإإإا املصإإإريف اجملإإإال يف أمإإإا 

 جإراءإ فإت  يإتم أن قبة باملخالفات التبليا حق كروه بذلن فهي ،هف  اهتم هقدم القرض مؤس ات
 علإإ  االطإإالع يف احلإإق نن إإ  أن دون ،املصإإرفية اللجنإإة أمإإام للمثإإول القإإانوين املمثإإة واسإإتدعاء هإإ دييب
 املإادة هتطلبإل الإذي الوجإل علإ  عادلإة ومنصإفة حماكمإة ضمان لألطرا  املواجهة مبدأ فيضمن ،امللف

  .(3)اإلن ان حلقوق بيةاألورو  االهفاقية من ال ادسة
 مبدأ احترام حق الدفاع: -2

 حإق احإةام مبإدأ جند امل تقلة اإلدارية ال لطات طر  من العقا  ملمارسة األساسية الضمانات ومن
 ميكنإإإل إجإإإراء أي يف الإإإدفاع وسإإإائة علإإإ  باحلصإإإول اإإإخص لكإإإةاحلإإإق  اهإإإذ ي إإإم  حيإإإ  ،الإإإدفاع
 .(4)اقوقل امل او

                                                           
 .245،  مرج  سابق، ص 1عالء الدين عشي، ط (1)
، املتعلق بالنقد 10-17، املعدل واملتمم بالقانون 2010غشا  26املؤريف يف  04-10املعدل باألمر  11-03مكرر من األمر  114املادة  (2)

 .2017اكتوبر 12الصادرة يف  57، م ر م م م، العدد 2017اكتوبر 11لقرض املمضي يف وا
 .148، مرج  سابق، ص وفاء عجرود  (3)

(4) Rachid Zouaïmia, Les autorités administrative indépendante et la régulation économique en 
Algérie, Op_cit, p98. 
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 يف اخلصإإإوم حإإإق يف ويتمثإإإة ،الدسإإإتور مإإإن 169 للمإإإادة طبقإإإا عإإإة  بإإإلحإإإق م الإإإدفاع يف احلإإإق إن 
 مإن " أن انطالقإا وذلإن طبيعإي حإق ب نإل احلإق هإذا هعريإف   ولقد ،وضماهنا مصاحلهم عل  ااافظة

 .(1)نف ل " عن الدفاع يف ويتم هنبيهل دعواه ه م  أن دون يدان أن ميكن ال اخص أي
 ومن أمثلة ذلن ما هضإمنتل املإادة ،النصوص املنشلة هلذه ال لطاتهذا املبدأ أخذ بل املشرع يف بع  

مإإإإن متكإإإإن املتعامإإإإة اإلقتصإإإإادي مإإإإن  ،(2)املتعلإإإإق باملناف إإإإة ال إإإإالف الإإإإذكر 03-03مإإإإن األمإإإإر  53
وهإذا مإن اإ نل محايإة املتعامإة اإلقتصإادي نظإرا ألليإة  ،مب تشإار حإن أثنإاء مرحلإة التحقيإق االستعانة

 قراراهتا. اختاذاء قناعة املقرر وسلطة الضبد بصدد مرحلة التحقيق يف بن
مبحإإام أو أي اإإخص  االسإإتعانةإضإإافة إىل ذلإإن وللحإإافن علإإ  حقإإوق املتعإإاملن مكإإنهم املشإإرع مإإن 

 ،وهإإو مإإا يعتإإرب ضإإمانة إضإإافية ملبإإدأ الوجاهيإإة ،الخإإر خيتارونإإل يف القضإإايا املرفوعإإة أمإإام جملإإس املناف إإة
ن محايإإة مصإإاحلهم وضإإمان مشإإروعية القإإرارات القمعيإإة الإإيت هتخإإذها وهإإذا هبإإد  متكإإن املتعإإاملن مإإ

 .(3)سلطة الضبد من جهة أخرى
أقإإر املشإإرع اجلزائإإري يف جمإإال البورصإإة حإإق الإإدفاع بالن إإبة  ،أمإإا فيمإإا خيإإص سإإلطات الضإإبد القطاعيإإة

جلنإة الضإبد مب تشار يف القضايا املطروحة علإ   استعانتهمللمتعاملن اإلقتصادين من خالل إمكانية 
 .(4) وهذا طبقا للقانون املنشه هلا

أمإإإا بالن إإإبة للجنإإإة املصإإإرفية مل هرافإإإق قراراهتإإإا القمعيإإإة مببإإإدأ حإإإق الإإإدفاع إال بعإإإد هعإإإدية قإإإانون النقإإإد 
أمإإا اللجنإإة  ،حيإإ  هضإإمنا اإلجإإراءات املتبعإإة ،منإإل مكإإرر 114مبوجإإب املإإادة  2010والقإإرض سإإنة 

إذ جإإإاء يف نإإإص املإإإادة املإإإذكورة  ،للإإإدفاع عإإإن املعإإإين أمإإإام اللجنإإإة مبحإإإام االسإإإتعانةإمكانيإإإة  ،املصإإإرفية

                                                           
 .23، ص 2016، موفم للنشر، اجلزائر، سنة 04راءات املدنية واإلدارية اجلديد هرمجة للمحاكمة العادلة، ط عبد ال الم ذيب، قانون اإلج (1)
 املتعلق باملناف ة، معدل ومتمم، مصدر سابق. 03-03األمر  (2)
 املتعلق باملناف ة، معدل ومتمم، مصدر سابق. 03-03من األمر  30املادة   (3)
 ، املتعلق ببورصة القيم املنقولة، املعدل واملتمم، مرج  سابق عل  " ... ويق لكة اخص 10-93التشريعي رقم  من املرسوم 38هنص املادة  (4)

 "  استدعاؤه أن ي تعن مب تشار من اختيار...    
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إليإإل مإإن  لالسإإتماعأعإإالهل " ...وي إإتدع  املمثإإة الشإإرعي للكيإإان املعإإين بإإنفس القواعإإد املتبعإإة سإإابقا 
 .(1)طر  اللجنة وميكن أن ي تعن بوكية "

 المستقلةثانيا: الضمانات الموضوعية الواجب إتباعها من طرف السلطات اإلدارية 
مإا  امل إتقلة اإلداريإة ال إلطات طإر  العامة من اإلدارية اجلزاءات لتوقي املوضوعية  الضمانات بن من
 ل يلي

 كبإ ة أليإة يتضإمن وهإذا ،القمعيإة م إببة قراراهتإا هكإون أن ئإب أن هكون القرارات القمعية م إببةل 
ملإإن  بالن إإبة أمإإا م إإببة عقوباهتإإا نإإاكا إن هع إإفها اإلدارة مإإن يمإإي يببفالت إإ ،النإإواحي كافإإة علإإ 

 هإذا إصإدار بإدواف  إحاطتل يف جل يت لل العقوبة بالن بة قرار ه بيب ألية العقوبة فان بش نل صدرت
 مإإا إذا القضإإاء أمإإام فيإل وطعنإإا رفضإإا وإمإإا ،وقبإوال امتناعإإا إمإإا ،منإإل موقفإل ضإإوئها يف والإإيت يإإدد القإرار
 املخالفة والعقوبة.رعية فالت بيب يربر ا ،(2)خطلل يف اعتقد

 بال إإإلطة املتمتعإإإة امل إإإتقلة اإلداريإإإة ال إإإلطات بعإإإ  مإلإإإز  قإإإد اجلزائإإإري املشإإإرع أن إىل اإلاإإإارة جتإإإدر 
 .(3)وال از الكهرباء ضبد جلنة غرار عل  ،العقابية اإلدارية ه بيب قراراهتا بضرورة ،العقابية

 حإد وضإ  إىل هرمإي - امل إببة -معللإة  امإراختإاذ أو  املشإرع عليإل الذي أوجإب املناف ة جملس وكذلن 
 .(4)للمناف ة املقيدة للممارسات

 مبإإدأ إىل الت سي إإية نصوصإإها إاإإارة عإإدم مإإن بإإالرغم العقابيإإة بال إإلطة املتمتعإإة للهيلإإات بالن إإبة أمإإا
 نأ إال ومراقبتهإا البورصإة عمليات هنظيم جلنة ،املصرفية اللجنة من بكة ويتعلق األمر ،إلزامية الت بيب

                                                           
، املإؤريف يف 50لعإدد ، املتعلإق بالنقإد والقإرض، م. ر. م م، ا11-03، يعدل ويتمم األمر رقم 2010غشا  26املؤريف يف  04-10األمر رقم  (1)

 .2010سبتمرب  01
 .157عماد صواحلية، مرج  سابق، ص  (2)
املتعلق بالكهرباء وهوزي  ال إاز بواسإطة القنإوات، املعإدل واملإتمم، هإنص علإ  انإل " ئإب أن هكإون العقوبإات مإربرة  01-02من القانون  150املادة  (3)

 وميكن أن هكون موضوع طعن قضائي"، مرج  سابق.
 املتعلق باملناف ة املعدل واملتمم، مصدر سابق. 03-03من األمر رقم  45ادة امل (4)
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 العإام القإانون قواعد من مبدأ أو قاعدة العقابية اإلدارية القرارات ه بيب الن ،ذلن من يعفيها ال هذا
  (1)لإلبطال. العقايب اإلداري القرار ختلفها قابلية عل  يةهب
 العامإة مإن املبإاد  الت إبيب اعتإرب حيإ  ،االجتهإاد بإا  اجلزائإري الدولإة جملس فت  النحو هذا وعل 

 قراراهتإإا بت إإبيب يلإزم اللجنإإة املصإرفية نإإص أي علإ  يتإإوي ال والقإرض النقإإد قإانونأن  بإإالرغم للقإانون
 .(2)العقابية اإلدارية

 إصإإدار يف هبإإا األخإإذ امل إإتقلة اإلداريإإة لل إلطات ينب إإي جوهريإإة لةم إإ  الت إإبيب أن ومنإل ن إإتخلص 
 إىل م إتندة هبإا إىل اختإاذ العقوبإة اإلداريإةمربرة بذلن بدقإة الإدواف  الإيت أدت  ،العقابية اإلدارية قراراهتا

 مبدأ  كذلن اإلسالمية الشريعة ويف العقوبات قانون يف األساسية املباد  من يعد الذي الشرعية مبدأ
 كقولإل ،الكإرم القإران مإن اآليإات مإن مجلإة يف ذكإره جنإد املبإدأ وهإذا، بإنص" إال عقوبة وال جرمية " ال

 .(3)رسوال " بع ن حن معذبن كنا "وما هعاىل
 الإإإنص " ورود قبإإإة العقإإإالء حكإإإم ألفعإإإال لإإإال "ال أصإإإوليتن قاعإإإدهن يف إليإإإل إىل اإلاإإإارة جنإإإد كمإإإا

 .(4)اإلباحة " األاياء يف والثانية " األصة
بالعقوبإإة مقإإدما    املعإإين الشإإخص إحاطإإة ي إإتهد  إ إإا ،اإلداري اجملإإال العقوبإإة يف اإإرعية مبإإدأ ومنإإل 

 الطإرفن لكإال ضإمانة هعإد وبالتإاي ،بإل العقإا  إنإزال  الفتهإا عل  يةهب اليت ماتبااللتزا -م بقا -
  حقوقهم. عل  باحلفال أفراد العامة أو املصلحة عل  حمافظتها يف سلطة كانا سواء

 
 

                                                           
 .284زين العابدين بلماحي، مرج  سابق، ص  (1)
القرار الصادر  00013قرار جملس الدولة قضية، احتاد بنن املؤس ة املالية يف اكة اركة امل الة )يونيون بنن( ضد حمافن بنن اجلزائر امللف رقم  (2)

حيإ  جإاء فيإل "..... حيإ  أن املقإرر  املعإد  املتضإمن االعتمإاد  193ص  1999سإنة  01، منشإور يف جملإة إدارة، العإدد 1999فربايإر  09ريخ بتإا
 ... "وقف االعتماد جاء غ  م بب  الفا بذلن املباد  العامة للقانون اليت هشةط هذه احلالة ه بيب القرار الذي يضر اقوق الطر  األخر ..

 .15اآلية  ،سورة اإلسراء(3)
 . 165عماد صواحلية، مرج  سابق، ص  (4)
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 الثاني: المطلب
 المستقلة الضبط سلطات تقبل منالمسلطة  العقوبات أنواع

 أساسإإإها اجلإإإزاء اإلداري حتديإإإد اإلدارة يف باختصإإإاص حتإإإيد الإإإيت الضإإإوابد مإإإن العديإإإد هنإإإا   
 قانوين أو الئحي. بنصاال  هبا امل او ئوز ال األصة يف واليت ،األفراد وحريات حقوق عل  احلفال

 أن إىل راجإ  وهإذا ،للجإزاء اإلداري التحديإد نطإاق مإن للحريإة ال إالبة العقوبإات خإروم مثال فنجد  
 بإإل يإإتفن الإإذي العإإام األصإة عإإن االسإإتثناء نطإإاق يف إداريإإة يإدخة عقوبإإات بتقريإإر اإلدارة اختصإاص

 بإن فصإال يشإكة ما وهو ،اإلدارية اجلزاءات نطاق ال البة للحرية من العقوبات ب خرام لنف ل املشرع
 ،اإلداريإة العقوبإات هوقيإ  اختصإاص مإن اإلدارة العامإة معإل هشإاركل ومإا اإلداري القضائي االختصاص

 هقريإإإر حإإإق مإإإن اإلدارة فمنإإإ  ،للحريإإإة سإإإالبة عقوبإإإات هقريإإإر حإإإق اجلزائإإإي مإإإن القضإإإاء بإإإل ي إإإت ثر ومإإإا
 واالجتماعيإإة االقتصإإادية املخالفإإات هإإو طبيعإإة هلإإن اإلداريإإة املخالفإإات سإإالبة للحريإإة جملاهبإإة عقوبإإات

 ال البة للحرية. العقوبات معها هتناسب ال واليت والتنظيمية
 بإإن مييإإز أن ميكإإن اإلداريإإة العامإإة اجلإإزاءات مضإإمون علإإ   إإائدال التصإإنيف فإإان هقإإدم مإإا علإإ  وبنإإاء 

 هكإإون ماليإإة إداريإإة وعقوبإإات الفإإرع األول يف نتناوهلإإا ماليإإةغإإ  إداريإإة  عقوبإإات ولإإا مقإإررهن عقإإوبتن
 الثاين. الفرع مضمون

 األول:الفرع 
 العقوبات غير المالية

يف احلرمإإإان مإإإن احلقإإإوق واالمتيإإإازات  أيصإإإية وبإإإات غإإإ  املاليإإإة يف اجلإإإزاءات الشخهتمثإإإة العق 
وهو ما ميإن   ، من التنوع وذات فحوى خاص متاماكب   روعل  قد ،وهي اقة عدد من اجلزاءات املالية

 للجزاءات اإلدارية أصالتها .
أي احلرمإإان مإن بعإإ   ،غإ  ماليإإة وهتمثإة يف اجلإإزاءات األدبيإة أخإإرىفإاإلدارة ه إتطي  فإإرض جإزاءات 

 .(1)و االمتيازاتالصور من احلقوق 
                                                           

 .86عماد صواحلية، مرج  سابق، ص (1)
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كمإإا هوجإإد عقوبإإة غإإ  ماليإإة سثلإإة يف هإإداب  عينيإإة هتخإإذها اإلدارة ومنهإإا ال إإلطات اإلداريإإة امل إإتقلة 
   ومإإن أهإإم هإإذه التإإداب  العينيإإة املصإإادرة  ،وهتجإإل إىل الشإإيء أكثإإر مإإن اجتاههإإا إىل الشإإخص املخإإالف

 واإلزالة.
منصإإإبة علإإإ  حمإإإة املخالفإإإة ايإإإ  هكإإإون  ،ا اإلدارةو العقوبإإإات اإلداريإإإة العينيإإإة هإإإي عقوبإإإات هوقعهإإإ

أمإا  ،يصفان كإان حملهإا هإرخيص إداري خولإا ضإوابطل كانإا العقوبإة سإحب أو إل إاء الةخإ اإلدارية
هإا يف إغإالق ؤ متثإة جزا ،اللوائ  املنظمة لنشاطهاوانن و أديرت مبخالفة الق  ةإن كان حمة املخالفة منش

رار يف نشإإاطها إذا مإإا اإإكة خطإإرا علإإ  النظإإام العإإام مبدلوالهإإل مإإن هلإإن املنشإإاة أو منعهإإا مإإن االسإإتم
 .(1)أمراض وصحة وسكينة

 للحقإوق ال إالبة املقيإدة أو بالعقوبإات االقتصإادي الضإبد جمإال يف املاليإة العقوبإات غإ  ه م  كما 
 هإينامل الإوظيفي أو مركإزه يف الشإخص هصإيب الإيت العقوبات وهي ،الوظيفية بالعقوبات ه م  وكذلن

 مفعول الرخص أو سحبها من امل تفيدين منها. العمة أو هوقيف عن النهائي املؤقا أو كالتوقيف
 كاإلنإذار متهيإد مبثابإة هكإون إداريإة عقوبات املالية العقوبات مثة مثلها العقوبات هذه ي بق ما وعادة
 التكإإرار حالإإة يف إال لهإإمال مبااإإر قإإانوين مفعإإول بإإ ي واإلنإإذار اللإإوم عقوبتإإا هتمتإإ  ال حيإإ  (2)،واللإإوم
 واملنإ  ال إلب حإد إىل احلقوق أو هصة بع  هقيد ،(3)ادأ عقوبة فرض إىل يؤدي سببا يشكة الذي

 النهائي.
 سإإإلطات طإإإر  مإإن هنائيإإإة مؤقتإإإة أو بصإإفل منإإإل جإإإزء كلإإل أو النشإإإاط اضإإإر العقوبإإات هإإإذه وهتعلإإق 

 .(4)قطاع لكة التابعة التحكمية الت ديبية ال ر  بواسطة االقتصادي الضبد

                                                           
 .339، ص2008، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 7ط ،هرمجة فائز احلق وبيوض خالد  ،امحد حميو، املنازعات اإلدارية (1)
الإيت قامإا هبإا واصإالحها، فإان اجلهإة املصإدرة لالنإذار او اللإوم هتوقإف عنإد هإذا احلإد، ومإن هطبيقإات يف حالة روجوع اجلهة املخالفة عإن اخلروقإات  (2)

 01هذا االجراء انظر امللحق رقم 
 .65رنا مس  اللحام، مرج  سابق، ص  (3)

(4) Rachid Zouaïmia, Droit de la régulation économique, Op_cit, p 33   
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وعل  هذا األساو هطبق العقوبات غ  املالية أو ال إالبة للحقإوق علإ  األاإخاص الطبيعيإن أو علإ  
 .اعتباريةاملتعاملن بصفتهم أاخاص 

 أوال: من حيث األشخاص الطبيعيين:
طبإإق يف القطإإاع البنكإي علإإ  م إإ ي البنإإو  ويف قطإإاع البورصإإة علإإ  فإ ن العقوبإإات ال إإالبة للحقإإوق ه

 الوسطاء يف عمليات البورصة.
وهتعلق هذه العقوبإات اظإر النشإاط كلإل أو جإزء منإل بصإفة مؤقتإة أو هنائيإة عإن طريإق ال رفإة الت ديبيإة 

ومن  واحد أو أكثر من املقيمإن علإ  املؤس إة املعنيإة  ،التحكيمية للجنة هنظيم ومراقبة عملية البورصة
ت واحإد أو أكثإر مإن املقيمإن املإذكورين بواسإطة اللجنإة من سارسة صالحياهل ملدة معينة وإهناء خدما

فهإإي عقوبإإات مقيإإدة ملمارسإإة النشإإاط هلجإإ  إليإإل اللجنإإة املصإإرفية عنإإد  الفإإة أحإإد م إإ ي  ،املصإإرفية
 . (1)البنن أو مؤس ة مالية لقواعد قانونية أو هنظيمية يف جمال نشاط من أنشطتها

 املصإإرفية املهنإإة أعإإوان قبإإة مإإن  الفإإات وجإإود عنإإد جإإزاءات املصإإرفية اللجنإإة هوقيإإ  املصإإريف اجملإإال ويف
 أو  بنإن  ةأخإ إذا  أي ،ال إالف الإذكر 11-03األمإر مإن  114 املإادة أحكإام مبوجب هتدخة فهي

 .(2)لبنشاط املتعلقة التنظيمية التشريعية أو األحكام مالية  ب حد مؤس ة
كمإا هقإرر   ،املؤقا للم إ  أو إهنإاء مهامإل توقيفبال عنل جزاءات مقرره ملمثلي املؤس ة املصرفية فتنت 

بعإإإ   ةمث املنإإإ  مإإإن سارسإإإ ،مإإإن اإلنإإإذار والتإإإوبيخ اءبإإإد ،ةصإإإرفيامللمؤس إإإة لأخإإإرى بالن إإإبة جإإإزاءات 
 .(3)االعتماد ل حب وصوال عند االقتضاء ،األنشطة

 ثانيا: العقوبات السالبة للحقوق المتعلقة بالمتعاملين
 اعتمإإإإادوختإإإإص سإإإإحب هإإإإرخيص أو  ،النااإإإإطة يف ال إإإإوق االعتباريإإإإةويقصإإإإد باملتعإإإإاملن األاإإإإخاص 

 ح ب كة قطاع ضبد.

                                                           
 .179الضبد اإلقتصادي يف القانون اجلزائري، مرج  سابق، ص وليد بومجلن، سلطات   (1)
 املتعلق بالنقد والقرض، مصدر سابق. 10-17املعدل واملتمم بالقانون  11-03من األمر  114املادة  (2)
 .  127،128، مرج  سابق، ص صوفاء عجرود  (3)
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يعتإإرب سإإحب اإلعتمإإاد مإإن أخطإإر أنإإواع العقوبإإات ألنإإل إجإإراء مإإن اإإ نل أن  ،ففإإي اجملإإال البنكإإي مإإثال
ومإإإن  ،والإإإيت هوضإإإ  بعإإإدها مبااإإإرة قيإإإد التصإإإفية مإإإن طإإإر  اللجنإإإة املصإإإرفية ،يضإإإ  حإإإدا حليإإإاة البنإإإن

كقإإرار   ،العقوبإإة القصإإوى الإإيت وقعتهإإا اللجنإإة املصإإرفية علإإ  عإإدة بنإإو  خاصإإة ،اإلجإإراءهطبيقإإات هإإذا 
 . (1)( و  وضعها قيد التصفيةBCIAسحب اإلعتماد من بنن اخلليفة والبنن التجاري والصناعي) 

املتعلإإق بإإاإلعالم هقإإوم  05-12مإإن القإإانون العضإإوي رقإإم  18أمإإا قطإإاع اإلعإإالم فبموجإإب نإإص املإإادة 
ب إإإحب اإلعتمإإإاد يف حالإإإة عإإإدم إصإإإدار أجهإإإزة الصإإإحافة للنشإإإرية  ،بد الصإإإحافة املكتوبإإإةسإإإلطة ضإإإ

كما ي حب يف حالة وقف  ،إبتداءا من هاريخ ه ليمها اإلعتماد  ،واحدةالدورية يف مدة أقصاها سنة 
 .(2)( يوما90دورية عن الصدور طيلة ه عن ) نشريلكة 

لجيولوجيا واملراقبة املنجمية ب حب ال إند املنجمإي وذلإن هقوم الوكالة الوطنية ل ،ويف القطاع املنجمي
 .(3)بعد إنذار امل تفيد منل

هقإإإوم جلنإإإة ضإإإبد الكهربإإإاء وال إإإاز يف حالإإإة املخالفإإإة بال إإإحب املؤقإإإا لرخصإإإة  ،أمإإإا يف جمإإإال الطاقإإإة
 االسإإت اللكمإإا ميكنهإإا أن هقإإوم بال إإحب النهإإائي لرخصإإة   ،سإإنة واحإإدة ملإإدة ال هتجإإاوز االسإإت الل

 .(4)ب أن ه جة صراحة يف قرار ال حب حاالت التقص  املعاينوئ
   الرخصإة خبصإوص هنإدرم للحقإوق ال إالبة العقوبات فان والالسلكية ال لكية االهصاالت جمال يف أما

 ويف معينإإة جإإاالال املختصإإة ال إإلطة حتإإدد اجلزئإإي تعليإإقال فعنإإد ،الرخصإإة هلإإذه الكلإإي أو اجلزئإإي التعليإإق
 النهإإإائي ال إإحب ضإإإده قإإرار تخإإذي أن ميكإإن ،اآلجإإال هإإإذه انقضإإاء عنإإد ملتعامإإإةا امتثإإال عإإدم حالإإل

 .(5)ةلرخصل

                                                           
 .142، مرج  سابق، ص أمحد أعرا    (1)
 ، املتعلق باإلعالم، مصدر سابق.05-12رقم  من القانون العضوي 18املادة  (2)
، هصدر عن جامعة عمإار ثليجإي 06سعودي علي وخلضر زازة، " سلطات الضبد اإلقتصادي ومهامها، جملة الدراسات القانونية وال ياسية، العدد  (3)

 .64، ص 2006،األغواط، يونيو 
 .34املرج  نف ل، ص (4)
 .180ادي يف القانون اجلزائري، مرج  سابق، ص، سلطات الضبد االقتصوليد بومجلن  (5)
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مثإة هإذه تنظإرا لثثإار الإيت هرهبهإا وه ،كما جتإدر اإلاإارة لوجإود عقوبإة هعتإرب أخطإر العقوبإات اإلداريإة
ا يؤثر عل  والنشر يؤدي إىل امل او ب معة املتاب  س ،العقوبة وإن كانا هكميلية يف نشر قرار العقوبة

 وبالتاي يت ثر اجلانب املاي نتيجة هقليص النشاط. ،نشاطل بشكة سليب
حيإ  جإاء فيهإال    ،من قانون الكهربإاء وال إاز 153ومن أمثلة هذه العقوبة التكميلية ما هضمنتل املادة 

ت املإإإذكورة أعإإإاله للعقوبإإإا 152و 151و 141املخالفإإإات مبقتضإإإ  املإإإواد  مرهكبإإإوميكإإإن أن يتعإإإرض  "
 . (1)"اهر القرار الصادر ونشره  ،اآلهية...

 45كما أن هذا النوع من العقوبات جنده يف جمإال املناف إة كعقوبإة هكميليإة والإيت نصإا عليهإا املإادة 

علإ  األمإر بنشإر العقوبإة أو م إتخرجا منإل أو هوزيعإل املتعلق باملناف إة  03-03من األمر الفقرة الثالثة 
 .(2)أو هعليقل

جنإإد املالحظإإات والتوصإإيات الإإيت هصإإدرها سإإلطة ضإإبد  ،ن العقوبإإات املتعلقإإة بالنشإإروكإإذلن مإإن بإإ
الصحافة املكتوبة واإلعالنات املدرجإة يف الإربام  املإ مور هبإا يف اجملإال ال إمعي البصإري فالقإانون نإص 

ل يعود ل لطة الضبد حتديد اإروطل وألنإ ،عل  عقوبة النشر يف اكة بالال يدرم يف الربام  اليت هب 
القانونية والتنظيمية وكذلن العقوبإات  بالتزاماهلموجل للرأي العام فيتضمن إخالالت الشخص املعنوي 

 .(3)اإلدارية امل لطة عليل
واليت قإد هكإون مبناسإبة  الفإة لفإانون أو هنظإيم أو حإن  ،وإمجاال كما رأينا يف هذا النوع من العقوبات

فإرغم الطإاب   ،و التزامإات معينإة ه إتدعي عقوبإة ه ديبيإةلقرار مإن  هإرخيص أو حإن ألحكإام هعاقديإة أ
ال يزال املشإرع املإاي علإ  وجإل اخلصإوص يتمهإة أو يتإدرم يف هقريإر عقوبإات  ،القمعي هلذه العقوبات

 .(4)عل  املخالفن يف القطاع

                                                           
 ، املتعلق بالكهرباء وال از بواسطة القنوات، معدل ومتمم، مصدر سابق.01-02القانون رقم   (1)
 ، املتعلق باملناف ة، معدل ومتمم، مصدر سابق.03-03أمر رقم  (2)
 ،ك  وذم هطبيقي.. 02أنظر امللحق رقمل  (3)
 .29،30سابق، ص ص ، مرج  راضية ايبويت  (4)



 الفصل األول: اآلليات القانونية لتدخل السلطات اإلدارية المستقلة. -الباب الثاني 

 

191 

وجلنإإإة هنظإإإيم ومراقبإإإة عمليإإإات البورصإإإة مإإإن خإإإالل غرفإإإة  ،فإإإاملالحن بشإإإان عقوبإإإات اللجنإإإة املصإإإرفية
مث التإوبيخ مث العقوبإات الصإارمة كحضإر  ،بدءا باإلنذار ،أهنا هندرم يف إنزال العقوبات ،لت ديب لديهاا

فلهيلإإإة الضإإإبد ال إإإلطة التقديريإإإة يف اختيإإإار العقوبإإإة  ،أو حإإإن سإإإحب االعتمإإإاد ،أو التوقيإإإف طالنشإإإا
 11-03مإن األمإر  114وهإو مإا هضإمنتل املإادة  ،وهإي خصوصإية العقوبإة أمإام هاهإل اهليلإات ،املالئمة

 .(1)املتعلق بالنقد و القرض املعدل واملتمم
فالاإن أن هإذا الةهيإب لإيس اعتباطيإا  ،زيادة عل  ذلن ميكن هلذه اهليلات أن هقضي بعقوبات مالية

حي  يعطإي هلإذه اهليلإات إمكانيإة فإرض العقوبإة املالئمإة حلجإم املخالفإة علإ  أسإاو أن  ،بة مقصود
ولكإن حإدد املقإدار املإاي يف حإاالت العقوبإات  ،ت وهركهإا سإلطة هقديريإة هلإااملشرع مل يعر  املخالفا

 كما سنرى الحقا يف الفرع الثاين.   ،املالية
 الثاني: الفرع

 المالية العقوبات
 املاليإإة بالذمإإة امل إإاو علإإ  هنطإإوي إداريإإة جإإزاءات عإإن عبإإارة هإإي املاليإإة ال رامإإة املاليإإة أو العقوبإإات  

 . (2)املخالف للشخص
 جإإدا احلديثإإة النصإإوص وهراعإإي ومتنوعإإة متعإإددة وجماالهتإإا نقإإدي طإإاب  ذات بالضإإرورة جإإزاءات وهإإي
 .(3)ةاملالي  اجلزاءات هوقي  يف احلق امل تقلة اإلدارية سلطات  متن  واليت

 املؤس إإإات علإإإ  هوقيعهإإإا يف هكمإإإن املاليإإإة العقوبإإإات هوقيإإإ  مإإإثال يف املناف إإإة جمللإإإس املخولإإإة فال إإإلطة
 رقإإم مبلإا مإن %12 يف هفإوق ال غرامإة يف للمناف إإة املقيإدة املمارسإات علإإ  يعاقإب حيإ  ،ةاملخالفإ

 األقإة علإ  ه إاوي  تتمإة أو ب رامإة ماليإة سإنة أخإر خإالل اجلزائر يف ااقق  الرسوم غ  من األعمال
 اهإإإذ أضإإإعا  أربعإإإة ال رامإإإة هإإإذه هتجإإإاوز أن ال علإإإ  ،املمارسإإإات هإإإذه بواسإإإطة ااقإإإق الإإإرب  ضإإإعفي

                                                           
 املتعلق بالنقد والقرض، معدل ومتمم، مصدر سابق. 11-03من األمر  114املادة  (1)
 .12، ص 2007عبد العزيز عبد املنعم خليفة، ضمانات مشروعية العقوبات اإلدارية العامة منش  املعار ، اإلسكندرية، مصر، سنة  (2)

(3)  Mustapha Menouer, Droit de la concurrence, édition Berti, Alger, 2013, p 85. 
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 دينإإار ماليإإن سإإتة هتجإإاوز ال فال رامإإة ،حمإإدد أعمإإال رقإإم ميلإإن ال املخالفإإة مرهكإإب كإإان إذا ،الإإرب 
 . (1)يجزائر 

 علإإ  املنفإإردة اإلدارة بإإاإلرادة هفرضإإل املإإال مإإن مقإإدار هكإإون فقإإد أاإإكال عإإده اإلداريإإة ال رامإإة هتخإإذ  
 ااإإددة املاليإإة ال رامإإات طبيقإإاته ومإإن ،واملخإإالف اإلدارة بإإن مصإإاحلة اإإكة يف هكإإون وقإإد املخإإالف

 ااإإإدد 06-10 رقإإإم القإإإانون عليإإإل نإإإص مإإإا اجلزائإإإري القإإإانون يف املنفإإإردة اإلدارة ب رادهتإإإا هفرضإإإها الإإإيت
 للقانون واملتمم املعدل 2010 غشا 15 يف املؤريف التجارية املمارسات عل  املطبقة للقواعد

 الرابإ  البإا  يف املاليإة ال رامإات مإن العديد هضمن حي (2) 2004 سنل يونيو 23 يف املؤريف 04-02
 وهطبيإإإإق املخالفإإإإات هلإإإإن هصإإإإنيف منإإإإل األول الفصإإإإة والعقوبإإإإات وقإإإإد أحصإإإإ  باملخالفإإإإات واملتعلإإإإق

 املخالفة. نوع ح ب قيمتها اختلفا اليت املالية ال رامات يف واملتمثلة هبا املتعلقة العقوبات
 إمإإالء إرادة احلقيقإإة يف وهإإي طإإرفن بإإن عقإإد ومبثابإإة حلةمصإإا قالإإب يف هكإإون الإإيت املاليإإة ال رامإإة أمإإا 

 بشرط عل  أن ال هكون هع فية. ،(3)اإلذعان عقود من نوعا ميثة ما وهو أخر طر  عل  طر 
 علإإإ  ه خ يإإإة فوائإإإد فإإإرض لإإإإلدارة  أن كما،والضإإإريبية اجلمركيإإإة اجلإإإرائم علإإإ  املصإإإاحلة جمإإإال ويقتصإإإر
 طإإإإإاب  ذات وإ إإإإإا اجلإإإإإزاء قبيإإإإإة مإإإإإن الفرن إإإإإي الدسإإإإإتوري اجمللإإإإإس يعتربهإإإإإا مل حيإإإإإ  ،معإإإإإن اإإإإإخص
 .(4)هعويضي

 ،سإإلطة إداريإإة نعإإ صإإادرة كوهنإإا إداريإإة هإإي ،امل إإتقلة الضإإبد سإإلطات هوقعهإإا الإإيت املاليإإة فالعقوبإإات 
 حالإإة امل إإاو املهنإإة أو سإإ  بقواعإإد واإلخإإالل املخالفإإة حالإإة وصإإف العقوبإإة الت ديبيإإة يف ه خإإذ فقإإد

 التشإإإري  مصإإإادر مإإإن هعتإإإرب الإإإيت اإلسإإإالمية الشإإإريعة إىل وبإإإالرجوع، مإإإثال االحتكإإإارك املناف إإإة بقواعإإإد
 ب خإذ التعزيإر ئإوز وال من إوخة املاليإة العقوبإة أن يإرى من فمنهم مشروعية العقوبة يف الفقهاء اختلف

                                                           
 .73حممد اريف كتو، قانون املناف ة واملمارسات التجارية، مرج  سابق، ص  (1)
   2010غشا 18الصادرة يف  46، الذي يدد القواعد املطبقة عل  التجارة، م ر م م، العدد 2010-08-18املمض  يف  06-10القانون  (2)
 1975سإإبتمرب 30الصإإادرة يف  78املتضإإمن القإإانون املإإدين، م ر م م، العإإدد  1975سإإبتمرب  26املمضإإ  يف  58-75مإإن األمإإر  10املإإادة  (3)

 .2007مايو 13الصادرة  31، م ر  م م، العدد 2007مايو  13املمضي  يف  05-07املعدل واملتمم بالقانون 
 .73عماد صواحلية، مرج  سابق، ص  1980دي مرب  30الصادر يف  155-82قرار جملس الشورى الفرن ي رقم  (4)
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 جإائز لاملإا ب خذ التعزير يرى من ومنهم ،الشافعية بعد فيما بل خذأ وما احلنفية عند األصة وهو املال
 .(1)احلنفية من يوسف أيب ورأي واحلنابلة كاملالكية

 معإاي  عإدة علإ  املشإرع فيهإا اعتمإد ،امل إتقلة اإلداريإة لل إلطات الناظمإة النصإوص فإان يكإن ومهمإا
 لمنها اإلدارية ال رامة حل ا 

 مسبقا محددا مالي معيار أوال:
 م إإبقا فبالن إإبة حمإإدد سإإلم ح إإب الإإدينارب ال رامإإة لتحديإإد مبوجبإإل املشإإرع يتإإدخة املعيإإار هإإذا وفإإق 

 اإإإركات هعاقإإإب ....." علإإإ  هإإإنص الإإإيت مكإإإرر 247 املإإإادة ح إإإبالت مينإإإات علإإإ   اإلاإإإرا  للجنإإإة
 مائإإة قإإدرها ب رامإإل األجنبيإإة وكإإذا وسإإطاء التإإامن من التإإ اإإركات وفإإروع التإإامن إعإإادة أو-و التإإامن

األمإإر هإإذا  مإإن 225 املإإادة ب حكإإام إلخإإاللا حالإإة  الفإإة أو يف دم(100000) جزائإإري دينإإار ألإإف
  .(2)"  نذل عن الناجتة التطبيقية ونصوصل

   (3)ةالبورص كمجال،سلطة  كة هقدرها اليت ال رامة ا ب املعيار هذا طبق ماالنظ هذا وعل 
  .(4)والالسلكية ال لكية واملواصالت الربيد ضبد وسلطة 

 واملواصإإإالت الربيإإإد قإإإانون مإإإن كإإإة يف اجلزائإإإري املشإإإرع نأ إال ،البصإإإري ال إإإمعي اجملإإإال إىل باإلضإإإافة
 اإدها املاليإة العقوبإة حتديإد إىل يلجإ  البصإري ال إمعي قإانون ،(5)املناف ة وقانون والالسلكية ال لكية
أن  األصإإة يف ألنإإل ،أعمإإال رقإإم للمتعامإإة يكإإن مل إذا إليهإإا يلجإإ  الإإيت الطريقإإة وهإإي ،واألد ى األقصإإ 
 فعإإة وح إإنا الطريقإإة هإإذه إىل املشإإرع لإإذلن يلجإإ  ،األعمإإال رقإإم مإإن ملويإإة ن إإبة ددحتإإ املاليإإة العقوبإإة

                                                           
 .369بلقيس عبد الرمحن فتونة، مرج  سابق، ص  (1)
 املتعلق بالت مينات، مصدر سابق. 04-06األمر  (2)
 ، املتعلق ببورصة القيم املنقولة، معدل ومتمم، مصدر سابق...10 -93مرسوم التشريعي رقم  64املادة  (3)
، الإإإذي يإإإدد القواعإإإد العامإإإة املطبقإإإة علإإإ  الربيإإإد واملواصإإإالت 03-2000مكإإإرر مإإإن القإإإانون  66مكإإإرر  65، مكإإإرر 40مكإإإرر  39و35املإإإواد  (4)

 ال لكية والالسلكية، املعدل واملتمم، مصدر سابق .
 املتعلق باملناف ة، معدل ومتمم، مصدر سابق. 03-03من األمر  56املادة  (5)
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 مإإإإن     ي إإإإتفيد أن ألحإإإإد ميكإإإإن " ال لقاعإإإإدة هطبيقإإإإا املاليإإإإة ال رامإإإإة دفإإإإ  مإإإإن التهإإإإر  بإإإإذلن متحااإإإإيا
 .(1)"خطلل 
  اإلعمال رتقم من مئوية نسبه اتقتطاع معيار ثانيا:

 وهإي املخإالف علإ  الواجإب العقوبإة مبلإا حتديإد بعمليإة بدالضإ سإلطة هقإوم أن يكفإي احلالإة هذه يف
  الضإإبد سإإلطة يلإإزم الإإذياألمإإر  ،قصإإوى بن إإبة حمإإددة هكإإون أن علإإ  األعمإإال رقإإم مإإن ملويإإة ن إإبل

 ح إا  األخإ  يف ليإتم األعمإال رقإم عإن البحإ  مث املالئمإة الن بة لتحديد التقديرية سلطتها إعمال
  املالية. ال رامة

 األمإرمإن  مكإرر 62 و 56و 19و 17 املإواد ح إب املناف إة جملإس طإر  مإن املعيإار ذاهإ لقد اعتمد 

 مإإإا وهإإإو والالسإإإلكية ال إإإلكية واملواصإإإالت الربيإإإد ضإإإبد سإإإلطة وكإإإذلن ،ال إإالف الإإإذكر (2)،03-03
 املتعلإق التشإري  حذوها يحذول ،ال الف الذكر (3)03-2000 القانون من 03 فقرة 35 املادة هضمنتل
 إىل إضإإافة ،ال إإالف الإإذكر ،(4)واملإإتمم املعإإدل 07-95األمإإر مإإن  مكإإرر 245 املإإادة بح إإ بالتإإامن

 بإن ومإن ال إالف الإذكر  (5)04-14 القإانون مإن - املادة عليل نصا ما وهو البصري ال معي اجملال
حددهإإإل بقيمإإإة ماليإإإة  ولكنهإإإا األعمإإإال رقإإإم مإإإن ملويإإإة ن إإإبل اقتطإإإاع معيإإإار اعتمإإإدت الإإإيت القطاعإإإات
 01-02 رقإم القإانون مبوجإب وال إاز الكهربإاء قطإاع جنإد ،ذكإره سإبق الإذي األول املعيإار وقصوى وهإ

 ال رامإة مبلإا يإدد منإل هإنص علإ  انإل " 148 فاملإادة ،القنإوات بواسإطة ال إاز وهوزيإ  بالكهربإاء املتعلق
 مرهكإب للمتعامإة الفارطإة ال إنة أعمال رقم من % 03 حدود يف أعاله 141 املادة يف عليل املنصوص

                                                           
 .189، 188، مرج  سابق، ص ص علجية مون  (1)
 املتعلق باملناف ة، املعدل واملتمم، مصدر سابق. 03-03مكرر من األمر  62و  56و 19و 17اد املو  (2)
 ، املتعلق بالربيد واملواصالت ال لكية والالسلكية، معدل ومتمم، مصدر سابق..03-2000من القانون  35/03املادة  (3)
 بق.، املتعلق بالت مينات، مصدر سا07-95مكرر من األمر  245املادة  (4)
 ، يتعلق بالنشاط ال معي البصري، مصدر سابق.04-14من القانون  100املادة  (5)



 الفصل األول: اآلليات القانونية لتدخل السلطات اإلدارية المستقلة. -الباب الثاني 

 

195 

 يف % 05إىل  ويرفإإ  دم(  5000000) جزائإإري دينإإار ماليإإن مخ إإة مبلإإا يفإإوق أن دون ،املخالفإإة
  . (1)"م(د  10000000جزائري ) دينار مالين عشرة يفوق أن دون ،العود حالة
 الصفقة مبلغ من مئوية نسبة اتقتطاع معيار ثالثا:

 منالتإإ  اإإركات  الفإإة حإإال يف املاليإإة  رامإإةال حل إإا  الخإإر معيإإار اعتمإإاد ت مينإإاتال قإإانون يف جإإاء 
 ال ب رامإة هعاقب ،(2)باملناف ة املتعلقة القانونية األحكام األجنبية منالت  اركات وفروع التامن وإعادة
 الصفقة. مبلا من % 10مبل ها  يتجاوز

ال رامإإة قيمإإة  دحتإإد وباملقابإإة ،املخالفإإة نإإوع حتديإإد يف التقديريإإة ال إإلطة متلإإن الضإإبد  إإلطةف وأخإإ ا 
 هإإإذه هقإإإدير معإإإاي  علإإإ  االقتصإإإادي الضإإإبد ل إإإلطات املؤس إإإة القإإإوانن وقإإإد نصإإإا ،هناسإإإبها الإإإيت

 .ال رامات
الإإيت متارسإإها ال إإلطات اإلداريإإة  فإإان اإلجإإراءات الالحقإإة ،وكاسإإتنتام ملإإا سإإبق ذكإإره يف هإإذا املبحإإ 

كوهنإإا حتإإوز علإإ  ،العقوبإإات  هكمإإن أساسإإا يف صإإالحية هوقيإإ  ،مبناسإإبة اختصإإاص الضإإبد ،امل إإتقلة
بينما االختصاص التحكيمإي كمإا هطرقنإا إليإل سإابقا هإو إجإراء  ،امتيازات ال لطة العامة يف هذا اجملال

 وهكون مبقتضاه هيلات الضبد يف موقف احلكم واحلياد. ،مزامن للنشاط
إفإإإراط املتعإإإاملن  أمإإإا اإلجإإإراءات القمعيإإإة الإإإيت هتخإإإذها ال إإإلطات اإلداريإإإة امل إإإتقلة هكإإإون غالبإإإا بعإإإد

وهإذا نظإرا ملإا يتطلبإل القطإاع االقتصإادي عمومإا  ،ليكإون القمإ  الخإر احللإول ،االقتصادين يف املخالفإة
 .(3)املضبوطة تالنزاعات ومراقبة كة القطاعا من سرعة وفعالية وختصص يف الفصة يف

وسإإلطة فإإرض  ،امإإةومإإن جهإإة أخإإرى فمنإإذ أن عإإر  القإإانون اإلداري عرفإإا معإإل امتيإإازات ال إإلطة الع
 دا أن متاو سلطات ذات لذلن ال يعد غريبا ج ،التنظيماتاللوائ  و و  عقوبة عل  املخالفن للقرارات

 
                                                           

 ، املتعلق بالكهرباء ونقة ال از عرب القنوات، مصدر سابق.01-02القانون رقم  (1)
 املتعلق بالت مينات، مصدر سابق. 04-06مكرر من القانون  248املادة  (2)
للجنة املصرفية، مذكرة لنية اهادة املاجي إة يف القإانون، فإرع القإانون العإام لإلعمإال، كليإة احلقإوق، جامعإة جبايإة ، ال لطات الت ديبية سهيلة فوناو (3)

 .08، ص2009
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 .(1)هذا االختصاص الذي لل جذور القانون اإلداري ،كهيلات الضبد،طاب  إداري
وط ميكإإإإإن أن يؤسإإإإإس ملشإإإإإروعية االختصإإإإإاص القمعإإإإإي املمنإإإإإوح هلإإإإإذه اهليلإإإإإات وفإإإإإق الشإإإإإر  ،وبالتإإإإإاي 

ع بإ نواع اسإتثل منهإا العقوبإات ر والضمانات اليت هطرقنا إليها يف حتليلنا هلذا املبح  واليت حددها املشإ
 ال البة للحرية اليت هعترب اختصاص أصية لل لطة القضائية.

 
 
 

                                                           
 201، مرج  سابق، صراضية ايبويت  (1)
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 الفصل الثاني:
 لقضائية على السلطات اإلدارية المستقلةالرتقابة ا

متإإارو سإإلطات الضإإبد االقتصإإادي جمموعإإة مإإن األعمإإال واالختصاصإإات املمنوحإإة هلإإا وهإإدا  
قإإإإرارات هنظيميإإإإة أخإإإإرى فرديإإإإة هصإإإإة إىل حإإإإد النطإإإإق وذلإإإإن ب صإإإإدارها  ،مبوجإإإإب وظيفتهإإإإا الضإإإإبطية

 لرقابة القضاء.اإلدارية اليت ختض   مالألعابعقوبات إدارية واليت هدخة يف جمال 
خصوصإإا  الفقهإإاء إال أن فكإإرة العالقإإة بإإن الضإإبد والرقابإإة القضإإائية اإإكلا حمإإور اهتمإإام العديإإد مإإن

م بإل ال إلطات اإلداريإة امل إتقلة والإيت حلإا حمإة الرقابإة القضإائية وبالإذات يف هقإو فكرة الضإبد الإذي 
عوبة يف مواكبتإإل لإإذلن بإإات ة الكالسإإيكية صإإوجإإدت اإلدار  وهإإو جمإإال حإإدي  ،اجملإإاالت االقتصإإادية

مبإإدأ خضإإوع سإإلطات الضإإبد امل إإتقلة لرقابإإة القضإإاء أمإإر يقتضإإي علينإإا البحإإ  عإإن مربراهإإل واألسإإس 
 وهو ما نتطر  إليل يف املبح  األول من هذا الفصة. ،القانونية اليت هكرو هذا املبدأ

مإن  نإلفا ، إتقلة مإن جهإةوحن لو وجدت مربرات هكإرو الرقابإة القضإائية علإ  ال إلطات اإلداريإة امل
 فهإوبإة فهإذا يبقإ  جزئيإا ألن األصإة جهة أخإرى ميكإن القإول بإ ن سإلطات الضإبد متإارو مهمإة الرقا

داريإإإة امل إإإتقلة ومنإإإل وجإإإب علينإإإا البحإإإ  وحتليإإإة العالقإإإة بإإإن ال إإإلطات اإل ،مإإإن اختصإإإاص القضإإإاء
ائية   بالصإإالحيات القضإإن االعإإةاألاإإبل قضإإائية و ة خصوصإإا أهنإإا هتمتإإ  بطبيعإإ ،وال إإلطة القضإإائية

ي وميإإس مببإإدأ الفصإإة بإإن اختصإإاص القاضإإ الجمإإهإإدخال صإإارخا يف  يعإإدلل إإلطات اإلداريإإة امل إإتقلة 
خصوصإإإا منهإإإا الإإإيت بإإإن ال إإإلطات اإلداريإإإة امل إإإتقلة  األمإإإر الإإإذي يإإإدفعنا لتحليإإإة العالقإإإة ،ال إإإلطات

 هذا الفصة.وهو ما يتضمنل املبح  الثاين من م  القضاء متارو صالحيات الضبد 
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 المبحث األول:
 تكريس الرتقابة القضائية على السلطات اإلدارية المستقلة

هعترب ال لطات اإلدارية امل تقلة جزءا ال يتجزأ من الدولة فهي هعمة بامسها وحل اهبا و هتمت   
لتنإوع الفريإد هإذا ا موأمإا ،هإةاوح بإن التإ ث  والتنظإيم والعقإا ، بصالحيات متنوعة حددها هلا القانون

هإإذه ال إإلطات وحتديإإد مإإدى  جنإإد أنإإل مإإن الضإإروري جإإدا إلقإإاء الضإإوء علإإ  أعمإإال، يف الصإإالحيات
بإإإاحثن فيمإإإا إذا كانإإإا هنإإإدرم ضإإإمن األعمإإإال اإلداريإإإة الإإإيت ختضإإإ  لرقابإإإة ، رقابإإإة القضإإإاءلخضإإإوعها 

طات اإلداريإإإإة كإإإإون ال إإإإل،ه الرقابإإإإة ذ إإإإيد القإإإإانوين هلإإإإوالتإإإإاي وجإإإإب علينإإإإا البحإإإإ  يف التج ،القضإإإإاء
ومنإإإل الكشإإإف عإإإن األسإإإس  مثلهإإإا مثإإإة أي سإإإلطة إداريإإإة أخإإإرى (1)امل إإإتقلة ختضإإإ  لرقابإإإة املشإإإروعية

رض الرقابإة القضإائية علإ  هإذه ال إلطات وهإو مإا حنللإل بالتفصإية فنونية اليت استند عليها املشرع لالقا
 يف املطلب األول من هذا املبح .

ونظرا خلطإورة ال إلطات املخولإة  ،عل  ال لطات اإلدارية امل تقلة وبعد اعةا  املشرع للقضاء بالرقابة
كإإة هإإذه املهمإإة والفصإإة يف الطعإإون املوجهإإة ضإإد صإإة باجملإإال املإإاي واالقتصإإادي أو هلإإا والإإيت متإإس خا

 جملالس الدولة ك صة عام. قراراهتا
تصإإإاص ميكإإإن للقضإإإاء العإإإادي الفصإإإة يف هإإإذه الطعإإإون وهإإإو مإإإا ي إإإم  االخ ،واسإإإتثناء علإإإ  ذلإإإن

القضإإإائي املإإإزدوم يف الفصإإإة يف الطعإإإون املرفوعإإإة ضإإإد قإإإرارات ال إإإلطات اإلداريإإإة امل إإإتقلة نف إإإره يف 
 .املطلب الثاين

 األول:المطلب 
 ومضمونها ة على السلطات اإلدارية المستقلةاألسس القانونية للرتقابة القضائي

مإإإإدى االسإإإإتجابة عإإإإن ظهإإإإور ال إإإإلطات اإلداريإإإإة امل إإإإتقلة يف اجلزائإإإإر عإإإإرب عإإإإدة مراحإإإإة  عإإإإرب 
أو ب إإإبب  ،املتبعإإإة مإإإن طإإإر  الدولإإإة اجلزائريإإإةللت إإإ ات احلاصإإإلة سإإإواء بالن إإإبة لل ياسإإإة االقتصإإإادية 

                                                           
  التصإرفات واالعمإال الصإادرة عنهإا" هتا، ومجيإصإور نشإاطا ةهعإين خضإوع الدولإة للقإانون يف كإ " يتصة مبدا املشروعية بفكرة الدولإة القانونيإة، الإيت (1)

 .06ص ،2017ابراهيم عبد العزيز ايحا، مبدا املشروعية كضابد لصحة االعمال االدارية، دار املطبوعات اجلامعية، االسكندرية، مصر، سنة 
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ليإة للرقابإة علإ  نشإاطها الومنل وجإب البحإ  عإن  ،كرسة لضمان حقوق وحريات املواطنالرهانات امل
اقإإإوق كنتيجإإإة حتميإإإة جلهإإإا أو حإإإن يف حإإإال امل إإإاو أل اإلخإإإالل باملهإإإام الإإإيت وجإإإدت مإإإن يف حإإإا

 ب بب هذا النشاط.
فإان ال إلطة القضإائية هلإا املهمإة األصإلية  ،وسا ال ان فيإل ووفإق اختصإاص ال إلطة العامإة وهق إيمها

وبالتإإاي وجإإب البحإإ  عإإن اإإرعية الرقابإإة القضإإائية علإإ  ال إإلطات اإلداريإإة  ،للممارسإإة هإإذه الرقابإإة
ة القضائية عل  هإذه ال إلطات )الفإرع األول ( ومنإل يت إل باالعةا  الدستوري للرقاب زودةاملامل تقلة 

وصإإإوال إىل مضإإإمون هإإإذه الرقابإإإة الإإإيت هإإإربر  ،للتشإإإري  االعإإإةا  هبإإإذه الرقابإإإة القضإإإائية )الفإإإرع الثإإإاين(
 (.ارسة هذا االختصاص) الفرع الثال للقضاء س

 األول:الفرع 
 ية المستقلةة على السلطات اإلدار لرتقابة القضائيبااالعتراف الدستور  

ال بإد  ،لرقابإة القضإائية علإ  ال إلطات اإلداريإة امل إتقلةة التطرق إىل االعةا  الدستوري باقب 
العتماد عل  رأي الفقل ليس إال هإدعيما لإرأي اجمللإس اف ،لنا من الوقو  عند رأي الفقل يف هذا اجملال

ذي يإإرى أن مبإإدأ خضإإوع أعمإإال الإإ ،ومإإن أمثلإإة ذلإإن الفقإإل الفرن إإي ،الدسإإتوري وامل إإالة يف إثرائإإل
حيإإ  اعتإإرب أن هإإذه  ،متنإإاق  مإإ  خاصإإية اسإإتقالليتها ،ال إإلطات اإلداريإإة امل إإتقلة للرقابإإة القضإإائية

اخلاصية ال هتحقق إال بتوفر ارط احلصانة القضإائية كوهنإا اإرطا ضإروريا لضإمان االسإتقاللية هإذا مإن 
ية علإ  أهنإإا سإلطات إداريإة ي إإتوجب جهإة ومإن جهإة أخإإرى فإان هكييفهإا مبوجإإب النصإوص الت سي إ

يف حن يرى جانب الخإر مإن الفقإل ب نإل مإن الضإروري إخضإاعها  ،(1)خضوعها لرقابة القضاء اإلداري
اجإإة أن خضإإوعها لرقابإإة القضإإاء ال يتنإإا   ،القضإإائية اإإاهنا اإإان ال إإلطات اإلداريإإة التقليديإإة ةللرقابإإ

                                                           
، 02، العإدد34حوليإات جامعإة اجلزائإر، اجمللإد صونية نادية مواسة،رقابة جملس الدولة عل  مشإروعية قإرارات ال إلطات االداريإة امل إتقلة يف اجلزائإر،  (1)

 181،ص2002سنة 
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بإة العكإس فهإو يؤكإد  ،(1)االستقاللية الإذي هتمتإ  بإلكما ال يتناق  م  مبدأ ،  الدستوريةم  املباد  
 (2)، وبالتاي خضوعها لرقابة القضاء االداري ك صة عامعل  الطاب  اإلداري

الهتمام هبذا با يبدأ أنبالرقابة القضائية عل  ال لطات اإلدارية امل تقلة البد  إن االعةا  الدستوري 
مث حتديإإإد بإإإاالعةا  هبإإإا ك إإإلطة أوال  ، الدسإإإتورحمإإإددة يفهلإإإا أحكإإإام  بوضإإإ  ،النإإإوع مإإإن ال إإإلطات

وهإو مإا ضإمنل كإة مإن (3)،ليات الرقابإة علإ  نشإاطاهتا مثإة ال إلطات التقليديإة الثالثإةالو  اختصاصات
يف اهلندسة الدستورية بكة صراحة األمر  2014والدستور التون ي ل نة  2011الدستور امل ريب ل نة 

إال أن احلإإدي  عإإإن  ،سإإإتورية هإإذه ال إإلطات والرقابإإإة عليهإإاالت إإإاؤل عإإن مإإدى د إىلالإإذي ال يإإدعو 
دستورية الرقابة القضائية عل  سلطات الضبد امل تقلة أوقعنا فيل املشإرع اجلزائإري عإن طريإق النصإوص 

نإإإل مإإإن املعإإإرو  أن أحكإإإام ا إذ ،الدولإإإة جمللإإإساملنشإإإلة هلإإإذه ال إإإلطات والإإإيت حتيإإإة هإإإذا االختصإإإاص 
بتإإإدرم سإإإلمي فإإإوقي ال  أي ،االختصاصإإإات دالإإإيت هف إإإره هإإإي الإإإيت حتإإإد ،الدسإإإتور والقإإإوانن العضإإإوية

مإإن  االختصإإاص جمللإإس الدولإإة للنظإإر يف منازعإإات سإإلطات الضإإبد  أنومنإإل يتضإإ  جليإإا (4)،العكإإس
 ومبإإدأ والعاديإإة العضإإويةامل إإتقلة بواسإإطة قإإوانن عاديإإة ال يعكإإس التوزيإإ  الدسإإتوري جملإإاالت القإإوانن 

 (5)دد مكانة القواعد يف التنظيم القانوين.هدرم القوانن الذي ي
املعإإإدل واملإإإتمم ال إإإالف الإإإذكر خصوصإإإا املإإإادة  1996ل إإإنة  يفبإإإالعودة إىل أحكإإإام الدسإإإتور اجلزائإإإر 

وعملهإإإإم  ،" يإإإإدد قإإإإانون عضإإإإوي هنظإإإإيم ااكمإإإإة العليإإإإا وجملإإإإس الدولإإإإة وحمكمإإإإة التنإإإإازعمنإإإإلل  172
 واختصاصاهتم األخرى".

فهإإإذا يعإإإين انإإإل لإإإيس  هإإإا الدسإإإتور بنإإإاءا علإإإ  قإإإانون عضإإإوي،لدولإإإة يقرر ومبإإإا أن اختصاصإإإات جملإإإس ا
وقإإد أكإإد اجمللإإس الدسإإتوري علإإ  مركإإز القإإانون  ،عاديإإةبواسإإطة قإإوانن  اختصاصإإهاللمشإإرع أن يإإدد 

                                                           
  . 181صونية نادية موس ، مرج  سابق، ص (1)
 .57، مرج  سابق، صموس  رمحوين (2)
الدولة،   ، نظام املنازعات املتعلقة ب لطات الضبد االقتصادي، مذكرة مقدمة لنية درجة املاج ت  يف القانون العام، فرع حتوالت جوهرة بركات  (3)

 . 28، ص2007كلية احلقوق، جامعة هيزي وزو، سنة 
من الدستور اجلزائري، املعدل واملتمم، هنص عل  "يدد قانون عضوي هنظيم ااكمة العليا وجملس الدولة وحمكمة التنازع وعملهم  172املادة  (4)

 واختصاصاهتم األخرى 
(5) Rachid Zouaïmia, Droit de la régulation économique en Algérie, Op_cit, p165   
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املعإإدل واملإإتمم  13-11العضإإوي يف الةهيإإب القإإانوين مبناسإإبة هقإإديره ملإإدى مطابقإإة القإإانون العضإإوي 
 .01-98للقانون العضوي 

وحإإن لإإو أخإإذنا بقاعإإدة القإإانون العضإإوي إلضإإفاء واعتبإإار دسإإتورية الرقابإإة القضإإائية علإإ  ال إإلطات 
 أنهنإاول بصإراحة علإ   01-98 فانل ال يوجد نص صإري  يف القإانون العضإوي رقإم ،اإلدارية امل تقلة

وهوضإإيحها  لإإذلن وجإإب ه سإإيس هإإذه الرقابإإة، لرقابإإة جملإإس الدولإإة ال إإلطات اإلداريإإة امل إإتقلة ختضإإ 
من القانون املذكور أعاله املعدلة واملتممإة ب حكإام القإانون العضإوي  09من خالل نص املادة التاسعة 

اإلل إاء  ىبالفصة يف دعإاو  ،رجة أوىل وأخ ةواليت جاء فيها " خيتص جملس الدولة كد(1)،13-11رقم 
ات اإلداريإإإإة املركزيإإإإة واهليلإإإإات والتف إإإإ  وهقإإإإدير املشإإإإروعية يف القإإإإرارات اإلداريإإإإة الصإإإإادرة عإإإإن ال إإإإلط

وخيإإإتص أيضإإإا يف قضإإإايا املخولإإإة لإإإل مبوجإإإب نصإإإوص  ،العموميإإإة الوطنيإإإة واملنظمإإإات املهنيإإإة والوظيفيإإإة
 خاصة ".
مإدى املشرع اجلزائري قصد من خالل العبارة األخ ة للمادة ال الفة الذكر رف  اللبس عن  أنال ان 
وذلإإإن سإإإا وجإإإده يف كثإإإ  مإإإن القإإإوانن  ،داريإإإة امل إإإتقلةالرقابإإإة القضإإإائية علإإإ  ال إإإلطات اإلدسإإإتورية 

 ،اخلاصإإإة املنشإإإلة واملنظمإإإة هلإإإذه ال إإإلطات الإإإيت حتإإإدد اجلهإإإة القضإإإائية املختصإإإة بالفصإإإة يف منازعاهتإإإا
 (2)وخيتص أيضا يف القضايا املخولة لل مبوجب نصوص خاصة ". حي  ملا العبارة "....

حيإإإ  اعتإإإرب اإلحالإإإة إىل نصإإإوص خاصإإإة دون حتديإإإد طإإإاب   ،إال انإإإل أثإإإار حفيظإإإة اجمللإإإس الدسإإإتوري
ألخإذ هبإذه اوبالتإاي ااإةط  ،جملإال اختصاصإل مضمون هذه النصوص يعد إغفاال من املشرع العضإوي

 املادة بتحفن وقدم ارطن لقبول اختصاص جملس الدولة مبوجب نصوص خاصة ولال
ع هكت إإإإي نفإإإإس طإإإإاب  القإإإإانون هكإإإإون عبإإإإارة " نصإإإإوص خاصإإإإة " امل إإإإتعملة مإإإإن طإإإإر  املشإإإإر  نأ -

 اإلخطار.موضوع 

                                                           
-03املتعلإإق باختصاصإإإات جملإإس الدولإإة وعملإإإل، م ر م م، العإإدد الصإإإادرة يف  2011-07-26املمضإإي يف  13-11القإإانون العضإإوي رقإإإم  (1)

 .1998ة يونيو سن 01الصادرة يف  37، م ر م م ، العدد1998-05-30املمضي يف  01-98املعدل واملتمم للقانون العضوي  2011-اوت
 من نفس القانون.. 9/2املادة  (2)
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 ل(1)ذو عالقة هبذا القانون العضوي موضوعهايكون  نأ -
مبعإإإل أن النصإإإوص اخلاصإإإة ئإإإب أن هكإإإون صإإإادرة عإإإن قإإإوانن بإإإنفس القإإإوة الإإإيت يتمتإإإ  هبإإإا القإإإانون 

موضإوع  موضوع اإلخطار فال يعقة أن هكون النصوص اخلاصة صادرة عن قوانن عادية بينما القإانون
وأمإإام  هإإذا الطإإرح هبقإإ   كمإإا ئإإب أن هكإإون هلإإا عالقإإة بإإنفس املوضإإوع  ،اإلخطإإار هإإو قإإانون عضإإوي

ومنإإإل فإإإان ال إإإبية  ،ال إإإلطات اإلداريإإإة امل إإإتقلة قائمإإإة لية مإإإدى دسإإإتورية الرقابإإإة القضإإإائية علإإإ ااإإإكإ
املعإدل ومإتمم  01-98األوحد لتكريس مشروعية هذه الرقابة هو االعتماد عل  القانون العضإوي رقإم 

وذلن ب دخال اهليلات اإلدارية امل إتقلة يف مفهإوم اهليلإات العموميإة الوطنيإة  ،منل 09من خالل املادة 
الوطنيإإإة يف  معإإإن إلاإإإباع احتياجإإإات اجملموعإإإة والإإإيت يقصإإإد هبإإإا كإإإة األجهإإإزة املكلفإإإة مبمارسإإإة نشإإإاط

مثإإإة اجمللإإإس األعلإإإ   ،ريإإإة املركزيإإإةإىل جانإإإب ال إإإلطات اإلدا ، تلإإإف جمإإإاالت احليإإإاة العامإإإة يف الدولإإإة
واالجتمإإإاعي أو املؤس إإإات الدسإإإتورية كإإإاجمللس الشإإإعيب  لعامإإإة واجمللإإإس الإإإوطين واالقتصإإإاديللوظيفإإإة ا

ذكإر يف  ،الوطين ومنل ن تنبد دستورية الرقابة القضائية عل  اهليلإات اإلداريإة امل إتقلة مإن الخإر صإنف
 .(2)املتمم املعدل و  01-98من القانون العضوي  09املادة 

 يرفعهإإا دوي الصإإإفة واملصإإإلحة ،اريإإإةإد ىالقضإإإاء الكامإإة هشإإإمة جمموعإإة دعإإإاو  ىومإإن  إإإة فإإان دعإإإاو 
ت إإبة والتقريإإر إن إحإإدى املخإإتص ب إإرض املطالبإإة واالعإإةا  هلإإم بوجإإود حقإإوق اخصإإية مك للقضإإاء

وهإدا مإإا  (3)ضإإرار وجربهإاألاالقتصإإادي واملإاي لإدوي املصإإلحة مث هقإدير هإده ا ضإبد النشإاطسإلطات 
انإإل  الإذكر نالحإنال إإالفتن  801و 800إال انإإل مإن خإالل قراءهنإإا إلحكإام املإادهن  ،ئإب أن يكإون

هنإإا  مإإن يإإرى أهنإإا  إذن االداريإإة امل إإتقلة، إإلطات الفيإإل  هإإدخة هصإإنيفمإإن حيإإ  إئإإاد  لب إإا هنإإا 
ع ال إإلطات اإلداريإإة وهإإدا الإإرأي يواجهإإل عإإدم خضإإو  الصإإب ةة ضإإمن املؤس إإات العموميإإة ذات هإإدخ

                                                           
املعدل واملتمم للقانون  2011يوليوسنة  06يتعلق مبراقبة مطابقة القانون العضوي املؤريف يف  11-ر.م.د  -02رأي اجمللس الدستوري  رقم  (1)

 ، مصدر سابق.01-98العضوي رقم 
 املصدر نف ل. (2)
نشاط االقتصادي يف اجلزائر، أطروحة مقدمة لنية اهادة دكتوراه العلوم يف احلقوق، ختصص قانون اإلعمال،  داود، اآلليات القانونية لضبد ال منصور (3)

 .360، ص2016 2015كلية احلقوق والعلوم ال ياسية،  ق م احلقوق، جامعة حممد خيضر،ب كرة، 
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اإلداريإإة امل إإتقلة ألي رقابإإة وصإإائبة أو رئاسإإية عكإإإس املؤس إإات العموميإإة والإإدي يعتإإرب بإإدوره حإإإال 
 وإاكاال يف الن واحد.

 فهإذهيت ال هتمتإ  بالشخصإية املعنويإة الإال إلطات اإلداريإة امل إتقلة فادا اعتربناه حال فهو ينطبإق علإ  
ه إإبب ضإررا فإإان الدولإإة هإي مإإن هرفإ  ضإإدها دعإإوى  ال إلطات عنإإدما هقإوم ب عمإإال قانونيإإة أو ماديإة

 امل ؤولية .
بالشخصإية املعنويإة إذ انإل مإن  ال إلطات اإلداريإة امل إتقلةأما من جهة اعتباره إاكاال ففي حالة متتإ  

إال أننا جند أنف إنا أمإام فإراال قإانوين يإدفعنا إىل  ،ابة القضائية وفق مبدأ املشروعيةاألكيد خضوعها للرق
حكإإإام أل قراءهنإإإانإإإل مإإإن خإإإالل أخصوصإإإا ،  إإإلطاتال هإإإذه فيإإإل التصإإإنيف الإإإذي هإإإدخة البحإإإ  عإإإن

نإإإل يعإإإة  للمحإإإاكم اإلداريإإإة بالواليإإإة العامإإإة يف املنازعإإإات أال إإإابقتن نالحإإإن  801و  800دهن املإإإا
إحإإدى املؤس إإات العموميإإة ذات الصإإي ة اإلداريإإة  أو ،ون الدولإإة أو الواليإإة أو البلديإإةاإلداريإإة الإإيت هكإإ

وإذا أخإإدنا بإإالقول أهنإإا هإإدخة  إلداريإإة امل إإتقلة يف هإإذا التصإإنيففإإال وجإإود لل إإلطات ا (1)،رفإإا فيهإإاط
ضمن املؤس ات العمومية ذات الصي ة اإلدارية ولكن ما هربير هإذا الإرأي أمإام اعتبإار هإذه ال إلطات 

 أو ه ل لية. ةوصائيال ختض  ألي رقابة 
الإذكر  لفمإن القإانون ال إا 800يف املإادة التصنيف املذكور وعليل انل من الضروري التفك  يف هعدية 

ووض  معيار عضوي مرج  مؤسس عل  مفهوم "الشخص املعنوي للقإانون العإام " هإدخة ضإمن هإذا 
 .(2)املفهوم فلة ال لطات اإلدارية امل تقلة

جإإودة مربراهإإل للرقابإإة القضإإائية علإإ  ال إإلطات اإلداريإإة امل إإتقلة مو  دسإإتوريويف األخإإ  فإإان األسإإاو ال
 800علإ  األقإة إىل حإن هعإدية املإادة  09-08العضإوي ضمن القواعد العامة الإيت جإاء هبإا القإانون 

 ال لطات.وكذلن ضمن القوانن اخلاصة املنشلة هلذه  ،ال ابقة الذكر

                                                           
 ، املتضمن ق. ا. م. ا. مصدر سابق.09-08القانون  (1)
 .361ق، صود،  مرج  سابامنصور د  (2)
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شإاط علإ  امل إتوى نكإة هيلإة هتميإز بالعموميإة ومتإارو يندرم ضمنها   ،عمومية الوطنيةالاهليلات  فهذه
 أن  لإإص أنحيإإ  ميكإإن  ،وهإإو مإإا يتطإإابق مإإ  الطبيعإإة القانونيإإة ل إإلطات الضإإبد امل إإتقلة ،لإإوطينا

سإإإلطات الضإإإبد امل إإإتقلة للرقابإإإة  إخضإإإاعيف  األساسإإإيكإإإان لإإإل الإإإدور   01-98القإإإانون العضإإإوي 
وخاصإإإة  اإلداريبإإإالرغم مإإن عإإإدم احتوائإإل لكإإإة مإإإا يتعلإإق باجملإإإال  ،لتإإإدعيمها أسإإاو وإئإإإادالقضإإائية 

 .(1)للدولة  اإلدارييلات احلديثة يف التنظيم اهل
 الفرع الثاني:

 ة على السلطات اإلدارية المستقلةلرتقابة القضائياالعتراف التشريعي با
لقإإإد كإإإرو املشإإإرع اجلزائإإإري معإإإامل الرقابإإإة القضإإإائية علإإإ  سإإإلطة الضإإإبد امل إإإتقلة مإإإن خإإإالل  

سإإإواء هعلإإإق األمإإإر  ،قضإإإائية املختصإإإةنصوصإإإها الت سي إإإية هإإإذا ك صإإإة عإإإام دون اخلإإإوض يف اجلهإإإة ال
عبارة عإن هصإرفات قانونيإة أو أي فان أعماهلا لكن قبة كة هذا  ،بالقضاء اإلداري أو القضاء العادي

بإإإ رادة منفإإإردة وهإإإي القإإإرارات أو بواسإإإطة رابطإإإة هعاقديإإإة كإإإالعقود وهإإإذا يإإإربر وجإإإو  الرقابإإإة هصإإإر  
 هوم سلطة هراقب سلطة أخرى.القضائية عليها حفاظا عل  مبدأ املشروعية ضمن مف

والظإإإإرو  (2)،وحإإإإن ولإإإإو أخإإإإدنا مببإإإإدأ باالسإإإإتثناءات الإإإإواردة علإإإإ  مبإإإإدأ املشإإإإروعية ك عمإإإإال ال إإإإيادة
ف ننإا جنإد أن القإرارات الإيت هصإدرها سإلطات الضإبد امل إتقلة  ،نائية اليت خترم عإن رقابإة القضإاءاالستث

ن ألعمإال ال إيادة وهإو أمإر ان األساسإيتاا الركيزهول ،ال هعترب عمال حكوميا وال مفادها باعثا سياسيا
م إإإإتبعد عإإإإن وظيفإإإإة الضإإإإبد االقتصإإإإادي وبالتإإإإاي وجإإإإب اخلضإإإإوع املطلإإإإق للرقابإإإإة القضإإإإائية ألعمإإإإال 

 سلطات الضبد امل تقلة دون استثناء.

                                                           
 .13، مرج  سابق، صجوهرة بركات  (1)
"هعتإإرب نظريإإة أعمإإال ال إإيادة مإإن وضإإ  القضإإاء اإلداري الفرن إإي سإإثال يف جملإإس الدولإإة الإإذي رفإإ  التصإإدي لإإبع  األعمإإال الصإإادرة عإإن ال إإلطة  (2)

ل ياسة احلكيمة واملرنة اليت متت  هبا جملإس الدولإة الفرن إي التنفيذية وأطلق عليها أعمال ال يادة  وقد ارج  جانب من الفقل سر ظهور هذه النظرية إىل ا
جإ  والذي عر  كيف يتخط  احلاجز ومل ئرؤ عل  إل اء  بع  األعمال اليت صدرت عن احلكومة حفاظا علإ  اسإتمرارية وبقإاءه" عمإار بوضإيا ، املر 

 .45،46، ص ص2013يف املنازعات اإلدارية،  الق م األول، ج ور للنشر والتوزي   اجلزائر، سنة 
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إال انإإإل ي إإإجة لإإإبس حإإإول وجإإإود نإإإص قإإإانوين سإإإواء يف القإإإوانن املنشإإإلة أو املنظمإإإة ل إإإلطات ضإإإبد 
م إإإإإؤولية هإإإإإذه  ص القاضإإإإإي اإلداري بإإإإإالنظر يف دعإإإإإاوىاختصإإإإإا يإإإإإدد نطإإإإإاق، قتصإإإإإاديالنشإإإإإاط اال

القإإرارات غإإ  خصوصإإا منهإإا دعإإوى التعإإوي  الإإيت يرفعهإإا العإإون االقتصإإادي املتضإإرر مإإن  ،ال إإلطات
اهتإإا ميكإإن أن هإإذا مإإا يثإإ  إاإإكاال قانونيإإا كبإإ ا باعتبإإار أن هإإذه اهليلإإات حإإن إصإإدارها لقرار املشإإروعة 

لإإذا  (1)،إذ ال يكفإإي إل إإاء القإإرار بإإة حنتإإام يف كثإإ  مإإن األحيإإان إىل جإإرب الضإإرر ،ارا بإإال  هلحإإق أضإإر 
ال إإالف  (2)،09-08ن إإتند علإإ  القواعإإد العامإإة سثلإإة يف أحكإإام قإإانون اإلجإإراءات املدنيإإة واإلداريإإة 

من هإذا  801و 800واليت يكون فيها االختصاص أمام القضاء اإلداري طبقا ألحكام املادهن  ،الذكر
ة فإان ل " ااإاكم اإلداريإة هإي من قإانون اإلجإراءات املدنيإة واإلداريإ  800القانون فح ب نص املادة 

قإة درجإة اكإم قابإة لالسإتلنا  يف ختإتص بالفصإة يف  أ ،ية العامة يف املنازعات اإلداريإةجهات الوال
ميإإإة ذات الصإإإب ة ؤس إإإات العمو مجيإإإ  القضإإإايا الإإإيت هكإإإون الدولإإإة أو الواليإإإة أو البلديإإإة أو إحإإإدى امل

مإن ذات القإانون فتإنص علإ  انإل ل " ختإتص ااإاكم  801كمإا جإاء يف املإادة   ،(3)"فيها اإلدارية طرفا 
 اإلدارية كذلن بالفصة يف ل

دعإإاوى إل إإاء القإإرارات اإلداريإإة والإإدعاوى التف إإ ية ودعإإاوى فحإإص املشإإروعية للقإإرارات الصإإادرة  -  
 لعن
 .حل غ  املمركزة للدولة عل  م توى الواليةالوالية واملصا -
 .البلدية واملصاحل اإلدارية األخرى للبلدية -
 .املؤس ات العمومية االية ذات الصب ة اإلدارية -
 .دعاوى القضاء الكامة -
 (4)القضايا املخولة هلا مبوجب نصوص خاصة. -

                                                           
(1) Rachid Zouaïmia, Droit de la régulation économique en AlgérieOp_cit, pp178 179 

 املتضمن ق.ا.م.ا، مصدر سابق. 09-08القانون  (2)
 من نفس املصدر.  800املادة  (3)
 نفس املصدر.من  801املادة  (4)
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 اهليلإإات طائفإإةلة ميكإإن إدراجهإإا ضإإمن  نظرنإإا فإإ ن القإإرارات الصإإادرة عإإن ال إإلطات اإلداريإإة امل إإتقيف
 لنذكر بينها من ذلن إىل هش  مؤارات عدة أساو عل  ،الذكر ال الفة

 جملإس لرقابإة خضإوعها علإ  صإراحة هنص امل تقلة اإلدارية لل لطات واملنشلة املنظمة النصوص أن -
 .الدولة

 لألحكإام وبالتإاي ااسإبةا لقواعإد امل إتقلة الضإبد سإلطات خضإوع إىل الت سي إية النصوص إاارة -
 ،التجإإإارة وزيإإإر مصإإإاحل أولويإإإات يف امل إإإجة املناف إإإة كمجلإإإس ،العموميإإإة الصإإإفقات بتنظإإإيم املتعلقإإإة
 .(1). الدولة ميزانية عل  املطبقة للقواعد وخيض 
لإإإإل دور مهإإإإم يف إخضإإإإاع  ،ال إإإإالف ذكإإإإره النفإإإإا 01-98 لإإإإص إىل القإإإإانون العضإإإإوي رقإإإإم  ،وعليإإإإل

كمإإإا هإإإو معإإإرو  فإإإ ن القإإإانون العضإإإوي يعتإإإرب هف إإإ ا ،  ابإإإة القضإإإائيةمل إإإتقلة للرقال إإإلطات اإلداريإإإة ا
ألحكإإإام مإإإادة معينإإإة مإإإن الدسإإإتور وبالتإإإاي ميكإإإن التم إإإن بإإإل ك سإإإاو للرقابإإإة القضإإإائية علإإإ  هإإإذه 

بدايإإة  ،ليفإإت  اجملإإال أمإإام التشإإري  لتكإإريس هإإذه الرقابإإة القضإإائية ،ال إإلطات وهإإو مإإا هطرقنإإا إليإإل النفإإا
فبصإإدور هإإذا القإإانون  ،املتضإإمن قإإانون اإلجإإراءات املدنيإإة واإلداريإإة 09-08مإإن القإإانون رقإإم وأساسإإا 

بالفصإإة يف  ،علإإ  مإإا يلإإيل " خيإإتص جملإإس الدولإإة كدرجإإة أوىل 901نإإص املشإإرع مبوجإإب نإإص املإإادة 
 .(2)دعاوى اإلل اء والتف   وهقدير املشروعية يف القرارات الصادرة عن ال لطات املركزية

التشريعي بالرقابة القضائية علإ  ال إلطات اإلداريإة امل إتقلة مإن خإالل النصإوص  االعةا كن كما مي
أسإاو هإذه  01-98القإانون العضإوي  اعتبإاروهإذا بعإد  ،املنشلة واملنظمإة لل إلطات اإلداريإة امل إتقلة

 ومن  اذم هذه النصوص ح ب جمال كة سلطة ضبد نذكرل  ،الرقابة القضائية
 إلعالمأوال: في مجال ا

وسإإلطة ضإإبد (3)،مإإن بإإن ال إإلطات اخلاصإإة هبإإذا اجملإإال جنإإد سإإلطة ضإإبد ال إإمعي البصإإري 
غإ  أن هإإذه األخإ ة مل يإإدد املشإرع اجلزائإإري مإدى إمكانيإإة الطعإن يف قراراهتإإا مإإن  ،الصإحافة املكتوبإإة

                                                           
 معدل ومتمم، مصدر سابق. املتعلق باملناف ة 03-03من األمر رقم  17املادة  (1)
 املتضمن ق.ا.م.ا، مصدر سابق. 09-08القانون رقم  (2)
 املتعلق بالنشاط ال معي البصري، مصدر سابق. 04-14القانون رقم  (3)
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 جملإإإس الدولإإإة باختصاصإإإاتاملتعلإإإق  01-98عدمإإإل مإإإا ئعلنإإإا نطبإإإق أحكإإإام القإإإانون العضإإإوي رقإإإم 
 .(1)سلطة إدارية باعتبارهاهنظيمل وعملل 

 ثانيا: في المجال المصرفي والمالي 
جنإإد أن املشإإرع اجلزائإإري نإإص صإإراحة علإإ  خضإإوع سإإلطات ضإإبد هإإذا القطإإاع لرقابإإة جملإإس الدولإإة 

وهإإإذا مإإإن  ،وجلنإإإة مراقبإإإة عمليإإإات البورصإإإة(3)،واللجنإإإة املصإإإرفية (2)،واملتمثلإإإة يف جملإإإس النقإإإد والقإإإرض
 نصوصها الت سي ية. راءاستقخالل 

 ثالثا: في المجال اإلتقتصاد 
وعليل ف ن القرارات الصادرة  ،يف اجملال اإلقتصادي أنشه أكرب عدد من اهليلات الضابطة هلذا النشاط 

عنهإإإإا ختضإإإإ  لرقابإإإإة جملإإإإس الدولإإإإة ك صإإإإة عإإإإام ومإإإإن بينهإإإإا جنإإإإدل سإإإإلطات الضإإإإبد اخلاصإإإإة باملنإإإإاجم 
فيتعلإق  ،أما جملس املناف إة ،سلطة ضبد الربيد واملواصالتو  ،ال ازجلنة ضبد الكهرباء و و  ،وااروقات

 .(4)وهو ما سيتم هبيانل الحقا ،األمر حصرا بالطعن يف قرارات رف  التجمي 
وعليإإل فإإاملالحن مإإن خإإالل النصإإوص املنشإإلة واملنظمإإة هلإإذه ال إإلطات جنإإد أن املشإإرع اجلزائإإري كإإرو 

فتإإارة حتيإإة اإلختصإإاص إىل  ،ون هوحيإإد جهإإة الطعإإن القضإإائيةمعإإامل الرقابإإة القضإإائية علإإ  نشإإاطاهتا د
وهإإارة أخإإرى يإإال اإلختصإإاص إىل القضإإاء العإإادي كمإإا هإإو  ،القضإإاء اإلداري سإإثال يف جملإإس الدولإإة

مل حتإإإدد  ،إضإإإافة إىل ذلإإإن فإإإ ن بعإإإ  النصإإإوص الت سي إإإية ،احلإإإال بالن إإإبة ملنازعإإإات جملإإإس املناف إإإة
سإإإا ئعإإإإة التقاضإإإي غامضإإإا بإإإإن  ،ا هإإإو احلإإإإال يف جمإإإال اإلعإإإالمأصإإإال اجلهإإإة القضإإإائية املختصإإإإة كمإإإ

إليها يف حالة وجود نزاع وهو مإا بالتوجل املعنية النصوص الت سي ية والقواعد العامة للبح  عن اجلهة 

                                                           
 .186صونيا نادية مواسة، مرج  سابق، ص  (1)
 املتعلق بالنشاط ال معي البصري، مصدر سابق. 04-14القانون رقم  (2)
  2010سبتمرب  01الصادرة يف  50املتعلق مبجلس النقد والقرض،م ر .م م، العدد  2010غشا  26املؤريف يف  04-10 األمر رقم (3)

 ، مصدر سابق.11-03املعدل واملتمم لألمر رقم     
 .186صونيا نادية مواسة، مرج  سابق، ص  (4)
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الإإإيت حتتإإإام إىل ال إإإرعة يف حإإإال النزاعإإإات لتحقيإإإق الفعاليإإإة  ،ال خيإإإدم مصإإإلحة املتعإإإاملن اإلقتصإإإادين
 اإلقتصادية.

 فرع الثالث:ال
 مضمون الرتقابة القضائية على السلطات اإلدارية المستقلة

وال ريإإب أن  ،يعتإإرب مبإإدأ املشإإروعية أحإإد املبإإاد  األساسإإية الواجبإإة اإلحإإةام يف قإإرارات اإلدارة 
فكان من نتيجة إه اع نشاط اإلدارة العامة  (1)،خضوع اإلدارة للقانون ميثة أهم نتائ  مبدأ املشروعية

مإإا دفإإ   ،نشإإاطها يف بعإإ  األحيإإان مإإ  املفهإإوم الضإإيق هلإإذا املبإإدأ الإإذي يإإد ويقيإإد نشإإاطهاهعإإارض 
 باملشرع إىل من  إمتياز ي هة هلا مهامها واملتمثة يف ال لطة التقديرية. 

 ،من هنا بدت ضرورة وجود رقابة قضائية حديثإة هعمإة بصإورة جمديإة وفعالإة هتمااإ  وهإذه ال إلطات
وبالتإإاي ضإإمان  ،ت اإلداريإإة امل إإتقلة ومإإا هتمتإإ  مإإن إختصاصإإات وصإإالحياتواملقصإإود هبإإا ال إإلطا

 عدم  الفتها للقانون.
ا إب هكييإف  ،سإلطات إداريإة ،هعترب ال لطات اإلدارية امل إتقلة مبإا فيهإا سإلطات الضإبد القطاعيإة

ي ك صة عام سا ي توجب ضرورة إخضاعها لرقابة القضاء اإلدار  ،أغلب النصوص القانونية املنشلة هلا
 .(2)مثلها مثة بقية ال لطات اإلدارية الكالسيكية

وإنطالقإإإا مإإإن إسإإإتحداث ال إإإلطات اإلداريإإإة امل إإإتقلة والإإإذي يعإإإرب عإإإن الوجإإإل اجلديإإإد لتإإإدخة الدولإإإة          
يعإد املإربر  مل فإ ن مبإدأ املشإروعية مبفهومإل التقليإدي ،يف قطاعات ح اسإة –ب عتبارها سلطة عامة  -

والإإذي بإإدوره يعإإد اسإإاو مبإإدأ  القضإإاء بإإة أصإإب  للتناسإإب واملالءمإإة نصإإيب يف ذلإإن الوحيإإد لتإإدخة
 .املشروعية

 

                                                           
 .11ص ،2014سنة  ،مصر ،دار الكتب القانونية ،دراسة ه صيلية ،فيذيةالرقابة القضائية عل  أعمال ال لطة التن ،الدم أبو القاسم أمحد إسحاق 1
 .03ص  ،مرج  سابق ،موس  رمحوين  2
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وهإإذا بإإالنظر إىل القإإرارات الإإيت هصإإدرها هإإذه اهليلإإات مبناسإإبة وظيفتهإإا الضإإبطية السإإيما منهإإا املتعلقإإة 
 هقإإإدير حيإإإ  أصإإب  للقاضإإإي اإلداري سإإلطة واسإإإعة يف (1)،بإإالقرارات التنظيميإإإة ذات الطإإاب  القمعإإإي

الواقعإإإة مإإإن حيإإإ  أليتهإإإا ومإإإدى هناسإإإبها ومالءمتهإإإا للقإإإرار الإإإذي أصإإإدرهل اإلدارة ومنهإإإا ال إإإلطات 
فقإإإد أطلإإإق عليهإإا القضإإإاء اإلداري الفرن إإإي إسإإإم رقابإإإة  ،اإلداريإإة امل إإإتقلة والإإإيت هإإإي موضإإوع دراسإإإتنا

 ة التقديرية.التناسب واملالءمة للقرار اإلداري ك ساو ملضمون الرقابة احلديثة عل  ال لط
فال إإإلطة التقديريإإإة يإإإراد هبإإإا هإإإر  املشإإإرع لإإإإلدارة )ال إإإلطات اإلداريإإإة امل إإإتقلة ( ق إإإطا مإإإن احلريإإإة يف 

 فال يفرض عليها سلوكا معينا هلزمل يف هصرفها وال حتيد عنل.، امباارة نشاطه
متنإاع عإن إختإاذه أو وعل  ذلن ف ن اإلدارة يف هذا اجملال املةو  هلا هكون حرة يف إختإاذ قإرار مإا أو اإل

أو حتديإإد حملإإل أو اإإكلل أو ال ايإإة املقصإإودة  ،يف إختيإإار الوقإإا املناسإإب للعمإإة أو ال إإبب املالئإإم لإإل
ولكإإإن هنإإإا  قيإإإدا عامإإإة  ،وهإإإي األهإإإدا  الإإإيت وجإإإدت مإإإن أجلهإإإا سإإإلطات الضإإإبد امل إإإتقلة(2)،منإإإل

 كإة هصإرفاهتا وهإو حتقيإق بالن بة لل اية من التصر  اإلداري ئب علإ  هإذه ال إلطات أن هتوخإاه يف
فإإ ذا إحنرفإإا عإإن هإإذه ال ايإإة كإإان للقضإإاء ب إإد رقابتإإل علإإ   ،الصإإاحل العإإام ومإإا يضإإمن حقإإوق األفإإراد

فرقابة التناسب واملالءمة هعترب من األساليب احلديثة لرقابة القضاء يف ظة إستحداث  ،هذه التصرفات
 ا نتناولل فيما يليلووجود هيلات وسلطات إىل جانب ال لطات التقليدية وهو م

 أوال: فكرة التناسب في القرارات الصادرة عن السلطات اإلدارية المستقلة 
 نتطرق فيل إىل هعريف التناسب، مث نبن األساو القانوين لل، فيما يليل

 تعريف التناسب: -(1
 ذلإإن ال إإلو  الإإذي هلتإإزم اإلدارة مبوجبإإل أال هفإإرض علإإ "يعإإر  الفقيإإل فيإإدل التناسإإب ب نإإلل 

 .(3)"األفراد أعباءا أو أضرارا أكثر سا هتطلبل مهمة ااافظة عل  املصلحة العامة 

                                                           
ن العام ، الرقابة عل  اجلزاءات اإلدارية العامة يف النظام القانوين اجلزائري، رسالة مقدمة لنية اهادة دكتوراه علوم يف احلقوق، فرع القانو فيصة ن ي ة  (1)

 .185، ص 2013-2012اري، جامعة حممد خيضر، ب كرة، سنة ختصص قانون إد
 .29سيف ناصر علي احليمي، مرج  سابق، ص   (2)
 .350"وجب التناسب بن الفعة ورد الفعة"، املرج  نف ل، ص (3)
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عنإدما يب إد القضإاء اإلداري رقابتإل علإ  ال إبب يف القإرار  "كما عرفل مصطف  فهمي أبو زيد ب نلل 
هناسإب بإن فهإو يتحقإق سإا إذا كإان هنإا   ،فيما يتعلق باملرحلة الثالثة منل ) رقابة التناسب( ،اإلداري

 ." (1)ال بب واإلجراء املتخذ أي ما إذا كانا هذه الوقائ  كافية لتربير القرار املتخذ
 األساس القانوني لفكرة التناسب في القرارات القمعية: -(2

من خالل التعريف األخ  ميكإن القإول أن مبإدأ التناسإب يعإين هقإدير الواقعإة يف أليتهإا ومإدى هربيرهإا 
والإإذي بإإدوره يإإدفعنا  ،حيإإ  أصإإب  واقعإإا ملموسإإا أمإإام القضإإاء اإلداري ،هل اإلدارةللقإإرار الإإذي أصإإدر 

والذي جند لل سند فقهي متمثة يف فكرة التدرم يف  ،إىل البح  يف م  لة األساو القانوين هلذا املبدأ
 . (2)ذكر اجلزاءات لتربير رقابة القاضي اإلداري عل  التناسب ب عتبارها أساسا قانونيا هلا

ل ند الفقهي يرى أن قصد املشرع من هدرم اجلزاءات اإلداريإة  ) القإرارات القمعيإة (أن يقإاو اجلإزاء فا
 .(3)مبقدار املخالفة املقةفة

حيإإ  قضإإ  اجمللإإس الدسإإتوري يف فرن إإا ب نإإل ال يقتصإإر مبإإدأ التناسإإب  ،وهإإو مإإا أقإإره املشإإرع الفرن إإي
جزاء يت م بصإفة الإردع حإن لإو أعلإن بواسإطة سإلطة  وإ ا ميتد هطبيقل إىل كة ،عل  اجلزاءات اجلنائية

حيإإ   ،2002جإإوان  14وهإإو مإإا أكإإده جملإإس الدولإإة الفرن إإي يف قإإراره الصإإادر بتإإاريخ ،غإإ  قضإإائية
السإيما فيمإا يتعلإق بال رامإة بشإكة يتناسإب  ،إعترب مبدأ التناسب ارطا جوهريا لصحة اجلإزاء اإلداري

 .(4)إلداريةم  قدر الضرر املةهب عل  املخالفة ا
جنده هو اآلخر إعتمد مبإدأ التإدرم يف اجلإزاءات ومل ي فإة هإذه النقطإة  ،أما فيما خيص املشرع اجلزائري

ومنهإإا سإإلطة ضإإبد الربيإإد واإلهصإإاالت ال إإلكية والالسإإلكية وهإإذا  ،يف العديإإد مإإن النصإإوص القانونيإإة
ة للربيإد واإلهصإاالت ال إلكية اادد للقواعد العام 03-2000من القانون رقم  35مبوجب نص املادة 

                                                           
 .186، مرج  سابق، صفيصة ن ي ة   (1)
 188 187، ص ص املرج  نف ل (2)
 .55، ص 2010، املؤس ة احلديثة للكتا ، لبنان، سنة 1ية عل  التناسب يف القرار اإلداري، ط.مايا حممد نزار أبودان، الرقابة القضائ (3)
 2008 حممد أمن مصطف ، النظرية العامة لقانون العقوبات اإلداري ظاهرة احلد من العقا ، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، اإلسكندرية، مصر، سنة (4)

 .277،278ص ص 
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إذا مل يلتإزم متعامإة م إتفيد مإن رخصإة إقامإة وإسإت الل (1)،والالسلكية املعإدل واملإتمم ال إالف الإذكر
اإإبكات عموميإإة لإلهصإإاالت بالشإإروط الإإيت هفإإرض عليإإل مإإن خإإالل النصإإوص القانونيإإة حيإإ  هقإإوم 

مث يقإوم الإوزير املكلإف  ،ة كمرحلإة أوىلسلطة الضبد مبقتض  مبدأ التإدرم يف اجلإزاءات ب عإذار املتعامإ
باإلهصاالت ب صدار قرار يعلن فيإل املإربرات بإ قةاح مإن سإلطة الضإبد إلجإراءات عقابيإة بالتإدرم وهإو 

هنا نالحن كيف أن املشرع اجلزائري من خإالل هإذا املثإال قإد هبإل فكإرة التإدرم يف  ،ما ف رناه سابقا
ناسإإب بإإن اخلطإإ  واجلإإزاء مإإن خإإالل إعطإإاء املخإإالف أكثإإر مإإن اجلإإزاءات اإلداريإإة مإإ  إحإإةام مبإإدأ الت

مإإن القإإانون  36فرصإة ملراجعإإة خطلإإل لتصإو  إليإإل العقوبإإة املناسإإبة كمرحلإة أخإإ ة ح إإب نإص املإإادة 
 .(2)أعاله وهي ال حب الكلي والنهائي للرخصة

ي القواعإإإد الإإإيت بقولإإإلل أن القاضإإإي اإلداري ال يإإإزال قاضإإإي املشإإإروعية وهإإإ"  فيإإإدل" كمإإإا يؤكإإإد العميإإإد
ايإإإ   ،وأن احلإإدود بإإإن ال إإلطة املقيإإدة وال إإلطة التقديريإإإة يضإإعها القاضإإي بنف إإل ،ينشإإلها القاضإإي

فوجإإود سإإلطات إداريإإة م إإتقلة  ،ي إإتطي  أن يضإإيف املالءمإإة إىل املشإإروعية إعمإإاال ل إإلطتل اإلنشإإائية
يقابلهإإا الإإدور  ،هإإا املشإإرعهتمتإإ  ب ختصإإاص إصإإدار قإإرارات مبوجإإب سإإلطتها التقديريإإة الإإيت منحهإإا إيا

 املنشه للقاضي اإلداري. 
وب عتبإإإار القإإإانون اإلداري حإإإدي  النشإإإ ة ومإإإرن وغإإإ  مقإإإنن ويعتمإإإد علإإإ  إجتهإإإادات القضإإإاء لإإإذلن 

وعليإإإل فإإإ ن القاضإإإي اإلداري يتمتإإإ  ب إإإلطات واسإإإعة جلديإإإة املشإإإاكة )  ،يوصإإإف ب نإإإل قإإإانون قضإإإائي
قاعإإإدة قانونيإإة واضإإحة حتكمهإإا يف كثإإإ  مإإن األحيإإان سإإإا  والإإيت قإإإد ال ئإإد هلإإا ،املنازعإإات( وحإإداثتها

يدفعل إىل البحإ  عإن حإة هلإا وقإد هصإة هإذه ال إلطة إىل حإد إنشإاء قواعإد قانونيإة جديإدة وهقريرهإا 
يف قولإإل "  فيإدل" مإن خإالل سإلطتل يف هف إ  إرادة املشإإرع الصإرية أو الضإمنية وهإو مإإا يؤكإده العميإد

 .(3)أعاله
 

                                                           
 سابق.صدر م ،املتعلق بالربيد واإلهصاالت ال لكية والالسلكية املعدل واملتمم 03-200ون من القان 35املادة  (1)
 .،من نفس القانون 36املادة  (2)
 .184ص  ،2006 ، سنةمصر ،القاهرة ،لعريبدار الفكر ا ،النظرية العامة للقرارات اإلدارية )دراسة مقارنة ( ،سليمان حممد الطماوي (3)
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 ءمة في القرارات الصادرة عن السلطات اإلدارية المستقلة ثانيا: مبدأ المال
 قبة التطرق هلذا املبدأ هقتضي منا الدراسة حتديد هعريف املالءمة مث عالقتها بفكرة التناسب.

 تعريف المالءمة: -(1
إن البحإإ  عإإإن مفهإإإوم املالءمإإإة ئرنإإا إىل مإإإا مإإإدى هربيإإإر حإإق القاضإإإي اإلداري يف فإإإرض رقابتإإإل علإإإ  

سإلطات " واليت هصنف ضمنها أعمال سلطات الضبد امل إتقلة بوصإفها وإعتبارهإا  ،اإلدارية األعمال
 خاصة وأنل يف ظة املذهب املقيد والذي يعترب أن القاضي اإلداري هو قاضي مشروعية. ،"إدارية 

أي مإإإدى التناسإإإإب بإإإن الوقإإإإائ  الإإإيت إسإإإإتندت إليهإإإا ال إإإإلطة اإلداريإإإإة  ،هعإإإين مالءمإإإإة القإإإرار للوقإإإإائ 
حيإإ  ميكإإن القإإول إن الرقابإإة القضإإائية علإإ  مالءمإإة  ،ومضإإمون القإإرار الإإذي أصإإدرهل ،إلصإإدار قرارهإإا

حيإ   ،القرار للوقائ  متثة أقص  مراحة التطور الذي وصلا إليل الرقابة القضائية علإ  أعمإال اإلدارة
ل يف وجإل الخإر مإن هبلا ال لطات اليت ميتلكها القاضي اإلداري يف مواجهتها حدا من اإله اع مل هبل إ

ومإإن أمثلإإة ذلإإن إمتإإداد نطإإاق الرقابإإة القضإإائية جمللإإس الدولإإة الفرن إإي علإإ  (1)،أوجإإل الطعإإن باإلل إإاء
ال بب إىل مرحلة ثالثة هتمثة يف رقابتل علإ  هقإدير ال إلطة اإلداريإة ملإدى اخلطإورة النامجإة عإن الوقإائ  

 (2).؟ ب م  هذه الواقعة أم اليتناس الذيوهة هي إختارت القرار املالئم  ،اليت واجهتها
وأنإل ال جتإوز رقابإة مالءمإة بشإكة  ،إنطالقا من أنل ال يوجد هناق  بن رقابة املشروعية ورقابة املالءمإة

 .(3)م تقة عن رقابة املشروعية سا يؤكد أن املالءمة هعد عنصرا من عناصر املشروعية
ارة ملالءمإة إقإدامها علإ  التصإر  أو اإلمتنإاع إمجاال يتض  لنا أن القصد مإن املالءمإة لإيس هقإدير اإلد

 والوقا املناسب لل. بة إختيار اإلجراء املالئم الذي يتفق م  ألية املوضوع ،عنل فح ب
ولكإن يف األصإة يوجإد إخإتال   ،حي  إعترب البع  أن املقصود باملالءمة والتناسب هو معإل واحإد

 وجب علينا حتديدها فيما يليل  ،عالقة إال أن هذا اإلختال  هالزمل ،بن هذين املبدأين

                                                           
 .334حليمي، مرج  سابق، ص سيف ناصر علي ا (1)
 .335، ص املرج  نف ل (2)
، ص 2005، الرقابة القضائية عل  ال لطة التقديرية لإلدارة ،مذكرة ماجي ت ، كلية احلقوق، جامعة حممد خيضر، ب كرة، سنة عبد العاي حاحة  (3)

89.     
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 عالتقة التناسب بالمالءمة: -(2
وأنل هوافق يف أحد جوانب القإرار  ،أارنا سابقا إىل التناسب ب نل هوافق اإلجراء املتخذ م  سبب القرار

وكما عرفنا املالءمة ب هنا التصر  الذي يكون مناسبا أو موافقا أو  ،اإلداري فقد وليس يف كة جوانبل
 .(1)والظرو  واإلعتبارات اايطة بل ،صاحلا من حي  الزمان واملكان

وأنإإإإل ك إإإإ ه مإإإإن الوقإإإإائ   ،أن املالءمإإإإة لي إإإإا هإإإإي التناسإإإإب "كمإإإإا يإإإإرى الإإإإدكتور حممإإإإد عبإإإإد العإإإإال 
ذلإإإإن أن رقابإإإإة القضإإإإاء اإلداري للقإإإإرار أو التصإإإإر   ،واحلإإإإاالت األخإإإإرى الإإإإيت هنفإإإإرد اإلدارة بتقإإإإديرها

طة اإلداريإإإة هقإإإف عنإإإد التحقإإإق مإإإن وجإإإود هناسإإإب صإإإحي  هلإإإذا القإإإرار ) أي الصإإإادر مإإإن جهإإإة ال إإإل
فمإن مالءمإة اإلدارة  ،أمإا أليإة ال إبب أو خطورهإل مإن قإام ،التدرم يف فرض اجلزاءات اإلدارية مإثال (

 .(2)"اليت ختض  ل لطتها التقديرية 
 تطبيقات القضاء لرتقابة المالءمة والتناسبثالثا: 

 ،1907فرن ي رقابتل عل  مالءمة القإرارات الصإادرة يف جمإال الضإبد اإلداري عإام بدأ جملس الدولة ال
والإإيت أل إإ  فيهإإا اجمللإإس قإإرار  ،املوسإإيقية" الفيلهإإارموين " حينمإإا أصإإدر اجمللإإس حكمإإل يف قضإإية اإإركة 

حيإ   ،بإرف  الةخإيص لشإركة مبمارسإة مهنتهإا اجإة ااافظإة علإ  النظإام العإام (Fumay) ةالعمإد
لإإإس الدولإإإة الفرن إإإي أن الوقإإإائ  الإإإيت إسإإإتند إليهإإإا القإإإرار املإإإذكور لي إإإا مإإإن اإإإ هنا اإلخإإإالل وجإإإد جم

 .(3)بالنظام العام
حيإإإ  إعتمإإإد علإإإ  عنصإإإر املالءمإإإة ومثإإإال ذلإإإن قإإإرار ال رفإإإة  ،أمإإإا بالن إإإبة للقضإإإاء اإلداري اجلزائإإإري

لس األعل  مإدى مالءمإة حي  راقب اجمل ،اإلدارية باجمللس األعل  يف قضية  .م. ضد وزير الداخلية

                                                           
 .192، مرج  سابق، ص فيصة ن ي ة   (1)
 .72، ص 1971دار النهضة العربية، القاهرة، سنة  ،1ط ل بب يف القرار اإلداري ودعوى اإلل اء،ح ن عبد العال، فكرة ا حممد (2)
 .336سيف ناصر علي احليمي، مرج  سابق، ص  (3)



 الفصل الثاني : الرتقابة القضائية على السلطات اإلدارية المستقلة –الباب الثاني 
 

215 

اجلإإزاء التإإ دييب مإإ  املخالفإإة املرهكبإإة وإنتهإإ  إىل أن اإلدارة كانإإا حمقإإة يف هقإإديرها ملإإدى التناسإإب بإإن 
 .(1)املخالفة واجلزاء

وعل  الرغم أن هذا احلكم متعلق جبزاء ه دييب إال أنل يقدم لنا  وذجإا لتبإين القضإاء اإلداري يف اجلزائإر 
تناسإإب يف قإإرارات اإلدارة وي إإتطي  املتضإإرر اإلعتمإإاد عليهإإا إلل إإاء القإإرار املتضإإمن لفكإإرة املالءمإإة وال

والإإذي ينطبإإق بإإدوره علإإ  القإإرارات ذات الطإإاب  اجلزائإإي الصإإادر عإإن سإإلطات الضإإبد  ،اجلإإزاء اإلداري
 امل تقلة واملتمثلة يف القرارات الت ديبية اليت أقرهتا النصوص املنشلة هلذه اهليلات.

حيإ  يظهإر قإانون املناف إة دور هإذا األخإ   ،مبجلس املناف ة يف اجلزائر كمثال علإ  ذلإن فلو أخذنا
 03-03   مإن األمإإر 19وذلإن مبوجإب املإادة  (2)،يف إختإاذ القإرارات اخلاصإة بالتجميعإات اإلقتصإادية

 .(3)من نفس األمر 17ويف امليعاد الذي حددهل املادة  ،املتعلق باملناف ة ال الف الذكر
إلجإراءات هقيإيم مشإروع التجميإ  ) أي  ،إستكمال جملس املناف ة ب عتباره سإلطة إداريإة م إتقلة فبعد

إال أنإإل مل  ،خإول لإإل املشإرع إمكانيإة إختإاذ القإإرار بقبإول التجميإ  أو رفضإل ،مالءمإة مشإروع التجميإ  (
 .(4)ينص القانون عل  التخصيص الضمين يف حالة جتاوز املدة من طر  جملس املناف ة

إال أنإل علإ  الإرغم مإن رفإ  جملإس  ،يعترب موقإف املشإرع اجلزائإري م اسإا ملصإلحة املؤس إات املعنيإةف
حيإإ  أن املشإإرع اجلزائإإري مل يقيإإد األطإإرا  يف حتديإإد  ،ميكإإن الةخإإيص مإإن طإإر  احلكومإإة ،املناف إإة

 أولويإإة طلإإب الةخإإيص مإإن احلكومإإة وحإإق اللجإإوء إىل القضإإاء كمرحلإإة أخإإ ة مإإ  احلإإرص علإإ  عإإدم
 (5).جتاوز ميعاد الطعن القضائي

                                                           
، هصإإإدر عإإإن ق إإإم امل إإإتندات 01، اجمللإإإة القضإإإائية، العإإإدد 1985-12-07الصإإإادر بتإإإاريخ  42568قإإإرار ال رفإإإة اإلداريإإإة بإإإاجمللس األعلإإإ  رقإإإم  (1)
 .215، ص 1990النشر ااكمة العليا، الديوان الوطين لألا ال الةبوية، اجلزائر، سنة و 
، كليإة احلقإوق 12، جملإد رقإم 02، دور جملس املناف ة يف مراقبة التجميعات اإلقتصادية، اجمللة األكادميية للبح  القانوين، عدد كمال اليا منصور (2)

 .155،156، ص ص 2015ة، جباية، سة والعلوم ال ياسية، جامعة عبد الرمحن م  
 املتعلق باملناف ة معدل ومتمم، مصدر سابق. 03-03من األمر  19و 17املادهن   (3)
 .84 83ارواط ح ن، مرج  سابق، ص ص   (4)
 .185، مرج  سابق، ص كمال اليا منصور (5)
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يقإوم هإرخيص احلكومإة علإ  املصإلحة العامإة والإيت ميكإن أن  03-03من األمر  21فعل  أساو املادة 
وذلإإن بعإإدم صإإحة  ،وهإإي احلإإاالت الإإيت مل يراعإإي فيهإإا جملإإس املناف إإة هإإذه األهإإدا  ،هتعإإدد أوجههإإا

ل إلطة التنفيذيإة أن حتإة حملإل يف حتقيإق ذلإن أو وبالتإاي ميكإن ل ،مبدأ املالءمة للقرار املتخإذ مإن طرفإل
 هدخة القضاء بواسطة رقابة املالءمة والتناسب إلنصا  املعنين بقرار الرف .

 المطلب الثاني:
 المستقلةازدواجية االختصاص القضائي في الفصل في منازعات السلطات اإلدارية 

وذلإإن  ،ديإإد االختصإإاص القضإإائي انفجإإار حتلقإإد أدى إنشإإاء ال إإلطات اإلداريإإة امل إإتقلة إىل 
بإإالرغم مإإن أن القاعإإدة العامإإة  ،ب إإبب ال مإإوض يف حتديإإد اجلهإإات القضإإائية الإإيت ختضإإ  هلإإا منازعاهتإإا

 (1).متن  االختصاص األصلي للقضاء اإلداري
ول اختصإإاص النظإإر يف دعإإاوي مشإإروعية أعمإإال هإإذه ال إإلطات طإإاب  اإلداري هلإإذه ال إإلطات خيإإفال 

 للقاضي اإلداري.
احلصإانة عنهإا هطبيقإا  نفإيو اط ال لطات اإلداريإة امل إتقلة فبعد اإلقرار ب لية الرقابة القضائية عل  نش

هواجإل عقبإات وإاإكاالت  ،جت إيد هإذه الرقابإةهطبيإق و  م إ لةهبقإ  و  ،ملبدأ املشروعية وسيادة القإانون
 السيما يف ظة االزدواجية القضائية. ،عملية

ومإن  الية من خالل وحدة القاضإي مإن جهإةشرع اجلزائري لتحقيق الفعففي الوقا الذي ي ع  فيل امل
املنطقيإإإة املختصإإإإة برقابإإإة مشإإإإروعية القإإإإرارات ضإإإإاء اإلداري هإإإو اجلهإإإإة الطبيعيإإإإة و جهإإإة أخإإإإرى فإإإان الق

إال أن موضإإإإوعية املشإإإإرع   ،اإلداريإإإإة العقابيإإإإة الصإإإإادرة عإإإإن ال إإإإلطات اإلداريإإإإة امل إإإإتقلة)الفرع األول(
حيإإإ  عمإإإد املشإإإرع اجلزائإإإري واليإإإة االختصإإإاص بإإإالنظر يف  ،(2)يف التشإإإتا والتعقيإإإدالفرن إإإي أوقعتإإإل 

املنازعات املرهبطإة بال إلطة القمعيإة جمللإس املناف إة للقضإاء العإادي سإا يعإد ذلإن خروجإا عإن املإ لو  
 واستثناء من القاعدة العامة )الفرع الثاين(. ،املعمول بل

                                                           
القضاء،  امللتق  الوطين حول ال لطات اإلدارية امل تقلة يف اجلزائر، يومي ،  ال لطات االداريل امل تقلة  بن ال لطة القمعية ورقابة محيد زايدي  (1)

 03، قاملة، ص1945ماي  08،  كلية احلقوق و العلوم ال ياسية، جامعة 2012نوفمرب14و13
 .276، مرج  سابق، صراضية ايبويت  (2)
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 الفرع األول:
 اإلدار االختصاص األصلي للقضاء 

نظإإرا للطإإاب  اإلداري الإإذي أضإإفاه املشإإرع اجلزائإإري علإإ  ال إإلطات اإلداريإإة امل إإتقلة مبإإا فيهإإا  
 باعتبإإإارهوهإإإذا  ،فإإإ ن الطعإإإن يف قراراهتإإإا ك صإإإة عإإإام يكإإإون أمإإإام القضإإإاء اإلداري ،اجملإإإال اإلقتصإإإادي

 والهصإاهلالضإبطي ا نشإاطها سارسإةيف إطإار  ،القاضي الطبيعي لإلدارة يف كإة مإا هتخإذه مإن هصإرفات
 .(1).باملرفق العام اإلداري

القاضإإي اإلداري كإإون أحإإد أطرافهإإا اإإخص عإإام خيضإإ   اختصإإاصومإإا مييإإز املنازعإإات الإإيت هإإدخة يف 
كمإإإإا خيإإإإتص القاضإإإإي   ،يقإإإإوم علإإإإ  أسإإإإاو املعيإإإإار العضإإإإوي )أوال( اختصاصإإإإلأي أن  ،للقإإإإانون العإإإإام

ازعإإإة بإإإة قإإإد ميتإإإد ملوضإإإوع النإإإزاع الإإإذي يتصإإإة اإلداري باملنازعإإإات لإإإيس فقإإإد بإإإالنظر إىل أطإإإرا  املن
فكمإإا كإإان متصإإال هبإإذا املوضإإوع كإإان اإلختصإإاص للقاضإإي اإلداري ويتعلإإق األمإإر  ،بالقإإانون اإلداري
 باملوضوع )ثانيا(.

 على المعيار العضو : االستناد :أوال
مث الت سإإيس  ،املعيإإار العضإإوي ملفهإإومف نإإل يقتضإإي منإإا التطإإرق  االسإإتنادقصإإد إعطإإاء حجإإة أكإإرب هلإإذا 

 لكفاية هذا املعيار ملن  اإلختصاص للقاضي اإلداري.
 تعريف المعيار العضو : -1

القاضإي اإلداري بإالنظر يف  اختصإاصاملعيار العضوي من أب د املعاي  املعتمدة لتحديد  اعتبارميكن 
مإإإن قإإإإانون  800موضإإإوع النإإإزاع املطإإإروح أمامإإإل فبمجإإإرد أن هكإإإإون إحإإإدى اهليلإإإات الإإإواردة يف املإإإادة 

 802الإإوارد يف املإإادة  االسإإتثناءطرفإإا يف النإإزاع مإإ  مراعإإاة  ،اإلجإإراءات املدنيإإة واإلداريإإة ال إإالف الإإذكر

 .(2)من القانون نف ل

                                                           
(1) Rachid Zouaïmia et Marie-Christine Rouault, Droit administratif, Berti édition, Alger, 
2009, pp 229 230. 

 يتضمن ق ا م ا، مصدر سابق. 09-08قانون   (2)
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 اختصإإإاصومنإإإل يتضإإإ  أن املقصإإإود باملعيإإإار العضإإإوي حتميإإإة اإلعتمإإإاد علإإإ  صإإإفة اجلهإإإة ويف جمإإإال 
احبة النشاط اإلداري وطر  املنازعإة اإلداريإة دون القاضي اإلداري الةكيز عل  صفة اجلهة اإلدارية ص

حيإإ  عإإربت علإإ  قناعتهإإا  ،وهإإو مإإا ذهبإإا إليإإل حمكمإإة التنإإازع ،اإلعتبإإار ملوضإإوع النشإإاط حمإإة النإإزاع
بشكة صري  وفصي  بكفاية املعيار العضوي مؤكدة علإ  أن " حضإور اإخص معنإوي مإن أاإخاص 

 .(1)ي اإلداري  تصا للفصة فيلالقانون العام طرفا يف النزاع يكفي جلعة القاض
 القاضي اإلدار :  الختصاصمدى كفاية المعيار العضو   -2

كإان لزامإا علينإا التطإرق ملوقإف ،إلبراز مدى كفاية املعيار العضوي ملن  اإلختصإاص للقاضإي اإلداري 
 باإلضافة إىل موقف القضاء. ،عل  هذا املعيار االستنادبع  فقهاء القانون من 

 الفقه من المعيار العضو :أ(  موتقف 
النإإإإوعي جمللإإإإس الدولإإإإة واملقصإإإإود بإإإإل القضإإإإاء اإلداري أقرهإإإإا املشإإإإرع  لالختصإإإإاصإن القواعإإإإد ااإإإإددة 

ال إإالف  01-98مإإن القإإانون العضإإوي رقإإم  09األوىل مبوجإإب املإإادة  ،اجلزائإإري بقاعإإدهن أساسإإيتن
املتعلإإإق بإإإاإلجراءات  09-08نون مإإإن القإإإا 901والثانيإإإة أقإإإرت بقإإإانون عإإإادي مبوجإإإب املإإإادة  ،الإإإذكر

 املدنية واإلدارية ال الف الذكر.
اديإا ألي حي  قإالل" كإان مإن األفضإة بنظرنإا وهف ،وح ب رأي األستاذ عمار بوضيا  يف املوضوع

أن  ،علإإإ  حجيتهإإإا ومكانتهإإإا وقدسإإإيتها  الفإإإة لقإإإوانن عضإإإوية وااافظإإإة الفإإإة لنصإإإوص دسإإإتورية و 
مإن القإانون العضإوي  09جراءات املدنية واإلدارية م  إعادة صياغة املادة يقتصر املشرع عل  قانون اإل

 .(2)وهو يرسم قواعد اإلختصاص النوعي جمللس الدولة" ،حرفيا ودون ه ي  ،01-98رقم 
القاضإإي اإلداري علإإ  م إإتوى جملإإس  اختصإإاصإن كمإإا يإإرى األسإإتاذ نصإإر الإإدين بإإن طيفإإور أنل "

الدسإإتور ال يإإدع أي جمإإال للشإإن يف أن هنظإإيم جملإإس الدولإإة وعملإإل مإإن  172الدولإإة وفإإق نإإص املإإادة 

                                                           
عن موقف حمكمة التنازع من كفاية املعيار العضوي لتحديد اختصاص القاضي اإلداري"، اجمللة النقدية للقانون والعلوم ال ياسية  ، "رمضان غناي  (1)

 .319، ص 2011، سنة 01د معمري هيزي وزو، عددكلية احلقوق والعلوم ال ياسية، جامعة مولو 
 3اجمللد  عمار بوضيا ، املعيار العضوي وإاكاالهل القانونية، دفاهر ال ياسة والقانون دورية دولية متخصصة حمكمة يف القانون والعلوم ال ياسية، (2)

 .13، ص2011،جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، يونيو  05عدد 
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 ،01-98     يكون مبوجإب قإانون عضإوي وهإو مإا حصإة بصإدور القإانون العضإوي رقإم واختصاصل
وهإإإو جمإإإرد قإإإانون  ،دنيإإإة واإلداريإإإةاملتعلإإإق بإإإاإلجراءات امل 09-08وحيإإإ  كإإإان منتظإإإرا يف القإإإانون رقإإإم 

وإال عإد العمإة غإ  دسإتوري ملخالفإة  ،ي ال باإلضافة وال بالنقصانادي وال يعدل بل القانون العضو ع
 .(1)من الدستور ،ال الف الذكر 172املادة 

 ب( موتقف القضاء من األخذ بالمعيار العضو :
وبالتإاي فإ ن  ،القضاء الفرن إي سإلطات الضإبد امل إتقلة ذات طإاب  إداري وفإق املعيإار العضإوي اعترب

القاضإإإي اإلداري مثلهإإإا مثإإإة األعمإإإال اإلداريإإإة التقليديإإإة  الختصإإإاص  األعمإإإال الصإإإادرة عنهإإإا ختضإإإ
املناف إة الفرن إي  مبجلإسلفرن ي حن أقر يف حكمإل املتعلإق وكذلن ما ذهب إليل اجمللس الدستوري ا

وهإإإو نفإإإس مإإإا سإإإار عليإإإل القضإإإاء اإلداري  ،بالطإإإاب  اإلداري هلإإإذا األخإإإ  نافيإإإا عنإإإل الطإإإاب  القضإإإائي
 . 2001-05-08قراره الصادر يف قضية يونين بنن ضد حمافن بنن اجلزائر بتاريخ  اجلزائري مبناسبة

 على المعيار الموضوعي: االستنادثانيا: 
لنإإإا أن املعيإإإار العضإإإوي كإإإان هإإإو ال الإإإب يف هطبيقإإإات  اهضإإإ مإإإن خإإإالل مإإإا هطرقنإإإا إليإإإل النفإإإا  

ذي عرفإإإل القإإإانون اإلداري بإإإدأ غإإإ  أنإإإل ونظإإإرا للتطإإإور الإإإ ،القضإإإاء اإلداري الفرن إإإي ملإإإدة زمنيإإإة طويلإإإة
وهذا األخ  الذي يرهكإز علإ  طبيعإة النشإاط الإيت  ،القضاء الفرن ي يطبق املعيار املادي أو املوضوعي

 .(2)ه تمد من معيار املرفق العام أو معيار ال لطة العامة
كإن علإ  أسإاو املعيإار املوضإوعي معتمإدا علإ  هقنيإات مي باالختصإاصحي  يتمتإ  القاضإي اإلداري 

معيار ال لطة العامة أو معيإار املرفإق العإام ليحإدد يف األخإ  معيإار  ،إمجاهلا كما سبق ذكره يف معيارين
 القانون الواجب التطبيق.

 
 

                                                           
مالحظات حول قواعد اإلختصاص النوعي للمحاكم اإلدارية وجملس الدولة، اجمللة النقدية للعلوم ال ياسية، جامعة مولود  ، نصر الدين بن طيفور  (1)

 . 111، ص 2011،ال نة  02معمري هيزوزو، العدد
 .  258ص ، 2013، ج ور للنشر والتوزي ، اجلزائر، سنة 1عمار بوضيا  ،املرج  يف املنازعات اإلدارية، الق م األول،ط (2)
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 معيار المرفق العام: -1
إن املرفإإق العإإام هإإو النشإإاط الإإذي هتإإواله الدولإإة أو األاإإخاص العامإإة األخإإرى مبااإإرة أو هعهإإد بإإل إىل 

اإإرافها ومراقبتهإإا وهوجيههإإا وذلإإن إلاإإباع حاجإإات ذات نفإإ  عإإام حتقيقإإا للصإإاحل جهإإة أخإإرى حتإإا إ
 العام.

املرفإق العإام ومقتضإيات  اعتبإارفقد قام القإانون اإلداري علإ  فكإرة املرفإق العإام حإن أصإب  يقإوم علإ  
ب إرض  كإة هإذا  (1)،س ه املربر الوحيد لوجود نظام قانوين خارم عن امل لو  يف قواعد القانون اخلإاص

إاإباع احلاجإات ذات املصإلحة العامإة وهقإوم  وي إتهذ وم بل اإلدارة واهليلات العامة أن كة نشاط هق
 ال لطات اإلدارية امل تقلة اماية النظام العام اإلقتصادي.

القضاء اإلداري إال أهنإا  الختصاصإال أنل رغم النجاح الكب  الذي حققتل نظرية املرفق العام ك ساو 
وأسإإبا  أخإإرى كظهإإور مرافإإق عامإإة ذات نفإإ  عإإام  ،ن هراجعإإا بفعإإة هطإإور احليإإاة اإلداريإإةمل هلبإإ  أ

 .(2)اعتباريةيديرها األفراد أو أاخاص 
سا أدى بالفقل والقضإاء إىل البحإ  ،صعوبة حتديد مضمون املرفق العام  زادت منكة هذه التطورات 

ك ساو إال أهنا مل   –املرفق العام  –رية هذه النظ اعتمادمن  فبالرغمعن معيار الخر يدد اإلختصاص 
 القضاء اإلداري. واختصاصهعد كافية لتحديد نطاق هطبيق القانون اإلداري 

 معيار السلطة العامة: -2
وذلإإن يف  ،إن اإلدارة بصإإفة عامإإة وال إإلطات اإلداريإإة امل إإتقلة بصإإفة خاصإإة هتصإإر  ك إإلطة عامإإة

 ، هتضإمن قواعإد قانونيإة غإ  م لوفإة يف القإانون اخلإاصوالإيت ،احلاالت اليت ه تعمة فيها صفة ال إلطة
أي يإإإإإرهبد  ،حيإإإإإ  يعإإإإإود اإلختصإإإإإاص يف منازعاهتإإإإإا للقاضإإإإإي اإلداري علإإإإإ  م إإإإإتوى جملإإإإإس الدولإإإإإة

اإلختصإإاص بنإإوع التصإإر  الإإذي قامإإا بإإل هإإذه اهليلإإات علإإ  أنإإل مإإن أعمإإال ال إإلطة العامإإة أو غإإ  
 .(3)ذلن يؤكد عل  األخذ باملعيار املادي املوضوعي

                                                           
 .33، 32، مرج  سابق، ص ص 1عالء الدين عشي، مدخة القانون، ط (1)
 .  34املرج  نف ل، ص  (2)
 .119، ص 2005، د.م.م، اجلزائر، سنة  1، املباد  العامة للمنازعات اإلدارية، مم عود ايهو   (3)
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غ  أن هذا املعيار وحده أعترب غ  كا  وغ  دقيق ح ب الفقهاء ذلإن أن نشإاط اإلدارة العامإة مبإا 
 ،فيهإإا سإإلطات الضإإبد اإلقتصإإادي يكإإون يف أحيإإان كثإإ ة مزئإإا بإإن أعمإإال ال إإلطة وأعمإإال الت إإي 

 .(1)وهذا ما يصعب التمييز بينهما
 يعتإربون الواجب التطبيق بالنظر إىل موضوع النإزاع الإذي املعيار أو القان وخالصة ملا سبق ميكن حتديد

العامإإإة احلاسإإإم يف حتديإإإد القاضإإإي املخإإإتص للفصإإإة يف النإإإزاع ويتجلإإإ  ذلإإإن مإإإن خإإإالل التمييإإإز بإإإن 
ومنإإل ميكإإن القإإول بإإ ن املعيإإار العضإإوي يقإإوم  ،التصإإرفات اإلداريإإة املنعزلإإة والتصإإرفات اإلداريإإة امل إإتمرة

اإلداري املنصإإإإب علإإإإ  أعمإإإإال وهصإإإإرفات هإإإإذه ال إإإإلطات اإلداريإإإإة القاضإإإإي  اختصإإإإاصعلإإإ  أسإإإإاو 
 .(2)اهفاقيةامل تقلة سواء كانا قراراهتا هنظيمية أو فردية أو كانا أعمال مادية أو هصرفات 

 النظإرمن خالل النصوص املنشلة لل إلطات اإلداريإة امل إتقلة يتبإن لنإا أن املشإرع اجلزائإري خإول حإق 
 نذكر منها  ،الدولةضد قرارات ال لطات اإلدارية امل تقلة جمللس  والفصة يف الطعون املقدمة

القإإإانون املتعلإإإق بالنقإإإد والعإإإرض الإإإذي خيضإإإ  القإإإرارات الصإإإادرة عإإإن اللجنإإإة املصإإإرفية للطعإإإن فيهإإإا  -
 .(3)باإلل اء أمام جملس الدولة

الصإادرة عإن جملإس  القانون املتعلق بالربيد واملواصالت ال لكية والالسإلكية والإذي خيضإ  للقإرارات -
 .(4)سلطة الضبد للطعن فيها أمام جملس الدولة 

الصإإإإادرة عإإإإن جملإإإإس اإلدارة للطعإإإإن فيهإإإإا لإإإإدى جملإإإإس  للقإإإإراراتملنجمإإإإي الإإإإذي خيضإإإإ  االقإإإإانون  -
 .(5)الدولة

                                                           
 .20ناية نبية حممد، مرج  سابق، ص  (1)
 .  328، 327، ص ص 2005دارية هنظيم واختصاص القضاء اإلداري، د.م.م، اجلزائر، سنة خلويف رايد، قانون املنازعات اإل (2)
املعإإدل واملإإتمم املتعلإإق بالنقإإد والقإإرض، مصإإدر سإإابق،  علإإ  انإإل "هكإإون قإإرارات اللجنإإة املتعلقإإة بتعيإإن قإإائم  11-03مإإن األمإإر  107هإإنص املإإادة  (3)

 وحدها قابلة للطعن القضائي.... هكون الطعون من اختصاص جملس الدولة ".باإلدارة مؤقتا او املصفي والعقوبات الت ديبية 
املتعلق باملواصالت ال لكية والالسلكية ال الف الذكر هنص عل ل " ئوز الطعن يف قرارات جملس سإلطة الضإبد  03-200من القانون  17املادة (4) 

 أمام جملس الدولة ...".
 املنضمن قانون املناجم هنص عل  "ميكن الطعن يف قرار جملس اإلدارة لدى جملس الدولة " 10-01من القانون رقم  48املادة  (5)
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بإإالقنوات الإإذي خيضإإ  للقإإرارات الصإإادرة عإإن جلنإإة الضإإبد  ال إإازن املتعلإإق بالكهربإإاء وهوزيإإ  القإإانو  -
 .(1)دى جملس الدولة للطعن فيها ل

قإإإانون الت مينإإإات كإإإذلن هكإإإون القإإإرارات الصإإإادرة عإإإن جلنإإإة اإلاإإإرا  علإإإ  الت مينإإإات والإإإيت ختإإإص  -
 .(2)املتصر  املؤقا خاض  لرقابة جملس الدولة 

قإإانون املناف إإة الإإذي خيضإإ  رفإإ  التجميإإ  الصإإادرة عإإن جملإإس املناف إإة للطعإإن فيهإإا أمإإام جملإإس  -
لإإذي نتطإإرق إليإإل يف وا ،العإإادي للقضإإاء كاسإإتثناءلإإ  خضإإوع قإإرارات أخإإرى  وهإإو مإإا يإإدل ع(3)،الدولإإة

 .الفرع الثاين 
نون أدرم املشرع اجلزائري بعد صدور قا ،أية سلطة لرقابة القضاء اإلداري نل يف حالة خضوعأاملالحن 

طات املركزيإة إجراء التظلم اإلداري امل بق ضد القرارات الصادرة عإن ال إل ،اإلجراءات املدنية واإلدارية
 ،ات اإلداريإإة امل إإتقلةالوضإإ  لإإيس كإإذلن بالن إإبة لل إإلط أنغإإ   ،منإإل 801وااليإإة املصإإنفة يف املإإادة 

 كشإرط لرفإ  دعإوى اإلل إاء أمإام عل  إجراء التظلم اإلداري امل إبقشر النصوص املنشلة هلا حي  مل ه
بال إإلطات اإلداريإإة امل إإتقلة ن غيإإا  أي نإإص مإإن النصإإوص اخلاصإإة أسإإا ئعلنإإا نقإإول  ،جملإإس الدولإإة

وبالتإإاي يإإؤدي بنإإا إىل هطبيإإق القواعإإد العامإإة  ،يشإإ  إىل إلزاميإإة أو حإإن جإإواز الإإتظلم اإلداري امل إإبق
 .(4)حي  ال استثناء إال بنص ،اليت هقضي بالزاميتل واالداريةية الواردة يف قانون اإلجراءات املدن

يإإة مإإن حيإإ  إلزاميإإة الإإتظلم انون اإلجإإراءات املدنيإإة واإلدار وحإإن لإإو طبقنإإا القواعإإد العامإإة الإإواردة يف قإإ
مإإن القإإانون أعإإاله  830جنإإد أنف إإنا أمإإام إاإإكالية مواعيإإد الطعإإن املنصإإوص عليهإإا يف املإإادة  ،امل إإبق

هإإإاريخ هبليإإإا رفإإإ  الإإإتظلم  ( يبإإإدأ مإإإن02جإإإة اإإإهرين )ألإإإيت هقضإإإي بوجإإإو  رفإإإ  الإإإدعوى خإإإالل وا

                                                           
املتعلق بالكهرباء وهوزي  ال از بالقنوات ال ابق الذكرل "ئب أن هكون قرارات جلنة الضبد مربرة  01-02من القانون رقم  139نص املادة ه  (1)

 ة".وميكن لن هكون موض  طعن قضائي لدى جملس الدول
واملتعلق  1995يناير  25املؤريف يف  07-95يعدل ويتتم األمر رقم  2006فرباير  20املؤريف يف  04-06من القانون  2الفقرة  213املادة  (2)

 . 2006مارو  12الصادر بتاريخ  15بالت مينات، م ر م م، العدد 
 ق الذكر اليت هنص عل  " ميكن الطعن يف قرارات رف  جتمي  أمام جملس الدولة املتعلق باملناف ة املعدل واملتمم ال اب 03-03من األمر  19املادة  (3)

(4) Rachid Zouaïmia, Le Régime contentieux des autorités  administratives indépendantes en 
droit Algérien, Revue de l'École nationale d'administration n 1°ل, Alger, 2005, pp  12  13 
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 عإإإناريخ هبإإإدأ مإإإن هإإإاريخ هبليإإإا الإإإتظلم يف حالإإإة سإإإكوت اإلدارة أو أربعإإإة أاإإإهر هبإإإدأ مإإإن هإإإ ،اإلداري
 .(1)املتظلم أمامها عن الرد

أخإإرى وبالتإإاي ال هتوافإإق مإإ  القاعإإدة األصإإلية إىل حيإإ  أن مواعيإإد الطعإإن ختتلإإف مإإن سإإلطة إداريإإة 
 أعاله. 830املنصوص عليها يف املادة 

ال إإإلطات اإلداريإإإة امل إإإتقلة يف القإإإوانن  لقإإإد حإإإدد املشإإإرع مواعيإإإد الطعإإإن يف القإإإرارات الصإإإادرة عإإإن
 املنشلة هلا منهال

املعإإإإدل واملإإإإتمم املتعلإإإإق بالنقإإإإد والقإإإإرض  11-03مإإإإن األمإإإإر  107يف اجملإإإإال املصإإإإريف هإإإإنص املإإإإادة  -
وهإإو غإإ   ،يبإإدأ مإإن هإإاريخ هبليإإا القإإراريومإإا  60علإإ  أن ميعإإاد الطعإإن يكإإون خإإالل ، ال إإالف الإإذكر

 .(2) ا  باألاهر يف قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية امليعاد الذي يتمثة يف احل
فان قرارات ال رفة الت ديبية للجنإة هنظإيم ومراقبإة  ،اد يف جماي البورصةكذلن جند االختال  يف امليع -

 (3)عمليات البورصة قابلة للطعن فيها أمام جملس الدولة يف ميعاد اهر واحد من هاريخ هبلي ل.
فإإان قإإرارات جملإإس اإلدارة ل إإلطيت الضإإبد يف الوكالإإة الوطنيإإة للممتلكإإات  ،نجمإإييف اجملإإال امل أمإإا -

لإس الدولإة يف ميعإإاد ميكإإن الطعإن فيهإا أمإإام جم ،يإة للجيولوجيإإا والرقابإة املنجميإةاملنجميإة والوكالإة الوطن
ا ي إتلزم سإ حتديإد ميعإاد الطعإندون  ،أمإام جملإس الدولإة (4)،من هاريخ هبلي هإا ابتدأ( ثالثن يوما 30)

مإإإن قإإانون اإلجإإراءات املدنيإإة واإلداريإإإة  830وهإإي املإإادة  ،الرجإإوع إىل القواعإإد العامإإة هبإإإذا اخلصإإوص
 .(5)ال ابق الذكر

                                                           
من ق ا م ا، عل  " ئوز للشخص املعين بالقرار اإلداري هقدم هظلم إىل اجلهة اإلدارية مصدره القرار يف األجة املنصوص عليإل يف  830هنص املادة  (1)

خ هبليإا الإتظلم "، ( مبثابة قرار بالرف  يبدال هذا األجة من هاري02أعاله يعد سكوت اجلهة اإلدارية املتظلم أمامها عن الرد خالل اهرين ) 829املادة 
 مصدر سابق. 

 .149، مرج  سابق، صمس  حدري  (2)
 املتعلق ببورصة القيم املنقولة، املعدل واملتم، مصدر سابق. 10-93من املرسوم التشريعي  93املادة  (3)
 املتضمن قانون املناجم، مصدر سابق. 02-01من القانون  48املادة  (4)
 .07، مرج  سابق، صمحيد زايدي   (5)
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بق فإان اغلإب ال إلطات اإلداريإة امل إتقلة هتميإز بالطإاب  اإلداري ونتيجإة لإذلن يعإود سإ مإامن خالل 
 ،وهإو مإا هضإمنل النصإوص املنشإلة هلإا ،إلداريقدمة ضد قراراهتإا للقضإاء ااالختصاص بنظر الطعون امل
 ،املعإإدل واملإإتمم املتعلإإق مبجلإإس الدولإإة 01-98مإإن القإإانون العضإإوي  09وكإإذلن هطبيقإإا لإإنص املإإادة 

 .(1)القاضي اإلداري ب ل اء القرار املطعون فيل اختصاصيتحدد نطاقل 
 الفرع الثاني:

 االختصاص االستثنائي للقضاء العاد 
اإلجراءات املدنية واإلدارية جنده من حي  األصة كرو املعيار العضوي ك داة  بالرجوع لقانون 

ومإن جهإة أخإرى بإن جهإات القضإاء اإلداري  ،بن جهة القضاء العادي واإلداري لتوزي  االختصاص
 ذاهتا.

العضإوي املتعلإق  القإانونوه سي ا عل  فكرة هوزي  قواعد االختصاص النإوعي بإن التشإري  اخلإاص أي 
دنيإة واإلداريإة يطإرح اإلاإكال وقانون اإلجراءات امل(2)،االداريةلس الدولة والقانون املتعلق بااكمة مبج
 يت لاآل

قواعإد االختصإاص وهوزيعهإا بإن باعتمإاد املعيإار العضإوي يف ضإبد إىل أي مدى وفق املشرع اجلزائري 
 ؟ وهذا من خالل القوانن األساسية جهيت القضاء العادي واإلداري

 تفرع عن هذا اإلاكال الرئي ي العديد من األسللة منها لوي
هة املعيار العضوي حاسم يف ضبد وحتديد قواعإد االختصإاص النإوعي ؟ وهإة اه إم املعيإار العضإوي 

 .(3)اإلجراءات املدنية واإلدارية من جهة أخرى؟ وقانونبيا القوانن اخلاصة من جهة  بالوضوح
االختصإإاص مبمارسإإة الرقابإإة  ينعقإإدفانإإل  عتبإإاره سإإلطة إداريإإة م إإتقلةرغإإم ا جملإإس املناف إإة إىلبإالرجوع 

 ،عل  هذا األخ  للقاضي العادي وهي نفس ال لطات املمنوحة للقاضي اإلداري يف هذا اجملإال ومنإل

                                                           
 املعدل واملتمم املتعلق مبجلس الدولة، مصدر سابق. 01-98القانون العضوي   (1)
 37، م ر م م،  العدد 1998-ماي-30املتضمن اااكم اإلدارية  املمضي يف  1998ماي  30املؤريف يف  02-98القانون العضوي رقم  (2)

 .1998-جوان-01الصادرة يف 
 .220إ،219مرج  سابق، ص ص  1اإلدارية، الق م األول، ط،عمار بوصيا ، املرج  يف املنازعات  (3)
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 ،ضبد امل تقلة وهي حالة اسإتثنائيةفقد خيتص القاضي العادي يف الطعون اخلاصة بقرارات سلطات ال
والإإذي  (1)املتعلإإق باملناف إإة ال إإالف الإإذكر 03-03مإإن األمإإر  63نإإص املإإادة  ،نوخإإ  مثإإال علإإ  ذلإإ

املقدمإإة يشإإ  صإإراحة إىل ختويإإة ال رفإإة التجاريإإة جمللإإس قضإإاء اجلزائإإر العاصإإمة حإإق النظإإر يف الطعإإون 
قضإاء ويإة جملإس فإان خت وبالتإاي(2)،بالرغم انل هيلإة إداريإة بصإري  القإانون ،ضد قرارات جملس املناف ة

نإل هيلإة أجملإس املناف إة والإذي عإر  صإراحة  اجلزائر العاصإمة بإالنظر يف الطعإون املرفوعإة ضإد قإرارات
أمإر منتقإد و إالف  ،املعدل واملتمم ال الف الذكر 03-03 األمرمن  09إدارية م تقلة مبوجب املادة 

مبقتضإإإ  القإإإانون ضإإإد اهليلإإإات اإلداريإإإة  يف الطعإإإون املرفوعإإإة النظإإإرألصإإإة الإإإذي ميإإإن  جمللإإإس الدولإإإة ل
مإإ   لتناقضإإلنظإإرا  03-03وهإإو مإإا يثإإ  الشإإن يف دسإإتورية األمإإر  ،ال إإالف الإإذكر 01-98العضإإوي 

العضإإوي القإإانون  أنحيإإ   ،و م إإاو كإذلن مببإإدأ هإإدرم القإإواننوهإإ ،أحكإام القإإانون العضإإوي أعإإاله
العضإإوي ب مكانإإل  القإإانون فوحإإدهصإإال األول بالقواعإإد الدسإإتورية درجإإة مإإن القإإانون العإإادي اله أعلإإ 

 .(3)وض  استثناءات لالختصاص األساسي جمللس الدولة وليس القانون العادي
وإ إا هكمإن يف  ،نل ال هوجد قاعدة أخرى ال هدخة يف جمال هدرم القوانن والنظم املعمول هباأاحلقيقة 

ري الفرن إإي لتجإإاويظهإإر جليإإا يف نقإإة أحكإإام القإإانون ا مإإن القإإوانن الفرن إإية اإلميإإائي التقليإإد ةظإإاهر 
شرع جعة البع  ينتقد املسا  ،ليس كذلن بالن بة لقانون البورصةاألمر  أنغ   ،فيما يتعلق باملناف ة

هبناه املشرع يعد معيارا حامسا يف هوزي   الذيذلن الن املعيار االقتصادي  ،انتقادا الذعا يف هذا اجملال
 (4)االختصاص بن القضاء اإلداري والقضاء العادي.

                                                           
املتعلق باملناف ة املعدل واملتمم ال الف الذكر عل  " هكون قرارات جملس املناف ة قابلة للطعن أمام جملس  03-03من اآلمر  63هنص املادة  (1)

 قضاء اجلزائر الذي يفصة يف املواد التجارية...."
اآلمر عل  " هنشا سلطة إدارية م تقلة هدع  يف صلب النص " جملس املناف ة " هتمت  بالشخصية القانونية واالستقالل  من نفس 09هنص املادة  (2)

 املاي".
 . 09، مرج  سابق، صمحيد زايدي   (3)
 .10املرج  نف ل، ص  (4)
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اإلل إإاء ضإإد قإإرارات هكإإذا إذن خإإول املشإإرع اجلزائإإري للقضإإاء العإإادي اختصإإاص الفصإإة يف الطعإإون ب
حيإإإ  ، (1)هكإإإون لإإإل نفإإإس املإإإربرات واألسإإإس أنمقلإإإدا بإإإذلن املشإإإرع الفرن إإإي دون  ،جملإإإس املناف إإإة

 لهذا امل لن واليت كانا كالتاي  جتدر بنا العودة إىل القانون الفرن ي ملعرفة خلفيات ودواعي
 مبررات اختصاص محكمة استئناف باريس أوال:

املقدمإإة ضإإإد ثإإار جإإدل أول مإإرة يف فرن إإا حإإول اجلهإإإة القضإإائية املختصإإة بإإالنظر يف الطعإإون  
املتعلإق  1986دي إمرب سإنة  01مإن األمإر الصإادر يف  15املإادة  أنخصوصإا  ،قرارات جملإس املناف إة

لكإإن احلكومإإة الفرن إإية أرادت غإإ   ،لإإس الدولإإةبإإان الطعإإن يكإإون أمإإام جمباملناف إإة واألسإإعار يقضإإي 
حيإ  هقإدم بالإدف   ،(2)منحا الفصة يف الطعون إىل القاضي العإادي عإوض القاضإي اإلداريفذلن 

نإل " إذا كإان هطبيإق أدستوري الفرن ي والذي قض  بإدوره ال اجمللسمن طر  أعضاء من الربملان أمام 
 اريإإة تلفإإة هتفإإرق بإإن جهإإات قضإإائية عاديإإة وإدنإإص معإإن أو هنظإإيم خإإاص ي إإم  ب ثإإارة منازعإإات 

أو يوحد قواعد االختصاص القضائي يف  ،ة للمشرع وهبد  ح ن س  العدالةفمن امل تح ن بالن ب
 (3)نظام واحد وهو املختص أساسا ".

 اإ نلاألمإر الإذي مإن ، املناف إة بإن جهإات قضإائية  تلفإةفال اية من ذلن هفإادي هشإتيا منازعإات 
عنهإإإا  هنشإإإ منازعإإإات املناف إإإة  أنخصوصإإإا ، ئيةإىل هعإإإارض يف األحكإإإام والقإإإرارات القضإإإايإإإؤدي  أن

 (4)قضايا يف اجلانب املدين واجلزائي واليت هي يف ال الب من اختصاصات القاضي العادي.
 ،سبب اختيار حمكمة استلنا  باريس دون غ ها من اااكم األخرى للفصة يف هذه الطعونأما عن 

جإإإة الفصإإإة يف الطعإإإون ضإإإد قإإإرارات جملإإإس املناف إإإة أحمكمإإإة اسإإإتلنا  واحإإإدة مإإإن  ه ختصإإإيصمفإإإاد
هوحيإإإد  إىلسإإإا يإإإؤدي  ،هتإإإوفر علإإإ  قضإإإاة متخصصإإإن –حمكمإإإة اسإإإتلنا  بإإإاريس  –وكإإإذلن كوهنإإإا 

                                                           
واملاي، مذكرة لنية درجة املاج ت  يف القانون، فرع قانون ، ال لطة القمعية للهيلات اإلدارية امل تقلة يف اجملال االقتصادي عز الدين عي اوي  (1)

 .123، ص 2005األعمال، كلية احلقوق، جامعة هيزي وزو، سنة 
 .335، املمارسات املنافية للمناف ة يف القانون اجلزائري، )دراسة مقارنة بالقانون الفرن ي(، مرج  سابق، صحممد الشريف كتو  (2)

(3)  Conseil constitutionnel Français,.n 86-224 dc du 23 janv 1987 .www.legifrance.gouv.fr. 
 .129، مرج  سابق، ص موس  رمحوين (4)
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إضإافة إىل اعتبإار مدينإة بإاريس هضإم عإددا كبإ ا مإن  ،القضإايا املتعلقإة باملناف إة بشإ ناملتبعإة  ال ياسة
بإة يهإإتم  ،ولكإن قإإانون املناف إة ال خيإص فقإإد املؤس إات (1)،مركإز أعمإإال يف فرن إااملؤس إات وهإي 

نإل   ه ليإب الكفإة لصإاحل القاضإي أإال  ،القاضإي اإلداري امايتهإا أيضا باملصلحة العامإة الإيت يتكفإة
 .العادي

 ثانيا: مبررات اختصاص مجلس تقضاء الجزائر
 أنون الفرن إي بالن إبة للمشإرع اجلزائإري دون ظهرت مالمإ  التقليإد واألخإذ املبااإر مإن القإان 

 نقإفوهإذا مإا ئعلنإا  ،يف هإذا اجملإالينظر يف ذلإن اجمللإس الدسإتوري اجلزائإري مكتفيإا مبإا قإرره املشإرع 
 عند مالحظتن أساسيتن لا ل

 بالن بة الختصاص جملس قضاء اجلزائر العاصمة بالطعون ضد قرارات جملس املناف ة ل  -1
أن  ،الذي يإدد اختصاصإات جملإس الدولإة طبقا للقانون العضوي كان من املفروض  ،بقاكما رأينا سا

 03-03إال أن األمإإر رقإإم  ،هكإإون الطعإإون ضإإد قإإرارات اجمللإإس املناف إإة مإإن اختصإإاص جملإإس الدولإإة

 أحال االختصاص إىل جملس قضاء اجلزائر. ،ال الف الذكر
 النصوص القانونية. وهذا ما يربز هيمنة ظاهرة التقليد عل  مبدأ هدرم

 بالن بة مل الة هوزي  االختصاص بن القاضي اإلداري والقاضي العادي يف جمال املناف ة ل -2
الطعون ضد قإرارات جملإس  مل يوحد املشرع اجلزائري يف من  االختصاص جلهة قضائية معنية بالنظر يف

ال املمارسإات املقيإدة للمناف إة حي  أكإد مإن جهإة أن القإرارات الإيت يتخإذها اجمللإس يف جمإ ،املناف ة
وبالن إإإبة لقإإإرارات رفإإإ  (2)،يكإإإون الطعإإإن ضإإإدها أمإإإام ال رفإإإة التجاريإإإة جمللإإإس قضإإإاء اجلزائإإإر العاصإإإمة

الإذكر يطعإن املعدل واملتمم ال إالف  03-03من األمر  19التجمي  فانل طبقا للفقرة الثالثة من املادة 
طعإإن يف قإإرارات رفإإ  التجميإإ  أمإإام جملإإس الدولإإة حيإإ  جإإاء فيهإإا ل"ميكإإن ال ،فيإإل أمإإام جملإإس الدولإإة

يف قإرارات جملإس املناف إة فقد قام املشرع اجلزائري بتوزي  غريب للجهة القضائية املختصة بالنظر  (3)،"
                                                           

 . 335،336، املمارسات املنافية للمناف ة يف القانون اجلزائري، )دراسة مقارنة بالقانون الفرن ي (، مرج  سابق، ص صحممد الشريف كتو   (1)
 املتعلق باملناف ة، املعدل واملتمم، مصدر سابق. 03-03من األمر  63املادة  (2)
 .65حممد الشريف كثو، قانون املناف ة واملمارسات التجارية، مرج  سابق، ص (3)
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ه الفرن إإإي الإإإذي عإإإر  نفإإإس هنإإإا قإإإام املشإإرع اجلزائإإإري بتقليإإإد نظإإإ    التطإإإرق إليإإإل سإإإابقا ح إإب مإإإا 
هإو  ، القإرارات الرافضإة للتجميإ اختصاص جملس الدولة الفرن إي يف تدون أن ينتبل إىل مربرا ،التوزي 

بينمإإإا خيتلإإإف األمإإإر بالن إإإبة للقإإإانون  ،هصإإإدر عإإإن الإإإوزير املكلإإإف باالقتصإإإادأن هلإإإن القإإإرارات الإإإيت 
االختصإاص للقاضإي العإادي بإالنظر  انعقإادبعإدم (1) ،اجلزائري الإذي ميإن  االختصإاص جمللإس املناف إة

د باعتبارهإإا والإإيت هتحإإ ،ت جملإإس املناف إإة املتعلقإإة باملمارسإإات املقيإإدة للمناف إإةيف الطعإإون ضإإد قإإرارا
زائإإر فإإرغم كإإون ال رفإإة التجاريإإة جمللإإس قضإإاء اجل ،ضإإمن امتيإإازات ال إإلطة العامإإة ،قإإرارات إداريإإة فرديإإة

  أهنإا حيإ القاضإي اإلداريإال أهنا ه تخدم هقنيات الرقابة اليت ميارسإها  ،العاصمة هيلة قضائية عادية
احةامإإل لإلجإإراءات ى ومإإد ختصاصإإاهل الإإيت خوهلإإا لإإل القإإانونهنظإإر يف مإإدى احإإةام جملإإس املناف إإة ال

قإإإرارات جملإإإس املناف إإإة أو وبالتإإإاي للهيلإإإة القضإإإائية املختصإإإة سإإإلطة إل إإإاء (2)،الإإإدفاع املتعلقإإإة اقإإإوق
 .(3)لق باملناف ة وغ  مطابقة إلحكام القانون املتع ،لكوهنا قرارات غ  مشروعة ،هعديلها

مإا أ ،فانإل يكإم أيضإا بإالتعوي  ،التعإدية أوعندما يفصة القاضي العادي يف قضايا املناف ة باإلل اء 
  مإإإن األمإإإر 2-63يتضإإإ  مإإإن نإإإص املإإإادة  ،ارات جملإإإس املناف إإإة بوقإإإف هنفيإإإذهابالن إإإبة للطعإإإن يف قإإإر 

    ت جملإإإإإس املناف إإإإإة أي اثإإإإإر نإإإإإل لإإإإإيس للطعإإإإإن يف قإإإإإراراأ (4)،املعإإإإإدل واملإإإإإتمم ال إإإإإالف الإإإإإذكر 03-03
عندما هقتضي  ،إال انل ميكن لإلطرا  رف  طلب وقف التنفيذ لدى رئيس جملس قضاء اجلزائر ،موقف

ع الإإذي و وال يقبإإة طلإإب وقإإف التنفيإإذ إال بعإإد هقإإدير الطعإإن يف املوضإإ ،ذلإإن الظإإرو  ووقإإائ  خطإإ ة
 . (5)يرفق بقرار جملس املناف ة 

                                                           
 .339حممد الشريف كثو، املمارسات املناف ة يف القانون اجلزائري، دراسة مقارنة بالقانون البفرن ي ، مرج  سابق، ص (1)
 .11سابق، إص، مرج  محيد زايدي  (2)
، إجراءات الطعن يف قرارات جملس املناف ة، امللتق  الإوطين حإول سإلطات الضإبد امل إتقلة يف اجملإال االقتصإادي واملإاي، جامعإة عبإد أعمر خلضاري  (3)

 .268، ص  2007ماي  24-23الرمحان م ة،  جباية ، يومي 
 ة املعدل واملتمم ، مصدر سابق، عل ل "ال يةهب عل  الطعن لدى جملس قضاء اجلزائر املتعلق باملناف 03-03من األمر  2الفقرة  63هنص املادة  (4)

 أي اثر
 من نفس األمر.  69املادة  (5)
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القوة التنفيذيإة وهظهإر أليإة ذلإن يف متتإ  عل  ة جند حيازة القرارات اإلدارية بالرجوع إىل القاعدة العام
يعإين  ،ان التنفيإذ الفإوري للقإرار اإلداريفإوبالتاي  ،ةهذه القرارات بامتيازات األولوية وبفرضية املشروعي

املشإرع الطعإن فيإل باإلل إاء وهإو مإا نإص عليإل مإن علإ  الإرغم  ،ملبدأ وقإف التنفيإذ إخضاعلعدم جواز 
مإإن قإإانون اإلجإإراءات  833ك صإإة عإإام صإإراحة يف املإإادة  اجلزائإإري علإإ  اسإإتبعاد مبإإدأ وقإإف التنفيإإذ

 .(1)ما مل ينص القانون عل  خال  ذلن  ،املدنية واإلدارية
هإإي اآلليإإة  ،أن هكإإريس الرقابإإة القضإإائية علإإ  ال إإلطات اإلداري امل إإتقلة ،يتضإإ  لنإإا سإإا سإإبق ذكإإره

القإإإانوين ل إإلطات الضإإإبد باعتبارهإإإا هيلإإات إداريإإإة ذات نظإإإام  التطبيإإإقبضإإمان  القانونيإإة الإإإيت ه إإإم 
  اسإتحداثها اسإتجابة للإدور اجلديإد للدولإة واملتعلإق بالضإبد وإرسإاء التإوازن املطلإإو   ،قإانوين خإاص

ومقتضإإيات الدولإإة ملصإإلحة العامإإة  ،يف ال إإوق بإإن مصإإاحل املتعإإاملن االقتصإإادين مصإإاحل امل إإتهلن
وخاصإإإة  ،رقابإإإة هعإإإد ضإإإمانا الحإإإةام سإإإلطة الضإإإبد لإلجإإإراء الصإإإحي  يف عمليإإإة اختإإإاذ القإإإرارفهإإإذه ال

مإإن   169وهإإو مإإا كرسإإتل املإإادة  ،حقإإوق الإإدفاع الإإيت هعإإد حقإإا دسإإتوريا السإإيما يف القضإإايا اجلزائيإإة
 .(3)من ق ا م ا 826، وكذلن املادة (2)2016، املعدل واملتمم سنة1996الدستور اجلزائري 

ومإا ميثإة هإذا  ،رضا يف هذا املبح  إىل مبإدأ خضإوع ال إلطات اإلداريإة امل إتقلة لرقابإة القضإاءلقد هع
لإإذلن اقتضإإ  منإإا أن نلإإ  إليإإل مإإن خإإالل البحإإ  عإإن األسإإس القانونيإإة هلإإذه  ،املبإإدأ مإإن أليإإة بال إإة

 علإإإ  وذلإإإن باالعتمإإإاد علإإإ  القضإإإاء اإلداري ك إإإلطة رقابيإإإة ،ابإإإة بدايإإإة مإإإن االعإإإةا  الدسإإإتوريالرق
فهإإي هإإدخة  ،وباعتبإإار ال إإلطات اإلداريإإة امل إإتقلة ذات خاصإإية إداريإإة ،اهليلإإات ذات الطإإاب  اإلداري

إال أن غيا  التنصيص الصإري  علإ  هإذه اهليلإات ضإمن  ،يف نطاق رقابة القضاء اإلداري ك صة عام
 .اث ر ه اؤالت العديد من فقهاء القانون ،ال الف الذكر 01-98القانون العضوي 

                                                           
املتعلق ق.ا.م.ا، مصدر سابق عل  ل"ال هوقف الدعوى املرفوعة أمإام ااكمإة اإلداريإة  هنفيإذ القإرار اإلداري  09-08من القانون  833هنص املادة  (1)

 ازع فيل  ما مل ينص القانون عل  خال  ذلن ".املتن
 احلق يف الدفاع معة  بل.  -من الدستور اجلزائري، مصدر سابقن عل ل " 169هنص املادة  (2)

 احلق يف الدفاع  مضمون يف القضايا اجلزائية -
 ارية، حتا طائلة عدم قبول العريضة".، مصدر سابقل "متثية احلقوق مبحامي وجويب امام ااكمة االد.إمن ق.ا.م 826هنص املادة  (3)
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جإاء مبوجإب النصإوص  ،ا أن االعةا  التشريعي بالرقابة القضائية عل  ال لطات اإلدارية امل إتقلةكم
اي  ي تلزم االعإةا  التشإريعي هبإذه الرقابإة هضإمن  ،وهو ما ميس باحةام هدرم القوانن ،املنشلة هلا

 ابة القضاء. صراحة هلذه اهليلات وضرورة خضوعها لرق ،قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية
 :نيالمبحث الثا

 العالتقة بين السلطات اإلدارية المستقلة والقضاء
إىل  اجتهإإإإإاجنإإإإإد أن إرادة املؤسإإإإإس الدسإإإإإتوري  ي،عنإإإإإد العإإإإإودة إىل أحكإإإإإام الدسإإإإإتور اجلزائإإإإإر  

ال إإإلطة التنفيذيإإإة  ،اإلعتمإإإاد علإإإ  ثإإإالث سإإإلطات يف الدولإإإة واملتمثلإإإة يف كإإإة مإإإن ال إإإلطة التشإإإريعية
بصإإفة منفصإإلة عإإن بعضإإها الإإبع   اختصاصإإاهتا حيإإ  أن هإإذه ال إإلطات متإإارو ،ةوال إإلطة القضإإائي

 ال لطات اإلدارية امل تقلة املخولة هلا ال لطة التنظيمية متإارو ان يف حن جند ،أي هداخة بينها دون
سا يث  عدة م ائة منها م  لة  ،بينهمااإلختصاص العقايب دون الفصة ذلن إىل جانب  اختصاصها

 .(1)مبدأ اإلختصاص اماحة مدى 
مإن اإ هنا هقييإد بعإ  كال لطة التنظيمية اليت ،بعدة سلطاتهتمت  ال لطات اإلدارية امل تقلة  فكون

ويف ظإإة احإإةام مبإإدأ املشإإروعية ، القإإرارات الفرديإإة القمعيإإة الإإيت متإإس بعإإ  احلقإإوقبواسإإطة  ،احلريإإات
 ،اية املصلحة العامإة مإن جهإة أخإرىوالذي يقتضي احلفال عل  حقوق األفراد وحرياهتم من جهة ومح

ي تدع  البح  يف طبيعة  ةاختصاصات ابل قضائيبهذه ال لطات اإلدارية امل تقلة  هتمت اي  أن 
فهإإة ميكإإن اعتبارهإإا عالقإإة جتإإانس ، العالقإإة املعقإإدة بإإن ال إإلطات اإلداريإإة امل إإتقلة وال إإلطة القضإإائية

وهإو  ،(2)؟ إىل التنإازع والتنإافس الصإري يإؤدي أن األمإر أم  ،وهكامة؟وهو مإا نتناولإل يف املطلإب األول
 مضمون املطلب الثاين.

 
 

                                                           
 .253، مرج  سابق، ص نبية موساوي  (1)
 .185وليد بومجيلن، سلطات الضبد االقتصادي يف القانون اجلزائري، مرج  سابق، ص (2)



 الفصل الثاني : الرتقابة القضائية على السلطات اإلدارية المستقلة –الباب الثاني 
 

231 

 المطلب األول:
 "تبادلية تكاملية"بين السلطات االدارية المستقلة والقضاء العالتقة 

ومنهإإا  ،هبإإاعإإن األضإإرار الإإيت ميكإإن أن هلحإإق يكمإإن دور القضإإاء يف محايإإة احلقإإوق والتعإإوي   
غإإ  أن اسإإإتحداث  ،وهإإو االختصإإإاص التقليإإدي واملعإإإة  بإإل للقضإإإاء، عامإإإة محايإإة املتناف إإإن بصإإفة

فهإإي هتإإإوىل  ،املشإإرع ل إإلطات الضإإبد امل إإتقلة كإإان بإإداعي محايإإة املناف إإة والنظإإام العإإام االقتصإإادي
نفإس وظيفإة متإارو فهإي يف الواقإ  ، حتقيق رسالتها يف إقامة النظام عن طريإق إصإدار القإرارات اإلداريإة

 ضمن اجملال االقتصادي.(1)،سليمةما خيدم إقامة حياة اجتماعية امة النظام يف اجملتم  وفق الدولة ب ق
وكإإإذلن ، مبإإإدأ التخصإإإص يف اإإإن اجملإإإاالت وراءهإإإاكإإإان ،  مإإإن إئإإإاد هإإإذه ال إإإلطات املشإإإرعإن غايإإإة 

ع علإ  املشإر  ومإن خالهلإا حإافن، ال رعة يف التعامة بعيدا عن اإلجراءات املعهودة املتبعة أمإام القضإاء
سإلطات  فإدور ريق هقيإيم التعإوي  وإصإالح الضإرردور القضاء يف الدفاع عن حقوق املتعاملن عن ط

أي مشإإاركتها  ، يف الإإدفاع عإن اإرعية املناف إة ومحايإإة النظإام العإام االقتصإاديتمثإة يالضإبد امل إتقلة 
 وهو حمتوى الفرع األول.، للقاضي يف الوظيفة الضبطية

ة بإإإن سإإإلطات الضإإإبد امل إإإتقلة والقضإإإاء يف التجإإإانس يف فإإإ  النزاعإإإات كمإإإا هظهإإإر عالقإإإة التكامإإإ
إصإدار أحكامهإإا  عإإدة أسإس يبإين عليهإإا مشإروعية ، يإ  يلجإ  القاضإإي غالبإا إي اعتمإادح ،القضإائية

وهإإو مإإا عمإإة بإإل  ، وذلإإن بإإاللجوء إي اخلإإربة التقنيإإة واستشإإارة أهإإة االختصإإاص ، وقراراهإإل القضإإائية
ئية ب رفاق وم إايرة جمريإات أيإة قضإية أو واقعإة اخالل هعدية قانون اإلجراءات اجلز املشرع اجلزائري من 

فال إإلطات اإلداريإإة امل إإتقلة  ، هثإار أمإإام القضإإاء جبهإإات  تصإإة ذات خإإربة كإإة ح إإب الإإدعوى املثإإارة
هتجلإإإ  م إإإالتها يف فإإإ  النزاعإإإات املعروضإإإة علإإإ  القاضإإإي والإإإيت ختإإإص  ، كإإإة ح إإإب اختصاصإإإها

 كاال نوردها يف الفرع الثاين.قطاعات هتخذ أا
 
 

                                                           
 .192جمدي الشامي، مرج  سابق، ص  (1)
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 الفرع األول:
 كونها تشارك القاضي في وظيفة الضبط

بإإن دور القاضإإي مإإن حيإ  الإإدفاع عإإن حقإإوق املتعإإاملن  الفصإةمبإدئيا جنإإد أن املشإإرع قصإإد  
ودور سإإلطات الضإإبد امل إإتقلة يف الإإدفاع عإإن اإإرعية املناف إإة  ،عإإن طريإإق التعإإوي  وإصإإالح الضإإرر

أيإإن حصإإر  ،وهإإو مإإا كرسإإل املشإإرع صإإراحة مإإن خإإالل قإإانون املناف إإة ،العإإام اإلقتصإإاديومحايإإة النظإإام 
يف حإن أن إصإالح الضإرر النإاه  عإن سارسإة  ،مهام جملس املناف ة يف ضمان ال   احل إن للمناف إة

إذ ميكإإإن لكإإإة اإإإخص طبيعإإإي أو معنإإإوي يعتإإإرب نف إإإل متضإإإررا مإإإن  ،مقيإإإدة للمناف إإإة يعإإإود للقاضإإإي
 . (1)لمناف ة أن يرف  دعوى أمام اجلهة القضائية املختصة طبقا للتشري  املعمول بلسارسة مقيدة ل

أصلي ل لطات الضبد  اختصاصف ن وظيفة الضبد هي  ،من فكرة النظام العام اإلقتصادي وانطالقا
 وذلن بالنظر إىل أنلل ،وال ميكن للقاضي التدخة بصفة مباارة

 ال ميكن للقاضي إخطار نف ل بنف ل. -
 ال ميكن احلكم إال يف امل ائة اليت خيطر هبا. -
 .واالعتمادقرارات فردية كمن  الةاخيص  باختاذال ميكنل احللول حمة سلطات الضبد  -
ال ميكنل بناء أية عالقة حوار وإعالم مباارة ومتبادلة م  املتعاملن كما هو احلال بالن بة ل إلطات  -

 .(2)الضبد
ريإإإإة امل إإإإتقلة يكمإإإإن يف محايإإإإة النظإإإإام العإإإإام اإلقتصإإإإادي وذلإإإإن أن دور ال إإإإلطات اإلدا فبمإإإإا 

وهإإو مإإا كرسإإل املشإإرع صإإراحة يف  ،بالإإدفاع عإإن اإإرعية املناف إإة يف اإإن اجملإإاالت و تلإإف القطاعإإات
قإإإانون املناف إإإة أيإإإن حصإإإر مهإإإام جملإإإس املناف إإإة ك إإإلطة ضإإإابطة للمناف إإإة مإإإن خإإإالل ضإإإمان ال إإإ  

األمر بصفة خاصة املناف ة واملمارسات املقيدة للمناف ة. وقد حي  هضمن هذا  ،(3)احل ن للمناف ة

                                                           
، 2017يونيو  ، اجلزائر،) ( ، اجمللد47 جملة العلوم اإلن انية، عددالرقابة القضائية عل  سلطات الضبد القطاعية يف اجلزائر،  ،ملياء اعوة (1)

 .338ص
 .339املرج  نف ل، ص  (2)
 ، واملتعلق باملناف ة ملعدل واملتمم، مصدر سابق.03-03من األمر  34املادة  (3)
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احإإتفن هإإذا الإإنص مبجمإإة األحكإإام  الإإواردة يف القإإانون ال إإابق سإإواء مإإن حيإإ  األهإإدا  الإإيت يرمإإي 
وهإذه األهإدا  ح إب املإادة األوىل منإل وهإي "حتديإد  ،إىل حتقيقها أو اآلليات الإيت وضإعا لتنفيإذها

ال إإإإإوق وهفإإإإإادي كإإإإإة سارسإإإإإات مقيإإإإإدة للمناف إإإإإة ومراقبإإإإإة التجمعإإإإإات  اإإإإإروط سارسإإإإإة املناف إإإإإة يف
وهبإذا عهإإد  إىل جملإس املناف إإة هبإذه املهمإإة واعتإربه اجلهإإاز ااإوري الإإذي يراقإب ويتإإدخة   ،اإلقتصإادية

فإإإإت  اجملإإإإال لألعإإإإوان عإإإإرب كلمإإإإا هعرضإإإإا املناف إإإإة للعرقلإإإإة والتقييإإإإد عإإإإن طريإإإإق اإلخطإإإإار التلقإإإإائي و 
وبالتإإاي يعإإود (1)،اجلمعيإإات إلخطإإاره بكإإة اخلروقإإات الإإيت متإإس املناف إإة احلإإرة اإلقتصإإادين وملختلإإف

للقاضإإي إصإإالح الضإإرر النإإاه  عإإن سارسإإة مقيإإدة للمناف إإة إذ ميكإإن لكإإة اإإخص طبيعإإي أو معنإإوي 
إذ ال (2)،متضإإررا أن يرفإإ  دعإإوى أمإإام اجلهإإة القضإإائية املختصإإة طبقإإا للتشإإري  املعمإإول بإإل نف إإليعتإإرب 

ر العقوبإإإات املاليإإإة )ال رامإإإات( الناجتإإإة عإإإن املمارسإإإات املقيإإإدة للمناف إإإة هعويضإإإا لصإإإاحل ميكإإإن اعتبإإإا
 .(3)املتضررين من هذه املمارسة  بة ميكن وصفها ب هنا ديون م تحقة للدولة )اخلزينة العمومية(

وعليإإإل فإإإ ن وظيفإإإة الضإإإبد هإإإي اختصإإإاص أصإإإلي ل إإإلطات الضإإإبد اإلقتصإإإادي وال ميكإإإن للقاضإإإي 
يف املقابإإة مإإن ذلإإن فإإ ن الصإإالحيات الشإإبل قضإإائية ل إإلطات الضإإبد  ،ا بصإإفة مبااإإرةالتإإدخة فيهإإ

وخاصإإإإة سإإإإلطة هوقيإإإإ  العقإإإإا  والإإإإردع ال هعإإإإدو أن هكإإإإون جمإإإإرد اسإإإإتثناء  وذلإإإإن رغإإإإم عملهإإإإا بإإإإنفس 
وأن االختصإإإإإاص  ،إال أن قراراهتإإإإإا هبقإإإإإ  إداريإإإإإة ولي إإإإإا قضإإإإإائية ،الضإإإإإمانات واإلجإإإإإراءات القضإإإإإائية

فمظإاهر التكامإة بإن القضإاء وال إلطات اإلداريإة امل إتقلة ي إتمد  ،لنهايإة للقاضإيالقضائي يعود يف ا
   .(4)من حمدودية ال لطات الشبل قضائية هلذه اهليلات

مببإإادرة مإإن سإإلطات الضإإبد  ،للقاضإإي املشإإاركة عإإن طريإإق حإإة إاإإكال الخإإر ميكإإنومإإن جهإإة أخإإرى 
 املتضمنة هطبيق هداب  حتفظية.قراراهتا ابل القضائية  احةاموهذا يف حال عدم  ،ذاهتا

                                                           
 ..68حممد الشريف كتو، قانون املناف ة واملمارسات التجارية، مرج  سابق، ص (1)
 املتعلق باملناف ة، املعدل واملتمم، مصدر سابق. 03-03مر من األ 48املادة  (2)
 .186، سلطات الضبد اإلقتصادي يف القانون اجلزائري، مرج  سابق، ص وليد بومجلن  (3)
 .83، مرج  سابق، صموس  رمحوين (4)
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ميكن لرئيس اجمللس األعل  لل إمعي البصإري أن يطلإب مإن جملإس الدولإة  ،ففي القانون الفرن ي مثال
كمإإا ميكإإن   ،الفصإإة بواسإإطة أمإإر قصإإد إصإإدار إنإإذارات أو إجإإراءات حتفظيإإة يف حالإإة الضإإرورة امللحإإة

قإانون يف حالإة وجإود سارسإات ختإص لرئيس جلنإة البورصإة الطلإب مإن حمكمإة بإاريس الفصإة كقاضإي 
حيإإ  دعإإا سإإلطات  ،2001وهإإو مإإا أكإإده جملإإس الدولإإة الفرن إإي يف هقريإإره ل إإنة  ،حقإإوق املإإدخرين

 .(1)الضبد ألكثر هعاون يف هذا اجملال
كمإإا يشإإار  القاضإإي يف الوظيفإإة الضإإبطية أوال بصإإفتل مراقبإإا ل إإلطات الضإإبد امل إإتقلة وهإإي مهمتإإل 

فت إخ  الطإرق القضإائية يف معاجلإة النزاعإات  ،نظر يف الطعون املقدمة ضإد قراراهتإاالطبيعية والعادية بال
غ   مشاركتلوالتدخة الرقايب للقاضي ميكن أن يكيف عل  أنل  ،ضد قرارات سلطات الضبد امل تقلة

يف الدرجإة األوىل بصإفة مبااإرة   تل وظيفة الضبد بعد أن كانا مشإاركومن الدرجة الثانية يف ،مباارة
 ،(2)خاصة بالن بة للقاضي العادي الذي خيتص بالنظر يف املنازعات الناجتة عإن هطبيإق قإانون املناف إة

حيإإ  أنإإإل مإإن املقإإإررات الإإإيت يصإإدرها جملإإإس املناف إإة هثإإإور بشإإإ هنا منازعإإات يطعإإإن فيهإإا أحيانإإإا أمإإإام 
مإإن  63املإإادة  فبالن إإبة للقاضإإي العإإادي مإإا جإإاء يف ،القاضإإي العإإادي وأحيانإإا أمإإام القاضإإي اإلداري

املعدل واملتمم واليت هنص عل  أن "هكون قإرارات جملإس املناف إة قابلإة  ،ال الف الذكر 03-03األمر 
 .(3)للطعن أمام جملس قضاء اجلزائر الذي يفصة يف املواد التجارية "

قضإاء أما بالن بة ل لطات الضبد يف القانون اجلزائري فلم ينص املشرع علإ  اإلجإراء التكميلإي بإن ال
وسإإلطات الضإإبد امل إإتقلة إال بالن إإبة للجنإإة هنظإإيم عمليإإات البورصإإة ومراقبتهإإا يف حالإإة وقإإوع عمإإة 
خيإإالف األحكإإام التشإإريعية والتنظيميإإة يكإإون مإإن اإإ نل إحلإإاق أضإإرار اقإإوق امل إإتثمرين خصوصإإا يف 

خلضإإوع هلإإذه فإإيمكن لإإرئيس اللجنإإة أن يطلإإب مإإن القاضإإي إصإإدار أوامإإر للم إإؤولن با ،القإإيم املنقولإإة
 . (4)املباد  واألحكام سعيا منل لضبد األمور ووض  حد للمخالفات أو إبطال الثارها

                                                           
 .339ملياء اعوة، مرج  سابق، ص  (1)
 .84، مرج  سابق، صموس  رمحوين (2)
 .65انون املناف ة واملمارسات التجارية، مرج  سابق، صحممد الشريف كتو، ق (3)
 املعدل واملتمم واملتعلق ببورصة القيم املنقولة، مصدر سابق. 10-93من املرسوم التشريعي رقم 40املادة  (4)
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كما نص كإذلن املشإرع اجلزائإري علإ  إجإراء يرقإ  إىل جمإال التكامإة بإن القضإاء وال إلطات اإلداريإة 
ق ذات الصإإلة حيإإ  مكإإن جمللإإس املناف إإة مبطالبإإة القاضإإي هبلي إإل اااضإإر أو هقإإارير التحقيإإ ،امل إإتقلة

 .(1)والوثائق املرفوعة إليل
كمإإا أن إجإإراءات التعإإاون مإإ  سإإلطات الضإإبد امل إإتقلة هبقإإ  غإإ  كافيإإة بالن إإبة للقاضإإي يف سارسإإة 

بإإة البإإد مإإن فإإت  وراإإات هفكإإ  حإإول التنظإإيم القضإإائي ودور القاضإإي  ،الوظإإائف الضإإبطية اجلديإإدة
 وذلن بإإإإإإإل

 إنشاء غر  متخصصة. -
 ة يف اجملال اإلقتصادي.هكوين قضا -
 التوظيف عل  أساو هكوين إقتصادي. -

 ،وبل يتض  لنا الدور املكمة للقاضي بالن بة ل لطات الضبد امل تقلة ومشاركتل يف الوظيفة الضبطية
مثلإإل مإإا كإإان األمإإر يف اجملإإال التنظيمإإي بالن إإبة للتكامإإة املتخصإإص والنإإوعي بإإن ال إإلطات اإلداريإإة 

ومنل ف ن سلطات الضبد يف املقابة هضطل  بإدور هكميلإي لإدور القاضإي  ،التنفيذيةامل تقلة وال لطة 
 . (2)يف ف  النزاعات املعروضة عليل واليت ختص جماالت رقابتها

فمختلف اآلليات التبادلية هكرو مشاركة القضاء يف وظيفة الضبد بشكة أو بآخر وهإو دور جديإد  
ر التقليإدي ي إتدعي إعإادة هكييإف املنظومإة القضإائية وهإو وجإل جديإد غإ  الإدو  ،يضطل  بإل القاضإي

 لتت قلم م  سارسة وظائف الضبد اإلقتصادي .  
 الفرع الثاني:

 إشراك سلطات الضبط في حل النزاعات القضائية
إىل ثإإإإالثل الوظيفإإإإة التشإإإإريعية   إإإإكيو مإإإإن الفكإإإإرة الإإإإيت هقضإإإإي بتق إإإإيم وظإإإإائف الدولإإإإةتمون انطلإإإإق

فإإإإة القضإإإإائيةل أي سإإإإلطة صإإإإن  القإإإإانون وسإإإإلطة هنفيإإإإذه وسإإإإلطة البإإإإ  يف والوظيفإإإإة التنفيذيإإإإة والوظي

                                                           

 سابق. صدرم ، معدل ومتمماملتعلق باملناف ة 03-03من األمر  38املادة   (1)
 .86ص  ،مرج  سابق ،موس  رمحوين  (2)
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لكإن الفكإرة األساسإية يف مؤلإف  ،عن  الفة إحكامإل أثنإاء القيإام بتلإن الوظإائف  اخلالفات اليت هنش
وحإإن ال ي إإاء اسإإتعمال هاهإإل ال إإلطة  ،مونت إإكيو هإإي أن قإإد ي إإاء اسإإتعمال ال إإلطة الإإيت يتمتإإ  هبإإا

إحإإداها اإإة أعمإإال  باسإإتطاعتلإقامإإة هإإوازن بإإن ال إإلطات مإإن غإإ  أن يكإإون  ،ئإإب مبقتضإإ  األمإإور
فقام  ،مون كيو بالية هذا التعاون أحسوقد  ،لل عالقة ب عمال األخرى نشاط األخرى عندما متارو

 خبطإإإإ داعيإإإإا إىل هنظإإإإيم اإلجإإإإراءات الضإإإإرورية إلقامتإإإإل بإإإإن ال إإإإلطات الإإإإيت يتوجإإإإب عليهإإإإا ) ال إإإإ  
 ) (1)(forces d'aller de concert)من جمة

باعتبارهإإا  –هإإذه الفكإإر الإإيت كإإان قإإد عإإرب عنهإإا مون إإكيو هؤسإإس الاإإةا  سإإلطات الضإإبد امل إإتقلة 
 lesوالإإيت أطلإإق عليهإإا الإإبع  عبإإارة ) الضإإوابد واملإإوازين ،يف حإإة النزاعإإات القضإإائية -سإإلطة عامإإة

freins et les contre poids) ) ظريإإة األمريكيإإة املعروفإإة فهإإذا اإلصإإالح مإإا هإإو الةمجإإة للن
 .(2)(chechs and balancesباسم)

كإإون سإإلطات الضإإبد امل إإتقلة هتمتإإ  خبإإربة هقنيإإة وفنيإإة يف التعإإاون هكمإإن يف  ذا االاإإةا  و فمإإربرات هإإ
فإإإ ن مشإإاركتها احلقيقيإإإة يف فإإإ  النزاعإإات القضإإإائية هتمثإإإة يف هقإإإدم  ،القطإإاع الإإإيت أنشإإإلا مإإن أجلإإإل

يإإإ  أن ااإإإاكم هبإإإدو أقإإإة كفإإإاءة ملواجهإإإة صإإإعوبات التحليإإإة اإلقتصإإإادي ا ،خربهتإإإا التقنيإإإة للقاضإإإي
فالطبيعة البشرية لل لطة امل تقلة هكمإن يف اختصاصإها يف امل إائة التقنيإة  ،خصوصا يف جمال املناف ة

وبالتإإاي أهليتهإإا ملواجهإإة القضإإايا املعروضإإة أمإإام القاضإإي ملشإإاركتل يف حإإة النزاعإإات يف  ،واإلقتصإإادية
  .(3)تقيناقل ال

خإإول املشإإرع صإإراحة أيإإن  ،فاعتمإإاد القاضإإي علإإ  الراء ومالحظإإات ووثإإائق سإإلطات الضإإبد امل إإتقلة
فاجلهإإات القضإإائية  ،يتبإإادل كإإة مإإن القاضإإي واجمللإإس الوثإإائق وامل إإتندات أنبالن إإبة جمللإإس املناف إإة 

                                                           

  .127، 126مولود ديدان، مباح  يف القانون الدستوري والنظم ال ياسية، مرج  سابق، ص ص (1) 
  .127املرج  نف ل، ص (2)
 .190، سلطات الضبد اإلقتصادي يف القانون اجلزائري، مرج  سابق، صوليد بومجلن  (3)
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اجمللإإإس وإرسإإإال القإإإرارات اااضإإإر أو هقإإإارير التحقيإإإق ذات الصإإإلة بالوقإإإائ  املرفوعإإإة أمإإإام  بتبليإإإاهلتإإإزم 
  (1)الصادرة عن جملس قضاء اجلزائر إىل كة من الوزير املكلف بالتجارة ورئيس جملس املناف ة.

هرسإة ن إخة منإل إىل  ،مبجرد إيداع الطعن ضد قرارات جملس املناف ة ،أما من حي  اجلانب اإلجرائي
ويرسإة  ،كون هذا األخ  طرفا يف القضيةرئيس جملس املناف ة وإىل الوزير املكلف بالتجارة عندما ال ي

فيقإإوم امل تشإار املقإإرر  ،(2)رئإيس جملإس املناف إإة ملإف القضإإية موضإوع الطعإإن إىل جملإس قضإإاء اجلزائإر
لدى جملس قضاء اجلزائر ب رسال ن خة من مجي  امل إتندات اجلديإدة املتبادلإة بإن أطإرا  القضإية إىل 

املناف ة قصد احلصول عل  املالحظإات ااتملإة وفقإا للمإادة الوزير املكلف بالتجارة وإىل رئيس جملس 
كمإإا ميكإإن للإإوزير املكلإإف بالتجإإارة ورئإإيس جملإإس املناف إإة  ،ال إإالف الإإذكر (3)03-03مإإن األمإإر  66

    (4)هقدم مالحظات مكتوبة يف الجال يددها امل تشار املقرر.
ن ال إإلطات امل إإتقلة والقضإإاء يف اإإكة أمإإا القإإانون الفرن إإي جنإإده أبقإإ  أجإإراء التكامإإة و التعإإاون بإإ

 Amicus)غإإ  رمسإإي وهإإو مإإا ميكإإن وصإإف هإإدخة هإإذه ال إإلطات مبإإا ي إإم  الصإإديق الفضإإوي 

Curiae (5))، ي بكإإة مإإن جملإإس املناف إإة وجلنإإة ويتعلإإق األمإإر بتقإإدم خإإربة ل إإلطات الضإإبد للقاضإإ
باقتبإاو املشإرع اجلزائإري  وكمإا هإو معلإوم ومعإة  االهصإاالتوسإلطة ضإبد  ،عمليإات البورصإة هقييم

ولكنإإل نإإص صإإراحة وأعطإإ  الطإإاب  الرمسإإي  ،يف ال الإإب مإإن القإإوانن الفرن إإية مل خيإإرم عإإن هإإذه العإإادة
إال أنإإإل نإإإص علإإإ  هإإإذا اإلجإإإراء املكمإإإة لعمإإإة  ،للتكامإإإة والتعإإإاون بإإإن ال إإإلطات امل إإإتقلة والقاضإإإي

ية املختصإإة إاإإرا  اجمللإإس يف معاجلإإة فمكإإن اجلهإإات القضإإائ (6)،القاضإإي بالن إإبة جمللإإس املناف إإة فقإإد

                                                           
 ابق.املتعلق باملناف ة، معدل ومتمم، مصدر س 03-03من األمر  70املادة  (1)
 .األمر نفس  من  65املادة  (2)
 من نفس األمر. 66املادة  (3)
 من نفس األمر. 67املادة  (4)

(5) « La participation des autorités administratives indépendantes au règlement des litiges 
juridictionnels de droit commun ,l exemple des autorités de marché »,Voir, Michel GODMET,   
Op_cit, p960. 

 .88، مرج  سابق، صموس  رمحوين (6)
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احلضإإوري وبعإإد دراسإإة  االسإإتماعالقضإإايا املتصإإلة باملمارسإإات املقيإإدة للمناف إإة وهإإذا بعإإد إجإإراءات 
واعتبإإار جملإإس املناف إإة سإإلطة ضإإبد عامإإة هلإإا عالقإإة هكامليإإة مإإ  سإإلطات (1)،اجمللإإس للقضإإية املعنيإإة

هإذه ال إلطات امل إتقلة املختصإة وهإذا مإا جإاء يف الضبد القطاعية من حي  استعانتل بتقإارير وخإربة 
فهإو لإزة وصإة لتوطيإد التعإاون  ،املعإدل واملإتمم ،ال إالف الإذكر (2)03-03مإن األمإر  39نص املادة 

والتكامة بن سإلطات الضإبد امل إتقلة والقضإاء بإالرغم أن املشإرع مل يإنص علإ  هإذا اإلجإراء بالن إبة 
العمليإإإة ميكإإإإن هعميمإإإل علإإإ  بإإإإاقي ال إإإلطات مإإإإن غإإإ  جملإإإإس  إال أنإإإإل مإإإن الناحيإإإإة ،لبقيإإإة ال إإإلطات

الرمسإإإإإي هلإإإإذا التعإإإإإاون بوصإإإإإفها الصإإإإإديق  االعإإإإإةا وهإإإإإذا اقتإإإإإداء باملشإإإإإرع الفرن إإإإي خإإإإإارم  ،املناف إإإإة
( ليعزز هذا اإلجراء من عالقة التكامإة والتبإادل املوجإودة بإن القاضإي  Amicus Curiaeالفضوي)

  (3)وسلطات الضبد امل تقلة.
غم مإن عإدم هضإمن النصإوص الت سي إية ل إلطات الضإبد امل إتقلة يف اجلزائإر حإدودا فاصإلة بإن فالرب 

جملس املناف إة صإاحب اإلختصإاص العإام وبعإ  سإلطات الضإبد القطاعيإة الإيت متإارو  اختصاصات
إال أن املشإإإرع اجلزائإإإري نإإإص علإإإ  ضإإإرورة التعإإإاون والتشإإإاور بينهإإإا وهإإإذا مإإإا جنإإإده  ،اختصاصإإإاهلنفإإإس 

ظإإإإة األحكإإإإام املتعلقإإإإة باملناف إإإإة وكإإإإذلن النصإإإإوص الت سي إإإإية لإإإإبع  سإإإإلطات الضإإإإبد  مكرسإإإإا يف
فإإإإرأي جملإإإإس املناف إإإإة ال خيلإإإإو مإإإإن أليإإإإة عمليإإإإة بالن إإإإبة إليهإإإإا إذ ي إإإإاعدها علإإإإ  إثبإإإإات  ،القطاعيإإإإة

 . (4)املمارسات املنافية لقواعد املناف ة
املتعلإق باملناف إة  03-03مإن األمإر  39املعدلإة للمإادة  12-08مإن القإانون  21وهو ما هؤكإده املإادة 

حي  نصا عل  " عندما هرف  قضإية أمإام جملإس املناف إة هتعلإق بقطإاع نشإاط معإن  ،ال الف الذكر

                                                           
 املتعلق باملناف ة، معدل ومتمم، مصدر سابق.. 03-03من األمر  38املادة  (1)
 من نفس األمر. 39املادة  (2)
 .191،سلطات الضبد امل تقلة يف القانون اجلزائري، مرج  سابق، صوليد بومجلن  (3)
 . 106، ص 2001، يونيو 03حضري، جملس املناف ة وهنظيم ال وق، اجمللة امل ربية لالقتصاد والقانون، العدد  عبد العزيز (4)
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سإإلطة ضإإبد فإإ ن اجمللإإس يرسإإة فإإورا ن إإخة مإإن امللإإف إىل سإإلطة الضإإبد  اختصاصإإاتيإإدخة ضإإمن 
 .(1)( يوما... "30املعنية إلبداء الرأي يف مدة أقصاها ثالثون )

نالحن سا سبق  أن املشرع اجلزائري كرو إمكانية التعاون وإبإداء الإرأي بإن جملإس املناف إة وسإلطات 
األمإر الإذي يبإن  ،2008وأكد ذلن من خالل هعدية قانون املناف ة ل نة  ،الضبد امل تقلة األخرى

اف إة وسإلطة الضإبد هوجل املشرع اجلزائري إلرساء قواعد ه م  بتنظيم العالقة الوظيفية بن جملإس املن
عالقإإإة  –جملإإإس املناف إإإة  -ومإإإن خاللإإإل  لالختصاصإإإاتامل إإإتقلة األخإإإرى يف ظإإإة التإإإداخة الواضإإإ  

 .(2)التكامة م  القضاء
 المطلب الثاني:

 "تنافسية تناظرية"بين السلطات االدارية المستقلة والقضاء العالتقة 
االقتصإإإادي  اجملإإإال سإإإاهم وجإإإود سإإإلطات الضإإإبد امل إإإتقلة يف هقلإإإيص اختصإإإاص القاضإإإي يف 

إعإإإادة النظإإإر يف التوزيإإإ  هإإإدعو والإإإيت بإإإدورها ، خصوصإإإا بعإإإد اعإإإةا  املشإإإرع هلإإإا بصإإإالحيات قضإإإائية
 لقضإإإائية ح إإإب هصإإإور مبإإإدأ الفصإإإة بإإإنالتقليإإإدي بإإإن ال إإإلطة التنفيذيإإإة باعتبارهإإإا إداريإإإة وال إإإلطة ا

يا يف اختصإاص جمإال هإدخال صإر  يشإكةبصالحيات قضائية ل لطات إدارية  فاالعةا  ، ل لطاتا
مإا حنللإل يف الفإرع األول هإذا  اوهإذ ، ال لطات هتمت  بطبيعة ابل قضإائيةالقاضي وذلن باعتبار هذه 

كمإإا أن مظإإاهر هإإدخة سإإلطات الضإإبد امل إإتقلة يف جمإإال اختصإإاص القاضإإي هكإإرو لفكإإرة ،  املطلإإب
كمإإإإا   حتويإإإإة ،  كوظيفإإإإة التحكإإإإيم وهإإإإذا هإإإإو اختصإإإإاص قضإإإإائي بالدرجإإإإة األوىل التنإإإإافس والتنإإإإاظر

الضإإإإبد امل إإإإتقلة وهإإإإي  ل إإإإطاتمإإإإ  املمارسإإإإات املفيإإإإدة للمناف إإإإة يف ق اجلزائإإإإياختصإإإإاص القاضإإإإي 
 .التنافس والتناظر وهو مضمون الفرع الثاين عالقةاختصاصات قضائية حمضة ومنل هربز 

 
 

                                                           
  املتعلق باملناف ة، مصدر سابق. 03-03املعدل واملتمم لألمر رقم  12-08القانون رقم   (1)

 .101،102ص ص ، مرج  سابق ،بن عبد ا  عادل  (2)
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 الفرع األول:
 الطبيعة الشبه تقضائية لسلطات الضبط المستقلة

ائص القإإإإانون و اهليلإإإإات نإإإإل يف حماولإإإإة ل إإإإد نقإإإإأ " Delvolve "ح إإإإب هعبإإإإ  الربوفي إإإإور  
باالعتماد عل  هقنية حتوية بعإ  صإالحيات ال إلطة  سع  املشرع إلئاد حة غ  م لو  ، التقليدية

اكإإإم قرهبإإا مإإإن القطاعإإإات  ،القضإإائية لصإإإاحل ال إإلطات اإلداريإإإة امل إإتقلة وبإإإاألخص هيلإإإات الضإإبد
 هلا بتدخة سري  و فعال.سا ي م   ،االقتصادية املعنية

 ،عدالإة خإارم القضإاء " delvolve "اعتإربه  ،هذا التدخة حلة النزاعات بعيدا عن هعقيإدات القضإاء
 .(1)عدالة حتة حمللأو واليت قد هتخذ اكة عدالة قبة القاضي 

ة إطإإإار محايإإإ فإإإالواق  أن ال إإإلطة العقابيإإإة للهيلإإإات اإلداريإإإة امل إإإتقلة هعتإإإرب صإإإي ة جديإإإدة للضإإإبد يف
فقإد مإن  املشإرع الفرن إي بعإ  ال إلطات  ،هتميز عن القضاء بطابعهإا اإلداري ،املناف ة و امل تهلن

صإإالحية قمعيإإة هتمثإإة يف قإإرارات اإإبل ، اإلداريإإة امل إإتقلة خاصإإة هلإإن الإإيت هنحصإإر مهامهإإا بإإالتنظيم
 قضائية )فرض العقا (.

حيإإ    1967عإإام هإإذا ورصإإة " و كانإإا "جلنإإة عمليإإات البوأول سإإلطة إداريإإة منحإإا هإإذه الصإإالحية  
مث هلتهإإإإا "اهليلإإإإة العليإإإإا  ،املنقولإإإإة مإإإإن الئحإإإإة أسإإإإعار البورصإإإإةكإإإإان هلإإإإا سإإإإلطة احلكإإإإم بشإإإإطب القإإإإيم 

حي  منحهإا املشإرع سإلطة قإرار هوثيإق رخصإة االسإتفادة  ،1982م لالهصاالت ال معية البصرية " عا
 .(2)من ابكة الربق

لشإإبل قضإائية حإإن أصإبحا حتتإة مكانإإة هامإة يف عإإامل اسإتمرت هإذه الصإإالحيات سثلإة يف القإرارات ا
 ال لطات اإلدارية امل تقلة خاصة يف أواخر الثمانينيات.

الان أن ال لطات اإلدارية امل تقلة عندما هصدر قراراهتا الضابطة ذات الطإاب  القمعإي خصوصإا يف 
 عدة جوانب ألهال ئعة منها سلطة هتمت  بطبيعة ابل قضائية من ،حال امل او مببدأ املناف ة

                                                           
(1) Piére Delvolve, le pouvoir de sanction et le control du juge, Rapport au colloque sur  la 
justice lors juge, du 29 au 30 septembre 2006, Paris, p123 

 .64،65رنا مس   اللحام، مرج  سابق، ص ص  (2)
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  أوال: إستقاللية سلطات الضبط المستقلة في إصدار تقراراتها
بإإالرجوع إىل هطبيإإق املعيإإار املإإادي علإإ  جملإإس املناف إإة و  ،يف إطإإار سارسإإتها للجانإإب الردعإإي 

 حي  يكلف برقابة املمارسات املنافية ،ميكن اعتباره هيلة قضائية رغم هكييفل التشريعي باهليلة اإلدارية
للمناف إإة ومعاقبإإة املتعإإاملن االقتصإإادين وهإإي صإإالحيات قضإإائية كانإإا متإإارو مإإن قبإإة ااإإاكم يف 

حيإ  يعتإرب الفقإل هإذا االختصإاص  ،(1)1989 جمال املمارسات التجارية مبوجب قإانون األسإعار ل إنة
   .(2)الردعي اختصاصا قضائيا حمضا

للجنإة املصإرفية علإ  غإرار نظ هتإا الفرن إية والإيت  كما يإرى ال إيد " ديإب " بازدواجيإة الطإاب  القإانوين
اإلداري عنإإإد إصإإإدارها  بالقاضإإإيحيإإإ    هكييفهإإإا  ،ن اجلوانإإإبأهلمإإإا املشإإإرع اجلزائإإإري يف العديإإإد مإإإ

 لقرارات ه ديبية كما هعترب سلطة إدارية عندما هفصة يف قراراهتا يف اجلوانب األخرى.   
 عإإن فيهإا بإإالنق  أمإإام جملإإس الدولإإةقإإرارات قضإإائية ميكإإن الطهتخإإذ اإكة  الت ديبيإإةوعليإل فإإان قراراهتإإا 

 .(3)مل يعة  بالطاب  القضائي هلذه اللجنة اجلزائري وخالفا لنظ ه الفرن ي وهذا رغم أن املشرع
املواصالت ال لكية والالسإلكية ملمارسإة اختصإاص اإبل قضإائي و كما أهة املشرع سلطة ضبد الربيد 

البيإإإإين يف  بالتوصإإإيةوذلإإإن مإإإإن خإإإالل الفصإإإة يف النزاعإإإإات ميإإإا يتعلإإإإق  يتعلإإإق بإإإالتحكم يف النزاعإإإإات
 (4)النزاعات القائمة بن املتعاملن أو امل تعملن.

 ثانيا: االعتماد على المعيار العضو  لتحديد الجهة المختصة 
 (5)املعيار العضوي عل  حتديد العمة القضائي من اجلهة اليت يصدر عنها التصر  ي تند

                                                           
-جويليإإإإة-19الصإإإإادر يف  29العإإإإدد  ،ر م م م ،املتعلإإإإق باألسإإإإعار 1989 ينإإإإاير 05املإإإإؤريف يف  12-89مإإإإن القإإإإانون رقإإإإم  67و66املإإإإادهن  (1)

1989. 
 .198ص، مرج  سابق، قانون الضبد اإلقتصادي يف اجلزائر وليد بومجلن  (2)
 .207ص، املرج  نف ل (3)
 سابق. صدرم ،ماادد للقواعد املتعلقة بالربيد واملواصالت ال لكية والالسلكية املعدل واملتم 03-2000القانون من  13من املادة  8و7الفقرة  (4)
سإإنة  ،06العإإدد  ،جملإإة جملإإس الدولإإة ،موقإإف جملإإس الدولإإة مإإن الرقابإإة علإإ  القإإرارات الت ديبيإإة الصإإادرة عإإن اجمللإإس األعلإإ  للقضإإاء ،رمضإإان غنإإاي  (5)

 .39ص،  2005
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  بإإن وظيفإإة سإإلطات ضإإبد النشإإاط االقتصإإادي ووظيفإإة ال إإلطة القضإإائية كإإان عإإامال يف إن التقإإار 
 ااةا  أعضاء ذات صفة قضائية.

لة املتمثإإة يف مينحإإل ااإإةا  قضإإاة يف هشإإكيلة سإإلطات الضإإبد امل إإتق إن هإإذا اجلانإإب االئإإايب الإإذي
وهإإإو مإإإا  ،ذه ال إإإلطاتلإإإل جانإإإب أخإإإر سإإإليب كونإإإل يإإإدد طبيعإإإة اإإإبل قضإإإائية هلإإإ ،هعزيإإإز االسإإإتقاللية

 .(1)يتعارض م  الطبيعة اإلدارية هلذه ال لطات
وجلنإة هنظإيم  ،ا جنإده يف كإة مإن اللجنإة املصإرفيةوهنا  ثالثة سلطات هضم يف هشكيلها قضإاة وهإو مإ

 .(2)الت ميناتوجلنة اإلارا  عل   ،عمليات البورصة ومراقبتها
 سو  نتطرق إليها بالتفصية فيما يليل 

 :صرفيةاللجنة الم -1
القضإاء يف هإذه اهليلإات  ثيإةبالرغم من عدم هكييفها من قبة املشرع عل  أهنا هيلات قضائية إال أن مت

 ي خذ مكانة هامة.
دولإإة فهإإي هتشإإكة مإإن العنصإإإر بإإالرجوع إىل هشإإكيلة اللجنإإة املصإإرفية واعتبارهإإا كإإ ي جهإإإاز داخإإة ال

ال إإالف الإإذكر القإإرض ملتعلإإق بالنقإإد و ا 11-03 مإإن األمإإر 106/1والإإيت هإإنص عليهإإا املإإادة  ،البشإإري
 ل أنلعل  املعدل واملتمم 

 "هتكون اللجنة املصرفية من ".
 ااافن رئي ا. -
 اااسيب.م يف اجملال املصريف واملاي و ثالثة أعضاء خيتارون اكم كفاءهت -
شإإإارة اجمللإإإس منتإإإدبان مإإإن ااكمإإإة العليإإإا خيتارلإإإا الإإإرئيس األول هلإإإذه ااكمإإإة بعإإإد است 2قاضإإإيان  -

 (3)األعل  للقضاء"
 

                                                           
 .01كملخص انظر اجلدول رقمل   (1)
 .145منصور داود، مرج  سابق، ص (2)
 .27مرج  سابق، ص وفاء عجرود  (3)
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 :تنظيم عمليات البورصة ومراتقبتها جنةل -2
 املتعلق ببورصة القيم املنقولة  ،ال الف الذكر 04-03من القانون  22املادة نص جاء يف 

وفإق الشإروط ، ( سإنوات4البورصإي ملإدة أربإ  ) ب قدراهتم يف اجملإالن املإاي و "يعن أعضاء اللجنة ح
 ريق التنظيم وهبعا للتوزي  األيت لااددة عن ط

 وزير العدل. حلقاض يقة  -
 الوزير املكلف باملالية. لعضو يقةح -
 أستاذ جامعي يقةحل الوزير املكلف بالتعليم العاي. -
 عضو يقةحل حمافن بنن اجلزائر. -
 تقدين.عضو يقةحل املصف الوطين للخرباء اااسبن وحمافظي احل ابات واااسبن املع -
 (1)عضو  تار من بن امل  ين لألاخاص املعنوين املصدرة للقيم املنقولة. -
 اإلشراف على التأمينات : لجنة -3

ألعضإإاء جلنإإة اإلاإإرا  علإإ  الت مينإإات مبوجإإب كإإرر علإإ  " حتإإدد القائمإإة االمسيإإة م 209هإإنص املإإادة 
 مرسوم رئاسي بناء عل  اقةاح من الوزير املكلف باملالية".

 ون اللجنة منلوهتك
 هقةحهما ااكمة العليا .( 2)قاضين  -
 عن الوزير املكلف باملالية.( 1)سثة  -
 .(2)يف ميدان الت مينات يقةحل الوزير املكلف باملالية( 1)خب   -

مل يدخة القضاة يف ،2008عل  قانون املناف ة ل نة  اق لس املناف ة وما يالحن يف الو أما بالن بة جمل
هكإإوين اجمللإإس وهإإذا اجإإة أن إدخإإال القضإإاة يف  ،ملإإا كإإان عليإإل األمإإر قبإإة التعإإدية خالفإإا ،هشإإكيلتل

                                                           
واملتعلق ببورصة  1943ماي سنة  23املؤريف يف  10-93يعدل ويتمم املرسوم التشريعي رقم   2003فرباير سنة  17املؤريف يف  04-03قانون  (1)

 . 2003فرباير سنة  19الصادرة يف   11القيم املنقولة املعدل و املتمم، م ر م م، العدد 
و املتعلق بالت مينات، مصدر  1995يناير  25املؤريف يف  07-95دل ويتمم األمر رقم يع  2006فرباير سنة  20املؤريف يف  04-06القانون  (2)

 سابق.



 الفصل الثاني : الرتقابة القضائية على السلطات اإلدارية المستقلة –الباب الثاني 
 

244 

وهإإإو مإإإا ي إإإم  لإإإل بإإإاحةام  يف اجملإإإال االقتصإإإادي ختصإإإةهليلإإإة املامإإإؤثرا باعتبإإإاره سإإإيعطي دورا نافإإإذا و 
 .(1)يق سلطة العقا  اليت زود هبا اجمللسبالضمانات األساسية يف هط

 الفرع الثاني:
 القاضيلطات الضبط في اختصاصات ل ستدخ

فمإربره  ،يعترب حة النزاع اإلداري من قبة ال لطات االداريل امل إتقلة وظيفإة قضإائية يف األصإة 
 ا كلفها هبا القانون.مبطبقا   غيقوم عل  أساو ب ية التنظيم ال 

ة جمللإإس بالن إإب ،املنطإإوق بإإل مإإن طإإر  هإإذه ال إإلطات فمإإثال العقإإا وال إإؤال املطإإروح حإإول م إإ لة 
وهقإ  مبناسإبة مراجعإة التشإري   ،فان سلطة العقا  يف األصة من اختصإاص قاضإي اجلنايإات ،املناف ة

إال أن املشرع انتزع االختصاص اجلنائي من القضاء  وال إيإاه ل إلطة العقإا  جمللإس  ،املتعلق باملناف ة
القضإاء إىل جملإس املناف إة  ومإن ،ف لطة العقا  حتولا من مفهوم جنائي إىل مفهوم عقإايب ،املناف ة

فممارسإة االختصإاص املعإة  بإل هقليإديا للقاضإي والإيت ختإص  تلإف  (2)بصفتل سإلطة إداريإة م إتقلة
 النزاعات حولا إىل ال لطات اإلدارية امل تقلة إذ بدال أن هكون قضائية أصبحا إدارية.

ادي وهركهإإإا لل إإإلطات ولإإإذا نالحإإإن هنإإإازل القاضإإإي اجلنإإإائي عإإإن هوجيهإإإل عقوبإإإات ذات طإإإاب  اقتصإإإ
 .(3)اإلدارية امل تقلة بتنصيص من املشرع ل لطات العقا  سواء أكان عقا  إداري أو ه دييب

اعة  املشرع بصالحيات قضائية لل لطات اإلدارية امل إتقلة خصوصإا منهإا سإلطات الضإبد  فعندما
 دي.االقتصادي يكون قد ساهم يف هقليص جمال اختصاص القاضي يف اجملال االقتصا

ومنإإل بإإالنظر إىل املعيإإار املإإادي اخلإإاص بطبيعإإة النشإإاط وهإإو الضإإبد يف القطإإاع االقتصإإادي والتجإإاري 
ال إإإلطات ضإإإائية إىل وبإإإالنظر إىل حتويإإإة اختصاصإإإات قضإإإائية مإإإن ال إإإلطات الق ،وقطاعإإإات أخإإإرى
فنجإإإد أن املشإإإرع قإإإد مإإإن  هإإإذا  ،تحكيم الإإإذي يعإإإد اختصإإإاص اإإإبل قضإإإائيكإإإال،  اإلداريإإإة امل إإإتقلة 

                                                           
 .61حممد اريف كتو، قانون املناف ة واملمارسات التجارية، مرج  سابق، ص (1)
 .862سامية قلواة مراد بدران، مرج  سابق، ص  (2)

(3) Rachid Zouaïmia, Droit de la responsabilité disciplinaire des agents économiques: l’exemple 
de secteur financier, O.P.U, Alger, 2010, p110. 
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 النزاعإإإات وذلإإإن بالفصإإإة يف ،االختصإإإاص ل إإإلطة الضإإإبد الربيإإإد واالهصإإإاالت ال إإإلكية والالسإإإلكية
 .(1)البييناخلاصة بالتوصية 

فالتحكيم هو اختصاص قضائي بالدرجة األوىل ي م  ل لطة الضبد بالنظر يف النزاعات القائمة بن 
تصإإادي مكإإن مإإن حرمإإان القاضإإي تإإدخة ل إإلطات الضإإبد االقلافهإإذا  ،املتعإإاملن أو مإإ  امل إإتهلكن

 من اختصاصات واسعة يف جمال النزاعات القائمة يف ال وق بن املتعاملن.
ختصاصإات القضإاء يتمثإة أمإا االختصإاص الثإاين الإذي يإربز هإدخة سإلطات الضإبد االقتصإادي يف ا

الطريإإق  هعتإإربيت والإإ ،قضإإائية اإإبلوالإإيت هعتإإرب كإإذلن وظيفإإة  ،ملنبإإ جراء املصإإاحلة بإإن املتعإإا ميف القيإإا
 يعترب طريقا بديال للفصة يف النزاع عن طريق القضاء. وأالودي لت وية النزاع 

حيإإإإ  أوكلإإإإا مهمإإإإة املصإإإإاحلة للمإإإإوظفن  ،موجإإإإود متارسإإإإل اإلدارة الكالسإإإإيكيةوهإإإإو إجإإإإراء هقليإإإإدي 
اليإإإإة ملخصوصإإإإا إذا هعلإإإق األمإإإر بال رامإإإات ا ،املإإإؤهلن الإإإذين حإإإرروا ااضإإإإر علإإإ  مإإإرهكيب املخالفإإإات

حفن علإإ  مبلإإا ال رامإإة املقإإةح قبولإإل مإإ  الإإت أوإذ للمعإإين قبإإول العإإرض  ،املنصإإوص عليهإإا يف القإإانون
فإإان هإإذه األخإإ ة هنهإإي  األاإإخاص املتإإابعن علإإ  املصإإاحلةأمإإا يف حالإإة موافقإإة  ،وهلإإم رفإإ  املصإإاحلة
قإإد فصإإة فيإإل النإإزاع  ن موضإإوع  القاضإإي إثإإارة النإإزاع مإإن جديإإد ألفإإال ي إإتطي(2)،املتابعإإات القضإإائية

 مبوجب االختصاص الذي من  ل لطات الضبد االقتصادي هبذه الوظيفة الشبل قضائية.
جنإد كإة  ،و من النماذم الإيت نإص عليهإا املشإرع علإ  أهليتهإا يف القيإام بإ جراء املصإاحلة بإن املتعإاملن

النظر يف اخلالفإات النامجإة يف حي  هتوىل  ،وجلنة ضبد الكهرباء وال از،(3)من الوكالة الوطنية املنجمية
 .التعريفات ومكاف ة املتعاملنو  جمال التنظيم السيما املتعلق منل باستخدام الشبكات

                                                           
املتعلق بالربيد واملواصالت ال لكية والالسلكية، املعدل واملتمم، مرج  سابق، عل  ما يلي  03-200من القانون رقم  1من املادة  8هنص الفقرة  (1)

 لتوصية البيين "." الفصة يف النزاعات فيما يتعلق با
 .131 130 ص حممد الشريف كتو، قانون املناف ة واملمارسات التجارية، مرج  سابق، ص (2)
 املتضمن قانون املناجم، مصدر سابق. 10-01من القانون  441املادة  (3)
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الإإإيت هعتإإإرب و  ،أمإإإا الوجإإإل الثإإإاين لعالقإإإة التنإإإافس والتنإإإاظر بإإإن سإإإلطات الضإإإبد االقتصإإإادي والقضإإإاء 
املقيإإدة  قمإإ  املمارسإإاتيف  اجلزائإإيحتويإإة اختصإإاص القاضإإي  هكمإإن يف ،حمضإإةاختصاصإإات قضإإائية 

 للمناف ة.
لإإإل مإإإن االسإإإتفادة مإإإن  مسحإإإاإن هبإإإين فكإإإرة ال إإإلطة القمعيإإإة جمللإإإس املناف إإإة يف اجملإإإال االقتصإإإادي 

املواد  يفاملودعة أمامل وهو ما جاء  األعمالفلل سلطة القرار يف  ،املشرع التدخة يف جماالت سطرها لل
 .ال الف الذكر ،املعدل واملتمم ،املناف ةبقانون  املتعلق 03-03 من األمر 12حن املادة  6

وعليإإل فإإان الوظإإائف التنازعيإإة أي الصإإالحيات الإإيت سإإطرها املشإإرع اجلزائإإري ومنحهإإا جمللإإس املناف إإة 
املتعلإق  03-03األمإر  مإن 44هكمن يف إطار املمارسات املقيدة للمناف ة الإيت جإاءت يف نإص املإادة 

 تمثة هذه املمارسات يف ما يلي لوه، ال الف الذكر (1)باملناف ة
 (.06الضمنية )م ل املدبرة واالهفاقيات الصرية و عمااألاملمارسات و  -
 (.07مالتع ف الناه  عن اهليمنة عل  ال وق ) -
 (.11مالتع ف يف است الل وضعية التبعية ملؤس ة أخرى ) -
 (.12مالبي  ب سعار منخفضة بشكة هع في ) -

مإإن األمإإر  48و  13أورد املشإإرع اجلزائإإري يف كإإة مإإن املإإادهن  سإإتثناء فقإإدا و طبقإإا ملبإإدأ لكإإة قاعإإدة
نطإاق اختصإاص جملإس املناف إة باعتبإاره سإلطة ضإبد  عناستثناءين خيرجان ،ال الف الذكر 03-03

 ادخلها يف نطاق االختصاصات التقليدية للهيلات القضائية وهي لو  ،م تقلة
حيإإإإإ  يعإإإإإود  ،(2)03-03مإإإإإن األمإإإإر  13نإإإإإص املإإإإادة االهفاقيإإإإات وهإإإإإذا ح إإإإب إبطإإإإال العقإإإإإود و  -

أمإإا فيمإإا  ،املدنيإإةاختصإإاص إبطإإال االهفاقيإإات أو االلتزامإإات إىل القاضإإي املإإدين فيمإإا خيإإص القضإإايا 
 خيص االهفاقيات بن التجار فيعود االختصاص إىل القاضي التجاري.

                                                           
 .60اراوط ح ن، مرج  سابق، ص (1)
 م، مصدر سابقاملتعلق باملناف ة املعدل واملتم 03-03من األمر  13املادة  (2)
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كإة اإخص طبيعإي ميكإن ل ،أعالهمن األمر  48الفصة يف طلبات التعوي  وهو ما جاء يف املادة  -
وفقإا ملفهإوم هإذا األمإر املتعلإق باملناف إة  ،يعترب نف إل متضإررا مإن سارسإات مقيإدة للمناف إة أو معنوي

وعليإل يفهإم أن املشإرع اسإتثل  ،أن يرف  دعوى أمام اجلهة القضائية املختصة طبقإا للتشإري  املعمإول بإل
ن هإإذا الضإإرر أمإإن اختصإإاص القضإإاء رغإإم  جملإإس املناف إإة مإإن النظإإر يف دعإإوى التعإإوي  والإإيت هإإي

 .(1)ناجم عن املمارسات املقيدة للمناف ة
 كإان املشإرع قإد فصإة  إنإن هذا التدخة لل لطات اإلداريإة امل إتقلة يف اختصاصإات القضإاء حإن و 

ملناف إإإإة بصإإإإفتل سإإإإلطة ضإإإإبد م إإإإتقلة مإإإإن حيإإإإ  رقابإإإإة ا املناف إإإإةبإإإن اختصاصإإإإات كإإإإة مإإإإن جملإإإإس 
مإإن املمارسإإات  ،وبإإن اختصاصإات القاضإإي يف هعإوي  املتعإإاملن املتضإررين ،هلإااملمارسإات املقيإإدة و 

م إإإإإإالة  بشإإإإإإ نالفرن إإإإإإي وصإإإإإإة إىل أئإإإإإإاد ه إإإإإإوية  اجمللإإإإإإس الدسإإإإإإتوري أنورغإإإإإإم  ،املقيإإإإإإدة للمناف إإإإإإة
نإإل مإإن أإال  ،اجلزائإإيللقاضإإي  أصإإليوالإإيت هإإي اختصإإاص  ،الختصاصإإات العقابيإإة ل إإلطات الضإإبدا

ة يبقإإإ  هإإإدخة ال إإإلطات الضإإإبد االقتصإإإادي يف اختصاصإإإات  القاضإإإي معروفإإإوجهإإإة نظإإإر هقليديإإإة و 
 .(2)وبصفتها سلطات إدارية بالدرجة األوىل منافيا لروح مبدأ الفصة بن ال لطات

و حإإإن قضإإإائية أمل إإإتقلة مإإإن اختصاصإإإات اإإإبل قضإإإائية كإإإان املشإإإرع قإإإد مكإإإن سإإإلطات الضإإإبد ا  إذا
نل يؤدي من جهإة أخإرى إىل هقلإيص أإال  ،ابلية للتكيففعالية املرونة والقال ،العتبارات ال رعة ،حمضة

الضإإإإمانات اإلجرائيإإإإإة املمنوحإإإإة للمتعإإإإإاملن االقتصإإإإإادين اجإإإإة أن فاعليإإإإإة الضإإإإبد هقتضإإإإإي هقلإإإإإيص 
ن اإلدخإإإال املتزايإإإد للضإإإإمانات اإلجرائيإإإة باالجتهإإإاد يف وظيفإإإإة أحيإإإ  هنإإإا  مإإإإن يإإإرى  ،اإلجإإإراءات

وذلإن بإالنظر  ،حمإة سإلطة ضإبد يإة أنكإن أبإدا للقاضإي فإال مي(3)،االضبد من اانل هقليص فعاليته
وهإإي إرادة املشإإرع يف احلقيقإإة أن يعهإإد هبإإذه الوظيفإإة  ،صإإالحياهل يف وظيفإإة الضإإبدالتل و حلإإدود م إإ

                                                           
 .62اراوط ح ن، مرج  سابق، ص (1)
 .198، سلطات الضبد االقتصادي يف القانون اجلزائري، مرج  سابق، صوليد بومجلن  (2)
معإة ، ال لطة القمعيإة للهيلإات اإلداريإة امل إتقلة يف اجملإال االقتصإادي وملإاي، مإذكرة لنيإة درجإة ماج إت  يف قإانون األعمإال، جاعز الدين عي اوي  (3)

 .153، ص2005هيزي وزو، 
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 ،أخإإرى عمليإإةعنإإد عقبإإات قانونيإة و  القاضإي سإإلطةوبنإإاء عليإل هتوقإإف  ،طة القضإإائيةل إلطة غإإ  ال إل
 . (1)ما يتعلق بنظام القضاء اد ذاهل متعلق بل ومنهامنها ما هو مرهبد و 

خبإإال  سإإلطة الضإإبد وبإإالرجوع دائمإإا إىل جملإإس  لقاضإإي ال ميكنإإل إخطإإار نف إإل بنف إإلفالثابإإا أن ا
ينظر يف القضإايا مإن هلقإاء نف إل  أنجنده ميكن  ،هيلة عامة لقطاع الضبد االقتصادياملناف ة بصفتل 

خطإر فيهإا وال يعمإة ي ال يفصة سإوى يف امل إائة املكما أن القاض(2)،إذ ميكنل أن خيطر نف ل بنف ل
وال ميكنإل إقامإة حإوار بإن املتعإاملن يف  ،لقإانونإال مإا أجإازه ا ،وليس لل سلطة حلإول ،سوى بالقانون

الوقإإا عنصإإر هإإام يف ال إإوق فإإان  أنوكمإإا  (3)،وال ميكنإإل حتديإإد اإإروط الإإدخول يف ال إإوق ،ال إإوق
هيلة الضإبد يدف  لالستعانة بالتحكيم أمام  وهو ما ،مام املتعاملنحتقيق اإلجراءات أالفاعلية هقتضي 

 .(4)للوصول إىل ه وية سريعة
ويف األخ  ما ن تخلصل من العالقة بن القاضي وال لطات اإلدارية امل تقلة وبالرغم من هدخة هإذه 

قة من الناحية هذه العال األخ ة يف اختصاصات القضاء إال أن الطاب  التكاملي هو الذي ي لب عل 
ي وجتإاوز ن مشاركة القاضإي يف وظيفإة الضإبد هإتم عإن هصإور جديإد لإدور القاضإأخصوصا و  ،العملية

وهنإإا   ،يقإإدرها املختصإإون أهنإإا غإإ  كافيإإة فإإان إجإإراءات التعإإاون بإإن اجلهتإإن ،مإإن جهإإة أخإإرىدوره 
والإإيت البإإد مإإن هوف هإإا  حإإةلتنظإإيم القضإإائي والوسإإائة املتادعإإوة ملحإإة لفإإت  اجملإإال للتفكإإ  يف نوعيإإة ا

للتفكإإ  يف وسإإائة أخإإرى  البإإد مإإن فإإت  اجملإإالالخإإر مبعإإل  ،القاضإإي لوظائفإإل اجلديإإدة سارسإإةة لت إإهي
( غرفإإة 08مإإة التجاريإإة لبإإاريس خصصإإا ال رفإإة )كمإإن اا ةر دلبإإات الضإإبد )مإإثال مبإإامتطهتمااإإ  و 

 .(5)خاصة بالقضايا املتعلقة بتكنولوجيا االهصال (
                                                           

 .346،347، مرج  سابق، ص ص راضية ايبويت  (1)
 .66،67حممد الشريف كتو، قانون املناف ة، واملمارسات التجارية، مرج  سابق، ص ص  (2)

(3) Frederique Dupuis-Toubol, L‘évolution du contrôle du juge administratif sur la gravité des 
sanctions administratives », A.J.D.A., France, 2012, pp 358 365 
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ذلإإن أن املشإإرع  ،ن القإإول بوجإإود عالقإإة هكامليإإة بإإن كإإة مإإن القاضإإي وسإإلطات الضإإبدإمجإإاال ميكإإ
ففيمإإإا يهإإإد  دور سإإإلطات الضإإإبد إىل محايإإإة  ،منهمإإإا كإإإةفصإإإة بصإإإورة صإإإحيحة بإإإن طبيعإإإة مهإإإام  

فان دور القاضي يهد  إىل محاية املتناف ن ذاهتإم وهعويضإهم عإن  ،املناف ة والنظام العام االقتصادي
ورغإإإم اخإإإتال  الإإإدورين فانإإإل ال ميكإإإن الفصإإإة بينهمإإإا  ،ميكإإإن أن هلحإإإق هبإإإم يف ال إإإوق اإلضإإإرار الإإإيت

بإإالنظر إىل احلإإدود الإإيت هفرضإإها طبيعإإة الإإدورين إال إن املشإإرع اوجإإد مجلإإة الليإإات هبادليإإة هكامليإإة بإإن 
 القاضي وسلطات الضبد.

وذلإن بإاالعةا   ، إتقلةأما فيما خيص وجود عالقة هناف ية هنازعيل بن القاضي وسلطات الضإبد امل
وجإب علإإ   (1)يعإد هإدخال صإارخا يف جمإإال اختصإاص القاضإي ،بصإالحيات قضإائية ل إلطات إداريإإة

املشإإرع التإإدخة لإلبقإإاء علإإ  الطإإاب  التكإإاملي بإإن القضإإاء وهإإذه ال إإلطات دون جتريإإد القاضإإي مإإن 
 صالحياهل األصلية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
 338ص ،سابقمرج   ،اعوة اءيمل (1)
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 ملخص الباب الثاني
  

 

يف اجلانإإإإب املتعلإإإإق   عإإإإن الطبيعإإإإة القانونيإإإإة لل إإإإلطات اإلداريإإإإة امل إإإإتقلة مإإإإن مظإإإإاهر البحإإإإ 
ه اهليإآت مإن أجإة سارسإة نشإاطها الكشف عإن طبيعإة اآلليإات الإيت هتإدخة هبإا هإذ ئب ،باملشروعية

ا أن هبااإإإر إذ ميكنهإإإ ،هإإإدخلها إجإإإراءاتحتديإإإد و  ،بدايإإإة مإإإن اآلليإإإات القانونيإإإة ،وفإإإرض اختصاصإإإها
كمإإا ميكنهإإا أن هرافإإق هإإذه األنشإإطة   ،الإإدخول لل إإوق أو املناف إإة كتنظإإيم  ،اطإجإإراءات سإإابقة للنشإإ

 بواسطة الرقابة و التحكم.
عقوبإإات فإإرض بواسإإطة متإإارو أمإإا فيمإإا خيإإص اإلجإإراءات الالحقإإة فهإإي إجإإراءات ذات طإإاب  قمعإإي 

 منحها إياها املشرع.
هوازيإا  أنإل إال ،ضإي وحإق الإدفاعالقضإاء وفإق مبإدأ حريإة التقا لقد أخض  املشرع هذه ال لطات لرقابإة

فتارة هكون  ،تقلة والقضاءجد عالقة بن ال لطات اإلدارية امل اهو  نلمس ،إضافة هلذا املبدأم  ذلن و 
 هارة أخرى هكون عالقة هنافس و هناظر.و  ،هباديو  هكاملياكة ذات ة هذه العالقة طبيع
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   خاتمة:

مإإن حتديإإد  يإإةبدا ،نونيإإة لل إإلطات اإلداريإإة امل إإتقلةخلصإإنا مإإن خإإالل دراسإإتنا للطبيعإإة القا 
 ،وصإإوال إىل طبيعإإة االختصاصإإات الإإيت متارسإإها ،مإإرورا بتف إإ  مإإربرات اسإإتحداثها ،مفهإإوم موحإإد هلإإا

وبالتإاي هعتإرب ، كإون هإذا األخإ  الوحيإد املخإول للرقابإة عليهإا  ،وكذا طبيعإة العالقإة بينهإا وبإن القضإاء
جإزء ال  فهإي ،أاكال سارسة صإالحيات ال إلطة العامإةلة اكال جديدا من دارية امل تقال لطات اإل

هبإإإا يف  أنيطإإإايتجإإإزأ مإإإن املنظومإإإة القانونيإإإة الإإإيت متإإإارو يف الدولإإإة مإإإن خإإإالل الوظإإإائف اجلديإإإدة الإإإيت 
 وكذا املواثيق الداعية حلماية احلقوق واحلريات.، اإلطار التحول حنو اقتصاد ال وق

ت الوطنيإإة انعكاسإإات هإإذه املواثيإإق الداعمإإة ملبإإدأ احلريإإات العامإإة وحريإإة لقإإد هضإإمنا أغلإإب التشإإريعا
وأخإإإإرى مإإإإازال يشإإإإوهبا ال مإإإإوض  ،فهإإإإي هإإإإةاوح بإإإإن التبإإإإين الصإإإإري  والفعلإإإإي هلإإإإذه اهليلإإإإات ،املناف إإإإة

وهإو  ،هلإذه اهليلإات وبإن املمارسإات العمليإة واملنشإلةالنصإوص القانونيإة املكرسإة والتناقص بن حمتإوى 
اليإإوم مازالإإا  ت اإلداريإإة امل إإتقلة املعتمإإدة إىلال إإلطا أن إذ ،لتجربإإة اجلزائريإإة يف هإإذا اجملإإالمإإا طبإإ  ا

 االستقاللية. إىل و التبعية اإلدارية أكثر سا هنحإىلهنحو 
صإفة ال إلطة ، إىل اخلصإائص الإيت هتميإز هبإا يعودحداث ال لطات اإلدارية امل تقلة إال أن حتمية است

فهإإإذا االنتشإإإار سإإإاعد يف هطإإإوير هإإإذه الفلإإإة ، والإإإيت هعإإإرب عإإإن عناصإإإر هعريفهإإإا ،ليةالسإإإتقالااإلداريإإإة و 
أهنإإإا الزالإإإا هعإإإاين مإإإن مشإإإكة حقيقإإإي يتعلإإإق  إال، القانونيإإإة وبروزهإإإا علإإإ  ال إإإاحة القانونيإإإة اجلزائريإإإة

عية و شإإإإر م)الشإإإإرعية( و  بتحديإإإإد الطبيعيإإإإة القانونيإإإإة هلإإإإذه اهليلإإإإات والوقإإإإو  علإإإإ  مشإإإإروعية ه سي إإإإها
 .مهامها

قليإة ولإو بالقةاحإات ن مإة مإن ورائهإا أن ه إهم بقإدر اوعليها اختتمنا دراستنا مبجموعة مإن النتإائ  و 
 ومن أهم النتائ  اليت هوصلنا إليها ما يليل ،يف هكريس قانوين واض  وصري  هلذه ال لطات

 النتائج: -1
  ال هإإإزال ال إإإلطات اإلداريإإإة امل إإإتقلة مهمإإإا كانإإإا طبيعإإإة نشإإإاطها هعإإإاين مإإإن مشإإإكة حقيقإإإي
بالرغم  عدم إدراجها ضمن اهلندسة الدستورية اجلزائرية صراحة م خصوصا ،  هاعلق مبشروعية ه سييت

 الوطنية للوقاية من الف اد ومكافحتل عل  سيبة احلصر. ةمن دسةة اهليل
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 اجلانإإبسإإواء يف  ،امإإتال  اإلدارة الكثإإ  مإإن الوسإإائة للتإإ ث  علإإ  ال إإلطات اإلداريإإة امل إإتقلة 
هبإإإا سإإإا يبإإإن أن االسإإإتقاللية يف مفهإإإوم النظإإإام ال ياسإإإي غإإإ  مرحإإإب  ،انإإإب الإإإوظيفيالعضإإإوي أو اجل

 النصوص القانونية اليت هكرسها.من  بالرغم
 املوجإإإل بإإإاملظهرمبإإإا يظهإإإر يف ال الإإإب  ،هلإإإذه ال إإإلطات التإإإزييينعإإإن الطإإإاب   أبانإإإادراسإإإتنا  إن 

مل يإإإتم هنصإإإيبل إال يف سإإإنة ،2003بإإإدلية أن جملإإإس املناف إإإة املنشإإإ  سإإإنة  ،لالسإإإتهال  اخلإإإارجي فقإإإد
 ثبإإإاأ " الدراسإإة بقوهلإإإا إليإإإلوهإإإذا ح إإب مإإإا ذهبإإا  ،أطلقهإإإا وزيإإر التجإإإارة وعإإودوهإإذا بعإإإد  2013

 ". وأنل عبارة عن ديكور ليس إال 1995جملس املناف ة عدم فعاليتل منذ ه سي ل سنة
 النشإإإاط فانإإإل  وانطالقإإإا مإإإن املعيإإإار املإإإادي اخلإإإاص بطبيعإإإة، ب إإإ  النظإإإر عإإإن طبيعإإإة كإإإة هيلإإإة

نظر إىل حتويإإإة بإإإال ،يتجلإإإ  التقلإإإيص الواضإإإ  الختصاصإإإات القاضإإإي يف هطبيإإإق القإإإانون االقتصإإإادي
 اختصاصات قضائية يف هذا اجملال لصاحل سلطات الضبد امل تقلة.

  يعود اختصاص النظر يف الطعون أن وبالتاي املفروض  ،إداريةاألصة أن اجمللس املناف ة سلطة
، املعإدل املإتمم ال إالف الإذكر 01-98 رقإم العضإوي وفقإا للقإانون، هإل جمللإس الدولإةاملوجهة ضد قرارا

عنإدما أخضإ  قراراهإل يف غإ  ويعإارض بصإفة صإرية القإانون  ،لكن قانون املناف ة نص عل  غ  ذلإن
يعتإرب مإن بإا   إذ ،ن يف دسإتورية هإذا الإنصكسا جعإة غالبيإة الفقإل بشإ ،التجمعات للقضاء العادي

 للمشرع الفرن ي دون مراعاة أحكامل يف البيلة األصلية هلذا القانون. التقليد
 بإإالرغم مإإن ااإإةاكها يف الطبيعإإة اإلداريإإة اهليلإإاتهلإإذه  القانونيإإة  إن هعإإدد واخإإتال  األنظمإإة ،

يإإوحي ب يإإا  رؤيإإة اإإاملة لإإدى املشإإرع وال إإلطات العموميإإة عإإن هإإذه ال إإلطات وموقعهإإا يف النظإإام 
والإإدلية علإإ   وطبيعإإة مهامهإإا ونظامهإإا القإإانوين ،وباخلصإإوص يف النظإإام االقتصإإادي ،القإإانوين اجلزائإإري

 ذلن التعدية املتكرر للنصوص القانونية املتعلقة هبا.
 هلإاأن  ،باعتبارهإا مإن أاإخاص القإانون العإام ،من اجلانب االئايب لل لطات اإلدارية امل إتقلة 

سإإإلطات بيإإإد سإإإلطة واحإإإدة  جتمإإإ  ثإإإالثأن حيإإإ  ميكإإإن  ،طبيعإإة خاصإإإة يف سارسإإإة ضإإإبطها للقطإإإاع
 جراءات التإدخة عإن طريإق التإداب  واإلجإراءات التحفظيإة بإ وذلن ،فرض العقا و ة يالرقاب ،التنظيمية

 اليت هتد  إىل وض  حد للتجاوزات بشكة مؤقا عل  اكة أوامر أو هداب  مؤقتة أو حن احللول.



 خاتمة

254 

 لطات اإلداريإة امل إتقلة للرقابإة القضإائية كما أن من نتائ  دراسإتنا استخلصإنا أن إخضإاع ال إ
بتكإإإريس أحإإإد املبإإإاد  الدسإإإتورية الإإإذي يقضإإإي خبضإإإوع األعمإإإال اإلداريإإإة  ،يعتإإإرب أساسإإإا ملشإإإروعيتها

وهإإإإذا هفاديإإإإا  خصوصإإإإا أهنإإإإا هتإإإإدخة يف جمإإإإاالت هامإإإإة ملمارسإإإإة احلقإإإإوق واحلريإإإإات، للرقابإإإإة القضإإإإائية
 لتع فها يف استعمال سلطتها.

 من ال لطتن التنفيذية والتشريعية صالحية استحداث ال إلطات اإلداريإة الحظنا  امتال  كال 
 امل تقلةوهذا يف ظة غيا  نص يدد من ميلن صالحية ذلن.

  هإوفر هإإذه ال إإلطات علإإ  مقومإإات الشإإخص املعنإوي العمإإومي مإإن حيإإ  طبيعإإة هشإإكيلها يف
عن حتقيقا للمصإلحة جمموع األاخاص واألموال هدفها حتقيق غرض مشة  من خالل ضبد قطاع م

 كما أن م تخدميها خيضعون لقانون الوظيفي العمومي.،  العامة
  يف ال لطات اإلدارية امل تقلة ببع  صالحيات القاضي اجلزائإي وقإدرهتا علإ  املعاقبإة  متت إن

جعلهإإا هشإإكة مظهإإرا ، بعإإ  املمارسإإات املخلإإة مببإإاد  اقتصإإاد ال إإوق يف نطإإاق اختصاصإإها النإإوعي
وهإي وسإيلة هضإفي  ، ء القاضإي اجلزائإي عإن احلقإة االقتصإادي نظإرا إلجراءاهإل البطيلإةمن مظهر إقصا

قتصادية وامل إالة مواكبة للتطورات االو وهكريس ملشروعية أداة اإلدارة والفعالية نتيجة املرونة يف العمة 
 .يف هطور الدولة

هرة العوملإإإإإإة االقتصإإإإإإادية لإإإإإإذلن هظهإإإإإإر اهليلإإإإإإات اإلداريإإإإإإة امل إإإإإإتقلة ك جابإإإإإإة قانونيإإإإإإة ومؤس إإإإإإاهية لظإإإإإإا
ومطلبإإا للدولإإة احلديثإإة الضإإابطة الإإيت ئإإب أن متإإارو عإإن طريإإق هيلإإة خارجيإإة وم إإتقلة  ،واالجتماعيإإة

ألن التجإإار  أثبتإإا فشإإة الوسإإائة التقليديإإة املبااإإرة للتإإدخة العمإإومي وبالتإإاي وجإإإب أن  ،وحمايإإدة
 حها الشرعية صراحة.هكون هذه اهليلات ذات طبيعة خاصة ولكن قبة هذا ئب أن  ن

 اتاإلتقتراح -2
 ومإإن االقةاحإإات الإإيت نراهإإا كفيلإإة بإإ ن هفلإإ  يف الت صإإية القإإانوين لطبيعإإة ال إإلطات اإلداريإإة امل إإتقلة 

 ما يليل طرحميكننا 
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  وضإإإ  حإإإد للنقااإإإات واجلإإإدل الفقهإإإي احلإإإاد حإإإول دسإإإتورية هإإإذه ال إإإلطات اجلديإإإدة يف ظإإإة
اجلديإد مإن اهليلإات وبالتإاي وجإب التنصإيص  غيا  عبإارة دسإتورية صإرية هشإ  إىل إنشإاء هإذا النإوع

 عليها دستوريا.
  هعإإدية قإإانون اإلجإإراءات املدنيإإة واإلداريإإة مإإن خإإالل إدرام ال إإلطات اإلداريإإة امل إإتقلة ضإإمن

 منل. 800 نص املادة األاخاص املذكورة يف
  قإإدر مإإن حتديإإد طبيعإإة العالقإإة بإإن ال إإلطات اإلداريإإة امل إإتقلة وال إإلطة التنفيذيإإة مبإإن  أكإإرب

وذلإن مبإن  الربملإان ، سإواء مإن اجلانإب العضإوي، االستقاللية هلذه ال إلطات امل إتحدثة يف مواجهتهإا
، سلطة هعين األعضاء و تلإف اهليلإات الفاعلإة واجلمعيإات دور يف هشإكيلة سإلطات الضإبد امل إتقلة

د اهليلإإة الناخبإإة مإإن أو اعتمإإاد االنتخإإا  كوسإإيلة أساسإإية لنيإإة العضإإوية يف هإإذه اهليلإإات علإإ  أن حتإإد
 بن الفاعلن املتخصصن يف جمال النشاط.

 مث هب إيد وهوحيإد ، أما من جانب الرقابة فال بد من إخضاعها بالدرجة األوىل للرقابإة الربملانيإة
خصوصإإإإا أن املشإإإإرع اجلزائإإإإري مإإإإدعو ملراجعإإإإة ، إجإإإإراءات الرقابإإإإة عليهإإإإا ب حالتهإإإإا إىل القواعإإإإد العامإإإإة

 ، اء يف قرارات هيلات الضإبد وحتديإد بدقإة اجلهإة املخاصإمة واملطالبإة بإالتعوي إجراءات الطعن باإلل
 هذه اهليلات من ال ميلن الشخصية املعنوية.من بن خصوصا أنل يوجد 

ئب أن هكون كة النصإوص املنشإلة ألي هيلإة مإن اهليلإات امل إتقلة واضإحة وحمإددة ال هشإوهبا اإائبة 
 القاضي فيها عل  حد سواء للوصول إي نتيجة واضحة املعامل.وال ختةقها ه  ات هرهق الباح  و 

يف األخإإ  صإإحي  أن النصإإوص القانونيإإة مل حتإإدد بشإإكة مبااإإر مإإا هإإي الطبيعإإة القانونيإإة لل إإلطات 
وهإذه املقومإات القانونيإة )ولإيس ، ولكنها علإ  األقإة أعطتنإا املقومإات األساسإية هلإا، اإلدارية امل تقلة

رسإإإم لنإإإا الطريإإإق الإإإذي يقودنإإإا إىل الوصإإإول إي التكييإإإف القإإإانوين وحتديإإإد الطبيعإإإة الفعليإإإة( هإإإي الإإإيت ه
القانونية الإذي هقودنإا بإدورنا إىل الوصإول إىل اهلإد  املنشإود مإ  الوضإ  باحل إبان والإإت كيد علإ  أهنإا 

 باألساو سلطة عامة.
ة امايإإإإة احلقإإإإوق إن هعيإإإإن هيلإإإإات هتإإإإوىل إدارة وضإإإإبد قطاعإإإإات معنيإإإإة وجمإإإإاالت هلإإإإا عالقإإإإة مبااإإإإر 

من غ  املعقول أن ال هكون هلا طبيعة وصي ة قانونية حمددة وبالتاي مإن اإ هنا أن هت إبب  ، واحلريات
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  ومبإإإا أننإإإا يف عصإإإر ال إإإرعة والتكنولوجيإإإا ،يف مشإإإاكة قانونيإإإة هرهإإإق القضإإإاء وهإإإؤخر اجنإإإاز املعإإإامالت
ا هتميإز بعناصإإر االسإتقاللية واحلياديإإة فلمإاذا ال نعتمإإد أسإلو  ال إإلطات اإلداريإة امل إإتقلة خاصإة وأهنإإ

والتخصإإإإص ومنإإإإل هكإإإإون قإإإإد سإإإإالنا يف هطإإإإوير نظامنإإإإا املتمثإإإإة يف نظإإإإام اإإإإفا  وعإإإإادل مبإإإإين علإإإإ  
 احلكامة.

فالبحإ  عإن الطبيعإة القانونيإة لل إلطات االداريإة امل إإتقلة بصإفة عامإة، يعإد ضإمانة اساسإية للت صإإية 
وذلإن بإإاالعةا  املؤسإإس الدسإإتوري هبإإا،  )الوجإإود( يةعلشإإر القإانوين هلإإذه اهليلإإات، بدايإإة مإن منحهإإا ا

الوظإإإإائف واالختصاصإإإإات الإإإإيت متارسإإإإها وهإإإإذا بضإإإإمانة رقابإإإإة القضإإإإاء  )األداء( وصإإإإوال اىل مشإإإإروعية
 عليها.
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 المراجع المصادر و تقائمة 
 كريم ال قرانال: أوال  

 حاديث الشريفةاألثانيا : 
كتإإا  االقضإإية ، 1994 ،حيإإاء العلإإوم العربيإإة )دط(دار إ،املوطإإ   ،مالإإن بإإن انإإس االصإإبحي -1

)دط( ،دار املعرفإإإإإإإإإإإإة،ال إإإإإإإإإإإإل الكإإإإإإإإإإإإربى  ،والبهيقإإإإإإإإإإإإي ،566 ص ،1م ،بإإإإإإإإإإإإا  القضإإإإإإإإإإإإاء يف املرفإإإإإإإإإإإإق
با  من قض  فيمإا بإن النإاو مبإا فيإل صإالحهم ودفإ  الضإرر عإنهم  ،كتا  إحياء املوات،)د.ت.ن(

 .6 م، االجتهادعل  
 :تقائمة المصادرثالثا :

 الدساتير: -1
هعإإإإدية نشإإإإر نإإإإص املتعلإإإإق ب 1989فربايإإإإر سإإإإنة  28 املإإإإؤريف يف 18-89رقإإإإم  املرسإإإإوم الرئاسإإإإي - أ

 438-96 القإانون رقإم ، املعإدل ب1989مارو سنة  01الصادرة يف  09العدد  م ر م مالدستور، 

 78العإإإإدد  م ر م معإإإإدية الدسإإإإتور، هب صإإإإدار نإإإإص املتعلإإإإق   1996دي إإإإمرب سإإإإنة  07املإإإإؤريف يف 

تعلإق ي 2002ابريإة سإنة 10املإؤريف يف  03-02 القانون رقم، املعدل ب1996دي مرب  08الصادرة يف 
 القإإإانون رقإإإم، املعإإإدل ب2002ابريإإإة سإإإنة  14الصإإإادرة يف  25العإإإدد  م ر م متعإإإدية الدسإإإتور، ب

 63العإإإإإدد  م ر م متور ي، املتعلإإإإإق بالتعإإإإإدية الدسإإإإإ 2008نإإإإإوفمرب سإإإإإنة  15املإإإإإؤريف يف  08-19

مإإارو املتعلإإق بالتعإإدية  06املإإؤريف يف  01-16القإإانون رقإإم ، املعإإدل ب2008نإإوفمرب  16الصإإادرة يف 
 .2016مارو  07الصادرة يف  14العدد  م ر م مالدستور ي، 

 ،2014 فربايإر 10 االثنإن ،الرائإد الرمسإي للجمهوريإة التون إية ،2014 الدستور التون ي ل نة -  
 ص.خاعدد 

 30 مكإرر الصإادر بتإاريخ 5964 نشإر يف اجلريإدة الرمسيإة عإدد 2011 دسإتور امل إر  ل إنة - ت

 .2011 بوليو
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 28يف  203-276مإإإن القإإإانون رقإإإم  05املعإإإدل باملإإإادة  1958أكتإإإوبر  4 دسإإإتور فرن إإإا - ث

 .2003مارو  29، اجلريدة الرمسية الفرن ية ل2003مارو
 تقوانين -2
 تقوانين عضوية - أ
  املتضإإمن ااإإاكم اإلداريإإة  املمضإإي  1998مإإاي  30املإإؤريف يف  02-98القإإانون العضإإوي رقإإم

 .1998-06-01الصادرة يف  37العدد  ،م ر م م، 1998-05-30يف 
  املتعلإإإإق باختصاصإإإإات جملإإإإس  2011-07-26املمضإإإإي يف  13-11القإإإإانون العضإإإإوي رقإإإإم

-98ون العضإوي املعدل واملتمم للقان، 2011-08-03العدد الصادرة يف  ،م ر م م،الدولة وعملل

 1998-05-30املمضي يف  01
  م ر م م   ،املتعلإإإإإإق بإإإإإإاإلعالم 2012-01-12املإإإإإإؤريف يف  05-12القإإإإإإانون العضإإإإإإوي رقإإإإإإم

 .2012-01-15الصادرة يف  02العدد 
  املتعلإإإإق باهليلإإإإة العليإإإإا امل إإإإتقلة  2016 غشإإإإا 25املإإإإؤريف يف  11-16القإإإإانون العضإإإإوي رقإإإإم

 .2016 غشا 28الصادرة يف  50 العدد ،م ر  م م ،ملراقبة االنتخابات
  يتعلإإق بال إإلطة الوطنيإإة امل إإتقلة  2019 -09-14املإإؤريف يف  07-19القإإانون العضإإوي رقإإم

  .2019-09-15الصادرة يف  55العدد  ،م ر م م ،لالنتخابات
 تقوانين عادية - ب
  عإإدد  ،م ر م م ،يتضإإمن قإإانون االسإإتثمارات 1963يوليإإو 26املإإؤريف يف  277-63القإإانون

 .1963 غشا 02ادرة يف الص  53
 بتعلإإق باالسإإتثمار االقتصإإادي اخلإإاص الإإوطين  1982 غشإإا املإإؤريف يف 11-82قإإانون رقإإم ال 

 .1982 غشا 24الصادرة يف  19عدد  ،م ر م م
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  يتعلإق بتوجيإل االسإتثمارات االقتصإادية اخلاصإة  1988يوليإو 12املإؤريف يف  25-88قانون رقم
 .1998يوليو 13 الصادرة يف 28عدد  ،م ر م  م ،الوطنية

  29العإإدد  ،م ر م م،املتعلإإق باألسإإعار  1989جإإانفي  05املإإؤريف يف  12-89القإإانون رقإإم 

 .1989-07-19الصادر يف 
 الصإادرة  14العإدد  ،ر م م ،ماملتعلق بإاإلعالم  1990ابرية 03مؤريف يف  07-90 القانون

املتعلإإإق  1993-10-26 املمضإإإي يف 252-93املعإإإدل باملرسإإإوم الرئاسإإإي رقإإإم  1990-04-4يف 
 .1993-10-27الصادرة  يف 69العدد  ،م ر م م ،باجمللس األعل  لإلعالم

  العإإإدد  ،م ر م م ،القإإإرضيتعلإإإق بالنقإإإد و   1990ابريإإإة 14املإإإؤريف يف  10-90القإإإانون رقإإإم
 .1990 نة ابريل 15الصادرة يف  16
  العإإدد  ،م ر م م ،املتعلإإق بالتهيلإإة والتعمإإ  1990دي إإمرب  01املإإؤريف يف  29-90القإإانون

 .1990دي مرب  02الصادرة يف  02
  م ر  ،2000 يتضإإمن قإإانون املاليإإة ل إإنة 1999 دي إإمرب 23مإإؤريف يف  11-99القإإانون رقإإم

 .  1999 دي مرب 25الصادرة يف  92العدد  ،م م
  واملواصإإإإالت  اإإإإدد للقواعإإإإد املتعلقإإإإة بالربيإإإإد 2000-08-05املإإإإؤريف يف  03-2000القإإإإانون

 املتمم.املعدل و  2000-08-06الصادرة يف  48العدد  ،م ر م م، سلكيةال لكية والال
  35العإإإإإإإدد  ،م م م ر ،2001-07-03املتعلإإإإإإإق باملنإإإإإإإاجم املمضإإإإإإإي يف  10-01القإإإإإإإانون 

م ر م  2014-02-14املمضإإ  يف  05-14بالقإإانون  دلاملل إإ  واملعإإ 2001-07-04 الصإإادرة يف
 .2014-03-30الصادرة يف  18 العدد ،م
 املتعلإإإإإق بالكهربإإإإإاء ونقإإإإإة ال إإإإإاز عإإإإإن طريإإإإإق  2002-02-05املإإإإإؤريف يف  01-2002 القإإإإإانون

 .2002-02-06الصادرة يف  08العدد  ،م ر م م ،القنوات
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  م ر م ، 2003املتضإإمن قإإانون املاليإإة ل إإنة  2002دي إإمرب  24املإإؤريف يف  11-02القإإانون
 .2002دي مرب  25الصادرة يف  86العدد  ،م
 93يعإإدل ويإإتمم املرسإإوم التشإإريعي رقإإم   2003فربايإإر سإإنة  17 املإإؤريف يف 04-03قإإانون ال-

م ر م م العإدد  ،ببورصإة القإيم املنقولإة املعإدل و املإتمم واملتعلإق 1993ماي سإنة  23املؤريف يف  10
   2003فرباير سنة  19الصادرة يف   11
  50العإإإإإإدد   ،م ر م م ،املتعلإإإإإإق بااروقإإإإإإات 2005-04-18املإإإإإإؤريف يف  07-05القإإإإإإانون 

 .2005-07-19الصادرة  يف 
 06العإدد  ،م ر م م ،يتضمن قانون امليإاه2005 غشا 04مؤريف يف  12-05قانون رقم ال 

 معدل ومتمم.    2005سبتمرب  04الصادرة يف 
  م ر  ،املتعلإإإق بالوقايإإة مإإإن الف إإاد ومكافحتإإإل 2006-02-20املمضإإ  يف  01-06القإإانون

 .  2006-03-08الصادرة يف  14 العدد  ،م م
  املإإؤريف يف  07-95ويإإتمم األمإإر رقإإم يعإإدل  2006فربايإإر سإإنة  20املإإؤريف يف  04-06القإإانون

 .2006مارو  12الصادرة يف  ،م ر م م،املتعلق بالت ميناتو  1995جانفي  25
 يتعلإإق بتعاونيإإات االدخإإار والقإإرض م ر م  2007 فربايإإر 27مإإؤريف يف  01-07قإإانون رقإإم ال

 .2007 رفرباي 28الصادرة يف  15م العدد 
  م م  م. ر ،املتضإإإإإإمن القإإإإإإانون املإإإإإإدين 2007مإإإإإإايو  13املإإإإإإؤريف يف  05-07القإإإإإإانون رقإإإإإإم 
سإإبتمرب  26املإإؤريف يف  58-75املعإإدل واملإإتمم لألمإإر رقإإم  2007مإإايو  13الصإإادرة بتإإاريخ  31عإإددال

 .1975ل نة  78عدد ال ،م م  م. ر ،املتضمن القانون املدين 1975
  واملتضإمن قإانون اإلجإراءات املدنيإة واإلداريإة  2008 فربايإر 25 املإؤريف يف 09-08القانون رقم

 .2008-04-23 الصادرة يف 21العدد  م ر م م،
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  املتعلإإق باملناف إإة  03-03يعإإدل و يإإتمم األمإإر  2008جإإوان  25املإإؤريف يف  12-08القإإانون
 .2008سنة  36 م م العدد م ر
   م ر م م ،هرقيتهإإامايإإة الصإإحة و املتعلإإق ا 2008-07-20املإإؤريف يف  13-08القإإانون رقإإم

 .2008 غشا 03الصادرة يف  44العدد 
 املإإإإؤريف يف  03-03يإإإإتمم األمإإإإر يعإإإإدل و  2010 غشإإإإا 18املإإإإؤريف يف  05-10قإإإإانون رقإإإإم ال

 . 2010سنة  46العدد  ،م ر م م ،يتعلق باملناف ة 19-07-2003
  م ر  ،التجإارة الذي يدد القواعد املطبقة عل  2010-08-18املمض  يف  06-10القانون

 .201-08-18الصادرة يف  46العدد  ،م م
  37 العإإإإدد ،م م م ر ،يتعلإإإإق بالبلديإإإإة 2011جإإإإوان  22املإإإإؤريف يف  10-11القإإإإانون رقإإإإم 

 .2011-07-03 الصادر يف
  12 العإإإإإدد ،م م م ر ،املتعلإإإإإق بالواليإإإإإة2012فربايإإإإإر  21املإإإإإؤريف يف  07-12 قإإإإإمر القإإإإإانون 

 .2012الصادرة يف 
  م ر م م  ،يتعلإإق بالنشإإاط ال إإمعي البصإإري 2014-02-14املمضإإ  يف  04-14القإإانون

 2014-03-23الصادرة يف  16العدد 
  2014-03-30 الصادرة يف 18 العدد ،م ر م م ،يتضمن قانون املناجم 05-14القانون 
  م ر م م  ، 2015قإإإانون املاليإإإة ل إإإنة املتعلإإإق ب 2014-12-30املإإإؤريف يف  10-14القإإإانون

 .2014دي مرب  31رة يف الصاد 78 العدد
  لقواعإإد العامإإة املتعلإإق بالربيإإد واالهصإإاالت يإإدد ا 2018 ومإإاي 10املإإؤريف يف  04-18القإإانون

 .2018ماي  13الصادرة يف  27عدد ال ،م ر م م ،االلكةونية 
  م  ر م م  ،املتضإمن قإانون اجلإراءات اجلزائيإة 2019-12-11املمضإي يف  10-19القانون

 . 2019-12-18يف الصادرة  78العدد 
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 األوامر: - ب
  م ر م ،املتعلإإق بقإإانون اإلجإإراءات املدنيإإة  1966جإإوان  08املإإؤريف يف  154-66األمإإر رقإإم

 .1966جوان  09الصادرة يف  47العدد  ،م
  العإإدد  ،م ر م م،يتضإإمن قإإانون االسإإتثمار  .1966سإإبتمرب  15املإإؤريف يف  248-66األمإإر

 .1966سبتمرب 17الصادرة يف  80
  78العإإدد  ،م ر م م ،املتضإإمن القإإانون املإإدين 1975-09-26املمضإإ  يف  58-78األمإإر 

 م ر م 2007-05-13املمضإإي يف  05-07املعإإدل واملإتمم بالقإإانون  1975-09-30الصإادرة يف 
 .2007-05-13الصادرة  31العدد  م،

  العإإإإدد م، م ر م مم، املتعلإإإإق باملناف إإإإة 1995 -01-25املإإإإؤريف يف  06-95األمإإإإر رقإإإإم 
 ،املتعلإإق باملناف إإإة 2003-07-19املإإؤريف يف   03-03مل إإ  بإإاألمر  1995-02-03الصإإادرة  09

  .2003-07-20الصادرة يف  43 العدد ،م ر م م
  04-06 املتعلق بالت مينإات معإدل ومإتمم بالقإانون 1995-01-25املؤريف يف  07-95األمر  

 .2006-03-12الصادرة يف  15العدد  ،م ر م م
  املتعلإإإإق بالنقإإإإد  10-90يعإإإإدل و يإإإإتمم القإإإإانون  2001 فربايإإإإر 27ريف يف املإإإإؤ  01-01األمإإإإر
 .2001 فرباير 28الصادرة يف  14 م م،م ر  ،القرضو 
  44العدد  ،م ر م م،املتعلق بتطوير االستثمار  2001 غشا 20املؤريف يف  03-01األمر 

 ،2006يوليإو 15مإؤريف يف  08- 06املعإدل و املإتمم مبوجإب األمإر   2001 غشإا 22.الصإادرة يف 
 .2006يوليو 19الصادرة يف  47العدد  ،م ر م م

 2003غشإإا  27الصإإادرة يف  52العإإدد  ،م ر م م ،املتعلإإق بالنقإإد والقإإرض 11-03 األمإإر 

املتعلإق  10-17املعإدل واملإتمم بالقإانون  2010غشإا  26املإؤريف يف  04-10باألمر واملتمم  املعدل 
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-10-12الصإإإإإإإادرة يف  57العإإإإإإإدد  ،م ر م م م، 2017-10-11بالنقإإإإإإإد والقإإإإإإإرض املمضإإإإإإإي يف 
2017. 

  يتضإإمن القإإانون األساسإإي العإإام للوظيفإإة العامإإة  2006-07-15املمضإإي يف  03-06األمإإر
 .2006-07-16الصادرة يف  46 العدد ،م  ر م م

  28املإإؤريف يف  07-05يعإدل و يإإتمم القإانون  2006يوليإإو 29املإؤريف يف  10-06األمإر رقإإم 
 .2006يوليو 30الصادرة يف  48العدد  ،م ر م م،ق بااروقات املتعل 2005ابرية

  املتعلإإإإق  11-03يعإإإدل ويإإإتمم األمإإإر رقإإإم  2010 غشإإإا 26املإإإؤريف يف  04-10األمإإإر رقإإإم
 .2010سبتمرب  01املؤريف يف  50العدد  ،م م م ر،بالنقد والقرض

 المراسيم: - ج
 المراسيم الرئاسية  -1
  1996-01-17داخلي للمناف إإإة املمضإإإي يف املتضإإإمن النظإإإام الإإإ 44-96املرسإإإوم الرئاسإإإي   

 1996-01-21الصادرة يف  05 ددالع ،م ر م م
  املتضإإإإمن إل إإإإاء منصإإإإب  1999 غشإإإإا سإإإإنة 02املإإإإؤريف يف  170-99املرسإإإإوم الرئاسإإإإي رقإإإإم

 .1999غشا سنة  04الصادرة بتاريخ  52م ر م م، العدد وسيد اجلمهورية.
 من ه سإيس وسإيد اجلمهوريإة يتضإ 1996و مإار  23املإؤريف يف  113-96رسوم رئاسإي رقإم امل

 .1996مارو  13الصادرة يف  20عدد  ،م ر م م
 اء مؤس إإإإة وسإإإإيد يتضإإإإمن إل إإإإ 1999 غشإإإإا 02مإإإإؤريف يف  170-99رسإإإإوم رئاسإإإإي رقإإإإم امل

 .1999 غشا 04الصادرة يف  52 عدد ،اجلمهورية م ر م م
 رسإإإوم الرئاسإإإي رقإإإم يعإإإدل ويإإإتمم امل 2012فربايإإإر  07املإإإؤريف يف  64-12رسإإإوم رئاسإإإي رقإإإم امل

.يدد هشكيلتل اهليلة الوطنية للوقاية من الف اد ومكافحتل وهنظيمهإا وكيفيإة سإ ها م ر م 06-413
 .2012فرباير  15الصادر يف  08 عدد ،م
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  يتضمن هنظيم الصإفقات العموميإة  2015سبتمرب  16املؤريف يف  247-15مرسوم رئاسي رقم
 2015سبتمرب  20الصادرة يف  50دد الع ،م ر م م ،و هفويضات املرفق العام

 يإإإدد هشإإإكيلل وهنظإإإيم وكيفإإإات  2015-10-08املإإإؤريف يف  261-15 املرسإإإوم الرئاسإإإي رقإإإم
م ر م  ،سإإ  اهليلإإة الوطنيإإة للوقايإإة مإإن اجلإإرائم املتصإإلة بتكنولوجيإإات اإلعإإالل واالهصإإال ومكافحتهإإا

 .2015-10-08الصادرة يف  53عدد ال م،
 م ،يتضإمن ه سإيس وسإيد اجلمهوريإة 2020فرباير  15املؤريف يف  45-20رسوم رئاسي رقم امل

 .2019فرباير  19الصادرة يف  03العدد  ،ر م م
 المراسيم التنفيذية  -2
  يإإإإدد اإإإإروط مإإإإن  وسإإإإطاء  1995أكتإإإإوبر  30املإإإإؤريف يف  340-95املرسإإإإوم التنفيإإإإذي رقإإإإم

الصإادرة  65العإدد  ،م ر م  م ،ماملهنية وسحبل منهم ومكافإ هتم ومإراقبته الت من اإلعتماد واألهلية
 2017 يونيإإو 11املإإؤريف يف  192-17 معإإدل ومإإتمم املرسإإوم التنفيإإذي رقإإم 1995أكتإإوبر  31يف 

 .2017 يونيو 14الصادرة يف  36العدد  ،م.ر م م،
 يتضإمن إنشإاء وكالإة وطنيإة لتطإوير  1995يوليإو 02مإؤريف قإي  183-95رسوم هنفيذي رقإم امل

   .1995يوليو 12الصادرة يف  36عدد ، الم ر م م،وس ها البح  اجلامعي وهنظيمها
  يتعلإإق بنظإإام االسإإت الل املطبإإق  2001 ومإإاي 09مإإؤريف يف  123-01املرسإإوم التنفيإإذي رقإإم

 ،علإ  أنإإواع الشإإبكات الالسإإلكية الكهربائيإإة وعلإإ   تلإإف خإإدمات االهصإإاالت ال إإلكية والالسإإلكية
-04معإإإدل ومإإإتمم مبوجإإإب املرسإإإوم التنفيإإإذي  2001-05-13الصإإإادر يف  27العإإإدد   ،م ر م م

ومبوجإإإإب   2004 يونيإإإإو 02الصإإإإادر يف  27العإإإإدد   ،م ر م م ،2004مإإإإاي  13مإإإإؤريف يف  157
مإإإإإاي  20الصإإإإإادرة يف  20عإإإإإدد ال م ر م م ، 2005مإإإإإؤريف يف مإإإإإارو  98-05املرسإإإإإوم التنفيإإإإإذي 

 37العإدد  ، مر م   م،  2007مإاي  30مإؤريف يف  162-07ومبوجب املرسوم التنفيذي  2005

 .  2007-06-07الصادرة يف 
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 يتضإإإإإمن إنشإإإإإاء خليإإإإإة معاجلإإإإإة  2002ابريإإإإإة 07مإإإإإؤريف يف  127-02رسإإإإإوم التنفيإإإإإذي رقإإإإإم امل
.معإإدل 2002 ابريإإة 07الصإإادرة يف   23عإإدد ال  ، م ر م م، املإإاي وهنظيمهإإا وعملهإإا االسإإتعالم 

 ومتمم .
 روط التوصإإإإإية البيلإإإإإي يإإإإإدد اإإإإإ 2002 مإإإإإاي 09مإإإإإؤريف يف  156-02رسإإإإإوم هنفيإإإإإذي رقإإإإإم امل

 مإإاي 15الصإإادرة يف  35 العإإدد ،م ر م م، وخإإدماهتا الشإإبكات املواصإإالت ال إإلكية والالسإإلكية
2002 . 

 يإإإإدد دفإإإإة الشإإإإروط املتعلإإإإق  2006نإإإإوفمرب  26مإإإإؤريف يف  429-06تنفيإإإإذي رقإإإإم الرسإإإإوم امل
 .2006 نوفمرب 29الصادرة بتاريخ  76العدد  ،م.ر م م ،اقوق وواجبات منت  الكهرباء

  يإإدد إجإإراءات واإإروط مإإن  ، 2007سإإبتمرب 26مإإؤريف يف  294-07مرسإإوم هنفيإإذي رقإإم
  2007 أكتوبر 03الصادرة بتاريخ  62 العدد، م ر م م ،رخصة التنقيب عن ااروقات

 يتضإإمن إنشإإاء الوكالإإة لوطنيإإة  2009أكتإإوبر  22املإإؤريف يف  344-09تنفيإإذي رقإإم الرسإإوم امل
 .2009أكتوبر  25الصادرة يف  61عدد ال ،م ر م م،للتعب 

 المراسيم التشريعية -3
  154-66يعدل ويتمم األمر رقإم  1993رية با 25سضي يف  09-93املرسوم التشريعي رقم 

 .1993رية با 27الصادرة يف  27العدد  ،م ر م م،املتضمن قانون اإلجراءات املدنية 
 م ر  ،لإإق ببورصإإة القإإيم املنقولإإةاملتع 1993 ومإإاي 23املإإؤريف يف  10-93رسإإوم هشإإريعي رقإإم امل

-01-10املإإؤريف يف  10-96معإإدل ومإإتمم بإإاألمر  1993 -05- 23الصإإادرة يف  34العإإدد ،م م 

-02-17املإإؤريف يف  04-03والقإإانون  1996-01-14الصإإادرة يف  03العإإدد  ،م ر م م،1996

 34عإدد ال ،م ر م م ،  استدراكل يف 2003-02-19الصادرة يف  11 العدد ،م ر م م،2003

 .  2003-05-18الصادرة يف 
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 املتعلإإإق  07-90خيإإإص بعإإإ  أحكإإإام  1993-10-26املإإإؤريف يف  13-93 املرسإإإوم التشإإإريعي
 1993-10-27الصادرة يف  69 العدد  ،م م م ر ،باإلعالم

  م ر م  ،املتعلإق بةقيإة االسإتثمار 1993أكتوبر  05املؤريف يف  12-93املرسوم التشريعي رقم
 .1993أكتوبر  10ة يف الصادر  64العدد  ،م
 المراسيم التنظيمية  -4
 يتضإإإإإمن إنشإإإإإاء الإإإإإديوان الإإإإإوطين لتوجيإإإإإل  1983 ينإإإإإاير 29املإإإإإؤريف يف  98-83رسإإإإإوم رقإإإإإم امل

فربايإإإإإر سإإإإإنة  01الصإإإإإادرة يف  05العإإإإإدد  ،م ر م م،االسإإإإإتثمار اخلإإإإإاص الإإإإإوطين ومتابعتإإإإإل وهن إإإإإيقل 
1983. 

 نشإاء جلنإة االعتمإاد الوطنيإة وجلإان يتضمن إ 1983 يناير 29املؤريف يف  99-83رسوم رقم امل
 .1983 فرباير 01الصادرة يف   05العدد  ،م ر م م ،االعتماد الوالئية وعملها

 :األنظمة  - ح
املإإؤريف يف  02 -97يعإإدل ويإإتمم النظإإام رقإإم  2002-12-31املإإؤريف يف  05-02النظإإام رقإإم  .1

 25العإإإإدد  ر م م،مإإإإة اإإإإبكة البنإإإإو  واملؤس إإإإات املإإإإاي، م واملتعلإإإإق بشإإإإروط إقا 06-04-1997
 .2003-04-09الصادر يف 

املتعلق باحلإد األد ى لرأمسإال البنإو  واملؤس إات املاليإة  ابرية 04املؤريف يف  01-04نظام رقم ال .2
 2004-04-28الصادرة بتاريخ  27العدد  ،م ر م م ،العامة يف اجلزائر

س إة ماليإة يإدد اإروط ه سإيس بنإن ومؤ  2006سإبتمرب  24املؤريف يف  02-06النظام رقم  .3
سإإإبتمرب  24الصإإإادرة يف  77العإإإدد   ،م ر م م ،أجنبيإإإة واإإإروط إقامإإإة فإإإرع بنإإإن ومؤس إإإة ماليإإإة

2006. 
 القرارات: - خ
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اجمللإإإإة  ،1985-12-07الصإإإادر بتإإإإاريخ  42568قإإإرار ال رفإإإإة اإلداريإإإإة بإإإاجمللس األعلإإإإ  رقإإإإم  .1
الوطين لألا ال الةبوية  هصدر عن ق م امل تندات والنشر ااكمة العليا الديوان 01العدد  ،القضائية
 .1990اجلزائر 

قرار جملس الدولة قضية احتاد بنن املؤس ة املالية يف اكة اركة امل إالة )يونيإون بنإن( ضإد  .2
منشإور يف جملإة إدارة ، 1999 فربايإر 09القرار الصادر بتإاريخ  00013امللف رقم   حمافن بنن اجلزائر

 .1999سنة ،  01العدد ،
سإنة  ،الدولإة جملإس الدولإة جملإة 2003-04-01الصإادر يف  14489 قإمقإرار جملإس الدولإة ر  .3

 . 04 العدد ،2003
قضإية بوهيإن املتعلإق ب 2000ماي  08جملس الدولة املؤريف يف الصادر عن  .2129 قرار رقمال .4

 .بنن اللجنة املصرفية
 الكتب.رابعا:

 الكتب العامة: - أ
دار املطبوعإات  ،ة األعمإال اإلداريإةايحا مبإدأ املشإروعية كضإابد لصإح ،إبراهيم عبد العزيز .1

 .2017 سنة ،مصر ،اإلسكندرية ،اجلامعية
 م م د، 4ط ،حماضإرات يف املؤس إات اإلداريإة ،)هرمجإة حممإد عإر  صاصإيال(،احمد محي و .2

 .2006 سنة، اجلزائر
 .2008 سنة، اجلزائر ،م م د ،7ط ،املنازعات اإلدارية ،احمد محيو .3
دراسة ه صيلية  ،ابة القضائية عل  أعمال ال لطة التنفيذيةالرق ،آدم أبو القاسم أحمد إسحق .4

  2014.سنة  ،مصر ،دار الكتب القانونية
 .1986سنة ، ب وت ،لكتب العلميةا دار ،1ط ،األموال ،عبيد القاسم بن سالم أبو .5
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بإإن قتيبإإة، مكتبإإة ا ،1ط ،األحكإإام ال إإلطانية والواليإإات الدينيإإة ،الم  اورد  عل  ي ب  ن محم  د .6
 .1979 الكويا،

 .2004 سنة ،اجلزائر ة،عناب ،دار العلوم للنشر ،القانون اإلداري ،بعلي محمد الصغير .7
       دار هومإإة ،دراسإإة قانونيإإة هف إإ ية ،قإإانون اإلجإإراءات اإلداريإإة ،حس  ين ب  ن ش  يل آت ملوي  ا .8

 .2013 سنة ،اجلزائر
 ،دار اخللدونيإإإة للنشإإإر والتوزيإإإ  ،ةدراسإإإة مقارنإإإ ،اإإإرح املنازعإإإات اإلداريإإإةو  ،حس   ين فريج   ة .9

 .2011سنة  اجلزائر 
د.م.م  ،02 ط ،قانون املنازعات اإلدارية هنظيم واختصإاص القضإاء اإلداري ،خلوفي رشيد .10

 .    2005 سنة ،اجلزائر
دار الفكإإإر  ،)دراسإإإة مقارنإإإة ( النظريإإإة العامإإة للقإإإرارات اإلداريإإإة ،س   ليمان محم   د الطم   او  .11

 .2006 سنة ،مصر ،لعريب القاهرةا
دار الفكإإإر ، النشإإإرملتإإإزم الطإإإاب  و  الإإإوجيز يف القإإإانون اإلداري ،س   ليمان محم   د الطم   او  .12

 د.ت.ن.، العريب مصر
مإإإدى التطإإإورات القضإإإائية يف الرقابإإإة علإإإ  ال إإإلطة اإلداريإإإة  ،س   يف ناص   ر عل   ي الحيم   ي .13

 .2017سنة ، ر مصر ،مركز الدراسات العربية للنشر والتوزي ، 1التقديرية ط
 ، الطرق احلكميإة يف ال ياسإة الشإرعية ، ين محمد بن أبي بكر ابن تقيم الجوزيةشمس الد .14
 الرياض، اململكة العربية ال عودية، )د.ت.ن(.، الفوائد للنشر والتوزي دار 
 ،1ط ،احل إبة يف اإلسإالم أو وظيفإة احلكومإة اإلسإالمية ،أحمد بن عب د الحل يم ب ن تيمي ة .15

 . 2004 سنة ،لبنان ،وتب   ،دار الكتب العلمية
 .2005 سنة ،اجلزائر ،د.م.م ،1م ،املباد  العامة للمنازعات اإلدارية ،شيهوب مسعود .16
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 ط ،هرمجإة للمحاكمإة العادلإة ،قانون اإلجإراءات املدنيإة واإلداريإة اجلديإد ،عبد السالم ذيب .17
 .2016 سنة ،اجلزائر ،موفم للنشر ،04
منش  املعإار   ،شروعية العقوبات اإلدارية العامةضمانات م ،عبد العزيز عبد المنعم خليفة .18

 .2007سنة  ،مصر ،اإلسكندرية
 ، عمإان ،التوزيإ دار الثقافإة للنشإر و ، رقابتإل ألعمإال اإلدارةالقضإاء اإلداري و ، عصام الدبس .19
 .2010 سنة
 سإإإنة ،اجلزائإإإر ،عن مليلإإإة،دار اهلإإإدى ،1ط ،.مإإإدخة القإإإانون اإلداري،ع   الء ال   دين عش   ي .20

2012. 
 سإإنة ،اجلزائإإر ،عإإن مليلإإة، دار اهلإإدى، 2ط ،مإإدخة القإإانون اإلداري، ال  دين عش  يع  الء  .21

2013. 
 ، سإإإنةاجلزائإإإر ،ج إإور للنشإإإر والتوزيإإإ ،2ط ،يف القإإإانون اإلداري الإإوجيز ،عم   ار بوض   ياف .22

2007. 
جبإإإور للنشإإإر والتوزيإإإ    ،بإإإن النظريإإإة والتطبيإإإق التنظإإإيم اإلداري يف اجلزائإإإر ،عم   ار بوض   ياف .23

 .2010 سنة ،اجلزائر
ج إإإور للنشإإإر والتوزيإإإ   ،1الق إإإم األول ط ،املرجإإإ  يف املنازعإإإات اإلداريإإإة ،عم   ار بوض   ياف .24

 .  2013 سنة ،اجلزائر
 . 2012 سنة ،اجلزائر، ج ور للنشر والتوزي ، 1ط،ارح قانون البلدية ،عمار بوضياف .25
 .2008 سنة  ،د م م، 5ط، النظام اإلداري ، 1م،القانون اإلداري ،عمار عوابد  .26
 .2005 ، سنةم م د ،01م،القانون اإلداري، مار عوابد ع .27
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املؤس إة  ،1ط. ،الرقابإة القضإائية علإ  التناسإب يف القإرار اإلداري ،مايا محمد نزار أب ودان .28
 .2010 سنة ،لبنان ،احلديثة للكتا 

 للنشإإر العلإإوم دار ،القإإانون اإلداري التنظإإيم اإلداري النشإإاط اإلداري ،محم  د الص  غير بعل  ي .29
 2004 سنة ،، اجلزائري والتوز 
 ،ظإإاهرة احلإإد مإإن العقإإا  ،النظريإإة العامإإة لقإإانون العقوبإإات اإلداري ،محم  د أم  ين مص  طفى .30

 .2008 سنة ،مصر ،اإلسكندرية ،دار اجلامعة اجلديدة للنشر
دار النهضإإإة  ،فكإإرة ال إإإبب يف القإإرار اإلداري ودعإإإوى اإلل إإاء ،محم  د حس   ين عب  د الع   ال .31

 .1971 سنة ،العربية القاهرة
سإإنة  ،اجلزائإإر، دار بلقإإيس ،الإإنظم ال ياسإإيةمباحإإ  يف القإإانون الدسإإتوري و  ،مول  ود دي  دان .32

2009. 
 .2005 سنة ،اجلزائر ،3ط ،التنظيم اإلداري ،1م ،القانون اإلداري ،ناصر لباد .33
يإة أكادمي ،اجتاهإات ال ياسإة اجلنائيإة املعاصإرة والشإريعة اإلسإالميةمحمد بن مدني بوس اق   .34

 .2002سنة  ،مركز الدراسات والبحوث ،للعلوم األمنيةنايف العربية 
الطاغية، دراسة فل فية لصور مإن االسإتبداد ال ياسإي، عإامل املعرفإة، إمام عبد الفتاح إمام   .35

 .1978اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلدا ، الكويا، 
 الكتب المتخصصة: - ب

دار احلامإإإد  ،لقإإإوانن الوضإإإعيةاالحتكإإإار يف الفقإإإل اإلسإإإالمي وا ،بلق   يس عب   د ال   رحمن فتون   ة .01
 . 2014 سنة ،األردن ،للنشر والتوزي 

، سإإنة لبنإإان، منشإإورات احللإإيب احلقوقيإإة، 1ط، ال إإلطات اإلداريإإة امل إإتقلة اللحإإام ،س  ميررن  ا  .02
2015. 
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، )مفهإإإوم القإإإانون 1أصإإإول القإإإانون الدسإإإتوري والإإإنظم ال ياسإإإية، ممحم   د أرزتق   ي نس   يب  .03
ور(، اإركة دار األمإة للطباعإة والنشإر والتوزيإ ، بإرم الكيفإان، اجلزائإر، الدستوري، ظاهرة الدولة والدست

1998. 
 .2012 سنة ، اجلزائر، عن مليلة، دار اهلدى، ارح قانون املناف ة، شرواط حسني .04
مركإإإز الدراسإإإات العربيإإإة  ،إجإإإراءات التحكإإإيم يف منازعإإإات العقإإإود اإلداريإإإة ،ص   ابرينة جب   ايلي .05

 .2015سنة  ،مصر ،للنشر والتوزي 
  القإإإاهرة ،دار النهضإإإة العربيإإإة ،دراسإإإة مقارنإإإة ،ال إإإلطات اإلداريإإإة امل إإإتقلة ،عب   د اهلل حنف   ي .06

 .2000 سنة ،مصر
عمإإإان ، دار احلامإإإد للنشإإإر والتوزيإإإ  ،اللجنإإإة املصإإإرفية وضإإبد النشإإإاط املصإإإريف ،عج   رود وف   اء .07

 .2014سنة   األردن
 سإإنة ،مصإإر ،اإلسإإكندرية ،القانونيإإةمكتبإإة الوفإإاء  ،اجلإإزاءات اإلداريإإة العامإإة ،عم  اد ص  والحية .08

2014. 
سإنة  ،اجلزائإر ،منشإورات ب إدادي، املمارسإات التجاريإةقانون املناف ة و  ،كتو محمد الشريف .09

2010. 
ر وائإإإة للنشإإإر دا ،حتإإإوالت القإإإانون اإلداري يف ظإإإة العوملإإإة ،م   اهر ص   الح ع   الو  الجب   ور  .10

 .2019 سنة ،األردن، والتوزي 
 سإإنة ر،مصإإ ،اإلسإإكندرية ،مكتبإإة الوفإإاء القانونيإإة، 1ط ،داريإإةال إإلطة اإل  ،مج  د  الش  امي .11

2016. 
الإإإدار ال إإإودانية  ،هنظيماهإإإل يف االقتصإإإاد اإلسإإإالميال إإإوق و  ،مس   تعين عل   ي عب   د الحمي   د .12

 .1986سنة  ،ال ودان ،اخلرطوم ،للكتب
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اجهإإإة نظإإإام النزاهإإإة العإإإريب يف مو  املنظمإإإة العربيإإإة للتنميإإإة اإلداريإإإة، منظم   ة الش   فافية الدولي   ة .13
 . 2009 سنة ، مصر، القاهرة، جامعة الدول العربية، الف اد املنظمة العربية للتنمية اإلدارية

سإنة  ،اجلزائإر ،الإدار البيضإاء ،دار بلقإيس، قانون الضبد اإلقتصادي يف اجلزائر،وليد بوجملين .14
2015. 

 : األطروحات والمذكرات.خامسا 
 أطروحات الدكتوراه: - أ

ة التنظيمية امل تقلة كآلية مدعمة ملركإز رئإيس اجلمهوريإة يف اجلزائإر ال لط ،نور الدين بن دحو .1
جامعإإإة هلم إإإان  ،كليإإإة احلقإإإوق و العلإإإوم ال ياسإإإية،أطروحإإإة لنيإإإة اإإإهادة الإإإدكتوراه يف القإإإانون العام

،2015-2016. 
أطروحإإة دكتإإوراه يف القإإانون  ،ال إلطات اإلداريإإة امل إإتقلة والوظيفإإة االستشإارية ،جب  ر  محم  د .2

 .2014 ،اجلزائر، جامعة اجلزائر ،العام
أطروحإة لنيإإة درجإة دكتإإوراه يف القإإانون  ،النظإإام القإانوين لل إإوق املاليإة اجلزائريإإة ،حملي ل ن  وارة .3

 .2014 ،هيزي وزو ،جامعة مولود معمري
أطروحإإإة مقدمإإإة لنيإإإة  ،ال إإإلطات اإلداريإإإة امل إإإتقلة يف ظإإإة الدولإإإة الضإإإابطة ،ه   امال خرش   ي .4

 2سإإإإإإإطيفجامعإإإإإإإة  ،العلإإإإإإإوم ال ياسإإإإإإيةكليإإإإإإة احلقإإإإإإإوق و  ،القإإإإإإإانون العإإإإإإإاميف  اإإإإإإهادة دكتإإإإإإإوراه علإإإإإإوم
2014/2015. 

فإرع  ،رسإالة مقدمإة لنيإة اإهادة دكتإوراه يف القإانون ر،النشاطات املقننة يف اجلزائإ ،دومة نعيمة .5
 .   2016 ،1سعيد محدين جامعة اجلزائر ،كلية  احلقوق ،اإلداري لألعمالالقانون 

أطروحة مقةحة لنية اهادة  ،ظيمي لل لطات اإلدارية امل تقلةاالختصاص التن ،زتقموط فريد .6
 .2016-2015 ،جباية ،جامعة عبد الرمحن م ه ،ختصص القانون العام لألعمال ،الدكتوراه



 تقائمة المراجع

 

274 

رسإإالة ، النظإإام القإإانوين لل إإلطات اإلداريإإة امل إإتقلة )دراسإإة مقارنإإة(، زي  ن العاب  دين بلم  احي .7
 ،جامعة أيب بكإر بلقايإد، كلية احلقوق والعلوم ال ياسية،  نون العاممقدمة لنية اهادة الدكتوراه يف القا

 .2016-2015 ،هلم ان
مركز سلطات الضبد امل تقلة بن أاخاص القانون العام يف القإانون اجلزائإري  ،شمون علجية .8

 ،جامعإإة أحممإإد بإإوقره بإإومرداو ،ختصإإص إدارة و ماليإإة ،أطروحإإة لنيإإة درجإإة الإإدكتوراه يف القإإانون العإإام
2018. 

رسالة مقدمإة لنيإة اإهادة ،اهليلات اإلدارية امل تقلة يف اجلزائر )دراسة مقارنة(، شيبوتي راضية .9
 ق إإإإنطينة جامعإإإإة اإلخإإإإوة منتإإإإوري ،كليإإإإة احلقإإإإوق والعلإإإإوم اإلداريإإإإة  ،دكتإإإإوراه علإإإإوم يف العلإإإإوم القانونيإإإإة

2014-2015. 
ميإإة يف ظإة التطإورات العامليإإة سياسإة االسإإتثمارات يف اجلزائإر وحتإديات التن ،عب د الق ادر باب  ا .10

فرع التخطي جامعة اجلزا  كلية العلوم االقتصادية  ،أطروحة دكتوراه دولة يف العلوم االقتصادية ،الراهنة
 .2004-2003وعلوم الت يي بتاريخ 

دراسإإإة مقارنإإإة بالقإإإانون  ،املمارسإإإات املناف إإإة يف القإإإانون اجلزائإإإري ،كت   و محم   د الش   ريف .11
 .2005 ،هيزي وزو ،جامعة مولود معمري ،اهرسالة دكتور ، الفرن ي

أطروحإإة ،سإإلطات الضإإبد امل إإتقلة يف اجلزائإإر وامل إإر  )دراسإإة مقارنة( ،ك  زود  عب  د الح  ق .12
-2017كليإإة احلقإإوق والعلإإوم ال ياسإإي جامعإإة هب إإة  ،امل إإؤوليةختصإإص النشإإاط اإلداري و  ،دكتإإوراه
2018.  

أطروحإة مقدمإة لنيإة  ،صإادي يف اجلزائإراآلليإات القانونيإة لضإبد النشإاط االقت ،منصور داود .13
-2015ب إإكرة  ،جامعإإة حممإإد خيضإإر ،ختصإإص قإإانون األعمإإال ،اإإهادة دكتإإوراه العلإإوم يف احلقإإوق

2016. 
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ال إإإإلطات اإلداريإإإإة امل إإإإتقلة املعنيإإإإة بضإإإإبد التإإإإوازن بإإإإن مصإإإإاحل املتعإإإإاملن  ،منق    ور تقوي    در .14
 ،ختصإإص قإإانون عإإام ،ة اإإهادة دكتإإوراهأطروحإإة لنيإإ ،دراسإإة مقارنإإة ،اإلقتصإإادين وحقإإوق امل إإتهلكن

 .2015، 2وهران  ،جامعة حممد بن أمحد
أطروحإة لنيإة اإهادة الإدكتوراه يف القإانون   ،حياد ال إلطات اإلداريإة امل إتقلة ،موساو  نبيل .15

 .2019سنة ، جباية  ،جامعة عبد الرمحن م ة ،ق م القانون العام ،كلية احلقوق والعلوم ال ياسية
رسالة مقدمة  ،رقابة عل  اجلزاءات اإلدارية العامة يف النظام القانوين اجلزائريال ،نسيغة فيصل .16

 ،جامعإة حممإد خيضإر ،ختصإص قإانون إداري ،فرع القانون العام ،لنية اهادة دكتوراه علوم يف احلقوق
 .2013-2012 ،ب كرة

)دراسإة  ،اقشريعية يف العر اهليلات امل تقلة وعالقتها بال لطة الت ، هشام جميل كمال ارحم .17
 .2012سنة  ،العراق ،جامعة هكريا ،أطروحة دكتوراه فل فة يف القانون العام ،مقارنة(

 مذكرات الماجستير: - ب
مإذكرة لنيإة اإهادة ماج إت  يف  ،ال لطات اإلدارية امل تقلة يف اجملال املصإريف ،أعراب أحمد .1

 .2007سنة  ،رة بومرداوبودواو جامعة احممد بوق ،احلقوق كلية،فرع قانون األعمال  ،القانون
مإإذكرة مقدمإإة لنيإإة  ،نظإإام املنازعإإات املتعلقإإة ب إإلطات الضإإبد االقتصإإادي ،برك  ات ج  وهرة .2

 . 2007سنة  ،جامعة هيزي وزو ،كلية احلقوق  ،فرع حتوالت الدولة ،درجة املاج ت  يف القانون العام
 تقلة يف اجملال اإلقتصادي نظام التداب  الوقائية من قبة ال لطات اإلدارية امل ،بلغزلي صبرينة .3

كلية احلقوق جامعة عبد   ،فرع القانون العام لألعمال ،مذكرة لنية اهادة املاج ت  يف القانون ،واملاي
 .2011 سنة ،جباية ،الرمحان م ة
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-1962)دراسإإإة نظإإإام سإإإوق اجلملإإإة للخضإإإر والفواكإإإل يف اجلزائإإإر  ،ب   ن ذي   ب عب   د الرش   يد .4

، جامعإة اجلزائإر، معهإد العلإوم اإلقتصإادية، فرع الت إي  ،م اإلقتصاديةرسالة ماج ت  يف العلو ( 1980
 .1992-1991ال نة اجلامعية 

كلية ،مإإذكرة ماجي إإت  ،الرقابإإة القضإإائية علإإ  ال إإلطة التقديريإإة لإإإلدارة ،حاح  ة عب  د الع  الي .5
 .2005 سنة ،حممد خيضر ب كرة ،احلقوق جامعة

مإإذكرة لنيإإة  ،فاصإإلة يف املإإواد االقتصإإادية واملاليإإةال إإلطات اإلداريإإة امل إإتقلة ال، ح  در  س  مير .6
 ،بإومرداو جامعإة أحممإد بإوقرة بإودواو ، كلية احلقوق،  فرع قانون األعمال، درجة املاج ت  يف القانون

   2006سنة 
مإذكرة ، الرقابإة القضإائية علإ  سإلطات الضإبد امل إتقلة يف التشإري  اجلزائإري، رحم وني موس ى .7

 . 2012سنة  ،باهنة ، جامعة احلام خلضر، العلوم القانونية واإلدارية لنية درجة املاج ت  يف
مإإا جي إإة يف القإإانون مإإذكرة ، ال إإلطة التنظيميإإة لل إإلطات اإلداريإإة امل إإتقلة ،رض  وان نس  يمة .8

 .2011سنة ، بومرداو، جامعة أحممد بوقرة، ماليةفرع إدارة و 
مإإإذكرة مقدمإإإة للحصإإإول علإإإ  ،  إإإةعبإإإد القادراملؤس إإإة العموميإإإة ومبإإإدأ املناف ،ش   ايب ال   رأس .9

جامعإإة وهإإران سإإإنة ، كليإإة احلقإإوق والعلإإإوم ال ياسإإية ،اإإهادة ماجي إإة يف القإإانون العإإإام االقتصإإادي
2017. 

هوزي  االختصاص ما بن جملس املناف ة وسلطات الضبد القطاعيإة يف  ،ةشيل أعمر يسمين .10
 ،ختصإإإص القإإإانون العإإإام لألعمإإإال ،عإإإاممإإإذكرة لنيإإإة درجإإإة املاجي إإإة يف القإإإانون ال، القإإإانون اجلزائإإإري

 .2009سنة  ،جامعة جباية
مذكرة لنيإة اإهادة  ،اختصاص من  اإلعتماد لدى ال لطات اإلدارية امل تقلة ،ليلة عبديش .11

 .2010 سنة ،هيزي وزو ،جامعة مولود معمري ،فرع حتوالت الدولة ،املاجي ت  يف القانون
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اإلداريإة امل إتقلة يف اجملإال االقتصإادي واملإاي  ال إلطة القمعيإة للهيلإات ،عيساو  عز الدين .12
هيإإزي وزو سإإنة  ،كليإإة احلقإإوق جامعإإة،فإإرع قإإانون األعمإإال  ،مإإذكرة لنيإإة درجإإة املاج إإت  يف القإإانون

2005. 
مإإذكرة مقدمإإة لنيإإة  ،االختصإإاص التنظيمإإي ل إإلطات الضإإبد االقتصإإادي ،فت  وس خدوج  ة .13

  .2010سنة  ،جباية ةجامع ،ية احلقوقكل،درجة املاج ت  يف القانون العام لألعمال 
مإذكرة لنيإة اإهادة املاجي إة يف القإانون  ،ال لطات الت ديبية للجنة املصإرفية ،فوناس سهيلة .14

 .2009سنة  ،جامعة جباية ،لإلعمال كلية احلقوق ،فرع القانون العام
صإإإص خت ،مإإإذكرة ماجي إإإة ،االسإإإتثمار األجنإإإيب يف اجلزائإإإر دراسإإإة اوراسإإإكوم ،محم   د س   ارة .15

 .2010-2009سنة ، ق نطينة ،جامعة منتوري ،قانون األعمال
مإإذكرة للحصإإول  ،فكإإرة اإلختصإإاص التنإإازعي لل إإلطات اإلداريإإة امل إإتقلة ،م  زار  ص  برينة .16

كليإإة احلقإإوق والعلإإإوم   ،احلوكمإإةختصإإص اهليلإإات العموميإإة و  ،علإإ  اإإهادة املاج إإت  يف القإإانون العإإام
 .2014 سنة ،جباية ،جامعة عبد الرمحان م ة ،ال ياسية

رسإالة مقدمإة لنيإة اإهادة  ،سلطات الضبد اإلقتصادي يف القانون اجلزائري ،وليد بوجملين .17
 ،جامعإة اجلزائإر، كليإة احلقإوق والعلإوم اإلداريإة،فرعلالدولإة واملؤس إات العمومية، املاج ت  يف احلقوق

 .2007-2006سنة 
 : المجالتدساسا
ة امل إتقلة يف النظإام ال إلطات اإلداريإ، نص ور داودم  زاي د ب ن عيس ى  إسماعيل بن حفاف .1

  ،االقتصإإاديةاسإإية و ال ي اجمللإإة اجلزائريإإة للعلإإوم القانونيإإة، اإلداري اجلزائإإري )دراسإإة مقارنإإة(الدسإإتوري و 
 .2020 سنة اجلزائر، ،02 العدد ،57 اجمللد ،1كلية احلقوق، جامعة اجلزائر
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اجمللإإة األكادمييإإة  ،بإإة التجميعإإات اإلقتصإإاديةدور جملإإس املناف إإة يف مراق ،آي  ت منص  ور كم  ال .2
 ،جامعة عبإد الإرمحن مإ ة ،كلية احلقوق والعلوم ال ياسية،  12جملد رقم  ،02ي عدد ،للبح  القانون

 .2015سنة  ،جباية
التحإإإإول االقتصإإإإادي للدولإإإإة اجلزائرية.إاإإإإكالية  ،وبب    ن س    احة يعق      ب    ن األخض    ر محم    د .3

جامعإإإة زيإإإان ، 5اجمللإإإد  ،17 العإإإدد ،جملإإإة أفإإإاق للعلإإإوم،  وذجإإإا مفهوميإإإة ال إإإلطات اإلداريإإإة امل إإإتقلة
 .2019 سنة سيتمر ،اجللفة ،عااور

مالحظات حول قواعد اإلختصاص النوعي للمحاكم اإلدارية وجملس  ،بن طيفور نصر الدين .4
  . .2011ال نة ، 02 العدد ،يزوزوه ،جامعة مولود معمري ،اجمللة النقدية للعلوم ال ياسية ،الدولة

ات الضإإبد امل إإتقلة بإإن التكامإإة العالقإإة بإإن سإإلط ،م  زرد  عب  د الح  ق ب  ن عب  د اهلل ع  ادل .5
العإإدد  ب إإكرة ،جامعإإة حممإإد خيضإإر ،جملإإة املفكإإر ،زائإإري وامل إإريب (التنإإازع ) علإإ  ضإإوء التشإإري  اجلو 

 2017 سنة  يونيو ،15
 ،لإإإدور الدولإإإةال املصإإإريف وجإإإل جديإإإد ال إإإلطات اإلداريإإإة امل إإإتقلة يف اجملإإإ ،ب   ن لط   رش من   ى .6

 . 2002سنة  ،02عدد ،املدرسة الوطنية لإلدارة 
اجمللإة النقذيإة للقإانون والعلإوم  ،مإدى اسإتقاللية وحيإاد جملإس املناف إة ،جالل مسعد محت وت .7

سإإإإنة ، 01العإإإإدد  ، جامعإإإإة مولإإإإود معمإإإإري، هيإإإإزي وزوكليإإإإة احلقإإإإوق و العلإإإإوم ال ياسإإإإية ،ال ياسإإإإية
2009. 

اآلليإإة املؤس إإاهية ملراقبإإة االنتخابإإات قبإإة وبعإإد  ،ب  يض ليل  ىل  لعق  ون س  اعدا  حلفاي  ة زهي  ة .8
 .2019 -02- 10 ، والدراساتجملة ان نة للبحوث ،  07-19القانون العضوي رقم 

جملإة  ،امل إتقلة ودورهإا يف اه إاع دائإرة التجإرم ةال لطات العقابية للهيلات اإلداريإ ،رنا العطور .9
  .2010 ةسن ،األردن ،02عدد  ،16اجمللد  ،املنارة
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جملإإة  ،اإلطإإار الدسإإتوري لل إإلطات اإلداريإإة امل إإتقلة ،س  هيلةب  ن عم  ران   زاوتق  ر  الط  اهر .10
 .2017سنة  يونيو 01-.م08العدد  ،خنشلة ة،جامعة عباو ل رور  ،احلقوق والعلوم ال ياسية

جملإإإة  ،النظإإإام القإإإانوين ل إإإلطات الضإإإبد االقتصإإإادي يف القإإإانون اجلزائإإإري ،زيب   ار الش   ادلي .11
 .2014 سنة دي مرب ،باهنة ،جامعة احلام خلضر ،04العدد  ،للدراسات األكادمييةالباح  

 -وعالقتإل بإالتنظيم لإدى ال إلطات اإلداريإة امل إتقلة ،م راد ب دران التحك يم  سامية تقلوشة .12
 يونيإإو، 25العإإددل ، 10،اجمللإإدل  ،1جامعإإة احلإإام خلضإإر، باهنإإة ،جملإإة اإلحيإإاء، دراسإإة حتليليإإة مقارنإإة

 .2020 سنة
جملإإإإة الدراسإإإإات  ،"سإإإإلطات الضإإإإبد اإلقتصإإإإادي ومهامهإإإإا، ولخض    ر زازة س    عود  عل    ي .13

 2017 سنة يونيو ،االغواط جامعة عمار الثليجيهصدر عن  ،06العدد  ،القانونية وال ياسية
جملإإة جبإإة األاإإاث القانونيإإة املعمقإإة  ،ال إإلطات اإلداريإإة امل إإتقلة يف اجلزائإإر ،س  لطان عم  ار .14

  .2019 سنة ،ماي ،انلبن ،طرابلس ،33 العدد
رقابة جملس الدولة عل  مشروعية قرارات ال لطات اإلدارية امل إتقلة يف  ،صونيا نادية مواسة .15

 .2020 سنة يونيو، 02العدد  ،34اجمللد  ،حوليات جامعة اجلزائر ،التشري  اجلزائري
الضإإإإبد إاإإإإكالية اإإإإرعية ال إإإإلطة التنظيميإإإإة ل إإإإلطات  ،عب    د الب    اتقي بط    از زهي    ة موس    ى .16

 ،اجلزائإإر  ق إإنطينة ،لقإإادر للعلإوم اإلسإإالميةجامعإة األمإإ  عبإإد ا ،االقتصإإادجملإإة الشإإريعة و  ،قتصإادياال
 .2018 سنة دي مرب ، 2018اإلصدار الثاين ل نة ،  14العددل  ، 7اجمللدل 

كليإة ،  اجمللة امل ربيإة لالقتصإاد والقإانون ، جملس املناف ة وهنظيم ال وق ، عبد العزيز حضر  .17
 .2001 سنة يونيو 03العدد  ،قانونية واإلقتصادية واإلجتماعية مبراك العلوم ال
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والقإانون دوريإة دوليإة  دفإاهر ال ياسإة ، املعيار العضوي وإاكاالهل القانونية ، عمار بوضياف .18
 ،جامعإإة قاصإإدي مربإإاح ورقلإإة ،05عإإدد  ،3اجمللإإد  ،حمكمإإة يف القإإانون والعلإإوم ال ياسإإيةمتخصصإإة 

 .2011 سنة يونيو
مإإآل مبإإدأ الفصإإة بإإن  اإلداريإإة امل إإتقلة يف مواجهإإة الدسإإتور اهليلإإات، و  ع  ز ال  دينعيس  ا .19

اجلامعإإة  04العإإدد  ، إإرب أثإإر االجتهإإاد القضإإائي علإإ  حركإإة التشإإري ، االجتهإإاد القضإإائي ال إإلطات
 .2008-03-01 ،ب كرة ،حممد خيضر

ديإإد اختصإإاص " عإإن موقإإف حمكمإإة التنإإازع مإإن كفايإإة املعيإإار العضإإوي لتح ،غن  ا  رمض  ان .20
كليإإإة احلقإإإوق والعلإإإوم ال ياسإإإية جامعإإإة   ،اجمللإإإة النقديإإإة للقإإإانون والعلإإإوم ال ياسإإإية ،القاضإإإي اإلداري"

 .2011/ 01عدد  ،هيزي وزو ،مولود معمري
موقف جملإس الدولإة مإن الرقابإة علإ  القإرارات الت ديبيإة الصإادرة عإن اجمللإس   ،غنا  رمضان .21

 .2005سنة  ،06العدد  ،جملة جملس الدولة ،األعل  للقضاء
   2005طبيعإإة اهليلإإات امل إإتقلة يف ظإإة الدسإإتور العراقإإي ل إإنة ، ف  راس عب  د ال  رحيم ح  اتم .22

 .2013 سنة،  03 العدد ، )جملة كلية الدراسات اإلن انية جامعة النجف االار (
 مقإال منشإور ،مكانة اهليلات اإلدارية امل تقلة يف النظام اإلداري اجلزائري، تقورار  مجدوب .23
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 ملخص األطروحة 

 إتقلة  إرة اإ  عإن بإدائة ان إحا  الدولإة مإن احلقإة االقتصإادي هعترب ال لطات اإلداريإة امل 
 عجإزتت ومإا رافقتإل مإن مهإام جديإدة حرية التعب  و هكريس حلمايإة احلقإوق و احلريإا ل نفتاح عالوا

 اإلدارة التقليدية عن القيام هبا .
قتإإإداء عإإإالم اب نشإإإاء اجمللإإإس األعلإإإ  لإل 1990فكإإإان الظهإإإور األول هلإإإذه ال إإإلطات يف اجلزائإإإر سإإإنة 

 ليعمم بعد ذلن و يشمة  تلف القطاعات. الفرن ية بالتجربة
ا يف حتديإإإإد الطبيعإإإإة القانونيإإإإة أساسإإإإ ثلإإإإايإإإإد مإإإإن اهليلإإإإات عإإإإدة ااإإإإكاالت  متطإإإإرح هإإإإذا النإإإإوع اجلد

االسإإتقاللية الإإيت  صإإوصباخلمإإن حيإإ  طابعهإإا ال إإلطوي اإلداري و لل إإلطات اإلداريإإة امل إإتقلة  سإإواء 
م ال إإإلطة الرئاسإإإية أو الوصإإإاية اإلداريإإإة مإإإن جهإإإة  ومإإإن جهإإإة أخإإإرى مشإإإروعية جتعلهإإإا هتموقإإإ  خإإإار 

إنشإإإإائها دسإإإإتوريا و هشإإإإريعيا و كإإإإذا صإإإإالحياهتا و اختصاصإإإإاهتا و مكانتهإإإإا مإإإإن مبإإإإدأ الفصإإإإة بإإإإن 
 ال لطات.

ال إلطات اسإتدعتل  أن وجإود هإذهعل  حي  هوصلنا من خالل هذه الدراسة قبة كة ايء   
إال أن هإإذه االسإإتقاللية  ظهإإور مصإإاحل دوليإإة و وطنيإإة مشإإةكةعوملإإة القانونيإإة و نتإإام للكضإإرورة حتميإإة و 

لي إإا مطلقإإة فهإإي ن إإبية كمإإا أن طبيعإإة القإإوانن الإإيت حتكمهإإا ال هإإزال غامضإإة وغإإ  األوىل بالدرجإإة 
ة وبالتاي فواق  هيمنة ال لطة التنفيذية يبق  قائما سا يزيد من غموض حتديد الطبيعة القانونيإ، موحدة

 لل لطات االدارية امل تقلة
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Abstract 

   The independent administrative authorities are considered to 

be the fruit of a search for other alternatives to the withdrawal of the State 

from the economic field, and to the openness to freedom of expression, to 

dedication to the protection of rights and freedoms and new tasks that the 

traditional administration could not accomplish. 

      The first appearance of these authorities in Algeria was in 1990 

with the creation of the Supreme Media Council, like the French 

experience, which will be generalized thereafter and will encompass 

various sectors.This new type of institution posed several problems, mainly 

represented in the determination of the legal nature of independent 

administrative authorities, both from the point of view of their 

authoritarian and administrative character and in particular of the 

independence 

       Which puts them outside the authority  presidential or 

administrative supervision on the one hand and on the other hand of the 

legitimacy of its constitutional and legislative establishment as well as of 

their powers, prerogatives and its position in relation to the principle of 

separation of powers. 

      We arrived before all and through this study, that the existence of 

these authorities was imposed by an inevitable necessity and which results 

from legal globalization and the emergence of common international and 

national interests. However, this independence in the first place is not 

absolute, but relative, and the nature of the laws that govern them is still 

vague and not uniform. 

   Thus, the reality of the domination of the executive power 

remains, which increases the ambiguity of determining the legal nature of 

independent administrative authorities. 
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Résumé : 

           Les autorités administratives indépendantes sont considérées 

comme le  fruit d'une recherche de d'autres alternatives au retrait de l’État 

du champ économique, et  à l’ouverture  sur la liberté d'expression, au 

dévouement à la protection des droits et des libertés et aux nouvelles 

tâches dont l'administration traditionnelle ne pouvait pas accomplir. 

    La première apparition de ces autorités en Algérie était en 

1990 par  la création du Conseil Suprême des Médias, à l'instar de 

l'expérience française, qui sera généralisée par la suite et englobera 

différents secteurs. 

        Ce nouveau type d'institutions  posait plusieurs problèmes, 

principalement représentés dans la détermination de la nature juridique 

des autorités administratives indépendantes, tant du point de vue de leur 

caractère autoritaire et administratif et notamment de l'indépendance qui 

les met en dehors de l'autorité présidentielle ou de la tutelle administrative 

d'une part et d'autre part de la légitimité de son établissement 

constitutionnel et législatif ainsi que de leurs pouvoirs, prérogatives et sa 

position par rapport au principe de séparation des pouvoirs. 

    Nous sommes arrivés avant tous et  à travers cette étude, que 

l'existence de ces autorités était imposée par une nécessité inévitable et qui 

résulte  de la mondialisation juridique et de l'émergence d'intérêts 

internationaux et nationaux communs. Cependant, cette indépendance en 

premier lieu n'est pas absolue, mais relative, et la nature des lois qui les 

régissent est encore vague et non uniforme. 

   Ainsi, la réalité de la domination du pouvoir exécutif demeure 

existante, ce qui accroît l'ambiguïté de la détermination de la nature 

juridique des autorités administratives indépendantes. 

 

 

 
 

 

 

 


